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ملعاجلة  الكفيلة  ال�سبل  الندوة  وناق�ست 
املقرتحات  تقدمي  بعد  االجنبية  العمالة 
امل�سكلة  هذه  حل  يف  ت�سهم  التي  واالآراء 
بح�سور عدد من املتخ�س�سني من اأع�ساء 
جميع  وممثلي  للت�سغيل  العليا  اللجنة 
ا�سحاب العمل والعمال وكذلك من دائرة 
املقاولني  واحت����اد  ال�سناعية  التنمية 
العمال  لنقابات  العام  واالحتاد  العراقني 
ان�سمام  مو�سوع  مناق�سة  ع��ن  ف�ساًل   ،
من  العاملية  التجارة  منظمة  اىل  العراق 
زاوية تاأثري ذلك على ال�سناعة الوطنية، 
كذلك مت تقدمي ورقة عمل من قبل الوزارة 
حول منظمة التجارة العاملية مت ار�سالها 
اىل االم���ان���ة ال��ع��ام��ة مل��ج��ل�����س ال�����وزراء 
ووزارة التجارة وا�سار  عدد من احل�سور 
ان  اىل  املجال  ه��ذا  يف  املتخ�س�سني  من 
العمالة االجنبية الوافدة يجب ان تخ�سع 
اىل �سروط وموا�سفات معينة وان ينظم 
عملها باالتفاق بني وزارة العمل ومكاتب 

الت�سغيل . 
ملزمة  هي  ال��وزارة  اأن  الوزير:مبا  وقال 
فهي  البطالة  مل�سكلة  للت�سدي  بال�سعي 
اف�سل  ل��ت��وف��ري  بال�سعي  م��ل��زم��ة  اي�����س��ا 
مبختلف  امل�����س��اري��ع  الجن����اح  ال���ظ���روف 
الوانها خا�سة مايتعلق بالعمالة االجنبية 
فهي م�سوؤولة عن الت�سدي لهذا املو�سوع 
تاأخذ  ل��ه  علمية  حلول  اي��ج��اد  وحم��اول��ة 
ب��ن��ظ��ر احل�����س��ب��ان ال��ن��ق��اط ال��ت��ي حترتم 

العمالة الوطنية. 
م��ن هذا  اإن  ال�����س��ي��خ را����س���ي:  واأ����س���اف 
والتدريب  العمل  دائ���رة  قدمت  املنطلق 
عر�ستها  عمل  ورق��ة  ال���وزارة  يف  املهني 
يت�سمن  للت�سغيل  العليا  اللجنة  ع��ل��ى 
مف�سل  ب�سكل  العمالة  مو�سوع  مناق�سة 

ومن جميع جوانبه . 
ن������وري احل���ل���ف���ي وكيل  ل���ف���ت   ف���ي���م���ا    
منذ  العراق  االق��دم  اىل معاناة  ال��وزارة 
من  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن  ت�سعينيات  م��ط��ل��ع 
مفرط  وت�سخم  البطالة  مل��ع��دالت  ت��زاي��د 
نتيجة  العملة  قيمة  يف  كبري  وانخفا�س 
تبع  وما  االقت�سادي  واحل�سار  للحروب 
اأدت اىل  اأح��داث بعد عام 2003  ذلك من 
من  العديد  وح��ل  التحتية  البنية  تدمري 
املوؤ�س�سات احلكومية وتوقف العديد من 
امل�ساريع ال�سناعية واخلدمية يف خمتلف 
االأو�ساع  ت��ردى  اىل  ،اإ�سافة  القطاعات 
االأمنية كل ذلك فاقم م�سكلة البطالة التي 

و�سلت اىل م�ستويات خطرية .
 وق����ال احل��ل��ف��ي: ب��رغ��م االخ���ت���الف يف 
حتديد معدالت البطالة فاأن هذه املعدالت 
ا�ست�سراء  اىل  ت�سري  كرثت  او  قلت  مهما 
التحديات  م��ن  تعد  ال��ت��ي  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه 
العراقي  االقت�ساد  تواجه  التي  الرئي�سة 
ملا لها من انعكا�سات على جممل االأو�ساع 

االقت�سادية واالجتماعية . 
واأو�سح احللفي انه  من االأ�سباب االأخرى 
اعداد  زيادة  البطالة هو  الرتفاع معدالت 
�سنويًا  العمل  �سوق  تدخل  التي  العمالة 
ال�سكان  من��و  م��ع��دالت  الرت���ف���اع  نتيجة 
الذي  املحلي  االإن��ت��اج  تكاليف  ،وارت��ف��اع 
ادى اىل انعدام قدرته على مناف�سة املنتج 
العديد  توقف  عليه  ترتب  مما  االأجنبي 
م��ن االأن�����س��ط��ة االإن��ت��اج��ي��ة ،زي����ادة اع��داد 
والو�سطية  االأكادميية  ال�سهادات  حاملي 
مبعدالت ال تتنا�سب مع النمو االقت�سادي 
التعليم  ب��ني خم��رج��ات  ال��رتاب��ط  وع���دم 

واحتياجات �سوق العمل . 
معدالت  تخفي�س  ان  اىل  احللفي  وا�سار 
ياأتي  البطالة وتوفري فر�س عمل جديدة 
العمالة  كثيفة  م�ساريع  تبني  خ��الل   من 
اأعدادًا  ت�ستوعب  التي  القطاعات  دعم  ،و 
ال��ع��ام��ل��ة، وتقدمي  االأي������دي  م���ن  ك��ب��رية 
وت�سهيل  اخلا�س  القطاع  مل�ساريع  الدعم 

متطلبات ت�سغيلها . 
العمل  وزارة  احل���ل���ف���ي:اإن  واأ�����س����اف 
احلد  يف  �ساهمت  االجتماعية  وال�سوؤون 
من البطالة من خالل ان�سطتها وبراجمها 

ومنح  املهني  ال��ت��دري��ب  يف  تتمثل  ال��ت��ي 
امل���درة  ال�����س��غ��رية  للم�ساريع  ال��ق��رو���س 
ت�سطلع  ال��ذي  الت�سغيل  وتنظيم  للدخل 
به دائرة العمل والتدريب املهني اأ�ستنادًا 
ل�سنة   )71( رقم  العمل  قانون  احكام  اىل 
املذكورة  ب��ال��دائ��رة  اأن����اط  ال���ذي   1987
يف  املنت�سرة  الت�سغيل  مكاتب  وبوا�سطة 
العمال  ت�سغيل  تنظيم  املحافظات  جميع 
ح�سب الفر�س املتاحة مبا ي�سمن حتقيق 
العمال واأج���از  ب��ني  ال��ع��دال��ة وامل�����س��اواة 
لهذا  ا�ست�سارية  بلجنة  اال�ستعانة  لها 
الت�سغيل بت�سجيل  الغر�س والزم مكاتب 
العمل  نوع  وتثبيت  العمل  طالبي  اأ�سماء 
الذي يرغبون فيه ا�ستنادًا اىل موؤهالتهم 
العلمية والعملية وتلبية طلبات اأ�سحاب 
املطلوبني  العمال  توفر  حالة  يف  العمل 
وجميع  املكاتب،  يف  امل�سجلني  ب��ني  م��ن 
الأٍي  يجوز  ال  جمانية  الت�سغيل  خدمات 
او  اج����رًا  ال��ع��ام��ل  م��ن  يتقا�سى  اأن  ك���ان 

تعوي�سًا لقاء ت�سغيله. 
 )23( امل���ادة  يف  القانون  يجز  مل  وق���ال: 
يكن  مل  ما  اأجنبي  عامل  اأي  ت�سغيل  منه 
قد ح�سل على اأجازة عمل وفق ال�سروط 

واالإجراءات التي حتددها تعليمات وزارة 
املادة  من  )ثانيًا(  البند  يف  ون�س  العمل 
االحكام  يخالف  م��ن  معاقبة  على   )24(
مدة  باحلب�س  االأجانب  بت�سغيل  اخلا�سة 
ال تقل عن �سهر وال تزيد على �ستة اأ�سهر 

وبالغرامة . 
العمل  وزارة  اأ����س���درت  ك��م��ا  وت���اب���ع:   
ممار�سة  تعليمات  االجتماعية  وال�سوؤون 
 )18( رق��م  ال��ع��راق  يف  للعمل  االأج��ان��ب 
 )4( رقم  بالتعليمات  املعدلة   1987 ل�سنة 
االأجانب  عمل  نظمت  التي   1989 ل�سنة 
�سخ�س  كل  باأنه  االأجنبي  عرفت  حيث   ،
جن�سية  اأو  العراقية  اجلن�سية  يحمل  ال 
احدى الدول العربية ويرغب بالعمل يف 
القطاع اخلا�س او املختلط او التعاوين 
، واأكدت يف املادة الثالثة املبداأ القانوين 
ل�ساحب  ي��ج��وز  ال  ب����اأن  ي��ق�����س��ي  ال����ذي 
العمل يف القطاع اخلا�س او املختلط او 
التعاوين ت�سغيل اأي اأجنبي ما مل يكن قد 
االإجراءات  وفق  عمل  اإج��ازة  على  ح�سل 
وال�������س���روط امل���ح���ددة ف��ي��ه��ا ، واأوج���ب���ت 
اإج��ازة  م��راع��اة االأم���ور االآت��ي��ة عند منح 

العمل وهي: 
العاملة  االأي��دي  اىل  العراق  حاجة  مدى   
االقت�ساد  يتطلبه  ما  االأجنبية على �سوء 
حمافظة  كل  متطلبات  وح�سب  الوطني 
وبعد التثبت من ذلك من قبل دائرة العمل 
والتدريب املهني واأق�سامها يف املحافظات 
عدم  املخت�سة  االأمنية  ال��دوائ��ر  ،وتاأييد 
ال�سخ�س  ا�ستغال  من  اأمني  مانع  وجود 

االأجنبي يف العراق .
العمل  اأج��ازة  منح  �سروط  اأم��ا  واأ�ساف: 

فقد حددتها املادة ال�ساد�سة حيث ق�ست 
خارج  املوجود  االأجنبي  ال�سخ�س  على 
ال��ع��راق ال���ذي ي��ري��د م��زاول��ة ال��ع��م��ل يف 
التالية  االإج���������راءات  ات���ب���اع  ال����ع����راق، 
اأج�����ازة العمل  ل��غ��ر���س احل�����س��ول ع��ل��ى 
وزارة  اىل  حت��ري��ري  بطلب  ي��ت��ق��دم  اأن 
طريق  عن  االجتماعية  وال�سوؤون  العمل 
وكيله  او  اخلارج  يف  العراقية  املمثليات 
او بوا�سطة �ساحب  العراق  الر�سمي يف 

العمل الذي يروم ت�سغليه نيابة عنه . 
وا�سار اىل �سرورة ت�سمني الطلب جميع 
موثقًا  مبوؤهالته  تتعلق  التي  املعلومات 
بال�سهادات وامل�ستندات املتوفرة لديه مع 
بيان ا�سمه وجن�سيته ونوع العمل ومدته 

وا�سم �ساحب العمل وعنوانه الكامل. 
املهني  وال��ت��دري��ب  العمل  دائ���رة  وت��ق��وم 
املحافظات  يف  واأق�����س��ام��ه��ا  ب���غ���داد،  يف 
بالتثبت من ال�سروط القانونية وح�سول 
املوافقة للعمل يف العراق ومن ثم تفاحت 
الدخول  �سمة  ملنح  املخت�سة  ال�سلطات 
االأخري  ه��ذا  وعلى  االأج��ن��ب��ي،  لل�سخ�س 
العمل  دائرة  العراق مراجعة  عند دخوله 
اأق�سامها  او  بغداد  يف  املهني  والتدريب 
اأي��ام من  �سبعة  املحافظات خالل مدة  يف 
التاأ�سري  لغر�س  ال��ع��راق  دخ��ول��ه  ت��اري��خ 

وا�ستكمال اإجراءات منح االأجازة. 
املوجود  االأجنبي  ال�سخ�س  على  وكذلك   
داخل العراق الذي يريد مزاولة العمل يف 
العراق ، اتباع االإجراءات التالية لغر�س 

احل�سول على اإجازة العمل : 
تقدمي امل�ستم�سكات القانونية التي تثبت 
كون دخوله العراق واإقامته فيه ب�سورة 

م�سروعة، 
اىل  حت��ري��ري  بطلب  ي��ت��ق��دم  ان  وك��ذل��ك 
بغداد  يف  املهني  والتدريب  العمل  دائ��رة 
بوا�سطة  اأو  املحافظات،  يف  اأق�سامها  او 

�ساحب العمل الذي يروم ت�سغيله . 
جميع  ال��ط��ل��ب  ي��ت�����س��م��ن  اأن  ي��ج��ب  ك��م��ا 
موثقًا  مبوؤهالته  تتعلق  التي  املعلومات 
مع  لديه  املتوفرة  وامل�ستندات  بال�سهادة 
بيان ا�سمه وجن�سيته ونوع العمل ومدته 

وا�سم �ساحب العمل وعنوانه الكامل .   
حددت  ال�سابعة  امل����ادة  ان  اىل  وا���س��ار 
االأج��ن��ب��ي حيث ق�ست  ال��ع��ام��ل  واج��ب��ات 
باأن يتوجب على العامل االأجنبي التخلي 
عن العمل عند انتهاء مدة نفاد االإجازة ما 
االجنبي  العامل  يقدم  ان  على   ، جتدد  مل 
الفني تعهدًا خطيًا لتدريب عامل او اكرث 
م��ن ال��ع��م��ال ال��ع��راق��ي��ني امل��ت��واج��دي��ن يف 
الذي ميار�سه خالل  العمل  على  امل�سروع 

مدة االجازة.   
العمل  ���س��اح��ب  واج���ب���ات  اأن  واأو����س���ح 
تتعلق  التي  الثامنة  امل��ادة  ت�سمنتها  قد 
املهني  وال��ت��دري��ب  العمل  دائ���رة  باخبار 
املحافظات  يف  اأق�����س��ام��ه��ا  او  ب��غ��داد  يف 
عند  او  العمل  االجنبي  العامل  ترك  عند 
او  اأجازته  مدة  انتهاء  او  خدمته  انتهاء 
�سجل  م�سك  اىل  م�سريًا  العراق  مغادرته 
العمال  عن  الالزمة  املعلومات  فيه  تدون 
العمل  ب��اأج��ازة  االحتفاظ  ،م��ع  االأج��ان��ب 
لديه واأعادتها اىل دائرة العمل والتدريب 
املهني يف بغداد واأق�سامها يف املحافظات 
كان،  �سبب  الأي  العمل  عقد  انتهاء  عند 
ح��ي��ث ح���ددت م���دة اج����ازة ال��ع��م��ل ب�سنة 
احلاجة  متطلبات  وف���ق  جت���دد  واح����دة 
وعلى العامل االأجنبي ان يطلب جتديدها 
على  �سهر  قبل  العمل  �ساحب  طريق  عن 
االقل من تاأريخ انتهاء نفادها، فيما ق�ست 

املادة التا�سعة باأن تلغى اجازة العمل يف 
ك��ان ويف الأح���وال اذا ثبت ان  اأي وق��ت 
الإجازة  املعلومات وامل�ستندات عن طلب 

غري �سحيحة. 
املادة  مبوجب  ال�ستثناء   ح��الت  وح��دد 
احلادية ع�سرة من احكام هذه التعليمات   
والبعثات  الدولية  الهيئات  لدى  للعاملني 
التجارية  والقن�سليات  الدبلوما�سية 
والأجنبية املعتمدة يف العراق،والأجانب 
والتفاقيات  القوانني  لهم  ت�سمح  الذين 
واملعاهدات الدولية التي تكون احلكومة 
الأعمال  مبمار�سة  فيها  ط��رف��ًا  العراقية 
لدى  امل�ستغلون  الأجانب  و    العراق  يف 

احلكومة .  
الجانب  ال��ع��م��ال  ي�ستثنى  ك��ذل��ك،  واك���د 
الذين ي�ستقدمون ملدة ل تزيد على )30( 
او  خرباء  ب�سفة  العراق  يف  للعمل  يومًا 
تقدمي  او  الإدام���ة  او  ال�سيانة  لأغ��را���ض 
الأعمال  من  ذلك  غري  او  الفنية  امل�سورة 
يف  عليها  امل��ن�����س��و���ض  الأج������راءات  م��ن 
املادة الرابعة )اوًل( واملادة ال�ساد�سة من 

التعليمات )9( .  
قانون  احكام  من  ي�ستدل  احللفي:  وق��ال 
العمل وتعليمات ممار�سة الجانب للعمل 
يف العراق �سبق الأ�سارة اليهما ، حيث اأن 
اأ�سغال فر�ض العمل املتوفرة وكمبداأ عام 
ت�سغيل  يلجاأ اىل  البلد ول  ابناء  من حق 
التي  احلالت  ويف  ا�ستثناًء  اإل  الأجانب 
ل يتوفر فيها عامل عراقي ميلك املوؤهالت 
اأخذ  وقد  املطلوب  بالعمل  للقيام  الالزمة 

بهذا الأجتاه قانون ال�ستثمار رقم )13( 
/12 امل����ادة  ق�ست  ح��ي��ث   2006 ل�سنة 
توظيف  للم�ستثمر  يحق  ب��اأن  منه،  اوًل 
العراقيني  غ��ري  م��ن  عاملني  واأ���س��ت��خ��دام 
عراقي  ا�ستخدام  اإمكانية  ع��دم  حالة  يف 
ميلك املوؤهالت الالزمة وقادر على القيام 
ال�ستثمار  نظام  نف�سها،وت�سمن  باملهمة 
رقم )2( ل�سنة 2009 يف املادة )30( منه 
لال�ستثمار  الوطنية  الهيئة  تراعي  ب��اأن 
عند منح اإجازة ال�ستثمار ان يكون حجم 
الأيدي العاملة املحلية ل يقل عن 50% من 
يف  امل�ستخدمة  العاملة  الأي���دي  اإج��م��ايل 

امل�سروع.
الأجنبية  العمالة  اأف���واج  اإن  واأ���س��اف: 
ا�ستخدم  خ���الل  م��ن  ال��ب��الد  اىل  ت��ت��واف��د 
العديد منهم للعمل يف املنطقة اخل�سراء 
انتهاء  وعند  الأجنبية  ال��ق��وات  ل�سالح 
العمل  قطاعات  اإىل  يت�سربون  عقودهم 
ظهر  كما  م�سروعة  غري  ب�سورة  املختلفة 
الأهلية  وال�سركات  املكاتب  م��ن  العديد 
التي ت�ستقدم العمالة الأجنبية دون �سند 
بالعمالة  ال�ستعانة  تقت�سر  ومل  قانوين 
الأجنبية على القطاع اخلا�ض، بل �سملت 
اأما  احلكومية  امل�سروعات  بع�ض  اأي�سًا 
ب�سورة مبا�سرة او عن طريق املقاولني.. 
ترتكز  العمالة  ه��ذه  ان  للنظر  وامل��ل��ف��ت 
واملهن  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  اأغ��ل��ب��ه��ا يف  يف 
انق�سمت  لقد   . خربة  اأي��ة  تتطلب  ل  التي 
موؤيد  بني  الأجنبية  العمالة  ب�ساأن  الآراء 
املوؤيدين  م��ربرات  اب��رز  ولعل  ومعار�ض 

وطول  الأجنبية  العمالة  اأج��ور  قلة  هو 
واأدائ��ه��م  وان�����س��ب��اط��ه��م  عملهم  ���س��اع��ات 
املعار�سني  م��ربرات  اأما  الأعمال  خمتلف 
املقاهي  البطالة حيث تزدحم  انت�سار  هو 
العمل  عن  العاطلني  بال�سباب  واأر�سفتها 

الذين ميتلكون اخلربة واملوؤهالت . 
من جانبه اكد الدكتور ريا�ض ح�سن مدير 
عام العمل والتدريب املهني ان الوزارة مل 
متنح الرخ�سة لأية جهة بدخول اي عامل 
اجنبي اىل العراق ماعدا بع�ض الجازات 
املحدودة جدا ملربيات املنازل م�سريا اىل 
العراق  يف  حاليا  املوجودين  العمال  ان 
جاءوا عن طريق �سركات ومكاتب وهمية 
يعملون  كانوا  الذين  العمال  خالل  ومن 

يف املنطقة اخل�سراء . 
وا����س���اف ح�����س��ن:اأن ال��ع��م��ال الأج��ان��ب 
الآ�سيويني  م��ن  ه��م  ال��ع��راق  يف  يعملون 
ل  انه  موؤكدا  بنغالدي�ض  دولة  وبالأخ�ض 
توجد اأية اإح�سائية بعدد العمال الجانب 
البلد  اىل  دخ��ول��ه��م  ل��ك��رة  ال���ع���راق  يف 
ب�سكل ع�سوائي ومن قبل قوات الحتالل 
لأغرا�ض  تدخل  التي  اجلماعات  وبع�ض 
�سياحية وتبقى تعمل من دون رقيب من 

اأجهزة الدولة .
جلانا  �سكلت  ال����وزارة  ان  اىل  وا���س��ار   
العالقة  ذات  ال������وزارات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
لعدد  ب��ي��ان��ات واح�����س��ائ��ي��ات  ب���اج���راء 
ان  مبينا  ال��ع��راق  يف  الج��ان��ب  العاملني 
من  يتهربون  العمل  ارب���اب  م��ن  الكثري 
يعملون  ال��ذي��ن  العمال  بعدد  الت�سريح 

لديهم ب�سبب تخوفهم من العقوبات التي 
قد ت�سيبهم جراء ذلك والتي ترتاوح بني 
ان  علما  �سجن،  ا�سهر  �ستة  اىل  �سهرين 
قانون العمل العراقي ال�سائد من الن هو 

مينع  الذي  القدمي  العراقي  العمل  قانون 
كانت  اإذا  اإل  الجنبية  العمالة  ا�ستقدام 
ال��وزارة  ان  حيث  بالعراق  متوفرة  غري 
اأع���دت ق��ان��ون عمل ج��دي��دًا وع��ر���ض على 
خرباء دوليني ونوق�ض مع خرباء منظمة 
العربية واخذت مالحظاتهم بنظر  العمل 
متت  ال��ق��ان��ون  ان  اىل  م�سريا  احل�سبان 
�سورى  جمل�ض  قبل  م��ن  عليه  امل�سادقة 
الدولة ليعر�ض على جمل�ض الوزراء ليتم 
جمل�ض  قبل  من  عليه  الت�سويت  ذلك  بعد 
العمالة  دخ���ول  �سينظم  ال���ذي  ال���ن���واب 
اإق���راره  ح��ال  يف  ال��ع��راق  اىل  الجنبية 
ل�سنة   71 ق��ان��ون  وف��ق  ال����وزارة  وتعمل 
1987 الذي ينظم العمل ويجيز ا�ستقدام 
ب�سرط  والفنية  املهنية  الجنبية  العمالة 
لدى  تتوفر  ل  م��وؤه��الت  لديها  تكون  ان 
القانون  مينع  وبالتايل  العراقي  العامل 

ا�ستقدام اليدي العاملة غري الفنية . 
اىل ذلك قال كاظم �سمخي مدير عام املركز 
الوطني للبحوث والدرا�سات يف الوزارة: 
الناحية  م��ن  ال��ع��راق��ي  العمل  ���س��وق  اأن  
�سوق  العاملية هو  ال�سواق  لفئات  الفنية 
الط��ار  اىل  ويفتقد  منظم  وغ��ري  خ��ام��ل 
اإىل البطالة الكبرية  اأدى  املوؤ�س�سي الذي 
العمل  ���س��وق  على  ي��وؤ���س��ر  كما  البلد  يف 
وعمالة  الت�سغيل  فقر  مو�سوع  العراقي 
الط��ف��ال وان���ه ي��ت��اأث��ر ب���الزم���ات بتدين 
الواقع ال�سناعي والزراعي ويعتمد على 
قطاع اخلدمات غري امل�ستقر كما يفتقر اىل 

الأدلة ال�ست�سارية للت�سنيف.

تقارير محليةتقارير محلية

إن أفواج العمالة األجنبية تتوافد 
الى البالد من خالل استخدم 

العديد منهم للعمل في المنطقة 
الخضراء لصالح القوات األجنبية 
وعند انتهاء عقودهم يتسربون 

إلى قطاعات العمل المختلفة 
بصورة غير مشروعة كما ظهر 
العديد من المكاتب والشركات 
األهلية التي تستقدم العمالة 

األجنبية دون سند قانوني ولم 
تقتصر االستعانة بالعمالة 

األجنبية على القطاع الخاص، بل 
شملت أيضًا بعض المشروعات 
الحكومية أما بصورة مباشرة او 
عن طريق المقاولين.. والملفت 

للنظر ان هذه العمالة تتركز في 
أغلبها في قطاع الخدمات والمهن 

التي ال تتطلب أية خبرة .

أوضح الحلفي انه  من األسباب األخرى الرتفاع معدالت البطالة هو زيادة اعداد العمالة التي تدخل سوق العمل 
سنويًا نتيجة الرتفاع معدالت نمو السكان ،وارتفاع تكاليف اإلنتاج المحلي الذي ادى الى انعدام قدرته على منافسة 
المنتج األجنبي مما ترتب عليه توقف العديد من األنشطة اإلنتاجية ،زيادة اعداد حاملي الشهادات األكاديمية 
والوسطية بمعدالت ال تتناسب مع النمو االقتصادي وعدم الترابط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وزير العمل والشؤون االجتماعية: العمالة األجنبية  غير 
شرعية وسببها البطالة المتفاقمة في العراق

قال وزير العمل والشؤون االجتماعية المهندس محمود الشيخ راضي :إن وجود العمالة االجنبية في العراق غير شرعي و يحتل هذه الموضوع في الوقت 
الحاضر حيزا كبيرا من االهمية فالكل يعلم حجم البطالة واسبابها ونسبها المرتفعة. واضاف الشيخ راضي خالل الندوة التي عقدتها الوزارة  لمناقشة 
واقع العمالة االجنبية في العراق وانضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية وانعكاساته على  واقع العمل في العراق : يجب علينا ان نسمع جميع 
الشكاوى التي تقدم عن تدني مستوى العمالة الوطنية وناحية االلتزام والضبط.

