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خبراء: القوانين االقتصادية االخيرة خطوة في طريق 
اقتصاد وطني رصين

بغداد/ علي الكاتب
�أكيييد عييدد ميين �خلييير�ء �القييتيي�ييصييادييين �أن 
�لق��نن �القت�صادية �لتي �صرعت م�ؤخر� 
�لنم�  �يجابية يف تعزيز  تاأثري�تها  كانت 
�ل�صر�ئية  و�ليييقيييدرة  لييلييبيياد  �القييتيي�ييصييادي 
�إىل  �أدى  �مل��طنن، مما  وحت�صن دخ�ل 
�القت�صادي  �ل��صع  �إنعا�ش  يف  �الإ�صهام 

وم�صت�ى �لرفاه �الجتماعي. 
وقيييال �لييدكييتيي�ر �ييصيياكيير �ال�ييصييدي �خلبري 
�القت�صادي  �مليينييتييدى  يف  �القييتيي�ييصييادي 
�حلك�مة  �إعييييد�د  �إن  �الأملييييياين:  �لييعيير�قييي 
�ملالية  للميز�نية  طم�حة  خلطة  �لعر�قية 
من  عيييدد  �إىل  تييهييدف  �لييتييي   2010 ل�صنة 
و�إيجاد  و�ملالية  �القت�صادية  �الإ�صاحات 
�لنه��ش  عجلة  ودفييع  مييتيي��زن  �قت�صاد 
ييييز�ل  وال  عيييانيييى  بييلييد  �القيييتييي�يييصيييادي يف 
�الأزميييات و�مل�صكات  ميين  عييدد  ميين  يعاين 
�الأزمات  و�قع  من  و�خلييروج  �القت�صادية 
�لتي ظل ير�وح فيها ل�صن��ت وعق�د من 

�لزمان. 
�خلم�صية  �خلييطيية  �إطيييياق  �أن  و�أ�يييصييياف 
و�صعت   2014-2010 ليييلييي�يييصييينييي��ت 
�خليييارطييية �ال�ييصييتييثييمييارييية لييعييدد كييبييري من 
جملة  يف  �ملهمة  �الإ�صرت�تيجية  �مل�صاريع 
كلفها  تبلغ  �لتي  �حلي�ية  �لقطاعات  من 
�مريكي  دوالر  مليار  �لييي)186(  يقارب  ما 
بهدف تط�ير �القت�صاد �لعر�قي وحت�صن 
للم��طن  �ملييقييدميية  �خليييدميييات  ميي�ييصييتيي�ى 
من  للكثري  عمل  فر�ش  و�إيييجيياد  �لعر�قي 
�لعاطلن عن �لعمل و�مل�صاهمة يف �لق�صاء 
على �لبطالة وغريها من �لف��ئد �الأخرى. 
غري  ميين  خييطيي��ت  هيينيياك  �ن  �ىل  وي�صري 
�لقطاع  م�صت�ى  لتح�صن  �نكارها  �ملمكن 
�لزر�عي �لذي عانى كثري� خال �ل�صن��ت 
يف  و�ليييرت�جيييع  �لييتييدهيي�ر  ميين  �ملن�صرمة 
��صا�صيا  يعد  و�ليييذي  �نتاجه  م�صت�يات 

�لغذ�ء  �صلة  تاأمن  يف  �لعر�قي  للم��طن 
�مل�صاعد�ت  تييقييدمي  وكييذلييك  ليييه،  �لييييي�مييييية 
لا�صهام  و�لفاحن  للمز�رعن  �ملختلفة 
يف زيادة غلة �الر�ش �لزر�عية مبا ي�صهم 
�لفقر  يف رفع م�صت�يات دخله و�حلد من 

وتاأمن �لغذ�ء للم��طن. 
�حمد  علي  �صعيد  �لدكت�ر  قال  جانبه  من 
�القت�صادية  �لعل�م  كلية  يف  �لتدري�صي 
�إن �مام �لباد طريقا نح� تنفيذ �صيا�صات 
�ل�صامل،  مبفه�مها  �مل�صتد�مة  �لتنمية 
�الأكر  �ملعنية  هييي  �حلك�مية  و�جلييهييات 
�آنية وم�صتقبلية يف  باالأمر،�ذ عليها مهام 
هذ� �ل�صياق برغم ما تاقيه من �صع�بات 
متى  الحقا  تافيها  �ملمكن  من  ومع�قات 
جتاوزها  يف  �لق�ية  �الإر�دة  ت�فرت  ما 
وتييعييا�ييصييد �جلييهييات غييري �حلييكيي�مييييية من 
�ملنظمات و�الأكادميين من �جل �خلروج 
بروؤية م�صرتكة للنه��ش ب��قع �القت�صاد 

�ل�طني. 
�لبيئية  �لييتيي�ييصييريييعييات  �أن  �إىل  و�أ�يييصيييار 
ت�ؤكد  �لتنمية  وخطط  و��صرت�تيجيات 
على ما قلناه يف دورها يف جمال �لتنمية 
�لدر��صات  �مل�صتد�مة، خا�صة يف جماالت 
�لبيئية �ملتكاملة وتقييم �الآثار �لبيئية الأية 
ن�صاطات تنم�ية و�لب�صرية يف �ملقابل من 
�لتنم�ي  �لييبييعييد  عييلييى دميييج  �لييعييمييل  �جيييل 
و�القت�صادي �لبيئي مع �لبعد �لبيئي �لذي 
عانى من �أ�صر�ر كبرية يف �حلقبة �ملا�صية 
ط��ل �صنن، خا�صة يف جماالت حت�صن 
يف  �الأنييظييميية  وتييطيي�ييير  �ل�صحي  �ليي��قييع 
�مل�ؤ�ص�صات �ل�صحية و�لت��صع �الأفقي يف 
بناء �مل�صت�صفيات و�ملر�كز �ل�صحية وبناء 
�ل�صحية  للم�ؤ�ص�صات  �حلقيقية  �لقدر�ت 
يف �لباد لت�فري �لرعاية �ل�صحية لعم�م 
خا�صة  �الجتماعية  و�ل�صر�ئح  �لطبقات 

للفئات �الجتماعية �لفقرية. 

بغداد/ المدى االقتصادي 
�الت�صاالت  وز�رة  يف  ميي�ييصيي�ؤوليية  �أكييييدت 
ب��قع  �الرتيييقييياء  يف  جييييادة  وز�رتيييهيييا  �أن 
�أف�صل  لييتييقييدمي  ميينييهييا  �ييصييعيييييًا  �التيي�ييصيياالت 

�خلدمات للم�صتهلكن. 
وقالت مدير عام د�ئرة �لتخطيط و�ملتابعة 
�لهام ح�صن علي: �ن �لفرتة �ملقبلة �صت�صهد 
خدمات  جمال  يف  �مل��طن  يلم�صه  حت�صنا 
�الت�صاالت وحتديد� يف نهاية �لعام �حلايل 
من  �لكثري  �جنيياز  قييرب  مع  خا�صة   2010
�مليي�ييصيياريييع �حلييييي�ييية و�ملييهييميية �لييتييي تق�م 
و�لريد  �الت�صاالت  و�صركة  �لييي�ز�رة  بها 
�لدولية  �ل�صبكة  خلدمات  �لعامة  و�ل�صركة 
�صاأنها  من  و�لتي  )�النرتنيت(  للمعل�مات 

حتقيق قفزة ن�عية يف هذ� �ملجال. 
حر�ش  من  �نطاقًا  ياأتي  ذلك  �أن  و�أ�صافت 
يف  �خلييدمييات  �أف�صل  ت�فري  على  �لييي�ز�رة 
جماالت �الت�صاالت و�النرتنيت للم��طنن 
هذه  يف  �لييي�ز�رة  عمل  بيي��قييع  و�لنه��ش 

�لفرتة �حلرجة.
وتابعت:�أن �لفرتة �ملا�صية �أظهرت تر�جعا 

يف قطاع �الت�صاالت خال �الأع��م �الأخرية 
بالباد  �أحاطت  �صعبة  لظروف  �ملن�صرمة 
و�صلت قطاع �خلدمات ب�صكل عام، مبينة �ن 
من��  �صهد  خا�ش  ب�صكل  �الت�صاالت  قطاع 
للم�صاريع  �مل�قعة  �لعق�د  وكانت  وكبري� 
خيييال �ليينيي�ييصييف �ليييثييياين مييين �ييصيينيية 2008 
�لنجاحات  بييد�ييية   2009 �صنة  وم�صاريع 
�لهاتفية  �ل�صبكات  ل�صيانة  قطافها  و�أول 

�لتي ت�صررت كثري� يف �لفرتة �ملا�صية.
تكمن  �حلالية  �مل�صاكل  �هم  �ن  �ىل  ولفتت 
متكاملة  �جنيياز  ن�صبة  �ىل  �ل��ص�ل  بعدم 
�لذي  و�لييتييعيياون  �لتن�صيق  غييييياب  ب�صبب 
�الأخرى  �خلدمية  و�جلهات  �لدو�ئر  تبديه 
�الأحيان  من  كثري  يف  عملها  ين�صب  �لتي 
�خلارجية  �ل�صبكات  على  �أ�صر�ر  بحدوث 
�ص��ء  �مل�صاريع  عم�م  �جناز  تكامل  وعدم 
وم�صاريع  �لييبييد�الت  لتط�ير  م�صاريع  من 
ب�صبب  لييلييمييعييليي�مييات  �حلييديييثيية  �لييتييقيينيييييات 
بع�صها  يكمل  حللقات  وتك�ينها  تر�بطها 

�الآخر. 
الجناز  �صعيًا  �جله�د  �إىل"ت�صافر  ودعييت 

جميع �مل�صاريع لرت�بطها �ل�ثيق فيما بينها 
و�ن  ال�صيما  �الجناز  يف  �ل�صرعة  وحتقيق 
ذ�ته  �ل�قت  يف  وحي�ية  مهمة  م�صاريعنا 
NGN �حلديثة  �لبد�الت  ن�صب  مل�صاريع 
عم�م  يف  �لقدمية  �لبد�الت  حمل  الإحالها 
بييروتييكيي�ل   IP ومييي�يييصيييروع  �ملييحييافييظييات 
�لرت��صل  م�صاريع  عن  ف�صا  �ملعل�ماتية، 
م�صروع  بييييينييهييا  فيييييمييا  �ملييحييافييظييات  لييربييط 
�ملايكرويف  وميي�ييصييروع   )DWDM(
�ملنفذ �صمن خم�صة حماور ثاثة منها �صمن 
و�جلن�بي  �ل�صمايل  للقاطع  �لدويل  �لبنك 
�ملنحة  �صمن  �آخيير�ن  وحميي�ر�ن  و�لغربي 
و�الآخر  �ل�صمال  باجتاه  �حدهما  �ليابانية 
�لا�صلكي  وميي�ييصيياريييع  �جليينيي�ب  بيياجتيياه 
�النرتنت  خييدمييات  الإييي�ييصييال  و�النيييرتنيييت 
�صاأنها  من  �مل�صاريع  هذه  وجميع  للمنازل 
تقدمي �مل�صت�ى �ملطل�ب من �خلدمات �لذي 
�ليي�ز�رة وت�صكياتها من خال  �ليه  تطمح 
ربط �الت�صاالت بن �لعر�ق ودول �جل��ر، 
�ال�صتثمارية  �ليي�ييصييركييات  تلك  تييقيي�م  حيث 
�الت�صاالت  خييدمييات  �إييي�ييصييال  على  بالعمل 

مبا  �لييدول  وتلك  �لييعيير�ق  بن  و�النرتنيت 
للم��طن  �خلييدمييات  �أف�صل  تقدمي  ي�صمن 
�لبنى  جميياالت  يف  �ال�صتثمار  عدم  ب�صرط 
�لتحتية لات�صاالت �لعائدة لل�ز�رة، حيث 
�لعق�د  من  عدد  بت�قيع  �ل�صدد  بهذ�  قمنا 
�ال�صتثمارية ومنها م�صروع �لقابل� �لبحري 
�لذي يربط �لعر�ق بدول �لعامل و�لذي يعد 
�ملنفذة  �لكبرية  �ال�صتثمارية  �مل�صاريع  من 

حاليا و�لتي وقعتها �ل�ز�رة م�ؤخر�". 
كفة  ترجح  �أ�صبابا  هناك  �أن  �إىل  و�أ�ييصييارت 
�لييتيي�جييه نييحيي� �ال�ييصييتييثييمييار و�لييعييمييل جنبا 
�خلا�ش  �لييقييطيياع  �ييصييركييات  مييع  جيينييب  �إىل 
�ملخ�ص�صة  �ملالية  �لتخ�صي�صات  قلة  منها 
طم�حاتها  مع  تتنا�صب  ال  و�لتي  لل�ز�رة 
ومن  و�مل�صتقبلية،  �حلالية  وم�صاريعها 
�ملبالغ  لت�فري  بد�ئل  عن  �لبحث  كييان  هنا 
و�إعطاء  �مل�صاريع  تلك  الجنييياز  �ملطل�بة 
مب�صاريع  للعمل  �خلييا�ييش  للقطاع  فر�صة 
يف  دوره  تعزيز  يف  ي�صهم  مبا  �الت�صاالت 
�لبلد  يف  �حلا�صلة  و�العمار  �لبناء  �أعمال 
بن  و�لتن�صيق  �لتعاون  من  ن�ع  وحتقيق 

�لييعييام و�خلييا�ييش و�الإ�ييصييهييام يف  �لقطاعن 
كاهما  �أن  وتط�رها،ال�صيما  �لباد  نه�صة 
�خلدمات  �أف�صل  تقدمي  بهدف  �الآخر  يكمل 

للم��طنن. 
وبينت مدير عام د�ئرة �لتخطيط و�ملتابعة 
�أن �ل�ز�رة ومنذ حلظة تاأ�صي�صها يف �صنة 
�لنقل عانت  2003 و�ن�صطارها عن وز�رة 
من نق�ش �لك��در �لكف�ءة الإد�رة م�صاريعها 
ت�صبب  �ليييذي  �الأمييير  باأن�صطتها،  و�لييقيييييام 
�إعمالها، ف�صا  بحدوث عرقلة و��صحة يف 
و�الت�صاالت  �الإعييام  هيئة  ��صتحد�ث  عن 
�لييتييي يييتييقيياطييع عييمييلييهييا ميييع عييمييل �لييييي�ز�رة 
�ليييي�ز�رة مل  بييقييانيي�ن رقييم 65 يف حيين �أن 
�لذي  �الآن  حلد  قان�نها  على  �مل�صادقة  يتم 
�لهيئة،  و�ييصيياحيييييات  �صاحياتها  يييحييدد 
حتديد  مبهمة  �لييييي�ز�رة  قيييييام  يف  خييا�ييصيية 
و�لتن�صيق  �لباد  يف  �الت�صاالت  �صيا�صة 
�لييهيييييئيية يف عييمييلييييية منح  ميييع  و�ليييتيييعييياون 
�لنه��ش  �جل  من  و�لييرتدد�ت  �لرت�خي�ش 
�ملعل�مات  وتكن�ل�جيا  �الت�صاالت  ب��قع 

يف �لعر�ق. 

االتصاالت: الفترة المقبلة تشهد إنجاز الكثير من المشاريع
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وبييين �لييتييقييرييير �ليييذي تيي�ييصييدره �ييصييركيية نفط 
�لتي  �لييييدول  مييقييدميية  �ليي�ييصيين يف  �أن  �لييهييال 
�صعت وت�صعى د�ئما �إىل تن�يع خليط �إنتاج 
بن  �لييتيي��زن  على  للمحافظة  لديها  �لطاقة 
�لعر�ش و�لطلب وتتمح�ر �جله�د �ل�صينية 
�لغاز  قييطيياعييي  تنمية  عييلييى  �ملييجييال  هيييذ�  يف 
وزيادة  جهة  من  �لن�وية  و�لطاقة  �لطبيعي 
�أخيييرى،  جهة  ميين  �لبديلة  �لييطيياقيية  م�صاركة 
مع  �لييطيياقيية  هيكلية  يف  ن�صيبها  يييرفييع  مبييا 
ميكن  �لتي  �لبد�ئل  �أن  �العتبار  بعن  �الأخييذ 
�إ�صافتها �إىل خليط �لطاقة يف بلد ما تخ�صع 
مقدمتها  يف  ييياأتييي  رئي�صة  حميييدد�ت  لثاثة 
يليها  �لتكن�ل�جية،  �الإمكانات  ت�فر  مييدى 
�جلدوى  و�أخييري�  �لب�صرية  �لكفاء�ت  ت��فر 

�القت�صادية. 
مثا  �لرياح  تكن�ل�جيا  �أن  �لتقرير  والحظ 
وال  ومتقدمة(  )نامية  �لييدول  جلميع  متاحة 
�أما فيما يتعلق  ت�جد �ص��بط ال�صتخد�مها، 
ممكن  فهذ�  �لب�صرية  �لك��در  و�إعييد�د  بت�فر 
باجلدوى  يتعلق  وفيما  للتط�ير،  وقييابييل 
�القت�صادية لتط�ير م�صادر �لطاقة �ملتجددة 
�لازمة  �الأ�صا�صية  �مليي��د  تكلفة  �أن  ناحظ 
�ملناخية  و�لظروف  �ملتجددة  �لطاقة  الأجهزة 
�لظروف  وكذلك  �لييدول  بع�ش  لدى  �ل�صائدة 
حتد  �لتي  �لتحديات  من  تعتر  �جلغر�فية 
من  �ملتجددة  �لطاقة  م�صادر  ��صتخد�م  من 

�لناحية �القت�صادية.
�ملع�قات  تييعييدد  ميين  �لييرغييم  عييلييى  �نيييه  مبينًا 
�مل�صت�ى  على  ناجحة  جتييارب  هناك  �أن  �إال 
�لطاقة  ��ييصييتييخييد�م  جميييال  يف  �القييتيي�ييصييادي 
�لتجارب  �ملييثييال  �صبيل  وعييلييى  �ملييتييجييددة، 
و�صخ  وحتلية  �لكهرباء  بت�ليد  �خلا�صة 
وتدفئة  �لا�صلكي  و�لييبييث  و�الإنييييارة  �ملييييياه 
ب���صطة  منزلية  الأغيير��ييش  و�لييهيي��ء  �ملييييياه 
�ملحا�صيل  وجتفيف  �ل�صم�صية  �ملجمعات 
تط�ير  م�صاريع  �إىل  بيياالإ�ييصييافيية  �لييزر�عييييية 
�لكهرباء،  الإنتاج  �ل�ص�ئية  �خلايا  �صبكات 
فيما تذهب دول �أخرى م�صافة �بعد يف �صبيل 
خال  ميين  �ملتجددة  �لطاقة  م�صادر  تط�ير 
�ال�صتفادة من خمزون �لي�ر�ني�م و�ل�صخر 
�لزيتي، ومن �جل حت�صن جدوى ��صتخد�م 
وتط�ير م�صادر �لطاقة �ملتجددة البد للدول 
�إيجاد طرق و�أ�صاليب  �لعمل على  و�ل�صع�ب 
�ملنتجة  �ل�صم�صية  �لطاقة  لتخزين  م�صتحدثة 
فقدها  دون  ط�يلة  لفرت�ت  �ملثال  �صبيل  على 
�لب�صرية  بالطاقات  �ال�صتعانة  �إىل  باالإ�صافة 
�إنتاج  �ملحلية يف تط�ير وت�صنيع متطلبات 
�ل�عي  من  مرتفع  م�صت�ى  و�إيييجيياد  �لطاقة 
�لفئات و�لطبقات  كافة  لدى  �مل�صتهلكن  لدى 

باأهمية �لطاقة. 
كافة  �جلديدة  �لق��نن  �أن  �لتقرير  و�أو�صح 
�لقدرة  حت�صن  �إطييار  يف  �إقيير�رهييا  يتم  �لتي 

ت�صب  �لنظيفة  �لطاقة  من م�صادر  �الإنتاجية 
�ملحلية  �ال�ييصييتييثييمييار�ت  جيييذب  م�صلحة  يف 
و�خلارجية وتن�يعها لدى تلك �القت�صاديات 
و�جتماعية  �قت�صادية  ف��ئد  من  يحمله  ملا 
�الرتفاع  ه�  �الجتيياه  هذ�  يدعم  وما  وبيئية 
و�ملخاطر  للتكاليف  �ملييتيي���ييصييل  �ليينيي�ييصييبييي 
�لطاقة  مييي�يييصيييادر  ال�ييصييتييخييد�م  �مليي�ييصيياحييبيية 
�لتقليدية ناهيك �أن �لرياح و�لطاقة �ل�صم�صية 
يف  �صت�صاهم  جمييانييييية  ميي�ييصييادر  هييي  و�مليييياء 
�لطاقة  متطلبات  بن  �لت��زن  معادلة  �إيجاد 
تط�ر  كلما  و�لبيئة  �القت�صادي  و�ال�صتقر�ر 

�الإنتاج و�أ�صاليبه.
وفيما يخ�ش �أهم �الأحد�ث �جلارية يف قطاع 
فقد  �لعربي،  �خلليج  ملنطقة  و�لييغيياز  �لنفط 

�أجملها �لتقرير مبا يلي: 
�لتنفيذي  �مليييديييير  �يييصيييارك  �الإمييييييييار�ت  فييفييي 
جل�صة  يف  جعفر  بييدر  �لهال  نفط  ملجم�عة 
�ل�زر�ء  رئي�ش  و�أد�رهيييا  ��صت�صافها  خيير�ء 
�لرو�صي فادميري ب�تن، على هام�ش منتدى 
�أ�صخم   ،2010 �ص�ت�صي  �لييدويل  �ال�صتثمار 
و�لذي  رو�صيا  يف  ن�عي  ��صتثماري  جتمع 
�أقيم بح�ص�ر �أكرث من 7000 م�صارك. وبعد 
�أن �أ�صغى �حل�ص�ر �إىل كلمة �ل�صيد/ ب�تن، 
�جلل�صة  خييال  له  كلمة  جعفر  �ل�صيد/  �ألقى 
�ال�صتثماري  �مليينيياخ  بتط�ير  خالها  �أ�ييصيياد 
و�النفتاح  �لق��نن  وحتييديييث  رو�صيا،  يف 
متطلبات  ميييع  ييينيي�ييصييجييم  مبيييا  �القيييتييي�يييصيييادي 

�ال�صتثمار �الأجنبي.
بر�تاين  طاقة  وحييدة  قامت  ثانية،  جهة  من 
للطاقة  �ل�طنية  �أبيي�ظييبييي  ل�صركة  �لتابعة 
ت�تال  �صركة  ح�صة  كييامييل  بيي�ييصيير�ء  )طيياقيية( 
من  �إنييتيياج  رخ�صتي  يف  باملائة   81 �لبالغة 
�مييتيييييازييين بييحييقييل �أوتيييير �ليينييفييطييي يف بحر 
�ل�صمال، ويبلغ مت��صط �إنتاج حقل �أوتر منذ 
�آالف برميل ي�ميا.  بد�ية �لعام نح� ثمانية 

ومل يتم ذكر �أية تفا�صيل مالية.
ويف بغد�د قام �لعر�ق وتركيا بتجديد �تفاق 
ينقل  رئي�صي  نفطي  �أنييابيييييب  خييط  لت�صغيل 
نح� ربع �صادر�ت �لعر�ق من �لنفط �خلام، 
تعديات  يت�صمن  �التييفيياق  متديد  �أن  يذكر 
بزيادة �لر�ص�م �ملدف�عة �إىل تركيا وح�صانة 
�لعر�قي،  �لنفط  على  �حلييجييز  ميين  ق�صائية 
ت�صدير  يف  �إمكاناته  لدعم  �لعر�ق  ويحتاج 
�لنفط �صريعا �إذ� �أر�د �ال�صتفادة بالكامل من 
�أربعة  لنح�  �لنفطي  �إنتاجه  لييزيييادة  خطته 
عاما   15 ملدة  �التفاق  متديد  مت  وقد  �أمثاله. 
بتط�ير  �لييعيير�ق  فيه  يق�م  �لييذي  �ل�قت  يف 
حق�له �لنفطية لزيادة �الإنتاج �إىل م�صت�يات 
منافذ  ميين  مييزيييد�  يتطلب  ممييا  م�صب�قة  غييري 
كييركيي�ك- �الأنييابيييييب  خييط  وينقل  �لت�صدير. 
�لنفط  مييرت�  كيل�   970 ميتد  �ليييذي  جيهان 
من  بالقرب  �لييعيير�ق  �صمال  يف  �حلييقيي�ل  ميين 
كرك�ك �إىل ميناء جيهان �لرتكي على �لبحر 
�لذي  �الأنابيب  خط  طاقة  وتبلغ  �ملت��صط، 

بد�أ ت�صغيله يف عام 1977 نح� 1.6 ملي�ن 
 500 حيي��يل  عييادة  ينقل  لكنه  ي�ميا  برميل 

�ألف برميل ي�ميا.
وعلى �صعيد منف�صل، �أرجاأ �لعر�ق مناق�صة 
 20 �إىل  غاز  حق�ل  ثاثة  تط�ير  عق�د  ملنح 
بع�ش  طلبت  بعدما  �الأول  ت�صرين  �أكت�بر 
�صروط  لدر��صة  �ل�قت  من  مزيد�  �ل�صركات 
يف  �ملناق�صة  طرح  �ملقرر  من  وكييان  �لعق�د، 
قبل،  ميين  �صهر�  تاأجيلها  بعد  �أكييتيي�بيير  �أول 
�لييي�ز�رة  وكييانييت ثييمييان �ييصييركييات قييد طالبت 
�ل�قت  من  �ملزيد  ملنحها  �ملناق�صة  بتاأجيل 
�أجرت  بعدما  �لنهائي  �لروت�ك�ل  لدر��صة 
�أيني  �أن  يذكر  �لتعديات،  بع�ش  �لييي�ز�رة 
دفعتا  �ليابانية  وميت�ص�بي�صي  �اليطالية 
�لعر�قية  �ملناق�صات  جل�لة  �مل�صاركة  ر�ص�م 
�لثالثة لي�صل عدد �ل�صركات �ملت�قع م�صاركتها 
�إىل ثاث ع�صرة �صركة. ومن �ملت�قع �أن تدفع 
�مل�صاركة  ر�ص�م  �أخريان  �صركتان  �أو  �صركة 
�لعر�ق عق�د�  �لقادمة. و�صيطرح  �لفرتة  يف 
لتط�ير حقل عكا�ش يف �ل�صحر�ء �ل�صرقية، 
بييالييقييرب من  �مليينيي�ييصيي�رييية  �إىل جييانييب حييقييل 
وحقل  دياىل  حمافظة  يف  �الإير�نية  �حلييدود 
ويقدر  �لييبيياد،  جيينيي�ب  �لييبيي�ييصييرة  يف  �صيبا 
بنح�  �لثاثة  �حلق�ل  �حتياطيات  �إجمايل 
�لغاز  مييين  مييكييعييبيية  قيييدم  تييريييلييييي�ن   11.23
�دي�ص�ن  منها  �ييصييركييات  وقييامييت  �لطبيعي. 
وك�جا�ش  �لفرن�صية  وتيي�تييال  �اليييطييالييييية 
�لييكيي�رييية �جليينيي�بييييية وتييي.�ن.كيييييه-ب.بييي 
�ملناق�صة  يف  للم�صاركة  بالت�صجيل  �لرو�صية 
�لن�صخ  �مليييقيييررة وتييلييقييت  �ليير�ييصيي�م  ودفييعييت 
�لنهائية من من�ذج �لعقد يف وقت �صابق من 

�ل�صهر �جلاري.
مبدئي  �تفاق  �إىل  و�ص�ريا  �لعر�ق  وت��صل 
بيي�ييصيياأن �إقيياميية ثيياثيية خييطيي�ط �أنييابيييييب كرى 
متتد بن حدود �لدولتننْ من �أجل نقل �لنفط 
�خليييام و�لييغيياز ميين �حلييقيي�ل �لييعيير�قييييية �إىل 
�لبحر  على  �ملطل  �ل�ص�ري  بانيا�ش  ميناء 
�الإنتاجية  �لقدرة  وتبلغ  �ملت��صط،  �الأبي�ش 
ملي�ن   1.5 �خليييام  �أنييابيييييب  خييطيي�ط  الأحيييد 
�لثاين  �خلط  قدرة  تبلغ  فيما  ي�ميًا،  برميل 
ومل  هييذ�  ييي�ميييييًا.  برميل  ملي�ن   1.25 �إىل 
�لغازي.  للخط  �الإنتاجية  �لقدرة  عن  يف�صح 
�لعر�ق  ي�صعى  فيما  �خلييطيي�ة  هييذه  وتيياأتييي 
�إىل زيادة �إنتاجه �حلايل وقدره 2.4 ملي�ن 
مّر�ت، وذلك عقب  �أربع  ب��قع  ي�ميًا  برميل 
تيي�قيييييع خيييال �لييعييامييننْ �ملييا�ييصييي و�حليييايل 
من  بع�ش  لتط�ير  نفطية  �تفاقية   11 نح� 
خط�ط  �أن  وُيييذكيير  �ل���صعة.  �لباد  حق�ل 
تعتزم  �لتي  �لعر�قية-�ل�ص�رية  �الأنييابيييييب 
هذ�  على  �الأوىل  لي�صت  �إقامتها  �لييدولييتييان 
�مل�صت�ى. فكان �خلط �لقدمي �لذي يربط بن 
�ألف  كرك�ك وبانيا�ش يق�م بنقل نح� 250 

�لعر�قية- �حلرب  �نييدالع  قبل  ي�ميًا  برميل 
�الإير�نية.

ثاين  �أوييييل  ليي�ك  �صركة  طييرحييت  جهتها  ميين 
�أكر منتج للنفط يف رو�صيا مع �صركاء �أربع 
وطاقة  ت�صييد  مل�صروعات  جديدة  مناق�صات 
حقل  ميين  �لثانية  �ملرحلة  تط�ير  �إطيييار  يف 
وتت�صمن  �لعر�ق.  يف  �لنفطي  �لقرنة  غرب 
�لنفط  لت�صدير  �أنيييبييي�ب  بيينيياء  �مليينيياقيي�ييصييات 
�لطاقة  لت�زيع  وحمطة  �صهاريج  وجممع 
ونظام  �لييغيياز  ملعاجلة  ووحيييدة  �لكهربائية 
مركزية  معاجلة  ومن�صات  �لنفط  لتجميع 
مع  �أويل  ل�ك  وحددت  باملياه.  �إمد�د  ونظام 
�أويل  �صتات  �لعر�قي  �مل�صروع  يف  �صريكتها 
�لرنويجية �لر�بع من دي�صمر م�عد� نهائيا 

لل�صركات لتقدمي عرو�صها �لنهائية.
�يدميت�ص�  �ييصييركيية  �أعييليينييت  �لييكيي�يييت  ويف 
ك��صان �ليابانية �لتي تعمل يف جمال تكرير 
باال�صتثمار  قيير�ر  �تييخيياذ  تاأجيل  عيين  �لنفط 
 5.8 بكلفة  فيتنام  يف  م�صفاة  م�صروع  يف 
مليار دوالر �لذي ت�صارك فيه �لك�يت بن�صبة 
�لتي  للن�صبة  م�صاوية  ن�صبة  وهي   ،%35.1
ت�صارك بها �ل�صركة �ليابانية نف�صها، ما يرجئ 
�أن  حيث   .2014 �لعام  حتى  بامل�صفاة  �لبدء 
ح�صاباتهم  يعيدون  و�صركاءها  �ملجم�عة 
طاقتها  تبلغ  �أن  �ملفرت�ش  �مل�صفاة  تكلفة  يف 
�لتكريرية 200 �ألف برميل يف �لي�م، كما �أن 
قر�ر� نهائيا ب�صاأن �ال�صتثمار كان مت�قعا هذ� 

�ل�صيف، �أرجئ �إىل مار�ش 2011.
�ملناق�صات  جمل�ش  �أ�صند  عمان  �صلطنة  ويف 
�لطاقة  لت�ليد  حمطتن  الإنيي�ييصيياء  م�صروعا 
�لثالثة  �ملييرحييليية  بيييركييياء  يف  �لييكييهييربييائييييية 
وكل  �لثانية،  �ملرحلة  �صحار  ويف  و�لثانية 
ميغاو�ط   750 حيي��يل  تنتج  �ص�ف  حمطة 
جاهزتن  �ملحطتان  و�صتك�ن  �لكهرباء  من 
�ملحطات  هييذه  �إنيي�ييصيياء  �أن  يذكر   .2013 يف 
يف  �لييكييهييربيياء  عييلييى  �لييطييلييب  لتلبية  جيييياءت 
و�لعمر�ين  �ل�صكاين  للنم�  نتيجة  �ل�صلطنة 
�ل�صناعية  للم�صاريع  وم��كبة  و�القت�صادي 

�لتي �صتقام يف �ل�صلطنة.
�ل�صع�دية  �ل�صركة  �أبرمت  �ل�صع�دية  ويف 
الإن�صاء  وطنية  �صركات  مع  عق�دً�  للكهرباء 
خييط ربييط حييائييل �جلييي�ف، وحمييطيية حت�يل 
للج�ف، وت��صعة حمطة حت�يل حائل وربط 
حمطة ر�بغ و�صمال مكة مبا قيمته 1.2 مليار 
رييييال. وتييعييد هييذه �لعق�د جيييزءً� ميين خطط 
�ململكة  مناطق  جميع  لربط  �لهادفة  �ل�صركة 
لا�صتفادة �ملتبادلة من �لكهرباء بن �ملناطق 
�لت�صغيل  مييبييد�أ  وتفعيل  �ليييذروة  �أوقيييات  يف 
�القت�صادي. وقد مت ت�قيع عقًد يبلغ 521.4 
جهد  مييزدوج  ربط  خط  الإن�صاء  ريييال  ملي�ن 
كيل�مرتً�   377 بط�ل  ميتد  كيل�ف�لت   380

بن حمطتي ت�ليد �جل�ف وحائل.

