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المالية: الموازنة العامة لسنة 2011 تجاوزت 100 ترليون دينار

سياحة كردستان: اإلقليم لم يستوعب أعداد السياح هذا العام

أربيل/ أكانيوز
املوازنة  اأن  نبي  فا�ضل  املالية  وزارة  وكيل  اأعلن 
ترليون   100 على  تزيد  التي   2011 ل�ضنة  العامة 
دينار قدمت اىل جمل�س الوزراء اأم�س االثنني، فيما 
يتم  اأن  املمكن  غري  من  انه  على  عراقي  نائب  �ضدد 
احلالية  الظروف  ظل  يف  املوازنة  على  الت�ضديق 

للعراق.
)اآكانيوز(  ل���أن��ب��اء  كرد�ضتان  ل��وك��ال��ة  نبي  وق���ال 
تقاريرها  ق��دم��ت  ك��اف��ة  ال��ع��راق��ي��ة  ان"الوزارات 
املالية  وزارة  اىل   2011 العام  مبوازنة  اخلا�ضة 
باملوازنة  املتعلقة  االأعمال  كل  بدورها  اأكملت  التي 

العامة منت�ضف ال�ضهر اجلاري".

تقوم  ان  املقرر  من  املالية  اأن"وزارة  عن  وك�ضف 
جمل�س  اىل   2011 ل�ضنة  العامة  امل��وازن��ة  بتقدمي 
اأم�����س االثنني  ي���وم  اأق�����ض��اه  ال�����وزراء يف م��وع��د 

ليدر�ضها االأخري خ�ل فرتة ث�ثة اأ�ضابيع".
على  ال����وزراء  جمل�س  عمل  انتهاء  بعد  اإن��ه  وق��ال 
امل���ي���زان���ي���ة، ي��ت��م ت��ق��دمي��ه��ا اىل جم��ل�����س ال���ن���واب 

العراقي.
باأن  نطالب  املالية  وزارة  يف  نبي:"نحن  وا�ضاف 
دينار  ترليون   90 اىل   2011 العام  ميزانية  ت�ضل 
باأن  العراقية  ال���وزارات  تقارير  وتق�ضي  عراقي. 
دينار  مليار   500 و  ترليون   102 امليزانية  تكون 

عراقي".

 84 العام  لهذا  العامة  االحت��ادي��ة  امل��وازن��ة  وبلغت 
ترليون دينار عراقي وكانت ح�ضة اإقليم كرد�ضتان 
جمل�س  ع�ضو  ق��ال  ذات���ه  ال�ضياق  يف   .%17 منها 
غري  اإنه"من  ل�)اآكانيوز(  �ضعدون  حم�ضن  النواب 
 2011 ل�ضنة  العامة  املوازنة  على  امل�ضادقة  املمكن 

يف ظل الظروف احلالية للعراق".
لن  العامة  امل��وازن��ة  على  ان"امل�ضادقة  وا���ض��اف: 
تكون قبل ت�ضكيل احلكومة املقبلة واللجان النيابية 

للمجل�س اجلديد".
االقت�ضاد  جلنة  ت�ضكيل  االآن  حتى  يتم  وتابع:"مل 
املجل�س  يبحث  لن  النواب،كما  واملالية يف جمل�س 

يف امليزانية قبل مبا�ضرة هذه اللجنة اأعمالها".

ال�ضيا�ضية  االأط����راف  اإن"على  �ضعدون  واأو���ض��ح 
املقبلة  احلكومة  ت�ضكيل  يف  اال�ضتعجال  العراقية 
على  امل�ضادقة  لتتم  الرئا�ضية  املنا�ضب  اأمر  وح�ضم 
اأن"تاأخري  اىل  الفتًا  العامة يف موعدها"،  املوازنة 
تخ�س  التي  وبامل�ضاريع  بالعراق  ي�ضر  امل��وازن��ة 

البلد".
الرئي�س  امل�����ض��در  ه��ي  النفط  ع��ائ��دات  ان  وي��ذك��ر 
املراقبون  ال��ع��راق��ي��ة،وي��ق��ول  امل���وازن���ة  ل��ت��م��وي��ل 
اىل  �ضيوؤدي  العراق حاليا  ي�ضود  اإن"الف�ضاد"الذي 
خ�ضارة جزء كبري من امليزانية، فيما تقول التقارير 
الدولية اإن العراق ياأتي يف مقدمة الدول يف ارتفاع 

م�ضتوى الف�ضاد.

أربيل/ وكاالت

كرد�ضتان،  اقليم  يف  وال�ضياحة  البلديات  وزي��ر  اعلن 
املتزايدة من  االع��داد  ا�ضتقبال  يتمكن من  االقليم مل  ان 
ال�ضياح الذين توجهوا اليه خ�ل مو�ضم ال�ضيف املا�ضي، 
اال ان تراخي�ضًا كثرية منحت القامة امل�ضاريع اخلدمية 
ال�ضياحية كبناء الفنادق، م�ضريًا اىل ان العامني املقبلني 

�ضي�ضهدان تزايدًا كبريًا يف اعداد الفنادق ال�ضياحية. 
يذكر انه خ�ل اال�ضبوع املا�ضي الذي وافق حلول عيد 
الفطر، توجه 150 الف �ضائح اىل اقليم كرد�ضتان، االمر 
الذي ادى اىل احداث �ضغوطات على امل�ضايف، ما حدا 
باجلهات ذات الع�قة وبهدف تقليل ال�ضغط على املناطق 

ال�ضياحية اىل تخ�ضي�س االماكن العامة لل�ضياح. 
�ضهدت  املا�ضية  ال��ف��رتة  ان  ال��ل��ه  عبد  �ضمري  واو���ض��ح 
االقليم  اىل  قدموا  الذين  ال�ضياح  الع��داد  كبريًا  تزايدًا 
اىل  القادمني  ال�ضائحني  اع��داد  كرثت  فقد  ل��ضطياف، 
من  الرغم  وعلى  العراق،  وجنوب  و�ضط  من  كرد�ضتان 
كرثة املناطق ال�ضياحية اال انها مل ت�ضتوعب تلك االعداد 
جميع  ا�ضتقبال  من  نتمكن  ومل  ال�ضائحني،  من  الغفرية 

امل�ضطافني. 
حكومة  يف  وال�ضياحة  البلديات  وزارة  ان  وا���ض��اف: 
الواقع  الن��ع��ا���س  االم���د  طويلة  خطة  و�ضعت  االق��ل��ي��م 
كرد�ضتان  اقليم  يف  ال�ضياحة  قطاع  ودع��م  ال�ضياحي، 
ع�جًا  من��ل��ك  ال  ان��ن��ا  اال  ال��ع��م��راين،  للتخطيط  وف��ق��ًا 
ن�ضتطيع  وم��ا  احل��ا���ض��ر،  ال��وق��ت  يف  للم�ضاألة  �ضريعًا 
وت�ضجيع  ال�ضياحية،  امل�ضاريع  بتنفيذ  اال�ضتمرار  فعله 
ال�ضياحية  املرافق  بناء  على  االم��وال  روؤو���س  ا�ضحاب 
اعداد  ا�ضتقبال  املقبلني  العامني  خ�ل  ن�ضتطيع  ولذلك 
اكرث من ال�ضياح الأن اعداد الفنادق �ضتزداد خ�ل املرحلة 

املقبلة. 
وتابع قائً�: ان ال�ضياحة ف�ضً� عن النفط، تعد م�ضدرًا 
ملعي�ضة  م�ضدرًا  وكذلك  ل�قليم،  بالن�ضبة  للدخل  مهمًا 
الكثري من ارباب العمل مثل ا�ضحاب املطاعم والفنادق، 
ال�ضياحية  امل��ن��اط��ق  يف  ي��ع��م��ل��ون  ال���ذي���ن  وال��ك�����ض��ب��ة 
ازدهار  من  اخرى  او  بطريقة  ينتفعون  فهم  واال�ضواق 
وبالتن�ضيق  ال��وزارة  ان  اىل  م�ضريًا  ال�ضياحية  املوا�ضم 
مع هيئة اال�ضتثمار تقدم ت�ضهي�ت كبرية للم�ضتثمرين 
العمل  تراخي�س  منح  طريق  عن  ال�ضياحة،  جم��ال  يف 

ب�ضهولة وي�ضر للعاملني يف القطاع ال�ضياحي. 
وتعد منطقة كرد�ضتان، بف�ضل موقعها اجلغرايف وجمال 
يرتادها  التي  ال�ضياحية  املناطق  اجمل  من  طبيعتها، 
االف امل�ضطافني خ�ل موا�ضم ال�ضياحة، حيث حتتوي 
الث�ث)اربيل  حمافظاتها  يف  �ضياحية  منتجعات  على 
من  كبرية  اع���دادًا  وت�ضتقبل  وده���وك(،  وال�ضليمانية 
بعيدًا عن  االقليم  يق�ضدون  الذين  العراقيني  ال�ضائحني 
ل��ضتجمام  وطلبًا  مدنهم  يف  امل��رتدي  االمني  الو�ضع 

والراحة.
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االإن���ت���اج  ح��ال��ة  ان  اىل  ال��ت��ق��ري��ر  وا����ض���ار 
مل�ضادر  اال���ض��ت��خ��دام  وانت�ضار  والتو�ضع 
خمتلف  ف���امل���و����ض���وع  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال���ط���اق���ة 
اال�ضتك�ضاف  طريقة  الخت�ف  تبعا  متاما 
و�ضمان  وت��ك��ال��ي��ف��ه  وح��ج��م��ه  واالإن����ت����اج 
لتلبية  ا�ضتخداماته  وانت�ضار  ا�ضتمراريته 
امل�حظ  ومن  املتوقعة،  الطلب  م�ضتويات 
التقليدية  الطاقة  م�ضادر  بني  الع�قة  اأن 
حالة  على  تقوم  النظيفة  الطاقة  وم�ضادر 
الطاقة  مل�ضادر  الكامل  �ضبه  االحتكار  من 
يف  لها،  اال�ضتخدام  اأوج��ه  على  التقليدية 
حني تتطلب عملية انت�ضار اأو تو�ضع الطلب 
الطاقة  وتقنيات  اأدوات  على  واال�ضتخدام 
واملحفزات  ال��ع��وام��ل  م��ن  ح��زم��ة  النظيفة 
وال��ت�����ض��ري��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة ل�����ض��م��ان احلد 
مع  عليها  والتاأقلم  اال�ضتخدام  من  االأدن��ى 
مرور الزمن، فيما يزيد بقاء م�ضادر الطاقة 
التقليدية كما هي من التحديات اأمام ات�ضاع 
ا�ضتخدام تقنيات الطاقة النظيفة يف جميع 
م�ضادر  اأن  اع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  احل��ي��اة  م��ن��اح��ي 
الطاقة التقليدية هي امل�ضيطرة على جميع 

اال�ضتخدامات حاليا.
واو�ضح ان دعم وتعزيز و�ضائل ا�ضتخدام 
تاأمني  تتطلب  التقليدية  الطاقة  م�ضادر 
البنية  يف  ومتوا�ضلة  كبرية  ا�ضتثمارات 
اأي�ضًا  وتتطلب  الإنتاجها  ال�زمة  التحتية 
و�ضمان  متنوعة  وحوافز  �ضيا�ضات  و�ضع 
الدخول يف �ضراكات متكاملة بني القطاعني 
احلكومي  الدور  بقاء  مع  والعام،  اخلا�س 
ال�ضوق  يف  ال�ضائدة  الظروف  على  املوؤثر 
م�ضادر  تكنولوجيا  ون�ضر  تبني  اج��ل  من 
يقت�ضر  وال  وكفاية،  نظافة  االأك��رث  الطاقة 
ا�ضتخدام  ن�ضر  اإط��ار  يف  احلكومي  ال��دور 
تقنيات الطاقة املتجددة عند هذا احلد واإمنا 
اال�ضتثمارات  ت�ضجيع  اإىل  لي�ضل  ي�ضتمر 
وتن�ضيط عمليات التعلم بني االأطراف كافة 
ملا لذلك من اأهمية يف تقلي�س كلف م�ضادر 
جودة  ع��ل��ى  حت�ضينات  واإدخ�����ال  ال��ط��اق��ة 
اأط��راف  ل��دى  اك��ر  ق��درة  وخلق  املنتجات 
تقنيات  وا���ض��ت��خ��دام  اإن��ت��اج  على  ال�����ض��وق 

بكلف اقل وبفعالية اكر.
واكد التقرير ان حواجز ال�ضوق ت�ضهم يف 
الطاقة  تكنولوجيا  ا�ضتيعاب  معدل  تباطوؤ 
النظيفة امل�ضتحدثة وي�ضاعدها يف ذلك قوة 
الطاقة  اأدوات  على  مرونته  وع��دم  الطلب 
الطاقة  منتجات  اأ�ضواق  اأن  ذلك  التقليدية، 
التف�ضيلية  املعلومات  تنق�ضها  النظيفة 
احل�ضول  و�ضعوبة  التناف�ضية  واالأ�ضعار 
على التمويل املنا�ضب القتنائها، اأ�ضف اإىل 
ذلك فان الكثري من مزايا ا�ضتخدام تقنيات 
اإظهارها ب�ضكل جيد  الطاقة النظيفة ال يتم 

من قبل اأ�ضحابها.

الطاقة  واأدوات  التقنيات  ان  اىل  ول��ف��ت 
يتم  ال  ال��ت��ل��وث  م��ن  تقلل  ال��ت��ي  امل��ت��ج��ددة 
اأخذها يف احل�ضبان يف ال�ضوق وال ينعك�س 
يتطلب  الذي  االأمر  االأ�ضعار،  على  تاأثريها 
اأو تنظيمية ومبا  قانونية  اإجراء تعدي�ت 
انت�ضار وا�ضتخدام  �ضرعة و�ضهولة  ي�ضمن 
اأه��داف  ويحقق  النظيفة  الطاقة  تقنيات 
املجال  ه����ذا  يف  اخ��ت���ف��ه��ا  ع��ل��ى  ال�����دول 
تعمل  حوافز  اأنظمة  اعتماد  اإىل  باالإ�ضافة 
اأدوات  ا�ضتعمال  فوائد  على  الرتكيز  على 
وما  �ضريبية  واإع��ف��اءات  النظيفة  الطاقة 
اإىل هنالك من اأ�ضاليب دعم وت�ضجيع طرق 

ا�ضتخدام م�ضادر الطاقة املتجددة.
وذك����ر ال��ت��ق��ري��ر ان االأن�����ض��ط��ة واحل��واف��ز 
القطاعان  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ت��ي  وال���ت���ط���ورات 
ح�ضة  زي���ادة  �ضبيل  يف  وال��ع��ام  اخل��ا���س 
الطاقة النظيفة من اإجمايل الطاقة ال�زمة 
املعوقات  جلميع  مبدئية  حلوال  ل��ضته�ك 
ا�ضتخدام  انت�ضار  ط��ري��ق  تعرت�س  ال��ت��ي 
�ضتبقى  وال��ت��ي  النظيفة  ال��ط��اق��ة  تقنيات 
التقليدية  الطاقة  م�ضادر  بقيت  طاملا  قائمة 
واالأ�ضهل  واالأك����رث  ق���وة  االأك����رث  امل��ن��اف�����س 

ا�ضتخداما على مناحي احلياة كافة وبغ�س 
النظر عن فوائد وم�ضار كل م�ضدر.

منطقة  يف  االح����داث  اه��م  يخ�س  م��ا  ويف 
مبا  التقرير  اأجملها  فقد  العربي  اخلليج 

يلي:
يف االم�������ارات م��ن��ح��ت ���ض��رك��ة اأب��وظ��ب��ي 
�ضركة"ووريل  النفط"تكرير"،  لتكرير 
اال�ضت�ضارات  عقد  بار�ضونز"االأ�ضرتالية 
االإداري��������ة مل�����ض��روع جم��م��ع ال��ت��ك��ري��ر يف 
ال���ذي يخ�س  ال��ع��ق��د،  اأن  ي��ذك��ر  ال��روي�����س. 
اإدارة مرحلة الت�ضميم مل�ضنع كربون اأ�ضود 
اأيلول اجلاري،  جديد، متت تر�ضيته يف 2 
عرو�ضها  الهند�ضية  ال�ضركات  تقدمي  عقب 

يف االأ�ضبوع الثاين من اآب ااملا�ضي.
و�ضركة  النفط  وزارة  دع��ت  ال��ع��راق  ويف 
)�ضي.ان.بي. ال�ضينية  الوطنية  البرتول 
����ض���ي( و����ض���رك���اوؤه���ا ���ض��رك��ات اخل���دم���ات 
النفطية لتقدمي عرو�س الإعادة تاأهيل ع�ضر 
تبلغ  ال��ذي  احللفاية  حقل  يف  نفطية  اآب��ار 
متت  وق��د  برميل،  مليار   4.1 احتياطياته 
اإىل توفري خدمات  دعوة مقدمي العرو�س 
عام  خ�ل  اآب��ار  ع�ضر  يف  احلام�س  حتفيز 

لتو�ضيع منطقة التدفق من حفرة البئر يف 
تقدمي  ب��اب  ويغلق  وال��غ��از،  النفط  مكامن 
العرو�س يف املناق�ضة يف 27 ايلول ويظل 
تاريخ  بعد  يوما   90 مل��دة  �ضاريا  العر�س 
املجموعة  ط��رح��ت  كما  املناق�ضة،  اإغ����ق 
والتوريدات  الهند�ضة  الأع��م��ال  مناق�ضة 
موؤقتة  حمطة  لبناء  وال�ضيانة  واالإن�ضاء 
احللفاية،  يف  ال��ن��ف��ط  وت��ع��ب��ئ��ة  ل��ت��خ��زي��ن 
ووقع  اأي��ل��ول،   24 يف  املناق�ضة  و�ضتغلق 
)�ضي. مع  احللفاية  لتطوير  عقدا  العراق 

الفرن�ضية  ت��وت��ال  و���ض��رك��ة  ان.ب��ي.���ض��ي( 
املاليزية  ب��رتون��ا���س  و���ض��رك��ة  ال��ع��م���ق��ة 
دوالر   1.40 ق��دره  ر�ضم  مقابل  احلكومية 
للرميل، وتبلغ ح�ضة ال�ضركة ال�ضينية يف 

الكون�ضرتيوم 37.5 يف املئة.
ال�ضينية  احلكومة  اأ�ضدرت  الكويت  ويف 
الفنية  املراجعة  واأق��رت  البيئية  موافقتها 
مل�ضروع م�ضرتك للتكرير والبرتوكيماويات 
�ضينوبك  ب��ني  دوالر  م��ل��ي��ار   8.7 بقيمة 
املوافقة  اأم��ام  الطريق  ميهد  مما  والكويت 
النهائية للدولة قريبا، و�ضيت�ضمن امل�ضروع 
ت�ضاجنيانغ  م��دي��ن��ة  يف  ���ض��ي��ق��ام  ال�����ذي 

بطاقة  م�ضفاة  ال�ضني  جنوبي  ال�ضاحلية 
ل�ثيلني  وجممعا  يوميا  برميل  األ��ف   300
متوافقة  بتكلفة  �ضنويا  طن  مليون  بطاقة 
ت�ضعة  نحو  عند  ال�ضابقة  التقديرات  م��ع 

مليارات دوالر.
البيئة  ح��م��اي��ة  وزارة  م��واف��ق��ة  اأن  ي��ذك��ر 
امل�ضروع  اأن  تعنيان  الفنية  وامل��راج��ع��ة 
من  النهائية  للموافقة  فنيا  موؤه�  اأ�ضبح 
اللجنة الوطنية للتنمية واالإ�ض�ح، وجلنة 
التنمية واالإ�ض�ح هي اأعلى هيئة للتخطيط 
االقت�ضادي يف ال�ضني، وقال امل�ضوؤول: اإن 
امل�ضروع متلك فيه جمموعة �ضينوبك ح�ضة 
تبلغ 50 يف املئة لكن من املرجح اأن تقتن�س 
الكويت �ضريكا اأجنبيا ثانيا و ثالثا لتمويل 

م�ضرتك مبجرد �ضمان املوافقة النهائية.
والكويت  اليابان  اتفقت  ثانية،  جهة  م��ن 
ال�ضلمي  اال���ض��ت��خ��دام  يف  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى 
يف  الكهرباء  توليد  يف  ال��ن��ووي��ة  للطاقة 
ب�ضفقات  ال��ت��وق��ع��ات  ي��زي��د  مم��ا  ال��ك��وي��ت 
االتفاق  ويهدف  يابانية،  ل�ضركات  مربحة 

اإىل تبادل املعلومات واخلرات.
ال�ضعودّية  اأرامكو  اأعلنت  ال�ضعودية  ويف 
قرارها لبناء م�ضفاة جديدة يف مدينة ينبع 
للمملكة  الغربي  ال�ضاحل  على  ال�ضناعّية، 
من  وينبع هي واحدة  ال�ضعودية،  العربية 
يف  االأ�ضا�ضية  الث�ث  ال�ضناعية  املناطق 
ال�ضعودية وفيها الكثري من م�ضايف النفط، 
وامل�ضانع البرتوكيماوية ومعامل �ضناعية 
�ضي  �ضركة"ريد  م�ضفاة  و�ضتنتج  اأخ��رى. 
من  برميل   400،000 ريفاينينغ"اجلديدة 
 2014 من  ابتداًء  اليوم  يف  الثقيل  اخل��ام 

وهو تاريخ بدء عملها. 
و"اآر  ال�ضعودية  اأرام��ك��و  �ضركتا  اأع��ل��ن��ت 
عقد  وقعتا  قد  اأنهما  ال�ضعودية  ليكيد"يف 
لهذه  االأم���د  ط��وي��ل  بالهيدروجني  مت��وي��ٍن 
امل�ضفاة اجلديدة. وبناًء ل�ضروط هذا العقد، 
ال�ضعودية  ليكيد"يف  �ضركة"اآر  �ضت�ضتثمر 
يف  اأم��ريك��ي  دوالر  مليون   450 م��ن  اأك��رث 
وحدتّي اإنتاج هيدروجني �ضخمتني، بطاقٍة 
اإنتاجيٍة اإجمالّية من 262 مليون قدم مكّعب 

يف اليوم.
اأول  دبي  تت�ضلم  اأن  املتوقع  من  قطر  ويف 
وق��ت الحق  امل�����ض��ال يف  ال��غ��از  م��ن  �ضحنة 
الغاز  ناقلة  العام اجلاري، حيث ر�ضت  من 
وو�ضلت  ق��ط��ر،  يف  ل��ف��ان  راأ����س  ميناء  يف 
للغاز  ج���والر  ل�ضركة  اململوكة  ال�ضاحنة 
ميناء  اإىل  امل���ح���دودة  امل�����ض��ال  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
الغاز  الناقلة  اأن حتمل  لفان، واملقرر  راأ�س 
الطبيعي امل�ضال من قطر اإىل دبي يف وقت 
الحق من العام اجلاري، و�ضتمد قطر اإمارة 
اأ�ضهر  خ���ل  امل�ضال  الطبيعي  بالغاز  دب��ي 

ال�ضيف بدءًا من 2011.

تقرير للطاقة: وسائل استهالك مصادر الطاقة 
تحدد مستوى االنتشار ومرونة الطلب

الحظ تقرير للطاقة أن معايير وآليات استخدام مصادر الطاقة التقليدية كانت والزالت أكثر سهولة وسرعة في االستكشاف واإلنتاج والنقل والتوزيع واالستخدام في كل 
مكان وتحتاج عمليات التوسع وزيادة اإلنتاج مزيدًا من التركيز واألبحاث على مناطق تتعزز بها مصادر الطاقة التقليدية. وأشار التقرير الذي تصدره شركة نفط الهالل إلى 
ان هنالك تركيزًا معينًا على االستثمارات لدى مكونات القطاع مع بقاء االهتمام والتركيز الحكومي مستمرا، لتعمل هذه العوامل مجتمعة على استمرار حالة الدوران واإلنتاج 
واالستهالك بسرعة وبسهولة ومن دون معوقات طالما بقيت هناك مصادر للطاقة التقليدية يمكن استخراجها سواء كانت من النفط أم الغاز أم الفحم. 

الشارقة/ خاص بالمدى االقتصادي
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باريس/ وكاالت
الفقر  يف  وت�����راج�����ع  دائ�������م  من����و  م����ع 
وا������ض�����ت�����ث�����م�����ارات اج����ن����ب����ي����ة، ب���ات���ت 
ت����راه����ن على  ال���غ���رب���ي���ة  ال����درا�����ض����ات 
افريقيا  يف  ح�ضول"معجزة"اقت�ضادية 
اقت�ضاديني  اآراء  ذلك  مع  حيالها  تباينت 

اأفارقة.
ومنذ بداية عام الفني، ت�ضهد القارة االفقر 
فبعد  اقت�ضادية حقيقية.  دفعة  العامل  يف 
تباطوؤ ق�ضري االمد ب�ضبب االزمة العاملية، 
من  بدءًا  جمددا  النمو  يتحرك  ان  يتوقع 
هذه ال�ضنة بوترية ثابتة تقرتب من %5.

اال�ضت�ضاري"ماكينزي  املجل�س  واعتر 
ان  موؤخرًا  ن�ضر  تقرير  كومباين"يف  اند 
يعد"�ضلبا"،  االقت�ضادي  النهو�س  هذا 
ي��وؤك��د وا�ضعو  اأي�����ض��ًا،  ذل��ك  م��ن  واف�ضل 
يف  النمو  يف  الت�ضارع  ان"هذا  التقرير 
ف��ق��ط اىل  ي��ع��زى  ان  اف��ري��ق��ي��ا ال مي��ك��ن 

طفرة املوارد الطبيعية".
واكد عبد الله دياغني من كون�ضور�ضيوم 
يف  واالجتماعية  االقت�ضادية  االب��ح��اث 
امل���واد االول��ي��ة مل  داكار"ان ع��دم وج��ود 
فا�ضو  بوركينا  او  م��ايل  مثل  دوال  مينع 

من ت�ضجيل معدالت منو جيدة".
يف  االق��ت�����ض��ادي  موت�ضا  ب��ون��غ��اين  لكن 
التجارية  ال�ضيا�ضة  مركز"�ضرتاتيجيات 
وال�ضناعية"، وهو معهد جنوب افريقي 
ل���ب��ح��اث، ي���رى ان ����ض���ادرات امل����وارد 
للنمو  الرئي�س  املحرك  تبقى  الطبيعية 
ال���ذي يجعله  اف��ري��ق��ي��ا، وه���و االم���ر  يف 

اكرث"ه�ضا�ضة".
دفعت  الطفرة  هذه  فان  ح��ال،  اأي��ة  وعلى 
بكبري االقت�ضاديني يف موؤ�ض�ضة غولدمان 
يف  ال��ت�����ض��اوؤل  اىل  اون��ي��ل  جيم  �ضاك�س 
كانت  اذا  عما  تاميز  فاينن�ضال  �ضحيفة 
املحرك  ت�ضكل  ال��ت��ي  االف��ري��ق��ي��ة  ال����دول 

جنوب  م��ث��ل  ال���ق���ارة،  يف  االق��ت�����ض��ادي 
افريقيا ونيجرييا وم�ضر، ميكن ان تن�ضم 
النا�ضئة الكرى يف  الدول  اىل جمموعة 
ت�ضتند  التوقعات  هذه  لكن   2050 حلول 
كلها اىل �ضل�ضلة �ضروط ال ميكن جتاهلها: 
�ضفحة  تطوي  ان  ال�ضوداء  القارة  فعلى 
ال�ضيا�ضي  اال�ضتقرار  وع��دم  ال��ن��زاع��ات 

واالوبئة والف�ضاد املتف�ضي.
وقال بونغاين موت�ضا �ضاخرا"انها عقبات 
ذلك  يف  قريبا"وايده  ل�زالة  قابلة  غري 
االبحاث  معهد  من  وانت�ضيكون  ليونارد 
يف  ال�ضيا�ضي  االقت�ضاد  يف  االختبارية 
كوتونو م�ضيفا"ان التحدي الذي ي�ضكله 
احلكم الر�ضيد ال يزال كام�"، وخ�ضو�ضا 
يف الدول التي تثري فيها الرثوة النفطية 

االطماع.
تبقى  االقت�ضادي،  التو�ضع  ع��دا  وفيما 
ان  ذل��ك  حا�ضمة،  م�ضاألة  التنمية  م�ضاألة 

اأي�ضًا  هنا  متي�ن  جامعيتني  درا�ضتني 
بداآ  ق��د  وال��ت��ف��اوت  الفقر  ان  اظ��ه��ار  اىل 
اك��د ماك�ضيم  ب��ال��رتاج��ع. وه��ك��ذا  اخ���ريا 
�ضاال-اي-مارتن  وكزافييه  بينكوف�ضكي 
احدى  و�ضعا  امريكيان  جامعيان  وهما 
تقول  التي  الفكرة  الدرا�ضتني"ان  هاتني 

ان افريقيا ال تخف�س الفقر خاطئة".
طبقات  ظهور  �ضي�ضجع  التح�ضن  وه��ذا 
يونغ  ال��وي��ن  وي��ق��ول  افريقية.  و�ضطى 
من"لندن �ضكول اوف ايكونوميك�س"من 
النمو  ب�ضاأن"معجزة  درا�ضته  يف  جهته 
العائلي  اال���ض��ت��ه���ك  االفريقي":"ان 
ال�ضحراء  جنوب  افريقيا  يف  احلقيقي 
ينمو بنحو 3.3% �ضنويا"، اي اكرث مما 

توقعته االح�ضاءات الر�ضمية.
ن�ضبية  على  �ضدد  موت�ضا  بونغاين  لكن 
ال  االف��ري��ق��ي  ال��ن��م��و  قائ�:"ان  االم����ور 
يتحدثون  ال���ت���ي  ب��اال���ض��ت��دام��ة  ي��ت�����ض��م 

الغذائية  االزم����ة  ت�ضببت  ف��ق��د  عنها"، 
ال�ضنوات  يف  واالق��ت�����ض��ادي��ة  وامل��ال��ي��ة 
االخ���رية يف زي���ادة ال��ت��ف��اوت م��ن جديد 
وبداية"تبخر"الطبقة الو�ضطى النا�ضئة.

