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بغداد/ المدى االقتصادي
ان   : ال�سهر�ستاين  ح�سني  النفط   وزي��ر  ق��ال 
البلد مير بو�سع  احلكومة عندما ت�سكلت كان 
امني �سعب ا�ستمر اإىل نهاية عام 2007 ، حيث 
�سهد حت�سنًا يف عام 2008 ، حيث اعلن كثري 
للقدوم  ا�ستعدادها  عن  العاملية  ال�سركات  من 
اىل العراق  ، الفتًا اىل  ان جوالت التناف�س يف 

العامل ت�ستمر من �سنة و ن�سف اىل �سنتني .
موؤمتر  هام�س  على  ال�سهر�ستاين  وا���س��اف 
عملية  ان  م���وؤخ���رًا:  ب��غ��داد  يف  ع��ق��د  �سحفي 
لكن  باجلديدة  لي�ست  العراق  يف  الغاز  ح��رق 
قمنا و منذ  لذلك   ، تقنيًا  يعالج  ان  االمر يجب 
ان  العامل  الكربى يف  ال�سركات  باأقناع  �سنتني 
املال  لنا راأ�س  تاأتي و ت�ساركنا اجلهد و توفر 
و  امل��ح��روق  الغاز  ه��ذا  مع  للتعامل  التقنية  و 
�سيل  �سركتي  من  اإئتالف  اىل  تو�سلنا  بالفعل 
و م�ستيوبي�سي ان يوقعوا معنا اتفاقية يكون 
و   %49 لل�سركتنًي  و  ال�سركة  يف   %51 للعراق 
ان يتعاملوا مع هذا الغاز املحروق باأ�سرع  و 

قت ممكن .
مع  مبدئيًا  انتهينا   : ال�سهر�ستاين  ت��اب��ع  و 
االن  و  االتفاقية  مبادئ  على  ال��وزراء  جمل�س 
جمل�س  على  �ستعر�س  ال��ق��ادم��ة  االي���ام  خ��الل 
الوزراء و ننتهي منها و تكون اكرب �سركة غاز 
يف العامل هي امل�سوؤولة ان تعاوننا باأيقاف هذا 

اخلرق .
اج���راءات  ات��خ��ذن��ا   : ال�سهر�ستاين  واأو���س��ح 
اال�ستخراج  حقول  يف  يحرق  فالغاز  اخ��رى 
ات�سلنا  االن  و  م��ت��ب��اع��دة  م��ن��اط��ق  يف  ه��ي  و 
ب��ال�����س��رك��ات ان ت���اأت���ي و ت��ب��ن��ي حم��ط��ات يف 
اال���س��ت��ف��ادة من  لنا  يتيح  م��ا  م��واق��ع احل��ق��ول 
و  ت�سفيته  ننتظر  ان  من  ب��داًل  مبا�سرًة  الغاز 
و  الوطنية  ال�سبكة  يف  ت��وزي��ع��ه  و  جتميعه 
ياأخذ وقتًا طوياًل و حتتاج جهدًا  اي�ساله مما 
و  طوياًل  وقتًا  تاأخذ  اأي�سًا  وراأ�سمااًل  خربة  و 
نحن ن�سعى الخت�سار هذا الوقت.. ففي حمطة 
بزركان �سنبني حمطة كهرباء الخذ الغاز الذي 
يحرق يف حمطة القرنة االن نحن نتفاو�س مع 
ياأخذ جزءًا من  لكي يجلب معداته و  م�ستثمر 
الكهربائية  الطاقة  لتوليد  املحروق  الغاز  هذا 

على ان  تربط بال�سبكة الوطنية و�سنكرر هذه 
حدود  كلها  ه��ذه  و   ، ع��دة  مواقع  يف  التجربة 
ق�سرية االجل و احلل اجلذري هو يف جمع كل 
الغاز و معاملته و تفكيك مكوناته و اال�ستفادة 

الكهربائية  للمحطات  ج��اف  كغاز  �سواء  منه 
امل�ستقات  و  البرتوكيمياويات  و  لال�سمدة  او 
االخ��رى و هذا جهد وطني يكلف اكرثمن 10 

اىل 15 مليار دوالر .  

لي�س  ال��ع��راق  ان  اىل  ال�سهر�ستاين  ا���س��ار  و 
ال��دول االخرى  الغاز بل  البلد االول يف حرق 
الغاز  اخ��رى حت��رق  اي��ران و دول  و  كرو�سيا 
جمع  عملية  الن  ال��ع��راق  يف  ي��ح��رق  اك��رثمم��ا 

الغاز مكلفة و يف بع�س الظروف غري جمدية 
عندما يكون حقاًل بعيدًا و كميته قليلة .

ق���ال  االي���������راين  ب���اخل���ط  ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  و يف 
ال�سهر�ستاين : بناء على طلب اجلانب االيراين 
لل�سماح له مبد انبوب على االرا�سي العراقية 
االيراين  بالغاز  اخرى  ودول  �سوريا  لتزويد 
ونحن وافقنا على ذلك ملا فيه م�سلحة العراق 
ب�سكلني ال�سكل االول هو ان اي غاز ي�سدر من 
خالل االرا�سي العراقية �سياأخذ العراق اجور 
نقل هذا الغاز فهناك فائدة للعراق و ثانيًا اننا 
بلغناهم ان يكون االنبوب بال�سكل الذي يكفي 
وجود  حالة  يف  ال��ع��راق  قبل  من  ال�ستخدامه 
ف��ائ�����س م��ن ال��غ��از االم���ر ال���ذي ي��وف��ر للعراق 
انابيب  منظومة  لبناء  ال����دوالرات  م��ل��ي��ارات  
العراق �سيئًا واإمنا  الن هذا االنبوب مل يكلف 
ارا�سيه  عرب  الغاز  نقل  اجور  �سياأخذ  العراق 
ا�ستخدام  مقابل  كلفة  اي  يدفع  ان  دون  م��ن 
حجم  ت��در���س  الفنية  اللجان  واالن  االن��ب��وب 
ان  ميكن  ال��ذي  املمر  و  وموا�سفاته  االنبوب 
لديها  ال��وزارة  ان  ال�سهر�ستاين  ي�سلكه.  واكد 
خطة �ساملة مد جمموعة انابيب نفط وغاز و 
�ستكون للعراق حزمة انابيب رئي�سة متر اىل 
ال�سرق من نهر دجلة من الب�سرة اىل بغداد و 
مع  غربًا  و  تركيا  اىل  �سمااًل  بغداد  من  ثم  من 

االنبوب احلايل اىل �سوريا .
ونحن االن ب�سدد و�سع اخلطة اال�سا�سية ملد 
االنابيب العراقية �سيكون هذا االنبوب اإ�سافيًا 
العراقي و عمليًا مل يكلف  اىل جانب االنبوب 
و  جديدة  م�ساحات  اي  العراق  االنبوب  ه��ذا 

امنا �سيكون باملمر النفطي العراقي.
الوقت  الثالثة فنحن يف  الفائدة  اأما  واأ�ساف: 
احلا�سر لي�س لدينا من الغاز ما يكفي لت�سغيل 
املحطات  لذا بع�س  الكهربائية و  املحطات  كل 
ت�ستخدم النفط اال�سود بكلفة العالية يف الوقت 
اتفقنا مع  لذلك  كلفة  اقل  الغاز  ا�ستخدام  الذي 
الغاز  احتاج  اذا  العراق  ان  االي��راين  اجلانب 
باأخذ  االف�سلية  و  االولوية  له  تكون  االيراين 
م�ساريع  اكتمال  موؤقت حلني  ب�سكل  الغاز  هذا 
الغاز العراقية ليتحول العراق اىل م�سدر مهم 

للغاز.

الشهرستاني: العراق تعاقد مع كبريات الشركات 
الستثمار الغاز

بغداد/ علي الكاتب 

اال�سواق  واغ��راق  الع�سوائي  اال�سترياد  ازدي��اد  ظاهرة 
لت�سبح  املنا�سئ  �ستى  من  امل�ستوردة  بالب�سائع  املحلية 
لل�سلع  اال�سترياد  منافذ  واهم  اكرب  من  العراقية  ال�سوق 
والب�سائع التي تكون يف الغالب غري مطابقة للموا�سفات 
واجلودة والتي تكون مرفو�سة يف معظم دول اجلوار ، 
ويف ذلك خماطر �ستى على االن�سان يف ا�ستهالك الب�سائع 
ال�سناعة  على  وم�سار  والتالفة  اجل��ي��دة  غ��ري  وال�سلع 
وت�سريح  ال�سناعية  التنمية  عجلة  وت��وق��ف  الوطنية 
اعداد كبرية من العمال ب�سبب خروج املعامل االهلية من 
املناف�سة مقارنة باملنتج امل�ستورد ،ما يعني مواجهة اكرب 
امل�سكالت االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية يف الوقت 

احلا�سر وهي م�سكلة البطالة. 
وقالت الباحثة االقت�سادية  الدكتورة �سمرية عبد املجيد 
التاأثريات   اأن  ال��ع��راق��ي:  امل�ستهلك  حماية  جمعية  يف 
بعد  كبري  بنحو  �سناعتنا  ارهقت  الظاهرة  لهذه  ال�سلبية 

االنفتاح على اال�سواق العاملية واالقليمية واال�سترياد غري 
املنظم لل�سلع والب�سائع  وبا�سعار خمف�سة ،وان كانت يف 
اال�سواق  جميع  يف  متوفرة  رخي�سة  �سلع  توفر  الظاهر 
من  امل��ح��دود  الدخل  ذوي  من  الب�سيط   امل��واط��ن  بامكان 
�سرائها ،اال انها من جانب اخر لها تبعات �سلبية خطرية 
على ال�سناعة املحلية واالقت�ساد الوطني وبالتايل يكون 
تاثريها غري مبا�سر على املواطن العراقي وان كان ال يعلم 

بها اأو ال يح�سها ب�سورة مبا�سرة. 
فيما قال ا�سعد ظاهر �ساحب احد معامل دباغة اجللود يف 
اإن �سناعة اجللود  بغداد:  ال�سناعية يف  منطقة عويريج 
حتى  �سابقا  بها  متر  مل  حرجة  بظروف  متر  العراق  يف 
يف حقبة العقوبات االقت�سادية على ال�سعب العراقي يف 
واحلماية  الدعم  فقدت  ان  بعد  املا�سي  القرن  ت�سعينيات 
حال  حالها  امل�����س��ت��وردة،  ال�سلع  مناف�سة  يف  ال��دول��ة  م��ن 
التعرفة اجلمركية  ال�سناعات االخرى وغياب  الكثري من 
ا�ستطاعة  ع��دم  اىل  ادى  ،مم��ا  امل�ستوردة  الب�سائع  على 
برغم  امل�ستوردة  نظريتها  مناف�سة  من  اجللدية  منتجاتنا 

ماعرفت به �سناعتنا اجللدية من جودة وموا�سفات جيدة 
مقارنة بامل�ستورد الذي يكون يف الغالب من نوعيات غري 

جيدة . 
يف  االنتاجية  ال�سناعات  ا�ستاذ  العبديل  ناظم  الدكتور 
كلية الزراعة قال:ان ال�سناعة اجللدية الوطنية بامكانها  
متى  امل�ستوردة  ال�سلع  مع  املناف�سة  �ساحة  اىل  ال��ع��ودة 
انعا�س هذا  ال�سرورية يف  امل�ستلزمات  توفرت جملة من 
القطاع االنتاجي واالقت�سادي احليوي املهم  منها امتالك 
لدعم  �سرتاتيجية   وو���س��ع  احل��دي��ث��ة   ال�سناعة  ادوات 
امل�ساريع ال�سناعية خا�سة تلك ذات اجلدوى االقت�سادية 
الكثري من امل�سكالت االقت�سادية  يف  التي ت�سهم يف حل 
ظل التحوالت التي طراأت  على �سوق ال�سناعة والتجارة 
يف العراق ،ف�سال عن ت�سكيل جلنة  حكومية  مكونة من  
عدد من اخلرباء املتخ�س�سني يف الوزارات واملوؤ�س�سات 
احلكومية ذات العالقة وممثلي املنظمات غري احلكومية 
ال�سناعية  واالحت����ادات  ال�����س��اأن  بهذا  املهتمة  وال��دول��ي��ة 
اعداد  مهمتها  العراقية  ال�ساحة  يف  الفاعلة  واالقت�سادية 

من  واحلد  الوطني  املنتج  بحماية  يقوم  قانوين  ت�سريع 
اغراق ال�سوق بالب�سائع امل�ستوردة  وو�سع القيود عليها 
،وكذلك  الوطنية  لل�سناعة  احلياة  اع��ادة  اجل  من  ،وذل��ك 
فيها تو�سيح  يتم  ال�سياق  درا�سة متكاملة  يف هذا  اعداد 
وتهيئة  الراهن  الظرف  يف  املحلية  ال�سناعة  ماحتتاجه 
بعد  الوطنية  لل�سناعة  احلياة  الإع��ادة  املنا�سبة  املناخات 

�سنوات عجاف ا�سهمت يف �سعفها اىل حد كبري . 
ال�سترياد  اآل��ي��ات  و�سع  كذلك  ال�سروري  من  اأن  وت��اب��ع: 
ال�سلع والب�سائع مع و�سع حمددات لتلك ال�سلع التي يوجد 
وال�سرائب  الر�سوم  وفر�س  حمليا  املنتج  من  نظريها 
املحلي  للمنتج  مناف�ستها  عدم  �سمان  اجل  من  الكمركية 
لفحو�سات  امل�ستوردة  ال�سلع  جميع  اخ�ساع  اهمية  ،مع 
التقيي�س وال�سيطرة النوعية،ومقابل ذلك تقدمي ت�سهيالت 
املتطورة واحلديثة  االنتاجية  املكائن واملعامل  ال�سترياد 
وفق  على  ت�سديدها  يتم  مي�سرة  �سناعية  قرو�س  ومنح 
ي�سمن  مبا  ال�سناعيني  حاجة  مع  يتنا�سب  زمني  ج��دول 

ت�سجيعهم على اال�ستمرار يف م�ساريعهم ال�سناعية.

اقتصاديون : ظاهرة اإلغراق السلعي أثرت سلبًا على الصناعة المحلية
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بدرجة  الطاقة حتظى   ان  قطاعات  وا�سار اىل 
ك��ب��رية م��ن االأه��م��ي��ة وال��رتك��ي��ز م��ن احلكومات 
متوا�سلة  تطورات  و�سهدت  اخلا�س  والقطاع 
امل�ساريع  وق��ي��م��ة وع���دد  ح��ج��م  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
اجلديدة مبينًا انها �سهدت تطورات على م�ستوى 
بدوره  اخ��ذ  ال���ذي  العميقة  امل��ي��اه  م��ن  االإن��ت��اج 
اكت�سافات  يف   هائل  تطور  اإىل  لي�سل  يت�سع 
قطاعات  اأظ��ه��رت  فيما   وا�ستخداماته،  ال��غ��از 
الطاقة مقاومة كبرية جلميع عوامل وم�سببات 
ا�ستمرت  حيث  العاملية  االأزم��ة  خ��الل  الرتاجع 
العمل،  يف  واملمنهجة  املدرو�سة  اال�ستثمارات 
موؤكدًا ان عوائد القطاع عملت على التخفيف من 
االقت�سادية  القطاعات  جميع  على  االأزم��ة  حدة 
والدعم  االإنفاق  ال�ستمرار  نتيجة  وذلك  واملالية 

احلكومي املتنوع.
على  ي�ستمر  ال��ت��ن��ام��ي  ان  اىل  ال��ت��ق��ري��ر  ول��ف��ت 
جديدة  �سراكات  لتولد  ب�سقيها  الطاقة  قطاعات 
�سركات  م��ع  الطاقة  ق��ط��اع  مكونات  ال�ستثمار 
حملية واإقليمية ودولية، ومتثل هذه ال�سراكات 
احد اأنواع التحول والتاأقلم مع تاأثريات االأزمة 
تقليل خماطر  ال�سراكات يف  ت�سهم  املالية حيث 
املرتاكمة  اخل��ربات  من  واال�ستفادة  اال�ستثمار 
ل���دى ال�����س��رك��ات امل��ت��ع��اق��دة واحل�����س��ول على 
التمويل  قنوات  النح�سار  نظرا  داخلي  متويل 
قطاع  ب��ق��اء  م��ن  ال��رغ��م  على  تكاليفها  وارت��ف��اع 
قنوات  م��ن  امل�ستهدفة  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ال��ط��اق��ة 
التمويل، وتعك�س هذه التطورات قدرة اإنتاجية 
باالإ�سافة  اكرب  ب�سكل  لفر�س  وا�ستغالل  اأعلى 
والتوقيت  ال��زم��ن  ع��ام��ل  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  اإىل 
ت�سارعا  ت�سهد  الطاقة  قطاعات  اأن  وخ�سو�سا 
كبريا على اآليات طرق االإنتاج وتو�سعا وتناميا 

لطرق اال�ستهالك.
التطورات  م��ن  ال��رغ��م  على  ان��ه  التقرير  واك���د 
ال���ت���ي واجهت  ك���اف���ة  وال�����س��ل��ب��ي��ة  االي��ج��اب��ي��ة 
القطاعات االأ�سا�سية وال�سرتاجتية ومن �سمنها 
للمزيد  تت�سع  مازالت   اأنها  اإال  الطاقة،  قطاعات 
الغاز  اإنتاج  جمال  يف  اال�ستثمارية  الفر�س  من 
الن�ساط  وترية  ا�ستمرار  وكذلك  وا�ستخداماته 
لدى القطاع ال�سناعي الذي يعد احد خمرجات 
قطاع الطاقة، يف املقابل فان قطاع الطاقة الزال 
الكبرية  لال�ستثمارات  كبرية  بجاذبية  يحتفظ 
الطاقة  قطاع  على  اك��رب  تركيزا  �ست�سهد  التي 
وتزايد  الطلب  تنامي  م��ع  متا�سيا  التقليدية 
الت�سريعات املنظمة وحت�سن قابلية اال�ستخدام 
وتنوعها باالإ�سافة اإىل الطلب الكبري على قطاع 
با�ستخدام  كان  �سواء  الكهربائية  الطاقة  توليد 
اأ�سبح  وال��ذي  الغاز  واأخ���ريا  النفط  اأم  الفحم 
لدى  واخلا�س  العام  للقطاعني  ال�ساغل  ال�سغل 

الدول كافة.
وراأى التقرير ان عامل املرونة يبقي على اخلطط 
وامل�ساريع املنوي تنفيذها من اأهم العوامل التي 
ت�سهم يف التقليل من تاأثريات الرتاجع وال�سغط 
الكوارث  با�ستثناء  م�سبباتها،  عن  النظر  بغ�س 
وتعد  ب��ه��ا،  ال��ت��ن��ب��وؤ  مي��ك��ن  ال  ال��ت��ي  الطبيعية 

عوامل ا�ستمرار الطلب وتنامي م�سادر االإنتاج 
وارتفاع العوائد املتاأتية وارتفاع الوعي بطرق 
ال�سرتاتيجية  القطاعات  من  جتعل  اال�ستهالك 
تارة  اال�ستقرار  وعامل  ت��ارة  لالقت�ساد  املحفز 

اأخرى.

قطاع  في  االحداث  أهم  التقرير  وحدد 
النفط والغاز في منطقة الخليج العربي 

على الشكل التالي :
يف االإمارات َعَقد  رئي�س وزراء رو�سيا فالدميري 
جمموعة  م�����س��وؤويل  ك��ب��ار  م��ع  اجتماعا  ب��وت��ني 
�سيت�سني،  ايغور  بح�سور   مو�سكو  يف  الهالل 
ورئي�س  ال���رو����س���ي،  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
من  ون��خ��ب��ة  رو���س��ن��ف��ت،  ���س��رك��ة  اإدارة  جمل�س 
يف  الرو�سية  الهيئات  وممثلي  التنفيذيني  كبار 
واخلدمات  والتمويل،  والغاز،  النفط  قطاعات 
يف  ال��ه��الل  جمموعة  مثل  حيث   ، اللوج�ستية 
االإدارة، حميد جعفر،  االجتماع  رئي�س جمل�س 

و املدير التنفيذي للمجموعة بدر جعفر.
 واأع��رب  بوتني عن دعمه للتعاون املتزايد بني 
الرو�سية،  ون��ظ��ريات��ه��ا  االإم��ارات��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
اتفاقية م�سروع م�سرتك يف  اأول  باإبرام  م�سيدًا 
قطاع اال�ستك�ساف واالإنتاج يف وقت �سابق من 

العام احلايل بني �سركتي رو�سنفت و�سركة نفط 
الهالل، التابعة ملجموعة الهالل. 

�سركة  اأك���رب  رو�سنفت  �سركة  تعتزم  ذل��ك  اىل 
مليون   630 ا�ستثمار  رو�سيا  يف  النفط  الإنتاج 
دوالر يف م�سروع م�سرتك مع �سركة نفط الهالل 
االإماراتية للتنقيب عن الغاز الطبيعي يف ال�سرق 
اآيار ان�سمت رو�سنفت اإىل نفط  االأو�سط، ويف 
يف  ال�سارقة  اإم��ارة  يف  للغاز  امتياز  يف  الهالل 
اأول م�سروع لل�سركة الرو�سية باملنطقة، وتهدف 
 2013 يف  االإنتاج  لبدء  الهالل  ونفط  رو�سنفت 
 70 ب��زه��اء  احتياطياته  تقدر  ال��ذي  احلقل  م��ن 
الغاز و16 مليون طن من  مليار مرت مكعب من 
مكثفات الغاز، كما �ستقوم �سركة التكنولوجيات 
 500 ب�سخ  الهالل  نفط  و  احلكومية  الرو�سية 
م�سرتك  ا�ستثمار  ���س��ن��دوق  يف  دوالر  مليون 
لتطوير م�سروعات نقل يف رو�سيا، ومن املتوقع 
حيث  �سوت�سي  يف  اأيلول  يف  ال�سندوق  اإطالق 

من املنتظر اأن يوقع الطرفان االتفاق.
اآ�سيا  الفجرية  �سركة  تتجه  اآخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
للطاقة التي متلك انرتنا�سونال باور الربيطانية 
وماروبيني اليابانية ح�سة فيها تد�سني حمطة 
االإم���ارات  يف  دوالر  مليار   2.8 بقيمة  كهرباء 
التي  املحطة  ه��ذه  ق��درة  وتبلغ  ال��ع��ام.  بنهاية 

تهدف لتوليد الكهرباء وحتلية مياه البحر األفي 
الإمارة  ال�سرقي  ال�ساحل  و�ستغذي  ميغاوات 
العامل  يف  ميناء  اأكرب  ثالث  يقع  حيث  الفجرية 

لتزويد ال�سفن بالوقود.
بخطاب  هاليربتون  �سركة  ف��ازت  العراق  ويف 
�سل  ت��ق��وده  ك��ون�����س��ورت��ي��وم  م��ع  للعمل  ن��واي��ا 
وهو  العراق  جنوب  يف  جمنون  حقل  لتطوير 
ال��ع��امل، ومبوجب  النفط يف  ح��ق��ول  اأك���رب  م��ن 
اأعمال  ه��ال��ي��ربت��ون  ���س��ت��دي��ر  ال��ن��واي��ا  خ��ط��اب 
التطوير بامل�سروع بالتعاون مع �سركة مقاويل 

احلفر )نابورز( و�سركة احلفر العراقية.
النهائية  املوافقة  ينتظر  م��ازال  العقد  اأن  يذكر   
ال��ع��راق��ي��ة امل��خ��ت�����س��ة، وين�س  ال�����س��ل��ط��ات  م��ن 
الت�سغيل  عمليات  �ستقود  �سل  اأن  على  االتفاق 
ومتلك ح�سة 45 يف املئة وان �سريكتها �سركة 
على  �ستحوز  احلكومية  املاليزية  برتونا�س 
ح�سة  العراقية  واحلكومة  املئة  يف   30 ح�سة 
25 يف املئة يف كل الرتاخي�س املتعلقة باحلقل. 
 45 من  االإن��ت��اج  زي��ادة  تعتزم  اأنها  �سل  وتقول 
 1.8 يبلغ  م�ستهدف  م�ستوى  اإىل  برميل  األ��ف 

مليون برميل يوميا.
من جهتها اأعلنت �سركة احلفر العراقية التابعة 
نفطية منذ  بئرا  النفط اجناز حفر 35  ل��وزارة 
ب��داي��ة ال��ع��ام احل���ايل ب��اال���س��رتاك م��ع �سركات 
عاملية يف مناطق متفرقة من البالد، حيث انتهت 
مناطق  يف  نفطية  بئرا   35 حفر  م��ن  ال�سركة 
عمليات  واأن  وجنوبيها،  البالد  وو�سط  �سمال 
فرن�سية  �سركات  م��ع  ب��اال���س��رتاك  مت��ت  احل��ف��ر 
متخ�س�سة  اأخ���رى  جن�سيات  وم��ن  واأمريكية 
حاليا  ال�سركة  وتعمل  االب���ار.  حفر  اأع��م��ال  يف 
على حت�سني الكفاءة االإنتاجية يف جمال احلفر 
التي  العاملية  ال�سركات  مع  النفطية  واخلدمات 
االأوىل  الرتاخي�س  جولتي  بعد  البالد  دخلت 
�سهر  خ��الل  اأجن��زت  ال�سركة  اأن  كما  والثانية، 
حقل  يف  االأوىل  ال��ب��ئ��ر  ح��ف��ر  امل��ا���س��ي  مت���وز 
جنوبي  قار  ذي  مبحافظة  النفطي،  النا�سرية 
يف  اآب��ار  حفر  من  االنتهاء  ب�سدد  وهي  البالد، 

حقل اللحي�س مبحافظة الب�سرة.
اأما يف قطر فاإن �سركة راأ�س غاز القطرية اأوىل 
�سحناتها الفورية من الغاز الطبيعي امل�سال اإىل 
مرفاأ �ساينز للغاز الطبيعي امل�سال يف الربتغال، 
املا�سي  االثنني  ي��وم  ال�سحنة  ت�سليم  مت  حيث 
املرفاأ  يف  انرجيا  جالب  ل�سركة  تابعة  ل�سركة 
ال�سركة  حتدد  ومل  )الديبل(،  الناقلة  بوا�سطة 
قيمة  اأو  امل�سال  الطبيعي  ال��غ��از  �سحنة  حجم 
ال�سفقة، ورا�س غاز م�سروع م�سرتك بني قطر 
للبرتول واك�سون موبيل وهي احدى �سركتني 
اأكرب  قطر  يف  امل�سال  الطبيعي  ال��غ��از  الن��ت��اج 
دولة م�سدرة للغاز امل�سال و�ساحبة ثالث اأكرب 

احتياطيات من الغاز الطبيعي يف العامل.
ويف الكويت عقدت �سركة برتامينا االندوني�سية 
اتفاقا مبدئيا مع �سركة برتول الكويت العاملية 
لبناء م�سفاة جديدة يف اندوني�سيا بطاقة 200 
و�ست�ساعد  يوميا،  برميل  األ��ف   300 اإىل  األ��ف 