بغداد / علي الكاتب
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نيويورك – واشنطن / ا ف ب 
حجم  ان  ال���دويل  النقد  �صندوق  اع��ت��ر   
ال��ك��ارث��ة ال��ت��ي ح��ل��ت ب��ب��اك�����ص��ت��ان ج���راء 
برامج  م��راج��ع��ة  ت�صتدعي  ال��ف��ي�����ص��ان��ات 
امل�صاعدة وامليزانية وعواقبها االقت�صادية 

على البالد.
املقبل  اال�صبوع  اجتماع  عقد  املقرر  ومن 
بني �صندوق النقد وباك�صتان التي يتوقع 
قر�ض  ����ص���روط  ت��خ��ف��ي��ف  م��ن��ه  ت��ط��ل��ب  ان 
بقيمة 10 مليارات دوالر ح�صلت عليه يف 

.2008
الفي�صانات  م��ن  املت�صررين  ع��دد  وي��ق��در 
�صهر  منذ  باك�صتان  جتتاح  التي  امل��دم��رة 
تقدر  ح��ني  يف  �صخ�ض،  مليون  بع�صرين 
 43 م��ن  باكرث  اخل�صائر  حجم  ال�صلطات 

مليار دوالر.
ال�صرق  منطقة  مدير  احمد،  م�صعود  وقال 
�صندوق  ل��دى  الو�صطى  وا�صيا  االو���ص��ط 
يتطلب  الكارثة  "حجم  ان  ال��دويل:  النقد 
الرامج  وت��وق��ع��ات  امل��ي��زان��ي��ة  م��راج��ع��ة 
النقد  �صندوق  يدعمها  التي  االقت�صادية 

الدويل من خالل برنامج متويل".
امل�صوؤولني  ل��ق��اء  اىل  نتطلع    : وا���ص��اف 
الباك�صتانيني يف وا�صنطن اال�صبوع املقبل 
للفي�صانات  االقت�صادية  التبعات  لتقييم 
وال��ت��داب��ر ال��ت��ي ات��خ��ذت مل��واج��ه��ة هذه 
التي ميكن من  الطرق  التبعات، ومناق�صة 
ي�صاعد  ان  الدويل  النقد  ل�صندوق  خاللها 

افغان�صتان يف هذا الوقت الع�صيب".
وكان مدير �صندوق النقد الدويل دومينيك 
�صرتو�ض  قد كتب اىل الرئي�ض الباك�صتاين 
النقد  "�صندوق  ان  زرداري  علي  اآ���ص��ف 
باك�صتان يف هذا  ال��دويل يقف اىل جانب 
الع�صيب و�صيقوم بدوره مل�صاعدة  الوقت 

البلد".
عن  تاميز"  "فاينن�صال  �صحيفة  ونقلت 
مالية  وزي���ر  ان  باك�صتانيني  م�����ص��وؤول��ني 
باك�صتان عبد احلفيظ ال�صيخ �صيطلب من 
�صندوق النقد الدويل اعادة جدولة الدين 

احلايل او خطة متويل جديدة.
يخفف  ان  "اما  لل�صحيفة  م�صوؤول  وق��ال 
او  احل��ايل  ال��رن��ام��ج  ���ص��روط  ال�صندوق 
ب��رن��اجم��ا ج��دي��دا وف���ق معاير  ي��ن��اق�����ض 

احلايل  ال��رن��ام��ج  امل�����ص��ت��ج��دات،  تنا�صب 
قبل  البقاء"،وحتى  مقومات  لديه  لي�صت 
الفي�صانات كان ي�صاع ان باك�صتان �صتطلب 

قر�صا جديدا من �صندوق النقد.
وتخ�صى باك�صتان بعد الفي�صانات املدمرة 
املتعلقة  االه���داف  حتقيق  م��ن  تتمكن  اال 
"فاينن�صال  بالت�صخم والعجز العام، وفق 

تاميز".
ال��دويل على جملة  النقد  وواف��ق �صندوق 
عليها  يتعني  التي  باك�صتان  النقاذ  تدابر 
مرتفع  وت�صخم  ا�صالمي  مت��رد  مواجهة 
من  احتياطيها  ونفاد  عاما  ثالثني  عمره 

العمالت ال�صعبة.
م�صوؤولني  ع��ن  نقال  ال�صحيفة    وذك���رت 

من  �صتطلب  اب��اد  ا���ص��الم  ان  باك�صتانيني 
النقد الدويل اعادة هيكلة قر�ض  �صندوق 
اياه يف 2008 بقيمة 10 مليارات  منحها 
دوالر او تليني �صروطه، بعد تعر�صها اىل 

ا�صواأ في�صانات يف تاريخها.
ي�صتحيل  بات  انه  اىل  باك�صتان  وخل�صت 
من  بها  حلقت  التي  اخل�صائر  بعد  عليها 

برنامج  االل���ت���زام  ال��ف��ي�����ص��ان��ات  ج����راء 
الت�صديد املوافق عليه �صنة 2008.

وا�صافت ان وزير املالية الباك�صتاين عبد 
احلفيظ ال�صيخ �صيزور وا�صنطن اال�صبوع 
النقد  �صندوق  القناع  حماولة  يف  املقبل 
او  احل��ايل  القر�ض  هيكلة  باعادة  ال��دويل 

النظر يف قر�ض جديد.
وقال م�صوؤول يف وزارة املالية لل�صحيفة 
ال�����واردة  االداء  مب��ع��اي��ر  "الوفاء  ان 
�صندوق  ل��ق��ر���ض  ال��راه��ن  ال��رن��ام��ج  يف 
للظروف  ن��ظ��را  م�صتحيل  ال���دويل  النقد 

الراهنة".
عن  ال��ن��اج��م��ة  "اخل�صائر  ان  وا����ص���اف 
على  ق��ادري��ن  ول�صنا  �صخمة  الفي�صانات 
اال�صا�صية  القطاعات  يف  االه���داف  بلوغ 
مثل العجز يف امليزانية وخف�ض الت�صخم 

او حتى النمو االقت�صادي".
يف  اآخ��ر  م�صوؤوال  ان  ال�صحيفة  واف���ادت 
الدويل  النقد  �صندوق  من  طلب  ال���وزارة 
او  احلايل"  الرنامج  "بتليني  ي�صمح  ان 
جديد  ات��ف��اق  ب�صاأن  مناق�صات  يف  ال��ب��دء 
ما  باك�صتان  مع  متما�صية  معايره  تكون 

بعد الفي�صانات.
 2008 �صنة  ال��دويل  النقد  �صندوق  ومنح 
باك�صتان قر�صا ملكافحة انعكا�صات االزمة 
ومذاك  ال��ب��الد،  على  العاملية  االقت�صادية 
دوالر  مليار   7،27 على  باك�صتان  ح�صلت 
اكرث من 95% من  اي  ي��ورو(  مليار   5،7(

قيمة القر�ض، بح�صب ال�صحيفة.
�صاه  الباك�صتانية  اخلارجية  وزي��ر  وق��در 
حم��م��ود ق��ر���ص��ي اخل��م��ي�����ض امل��ا���ص��ي يف 
لالمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  ام���ام  ن��ي��وي��ورك 
امل��ت��ح��دة يف اج��ت��م��اع ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي جلمع 
الناجمة  اخل�صائر  ط��ارئ،  ب�صكل  االم��وال 
مليار   43 عن  يقل  ال  مبا  الفي�صانات  عن 
ان نحو 4،6  املتحدة  االمم  دوالر. وترى 
ماأوى  دون  من  زال��وا  ما  �صخ�ض  مليون 
ب�صبب  بباك�صتان  حلق  الذي  الدمار  عقب 
بنحو  املتحدة  االمم  وقدرت  الفي�صانات. 
ع�صرين مليونا عدد املت�صررين من الكارثة 
وبات  ال��ب��الد  م�صاحة  خم�ض  طالت  التي 
االوبئة  تف�صي  خلطر  معر�صني  �صكانها 

كالكولرا والتيفوئيد.

الفيضانات تستدعي مراجعة شروط ديون باكستان من صندوق النقد

شركة أريفا الفرنسية تكسب "ذهبا" في السودان
الخرطوم / ا ف ب 

يف بلد الرئي�ض عمر الب�صر ال ينظر بعني 
كرى  من  واح��دة  لكن  فرن�صا،  اىل  الر�صا 
متميزا  موقعا  حتتل  اريفا  وهي  �صركاتها 
يف قطاع التنقيب عن الذهب يف ال�صودان 
ال���ذي م��ا ي���زال ب��ك��را، وف��ق��ا خل���راء هذه 

ال�صناعة وال�صلطات.
م���ن جمموعة  ب��الن�����ص��ار  ن��ي��ك��ول  وق���ال���ت 
اريفا  ل�صركة  فرع  وهي  الكندية،  المان�صا 
"املناجم  ان  ثلثيها،  متتلك  التي  الفرن�صية 
بعد  يتم  ومل  بكرا  زال��ت  م��ا  ال�����ص��ودان  يف 

ا�صتغاللها".
اري��اب  رف��ي��ع يف �صركة  م�����ص��وؤول  وي��وؤك��د 
اكر منجم  عاما  منذ ع�صرين  ت�صتغل  التي 
)�صمال  ه�صاي  منطقة  يف  البالد  يف  ذه��ب 
�صرق( ان "ال�صودان بلد وا�صع للغاية وفيه 
املنجم  بحجم  اخرى  ذهب  مناجم  بالتاأكيد 

الذي ح�صلنا على امتيازه".
المان�صا  بني  �صراكة  وهي  اري��اب،  ومتتلك 
التنقيب يف  امتياز  ال�صودانية،  واحلكومة 

منطقة م�صاحتها 30 الف كيلومرت مربع يف 
�صرق ال�صودان.

ومنحت ال�صلطات ال�صودانية حقوق امتياز 
ع�صرين  من  اك��رث  يف  الذهب  عن  للتنقيب 
منطقة اخرى تقع خ�صو�صا بني نهر النيل 
املناجم،  وزارة  بح�صب  االح��م��ر،  والبحر 
هام�صيا  االن  حتى  يظل  انتاجها  ان  غ��ر 
ا�صتخراج  مت  حيث  ه�صاي  مبنجم  مقارنة 
ال�صحراء  م���ن  ذه���ب  اوق���ي���ة  ال���ف  ���ص��ت��ني 

ال�صودانية العام املا�صي.
عن  بالتنقيب  ال�صودانيني  االف  وي��ق��وم 
غ�صب  يثر  ما  ال�صودان  �صمال  يف  الذهب 
من  م�����ص��وؤول  وي��ق��ول  ال��ك��رى.  ال�صركات 
املناطق  يف  ي��ع��م��ل��ون  "البع�ض  اراب���ي���ا 
غر  وه��ذا  فيها  امتياز  حقوق  منتلك  التي 

مقبول".
وت��وج��ه وزي����ر امل��ن��اج��م ال�����ص��وداين عبد 
املا�صي  الباقي جيالين يف منت�صف متوز 
االب��ح��اث  م��ك��ت��ب  زار  ح��ي��ث  ف��رن�����ص��ا  اىل 
اجليولوجية واملعدنية يف اورليان. ويوؤكد 

الوزير ال�صوداين انه يريد "اإعادة" التعاون 
بني هذا املركز واحلكومة ال�صودانية.

بر�ض:  ف��ران�����ض  ل��وك��ال��ة  وق����ال ج��ي��الين 
كاملة  جيولوجية  خريطة  ا�صتكمال  "نريد 
الفرن�صي  املركز  مع  بالتعاون  لل�صودان" 
ت�صويق  من  ال�صودانية  احلكومة  "لتتمكن 

ثروتها املعدنية على ال�صعيد الدويل".
واو�صح جيالين انه التقى كذلك خالل هذه 
برنار  الفرن�صي  اخلارجية  وزي��ر  ال��زي��ارة 
"قلت لكو�صنر �صعوا  كو�صنر. وا�صاف: 
حماية  عليكم  يتعني  و   ، جانبا  ال�صيا�صة 
ابتعدمت  اذا  النكم  ال�صودان  يف  م�صاحلكم 

عنه �صياأتي اخرون ليحلوا حملكم .
قبل  من  الر�صا  بعني  فرن�صا  اىل  ينظر  وال 
هذا  على  ت��اأخ��ذ  اذ  ال�صودانية،  ال�صلطات 
الدولية  اجلنائية  للمحكمة  تاأييده  البلد 
الرئي�ض  �صد  توقيف  مذكرة  ا�صدرت  التي 
جماعية،  ابادة  ارتكاب  بتهمة  الب�صر  عمر 
وا�صتقباله احد قادة التمرد يف دارفور )عبد 
حركة  ف�صائل  اح��د  رئي�ض  ال��ن��ور  ال��واح��د 

يف  الع�صكري  ووج��وده  ال�صودان(  حترير 
دولة ت�صاد املجاورة.

متنع  ال  ال�صيا�صية  اخلالفات  هذه  ان  غر 
اخلرطوم  حكومة  بني  التعاون  ا�صتمرار 

و�صركة المان�صا.
واعلنت المان�صا يف نهاية متوز املا�صي ان 
نتائج عمليات التنقيب "واعدة للغاية" يف 
جبال النوبة وهي منطقة ح�صا�صة �صيا�صيا 
وت��ق��ع ع��ل��ى احل����دود ب��ني ���ص��م��ال وجنوب 

ال�صودان.
يف  "املناجم  ان  بالن�صار  نيكول  واك���دت 
ب��ك��را والعالقات  زال���ت  م��ا  ال��ن��وب��ة  ج��ب��ال 
واحلكومة  اريفا/المان�صا  ب��ني  الطويلة 
ال�صودانية من �صاأنها ان توفر مناخا جيدا 

من اجل التنقيب يف هذه املنطقة".
م�صروع  ال�صودانية  احلكومة  وتتقا�صم 
 %30 بن�صبة  الم��ان�����ص��ا  م��ع  ال��ن��وب��ة  ج��ب��ال 
عمليات  و�صتبداأ  للثانية،  و%70  ل��الوىل 
النتائج  تاأكيد  اجل  من  املقبل  العام  احلفر 

االولية.

برلين / وكاالت
قالت �صركة اودي االملانية املنتجة لل�صيارات اإن مبيعاتها على نطاق العامل قد ارتفعت يف ال�صنة االخرة 

بن�صبة 7،7 يف املئة بف�صل الطلب املتزايد من ال�صني والواليات املتحدة.
فقط  املا�صي  ال�صهر  يف  باعت  اإنها  فولك�صفاغن  ل�صركة  تابعة  وحدة  وهي   - ال�صركة  وقالت 

91،400 �صيارة، مقارنة ب� 84،853 يف �صهر  متوز من العام املن�صرم.
ال�صركة 20،537  باعت  اإذ  املئة،  بن�صبة 53،3 يف  ال�صني  اودي يف  مبيعات  ارتفعت  وقد 
باعت  حيث  املئة  يف   22 بن�صبة  املبيعات  ارتفعت  فقد  املتحدة  الواليات  يف  اما  �صيارة، 
ال�صركة 7،817 �صيارة. اما يف ال�صوق االوروبية، فقد �صجلت املبيعات انخفا�صا بلغ 8،9 
يف املئة اىل 50،450 �صيارة بعد انتهاء مفعول الرامج التحفيزية التي كانت حكومات عدة 

قد طرحتها والتي تعتمد على تقدمي مبالغ نقدية الأ�صحاب ال�صيارات القدمية لت�صجيعهم على 
اقتناء �صيارات جديدة.

مبيعات "اودي" تحقق ارتفاعًا قدره 7,7 في المئة

لندن / وكاالت
 عملت االقت�صادات النا�صئة على 

طويل  وقت  منذ  ال�صائد  "تعطيل" النمط 
يف اال�صتهالك العاملي للنفط، وفقًا ملا 

ذكرته منظمة دولية غربية تعنى ب�صوؤون 
الطاقة، يف موؤ�صر على الكيفية التي تعمل 

بها دول مثل ال�صني والهند على حتويل 
االأ�صواق اال�صتهالكية.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية اأن الطلب 
على النفط للربع الثاين من هذا العام 

كان اأعلى من م�صتواه االعتيادي، وذلك 
للمرة االأوىل يف تاريخه، حيث و�صل 

اإىل م�صتوى 86.8 مليون برميل يوميًا، 
متفوقًا على ذروة الطلب على النفط التي 

ي�صهدها ف�صل ال�صتاء يف الفرتة بني  
كانون الثاين واآذار من كل عام والتي 

تقدر بنحو 86 مليون برميل يوميًا.
وبح�صب النمط التقليدي، فاإن زيادة 

الطلب على النفط تكون يف ن�صف الكرة 
ال�صمايل، وخالل ف�صل ال�صتاء، وذلك قبل 
اأن تعود اإىل الرتاجع مع ارتفاع درجات 

احلرارة.
غر اأنه مع زيادة الطلب على النفط من 

دول مثل ال�صني والهند وال�صعودية 
والرازيل واإندوني�صيا، بداأ منط الطلب 

على النفط املو�صمي يف التغر، وهو 
التوجه الذي تتوقع الوكالة الدولية 

للطاقة، التي تتخذ من باري�ض مقرًا لها، 
اأن يت�صارع.

وتقول الوكالة: "هذه الزيادة املو�صمية 
�صوف تتزايد وتثر حتديات جديدة يف 

جمال تكرير النفط ونقله."
يف املا�صي، كان الطلب على النفط 

يرتاجع بحدود 1.5-2 مليون برميل 
يوميًا بني الربعني االأول والثاين من كل 
عام، ما ي�صمح للم�صايف باإجراء عمليات 
�صيانة، كما اأن فرتة تراجع الطلب على 

النفط ت�صاعد يف تكوين خمزون منه 
لتلبية متطلبات فرتات الذروة يف وقت 

الحق. وعلى العك�ض من ذلك، فاإن الن�صاط 
االقت�صادي يف العديد من الدول النامية 

مييل اإىل التباطوؤ يف الربع االأول من 
ال�صنة، وخ�صو�صًا يف ال�صني، حيث تبداأ 
ال�صنة القمرية اجلديدة يف كانون الثاين 

و�صباط، وبذلك ينخف�ض الطلب على 
النفط خالل الربع االأول وين�صط ب�صكل 

كبر يف الربع الثاين، وهو توجه يختلف 
عنه يف الدول االأكرث ثراًء.

االقتصادات الناشئة 
تغير نمط الطلب 
العالمي على النفط دبي/ وكاالت

طران  ب�صركة  امل�صتوى  رفيع  م�صدر  نفى 
طائرة   20 ���ص��راء  �صفقة  ان��ب��اء  االم����ارات 

بوينغ بقيمة 5.4 مليار دوالر.
االماراتية  ال�����ص��رك��ة  يف  امل�����ص��وؤول  وق���ال 
ومقرها دبي ان طران االمارات �صتعلن يف 
معر�ض فانره بريطانيا، تفا�صيل �صفقة 
الطائرات  عدد  يحدد  مل  لكنه  جديدة  �صراء 
او ال�صركة امل�صنعة، ومل ت�صاأ �صركة بوينغ 
على  التعليق  الطائرات  ل�صناعة  االمريكية 

انباء ال�صفقة.
وك��ان��ت وك��ال��ة روي���رتز ل��الن��ب��اء نقلت عن 
املتوقع  من  اأن  الطران  ب�صناعة  م�صادر 
�صراء  االم����ارات  ط���ران  �صركة  تطلب  ان 
عري�ض   777 بوينج  ط��راز  من  طائرة   20

البدن.
وطلبت طران االمارات، اكر �صركة طران 
يف العامل العربي، يف ال�صهر املا�صي �صراء 
معر�ض  يف  اي��ه-380  ايربا�ض  طائرة   32
اأن  برلني اجل���وي، وق��ال��ت ان م��ن امل��رج��ح 

تطلب مزيدا من الطائرات قريبا.
فانبره 

وي�صارك يف معر�ض فانره هذا العام نحو 
1000 عار�ض من 38 بلدا، وللمرة االوىل 

العامل لل�صناعات  ي�صهد املعر�ض االول يف 
اجلوية م�صاركة م�صر واملغرب وتايوان.

الطلبيات  ب�صاأن  مت�صائمة  توقعات  وت�صود 
والعقود يف معر�ض هذا العام، بعد عامني 

من الركود االقت�صادي العاملي.
بالتبادل  فانره كل عامني،  ويعقد معر�ض 
مع املعر�ض الثاين االأهم يف العامل وهو لو 

بورجيه يف فرن�صا.
معر�ض  يف  ال�����ص��رك��ات  ���ص��ف��ق��ات  وك��ان��ت 
فانره عام 2008 و�صلت اىل 88.7 مليار 
دوالر، لكن ال يتوقع ان ت�صل �صفقات هذا 

العام اىل ن�صفها.
وا���ص��اف��ة اىل ���ص��ف��ق��ة ط����ران االم�����ارات 
املعر�ض  ي�����ص��ه��د  ان  ي��ت��وق��ع  امل��ح��ت��م��ل��ة، 
اع��الن��ات م��ن ج��ان��ب ���ص��رك��ات ط���ران من 
اخلطوط  خا�صة  وا�صيا،  االو�صط  ال�صرق 
�صركة  لت�صغيل  ت�صتعد  ال��ت��ي  ال��ق��ط��ري��ة 
يكون  ال  التكاليف،ورمبا  منخف�ض  طران 
معر�ض فانره هذا العام فر�صة بيع كبرة 
االمريكية  بوينغ  الرئي�صيتني،  لل�صركتني 
ت�صتحوذان  اللتني  االوروبية،  وايربا�ض 
ويتوقع  امل��دين،  الطران  �صوق  ثلثي  على 
بومباردييه  مثل  ا�صغر  �صركات  تن�صط  ان 

الكندية وامراير الرازيلية.

تراجع طفيف في أسعار النفط تحسبًا ألرباح الشركات فرنسا تخفض من سقف توقعاتها االقتصادية لعام2011

طيران االمارات تشتري طائرات بمليارات الدوالرات في فانبره

سنغافورة / وكاالت
تراجعت ا�صعار النفط اىل اقل من 76 دوالرا للرميل 
من  االوىل  ال�صاعات  يف  اال�صيوية  التعامالت  يف 
اال�صبوع املا�صي مع تخوف امل�صتثمرين من هبوط 

ا�صعار اال�صهم يف اال�صواق.
هبط  �صنغافورة،  يف  االليكرتونية  التعامالت  ويف 
دوالر،   75.88 اىل  اآب  ت�صليم   اخل��ام  برميل  �صعر 
بعدما انهى اال�صبوع املا�صي عند 76.01 دوالر يف 

نهاية تعامالت اجلمعة املا�صية .
 %  2.5 ال�صناعية  لل�صركات  جونز  داو  موؤ�صر  وفقد 

من قيمته بنهاية تعامالت اال�صبوع املا�صي.
يف  الرئي�صة  اال�صهم  موؤ�صرات  يف  ال��رتاج��ع  وج��اء 
العامل حت�صبا لبيانات �صركات كرى عن اعمالها يف 

الربع الثاين من العام.
وي�����ص��ه��د اال����ص���ب���وع اع����الن ���ص��رك��ات م��ث��ل اي بي 
ام وغ���ول���دم���ان ���ص��اك�����ض وك���وك���ا ك����وال وام�����ازون 

ومايكرو�صوفت عن نتائج اعمالها الف�صلية.
وتراجع �صعر النفط يف اآ�صيا   اإىل ما دون 75 دوالرا 
االأداء ال�صعيف  ُيعتقد نتيجة  الواحد، فيما  للرميل 

لالقت�صاد االأمريكي خالل هذا االأ�صبوع، اإ�صافة اإىل 
توقع تراجع الطلب على اخلام.

وناهز �صعر اخلام يف العقود االآجلة ل�صهر   ت�صرين 
المبور  ك��واال  ماليزيا  عا�صمة  بور�صة  يف  االأول 
املا�صي  اخلمي�ض  تراجع  قد  وك��ان  دوالر،   74،45
الواحد 74،43  ليعادل الرميل  مبا قيمته 99 �صنتا 
دوالر. وقد تراجعت اأ�صعار النفط خالل االأ�صبوعني 
على  دالئ��ل  غمرة  يف   ،%  8 قاربت  بن�صبة  املا�صيني 
اإىل  ع��ادت  االأ�صعار  لكن  االقت�صادي،  النمو  تراجع 
جمددا  تعود  اأن  قبل  املا�صي  الثالثاء  يوم  االرتفاع 

اإىل الرتاجع.
ومما فاقم املخاوف االإح�صائيات ال�صادرة عن وزارة 
العمل االأمريكية التي ذكرت اأن عدد العاطلني الذين 
ا�صتفادوا من التعوي�صات خالل االأ�صبوع املا�صي قد 
لفالديلفيا  الفيدرايل  االحتياطي  اأعلن  بينما  ارتفع، 

انكما�صا يف الن�صاط ال�صناعي.
الوقود  ا�صتخدام  يف  نق�صًا  الوظائف  قلة  وتعني 
�صواء للتوجه اإىل العمل اأو للقيام برحالت ا�صتجمام 

اأثناء العطل.