ويرى هذا االقت�ضادي اجلنوب افريقي ان 
احلكومات املحلية تنق�ضها �ضرتاتيجيات 
اقت�ضادية جلعل التو�ضع دائما، وان غياب 
رئي�ضيا  عائقا  يعد  الب�ضري  ال��راأ���ض��م��ال 
الذي  التحتية  البنى  ق�ضور  �ضاأن  �ضاأنه 
التنمية"،  ام��ام  احلقيقية  ي�ضكل"العقبة 

كما قال ليونارد وانت�ضيكون.
م���ن ج��ه��ة اخ�����رى، وب��ح�����ض��ب ع��ب��د الله 
يزال"كثيفا"،  ال  ال��ف��ق��ر  ف���ان  دي��اغ��ن��ي، 
وتراجعه االخري لي�س كبريا، الن"النمو 
او  ال��ك��ون��غ��و  م��ث��ل  النفطية  ال����دول  يف 
قليلة  فئة  ل�ضالح  اك��رث  مييل  ال��غ��اب��ون، 
اىل  ي���وؤدي  وب��ال��ت��ايل  ال�ضكان  م��ن  ج��دا 

تعميق التفاوت".

مصادر: أفقر قارة في العالم مقبلة على معجزة اقتصادية

باريس/ وكاالت
متجر متخ�ض�س يف العطور وم�ضتح�ضرات 
التجميل داخل املركز التجاري يف �ضاحية 
انتعا�ضًا  ي�ضهد  باري�س  �ضمال  دني�س  �ضان 
يف اإطار موجة رواج لطائفة من املنتجات 
رجال  لبع�س  ث��روات  حتقيق  يف  �ضاهمت 
ر�ضد  يف  امل��اه��ري��ن  الفرن�ضيني  االع��م��ال 

اجتاهات ال�ضوق.
قطاع  يحققه  ال��ذي  النمو  هو  هنا  االجت��اه 

املنتجات )احل�ل(.
وت�����ض��ه��د ه���ذه امل��ن��ت��ج��ات احل��ا���ض��ل��ة على 
�ضهادات بخلوها من الكحول اأو اأي دهون 
متزايدًا  طلبًا  اال�ض�مية  ال�ضريعة  حترمها 
اليورو  مبليارات  حجمها  يقدر  �ضوق  يف 
املئة  يف  ع�ضرة  اىل  ت�ضل  بن�ضبة  وت��زي��د 
�ضابة  �ضيبوين  جافيت  �ضاندرين  �ضنويًا. 
م��ن اجل��ي��ل اجل��دي��د م��ن اأ���ض��ح��اب االعمال 
الذين ي�ضعون ال�ضتغ�ل فر�ضة  يف فرن�ضا 
يف  م�ضلمة  جالية  اأك��ر  تتيحها  اقت�ضادية 
غرب اأوروبا. وقررت �ضاندرين املتخ�ض�ضة 
ع�مة  تاأ�ضي�س  التجميل  م�ضتح�ضرات  يف 
احل�ل  التجميل  ملنتجات  جديدة  جتارية 
با�ضم"جمال"يف اأعقاب زيارة ملاليزيا التي 

يغلب امل�ضلمون على مواطنيها.
وق���������ال���������ت ��������ض�������ان�������دري�������ن ج����اف����ي����ت 
ويف  ف��رن�����ض��ا  يف  �ضيبوين:"امل�ضلمون 
به  و�ضموا  ما  كل  مع  وخ�ضو�ضا  اأوروب��ا 
حاجة  يف  املا�ضية  الع�ضر  ال�ضنوات  يف 
هذا  يتحقق  اأن  وميكن  للت�ضجيع.  �ضديدة 
اأي�ضًا من خ�ل م�ضتح�ضرات التجميل التي 
تنا�ضبهم، وكما راأينا مع ال�ضود واملتحدرين 
من اأ�ضول خمتلطة..نف�س ال�ضيء ب�ضرتهم 
حتتاج اىل ذلك، لكن هناك اأي�ضًا احتياجات 
عدم  وينبغي  وخ�ضو�ضية  حميمية  اأك��رث 

جتاهلها".
التي  التجميل  م�ضتح�ضرات  وح�ضلت 
التجارية"جمال"التي  ال��ع���م��ة  حت��م��ل 
م�ضجد  من  �ضهادة  على  �ضاندرين  تنتجتها 
ال�ضريعة  الح��ك��ام  مطابقة  ب��اأن��ه��ا  ب��اري�����س 
امل�ضجد  من  مفت�ضون  وي��زور  اال�ض�مية، 

املكونات  لفح�س  �ضنويًا  مرتني  م�ضنعها 
التي ت�ضتخدم يف االنتاج.

كاال:  ب��ن  امي���ان  التجميل  خ��ب��رية  وق��ال��ت 
هو  دني�س  �ضان  يف  متلكه  الذي  املتجر  ان 
ملنتجات"جمال"وان  الوحيد  البيع  مركز 
زبوناتها ال يرتددن يف ال�ضراء عند علمهن 
من  ���ض��ه��ادة  ع��ل��ى  حا�ضلة  امل��ن��ت��ج��ات  ب���اأن 

م�ضجد باري�س باأنها ح�ل.
يف  �ضيبوي  جافيت  ���ض��ان��دري��ن  وحت���اول 
�ض��ضل  اح��دى  مع  االتفاق  احل��ايل  الوقت 
على  الراقية  االح��ي��اء  يف  الكبرية  املتاجر 
ع�متها  حت��م��ل  ال��ت��ي  امل��ن��ت��ج��ات  ت�ضويق 
اأ�ضل  التجارية. وقالت زبونة فرن�ضية من 
ك��اال تدعى  ب��ن  ج��زائ��ري يف متجر امي���ان 
التجميل  م�ضتح�ضرات  ان  زاويل:  ليلى 
مواد  على  حتتوي  ال  باأنها  تتميز  احل���ل 
كيماوية وال كحول ع�وة على اأنها مطابقة 
الأحكام ال�ضريعة. ويف باري�س داخل مكتب 
وكالة �ضولب�س للت�ضويق املنتجات اخلا�ضة 
باجلماعات العرقية يف باري�س اأو�ضح ر�ضم 
بياين على �ضا�ضة كمبيوتر اىل منو وطلب 

متزايد على املنتجات احل�ل.
وقال عبا�س بندايل الع�ضو املنتدب لوكالة 
هي  احل����ل  م��ن��ت��ج��ات  �ضولي�س:"اليوم 
اللحوم  الغذائية.  امل��واد  قطاع  يف  الغالبة 
واالطعمة  املحفوظة  وال��ل��ح��وم  ال��ط��ازج��ة 
يتعلق  م��ا  وك��ل  احل�ضاء  واأن����واع  املطهية 
ما  تطورًا  اأي�ضًا  ن�حظ  ولكننا  بالطعام، 
قطاعات  يف  ال�ضيء  بع�س  هام�ضيًا  زال 
التجميل  م�ضتح�ضرات  �ضيما  ال  اأخ���رى 

واأي�ضًا املنتجات الطبية".
مطاعم"كويك"للوجبات  �ضل�ضلة  واأعلنت 
اأن  ال�ضريعة يف فرن�ضا يف االآونة االأخرية 
22 من فروعها يف الب�د �ضتخ�ض�س لبيع 
االطعمة احل���ل، واأث��ار ذلك االع���ن قدرًا 

من اجلدل يف فرن�ضا.
فيها  يعي�س  التي  فرن�ضا  ان  بندايل:  وقال 
اأوروب���ا  اأك��ر ع��دد م��ن امل�ضلمني يف غ��رب 
حمتمل  م�ضتهلك  م�يني  خم�ضة  زه��اء  بها 

للمنتجات احل�ل.

مستحضرات التجميل )الحالل( 
في فرنسا تتحدى الركود

توقعات بزيادة النمو االقتصادي في أوروبا 
العام الجاري

43 مليون فقير في الواليات المتحدة عام 2009

برلني/ وكاالت
رفعت املفو�ضية االأوروبية �ضقف توقعاتها 
ل��ل��ن��م��و االق��ت�����ض��ادي يف ب���ل���دان االحت����اد 
بعد"النمو  احل�����ايل،  ال���ع���ام  االأوروب�������ي 
الربع  يف  حتقق  ال���ذي  القوي"امللحوظ 

الثاين. 
وتتوقع املفو�ضية االآن حتقيق منو بن�ضبة 
التقدير  اأن كان  1.8 % يف عام 2010 بعد 
يبلغ 1 % فقط، وبن�ضبة 1.7 % يف منطقة 
اأن  امل��ك��ون��ة م��ن 16 ع�����ض��وا، بعد  ال��ي��ورو 
لكن   ،%  0.9 بن�ضبة  من���وا  ت��ت��وق��ع  ك��ان��ت 
املفو�ضية اأ�ضافت اأن االنتعا�س يظل ه�ضا، 
وقالت اإن التنمية يف الدول االأع�ضاء"غري 

متوازنة". 
وتتوقع املفو�ضية اأن ت�ضل ن�ضبة الت�ضخم 
االأوروب����ي،  االحت���اد  دول  يف   %  1.8 اإىل 

واإىل 1.4 % يف منطقة اليورو. 
يتوقع  يزال  ال  حني  املفو�ضية:"يف  وقالت 
حت�����ض��ن م��ع��ت��دل يف ال��ن�����ض��ف ال���ث���اين من 
ال�����ض��ن��ة، ه��ن��اك حت�����ض��ن ط��ف��ي��ف ح���دث يف 
بالتوقعات  ال�ضنة، مقارنة  االأول من  الربع 
اخلا�ضة بف�ضل الربيع، نظرا لبع�س الزخم 

امل�ضتمد من الربع الثاين".
باإح�ضاءات  املتخ�ض�ضة  الوكالة  واقامت 
على  توقعاتها  )ي��ورو���ض��ت��ات(  املفو�ضية 
من  ب�ضبعة  اخل��ا���ض��ة  ال��ت��وق��ع��ات  ا���ض��ا���س 

اأكر اقت�ضادات اأوروبا يف املانيا وفرن�ضا 
وهولندا  وا�ضبانيا  وايطاليا  وبريطانيا 
 %  80 ن��ح��و  م��ع��ا  ت�ضكل  ال��ت��ي  وب��ول��ن��دا، 
االحتاد  يف  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن 

االأوروبي. 
الدول  يف  النمو  توقعات  الوكالة  ورفعت 
ال�ضبع، مع اعادة النظر يف الو�ضع االأملاين 
االأملاين  االقت�ضاد  منا  اأن  بعد  االقت�ضادي 
بن�ضبة 2.2 % يف الربع الثاين من العام اأي 

باأ�ضرع معدل له منذ اأكرث من 20 عاما. 
ويف �ضهر اأيار املا�ضي، كان يتوقع ان ينمو 
العام،  االأملاين بن�ضبة 1.2 %هذا  االقت�ضاد 

اأما االآن فيتوقع اأن ينمو بن�ضبة 3.4 %.

واشنطن/ وكاالت
كل  من  واح��دا  اأن  ل�ح�ضاء  االأمريكي  املجل�س  اأرق��ام  او�ضحت 

�ضبعة اأمريكيني يعي�س يف فقر.
قد  فقر  يف  يعي�ضون  الذين  االأمريكيني  عدد  اأن  م�ضوؤولون  واأك��د 
ازداد مبا يقرب من اأربعة م�يني ما بني عامي 2008 اإىل 2009، 

لي�ضل اإىل 43.6 مليون �ضخ�س.
كانت  اإذا  فقرية  العائلة  تعد  االإح�ضاء،  جمل�س  لت�ضنيف  ووفقا 
اأفراد وتعي�س على اقل من 21954 دوالرا يف  اأربعة  تتكون من 

العام.
اال�ضتي�ء  بينما و�ضلت حاالت  االرقام،  االإع�ن عن هذه  وياأتي 
على املنازل التي يتعرث ا�ضحابها يف ال�ضداد اإىل اأعلى م�ضتويات 

لها يف اآب املا�ضي، وذلك منذ بداية اأزمة الرهن العقاري.
اآب  يف  عقار  األف   95 من  اأكرث  االأمريكية  البنوك  ا�ضتعادت  وقد 

بزيادة مقدارها 3 يف املئة عن متوز.
43 مليون فقري

على  بيانية  اح�ضائيات  تعد  التي  تراك"،  �ضركة"ريلتي  وتقول 
التي  العقارات  عدد  اإن  املتحدة،  الواليات  يف  الوطني  امل�ضتوى 
متت ا�ضتعادتها يزيد بن�ضبة 25 يف املئة عما متت ا�ضتعادته يف 
معدل  اأن  اإىل  كذلك  االإح�ضاء  جمل�س  اأرق��ام  وت�ضري   .2009 اآب 
الفقر يف الواليات املتحدة ارتفع من 13.2 يف املئة يف عام 2008 

اإىل 14.3 يف املئة يف 2009.

ووفقا ل�ح�ضائيات فقد ارتفع عدد الفقراء يف الواليات املتحدة 
من 39.8 مليون عام 2008 اإىل 43.6 مليون عام 2009.

بعد  االأول  العام  يغطي  ال��ذي  االإح�ضاء،  جمل�س  تقرير  وي�ضري 
اأن  اإىل  ال�ضلطة،  اإىل  اأوب��ام��ا  ب��اراك  االأمريكي  الرئي�س  و�ضول 
االأمريكيني من اأ�ضول اآ�ضيوية هم االأكرث غنى بينما ال�ضود االأكرث 
هذا  اإن  كلمة  يف  اوب��ام��ا  ب��اراك  االمريكي  الرئي�س  وق��ال  فقرا. 

التقرير يو�ضح اإىل اأي مدى كان عام 2009 قا�ضيا.

األكبر من نوعه
ويعد عدد الفقراء يف الواليات املتحدة لعام 2009 هو االأكر من 
نوعه خ�ل 51 عاما، وهي الفرتة التي ظلت احلكومة االأمريكية 

تن�ضر فيها تلك التقديرات.
بداية  منذ  الفقر  معدالت  يف  كبرية  زي��ادة  االرق��ام  تلك  وعك�ضت 
الركود االقت�ضادي يف الواليات املتحدة يف كانون االأول 2007.

و�ضط  ارتفعت  قد  الفقر  ن�ضبة  اأن  اإىل  االح�ضائيات  اأ�ضارت  كما 
االأمريكيني الذين هم يف �ضن العمل )18 اإىل 65 عاما( من 11.7 
اأعلى  وهو   ،2009 عام  املئة  يف   12.9 اإىل   2008 عام  املئة  يف 

معدل بني هذه الفئة العمرية منذ ال�ضتينيات من القرن املا�ضي.
ال  ال��ذي��ن  االأمريكيني  ع��دد  اأن  كذلك  االإح�����ض��اء  جمل�س  واأو���ض��ح 
يتمتعون بتاأمني �ضحي ارتفع بنحو 4.4 مليون �ضخ�س من عام 

2008 اإىل 2009.
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بكين/ )رويترز( 
ال�ضعب  بنك  م�ضت�ضار  داوك���وي  يل  ق��ال   
لن  ب�������ده  ان  ال�����ض��ي��ن��ي:  )امل�����رك�����زي( 
ال��ي��اب��ان يف  ال���ذي ارتكبته  ت��ك��رر اخل��ط��اأ 
بال�ضعود  لعملتها  بال�ضماح  الثمانينيات 

ا�ضتجابة ل�ضغوط اأجنبية.
بجامعة  االق��ت�����ض��اد  ا���ض��ت��اذ  يل  واأ���ض��اف 
الدول  حم��اوالت  ان  بكني  يف  ت�ضينجوا 
اليوان  ب�ضاأن  ال�ضني  ذراع  يل  االخ���رى 

مازالت يف بدايتها.
وتابع: ان �ضعر ال�ضرف لي�س �ضوى واحد 
ال�ضني  اأن ت�ضتغلها  اأدوات عدة ميكن  من 
لتعديل هيكل اقت�ضادها وخف�س الفائ�س 
ال�ضني  اأن  اذ  اخل��ارج��ي��ة  امل��دف��وع��ات  يف 
لتعزيز  كبرية  فر�ضة  لديها  كبرية  كدولة 

الطلب املحلي.
وقال يل لرويرتز:"لذلك مل يعد �ضروريا 
جتاريا  فائ�ضا  حتقق  اأن  لل�ضني  بالن�ضبة 
ميكننا  اليوان.  �ضعر  رفع  خ�ل  من  فقط 
بزيادة  التجاري  هيكلنا  حت�ضني  اأي�ضًا 

الواردات وهو ما نفعله حاليا."
الفائ�س  ن�����ض��ب��ة  ت��ق��ل  اأن  امل���رج���ح  وم���ن 
ال�ضيني  اجل��اري��ة  امل��ع��ام���ت  م��ي��زان  يف 
ن�ضف  ع��ن  االج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  اىل 
م�ضتوى الذروة الذي بلغه يف 2007 عند 

11 باملئة.
يف  االقت�ضادية  االو���ض��اع  ان  واأو���ض��ح 
يف  عليه  كانت  عما  تختلف  اليوم  ال�ضني 

اليابان عام 1985.
اليابان  تو�ضلت  بعدما  بقوة  الني  و�ضعد 
التفاقية  ال��ك��رى  االق��ت�����ض��ادي��ة  وال����دول 
منتظم  تراجع  الح��داث   1985 يف  ب���زا 
يف الدوالر خلف�س عجز �ضخم يف ميزان 

املعام�ت اجلارية االمريكي.
مل�حقة  اليابان  على  االم��وال  تدفق  ومع 
النقدية  ال�����ض��ي��ا���ض��ة  اأدت  ال����ني  ���ض��ع��ود 
اال�ضول  اأ�ضعار  يف  فقاعة  اىل  املرتاخية 
اأدى  ما  الت�ضعينيات  مطلع  يف  انفجرت 
الركود  م��ن  عقدين  يف  ال��ي��اب��ان  ل��دخ��ول 

االقت�ضادي ومعركة مازالت م�ضتمرة �ضد 
الت�ضخم.

م�ضلك  ت�ضلك  ل��ن  يل"ال�ضني  واأ����ض���اف 
ب�ضاأن  االجنبي  لل�ضغط  وتر�ضخ  اليابان 

�ضعر �ضرف اليوان."
وح����ث امل�����ض��رع��ني االم���ري���ك���ي���ني ال��ذي��ن 
يبحثون �ضن ت�ضريع ملعاقبة ال�ضني ب�ضبب 
ما يعترونه �ضعر �ضرف منخف�س ب�ضكل 
اللوم  توجيه  عدم  على  لليوان  عادل  غري 

لبكني ب�ضبب �ضعر ال�ضرف.
تويل  اأن  املتحدة  ال��والي��ات  وقال:"على 

ماذا  ه��ي،  مل�ضاكلها  االه��ت��م��ام  م��ن  م��زي��دا 
فعلت الواليات املتحدة عندما كنا نخف�س 

فائ�ضنا التجاري؟
اىل ذلك قال باحثون اقت�ضاديون �ضينيون 
اإنه ال يجب لوم بكني ب�ضبب ال�ضعاب التي 
مير بها االقت�ضاد االأمريكي ح�ضبما ذكرت 

و�ضائل اإع�م �ضينية.
وتاأتي هذه الت�ضريحات ردا على �ضكويني 
تقدمت بهما الواليات املتحدة اإىل منظمة 

التجارة العاملية �ضد ال�ضني.
التي  بالقيود  االأوىل  ال�ضكوى  وتتعلق 

االأمريكية  ال�ضركات  على  بكني  تفر�ضها 
العاملة يف جمال بطاقات ال�ضحب البنكية 
والراغبة يف دخول هذا املجال يف ال�ضني، 
التي  ب��ال��ر���ض��وم  ال��ث��ان��ي��ة  تتعلق  بينما 
الواليات  واردات  على  ال�ضني  تفر�ضها 

املتحدة من ال�ضلب.
وق����ال ه���و ج��ي��ان��ق��او م��دي��ر االأك��ادمي��ي��ة 
والتجارة  االقت�ضادي  للتعاون  ال�ضينية 
ل���وزارة  تابعة  موؤ�ض�ضة  وه��ي  ال��دول��ي��ة، 
ديلي"الناطقة  ل�ضحيفة"�ضاينا  التجارة، 
الت�ضرفات  االنكليزية:"اإن  ب��ال��ل��غ��ة 

واالنتقادات �ضد ال�ضني ال معنى لها".
الرئي�س  اإدارة  اأن  ج��ي��ان��ق��او  واأ����ض���اف 
ال�ضني  اوباما"جعلت  ب���اراك  االأم��ري��ك��ي 
قبيل  ال��ن��اخ��ب��ني  فداء"ال�ضعاد  ك��ب�����س 
للكونغر�س  الن�ضفي  التجديد  انتخابات 

املقررة يف ت�ضرين الثاين املقبل.
تيموثي  االأمريكي  اخل��زان��ة  وزي��ر  وك��ان 
جيثرن قد تعهد بدعوة بقية القوى الدولية 
لل�ضغط على ال�ضني لتطبيق اإ�ض�ح على 

عملتها و�ضيا�ضاتها التجارية.
اأن البنك املركزي ال�ضيني اعلن يف  يذكر 
الب�د  عملة  �ضيدع  اأن��ه  املا�ضي  ح��زي��ران 
ارتفعت  حيث  بحرية،  تتذبذب  )اليوان( 
العديد  لكن  بنحو 1.53،  الوقت  ذلك  منذ 
مقيم  اليوان  اأن  ي��رون  االقت�ضاديني  من 
يف   40 بزهاء  احلقيقية  قيمته  من  باأقل 

املئة.
احلكومة  اأن  جيانقاو  ي��رى  ناحيته  م��ن 
لليوان  ال�����ض��م��اح  ت�ضتطيع  ال  ال�ضينية 
ب�ضبب  الوترية  هذه  من  اأ�ضرع  باالرتفاع 

الو�ضع االقت�ضادي للب�د.
مركز  يف  االقت�ضادية  م��ون��ان  ره��ان  اأم��ا 
وا�ضنطن  اإن  فقالت:  للمعلومات  الدولة 
ح�ضلت على منافع اأكر من ال�ضني ب�ضبب 

الع�قة امل�ضرتكة بني اجلانبني.
املتحدة  ال��والي��ات  اأن  م��ون��ان:  واأ�ضافت 
قيمة  ه��ب��وط  م��ن  اال���ض��ت��ف��ادة  ا�ضتطاعت 
على  املهيمن  عملتها  و�ضع  من  ال���دوالر، 

املعام�ت املالية العاملية.
قد  وبكني  وا�ضنطن  بني  التوتر  اأن  يذكر 
املا�ضية،  القليلة  االأ�ضابيع  خ���ل  ازداد 
اأن  م��ن  املتحدة  ال��والي��ات  ا�ضتكت  حيث 
اليوان  عملتها  قيمة  على  حتافظ  ال�ضني 

منخف�ضة ب�ضكل"م�ضطنع".
فان  ال��ت��ج��ارة،  منظمة  ل��ق��وان��ني  ووف��ق��ا 
بامكان الواليات املتحدة اأن تطلب ت�ضكيل 
تقدمت  التي  لل�ضكاوى  ل��ضتماع  جلنتني 
اإىل  التو�ضل  الطرفان  ي�ضتطع  مل  اإذا  بها 

حل خ�ل 60 يوما.

مسؤول: الصين لن تسير على خطى اليابان في ما يتعلق بسعر الصرف

دبي/ وكاالت
 اأع������رب ع����دد م���ن خ�����راء ال��ن��ف��ط عن 
ملنظمة  املقبل  االجتماع  ب��اأن  توقعاتهم 
للبرتول"اأوبك"،  امل�������ض���درة  ال������دول 
وقت  يف  فيينا  النم�ضاوية  بالعا�ضمة 
الحق من ت�ضرين االأول املقبل، لن ي�ضهد 
تغيريًا يف �ضيا�ضتها يف ما يتعلق بزيادة 

اأو تخفي�س االإنتاج.
ال�ضوق"ال  م��وؤ���ض��رات  اأن  اخل���راء  وع��ّد 
ت��ق��دم ح��اف��زًا الأوب���ك م��ن اأج���ل التغيري، 
كون اأ�ضعار النفط اخلام ال تزال تتحرك 
اآب  وحتى  املا�ضي  العام  منت�ضف  منذ 
دوالرا  و85   65 نطاق  �ضمن  املا�ضي، 
للرميل، وهو ما ال ي�ضتدعي تغيريًا يف 

�ضيا�ضة املنظمة."
وقال خبري النفط الكويتي، خالد بودي، 
ل��ضت�ضارات"اإن  مكتب"االأفق  رئي�س 
اإال  احل��دود  هذه  تتعد  النفط"مل  اأ�ضعار 
االأو�ضاع  يعك�س  ما  حم���دودة،  لفرتات 
اأوروب������ا  ال�������ض���ائ���دة يف  االق��ت�����ض��ادي��ة 
والواليات املتحدة االأمريكية، جراء عدم 
موؤ�ضراتهما  يف  ملحوظ  حت�ضن  حدوث 

االقت�ضادية." واأ�ضاف اخلبري الكويتي: 
اأن معدالت البطالة ال تزال �ضمن حدود 
ال���10 % يف ال��دول الغربية، كما ال تزال 
االق��ت�����ض��ادي تعك�س  ال��ن��م��و  م��وؤ���ض��رات 
ونقطتني  نقطة  ب��ني  ي����رتاوح  ت��ب��اط��وؤًا 
مئويتني، اأي ما يقل عما كان متوقعا باأن 
الواليات  يف  االقت�ضادي  النمو  يتجاوز 
العام  املئة  يف  ث�ثة  واأوروب���ا  املتحدة 
نقلت  ما  ب��ودي، بح�ضب  احل��ايل. وراأى 
اأن  الكويتية"كونا"،  االأن���ب���اء  وك��ال��ة 
ظل  يف  احلالية"مقبولة"،  النفط  اأ�ضعار 
االأو�ضاع االقت�ضادية ال�ضائدة يف العامل، 
اأن يتجاوز �ضعر برميل النفط  م�ضتبعدًا 
80 دوالرًا، بل اأن ي�ضتمر على ذلك لفرتة 
طويلة، ما مل يتح�ضن النمو االقت�ضادي 
يف اأوروبا. وو�ضف اأ�ضعار النفط اخلام 
النفط  اإنتاج  حاليًا"مع  باأنها"متوازنة 
البالغ قرابة 86 مليون برميل يوميًا، اأي 
يعني  ما  النفط،  على  الطلب  تعادل  اأنها 
االأ�ضواق،  يف  مقلق  فائ�س  وج��ود  ع��دم 
االإنتاج  م�ضتويات  على  املحافظة  واأن 
النفط  اأ�ضواق  اأو�ضاع  تنا�ضب  احلالية 

ال�ضائدة.
النفط  اأ�ضعار  انخفا�س  ع��دم  اأن  واأك���د 
للرميل  دوالرًا   70 دون  م����ا  اإىل 
يعد"مقبوال"بالن�ضبة لدول اأوبك، و�ضدد 
على"غياب املرر"ملحاولة خف�س االإنتاج 

يف ظل م�ضتويات االأ�ضعار احلالية.
حممد  النفطي  اخل��ب��ري  ق��ال  جهته،  م��ن 
منذ  جن��اح��ًا  حققت  اأوب���ك  اإن  ال�ضطي: 
ما  �ضحب  خ���ل  م��ن  اجل��زائ��ر،  اجتماع 
من  يوميًا  برميل  مليون   4.2 م��ق��داره 
اأيلول  يف  االإن��ت��اج  م�ضتوى  من  ال�ضوق 
االأع�ضاء  ال���دول  اإن��ت��اج  لي�ضل   ،2008
مليون   24.845 اإىل  العراق،  عدا  ال�11 

برميل يوميًا.
داعمًا  االأ�ضعار كان  اأن حت�ضن  واأ�ضاف: 
لل�ضعر امل�ضتهدف من قبل املنظمة البالغ 
الذي  ل��ل��رم��ي��ل،  دوالرًا   75 متو�ضطه 
يف  قبواًل  ولقي  ال�ضعودية،  عنه  ع��رت 
ذلك"حدث  ب��اأن  علمًا  النفطية،  ال�ضوق 
بع�س  ال���ت���زام  ن�ضبة  ان��خ��ف��ا���س  ب��رغ��م 
يتعلق  م��ا  يف  للنفط  امل�����ض��درة  ال��ب��ل��دان 

بال�ضقف االإنتاجي."

