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البصرة ... هل أنها عاصمة 
العراق االقتصادية؟
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الأرق���ام  لبع�ض  دليال  نعر�ض  الب�صرة  ملف  �صمن 
بعثة  عليها  ح�صلت  التي  القت�صادية  واملعلومات 

املدى القت�صادية من حمافظة الب�صرة:
قطاع امل�صاريع يف حمافظة الب�صرة 

عقود  وقعت  للب�صرة  الأقاليم  تنمية  م�صاريع  �صمن 
م�صاريع بع�صها اأجنز والبع�ض الآخر توقف وهنالك 

م�صاريع جديدة وقد ق�صمت ح�صب القطاع:

القطاع الصحي:
عيادة  و39  م�صت�صفى   15 الب�صرة  حمافظة  متتلك 
يف  ع��ام  اخت�صا�ض  ذو  طبيبا  و862  ع��ام��ة  طبية 
تبلغ  فعلية  بطاقة  والإن���اث.  ال��ذك��ور  من  املحافظة 
الأهلية  امل�صت�صفيات  اأم��ا  م�صت�صفى،  �صرير   2500
يف  ���ص��ري��ر،   600 وب��ط��اق��ة  م�صت�صفى   15 ف��ع��دده��ا 
الوقت الذي يبلغ احتياج الب�صرة من الأ�صّرة 6000 

�صرير.

نسب االنجاز في قطاع الصحة
الطفل  م�صت�صفى  تنفيذ  يف  الجن���از  ن�صبة  بلغت 
التخ�ص�صي الكائن يف القبلة،حوايل 90%،امل�صت�صفى 
�صريرا   94 وب�صعة  الأطفال  اأورام  لعالج  خم�ص�ض 

ومن املوؤمل افتتاحه 2011.
الأولية  العمرانية  الت�صاميم  اإع��داد  من  النتهاء  مت 
مل�����ص��روع امل��ج��م��ع اجل���راح���ي امل��زم��ع اإن�������ص���اوؤه يف 
م�صت�صفى الب�صرة العام ب�صعة 250 �صريرا على نفقة 

�صندوق التنمية الكويتي و�صيفتتح 2011.

مشاريع الخطة االستثمارية لقطاع الصحة:
يف  �صريرا   50 ب�صعة  اله�صمي  اجل��ه��از  م�صت�صفى 

م�صت�صفى الفيحاء العام.
م�صرف الدم الرئي�صي يف م�صت�صفى الب�صرة العام.

الق�صية  م��ن��اط��ق  يف  الأط����ب����اء  ل�����ص��ك��ن  دور   10
والأطراف.

اإن�صاء بناية الغدد ال�صماء يف م�صت�صفى املوانئ.
م�صت�صفى  يف  العقم  اأمرا�ض  بناية  وتاأهيل  تو�صيع 

الن�صائية والأطفال.

م�صت�صفى  يف  مركزة  وعناية  اإنعا�ض  رده��ة  اإن�صاء 
الزبري.

م�صت�صفى  يف  للكبار  الأورام  لعالج  مركز  اإن�صاء 
ال�صدر التعليمي وب�صعة 75 �صريرا.

الن�صائية  م�صت�صفى  يف  لالأطباء  �صكن  دار  اإن�صاء 
والطفال.

بناء خمازن لالأدوية يف م�صت�صفى القرنة.
الب�صرة  م�صت�صفى  يف  ال��ط��وارئ  �صعبة  تو�صيع 

العام.
تو�صيع �صعبة الطوارئ يف م�صت�صفى املوانئ.
تاأهيل الردهة الن�صائية يف م�صت�صفى املوانئ.

اإن�صاء �صالة عمليات كربى يف م�صت�صفى املوانئ.
م�صت�صفى  يف  مركزة  وعناية  اإنعا�ض  رده��ة  اإن�صاء 

ال�صفاء.
اإن�صاء وحدة طوارئ يف م�صت�صفى الزبري.

تاأهيل �صبابيك م�صت�صفى التعليمي.
اإن�صاء بناية للعالج الطبيعي يف م�صت�صفى املوانئ.

اإن�صاء مركز �صحي منوذجي يف ناحية ال�صيبة.
هدم واإعادة بناء املركز ال�صحي يف ال�صايف.

هدم واإعادة بناء املركز ال�صحي يف املعقل.
�صراء اأجهزة طبية بقيمة مليون ون�صف دولر.

