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وقال���ت �مل�ص���ادر ذ�ته���ا �ن  �لتقري���ر �أطل���ق خ���ال 
�لزيارة �لتي قام بها �ملدير �لتنفيذي لربنامج �لأمم 
�ملتحدة للم�صتوطنات �لب�صرية )�لهابيتات(، خو�ن 
كلو����ص، �إىل �لعر�ق، مبر�فقة نائب �ملمثل �خلا�ص 
لاأم���ني �لعام يف �لعر�ق، كري�صتني مكناب، وخال 
زيارت���ه �لأوىل لبعثة ميد�نية، عق���د كلو�ص �لعديد 
م���ن �لجتماعات مع كل من رئي����ص �لوزر�ء نوري 
�ملالكي، ووزي���ر �لإعمار و�لإ�صكان، حممد �صاحب 
�لدر�ج���ي، ووزي���ر �لتخطي���ط، عل���ي يو�ص���ف عبد 

�لنبي �صاكر.   
و�أ�صاف���ت �مل�صادر �ن �حلكومة �لعر�قية  وبرنامج 
�لأمم �ملتحدة للم�صتوطن���ات �لب�صرية )�لهابيتات(

رفع���ت مذك���رة تفاه���م للتع���اون يف تنفي���ذ �صيا�صة 
�لإ�ص���كان �لوطني���ة يف �لع���ر�ق، وبخا�ص���ة يف م���ا 
يتعلق بتنفي���ذ �جلو�نب �خلا�ص���ة و�ملوجهة لدعم 
�ل�صر�ئ���ح �لفقرية �صمن هذه �ل�صيا�صة، مبا يف ذلك 
ترقي���ة �لأحي���اء �لفق���رية، وتنفيذ بر�م���ج �لإ�صكان 
�خلا�ص���ة بكل م���ن �ل�صر�ئ���ح �لفق���رية و�ل�صعيفة، 
وحت�ص���ني �صب���ل �حل�ص���ول عل���ى �لتموي���ل �لازم 
لاأر��ص���ي و�مل�صاك���ن، و�ص���ن �لقو�ع���د و�ملعاي���ري 
�ملنقح���ة و�خلا�ص���ة بعملي���ات �إن�ص���اء �مل�صاكن من 
�أج���ل عك�ص �مل�صتويات �لر�هن���ة للقدرة على حتمل 

�لتكالي���ف، وق���د مت توقي���ع مذك���رة �لتفاه���م ي���وم 
�لثاث���اء �ملا�صي بح�ص���ور رئي�ص �ل���وزر�ء نوري 

�ملالكي. 
و �أ�صار �ملدير �لتنفيذي لربنامج �لهابيتات، خو�ن 
كلو����ص، �إىل وج���ود 70 يف �ملائ���ة م���ن �لعر�قي���ني 
ممن يعي�صون يف �مل���دن، كما �أن هذ� �لعدد �آخذ يف 
�لتز�يد وبخا�صة خال �ل�صنو�ت �خلم�ص �ملا�صية 
نتيج���ة هج���رة �أعد�د كب���رية من �لأف���ر�د �لنازحني 
د�خلي���ًا �إىل �مل���دن مثل مدينة بغ���د�د. �إل �أن �عتماد 
خطط ح�صرية جديدة ميكن �أن ميثل حًا م�صتقبليًا 
للمو�طن���ني  �ليومي���ة  �حلي���اة  ظ���روف  لتح�ص���ني 
�لعر�قيني، حيث �أن �ملدن �لتي تت�صم باآليات �صليمة 
يف جم���الت �لتخطيط و�لإد�رة متثل مر�كز للنمو 

�لقت�صادي وخلق فر�ص �لعمل. 
  ويف �صي���اق �حلدي���ث عن �لتحدي���ات �لتي تو�جه 
مدين���ة بغد�د، �أ�صارت نائ���ب �ملمثل �خلا�ص لاأمني 
�لع���ام يف �لع���ر�ق، كري�صت���ني مكن���اب بالقول:�ىل 
�إن �لو�ص���ع �ل�صكن���ي �لر�ه���ن يف مدين���ة بغ���د�د ل 
يعك�ص فق���ط �لآلم �ملتز�يدة للم���دن على �مل�صتوى 
�لعامل���ي، بل �أنه يعك�ص �أي�صًا �لأ�صكال �لأخرى غري 
�لعتيادية لل�صغوط �لتي �صهدتها �ملدن يف خمتلف 
�أنح���اء �لع���ر�ق و�لناجم���ة ع���ن �صن���و�ت �ل�صر�ع، 

و�لعقوب���ات وعمليات �لنزوح. كما بات ذلك ي�صكل 
يف �لوق���ت �لر�ه���ن �أح���د �أب���رز �لتحدي���ات �لت���ي 

تو�جهها �حلكومة �لعر�قية و�أكرثها �إحلاحًا. 
  �إ�صاف���ة لذل���ك، فق���د �صه���دت مدين���ة بغ���د�د �أ�ص���د 
تاأث���ري�ت �لعن���ف و�ل�ص���ر�ع �لد�خل���ي، مم���ا جنم 
عنه خ�صائ���ر ب�صرية تقدر بع�ص���ر�ت �لآلف، ف�صًا 
عن نزوح �أكرث من ع�ص���ر �صكان �ملدنية و�لتي تبلغ 
كثافته���ا �ل�صكاني���ة نح���و �ل�صبع���ة ماي���ني ن�صمة. 
م���ن جهة �أخ���رى، فهنالك �لعديد م���ن �أولئك �لأفر�د 
�لنازح���ني يف مدين���ة بغ���د�د ومناط���ق �أخ���رى من 
�لعر�ق ممن يعي�ص���ون يف ظل ظروف غري مقبولة 
ويف ظ���ل حمدودية فر�ص �حل�صول على �خلدمات 

�لأ�صا�صية �أو م�صادر �لدخل.   
و ت�صري �لتقدي���ر�ت �إىل وجود نحو 48 �ألف �أ�صرة 
و�لت���ي تقط���ن يف �ملخيمات �لتي بل���غ عددها 136 
خميم���ًا و�ملنت�ص���رة يف جمي���ع �أنح���اء �ملدينة. من 
جانبه، فقد �أ�صار �ل�صيد مايك بيلينجر رئي�ص بعثة 
�لع���ر�ق يف �ملنظم���ة �لدولي���ة للهجرة بالق���ول: �إن 
�لأ�ص���ر �لنازحة و�لعائدة يف بغ���د�د ل تز�ل تعاين 
من �صعوب���ات عديدة ف�صًا ع���ن �لغمو�ص �لذي ل 
ي���ز�ل يكتن���ف م�صتقبله���ا، ولذلك، فم���ن �ل�صروري 
�أن نعم���ل جنب���ًا �إىل جنب م���ع �حلكوم���ة �لعر�قية 

لإيجاد حل���ول د�ئمة لهذه �ل�صر�ئ���ح �ل�صكانية 
�ل�صعيفة.   

و�أدت مظاهر �ل�ص���ر�ع و�لعقوبات �ملفرو�صة 
�إىل  م�ص���ت  عام���ًا  ثاث���ني  �إىل  تع���ود  لف���رة 
�حليلول���ة دون �لتمك���ن م���ن �حل�ص���ول عل���ى 
�خلدم���ات �لأ�صا�صية، �أما �لعج���ز �ل�صكني فقد 
�أدى �إىل ن�ص���وء مظاهر �لكتظ���اظ، ف�صًا عن 
عدم توفر �إم���د�د�ت مياه �ل�صرب �صوى لن�صبة 
تقل عن �لربع من �إجم���ايل �لأ�صر. عاوة على 
ذلك، فقد تاأثرت �لظروف �ملعي�صية لتلك �لأ�صر 
�أي�ص���ًا بالنقط���اع للتيار �لكهربائ���ي ولفر�ت 
طويل���ة. �أما فيما يتجاوز ه���ذ� �لنطاق، فقد مت 
�إغاق �أبرز �ملر�ف���ق �لرفيهية �أو حظرها منذ 
عام 2003، حيث حتولت �مل�صاحات �ملفتوحة 
و�لت���ي �عتادت �لأ�صر عل���ى ��صتخد�مها �صابقًا 
ملي���اه  �أو مل�صتنقع���ات  للمخلف���ات  �إىل مكب���ات 

�ل�صرف �ل�صحي و�ملياه �لر�كدة.   
عل���ى �صعيد �آخر، فق���د �صهدت كل م���ن �صر�ئح 
�ل�صب���اب و�لأطف���ال يف بغد�د معان���اة حقيقية 
�لنظ���ام  و�صع���ف  �ل�ص���ر�ع  مظاه���ر  ج���ر�ء 
�لقت�ص���ادي، حي���ث تعر����ص نح���و 13 % م���ن 
�ل�صب���اب �إىل �ص���كل من �أ�ص���كال �لتحر����ص، �أو 
�لتهديد �أو �لتهج���ري، ف�صًا عن تف�صي �لبطالة 
ما بني �ل�صباب و�لتي ت�صل ن�صبتها �إىل �لربع. 
�أما فيما يتعلق بال�صغوط �لقت�صادية �لنا�صئة 
بني �لأ�ص���ر، فاإنها ت�صري �إىل ��صطر�ر نحو 11 

% من �لأطفال �لتوجه �إىل �لعمل.   
بيد �أنه وب�صرف �لنظر عن �لتحديات �لنا�صئة، 
�إل �أن���ه قد لوحظ حت�صن يف �لظروف ب�صورة 
عام���ة من���ذ ذروة �أعم���ال �لعن���ف يف �لفرة ما 
بني �لأعو�م 2006 – 2007، حيث �نخف�صت 
ع���ن  �لناجم���ة  �لب�صري���ة  �خل�صائ���ر  مع���دلت 
�ل�ص���ر�ع، �إىل جان���ب عودة نحو ثل���ث �لأفر�د 
�لنازحني �إىل ديارهم. كما �أن حت�صن �لظروف 
�لأمنية قد �صاهم يف تعزيز قدر �أكرب من حرية 

�لتنقل و�لرفيه يف �حلياة �ليومية لاأفر�د. 
و و��ص���ل كلو����ص زيارته بعقد �جتم���اع مع وزر�ء 
�إقلي���م كرد�صت���ان، و�ل���ذي �ص���م كًا من ف���اح بكر، 

وعلي �ل�صندي،ونوز�د هادي. 
ويعمل برنامج �لهابيت���ات �صمن �إطار من �لتعاون 
مع نظائ���ره يف �حلكومة �لعر�قية من �أجل تطوير 
عملي���ات �لتخطي���ط �حل�صري، ومعاجل���ة �لق�صايا 
�ل�ص���رف  وخدم���ات  �ملي���اه  باإم���د�د�ت  �ملرتبط���ة 
�ل�صح���ي، و�لإ�ص���كان و�لأر��ص���ي يف �ملدين���ة، مع 
�إيج���اد �حلل���ول  �لركي���ز ب�ص���ورة خا�ص���ة عل���ى 
�لطويلة �لأجل لتح�صني �لظروف �ملعي�صية لاأفر�د 
�لنازحني د�خليًا وللفقر�ء يف �ملناطق �حل�صرية.   
كم���ا تو��ص���ل منظم���ة �لهج���رة �لدولي���ة م�صاعيها 
�لر�مية لدعم وم�صاع���دة �لأ�صر �ل�صعيفة من خال 
عودتهم و�إعادة دجمهم، وحت�صني �صبلهم �ملعي�صية، 
�إىل جانب بن���اء قدرة �ل�صلطات �ملحلية و�لوطنية. 
كم���ا تعم���ل وكالت �أخ���رى تابع���ة ل���اأمم �ملتح���دة 
بالتع���اون مع بعثة �لأمم �ملتح���دة مل�صاعدة �لعر�ق 
)يونامي( من �جل دعم �حلكومة يف �إيجاد �حللول 
�لازمة لتلك �لتحديات وغريها من �لتحديات �لتي 
تو�ج���ه عملي���ات �لتخطي���ط �حل�ص���ري يف جمي���ع 

�أنحاء �لباد. 

تقارير محلية تقارير محلية

بغداد /علي الكاتب  

                                         
�أكد ع���دد من �خلرب�ء و�لكادمي���ني �لقت�صاديني �ن ظاه���رة �لإغر�ق 
�ل�صلعي  �أ�صهمت كثري�  يف تر�جع م�صتويات �لإنتاج �لزر�عي �ملحلي 
للمحا�صي���ل �لزر�عي���ة �ملهم���ة يف �صل���ة غ���ذ�ء �ملو�ط���ن ومب�صتويات 
خطرية،مما تنذر بنتائج كارثية على �ملدى �لقريب على غذ�ء �ملو�طن 
وتوف���ريه بالكامل من جه���ة وعلى �لإنتاج �لزر�ع���ي �ملحلي و�لقطاع 

�لقت�صادي من جهة �خرى.
وقال���ت �لدكتورة �صه���ام كامل �خلبرية �لقت�صادي���ة يف جامعة بغد�د 
�إن �إنت���اج حم�ص���ويل �لبطاط���ا و�لطماطة عان���ى كثري� م���ن �لتذبذب 
�لو��صح خال �لفرة من 1990 وحلد �لن، مما �ثر على ح�صة �لفرد 
من �لإنت���اج �ملحلي و�لذي ت�صبب بجعل ح�صة �لفرد �لعر�قي �صعيفة 
مقارنة  باملنتج �ملحلي، كما �ن هناك بحوثا �أجريت �أثبتت �إن عمليات  
��صت���ري�د �ملح�صولني قبل �صنة 2003 كانت ت�صري ب�صكل منظم ووفق 

�صو�بط وقو�نني تهدف �ىل حماية �ملنتج �ملحلي و�مل�صتهلك. 
و�أ�صاف���ت �أم���ا بعد ذل���ك  فقد �أقحم���ت �لأ�ص���و�ق �لعر�قي���ة مبنتجات 
زر�عي���ة م�صت���وردة وب�صكل غ���ري منظم وغ���ري مدرو�ص،حي���ث غالبا 
م���ا تكون تل���ك �ل�صلع رخي�ص���ة �لثمن ب���ل و�رخ�ص من �أ�صع���ار �لبلد 
�مل�ص���در وبنوعي���ات رديئة و�لتي ت���ورد �ىل �أ�صو�قنا بكميات كبرية، 
مم���ا ت�صبب يف تر�جع �إنتاجنا �ملحل���ي ب�صبب �رتفاع تكاليف �لإنتاج 
و�نعد�م �لدعم �حلكومي، حيث �إن فر�صة �ملناف�صة �حلقيقية لإنتاجنا 

�ملحلي  تكاد معدومة �أمام تلك �ل�صلع.
و�أ�ص���ارت �إىل �إن �لقط���اع �لزر�ع���ي يعاين من هذه �لظاه���رة  خا�صة 
يف جم���ال زر�عة و�إنتاج �خل�ص���ر�و�ت  )كالطماطة و�لبطاطا( و�لتي 
كان���ت له���ا تد�عي���ات �قت�صادي���ة خط���رية و�لت���ي ت�صبب���ت يف توريد 
منتج���ات زر�عية من دون �صو�بط وقو�ن���ني و�لتي من �صاأنها حماية 
�ملنت���ج �ملحلي و�مل�صتهلك، مم���ا �أدى �إىل تر�جع �إنتاج �خل�صر،خا�صة 
حم�ص���ويل  �لطماطة و�لبطاطا بع���د �إن كان �لإنتاج �ملحلي منها ي�صد 

حو�يل 80% من �حتياجات �مل�صتهلك �لعر�قي.
و�أو�صح���ت �ن كمية �إنتاج �لطماطة يف �لع���ر�ق يف عام 2003 بلغت 
)779( �أل���ف طن وهي ل ت�صكل ن�صب���ة )0.7( من �لإنتاج �لعاملي،فيما 
بلغ���ت  �مل�صاح���ات �ملزروعة مبح�ص���ول �لطماطة بنح���و )218486( 
دومن يف �صن���ة 1990   و)218424( دومن يف �صن���ة 2009، كم���ا �إن 
�أعل���ى �إنتاج ملح�صول �لطماطة خال �لف���رة 1990 –  2009، حيث 
كان �لإنت���اج يف �صنة 1991 بنحو )437922( طن،يف حني كانت يف 
�صن���ة  2001 )1321046( �أل���ف طن،فيما جتلت ظاهرة �ل�صتري�د�ت 
�لع�صو�ئية لل�صلع �لزر�عية بعد عام 2003،حيث �صهد �ل�صوق �لعر�قي 
�نفتاحا و��صعا على �ل�صل���ع �مل�صتوردة من جميع �ل�صلع ومنها �ل�صلع 

�لزر�عية ومن منا�صئ خمتلفة.
و�أك���دت �ن ه���ذ� �لنفتاح يعد فو�ص���ى جتارية وتروي���ج ل�صلع دخلت 
�ل�ص���وق �لعر�قي وو�صل���ت �إىل �مل�صتهلك م���ن دون �صو�بط وقو�نني 
م���ن �صانه���ا حماية �ملنتج �لوطن���ي و�مل�صتهلك على حد �ص���و�ء، �أي �إن 
تل���ك �ل�صت���ري�د�ت �لع�صو�ئية للمنتجات �لزر�عي���ة من دون �صو�بط 
ومن دون روؤية ودر��صة و�قعية  لاآثار �ل�صلبية �لتي من �صاأنها �إحلاق 

�لأ�صر�ر �جل�صيمة بالزر�عة �لعر�قية يف �لفرة �ملقبلة.
 وتابع���ت �خلب���رية �لقت�صادي���ة غالبا ما تك���ون تلك �ل�صل���ع رخي�صة 
�لثم���ن وذ�ت مو��صف���ات رديئ���ة ب���ل ق���د تك���ون ل ت�صل���ح لا�صتهاك 
�لب�ص���ري، �ذ يكون �لهدف من ��صتري�دها وتوريدها لاأ�صو�ق �ملحلية  
هو حتقي���ق �أعلى هام�ص ربحي مع جتاهل م�صلحة �ملنتج و�مل�صتهلك 
وم�صلح���ة �لبل���د عل���ى حد �ص���و�ء، وما تت�صب���ب به  تل���ك �لظاهرة من 
�نهي���ار �لزر�عة بالكامل و�لعتماد على �مل�صت���ورد وبالتايل �حتكاره 
لل�ص���وق �لعر�قية،حيث �صيكون �صعر �لحت���كار �أعلى بكثري من �صعر 

�لإغر�ق ب�صكل عام.
 و�أ�ص���ارت �إىل �لو�صع �خلطري �لذي يلحق بالقت�صاد �لوطني ب�صكل 
خا����ص وما ت�صببت���ه من تدمري للزر�ع���ة �لعر�قية ب�صكل ع���ام  و�لتي 
متت���د �إىل خم�صني قرنا من �لزمان، و�لتي �ت�صمت بتنوع �إنتاجها من 
�لفاكه���ة و�خل�صر وجمموعة �حلب���وب، نتيجة لتن���وع �ملناخ،وكذلك 

��صتيعابها ل�)30%( من �لأيدي �لعاملة وقابليتها على حتقيق �لكتفاء 
�لذ�تي من �لغذ�ء حي���ث �ن ن�صبة �لكتفاء �لذ�تي يف عقد �ل�صبعينات 
يف �لق���رن �ملا�ص���ي  و�صل���ت �إىل �أكرث من )75%( للحب���وب و�أكرث من 

)90%( للفو�كه و�خل�صر و�للحوم و�لبي�ص. 
فيما قال �خلبري �لقت�صادي  جان �صرييل �ن ��صتهاك �لطماطة بكميات 
كبرية ياأتي  حلاج���ة �ملطبخ �لعر�قي و��صتعمالتها �ملتعددة،حيث �ن 
�لطلب على �لطماطة عادة يخ�صع لعو�مل زيادة �لدخل وزيادة �لنمو 
�ل�ص���كاين، بالقيا����ص بني  مرون���ة يف �لطلب بالن�صبة لزي���ادة �ل�صكان 
�لت���ي تكون �أعلى من ن�صبة زي���ادة �لدخل، �إما ح�صة �لفرد من �لإنتاج 
�ملحل���ي  فق���د تعر�صت للتذب���ذب �مل�صتم���ر، �إل �ن �أعل���ى �نخفا�ص يف 
ح�ص���ة �لف���رد  كان يف  2001، 2003،حيث كان���ت ح�صة �لفرد 53.2 

كغم و�لتي  �نخف�صت �إىل 29.6 كغم يف عام 2003.
و�أ�ص���اف �ن �ل�صيا�ص���ات �ل�صابق���ة ح���ددت ��صت���ري�د �لطماط���ة بهدف 
حماية �لإنتاج �ملحلي من مناف�صة �مل�صتورد و�لتي �صتوؤدي �إىل هبوط 
يف �أ�صعاره���ا وتدهور �إنتاجيتها، حيث كان �لتخطيط  مركزيا لإنتاج 
وت�صوي���ق �لطماطة وحتديد �أ�صعارها،به���دف �ملحافظة على ��صتقر�ر 
�أ�صعار �لإنتاج وعدم تعري�ص �ملنتجني لتقلبات �لأ�صعار و�لتي ت�صبب 
بخ�صائ���ر كبرية  عل���ى �مل�صتهلكني، وبعد �صن���ة 2003 و�إتباع �صيا�صة 
�لب���اب �ملفتوح لدخ���ول �غلب �ل�صلع ومنها �لطماط���ة �لتي �ثرت �صلبا 
عل���ى �ملنتج���ني مم���ا �أدى �إىل تر�ج���ع �لإنت���اج �ملحلي ب�ص���كل و��صح 
وملمو����ص لعدم متكن �ملنتجني م���ن مناف�صة �مل�صتورد و�لتي �أدت �إىل 

ترك �لفاحني ملز�رعهم ومهنهم �ىل �إعمال �أخرى.
و�أ�ص���ار �إىل �ن حم�ص���ول �لبطاط���ا يع���د م���ن �خل�ص���ار �لرئي�صة ذ�ت 
�لأهمي���ة �لقت�صادية من حيث �لإنت���اج و�لإنتاجية وتكمن �أهمية هذ� 
�ملح�صول كونه غنيا بالطاقة،�إذ يعد �لغذ�ء �لرئي�صي لعدد من �لدول، 
�إ�صافة �إىل كونه مادة خام للعديد من �ل�صناعات �لغذ�ئية، وحم�صول 
�لبطاط���ا �لذي يزرع يف �أكرث من 140 دولة من خمتلف �أنحاء �لعامل، 
مب�صاح���ة مزروع���ة يف �لع���امل  تزيد عل���ى )20 مليون هكت���ار( لي�صل 

�لإنتاج �لعاملي �إىل �أكرث من 300 مليون طن.
وتاب���ع �إما يف �لعر�ق فقد كانت �أكرب م�صاحة مزروعة يف �صنة 2005 
حي���ث بلغ���ت )203729 دومن( وباإنت���اج )807586ط���ن(، �أم���ا �ق���ل 
م�صاح���ة فكان���ت يف عام 1990 حي���ث بلغ���ت )46725 دومن(، ومنت 
�مل�صاحة ملعدل منو �صنوي �صالب )0.47-(  �أما �لإنتاج فقد منا مبعدل 
من���و �صن���وي �صالب )0.087-( �أم���ا غلة �لدومن فق���د كان معدل �لنمو 

موجب )2.28(.
و�أو�صح �ن �لبطاطا ت���زرع يف  ماي�صمى بعروتني، �لعروة �خلريفية 
و�لت���ي تب���د�أ �إنتاجه���ا م���ن 12/15 ولغاي���ة 3/15 م���ن كل عام،�أم���ا 
�لع���روة �لربيعية فتب���د�أ �إنتاجها م���ن 5/15 ولغاي���ة 7/15، وهنالك 
�صيا�صات موؤثرة على حم�ص���ول �لبطاطا منها �صيا�صة �لإنتاج و�لنقل 
و�ل�صت���ري�د، و�له���م ه���ي  ظاه���رة �إغ���ر�ق �لأ�ص���و�ق �ملحلي���ة به���ذ� 
�ملح�ص���ول و�لتي دخل���ت �حلدود ب�ص���ورة ع�صو�ئي���ة وبكميات غري 
حمدودة وباأ�صعار رخي�صة ومن دون �صو�بط وقو�نني حتمي �ملنتج 
�ملحلي، وكذلك �مل�صتهلك مما ت�صبب يف تر�جع �لإنتاج �ملحلي من هذ� 

�ملح�صول.
ولف���ت �ىل  �ن ظاه���رة �لإغ���ر�ق جت�صدت يف �غلب �خل�ص���ر و�لفاكهة 
�مل���وردة للعر�ق،خا�صة ملح�صويل �لطماط���ة و�لبطاطا،حيث �إن �صعر 
بي���ع �ملح�صولني �مل�صتوردي���ن يف �ل�صوق �ملحلي  �ق���ل من �صعره يف 
�لدولة �مل�صدرة وهذه �لظاهرة هي ما ت�صمى بظاهرة �لإغر�ق، حيث 
من �ملاح���ظ �إن �ل�صتري�د�ت �لع�صو�ئية ملح�صول �لبطاطا لل�صنو�ت  
ط���و�ل �لفرة �ملا�صية  تكاد ل تذكر ب�صبب �صيطرة �لدولة على �ملنافذ 
�حلدودي���ة ومنع دخول �ملنتجات �لزر�عي���ة ومنها حما�صيل �خل�صر 