خبراء: ال تغيير بحجم إنتاج أوبك خالل اجتماع فيينا

اإ�ض�م اآباد/ وكاالت
قرر �ضندوق النقد الدويل تقدمي قر�س عاجل لباك�ضتان يبلغ 451 مليون دوالر اأمريكي.

ووافق جمل�س اإدارة البنك على �ضرف القر�س بالكامل مبينًا اإن االأموال �ضت�ضاعد باك�ضتان يف 
التعامل مع ما خلفته اأ�ضواأ موجة في�ضانات يف تاريخ الب�د التي اأثرت على حياة امل�يني من 

االأ�ضخا�س.
 واأو�ضح بيان للبنك اأن االقت�ضاد الباك�ضتاين تدهور ب�ضكل حاد نتيجة الفي�ضانات، واأ�ضاف اأن 
اأكرث االأ�ضرار حلقت بقطاع الزراعة الذي ي�ضهم بنحو 21 % من اإجمايل الناجت القومي وي�ضتغل 

به نحو 45 % من اإجمايل قوة العمل.
واأعرب �ضندوق النقد الدويل عن اأمله يف اأن ي�ضجع قراره املانحني الدوليني على تقدمي املزيد 

من القرو�س اإىل باك�ضتان.
وكانت الفي�ضانات التي �ضربت الب�د يف متوز املا�ضي قد اأ�ضفرت عن مقتل نحو 1500 �ضخ�س 

واأتلفت م�ضاحات وا�ضعة من االأرا�ضي الزراعية.
واأعلنت االأمم املتحدة اأن باك�ضتان حتتاج مليارات الدوالرات من امل�ضاعدات على املدى الطويل. 
بعد  يدرك  الدويل مل  املجتمع  ان  ريت�ضد هولروك:  لباك�ضتان  املبعوث اخلا�س  قال  من جهته 

حجم الكارثة التي خلفتها الفي�ضانات يف باك�ضتان.
جاء ذلك خ�ل زيارته االأربعاء املا�ضية الأحد خميمات االغاثة يف اإقليم ال�ضند حيث جلاأ ع�ضرات 

االالف من �ضحايا الفي�ضانات.
واأكد هولروك اأن الواليات املتحدة ال ت�ضعى من خ�ل تقدمي امل�ضاعدات ملنكوبي الفي�ضانات 

اإىل ك�ضب قلوب النا�س اأوعقولهم واإن دوافعها اإن�ضانية حم�ضة على حد تعبريه.
ي�ضار اإىل اأن الواليات املتحدة هي اأكر جهة قدمت امل�ضاعدة لباك�ضتان تليها بريطانيا.

صندوق النقد يقرض باكستان 451 
مليون دوالر
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رئيس هيئة االستثمار لـ )المدى االقتصادي(: النافذة 
الواحدة فرصة مواتية لدخول المستثمر بسالسة وسهولة

يمثل االستثمار النافذة األوسع التي يمكن لالقتصاد العراقي ان يطل من خاللها على فضاءات التنمية المستدامه، فضاًل عن كونه الركيزة األهم للقطاعات 
االقتصادية االخرى كافة، في وقت مازالت الشركات االستثمارية غيرفاعلة باتجاه دخول سوق العمل العراقية.
)المدى االقتصادي( حاورت رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار الدكتور سامي رؤوف االعرجي للحديث بشأن آفاق االستثمار المتوقع خالل الفترة القليلة المقبلة.

حوار/ المدى االقتصادي
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*ما االس��باب الت��ي حال��ت دون تفعيل قانون 
بع��د  لس��نة 2006  رق��م )13(  االس��تثمار 
التعدي��ل ال��ذي اري��د ب��ه تبدي��د مخ��اوف 

المستثمرين االجانب؟ 
-ان البيئ���ة القانوني���ة ه���ي رك���ن ا�ضا�ض���ي يف العملي���ة 
اال�ض���تثمارية، الأن امل�ض���تثمر ال يحتاج غ���ري بيئة قانونية 
اآمن���ة باال�ض���افة اىل مزاي���ا وعطاي���ا يف مقدمته���ا االر�س 
والبن���ى التحتي���ة الت���ي هي غ���ري متوفرة، لذل���ك ال يوجد 
لدينا غ���ري االر�س وهي حت���ى االن احدى بن���ود التعديل 
اال�ضا�ض���ية، فجميع الوزارات التي تعد ا�ضا�ض���ية ما زالت 
غ���ري متفاعلة م���ع العملية اال�ض���تثمارية، فاالرا�ض���ي مثً� 
لي�ضت حتت ت�ضرفنا حتى االن باأ�ضتثاء وزارة املالية التي 
ار�ض���لت لنا عر دائرة عقارات الدولة بجزء من املوافقات 
والبلدي���ات اأي�ض���ًا بعث���ت بج���زء اآخ���ر، ولكن ه���ذا غي�س 
م���ن في�س عندم���ا نتحدث عن ارا�ض���ي العراق ال�ض���احلة 
ل��ضتثمار التي يفرت�س ان تكون حتت يد الهيئة الوطنية 

ل��ضتثمار. 
 

العملي��ة  تواج��ه  الت��ي  العقب��ات  *م��ا 
االستثمارية؟

-للت���و اأجنزن���ا يف هيئ���ة اال�ض���تثمار تقري���رًا اىل اللجنة 
الوزارية املخت�ض���ة ا�ضتعر�ضنا من خ�له اجنازات الهيئة 
لغاي���ة وق���ت اع���داد التقرير، كما قمن���ا باأ�ض���تعرا�س ما مل 
ينجز والعقبات التي حالت دون حتقيق بع�س اخلطوات 
اأوله���ا كان���ت ان دوائر الدول���ة بوزاراتها حت���ى االن غري 
متفهم���ة ل��ض���تثمار وتخلط بني عق���ود الدول���ة والعملية 
اال�ض���تثمارية، واالن لدين���ا الناف���ذة الواح���دة التي يوؤمل 
ان تك���ون امل�ض���وؤولة ع���ن ت�ض���يري عملية دخول امل�ض���تثمر 
لل�ض���وق واحل�ض���ول عل���ى فر����س اال�ض���تثمار ب�ض��ض���ة 
و�ضهولة وان�ضيابية عالية ليح�ضل على ما يريده ب�ضرعة، 
لكن ل��ض���ف ما ن���زال بعيدين عن هذا الو�ض���ع يف الوقت 
احلا�ض���ر والهيئة االن جتاهد، الن عملها ي�ض���طدم بعقلية 
مركزية بريوقراطية م�ض���يطرة على كل مفا�ض���ل االجهزة 
التنفيذي���ة يف الدول���ة، فعملي���ة احل���راك باأجتاه اقت�ض���اد 
ال�ض���وق حا�ض���رة عن���د احلدي���ث م���ع النخب���ة والقيادات 
وال���وزراء وال���وك�ء، لكن عندم���ا ناأتي للعم���ل اليومي ال 
نلم����س قناع���ة حقيقية ب���اأن اال�ض���تثمار خل���ري البلد وهو 
الذي �ض���يبني البل���د فيرتتب علينا ان ن�ض���ّهل االمور التي 
يحتاجها امل�ض���تثمر لكي يجلب موارده املالية وي�ض���هم يف 
العملية التنموية للبلد، واالن الوعي اال�ضتثماري يقت�ضر 
عل���ى النخبة التي ال تعمل بيدها لكن من خ�ل ادوات هي 
طبق���ة املوظفني وامل�ض���كلة تكمن يف ان ه���ذه االدوات غري 
واعي���ة ل��ض���تثمار، والتغلب على هذه امل�ض���كلة يكون من 
خ�ل ا�ض���اعة ثقافة اال�ض���تثمار يف البلد م���ن خ�ل دوركم 
ك�ض���حافة وم���ن خ����ل الن���دوات باال�ض���افة اىل ق���رارت 
�ضاربة واال ال ميكن ان ي�ضتمر احلال باأننا عندما نخاطب 
وزارة معينة ال نتلقى اجابة مع ان القانون ين�س على انه 
يف ح���ال عدم االجابة خ�ل 15 يومًا تعد االجابة بالقبول 

وعدم املمانعة. 
 

*ف��ي ذات االتج��اه، ه��ل ان القواني��ن االخرى 
المرتبط��ة بالقان��ون 13 ه��ي مثل��ى لعملي��ة 

استثمارية ناجحة في العراق؟
لدين���ا م�حظ���ات عل���ى عدد م���ن القوان���ني املرتبط���ة وانا 
قدم���ت م�حظ���ات على عدد من القوان���ني التي حتتاج اإىل 
تعدي���ل يف التقرير الذي قدمناه للجن���ة الوزارية، فالبيئة 
القانونية حتتاج لتعديل بع�س القوانني وا�ض���افة اخرى 
لكي تتنا�ض���ب مع قانون اال�ضتثمار ولكي تكون لدينا بيئة 
ا�ض���تثمارية وت�ض���ريعية قادرة على النهو�س باال�ض���تثمار 
م���ن ح���ال اىل اآخر كما ح�ض���ل بالتعدي���ل اجلوهري الذي 
اجريناه والذي ا�ضاف طفرة كبرية ومهمة وكان التعديل 
مهمة ا�ضا�ضية كاأعطاء االرا�ضي للهيئة الوطنية ل��ضتثمار 
وا�ض���تثناء امل�ضاريع اال�ض���تثمارية من قانون بيع وايجار 
ام���وال الدول���ة واعط���اء ال�ضخ�ض���ية املالي���ة واملعنوي���ة 
مبعزل عن التجاذبات ال�ضيا�ضية وال�ضراكة يف العمل بني 
القطاع���ني اخلا�س والعام �ض���يما ال�ض���راكات وفق قانون 
22 ل�ض���نة 1997 ال���ذي نح���ن نغطي���ه بقانون اال�ض���تثمار 
لك���ي ياأخ���ذ االمتي���ازات يف ه���ذا اجلان���ب ونعم���ل عليها 

باال�ض���افة اىل م�ض���األة متليك االجنبي ل�را�ضي ال�ضكنية 
التي هي ق�ض���ية مهمة لكي يبيع وي�ض���رتي وياأخذ قر�ض���ًا 
وهذه كلها ح�ض���لت وتبقى لك���ي حتدث تقدمًا وتعدل بقية 
القوان���ني وبالتايل تك���ون البيئة الت�ض���ريعية والقانونية 

اكرث ان�ضجامًا مع متطلبات اال�ضتثمار االجنبي. 
 

*ألي القطاعات أعطيتم االولوية في الخارطة 
االس��تثمارية التي أعلن��ت عنها الهيئة، وهل 

ترى أن هذه الخارطة بحاجة الى تحديث؟
-نحن االآن ب�ضدد حتديث اخلارطة وفق معايري االولوية 
التي هي البنى التحتية لقطاعات ال�ضكن والكهرباء.. ومن 
اجلدير بالذكر ان حتديث اخلارطة اال�ض���تثمارية تن�ضجم 
م���ع اخلط���ة التنموي���ة اخلم�ض���ية، وق���د �ض���اهمنا باأغل���ب 
جوان���ب اخلط���ة كجهة قطاعي���ة مهم���ة واالن مطلوب منا 
خ�ل اخلم�س �ض���نوات ان نوفر 40% من متطلبات اخلطة 
من خ�ل اال�ض���تثمار، اذ ان اخلطة تكلف زهاء 189 مليار 
دوالر و50% منها تاأتي من خ�ل اال�ضتثمار وبالتايل دور 
الهيئ���ة مه���م ج���دًا، اذ ان 60% تاأتي من راأ�ض���مالية الدولة 
و40% تاأتي من خ�ل اال�ضتثمار، ففي قطاع ال�ضكن مليونا 
وحدة �ض���كنية بداأنا االن مبليون وحدة �ض���كنية بقيمة 50 
مليار دوالر �ض���ننتهي منها خ�ل �ضنتني وثم نبداأ باملليون 
االآخ���ر ون�ض���تهدف باخلط���ة ال�ض���رائح املتو�ض���طة ودون 
املتو�ضطة مع وجود االمكانية جلميع ال�ضرائح، ومن املهم 
ان نقول ان اال�ض���كان ال ميثل االولوي���ة الوحيدة، بل اىل 
جانبه الكهرباء واالت�ضاالت فم�ضاريع مع وزارة الكهرباء 
واخ���رى م���ع وزارة النف���ط كم�ض���اريع امل�ض���ايف، ونحن 
ن�ضعى لتقدمي اعفاءات للم�ضتثمر لكي يعمل يف امل�ضايف، 
الن مو�ض���وع متوي���ل النف���ط اخل���ام بدل م���ن 1% اقل من 
ال�ض���عر الذي نبيع به على الباخرة �ض���ار 5% وهذا جمزي 
وجم���دي ونحن نحاول ان نرى ما هي االعفاءات االخرى 
الت���ي باأمكانن���ا ان نعطيها للم�ض���تثمر لكي يدخ���ل باأجتاه 
امل�ضايف كاالعفاءات الكمركية اثناء العمل وكل هذا �ضعيًا 
جلذب امل�ضتثمر، الننا ال ننظر للم�ضايف كت�ضفية فح�ضب، 
بل عملية متكاملة تت�ض���من التوزيع للمواطن يف حمطات 

الوقود وغاز املنزل.

*كي��ف تقيم��ون العملية االس��تثمارية على 
وفق مبدأ النافذة الواحدة؟

- فك���رة الناف���ذة الواح���دة ب�ض���كل مبدئ���ي تق���وم على ان 
امل�ض���تثمر ي�ض���لم طلبه من �ضباك معني لي�ض���تلمها بعد مدة 

ويك���ون اجن���از الطل���ب م���ن م�ض���وؤولية هيئة اال�ض���تثمار 
وجه���ات الدول���ة القطاعي���ة، ومبوج���ب القان���ون خ����ل 
15 يوم���ًا يج���ب ان تاأتين���ا االجابة من ال���وزارات املعنية 
وعلين���ا ان مننح االج���ازة خ�ل 45 يومًا لك���ن هذا احلق 
يف ما لو ا�ض���تخدمناه رمبا ي�ضكل م�ض���كلة للم�ضتثمر، الن 
اجله���ات املعني���ة ق���د تقول ل���ه انن���ا مل نواف���ق، وحل هذه 
امل�ض���األة باأيج���اد موظف بدرجة مدير ع���ام على اقل تقدير 
ميتل���ك روؤي���ة ا�ض���تثمارية ويفه���م و�ض���ع ال���وزارة ولديه 
�ض�حية ل�جابة وبالتايل نبني قرارنا على هذه االجابة، 
بينم���ا االن االم���ر يف الغالب يك���ون حم�ض���ورًا بالوزير، 
والعملية االن تاأخذ ا�ضهرًا طوااًل بعيدًا عن اال�ض�س الفنية 
واالقت�ضادية مما ي�ضطرنا ان نت�ضل بامل�ضتثمر، ونقول له 
باأمكاننا ا�ض���دار موافقة له على اعتبار ان الوزارة املعنية 
مل جت���ب بع���د 15 يومًا لك���ن رمبا تلك ال���وزارة ال تعرتف 
باملوافقة وبالتايل حت�ض���ل اأزمة ثق���ة بينك وبني الوزارة 
وبني الهيئة والوزارة، لذلك طرحنا فكرة وجود م�ض���وؤول 

عن العملية يف كل وزارة.

*ه��ل أن القطاع��ات االقتصادي��ة المرتبطة 
بعملية االس��تثمار بالمس��توى الذي يؤهلها 

لتوفير المتطلبات االستثمارية؟
اىل  املوج���ه  املرك���زي  االقت�ض���اد  م���ن  التح���ول  -عملي���ة 
اقت�ض���اديات ال�ض���وق �ض���عبة و�ض���ائكة وحتتاج اىل وقت 
�ضيما وان ال�ض���ركات اململوكة للدولة حتتاج توفري بدائل 
الأع���داد كب���رية م���ن املوظف���ني باال�ض���افة اىل الكث���ري م���ن 
امل�ض���تفيدين من ال�ضوق، الأنه مازال على قرار برمير الذي 
الغى ال�ض���رائب باأ�ضتثناء 5% �ضريبة اإعمار العراق وترك 
اال�ض���واق تعج باملنتج���ات االجنبية ولك���ي ننه�س بقطاع 
النق���ل مثً� لدينا املطارات واملوانئ وال�ض���كك كلها حتتاج 
اإىل طف���رة نوعي���ة ال تتم اإال م���ن خ�ل ا�ض���تثمارت كبرية 
الن الدول���ة ال ت�ض���تطيع احداث ه���ذه الطفرة وهي حتتاج 
ال�ض���تثمارات كبرية باال�ضافة للنهو�س بالقطاع امل�ضريف 
لك���ي ي�ض���ارك م�ض���اركة فاعل���ة يف العملي���ة اال�ض���تثمارية 

والتنموية.

*البعض م��ن المصارف الخاصة تحمل تس��ميات 
االس��تثمار والتنمية، لكن عندم��ا نتابع عملهم 
نجدهم بعيدين عن هذه التسميات، فما السبيل 

لتنظيم عملهم؟
-ال�ض���بيل هو من خ�ل ا�ض����ح اجلهاز امل�ض���ريف وان تكون 

ل���كل اجله���ات القطاعي���ة خارط���ة طريق لك���ي تتق���دم وحتدد 
احتياجاته���ا وادوات حتقي���ق ه���ذه االحتياج���ات ع���ن طريق 
اال�ض���تثمارات االجنبي���ة والباق���ي يك���ون ع���ن طري���ق النفط 
والروؤي���ة ينبغي ان تكون هكذا يف كل القطاعات االقت�ض���ادية 

وهذا ما حاولناه خ�ل اخلطة اخلم�ضية.

*م��ا ال��ذي تحق��ق م��ن الوع��ود االس��تثمارية، 
فالبع��ض من الخب��راء يقول إن الهيئ��ة لم تفعل 

غير الترويج؟
-عمل الهيئة ما يزال فتيًا، والهيئة خ�ل ال�ض���نتني االأخريتني 
حقق���ت الكث���ري م���ن امل�ض���اريع الك���رى اال�ض���تثمارية، واالن 
م���ا نتفاو����س عليه بح���دود 180 ملي���ار دوالر فقطاع ال�ض���كن 
مث���ً� 50 مليار دوالر ملليون وحدة �ض���كنية وبالن�ض���بة لقطاع 
الكهرب���اء فهو متجه لدخ���ول اال�ض���تثمارات املختلفة ودخول 
القطاع اخلا�س من خ�ل اال�ض���تثمارات وال�ضراكات املختلفة 
وامل�ض���األة تت���وزع ب���ني اال�ض���تثمارات املبا�ض���رة وال�ض���راكات 
اال�ض���تثمارية، والطريقة املثل���ى حلل ازمة الكهرب���اء بالوقت 
احلايل هي اال�ض���تثمارات املبا�ض���رة وال�ض���ريعة وال�ض���راكات 
ممك���ن اأن تك���ون بالت���وازي لك���ن اال�ض���رع هي اال�ض���تثمارات 
املبا�ض���رة من اج���ل النهو�س ال�ض���ريع بقطاع الكهرباء و�ض���د 
الفج���وة خ�ل 3 اىل 5 �ض���نوات، ولدينا عرو�س ا�ض���تثمار ب� 
27 ال���ف ميكا واط، واذا احت�ض���بنا كل الف ميكا واط بحدود 
ملي���ون دوالر فنحت���اج ل���� 27 ملي���ار دوالر، ولك���ن على ار�س 
الواقع خ�ل ال�ض���هور املقبلة �ض���نحاول احل�ضول على 4000 
اىل 5000 مي���كا واط لغاية نهاية العام وحاجتنا الفعلية االن 
13 ال���ف مي���كا واط اىل 14 ال���ف مي���كا واالن الطاق���ة املتاحة 
بح���دود 7 اآالف مي���كا واط ولدين���ا م���دن امل�ض���تقبل وعرو�س 
امل�ضايف التي نتفاو�س بها مبراحل متقدمة والبع�س و�ضلت 
املفاو�ضات اإىل مراحل نهائية كم�ضروع املليون وحدة �ضكنية 

و14 مليار دوالر لي�ضت بالقليلة.

*في ضوء الخريطة االس��تثمارية المتوفرة، هل 
ت��رى أن االقتصاد ممك��ن أن يتخلص من وثنيته 

النفطية وأحادية الجانب؟
-الفر�س اال�ضتثمارية كبرية جدًا لقطاعات عدة منها القطاعات 
االنتاجي���ة وال�ض���راكات ب���ني القطاعني اخلا����س والعام ومن 
املوؤمل ان تعالج الكثري من امل�ض���اكل، وبالن�ض���بة للتخل�س من 
احادية اجلانب فهذا �ضيح�ض���ل عندما تتفع���ل بقية القطاعات 
يف العم���ل، ويك���ون ثمة ت�ض���جيع لل�ض���ناعة بحماي���ة املنتوج 
الوطن���ي، ونح���ن ناأم���ل ان ي�ض���ار اىل اإع���ادة هيكل���ة القطاع 
العام وتاأمني احلماية ال�زم���ة للعملية االنتاجية، وبتقديري 
ال�ضخ�ضي توجد قطاعات ينبغي ان ندخل بها �ضريعًا لتحقيق 
ث���روة كبرية للب����د كالقطاع ال�ض���ناعي والزراع���ي وقطاعي 
النق���ل واالت�ض���االت وهذه جميعها �ض���من اخلطة اخلم�ض���ية 
�ضي�ضيبها تقدم كبري، علينا االهتمام بتطوير القطاع اخلا�س 
عن طريق �ض���ركات متو�ضطة و�ض���غرية وبنوك ا�ضتثمارية ما 
من �ض���اأنه ان ي�ض���هم ب�ض���كل فاعل يف عملية التحول مع قطاع 
خا�س واعد وناجز يتحمل امل�ضوؤولية وال يرك�س وراء الربح 

ال�ضريع، بل ميتلك نف�ضًا اقت�ضاديًا ليبني وطنه وي�ضتفيد.

*ه��ل ت��رى أن أداء م��الك الهيئة ال ي��زال قاصرًا 
وبحاج��ة لمزي��د من التكام��ل، وماذا ع��ن حاالت 

الفساد المالي واالداري؟
-امل����ك ال ي���زال مبعظم���ه فتي���ًا وبحاج���ة ملزيد م���ن التطوير 
والتاأهيل يف العديد من املحافظات ولكن االن قطعنا ا�ضواطًا 
كب���رية يف تطوير امل�ك �ض���واء على م�ض���توى مركز الهيئة ام 
املحافظات، وبخ�ضو�س الف�ض���اد املايل واالداري هي ظاهرة 
غ���ري م�ض���تبعدة، لكن لي�س لدين���ا حاالت م�ضخ�ض���ة حتى االن 

وناأمل ان ال حت�ضل.

*ما أسباب استبدال مدراء هيئات االستثمار في 
المحافظات؟

-ه���و ب�ض���بب التجاذب���ات ال�ضيا�ض���ية بينم���ا الهيئ���ة بح�ض���ب 
التعدي���ل االخري لقانون اال�ض���تثمار ينبغ���ي ان يكون التعيني 
املحافظ���ات  م���ن  الكث���ري  ان  كم���ا  مبوافقته���ا،  واال�ض���تبدال 
ين�ض���ق معنا ويجلبها مدير اال�ض���تثمار يف حمافظته بح�ض���ب 

موا�ضفاتنا وبالتايل نقبل كهيئة.
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هل تستطيع سيدات األعمال منافسة الرجال في سوق العمل؟

بعد عام 2003 ظهرت للعيان بوادر مجتمع سيدات األعمال كمحاوالت تنافسية لمجتمع رجال األعمال، إال انه سرعان ما اختفى وراء كواليس العنف 
الطائفي وتداعياته التي خلقت حواجز أمام سيدات االعمال المتطلعات لدخول سوق العمل العراقية، على الرغم من ان القطاع الخاص برمته ما زال يحبو 
من دون بوادر فعالة ونشاط معين. التحقيق سيسلط الضوء على حركية مجتمع سيدات األعمال وامكانية تفعيله وخلق حالة تنافسية مع رجال األعمال.

تحقيق/ أسماء عبيد

ما قول مجتمع رجال األعمال؟
و�ضف ال�ض���يد )عبد احلميد احللي(مدير 
مرك���ز تطوير جمتم���ع االأعمال، �ض���يدات 
االأعم���ال العراقي���ات اأكرث �ض���دقًا واأمانة 
يف تنفي���ذ امل�ض���اريع املحال���ة اإليه���ن م���ع 
االحرتام لعمل رجل االأعم���ال، موؤكدًا اأن 
�ض���يدات االأعمال اأكرث التزام���ًا بالقوانني 
وانتاجيتهن اأف�ض���ل واأق���وى واأقرب اإىل 

امل�ضداقية برغم قلة امل�ضاريع التي حتال 
اإليهن، واأَقرَّ احللي بوجود متييز تعاين 
منه �ض���يدات االأعم���ال العراقيات من قبل 
اإذ  وال�ض���ركات؛  احلكومي���ة  القطاع���ات 
يف�ض���لون اإحال���ة امل�ض���اريع اإىل �ض���ركات 
يديره���ا رج���ال اأعم���ال ولي����س �ض���يدات 
للفك���رة ال�ض���ائدة اأن ال�ض���يدة رمب���ا ل���ن 
وتنفي���ذ  بالتزاماته���ا  االإيف���اء  ت�ض���تطيع 

العمل بال�ض���كل وامل�ض���توى املطل���وب اأو 
�ضيتاأخر االإجناز ب�ضبب الظروف االأمنية 

وغريها.
وقال احللي:"نتح���دث عن واقع موجود 
يعاين من���ه العاملون يف قط���اع االأعمال 
رجااًل ون�ضاًء كونه قطاعًا �ضعيفًا بدءًا من 
تهمي�ض���ه منذ عام 1980 م���رورًا باأزمات 
مت�حقة حتى اليوم وهناك رغبة �ضديدة 

الإع���ادة احلي���اة اإىل قط���اع االأعم���ال يف 
العراق اإاّل اأن الظروف االأمنية املتدهورة 
وع���دم وجود قوانني حتم���ي هذا القطاع 
و�ض���عت حواج���ز قوي���ة اأم���ام تقدمه وال 
توج���د بوادر يعتد بها لت�ض���حيح و�ض���ع 
اأو  واإ�ض����حه  احلي���وي  القط���اع  ه���ذا 
اإ�ض���دار قوان���ني وت�ض���ريعات خا�ض���ة به 
حتمي حقوق العاملني فيه"م�ضيفًا: )كان 

العراق يف طليعة دول املنطقة وال�ض���رق 
االأو�ضط وال اأبالغ اإذا قلت يف طليعة دول 
العامل يف قطاع االأعمال اأما االآن فو�ضعه 
ح���رج للغاية ب�ض���بب الظروف الع�ض���يبة 
الت���ي مي���ر به���ا البلد"مو�ض���حًا:"ومثما 
لدين���ا ن�ض���اء رائ���دات يف ال�ض���عر والفن 
والرواية وخمتلف املجاالت اأي�ض���ًا لدينا 
�ض���يدات اأعم���ال معروف���ات ويعملن منذ 
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�ضنوات ولكنهن مهم�ضات، وعمومًا املراأة 
العراقي���ة حديدي���ة وتتحم���ل الكث���ري من 
الظروف ال�ضعبة وال�ض���غوطات وتبقى 
�ض���امدة قوية وكذا حال �ضيدات االأعمال 
العراقيات ونحن بحاجة اإىل �ضن قوانني 
ت�ض���هل عمل ال�ض���يدات والرجال على حد 
�ض���واء، فامل�ض���اكل الت���ي تعي���ق �ض���يدات 
االأعمال هي ذاتها التي يعاين منها رجال 
االأعم���ال وال�ض���يدة العراقية ق���ادرة على 
قي���ادة االأعم���ال خ�ضو�ض���ًا واأن الن�ض���اء 

ي�ضكلن ال�ضريحة االأو�ضع يف العراق".

