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وعزا اخلب���ر االقت�صادي الدكت���ور ماجد ال�صوري 
ارتفاع ا�صعار امل���واد الغذائية على امل�صتوى العاملي 
اإىل اأ�صب���اب خمتلف���ة يف مقدمته���ا ارتف���اع تكالي���ف 
االإنت���اج الناجم���ة ب�ص���كل ا�صا�س عن ارتف���اع ا�صعار 
النفط ا�صافة اىل انخفا�س قيمة الدوالر وامل�صاربة 
نتيج���ة للأح���داث �صيم���ا يف العامل العرب���ي ونتيجة 
للظ���روف اجلوي���ة والفي�صان���ات، وامتن���اع رو�صيا 
عن ت�صدير احلبوب لغاية ال�صهر اخلام�س من العام 
املا�صي، حيث ان انتاج رو�صيا يبلغ 18 مليون طن.

واأ�ص���اف ال�ص���وري:  كم���ا اأن �صوء توزي���ع االنتاج 
يف الع���امل �صيم���ا وان دور ال���دول النامي���ة �صعي���ف 
يف ه���ذا االجتاه، وبالتاأكي���د ان اأي ارتفاع يف املواد 
الغذائي���ة العاملي���ة ينعك����س على االقت�ص���اد الوطني 
م���ن ناحي���ة وي���وؤدي اىل ا�صتخ���دام ام���وال اكرب من 
اج���ل اال�صتراد،�صواء البطاق���ة التموينية اأم املواد 
االأخ���رى عن طري���ق القط���اع اخلا����س اأو احلكومة 
وهذا �صيوؤدي اإىل تفعيل العامل اخلارجي يف عملية 
احلكومي���ة  االإج���راءات  اأن   اإىل  الت�صخم.اإ�صاف���ة 
االعتب���ار  بنظ���ر  تاأخ���ذ  مل  املختلف���ة   االقت�صادي���ة 
التاأ�ص���رات والعوام���ل املختلف���ة الت���ي توؤث���ر عل���ى 
العملي���ة االقت�صادية واإجراءاتها غر املدرو�صة مثل 
تفعيل قان���ون الر�ص���وم الكمركية اإ�صاف���ة اىل غياب 
االنت���اج املحل���ي وارتف���اع م�صت���وى التكاليف حتى 
بالن�صب���ة للنت���اج املذك���ور ف���اأن تاأثر عملي���ة ارتفاع 
اال�صعار العاملية اذا ما ا�صتمر ف�صيكون تاأثرها على 
االقت�صاد العراقي وعلى ت�صخم االأ�صعار يف العراق 
كب���رًا مما �صي���وؤدي اإىل تخفي����س الق���وة ال�صرائية 
لدخ���ل الفرد العراق���ي وبالتايل �صي���وؤدي اىل بع�س 
اال�صطرابات االجتماعية، ما يجعل احلكومة ت�صطر 

اىل اتخاذ اإجراءات خمتلفة للحد من هذه العملية.
وتابع ال�صوري: ال بد للحكومة اأن ت�صتخدم الفائ�س 
من االموال يف املوازنة الناجت عن التعاقدات النفطية 
ب�ص���كل مكث���ف لتطوي���ر الن�صاط���ات االقت�صادية يف 
العراق يف جميع املجاالت االإنتاجية من اجل توفر 
اال�صت���رادات، والتخفي����س  لتعوي����س  االإمكان���ات 
من عام���ل ارتفاع االأ�صعار ومن اج���ل تطوير الريف 
والزراع���ة لتعظي���م االإمكانات اللزم���ة للحفاظ على 
�صل���ة الغذاء العراقي وتوف���ر  االحتياطيات اللزمة 
يف حال���ة  تعر�س ال�صوق العاملي اىل نك�صات ناجمة 
ع���ن تطورات بيئي���ة و�صيا�صي���ة واجتماعية ت�صعب 

ال�صيطرة عليها.
م���ن جانبه، قال اخلب���ر االقت�ص���ادي الدكتور �صامل 
البيات���ي: اإن االأم���ن الغذائي هو جزء م���ن منظومة 
االأمن الوطني واأية دولة عندما تريد حتقيق �صيادة 
حقيقي���ة وتدع���م قدرته���ا على اتخ���اذ الق���رار تعمل 
على تنمي���ة مواردها الداخلي���ة و�صناعتها الغذائية 
والن�صيجي���ة واال�صا�صي���ات داخليًا وه���ذا يح�صنها 
ويجعلها ت�صتطيع اأن تتحكم بالزيادة وت�صتطيع اأن 
توفر ال�صل���ة الغذائية للمواط���ن دون اخل�صوع اإىل 
ال�صغوطات ومبا اأن البطاق���ة التموينية ومقومات 
االأم���ن الغذائ���ي العراق���ي كله���ا م�صت���وردة ف���اأن اأي 
اهت���زاز يف اأح���دى اأط���راف االأمن الغذائ���ي العاملي 
توؤثر على الع���راق وكان تاأثرها بن�صبة عالية لعدم 

وج���ود البدائل، واأن الع���راق اأذا م���ا اأراد التخفيف 
م���ن وطاأة االزم���ة الغذائية العاملية فعلي���ه اأن يطور 

�صناعة الأحتياجاته الداخلية على اقل تقدير.
واأ�صاف البياتي ان االمن الغذائي العراقي معر�س 
للهتزاز مع اية هزة خارجية لذا فهو ال ميلك فاعلية 

يف الداخل.
ويذك���ر اأن  موؤ�ص���ر البن���ك الدويل الأ�صع���ار الغذاء ال 
ي���زال قريبًا من ذروت���ه التي بلغها يف ع���ام 2008. 
فف���ي اآذار 2011، كان املوؤ�صر ال يزال مرتفعًا بن�صبة 
36 يف املائ���ة عن امل�صت���وى الذي كان عليه قبل عام، 
عل���ى الرغم م���ن حدوث انخفا�س طفي���ف يف االآونة 
االأخ���رة ومن بني امل���واد الغذائي���ة االأ�صا�صية التي 
ال ت���زال اأ�صعارها مرتفعة كث���رًا عما كانت عليه يف 
مث���ل هذا الوق���ت من الع���ام املا�صي ال���ذرة )74 يف 
املائ���ة(، والقمح )69 يف املائة(، وفول ال�صويا )36 
يف املائ���ة(، وال�صك���ر )21 يف املائ���ة(؛ اإال اأن اأ�صعار 
االأرز وهو االأهم كانت م�صتقرة. وتظهر املقارنة بني 

متو�ص���ط االأ�صع���ار يف الرب���ع االأول م���ن عام 2011 
والربع االأخر من ع���ام 2010 ارتفاع اأ�صعار طائفة 

عري�صة من ال�صلع الغذائية االأ�صا�صية.
ويرج���ع البنك الدويل ارتفاع ا�صعار املواد الغذائية 
عامليًا اإىل الزيادة يف اأ�صعار الوقود، ويحوم موؤ�صر 
البن���ك الدويل الأ�صعار الغ���ذاء حول ذروته التي كان 
عليه���ا يف عام 2008. ومنذ حزي���ران 2010، �صقط 
44 ملي���ون �صخ����س اآخري���ن دون خط الفق���ر البالغ 
1.25 دوالر اأمريكي للفرد يف اليوم نتيجًة الرتفاع 

اأ�صعار الغذاء.
ويق���ول البن���ك ال���دويل يف ه���ذا االجت���اه اإن مناذج 
املح���اكاة تظه���ر اأن حدوث زيادة اأخ���رى بن�صبة 10 
يف املائ���ة يف موؤ�ص���ر اأ�صعار الغذاء ميك���ن اأن توؤدي 
اإىل �صق���وط 10 ملي���ني �صخ����س اآخري���ن يف ه���وة 
الفق���ر، اأم���ا يف ح���ال حدوث زي���ادة ن�صبته���ا 30 يف 
املائ���ة فقد يزيد عدد الفقراء على 34 مليونًا. وت�صهد 
البلدان منخف�صة الدخ���ل وال�صريحة املنخف�صة من 

البل���دان متو�صطة الدخل ارتفاع���ًا يف اأ�صعار ال�صلع 
الغذائية يزي���د متو�صطه على 5 نقاط مئوية مقارنة 
بالبلدان االأكرث ث���راًء. ويظهر الرتكيز بوجه خا�س 
على منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا يف هذا 
ال�ص���دد ح���دوث ت�صخ���م يف اأ�صعار امل���واد الغذائية 
تزي���د ن�صبته عل���ى 10 يف املائة يف اإي���ران، وم�صر، 
و�صوري���ا، م���ع ح���دوث ارتفاع���ات حم���دودة بع�س 
ال�صيء يف اأج���زاء اأخرى من املنطق���ة. فقد ارتفعت 
االأ�صع���ار العاملي���ة لل���ذرة بن�صب���ة 17 يف املائ���ة يف 
الرب���ع االأول من ع���ام 2011 مقارن���ًة بالربع االأخر 

من عام 2010، ب�صب���ب تزايد الطلب لل�صتخدامات 
ال�صناعي���ة ونق����س املخزون���ات. كما واج���ه العديد 
م���ن البل���دان مبنطق���ة اأفريقي���ا جن���وب ال�صح���راء 
زي���ادات تف���وق الع�ص���رة يف املائة يف اأ�صع���ار الذرة 
خلل الرب���ع االأول من ع���ام 2011. وتظهر املقارنة 
ب���ني تغر االأ�صع���ار داخل البلدان نف�صه���ا اأن قفزات 
االأ�صع���ار، وم���ن ثم تاأثراته���ا على الفق���ر، ميكن اأن 
يغل���ب عليها الطابع املحل���ي اإىل حد بعيد. ومن بني 
االإجراءات الفورية توجي���ه امل�صاعدات االجتماعية 
وبرام���ج التغذية اإىل ال�صرائح االأ�صد فقرًا من �صكان 

املناطق الت���ي قفزت بها اأ�صعار الغذاء. وينبغي عند 
و�صع اإج���راءات �صيا�صات االقت�ص���اد الكلي مراعاة 
مدى تاأث���ر الزي���ادات يف اأ�صعار ال�صل���ع االأ�صا�صية 
يف التوقعات الت�صخمية؛ والب���د مل�صتوردي ال�صلع 
االأ�صا�صي���ة ال�صاف���ني اأن يراقب���وا تقلب���ات القط���اع 
اخلارجي. ومن بني اإج���راءات ال�صيا�صات التي من 
�صاأنه���ا اأن تقل����س ال�صغ���وط الواقعة عل���ى اأ�صواق 
الغ���ذاء العاملية املحدودة القي���ام بتخفيف ال�صروط 
االإلزامي���ة املتعلق���ة باإنت���اج الوقود احلي���وي عندما 
تتج���اوز اأ�صع���ار الغ���ذاء م�صتوي���ات معين���ة ورف���ع 
القيود عن ت�صدير احلب���وب الغذائية. ومن االأمثلة 
على اأه���داف ال�صيا�صات على االأج���ل املتو�صط التي 
ت�صتهدف حت�صني االأم���ن الغذاء: �صخ اال�صتثمارات 
الرامي���ة اإىل زي���ادة املحا�صي���ل الزراعي���ة باأ�صلوب 
م�صت���دام بيئي���ًا، وتعزي���ز كف���اءة �صل�ص���ل ا�صتراد 
الغ���ذاء واإمداداته، وتعظي���م ا�صتخدام اأدوات اإدارة 

املخاطر مثل اآليات التحوط.
اىل ذلك،ق���ال م�ص���در اعلم���ي  تاأث���ر الع���راق باأزمة 
الغ���ذاء العامل���ي يف جم���ال احلب���وب فاأنه���ا االن يف 
مو�ص���م ت�صويق���ي والع���راق لي����س ل���ه اأي تاأثر يف 
مو�ص���وع ارتف���اع اال�صع���ار احلالي���ة الن احلكوم���ة 

اأعطت كل اإمكاناتها من احلنطة والرز للمواطن.
واأ�ص���اف ان  احلكوم���ة توجه���ت اىل  مناق�صة مائة 
ال���ف طن م���ن احلنطة و104 االف ط���ن من الرز يف 

العام املا�صي و1875 الف طن  حنطة.
من جانبه، قال مدير عام �صركة جتارة املواد الغذائية 
علي مظل���وم: اإن االأزمة لها ا�صب���اب عديدة مبا فيها 

بع�س الكوارث الطبيعية التي �صهدها العامل.
وب���ني انه  يف م���ا يتعل���ق بال�صكر فاأن اك���رب دولتني 
م�صدرت���ني له هم���ا الربازيل وتايلن���د كلهما �صهدا 
امط���ارًا غزي���رة انعك�صت على هذا املنت���ج وبالتايل 

على االأ�صعار.
وكان للتغ���رات الطبيعي���ة يف املن���اخ تاأثر وا�صح 

على االأ�صعار.
واأ�ص���ار اىل ان ه���ذا االرتف���اع اث���ر عل���ى البطاق���ة 
جع���ل  حمدودة،م���ا  تخ�صي�صاته���ا  الن  التمويني���ة 
ارتف���اع اال�صعار انعك�س على كمي���ات مواد البطاقة 

التموينية.
التمويني���ة  البطاق���ة  تخ�صي�ص���ات  ان  اىل  ولف���ت 
حم���دودة وبالتايل فعن���د ارتفاع اال�صع���ار ينعك�س 
االمر عل���ى مفرداتها امل�صت���وردة ي�صاف اىل ذلك ان 
�صحة املواد الغذائية عاملي���ًا ادى اىل تلكوؤ يف تنفيذ 
العقود املربمة مع ال�صركات وهذا اثر على ان�صيابية 

مواد البطاقة يف توقيتاتها ال�صهرية.
وذك���ر خرباء دوليون انه يف حال���ة ا�صتمرار اأ�صعار 
الغ���ذاء العاملي���ة عل���ى تقلبه���ا يف اأعق���اب االأح���داث 

االأخ���رة يف بلدان منطقة ال�صرق االأو�صط واليابان 
االأم���ر ال���ذي ينعك����س ب�ص���كل مبا�ص���ر عل���ى االم���ن 
الغذائ���ي العراقي ومو�صوع���ة البطاق���ة التموينية 
حتديدًا. فف���ي اأعقاب االأحداث االأخ���رة يف ال�صرق 
االأو�ص���ط، زادت اأ�صعار النف���ط اخلام بن�صبة 21 يف 
املائ���ة يف الرب���ع االأول م���ن ع���ام 2011. واأ�صهم���ت 
االأح���داث املاأ�صاوي���ة الت���ي �صهدتها الياب���ان يف 11 
اآذار املا�ص���ي يف حدوث تراج���ع اأ�صعار الذرة وفول 
ال�صوي���ا والقمح يف التعاق���دات االآجلة، مبا يعك�س 
توقع انخفا�س الطل���ب على الواردات، وهو الطلب 

الذي عاود ارتفاعه منذ ذلك احلني.
وياأت���ي التقل���ب االأخر يف اأ�صعار الغ���ذاء يف �صياق 
ع���دة عوامل اأخ���رى دفع���ت باالأ�صع���ار اإىل االرتفاع 
خ���لل الع���ام املن�ص���رم. وت�صم���ل ه���ذه العوام���ل: 
�ص���وء االأح���وال املناخي���ة يف بع����س اأك���رب البلدان 
امل�ص���درة للحبوب الغذائية، مث���ل االحتاد الرو�صي 
وكازاخ�صتان وكن���دا وا�صرتاليا واالأرجنتني، خلل 
الن�صف الث���اين من عام 2010؛ الزيادة الكبرة يف 
كافة اأ�صعار ال�صلع الغذائية االأ�صا�صية يف عام 2010، 
وه���و االأمر الذي زاد من حد املناف�صة على االأرا�صي 
وغره���ا م���ن املدخ���لت؛ و ال�صل���ة ما ب���ني ارتفاع 
اأ�صع���ار النفط واأنواع الوقود احليوي وجاءت هذه 
العوامل يف ظل �صياق متو�صط االأمد من: )اأ( تفوق 
منو الطلب على الغذاء على منو االإنتاج خلل العقد 
املن�ص���رم )ب( ما تل ذلك من ا�صتن���زاف املخزونات 
احلب���وب حتى تدنت اإىل م�صتوي���ات تاريخية؛ )ج( 
تاأث���ر تغ���ر املن���اخ عل���ى تقل���ب االأح���وال املناخية 
وكمية غ���لل املحا�صيل الغذائية؛ )د( تزايد اللجوء 
اإىل فر����س قي���ود عل���ى ت�صدي���ر احلبوب من���ذ قفزة 
اأ�صعار الغ���ذاء يف عام 2008؛ و )ه( ارتفاع ن�صيب 
�صادرات احلبوب االآتية من منطقتي البحر االأ�صود 
واأمري���كا اللتينية حيث يزي���د تقلب املحا�صيل عما 
علي���ه احلال لدى م�صدري منظمة التعاون والتنمية 

.OECD يف امليدان االقت�صادي
وترتبط الزيادات يف اأ�صع���ار الغذاء بالزيادات يف 
اأ�صع���ار الطاق���ة. فقد �صع���دت اأ�صع���ار النفط اخلام 
حت���ى  مار����س/اآذار  يف  املائ���ة  يف   10.3 بن�صب���ة 
�ص���ارت تزيد بن�صب���ة 36 يف املائة عم���ا كانت عليه 
قبل ع���ام. وهذه الزي���ادات يف اأ�صع���ار النفط توؤثر 
يف اأ�صع���ار الغ���ذاء  فحدوث ارتف���اع ن�صبته 10 يف 
املائة يف اأ�صعار النف���ط اخلام يوؤدي حلدوث زيادة 
ن�صبته���ا 2.7 يف املائ���ة عل���ى موؤ�صر اأ�صع���ار الغذاء 
1 — وذل���ك من خلل قنوات متعددة )انظر ال�صكل 
رقم 4(. واأولها، اأن حدوث ارتفاع يف اأ�صعار النفط 
اخلام ي�صجع على زيادة ا�صتخدام منتجات غذائية 
مث���ل ال���ذرة والزيوت النباتي���ة وال�صك���ر يف اإنتاج 
الوق���ود احلي���وي. ويف تقيي���م �ص���در يف اأبري���ل/
ني�ص���ان 2011، ذك���رت وزارة الزراع���ة االأمريكي���ة 
اأن ا�صتخ���دام ال���ذرة يف اإنت���اج الوق���ود احلي���وي 
بالوالي���ات املتحدة قد ارتفع من ن�صبة 31 يف املائة 
م���ن اإجمايل اإنت���اج الذرة يف عام���ي 2009/2008 
لي�ص���ل اإىل ن�صب���ة متوقعة قدره���ا 40 يف املائة يف 

عام 2011/2010.

خبراء : ارتفاع أس��عار الم��واد الغذائية 
عالميًا تهديد لألمن الغذائي المحلي 

تجاوز مؤّش���ر أس���عار المواد 
الغذائي���ة ه���ذا الع���ام أعل���ى 
مس���توى  ل���ه، ف���ي وقت دعا 
األغذي���ة  منظم���ة  خب���راء 
والزراع���ة )ف���او(  مؤخرا إلى 
التع���اون  تعزي���ز  ض���رورة 
الدول���ي وتوخ���ي الح���ذر من 
وتهديداتها  الحالي���ة  االزمة 
لألم���ن الغذائ���ي، فيم���ا أرجع 
خبراء محليون ارتفاع االسعار 
ال���ى ارتف���اع تكالي���ف اإلنتاج 
الناجمة بش���كل اس���اس عن 
ارتفاع اس���عار النفط اضافة 
الى انخف���اض قيم���ة الدوالر 
والمضارب���ة نتيج���ة لألحداث 

سيما في العالم العربي.