باريس / وكاالت
توقعاتها  �صقف  م��ن  فرن�صا  خف�صت 
االقت�صادي  ب��ال��ن��م��و  يتعلق  م��ا  يف 
لقاء  بعد  وذل��ك  املقبلة،  ال�صنة  خ��الل 
نيكوالي  ال��ف��رن�����ص��ي  ال��رئ��ي�����ض  ���ص��م 
من  وزرائ������ه  ك��ب��ار  اإىل  ����ص���ارك���وزي 
احلكومة  وتعتقد  االخت�صا�ض.  ذوي 
اأن ن�صبة النمو االقت�صادي  الفرن�صية 
ن�صف  اأي  املئة،  يف   2 ال�  تتجواز  لن 
التوقعات  ع���ن  اأق�����ل  م��ئ��وي��ة  ن��ق��ط��ة 
النمو  ن�صبة  اإن  وق��ال��ت  ال�����ص��اب��ق��ة. 
االقت�صادي لهذه ال�صنة "قد يتجاوز" 
الفرن�صي  الرئي�ض  . وقد طلب   % 1،4
ال�صيفية  اإجازتهم  قطع  وزرائ���ه  من 
فرن�صا  باإخراج  الكفيلة  ال�صبل  لبحث 

من ال�صائقة.
اليونان: "الطريق نحو الهدف"

وق���ال���ت امل��ف��و���ص��ي��ة االوروب����ي����ة ان 
لتحقيق  طريقها  يف  مت�صي  اليونان 

هدف خف�ض عجز امليزانية يف 2010 
بتعهدها  التزمت  اذا  �صتبلغه  وان��ه��ا 
 4 االإن���ف���اق مب��ق��دار  احل���ايل بخف�ض 
املقرر  امل�صتوى  ع��ن  ي��ورو  مليارات 
التافاج  ام���ادي���و  وق���ال  خ��ط��ت��ه��ا.  يف 
املتحدث با�صم املفو�صية يوم اجلمعة  
املا�صي خالل عر�صه فحوى بيان من 
االحتاد  مالية  وزراء  اىل  املفو�صية 
االأوروبي: "نحن ال نطلب من اليونان 

اجراء تخفي�صات ا�صافية لالنفاق."
وكالة  ن��ق��ل��ت  –الذي  ال��ب��ي��ان  وق����ال 
اليونان  ان  منه-  مقتطفات  روي��رتز 
يف  امل�����ص��ت��ه��دف  ال��ع��ج��ز  اىل  �صت�صل 
2010 عند 8 باملئة من الناجت املحلي 
االإجمايل اإذا وا�صلت حتجيم االإنفاق 
تراجع  اإىل  ي��وؤدي  "مما  كبر  ب�صكل 
اإج��م��ايل ال��ن��ف��ق��ات ال��ع��ام��ة مب��ق��دار 4 
امليزانية  خطة  ع��ن  ي���ورو  م��ل��ي��ارات 
وذل����ك ل��ت��ع��وي�����ض ن��ق�����ض االإي������رادات 

قطاعات  يف  ال��ن��ف��ق��ات  وان��خ��ف��ا���ض 
التافاج  واأو���ص��ح  اأخرى."  حكومية 
اأن هذا اخلف�ض البالغ اأربعة مليارات 
يورو هو بالفعل تعهد قائم من جانب 
احلكومة  واأن  اليونانية  احل��ك��وم��ة 
اال�صهر  يف  بالفعل  التعهد  ه��ذا  فاقت 

ال�صتة االوىل من هذا العام.
"�صقف االنفاق النقدي  وقال التافاج: 
مليار   67 ع��ن��د   2010 يف  احل����ايل 
النقدي  االن��ف��اق  اأن  م�صيفا  يورو" 
 64 ال���  يتجاوز  اأن  يجب  ال  احلقيقي 
مليار يورو يف عام 2010 بالكامل من 

اأجل الو�صول اىل العجز امل�صتهدف.
واأظهر تقرير اأ�صدرته املفو�صية يوم 
اليونانية  االإ�صالحات  ب�صاأن  اجلمعة 
اأن النفقات العامة االأولية يف الن�صف 
اأقل  بالفعل  ك��ان��ت  ال��ع��ام  م��ن  االأول 
اخلطة  عن  ي��ورو  مليار   5.6 مبقدار 

االأ�صا�صية.
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المدير العام لـ مصرف الرشيد: المصارف الحكومية 
بحاجة الى إعادة هيكلة وإدخال التقنيات الحديثة

ة  ً  ث ا ،  ا ب ا  ا ا ا ث  90 %   ا بت ا ا ا ا ا  ث ا
ا    ا  ف ا  ا  ت ا ا ا  ) ا ت ا . )ا ا ة  ا ف ا ا اب ا ف   ا ا ب ا

: ت ا ا ا ب ا ة  ة ا ا ا  ا ا ا تت با ا ،  ا ا

* يهيمن النش��اط المصرفي الحكومي في العراق بنس��بة حوار / المدى االقتصادي
%90 م��ن مجم��ل النش��اط المصرف��ي ، ما اس��باب هذه  

الهيمنة الواضحة للمصارف الحكومية بتقديركم؟

امل�ص����ريف  اجله����از  �صخام����ة  منه����ا  ع����دة  لأ�صب����اب   -
احلكوم����ي ف�ص����ًا ع����ن ارتف����اع مق����دار متويل����ه اي�صًا 
ا�صاف����ة  ال�صخم����ة   القط����اع اخلا�����ص  لك����ون ودائ����ع 
لودائ����ع احلكومة يف احل�صابات الرئي�ص����ة الفيدرالية 
ه����ي موج����ودة يف امل�صرف����ن احلكومي����ن الرافدي����ن 
والر�صي����د، فحجم الفروع و ع����دد العاملن و امل�صاحة 
اجلغرافية التي تغطى من امل�صرفن احلكومين اكرب 
بكث����ر من اي م�صرف اهل����ي اآخر و من حيث التمويل 
ه����و اك����رب باأ�صع����اف م�صاعفة م����ن اجله����از امل�صريف 

اخلا�ص جمتمعة .

* م��ا العل��ة في ع��زوف الجمه��ور عن المص��ارف الخاصة 
واتجاههم إلى المصرفين الحكوميين برأيكم ؟

� امل�صتهلك  من ناحية نظرية يحتاج مل�صرف اآمن و �صعر 
فائ����دة معق����ول  والآن يف العراق امل�ص����رف احلكومي 
ه����و الك����ر اأمن����ًا و الن�صب من حي����ث ن�صب����ة الفائدة  
لذل����ك يتج����ه املودع للم�ص����رف احلكوم����ي و املقرت�ص 
او �صاح����ب اخلدم����ة كذلك يجد بالرغ����م من الروتن و 
امل�صائ����ل التي تت�ص����ف بها امل�ص����ارف احلكومية، وان 
الإج����راءات تتخ����ذ باأ�صل����وب اك����ر موثوقي����ة من تلك 
الت����ي تتخذ يف م����كان اآخر لذلك  فاأن حج����م املتعاملن 
م����ع امل�ص����ارف احلكومي����ة كب����ر و م�صتم����ر بالت�صاع 
فالزبون وبرغم ظروف املراجعة ال�صعبة يف امل�صرف 
احلكومي يجد اخلدمة و هو مطمئن لاجراءات  على 
اأموال����ه ، وانه يتعامل مع م�صرف يحفظ كامل حقوقه 

باأعتباره جزءًا من القطاع العام .

*بضوء حركة االس��تثمار المتوقع حدوثها في العراق في 
س��ياق عملية التنمية وإعادة اإلعمار ، هل ان المصارف 
الحكومي��ة ق��ادرة  عل��ى تلبي��ة متطلب��ات المس��تثمر 

االجنبي؟
� اتفق معكم يف ان امل�صارف مهمة يف عملية ال�صتثمار 
و هذا املو�صوع لي�ص بالغائب عن وعي املخططن يف 
الع����راق بدليل ان اخلط����ة ال�صرتاتيجية حن و�صعت 
يف الع����راق تق����وم عل����ى ا�صا�����ص ا�ص����اح القت�ص����اد 
العراق����ي و اول ركي����زة له����ذا ال�ص����اح ه����ي ا�ص����اح 
اجله����از امل�صريف ، و من املع����روف تقليديًا ان القطاع 
امل�صريف هو ال�صريان الذي ي�صر به الدم القت�صادي 
، و يف اي بل����د م����ن  البل����دان و يف حال����ة ع����دم وجود 
جه����از م�صريف ق����وي و متعدد الف����روع و اخلدمات و 
يتعامل باأحرتام الوقت و مراعاة ال�صرعة ، فامل�صتثمر 
�ص����واًء اكان عراقيًا اأم اأجنبيًا اذا مل يجد هكذا م�صرف 
�صي����رتدد يف الولوج بال�صتثمار و هذا المر بتقديرنا 
لي�����ص باله����ن و توجد خط����ة يف وزارة املالية و البنك 
املرك����زي العراقي و �صعت منذ ع����ام 2006 تقوم على 
اأ�صا�����ص اإعادة هيكل����ة اجلهاز امل�ص����ريف احلكومي ثم 
اإعادة هيكلة اجله����از امل�صريف اخلا�ص لكي ياأخذ هذا 
اجله����از دورًا اأك����ر تنظيم����ًا و حيوية و اك����ر تفاعًا 
م����ع الوح����دات القت�صادي����ة ، و قد �صرن����ا باخلطة اىل 
مراح����ل متقدم����ة بع����د النتهاء م����ن ت�صخي�����ص اخللل 
يف امل�ص����ارف احلكومية مبوج����ب راأي قدمه حما�صب 
قانوين دويل المر ال����ذي قادنا لو�صع معاجلات منها 
قانوني����ة و منها اإدارية ، و لكل فئة من هذه املعاجلات 
ثم����ة قن����اة لك����ن الم����ر ل يتم مب�صت����وى م����ا نطمح من 
حي����ث ال�صرعة لن ال�صرع����ة حتتاج لتقنيات و ل يكفي 
اين كمدي����ر م�صرف اطل����ب ال�صتعج����ال يف الجناز، 
ب����ل يجب عل����ي ان اوفر تقني����ات ه����ذا ال�صتعجال من 
مه����ارات و تقنيات باأ�صتطاعتها ان تتعامل مع الو�صع 
اجلدي����د اىل م�صتلزمات العمل و هذه اجلوانب الفنية 
نح����ن بحاجتها و ن�صعى لتلبيتها و نحن عازمون على 
تنمية امل�صارف احلكومية جلعلها م�صارف تعمل على 
ا�صا�����ص التكلفة و اجل����دوى القت�صادية و تتعامل مع 
دوائر الدولة عل����ى ح�صاب املنفعة مع تو�صيع ن�صاطها 
باأ�صتح����داث خدم����ات جدي����دة لزبائن امل�ص����رف �صواء 
باحل�صاب����ات ال عتيادية ام باحل�صاب����ات البا�صتيكية 
، لك����ن ظروفًا كثرة تعوق عملن����ا فنحتاج اىل كهرباء 
م�صتقرة لن اجهزتن����ا الكرتونية  ل تعمل ال باأنتظام 

الفولتي����ة حيث مبجرد ان نعم����ل حتويًا من الكهرباء 
الوطني����ة اىل مول����دة امل�ص����رف تتوق����ف لدين����ا اعمال 
كث����رة ب�صب����ب الخت����ال بالفولتي����ة، بال�صاف����ة اىل 
حاجتن����ا لظ����رف اآمن لعم����ل الفروع و ه����ذه نتمنى ان 
تتحقق بالتدري����ج لتعزز ارادتن����ا بالتطوير و جتعلنا 

نبلغ الهدف بوقت لي�ص بالطويل .

*ما أس��باب توق��ف هذه الق��روض في ما يخ��ص مصرف 
الرشيد، و هل من عودة لها؟

� بق����در تعلق الأمر مب�صرف الر�صيد فنحن لدينا حزمة 
من القرو�ص و ال�صلف التي منحها امل�صرف يف الآونة 
الأخرة، كقرو�����ص الإ�صكان ملوظف����ي الدولة واخرى 
للمواطن����ن و ه����ي �صائ����رة عل����ى املعت����اد و مل يتوقف 
امل�ص����رف عن �صرفها الن ، ول����ن يتوقف يف امل�صتقبل 
لكونه����ا ن�صاط����ًا جتاري����ًا مرتبط����ًا بن�ص����اط امل�ص����رف 
التج����اري،  واما يف ما يخ�ص  اإقرا�ص موظفي الدولة 
فاأن ع����ددًا كبرًا من موظفي الدولة لي�ص باأ�صتطاعتهم 
احل�صول على م�صاكن و هذه م�صكلة قدمية يف العراق 
و عمرها ع�صرات ال�صنن ، فاح�صائيات جلهات ر�صمية 
ح����ددت اأزم����ة ال�صك����ن  بثاث����ة ماي����ن وح����دة �صكنية 
و عندم����ا يعلن م�ص����رف عن اقرا�ص لبن����اء م�صاكن كم 
باأ�صتطاعت����ه ان يقر�����ص يف ال�صن����ة املالي����ة الواحدة ، 
لذلك فالقدرة حمدودة و م�صرف الر�صيد جتاوز قدرته 
املح����دودة بعد ان �صرف مايزيد عل����ى الرتليون دينار 

فتوقف امل�صرف بعد جتاوز ال�صقف املحدد .

* لكن العملية لم تكن خاسرة بالنسبة لمصرف الرشيد، 
بل مربحة حيث كان يأخذ فائدة تكاد تكون عالية ؟

� ه����ذا الن�صاط من �صاأنه ان يحول امل�صرف من وظيفته 
التجارية ال�صا�صية خلدم����ة القت�صاد بالدفع ال�صريع 
و التغطي����ات ال�صريع����ة ملبالغ كبرة خ����ال ال�صنة اىل 
م�صرف يتعامل بالقرا�ص العقاري فيكون عمله  لي�ص 
مببال����غ العمل التج����اري وامنا تكون ج����زءًا من راأ�ص 
املال فتتناق�ص الوظيفة م����ع الهداف لكن الذي متكن 
امل�صرف من امل�ص����ي به و وفق اخلطة املركزية هو ان 
يخ�ص�ص جزءًا من اأمواله و هو ترليون دينار، و هذا 
املبلغ مرتبط ب�صام����ة ال�صتخدام و ب�صامة ا�صرتداد 
الم����وال و ه����ذا الرتليون م����ع مبالغ����ه ال�صافية التي 
جتاوزت ال�صقوف �صتبقى مدورة يف خدمة املواطنن 
وموظفي الدولة لأغرا�����ص ال�صكن ، فمثًا كلما ح�صل 
امل�ص����رف عل����ى مئت����ي دولر يف ال�صه����ر كت�صدي����دات 

اق�صاط �صيعيد اإنفاقها للمقرت�صن من ذات الدوائر.

* ما نسبة دعم الدولة لعموم نشاط المصرف الحكومي؟
م����ع  حكوم����ي  كم�ص����رف  لن����ا  الإداري  الرتب����اط   -
وزارة املالي����ة الت����ي متل����ك وح����دات القط����اع و منه����ا 
امل�ص����ارف احلكومي����ة باأعتباره����ا �ص����ركات عامة لذلك 
وزارة  ان  م����ن  العم����ل  يف  ينطل����ق  الدارة  جمل�����ص 
املالي����ة امل�صوؤول����ة الخ����رة ع����ن الق�صاي����ا املالية التي 
تخ����رج ع����ن اخت�صا�ص����ات و �صاحي����ات الدارة يف 
امل�ص����رف فيعر�صه����ا عل����ى ال����وزارة و ي�صتح�صل فيها 
املوافقات،وهن����ا لبد من الق����ول اننا جند من الوزارة 
مبختلف اق�صامها و دوائرها اإ�صنادًا لطلبات امل�صارف 
احلكومي����ة ، و الدع����م الذي توفره ال����وزارة طبعًا هو 
لي�ص دعمًا ماديًا لن امل�ص����رف يعمل بالتمويل الذاتي 

وهو يعطي اخلزينة العامة جزءًا من الأرباح.

* نتس��اءل عن قي��ام وزارة المالية بدعم نس��ب الفائدة 
ف��ي المصارف، بع��د ان اعل��ن الوزير أن ال��وزارة تدرس 

الموضوع؟
- هذا املو�صوع يتعلق بال�صيا�صة املالية والربامج التي 
تع����ود للوزارة فيها درا�ص����ات وقناعات ووجهات نظر 
معتمدة يف خطة وزارة املالية التي تبني على �صوئها 
موازنت����ي الدولة الرئي�صيتن اجلارية وال�صتثمارية، 
وبق����در تعلق المر بنا كم�ص����ارف ل ن�صتطيع احلديث 
ع����ن ال�صيا�صة املالية لننا نعمل �صم����ن اطار ال�صيا�صة 
النقدي����ة الت����ي ت����دار من قب����ل البنك املرك����زي العراقي 
لك����ن لكونن����ا �ص����ركات عام����ة ف����اأن املال����ك لن����ا يتمث����ل 
بوزارة املالي����ة التي توجه امل�صارف احلكومية كمالك 
باأعتباره����ا متلك راأ�����ص املال و الوظائف ام����ا الن�صاط 
وطريقة العمل فالبنك املركزي لديه لوائح ي�صدرها و 

نحن كم�صارف نلت����زم بها منها ا�صعار الفائدة و امور 
اخرى و اذا كانت وزارة املالية تتحمل جزءًا من عبء 
الفائ����دة فه����ي فعلت ذلك لدع����م القطاع الع����ام ف�صركات 
كث����رة  يف القط����اع العام حتت����اج لل�صيول����ة و تعهدت 
وزارة املالية باأنها ت�صتطيع ان تغطي جزءًا من  فائدة 
امل�ص����ارف عندما تق����وم باأقرا�ص ال�ص����ركات لأغرا�ص 
ترتي����ب ن�صاطها من جديد و خلق ن�صاط جديد لانتاج 
لديه����ا و املحافظة على مه����ارات العاملن و قامت بهذا 
فعًا ثم �صاهمت بن�صب فائ����دة لدعم القطاع ال�صناعي 
كاأحت����اد ال�صناعين و كث����ر من امل�صاري����ع ال�صناعية 
والتجاري����ة الت����ي اقر�صها امل�ص����رف و�صاهمت وزارة 
املالي����ة بتحمل جزء من الفائدة كاأن تكون 2 من 4 او4 
من 6 باملئة  والوزارة تقوم بن فرتة واخرى بت�صليم 
ح�صتها من ه����ذه الن�صبة اىل امل�صرف وهذا الدعم من 
قب����ل ال����وزارة هو به����دف تن�صيط الواق����ع القت�صادي 
داخ����ل الع����راق وه����ذه �صيا�ص����ة حميدة وال����وزارة من 
خال ه����ذا الدور ت�صاند قطاع����ات حيوية و لول تعهد 
ال����وزارة بدفع جزء من الفائدة ملا ح�صل امل�صرف على 
ه����ذه الفر�ص����ة بعدم تق����دم الزبون لكن الزب����ون بدعم 

الوزارة تقدم لاقرتا�ص.

* لماذا قمتم بخفض نسب الفائدة على السلف و لم يجر 
ذلك على القروض س��يما االس��كانية التي الزالت %8 في 

الوقت الذي تتعالى الدعوات لخفضها الى %6 او %4؟
- عندم����ا حددن����ا �صع����ر الفائ����دة واأ�صدرن����ا تعليم����ات  
الإقرا�����ص وجدن����ا اأن عنا�ص����ر �صع����ر الفائ����دة منا�صبة 
للطرف����ن ،فه����ي منا�صب����ة للم�ص����رف لكي ينتظ����ر وقتًا 
طويًا حتى ي�صتعيد امواله فالقرو�ص متتد ل� 15 �صنة 
و اخرى 20 �صنة و هي اي�صًا جيدة للمواطن املقرت�ص 
باأعتبارها اقل من �صعر الفائدة الر�صمي الق�صر الجل 
للكمبيال����ة و لل�صك �صعره بن 11% و 15% يف ال�صوق 
املحلي����ة و امل�صرف اعطى قرو�ص����ًا طويلة الأجل ويف 
الوق����ت نف�صه اقل من ال�صعر اجل����اري ، و لو افرت�صنا 
مثًا ان القر�����ص العقاري 50 مليونا خال 20 �صنة و 
الفائ����دة عليه تك����ون 20 مليونا فتك����ون قيمة القر�ص 
70 مليون����ا فمن ناحية نظرية ل����وكان عقار املواطن ب� 
50 مليون����ا فبعد ع�ص����ر �صنوات �صيك����ون �صعر العقار 
م�صاعف����ًا لكن فائدتنا مل ت�صل لل�صعف و بالتايل نحن 
نحفظ للمقرت�ص قيمة راأ�صمالية و ربحيتنا هي بالقدر 
الي�ص����ر الذي يغط����ي اجرءاتنا املكتبي����ة و الدارية و 
الكهرب����اء و املاء و ال�ص����كان و النقل و غرها ، وهذه 

اخلدمة الن ا�صبحت خدمة كبرة .

* م��اذا ع��ن خصخصة المصارف الحكومي��ة ، وهل هنالك 
جدوى اقتصادية من ورائها؟

� كان احلدي����ث يدور عن خ�صخ�ص����ة اجلهاز امل�صريف 
العام و هذه النظرية موجودة مبوؤيديها ومعار�صيها،  
و بالن�صب����ة لن����ا فنح����ن نعتق����د ان املرحل����ة النتقالي����ة 
للنظ����ام القت�ص����ادي يف الع����راق ت�صتلزم بق����اء بع�ص 
امل�صال����ح العام����ة مهمة لكي تبقى موؤمتن����ة على تقدمي 
خدم����ات وا�صعة للجمه����ور ل تقت�ص����ر ح�صاباتها فقط 
عل����ى التكاليف و الربحية و املخاط����ر فمثًا لو رجعنا 
اىل  �صنت����ن او ثاث او اربع للوراء ، و كان امل�صرف 
احلكومي قد خ�صع لعملية اخل�صخ�صة، فماذا �صنفعل 
بروات����ب املتقاعدي����ن و اجلي�����ص ال�صاب����ق و الدوائ����ر 
املنحل����ة و كي����ف نوزعه����ا، اإذ اأننا �صنحت����اج لأجور و 
م�صاري����ف و تكالي����ف كبرة حتى نو�صله����ا بال�صافة 
اىل روات����ب احلماي����ة الجتماعي����ة بينم����ا امل�ص����ارف 
احلكومي����ة قدمت كل ه����ذه اخلدمات ملاين املواطنن 
ب�ص����كل جماين عل����ى م����دى ال�صن����وات املا�صية؟وهذه 
وظيفة ظاه����رة لعمل امل�صارف لك����ن الوظيفة الباطنة 
ان امل�صاري����ع احليوية يف القت�ص����اد العراقي ت�صتلزم 
مه����ارة وكف����اءة و تاأث����ر م�ص����رف حكوم����ي ،  فعل����ى 
�صبي����ل املثال اي م�صروع عام الن حتى حينما يتحول 
للقط����اع اخلا�ص تبق����ى ح�صة للحكوم����ة و حتت هذه 
احل�ص����ة احلكومي����ة مهما كان����ت �صغ����رة ل يتخذ اي 
�ص����يء بخ�صو�ص امل�صروع ال بقناع����ة يقدمها القطاع 
الع����ام عن طري����ق راأي امل�صارف و �ص����ركات التاأمن و 
املوؤ�ص�صات التمويلية على اختافها تقدم راأيها للقطاع 
العام بخ�صو�ص التو�صع هنا و ال�صتثمار هناك ، لذلك 
فالقط����اع اخلا�ص عاجز عن ادارة ه����ذا ال�صتثمار يف 

املن�صاأة التي متت خ�صخ�صتها بن�صبة معينة ، و نحن 
نقول ه����ذه احلالة م����ن التحول القت�ص����ادي مار�صتها 
كث����ر من بلدان اآ�صي����ا واأمريكا الاتيني����ة و افريقيا و 
نحت����اج خ����ال ه����ذه الف����رتة النتقالية الت����ي تقدر من 
ث����اث اىل خم�ص �صنوات او �صب����ع �صنوات اىل وجود 
وح����دات القط����اع العام �صيم����ا ذات العاق����ة الكثيفة و 
الوا�صع����ة باجلمه����ور كامل�ص����ارف احلكومي����ة ث����م بعد 
ذل����ك عندما يع����اد توزيع املوارد و تق����ام امل�صروعات و 
ت�صتح����دث ث����م تفعل امل�صروع����ات القائم����ة التي م�صى 
عل����ى توقفها وقت طويل و تع����ود للحياة عندئذ ي�صهل 

ان نفكر يف خ�صخ�صة جزء من امل�صارف العامة .

* ما حجم رأسمال المصرف، و هل  تطور؟
- امل�ص���رف ع���ازم على ان ي�صل راأ����ص املال قبل نهاية 
الع���ام احل���ايل 2010 اىل 300 مليار دين���ار عراقي ، 
و ق���د كانت الفرتة م���ن 2003 �صعودًا غ���ر مت�صابهة 
بالتعجي���ل و وق���ع الح���داث فم���ن و�ص���ع �صاكن اىل 
ه���دوء اىل و�ص���ع معق���د ا�صاف���ة للتوظي���ف اكر من 
احلاجة اىل �صرف ا�صايف و هكذا فال�صنوات املا�صية 
لغاي���ة العام احل���ايل مل ن�صتط���ع ان نحق���ق وفورات 
وا�صح���ة ومهمة و قد حت�صن���ت ال�صورة ب�صيء  قليل 
ن�صع���ى  بع���د 2006 و 2007 و 2008 و 2009  و 
يف ه���ذه ال�صن���ة اىل حتقيق متميز ع���ن كل ال�صنوات 
املا�صية ، و لبد ان ن�صر اإىل ان لدينا اكر من �صبعة 
الف موظ���ف رواتبه���م زي���دت باأ�صع���اف ا�صافة اإىل 
وظائف ا�صتحدثت بعد 2003 كم�صغلي مولدة الطاقة 
الكهربائية و احلرا�صات و كامرات املراقبة و ح�صبة 
يف فرتة ق�صرة و التمويل مل يتمكن من امت�صا�صها 
يف ف���رتة ق�ص���رة لذل���ك ل���و حدث���ت تل���ك التغ���رات 
بتخطي���ط ه���ادئ لوزع���ت على ع���دد م���ن ال�صنوات و 

اعتربت بطاقات راأ�صمالية.

* ماذا بش��أن البطاقة الذكية كتقني��ة، وماذا بخصوص 
دخول التقنيات بشكل عام؟

- ه���ذا ال�ص���وؤال مهم للغاي���ة فتحقيق تقني���ات يف بلد 
يحتاج لمور عدة من اأهمها ان املتلقي لهذه التقنيات 
متوفر و يطلبها و املتلقي كجمهور هل هو جاهز كليًا 
يف هذه الف���رتة ان يتعامل بالبطاق���ة الذكية؟وجميع 
ال���دول التي و�صلت للتعامل بالبطاقة الذكية اجتازت 
مرحل���ة مهم���ة ه���ي ال�صكوك حي���ث ت���داول اجلمهور 
عل���ى اختافهم بال�صك���وك و بعد ان ملئ���ت الدواليب 
و الرف���وف و امل�صاك���ن و البيوت و �ص���ركات التمويل 
و �ص���ار التفكر بو�صع �صك الكرتوين و بطاقة لكننا 
مل من���ر بتلك املرحلة و بقينا ن�ص���دد لوقت طويل على 
ا�صتخ���دام ال�صكوك ب���ن اجلمهور م���ن دون جدوى، 

وال�صبب غياب الوعي امل�صريف.

* ما السبيل الى الوعي المصرفي؟
� ال�صبيل ان البائع و امل�صرتي كاهما ي�صل اىل قناعة 
ب���اأن يقبا بالت�صديد عرب امل�صارف باأية و �صيلة وهذا 
ل يح�صل لن البائع يريد الثمن نقدا و امل�صرتي يرى 

من ال�صهل ان يحمل النقود باحلقيبة .