�إل بخطة مدرو�صة بحيث ل توؤثر على �لإنتاج �ملحلي.
 وب���ني �ن �لوقت �حلا�صر ي�صهد خاف ذلك ومع �صطوة �ل�صتري�د�ت 
�لع�صو�ئية على �لأ�صو�ق �ملحلية ب�صبب فتح �حلدود على م�صر�عيها 
�أم���ام �ل�صل���ع �لدخيل���ة وو�صوله���ا �إىل �مل�صتهل���ك م���ن دون �صو�ب���ط 
وقو�ن���ني �لتي م���ن �صانه���ا حماية �مل�صتهل���ك و�ملنت���ج �لوطني، حيث 
مار�ص���ت هذه �ل�صل���ع دورها يف تر�جع م�صتوى �لنم���و �لزر�عي، كما  
�إن من �خطر �لنتائج �لتي �صببتها هذه �لظاهرة  حالة �نعد�م  مناف�صة 

حقيقية بني �ملنتج �ملحل���ي و�مل�صتورد على �عتبار �أن فر�صة �ملناف�صة 
�حلقيقي���ة لإنتاجنا �ملحلي معدومة �إمام �ل�صلع �مل�صتوردة �لتي تت�صم 
برخ����ص �صعرها ب�صب���ب �لدعم و�صيا�ص���ة �لت�صجيع �لت���ي يحظى بها 
�ملز�رع���ون يف تلك �لدول عاوة على ��صتخد�مهم �أحدث �لتقنيات يف 
�لزر�عة،م���ا ي���وؤدي �إىل �نخفا�ص تكاليفها قيا�ص���ا �إىل منتجنا �ملحلي 
مم���ا يعني �إن حالة �لحتكار لل�صوق هي �لقائمة و�لتي ت�صبب خروج 

منتجاتنا من حلبة �ملناف�صة.
وق���ال �إن �إنت���اج �لبطاطا و�لطماطة يعاين م���ن �لتذبذب و�لنخفا�ص 
خ���ال �ل�صنو�ت  �لت���ي تلت 2003، حيث �إن ح�ص���ة �لفرد من �لإنتاج 
�ملحلي م���ن حم�صويل �لطماط���ة و�لبطاطا �أ�صبح���ت منخف�صة جد�، 
كم���ا �إن �ل�صتري�د�ت قبل ع���ام 2003 كان ت�صيطر عليها �لدولة ووفق 
�صو�ب���ط وقو�نني حتمي �ملنتج �ملحلي و�مل�صتهلك على حد �صو�ء،�أما 
بع���د ع���ام 2003 �صه���د �ل�ص���وق �لعر�قي �نفتاح���ا عل���ى �مل�صتورد من 
�ملنتج���ات �لزر�عية ومنها حم�صويل �لطماطة و�لبطاطا، وهو عبارة 
ع���ن فو�صى جتارية وترويج لل�صلع �مل�صت���وردة و�لتي غالبا ما تكون 
ذ�ت نوعيات رديئ���ة ورخي�صة �لثمن مما �صبب ذلك مناف�صتها للمنتج 
�ملحلي �لذي تاأثر كثري� بال�صيا�صات �لزر�عية �لتي مت تطبيقها و�لتي 

�أثرت �صلبا على �لزر�عة ب�صكل عام.
و�أ�ص���ار �ىل �ن بالرغ���م من �جتاه �لعر�ق نحو �قت�ص���اد �ل�صوق �إل �إن 
دور �لدول���ة يجب �أن يكون من خال �صيا�صة زر�عية متطورة و�إتباع 
�أنظم���ة زر�عي���ة حديثة لغر�ص تنمي���ة �لقطاع �لزر�ع���ي ومتكينه من 
مناف�ص���ة �ل�صلع �مل�صت���وردة و�لتي ت�صبعت بها �لأ�ص���و�ق �ملحلية، مع 
�ص���رورة رفع ن�صب���ة �لتخ�صي�صات �ملالي���ة موجهة للقط���اع �لزر�عي 
حيث �إن �لن�صبة �حلالية تبلغ )12%( من �إجمايل �لتخ�صي�صات، و�ن 

ن�صبة �مل�صروف �لفعلي منها ل يتجاوز )%68(.
و�أو�صح �ن تنظيم عمليات ��صتري�د �لفو�كه و�خل�صر مهم و�صروري 
باعتب���اره خارطة طريق حتدد مو��صم �لإنت���اج للمحا�صيل �ملهمة من 
�خل�ص���ر�و�ت و�لفاكه���ة وبالت���ايل حتدي���د �ل�صلع �مل�صت���وردة بحيث 
ت���وؤدي �إىل تق���ارب �لعر����ص و�لطل���ب وحت�ص���ني �لأ�صع���ار وت�صجيع 
�لزر�ع���ة �ملحلي،ف�صا عن تبني �لتقان���ات �حلديثة يف �إنتاج �خل�صر 
ومنه���ا �إنت���اج �لطماطة و�لبطاطا لغر�ص زيادة غل���ة �لدومن وبالتايل 

زيادة �لإنتاج.
و�أ�ص���اف �ن �ل�صيا�ص���ات �لزر�عي���ة �خلاطئ���ة وتز�منه���ا م���ع �ل�صماح 
لدخ���ول �مل�صت���ورد �إىل �ل�ص���وق �لعر�قي �ألق���ت بظالها عل���ى تر�جع 
�لإنت���اج �لزر�عي وهجرة �لفاح���ني لأر��صيهم لت���رك تلك �لأر��صي 
ب���در� و�لزح���ف نح���و �مل���دن لي�صب���ح �لف���اح م�صتهل���كا بع���د �إن كان 
منتجا،ف�ص���ا ع���ن  �ن �إنتاج �لطماط���ة و�لبطاطا  كان���ت تنمو مبعدل 

منو �صنوي غري منا�صب.
و�أك���د �نه ونتيجة لقل���ة �لإنتاج �ملحلي يف �لف���رة �حلالية  �أ�صهم يف 
رف���ع قيم���ة �ل�صت���ري�د�ت �لع�صو�ئية،لياأت���ي حم�ص���ول �لطماطة يف 
�ملرتب���ة �لأوىل من حي���ث �مل�صاحات �ملزروعة ب���ني �خل�صار �لطازجة 
يف معظ���م بل���د�ن �لعامل، فهي تنت�ص���ر ب�صكل و��ص���ع يف �آ�صيا و�أوربا 
و�صم���ال وجنوب �أمري���كا و�صمال �أفريقي���ا، وكذلك �أ�صبح���ت من �أهم 
�ملحا�صي���ل �لغذ�ئية �لرئي�صية يف �لع���امل خال �قل من خم�صني عاما، 
حي���ث �زد�د �لطلب على �لطماط���ة يف �ل�صنو�ت �لأخرية يف �لأ�صو�ق 
�لعاملي���ة،  وكانت �ل���دول �لرئي�صة �مل�صتوردة للطماط���ة هي �لوليات 
�ملتح���دة بن�صب���ة)26.5%( و�أملاني���ا )19.3%( وبريطاني���ا )%12.4( 

وفرن�صا )%8.7(
وه���ي ت�ص���كل ن�صب���ة)66.9%( م���ن �إجم���ايل م�صت���ورد�ت �لع���امل من 

�لطماطة.
�ل���دول �مل�ص���درة للطماط���ة وعل���ى وف���ق �لح�صائي���ات  �م���ا  وق���ال 
 )%20.5( و�أ�صباني���ا   )%23.9( هولن���د�  فه���ي  �ملعتم���دة   �لعاملي���ة 
و�ملك�صي���ك)20.5%( وبلجيكا )6.5%( وكن���د� )5.5%( وت�صكل ن�صبة 
77% م���ن �إجمايل �صادر�ت �لعامل،فيما تع���د  �ل�صني يف مقدمة �لدول 
�ملنتج���ة للطماط���ة يف �لعامل �ذ تنتج ح���و�يل )25.3%( م���ن �إجمايل 
�لإنت���اج �لعامل���ي، ولكنها ت�صدر فقط م���ا يع���ادل )1.3%( من �إجمايل 
�صادر�ت �لع���امل، ويليها �أمريكا و�لتي ي�صل �إنتاجها �إىل )9.1%( من 

�لإنتاج �لعاملي. 

خبراء اقتصاديون: ظاهرة اإلغراق الســلعي  أســهمت في تراجع 
مستويات اإلنتاج 

تقريــر: ضــرورة تطوير سياســات حضرية جديدة لتحســين 
الظروف المعيشية لسكان بغـــداد 

بغداد / متابعة المدى االقتصادي

دعا تقرير صادر عن األمم المتحدة 
الحكومة  العمل في إطار من التعاون مع 
كل من المنظمات غير الحكومية العراقية، 
ومؤسسات المجتمع المدني، واألمم المتحدة 
والشركاء الدوليين من أجل تطوير سياسات 
حضرية جديدة لتحسين الظروف المعيشية 
اليومية في بغداد. 
  وذكرت مصادر إعالمية مطلعة ان 
التقرير أعد بتعاون مشترك ما بين منظمة 
الهجرة الدولية، وبرنامج الهابيتات، وبعثة 
األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(، 
مشيرة الى انه يسلط الضوء على مظاهر 
النزوح والتقسيم التي شهدتها المدينة جراء 
الصراع، إلى جانب تسليط الضوء على صعوبة 
الحصول على الخدمات األساسية بين األفراد 
النازحين داخليًا، والمجتمعات المضيفة، 
واألفراد العائدين من النزوح.   
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ميعاد الطائي
 

 عانى �لقطاع �لزر�عي يف �لعر�ق ترديا كبري� على مدى �ل�صنو�ت 
حيث  �ل��ع��ر�ق  يف  �لتغيري  مرحلة  م��ع  تز�منت  و�ل��ت��ي  �ملا�صية 
ومت  �لعامة  �لتنموية  �لتوجهات  عن  �ملهم  �لقطاع  هذ�  غياب  مت 
�لأمر  �لعر�قي  �لقت�صادي  �لهيكل  يف  �لن�صبية  �أهميته  تقلي�ص 
�ل�صتري�د  على  و�لعتماد  �لغذ�ئي  �لعجز  تعميق  �ىل  �دى  �لذي 

�خلارجي وذلك لعدم حتقيق �لكتفاء �لذ�تي للمو�طن �لعر�قي .
�لإنتاج  بق�صور  �أزمة حقيقية متثلت  �أمام  �أنف�صنا  وهكذ� وجدنا 
�لزر�عي �ملحلي عن �صد �حتياجات �ملو�طن �لغذ�ئية لي�صكل ذلك 
يف  �لإنتاج  تر�جع  �إن  �ىل  �إ�صافة  �لغذ�ئي  لامن  كبري�  تهديد� 
�لتنموية  �مل�صرية  �إعاقة  �ىل  بالتايل  �صيوؤدي  �لزر�عي  �لقطاع 

لقطاعات كثرية لها عاقة مبا�صرة بهذ� �لقطاع �ملهم .
و�لنتيجة �لطبيعية ملا تقدم �صيتمثل يف زيادة �أعباء مالية كبرية 
من  كبري  جزء  و��صتنز�ف  �لعر�قية  للدولة  �لعامة  �ملو�زنة  على 
وزيادة  �لعر�قية  �لأ���ص��و�ق  يف  �حلا�صل  �لنق�ص  ل�صد  �لأم���و�ل 
�ملحلية  �ملحا�صيل   لغياب  �مل�صتوردة  �ملحا�صيل  على  �لطلب 

و�ختفائها من �لأ�صو�ق .
وتكاد �لأ�صباب �لتي �أدت �ىل تر�جع �لإنتاج تكون معروفة للجميع 
ون�صتطيع تلخي�صها بعدة نقاط �أهمها �صحة �ملياه وقلة منا�صيبها 
تد�عيات  من  �مل�صكلة  بهذه  يتعلق  وما  و�لفر�ت  دجلة  نهري  يف 
�لقرية �ىل  من  و�لهجرة  و�لت�صحر  �لأر�ص  ملوحة  زيادة  ومنها 
�ملدينة . ومن �لأ�صباب �لأخرى �لتي �أدت �ىل هذ� �لر�جع �صيا�صة 
�لتغيري  مرحلة  بد�ية  مع  تز�منت  �لتي  �ل�صتري�د  يف  �لنفتاح 
و�لتي  �مل�صتوردة  باملحا�صيل  �ل�صوق  �إغ���ر�ق  �ىل  �أدت  و�لتي 
�ثرت �صلبا على �ملنتج �ملحلي وغياب �لتخطيط و�لإ�صر�تيجيات 
م�صاكل  �ىل  بالإ�صافة  �حليوي  �لقطاع  ه��ذ�  مل�صتقبل  �حلقيقية 
�لتي  و�لنز�عات  باحلروب  تتمثل  �ملا�صية  �لعقود  عرب  موروثة 
�أدت �ىل ترك م�صاحات و��صعة من �لأر�ص لأ�صباب كثرية ل جمال 

لذكرها هنا .
نرى  �خ��رى  وم�صاكل  �مل�صاكل  لهذه  �حللول  ن�صع  �ن  �جل  ومن 
و�صع  �ىل  و�ل�صعي  �ل�صيا�صية  �ل��ت��ج��اذب��ات  جت���اوز  ���ص��رورة 
وتقدمي  �ل�صتثمار  لقانون  �ملنا�صبة  و�لتعديات  �لت�صريعات 
�لت�صهيات �حلقيقية من قبل �حلكومات �ملحلية وفتح �لباب �مام 
�لقت�صار بجلب  �لزر�عي وعدم  �لأجنبي يف �جلانب  �ل�صتثمار 
�ل�صتثمار�ت يف �جلانب �ل�صناعي فقط . ولبد �أي�صا من و�صع 
ل�صت�صاح  �لكافية  �ملبالغ  ور�صد  �قت�صادية  وخطة  �صر�تيجية 

�ىل  حتتاج  و�لتي  �لكبرية  �لزر�عية  �مل�صاريع  و�إقامة  �لأر��صي 
�إعادة �لبنى �لتحتية �لزر�عية من خال ��صتخد�م و�صائل �ملكننة 
�حلديثة و��صتخد�م طرق �لري �جلديدة و�لعلمية و�لتي ت�صمن 
��صتخد�ما مثاليا وتر�صيد� للمياه مع �صرورة عقد �لتفاقيات مع 
دجلة  مياه  من  كافية  ن�صب  ل�صمان  �لعر�ق  مع  �ملت�صاطئة  �لدول 

و�لفر�ت .
لقرو�ص  ما�صة  بحاجة  �ل��ف��اح  �ن  �ىل  هنا  �لإ���ص��ارة  م��ن  ولب��د 
كبرية يح�صل عليها من خال زيادة ر�أ�ص مال �مل�صارف �لزر�عية 
�لتي  �لزر�عية  �ملبادرة  ح�صب  فائدة  بدون  �لقرو�ص  متنح  �لتي 
�أطلقتها �حلكومة وهي خطوة مهمة يف �لجتاه �ل�صحيح وذلك 
حلاجة �لفاح لهكذ� قرو�ص من �جل �إعادة �لبنى �لتحتية و�إقامة 
و�لتي  �حليو�ين  �و  �لزر�عي  �أنو�عها  بكل  �لزر�عية  �مل�صاريع 
�صتكلف مبالغ كبرية لن يتمكن �لفاح من �لتكفل بها لوحده بدون 
�ل�صريبية  و�لم��ت��ي��از�ت  �لدولة  من  �ملقدمة  �لقرو�ص  م�صاعدة 

و�ملالية �لتي يجب �ن تقدم له ..
�إعانات  تقدمي  �صملت  �لزر�عية  �ملبادرة  �ن  �ىل  �لإ�صارة   وجتدر 
هذه  وتتمثل  �ملنتج  �صعر  على  �ملحافظة  �جل  من  للفاح  عينية 
�لزر�عية  �ملكائن  وت��اأج��ري  و�ل��ب��ذور  �لأ�صمدة  بتقدمي  �لإع��ان��ات 
خال  من  �لزر�عي  �لإر�صاد  تقدمي  �ىل  �إ�صافة  مدعومة  باأ�صعار 
�إقامة �لدور�ت و�لندو�ت �لتثقيفية للمز�رعني من قبل مهند�صني 

زر�عيني وخرب�ء فنيني .
�إذ� ما قمنا بجميع هذه �لإجر�ء�ت �صنتمكن  خا�صة �لقول  �ننا 
�لكبري بني ن�صبة ما  �لذ�تي ومعاجلة �خللل  من حتقيق �لكتفاء 
و�ن  �صيما  ن�صدره  ما  ن�صبة  مع  زر�عية  حما�صيل  من  ن�صتورده 
�ملو�رد  �لتي جتعل  �لزر�عة  بلد زر�عي وميتلك مقومات  �لعر�ق 
مهمة  مكانة  حتتل  �لإنتاجية  ومعطياتها  �لزر�عية  �لقت�صادية 
ودور� مميز� يف عملية �لتنمية يف �لبلد وميكننا من حتقيق �صلة 
�صيتم  ما  عن  ف�صا  منا�صبة  وباأ�صعار  �لعر�قي  للمو�طن  �لغذ�ء 

ت�صديره من �ملحا�صيل �لأخرى . 

إيمان محسن جاسم

ما زلنا نعاين من �صوء �لتخطيط �أو �أحيانا كثرية 
دقة  يتطلب  �ل���ذي  �جل��ان��ب  ه��ذ�  يف  �لع�صو�ئية 
كبرية جدً� من �أجل �أن تتحقق �لأهد�ف �ملتوخاة ، 
و�أهم جمالت �لتخطيط �ليوم تتمثل يف �ملو�زنة 
وفق  �ل��ف��ع��ل��ي��ة  �حل��اج��ة  تعك�ص  �أن  ي��ج��ب  �ل��ت��ي 
يف  حتى  جن��ده  ما  لكن   ، متكاملة  منهجية  روؤي��ة 
بع�ص  ب��د�أت  و�لتي   2012 لعام  �لقادمة  �ملو�زنة 
على  ترتكز  ز�لت  ما  ب�صاأنها  ت�صدر  �لت�صريحات 
�ل�صنو�ت  يف  �ل�صابقة  �ملو�زنات  عليه  �صارت  ما 
�لنفط  و�رد�ت  على  كلي  �ع��ت��م��اد  ع��رب  �ملا�صية 
تقارير وز�رة  ت�صري  �لذي  �لربميل  �صعر  وحتديد 
وبو�قع   $85 �صعر  �عتماد  �إىل  �لعر�قية  �ملالية 
 ، يوميا  برميل  �ملليون  ون�صف  مليونني  �إن��ت��اج 
�لو�قع ول  كثري� عن  يبتعد  �ل�صعر  �إن هذ�  ورغم 
و�إن  خا�صة  مدرو�صة  غري  توقعات  �صوى  ميثل 
جد�  كبرية  بن�صبة  للزيادة  قابلة  �لنفط  �أ�صعار 
�لدول  م��ن  �لكثري  �صعي  �أهمها  ع��دي��دة  لأ���ص��ب��اب 
بعد  �ل��ن��ووي��ة  حمطاتها  ع��ن  للتخلي  �مل�صتهلكة 
�لنووية وهذ� ما جتلى  �ليابان وتد�عياته  زلز�ل 
على  و�فقت حكومتها  �لتي  مثا  �أملانيا  �إعان  يف 
خطة لإغاق كل حمطات �لطاقة �لنووية يف �لباد 

مع حلول عام 2022.
�أوربا  يف  �لنووية  �ملحطات  خلارطة  وبالنظر   

فاإنها ت�صم 14 حمطة نووية ت�صمل 143 مفاعا، 
وفقا لاأرقام �لر�صمية للمفو�صية �لأوربية، ومتلك 
فرن�صا �أكرب عدد من �ملفاعات )58 مفاعا( وتليها 
مفاعا(.   17( و�أمل��ان��ي��ا  مفاعا(   19( بريطانيا 
من  �لطاقة  توليد  على  �لأورب��ي��ة  �ل��دول  وتعتمد 
�إىل ن�صبة  �أحيانًا  هذه �ملحطات و�ملفاعات ت�صل 
55% يف بلجيكا و80% يف فرن�صا و�أقل من %50 

يف �أملانيا .
وبالتايل فاإننا يجب �أن ن�صع هذه �لعو�مل �أمامنا 
وفق  �ل�صنوية  م��و�زن��ات��ن��ا  خطط  ن�صع  ون��ح��ن 
وخطط  �لطاقة  جم��الت  يف  �ل��دول��ي��ة  �مل��ت��غ��ري�ت 

�لدول بهذ� �ل�صاأن .
وبالعودة مل�صار�ت �لتخطيط يف �لعر�ق  جند باأن 
نقاط كثرية غائبة �أهمها تتمثل يف غياب �لتخطيط 
ل  �آن��ي��ة  م�صاريع  ق��دم��ًا يف  �مل��و�زن��ة و�مل�صي  ع��ن 
حتتية  لبنى  توؤ�ص�ص  �أو  �قت�صادية  جدوى  حتمل 
من �صاأنها �أن تربز ب�صكل و��صح . ي�صاف �إىل ذلك 
�لقطاعات  بني  ما  تكاملية  عدم وجود برجمة  كله 
�خلدمية وعلى �صبيل �ملثال ل �حل�صر يتم �أك�صاء 
�حلفريات  تبد�أ  ف��رة  وبعد  وتبليطها  �ل�صو�رع 
�أنابيب �ملاء �أو كيبات �لهاتف �و �ملجاري �أو  ملد 

غريها مما يت�صبب بهدر كبري للمو�رد �ملالية .
�جلانب �لآخر هو عدم تلبية خطط �ملو�زنة ومعها 
حيث  �لفعلية  �ل���وز�ر�ت  حلاجات  �لتنمية  خطط 
جند باأن �لكثري من �لوز�ر�ت تدخل يف مفاو�صات 

�ملالية وغريها من �جلهات من  مطولة مع وز�رة 
بر�مج  لتنفيذ  �ملنا�صبة  �لأم��و�ل  تخ�صي�ص  �جل 

�لوز�رة وخططها .
�لتنموية  للخطط  �ملتابع  نظر  يلفت  م��ا  و�أك���رث 
و�لقت�صادية يف �لعر�ق باأنها تتجاهل ب�صكل كبري 
جدً� ل�صتثمار �لقدر�ت و�ملو�رد �لب�صرية �ملوجودة 
�ملتاحة  �مل��ال��ي��ة  �مل�����و�رد  وت�����ص��خ��ري  �ل���ع���ر�ق  يف 
ز�لت  ما  �ملثال ل �حل�صر  �صبيل  لتطويرها وعلى 
مد�ر�صنا يف �لتعليم �لبتد�ئي و�ملتو�صط و�لكثري 
�لتعليم  يف  تقليدية  �أ�صاليب  تعتمد  جامعاتنا  من 
عفى عنها �لزمن ، وهذ� ب�صبب قلة �لتخ�صي�صات 
�ملالية لقطاع �لربية و�لتي مل تتجاوز ما ن�صبته 
5% من مو�زنة �لعام �حلايل وبالتاأكيد ل ميكن �أن 
يرتفع �لرقم للعام �لقادم بحكم �إتباع ذ�ت �لآليات 
ت�صعى  �أن  �صاأنها  من  خلطط  نحتاج  نحن  لهذ�   ،
بني  و�لثقافية  و�لتقنية  �لعلمية  �لفجوة  لتقلي�ص 
�لعر�ق ودول �لعامل و�أن نوؤمن باأن �أ�صا�ص �لتقدم 
تطوير  يف  يكمن  �لقت�صادي  و�لنهو�ص  و�لرقي 

وتنمية �ملو�رد �لب�صرية .
و�أي�����ص��ا ه��ن��ال��ك م��و���ص��وع م��ه��م ج����دً� مل ت�صع 
�حلكومات  حتى  ول  �حلالية  �حلكومة  لتفعيله 
يف  �حل��اد  �لنق�ص  مبعاجلة  و�ملتمثل  �ل�صابقة 
�لكهرباء  مقدمتها  ويف  �ل�����ص��روري��ة   �خل��دم��ات 
عمليات  جمرد  �حللول  جميع  وظلت  و�لإ�صكان 
حت�صني  ح�صاب  على  للمو�رد  و��صتنز�ف  ترقيع 

�ملبالغ  ب��اأن  يقول  قائل  ، ورمب��ا  �خل��دم��ات  ه��ذه 
�صحيحة  �ل�صتثمارية  للم�صاريع  �ملخ�ص�صة 
قانونية  ومنها  �أمنية  منها  �صعوبات  وهنالك 
فعلى  �ل�صرورية  �ل�صتثمار�ت  ��صتقطاب  يف 
هذ�  معاجلة  �لعاقة  ذ�ت  و�جل��ه��ات  �حلكومة 
مل  �إن  �ملحلية  �ل�صتثمار�ت  بو��صطة  �لنق�ص 
قيامها  لأ�صباب عديدة من خال  �لأجنبية  تتوفر 
لغر�ص  �خل��ا���ص  �لقطاع  �صركات  م��ع  بالتعاقد 
ويف  �خلدمات  و�ق��ع  يف  �حل��اد  �لنق�ص  معاجلة 
و�لإ�صكان   �ل��ك��ه��رب��اء  ق��ط��اع  قلنا  ك��م��ا  مقدمتها 
�لقطاعني  ب��ني  حقيقية  ���ص��ر�ك��ة  م��ف��ه��وم  �صمن 
�لعام و�خلا�ص و��صتثمار كافة �جلهود �ملتوفرة 
من  �لكثري  و�إن  خا�صة   ، وك����و�در  خ���رب�ت  م��ن 
�لقطاع  يف  �لعاملني  �ل��ع��ر�ق��ي��ني  �لقت�صاديني 
للعمل  وخرب�تهم  �أمو�لهم  مع  �نتقلو�  �خلا�ص 
يف �لدول �ملجاورة بحكم توفر بيئة ��صتثمارية 

�صحيحة و�صليمة .
�صيرك  �خلا�ص  �لقطاع  �إ�صر�ك  ف��اإن  وبالتاأكيد 
�لعر�قي  �لقت�صاد  على  كبرية  �إيجابية  �آث���ارً� 
ع��ل��ى �حلكومة  �مل��ل��ق��اة  �لأع���ب���اء  م���ن  وي��خ��ف��ف 

�ملركزية. 
ما نريد �أن ن�صل �إليه هنا هو �أن �لعر�ق بحاجة 
�حتياجاته  من  نابعة  مدرو�صة  تنموية  خلطط 
يف  �لب�صرية  �مل��و�رد  تنمية  �صرورة  مع  �لفعلية 

�لبلد .