العراقي��ة  الم��رأة  الش��يخلي: 
دقيقة ومنتجة ومحايدة 

الدكتورة اأزهار ال�ض���يخلي ع�ضو جمل�س 
الن���واب ع���ن القائم���ة العراقية ورئي�ض���ة 
منظم�����ة )مهني���ات( اأكدت اأنه���ا من خ�ل 
االأعم���ال  �ض���يدات  بجمعي���ة  االت�ض���ال 
العراقي���ات لوح���ظ وجود ع���دد كبري من 
ال�ضيدات ميار�ضن اأعمااًل حرة وناجحات 
يف ه���ذا املج���ال، وقال���ت:"اإذا الحظت���ي 
وركزت���ي يف العم���ل الوظيفي احلكومي 
وحت���ى االأهل���ي فاأن���ك جتدي���ن اأن امل���راأة 
غالب���ًا م���ا تعم���ل يف اأق�ض���ام احل�ض���ابات 
والرقابة والتدقيق كونها دقيقة ومنتجة 
وحماي���دة، والرج���ل عن���ده اأي�ض���ًا ه���ذه 
ال�ض���فات اإاّل اأن املراأة اأكرث دقة وحر�ض���ًا 
من���ه يف ه���ذه املجاالت"م�ض���يفة:"اأعتقد 
امل���راأة  ق���درة  ب�ض���اأن  الدائ���ر  اأن اجل���دل 
عل���ى العم���ل والنجاح يف قط���اع االأعمال 
ه���و ذات اجلدل ع���ن اإمكان���ة جناحها اأو 
ف�ض���لها يف العم���ل ال�ضيا�ض���ي وت�ض���نمها 
املنا�ض���ب واأظ���ن اأنه ل���و توف���رت للمراأة 
وجمتمعي���ًا  عائلي���ًا  امل�ئم���ة  الظ���روف 
بالتاأكي���د �ضت�ض���اعدها على النج���اح واإذا 
م���ا ف�ض���لت ام���راأة م���ا يف جم���ال االأعمال 
احلرة وامل�ضاريع هذا لي�س لكونها اأنثى، 
ب���ل ظروفه���ا مل تك���ن م�ئم���ة بدلي���ل اأن 
كث���ريًا من الرج���ال مار�ض���وا العمل احلر 
والتج���ارة ومي���دان امل�ض���اريع وف�ض���لوا 
هم اأي�ض���ًا ومل ينجح���وا، اإذًا، النجاح اأو 
الف�ض���ل يعتم���د عل���ى الظ���روف املحيطة 
نلم����س  وعموم���ًا  واحلنك���ة،  واخل���رة 
تطورًا ملحوظًا يف جمتمعنا ب�ض���اأن عمل 
امل���راأة يف املج���ال ال�ضيا�ض���ي ول���و عل���ى 
م�ض����س ولكن م���ع مرور الوق���ت وتقادم 
ال�ضنوات �ض���يتقبل املجتمع ب�ضكل اأو�ضع 
عم���ل امل���راأة يف ه���ذا املج���ال وكذل���ك يف 
قطاع االأعمال احلرة املختلفة و�ضن�ض���هد 
ن�ض���اء ي���درن �ض���ركة اأو مطعم���ًا اأو فندقًا 

على �ضبيل املثال ال احل�ضر".

الب��ّراك: ال يمك��ن منح س��يدات 
األعمال )كوتا( خاصة بهن

املهند�ض���ة )�ضو�ض���ن الّراك( مدير ق�ض���م 
امل���راأة يف وزارة حق���وق االإن�ض���ان اأكدت 
اإجراء بح���ث اأو درا�ض���ة وتنظيم لقاءات 
ع���دة م���ع �ض���يدات االأعم���ال العراقي���ات 
احلقيقي���ة  املعوق���ات  معرف���ة  ليت�ض���نى 
واالأ�ضا�ض���ية لعملهن وت�ضخي�س مواطن 
اخللل، مو�ض���حة:"هناك نقاط خلل عامة 
يف  االإداري  والف�ض���اد  الر�ض���وة  ومنه���ا 
املوؤ�ض�ضات وال�ضركات لرتويج املناق�ضات 
ومنحه���ا لعم�ء خا�ض���ني مقاب���ل عمولة 
مرتفعة"، واأو�ض���حت اأنه من ال�ض���عوبة 
اأن متار�س �ضيدة االأعمال العراقية عملها 
االآن يف ظ���ل الظ���روف االأمني���ة احلالية 
وعدم وجود قوانني حتميها وت�ض���اعدها 
كم���ا كان الو�ض���ع قب���ل ع���ام 2003 حيث 
كان هناك دور للقانون و�ض���بط لل�ض���ارع 
مع وجود اأجهزة رقابية قوية والر�ض���وة 
مل ت�ض���ل درجة مرتفعة كما هي موجودة 
ال  العراقي���ة  االأعم���ال  �ض���يدة  واأن  االآن، 
بحري���ة  والت�ض���رف  التح���رك  ميكنه���ا 
ولي�ض���ت كم���ا ن�ض���اهدها يف امل�ضل�ض����ت 
امل�ضرية اإذ حت�ضر �ض���يدة االأعمال ع�ضاء 
عم���ل وتتمكن م���ن االخت�ط واالت�ض���ال 
والتوا�ضل و ت�ض���افر وحدها �ضفرة عمل 
وحت���ى لو كانت اأ�ض���رتها متفهم���ة لعملها 
واالخت����ط م���ع الرج���ال به���دف العم���ل 
وتلبية الدعوات واالجتماعات امل�ضتمرة 

اإاّل اأن جمتمعنا ال يرحم".
ر�ض���ت  ل���و  الّراك:"حت���ى  واأ�ض���افت 
املناق�ض���ة عل���ى �ض���يدة اأعمال �ض���تحتاج 
ومتابع���ة  للمناق�ض���ة  التجهي���ز  اإىل 
الر�ض���مية  واالأوراق  الوثائ���ق  حتري���ر 
وغريها ويتطلب منها اخلروج امل�ض���تمر 

واملراجعات، ول�أ�ضف يف بلدنا ال توجد 
حماي���ة قانوني���ة لها، وامل�ض���كلة اأن قطاع 
االأعم���ال لي����س كال�ضيا�ض���ة لك���ي متنحها 
جهة ما ن�ضبة معينة من امل�ضاريع ال ميكن 
منح �ض���يدات االأعمال )كوتا( خا�ضة بهن 
كم���ا ه���و احل���ال يف اجلانب ال�ضيا�ض���ي، 
ولكن باإمكان غرفة التجارة دعم �ض���يدات 
االأعم���ال ومنه���ا تق���دمي الت�ض���هي�ت لهن 
وحماول���ة اإحال���ة بع�س امل�ض���اريع اإليهن 
الت���ي ميك���ن اأن يدرنها يف ظ���ل الظروف 
الراهنة، و�ضخ�ضيًا اأعرف اإحدى �ضيدات 
االأعمال كان���ت قبل عام 2003 تعمل على 
جتهي���ز  مث���ل  النف���ط  وزارة  مناق�ض���ات 
االأجه���زة املخترية وامل���واد الكيمياوية 
واالأولي���ة وغريه���ا، اأم���ا االآن فتق���ول اأن 
العم���ل قليل ج���دًا و�ض���به راكد بالن�ض���بة 
ل�ضيدة االأعمال ل�ضيطرة رجال االأعمال اأو 
عدد منهم على �ضوق العمل مع الوزارات 

والدوائر الر�ضمية".

الخزاع��ي: عصاب��ات )البزن��س( 
تستولي على المشاريع بمساعدة 

اللجان الفنية
وخالفت �ضيدة االأعمال )هيام اخلزاعي( 
ال���راأي القائل باأن املراأة غ���ري قادرة على 
اإدارة االأعم���ال وامل�ض���اريع موؤك���دة اأنه���ا 
قادرة على ذلك اإذا امتلكت قدرًا من الثقافة 
والوعي واحل����س التج���اري واالإمكانية 
املادي���ة واإذا م���ا توف���رت اأمامه���ا الفر�س 
املنا�ض���بة، وقالت:"اأنا مهند�ض���ة ويل باع 
طوي���ل يف جم���ال االأعم���ال واملق���اوالت 
و�ض���هدت الفرتة بعد عام 2003 ت�ضجيعًا 
االأمريكي���ة  املنظم���ات  بع����س  قب���ل  م���ن 
العامل���ة يف العراق ل�ض���يدات االأعمال يف 
دخول عامل االأعمال وذلك لي�س �ض���هً� يف 

جمتمعن���ا ال�ض���رقي الذك���وري، اإذ عملت 
اجلان���ب  م���ع  االأعم���ال  �ض���يدات  بع����س 
االأمريك���ي يف جمال التجهيزوامل�ض���اريع 
ال�ض���غرية مث���ل تبليط �ض���وارع ق�ض���رية 
امل�ض���افة اأو بن���اء مدر�ض���ة، ولك���ن هذا مل 
مين���ع م���ن دخ���ول �ض���يدات يف م�ض���اريع 
مهم���ة معهم خا�ض���ة واإن���ه مل تك���ن لدينا 
�ض���ركات �ض���خمة وذات �ض���معة وكف���اءة 
متكنها من امل�ض���اركة معها يف امل�ض���اريع 
اليوج���د  الكرى"م�ضيفة:"م�ض���كلتنا 
عندنا ا�ض���تثمار يف العراق وهناك بع�س 
ال�ض���ركات واجلهات )ع�ضابات البزن�س( 
تاأخ���ذ املقاوالت م���ن االأمريكان من خ�ل 
اتفاق���ات جانبي���ة مع اأع�ض���اء يف اللجان 
الفني���ة امل�ض���وؤولة عن امل�ض���اريع وبع�س 
ه���ذه ال�ض���ركات تابع���ة جلهات �ضيا�ض���ية 
معروفة ومقاول���ني متنفذين جنحوا يف 
ترتي���ب اأمورهم جيدًا م���ع اللجان الفنية 
التي حتي���ل امل�ض���اريع اإىل ال�ض���ركات اأو 
تلع���ب لعب���ة م���ا لرت�ض���و املناق�ض���ة على 
�ضركة بعينها وم�ض���كلتنا االأكر ال يوجد 
ا�ض���تثمار يف العراق ميكننا نحن اأي�ض���ًا 

من العمل واال�ضتثمار".
واأكدت اأن مناخ االأعمال يف العراق حاليًا 
قائلة:"عل���ى  ال�ض���وائب  ت�ض���وبه بع����س 
�ض���بيل املث���ال كانت هن���اك �ض���يدة اأعمال 
على راأ����س احتاد �ض���يدات االأعمال كانت 
حت�ضل على اأموال طائلة من جهة معينة 
بحج���ة دع���م االحت���اد، اإاّل اأنن���ا فوجئن���ا 
ب�ض���حبها له���ذه االأم���وال وهاج���رت اإىل 
خارج العراق اإذًا، لي�س هناك م�ض���داقية 
يف التعام���ل والتناف�س حالي���ًا وال توجد 
نقابة اأو منظمة تقف اإىل جانب �ض���يدات 
االأعمال العراقيات، فاملنظمات الن�ض���وية 
اأما �ض���عيفة اأو تق���وم على م�ض���اٍع فردية 
امل�ض���لحة  دون  م���ن  �ضخ�ض���ية  مل�ض���الح 

العامة ل�ضيدات االأعمال وبالن�ضبة لغرفة 
جتارة بغداد ي�ضيطر عليها رجال االأعمال 

املتنفذون!

الجواهري: أحلم بإنش��اء ش��ركة 
عراقية نسوية 100 %

وقالت زميلتها �ض���يدة االأعمال )انت�ض���ار 
اأرف����س  اجلواه���ري(":  ح�ض���ن  حمم���د 
االأعم���ال  �ض���يدة  ب���اأن  ال�ض���ائد  االعتق���اد 
العراقية غري قادرة على تنفيذ امل�ضاريع، 
هي لي�ضت �ض���عيفة ولكن مل تتح الفر�س 
املنا�ض���بة اأمامه���ا ومل ي�ض���نح له���ا الوقت 
لتثب���ت كفاءتها، وله���ذا لدّي فك���رة اإقامة 
�ضركة عراقية ن�ض���وية 100% من االإدارة 
حتى اأ�ض���غر موظفة واأن ناأخذ م�ض���روعًا 
من الدولة ونثبت لهم جدارتنا وم�ضتوى 
النظ���رة  ونغ���رّي  املي���دان  يف  عملن���ا 
ال�ض���يقة جتاه عم���ل امل���راأة العراقية يف 
م���ع  االأعمال"واأ�ض���افت:"اأعتزم  قط���اع 
جمموعة من �ض���يدات االأعمال لقاء �ضابر 
العي�ضاوي اأمني بغداد ونطلب منه اإحالة 
بع�س امل�ض���اريع اإلينا لنثبت جدارتنا يف 
�ض���وق العمل فلنا احلق يف مناف�ضة رجل 
االأعم���ال وندخل يف مناق�ض���ات ونناق�س 

ونطرح اأفكارًا".
منظم���ات  ب���اأن  اجلواه���ري  واأك���دت 
املجتمع املدين �ضعيفة وحقوقنا مكفولة 
بالد�ض���تور اإاّل اأن وزارة امل���راأة مهم�ض���ة 
ومل تق���م بتفعيل دور امل���راأة يف املجتمع 
ع���ي اأنها  والرمل���ان واملنظم���ات الت���ي تدَّ
تهت���م ب�ض���اأن امل���راأة اأغلبها حت�ض���ل على 
مكا�ضب �ضخ�ض���ية ومنا�ضب وهي جمرد 
واجهة للم�ضالح وال متثل املراأة العراقية 

عمومًا!

أدور: الم��رأة العراقي��ة أثبت��ت 
األعم��ال  إدارة  ف��ي  جدارته��ا 

والمشاريع
وم���ن جهتها اأثن���ت )هناء اأدور( رئي�ض���ة 
جمعي���ة االأم���ل العراقي���ة على م���ا حققته 
امل���راأة العراقية م���ن اإجنازات يف �ض���تى 
املج���االت برغم �ض���عوبة الظ���روف التي 
م���رَّ به���ا العراق وعل���ى الرغم م���ن كونها 
دون م�ض���توى الطموح، موؤكدة اأن املراأة 
العراقي���ة اأثبتت جناحها املميز يف جمال 
وامل�ض���اريع  واملق���اوالت  االأعم���ال  اإدارة 
املي���داين واال�ض���ترياد  العم���ل  وجترب���ة 
والت�ضدير، لكن ال يزال كل ذلك على نطاق 
حم���دود وم���ع م���رور الوقت وا�ض���تقرار 
الو�ضع االأمني �ض���تكون التجارب اأو�ضع 

واأكرث ن�ضجًا وم�ضاركة.

لوح��ظ وجود عدد كبير من الس��يدات يمارس��ن أعمااًل ح��رة وناجحات في هذا المج��ال، وقالت:"إذا 
الحظت��ي وركزتي في العم��ل الوظيفي الحكومي وحتى األهلي فأنك تجدين أن المرأة غالبًا ما تعمل في 

أقسام الحسابات والرقابة والتدقيق كونها دقيقة ومنتجة ومحايدة،

الحلي: سيدة األعمال أكثر صدقًا وأمانة والتزامًا في أداء عملها
الخزاعي: هناك فساد واضح في إحاالت المشاريع من قبل موظفي اللجان 

الفنية!
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العدد )1911(ال�سنة الثامنة -الثالثاء )21( 10
ايلول 2010 مقاالت

اخذ العالم النامي يتطور بسرعة أكثر نحو تطبيق عمليات نقل الملكية العامة للخاصة، وإيجاد وسائل لتخفيف دواعي القلق السياسي التي ال مفر منها بسبب تقليل دور الدول في 
االقتصاد، وقد بات واضحًا ان القطاع الخاص قادر على ان يحل محل مشروعات حكومية تفتقر إلى الكفاءة وتخسر أموااًل كثيرة. الواقع ان كلمة الخصخصة"privatization"هي 

كلمة جديدة تمامًا حتى أنها ظهرت ألول مرة في قاموس ويبستر عام 1983 ويعد التحول نحو القطاع الخاص مجااًل جديدًا للسياسة المالية العامة.

الدكتور هيثم عبد القادر الجنابي

أواًل:مفهوم وفكرة الخصخصة
اهتمام  على  اخل�ضخ�ضة  عبارة  ت�ضتحوذ 
اأم  متقدمة  كانت  �ضواء  العامل  دول  معظم 

نامية.
لكلمة  عليه  متفق  دويل  مفهوم  يوجد  وال 
هذه  مفهوم  يتفاوت  حيث  اخل�ضخ�ضة، 
اإىل  دول��ة  وم��ن  اآخ��ر  اإىل  مكان  من  الكلمة 
اأخرى، ولكن لو اأردنا تعريف هذه الظاهرة 
ال��ت��ي اأ���ض��ب��ح��ت م��و���ض��وع��ًا رئ��ي�����ض��ًا يتم 
فل�ضفة  فانها  ال��دول،  معظم  يف  ا�ضتخدامه 
اقت�ضادية حديثة ذات �ضرتاتيجية لتحويل 
االقت�ضادية  ال��ق��ط��اع��ات  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد 
ترتبط  ال  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي��ة  واخل���دم���ات 
العام  القطاع  من  للدولة،  العليا  بال�ضيا�ضة 

اىل القطاع اخلا�س.
احلديث  االقت�ضادي  املفهوم  يف  فالدولة 
كاالأمور  الكبرية  ب��االأم��ور  تهتم  ان  يجب 
ال�ضيا�ضية واالإدارية واالأمنية واالجتماعية 
�ضائر  ام��ا  العليا،  ب�ضيا�ضتها  ترتبط  التي 
قبل  م��ن  تاأمينها  فيمكن  االأخ���رى  االأم���ور 
القوانني  اط��ار  يف  وذل��ك  اخلا�س  القطاع 
من  وتنظم  الدولة  ت�ضعها  التي  واالأنظمة 

خ�لها عمل هذا القطاع.
اخل�ضخ�ضة  مفاهيم  واخ��ت��ل��ف��ت  ت��ع��ددت 
ال�ضرتاتيجية  ه��ذه  تنفيذ  جم��االت  لتعدد 
وتعدد اأ�ضاليبها، فتعرف اخل�ضخ�ضة باأنها 
نقل ملكية اأو اإدارة ن�ضاط اقت�ضادي ما، اما 
جزئيًا اأو كليًا من القطاع العام اإىل القطاع 

اخلا�س اأي انها عك�س التاأميم.
اإمنا  ذاتها  بحد  غاية  اخل�ضخ�ضة  تعد  وال 
هي و�ضيلة اأو اأداة لتفعيل برنامج ا�ض�ح 
اقت�ضادي �ضامل ذي حماور متعددة يهدف 
اىل ا�ض�ح االأو�ضاع االقت�ضادية يف دولة 

ما.
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ع����ادًة م��ا ي��ت��زام��ن مع 
برامج  تنفيذ  اخل�ضخ�ضة  ب��رام��ج  تنفيذ 
منها  كل  تعمل  ومتنا�ضقة  م��وازي��ة  اأخ��رى 
يف االجتاه العام نف�ضه الداعي اىل حترير 
االأن�ضطة االقت�ضادية كافة يف القطاع العام 
اأي ان اخل�ضخ�ضة  القطاع اخلا�س،  جتاه 
ملفهوم  جذرية  تغريات  تواكبها  ان  يجب 
اإدارة  م��ن  ال��دول��ة  م�����ض��وؤول��ي��ة  فل�ضفة  اأو 
واالقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  ودورها  االقت�ضاد 
امل�ضاركة  م��ن  امل��زي��د  جت���اه  واالج��ت��م��اع��ي 

للقطاع اخلا�س.
اقت�ضادي  م���ن���ظ���وران،  ول��ل��خ�����ض��خ�����ض��ة 
و�ضيا�ضي، ففي املنظور االقت�ضادي تهدف 
امل�ضادر  ا�ضتغ�ل  اىل  اخل�ضخ�ضة  عملية 
واإنتاجية  ب��ك��ف��اءة  والب�ضرية  الطبيعية 
تدخل  وع��دم  ال�ضوق  بتحرير  وذل��ك  اأعلى، 
الق�ضوى  ال�ضرورة  ح��االت  يف  اال  الدولة 
ا�ضتقرار  ل�ضمان  حم���ددة  اأدوات  وع���ر 

ال�ضوق واحلد من تقلباته.
فالتخ�ضي�س  ال�ضيا�ضي  املنظور  م��ن  ام��ا 
ليقت�ضر  ال��دول��ة  دور  اخ��ت��زال  اىل  ي��دع��و 
على جماالت اأ�ضا�ضية مثل الدفاع والق�ضاء 
االجتماعية،  واخلدمات  الداخلي  واالأم��ن 
مفهومه  ي��ت��ج��اوز  التخ�ضي�س  ف���ان  ل���ذا 
اأو  ال�ضيق املقت�ضر على عملية بيع اأ�ضول 
اقت�ضادية  نقلة  مبثابة  ليكون  ملكية  نقل 
وفل�ضفة  ك��ب��رية  و�ضيا�ضية  واج��ت��م��اع��ي��ة 

جديدة لدور الدولة.

ثانيًا: الضغوط والقوى التي دفعت 
دول العالم للجوء إلى الخصخصة 

العديد  وج��ود  ي��وؤك��د  ال��واق��ع  ا�ضتقراء  اإن 
م��ن ال��ق��وى وال�����ض��غ��وط ال��ت��ي دف��ع��ت دول 
كاأ�ضلوب  اخل�ضخ�ضة،  اىل  للجوء  العامل 
هذه  وتتمثل  االقت�ضادية،  املن�ضاآت  الإدارة 

ال�ضغوط والقوى يف:
•�ضغوط عملية تهدف اىل اإيجاد حكومات 
اأف�ضل  مالية  �ضيا�ضات  تطبق  كفاءة  اأك��رث 

يرتتب عليها اقت�ضاد يف النفقات 
بتقليل  تق�ضي  اإي��دي��ول��وج��ي��ة  •�ضغوط 
احل���ي���اة  يف  وت���دخ���ل���ه���ا  احل���ك���وم���ة  دور 

االقت�ضادية.
تو�ضيع  اىل  ت��ه��دف  جت��اري��ة  •�ضغوط 

جماالت العمل وزيادة كفاءة االإنتاج.
جمتمع  خلق  اىل  ت�ضعى  �ضعبية  •�ضغوط 
اأو�ضع يف  اأفراده فر�س  لدى  اأف�ضل تتوفر 
اختيار ال�ضلع واخلدمات وزيادة م�ضاركته 

يف الن�ضاطات االقت�ضادية.
اقت�ضاد  اإيجاد  اىل  تهدف  دولية  •�ضغوط 
ت��ت��وف��ر ل��دي��ه ال���ق���درة ع��ل��ى امل��ن��اف�����ض��ة مع 
االأ�����ض����واق وامل��ن��ت��ج��ات االأخ�����رى يف ظل 
االقت�ضادي  وال��ن��ظ��ام  الت�ضحيح  ب��رام��ج 
الذي تفر�ضه الدول الكرى من املوؤ�ض�ضات 
والبنك  ال���دويل  النقد  ك�ضندوق  الدولية 

الدويل.
التي  االقت�ضادية  ال�ضغوط  واأخ����ريًا   •
عن  الناجتة  النامية  ال���دول  لها  تعر�ضت 
اأزمة الديون والتي اأدت اىل انخفا�س كبري 
يف التمويل اخلارجي، اجتهت هذه الدول 
من  انكما�ضية  مالية  �ضيا�ضات  تطبيق  اىل 
اجل التخفيف من ذلك االخت�ل االقت�ضادي 
احلا�ضل، وقد متثلت هذه ال�ضيا�ضات املالية 
النفقات  تخفي�س  حماولة  يف  االنكما�ضية 

وزيادة االإيرادات قدر االمكان.
اخل�ضخ�ضة  ظ���ه���رت  االإط������ار  ه����ذا  ويف 
كجزء من احلل، كما حدث يف دول اأمريكا 
اخل�ضخ�ضة  متثل  حيث  م��ث��ً�  ال�تينية 
و�ضيلة  ال�تينية  اأم��ري��ك��ا  ل��دول  بالن�ضبة 
ديونها  وتخفي�س  اقت�ضادياتها  لتثبيت 
اخلارجية واإعادة توزيع م�ضادر واإيرادات 

الدولة ب�ضكل اأف�ضل.

ث��ال��ث��ا: م��ش��ك��الت وص��ع��وب��ات 
الخصخصة

لقد اأ�ضبحت الزيادة يف حجم الدولة م�ضكلة 
من  معينة  بن�ضبة ملجموعة  كرى وخا�ضة 
م�ضادر  لديها  توجد  ال  التي  االقت�ضاديات 
النظريات  وا�ضعو  ويزعم  للتنمية،  كثرية 
وال�ضيا�ضيون ان ال�ضركات اململوكة للدولة 
التحديث  لعمليات  االأ�ضا�ضي  الطرف  كانت 
وال�ضيما يف الت�ضنيع، وكان على ال�ضركات 
ال�زمة  امل���وارد  تنتج  ان  للدولة  اململوكة 
ل��ضتثمار، ولكنها قد ف�ضلت وازداد ال�ضعور 
بداًل  امليزانية  ت�ضتنزف  ال�ضركات  هذه  بان 

من اإنتاج موارد جديدة.
وتبحث احلكومات يف كل مكان عن و�ضائل 
لديها  ما  وا�ضتخدام  املوارد  لتعبئة  جديدة 
ب�ضورة اأكرث فاعلية، وقد دعم هذه الفكرة 

نقل امللكية العامة للقطاع اخلا�س.
حلجم  ال��دويل  البنك  اأجراها  درا�ضة  ويف 
النامية  ال���دول  يف  اخل�ضخ�ضة  عمليات 
وجًد ان 400 عملية خ�ضخ�ضة قد جرت يف 
مليار   90 بقيمة   2005 و   2004 ال�ضنتني 
دوالر فقط واأ�ضارت الدرا�ضة اأن عام 2005 
نحو  حت��ول  عمليات  اأع��ل��ى  فيه  ج��رت  ق��د 
با�ضتثناء   1990 عام  منذ  اخلا�س  القطاع 

عام 1997.
وقد اأثري ت�ضاوؤل ب�ضاأن هذا العدد القليل من 
بيع اال�ضتثمارات العامة يف الدول النامية 

باملقارنة بالدول ال�ضناعية.
الظاهرة  حداثة  اىل  ذل��ك  اأ�ضباب  ويرجع 
لدى الدول النامية واىل عوامل عدة اأخرى 

منها:
العامل االأول: ان الدافع لبيع اال�ضتثمارات 
ال���دول  يف  ك��ب��ري  ح��د  اىل  يختلف  ال��ع��ام��ة 
تقدمًا،  االأق���ل  ال���دول  يف  عنه  ال�ضناعية 
امللكية  نقل  يت�ضمن  ال�ضناعية  ال��دول  ففي 
العامة اىل اخلا�ضة، البحث عن اإدارة اأكرث 
كان  وان  اأخ��رى  دواف��ع  وهناك  ديناميكية 
بع�س  اإدارة  تقوية  هو  االأ�ضا�ضي  ال��داف��ع 
اأداء  حتقيق  ميكنها  حتى  العامة  ال�ضركات 
اأف�ضل، والقليل من الدول االأقل تقدمًا تريد 
امللكية  نقل  طريق  عن  ن�ضاطا  اأف�ضل  اإدارة 
لها  االأ�ضا�ضي  الهدف  اما  للخا�ضة،  العامة 
اخلا�ضرة،  امل�ضروعات  من  التخل�س  فهو 
لذا ينظر اىل عملية اخل�ضخ�ضة يف الدول 
النامية باعتباره و�ضيلة لتقليل هذه االأعباء 

املالية والنقدية للم�ضروعات اخلا�ضرة.
ال��ع��ام��ل ال���ث���اين: ام���ا ع��ن ت��وف��ر االآل��ي��ات 

املنا�ضبة لعمليات اخل�ضخ�ضة، ففي الدول 
م�ضاألة  االأ�ضهم  بيع  م�ضاألة  تعد  ال�ضناعية 
يف  م�ضكلة  وال  اأهمية  ال  اأي  اأ�ضا�ضًا  مالية 
يف  حكومية،  اأ���ض��واًل  ي�ضرتي  م��ن  حتديد 
النامية،  الدول  يف  �ضاحقة  اأهمية  لها  حني 
النامية  ال��دول  يف  املالية  االأ�ضواق  ان  كما 
امل�ضرتين  م���ن  ق��ل��ي��ل  وع����دد  ه��زي��ل��ة،  ت��ع��د 

املحتملني للم�ضروعات احلكومية.
ال�ضيا�ضية  ال��ب��ي��ئ��ة  ان  ال��ث��ال��ث:  ال��ع��ام��ل 
املتقدمة  ال��دول  بني  خمتلفة  واالقت�ضادية 
احلكومي  فامل�ضروع  النامية،  ال��دول  وبني 
للقطاع  ينتقل  ال��ذي  ال�ضناعية  ال��دول  يف 
اخلا�س، يجد نظامًا قانونيًا جيدًا و�ضوقًا 
النامية  ال��دول  يف  ام��ا  املعقول،  للتناف�س 
الذي مت تخ�ضي�ضه تكوين  امل�ضروع  فيجد 
اخلا�س،  الن�ضاط  حيال  متع�ضب  قانوين 
نظام  مع  �ضديدة،  قيود  ذات  عمل  وقوانني 
كلي اأو جزئي للحماية يف القطاع ال�ضناعي، 
وم�ضتويات  االأج������ور  حت����دد  وح��ك��وم��ة 
االقت�ضادي يختلف  الهيكل  االأ�ضعار، وهذا 
يف ن���وع���ه ع��م��ا ه���و م���وج���ود يف ال����دول 

ال�ضناعية ويخلق م�ضك�ت خا�ضة.
املوؤيدين  ج��م��ه��ور  ان  ال���راب���ع:  ال��ع��ام��ل 
العامة  امللكية  لنقل  املحليني  ال�ضيا�ضيني 
للقطاع اخلا�س �ضغري العدد يف الكثري من 

الدول النامية.
ال�ضيا�ضية  املخاطر  ان  اخلام�س:  العامل 
يف  ال�ضيا�ضية  الزعامات  لها  تتعر�س  التي 
عملية  ان  اإذ  ج���دًا،  ك��ب��رية  النامية  ال���دول 
اخل�ضخ�ضة تت�ضمن اعرتافًا بالذنب، حيث 
ان وجود عدد كبري من املوؤ�ض�ضات الكرى 

اأخطاء  التي ت�ضبب عجزًا �ضخمًا يعني ان 
كبرية قد ارتكبت.