* أين أنتم من تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة، 
و هل اجراءاتكم بسبب عدم الثقة بالجمهور؟

� بع���د الدرا�صة ح�صلت املوافق���ة  على م�صروع متويل 
امل�صاري���ع ال�صغ���رة و املتو�صط���ة الت���ي م���ن �صاأنه���ا 
ان ت�صج���ع الكث���ر مم���ن ميار�ص���ون اأعم���اًل ب�صيط���ة 
ويحتاج���ون لتموي���ات ب�صيط���ة و لك���ن ل يجدونها 
ع���اٍل، و بخ�صو����ص  بثم���ن  تك���ون  وعندم���ا توج���د 
خم���اوف  ب�صب���ب  فه���ي  نتخذه���ا  الت���ي  الج���راءات 
اإئتمانية فاأي �صخ�ص ما ي�صتلف من �صخ�ص اآخر لبد 
ان يك���ون معروفًا لاآخ���ر و كذلك نحن ينبغي ان نعلم 
ان ل���ه حمًا م�صجًا و لديه اإجازة عمل فهذه ال�صل�صلة 
من الإج���راءات للتقليل من املخاط���ر و الت�صهيل على 
الزب���ون ، و اخ���ر الح�صائي���ات ت�ص���ر اىل ان اك���ر 
م���ن 500 م�صتلف متتع بهذه ال�صل���ف خال ال�صهرين 
املا�صين بواقع مبالغ ترتاوح من مليونن اىل ع�صرة 
ماين الفائدة كانت ن�صبة �صوق + 1% و هذه الزيادة 
من اجل تعوي�ص املخاطر وامل�صاألة معروفة بالو�صط 

املايل و امل�صريف.
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البنك   ( مورغان  بي  جي  هي  البنوك 
وبنك   ،  )  FXSOL ل������   ال��رئ��ي�����ص��ي 
لين�ض  م��ري��ل  وب��ن��ك  ج���روب،  �صيتي 
ف�����ص��ال ع���ن ب��ن��ك ي���و ب���ي ا�����ض ، هذا 
تقدر  باأرباح  البنك  على  عاد  الت�صرف 
ب�8.5 مليارات دوالر، يف حني ال يزال 
مناف�صوهم يعانون من تاأثرات االأزمة 

العاملية  .
اأي�صر  ال���ع���راق���ي  امل�����ص��ريف  اخل��ب��ر 
اال�صتثمار  م�����ص��رف  م��دي��ر  ال��غ��امن��ي 
العراقي �صابقا ، يبني ان ن�صبة الفائدة 
ع��ل��ى االأم������وال امل���ودع���ة يف ال��ع��راق 
وبح�صب   ،   %14-4 م��اب��ني  ت���رتاوح 
امل�صريف،  وال��ت��اأم��ني  االإي������داع  ن���وع 
يف  االأم��وال  على  الفائدة  ن�صبة  بينما 
املالية  االأزم��ة  وبعد  العامل،  اأنحاء  كل 
ويف   ،%0،5 اإىل  انخف�صت  العاملية 
ما   ،  %2 اإىل  ت�صل  االأح����وال  اأح�����ص��ن 

اأ�صحاب  اأن��ظ��ار  حمط  ال��ع��راق  يجعل 
عامي  ان  ون����رى  االأم������وال،  روؤو������ض 
الأموال  انتقالة  �صهدا   2006-2005
خ��ل��ي��ج��ي��ة ق����درت ب�����26 م��ل��ي��ار دوالر 
وت�صهيالت  كقرو�ض  وزع��ت  اأم��رك��ي 
عراقية  م�صارف  طريق  عن  م�صرفية 
م�صرف  منها  اأهلية  واأخ��رى  حكومية 
اال�صتثمار  وم�����ص��رف  ال�����ص��الم،  دار 
ال��ع��راق��ي وم�����ص��ارف اأخ����رى، وجنت 

مليار   )1( اإىل  ل�صنتني و�صلت  اأرباحا 
خليجيون  م�صتثمرون  وجنى  دوالر، 
من   %13 فاقت  اأرب��اح��ا  العامني  خ��الل 
االأمر  هذا   ، امل�صتثمرة  االأم��وال  ن�صبة 
لفت انتباه امل�صارف االأمركية ال�صيما 
بعد االأزمة املالية العاملية، فن�صاأ احتاد 
م�صريف موؤلفا من 12 م�صرفا اأمركيا 
تقوده امل�صارف ال�صابقة الذكر، مولت 
التي  احلكومية  العراقية  امل�����ص��ارف 
من  ملجموعة  اإقرا�ض  �صيا�صة  با�صرت 
رات��ب(   100( ق��ر���ض  منها  ال��ق��رو���ض 
للموظفني العراقيني، وقر�ض االإ�صكان 
الزواج  وقرو�ض  العقاري،  وقرو�ض 
وقرو�ض اأخرى ب�صيطة ترتاوح مابني 
وقرو�ض  ع��راق��ي،  دينار  مليون   5-3

زراعية.

سرقة العراقيين وخداعهم بفوائد 
القروض

ال��ق��رو���ض  ال���غ���امن���ي ان ه����ذه  ي��ب��ني 
العراقي  املواطن  بها  يخدع  وال�صلف 
ل��ي��ت��م اإغ���راق���ه ب���دي���ون ق���د ت����دوم اإىل 
جانب،  من  حريته  بها  تقيد  عاما   15
ن�صبته %58  ما  اآخر  ويدفع من جانب 
اخلدعة  ان  علما  ال��ق��ر���ض،  قيمة  م��ن 
التي  الفائدة  ن�صبة  اإع���الن  يف  تكون 
تغري  ال��ت��ي  ، وه��ي  على %8  ت��زي��د  ال 
دون  الأنها  العراقي  واملوظف  املواطن 
يف  ال�صرع  يحرمه  ال��ذي   %12 �صقف 
ذلك  اإىل  و�صلت  ان  كفائدة  االقرتا�ض 
واملقر�ض  املقرت�ض  عندها  يوؤثم  احلد 

لتحولها اإىل ربا .
املفارقة واخلدعة هي ان املواطن يدفع 
يقرت�صه  ال���ذي  املبلغ  لكل  ف��ائ��دة   %8
�صنويا، وباملح�صلة فاإن �صرب �صنوات 
ن�صبة   %8 يف  وال��ت�����ص��دي��د  التق�صيط 
اأكرث  هنالك  يكون  )ال�صنوية(  الفائدة 
من 60% فائدة ت�صديد ي�صطر املواطن 
يح�صل،  ما  يعلم  ال  وه��و  لت�صديدها، 
اال�صتقطاع  لن�صبة  ب�صيط  وبح�صاب 
اقرت�ض 100  كل موظف  من  ال�صهري 
راتب   100 �صي�صدد  ان��ه  �صيجد  رات��ب 
املبلغ  ويكون  فائدة،  راتبا   60 زائ��دا 
خيايل  ا���ص��ت��ث��م��ار  وه���و  رات���ب���ا،   160
العراقي  للمواطن  و�صرقة  للم�صرف، 
القليلة  الفائدة  با�صم  النهار  يف و�صح 
8% التي ال يذكر يف العقد انها �صنوية، 
ولي�صت ملجمل �صنوات ت�صديد القر�ض 

.

الحكومة ارتكبت خطأ فادحا 
خبر  ال��ع��راق��ي��ة  امل��ال��ي��ة  وزارة  م���ن 
�صابق  وم�صت�صار  م�صرفية  �صيا�صات 

عادل  الدكتور  العراقي  املركزي  للبنك 
�صالح احمد علق على االأمر باأنه خطاأ 
ومت  امل�صوؤولة،  اجلهات  ارتكبته  فادح 
مقدمات  اإىل  يقود  الأن��ه  منه  التحذير 
اأزمات اقت�صادية كاأزمة االإقرا�ض التي 
االأمركية  املالية  بال�صيا�صة  اأط��اح��ت 
ال�صوء  ي�صلط  وعندما  واالأوروب��ي��ة، 
فاإنها  ال��ع��راق��ي،  امل�صرف  ح�صة  على 
ن�صبة  وه���ي  ف��ق��ط،   %4 ع���ن  ت��زي��د  ال 
واملوظفني  ب�����االإج�����راءات  ت�����ص��ت��ه��ل��ك 
واحلفاظ  العمل  الإدام���ة  املخ�ص�صني 
القرو�ض  ه��ذه  خ��الل  وم��ن  دقته،  على 
من  ال��ع��راق��ي��ة  االأم����وال  ا�صتنفاد  يتم 
خ����الل روات������ب امل���وظ���ف���ني واأم������وال 
ت�صتويل  التي  املقرت�صني  املواطنني 
وال�صوؤال  امل�صتثمرة،  امل�صارف  عليها 
امل��ه��م ه��و مل���اذا مل ت��ق��دم ال��ق��رو���ض من 
اأموال عراقية م�صرتكة بني م�صتثمرين 
عراقية،  حكومية  واأم����وال  ع��راق��ي��ني 
ف��ت��ك��ون ال���ف���ائ���دة امل�����ص��ت��ح�����ص��ل��ة من 
ربحية  ع��ائ��دات  مبجملها  ال��ق��رو���ض 
بدال  احلكومية  واخلزينة  للم�صارف 
اإىل خارج البلد، وا�صتنفاد  من ذهابها 
نقود املواطن العراقي من خالل فوائد 
املقرت�ض  ان  يبدو  وكما  ج��دا؟!  كبرة 
ي��دف��ع فوائد  ان���ه  ي��ع��رف  ال��ع��راق��ي ال 
ك��ب��رة ج��دا الأن���ه ي��خ��دع با�صم ال��� %8 

الفائدة املعلنة .

الرأي القانوني ينذر بالخطر
مركز اإدارة االأعمال املالية للقرو�ض 
عمان  يف  ت��ت��م  ل��ل��ع��راق  امل��م��ن��وح��ة 
كل  حتت�صب  هناك  وم��ن  دب��ي،  ويف 
ن�صب  وحت��دد  امل�صرفية،  العمليات 
وت�صطر  االأرب����اح،  ون�صب  الفائدة 
بتحويل  املعنية  العراقية  امل�صارف 
القرو�ض  ع���ن  ال�����ص��ه��ري��ة  ال��ف��وائ��د 
وم�صارف  اأردن���ي���ة  م�����ص��ارف  اإىل 
اإماراتية، وبعيدا عن ن�صب التحويل 
ال�صروط  و���ص��ع  ف����اإن  وف���وائ���ده���ا، 
يف  يتم  املقرت�صني  على  اجل��زائ��ي��ة 

تلك الدول اأي�صا.
ويعلق القانوين ممثل احد امل�صارف 
ف��وؤاد  احل��ق��وق��ي  قانونيا  ال��ع��راق��ي��ة 
من�صور العبديل ، باأن �صرط ت�صجيل 
املادة مو�صوع القر�ض �صواء اأكانت 
دارا اأم اأر�صا اأم مركبة با�صم اجلهة 
موظف،  م��ن  اأك��رث  وكفالة  املقر�صة 
املقرت�ض هي  املوظف  راتب  وحجز 
اأمور ي�صمن بها املقر�ض حقه، وان 
ان  اإال   ، بها  مبالغ  اإج����راءات  كانت 
ال�صروط  يف  يكمن  االأك���ر  اخل��ط��ر 
العقود  عليها  ن�صت  التي  االأخ���رى 

عدم  وه��ي   ، املقرت�صني  مع  املرمة 
التغيرات  احل�صبان  بعني  االأخ���ذ 
ال�صرف  اأ�صعار  وانخفا�ض  املالية، 
اإمكانية تغر  اإىل  اإ�صافة  وارتفاعها 
عملة البلد امل�صتثمر فيه راأ�ض املال ، 
فاإن العمل يتم وفقا لعملة دولية ثابتة 
، وهذا يعد تع�صفا وظلما للمقرت�ض 
وان  للت�صديد،  م�صطر  الأنه  العراقي 
اقل،  واأ�صبحت  بلده،  عملة  تغرت 
اقرت�ض  كما  للت�صديد  م�صطر  فهو 
اأول مرة، ومن ثم فاإن للم�صتثمر حق 
املالية  امل��وج��ودات  على  اال�صتيالء 
اإنذارات م�صبقة ان  للمقرت�ض، وبال 

تاأخر عن الت�صديد .
املجحفة  االأخ����رى  ال�����ص��روط  وم���ن 
�صداد املوظف لكامل دينه خالل اقل 
من عام ان ف�صل من وظيفته او اعفي 
ي�صمل  ومل  ما�صابه،  او  العمل  م��ن 
ال�صروط �صرط االإطفاء للمتوفى، بل 
على من كفله ت�صديد القر�ض بدال عنه 
او من يقوم بذلك من اأهله وذويه، كل 
هذه ال�صروط ال يتم اطالع املقرت�ض 
عليها بل يطلع املقرت�ض على اأوراق 
اأعدت من قبل امل�صرف العراقي كلها 
اأوراق تكفل وت�صمن توقيع العراقي 
املقرت�ض على ال�صروط كافة، ومنها 
بكل  والقبول  القر�ض،  قبول  طلب 
ال�صروط التي ذكر منها فقط الفائدة 
التي مل تو�صح، وذكر فقط انها %8 ، 
ومل يذكر انها �صنوية تتجدد على كل 

قيمة القر�ض �صنويا .

رأي المصارف العراقية
ت���رى ان هذه  ال��ع��راق��ي��ة  امل�����ص��ارف 
لها،  اقت�صادية  منجزات  القرو�ض 
اأزمة  بحل  االإ�صهام  مت  خاللها  ومن 
طالتها  ح��ني  يف  وال����زواج،  ال�صكن 
يف مفا�صل كثرة منها عمليات ف�صاد 
العقارات  تقييم  عمليات  يف  متثلت 
على  وال�صغط  �صحيح،  غر  ب�صكل 
املقرت�ض بتقييم العقار الذي ي�صرتيه 
مببالغ قليلة توؤثر يف قيمة القر�ض، 
لكي  مالية  ر�صا  لدفع  ي�صطره  مم��ا 
لعقاره،  ع���اٍل  تقييم  ع��ل��ى  يح�صل 
القر�ض،  ع��ل��ى  ح�����ص��ول��ه  في�صمن 
ومن جانب اآخر، فاإن قرو�صا اأخرى 
وقرو�ض  ال��زراع��ي��ة  القرو�ض  مثل 
الرثوة احليوانية تتم ب�صكل مزدوج 
من  ع���ددا  امل��واط��ن  ي�صتاأجر  ح��ي��ث 
احليوانات، ويطلع اللجنة امل�صرفية 
وهكذا  القر�ض،  على  ليح�صل  عليها 
لي�صوا  ه���م  الأن���ا����ض  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت��ت��م 
وهذا   ، ما�صية  مربي  او  م��زارع��ني 
ق�صاة  اح���د  تعبر  ح��د  ع��ل��ى  يعني 
حمكمة النزاهة ف�صادا اإجرائيا ي�صع 
غر  يف  للمواطن  املقر�صة  االأم��وال 
املوظف  ف�صاد  على  وي�صجع  حملها، 
امل�صريف من جانب اآخر الأنه اأ�صبح 
وامللف   ، تلك  ب��االأم��وال  املت�صرف 
واإجراءات  اأدق  درا�صة  اإىل  بحاجة 
االإداري،  التعقيد  تزيد  ال  احرتازية 

بل تقف بوجه الف�صاد االإداري.

تحقيقاتتحقيقات

أنقذت رؤوس األموال األجنبية لمصارف أميركية كانت على وشك اإلفالس، مصارف عراقية منها الرشيد والرافدين من اإلفالس أيضا بعد ان وضع المصرفان على 
قائمة المؤسسات التي ستحال على االستثمار الخاص بسبب كثرة المشاكل التي تعاني منها المصارف الحكومية العراقية وهيكلتها ، وقد قامت مصارف أميركية بنقل 
أموالها إلى العراق بواسطة المصارف العراقية في صفقة لتسليف العراقيين، وإقراضهم بمبالغ تتراوح مابين150-5مليون دينار تختلف مواضيعها من الصناعات إلى 

البناء وشراء العقارات إلى المركبات الخاصة والزواج، وما إلى ذلك وعن طريق ضامن عراقي ووسيط، وهما مصرفا الرشيد والرافدين.

يعلق القانوني ممثل احد المصارف العراقية قانونيا الحقوقي فؤاد منصور العبدلي ، بأن شرط تسجيل 
المادة موضوع القرض سواء أكانت دارا أم أرضا أم مركبة باسم الجهة المقرضة وكفالة أكثر من موظف، 
ات مبالغ بها ، إال ان  وحجز راتب الموظف المقترض هي أمور يضمن بها المقرض حقه، وان كانت إجراء

الخطر األكبر يكمن في الشروط األخرى التي نصت عليها العقود المبرمة مع المقترضين ،

يبين الغانمي ان هذه القروض والسلف يخدع بها المواطن العراقي ليتم إغراقه بديون قد تدوم إلى 
15 عاما تقيد بها حريته من جانب، ويدفع من جانب آخر ما نسبته %58 من قيمة القرض، علما 
ان الخدعة تكون في إعالن نسبة الفائدة التي ال تزيد على %8 ، وهي التي تغري المواطن والموظف 
العراقي ألنها دون سقف %12 الذي يحرمه الشرع في االقتراض كفائدة ان وصلت إلى ذلك الحد يؤثم 
عندها المقترض والمقرض لتحولها إلى ربا .

هل العراق مقبل على أزمات مالية سببها 
القروض المصرفية؟

حتقيق/�سياء �ل�سر�ي
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اإنتاج  ���ص��رك��ات  موؤ�ص�صي  ي��ع��ت��رون  فمثاًل 
احلا�صوبية وخدمات  والرامج  احلوا�صيب 
االن��رتن��ت وغ��ره��ا ه��م م��ن اب��رز الرياديني 
ال��ي��ه��م منو  ال���ي���وم ، وي���ع���زون  ال���ع���امل  يف 
 Megginson،( ال��غ��رب��ي      االقت�صاد 
اأزدياد  مع  اأن  يرون  كما    )1991  ،.et al
عدد الرياديني تزداد اال�صهامات يف منو ذلك 
متطلبات  على  ال�صوء  االقت�صاد..ولت�صليط 
ادارة النمو يف امل�صاريع ال�صغرة يف اقليم 
اآل  حممد  الدكتور  اال�صتاذ  حدثنا  كرد�صتان 
التخطيط   وزارة  يف  اق��دم  م�صت�صار  يا�صني 
يف حكومة اقليم كرد�صتان  قائال : يف البداية 
الإتاحتها  االقت�صادي  امل��دى  ا�صكر  ان  اح��ب 
امل�صاريع  ه��ذه  ع��ن  والتكلم  ال��ل��ق��اء  فر�صة 
الريادة   عن  م�صاريع،  هكذا  منو  ومتطلبات 
التي احتلت  حيزا كبرا  من اهتمام علماء 
 )Entrepreneur ( االقت�صاد، فالريادي
هو الفرد الذي يقيم م�صروعًا �صغرًا ويجعل 
م�صروعًا  ن�صبيًا  ق�صرة  ف��رتة  خ��الل  منه 
يتمتع  ملا  ذل��ك  يحقق  وه��و  وناجحًا،  كبرًا 
" مهارات  ن�صميها  حم��ددة  م��ه��ارات  م��ن  ب��ه 
 Entrepreneurial Skillsريادية
بالنزعة  يتمتع  �صخ�ض  ه��و  ف��ال��ري��ادي   ،"
عو�صًا  حل�صابه  العمل  يف�صل   ( اال�صتقاللية 
النزعة  وك��ذل��ك   ) االخ��ري��ن  ل��دى  العمل  ع��ن 
م�صروع  الإق���ام���ة  م��ه��ارة  ول���ه   ، ل��ل��م��خ��اط��رة 
 ،Holt ب�صرعة)  يتمكن من تو�صيعه  ناجح 

.)1999
 Smallال�صغر امل�����ص��روع   ( تعريف  اأم���ا 
نظر  وج��ه��ات  تباينت  فقد   )Business
اخللفية  لتباين  تبعًا  والباحثني  املفكرين 
ينتمون  الذي  والتخ�ص�ض  واملهنية  العلمية 
عمومًا  تركز  االقت�صاديني  فتعريفات   ، اليه 
ع��ل��ى ع���دد ال���وح���دات االق��ت�����ص��ادي��ة وحجم 
وحالة  املحلي  الناجت  تكوين  يف  م�صاهتمها 
 ،Rao( واالح��ت��ك��ار  ال�صوق  يف  التناف�ض 
اأن امل�صروع  2000( ، بينما يرى االداريون 
العاملني  ع��دد  اأ�صا�ض  على  يعرف  ال�صغر 
فيه، كذلك تتباين التعريفات ح�صب اجلهات 
تعريف  غر  احلكومية  املوؤ�ص�صات  فتعريف 
اخلا�ض  ال��ق��ط��اع  وم��ن��ظ��م��ات  م��وؤ���ص�����ص��ات 
)Barrow، 1993(، وعمومًا هناك توافق 
على  ال�صغر  امل�صروع  تعريف  ب�صاأن  ع��ام 
وف��ق م��ا ج��اء يف ق��ان��ون االع��م��ال ال�صغرة 
" م�صروع  ان��ه   على  يعرفه  ال��ذي  االمريكي 
غر  وه���و  م�صتقل  ب�صكل  وي����دار  مم��ل��وك 
 Siropolis.et   (" مهيمن يف جمال عمله

 )  1997.aI
 Theال�صغر امل�صروع  من��و    ( ب���  ويق�صد 
 )  Growth of Small Business
امل�صروع  يف  يحدث  ال��ذي  اجل���ذري  التغر 
، وال�����ذي ي�����ص��م��ل ال��ت��غ��ر يف ح��ج��م��ه ويف 
 Baumback&  ( خ�صائ�صه  من  الكثر 
Clifford، 1988(، وهو مناظر ملا يح�صل 
التغر  اأن  ذلك  ، وتف�صر  اأعمال  الأي منظمة 
وتراكم  التعلم  عمليات  نتيجة  ح�صل  ق��د 
اخل���رات واأث���ر ال��ظ��روف اخل��ارج��ي��ة ..... 
وغرها من العوامل التي تقود اىل ما اأتفق 
امل�صروع  اأن  من  والباحثون  املفكرون  عليه 

" كائن  ( هو  اأعمال  ) واأي��ة منظمة  ال�صغر 
 ،)Cartwright   2002( حي  اجتماعي 
ثالثة  يف  احلا�صل  التغر  ق��ارن��ا  ل��و  ول��ك��ن 
م�صاريع �صغرة خمتلفة خالل فرتة واحدة 
– قد جند اأن جملة تغرات قد  – مثاًل �صنة 
ح�صلت يف امل�صاريع الثالثة ، ولكن با�صكال 
قد بقي �صغرًا  اأحدها  فقد يكون   : متفاوتة 
بتغرات حمدودة ، بينما ح�صلت يف الثاين 
كبر  اأو  متو�صط  اىل  فتحول  اأك��ر  تغرات 
احلجم ، يف حني متت ت�صفية الثالث ب�صبب 

ف�صله .
املتخ�ص�صون  النمو يح�صل كما ي�صر   هذا 
 ، خم��ط��ط  ب�صكل  اأو  وع��ف��وي��ًا  غ��ري��زي��ًا  اأم���ا 
 ، �صلبيًا  اأو  اإي��ج��اب��ي��ًا  ي��ك��ون  اأن  ميكن  كما 
�صلبي  منو   " حالة  هو  والتفكك  فاالنحالل 
كما  متامًا   ، الناجح  امل�صروع  ت�صيب  قد   "
ت�صكل " ال�صيخوخة " مرحلة من مراحل منو 
االن�صان ، اأي قد جند اأن التغر يف م�صروع 
ما ، كان �صلبيًا و�صارًا اأدى اىل تراجعه يف 

حني ح�صل ن�صج وتغر اإيجابي يف م�صروع 
اآخر .

     وبناء على ما �صبق فاأن ما نعنيه ب� " اأدارة 
 "   Managing of Growthالنمو
متعمد  ب�صكل  التغر  ح�صول  من  التاأكد  هو 
ومق�صود وموجه واإيجابي، وهو ما يحتاجه 
اأن  اإال   ، اليوم  ال�صغرة  امل�صاريع  اأ�صحاب 
هذه العملية تعد اأ�صا�صية ) للريادي ( �صاحب 
امل�صروع ال�صغر ليحوله من م�صروع �صغر 
اأق�صر فرتة ممكنة،  اىل م�صروع كبر خالل 
اإدارة  على  الرتكيز  اىل  يحتاج  ف��اأن��ه  ول��ذا 
اأهمية  اأكرث  امل�صروع،التي متثل حتديًا  منو 
ال�صوؤون  اإدارة  عملية  م��ن  تعقيدًا  واأك���ر 

 .)2003 Hatten(اليومية للم�صروع
منو  عمليات  متطلبات  حتديد  يتم  كيف   *

امل�صاريع ال�صغرة  براأيكم يف االقليم؟
منوامل�صاريع  عمليات  متطلبات  حتديد  اإن   �
ت�صخي�ض  يقت�صي  عامة   ال�صغرةب�صورة 

جانبني اأ�صا�صيني هما :

أواًل : دورة حياة المشروع 
للم�صروع ال�صغر - ولكل الكائنات احلية – 
دورة حياة قد تطول اأو تق�صر ، وقد تعارف 
تق�صيمها  اىل  املنظمة  نظرية  متخ�ص�صو 
 Zimmerer&  ،2008( ي��اأت��ي  م��ا  اىل 

 )  Scarborough
�صنوات  وت�����ص��م��ل  ال������والدة:  م��رح��ل��ة   – اأ   
امل�صروع  تكوين  وب���دء  االوىل  التاأ�صي�ض 
ككيان، وتكون االأعمال فيه معتمدة كليًا على 
�صاحبه ، متامًا كالطفل الذي يعتمد على من 

يربيه، فاإذا غاب املوؤ�ص�ض توقف العمل .
ب – مرحلة البلوغ : وهي مرحلة ا�صتقالل 
امل�صروع عن موؤ�ص�صه اأو �صاحبه ، حيث يبداأ 
تتاأثر  وال  عمله،  واآليات  �صخ�صيته  بتكوين 
ان�صيابية اأعماله يف حالة غياب املوؤ�ص�ض اأو 
ي�صعى  الذي  هو  منه،و)الريادي(  ان�صحابه 
هذه  اىل  م�����ص��روع��ه  ي�صل  الأن  ج��ه��ده  ب��ك��ل 

املرحلة ب�صرعة .
اكتمال  مرحلة  وهي   : الن�صج  – مرحلة  ت 

�صخ�صية امل�صروع ككيان قائم ومتكامل ، له 
كل مقومات االداء النا�صج والناجح ، حيث 

يعمل امل�صروع باآليات خا�صة به .
: وهي متثل مرحلة  الإان��ح��دار  – مرحلة  ث 
– قد  ا�صتمر  – اإذا  ال��ذي  والتاآكل  الرتاجع 

يوؤدي اىل ت�صفية امل�صروع.
ج – مرحلة التجدد : ويح�صل التجدد عندما 
امل�صروع ب�صيغة جديدة ككيان  يعاد تكوين 
جديد ، ليبداأ دورة حياة جديدة ، وقد يتجه 
جديد،  تنظيمي  �صكل  اعتماد  اىل  امل�صروع 

واآليات عمل جديدة اي�صًا . 
واملنظمات   – ال�صغرة  امل�صاريع  وتت�صم    
دورات  متيز  �صمات  مبجموعة   – عمومًا 

 : ) 2003 ،Hatten ( حياتها، من اأهمها
* اأن انتقالها عر املراحل غر حمتم : فلي�ض 
كل م�صروع يقام مير بكل املراحل وبت�صل�صل 
متتاٍل، وهذه هي �صمة وا�صحة باالخ�ض يف 
االقليم،  يف  تقام  التي  ال�صغرة  امل�صاريع 
ويرتبط ذلك ب�صكل اأ�صا�صي بقدرات موؤ�ص�ض 
امل�صروع ، كما يعد هذا اي�صًا معيارًا للتمييز 
بني �صاحب امل�صروع ) الريادي ( القادر على 
عن   ، با�صطراد  وال��ت��ق��دم  امل��راح��ل  اخ��ت��زال 

)غر الريادي(.
* عدم وجود مدد ثابتة بني املراحل : اأي اأن 
يبقى  مطعمًا  �صخ�ض  يوؤ�ص�ض  اأن  باالمكان 
ي�صتلم  ثم   ، �صنة  ع�صرين  النمو  مرحلة  يف 
ابنه م�صوؤولية اإدارته ، فيحوله خالل خم�ض 
وناجحة  كبرة  مطاعم  �صل�صلة  اإىل  �صنوات 
التي   – النمو  مرحلة  م��ن  انتقل  اأن��ه  اأي   ،
اأ�صتمرت ع�صرين �صنة – اىل مرحلة البلوغ 

ثم الن�صج يف خم�ض �صنوات .
* اأم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ج��دد واإع�������ادة  ال��ت��ك��وي��ن : 
الي�صكل الزوال " اأو الوفاة " مرحلة الزامية 
للم�صاريع ال�صغرة – كما يف االن�صان – اإذ 
اأن جتدد نف�صها وتبقى ملدة طويلة  باإمكانها 
، ومع كل عملية جتدد جديدة يبداأ امل�صروع 

بدورة حياة جديدة ولكن ب�صرعة خمتلفة .