�صراء اأدوية �صرطانية بقيمة ن�صف مليون دولر.
قطاع الرتبية يف الب�صرة:

عدد الطلبة والتالميذ الذين �صيتوجهون اإىل مدار�ض 
يبلغ نحو 640  الدرا�صي اجلديد  العام  الب�صرة يف 

األف طالب وطالبة. 
عدد الإدارات املدر�صية يف الب�صرة يبلغ 1443 اإدارة 
مدر�صة   190 تبلغ  التي  الأهلية  املدار�ض  عن  ف�صال 
فقط  بناية   700 ت�صغل  الأطفال".  ريا�ض  فيها  مبا 
مما يعني ان هنالك دواما ثالثيا وخما�صيا يف بع�ض 

الأماكن.
يف الب�صرة 320 مدر�صة ثانوية و14 مدر�صة مهنية 
)التجارية وال�صناعية والتقنية( و14 معهدا لتدريب 

املعلمني.

الرعاية االجتماعية في البصرة

 7400 الجتماعية  ب��ال��رع��اي��ة  امل�صمولة  ال��ع��وائ��ل 
عائلة، العوائل امل�صمولة ب�صبكة احلماية الجتماعية 
حكوميا  امل��ق��رة  الفعلية  احل�صة  ع��ائ��ل��ة.   66671
للب�صرة من العوائل لل�صبكة احلماية الجتماعية من 
ن�صبة 20% لكل حمافظة 72000 عائلة اي اأن الب�صرة 

ح�صلت على 92،60% من احل�صة الكلية لها.

القطاع الخاص
 36 الب�صرة  يف  العاملة  الأجنبية  ال�صركات  ع��دد 
النفط واملوانئ وم�صاريع  قطاع  �صركة موزعة على 

الإعمار.
�صركة   3422 الب�صرة  يف  الأه��ل��ي��ة  ال�صركات  ع��دد 
 1568 الأع��م��ال  رج���ال  احت���اد  �صمن  منها  امل�صجل 

�صركة.
وعدد   ،1304 ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  يف  امل�صجلني  ع���دد 
من  اأك��ر  ال�صناعات  احت��اد  يف  امل�صجلة  امل�صانع 
منها  امل�صجل  وغ��ري  اأه��ل��ي،  ومعمل  م�صنع   1600
خمتلف  يف  ومعمل  م�صنع   2000 على  عددها  يزيد 

التخ�ص�صات ال�صناعية.

واردات وصادرات البصرة 
عن  ب���اخ���رة   6000 ���ص��ن��وي��ا  ال��ب�����ص��رة  ت�����ص��ت��ق��ب��ل 
األ���ف ط��ن من  م��وان��ئ��ه��ا، واأك���ر 2400000  ط��ري��ق 
طريقها  عن  ي�صدر  فيما  املتنوعة  وال�صلع  الب�صائع 

500000000 برميل نفط �صنويا.
�صفوان  يف  الأوىل  ح��رة  منطقتني  الب�صرة  ومتلك 
والثانية يف خور الزبري وهنالك منطقة ثالثة �صتن�صاأ 
خالل العام 2011 كبرية جدا بني الكويت والعراق.

قطاع التعليم يف الب�صرة
عدد طلبة اجلامعات والكليات يف الب�صرة للدرا�صة 
والدرا�صات  وط��ال��ب��ة،  طالبا   16332 ال�صباحية 
امل�صائية 2592 طالبا وطالبة، الدرا�صات العليا 476 

طالبا وطالبة.عدد الكليات يف الب�صرة 15 كلية.

قطاع المصارف
حكومية،  خم�ض  منها  م�����ص��رف��ا،   22 ال��ب�����ص��رة  يف 

وم�صرف واحد اأجنبي اإيراين اجلن�صية.

الزراعة في البصرة
دجلة،  م��ن  تتفرع  فرعية  ن��ه��را   24 الب�صرة  يف 
العز  نهر  هما  فقط   2 الروائ���ي���ة  امل�����ص��اري��ع  ع��دد 
م�صاحات  اله���وار  وت�صغل  ال��ع��ام،  امل�صب  ونهر 
الفي�صانات واجلفاف  ما بني فرتة  تتباين  وا�صعة 
التجفيف  قبل  اله��وار  م�صاحة  جمموع  بلغ  حيث 
حوايل )12868كم2( و)3162كم2( خالل فرتتي 

الفي�صان واجلفاف على التوايل.
اجلوفية  املياه  تعتمد  الب�صرة  غرب  يف  الزراعة 
من  الري  تعتمد  الب�صرة  وجنوب  و�صرق  و�صمال 

الأنهر وامل�صاريع الروائية.
واأنتجت الب�صرة للعام 2010 من التمور 32 الف 
طن لت�صجل تراجعا ن�صبته 76% عن اإنتاجها لعام 
احلبوب  لإنتاج  الب�صرة  ت�صنيف  وياأتي   .2001
يف   2010 لعام  وال�صعري  احلنطة  حما�صيل  من 

املرتبة ال�صابعة.