رابعًا: اتجاهات الخصخصة في 
الدول النامية

 62 اأن  اإىل  ال��دويل  البنك  تقديرات  ت�ضري 
عملية   400 ب���اج���راء  ق��ام��ت  ن��ام��ي��ة  دول���ة 
خ�ضخ�ضة يف عامي 2004 و2005 بقيمة 
عام  ال��ع��دد  ارت��ف��ع  وق��د  دوالر،  مليار   90
يف   ،2004 ع��ام  ع��ن   %15 بن�ضبة   2005
لعمليات  االإجمالية  القيمة  ارتفعت  ح��ني 
 57 اىل  لت�ضل   %72 بن�ضبة  اخل�ضخ�ضة 

مليار دوالر عام 2005.
يف  اخل�ضخ�ضة  عمليات  اك��ر  ج��رت  وق��د 
 %40 بن�ضبة  واالت�ضاالت  البنوك  قطاعات 

من اجمايل القطاعات املخ�ض�ضة.
بقيت حتتل  اآ�ضيا  اأوروب��ا وو�ضط  ان دول 
ال�ضدارة يف التحول نحو القطاع اخلا�س، 
وباإ�ضافة �ضرق اآ�ضيا �ضكلت ن�ضبة 89% من 

اجمايل القيمة.
وقد ت�ضاعفت ح�ضة جنوب اآ�ضيا، يف حني 
يف  اخل�ضخ�ضة  عمليات  ب�ضدة  انخف�ضت 
يف  بقليل  وانخف�ضت  ال�تينية،  اأمريكا 
ودول  اأفريقيا  و�ضمال  االأو���ض��ط  ال�ضرق 

جنوب ال�ضحراء االأفريقية.
نحو  التحول  وت��رية  ان  م�حظة  وميكن 
باعتبارها  ت��زاي��دت  ق��د  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
ع��ن�����ض��رًا ح��ا���ض��م��ًا يف ع��م��ل��ي��ة االإ����ض����ح 
طبقت  فقد  ال���دول،  جميع  يف  االقت�ضادي 
ال���دول  يف  للخ�ضخ�ضة  وا���ض��ع��ة  ب��رام��ج 
النامية والدول ذات االقت�ضاديات ال�ضغرية 
ووف��ق��ًا الأح����دث ت��ق��ري��ر ���ض��در ع��ن منظمة 
 OECD والتنمية  االقت�ضادي  التعاون 
يف  احلكومات  زادت  فقد   ،2000 ع��ام  يف 
اخل�ضخ�ضة  ع��م��ل��ي��ات  م��ن  اج��م��ع  ال��ع��امل 
حتقق  ما   %10 يفوق  ما  ح�ضيلتها  وبلغت 

قبل 10 �ضنوات.
ان  ت���ب���ني  ال�������دويل  ال���ب���ن���ك  ب���ي���ان���ات  اإن 
خ�ل  معروفًا  اجتاها  �ضارت  اخل�ضخ�ضة 
ال�ضنوات املا�ضية، فقد زاد عدد الدول التي 
طبقت برامج وعمليات اخل�ضخ�ضة من 12 
دولة عام 1988 اىل اأكرث من 62 دولة عام 

.2005
فيها  ارت��ف��ع��ت  ق��د  دواًل  ان  جن��د  ح��ني  يف 
اأخرى  دواًل  ان  جند  اخل�ضخ�ضة،  عمليات 
ال زالت عمليات اخل�ضخ�ضة فيها حمدودة 
ان  حني  يف  القناعة،  عدم  اىل  ذلك  ويرجع 
القطاع  فاعلية  زيادة  حاولت  الدول  بع�س 

اخلا�س يف بع�س القطاعات دون اأخرى.
التي  للخ�ضخ�ضة  الناجحة  ال��ن��م��اذج  اإن 
قدمتها �ضنغافورة وهونك كونك قد �ضجعت 
دواًل اأخرى على اال�ضتفادة من درو�س تلك 

النماذج الناجحة كماليزيا وتاي�ند مثً�.
يف  اخلا�ضة  اىل  العامة  امللكيات  نقل  ام��ا 
اأمريكا ال�تينية، فلم يكن م�ضجعًا ومل تكن 
موؤ�ض�ضات  ف�ضلت  فقد  دائمًا جيدة،  النتائج 
لدعم  تنقذها  ان  للحكومة  الب��د  وك��ان  ع��دة 

القطاع اخلا�س.
اخل�ضخ�ضة  عمليات  �ضارت  اأفريقيا  ويف 
ببطء ب�ضبب ال�ضعوبات املالية من ناحية، 
ال�ضيا�ضي  وال��رتدد  الفنية  الدراية  ونق�س 

اتجاهات وطرق تحويل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة
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من احلكومات من ناحية اأخرى.

خامسًا: طرق الخصخصة
من  للتحول  واح����دة  ط��ري��ق��ة  ه��ن��اك  لي�س 
اخلا�ضة،  امللكية  اىل  للدولة  العامة  امللكية 
ب��ل ه��ن��اك ع��دي��د م��ن ه��ذه ال��ط��رق، وتتفنن 
اأو املزج  ال���دول يف اب��ت��داع ط��رق ج��دي��دة 
بني طرق عدة، ويتحدد اتباع دولة طريقة 
ح�ضب  اخل�ضخ�ضة،  ط���رق  م��ن  اأك���رث  اأو 
يف  النية  و�ضوح  اأهمها  كثرية  اعتبارات 
ال��ت��ح��ول ن��ح��و ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، وم��دى 
والرغبة  التحول،  يف  املرغوبة  ال�ضرعة 
اأم بالتدريج، كما  يف التحول دفعة واحدة 
ان هناك عوامل اأخرى تتدخل مثل املرحلة 
ال�ضغط  قوى  وتاأثري  للدولة،  االقت�ضادية 
ال�ضيا�ضية، وتاأثري رجال االأعمال وامل�ضاكل 
االقت�ضادية واالجتماعية داخل الدولة، كل 
لكي حت��دد طرق  تتدخل  االع��ت��ب��ارات  ه��ذه 

التحول اىل القطاع اخلا�س.
ه��ن��اك ث����ث ���ض��رتات��ي��ج��ي��ات ل��ل��ت��ح��ول من 
اخلا�ضة  امللكية  اىل  للدولة  العامة  امللكية 

وهذه ال�ضرتاتيجيات كاالآتي:
اأواًل:اإن�������ه�������اء م��ل��ك��ي��ة ال����دول����ة: يف ه��ذه 
اإنهاء  يف  ال���دول���ة  ت��رغ��ب  ال�����ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
العامة،  املمتلكات  اأو  للم�ضروعات  ملكيتها 
امل�ضروعات  ه��ذه  حياة  اإن��ه��اء  تعني  وه��ي 
ويت�ضح  لها،  القانوين  ال�ضكل  حتويل  اأو 
الدولة  ن��ي��ة  ان  ال�����ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ه���ذه  م��ن 
ومبا�ضرة  وا�ضحة  نية  ه��ي  للخ�ضخ�ضة 
واي��ج��اب��ي��ة و���ض��ري��ع��ة وت��ع��د ط���رق البيع 
يف  املتبعة  الطرق  اأه��م  والت�ضفية  والهبة 

اإنهاء ملكية الدولة.
ال�ضرتاتيجية  ه���ذه  يف  ال��ت��وك��ي��ل:  ث��ان��ي��ًا 
تقوم الدولة بتوكيل )اأو تفوي�س( القطاع 
عنها،  نيابة  بالن�ضاط  القيام  يف  اخلا�س 
وي��ع��ن��ي ه���ذا ع���دم خ����روج ال��ق��ط��اع العام 
اأو ال��دول��ة م��ن ال�����ض��ورة، ف��م��ازال دوره��ا 
م�ضتمرًا، ويظهر يف �ضكل قيامها باالإ�ضراف 
على القطاع اخلا�س يف اال�ضط�ع مبهمة 

اأداء الن�ضاط االقت�ضادي للدولة.
مع  تت�ضابه  ال�ضرتاتيجية  هذه  كانت  وان   
ال�ضرتاتيجية االأوىل يف اأن التحول مبا�ضر 
نقطة  ه��ن��اك  ان  اال  واي��ج��اب��ي،  ووا���ض��ح 
يتم  التوكيل  ان  وه��ي  اأ�ضا�ضية  اخ��ت���ف 
ولي�س  خطوة  وخطوة  تدريجية  ب�ضورة 

دفعة واحدة كما يف اإنهاء ملكية الدولة.
الدعم،  االم���ت���ي���از،  ال��ع��ق��ود،  ط���رق  وت��ع��د 
اأهم الطرق املتبعة يف  الكوبونات، االإلزام 

هذه ال�ضرتاتيجية.
ال���دول���ة يف هذه  ث��ال��ث��ًا االإح�������ل: ت��ق��وم 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  ب��اإح���ل  ال�ضرتاتيجية 
ان  ه��ذا  ويعني  الن�ضاط،  اأداء  يف  حملها 
تقوم الدولة باإعطاء فر�ضة للقطاع اخلا�س 
اأن�ضطة الدولة  ان يظهر وينمو طبيعيًا يف 
للخ�ضخ�ضة  احلكومة  و�ضعي  واحلكومة، 
غري  �ضعي  ه��و  ال�ضرتاتيجية  ل��ه��ذه  وف��ق��ًا 
مبا�ضر وغري �ضريح ويتم التحول يف هذه 

الظروف ب�ضكل تدريجي وببطء.
من الطرق املتبعة يف ال�ضرتاتيجية اإهمال 
وتخفيف  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  وال��ت�����ض��وي��ة  اخل��دم��ة 

القوانني.

عقد اإلدارة
عامة  م��وؤ���ض�����ض��ة  ات��ف��اق  ه��و  االإدارة  ع��ق��د 
املوؤ�ض�ضة،  ه��ذه  الإدارة  خا�ضة  �ضركة  م��ع 
الت�ضغيل  حقوق  تتحول  احلالة  ه��ذه  ففي 
حقوق  ولي�س  اخلا�ضة  ال�ضركة  اىل  فقط 
على  اخلا�ضة  ال�ضركة  وحت�ضل  امللكية، 
ربط  وب��االم��ك��ان  خدماتها  مقابل  ر���ض��وم 
باأدائها،  اأو  ال�ضركة  باإرباح  الر�ضوم  هذه 
نفقات  ع��ن  م�ضوؤولة  املوؤ�ض�ضة  تبقى  كما 

جتارب  بينت  وقد  واال�ضتثمار،  الت�ضغيل 
كثري من الدول جناح عقود االإدارة يف عدد 
من القطاعات، ففي لبنان مثً� طبقت عقود 
جمع  ه��ي:  م�ضروعات  ث���ث��ة  يف  االإدارة 
النفايات  واإدارة حمرق  وت�ضغيل  النفايات 

وم�ضنع معاجلة النفايات. 
ويف غينيا بي�ضاو ا�ضتخدمت هذه الطريقة 
يف قطاع الكهرباء عام 1986 عندما طلبت 
لتطوير  فرن�ضا  من  فنية  م�ضاعدة  ال��دول��ة 
ه��ذا ال��ق��ط��اع، واأخ����ريا ت��ع��اق��دت م��ع هيئة 
القطاع،  ه��ذا  الإدارة  الفرن�ضية  الكهرباء 
وكانت النتيجة زيادة يف الطاقة الكهربائية 
والكفاءة  الت�ضغيل  اأداء  يف  وحت�����ض��ني 

املالية.
وجهة  من  االإدارة  لعقد  الرئي�ضة  وامل��ي��زة 
باالحتفاظ  ل��ه��ا  ي�ضمح  ان���ه  ال���دول���ة  ن��ظ��ر 
حل  م��ن  ميكنها  ان��ه  كما  ال�ضركة،  مبلكية 
باحل�ضول  وذلك  االإداري  الق�ضور  م�ضكلة 
على اأح�ضن اخلرات االإدارية، ولكن لعقود 
ازدواجية  يف  خا�ضة  تكمن  عيوبًا  االإدارة 
فاملتعاقد  العامة،  وامللكية  اخلا�ضة  االإدارة 
الدولة ال يتحمل املخاطر حيث تتحمل  مع 
عمليات  ع��ن  ن��اج��م��ة  خ�ضائر  اأي  ال��دول��ة 

ال�ضركة.
واالتفاق الذي ي�ضمن ل�إدارة ر�ضومًا ثابتة 
بغ�س النظر عن اأداء ال�ضركة ال يعطي لهذه 

االإدارة اأية حوافز لرفع الكفاءة.

التأجير
ه��و ع��ق��د مي��ن��ح م��ن خ���ل��ه م��ال��ك االأ�ضول 
)القطاع العام( �ضركة خا�ضة حق ا�ضتخدام 
لفرتة  ب��االأرب��اح  واالحتفاظ  االأ�ضول  هذه 
متفق عليها مقابل دفع اإيجار، وهنا تتحمل 
مما  التجارية  املخاطر  اخلا�ضة  ال�ضركة 
واحلفاظ  النفقات  تخفي�س  على  يحفزها 
الدولة  تبقى  ول��ك��ن  االأ���ض��ول.  قيمة  على 
وخدمة  الثابتة  اال�ضتثمارات  عن  م�ضوؤولة 
الديون، وعادًة ما تكون فرتة التاأجري بني 

6 و10 �ضنوات.
يف  ك��ث��ريًا  الطريقة  ه��ذه  ا�ضتخدمت  وق��د 
عدد من الدول االأفريقية واالآ�ضيوية.. ففي 
تاي�ند طبقت عقود االإيجار يف قطاع �ضكك 
ع��دد معني من  ع��ام 1985 يف  احل��دي��د يف 
خطوط نقل الركاب، ومع عام 1990 كانت 
التجربة قد جنحت حيث جذبت اخلطوط 
الركاب واأ�ضبحت  املوؤجرة عددًا كبريًا من 

هذه اخلطوط تدر اأرباحًا كبرية.
ويف كوت دي فوار تدهور قطاع الكهرباء 
 1990 ع��ام  وب��ح��ل��ول  الثمانينيات  خ���ل 
قامت احلكومة باإ�ض�حات يف هذا القطاع 
حيث تعاقدت باإيجاره ل�ضركتني فرن�ضيتني 
الثمانية  وخ����ل  حمليني،  وم�ضتثمرين 
االأ�ضهر االأوىل من فرتة عقد االإيجار  ع�ضر 
كما  ال��ك��ه��رب��اء،  ق��ط��اع  اإي�����رادات  حت�ضنت 
تقنيات  اإدخ���ال  بف�ضل  ال�ضيانة  حت�ضنت 

زي���ادة  اإىل  اأدى  م��ا  الت�ضغيل  يف  ح��دي��ث��ة 
الطاقة الكهربائية وتطوير اخلدمة.

التاأجري  يقدمها  التي  املزايا  اأهم  بني  ومن 
مندون  الت�ضغيل  نفقات  ت��وف��ري  ل��ل��دول��ة، 
التخلي عن ملكية ال�ضركة وكذلك احل�ضول 
ملخاطر  التعر�س  مندون  �ضنوي  دخل  على 
ال�ضوق، كما ي�ضمح التاأجري بجذب مهارات 
يف  ي�ضهم  مم��ا  م��ت��ط��ورة  واإداري�����ة  تقنية 
من  اأكر  بدرجة  ال�ضركة  اأ�ضول  ا�ضتخدام 

الكفاءة.
بالتاأجري  املرتبطة  الرئي�ضة  امل�ضكلة  ولكن 
انه طاملا ال يح�ضل حتويل ملكية االأ�ضول، 
املتعاقدة  اخل��ا���ض��ة  ال�����ض��رك��ة  ل���دى  فلي�س 
اأك��رث من  اأي��ة ح��واف��ز لرفع قيمة االأ���ض��ول 
على  منا�ضب  عائد  لها  ي�ضمن  ال��ذي  احل��د 

ا�ضتثماراتها خ�ل فرتة التاأجري.

االمتياز
حتول  فانها  امتيازًا  ال��دول��ة  متنح  عندما 
اجلهة  اىل  وال��ت��ط��وي��ر  الت�ضغيل  ح��ق��وق 
اخل��ا���ض��ة، وقد  ال�����ض��رك��ة  اأي  امل�����ض��ت��ف��ي��دة، 
موا�ضفات  ك���ل  االم���ت���ي���از  ع��ق��د  ي��ت�����ض��م��ن 
الراأ�ضمالية  النفقات  اإىل  باالإ�ضافة  التاأجري 
واال�ضتثمارات التي تقع على عاتق �ضاحب 
القطاع  اىل  االأ����ض���ول  وت��رج��ع  االم��ت��ي��از، 
عادًة  التي  االمتياز  فرتة  نهاية  عند  العام 
�ضنة وذلك ح�ضب  ت��رتاوح بني 15و30  ما 

احلياة االفرتا�ضية ل��ضتثمارات.
يف  بنجاح  الطريقة  هذه  ا�ضتخدمت  وقد   
طبقت  حيث  االأرجنتني  مثل  ال��دول  بع�س 
امل�ضتوى  وعلى  احل��دي��د،  �ضكك  جم��ال  يف 
م�ضاريع  يف  االمتياز  عقود  مثلت  ال��دويل 
البنية التحتية نحو 80% من اجمايل عقود 

االمتياز يف الفرتة بني 1988و1993.
يف  الطريقة  لهذه  الرئي�ضة  امليزة  وتكمن 
عن  امل�����ض��وؤول  يبقى  االم��ت��ي��از  �ضاحب  ان 
مما  واال�ضتثمارات  الراأ�ضمالية  النفقات 
الدولة،  ع��ل��ى  امل��ال��ي��ة  االأع���ب���اء  م��ن  يخفف 
�ضعوبات  ال��دول  من  الكثري  تواجه  ولكن 
الكبري  للحجم  نظرًا  م�ضتثمرين  اإيجاد  يف 
من  النوع  هذا  يتطلبها  التي  ل��ضتثمارات 

العقود.

البيع المباشر 
ت��ع��د ط��ري��ق��ة ال��ب��ي��ع امل��ب��ا���ض��ر اأك���رث الطرق 
على  اخل�ضخ�ضة  عمليات  يف  ا�ضتخدامًا 
امل�ضتوى الدويل، حيث مثلت 80% من كل 
و1993،   1988 بني  متت  التي  املعام�ت 
وم��ا ي��ع��ادل 58% م��ن اج��م��ايل االإي����رادات 
اجمايل  من   %86 الطريقة  ه��ذه  مثلت  كما 

املعام�ت يف �ضنة 1994.
خمتلفة،  اأ�ضكااًل  املبا�ضر  البيع  تاأخذ  وق��د 
فهناك البيع املبا�ضر من خ�ل طلب عرو�س 

اأو مزاد علني اأو مل�ضتثمر �ضرتاتيجي.
املقارنة  من  العرو�س  طلب  طريقة  متكن 

امل�ضرتي  واختيار  العرو�س  خمتلف  بني 
االنتقاد  ولكن  �ضعر،  اأع��ل��ى  يعر�س  ال��ذي 
الرئي�ضي املوجه اىل هذه الطريقة هو انها 

بطيئة وتتطلب نفقات اإدارية مرتفعة.
اما طريقة املزاد العلني فانها تتميز بدرجة 
الدولة  انها متكن  ال�ضفافية، كما  كبرية من 
ع�وة  اخل�ضخ�ضة  اإي����رادات  تعظيم  م��ن 
ع��ل��ى ان��ه��ا ���ض��ري��ع��ة وغ���ري م��ع��ق��دة، ولكن 
للدولة  ت�ضمح  ال  انها  ه��و  الرئي�س  عيبها 
وطبقت  للبيع،  حم��ددة  �ضروط  فر�س  من 
ت�ضيكو�ضلوفاكيا ال�ضابقة عملية خ�ضخ�ضة 
املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية من خ�ل املزاد العلني 
الرنامج  كل  نفذ  حيث  وال�ضرعة  بالكفاءة 
الدولة  وح�ضلت  �ضنتني  تتعد  مل  فرتة  يف 
1،6مليار  نحو  اإىل  و�ضلت  اإي���رادات  على 

دوالر.
اإدخ����ال  ال�����ض��رك��ة  و���ض��ع  يتطلب  وع��ن��دم��ا 
ورفع  اأدائها  لتح�ضني  متطورة  تكنولوجيا 
كفاءتها تختار الدولة م�ضتثمرًا �ضرتاتيجيا 
ال�ضناعة  ه���ذه  يف  ع��ال��ي��ة  ب��خ��رة  يتميز 
من  البيع  عملية  وتتم  وا�ضعة،  وامكانات 
و�ضع  للدولة  ي�ضمح  مما  التفاو�س  خ�ل 

�ضروط حمددة على امل�ضتثمر.
طرق  ث���ث  با�ضتخدام  املغرب  قامت  وق��د   
اأيلول  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  ال��ف��ن��ادق  خل�ضخ�ضة 
الن�ضبي من اجمايل  1996،وكان الن�ضيب 
العرو�س  بطريقة  الفنادق  بيع  اإي����رادات 
الن�ضبي  الن�ضيب  بلغ  حني  يف   ،%26 نحو 
من جملة االإيرادات بطريقة العرو�س التي 
طريقة  و�ضجلت   ،%44 ت��ف��او���س  يتبعها 
من   %30 ق��دره  ن�ضيبًا  املبا�ضر  التفاو�س 

جملة االإيرادات.
اأوائل الدول التي  اما االأردن التي تعد من 
تخو�س جتربة ال�ضريك ال�ضرتاتيجي، فقد 
 1996 عام  من  الثاين  الن�ضف  يف  طرحت 
نحو 20% من اأ�ضهم الدولة البالغة %49،5 
اال�ضمنت  م�����ض��ان��ع  ���ض��رك��ة  راأ����ض���م���ال  م���ن 

االأردنية للبيع. 
ويف اخل�ضخ�ضة من خ�ل البيع للعاملني 
فهناك  ك��ب��ريًا  ج���داًل  ال��ط��ري��ق��ة  ه���ذه  لقيت 
�ضراء  على  العاملني  ق��درة  يف  ي�ضكك  م��ن 
بناًء على جتارب  واإدارتها وذلك  �ضركاتهم 
ت�ضري  االآخ���ر  اجل��ان��ب  وع��ل��ى  ت�ضيلي،  يف 
هذا  جناح  اىل  العاملية  النتائج  من  الكثري 
اىل  التجارب  ت�ضري  م�ضر  ففي  االأ�ضلوب، 
جناح كبري يف نتائج ال�ضركات التي انتقلت 

ملكيتها اىل العاملني.