الوقود  �سحنات  خف�س  يف  اجلديدة  امل�سفاة 
ووق��ود  للبنزين  م�ستورد  اأك���رب  اإىل  املتجهة 
الديزل يف ا�سيا. وال ت�ستطيع امل�سايف القائمة 
تلبية الطلب يف اندوني�سيا �ساحبة اأكرب اقت�ساد 
اأية  اإن�ساء  يتم  مل  حيث  ا�سيا  �سرق  جنوب  يف 
م�سفاة جديدة منذ 1995، ويف ال�سهر املا�سي 
الكويتية  البرتول  موؤ�س�سة  اأن  عن  الك�سف  مت 
دوالر  مليارات  وت�سعة  ثمانية  بني  �ست�ستثمر 
لبناء امل�سفاة اجلديدة. و�سركة برتول الكويت 
ملوؤ�س�سة  بالكامل  مملوكة  وح��دة  هي  العاملية 

البرتول الكويتية.
من جهة ثانية، تعتزم الكويت تطوير م�سروعات 
مليار  بنحو35  قيمتها  تقدر  النفط  قطاع  يف 
دوالر يف اإطار خطتها الرباعية لتنمية القطاع، 
حيث اأن هذه اال�ستثمارات �ست�سمل بناء م�سفاة 
ال��ك��وي��ت وتطوير  ال��ن��ف��ط يف  ل��ت��ك��ري��ر  راب��ع��ة 
الطاقة  �سريفع  مم��ا  القائمة  الثالثة  امل�سايف 
خفيفة  اأن���واع  اإن��ت��اج  م��ن  وميكنها  االإن��ت��اج��ي��ة 
يف  النظيف  الوقود  م�سروع  �سمن  الوقود  من 
من  اثنتني  طاقة  امل�سروع  و�سريفع  الكويت. 
برميل  األ��ف   730 من  القائمة  الثالثة  امل�سايف 

اإىل 800 األف برميل يوميا.
�سركتا  ت���وؤج���ل  اأن  ي��ت��وق��ع  ال�����س��ع��ودي��ة  ويف 
م�سروع  افتتاح  و"�سل"  ال�سعودية"  "ارامكو 
هيو�سنت  يف  اآرثر"  "بورت  م�سفاة  تو�سعة 
اأكرب  ي��ع��د  ال���ذي  االأم��ري��ك��ي��ة  تك�سا�س  ب��والي��ة 
املتحدة  الواليات  يف  للتكرير  جممع  واأ�سخم 
االأمريكية اإىل نهاية العام القادم 2011 ب�سبب 
الوقت  امل�����س��روع يف  م��راف��ق  ا���س��ت��ك��م��ال  ع���دم 
باالأزمة  البناء  عمليات  تاأثر  اإىل  نتيجة  املحدد 
االأمريكي  االقت�ساد  ج�سد  �سربت  التي  املالية 
بع�س  تقدم  واأنهكت  املا�سيني  العامني  خ��الل 
املقرر  من  وك��ان  الكبرية.  ال�سناعية  امل�ساريع 
اأن يدخل امل�سروع اجلديد مرحلة االإنتاج نهاية 
العام احلايل 2010، بيد اأن عقبات اعرتت عمل 
املقاولني خالل العامني املا�سيني ب�سبب تبعات 
اإنرتبرايز"  "موتيفا  املالية دفعت �سركة  االأزمة 
ال�سعودية  اأرام��ك��و  �سركتي  م��ن  لكل  اململوكة 
متديد  اإىل  الهولندية  الربيطانية  اأوي��ل  و�سل 
فرتة ت�سليم امل�سروع اإىل نهاية عام 2011 بناًء 

على طلب ال�سركات املنفذة للتو�سعة.
املياه  اأع��م��ال  �سركة  ك�سفت  اآخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
اإنرتنا�سونال"  ب��اور  "اأكوا  الدولية  والطاقة 
حتلية  مل�ساريع  مطورة  �سعودية  �سركة  وه��ي 
على  ا�ستحواذها  اأن  ال��ط��اق��ة،  وت��ول��ي��د  امل��ي��اه 
على  ال�سركة  �سي�ساعد  عمان  كهرباء يف  حمطة 
حتقيق خطتها ال�سخمة الإنتاج الكهرباء واملياه 
ال�سركة  ح�سول  فبعد  وخ��ارج��ه��ا،  اململكة  يف 
العمانية  ال�سلطات  من  النهائية  املوافقة  على 
 "1 "بركاء  حمطة  م��ن   %58 على  لال�ستحواذ 
اإجمايل  اإىل  االأ�سول  قاعدة  �ست�سل  عمان  يف 
مرت  ماليني  و5  الطاقة  من  ميغاوات   30،000
عام  بحلول  امل��ح��الة  امل��ي��اه  م��ن  يوميا  مكعب 

.2014

تقرير: القطاعات الستراتيجية تجدد نشاطها 
بعوامل الضغط واألزمات

تعد الدورات االقتصادية بشقيها االيجابي والسلبي وخالل فترات االنتعاش وفترات التراجع بمثابة المنشط والمنظم للقطاعات الستراتيجية واألساسية وتخرج في 
معظم  الظروف متماسكة وقادرة على التأقلم مع تأثيرات األزمات ومسبباتها. وذكر تقرير للطاقة تصدره شركة نفط الهالل أن أهمية تلك القطاعات تبقيها على  
استعداد الستغالل الفرص كافة لتحقيق  األهداف خالل فترات االنتعاش وفترات التراجع أيضا، وعلى ما يبدو فإن العالقة بين القطاعات الستراتيجية وفي مقدمتها 
قطاع الطاقة بشقيه التقليدي والمتجدد وبين مواجهة الضغوط واألزمات المتتالية هي عالقة طردية خالل فترات االنتعاش وعكسية خالل فترة التراجع والكساد.

الشارقة / خاص بالمدى االقتصادي
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طوكيو / وكاالت

�سيارة  مليون  اأكرث من  ا�ستدعاء  اأعلنت تويوتا 
يف  خلل  وج��ود  الحتمال  املتحدة  ال��والي��ات  يف 

نظام التحكم يف املحرك.
كوروال  ه��ي  اال�ستدعاء  ي�سملها  التي  وال��ط��رز 
و   2005 ب��ني  �سنعها  ج��رى  ال��ت��ي  وم��ات��رك�����س 

.2008
اإن  اليابانية  ال�سيارات  �سناعة  �سركة  وقالت 
تتعلق"  اأن��ه��ا  "يزعم  امل���وؤك���دة  غ��ري  احل����وادث 
ا�سابة  عنه  جنمت  منها  ح��ادث��ا  واإن  بامل�سكلة 

طفيفة.
 700 ت��وي��وت��ا  ا���س��ت��دع��ت  امل��ا���س��ي  ال�سهر  ويف 
عدد  ويبلغ  العامل  اأرج��اء  �ستى  من  �سيارة  األ��ف 
 10 املا�سي  ال��ع��ام  ا�ستدعتها  التي  ال�سيارات 

ماليني �سيارة.
امل��ا���س��ي عن  ال�سهر  ا���س��ت��دع��اءات  وق���د جن��م��ت 
وجنمت   ، املحرك  ويف  القيادة  عجلة  يف  خلل 

اال�ستدعاءات التي �سبقتها ب�سبب وجود م�ساكل 
اال�ستدعاء  وي�����س��م��ل  ال�����س��رع��ة.  دوا����س���ات  يف 
اال�سواق  يف  بيعت  �سيارة  مليون   1.1 االخ��ري 

االمريكية.
ف�سل املحرك

التحكم يف  وقد ينجم عما ت�سميه تويوتا نظام 
املحرك حدوث �سرخ يف نقاط اللحام يف بع�س 

االجزاء الكهربائية.
واإذا حدث ال�سرخ فاإن املحرك لن يدور، اأو "يف 
عدد حمدود من احلاالت قد يتوقف املحرك اأثناء 

قيادة ال�سيارة".
وقال �ستيف �سانت اجنلو كبري م�سوؤويل اجلودة 
تويوتا يف اأمريكا ال�سمالية: "اال�ستدعاء منوذج 
اإزاء  م�سوؤوليتنا  وعن  مبنتجاتنا  التزامنا  على 

عمالئنا".
وقد واجهت تويوتا انتقادات الذعة النها مل تتخذ 
اجراءت �سريعة ازاء دوا�سات ال�سرعة وغرمتها 

ال�سلطات االمريكية 16 مليون دوالر.

تويوتا تستدعي مليونا من سيارات كوروال وماتركس

الرياض / رويترز

املتعرثة  ال�����س��ع��ودي��ة  �سما  ���س��رك��ة  اأب��ل��غ��ت 
للطريان املنخف�س التكلفة موظفيها موؤخرًا 
بت�سريح معظمهم على الفور بعد ان ف�سلت 
على  احل�سول  يف  احلكومة  مع  حمادثات 

التزام لدعم ال�سركة التي تعاين خ�سائر.
اخلا�سة  ال��ط��ريان  ب�سركة  م�����س��در  وق���ال 
عملياتها  جميع  اأوق��ف��ت  �سما  ان  ل��روي��رتز 
يف  ف�سلت  ان  بعد  امل��ا���س��ي  ال��ث��الث��اء  ي��وم 
احل�سول على متويل من م�ستثمرين اأو من 
احلكومة حتى تتمكن من ا�ستيعاب خ�سائر 

مرتاكمة تقرتب من 300 مليون دوالر.
التنفيذي  امل��دي��ر  اأ�سبي  ب��رو���س  واأ���س��اف 
ال�سبت  ي��وم  وج��ه��ه��ا   ر���س��ال��ة  يف  لل�سركة 
املا�سي  ايل العاملني بال�سركة ان املحادثات 
مع خمتلف الوكاالت احلكومية ب�ساأن و�سع 
�سما منذ اال�سبوع املا�سي م�ستمرة من اجل 

احل�سول على متويل ا�سايف.
وتابع ا�سبي يف الر�سالة التي اطلعت عليها 
رويرتز انه مل يتم حتى االن تقدمي التزام 
هذا  ف��ان  العملية  الناحية  م��ن  وان��ه  ق��وي 
ا�ستئناف  من  تتمكن  لن  ال�سركة  ان  يعني 
العمليات ب�سرعة وانها بدال من ذلك تواجه 

عملية اعادة تنظيم على املدى الطويل.
اأي�سا  �ستحتاج  ال�����س��رك��ة  ان  واأو����س���ح: 

املوظفني  معظم  وان  العمل  ق��وة  خلف�س 
يوم  م��ن  ب���دءا  العمل  م��ن  اع��ف��اوؤه��م  �سيتم 
�سيطلب  ان��ه  اىل   م�����س��ريًا   2010 اب   28
من بع�س املوظفني البقاء لفرتة اأطول من 
اجل امل�ساعدة يف اغالق العمليات وتنظيم 
زبائن  حتويل  وموا�سلة  االداري��ة  االم��ور 

ال�سركة اىل �سركات طريان اخرى.
وقال م�سدر يف �سما ان ال�سركة لديها 600 

موظف يعملون بدوام كامل.
ث���الث �سركات  ���س��م��ا واح����دة م��ن  وك��ان��ت 
اأعطتها  التكلفة  املنخف�س  للطريان  خا�سة 
رخ�سة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال���ط���ريان  ���س��ل��ط��ات 
ال�سعودية،لكن  اجلوية  اخلطوط  ملناف�سة 
تلك ال�سركات ت�سكو من انها ال تعامل على 
للدولة  اململوكة  الناقلة  مع  امل�ساواة  ق��دم 
حت�سل  ال��ذي  الوقود  تكلفة  يف  خ�سو�سا 
با�سعار  ال�سعودية  اجلوية  اخلطوط  عليه 

مدعومة.
ووفقا ملوقعها على االنرتنت فان �سما كانت 
ال�سعودية  يف  حمطات  اىل  رح��الت  ت�سري 
واالردن  العربية  االم��ارات  ودول��ة  وم�سر 
رحلة   164 خالل  من  وال�سودان  و�سوريا 
بوينج  طائرات  �ست  با�ستخدام  ا�سبوعيا 

.300-737
وب����داأت   2005 يف  ال�����س��رك��ة  وت��اأ���س�����س��ت 

الرحالت التجارية يف 2007 .

شركة طيران سما السعودية 
تسرح معظم موظفيها

نيو دلهي / وكاالت
اىل  الهندية  ال��ذه��ب  واردات  ت�ساعفت   
املثلني تقريبا يف الن�سف االول من العام 
طيبة  مو�سمية  باأمطار  مدعومة  احل��ايل 
عندما  ال�سابق  ال��ع��ام  م��ن  م��رتاك��م  وطلب 
على  امل�ستهلكني  ق��درة  على  اجل��ف��اف  اأث��ر 
احلقيقي  االخ��ت��ب��ار  و���س��ي��اأت��ي  االن���ف���اق. 
الثاين  الن�سف  خ��الل  امل�ستهلكني  ل�سهية 
املهرجانات  مو�سم  ي�سجع  اأن  يتوقع  اذ 
اأن  من  بالرغم  االنفاق  من  موجة  الهندية 
ذلك يتوقف يف جانب كبري منه على اجتاه 

اأ�سعار الذهب.
ويف ما يلي ثالثة �سيناريوهات عن اأ�سعار 
الذهب امل�ستقبلية وتاأثريها على الواردات 
افرت�سها الالعبون الرئي�سيون يف �سناعة 
الذهب خالل موؤمتر يف فاركا بوالية جوا 

غرب الهند:

- الذهب قرب م�ستوياته احلالية بني 1240 
و1250 دوالرا لالوقية )االون�سة(:

اأ�سعار  بقاء  ان  ال�سناعة  يف  اأف��راد  يقول 
�سيقود  احلالية  امل�ستويات  ق��رب  الذهب 
موا�سم  خ���الل  امل�����س��رتي��ات  ارت���ف���اع  اىل 
االعياد وقد ترتفع الواردات بني 10 و25 

يف املئة على اأ�سا�س �سنوي.
لدى  الت�سويق  مدير  براكا�س  فيد  وق��ال 
ام.ام.تي.�سي: "طاملا ان االمطار املو�سمية 
امل�سرتون  يطلب  اأن  املتوقع  فمن  جيدة 
الريفيون املزيد من الذهب... �سهدنا طلبا 
ا�ستثماريا جيدا على الذهب )من اأ�سخا�س 

يدخرون( للزواج والتعليم."
- الذهب فوق 1300 دوالر لالوقية:

دوالر   1300 ف��وق  ال��ذه��ب  �سعود  يعني 
االجنبية  اال����س���واق  يف  ج��دي��دا  ارت��ف��اع��ا 
اال�سواق  يف  جديدة  ارتفاعات  وبالتايل 

انخفا�س  ع��ن  ذل���ك  ي�سفر  وق���د  امل��ح��ل��ي��ة. 
منو الواردات اىل نطاق بني 10 و15 يف 

املئة.
لدى  امل�ساعد  امل��دي��ر  م��اث��ور  ن��اف��ني  ي��ق��ول 
ارتفاع  "�سيكبح  ك��وم��ودوت��ي��ز:  اجن��ي��ل 
اذ  ال���واردات  )ارت��ف��اع(  ما  نوعا  اال�سعار 
العمالء  يقبل  حتى  وقتا  االمر  �سي�ستغرق 

امل�ستويات املرتفعة."
- الذهب اأقل من 1200 دوالر:

�سريحب الهنود بانخفا�س الذهب دون هذا 
الكميات  بزيادة  يعدلون  ورمبا  امل�ستوى 
قد  ال��ذي  االم��ر  ل�سرائها  يخططون  التي 

يرفع الواردات باأكرث من 25 باملئة.
كبري  بنك  ل��دى  ال��ذه��ب  يف  متعامل  وق��ال 
ل�سيا�سة  ن��ظ��را  ا���س��م��ه  ن�����س��ر  ع���دم  ط��ل��ب 
هناك  �سيكون  انخفا�س  كل  "مع  ال�سركة: 

طلب "جديد".

سيناريوهات ارتفاع الذهب الى 1300 دوالر 
قد يكبح الواردات الهندية

بروكسل / وكاالت
يوم  روي��رتز  عليها  االوروب��ي ح�سلت  بيان لالحتاد  م�سودة  قالت   
تقدم  �سوى  ال�سني مل حتقق  اأن  يعتقد  االحت��اد  ان  املا�سي   ال�سبت 
واأن  اأك��رب  ب�سرعة  باالرتفاع  ال��ي��وان  لعملتها  ال�سماح  يف  حم��دود 
حتركا اأ�سرع من �ساأنه ان ي�ساعد يف حماية انتعا�س اقت�سادي ه�س. 
وحتدد الوثيقة مواقف االحتاد االوروبي قبل اجتماع لوزراء مالية 
جمموعة الع�سرين يف جواجنجو بكوريا اجلنوبية يف 4 و5 ايلول 
ت�سرين  يف  للمجموعة  قمة  اجلنوبية  كوريا  وت�ست�سيف   ، القادم 
م�سائل  �سفحة   13 يف  تقع  التي  الوثيقة  وتتناول  املقبل.  الثاين 
مثل التوقعات االقت�سادية وحوكمة �سندوق النقد الدويل وا�سالح 
املناخية. ومل يت�سح بعد  املالية والتغريات  قواعد تنظيم اال�سواق 

هل وافق م�سوؤولو االحتاد على امل�سودة؟
وتظهر الوثيقة ان االحتاد متفائل اىل حد ما ب�ساأن االآفاق االقت�سادية 

الواليات املتحدة  قلقًا ب�ساأن خماطر متزايدة يف  اثار  لكنه  الوروبا 
للتقدم البطيء  واليابان ، وتعرب الوثيقة اي�سا عن بع�س االحباط 
لل�سني يف ال�سماح بارتفاع قيمة عملتها. واعلنت ال�سني يف حزيران 
املا�سي  انها �ستخفف قب�ستها على اليوان املحكوم يف نطاق �سيق 
والذي تقول الواليات املتحدة واوروبا ان بكني تبقيه ب�سكل م�سطنع 
عند م�ستوى منخف�س لدعم ال�سادرات. وقالت م�سودة البيان "هناك 
حاجة االن اىل تنفيذ قوي لهذه ال�سيا�سة... ومما يوؤ�سف له ان تقدما 
ان  االوروب��ي  االحت��اد  م�سودة  االن." وقالت  حم��دودا حتقق حتى 
الدول  بني  مت�سق  وغري  ه�سا  زال  ما  العاملي  االقت�سادي  االنتعا�س 

وان "خماطر الرتاجع زادت يف الواليات املتحدة واليابان."
حزيران  يف  تورونتو  يف  الع�سرين  ملجموعة  ال�سابقة  القمة  ومنذ 
اظهر االقت�ساد االمريكي عالمات على التعرث يف حني اظهرت اوروبا 

منوا اقوى من املتوقع.

االتحاد االوروبي يحث الصين على السماح لليوان 
باالرتفاع بخطى أسرع
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لندن / وكاالت
قال ت�سارلز بني نائب حمافظ  البنك املركزي 
�سعيف  العاملي  االنتعا�س  ال��ربي��ط��اين:اأن 
يف  ال�سيا�سات  �سناع  على  يتعني  قد  وان��ه 
من  املزيد  يقدموا  ان  املتقدمة  االقت�سادات 

الدعم االقت�سادي.
ال�سنوي  امل��وؤمت��ر  ايل  ق��دم��ت  وثيقة  ويف 
مل�����س��وؤويل ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة ال���ذي ينظمه 
جمل�س االحتياطي االحتادي )البنك املركزي 
االمريكي( الذي يركز هذا العام على درو�س 
االزم���ة  م��ن  امل�����س��ت��ف��ادة  ال��ن��ق��دي��ة  ال�سيا�سة 
ال�سيا�سات  �سناع  ان  ب��ني:  ق��ال  االخ���رية 

جنحوا يف منع انهيار اال�سواق املالية.
التخل�س  عملية  ف��ان  ه��ذا  "مع   : وا���س��اف 
ما  واالنتعا�س  بعد  تكتمل  مل  ال��دي��ون  م��ن 
من  كبري  هام�س  يوجد  زال  وم��ا  ه�سا  زال 
قد  بينما  بعد  م�ستغل  غري  الفائ�سة  الطاقة 
املزيد  اتخاذ  ال�سروري  من  ي��زال  ال  يكون 
من اجراءات ال�سيا�سة البقاء االنتعا�س يف 

م�ساره."
الذي  ال��وق��ت  يف  ب��ني  ت�سريحات  وت��اأت��ي 
يتزايد فيه الت�ساوؤم ب�ساأن التوقعات العاملية 
مزيد  ايل  احلاجة  عن  احلديث  فيه  ويعود 
اعمال  ج���دول  اىل  التحفيز  اج����راءات  م��ن 

مركزية  وبنوك  الربيطاين  املركزي  البنك 
اخرى.

يبقي  ان  يتوقعون  املحللني  معظم  ان  غري 
بنك اجنلرتا �سيا�سته بال تغيري اآيل ما بعد 

بداية العام القادم.
وق����ال جم��ل�����س االح��ت��ي��اط��ي االحت�����ادي يف 
�سندات  �سراء  �سي�ستاأنف  ان��ه  اآب  اجتماع 
االنتعا�س  ل��دع��م  االج���ل  الطويلة  اخل��زان��ة 
اله�س. وقال نائب رئي�س جمل�س االحتياطي 
يعقب  وهو  بليندر  االن  ال�سابق  االحت��ادي 
ان��ه يعتقد ان  امل��وؤمت��ر:  على ورق��ة ب��ني يف 
من  مزيدا  �سيتخذ  االمريكي  املركزي  البنك 

يف  املالية  االو���س��اع  لتخفيف  االج����راءات 
اال�سهر القادمة.

وخ�����س�����س اجل����زء امل��ت��ب��ق��ي م���ن ك��ل��م��ة بني 
لبحث ان كانت هناك اأخطاء كبرية يف اطر 
ال�سيا�سات القائمة،وقدم اأدلة تدعم فكرة اأن 
فرتات من اال�ستقرار االقت�سادي قد ت�سجع 
جادل  لكنه  االئتمان،  ا�سواق  تن�سيط  على 
�سناع  يحاول  ان  اخلطاأ  من  �سيكون  بانه 
االقت�ساد  يف  تذبذبات  ت�سجيع  ال�سيا�سات 
مل��ن��ع امل�����س��ارك��ني يف اال����س���واق امل��ال��ي��ة من 

املبالغة يف الثقة ب�ساأن التوقعات.
رمبا  النقدية  ال�سيا�سات  ان  اأي�سًا:  وق��ال 

طفرات  لتخفيف  للغاية  �سعيفة  اداة  كانت 
ت�سر  ان  دون  م��ن  اال���س��ول  اأو  االئ��ت��م��ان 

بالن�ساط بدرجة كبرية.
ال�سندات  ���س��راء  ان  اأي�����س��ًا  ب��ني  واأو����س���ح 
لتخفيف  م��رك��زي  بنك  الأي  فعالة  اداة  ه��و 
االو�ساع املالية يف اأزمة لكن ا�سعار الفائدة 
الق�سرية االجل يجب ان تكون اداة االختيار 

يف االوقات العادية.
امل�ستهدفة  امل�ستويات  رف��ع  اإن  واأ���س��اف: 
يبلغ  ال��ذي  احل��ايل  املتو�سط  عن  للت�سخم 
ايجابية  و�سيلة  انه  يبدو  ال  باملئة   2 قرابة 

النت�سال االقت�سادات من فرتات التباطوؤ.

المركزي البريطاني: االنتعاش العالمي ربما يحتاج الى مزيد من االجراءات

كراكاس / رويترز 
 قال الرئي�س الفنزويلي هوغو ت�سافيز ان 

اأ�سعار النفط ب�سدد اال�ستقرار ما مينح 
بلده الواقع يف اأمريكا اجلنوبية وع�سو 
منظمة اأوبك �سعرا يبلغ نحو 70 دوالرا 

للربميل يف املتو�سط هذا العام.
وا�ساف  يف ت�سريحات بثها التلفزيون 

على الهواء مبا�سرة يوم اجلمعة املا�سي  
تقريبا." م�ستقر  وهو  حت�سن  النفط  "�سعر 

و تابع"اعتقدنا اأنه قد ينهار جمددا هذا 
العام وكان هناك خطر من اأن يرتاجع اىل 

40 دوالرا، لكن هذا مل يحدث وبف�سل 
عوامل من بينها اأوبك وخف�س انتاج النفط 

فان �سعره يبلغ نحو 70 دوالرا للنفط 
الفنزويلي."

وبح�سب وزارة الطاقة بلغ متو�سط �سعر 
اخلام الفنزويلي 69.60 دوالر هذا العام.

وتباع خامات فنزويال ومعظمها من 
النوع الثقيل عايل الكربيت باأ�سعار اأقل 

من اخلامات القيا�سية مثل غرب تك�سا�س 
الو�سيط وذلك ب�سبب جودتها املنخف�سة.
وارتفعت اأ�سعار النفط االمريكي ت�سليم 
ت�سرين االول لليوم الثالث على التوايل 
يوم اجلمعة املا�سي لت�سل اىل 75.17 

دوالر للربميل.
واأعاد ت�سافيز التاأكيد على اأن فنزويال تنتج 

نحو ثالثة ماليني برميل يوميا لكنه قال 
انه �ستكون هناك "قفزة" يف االنتاج بف�سل 
م�ساريع جديدة يف منطقة حزام اأورينوكو 

قرب نهاية 2011.

فنزويال تؤكد 
استقرار سعر 

النفط

بنك اليابان المركزي قد يعقد اجتماعًا طارئًا االثنين
طوكيو / وكاالت

 قالت م�سادر مطلعة ان من املتوقع اأن يعقد بنك 
اليابان )البنك املركزي( اجتماعا طارئا اال�سبوع 
فيما  النقدية  ال�سيا�سة  تي�سري  ب��ه��دف  احل���ايل 
يف  اله�س  االقت�سادي  االنتعا�س  الني  قوة  تهدد 
بنك  فيه  يفكر  ما  امل�سادر على  البالد. وا�سافت  
اأكرث اخليارات ترجيحا  اليابان لرويرتز ان من 
بداأ  للتمويل  برنامج  اأجل  متديد  هو  البنك  اأمام 
يف كانون االول قدم البنك مبوجبه ما ي�سل اىل 
20 تريليون ين )234 مليار دوالر( من القرو�س 
الجل ثالثة �سهور اىل البنوك بفائدة 0.1 باملئة.

ويبحث البنك تي�سري �سيا�ساته النقدية لكنه كان 
يتع�سم يف البداية االنتظار حتى موعد مراجعته 

الدورية ال�سعار الفائدة يومي ال�ساد�س وال�سابع 
من اأيلول انتظارا ملزيد من الدالئل على اال�سرار 
قطاع  مب��ع��ن��وي��ات  ال���ني  ارت���ف���اع  يلحقها  ال��ت��ي 
االعمال. لكن ارتفاع الني اىل اأعلى م�ستوى له يف 
15 عاما امام الدوالر اال�سبوع املا�سي وتراجع 
اىل  اليابان  بنك  يف  البع�س  دفع  اال�سهم  اأ�سعار 
التفكري يف التدخل، كما اأن البنك املركزي يخ�سع 
لتخفيف  احلكومة  جانب  من  متزايدة  ل�سغوط 

�سيا�ساته.
وكان رئي�س الوزراء ناوتو كان قال يوم اجلمعة 
املا�سي:اأنه ياأمل يف االجتماع مع �سرياكاوا يف 
اأ�سرع وقت ممكن وطالب ب�سيا�سة نقدية "مرنة" 

للتعامل مع قوة الني.