كل  في  التغيرات  طبيعة  تقدير   : ثانيًا 
مرحلة من مراحل النمو الرئيسة للمشروع

النمو  اإدارة  عملية  متطلبات  حت��دي��د  اإن 
طبيعة  تقدير  تقت�صي  ال�صغرة  للم�صاريع 
التي ترافق مراحل دورة احلياة،  التغرات 
وهذه التغرات ت�صمل اخل�صائ�ض التنظيمية 
، والعمليات االدارية ، وفيما ياأتي تو�صيح 
 ،Picckle التغرات  تلك  لكل من  خمت�صر 
 (  )  1997  ،Siropolis  (  )  )  1990

:)2003  ،.Megginson، et al
* اخل�صائ�ض التنظيمية : تتغر الكثر من 
خ�صائ�ض ج�صم االن�صان ومظهره اخلارجي 
ي���زداد طواًل  فهو   ، م��راح��ل من��وه  م��ع تغر 
اخل�صائ�ض  م��ن  ال��ك��ث��ر  وت��ت��غ��ر  ووزن�����ًا، 
ال�صيء  وي��ح�����ص��ل  االخ�����رى،  التف�صيلية 
امل�صابه للمنظمات عندما تنمو فتتغر الكثر 
ال�صكل  اإىل  اإ�صافة  الفرعية  خ�صائ�صها  من 
العام ، لذلك فاننا نحتاج ان نتعرف على تلك 
اخل�صائ�ض التي يتميز بها امل�صروع ال�صغر 

لكي ن�صتطيع حتديد مرحلة منوه.
هذه  وتت�صمن   : الهيكلية  اخل�صائ�ض   .1

ذات  اخل�صائ�ض  اأو  ال�صمات  من  جمموعة 
ال�صلة باالبعاد الهيكلية للم�صروع ال�صغر، 
ما  اأهمها  وم��ن   ، عمومًا  االعمال  وملنظمات 

ياأتي : 
 Degree of ال��ت��خ�����ص�����ض  درج����ة   – اأ 
درجة  بها  ويق�صد   :)Specialization
واالدوار  للمهام  الدقيق   التحديد  م��دى  اأو 
والواجبات لكل فرد اأو ت�صكيل يف املنظمة، 
منخف�صة  التخ�ص�ض  درجة  تكون  ما  وعادة 
فكل   ، والنمو  ال���والدة  مرحلة  يف  قليلة  اأو 
املطلوبة  امل���ه���ام  ب��ك��ل  ي��ق��وم��ون  ال��ع��ام��ل��ني 
وح�صب احلاجة ، وال جند اأفراد اأو ت�صكيالت 
وهذا   ، حم��ددة  اعمال  اأو  مبهام  متخ�ص�صة 

�صائع ب�صكل كبر يف امل�صاريع ال�صغرة .
وكلما منا امل�صروع وازداد عدد العاملني، كلما 
دعت احلاجة اىل حتديد للمهام والواجبات 
ما  لنا  وظهر  بها  القيام  ال��ف��رد  يتوىل  التي 
فيما  واملتباينة  املتعددة  بالوظائف  ي�صمى 
بينها، كما قد ت�صتدعي احلاجة اىل تاأ�صي�ض 
واخت�صا�صات  مبهام  متخ�ص�صة  ت�صكيالت 
تعك�ض االجتاه نحو  ، وهذه احلالة  حمددة 
 ، امل�����ص��روع  هيكلية  يف  التخ�ص�ض  زي���ادة 
مع  ترتفع  التخ�ص�ض  درج��ة  ف��اأن  وبالتايل 
كل مرحلة من مراحل حياة امل�صروع لتكون 
يف ذروتها يف مرحلة الن�صج، وعندما يبلغ 
امل�����ص��روع م��رح��ل��ة االن���ح���دار وت��ب��داأ عملية 
�صرف  حم���اوالت  معها  ت��رتاف��ق  ال��ت��ج��دي��د، 
النظر عن الكثر من التخ�ص�ض القائم فتعود 

درجة التخ�ص�ض ، ولفرتة لت�صبح واطئة .
 Degree of  ( الروتينية  درج���ة   – ب   
اأو  درج��ة  وتعني   :)Routinization
 ، برتابة  امل��ت��ك��ررة  الن�صاطات  تنفيذ  م��دى 
اأي بطرق ثابتة ، وغالبًا يف مرحلة الوالدة 
والنمو يقوم كل فرد بتنفيذ املهام املكلف بها 
باأف�صل طريقة ممكنة، وقد يغر الطريقة اإذا 
قام بالعمل مرة ثانية، ولو قام �صخ�ض ثاٍن 
بالعمل نف�صه �صيوؤديه باأف�صل طريقة ممكنة 
 ، االول  الفرد  طريقة  عن  تختلف  وقد  اي�صًا 
اإجراءات  وجود  عدم  اىل  ذلك  �صبب  ويعود 
مهامهم  ي�����وؤدون  ال��ع��ام��ل��ني  حم����ددة جت��ع��ل 

بطريقة موحدة.
اىل  احلاجة  دع��ت  كلما  امل�صروع  منا  وكلما 
االعمال  لتنفيذ  حم���ددة  اإج������راءات  و���ص��ع 
تنفيذ  يف  اأع��ل��ى  اىل"روتينية"  ي���وؤدي  مم��ا 
، وكلما  ه��ذه االج����راءات  امل��ه��ام على وف��ق 
درجة  زادت  كلما  االج���راءات  ه��ذه  ع��دد  زاد 

عام.  "الروتينية" ب�صكل 
 Degree of  ( امل���رك���زي���ة  درج����ة   – ت 
بها  وي��ق�����ص��د   :)  Centralization
القرار  اتخاذ  �صلطات  تركز  م��دى  اأو  درج��ة 
اأو قلة من االف��راد ، واحلالة  بيد فرد واح��د 
وبعك�صه   ، عالية  مركزية  ع��ن  تف�صح  ه��ذه 
اأفراد  فاذا اعطيت �صلطات اتخاذ القرار اىل 
املركزية  ت�صبح   ، باعمالهم  تتعلق  عديدين 

واطئة والالمركزية عالية .
  ومن الوا�صح اأن يف مراحل الوالدة والنمو 
يتخذ  ال�صغرة  امل�صاريع  يف  وباالخ�ض   ،
القرارات  كل  امل�صروع  �صاحب  اأو  املوؤ�ص�ض 
والت�صويقية  والت�صغيلية  والفنية  املالية   –
–فتبداأ  وغ��ره��ا  بالعاملني  املتعلقة  وتلك 
هنا عمليات تفوي�ض ال�صلطات للم�صاعدين ، 
وكلما تو�صعت االعمال اأ�صبح ذلك �صروريًا 
مبراحل  تقرتن  العالية  املركزية  فاأن  ولذا   ،
تعد  ح���ني  يف   ، االوىل  وال��ن��م��و  ال������والدة 
مراحل  خ�صائ�ض  م��ن  العالية  الالمركزية 

الن�صج واالنحدار .
 Degree of ال��ر���ص��م��ي��ة  درج�����ة   – ث 
درج���ة  وت��ع��ن��ي   :Formalization
 ، ر�صمية  بوثائق  االع��م��ال  تنظيم  م��دى  اأو 
فكلما كان عدد الوثائق الر�صمية التي تنظم 
االعمال اأقل كلما كانت الر�صمية اأقل، وغالبًا 

ي��ك��ون عدد  م��ا  ال���والدة والنمو  م��راح��ل  يف 
الوثائق الر�صمية قلياًل جدًا وحمدودًا للغاية 
وثيقة  ي�صدر  ال  امل�صروع  �صاحب  فمثاًل   ،
ر�صمية عند تعيني �صخ�ض ما يف امل�صروع ، 
او ي�صدر وثيقة ر�صمية اأخرى لتحديد راتبه 
، وهو  ع��ادة ب�صكل �صفهي  ذل��ك  يتم  ، واأمن��ا 
للمهام  توزيعًا  اأو  اإج���راءات  ي�صع  ال  اي�صًا 
اأما  ر�صمية،  وثائق  يف  ويثبتها  ذلك  غر  اأو 
العاملني  ع��دد  وازداد  امل�صروع  تو�صع  اإذا 
في�صطر  كافيًا  يعود  ال  ال�صابق  فالو�صع   ،
الكثر  لتنظيم  ادارت��ه  اأو  امل�صروع  �صاحب 
 ، ر�صمية  بوثائق  وحتديدها  الق�صايا  م��ن 

ولذلك ترتفع درجة الر�صمية .
خ�صائ�ض  هناك   : اأخ���رى  خ�صائ�ض   – ث 
امل�صروع  حياة  مراحل  بتغر  تتغر  اأخ��رى 
التنظيم غر  ال�صخ�صية )ظهور  مثل: درجة 
االجتماعية  العالقات  على  القائم  الر�صمي 
م�صوؤوليات   ،  ) العاملني  ب��ني  ال�صخ�صية 
درجة   ، امل�����ص��وؤول��ي��ات  ت��ل��ك  ون���وع  االدارة 

التعقيد التي تزداد مع تو�صع امل�صروع .
اخل�صائ�ض  اأن  اىل  اال����ص���ارة  م��ن  والب���د    
مراحل  غر  اأخ��رى  بعوامل  تتاأثر  الهيكلية 
الن�صتطيع  فاأننا  وبالتايل   ، امل�صروع  حياة 
لتحديد  ف��ق��ط  اخل�����ص��ائ�����ض  بتلك  االك��ت��ف��اء 
امل�����ص��روع يف دورة  ال��ت��ي مي��ر بها  امل��رح��ل��ة 
لعمر  بالن�صبة  احل��ال  هو  كما  متامًا  حياته، 
)عدد  ب���  االك��ت��ف��اء  ن�صتطيع  ال  و   ، االن�����ص��ان 
اال�صنان( لتقدير عمر االن�صان النه ال ي�صمح 
لنا ذلك للتمييز بني من هو يف الثامنة ع�صرة 
الذكر  ب��ني  اأو  م��ن��ه،  وال��ث��الث��ني  ع��م��ره  م��ن 
واالنثى ، لهذا نحتاج اأن ن�صتخدم ال�صكل اأو 

املظهر العام للبناء التنظيمي لتحديد ذلك.
ما  غالبًا   : التنظيمي  للبناء  العام  ال�صكل   .2
ن�صتخدم ال�صكل العام للتنبوؤ وتقدير مرحلة 
التف�صيلية  اخل�صائ�ض  فقط  ولي�ض   ، النمو 
، وهذا مفيد مع درا�صة امل�صاريع ال�صغرة ، 
ذلك الأن ال�صكل العام يتغر مع تغر مراحل 
اأربعة  اأن منيز بني  احلياة والنمو ، وميكن 
امل�صروع  من��و  م��راح��ل  م��ع  تتوافق  اأ���ص��ك��ال 

ال�صغر املختلفة ، وهذه اال�صكال هي :
 )Craft Structure ( اأ – البناء احلريف
بناء مرحلة الوالدة والنمو : ويكون البناء 
التنظيمي يف مرحلة التاأ�صي�ض والوالدة بناًء 
ب�صيطًا من دون اأية خ�صائ�ض بروقراطية ، 
بناًء حرفيًا النه ي�صبه اىل حد  ولهذا ي�صمى 
كبر البناء التنظيمي الذي جنده يف متجر 

�صغر اأو ور�صة جنارة .... الخ. 
 Entrepreneurial ( ب – البناء الريادي
Structure ( بناء مرحلة البلوغ : ينتقل 
اأن  متكن  اإذا  البلوغ  مرحلة  اىل  امل�صروع 
يحقق ا�صتقاللية عن �صاحبه ، ولهذا ي�صمى 
يقرر  عندما  ويح�صل   ، ال��ري��ادي  بالبناء 
�صاحبه اأن يعطيه كيانًا م�صتقاًل عن �صخ�صه 

له مقومات الوجود والبقاء .

 Full – ال��ب��ن��اء ال��ب��روق��راط��ي ال��ك��ام��ل  ت 
عندما   Bureaucracy Structure
ي�صبح امل�صروع كيانًا م�صتقاًل يكون قد ح�صل 
واأنظمة  ل��الع��م��ال  وتق�صيم  تخ�ص�ض  فيه 
مما  ذل��ك،  غر  اىل   .... ر�صمية  واإج����راءات 
ال�صكل  في�صبح  البروقراطي  التنظيم  مييز 
مييز  ما  وهو  كاملة  بروقراطية  التنظيمي 
التي  تلك  وكذلك  الن�صج،  املكتملة  امل�صاريع 

بداأت ترتاجع.
البروقراطي(  )غر  االبداعي  البناء   – ث 
ال��ت��ج��دد : وامل�����ص��اري��ع هنا  ب��ن��اء م��رح��ل��ة 
اأ�صكال  ب��اع��ت��م��اد  ت��ب��داأ  ال��ت��ج��دد  م��رح��ل��ة  يف 
�صاعية  م�صاريع  اأنها  اأي   ، جديدة  تنظيمية 
اال�صكال  من  العديد  هناك  اأن  علمًا   ، للتجدد 
اجلديدة التي ميكن اعتمادها مثل الت�صويق 
االلكرتوين ، والعمل عن بعد ، وغرها ، كما 
اأخرى  اأ�صكااًل  االن  يطور  االداري  الفكر  اأن 

با�صتمرار .
� العمليات االإداري��ة : ذكرنا �صابقًا ان تقدير 
امل�صروع  مراحل منو  ترافق  التي  التغرات 
، وت��ن��اول��ن��ا يف  ت��ن��ق�����ص��م اىل جم��م��وع��ت��ني 
ذات  االوىل  املجموعة  ال�صابقة  ال��ف��ق��رات 
ال�صلة باخل�صائ�ض التنظيمية ، التي ت�صمل 

اخل�صائ�ض الهيكلية ، وال�صكل العام .
ذات  الثانية  املجموعة  اىل  االن  وننتقل     
يرافق  حيث   ، االداري���ة  بالعمليات  ال�صلة 
منو امل�صروع الكثر من العمليات واالن�صطة 
التغر  اأن  بل  الهيكل والبناء،  فقط  ، ولي�ض 
يف اأحدهما اأو كالهما يح�صل نتيجة التغر 
يف اهتمامات االإدارة والق�صايا االأخرى ذات 
العالقة ، وهذه االهتمامات مهمة ومفيدة يف 
جانبني : االول منهما، لتحديد العمليات التي 
اأراد  اإذا  اأن يهتم بها �صاحب امل�صروع  يجب 
اإن�صاج عمله ، وثانيهما ، للقدرة على تف�صر 
م�صاكل بع�ض امل�صاريع ، متامًا كما نفعل عند 
انتقادنا لرجل متقدم بالعمر بكونه يت�صرف 
"كاملراهق" فعندما نقول ذلك نفرت�ض اأنه مل 
متطلبات  معاجلة  على  ق��ادرًا  ليكون  ين�صج 
غر  فبقي   ، �صليم  ب�صكل  امل��راه��ق��ة  مرحلة 

نا�صج  اأو مري�صًا نف�صيًا ( .
بهذا  والتنظيم  االدارة  علماء  بع�ض  ويهتم 
تلك  على  يطلقون  فهم   ، النمو  يف  اجلانب 
االهتمامات اخلا�صة مبراحل النمو املختلفة 
ب� "االزمات Crises" ويرون اأن لكل مرحلة 
املراحل  اأزم����ات  ع��ن  متيزها  اأزم����ة(   ( من��و 
" االزمة" االهتمام  ب�  ، ويق�صدون  االخ��رى 
اأن  ويفرت�صون  امل�صروع  ل�صاحب  املحوري 
املعاجلة ال�صليمة الأزمة مرحلة معينة تتطلب 
�صاحب  ق��ام  ف��اذا   ، اأي�صًا  معينة  "عملية" 
���ص��ل��ي��م ينتقل  ب�����ص��ك��ل  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة  امل�����ص��روع 
ب�صكل  التالية  النمو  مرحلة  اىل  مب�صروعه 
بطريقة  "االزمة"  يعالج  مل  اإذا  اأم��ا   ، �صليم 
منو  �صالمة  على  �صينعك�ض  ف��ه��ذا  �صليمة، 

م�صروعه ، فينمو ب�صكل م�صوه . 

يلي  م��ا  يف  ن�صتعر�ض  ان  ج��دًا  املفيد  وم��ن 
مراحل  تواجه  التي  الرئي�صة  االزم��ات  اأه��م 
منو امل�صروع ال�صغر ، والعمليات املطلوبة 
 Megginson،صليم� ب�صكل  لتجاوزها 
 Friedman &  1991  ،et al
 Zimmerer&(  )1994  ،Scott

 :)2008  ،Scarborough
   اأ – مرحلة الوالدة والنمو االوىل واأزمتها 
ملعاجلتها  ال�صرورية  والعملية   " القيادة   "

هي " االبداع " التقني والت�صويقي. 
  ب – مرحلة البلوغ واأزمتها " اال�صتقاللية 
 " ه��ي  ملعاجلتها  ال�����ص��روري��ة  والعملية   "

التفوي�ض". 
  ت – مرحلة الن�صج واأزمتها "الرقابة" على 
والعملية   ، امل�صروع  داخ��ل  ال��وح��دات  اأداء 

ال�صرورية لنجاحها هي "التن�صيق". 
"الروتني"  – مرحلة االنحدار واأزمتها    ث 
"الرقابة" لتحديد  هي  ال�صرورية  والعملية 

اال�صباب احلقيقية لتعرث االأداء.
"االبداع"  واأزم��ت��ه��ا  التجدد  مرحلة   – ج    
تلك  ملعاجلة  ال�صرورية  والعملية  التنظيمي 

االزمة هي "التعاون".
  وميكن تلخي�ض االفكار اال�صا�صية ال�صابقة 
تو�صيح  يت�صمن  ال��ذي  التايل  اجل��دول  يف 
العالقة بني املو�صوعات املعرو�صة يف هذه 

الورقة اأنظر اجلدول ادناه.
ال�صغر  امل�صروع  النمو يف  اإدارة عملية  اإن 

تتطلب :
اأواًل : اأن يدرك الريادي اأو �صاحب امل�صروع 
تغيرًا  يتطلب  املخطط  النمو  اأن  ال�صغر 
يقوم  التي  والعمليات  اأولوياته  يف  جذريًا 
اأك��ت�����ص��اب معارف  ي��ح��ت��اج اىل  ، وه���ذا  ب��ه��ا 

وتعلم مهارات جديدة .
ثانيًا : اأن يدرك اأن هذا التغير ين�صب على 
اخل�صائ�ض  يف  ج��ذري��ة  ت��ع��دي��الت  اأج����راء 

والبناء التنظيمي
عملية  التغير  اأن  اأي�����ص��ًا  ي��درك  اأن   : ثالثًا 
اىل  من��و  مرحلة  م��ن  انتقال  فكل  م�صتمرة، 
اأخرى تتطلب تغيرات جديدة غر مت�صابه.

هذه  ون��م��و  لنجاح  ال��ازم��ة  ال��وص��اي��ا  م��ا 
المشاريع؟

اأح�صن  – اإذا  – عمومًا  امل�صروع  1.  ينجح 
التي  اخل��دم��ة  اأو  ال�صلعة  اإختيار  ال��ري��ادي 
بناًء  ي��ت��ط��ل��ب  وه����ذا   ، امل�������ص���روع  ي��ق��دم��ه��ا 
جدًا  قليلة  بدرجة  ب�صيطًا  حرفيًا  تنظيميا 
بكل  �صاحبه  وي��ق��وم   ، ال��ب��روق��راط��ي��ة  م��ن 
االن�صطة اال�صا�صية مع الرتكيز على االنتاج 
تكون  االخ���رى  العمليات  الن  والت�صويق 
ب�صيطة ب�صبب قلة عدد العاملني ، كما يتمركز 
اأو  ال��ري��ادي  �صخ�ض  بخ�صو�ض  �صيء  ك��ل 

�صاحب امل�صروع .
للتو�صع  للم�صروع  فر�صة  ت��وف��رت  اإذا   .2
تعيني  ال�����ص��روري  م��ن  �صيكون   ، وال��ن��م��و 

باالنتقال  امل�صروع  ويبداأ  اأ�صافيني  عاملني 
يتطلب  وه��ذا  احلجم  متو�صط  م�صروع  اىل 
بعملية  االهتمام  عليه  اأن  الريادي  يدرك  اأن 
النمو والبدء مبنح امل�صروع اال�صتقاللية عن 
�صخ�صه من خالل تفوي�ض االآخرين ومنحهم 
وتقليل  ال���ق���رارات  الت��خ��اذ  ك��اف��ي��ة  �صلطات 
ادائهم  مراقبة  ثم   ، �صخ�صه  على  االعتمادية 
وبذلك   ، مبهامهم  قيامهم  ح�صن  من  للتاأكد 
االنتاج  م��ن  واأول��وي��ات��ه  اهتماماته  تتغر 
ت�صمل  ادارية �صرف  ق�صايا  اىل  والت�صويق 
عملية التفوي�ض وتوزيع ال�صلطات ومتابعة 
االعمال والرقابة على االداء ، وبالتايل البدء 
اىل  بتحويله  ال��ب��ن��اء  يف  احل��رف��ي��ة  بتقليل 
يتغر هو  اأن  يتطلب  ، وه��ذا  ري��ادي  تنظيم 
�صخ�صيًا بحيث ي�صبح ان�صانًا رياديًا ولي�ض 

جمرد تاجر اأو م�صوقًا �صغرًا.
والريادة  النمو  مرحلة  اىل  االنتقال  اإن   .3
تتطلب معارف ومهارات جديدة ، فباال�صافة 
العاملني  اأختيار  بح�صن  ال��ري��ادي  قيام  اىل 
اأدائهم  وم��راق��ب��ة  وتفوي�صهم  وت��دري��ب��ه��م 
ومنحهم الفر�صة للت�صرف واتخاذ القرارات 
اأي�صًا  يحتاج  قد   ، املهني  والنمو  والتعلم 
اىل اإجراء تغير قانوين يف �صكل امل�صروع 
اىل  التحول  اأو  �صركاء  اأو  �صريك  ك��ادخ��ال 

�صركة م�صاهمة ذات م�صوؤولية حمدودة .
4. اإن مرحلة البلوغ للم�صروع كما يتفق اأغلب 
موؤقتة  مرحلة  هي  واملهنيني  املتخ�ص�صني 
عندما  الن�صج  مرحلة  تتبعها  ما  �صرعان   ،
تدار االعمال ب�صكل �صليم وتوؤ�ص�ض متطلبات 
يبداأ  ذل���ك  خ���الف  اأو   ، م��ت��ني  ب�صكل  ال��ن��م��و 

الرتاجع نحو املرحلة االوىل)احلرفية(.
الن�صج  مرحلة  بلغ  ما  متى  امل�صروع  اإن   .5
واالولويات  االه��ت��م��ام��ات  ت��ك��ون  اأن  الب��د   ،
ل��ل��ري��ادي ه��ي ال��ب��دء ب��اأح��داث تخ�ص�ض يف 
املهام والت�صكيالت واإجراءات العمل وبع�ض 
االنظمة .... الخ ، وهذا يعني البدء بتغير 
بل  االع��ل��ى،  التنفيذي  امل��دي��ر  ليكون  دوره 
بع�ض  ت�صمل  التي  العليا  االدارة  يف  ع�صو 
بتغير  البدء  اأي   ، املهمة  االأق�صام  روؤ���ص��اء 
اأولوياته مرة اأخرى وبدء دورة منو جديدة 
فيهتم  ج��دي��دة  وم���ع���ارف  م���ه���ارات  تتطلب 
املختلفة  الت�صكيالت  اعمال  بني  بالتن�صيق 
املوؤ�ص�صي  االداء  م��راق��ب��ة  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز 

واجلماعي والفردي .
اأهمية  ت����زداد  ال��ن�����ص��ج  م��رح��ل��ة  يف  اأن   .6
االداء  على  والرقابة  والتن�صيق  التخطيط 
فنية  وك���وادر  النا�صجة  االنظمة  وادخ���ال 
االه��ت��م��ام  اىل  ب��اال���ص��اف��ة   ، م��ت��خ�����ص�����ص��ة 
مهام  حتديد  مثل  اأخ��رى  تنظيمية  بق�صايا 
والفنية  االداري��ة  الت�صكيالت  وم�صوؤوليات 
روتينية  الأح���داث  للعمل  اج���راءات  وو�صع 
لل�صلطات  او�صع  وتوزيع  االعمال  يف  عالية 
اإ�صدار  اأعلى والتاأكد من  الإحداث ال مركزية 
ومتابعة  ما�صبق  لكل  الر�صمية  ال��وث��ائ��ق 
اىل  امل�صروع  يتحول  وبذلك   ، بها  االل��ت��زام 
على  احلكم  ويبداأ   ، الكاملة  البروقراطية 
االرقام  خالل  من  واالف��راد  الت�صكيالت  اداء 
مبا�صرة  ح�صية  بطريقة  ولي�ض  واملوؤ�صرات 

من خالل املراقبة ال�صخ�صية واملالحظة .
اإن الدخول يف هذه املرحلة املتقدمة من   .7
–  تفر�ض  الن�صج  – مرحلة  امل�صروع  عمر 
امليزة  خلق  على  امل�صروع  بقدرات  التفكر 
التناف�صية وزيادة احل�صة ال�صوقية واالنتقال 
يف  قاب�صة  �صركة  اأو  م�صاهمة  �صركة  اىل 
الكبرة  وال�����ص��رك��ات  امل��وؤ���ص�����ص��ات  م�����ص��اف 
نحو  موجها  �صيكون  التفكر  ف��ان  وب��ذل��ك 
قدرة  واأكت�صاب  جديدة  اأ�صواق  اىل  الولوج 
والدخول  االقليمية  الفروع  عر  الت�صدير 
وبالتايل   ، دول��ي��ة  و���ص��راك��ات  حتالفات  يف 
ي�صبح �صركة كبرة ولي�ض م�صروعًا �صغرًا 

اأو متو�صطًا.