ثامر الهيمص

، رغم  �لآن  �لطرق  �لدولة يف مفرق  �آخر دكاكني 
( قبل  ) �ورزدي باك  �آن��ذ�ك   �أنها وريثة ما �صمي 
لغر�ص  �خلا�صة  �مل�صالح  تاأميم  عام   1964 �صنة 
يقابلها  كان  �لتي  �مل�صرية  �لتجربة  مع  �لن�صجام 

يف م�صر موؤ�ص�صة ) عمر �أفندي (  . 
وهكذ� جرت �لأمور يف ظل �ل�صر�كية و�حلرب 
��صتري�دية  حكومية  موؤ�ص�صة  ك��اأي��ة  و�حل�����ص��ار 
ما  ت��ع��ر���ص��ت  ح��ي��ث   2003 ���ص��ن��ة   �ىل  و�صول" 
تعر�ص له جميع دو�ئر و�صركات �لتمويل �لذ�تي 
من �صحة يف �ملو�رد وتوقف �ل�صتري�د مع ت�صخم 
�جلهاز �لإد�ري و�لبطالة �ملقنعة بحيث ت�صل حلد 
ثاثة �أ�صعاف قيا�صا" �ىل ما قبل �صنة  2003 مع 
نف�ص �لزيادة طرديا" يف �لرو�تب مما ترتب عليها 
�أن �أ�صبحت عبئا" ماليا"  ، ما دعا وز�رة �لتجارة 
عر�صها  لغر�ص   2011   \6\1 يف   موؤمتر   لعقد 
�لقت�صادية  �جل��دوى  عو�مل  لتوفري  لا�صتثمار 
ومعاجلة م�صكلة �لكادر �ملت�صخم مع عدم �ن�صجام 
�قت�صاد  �حل��ك��وم��ي يف  �ل��ع��م��ل  م��ن  �ل��ن��م��ط  ه���ذ� 
�ل�صوق �لذي يحتل �ل�صاحة �لفكرية و�لتخطيطية 

يف عر�ق �مل�صتقبل �لقريب . 
�ملوقف   ، �لكادر   ( �لثاثة  �لإ�صكاليات  هذه  فاأمام 
مع  �ملر�بطة   ) �ل�صتثمار   ، للدولة  �لتخطيطي 

بع�صها  . 
�أمام  �ملتاحة  �خليار�ت  ��صتعر��ص  من  لبد  �أذن 
جتربة ناجحة باأقل �خل�صائر خ�صو�صا" �لب�صرية 

و�إ�صكاليات �لتعاطي معها  . 
�آلف  خم�صة  حو�يل  يبلغ  �لذي  للكادر  فبالن�صبة 
منت�صب برو�تب �صهرية تتجاوز �لثاثة مليار�ت 

ناهيك عن �مل�صارف �لإد�رية . 
هل هذ� �لكادر موؤهل �أن يعمل يف ظل �ل�صتثمار 
هذ�  ملو�جهة  م�صتعد  و�مل�صتثمر �خلا�ص  �خلا�ص 
 ) �صاعة   12 ( �لأقل عمل  �لتحدي وهو يريد على 

يوميا" وعمل جاد منتج يلم�صه يوميا  ؟.
حيث  من  للعمل  و�إد�ري��ا  فنيا  موؤهل  �لكادر  وهل 
نظرية  وح�صب  �لتلقائية  �لت�صويقية  خ��رب�ت��ه 
�لعام  �لقطاع  يف  تعلمها  �لتي  و�خلطاأ  �لتجربة 
نتيجة  حا�صل  حت�صيل  ف�صله  �أو  جناحه  وك��ان 

�حتكار �لدولة  ؟ 
لهم  رو�ت��ب  لدفع  م�صتعدة  �لتجارة  وز�رة  وه��ل 
و�ىل متى ،�أم حتويل مبالغ �مل�صتثمرين �مل�صتوفاة 

�ىل رو�تب و�أجور وكلف �إد�رية  ؟ 
ثابتة  ك��ودي��ع��ة  �مل��ب��ل��غ  ه���ذ�  ��صتثمار  خ���ال  م��ن   
�أن  �أم  ؟  �مل��ب��ال��غ   �مل�����ص��ارف وه��ل تكفي  �أح���د  يف 
يف  بامل�صاركة  منها  �ل�صتفادة  ميكن  �ملبالغ  هذه 
يعوزها  ل  زر�عية  �و  �صناعية  حكومية  م�صاريع 

غري �ل�صيولة �لنقدية  ؟ 
�لتقاعد  ب���ني  �حل�����ايل  �ل���ك���ادر  ت�����ص��ري��ف  حل���ني 
�لقطاع  يف  �ل��ع��م��ل   ( ج��دي��د   ب��ن��ظ��ام  و�لت�صغيل 

�مل�صتثمر ( وب�صروط ونظامه �إذ� كان ر�غبا"  ؟ 
مبكر  ب�صن  بالتقاعد  للر�غبني  مبالغ  ت��وزي��ع  �أم 
�آخر �خلدمة جمزية من ع�صرين  �ىل  لقاء مكافاأة 
قانون  �ىل  يحتاج  وه��ذ�   ، حاليا   ر�تبا  خم�صني 
حلل  �لذ�تي  �لتمويل  م�صاريع  كل  لي�صمل  ي�صرع 

م�صكلة �لرهل  . 
ناحية  من  مطروحة  و�ملقرحات  �خليار�ت  هذه 
�صنو�جه جمابهة  و�ل  �أمره  و�أهمية ح�صم  �لكادر 

معهم قد توؤدي �ىل ف�صل �لتجربة  . 
�أن �مل�صتثمر  �أما �لهم �لثاين وهو �مل�صتثمر ل�صك 
���ص��وف ي��ك��ون �أم����ام ت�����ص��اوؤلت ه��ل ه��و ي�صري 
�ل�����ص��وق �أم ي��وؤج��ره، وك��م ف��رة �لإي���ج���ار، وهل 
ح�صب قانون �إيجار و�صر�ء �أمو�ل �لدولة ؟ ، فمن 
�ملعروف �أن �ل�صو�ق �حلالية �صو�ء يف بغد�د �أو 
�ملحافظات غري جاهزة متاما" للعمل على طريقة 
�لقطاع �خلا�ص �صو�ء من حيث �لتقطيع �لد�خلي 
و�أ���ص��ال��ي��ب �ل��ع��ر���ص وه���ل ه��ن��اك ���ص��اح��ة وقوف 

�صيار�ت موؤهلة  . 

عاما"  خم�صني  �أو  لع�صرين  �لإيجار  يكون  ولذلك 
�حلالني  �لعاملني  رو�ت��ب  لتغطية  �صنويا"  تدفع 
�لعاملني  رو�ت��ب  يحدده  �لإي��ج��ار  �صقف  ويكون 
مق�صوما" على عدد �لأ�صو�ق ح�صب م�صاحتها مع 
�مل�صتوفى  �ليجار  يقل  ول   ، �لن��دث��ار   �حت�صاب 
ويحدد  منت�صب  �خر  تقاعد  حلني  �لكلفة  هذه  عن 
�صقف زمني ل يتجاوز �خلم�صة ع�صر عاما  )عام 
ملر�جعة  ي��ح��ت��اج  وه���ذ�    ،  ) �ل��ت��ق��اع��د  ��صتحقاق 
بل  �مل��ز�د�ت  �صيا�صة  من  �أف�صل  ويكون  ودر��صة 
مع  �لأ�صا�ص  هذ�  على  �لأدن��ى  للحد  �ل�صقف  يحدد 

�لندثار �ل�صنوي . 
 ) �ل��دول��ة  �أم����و�ل  نبيع  �أن��ن��ا   ( ي�����ص��األ  �صائل  رب 
بطريقة معقدة ، نعم �أن هذه �لأمو�ل غري �ملنقولة 
لا�صتثمار  مفتوحة  تكون  �أن  يجب  خ�صو�صا" 
وت��ع��وم يف �ل�����ص��وق �ل��وط��ن��ي ���ص��و�ء ك��ان��ت هذه 
و�لهيئات  �لأج��ه��زة  �أو  للدولة  مملوكة  �لأم���و�ل 
و�لدو�وين �صبه �لر�صمية  بعد �لنتهاء من تبديل 
قانون �إيجار وبيع �أمو�ل �لدولة �لذي غذته �لعقود 
�لأربعة �ملا�صية باأنو�ع �ل�صو�بط و�لتعليمات  من 

خال ر�أ�صمالية �لدولة للفرة �ملذكورة . 
ل  �أن  يجب  �أجنبيا"  �أو  عر�قيا"  �مل�صتثمر  �أم��ام 
يف  غمو�ص  �و  �صروط  �أو  �صغط  �أي  حتت  يقع 
ن�صو�ص �لعقود وله �حلق يف طلب �صمانات حتى 
�أمنيا"  �له�صة  �حلالية  نظر�" لاأو�صاع  بها  مبالغ 

�أو �صيا�صيا".  
ت�صبح  عندما  �ملركزية  �لأ�صو�ق  هذه  علما" بان 
بل  فقط  كذلك  لي�صت  فاأنها  ح�صاريا"  �صاهد�" 
�لت�صوق  عمليات  جت��ري  �إذ  �ل�صوق  حت��رك  �نها 
�ملو�طن  ��صتهاكية  وت��رف��ع  عالية  بان�صيابية 
�صفافية  بكل  �لب�صائع  و�أج���ود  �أح�صن  ب�صر�ء 
وتدور كافة �لدكاكني �ملحلية يف فلكها مثا" يف 
جتارة �للحوم �ملحلية �أو �لدولية �صيجد �ملو�طن 
�أو �ملول  �للحم مربد�" ب�صكل �صحن يف �ل�صوق 
�أف�صل من �صاحب �لدكان يف �ملنطقة وهكذ� �لبيع 

يدفعه  من  �لتلف    �صريعة  �ل�صلع  باقي  وكذلك 
ملو�كبة �صيا�صة �ل�صوق فنيا" .

كما �أن هذه �لأ�صو�ق �صوف تكون عامل ��صتقر�ر 
تتاأثر يوميا" �أو  لي�ص �صها" �أن  �ذ  �لأ�صعار  يف 
يفطر  مما  �لطلب  �أو  �لعر�ص  �أ�صبوعيا" ب�صغط 

بائع �ملفرد مل�صايرتها . 
يدفع  قد  لل�صلع  �لأ�صعار  هذه  ��صتقر�ر  ونتيجة 
م�صكلة  حلل  �ل�صتقر�ر  هذ�  من  لت�صتفيد  �لدولة 
لل�صر�ئح  ك��وب��ون��ات  ت���وزع  ع��ن��دم��ا  �لتموينية 
للبطاقة  �حلقيقي  �ل��ه��دف  ه��م  �ل��ذي��ن  �ل��ف��ق��رية 
هذه  ل�صالح  قيامها  من  �لكثري  موفرة  �لتموينية 

�ل�صريحة وتطوير متوينهم  ، 
�ملركزي  �ل�صوق  �أ�صعار  �أن  نوؤكد  �أن  يفوتنا  ول 
ز�خو  و  �لفاو  يف  و�ح��دة  �صتكون  للم�صتثمرين 
�إذ�  �لأق�صية  يف  و  و�ملحافظات  �لعا�صمة  يف  و 

رغبت يف تو�صيع عملها �أو �صبكة وكائها  . 
�أو موحدون  �أما متناف�صون  �مل�صتثمرين  �أي  فهم 
لكي �أن تكون لهم �صيا�صة �صعرية و�حدة ثابتة  . 

خالها  من  �لتناف�صية  �ل�صعرية  �ل�صيا�صة  وهذه 
كان  كلما  �ملحلي  �لإن��ت��اج  �أو  �لب�صاعة  ت���روج 
�لدولة  به  تتحكم  �ل��ذي  �مل�صتورد  مع  متقاربا" 
مع  لاأ�صو�ق  تعاقد�ت  ونرى  �لكمارك  حيث  من 
�جلمعيات �لإنتاجية و�مل�صنع �لعر�قي و�لزر�عة 
�لن�صاط  من  وغريها  �لأب��ق��ار  وحمطة  �لعر�قية 
عجلة  على  متكئ  غري  به  نحلم  تكامل  ويح�صل 

�خلارج فقط   مما يوفر �أمنا" غذ�ئيا"  . 
�ل��و���ص��ائ��ل يف  ب��ك��ل  �مل�صتثمر  خ��دم��ة  ف���اأن  ل��ذل��ك 
وب��دون  مطمئن  ط��وي��ل  �إي��ج��ار  على  �حل�����ص��ول 
�أمر�" �أ�صا�صيا"  باتت  معرقلة  وب�صروط  مز�يدة 
�أن  له  �أق�صى ما نتمناه   لاقت�صاد �لعر�قي �لذي 
يقوده �أبناوؤه من �لد�خل مب�صانعهم  ومز�رعهم 

وجتارتهم  . 
عو��صم  يف  ����ص��ت��ري�د  وك����اء  جم���رد  ول��ي�����ص��و� 

�جلو�ر .

القطاع الزراعي والتوجهات التنموية في العراق األسواق المركزية وآفاق االستثمار

الموارد البشرية وخطط التنمية في العراق
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محمد صادق جراد

العالم  في  الحيوية  الصناعات  من  الحديد  صناعة  تعد 
ويمكن لنا ان نقيس مدى تقدم الدول من خالل معرفة 
المهم  الفلزي  العنصر  لهذا  وصرفها  صناعتها  حجم 
استخداما في  البشرية  اكتشافات  أكثر  والذي يعد من 
أهميته  مدى  ندرك  ان  ويمكننا  وتطبيقاته  صناعته 
من خالل معرفة حجم اعتماد العالم على هذا العنصر 
شهدتها  التي  والصناعية  االقتصادية  التنمية  في 
تعتبر  حيث  الصناعية  الدول  في  وخاصة  المجتمعات 
التي تقوم بدور  المهمة  الصناعات  الحديد من  صناعة 

كبير في تقدم المجتمعات .

قام  �لتي  و�لدر��صات  �لبيانات  �أ�صارت  ولقد 
�لزمنية  �لفر�ت  خمتلف  على  �ملخت�صون  بها 
م�صتوياتها  �ختاف  على  �لدول  من  �لعديد  ويف 
حجم  بني  طردية  عاقة  وجود  �ىل  �لقت�صادية 
�لقت�صادي  �لنمو  وبني  �حلديد  ��صتهاك 
و�ل�صناعي يف �لبلد فكلما كان �لبلد �كرث ��صتهاكا 

للحديد كان ي�صهد منو� �قت�صاديا متز�يد� ..
وكذلك يعرف مدى تقدم �لدول �قت�صاديا بن�صيب 
�لفرد من �حلديد ففي �لدول �ملتقدمة �صناعيا يزد�د 
ن�صيب �لفرد عن  750 كجم /�صنويَا بينما ينخف�ص 
يف �لدول �لنامية عن ذلك بكثري وي�صل �إىل �قل من 
�لفرد  ��صتهاك  متو�صط  بلغ  وقد  10كجم/�صنويَا 
يف م�صر على �صبيل �ملثال عام 2005 حو�يل 75 

كجم /�صنويا 
من هنا ميكننا �لقول بان ما ي�صهده �لعر�ق �ليوم 
و�ل�صعي  �لتحتية  �لبنية  �عمار  �إعادة  حماولة  من 
حلملة بناء كبرية ت�صمل جميع مر�فق �حلياة جتعله 
�أمام حاجة كبرية لكميات هائلة من �حلديد �ل�صلب 
و�جل�صور  �ل�صكنية  �ملجمعات  بناء  يف  لتدخل 
بحاجة  هي  كثرية  و�صناعات  �لأخرى  و�ملعامل 
 . �صناعتها  يف  ليدخل  و�ل�صلب  للحديد  �صرورية 
لذلك فان معما و�حد� يعاين من �ملعوقات ل ميكنه 
رفد �لأ�صو�ق �لعر�قية مبا حتتاجه من حديد �لبناء 
�لبلد مقبل على نه�صة عمر�نية كبرية  �ن  باعتبار 

يعتمد فيها على ما ي�صتورده من �خلارج .
وجتدر �لإ�صارة هنا �ىل �نه ومنذ �أكرث من ثاثني 
�لوحيد  �حلكومي  بامل�صنع  �لب�صرة  حتتفظ  عاما 
ل�صناعة �حلديد و�ل�صلب و�لذي تعطل يف 2003 
�لفرة  تلك  يف  و�لنهب  �ل�صلب  لإحد�ث  لتعر�صه 
ي�صغل  �ملعمل  بان  علما  �لتي �صاحبتها  و�لظروف 
حو�يل 6500 �صخ�ص حلد �لآن بالرغم من توقفه 

عن �لعمل ل�صنو�ت عديدة .

�مل�صاريع  تفعيل  �صرورة  نرى  هذ�  �جل  من 
بها  �صرح  و�لتي  �ملجال  هذ�  يف  �ل�صتثمارية 
عن  �ملا�صية  �لفرة  عرب  �مل�صوؤولني  من  �لكثري 
�لتفاق مع �ل�صركات �لكورية لإعادة تاأهيل م�صنع 
�ن  �ملقرر  من  و�لذي  �لعر�ق  يف  و�ل�صلب  �حلديد 
ينتج 300 مليون طن من �حلديد  �صنويا بالإ�صافة 
�ىل �نه �صي�صاهم يف حل جزء من م�صكلة �لبطالة 
من  �أكرث  يوفر  �ن  �ملوؤمل  من  حيث  �ملحافظة  يف 

�مل�صروع  هذ�  �ن  �ىل  ��صافة  عمل  فر�صة  �ألف   50
�لكوري  و�جلانب  �لعر�ق  بني  �لعاقات  �صيفعل 
خرب�ت  من  �لعر�ق  ي�صتفيد  �أن  �ملمكن  من  �لذي 
و�مكانات دولة مثل كوريا لت�صاهم يف �إعادة �عمار 
�لعر�ق من خال �صركاتها ذ�ت �ملو��صفات �لعالية 

و�ملعروفة بالدقة و�ملتانة و�لثقة .

�لكثري  �ن  �إىل  هنا  ن�صري  �ن  مبكان  �لأهمية  ومن 
من خملفات �حلروب من معد�ت ع�صكرية كهياكل 
�لدبابات و�لناقات �ملحطمة و�ملنت�صرة على �ر�ص 
�ن  بعد  �ملعامل  لهذه  �أولية  مو�د  �صتكون  �لعر�ق 
�لب�صرة  مثل  حمافظة  �ن  وخا�صة  �صهرها  يعاد 
ميكنها  لذ�  �حلديد  ل�صتخر�ج  مناجم  متتلك  ل 
�لعتماد على هذه �ملخلفات �ملتوفرة بكرثة و�لتي 
وطنية  �قت�صادية  كرثوة  منها  �ل�صتفادة  من  لبد 
بدل من بيعها لدول �جلو�ر وعلينا جمع كل هذه 
من  �ملو�طنني  من  جمعه  ميكن  ما  وكل  �ملخلفات 
�أولية  مو�د  لتكون  ك�صكر�ب  مهملة  حديدية  مو�د 
مل�صانعنا مع �لأخذ بعني �لعتبار �صرورة معاجلة 
خملفات �حلروب من �لتلوث �لإ�صعاعي يف معامل 
�حلديد و�ل�صلب لن�صمن �صامة �ملو�طنني من هذ� 

�لتلوث
�هتمام  �ن  �ىل  �لإ�صارة  من  لبد  �خلتام  ويف 
�لدولة يجب �ن يتنا�صب مع �أهمية �صناعة �حلديد 
لذ�  عليها  �لباقية  �ل�صناعات  و�عتماد  و�ل�صلب 
يتوجب تقدمي �لدعم للحكومات �ملحلية من خال 
لدخول  �لت�صهيات  وتقدمي  �ملنا�صبة  �لت�صريعات 
و�ن  �صيما  �ملهم  �جلانب  هذ�  يف  �خلا�ص  �لقطاع 
�ل�صركات �لأهلية قد �صجلت تقدما يف هذ� �مليد�ن 
بالذ�ت حيث �نتهت �صركة �لإمناء �لأهلية من بناء 
�مل�صنع  جماور  و�ل�صلب  للحديد  جديد  م�صنع 
للقطاع  تقدما  لن�صجل  �لب�صرة  يف  �حلكومي 
من  و�لرعاية  �لدعم  ينال  �أن  نتمنى  �خلا�ص 

�حلكومة �ملحلية ومن �لدولة .