بيع األسهم في األسواق المالية
ع�����ادًة م���ا ت�����ض��ت��خ��دم ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة لبيع 
ال�ضركات التي تتمتع بو�ضعية مالية جيدة 
وذات حجم كبري، ومن خ�ل هذه الطريقة 
تعر�س اأ�ضهم ال�ضركة للبيع للجمهور عادًة 
طرحت  م�ضر  جت��رب��ة  ففي  ث��اب��ت،  ب�ضعر 
 314 ا�ضل  من   %10 نحو  اأ�ضهم  مرة  الأول 

درا�ضتها  بغية  وذل���ك   ،1992 ع��ام  �ضركة 
حالة  يف  فيها  التو�ضع  واإمكانية  كتجربة 
جناحها وهو ما حدث بالفعل عندما اأثبتت 
فاعليتها، ما اأدى باحلكومة اإىل التو�ضع يف 

طرح بقية ال�ضركات.
وبعد النجاح الذي حققته التجربة طرحت 
االأوراق  ���ض��وق  يف  امل�����ض��ري��ة  احل��ك��وم��ة 
املالية عام 1996 اأ�ضهم 15 �ضركة �ضناعية 
وغذائية وهند�ضية ونقلت ملكيتها بالكامل 
وال���ع���رب  امل�����ض��ري��ني  امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن  اىل 

واالأجانب.
وقد تبيع الدولة ح�ضتها من اأ�ضهم �ضركات 
برنامج  يف  احل�����ال  ه���ي  ك��م��ا  م���ت���داول���ة 
عام  منذ  الكويت  طبقته  الذي  اخل�ضخ�ضة 
ا�ضتثمارية  فر�ضاُ  الرنامج  واتاح   ،1994
حملية للمواطنني بلغت قيمتها 1،56 مليار 

دوالر.
ان امل��ي��زة ال��رئ��ي�����ض��ة ل��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة هي 
ت�ضع  عندما  خا�ضة  امللكية  قاعدة  تو�ضيع 
الدولة قيودًا على كمية االأ�ضهم التي ميكن 

لكل م�ضتثمر �ضراوؤها.
االأ���ض��ه��م يف  ب��ي��ع  وي��ت��وق��ف جن���اح عملية 
االأ�ضواق املالية على حجم ال�ضوق بالن�ضبة 

حلجم عملية طرح اأ�ضهم ال�ضركة.
-نظام الق�ضائم )الكوبونات(

نظام  خ����ل  م��ن  اخل�ضخ�ضة  عملية  اإن 
حتويل  اأ���ض��ا���س  ع��ل��ى  مبنية  ال��ك��وب��ون��ات 
القطاع  اأ���ض��ول  م��ن  ك��ب��رية  لن�ضبة  �ضريع 
املواطنني،  من  وا�ضعة  جمموعة  اإىل  العام 
التي  ال�ضركات  جتميع  العملية  وتتطلب 
كل  خ�ضخ�ضة  عن  بداًل  خ�ضخ�ضتها  �ضتتم 
الكوبونات  ه��ذه  وت��اأخ��ذ  ح��دة.  على  منها 
حتويلها  الأ�ضحابها  ميكن  �ضهادات  �ضكل 
من  ال��ع��ام  القطاع  �ضركات  يف  اأ�ضهم  اإىل 

خ�ل مزاد علني.
كبرية  بن�ضبة  الطريقة  هذه  ا�ضتعملت  وقد 
منذ  وال�ضرقية  الو�ضطى  اأوروب��ا  دول  يف 
ت�ضيكو�ضلوفاكيا  ففي  الت�ضعينيات،  بداية 
االأوىل  امل��رح��ل��ة  ع��ن  ن��ت��ج  م��ث��ً�،  ال�ضابقة 
للخ�ضخ�ضة من خ�ل نظام الكوبونات عام 
وعند  �ضغرية،  من�ضاأة   1491 بيع   1992
 1995 اأوائ����ل  يف  الثانية  امل��رح��ل��ة  نهاية 
املن�ضاآت  اأ���ض��ول  م��ن   %80 خ�ضخ�ضة  مت 

الكبرية.
عن  قائمة  بن�ضر  الطريقة  هذه  اآلية  وتبداأ 
خ�ضخ�ضتها  امل����راد  ال�����ض��رك��ات  جم��م��وع��ة 
لكل  ويحق  امل��ايل،  اأدائ��ه��ا  عن  ومعلومات 
احل�ضول  ال��ق��ان��وين  ال�ضن  ف��وق  م��واط��ن 
بالدخول  له  ت�ضمح  التي  الكوبونات  على 
التي  امل�ضروعات  اأ�ضهم  على  امل��زاي��دة  يف 
وميكن  اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع  اإىل  �ضتتحول 
اإىل  حتويله  اما  الكوبون  حامل  للمواطن 
اأو  امل��زاد  خ�ل  من  مبا�ضرة  ال�ضركة  اأ�ضهم 
ت�ضدرها  ���ض��ه��ادات  ���ض��راء  يف  ا�ضتثماره 
االأ�ضهم  �ضراء  بداًل عن  اال�ضتثمار  �ضناديق 

مبا�ضرًة.
تعالج  اأنها  الطريقة  هذه  مزايا  ابرز  ومن 
الدولة  تواجهها  التي  اجلوهرية  امل�ضكلة 
ع��ن��د ب��ي��ع ���ض��رك��ات ال��ق��ط��اع ال���ع���ام وهي 
املال املحلي، ويتم كذلك بهذه  راأ�س  نق�س 
تقدير  كيفية  م�ضكلة  على  التغلب  الطريقة 
الطريقة  هذه  ان  كما  امل�ضروعات،  اأ�ضول 
املواطنني  لكل  يحق  حيث  بالعدالة  تتميز 
احل�����ض��ول ع��ل��ى ك��وب��ون��ات وب��ال��ت��ايل ال 
حم��دود  ع���دد  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ع  عملية  تقت�ضر 
الرئي�ضة  امل�ضكلة  ولكن  امل�ضتثمرين.  من 
ي��وؤدي يف حد  ال  انه  الكوبونات  نظام  مع 
االقت�ضادية،  ال��ك��ف��اءة  حت�ضني  اإىل  ذات���ه 
من  كبري  عدد  على  امللكية  توزيع  ان  حيث 
املنا�ضبة  الظروف  يوفر  ال  قد  امل�ضتثمرين 

لتح�ضني اأداء ال�ضركة.

عندما تمنح الدولة امتيازًا فانها تحول حقوق التشغيل والتطوير الى الجهة المستفيدة، أي الشركة 
الخاصة، وقد يتضمن عقد االمتياز كل مواصفات التأجير باإلضافة إلى النفقات الرأسمالية واالستثمارات 

التي تقع على عاتق صاحب االمتياز، وترجع األصول الى القطاع العام عند نهاية فترة االمتياز التي عادة ما 
تتراوح بين 15و30 سنة وذلك حسب الحياة االفتراضية لالستثمارات.

عادًة ما تستخدم هذه الطريقة لبيع الشركات التي تتمتع بوضعية مالية جيدة وذات حجم كبير، ومن خالل 
هذه الطريقة تعرض أسهم الشركة للبيع للجمهور عادًة بسعر ثابت، ففي تجربة مصر طرحت ألول مرة 
أسهم نحو 10 % من اصل 314 شركة عام 1992، وذلك بغية دراستها كتجربة وإمكانية التوسع فيها 
في حالة نجاحها وهو ما حدث بالفعل عندما أثبتت فاعليتها، ما أدى بالحكومة إلى التوسع في طرح بقية 
الشركات.

مقاالت
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استطالع/ ليث محمد رضا
االقت�ض���ادية  البن���ى  يف  العج���ز  يتجل���ى 
بظاهرتي الفقر والبطالة كاآفات اجتماعية 
اقت�ضادية خطرية تعطل القدرات الب�ضرية 
وتبدد فر����س النمو والرفاء االقت�ض���ادي 
وتعر عن خلل ينخر يف ج�ض���د االقت�ضاد 

الوطني.
جوان���ب  اال�ض���تط�ع  يف  �ض���نتناول 
الظاهرت���ني والع�قة بينهم���ا انط�قًا اىل 

م�ضوحات اح�ضائية تتعلق بالظاهرتني.

الجهاز  المركزي  لالحصاء 
مدي���ر اع����م اجله���از املركزي ل�ح�ض���اء 
عب���د الزه���رة الهنداوي �ض���كك يف �ض���حة 
التقارير التي اولت العراق ترتيبًا متقدمًا 
بني دول العامل يف ن�ض���ب البطال���ة موؤكدًاً 
ان الع���راق ي�ض���هد تراجع���ًا يف مع���دالت 
البطالة، فاجلهاز املركزي ل�ح�ضاء الذي 
ب���داأ مبتابع���ة مع���دالت البطال���ة من���ذ عام 
2004 حي���ث كانت ن�ض���بة البطالة تقرتب 
اىل   2005 يف  وانخف�ض���ت   %32 اىل 
28% ويف عام 2006 انخف�ض���ت اىل %27 
فيم���ا اأو�ض���ح اآخر م�ض���ح اأج���راه اجلهاز 
املركزي ل�ح�ض���اء يف عام 2008 تراجع 
ن�ض���ب البطال���ة اىل 15% نافيًا ما و�ض���فها 
باال�ضاعات التي تثار ب�ضاأن ارتفاع ن�ضبها 
موؤك���دًا ان ن�ض���بة البطال���ة احلقيقي���ة هي 
15% معلً� ان هذه الن�ضبة تعني ما يعرف 
بالبطال���ة احلقيقية هم الذين يبحثون عن 
العم���ل وال يجدون فر�ض���ة وهناك ن�ض���بة 
اخرى البطالة ت�ض���مى بالبطالة الناق�ض���ة 
28% والبطال���ة الناق�ض���ة تعن���ي النا����س 
الذي���ن يعمل���ون اق���ل م���ن 35 �ض���اعة يف 
اال�ض���بوع فاملعاي���ري الدولي���ة للتمييز بني 
العام���ل ال���ذي يعمل ل� 35 �ض���اعة فما فوق 
ام���ا من يعم���ل دون هذه امل���دة فهو يعتر 
عاط���ً� لكن ال يعد �ض���من البطالة الكاملة، 

بل هي بطالة ناق�ضة.
وق���ال الهنداوي ل���� )املدى االقت�ض���ادي(: 
فئ���ات يف املجتم���ع ت���زداد فيه���ا مع���دالت 
البطالة اكرث من غريها كفئة ال�ض���باب ذلك 
الن ن�ض���بتهم يف املجتم���ع اك���ر م���ن بقية 
الفئ���ات العمري���ة، اذ ان املجتمع العراقي 
يع���د جمتمع���ًا �ض���ابًا فن�ض���بة م���ن هم بني 
10 اىل 24 �ض���نة تتج���اوز 40% لك���ن على 
امل�ض���توى التعليمي ترتفع ن�ضبة الدرا�ضة 
بني خريجي الدرا�ض���ة االعدادية فما دون 
وتب���داأ يف الرتاج���ع كلما كان التح�ض���يل 
الدرا�ض���ي اف�ض���ل حت���ى تكاد تنع���دم لدى 
حمل���ة �ض���هادات املاج�ض���تري والدكت���وراه 
ونح���ن نعتمد على املعاي���ري الدولية التي 
 )I L O( ت�ض���عها منظمة العم���ل الدولية
التي و�ض���عت اأُط���رًا عامة وعلى ا�ضا�ض���ها 
يق���وم اجله���از املركزي ل�ح�ض���اء بتنفيذ 
والبطال���ة  بالت�ض���غيل  املتعلق���ة  امل�ض���وح 
ولدين���ا اذرع يف جميع انح���اء العراق، اذ 
لدينا دوائر اح�ضاء يف جميع املحافظات 
اىل  وتت�ض���عب  تتف���رع  الدوائ���ر  وه���ذه 

االق�ضية والنواحي.
وبخ�ض���و�س الفق���ر ا�ض���اف الهن���داوي: 
مبوجب امل�ضح االقت�ض���ادي واالجتماعي 
للفقر يف العراق الذي �ض���مل جميع انحاء 
الع���راق بالعين���ة الع�ض���وائية ومبتابع���ة 
ودع���م م���ن البنك ال���دويل وقد اظه���ر ذلك 
امل�ضح ان ن�ضبة الفقر يف العراق هي %23 
من ن�ضبة ال�ضكان اي �ضبعة م�يني عراقي 
يعي�ضون حتت خط الفقر ومت حتديد خط 

الفقر ب� 77 الف دينار �ضهريًا اي مادون ال� 
77 الف يعد حتت خط الفقر وهذه ن�ض���بة 
خطرية تتطلب الوقوف عندها واملعاجلة 
وعلى هذا اال�ضا�س مت و�ضع ال�ضرتاتيجية 
الوطني���ة للتخفي���ف من الفق���ر يف العراق 

التي اعدت لل�ض���نوات 2010-2014 ؛ اذ 
اطلق���ت يف بداية ع���ام 2010 وتتم ربطها 
باخلطة اخلم�ض���ية كي تنفذ وكانت بداية 

العمل بها مع العام 2010.
وا�ضاف الهنداوي: ان هذه ال�ضرتاتيجية 

من املوؤمل ان تنخف�س ن�ضبة الفقر يف عام 
2014 اىل 16%، ام���ا ن�ض���بة الفق���ر املدقع 
يف العراق ممن ال يزيد دخلهم على دوالر 

واحد نحو 4،5% اىل %5. 

مسوحات التشغيل والبطالة 
بح�ض���ب اآخ���ر م�ض���ح للت�ض���غيل والبطالة 
ملديرية اح�ضاء ال�ض���كان والقوى العاملة 
ا�ض���رة   )18144( زه���اء  غط���ى  ال���ذي 
موزعة على جمي���ع حمافظات العراق من 

الفقر والبطالة ظاهرتان متالزمتان في جسد االقتصاد العراقي!

اشارت نتائج المسح الى ان اكبر معدل بطالة كان في الفئة العمرية 15 – 19 سنة حيث بلغ %34.12 بينما سجلت الفئة 
العمرية 60 – 64 سنة اقل معدل بطالة حيث بلغ 4.63%.

واشارت نتائج المسح الى ان اقل معدل بطالة هو بين الذين يحملون شهادة الدكتوراه فأعلى %2.7 حيث شّكل هذا المعدل 
للذكور نسبة %1.9 ولالناث %6.2 بينما سجل معدل البطالة لحملة شهادة الدبلوم العالي 5.3%.
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اقليم كرد�ض���تان اىل الب�ض���رة حيث اكدت 
املديرية يف م�ض���وحاتها ان اختيار اال�ضر 
مت وفق ا�ض����س علمية باأ�ض���لوب ت�ض���ميم 
العين���ات الطبقية العنقودي���ة حيث جرى 
تق�ض���يم املحافظات اىل ث�ث طبقات هي: 

ح�ضر مركز، اطراف وريف. 
ب���ني  البطال���ة  مع���دل  اإن  امل�ض���ح:  وذك���ر 
ال�ض���كان بعمر 15 �ض���نة فاأكرث يف العراق 
بلغ 15.34% لك� اجلن�ض���ني و�ضكل معدل 
البطالة بني الذكور 14.33% وبني االناث 
19.64%، وعل���ى م�ض���توى البيئة فقد بلغ 
مع���دل البطال���ة يف مناط���ق ح�ض���ر املركز 
15.19% ام���ا يف مناطق ح�ض���ر االطراف 
18.50% واما يف املناطق الريفية فقد بلغ 

معدل البطالة %13.34.
وا�ض���ار امل�ض���ح اىل ان حمافظ���ة ذي ق���ار 
االخ���رى  املحافظ���ات  تت�ض���در  الزال���ت 
باأرتفاع معدل البطالة حيث بلغ %30.81 
لك� اجلن�ض���ني وبني الذكور بلغ %28.22 
مقاب���ل 46.93% ل�ن���اث تليه���ا حمافظ���ة 
املثن���ى حيث �ض���جل مع���دل البطال���ة فيها 
24.89% لك� اجلن�ضني 26.78% للذكور 
و11.27% ل�ناث تلته���ا حمافظة نينوى 
مبعدل بطالة 21.91% وحمافظة �ض����ح 
الدي���ن مبعدل 18.1% ث���م تلتهما حمافظة 

دهوك مبعدل بطالة %16.91.
وق���د �ض���جلت حمافظة بغ���داد اق���ل معدل 
للبطال���ة اذ بل���غ 11.77% لك� اجلن�ض���ني 
وي�ضكل املعدل بني الذكور 10.18% وبني 
االناث 17.14% تليها حمافظة ال�ضليمانية 
مبع���دل بطالة 11.88% ث���م حمافظة بابل 
مبع���دل بطالة 12.34 وقد انخف�س معدل 
البطال���ة ملحافظة بغداد بن�ض���بة %25.22 
عم���ا ه���و عليه يف ع���ام 2006 حي���ث كان 

معدل البطالة %15.74.
وق���د ا�ض���ارت نتائ���ج امل�ض���ح اىل ان اكر 
معدل بطال���ة كان يف الفئة العمرية 15 – 
19 �ضنة حيث بلغ 34.12% بينما �ضجلت 
الفئ���ة العمري���ة 60 – 64 �ض���نة اقل معدل 

بطالة حيث بلغ %4.63.
وا�ض���ارت نتائج امل�ض���ح اىل ان اقل معدل 
بطال���ة ه���و ب���ني الذي���ن يحملون �ض���هادة 
الدكت���وراه فاأعلى 2.7% حيث �ض���ّكل هذا 
املعدل للذكور ن�ضبة 1.9% ول�ناث %6.2 
بينما �ض���جل معدل البطالة حلملة �ض���هادة 

الدبلوم العايل %5.3.
واظه���رت نتائج امل�ض���ح ان مع���دل العمالة 
العم���ل  �ض���اعات  قل���ة  ب�ض���بب  الناق�ض���ة 
لل�ض���كان بعمر 15 �ض���نة فاأكرث يف العراق 
قد بلغ 28.74% لك� اجلن�ضني و�ضكل هذا 
املعدل بني الذك���ور 23.37% وبني االناث 
53.12%، وعل���ى م�ض���توى البيئة فقد بلغ 
معدل العمالة الناق�ضة ب�ضبب قلة �ضاعات 
العم���ل يف مناطق ح�ض���ر املركز %81.13 
مقابل 23.42% يف ح�ض���ر االطراف ويف 

املناطق الريفية بلغ %42.98.
وقد ت�ض���درت حمافظة وا�ضط املحافظات 
باأرتف���اع معدل العمالة الناق�ض���ة فيها اىل 
48.44% ول���ك� اجلن�ض���ني و�ض���كل ه���ذا 
املعدل بني الذك���ور 40.10% وبني االناث 
75.90%، وعل���ى م�ض���توى البيئة فقد بلغ 

مع���دل العمالة الناق�ض���ة يف ح�ض���ر مركز 
املحافظ���ة 22.26% مقاب���ل 30.81% يف 
ح�ض���ر االطراف، ام���ا يف املناطق الريفية 
فقد بلغ هذا املع���دل 65.78%، كما احتلت 
مقارن���ة  االوىل  املرتب���ة  باب���ل  حمافظ���ة 
باملحافظ���ات االخ���رى حي���ث بل���غ مع���دل 
ل���ك�   %48.27 فيه���ا  الناق�ض���ة  العمال���ة 
اجلن�ض���ني وي�ض���كل هذا املع���دل %33.43 
لك� اجلن�ض���ني حيث بلغ 28.29% للذكور 
و72.23% ل�ناث ثم تلتها حمافظة املثنى 
مبعدل 35.91% لك� اجلن�ضني، حيث بلغ 

31.% للذكور و63.7% ل�ناث.
وق���د �ض���جلت حمافظ���ة اربيل اق���ل معدل 
�ض���اعات  قل���ة  ب�ض���بب  الناق�ض���ة  للعمال���ة 
العمل للم�ضتغلني بعمر 15 �ضنة فاأكرث يف 
حمافظة اربيل حيث بلغ 15.70% وي�ضكل 
هذا املعدل بني الذكور 14.77% و%21.6 
ل�ن���اث يف مناطق ح�ض���ر مركز املحافظة 
مناط���ق  يف   %16.91 مقاب���ل   %11.65
ح�ض���ر االطراف ويف ري���ف املحافظة فقد 
بل���غ 25.89%، تلته���ا حمافظ���ة الب�ض���رة 
مبعدل 17.41% ثم حمافظة دهوك مبعدل 

.%19.37
فبل���غ معدل العمالة الناق�ض���ة ب�ض���بب قلة 
�ض���اعات العمل والرغبة بالعمل االإ�ضايف 
يف  فاأك���رث  �ض���نة   15 بعم���ر  للم�ض���تغلني 
العراق 8.46% لك� اجلن�ضني و�ضكل هذا 
املعدل بني الذكور 9.73% بينما ال يتجاوز 
بني االثاث 2.70%، وعلى م�ضتوى البيئة 
فقد بلغ معدل العمالة الناق�ضة ب�ضبب قلة 
�ضاعات العمل والرغبة يف العمل اال�ضايف 
املرك���ز 6.68% ويف  مناط���ق ح�ض���ر  يف 
ح�ضر االطراف 8.78% مقابل 10.7% يف 

الناطق الريفية.

بطالة الشباب 
وا�ضارت نتائج م�ض���ح الت�ضغيل والبطالة 
اىل ان مع���دل البطال���ة بني ال�ض���باب بعمر 
15-24 �ض���نة بل���غ 30% ل���ك� اجلن�ض���ني 
وي�ضكل معدل البطالة بني الذكور %30.6 
وب���ني االن���اث 29.69%، وعلى م�ض���توى 
البيئ���ة فقد بل���غ هذا املع���دل 33.15% يف 
ح�ض���ر املرك���ز مقابل 36.36% يف ح�ض���ر 

االطراف و24.27% يف الريف.
واظه���رت نتائ���ج امل�ض���ح ان حمافظ���ة ذي 
ق���ار تت�ض���در مع���دل بطال���ة ال�ض���باب فيها 
حيث بلغ 59.8% لك� اجلن�ضني %55.45 
للذكور و83.54% ل�ن���اث تليها حمافظة 
نين���وى مبعدل بل���غ 41.87% ثم حمافظة 

الب�ضرة %39.96.
وق���د �ض���جلت حمافظ���ة باب���ل اق���ل معدل 
لبطال���ة ال�ض���باب حيث بل���غ 20.27% لك� 
اجلن�ض���ني، 24.12% للذك���ور و%13.12 
ل�ناث تلتها حمافظة ال�ض���ليمانية مبعدل 
بطالة 20.38% لك� اجلن�ض���ني، %15،30 

للذكور و44،42% ل�ناث.

خصائص الفقر في العراق 
وبح�ضب ال�ضرتاتيجية الوطنية للتخفيف 
م���ن ن�ض���ب الفقر الت���ي حددت خ���ط الفقر 
الوطن���ي باالعتم���اد عل���ى احت�ض���اب كلفة 

ال�ض���عرات احلراري���ة ال�ض���رورية الإدامة 
�ضحة الفرد العراقي والتي تقدر ب� 2332 
اآخذي���ن  املتو�ض���ط  يف  حراري���ة  �ض���عرة 
بنظر احل�ض���بان العمر واجلن�س والوزن 
والن�ض���اط البدين �ض���واء يف احل�ض���ر او 
يف الري���ف، وق���د وف���رت بيان���ات امل�ض���ح 
يف  ل��ض���رة  واالقت�ض���ادي  االجتماع���ي 
الع���راق 2007 تقدي���رات كلف���ة ال�ض���عرة 
احلرارية الواحدة بنح���و 0.482 دينار. 
وبه���ذا يك���ون مع���دل كلف���ة االحتياج���ات 
الغذائية اال�ضا�ضية ال�ضهرية للفرد الواحد 
34250 دين���ارًا وي�ض���اوي هذا اخلط فقر 
الغ���ذاء، عل���ى ا�ض���ا�س انفاق اال�ض���ر التي 
تق���ع عن���د خ���ط فق���ر الغ���ذاء، قدر ال�ض���لع 
واخلدمات غري الغذائية ب� 42646 دينارًا 

للفرد �ضهريًا.
وباحت�ض���اب كلف���ة االحتياج���ات الغذائية 
االأ�ضا�ض���ية م���ع كلف���ة االحتياج���ات غ���ري 
الع���راق  الفق���ر يف  ف���اأن خ���ط  الغذائي���ة، 
ي�ضاوي 76896 دينارًا خ�ل ال�ضهر للفرد 
الواحد، ما يعني ان 22.9% اي زهاء 6.9 
مليون من العراقيني يقعون حتت م�ضتوى 
خط الفقر علمًا ان االنفاق الذي احت�ض���ب 
على ا�ضا�ض���ه ه���ذا اخلط يعتم���د التعريف 
االقت�ض���ادي ل�نف���اق املعم���ول ب���ه دوليًا 
وال���ذي يت�ض���من ا�ض���افة اىل امل�ض���رتيات 
النقدي���ة االنفاق غري النق���دي مبا يف ذلك 
قيم���ة االيج���ار التقدي���ري ل��ض���ر التي ال 
تدف���ع ايجارًا ل�ض���كنها ذلك النه���ا تقيم يف 
م�ض���اكن متلكها او ال�ض���باب اخرى وقيمة 
ال�ض���لع اال�ض���ته�كية التي حت�ض���ل عليها 
اال�ض���ر م���ن دون دفع ب���دل نقدي كال�ض���لع 
التي تنتجها وال�ض���لع التي حت�ض���ل عليها 

مقابل العمل او كمعونات.
وبين���ت درا�ض���ة خارطة احلرم���ان 2004 
ان م���ا يق���ارب 31% من اال�ض���ر و34% من 
االفراد يعانون من احلرمان من احلاجات 
اال�ضا�ضية، وترتفع الن�ضبة يف الريف اىل 
ث�ث���ة امثالها يف احل�ض���ر ووفقًا لبيانات 
امل�ض���ح االجتماعي واالقت�ض���ادي ل��ضرة 
يف 2007 ح�ض���ل ارتفاع ب�ض���يط بن�ض���بة 
املحرومني من اال�ضر ب�ضبب ارتفاع ن�ضبة 
احلرم���ان ملي���دان البن���ى التحتي���ة )املاء، 
الكهرباء( والظروف اال�ض���تثنائية ل�ض���نة 

امل�ضح.
وقد ك�ض���ف التقرير الوطني حلال التنمية 
الب�ض���رية يف 2008 ع���ن �ض���ورة اخ���رى 
للفقر تركز على الفقر الب�ض���ري مبكوناته 
ال���وزن  دون  االطف���ال  )ن�ض���بة  الفرعي���ة 
ن�ض���بة  الأعماره���م،  بالن�ض���بة  الطبيع���ي 
ال�ض���كان املحروم���ني م���ن احل�ض���ول على 
مياه ال�ض���رب، معدل االمية لدى البالغني، 
واالحتمال عند ال���والدة بعدم العي�س اىل 
عم���ر 40 �ض���نة فبلغ���ت قيم���ة الدليل %10 
وتب���ني ه���ذه الن�ض���ب موؤ�ض���رات خمتلف���ة 
للفق���ر واحلرم���ان تختل���ف يف منهجياتها 

وتعريفها للفقر.
كما اأن االنفاق قد مت ح�ض���ابه على ا�ضا�س 
ا�ضعار ال�ض���وق ولي�س على ا�ضا�س ا�ضعار 
ال�ض���لع املدفوعة مبا يف ذل���ك االنفاق على 
�ضلع احل�ضة التموينية التي تبلغ 12100 

دينار �ضهريًا. 
ومن اجلدير بالذكر ان خط الفقر املبني قد 
مت احت�ضابه على ا�ضا�س االأ�ضعار املوحدة 
ملعاجل���ة التفاوت���ات فيه���ا عل���ى م�ض���توى 
جمي���ع مناط���ق الع���راق وعل���ى م�ض���توى 
الفرتة الزمنية للم�ض���ح التي امتدت ل�ضنة 
كاملة وبذلك ا�ض���بحت املقارن���ة املذكورة 

�ضحيحة.
وجت���در اال�ض���ارة اىل ان توزي���ع االف���راد 
ح�ض���ب متو�ض���ط انف���اق الف���رد ك�ض���ف ان 
معظمه���م يرتك���زون ح���ول خ���ط الفق���ر، 
وقل���ة منهم يقع���ون بعيدًا ع���ن هذا اخلط 
ويعن���ي ذل���ك ان تعر�س ن�ض���بة كبرية من 
غ���ري الفق���راء اىل انخفا����س يف دخوله���م 
او ارتف���اع يف احتياجاتهم اال�ض���ته�كية 
يتوق���ع ان ي���وؤدي اىل وقوعهم حتت خط 

الفقر.
وقد قدرت فجوة الفقر يف العراق ب� %4.5 
وهو ما يعني ان ا�ض���ته�ك غالبية الفقراء 
قريب ج���دًا من خط الفقر، وان التح�ض���ن 
الن�ضبي يف دخولهم او زيادة ن�ضيبهم من 
االنف���اق احلكومي على اخلدم���ات العامة 
ي�ض���تطيع انت�ض���الهم من الفقر اإال ان حجم 
الفج���وة يتباي���ن ب���ني املحافظات ب�ض���كل 

حاد.

الريف أكثر فقرًا
ثلث���ي  قراب���ة  ي�ض���كن  ال���ذي  الوق���ت  يف   
ال�ضكان يف احل�ضر فاأن ن�ضف عدد الفقراء 
يوجدون يف الريف مما يك�ضف ان او�ضاع 
الريف االقت�ض���ادية تعد بيئة مولدة للفقر. 
ويتعزز ذلك اىل حد ما باأرتفاع اخل�ض���وبة 
حي���ث يبل���غ معدل النم���و ال�ض���كاين %3.7 
�ضنويًا يف الريف ب� 2.7% يف احل�ضر، كما 
ترتك���ز االن�ض���طة االقت�ض���ادية للفقراء يف 
الريف يف الزراعة وال�ضيد والغابات %56 
والبن���اء والت�ض���ييد 14% ويتهمون منها ال 
تتطل���ب مه���ارة وتعليمًا عالي���ني كاحلرف 
اليدوي���ة 17% وامله���ن االولي���ة 15% كم���ا 
ويعم���ل 56% من العاملني بعمر 10 �ض���نني 
فاأك���رث من دون اأجر غالبيتهم من الن�ض���اء، 

ما يقارب من ثلثيهم يف الفئتني االأفقر.