واشنطن / وكاالت
املركزي(  )ال��ب��ن��ك  ال��ف��ي��درايل  االح��ت��ي��اط��ي  رئي�س  ق��ال 
"غري  خيارات  اربعة  و�سع  انه  برنانكي:  بن  االمريكي 
تقليدية" لتن�سيط االقت�ساد. ويف مقدمة تلك اخليارات 
الديون  �سراء  اي   � الكمي"  "التي�سري  من  املزيد  �سخ 
بكثافة. وقال برنانكي امام حمافظي البنوك املركزية يف 
اجتماع جاك�سون هول ال�سنوي: ان التعايف االقت�سادي 
وجاءت  متوقعا.  ك��ان  مما  ا�سعف"  "معدل  اىل  تباطاأ 
الواليات  اع��الن  من  �ساعات  بعد  برنانكي  ت�سريحات 
يف  االقت�سادي  النمو  يف  ر�سميا  النظر  اع��ادة  املتحدة 

الف�سل الثاين من العام، يف تاأكيد جديد على امل�ساعب 
التي تواجه االنتعا�س الذي بدا قبل عام. واكد برنانكي 
على جناح املوجة ال�سابقة من التي�سري الكمي � مبا فيها 
�سراء ديون قرو�س عقارية بقيمة 1.2 تريليون دوالر � 

يف تقليل كلفة االقرا�س.
وت��ت�����س��م��ن اخل���ي���ارات االخ����رى خ��ف�����س ال��ف��ائ��دة على 
االحتياطيات اال�سافية للبنوك لدى االحتياطي الفيدرايل 
منخف�سة  الفائدة  على  باالإبقاء  واالل��ت��زام  ال�سفر  اىل 
لفرتة اطول. كما بحث برنانكي امكانية رفع االحتياطي 
ملعدل الت�سخم امل�ستهدف ر�سميا، وهو ما اقرتحه بع�س 

وكانت  حتبذه.  ال  االحتياطي  ادارة  لكن  االقت�ساديني 
وزارة  ن�سرتها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  الر�سمية  ال��ت��ق��دي��رات 
التجارة يف وا�سنطن ا�سارت اىل ان منو الناجت املحلي 
االجمايل االمريكي يف الربع الثاين مل تبلغ �سوى 1.6 
يف املئة مقارنة باالأ�سهر الثالثة االوىل من العام. وهذا 
الرقم ادنى بواقع 0.8 نقطة من التقديرات االوىل للنمو 
اإال  املئة.  يف   2.4 بن�سبة  مت��وز  نهاية  يف  ن�سرت  التي 
يخ�ساه  ك��ان  مما  اق��ل  هي  بالتوقعات  النظر  اع��ادة  ان 
املحللون الذين كانوا يتوقعون منوا يف حدود 1.4 يف 
االأمريكي يف  الداخلي  الناجت  ارتفع اجمايل  املئة. وقد 

الف�سل االول يف العامل بن�سبة 3.7 يف املئة. يف غ�سون 
ذلك ح�سلت �سركة يونايتد ايرالينز االمريكية على حكم 
نظريتها  �سراء  �سفقة  بامتام  لها  ي�سمح  االحتكار  بعدم 
كونتننتال لتكوين اكرب �سركة طريان يف العامل. وكانت 
املناف�سة  لل�سركة  ال��ت��ن��ازالت  بع�س  قدمتا  ال�سركتان 
عنها  اعلن  التي  ال�سفقة  لتمرير  ايرالينز  �ساوثوي�ست 
بعدم  احلكم  وج��اء  دوالر.  مليار   3.17 بقيمة  اآي��ار  يف 
ان  اال  اال�سواق،  توقعت  با�سرع مما  ال�سفقة  احتكارية 
عملية دمج ال�سركتني معقدة و�ستاأخذ وقتا طويال ورمبا 

ال ي�سعر امل�سافرون باي تغيري قريبا.

برنانكي مستعد التخاذ إجراءات لتحفيز االقتصاد االمريكي المتباطئ

 CNN / نيويورك

 دخل عمالق الت�سفح على االإنرتنت، �سركة غوغل، االأربعاء 
املا�سي  يف مناف�سة مبا�سرة جديدة، وهذه املرة مع �سركة 
"�سكايب"، التي تقدم خدمة االت�سال الهاتفي عرب االإنرتنت، 
بعد اأن ك�سفت عن خا�سية جديدة �ستتيح مل�ستخدمي الربيد 
اخلطوط  م��ع  الهاتفي  االت�����س��ال  ميل"  "جي  االإل��ك��رتوين 
يف  ال��وارد  الربيد  �سندوق  خ��الل  من  والنقالة،  االأر�سية 
جمال  اجل��دي��دة  اخلا�سية  وتو�سع  االإل���ك���رتوين.  ال��ربي��د 
مناف�سة  وتخلق  غوغل  تقدمها  التي  االت�ساالت  منتجات 
عامة  عرو�س  لتقدمي  ت�ستعد  التي  �سكايب،  مع  مبا�سرة 
حت�سيل  من  تتمكن  اأن  يتوقع  حيث  للم�ستخدمني،  مبدئية 
100 مليون دوالر من خالل عر�س ل�)نا�سداك( بحلول نهاية 

العام اجلاري، بح�سب املحلل يف "غارترن"، راي فالديز.
ورغم اأن "جي ميل" نحو 200 مليون م�سرتك، فقد متكنت 
�سكايب من رفع عدد امل�سرتكني يف خدماتها من 397 مليون 
بحلول  م�سرتك  مليون   560 على  ي��زي��د  م��ا  اإىل  م�سرتك 

حزيران املا�سي.
اخلدمات  مقابل  يدفعون  الذين  امل�ستخدمني  ع��دد  اأن  غري 
م�سرتك،  مليون   8.1 على  يزيد  ال  �سكايب  تقدمها  التي 
وتعتمد ال�سركة يف عوائدها على اأولئك امل�ستخدمني الذين 

يدفعون مبا�سرة مقابل خدماتها.
تخفي�س  خ��الل  م��ن  �سكايب  م��ع  املناف�سة  غ��وغ��ل  وت��دخ��ل 
عن  غوغل  تقدمها  التي  اخلدمة  اأ�سعار  �ستقل  اإذ  االأ�سعار، 
بتقدمي  ب���داأت  حيث  الن�سف،  ب��ح��دود  �سكايب  نظريتها 
والنقالة  االأر�سية  الهواتف  مع  رخي�س  ات�سال  خدمات 

للم�ستخدمني يف كل من بريطانيا واملك�سيك وفرن�سا.
يف  اجلدد  للم�ستخدمني  جذابًا  عر�سًا  تقدم  اأن  املقرر  ومن 
هذه  �ستكون  حيث  وك��ن��دا،  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
تبقى  ملا  االأقل  امل�ستخدمني جمانية على  لهوؤالء  االت�ساالت 
يف  اخلدمة  هذه  تقدمي  يبداأ  اأن  ينتظر  اجل��اري،  العام  من 
فيها  تتوافر  التي  املك�سيك  با�ستثناء  ال�سمالية،  اأمريكا 

اخلدمة، خالل االأيام القليلة املقبلة.
اأما االت�ساالت مع بقية الدول ف�ستكون بحدود )�سنتني( لكل 

دقيقة، ولن تت�سمن اأي ر�سوم على التو�سيل.
ال�سوتي  االت�����س��ال  خ��دم��ة  ت��وف��ر  غ��وغ��ل  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
برنامج  طرحت  فيما  ميل،  اجل��ي  مل�ستخدمي  والفيديوي 
اجلاري. العام  اأوائل  يف  املكاملات  فوي�س" الإدارة  "غوغل 

خدمات  توفري  نحو  غوغل  حترك  م�ساألة  اإن  فالديز:  وقال 
�سبيهة بتلك التي توفرها �سكايب هي "م�ساألة وقت وفقط!"
وتوؤكد غوغل على اأهمية اندماج �سناعة االت�سال التقليدي 
ال  امل�ستخدمني  م��ن  ال��ع��دي��د  واأن  خ�سو�سًا  ب��االإن��رتن��ت، 
طوال  كمبيوتراتهم  اأم��ام  وقتهم  جل  ق�ساء  من  يتمكنون 

اليوم.
على اأن اخلرباء يقولون اإنه من املبكر احلكم على اأن يتحول 
اأ�سعار  النخفا�س  بالنظر  غوغل  اإىل  �سكايب  م�ستخدمو 

االت�ساالت ودجمها مع الربيد االإلكرتوين "اجلي ميل."
اإن غوغل لديها االإمكانات الفنية واملادية  وي�سيف فالديز: 
ل�سكايب  ت��ه��دي��دًا  ي�سكل  ال  االأم���ر  ه��ذا  لكن  ذل���ك،  لتحقيق 
من  ه��م  �سكايب  م�ستخدمي  اأن  ذل��ك  احل���ايل،  ال��وق��ت  يف 

امل�ستخدمني االأوفياء لل�سركة.

غوغل تبدأ منافسة شرسة مع سكايب
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رئيس مجلس محافظة بغداد لـ )المدى االقتصادي(:
ضعف أداء الدوائر التنفيذية وراء تراجع الخدمات في العاصمة
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حوار/ ليث محمد رضا
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*ما حجم الموازنة االستثمارية لمجلس 
محافظة بغداد، وكم النسبة المخصصة 

منها ألمانة بغداد؟
- املرحل���ة املا�ضي���ة كان���ت الف���رة االوىل 
لتجرب���ة جمل����س املحافظ���ة ، و نحن نعطي 
التعليم���ات باأولوي���ة التخ�ضي�س من خالل 
املوازن���ة للم�ضاري���ع امل�ضتم���رة النن���ا ننظر 
و  اخالق���ي  و  قان���وين  كاألت���زام  للم�ضاأل���ة 
لذل���ك االموال التي تاأت���ي من تنمية االقاليم 
ت�ض���رف عل���ى امل�ضاري���ع امل�ضتم���رة و عادًة 
ت�ضرف للدوائر التنفيذية بالدرجة االوىل و 
من ثم بقية املوؤ�ض�ضات، والدوائر التنفيذية 
ه���ي امان���ة بغ���داد و حمافظ���ة بغ���داد، ففي 
2009  اعطين���ا ملحافظة بغ���داد 225 مليار 
دين���ار و قد وزعت عل���ى امل�ضاريع امل�ضتمرة 
من 2008 و 2009 و نحن نعول دائمًا على 
املوازن���ات التكميلي���ة ،  و لك���ن يف 2009 
و 2010 مل تخ�ض����س موازن���ة تكميلي���ة و 
حرمت جمال�س املحافظات منها الن جمل�س 
الن���واب ال�ضاب���ق قت���ل الوق���ت بالتجاذبات 
ال�ضيا�ضي���ة التي عطل���ت القوانني بعدما كنا 
ننتظر 416 مليار دينار عراقي و كان ميكن 
ان ت�ض���رف مل�ضاريع حتتاجه���ا املحافظة ال 
تقت�ض���ر على امل�ضاري���ع امل�ضتمرة ، ورحلت 
اأبلغن���ا  واالن    2010 اىل  امل�ضاري���ع  تل���ك 
بوجود موازنة تكميلي���ة  وناأمل ا�ضتغاللها 
وع�ض���رة  م�ضت�ضفي���ات  اربع���ة  بن���اء  يف 
م�ضتو�ضف���ات و جمموع���ة م���ن املدار����س ، 
كم���ا نعول على  موازن���ة البرو دوالر  لهذا 
الع���ام التي خ�ض�ض���ت للمحافظات  املنتجة 
للنف���ط  و بغ���داد اقل املحافظ���ات انتاجًا  و 
نح���ن نحر�س عل���ى تبني م�ضاري���ع جديدة 
غ���ر موج���ودة ال يف تنمي���ة االقالي���م و ال 
يف امل�ضاري���ع امل�ضتم���رة حت���ى ال يح�ض���ل 
ت�ضارب يف التخ�ضي�س ، فمثاًل ال ميكن ان 
نخ�ض�س الك�ضاء ال�ض���وارع على اعتبار ان 
اك�ض���اء ال�ضوارع موجود يف تنمية االقاليم 
و ال �ضب���كات ماء و جماٍر ب���ل، ناأتي  ب�ضيء 
جديد كاأن نخ�ض����س ل�ضراء اجهزة مفرا�س 
م���ن اج���ل اكثاره���ا يف امل�ضت�ضفي���ات و بدل 
من ان ياأخ���ذ املواطن موعدًا لثالثة اأ�ضهر و 
مببلغ مكلف تكون املدة اقل وال�ضعر مدعوم 

من جمل�س املحافظة يكاد يكون جمانًا .

*تعاني العاصمة م��ن تراجع خطير في 
الخدمات، فم��ا دوركم في هذا االتجاه، 

و كيف تعلل هذا التراجع؟
- م���ع بداية احلكومة املحلي���ة ان�ضاأنا خطة 
لكن دائمًا تاأتي الرياح مبا ال ت�ضتهي ال�ضفن، 
فالدوائ���ر التنفيذية احيانًا ال تنفذ كما يريد 
املراقب  ال���ذي يعرب عن طموح املواطن ، و 
الحظن���ا ان االداء التنفي���ذي ال ين�ضج���م مع 
طموحاتن���ا فكث���ر من امل�ضاري���ع اعلنت يف 
و�ضائل  االعالم لك���ن هذه امل�ضاريع تاأخرت 
كث���رًا ب�ضب���ب �ضع���ف االداء التنفي���ذي ما 
ال�ض���كل  به���ذا  امل�ضاري���ع  تراج���ع  اإىل  اأدى 
ام���ا بخ�ضو�س اخلدم���ات فاأي�ض���ًا اقول ان 
الكادر املتقدم يف الدوائر التنفيذية ال يلبي 
طموح���ات جمل����س املحافظ���ة فمث���اًل عندما 
تك���ون ثمة  اآلي���ة لرفع النفاي���ات هذه االلية 
الت���ي تعودنا ان نراها من���ذ ع�ضر او ثماين 
�ضن���وات و مل تتغ���ر  حت���ى عندم���ا اجتهت 
لتطوير اآلية رفع النفايات  ، و عندما نطورها 
نحت���اج ان توجد معامل لتدوير النفايات و 
حاويات منوذجية و نتجه للخ�ضخ�ضة اذا 
ما الحظنا ان عملية رف���ع النفايات مكلفة و 
كثرة الف�ضاد و فيه���ا جماملة يف التقييم و 
بالت���ايل نحت���اج الآلية حديث���ة  ، وهنا نتجه 
للخ�ضخ�ض���ة و نعتم���د عل���ى �ض���ركات له���ا 
ب���اع طوي���ل يف رف���ع النفاي���ات و التنظيف 
و احلقيق���ة انن���ا مل ننج���ح ال يف حمافظ���ة 

بغ���داد و ال يف جمل�س املحافظة ب� التعاطي 
مع تل���ك ال�ضركات ب�ضبب عدم  وجود �ضدق 
يف العم���ل ل���دى الدوائ���ر التنفيذي���ة و االن 
االموال موجودة وال�ضركات ذات التجارب 
و اخل���ربة و الب���اع الطوي���ل يف هذا املجال 
متوف���رة يف املحيط���ني العرب���ي و الدويل،  
ودب���ي على �ضبيل املث���ال االن لديها �ضركات 
فعالة يف هذا املج���ال و التقت باأمانة بغداد 
و جمل�س املحافظة اال ان الدوائر التنفيذية 

مل تنجح يف التعاطي مع هذه ال�ضركات .
و نعطي جتربة باأن ناأخذ مناطق من الكرخ 
و الر�ضاف���ة ممن جل���اأوا له���ذا اجلانب لكن 
ا�ض���رار الدوائر التنفيذية يف رفع النفايات 
عل���ى اجلهد الذاتي لها التي اعتربها طريقة 
بدائي���ة و ال تعطي ال�ض���ورة النا�ضعة التي 
نتمناه���ا و االن عندم���ا ت�ض���األ اي تنفي���ذي 
يف ما ل���و كان را�ضيًا عن النظافة يف بغداد 
�ضيجيبك ب���كال و انه يحتاج الآليات لتطوير 
النظاف���ة يف بغ���داد و ال يعتم���د عل���ى جلب  
العم���ال و ا�ضتخ���دم االآلي���ات املوجودة يف 
البلدي���ة و يوؤج���ر اآليات لرف���ع النفايات ، و 
كل ي���وم اك���ر م���ن ثماني���ة االف ط���ن ترفع 

من بغداد اىل مناط���ق الطمر ال�ضحي الذي 
ا�ضبح االن داخل االحياء ال�ضكنية كمنطقة 
املعام���ل الت���ي كان���ت طم���رًا �ضحي���ًا، لك���ن 
االآن ه���ي منطق���ة �ضكنية و تاأتين���ا �ضكاوى 
منها،وكن���ا ق���د بداأن���ا  بتدوي���ر املعامل منذ  
2007و حل���د ه���ذه اللحظة مل تق���م ال�ضركة 
املكلفة بالعملية باأي تطور و مل تنجز عملها 
فاملعم���الن يعاجل���ان م���ا مق���داره )2( طنني 
بينم���ا لدين���ا �ضتة االف ط���ن و لي�س من نية 
�ضادق���ة لتح�ضني اآليات العم���ل �ضواء كانت 
يف النظاف���ة او يف الطم���ر ال�ضحي ، و كان 
اقراحن���ا باأن نتجه نحو اخل�ضخ�ضة و ان 
يك���ون جمل�س املحافظة و احلكومة املحلية 
دوائ���ر رقابية على هذه ال�ض���ركات من اجل 
تقييمه���ا ف���اأذا كان ثمة خل���ل نقوم مبعاجلة 
ال�ضرك���ة و اذا كان ثم���ة اداء جي���د نو�ض���ع 
قاعدة التعامل معه���ا، و انا عندما اتكلم عن 
ال���كادر املتق���دم ال���ذي  يفر����س ان يخطط  
كدائرة البيئة او دائرة املاء ال�ضالح لل�ضرب 
و دائ���رة ال�ضرف ال�ضحي و هذه املديريات 
اج���زاء موج���ودة يف موؤ�ض�ض���ة كب���رة هي 
امانة بغداد ، و دخلنا مع االمانة يف �ضجال 

طوي���ل و حتدثنا ع���ن اآليات تطوي���ر العمل 
و عقدن���ا موؤمت���رات و لق���اءات و ا�ضت�ضفنا 
الكادر املتقدم و حتدثنا عن تطوير االآليات، 
لك���ن يوجد ا�ضرار على االبقاء على االآليات 
القدمية و بغداد االن مقبلة على ن�ضاطات و 
فعالي���ات دولية مهمة كموؤمتر جامعة الدول 
العربي���ة و بغ���داد يف ع���ام 2013 عا�ضم���ة 
للثقافة ، و قد �ضكلنا  جلنة منذ فرة طويلة 
للذوق العام لكن تلك اللجنة مل ترتق للدور 
املتوقع منها و ان واجهات البنايات الزالت 
ال تن�ضجم م���ع عنوان بغ���داد يف احل�ضارة 
و التاري���خ ، و نح���ن نحت���اج الن تتفاع���ل 
املوؤ�ض�ضات التنفيذية و اخلدمية مع جمل�س 
املحافظة ، و مازلنا ننتظر قانون العا�ضمة 
ال���ذي نن�ض���ده و نطال���ب به و ال���ذي مل يقر 
م���ن قبل جمل����س النواب ال�ضاب���ق ،  و نحن 
يف لقاءاتن���ا م���ع اغل���ب ال���كادر الربمل���اين 
يف هذه ال���دورة و �ضحنا انن���ا بحاجة اىل 
ت�ضريع قانون العا�ضم���ة فمثاًل امانة بغداد 
حتت���اج حل�ضم مرجعيته���ا ملجل�س املحافظة 
او ملجل����س ال���وزراء حتى تت�ض���ح ال�ضورة 
، فقان���ون جمل�س املحافظ���ات رقم 21 ل�ضنة 

2008 ال���ذي نعمل به االن ترك امانة بغداد 
عل���ى ام���ل ان ي�ض���رع المان���ة بغ���داد قانون 
خا����س بها فامل���ادة 24 حتدثت ع���ن ت�ضريع 
قانون العا�ضمة ، و ناأمل ان ي�ضرع القانون 
يف هذه املرحلة و قد اقمنا ام�ضية رم�ضانية 
الأع�ض���اء جمل�س النواب عن حمافظة بغداد 
و حتدثنا له���م عن �ضرورة قانون العا�ضمة 
وكان لديه���م ا�ض���رار على اق���رار القانون و 

اعتبار امانة بغداد البلدية الكربى . 

*كيف تعلقون على ما أظهرته مؤسسة 
ميرس��ر العالمية مؤخرًا في تقرير لها 
م��ن ان بغ��داد واح��دة من أس��وأ 200 

مدينة في العالم خدميًا و جماليًا ؟
- م���ع حتفظن���ا  على و�ضع بغ���داد من حيث 
النظاف���ة و اخلدم���ات لكنن���ا نعتق���د ان هذه 
املوؤ�ض�ضة ظلمت بغداد بهذا الت�ضنيف حيث 
و�ضعته���ا م���ع م���دن ال تتوفر به���ا الظروف 
املتوف���رة لدينا ، فبغ���داد ت�ضهد انفجارات و 
تهديدات امنية متنع ال�ضركات من احل�ضور 
اإىل بغ���داد ، فمن غر الع���ادل مقارنة بغداد 
مع م���دن اأخرى خمتلفة من حيث الظروف، 
فم���ع حتفظن���ا عل���ى واق���ع بغداد م���ن حيث 
النظاف���ة لك���ن املعاي���ر الت���ي قيم���ت بغداد 

ظلمتها فتوجد مدن اأ�ضواأ من بغداد .

*ماذا بش��أن موازنة الخطة التنموية  
الخمسية ؟

- ان قي����ام جلن����ة التخطي����ط ال�ضراتيجي 
م����ع الدوائ����ر التنفيذي����ة بدرا�ض����ة و اعداد 
خطة لبغداد وخلم�س �ضنوات فاأن الق�ضية 
حتت����اج اإىل م�ضادق����ة حي����ث تدر�����س م����ن 
وزارة املالي����ة و تق����دم ملجل�����س  ال����وزراء 
ال����ذي يعتمدها و يقدمها للربملان القرارها 
ف�مبلغ )2( تريليونني االآن مقرح ل� 2011 
، و م�ضاأل����ة امل�ضادق����ة على ه����ذا املبلغ هي 
متوقفة على االموال وظرف البلد و النفط  

و كل ذلك له عالقة بتخ�ضي�س املوازنة .

*كيف تعلقون على تداخل الصالحيات 
بين األمانة ومجلس المحافظة ؟

-  قدم����ت م�ض����ودات من جمل�����س املحافظة 
و جمل�����س ال����وزراء و جمل�����س الن����واب  و 
اعتم����دت م�ض����ودة نهائية ، بع����د  املزج بني 
حيثيات امل�ضودات جميعًا ، حيث �ضي�ضار 
اىل ت�ضريع    قانون العا�ضمة و االن امانة 
بغداد و�ضعها متاأرجح فاالموال تاأخذ من 
تنمية االقاليم  يذهب ن�ضفها المانة بغداد، 
ففي ال�ضن����ة احلالي����ة 2010 خ�ض�ضنا لهم 
50%  ، و االن ينتظر من الربملان ان يح�ضم 
و�ضع امان����ة بغداد عندما ي�ض����رع قانون ، 
و نح����ن او�ضحن����ا لالخ����وة الربملانيني ان 
جمل�����س حمافظ����ة بغ����داد مبا ان����ه ميار�س 
دورًا رقابي����ًا ينبغي ان تك����ون له �ضالحية 
مراقبة امانة بغداد ، فاأن  تكون مرجعيتها 
االدارية ملجل�س ال����وزراء و تخ�ضي�ضاتها 
م����ن جمل�����س املحافظة فه����ذا ام����ر ي�ضعف 
جمل�����س املحافظة و دوره الرقابي و امانة 
بغداد اذا ماحتدثنا بتاريخها احلديث فاأن 
جمل�����س املحافظ����ة يح����اول ممار�ضة دوره 
الرقاب����ي مبحاول����ة اال�ض����راك يف اغل����ب 
جل����ان االمانة لك����ن دائمًا ت�ضط����دم بع�س 
االحي����ان مب����ا ي�ضع����ف دوره����ا الرقابي و 
�ض����ارت لدين����ا  لق����اءات مع ال����كادر املتقدم 
يف ال����وزارة كاأمني بغداد و حاولنا ارجاع 
العالق����ة التي انطلقت من عام 2005  و قد 
ا�ضلحنا بع�س التقاطع����ات و االختالفات 
يف االآراء ، لك����ن لي�����س كل م����ا نتف����ق عليه 
يطب����ق عل����ى االر�����س و نحت����اج لتفعي����ل 
العالق����ة ملتابع����ة امل�ضاريع واإع����داد خطط 

�ضراتيجية.

* مؤسسة ميرسر الفرنسية ظلمت بغداد في جعلها آخر 
مدينة في الجانب الخدمي عالميًا

مع بداية الحكومة المحلية انشأنا خطة لكن دائمًا تأتي الرياح 
بما ال تشتهي السفن، فالدوائر التنفيذية احيانًا ال تنفذ كما 

يريد المراقب  الذي يعبر عن طموح المواطن ، و الحظنا ان 
االداء التنفيذي ال ينسجم مع طموحاتنا فكثير من المشاريع 
اعلنت في وسائل  االعالم لكن هذه المشاريع تأخرت كثيرًا 

بسبب ضعف االداء التنفيذي ما أدى إلى تراجع المشاريع بهذا 
الشكل اما بخصوص الخدمات فأيضًا اقول ان الكادر المتقدم 

في الدوائر التنفيذية ال يلبي طموحات مجلس المحافظة 
فمثال عندما تكون ثمة  آلية لرفع النفايات هذه االلية التي 

تعودنا ان نراها منذ عشر او ثماني سنوات و لم تتغير  حتى 
عندما اتجهت لتطوير آلية رفع النفايات.
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شهدت األسواق المحلية بعيد سقوط النظام السابق عام 2003 إغراقًا سلعيًا كبيرًا من دون ضوابط تجارية منظمة لعملي االستيراد والمواصفات النوعية ، في وقت 
عمل كثير من التجار على استيراد سلع وبضائع من مناشئ رديئة ، حيث حّذر كثير من المراقبين من شيوع ظاهرة الغش التجاري في االسواق المحلية سعيًا لتحقيق 

هامش ربحي عاٍل من قبل المستوردين على حساب المستهلك في ظل غياب  الوازع القانوني الرادع للمتجاوزين والمنظم للمشهد التجاري.

مشهد اإلغراق السلعي
سلع وبضائع رديئة غير مطابقة للمواصفات والنوعية

تعج بها األسواق المحلية!