صناعة الحديد والصلب والنمو االقتصادي 
علي نافع حمودي

يتوقع �أن يزد�د عدد �صكان �لعامل خال �لفرة من عام 2010 وحتى 
عام 2050 بن�صبة 38% لريتفع من 7 مليار�ت ن�صمة �إىل 5 .9 مليار 
�إىل  �صيوؤدي  مما  �لفقرية  �لدول  يف  �لزياد�ت  هذه  تركيز  مع  ن�صمة 
تفاقم �أزمة �لغذ�ء �لتي بد�أت بو�درها هذ� �لعام عرب �رتفاع �أ�صعارها 

ب�صكل كبري جد� عانت منه �لكثري من �لدول �لفقرية .
ولقد تفاقمت �أزمة �إنتاج �لغذ�ء ب�صبب خف�ص �مل�صاعد�ت �ملخ�ص�صة 
�أ�صلوبًا  للزر�عة و�إتباع معظم �حلكومات يف �لقت�صاديات �لنا�صئة 
يت�صم بالع�صو�ئية و�لفو�صى ما ترك منتجي �ملحا�صيل �لزر�عية با 
�لفو�صى ب�صكل و��صح عند و�صع  حماية حقيقية، ولقد جتلت هذه 
�لركيب �ملح�صويل للدول، حيث من �ملتعارف عليه �أن هناك �أمناطًا 
�لتي ت�صتند  �ل�صاملة و�ملحكمة  �لزر�عة  لتنظيمه: �لأول هو  خمتلفة 
�لدولة فيه �إىل �صلطتها �ل�صيادية وحتدد �لركيب �ملح�صويل ملجمل 
�لأر��صي �لزر�عية وتفر�صه على �ملز�رعني كافة مبا يوؤمن ن�صبة عالية 
�لدورة  و�لثاين:  �لزر�عية،  �ملحا�صيل  من  �لبلد  �حتياجات  من  جدً� 
�ملزروعة  �مل�صاحات  لتحديد  �لدولة  تتدخل  حيث  �ملرنة،  �لزر�عية 
و�لأرز،  و�لذرة  �لقمح  مثل:  �ل�صر�تيجية  �لزر�عية  باملحا�صيل 
بينما ترك �حلرية للمز�رعني يف �ختيار �ملحا�صيل �لتي يزرعونها 
�لأر��صي بعدما مت  �أن يتم تغيري  �لزر�عية على  �مل�صاحات  يف باقي 

تطبيق هذه �لدورة �لزر�عية ب�صورة عادلة على كل �ملز�رعني .
و�لثالث يتمثل با�صتخد�م �صيا�صة �لدعم �لتي تقوم من خالها �لدول 

باملقارنة  �ل�صر�تيجية  للمحا�صيل  �لتناف�صية  �لقدرة  بتح�صني 
توجيه  �إىل  يوؤدي  ما  معها،  نتعاي�ص  �لتي  �لبديلة  باملحا�صيل 
�ملز�رعني و�لتاأثري بقوة يف �لركيب �ملح�صويل ليقرب �أو يتطابق 
�ملتقدمة  للدول  �لزر�عية  �ل�صيا�صات  غر�ر  على  �لدولة  تريده  ما  مع 

مثل �أمريكا و�لحتاد �لأوربي . 
�أية  با  ع�صو�ئية  ب�صورة  يعمل  �لزر�عي  �لقطاع  ترك  يتم  �أن  �أما 
�إ�صر�تيجية �أو توجيه �أو دعم نتيجة �لفهم �خلاطئ لق�صية �لتحرر 
�لإنتاج  ل�صطر�ب  �لنهاية  يف  يوؤدي  عبثي  �أمر  فهذ�  �لقت�صادي، 
وهذه  �لغذ�ئي  �لأمن  حتقيق  يف  �جلدية  �مل�صاهمة  وعدم  �لزر�عي 
�حلالة موجودة يف �غلب دول �لعامل �لثالث ومنها بالتاأكيد �لعر�ق 
يف  �لزر�عية  �لأر��صي  وباتت  مهملة  فيه  �لزر�عة  �أ�صبحت  �لذي 

طريقها للت�صحر .
كما �أن تقلبات �ملناخ توؤدي �إىل �نخفا�ص �إنتاجية �ملحا�صيل خا�صة 
من  كبري  عدد  على  �ملا�صيني  �لعقدين  خال  �جلفاف  حدوث  تكر�ر 
�آخر  �صببًا  هناك  �أن  كما  للغذ�ء،  �مل�صتوردة  �أو  �ملنتجة  �صو�ء  �لدول 
منط  تغري  نتيجة  �لغذ�ء  على  �لطلب  بزيادة  يتعلق  �أهمية  يقل  ل 
�لدخل  �أ�صهم حت�صن  �قت�صاديًا، حيث  �ل�صاعدة  �لدول  ��صتهاكه يف 
لدى �صكان هذه �لبلد�ن يف حت�صني جودة �حلياة وزيادة �ل�صتهاك 
�لنوعي و�لكيفي ما �أدى �إىل �رتفاع �لأ�صعار، وقد �أ�صبح �صائعًا �لآن 
و�لرب�زيل  و�لهند  �ل�صني  مثل  باد  يف  �ملرتفعة  �لنمو  معدلت  �أن 

وغريها تعد �ملحرك �لأول لزيادة �لطلب .
وتدهور  �لزر�عة  يف  �مل�صتخدمة  �ملياه  م�صادر  ندرة  �إليها  وت�صاف 

يعزز  كما   . �إنتاجيتها  و�نخفا�ص  �لزر�عية  �لرب  بع�ص  وت�صحر 
��صتمر�ر �لأزمة �هتمام �لعديد من �لدول �لنامية بالتمنية �ل�صناعية 
و�إهمال �لتنمية �لزر�عية رغبة يف �لتحول �إىل �قت�صاد�ت �ل�صناعة 
تبويرها  �أو  �لزر�عية  �لأر��صي  ح�صاب  على  كان  ولو  و�لتجارة، 

للمتاجرة يف عائد�ت بيعها .
�لقت�صاد�ت  �أن تتحمل  قدرة  �لأ�صئلة حول  �لكثري من  �أن هناك  كما 
�أن  �أعباء �رتفاع �لت�صخم وزيادة تكاليف �حلياة دون  �لنا�صئة كلفة 

تتاأثر فر�صها يف �لنمو �لقت�صادي �ل�صريع و�ملنتظم .
وزعزعت  باأنظمة  �أطاحت  �أ�صعاره  و�رتفاع  �لغذ�ء  نق�ص  فمع�صلة 
ودعم  �صخية  �قت�صادية  بر�مج  �إىل  حتتاج  وهذه  دول،  ��صتقر�ر 
خارجي ملو�زنات �لدول �لنامية ملو�كبة هذه �لزياد�ت �ملتاحقة يف 

�لأ�صعار �صمانًا لا�صتمر�ر . 
ي�صكل  بات  �لعامل  يف  �لغذ�ئية  �ملو�د  �أ�صعار  �رتفاع  �أن  يف  �صك  ل 
خطرً� د�همًا على �لنمو �لدويل وعلى جهود �لق�صاء على �لفقر و�صوء 
�لتغذية خا�صة يف �لبلد�ن منخف�صة �لدخل، ومن �ملرجح �أن ت�صتمر 
�لأ�صباب  كل  �إز�لة  من  لذ� لبد  بالرتفاع فرة طويلة  �لغذ�ء  �أ�صعار 
وو�صع �ل�صيا�صات �لو�قعية �لازمة للتخفيف من حدة �لأزمة و�ل�صري 

يف بر�مج �لكتفاء و�لأمن �لغذ�ئي .
لهذ� جنحد باأن �لعر�ق بلد زر�عي �صو�ء يف تربته �ملنا�صبة �أو �صكانه 
�لذين ميتهنون �لزر�عة بن�صبة عالية جد� وبالتايل فاإن دعم �ملز�رعني 
�لعتماد يف  من  �أن يخفف  �صاأنه  من  �ل�صحيحة  �لوجهة  وتوجيههم 

توفري �لغذ�ء من �خلارج بن�صبة كبرية جد� .

إياد مهدي عباس

من خال �لحد�ث و�ل�صطر�بات �لتي تعر�صت لها �ملنطقة �لعربية 
�ملبا�صر  �لتاأثري  للجميع  و��صحا  ��صبح  �ملا�صي  يناير  �صهر  منذ 

لا�صتقر�ر �لمني على جميع �مللفات �لقت�صادية .
�ر�ص  على  جت�صدت  حقيقة  من  ننطلق  �لكام  ه��ذ�  نقول  وعندما 
�لو�قع حيث �صهدنا تر�جعا كبري� يف جميع �لن�صاطات �لقت�صادية 
�صيما تلك �لتي تعتمد على �ل�صركات �ل�صتثمارية �لجنبية و�لعربية 
يف عملها و�لتي لحتبذ �لعمل يف بيئة رخوة �منيا ، بال�صافة �ىل 

هجرة روؤو�ص �لمو�ل بحثا عن �ملناطق �لكرث �منا .
من  ج��زء�  باعتباره  �ل�صياحي  �لقطاع  على  ينطبق  تقدم  م��ا  وك��ل 
�لن�صاطات �لقت�صادية �لتي حتتاج �ىل بيئة �منة يبحث فيها �ل�صائح 
عن �لر�حة و�لمان و�ملتعة ليق�صي �جازته يف تلك �لبلد�ن �لعربية 
�لتي تعتمد على قطاع �ل�صياحة باعتباره من �لرو�فد �حليوية لدعم 
هذ�  يجلبه  �لذي  �لكبري  �ملايل  �مل��ردود  �لوطني من خال  �لقت�صاد 
��صتيعاب  يف  م�صاهمته  �إىل  �إ�صافة  �ل�صعبة  �لعمات  من  �لقطاع 

�لكثري من �لأيدي �لعاملة .
ت�صهد  �خ��رى  دول  لت�صتفيد  �قت�صاديا  �ل���دول  م��ن  ع��دد  ت��اأث��ر  لذلك 
��صتقر�ر� �منيا جعل �ل�صركات �ل�صياحية تغري وجهتها من دول �صمال 
�فريقيا و�صوريا ولبنان �صوب هذه �لدول كدولة �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة �لتي �رتفع فيها �لقبال �ل�صياحي وخا�صة من قبل �لوربنينّ 
�لعام �حلايل ب�صكل لفت ،وعزى  �لثاثة �لوىل من  �ل�صهور  خال 
�لرتفاع �ىل �لحتجاجات  بالمار�ت  �ل�صياحة  م�صوؤولون وخرب�ء 
�فريقيا و�و�صح  �لعربية خا�صة �صمال  �لدول  �لتي �صهدها عدد من 
  %8 بني  ما  �رتفعت  �لم���ار�ت  يف  �ل�صغال  ن�صبة  ب��ان  م�صوؤولون 
و10% خال �ل�صهر �جلاري مقارنة بنف�ص �ل�صهر من �لعام �ملا�صي، 
تز�يد� منذ  بالمار�ت يحقق  �ل�صياحي  �لقبال  �ن معدل  لفتني �ىل 

بد�ية �لعام .
�ن �ل�صطر�بات يف �ملنطقة جعلت �ل�صركات حتول رحاتها من �صرم 
�ل�صيخ و�لغردقة يف م�صر ومدن تون�ص �ل�صياحية و�صوريا ولبنان 
�ل�صو�ح  �لم��ار�ت جلذب  �صاعدت  �لتي  �لم��ور  �لم��ار�ت ومن  �ىل 
ح�صب فكتور لوي�ص مدير عام هيئة �لتنمية �ل�صياحية بامارة ر�أ�ص 
فندقية ومطار�ت  ��صا�صية وخدمات  ببنية  تتمتع  �نها  �خليمة  هي 

و�صبكة طري�ن و��صعة ذ�ت �صمعة عاملية مما جعلها �لبديل �لف�صل . 
من�صاتها  عدد  يف   %10 بن�صبة  منو�  �صجلت  �نها  ظبي  �بو  و�علنت 
�لفندقية خال �لربع �لول من �لعام �حلايل مقارنة بالفرة نف�صها 
من �لعام �ملا�صي و�صجلت زيادة يف عدد �لليايل �لفندقية وم�صتويات 

�ل�صغال و�لعو�ئد ومتو�صط فر�ت �لقامة .
وك�صفت �ح�صاء�ت هيئة �بو ظبي لل�صياحة �ن �ملن�صات �لفندقية يف 

�لمار�ت ��صتقبلت مايزيد على 510 �لف نزيل خال �لفرة من يناير 
/ كانون �لثاين �ىل مار�ص �ذ�ر �م�صو�   1،56 مليون ليلة فندقية .

وباملقابل �أو�صحت �لإح�صائيات �أن خ�صائر قطاع �ل�صياحة يف م�صر 
دولر  مليون  بلغت440  �ملا�صي  /�صباط  �صهر فرب�ير/�صباط  خال 
)2.596 مليار جنيه(، حيث بلغ �لإنفاق �ل�صياحي 285 مليون دولر 
خال فرب�ير/�صباط  �ملا�صي مقابل 825 مليون دولر خال فرب�ير/
�صباط 2010، حيث تر�جع �أعد�د �ل�صائحني �لقادمني �إىل م�صر خال 
�صهر فرب�ير/�صباط  �ملا�صي 2011 مقارنة مع فرب�ير/�صباط 2010 

بن�صبة80 %.
خمتلف  م��ن  م�صر  �إىل  �لقادمني  �ل�صائحني  �أع���د�د  �أن  و�أو���ص��ح��ت 
مناطق �لعامل بلغت 211 �ألف �صائح مقابل 1.1 مليون �صائح خال 
فرب�ير/�صباط  من عام2010، حيث �إن قطاع �ل�صياحة كان من �أكرث 

�لقطاعات تاأثرً� بالأحد�ث �لأخرية.
بكر  �أب��و  و�لإح�صاء  �لعامة  للتعبئة  �ملركزي  �جلهاز  رئي�ص  وق��ال 
�صهر  خ��ال  �ل�صياحة  قطاع  خ�صائر  �إن  ل��ه،  ت�صريح  يف  �جل��ن��دي 

فرب�ير/�صباط /�صباط �ملا�صي بلغت440 مليون دولر.
�قت�صاد م�صر،  �صلبية حادة على  �آثار  تلك �ل�صطر�بات �ىل   و�أدت 
للنقد  مهم  م�صدر  وهي  �ل�صياحة،  ب�صناعة  �أي�صًا  �أ�صر�رً�  و�أحلقت 
�لأجنبي، وت�صكل �أكرث من 10 يف �ملئة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل.

وهكذ� ميكننا �لقول �إن �لمن و�ل�صتقر�ر من �هم مقومات �ل�صياحة 
و�ن �لقطاع �ل�صياحي بات م�صدر� مهما للتنمية تعتمد عليه �لدول 
ما  ��صتغال  �لعر�ق من  لنا يف  . ولب��د  �إي���ر�د�ت كبرية  توفري  يف 
�لله به من نعم كثرية كالآثار وتر�ث ومدن مقد�صة وطبيعة  حبانا 
جبلية خابة يف كرد�صتان �لعر�ق لكي نقوم بتطوير قطاع �ل�صياحة 
وتن�صيط هذ� �لقطاع من خال جذب �ل�صتثمار�ت �لأجنبية و�ملحلية 
مو��صات  طرق  من  بها  يتعلق  ما  وكل  �ل�صياحية  �مل�صاريع  لبناء 
�لفنية على �خلدمات �حلديثة  �لكو�در  ومطار�ت وفنادق وتدريب 
وت�صخري كل �لطاقات يف هذ� �لجتاه مبا يف ذلك �لإعام �لذي يجب 
�ل�صو�ح  �لد�خلية و��صتقبال  لل�صياحة  �ن يلعب دوره يف �لرويج 
�لأجانب �إ�صافة �ىل �حلاجة �ىل حتقيق �لأمن و�ل�صتقر�ر يف �لباد 
لنحقق  �لأمنية  �لأجهزة  مع  �ملو�طن  بتعاون  �ل  يتحقق  لن  �ل��ذي 
�لن�صاطات �لقت�صادية يف  �لأمن �لذي تعتمد وتتوقف عليه جميع 

�لباد .

ارتفاع أسعار الغذاء .. الخطر القادم

ــنــجــاح ــي ومـــقـــومـــات ال ــاح ــي ــس الــقــطــاع ال
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وزارة الزراعة: 
�صبح���ي  �لزر�ع���ة  ل���وز�رة  �لق���دم  �لوكي���ل  ق���ال 
�جلميل���ي: �ن �لزر�ع���ة يف �لون���ة �لخرية �صهدت 
تطورً� كب���ريً� نح���و �لف�صل يف �نت���اج �ملحا�صيل 
من �خل�صر�و�ت،�ما �لفو�ك���ه فهي �لخرى تعاين 
م���ن تر�ج���ع ب�صي���ط يف �نتاجه���ا وخ�صو�ص���ًا يف 
�ل�صنو�ت �لثاث �لخرية، حيث طر�أ على �لقطاعات 
�لزر�عية ق���ر�ر�ت �صاملة يف مو�صوعة �ل�صتري�د، 
فقامت وز�رة �لزر�عة مبنع ��صتري�د �ملحا�صيل من 
�خل�صر�و�ت بتاريخ 4/15 /2011  وحتى ��صعار 
�خر، مبعن���ى �ن �ملح�صول �ملوج���ود يف �ل�صو�ق 
ه���و �نتاج حملي ��صاف���ة �ىل �لكتف���اء �لذ�تي منه 
ه���ذ� �لمر �ل���ذي ليعك�ص �لر�ج���ع للزر�عة و�أمنا 

�لتطور و�لتقدم نحو �لف�صل.
و��صاف �جلميل���ي: �ن �لوز�رة تقدم �لدعم �ملتعدد 
�ل�ص���كال و�لوج���ه لعم���ل �لزر�ع���ة ول�صيم���ا يف 
مو�صوع���ة تق���دمي �لقرو����ص �لزر�عي���ة  للفاحني 
وب���دون فو�ئد �صمن عمل �ملب���ادرة �لزر�عية وهي 
جترب���ة فري���دة م���ن نوعه���ا �لم���ر �ل���ذي �نعك����ص 
�يجابيًا على �نت���اج �لزر�عة �ملحمية ب�صكل و��صع، 
�ما بالن�صب���ة �ىل ��صعار �خل�صر�و�ت �ملحلية �لتي 
مت عر�صه���ا يف �ل�صو�ق  فهي منا�صبة ومعتدلة من 
خ���ال ق���ر�ءة �ل�صع���ار للمنتجات من قب���ل �للجان 

�مل�صرفة على هذ� �ملو�صوع.
وتاب���ع �جلميلي: �إن مو�صوع �لت�صويق ماز�ل �ىل 
حد �لن  يعاين من �ل�صعف حيث �ن �لبنى �لتحتية 
للزر�عة مل تتطور ب�صكل كامل، �لأمر �لذي �أدى �إىل 
قي���ام �لوز�رة بتبني م�ص���روع بناء �ملخازن �ملربدة 
حلف����ص �ملنتج���ات �لزر�عي���ة وتق���دمي �لقرو����ص 

�خلا�صة لهذ� �جلانب.
وق���ال �جلميلي:�ن �لوز�رة ت�ص���رف على مو�صوع 
�دخال تقان���ات �لري �حلديث���ة يف �لزر�عة وقامت 
بتخ�صي�ص مبالغ له���ذ� �ملو�صوع، حيث بد�أ �لعمل 
به���ا يف �لوقت �حلا�صر وباأ�صع���ار منخف�صة ت�صل 
�ىل 50%م���ن قيمتها و�لتي توزع���ت على م�صاحات 

و��صعة من �لر��صي �لزر�عية.
وب���ني �جلميل���ي �ن هن���اك موؤ�ص���ر�ت �يجابي���ة يف 
�لنم���و �لنباتي و�حليو�ين حي���ث مت تي�صري �لعمل 

�صمن �خلطة �خلم�صية �لتي و�صعتها �لوز�رة.
م���ن جهت���ه ق���ال مدي���ر �ع���ام وز�رة �لزر�عة كرمي 
�ملحا�صي���ل  �نت���اج  يف   فائ����ص  �لتميمي:هن���اك 
غ���ري �لإ�صر�تيجي���ة حي���ث قام���ت �ل���وز�رة بدعم 
�ملنت���ج �ملحل���ي من خ���ال من���ع �ل���وز�رة ��صتري�د 
�ملحا�صي���ل �لزر�عي���ة ��صاف���ة �ىل �ن�ص���اء م�صروع 
�لبيوت �لبا�صتيكية وو�ص���ع �للجان �مل�صرفة على 
ح���ال �ل�صو�ق يف �نت���اج و��صعار�خل�صر فيها،�ما 
�لفو�ك���ه فق���د قام���ت �ل���وز�رة با�صتنب���اط ��صناف 
عالي���ة �جل���ودة و�صرع���ة بالنمو حي���ث عملت على 
�ن�ص���اء �ملرك���ز �لوطن���ي لزر�ع���ة �لفو�ك���ه وحققت 

مردود� جمديا يف هذ� �جلانب.
وب���ني �ن 99 % من �ملهمات ملقاة على عاتق �لقطاع 
�خلا����ص حيث �ن �لم���ور �لتي تقوم به���ا �لوز�رة 
هي بحثي���ة خدمي���ة �ر�صادية، ��صاف���ة �ىل ماتقوم 
ب���ه من تقدمي �لدعم للمز�رعني ومربني �حليو�نات 

و�لدو�جن.

وزارة الموارد المائية:
ق���ال �ملتحدث �لر�صمي با�ص���م وز�رة �ملو�رد �ملائية 
علي ها�صم:�إن كميات �ملياه �ملخ�ص�صة لدعم �لقطاع 
�لزر�ع���ي م���ن قب���ل وز�رة �مل���و�رد �ملائي���ة لإيف���اء 
متطلب���ات �لزر�ع���ة كافي���ة ج���دً� لهذ� �ملج���ال وهي 
ق���ادرة عل���ى �إنت���اج �ملحا�صي���ل  �ذ� مت ��صتخد�مها 

بال�صكل �لأمثل.
و�أ�ص���اف: �إن تر�ج���ع زر�ع���ة �لفو�ك���ه و�خل�ص���ر 
ل���ه  ��صباب �خ���رى غري كميات �ملي���اه �ملتوفرة لهذ� 
�لقط���اع، فيع���د مو�ص���وع �ل�صت���ري�د للمحا�صي���ل 
�لزر�عي���ة �صبب���ا  يف عزوف �لفاح���ني عن �لزر�عة 

وهجرتهم من �لريف �ىل �ملدنية.
من جانبه قال مدير عام �ملركز �لوطني لد�رة �ملياه 

عون ذياب: �أن م�صكلة �ملياه وتاأثريها �ملبا�صر على 
�لزر�ع���ة تع���د و�حدة م���ن �لعو�مل �لت���ي �دت �ىل 
تر�جع ملح���وظ يف �ملجال �لنت���اج �لزر�عي،على 
�لرغ���م من �خ���ذ �لب�صاتني �حل�ص���ة �لوىل و�لكرب 
من كمي���ات �ملي���اه �ملخ�ص�ص���ة لهذ� �جلان���ب لكنها 
لت���ز�ل تعاين من م�صاكل �خرى غ���ري �ملياه، وتعد 
م�صكل���ة �ل�صت���ري�د �ملف���رط للمنت���ج �لزر�ع���ي من 
�ل���دول �لخ���رى م���ن �مل�ص���كات �لتي يع���اين منها 
�لف���اح �لعر�ق���ي حي���ث �ن �مل���ردود �ل���ذي يقدم���ه 
غ���ري جم���د يف ��صع���اره باملقارن���ة م���ع  �ملحا�صيل 
�مل�صتوردة،ف���ان مو�صوع حماي���ة �لإنتاج �لزر�عي 
�دى �ىل جع���ل  �ل���ذي  �لم���ر  �هتم���ام  ليلق���ي �ي 
�لع���ر�ق م�صتهلك م���ن �لطر�ز �لول م���ن �ل�صتري�د 

للمحا�صيل �لزر�عية.
م���ن  و��صع���ة  م�صاح���ات  هن���اك  ذي���اب:  و��ص���اف 
�لر��ص���ي تعاين م���ن �لهمال وحت���ول ق�صم كبري 
منه���ا بفعل �جلرف �ل���ذي تعر�صت ل���ه  �ىل �ر��ص 
�صكني���ة وخ�صو�ص���ًا بع���د �ن ��صب���ح له���ا ��صع���ار 
مغري���ة فه���و لميثل �جل���زء �لي�صري م���ن �لر��صي 
�ل�صكنية �لخرى �لباه�صة �لثمن،فاملو�طن ليدرك 
�همية �جلانب �لبيئ���ي وخ�صو�صًا يف �لعر�ق بعد 

�لت�صحر و�رتفاع درجات �حلر�رة و�جلفاف �لذي 
يعاين منه يف �لوقت �حلا�صر.

وتابع ذي���اب: �ن ماتعانيه �لر��ص���ي �لزر�عية من 
�لهم���ال ��صافة �ىل عامل �ملياه �ل���ذي يعد عن�صرً� 
�لر��ص���ي  بع����ص  �ن  �ل  له���ا  وحيوي���ًا  ��صا�صي���ًا 
�لزر�عية تقع على حافات �لنهر �لمر �لذي ميكنها 
م���ن �حل�صول عل���ى كميات �ملي���اه �لوف���رية �ل �أنه 
مل يت���م زر�عته���ا و��صت�صاحه���ا �لأمر �ل���ذي يثبت 
وجود عو�مل �خ���رى لهذ� �لر�ج���ع، وتعد م�صاألة 
�لوقاي���ة للمزروع���ات م���ن �لم���ور �لت���ي كانت  يف 
�ل�صاب���ق ت�ص���رف عليها جل���ان متخ�ص�ص���ة يف هذ� 
�جلانب للحد م���ن �نت�صارها �ىل بقي���ة �ملز�رع هذ� 
�ملو�ص���وع �لذي يعاين من �هم���ال كبري يف �لوقت 
�حلا�ص���ر  ومايلفت �لنتب���اه �ن كل هذه �ملو��صيع 
توؤث���ر ب�صكل مبا�صر على �لم���ن �لغذ�ئي وم�صتقبل 

�لعر�ق �لزر�عي  ب�صكل عام. 