بغداد / ليث محمد رضا
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ميعاد الطائي

يف  ملحوظا  ارتفاعا  العراقية  االأ���ص��واق  �صهدت 
حلول  مع  وذلك  االأ�صا�صية  الغذائية  املواد  اأ�صعار 
�صهر رم�صان املبارك ومع زيادة الطلب على �صرائها 
يكون طبيعيا  يكاد  اأمر  ، وهذا  املواطنني  قبل  من 
هو  العام  هذا  جرى  ما  ولكن  ع��ام.  كل  يف  يحدث 
ان حلول ال�صهر الف�صيل تزامن مع تنفيذ عدد من 
الب�صائع  وا�صتراد  باالقت�صاد  املتعلقة  القوانني 
واإخ�صاع  املن�صاأ  ب�صهادة  امل�صتورد  مطالبة  منها 
الب�صائع لفح�س اجلودة وهو ما ت�صبب يف بع�س 
باآليات  التجار  بع�س  معرفة  لعدم  االإرب��اك  حاالت 
الب�صائع  وتكد�س   ، جهة  من  القوانني  هذه  تنفيذ 
اأخ��رى، وه��و ما �صاهم يف  على احل��دود من جهة 
ال�صلع  ببقية  اأ���ص��وة  الغذائية  ال�صلع  كلف  رف��ع 

امل�صتوردة.
 وجتدر االإ�صارة اإىل ان احلبوب باأنواعها �صهدت 
ارتفاعا بن�صبة 25 باملائة، اإ�صافة اإىل ارتفاع اأ�صعار 
اللحوم امل�صتوردة والبي�س وحلوم الدجاج، حيث 
اآالف   3000 من  ارتفعت  الدجاج  حلوم  بع�س  ان 
ايام،  غ�صون  يف  دوالر   3800 اىل  للطن  دوالر 
بع�س  ل�صحة  التجار  بع�س  ا�صتغلل  اىل  اإ�صافة 
املواد فقاموا بتكدي�صها لتحقيق اعلى ربح يف ظل 

احلاجة املتزايدة  لها.
التجار  من  البع�س  ان  هو  نو�صحه  ان  نريد  ما 
ب�صورة  اخللط  خ��لل  م��ن  االأوراق  بخلط  يقوم 
وقانون  الكمركية  التعرفة  ق��ان��ون  ب��ني  متعمدة 
الت�صريحة الكمركية ويحاول ان يربر رفع اأ�صعار 
املواد الغذائية من خلل اإيهام املواطن بان التاجر 
اأ�صبح اليوم يدفع ر�صوما جديدة اإ�صافية ويحاول 
وقوانينها  الدولة  على  اللوم  اإلقاء  ذلك  خلل  من 
اأ�صعار  ارتفاع  يف  احل��دود  على  يجري  ما  وعلى 

الب�صائع.
ويف احلقيقة انه لي�صت هناك اأية علقة بني ارتفاع 
االأ�صعار وبني ما يحدث يف املنافذ احلدودية �صيما 
بع�س  ي�صتخدمها  التي  الب�صائع  تكدي�س  عملية 
التجار كورقة �صغط على احلكومة باجتاه عرقلة 
م�صلحة  يف  ت�صب  التي  اجلديدة  القوانني  تنفيذ 
املواطن من خلل احلد من ا�صتراد الب�صائع ذات 

اجلودة املتدنية.
الكمركية  الت�صريحة  ق��رار  و�صوح  من  وبالرغم   
خا�صعة  امل�صتوردة  الب�صائع  جميع  يجعل  والذي 
الب�صائع  اال  مب��رور  ي�صمح  وال  اجل��ودة  لفح�س 
ت�صبب  ان��ه  البع�س  يدعي  الفح�س  جتتاز  التي 
اأي ر�صوم جديدة  انه ال ي�صع  برفع االأ�صعار علما 
ال  هنا  ومن  منها  الغذائية  وخا�صة  الب�صائع  على 

جند مربرا الرتفاع االأ�صعار.
يفر�س  الذي  الكمركية  التعرفة  قانون  م�صاألة  اأما 
ر�صومات كمركية على الب�صائع فانه مل يدخل حيز 
تاأجيله بقرار �صيا�صي  اليوم ولقد مت  التنفيذ حلد 
منذ انطلق مظاهرات �صاحة التحرير وذلك مراعاة 

لظروف املواطن يف هذه الفرتة الزمنية.
اأما الت�صريحة الكمركية فيمكننا اخت�صارها باأنها 
كما  تعقدها  وال  الب�صائع  ا�صتراد  ت�صهل  عملية 
الب�صائع  تكون  ان  م��ن  فبدال  البع�س  ي�صورها 
�صتاأتي  فح�صها،  بانتظار  العراقي،  احل��د  داخ��ل 
�صهادة اجلودة مع الب�صاعة بعد ان متت معاينتها 
يف البلد املن�صاأ من قبل ال�صركات التي تعاقد معها 
الكمارك  وهيئة  املوردين  عمل  ي�صهل  ما  اجلهاز، 

معا. ويراها البع�س باأنها خطوة ايجابية للغاية، 
و�صتقطع الطريق اأمام من ت�صول له نف�صه باإدخال 
نتائجها  وان  البلد،  اىل  م��زورة  او  رديئة  ب�صائع 
ل��ل��غ��اي��ة، ويف �صالح  م��ه��م��ة  ال��ب��ع��ي��د  االأم����د  ع��ل��ى 

املواطن"
�صركات  مع  تعاقدت  قد  العراقية  احلكومة  وكانت 

الداخلة  الب�صائع  لفح�س  و�صوي�صرية  فرن�صية 
الرديئة  الب�صائع  ظاهرة  تفاقم  بعد  للبلد، 

وامل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ف��ا���ص��دة. وي��ل��زم العقد 
جودة"  "�صهادات  ب��ت��ق��دمي  امل�����ص��ت��وردي��ن 

لب�صائعهم عند املنافذ احلدودية. وبعد اأن 
مطلع  اجلودة  �صهادة  تطبيق  مقررا  كان 
متوز،  مطلع  اإىل  اأرج����اأ  امل��ا���ص��ي،  اأي���ار 
 10 املهلة  متديد  اإىل  احلكومة  دف��ع  م��ا 
م��ن 10 متوز،  ت��ب��داأ  اأخ���رى فقط،  اأي���ام 
املنافذ  ت�صهده  ال���ذي  االرت��ب��اط  ل��ت��ليف 

بان  القول  ميكننا  ولهذا  احلدودية 
ال  رم�����ص��ان  �صهر  يف  ال�صلعة 

بلد  م��ن  ���ص��ع��ره��ا  يختلف 
املن�صاأ واإمنا من خلل 

العراقيني  ال��ت��ج��ار 
يعملون  ال���ذي���ن 

�صوابط  ب��دون 
حت����دي����د  يف 
االأ������ص�����ع�����ار 
االأم����ر ال��ذي 
جب  ي�صتو
م������راق������ب������ة 
�صبة  حما و

ي�صتغل  مل���ن 
تزامن تطبيق 

ال���ق���رارات مع 
ح�����ل�����ول ���ص��ه��ر 

رم�����ص��ان امل��ب��ارك 
ل���ي���ج���ن���ي اإرب�����اح�����ا 

ح�صاب  ع��ل��ى  اإ���ص��اف��ي��ة 
ال��ب�����ص��ي��ط يف ظل  امل���واط���ن 

غياب الرقابة.
لهذا نطالب بتفعيل عمل الهيئات الرقابية 

من اجل متابعة اأحوال ال�صوق العراقي وحما�صبة 
كل من يت�صبب بارتفاع االأ�صعار دون مربر حقيقي 
البع�س  ج�صع  م��ن  ال��ع��راق��ي  امل�صتهلك  لنحمي 
واملنا�صبات  االأزمات  ا�صتغلل  على  تعودوا  الذين 

فر�صا  منها  وي��ج��ع��ل��وا 
للربح الفاح�س.

علي نافع حمودي

جن����د باأن دول العامل تتج����ه نحو تكوين منظمات 
جغرافي����ة  رقع����ة  �صم����ن  اقت�صادي����ة  وجتمع����ات 
حمددة وبات يعرف هذا بالتكامل االإقليمي، وهو 
مفهوم حدي����ث ن�صبيًا حيث مل يب����داأ ا�صتعماله اإال 
يف الن�صف الثاين من القرن الع�صرين ورغم هذه 
احلداثة فاإن اأدبي����ات االقت�صاد تزخر بالعديد من 
االجتهادات الفكري����ة التي حتاول اأن تر�صم اأبعاد 
التكامل، وتاأثراته على هياكل االإنتاج واجتاهات 
التبادل التجاري واالتفاق العام بني االقت�صاديني 
ه����و النظر اإىل مو�صوع التكام����ل من ثلث زوايا 
مهمة االأوىل:تتمثل مبعاجلته باعتباره من اأوجه 
تق�صيم العم����ل بني املناطق اجلغرافي����ة، والثانية 
هي معاجلت����ه من زاوية تاأثره على حركة ال�صلع 
وعوام����ل االإنت����اج،اأو كليهما والثالث����ة من زاوية 
املفا�صل����ة،اأو ع����دم املفا�صل����ة يف املعامل����ة، ب����ني 
ال�صلع اأو عوامل االإنت����اج، وهذه النظرة ال تعني 

بال�صرورة االتفاق على تعريف حمدد للتكامل.
وتختل����ف م����ربرات التكامل االإقليم����ي بني الدول 
اأن  جن����د  فبينم����ا  النامي����ة،  وال����دول  ال�صناعي����ة 
حترير التج����ارة بني ال����دول االأوروبية وبالتايل 
زيادة االإنت����اج كان �صببًا رئي�ص����ًا يف قيام ال�صوق 

االأوروبية،وه����و يعن����ي فت����ح االأ�ص����واق وزي����ادة 
التب����ادل ملواكبة التطور الهائ����ل لل�صناعة،اأما يف 
ال����دول النامية فاإنن����ا جند اأن م����ربرات التكتلت 
االإقليمي����ة هو انعكا�����س للأو�ص����اع ال�صلبية التي 
م����رت بها هذه ال����دول، ومن ناحية اأخ����رى �صاهم 
تده����ور �صروط التجارة الدولي����ة بالن�صبة للمواد 
االأولية وارتفاعها بالن�صب����ة لل�صلع ال�صناعية يف 
خلق احلاج����ة الإيجاد تكتلت بني ال����دول النامية 
امل�ص����در الرئي�س للم����واد االأولي����ة بهدف حت�صني 
موقفه����ا التفاو�ص����ي واإيج����اد �صيغ����ة متكنها من 
اال�صتف����ادة م����ن الزي����ادة يف التج����ارة الدولي����ة، 
وال�صيط����رة عل����ى مواده����ا االأولي����ة وت�صخره����ا 
اأه����داف  لتحقي����ق  االإنتاجي����ة  هياكله����ا  لتطوي����ر 

التنمية. 
ووفق هذا جند باأن ال����دول العربية عامة ت�صنف 
اقت�صاده����ا  حي����ث  م����ن  النامي����ة  ال����دول  �صم����ن 
وخربته����ا واعتمادها على م�ص����در اأحادي للدخل 
ويك����ون عادة النفط بالدرجة االأوىل خا�صة لدول 
مثل اخلليج العربي والع����راق واجلزائر وليبيا. 
فعل����ى �صبيل املثال ناأخذ جترب����ة جمل�س التعاون 
اخلليجي م����ن الناحية االقت�صادي����ة، فهذه الدول 
اأحادي����ة الدخ����ل، تبل����غ م�صاهم����ة قط����اع املع����ادن 
وا�صتخراجها وت�صويقها اأكرث من 50% من الناجت 

االإجمايل، بينما تق����ل م�صاهمة ال�صناعة عن %7، 
كم����ا اأن ح�صيلة اإيرادات القط����اع النفطي ت�صيطر 
ب�ص����كل رئي�����س عل����ى اإجم����ايل االإي����رادات العامة 
املوؤ�ص����ر الثاين اخت����لل عنا�صر االإنت����اج املتاحة 
حي����ث تو�صح مراجعة الرتكيبة الهيكلية لعنا�صر 
االإنت����اج اآثار اخت����لالت جوهرية له����ا انعكا�صات 
�صلبي����ة على م�ص����ار التنمي����ة، فبينم����ا تتمتع دول 
املجل�����س بوفرة ن�صبية يف امل����وارد املالية جندها 
تعاين من نق�س حاد يف القوى العاملة الوطنية، 
وق����د ا�صتدع����ت برام����ج التنمي����ة االعتم����اد ب�صكل 
رئي�س عل����ى العمالة االأجنبية بل����غ 79% يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة، و 62% يف كل من دولة 
قط�����ر،61% ودول����ة الكوي����ت، و 47% يف اململك����ة 
العربي����ة ال�صعودي����ة، و 38% يف �صلطن����ة عم����ان، 
وذلك م����ن جمموع االأيدي العامل����ة، وقد اأدى هذا 
االعتم����اد الكبر على العمالة االأجنبية، واملخاطر 
الت����ي تتول����د عنه����ا اإىل االهتم����ام بتنمي����ة برامج 
التعليم والتدريب الفن����ي، وتر�صيد اال�صتقدام اإال 
اأن حل تلك امل�صكلة يدخ����ل �صمن ح�صابات االأجل 
الطوي����ل عل����ى فر�س ا�صتم����رار احلما�����س وتوفر 
الديناميكي����ة االإداري����ة الق����ادرة عل����ى ا�صتيع����اب 
خمرج����ات برام����ج التدريب وتطويره����ا وهذا ما 
دفع بع�س دول جمل�س التعاون اخلليجي موؤخرًا 

للح����د م����ن العامل����ة االأجنبي����ة وتطبي����ق برام����ج 
توظيف للمواطنني. 

ب����اأن جترب����ة جمل�����س  ي����رى  اإن البع�����س  ورغ����م 
حتت����اج  اإنه����ا  جان����ب،اإال  يف  ناجح����ة  التع����اون 
بالتاأكي����د الأ�ص����واق اأخرى خا�ص����ة يف ظل تكوين 
بع�����س ال�صناع����ات التحويلي����ة يف ه����ذه البلدان 
من اأجل تنويع م�ص����ادر االقت�صاد وعدم االعتماد 
عل����ى واردات النف����ط فقط،وتاأت����ي م�صكل����ة �صيق 
ال�ص����وق كاإح����دى العقب����ات الرئي�صة الت����ي حالت 
دون قي����ام ا�صتثمارات اإنتاجية فعالة، فالنظر اإىل 
حج����م ال�صكان يف كل دولة عل����ى حده،ال يتنا�صب 
والتط����ورات الت����ي حدث����ت يف االقت�ص����اد العاملي 
احلديث، الذي يقوم على مبداأ الوحدات االإنتاجية 
الكبرة ويتطلب بالتايل اأر�صدة �صخمة لل�صرف 

على جماالت االأبحاث والتطوير.
م����ن جهة اأخرى فاإن ظه����ور التكتلت االقت�صادية 
االإقليمي����ة، التي تفر�س �ص����ورًا متباينة للحماية 
يف وج����ه املنتج����ات اخلارجي����ة وت�ص����ع لنف�صه����ا 
�صيا�ص����ات م�صرتك����ة اإزاء علقاته����ا االقت�صادي����ة 
م����ع ال����دول االأخرى، ت�صع����ف الق����وة التفاو�صية 
لل����دول ال�صغرة،وحتد بالتايل م����ن اإمكانية منو 
فعالياتها االإنتاجية مما ينعك�س �صلبيًا على فر�س 

التنمية يف تلك الدول.

التكامل االقتصادي ودوره في التنميةرمضان والتصريحة الكمركية

السياسات االقتصادية وتأثيراتها االجتماعية

االقت�صادية  ال�صيا�صات  باأن  نقول  اأن  علينا  لي�س 
التي اأتبعت يف ال�صنوات الثمانية ال�صابقة، اعتمدت 
نهج ا�صتن�صاخ التجارب الفا�صلة على الغالب، علمًا 
التخطيط  جمال  يف  عامليًا  الناجحة  التجارب  اأن 
كوريا،  ماليزيا،  )ال�صني،  االقت�صادي  والتنفيذ 
م�صبوقة،  وغر  ا�صتثنائية  جتارب  كانت  اليابان( 
هذه  خل�صو�صية  وفقًا  وتنفيذها  ت�صميمها  ومت 
هذه  اقت�صادات  لطبيعة  ووف��ق��ًا  تلك،  اأو  ال��دول��ة 
مبوارد  ينعم  بلد  العراق  اإن  ورغ��م  اأي�صًا،  ال��دول 
خ������������ام ك�����ث�����رة 
ي�������ص���اف اإل���ي���ه���ا 
ب�صرية  م������وارد 
م�����ت�����م�����ي�����زة يف 
اإن  اإال  امل��ن��ط��ق��ة، 
التخطيط  ���ص��وء 
ي�����ق�����ف ح�����ائ�����ًل 
ا�صتثمار  دون 
الب�صرية  امل���وارد 
وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 

باطن االأر�س. 
اأن  مي��ك��ن��ن��ا  اإذ 
هنالك  ب��اأن  نقول 
ع����وام����ل ع���ددي���ة 
من �صاأنها اأن حتد 
اأي تطور من  من 
املمكن اأن يح�صل 
حاليًا  املتبعة  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال�صيا�صات  ظ��ل  يف 
الدويل  النقد  ب�صندوق  كبرًا  اإرتباطًا  واملرتبطة 

بالنظر  جدًا  القا�صية  و�صروطهما  ال��دويل  والبنك 
�صعي  اأخ��رى  جهة  جهة،ومن  من  العراق  لظروف 
العاملية  التجارة  ملنظمة  ان�صمامه  لتاأكيد  العراق 
لل�صناعة  كبر  اإ���ص��رار  من  ذل��ك  على  يرتتب  وم��ا 
العراقية يف املوحلة احلالية والتي تتطلب ت�صجيع 

املنتج الوطني.
اأ���ص��ع��ار ال��وق��ود وف��ق تو�صية من  ول��ع��ل ارت��ف��اع 
على  مبا�صرة  نتائج  اإىل  ال���دويل  النقد  �صندوق 
ارت��ف��اع االأ���ص��ع��ار، واأرخ���ى بثقله وت��اأث��رات��ه على 
بداآ  اللذين  اأي�صًا،  وال��زراع��ي  ال�صناعي  القطاع 
ب��ال��رتاج��ع ع��ام��ًا بعد ع���ام، وه���ذه خ��ط��وة واحدة 
باالقت�صاد  اأ�صرت  التي  �صل�صلة من اخلطوات  يف 
واملواطن على حٍد �صواء، اإذ ارتفاع اأ�صعار الوقود 
اأ�صعار  زي����ادة  اإىل  ي����وؤدي  ال��ع��راق  يف  وال��ط��اق��ة 
املنتجات  مب��ج��اراة  لها  ي�صمح  ال  مب��ا  املنتجات 
امل��م��اث��ل��ة وامل�����ص��ت��وردة م��ن ب��ل��دان ت��ك��ون الطاقة 

واالأيدي العاملة رخي�صة.
لهذا فاإن االنفتاح االقت�صادي الذي يعي�صه العراق 
يعترب اإىل حد كبر انفتاحًا غر م�صبوط اأو منظم، 
واأدى اإىل اإغراق ال�صوق العراقي باملنتج االأجنبي 
ع��ل��ى ح�����ص��اب ال��وط��ن��ي، وم���ا راف��ق��ه م��ن انهيار 
ال�صناعة الوطنية، واأي�صا الزراعة التي تراجعت 

بن�صبة كبرة.
اأث��ارا كبرة من خلل توقف الكثر  وهذا ما ترك 
من امل�صانع ال �صيما يف القطاع اخلا�س عن العمل 
رغم حت�صن االأو�صاع االأمنية اإال اإن هنالك اأ�صبابا 
اأخرى اأهمها ارتفاع اأ�صعار الوقود املنتجة للطاقة 
جهة  ومن  جهة،  من  امل�صانع  هذه  يف  الكهربائية 

العراقي  ال�صوق  اإغراق  �صيا�صة  االأهم  وهي  ثانية 
اإليها مما خلق مناف�صة غر متكافئة  اأ�صرنا  والتي 

بني املنتج املحلي وامل�صتورد ويف كافة املجاالت.
ولكي ن�صرب مثًل على ذلك �صنجد باأن الكثر من 
ملحال  حتويلها  مت  اأو  اأغلقت  ق��د  النجارة  ور���س 
بعد  اجلاهزة  املوبيليات  من  م�صتورد   ما  عر�س 
اأي�صًا  وهذه  م�صراعيه،  على  اال�صتراد  باب  فتح 
من  وغرها  والن�صيج   الغزل  �صناعة  حال  كانت 

ال�صناعات املحلية.
اقت�صادية  تكن  مل  التاأثرات  هذه  ف��اإن  وبالتاأكيد 
فاإن  تاأكيد  وبكل  االجتماعي،  للجانب  تتعداه  بل 
كارثية،  اجتماعية  نتائج  االقت�صادية  لل�صيا�صات 
�صحيحة،  لنتائج  تف�صي  ال�صحيحة  فاملقدمات 
وبالتايل فاإن املقدمات اخلاطئة �صتكون لها نتائج 
لظاهرة  اأن  توؤكد  االقت�صادية  فاحلقيقة  كارثية، 
اأبعاد مت�صعبة ت�صمل  البطالة تاأثرات �صلبية ذات 
يعني  البطالة  ارتفاع  اأن  حيث  باأكمله،  االقت�صاد 
التي  الب�صرية  القوة  ا�صتغلل  عن  االقت�صاد  عجز 
يف  اقت�صاد  اأي  مقومات  احد  تعد  والتي  ميلكها، 
امل�صتوى  ان��خ��ف��ا���س  اإىل  ي�����ص��اف  وه���ذا  ال��ع��امل، 
املعي�صي الرتفاع ن�صبة االإعالة خا�صة واإن االأرقام 
ت�صر اإىل اأن وزارة العمل تعيل اأكرث من 85 الف 
من  اأكرث  ن�صبة  ت�صكل  وهذه  �صبكتها  �صمن  اأ�صرة 
اأكرث  20% من جمموع االأ�صر يف العراق والبالغة 
تفرز كمًا  البطالة  اأن  اأ�صرة، كما  اأربعة مليني  من 
غر قليل من الظواهر االجتماعية اخلطرة، والتي 
ال حاجة لتكرارها هنا، فالتاأثر لي�س اأحاديًا واإمنا 

هو متعدد.