تحقيق/شاكر المياح
تصوير / احمد عبد الله
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يف   ) االقت�سادي  امل��دى   ( جت��وال  ول��دى 
الحظت  ب��غ��داد  العا�سمة  ا���س��واق  بع�س 
 ، امللونة  الكارتونية   العلب  من  اكدا�سًا 
ار�سفة  على   لت�سكل  بع�سها  ف��وق  �سفت 
ال�سوارع جدرانا ب�سائعية ان �سح القول 
ت�سكيالت  ان  ، حتى  العازلة  كما اجلدران 
ك���ان���ت حت��ج��ب واج���ه���ات املحال  م��ن��ه��ا  
 ، العلب  هذه  اليها  تنتمي  التي  التجارية 
مربدات ،مولدات ، موتورات ماء ، ثالجات 
 ، تلفزيونات   ، ،���س��ت��االي��ت��ات  جم��م��دات   ،
برادات وم�سفيات مياه واجهزة كهربائية 
مع  ت�ساءلت   ، �ستى  منا�سئ  م��ن  خمتلفة 
حتتمل  التي  الكهرباء  اي��ن  ت��رى   : نف�سي 
كنا نتح�سر على  مل��ا  ؟   االأح��م��ال  ه��ذه  ك��ل 
االإغراق  فلم هذا   ، ت�سغيل مروحة واحدة 
رمبا  ؟  الكهربائية  االأج��ه��زة  اأن���واع  بكل 

ل�ست الوحيد الذي طرح مثل هذا الت�ساوؤل 
تعتمل  املواطنني  العديد من  ، حتما هناك 
يف �سدورهم ا�سئلة من دون ان يح�سلوا 
اأ�سرار  ملعرفة  نهمهم  ت�سبع  اجابات  على 
كاال�سترياد  التجارية  التعامالت  بع�س 

والت�سدير وكيف تربم ال�سفقات ؟ 
 ، امل��رء  يت�سور  اك��رب مما  االأم��ر  يكون  قد 
حدود  تخطت  ال��ي��وم  ع��امل  يف  فالتجارة 
منافذها  على  ال�سيطرة  واح��ك��ام  العلم 
املحلية  ا���س��واق��ن��ا  اإىل  اإي�����س��ال��ه��ا  وط���رق 
يدعون جتارا  بالبع�س ممن  ابتليت  التي 
التجارية  واملعامالت  العلوم  يف  يفقهون 
التجارة   ، وال��ط��ل��ب  ال��ع��ر���س  وم��ف��ه��وم 
ا�سحت يف الوقت الراهن ميدانا يتناف�س 
، والأنه غالب يف  النوعية  فيه اجل�سع مع 
بان  املوؤكد  ،فمن  اجلديد  العراقي  الزمن 

املحموم  ال�سباق  ه��ذا  ظ��ل  ويف  النوعية 
عند  عليها  امل��ع��ّول  ه��ي  ال����رداءة  �ستكون 
وبالنتيجة  اال���س��واق  تلك  على  الطارئني 
اخلا�سر  ه��و   ) امل�ستهلك   ( امل��واط��ن  ف��ان 

الوحيد .

غرامات عشوائية
�ساحب اأحد املحال التجارية  املواطن ابو 
الثاين  كانون  �سهر  :  يف  قال  ال��ذي  امري 
قبل  م��ن  تبليغنا  مت  اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن 
معرو�ساتنا  ترتيب  باعادة  بغداد  امانة 
ام����ام واجهات  االج���ه���زة وو���س��ع��ه��ا  م��ن 
امل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة واخ����الء ال��ر���س��ي��ف ، 
بغرامات  عوقبنا  التبليغ  نفذنا  ان  وبعد 
ع�سوائية ال مربر لها وغري قانونية ، وال 
نعلم ا�سباب هذه الغرامات ، ففي ال�سابق 

اآالف  تتجاوز اخلم�سة  الغرامات ال  كانت 
اما   ، الق�سوى  ال�����س��رورة  وع��ن��د  دي��ن��ار 
باملاليني  ا�سحت  فقد  الراهن  الوقت  يف 
�سهر  منذ  غرامات  دفعت  �سخ�سيا  وان��ا   ،
كانون الثاين وحتى اليوم  بلغت مليونني 
دواع��ي هذه  ، واجهل  دينار  األ��ف  ومئتي 
العراق  يف  نحن   : ،وي�سرت�سل  الغرامات 
اجلديد ، وجمل�س النواب ي�سرع القوانني 
العراق  ان  على  يوؤكدون  اأع�سائه  وكل   ،
يل  فقل  القانون  دول��ة  ع��راق  هو   ، اليوم 
اين هو القانون حينما تفر�س علّي غرامة 
قدرها خم�سمئة الف دينار دفعة واحدة ؟ 
تغرميي  اقر  الذي  املوظف  ا�ساأل  وحينما 
يرفعها اىل مليون ، وعندما نراجع الدائرة 
التابعة اىل امانة بغداد بغية مقابلة املدير 
اجلاهز:  باجلواب  ي��رد  ما  �سرعان  ال��ذي 
ادفع اوال ومن ثم يكون الكالم واحلوار، 

فاين القانون ؟ 
ق��ب��ل اأي�����ام ح�����س��ر اح����د م��وظ��ف��ي دائ����رة 
ال�سرطة  اف���راد  م��ن  ع��دد  ومعه  ال�سريبة 
مني  وطلب  باالأ�سلحة،  مدججون  وه��م 
املهنة  �سريبة  دف��ع  التهديد   وبوا�سطة 
ولوحة تعريف املحل )العالمة التجارية(، 
املحال  اأ����س���ح���اب  م���ن  ع�����ددًا  واق����ت����ادوا 
التجارية اىل مركز ال�سرطة ، ومن اريد له 
ان يدفع خم�سمئة الف دينار  ، دفع مرغما 
دائرة  يف  دينار  املليون  ون�سف  مليونا 

االمانة !
ال�����س��اب��ق كانت  ال��ن��ظ��ام  ���س��ق��وط  ق��ب��ل   
من  باملئة  ع�سرة  ا�سا�س  على  ال�سريبة 
قيمة ايجار املحل ، حملي هذا ا�ستاأجرته 
منذ  ال�سابقة  العامة  االوق��اف  مديرية  من 
مببلغ   ) ال��ك��ي��الين  بيت   ( ع��ام��ا  خم�سني 
700 الف دينار �سنويا  يف الوقت الراهن 
االيجاروعلى  عقد  على  املوظف  اطلعت   ،
ت�سديد  مت  وال��ت��ي  ال�سابقة  ال��و���س��والت 
 140 والبالغ  مبوجبها  ال�سريبة  مبلغ  
ويف  املا�سية  لل�سنة  وحتديدا  دينار  الف 
دائ��رة وح��دة ال��ك��رادة   ، الن املتولني عن 
الوقف مل ي�ساأوا زيادة االيجار ، ف�ساألته : 
هل مت تغيري القانون ؟ فنفى ان يكون قد 
تغري، اما يف هذه ال�سنة فقد دفعت �سريبة 
مبلغ  امل��ح��ل  للوحة  اع���الن  واج���ور  مهنة 
مبلغ  يعادل  املبلغ  وهذا  دينار،  الف   620
ايجار املحل ال�سنوي ، يف حني ان الواقع 
يفر�س علّي مبلغ 70 الف دينار مبوجب 
بينما   ، باملئة  الع�سرة  ون�سبة  القانون 
ال�سنوية  ايجاراتها  تتجاوز  حمال  هناك 
ا�سحابها  يدفعون  ال  دوالر  الف  ع�سرين 

�سوى خم�سمئة الف دينار فقط !

والبضائع  األموال  االستيراد وتبييض 
الرديئة 

ابو   ( لنا �ساحبه  اآخ��ر حت��دث  ويف حمل 
ماهر( عن اال�سترياد الكيفي ومن منا�سئ 
وتغلف  يعرفها  اح��د  ال  جمهولة  بع�سها 
وهذا   ، م��ع��روف��ة  ملنا�سئ  م����زورة  بعلب 
يدخل يف باب الغ�س ال�سناعي والتجاري 
تبيي�سا  باأنه ال يعدو كونه  اإياه  ، وا�سفا 
خذ   ، ل��الإره��اب  م�سدرا  لتكون  ل��الأم��وال 
هذا  امل��اء  موتور   ، ب�سباته  م�سريا   : مثال 
ب� 10 دوالرات ، وهو مبلغ ال ي�سد تكلفته 
وهناك   ، التغليف  عن  ناهيك   ، احلقيقية 
 ، وم��ت��ن��وع��ة  خمتلفة  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  اأج���ه���زة 
انها  غري  معمرة  �سلعا  تكون  ان  يفرت�س 
ت�ستهلك وي�سيبها العطل يف اقل من �ستة 
اأ�سهر ، ال يعقل يف عامل التجارة احلديثة 
مدة  واالأج��ه��زة  املعدات  لهذه  يكون  ال  ان 
بلدان  ك��ل  يف  ب��ه  معمول  ه��و  كما  �سمان 
 ، اأوروبية  ام  كانت عربية  ، �سواء  العامل 

وال يعقل اأي�سًا ان بلدا مثل العراق يتعامل 
جتاره مع مئات ، او رمبا اآالف املنا�سئ . 
االجهزة  لبيع  حمل  �ساحب  زي��دون  اب��و 
 ، كيفي  االن  اال�سترياد   : قال  الكهربائية 
ما  ي�ستورد  ط��وىل  يد  لديه  كانت  من  كل 
ي�ساء من االأجهزة ، لي�س يف الكهربائيات 
الفواكه  على  احل��ال  ينطبق  ب��ل   ، ح�سب 
واخل�سار ، فهناك ب�سل �سيني وباذجنان 
منغويل ، وعنب ماليزي ، وتفاح هندي ، 
وتطول القائمة لت�سمل االأحذية واالأقم�سة 
والدراجات   ، االأطفال  ولعب   ، واالألب�سة 
املنزيل  واالأث������اث  وال��ه��وائ��ي��ة  ال��ن��اري��ة 
االجتار  على  مرغمني  ونحن   ، واملكتبي 
باأنها  علمنا  برغم  للمواطنني  وبيعها  بها 
لدينا  لي�س   ، ه��ان��د(  )�سكند  ت��ك��ون  رمب��ا 

�سوى هذه املهنة. 
اعتقد   : ق��ائ��اًل  زي����دون  اب���و  وي�سرت�سل 
 ، كبرية  حيتان  اال�سترياد  ه��ذا  وراء  ان 
االأم���وال  تبيي�س  هدفها  م��اف��ي��ات  ق��ل  او 
ل�����س��ال��ح ج��ه��ات غ��ري م��ع��روف��ة ق��د تكون 
هي  رمب��ا  او   ، �سيا�سية  غري  او  �سيا�سية 
بع�س من مظاهر الف�ساد املايل واالإداري 
واظن  ال��وط��ن��ي،  باالقت�ساد  يفتك  ال���ذي 
فاعلة  �سبل  ايجاد  على  فات  قد  االأوان  ان 
ت�سكل  باتت  التي  الظواهر  هذه  ملعاجلة 
الراهن  العراقي  الواقع  �سمات  من  بع�سا 
لدخول �ستى  االن  االبواب م�سرعة  ، فكل 
نفايات  م��ن  ك��ان��ت  وان  ح��ت��ى  ال��ب�����س��ائ��ع 
امل�سانع االأجنبية ، ولعل دخول ال�سيارات 
ال�سابق  النظام  �سقوط  عقب  امل�ستعملة 
نهاية  ال  ان  يبدو  التي  البداية  هي  كانت 
ما  املنظور،  امل��دى  االق��ل �سمن  ، على  لها 
وال�سعبية  الر�سمية  اجلهود  تت�سافر  مل 
للب�سائع،  ال��ه��ائ��ل  ال��ت��دف��ق  ه���ذا  ل��وق��ف 
اال�سترياد،  و���س��واب��ط  ق��وان��ني  وتفعيل 
ال�ستينيات  اأي��ام  به  معمواًل  ك��ان  ومثلما 
القرن  من  والثمانينيات  وال�سبعينيات 
الوطني  االقت�ساد  تعزيز  بغية  املن�سرم 
واحلفاظ على م�ستوى مقبول من القدرة 
ال�سرائية للمواطن ونوعية مقتنياته التي 
�سعب  الأي  القومية  الرثوة  من  تعد جزءًا 
من ال�سعوب ، حتى وان حتّول االقت�ساد 
ال��ذي   ، ال�����س��وق  ال��ع��راق��ي اىل اق��ت�����س��اد 
النظام  لهذا  خ��رق��ًا  ال��راه��ن  ال��واق��ع  ميثل 

االقت�سادي العاملي . 

رأي أمانة بغداد 
م�سوؤول يف دائرة العالقات العامة التابعة 
اأم��ان��ة بغداد ق��ال : دوائ��ر االأم��ان��ة ال  اإىل 
اأ�سحاب  على  ق�سرية  غ��رام��ات  تفر�س 
اأر�سفة  املتجاوزين على  التجارية  املحال 
ال�سوارع ، بل تنذرهم ملرتني او ثالثة قبل 
مبوجب  الغرامات  فر�س  اىل  ي�سار  ان 
موظف  الأي  يحق  وال  املرعية  ال��ق��وان��ني 
تخويل  دون  من  الغرامات  تلك  يجبي  اأن 
اأفراد �سرطة  اأما مرافقة عدد من   ، ر�سمي 
االأم���ان���ة ل��ه��ذا امل��وظ��ف ف��ه��و اأم���ر طبيعي 
ال��ه��دف م��ن��ه ح��م��اي��ت��ه م��ن ب��ع�����س الذين 
الغر�س  ولي�س   ، اإليه  االإ�ساءة  يحاولون 
اما   ، التجارية  املحال  اأ�سحاب  ا�ستفزاز 
فهي  واالإع��الن  املهنة  �سريبة  بخ�سو�س 
ت�سمل اجلميع وعلى وفق تقديرات اللجان 
ال�سائدة  االأ�سعار  وبح�سب  املتخ�س�سة 
يف الوقت الراهن ومن دون مبالغة فيها ، 
االإيجارات ارتفعت  ، فلم يعد  هناك حمل 
اإيجاره 70 الف دينار �سهريا  يف الكرادة 
، وك��ذل��ك احل��ال م��ع ال��ع��ق��ارات االأخ���رى ، 
اإن اللجان تتعامل مبحاباة مع  وال اعتقد 
بع�س اأ�سحاب املحال التجارية �سواًء يف 

الكرادة اأم يف غريها من مناطق بغداد.

تحقيقات



�لعدد )1895(�ل�سنة �لثامنة -�لثالثاء )31( 10
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 )WTO( العراق ومنظمة التجارة العالمية

لعل من نافلة القول ان هناك ثمة أسئلة مثار بحث المراقبين وهي : لماذا يعني قبول العراق )كمراقب( في المنظمة نهاية عام 2004 ، ومتى سينضم العراق كعضو اصيل في 
منظمة التجارة العالمية )WTO( ، و الفوائد االقتصادية التي سيحصل عليها العراق بانضمامه للمنظمة ، ولماذا هذا الركض غير المتوازن نحو االنضمام لمنظمة التجارة العالمية 

)WTO(؟ وهنا البد من القاء نظرة عامة على منظمة التجارة العالمية التي مقرها )جنيف( في سويسرا والدول العربية ودول الجوار المنتمين كأعضاء دائميين والمدة التي 
.)WTO(اسغرقها انضمام بعض الدول العربية والتجارب التي يمكن االستفادة منها في هذا الطريق الطويل للوصول الى منظمة التجارة العالمية

هاشم ذنون االطرقجي

البطاقة التموينية إلى أين؟

العراق  الذي ح�سل يف  التغيري  بعد  اواًل- 
عام2003 واعالن الواليات املتحدة نف�سها 
الدولية  املحافل  امام  للعراق  كدولة حمتلة 
وخا�سة امام اجلمعية العامة لالمم املتحدة 
ذلك عينت  . وبعد  ال��دويل  االم��ن  وجمل�س 
مدنيًا  حاكمًا  االمريكية  املتحدة  الواليات 
ت�سكيل  حلني  )برمير(  العراق  جلمهورية 
من  مهماتها  وا�ستالم  الوطنية  احلكومة 

)�سلطة االئتالف املوقتة(. 
ووف���ق االع���الن االي��دول��وج��ي ال���ذي كانت 
)بن�سر  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  ل���ه  ت��خ��ط��ط 
ال�سوق  مبادئ  وفق  والعمل  الدميقراطية 
جمهورية  يف  احل��ر(  واالقت�ساد  املفتوحة 
ال���ع���راق ل��ت��ك��ون من���وذج���ًا ي��ح��ت��ذى ب��ه يف 
العربية  الدول  على  ذلك  وانعكا�س  املنطقة 
هذا  يف  اوىل  وك��خ��ط��وة   ، واالق��ل��ي��م��ي��ة 
بتقدمي  للم�سوؤولني  امريكا  اوحت  االجتاه 
التجارة  م��ن��ظ��م��ة  اىل  ل��الن�����س��م��ام  ط��ل��ب 
العاملية )WTO( ومقرها جنيف. وبدعم 
قبول  املنظمة  اعلنت  امريكا  من  وم�ساندة 
ن��ه��اي��ة ع���ام 2004  ك��م��راق��ب يف  ال���ع���راق 
كمن�سق  كولومبيا  دول���ة  ممثلة  وع��ي��ن��ت 
وموجه اداري بني العراق واملنظمة. ومنذ 
االآن  وحتى   2004 عام  نهاية  التاريخ  هذا 
يف  مراقبًا  ع�سوًا  العراق  يعد   2010 عام 
وعلى   )WTO( العاملية  التجارة  منظمة 
اأثر ذلك قرر جمل�س الوزراء تكليف وزارة 
ال�سوؤون  جميع  ومتابعة  بتبني  التجارة 
للمنظمة  العراق  ان�سمام  لت�سهيل  الالزمة 
للجنة  رئي�سًا  ال��ت��ج��ارة  وزي��ر  يكون  وان 
املكون  العاملية  التجارة  ملنظمة  الوطنية 
الرئي�سة،وزارة  ال������وزارات  مم��ث��ل��ي  م��ن 
التخطيط،  االت�ساالت،  ال�سناعة،املالية، 
وال�سوؤون  الوطني،العمل  االمن  الزراعة، 
اىل  اإ�سافة  االن�سان  وحقوق  االجتماعية 
ممثلي القطاع اخلا�س . احتاد ال�سناعات 
التجارية وا�سافة  الغرف  العراقي واحتاد 
املتعددة  باق�سامها  ال��ت��ج��ارة  وزارة  اىل 
)�سكرتارية اللجنة( وكمقر للجنة الوطنية 
هذا  والزال   . والعاملية  ال��ت��ج��ارة  ملنظمة 
االجراء متبعًا لغاية 2010 والعراق مراقب 

يف املنظمة . 
ثانيًا- بعد اعالن جمهورية العراق مراقبًا 
 )WTO( العاملية  ال��ت��ج��ارة  منظمة  يف 
اللجنة  ب��ني  ل��ق��اءان  ج��رى   2009 وح��ت��ى 
الوطنية العراقية ومنظمة التجارة العاملية 
يف جنيف بح�سور املن�سق ممثلة كولومبيا 
وك����ان ال���ه���دف م���ن ه��ذي��ن ال��ل��ق��اءي��ن هو 
)الت�ساور والتعريف ولي�س التفاو�س وذلك 
لعدم جاهزية جمهورية العراق للتفاو�س . 
اع�ساء  بع�س  ا�سئلة  العراق  تلقى  وكذلك 
عليها  لالجابة  جاهدًا  ويعمل  عمل  املنظمة 
كالزراعة  ال����وزارات  بع�س  يخ�س  م��ا  يف 

والتخطيط واملالية الخ..
ان مرحلة التفاو�س بني جمهورية العراق 
ومنظمة التجارة العاملية )WTO( حتتاج 
لهذا  االرتكازية  والبنى  اال�س�س  تهيئة  اىل 
تتما�سى  حديثة  قوانني  باعداد  التفاو�س 
من  ب��داًل  العاملي  االقت�سادي  االنفتاح  مع 

والغاء  ال��ق��دمي��ة  والت�سريعات  ال��ق��وان��ني 
اوتقنينها  ال��ث��ورة  ق��ي��ادة  جمل�س  ق���رارات 
احلاكم  ق���رارات  الغاء  وكذلك  بت�سريعات 
املدين و�سلطة االحتالل،اإ�سافة اىل ال�سعي 
الدولية  املنظمات  يف  العراق  قبول  الإعادة 
وان  �سبق  وال��ت��ي  املتحدة  ل��المم  التابعة 
حملية  عدة  الأ�سباب  فيها  ع�سويته  جمدت 
واقليمية ودولية وان االن�سمام اىل منظمة 
�سنوات  خم�س  حت��ت��اج  العاملية  ال��ت��ج��ارة 
ومثابر  طبيعي  ب�سكل  االم��ور  �سارت  اذا 

باالجتاه ال�سحيح. 
التجارة  ملنظمة  العراق  ان�سمام  ان  ثالثًا: 
وله  اي��ج��اب��ي��ات��ه  ل��ه   )WTO( ال��ع��امل��ي��ة 

�سلبياته ومن ايجابياته هي:
1- ان ان�سمام الدول االأع�ساء يف املنظمة 
ال��ع��امل وهناك  ي��زي��د ع��ل��ى)155(دول��ة يف 
اكرث من )15( دولة تتهياأ لالن�سمام اإ�سافة 

اىل بع�س الدول كمراقبني . 
ال��دول العربية ودول اجل��وار هم  2- اكرث 

اع�ساء يف منظمة 
العاملية  التجارة 
وللعراق عالقات 
اق��ت�����س��ادي��ة مع 
ب����ع���������س ه�����ذه 
الدول التي تعمل 
وف������ق امل����ب����ادئ 
وال���������س����واب����ط 
االق���ت�������س���ادي���ة 
وعلى  للمنظمة 
ج�����م�����ه�����وري�����ة 
مالحظة  العراق 

ذلك . 
الزال����������ت   -3
ج�����م�����ه�����وري�����ة 
بحاجة  ال��ع��راق 
اىل  م������ا�������س������ة 
جيا  لو لتكنو ا
احل�����دي�����ث�����ة يف 
ال�����������س�����ن�����اع�����ة 

وال������������زراع������������ة 
دول  من  كثري  مع  واالت�ساالت  والتجارة 

العامل االع�ساء يف املنظمة . 
اىل  ب��ح��اج��ة  ال���ع���راق  ج��م��ه��وري��ة  ان   -4
العامل يف جمال )جتارة  التن�سيق مع دول 
وامللكية  اخل����دم����ات،  وجت������ارة  ال�����س��ل��ع، 
احل���دود(.  خ���ارج  م��ن  والعمالة  الفكرية، 
وكل هذه الفروع حتتاج اىل قوانني ثابتة 
ال����دول، وفق  ب��ني  ثنائية  ع��الق��ات  وك��ذل��ك 

قوانني منظمة التجارة العاملية . 
ال�سياحة وال�سفر  التاأكيد على  5- البد من 
�سرورية  كم�ساألة  الدخول  �سمات  والغاء 
للع�سر احلديث وللعالقات البينية والدولية 
واهمية متازج الثقافات والعادات والتقاليد 
واللقاء،اأما  وامل�ساهدة  ال�سفر  خ��الل  م��ن 

ال�سلبيات فهي: 
مهيئة  غ���ري  ال���ع���راق  ج��م��ه��وري��ة  اأن   -1
مل��ن��اف�����س��ة ال������دول االخ������رى يف ك��ث��ري من 
الزراعية،  )ال�سناعية،  االقت�سادية  االمور 
ب�سبب  وذلك  ال��خ...(  واخلدمات  ال�سلعية، 

الذي احلق  الدكتاتوري   ال�سمويل  النظام 
العراق وتطوره  باقت�ساد  ال�سرر اجل�سيم 
املتح�سر وما حلق  االن�سان  وبناء  العلمي 
بالعراق من ا�سرار ج�سيمة نتيجة احل�سار 
اجلمهورية  وادخ����ال����ه  ل��ل��ن��ظ��ام  ال�����دويل 
العراقية بحروب  عبثية مع الدول العربية 
والدول املجاورة ومع املجتمع الدويل ملدة 
العراق  فيها  كان   . عامًا  ع�سرين  على  تزيد 
متخلفًا عن ركب احل�سارة والتقدم العلمي 

واالقت�سادي . 
2- يف حالة االن�سمام اىل منطقة التجارة 
وواقعية  معمقة  درا���س��ة  دون  من  العاملية 
لت�سريف  العراق اىل �سوق  فاأنه �سيتحول 
خالفًا  االخ���رى  ال���دول  ومنتجات  ب�سائع 
ملبادئ منظمة التجارة العاملية التي تعرتف 
تتمتع  ان  املنظمة  الع�سو يف  الدولة  بحق 

باحلماية وفق القوانني املحلية كما يلي : 
على  تزيد  ب�سائع  با�سترياد  ي�سمح  ال  اأ - 
حاجة ال�سوق املحلية ملدة �سنة كاملة فقط. 