تقرير للطاقة: الدول الفقيرة بمصادر الطاقة التقليدية 
تواجه تحديات لتأمينها من المصادر النظيفة

لفت تقرير للطاقة إلى تجاوز االهتمام العالمي بالطاقات المتجددة كمصدر نظيف للطاقة مرحلة الدراسة والتحليل إلى مرحلة إقامة المشاريع الضخمة واالعتماد على الفائدة االقتصادية لهذه 
المشاريع في تنمية االقتصاد العالمي مشيرًا إلى انه ما يزال االهتمام الذي تظهره الدول النامية محصورًا في إقامة بعض المشاريع بإمكانيات اقتصادية محدودة على الرغم من حاجتها الماسة 
للطاقة بأنواعها، وتسعى الدول التي ال تمتلك مصادر للطاقة التقليدية أو تعجز تلك المصادر عن تلبية الطلب المحلي إلى تطوير وسائلها وأدواتها لتامين جزء من حجم الطاقة المطلوب مما 
يتوفر لديها من مصادر للطاقة المتجددة حيث نجحت الكثير من الدول النامية في وضع الخطط واالستراتيجيات والبدء بالعمل واإلنتاج الفعلي من تلك المصادر.

الشارقة/ خاص بالمدى االقتصادي
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نيويورك/ وكاالت
�لتقى قادة �لعامل يف مقر �الأمم �ملتحدة يف 
�لفقر  ني�ي�رك الإظهار �اللتز�م باحلد من 

و�جل�ع يف �لعامل.
تقدم  ت�صجيل  �إىل  �ملرتقبة  �لقمة  وتهدف 
�لتي  �لثمانية  �الألفية  �أهييد�ف  حتقيق  يف 
�الآن،  من  عقد  قبل  �ملتحدة  �الأمم  حددتها 
وم�صاعفة �جله�د لتحقيقها بحل�ل �لعام 

.2015
على  كبري  ب�صكل  �ملتحدة  �الأمم  وتييعيي�ل 
�لقادمة  �ييصيينيي��ت  فاخلم�ش  �لييقييميية،  هيييذه 
�ليييدويل  للمجتمع  �حلييقيييييقيية  هي"حلظة 
ك�ريفن،  �أوالف  و�صف  حد  على  ككل"، 
�الأمم  يف"برنامج  �لكبار  �مل�ص�ؤولن  �أحد 

�ملتحدة للتنمية".
وبينما ت�صري �ملعطيات �إىل �أن ن�صب �لفقر 
ز�ل  ما  �لتقدم  فاإن  تر�جعت  قد  �لعامل  يف 
بطيئًا، ومعظم �الأهد�ف �لثمانية ما ز�لت 
�ل�صن��ت  �لتحقيق يف غ�ص�ن  بعيدة عن 

�خلم�ش �لتي حددتها �الأمم �ملتحدة.
وه�"تخفي�ش  �لثمانية،  �الأهييد�ف  �إحدى 
يك�ن  قد  �لن�صف"،  �إىل  �لعامل  يف  �لفقر 
�القت�صادي  �لنم�  بفعل  للتحقق  قييابييًا 
ولكن  و�ليي�ييصيين.  �لهند  ميين  لكل  �ملييتييز�يييد 
�الأهيييد�ف  �صعيد  على  حتقيقه  مت  �لقليل 
وتيياأميين  �جلييييي�ع،  كتخفي�ش  �الأخييييييرى، 
�الأمهات  وميي�ييصيياعييدة  و�ليي�ييصييحيية،  �لتعليم 

و�الأطفال.

نتائج �إيجابية
جناح  ق�ص�ش  وجييي�د  ميين  �لييرغييم  وعييلييى 
��صتفادو�  �لذين  �الأفارقة  �ملز�رعن  كحالة 
�ملالية  �مليييعييي�نيييات  مييين  مييلييحيي�ظ  بيي�ييصييكييل 
ه�  كما  و�الأ�ييصييمييدة،  و�حلييبيي�ب  �خلا�صة 
فيياإن هناك �لعديد من  �حلييال يف ميياالوي، 
�لعامل  يف  �جليي�ع  فن�صب  �لف�صل.  ق�ص�ش 
�الأمم  �أهيييد�ف  و�صعت  �أن  منذ  تييز�يييدت، 
مليار  �إىل  �لييعييدد  و�ييصييل  حييتييى  �ملييتييحييدة، 
�صخ�ش يعان�ن منه. كما �أن عدد �ل�فيات 
�أثناء �ل�الدة كل عام، ال تز�ل  بن �لن�صاء 
تقدر مبئات �الآالف، و�الأمم �ملتحدة تهدف 
�إىل تخفي�ش هذ� �ملعدل �إىل �أقل من �لثاثة 

�أرباع.

و�حد من �الأ�صباب �لرئي�صة لبقاء �ملعدل يف 
هذ� �مل�صت�ى، رغم تز�يد معدل �مل�صاعد�ت 
�ملا�صي،  �لعقد  خييال  عييميي�مييًا  �لتنم�ية 
تلتزم  مل  �لعامل  يف  �الأغنى  �لييدول  �أن  ه� 
باإنفاق ن�صبة 0.7 باملئة من دخلها �لق�مي 

�الإجمايل على �مل�صاعد�ت �لتنم�ية.
�لدول  تقدمها  �لتي  �مل�صاعد�ت  وتييرت�وح 
�لتي ت�صمى بي"جمم�عة �لثمانية �لكبار"ما 
بن �أعاها من قبل �ململكة �ملتحدة بن�صبة 
�يطاليا  قبل  ميين  و�أدنيياهييا  بيياملييئيية،   0.51
�ل�اليات  م�صاعد�ت  �أن  كما  باملئة.   0.15
م�صاعد�ت  من  بكثري  �أكرث  لي�صت  �ملتحدة 
�لرغم  على  وذليييك  باملئة،   0.20 �إيطاليا 
ناحية  وميين  �لكبري.  �قت�صادها  حجم  من 

�أخرى فقد ف�صلت جمم�عة"�لدول �لثمانية 
�مل�صاعد�ت  مب�صاعفة  �اللتز�م  �لكبار"يف 
الأفريقيا بحل�ل �لعام 2010 كما كانت قد 
وعدت يف قمة جلن �إيجلز يف ��صكتلند�، 
قبل خم�ش �صن��ت. هذه �لدول ترجع هذ� 

�إىل �الأزمة �القت�صادية �لعاملية.
حتقيق  �أن  �لقمة  تعلن  �أن  �ملت�قع  وميين 
للتنفيذ  قابلة  لاألفية  �الإمنائية  �الأهيييد�ف 
م�صت�ى  على  �ص��ء   ،2015 عييام  بحل�ل 
�الإنفاق و�ل�صيا�صات و�الأهم على م�صت�ى 
هناك  باملقابل  ولكن  �ل�صيا�صية.  �الإر�دة 
�صك�ك يف �إمكانية حتقيق ذلك، و�ملنتقدون 
عملية  خييطيي��ت  حتييديييد  �إىل  يييتييطييلييعيي�ن 

وخطط عمل من �أجل حتقيق �الأهد�ف.

مصادر: تقدم بطيء في تحقيق أهداف األمم المتحدة لتنمية األلفية

استثمار قطري بـ5 مليارات 
دوالر في اليونان

أثينا/ وكاالت
�أبرمت �لي�نان �لتي حلقت بها �أ�ص��أ �أزمة �قت�صادية �تفاقًا ��صتثماريًا 

مع قطر قدرت قيمته 5 مليار�ت دوالر،
قطر  �إن  ك�فيلي�ش:  �صبريو�ش  �لي�ناين  �خلارجية  وزير  نائب  وقال 
�ىل   2004 لعام  �الوملبية  لالعاب  مهج�ر  جممع  جتديد  على  و�فقت 
منتجع �صياحي يف �مل�قع قريب من مطار قدمي �ىل �جلن�ب من �ثينا.
�ملبارزة  بينها  ميين  عييدة  ريا�صية  الأن�صطة  ي�صتخدم  �مليي�قييع  وكيييان 

و�لبي�صب�ل و�له�كي.
و�أعلن ك�فيلي�ش �أن �التفاق �ملبدئي وقع يف ني�ي�رك �خلمي�ش، خال 
لقاء جمع رئي�ش �ل�زر�ء �لي�ناين ج�رج باباندرو و�أمري قطر �ل�صيخ 

حمد بن خليفة �آل ثاين.
ممل�كة  عييقييار�ت  لل�صفقة  وفقًا  هييذ�  �لقطري  �الهتمام  حقل  وي�صمل 

للدولة �لي�نانية ف�صًا عن �لنقل و�ل�صياحة و�لبنية �لتحتية.
�ملجمع  يف  باال�صتثمار  �هتمامًا  �أبدت  �أن  للدوحة  �صبق  �أنه  �إىل  ي�صار 
�لريا�صي يف هلنيك�ن جن�ب �أثينا، و�لذي يبقى ملكًا للدولة، وكذلك 

م�صنع مقرتح للغاز �لطبيعي �مل�صال يف غرب �لي�نان.
م�صرتكة  �أن جلنة  باباندري�  �ليي�زر�ء  رئي�ش  من  مقرب  و�أفيياد م�صدر 
م�ؤلفة من �صتة �أع�صاء �جتماعا خال �الأ�صهر �ملقبلة لتحديد �مل�صاريع 

�ملزمع تنفيذها. 
م�صم�ن  حيي�ل  حتفظات  �لي�نانية  �الإعييام  و�صائل  تبدي  حن  ويف 
�أعييليين �ليينيياطييق بييا�ييصييم �حلييكيي�ميية ج�رج  �إذ  �ال�ييصييتييثييمييار�ت �مليييقيييررة، 
ت�صييد  فيجا�ش وال  ببناء ال�ش  يتعلق  ال  �المر  بتال�تي�ش �جلمعة"�ن 

كازين�هات".
�أزمة مالية خطرية ومن �لرك�د، منذ  وكثفت �لي�نان �لتي تعاين من 
�لعربية  �لييدول  �صيما  ال  �ال�صتثمار  يف  �لر�غبن  مع  �ت�صاالتها  �أ�صهر 

و�ل�صن ال�صتدر�ج روؤو�ش �الأم��ل.

طهران/ )رويترز( 
�إن جتيييار�  قييييال ميي�قييع عييلييى �النيييرتنيييت   
�ل�ص�ق  يف  متاجرهم  �أغييلييقيي��  �إييير�نييييين 
�لرئي�ش يف طهر�ن ي�م �ل�صبت �حتجاجا 
�لقيمة  �صريبة  لرفع  �حلك�مة  خطط  على 
�مليي�ييصييافيية وذليييك يف خييطيي�ة متييثييل حتديا 
�حمدي  حمم�د  �الإييير�ين  للرئي�ش  جديد� 

جناد.
�قت�صادية  قييي�ة  �ليي�ييصيي�ق  جتيييار  وميييلييك 
و�ييصيييييا�ييصييييية كيييبيييرية يف �ييييييير�ن وكييانييت 
من  �لدين  رجييال  مب�صاعدة  �حتجاجاتهم 
بحكم  �أطاحت  �لتي  هي  �لنف�ذ  �أ�صحاب 

�ل�صاه عام 1979.
�لكبري  �ل�ص�ق  يف  �لتجار  �إ�صر�ب  ويزيد 

يف طهر�ن من �ل�صغ�ط على �حمدي جناد 
�لذي ز�دت �صيا�صاته من �ل�صر�ع �لد�خلي 
بن �صف�ف �لقيادة �الإير�نية �ملت�صددة منذ 

�إعادة �نتخابه �ملتنازع عليها يف 2009.
تك�ن  �أن  �الإيييير�نييييييية  �ليي�ييصييلييطييات  ونييفييت 

�النتخابات �لرئا�صية قد زورت.
�ملييييعييييار�ييييش على  كيييليييمييية  ميييي�قييييع  وقيييييييال 
�ص�ق  يف  �لييذهييب  جتييار  �النرتنت"ق�صم 
�ل�صبت  �لي�م  �أب��به  �أغلق  �لكبري  طهر�ن 
لتح�صيل  �حلك�مة  خطط  على  �حتجاجا 

�صر�ئب �أعلى".
وقالت وكالة فار�ش لانباء �صبه �لر�صمية 
بعد  نيي�ييصيياطييهييم  ��ييصييتيياأنييفيي��  �لييتييجييار  �ن 

مفاو�صات مع �مل�ص�ؤولن.

وتيي�ييصييبييب قيييير�ر �حلييكيي�ميية �الييير�نييييية يف 
�ىل  �مل�صافة  �لقيمة  �صريبة  بزيادة  مت�ز 
ما ي�صل �ىل 70 باملائة على بع�ش �ل�صلع 
يف �إثيييارة �الإ�ييصيير�بييات يف طييهيير�ن ومدن 
�لرت�جع  على  �حلك�مة  �جر  مما  �أخييرى 
�ىل  �ل�صر�ئب  وتهدف  �خلطط.  هييذه  عن 
�لنفط  عييائييد�ت  يف  �النخفا�ش  تع�ي�ش 
ب�صبب �لهب�ط �حلاد يف �أ�صعاره. ويعتمد 
 60 عن  تزيد  بن�صبة  �الإيييير�ين  �القت�صاد 

باملائة على عائد�ت �لنفط.
كما متثل �لعق�بات �لتي تفر�صها �ل�اليات 
�ملتحدة وحلفاوؤها على �ير�ن �لتي ي�صتبه 
�أ�صلحة  المييتيياك  ت�صعى  �أنييهييا  يف  �لييغييرب 
تهديد� القت�صادها. وتق�ل طهر�ن  ن�وية 

ي�صعى  وال  �صلمي  �ليينيي�وي  برناجمها  �ن 
�ص�ى لت�ليد �لكهرباء.

�مل�صافة  �لقيمة  على  �ل�صريبة  و�رتفعت 
منذ تطبيقها يف عام 2008 �صن�يا بن�صب 
ترت�وح بن �صتة و15 باملائة بح�صب ن�ع 
 2008 عام  يف  �ال�صر�ب  و�أقنع  �ل�صلعة. 
�لث�رة  منذ  كبري  �حتجاج  �أول  كان  �لذي 
و�حلك�مة  �ليي�ييصيياه  و�ييصييقيي�ط  �الإ�ييصييامييييية 
لل�صريبة  جديد  �إ�صاح  باإلغاء  �الير�نية، 

على �لقيمة �مل�صافة ملدة �صهرين.
�الحيييتيييجييياجيييات  �ن  حميييليييلييي�ن  ويييييقيييي�ل 
�جلمه�رية  �لعميق"يف  تعك�ش"�لت�تر 
ومن  �ملتطرفن  بع�ش  و�نتقد  �الإ�صامية. 
�أحمدي  �لرئي�ش  علنا  دييين  رجييال  بينهم 

جناد و�صيا�صاته.
وقال حملل �صيا�صي طلب عدم �لك�صف عن 
ه�يته"ال ميكن للحكام �أن يتجاهل�� جتار 
�ل�ص�ق. جتار �ل�ص�ق ميلك�ن تاأييد رجال 

دين �أق�ياء."
مييين حزمة  �ليي�ييصييريييبيية جيييييزء�  وتيي�ييصييكييل 
تقدمها  �و�يييصيييع  �قييتيي�ييصييادييية  ��ييصيياحييات 
حك�مة �حمدي جناد تت�صمن قان�ن ينهي 
�لدعم على �لطاقة و�مل��د �لغذ�ئية. ويق�ل 
منتقدون �ن �لغاء �لدعم �صيزيد من تكلفة 

�حلياة يف �إير�ن.
لكنهم  �لدعم  خف�ش  �القت�صادي�ن  وي�ؤيد 
يخ�ص�ن �أن ي�ؤدي �إىل تفاقم عدم ��صتقر�ر 

�القت�صاد �الإير�ين.

ـــب ـــرائ ـــض ــــــــادة ال ــــــــران بـــســـبـــب زي تــــقــــريــــر: إضــــــرابــــــات فــــي إي
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روما/ وكاالت
�لعاملية  و�لييزر�عيية  �الأغذية  منظمة  عقدت 
يف  طارئا  �جتماعا  �ملا�صي  �جلمعة  )فاو( 
�رتفاع  من  �لعاملية  �ملخاوف  لبحث  روما 
�مل�صارك�ن  �تييفييق  �الأغيييذيييية.وقيييد  �أ�ييصييعييار 
�إجر�ء�ت  جملة  �تخاذ  على  �الجتماع  يف 

للم�صاعدة على ��صتقر�ر �الأ�ص��ق.
م�صت�ى  �أن  �ىل  �ملييجييتييمييعيي�ن  وتيي��ييصييل 
�رتييفيياع �الأ�ييصييعييار يف �لييفييرتة �الأخييييرية ال 
�لتي  كتلك  �أزمة  وق�ع  �إمكانية  �إىل  ي�صري 

حدثت عامي 2007 و2008.
�ليييدورة  �ملييتييحييدة  �الأمم  ��صت�صافت  وقييد 
�أن  بعد  تنظيمها  جرى  �لتي  �ال�صتثنائية 
عرت �لدول �الأع�صاء عن قلقها من �إمكانية 

�رتفاع �أ�صعار �مل��د �لغذ�ئية.
تك�ن  بيياأن  �أمييا  هناك  �أن  �ل�ف�د  وعلمت 
�ل�صنة،  لييهييذه  جيييييدة  �حليي�ييصيياد  ميي���ييصييم 
عام  عليه  �ل��صع  كان  مما  بكثري  و�أف�صل 
غذ�ئية،  �أزمييية  �لييعييامل  و�جيييه  حيين   2007
�مل��د  �أ�صعار  يف  �الرتييفيياع  �أن  يعني  مما 
�لغذ�ئية �لذي �صهده �لعامل م�ؤخر� �صيبد�أ 

باالنح�صار.
و�صارك يف �الجتماع م�ص�ؤول�ن يف قطاع 
�إنتاج �لقمح �لرو�صي �لذي حظرت رو�صيا 
عن  �لناجم  �ملنت�ج  �صح  ب�صبب  ت�صديره 

�جلفاف.
و�يييصيييرح �لييرئييييي�ييش �ليييرو�يييصيييي دمييييرتي 
باده  �أن  �الأ�ييصييبيي�ع  هييذ�  خييال  مدفيديف 

بعد  �لقمح  ت�صدير  عيين  �حلظر  ترفع  قييد 
و�ص�ل �ملعل�مات و�الأرقام �لنهائية ح�ل 

حم�ص�ل �لقمح لهذه �ل�صنة.
باك�صتان  يف  �لفي�صانات  �صاهمت  وقييد 
�ملنتجات  �أزمييييية  مييفيياقييميية  يف  و�ليي�ييصيين 
�الأ�صعار  �رتييفيياع  عن  وجنمت  �لييزر�عييييية. 

�صد�مات يف م�زمبيق.
وقالت �صفرية م�زمبيق لدى �إيطاليا كارال 
بادها  حك�مة  �أن  ميي�جييايف  ل�يز  �أليييييز� 
�لزر�عية،  �ملحا�صيل  �إنتاج  بدعم  �صتق�م 
على  �صيك�ن  ذلييك  �أن  ميين  حييذرت  ولكنها 
حيي�ييصيياب دعييييم جمييييياالت حييييي�ييية �أخييييرى 

كال�صحة و�لتعليم.
ويق�ل مر��صل بي بي �صي ل�ص�ؤون �لتنمية 

مل  �لفاو  منظمة  �إن  لي�ن:  ديفيد  �لدولية 
ال  حتى  �أزمة"،  �مل�ؤمتر"م�ؤمتر  تعتر 
�لقمح  �أزميية  عن  �لناجمة  �ملخاوف  ت�ؤجج 

�لرو�صية.
وطييالييبييت �حليييكييي�ميييات بييتيي�فييري خميييزون 

�حتياطي من �لغذ�ء مل��جهة �لط��رئ.
�إعادة  وقييد بحث �خليير�ء يف رومييا �صبل 
�رتفاع  وجتنب  �الأ�ييصيي��ق  �إىل  �ال�صتقر�ر 
تكر�ر  لتجنب  �لييغييذ�ئييييية،  �ملييي��د  �أ�ييصييعييار 
�ل�صد�مات �لتي وقعت قبل �صنتن.وكانت 
�أ�صعار �لقمح قد و�صلت �إىل �أعلى م�صت�ى 

لها منذ �صنتن، وما ز�لت يف �رتفاع.
�لقمح  �أ�ييصييعييار  �ليييفييياو  وو�يييصيييف خيييير�ء 
�إن  عنيد"وقال��:  ب�صكل  باأنها"مرتفعة 

على  �لفقر�ء  قييدرة  من  �ملالية حتد  �الأزميية 
م��جهة �الأزمة.

�لتغذية  بييرنييامييج  بييا�ييصييم  �ملييتييحييدث  وقيييال 
�ل�صبب  �إن  بييييارو  جييريييجيي�ري  �لييعيياملييي 
�لقمح  �أ�صعار  يف  �حلالية  لاأزمة  �جلزئي 

ه� �إعان رو�صيا عن وقف ت�صديره.
وحذر �خلر�ء من �أن �الأ�صعار قد ت���صل 

�رتفاعها يف �مل�صتقبل.
�حلك�مات  عييلييى  �إن  ميي�ييصيي�ؤوليي�ن  وقييييال 
�لغذ�ئية  �مل��د  �أ�ص��ق  �لتفكري يف تنظيم 

و�أن ت�ؤمن خمزونا �حتياطيا للط��رئ.
�مل��د  الأ�صعار  �ل�صهري  �مل�ؤ�صر  �رتفع  وقد 
�لغذ�ئية �لذي تعده منظمة �لفاو بن�صبة25 

باملئة.

2007 أزمــة  تــكــرار  وتستبعد  ــغــذاء  ال أســعــار  فــي  تراجعا  تتوقع  الــفــاو 

نيويورك/ وكاالت
رغم �أن �القت�صاد �لعاملي ال ز�ل يحاول �لنه��ش من تبعات �الأزمة �ملالية �الأخرية، 

جند من يح�صد �لرثو�ت، بل ويتقدم �إىل مر�تب متقدمة على قائمة �الأثرياء يف 
�لعامل.

فقد �أ�صدرت جملة ف�رب�ش �الأمريكية قائمتها �ل�صن�ية الأكرث �الأمريكين ثر�ء �إذ 
�أظهرت �لنتائج �أن جمم�ع ثرو�تهم �رتفع بن�صبة ثمانية باملائة، لي�صل �إىل 1.37 

تريلي�ن دوالر.
كما �أظهرت �لقائمة �رتفاع ثروة 217 �صخ�صا، بينما �صهدت ثروة 85 �صخ�صا 

�نخفا�صا طفيفا.
ومرة �أخرى، عاد بيل غيت�ش ليحتل �ملرتبة �الأوىل على �لقائمة، فرثوة م�ؤ�ص�ش 

�صركة مايكرو�ص�فت و�صلت �إىل 54 مليار دوالر، بعد �أن كانت 50 مليار� يف �لعام 
�ملا�صي. �أما �ملرتبة �لثانية، فكانت من ن�صيب �مل�صتثمر �الأمريكي و�رين ب�فيه، 

برثوة بلغت 45 مليار دوالر. و��صتحق �ملدير �لتنفيذي الأور�كل، الري �إلي�ص�ن، 
�ملرتبة �لثالثة برثوة و�صلت �إىل 27 مليار دوالر. �أما �ملرتبة �لر�بعة فكانت من 

ن�صيب كري�صتي و�لت�ن، �صاحب �صل�صلة متاجر وول مارت، بينما �حتل �أفر�د يف 
�لعائلة �ملر�تب �ل�صابعة و�لثامنة و�لتا�صعة.

ويف �ملرتبة �خلام�صة، جاء كل من ت�صارلز وديفيد ك�ت�ش، من �صركة ك�ت�ش للطاقة، 
برثوة تقدر بي21.5 مليار لكل منهما.

�أما �ملرتبة �لعا�صرة فكانت من ن�صيب مايكل بل�مبريغ، حمافظ مدينة ني�ي�رك، 
برثوة قدرت بي18 مليار دوالر.

من جهة �أخرى، �صهدت ثروة م�ؤ�ص�ش �مل�قع �الجتماعي في�صب�ك زيادة تعتر 
�الأكر بن كل �أثرياء �ل�اليات �ملتحدة �الأمريكية. فرغم وج�ده يف �ملرتبة 35، 

�صهدت ثروة زوكربريغ �رتفاعا بن�صبة 245 يف �ملائة.
وذكرت جملة ف�ربز �أن 16 �صخ�صا ثريا �ن�صم�� هذ� �لعام �إىل �لقائمة، من بينهم 
د�صنت م��صك�فيت�ش، و�إدو�ردو �صافرين، �لذي يعتر �لرثي �الأ�صغر يف �لقائمة، 
�لتي حتت�ي على 400 ��صم. وخرج هذ� �لعام 34 �صخ�صا كان�� على �لقائمة يف 

�لعام �ملا�صي، ومن �أبرزهم ر�ج ر�جار�تنام، م�ؤ�ص�ش جمم�عة غالي�ن، �لذي 
ي��جه حكما باحلب�ش ملدة 185 عاما.

ورغم تبعات �الأزمة �ملالية �لعاملية، ال ز�ل قطاع �لتم�يل و�ال�صتثمار �ل�صناعي 
يحتل مر�تب متقدمة على �لقائمة، فخم�صة وخم�ص�ن ثريا يعمل�ن يف حقل 
�لتم�يل كان�� على �لقائمة، بينما يعمل 54 �صخ�صا يف جمال �ال�صتثمار�ت.

ويذكر �أن جملة فروب�ش ت�صدر �صن�يا قائمة باأغنياء �ل�اليات �ملتحدة، تليها على 
م�صت�ى �لعامل.

مجلة أميركية: بيل غيتس 
يتصدر أثرياء أميركا بـ54 مليار$

خبراء:"صنع في الصين"يشكل خطرا أمنيا على أميركا
 )CNN( /و��صنطن

 دعيييت �لييلييجيينيية �لييفييرعييييية مليير�قييبيية �الأمييين 
�الأمريكي  للك�نغر�ش  �لتابعة  �لق�مي، 
��صتماع  جل�صة  تخ�صي�ش  �إىل  ميي�ؤخييرً� 
خلر�ء يف �ملجال �لت�صنيعي ملعرفة �الآثار 
�ملرتتبة على تر�جع �لعمليات �لت�صنيعية 
�لييي�الييييات �ملييتييحييدة و�مليي�ييصييتييمييرة منذ  يف 
عق�د، وما �إذ� كان ذلك ي�صكل تهديدً� لاأمن 

�لق�مي.
�مل�صكات  �لفرعية معرفة  �للجنة  وحتاول 
�ملرتتبة على �العتماد على حدود �ملعايري 
قطع  على  �الأحيييييان  بع�ش  ويف  �ملتدنية، 
�خليييارج،  يف  �مل�صن�عة  �ملييزيييفيية  �لييغيييييار 
�ل�صناعية  �ملنتجات  تر�جع  جيير�ء  وذلييك 
�الأمييريكييييية، وتيياآكييل �الأيييييدي �لييعييامييليية يف 
�لقطاع �ل�صناعي يف �لباد، و�لتكن�ل�جيا 

�لتي عفا عليها �لزمن.
�لتي ك�صفت عنها جلنة  للمعل�مات  ووفقًا 
�العتماد  �أ�صكال  فاإن  �لفرعية،  �لك�نغر�ش 
�الأمريكين  �جلن�د  حياة  تعر�ش  هذه"قد 

للخطر."
�ليي�ييصيييييا�ييصييات  م�ؤ�ص�ش"معهد  وقييييييال 
�لرئي�ش فيه، جيف  �القت�صادية"و�لباحث 
�ل�صناعية  لييقيياعييدتيينييا  �صمحنا  ف�:"لقد 
بالتاآكل خال �لعقدين �أو �لثاثة �ملا�صية، 

دفاعية  منطلقات  ومييين  لييذلييك،  ونييتيييييجيية 
�لغيار  قطع  ميين  �إمييد�د�تيينييا  فييياإن  قيي�مييييية، 
�الإ�صرت�تيجية وغريها من �مل��د تاأتي من 

خمتلف دول �لعامل".
AFL- ملعهد  �لتنفيذي  �ملدير  و�أو�ييصييح 
CIO، روبرت ب�:"وفيما نر�قب �لع�ملة 
وهي تنقل �لقاعدة �ل�صناعية �إىل �خلارج، 
فاإننا نر�قب حتديدً� نقل قاعدة �ل�صناعات 
�لدفاعية �إىل �خلارج، وهذ� �الأمر خطري".
�مل�صّنعن  �إن   ،CNNلي بيييي�  وقييييييال 
�الأمييريكييييين وقييعيي�� حتييت �إغييير�ء �ل�صن، 
من  �لكثري  على  �حل�ص�ل  ميكنهم  حيث 
�لعملة  قيمة  �نخفا�ش  نتيجة  �أميي��لييهييم 
�ل�صينية، و�لدعم غري �لقان�ين، و�الفتقار 
بحق�ق  �ملتعلقة  �لر��صخة  �لق��نن  �إىل 

�لعمال و�ملعايري �لبيئية و�ل�صحية.
و�أ�صار ف� �إىل �أن لل�اليات �ملتحدة �صيا�صة 
بال�صيا�صات  مرتبطة  غييري  ق�مية  �أمنية 
�القت�صادية، كما �أن �ل�صيا�صات �القت�صادية 
غري مرتبطة بال�صيا�صات �الأمنية �لق�مية.

�لبح�ث  مييركييز  نيي�ييصييره  لييتييقييرييير  ووفيييقيييًا 
غل�بال  �أ�ييييش  �أتييي�يييش  �القت�صادية"�آي 
�إن�صايت"يف ي�ني�/حزير�ن �ملا�صي، فقد 
بات �لقطاع �ل�صناعي �ل�صيني على و�صك 

�أن يتجاوز نظريه �الأمريكي.