محمد عبد األمير عبد
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إياد مهدي عباس 

االإم���ارات العربي���ة املتح���دة هذه الدول���ة اخلليجية 
جنح���ت يف ان تكون ثاين اك���رب اقت�صاد �صمن دول 
جمل����س التعاون اخلليجي االأمر الذي يتطلب نظرة 
نحو ه���ذا االقت�صاد ال���ذي فيه الكثر م���ن التجارب 
الناجح���ة والت���ي م���ن املمك���ن لن���ا ان ن�صتفي���د منها 
كدول���ة قريب���ة من الظ���روف الت���ي يتقا�صمه���ا اأبناء 
املنطقة اخلليجية والت���ي تعتمد يف الدرجة االأوىل 

على الدعم املقدم لها من القطاع النفطي.
وت�ص���ر التوقع���ات الر�صمي���ة االإماراتي���ة اىل من���و 
الناجت املحلي االإجمايل ما بني 3 و3.5 يف املئة يف 
عام 2011. واإذا �صحت هذه التوقعات، ف�صيتخطى 
حج���م الناجت املحل���ي االإجم���ايل للإم���ارات وللمرة 
ملي���ار   270 اأي  دره���م  الرتيلي���ون  حاج���ز  االأوىل 

دوالر. 
وم���ن �ص���اأن هك���ذا من���و تعزي���ز مكان���ة االقت�ص���اد 
االإمارات���ي ك�صاحب���ة ثاين اأك���رب اقت�ص���اد بني دول 
جمل����س التع���اون اخلليجي بع���د ال�صعودي���ة. يبلغ 
حج���م الناجت املحلي االإجمايل ال�صعودي يف الوقت 
احلا�ص���ر قراب���ة 427 ملي���ار دوالر. وعل���ى �صعي���د 
الع���امل العربي، يحت���ل االقت�ص���اد االإماراتي املرتبة 
الرابع���ة بع���د ال�صعودي���ة وم�ص���ر واجلزائ���ر عل���ى 
الت���وايل. وح�صب اأرقام البن���ك الدويل لعام 2009، 
ياأت���ي ترتي���ب االقت�ص���اد االإمارات���ي يف املرتبة رقم 
42 عل���ى م�صت���وى الع���امل مقارنة باملرتب���ة رقم 21 

لل�صعودية.
هذا ولق���د توقع اخلرباء يف االقت�صاد االإماراتي اأن 
ي�صل مع���دل النم���و االقت�صادي يف دول���ة االإمارات 
خ���لل الع���ام 2011 اإىل 3،3%، واأن ترتف���ع ن�صب���ة 
االإقرا����س يف ال�ص���وق خ���لل الع���ام اجل���اري مب���ا 
ي���رتاوح ب���ني 6 اإىل 10%، واأك���دوا تواف���ر ال�صيولة 
يف م�ص���ارف الدول���ة، مو�صح���ًا اأن قيم���ة ال�صيول���ة 
املتواف���رة يف م�ص���رف االإم���ارات املرك���زي يف عام 
2010 بلغ���ت نح���و 1،6 تريليون دره���م مقابل 1،5 
تريلي���ون دره���م يف ع���ام 2009، وم���ن املتوق���ع اأن 
حتق���ق �صركة دب���ي فر�صت خ���لل االأع���وام الثلثة 
املقبل���ة بدءًا من ع���ام 2011 حتى ع���ام 2013 منوًا 
يف االأرب���اح معدل���ه يتج���اوز 30%، ويعتقد البع�س 
ان مع���دل التع���رث يف ال�صداد يف اأواخ���ر عام 2010 
قد تراجع اإىل 12%، مقاب���ل ن�صبة تعرث خلل الربع 
الثالث من عام 2008 بلغت مبا يرتاوح بني 7 - %8 
مقاب���ل ن�صبة تعرث تراوحت ب���ني 17 و20% يف عام 

2009، و10% عام 2010. 
وح�ص���ب اخلرباء فاإن النم���و االقت�صادي يف الدولة 
يجد دعمًا م���ن اأداء القطاع النفط���ي الذي من املقدر 
اأن ي�صه���د زي���ادة يف الطاقة االإنتاجي���ة قوامها 100 
األ���ف برميل يومي���ًا لي�ص���ل اإىل 2،5 ملي���ون برميل 
يوميًا، ف�صًل عن م�صاهمة قطاع ال�صركات ال�صغرة 
واملتو�صط���ة بن�صب���ة تبل���غ 60% من الن���اجت املحلي 
االإجم���ايل غ���ر النفط���ي، واأو�ص���ح اأن �صعود منو 
الن���اجت املحلي االإجم���ايل ي���وؤدي اإىل ارتفاع القيمة 
االإجمالي���ة للدخل القوم���ي يف دولة االإمارات، حيث 
اأن مع���دل النمو املتوقع للقت�ص���اد االإماراتي مياثل 
م�صت���وى مع���دل من���و االقت�ص���اد العامل���ي املتوق���ع 
ت�صجيل���ه ع���ن نف����س الف���رتة، واأن���ه من املتوق���ع اأن 
ي�صه���م كل ال�ص���رق االأو�ص���ط واآ�صي���ا بق���در كبر من 
من���و االقت�صاد العاملي، وذل���ك باملقارنة مع م�صاهمة 

االقت�صادي���ن االأوروب���ي واالأمرك���ي، كم���ا اأن���ه من 
املتوق���ع اأن ي�صه���د االقت�صاد العاملي خ���لل االأعوام 

القليلة املقبلة مزيدًا من النمو واالزدهار. 

ولقد كان من املتوقع اأن ي�صجل اقت�صاد االإمارات يف 
ع���ام 2010 منوًا ن�صبته ح���وايل 3%، بيد اأنه �صجل 
من���وًا ن�صبت���ه 2،4%، ولك���ن من املتوق���ع اأن ينتع�س 
منو اقت�صاد االإمارات يف عام 2010 نتيجة لت�صافر 
العدي���د م���ن العوام���ل الداعمة يف اإعط���اء قوة زخم 
اأك���رب لنمو االقت�ص���اد، وتتمثل يف توقع���ات ارتفاع 
اأ�صعار النفط وزيادة االإنتاج النفطي واإعادة هيكلة 
مديوني���ات ال�ص���ركات واإط���لق م�صروع���ات عملقة 

عديدة يف خمتلف القطاعات.
وم���ن املتوقع اأن ترتفع ن�صب���ة االإقرا�س يف ال�صوق 
االإمارات���ي خ���لل العام اجلاري مبا ي���رتاوح بني 6 
اإىل 10%، مقاب���ل معدل منخف����س بلغ 2،36% خلل 
الن�صف الثاين من عام 2010، وهو ما يوؤ�صر عودة 
احلرك���ة االقت�صادية يف ال�صوق واإعطاء قوة داعمة 
للنمو االقت�ص���ادي، باعتبار اأن ه���ذه الزيادة جاءت 
اأ�صا�صًا من �صعود معدل اقرتا�س االأفراد الذي بلغت 
قيمته يف عام 2010 - بح�صب اإح�صائيات امل�صرف 
املرك���زي �� حوايل 247 مليار دره���م، مقابل 237،9 
ملي���ار دره���م، اأي بزي���ادة ن�صبته���ا تقريب���ًا %3،9، 
فيم���ا تراجع حج���م االإقرا����س الع���ام يف الدولة يف 
ع���ام 2010 ليبلغ 1،31 تريليون دره���م مقابل 1،4 

تريلي���ون دره���م يف 
عام 2009.

ن���درك  هن���ا  م���ن 
تواف���ر ال�صيول���ة يف 
الدول���ة،  م�ص���ارف 
وان قيم���ة ال�صيول���ة 
املتوافرة يف م�صرف 
االإم���ارات املركزي يف 
ع���ام 2010 بلغت نح���و 1،6 تريلي���ون درهم مقابل 
1،5 تريلي���ون دره���م يف ع���ام 2009، وهذا يبني ان 
حت�ص���ن مع���دالت ال�صيول���ة ي�ص���ر �ص���رًا تدريجيًا، 
بالنظ���ر اإىل اأن���ه م���ن ال�صع���ب اأن تق���وم امل�ص���ارف 
باإتاحة ال�صيولة ب�صكل فوري، حيث ي�صتغرق االأمر 
بع�س الوقت، مع وجود دعوات اإىل تاأ�صي�س مكتب 
موحد للئتمان ي�صاعد امل�صارف على اتخاذ قرارات 

االئتمان ب�صكل ح�صيف و�صريع.
وم���ن خ���لل نظ���رة  لو�ص���ع اأ�ص���واق االئتم���ان قبل 
تفج���ر االأزم���ة املالي���ة العاملي���ة باإ�ص���ارة اإىل اأن عام 
2008 متي���ز بانفت���اح �صهي���ة االأف���راد وال�ص���ركات 
عل���ى االقرتا����س، وهو م���ا واكبته زي���ادة يف اإقبال 
امل�صارف على االإقرا�س، وذلك على الرغم من اتباع 
امل�ص���ارف قواع���د يف االإقرا����س مت تطبيقها بدرجة 
عالي���ة من املرون���ة يف اإط���ار احت���دام التناف�س بني 
بع�صه���ا البع�س عل���ى اجتذاب املقرت�ص���ني وتقدمي 
الت�صهي���لت االئتماني���ة، حي���ث يق���وم 34 م�صرف���ًا 
بتق���دمي قرو����س للأف���راد م���ن اإجم���ايل امل�ص���ارف 
املتواج���دة يف االإم���ارات والت���ي يبل���غ عدده���ا 52 
م�صرفًا، وتوازي انفتاح �صهية امل�صارف على تقدمي 
القرو����س، مع اإقبال االأف���راد اأنف�صهم على احل�صول 
على القرو�س من دون وعي وتفهم كاملني بتكاليف 
االقرتا����س، وج���اء ذلك يف ظل غي���اب وجود مكتب 
موحد للئتمان، االأمر الذي جعل من ال�صعوبة على 

امل�صارف اإج���راء تقييم واقعي للج���دارة االئتمانية 
للعم���لء، واعتماده���ا ب�صكل اأ�صا�ص���ي على معايره 
يف االقرتا����س، دون النظ���ر اإىل حج���م االلتزام���ات 
االأخ���رى للعم���لء، وزاد الو�ص���ع تعقي���دًا، تناف����س 
امل�صارف على اجتذاب العملء من دون التدقيق يف 

جدارتهم االئتمانية.
يف  االأف���راد  اإقرا����س  �ص���وق  اأن  خ���رباء  واأو�ص���ح 
العام���ني  خ���لل  �صخم���ًا  تغ���رًا  �صه���د  االإم���ارات 
االأخرين، وذلك باجتاهه نحو اتباع كل من االأفراد 
وامل�صارف نهجًا متحفظًا جت���اه عمليات االإقرا�س، 
فكم���ا �صارت نظرة امل�ص���ارف نح���و االإقرا�س اأكرث 
تركيزًا على جدارة وجودة العملء عو�صًا عن حجم 
القرو�س املقدمة من خ���لل اتباع قواعد احرتازية، 
�صار االأفراد اأكرث اهتمامًا باإدارة اأو�صاعهم بح�صب 
قدراته���م املالي���ة، وذلك يف ظ���ل انح�ص���ار خياراتهم 

التمويلية.
 وبالرغ���م الظروف االقت�صادي���ة ال�صعبة التي األقت 
ب�صغوطها على امل�صارف خلل العامني املن�صرمني، 
وذلك عل���ى نحو ما جتل���ى يف اخل�صائر التي حلقت 
به���ا، واالحتياطات التي مت ر�صده���ا وتخ�صي�صها، 
اإال اأن �صرك���ة دب���ي فر�ص���ت حقق���ت اأداًء متا�صى مع 
التوقعات املو�صوعة ب�صاأن معدالت النمو واالأرباح 
م���ن املوؤ�ص���رات،  ذل���ك  ال�صوقي���ة وغ���ر  واحل�ص���ة 

واأجنزت االأهداف املرجوة.
وهك���ذا وجدن���ا اإن معدل منو احتياط���ات امل�صارف 
يف االإم���ارات قبل عام 2008 كانت يف حدود %7،5، 
وارتف���ع هذا املعدل خ���لل العام���ني 2008 و2009 
بن�صب���ة تبل���غ 65%، اإذ بلغ���ت احتياط���ات امل�صارف 
يف ع���ام 2010 �� بح�ص���ب اأرقام امل�ص���رف املركزي �� 
حوايل 44،3 مليار دره���م، اأي بزيادة ن�صبتها %36 
مقارنة باحتياطات قيمتها 32،6 مليار درهم يف عام 

.2009

محمد صادق جراد

ال�ص���ك يف  اأن حداثة التجربة االقت�صادية العراقية 
ووج���ود م�ص���اكل تعرت����س طريقها بالرغ���م من اأن 
الع���راق بلد ميتل���ك كل مقومات النم���و االقت�صادي 
من ث���روات وموقع جغرايف وك���وادر علمية اإال ان 
ما يحتاج���ه هذا البلد هو التخطي���ط ال�صرتاتيجي 
ال�صحي���ح اإ�صاف���ة اىل تطوي���ر اجلوان���ب املتعلقة 
عملي���ة  يف  لت�صاع���د  ل���ه  وامل�صاحب���ة  باالقت�ص���اد 
النهو����س ونق�صد هن���ا على �صبيل املث���ال �صرورة 
وج���ود الت�صريع���ات والقوان���ني الت���ي ت�صاعد على 
توفر اأر�صي���ة منا�صبة بعيدا ع���ن الف�صاد باأنواعه 
والب���د من توفر جميع اأنواع الدعم ف�صل عن دور 
مهم وفعال للإعلم وخا�صة االقت�صادي وقطاعات 
اأخ���رى له���ا علق���ة مبا�ص���رة وموؤث���رة يف التنمي���ة 

االقت�صادية.
وم���ا نري���د اأن ن�ص���ر اإليه ه���و اأهمي���ة دور االإعلم 
االقت�صادي يف نهو�س اية جتربة اقت�صادية يف اية 
دولة حيث ان جميع املجتمعات التي ت�صهد نهو�صا 
اقت�صادي���ا باتت تنظر باهتمام بال���غ  لل�صراكة بني 
االقت�ص���اد واالإع���لم  وامل�صاهم���ة الفاعل���ة لتطوير 
دائ���رة  وتو�صي���ع  االقت�ص���ادي  االإعلم���ي  العم���ل 

امل�صاركة يف عملية �صنع القرار االقت�صادي.
اإن ال���دور الذي تنه�س به و�صائل االإعلم التقليدية 
واجلديدة فاعل وقوي لدعم حركة املجتمع وخطط 

التنمي���ة، كما اأن املجتمع ينظر اإىل االإعلم بو�صفه 
�صريكا اأ�صا�صيا يف النهو�س باملجتمع وهو اجلندي 

املجهول الذي ير�صد ويوعي وينتقد ويراقب.
ويلعب االإع���لم االقت�صادي دورا مهما يف ت�صجيع 
ودع���م ال�صفافية كما ويعم���ل على النقد املو�صوعي 
والبن���اء واملبن���ي عل���ى اأ�صا����س حماي���ة امل�صلح���ة 
العام���ة والذي يج���ب ان يكون مرتك���زا على اأ�ص�س 
معلوماتي���ة دقيقة ت�صاع���د على تو�صي���ح ال�صورة 
للمعني���ني وت���رثي تب���ادل االأف���كار واالآراء ومتنح 
للق�صاي���ا  الواقعي���ة  املعاجل���ات  لو�ص���ع  فر����س 
التنموي���ة املحلي���ة وكذل���ك اخلارجي���ة واملتعلق���ة 

بال�صراكة الدولية مع الدول االأخرى. 
وت�صهد الفرتة احلالية حرك���ة اإعلمية واقت�صادية 
متط���ورة ومت�صارعة، االأمر الذي يتطلب العمل من 
اأج���ل تطوير و�صق���ل مهارات االإعلمي���ني املعنيني 
بالتعاط���ي م���ع ال�ص���اأن االإعلم���ي وم���ا يتطلبه من 
مهارات وخربات ت�صاهم يف متيز الطرح وجودته.
وتزداد اأهمية دور االإع���لم االقت�صادي خا�صة يف 
ظ���ل امل�صهد االإعلم���ي وو�صائله اجلدي���دة املتمثلة 
يف الف�صائي���ات واالنرتنت واملواق���ع االلكرتونية 
ال�صخ�صي���ة  واملدون���ات  االلكرتوني���ة  وال�صح���ف 
و�صبكات التوا�صل االجتماعي اإ�صافة اإىل االأجيال 
االأح���دث لهوات���ف اجل���وال الذكية وه���ي الو�صائل 
الت���ي ن�ص���ح عنها وع���ي اجتماع���ي جدي���د ووعي 
اقت�ص���ادي خمتل���ف ع���ن الو�صائ���ل الت���ي ياأخذ بها 

االقت�صاد التقليدي.
من اجل ذلك يرى بع�س اخلرباء �صرورة االهتمام 
بتاأهيل وتدريب اإعلميني يف املجاالت االقت�صادية 
معلوم���ات  مرك���ز  اإن�ص���اء  و�ص���رورة  املختلف���ة 
متخ�ص�س بجميع القطاع���ات االقت�صادية لي�صاعد 
اأط���راف املعادل���ة االقت�صادي���ة يف االط���لع عل���ى 
املعلوم���ات التي �صيوفرها هذا املركز علما بان هذا 
املرك���ز موج���ود يف الكثر م���ن البل���دان التي تهتم 
باالإعلم االقت�صادي والت���ي تنفق االأموال الطائلة 
يف ال�صراكة بني االقت�ص���اد واالإعلم حيث جند اأن 
حجم االإنفاق االإعلين الإحدى دول اخلليج العربي 
يف و�صائل االإعلم املحلية مبختلف اأنواعها و�صل 
اإىل نح���و 451 ملي���ون دوالر خلل الع���ام 2008، 