باأ�سترياد ب�سائع تناف�س  ب - عدم ال�سماح 
وذلك  نف�سها  ال�سلع  من  الوطني  املنتوج 
وت�سغيل  الوطني  االقت�ساد  على  حفاظًا 
العملة  وا�ستقرار  الوطنية  العاملة  االيدي 

املحلية. 
ج- متنع دوليًا �سيا�سة االغراق اي اغراق 
اال�سواق املحلية باأ�سترياد ب�سائع اجنبية 
تباع با�سعار اقل من �سعر املنتوج الوطني 
املمنوعة  االأم��وال  تبيي�س  خالل  من  وذلك 
دول���ي���ًا وادخ�����ال ب�����س��ائ��ع ردي��ئ��ة اجل���ودة 
زاهية االلوان خمالفة بذلك �سروط ال�سحة 
النوعية  وال�سيطرة  والتقيي�س  وال�سالمة 
خالفًا ملبادئ للحفاظ على العالقات الدولية 
وكذلك  االقت�سادي  التعامل  يف  ال�سحيحة 

الفكري – والت�سغيل والعمالة. 
وفقهية  ق��ان��ون��ب��ة  ق���اع���دة  ه��ن��اك  راب���ع���ًا- 
اوان���ه  ق��ب��ل  ال�����س��يء  ا�ستعجل  ت��ق��ول)م��ن 
تنطبق  ال��ق��اع��دة  وه��ذه  بحرمانه(  عوقب 
منظمة  م��ع  ال��ع��راق  جمهورية  و�سع  على 

التجارة العاملية )WTO( عن تقدمي طلب 
االن�سمام منذ عام 2004 اي قبل اكرث من 
املنظمة  يف  مراقبًا  وقبوله  �سنوات  خم�س 
نف�سه.وال�سبب  املكان  يف  ي��راوح  والزال 
هو عدم تهيئة االر�سية املنا�سبة اقت�ساديًا 
قاعدة  تهيئة  خالل  من  واأجتماعيًا  وعلميًا 
منظمة  اىل  االن�سمام  ان  ر�سينة.  بيانات 
ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة م��ن ق��ب��ل اح���دى ال���دول 
النامية يتطلب درا�سة واقعية حلاجة البلد 
ثم تهيئة امل�ستلزمات املطلوبة والنظر بعني 
فاح�سة للم�ستقبل املنظور كما يتطلب اخذ 
جتارب االخرين الذين �سبقونا باالن�سمام 
ال��ع��رب��ي��ة ودول اجل���وار  ال����دول  وخ��ا���س��ة 
واال�ستفادة من خرباتهم العملية واالبتعاد 
انتماءهم  راف���ق���ت  ال���ت���ي  االخ����ط����اء  ع���ن 
والعمل  البلد  ذل��ك  ا�ستغرقها  التي  وامل��دة 
الالزمة  التفاو�س  م��دة  الخت�سار  اجل���اد 
و�سعبة  مكلفة  الفرتة  هذه   لالن�سمام،الأن 
وم�ساريف  ك��ب��رية  ج��ه��ود  اىل  وحت��ت��اج 

الي�ستهان بها. 
مثااًل  اخذنا  فلو 
على ذلك جتربة 
االردنية  اململكة 
ال����ه����ا�����س����م����ي����ة 
ان  ل�����وج�����دن�����ا 
التفاو�س  م���دة 
ا�����س����ت����غ����رق����ت 
م���ن ثالث  اك���رث 
علمًا  ����س���ن���وات 
ب�������اأن ال���ب���داي���ة 
�سحيحة  كانت 
كبري  ح����د  اىل 

.ومنها: 
ت�سكيل     -1
ه����ي����ئ����ة ع���ل���ي���ا 
ل��الن�����س��م��ام اىل 
التجارة  منظمة 
وان  ال���ع���امل���ي���ة 
ت�سكيل  ق������رار 
ه��������ذه ال���ل���ج���ن���ة 
كان  �سبب  الأي  اوت��ب��دي��ل��ه  نق�سه  المي��ك��ن 
بدرجة  موظف  م��ن  اللجنة  ه��ذه  وتتكون 
القرار   با�سحاب  مبا�سرة  يرتبط  وزي���ر 

الرئي�سيني .وتتكون هذه اللهيئة من : 
قانوين  اأو  اقت�ساد  وزير  بدرجة  اأ -رئي�س 
يبدل خالل فرتة  التقاعد وال  على  يحال  ال 

التفاو�س. 
ب - خبري يف القانون الدويل يحمل �سهادة 
التقل  عملية  ممار�سة  وله  اوعليا  جامعية 

عن ع�سر �سنوات. 
–لغة  االن��ك��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  يف  خ��ب��ري  ج- 
على  حا�ساًل  – يكون  التجارية  التفاو�س 
�سهادة جامعية له خربة عملية دولية ال تقل 

عن ع�سر �سنوات. 
على  ح��ا���س��ل  دويل  اق��ت�����س��ادي  خ��ب��ري  د- 
االقت�ساد  يف  خ���ربة  ل��ه  جامعية  ���س��ه��ادة 

الدويل ال تقل عن ع�سر �سنوات . 
�سهادة  على  حا�سل  قانوين  حما�سب  ه���- 

جامعية ال تقل خربته عن ع�سر �سنوات. 

الدولية  ال��ع��الق��ات  يف  اداري  خ��ب��ري  و- 
خربته  تقل  ال  جامعية  �سهادة  على  حا�سل 

عن ع�سر �سنوات . 
ان اأع�ساء هذه الهيئة العليا ال ي�سرتط ان 
التعاقد  الدولة وميكن  يكونوا من موظفي 
بغ�س  البلد  خ��ارج  يعملون  مواطنني  مع 
دول  مواطني  من  او  اجلن�سية  عن  النظر 
موظفًا  الهيئة  ع�سو  ك��ان  واذا   . اجل���وار 
ال��ق��اع��د او نقله  ي��ج��ب ع���دم اح��ال��ت��ه ع��ل��ى 
وكذلك  الدولية  للمنظمة  االن�سمام  حلني 
اال�سخا�س املتعاقد معهم من تاأريخ التعاقد 
وت�ستثنى  للمنظمة  االن�����س��م��ام  وحل���ني 
رواتب واأجور هوؤالء اخلرباء من �سروط 

ال�سلم الوظيفي للرواتب . 
كل  يف  �ساملة  بيانات  ق��اع��دة  تهيئة     -2
اليها  وال��رج��وع  املطلوبة  االخت�سا�سات 
دائمًا وابدًا، الأن فرتة التفاو�س مع املنظمة 
على  تعتمد  للمنظمة  املنتمية  الدول  مع  او 
ح�سب  دائمًا  املتحددة  واملمار�سة  اخل��ربة 
.وان هذه  ال��دويل  والو�سع  البلد   ظروف 
واملوجه  اخل��ازن  ال��راأ���س  �ستكون  اللجنة 
اللجنة  ت�سكيل  وميكن  واملفاو�س  واملنظم 
والقطاع  ال�����وزارات  جميع  م��ن  الوطنية 
اخلا�س واملنظمات االقت�سادية ومنظمات 
 ، الوطنية  اللجنة  وه��ذه  امل��دين  املجتمع 
الهيئة  اىل  ودرا���س��ات��ه��ا  مقرتحاتها  ت��ق��دم 
وتر�سم  التوجيهات  منها  وتتلقى  الراأ�سية 
التفاو�س  ب��اأن  علمًا  الطريق  خ��ارط��ة  لها 
يكون را�سيًا ومبا�سرًا ولي�س مع جمموعة 
من اال�سخا�س الذين يح�سرون املفاو�سات 
طريق  عن  اال  بكلمة  يتفوهوا  ان  دون  من 
الطريق  ه���و  ه���ذا   . ال��رئ��ي�����س  امل��ف��او���س 
واالن�سمام  للتفاو�س  وال�سليم  ال�سحيح 
اىل منظمة التجارة العاملية)WTO(.. ان 
باالمور  تتاأثر  ال  ان  يجب  الراأ�سية  الهيئة 
وال�سخ�سية  ال�سيا�سية  واملح�سوبيات 

والفئوية . 
طريق  يف  ال���ع���راق  يف  م��اج��رى  ان     -3
العاملية  ال���ت���ج���ارة  مل��ن��ظ��م��ة  االن�������س���م���ام 
واملبادئ  االأ�س�س  مع  يتناق�س   )WTO(
ال�سليمة التي يجب اعتمادها كمبداأ ا�سا�سي 
املو�سعة  الوطنية  اللجنة  ت�سكيل  مت  حيث 
خا�سعني  ال���وزارات  يف  موظفني  قبل  من 
اىل  من�سب  من  بالتنقل  االداري���ة  لالوامر 
ال�سن  لبلوغه  التقاعد  على  االحالة  او  اخر 
دوائر  بني  امل�سوؤوليات  وتوزيع  القانونية 
خمتلفة وتكون هذه اللجنة الوطنية براأ�سة 
بقاء  مع  يتبدل  �سيا�سي  �سخ�س  اي  وزي��ر 
االعتبارات  وادخ���ال  تبديلها  او  ال���وزارة 
والوظيفية  وال�����س��خ�����س��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
وا�سناد مهمات اللجنة اىل وزارة التجارة 
الكادر  و���س��ع��ف  ال��ك��ب��رية  مب�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا 
يحقق  ل��ن  املهمة  ل��ه��ذه  امل��وؤه��ل  الوظيفي 
الهدف املطلوب وان االن�سمام اىل منظمة 
التجارة العاملية يجب ان يبنى على ا�س�س 
واق��ع��ي��ة وع��ل��م��ي��ة وع����دم ا���س��اع��ة الوقت 
للنتيجة  الي����وؤدي  ال���ذي  ال��دائ��ري  بالعمل 
التجارة  منظمة  اىل  باالن�سمام  املطلوبة 

العاملية)WTO( بوقت قيا�سي.
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البطاقة التموينية إلى أين؟
نجاة الكواز

يف الوقت الذي تتحدث فيه البيانات احلكومية عن ن�سب 
خطرية للذين يقبعون حتت خط الفقر  ، حيث جتاوزت 
اأهم  ،ف����اأن  ال��ع��راق  ���س��ك��ان  م��ن  ال�����%30  ح��اج��ز  الن�سبة 
امل�سكالت التي طفت على ال�سطح تلك البطاقة التموينية 
ناهيك عن احلروب ، احل�سار ،االحتالل وانهيار البنية 

التحتية للبالد .
وقد تكون م�سكلة البطاقة التموينية هي م�سكلة م�ستدمية 
�سكلت امللمح االأبرز للنظام الغذائي يف العراق بعد عام 
ملفردات  التوزيعي والنوعي  النظام  �سهد  ، حيث   2003
على  جديدًا  يعد  مل  وا�سحًا  ارتباكًا  التموينية  البطاقة 

امل�ستهلك الذي دب الياأ�س يف اأح�سائه !
تبداأ امل�سكلة من نقطة واحدة بانطالق �سلبي يف اجتاه 
�سراحة وزارة التجارة باإلغاء البطاقة التموينية ولكنها 
اعتمدت اأ�سلوبًا خفيًا يف االإلغاء وابتعدت عن االإف�ساح 
ب�سورة ر�سمية الأنها �سوف تت�سبب ب�سدمة للمواطنني، 
تلو  ال��واح��دة  البطاقة  م��ف��ردات  اإخ��ف��اء  اإىل  جل��اأت  لذلك 

االأخرى ،معتمدة على  نظام خطة لعبة ال�سطرجن .
التي  امل��واد  مقدمة  يف  كانت  ال�سكر  م��ادة  اأن  ج��دال  فال 
يفكر  املواطن  فاأ�سبح  طوال  الأ�سهر  البطاقة  من  اختفت 
يف مالعق ال�سكر التي ي�ستهلكها يوميا ثم  توزيع مادة 
ال�سكر املتاأخرة  عن موعدها ،وبعد ذلك كانت مادة الرز 
التي تعد اأهم عن�سر من مكونات املائدة اليومية للمواطن 

وثم  االختفاء  جتربة  �سمن  الثانية  امل��ادة  فهي  العراقي 
اختفاء مادة الزيت قبل اأ�سهر من رم�سان وبعد ذلك توزع 
اأ�سعار  بارتفاع  ي�سهم  مما  متاأخر  وبوقت  قليلة  بكميات 

املواد يف ال�سوق .
ومل ي�ستمع املواطن اإىل ت�سريح من قبل وزارة التجارة 
يعد  ،ومل  �سهر رم�سان  التي �سوف توزع يف  املواد  عن 

املواطن ينتظر الأنه اأدمن انتظار الوعود العقيمة .
ا�ستنادا ملجمل ما تقدم  وبالعودة اإىل مو�سوع االختفاء 
واالإظهار فال منا�س من القول اأن مفردات البطاقة تعاين 
كانت  م��واد  اختفاء  ناهيك عن  امل��واد  نق�س حاد يف  من 
موجودة اأ�سال يف البطاقة قبل عام 2003 مثل احلليب 
العطايا  ،هذه  وال�ساي  التنظيف  وم�ساحيق  وال�سابون 

كلها من هبات وعطايا االحتالل والقادمني معهم .
يعي�سها  التي  التناق�س  حالة  على  هنا  ال�سوء  ن�سلط 
الغذاء  م��ن  اليومية  احتياجاته  ب��ني  العراقي  امل��واط��ن 

وغالء اأ�سعار املواد يف ال�سوق املحلية.
باأنه  يقّره كل مواطن  اإىل و�سع  االأمور  وبعدما و�سلت 
ماأ�ساوي وموؤ�سف على جميع االأ�سعدة احلياتية وخا�سة 
مفردات قوته اليومي جند اأنف�سنا نقف على خط ا�ستواء 
التي  احلياة  على  ال�سلبيات  هذه  انعك�ست  لذلك  الزمن 
ي�سهدها املواطن العراقي خالل �سنوات االحتالل باأ�سكال 
خمتلفة نحو روا�سب زائفة ال يجد املواطن غري الوعود 
املطفاأة يف ذاكرتهم ،وما ن�سهده يف اأيامنا هذه دليال على 

ت�سدع بنيان االأمل لدى املواطن املغلوب على اأمره.

وانطالقا من هذه الروؤية اإىل طبيعة العالقة بني املواطن 
والوزارة جند ت�ساوؤالت كثرية جتول يف خياله ؟

وزارة  مثل  ال����وزارات  اأداء  مراقبة  ع��ن  امل�����س��وؤول  م��ن 
التجارة واالهتمام مبو�سوع مفردات البطاقة التموينية 
للمواطن  التي توزع  املواد  تاأخرها ورداءة  ،وعن �سبب 

العراقي؟
قررت  العراقية  احلكومة  ب��اأن  يقول  ت�سريحا   وجن��د 
تقلي�س مفردات البطاقة التموينية الأن نظام امل�ساعدات 
ال  ال��دول��ة.ول��ك��ن��ن��ا  ميزانية  ك��اه��ل  يثقل  ب���داأ  ال��غ��ذائ��ي��ة 
واأع�ساء  ال����وزراء  روات���ب  ب���اأن  م��ف��اده  ت�سريحا  جن��د 
والهبات  م�سوؤول  لكل  اخلا�س  احلماية  وطاقم  الربملان 
كاهل  اأث��ق��ل��ت  ق��د  عليها  يح�سلون  ال��ت��ي  واالم��ت��ي��ازات 

ميزانية الدولة!؟
وما يثري اال�ستغراب م�سطلح �سلة امل�ساعدة لبلد يعد من 
امل�ساعدات  يعطي  اأن  بدل  النفطية،  العامل  بلدان  اغني 
احلالة  ه��ذه  اإىل  و�سلنا  ولقد  م�ساعدات  ياأخذ  اأ�سبح 
الغريبة ب�سبب �سوء اإدارة احلكومات التي تكالبت على 
العراق منذ فرتات طوال فجميع احلكومات كانت ت�سع 
املواطن يف موؤخرة اأولوياتها ومل تعتربه قيمة عليا، بل 

اعتربته اأداة لتنفيذ تطلعاتها واأوامرها .
احل��ق��ي��ق��ة امل��و���س��وع��ي��ة ال��ت��ي ي��ج��ب ال��ت��ح��دث ع��ن��ه��ا يف 
احللول  اإي��ج��اد  م��ن  الب��د  التموينية  البطاقة  مو�سوع 
امل�ساكل ومنتاز  ن�سنع  اأنف�سنا  لكي ال جند  الوعود  بدل 

بظاهرة االإبداع يف امل�ساهدة فقط.

إيمان محسن جاسم
تقارير عدة �سدرت يف االآونة االأخرية  تتحدث 
عن م�ستويات البطالة يف البلد وتاأثريات ذلك 
وحتى  الفقر  وخ��ط  املعي�سة  م�ستوى  على 
موارد  وج��ود  برغم  االجتماعي،  اال�ستقرار 
فر�س  ت��وف��ري  على  ق���ادرة  ك��ب��رية  اقت�سادية 
من  للكثري  العراق  حاجة  ظل  يف  كثرية  عمل 

امل�ساريع .
ومن امللفت للنظر يف االآونة االأخرية  ا�ستقدام 
جعل  ما  العراق  يف  للعمل  االأجنبية  العمالة 
البع�س ي�سكك بوجود بطالة بامل�ستوى الذي 

يتحدثون عنه يف الكثري من التقارير .
اأخذت  التي  املفاهيم  م��ن  البطالة  مفهوم  و 
من  املعا�سرة  املجتمعات  يف  ك��ربى  اأهمية 
حيث البحث والتحليل؛ لذا ا�ستحوذ مو�سوع 
اأ�سحاب  عناية  على  رئي�س  ب�سكل  البطالة 
كابو�سًا  وجودها  ومثل  ال�سيا�سية  القرارات 
العامل  دول  من احلكومات يف  بالعديد  اأط��اح 
االجتماعيني  الباحثني  اهتمام  على  وكذلك   ،
بو�سفها عاماًل رئي�سيًا يف التفكك االأ�سري من 
التي حتدث  واالنف�سال  الطالق  حيث حاالت 
اأما رجال االقت�ساد فقد نظروا   ، يف املجتمع 
اإليها  بو�سفها مو�سوعًا يفر�س نف�سه ب�سكل 
دائم وملح على ال�ساحة الدولية، لهذا ال تكاد 
عالقة  ذات  متخ�س�سة  علمية  دوري��ة  ت�سدر 
اإال  واجل��رمي��ة  واالج��ت��م��اع  االق��ت�����س��اد  بعلم 
تتعر�س ملو�سوع البطالة بالتحليل والنقا�س 
�سواء كان ذلك باأ�سلوب مبا�سر اأو غري مبا�سر، 
من حيث ارتباط البطالة وعالقتها مبتغريات 
واالجتماعي  االأمني  البناء  يف  ع��دة  واأب��ع��اد 
للدولة والنظر اإليها من خالل زوايا عدة منها 
املرتتبة جراء  االآث��ار  حتديد حجمها وحتليل 
ذلك خا�سة يف ما يتعلق باجلانب االأمني يف 
ظل حترك املجاميع االإرهابية حول العاطلني 
عن العمل او العوز املادي الذي يدفع بالبع�س 

لالنخراط يف اأعمال اإرهابية .

الكثري  اإن  ال�سرتاتيجيات احلديثة جند  ويف 
ال�سغرية   امل�ساريع  نظام  تتبنى  ال��دول   من 
ال��ع��راق يف  اأت��ب��ع يف  م��ا  للبطالة  وه��و  كحل 

ال�سنوات االأخرية .
وه�����ذا االأ����س���ل���وب ال�����س��ري��ع وامل����ج����دي يف 
امت�سا�س البطالة  هو اأحد تو�سيات منظمة 
العاطل  عرفت   التي    )ILO(الدولية العمل 
عن العمل باأنه: " كل من هو قادر على العمل، 

وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند م�ستوى 
االأجر ال�سائد، ولكن من دون جدوى"، وعلى 
هذا ال�ساب اأن يفكر باأ�سلوب ال ينق�سه االإبداع 

حتى يجد �سالته يف العمل املالئم واملربح .
اأن امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة متثل  و 
اأكرث من 90% من جممل امل�سروعات يف معظم 
دول العامل، ف�ساًل عن اأنها اأ�سبحت االآن متثل 
القوة الدافعة وراء عدد كبري من االخرتاعات، 

املحلي  االقت�ساد  تنمية  يف  ت�سهم  اأن��ه��ا  كما 
واال�ستثمار  للعمل  ف��ر���س  خ��ل��ق  خ���الل  م��ن 
ال�سغرية  املن�ساآت  اإىل  ينظر  و  والت�سدير، 
يف  انتقالية  مرحلة  اأن��ه��ا  على  واملتو�سطة 

عملية التنمية االقت�سادية.
اال�ستقرار  تهدد  البطالة   اأن  اجلميع  ويعرف 
العاطلني  ال�سباب  الأن  للمجتمع  ال�سيا�سي 
املرتدية،  باأو�ساعهم  ي�سيقون  العمل  ع��ن 
الإهمال  نتيجة  دميوغرافية  اآث��ار  اأي�سا  ولها 
الدولة للريف وتردي اأنواع الوظائف والبنى 
التحتية مقارنة مبا هو عليه واقع احلال يف 
االأمر   ، النامية  الدول  من  العديد  احل�سر يف 
اإىل  اأدى اإىل هجرة متزايدة من الريف  الذي 
الهجرة اخلارجية، وهجرة  اإىل  اإ�سافة  املدن 
العلمية  الكفاءات  ذوي  من  امل��اه��رة  العمالة 
ولعدم  عمل  فر�س  توفر  لعدم  ونتيجة  كذلك 
ح�سول ال�سباب على اأجر ميكنهم من مواجهة 
يف  ال�سباب  ينحو  املتزايدة  احلياة  متطلبات 
ارتباطهم  تاأجيل  اإىل  النامية  الدول  من  كثري 
ال���40 عامًا االأم��ر الذي  ال���35 وحتى  اإىل �سن 
والعنو�سة  العزوبية  ظاهرة  تف�سي  اإىل  اأدى 
وال���ع���زوف ع��ن ف��ك��رة ت��ك��وي��ن اأ����س���رة. ومبا 
عن  ع��اج��زة  احلالية  ظروفها  يف  ال��دول��ة  اإن 
يتم  اأن  اإذًا  فالبد  للجميع  عمل  فر�س  توفري 
ال�سغرية  امل�سروعات  لعبارة  جيدا  االإ�سغاء 
كافة  ال��ع��امل  دول  اعتمدته  ال��ذي  احل��ل  الأن��ه��ا 
اأن  جند  عامة  وبنظرة  البطالة،  م�سكلة  حلل 
ن�سبة من 20اإىل 30% من الوظائف حكومية 
م�ساريع  العمل  فر�س  من   % اأن70  حني  يف 
اإيطاليا فقط  �سغرية �سناعية وخدمية، ويف 
والوطن  م�سروع،  األ��ف  و300  )2(مليونان 

العربي كله به 700 األف م�سروع فقط.
خطط  ب���اأن  ج��وه��ري��ة  حقيقية  ي��وؤك��د  وه���ذا 
تاأخذ  مل  العربي  الوطن  يف  الب�سرية  التنمية 
ب�سكل  نلم�سه  ما  وه��ذا  تامة  بجدية  البطالة 
وا�سح يف موجات الهجرة الأوروبا واأمريكا 

من قبل الكفاءات العربية ومنها العراق الذي 
هاجر منه الكثري من العقول بحثًا عن فر�س 

عمل .
ويف ظل العوملة واالنفتاح التجاري العاملي، 
يف  ع��دة  حتديات  ال�سغرية  املن�ساآت  تواجه 
غري  عامل  يف  النطاق  الوا�سعة  املن�ساآت  وجه 
ال�سلع  �سيل  حيث  التغريات،  و�سريع  م�ستقر 
املناف�سة  عبء  من  تزيد  احلديثة  واخلدمات 
غالبية  ت�سكل  امل�����س��روع��ات  ه���ذه  اأن  ومب���ا 
 ، العاملية  االأ���س��واق  يف  العاملة  املوؤ�س�سات 
اإجراءات  بو�سع  تقوم  املعنية  ال�سلطات  فان 
اأقدر  وجعلها  امل�سروعات  هذه  لدعم  تنفيذية 

على املناف�سة.
هذه  على  يقدم  كيف  يعرف  ال  ال�سباب  ولكن 
امل�ساريع، فالتعليم الذي ح�سلوا عليه خمتلف 
باالأخ�س  واحل��دي��ث  العمل  �سوق  عن  متاما 
ثم  ال��ع��راق،  يف  التلقيني  التعليم  واق��ع  ع��ن 
املجتمع  يف  ال�سائدة  الوظيفية  الثقافة  اإن 
العمل  تف�سيل  على  تقوم  ت��زال  ال  ال��ع��راق��ي 
االأجور  انخفا�س  من  الرغم  على  احلكومي، 
احلكومية ن�سبيا مقارنة بنظريتها يف القطاع 
احلكومية  الوظيفة  متنحه  ملا  وذلك  اخلا�س 
من مزايا قد ال تتوافر يف غريها من الوظائف 
و�سعوبة  الوظيفي  اال�ستقرار  مثل  االأخ��رى 
االجتماعي  وال��ت��اأم��ني  ال��ع��م��ل  م��ن  ال��ف�����س��ل 
و�ساعات  االأف�سل  العمل  وظ��روف  وال�سحي 
ما  وهو  االجتماعية  واملكانة  املريحة  العمل 
يجعل العمل يف احلكومة حلم كل �ساب حتى 
واإن كان ال يوفر احلد االأدنى املطلوب لالإنفاق 

اأو املعي�سة.
مفهومنا  يف  البطالة  اإن  القول  ميكننا  وهنا 
ال�سائد االآن يف العراق ال تعني ذلك التعريف 
الذي اأ�سرنا اإليه يف بداية مقالنا، بل تعني كل 
من ال ميتلك وظيفة يف الدولة، متنا�سني بان 
االأعمال احلرة االأخرى  تدر موارد مالية اأكرث 

من دخل املوظف املحدود.