�لتي  �لب�صائع  قيمة  �أن  �لتقرير  و�أو�صح 
�لعام  و�صلت  �ل�صينية  �مل�صانع  تنتجها 
مقارنة  دوالر،  تريلي�ن   1.6 �إىل  �ملا�صي 
�أنتجتها  دوالر  تييريييلييييي�ن   1.7 بيينييحيي� 

�مل�صانع �الأمريكية.
�أن �لطاقة �الإنتاجية �الأمريكية حاليًا  على 
تييتييز�يييد بييثييبييات كييل �ييصييهيير، وو�ييصييلييت �إىل 
�ملا�صي،  �أغ�صط�ش/�آب  يف  باملائة   74.7
لكنها تظل دون �ملعدل �لعام �لذي و�صلته 

�صابقًا، و�لذي و�صل �إىل 81 باملائة.
�ل�صناعية  �الإنييتيياجييييية  �لييطيياقيية  وكيييانيييت 
باملائة   68.2 �إىل  تر�جعت  قد  �الأمريكية 
و�أغلقت   ،2009 عييام  بي�ني�/حزير�ن 
م�صانع"كر�يزلر"و"جرن�ل  بييعيي�ييش 

م�ت�رز"ب�صبب �الإفا�ش.
ونظرً� لذلك، فقد طالب �لنائب �لدميقر�طي 
�الأمريكي، ج�ن تريين، ب�صرورة تط�ير 
�ل�اليات  يف  �ل�صناعية  �لقاعدة  وحتديث 
�لباد،  �قت�صاد  تط�ير  �أجييل  من  �ملتحدة 
�الأمن  وتعزيز  �أف�صل  عمل  فر�ش  وت�فري 

�لق�مي.
بييالييتييفييكييري يف  نيييبيييد�أ  �أن  عييلييييينييا  وقييييييال: 
ت��جهنا  �لييتييي  �ليي�ييصيينيياعييييية  �لييتييحييديييات 
على  نعمل  و�أن  �إ�صرت�تيجية،  بطريقة 

�تخاذ �إجر�ء�ت مل��جهتها باملقابل.

كاليفورنيا/ وكاالت
جمال  يف  �الأكيير  تعد  بدع�ى  ف�زها  �صركة"غ�غل،"عن  �أعلنت   
�لتعدي على حق�ق �لتاأليف يف �أ�صبانيا، و�لتي �أكد �حلكم فيها �أن 
عندما  �لن�صر  حق�ق  �نتهاكات  عن  م�ص�ؤوال  لي�ش  �النرتنت  عماق 

ي�صارك يحمل م�صتخدم�ن �أفامهم على م�قع"ي�تي�ب."
م��د  حتميل  م�ص�ؤولية  �إن  �أ�صبانية،  �حتييادييية  حمكمة  وقييالييت 

ولي�ش  �مل�صتخدمن  عاتق  على  تقع  و�لن�صر،  �لطبع  حق�ق  تنتهك 
�ل�صهري  �مل�قع  متلك  �صركة"غ�غل،"�لتي  م�قع"ي�تي�ب،"وال 

مل�صاركة �أفام �لفيدي�.
�أمريكية  حمكمة  �أ�صدرته  الآخيير  م�صابه  �الأ�صبانية  �ملحكمة  وحكم 
يف وقت �صابق هذ� �لعام عندما فازت"غ�غل،"يف معركة ق�صائية 

�صر�صة د�مت ملدة ثاث �صن��ت مع �صركة"فياك�م."
زعيييميييت  �أ�ييييصييييبييييانيييييييييا،  يف  رفيييييعيييييت  �ليييييتيييييي  �ليييييييدعييييييي�ى  ويف 
يك�ن  �أن  �أن"ي�تي�ب"ينبغي  للبث  �صركة"تيلي�صينك�"�ال�صبانية 
ح�ص�لهم  دون  مييادة  بتحميل  م�صتخدم�ن  يق�م  عندما  م�ص�ؤوال 
على �إذن من �مل�ؤلف، وفقا ملا قالته"غ�غل"على مدونتها. ورف�صت 
باأنه"  و�صفت"غ�غل،"�حلكم  "تيلي�صينك�،" بينما  �دعاء  �ملحكمة 
�نت�صار و��صح  لاإنرتنت و�لق��عد �لتي حتكم �لعمل عليها،"الفتة 

�إىل �أن قر�ر �ملحكمة يتما�صى مع �لقان�ن �الأوروبي.
يف  �الأمريكية  �جلزئية  �ملحكمة  ق�صت  �أ�صهر،  ثاثة  نح�  وقبل 
ني�ي�رك �أن عمل "غ�غل، "يغطيه ف�صل "�ملاذ �الآمن" �ل��رد يف 
قان�ن حق�ق �لن�صر �لرقمية لاألفية، و�لذي يحمي مقدمي �خلدمات 
�لرقمية من �لعق�بات ب�صاأن �نتهاكات حق�ق �لطبع و�لن�صر من قبل 

�مل�صتخدمن.

"غوغل"تربح أكبر دعوى لحقوق الملكية الفكرية في إسبانيا
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رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء: نسبة الفقر 23 % تعتبر 
عالية بمقابل الموارد البشرية والمادية التي يزخر بها العراق

يعد الجهاز المركزي لإلحصاء من المؤسسات الحكومية التي تضطلع بمهمة توفير البيانات والمعلومات األساسية والرصينة لعملية التخطيط التنموي واالقتصادي 
والسكاني، في وقت تعمل على توفير البيانات األخرى للظواهر االقتصادية واالجتماعية للمجتمع من خالل المسوحات التي تجريها على مدار السنة.
)المدى االقتصادي( حاورت الدكتور مهدي العالق وكيل وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي لإلحصاء حول الدور النشيط الذي يضطلع به الجهاز السيما بعد 
التحديث الذي أجري على ركائز عمله بعد عام 2003 من خالل تنسيقه مع كثير من المؤسسات العربية والعالمية في مختلف االختصاصات اإلحصائية واالقتصادية.

حوار/ ليث محمد رضا
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*ما طبيعة الدور الذي اضطلعتم 
به كجهاز مركزي لإلحصاء في إعداد 

الخطة التنموية الخمسية؟ 
�أن تك�ن  -�خلطة لكي تك�ن ناجحة يجب 
حديثة  وبيييييانييات  مييعييليي�مييات  عييلييى  مبنية 
وتف�صيلية الأنها ال ترتبط ب�صرح �لعم�ميات 
من  قييطيياع  كييل  تفا�صيل  يف  تييدخييل  و�إمنييييا 
�لييقييطيياعييات �القييتيي�ييصييادييية يف �ليييزر�عييية �أو 
�ل�صناعة �أو �لت�صييد �أو �لنقل �أو �ل�صحة �أو 
�خلدمات، وكل هذه �لقطاعات لكي يخطط 
خطة  عن  نتحدث  ونحن  �صليم،  ب�صكل  لها 
خم�صية يفرت�ش �أن تك�ن مبنية على قاعدة 
لكي  دقيق  ب�صكل  �ل��قع  تعك�ش  معل�مات 
لذلك  �ل��قع  هذ�  �ص�ء  على  �خلطط  تبنى 
لاإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  يف  دورنييا  كييان 
ت�فري ق��عد �لبيانات و�ملعل�مات لر��صمي 
هذه �ل�صيا�صات، فكانت لدينا م�صاركة فاعلة 
فقد  لها  �أ�صرت  �لتي  �لقطاعات  يف عمل كل 
�عددنا لهم ق��عد �لبيانات �لتي على �ص�ئها 
�مل�صتهدفة  �ليينييميي�  مييعييدالت  �فيييرت��يييش  مت 
و�جل��نب  للمجاالت  �ملختلفة  للقطاعات 

�الأخرى �ملرتبطة يف هذه �لقطاعات.
 وفيما يتعلق بدور �جلهاز يف �إعد�د �خلطة 
للمتابعة  نييظييام  ثييميية  يييكيي�ن  �أن  فيفرت�ش 
الأننا  �خلطة  عليه  �أكدت  ما  وهذ�  و�لرقابة 
حرً�  وترتك  ت�ثق  خطة  نبني  �ن  نريد  ال 
متابعة  حت�صل  �أن  يفرت�ش  بل  ورق  على 
لذلك  �ملختلفة،  بقطاعاتها  �خلييطيية  لييهييذه 
�صي���صل  لاإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  فيياأن 
�صري  على  لل�ق�ف  �لبيانات  جمع  عملية 
�لتقدم �حلا�صل يف تنفيذ �خلطة �لتنم�ية 
�لعامة  �الأهيييد�ف  م�صت�ى  على  �خلم�صية 
و�لغايات �لتف�صيلية يف قطاع من �لقطاعات 
لتحقيق  �خلطة  تهدف  �ملثال  �صبيل  فعلى 
�لذي  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  لنم�  معدل 
يف  �القت�صادي  �لن�صاط  �إجييمييايل  يعك�ش 
�ملركزي  �جلهاز  م�ص�ؤولية  �أن  حيث  �لبلد، 
و�ل��ص�ل  �لبيانات  جمع  هي  لاإح�صاء 
�ىل مك�نات �لناجت �ملحلي يف كل �صن��ت 
�خلطة ثم ح�صاب معدالت �لنم� لكي يلفت 
فعالياتها،  تنفيذ  يف  �خلطة  لنجاح  �لنظر 
فمعدل �لنم� �مل�صتهدف 9%، وال ميكن الأية 
جهة �أخرى �أن حتدد هذ� �ملعدل غري �جلهاز 
عن  بيانات  جنمع  الأننا  لاإح�صاء  �ملركزي 
كل �لقطاعات و�لهدف �الآخر لدينا تخفي�ش 
معدالت �لبطالة فقد يك�ن ثمة هدف �خلطة 
و��صح لتخفي�ش معدالت �لبطالة �إىل %50 
 %15 من  معدالتها  خلف�ش  ن�صعى  �إننا  �إذ 
مل�ص�ح  بحاجة  بالطبع  وهذ�   %7 نح�  �إىل 
�لبطالة  مييعييدالت  �أن  نييقييرر  لييكييي  ميييييد�نييييية 
فدور  �قييل  �أو  �أكييرث  �أو   %7 �إىل  �نخف�صت 
�جلهاز �صيبقى م�صتمر� لر�صد مقد�ر �لتقدم 

�ملحرز يف تنفيذ �خلطة.

على  دورك������م  ي��ق��ت��ص��ر  *ه����ل 
الظواهر  بخصوص  أرقام  تحديد 
وااليجابية  السلبية  االقتصادية 
أنكم تشخصون األسباب  أم  منها، 

وتتوقعون نتائج هذه الظواهر؟
من  م�صح  كييل  ظييرف  بييه  ي�صمح  مييا  -بييقييدر 
�مل�ص�ح نحاول �أن نقف على �الأ�صباب ففي 
�لبطالة  عيين  �ملييثييال  �صبيل  على  در��ييصيياتيينييا 
ي�صتغل  ال  كييان  �إذ�  فيما  �مل�صم�لن  ن�صاأل 
ال  كاأن  ��صتغاله  عدم  يف  �ل�صبب  �إىل  ن�صري 
�لكثري  يجد فر�صة عمل، وهذ� يح�صل يف 
ففي  و�الجتماعية،  �ل�صحية  �لظ��هر  من 
�لييكييثييري ميين �مليي�ييصيي�ح �لييتييي جنييريييهييا نتمم 
�الأ�صباب  على  بال�ق�ف  �لرقمية  �ملعل�مة 
�لفقر  من  �لتخفيف  �صرت�تيجية  يف  ومثًا 
يف �لعام �ملا�صي ��صرنا �إىل �أن ن�صبة �لفقر 

�لب�صرية  �مل��رد  مبقابل  عالية  تعتر   %23
و�ملادية �لتي يزخر بها �لعر�ق ولكن ت�جد 
�لظرف  يدخل  �إذ  للفقر  كثرية  �أ�صباب  ثمة 
�الأمييينيييي و�ليي�ييصيييييا�ييصييي كييطييرف مييبييا�ييصيير يف 
�أخرى  جهة  وميين  �لفقر  م�صت�يات  حتديد 
من  �أن  �ل�صرت�تيجية  يف  �صخ�صنا  فييقييد 
�ال�صباب �الخرى ل�صي�ع �لفقر �و �نت�صاره 
بهذه �لن�صبة ه� �نخفا�ش �نتاجية �لعامل 
�لقطاعات  �لكثري من  �لعر�قي يف  �لفرد  �و 
و�لزر�عية  �ل�صناعية  �لقطاعات  ال�صيما 
�لعر�ق  يف  �النتاجية  معدالت  تر�جعت  �ذ 
ب�صكل كبري مما �أدى �ىل خف�ش م�صت�يات 
�لدخ�ل ل�صر�ئح مهمة من �ملجتمع وبالتايل 

�أدى لرفع ن�صب �لفقر.

االقتصادية  الحيثيات  هي  *م��ا 
سيرصدها  ال��ت��ي  وال��ت��ن��م��وي��ة 
المؤمل  للسكان  العام  التعداد 
من  والعشرين  الرابع  في  انطالقه 

الشهر المقبل؟
معل�مات  قيياعييدة  �ييصييييي�فيير  �لييتييعييد�د  -�إن 
متكاملة على م�صت�ى ��صغر ت�صكيل �إد�ري، 
�أي �لناحية يف �لبيئتن �حل�صرية و�لريفية 
و�أي�صًا على م�صت�ى ��صغر من هذ� كاملحلة 
للمخطط �حل�صري  �صتتاح  لذلك  �لقرية  �و 
�أن  ي�صتطيع  تف�صيلية  بيانات  و�الإقليمي 
�آخر  �صعيد  وعلى  �ملناطق،  لتلك  يخطط 
يف �جلانب �القت�صادي فاأن �لتعد�د �صي�فر 
وعن  �القت�صادية  �الأن�صطة  عن  معل�مات 
�أي�صًا  ويك�صف  �الأفيير�د  يز�ولها  �لتي  �ملهن 
�ملناطق  م�صت�ى  على  �لبطالة  حيياالت  عن 

من  نت�قع  لذلك  �العييمييار،  م�صت�ى  وعلى 
�لتعد�د �ن ي�فر تفا�صيل كثرية �صت�صهم يف 
�لتي يعاين منها �القت�صاد  �مل�صاكل  حتديد 

�لعر�قي.

*هل ترون أن النتائج المتوقعة من 
جانبها  في  للسكان  العام  التعداد 
االقتصادي مهمة للحد الذي يمكن 
في  أس��اس��ي��ة  رك��ي��زة  تشكل  أن 

إعداد الخطط االقتصادية؟
�صكان  تعد�د  ي�صهد  مل  فالعر�ق  -بالتاأكيد 
منذ  �أي   1987 عيييام  ميينييذ  ودقيييييق  �ييصييامييل 
ي�صمل  مل   1997 عييام  تييعييد�د  الن  �صنة   23
ق��عد  ولييذلييك  كرد�صتان  �قليم  حمافظات 
كثري  يف  كبري  فييير�غ  ميين  ت�صك�  �لبيانات 
و�القت�صادية  �لدمي�غر�فية  �ملعل�مات  من 
خ�صائ�ش  �إطيييار  يف  حتى  و�الجييتييميياعييييية 
نعتقد  لذلك  به  �ملحيطة  و�لظروف  �مل�صكن 
بدقة  �لييقيي��عييد  هييذه  �صي�فر  �لييتييعييد�د  بييياأن 
�لفر�صة  و�صتتاح  كبرية  و�صم�لية  عالية 
�أن  �ملختلفة  �لقطاعات  يف  �ملخططن  لكل 

ي�صتفيدو� من نتائجه.

تشكك  دول��ي��ة  منظمات  *ثمة 
الحكومية  والبيانات  ب��األرق��ام 
والخاصة  جهازكم  عن  الصادرة 
والبطالة،  التضخم  بمستويات 
فهل ترون إن هذه األرقام دقيقة 
االعتماد  ي��م��ك��ن  ال����ذي  ل��ل��ح��د 

عليها؟
�جلهاز  عمل  حتييرتم  �لدولية  -�ملنظمات 

معدالت  بيياأن  وتعرف  لاإح�صاء  �ملييركييزي 
جامدة  مكتبية  باأ�صاليب  تتم  ال  �الإح�صاء 
ونحن  للميد�ن،  �ليينييزول  خييال  من  ولكن 
لدينا فرق ميد�نية تعمل على مد�ر �ل�صنة 
�ال�صعار  وجتمع  �ال�ص��ق  يف  تتج�ل  �ذ 
�أ�صا�ش  وعلى  �مليييييد�ن  ميين  مبا�صر  ب�صكل 
�حل�صاب  عمليات  جنيييري  �لعملية  هيييذه 
ذلك  يف  نعتمد  ال  ونييحيين  �صهري،  ب�صكل 
�د�ريييية  �و  �صيا�صية  تييياأثيييري�ت  �ي  عييلييى 
من  تردنا  كما  �لت�صخم  �رقييام  نطلق  �منييا 
�مليد�ن فعندما كان �لت�صخم عاليًا يف عام 
�إىل  ن�صري  �جلهاز  يف  كنا  و2008   2007
معدل  بد�أ  عندما  و�الآن  ب�صكل �صريح  ذلك 
�لت�صخم ينخف�ش ��صرنا �النخفا�ش، لذلك 
فاأنا �طمئن �جلميع باأن �أرقام �لت�صخم هي 
�أرقام و�قعية مبنية على در��صات حقيقية 

لل�ص�ق.

*أال ترون أن اعتماد مبلغ 77 ألف 
دينار كمعيار لقياس من هم دون 
الفقر بمبلغ بائس نسبة الى ارتفاع 

أسعار المتطلبات المعيشية؟
دينار  �لف   77 �لي  مبلغ  عن  نتكلم  -عندما 
فنحن نتكلم عن �لطفل �ل�صغري كما نتكلم 
لي�ش  دينار  �لييف   77 �لييي  فمبلغ  �لكبري  عن 
ملن ي�صتغل فعًا، فعندما تك�ن لدينا �أ�صرة 
�صبيل  على  �أ�صخا�ش  خم�صة  ميين  مك�نة 
يك�ن  �أطفال  وثاثة  وزوجيية  زوج  �ملثال 
مييعييدل دخييل �ال�ييصييرة �كييرث ميين 300 �ألف 

دينار.

ظاهرتي  لتالزم  تنظرون  *كيف 
الفقر والبطالة؟

ذكرت  �ذ�  ت�صتغرب  قد  لكن  عاقة  -ت�جد 
�لكبري  بالتاأثري  لي�صت  �لعاقة  هذه  �ن  لك 
مبعنى �نه لي�ش �مل�صبب للفقر بالعر�ق ه� 
�الآن  �أننا  بدليل  �لبطالة  معدالت  �رتييفيياع 
وقد   %15 �لبطالة  معدل  �ن  عيين  نتحدث 
نح�  �لفقر  ن�صب  لكن  �قييل  �ىل  ينخف�ش 
ت�جد  لكن  ميي�جيي�د  غييري  فالتطابق   %23
عاقة بينهما، ونحن يف �ح�صاء�تنا ركزنا 
�لعر�قي  �لعامل  �نتاجية  �نخفا�ش  على 
منخف�صة  �إنييتيياجيييييتييه  لييكيين  ي�صتغل  �ليييذي 

�قيييل من  هيي�  مييا  عييلييى  وبييالييتييايل يح�صل 
م�صت�ى �لكفاف �ملطل�ب.

البيانات  قواعد  مصادر  هي  *ما 
ال��م��ع��ت��م��دة ف��ي إح��ص��اءات��ك��م، 

ومنهجية اإلحصاء؟
م�صدر�ن  لديه  لاإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز 
لاح�صاء  �لر�صمي  �مل�صدر  هما  �أ�صا�صيان 
�لذي يتمثل بال�صجات و�ل�ثائق �لر�صمية 
�و د�خل �جلهاز باالعتماد على �لت�صجيات 
من  �لكثري  ويف  نحن  ولييكيين  �لت�ثيقية، 
�الجتماعية  �لدر��صات  �صيما  ال  �لدر��صات 
و�القت�صادية نلجاأ �ىل ما ي�صمى بامل�ص�ح 
ع�ص��ئية  عينات  �خذ  خال  من  �مليد�نية 
ممثلة  تك�ن  �ن  ت�صميمها  عند  يفرت�ش 
لل�صر�ئح �ملختلفة فعلى �صبيل �ملثال عندما 
ننفذ م�صحا للبطالة �و �لفقر فاأننا ال نق�صد 
�لفقرية و�لعاطلة فقط وال نركز  �ل�صر�ئح 
�لعينات  ولييكيين  �مل�صتغلة  �ل�صر�ئح  على 
متثيل  ليينييا  تكفل  �لييتييي  هييي  �لييعيي�ييصيي��ئييييية 
دقيق  ب�صكل  �ملختلفة  ب�صر�ئحه  �ملجتمع 
وهذ� �الأ�صل�ب ال يقت�صر علينا يف �لعر�ق 

ولكن كل �الإح�صائين.

والتعاون  التنسيق  م��دى  *م��ا 
وزارات  وبين  بينكم  المتبادل 
لديكم  ه��ل  المختلفة،  ال��دول��ة 
القطاع  ش��رك��ات  م��ع  تنسيق 

الخاص؟
-�لقطاع �خلا�ش م�صم�ل بكل �إح�صاء�تنا 
كاملن�صاآت  �ملنظمة  للقطاعات  فبالن�صبة 
�ليي�ييصيينيياعييييية عييلييى �ييصييبيييييل �مليييثيييال وحتى 
�صن�ية  م�ص�ح  لدينا  �لزر�عية  �حلياز�ت 
ت�صمل هذه �لعينات وجتمع عنها �لعينات 
بخ�ص��ش  و�إمييا  �حلي�ية  م�صادرها  من 
�لتن�صيق مع وز�رة �لدولة فنحن نعتمد يف 
�إح�صاء�تنا على ما نح�صل عليه  كثري من 
�ملختلفة  �لييدوليية  وز�ر�ت  من  بيانات  من 
�مل�صدر  تعتر  �لتي  �لنفط  وز�رة  ال�صيما 
�أهم  عن  م�ؤ�صر�ت  يعطينا  �لييذي  �لرئي�ش 
ميي�رد ميين مييي��رد �لييعيير�ق �إال وهيي� �إنتاج 
�أي�صًا  �ليي�ز�ر�ت  وباقي  �لنفط،  وت�صدير 
على  بناء  �الإحيي�ييصيياء�ت  بيياإر�ييصييال  ملتزمة 
طلباتنا لذلك فلي�ش لدينا من م�صكل يف هذ� 
�جلانب، وعملنا مع �ل�ز�ر�ت �أحيانًا يتم 
باأننا نر�صل جد�ول ونطلب منهم ملء تلك 
�لبيانات ح�صب حاجتنا للبيانات و�أحيانًا 
جنري م�ص�حا، وبح�صب قان�ن �الإح�صاء 
لاإح�صاء ه� �ملرجع  �ملركزي  فاأن �جلهاز 
فالبيانات  �الإح�صائية  للعملية  �ل�حيد 
ر�صمية،  تعتر  �جلييهيياز  عيين  ت�صدر  �لتي 
فاأن  �حلنطة  �إنتاج  عن  نتكلم  عندما  فمثًا 
�أي�صًا جنمع  �لزر�عة مهتمة ونحن  وز�رة 
�ليي�ز�رة  مع  بالتن�صيق  �أحيانًا  �لبيانات 
�أ�صاليبنا.  ن�صتخدم  �أخيييرى  �أحيييييان  ويف 
�مل��ص�عية يف جمع �لبيانات، و�ملعروف 
عند �حلديث عن �القت�صاد �ل�طني تعتمد 
�ملركزي  �جلييهيياز  عيين  �ليي�ييصييادرة  �لبيانات 
تخ�ص�ش  عييلييى  تييقيي�م  الأنيييهيييا  ليياإحيي�ييصيياء 
هذ�  يف  علمية  �أ�ييصيياليييييب  عييلييى  و�عييتييميياد 
�جلانب، لذلك فال�ز�ر�ت تتقبل م�ؤ�صر�تنا 
و�عتمدها كم�ؤ�صر�ت ر�صمية وهذ� ال مينع 
للتن�صيق  جلنة  لدينا  �إذ  �لتن�صيق،  ميين 
وبخ�ص��ش  �لييدوليية،  وز�ر�ت  �صائر  مييع 
للعمل  �إطييار�  منتلك  فاإننا  �خلا�ش  �لقطاع 
�لتابعة  �لكبرية  �ل�صناعية  فاملن�صاآت  معها 
�صامل،  بعر�ش  ت�صمل  �خلييا�ييش  للقطاع 
بالعينات  فت�صمل  �ل�صغرية  �ملن�صاآت  �أمييا 
ولذلك فنحن ن�صمل كل �لقطاع �خلا�ش وال 

ن�صتثني قطاعا دون �آخر.

إن التعداد سيوفر قاعدة معلومات متكاملة على مستوى اصغر تشكيل إداري، أي الناحية 
في البيئتين الحضرية والريفية وأيضًا على مستوى اصغر من هذا كالمحلة او القرية لذلك 
ستتاح للمخطط الحضري واإلقليمي بيانات تفصيلية يستطيع أن يخطط لتلك المناطق، 

وعلى صعيد آخر في الجانب االقتصادي فأن التعداد سيوفر معلومات عن األنشطة 
االقتصادية وعن المهن التي يزاولها األفراد ويكشف أيضًا عن حاالت البطالة على مستوى 
المناطق وعلى مستوى االعمار، لذلك نتوقع من التعداد ان يوفر تفاصيل كثيرة ستسهم 

في تحديد المشاكل التي يعاني منها االقتصاد العراقي.
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قيام دولة عصرية يستلزم انفتاحا تدريجيا على االقتصاد الحر

في هجوم هو األقوى منذ الحرب العالمية الثانية قامت الواليات المتحدة األمريكية بجمع اكبر تحالف سياسي،اقتصادي وعسكري ضم اكثر من 30 دولة لمواجهة اكبر خطأ ستراتيجي أقدم عليه 
النظام السابق بغزوه للكويت،حيث قادوا عملية عاصفة الصحراء )Operation Desert Storm ( ضده لتحرير الكويت البلد الصغير بمساحته وعدد سكانه الغني بموارده النفطية. 

وعندما نتحدث عن تجارب دول خاضت تجربة البناء الجديد لكياناتها وإدارتها بتغيير كبير للسياسات التي كانت تتبعها قبل تبني التحول الذي اعتمدته لذلك البناء الحديث. واخص بالذكر 
هنا دول النمور اآلسيوية ومنها ماليزيا ودول إقليمية وعربية منها اإلمارات العربية المتحدة واألردن ومصر مثال... كيف استطاعت إدارات تلك الدول من التحول السريع لبناء دول عصرية 

حديثة متمكنة من خدمة شعوبها وبفترة زمنية قصيرة لتصبح من الدول المتقدمة في المنطقة بل بعضها أصبح رائده على مستوى العالم.

عبد الحميد الحلي 

نظرنا  ميين وجييهيية  �لييييدول  تييلييك  تبنت  لييقييد 
�لعامل  على  �لتدريجي  �النييفييتيياح  �صيا�صة 

�حلر وفق ما يلي:
و�البتعاد  �حلر  �القت�صاد  �صيا�صة  • تبني 

�صيئا ف�صيئا عن �القت�صاد �مل�جه.
�الجتماعية  �لدميقر�طية  فكرة  تبني   •
�لر�أي  و�صلطة  �لدكتات�رية  عن  و�البتعاد 

�الأوحد.
متينة  و�إد�ر�ت  �مل�ؤ�ص�صات  دولة  بناء   •

ومرت�بطة حترتم وتقد�ش �لقان�ن.
�الرتكازية  �لتحتية  �لبنى  على  • �العتماد 

لتنفيذ بر�مج �لتنمية ب�صكل �صريع.
�لعاطلة  �لفنية  �لعاملة  �الأيدي  • ��صتغال 
منتجن  �إىل  عيياطييليين  مييين  وحتيي�يييلييهييم 
�إىل  �حليياجيية  ميين  نقلتهم  دخييي�ل  ميلك�ن 

�لكفاف.
�ملجتمع  حركة  على  �لكبري  �العييتييميياد   •
لقيادة  �خلييا�ييش  و�لييقييطيياع  �القييتيي�ييصييادييية 
و�عتماد  �لييبييلييد،  يف  �القييتيي�ييصييادي  �ملييحييرك 

هند�صة �لتغيري.
كل  على  �لييدوليية  �صيطرة  من  �النتقال   •
عملية  �ملييجييتييمييع  يييتييحييمييل  �أن  �إىل  �ييصيييء 
�لييتييطيي�ر و�لييبيينيياء �القييتيي�ييصييادي وذليييك من 
خييال دعييم �ليي�ييصييركييات �خلييا�ييصيية و�الأفيييير�د 
تط�ير  من  �القت�صادي  �لبناء  دفة  الإد�رة 
�ملختلفة  و�خلييدمييات  و�لييزر�عيية  �ل�صناعة 
وبعد  و...و...،  و�مليي�ييصييارف  و�ل�صياحة 
لل�صلع  م�صت�ردة  بلد�ن  من  �النتقال  ذلييك 

و�خلدمات �إىل م�صدرة.
�لتي من �صاأنها  �الأفكار و�لدر��صات  • دعم 

�الأعمال  لرجال  مهمة  قاعدة  وبناء  تط�ير 
�ل�صركات  قيييييام  وتيي�ييصييجيييييع  بييلييد�نييهييا  يف 
�ملالية  �الأور�ق  �ييصيي�ق  ودعيييم  �مل�صاهمة 
ودعم �مل�صارف �خلا�صة وت��صيع خدمات 

�لتامن.
�ل�صائدة  �لق��نن  تغيري  �صيا�صة  تبني   •
تخدم  �أخييييرى  قيي��نيين  �إىل  �ملييفيييييدة  غييري 

عملية �لتح�ل.
لبناء  �حلديث  و�لتعليم  �لتدريب  تبني   •
الإجناح  �أف�صل  فر�ش  خللق  ثييم  �لييقييدر�ت 

�لتغيري.
�لناجحة  �الآخييييرييييين  جتيييييارب  تييبيينييي   •
�صيا�صة  و�إتباع  قرب  عن  عليها  و�لتعرف 
�ليييتيييز�وج وتيييبيييادل �خلييييير�ت و�خليييير�ء 

لا�صتفادة يف �إ�صر�ع من عملية �لتغيري.