الخبراء:
ق���ال مدير �صركة �صن���اع �لإبد�ع حم�ص���ن جبار:�إن 
�ل�صب���اب �لرئي�صي���ة  له���ذ� �لر�ج���ع ه���و �نع���د�م 
م�صادر �لطاقة و�صاآلتها وقلة �ملو�رد �ملائية و�صحة 
�لمطار و�نفتاح �حلدود �مام �ملحا�صيل �مل�صتوردة  
ب�صورة غ���ري قانونية، حيث �ن �ملنت���ج �لذي ياأتي 

من �خلارج �كرب بكثري من �ملنتج �ملحلي.
و��صاف جب���ار: �ن زر�عة �لنخي���ل �حد �ملحا�صيل 
�لت���ي �عتمده���ا �لع���ر�ق يف �لت�صدي���ر و�لت���ي كان 
يت���م �غ���ر�ق �ل�صوق �ملحل���ي بها وتزوي���د �مل�صانع 
�لتي تعتمد عل���ى زر�عتها بالكمي���ات �لكافية منها، 
ب�صب���ب  و�أتلف���ت  �حلا�ص���ر  �لوق���ت  يف  تر�جع���ت 
تلوث �جل���و باملو�د �لكمياوية �لت���ي جاءت ب�صبب 
�حلروب مم���ا �دى �ىل تلوث �ملنتج وعدم ��صتري�د 

حتى  �لدول �مل�صتوردة  له.
وتابع جب���ار �ن �غر�ق �ل�ص���وق �ملحلية باملنتجات 
�مل�صت���وردة و�لكلفة �لإنتاجية �لعالية وقلة م�صادر 
�لطاق���ة �دى �ىل ع���زوف �لكث���ري م���ن �لفاحني عن 

�لزر�عة وتركهم لها.
م���ن جهت���ه ق���ال �خلب���ري �لزر�ع���ي  عب���د �حل�ص���ني 
�حلكي���م: ميكن �لق���ول �ن هذ� �لنح�ص���ار كان قبل 
�ل�صن���و�ت �لثاث �لخرية �م���ا يف �لوقت �حلا�صر 
فقد �صهد �لقطاع �لزر�عي حت�صنا من خال قر�ر�ت 
وز�رة �لزر�عة مبن���ع ��صتري�د �ملنتجات من �لدول 
و��صتخ���د�م  �حلاج���ة  �أوق���ات  يف  �ل  �ملج���اورة 
مايع���رف بالبي���وت �لبا�صتكي���ة يف �لزر�عة �لمر 
�ل���ذي من �صاأنه رفع �لنت���اج �ملحلي و�لتخل�ص من 

�لعامل �ملناف�ص يف �ل�صوق �ملحلي.
و��ص���اف �حلكي���م: تع���د �لفو�ك���ه م���ن �ملحا�صي���ل 
�ملو�صمي���ة �لتي حتتاج وف���رة من �ملي���اه  باملقارنة 
م���ع �ملحا�صيل �لخ���رى حي���ث �ن زر�عتها حتتاج 
بح���د ذ�تها �ىل ح�صة من �ملي���اه �لمر �لذي ي�صوق 
بنا �ىل �لعتم���اد على �لفو�كه �مل�صت���وردة لتغطية 
حاجة �ل�صوق منه���ا  وخ�صو�صًا مع زيادة �ل�صكان 
و�رتف���اع �لطل���ب عليه���ا و�لنح�صار �ل���ذي ي�صهده 
�لعر�ق يف �ملياه من نهري دجلة و�لفر�ت و�لمطار 

�ملت�صاقطة �لذي �دى �ىل قلة زر�عتها.
ماج���د  �لقت�ص���ادي  �خلب���ري  ق���ال  جهت���ه  م���ن   
�ل�ص���وري:�أن ع���دم �هتم���ام �حلكوم���ات �ملتعاقبة 
مبو�صوعة �لزر�ع���ة و�لثقافات �ملتعلق���ة بها �لأمر 
�لذي  �دى �ىل  تر�جع ملحوظ يف م�صاهمة �لزر�عة 
يف تغطية �لناجت �لقومي وهذ� �لأمر �لذي يعد من 

�ملو��صيع �لذي تكرث �ل�صباب  �ملتد�خلة فيه.
و��صاف �ل�صوري: �ن �لو�صع �ل�صيا�صي ومايلعبه 
م���ن �ثر بالغ يف �لهمية عل���ى  �لو�صع �لقت�صادي 
وم���ا ي�صببه م���ن ت���ردي   �لزر�عة ��صاف���ة �ىل عدم 
توف���ري �ملن���اخ �ملائ���م للف���اح �دى �ىل عزوفه عن 

�لزر�عة.
وتاب���ع �ل�ص���وري: �ن ثقاف���ة �مل���ز�رع تع���اين م���ن 
�ل�صع���ف يف ��صتخد�م �لطرق �حلديثة يف �لزر�عة 
وقل���ة �لدع���م �حلكوم���ي للم���ز�رع �أدى �ىل وج���ود 
وك���رثة  �لنازح���ني  �لفاح���ني  م���ن  كب���رية  �أع���د�د 
�لأر��صي �لزر�عية �لتي تعاين من �لت�صحر �إ�صافة 
�ىل �رتفاع درجات �حلر�رة و�جلفاف و�لتغري يف 
�لجو�ء �لذي �صهده �لعر�ق ب�صبب �نح�صار كميات 
�ملي���اه �لتي بحد ذ�تها  حتتاج �ىل حلول من �لدول 

�ملت�صاطئة مع �لعر�ق.
ودعا �ل�صوري �ىل �ن تكون هناك �صيا�صة و��صحة 
للحكومة لو�صع حلول جذرية  لهذه �مل�صكلة ب�صكل 
عام من قل���ة م�صاهمة �لن���اجت �لزر�عي وعدم توفر 
كمي���ات �ملي���اه �لوف���رة ل���ه وتزوي���ده  بالأ�صم���دة 
و�لكهرب���اء �لت���ي تدخ���ل يف �رتفاع تكلف���ة �لإنتاج 

�لزر�عي.
وق���ال �ل�ص���وري:�ن ع���دم توف���ري �لإنت���اج �ملحلي 
ي���وؤدي �ىل �لعتماد على �لنت���اج �مل�صتورد يف ظل 
وج���ود �لعد�د �لكبرية من �ملز�رعني �لذين يعدون 
رقم���ًا ��صافي���ًا �ىل �لبطال���ة يف �لع���ر�ق �لأمر �لذي 
بحاجة �إىل حل���ول �صريعة وجذرية يف حل م�صكلة 
�لزر�ع���ة و�لبطال���ة مع���ًا وتوفري منت���ج حملي يف 
�لأ�ص���و�ق �لأم���ر �لذي م���ن �صاأنه رف���ع �لقت�صادي 
�لعر�ق���ي و�مل�صاهم���ة يف �لعتماد عل���ى �ل�صتثمار 
�لزر�عي يف �صد �حلاجة �ملحلي وتزويد �ل�صناعات 

�لغذ�ئية باملحا�صيل �لتي تدخل فيها.
م���ن جهته قال �لدكتور �حمد عمر �لر�وي من مركز 

�ل�صيا�ص���ة  �لعربي���ة:�إن  للدر��ص���ات  �مل�صتن�صري���ة 
�لزر�عي���ة يف حال���ة م���ن �لتخب���ط فف���ي �لف���ر�ت 
�ل�صابق���ة كان���ت تعاين م���ن �مل�صكلة ذ�ته���ا و�لوقت 
�حل���ايل مكمل لها ب�صبب قل���ة �لدعم �حلكومي لهذ� 
�لقط���اع و�لظروف �ملناخية �لتي تكاد تكون موؤثر� 
كب���ري� على تر�ج���ع �لزر�عة �ملحلية م���ن �نخفا�ص  
يف منا�صي���ب �ملي���اه لنه���ري دجل���ة و�لف���ر�ت وقلة 

�لأمطار �ملت�صاقطة.
و��صاف �لر�وي: �أن زر�عة �لفو�كه حتديدً� تعاين 
م���ن  �نح�صار ملح���وظ يف زر�عتها ��صافة �ىل عدم 
جتدي���د �جنا�صها  حيث بقيت عل���ى ماهي عليه من 
وبنف�ص �ل�صناف �ملوجودة ومايدخل يف زر�عتها 
م���ن قلة �ل�صم���اد باملقارنة م���ع �لفو�ك���ه �مل�صتوردة  
فهي حتم���ل �لعامة �لتجارية ��صاف���ة �ىل جودتها  

ورخ�صها يف �لوقت ذ�ته. 
م���ن جهتها قال���ت �لدكت���ورة �كر�م عب���د �لعزيز:�ن 
�لغ���ر�ق �ل�صلع���ي للمنتجات �لزر�عي���ة �لرخي�صة 
�لثم���ن بكاف���ة �نو�عها و�لت�صحر �ل���ذي تعاين منه 
�ر�����ص و��صع���ة و�لتي مل يت���م ��صت�صاحها وحتى 
و�أن مت ذل���ك فه���ي حتتاج �ىل وق���ت و�مو�ل كبرية 
له���ذ� �ملو�ص���وع، �لمر �لذي يقف عل���ى مدى تدخل 
�حلكومة يف دعم ه���ذه �لر��صي وتوفري �ملياه لها 
م���ن خال ماتلعبه م���ن دور ري���ادي يف �لتعاقد مع 
دول �جل���و�ر يف حل هذه �مل�صكل���ة �لتي توؤثر على 
جو�نب حياتية و�قت�صادية وتوفري �لمن �لغذ�ئي  

للمو�طن.
وتابعت عبد �لعزيز:لق���د �صهد �لعر�ق نزوح �عد�د 
كب���رية من �لفاحني عن �أر��صيهم ب�صبب قلة �لدعم 
له عل���ى �لرغم م���ن وج���ود �ملب���ادرة �لزر�عية فهي 
غ���ري كافي���ة يف �يج���اد �حللول له���ذ� �لقط���اع، فهو 
بحاج���ة �ىل �لتقليل من �لعام���ل �ملناف�ص من �ملنتج 
�مل�صت���ورد و�لنفتاح �لع�صو�ئي له فيجب �ن يكون 
�صمن �حتياجات �لبلد �لفعلية حيث �ن ��صعار هذه 
�ملنتج���ات تكون منخف�صة ب�ص���ب �لغر�ق �ل�صلعي 

�لكبري يف �ل�صو�ق �ملحلية.
وقالت عبد �لعزيز: �ن �لقطاع �لزر�عي بحاجة �ىل 
تهيئ���ة خطط مربجمة وو��صحة لزر�عة �ملحا�صيل 
�لت���ي ي�صع���ب زر�عته���ا يف �لع���ر�ق فه���ي بحاج���ة 
�ىل دع���م �صعيًا �ىل تنويع �لبن���ى �لزر�عية يف ظل 
وج���ود �ملعوقات من �صح �ملي���اه ووجود �لر��صي 
�ملت�صحرة، فيمكن �ن ترجم �ملو�رد �ملوجودة �ىل 

�عادة تاأهيل هذ� �لقطاع وتوفري �ملناخ �ملائم له.
من جهته قال �خلبري يف ب�صتنة زر�عة �لفو�كه منعم 
دروي�ص:�إن �لتدهور �لذي ي�صهده �لقطاع �لزر�عي 
يع���ود �ىل ف���ر�ت ماقبل ع���ام 2003 حيث حتولت 
حمط���ات �لب�صتنة �لزر�عي���ة �ىل مو��صع ع�صكرية 
فلم يتمك���ن �ملهند�صون �لزر�عيون م���ن �لعمل فيها 
�و �لذهاب �ليها،ويف عام 2009 بد�أ بتكوين تغيري 
يف �لو�ص���ع �لذي كان عليه م���ن تدهور و��صح يف 
�لقط���اع �لزر�عي  م���ن خال ��صتخ���د�م طرق �لري 
بالتنقي���ط فه���و يع���د �مر� قلي���ل �لكلف���ة ��صافة �ىل  

جتاوزه م�صكلة �زمة  �صح �ملياه.
و��ص���اف دروي����ص �ن ه���ذ� �لتح�ص���ن �لطفي���ف يف 
�لزر�عة لميثل �صيء �م���ام وجود �ملنتج �مل�صتورد 
ب�صكل كبري فهو �ل�صائد يف �لأ�صو�ق �ملحلية ��صافة 
�ىل �ن  �لن�صاطات �لت���ي تقوم بها مديرية �لب�صتنة 
يف تو�صي���ع �لنتاج لكنها لتز�ل �صعيفة  ولت�صكل 
ن�ص���ب ب�صيطة  يف ظل ع���دم وجود در��صات حملية  

لأ�صناف جديدة  من �لفو�كه.
وتاب���ع دروي����ص:�أن وز�رة �لزر�عة تق���وم بتقدمي 
�لقرو����ص لدع���م �لف���اح وت�صجيعه عل���ى �لزر�عة 
ولك���ن هذ� �ملو�ص���وع غري كاف بالن�صب���ة للنهو�ص 
بالبنى �لتحتية �ملدمرة لهذ� �لقطاع بعد �ن حتولت 
�لر��ص���ي �لزر�عي���ة �ىل مناط���ق �صكني���ة يف ظ���ل 
غي���اب �ملز�رع���ني ونزوحهم عن �لر��ص���ي وبيعها 
با�صع���ار زهيدة وقيام �حلكوم���ة ببنائها على �صكل 

جممعات �صكنية.
وب����ني دروي�ص �ن هناك بون����ا �صا�صعا بني �لزر�عة 

يف �لع����ر�ق و�ل����دول �لأخرى �لجنبي����ة و�لعربية 
حيث حيث يعاين �لقطاع �لزر�عي من �لهمال من 
�جلانب �حلكومي يف ظل ع����دم وجود �ملوؤ�ص�صات 
�لزر�عي����ة �مل�صرف����ة عليه وعلى ت����ويل مهمة توعية 
�لف����اح ��صاف����ة �ىل قل����ة �ل�صم����دة وع����دم وج����ود 
�لطبيعي����ة  �لعو�م����ل  �ىل  ��صاف����ة  للت�ص����وق  روؤى 
و�ل�صيا�صي����ة �لخرى �لمر �لذي �دى �ىل �لعتماد 
عل����ى �ملحا�صيل من �لفو�كه و�خل�ص����ر �مل�صتوردة  

ذ�ت �جلودة �لعالية و�ل�صعار �لرخي�صة.
م����ن جهته قال �لكادميي مه����دي �صالح �لدو�ي:�ن 
�إمكاني����ة �يجاد �حللول له����ذ� �ملو�صوع تنق�صم �ىل 
ق�صم����ني فهي جذري����ة ووقتي����ة �آنية، فه����ذ� �لقطاع 
بحاج����ة �ىل �عادة  �لنظر يف �ل�صيا�صة �لزر�عية له 
فنحن نعتم����د على �قت�صاد ريعي و�ن تكون هنالك  
حماولة ج����ادة يف �ع����ادة �لبنى �لتحتي����ة للزر�عة 
�ملحلي����ة ميكن من خالها ف�ص����ح �ملجال �مام �لفاح 
بالب����د�ع و�لنهو�����ص باإمكاناته �ملتوف����رة وتقدمي 
�لدعم له فه����و غري قادر على ��صتيعاب كل معوقات 
�لزر�عة يف بلد يعاين من حتطم يف �لبنى �لتحتية 

للزر�عة.
كان  �لعر�ق����ي  �لقت�ص����اد  �ن  �ل����دو�ي:  و��ص����اف 
مع�صكر� وتنع����دم فيه �دو�ر �لقطاع����ات �لإنتاجية 
وهن����ا جت����در �لإ�ص����ارة �ىل �حلاج����ة وج����ود تغري 
ج����ذري يف ه����ذ� �لقط����اع م����ن توف����ري م�صتلزم����ات 
�لنهو�����ص �حلقيقية فالف����اح بحاج����ة �ىل و�صائل 
ظ����ل  يف  �ملتط����ورة   �لتكنولوجي����ا  ذ�ت  �رو�ء 
�نح�صار �ملياه �لتي توجب فيها  ��صتخد�م �لزر�عة 

�ل�صناعية �لتي تقلل من �لفاقد من �ملياه.
وتاب����ع �لدو�ي:تع����د م�صاأل����ة فت����ح �حل����دود �م����ام 
�ملحا�صي����ل �مل�صت����ورة م����ن �لمور �ملحبط����ة لعمل 
�لفاح  فالدولة مل ت�صنع �آليات �جتاه هذ� �ملو�صوع 
فنحن غري معول����ني على ��صتري�د �ملحا�صيل �لغري 
�صر�تيجية مث����ل �خل�صر�و�ت ب�صكل كبري بحيث 
ميك����ن زر�عتها وبكلف �إنتاجي����ة قليلة،وهذ� �لأمر 
يعطي �حلق يف ��صت����ري�د �ملحا�صيل �لأخرى مثل 
�لفاكه����ة ويف �لوق����ت ذ�ت����ه و�ص����ع ه����ذ� �ملو�صوع 
�لي����دي  مكت����ويف  لنق����ف  حت����ى  موؤق����ت  ب�ص����كل 
بالعتماد على �ملحا�صيل �مل�صتورة و�يجاد �لطرق 

و�حللول �لتي متكننا من زر�عتها م�صتقبًا.
ودع����ا �ل����دو�ي �ىل �ن تك����ون هن����اك تخ�صي�ص����ات 
من قبل �مليز�نية �لعام����ة للدولة لهذ� �لقطاع �ملهم، 
وو�ص����ع �صناديق ميكن م����ن خالها تق����دمي �لدعم 

للفاح.
وبني �لدو�ي �ن هذ� �ملو�صوع �ذ� مل يتم معاجلته 
�ص����وف ي����وؤدي �ىل وج����ود جت����اوز�ت عقاري����ة من 
خال بيع �لفاح����ني لأر��صيهم على �صكل دومنات 
زر�عي����ة ه����ذ� م����ن جه����ة ��صاف����ة �ىل تز�ي����د �عد�د 
�لبطال����ة وحت����ول م�صاح����ات �خرى ب����دون زر�عة 
�لمر�ل����ذي ي����وؤدي �ىل قلة وجود �لغط����اء �لنباتي 
وزيادة �جلفاف و�رتفاع درجات �حلر�رة من جهة 

�خرى.
وق����ال �ل����دو�ي:�ن مناج����م كبرية م����ن �حلم�صيات 
تعر�ص����ت يف �لون����ة �لخ����رية �ىل �لتل����ف ب�صبب 
�حل�صر�ت �ل�ص����ارة بالزرع عل����ى �لرغم من وجود 
�ل�صم����دة لكنه����ا ذ�ت منا�صئ غري جمدي����ة ملكافحة 

�لمر��ص �لزر�عية.
و��ص����ار �لدو�ي �ىل �ن هناك ق�ص����ور� و��صحا يف 
�ل����روؤى �لت�صويقي����ة للمنتج����ات �لزر�عية و�صعف 
يف �لع����ام �مل����روج للمنت����ج �ملحلي فه����ي ماز�لت 

بد�ئية وتعاين من قلة �لتوعية �لزر�عية للفاح.

ما أسباب تراجع زراعة الفواكه والخضراوات؟

تحقيق / صابرين علي 

بعد أن كان العراق مصدر معظم منتجات الفواكه والخضر الى دول الجوار االقليمي، 
أصب���ح حاليًا مس���توردًا ومس���تهلكًا من الدرج���ة االولى في ظل التراج���ع الكبير الذي 
ش���هده القطاع الزراعي بش���كله االعم واالش���مل، ومحاصيل الفواكه والخضر بشكل 

خاص.
 )المدى االقتصادي( بحثت في اس���باب تراجع انتاج المحاصيل من الفواكه والخضر 

التي تدخل في سلة المستهلك العراقي  في ظل االنفتاح أمام  المنتج المستورد.
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وواقع  حاليا،  العراق  في  المصرفي  النشاط  عن  ماذا   *
السياستين النقدية والمالية؟

 2003/4/9 تلت  �لتي  �لحد�ث  �ن  ل�صك 
يف  و�حد  �ن  يف  وكثرية  كبرية  معطيات  �فرزت 
�لباد،حيث �ن �ملتغري�ت �لتي حدثت كان لها وقع 
�كرب مما نت�صور لن طبيعة �مل�صتجد�ت مل تكن يف 
�حل�صبان،وبالتايل مل تتوفر �لقيم �لكافية و�لوعي 
�مل�صرفية  و�خلطط  �ل�صيا�صات  لتفيذ  �ملطلوب 
�رتفاع  من  حدثت  �يجابية  �مور  �ن  �لناجعة،�ل 
رو�تب  وزيادة  عام  ب�صكل  �ملو�طنني  مدخولت 
�ل�صتري�د�ت  حجم  وزيادة  و�ملتقاعدين  �ملوظفني 
هناك  �ن  �لتجارية،�ل  �لعمال  يف  و�لتو�صع 
�مور� �أ�صهمت يف �حلد من تطور �لعمل �مل�صريف 
كالظروف �لمنية �ملتدهورة و�ختاف �لت�صريعات 

و�لتعليمات وغري ذلك.
موؤ�ص�صات  �ن  يجد  لاحد�ث  �ملر�قب  �ن  �ل 
لتطوير  ملمو�صة  جهود�أً  بذلت  �لعر�قية  �لدولة 
لل�صيا�صات  عامة  قاعدة  و�يجاد  �لمكانات  تلك 

جزء�  تعد  و�مل�صارف  �ملالية  بالمكانات  �ملربطة 
�ىل  بحاجة  مانز�ل  �ل�صيا�صات،ولكننا  تلك  من 
لتطوير  �مل�صريف  �ل�صعيد  على  �لوقت  من  �ملزيد 
قانون  �ىل  بحاجة  نحن  �ل�صيا�صات،فمثا  تلك 
موحد للم�صارف �لعاملة يف �لعر�ق على �ختافها  
وم�صمياتها �صو�ء كانت خا�صة �و عامة �و �جنبية، 
على  �صاملة  رقابة  فر�ص  �صاأنه  من  قانون  وهو 
�جلهاز �مل�صريف،ومينحها �صاحيات ��صافية يف 

�ل�صتثمار.
- ��صافة �ىل �ل�صاحيات �لخرى يف �لد�رة �لعامة 
�مل�صريف،وكذلك  �لعمل  يف  بالتو�صعات  و�لقيام 
�صرط تبني �صيا�صات �لعمل �ملتفقة عليها ومعايري 
وموؤ�صر�ت �لعمل �مل�صريف �لدويل،ليتمكن �جلهاز 
�مل�صريف يف هذه �حلالة من حتقيق �لندماج يف 
مكا�صب  حتقيق  �لدولية،وكذلك  �مل�صرفية  �ل�صوق 
على  و�حل�صول  �ل�صلع  و��صتري�د  للباد  مالية 

�خلدمات باختافها.
كما �ن ح�صول �ملو�طنني �ملتعاملني مع �مل�صارف 
على �حتياجاتهم من د�خل �و خارج �لعر�ق ب�صكل 
�أمن و�صليم وبتكاليف مالية �قل بكثري مما تفر�صه 
�ملعلوم  �لجنبية يف �خلارج، حيث من  �مل�صارف 

�ن تلك �ملهام لي�صت بال�صهلة �ملنال،بل نحن بحاجة 
�ىل تكاتف �جلهود و�لتن�صيق �مل�صتمر بني جميع 
�جلهات �ملعنية وعلى خمتلف �مل�صتويات لتحقيق 

�لهد�ف �ملرجوة. 
�ىل  �ل�صارة   �ل�صرورة  من  �لحو�ل  جميع  ويف 
�لقطاع  يف  من�صودة   تطور�ت  �ي  حدوث  �همية 
يف  تطور�ت  حدوث  تر�فقها  �ن  ينبغي  �مل�صريف 
يف  و�لقت�صادي  و�مل�صريف  �ملايل  �لعمل  بيئة 
�لعر�ق،�ذ لميكن �لت�صور وجود م�صارف تتعامل 
بالتقنيات �حلديثة و�و�مر �لدفع �للكروين،بينما 
�ل�صجات  با�صتخد�م  م�صتمرين  زبائنها  ليز�ل 

�ملكتبية �لتقليدية و�ملتعارف عليها �صابقا.

الحكومية  المصارف  بين  العالقة  طبيعة  ماهي   *
والخاصة العاملة في العراق حاليا، وماسبل تطويرها؟

من �ملاحظ �ن �مل�صارف �حلكومية منذ تاأ�صي�صها 
�حل�صة  على  ت�صتحوذ  لتز�ل   1964 �صنة  يف 
�ملايل  و�لدولة  �ملو�طنني  تعامل  من  �لغالبة 
كبري  عدد  تاأ�صي�ص  من  وبالرغم  معها،  و�مل�صريف 
بانو�عها �مل�صارف  من �مل�صارف �خلا�صة �لهلية 
�ن  �ل  و�ل�صامية،  و�ل�صتثمارية  �لتجارية 
�ملعلى  �لقدح  �صاحبة  لتز�ل  �حلكومية  �مل�صارف 
�لعر�ق،وخا�صة  �لتعامل �مل�صريف و�ملايل يف  يف 

م�صريف �لر�صيد و�لر�فدين.
يف  ولعل  متعددة  �لجتاه  هذ�  يف  و�ل�صباب  
ظروف  يف  ن�صاأت  �خلا�صة  �مل�صارف  �ن  مقدمتها 
مايز�ل �لعر�ق فيها يخ�صع للقر�ر�ت �لممية  من 
جتميد �لر�صدة �ملالية و�حل�صار �لقت�صادي على 
�ل�صابع  �لبند  طائلة  حتت  �لعر�ق  ووقوع  �لباد 
لقر�ر�ت �لمم �ملتحدة،وعند خروجه من هذ� �لبند 
بكثري  �ف�صل  حال  يف  �خلا�صة  �مل�صارف  �صنجد 

مما هي عليه حاليا.
�ىل جانب �لتو�صع يف �عمالها على �ملدى �لد�خلي 
تعتمد  لكونها  لها  متاح  �أمر  وهو  و�خلارجي، 
�ل�صاليب �حلديثة و�لتقنيات �ملعا�صرة يف �لعمل 
بحرية  و�لقر�ر�ت  �لجر�ء�ت  و�تخاذ  �مل�صريف، 
�و�صع و�صهولة �كرب من �مل�صارف �حلكومية يف ما 
للم�صارف  �ن  كما  �ل�صتثمارية،  �جلو�نب  يخ�ص 
و�جر�ء�ت  �لتعيينات  يف  �كرب  مرونة  �خلا�صة 
رجوع  �لمر  يف  �ملهم  �ن  �خلارجية،�ل  �لرقابة 
جميع �مو�ل �مل�صارف �ىل �لبنك �ملركزي �لعر�قي، 
جلميع  �ملنا�صبة  �لبيئة  توفر  �لتي  �جلهة  وهو 
�مل�صارف �لعاملة يف �لعر�ق على وفق نظام رقابي 

موحد وفعال. 