وهذا يعك�س حجم امل�صاركة الفعلية بني الطرفني.
ومثال اآخر على تطور االإعلم االقت�صادي وفاعليته 
جنده يف اأوروبا حي���ث ان كل مواطن يف ال�صويد 
يعتم���د بال�ص���راء عل���ى ال�صحيفة وي�ص���رتي اأ�صهما 
او يبي���ع اأ�صهم���ا ا�صتن���ادا لتحليل االأ�صه���م واإخبار 
ال�ص���ركات واإجباري���ة االإف�صاح و�صح���ة االإف�صاح 
عن االأرب���اح واخل�صائ���ر باالإ�صاف���ة اىل االإعلنات 
املوجودة داخ���ل ال�صحيفة للمنتج���ات حيث تدفع 
ال�ص���ركات اأم���واال طائلة م���ن اجل احل�ص���ول على 
دعاي���ة داخل ال�صحيفة االقت�صادي���ة واهم ما مييز 
الدعاية يف هذه ال�صحيفة اإنها ال تقبل عر�س اإعلن 
اال بع���د التاأكد من جودة املنتج اي ان كل منتج يتم 

االإعلن عنه به���ذه ال�صحيفة مطاب���ق للموا�صفات 
واملقايي�س العاملية وذو جودة عالية فثقة امل�صتهلك 
بال�صحيفة جتعله يث���ق باملنتج املعلن عنه داخلها. 
وهك���ذا جتن���ي ال�صحيف���ة اأرباحا هائل���ة من خلل 
املبيع���ات الكثرة اإ�صاف���ة اىل الفائدة التي جتنيها 
ال�ص���ركات املعلنة من خلل االإقبال على ال�صراء من 
قب���ل امل�صتهل���ك للب�صاعة املعرو�ص���ة يف ال�صحيفة 

والتي تعد م�صدر موثوق به من قبل املواطن.
لذلك جن���د ان االإع���لم االقت�صادي يلع���ب اأكرث من 
دور،فم���رة يلع���ب دور املعل���ن والو�صي���ط وم���رة 
يلع���ب دور املتاب���ع واملراقب للو�ص���ع االقت�صادي 
الع���ام لي�صاه���م يف اإعط���اء ال���راأي والتحليل الذي 
ي�صاهم يف اإعط���اء �صفة ال�صفافي���ة ملراحل التنمية 
االقت�صادي���ة وكذل���ك اإعط���اء االأف���كار واالآراء التي 
تنت���ج عن حلق���ات ون���دوات اقت�صادية يت���م عقدها 
من اجل رفد القطاعات االقت�صادية كافة بالن�صائح 
واملقرتح���ات وت�صخي�س نق���اط ال�صعف التي قد ال 

يلتفت لها املخت�صون.
اإذن ميكنن���ا الق���ول ب���ان االإع���لم االقت�ص���ادي يعد 
يف  االقت�صادي���ة  التنمي���ة  يراق���ب  رابع���ة  �صلط���ة 
البلدان وي�صطلع بدور حيوي يف بناء املجتمعات 
ذات االقت�صادي���ات ال�صاع���دة والطاحم���ة اإىل اأداء 
دور عاملي من خلل دعمه للربامج التنموية وجذب 
اال�صتثم���ارات االأجنبي���ة باجت���اه خدم���ة امل�صلحة 

الوطنية العليا.

إيمان محسن جاسم

هل فق���دت البنوك االأوربية ب�صورة عام���ة وال�صوي�صرية ب�صكل خا�س 
الثق���ة التي الزمته���ا عقودًا طويل���ة ومنحته���ا �صفة امل�ص���ارف االأمينة 
والتي اعت���اد العرب اأن ي�صعوا ح�صاباتهم فيها ب���كل اطمئنان؟ خا�صة 
وانه كما قلنا ل�صنوات طويلة تر�صخت فكرة لدى غالبية االأثرياء العرب 
باأن البنوك االأوربية هي االأكرث اأمانًا و�صرية من املوؤ�ص�صات املالية يف 
الوطن العربي خا�صة يف ظل عدم اال�صتقرار ال�صيا�صي الذي عانت منه 

املنطقة عقودًا طويلة وما زالت تعاين منه يف الوقت احلا�صر.
وظلت �صوي�صرا املحاي���دة على وجه اخل�صو�س 
قبلة االأغني���اء العرب ب�صكل ع���ام ملحافظتها على 
ال�صري���ة واخل�صو�صية وو�صع���ت فيها اأر�صدت 
اأغنياء االأمة العربية من حكام واأفراد عاديني، بل 
و�ص���ل االأمر اىل اأن بع�س البن���وك يف �صوي�صرا 
مل تع���د متنح اأي���ة فوائد على كثر م���ن الودائع، 
باعتب���ار اأن وجودها يف تلك البن���وك ميزة بحد 
ذات���ه، فهل تغ���رت اليوم ه���ذه الفك���رة اأم مازال 

الغرب هم االأكرث اأمانًا لتلك النخبة؟.
مم���ا ال�ص���ك في���ه ه���و اأن خم���اوف كث���رة ب���داأت 
تنت���اب اأثري���اء الع���رب �ص���واء كان���وا حكاما كما 
قلن���ا اأو غر ذلك و�صبب ه���ذه املخاوف يكمن يف 
انك�ص���اف خ�صو�صياتهم بعد اأن باتت ح�صاباتهم 
مك�صوف���ة اإىل حد ما ب�صبب الكث���ر من القوانني 
الت���ي �ص���درت بعد احل���ادي ع�ص���ر م���ن �صبتمرب 
والت���ي حتت���م متابع���ة االأر�ص���دة املوج���ودة يف 
البنوك �ص���واء ال�صوي�صرية اأو االأوربية اأو حتى 
االأمريكي���ة وباتت عملية جتمي���د االأموال ال�صمة 
الب���ارزة يف ال�صنوات االأخرة ومتث���ل اأحد اأهم 

املخاوف التي تنتاب اأثرياء العرب.
اجلان���ب الثاين يتمثل باأن بع�س البن���وك ال�صوي�صرية مل تعد ت�صتقبل 
اأي اأم���وال جدي���دة بعد ت�صخ���م الودائع وتكد�صها. ب�ص���كل كبر ورمبا 
ه���ذا ما دفع بع�س ه���ذه امل�صارف لو�صع �صروط قا�صي���ة اأمام من يريد 
حتوي���ل مبالغ له���ا، واجلانب الثاين يتمثل باأن الكث���ر من هذه املبالغ  
ال يت���م ا�صتثماره���ا اأو ت�صغيلها يف ظ���ل النك�صات املالي���ة الكبرة التي 

تعر�صت لها دول واأ�صواق العامل.
اأما اجلانب الثالث وهو االأكرث اأهمية يتمثل باأن اأموال العرب اأ�صبحت 
ما متثل يف جتميد  اأو م�صادرتها، وهذا  يتم جتميدها  "�صبهة"، وقد 
ح�صاب���ات ليبي���ة و�صوري���ة واإيرانية وع���دد كبر من املنظم���ات �صواء 

احلكومية منه���ا اأو ال�صخ�صية لعدد من دول اخلليج العربي حتت باب 
مكافحة االإرهاب وقطع متويله.

له���ذا جند باأن االأموال العربية بداأت تتج���ه الأ�صواق وبنوك قارة اآ�صيا 
التي تبدو اأكرثًا اأمانًا االآن ورمبا �صنجد بعد فرتة من الزمن تفر�س هذه 
البن���وك �صروطًا م�صابهة ملا موجود لدى البن���وك االأوربية واالأمريكية 
خا�ص���ة اإذا ما كان املال عربيًا فه���و �صيخ�صع بالتاأكيد للرقابة واملتابعة 
ورمبا التجميد خا�صة واإن الكثر من دول اآ�صيا مرتبطة ارتباطًا كبرًا 

باأوربا واأمريكا من الناحية ال�صيا�صية واالقت�صادية.
ورمبا يقول البع�س ملاذا ال يتم ا�صتثمار هذه االأموال يف الدول العربية 
الت���ي تعاين من قلة اال�صتثم���ارات؟ هنا ياأتي اجلواب حمملآً باأكرث من 
اإجاب���ة، اأوله���ا القوانني الط���اردة لل�صتثمار يف 
الوط���ن العرب���ي والت���ي ترتب���ط ع���ادة بالق���رار 
ال�صيا�ص���ي، اجلان���ب الث���اين وامله���م ه���و ع���دم 
اال�صتق���رار ال�صيا�صي يف بل���دان الوطن العربي 
ولن���ا يف جتربة اال�صتثمارات يف م�صر وتون�س 
وم���ا ح�صل له���ا من خ�صائ���ر كبرة بع���د ثورتي 
تون�س وم�صر وهروب هذه االأموال للخارج من 
جديد فيم���ا تعر�صت الكثر منها لل�صلب والنهب 
وامل�صادرة وعدم االع���رتاف باملواثيق والعقود 
املوقعة من قب���ل النظامني ال�صابق���ني وقد عانت 
م���ن هذه احلالة اال�صتثمارات اخلليجية الكبرة 

يف م�صر يف االأ�صهر املا�صية. 
له���ذا جن���د ب���اأن اأم���وال اأثري���اء الع���رب تتوجه 
االآن �ص���وب بع����س دول اآ�صي���ا والق�ص���م االآخ���ر 
يتوجه �ص���وب تركيا التي ب���داأت بالفعل �صراكة 
اقت�صادية كبرة جدًا مع اأثرياء العرب ومتكنت 
من ا�صتقطابهم يف فرتة زمنية ق�صرة، �صاعدها 
يف ذلك حالة اال�صتقرار ال�صيا�صي من جهة، ومن 

جهة ثانية موقعها اجلغرايف املهم جدًا.

اإلعالم االقتصادي ودوره كشريك في التنمية 

البنوك األوربية واألموال العربية

اإلق��راض ف��ي ظل نم��و االقتصاد ف��ي اإلمارات 
العربية المتحدة 
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هيئة الكمارك:
قال مدير عام هيئة الكمارك نوفل �صليم:اإن القوانني 
الت���ي تطل���ق م���ن قب���ل احلكوم���ة ال تعد �ص���بب يف 
ارتفاع االأ�ص���عار حيث ان قانون التعرفة الكمركية 
مل يت���م تطبيقه حلد االن وحتى هذا القانون مل يتم 

ت�صريعه ب�صكل جديد وقد كان معموال به �صابقًا.
ا�صع���ار  يف  االرتف���اع  �صب���ب  �صلي���م:ان  واأ�ص���اف 
الب�صائ���ع يرج���ع اىل ج�ص���ع التج���ار وغايته���م يف 
حتقي���ق هام�س الربح االعلى خ�صو�صًا خلل �صهر 
رم�ص���ان ب�ص���ب حاجة النا����س اىل ال�صل���ع واملواد 
الغذائي���ة ب�ص���كل متزاي���د، حيث ارتفع���ت اال�صعار 
ب�صكل م�صتمر من تاري���خ 2/13 /2011  وقبل ان 

يطبق قانون التعرفة الكمركية.
وب���ني �صلي���م اأن ما تق���وم ب���ه وزارة التخطيط من 
اإج���راءات فح����س يف دول املن�ص���اأ تع���د اإج���راءات 
�صليم���ة وله���ا اأهمية كب���رة تعمل ل�صال���ح املواطن 
اأنه���ا حت���د م���ن دخ���ول  والتاج���ر والدولة،حي���ث 
الب�صائ���ع املغ�صو�ص���ة والرديئ���ة اىل البل���د وميكن 
م���ن خللها تليف امل�صاكل الت���ي مت الوقوع بها يف 

ال�صابق.

وزارة التخطيط:
التخطي���ط  وزارة  با�ص���م  الر�صم���ي  الناط���ق  ق���ال 
عب���د الزهرة الهن���داوي:ان االإج���راءات التي تقوم 
به���ا وزارة التخطي���ط بفح����س الب�صائ���ع الداخلة 
اىل احل���دود ه���و اأم���ر الب���د من���ه لت���ليف الوقوع 
باأخط���اء تك���ون تبعاته���ا بالنتيجة عل���ى امل�صتهلك 
العراق���ي، حي���ث اأن اآلي���ة الفح�س تتمت���ع باملرونة 
ويت���م اال�صراف عليها من قبل ال�ص���ركات الفرن�صية 
وال�صوي�صري���ة ب�ص���كل منا�صب و يت���م ا�صتقطاع 4 

باالألف من قيمتها ومبوجبها ادخلت ب�صائع كبرة 
اىل املخازن التابعة للقطاعات اخلا�صة.

ق���رارات  ي�صاح���ب  م���ا  ان  الهن���داوي:  وا�ص���اف 
وزارة التخطي���ط للفح����س واملطابق���ة م���ن ارتفاع 
يف اال�صع���ار ه���و ذريعة من قبل بع����س التجار يف 
الت�صرت على اجل�صع ال���ذي ا�صبح �صفة تكاد تكون 
غالب���ة يف امل�صه���د التج���اري �صعيًا لتحقي���ق الربح  
الع���ايل ف���ان ه���ذه االإج���راءات �صليم���ة وال حتم���ل 

الب�صائع كلف كبرة.
وتابع الهن���داوي اأن وزارة التخطيط م�صرفة على 
ه���ذا املو�صوع وهي تتلفى وق���وع االأخطاء حيث 
مت اإدخ���ال ب�صائ���ع كبرة من خ���لل فح�صها وهي 
مطابق���ة للموا�صف���ات واملعاير النوعي���ة العاملية، 
و حول���ت اىل املخ���ازن وه���ي تكف���ي ل�ص���د احلاجة 
املحلي���ة وه���ذا املو�صوع م�صتمر اىل ح���د االآن، اما 
االرتف���اع الذي ن�صه���ده هو ذريعة م���ن قبل التجار 

وتهيئة احلجج املنا�صبة لهذا االأمر.

مجتمع التجار:
ق���ال اح���د التج���ار يف االأ�ص���واق العراقي���ة عم���ار 
كاظ���م: اإن ال�صب���ب الرئي�س وراء ارتف���اع االأ�صعار 
يف االأ�ص���واق ه���و القوان���ني الت���ي ت�ص���در عن قبل 
احلكومة،حيث اإنها اآني���ة وفورية ومل يتم االإعلن 
عنها قبل فرتة زمنية من���ه ليت�صنى للتاجر التعامل 
معه���ا ب�ص���كل حا�ص���م قب���ل الوق���وع فيه���ا حيث ان 
التج���ار يتفاجئ���ون مبثل هكذا ق���رارات يف املنافذ 

احلدودية.
وا�ص���اف كاظم: ان ال�ص���وق العراقية تتمتع بعامل 
املناف�صة ب���ني التجار االمر ال���ذي يخلق هبوط يف 
اال�صع���ار ورواج ي�صتفي���د منه���ا املواط���ن، ام���ا يف 

الوقت احلا�صر فاأن الب�صائع املوجودة يف املخازن 
قليلة وال ميكن �صد احلاجة املحلية من خللها لفرتة 
طويلة، الأنها معر�صة للنفاد خلل  فرتة ق�صرة مع 
االرتف���اع امل�صتمر فيها االأمر ال���ذي يخلق حالة من 
الفو�ص���ى والرع���ب يف االأ�صواق املحلي���ة ما مل يتم 
اإعط���اء فر�ص���ة اإ�صافية للتج���ار باإدخ���ال الب�صائع 
املوجودة يف احل���دود والقيام بتطبي���ق اإجراءات 
املطابق���ة يف الفرتة اللحقة وعلى اقل تقدير خلل 
م���دة 40 يوم تتجاوز �صه���ر رم�صان كي يتم تليف 
ارتف���اع االأ�صع���ار يف �صهر رم�ص���ان والذي يعد من 
املنا�صب���ات الديني���ة الت���ي يك���رث فيها الطل���ب على 

الب�صائع وال�صلع من قبل العوائل العراقية.
وب���ني كاظ���م اأن االج���راءات التي كان���ت تطبق يف 
ال�صابق تتم من خ���لل تفريغ الب�صائع يف املخازن 
وم���ن ثم يت���م فح�صها من خ���لل اخذ عين���ات منها 
ام���ا يف الوقت احلا�صر تطلب ال�ص���ركات االأجنبية 
عل���ى  دوالر  وال�صوي�صري���ة(2000  )الفرن�صي���ة 
احلاوي���ة الواح���دة م���ن ال�صحن���ات باال�صاف���ة اىل 
وجود حالة من الزخم على هذه ال�صركات ما يوؤدي 
اىل تعطي���ل الب�صائ���ع مدة م���ن الزم���ن االمر الذي 
ينعك����س �صلبًا على الب�صاع���ة وي�صبب اإتلفها ويف 
الوق���ت الذي يع���اين املواطن من ارتف���اع اال�صعار 

ب�صبب �صحتها.
اأما التاجر ح�صن الدهلكي فقال: ان ال�صوق مرتبط 
بق���وى العر�س والطلب حي���ث تعاين اال�صواق يف 
الوق���ت احلا�ص���ر من ك���رثة الطلب مقاب���ل العر�س 
القلي���ل يف اال�ص���واق ب�صب���ب االج���راءات امل�صددة 
من قبل احلكوم���ة بعدم ادخ���ال ال�صائع املوجودة 
يف احلدود االمر الذي ي���وؤدي اىل ارتفاع اال�صعار 

فيها.
واأ�صاف الدهلك���ي: اأن املراحل اجل�صيمة التي متر 

به���ا الب�صاع���ة لو�صولها اىل امل�صتهل���ك هي طويلة 
ومعق���دة وحتت���اج اىل وق���ت ومال كبري���ن االمر 
ال���ذي ي���وؤدي اىل ارتفاع اال�صعار ب�ص���كل تدريجي 
وخ�صو�ص���ًا بعد االجراءات الت���ي قامت بها وزارة 

التخطيط من خلل فح�س املطابقة.
وب���ني الدهلك���ي ان اوىل املراحل املعق���دة يف هذه 
االجراءات هي اجازات اال�صتراد التي تتاأخر ملدة 
�صه���ر او اقل بقلي���ل يف الوقت الذي مت اإلغاوؤها يف 
ال���دول االخرى، حيث تعمل على خلق املناف�صة يف 
ا�صواقه���ا مايوؤدي اىل خف�س اال�صعار فيها، اما يف 
الع���راق تتح���دد مبن�صاأ واحد ومدخ���ل واحد االمر 
ال���ذي يزيد من عامل الكلفة مما ي���وؤدي اىل ارتفاع 
اال�صع���ار، ام���ا العائق االخ���ر فه���وlGS(( فح�س 
املطابق���ة والت���ي حتم���ل كلف���ا عالي���ة ووقت���ا الآلية 
تطبيقها،ما يوؤخر و�ص���ول الب�صائع باالإ�صافة اىل 
ارتباطها باأكرث من جهة حيث انها يجب ان ت�صرف 
عليها من قب���ل وزارة الزراع���ة لفح�صها والر�صوم 
الكمركي���ة املو�صوع الذي يطيل من تاأخر الب�صائع 
يف املنافذ احلدودية اما العائق االخر هو اجراءات 
تخلي�س الب�صاعة من قبل عمال االخراج، حيث انه 
يج���ب ان يكون له عل���م �صامل بالب�صاع���ة التي يتم 
ادخاله���ا االمر ال���ذي ق���د يوقعه يف اخط���اء توؤدي 
ب���ه اىل احلب����س م���ا جع���ل الغالبية العظم���ى منهم 
يتجه���ون اىل اال�ص���راب ع���ن العم���ل ب�صب���ب هذه 
االجراءات، وخل���ق �صحة يف اال�صواق و بالنتيجة 

�صوف يتم ارتفاع اال�صعار.
واأ�ص���ار الدهلك���ي اىل انه���ا خط���وة ايجابي���ة نحو 
التخل����س م���ن الب�صائ���ع الرديئ���ة ولك���ن باملقاب���ل 
حتت���اج اىل اع���لم واف�ص���اح عنه���ا كي يت���م العمل 
به���ا ب�صكل يوؤدي بالنفع للتاجر وامل�صتهلك ونخرج 
بخط���وة ايجابية نح���و حتقيق حماي���ة للم�صتهلك 

وتوفر الب�صائع ذات جودة  العالية للمواطن.
م���ن جهت���ه، ق���ال وكيل االإخ���راج احم���د حكمت:ان 
فح����س املطابقة ال���ذي مت االعلن عن���ه موؤخرًا من 
قب���ل وزارة التخطي���ط للب�صائ���ع مل تع���ط ب���ه مدة 
ك���ي يتمكن التجار م���ن اخذ االحتياط���ات املنا�صبة 
ملعاجلته والقي���ام باالإجراءات اللزمة قبل الوقوع 

بامل�صاكل يف املناطق احلدودية.
واأ�ص���اف حكم���ت ان ا�صاف���ة مدة 10 اي���ام  لتمديد 
املهل���ة امام التج���ار للقيام باإخراج �صه���ادات املن�صاأ 
مل جت���د ب�ص���يء حي���ث ان الب�صاعة ت�صتغ���رق وقتا 
طويل لو�صولها اىل املناطق احلدودية االمر الذي 
ي�صعب من خلله القيام باالجراءات التي فر�صتها 
احلكومة الدخال الب�صاعة وخ�صو�صًا ان املعاملت 

الميكن متديدها اال بوجود �صهادات املن�صاأ.
يبلغ���وا  مل  االخ���راج  وكلء  ان  حكم���ت:   وتاب���ع 
بوجود مثل ه���ذه القرارات ميكن من خللها ابلغ 
ا�صح���اب الب�صائع بهذا االمر ما ميكن ت�صهيل عمل 

وكلء االإخراج والتجار معًا.
وب���ني حكم���ت ان الب�صائ���ع املتجمع���ة يف املناطق 
احلدودي���ة تتعر�س للتلف حيث يتعذر على التاجر 
القي���ام مبعام���لت الفح����س او اإرجاعه���ا اىل دول 
املن�ص���اأ موؤك���دًا ان ال���دول التي مت اال�صت���راد منها 
بعي���دة وتتاأخ���ر ا�صه���ر حت���ى ت�ص���ل اىل احل���دود 
العراقي���ة على اعتبار انها ت�ص���ل من خلل املوانئ 

والتي تتاأخر يف حالة وجود اية عراقيل.