بناء  يف  �لييييدول  تييلييك  �إد�ر�ت  جنييياح  �إن 
جاء  بل  فيير�غ  من  يتاأتى  مل  ع�صرية  دول 
�لدول  تلك  قييادة  بذله  �صجاع  جلهد  نتيجد 
و�لت�صليم بان ال مفر من �القتحام �ل�صريع 
ينفع  ما  �ىل  و�لتح�ل  �ل�صيا�صات  لتغيري 
على  نيي�ؤكييد  وهيينييا  �د�ءه  ويييطيي�ر  �ملجتمع 
�لقر�ر �ل�صجاع �لذي تبناه قادة تلك �لدول 
�لكبرية  �مل�ص�ؤولية  تلك  وحتملهم  للتغيري 
على  م�ؤكد  ب�صكل  �ثمرت  و�لتي  لنجاحه 
تلك  كانت  �قت�صاديات ق�ية يف وقت  بناء 
�لدول ال متلك من �لتط�ر �القت�صادي ي�م 

ما �صيء يذكر.
لدى  �القييتيي�ييصييادي  بالتغيري  �الإمييييييان  �إن 
�إد�ر�ت تلك �لدول ه� �لذي �صاعد يف �إجناح 
�آخر  جانب  ومن  جانب  من  هذ�  جتاربهم، 

�القت�صادي  بال�صاأن  �جليدة  معرفتهم  ه� 
�لذي  �ملفتاح  على  وتعرفهم  للغز  وفكهم 
�صاعد جمتمعاتهم على �لتط�ر و�ال�صتقر�ر 
الإد�رة  �خلا�ش  �لقطاع  بتبني  �القت�صادي 
تك�ن  �ن  ميين  بييدل  بلد�نهم  يف  �القت�صاد 

�إد�ر�تهم هي كل �صيء.
�ملثالية  �لبيئة  �لييدول  هييذه  قييادة  خلق  لقد 
رجال  وريادة  �القت�صادية  �ملجتمع  حلركة 
وم�صاعدتهم  �القت�صاد  قيادة  يف  �الأعمال 
بكل �ل��صائل من خال ��صاح �لت�صريعات 
بن  �حلقيقية  �ل�صر�كة  وخلق  �القت�صادية 
))PPPو��صاح  و�خلا�ش  �لعام  �لقطاع 
�النظمة �ملالية و�مل�صرفية لت�صهيل و�ص�ل 
للنه��ش  �خلييا�ييش  �لقطاع  �ىل  �لتم�يل 
وكذلك  �القيييتييي�يييصيييادي،  �لييتييحيي�ل  بييعييمييلييييية 
ودعم  �الأر��ييصييي  ��صت�صاح  م�صايع  تبني 
وكمية  ن�عية  طفر�ت  وحتقيق  �ملز�رعن 
�لقطاعات  ميين  �آخيييره  و�إىل  �لييزر�عيية،  يف 
�ملختلفة �لتي جميعها نالها �لق�صط �ل�فري 
�صندوق  بييارك  وقييد  و�لييدعييم،  �لرعاية  من 
خط��تهم  �ليييدويل  و�لبنك  �ليييدويل  �لنقد 

ونالها ق�صط كبري من �الإعجاب �لدويل.
مهاتري  ماليزيا  وزر�ء  رئي�ش  كييان  فمثا 
طال  بييين  حيي�ييصيين  �الأردن  ومييلييك  حمييمييد 
و�صيخ  �لييي�يييصييياد�ت  �مليي�ييصييري  و�لييرئييييي�ييش 
قد  �صلطان،  بيين  ز�ييييد  �لعربية  �الإميييييار�ت 
خ�ص�ص�� وقتا �أ�صب�عيا للقاء رجال �العمال 
للم�صتثمرين  �ملجال  وف�صح��  بلد�نهم  يف 
�أي�صًا  ومقابلتهم  �صخ�صيا  بهم  باالت�صال 
ولعل هذ� �الأ�صل�ب قد �صاعد و�صرع كثري� 
يف حل �لعقد و�الإ�صكاالت �لتي كانت تقف 
للتنمية  �لتغيري  برنامج  تنفيذ  طريق  يف 
�أ�صعب جتارب  كانت  تبن�ه. وطبعا  �لذي 
�لتغيري تلك هي �لتجربة �مل�صرية وبعدها 
�الأردنية. و�ريد �أن �وؤكد هنا بان ل�ال �إميان 
وتبني  �لتغيري  باأهمية  �ليييدول  تلك  قييادة 
و�لتح�ل  �ليير�ئييدة  �القت�صادية  �ليير�مييج 
�لقطاع  دعييم  وبر�مج  �حليير  �القت�صاد  �ىل 
�خلا�ش وتاأثريهم �ملبا�صر على م�ؤ�ص�صات 
�لتغيري  لرنامج  كييان  ملييا  �الإد�رييييية  دولييهييم 

�لذي تبن�ه قد جنح.
�المريكية  �ملتحدة  �ليي�اليييات  ح�صبت  هل 
�لعر�ق  بناء  تعيد  �أن  ميكن  كيف  ح�صابها 
بييعييد �لييتييحييرييير وجتييعييلييه بييلييد� مييثيياليييييا يف 
و�إعد�د  تهيئة  كان  وهل  و�لعامل؟  �ملنطقة 
و�لقادة  و�ل�صخ�صيات  �الأحييييز�ب  ودعيييم 
�ملييعييار�ييصيين ليي�ييصييد�م ودعييمييهييم و�إعييد�دهييم 
)دون  وتقنيا  وميياديييا  وع�صكريا  �صيا�صيا 
�العييييد�د �القييتيي�ييصييادي(يييكييفييي الجنييياز هذه 

�ملهمة؟
وللج��ب على هذه �لت�صاوؤالت جند �أنف�صنا 
�الأحيييز�ب  ميين  كييبييري�  كما  هنالك  بييان  نقر 
�إىل  عيييادت  قييد  �ملييعييار�ييصيية  و�ل�صخ�صيات 
�لعر�ق وهي حتمل ر�ية �لتغيري و�لتفاوؤل 
وحتمل معها كل �أن��ع �لعل�م و�لفن�ن يف 
�ل�صيا�صة و�لدبل�ما�صية و�لعلم �الجتماعي 
�لعل�م  جمييياالت  يف  ومييفييكييرييين  �حلييديييث 
و�الأدبية  و�لثقافية  �لتاريخية  �ملختلفة 
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وخر�ء يف �لقان�ن وكما هائا من �لفنانن 
�مل�صطهدين وقليا من �الأطباء و�ملهند�صن 
و�القت�صادين ونذكر بان �لكثري منهم كان 
�ملادي و�لتقني و�لتاأهيل من  �لدعم  يتلقى 
قبل �أمريكا �و بريطانيا �و من دول �إقليمية 

الإجناح �ملهمة.
دولة  لبناء  �لتغيري  برنامج  �أن  هنا  ونرى 
عر�قية حديثة قد خا من �ل�صخ�صيات �لتي 
و�خلر�ت  �حلر  �القت�صادي  �لفكر  حتمل 
�ل�صحيح  �لييبيينيياء  جميييياالت  يف  �لييتييقيينييييية 
و�ل�صناعات  و�لييري  و�لييزر�عيية  و�الإعييمييار 
على  و�لكهربائية  منها  �لنفطية  �لييهيياميية 
وغريها  �لييتييغيييييري  و�ليييييييات  �ملييثييال  �صبيل 
ميكن  فكيف  �لكثرية.  �الخت�صا�صات  من 
�لتحرير  من  �صن��ت  �صبع  بعد  �لت�صديق 
وت�فر �الإمكانيات �ملادية �لهائلة مل ن�صتطع 
�ملناف�صة  ودخيي�ل  �لنفطي  �الإنييتيياج  زيييادة 
�ملنتجات،  وت�صنيع  للت�صدير  �لييدولييييية 
كيف ميكن �لت�صديق بعد �صبع �صن��ت مل 
ن�صتطع زيادة �إنتاج �لطاقة �لكهربائية �ىل 
لبل�غ  �ط�ل  �صن��ت  و�مامنا  �لكفاف  حد 
ال  �لعر�ق  بان  �لت�صديق  ميكن  كيف  ذلييك، 
يز�ل ال ميلك قطاعا خا�صا يُعتمد عليه كمًا 
ون�عًا، كيف ميكن �لت�صديق بان �لكثري من 
�لت�صريعات �القت�صادية �لهامة مل تقر وقد 
ُرحلت من دورة �لرملان �ل�صابق �ىل دورة 
�للحظة  هذه  حلد  �ملعطل  �حلييايل  �لرملان 
علما بان �لكثري من �لت�صريعات �القت�صادية 
ناق�صة وغري �صاحلة  كانت  �لتي �ص�دقت 
�أحيييييانييًا وميينييهييا قييانيي�ن �ال�ييصييتييثييمييار �لذي 
عمليات  عليه  وبيييد�أت  �لنق�ش  ميين  يعاين 
�الإ�صاح و�لتعديل، وكيف ميكن �لت�صديق 
و�لفر�ت  دجلة  مثل  نهرين  ميلك  بلد�  بان 
كيف  يييعييرف  وال  �ملييييياه  �صحة  ميين  ي�صك� 
�ل�صاحلة  �ملياه  على  ويحافظ  �لييري  يقنن 
�أننا  �الأكر  و�لكارثة  و�لن��ظم،  بال�صدود 
ن�صت�رد �غلب �ملنتجات �لزر�عية من دول 

�جل��ر،�أما قطاع �ال�صتثمار �الإ�صكاين فلم 
نيير برجا و�حيييد� قييد �رتييفييع يعلن �نييه برج 
�صكني �صمن �ملعايري �حلديثة وعن طريق 

�ال�صتثمار! 
حديثة  دولييية  بيينيياء  يف  ننجح  لكي  وعليه 
ع�صرية ي�ص�دها �الأمان علينا �أن نفكر يف 
رخاء �ملجتمع و�إ�صباعه ونقله من �لفقر �إىل 
حالة �ال�صتقر�ر �القت�صادي وهذ� ممكن من 

خال خلق �الأج��ء �ملنا�صبة لتفعيله.
)رئا�صة  �صيا�صيه  قيادة  ب�ج�د  ذلك  ويتم 
�ل�زر�ء، رئا�صة �جلمه�رية، �لرملاني�ن( 

تت�صف مبا يلي:
�القت�صادية  و�ليييروؤييييا  �خليييرة  لييديييهييا  �أ - 
للتح�ل من �القت�صاد �مل�جه �إىل �القت�صاد 
ولي�ش  عمليا  تفعيله  على  وتعمل  �حليير 

باالأق��ل فقط.
ب - متلك �ل�صجاعة �لكافية لتبني م�صروع 

�إ�صاح �لت�صريعات �القت�صادية.
�مل�ؤثرة  �ل�صخ�صية  �لقيادة  تلك  متلك  ت - 

الإجناح عملية �لتغيري و�ال�صاح.
لبناء  و�لييدقيية  و�ل�صر  �الإمييييان  متلك  ث - 
طائفية  تد�خات  بييدون  �مل�ؤ�ص�صات  دوليية 

وحما�ص�صة ق�مية.
نق�صد  )وال  و�ليي�ييصيير�ميية  �لييقيي�ة  متلك  ج - 
�لتح�ل  م�صروع  لتبني  �لدكتات�رية(  هنا 
�خلا�ش  �لقطاع  ودعييم  وبناء  �القت�صادي 

�لذي �صيت�ىل هذه �مل�ص�ؤولية.
م�صت�صارين  على  �لقيادة  تلك  تعتمد  ح - 
�لتغيري  بعملية  وم�ؤمنن  عالية  خرة  ذو 
مثل ه�ؤالء  تعذر وجيي�د  و�إذ�  ق�ال  ال  فعا 
خر�ء  على  �العتماد  فباالإمكان  �خليير�ء 
ذ�ت  ودولية  �إقليمية  ��صت�صاريه  ومكاتب 
�أن  )ويفرت�ش  �حل�صنة  و�لكفاءة  �ل�صمعة 
�ملرحلة  يف  �الأقييل  على  وليي�  فعا  ت�صتقدم 

�حلالية وملدة خم�صة �صن��ت على �الأقل(.
�قت�صاديا  �لبلد  م�صاكل  حل  فاأن  ذلك  وبعد 

هي من خال تبني ما يلي:

�مل�جه  �القت�صاد  من  �لعملي  �لتح�ل   .1
�إىل �القت�صاد �حلر.

2. بناء دولة �مل�ؤ�ص�صات على �أ�ص�ش علمية 
�لت��فقي  و�لييتيي�زيييع  �ملحا�ص�صة  دون 

�لبغي�ش.
عبء  يتحمل  وطني  خا�ش  قطاع  بناء   .3

�مل�ص�ؤولية للنه��ش باقت�صاد �لبلد.
�لييقييطيياع �خلييا�ييش و�إبييييير�ز دوره  4. دعيييم 
وتذليل  �حلديثة  �لييدوليية  لبناء  و�أهميته 
تقدمه  طريق  يف  تقف  �لتي  �ل�صع�بات 
�لعام  �لييقييطيياعيين  بيين  �ليي�ييصيير�كيية  وتفعيل 

و�خلا�ش.
و�لبح�ث  �ليييدر��يييصيييات  وتييبيينييي  دعيييم   .5
�الأد�ء  تط�ير  يف  ت�صاهم  �لتي  و�الأفييكييار 
وحت�صن �خلدمات �لتي تقدمها م�ؤ�ص�صات 

�لدولة.
�ل�طنية  �ال�صت�صارية  �ملكاتب  �عتماد   .6
�مل�صاكل  ملييعيياجليية  و�لييدولييييية  و�القييليييييمييييية 

�مل�صتع�صية يف �الإد�ر�ت و�مل�ؤ�ص�صات.
�القت�صادية  �لييتيي�ييصييريييعييات  �أ�يييصييياح   .7
وعييدم  عييميي�مييا  و�الجييتييميياعييييية  خ�ص��صا 

�لقب�ل بت�صارب �لتعليمات بعد ذلك.
�لدولة  تك�ن  �أن  مييبييد�أ  وتغيري  رف�ش   .8
�لي�م  فييرن�هييا  �ييصيييء  كييل  عييلييى  م�صيطرة 
جميعها  وهييذه  وت�صت�رد  وت�صرتي  تبيع 
ميين و�جييبييات �لييقييطيياع �خلييا�ييش ميين �أفييير�د 
�لقطاع  ذلييييك  مييين  ييي�ييصييتييثيينييى  و�يييصيييركيييات، 

�لنفطي.
�لقدر�ت  وتط�ير  و�لتدريب  �لتاأهيل   .9
�حلييقيييييقييي )خيي�ييصيي��ييصييا �ليي�ييصييبيياب( �ليييذي 
�مل�ؤ�ص�صات  يف  �لتغيري  ونييي�ع  يتنا�صب 
�ملختلفة ومر�قبة ح�صن �الأد�ء بدقة باعتماد 

مبد�أ �ملعيار.
و�الد�ري  �ملييييايل  �لييفيي�ييصيياد  مييكييافييحيية   .10
�الإد�ر�ت  وتييدريييب  و�جتماعيا،  قان�نيا 

�لعليا للتقليل من مر�ش �لبريوقر�طية.
وعدم  �لقان�ن  �صلطة  �صيادة  تفعيل   .11

�لت�صاهل بها الأي �صبب.
�الرتكازية  �لتحتية  بالبنى  �الهتمام   .12
وتركيز  �الأ�صبقية  و�إعطاوؤها  وباخلدمات 
�جلييهييد �ليي�طيينييي لييلييميي�ييصيياريييع �ملييهييميية مثل 
�ل�صركات  دور  وتفعيل  و�ملييياء  �لكهرباء 
لتحمل  �خلا�ش  للقطاع  �لعائدة  �خلا�صة 

م�ص�ؤولية ذلك وفق �ملعيار �لدويل لاأد�ء.
ودر��صتها  �الآخييرييين  جتيييارب  تبني   .13
و�خلييير�ء  �خلييير�ت  وتييبييادل  وتط�يرها 
�قتبا�ش  بذلك  �ملق�ص�د  ولي�ش  ذلك  لتنفيذ 

�لتجارب غري �جليدة مثل لبننة �لعر�ق.
14. معاجلة م�صكلة جي�ش �لبطالة �ملقنعة 

�لذي يثقل كاهل �لدولة �لي�م.
و�لعاطلن  �لبطالة  م�صكلة  معاجلة   .15
و�لتدريب  �لتاأهيل  بر�مج  وفق  �لعمل  عن 
�ل�صغرية  م�صاريعهم  �صمن  و�لت�صغيل 
�خلا�صة، وكذلك رفد �ملجتمع بالكم �ملطل�ب 

من �لعمالة �لفنية �ل�صحيحة حاليا.
نعيد �لتذكري باأننا قد ركزنا على �ل�صيا�صة 
ع�صرية  دوليية  لبناء  �لناجحة  �القت�صادية 
�لقطاعات غري ذي  وهذه ال يعني �ن بقية 
بناء  ميكن  ال  �أمييين  فييبييدون  �إطيياقييا  �أهمية 
ميكن  ال  �صحة  وبيييدون  �لييطيياقيية  م�صاريع 
و�مل�صانع  �حلييقيي�ل  يف  �لعمل  ��ييصييتييميير�ر 
متط�ر  جيل  بناء  ميكن  ال  تعليم  وبييدون 
�صمان  وبيييدون  و�لتغيري  بالتقدم  ييي�ؤميين 
�ملجتمع  د�خييل  �مل�صاكل  �صتزيد  �جتماعي 
ميكن  ال  متط�رة  نفطية  �صناعه  وبيييدون 

دعم بقية �لقطاعات.
�إقليم  يف  �لتجربة  �إىل  ننظر  �أن  وعلينا 
قد  �أنييهييم  فكيف  بتمعن  �لييعيير�ق  كرد�صتان 
حقق�� �لطفر�ت �لن�عية �ملهمة خال نف�ش 
نعم  �لعر�ق.  مناطق  لبقية  �لزمنية  �لفرتة 
�آمنة  كانت  �لكردية  �ملنطقة  بان  نعلم  نحن 
و�لبناء،  و�ال�صتثمار  �لعمل  على  وت�صاعد 
�صاخنة  مناطق  �لعر�ق  كل  لي�ش  وباملقابل 
�آمنة  مناطق  يعتر  �أي�صًا  �لعر�ق  فجن�ب 

ولكننا ال ن�صاهد فيه بناء و�إعمار� بن�صف 
حجم ما حتقق يف مناطق �لكرد.

***
�خلا�صة: 

�أن  �الأمريكية  �ملتحدة  �ل�اليات  على  كان 
تدر�ش وبدقه ما ه� �لرنامج �القت�صادي 
دوله  لبناء  �لييعيير�ق  يف  لتطبيقه  �ملنا�صب 
�لع�صكرية  �لعمليات  �نتهاء  بعد  ع�صريه 
هم  وميين  �لدميقر�طية(،  مبادئ  و)بنف�ش 
�الأ�صخا�ش �و �الأحز�ب �مل�ؤهلة لتنفيذ مثل 
هذه �لرنامج وما ن�ع �مل�صاريع �لتي يجب 
�ملبا�صرة بها يف �لعر�ق وما ن�ع �خلدمات 
ما  لتقرب  تقدم  �ن  �ملفرت�ش  من  كان  �لتي 
يف  و�مليي��طيين  �لنظام  تغيري  م�صروع  بن 
و�لبناء  �القت�صادي  �لتخطيط  �ن  �لد�خل، 
�لتخطيط  من  �أهييم  ه�  �أحيانًا  �مل�ؤ�ص�صي 

و�لنجاح �لع�صكري. 
وحتقيق  �لييهييدف  بييبييليي�غ  لي�صت  فاللعبة 
�ملييحييافييظيية عليه  كيييييفييييية  �ليينيي�ييصيير و�إمنيييييا 
وتيييطييي�ييييره. وعييليييييه نييحيين بييحيياجيية �إىل 
من  �لتح�ل  بتبني  م�ؤمنة  �صيا�صية  قيادة 
�القييتيي�ييصيياد �حلر  �إىل  �مليي�جييهيية  �القييتيي�ييصيياد 
قطاع  وبناء  �خلا�ش  للقطاع  دور  و�إعطاء 
قيادة  �مل�ص�ؤولية.  حتمل  على  قادر  خا�ش 
�الأول�يات  �ىل  وتنظر  بعلمية  �لبلد  تبني 
وتركز �جلهد �ل�طني على ذلك وخ�ص��صا 
وتتبنى  �ملربح  و�الإنتاج  �خلدمات  جانب 
على  وتعتمد  لاآخرين  �لناجحة  �لتجارب 
معيار  مييبييد�أ  و�تييخيياذهييا  �ال�صت�صارة  مييبييد�أ 
وفق  �أن�صطتها  جميع  يف  به  يعمل  �الأد�ء 
�ييصيييييا�ييصيية دوليييية �مليي�ؤ�ييصيي�ييصييات. ذليييك ي�صري 
بالت��زي مع ق�ة �الإد�رة �ل�صيا�صية وق�ة 
وفر�ش  و�لل�ج�صتي  �لع�صكري  �لييبيينيياء 

�الأمن و�صيادة �لقان�ن.
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المصارف األهلية.. األداء المتخلف واالنعكاس السلبي لالقتصاد العراقي
حيدر شامان الصافي

ال جمال للتقدم وبناء �الأوطان �إال يف �ال�صتناد �إىل قطاع 
خا�ش ق�ي تدعمه �أنظمة وق��نن و�صبكة من �مل�صارف 

�حلك�مية و�الأهلية ذ�ت �لكفاءة و�ملهنية �لعالية.
لن  و��صعة  قفز�ت  يقفز  وجعله  �لعر�ق  بناء  �إعييادة  �إن 
كي  مب�صتقبله  و�ثيييق  قيي�ي  خييا�ييش  قييطيياع  دون  ينجح 
وجعله  �ملجه�ل  من  �خليي�ف  حاجز  على  �لق�صاء  يتم 
ي�صتثمر يف جماالت ذ�ت طابع د�ئم ولي�ش �لرك�ش ور�ء 
م�صاريع ق�صرية �الأمد هدفها �لربح �ل�صريع و��صتعادة 
ر�أ�ش �ملال باأ�صرع وقت ممكن لعدم ثقة �لقطاع �خلا�ش 
لعدم  خماطر  من  �لقادمة  و�ل�صنن  �الأييييام  تخفيه  مبا 

وج�د �صمانات حتميه ب�صبب عدم �ال�صتقر�ر. 
تت�صع ظاهرة �مل�صارف �الأهلية يف �لعر�ق و�لتي �أ�صبح 
جمم�عها خال �ل�صن��ت �ملا�صية ثاثن م�صرفا بينها 
م�صارف �إ�صامية مل تعط د�فعا ق�يا لتق�ية �القت�صاد 
م�ص�ؤولن  وح�صب  �لقرو�ش  زيييادة  حتى  وال  �لعر�قي 
��صر متتلك  قبل  تد�ر من  �مل�صارف  فان هذه  حك�مين 
�لغرب  يف  �لعماقة  �ل�صركات  �أكر  �أن  كبرية.  ثييرو�ت 
من  ت�صتفيد  �آ�ييصيييييا  منيي�ر  فيها  مبييا  �الأخييييرى  و�لييييدول 
ت�صهيات م�صرفية ب�صروط عادلة ون�صبة فائدة متدنية 
جد� وقد ت�صل قيمة �لقرو�ش خم�صة وت�صع�ن �أو حتى 
�ل�صناعي  �مل�صروع  �أو  �لعقار  قيمة  من  �ملئة  يف  مئة 
بناء  مت  �لطريقة  وبييهييذه  �ليييزر�عيييي.  �أو  �خلييدمييي  �أو 
�القت�صاديات �لعماقة �لتي تتقدم ب�صرعة فائقة بف�صل 
خيالية  مبالغ  وتخ�صي�ش  �ملمتازة  �مل�صرفية  �أنظمتها 
لعلمائها وللبح�ث �لعلمية �لتي تعجل �لتقدم �ل�صناعي 

يف  ت�صاهم  �لتي  �الخييرت�عييات  و�جنييياز  و�القت�صادي 
�ملعامات  تعدد  ظاهرة  �نت�صار  �ن  �الإن�صانية.  تقدم 
و�ال�صتثمارية  و�مل�صرفية  �حلك�مية  و�لعق�د  �ملالية 
يعلله"�أن  �أمنا  منها  �النتفاع  يف  �لق�ية  �لنا�ش  ورغبة 
حالة  تعقبها  هيييز�ت  �أو  مل�صاكل  يتعر�ش  جمتمع  كييل 
��صتقر�ر ترز فيها �ص�رة من�عة من �ملعامات �ملالية 
و�صع  من  ت�ً�  نه�ش  جمتمع  حاجات  لتغطي  و�لعق�د 
حاجات  مييع  متناغمة  �ملييعييامييات  هييذه  فييتيياأتييي  �ييصيييء، 
ال  �مل�صارف  قان�ن  �النت�صار".   لها  ويكتب  �جلمه�ر 
مقيدة  معينة  مبعدالت  �إال  �لقرو�ش  تقدمي  لها  يتيح 
و�الحتياطي،  �ملييال  ر�أ�ييش  �إىل  قيا�صا  �الئتمان  بن�صبة 
�أو  �الأعييلييى  حييده  �إىل  �مليي�ييصييارف  �غلب  و�صلت  و�لييتييي 
منها  �لكثري  �حلايل"تخ�صى  �ل�قت  جتاوزتها"ويف 
ال  كي  �لقرو�ش  من  �ملزيد  منح  �خلا�صة(  )�مل�صارف 
نف�صه  �ل�قت  �ملركزي"ويف  �لبنك  تعليمات  تتجاوز 
�لتعامل  عن  �لييدوليية  دو�ئيير  قبل  من  عزوفا  هناك  فيياأن 
�صك،  بنظرة  معها  تتعامل  الأنها  �الأهلية،  �مل�صارف  مع 
الأن �غلبها ن�صاأ يف �ل�صن��ت �لع�صر �الأخرية، وتف�صل 
�لتعامل مع م�صرف حك�مي ك�نه م�صدر �أمان �أكرث"يف 
حن �أن"�لقاعدة �القت�صادية تق�ل �إن �مل�صارف �خلا�صة 
�لق�ية هي �لعم�د �لفقري �القت�صادي الأي دولة ك�نها 

عاما لبناء �القت�صاد و�لعر�ق باأم�ش �حلاجة لها”. 
متح�صر  متن�ر  م�صرف  �إن�صاء  �أجييل  ميين  �جلييدييية  �أن 
بقيادة خر�ء مرم�قن ممن مل يتم ق�لبتهم بالروتن 
لدعم  �ملت��رثة  �ل�صقيمة  و�أ�صاليبه  �لفا�صل  �حلك�مي 
�لقطاع �خلا�ش و�ال�صتثمار بر�أ�صمال مدف�ع ال يقل عن 

قد  مببلغ  �صن�يا  تزد�د  �أمريكي  دوالر  مليار�ت  ع�صرة 
ي�صل �إىل خم�صة مليار�ت دوالر لدعم �لقطاع �خلا�ش 
معق�لة  �صمانات  مقابل  رمييزييية  بييفيي��ئييد  و�مليي�ييصييرتك 
كيف  و�صرنى  �الأهلية،  �مل�صارف  ج�صع  على  للق�صاء 
تقفز �لباد قفز�ت و��صعة يف �صبيل �لتقدم و�ال�صتقر�ر 
و�لق�صاء على �لبطالة �لتي تق�د �لبع�ش �إىل ه�ة �ل�صر 
�صرورة  نق�ل  �لعامة  وللفائدة  و�الإرهيياب.  و�جلرمية 
�أن تندمج هذه �مل�صارف فيما بينها لت�صكيل ق�ة مالية 
�أ�ص�ة بامل�صارف �لعاملية، الأن �غلب �لبن�ك متلكها ��صر 
�ل�قت  يف  متلك  وال  خارجية  م�صاركات  قب�ل  ترف�ش 
�ملطل�ب.  �حلييد  �إىل  ر�أ�صمالها  لييزيييادة  قيييدر�ت  نف�صه 
يف  م�صت  قييرون  �إىل  �الأهلية  �مل�صارف  �إن�صاء  ويع�د 
�غلبها  �أن  �ص�ي�صر� غري  منها  �لعامل  معينة يف  مناطق 
ر�أ�ش  زيادة  �إىل  �صعيا  باالآخر  �حدها  باالندماج  �نتهى 
قادرة  �لن�صاط  و��صعة  �صخمة  م�صارف  فتك�نت  مالها 
ويف  �ال�صتثمار  يف  و�مليي�ييصيياركيية  �لييقييرو�ييش  منح  على 

حتقيق �لتنمية �القت�صادية. 
�أن  �مل�صم�ح  وفييق  قدرتها  �خلا�صة  �مل�صارف  �أثبتت 
�ملحلي  لادخار  و�صندوق  فقط  �أميي��ل  حا�صنة  تك�ن 
�الإقييير��يييش  جميييال  يف  ميينييهييا  �مليينييتييظيير  حتييقييق  مل  لكنها 
و�ال�صتثمار �لط�يل �ملدى ومت�يل �لقطاع يف �نتظار 
دور حتفيزي �أكر من �ملركزي ومرد ذلك وفقًا الإد�ر�ت 
�لت�صريعية  �لبنية  �مل�صارف �خلا�صة �لبطء يف تعديل 
و�ملالية �لتي حالت دون ت��صيع �ال�صتثمار�ت �مل�صرفية 
�لقطاع  مت�يل  حتى  �أو  �ل�صناعية  �لقرو�ش  منح  عر 
�خلا�ش.  �مل�صارف �الأهلية ت��جه �نتقاد�ت باأنها تعمل 

كدكاكن �صريفة، لكن �ملرج� �أن تك�ن �كر من ذلك �إذ 
ال ميكن �جتذ�ب �مل�صتثمرين دون وج�د قطاع م�صريف 
متط�ر ماليا وتقنيا مبا ي�ؤهله الأد�ء دوره �ملطل�ب يف 
�ل�صي�لة  ت��صيع  �صرورة  مبينة  �الإعمار،  �إعادة  عملية 

�لنقدية وت�فري �لكادر. 
�ل�صركات  دخيي�ل  عرقلت  �لتي  �مل�صائل  �بييرز  من  ولعل 
قدرة  عييدم  هييي  �لييعيير�ق  �إىل  �الأجيينييبييييية  �ال�صتثمارية 
كبرية  مببالغ  �عتماد�ت  فتح  على  �ملحلية  �مل�صارف 
�ن  بل  �الأخيييرى،  �لييدول  لها يف  فروعا  �متاكها  وعييدم 
غري  �مليي�ييصييارف  تلك  متنحها  �لييتييي  �ل�صمان  خييطييابييات 
ب�صبب  �لييدوليية  دو�ئيير  من  �لعديد  قبل  من  بها  معرتف 
�لعر�قية  �الأهلية  �مل�صارف  �أمييي��ل  روؤو�يييش  ت���صع 

بح�صب بع�ش �ملخت�صن يف �ل�صاأن �القت�صادي.
�أمييي��ل �مل�صارف  �أن زيييادة روؤو�يييش  ويف هييذ� �الإطيييار 
�الأهلية �صيجعلها م��صع ثقة لنظري�تها �لعاملية، �الأمر 
بد�أت  �أنها  ويثبت  عملها  على  �إيجابا  �صينعك�ش  �لييذي 

متار�ش دورها كم�صارف حقيقية.
�صرت�تيجية  تتطلب  و�ملييالييييية  �لنقدية  �ل�صيا�صة  �إن 
�لعر�قي  لاقت�صاد  م�صرتكة  �صم�لية  وروؤييية  و��صحة 
�لعامة،  هيكليته  يف  �خلطرية  �الإخييتيياالت  ومعاجلة 
�أنظمة  يف  �الإخييييال  دون  ميين  كافية  مييرونيية  و�إعييطيياء 
و�لرقابة  و�ملعل�مات  �الأييي�ييصييًاح  و�صفافية  �حلك�مة 
�لدقيقة من �لبنك �ملركزي �لعر�قي، ودعم �مل�صارف يف 
وقدرتها  يتنا�صب  عقاين  ب�صكل  ومن�ها  �أعمالها  �أد�ء 

وفعاليتها �القت�صادية.
باحث أكاديمي.ناصرية*
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محمد صالح الشماع
در��صة   2010 ني�صان  يف  ن�صرنا  �أن  �صبق 
حيييي�ل ميي��ييصيي�ع زييييييادة روؤو�ييييييش �أميييي��ل 
منها  وتبن  �لعر�قية،  �الأهييلييييية  �مليي�ييصييارف 
م�صرفًا   )30( �أ�صل  من  م�صرفًا   )26( �أن 
�أم��لهم  روؤو�يييش  زيييادة  �إىل  بحاجة  �أهليًا 
دينار  مليار   100 �إىل  �أوىل  لتبلغ،كمرحلة 
على �الأقل قبل ي�م 2011/2/18 خ�ص�عًا 
ف�ص�ف  و�إال  �لعر�قي  �ملركزي  �لبنك  لقر�ر 
ل�صركة  �ملمن�حة  �ل�صريفة  �إجيييازة  ُتلغى 
قان�ن  الأحييكييام  ��صتناد�  �ملخالف  �مل�صرف 
وقد   .2004 ل�صنة   )94( رقيييم  �مليي�ييصييارف 
ُ�أدرجت �أ�صماء �مل�صارف �ملتخلفة وو�صعية 
�لدر��صة  �صمن  ك�صف  يف  �أم��لها  روؤو�ييش 
�أعاه ن�صرته جملة �حتاد �مل�صارف �لعربية 