مقاالتمقاالت

المشاريع الصغيرة في إقليم كردستان القت نجاحًا كبيرًا

جدول يوضح العالقة بين الخصائص التنظيمية والعمليات اإلدارية لمراحل 
نمو المشروع الصغير

لقد أحتل موضوع "الريادة" حيزًا كبيرًا من أهتمام علماء االقتصاد على مدى التاريخ المعاصر، حيث أدرك العلماء االوائل أهمية " الريادة " لنمو االقتصاد ، إذ اعتبروا الرياديين 
" قباطنة الصناعةIndustry Captains " وركزوا على مهاراتهم في التنظيم وفي أقامة االعمال الناجحة ، وتصاعد هذا االهتمام في الثمانينيات من القرن الماضي بعد 

أن أظهرت الدراسات العلمية دور " الريادة " كمحرك لالقتصاد ، وأعتبرت من العوامل االساسية في تنشيط االقتصاد والمساعدة على نموه ) Rao 2000 (، ومعظم 
المتخصصين والمحللين  يعزون نمو االقتصاد الغربي خالل العقود االخيرة الى انتشار النزعة  الريادية بين أشخاص أقاموا مشاريع صغيرة فحولوها الى مشاريع كبيرة وناجحة ،

االزمة مرحلة النمو 
املحورية 

العملية 
ال�صرورية 

ال�صكل

العام

اخل�صائ�ض التنظيمية ) الهيكلية والبنائية (

ال�صخ�صيةاملركزيةالروتينيةالتخ�ص�ض 
االبداع التقني القيادة الوالدة 

والت�صويقي
عالية عالية واطئة واطئحريف 

ريادي التفوي�ض اال�صتقاللية البلوغ 

بروقراطي التن�صيق الرقابة الن�صج     عايل          عالية    واطئة        واطئة 
بروقراطي الرقابة الروتني االنحدار 

االبداع التجدد 
التنظيمي 

عالية عالية واطئة واطئ متجدد التعاون 

سالي جودت



�لعدد )1888(�ل�سنة �لثامنة -�لثالثاء )24( 12
�آب 2010

�لعدد )1888(�ل�سنة �لثامنة -�لثالثاء )24( 
13�آب 2010 مقاالتمقاالت

تعد الضريبة أداة مهمة من أدوات السياسة المالية، كونها أحد مصادر اإليرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة في رسم سياستها المالية، كما أن دورها ال 
يقتصر فقط على الهدف المالي، بل اتسعت أهدافها لتشمل األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية، في ظل تطور مفهوم وظيفة الدولة الحديثة، وفي 

مقدمة هذه األهداف تحقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي، وتعجيل عملية التنمية،

ال��دخ��ل، وحتفيز   واإع����ادة ت��وزي��ع 
االدخ�����ار واال���ص��ت��ث��م��ار ع��ل��ى وفق 
التهرب  اأ�صهم   . التنمية  اأول��وي��ات 
تدين  اإىل  ال���ع���راق  يف  ال�����ص��ري��ب��ي 
غياب  ب�صبب  ال�صريبية،  االإي��رادات 
���ص��ل��ط��ة ال���ق���ان���ون وع�����دم و���ص��وح 
املكلفني  اغلب  اع��ت��اد  اإذ  ال��ق��وان��ني، 
ن�صاطهم  كتمان  اإىل  ال�صريبة  بدفع 
ال�صركات  بع�ض  فمثاًل  االقت�صادي، 
ت��وث��ق  امل������ق������اوالت مل  وم���ك���ات���ب 
ال�صرائب،  دوائ���ر  ل��دى  ن�صاطاتها 
ميار�صه  ال���ذي  ال��ت��زوي��ر  ع��ن  ف�صاًل 
العديد من املوظفني ورجال االأعمال 
للتهرب من دفع ال�صريبة ، ونتيجة 
االإيرادات  م�صاهمة  انخف�صت  لذلك 
املحلي  ال����ن����اجت  يف  ال�����ص��ري��ب��ي��ة 
خالل  العامة  واالإي��رادات  االإجمايل 
يت�صح  كما   ،)2008-2004( امل��دة 

يف اجلدول ادناه.
الذي ي�صر اإىل تدين تلك االإيرادات، 
على الرغم من ات�صاع حجم ال�صركات 
وقيام عدد هائل من امل�صروعات يف 
عموم ال��ع��راق خ��الل ه��ذه امل��دة، اإذ 
عام  بعد  املحلية  ال�صركات  عدد  بلغ 
2003 يف وزارة التجارة )26( األف 
لالأوراق  العراق  �صوق  �صركة، ويف 
كانت  اأن  بعد  �صركة   )80( املالية 
)13( �صركة يف عهد النظام ال�صابق، 
يف  امل�صطردة  ال��زي��ادة  ع��ن  ناهيك 
اأ�صواق  وانتعا�ض  اال���ص��ت��رادات، 
ت�صمنت  ذل��ك  عن  ف�صاًل  العقارات، 
القوانني ال�صريبية اجلديدة اإ�صافة 
دخل جديد، من خالل فر�ض �صرائب 
على ا�صتخدام الهاتف النقال، الذي 
بلغ عددها زهاء )7( ماليني خط يف 
النظام  جناح  اأن  ومبا   ،2006 عام 
قدرته  مب����دى  ي��ق��ا���ض  ال�����ص��ري��ب��ي 
مالية  ح�صيلة  اك���ر  حتقيق  ع��ل��ى 
باأهدافها  القيام  للدولة  تكفل  ممكنة 
اإ�صالح  م��ن  الب���د  اإذن  ال��ت��ن��م��وي��ة، 
من  ال��ع��راق،  يف  ال�صريبي  النظام 
ال�صريبي  للتهرب  الت�صدي  خ��الل 
يف اإطار منظومة متكاملة من اإدارة 
ويكون   ، وحديثة  فعالة  �صريبية 

االإ�صالح من خالل االآتي :
ال�صريبة  النظر يف �صعر  اإع��ادة   -1
امل���ادة  يف  ورد  ال���ذي  ال��ت�����ص��اع��دي 
قانون  م��ن   *)1( الفقرة  م��ن   )13(
ل�صنة   )113( املرقم  الدخل  �صريبة 
كونه   ،  2004 ع��ام  امل��ع��دل   1982
التهرب  على  ال��دواف��ع  اأه��م  من  يعد 
ال�صريبي ، وتقليل �صرائح ال�صريبة 
بدرجة حم�صو�صة اأ�صحاب الدخول 

العالية.
االأح���ك���ام  ب��ع�����ض  ا���ص��ت��ب��دال   _2
 56( ك��امل��ادة  بالعقوبات  اخل��ا���ص��ة 
من   **)58 و  و57   )1( ال��ف��ق��رة 
قانون �صريبة الدخل املرقم )113( 
 ،2004 ع���ام  امل��ع��دل   1982 ل�صنة 

التي ثبت عدم جدواها يف احلد من 
بعقوبات  ال�صريبي  التهرب  ظاهرة 
�صديدة مبا يخ�ض ال�صجن والغرامة 

املالية.
والو�صوح  الب�صاطة  حتقيق   -3
نحو  على  ال�صريبية  القوانني  يف 
ميكن فهمها بكل جوانبها حتى على 
م�صتوى املكلف الب�صيط ، واأن تكون 
ومعلومة  وا���ص��ح��ة  ك��اف��ة  االأح��ك��ام 
�صريبته  ح�صاب  من  املكلف  متكن  
املوظفني يف  ق��درة  م��ن  واأن حت��د   ،
ا�صتخدام اجتهادهم يف  تطبيق تلك 

القوانني.
ال�صريبي  الوعي  ن�صر  4-�صرورة 
اجلوهرية  ال��و���ص��ائ��ل  م���ن  ك���ون���ه 
يف  ال�صريبية  ال�صيا�صة  الإجن���اح 
�صعور  خ��الل  من   ، الف�صاد  مكافحة 
بدفع  م�صاهمته  ب���اأن  م��واط��ن  ك��ل 
جمتمعه  بناء  يف  ت�صهم  ال�صريبة 

وتنميته وازدهاره.
5�- اإعادة النظر يف رواتب موظفي 
ال���ع���راق،  ال�������ص���رائ���ب يف  دوائ������ر 
عر�صة  ال��وظ��ي��ف��ة  ت��ك��ون  وبعك�صه 
احلوافز  ب��ن��ظ��ام  وال��ع��م��ل  للف�صاد 
واملكافاآت ب�صرط اأن تكون على وفق 

معيار النزاهة. 
املادة  من  )ثانيًا(  بالبند  6-العمل 
 ، ال���ع���راق���ي  ال��د���ص��ت��ور  يف   )28(
الدخول  اأ�صحاب  اإعفاء  املت�صمنة 
يكفل  مبا  ال�صرائب  من  املنخف�صة 
عدم امل�صا�ض باحلد االأدنى مل�صتوى 
م��ع��ي�����ص��ت��ه��م ول��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���وازن 

وامل�صاواة بني �صرائح املجتمع.
للمكلفني  تدريبية  دورات  فتح   _7
بدفع ال�صريبة وموظفي ال�صريبة ، 
وال�صرائب  العام  املال  اأهمية  تظهر 
الو�صع  وتاأثر   ، وجبايتها  ودفعها 
اال����ص���ت���ق���رار  ب���ال���ب���ل���د يف  امل�������ايل 

االقت�صادي.
* أكاديمي عراقي

ت�صاعدي  وب�صكل  �صريبة  فر�ض   *
دينار  اإل����ف   )250( ل��غ��اي��ة   )%3(
لغاية   250( م��ن   )%5( و   ، ع��راق��ي 
من   )%10( ع��راق��ي،  دي��ن��ار   )500
)500( لغاية مليون دينار ، )%15(  

ما زاد عن مليون دينار.
ال  بغرامة  يعاقب   )56( امل���ادة   **
عن  تزيد  وال  دينار   )100( عن  تقل 
يتاأخر  اأو  ميتنع  من  دينار   )500(
اإىل دوائ���ر  ت��ق��دمي م��ع��ل��وم��ات  ع��ن 
 ، وممتلكاته  دخ��ل��ه  ع��ن  ال�صريبة 
امل��ادة )57( يعاقب باحلب�ض ملدة ال 
معلومات  ق��دم  م��ن  �صنة  على  تزيد 
دخله  معلومات عن  اخفى  او  كاذبة 
 )58( امل���ادة   ، لل�صريبة  اخل��ا���ص��ع 
ي��ع��اق��ب ب��احل��ب�����ض مل���دة ال ت��ق��ل عن 
اأ�صهر وال تزيد على �صنتني من   )3(
ا�صتعمل الغ�ض واالحتيال للتخل�ض 

من اأداء ال�صريبة.

التهرب الضريبي في العراق وسبل مكافحته

دور اإلعالم في الترويج السياحي

محمد جاسم عواد

نسبة مساهمة اإليرادات الضريبية في الناتج المحلي اإلجمالي واإليرادات العامة في 
العراق للمدة )2004- 2008(

الناجت املحلي ال�صنة
االإيرادات ال�صريبيةاالإيرادات العامةاالإجمايل

ن�صبة االإيرادات 
ال�صريبية اإىل الناجت 

املحلي االإجمايل

ن�صبة االإيرادات 
ال�صريبية اإىل 

االإيرادات العامة
200424700149542020.81.3
200533327196734021.22.1
200641992334394000.91.2
200769556410789691.32.3
2008110423590948190.741.3

حيدر شامان الصافي*

احتفالية  مظاهر  جم��رد  لي�صت  ال�صياحة 
اإىل  ذل��ك  تتعدى  ب��ل  ترفيهية،  وع��رو���ض 
والثقايف  واالقت�صادي  التجاري  املجال 
وال��دي��ن��ي وغ��ره��ا م��ن امل��ج��االت بعد اأن 
وت�صويق  �صناعة  اإىل  ال�صياحة  حتولت 
ا���ص��ت��ث��م��ارات كبرة  واإق����ام����ة  وت���روي���ج 
يف  لتوظيفها  االأم���وال  روؤو���ض  ت�صتقطب 
فر�ض  توفر  وبالتايل  ال�صياحي،  القطاع 
ال��ع��م��ل امل��ب��ا���ص��رة وغ���ر امل��ب��ا���ص��رة حيث 
ال�صياحية  احل��رك��ة  م��ن  اجلميع  ي�صتفيد 
والتجارة  االقت�صاد  وينتع�ض  الن�صطة 

وحركة التبادل التجاري والثقايف.
للدخل  املهمة  امل�����ص��ادر  اأح���د  وال�صياحة 
�صبقتنا  التي  البلدان  من  للكثر  الوطني 
بها  نلحق  اأن  ون��ح��اول  امل��ج��ال  ه���ذا  يف 
االآخرين  وخرات  جتارب  من  م�صتفيدين 
خالل  من  لدينا  املتوفرة  االإمكانات  وم��ن 
املتوفرة  وامل��ق��وم��ات  امل����وارد  ا���ص��ت��ث��م��ار 
واالإفادة من التنوع احل�صاري والطبيعي 
تتوفر  قلما  التي  امليزات  وبقية  واملناخي 
متوفرة يف  مثلما هي  البلدان  من  بلد  يف 

العراق. 
جغرافية  ومقومات  مبزايا  العراق  يتمتع 
وت��اري��خ��ي��ة وط��ب��ي��ع��ي��ة جت��ع��ل م��ن��ه بلدا 
ويلبي  ال�صنة  ف�صول  جميع  يف  �صياحيا 
معظم االأهداف التي ين�صدها ال�صائح، حيث 
االأثرية  واملواقع  الدينية  االأماكن  تتوافر 
الطبيعية  والينابيع  وامل�صايف  وامل�صاتي 

واالهوار وال�صحارى وال�صواطئ.
بها  يتمتع  التي  ال�صياحية  امل��ي��زات  ه��ذه 
العراق حتتاج اإىل ت�صويق وترويج مثلما 
هي بحاجة اإىل ا�صتثمار وتوظيف اأموال..  

الرتويج  يف  اأ���ص��ا���ص��ي  ع��ام��ل  واالإع������الم 
ال�صياحي وكذلك االإعالن من خالل اإعطاء 
بلدنا  عن  وامل�صرقة  ال�صحيحة  ال�صورة 
باأ�صكال  ب��ه  وال��ت��ع��ري��ف  للعامل  وت��ق��دمي��ه 
االإع����الم  واأدوات  و���ص��ائ��ل  م��ن  م��ت��ع��ددة 
خالل  وم��ن  واملكتوب  وامل�صموع  امل��رئ��ي 
الوفود  وت��ب��ادل  وامل��ع��ار���ض  املهرجانات 
والفرق الفنية واملطبوعات واالأفالم وغر 

ذلك. 
الرتويج  االإعالم خا�صة يف  ويتجلى دور 
و�صائل  تلعب  حيث  ال�صياحي،  واجل��ذب 
ال�صائح  اإق��ن��اع  يف  خ��ط��رًا  دورًا  االإع���الم 
البلدان،  م��ن  بلد  اإىل  ب��ال��ق��دوم  واإغ��رائ��ه 
هذا  �صورة  ت�صويه  على  ق��ادرة  هي  مثلما 
واالإ�صاعات  الكاذبة  الدعايات  وبث  البلد 
اإليه  ال��ق��دوم  م��ن  ال�صائح  وتخويف  عنه 
وغ��ر ذل��ك م��ن االأ���ص��ال��ي��ب ال��ت��ي تن�صحه 

مبغادرته خوفًا على حياته! 
وقد يكون التقومي االإعالمي لبلد ما نوعًا 
من العمل ال�صلبي بق�صد االإ�صاءة اإىل ذلك 
املعلومات  وت�صخيم  االأكاذيب  وبث  البلد 
اأم��ن��ي��ة وحت��ذي��ر احلكومات  ع��ن ح���وادث 
على  خ��وف��ًا  البلد  ه��ذا  مب��غ��ادرة  لرعاياها 

حياتهم. 
العراق ي�صتقطب االآن اأعدادا لي�صت بالقليلة 
من الزوار، يف النجف وكربالء والكاظمية 
و�صامراء وكذلك هناك كنائ�ض يف املو�صل 
خمتلف  من  ال��زوار  من  االآالف  ت�صتقطب 
لل�صابئة  العامل، وكذلك مواقع دينية  دول 
من  اليهود  ي��زوره��ا  وم��واق��ع  املندائيني، 
يف  القاطنني  غر  من  العامل  دول  خمتلف 

)اإ�صرائيل(.
يكون  اأن  اإىل  اأدت  التى  العوامل  من  اإن 
للم�صلمني ن�صيب 10% من ال�صياحةالعاملية 

االإ�صالمي  الو�صط  بني  الفنت  ه��ى:اإي��ج��اد 
حالة  اإي��ج��اد  و  ال�صياحة  ع��ن  الأ�صغالهم 
ال��ف��ق��ر و ع���دم ال��ت��م��ك��ن م��ن االإق�����دام على 
م�صو�ض  اإعطاءمفهوم  اأي�صًا  و  ال�صياحة 
و  ثمراتها  و  ال�صياحة  عن  وا�صح  غر  و 
بالتايل ن�صر ثقافة اأن ال�صياحة من �صوؤون 
و  باملوؤمنني  تليق  ال  و  امل��رتف��ة  الطبقات 
فكرة  تكري�ض  هنا  ميكن  لكن  و  العلماء 
بحثًا  و  اأك��ادمي��ي��ًا  االإ���ص��الم��ي��ة  ال�صياحة 
االإ�صالمية  ال��روؤي��ة  بيان  خ��الل  من  علميًا 
كيان  بناء  على  واأثرها   ، ال�صياحة  لفكرة 
اإحدى  ال�صياحة  اأن  وتو�صيح   ، املجتمع 
التعرف  و  التجارب  لك�صب  الطرق  اأك��ر 
على  يحث  االآخرين،فاالإ�صالم  اأذه��ان  على 
و  امل��وارد  من  كثر  فى  وال�صياحة  ال�صر 
احلرب  وجم��ال  العلم،  ،كمجال  امل��ج��االت 
و جمال التعرف على االأمم االأخرى وغر 
حمافظًا  االإن�����ص��اين  املجتمع  ليبقى  ذل��ك؛ 
على كيانه و هيئته وبناًء عليه فاإن االعالم 

وخا�صة االإعالم ال�صياحي هو:
الدليل املادي لل�صناعة ال�صياحية من خالل 
وظيفته االأ�صا�صية وجوهرها هو التعريف 
ميا يحتويه البلد من معامل �صياحية �صواء 
اأكانت طبيعية اأم اأثرية تاريخية اأم فندقية 
جماالت  م��ن  جم��ال  اأم  اآخ��ر  مظهر  اأي  اأم 
جميع  با�صتخدام  وذلك  ال�صياحي  اجلذب 
املتطورة  واالت�صالية  االإعالمية  الو�صائل 
م��ن اأف����الم واإع���الن���ات ق����ادرة ع��ل��ى جذب 
ال�صياح االأجانب ومواطني البلد،وبالتايل 
وحمورية  الزمة  �صفة  ال�صياحي  فاالإعالم 
لل�صناعة ال�صياحية، كذلك بقدر ما لالإعالم 
الرتويج  يف  اإيجابي  اأث��ر  م��ن  ال�صياحي 
ملحة  حاجة  هناك  م��ا  وب��ق��در  ال�صياحي، 
لدوره الفعال يف عملية التنمية ال�صياحية 

لال�صتثمار  ما�صة  ح��اج��ة  ه��ن��اك  م��ا  ب��ق��در 
وو�صائله كافًة وخا�صًة االإعالن املرئي، اإذ 
من خالل و�صائل االإعالم املختلفة ي�صتقي 
الفرد معلوماته والتي ت�صله عادة يف �صكل 
�صياحية  ومعلومات  حقائق  عن  اإخباري 
يهتم بها ال�صائح ، وتدفع �صركات ال�صياحة 
ذات  ال�صياحية  االأخ��ب��ار  عن  م��ادي  مقابل 
ال�صياحية  براجمها  عن  االإع��الين  الطابع 
االإعالنية  الو�صيلة  ج��م��ه��ور  ي��ه��م  م��ا  اأو 

ال�صياحية وب�صكل مبا�صر.
وت��رت��ب��ط االإف����ادة م��ن االإع����الم يف ن�صاط 
العالقة  مب���ق���دار  ال�����ص��ي��اح��ي  ال��ت�����ص��وي��ق 
وحمرري  ال�صياحة  �صركة  بني  الوطيدة 
االإع���الم  و���ص��ائ��ل  يف  ال�صياحية  االأخ��ب��ار 
بروؤ�صاء  وك��ذل��ك  املختلفة،  اجلماهرية 
الن�صر  ودور  وامل��ج��الت  ال�صحف  حترير 
يف  العاملني  وكذا  والتلفزيون،  واالإذاع��ة 
ومكانة  اإمكانات  عن  ف�صاًل  االأجهزة  هذه 
على  تاأثرها  وم��دى  ال�صياحية  ال�صركة 
االأخبار  حمرري  جتعل  ال�صياحي  ال�صوق 
اأخبار  على  للح�صول  ي�صعون  ال�صياحية 
على  ح��ري�����ض  منهم  وك���ل  منها  �صياحية 
وخططها  عنها  اإخ��ب��اري  �صبق  ت�صجيل 
تراود  التي  واالأف��ك��ار  القادمة  ال�صياحية 
امل�صوؤولني والقائمني عليها ب�صاأن الن�صاط 
االإعالنية  احل��م��ل��ة  وت��ن��ج��ح   . ال�صياحي 
اأو  ال��ق��رب  اأو  الثقة  م��ق��دار  على  وترتكز 
ال�صائح  لدى  االإع��الم  لو�صيلة  التخ�ص�ض 
، وينظر  ال�صياحي  بالن�صاط  واهتماماتها 
ال�صائح اإىل املعلومات واالأخبار املن�صورة 
حقائق  اأنها  على  اإخباري  اإع��الم  �صكل  يف 
اإعالنًا مدفوع االأجر  ال�صدق ولي�ض  كاملة 
تتحكم  ال  ال�صياحي  االإع��الم  واأن  ،خا�صة 
املن�صورة  �صياغته  يف  ال�صياحة  �صركة 

اأو  جممله  يف  اأو  اللفظي  حمتواه  يف  اأو 
�صكله اأو اأماكن ن�صره ،بل يقوم ب�صياغته 

وتنفيذه حمرر اخلر يف و�صيلة االإعالم.
   واملعول على وزارة ال�صياحة ان توا�صل 
دعمها لالعالميني يف هذا اجلانب من خالل 
عقد الدورات والندوات التي توؤهل االعالم 
ال�صياحي وجتعلة قادرًا على التعاطي مع 
تطورات الع�صر وهذا لن يتم اال من خالل 
اإعالم �صياحي يهدف اإىل تزويد اجلمهور 
املتعلقة  واحل��ق��ائ��ق  امل��ع��ل��وم��ات  بجميع 
هذه  يف  املو�صوعية  ويتحرى  بال�صياحة 
وي�صتخدم  وال��دق��ة  وال�����ص��دق  املعلومات 
وباالأ�صاليب  املختلفة  االعالمية  الو�صائل 
كافة لالإقناع وذلك من اأجل حتقيق الوعي 

ال�صياحي وجذب اكرث عدد من ال�صياح. 
رئي�صيا  دورا  تتطلب  الراهنة  املرحلة  ان 
ال�صياحة  قطاع  خدمة  اىل  يهدف  لالعالم 
احل�صبان  بعني  تنظر  ان  ال��دول��ة  وع��ل��ى 
مازالت  ال��ت��ي  املالية  التخ�صي�صات  اىل 
هذا  تفعيل  ت�صتطيع  وال  ج��دا  متوا�صعة 
ال��ق��ط��اع وف���ق ال��ط��م��وح��ات امل��رج��وة الن 
للعراق من  التي �صتعود  املالية  املردودات 
ال�صياحة بانواعها املختلفة �صتكون كبرة 
جدا يف حالة توفر االمن وفر�ض القانون 
ون�صر الوعي ال�صياحي وتوفر اخلدمات 
بتطوير  االه��ت��م��ام  م��ن  الب��د  كما  ال��ع��ام��ة، 
عملها  وت�صهيل  وال�صياحة  ال�صفر  �صركات 
مبا ي�صجعها على ان تكون �صركات عمالقة 
عالقات  اول��ه��ا  دول��ي��ة  ب��ل  حملية،  لي�صت 
العاملية  ال�����ص��ي��اح��ة  ���ص��رك��ات  م��ع  ت��ع��اون 

االخرى. 

*جامعة ذي قار ...مركز أبحاث 
األهوار
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يحتم شهر رمضان الكريم على المسلمين االمتناع عن الطعام و عن الشهوات و عن المتع الدنيوية  من الفجر حتى غروب الشمس 
، حيث بدأ شهر رمضان هذه السنة في شهر آب  و يعد هذا الشهر الوقت األمثل للتواصل مع الله و لتنقية النفس من الذنوب و فعل 

الخيرات و تقضية الوقت مع العائلة. و يعتقد فريقٌ  من االساتذة ان هذا الشهر قد يكون ايضًا وقتا مناسبا لكسب المال.