المشاريع الصغيرة والقضاء على البطالة
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و مع ذلك فقد ا�ستطاعت الطبقة النا�سئة اجلديدة 
من الربجوازية ان ت�سق طريقها يف اقامة بع�س 
القتها  التي  امل�سايقات  برغم  االنتاجية  امل�ساريع 
ال�سناعة  و�سع  بقي  لقد  و  ال�سلطة،  اع��وان  من 
يف قطاع الدولة على و�سعه املرتدي اي�سًا حتى 
تاأ�سي�س  لغاية  و  الثانية  العاملية  احل��رب  انتهاء 
للدولة  املادي  الو�سع  كان  جمل�س االعمار، حيث 
امللفت  ال�سيء  لكن  و  م��رتٍد  و�سع  يف  العراقية 
املا�سي  للقرن  اخلم�سينيات  بداية  يف  انه  للنظر 
القطاع  يف  االم����وال  رووؤ�����س  حجم  ان  ي��الح��ظ 
بوترية  و  اك��رب  ب�سكل  من��ت  اخل��ا���س  ال�سناعي 
للقطاع  ال�سناعي  اال�ستثمار  حركة  م��ن  ا���س��رع 
العام، ما اأدى ان يتمتع القطاع ال�سناعي اخلا�س 
بدور الريادة بالرغم من �سعف امكاناته املادية و 
قد ا�ستفاد القطاع ال�سناعي اخلا�س من الرتاكم 

الراأ�سمايل يف القطاعات االقت�سادية االخرى.
برزت  املا�سي  للقرن  اخلم�سينيات  منت�سف  يف 
ممثلة  منظمة  ق���وى  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال�����س��اح��ة  اىل 
االأحزاب  اإىل  ا�سافة  اخلا�س،  ال�سناعي  للقطاع 
العراقي(  ال�سناعات  )احت��اد  هو  و  اأال  ؛  القائمة 
كمنظمة ممثلة ر�سمية للقطاع ال�سناعي اخلا�س 
اخذت  و  الطبقة  هذه  م�سالح  عن  و  عنه  مدافعة 
قادة  حولها  جمعت   1956 عام  القانوين  �سكلها 
للربجوازية  ر�سمي  كممثل  املتنور  الفكر  ه��ذا 
م�ساحلها  و  اه��داف��ه��ا  ع��ل��ى  م��داف��ع��ًا  ال�سناعية 
و  ال���ك���وم���ربادوري  ال��راأ���س��م��ال  ب��وج��ه  الطبقية 
اال�ستريادات املفتوحة من دون �سروط و قيود ؛ 
العراق  ت�سنيع  )ان  اهداف�ه  �سلب  يف  جاء  حيث 
اهداف  م��ن  هما  العراقية  ال�سناعات  حماية  و 
احتاد ال�سناعات العراقي و هما تت�سالن ات�سااًل 
طالب  وق��د   ،)... اال���س��ت��رياد  ب�سيا�سة  م��ب��ا���س��رًا 
القوانني  ت�سريع  يف  ا�سراكه  ب�سرورة  االحت��اد 

وامل�ساهمة يف و�سع ال�سيا�سة اال�ستريادية.
وامل��الح��ظ ان ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ال��ع��راق��ي ق��د مر 
ال�سلطات  م��ع  عالقاته  يف  ج��زر  و  م��د  بعمليات 
القائمة، خا�سة القطاع ال�سناعي اخلا�س. تعتمد 
هذه العالقة منها على فل�سفة ال�سلطة احلاكمة يف 
الوطنية،  مت��وز   14 ث��ورة  بعد  ح��دث  كما  حينها 
حدث  كما  االه��واء  و  املزاجية  على  تعتمد  ومنها 
يف عهد عارف يف عمليات التاأميمات االقت�سادية 
او كما حدث يف   ،)  99 ( قانون رقم  لعام 1964 
جزافًا  ق����رارات  ت�سدر  حيث  ال�����س��دام��ي  العهد 
ار�ساًء للطبقات املوالية للحكم من طبقات طفيلية 
من  كثري  خ�سخ�ست  والتي  ال�سناعة  عن  غريبة 
من  الثمانينيات  نهاية  يف  ال�سناعية  امل�ساريع 
غري درا�سات واقعية علمية لهذه اخلطوة، بل هي 
عملية دعائية ال اكرث، وما اأعقبها من تقلبات حادة 
الوخيمة  النتائج  ثم  من  و  الزمتها  التي  �سديدة 

التي نتجت عنها.
 1958 ع��ام  املجيدة  مت��وز   14 ث��ورة  بعد  ولكن 
وواقعيًا  تخطيطيًا  �سكاًل  ت��اأخ��ذ  ال�سلطة  ب���داأت 
العام  و  اخلا�س  ال�سناعيني  القطاعني  جمال  يف 
اقت�ساديًا  و  �سيا�سيًا  مهم  دور  باأعطاء  قامت  فقد 
منها،  ال�سناعية  خا�سة  و  الربجوازية  للطبقة 
و  لها  الت�سهيالت  تقدمي  ال�سناعة و  بدعم  فقامت 
يف  االقت�ساد  وزير  كبة  ابراهيم  العالمة  حدد  قد 
حينه مهام كل قطاع �سناعي، خا�سة بعد توقيع 
حيث  حينه،  يف  ال�سوفيتية  العراقية  االتفاقية 
حني  يف  الدولة،  بيد  النفطية  ال�سناعات  ح�سر 

ترك جمال ال�سناعات اخلفيفة و اال�ستهالكية بيد 
تاأهيل  حلني  العراقي  ال�سناعي  اخلا�س  القطاع 
م�سرية  اإن  اإال  مهامه،  يف  التو�سع  و  القطاع  هذا 

الثورة االقت�سادية مل تكتمل 
ت�ستت  و   1963 ع��ام  �سباط   8 انقالب  ق��ام  حيث 
اآل��ي��ات من��و القطاع  ال��ث��ورة و ���س��اع��ت  اه����داف 
ال�سناعي، خا�سة بعد االنقالب الثاين يف ت�سرين 
وق��رارات  مرا�سيم  �سدور  و  ع���ام1963   الثاين 
عملت  )99(التي  رق���م  حتت   1964 لعام  التاأميم 
حيث  ال�سناعي  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  حتجيم  على 
هبطت ن�سبة م�ساهمة القطاع اخلا�س يف روؤو�س 
االأموال ال�سناعية الوطنية من 25% اىل 13% بعد 
التاأميم كما اعقبته قوانني اخرى منها حتت رقم ) 
الفردية  ال�سركات  104 ( حيث عمل على حتويل 
يزيد  التي  م�ساهمة  �سركات  اىل   ) م.  م.  ذ.   ( اأو 
وعدم  ع��راق��ي،  دينار  ال��ف   )70( على  راأ�سمالها 
را�سماله  يزيد  ان  �سناعي  م�سروع  الأي  ال�سماح 
القطاع  ن�ساط  ح�سر  و  دينار  الف   )  300  ( على 
دون  من  ال�سناعات  ببع�س  ال�سناعي  اخلا�س 

الو�سع  وا���س��ت��م��ر   ... غ���ريه���ا 
ع��ل��ى م���ا ه���و ع��ل��ي��ه م���ن تخبط 
نكول  ثم  املوؤممة  امل�ساريع  هذه 
احلكومة بتعهداتها التي اعطتها 
ارباح  امل�ساهمة يف  للعاملني يف 
هذه ال�سركات املوؤممة منذ ال�سنة 
ن�سبتها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  و  ال��ث��ان��ي��ة 
هذه  ت��ع��رث  اىل  ادى  مم��ا   ،%25
امل�����س��اري��ع يف ك��م��ي��ة االن���ت���اج و 
و  ال���زي���وت  ك�سناعة  ن��وع��ي��ت��ه، 
اجللود  و  والن�سيج  ال�سابون 
وحلني  غ��ريه��ا،  و  اال���س��م��ن��ت  و 
انقالب 17 – 30 متوز 1968 . 

تاأخذ  ال�سناعة  اخ���ذت  بعدها    
ال�سبعينيات  منذ  جديدًا،  منحى 
تو�سع  اخلم�سية  اخلطط  ب��داأت 
دخول  الأب��ت��داء  دقيقة  ب��درا���س��ة 
كادر علمي من حملة ال�سهادات و 
اخلريجني العديدين من القادمني 
من البعثات الدرا�سية خا�سة من 
اعطيت  قد  و  اال�سرتاكية  ال��دول 

لل�سناعة اهمية خا�سة يف التخ�سي�سات املالية و 
لرمبا اكرث من اي ن�ساط اقت�سادي، فقد خ�س�س 
للقطاع ال�سناعي بكال �سقيه العام واخلا�س اأكرث 
من 37% من امليزانية اال�ستثمارية و قد ارتفعت 
التخ�سي�سات للقطاع ال�سناعي، ففي عام 1971 
عام  ارتفعت  عراقي،  دينار  مليون   )  28  ( كانت 
وان  عراقي،  دينار  مليون   )  1020  ( اىل   1977
ال�سناعي من عام  للقطاع  التخ�سي�سات  جمموع 
مليون   )  2567  ( بلغت   1977 ع��ام  اىل   1970
دينار عراقي، و ان هذه التخ�سيات تفوق ) 9،5 
( مرة جمموع م�سروفات القطاع ال�سناعي طوال 

الفرتات ال�سابقة من عام 1951 – 1969.
تفوق  اخلا�س  للقطاع  امل�سافة  القيمة  حجم  ان 
كثريا من الناحية الن�سبية القيمة امل�سافة للقطاع 
اال�ستثمارات  بحجم  قيا�سا  ال��ع��ام  ال�سناعي 
املوظفة يف كال القطاعني، ومن احدى اهم ال�سمات 
التي متيزت بها تلك الفرتة هي بروز الدور املهم 
ال�سركات  من  العديد  وتاأ�سي�س  املختلط،  للقطاع 
مزايا  بني  جتمع  بكونها  متيزت  التي  ال�سناعية 

القطاعني اخلا�س و العام يف االدارة . 
الن�ساط  لتاريخ  ال�سريع  اال�ستعرا�س  خالل  من 
العام  ال��ث��الث��ة  ب��ان��واع��ه  ال��ع��راق  يف  ال�سناعي 
واملختلط و اخلا�س و على �سوء الواقع احلايل 
و ما مر به االقت�ساد العراقي يف عهد الثمانينيات 
العراقي،  االقت�ساد  ع�سكرة  من  الت�سعينيات  و 
خلو�س  اال�سلحة  ل�����س��راء  ك��ب��رية  ام���وال  و���س��خ 
احلروب، وت�ساعد ديون العراق اخلارجية، وما 
وفر�س  الكويت  اجتياح  منذ  االقت�ساد  اأ���س��اب 
اأمواله  وجتميد  ال��ع��راق،  على  ال�سامل  احل�سار 
اخلارجية و �سل ال�سناعة املحلية و تدمري البنية 

التحتية .
وقد فاقمتها عملية �سقوط النظام عام 2003 حيث 
وتخريب  والنهب  ال�سلب  موجة  ال��ع��راق  عمت 
خا�س،  ب�سكل  ال�سناعية  و  العامة  املوؤ�س�سات 
امل����رتدي و تردي  االأم��ن��ي  ال��و���س��ع  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ازدياد حجم  و  ال�سلع  ا�سعار  ارتفاع  و  اخلدمات 
الت�سخم النقدي و�سعف االداء االداري وانت�سار 
الف�ساد املايل و ارتفاع كبري يف حجم البطالة .. 

العمل  اإذًا البد من  الو�سع املرتدي،  اأمام كل هذا 
على تفعيل وتن�سيط القطاعات االقت�سادية عامة 
والقطاع ال�سناعي ب�سكل خا�س، ملا ميتلك العراق 
الكادر  خا�سة  القطاع،  ه��ذا  لتطوير  اأ�س�س  م��ن 
ال�سناعة، وجمموعة  املتمر�س لدى وزارة  الفني 
موؤ�س�سات الت�سنيع الع�سكري ال�سابقة، و ب�سكل 
وذلك  العراقي  اخلا�س  القطاع  دور  تفعيل  دقيق 
ل�سرعة حتركه وامكانية تن�سيطه ملا يتمتع به من 
دور  تفعيل  اهمية  و  امل�ساكل  هذه  واأزاء  مرونة. 
ال�سناعة و القطاع اخلا�س نتفاجئ ب�سدور اإقرار 
وثيقة العهد الدويل التي �ستكون مبثابة د�ستور 
اقت�سادي اجتماعي �سيا�سي للعراق، جتري عملية 
تهمي�س و اغفال لدور القطاع ال�سناعي يف عملية 
م�سري  هو  فما  االقت�سادي،  الواقع  يف  النهو�س 
ال�سناعة  ل���وزارة  التابعة  احلكومية  املن�ساآت 
التي تتجاوز عددها ) 192( م�سروعًا  ي�ساف لها 
اكرث من ) 70 ( م�سروعًا تابعة ملن�ساآت الت�سنيع 
هذه  يف  العاملني  م�سري  ما  ال�سابق؟  الع�سكري 
و  الده�سة  اىل  يدعو  اأنه حقًا مو�سوع  املن�ساآت؟ 

اال�ستغراب اأن منحي القاعدة ال�سناعية يف البلد 
بناء  يف  ال�سناعي  للقطاع  الفعالة  امل�ساهمة  و 
فرتات  يف  و�سلت  حيث  العراقي  القومي  الدخل 
الثمانينيات من القرن املا�سي اكرث من ) 13% ( يف 
حني قّلت هذه امل�ساهمات يف عام 2005 – 2006 
النهو�س  اج��ل  من  عليه  و   )%1،5( من  اق��ل  اىل 
تفعيل  على  العمل  و  ال�سناعي  اخلا�س  بالقطاع 
دوره و م�ساهمته يف حل املع�سالت االقت�سادية، 
اأ�سا�سية  نقاط  على  تقدم  ان  من  للحكومة  الب��د 
ال���دويل،  ال��ع��ه��د  ال��ن��ظ��ر يف وث��ي��ق��ة  ع���دة و تعيد 
املنظمات  م��ع  الوثيقة  ه��ذه  درا���س��ة  اإع����ادة  ع��رب 
رجال  من  اخلا�س  للقطاع  الفاعلة  االقت�سادية 
�سوابط  لو�سع   ... وغريهم   و�سناعيني  اعمال 
املهمة  الوثيقة  لهذه  ال�سناعي  احلقل  يف  جديدة 
. كما نقرتح لغر�س تن�سيط دور القطاع اخلا�س 
ال�سوق  ح��رك��ة  يف  دوره  وت��ف��ع��ي��ل  ال�����س��ن��اع��ي، 
ومتا�سيًا مع ما طرح يف الوثيقة نف�سها يف ال�سري 
االندفاع  دون  من  املتوازن  ال�سوق  اقت�ساد  نحو 
جتارب  من  لال�ستفادة  املخطط  غري  الع�سوائي 
هذه  يف  �سبقتنا  ال��ت��ي  ال�����دول 
غريها  و  خ�سخ�سة  من  العملية 
من اال�سالحات االقت�سادية التي 
تهدف باالأ�سا�س اىل كفاءة االداء 
حتديد  و  للم�ساريع  االقت�سادي 
و و�سع  االقت�سادي  الدولة  دور 
عن  يبتعد  وا�سح  قانوين  اإط��ار 
االجتهادات الفردية، االإقدام على 

ما يلي:
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  ا����س���راك   –  1
العراقي عرب منظماته االقت�سادية 
وت�����س��ري��ع  ����س���ن  ال���ف���اع���ل���ة يف 
التي  االق��ت�����س��ادي��ة  ال���ق���وان���ني 
وذلك  نف�سه  القطاع  ن�ساط  تهم 
املعلن  ال��دول��ة  نهج  م��ع  متا�سيًا 
الدميقراطية  العملية  �سري  يف 
الو�سع  و�سن قوانني تتالءم مع 
مقدمتها  يف  و  البلد  يف  اجلديد 
املرقم  اال�ستثمار  قانون  ت�سريع 

) 13 ( ل�سنة 2006 .
املالئم  االأمني  اجلو  – توفري   2
و خا�سة يف املناطق ال�سناعية و احلد من �سطو 

الع�سابات على املناطق ال�سناعية وغريها .
تاأهيل  و  احل��دي��ث��ة  ال�سناعية  امل���دن  ب��ن��اء   –  3
املناطق ال�سناعية القائمة من بنى حتتية و طاقة 

كهربائية وو�سائل ات�ساالت .
قانون تنمية �سناعية جديد يتالءم  – �سياغة   4
 20 رق��م  قانون  ب��دل  للبلد  ال�سناعي  ال��واق��ع  مع 
ل�سنة 1998 برفع الغنب عن ال�سناعي و تخفيف 
ال�سرائب و الر�سوم، و الر�سم الكمركي من املواد 
االولية امل�ستوردة لل�سناعة و االعفاء من �سريبة 
املهنة و ايقاف كل االبتزازات التي متار�س بحق 

ال�سناعيني . 
رمزية  بفوائد  و  املي�سرة  القرو�س  تقدمي   –  5
ال�سناعية مع تقدمي  للقرو�س   )  %3 ( ال تتجاوز 
تفعيل  و  امل�����س��روع  ب�سمان  ب��ال��ره��ن  ت�سهيالت 
امل�سرف  ب��االأخ�����س  املتخ�س�سة  امل�����س��ارف  دور 

ال�سناعي .
التابع  التنمية  دعم  �سندوق  ت�سكيل  – اإع��ادة   6
تفعيل  و  االإمن��ائ��ي  والتعاون  التخطيط  ل��وزارة 

دوره و بهيئة جديدة ت�ستوعب الظروف اجلديدة 
االقت�سادية  املنظمات  م��ن  فعالة  مب�ساهمة  و 
االأعمال،  رج��ال  احت��اد  اخل��ا���س،  للقطاع  املمثلة 
ال�سناعات وغريها، و�سخ مبالغ تتنا�سب  احتاد 
و  منا�سبة  ب�سروط  و  اخلا�س  القطاع  حاجة  مع 

ب�سمانة امل�سروع نف�سه .
و  ال�سوق  ات�ساد  نحو  التحول  عملية  ان   –  7
خ�سخ�سة م�ساريع وزارة ال�سناعة ب�سكل متدرج 
هو الطريق االأ�سلم حلني ن�سوج القطاع اخلا�س 
بطريق  اخل�سخ�سة  عملية  وجت��ن��ب  ال��ع��راق��ي، 
لالقت�ساد  الهيبة  اإع��ادة  مع  بال�سدمة،  ماي�سمى 

العراقي و تو�سيع قاعدته .
8 – العمل ب�سكل جاد وعملي على كبح الت�ساعد 
القوة  على  للحفاظ  الت�سخم  مل��ع��دالت  املخيف 
ال�سرائية للعملة الوطنية، ملنع تاأكل روؤو�س اأموال 
الزيادات  اإيقاف  و  االأعمال،  رجال  و  ال�سناعيني 
تاأثرياتها  و  للرواتب  املدرو�سة  غري  الع�سوائية 

ال�سلبية على اال�سواق و القطاع اخلا�س .
منا�سبة  ا�ستثمارية  بيئة  خلق  على  العمل   –  9
القوانني  بع�س  وت��ط��وي��ر  ت��ب��دي��ل  م��ع  ق��ان��ون��ي��ة 

لل�سركات و الدخل على �سبيل املثال .
10 – تفعيل دور القطاع املختلط و تقدمي الدعم 
الكامل له باأعتباره احدى ركائز ال�سناعة الوطنية 
والإ�سباع  اخل�سخ�سة،  لعملية  االأمثل  البديل  و 
ال�سناعية  ال�سلع  م��ن  بكثري  املحلية  ال�����س��وق 

امل�ستوردة .
11 – العمل على اإعادة تاأهيل امل�ساريع ال�سناعية 
االنتاج  عملية  يف  لت�سهم  املتعرثة  و  املتوقفة 
هجرة  وايقاف  البطالة  على  الق�ساء  و  الوطني 

الكادر الو�سطي اىل خارج العراق.
12 – اإيقاف التدفق الع�سوائي لل�سلع والب�سائع 
االجنبية من الدول املجاورة التي توجد مثيالتها 
هذه  كل  اخ�ساع  و  املحلي  ال�سناعي  االنتاج  يف 
ال�سحية  ال��رق��اب��ة  و  التقيي�س  ل��ق��وان��ني  ال�سلع 
للر�سوم  اإخ�����س��اع��ه��ا  و  ال��ن��وع��ي��ة.  وال�����س��ي��ط��رة 

الكمركية و التن�سيق مع وزارة التجارة يف ذلك.
الر�سوم  م��ن  ال�سناعية  امل�ساريع  اإع��ف��اء   –  13
ال�سناعة،  يف  الداخلة  االولية  للمواد  الكمركية 
وكذلك االإعفاء من �سريبة الدخل و جميع الر�سوم 
االأخ��رى ملدة ال تقل عن 10 �سنوات حلني تاأهيل 
وم�سجعة  حمفزة  قوانني  �سن  و  امل�ساريع  ه��ذه 

لهذا القطاع .
اخل��ا���س  ال�����س��ن��اع��ي  ال���ق���ط���اع  – ���س��م��ول   14
ب��ال��ت��خ�����س��ي�����س��ات امل��ال��ي��ة و امل��ن��ح امل��ق��دم��ة اىل 
املانحة مبوجب موؤمتر مدريد  الدول  العراق من 
وطوكيو واال�ستفادة من خربات الدول ال�سناعية 
ورف��ع  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  لتنمية  وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا 
عرب  واملهنية  الفنية  و  االداري��ة  خرباته  م�ستوى 
واحلد  احلكومة،  جانب  اىل  متوا�سلة  دورات 
البلد  يف  امل�ست�سري  وامل��ايل  االدراي  الف�ساد  من 

وظاهرة الربوقراطية واملح�سوبية يف العمل . 
جلميع  ���س��ن��اع��ي  م��ي��داين  م�سح  اإج�����راء   –  15
لت�سخي�س  العراق،  انحاء  �ستى  ويف  ال�سناعات 
االحتياجات  ب��ال��ت��ايل  و  وامل��ع��وق��ات  امل�����س��اك��ل 
امل�ساريع  ه��ذه  ا�ستفادة  اج��ل  م��ن  و  ال�سرورية 

لرفع كفاءتها االإنتاجية.
ال�سناعية  وامل�ساريع  لل�سركات  ال�سماح   –  16
بدخول اأمتيازات ) روبالتي ( نوعية مع ال�سركات 
ال�سناعية الكربى لغر�س احل�سول على العالمة 

جدوى تأهيل المشاريع الصناعية في القطاع الخاص العراقي

باسم جميل انطون*

لقد شهدت العقود االولى بعد تأسيس الدولة العراقية نشوء الكثير من المشاريع الصناعية للقطاع الخاص، فضاًل عن مساهمته مع الدولة في بعض المشاريع .. كالسمنت و غيرها، خاصة بعد صدور قانون 
تشجيع الصناعات لعام 1929 الصناعي، اال ان تلك اللبنات االولى لم تستمر بالمسيرة نفسها بعد وضوح المعالم للسلطة السياسية للحكم الملكي و طبيعة السلطة المهيمنة على مقاليد الحكم . فقد كشف 
الحكام عن نواياهم المادية في العمل على تحقيق اقصى االرباح و بأسرع وقت ممكن بداًل من الدخول في استثمارات طويلة االجل، و ارتأت هذه السلطة واعوانها التوجه نحو االستثمارات الزراعية ذات 
الطبيعة االقطاعية و كذلك نحو العمل التجاري في فتح باب االستيراد على مصراعيه مع تخفيض الرسوم الكمركية بدل التوجه نحو االستثمار الصناعي الطويل االمد .

في منتصف الخمسينيات للقرن الماضي برزت الى الساحة 
الصناعية قوى منظمة ممثلة للقطاع الصناعي الخاص، اضافة 

إلى األحزاب القائمة ؛ أال و هو )اتحاد الصناعات العراقي( 
كمنظمة ممثلة رسمية للقطاع الصناعي الخاص مدافعة 

عنه و عن مصالح هذه الطبقة و اخذت شكلها القانوني عام 
1956 جمعت حولها قادة هذا الفكر المتنور كممثل رسمي 

للبرجوازية الصناعية مدافعًا على اهدافها و مصالحها الطبقية 
بوجه الرأسمال الكومبرادوري و االستيرادات المفتوحة من دون 
شروط و قيود ؛ حيث جاء في صلب اهدافـه )ان تصنيع العراق 

و حماية الصناعات العراقية هما من اهداف اتحاد الصناعات 
العراقي و هما تتصالن اتصااًل مباشرًا بسياسة االستيراد 

...(، وقد طالب االتحاد بضرورة اشراكه في تشريع القوانين 
والمساهمة في وضع السياسة االستيرادية.
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امل�سطلحات  م����ن  جم���م���وع���ة  وج����دن����ا  ل�����ذا 
اال�ستثمار   ( قلنا  كما  منها  ب�سرعة   ت��ت��داول 
تبدو  التي  امل�سطلحات  تلك  واخل�سخ�سة( 
للبع�س مبهمة وحتتاج اإىل اإ�سهاب يف ال�سرح 
يف  عمليا  وتفعيلها  احلقيقي  م��داه��ا  ل��ت��اأخ��ذ 

الواقع .
واأكرث ما يهمنا يف هذه املرحلة التي  منر بها 
االقت�سادي  هي م�ساألة اخل�سخ�سة مبفهومها 
التي  ال�سابقة  النظريات  ع��ن  بعيدا  العاملي 

حتاول  النيل من هذا املفهوم االقت�سادي .
التعريفات  ق��وام��ي�����س  يف  ن��ب��ح��ث  وع��ن��دم��ا 
العاملية عن مفهوم اخل�سخ�سة  فاأننا نكت�سف 
لكلمة  عليه  متفق  دويل  مفهوم  يوجد  ال  اأن��ه 
اخل�سخ�سة، حيث يتفاوت مفهوم هذه الكلمة 

من مكان اإىل اآخر ومن دولة اإىل اأخرى. 
التي  ال��ظ��اه��رة  اأردن����ا تعريف ه��ذه  ل��و  ول��ك��ن 
يف  ا�ستخدامه  يتم  رئي�سا  مو�سوعا  اأ�سبحت 
حديثة  اقت�سادية  فل�سفة  فاإنها  ال��دول،  معظم 
ك��ب��ري من  ل��ت��ح��وي��ل ع���دد  ���س��رتات��ي��ج��ي��ة،  ذات 
االجتماعية  واخلدمات  االقت�سادية  القطاعات 
من  للدولة  العليا  بال�سيا�سة  ترتبط  ال  التي 
القطاع العام اإىل القطاع اخلا�س. فالدولة يف 
املفهوم االقت�سادي احلديث وال�سائد يف اأغلب 
باالأمور  تهتم  اأن  يجب   ، املتقدمة  العامل  دول 
واالأمنية  واالإداري������ة  كال�سيا�سية  ال��ك��ب��رية 

العليا،  ب�سيا�ستها  ترتبط  التي  واالجتماعية 
تاأمينها من  فيمكن  االأخ��رى  االأم��ور  �سائر  اأم��ا 
القوانني  اإط��ار  وذل��ك يف  القطاع اخلا�س  قبل 
من  وتنظم  ال��دول��ة  ت�سعها  ال��ت��ي  واالأن��ظ��م��ة 
ركيزة  ميثل  ال���ذي  القطاع  ه��ذا  عمل  خاللها 
مهمة من ركائز تدعيم االقت�ساد الوطني للبلد، 
اإ�سالح  برنامج  لتفعيل  اأداة  باأنها  جند  لهذا 
اقت�سادي �سامل ذي حماور متعددة يهدف اإىل 
اأو  ما  دولة  يف  االقت�سادية  االأو�ساع  اإ�سالح 
على  للق�ساء  اأو  واالإنتاجية  النوعية  حت�سني 
كالف�ساد  متف�سية  واإداري��ة  اقت�سادية  اأمرا�س 
ما  ع��ادة  املنطلق  ه��ذا  وغ��ريه..وم��ن  االإداري 
تنفيذ  اخل�سخ�سة  برامج  تنفيذ  مع  يتزامن 
برامج اأخرى موازية ومتنا�سقة تعمل كل منها 
حترير  اإىل  ال��داع��ي  نف�سه  ال��ع��ام  االجت���اه  يف 
العام  القطاع  يف  االقت�سادية  االأن�سطة  جميع 
جتاه القطاع اخلا�س بغية تفعيله لياأخذ دوره 
املهم يف بناء اقت�ساد البلد، اأي اإن اخل�سخ�سة 
اأو  ملفهوم  جذرية  تغيريات  تواكبها  اأن  يجب 
االقت�ساد  اإدارة  من  الدولة  م�سوؤولية  فل�سفة 
واالجتماعي  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  ودورها 
اخلا�س.. للقطاع  امل�ساركة  من  املزيد  جت��اه 

و�سيا�سي  اقت�سادي  منظوران  وللخ�سخ�سة 
عملية  ت���ه���دف  االق���ت�������س���ادي  امل���ن���ظ���ور  ف��م��ن 
الطبيعية  امل�سادر  ا�ستغالل  اإىل  اخل�سخ�سة 
وا�ستيعاب  اأعلى  واإنتاجية  بكفاءة  والب�سرية 
على  الق�ساء  يف  ي�سهم  مم��ا  العاملة  االأي���دي 
ك���ب���رية، وك���ذل���ك  بتحرير  ب���درج���ة  ال��ب��ط��ال��ة 
اإال يف حاالت  ال��دول��ة  ت��دخ��ل  ال�����س��وق وع���دم 
حمددة  اأدوات  وع��رب  ال��ق�����س��وى،  ال�����س��رورة 
تقلباته.  من  واحل��د  ال�سوق  ا�ستقرار  ل�سمان 
يدعو  فالتخ�سي�س  ال�سيا�سي  املنظور  من  اأما 
الدولة ليقت�سر على جماالت  اإىل اختزال دور 
اأ�سا�سية مثل الدفاع والق�ساء واالأمن الداخلي 
واخلدمات االجتماعية خا�سة وان العراق كبلد 
خرج للتو من خما�س كبري وعقود طوال غري 
لثالثة  م�سرحا  كان  البلد  هذا  اإن  اإذ  م�ستقرة، 
حروب كبرية اخلليج االأوىل والثانية وحرب 
اإليها التحديات االأمنية الكبرية  2003 م�سافا 
ودم��رت  عطلت  ال��ت��ي  االإره��اب��ي��ة  والعمليات 
الكثري من امل�ساريع ذات النفع العام، واأي�سًا ذو 

بعد �سيا�سي مهم وهو اإيجاد م�سالح م�سرتكة 
مع دول اأخرى لديها ا�ستثمارات عرب �سركاتها 

يف البلد مبا يوؤمن عالقات دولية متينة.
ال�سيق  مفهومه  يتجاوز  التخ�سي�س  فان  لذا   
ملكية  نقل  اأو  اأ�سول  بيع  املقت�سر على عملية 
واجتماعية  اقت�سادية  نقلة  مبثابة  ليكون 
و�سيا�سية كبرية وفل�سفة جديدة لدور الدولة، 
مبفهوم  اخل�سخ�سة  نربط  اأن  اأعتدنا  ونحن 
تخلي الدولة عن م�سوؤولياتها جتاه املواطنني 
اأو  تطبيقاتها  م��ن  نتخوف  يجعلنا  م��ا  وه��ذا 

جمرد طرحها على طاولة النقا�س.
خل�سخ�سة  يحتاج  هذه  مرحلته  يف  والعراق 
ويف  واملهمة  احليوية  القطاعات  من  الكثري 
كثريا  يعاين  ال��ذي  الكهرباء  قطاع  مقدمتها 
على   %75 بن�سبة  يعتمد  امل��واط��ن  اإن  حيث   ،
الكهربائية  الطاقة  تاأمني  يف  اخلا�س  القطاع 
التي   الكهربائية  الطاقة  توليد  م��ول��دات   عرب 
ياأتي  تبقى  وما  اخلا�س  القطاع  قبل  من  تدار 
م�ستوردا من دول اجل��وار كما هو احل��ال مع 
مبلغه  ي�ساهي  �سنوي  بعقد  االإي���راين  اخل��ط 
طاقة  ت��ول��ي��د  حم��ط��ة  ب��ن��اء  تكاليف  ال�����س��ن��وي 
فاأن  وب��ال��ت��ايل   . املحافظات  م��ن  حمافظة  يف 
ت�ستنفد  اإن��ت��اج��ي��ة   غ��ري  ق��ط��اع��ات  خ�سخ�سة 
ال�سنوية  البلد  وم��وازن��ة  م���وارد  م��ن  الكثري 
مل�ساريع  املبالغ  هذه  توفري  يعنيه  فيما  يعني 
اأخرى من جهة ومن جهة ثانية تن�سيط القطاع 
اخلا�س وتفعيله طاملا انه يوؤدي هذا العمل منذ 

�سنوات واأكت�سب خربة كبرية  فيه.
ولنا يف جتربة الهواتف النقالة دليل على هذا، 
ما نريد اأن نقوله علينا اأن نفكر مليا باحللول 
الدولة  بناء  �سبل  لتوفري  جميعا  تقودنا  التي 
احلديثة عرب اال�ستفادة الق�سوى من التجارب 
احليوي  امل��ي��دان  ه��ذا  يف  الناجحة  العاملية 
واملهم، خا�سة وان ن�سبة عالية جدا من املن�ساآت 
واملعامل العراقية متوقفة عن العمل ويتم �سد 
حاجة ال�سوق العراقي عرب اال�سترياد كما هو 
والطابوق  كاالأ�سمنت  البناء  مواد  يف  حا�سل 

وحديد الت�سليح .
اإذًا، احلاجة قائمة لبحث مو�سوعي اال�ستثمار 
االقت�ساد  اإن��ع��ا���س  اج���ل  م��ن  واخل�سخ�سة 

وامت�سا�س البطالة يف البلد.