بعددها �ملرقم 255 ل�صهر حزير�ن 2010.
مناق�صات  وجيييييرت  �جيييتيييمييياعيييات  ُعيييقيييدت 
ومييير��يييصيييات لييغيير�ييش �إعيييييييادة �ليينييظيير يف 
�مل��ص�ع لتاأجيله �أو متديد فرت�ت ت�قيتاته 
دون جدوى، �إذ �أكد �لبنك �ملركزي �لعر�قي 
�ل�صابق  قيييير�ره   2010/7/13 بييتيياأريييخ 
 250 �إىل  �مل�صارف  �أمييي��ل  روؤو�يييش  برفع 
تنتهي يف  �صن��ت  دينار خال ثاث  مليار 
�ملال  ر�أ�ييش  ي�صبح  �أن  على   2013/2/18
دينار،  مييليييييار   100((  2011/2/18 يف 
�ملييال �حلد  ر�أ�ييش  ��صتكمال  عييدم  ويف حالة 
تلغى  �ملييحييددة  �مليييدد  غ�ص�ن  يف  �ملييطييليي�ب 
�إىل  ��صتناد�  للم�صرف  �ملمن�حة  �الإجيييازة 

�أحكام قان�ن �مل�صارف �لنافذ.
بع�ش  �إد�ر�ت  قبل  من  �العرت��صات  عادت 
�ل�صنة  فيييرتة  بتمديد  وطييالييبييت  �مليي�ييصييارف 
 ،2011/6/30 ييي�م  �إىل  لت�صبح  �الأوىل 
�لعر�قي  �ملركزي  �لبنك  حمافظ  �ل�صيد  لكن 
مقر  �إىل  حييي�يييصيييرو�  �لييييذييييين  ومييير�فيييقيييييييه 
ي�م  �خلا�صة  �لعر�قية  �مليي�ييصييارف  ر�بييطيية 
2010/8/8 لاجتماع مب�ص�ؤويل �مل�صارف 
لغر�ش مناق�صة فقر�ت جدول �الأعمال �لتي 
منها م��ص�ع زيادة ر�أ�ش �ملال، قد ح�صم�� 
�الجتماع  حم�صر  يف  ورد  ح�صبما  �الأمييير، 
للر�بطة  �الإد�ريييية  �لهيئة  ع�ص�  كتبه  �لييذي 
�الأ�صتاذ عبد �لعزيز ح�ص�ن ُون�صر يف �لعدد 
�ل�صادرة  �أخبار �مل�صارف(  )45( من ن�صرة 
�ل�صييد �ملحافظ  �أكييد  ي�م 2010/9/1. فقد 
مرة �أخرى �أن �لبنك �ملركزي �صديد جدً� يف 
م��ص�ع زيادة ر�أ�ش �ملال، و�أ�صاف: �أرج� 
�أ�صا�صية  �صرورة  ذ�ت  �لق�صية  هذه  �عتبار 
�الأ�صتاذ  �مل�صت�صار  و�صف  وقييد  وق�ص�ى. 
باأنه  �لييقيير�ر  �صالح  حممد  مظهر  �لدكت�ر 
�ملح�صر  يف  ورد  كما  �إ�صرت�تيجي(،  )قيير�ر 
�أن  �ملييركييزي  �لبنك  يف  �مليي�ييصيي�ؤوليي�ن  و�أكيييد 
قر�ر زيادة روؤو�ش �الأم��ل ال رجعة فيه وال 

تعديل يف ت�قيتاته.
�لتي  �مليي�ييصييارف  �إد�ر�ت  عييلييى  فيييياإن  عييليييييه 
روؤو�ش  لزيادة  �إجيير�ء�ت  باتخاذ  �صتبا�صر 

�أم��لها 
�أن ُت�صمر عن �صاعديها وتبد�أ بها قبل ح��يل 
�أربعة �صه�ر من �مل�عد 2011/2/18، الأن 
لهذه �الإجر�ء�ت ��صتحقاقات الزمة مب�جب 
ت�قيتات  ولييهييا  �ليينييافييذ  �ليي�ييصييركييات  قييانيي�ن 
هذه  �ل�صركات،  ت�صجيل  د�ئييرة  بها  تتحكم 
�لنظر  عيين  عيياجييزة  �أ�صبحت  �لتي  �لييد�ئييرة 
�إليها بال�صرعة �لتي  يف �لطلبات �لتي تقدم 
وكرثة  �لعمل  لزخم  نظرً�  فيها  نعهدها  كنا 
�ل��ردة  و�لن��ق�ش  و�ملخالفات  �الأخييطيياء 
�أ�صبح  كادرها  �أن  ويبدو  �لطلبات،  تلك  يف 

�أ�صعف قدرة من �ل�صابق فر�حت �ملعامات 
لدر��صتها.  �أط�ل  وقت  �إىل  وحتتاج  تتاأخر 
وتاأهيل  بتدريب  �الأميير  �لد�ئرة  تعالج  ومل 
�مل�ؤهلن  �مل�ظفن  عييدد  وزييييادة  كيي��درهييا 
رقم  �ل�صركات  قان�ن  تطبيق  على  �لقادرين 
�صحيح  ب�صكل  �ملييعييدل   1997 ل�صنة   )21(
مع ��صتحد�ث دو�م �إ�صايف، بل بالعك�ش ال 
تز�ل قابلية �مل�ص�ؤولن فيها �صعيفة وتقبل 
�ملر�جعات )وما �أ�صقها من مر�جعات( خال 
�لييييدو�م �العييتيييييادي الأربييعيية �أييييام فقط من 

�الأ�صب�ع.
تقدر  �ليي�ييصييركييات، ُ قييانيي�ن  الأحييكييام  وتنفيذً� 

�ملدة �لتي ت�صتغرقها معاملة زيادة ر�أ�صمال 
�أية �صركة عن طريق �الكتتاب �لنقدي، بعد 
بالدع�ة  �الإد�رة  جمل�ش  من  قيير�ر  �صدور 
لعقد �جتماع للهيئة �لعامة وحتديد م�عده، 
بي )135( ي�مًا ح�صبما ه� مبن �أدناه، على 
�لزيادة  باأ�صهم  �لنقدي  �الكتتاب  �أن  فر�ش 
�صيكتمل حتمًا خال ثاثن ي�مًا من تاريخ 
�الإكتتاب  فيييرتة  متيييدد  وبييخييافييه  طييرحييهييا، 
فيييتيييز�د مدة  �أكييييرث  �أو  �آخيييير  يييي�ميييًا  ثيياثيين 
��صتغر�ق �ملعاملة تبعًا لذلك مما ي�صت�جب 
�ملدة  و�إن  مقدما.  �العتبار  بنظر  ذلييك  �أخييذ 
�ملقدرة �أعاه مل تاأخذ بنظر �العتبار �حتمال 

حتديد د�ئرة ت�صجيل �ل�صركات م�عدً� �أبعد 
�إطالة  �إىل  لتاأريخ عقد �الجتماع مما ي�ؤدي 
�ملدة �ملقدرة، كما �أنها قدرت على �عتبار �أن 
�إىل �لد�ئرة �ملذك�رة  معاملة �لزيادة ُقدمت 
خمالفة.  �أو  نق�ش  �أي  دون  كييامييليية  وهيييي 
تاأخري  �أو  ت�قف  �أي  �إحييد�ث  عدم  وب�صرط 
�لت�قيتات  حلقات  ميين  حلقة  �أييية  ربييط  يف 
�إىل مدة  باالأخرى، و�إال حتتاج �الإجيير�ء�ت 

�أط�ل:
عدد �الأيام 

ت�صجيل  د�ئييييرة  ميي��فييقيية  ��صتح�صال   15
�ل�صركات على حتديد م�عد �الجتماع.

15 ن�صر بيان �لدع�ة لاجتماع.
30 �مل�صادقة على حم�صر �الجتماع. 

�إجيير�ء�ت �الكتتاب يف ر�أ�ش �ملال وفق   45
�ملادة 55/ �أواًل من قان�ن �ل�صركات.

على  �مليي�ييصييجييل  ميي��فييقيية  ��ييصييتييحيي�ييصييال   30
�لزيادة.

المجموع
م�صرف  �أي  ر�أ�ييصييمييال  زيييييادة  معاملة  �أميييا 
وفييق �أحييكييام �مليييادة 56/ ر�بييعييًا ميين قان�ن 
جديدة  �أ�صهم  �إ�صد�ر  طريق  عن  �ل�صركات 
بال�صعر  �مل�صاركن  �أو  �مل�صرتين  �إىل  تباع 

جدلية زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة
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دون  �مل�صرف  �إد�رة  مييع  عليه  يتفق  �لييذي ُ
طرح �الأ�صهم لاكتتاب �لعام وبدون عر�صها 
�إىل  �للج�ء  �أو  �مل�ج�دين  �مل�صاهمن  على 
م��فقة  ��صتح�صال  بعد  وذلييك  �ل�صبيلن، 
�أغلبية �أع�صاء �لهيئة �لعامة ل�صركة �مل�صرف 
وم��فقة �لبنك �ملركزي �لعر�قي، فتقدر �ملدة 
�لتي ت�صتغرقها مبا ال يقل عن ثاثة �صه�ر. 
وبخ�ص��ش معاملة زيادة ر�أ�صمال �مل�صرف 
فهي  �آخيير،  �الندماج مع م�صرف  عن طريق 
�الأخرى تقدر حاجتها من �ل�قت مبا ال يقل 

عن �أربعة �صه�ر.
)�أخييبييار  نيي�ييصييرة  ميين   )45( �لييعييدد  يف  ورد 
�مل�صارف  ر�بطة  ت�صدرها  �لتي  �مل�صارف( 
م�صرف  �إد�رة(  �أن  �خلييا�ييصيية،  �لييعيير�قييييية 
�لهيئة  �أع�صاء  )�صتدع�  �لتجاري  �خلليج 
نهاية  يف  �جتماع  عقد  �إىل  ل�صركته  �لعامة 
�صهر ت�صرين �لثاين ملناق�صة م��ص�ع زيادة 
يحقق  ال  م�عد  بالتاأكيد  وهييذ�  ر�أ�صماله. 
الأن  �لت�قيت،  حيث  من  �ملطل�ب  �لغر�ش 
�إجييير�ء�ت تنفيذ زيييادة ر�أ�ييش �ملييال حتتاج 
تلَغ  مل ُ ل�  فحتى  �صه�ر.  �أربعة  �إىل  باالأقل 
�ملحتمل  فمن  �ملمن�حة،  �ل�صريفة  �إجيييازة 
�أن يعامل �لبنك �ملركزي �لعر�قي �مل�صارف 
قييير�ره  �لييتييي ر�أ�ييصييمييالييهييا غييري مكتمل وفيييق 
�ال�صرت�ك  عيين  كيياإبييعييادهييا  خييا�ييصيية  معاملة 
يف ميييز�د �لييييدوالر �الأمييريييكييي وعيييدم قب�ل 
�أية  �أو  فائدة  لقاء  لديه  الإيد�عها  منها  مبالغ 
�إجر�ء�ت �أخرى قد ت�ؤثر على م�صت�ى �أد�ء 
ح�ص�له  فر�ش  وعلى  ون�صاطه  �مل�صرف 
على �الأرباح، وقد يقلل هذ� من تقييم �لبنك 
�مل�صرف  لهذ�  نرت�صيه  ال  مما  لييه،  �ملركزي 
�ل�صاحة  يف  ح�ص�ره  �أثبت  �لييذي  �لر�صن 
و�صفاته  جلييي�دتيييه  �لييعيير�قييييية  �مليي�ييصييرفييييية 
درجة(  على  للح�ص�ل  �أهلته  �لتي  �حل�صنة 
مب�جب  �مل�صارف  ت�صنيف  جدً�)عند  جيد 
مر�قبة  خييال  ميين   ))CAMELSتقييم

�أعماله من قبل �لبنك �ملركزي �لعر�قي. 
على ذكر ت�صنيف �مل�صارف �الأهلية �لعر�قية، 
فاإن من بن م�صارفنا، ممن ُيخ�صى عليهم �أن 
ال يتمكن�� من �جتياز حمنة زيادة ر�أ�ش �ملال 
�آخرين  م�صرفن  تاأخري،  بييدون  �أو  ب�صام 
ح�صا على درجة)جيييد جيدً�(،هيما )م�صرف 
و)م�صرف  و�ال�صتثمار(  للتنمية  �مل��صل 
�آ�ص�ر �لدويل لا�صتثمار(. و�صبق منذ عدة 
�لعامة  �لهيئة  �أعيي�ييصيياء  �عيييرتف  �أن  �صه�ر 
�ل�صن�ي  �جتماعهم  يف  �مل��صل  مل�صرف 
بياأنيهم   2010/5/13 ييي�م  �أنييعييقييد  �ليييذي 
دينار  مليار   50 ت�فري  عن  �الآن  )عاجزون 
خال فرتة ت�صعة �صه�ر(، وقد و�صل �لياأ�ش 
مييا جتمع  �أنييهييم وزعييي�� معظم  �إىل حييد  بهم 
لدى �مل�صرف من �أرباح عليهم نقدً�، وكاأنهم 
يريدون �أن يتخل�� عنه بداًل من �أن ي�صيف�� 
جميع �الأرباح �إىل ر�أ�ش �ملال �حلايل باجتاه 

قييير�رً�  �لعامة  �لهيئة  ت�صدر  ومل  زيييادتييه. 
ب�صاأن كيفية ��صتمر�ر عمل ون�صاط �مل�صرف 
بعد �مل�عد �ملحدد للزيادة بر�أ�صمال ناق�ش، 
منافذ  باإيجاد  �قييرت�ح  جمرد  طرحت  و�إمنييا 
�أخرى للزيادة مل يرد فيها �صر�حة م��ص�ع 
فيه  يحدد  ومل ُ �آخر(  م�صرف  مع  )�الندماج 
تظهر  ومل  �القيييرت�ح.  لتحقيق  زمني  �صقف 
بذلت  �لتي ُ �جله�د  نتائج  للعيان  �الآن  حلد 
لاأخذ  جييدييية  حمييياوالت  تيي�جييد  �إذ�  وفيما 
�أو  �ل�صركاء  ت�فر  وهل  �ملطروح  باالقرت�ح 
مفاو�صات  �أن  �أو  �الإ�صرت�تيجي  �ل�صريك 
�صبيل  �أي  �أو  �النتهاء  و�صك  على  �الندماج 
�آخر يحقق �لغر�ش �ملن�ص�د. ومهما يكن من 
�إجر�ء�ت  يكفي الإجناز  �ل�قت  يعد  فلم  �أمر 
�أو�ئل  زيييادة ر�أ�ييش �ملال ما مل ُيبد�أ بها قبل 
بخيبة  ن�صاب  �ص�ف  �ملقبل.  �الأول  ت�صرين 
�أمل وتنتابنا ح�صرة لفقد�ن �جله�د �مل�صنية 
�لتي بذلتها �إد�رة هذ� �مل�صرف ط��ل ع�صر 
�صن��ت من عمره يف �صبيل حت�صن �أح��له 
للت�صنيف  تبعًا  تقييمه  لرُيفع  وتط�يرها 
�أف�صل  ر�بيييع  وي�صبح  �أعييياه  �إليييييه  �مليي�ييصييار 

م�صرف �أهلي يف �لعر�ق. 
�لييذي �صيفقد  فيياإن �مل�صرف  �أييية حييال  وعلى 
�إجازته �مل�صرفية الإخفاقه يف �إباغ ر�أ�صماله 
م�ؤ�ص�صي  ذنييب  فييهييذ�  �ملييطييليي�ب،  �حلييد  �إىل 
�مل�صرف وكبار حملة �أ�صهمه �لذين مل ي�ؤدو� 
�لذين  هيي�ؤالء  �خل�ص��ش  وعلى  عليهم  ما 
�أعييمييال ونيي�ييصيياط م�صارفهم  ميين  ��ييصييتييفييادو� 
ملنافعهم �ل�صخ�صية و�جلهات �ملقربة منهم. 
�أما �إذ� حلق �صرر ما بامل�صرف نتيجة لتاأخر 
�إجناز �إجر�ء�ت زيادة ر�أ�ش �ملال عن �مل�عد 
و�أن  �الإد�رة  �ص�ء  عن  ناجم  فهذ�  �ملييحييدد، 
�أو  �صاحلن  غييري  �مل�صرف  �إد�رة  �أعيي�ييصيياء 
الئقن لعدم قدرتهم على عقد �جتماع �لهيئة 

�لعامة يف وقت مبكر. 
على �لرغم مما ورد يف �ل�صفحة �الأوىل من 
�ملركزي  �لبنك  مت�صك  ح�ل  �مل��ص�ع  هذ� 
يز�ل  ال  ميين  هناك  جنييد  مب�قفه،  �لييعيير�قييي 
َيحتمل �أو َيت�قع حدوث تعديل على �مل�عد 
�لنهائي الإجناز �إجر�ء�ت �لزيادة �الأوىل �إىل 
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�أو تعلقًا  و�أخ�صى �أن يك�ن هذ� جمرد وهم 
يحتمل  ور�ءهييييا  �الجنيييير�ر  و�أن  بييياالآميييال 
ح�ص�ل  فر�صنا  ليي�  وحييتييى  خميياطيير.  فيييييه 
عناء  ي�صتحق  ال  تييياأثيييريه  فيييياإن  �لييتييعييديييل، 
�الأربيياح  �أن  يعلم  فكلنا  �النتظار.  جمازفة 
على  للت�زيع  �لقابلة  �ل�صافية  �ل�صن�ية 
�لتي   2010 �ل�صنة  �نتهاء  بعد  �مل�صاهمن 
قبل  �ملييال  ر�أ�يييش  �إىل  �إ�صافتها  �ملنتظر  ميين 
جزء  �إال  هييي  مييا  �ملطل�بة  زيييادتييه  حتقيق 
�ملت�قعة  �الأربيياح  فاأكر  م�ؤثر،  غري  ب�صيط 
تركت  �إن ُ دييينييار،  مليار�ت   8 على  يزيد  ال 
على  �صت�صاعد  الأنها  �صيء،  منها  ي�صيع  فلن 

�ملنتهية  �لثانية  للمرحلة  �ملييال  ر�أ�ييش  زيييادة 
مدتها بتاأريخ 2012/2/18. ومن �لناحية 
 2011/6/30 ييي�م  حتديد  فيياإن  �الأخييييرى، 
الأن  يحتاج  �لييزيييادة  لتحقيق  م�عد  كيياآخيير 
ُيتخذ قر�ر �لهيئة �لعامة بذلك قبل منت�صف 
�مل�صارف  �إد�ر�ت  مبقدور  فهل  �آذ�ر2011، 
�لعامة  �لهيئات  �جتماعات  عقد  �ملنتظرة 
ون�صف  �صهرين  خييال  م�صارفها  ل�صركات 
�لذي  �ل�قت  يف  �ملالية؟  �ل�صنة  �نتهاء  من 
م�صارف  �ييصييبييعيية  عييين  يييقييل  ال  ميييا  يييييز�ل  ال 
�الجتماع  م�عد  عيين  �الإعيييان  عيين  متاأخرة 
ونحن  �لعامة  لهيئتها  �العتيادي  �ل�صن�ي 
عقده  و�ل��جب  �لتا�صع  �ل�صهر  �أو�خيير  يف 
�ل�صتة  �ل�صه�ر  خال  �لت�صريعات  مب�جب 
�صبيل  على  منهم   .2010 �ل�صنة  من  �الأوىل 
�ملثال �مل�صرف �لتجاري �لعر�قي وم�صرف 
�صتدبر  �إذً�  فكيف  لا�صتثمار.  �ل�صام  د�ر 
عقد  �لتعديل  تنتظر  �لتي  �مل�صارف  �إد�ر�ت 
�إ�صافة  لغر�ش  �ملقبل  �ل�صن�ي  �الجتماع 
�ملييال؟ و�إذ� تذكرنا  ر�أ�ييش  �الأربييياح وزييييادة 
الأي  ي�صبق  مل  �أنييه  جنييد  �ل�صابقة  �ليي�قييائييع 
عددها  �لبالغ  �ملنتظرة  �مل�صارف  هييذه  من 
)22( م�صرفًا �أن عقد �جتماعه �ل�صن�ي قبل 
نهاية �ل�صه�ر �لثاثة �الأوىل �ص��ء من �صنة 
�مل�عد  تاأجيل  فيياإن  عليه   ،2010 �أو   2009
وي�صعب  منه  جدوى  ال   2011/6/30 �إىل 
فتبقى  �لت�قيت،  حيث  ميين  عمليًا  تطبيقه 
و�الأف�صل  للعق�بات.  معر�صة  �مليي�ييصييارف 
 ،2011/9/30 يك�ن  كاأن  �أبعد  م�عد  منه 
غري  �مليي�ييصييارف،  �إد�ر�ت  تغا�صت  �إذ�  �إال 
�ل�صن�ي  �لعام  �الجتماع  عقد  على  �لقادرة 
�صركاتها  مل�صاهمي  �لعامة  �لهيئات  الأع�صاء 
يف وقت مبكر بعد �نتهاء �ل�صنة 2010، عن 
�جتماعات  بعقد  و�الكتفاء  �الأرباح،  ر�صملة 
�ملقبل  �آذ�ر  �صهر  منت�صف  قبل  ��صتثنائية 
لغر�ش زيادة ر�أ�ش �ملال فقط، فيك�ن م�عد 

2011/6/30 مائمًا. 
حملة  كييبييار  ي�صاعد  �أطيييي�ل  مهلة  ميينييح  �إن 
ر�أ�صماله  زييييادة  �ملطل�ب  �مل�صرف  �أ�صهم 
لغر�ش  و�أميي�رهييم  �أح��لهم  مر�جعة  على 
من  ح�صتهم  لت�صديد  نقدية  مبالغ  تييدبييري 
�لزيادة و�صر�ء �أ�صهم �لزيادة �لتي �صيعزف 
بها.  �الكتتاب  عن  و�جلمه�ر  �مل�صاهم�ن 
ع��قبه  وللتاأخري  حيييدوده  �أميير  لكل  ولكن 
ي�ؤدي  لكي  وكن�صيحة:  �آنفًا.  �إليها  �أ�صرنا 
�ل�صخ�ش ما عليه قبل ف��ت �الأو�ن، البد من 

ثمن �أو ت�صحية �أو تنازل.
 من �صفات �لبن�ك �ملركزية يف �لعامل، �إ�صافة 
�أنها يف رقابتها  �ملتميز،  �لعايل  �إىل مقامها 
�صارمة.  �أو  حييازميية  تك�ن  �مل�صارف  على 
�أحيانًا  �لعر�قي  �ملركزي  �لبنك  ت�صاهل  وما 
من  �ل�صعفاء  وظييروف  الأحيي��ل  مر�عاة  �إال 
�إد�ر�ت م�صارفنا �الأهلية �لذين يعان�ن من 
�الأح��ل �ال�صتثنائية و�الأمنية �لتي متر بها 
�لباد. لكن هذ� �لت�صاهل لن يك�ن م�صتمرً� 
ناأخذ  �أن  �الأميي�ر. وعلينا  وال يخ�ش جميع 
بجدية م�قف �لبنك �ملركزي �لعر�قي من �أن 
قر�ر زيادة روؤو�ش �أم��ل �مل�صارف قر�ر ال 
رجعة فيه من حيث ت�قيتاته. فاحلذر غلب 
تاأخذ  �لتي  هي  �حل�صيفة  و�الإد�رة  �لقدر. 
�ملت�قعة،  �العتبار جميع �الحتماالت  بنظر 
ل�صامتها  �صمانًا  ي  تعتررِ  و�أن َ �أ�ص��أها.  بل 
�ملركزي  �لبنك  ميين  مت�قع  ت�صاهل  ال  �أن  ي 

�لعر�قي لهذه �حلالة.
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حسين علي الحمداني
�لتخطيط ه� �أحد �أ�صباب تقدم �الأمم، وال ميكن �أن يك�ن �لتخطيط ناجحا ما 

مل تت�فر له بيانات دقيقة ت�صكل قاعدة عري�صة ميكن �ال�صتناد �إليها يف �صياغة 
�خلطط. ويعرف �جلميع باأن �لعر�ق ظل عق�د� ط�يلة ال يعتمد يف خططه �لتنم�ية 

على مر�كز �لبح�ث و�لدر��صات الأ�صباب عديدة يف مقدمتها عدم وج�د هذه �ملر�كز 
�أ�صا من جهة، ومن جهة ثانية �إن وجدت، فهي غري قادرة على تقدمي �ملعل�مات 

�ل��قعية �ل�صحيحة وبالتايل كانت ما ت�صمى بخطط �لتنمية �لتي هي عبارة 
عن �جتهاد�ت غري مدرو�صة تتعر�ش النتكا�صات كبرية نتيجة ع��مل كثرية يف 

مقدمتها ��صتنز�ف م��رد �لبلد على �لت�صليح و�لت�صنيع �لع�صكري بعيد� عن �خلطط 
�لتنم�ية �ل�صحيحة. وبعد �لتغيري �لكبري يف �لعر�ق بزو�ل �لنظام �ل�صم�يل 

و�نفتاح �لعر�ق �قت�صاديا على خمتلف دول �لعامل باتت ملر�كز �لبح�ث و�لدر��صات 
�أهمية كبرية يف ت�جيه خطط �لتنمية بال�صكل �ل�صليم و�ل�صحيح ووفق متطلبات 
�ل��قع �لعر�قي وتقدمي �ملعل�مات �ل�صحيحة �لتي من �صاأنها �لنه��ش بالبلد نح� 
�الأف�صل. وتاأتي �أهمية مر�كز �لبح�ث و�لدر��صات من خال ت�جيه �لبحث �لعلمي 

خلدمة �لق�صايا �لتنم�ية يف �لبلد، مثل تاأهيل �لك��در �ملحلية عمليًا كباحثن 
وم�صاعدي باحثن، و��صتقطاب �لنخبة من �لباحثن وت�صجيعهم، وكذلك جذب 

�لتم�يل �خلارجي لاأبحاث من خال ت�ص�يق �الإمكانيات �لبحثية و�لت�صجيع على 
�ال�صتثمار، و�أي�صًا مد ج�ص�ر �لتعاون مع �مل�ؤ�ص�صات �ملحلية و�لدولية على هيئة 
عق�د و��صت�صار�ت بحثية وخدمات فنية. و�لعر�ق مقبل يف نهاية ت�صرين �الأول 
�لقادم على �إجناز عملية �لتعد�د �لعام لل�صكان وما ي�صمله هذ� �لتعد�د من ت�فري 

قاعدة معل�مات و��صعة وكبرية عن و�قع �حلياة يف �لعر�ق من خال �مل�ص�حات 
�لكبرية �لتي �أجنزتها فرق �لتعد�د منذ عام تقريبا. وت�صاهي نتائج هذ� �لتعد�د 

يف �أهميتها �لكثري من �لدر��صات �لنظرية و�خلطط �مل�صت�ردة �لتي طاملا طالعناها 
يف �لكثري من �ل�صحف و�ملجات �ملحكمة و�لتي مل�صنا من خالها عدم �ل��قعية يف 

�لت�صخي�ش و�ملعاجلات. حيث �إن و�حدة من �أبرز �ملخرجات �الأولية لهذ� �لتعد�د 
�صنكت�صف حاجة �لعر�ق ب�ص�رة عامة �إىل �أن تركز خطط �لتنمية يف �ل�قت 

�حلا�صر على مرفقن مهمن �الأول قطاع �لرتبية و�لتعليم �لذي يعاين كثري� يف 
ميد�ن �لبنى �لتحتية من حيث عدد �ملد�ر�ش خا�صة يف مر�كز �ملدن )�حل�صر( حيث 

جند باأن هذه �ملد�ر�ش مكتظة وباأكرث من دو�م وبع�صها ثاثي �لدو�م مما يربك �صري 
�لعملية �لرتب�ية برمتها من حيث �صياع �ل�قت و�جلهد من جهة و��صتهاك بناية 
�ملدر�صة ومقاعدها �لدر��صية من جهة ثانية، ناهيك عن �مل�صاكل �ل�صحية �الأخرى.
حيث ميكننا �أن نكت�صف من خال �ل��قع باأن �ملناطق �حل�صرية حتظى مبدر�صة 

و�حدة لكل �ألف عائلة وهذه ن�صبة كبرية جد� بعك�ش �لريف حيث جند �أن هذه 
�لن�صبة تنخف�ش لت�صل �إىل 25 عائلة مبدر�صة، وبالتاأكيد هنالك �أ�صباب مقنعة لهذ� 

�لتفاوت يف مقدمتها �لكثافة �ل�صكانية من جهة وحمات بناء �ملد�ر�ش يف �لعق�د 
�ملا�صية ركزت على �لريف �أكرث من مناطق �حل�صر، �إ�صافة �إىل ت�فر �مل�صاحات 

�لكافية للبناء بعك�ش �ملدن �لكبرية و�ملت��صطة و�لتي ال تت�فر فيها �الأر�ش ب�صكل 
ي�ؤمن بناء مد�ر�ش جديدة. �جلانب �لثاين ه� �جلانب �ل�صحي �لذي ي�صتمل على 

حماور عدة يف مقدمتها �ملر�كز �ل�صحية حيث تبدو عملية ت�زيعها جغر�فيا هي 
�الأخرى تعاين من خلل كبري حيث ميكن �أن نحدد باأن لكل 50 �ألف ن�صمة مركز� 

�صحيا و�حد� يف مناطق �حل�صر �أي مر�كز �ملدن، وهذ� ي�ؤ�صر خلا كبري� جد� 
خا�صة يف ظل �لكثري من �مل�صاكل �ل�صحية �لتي تعاين منها �ملدينة �لعر�قية منها 

م�صاكل �لبيئة وتخ�صفات �ملجاري، بل و�نعد�مها يف �لكثري من �ملدن و�ل�ص��حي، 
وجتمع �لنفايات يف �الأزقة الأيام معدودة دون �إيجاد معاجلات لها، وهذ� ينعك�ش 

�صلبا على �ل��قع �ل�صحي، وهذه �لظاهرة م�ج�دة حتى يف �لعا�صمة بغد�د.
لذ� جند باأن نتائج هذ� �لتعد�د �ملقبل حتتاج �إىل در��صة و��صتنباط بعيد� عن �الأرقام 

�مل�ص�هة �لتي �أعتدنا �صماعها يف �ل�صن��ت و�لعق�د �ملا�صية فاجلميع يعرف باأن 
�لغاية من �لتعد�د لي�صت معرفة �صكان �لعر�ق فقط، بل هي عملية م�صح �صاملة ملجمل 
�حلياة يف �لبلد، هذه �لتقارير �لتي عجزت مر�كز �لبح�ث و�لدر��صات يف �لبلد من 

�ل��ص�ل �إليها الأن هذه �لدر��صات مل تكن ميد�نية بل مكتبية �عتمدت على ��صتمار�ت 
قد متاأ ع�ص��ئيا وبالتايل نتائجها تك�ن غري و�قعية.

وبالتاأكيد فان نتائج �لتعد�د ه� �الأكرث دقة خا�صة و�ن من نفذ و�صينفذ هذ� �لتعد�د 
جهاز خمت�ش ولديه �خلرة �لكافية يف هذ� �مليد�ن. 