المحافظ��ات الفقي��رة والتف��اوت 
الطبقي

يف وقت يعد اكرث من 40% من �ضكان بع�س 
املحافظات فقراء )املثنى 49%، بابل %41، 
و�ض�ح الدين 40%، فاأن ن�ضبة الفقراء يف 
حمافظات اقليم كرد�ضتان اأقل منها. كما ان 
املحافظات التي ترتفع فيها ن�ض���ب الفقراء 

تزداد فيها فجوة الفقر. 
م���ن جهة اخ���رى ف���اأن 13% م���ن الفقراء ال 
يوجدون يف حمافظة بغداد وحدها ونحو 
11% يف حمافظة الب�ضرة، وعلى م�ضتوى 
الري���ف ترتفع ن�ض���بة الفق���ر يف حمافظات 

املثنى 75% وبابل 61% ووا�ضط %60. 
وت�ض���ري البيان���ات اىل ان اخلم����س االأغنى 
من اال�ض���ر يح�ض���ل عل���ى 43% م���ن الدخل 
بينم���ا يح�ض���ل اخلم����س االأفق���ر منها على 
7% من الدخل على م�ضتوى العراق، اال ان 
التفاوت يب���دو اقل حدة بالن�ض���بة ل�إنفاق 

اال�ض���ري، فيم���ا تبلغ ح�ض���ة االأ�ض���ر االأفقر 
.%9

عالقة الفقر بالبطالة
م���ن  العدي���د  ي�ض���ر  ال���ذي  الوق���ت  يف 
املراقبني على اأن الع�ق���ة وثيقة بني الفقر 
والبطالة، توؤكد بيانات امل�ض���ح االجتماعي 
واالقت�ض���ادي ل��ض���رة يف الع���راق 2007 

اىل �ضعف االرتباط بني الفقر والبطالة.
فف���ي الوقت ال���ذي كان���ت فيه ن�ض���بة الفقر 
39% يف الري���ف و16% يف احل�ض���ر كانت 
احل�ض���ر  ويف   %11 الري���ف  يف  البطال���ة 
12% مم���ا يرجح ارتباط الفق���ر باأنخفا�س 
عائد العم���ل للعاملني الذي���ن ميثلون %89 
م���ن القوى العامل���ة يف الريف، االمر الذي 
يع���ود اىل انخفا����س االنتاجي���ة. ويرتبط 
الفق���ر اأي�ض���ًا باأرتف���اع مع���دل اخل�ض���وبة 
واخل�ض���ائ�س االجتماعي���ة واالقت�ض���ادية 
والبيئية للريف اكرث من ارتباطه بالبطالة، 
وهذا ما يوؤ�ض���ره انخفا�س معدل امل�ضاركة 
يف الن�ض���اط االقت�ض���ادي ؛ اذ ان 57% م���ن 
ال�ض���كان يف �ض���ن العمل هم خارج الن�ضاط 
االقت�ض���ادي )ال يعمل���ون وال يبحثون عن 
عمل( اما بالن�ضبة للن�ضاء فاأن الن�ضبة تبلغ 

.%87

الخبراء االقتصاديون
اخلبري االقت�ض���ادي با�ض���م جمي���ل انطون 
حت���دث لن���ا قائ���ً�: ان اك���رث م���ن 7 م�يني 
عراق���ي يعي�ض���ون حتت خط الفقر ب�ض���بب 
ارتف���اع ن�ض���بة الفق���ر ه���ي ك���رثة البطال���ة 
باأنواعه���ا الناق�ض���ة واملقنع���ة واالعتيادية 
ب�ض���بب ع���دم وج���ود م�ض���اريع اقت�ض���ادية 

انتاجية.
وا�ض���اف انطون: ان معدالت دخل اال�ض���ر 
منخف�س، الأن اال�ض���رة ذات الع�ض���رة افراد 
عل���ى �ض���بيل املث���ال عندم���ا يك���ون معيله���ا 
من قبل �ض���خ�س واحد فاأن م�ض���توى دخل 
اال�ض���رة ينخف�س باال�ض���افة اىل ان الدخل 
القوم���ي منخف����س �ض���يما وان االقت�ض���اد 
العراق���ي ه���و اقت�ض���اد يعتمد عل���ى الريع 
النفطي، لذلك نحتاج اإىل ت�ضغيل القطاعني 

الزراعي وال�ضناعي.
فيم���ا ق���ال اخلب���ري االقت�ض���ادي د. �ض���تار 
البيات���ي: يوج���د ت����زم ب���ني الظاهرت���ني 
لتاأث���ري  الظاهرت���ني  تاأث���ري  م���ن  انط�ق���ًا 
ك�هم���ا على التنمية الب�ض���رية امل�ض���تدامة 
وامل�ضتوى املعي�ضي الذي يعر عنه باالقل 
ال  االن�ض���ان  كان  واذا  للتنمي���ة  كمعي���ار 
يح�ضل على الدخل فامل�ضاألة لها انعكا�ضات 
على امل�ض���توى املعي�ضي ون�ضبة االإعالة يف 
الع���راق مرتفعة باأن يكون �ض���خ�س واحد 
يعي���ل عائلة كاملة وهذه امل�ض���األة لها تاأثري 

على القيم والعنف.
م���ن  تقل���ل  والعمال���ة  البيات���ي:  وا�ض���اف 
الفق���ر، فالع�قة وثيق���ة ولي�س كما جاء يف 
االح�ض���ائيات الر�ض���مية ون�ض���ب البطال���ة 
والفق���ر، اعتق���د انه���ا غ���ري واقعي���ة وفيها 
جماملة للحكومة وتاب���ع البياتي: البطالة 
ت���زداد يف ظ���ل العمالة االجنبي���ة التي هي 

االن مبكرة النها البعيدة عن املهارة.

في الوقت الذي يصر العديد من المراقبين على أن العالقة وثيقة بين الفقر والبطالة، تؤكد بيانات المس��ح االجتماعي واالقتصادي 
لالسرة في العراق 2007 الى ضعف االرتباط بين الفقر والبطالة. ففي الوقت الذي كانت فيه نسبة الفقر %39 في الريف و16% 

في الحضر كانت البطالة في الريف %11 وفي الحضر %12 مما يرجح ارتباط الفقر بأنخفاض عائد العمل للعاملين الذين 
يمثلون %89 من القوى العاملة في الريف، االمر الذي يعود الى انخفاض االنتاجية. 
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إيمان محسن جاسم
بع���د نهاية احل���رب العاملي���ة الثاني���ة عام 
بن���اء  يف  جدي���دة  مرحل���ة  ب���داأت   1945
االقت�ض���اد الياباين ب�ضكل �ضحيح وجديد 
ع���ر اآليات متعددة ومثل���ت الفرتة ما بني 
عامي 1945 – 1955 فرتة اإعادة االإعمار 
بع���د الدمار ال���ذي خلفته احل���رب العاملية 
الثاني���ة وحماول���ة اإزالة اآثاره���ا من جهة 
وحتويل العديد من املن�ض���اآت وامل�ض���انع 
الت���ي كان���ت ت�ض���تخدم الأغرا����س االنتاج 
احلربي اإىل م�ض���انع اإنتاج �ضلع وب�ضائع 

مدنية اال�ضتخدام.
اأم���ا الف���رتة الذهبي���ة الزدهار االقت�ض���اد 
م���ن  املمت���دة  ال�ض���نوات  فه���ي  الياب���اين 
االقت�ض���اد  كان  حي���ث   1970—1955
الياب���اين ينم���و خ�لها مبعدل ي�ض���ل اإىل 
زهاء 10% �ض���نويًا وهي ن�ضبة عالية جدا، 
كما تعد الفرتة بني عامي 1970م � 1975م 
ف���رتة تاأقلم بع���د التغري الكب���ري الذي طراأ 
على اأ�ضعار البرتول خ�ل تلك الفرتة، اأما 
الفرتة من���ذ الع���ام 1975م وحتى الوقت 
احلا�ضر فهي فرتة النمو املتوازن بعد اأن 
اأ�ضبح االقت�ض���اد الياباين االآن ثاين اأكر 
اقت�ض���اديات العامل من حيث حجم الناجت 

املحلي واالإجمايل بعد اأمريكا.
كي���ف  نف�ض���ه  يط���رح  ال���ذي  وال�ض���وؤال 
ا�ضتطاعت اليابان اأن ت�ضل لهذا امل�ضتوى 
املتق���دم خا�ض���ة وانه بلد تعر����س لهزمية 
الثاني���ة  العاملي���ة  احل���رب  يف  ع�ض���كرية 
وقنبلت���ني نوويت���ني وكب���ل باحت����ل من 
قبل قوات احللفاء اآنذاك بقيادة الواليات 

املتحدة االأمريكية؟
ال���ذي ميكن م�حظته عن واقع امل�ض���اريع 
يف الياب���ان جن���د اإنه���ا اعتم���دت يف بناء 
االأوىل  بالدرج���ة  ال�ض���ناعية  نه�ض���تها 
عل���ى امل�ض���اريع ال�ض���غرية املتوزع���ة على 
خمتل���ف احل���رف وال�ض���ناعات، حيث اأن 
امل�ض���روعات الكب���رية م���ا ه���ي اإال جتميع 

الإنتاج ال�ض���ناعات ال�ضغرية التي تتكامل 
اأفقي���ا وراأ�ض���يًا مكون���ة فيم���ا بينه���ا تل���ك 
امل�ض���روعات ال�ض���ناعية العم�ق���ة، وكان 
العتماد اليابان على امل�ضروعات ال�ضغرية 
واملتو�ض���طة الت���ي متث���ل نح���و 99% م���ن 
عدد امل�ض���روعات وت�ض���غل قرابة 72% من 
الي���د العامل���ة، كقاع���دة عري�ض���ة للتنمي���ة 
االقت�ضادية حيث انخف�ضت ن�ضبة البطالة 
وزاد االإنت���اج خا�ض���ة يف املرحل���ة االأوىل 
م���ن بن���اء االقت�ض���اد الياب���اين وحماولة 
امت�ضا�س تاأثريات احلرب العاملية الثانية 
ونتائجها، وحتققت م�ض���اركة وم�ض���اهمة 
االإجم���ايل  املحل���ي  الن���اجت  يف  االأف���راد 
ومبعدالت وتراك���م لراأ�س املال يتنا�ض���ب 

مع التنمية التي ت�ضهدها اليابان.
امل�ض���اريع  به���ذه  الياب���ان  اهتم���ت  وق���د 
اإنه���ا  اإىل درج���ة  ال�ض���غرية واملتو�ض���طة 
خا�ض���ة  قانوني���ة  ت�ض���ريعات  اأ�ض���درت 
بها �ُض���مي"القانون االأ�ضا�ض���ي للمن�ض���اآت 
ال�ض���غرية واملتو�ض���طة"حيث ي�ض���دد هذا 
القانون على �ض���رورة الق�ضاء على جميع 
العقبات التي تواجه املن�ض���اآت ال�ض���غرية 
وحماولة تذليلها من اأج���ل حتقيق الغاية 

من وجودها واإن�ضائها.
واأول ه���ذه الغاي���ات ه���و الق�ض���اء عل���ى 
البطال���ة وزي���ادة اإجمايل الن���اجت املحلي 
ورفع م�ضتوى الدخل العام للفرد ما جعل 
ن�ض���يب الفرد الياباين م���ن الناجت املحلي 

االإجمايل االأعلى يف العامل االآن.
امل�ض���اريع  دع���م  جترب���ة  اأن  جن���د  وهن���ا 
ال�ض���غرية الت���ي اعتم���دت يف العراق يف 
ال�ض���نوات الت���ي اأعقبت التغي���ري ومببالغ 
طائل���ة قد تك���ون قد �ض���اهمت يف دميومة 
الن�ض���اط التج���اري فح�ض���ب م���ن دون اأن 
توؤ�ض����س لقاع���دة �ض���ناعية اإنتاجي���ة م���ن 
�ض���اأنها اأن تدع���م االقت�ض���اد العراق���ي يف 
امل���دى القري���ب، بل اإن جل هذه امل�ض���اريع 
كان���ت جتارية بحت���ة ذات منافع حمدودة 

م���ن جهة وم���ن جهة ثانية بعي���دة جدا عن 
متابعة الدولة خا�ض���ة يف ظل عدم وجود 
قانون ينظ���م اأعمالها ودرا�ض���ات توجهها 
بال�ض���كل ال�ضليم وال�ض���حيح، خا�ضة وان 
نق�س اخلرة لدينا قد يجعل هذه امل�ضاريع 
فا�ضلة على االأقل يف مراحلها االأوىل وذلك 
نظرًا النخفا�س م�ض���توى الوعي االإداري 
لدى امل�ض���وؤولني عن املن�ض���اآت ال�ضغرية، 
الأنه���ا كم���ا اأ�ض���رنا حتت���اج لقان���ون ينظم 
عملها من حيث ت�ض���ويق االإنت���اج واإيجاد 
اآلي���ات له���ا وهذه نقطة مهم���ة جدا يف ظل 
غ���زو الب�ض���ائع امل�ض���توردة الأ�ض���واقنا ما 

يوؤدي اإىل عدم تكافوؤ فر�س املناف�ضة.
ال�ض���غرية  امل�ض���اريع  حتت���اج  واأي�ض���ًا 
يف  ال�ض���ريبية  ل�إعف���اءات  واملتو�ض���طة 
املراح���ل االأوىل، وحمايته���ا من االإف��س 
توف���ري  االقت�ض���ادية،  االأزم���ات  ب�ض���بب 
حوافز جديدة من �ض���اأنها تدمي وتو�ض���ع 

اأعمالها.
 ل���ذا تع���د التجرب���ة الياباني���ة يف تنمي���ة 
املن�ض���اآت ال�ض���غرية واملتو�ض���طة واحدة 
م���ن اأغنى التج���ارب العاملي���ة، واإن كانت 
تعتمد ب�ض���كل اأ�ضا�ضي على الدعم املبا�ضر 
القط���اع  دور  يع���د  حي���ث  الدول���ة،  م���ن 
اخلا����س يف دعم ه���ذا القطاع هام�ض���يًا، 
بامل�ض���اريع  بداأن���ا  طامل���ا  هن���ا  وعلين���ا 
ال�ض���غرية يف العراق اأن ندر�س اأ�ض���باب 
جن���اح التجربة الياباني���ة وتوظيف ذلك 
يف جتربتن���ا العراقي���ة طامل���ا اإن قوا�ض���م 
م���ن  البلدي���ن  جتم���ع  عدي���دة  م�ض���رتكة 
حيث الظروف ال�ضيا�ض���ية واالقت�ضادية 
الت���ي  والكف���اءات  الب�ض���رية  وامل���وارد 
اإدارة ه���ذه  رمب���ا حتت���اج للتدري���ب يف 
امل�ض���اريع مع �ض���رورة ربطها مع بع�ضها 
البع����س من اأجل تكامل حلقات النه�ض���ة 
االقت�ض���ادية يف البل���د الأن جمم���وع هذه 
امل�ضاريع ال�ضغري واملتو�ضطة يوؤدي اإىل 

نه�ضة اقت�ضادية كبرية جدا.

تنمية المشاريع الصغيرة.. 
اليابان أنموذجًا

حسين علي الحمداني 
مع املتغريات الدولية منذ ت�ضعينيات القرن املا�ضي تزايد االهتمام 

الدويل باملنظمات غري احلكومية ك�ضريك للدولة يف التنمية، وتزايد 
ذلك االهتمام يف بداية القرن احلايل حيث اأ�ضبحت موؤ�ض�ضات املجتمع 
املدين بكل تنوعها مقبولة اإىل حد كبري من النا�س واحلكومات ودوائر 

رجال االأعمال واملوؤ�ض�ضات الدولية املانحة، و لها �ضوت م�ضموع يف 
ال�ضياق الدويل واالإقليمي واملحلي، واأ�ضبح على احلكومات ان جتدد 

من ع�قاتها مع �ضعوبها وفقا لذلك. وتزايد اأعداد املنظمات االأهلية 
يف العامل وخا�ضة يف الدول النامية وتنوعت ن�ضاطاتها وتزايد حجم 
وعدد امل�ضتفيدين منها و حجم اإنفاقها على اخلدمات االجتماعية، كما 
تزايد اأي�ضًا حجم التمويل املتدفق من حكومات ومنظمات يف ال�ضمال 

ال�ضناعي اإىل املنظمات االأهلية يف الدول النامية. 
وقبل عملية التغيري ال�ضاملة يف العراق بزوال النظام البائد الذي غّيب 

كثريا دور منظمات املجتمع املدين عن اأداء دورها التنموي ب�ضبب 
املركزية التي كان يتبعها جند بعد هذا التغيري باإن اخلريطة االجتماعية 

يف العراق اتخذت اأبعادا جديدة وخلقت تكوينات م�ضتحدثة وتزايد 
تعقدها ارتبط ذلك مبجمل التحوالت ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية )الدولية 

واملحلية( وخا�ضة بالتحول الداخلي نحو اقت�ضاد ال�ضوق وتزايد 
االندماج يف النظام الراأ�ضمايل العاملي، االأمر الذي تطلب جتديدا يف 

عمليات التنمية ومفاهيمها وموؤ�ضراتها، فمعيار الزيادة الكمية يف 
الناجت االإجمايل القومي اأو يف دخول االأفراد مل يعد هو الغاية، ومع 

اأننا ال ن�ضتطيع رف�س اقت�ضاد ال�ضوق، بل يجب ان جنعل االأ�ضواق تعمل 
ل�ضالح النا�س )واأكرث راأفة بهم – اأي ا�ضتئنا�ضها( والعراق من الدول 

التي متر حاليا بعمليتي حتول هما: التحول الدميقراطي والتحول 
االقت�ضادي.

ولنجاح هذا التحول يتطلب االأمر جهودا كبرية مل تعد الدولة مبفردها 
قادرة عليها وهنا ظهر املرر املو�ضوعي علميا وعمليا لعملية ال�ضراكة 
مع املجتمع املدين، ف�بد من اآليات ال�ضوق وتنظيم ممار�ضاتها، والبد 

من تعزيز الدميوقراطية وخ�ضوع احلكومة للم�ضاءلة، والبد ان يكون 
للنا�س القدرة على انتخاب حكامهم وممثليهم حمليا ووطنيا، والبد لهم 

من التاأثري يف ال�ضيا�ضات والقرارات التي توؤثر على حياتهم )اأي البد 
من ال�مركزية واملجتمع املدين( ويف اإطار هذه التحوالت واملتغريات 

يحتاج النا�س اإىل دولة حتميهم من غلو ال�ضوق وتوح�ضها حتى يتمكنوا 
من عبور حمطات التحول الرئي�ضة التي متر بها الدولة واملجتمع يف 

العراق، وهنا وجب القول ان اعتماد اقت�ضاد ال�ضوق ال ي�ضتدعي ان 
يكون انت�ضارا للج�ضع ال�ضخ�ضي واالأنانية، وان ف�ضل التخطيط املركزي 

اأو جتاوزه ال ي�ضتدعي اأو يعر عن زوال االأهداف االجتماعية للتنمية. 
يرز واقع املجتمع احلاجة وال�ضرورة للم�ضاركة ال�ضعبية يف التنمية، 

كما توؤكد على ذلك االأهمية العلمية والعملية اأي�ضًا. فلما كان الواقع 
الدويل يت�ضف ب�ضدة متغرياته و�ضرعتها وتزايد حجم اآثارها على 
خمتلف الدول واملجتمعات ومنها العراق ف�بد من �ضرعة املواجهة 

لتلك املتغريات واال�ضتفادة منها قدر االإمكان، االأمر الذي يتطلب خلق 
اآليات وميكانزمات موؤ�ض�ضية وثقافية على امل�ضتويني الفردي واجلمعي 

الر�ضمي واالأهلي. ومع تاأكيد املنظمات الدولية )البنك وال�ضندوق 
الدوليني( وكذلك الدول املانحة على اأهمية ال�ضراكة بني الدولة 

واملجتمع املدين والقطاع اخلا�س من اجل �ضمان جناح عمليات التنمية 
واال�ضتفادة من املتغريات الدولية يف خمتلف املجاالت، فذلك يعني اإن 
موؤ�ض�ضات املجتمع املدين مل يعد يختلف على اأهميتها اأحد، بل اأ�ضبح 

وجودها �ضرورة �ضيا�ضية واإمنائية يف اآن واحد، وتعك�س احليوية 
يف ن�ضاطات املجتمع املدين رغبة االأفراد واجلماعات )اأي ال�ضعوب( 

وقدرتها يف ال�ضيطرة على حياتها وحت�ضينها وتغيريها وتنميتها، 
وقد ارتبط الوعي املتنامي باحلاجة اإىل امل�ضاركة ال�ضعبية يف اإدارة 
�ضوؤون املجتمع واقرتانه بعدم الر�ضا على اأداء احلكومات وقدراتها 

املحدودة تنمويا، اإ�ضافة اإىل ان التحول الدميوقراطي يعتمد على تزايد 
امل�ضاركة ال�ضيا�ضية وال�ضعبية وهنا ترز الع�قة الع�ضوية بني التنمية 

والدميوقراطية حيث متيل كل منها اإىل تعزيز االآخر وتطويره وهنا 
ميكن القول ان الدميوقراطية ت�ضكل �ضرورة ال�ضتدامة التنمية، الأنها 
تو�ضع من حجم امل�ضاركة ال�ضعبية وت�ضمن ممار�ضاتها لكل االأفراد.. 

فالتنمية والدميوقراطية عمليتان مت�زمتان اأو بعبارة اأخرى هما 
وجهان لعملة واحدة بينهما ترابط ع�ضوي ال ميكن ف�ضامه.

العالقة العضوية بين 
التنمية والديموقراطية
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ترجمة / إسالم عامر
�ض���تحزم اليك�ض���اندرا مالو�ض���ي حقائبها لترتك 
�ض���احية اثين���ا الهادئة هوالرغو����س ذاهبة اىل 
امارة ابو ظبي لتبداأ عملها كمديرة مبيعات يف 
اح���د الفن���ادق، مل يكن اتخاذ هذا القرار �ض���عبا 
على اليك�ضاندرا الأنها قد و�ضلت اىل مرحلة من 

خيبة االمل.
وقال���ت اليك�ض���اندرا:"يف البل���دان االخرى يتم 
ت�ض���جيع ال�ض���باب لكن هنا يف اليون���ان يواجه 

ال�ضباب حركة معيقة".
وكما هي احلال مع اليك�ض���اندرا فان العديد من 
اخلريجني ال�ضباب يغادرون اليونان يف الوقت 
الذي يخنق فيه الركود العميق ا�ضواق اليونان 

املثقلة ا�ضا�ضا بثقافة را�ضخة من املح�ضوبية.
التوقعات يف ما يخ�س التحول لي�ضت باجليدة 
حي���ث ان الدي���ن الوطن���ي الذي يق���در بث�ثمئة 
ملي���ار ي���ورو اي م���ا يع���ادل 400 ملي���ار دوالر 
هو اكرث م���ن الناجت املحلي االجم���ايل لليونان 
مما يعن���ي ان هنالك �ض���نوات من التق�ض���ف يف 
امليزاني���ة باأنتظارن���ا، وع����وة عل���ى ذل���ك فاأن 
�ضل�ضلة من ف�ضائح الف�ض���اد ال�ضيا�ضي قد تركت 
العدي���د م���ن ال�ض���باب اليوناني���ني يف حالة من 

خيبة االمل بامل�ضتقبل.
ووفقا الأ�ض���تط�ع مت ن�ضره ال�ض���هر املا�ضي فاأن 
�ض���بعة من ا�ضل ع�ض���رة من خريجي اجلامعات 
اليوناني���ة يرغب���ون يف العمل خ���ارج اليونان، 
وان اربعة من ا�ض���ل كل ع�ض���رة من اخلريجني 
يبحث���ون فعلي���ا ع���ن وظائ���ف خ���ارج البل���د او 
الدرا�ض���ات  م���ن  املزي���د  ا�ض���تكمال  يحاول���ون 
لعلهم يح�ض���لون على موطئ قدم يف اال�ض���واق 

االجنبية. 
وقام���ت موؤ�ض�ض���ة كاب���ا ل�أبحاث واال�ض���تط�ع 
بتوجيه هذا اال�ض���تط�ع واخ���ذت راأي 4.442 
يوناين ترتاوح اعمارهم بني الثانية والع�ضرين 

واخلام�ضة والث�ثني.
يغادر البع�س من النا�س من امثال اليك�ض���اندرا 
الأنه���م يعتق���دون ان االب���واب ق���د او�ض���دت يف 
وجوههم يف بلده���م اما احلال مع هوؤالء الذين 

تخرج���وا حديث���ا فاأن االبواب ل���ن تفتح امامهم 
مطلقا.

وتظه���ر االرق���ام الر�ض���مية االخ���رية ان ن�ض���بة 
البطالة بني اال�ض���خا�س يف �ضن 15 و25 كانت 
29.8 باملئ���ة يف �ض���هر حزيران مقارنة بن�ض���بة 
ع�ض���رين باملئ���ة يف االحت���اد االوروبي، وميثل 
الرقم اليوناين حت�ض���نا من الن�ض���بة التي كانت 

32.5 يف �ضهر ايار املا�ضي.
بينم���ا بلغ���ت ن�ض���بة البطالة 16.2يف او�ض���اط 
الذين ترتاوح اعمارهم بني ال�25 و34 يف �ضهر 
حزيران وذلك بعد ان ارتفعت عن ن�ض���بة 11.6 
% الت���ي كانت عليها يف عام 2009. وبذلك تبلغ 
الن�ض���بة االجمالي���ة للبطالة 11.6 % من ن�ض���بة 

كانت تبلغ �ضابقا 8.6 %.
توجه يان�س جيو البالغ من العمر 22 �ض���نة اىل 
لن���دن يف �ض���هر متوز املا�ض���ي وذلك بعد ف�ض���ل 
املقاب�ت التي اجراها مع اثنتني من ال�ض���ركات 
يان����س:"مل  ويق���ول  اليون���ان  يف  الهند�ض���ية 
ا�ضتطع ايجاد اية وظيفة وذلك الأين ال املك اي 

ع�قات داخلية"
وينتظ���ر جي���و ال���رد من ث����ث �ض���ركات اجرى 
مقاب����ت معه���ا يف لندن وارتبط م���ع املزيد من 
مقاب����ت العم���ل هناك ذلك ف�ض���ً� ع���ن باري�س 

وبكني.
بينم���ا ذهب جي���ون كيزيو�س البال���غ من العمر 
اربعة وع�ض���رين عاما الذي ارت���اد اجلامعة مع 
جيو اىل لندن يف �ض���هر ني�ض���ان املا�ضي ليعمل 
ل�ض���الح �ض���ركة اع�ني���ة وعل���ى مدى ال�ض���هور 
االربع���ة املا�ض���ية. ويقول"لقد اكت�ض���بت خرة 
م�ضاعفة عن التي كنت �ضاأكت�ضبها عن العمل يف 
اليونان ذلك ع����وة على ان االآفاق امل�ض���تقبلية 

هنا اف�ضل بكثري".
وي�ضافر اخلريجون ذوو اخلرة يف العمل مثل 
اليك����س كوه���ني البالغ م���ن العم���ر 35 عاما من 
اليونان فلقد واجهت �ض���نواته الع�ضر كمهند�س 
املغن���ني  زبائن���ه  الأن  وذل���ك  االهم���ال  �ض���وت 
واملو�ض���يقيني يخت���رون ف���رتة ق���ّل فيه���ا ع���دد 
احلف����ت املو�ض���يقية، وهو االن يع���د ملقاب�ت 

عم���ل يف كاليفورنيا وين���وي االنتقال هناك مع 
�ضديقته ال�ضهر القادم.

"اذا اردت احل�ض���ول عل���ى حي���اه كرمي���ة فلن 
ت�ض���تطيع فعل ذلك هنا يف اليونان"هذا ما قاله 
اليك����س كوه���ني م�ض���يفا:"لطاملا كان ذلك االمر 

�ضعبا اال انه قد ا�ضبح الن م�ضتحي�".
غادر االالف من النا�س اليونان يف اخلم�ضينيات 
وال�ضتينيات بحثًا عن حياة اف�ضل يف الواليات 
يف  اخ���ر  م���كان  اي  او  ا�ض���رتاليا  او  املتح���دة 
اوروبا، بعد ذلك رجع العديد من اليونانيني اىل 
ب�دهم خ�ل الثمانينيات والت�ضعينيات بعد ان 

ان�ضمت اليونان اىل االحتاد االوروبي.
ودفع �ضرف احل�ضول على االلعاب االأوملبية يف 
اثينا عام 2004 االالف من النا�س اىل الرجوع 

لليونان.
وكم���ا هي احلال يف اليون���ان فاأن ذلك االحتفال 
مل ي�ض���تمر، ففي عام 2008 ظهرت اول ع�مات 

الركود االقت�ضادي.
وتطلب���ت ازم���ة الدي���ون التي ظه���رت يف بداية 
هذه ال�ض���نة م���ن اليون���ان ان تقوم باحل�ض���ول 
عل���ى 110 مليار ي���ورو ك�ض���مانات قرو�س من 
�ض���ندوق النق���د ال���دويل واالحت���اد االوروب���ي 
ال���ذي طلب���ت جمموع���ة م���ن التخفي�ض���ات يف 

امليزانية يف املقابل.
ويبدو البلد االن وكاأنه على �ض���فا موجة جديدة 
يف  اجل���دد  اخلريج���ون  يك���ون  الهج���رة  م���ن 

طليعتها.
ال�ضحون  لغ�ض���ل  بلدهم  اليونانيون  "مل يرتك 
يف ا�ض���رتاليا، بل انه���م خريجون يف نيويورك 

اختاروا البقاء والعمل هناك".
وا�ضاف قائ�: انه من املحتمل ان ال تكون هناك 
هجرة للعقول ذلك ان وجد ال�ض���باب عددا حتى 
وان كان قلي� من االفاق امل�ضتقبلية يف اليونان، 
اال انه عر اأي�ض���ًا عن بع�س من املخاوف حيال 
االف���اق امل�ض���تقبلية يف البل���دان الغربية حيثما 

متثل البطالة م�ضكلة هناك اأي�ضًا.
ويقول اأي�ضًا ان ثمة �ضببًا اآخر للهجرة اال وهو 
ال�ض���خط العام املتنامي عقب ف�ض���يحة الف�ض���اد 

الت���ي ح�ض���لت يف ع���ام 2008 والت���ي زعزعت 
احلكومة املحافظة.