متطلبات النهوض باالقتصاد

إن أية عملية تغيير شاملة في أي بلد 
من البلدان تحتاج لجملة من االصالحات 
في مجاالت عدة في مقدمتها السياسية 
واالقتصادية والتربوية وغيرها، وعملية 
التحول التي حصلت في العراق كانت شاملة 
لمختلف جوانب الحياة من حيث تغيير 
نظام الحكم الذي أنعكس على تغيير 
الفلسفة االقتصادية  التي يسير عليها 
البلد قبل التغيير ، مما كان يعرف بدعم 
الدولة للكثير من القطاعات وفق النظريات 
االشتراكية التي كانت سائدة نظريا على 
األقل في العراق.
ومنذ عام 2004 وحتى يومنا هذا كثيرا ما 
نسمع عن مداوالت إقتصادية مع منظمات 
دولية إقتصادية كصندوق النقد الدولي 
ونادي باريس وغيرهما من أجل إصالح 
االقتصاد العراقي من جهة ومن جهة ثانية 
محاولة  إحداث تحول  اقتصادي كبير 
في العراق عبر إنعاش قطاع االستثمار 
في هذا البلد وفي المجاالت كافة بما فيها 
قطاع النفط، هذا القطاع الحيوي الذي 
يمثل عصب الحياة في العراق، لهذا نجد 
بأن البلد يتطلع إلى مرحلة من االستقرار، 
تتيح له في ظل حكومة طموحة تمتلك 
رؤيا اقتصادية متكاملة الحتياجاتنا لكي  
تحقق االنطالق نحو آفاق جديدة، عنوانها 
النمو االقتصادي والتنمية واالزدهار، 
خاصة وان العراق كان بمنأى عن تداعيات 
األزمة المالية العالمية بحكم حداثة تجربة 
االقتصاد العراقي وعدم ارتباطه بشكل 
كبير ومؤثر بمنظومة األسواق العالمية 
وتجارتها المحفوفة بالمخاطر الكثيرة.

حسين علي الحمداني

التجارية، وكذلك مراكز البحوث لغر�س احل�سول 
يلحق  لكي  ال�سناعة  يف  حديثة  تكنولوجيا  على 
الهدف  بذلك،  �سبقته  التي  ال��دول  بركب  العراق 
منها تطوير االنتاج نوعًا و كمًا خا�سة ال�سناعات 

البرتوكيمياوية .
17 – اإعادة توزيع اخلارطة اجلغرافية لل�سناعة 
مراعاة  و  خا�سًا  اأم  ع��ام��ًا  ك��ان  ���س��واء  العراقية 
امل�ساريع  م���ن  ح��رم��ت  ال��ت��ي  ال��ف��ق��رية  امل��ن��اط��ق 
اجلنوبية  واملنطقة  كرد�ستان،  خا�سة  ال�سناعية 

يف العهد ال�سابق .
18 – العمل على اال�ستفادة من امكانات املنظمات 
الدولية يف تطوير و تاأهيل ال�سناعيني يف القطاع 
اخلا�س عرب دورات تاأهيلية متوالية لغر�س رفع 
�سناعيي  بركب  اللحاق  و  ال�سناعي  امل�ستوى 
املجتمع  منظمات  ت��ط��وي��ر  و  امل���ج���اورة  ال����دول 
م�ساهمتها  لغر�س  للقطاع اخلا�س  املهنية  املدين 
يف و�سع �سرتاتيجية عملية لتطوير هذا القطاع 

ورفع م�ستواه الفكري و العلمي.
للقطاع  اال���س��ت��ع��را���س  و  ال��ت��اأه��ي��ل  ه���ذا  ي��ع��د  و 
رئي�سي  ب�سكل  اخلا�س  والقطاع  عامة  ال�سناعي 
من  االقت�سادية  اجل��دوى  ن�ستعر�س  ان  لنا  البد 
العراقي،  االقت�ساد  على  امل�ساريع  ه��ذه  تاأهيل 
خا�سة اإن برنامج احلكومة املعلن هو اعطاء دور 
نعتقد  واإننا   ... اخلا�س  للقطاع  الحقًا  رئي�سي 
يف  ال�سناعي  القطاع  ل��دور  اإغفال  عملية  اي  ان 
يف  الفعالة  امل�ساهمة  و  التنمية  بعملية  النهو�س 
االرهاب  مع  اللقاء  هو  اإمن��ا  االقت�ساد،  تن�سيط 
االقت�سادي الذي يعرقل عملية التنمية امل�ستدامة 
العهد  وثيقة  يف  اهمال  من  ورد  ما  ان  البلد،  يف 
ال�سناعي امنا هو دق ا�سفني يف  للقطاع  الدويل 
االقت�ساد  ركائز  اإحدى  العراقية،  ال�سناعة  نع�س 

العراقي بجميع قطاعاته .

ويمكن تلخيص جدوى تأهيل المشاريع 
الصناعية في القطاع الخاص و كما يلي:

يف  امل�ست�سرية  البطالة  ظاهرة  من  احلد   – اواًل 
عدد  يبلغ  حيث   %50 م��ن  اك��رث  البالغة  و  البلد 
امل�ساريع ال�سغرية و املتو�سطة العاملة يف البلد 
اكرث من ) 34 ( الف م�سروع م�سجلة لدى احتاد 
ال�سناعية  التنمية  مديرية  و  العراقي  ال�سناعات 
العدد منت�سر على  و اكرث من ثالثة ا�سعاف هذا 

�سكل ور�س �سغرية غري م�سجلة، 
الف   )  900  ( م��ن  اك��رث  امل�سانع  ه��ذه  ت�ستوعب 
اح�سان  ب��ني  نف�سه  رم��ى  م��ن  العمل  ع��ن  ع��اط��ل 
االرهاب او حتول اإىل مت�سول غري منتج او فرد 
ك�سول يف �سبكة احلماية االجتماعية، كما �ستعمل 
على انعا�س املناطق ال�سكانية املجاورة للمناطق 
ال�سناعية و نعمل على رفع م�ستويهما االقت�سادي 
و االجتماعي، و كذلك �ستعمل على حتويل ماليني 

العراقيني من افواه اكلة اىل اأيٍد منتجة .
عمرانية  نه�سة  على  مقبل  ال��ع��راق  ان   – ثانيًا 
العراق اىل وحدات  �ستبلغ حاجة  ا�سكانية حيث 
�سكنية لغاية نهاية عام 2010 اىل ) 3،5 ( مليون 
وحدة �سكنية اي ) 45% ( من ال�سعب العراقي ال 
ميتلك اي ماأوى مالئم.. ان توفري املواد االن�سائية 
من طابوق، �سمنت، بلوك، كا�سي �ستايكر، ابواب 
االن�سائية  امل��واد  من  وغريها  ج�س  �سبابيك،  و 
اغلبها تنتج يف معامل القطاع ال�سناعي اخلا�س 
وزنها،  لثقل  وذل��ك  ا�ستريادها  ي�سعب  التي  و 
يف  االن�سائية  االول��ي��ة  امل���واد  توفر  اىل  ا�سافة 
اأنحاء العراق كافة  من اأق�سى ال�سمال اىل اق�سى 

اجلنوب . 
العاملة  االأي���دي  ا�ستيعاب  على  العمل   – ثالثًا 
العام  ال��ق��ط��اع  معامل  و  م�ساريع  يف  امل��ت��وف��رة 
على  االق��دام  بعد  خا�سة  احلاجة،  عن  الفائ�سة 
الحقًا،  بها  القيام  املنوي  اخل�سخ�سة  عمليات 
للقطاع  امل��غ��ذي  ه��و  ال��ك��ادر  ه��ذا  �سيكون  حيث 
القطاع  ق��اع��دة  تتو�سع  �سوف  وب��ذل��ك  اخل��ا���س، 
بني  التكامل  مقولة  من  جزء  يتحقق  و  اخلا�س 

توفري  و  العمالة  يف  اخلا�س  و  العام  القطاعني 
ال��ك��ادر ال��ف��ن��ي مل�����س��اري��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، كما 
�سيعمل على جتميع الكادر الو�سطي امل�ستت يف 
الكادر  وا�ستيعاب  اح��ت��واء  و  امل��ج��اورة  ال���دول 
الع�سكري  الت�سنيع  من�ساأت  من  العاطل  الفني 
واال�ستفادة من خرباته و خربات و علماء وزارة 

العلوم والتكنولوجيا .
رابعًا – ان القطاع اخلا�س ال�سناعي هو القطاع 
االخرى  االقت�سادية  القطاعات  ل�سائر  ال��رائ��د 
من  ال�سناعيون  به  يتمتع  ملا  ال�سوق،  حلركة  و 
اإ�سافة  عملهم،  يف  تخطيط  و  وع��ي  و  تنظيم 
باأعتبارها  ال�سناعية  اال�ستثمارات  ديونه  اإىل 
ا�ستثمارات طويلة االمد و تربطه بالوطن و ذات 

عمق وا�سع.
خام�سًا – ان القطاع اخلا�س ال�سناعي ي�ستطيع 
علمية  ط��ي��دة  و  اج��ت��م��اع��ي��ة  ع��الق��ات  ي��ب��ن��ي  ان 
بني  االح��ت��ك��اك  بحكم  املجتمع  داخ���ل  م��ت��ط��ورة 
انتماوؤه  يكون  بذلك  و  الفني  والكادر  العاملني 
من  املجتمع  ���س��رائ��ح  جميع  م��ن  اق���وى  للوطن 

القطاع اخلا�س .
يتمتع  ملا  ال�سناعي  اخلا�س  القطاع   – �ساد�سًا 
الروتني  خ��ارج  العمل  يف  وا�سعة  مرونة  من  به 
احل���ك���وم���ي اق�����در ع��ل��ى ج����ذب اال���س��ت��ث��م��ارات 
اال�ستثمار  قانون  تفعيل  و  البلد  اأىل  ال�سناعية 
و الذي يعد ذا جدوى اقت�سادية للبلد من ناحية 
وتدريب  املتطورة،  احلديثة  التكنولوجيا  جذب 
ال��ع��ام��ل��ني و ال��دخ��ول يف ���س��راك��ات وط��ي��دة مع 
يف  الدولة  من  ثقة  اكرث  فهو  االجنبي  امل�ستثمر 

ذلك .
قوة  ال�سناعي اخلا�س  القطاع  – ي�سكل  �سابعًا 
االحتكارات  بوجه  ر�سينة  �سناعية  اقت�سادية 
االجنبية التي حتاول �سحق ال�سناعة الوطنية، 
العام،  القطاع  جانب  اىل  �سلدة  وح��دة  وتقف 
وذلك عرب منظماته الر�سينة، كاأحتاد ال�سناعات 
االع���م���ال و جتربة  رج����ال  ال��ع��راق��ي و احت����اد 
�سناعات  يف  ب��ذل��ك  ت�سهد  ال�سابقة  ال�سنوات 
 ... وال��زي��وت  ال�سوابني  و  اجللود  و  الن�سيج 
يف  اخل�سخ�سة  لعملية  متهيئة  �ستكون  وبذلك 
واحلد  الوطنية  ال�سناعة  على  امل�ساريع  �سراء 
ال�سناعات  على  االجنبي  الراأ�سمال  زح��ف  من 

الوطنية و الهيمنة عليها.
– �سيعمل القطاع ال�سناعي اخلا�س على  ثامنًا 
بال�سناعة  املرتبط  ال��زراع��ي  االن��ت��اج  ت�سجيع 
ويوقف ت�سرب املواد االولية التي ت�سدر للخارج 

من زراعية وحيوانية، كاجللود و اال�سواف .
تا�سعًا – ت�سهم �سناعة القطاع اخلا�س يف تقليل 
اعتماد االقت�ساد العراقي على �سلعة واحدة و هي 
النفط او تعمل على امل�ساهمة يف الناجت القومي 
املحلي، حيث كان القطاع اخلا�س ال�سناعي اىل 
جانب القطاع العام ي�ساهم مبا ال يقل عن ) %13 

( من الدخل القومي لعام 1988 .
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س تعمل  – م��ن��ت��ج��ات  ع��ا���س��رًا 
ال�سناعة العراقية على خلق حركة عمل و انتاج 
وبذلك تقلل من ت�سرب العملة االجنبية اىل خارج 

البلد واحلد من اال�ستريادات الع�سوائية .
تعمل  لبقطاع اخلا�س  –  منتجات  ع�سر  حادي 
ع��ل��ى خ��ل��ق ف��ر���س امل��ن��اف�����س��ة م��ع م��ث��ي��الت��ه��ا من 
العام واملختلط وبذلك تعمل  القطاعني  منتجات 
االنتاج  ونوعية  م�ستوى  ورف��ع  حت�سني  على 
التكامل  خلق  على  تعمل  كما  الكلف،  وتقليل 
موادها  ينتج  التي  ال�سلع  يف  العام  القطاع  مع 
القطاع  عليها  يقدم  ال  التي  اال�ستهالكية  االولية 
العام ال�سناعي والغاء مفهوم ان انتعا�س القطاع 
وبالعك�س  اخلا�س  للقطاع  امل��وت  يعني  العام 
القطاعني  ب��ني  التعا�سق  حالة  خلق  و���س��رورة 

وتطوير الثقة بينهما.
خبير صناعي واقتصادي/ القطاع 

الخاص
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سعت الئحة التنظيمات المالية الجديدة التي مررها  الكونغرس الشهر الماضي لمنع المصارف  المضمونة فيديراليا في الواليات المتحدة  من القيام بمراهنات تضاربية محفوفة 
بالمخاطر باستخدام أموالها الخاصة ، لكن هذا لم يوقف المصارف من تنفيذ المراهنات التي يراها بعض النقاد محفوفة بالمخاطر على الرغم من ان القوانين الجديدة ستدخل حيز 

التنفيذ خالل السنوات القليلة المقبلة ، وذلك الن الكثير من الرهانات )مثل األسهم المالية او اسعار الفحم( يتم تنفيذها بالنيابة عن العمالء لذا فأن المصارف تقول انها ستظل 
مسموح لها ان تقوم بمثل ذلك على الرغم من القيود الجديدة.

ترجمة /  اسالم عامر

يف الواقع اأن العديد من العمليات التجارية 
تنتهي  العميل  عن  بالنيابة  تتم  كانت  التي 
على  ل��ل��م�����س��ارف  بالن�سبة  �سيئة  ب��ن��ه��اي��ة 
مناق�ستها يف  تتم  القوانني مل  ان  الرغم من 
وا�سنطن هذه ال�سنة. و خ�سرت كل من جي 
و   JPMorgan Chase م��ورغ��ان  بي 
 Goldman Sachs �ساك�س  غولدمان 
على �سبيل املثال اكرث من مئة  مليون دوالر 
ل�سالح  نفذت  التي  التجارية  العمليات  على 
ال��زب��ائ��ن يف ال��ف��رتة امل��ح�����س��ورة ب��ني �سهر 

ني�سان اىل متوز.
االأزم���ة  يف  �ساهمت  ه��ذه  مثل  اأح���داث���ًا  ان 
ان  الفيدرالية  احلكومة  واأج���ربت  املالية 
الو�سع  الإنقاذ  ال��دوالرات  املاليني من  تنفق 
االنتباه  املحللني جلبوا  فان  ذلك  مع  املايل، 
التجارية  العمليات  هذه  من  العديد  ان  اىل 
ما  على  و  معها  بالتعامل  امل�سارف  قامت 

يبدو خلدمة عمالئها.
و  ال��ع��م��الء  فعالية  ت�ستخدم  اإن  "ميكنك 
تقوم  ���س��يء  ك��ل  على  تغطي  لكي  ن�ساطهم 
التي  ت��اف��اك��ويل  جانيت  قالته  م��ا  ه��ذا  به" 
اأمر  املالية."يعد  اال�ست�سارية  �سركتها  تدير 
للغاية  معقدا  اأم��رًا  االأ�سياء  هذه  مثل  ظهور 
حيث اإنها املثال االأ�سا�سي على ما مل تعاجله 
اأن  ميكن  املالية"،  القوانني  �سياغة  اإع��ادة 
على  ك��ث��رية  ع��واق��ب  الغمو�س  ه��ذا  يحمل 

م�ستقبل التجارة يف ووال �سرتيت. 
امل�سارف  مقارنة بحجم  ان حجم اخل�سارة 

على  ال�سوء  ت�سلط  لكنها  �سغري  حجم  هو 
امل�سارف التي �ستوا�سل القدرة على تنفيذ 
مثل هذه الرهانات حيثما تكون االأموال يف 
اأمر قد عاد بالكثري من العوائد  خطر و هو 

على ووال �سرتيت يف ال�سنوات االأخرية .
كانوا  التجار  ه���وؤالء  ان  م��ن  ال��رغ��م  على  و 
اإنهم  اإال  العميل  ع��ن  نيابة  ب��ذل��ك  يقومون 
اخلطورة  من  ن��وع  اىل  امل�سارف  عر�سوا 
منها  للتقليل  الكونغر�س  �سعي  اىل  ادت 
 Volcker رول  فولكر  توجيه  خ��الل  من 
امل�ساربة  عمليات  من  باحلّد  لتقوم   Rule
اأعطاه  مقرتح  عن  عبارة  هي  رول  )فولكر 
من  يحد  الفيدرايل  االحت��اد  يف  اقت�سادي 
عمليات امل�ساربة و املقامرة اال�سنثمارية(. 

ال���ق���واع���د  مت���ري���ر  ي���ت���م  ان  ق���ب���ل  ح���ت���ى  و 
�ستاينلي م��ورغ��ان  م��ن  ك��ل  ب���داأ  اجل��دي��دة 
Morgan Stanley و جي بي مورغان 
بداأوا  و  ذاتيهما  بتفكيك    JPMorgan
بنقل عمالئهم اىل �سركات اخرى ذات �سلة،  
لذا فان م�سرف غولد مان �ساك�س ياأخذ بعني 
حتول  ان  ميكن  التي  التغريات  احل�سبان 
جزءًا من جنوم جتارته الن�سطة اىل  مدراء 
ا�سول مالية يعتمدون على روؤو�س االأموال 

التي تاأتيهم من امل�ستثمرين.
لكن م��ع وج��ود ك��ل ه��ذا ال��ك��الم ال��ذي يزعم  
موظفيه  بنقل  و  ال��ت��ج��ارة  مكاتب  ب��اإغ��الق 
 Volcker رول  فولكر  ق��واع��د  لتطبيق  
بعمليات  القيام  بعدم  تن�س  التي    Rule

ت�ساربية فاأن ذلك النوع  امل�سمى  ب�)جتارة 
امللكية اخلا�سة( كان لينجو لو انه كان حتت 

م�سمى اآخر.
اتبعت  امل��ث��ال  �سبيل  على  ال�سنة  ه��ذه  ففي 
غولدمان  نهج  ال�سمان  �سركات  من  العديد 
اال�سواق  ان  اىل  النظر  حيث  م��ن  �ساك�س 
لن تبقى هادئة مطوال. حيث اخذ غولدمان 
وبكل �سرور اجلانب االآخر من التجارة لكن 
اأو�ساع ال�سوق يف �سهر ايار  عندما تاأزمت 
تعر�ست ال�سركة لنق�س باالموال و �سرعان 

ما خ�سرت 250 مليون دوالر.
و اأعلن غولدمان على ل�سان  متحدثٍ  با�سمه 
معلقًا على اخل�سارة يف ذلك اال�ستثمار وذلك 
يف موؤمترٍ  له مع املحللني :"مل نحتو االأمر 
بال�سرعة الكافية فلقد تفاقمت االأمور ب�سرعة 

ماأ�ساوية حقا".
�سركة  قامت  التجارة  ه��ذه  من  �سهر  قبل  و 
ب��ت�����س��م��ي��ة ره����نٍ  �سد  غ���ول���دم���ان ���س��اك�����س 
التقلبات كواحدٍ  من �سرتاتيجيات التجارة 
غولدمان  ات��ب��ع  و   ،2010 ل��ع��ام  ال��ع�����س��ر 
اأمواله  بو�سع  قام  و  به  اخلا�سة  امل�سورة 
بتحويط  ليقوم  الت�سغيل  قيد  به  اخلا�سة 
العمليات التجارية مع العميل الذي يريد ان 
يراهن على التقلبات ففي هذه احلالة ميكن 
اأن  العميل  يقودها  التي  للتجارة  تكون  ان 

ت�سبح جتارة ً ن�سطة ً.
من ال�سروري ان تتكبد امل�سارف املخاطرة 
لكي حت�سل على العمليات التجارية ب�سرعة 

و لكي حتتفظ ببع�س �سيولة ال�سوق.
وم���ا ه��و اك���رث م��ن ذل���ك ف��اأن��ه م��ن ال�سعب 
امتالك  باأن ت�سع حدًا بني  ل��ووال �سرتيت  
ال�سندات املالية الإجراء اجلرد للعمالء و بني 

امتالكها.
�ساك�س  غ��ول��دم��ان  ق��ام  امل��ث��ال  �سبيل  فعلى 
مليار  ال�����37.3  ي��ق��ارب  م��ا  على  باحل�سول 
دوالر من الن�ساطات التجارية يف عام 2009 
ل�سيتيغروب  البحث  تقرير  ملا جاء يف  وفقا 
Citigroup. ان م�سدر 1.5 مليار دوالر 
او ما يقارب اربعة باملئة من هذه العائدات 

هو من جتارة امللكية اخلا�سة. 
اال�ستثمارات  ياأخذ  ان  اىل  "مييل غولدمان 
امللكية  على  العمالء  تركيز  فيها  يكون  التي 
مدراء  اح��د  قاله  م��ا  ه��ذا   " كاملة ً اخلا�سة 
ذلك  :"ان  اأ����س���اف  و  ال��ت��ح��وط   ���س��ن��دوق 
االأمر ي�سمح لهم باأن يجروا رهانات موجهة 
،لكن  الزبائن"  تدفق  ا�ستخدام  خ��الل  م��ن 
غولدمان لي�س فريدا من نوعه عندما يتعلق 
االأم����ر مب��ج��اراة اخل���ط ال��رف��ي��ع ب��ني خدمة 

العمالء و اتخاذ املواقف.
قام غولدمان العام املا�سي يف الوقت الذي 
على  للمراهنة  متلهفني  فيه  ال��ع��م��الء  ك��ان 
من  مئات  بتكدي�س  الفحم   اأ�سعار  ارت��ف��اع 
العقود مباليني الدوالرات على الفحم و هو 

كم ٌ كافٍ  للهيمنة على ال�سوق االأوروبية.
التجارية  العملية  ���س��ارت  االأم���ر  ب���ادئ  يف 
االأرباح  حققت  و  مورغان  بي  جي  ل�سالح 

جتار  على  القب�س  مت  ني�سان  �سهر  يف  لكن 
مورغان على حني غرة حينما بداأت العقود 
امل�ستحقة  غ���ري  االأوروب����ي����ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ب���االرت���ف���اع، ح��ي��ث حم���ت ال���ره���ان���ات ذات 
ال�سابقة  املكا�سب  جميع  اخلاطئ  اجلانب 
وبحلول منت�سف �سهر حزيران حتول االأمر 
ال�سلع  خ�سائر  اك��رب  من  ُع��دت  خ�سارة  اإىل 

ومبا يقارب مئة و ثالثني مليون دوالر.
مل تف�سح �سركة جي بي مورغان عن اأ�سماء 
اأي�سًا،  املقالة  هذه  على  تعلق  ولن  العمالء 
و لكن يف موؤمتر داخلي عرب الهاتف  قالت 
ان  ال�سلع  وح��دات  على  ت�سرف  التي   بليث 
تعري�س  اأمر  يف  باحلكم  اخطاأ  قد  امل�سرف 

نف�سه للخطر.
واأ�سافت بيلث : "لقد اخطاأنا يف ذلك جعلنا 

انف�سنا عر�سة للخطر".
من  ال�سنني  م��دى  على  امل�سارف  انتقلت  و 
اىل  امل�سرتي  و  البائع  بني  و�سيطة ً  كونها 
روؤو�س  بو�سع  تتو�سط  التي  اجلهة  كونها 

اأموالها يف خطر.
ما  زب���ونٍ   م��ن  ط��ل��ب جت���ارة  ي��ج��ئ  فعندما 
الطلب  ي�سلموا  ان  يف  اخليار  للتجار  ف��اأن 
االآخر  ان يتوىل اجلانب  يريد  ثاٍن    ٍ لطرف 
من التجارة.لكن اإذا مل يتم التمكن من اإيجاد 
ياأخذ  ان  التاجر ميكن  فاأن  الثاين  امل�ستثمر 
االجتاه املعاك�س م�ستخدمًا  ح�ساب امل�سرف 

اخلا�س.
عن / النيويورك تايمز

ماذا عن اللوائح التنظيمية للمصارف في أمريكا؟
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كيف يستثمر أغنياء الهند أموالهم؟
ترجمة / المدى االقتصادي

لكن  ي���وم،  بعد  ي��وم��ا  غنى  ال��ه��ن��ود  ي���زداد 
ال  او  �سدقوا  اأم��وال��ه��م؟  ي�ستثمرون  اأي��ن 
ت�سدقوا انهم ي�ستثمرون جزءا كبريا منها 
يف االأ�سهم و العقود و �سناديق اال�ستثمار  
وهي نوع اال�ستثمارات التي ميكن للنا�س 

من اأمثايل واأمثالك  �سراءها.  