ومن �لناحية �القت�صادية �صتك�ن و�حدة من خمرجات �لتعد�د �لعام معرفة عدد 
�ملن�صاآت �ل�صناعية و�مل�صاريع �لزر�عية �ص��ء �أكانت حك�مية �أم �صمن �لقطاع 

�خلا�ش ومدى فعاليتها يف دورة �القت�صاد �لعر�قي.
وخا�صة �لق�ل �إن �لتعد�د �لعام لل�صكان و�مل�صاكن و�ملباين و�حلياز�ت �لزر�عية 
ه� �الأر�صية �ل�صلبة �لتي ميكن �أن ننطلق منها يف و�صع خطط كفيلة قادرة على 
منح �لبلد قفزة كبرية يف جماالت حي�ية ومهمة يف مقدمتها �جلانب �القت�صادي 

من حيث معرفة عدد �لعاطلن عن �لعمل ون�صبتهم من �صكان �لعر�ق، ومعدالت 
�لنم� �ل�صكاين ومقارنته مب�صت�ى �خلدمات و�ملن�صاآت �ص��ء �ل�صحية �أو �لرتب�ية 

وغريها من �الأم�ر �لتي نحتاجها لتط�ير بلدنا.

األبعاد التنموية للتعداد 
العام للسكان

إن منح مهلة أطول يساعد كبار حملة أسهم المصرف المطلوب زيادة 
رأسماله على مراجعة أحوالهم وأمورهم لغرض تدبير مبالغ نقدية لتسديد 

حصتهم من الزيادة وشراء أسهم الزيادة التي سيعزف المساهمون والجمهور 
عن االكتتاب بها. ولكن لكل أمر حدوده وللتأخير عواقبه أشرنا إليها آنفًا. 
وكنصيحة: لكي يؤدي الشخص ما عليه قبل فوات األوان، البد من ثمن أو 

تضحية أو تنازل.
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تهتم  �لتي  هييي  �لدولية  �ملحا�صبة  �إن  ومبييا 
و�الأ�ص�ش  و�ملييفيياهيييييم  �لفر�صيات  بييدر��ييصيية 
�ليييدول  يف  �ملييطييبييقيية  �ملحا�صبية  و�لييقيي��عييد 
�ختافها،  �أ�ييصييبيياب  عيين  و�لييتييحييري  �ملختلفة 
فبالتايل �إن تنظري �ملعرفة �ملحا�صبية يف ظل 
مبادئ عامة ال تتاأثر باملتغري�ت �لبيئية �ص�ف 
حما�صبية  معايري  �إ�ييصييد�ر  �إمييكييانييييية  يحقق 
م�حدة، حتقق �أف�صل كفاءة �قت�صادية")عيد، 

1994، �ش26(. 
م�حدة  حما�صبية  معايري  �عتماد  �أن  حيث 
�لعامل يعطي قدر� �كر من  يف خمتلف دول 
�ملقارنة  عملية  ويجعل  �ملالية  للق��ئم  �لثقة 
�لبد�ئل  بن  �ملفا�صلة  �جل  من  �صه�لة،  �أكرث 
تد�خل  ظييل  يف  وبيياالأخيي�ييش  �ال�ييصييتييثييمييارييية 
وت��صع  بينها  مييا  يف  �لييبييلييد�ن  �قت�صاديات 

حجم �ل�صركات �ملتعددة �جلن�صيات. 
�إعد�دها  يتم  �لتي  �ملالية  �لبيانات  "وتخ�صع 
للق��نن  بيياأخييرى  �أو  بيي�ييصيي�ره  بييلييد  كييل  يف 
�لتي  �ملحا�صبة  ق��عد  تت�صمن  �لتي  �ملحلية 
تعدها �جلمعيات �ملهنية يف ذلك �لبلد، ويتم 
يف �ص�ء ذلك �إعد�د ق��عد �ملحا�صبة �لدولية 
جلنة  غييايييات  �إحييييدى  الن  �لييييدويل،  للقب�ل 
�لق��عد �ملحا�صبية �لدولية هي حتقيق �أعلى 
و�صيا�صات  قيي��عييد  بيين  �لتن�صيق  يف  درجيية 
ق��عد  �لدول")جلنة  بن  �ملختلفة  �ملحا�صبة 

�ملحا�صبة �لدولية، 1987، �ش15(. 
ومن خال ذلك يرى �لباحث �صرورة �لت�فيق 
بن �ملعايري �ملحلية و�لدولية من �جل جتاوز 
�مل�صت�ى  على  �ييصيي��ء  �لعقبات  ميين  �لييعييديييد 
مب�صد�قية  يتعلق  ما  يف  �لييدويل  �أو  �ملحلي 
وم�ث�قة  مائمة  وجعلها  �ملالية  �لييقيي��ئييم 
التخاذ �لقر�ر�ت و�ملفا�صلة بن �لبد�ئل دوليا 
وحمليا، �إذ ال ينبغي �النفر�د مبعايري حملية 
دون م��كبتها للمعايري �لدولية و�لتي جاءت 
�نعكا�صا للتط�ر �القت�صادي �لدويل، الن عدم 
و�صع �ملعايري �لدولية ن�صب �أعن �جلمعيات 
�ملحلية  �ملحا�صبة  لق��عد  �ملنظمة  �ملهنية 
للبلد  �ملالية  �لق��ئم  جعل  �إىل  ييي�ؤدي  �ص�ف 
�الأهد�ف  حتقق  وال  �مل�صد�قية  قليلة  �ملعني 
و�ن  �لييييدويل،  �ل�صعيد  على  منها  �ملييرجيي�ة 
ي�ؤثر يف حجم  �ملالية  �لق��ئم  �لثقة يف  عدم 
على  وبالتايل  و�لتجارية  �ملالية  �لن�صاطات 

�القت�صاد �ل�طني ككل. 
�جله�د  �صاعفت  �لتي  �لع��مل  �أهييم  من  �إن 
عامل  ه�  �لدولية  �ملحا�صبة  معايري  الإ�صد�ر 
�جلن�صيات  متعددة  �لدولية  �ل�صركات  ظه�ر 
ت�صرتك  مالية  قيي��ئييم  تيي��فيير  تتطلب  و�لييتييي 
بنف�ش �ملفاهيم و�الأ�ص�ش و�لق��عد، ونتيجة 
و�زدهيييار  لنم�  ونتيجة  �ملييهييم  �لييعييامييل  لييهييذ� 
�لدولية  �ملعايري  �أخذت  �لعاملية  �ملال  �أ�ص��ق 
�هتماما  حكمها  يف  ومن  بامل�صارف  �ملتعلقة 
�القت�صادي  �لقطاع  هذ�  الأهمية  نتيجة  �كر 
�حلي�ي و�لذي يعك�ش تقدم وتط�ر �لبلد�ن، 
�الأخييرى  �لقطاعات  بقية  بييه  ترتبط  و�ليييذي 

م�ؤ�ص�صات و�فر�د�. 
وتعد �مل�صارف ومن يف حكمها من �لقطاعات 
�القت�صادية �لهامة و�مل�ؤثرة يف قطاع �الأعمال 
باعتبار"�إن �لقطاع �القت�صادي �مل�صريف يف 
�الأ�صا�صية  �لركيزة  يعد  �لبلد�ن  من  بلد  �أي 
و�لدعامة �الأوىل لت�صجيع �لقطاعات �الأخرى 
يف  وخا�صة  �ش7(   ،1987 ومن�ها")خالد، 
ظل تط�ر نظم �ملعل�مات �خلا�صة بامل�صارف 

و�مل�ؤ�ص�صات �ملالية. 
ب��صفها  حكمها  يف  وميين  �مل�صارف  �إن  كما 
�صناعة  بيياعييتييبييارهييا  �أو  ��ييصييتييثييميياريييا  جمييياال 
�نتهاء  يف  تنعك�ش  دولية  �أ�صبحت"ظاهرة 
�حلييي��جيييز �جلييغيير�فييييية عييلييى حييركيية جميع 
منها  يعمل  ميين  وحييتييى  �الأعيييميييال،  ميينيي�ييصيياآت 
خارج �لقطاع �ملايل و�مل�صريف. وقد حتققت 
خال  ميين  �مل�صرفية  �ل�صناعة  يف  �لييدولييييية 
وم�ؤ�ص�صات  �مليي�ييصييارف  تيي�جييهييات  تيي�حيييييد 
خدمة  باجتاه  م�صاعيها  يف  �ملالية  �الأور�ق 
�لعماء و�جتذ�ب م�صادر �لتم�يل وت��صيع 
�لبح�ث،  �الأم��ل")�إد�رة  ت�ظيف  �آفييياق 

1993، �ش4(. 
على  و�مل�ؤ�ص�صات  �الأفييير�د  يرتبط  هنا  وميين 
مبا�صر  ب�صكل  بامل�صارف  �أ�صكالهم  �ختاف 
مبا�صر  غييري  ب�صكل  �أو  �صناعة،  باعتبارها 
�القت�صادية  �مليي�ؤ�ييصيي�ييصييات  كييافيية  بيياعييتييميياد 
�مل�صارف  هذه  تك�ن  �أن  يتطلب  مما  عليها، 
من  ميكنها  جيد  ب��صع  �ملالية  و�مل�ؤ�ص�صات 
و�صه�لة،  و�صرعة  بدقة  بالتز�ماتها  �ل�فاء 
وعليه وكلما كانت �لق��ئم �ملالية للم�صارف 
معل�مات  على  حتت�ي  �ملالية  و�مل�ؤ�ص�صات 
وقابلة  وميي�ثيي�قيية  ومييائييميية  ودقيييييقيية  كافية 
للمقارنة حمليا ودوليا، وتعطي مل�صتخدميها 
ت�صاوؤالت  مييين  �أذهيييانيييهيييم  يف  يييييدور  ميييا  كيييل 
�أ�صا�صية، كلما �صاعد م�صتخدمي هذه �لق��ئم 
خماطرة،  و�قييل  �صليمة  قيير�ر�ت  �تخاذ  على 
بيئة  يف  �لعمل  على  �الإد�رة  �أي�صًا  و�صاعد 
�أكرث و�ص�حا للرقي بعمل �مل�صارف �ملحلية 
و�ملتط�رة.  �ملتقدمة  �مل�صارف  م�صاف  �إىل 
�ملمار�صات  �إغيييفيييال  ينبغي"عدم  وليييذليييك 
�الأخييييرى  �لييييدول  يف  �ل�صليمة  �ملييحييا�ييصييبييييية 
�ملتعارف  �ملحا�صبية  �ملبادئ  �إىل  و�ال�صتناد 
عن  و�ليي�ييصييادرة  �لبن�ك  حما�صبة  يف  عليها 
يف  �لقان�نين  �ملحا�صبن  وجمعيات  معاهد 

�لدول �ملتقدمة")خالد، 1987، �ش7(.
�ملحا�صبي  �ملعيار  �خييذ  كله  ذلييك  �جييل  وميين 
يف  باالإف�صاح  و�خلا�ش   )30( رقييم  �لييدويل 
�ملالية  و�مل�ؤ�ص�صات  للبن�ك  �ملالية  �لق��ئم 
�مل�صابهة �هتماما خا�صا من قبل جلنة �ملعايري 
و�لتعديل  تط�يره  ومت  �لدولية  �ملحا�صبية 
و�لذي   ،1998 عييام  �آخرها  ميير�ت  عييدة  عليه 
�عتمد يف معظم دول �لعامل وباالأخ�ش �لدول 
�لكرى �ملنبثقة منها جلنة �ملعايري �ملحا�صبية 
�لدولية كال�اليات �ملتحدة و�ليابان و�ململكة 
بهذ�  �اللتز�م  درجة  يف  �لتباين  مع  �ملتحدة، 
وباملقابل  ذلييك  �ص�ء  ويف  غييريه،  �أو  �ملعيار 
جاءت �لقاعدة �ملحا�صبية �لعر�قية رقم )10( 
�ملحا�صبية  �ملييعييايييري  جمل�ش  عيين  �ليي�ييصييادرة 
م��ص�ع  ليتناول  �لييعيير�ق،  يف  و�لييرقييابييييية 

�مل�صارف و�مل�ؤ�ص�صات �ملالية �مل�صابهة.
والن خلق بيئة ��صتثمارية �صليمة من جميع 
مميز�ته  �إحييدى  تك�ن  �أن  يتطلب  �جل��نب 
�ملحلية  �ملحا�صبية  �ملييعييايييري  ميي�ييصييايييرة  هييي 
�حلايل  م��ص�عنا  فييان  �لدولية  للمتطلبات 
�ملحا�صبية  �لييقيياعييدة  تييكيي�ن  �أن  �إىل  هيييدف 
�لعر�قية رقم )10( متكاملة من حيث �إمكانية 
�ملبتغاة  �الأهييد�ف  وحتقيق  �لعملي  �لتطبيق 
�لدويل  �لتط�ر  من ور�ئها من �جل م�صايرة 
وت�فري  �لييقيياعييدة،  مب��ص�ع  يتعلق  مييا  يف 

�إحدى �لع��مل �مل�صجعة على �ال�صتثمار.
وعند حتليل كل من معيار �ملحا�صبة �لدولية 

و�مل�ؤ�ص�صات  بامل�صارف  �ملتعلق  رقيييم-30- 
�لعربي،  �ملجمع  )جمعية  �مل�صابهة  �ملالية 
1999، �ش547-561(، و�لقاعدة �ملحا�صبية 
�ملالية،  �لرقابة  )دييي��ن  رقييم-10-  �لعر�قية 
حيث  من  �مل��ص�ع  بذ�ت  و�ملتعلقة   )1998
)�لفقر�ت  وحمت�ياته  وهدفه  �ملعيار  نطاق 
وهدفها  �ليييقييياعيييدة  نييطيياق  وكيييذليييك   )58-1
و�ملبادئ و�الأحكام �الأ�صا�صية ون�ش �لقاعدة 
من  تبعه  ومييا   )26-1( �لييفييقيير�ت  خييال  ميين 

ماحق ت��صلت هذه �لدر��صة �إىل �الأتي:
هي  �لييدويل  �ملحا�صبي  �ملعيار  فقر�ت  �إن   -1
للتطبيق  مائمة  وهي  دوليا،  م�حدة  ق��عد 
ودر��صة  تن�صيق  نتيجة  جيياءت  الأنها  دوليا، 

خمتلف بيئات �لتطبيق يف �لعامل. 
�لثاث�ن  �لدويل  �ملحا�صبي  �ملعيار  حدد   -2
وكيييذليييك حدد  لييبيي�ييش،  دون  بيي��ييصيي�ح  هييدفييه 
�ملالية  بالق��ئم  �ملتمثلة  ومتطلباته  نطاقه 
و�لك�ص�فات �مللحقة، وكذلك ه� حال �لقاعدة 

�ملحا�صبية �لعر�قية �لعا�صرة. 
ميي��فييقيية متاما  �ملييعيييييار  فييقيير�ت  جيييياءت   -3
وب�صكل  ومييتييطييلييبيياتييه،  ونييطيياقييه  الأهييييد�فييييه 
يجعل  متد�خل،  وغييري  وم�صنف  مت�صل�صل 
م�صاألة  عن  بعيدين  �ملعيار  هييذ�  م�صتخدمي 
ه�  وهيييذ�  ن�ص��صه،  تف�صري  يف  �الجييتييهيياد 
�أما  �لقاعدة،  فقر�ت  من  �لي�صري  �جلزء  حال 
متفرق  ب�صكل  �الأخرى فجاءت  فقر�تها  �غلب 
متد�خل يف ن�ش �لقاعدة �الأ�صلي وماحقها، 
�لقاعدة  م�صتخدم  جل�ء  �إمكانية  يجعل  مبا 
�لن�ص��ش،  تف�صري  يف  �الجييتييهيياد  ميي�ييصيياأليية 
يف  �ملتطلبات  على  �لعث�ر  عملية  ويجعله 
عدم  �إىل  ييي�ؤدي  مما  �صع�بة،  �أكييرث  �لقاعدة 

فاعلية �لقاعدة �أو �صعفها. 
يف  �لييي��ردة  �ملتطلبات  �ملعيار  يكرر  مل   -4
�ملييعييايييري �لييدولييييية �الأخيييييرى وخييا�ييصيية تلك 
�ملتعلقة باملتطلبات �لعامة لاإف�صاح �ل��جبة 
�القت�صادية،  �لقطاعات  جميع  على  �لتطبيق 
بل ركز على هدف �ملعيار �خلا�ش بامل�صارف 
ذلك  جند  مل  بينما  �ملماثلة،  �ملالية  و�ملن�صاآت 
�أكيييرث ميين ن�صف  �لييقيياعييدة، حيث جييياءت  يف 
هي  �أو  �لييقيياعييدة  نف�ش  يف  مييكييررة  فقر�تها 
عبارة عن متطلبات عامة و�ردة يف �لق��عد 

�الأخرى. 
لي�صت  هييي  �لييقيياعييدة  فييقيير�ت  ميين  �لعديد   -5
لي�صت  هييي  �أي  وجيي�دهييا،  الأهييييد�ف  حمققة 
متطلبات �إف�صاح، و�إمنا هي فرو�ش ومبادئ 
مك�نات  متثل  حما�صبية  وتعاريف  و�أ�ص�ش 
�مللزمة  �ملحا�صبة،  لعلم  �ملفاهيمي  �الإطيييار 
�لقطاعات �القت�صادية ولي�ش  لكافة  �لتطبيق 
�مل�صارف فح�صب. و�لبع�ش �الآخر هي عبارة 
�إف�صاح  متطلبات  �أو  مالية،  حتليات  عيين 

لي�صت خا�صة بامل�صارف. 
�لدويل  للتط�ر  م��كبة  �لقاعدة  جيياءت   -6
مييتييمييثييا بيياملييعيييييار �ليييييدويل �لييثيياثيين يف ما 
�ل�صيا�صات  عيين  �الإفيي�ييصيياح  متطلبات  يخ�ش 
و�الرتباطات  �لطارئة  و�الأميي�ر  �ملحا�صبية، 
وخ�صائر  �مليز�نية،  خييارج  �لبن�د  فيها  مبا 
�ملره�نة  و�الأ�ييصيي�ل  و�ل�صلفيات،  �لقرو�ش 
�الأطر�ف  معامات  عن  و�الإف�صاح  ك�صمان، 

ذ�ت �لعاقة. 
بع�ش  م��كبة  �لعر�قية  �لقاعدة  جيياءت   -7
ولكن  �ليييدويل،  �ملحا�صبي  للمعيار  �ل�صيء 
حتديد  دون  من  �ملطل�ب  �الإف�صاح  ن�ع  يف 

باالإف�صاح  تييعييلييق  مييا  يف  لييبيينيي�ده،  مف�صل 
يف �مليييييز�نييييية �لييعييميي�مييييية، و�الإفييي�يييصييياح عن 

��صتحقاقات �الأ�ص�ل و�اللتز�مات. 
8- هناك جزء ي�صري جد� من فقر�ت �لقاعدة 
�ملعيار  �صمن  يييرد  مل  �لعر�قية  �ملحا�صبية 
�ليييييدويل، ولييكيينييه جييياء مييتييائييمييا مييع �أهيييد�ف 
مفرد�ت  �حييد  �لفقر�ت،  هييذه  وميين  �لقاعدة، 
�مليز�نية  فييقيير�ت  وبييعيي�ييش  �ليييدخيييل،  قييائييميية 
�لييعييميي�مييييية، و�حييييد ميييفيييرد�ت �جلييهييات ذ�ت 

�لعاقة، وفقرة �لدعاوى �لق�صائية. 
�ملتطلبات  �لعر�قية  �لييقيياعييدة  ت�صاير  9-مل 
�لدولية لاإف�صاح يف �لق��ئم �ملالية للم�صارف 
و�ملن�صاآت �ملالية �ملماثلة، حيث مل حتت� على 
بقائمة  تتعلق  لاإف�صاح  جد�  مهمة  متطلبات 
�الأ�ص�ل  تركيز�ت  عيين  و�الإفيي�ييصيياح  �لييدخييل، 
و�اللتز�مات، و�الإف�صاح عن �ملخاطر �لبنكية 

�لعامة، و�الإف�صاح عن ن�صاطات �الأمانة. 
�إن  �لييقيي�ل  ن�صتطيع  تييقييدم  مييا  خيييال  ومييين 
�إىل  �ل�صيء  بع�ش  حتتاج  �ملحلية  �ملعايري 
مما  �لدولية  �ملعايري  لت��فق  ترتيب  �إعييادة 
ي�صاعد على قب�لها دوليا وما لذلك من تاأثري 
يتعلق  ما  ويف  �ال�صتثمارية،  �لقر�ر�ت  على 
بالقاعدة �ملحا�صبية �لعر�قية �ل�صاد�صة ينبغي 
�ملتطلبات  مييع  يتما�صى  ب�صكل  تيي�ييصيياغ  �أن 
بامل�صارف  �خليييا�يييش  ليياإفيي�ييصيياح  �ليييدولييييييية 
و�ملن�صاآت �ملالية �ملماثلة ب�صكل تام من خال، 
�إعادة ترتيب فقر�ت �لقاعدة ب�صكل مت�صل�صل 
وم�صنف، و�لتخل�ش من �لبن�د �لتي ال متثل 
متطلبات  من  و�لتخل�ش  �إف�صاح،  متطلبات 
�لقاعدة،  نف�ش  �ل��ردة يف  �ملكررة  �الإف�صاح 
�أو تلك �لتي متثل متطلبات عامة لي�صت خا�صة 
�ملحا�صبية  �لق��عد  يف  وجيياءت  بامل�صارف 
�لتي  �لفقر�ت  �الأخرى �خلا�صة بها، وتدعيم 
للمتطلبات  �ليي�ييصيييء  بع�ش  ميي��كييبيية  جييياءت 
�لدولية، و��صتحد�ث �لفقر�ت �لتي مل ترد �أية 
�إ�صارة عنها يف �لقاعدة، وتف�صيل �ملتطلبات 

�لتي جاءت مب�صت�ى عام.
�مل�صادر �ملعتمدة يف �لبحث

و�لن�صر،  و�لدر��صات  �لبح�ث  �إد�رة   -1
�ملعهد  جملة  �مل�صارف،  يف  �لتغيري  قيي�ى 
للدر��صات �ملالية و�مل�صرفية، �ملجلد �الأول، 
�لعدد �لثاين، �ل�صنة �الأوىل، عمان، �الأردن، 

.1993
2-خالد �أمن عبد �لله، �لعمليات �مل�صرفية 
�لطرق �ملحا�صبية �حلديثة، �حتاد �مل�صارف 

�لعربية، بريوت، لبنان، 1987.
معايري  �ل�صمري،  معي�ف  حامد  عيد   -3
�ملييير�جيييعييية �ليييدولييييييية ومييييييدى �إمييكييانييييية 
�ملهنية  �ملمار�صة  تنظيم  يف  ��صتخد�مها 
معهد  مطابع  �ل�صع�دية،  �لعربية  باململكة 
للبح�ث،  �لعامة  �الإد�رة  �لعامة،  �الإد�رة 

�ل�صع�دية، 1994.
ق��عد  �لدولية،  �ملحا�صبة  ق��عد  4- جلنة 
�الأوىل، ترجمة  �لطبعة  �لدولية،  �ملحا�صبة 
�لدكت�ر ع�صام مرعي، د�ر �لعلم للماين، 

بريوت، لبنان، 1987.
للمحا�صبن  �لييعييربييي  �ملييجييمييع  5-جييمييعييييية 
�لدولية،  �ملحا�صبية  �ملعايري  �لقان�نين، 

�صركة مطابع �خلط، عمان، 1999.
�لق��عد  �مليييالييييييية،  �ليييرقيييابييية  دييييييي��ن   -6
جمل�ش  م�صتند�ت  �لعر�قية،  �ملحا�صبية 

�ملعايري �ملحا�صبية و�لرقابية، 1998.

المعايير المحاسبية الدولية للمصارف ومدى توافقها 
مع مثيالتها العراقية

فيصل زماط حسن السليم
إن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية يضفي 
على القوائم المالية المنشورة وغير المنشورة 
مة، ويجعلها تعكس  المزيد من الثقة والمالء
بدرجة دقيقة جدا األحداث االقتصادية بما 

ال يدع لدى مستخدمي هذه القوائم على 
اختالف أطيافهم تساؤالت جوهرية حول 
محتواها، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات 
استثمارية على المستوى المحلي والدولي 

وخاصة في ما يتعلق بالمصارف والمنشآت 
المالية، بكونها قطاعا استثماريا، أو نتيجة 

اعتماد كافة القطاعات االقتصادية على 
المصارف والمنشآت المالية. 
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دون  ميين  يتحقق  �أن  ميكن  ال  �الأمييير  وهييذ� 
�إتباع �صيا�صة خارجية مفادها �النفتاح على 
�ل�صيا�صة  هييذه  فمثل  �لعامل.  دول  خمتلف 
بيئة  �ملائمة-  �لبيئة  بتهيئة  كفيلة  تك�ن 

م�صاملة- ل�صيا�صة �قت�صادية ناجحة. 
وهيييييذ� ميييا جييعييل �ليينييظييام �ليي�ييصيييييا�ييصييي يف 
�لنظريات  ميين  �لكثري  عيين  يتخلى  �ل�صن 
�القت�صادية �لقدمية �لتي كانت �صائدة قبل 
عام 1978 ويف مقدمتها نظريات �القت�صاد 
�لد�خلية  �ل�صيا�صة  تغيري  مع  �ل�صي�عية 
بيئة  خلق  �أجييل  من  �لبلد  لهذ�  و�خلارجية 
�صليمة و�صحيحة لتحقيق طفرة �قت�صادية 

كبرية. 
فييالييتييجييربيية �ليي�ييصييييينييييية كييانييت قييائييميية على 
�أجل  ميين  حييذر  �لييعييامل دون  �النييفييتيياح على 
جييلييب �ال�ييصييتييثييمييار�ت و�كييتيي�ييصيياب �خلييرة 
�لب�صائع  �أمييام  �لعاملية  �الأ�ييصيي��ق  و�نفتاح 
�ل�صينية، وكان هذ� �النفتاح وهذ� �لت�جه 
�لذي  �مل�صب�ق  غري  �لنم�  يف  رئي�صا  �صببا 

�أ�صبح يخط� بها �قت�صاد �ل�صن.
�أن  وهي  �إغفالها  ي�صعب  حقيقة  هناك  فاإن 
تلك �لدولة مل تنجح فقط يف �صياغة من�ذج 
�أزمات  مع  �لتعاي�ش  على  قييادر  �قت�صادي 
يف  جنحت  بل  �لعاملي  �القت�صاد  و�أوجيياع 
�إر�صاء منظ�مة �قت�صادية لها خ�ص��صيتها 
�لرك�د  مل�جات  معاك�ش  �جتيياه  يف  ت�صري 
و�ل�هن �القت�صادي �إقليميا وعامليًا وباتت 
يف  بها  ي�صتهان  ال  �قت�صادية  ق�ى  بالتايل 

�الألفية �لثالثة.
من�ذج  �إن  �لق�ل  ميكن  �الأرقيييام  لغة  وميين 
من  �صل�صلة  نتاج  هيي�  �ل�صيني  �القت�صاد 
�الأزميييات  رغييم  �لييعييام  �الأد�ء  �لييطييفيير�ت يف 
خال  �أجييمييع  �لييعييامل  بييهييا  ��صت�صعر  �لييتييي 
�لرك�د  حاالت  من  بدءً�  �لت�صعينيات  حقبة 
وحمنة  �ملتحدة  �ليي�اليييات  يف  �القت�صادي 
ومرورً�   1997 عام  يف  �الآ�صي�ية  �لنم�ر 
حتى بحاالت �ل�باء �لتي كان لها تد�عياتها 
على �القت�صاد �لعاملي �أبرزها وباء �صار�ش 
�لذي ظهر يف �ل�صن عام 2003 وم�جات 
�لعامل وتد�عيات  �لتي �جتاحت  �الأنفل�نز� 

�الأزمة �القت�صادية �لعاملية.
وبالتاأكيد فاإن هنالك عدة ع��مل ترر �لثقة 
�لر�هنة ب�صاأن طبيعة �الأد�ء �لعام لاقت�صاد 
�ل�صيني على �ملدى �لق�صري، �أبرزها معدالت 
�لنم� �جليدة الأرباح �ل�صركات وم�صت�يات 
�الأمر  �الإقيير��ييش  حجم  يف  �ملرتفعة  �لنم� 
��صتمر�ر  كييبييرية  بيي�ييصيي�رة  ي�صمن  �ليييذي 
ن�صبة  ت�صل  �لتي  �ال�صتثمار�ت  حركة  ق�ة 
م�صاهمتها يف دعم عجلة �لنم� �القت�صادي 

�إىل ح��يل %50.
�ل�صينية  �ليي�ييصييادر�ت  فييياإن  ذلييك  وبييجييانييب 
رغم  فائقة  تناف�صية  بقدرة  حتظى  ماز�لت 
�لتي  و�ليييزييييادة  �الإنييتيياج  تكاليف  �رتييفيياع 
�لدوالر  �أمييام  �لي��ن  �صرف  �صعر  ي�صهدها 
منذ  �لفرتة  خال   %10 بنح�  تقدر  و�لتي 

عام 2005 وحتى �الآن.
وميكن �لق�ل �أن تنامي �لطلب يف �الأ�ص��ق 
تع�ي�ش  يف  �صي�صهم  بيياليي�ييصيين  �ملييحييلييييية 
�ملنتجات �ل�صينية �خل�صائر �لتي قد تنجم 
يف حال تر�جع حركة �ال�صتهاك باالأ�ص��ق 
�صيك�ن  �ل�صن  �أ�ييصيي��ق  �نتعا�ش  �أن  كما 
�القت�صاد  و�أن  خا�صة  دعييم،  عامل  مبثابة 
ما  مرحلة  يف  مهيئًا  ي�صبح  قييد  �ل�صيني 
�أ�صا�صية  ملز�حمة �القت�صاد �الأمريكي كق�ة 
��صتمر�ر  مع  خا�صة  �لعاملي  للنم�  حمركة 

لاأ�ص��ق  �ل�صينية  �ال�ييصييتييثييمييار�ت  تييدفييق 
�خلارجية.