مركز بحوث السوق وحماية المستهلك:
ق���ال اخلب���ر االقت�صادي من مركز بح���وث ال�صوق 
وحماية امل�صتهلك �صامل البياتي: اإن واقع االقت�صاد 
العراقي ت�صوب���ه منغ�صات وت�صوهات وخ�صو�صًا 
بع���د ع���ام 2003 عندم���ا تهدم���ت البن���ى التحتي���ة 
وا�صبح���ت ال�ص���وق يف و�ص���ع ح���رج حي���ث كان 
التج���ار يف ذلك الوق���ت ي�صتغلون ارتف���اع الدوالر 
يف رفع اال�صع���ار والتاأثر عل���ى ال�صوق من خلله 
وباال�صاف���ة اىل القوان���ني الت���ي كان���ت تعم���ل اىل 
�صاحله���م يف حتقيق هام����س الربح ان���ذاك، ويعد 
ه���ذا االم���ر ج���زءا م���ن �صع���ف االقت�ص���اد وهبوط 
يف اخلقي���ات املهن���ة وباملقابل ع���دم وجود جهات 

للمتابعة.
واأ�ص���اف البيات���ي: ان التوقيت���ات الت���ي تختارها 
احلكوم���ة يف اطلق بع�س القوان���ني غر منا�صبة 
للعم���ل بها حيث ان طرح قان���ون التعرفة الكمركية 
وفح����س املطابق���ة اأدت اىل وجود ذريع���ة من قبل 

بع�س التجار لرفع اال�صعار يف اال�صواق.
وتاب���ع البياتي: من املنطقي ان يكون هناك ارتفاع 
يف اال�صعار خ���لل �صهر رم�صان النه من املعتاد ان 
ت�صه���د الب�صائ���ع ارتفاع���ا يف االأ�صع���ار اإ�صافة اىل 
وج���ود احلج���ج والذرائ���ع له���ا وبدون اي���ة جهات 
للمراقب���ة تتحك���م يف اال�صع���ار بغي���ًة م���د الع���ون 
للمواط���ن العراق���ي وتقلي���ل املدخ���والت التي يتم 

�صرفها على ال�صلع واملواد الغذائية.
وذكر البيات���ي اأن االأ�صواق العراقي���ة غر م�صيطر 
عليها يف جوانب االرتفاع واالنخفا�س وخ�صو�صًا 
خلل �صه���ر رم�صان،موؤكدًا �ص���رورة وجود جهات 
رقابي���ة من قب���ل احلكومة لل�صيط���رة عليها وتاأمني 
و�صوله���ا اىل املواطن باأ�صعار منا�صبة وخ�صو�صًا 

اىل الطبقات الفقرة منهم.
م���ن جهتها، قال���ت الباحث���ة االقت�صادي���ة يف مركز 
بح���وث ال�صوق وحماية امل�صتهل���ك منى املو�صوي: 
اإن ارتف���اع االأ�صع���ار ال���ذي �صهدت���ه اال�ص���واق م���ن 
ع���ن  ب���ه  االإع���لن  مت  ال���ذي   2011/3/6 تاأري���خ 
تطبي���ق قانون التعرفة الكمركية، حيث وا�صل هذا 
االرتف���اع خ�صو�صًا بعد اجراءات الفح�س التي مت 
االعلن عنها من قبل التقيي�س وال�صيطرة النوعية 
يف وزارة التخطي���ط، حيث �صهدت اال�صواق زيادة 

يف الطل���ب مقاب���ل قلة يف العر�س م���ن قبل التجار 
وب�صبب تخوفهم من هذه االإجراءات.

يف  اال�صع���ار  ارتف���اع  ان  املو�ص���وي:  واأ�صاف���ت 
اال�صواق خلل �صه���ر رم�صان هو امر بديهي حيث 
ان جميع الدول اال�صلمية ت�صهد هذا االرتفاع ولكن 
باملقاب���ل تق���وم بو�ص���ع اخلطط امللئم���ة للت�صدي 
له���ذا االرتفاع  من خلل توفر االحتياجات  ب�صكل 
منا�ص���ب وحج���م الطلب عليه���ا اإ�صاف���ة اىل وجود 

جهات رقابية تقوم مبتابعتها.
وتابع���ت املو�ص���وي: اأن القطاع���ات كاف���ة له���ا دور 
ايجاب���ي للحد م���ن ه���ذه الظاهرة كقط���اع الزراعة 
وال�صناعة )�صناعة املواد الغذائية(من خلل طرح 
الب�صائ���ع وال�صل���ع باأ�صعار تناف�صية م���ع امل�صتورد 
االأجنب���ي باال�صافة اىل الدور ال���ذي يلعبه القطاع 
اخلا����س وغرف التجارة يف ه���ذا ال�صاأن من خلل 
خل���ق حالة من املوازن���ة يف االرتفاعات االمر الذي 

يخلق جو ي�صوده التوازن يف اال�صعار.
وبينت املو�صوي اأن امل�صتهلك له  دور اي�صًا للحد من 
هذه الظاهرة خلل �صهر رم�صان من خلل حملت 
التوعي���ة من قبل منظمات املجتم���ع املدين حلماية 
امل�صتهلك نحو �صراء ال�صل���ع ال�صرورية التي غالبًا 
م���ا يحدث االرتفاع فيها موؤكدة ان امل�صتفيد االخر 
من هذه اخلطوة هو املواطن ومدى تاأثر ميزانيته 

بهذا االرتفاع.

الخ�������براء:
ق���ال خلب���ر االقت�ص���ادي با�ص���م جمي���ل انطون: 
تع���اين اال�ص���واق العراقية خلل ه���ذا ال�صهر من 
ارتف���اع يف اال�صعار، حيث ي�صتغل بع�س �صعاف 
النفو����س ه���ذا االمر وزي���ادة الطلب عل���ى املواد 
الغذائي���ة وحماول���ة املواط���ن يف توف���ر كل م���ا 
ح���رم منه خ���لل فرتة النه���ار، فتح���دث حالة من 
زي���ادة يف الطلب مقابل قل���ة بالعر�س، باال�صافة 
اىل قلة املواد الغذائية التي يتم توزيعها ورداءة 
نوعيتها على املواطن���ني ما يجعلهم معولني على 

ال�صلع واملواد املطروحة يف اال�صواق املحلية. 
واأ�ص���اف انط���ون ان احلكوم���ة ق���د �صحبت يدها 
م���ن امل���واد اال�صتهلكي���ة وتركت ه���ذا املو�صوع 
عل���ى عات���ق القط���اع اخلا����س حيث ظ���ل التجار 
يتحكمون وي�صتغلون هذا االمر ل�صاحلهم بدون 

اي وازع جتاه هذا االمر.
وتاب���ع انط���ون: اأن االإج���راءات املنف���ذة من قبل 
الكم���ارك والتقيي����س وال�صيط���رة النوعي���ة ه���ي 
اج���راءات �صرورية م���ن خلل فح����س الب�صائع 
وح�صوله���ا على �صهادات املن�صاأ وتعود بالنتيجة 
عل���ى �صال���ح التاج���ر وال�ص���وق وامل�صتهلك ولكن 
ا�صتغ���ل ه���ذا املو�ص���وع م���ن قبل بع����س �صعاف 

النفو�س برفع اال�صعار اىل �صاحلهم.

وب���ني انط���ون ان زيادة ع���دد ال�ص���كان يف العامل 
امل���واد  عل���ى  الطل���ب  ك���رثة  عل���ى  انعك����س  ككل 
الغذائي���ة الت���ي مل يتم التعامل معه���ا على ا�صا�س 
ه���ذه الزي���ادة احلا�صل���ة يف اع���داد ال�صكان،م���ا 
خل���ق �صحة بهذه املواد وخا�صة يف بع�س الدول 
التي تتوج���ه اىل ت�صنيع الوقود ب���دل من املواد 
الغذائي���ة االمر ال���ذي ادى اىل ارتف���اع ا�صعارها 

ب�صكل تدريجي.
واأك���د انط���ون ان ع���دم وج���ود الرقاب���ة اجل���ادة 
اأ�صع���ار ال�صلع واملنتج���ات وع���دم تطبيق بع�س 
القوان���ني التي �صرع���ت من قبل جمل����س النواب 
كقانون حماربة االحت���كار والتناف�صية باال�صافة 
اىل قان���ون حماي���ة امل�صتهلك التي له���ا دور كبر 
يف مراقب���ة اال�صواق من ناحية الكمية والنوعية 
واال�صع���ار ومل يت���م تفعي���ل ه���ذه القوان���ني رغم 

مرور اكرث من عام على اطلقها.

المستهلكون:
قال املواطن كاظم عريبي:

 ان الباعة يف اال�صواق املحلية هم الذين يخلقون 
حالة من االرتفاع يف اال�صعار ب�صبب زيادة الطلب 
من قبل املواطنني حي���ث ان اأ�صواق ال�صورجة ال 
تتغ���ر اأ�صعاره���ا او يكون االرتف���اع فيها ب�صيطا 
جدًا،االأمر الذي يجعل هناك �صببًا يف ذهاب اكرث 
املواطنني للتب�صع من تل���ك اال�صواق الأنها عادتة 
تك���ون ارخ�س من االأ�ص���واق املحلي���ة خلل هذا 

ال�صهر.
من جهته، ق���ال البائع عبا�س مط�صر: اإن االأ�صعار 
غالبًا م���ا تكون مرتفعة يف ه���ذا ال�صهر حيث يتم 
احتكار البع����س للمواد التي يك���رث الطلب عليها 
خ���لل �صهر رم�صان ما ي���وؤدي اىل وجود قلة يف 
العر�س لهذه الب�صائع ما يخلق حالة من التحكم 
لديه���م باأ�صعارها باال�صاف���ة اىل وجود �صحة يف 
م���واد الغذائي���ة ب�صب���ب قل���ة اال�صت���راد وتوقف 
بع����س ال�صحنات على املناطق احلدودية التي مت 

االعلن عنها من م�صادر اعلمية متعددة.
من جهتها، قالت املواطنة فرح كاظم:اإن مو�صوع 
املائ���دة الرم�صاني���ة مرتبط بالع���ادات والتقاليد 
حي���ث اإن تع���دد اأن���واع االأكلت فيه���ا يع���د �صمن 
امل���وروث ال�صعب���ي ومت تعل���م ه���ذه االأم���ور من 
العوائ���ل التي ان�صلخن���ا منها االم���ر الذي يخلق 
حال���ة من زي���ادة بالطل���ب على امل���واد املطروحة 
يف  اال�ص���واق وخ�صو�ص���ًا امل���واد الغذائية التي 
تخلق حالة من االنتعا����س لدى الباعة بهذا االمر 
ورغبتهم يف زي���ادة اال�صعار التي يكون املواطن 
جمب���ورًا عل���ى ت�صوقه���ا وخ�صو�ص���ًا بع���د فرتة 

�صيام من الفجر وحتى املغرب.
م���ن جهته���ا، قال���ت املواطن���ة ام عم���ر: اإن رغب���ة 
املائ���دة  خ���لل  االأكلت  تع���دد  يف  املواط���ن 
الرم�صاني���ة ترتبط باالأ�صعار حي���ث اإن امل�صتهلك 
خلل هذا ال�صهر يزيد وي�صيف وجبات قّل  ماندر 
ي�صتخدمه���ا يف االي���ام العادي���ة الن���ه يع���اين من 
اجل���وع والعط�س خلل النهار وي���ود التعوي�س 
عنه���ا خلل فرتة الفطور او يدخل هذا املو�صوع 
�صم���ن احلال���ة ال�صحي���ة الت���ي يعتق���د املواط���ن 
ان���ه  فقد الكثر م���ن الفيتامين���ات والطاقة خلل 
ال�صي���ام ما يخلق حالة من الرغبة يف هذا التعدد 
االمر الذي ينعك�س على واقع ال�صوق ب�صبب هذا 

الطلب املتزايد لل�صلع واملواد الغذائية.
واأ�صاف���ت ام عم���ر اأن مو�صوع ارتف���اع االأ�صعار 
ال ي�صمل فقط امل���واد الغذائية واإمنا ميتد لي�صمل 
ال�صل���ع م���ن ادوات الطه���ي واحلاج���ات الكمالية 
للمطب���خ واالألب�صة ب�صب حل���ول عيد الفطر االمر 
الذي يخلق حالة من التوا�صل يف االرتفاع ب�صب 

حدوث هذه املنا�صبات على التوايل.

اس���ت���ه���الك؟ ث���ق���اف���ة  أم  م����������وروث.. 

تحقيق / صابرين علي

للمائ���دة الرمضاني���ة تقاليد وطقوس ال تغادره���ا العائلة العراقية، 
ترتبط وتلقى بظاللها على مش���هد األسعار،س���يما المواد الغذائية 

في األسواق المحلية.
هل هي موروث اجتماعي، أم ثقافة اس���تهالك؟، ثمة أسئلة يجيب 

عليها التحقيق التالي:

الم�ائ��دة 
الرمضانية.. 
وح�م����ى 
األس����عار

• سبب ارتفاع 
األسعار يعود 
إلى جشع التجار 
ورغبتهم 
بتحقيق هامش 
ربح أعلى

• التجار 
ينحون بالالئمة 
على الحكومة 
وطريقة 
تطبيقها 
القوانين ذات 
العالقة

• تعدد األكالت 
وتنوعها موروث 
اجتماعي درجت 
عليه المائدة 
الرمضانية
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ة األجهزة المس���تخدمة في  * كيف تقيمون كفاء
عملكم؟

- اجله���از املرك���زي للتقيي����س وال�صيط���رة النوعية 
ت�ص���كل يف ع���ام 1979 ويعم���ل مبوج���ب القان���ون 
رق���م 54 لنف�س الع���ام ويقوم باأن�صط���ة منها اإ�صدار 
املوا�صف���ات القيا�صي���ة النوعي���ة العراقي���ة كقانون 
ملزم ا�صافة اىل ان اآلية جودة ال�صلع �صواء املنتجة 
حملي���ًا للقطاعات اخلا����س واملختل���ط واحلكومي 
ال�صل���ع امل�صت���وردة و بن���اًء  وكذل���ك بالن�صب���ة اىل 
عل���ى توجي���ه من جمل����س ال���وزراء يف 2006 دخل 
اجله���از كجه���ة فاح�ص���ة ا�صت�صاري���ة يف م���ا يتعلق 
بال�صلع امل�صتوردة اأما الفعالية الثالثة فهي معاجلة 
االأجه���زة واملعدات امل�صتخدمة من قب���ل الدوائر او 
االأف���راد اما الفعالية الرابع���ة فهي و�صم امل�صوغات 
�ص���واء الذهبي���ة منه���ا او الف�صي���ة م���ن خ���لل قيام 
ال�صاغ���ة بجل���ب م�صوغاته���م لفح�صه���ا يف اجلهاز 
وكذل���ك ج���والت موقعي���ة ك�صفية عل���ى ال�صاغة الن 
القانون ال ي�صمح باالإع���لن او التداول مب�صوغات 
غ���ر مو�صوم���ة ومبوجب هذا القان���ون متت احالة 
اأك���رث من 900 �صائ���غ اىل الق�صاء نتيج���ة تداولهم 

م�صوغات غر مو�صومة.
اإذا ما حتدثنا عن طاق���ة فح�س امل�صتوردات فنقول 
اإن الع���راق بع���د 2003 اأ�صب���ح ميتل���ك 13 منف���ذا 
حدودي���ا بريا وخم�صة منافذ بحرية وخم�صة جوية 
وكله���ا تتدفق من خلله���ا ال�صلع مبختل���ف اأنواعها 
�ص���واء ان�صائي���ة ام ن�صيجية ام غذائي���ة ام هند�صية 
ام كيمياوي���ة واإذا م���ا اعتربن���ا ان ال�صحن���ات التي 
تتدف���ق يومي���ًا عرب املنف���ذ الواح���د 1300 �صاحنة،  
رغ���م معرفتن���ا ان يف منف���ذ �صفوان وح���ده تتدفق 
اك���رث من 400مئ���ة �صاحن���ة ف�صيتدفق اإلين���ا يوميًا 
ما ال يق���ل عن الف وخم�صمائة �صاحن���ة اإ�صافة  اإىل 
ال�صف���ن التجارية، يف ح���ني ان كل طاقة اجلهاز هي 
فح����س 1300 من���وذج �صهري���ًا، اإذن مايدخ���ل يف 
ي���وم يت���م فح�صه خلل �صه���ر ومن اجل ذل���ك ذهبنا 
للتعاق���د م���ع �صركت���ني عملقت���ني وبداأن���ا بربنامج 
التفتي�س والفح����س قبل التوريد من بلد املن�صاأ الن 
ه���ذه ال�صركات متل���ك اكرث من مائ���ة واربعني فرعًا 
موج���ودا يف خمتلف دول العامل، فف���رع ال�صركتني 

يف ال�ص���ني عل���ى �صبيل املثال يتف���رع منه 41 مكتبا 
وع���دد املوظف���ني العامل���ني 8760 موظف���ا يعملون 
الأح���دى ال�ص���ركات ولدى هذه ال�ص���ركات اكرث 150 
خمتربا متخ�ص�صا حول العامل، فالتاجر وفق االلية 
اجلديدة يق���دم طلبه اىل فرع ال�صركة يف بلد املن�صاأ 
ويتع���رف من خلله على املوا�صفات حيث �صاعدتنا 
هذه ال�صركات عل���ى ترجمة اكرث من 600 موا�صفة 
موجودة االآن لك���ي تقوم بالفح�س واإ�صدار �صهادة 
املوافقة وبه���ذه الطريقة ن�صمن تدفق �صلع مطابقة 
للموا�صفات �صليم���ة واآمنة فلو ا�صتخدمنا جهازًا ال 
يع���ود ب�صرر ولو جئنا باأغذية ف���ل تكون ملوثة اأو 
عدمي���ة ال�صلحية، وقد مت اختيار هاتني ال�صركتني 
من خ���لل مناق�صة دولي���ة تقدمت به���ا اأربع ع�صرة 
�صركة  اأعلنت رغبته���ا، ثم �صبع �صركات دخلنا معها 
يف تفاو����س مبا�ص���ر ومت انتخ���اب �صركت���ني ومت 
التعاق���د يف 2010/12/26 ومت البدء بالتنفيذ يف 
2011/7/1 لكن فوجئنا بوجود ب�صائع تقف على 
املنافذ ومت اأعطاوؤهم مهلة نتمنى اأن تكون االأخرة 

قبل تفعيل الربنامج.