ترجمة /  اسام عامر

 University(جامعة من  عتباري  احمد  من  كل  قام  و 
املتحدة  ال��والي��ات  يف   )of New Hampshire
 )Jedrzej Bialkowski  ) بيالكاو�صكي  وج��درزج 
 New Zealand’s University( ج��ام��ع��ة  م��ن 
بياتور  وطوما�ض  بريطانيا  يف   )of Canterbury
يف   )University of Leicester( ج��ام��ع��ة  م��ن 
 1989 عام  من  املالية  االأ�صهم  عائدات  بتفح�ض   بريطانيا 
اىل عام 2007 يف اربعة ع�صر بلدًا م�صلمًا ، و وجدوا ان 
رم�صان هو  �صهر  ال�صهرية خالل  اال�صهم  عائدات  متو�صط 
39 % مقارنة باملتو�صط ال�صهري البالغ 4.28 خالل اال�صهر 

الباقية من التقومي اال�صالمي.
فكان ملخ�ض تلك الدرا�صة �صمنها امران وا�صحان.

فليحاول امل�صتثمرون الذين يبحثون عن االرباح ال�صريعة 
يف العامل اال�صالمي ان ي�صتفيدوا من رم�صان ال�صوم، من 
عند  وبيعها  رم�صان  �صهر  بداية  قبل  اال�صهم  �صراء  خالل 

نهايته او يف عيد الفطر املبارك.
بل  االإل��ه��ي،  للتدخل  اال�صهم  ارت��ف��اع  الباحثون  يعز  ومل 
للتفاوؤل االجتماعي والن�صوة التي ت�صتقبل بها املجتمعات 
اال�صالمية �صهر رم�صان و ذلك يف االربعة ع�صر بلدا التي 
�صملها امل�صح و التي متثل ن�صف عدد امل�صلمني البالغ 1.5 

مليار م�صلم.
يوؤثر رم�صان تاأثرا ايجابيا على نف�صية امل�صتثمرين كما اأنه 
امل�صلمني  الت�صامن والهوية االجتماعية بني  يعزز م�صاعر 
يف جميع اأنحاء العامل االمر الذي يوؤدي اىل �صعورٍ  متفائل 
البحث.  موؤلفو  قاله  م��ا  ه��ذا  اال�صهم"  ع��ائ��دات  اىل  ميتد 

"نعتقد ان مناخ التفاوؤل خالل �صهر رم�صان يوؤدي اإىل ثقة 
امل�صتثمرين االإيجابية و ان لهذا ال�صهر تاأثرًا ايجابيًا قيمًا 
يف  و  االإ�صالمية".  البلدان  يف  املالية  االأ�صهم  اأ�صوق  على 
الوقت الذي يتوقع فيه امل�صتثمرون ارتفاعا ل�صوق اال�صهم 
خالل �صهر رم�صان يتوجب على امل�صتثمرين يف الدول غر 
االإ�صالمية مثل الواليات املتحدة االمريكية ان يكونوا اكرث 
حذرا الأن رم�صان ال يحث ذلك النوع من ال�صعور بالن�صاط 
قاله  ملا  االإ�صالمية" وذلك طبقا  البلدان غر  يف جمتمعات 

التقرير.
مل  ما  يتحقق  ان  االيجابي  رم�صان  لتاأثر  ميكن  "فال 
الدينية  التجربة  ه��ذه  يف  ي�صارك  ان  م��ا  جمتمع ٌ  يخرت 

م�صاركة جماعية ً" و ذلك طبقا ملا قاله التقرير اأي�صًا.
و ي�����ق�����ول امل������دي������ر ال���������ص����ري����ك  رف�����ي�����ع ال������دي������ن  يف  
التي  جر�صي  نيو  يف  الواقعة   )DinarStandard(
تغطي االأ�صواق يف كل من العاملني االإ�صالمي و الغربي، انه 
كان منده�صا من تلك النتائج الأن �صاعات العمل يف البلدان 
امل�صلمة متيل اىل ان تكون اقل عددا خالل �صهر رم�صان. 
"لقد وجدت ذلك االمر غر مطابقٍ  للمنطق بع�ض ال�صيء 
الأن �صهر رم�صان مييل اىل ان يكون �صهرا بطيئا جدا" هذا 

ما قاله رفيع الدين �صيكوه.
من  وغرها  الدينية  االأعياد  اأن  اخرى  درا�صات  وجدت  و 
من  تغر  ان  لها  امور  العامل  كا�ض  مباريات  مثل  العوامل 
تاأثرًا على �صوق االوراق  لها  فاأن  بذلك  الوطني و  املزاج 
ا�صعار  يف  ارتفاعا  الدرا�صات  معظم  وثقت  حيث  املالية، 
اجلمعة  )Christmas(ويوم  امليالد  اعياد  قبل  اال�صهم 

افانديهار   الباحث  و  فريدر  لورا  الباحثة  املباركة. وجدت 
 )Financial Analysts( �صحيفة  يف  كتبا  اللذان 
عام 2004 ان عائدات اال�صهم ارتفعت على نحوٍ  ملحوظ 
يف بداية ال�صنة اليهودية و اليومني اللذين �صبقاها لكنها 
انخف�صت انخفا�صا ملحوظا يف يوم " كيبور" )وهو يوم 

الغفران لدى الديانية اليهودية(.
اخرى  اقت�صادية  ظواهر  لتف�صر  الدين  ا�صتخدام  ومت 
كذلك. ففي عام 2003 وجد كل من ريني �صتولز من جامعة 
تاون  ج��ورج  جامعة  من  ويليام�صون  روه��ان  و  اوه��اب��و 
الدائنني  حقوق  يف  االخ��ت��الف  يف�صر  ان  ميكن  الدين  ان 
البلد  ق��ان��ون  ان  الباحثون  وج��د  و  ال��ب��ل��دان.  خمتلف  يف 
الت�صريعي "اكرث اهمية" من الغالبية الدينية يف ما يخ�ض 
�صرح حقوق امللكية، لكن الدين له تاأثر اكر من" انفتاح 
البلد االقت�صادي على التجارة العاملية و من لغة البلد و من 
دخل الفرد و حتى من ا�صل نظامها الت�صريعي" يف حتديد 

حقوق الدائنني.
ال�صهر  هذا  تاأثر  اال�صالمي  للعامل  وا�صحا  كان  ان  �صواء 
املوؤ�ص�صات اال�صالمية  فاأن بع�ض  ام ال  على �صوق االموال 
املالية قامت بتعزيز منتجاتها خالل هذا ال�صهر، حيث قام 
رم�صان  �صهر  يف  املا�صي  العام  الكويتي  املركزي  البنك 
ذات  ائتمانية  بطاقات  �صملت  رم�صانية  عرو�ض  بعر�ض 

فائدة تبلغ �صفر باملئة ف�صال عن قرو�ضٍ  للبيع بالتجزئة.
وقدم البنك االماراتي اال�صالمي  قرو�صا لل�صيارات "احتفاال 
برم�صان" و الذي متثل "باأعطاء زبائنهم الو�صيلة االأ�صهل 

ليهدوا الأنف�صهم �صيارة خالل هذا ال�صهر امليمون"

اال�صتثماري  ال��ب��ن��ك  م��دي��ر  ه��و  و  ���ص��الم  منعم  راأي   ام���ا 
 Islamic investing at Saturna اال���ص��الم��ي 
يدير  الذي  و  وا�صنطن  يف  الواقعة  بيلنغهام  يف  �صاترانا 
ال�صريعة  مع  تتطابق  التي  التعاوين(  لال�صتثمار  )امانة 
ل�صهر  ال��ق��وي  اال�صتغالل  ه��ذا  ان  ي��ق��ول  ف��ان��ه  اال�صالمية 
الف�صيل  ال�صهر  هذا  روح  مع  من�صجم  غر  يبدو  رم�صان 

الذي فيه يجب التاأكيد على االح�صان للفقراء.
و على الرغم من ذلك فاأن ممثلي بنك Saturna يحاولون 
�صهر  خ��الل  الكبرة  امل�صاجد  ح�صور  م��ن  ي�صتفيدوا  ان 
رم�صان املبارك و ذلك من خالل اعداد و تنظيم الكثر من 

العرو�ض خالل ال�صهر الف�صيل.
"ال توجد اية م�صكلة يف تو�صيع ثروتك يف اال�صالم" هذا 
تتعامل  ان  وه��و  اأال  عليك  واجبا  ثمة  "لكن  �صالم  قاله  ما 

باأموالك مبا يطابق ال�صريعة االإ�صالمية".
امل�صلمني  ان  تقريره  قال يف  ان عتباري  الرغم من  و على 
قبل  اال�صهم  ���ص��راء  خ��الل  م��ن  االرب���اح  جني  ي�صتطيعون 
رم�صان و بيعها بعد م�صيه  اإال انه تراجع عن تاأكيده لذلك 

االمر يف مقابلة اجراها تلفونيًا.
عاما  طوياًل  �صي�صتمر  االأم��ر  ذل��ك  ان  القول  ميكننا  "ال 
املالية  اال�صهم  �صوق  يف  احل��ال  هي  كما  و  الأن��ه  ع��ام  بعد 
تفقد  �صوف  فاأنها  ما  لفائدةٍ   احدهم  اكت�صاف  مبجرد  فاأنه 
"منذ هذه اللحظة لن  قيمتها" هذا ما قاله عتباري م�صيفا 

يعود هناك املزيد من االرباح يف �صهر ال�صوم".

عن االيكونومست

رمضان وتأثيره اإليجابي على حركة األسهم واإلستثمار

ترجمة / المدى االقتصادي

بعد م�صي ثالث �صنوات من النمو الهائل، 
الثاين  الربع  يف  اليابان  ال�صني  اجتازت 
يف  اقت�صاد  اك��ر  ث��اين  لت�صبح  العام  من 
ذلك  و  املتحدة  ال��والي��ات  بعد   م��ن  ال��ع��امل 
�صباح  ُن�صرت  حكومية  الأح�صاءات  وفقا 

يوم االثنني املا�صي .
ان هذا احلدث املهم،على الرغم من التوقع 
انه  اال  طويال،  ي�صتمر  لن  انه  يقول  ال��ذي 
و  ال�صني  ارت��ق��اء  ان  على  االك���ر  ال��دل��ي��ل 
النظر  يتوجب  بذلك  و  حقيقيان  �صعودها 
اىل ال�صني على انها قوة عظمى يح�صب لها 

ح�صابها.
كانت  ال�صني  اقت�صاد  ان  طوكيو  وق��ال��ت 
يف  دوالر  ت��رل��ي��ون  ب�����1.28  ت��ق��در  قيمته 
ب�1.33  اليابان  من  اق��ل  اي  الثاين  الربع 
الياباين  االقت�صاد  منا  و  دوالر.  ترليون 
بن�صبة 0.4 باملئة يف ذلك الربع. و هو اقل 
من املتوقع .ان ذلك ال�صعف ي�صر اىل ان 
اليابان  اقت�صاد  �صيناف�ض  ال�صني  اقت�صاد 

لبقية  العام املتبقية.
و يقول اخلراء ان ابعاد اليابان من موقعها 
العظمى  بريطانيا  و  فرن�صا   و  املانيا  و 
يوؤكد نفوذ و قوة ال�صني املتناميتان ويدعم 
التخمينات التي تقول ان ال�صني �صتجتاز 
اقت�صاد الواليات املتحدة االقت�صاد االكر 

يف ال���ع���امل يف م��ط��ل��ع ع���ام 2030،ح���ي���ث 
عام  الأمريكا  االجمايل  املحلي  الناجت  كان 
االمر  لهذا  "ان  دوالر(  ترليون   14(2009
ار  نيكوال�ض  قاله  ما  ه��ذا  كبرا"  موؤ�صرا 
الردي وهو اقت�صاي يف معهد بيتر�صون 
ذلك  ا�صاف:"ان  العاملية.و  لالأقت�صادات 
االمر يوؤكد ما ح�صل يف اجلزء االف�صل يف 
اليابان  ال�صني  اجتازت  حيث  العقد:  هذا 
اقت�صاديا و ميثل ذلك االمر لكل ان�صان يف 
التجارية  البلدان  ال�صني �صراكته يف اكر 
يف العامل اكرث مما هو كذلك مع النا�ض يف 

اليابان او الواليات املتحدة".
راكدا  اقت�صادها  ا�صبح  التي  اليابان  اما 
منذ اكرث من عقد فان االح�صائيات تعك�ض 
حتى  و   االقت�صاد  يف  تراجعا  جانبها  من 
قوة  اليابان  فكانت  ال�صيا�صية،  القوة  يف 
من  اك��رث  منذ  الثانية  االقت�صادية  ال��ع��امل 
اربعة عقود طبقا ملا جاء يف البنك العاملي 
فيما م�صى  دائر  كان هنالك كالم  انه  حتى 
الواليات  الأق��ت�����ص��اد  ال��ي��اب��ان  اج��ت��ي��از  ع��ن 
فيه  يكون  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  املتحدة،لكن 
�صكانه  و  ن��ا���ص��ج��ا  ال��ي��اب��اين  االق��ت�����ص��اد 
عن  ب��ع��ي��دة  ال�����ص��ني  و  ب�صرعة  ي�صيخون 
فيقول  املتقدمة  ال��ب��ل��دان  ع��ن  و  التح�صر 
م�صتوى  لديها  ان  يعني  ذل��ك  ان  اخل��راء 
معي�صيًا اقل بكثر  و كذلك يف الوقت نف�صه 
الكثر من املجال الذي يف�صح لها التطور. 
ففي ال�صنوات اخلم�ض املا�صية كان الناجت 

 2.3 قرابة  يبلغ  لل�صني  االجمايل  املحلي 
اليابان  ن��اجت  ن�صف  وه��و  دوالر  ترليون 

املحلي االجمايل.
امل�صاحة  ن��ف�����ض  ت��ق��ري��ب��ا  ال��ب��ل��د  ه���ذا  ل���دى 
حدوده  لكن  املتحدة  للواليات  االر�صية 
التي متلك خم�ض تعداد العامل من ال�صكان 

و لديه موارد �صعيفة و غر كافية.
لدخل  م�صاوٍ   البلد  هذا  يف  الفرد  دخل  ان 
و  اجلزائر  مثل  الفقرة  البلدان  يف  الفرد 
مع  تت�صاوى  التي  و  البانيا  و  ال�صلفادور 
)3.600دوالر(  الفردي  الدخل  يف  ال�صني 
املتحدة  الواليات  يف  احل��ال  هو  ملا  خالفا 
التي يبلغ دخل الفرد فيها 46.000 دوالر.

من  اخل���الف  م��ن  القليل  فثمة  ذل���ك  م��ع  و 
بداأت  حيث  ال�صيوعي  احل��زب  توجيهات 
التي يقوم  الطريقة  ت�صكيل  باأعادة  ال�صني 
بها االقت�صاد العاملي بالعمل و ذلك بف�صل 
قدرته  و  ال��ت��ج��ارة  ع��ل��ى  امل��ه��ي��م��ن  من���وه 
النقد  اح��ت��ي��اط��ات  ت��خ��زي��ن  يف  ال�صخمة 
االجنبي و دين الواليات املتحدة االمريكية 
و  الفحم  و  للنفط  النهمة  �صهيته  بف�صل  و 

احلديد و بقية امل�صادر الطبيعية .
للنمو  الرئي�ض  املحرك  هي  االآن  وال�صني 
العاملي  فقد منا قادتها اكرث ثقة يف املرحلة 
العاملية التي بداأت بتاأكيد تاأثر ال�صني يف 
الالتينية من  اآ�صيا واأفريقيا واأمريكا  قارة 
خالل اتفاقيات التجارة اخلا�صة و العقود 

التي تدر بالكثر من مليارات الدوالرات.

على  النفوذ  من  املزيد  اىل  ي�صعون  "انهم 
هذا  ا�صيا"  على  الهيمنة  و  العاملي  النمو 
ا�صتاذ يف  برا�صادا و هو  اي�صوار  قاله   ما 
كورنيل  جامعة  يف  التجارية   ال�صيا�صة 
الدويل  النقد  ل�صندوق  �صابق  رئي�ض  و 
االخرى  االقت�صادات  من  "الكثر  لل�صني. 
ال�صني  منو  ذي��ول  على  تركب  املنطقة  يف 
لديه دخل  لبلدٍ   وهذا االمر يعد امرا مهما 

فردي واطئ".
من  و  ال�صني  من��و  م��ن  ال��ي��اب��ان  ا�صتفادت 
اال���ص��ت��ث��م��ار ال���ذي ي��ح��رك ان��ت��اج��ه��ا هناك 
لالإفادة من الدخل املحلي  و ال�صوق الذي 

مثل �صوقًا مزدهرة للب�صائع اليابانية.
حمادثات  بتنظيم  اي�����ص��ا  ب��ك��ني  ب����داأت  و 
ما  ،بح�صب  املوا�صيع  من  ل�صل�صلة   عاملية 
قال املحللون، فعلى �صبيل املثال يف العام 
املا�صي  اكدت بكني على وجوب التخل�ض 

من الدوالر كعملة االحتياط العاملي.
ففي الوقت الذي ت�صعى فيه كل من الواليات 
املتحدة و االحتاد االأوروبي اإىل النمو يف 
البلد،  يف  اقت�صادية  اأزم���ة  اأ���ص��واأ  اع��ق��اب 
االقت�صادي   ب��االرت��ق��اء  ال�صني  ا�صتمرت 
عر اال�صتثمار القوي يف البنية التحتية و 

بخطة التحفيز ذات ال�586 مليار دوالر.
و يف هذا العام اي�صا بداأ النمو بالتناق�ض 
اقت�صاد  يتو�صع  ان  امل��ت��وق��ع  ف��م��ن  قليال 

ال�صني بن�صبة تقارب الع�صرة باملئة.
"مل تكن تلك اال البداية" هذا ما قاله وانغ 

 UBS ت���او و ه��و اق��ت�����ص��ادي يف ك��ل��ي��ة  
طور  يف  بلدا  ال�صني  ت��زال  "ال  بكني.  يف 
النمو، لذا فاأن لديها وا�صع املجال للتطور 
على  االكر  التاأثر  ال�صني  فلدى  تنمو،  و 
ا�صعار املنتجات االولية يف رو�صيا و الهند 

و ا�صرتاليا و امريكا الالتينية".
و  م�صتقبال  �صتظهر  كبرة  حت��دي��ات  ثمة 
على الرغم من ذلك يقول االقت�صاديون ان 
على  كبرا  اعتمادا  يعتمد  ال�صني  اقت�صاد 
الت�صدير و اال�صتثمار و لذلك فانه يحتاج 
املحلي  اال�صتهالك  م��ن  مب��زي��د  الت�صجيع 

وهو امر عانت ال�صني كثرا لتقوم به. 
الدولة  تديرها  التي  امل�صارف  انتقاد  ومت 
يف ذلك البلد موؤخرا و ذلك ب�صبب االقرا�ض 
يتم  حني  يف  االأخ���رة،   ال�صنة  يف  املفرط 
امليزانية  م��ن  ال��ق��رو���ض  ب��ع�����ض  حت��وي��ل 
الهروب من  االقرا�ض و  لتمويه  العمومية 

قواعد تهدف اإىل احلد من منو القرو�ض.
يدور  ح��اد  ج��دالٍ   يف  ال�صني  تخو�ض  و   
مع  ال��ع��م��ل��ة  ادارة  يف  ���ص��ي��ا���ص��ت��ه��ا  ح���ول 
االأوروب���ي و  املتحدة و االحت��اد  الواليات 
ال�صني  عملة  بابقاء  بكني  يتهمون  اآخرين 
)الرمبيني( منخف�صة على نحو م�صطنع و 

ذلك لدعم ال�صادرات مما 
ادى اىل فوائ�ض جتارية �صخمة بالن�صبة 
لي�صت  عملتها  ان  ال�صني  وتقول  لل�صني. 
بخ�صة  القيمة اىل ذلك احلد و انها مت�صي 

قدما نحو ا�صالح العملة.
ال�صريع  ال�صني  منو  فاأن  ذلك  عن  بعيدا  و 
�صوف  ال�����ص��ني  ان  ن��ق��ول  ان  اىل  ي��ق��ودن��ا 

ت�صتمر يف املناف�صة القوية 
مع الواليات املتحدة واأوروبا على املوارد 
الكبرة  الفر�ض  توفر  على  و  الطبيعية 

لل�صركات املتلهفة لتطوير �صوقها.
و على الرغم من ان اقت�صادها ال يزال فقط 
جتاوزت   ، االأمركي  االقت�صاد  حجم  ثلث 
املا�صي  ال��ع��ام  املتحدة  ال��والي��ات  ال�صني 
ل�صيارات  ال��ع��امل  يف  �صوق  اأك��ر  لت�صبح 
اأملانيا  اأي�صا  ال�صني   واج��ت��ازت  ال��رك��اب، 
م�����ص��در يف  اأك���ر  لت�صبح  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام 

العامل.
ان ال�صركات العاملية مثل كاتربيلر وجرنال 
اليكرتيك و�صركة جرنال موتورز و�صركة 
دفعا  ت��ب��ذل  غ��ره��ا   ال��ع�����ص��رات  و  �صيمنز 
م�����ص��رف��ا  ل��ل�����ص��ني ح��ي��ث ت��ت��م��ح��ور بع�ض 
االح��ي��ان االب��ح��اث و ال��ت��ط��ورات يف تلك 

ال�صركات.
الذي  ال��وق��ت  ان  العلماء  بع�ض  ي��ق��ول  و 
اقت�صادية  ال�صني فيه نف�صها كقوة  تفر�ض 
لتكون  �صركاتها  فيه  تدفع  وال��ذي  مالية  و 
يف  اك��ر  دورا  لتلعب  ت��ردده��ا  ف��اأن  عاملية 
ال��ن��ق��ا���ض ب�����ص��اأن ال��ت��غ��ر امل��ن��اخ��ي او عن 
البيوت  من  التقليل  بها  يتم  التي  الكيفية 

الزجاجية.
اجتازت ال�صني  الواليات املتحدة يف عام 
2006 لت�صبح اول بلد يف ا�صدار الغازات 
التي  و  ال��زج��اج��ي��ة  ال��ب��ي��وت  ع��ن  املنبعثة 
يعزو العلماء االحتبا�ض احلراري لها، لكن 
لدى ال�صني برامج طموحة للتخفي�ض من 
الوحدات  من  لكل  ت�صتهلكها  التي  الطاقة 
ع�صرين  بن�صبة  و  االنتاجية  االقت�صادية 

باملئة بحلول نهاية عام 2010.
فاأن  ال�صني  عن  ايجاده  مت  ملا  بالن�صبة  و 
ي���زال  ال��ب��ل��د ال  ان  م��ع��ق��د يف ح���ني  االم����ر 
الفردي  الدخل  يخ�ض  ما  يف  ن�صبيا  فقرا 
على  ال��ق��درة  لها  مت�صلطة  حكومة  فلديه  
االقت�صاد  لتحفيز  قا�صية  اج��راءات  اتخاذ 
يف  اال�صتثمار  و  اجلديدة  امل�صاريع  وبناء 

ال�صناعات املعينة.