وم���ن  االزم���ة  م���ن  ع���ام  �ض���عور  هن���اك  "ثم���ة 
املجتمع���ات املحظورة والنظام ال�ضيا�ض���ي غري 
الق���ادر على العم���ل والعدد املتزايد م���ن النا�س 
مب�ض���تقبل  بع���د  يوؤمن���ون  يع���ودوا  مل  الذي���ن 

البلد"ذلك ما قاله باكوليت�س.
اليك�ض���اندر كينتكلين����س البال���غ م���ن العمر 26 
عاما واحلا�ض���ل على �ض���هادة من جامع���ة اثينا 
يف الع�قات الدولية وعلى �ض���هادة املاج�ض���تري 
كامري���ج  جامع���ة  م���ن  ال���دويل  التطوي���ر  يف 
يف انكل���رتا يخط���ط للع���ودة اىل كامري���ج يف 
نهاي���ة ال�ض���هر ليب���داأ العم���ل يف الدكت���وراه يف 
علم االجتم���اع، ولذا فاأن طموحه اال�ض���ا�س يف 
الدخ���ول يف مع���رتك ال�ضيا�ض���ة االغريقي���ة ق���د 
باء بالف�ض���ل. "لقد ادرك���ت يف نهاية املطاف ان 
نظام ه���ذا البلد يف�ض���ل النا����س ذوي الع�قات 
الكث���رية على الذي���ن ميتلك���ون املوهبة"هذا ما 

قاله كينتكلن�س موخرا.
ق���د حاول���ت احلكوم���ة الإقن���اع اأرب���اب العم���ل 
لتوظيف ال�ضباب عن طريق خف�س احلد االأدنى 
ل�أجر ال�ض���هري م���ن 700اىل 596 والتي تقدم 
لدعم ا�ض���رتاكات ال�ضمان االجتماعي الأ�ضحاب 

العمل للعمال اجلدد
ياني�س �ضتورانرا�س مدير املوؤ�ض�ضة االقت�ضادية 
واالبحاث ال�ضناعية ا�ضاد بالتغريات احلا�ضلة 
اال ان���ه ق���ال انهم �ضيف�ض���لون يف ذلك مامل حتفز 
احلكوم���ة النمو من خ�ل ت�ض���جيع اال�ض���تثمار 
على م�ض���اريع التطوي���ر ذات امل�ض���توى العايل 
مثل ت�ض���ليح مطارات البلد وبناء املزارع التي 
تعتم���د عل���ى الري���اح يف تولي���د الطاق���ة وكذلك 

حمطات توليد الطاقة ال�ضم�ضية.
ويقول بع�س اخلراء ان �ضوق العمل اليونانية 
ال ت�ضتطيع ان حتتوي جميع اخلريجني اجلدد 

على اية حال من االحوال.
ويق���ول اليا����س كيكي��س ال���ذي يراأ����س وكالة 
الت���ي تديره���ا الدول���ة: كان هن���اك  التوظي���ف 
الكثري من خريجي اجلامعات قد ا�ضبحوا على 

غ���ري هدى عندم���ا مل يوفر االقت�ض���اد التعب اال 
القليل من الوظائف.

اإن البيانات ال�ض���ادرة من منظمة القوة العاملة 
تظهر ان 6000 من خريجي اجلامعات قد دخلوا 
�ض���وق العمل خ�ل ال�ض���نوات اخلم�س ع�ض���رة 
املا�ض���ية لكن مل يتم ايجاد اال عددا بلغ 25000 
وظيف���ة فق���ط والت���ي معظمه���ا م���ن الوظائ���ف 
التابعة للقط���اع احلكومي املت�ض���خم، حيث ان 
عددا كبريا من الوظائف املهمة يت�ضاءل ب�ضبب 
جتميد احلكومة لعملية التوظيف واال�ض���تثمار 
وب�ض���بب تراجعه���ا اىل اخلل���ف ونق���ل بع����س 

العمليات اىل خارج العمل.
وثم���ة م�ض���كلة اخرى ت�ض���بب تلك احلال���ة طبقا 
لدرا�ض���ة اجراها اقت�ض���اديو العمل اأال وهي ان 
معظ���م املواق���ع يف القطاع اخلا�س خم�ض�ض���ة 
ولي����س  املتو�ض���طة  اخل���رات  ذوي  للعم���ال 

خلريجي اجلامعات.
يتوجه���ون  اجلامع���ات  خريج���ي  ثلث���ي  "ان 
�ض���وى  تتطل���ب  ال  الت���ي  الوظائ���ف  تل���ك  اىل 
احل�ض���ول على �ض���هادات الثانوي���ة العامة"هذا 
م���ا قال���ه كيكي��س وه���و املوؤلف امل�ض���ارك لهذه 

الدرا�ضة.
لذا فاأن العم���ال غري املحرتفني الذين يواجهون 
مناف�ضة عنيفة لي�س فقط من خريجي اجلامعات 
فح�ض���ب، بل من اولئك املهاجرين ذوي االجور 

املنخف�ضة.
التقري���ر  موؤلف���ة  كونتين���ي  غيلين���دا  وقال���ت 
التطوي���ر والتع���اون  ا�ض���درته منظم���ة  ال���ذي 
االقت�ض���ادي: ان توف���ري املزي���د م���ن الدرو����س 
املهني���ة �ضي�ض���اعد على حت�ض���ني الو�ض���ع اال ان 
معظم االقت�ضاديني يتفقون على ان ذلك ال�ضدع 
النا�ضئ من هجرة اخلريجني لن يلتئم ويختفي 
اىل ان تتم معاجلة ال�ضدوع التي تعيب النظام 

االقت�ضادي يف اليونان.
وعل���ى �ض���وء ذل���ك ف���اأن ال�ض���وؤال ال���ذي يطرح 
نف�ض���ه هو: كم �ضت�ض���تغرق معاجلة تلك العيوب 
الوق���ت؟ ومت���ى  م���ن  االقت�ض���ادي  النظ���ام  يف 

�ضي�ضتاأنف النمو م�ضريته؟

الشباب اليونانيون يبحثون عن الفرص في أماكن مختلفة

ترجمة / المدى االقتصادي
ال�ض����رائب العالية ت�ضاعد يف بناء الدول الفاعلة اإال ان حال 
بلدان ال�ضرق االو�ضط التي ال متتلك هذه ال�ضرائب يخرنا 
الكث����ري، وق����د نظ����م ال�ض����وق االي����راين ا�ض����رابا احتجاجا 
عل����ى املخططات الت����ي ته����دف اىل زيادة ال�ض����رائب هناك، 
فاإي����ران ت�ضتح�ض����ر اىل االذه����ان العديد من ال�ض����ور اإال ان 

�ضورة"ال�ضرائب"ال تخطر ببال احد بتلك ال�ضرعة.
فقبل مدة لي�ض����ت بالطويلة كنت احتدث اىل �ضديق ايراين 
مل ي����دم على انتقاله للعي�����س يف بريطانيا وقتا طوي� حيث 
ان����ه قد تعامل للمرة االوىل مع نظام ال�ض����رائب الريطاين 
كان يت�ض����اءل قائ�:"ه����ل حق����ا يتوج����ب عل����ّي دف����ع ه����ذه 

ال�ضرائب؟"
فهناك يف طهران يوجد نوع من ال�ض����رائب املحلية التي مل 
يقم ال اقربائي ال غريهم بدفعها على مدى �ض����نوات مل تتخذ 

احلكومة اي خطوات جادة جلمع هذه ال�ضرائب.
نظ����م الب����ازار االي����راين الكب����ري ال�ض����هر املا�ض����ي ا�ض����رابا 
ل�حتجاج على خمطط����ات احلكومة التي تهدف اىل زيادة 
ال�ض����رائب هن����اك، لكن االم����ر ال يتعلق باملال فق����ط، بل انه 
يتعلق باملبداأ من ا�ضا�ض����ه حيث ان التجار لي�ض����وا موافقني 
موافق����ة تام����ة عل����ى فكرة ك����ون املراقبني على اط�����ع كامل 

مباهية ار�ضدتهم. 
اما يف اليمن حيثما توجد ازمة مالية دائمية فان احلكومة 
هن����اك ت�ض����ارع الرف�����س القوي م����ن اجل فر�س ال�ض����رائب 

عل����ى املبيعات، فف����ي الوقت احلايل ال يدف����ع رجال االعمال 
اليمنيون اإال ن�ضبة 20 باملئة مما يتوجب عليهم دفعه.

ان ال�ض����رائب املنخف�ض����ة اجلباي����ة الفو�ض����وية ه����ي م����ن 
العنا�ض����ر ال�ض����ائعة يف حي����اة النا�����س يف اغلبي����ة ال�ض����رق 
االو�ض����ط. ففي البل����دان العربية املنتجة للنفط على �ض����بيل 
املثال فاأن ال�ض����رائب متثل ن�ض����بة خم�ض����ة باملئة من الناجت 
املحل����ي االجم����ايل يف عام 2002 بينما يبل����غ 17 باملئة يف 
البلدان غري امل�ضدرة للنفط والتي ال تزال منخف�ضة مقارنة 

باملانيا )39%( وايطاليا )41%( وبريطانيا)%37(.
وال�ض����بب اال�ض����ا�س يف ذلك ه����و ان العديد من ه����ذه الدول 
ذات اقت�ض����ادات ريعية ولديها الكثري من موارد الدخل غري 
ال�ض����رائب. والنفط هو احد االمثلة ال�ض����ائعة على ذلك لكن 

لي�س هو الوحيد، بل يوجد غريه من امل�ضادر.
فم�ض����ر ت�ض����تفيد من قناة ال�ضوي�س وحت�ض����ل بقية البلدان 
ال����دول  العربي����ة الفق����رية عل����ى امل�ض����اعدات م����ن اغاث����ات 
االجنبية، وباملح�ض����لة فان ال�ض����رائب متثل ع�ضرين باملئة 
م����ن عائدات احلكومة.فال�ض����رائب هي عام����ل داخلي مهمل 
بالن�ض����بة ل�ضيا�ض����ة ال�ض����رق االو�ض����ط حيث انها تف�ض����ر لنا 
ال�ض����بب يف ا�ض����تمرار االنظم����ة غ����ري الدميوقراطية لفرتة 
طويلة، فاحلكومات التي لديها ايرادات غري �ضريبية دائمة 
ميكنها اراحة نف�ضها من امل�ضاكل من خ�ل اغراق املواطنني 
بالهبات الإبقاء اال�ضعار منخف�ضة من خ�ل الدعم املايل كما 

هي احلال يف ايران.

فال�ض����رائب ال حتظ����ى ب�ض����عبية اب����دا وكلم����ا ازداد �ض����عر 
ال�ض����ريبة كلم����ا ازدادت ت�ض����اوؤالت املواطنني عل����ى الكيفية 

التي يتم بها اإنفاق االموال. 
ف����كان االحتجاج الذي هتف ب�)ال �ض����رائب من دون متثيل( 
ال�ض����بب يف الثورة االأمريكية يف القرن ال�18، وامل�ض����اجرة 
الت����ي ح�ض����لت ب����ني املل����ك ت�ض����ارلز االأول وبرملان����ه عل����ى 
ال�ض����رائب التي �ض����اعدت يف حتريك الثورة االإنكليزية يف 
الق����رن ال�17. وكقاعدة عام����ة فاأن ال�ض����رائب العالية تكون 
مبثاب����ة حمف����ز للدميقراطي����ة وم�ض����اءلة احلكوم����ة وعل����ى 
العك�س فان كانت ال�ضرائب منخف�ضة فاأن ال�ضغط من اجل 

الدميقراطية وامل�ضاءلة عادة ما يكون اقل.
ويعد نوع ال�ضرائب من احد العوامل املوؤثرة على امل�ضاءلة، 
وعموم����ا فاأن ال�ض����رق االو�ض����ط يعتمد اعتم����ادا كبريا على 
ال�ضرائب غري املبا�ضرة مثل الب�ضائع واخلدمات والر�ضوم 
اجلمركية اكرث من اعتمادها على ال�ض����رائب املبا�ضرة ذات 

الطبيعة ال�ضيا�ضية احل�ضا�ضة.
فف����ي ع����ام 2006 على �ض����بيل املث����ال بلغت قيمة ال�ض����رائب 
العام����ة اق����ل من �ض����تة باملئة م����ن عائدات احلكوم����ات وذلك 

بح�ضب ما جاء به تقرير االحتاد االوروبي.
فر�����س  م����ن  ال�ض����ريبي  الهي����كل  م����ن  الن����وع  ه����ذا  "يقل����ل 
ُت����رى  املواطن����ني يف االحتج����اج �ض����د حكوماته����م بينم����ا 
ال�ض����رائب املبا�ض����رة وباخل�ض����و�س �ض����ريبة الدخل التي 
ينظ����ر اإليه����ا باعتبارها من فئة ال�ض����ريبة التي تعطي دلي� 

على اأن معظم املواطنني م�ضاهمون يف اخلزانة العامة."
ام����ا يف الوط����ن العرب����ي فان معظ����م ال�ض����رائب امل�ض����تلمة 
الكمركي����ة  والر�ض����وم  املبا�ض����رة  املبيع����ات  م����ن  ماأخ����وذة 
املت�ض����منة م����ع اال�ض����عار.. هذا الن����وع من ال�ض����رائب عادة 
ما يخفي وجود �ض����لة مبا�ض����رة ب����ني مدفوعات ال�ض����رائب 
والتموي����ل من اخلزانة العامة، وبالتايل اإ�ض����عاف �ض����غط 

الراأي العام للم�ضاءلة".
وال يتعل����ق امر ال�ض����رائب برف����ع كمية املال حي����ث ان نوع 
النظام ال�ض����ريبي يخرن����ا الكثري عن الع�قة بني ال�ض����عب 

والدولة.
وكما ا�ضار البنك العاملي ال�ضنة املا�ضية فاأن:

تاأمني  ليتم  ال�ضرائب يتطلب جهدا �ضيا�ضيا  ن�ض����بة  • رفع 
احل�ضول على موافقة موؤديها بالدفع.

ال�ض����رائب تطوي����ر بريوقراطي����ة  ن�ض����بة  رف����ع  • يتطل����ب 
خمت�ضة.

لعدال����ة  �ضيا�ض����يا  اهتمام����ا  ال�ض����رائب  رف����ع  •ويتطل����ب 
وم�ضاواة الدولة يف معاملة املواطنني.

وا�ض����اف التقري����ر"ان ال�ض����رائب متث����ل مركز حتك����م بناء 
جيدين، متثل العدالة امللمو�ضة يف النظام ال�ضريبي عام� 
مهم����ا يف بن����اء دولة فاعلة ت�ض����تند عل����ى ر�ض����ا املواطنني، 
فالرغب����ة يف دف����ع ال�ض����رائب ه����ي موؤ�ض����ر جي����د ل�ض����رعية 

الدولة".
عن: الغارديان

ما سبب انخفاض الضرائب في الشرق األوسط؟
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اقتصاديات

االخيرة

االع�م  حقل  يف  اال�ضتثمار  اأهمية  على  اأكدنا  قد  �ضابقة  مقاالت  يف  كنا 
دون  من  بامتياز  ا�ضتثمارية  االع�مية  العملية  يجعل  ان  له  وماميكن 

النظر اىل اجلوانب االخرى املحيطة باالع�م .
 ، العراق  ياأخذ مداه االو�ضع يف  فاأن اال�ضتثمار مل  الرغم من ذلك  وعلى 
حيث مل تزل العملية االع�مية غري وا�ضحة املعامل ومل ترز تلك الروؤى 

يف امل�ضهد االع�مي العراقي على نحو بارز ووا�ضح .
وحيث ان اال�ضتثمار مل يعد حكرًا على قطاعات اقت�ضادية بعينها  بقدر 
ماانفتح على معظم اجلوانب اخلدمية والتقنية واملعلوماتية واملعرفية 
انواعها  مبختلف  ك��اف��ة  احلياتية  ال��ق��ط��اع��ات  غ��دت  بحيث   ، االخ���رى 
التي  االقت�ضادية  مبداأ اجلدوى  وحماورها وتعددها حت�ضب على وفق 

غالبًا مايوؤكد عليها اال�ضتثمار املبا�ضر وغري املبا�ضر. 
التقنيات  باأجتاه  التطور  من  مراحل  اأ�ضابته  ال��ذي  االع���م  حقل  ويف 
موؤ�ض�ضات  يعد  مل  فاأنه  الهائلة   واالت�ضالية  املعلوماتية  والتكنولوجيا 
حيث  الديكتاتورية،  ال��دول  بع�س  يف  اال  العام،  القطاع  عليها  يهيمن 
تغلغل  نحو  على  االع���م  حقل  يف  ال��ري��ادة  موقع  اخلا�س  القطاع  اخ��ذ 
وا�ضبح  االع�مية،  املوؤ�ض�ضات  وحيثيات  مفا�ضل  جميع  يف  اال�ضتثمار 
املنظم اال�ضا�س حلركة تلك املوؤ�ض�ضات يف اطار االع�م املرئي وامل�ضموع 

واملقروء.
وظ���ه���رت ل��ل��ع��ي��ان ب�����ض��ب��ب ه��ذا 
االع�م  حياة  يف  املهم  االنعطاف 
كبرية  كمجمعات  االع�مية  املدن 
االع�مية  املوؤ�ض�ضات  م��ن  ل��ع��دد 
تعمل على وفق حركية اال�ضتثمار 

القانونية يف كل بلد بعينه .
ولعل املدن االع�مية العربية يف 
ك��ل م��ن دب��ي وال��ق��اه��رة وبريوت 
وع���م���ان خ���ري دل���ي���ل ع��ل��ى ه��ذه 
دفتيها  بني  ت�ضم  التي  املجمعات 
الف�ضائية  ال��ق��ن��وات  م���ن  ع����ددا 
مايجعل  وامل��ج���ت،  وال�ضحف 
مدينة  ل���وج���ود  م��ل��ح��ة  احل���اج���ة 
اع�مية يف العراق تعمل على وفق 
قانون اال�ضتثمار لوجود عدد غري 
وال�ضحف  الف�ضائيات  من  قليل 
دون  من  تعمل  والتي  وامل��ج���ت 
قوانني  تنظمها  اع�مية  �ضوابط 
النواب  جم��ل�����س  اخ��ره��ا  معينة 
ايام ق�ئل ال  املنتهية واليته بعد 
على  التعتيم  لغر�س  اال  ل�ضيء، 
االع�مية  العملية  وجعل  مااأظن 
هذا  ظ��ل  يف  ال��ع��راق  يف  �ضائبة 
وال�ضحف  الف�ضائيات  من  الكم 

واملج�ت واالذاعات .
على  ل��ضتثمار  تعلن  ان  يفرت�س  التي  االع�مية  املدينة  فان  هنا  ومن 
املو�ضوع  يتبنى  اأن  ال   ، اال�ضتثمار  قانون  يف  املحددة  ال�ضوابط  وفق 
، نقول كان االجدى  جمل�س حمافظة بغداد بعملية غري وا�ضحة املعامل 
ب�ضفافية  عليها  العمل  يجري  ا�ضتثمارية  كفر�ضة  امل���أ  على  تعلن  ان 
وو�ضوع كبريين انط�قا من االهمية الكبرية لهذا امل�ضروع اال�ضتثماري 
ل�فواه  تكميم  دون  من  االع�مية  العملية  تنظيم  اطار  يندرج يف  الذي 
املعلومات  وتدفق  االع�م  امام حرية  العراقيل  للعمل وو�ضع  وحتجيم 

وحرية اإبداء الراأي.
ويبقى العمل االع�مي غري منظم وي�ضوبه االرتباك والفو�ضى من دون 
اجراءات وم�ضاريع ت�ضع االع�م يف مقدمة العملية اال�ضتثمارية اجلارية 
يف البلد والتي يتوقع لها ان تاأخذ ق�ضب ال�ضبق والريادة يف م�ضارات 
االقت�ضاد العراقي املتطلع اىل التنمية واالعمار والعمل الدوؤوب لي�س يف 
قطاع واحد، بل يف القطاعات كافة ومنه قطاع االع�م الذي مل يعد عملية 
وحيثيات  حركية  وفق  على  تعمل  منتجة  عملية  ماهو  بقدر  ا�ضته�كية 
للقطاع  املبادئة  زم��ام  تعطي  متكاملة  اقت�ضادية  كمنظمة  اال�ضتثمار 
اخلا�س وم�ضتثمريه، وجتعل الدولة راعيا وم�ضرفا ومنظما لهذا العمل 
، لذا يبقة اال�ضتثمار يف االع�م و�ضرورة ا�ضاعته وتفعيله هاج�ضا ي�زم 

املتطلعني اىل عملية اع�مية حرة م�ضتقلة واعية متطورة.

لعل المدن االعالمية العربية 
في كل من دبي والقاهرة 
وبيروت وعمان خير دليل 
على هذه المجمعات التي 
تضم بين دفتيها عدد 
من القنوات الفضائية 
والصحف والمجالت، مايجعل 
الحاجة ملحة لوجود مدينة 
اعالمية في العراق تعمل 
على وفق قانون االستثمار 
لوجود عدد غير قليل 
من الفضائيات والصحف 
والمجالت والتي تعمل 
من دون ضوابط اعالمية 
تنظمها قوانين معينة 
أخرها مجلس النواب 
المنتهية واليته بعد ايام 
قالئل.

االعالم ومديات االستثمار
 عبا�س الغالبي

ال�م���رص��د االقتص�ادي

طبعت بمطابع المدى لإلعالم والثقافة والفنون

بغداد/ علي الكاتب

انت�ض���رت يف االآون���ة االخرية ظاهرة اال�ض���واق 
التجارية وحمال بيع امل���واد الغذائية )اجلملة( 
يف داخ���ل املناطق ال�ض���كنية، يف م�ض���هد مل يكن 
ماألوف���ا يف ال�ض���ابق؛ اذ غالبا ما تك���ون االحياء 
ال�ض���كنية ت�ض���م بع����س حم���ال امل���واد الغذائية 
واملنزلية وحمال اخلدمات الب�ضيطة، فيما توجد 
املحال الكبرية ذات الطابع التجاري والدكاكني 
يف  والب�ض���ائع  ال�ض���لع  جمي���ع  تعر����س  الت���ي 
الطرق التجارية العامة او اال�ضواق الكبرية او 
املجمعات التجارية يف مراكز املدن، خا�ض���ة اذا 
ما اخذنا مدينة مثل بغداد ذات املراكز ال�ضكانية 
والتجاري���ة املتع���ددة كان���ت مناطقها ال�ض���كنية 

وجميع حمالها ال تخرج من هذا االطار. 
قال الدكتور نوفل فتح الله التدري�ضي يف جامعة 
النهري���ن: ان التخطي���ط العم���راين جلميع مدن 
العراق مبا فيها العا�ض���مة بغداد مل يكن يت�ضمن 
اقامة ا�ضواق جتارية كبرية ومتنوعة يف داخل 
املناط���ق ال�ض���كنية مبث���ل الكثاف���ة املوجودة من 
تلك الدكاكني واملحال واال�ض���واق التي ا�ضبحت 
تناف�س اال�ض���واق العامة، حي���ث مل يعد املواطن 
ا�ض���واق  اىل  الذه���اب  اىل  بحاج���ة  البغ���دادي 
ال�ض���ورجة حاليا او ل��ض���واق االخرى ك�ض���وق 
الغزل او �ض���وق ال�ضراي او�ضوق ال�ضفافري، بل 

ان ت�ضمية ال�ضورجة اأحد اعرق واكر اال�ضواق 
يف بغداد والعراق مل يعد ح�ض���را به، بل �ضميت 
ا�ض���واق للجملة يف مناطق �ضكنية يف �ضواحي 
العا�ضمة ب�ضوق ال�ضورجة، ومثال ذلك �ضورجة 
ح���ي  و�ض���ورجة  العامري���ة  و�ض���ورجة  البي���اع 

القاد�ضية وغريها. 
وا�ض���اف: ان للكثريي���ن حججا واع���ذارًا وراء 
تف�ض���يلهم للت�ض���وق من داخل مناطقهم ال�ضكنية 
بدال من الت�ضوق من �ضوق ال�ضورجة او ال�ضوق 
العرب���ي او من �ض���ارع اخلي���ام، ومنها الظروف 
االمنية ال�ض���عبة وغلق الطرق واجراءات حظر 
التجوال وا�ض���تحالة الذه���اب اىل مناطق بعيدة 
عن �ضكناهم والتعر�س ملخاطر التفجريات التي 
ال حتم���د عقباه���ا، واالكتفاء ب�ض���راء ما حتتاجه 
العائل���ة م���ن اال�ض���واق الت���ي ان�ض���ئت قريبا من 
منازلهم، فاال�ضعار ان كانت مرتفعة بع�س ال�ضئ 
ال متثل �ض���يئا مقارنة مبخاطر الذهاب اىل مكان 
بعيد، كما ان الفارق يف ال�ض���عر لي�س كبريا، بل 
يك���ون هو ذاته،والدليل ان الكثري من ا�ض���حاب 
املح���ال يرفعون ع�م���ات على حماله���م مكتوب 
عليه���ا )البي���ع با�ض���عار ال�ض���ورجة( او )البي���ع 
با�ض���عار اجلملة( لرتغيب الزبائن على ال�ض���راء 

من حمالهم. 
فيم���ا ق���ال رزاق االنباري �ض���احب حم���ال لبيع 
امل���واد الغذائية اجلملة يف منطقة حي ال�ض����م: 

ان ظاه���رة انت�ض���ار حمال بي���ع امل���واد الغذائية 
واملنزلية اجلملة يف داخل املناطق ال�ضكنية هي 
ظاهرة ايجابية و�ض���حية ولي�ض���ت لها تاثريات 
العراق���ي،  واالقت�ض���اد  ال�ض���وق  عل���ى  �ض���لبية 
ب�ض���بب رفدها املتب�ضعني مب�ض���ادر متنوعة من 
اال�ض���واق يف ع���دد م���ن املناط���ق مم���ا يقل���ل من 
املخاطر املرتتبة من جراء التفجريات واالعمال 
االرهابية، وكذلك الق�ض���اء على البطالة بجميع 
ا�ضكالها وتوفري فر�س عمل للعاطلني عن العمل، 
لكن ما يعانيه ا�ضحاب تلك املحال ارتفاع بدالت 
االيجار وال�ضرقفليات مما يجعلهم يلجاأون اىل 

رفع اال�ضعار بع�س ال�ضيء. 
�ضايل عبد الكرمي موظفة يف وزارة املالية قالت: 
ان اال�ض���واق التجاري���ة املعروفة ال تزال ت�ض���هد 
اقب���اال م���ن قب���ل املتب�ض���عني وزبائنها، ف�ض���وق 
ال�ض���ورجة و�ض���وق املرادية و�ض���وق ال�ضفافري 
مزدحم���ة يف ال�ض���باح يومي���ا بالنا����س وحركة 
البيع وال�ض���راء طبيعية متام���ا، اذ ان الكثريين 
يجدون يف الت�ض���وق من تلك اال�ض���واق العريقة 
متعة وحنينًا للذكريات واملا�ضي وتنوعا فريدا 
ال يوج���د يف غريه���ا من اال�ض���واق واملحال وان 
توفرت يف مناطقهم ال�ض���كنية، كما ان اال�ض���عار 
فيها اقل بكثري من غريها ما يوفر مبالغ ت�ضرف 
ب�ض���كل ا�ض���ايف ل�ض���لع يف ا�ض���واق اخرى التي 

تكون اغلى بقليل منها.

انتشار األسواق التجارية )الجملة( في المناطق 
السكنية ظاهرة سلبية أم إيجابية؟