ومن هنا فاإنه ميكن �عتبار �ل�صن من�ذجا 
فماز�لت  �لعاملي،  لاقت�صاد  بالن�صبة  فريد� 
نا�صئ  �أو  نامي  �قت�صاد  ذ�ت  دوليية  �ل�صن 
وثقله  بحجمه  �ل�صيني  �القت�صاد  �أن  غري 
ذلك  بيياأن  لاآخرين  �صع�ر�  يعطي  �حلييايل 

�لبلد �أ�صبح له تاأثري كق�ى عظمى.
�ل�صن  يف  �القت�صادي  �لفكر  و�ن  خا�صة 
عر  ورئي�صية  مهمة  �أوليي�يييات  على  قائم 
يتم  بحيث  �لتنمية  �أولييي�ييييات  يف  �لنظر 
فالبحث  �ل�صناعة  �لزر�عة ثم  �لرتكيز على 
حقق  مييا  �ليييدفييياع،وهيييذ�  و�أخيييييريً�  �لعلمي 
لل�صن طفرة كبرية يف �قت�صادها ومكانتها 

�لدولية ب�ص�رة عامة.
جد�  كبرية  ت�صهيات  قدمت  و�أنها  خا�صة 
�لر�ص�م  تخفي�ش  عر  �خلارجية  للتجارة 
�إىل  لان�صمام  �لدوؤوب  و�ل�صعي  �لكمركية 
عر  �لييدولييييية  و�لتجارية  �ملالية  �لهيئات 

�لنقد  �صندوق  م�ؤ�ص�صات  �إىل  �ن�صمامها 
�ليييدويل و�لييبيينييك �ليييدويل وهيييذ� مييا منحها 
قرو�صا كثرية وكبرية �صخرت جميعها يف 

�إن�صاء مق�مات �القت�صاد �ل�صيني.
�لقطاعات  جميع  حققت  فقد  ذلك  وبجانب 
 39 عددها  و�لبالغ  �ل�صن  يف  �ل�صناعية 
تلك  �صجلت  حيث  �لعام  هذ�  �أرباحًا  قطاعًا 
بلغ  �أربيياحييهييا  يف  �صن�يًا  منيي�ً�  �لقطاعات 
جد�  جيدة  ن�صبة  وهي   %37 �ملت��صط  يف 
�غلب  عا�صتها  �لتي  �لرك�د  حلالة  بالقيا�ش 

دول �لعامل.
طريق  �صلكت  قد  �ل�صن  بيياأن  جند  هنا  من 
�القت�صادي  نظامها  �إ�ييصيياح  يف  �لييتييدرج 
م�صتثمرة كل �لفر�ش �ملتاحة �أمامها، وهذ� 
�الإ�صاح �القت�صادي �صبقه �إ�صاح �صيا�صي 
كبري و�نفتاح د�خلي وخارجي كان له دور 
�أمييام  �لعاملية  �الأ�ييصيي��ق  �نييفييتيياح  يف  كبري 

�لتجارة �ل�صينية.
و�لتجربة �ل�صينية متنحنا نحن يف �لعر�ق 

روؤى ينبغي �أن ال نتجاهلها خا�صة و�إننا يف 
�الآليات  عر  عر�قي  �قت�صاد  لبناء  طريقنا 
ذ�تها �لتي �تبعت يف �ل�صن �أو ماليزيا �أو 
جتربتنا  جناح  مق�مات  ت�فر  مع  �ليابان، 
�ل�صيا�صية  �الأجيييي��ء  لها  تيي�فييرت  ليي�  فيما 
�لعر�ق  و�ن  خا�صة  و�ل�صحيحة،  �ل�صليمة 
بات �الآن بلد� منفتحا على �الأ�ص��ق �لعاملية 
ك�صندوق  �لدولية  �القت�صادية  و�ملنظمات 
�لتجارة  ومنظمة  �لدولين  و�لبنك  �لنقد 
�لعاملية، وبياإماكننا ت�صخري �مل��رد �لب�صرية 
�ص��ء  �ملالية  و�مل��رد  �لعر�قية  و�لكفاء�ت 
�لقادمة  �أو  �لنفطية  �ملتحققة من �صادر�تنا 
عر قرو�ش دولية ومنح �أو ��صتثمار�ت يف 
حتقيق �أر�صية �صلبة لبناء �قت�صاد ق�ي من 
لل�صعب من جهة،  �لرفاهية  �أن يحقق  �صاأنه 
ومن جهة ثانية يدمي عجلة �لتنمية يف هذ� 
�لبلد �لذي تت�فر فيه مق�مات جناح جتربة 
�لعامل  جتارة  غر�ر  على  عر�قية  �قت�صادية 

�ملتقدمة.

االقتصاد الصيني والتحول الكبير

إيمان محسن جاسم

كانت الصين تعد من الدول الفقيرة 
حتى نهاية عقد الستينيات من القرن 
الماضي، إال أنها استطاعت من خالل 
إتباع سياسات اقتصادية ناجحة أن 
تحتل مرتبة متقدمة ضمن ترتيب 

الدول الصناعية المتقدمة على 
المستوى العالمي.ويرجع هذا كله 

للنهضة التي اتبعتها القيادة الصينية 
عام 1978 أي مرحلة ما بعد ماو 

تسي تونغ خاصة وان القيادة الصينية 
بزعامة دينج شياو بينج التي استلمت 

الحكم عام 1978 أدركت أن 
النهوض بالصين يتطلب أوال النهوض 

باالقتصاد الصيني. 
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ـــا( ـــي ـــم ـــى )رس ـــه ـــت الــــكــــســــاد قـــــد ان
ترجمة/ المدى االقتصادي

�صهر  يف  ر�صميا  �القت�صادي  �لك�صاد  �نتهى  لقد 
حزير�ن عام 2009 وذلك طبقا ملا جاء من �للجنة 
�القت�صادية  لاأبحاث  �ل�طني  للمكتب  �لتجارية 

وه� �حلاكم �لر�صمي الإ�صد�ر هذه �لت��ريخ.
وكييمييا تيي�قييع �لييعييديييد ميين �القييتيي�ييصييادييين فييياأن هذ� 
�أدى  �ليييذي  �ل�صبب  هيي�  �ملعلن  �لر�صمي  �لييتيياريييخ 
�لك�صاد �القت�صادي �الأط�ل منذ  �أن يك�ن هذ�  �إىل 
يف  �لرك�د  هذ�  بد�أ  حيث  �لثانية.  �لعاملية  �حلرب 
�صهر �يل�ل/�صبتمر يف عام 2007 ود�م ما مدته 

18 �صهر�.
�لك�صاد  �القت�صادي  �لك�صاد  هييذ�  يعد  �الآن  حتى 
�القت�صادي �الأط�ل من بعد �لك�صادين �لذي ح�صل 
كل  د�م  و�لييذي  و2/1981   5/1973 يف  �حدهما 

منهما 16 �صهر�.
بينما ي�ؤكد �العان �جلديد عن تاريخ نهاية �لك�صاد 
ما ي�صك به �لعديد من �لنا�ش حيث �إن �لك�صاد �لذي 
ح�صل يف 9/2007 ه� �لك�صاد �الق�ى منذ �لك�صاد 

�لكبري وذلك مبعيار فقد�ن �ل�ظائف على �القل.
تعتمد ت��ريخ �لك�صاد و�النتعا�ش �القت�صادي على 
م�ؤ�صر�ت �قت�صادية خمتلفة مبا فيها �لناجت �ملحلي 
�ل�صناعي  و�الإنييتيياج  و�لبطالة  و�لدخل  �الجمايل 

ومبيعات �جلملة و�لتجزئة.
حت�ل  عن  تعلن  �ن  �للجنة  تلك  تنتظر  ما  وعييادة 
وق�ع  مع  حتى  �الأح�صن  �ىل  �القت�صادي  �ل��صع 
�لبيانات  ميين  �صل�صلة  �ىل  ت�صتند  الأنييهييا  �لك�صاد 
�إىل  مييل  �القت�صاد  �أن  تيي�ؤكييد  �لتي  �القت�صادية 

منحى جديد.

وياأخذ �ملكتب بعن �العتبار بان �لك�صاد �القت�صادي 
تعريفا يعني �لفرتة �لتي ي�صل فيها �القت�صاد �إىل 
�أدنى م�صت�ياته �لتي ي�صل �ليها ولي�ش �لع�دة �ىل 

�صابق ن�صاطه.
"وفيما يخ�ش حتديد ظه�ر ذلك يف �صهر حزير�ن 
�أن  �إىل  تخل�ش  مل  �للجنة  فييياأن   2009 عيييام  ميين 
��صبحت  قد  �ل�صهر  ذلك  منذ  �القت�صادية  �لظروف 
�لعمل  �ىل  رجيييع  قييد  �القييتيي�ييصيياد  �ن  �و  �يييجييابييييية 
بطاقته �لطبيعية لكن بدال من ذلك حددت �للجنة �ن 
�لك�صاد �القت�صادي قد �نتهى و�النتعا�ش قد بد�أ يف 

ذلك �ل�صهر"هذ� ما قاله �ملكتب.
وقامت �للجنة باالجتماع م�صبقا يف �صهر ني�صان/
�بريل لتحدد فيما ل� �نه ميكن �عان نهاية �لك�صاد 
مقنعة.  غري  تييز�ل  ال  �لبيانات  �ن  قييررو�  �نهم  �ال 
ومنذ ذلك �ل�قت فاأن مكتب �لتحليات �القت�صادية 
�الإنتاج  ومن�  للدخل  منقحة  �إح�صائيات  �أطلق  قد 
هذه  ��ييصييافيية  �ن  حيث  �ملا�صية  �ليي�ييصيينيي��ت  خييال 
نح�  �للجنة  دفييع  يف  �صاعد  �جلييديييدة  �ملعل�مات 

�إف�صاح نقطة �لتح�ل.
�أعطانا �ص�رة نهائية ملا حدث يف عام  "ذلك �الأمر 
وه�  غييي�ردون  جييي  روبيييرت  قاله  مييا  2009"هذ� 
ع�ص� يف �للجنة وملا يزيد عن ثاثن عاما و�أ�صتاذ 
ن�رث�ي�صرتن."و�ص�ال  جامعة  يف  �قييتيي�ييصييادي 
على  �حل�ص�ل  ب�صدد  ل�صنا  فاأننا  �لنقطة  هذه  عند 
معل�مات جديدة لدر��صة �مل�صاألة حتى �صهر مت�ز 
كنا  �ن  �نه  �أدركنا  ذلك  �لعام2011ومن  من  ي�لي� 
على �لطريق للقيام ب�صيء ما فيجب علينا �لقيام به 

يف �ل�قت �لر�هن".
�لتي  �مل�ؤ�صر�ت  جميع  �ن  غيي�ردون  �ال�صتاذ  وقال 

نظرت �ليها �للجنة كانت يف �ل�قت ذ�ته يف �دنى 
م�صت�ياتها يف �صهر حزير�ن عام 2009 �الأمر �لذي 
نقطة  يك�ن  الأن  �صها  �ختيار�  �ل�صهر  ذلييك  جعل 

حت�ل ر�صمية.
ن�صبة  هيي�  �الجتييياه  لهذ�  �الأ�صا�صي  �لت�قع  وكييان 
بعد  م�صت�ياتها  �دنييى  �ىل  و�صلت  و�لتي  �لعمل 
�الول/دي�صمر  كان�ن  �صهر  يف  ��صهر  �صتة  م�صي 
�لعديد �ىل  �لبطء هذه قادت  عام 2009. �ن فرتة 
فرتة"تعاف  هي  �حلالية  �لفرتة  �ن  �ىل  �ال�ييصييارة 
تق�ل  �لييتييي  �الآر�ء  كييذلييك  عييزز  �لبطالة"وقد  ميين   ٍ
دور�  يلعب  �أن  يجب  �ل�صعيف  �لعمل  �ص�ق  �ن 
�لك�صاد  ونهايات  بد�يات  ت��ريخ  حتديد  يف  �كر 
فرتة  �ن  �إىل  غيي�ردون  �ل�صيد  و�أ�صار  �القت�صادي. 
�لييبييطء �لييتييي ميير بها �القييتيي�ييصيياد بيين �لييتييحيي�ل يف 
�لناجت �ملحلي �الإجمايل و�لتح�ل يف �ص�ق �لعمل 
كان حتى �أ�ص��أ من �ملدة �لتي عقبت �لك�صاد يف عام 
��صتمرت  �الأحيييد�ث  من  �جلييزء  هييذ�  "ويف   .2001
�لبطالة باالزدياد وعلى مدى 19 �صهر� بعد  ن�صبة 
�نح�صار �النتاج"و�أ�صاف قائا"وعلى �ية حال من 
�الح��ل كان ذلك �لت�قيت �ملعلن �صعيفا جد� هذه 
�لبطالة يف �خلانة  �ملرة وذلك ب�صبب و�صع ن�صبة 

�الأهم فيما يخ�ش �إ�صد�ر �لت��ريخ".
 وقييييييال كيييذليييك:ليييقيييد كيييييان حيييجيييم �خلييي�يييصيييائييير يف 
يف  ح�صل  �لييذي  �لرك�د  يف  �ص�ء�  �كرث  �ل�ظائف 

 .2007_9
�الأول/ كييانيي�ن  �صهر  بيين  �ملح�ص�رة  �مليييدة  ويف 
فيياأن   2009 حييزييير�ن  �صهر  �ىل  دييي�ييصييميير2007 
�كرث  بلغت  ن�صبة  خ�صر  قييد  �المييريييكييي  �القت�صاد 
�لزر�عية  غري  �لعمل  فر�ش  من  باملئة  خم�صة  من 

بينما خ�صر �القت�صاد �كرث من �صتة باملئة من تلك 
�ل�ظائف خال �صهر كان�ن �الول/دي�صمر 2009 

وه� �ل�صهر �لذي �نخف�صت فيه ن�صبة �لعمالة.
من  �لعديد  قا�صتها  �لتي  �لبطالة  ن�صبة  حيث  ومن 
�العتبار  بعن  تاأخذ  و�لتي  �حلك�مية  �مل�ص�حات 
ن�صبة  فاأن  �لعمل  عن  فعليا  يبحث�ن  �لذين  �لنا�ش 
�صهر  يف   10.1 �ىل  ميي�ؤخيير�  �رتفعت  قييد  �لبطالة 

�كت�بر/ت�صرين �الول.
من  �على  م�صت�ى  �ىل  �لبطالة  ن�صبة  وو�صلت   
حيث   1982 عام  يف  وذلييك  �آنفا  �ملذك�ر  �مل�صت�ى 

و�صلت �ىل 10.8 باملئة.
�لعاملة بدت خمتلفة جد� يف  �لق�ة  �أن تركيبة  �إال 
وكان  �أكييرث  �لرتكيبة  تلك  كانت  فلقد  �لثمانينيات 
ن�صب �لبطالة متيل �ىل �ن تك�ن �كرث �رتفاعا بن 

�ل�صباب.
وعاوة على ذلك فاأن �لقيام باإح�صاء �لبطالة و�لتي 
ياأخذ بعن �العتبار �لنا�ش �لذين يعمل�ن جلزء من 
كامل  بييدو�م  �لعمل  يريدون  �نهم  حن  يف  �ل�قت 
�لعمل  عن  �لبحث  عن  تخل��  �لذين  �لنا�ش  وكذلك 
متاما يظهر �ن ن�صبة �لبطالة هذه �ملرة ��ص��أ بكثري 
من �ي ن�صبة كانت عليها يف �ي من فرت�ت �لك�صاد 

�لتي ح�صلت بعد �حلرب.
�الإنتاج  تر�جع  على  �لت�صخم  تاأثري  حيث  من  �ما 
�حلرب  منذ  ق�ص�ة  �ال�صد  ه�  �الخييري  �لرك�د  فيياأن 
�لييعيياملييييية �لييثييانييييية وذلييييك طييبييقييا ملييا قييالييه روبيييريت 
جامعة  يف  �القييتيي�ييصيياد  يف  ��ييصييتيياذ  وهييي�  هيييال  �ي 
يق�ل  �للجنة.لكن  ورئي�ش  �مريكا  يف  �صتاندف�رد 
�صيك�ن  �الف�صل  �ملقيا�ش  �ن  �القت�صادين  بع�ش 
بنم�  مييقييارنيية  �النييتيياج  �صينخف�ش  مييدى  �ي  �ىل 

�القت�صاد"�لطبيعي".
ويق�ل �ل�صيد غ�ردون باأنه ال يعتقد باأن �القت�صاد 
بذ�تها  �للجنة  �ن  مزدوج"حيث  نح�"رك�د  متجه 
لي�صت م�صغ�لة بالتخمينات و�لتنب�ؤ�ت الأن نزعات 
�القت�صاد ال يز�ل  �ن  �لدخل و�ل�ظائف ت�صري �ىل 

بطيئا �ال �نه من �ملحتمل �صيتجه نح� �ل�صع�د.
يف  ح�صل  �لذي  �لهب�ط  منذ  �ل�صعيف  �لنم�  لكن 
نح�  وعييلييى  مقلقا  ييييز�ل  ال   2009 حييزييير�ن  �صهر 
�لذي  و�لعميق  �لييقيي�ي  �لك�صاد  �ن  حيث  مييفييرط. 
يف  كبرية  ع�دة  تبعته  قد  �لثمانينيات  يف  ح�صل 
بالكاد  فاأنه  �حلايل  �القت�صادي  �لتعايف  �أما  �لنم� 

مي�صي متثاقا.
من  كييل  هيي�  �لييركيي�د  هييذ�  يف  حقا  فريد  هيي�  "ما 
�القت�صادي"هذ�  �لتعايف  وبييطء  �لبطالة  ن�صبة 
يحدث  مل  �الأمييير  م�صيفا:"ذلك  غيييي�ردون  قييالييه  مييا 
حادة  ك�صاد  بييفييرت�ت  �صابقا  مييررنييا  فلقد  م�صبقا 
وذلك  ق�ية  �قت�صادي  ن�صاط  فييرت�ت  غالبا  تتبعها 
�لت�صعينيات  يف  مييررنييا  ولييقييد  �لثمانينيات.  يف 
ويف 2001 بفرت�ت تعايف �قت�صادي بطيئة �إال �أن 
فرت�ت �لرك�د تلك كانت خفيفة �الأثر لذ� مل يك�ن 

لبطء �لتعايف تاأثري كبري�".
ويعتقد �لروفي�ص�ر غ�ردون �ن �القت�صاد يحتاج 
وبن�صبة  ط�يلة  فييرتة  �إىل  ميتد  �إنتاجي  من�  �ىل 

2.5 باملئة ليحافظ على ن�صبة �لبطالة.
يف   1.6 تبلغ  و�لتي  �ل�صن�ية  �لنم�  ن�صبة  �ن  �ال 
�لتي  �لت�قعات  وكذلك  �ل�صنة  هييذه  �لثاين  �لربع 
من  بكثري  �أف�صل  يك�ن  لن  �لثالث  �لربع  �إن  تق�ل 
هذ� �لربع ت�صري �إىل �أن ن�صبة �لبطالة �صرتتفع تكرث 

يف �ل�صه�ر �لقادمة. هذ� ما قاله �ل�صيد غ�ردون.

ترجمة/ عادل العامل
] ُترى، هل عا�صت �أملانيا حقًا جتربة �لت��صع �ل�صناعي �ل�صريع 
�لتاأليف  حق�ق  قان�ن  لغياب  نتيجًة  ع�صر  �لتا�صع  �لقرن  يف 
و�لن�صر؟ حيث ي�ؤكد م�ؤرخ �أملاين �أن �لتكاثر �لهائل يف �لكتب، 
�لبلد  لعظمة  �الأ�صا�ش  �لذي و�صع  �ملعرفة،ه�  �ّت�صاع  وبالتايل 

�ل�صناعية[.
و�أ�صيب  �لقر�ءة،  �صاغل  عليه  ��صتح�ذ  وقد  كله  �لبلد  بد�أ  لقد 
للعادة  خييافييًا  �لييكييتييب،  بيياعيية  حتى  بالكتب،  �ملييفيياجييئ  بيياليي�لييع 
ُيعلن  الأن  مينزل  ولفغانغ  �الأدبي  بالناقد  عام 1836  و�أدى يف 
�الأملان"�صعبًا من �ل�صعر�ء و�ملفكرين"، كما يق�ل قر�نك ثادي�ز 

يف مقاله هذ�.
وُي��صح �مل�ؤرخ �القت�صادي �أيكهارد ه�فرن، 44 عامًا، باأن"تلك 
�لعبارة �ل�صهرية قد �أُ�صيء فهمها متامًا. فهي ال ت�صري �إىل عظماء 
�الأدب مثل غ�ته و�صيلر، و�إمنا �إىل حقيقة �أن كتلة ال نظري لها 
بحث  وقييد  �أملانيا".  يف  �إنتاجها  يجري  كييان  �لييقيير�ءة  مييادة  من 
ه�فرن تلك �لذروة �ملبكرة للمادة �ملطب�عة يف �أملانيا وت��صل 
�إىل ��صتنتاج مده�ش. فخافًا الإنكلرت� وفرن�صا �ملجاورتن، مّرت 

�أملانيا بانفجار ال نظري له يف �ملعرفة يف �لقرن �لتا�صع ع�صر.
وكيييان �مليي�ؤلييفيي�ن �الأمليييان خييال هييذه �لييفييرتة يكتب�ن ميين دون 
ت�قف، فقد ظهر 14000مطب�ع جديد تقريبًا يف �صنة و�حدة 
عام 1843. وقيا�صًا يف مقابل �أعد�د �ل�صكان يف حينه، فاإن هذ� 
ي�صل تقريبًا �إىل م�صت�ى �لي�م، ومع �أن �لرو�يات كانت ُتن�صر 

�أي�صًا، فاإن غالبية �الأعمال �مل�ؤلفة كانت بح�ثًا �أكادميية. 
�لنه�صة  لع�صر  ف�فقًا  جييدً�،  خمتلفًا  �إنكلرت�  يف  �ل��صع  وكييان 
بريطانيا  يف  بائ�صًا  تقدمًا  �إال  نييرى  ال  �لييرجيي��زي،  و�لتحرر 

�لعظمى، كما يذكر ه�فرن. 
�صن�يًا  كان يظهر  فقط  فاإن 1000 مطب�ع جديد  �ل��قع،  ويف 
يف �نكلرت� �آنذ�ك يي �أقل ع�صر مر�ت مما كان يظهر يف �أملانيا يي ومل 
يكن هذ� من دون ع��قب، حيث يعتقد ه�فرن باأن �ص�ق �لكتب 
�ل�صعيفة تاريخيًا هي �لتي جعلت �إنكلرت�، �لق�ة �لك�ل�نيالية، 
�أملانيا  دولة  بها  حلقت  بينما  قرن،  مدة  خال  �صد�رتها  ت�صّيع 
متط�رة  �صناعية  �أمييية  لت�صبح  �صريعًا،  �ملتخلفة  �لييزر�عييييية 

بامل�صت�ى نف�صه يف عام 1900.

ت�صبب  �أنه  ه�فرن  يرى  �لذي  �لعامل  ه�  �أكرث  ُيجفل  ما  �أن  بل 
�أن قان�ن حق�ق �لتاأليف و�لن�صر،  يف هذ� �لتط�ر، ففي ر�أيه، 
�مل�ؤ�ص�ش مبكرً� يف بريطانيا �لعظمى يف عام 1710، ولي�ش �أي 

�صيٍء �ص��ه ه� �لذي �صّل عامل �ملعرفة يف �ململكة �ملتحدة.
ل�قٍت  و�لن�صر  �لتاأليف  حق�ق  فكرة  تزعجها  فلم  �أملانيا،  �أمييا 
�أدخلت  قد  �آنذ�ك،  �أملانيا  واليات  �أكر  برو�صيا،  وكانت  ط�يل. 
�نق�صام  لكن   ،1837 عييام  يف  و�لن�صر  �لتاأليف  حق�ق  قان�ن 
غري  من  �أن  يعني  كييان  �صغرية  واليييات  �إىل  �ملت���صل  �أملانيا 

�ملمكن فر�ش �لقان�ن على �متد�د �الإمر�ط�رية �إال بالكاد.
�لذي  �الأول  �الأكيييادمييييي  �لعمل  يعد  �جلييياّد  هيي�فييرن  بحث  �إن 
فرتة  �متد�د  على  و�لن�صر  �لتاأليف  حق�ق  تيياأثييري�ت  يف  يدقق 
مبا�صرة  مقارنة  على  م�صتند  وهيي�  �لييزميين  ميين  ن�صبيًا  ط�يلة 
�الأكادميين.  بن  حيير�ٍك  يف  نتائجه  ت�صببت  وقييد  بلدين،  بن 
باعتبارها  و�لن�صر  �لتاأليف  حق�ق  �إىل  ُينَظر  كان  �الآن،  فحتى 
�إجنازً� عظيمًا و�صمانة ل�ص�ق كتب مزدهرة. و�مل�ؤلف�ن، وفقًا 
لاعتقاد �لتقليدي، مدف�ع�ن للكتابة فقط �إذ� عرف�� �أن حق�قهم 
�صتلقى حمايًة. مع هذ�، فاإن مقارنة تاريخية، يف �الأقل، ت�صل 
�إنكلرت�  يف  �لنا�صرون  ��صتغل  فقد  �الآن.  خمتلف  ��صتنتاج  �إىل 
ُتن�صر  �جلديدة  �الكت�صافات  وكانت  حياء.  دون  من  �حتكارهم 
ب�صكٍل عام بطبعات حمدودة من 750 ن�صخة يف �حلد �الأق�صى 
لعامل  �الأ�صب�عي  �ليير�تييب  �لغالب  يف  يتجاوز  ب�صعٍر  وُتييبيياع 

متعلم.
بهذ�  �أميي��ل طيبة جدً�  �لبارزون على  لندن  نا�صرو  وقد ح�صل 
�أنحاء  يف  مذّهبة  عييربيياٍت  يييقيي�دون  بع�صهم  ور�ح  �لرتتيب، 
كتبهم  و�عُترت  و�لنباء،  �الأثرياء  من  زبائنهم  وكان  �ملدينة. 

من �صلع �لرتف و�لرفاهية. وكان 
�ملجلد�ت  يقّيدون  بالفعل  �مل�ج�دة  �لقليلة  �ملكتبات  �أ�صحاب 
�لل�ص��ش  ميين  حلمايتها  �لييرفيي�ف  �إىل  بال�صا�صل  �لثمينة 

�ملحتملن.
منتحل�ن  للنا�صرين  فكان  نف�صها،  �لفرتة  خال  �أملانيا،  يف  �أما 
با�صتطاعتهم �إعادة طبع كل من�ص�ر جديد وبيعه ب�صعر رخي�ش 
هم  �لناجح�ن  �لنا�صرون  وكييان  �لعقاب.  من  خيي�ف  دون  من 
�لن�صخ  هذه  م��جهة  يف  حمنكة  طريقة  يتبع�ن  �لذين  �أولئك 

�ملقلَّدة فيبتكرون �صكًا للن�صر ما يز�ل �صائعًا �إىل �لي�م، وذلك 
باإ�صد�ر طبعات مرتفعة �لثمن لزبائنهم �الأثرياء وطبعات ورقية 

�لغاف منخف�صة �لثمن لعم�م �لنا�ش. 
ُوجييدت يف  �لتي  تلك  عن  جييدً�  كتب خمتلفة  �ص�ق  وهييذ� خلَق 
�الأف�صل مبيعًا وم�ؤلفات �الأكادميين  �لكتب  �إنكلرت�. فقد كانت 
منخف�صة  وبيياأ�ييصييعييار  كييبييرية  بيياأعييد�د  �الأملييياين  للجمه�ر  م  ُتييقييدَّ
�ملخفية  �لزو�يا  يف  �لنا�ش  من  كثرية  �آالفًا  فاإن  للغاية."وهكذ� 
لغاء  كتب  �صر�ء  �لتفكري  ب��صعهم  يكن  مل  �لذين  �أملانيا،  من 
�أ�صعارها، كّ�ن�� لهم معًا، �صيئًا ف�صيئًا، مكتبة �صغرية من �لكتب 
بين�صن بتحّم�ٍش يف  �مل�ؤرخ هرنيك  �ملعاد طباعتها"، كما كتب 
ب�جٍه  �لعلماء  حّثت  هذه  �ل���صعة  �لقر�ءة  و�إمكانية  حينه.  
ه�فرن،"فاإن  حتليل  ويف  �أبحاثهم.  نتائج  ن�صر  على  خا�ش 
ر�صخ  قد  �لنا�ش  �إىل جميع  �ملعرفة  نقل  من  �صكًا جديدً� متامًا 
�لتي  جديدة  معرفٍة  لن�صر  �ل�حيدة  �لطريقة  كانت  لقد  نف�صه". 
د�ر�ش  �أو  �أ�صتاذ  من  �للفظي  �لتعليم  هي  �آنييذ�ك  �لنا�ش  يعرفها 
scholar يف جامعة. و�الآن، وفجاأًة، هناك ح�صد من �لبح�ث 

�لرفيعة �مل�صت�ى ر�حت تنتقل يف كل مكان من �لبلد.
�أن"�أغلبية   1826 عام  �الأدب"يف  لي"�صحيفة  تقرير  يف  وجيياء 
�مل�ؤلفات تن�صغل بامل���صيع �لطبيعية من كل �الأن��ع وخا�صًة 
و�ل�صناعة،  �لطب،  يف  �لطبيعة  لدر��صات  �لعملي  �لتطبيق 
و�صريع  و�فر  ب�صكٍل  �لد�ر�ص�ن  و�أ�صدر  وغريها"،  و�لزر�عة، 
�لكيمياء،  مثل  متن�عة  م��ص�عات  يف  وكتيبات  كيير�رييي�ييش 

و�مليكانيك، و�لهند�صة، و�لب�صريات و�إنتاج �حلديد. 
�لنخبة  ميين  حلقة  فيياإن  نف�صها،  �لييفييرتة  خييال  �إنييكييلييرت�  يف  �أمييا 
�نغم�صت يف �صريعة تعليمية كا�صيكية مرّكزة �أكرث على �الأدب، 
فل�صفيًا، واله�تيًا، وتاريخيًا، ولغ�يًا. ومل تكن كتّيبات �لتعليم 
�لعملي �لتي يجري �إ�صد�رها جماهرييًا يف �أملانيا يف خمتلف 
زر�عة �حلب�ب، يف  �إىل  �لري  قن��ت  �إن�صاء  من  �مل��ص�عات، 
بق�له"يف  ذلك  �إنكلرت�، وي��صح ه�فرن  �لكثريين يف  متناول 
من  طريقة  على  معتمدين  �ليينييا�ييش  كييان  �لعظمى،  بريطانيا 
�لقرون �ل��صطى يف �الإ�صاعة من �أجل ن�صر هذه �ملعرفة �ملفيدة 

�حلديثة". 
ولقد خلق تكاثر �ملعرفة �الأملاين و�صعًا يّت�صم بالف�ص�ل لي�ش من 

�ملرّجح �أن يك�ن قد الحظه �أي و�حد �إال بالكاد يف حينه. فنجد، 
على �صبيل �ملثال، �صيغي�صم�ند هريمب�صتات، وه� بروفي�ص�ر 
�لتاريخ  ن�صيان  لّفه  �لييذي  برلن،  يف  و�ل�صيدلة  �لكيمياء  يف 
كتابه"مبادئ  �ملالية عن  �ملكافاآت  ك�صب من  قد  ذلك �حلن،  منذ 
ك�صبته  ممييا  �أكييرث   1806 عييام  يف  �جللدية"�ملن�ص�ر  �لييدبيياغيية 
رو�يتها"فر�نكين�صتاين"،  عن  �صيلي  ماري  �لريطانية  �مل�ؤلفة 

�لتي ما تز�ل �صهريًة حتى ي�منا هذ�. 
لقد كانت �لتجارة باالأدب �لتَقني ق�يًة جدً� �إىل حد �أن �لنا�صرين 
لديهم  �لييتييي  �لكمية  كفاية  بيي�ييصيياأن  �لييييدو�م  على  قلقن  كييانيي�� 
�الأقل  �لعلمين  �مل�ؤلفن  �أعطت هذه �حلال حتى  وقد  للتجهيز، 
م�هبًة و�صعًا ت�صاوميًا جيدً� يف عاقتهم بالنا�صرين. و�أ�صاف 
�لكثري من �الأ�صاتذة لرو�تبهم دخًا ماديًا �آخر من ن�صر �لكتّيبات 

وكر�ري�ش �ملعل�مات. 
للغَرنَديرزيت  �الأ�ييصييا�ييش  و�ييصييع  ذليييك  بييياأن  هيي�فييرن  وييي��ييصييح 
Gründerzei، �أو فرتة �لتاأ�صي�ش، وه� �لتعبري �مل�صتخدم 
�أملانيا يف �أو�خر �لقرن  ل��صف �لت��صع �ل�صناعي �ل�صريع يف 
�الأقطاب  �لفرتة الحقًا عددً� من  تلك  �أنتجت  �لتا�صع ع�صر. وقد 

�ل�صناعين مثل �ألفريد كروب وويرَنر ف�ن �صيمين�ش.
�أ�صبح  حن  حتى  �لعلمي  �الأدب  �ص�ق  يف  �النهيار  ي�صب  ومل 
يف  �الأ�صا�ش  ر��صخ  تدريجيًا  و�لن�صر  �لتاأليف  حق�ق  قان�ن 
فاإن  �لتا�صع ع�صر. وعلى كل حال،  �لقرن  �أربعينيات  �أملانيا يف 
�لنا�صرين �الأملان قد رّدو� على �ل��صع �جلديد بطريقة تقييدية 
على  وق�ص��  �الأ�صعار  رفع��  �إذ  �لريطانين،  بزمائهم  تذّكر 