عن النيويورك تايمز

الصـين تجتـاز اليـابـان لتـصبـح ثـاني أكـبر
 اقتصاد في العالم

ترجمة / عادل العامل

املعزولني  املعدمني  البوؤ�صاء  اأ�صواق  مع  احلال  اإن 
اجتماعيًا ، الذين يحاولون مكافحة اجلوع يوميًا، 
يّت�صم ب�صيٍء من  اأمر ال  اإطعام املعتمدين عليهم،  و 
الالفتة  ال�صاملة  النتائج  اأحد  و  العدل.  و  امل�صاواة 
اأنه  االأط��ف��ال،  و  اجل��وع  عن  درا�صاتنا  يف  لالنتباه 
ه��وؤالء؟  يعمل  مل  م��ا  لطعام  ت��وق��ٍع  م��ن  هناك  لي�ض 
واإذا كان الت�صّول ُيعد اأي�صاُ من االأعمال � و ينبغي 
نف�صيًا  و  بدنيًا  مرهق  و  جمهد  الأن��ه  كذلك  اعتباره 
كل  على  تنطبق  �صاملة  قاعدة  واقعيًا  ه��ذه  ف��اإن   ��
درا�صاتنا  م�صار  يف  التقيناه  جدًا  حمروم  �صخ�ض 

امليدانية. 
راجا�صتان،  م�صّتة يف  ام��راأة  مثاًل، و هي  فمارتي، 
غابات  من  قانونية  غر  ب�صورة  االأ�صجار  تقطع 
قرب قريتها، و حترقها لتح�صل على فحم، و بذلك 

ميكنها حمله و بيعه من دون عناء يف ال�صوق.   
اأن  " لرَن كم �صاأعي�ض، فما  و تقول معلقًة على ذلك 
على  ق��ادرة  غر  �صاأكون  يتحرك،  اأن  بدين  يرف�ض 
هي  كما  و  ج��وع��ًا،  �صاأموت  عندئٍذ  و  الفحم  عمل 
اأتناول  اأين  م�صتوى  اإىل  ان��ح��درت  ف��اإين  احل���ال، 
الن�صاء  م��ن  الكثر  " و  ال��ي��وم.  يف  واح���دة  وجبة 
بالكاد،  اإال  امل�صي  ت�صتطعن  ال  اللواتي  االأرام���ل، 
�صفوح  عند  املا�صية  رع��ي  يف  العمل  اإىل  يتجهن 
ال��ت��الل، اأم���ا اأن��ت��ام��ا يف اأن����درا ب��رادي�����ض، فتذهب 
اإىل الغابة جلمع اخل�صب لتبيعه و النباتات  اأي�صًا 
يف  باالإغماء  مرتني  اأُ�صيبت  لكنها  لتاأكلها،  الرية 
الن�صوة   ه���وؤالء  و  االأح��را���ض.  يف  املا�صي  ال�صهر 

تبداأ  وق��ٌت  �صياأتي  لكن  كبر،  بت�صميم  ت�صمدن 
و  اجل��وع  م��ن  ف��امل��وت  بالهبوط،  معنوياتهن  فيه 

ال�صيخوخة اأمر حتمي.
اإن كبار ال�صن يحتاجون للعمل ب�صرف النظر عما 
اأبنائهم  مع  اأو  منفرد  ب�صكل  يعي�صون  كانوا  اإذا 
الكبار؛ و هم مع هذا بحاجة للم�صاهمة يف معي�صة 
اإنتاجية. و عند عثورهم على عمل،  االأ�صرة بطرٍق 
نظرًا  املحلي،  االقت�صاد  االعتماد على  عليهم  يكون 
و  �صايكولوجيًا  وارد  غ��ر  خ��ي��ارًا  الهجرة  لكون 
للعمل  فر�صًا  تخلق  ال�صباب  النا�ض  فهجرة  ثقافيًا، 
من  للعازبات  و  القرى،  يف  ال�صن  لكبار  بالن�صبة 
اأ�صحاب  لكن  العاجزين،  لالأ�صخا�ض  و  الن�صاء 
اأنهم يف حاجة �صديدة و ال حول  االأعمال يعرفون 
لهم و ال قوة، و لهذا يدفعون لهم اأجورًا قليلة جدًا، 
بع�ض  و  امل�صروب،  و  الطعام،  من  اأكرث  ال  غالبًا  و 
م لهم  الثياب اجلديدة يف كل عام. فالعمل الذي ُيقدَّ
�صئيل االأجر و �صعب بدنيًا، مثل رعي املا�صية عند 
�صفوح التالل القليلة النبات، و قطع الع�صب كعلف، 
و تنظيف زرائب البقر، و جتفيف احلبوب، و جمع 
عماًل  تتطلب  فعاليات  من  ذلك  �صاكل  ما  و  احلطب 
هذا  حتى  و  ا�صتغاللية،  ب��اأج��ور  ُتقاَبل  و  مرهقًا، 
م على الدوام كعمل خري الأنا�ٍض غر منتجني  ُيقدَّ
و غر م�صتحقني، و لي�ض كحاجٍة جلهود هوؤالء و 

لهم حقوق ترتتب على ذلك.
و هذه يف نهاية االأمر هي احلكاية اليومية حلياة 
القا�صم  ال��ع��م��ل  ب��ني  ال��ق��ا���ص��ي  امل��ع��دم��ني : اخل��ي��ار 
للظهر و اخلايل من الكرامة، اأو اجلوع، و مل يكن 
احل�صن  التقاعد  خيار  ثالث،  خيار  من  لديهم  هناك 

ال�صمان  و  امل�صمونة،  الرعاية  و  الراحة،  و  الدفع 
اأو من  الدولة،  قبل  م من  املنظَّ املنا�صب  االجتماعي 

قبل املجتمعات املحلية و العوائل.
اإىل  انحدارها  راجا�صتان عن  كاماال من  تتحدث  و 
تقول  و  امل�صروعة،  غر  امل�صكرات  تخمر  �صغلة 
مبرارة :" َمن �صيعطى عماًل الأرملة؟ كل واحد يفكر 
فقدت  قد  كاماال  كانت  و   ." رج��ل  عن  تبحث  باأنها 
زوجها الذي مات بال�صل و هي �صغرة جدًا، لكنها 
مل ت�صتطع اأن تتفرغ حتى ليوٍم واحد للحزن عليه، 
الثالثة.  ال�صغار  اأطفالها  ُتطعم  اأن  عليها  كان  فقد 
اأر���ض زوجها من قبل اأخيه، و مل  ُط��ردت من  و قد 
اإال  البقر  زرائ���ب  تنظيف  يف  العمل  عليها  يجلب 
فقامت  ال��ب��ائ��ت،  الطعام  م��ن  اأك��رث  ه��و  مم��ا  القليل 
اإىل  اأخ��رًا  حتولت  لكنها  القليلة،  ممتلكاتها  برهن 
نباتات  جتمع  هي  و  امل�صكرة،  امل�صروبات  تخمر 
اأ�صبوع، م�صيفًة  من الغابة و تقوم بتخمرها ملدة 
خطرة،  �صنعة  هذه  و  الطعم.  الذعة  مكونات  اإليها 
الر�صوة بانتظام  اأن تقدم  للقانون، وعليها  خمالفة 
الذين يحت�صدون عند  الفّظون  الرجال  و  لل�صرطة. 
كوخها كلَّ ليلة لي�صكروا هم اأنف�صهم الذين ينبذونها 
فاإنها  اأنها مهيبة و قوية،  بالرغم من  النهار. و  يف 
تبقى امراأة، و ال�صكارى يدفعون لها اأحيانًا اأقل، بل 
امل�صروب  فيها  التي  الفخارية  اأوانيها  يحّطمون  و 

اإذا ما اعرت�صت.
لقد وجدنا اأن معظم الرا�صدين العاجزين مرتبطون 
باأعمال �صعبة ال يرغب فيها اأ�صخا�ض قادرون عليها. 
و قد قابلنا دانو من اأوري�صا و كافا من راجا�صتان، 
و كالهما عاجز، لكنهما يتلقيان الطعام و املاأوى من 

اأخوانهما )حتت �صقف من دون جدران(، يف مقابل 
اأج��ر. و حني يعدو  املا�صية من دون  املاعز و  رعي 
دانو وراء املاعز، تبداأ القروح على �صاقيه بالنزف، 
عموديًا  مبظلة  مُي�صك  اأن  حتى  ي�صتطيع  ال  هو  و 
اأ�صابع  يف  نق�ض  ب�صبب  ذلك  و  املطر  ف�صل  خالل 
من  اأي��ام  بعد  مبّلاًل  البيت  اإىل  يعود  هكذا  و  ي��ده، 
املطر. و عندما نزور دانو، جند ماعزه تعاين من 
بع�ض االأمرا�ض املعدية. و هو متوتر و قلق لي�ض 
فقط الأن املاعز اأ�صحابه الوحيدون، بل و الأنه يف 
حالة موت املاعز، ما الذي �صيح�صل له؟ فاأخوه لن 
اأن ياأمل  ي�صتمر يف اإعطائه الطعام و هو ال ميكنه 
يف اأي عمل اآخر. اأما كافا، فاأكر من دانو، و لديه 
عجز بدين بالوالدة، اإذ اأن �صاقيه مت�صالن معًا، فال 
ي�صتطيع اأن مي�صي، بل يزحف فقط، و يداه مليئتان 
التالل  يف  للرعي  اأخوانه  غنم  ياأخذ  الأنه  بالقروح 

احلجرية يف مقابل الطعام يف بيت اأخوانه. 
اإن االأ�صواق ُتوجد لتمييز هوؤالء النا�ض اإجمااًل من 
الهوام�ض لي�ض فقط يف العمل و االأجور، بل و كذلك 
د، و يجري اإبعاد كبار ال�صن يف  يف الت�صليف املمدَّ
بالت�صليف  طعامًا  يبتغون  حني  بخ�صونة  الغالب 
من  مواد  �صراء  فمحاولة  احلوانيت،  اأ�صحاب  من 
اأما  ال��دوام.  على  مذّلة  جتربة  بالت�صليف  البقالية 
ما  هناك  لي�ض  اأن��ه  فيقولون  احلوانيت،  اأ�صحاب 
اإذ  ال�صن؛  يف  الكبار  ه���وؤالء  �صيعي�ض  ك��م  ي�صمن 
االآخر من دون  العامل  اإىل  ين�صّلوا خل�صًة  اأن  ميكن 

اأن يدفعوا ما عليهم من قرو�ض! 
اأن تتو�صل  العجوز كامبايل ال ميكنها حتى  اأن  بل 
الكرانا  حانوت  من  للطعام  دي��ن  على  للح�صول 

فهي  لذلك  و  ال��دي��ن،  لت�صتحق  ج��دًا  م�صّنة  كونها 
غالبًا ما تنرث امللح على الرز املغلي و تبتلعه هكذا 
اآخ��ر، و  اأي �صيء  اأو  املاء من دون خ�صراوات  مع 
االأمر اأ�صعب على امراأة م�صّنة اأخرى، �صومي، التي 
تقول: " حني كان زوجي حيًا، مل تكن لدينا م�صكلة 
عقليًا.  و هو بطيء  َدي��ن، حتى  على  يف احل�صول 
فالرجل ي�صتطيع اأن ي�صتدين من اأي مكان، و ميكنه 
يرف�صونها  امل��راأة  لكن  النا�ض،  من  كثرًا  ي�صاأل  اأن 
اأ�صحاب احلوانيت يقّيدون  ". و هن جتدَن  ب�صدة 
عليهن اأكرث و يعطونهن اأقل من ا�صتحقاقهن الأنهن 
ن�صاء  تقول  و  ذلك.  على  لالحتجاج  جدًا  �صعيفات 
عازبات اأنه حتى امل�صارف الر�صمية تطردهن، كما 
تفعل الكثر من جماعات العون الذاتي. و اإذا كان 
و  احلوانيت  اأ�صحاب  من  اإطالته  ميكن  الت�صليف 
ممتلكات  لديهم  لي�ض  الذين  لهوؤالء  االأرا�صي  ماّلك 
بالعمل يف  غاليًا  الدفع  على هوؤالء  فاإن  يرهنونها، 
مزارعهم اأو بيوتهم باأجور �صئيلة و �صاعات طوال، 
الواقع  يف  وه��ذا  منهم،  العازبات  الن�صاء  خا�صة 

انبعاث نوع جديد من ال�صخرة الأجل ق�صر.
اإن الكثر من امل�صابني بالعجز ي�صهدون باأنه حتى 
التفكر بالذهاب اإىل الكرانا ) البقالية ( يجهدهم 
منه،الأن  مهرب  من  هناك  لي�ض  هذا  مع  لكن  كثرًا، 
اليومية  احتياجاتهم  من  الكثر  يوفر  ال  الكرانا 
للت�صليف  الوحيد  امل�صدر  اأي�صًا  هو  اإمنا  و   ، فقط 
اأح��ي��ان��ًا، و ل��ه��ذا ي��وا���ص��ل��ون زي��ارت��ه ب��ال��رغ��م من 

االإ�صاءات و املهانة الروتينية التي يلقونها هناك. 

 The Hindu / عن

البؤساء والتسوق والمهانة اليومية
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اقتصاديات

االخيرة

عمق  متثل  ال  خجولة  مازالت  االجانب  امل�صتثمرين  حم��اوالت  اأن  يبدو 
الوطنية  الهيئة  عنها  اعلنت  وان   �صبق  التي  اال�صتثمارية  اخلريطة 
لال�صتثمار والتي ت�صم بني دفتيها عددا من امل�صاريع ال�صرتاتيجية املهمة 
يف خمتلف القطاعات االقت�صادية ، حيث مازالت امل�صاريع املعلنة للتنفيذ 
عليهم توج�صات وعراقيل جتعل  ت�صيطر  الذين  امل�صتثمرين  قدوم  تنتظر 

ازاء خماوف جدية بح�صب ت�صوراتهم .
ولعل من الطبيعي ان اأي م�صتثمر يبحث عن البيئة االآمنة احلقيقة ، وكذلك 
عن حزمة القوانني املرنة التي تعد مبثابة عنا�صر جاذبة قادرة على خلق 
اأق�صى  ، كما ان الو�صع االمني امل�صتقر ميثل  مناخات طبيعية للم�صتثمر 
غر  ظ��روف  يف  للمغامرة  ومنعًا  لراأ�صماله  �صمانًا  امل�صتثمر  طموحات 

طبيعية متقلبة فيها من التداعيات ال�صيا�صية واالمنية ال�صيء الكثر .
الفرتة  وخ��الل  حاليًا  عنها  اعلن  التي  امل�صاريع  ملجمل  ا�صتعرا�ض  ويف 
الذي  للحد  كبرة  ولي�صت  �صرتاتيجية  غ��ر  انها  ن��رى  القادمة  القليلة 
يالزم  التوج�ض  مازال  حيث  النا�ض،  من  االعظم  ال�صواد  طموحات  ميثل 
ت�صكيل  باأزمة  حاليًا  املرتبط  االمني  الو�صع  ه�صا�صة  ب�صبب  امل�صتثمرين 
ت�صبح  حيث   ، العراقي  ال�صارع  على  تذمر  من  تعك�صه  وماقد  احلكومة 
هاتان اجلدلتان ال�صيا�صية واالمنية العقبتني االهم امام ولوج امل�صتثمرين 
فلم   ، العراقية  العمل  �صوق  اىل 
وجمال�ض  ال��وزارات  ملعظم  يت�صن 
امل�صاريع  كامل  اجناز  املحافظات 
املقرة �صمن املوازنة اال�صتثمارية 
تلجاأ   وق��د   ،  2010 احل��ايل  للعام 
لعدم  املقبل  العام  اىل  لتدويرها 
ا���ص��ت��ك��م��ال اج��������راءات االع����الن 

والتنفيذ الفعلي .
وتبقى حركية وفاعلية اال�صتثمار 
ال�صيا�صية  ب��ال��ب��ي��ئ��ة  م��رت��ب��ط��ة 
مبا�صر  ب�صكل  امل�صتقرة  واالمنية 
االجانب  امل�صتثمرين  ان  ذل���ك   ،
اال�صتثمار  اىل  يتطلعون  مثلما 
ذاته  الوقت  يف  فهم   ، العراق  يف 
جتعل  مثالية  لعوامل  متطلعون 
م�����ص��رة اال���ص��ت��ث��م��ار خ��ال��ي��ة من 
والعراقيل  والعقبات  املنغ�صات 
التنفيذ  عملية  دون  حت��ول  التي 
امل�صجعة  ال��ع��وام��ل  ان  وح��ي��ث   ،
غر  من  االخ��رى  اال�صتثمار  على 
وتتال�صى  تنح�صر  االم��ن  عن�صر 
امامه ، فاأن تلك العنا�صر مرتبطة 
تكون  وتكاد  االأمني  باال�صتقرار 
االأهم  املعادلة  ه��ي  اجلدلية  ه��ذه 
القادر على  الناجح  يف اال�صتثمار 
يف  ك���رى  تغير  عملية  اح����داث 
البنى التحتية ، وخلق عملية حركة دوؤوبة للقطاعات االقت�صادية االخرى 

، وال�صيما االنتاجية منها .
ولكن عملية اال�صتثمار املتوقعة يف العراق وبحكم اخلريطة اال�صتثمارية 
امل�صتوى من  كافة تتطلب جهدا عايل  للقطاعات  الفعلية  املعلنة واحلاجة 
الهيئة الوطنية لال�صتثمار وال�صيما يف جمال الرتويج ال�صياحي واعداد 
مع  احلقيقية  امل�صتثمر  خم��اوف  تبدد  ترويجية  اعالمية  خطة  وتنفيذ 
�صرورة اال�صارة اىل تكامل الظروف املثالية لال�صتثمار والتي ال تنف�صم 
والقطاع  واالت�صاالت  النقل  كقطاع  اخرى  اقت�صادية  قطاعات  عن  عراها 

امل�صريف القادر على تلبية متطلبات امل�صتثمرين .
قادرة  امل�صتثمرين نتطلع اىل اجراءات حكومية  لتبديد هواج�ض  و�صعيًا 
على التعامل مع اال�صتثمار كحاجة ملحة النعا�ض االقت�صاد واحداث دورة 
اقت�صادية فاعلة ، مع امكانية حتديد املعرقالت التي قد حتدث اثناء عملية 
لعنا�صر  ثاقبة  روؤي��ة  من  انطالقًا  لها  الناجعة  العالجات  وو�صع  التنفيذ 
ب�صكل  والفنية  امل��ادي��ة  امكاناته  وتوظيف  الوطني  االقت�صاد  وم��زاي��ا 
ال�صركات  ، ال�صيما وان كثرا من كريات  ا�صتثمارية هائلة  يحدث ثورة 
العمل  �صوق  لدخول  اجلاحمة  رغبتها  عن  اعلنت  العاملية  اال�صتثمارية 
العاملية  اال�صواق  مع  االندماج  على  قادرة  واعدة  �صوقًا  كونها   ، العراقية 

االخرى . 

تبقى حركية وفاعلية االستثمار 
مرتبطة بالبيئة السياسية 
واالمنية المستقرة بشكل 
مباشر ، ذلك ان المستثمرين 
االجانب مثلما يتطلعون الى 
االستثمار في العراق ، فهم 
في الوقت ذاته متطلعون 
لعوامل مثالية تجعل مسيرة 
االستثمار خالية من المنغصات 
والعقبات والعراقيل التي تحول 
دون عملية التنفيذ ، وحيث 
ان العوامل المشجعة على 
االستثمار االخرى من غير 
عنصر االمن تنحسر وتتالشى 
امامه ، 

توجس المستثمرين
 عبا�س �لغالبي

ال�م���رص��د االقتص�ادي

طبعت بمطابع المدى
لإلعالم والثقافة والفنون

استطاع/ ليث محمد رضا

الوقود  امام حمطات  ال�صيارات  عادت طوابر 
اأزمة  لترز   ، جديد  ق��دمي  م�صهد  يف  جديد  من 
ت�صكيل  ازم���ة  م��ع  ت��ت��زام��ن  اخ���رى  اقت�صادية 

احلكومة من دون معرفة م�صوغات ذلك.
)امل����دى االق��ت�����ص��ادي( حت���اول م��ن خ���الل هذا 
هذه  ظهور  اأ�صباب  على  ال��وق��وف  اال�صتطالع 

االزمة من جديد.

أهل المعاناة
���ص��ائ��ق ���ص��ي��ارة االج����رة ع���الء ي��و���ص��ف ق���ال : 
ا�صطررت الوقوف �صاعة و ن�صف امام حمطة 
جتهيز الوقود من اجل التزود بالبنزين يف هذا 
ال�صيف احلارق بعد ان اجتازت درجة احلرارة 

ن�صف درجة الغليان و انتظاري ميثل االزمة .
الوقود  اأزم����ة   : م�صطفى  ح�����ص��ني  ق���ال  ف��ي��م��ا 
وب�صكل خا�ض البنزين ظهرت منذ �صهرين و قد 
ا�صطررت ملرات عدة اإىل الوقوف يف الطوابر 
امام حمطات تزويد الوقود، واأ�صاف اأن �صواق 
مركبات االجرة هم االكرث ت�صررًا من الوقوف 
م�صدر  متثل  ال�صيارة  الن  البنزين  طابور  يف 
امام  يق�صونها  التي  االوق���ات  ان  و  لهم  رزق 
الوارد  من  تقلل  خ�صائر  هي  الوقود  حمطات 

اليومي .
بينما قال  اجمد �صادق : انا احاول ان اجنب 
نف�صي االزمة فلطاملا  قمت مبلء خزان �صيارتي 

اخل�صو�صي خوفا من تفاقم االأزمة .
تزويد  حمطات  ا�صحاب  من  عدد  اتفق  و  هذا 
احد  ان  اك��دوا  انهم  اال  املواطنني  مع  ال��وق��ود 
ا���ص��ب��اب االزم����ة ه��و ال��ت��ف��اوت ال��وا���ص��ح بني 
حمطة واخرى من حيث ما متتلكه من الوقود 
الليل  حتى  بالعمل  ت�صتمر  الكرى  فاملحطات 

بينما ثمة حمطات ينفد وقودها عند الظهرة.

وزارة النفط
جهاد  عا�صم  النفط  ل��وزارة  الر�صمي  املتحدث 
قال لنا : ان الطوابر هي ب�صبب زيادة الطلب، 
اال�صتهالك  يف  الزيادة  اىل  ادت  اجلو  فحرارة 
الوزارة  اج���راءات  من  بالرغم   %50 من  اك��رث  
املنتجات  م��ن  امل��واط��ن��ني  احتياجات  لتغطية 

النفطية.
بزيادة  ق��ام��ت  ال�����وزارة  ان   : ج��ه��اد  وا���ص��اف 
�صاعات التجهيز يف حمطات الوقود باال�صافة  
)كرخ  ب��غ��داد  عموم  يف  منفذًا   30 توفر  اىل 
املولدات  الأ�صحاب  ال��وق��ود  جتهز  ور���ص��اف��ة( 

املنزلية.
اهم  احد  تعد  الكهرباء  اأزم��ة  اإن  جهاد:  وتابع 
النها  النفطية  املنتجات  يف  النق�ض  ا�صباب 
ال  ف��امل��واط��ن  عليها،  الطلب  يف  زي���ادة  ت�صبب 
املولدة  الح��اج��ة  و  ���ص��ي��ارت��ه  ب��ح��اج��ة  يكتفي 
املنزلية اليومي، بل يعبئ من حمطة الوقود و 

يعود اإىل املنزل لكي يخزنه حت�صبًا لالزمة .
املواطنني  تطمئن  ال��وزارة  اأن  جهاد:  واأو�صح 
يف  ال��زي��ادة  ال�صتيعاب  التجهيز  ب��اأ���ص��ت��م��رار 
بتجهيز  ال����وزارة  الل��ت��زام  ا�صافة  اال�صتهالك 
كما  اجل��اري  اآب   �صهر  يف  امل��ول��دات  ا�صحاب 
قامت الوزارة بزيادة  متويل ا�صحاب االأفران، 
واأك���د ج��ه��اد: وج��ود جل��ان يف ال���وزارة تتابع 
اللجان  ت��ل��ك  ع��م��ل  وي�صتمر  التجهيز  عملية 
ان  جهاد  ق��ال  كما  الليل  من  متاأخرة  ل�صاعات 
الوزارة ت�صدد على ا�صحاب املولدات لتخفي�ض 

�صعر االمبر الواحد من الطاقة الكهربائية.
و����ص���دد ج���ه���اد ان ال��ق��ل��ق م���ن ح�����دوث ازم���ة 
فهم  اال�صاعات  ب�صبب  املواطنني  اإقبال  ي�صبب 
اال�صاعات  ه��ذه  و  املحطات  اأم���ام  ي��ت��واج��دون 
فالعراق  اال�صتقرار  تريد  ال  جهات  بها  تقوم 

م�صتهدف .

ماذا قال الخبراء؟
اخلبر االقت�صادي د. علي الفكيكي : ان �صبب ازمة 
االقت�صاد  ام��ور  تدير  التي  التوجهات  هي  الوقود 
و   2003 قبل  موجودة  كانت  التي  نف�صها  بالعقلية 
هي عقلية ذات فكر �صمويل حيث ان وزارة النفط و 
منذ 2003 تتابع امل�صتثمرين بالتقدم الن�صاء م�صاٍف 
اقت�صادي  فكر  لها  النفط  وزارة  ان  ل��و  و  نفطية 
حديث ل�صمحت للقطاع اخلا�ض باأقامة م�صاٍف، اإال  
يف  اال  تنتبه  مل  و  قدمية  النفطي  القطاع  ادارة  ان 

2010 حيث بداأت تعطي تراخي�ض ا�صتثمار.
العامة  ال�صركة  ع��ام  مدير  ان  الفكيكي:  واأ���ص��اف 
ت�����ص��رح ���ص��ح��ف��ي قال  ال��ن��ف��ط��ي��ة يف  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 
ان���ه  ي��رى احل��ل يف تقييد ا���ص��ت��راد ال�����ص��ي��ارات و 
ان  يعلم  ان  عليه  و  ال�صمويل  للتخطيط  يعيدنا 
الفعاليات  يف  انتهى  قد  ال�صمويل  التخطيط  زم��ن 
به  االج��در  و  اجلديد  االقت�صاد  بعامل  االقت�صادية 
الفكيكي  ان يبداأ بنف�صه و ال يركب �صيارة. و �صدد 
امل�صايف  مع  تتعامل  اأال  ينبغي  النفط  وزارة  ان   :
كالن�صاط اال�صتخراجي، فامل�صايف �صناعة حتويلية 

مثلها كمثل �صناعة  اال�صمنت و الطابوق.
وكان على وزارة النفط ان ت�صجع القطاع اخلا�ض 
لذلك   ، بذلك  ل��الردن  تعطي  كما  تخفي�صًا  تعطيه  و 
فاخللل لي�ض يف ا�صتراد ال�صيارات بقدر ما هو يف 
االف�صل  ان   : الفكيكي  اكد  و   . النفط  وزارة  م�صار 
بداًل  ممكنًا  ذل��ك  ك��ان  م��ا  ك��ل  حمليًا  النفط  ت�صنيع 
لالقت�صاد  ا�صافية  قيمة  ي�صيف  لكي  ت�صديره  من 
باأنها  بالتباهي  مت�صبثة  النفط  وزارة  لكن  الوطني 
زادت من ت�صدير النفط اىل اخلارج . و بخ�صو�ض 
تابع  ال��وط��ن��ي  االقت�صاد  على  االزم���ة  انعكا�صات 
اداء  جم��م��ل  ع��ل��ى  تنعك�ض  االزم����ة  ان   : الفكيكي 
االنتاج  تكاليف  رفع  خالل  من  الوطني   االقت�صاد 
ماء   قنينة  للعراق، واأن  التناف�صية  القدرة  و خف�ض 
اردنية بعد اجتياز الكمارك تقل 25% عن �صعر قنية 
�صعر  ان  و  املعمل  �صاحة  يف  مطروحة  عراقية  ماء 
الفرات  منطقة  اىل  وا�صلة  ايرانية  طابوقة  ال��ف 
اىل   %10  -  %5 م��ن  بن�صبة  ���ص��ع��رًا   اق��ل  االو���ص��ط 
للمنطقة نف�صها ب�صبب  الف طابوقة عراقية وا�صلة 
باال�صافة  العراقية   النفطية  املنتجات  كلف  ارتفاع 
اىل ارتفاع كلفة الوقود و انقطاع الكهرباء و ارتفاع 
االإدارة  اأ�صتاذ  . فيما قال  العمال  النقل و كلف  كلف 
الله  عبد  احمد  د.  وا���ص��ط  جامعة  يف  االقت�صاد  و 
الوائلي : تتزامن هذه الظاهرة مع ارتفاع درجات 
هذا  ويف  املرمج،  القطع  �صاعات  وتزايد  احل��رارة 
ت��زي��د من  واق��ت�����ص��ادي كبر  نف�صي  ت��اث��ر  ال��زح��ام 
ازمات  م��ن  يعاين  ال��ذي  العراقي  ال�صارع  اح��ب��اط 
اأن  االقت�صادية،  التاثرات  تلخي�ض  كثرة. وميكن 
التوقف ل�صاعات طوال لالنتظار �صيوؤدي اىل تقليل 
االنتظار  ملن هم يف طوابر  الفعلية  العمل  �صاعات 
وبذلك �صينخف�ض االنتاج وتقل االنتاجية.  واأ�صاف 
ال�صعيفة يف  النفو�ض  ا�صحاب  ا�صتغالل   : الوائلي 
الوقود  حمطات  ا�صحاب  م��ع  للتعامل  االم��ر  ه��ذا 
لبيع الوقود يف ال�صوق ال�صوداء وبا�صعار مرتفعة 
كلف  وتزيد  االقت�صادية  املواطن  معانات  من  تزيد 
ارت��ف��اع كلف  ان   : ال��وائ��ل��ي  . وت��اب��ع  احل��ي��اة عليه 
واخلدمات  ال�صلع  كلف  تزايد  اىل  �صيوؤدي  الوقود 
التي تعتمد الوقود يف انتاجها مما يوؤدي اىل تزايد 
ا�صعارها وبالتايل �صي�صب ذلك بتاثره على املواطن 

وب�صكل �صلبي يزيد من معاناته االقت�صادية.

أزمة المشتقات النفطية قديمة جديدة 
تظهر من جديد دونما سابق إنذار!