* ه���ل العق���د المبرم مع الش���ركتين الفرنس���ية 
والسويسرية في ما يخص فحص البضائع والسلع 
ة  المس���توردة ين���درج ضم���ن أط���ار ع���دم كفاء

األجهزة الموجودة؟

- القان���ون رق���م 54 الذي ينظم عم���ل اجلهاز يعنى 
باملنتج املحلي للرتقاء بجودته لكن الن املو�صفات 
ت�ص���در يف اجلري���دة الر�صمي���ة فهي ملزم���ة لل�صلع 
مو�ص���وع  يف  دخلن���ا  ول���ذا  واالأجنبي���ة  املحلي���ة 
اال�صت���راد الن عملنا االأ�صا�ص���ي وك�صوفنا امليدانية 
هي عن املعامل التي تردنا ا�صماوؤها وعناوينها من 
قبل مديري���ة التنمية ال�صناعية يف وزارة ال�صناعة 
و يتم حتديث قاعدة البيانات لدى خمتلف االأق�صام 
ب�صكل دوري �صنوي للإن�ص���اءات اجلديدة للمعامل 
التي تدخل �صمن قاعدة البيانات ونقوم بك�صوفات 
دورية والأكرث من ك�صف �صنويًا ملتابعة مدى مطابقة 
املوا�صفات ولدين���ا اإجراءات عقابي���ة كغلق املعمل 
واحالت���ه اإىل املحاك���م  واإجراءات اأخ���رى، وذهبنا 

للتعاق���د مع ال�صركتني حماي���ًة للمواطن وللقت�صاد 
الن اأي �ص���رر ي�صي���ب املواط���ن ي�صي���ب االقت�صاد، 
حيث مت التعاق���د يف 2010/12/26 واأعطينا مدة 
حلمل���ة اإعلمي���ة داخلية وتق���وم ال�صركت���ان بحملة 
احلملت���ني  مف���ردات  وتبادلن���ا  خارجي���ة  اعلمي���ة 
وبالن�صب���ة لن���ا اأقمن���ا بنح���و 20 فعالي���ة يف اط���ار 
حملتنا االإعلمية ت�صمنت اإ�صدار كرا�س وعقد اأكرث 
من اأربع ندوات مع احتاد الغرف التجارية وعقدنا 
ندوات مع عدد من الوزراء و الهيئة العامة للكمارك 
واأي�ص���ًا م���ع وزارة التجارة بكاف���ة مدرائها وعقدنا 
ندوات تخ�ص�صية اخ���رى واأ�صدرنا جملة ت�صمنت 
بو�صرتات تتعل���ق مبو�صوع احلمل���ة واأعلنت عرب 
موق���ع ال���وزارة وموقع اجله���از االلك���رتوين على 

�صبكة االنرتنت.

* كيف تصفون لنا ما حدث في المنافذ الحدودية 
مؤخرًا في ما يخص تأخر البضائع والس���لع وعدم 

انسيابية دخولها؟
- التجار ب�صراحة وحت���ى  بع�س اجلهات االأخرى 
ه���م ال يري���دون الفح����س لتحديد اذا م���ا كانت هذه 
ال�صلعة مطابقة اأو غر مطابقة، و�صدر قرار جمل�س 
ال���وزراء رق���م 172 يف جل�صة ي���وم 2011/5/16 
القا�ص���ي مبن���ع ا�صتثن���اء اأي���ة دول���ة اأو اأي���ة �صركة 
م���ن دخول ه���ذا الربنام���ج وجاء عدد م���ن املحلقني 
التجاري���ني لدول اجلوار وغرها يطلبون ا�صتثناًء 
لب�صائعهم حتى اأنه���م التقوا بوزير التخطيط اأكرث 
م���ن م���رة ومت رده���م، وفوجئن���ا بع���د 2011/7/1 
ال���ذي كان موع���د ب���دء التنفي���ذ مبج���يء ع���دد م���ن 
التج���ار باإر�صالي���ات ال حتم���ل �صه���ادات املطابق���ة 
وكان���ت لدين���ا العدي���د من االإج���راءات مب���ا فيها اأن 
وزي���ر املالي���ة اأخذ متديدا من دول���ة رئي�س الوزراء 
مل���دة اأ�صبوعني وحاولنا خ���لل الفرتة اأن نطلب من 
مكات���ب ال�صركت���ني يف دول اجل���وار اأج���راء اللزم 
باأخ���ذ عينات من تلك الب�صائع الواقفة على احلدود 
وفح�صه���ا ثم خلل فرتة ال�صم���اح قمنا باأخذ مناذج 
من بع����س ال�صاحن���ات وقمنا بجلبه���ا للجهاز وفق 
ال�صي���اق القدمي الإ�صدار �صه���ادات واالآن لدينا �صفن 
متوقف���ة تنتظ���ر املوافق���ة ل���ذا نحاول  ل���دى مكاتب 

ال�صركت���ني ب���اأن تبع���ث مفت�صيها للموان���ئ وفح�س 
العين���ات  واإر�ص���ال النم���اذج لدول اجل���وار ولي�س 
اىل اجله���از التزام���ًا من���ا بق���رار جمل����س ال���وزراء 
ال���ذي نحن جزء منه ولكي يعرف التاجر امل�صتويف 
لل�ص���روط، ونح���ن ملتزم���ون مبعاجل���ة مو�ص���وع 
ال�صف���ن املتاأخرة النها دخلت العراق، والتاجر الذي 
مل يلتزم بالتعليمات هو من يتحمل م�صوؤولية تاأخر 
الب�صائع عل���ى احلدود عندما ياأتي ب�صحنة الحتمل 
�صه���ادة مطابق���ة ونحن نقوم باإج���راءات احرتازية 
واأعتق���د من حقن���ا ان نق���وم باإتلف تل���ك الب�صاعة 
الن ال يوج���د تاج���ر ال يعرف قرار جمل����س الوزراء 
فال�صلع الت���ي حتمل �صهادة تدخ���ل و التي ال متتلك 
�صه���ادة يت���م تاأخره���ا با�صتثناء الغ���ذاء الن قانون 
ال�صح���ة العامة يبيح ل���وزارة ال�صح���ة اخذ عينات 
حي���ث اأن م�صاأل���ة الغذاء خط���رة وال نري���د كجهاز 
اأن نتحمله���ا لوحدنا لكن بالن�صبة لباقي ال�صناعات 
االإن�صائي���ة والن�صيجي���ة فق���د اأخذن���ا م���ن كل �صركة 
كفال���ة ملي���ون دوالر واالن ندق���ق ع�صوائيًا بحدود 
10% وقب���ل و�صول "فريق امل���دى االقت�صادي" كنا 
يف اجتم���اع م���ع كافة �صع���ب اجله���از املوجودة يف 
املحافظات  واأكدنا على اخذ مناذج  للتاأكد من مدى 

املطابقة للتحقق من �صحة ال�صهادات.

* م���ا ه���ي توجهات جهازكم المس���تقبلية في ما 
يخص تحديد المواصفات النوعية بشكل عام؟

- نح���ن اجتهن���ا للربنام���ج اجلديد بن���اء على خطة 

خم�ص���ة  يف  خمت���ربات  خم�ص���ة  اأن�ص���اء  تت�صم���ن 
حمافظ���ات التي هي حمافظ���ات املو�ص���ل واالنبار 
والب�صرة ودياىل ووا�ص���ط ووجه وزير التخطيط 
الإ�صافة خمترب �صاد����س يف مدينة مي�صان وبالتايل 
ف���اأن اغلب املخت���ربات قريبة من املناف���ذ احلدودية 
كما يتم القيام بجوالت �صوقية �صيما على ال�صاغة.

* ماذا ب�صاأن تطوير املوا�صفات واملعاير؟
- لدين���ا 3500 م���ن املوا�صف���ات وبح���دود 2000 
م�ص���ودة وهذه كلها مت اعداده���ا منذ ت�صكيل اجلهاز 
ولغاي���ة االآن وتت���م مراجع���ة ه���ذه املوا�صف���ات كل 
ثلث اىل خم�س �صنوات وحتدث �صمن املوا�صفات 
العاملي���ة بالتن�صي���ق م���ع املنظمة الدولي���ة للتقيي�س 
وهيئ���ة التقني���ة الدولي���ة وهيئ���ة د�صت���ور االأغذية 
العامل���ي واملنظمة الدولية للتنمية ال�صناعية ونحن 
ع�صو حيوي يف هذه املنظمات التي تقوم باإ�صدار 

املوا�صفات املوحدة.

* م���اذا بش���أن فتح فروع في المناف���ذ الحدودية 
وف���ي مناط���ق التجمع���ات الصناعية وف���ي أماكن 

التبادل التجاري؟
املوا�صف���ات  اع���داد  يف  مركزي���ة  جه���ة  اجله���از   -
والإغرا����س املوا�صف���ات ولدين���ا خمت���ربات تتاب���ع 
ج���ودة ال�صلع ولذل���ك ال ن�صتطي���ع اإن نفعل كوزارة 
ال�صح���ة الأنها ا�صا�ص���ًا متتلك دوائ���ر �صحية يف كل 
م���كان واجله���از م�ص���وؤول ع���ن اع���داد املو�صف���ات، 

واملختربات وجدت لدع���م اأعداد املوا�صفات كما اأن 
عملية اجناز اأي خمترب متر بخم�س مراحل االأوىل 
ه���ي ا�صتملك االر����س والثاني���ة اع���داد الت�صاميم 
والثالثة تنفي���ذ تلك املباين والرابع���ة تهيئة الكادر 
املنا�ص���ب وتدريبه واخلام�صة ه���ي توفر االأجهزة 
واملع���دات، فعل���ى �صبي���ل مث���ال ق�ص���م ال�صناع���ات 
الكيماوي���ة لديه خمترب للمنظفات وخمترب بل�صتك 
واخر لل�صباغ واخر لل���ورق فهذا ق�صم واحد لديه 
�صت اىل �صب���ع �صعب تخ�ص�صية وخمترب البل�صتك 
ال���ذي ه���و �صعب���ة تابع���ة لق�صم لدي���ه اك���رث من 20 
جهازا متخ�ص�صا ولذلك ف���اأن ا�صتن�صاخ املختربات 
اخلم�ص���ة او ال�صتة التي �صيتم ان�صاوؤها حتتاج اىل 
ملي���ارات وك���وادر ق���د ت�ص���ل اىل 400 متنوعة بني 

فني واداري.

* ماذا بشأن تطوير كوادركم؟

-  لدينا اأكرث من خطة لتطوير الكوادر واحدة منها 
م�صروع امل�صاعدات االأمريكية وزج اكرث من مئة من 
ك���وادر اجلهاز يف تلك ال���دورات ولدينا علقات مع 
ع���دد من هيئ���ات التقيي�س ودخلن���ا يف م�صروع مع 
هيئة امل�صاعدات ال�صويدية من اجل تاأهيل خمتربات 

اجله���از ويف االأ�صهر القادمة �صنوقع مذكرة جديدة 
مع جه���از امل�صاع���دات ال�صويدية للتف���اق مع هيئة 
اعتم���اد املخت���ربات ال�صويدي���ة لغر����س الو�ص���ول 
اإىل االعتم���اد ال���دويل اأن عقود ال�ص���ركات االأجنبية 
ل���ن تكلف احلكوم���ة العراقية اأي مبل���غ الأن التكلفة 
�صيتحملها التاجر وو�صعنا �صمن الربنامج ان يتم 
ا�صتيفاء 20% 10% منها تكون لوزارة املالية و%10 
ال ي�صتلمها اجلهاز كمبالغ ولكن ي�صتلمها على �صكل 
تدريب���ات للك���وادر و�ص���راء اأجهزة �ص���واء لتطوير 

فعاليات اجلهاز اأو للمختربات اخلم�صة.

* كيف لكم توضيح ماهي���ة المعايير العالمية؟ 
وه���ل م���ن اتفاقي���ات أو جه���ات رقابي���ة؟

-  من���ذ 2008 مت عقد العديد من االتفاقيات مع عدد 
من هيئات التقيي�س يف دول اجلوار 

خمتل���ف فعالي���ات التقيي����س �ص���واء يف ال���دورات 
او تب���ادل اخل���ربات ويف تب���ادل �صه���ادات املطابقة 
مت جتمي���د ه���ذا البند الن لدين���ا عقد م���ع ال�صركات 
ونحن اأع�صاء يف مركز املوا�صفات التابع للمنظمة 
العربي���ة للتنمي���ة ال�صناعية ونح�ص���ر االجتماعات 

لهيئات التقيي�س وهيئة املرثلوجية العربية.
وكذل���ك �صدرت بح���دود خم�صمائة �صه���ادة مطابقة 
وعقدنا اجتماع يف االردن  لتقييم ال�صهادات ونحن 
نخو�س يف هكذا برنامج كبر للمرة االوىل وبع�س 
الدول لديها عقود م���ع �صركات باأقل من هذا احلجم 
كاأن يكون العاق���د بخ�صو�س ال�صناع���ات الغذائية 
ح�صرًا ويف بع�س الدول فق���ط املعدات الكهربائية 
ام���ا نحن ف���االن لدينا تن���وع كب���ر و600 موا�صفة 
عراقية ترجمت اىل اللغ���ة االجنليزية و�صلمت اإىل 
مكات���ب ال�صركتني وهذه كان���ت بالن�صبة لهم جتربة 
جدي���دة النه���م يف ال�صابق كان عمله���م يقت�صر على 
املوا�صف���ات الدولية االيزو بينما االن  ي�صتخدمون 
يف فحو�صاتهم املوا�صفات القيا�صية العراقية ورغم 
وج���ود ت�صابه ب���ني املوا�صفات العراقي���ة والدولية 
لك���ن احيانًا نزيد او نقلل ب�صبب ظروف العراق مبا 
فيها البيئية وحت���ى الظروف االجتماعية وتقييمنا 
للربنام���ج وللجه���ات املتخ�ص�ص���ة انه���ا ومن خلل 
الفح����س �صتك���ون ال�صلع املوج���ودة واملتداولة يف 
اال�ص���واق من منا�صئ جي���دة، ا�صافة اىل ان التاجر 
االن غ���ر م�صطر للبقاء يف املنف���ذ احلدودي ودفع 
ار�صي���ات حيث باأمكانه التع���رف على مدى مطابقة 
�صلعته وهو يف بلد املن�صاأ من خلل الذهاب اىل فرع 
ال�صركة يف ذلك البلد و�صيعرف ان كانت مطابقة او 
غر ذل���ك وعملهم لغاية االن جي���د وقراءاتهم جيدة 
فعل���ى �صبيل املث���ال قام���وا بفح�س �صحن���ة �صمنت 
فاأخربون���ا اأنه���ا مطابق���ة للموا�صف���ات وال ينق�صها 

غر تاأ�صر باللغة العربية وهكذا.   

رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية:

 لعدم كفاءة أجهزتنا تعاقدنا مع شركات 
عالمية لفحص البضائع المستوردة

تع���د المقايي���س والمعايير النوعية للس���لع والبضائع المتداولة في الس���وق المحلية ركيزة أساس���ية 
لتحديد الغش التجاري واعتماد البضائع ذات المواصفات الجيدة.

 )المدى االقتصادي( حاورت رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب 
وناقشته حول البرنامج الجديد لجهازه في ظل التعاقد مع الشركتين الفرنسية والسويسرية  ومدى 

قدرته على تحقيق مقاييس ومعايير نوعية عالمية.

حوار/ ليث محمد رضا
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خاص / المدى االقتصادي 

وكانت �صركة نفط الهلل العراقية ال�صتثمار الغاز 
قدم����ت عر�صًا عل����ى وفق روؤي����ة اقت�صادية وطنية 
تعتمد بالكامل عل����ى ا�صتثمار الغاز الغرا�س دعم 
االقت�ص����اد العراقي املحلي من خلل الرتكيز على 
ا�صتخدام الغاز على نطاق وا�صع لتوليد الكهرباء 
وخل����ق ع�صرات االالف من فر�����س العمل لل�صباب 
العراقي����ني ع����ن طري����ق اع����ادة تاأهي����ل امل�صاري����ع 
ال�صناعي����ة، خا�ص����ة يف قط����اع البرتوكيمياويات 
ال����ذي يعاين م����ن االهم����ال ال�صدي����د ب�صبب نق�س 
الوقود ا�صافة اىل اقامة املدن ال�صناعية احلديثة 

التي ت�صتند اىل الغاز كوقود لت�صغيل م�صانعها.
وبين����ت امل�ص����ادر ان����ه م����ن خ����لل اج����راء مقارنة 
مو�صوعية ب�صيطة لعنا�صر العر�س الذي تقدمت 
ب����ه �صرك����ة نف����ط اله����لل وال����ذي ح�صل����ت )املدى 
االقت�ص����ادي(  على ن�صخة منه مع عقد �صركة �صيل 

يت�صح ما ياأتي:
عر�صت �صركة نفط اله����لل تنفيذ امل�صروع ب�صكل 
متكام����ل خلل فرتة زمنية ال تتجاوز ثمانية ع�صر 
�صهرا" من توقيع العق����د اأ�صوة بامل�صروع امل�صابه 
ال����ذي قام����ت ال�صرك����ة بتنفيذه يف �صم����ال العراق 
رغ����م �صعوبة ظروف التنفي����ذ يف تلك املنطقة من 
النواح����ي الفني����ة واللوج�صتي����ة، وال����ذي متكنت 
ال�صرك����ة م����ن اإجن����ازه بالكام����ل خ����لل ف����رتة مل 
تتج����اوز 15 �صه����را، وكان من نتائج����ه االيجابية 
املبا�صرة توفر الكهرب����اء ملواطني االإقليم ب�صكل 
�صبه م�صتدام )22-23 �صاعة يوميا( وخلق اآالف 
فر�����س العم����ل للمواطن����ني العراقي����ني م����ن جميع 
انح����اء العراق ا�صاف����ة اىل توفر اك����رث من الفي 
ملي����ون دوالر كانت ت�صرف �صنوي����ا من امليزانية 
االحتادي����ة ال�صت����راد الوق����ود لت�صغي����ل حمطات 
الكهرب����اء يف االقلي����م. بينما ام�ص����ت �صركة �صيل 
اك����رث م����ن ثلث �صن����وات حل����د االن يف التفاو�س 

فقط مع اجلانب العراقي.
يعتمد عر�س �صركة نفط الهلل على ا�صتخدام كافة 
كميات الغاز املتاحة لل�صتهلك املحلي �صواء لتوليد 
الطاقة الكهربائية التي تعترب اأولوية وطنية ملحة 
مب���ا يف ذلك قدرته���ا على توف���ر 3000 ميجاوات 
خ���لل �صن���ة ون�ص���ف فق���ط، اأو للقط���اع ال�صناعي 
املحلي من دون ا�صرتاط حتديد اية كميات بغر�س 
الت�صدير �ص���واء كغاز جاف اأو م�صال )كما ت�صرتط 
�صيل( مما �صيعود على اجلانب احلكومي بالفائدة 
ال�صته���لك  امل�صاف���ة  القيم���ة  اأن  حي���ث  الق�ص���وى 
الغاز حمليا" �صتبلغ اأ�صع���اف ما �صيجنيه اجلانب 
احلكوم���ي مقارن���ة بخي���ار الت�صدير ال���ذي تتبناه 