�ص�ق �الأ�صعار �ملنخف�صة. 
و�أخذ �مل�ؤلف�ن، وقد �صمن�� �الآن حق�قهم يف �أعمالهم �لفكرية، 
هاينه،  هيرنيك  فكتب  �لتط�ر،  هذ�  من  �لغالب  يف  يت�صايق�ن 
مثًا، �إىل نا�صره ج�لي��ش كامب يف 24 �أكت�بر 1854، قائًا 
بطريقة مز�جية حادة:"مب�جب �الأ�صعار �ملرتفعة �إىل حٍد بعيد 
�لتي و�صعتها، فاإين قد ال �أرى �إال بالكاد ن�صخًة ثانية من �لكتاب 
يف �أي وقٍت قريب. لكن ال بد لك �أن حتّدد �أ�صعارً� �أقل، عزيزي 
هكذ�  مت�صاهًا  كنت  مليياذ�  �ل��قع  يف  �أرى  ال  فيياإين  و�إال  كامب، 

ب�صاأن منافعي �ملادية".
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وعلى �لرغم من ت���صل جميء �ل��رد�ت 
�ال �ن �لعجز �لتجاري ت��صع من 94 مليار 
عام  يف  دوالر  مليار�ت   108 �ىل  دوالر 
1985. فلم يكن �رتفاع �لن كافيا لي�قف 
وت�ي�تا.  �ييصيي�ين  مييثييل  �ليي�ييصييركييات  منيي� 
فييلييديييهييم �لييكييثييري ميين �ملييميييييز�ت مبييا فيها 

تكاليف �لعمل �ملنخف�صة.
�لق�صة  هيييذه  ميين  �ملييياأخييي�ذة  �لييعييرة  �إن 
وج�د  من  �لرغم  على  �نييه  هي  �ل�صينية 
فاأنه  �لرمنبيني)�لي��ن(  يف  ق�ي  �رتفاع 
�القت�صاد  ي�صاعد  �ن  بيياليي�ييصييرورة  لي�ش 
يك�ن  ال  �ن  �ملمكن  ميين  �المريكي"حيث 
حتى  �أو  كبري�  تيياأثييري�  �لرمنبيني  لقيمة 
فان  قاله  ما  �الطاق"هذ�  على  تاأثري  �ي 
حك�مي  وم�صت�صار  �قت�صادي  وه�  غانغ 
�صابق �الأ�صب�ع �ملا�صي يف �جتماع له مع 

�قت�صادين �أمريكين و�صيا�صين.
يك�ن  ليين  �لييقيي�ي  �لرمنبيني  فييان  وكييذلييك 
فلي�ش  �القت�صادية.  مل�صاكلنا  �صريعا  حا 
�ليي�حيييييد هنا حيث �ن  �مليييي��زن  �ليين هيي� 
 21 �إىل  �رتييفييع  قييد  ذ�تييه  بحد  �لرمنبيني 
�لييدوالر من 2005 �ىل 2008  باملئة �مام 

و��صتمر �لعجز �لتجاري بالت��صع.
�لعملة  لكن ال ي�جد هناك �ي �صك يف �ن 
قيمتها  من  باأقل  مقيمة  �صتبقى  �ل�صينية 

ورمبا بن�صبة ع�صرين باملئة.
فيه  مبييا  ب�صيطة  �القييتيي�ييصيياد�ت  �أن  حيث 
على  �لكبري  �لطلب  على  وينبغي  �لكفاية 
�ل�صلع �ل�صينية �ن يرفع من �صعر عملتها 

لكن بكن تتدخل ملنع ح�ص�ل ذلك. 
�أمييير�  �صيك�ن  تييتيي�قييف  �ليي�ييصيين  جييعييل  �ن 
�القت�صادية  �مليي��زنيية  لت�صحيح  حا�صما 

�لعاملية.
�لنا�ش  �لق�ي  �لرمنبيني  �صي�صاعد  حيث 
على  للح�ص�ل  _�ملتعط�صن  �ل�صينين 
وي�صاعدهم  �أفيي�ييصييل  مييعييايييري  ذ�ت  حييييياة 

و�خلدمات  �ل�صلع  من  �ملزيد  �صر�ء  على 
ينتج  �أن  يف  �ليييعيييامل  بييقييييية  و�ييصييييي�ييصيياعييد 
ليلة  يف  يح�صل  ليين  �لتغيري  لكن  �ملييزيييد 

و�صحاها.
مر  قييد  �ليي�ييصييييي�عييي  �ل�صيني  �حلييييزب  �ن 
بع�صرين �صنة جيدة وذلك من خال �تخاذ 
�لف��ئد  يييرى  جعلته  تدريجية  تغيري�ت 
�ل��قع  �ر�ش  فعلى  ناظريه.  �أمام  ترت�كم 
يعد ذلك �الأمر ه� من �أف�صل ما نتمناه �أن 

يح�صل مع �لرمنبيني.
�لدر�ش  هيي�  �الأمييير  ذلييك  يك�ن  �أن  وميكن 
�لذي  �لكام  تعلمه من  �لذي يجب  �لثاين 
�مل�ص�ؤولن  �ن  ليي�  حييتييى  �لييين  عيين  يييقييال 
هذ�  من  ترك جزء  �ىل  �ل�صينين مييل�ن 

�لكام �و �الأقا�صي�ش.
�لكبري  �لتغيري  �أن  �الأوىل  لل�هلة  ويبدو 
يف �صعر �ل�صرف يجب �إن يك�ن له تاأثري 
بع�ش  وجييي�د  �إنييكييار  ميكننا  وال  فييي�ري. 

�لتاأثري له.
يف  ح�صل  �لييذي  �لييتييجيياري  للعجز  ولكن 
�ت�صاعا مما  �كرث  �ليابان  �لثمانينيات يف 

كان عليه ل�ال �رتفاع �لن.
�رتفاع  �أن  يف  رئييييي�ييصيين  �صببن  وثييميية 
�لرمنبيني لن يق�د �إىل زيادة �صريعة يف 

�لت�ظيف يف �ل�اليات �ملتحدة.
و�ل�اليات  �ل�صن  �أن  ه�  �الأول  �ل�صبب 
يف  �ليي�حيييييدييين  �لييبييلييدييين  لي�صا  �ملييتييحييدة 
�لعامل. فالعديد من �ملنتجات �لتي نت�ص�ر 
باأنها م�صن�عة يف �ل�صن مثل �الي ف�ن 
�ل�صن.  يف  �الأميير  و�قييع  يف  جتميعها  مت 
فاالأجز�ء ذ�ت �لنهاية ذ�ت �جل�دة �لعالية 
تاأتي من �لبلد�ن �الأغنى مثل �إ�صر�ئيل �و 
فيتم  �لرئي�صة  �الأجز�ء  �ما  جن�ب ك�ريا. 

�صنعها يف �لبلد�ن �الأفقر مثل �لفيتنام.
فييالييقيييييميية �لييكييلييييية لييلييميينييتييج حتيي�ييصييى فقط 
�ل�اليات  بن  �لتجاري  للعجز  بالن�صبة 

�ملتحدة و�ل�صن.
�ية حال  �قيي�ى على  �لرمنبيني  فيياأن ك�ن 
�لعمل  بجزء  فقط  �صي�ؤثر  �الأحيييي��ل  ميين 
�لرمنبيني  �رتفع  و�إذ�  �ل�صن  يف  �ملنتج 
�لعمل  فان بع�صا من هذ�  �لكفاية  فيه  مبا 
�صينتقل وبب�صاطة �إىل بلد �آخر مثل فيتنام 
)حيثما يبلغ معدل �لدخل �لفردي ما يقارب 
�لي3.00 دوالر مقارنة بي6.500 دوالر يف 
ي�صاعد  لن  �النتقال  هذ�  مثل  �إن  �ل�صن(. 

على تقريب عجزنا �لتجاري ككل.
�ل�صينين  �مل�ص�ؤولن  بع�ش  يذهب  بينما 
حلد �الآن يف �قرت�حهم باأن قيمة �لرمنبيني 
بالقليل من �الختاف. وهذ�  �إال  ال جتدي 
�الآن  �ل�صن  �قت�صاد  �أن  حيث  خاطئ  �أمر 
كبري مبا فيه �لكفاية لكي تك�ن عملته ذ�ت 
يف  عليه  بد�  عما  معقد  �الأميير  لكن  تاأثري. 

بادئ �الأمر.
�أن  �أما �ل�صبب �لثاين فه� عدم �لنظر �إىل 
�صعر �ل�صرف ه� عاج كامل لاقت�صاد�ت 
فييهيي� مييثييل �ليييبييي��رج �لييتييي متيييييل للحركة 

�لبطيئة.
فيينييادر� مييا حتييرك �ليي�ييصييركييات �الإنييتيياج يف 
فاأن كان�� يتعامل�ن مع  �أ�صابيع.  غ�ص�ن 
مزود �صيني فاأنه من �الرخ�ش �ن يبق�ن 
�رتفعت  كانت  و�ن  حتى  �مليييزود  ذلييك  مييع 
عيين مزود  �لبحث  ميين  �ال�ييصييعييار و�فيي�ييصييل 

جديد يف بلد �آخر.
وتعد �أعمال �ل�صيار�ت من �الأمثلة �جليدة 
�ل�صناعة  فتلك  تغريه.  ميكن  ما  هذ�  على 
�لق�صة  �ىل  تنتمي  وكاأنها  �أ�صا�صا  تبدو 
عاقة  لييه  �الأمييير  ذلييك  الأن  وذلييك  �ل�صينية 
هي  مما  �المريكية  �ل�صادر�ت  مع  كبرية 
�ل�صادر�ت  لكن  �ل�صينية.  �لييي��رد�ت  مع 
تعني �لكثري لل�ظائف �الأمريكية على �ية 

حال.
وكما هي �حلال مع من يزور �ل�صن للمرة 

�الوىل فاأين ده�صت لهذ� �لعدد �لكبري من 
�زدحام  ففي  هناك،  بي�ك  �صيارة  �نيي��ع 
�لعديد  جتييد  �أن  ميكنك  و�حيييد  مييييروري 
متمهلة  مت�صي  �لتي  �لبي�ك  �صيار�ت  من 

بجانب �صيارتي. 
ل�ص�ء حظ �صانعي �ل�صيار�ت �الأمريكين 
فيياأنييه ال تيي�جييد �أيييية �ييصيييييارة بييييي�ك كبرية 
حيث  �ملييتييحييدة.  �ليي�اليييات  يف  م�صن�عة 
�ليي�ييصيييييار�ت ذ�ت  تييلييك  تيي�ييصييدر  بييييي�ك  �ن 
�ل�صن  �ىل  �لييريييا�ييصييييية  �ملييي���يييصيييفيييات 
حمليا  عرباتها  بقية  ت�صنع  بينما  فقط 
مع  نف�صه  و�حلال  �ل�صينين.  ومب�صاركة 
بي �م دبلي� حيث �نها ت�صنع من ثاثة �إىل 
خم�صة �أن��ع وت�صحن �صبع �صا�صل غالية 

�لثمن وكذلك �صيار�ت زت �لريا�صية.
مع �لرمنبيني �الأكرث ق�ة ميكنك �ن ترى 
كم من �صناع �ل�صيار�ت قد ر�صم�� �خلط 
وخ�ص��صا  خمتلفة  �أميياكيين  يف  �لفا�صل 

عندما تزدهر �ص�ق �صناعة �ل�صيار�ت. 
�ل�صن  �إىل  �الأمريكية  �ل�صادر�ت  ومتثل 
مليار   83 ت�صاوي  �نها  حيث  مهما.  �أميير� 
 68 من  �رتفعت  حيث  �ل�صنة  هييذه  دوالر 
�لعام �ملا�صي ومن 21 مليار  مليار دوالر 
دوالر قبل عقد م�صى. حيث تعادل ع�صرة 
�ليينيياجت �ملحلي  �ليينييميي� يف  مييليييييار�ت ميين 
�الإجمايل ما يقارب 80.000 من �ل�ظائف 
مليار�ت  ع�صرة  �ي  فييان  لييذ�  باملت��صط. 
�ملييبيياعيية لل�صن  �لييبيي�ييصييائييع  ��ييصييافييييية ميين 
�لتحفيزي  بييرنيياجمييهييا  �أ�ييصييبييه  �ييصييتييكيي�ن 

�خلا�ش.
�ملحفز�ت  ميين  �ي  مييع  �حليييال  هييي  وكييمييا 
�لن�ع يتطلب بع�ش  فاأن هذ�  �القت�صادية 
�ل�صن  عييلييى  �ليي�ييصييغييط  مييثييل  �ليي�ييصيييييا�ييصيية 
�ل�صركات  على  ف�صيت�جب  ومفاو�صتها. 
ومايكرو�ص�فت  �كيرتيك  جينري�ل  مثل 
�ل�صن  يف  من�ها  �أن  ت��صح  �أن  وغريها 
حق�ق  الأميير  �حلك�مة  �تخاذ  على  يعتمد 
�مللكية على حممل �جلد وعلى ك�نها �أكرث 

�نفتاحا مع �الأجانب.
�لتنفيذين  �ملييييدر�ء  �حييد  �خيييرين  وكييمييا 
�ل�صينية  �مل�ؤ�ص�صات  �حييد  يف  �الوربييييين 
�لتكن�ل�جية"�ن �الجانب ال ميكنهم عمل 

�ي �صيء هنا".
و�لبلد�ن  �ملييتييحييدة  �ليي�اليييات  على  يجب 
تتطلع �ىل  �ن  �الثيينيياء  هييذه  �الخيييرى يف 
�ي نف�ذ من �صاأنه �ن يقلل من �لتعريفات 
تدفع  و�ن  �الخييرى  و�حل��جز  �لكمركية 
حري�صة  �الأعلى.�ل�صن  نح�  �لرمنبيني 
على  �ملتقدمة  �لتكن�ل�جيا  �ييصيير�ء  على 
�صبيل �ملثال ولي�ش كل �لبن�د �ملدرجة على 
حقا  هي  �ملحرمة  �ملتحدة  �ل�اليات  قائمة 
بد�أت  �لق�مي. وقد  باالأمن  تتعلق  م�صائل 

�إد�رة �أوباما بتقليل هذه �لقائمة.
وبييطييبيييييعيية �حلييييال فييين ثييميية قييي��ئيييم �ميييام 
�لك�نغر�ش تهدد ب��صع تعريفات جمركية 

جديدة على �ل��رد�ت �ل�صينية.
من �مل�ؤكد �ن تلك �لق��ئم قد جذبت �نتباه 
�ل�صن. حيث �نها متثل م��ص�عا �صاخنا 
يف بكن �أكرث مما ه� كذلك يف و��صنطن 

حيث �نه مياأ �ل�صحف و�الإذ�عات.
��صتخد�م  هيي�  �الآن  �الأ�ييصييعييب  �جليييزء  �ن 
�جلمركية  للتعريفات  �مليي�ثيي�ق  �لتهديد 
�لرمنبيني  �صعر  يف  �أ�صرع  زيييادة  الإقحام 
بيياملييئيية منذ  بييييي1.6  يييرتييفييع �ال  و�لييييذي مل 

.2008
عن/ النيويورك تايمز

تأثير )اليوان( الصيني على االقتصاديات االخرى 

ترجمة/ إسالم عامر

إذا قضيت الكثير من الوقت مع المسؤولين 
واالقتصاديين الصينيين فأنك ستسمع 
الكثير من الكالم حول الين الياباني في 

الثمانينيات.
ففي تلك األيام كان االميركيون قلقين 

حيال الصادرات اليابانية القادمة إلى بلدهم 
وبقدر قلقهم نفسه من الصادرات الصينية 

في يومنا هذا. لذا فأن الواليات المتحدة 
دفعت اليابان إلى أن تزيد من قيمة الين 

وذلك من خالل جعل اسعار الصادرات 
اليابانية اكثر غالء والصادرات األمريكية إلى 

اليابان اكثر رخصا. واطاعت طوكيو ذلك 
األمر وارتفع الين بحوالي 50 بالمئة من 

1985 الى 1987.
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اقتصاديات

االخيرة

تعد مبادئ �ل�صفافية �أو �الف�صاح غاية يف �الهمية فيما يتعلق بتدفق 
�ملعل�مات ون�صرها يف و�صائل �العام و�لن�صر �ملختلفة، حيث �متنع 
�لعر�ق بحكم �صيا�صاته �القت�صادية �ملنغلقة لعق�د خلت عن �الف�صاح 
�تفاقياته  منها عر  ��صتعادة جزء  بعد  �ل�صفافية،�ال  معايري  و�عتماد 
مع �صندوق �لنقد �لدويل عام 2009. �ذ �صكل دخ�ل �لعر�ق يف هذ� 
�ملعيار جناح �لبنك �ملركزي �لعر�قي يف ��صتعادة م�قعه كدولة �صمن 
�لدولية  �ملالية  �الح�صائية  �ملجم�عة  تتناول  �لتي  �لييدول  جمم�عة 
�ل�صادرة عن �صندوق �لنقد �لدويل.وبح�صب �خلر�ء فاأنه منذ مطلع 
�لعام 2008 بعد �نقطاع د�م قر�بة ثاثة عق�د، حيث حجبت �ل�صفافية 
لتت�صح �ص�رة ثانية للباد عر جمم�عة �الح�صاء�ت �ملالية و�لنقدية 
منذ  �العيي��م  تغطي  �خذت  �لتي  �لنقدية  �ل�صيا�صة  بعمل  �ل�صلة  ذ�ت 
�لعام 2004 وحتى �ل�قت �حلا�صر ور�فق ذلك �لبدء بن�صر �ح�صاء�ت 

ميز�ن �ملدف�عات �لعر�قي منذ �لعام 2005 وحتى �لعام 2008. 
�قت�صادية و�خرى �صيا�صية  �لتي تبديها �و�صاط  ولكن �العرت��صات 
على عمل �لبنك �ملركزي �لعر�قي وخا�صة فيما يتعلق بتدفق �ملعل�مات، 
فاأنها الت�صتند �ىل معطيات و�قعية تع�صد هذ� �لطرح �ملغر�ش �لذي 
�ملركزي  �لبنك  من  للنيل  �لعلمي  غري  �ل�صعي  �طييار  يف  يندرج  نيير�ه 
�ملعطيات  بح�صب  جنييح  �ليييذي 
�صيا�صة  �نييتييهيياج  يف  �ليي��قييعييييية 
نييقييدييية مييتيي��زنيية خييلييقييت ن�عا 
و�ملايل  �لنقدي  �ال�صتقر�ر  من 
ييييعييياين �القييتيي�ييصيياد  يف وقيييييت 
هيكلية  �ختاالت  من  �لعر�قي 
من  جملة  �ىل  بحاجة  وبني�ية 
�مل�صت�يات  على  �ال�ييصيياحييات 

كافة.
وحيييييث �ن هيينييالييك تييازمييا بن 
ينتجها  �لييتييي  �لييبيييييانييات  تييدفييق 
فيما  لاح�صاء  �ملركزي  �جلهاز 
�لتي  �مل�صتهلك  ��صعار  يخ�ش 
تعتمد كاأ�صا�ش وكمرجعية عليا 
�لت�صخم،  م�صت�يات  لقيا�ش 
وبن ماترفده �جلهة �الح�صائية 
�ملركزي  �لبنك  يف  �ملتخ�ص�صة 
�ليييعييير�قيييي مييين بيييييييانيييات تيي�ؤكييد 
�الئتمانية  بيياجلييد�رة  ماي�صمى 
عن  �ح�صائية  مرجعية  لتك�ين 
�لنقدي  �لنظام  بيانات وحركية 
و�ملايل ومدى تط�ر �مل�ؤ�ص�صات 
�صرورة  مع  �لعر�ق  يف  �ملالية 
�ليييتييياأكيييييييد عييلييى �عيييتيييمييياد مييبييد�أ 
تدفق  يف  و�ل�صفافية  �الف�صاح 
�لتي تعد حاليًا غاية  �ملعل�مات 
يف �الهمية لي�ش للم�ؤ�ص�صات �ملالية �لعاملية �لعاملية ك�صندوق �لنقد 
حتى  بل  فح�صب،  �لعاملية  �لتجارة  ومنظمة  �لييدويل  و�لبنك  �لييدويل 
�لعام �لذي ير�قب عن كثب مديات ومامح تط�ر �مل�ؤ�ص�صات  للر�أي 

�ملالية �لعر�قية.
�لبنك  �ال�صا�صية يف عمل  �ملرتكز�ت  من  تعد  �ل�صفافية  فاأن  هنا  ومن 
تكاد  متغري�ت  مييع  تتعامل  م�صتقلة  كم�ؤ�ص�صة  �لييعيير�قييي  �ملييركييزي 
تك�ن �صعبة يف �لنظام �لنقدي �لذي الميكن �ن ينف�صل عن �لنظام 
�القت�صادي و�مكانية ��صتقر�ره، حيث ترز �الهمية �لق�ص�ى العتماد 
�لعر�ق  و�ن  ال�صيما  �ملتغري�ت،  هييذه  مع  �لتعامل  يف  �ملعايري  هييذه 
�لدويل جتعله يف ط�ر  �لنقد  �تفاقيات عدة مع �صندوق  �رتبط يف 
ماز�لت  وقت  يف  و�ل�صفافية،  بال��ص�ح  تت�صم  معايري  مع  �لتعامل 
�لكثري من �مل�ؤ�ص�صات �حلك�مية تعاين من �لتزمت  يف �عتماد مبادئ 

تدفق �ملعل�مات �لتي نعد �صرورة ق�ص�ى لاعام �القت�صادي.
والن �لبنك �ملركزي �لعر�قي كان من �مل�ؤ�ص�صات �لتي تعاملت بن�ع 
من  �لكثري  يازم  ت�ج�صًا  هناك  �ن  �إال  �ملعايري،  هذه  مع  �جلدية  من 
تد�عيات  ب�صبب  �جلدلية  هذه  مع  �لتعامل  عدم  يف  �لبنك  م�ص�ؤويل 
�لتي تلقي بظالها يف كثري من �الحيان  �ل�صيا�صي و�المني  �ل��صع 

على عمل �لبنك �ملركزي �لعر�قي.

من هنا فأن الشفافية تعد من 
المرتكزات االساسية في عمل 

البنك المركزي العراقي كمؤسسة 
مستقلة تتعامل مع متغيرات تكاد 

تكون صعبة في النظام النقدي 
الذي اليمكن ان ينفصل عن النظام 

االقتصادي وامكانية استقراره، 
حيث تبرز االهمية القصوى 

العتماد هذه المعايير في التعامل 
مع هذه المتغيرات، السيما وان 
العراق ارتبط في اتفاقيات عدة 
مع صندوق النقد الدولي تجعله 

في طور التعامل مع معايير 
تتسم بالوضوح والشفافية، في 

وقت مازالت الكثير من المؤسسات 
الحكومية تعاني من التزمت في 
اعتماد مبادئ تدفق المعلومات 
التي نعد ضرورة قصوى لالعالم 

االقتصادي.

الشفافية والبنك المركزي
 عبا�س الغالبي

ال�م���رص��د االقتص�ادي

طبعت بمطابع المدى لإلعالم والثقافة والفنون

بغداد/ علي الكاتب
جتارة �لعقار�ت �ل�صكنية �لتي كانت تعاين من 
�الأع��م  خال  و��صح  �قت�صادي  وك�صاد  رك�د 
�أن  �إال  �الأمني،  �ل��صع  تييردي  ب�صبب  �ملا�صية 
�حلال تغري كثري� يف �ل�قت �حلا�صر حيث �أن 
�أ�صعارها يف جميع �ملناطق �ل�صكنية يف بغد�د 
وعم�م �ملحافظات ت�صهد �رتفاعًا ملح�ظا غري 
�ل�صكنية  للعمار�ت  �و  للدور  �ص��ء  م�صب�ق 
ر�ئجة  جتارة  تعد  و�لتي  �ل�صكنية  و�الأر��صي 

هذه �الأيام. 
وقال �صاجد عبد �لله م�ظف يف وز�رة �ملالية: 
هي  �لعقار�ت  �أ�صعار  �رتفاع  �أ�صباب  �أهييم  من 
�اللتز�م  وعدم  �الإن�صائية  �مل��د  �أ�صعار  �رتفاع 
�لتي كانت حمددة �صابقا  �لر�صمية  بالت�صعرية 
على  �مل��طنن  �صجع  �لذي  �الأمني  و�لتح�صن 
�صر�ء وبيع �لعقار�ت وقطع �الأر��صي حتى يف 
بال�صاخنة وع�دة  كانت ت��صف  �لتي  �ملناطق 
وتفاقم  و�ملهاجرة  �ملهجرة  �لعائات  من  كثري 
�أزمة �ل�صكن مع �لزيادة �ل�صكانية �مل�صتمرة مع 
�ل�قت،�إ�صافة �إىل �لت�جه نح� بناء �مل�صاريع 

�لعمر�نية يف عدد كبري من �ملناطق مما �أ�صهم 
يف زيادة �لطلب على �مل��د �الإن�صائية وغريها 

من �الأ�صباب. 
وليد �حلمريي �صاحب �صركة لتجارة �لعقار�ت 
�أن  �أكييد  �ل�صيدية  منطقة  يف  �الأر��ييصييي  وقطع 
�ملنطقة  هييذه  يف  �لييعييقييار�ت  جتيييارة  �نتعا�ش 
لتلك  و�ل�صر�ء  �لبيع  عمليات  بتن�صيط  �أ�صهمت 
و�لتي  مرتفعة  �الأ�ييصييعييار  لت�صبح  �لييعييقييار�ت 
للم��طن  �ملالية  �لييقييدرة  تييي��زي  ال  �أ�صبحت 
مبا  منهم  �لييدخييل  حميييدودي  خا�صة  �لييعيير�قييي 
ك�صاد�  �صهدت  �لتي  �ملا�صية  �لييفييرتة  يخالف 
�أ�صبح  �أن  بييعييد  �لييتييجييارة  هيييذه  يف  و��ييصييحييا 
�لعقار�ت  و�ييصيير�ء  بيع  يف  ميييرتدد�  �مليي��طيين 
به  يفكر  مييا  �آخييير  لت�صبح  �ل�صكنية  و�لييقييطييع 
ب�صكل كبري  �ملنازل  �أ�صعار  لتنخف�ش  �مل��طن، 
ومن  �خلا�صر  هيي�  منزله  يبيع  ميين  ولي�صبح 
كبري  �الأ�صعار  فالفارق يف  �لر�بح  ي�صرتي ه� 
�ملنازل  �ن  و�الآن،كيييميييا  �لييفييرتة،  تلك  بيين  جييد� 
�حلا�صر،  �ليي�قييت  يف  �ملف�صلة  هييي  �ل�صغرية 
�ل�صغرية  �مليينييازل  �حييد  نعر�ش  ما  �صرعان  �إذ 

�ل�صر�ء  على  �مل��طنن  ويقبل  �مل�صتمات  �و 
وهي �الأخرى يف ت�صاعد م�صتمر ب�صبب زيادة 
�الإقبال عليها لت�صبح �لعائات �لكبرية تف�صل 
باملنازل  مقارنة  �أ�صعارها  لرخ�ش  فيها  �ل�صكن 

�لكبرية. 
ي�صكن  متقاعد  م�ظف  �صالح  �حمد  قييال  فيما 
هذه  حييل  �إن  بييبييغييد�د  �لييغييدييير  حييي  منطقة  يف 
�الأزمة �ملتفاقمة ي�ما بعد ي�م يف قيام �لدولة 
بت�زيع قطع �الأر��صي �ل�صكنية وت�زيع �مل��د 
�الإن�صائية وبناء جممعات �صكنية كبرية تكفي 
للم�صاكن  �مل��طنن  من  �لفعلية  �حلاجة  ل�صد 
هذه �الأيام، بعد �أن �أ�صبح �صغل �مل��طن �ل�صاغل 
و�خلريجن  �ل�صباب  �صريحة  خا�صة  حاليا 
وبدءها  �جلديدة  حياتهم  بناء  يريدون  �لذين 
من  �جل�صعن  وحما�صبة  �صغري،  منزل  ب�صر�ء 
و�ملقاولن  �الن�صائية  )�صكات(�مل��د  ��صحاب 
معاناة  ��ييصييبيياب  �هييييم  مييين  �جليي�ييصييعيين وهييييي 

�مل��طنن يف �رتفاع ��صعار �لعقار�ت. 
�ملييدييير �ملييفيي��ييش ليي�ييصييركيية حييليي�ل �الإنيي�ييصيياء�ت 
يكمن  �حلل  �ن  قال  �حلطاب  م��صى  �لعقارية 
يف تدخل �جلهات �حلك�مية ب�صكل عاجل الن 
�مل�صكلة يف تفاقم م�صتمر وجتاهلها ي�ؤدي �إىل 
و�الجتماعية  �القت�صادية  �مل�صكات  من  عييدد 
وحتى �ل�صيا�صية و�ملت�صرر �الأول و�الأخري ه� 
لبناء  كبرية  خطط  و�عتماد  �لب�صيط  �مل��طن 
�ملجمعات �ل�صكنية �لكبرية و�لعماقة و�إ�صكان 
�مل��طنن، و�لرتكيز على مدينة  �كر عدد من 
بغد�د �لتي تعاين ب�صكل كبري هذه �الأيام على 
�لتي عانت  �الأخرى  �ملدن  خاف نظري�تها من 
تاأثري� وهي برغم ذلك قامت  �قل  من م�صكات 
�إ�صكانية كبرية خا�صة و�لز�ئر  ببناء م�صاريع 
جممعات  بناء  يرى  �حلبيب  �صمالنا  مدن  �ىل 
�صكنية تقدر ب�صبعة ع�صر �لف وحدة �صكنية من 
ب�صكل  �ل�صكن  �زمة  على  تق�صي  �ن  لها  �مل�ؤمل 
بغد�د  مدينة  �ملحافظات،فيما  تلك  يف  نهائي 
وهي �لعا�صمة ال تز�ل تعاين من �أزمة �صكنية 
�ل�صكنية  �لعقار�ت  �أ�صعار  يف  كبري  و�رتييفيياع 
جممعات  لييبيينيياء  ميي�ييصيياريييع  وجيييي�د  دون  مييين 
�لقرن  ثمانينيات  منذ  نرها  مل  �لتي  �صكنية 
�ل�صركات  من  و�ال�صتفادة  �الآن،  وحلد  �ملا�صي 
�ملجال  �ال�صتثمارية و�لقطاع �خلا�ش يف هذ� 
و�لذي  �ملييجيياالت  هييذه  يف  �ال�صتثمار  لتفعيل 
من �صاأنه حتقيق عدة ف��ئد منها �لق�صاء على 
�رتفاع  �ل�صكن و�حلد من  �ملتفاقمة يف  �الأزميية 
�ل�صكنية  �الأر��ييصييي  وقطع  �لييعييقييار�ت  �أ�صعار 
�لباد  يف  �القت�صاد  عجلة  وتن�صيط  جهة  من 
حتد  مرحلة  تعد  �لتي  �لر�هنة  �ملرحلة  خييال 
جميع  وحت�صن  �ل�طني  �القت�صاد  نه��ش  يف 
�أخرى  �يجابيات  حتقيق  وكذلك  م�صت�ياته، 
�الأيدي  وت�صغيل  �لبطالة  على  �لق�صاء  منها 
من  تعاين  �لتي  �ملاهرة  وغري  �ملاهرة  �لعاملة 
�لر�هن  �ليي�قييت  يف  �لعمل  فيير�ييش  تيي�فيير  عييدم 
وت�صغيل �ملعامل �ملخت�صة ب�صناعة م��د �لبناء 

و�الإن�صاء�ت وتن�صيط قطاع �لنقل وغريها.

هل أن ارتفاع أسعار المواد اإلنشائية 
سبب غالء العقارات السكنية