*هل هناك تعاون بينكم وبين مصارف اجنبية وجهات 
المصرفي  العمل  في تطوير  بما يسهم  خارجية  مالية 

في العراق؟

خارج  يف  م�صارف  مع  عمل  �تفاقيات  لدينا 
تفعيلها  مت  �صابقة  �تفاقيات  منها  �لعر�ق،�لبع�ص 
�مل�صتطاع  قدر  وجتديدها  �لر�هنة  �ملرحلة  يف 
�لخر  �حلالية،و�لبع�ص  �ملعطيات  مع  لتتنا�صب 

ظروف  من  �ملعا�صرة  �لظروف  �فرزتها  جديدة 
�ملالية،وجميع  �لعر�ق  �ر�صدة  وجتميد  �حل�صار 
قر�ر  رفع  تنتظر  معها  نتعامل  �لتي  �مل�صارف 
�لعر�ق،  عن  نهائي  ب�صكل  و�لتجميد  �حل�صار 
�لعر�قية، �صو�ء  �ل�صوق  لتدخل بقوة وبكثافة يف 
من خال فروع لها جمازة للعمل يف �لعر�ق �و من 
�لباد،وكا  د�خل  لها يف   مر��صلة  خال م�صارف 
�لطرفني يهدفون من خال عملهم حتقيق �مل�صالح 
�لمر يف م�صلحة  نهاية  ت�صب يف  �لتي  �مل�صركة 

�لقت�صاد �لوطني.
يف  �لجنبية  �لمو�ل  روؤو�ص  وجود  �ن  كما   -
�لعر�ق �مر� مهما يف �ملرحلة �لر�هنة، وهو �لمر 
على  �لوطنية  �مل�صارف  حتفيز  �صاأنه  من  �لذي 
�مل�صرفية  �ملجالت  جميع  يف  و�لتطور  �لتناف�ص 
و�لوظائف،  و�لحتياطيات  �ملال  ر�أ�ص  و�ولها 
�لتي  �مل�صرفية  �لعمال  جميع  بها  يق�صد  و�لتي 
من  بها  �ملتعاملني  خلدمة  بها  �لقيام  با�صتطاعتها 

�ملو�طنني وبقية �لزبائن من خمتلف �لقطاعات.
ي�صعى  طموحة،حيث  خطط  له  �لر�صيد  وم�صرف 
خال  من  �ي�صا  �خلارج  يف   �ل�صتثمار  �ىل 
خال  من  �و  �لدول،  من  عدد  يف  له  فروع  �فتتاح 
معتمدة،  دولية  م�صارف  يف  ح�ص�ص  �صر�ء 
و�ل�صرورة  �لعر�قي  �لقانون  به  ماي�صمح  �صمن 
�ملرحلة  خال  �لوطني  �لقت�صاد  لتطوير  �ملحلة 
و�مل�صاركات  �ل�صتثماري  �ملجال  هذ�  يف  �لر�هنة 

�خلارجية.

* ماهي اهم نشاطات المصرف في الوقت الحاضر؟

�حلكومي  للقطاع  يعود  �لذي  �لر�صيد  م�صرف  �ن 
و�لود�ئع   �ملالية  �لتحويات  له  ويقدم  �لعام 
و�لوز�ر�ت  للدولة  �جلارية  �لنفقات  وميز�نية 
�ملالية  و�لتحويات  و�ل�صلف  �لرو�تب  من 
�لخرى،وهو كذلك م�صرف جتاري معني بتقدمي 
�خلا�ص  �لقطاع  �ىل  و�ملالية  �مل�صرفية  خدماته 
�لتجار  من  زبائنه  و�لفر�د،ومعظم  و�ل�صركات 

و�ل�صناعيني على �ختافهم.
بعد  كبري  ب�صكل  تو�صعت  �مل�صرف  ون�صاطات 
جميع  يف  �لفروع  �عد�د  �زدياد  حيث  2003،من 
 140 من  �كرث  حاليا  بلغت  و�لتي  �ملحافظات 
�ملالية  ميز�نيته  يف  �لكبري  و�لتو�صع  فرعا، 
�صنة  قبل  �ل�صعاف  ع�صر�ت  �ىل  ت�صاعفت  �لتي 
�لعمل  يف  �صيا�صاته  تغيري  �ىل  �دى  2003،مما 

�مل�صتمر  �لتطور  باجتاه  �لعر�ق  يف  �مل�صريف 
وو�صع  ممكن  مدى  لكرب  �لعمل  نطاق  وتو�صيع 
�صو�بط حمددة جلميع �ملتعاملني يف �مل�صرف من 
خمتلف �ملحافظات،حيث تو�صعت قدر�ت �مل�صرف 
�لقرو�ص  من  متنوعة  �صلة  تقدمي  يف  و�مكاناته 

و�ل�صلف للمو�طنني و�ل�صركات و�لقطاع �لعام.
كما كما منت �لقدرة �لتمويلية للم�صرف منو� جيدً� 
يف هذ� �ملجال على مدى �ل�صنو�ت �لخرية�ملا�صية، 
معدل  من  كثري�  تقرب  جيدة  درجة  �ىل  لت�صل 
�لنقدي  لائتمان  �ملوجهة  �مل�صرف  ميز�نية  ربع 
هناك  ليوجد  �نه  ونرى  �لباد،  د�خل  و�لتعاقدي 
ح�صب  لاقر��ص  موؤهل  وقانوين  �نتاجي  ن�صاط 
م�صرف  من  �جابة  على  يح�صل  مامل  �لقو�نني، 
من  �لطلبات  لتلك  د�ئما  م�صتعد  لكونه  �لر�صيد 
�ملو�فقة  تتم  متنامية  ومبعدلت  �خلا�ص  �لقطاع 
عليها ليطلق �صرفها بقيمة ت�صل �ىل نحو مليار�ت 

�لدنانري يف �ل�صهر �لو�حد.
من  و��صعة  ل�صريحة  خدمات  يقدم  و�مل�صرف 
�لتحويل  �صركات  يف  يعملون  �لذين  �ملو�طنني 
�لذين  و�ملو�طنني  �ل�صريفة  ومكاتب  �ملايل 
�لعر�ق  وخارج  د�خل  من  باحلو�لت  يتعاملون 
�ملحلية  بالعملة  �و  �لجنبية  بالعمات  �صو�ء 
�ملركزي  �لبنك  مز�د  يف  �ل�صعبة  �لعمات  و�صر�ء 
�مل�صرف م�صتمر بتقدمي خدماته  �ن  �لعر�قي، كما 
يف �لتحويل �خلارجي للقادمني و�ملغادرين للباد 
يف �ملنافذ �حلدودية كاملطار�ت و�ملعابر �حلدودية، 
ومدخولت  رو�تب  حتويل  �لوقت  ذ�ت  ويف 
�ملو�طنني �ملقيمني يف عدد من �لدول وهي �صوريا 
وم�صر ولبنان و�ليمن و�لردن و�لمار�ت وغريها 

من �لدول �لخرى.
مع  �لتفاقيات  من  عدد�  وقع  �لر�صيد  وم�صرف 
عمليات  �جر�ء�ت  لت�صهيل  �لرما�صلة  م�صارف 
�زد�دت  �ملجال، حيث  �لتحويل �خلارجي يف هذ� 
قدرته على ذلك بعد ��صر�كه يف �صبكة )�صويفت(

�لكرونيا  �حلولت  بنقل  تقوم  �لتي  �لعاملية 
ي�صارك  كما  و�صليم،  �صريع  وب�صكل  لخر  بلد  من 
�لقت�صادية  �لن�صاطات  جميع  يف  د�ئما  �مل�صرف 

و�ل�صتثمارية �ملقامة يف د�خل �لباد.
يف  �للقاء�ت  من  وعدد�  م�صاركات  لديه  �ن  كما   -
�خلارج،خا�صة تلك �لتي تعنى باجلانب �لقت�صادي 
دور  للم�صرف  هنا  ومن  �لعر�ق،  يف  وتطويره 
�لد�خلي  �ل�صعيد  على  به  يقوم  ومتميز  و��صح 
و�خلارجي،بالرغم من ظروف �حل�صار و�لتجميد 
�ل�صابع لامم �ملتحدة  �لبند  و�لوقوع حتت طائلة 

منذ �صنة 1990 وحلد �لن.  
 

* هل من خدمات مصرفية جديدة يقدمها المصرف؟

مت  خدماته،حيث  بتطوير  د�ئما  يفكر  �مل�صرف 
لزبائننا  �ل�صنة  هذه  يف  جديدة  خدمات  عر�ص 
�خلا�ص  �لقطاع  من  �مل�صرف  مع  �ملتعاملني 
للقرو�ص  �لتمويل  من  متنوعة  وهي  و�لدولة، 
�لق�صرية وطويلة �لجل و�لت�صليف لدو�ئر �لدولة 
)�لتمويل �لذ�تي( و�لت�صليف �ل�صخ�صي للموظفني 
وخطابات  �لكفالت  و��صد�ر  و�ملو�طنني، 
لدخولهم  �مل�صاريع  و��صحاب  للمقاولني  �ل�صمان 
ح�صب  �مل�صروع  تنفيذ  ومر�حل  �ملناق�صات  يف 
يقدم  �مل�صرف  �ن  �لزبون،كما  و�مكانات  طبيعته 
بالدولة  �ملرتبطة  للجهات  متميزة  �خرى  قرو�صا 
�لول  �ملركزي(  )�لتمويل  �حلكومية  كاملوؤ�ص�صات 
مطار  مل�صروع  و�لت�صاميم  �لدر��صات  لتمويل 
�لدر��صات  لتمويل  و�لخر  �لو�صط   �لفر�ت 

و�لت�صاميم مل�صروع ميناء �لفاو �لكبري.
وهو  �ل�صامي،  �لتمويل  خدمات  هناك  �ن  كما 
لول مرة تقدمه �مل�صارف �حلكومية يف �لعر�ق،�ذ  
�ل�صريعة  على  متويلها  مطلوب  م�صاريع  ت�صتقبل 
يف  �صرعية  هيئة  للم�صرف  حيث  �ل�صامية، 
�لنو�ب  جمل�ص  مو�فقة  بعد  خا�صة  �ملجال،  هذ� 
م�صريف  ممار�صة  على  �لعر�قي  �ملركزي  و�لبنك 
وقريبا  �مل�صريف،  �لعمل  لهذ�  و�لر�فدين   �لر�صيد 
�صيتم �فتتاح فروع لل�صريفة �ل�صامية يف بغد�د 
�لر�صافة و�لب�صرة و�لنجف، و�لتي تعد من ثمار 
�ل�صعي �لدوؤوب مل�صرف �لر�صيد يف عمله �مل�صريف 
�ملالية  وزير  قبل  من  وتوجيه  بدعم  و�لئتماين 
يف  �لتنمية  خطط  تنفيذ  تعزيز  بهدف  و�لوز�رة 

�لعر�ق..  

ماأسباب هيمنة المصارف الحكومية؟

مدير عام مصرف الرشيد لـ )المدى االقتصادي(: 

هناك حاجة ملحة لقانون ينظم عمل  المصارف كافة

المصرفين  أح����د  ال���رش���ي���د  م���ص���رف 
يضطلع  والذي  العتيدين،  الحكوميين 
ظاهرة  تشكل  مصرفية  ب��ن��ش��اط��ات 
النشاط  على  المطلقة  شبه  الهيمنة 

المصرفي في العراق.
أؤسس بعد شقيقه االكبر )الرافدين(، 
إال انه انطلق وانتشر واتسعت نشاطاته 
قياسية  بفترة  ال��ع��راق  وخ��ارج  داخ��ل 

الفتة للنظر.
)ال��م��دى االق��ت��ص��ادي( ح���اورت مديره 
أفاق  ع��ن  ن��اش��ور،  محمد  كاظم  ال��ع��ام 
واسباب  الصيرفي  العمل  في  التطور 
هيمنة المصارف الحكومية على النشاط 
المصرفي وجدلية العالقة بين المصارف 
الحكومية ومثيالتها الخاصة عبر الحوار 

التالي: 

أي تطورات منشودة  
في القطاع المصرفي 

ينبغي أن ترافقها 
تطورات في بيئة العمل 

المالي واالقتصادي

المصرف له خطط في  
االستثمار الخارجي  من 

خالل افتتاح فروع في عدد 
من الدول، او من خالل شراء 
حصص في مصارف دولية 

معتمدة

خدمات جديدة للتمويل 
المالي للمشاريع  حسب 

الشريعة اإلسالمية 
وافتتاح فروع للصيرفة 

اإلسالمية في بغداد 
والنجف والبصرة 
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حمزة الجواهري*

الجزء الثاني :

 رابعًا :

�ل��ق��ط��اع �خل��دم��ي �خل��ا���ص و�لعام  �أ���ص�����ص ب��ن��اء 
و�مل�صرك

بالأمر،  �ملعنيني  على  نقرح  �أن  ن�صتطيع  و�أخ��ري� 
�لقطاع  ودع��م  لبناء  �تباعها  يجب  �لتي  �ل�صيا�صة 
وت�صح  �لنفطية  �ل�صناعة  يف  �خل��ا���ص  �خل��دم��ي 
�لقطاعات  لباقي  عامة  �صيا�صة  �أي�صا  تكون  �أن 

�لإنتاجية يف �لبلد مع بع�ص �لتعديات.
وز�رة  يف  كيانات  �إن�صاء  يتم  �أن  �لو�جب  من   .1
�لنفط و�أخرى يف �ل�صركات �ملنتجة للنفط و�لغاز 
�لتجارية  و�ل��غ��رف  �ل��ت��ج��ارة  وز�رة  بها  ت�صاهم 
و�ل�صناعية يف �لبلد، وهي �لتي تقوم باجلو�نب 
فاعلة  �نطاقة  �لقطاع  ه��ذ�  لن��ط��اق  �لإج��ر�ئ��ي��ة 
ي�صتطيع  لكي  �ل��دول��ة  قبل  م��ن  م��دع��وم��ة  وق��وي��ة 
بتطوير  وي�����ص��اه��م  ب��ه  �مل��ن��وط  ب����دوره  ي��ق��وم  �أن 
�مل�صتثمرون  عليها  �صيتكالب  �لتي  �ل�صناعة  هذه 

�لعر�قيون فيما لو توفرت حقا هذه �لبيئة.
�لقطاع  وج��ود  على  �حلكومة  تعمل  �أن  يجب   .2
�خلا�ص  �لوطني  و�لقطاع  �ل��دول��ة  ب��ني  �مل�صرك 
�لقطاع  ه��ذ�  حيث  �ل�صناعة،  ب��ه��ذه  يعمل  �ل���ذي 
�صروري جد� لأن �لكثري من هذه �خلدمات حتتاج 
ل  �لعر�قية  و�لبنوك  كبرية،  �أم��و�ل  روؤو���ص  �إىل 
جهة  مع  تكون  مل  ما  �مل��ال  ر�أ���ص  توفري  ت�صتطيع 

�لقطاع  ه��ذ�  وج��ود  �أن  حيث  كالدولة،  م�صمونة 
�لوطني  �لقطاع  بت�صجيع  ي�صاهم  �صوف  �مل��ايل 
ملا  �أف�صل �خلدمات  �لتو�صع وتقدمي  على  �خلا�ص 
�لأجنبي.  �ملناف�ص  تناف�صية عالية من  �صيجده من 
�ل�صر�كة  من  �لنوع  هذ�  وجود  �إن  ذلك  �إىل  �أ�صف 
بني �لقطاعني �صيحد من ج�صع �مل�صتثمرين ل�صالح 
�ملناف�صة  من  نوعا  ويخلق  �مل�صتفيدة  �ل�صركات 

�حلرة �لتي من �صاأنها رفع م�صتوى �لعمل �أي�صا.
تعني  �لدولة  موؤ�ص�صات  يف  �لهيكلة  �إع��ادة  �إن   .3
بهذه  ي�صاهم  �أن  �لآخر يجب  �لعام هو  �لقطاع  �أن 
�خلدمات  ف�صل  خال  من  وذل��ك  �خلدمية،  �لبيئة 
�أ�صلفنا،  كما  حاليا،  �لأم  �ملنتجة  �ل�صركات  ع��ن 
وت�صكيل �صركات خدمية ب�صر�كة �أجنبية متطورة 
�لفر�ص  تكافوؤ  ومبد�أ  �ملناف�صة  �أ�صا�ص  على  تعمل 
وحتقيق �لربحية �ملتوقعة منه، فكلنا يعرف حجم 
�أي�صا  ويعرف  وموؤ�ص�صاتنا  وز�ر�تنا  يف  �لرهل 
جمزية  برو�تب  تنعم  �لتي  �ملقنعة  �لبطالة  حجم 
مقابل جلو�صها يف �ملمر�ت �أو �ل�صارع، فاملوؤ�ص�صة 
فيها  �لعاملني  ع��دد  جند  ع�صرة  �إىل  حتتاج  �لتي 
تعني  �لهيكلة  فاإعادة  �كرث،  يزيد على مئة، ورمبا 
منتجة،  وبالتايل  مرهلة  غري  ر�صيقة  هياكل  �إذ� 
وهذ� ل ميكن �أن يتم �إل من خال ف�صل �خلدمات 
�ملحلي  مع  �صر�كات  و�إق��ام��ة  �ملوؤ�ص�صات  ه��ذه  عن 
تام  با�صتقال  �لعمل  ورمبا  �لأجنبي،  �أو  �خلا�ص 
�ل�صركات لأية  م�صتقبا، ولكن نحذر من بيع هذه 
تاريخ  للخ�صخ�صة من  ملا  جهة مهما كانت �صفتها 
وذهابه  �لعام  �ملال  على  بالتجاوز  �ل�صيت  �صيىء 

�إىل جيوب �لفا�صدين و�ملف�صدين.

�ملتطور  �لعاملي  �لكيان  بني  �ل�صر�كة  م�صاألة   .4
بالعمل  �لعهد  �حلديثة  �لوطني  �لقطاع  و�صركات 
يف  وتعمل  ع��ام��ا  �أم  خا�صا  قطاعا  ك��ان��ت  ���ص��و�ء 
�أن تكون  �مل��ج��ال، ���ص��روري��ة ج���د�، وي��ج��ب  ه���ذ� 
ك�صر�تيجية �أ�صا�صية بت�صكيل قطاع وطني يعمل 
هي  �ل�صر�كة  ه��ذه  �لنفطية.  �خل��دم��ات  جم��ال  يف 
�ملتعاقد  �ملهام  بتنفيذ  عليها  �لعتماد  ميكن  �لتي 
عليها، ومن خال �لعمل ي�صتطيع �ل�صريك �لعر�قي 
�كت�صاب �خلربة �ملطلوبة �لتي �صوف يوظفها يف 
حال وجد نف�صه جاهز� للعمل لوحده بدون معونة 
با  �لعر�قي  �ل�صريك  لأن  وذل��ك  �لعاملي،  �ل�صريك 
ر�قية،  قيم عمل  نظم عمل متطورة ول  خربة ول 
حتديد�  �لنفطي  �لقطاع  يف  للعمل  �لأ�صا�ص  وهي 
لأنه خطر جد�،  �لقطاعات  باقي  كونه يختلف عن 
وكلفة خدماته عالية جد� مقارنة بباقي �لقطاعات 

�خلدمية.
�لوطنية  لل�صركات  باأف�صلية  �ل��ع��ق��ود  متنح   .5
�لبد�ية ميكن  �أجنبي، حيث يف  �صريك  لديها  �لتي 
بالنوعية  تتعلق  �لتي  �ل�صروط  ببع�ص  �لت�صاهل 
�لأجنبي  �ل�����ص��ري��ك  م����اد�م  �ل�����ص��اب��ق��ة  �خل���ربة  �أو 
كما  ولي�ص  موجود�،  تطوره  مب�صتوى  �ملعروف 
�ل�صركات  �أن  فاإنها تفر�ص  تفعل �ل�صركات حاليا، 
�خل��دم��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة ب��ك��ف��اءة وق���وة ���ص��رك��ات مثل 
�أمر  وه��ذ�  �لعامليتني،  هاليربتون  �أو  �صلمربجر 
�لعر�قية  �ل�صركة  تاأ�صي�ص  بد�ية  يف  ل  م�صتحيل، 
ول لحقا، لأن هذه �ل�صركات �لعماقة د�ئما �صباقة 
�لنوعية،  و�مل�صمون  و�لأح���دث  �لأف�صل  لتقدمي 
ولديها مر�كز بحثية وت�صرف �صنويا مبالغ هائلة 

هذ�  بها،  تعمل  �لتي  �لتكنولوجيا  تطوير  على 
�صلمربجر  ف�صركة  بها،  �لعاملني  كفاءة  عن  ف�صا 
بر�مج  م��ن  ع���ن%20  تقل  ل  بن�صبة  ت�صاهم  مثا 
وكالة نا�صا �لف�صائية، بهذ� �ملثل ميكن قيا�ص مدى 
تطور هذه �ل�صركة ب�صناعة وتطوير �لتكنولوجيا 
�ل�صركة  منح  يجب  ل��ذ�  �ل��ع��امل��ي،  �مل�صتوى  على 
فر�صة  �خل��ربة  ذي  �لأجنبي  و�صريكها  �لعر�قية 
للعمل �إىل جانب هذه �ل�صركات، و�إل �صنبقى لاأبد 
وهذ�  �لنفط،  �صناعة  يدعم  خدمي  قطاع  ب��دون 
�لوطني  �لتطوير  مرحلة  �إىل  �لو�صول  �إن  يعني 
هناك  يكون  �أن  يجب  لذ�  �لتحقيق،  م�صتحيل  �أمر 
يف  �لأجنبي  و�صريكها  �لعر�قية  لل�صركات  دع��م 
�ملر�حل �لأوىل من �أهم و�جبات �لدولة و�لوز�رة 

و�ملوؤ�ص�صات �لتابعة لها.
6. �ل�صركات �لعاملية �لكربى يف جمال عملها مثل 
�صلمربجر �أو هاليربتون وهو �لدخات يف �لآبار، 
�أند روت و�لعديد  و�صركات مثل مانزمن وبر�ون 
و�صركات  �لنفطية،  �لإن�����ص��اء�ت  جم��ال  يف  غريها 
�أخرى يف جمالت عملها من هذ� �لنوع ل تقبل �أبد� 
�أن يكون لها �صريك، لكن وجودها له �أهمية كربى 
�لنفطية  لل�صناعة  �خلدمية  �لبيئة  �صمن  �لبلد  يف 
بكل جو�نبها، لأن وجود �ملناف�ص �ملتطور و�لر�قي 
�صيدفع �ل�صركة �لوطنية نحو �لرقي لكي ت�صتطيع 
�ملناف�صة، لذ� ميكن �ل�صماح لها بدون �صريك، فهي 
تعرف كيف تعمل وحت�صل على عقود مبناف�صة مع 
باقي �ل�صركات �أو من خال تفردها بتكنولوجيا �أو 

خدمات تخ�ص�صية ل تتوفر عند غريها.
لوحدها  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�����ص��رك��ة  دخ���ول  ح���ال  يف   .7
ي��ط��ل��ب منها  �أن  �مل��ن��اف�����ص��ة ح����رة، وي��ج��ب  ت��ك��ون 
�ل��ت��ي تطبق على  ب��ال�����ص��روط و�مل��ع��اي��ري  �لإي���ف���اء 
لو  لأن  �لفر�ص،  تكافوؤ  مبد�أ  وفق  �لعاملية  �ل�صركة 
�لبيئة  ترك �ملجال لدخول مثل هذه �ل�صركات فاإن 
�خلدمية لل�صناعة �لنفطية �صوف لن تكون �أف�صل 
من خدمات �لبناء، حيث دخل لها من هو غري موؤهل 
�لبتة، وكل قوته تتمثل بتقدميه �لر�صوة �أو �لدعم 
�لذي يح�صل عليه من �أقاربه �مل�صوؤول �أو �مللي�صيا 
�أن  ميكن  ل  �لو�قعية  �لناحية  ومن  حتميه،  �لتي 
تن�صاأ �صركة وطنية بكفاءة عالية ، ونحن نعرف �أن 
�ل�صركات تن�صاأ ملجرد ح�صولها على نوع من �أنو�ع 
يغلق  �أن  يجب  �ل�صركات  هذه  مثل  �لفا�صد.  �لدعم 

�لباب �أمامها، فقد �صئمنا �لف�صاد. 
تكنوقر�ط  يديرها  �أو  ميلكها  �لتي  �ل�صركات   .8
نفطي ل��ه��ا ن���وع م��ن �لأف�����ص��ل��ي��ة ع��ل��ى غ��ريه��ا من 
فيها  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �أو  �مل��ال��ك  لكون  �ل�صركات 
ي��ع��رف �أه��م��ي��ة ���ص��م��ان �ل��ن��وع��ي��ة و�لإل����ت����ز�م بها 
و�لبيئة،  و�ل�صامة  �ل�صحة  ب�صو�بط  و�لإل��ت��ز�م 
�لتكنولوجيا  �إىل  �ل��و���ص��ول  كيفية  وي��ع��رف  كما 
بتطوير  ت�صاهم  �لتي  عليها  و�حل�صول  �ملتطورة 
عمل �صركته، ويعرف �أين يكمن �ل�صعف �أو �لقوة 
لدى �لقوى �لعاملة يف �ل�صركة، وي�صتطيع توفري 
�صبل تطويرها و�لبلوغ بها �إىل م�صتويات تناف�صية 