�صركة �صيل كهدف رئي�صي  طويل االمد. 
ت�صم���ن �صركة نفط اله���لل حتقيق �صروط تعاقدية 
واقت�صادي���ة اأف�ص���ل من ال�صروط املتف���ق عليها يف 
عق���د �صيل يف ما يتعل���ق باملعادل���ة ال�صعرية ل�صراء 
وتوف���ر الغ���از مم���ا ي�صم���ن للجان���ب احلكوم���ي 
العراقي عائ���دات اأعلى بكث���ر والتزامات تعاقدية 
اأق���ل مبا يف ذلك عدم ا�ص���رتاط حتقيق ن�صبة اأرباح 
حمددة م�صبقا" وعدم اعتماد الت�صعر العاملي للغاز 
الذي يتطل���ب دعما عالي���ا من امليزاني���ة احلكومية 
للمواطن���ني  �صيب���اع  ال���ذي  الغ���از  اأ�صع���ار  لدع���م 
العراقيني،ي�صته���دف عر����س اله���لل خل���ق البني���ة 
التحتية امللئمة لنمو قطاع �صناعي حملي متكامل 
وخ�صو�ص���ا" حمافظ���ة  اجلن���وب  حمافظ���ات  يف 

الب�صرة يعتمد على الغاز )م�صروع املعرب ال�صناعي 
يف الب�ص���رة( كوقود للت�صغيل ومادة اأولية مبا يف 
ذلك �صناعة االأ�صمدة والبرتوكيمياويات وغرها، 
وه���و م���ا �صيوؤدي اىل جل���ب ا�صتثم���ارات خارجية 
تتج���اوز ال���� 15 ملي���ار دوالر يف املراح���ل االأوىل 
واىل ايج���اد اأكرث من 15 األ���ف وظيفة دائمة الأبناء 
الع���راق يف القطاع الوطني ب�صقيه العام واخلا�س 
وكذل���ك اىل نق���ل اأح���دث التقني���ات ال�صناعي���ة اىل 
اأر����س الع���راق. بينما ل���ن يحقق عقد �صي���ل ايا من 
ه���ذه الفوائ���د يف العراق الن���ه يتبنى ا�ص���ل فكرة 
انت���اج ومعاجل���ة الغ���از الأغرا�س الت�صدي���ر لتلبية 
حاج���ة زبائن ال�صركة يف العامل وهو ما تخت�س به 

�صركة �صيل على النطاق العاملي.
وكما ه���و وا�صح م���ن عر����س الهلل ف���ان ال�صركة 
تتعه���د بقي���ادة ائتلف���ات عاملية من خ���لل �صركات 
جمموعة الهلل وكافة �صركائها يف منطقة اخلليج 
وال�ص���ركات العاملي���ة املتاآلف���ة معه���ا والت���ي ت�صمل 
�صركات لبناء وت�صغيل حمطات الكهرباء و�صركات 
لبن���اء جممع���ات �صناعي���ة �صخمة متع���ددة املنافع 
الجن���از هذا امل�ص���روع احليوي، وهو م���ا ال ترغب 
�صي���ل يف تنفيذه الأنه يتعار����س مع م�صاحلها التي 

تركز على ت�صدير الغاز اىل االأ�صواق العاملية.
 وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر، ان وزارة النف���ط اختارت 
�صركة )�صي���ل( العاملية لهذا امل�ص���روع ال�صخم دون 
االإعلن عنه وف���ق �صياقات املناف�ص���ة احلرة ودون 

النظ���ر اإىل اأي عر����س اآخر مق���دم ل���وزارة النفط. 
واختارت ال���وزارة اأي�ص���ًا �صرك���ة )ميت�صوبي�صي( 
الياباني���ة للدخ���ول بح�ص���ة يف امل�ص���روع بنف����س 
الطريق���ة. وجرى التفاو�س م���ع ائتلف ال�صركتني 
املذكورت���ني ب�صورة منفردة  للتو�صل اإىل عقد بني 

الطرفني.
 مم���ا اثار العدي���د من االعرتا�صات ح���ول امل�صودة 
النهائي���ة للعقد من خ���رباء وخمت�ص���ني بال�صناعة 
النفطي���ة والغازية العراقي���ة وم�صوؤولني ملا حملته 
ت�ص���ب يف  تعاقدي���ة  �ص���روط  م���ن  امل�ص���ودة  تل���ك 
م�صلحة ال�صركة االأجنبية فقط مما ا�صتدعى اإعادة 
التفاو����س والتو�صل اإىل �صيغة جديدة غر معلنة 
اي�صا ويبدو انها ال ت���زال حتمل يف طياتها �صمان 
م�صلح���ة ال�صرك���ة االأجنبية على ح�ص���اب امل�صلحة 

العراقية  كما هو مذكور اأدناه:
1-  ت�ص���ر معلومات وزارة النف���ط   اإىل اأن الطاقة 
االإنتاجية املتاحة ه���ي 000ر2 مقمق/يوم.  ولكن 
ه���ذا الرق���م ال ي�صتن���د اىل اأي واق���ع ر�صمي، حيث 
اأن الطاق���ة االإنتاجي���ة للنف���ط اخل���ام م���ن احلقول 
املعنية مبوجب العق���ود املربمة ال تزال على حالها 
مم���ا �صينتج عنه���ا طاقة اإنتاجية للغ���از اخلام تقدر 
ب���� 300ر3 مقمق/ي���وم على االأق���ل ولي�س 000ر2 
مقمق/ي���وم. لقد كان���ت هناك ت�صريح���ات متفرقة 
باحتم���ال خف����س انتاجي���ة النفط اخل���ام ولكن مل 
يثبت اأي �صيء حلد االآن. وعليه فاإن اعتماد حجوم 

اأق���ل يف احل�صابات عم���دًا يوحي باأرب���اح اأقل وقد 
تكون االأرباح يف احلقيقة اأكرب.

2-  مت تقليل حجم التمويل املطلوب من �صركة غاز 
اجلن���وب وت�صخيم التمويل املطل���وب من ال�صريك 
االأجنب���ي حيث مل يت�صم���ن االأول قيمة املوجودات 
احلالي���ة وه���ي ج���زء رئي�صي م���ن التموي���ل بينما 
دوالر  ملي���ون  اإىل 000ر5  اأق���رب  الث���اين  يك���ون 
ولي����س 982ر6 ملي���ون دوالر كم���ا ذكر. ف���اإن قبلنا 
باأن التمويل املطلوب من غاز اجلنوب هو 236ر5 
ملي���ون دوالر وهو متويل ال�صريك ذي ال� 51% فاإن 
متوي���ل ال�صري���ك ذي ال���� 49% هو بح���دود 030ر5 
ملي���ون دوالر فقط. اإ�صافًة لذل���ك مل يكن الزمًا ذكر 
القر����س االختياري فهو كما ذك���ر اإختياري ولي�س 
حا�ص���ًل وق���د مت ذك���ره عم���دًا لغر����س تعظيم دور 

ال�صريك االأجنبي يف العملية التمويلية.
3-  مت اعتم���اد �صعر برميل النف���ط على اأ�صا�س 75 
دوالرا لغر����س احل�صابات وه���ذا يف تقديرنا قليل 
حيث نق���در اأن �صعر 90 دوالرًا ه���و االأكرث واقعيًة 
لغر����س ح�صابات امل�ص���روع. وهنا مت اأي�ص���ًا عمدًا 
تقلي���ل االأرب���اح اأمام القارئ. فل���و مت اعتماد ال� 90 
دوالرا الرتفع �صعر بيع الغاز اجلاف 20% مبا�صرًة 

يف احل�صابات.
4-  هن���اك ن����س  ح���ول ت�صفي���ة ح�ص���ة ال�صري���ك 
االأجنب���ي واإعطائ���ه م���ا يع���ادل قيم���ة اأ�صول���ه يف 
نهاي���ة عمر امل�ص���روع.  وهذا  جمحف ج���دًا للعراق 
وال يوج���د مث���ل هكذا بن���د تعاق���دي يف كل العقود 
امل�صابه���ة اذ اإن االأ�ص���ول مت احت�صابه���ا واإن�صاوؤها 
عملي���ًا من ال�صفر م�صرتكًا لغر����س امل�صروع وتفقد 
قيمته���ا احل�صابية بالتدريج لت�صب���ح �صفرًا بنهاية 
امل�صروع الذي يدر مليارات الدوالرات خلل عمره 
وال ي�صتحق ال�صري���ك االأجنبي اأي مدفوعات مالية 

بنهاية امل�صروع.
5-  مبل���غ الدع���م املذك���ور هائ���ل تتحمل���ه واردات 
الدول���ة العراقية عرب عمر العق���د. ومل تتم االإ�صارة 
اأبدًا اإىل اإنتاج ومبيعات الغاز ال�صائل )اإل بي جي( 
واملكثف���ات النفطي���ة وال اإىل اأ�صل���وب ت�صويقهم���ا 
داخ���ل الع���راق وخارج���ه. ف���اإذا بيع الغ���از ال�صائل 
بالدع���م ف�صي�صيف ذل���ك اإىل مبالغ الدع���م املذكورة 
واإذا بيعت ه���ذه املنتجات باالأ�صع���ار العاملية فذلك 
حتم���ًا �صي�صي���ف اأرباح���ًا اإ�صافي���ة مل���ا مذك���ور يف 

الفقرة اللحقة.
6-  مت ذك���ر �صايف موق���ف �صركة غاز اجلنوب ومل 
يت���م ذكر �صايف موقف ال�صري���ك االأجنبي. فاإذا كان 
�ص���ايف التدفق النقدي لغاز اجلن���وب ذات ال� %51 
هو 851ر18 مليار دوالر فاإن �صايف التدفق النقدي 
لل�صري���ك االأجنبي هو 111ر18 مليار دوالر. وعند 
االإ�صاف���ة والطرح يف التدفق النقدي لغاز اجلنوب 
ح�صب االأرق���ام املذكورة فت�صب���ح النتائج النهائية 
ه���ي: ال�صايف لغ���از اجلن���وب 057ر9 مليار دوالر 
وال�صايف لل�صري���ك االأجنبي 111ر18 مليار دوالر 

اأي �صعف ال�صايف لغاز اجلنوب.
7-  هناك اإ�صهاب  يف تفا�صيل �صايف القيمة احلالية 
)اإن بي يف( ومرت�صماتها ولكنها ال تعني كثرًا يف 
احلقيقة وهدفها هو  اإيهام القارئ باأن اأرباح �صركة 
غاز اجلنوب ه���ي اأكرب من اأرباح ال�صريك االأجنبي 

واحلقيقة غر ذلك متاما.
8-  مت ذك���ر �صايف موقف الع���راق لغر�س الدعاية 
للم�ص���روع وه���ذا �ص���يء غ���ر وارد يف ح�صاب���ات 
امل�صاريع حيث اأن ال�صرائب املذكورة مت ت�صمينها 
اأ�ص���ًل يف ح�صابات امل�ص���روع وال علق���ة لل�صركاء 

على االإطلق ب�صايف موقف العراق املايل.

مصادر نفطية ل� )المدى االقتصادي(: 

دعم عقد شركة )شل( على حساب عروض 
أخرى الستثمار غاز الجنوب 

ذكرت مصادر نفطية تمثل مجموعة ش���ركات عالمية ان وزارة النفط تس���لمت عروضا عدة من ش���ركات اخرى )غير شركة 
شل( الستثمار الغاز في جنوب العراق.

وقالت المصادر ل� )المدى االقتصادي(  ان هذه العروض تعد افضل بكثير في شروطها التعاقدية لمصالح العراق االقتصادية 
من العقد الذي تنوي وزارة النفط توقيعه مع شركة شل االنكلو-هولندية إلستثمار الغاز المصاحب المنتج من ثالثة حقول 

رئيسية في جنوب العراق هي الرميلة وغرب القرنة والزبير. 
واضافت المصادر ان ش���ركات عالمية عمالقة مثل بي بي البريطانية واكس���ون االمريكية وتوتال الفرنس���ية اضافة الى العديد 
من الش���ركات االس���يوية التي ش���اركت في جولتي التراخيص النفطية االولى والثانية فضاًل عن ش���ركة نفط الهالل االماراتية 
المملوكة عراقيا مئة في المئة أبدت رغبتها في الدخول في المنافس���ة على اس���تثمار الغاز المصاحب في الجنوب ولكن باءت 
جميع محاوالت هذه الش���ركات  بالفش���ل بس���بب القيود التي فرضتها اتفاقية المبادئ مع ش���يل التي تنص على احتكار شيل 

لجميع مصادر الغاز في الجنوب.
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وو�صط العجز احلكومي، فقد برز تبادل االتهامات 
بني وزارة االعمار واال�صكان وحمافظة بغداد اذ 
ايجاد  عدم  م�صوؤولية  االخر  يحمل  منهما  كل  ان 

حل الزمة ال�صكن.
وي����رى ال��ن��ائ��ب ع��ب��د احل�����ص��ني ع��ب��ط��ان ان����ه ال 
ال�صكن يف  االف��ق الزم��ة  تلوح يف  �صريعة  حلول 

العراق".
وقال العبطان  ل�  كل العراق]اأين[: ان عدم وجود 
ا�صرتاتيجية واجنازات وا�صحة يف جمال توفر 
ال�صكن خلق فجوة كبرة وعمل ع�صوائي ال يرقى 

اىل م�صتوى الطموح".
وا��������ص�������اف 

يتم  التي  املالية  التخ�صي�صات  قلة  ان  العبطان 
تتنا�صب وحجم  تخ�صي�صها مل�صاريع اال�صكان ال 
امل�صكلة الكبرة يف الرتاجع واالنحدار مب�صتوى 

توفر ال�صكن اللئق".
م�صوؤولياتها  حتمل  اىل  احلكومة  عبطان  ودع��ا 
اهم  م��ن  واح���دة  باعتبارها  امل�صكلة  ه��ذه  وح��ل 

م�صاكل العراق اخلدمية بعد الكهرباء".
اتهم  قد  ال��رزاق  عبد  �صلح  بغداد  حمافظ  وكان 
وزارة االأعمار واالإ�صكان يف ت�صريح لوكالة كل 
م�صاريع  اجن��از  ب�صاأن  بالتق�صر  ]اأي��ن[  العراق 
ا�صكانية للمواطنني ، موؤكدًا ان عملها ال يتنا�صب 
اجنازاتها  لل�صكن.وان  الفعلية  االزم��ة  حجم  مع 
قليلة جدا وال تتجاوز ما ن�صبته واحد باالألف من 

احتياج البلد الفعلي من امل�صاكن.
التي  ال�صكنية  الوحدات  جمموع   " ان  وا�صاف 
�صنوات  ال�صبع  ط���وال  ال����وزارة  ببنائها  ق��ام��ت 
�صكنية  وح���دة  ال��ف   14 ي��ت��ج��اوز  ال  املا�صية 
"املحافظة م�صتعدة القامة  ان  "م�صرا اىل 
م�صاريع اال�صكان املجانية يف العا�صمة 
واملهجرين  الفقراء  على  وتوزيعها 
بع�س  م���ع���ه���ا  ت����ع����اون����ت  ل�����و 

الوزارات ".
وزارة  ج��ان��ب��ه��ا،ح��م��ل��ت  م��ن 
يف  التق�صر  بغداد  حمافظة  واال�صكان  االعمار 
ازمة ال�صكن وتن�صلها عن حتمل م�صوؤولياتها يف 
ال�صكن.  جمال االعمار وخا�صة مايتعلق بتوفر 
تنطبق  ب��غ��داد  حم��اف��ظ  ت�صريحات  ان  م��وؤك��دة 
وان  ال��وزارة  على  ولي�س  املحافظة  جمل�س  على 
اجنازاتها قليلة جدا وال تتجاوز ما ن�صبته واحد 

باالألف من احتياج البلد الفعلي من امل�صاكن.
وو�صط هذا ال�صجال فان �صعر املرت املربع الواحد 
دينار  الف  مليون و500  ي��رتاوح بني  بغداد  يف 
دوالر/   2600 اىل  دوالر   1200/ مليني   3 اىل 
املئة  يتجاوز  ال  منزل �صغر  اأي  ان  يعني  وهذا 
مرت يكون �صعره مايقارب 150 مليون اىل 200 
اغلب  على  ي�صعب  خيالية  ارق���ام  وه��ي  مليون 

العوائل �صراء وحدة �صكنية بهذا ال�صعر.
لكل  تكون  ب��ان  ال��زي��دي  ري��ا���س  النائب  وط��ال��ب 
وب�صعر  الكلفة  واط��ئ��ة  ب��ي��ت  او  �صقة  م��واط��ن 

منا�صب".
وقال لوكالة كل العراق]اأين[: اننا طالبنا يف حال 

عدم القدرة على توفر ال�صكن امللئم توزيع قطع 
ارا�س ومنح القرو�س للمواطنني".

له  امل��ق��رتح مل يكتب  ه��ذا  ان  ال��زي��دي  واو���ص��ح 
املعوقات  ببع�س  ا���ص��ط��دام��ه  ب�صبب  ال��ن��ج��اح 

ال�صيا�صية واملالية".
بع�س  واجهته   10×10 م�صروع  ان  واأو���ص��ح   
العمل  تلكوؤ  اىل  ادى  مم��ا  واخل��لف��ات  امل�صاكل 

به".
اال�صرف  النجف  يف  الدينية  املرجعية  وت��ب��دي 
قلقا متزايدا من تفاقم ازمة ال�صكن اذ طالب ممثل 
املهدي  عبد  كربلء  يف  العليا  الدينية  املرجعية 
لتوزيع  خطة  "و�صع  ب���  احل��ك��وم��ة  ال��ك��رب��لئ��ي 
ال�صكن  اأزم��ة  لتخفيف  املواطنني  على  االرا�صي 

التي متر بها البلد".
وقال الكربلئي يف خطبة �صلة اجلمعة املا�صية  
من االأزمات املهمة التي مير بها العراق وحتتاج 
اإىل و�صع خطط ملعاجلتها اأزمة ال�صكن وظاهرة 
الطني  بيوت  وانت�صار  التجاوز  اأح��ي��اء  ات�صاع 
لطبقات  املعاناة  حجم  تعك�س  والتي  وال�صفيح 

وا�صعة من اأبناء ال�صعب العراقي".
ممن  املواطنني  م��ن  الكثر  "هناك  ان  واأ���ص��اف 
و�صعوبة  ال�صكن  توفر  عدم  ظ��روف  ا�صطرتهم 
ارتفاع  ب�صبب  باالإيجار  حتى  م�صكن  حت�صيل 
االت�صاع  التي و�صلت حدودًا من  االإيجار  بدالت 
من  ي�صكون  اجل���وار،  دول  حتى  اإليها  ت�صل  مل 
منا�صب  �صكن  على  ح�صولهم  و�صعوبة  حرتهم 
برفع  املحلية  احل��ك��وم��ات  تطالبهم  ح��ي��ث  ل��ه��م 

جتاوزاتهم".
االخرى  هي  دخلت  اال�صتثمار  هيئة  ان  ويبدو 
وزارة  وكيل  ان  اذ  امل�صوؤولية  حتمل  خط  على 
هيئة  يحمل  العامري  فالح  واال���ص��ك��ان  االع��م��ار 
اال���ص��ت��ث��م��ار امل�����ص��وؤول��ي��ة م��ن خ���لل ع���دم اتاحة 

الفر�صة للم�صتثمرين لبناء جممعات �صكنية.
وقال اإن"اداء الهيئة ال يرتقي اىل واقع التحدي 

البيئة  وت��وف��ر  امل�صتثمرين  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف 
اال�صتثمارية اجلذابة للم�صتثمر ".