ن�سمة   130.000 يقارب  تعداد  الهند  لدى 
قابلة  ا���س��وال  ميلكون  ال��ذي��ن  ال��ن��ا���س  م��ن 
لال�ستثمار و بقيمة تزيد على مليون دوالر 
احلديثة  التقارير  الأح��د  وفقا  ذل��ك  و  للفرد 
 Capgemini ���س��رك��ة  ع��ن  ال�����س��ادرة 

الفرن�سية للمعلومات التقنية.
هذه  م��ن  ب�سيط  ج���زء  ب��اأ���س��ت��ث��م��ار  للقيام 
للبدء  او خططت  ال�سركات  ب��داأت  االأم��وال 
مبا ي�سمى "ادارة الرثوات" او "اخلدمات 

امل�سرفية اخلا�سة" يف الهند.
و تتطلب هذه اخلدمات دفع ما ت�سل قيمته 
اال�ستثمار  االأ���س��ول، اجل��اري  ل���1.5% من 
فيها عالوة على اجور ال�سم�سرة و االأجور 
االأخرى خللق منتجات ا�ستثمارية خا�سة، 
و يعني اال�ستثمار بحقيبة ا�ستثمارية ذات 
مليون دوالر احل�سول على 15.000 دوالر 

اأو اأكرث كاأجور.
االأغنياء  عليه  يح�سل  الذي  ال�سيء  ما  اإذًا 
ل��ق��اء ه���ذه االأج�����ور ال��ع��ال��ي��ة؟ ه���ذه بع�س 

االأجوبة على هذا ال�سوؤال.

المنتجات المهيكلة
التزام  على  ين�س  اخلدمة  بهذ  التعاقد  ان 
للم�ستثمر  م��ع��ني  ع��ائ��د  ب��ت��وف��ري  امل�����س��رف 
لقاء اجر معني، وهو ذو نوع واحد ي�سمى 
التي  امل�سمونة"  اال�ستثمار  ب�"�سهادات 
اموالهم  ا�سرتجاع  من  م�ستثمريها  متكن 
)و توفر �سمانا ا�ستثماريا بحيث ال توجد 
بعائدات  و  ن���ادرا  اال  ا�ستثمارية  خماطر 

متوا�سعة(.
من  ال��واح��دة  ال�سهادة  ترتبط  ان  ميكن  و 
يتعهد  ال�سهادات ببور�سة بومباي. و  تلك 
يف  اليه  امل�ستثمر  اموال  باأرجاع  امل�سرف 
قيمتها.  من  بومباي  بور�سة  خ�سرت  حال 
و اذا ارتفعت قيمتها فان امل�ستثمر يح�سل 

على جزء من الربح لن����قل ثمانني باملئة.
ال�سبب االأ�سا�س يف تخلي امل�ستثمرين عن 
بع�س العوائد املحتملة هو احل�سول على 
يف  ا�ستثماراتهم  ا�سول  الن  البال  راح��ة 
ان  ميكن  املهيكلة  املنتجات  هذه  ان  ماأمن. 
يتم ربطها الأداء موؤ�سرٍ  ما او الأداء �سلة من 

اال�سهم او الأ�سولٍ  اخرى.
انواعا  اال�ستثمارية  االن���واع  ه��ذه  متثل 
ا�ستثمارية جديدة ً ن�سبيا مل يجربها كثري 
من النا�س حتى االن، لكن االعجاب بها يف 
يف  هذه  اال�ستثمار  ان��واع  ت��زال  "فال  تناٍم 
حاجات  اىل  لرتتقي  ذلك  الت�سكل" و  طور 
نارايان  �ساتيا  قاله  ما  ه��ذا  امل�ستثمرين، 
ل�سركة  التنفيذي  امل��دي��ر  ه��و  و  ب��ان�����س��ال 

باركالي�س يف الهند.
يحتاج امل�ستثمرون مبدئيا اىل 2.5 مليون 
او 5 ماليني روبية اي ما يعادل)100.000( 
هذه  م���ن  واح�����دة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  دوالر 

التعاقدات.

العقارات واألمالك الثابتة
ان ح�سة االغنياء الفاح�سة من العقارات يف 
اال�ستثمار متثل ن�سبة  4/1 من حمفظاتهم 

اال�ستثمارية ،
دوكانيا   ب��اردي��ب  تقديرات  بح�سب  ذل��ك  و 
و  العاملية  ال���رثوة  ادارة  جمل�س  رئي�س 
الينت�س  مريل  �سركة  يف   اال�ستثمار  ادارة 

املحدودة.
احد  العقارات من  اأ�سبحت  اأ�ساف:"لقد  و 
ان����واع اال���س��ول ال��وا���س��ع��ة االن��ت�����س��ار يف 

الهند".
على  ي�ستثمرون  االغ��ن��ي��اء  ان  امل��وؤك��د  م��ن 
فبع�سهم  اآخ��ر،  اح��د  اي  عن  يختلف  نحوٍ  
التجارية  امل�ساحات  او  املكاتب  ي�سرتي 
للح�سول  او  االم��وال  ال�ستثمار  الوا�سعة 

على االيجارات.
ان ادارة امللكيات ميكن ان ت�سبب لل�سخ�س 
�سداعا لذا يقوم بع�س امل�ستثمرين ب�سراء 
العقارية  بدال من ذلك. ان هذه  ال�سناديق 
ال�سناديق ت�ستثمر يف العديد من م�ساريع 
حيث  العميل،  عن  نيابة ً  العقارية  االمالك 

اي  روب��ي��ة  ماليني  خم�سة  ت��واف��ر  يتوجب 
هذه  ل�سراء  )100.000دوالر(  يعادل  ما 

اال�ستثمارات.
هذه  م��ن  العديد  ا�ستثمار  يف  ال��ب��دء  مت  و 
يف  ذلك  و   2007 عام  العقارية  ال�سناديق 
ذروة ارتفاع �سوق العقارات لكن عوائدها 
مل ت��ك��ن ج��ي��دة اىل ذل���ك احل����د، ح��ي��ث مت 
ا�ستثمار هذه االموال جزئيا يف املكاتب و 
مراكز الت�سوق التي درت عائدات ٍ منخف�سة 

جدا بعد الك�ساد االقت�سادي عام 2008.

األس��ه��م ال��خ��اص��ة/االس��ت��ث��م��ارات 
المباشرة

ي�ستثمر بع�س االأفراد و العائالت اأموالهم 
مبا�سرة يف بع�س القطاعات مثل التعليم 
التكنولوجيا  و  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  و 

النظيفة او متويل امل�ساريع ال�سغرية.
خماطر  على  اال�ستثمارات  ه��ذه  تنظوي 

تلك ميكن  اال�ستثمارات  فاإذا غرقت  عالية 
و  اموالهم،  امل�ستثمرون جميع  ان يخ�سر 
اال�ستثمار  جن��اح  ام��ر  ي�ستلزم  ان  ميكن 
امل�ستثمرين  ام���وال  ف��ان  ل��ذا  ع��دة  �سنني 

حتب�س و لفرتة طويلة،
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى م��ك��اف��اأة ت��ك��ب��ده��م عناء 
عائدا  امل�����س��ت��ث��م��رون  ي��ت��وق��ع  امل��خ��اط��رة 
ماقالته  ه��ذا  اك��رث.  او   %30 يبلغ  �سنويا 
ري��ت�����س��ا ك�����ارب م���دي���رة اال���س��ت��ث��م��ار يف 
االأموال  روؤو�س  الإدارة   Altamount

يف مومباي.
اال�ستثمارات  حتديد  امر  يكون  عندما  و 
الفردية الواجب �سراوؤها يقوم امل�ستثمرون 
باال�ستثمار عرب �سناديق  اال�سهم اخلا�سة  
بع�س  يف  مبا�سرة  االموال  ت�ستثمر  التي 
تو�سي  و  ال�سغرية.  التجارية  االع��م��ال 
ن�سبة  با�ستثمار  بااللتزام   ك��ارب  ريت�سا 
يف  العميل  ام��وال  جمموع  من  باملئة   15

اال�ستثمار املبا�سر.

السندات المضمونة بأصل من األصول
مقابل احل�سول على ن�سبة ارباح �سئيلة 
بالبحث  موؤخرا  ال��رثاء  فاح�سو  قام  جدا 
االرباح  زيادة  �ساأنها  التي من  الطرق  عن 

على ا�ستثمارات ديونهم.
اإال  واح���دة  بطريقة  بذلك  يقومون  انهم 
لها ا�سول  ال��ت��ي  ال�����س��ن��دات  ���س��راء  وه��ي 
خم�س�سة ك�سمان، حيث ميكن ان ت�سدر 
�سندا  امل��ث��ال  �سبيل  على  ال�سركات  اح��د 
)ع���ق���دا(  ب��ع�����س��رة م��الي��ني روب��ي��ة اي ما 
تخ�سي�س  و  دوالر(  مليون   5.3( يعادل 
ك�سمانات  متلكها   التي  العقارات  بع�س 
هذا  ي�سرتي  ال��ذي  امل�ستثمر  و�سيح�سل 
و  م�سبقا  حم��ددة  رب��ح  ن�سبة  على  العقد 
امل�����س��درة يف  ال�سركة  اإخ��ف��اق  يف ح��ال��ة  
للم�ستثمر بيع ا�سول  دفع االرب��اح  يحق 

ال�سمان الأ�ستعادة امواله.
يف  االرب���اح  ان  ك���ارب:  ال�سيدة   تقول  و 
اىل  �سنة  مدتها  تبلغ  ال��ت��ي  العقود  ه��ذه 
وهي   %16 اىل   %11 من  ت��رتاوح  �سنتني 
ميكن  التي  ال���%7  ن�سبة  من  اح�سن  ن�سبة 
يف  الثابت  احل�ساب  من  عليها  احل�سول 

امل�سرف.
وللم�ساركة يف مثل هذا اال�ستثمار يحتاج 
على  روب��ي��ة  ملليون  مبدئيا  امل�ستثمرون 
االقل، وتن�سح ال�سيدة كارب امل�ستثمرين 
اجمايل  من   %5 قيمته  ما  ي�ستثمروا  ب��اأن 
خالل  من  اال�ستثمارات  هذه  يف  ا�سولهم 

التنويع يف �سركات عدة م�سدرة.

األعمال التجارية الصغيرة
ي�سميه  مب��ا  امل�ستثمرين  ب��ع�����س  ي��ق��وم 
مثل  الباذخة"  "اال�ستثمارات  اخل���رباء 
اال�ستثمار يف القطع الفنية و االنتيكات، 
و ال ين�سح اال القليلون من اخل��رباء يف 

اال�ستثمار يف مثل هذه االمور.
و يف م�سرف مورغان �ستينلي لال�ستثمار 
باال�ستثمار  مولعني  العمالء  بع�س  جتد 
يف املياه و يف الطاقة البديلة هذا ما قاله 
املدير التنفيذي اميتافا نيوغو يف مقابلة 

اأجراها يف ر�سالةٍ  الكرتونية.
ب�سراء  يقومون  فاأنهم  الغر�س  ول��ذل��ك 
اأ�سهمها  ت�ستثمر  التي  االجنبية  االم��وال 
هذه  يف  ت�����س��ت��غ��ل  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات  يف 

القطاعات.

الخبز و الزبدة والمعادن الالمعة
ج��م��ي��ع اال���س��ت��ث��م��ارات امل���ذك���ورة اأع���اله 
اما  ال�����س��خ�����س،  ث���روة  ن�سف  ت�ستخدم 
اجليدة  اال�سهم  يف  ت�ستثمر  فاأنها  البقية 
القدمية والعقود كذلك و يتم ذلك عادة يف 

�سركات اال�ستثمار امل�سرتكة.
ن�سبة  امل�ستثمرين  م��ن  العديد  ي�سع  و 
ال��ذه��ب عرب  ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��م يف  م��ن   %5
ال�سناديق املتداولة يف البور�سة و ميكن 
�سراء هذه ال�سناديق يف بور�سة اال�سهم 
لقاء كمية قليلة  من املال، لذا ال توجد يف 

هذا اال�ستثمار فائدة لالغنياء.
فاح�سي  ان  �سنجد  االم���ر  يف  فكرنا  ل��و 
�سناديق  ل�سراء  االج��ور  يدفعون  ال��رثاء 
املتداولة  اال�سهم  �سناديق  و  اال�ستثمار 
من  ا�سافية  كمية  حت��ّم��ل  ب��دوره��ا  ال��ت��ي 

االموال كاأجورٍ  لها. 

ان التعاقد بهذ الخدمة ينص على التزام المصرف بتوفير عائد معين للمستثمر لقاء اجر معين، وهو ذو نوع 
واحد يسمى بـ"شهادات االستثمار المضمونة" التي تمكن مستثمريها من استرجاع اموالهم )و توفر ضمانا 

استثماريا بحيث ال توجد مخاطر استثمارية اال نادرا و بعائدات متواضعة(.
و يمكن ان ترتبط الشهادة الواحدة من تلك الشهادات ببورصة بومباي. و يتعهد المصرف بأرجاع اموال 

المستثمر اليه في حال خسرت بورصة بومباي من قيمتها. و اذا ارتفعت قيمتها فان المستثمر يحصل على جزء 
من الربح لنــــقل ثمانين بالمئة.
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اقتصاديات

االخيرة

الدولة  موؤ�س�سات  يف  انيابه  يغر�س  مازال  الف�ساد  ان  ال�سك 
على الرغم من االجراءات الوقائية التي درجت عليها اجلهات 
املالية  الرقابة  ودي��وان  النزاهة  )هيئة  الد�ستورية  الرقابية 
وجلنة النزاهة النيابية( هذا، ف�ساًل عن الدور الذي ت�سطلع 
غري  والهيئات  ال����وزارات  يف  العامني  املفت�سني  دوائ���ر  ب��ه 
ال�سطحية  القراءة  عند  امل�سهد  يبدو  بوزارة، حيث  املرتبطة 

م�سجعًا لدرجة تطمئن فيها النفو�س ويتعافى االقت�ساد.
لكن الذي يحدث اىل االن ان حاالت الف�ساد املايل واالداري 
مازالت تع�سع�س يف اروقة الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية، 
بل النغايل ان قلنا يف موؤ�س�سات القطاع اخلا�س التي بع�سها 
ان  قالئل  اي��ام  قبل  االخ��ب��ار  طالعتنا  حيث  امل��الأ،  على  اعلن 
م�سوؤواًل رفيع امل�ستوى متورط يف بيع حوا�سيب خم�س�سة 
وت�سعمائة  مليون  مب��ق��دار  ب��اب��ل  حمافظة  الط��ف��ال  ك��ه��داي��ا 
للم�سهد  مالزمة  كظاهرة  الف�ساد  بتعايف  لتنذر  دوالر،  األ��ف 

االقت�سادي بوجه عام والتجاري على وجه اخل�سو�س .
ان الباحث عن م�سببات هذه ال�سفقة �سيجد عناءًا بتحديدها 
ان  ذلك  بها،  متت  التي  والطريقة  جذورها،  عند  والوقوف 
امل�����س��وؤول��ني وم���ن ه��م على 
واملف�سدين  ال��ف�����س��اد  درب 
عالية  درج��ة  على  اأ�سبحوا 
م���ن احل��رف��ن��ة وال��ت��ف��ن يف 
الذي  والغطاء  الف�ساد  طرق 

ي�سود تلك ال�سفقات.
وذات يوم اكد هذه اجلدلية 
رئي�س هيئة النزاهة القا�سي 
حوارية  يف  العكيلي  رحيم 
�سمن  )امل��������دى(  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
ال�سيا�سية  ان�سطتها  �سل�سلة 
والثقافية،  واالق��ت�����س��ادي��ة 
ال���ف���ا����س���دي���ن  ان  م������وؤك������دًا 
عالية  درج��ة  على  ا�سبحوا 
التعامل  عدم  يف  التفن  من 
والبيانات،  بامل�ستم�سكات  
ول���ه���ذا ف�����اأن ال���ب���اح���ث عن 
اجلوا�سيب  �سفقة  ا�سباب 
ادلة  اليجد  �سوف  االخ��رية 
احلالة  ماتكون  بقدر  ورقية 
�ساكلة  ع���ل���ى  مم�������س���رح���ة 
الف�ساد  ق�سايا  من  مثيالتها 

التي مل تك�سف حلد الن .
ال��ف�����س��اد يف  ان  ب��ت��ق��دي��رن��ا 
يحمل  وم�سبباته  م�سامينه 
ب��ع��دًا اج��ت��م��اع��ي��ًا اك���رث من 
البعد االقت�سادي ، ذلك ان القيم االجتماعية وحتى املوروث 
على  ي��ق��دم  كظاهرة  الف�ساد  ع��ن  بنف�سه  ي��ن��اأى  االجتماعي 
ال�سهل  والك�سب  ال��رثاء  بدافع  االف��راد  من  بع�س  ممار�ستها 
الفقر،  خ��ط  حت��ت  يقبعون  مم��ن  عالية  ن�سب  ح�ساب  على 
مل  اإذا  م���وؤداه،  ي���وؤدي  ان  ال���رادع  القانوين  للبعد  والمي��ك��ن 
حت�سر الدالالت االجتماعية االخالقية وتاأخذ مداها االو�سع 
يف التفاعل مع ال�سلوك زمنًا، ثم التعاطي معها كقيم جمتمعية 
املال  على  باحلفاظ  يكمن  ال��ذي  االقت�سادي  بالبعد  تتلب�س 
العام الذي تقره االديان ال�سماوية كافة وتوؤكد عليه القوانني 

الو�سعية اي�سًا.
وعودا على البدء فاأن  ال�سفقة االخرية والتي بيعت يف امليناء 
بعد تاأخر ا�ستالمها وهي وجهة قانونية ت�ستخدم يف الدوائر 
الكمركية يف املنافذ احلدودية ،اقول انها الق�سية االبرز يف 
ماتقول  عادة  والتي  املنتهية واليتها  خواتيم عمل احلكومة 
االراء  تتجه  وق��ت  يف  الف�ساد،  بت�سوير  مبالغة  هنالك  ان 
بها  التي تعج  الف�ساد  للتنمية هي ظاهرة  ان اهم معوق  اىل 
املوؤ�س�سات والدوائر على الرغم من وجود موؤ�س�سات رقابية 

رادعة.

بتقديرنا ان الفساد في 
مضامينه ومسبباته يحمل 
بعدًا اجتماعيًا اكثر من 
البعد االقتصادي ، ذلك ان 
القيم االجتماعية وحتى 
الموروث االجتماعي ينأى 
بنفسه عن الفساد كظاهرة 
يقدم على ممارستها بعض 
من االفراد بدافع الثراء 
والكسب السهل على حساب 
نسب عالية ممن يقبعون 
تحت خط الفقر، واليمكن 
للبعد القانوني الرادع ان 
يؤدي مؤداه،

فساد بامتياز
 عبا�س �لغالبي

ال�م���رص��د االقتص�ادي

طبعت بمطابع المدى
لإلعالم والثقافة والفنون

بغداد /علي الكاتب

رجالية  كافة  بانواعها  املالب�س  ا�سعار   ارتفاع 
واجتاه   ، اطفال  مالب�س  اأم  ن�سائية  اأم   كانت 
دون  م��ن  ج��اه��زة  مالب�س  ل�سراء  امل�ستهلكني 
ع���ن���اء ����س���راء ق��ط��ع ال��ق��م��ا���س وال����ذه����اب اىل 
موعد  وح��ج��ز  وخياطتها  لف�سالها  اخل��ي��اط 
الي����ام ال���س��ت��الم��ه��ا وه���و م��وع��د ق��د ي��ط��ول يف 
الأكرث  امل�سبق  احلجز  ينبغي  اذ  االعياد  مو�سم 
املوعد  يف  ال�ستالمها  العيد  قبل  اأ���س��ب��وع  م��ن 
اجلاهزة  املالب�س  ج��اءت  ذلك  ،ومقابل  املحدد 
امل�ستوردة وذات اال�سعار املنخف�سة كبديل عن 
املالب�س  ك��ون  برغم  وخياطته  القما�س  �سراء 
التي يخيطها اخلياط تكون اف�سل الأنها ح�سب 
الذوق  او  امل��زاج  وف��ق  على  ومف�سلة  القيا�س 

الذي يبغيه �ساحب القما�س. 
ال  عاما:   55 الله  خري  اإ�سماعيل  اخلياط  ق��ال 
يوجد هناك  اإقبال من املواطنني  على الذهاب 
اإىل اخلياط هذه االي��ام  برغم االتقان وجودة 
امل�ستعمل  القما�س  وج��ودة  به  املعروف  العمل 
يف اخلياطة ، يقابله تهافت على �سراء املالب�س 
امل�ستوردة اجلاهزة �سواء كانت ال�سلع ال�سينية 
او الرتكية ، وهو امر نعاين من وطئته ال�سديدة 
لنا يف  تعد مو�سما كبريا  التي  االي��ام  يف هذه 
عيد  حلول  وقرب  الكرمي  رم�سان  �سهر  اواخر 

الفطر ومايليه من قرب افتتاح املدار�س. 
ن�سطر  جعلنا  حاليا  العام  اجلو  اإن  واأ�ساف: 
عن  بعيدة  وم��ه��ن  اأخ���رى  اأع��م��ال  اإىل  اللجوء 
االك�س�سوارات   ع��ر���س  يف  اال���س��ل��ي��ة  مهنتنا 
الرجالية ولوازم اخلياطة وبيع مالب�س داخلية  
لعب  او  ه��داي��ا  ع��ر���س  او  رج��ال��ي��ة ووالدي�����ة 
الزبائن  ال�ستقطاب  اخلياطة  حمال  يف  اطفال 
جمددا اىل املحال ،وكذلك من اجل �سداد بدالت 
االيجار على املحال التي ا�سبحت مرتفعة وال 
ارباح  من  اخلياطة  مهنة  تدره  ما  مع  تتنا�سب 

هذه االيام  . 
احمد عبد الر�سا �ساحب حمل جتارة املالب�س 
اطاللة  مع  احر�س  قال:  ال�سورجة  يف  اجلملة 
ال�سني  اىل  ال�سفر  على  املبارك  رم�سان  �سهر 
ال�سترياد ال�سلع ذات املوا�سفات اجليدة وذات 
ت�سريفها  املمكن  م��ن  التي  املعقولة  اال�سعار 
وبيعها يف اال�سواق املحلية ،خا�سة ان املواطن 
العراقي ذا الدخل املحدود مييل دائما اىل �سراء 
املالب�س ذات اال�سعار املنخف�سة  مقابل املالب�س 
ا�سعارها  تكون  التي  اخل��ي��اط  يخيطها  التي 

مرتفعة. 
اآزاد نافع �ساحب حمل خياطة يف منطقة البياع 
ل�سراء  الزبائن  وميل  مهنتنا  تراجع  اأن  يقول: 
كونها  ب�سبب  وامل�ستوردة  اجل��اه��زة  املالب�س 
جميع  يف  تتوفر  ،حيث  الزبائن  ام��ام  متاحة 

باثمان  وتباع  الطريق  قارعة  وعلى  املناطق 
زهيدة يف الوقت احلا�سر مقابل ا�سعارها يف 
القمي�س  او  البنطال  يباع  ،اذ  اخلياطة  حمال 
مناف�س  ثمن  وه��و  فقط  دينار  بالفي  ال�سيني 
التي   البنطاالت  او  القم�سان  با�سعار  مقارنة 
تباع با�سعاف �سعرها  ، ومقابل ذلك ال يتمكن 
اخلياط من عمل ف�سال وخياطة قطعة مالب�س 

بذات ال�سعر للمالب�س اجلاهزة وامل�ستوردة. 
وا�سار اىل اأن اخلياطني لي�سوا هم املت�سررون 
اخلياطة  معامل  ان  ب��ل  فقط  هنا  ال��وح��ي��دون 
امل��ح��ل��ي��ة وج�����دت ن��ف�����س��ه��ا ام�����ام ك�����س��اد كبري 
املالب�س  وم��ن��اف�����س��ة  منتجاتها  ت�����س��ري��ف  يف 
امل�ستوردة  برغم جودة املالب�س امل�سنعة فيها  
يف  اليحمل  ال��ذي  ال�سيني  بامل�ستورد  مقارنة 
العراقية  والنوعية  اجلودة  موا�سفات  الغالب 
،يف حني ان بع�س العالمات التجارية للمعامل 
امل��ح��ل��ي��ة ك��ان��ت ت�����س��اه��ي م���ن ح��ي��ث اجل���ودة 
تناف�س  ،وبقيت  واالأوروبية  العاملية  املنتجات 
الب�سائع امل�ستوردة ل�سنوات اال ان غياب الدعم 
جعلها خارج املعادلة يف الوقت احلا�سر ،االمر 
املو�سوع  ه��ذا  يف  النظر  اإع���ادة  يتطلب  ال��ذي 
احلرفييني  واخلياطني  االهلية  املعامل  ودع��م 
وفر�س �سرائب ور�سوم على ال�سلع والب�سائع 
املنتج  بني  حقيقية  مناف�سة  وخلق  امل�ستوردة 

املحلي وامل�ستورد من جديد.

بعد االتجاه الستيراد المالبس الجاهزة

خياطون: عزوف المستهلكين عن الخياطة 
والمهنة في طريقها إلى التالشي