مقبولة باملفاهيم �ل�صناعية ب�صكل عام.
9. �أ�ص�ص �ملفا�صلة بني �ل�صركات يجب �أن تخ�صع 
ملعيار دقيق يعتمد م�صتوى تطور �ل�صركة باأنطمة 
وم�صتوى  معها،  �ملتطور  �ل�صريك  ووج��ود  عملها 
تطور �لتكنولوجيا �لتي تعمل بها، وم�صتوى تطور 
�لقوى �لعاملة يف �ل�صركة، ومدى �إلتز�مها ب�صروط 
وما  و�لنوعية،  و�لبيئة  و�ل�صامة  �ل�صحة  �أنظمة 
�إىل ذلك من معايري، بحيث تكون لكل معيار نقاط 

خا�صة به، وبالتايل فاإن جمموع �لنقاط هو �ملعيار 
مر�حل  يف  �صو�ء  �ل�صركات  بني  للتناف�ص  �لنهائي 
�لت�صجيل، �أو و�صع قائمة �ملتناف�صني على عقد ما، 
�أو �ملفا�صلة بني �لعرو�ص �ملقدمة من قبل �ل�صركات 
�لعمل  من  �لنوع  هذ�  فلمثل  معينة.  خدمة  لتقدمي 
مناذج قيا�صية معروفة ميكن �تباعها للو�صول �إىل 
جميع  يف  �ل�صركات  بني  للمفا�صلة  و�قعية  �صيغة 

�ملر�حل �لتي حتدثنا عنها.
�لعرو�ص يف  �أف�صل  �ملفا�صلة لأختيار  �أ�ص�ص   .10
مناف�صة ما بني �ل�صركات يجب �أن ل تعتمد �ل�صعر 
�أن  لذ� يجب  ذلك،  �إىل  وما  فقط  �لنوعية  فقط ول 
تكون �أ�ص�ص �ملفا�صلة على �أ�صا�ص جمموع �لنقاط 
بحيث  عليها،  �حل�صول  �ل�صركة  ت�صتطيع  �لتي 
تكون لكل ميزة نقاطها �ملنا�صبة من حيث �لأهمية 

يف معيار �ملفا�صلة �لعام.
يهتم  و�ل���ذي  �ل����وز�رة،  يف  �خل��ا���ص  �لكيان   .11
�أي�صا  يكون  �أن  يجب  �خل��ا���ص،  �لقطاع  بتطوير 
هذه  تقدمها  �لتي  �خلدمات  م�صتوى  عن  م�صوؤول 
يجب  �لتي  �ملعايري  ي�صع  �ل��ذي  وه��و  �ل�صركات، 
لتقدمي  ك��فء  كونها  �صركة  �أي���ة  لتاأهيل  �إتباعها 
�أن  �أم ل؟ وهذه مهمة يجب  �خلدمة �ملطلوبة منها 
بالكامل،  �لعر�ق  م�صتوى  على  �ل��وز�رة  بها  تقوم 
بذ�ت  �خل��دم��ات  من  �مل�صتفيدة  �ل�صركات  وتدفع 
ب���اإد�رة  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �ل�صركات  تلك  �أي  �لإجت����اه، 
�لعمليات �لإنتاجية �أو �ل�صركات �لتي ت�صتثمر يف 
ت�صنيع �لنفط و�لغاز "�أي �صناعة �لد�ون �صرمي" 
م�صتقبا، �إذ لي�ص من �ملعقول توقيع عقد مع �صركة 
�أن تقوم  ما لتقدمي خدمة معينة وهي ل ت�صتطيع 
�أو  �لتكنولوجيا،  ناحية م�صتوى  �صو�ء من  بذلك، 
م�صتوى تطور �لكادر �لذي يدير �لعمل، �أو تكاملية 
�أن  يجب  �لتي  �ل�صركة  خ��ربة  �أو  �لإد�رة،  نظام 
�لذي تعاقدت عليه. هذه  تكون و��صعة يف �ملجال 
�لعتبار  بنظر  توؤخذ  �أن  يجب  وغريها  �ملعايري 
�ل�صركات  �أو  �لوز�رة  �أية �صركة لدى  عند ت�صجيل 
بتقدمي  �ل�صركات  ��صتمر�ر  ل�صمان  وذلك  �ملنتجة، 
تدين  ب�صبب  �ل��ع��م��ل  ع��ن  �إي��ق��اف��ه��ا  �أو  خ��دم��ات��ه��ا، 
�أن  يجب  ل��ذ�  مل�صتو�ها،  رفعها  ع��دم  �أو  م�صتو�ها 
�لتي  �لنوعية  ل�صمان  �ملعايري  تلك  لدينا  تكون 
ود�ئمة  عنها ومو��صفات هند�صية حديثة  حتدثنا 
مبو�كبة  و�ل�صتمر�ر  �لأف�صل  لتقدمي  �لتحديث 

�لقفز�ت �لتكنولوجية �لهائلة يف هذه �ل�صناعة.
12. .�إن مهمة �لوز�رة ل تنتهي عند هذ� �حلد لكي 
�أ�صبحت  قد  �لتطويرية  �لبيئة  �أن  �لقول  ن�صتطيع 
متكاملة، لأن �لعن�صر �لب�صري �لوطني �صيكون هو 
�مل�صوؤول  فهو  �ملطاف،  نهاية  يف  �حلا�صم  �لعامل 
عن �أية عملية �رتقاء لهذه �ل�صناعة �أو تكامليتها، 
لذ� فاإن �إد�رة �لتطوير و�لتدريب �مل�صتمر يجب �أن 
�لتابعة  �لهيئة  تكون مهمة وطنية مركزية تديرها 
للوز�رة بالتعاون مع �ل�صركات �لوطنية �خلا�صة، 
�ملنتجة  و�ل�صركات  �ل����وز�رة  ت�صمن  �أن  ويجب 
�ملختلفة  �مل�صتويات  يف  عاملني  عر�قيني  وج��ود 
لكي  يكفي  مبا  �خلدمية  �ل�صركات  يف  �لعمل  من 
لو  فيما  قدميها  على  �ل�صركة  تقف  �أن  ت�صتطيع 
تركها �ل�صريك �لأجنبي، ولكي ت�صتطيع بعد فرة 
دون  لوحدها  كاملة  خدماتها  تقدم  �أن  �لزمن  من 
�ل�صريك  بقاء  �صرورة  من  بالرغم  عليه،  �لعتماد 
�لأجنبي يف �لكثري من �حلالت كما �أ�صلفنا، كونه 
�صي�صمن ��صتمر�ر مو�كبة �ل�صركة مل�صتوى تطور 
�لتكنولوجيا عامليا، لأن يف حال توقف �ل�صركة عن 
�لتطور و�ملو�كبة، فاإنها يف غفلة من �لزمن �صتجد 
نف�صها متخلفة وبحاجة �إىل حتديث يف نظم عملها 
م�صتوى  وحتى  ت�صتعملها  �لتي  و�لتكنولوجيات 

تطور �لعاملني فيها.
13. يف �لبد�ية، �ل�صركات �لعر�قية يجب �أن تاخذ 
�لأولوية باحل�صول على عقود خدمة من �ل�صركات 

�صريك  على  ح�صولها  وت�صهيل  لت�صجيعها  �لعاملة 
بدخول  م�صروطة  �مل�صاألة  تكون  بحيث  �جنبي، 
�ل�صريك �لأجنبي �لكفوء لتفعيل �لعقد �ملربم معها، 
�صريك  با  �أي  �لنوع،  هذ�  من  �لعر�قية  فال�صركة 
معقولة  ل��ف��رة  خ��دم��ة  عقد  منحها  ميكن  ح��ال��ي��ا، 
ت�صتطيع  لكي  �أي�����ص��ا  معقولة  �إج��م��ال��ي��ة  وبقيمة 
حال  ويف  �مل��ت��ط��ور،  �جلنبي  �ل�صريك  ����ص��ت��در�ج 
�لكفوء  �لأجنبي  �ل�صريك  على  باحل�صول  ف�صلها 

يلغى �لعقد �ملربم معها.
14. �لقطاع �ملايل يجب �أن يكون موجود� و�صاند� 
منذ �ليوم �لأول يف هذ� �لقطاع، ففي حال ح�صول 
للبنك  كافيا  �صببا  يكون  خدمي،  عقد  على  �ل�صركة 
بتمويل كامل �لحتياجات �ملالية �لتي ترتب على 
ذ�ت  تاأمني  �صركات  وج��ود  �أي�صا  ويعني  �لعقد، 
م�صد�قية عالية تعمل �إىل جانب �لبنوك و�ل�صركات 
�ل�صوق،  ه���ذه  �ح��ت��ي��اج��ات  ل�صتكمال  �خل��دم��ي��ة 

�ل�صناعة  هذه  �أن  هو  بذلك  �ل�صبب  �أ�صلفنا،  وكما 
مب�صتوى  و�لإرت��ق��اء  �لتحديث  �إىل  بحاجة  د�ئما 
تبقى  �ل�صركات  فاإن  لذ�  با�صتمر�ر،  �لتكنولوجيا 
د�ئما بحاجة �إىل دعم مايل من قبل �لبنوك �ملحلية 
تكنولوجيا  من  لديها  ما  ت�صتطيع حتديث  ل  لأنها 
بدون هذ� �لدعم، بخافه فاإنها �صت�صطر لإ�صتخد�م 
يف  لديها  �لتي  �لقدمية  و�لأج��ه��زة  �مل��ع��د�ت  ذ�ت 
يعني  وهذ�  عليها،  حت�صل  �لتي  �جلديدة  �لعقود 
للم�صتويات  ب��الإرت��ق��اء  نطالبها  ل  �أن  يجب  �إن��ن��ا 

�لعاملية.
�أن  يجب  و�لبيئة  و�ل�صامة  �ل�صحة  نظام   .15
يكون موجود� ومطبقا يف موؤ�ص�صات �لوز�رة قبل 
�لنظام  �ل�صركة �خلدمية على تطبيقه، فهذ�  �جبار 
يجب �أن يكون مرفقا لأي عقد خدمي كما يحدث يف 
�لعامل، ويعني �أي�صا �أن �لوز�رة مطالبة باأن ترتقي 
�لآخرين  �أن تطلب من  قبل  �لأنظمة وغريها  بهذه 

يتحول  ���ص��وف  �ل�����ص��رط  ه��ذ�  بغياب  لأن  �ل��رق��ي، 
�خلطرية،  �ل�صناعية  للنفايات  مزبلة  �إىل  �لعر�ق 
�مللوثات  �أك��رب  من  �لنفطية  �ل�صناعة  تعترب  حيث 
و�ل�صامة  �لإن�صان  على  خطر�  و�أك��رثه��ا  للبيئة 
�أن تكون  �لعامة، وهكذ� باقي �لأنظمة �لتي يجب 
موحدة، كنظام �صمان �لنوعية، ولي�ص بال�صرورة 
�أن تكون باقي �لأنظمة موحدة لكنها يجب �أن تكون 
موجودة لدى �ل�صركة، وعلى �مل�صتفيد من �خلدمة 
لأن  �خلدمي،  �لعقد  منح  قبل  وجودها  من  �لتاأكد 
�صمان ر�صا �لعاملني يف �ل�صركات �خلدمية يعني 
خدمات �أف�صل، ويعني منع �ل�صركات من �لتع�صف 

�لوظيفي �صد �لعاملني لديها.
وتاأخذ  �ملنا�صبة  �لأر���ص  لها  توفر  �أن  يجب   .16
�ل�صركات  مع  فعلت  كما  وباأ�صعار رمزية  �لأولوية 

�لأجنبية.
جميع  لي�صمل  ن�صاطه  ميتد  �خلدمي  �لقطاع   .17
�ملنتجة  �ل�صركات  بها  تقوم  �لتي  �لخت�صا�صات 
�ل�صناعة، بحيث ي�صتطيع  �لأخرى يف  و�لكيانات 
�أن يقدم خدماته ملختلف م�صتويات �لعمل مبا فيها 
قبل  من  حمتكرة  تكون  �أن  يفر�ص  �لتي  �لإد�رة 
تخولها،  �لتي  �ل�صركات  �أو  �ل��دول��ة  وه��و  �مل��ال��ك، 
وهذ�  �لأ�صا�ص،  حيث  من  �ملنتجة  �ل�صركات  وهي 
يجب  لها  �لتابعة  و�ملوؤ�ص�صات  �ل��وز�رة  �أن  يعني 
�أن تكون لديها �إح�صائيات دقيقة عن عدد �ل�صركات 
بع�ص  ففي  �خل��دم��ات،  م��ن  خدمة  �أي��ة  تقدم  �لتي 
تقدم  �لتي  �ل�صركات  عدد  يقل  ل  �أن  يجب  �لبلد�ن 
وذلك  ���ص��رك��ات،  ع�صرة  ع��ن  م��ا  تخ�ص�صية  خدمة 
ل�صمان �لنوعية و�لتناف�صية وبالتايل �لرقي بهذه 

�ل�صناعة.
�أن  يجب  حقها،  �لوطنية  �ل�صيادة  لإع��ط��اء   .18
تف�صل  �لتي  هي  �ملخت�صة  �لعر�قية  �ملحاكم  تكون 
�ل�صريك �لأجنبي،  بني �ملتخا�صمني، حتى بوجود 
�لقطاع  يف  �لأجنبي  �أو  �ملحلي  �مل�صتثمر  وعلى 
�خلدمي �حر�م �لقو�نني �ملرعية و�ملعمول بها يف 
�لدولة، وعلى �لدولة من جانبها �لعمل على ت�صكيل 
ذلك  ي�صرع  و�أن  �ملجال،  ه��ذ�  يف  خمت�صة  حماكم 

بقانون.
مر�حل  يف  �لت�صهيات  لها  ت��ق��دم  �أن  يجب   .19
�لت�صجيل بدو�ئر �لدولة و�ل�صركات �لعاملة، ل �أن 
تخ�صع لعمليات �بتز�ز من قبل موظفي �لدولة كما 
هو �حلال يف جميع مر�فق �لدولة، حيث �لر�صوة 
معينة  مللي�صيا  �لتبعية  �أو  �مل�صوؤول  من  �لقرب  �أو 
هي �ملعيار �لأ�صا�صي ل�صتكمال �إجر�ء�ت �لت�صجيل 

�أو �أي �إحر�ء �آخر يف دو�ئر �لدولة.
20. يجب �أن تعامل �ل�صركة و�لعاملني بها معاملة 
�ل�صريك ل �لتابع، لأن جنوح �مل�صتفيد و�لتعامل مع 
�ل�صركة �خلدمية على �أ�صا�ص �أنها تابع �صيدفع هذه 
�ل�صركات �إىل �لتحايل وتقدمي �لر�صى و�لبحث عن 
بعملها،  لا�صتمر�ر  وفا�صدة  �صرعية  غري  و�صائل 
�لف�صاد  للوقوع يف م�صتنقع  �لأول  �لفخ  وهذ� هو 

�لذي ل خمرج منه.
�إخفاقها  ح��ال  يف  معها  �لت�صاهل  ع��دم  يجب   .21

وعدم �إلتز�مها مبا تقدم من �صروط و�إلتز�مات.
�صهادة  على  للح�صول  �ل�صركات  دف��ع  يجب   .22
�جلودة �لعاملية �لآيزو �أو مثياتها يف جمال عمل 
يكون  �أن  يجب  بعملها  ت�صتمر  �أن  وبعد  �ل�صركة، 
وجود �صهاد�ت �لنوعية �صرطا ل�صتمر�رها بتقدمي 

�خلدمات.
�أن  يجب  لكنها  ملزمة  غ��ري  �أخ���رى  ���ص��روط  هناك 
مب�صتوى  �لإرت���ق���اء  �أج���ل  م��ن  للمتابعة  تخ�صع 
�ل�صركة، هذه �ل�صروط ل ميكن حتديدها هنا لأنها 
تاأتي �صمن خ�صو�صية �ل�صركة ونوع �خلدمة �لتي 

تقدمها.
* مهندس مختص بإنتاج وتطوير 
الحقول النفطية 

من أجل بناء قطاع خاص في الصناعة النفطية 
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بيٍع  �صركات  �أن  �ل��و�ح��د  يفر�ص  �أن  �ل�صهل  م��ن 
مارت   ���� و�ل  مثل  �جلن�صيات  متعددة  بالتجزئة 
لأن  �لأمر  بها  �صي�صل  بفرن�صا  كاريفور  و  باأمريكا 
تهيمن على �لأ�صو�ق �ل�صاعدة حديثًا، لكن �صا�صل 
عليه  كانت  م��ا  �إىل  للعودة  تكافح  �ملحلية  �لبيع 
�ملا�صي  �لعام  �أو�خ���ر  يف  وردت  قد  و  ب�صعوبة. 
تقارير تفيد باأن و�ل �� مارت تريث يف رو�صيا بعد 
قيام �صركة بيع بالتجزئة حملية،  X5،  باملز�يدة 
عليها للح�صول على �صل�صلة حمات. و ياأتي �لآن 
نباأ مفاده �أن �أكرب �صركة للبيع بالتجزئة قد �ن�صمت 
�إىل نظريتها يف �صنغافورة من �أجل �إقامة �صل�صلة 

قاء تهديد �ملناف�صة �لأجنبية. �أ�صو�ق كبرية لتنّ
�أكرب  للتعاونيات �لتجارية هو  �إن �حتاد �صايغون 
موؤ�ص�صة قي فيتنام للبيع بالتجزئة لها حو�يل 70 
�صوبرمارك �� ما يكفي لختز�ل مناف�صاتها �إىل �صوق 
مفتتة و �إعطائها ح�صة من �ل�صوق بن�صبة 10باملئة 
�أنها  �ملا�صي  �لعام  �أو�خ��ر  يف  �أُعلن  قد  و  تقريبًا. 
فريبر�ي�ص  م��ع   م�صرك  ر�أ�صمال  بت�صكيل  تقوم 
تعاونية  ه��ي  و   ،  NTUC FairPrice
�صنغافورة.  يف  بالتجزئة  بائعة  �أكرب  ُتعد  �أخ��رى 
و تبقى تفا�صيل �خلطط متهيدية، لكن �لفكرة هي 
�صل�صلة  لتطوير  هذه  فريبر�ي�ص  خرية  ��صتخد�م 
من �لآ�صو�ق �لكبرية يف �أنحاء �لبلد، على �أن يتم 

�فتتاح �أول �صوق منها يف عام 2012. 
لكا  مبا�صر  جت��اري  عمل  دلل��ة  �ل�صفقة  ن  تكونّ و 
�حتاد�ت  �أن�صاأتها  �لتي  ففريبر�ي�ص،  �جلانبني. 
�إىل  تتو�صع  �أن  ت��ري��د  �صنغافورة،  يف  �ل��ت��ج��ارة 
لها  ت�صري  �ل�صفقة،  ب��ه��ذه  و  ج��دي��دة.  �أ���ص��و�ق 
و  �لنمو  �صريعة  �صوق  يف  زبائن  قاعدة  و  ��صمًا، 
زيادة كبرية يف منتجات جديدة ميكنها �أن تبيعها 
ميانغ  نغ �صري  رئي�صها  بقول  �لوطن. و  �أي�صًا يف 
�لعالية  �لتكلغة  بتخفيف  تقوم  فريبر�ي�ص  �إن   "
للمعي�صة يف �صنغافورة على مدى 37 عامًا. و نحن 
فيتنام خربتنا  �أ�صدقائنا يف  مل�صاطرة  متحم�صون 
هذه. و لدى تعاونية �صايفون �لآن تابعية زبائتية 
�مل�صتهلكني  قلوب  يف  عميقًا  متجذرة  هي  و  قوية 

يف فيتنام ". 
للتو�صع  �لثالثة  فريبر�ي�ص  حماولة  هي  ه��ذه  و 
و  �ل�صني  �إىل  تطلنّعت  �أن  �صبق  �أنها  كما  �لعاملي. 
�أغلقت  قد  و  ذل��ك.  يف  تنجح  مل  لكنها  و  ميامنار، 
نيك�صتمول، و هي جمازفة �صوق كبرية يف �ل�صني، 
�صابقًا يف عام 2005 بعد �أن خ�صرت ما يقرب من 
�أُجربت  فقد  �صنو�ت.  ث��اث  يف  دولر  مليون   40
مليون   12 �ل����  قيمة  تخفي�ص  ع��ل��ى  ف��ريب��ر�ي�����ص 
يف  �لدعم  من  باملئة   33،7 بن�صبة  �ملدفوعة  دولر 
مع  بامل�صاركة  �أن�صاأتها  قد  كانت  �لتي  نيك�صتمول، 
�صتثمرين ماليني يف �صنغافورة �أي�صًا. و يف هذه 
مع  وثيقًا  �رتباطًا  حتاول  و  �لدر�ص  تعلمت  �ملرة 

تعاونية بائعة بالتجزئة.
بالن�صبة  نف�صه  �مل�صتوى  على  ب�صيط  �ملنطق  و 
�إىل  فيتنام  �ن�صمت  ف��ق��د  ���ص��اي��غ��ون.  ل��ت��ع��اون��ي��ة 
يعني  ما   ،2007 عام  يف  �لعاملية  �لتجارة  منظمة 
�لتجزئة  باعة  �صد  �صابقًا  �ل�صديدة  �حلو�جز  �أن 
فاإن قليلني  �إلغاوؤها. و حلد �لآن،  ب  �لأجانب توجنّ
قد  �أملانيا و كازينو فرن�صا،  فقط، مبا فيهم ميرو 
حتركو� �إىل هناك. لكن و قد �أخذت ل�صعة �لركود 
�إىل  �آخ��رون  ياأتي  �أن  �ملتوقع  من  ف��اإن  بالر�جع، 

�صنويًا  باملئة   9،3 مبعدل  تنمو  �أن  ُينتَظر  �صوٍق 
ما بني �أعو�م 2010 و 2014. و من هوؤلء، مثًا، 
لوت  Lotte�لكورية �جلنوبية �لتي �صوف تفتح 

خمازن لها بدءً� من عام 2013. 

ن�صف  مت���ت���ل���ك  ����ص���اي���غ���ون  ت���ع���اون���ي���ة  �إن 
��صم  ينا�صب  كما  و   .140 �ل���  �ل�صوبرماركتات 
�ملناطق  يف  ب�صدة  م��رك��زة  ه��ذه  ف���اإن  �ل�صركة، 
�مل��دي��ن��ي��ة، م��ع ك���ون ���ص��ك��ان �ل��ب��ل��د م��ا يز�لون 

�لدكاكني  �أو  �لأ���ص��و�ق  يف  ق  �لت�صونّ لون  يف�صنّ
بالتجزئة  �لبيع  �إذ تنطلق �صركات  �ل�صغرية. و 
�لأجنبية �عتياديًا يف �ملدن �لكبرية، فحني تدخل 
فيتنام فاإنها �صتكون هادفًة ل�صرقة ح�صة �ل�صوق 

من تعاونية �صايغون. 
و للتناف�ص حتتاج تعاونية �صايغون �إىل حو�نيت 
ذ�ت  �قت�صاديات  و   حديثة  منتجات  و  حديثة، 
جميعًا  جتدها  �أن  ت�صتطيع  �أم��ور  هي  و  �صاأن، 
�ل�صنغافورية.  بفريبر�ي�ص  �لرتباط  خال  من 
�أقل  ب�صنغافورة  بالتجزئة  �لبيع  �صوق  يبدو  و 
�صامًة من نظريه �لفيتنامي، مع منو يف �حلجم 
بن�صبة 1،6باملئة فقط �ل�صنة �ملا�صية بعد تدهور 
تطوزن  لكنها   .2009 ع��ام  يف  باملئة   2 بن�صبة 
مر�كز  و  �لأق�����ص��ام  �لكبرية  مبخازنها   ، ك��ث��ريً� 
ينفق  و  �مل��دي��ن��ة.  ولي���ة  يف  �ملن�صرة  �لت�صوق 
�صكانها �خلم�صة مايني بالت�صبة ملل و�حد منهم 
ثمانية مر�ت ما ُينفق يف فيتنام ب�صكانها �لبالغ 

عددهم 88 مليون ن�صمة.
ب �لآن على فريبر�ي�ص  و يو�صح هذ� ملاذ� قد توجنّ
�ملناف�صني  تكافح  كيف  تتعلم  �أن  �ل�صنغافورية 
تبيع  �صارت  و  �لآن  تفرعت  مل��اذ�  و  �لأج��ان��ب، 
مو�د غري غذ�ئية مثل �لألكرونيات يف �لد�خل. 
ملكافحة  ي��وؤه��ل��ه��ا  �ل���ذي  �ل����وزن  متتلك  ل  ف��ه��ي 
�ملده�ص  غ��ري  م��ن  ك��ان  رمب��ا  و  عامليًا،  �لعمالقة 
�ل�صينية  �ل�صوق  يف  ب�صر�وة  نا�صلت  قد  �أنها 
�صركائها  يعلم  �أن  ميكنه  ذل��ك  لكن  �لتناف�صية. 
يف  �ل�صتمر�ر  ي�صتطيعون  كيف  �لفيتناميني 

�لبقاء يف �صوق للبيع بالتجزئة �أكرث �نفتاحًا.