ولكن  الرتاخي�س  ع�صرات  عن  "ن�صمع  واأ�صاف 
ال نرى اعماال على االر�س "مطالبا بتغير اليات 
ومنح  الواحدة  النافذة  م�صروع  وتفعيل  العمل 

ارا�س القامة امل�صاريع اال�صتثمارية.
"تنظيم  اىل  الزوبعي  طلل  النائب  ب��دوره،دع��ا 
بقانون  النفط  ع��ائ��دات  عن  املتوفرة  الفروقات 
ميكن من خلله ا�صتخدامها يف م�صاريع لها علقة 

بحياة املواطن".
وقال ان  هذه االموال ميكن ا�صتثمارها يف حل 
ال�صنوات  يف  تتفاقم  ب���داأت  التي  ال�صكن  ازم��ة 

االخرة".
وا�صاف الزوبعي ان " فرق اال�صعار يف عائدات 

ت�صدير النفط العراقي ميكنها ان حتل الكثر من 
التي تواجه املواطن يف مفردات حياته  امل�صاكل 

اليومية".
فيما طالب وزير االعمار واال�صكان حممد �صاحب 
الدراجي، بتخ�صي�س مبلغ 2 باملائة من امليزانية 
ا�صكان  مل�صروع  املقبلة  لل�صنوات  اال�صتثمارية 
لل�صكان  املخ�ص�صة  املبالغ  ان  مبينا  الفقراء، 

الت�صد حاجة العراق من الوحدات ال�صكنية.
عام  موازنة  يف  حقه  ياأخذ  مل  اال�صكان  ان  وق��ال 
مليوين  اىل  حاليا  بحاجة  العراق  ان  اذ   2011
لبناء  يكفي  خم�ص�س  وما  �صكني���������ة،  وح��������دة 
2500 وحدة �صكنية، وهذا يعني ان م�صكل������������������ة 
اذا  حللها،  عدة  �صنوات  اىل  بحاج����������ة  ال�صكن 
بقيت املبالغ املخ�ص�صة به����������ذا اجلانب حمافظة 

على الن�صب احلالية".
ال�صنة  لهذه  املالية  ال��ع��راق  م��وازن��ة  ان  وي��ذك��ر 
ان  ا�صا�س  على  ح�صبت  دوالر  مليار   86 ب�  تقدر 
خرباء  ق��در  دوالرا،وق���د   76 النفط  برميل  �صعر 
من  �صيتحقق  ال���ذي  الفائ�س  ان  اق��ت�����ص��ادي��ون 
لهذا  ال��ع��راق  م��وازن��ة  يف  النفط  ا�صعار  ارت��ف��اع 

العام اكرث من 15 مليار دوالر
وكانت اغلب الكتل وعدت املواطن خلل حملتها 
وحدات  وتوفر  ال�صكن  ازم��ة  بحل  االنتخابية 
�صكنية لهم اال انه وبعد مرور اكرث من عام على 

االنتخابات مل يتحقق اأي �صيء  يذكر.
ان  ال�صهلين  زينب  النائبة  قالت  جانبها،  م��ن 
املواطنني  على  االرا���ص��ي  قطع  توزيع  م�صروع 

احيل اىل جلنة اال�صكان واالعمار منذ مدة.
تابعت  االح����رار  كتلة  ان  ال�صهلين  وا���ص��اف��ت 
اعلمنا  ومت  امل�����ص��روع  ال�����ص��اب��ق  اال���ص��ب��وع  يف 
اال�صكان،  �صندوق  بقانون  متعلق  امل�صروع  ان 
�صندوق  ق��ان��ون  ع��ل��ى  الت�صويت  ي��ت��م  فريثما 
اال�صكان �صيطرح م�صروع توزيع قطع االرا�صي 

على املواطنني".
تنفيذية  اج������راءات  ات��خ��اذ  ان����ه  مت  وا���ص��اف��ت 
املعنية وهي وزارة  ال��وزارات  واداري��ة من قبل 
خلل  من  واالع��م��ار  اال�صكان  ووزارة  البلديات 
اال�صتفادة  خ��لل  وم��ن  �صكنية  جممعات  توفر 
تنظيم  يف  امل��وج��ودة  القانونية  الن�صو�س  من 
على  ارا���س  قطع  توزيع  وهي  العراقي  القانون 
اال�صرار  دون  الفئات  كل  وم��ن  كافة  املواطنني 
بت�صريع القانون"، موؤكدة انه "مت توزيع عدد من 

قطع االرا�صي يف املحافظات".
ال�صكنية  االزم�����ة  ا���ص��ب��اب  ال�����ص��ه��لين  وع����زت 
امر  حيث  ال�صابق  النظام  اىل  اليوم  احلا�صلة 
على  املواطنني  على  االرا���ص��ي  توزيع  بتوقيف 
خلل  امل�صتمر  ال�����ص��ك��اين  االزدي�����اد  م��ن  ال��رغ��م 

ال�صنوات املا�صية".
غر  منظمات  اأعدتها  ودرا���ص��ات  تقارير  وت�صر 
ل�  العراق  حاجة  اإىل  عاملية،  و�صركات  حكومية، 
التي يعانيها،  ال�صكن  اأزمة  20 عاما كي يتجاوز 
يف وقت اأكدت وزارة االإ�صكان اأن العراق يحتاج 
�صكنية  وح����دة  امل��ل��ي��ون  ون�����ص��ف  م��ل��ي��وين  اإىل 

لتجاوز االأزمة.
نتيجة  متهالكة  حتتية  بنية  ال��ع��راق  وي��ع��اين 
للحروب املتوا�صلة والعقوبات االقت�صادية، فيما 
اأثرت القوانني ال�صابقة بعد عام 2003 والتداخل 
يف ال�صلحيات بني الوزارات والهيئات امل�صتقلة 
امل�صاريع  بع�س  تنفيذ  االأم��ن��ي،ع��ل��ى  وال��و���ص��ع 
االإ�صكان، فيما طالب ع�صو جمل�س النواب ح�صني 
اال�صدي احلكومة وجمل�س النواب بدعم القطاع 
لبناء  اإليه  املمكنة  الت�صهيلت  وتقدمي  اخلا�س 
اأزمة ال�صكن  م�صاريع �صكنية بهدف الق�صاء على 

يف البلد.
خانقة  �صكن  باأزمة  مير  البلد  ان   اال�صدي  وق��ال 
اللزمة  احللول  ي�صع  ان  اجلميع  من  ت�صتدعي 
للق�صاء على هذه االزمة"، مبينا ان هنا اح�صائية 
ال  العراقي  ال�صعب  ابناء  من   %60 ان  اىل  ت�صر 

ميتلكون �صكنا.
وا�صاف ان  حل هذه االزمة يكمن يف العمل على 
وحترك  االجنبية  االم���وال  روؤو����س  ا�صتقطاب 
القطاع اخلا�س لبناء جممعات �صكنية تعمل على 
العراقيني  التجار  داعيًا  االزم��ة   تلك  امت�صا�س 
املغرتبني اىل امل�صاهمة يف حل اأزمة ال�صكن التي 

تعي�صها البلد ال �صيما يف بغداد.
وحمافظة  االع��م��ار  وزارة  ان   اال���ص��دي  واك���د 
بغداد معنيتان بالق�صاء على هذه االزمة وايجاد 

احللول املنا�صبة لها. 

مص��ادر: أس��عار العق��ارات تصل إل��ى أرقام 
فلكية وسط اتهامات بين جهات حكومية

تش���هد بغ���داد وعدد م���ن المحافظات 
ارتفاع���ا كبي���را ف���ي اس���عار العق���ارات 
وقطع االراضي في ظل ازمة سكن حادة 
عجزت الحكومات المتعاقبة على ايجاد 

حل لها.
وي���رى نواب  ان س���بب االزمة يعود الى 
افتقار الحكومة الى استراتيجية واضحة 
لح���ل ازم���ة الس���كن وان ع���دم حل هذا 
الموضوع س���يؤدي الى ازدياد االس���عار 
ووصولها الى حد خيالي من الصعب فيه 
ان يتمكن أي مواطن من شراء عقار في 
البل���د مع زيادة الكثافة الس���كانية اذ ان 
العراق من المتوقع ان يبلغ عدد نفوسه  

عام 2020 بحدود50 مليون نسمة.

بغداد / متابعة المدى االقتصادي



العدد )2209(ال�سنة الثامنة -الثالثاء 16
)2( اآب 2011

abbas.abbas80@yahoo.com

االخيرة

من الطبيعي ان ت�صهد اال�صعار ارتفاعًا الفتًا للنظر خلل �صهر رم�صان املبارك، حيث 
تدخل  بعينها  وب�صائع  �صلع  على  الطلب  زي��ادة  باجتاه  االقت�صادي  املنطق  يتجلى 

بقوة يف املائدة الرم�صانية.
الطبيعي الينف�صم عن جدلية  االرتفاع  ان هذا  املراقبني واخل��رباء  ويرى كثر من 
العر�س والطلب، اإال انه يف الوقت عينه يت�صل ويتزامن مع بدء اجلهات احلكومية 
بتطبيق قوانني التعرفة الكمركية واجراءات فح�س املطابقة من قبل دوائر وزارة 
م�صهد  على  انعك�صت  الطلب  وزي��ادة  واآلياتها  االج��راءات  هذه  ان  حيث  التخطيط، 
�صابطة  معاير   الحتكمها   املحلية  اال�صواق  وان  ال�صيما  وا�صح  ب�صكل  اال�صعار 
وو�صطاء  جتار  من  املتعاملون  يلجاأ  وبالنتيجة  ال�صعرية  واجتاهاتها  ملعاملتها 
وموردين اىل انتهاز الفر�س �صعيًا لتحقيق هام�س الربع العايل من دون اأدنى معاير 

اأو قيم حتكم اال�صواق.
فاأن  الغذائية،  املواد  املحلية ال�صيبما يف حقل  اال�صواق  نتابع حركة  ان  اأردن��ا  واذا 
و�صياأخذ  اأخ���رى،  جزئيات  يف  وعاليَا  جزئياته،  بع�س  يف  طفيفًا  ك��ان  االرت��ف��اع 
تتاأثر  التي  املحلية  اال���ص��واق  ح��ال  ه��و  بياين  خ��ط  يف  ف�صيء  �صيئًا  باال�صتقرار 
مدرو�صة  الغر  احلكومية  ب��االج��راءات 
باأجراءات  م�صورة  وال��غ��ر  وامل��ت��اأخ��رة 
م�صاندة اخرى، فقانون التعرفة الكركية 
ب�صاأن  اج����راءات  ت�صانده  ان  يفرت�س 
تفعيل  ط��ري��ق  ع��ن  ال��وط��ن��ي  املنتج  دع��م 
من  ال���روح  وب��ث  الوطنية  ال�صناعات 
تعاين  التي  ال�صناعات  من  لكثر  جديد 
العميقني  وال��رك��ود  ال�صبات  م��ن  حاليًا 
و�صرب  ذكرها  ب�صدد  ل�صنا  �صتى  ال�صباب 
اأغوارها االن، كما ان اجراءات املطابقة 
ت�صاندها  ان  يفرت�س  العاملية  للمعاير 
التوعية  من  منظمة  حملت  ت�صبقها  بل 
النا�س  م��ن  االع��ظ��م  لل�صواد  االع��لم��ي��ة 
بهذه  املعنية  ال�صرائح  على  الرتكيز  مع 
االجراءات، حيث كانت اخلطة االعلمية 
غر  التخطيط  وزارة  اعتمدتها  ال��ت��ي 
اأدنى  حتقق  ومل  جمدية  غ��ر  ب��ل  كافية 
ان  يفرت�س  ال��ت��ي  التوعية  م�صتويات 
ت�صبق موعد تطبيق هذه االجراءات على 

ار�س الواقع.
فاأن هذه االجراءات احلكومية كانت فاقدة الهدافها املتوخاة، مما خلقت  ومن هنا 
يجعل  مما  معينًا،  ارتفاعًا  �صهدت  التي  اال�صعار  م�صتوى  على  �صلبية  انعكا�صات 
احلكومة اإزاء موقفًا حمرجًا النها مل تاأتي باإجراءات متكاملة تراعي املتغرات التي 
قد حتدث يف اال�صواق والتي جتعل اال�صعار ملتهبة مع لهيب ال�صيف، ولكن البد من 
رقابة قوية ون�صيطة مع تفعيل لدور منظمات القطاع اخلا�س كغرف التجارة التي 
البد ان ت�صطلع بدور توعوي لطبقة التجار واملتعاملني يف اال�صواق �صعيًا ملراعاة 
هذه املتغرات التي عادة ماتلقي بظللها على امل�صتهلك الذي يعد املت�صرر االكرب يف 

امل�صهد الرم�صاين.
ولكن مايجعل املراقبون يذهبون اىل ان التدخل احلكومي بتوفر مفردات البطاقة 
التموينية وا�صافة ح�ص�س او مفردات اخرى عليها من �صاأنه ان يلجم جماح اال�صعار 
ان ت�صاهم  بامكانية  املراقبني  الكثر من  الرغم من ت�صكيك  ارتفاعه، على  ويحد من 
مرتبكة  ا�صًل  هي  النها  اال�صعار  ارتفاع  من  احلد  يف  التموينية  البطاقة  منظومة 
الف�صاد  وح��االت  والعرثات  االخفاقات  من  الكثر  ت�صوبها  من�صابة  غر  فو�صوية 
املايل واالداري، لكنها مدخًل للتاأثر على امل�صهد ال�صعري امللتهب الذي خلفته ثافة 

اال�صتهلك املفرط يف �صهر رم�صان.

مشهد االسعار الرمضاني
 عباس الغالبي

ال�م���رص��د االقتص�ادي
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ك�صف متعاملون نفطيون  عن توجه �صركات عاملية كربى للح�صول 
عل���ى خ���ام الب�ص���رة لتاأم���ني احتياج���ات ال�ص���وق االأوربي���ة ب�صبب 
اأ�صعاره "التناف�صية"، يف حني اأكد م�صدر يف وزارة النفط  اأن هذا 
التوج���ه يوؤكد مكانة الع���راق ك�"العب رئي����س" يف ال�صوق العاملية 
وما يتمتع به قطاعه النفطي من "ا�صتقرار ومرونة كبرين" جتعله 

موؤهًل ل�صد النق�س يف االإنتاج العاملي. 
وق���ال املتعامل���ون، يف ت�صريح���ات �صحفي���ة بح�ص���ب "ال�صومرية 
نيوز"  اإن �صحنات نفطية عراقية كبرة من خام الب�صرة تتجه اإىل 
اأوروب���ا هذا ال�صهر وال�صهر املقبل، يف تطور نادر من نوعه ت�صهده 
ال�ص���وق"، فيما ذكر ممثل �صركة نفط كربى، اأن "االأ�صواق االأوربية 

مل ت�صهد الكثر من خام الب�صرة منذ مدة طويلة".
وع���زا ذل���ك املمثل، الذي ف�صل ع���دم ك�صف هويته، توج���ه االأ�صواق 
االأوربية لهذا االإجراء، اإىل "االرتفاع ال�صديد يف �صعر خام االأورال 
الرو�ص���ي خ���لل حزي���ران املا�ص���ي، م���ا جع���ل الزبائ���ن االأوربيني 
يتطلع���ون الأماك���ن اأخرى توؤم���ن احتياجاتهم"، الفت���ًا اإىل اأن "خام 
الب�ص���رة كان تناف�صي���ًا ج���دًا يف حزي���ران املا�صي م���ا �صجعهم على 

توجههم هذا".
واأو�ص���ح املتعاملون اأن "�صركات عاملي���ة كربى، منها اك�صون، �صل، 
�صت���ات اأويل وجنوفر، حج���زت اأربع ناقلت عملق���ة لتحميل خام 

الب�صرة ونقله اإىل البحر املتو�صط و�صمال اأوروبا".
عل���ى �صعي���د مت�صل، ق���ال م�ص���در يف وزارة النف���ط   ل�"ال�صومرية 
ني���وز"  اإن "االأوربي���ني يح�صل���ون عل���ى احتياجاته���م م���ن النف���ط 
العراقي عادة، من حقول كركوك )�صمال العراق(، عرب منفذ جيهان 
الرتكي لقربه من اأ�صواقهم"، مبينًا اأن "االأ�صواق االآ�صيوية حت�صل 

على حاجتها من النفط العراقي من الب�صرة لل�صبب ذاته".
واأ�ص���اف امل�ص���در، ال���ذي ف�ص���ل ع���دم ك�ص���ف هويت���ه، اأن "الزيادة 
متوا�صلة يف الطلب العاملي على النفط، وارتفاع اأ�صعار ا�صتخراجه 
وت�صدي���ره م���ن بع�س الدول املنتج���ة، جترب امل�صتهلك���ني العامليني 
على البحث الدائم عن اأ�صواق م�صتقرة وجديدة توؤمن احتياجاتهم 
للطاق���ة"، م�صتطردًا اأن "القطاع النفط���ي العراقي يتمتع با�صتقرار 
ومرون���ة كبرين وم�صتقب���ل واعد، جتعله موؤه���ًل ل�صد النق�س يف 

االإنتاج العاملي".
وب���ني امل�ص���در اأن "الع���راق واململك���ة العربية ال�صعودي���ة هما فقط 
من ي�صتطي���ع اال�صتجابة ملتطلبات ال�صوق العامل���ي املتنامية للنفط 
حاليًا اأو على املدى البعيد مبينًا اأن "العراق يتطلع الأن يكون العبًا 
رئي�صًا يف ال�صوق العاملية للنفط من خلل زيادة اإنتاجه اإىل ما بني 
10- 12 ملي���ون برميل يوميًا خلل ال�صنوات املقبلة، بالتعاون مع 

كربيات ال�صركات العاملية املتخ�ص�صة بهذا ال�صاأن".
وكانت ال�صرك���ة العامة لت�صويق النفط العراقي���ة "�صومو" التابعة 
لوزارة النف���ط، اأعلنت يف بيان موقعها االلكرتوين، يوم 25 متوز 
احل���ايل، اأن جمموع �صادرات النفط اخل���ام ل�صهر حزيران املا�صي 
بلغ���ت 68 مليون برميل باإيرادات جت���اوزت �صبعة مليارات دوالر، 
�صارح���ة اأن الكمي���ات امل�صدرة توزعت بني نف���ط الب�صرة الذي بلغ 
جمموع �صادراته 51 مليونًا و800 األف برميل، االإيرادات املتحققة 
من بيعها بلغت خم�صة مليارات و444 مليون دوالر، يف حني بلغت 
�ص���ادرات نفط كركوك 16 مليونًا و400 األ���ف برميل، بيعت مببلغ 
مليار و729 مليون دوالر، علما اأن معدل �صعر البيع بلغ 105.176 

دوالر للربميل الواحد.
يذك���ر اأن املدي���ر الع���ام ل�صرك���ة �صوم���و، ف���لح العام���ري، رجح يف 
ت�صريح���ات اإعلمي���ة منت�ص���ف مت���وز اجل���اري، اأن ترتف���ع القدرة 
الت�صديري���ة من منافذ حمافظة الب�صرة   لت�صل اإىل مليونني و500 
األ���ف برمي���ل يومي���ًا بحلول نهاية الع���ام 2011 احل���ايل، وتابع اأن 
"زيادة اأ�صعار النفط عامليًا ت�صب يف م�صلحة االقت�صاد العراقي".
وكان���ت وزارة النف���ط العراقي���ة اأعلن���ت، خ���لل اآذار املا�ص���ي، عن 
ارتف���اع احتياط العراق النفط���ي با�صتثناء االحتياطي املوجود يف 
اإقليم كرد�صت���ان، م�صرة اإىل اأن احتياط العراق النفطي وحده بلغ 

143 مليار برميل و129 تريليون م3 من الغاز.
ووق���ع العراق، خلل العام 2010 املا�ص���ي، عقودًا عدة مع �صركات 
عاملي���ة لتطوي���ر بع�س حقول���ه النفطية �صمن جولت���ي الرتاخي�س 
االأوىل والثانية، للتو�صل اإىل اإنتاج ما ال يقل عن 11 مليون برميل 
يومي���ًا، يف غ�ص���ون ال�صن���وات ال�ص���ت املقبلة، و12 ملي���ون برميل 
يومي���ًا، بعد اإ�صافة الكمي���ات املنتجة من احلق���ول االأخرى باجلهد 
الوطن���ي، وترك���زت تلك العق���ود يف غالبيتها عل���ى احلقول جنوب 

البلد.

مص����در: توج���ه األس��واق األوروبي��ة 
إل��ى نفط البصرة 

ان التدخل الحكومي بتوفير مفردات 
البطاقة التموينية واضافة حصص 
او مفردات اخرى عليها من شأنه 
ان يلجم جماح االسعار ويحد من 
ارتفاعه، على الرغم من تشكيك 
الكثير من المراقبين بامكانية ان 
تساهم منظومة البطاقة التموينية 
في الحد من ارتفاع االسعار 
النها هي اصاًل مرتبكة فوضوية 
غير منسابة تشوبها الكثير من 
االخفاقات والعثرات وحاالت الفساد 
المالي واالداري