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT

فيتنام .. وتجربة تعاونيات البيع بالتجزئة 

* ترجمة / عبدالخالق علي

كان���ت �لب�ص���رة �لفتيل���ة �لقاتل���ة يف فرة مابع���د �صقوط �ص���د�م عام 
2003. حي���ث �ن �لقتال ب���ني �مللي�صيات قد �رعب �ص���كان هذه �ملنطقة 
�لبال���غ عدده���م ثاثة مايني ن�صم���ة ، و كانت �خلدم���ات معدومة. �ما 
�لن ف���ان ه���ذه �ملدينة ، �لت���ي كانت مهجورة يوما م���ا ، تعج بال�صكان 
و �ل�صي���وف  �لذين يت�صوقون �ملاب����ص و يتناولون �لي�ص كرمي يف 
�صاع���ات �مل�صاء ، بينما رجال �لتطوير ي�صع���ون �مو�لهم يف م�صاريع 
�ع���ادة �لعمار حتى قبل �ن يخط���ط �جلي�ص �لمريكي لان�صحاب يف 

نهاية �لعام.
يف �آخر ��صارة للتق���دم ، �علنت جلنة ��صتثمار �لب�صرة بانها �صت�صدر 
19 ترخي����ص ��صتثم���ار جدي���د لل�ص���ركات �ملحلية و �لجنبي���ة بقيمة 
174 ملي���ون دولر. تتوقع �للجنة منح ما قيمته 3 مليار�ت دولر يف 
م�صاري���ع تطوير على مدى �ل�صنت���ني �لقادمتني  - بناء م�صاكن جديدة 
و حمطات طاقة كهربائية و مد�ر�ص و طرق و غريها بعد فرة طويلة 
م���ن توقف �ل�صتثم���ار�ت. هذه �لنتقال���ة توؤ�صر كي���ف �ن �لب�صرة قد 
خرج���ت من �ليام �ملظلمة قب���ل �صنو�ت قليلة ، كم���ا �ن �غلب �ل�صكان 

متفاءلون ب�صاأن �لن�صحاب �لمريكي يف كانون �لول.
�ن ع���ودة �صناعة �لنفط �لعاملية  قد ولنّدت ثقة متز�يدة بان �لعر�ق قد 
�كت�صب قوة كافية متكنه من �جتياز مو�صوع مغادرة �لقو�ت �لدولية 
نهاي���ة �لعام. كما �ن ذلك ز�د من منظور فر�ص �ل�صتثمار يف م�صاريع 
�ل�ص���كان و �لنقل و غريها من �لقطاعات �لتي ميكن �ن ت�صع روؤو�ص 

�مو�لها يف موقع �لب�صرة �لقريب من حقول �لنفط �لعر�قية.
عق���د ح���و�يل 35 م���ن رج���ال �لعم���ال �لربيطاني���ني يف �آذ�ر  موؤمتر� 
مع غرف���ة جتارة �لب�صرة لتقدير حجم فر����ص �ل�صتثمار يف م�صتقبل 
�لب�ص���رة. م���ع ذل���ك فم���ا ز�لت هن���اك بع����ص �لتحدي���ات مث���ل �لف�صاد 
�حلكومي و �صعوبات ��صتح�صال تا�صرية �لدخول بالن�صبة للعاملني 
�لجانب  و �لفتقار �ىل �لرحات �ملبا�صرة �ىل �ملدن �لوربية �لكبرية 

، كما �ن �لكثريين  قلقون من �لو�صع �لمني يف هذه �ليام. 

�ح���د �مثل���ة  �لتغي���ري �ل�صريع يف �لب�ص���رة هو  ��ص���اح مع�صكر بوكا 
�ل���ذي كان يدي���ره �جلي�ص �لمريك���ي -. يف بد�ية هذه  – �ل�صج���ن 
�ل�صن���ة ، حيث منح���ت جلنة ��صتثم���ار �لب�صرة م�صروع���ا بقيمة 245 
ملي���ون دولر لتحوي���ل �ملنطق���ة �ىل مرك���ز جت���اري. قام���ت �لق���و�ت 
�لمريكية ببناء �صجن بوكا عام 2003 على �حلدود �لكويتية كمعتقل  
لارهابي���ني م���ن كل �نحاء �لعر�ق. و بع���د �ن وجهت  جماميع حقوق 
�لن�صان لهذ� �ل�صجن �تهامات بال�صاءة ، مت �غاقه يف �يلول 2009. 
ق���ال حي���در عل���ي فا�صل ، رئي����ص جلنة ��صتثم���ار �لب�ص���رة ، " لقد  مت 
من���ح �مل�صروع �ىل جمموع���ة ت�صم �صركاء من �لكوف���ة و �صركة �صمال 
�خللي���ج. و مب�صيئة �لل���ه فان �لب�صرة �صوف تزده���ر و جتتذب رجال 

�لعمال �لجانب ". 
و لكون �لب�صرة هي  مركز �صناعة �لنفط �لعر�قي منذ زمن بعيد ، فان 
�لنف���ط قد �نتقل �ىل �ملرحلة �لعملية بعد فرة من �لردد بعد �حلرب. 
�لع���ر�ق يامل م�صاعفة �نتاجه عن �مل�صتوى �حلايل �لبالغ 2،6 مليون 
برمي���ل يوميا ، حيث تاتي  �لتنمية  م���ن حقول �لنفط �لكبرية �لتي ل 

تبعد عن �لب�صرة �كرث من �صاعتني. 
�صركة �لنف���ط �لربيطانية بي �ل �صي �لتي تق���وم بتطوير �كرب حقول 
�لنفط �لعر�قية ، �لرميلة ، قد وظفت �كرث من 3000 عر�قي و تخطط 
مل�صاعف���ة  ه���ذ� �لعدد يف �ل�صن���و�ت �لقادمة. �ص���ركات �لنفط �لعماقة 
�لخ���رى ، بينه���ا �صرك���ة �ص���ل �لهولندية �مللكي���ة و �ك�ص���ون موبيل و 
�ين���ي �ليطالية ، تخطط لبناء قاعدة مع�صك���ر�ت جماعية بالقرب من 
�لب�ص���رة. ع�صر�ت �لعر�قيني يقفون يف �لطابور لتقدمي طلبات �لعمل 

�لتي متتد من �ل�صو�قني �ىل مهند�صي �لنفط.
حمافظ���ة �لب�ص���رة ت�صتل���م ح�ص���ة منا�صب���ة م���ن �ي���ر�د�ت �لنف���ط من 
�حلكوم���ة �ملركزي���ة. و رغ���م �ن مبيع���ات �لنف���ط تتم �د�رته���ا من قبل 
�حلكوم���ة �ملركزية يف بغ���د�د فان �لربملان قد م���رر قانونا عام 2009 
مين���ح �لب�ص���رة دولر� و�ح���د� عن كل برمي���ل يتم ت�صدي���ره من نفط 
�لب�ص���رة. و مبا �ن 1،7 مليون برميل نفط يتم ت�صديرها من �لب�صرة 
كل يوم ، فان هذ� يعني �ن حمافظة �لب�صرة حت�صل على 1،70 مليون 
دولر يف �ليوم ، �و حو�يل 51 مليون دولر كل �صهر. و يقول �ل�صيد 

فا�ص���ل �ن �لب�ص���رة �صتحت�ص���ن �ملزي���د يف �ل�صنني �لقادم���ة يف �صوء 
�حلاج���ة �ىل م�صاك���ن جدي���دة  و حمط���ات طاقة و مد�ر����ص و طرق و 

غريها. 
مع ه���ذ� فالب�صرة لت���ز�ل تو�جه بع�ص �لتحدي���ات �ملهمة �لتي ميكن 
�ن تقي���د م�صتقبله���ا. يق���ول �صبي���ح �لها�صم���ي  �ل���ذي ير�أ����ص جمعية 
رج���ال �لعم���ال يف �لب�ص���رة ، �ن �ص���ركات �لعمال تو�ج���ه م�صاعب 
يف ��صتح�ص���ال تا�صرية �لدخول و �لكثري م���ن �خلطوط �حلمر�ء يف 
�لتعام���ل مع دو�ئر �لدول���ة. كما �ن عدم توفر رح���ات جوية مبا�صرة 
�ىل بغ���د�د م���ن لن���دن و باري����ص و غريها يعت���رب من �مل�ص���اكل �ملهمة 
وي�صطر �مل�صافرون �ىل تغيري �لطائر�ت يف �لكويت و دبي �و عمان. 
لك���ن �صركات �لعم���ال �ملحلية متفائل���ة بعد تعديل قان���ون �ل�صتثمار 
بد�ي���ة ه���ذ� �لعام م���ن قبل �لربمل���ان �لعر�قي و �ل���ذي ي�صمح لاجانب 

بامتاك �لر�ص. 
قانون �ل�صتثمار �جلديد ي�صتثني �مل�صتثمرين يف بع�ص �مل�صاريع من 
�صريب���ة �ل�ص���ركات و من �جور فرة �لع�ص���ر �ىل خم�صة ع�صر عام ، و 
م���ن �جور ��صت���ري�د �لتجهيز�ت �ملطلوبة ملدة ث���اث �صنو�ت. و يحق 
لل�ص���ركات ��صتخد�م عمال �جانب ، عند �حلاج���ة ، و �عادة �ل�صتثمار 

و �لرباح �ىل �وطانهم.
يق���ول ز�ب �صيثن���ا ، �لذي ي�صرف على حتوي���ل �صجن بوكا �ىل جممع 
جت���اري  ، �ن �لتحدي���ات يف �لب�ص���رة حت���ت �ل�صيط���رة باملقارن���ة مع 
�ج���ز�ء �خ���رى من �لعر�ق. و ي�صيف " هن���اك ف�صاد يف مناطق �خرى 
من �لعر�ق لكننا ل نرى ذلك  يف �لب�صرة ، و بينما هناك قلق �مني يف 
مناطق �لعر�ق ، فاننا ل نعاين من ذلك يف �لب�صرة ، حيث �ن �لقو�ت 

�لمنية �ملحلية متعاونة و توؤدي و�جبها ب�صكل جيد ". 
تتوق���ع �صرك���ة �صمال �خلليج بان �ملجمع �صيوف���ر خمازن و جتهيز�ت 
خدم���ة ل�ص���ركات �لنفط �لعامل���ة يف �لب�صرة و �ملناط���ق �ملحيطة بها. 
يق���ول �ل�صيد �صيثنا " �حدى فو�ئ���د �ملجمع هي �حلالة �جليدة للطرق 
و �ملب���اين و منظومات �ملياه. لقد ��ص�ص  �لمريكان بنية حتتية جيدة 

جد� يف هذ� �ملرفق ". 
* عن / وول ستريت جورنال

تعود الى عالم االعمالالبصرة
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اقتصاديات

االخيرة

�أملحت تقارير عاملية �إىل �حتمال طلب منظمة �أوبك خال �لقريب �لعاجل من �لعر�ق 
رفع طاقته �لإنتاجية و�لت�صديرية �إىل معدلت قد تدنو من حاجز 3 مايني برميل 
ليبيا ب�صبب �لأحد�ث  للنفط ول�صيما  �لدول �مل�صدرة  يوميًا ب�صبب توقف بع�ص 
�لأخرية، ومل يكن �ل�صبب متوقفًا عند هذ� �حلد بقدر ما يتعلق �أي�صًا بزيادة �لطلب 
�لعاملي على �لنفط �خلام، ما يجعل منظمة �أوبك �إز�ء �لتوجه �إىل �لدول �مل�صدرة 
لديها لزيادة �لإنتاج و�لت�صدير �صعيًا ل�صد �لهوة �لتي خلقتها �لأحد�ث �لع�صكرية 

�لتي �صهدتها بع�ص مناطق �ل�صرق �لأو�صط ول�صيما �لعربية منها.
وميكن �أن تكون فر�صة �لعر�ق مو�تية لتحقيق �إير�د�ت نفطية كبرية �أذ� ما عملت 
�ل�صركات �لفائزة بعقود �خلدمة �صمن جولت �لر�خي�ص �لنفطية �لثاث على رفع 
�إيجابا  �أن تنعك�ص  �لقدرة �لإنتاجية للحقول �لعاملة بها، وميكن لهذه �لإير�د�ت 
على حركة �لتنمية و�لإعمار و�لنتعا�ص �لقت�صادي، ما يجعل �جلهات �لتنفيذية 
�أمام مهمة  تعمل من خالها على �إعد�د روؤى م�صتقبلية ب�صوء م�صتويات �لإنتاج 
و�أ�صعار �لنفط �ملرتفعة ل�صتثمارها يف 

�لقطاعات �لقت�صادية كافة.
ولكن تر�جع �خلدمات وعدم �ل�صتغال 
�ل�صتثمارية  �ملو�زنات  ملفرد�ت  �لأمثل 
�لتي  و�لإد�ري  �مل��ايل  �لف�صاد  وح��الت 
يجعل  �لتنفيذية  �ملوؤ�ص�صات  بها  تعج 
�لعائد�ت �ملتوقعة من �لنفط تذهب يف 
غري جدوى ول ميكن �ن حتقق �لنتائج 
�لتنمية  م�صتوى  على  منها  �ملطلوبة 

و�لإعمار.
�أوب��ك ومن  منظمة  فاأن  بدء  على  وعود 
تلجاأ  قد  �ملتحققة  �لإنتاج  هوة  ت�صييق 
�لجتماع  خ��ال  �أع�صائها  دع���وة  �إىل 
وزي�����ادة  �ن��ت��اج��ه��ا  رف����ع  �إىل  �ل����ق����ادم 
يجعل  ما  �أوب��ك،  يف  �ملقررة  ح�ص�صها 
مهمة �لعر�ق غاية يف �لأهمية ل�صتثمار 
ه����ذ� �ل��ع��ج��ز �حل���ا����ص���ل وع�����دم جعل 
�لهوة  هذه  ب�صد  تنفرد  �لأخ��رى  �ل��دول 
و�لت�صديرية  �لإنتاجية  طاقتها  ورف��ع 
لمتاكها �لإمكانات �لفنية و�للوج�صتية 
�لتطوير  يف  �حل���دي���ث���ة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 
يف  �لنفطية،  �ل�صناعة  يف  و�لتحديث 
هذ�  �إىل  يتطلع  م��از�ل  �لعر�ق  �ن  حني 
�لتطوير و�متاك �لتقنيات و�لتكنولوجيا �حلديثة من خال �ل�صعي لإبر�م عقود 
وهنالك  �ملطلوب  �مل�صتوى  دون  ماز�لت  �لتي  �لأجنبية  �ل�صركات  مع  ��صتثمارية 
بطء و��صح يف �لجناز ما قد يجعل �لعر�ق �إز�ء حرج يف �إمكاناته �لفنية لرفع 

م�صتويات �لنتاج.
عمل  متابعة  على  تعمل  �أن  يفر�ص  قطاعية  كجهة  �لنفط  وز�رة  ف��اأن  هنا  وم��ن 
�ل�صركات �لفائزة بعقود �خلدمة �صعيًا لتحقيق �لأهد�ف �ملتوخاة من هذه �لعقود 
يف  �مثل  ��صتخد�ما  ت�صتخدم  نفطية  عائد�ت  لتحقيق  �لوقت  ��صتثمار  و�إمكانية 
تن�صيط �لقت�صاد �لوطني وتعزيز �مل�صاريع �خلدمية ذ�ت �مل�صا�ص �ملبا�صر بحياة 
�لنا�ص، �إذ� ما عرفنا �ن �لقت�صاد �لوطني يعتمد ب�صكل كبري على �لعائد�ت �لنفطية 
وبن�صبة تفوق �ل� 90%، ما يجعل جدلية �لنتاج و�لت�صدير و�صقف منظمة �وبك 
�إعان وز�رة �لنفط �لد�ئم على �صعيها لرفع �لقدرة  غاية يف �لأهمية ت�صاوقًا مع 
قادرة  و��صتيعابية  تخزينية  قدرة  من  بذلك  يرتبط  وما  و�لت�صديرية،  �لإنتاجية 
ما  بالأفعال، هذ�  �لأقو�ل  �ملتوقعة، ولكن هل تقرن  �لإنتاج  تلبية متطلبات  على 

ينتظره �ملر�قبون وقبلهم �ل�صعب �لعر�قي كافة. 

اإلنتاج ومنظمة أوبك
 عباس الغالبي
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طبعت بمطابع         لإلعالم والثقافة والفنون

بغداد / علي الكاتب   

ظاهرة ��صبحت لفتة لانظار ه���ذه �ليام، �ذ تتحول تقاطعات 
�ل�ص���ري و�ماكن �لتوقف �لجب���اري يف �صيط���ر�ت �لتفتي�ص �ىل 
مو�ق���ع مله���ن يق�صده���ا �لبع�ص م���ن �ل�صر�ئ���ح �لجتماعية لبيع 

بع�ص �ل�صلع بربح هام�صي ب�صيط قد ي�صد رمق �لعي�ص.
وقال���ت رغ���د�ء �لعام���ري �لتدري�صي���ة يف جامع���ة �لنهري���ن  �ن 
ه���ذه �لظاهرة  ��صبح���ت  م�صاأل���ة طبيعية �عتاد عليه���ا �ملو�طن 
�لبغ���د�دي �ن ير�ه���ا يف تقاطعات �ل�ص���و�رع ويف زحمة �ل�صري 
�لتي تكرث ��صبابها من دون معاجلات برغم حر �ل�صيف �لقائ�ص 
ه���ذه �ليام، لتتح���ول تلك �لزدحام���ات �لماك���ن �ملف�صلة للبيع 
و�ل�صر�ء، فالباعة خمتلفون ومن كا �جلن�صني وجلميع �لعمار 
فمن �لطفل �ل�صغري �ىل �ل�صيخ �مل�صن و�لطاعن يف �لعمر مرور� 
بال�صباب و�ل�صبية و�لفئة �لخرية هم �ل�صو�د �لعظم من هوؤلء 

�لباعة.
و��صاف���ت �ن م���ا يبيعه ه���وؤلء �لباعة خمتلف ه���و �لخر،�ذ �ن 
كل ماي�صه���ل حمله ويباع ب�صرعة معرو����ص لديهم فمن �ل�صكائر 
و�ملج���ات،  و�ل�صح���ف  �لورقي���ة  �ملنادي���ل  �ىل  و�لقد�ح���ات 
و�ملاأك���ولت م���ن )�جل���رك و�ل�صمي���ط(، وبيع ل���و�زم �لمان يف 
�ل�صي���ار�ت م���ن �ملثل���ث �لف�صف���وري  ومطفئة �حلري���ق �خلا�صة 
بال�صي���ارة �لت���ي ين���ادي به���ا �لبائع، وكذل���ك بيع قط���ع �لقما�ص 
)�لب���ازة( �لت���ي ي�صتخدمه���ا �صائق���و �ل�صي���ار�ت يف م�صح زجاج 
�ل�صيارة �لمام���ي و�جلانبي، وغريها م���ن �ل�صلع �لخرى �لتي 
تباع يف تلك �لماكن مع توقف �ل�صيار�ت �ل�صطر�ري لزدحام 

�ل�صري �و يف �ل�صيطرة ويف �لختناقات �ملرورية.
فيم���ا قال ناط���ق عبد �ل���رز�ق موظ���ف متقاعد �ن ه���وؤلء �لباعة 
�ف�ص���ل م���ن �ن يكون���و� مت�صول���ني �صلك���و� ه���ذ� �لطري���ق،لن 
�ل�صتج���د�ء �صفة غالب���ة يف  طريقة بيعهم �لت���ي تتجاوز حدود 
�لعر����ص و�ملن���اد�ة لل�صلعة �و �خلدمة �ملقدم���ة مقابل �جر معني 
�و �صع���ر ما، �ل �ن �مله���م يف �لمر �نهم يقدم���ون خدمات معينة 
للنا�ص،�لمر �لذي يجعلهم ي�صتحقون مايح�صلون عليه من مال 

و�ن كان يف �لظاهر نزر قليل.
و��ص���اف �ن  ظروف �لباد وما نتجت عنه من تد�عيات خطرية 
��صرت كث���ري� بال�صر�ئح �لجتماعية �لفق���رية �و تلك �لتي دون 

خ���ط �لفقر كم���ا ي�صفها علم���اء �لقت�صاد، وما �فرزت���ه من و�قع 
مري���ر يك�ص���ف  عن �ع���د�د كبرية م���ن �لر�مل و�ليت���ام و�ل�صر 
�ملفكك���ة و�لعائ���ات �ملعدم���ة �لت���ي ��صبح���ت بغ���ري معيل وهي 
تعي����ص حت���ت وطاأة ظ���روف �قت�صادي���ة و�جتماعي���ة متدهورة   
لينته���ي  به���م �ملطاف به���ذه �ملهنة،وكم���ا يقول �لقائ���ل )�حلاجة 
�م �لخ���ر�ع( فالفق���ر و�لعوز يجعل �لن�ص���ان يبحث عن بد�ئل 
يف �لعم���ل و�ل���رزق تنا�صب ظ���روف معي�صته ومعطي���ات حياته 

�ل�صخ�صية.
�صامل �ل�صكرجي مدير مبيعات ب�صركة جتارية قال �ن هناك منفعة 
متبادل���ة ب���ني �جلانبني،وه���و �لمر �ل���ذي يجعل ه���وؤلء �لباعة 
يعملون وي�صتمرون يف عملهم،بل ويبحثون د�ئما عن معطيات 
جديدة يف �لعمل ت�صهم يف تطويره و�نتعا�صه وحتقيق مكا�صب 
مالية �كرب يف �مل�صتقبل،كم���ا �ن �ملارة وهم ي�صتقلون �صيار�تهم 
تتوف���ر لهم بع����ص مايحتاجونه من مو�د �صلعي���ة بي�صطة  بذ�ت 
�لقيم���ة و�ل�صع���ار و�جلودة �لت���ي �ختفت عن مام���ح �لب�صائع 
و�ل�صل���ع �ملوج���ودة يف �ل�صو�ق ه���ذه �ليام  م���ن دون عناء �و 

تعب �و �لبحث عنها يف �ل�صو�ق.
و�ك���د �ن هذه �لظاهرة  موج���ودة يف كثري من �لبلد�ن �ملجاورة 
ودول �لع���امل �لخرى،وه���ي ما ي�صطلح عل���ى ت�صميتها بتجارة 
�لتقاطعات و�ل�صاحات �لعام���ة،�ذ يقوم �لبع�ص بعر�ص ماعنده 
م���ن �صلع للنا�ص �ملارة بتلك �لتقاطعات و�ل�صاحات وهم كثريون 
يف �لغال���ب، جل���ذب ما ميكن جذب���ه من �مل�صري���ن لب�صاعته من 
خال �لرغيب بها تارة �و �ملنادة و��صتمالة �لنا�ص لل�صر�ء تارة 

�خرى.
بينما قال وليد �حلمريي مدير مفو�ص ل�صركة �ل�صيخ للمقاولت 
�لن�صائي���ة يف بغ���د�د �جلدي���دة �ن من و�جب���ات ومهام �جلهات 
�حلكومية �مل�صوؤولة  �حلد من �ثار تلك �لظاهرة غري �حل�صارية 
�لت���ي ل تليق ب�صمعة �لبلد وقيم���ه �لجتماعية و�لدينية و�تخاذ 
�لج���ر�ء�ت  �لر�دعة من قبل  �جلهات �حلكومية  كوز�رة �لعمل 
و�ل�ص���وؤون �لجتماعي���ة و وز�رة �لد�خلية كجهة تنفيذية ر�دعة  
بحق هوؤلء �لباعة،وذلك لن غياب �لدور �حلكومي  يف معاجلة 
هذه �لظاهرة  يعني زي���ادة �عد�دهم وت�صجيعهم على �لعمل يف 
�لتقاطعات  و�لطرق �لعام���ة يف مدينة بغد�د وهو منظر ليليق 

بعا�صمتنا �حلبيبة.

مصائُب قوٍم عند قوٍم فوائُد...!!

باعة متجولون في تقاطعات السير.. مهنة تنتعش 
تحديًا للبطالة؟

أن وزارة النفط كجهة 
قطاعية يفترض أن تعمل 
على متابعة عمل الشركات 
الفائزة بعقود الخدمة سعيًا 
لتحقيق األهداف المتوخاة من 
هذه العقود وإمكانية استثمار 
الوقت لتحقيق عائدات نفطية 
تستخدم استخداما امثل في 
تنشيط االقتصاد الوطني 
وتعزيز المشاريع الخدمية 
ذات المساس المباشر بحياة 
الناس