النفط والمعادن
برميل  مليون   2 حوايل  املنتجة  النفط  كمية  تبلغ 
برميل  مليون   )1.65( حوايل  منها  ي�صدر  يوميا 
امل��وان��ئ يف اخل��ل��ي��ج العربي  ي��وم��ي��ا ع��ن ط��ري��ق 
لنقل  ال�صرتاتيجي  باخلط  ارتباطها  ع��ن  ف�صال 
نفط الب�صرة اإىل موانئ البحر الأبي�ض املتو�صط 
حمافظة  يف  النفط  احتياطي  اأن  علما  تركيا،  يف 
الب�صرة يبلغ حوايل 65 مليار برميل اأي 59% من 

الحتياطي النفطي يف العراق.
حقوله  يف  للنفط  م�صاحبا  يوجد  الطبيعي  الغاز 

ول يوجد اأرقام دقيقة عن كمية الإنتاج.
منها  ط���ن  م��ل��ي��ون  وال���رم���ل مت��ت��ل��ك 34  اجل�����ض 
وهناك  الكل�ض  حجر  من  طن  مليون   30 وح��وايل 
الطابق.  اأط��ي��ان  م��ن  ط��ن  مليون   )4.8( ح���وايل 
امللح،  م��ن  ط��ن  ال��ف   24 �صنويا  الب�صرة  وتنتج 
غري  اأخ���رى  وم��ع��ادن  واحل��دي��د  الفو�صفات  وفيها 

م�صتك�صفة.

البصرة ... هل أنها عاصمة 
العراق االقتصادية؟

البصرة في أرقام ...
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يف  الأع��ل��ى  ال�صلطة  امل��ح��اف��ظ��ة،  جمل�ض 
كبرية،  �صالحيات  له  املحلية،  احلكومات 
ياأخذ دوره كجهة رقابية حاورت  لكنه مل 
الق��ت�����ص��ادي��ة حممود  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض 
م�صاريع  من  حتقق  عما  املو�صوي  طعان 
ظل  يف  للمحافظة  وخ��دم��ي��ة  اقت�صادية 
ال����رتاج����ع ال���الف���ت ل��ل��ن��ظ��ر يف اجل��ان��ب 

اخلدمي والقت�صادي: 

االقتصادية،  العراق  عاصمة  *البصرة 
ماذا هيئتم في مجلس المحافظة لتكون 

كذلك؟
-الب�صرة متتلك موقعا جغرافيا وثروات 
م�صرتكة  ح��دود  ولديها  وب�صرية  طبيعية 
اإي���ران،  ع��ن  ف�صاًل  عربية  دول  ث��الث  م��ع 
ومنفذان  ب��ح��ري��ة،  منافذ  اأرب��ع��ة  ومت��ل��ك 
وال�����ص��الجم��ة، ومطار  ���ص��ف��وان  ب���ري���ان، 
ال�صديد،  لالأ�صف  ولكن  ال��دويل،  الب�صرة 
بغداد  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ة  امل��ق��ي��ت��ة  امل��رك��زي��ة 
واإحالتها  الب�صرة  يف  �صيء  كل  هم�صت 
على  تبقي  اأن  اج��ل  من  تقاتل  مدينة  اإىل 
ما متلك من م��وارد وث��روات، ومثال ذلك 
هذا  هم�ض  دويل  مطار  الب�صرة  يف  لدينا 
املطار، وبالأرقام نرية مطار دويل 500 

األف دينار، هل يعقل هذا الأمر.
متهيدا لن تكون الب�صرة عا�صمة العراق 
املادة  بتطبيق  نطالب  نحن  القت�صادية 
119 من الد�صتور، والالمركزية بتقديرنا 
م���ن �صطوة  ن��ت��خ��ل�����ض  ل��ك��ي  ه���ي احل����ل 
التمهيد  لنا  ويت�صنى  املركزية  احلكومة 
لدخول مرحلة جديدة من تاريخ الب�صرة.

امل��ح��اف��ظ��ة وجلنته  ل����دى جم��ل�����ض  *ه����ل 
املعامل  وا�صحة  �صرتاتيجية  القت�صادية 
للنهو�ض بواقع مدينة الب�صرة القت�صادي 

اإن طبقت املادة 119 من الد�صتور؟
�صرتاتيجية  مي��ت��ل��ك  امل��ج��ل�����ض  -ن���ع���م 
من  جم��م��وع��ة  ه��ن��اك  ح��ي��ث  عليها،  يعمل 
والأكادمييني  وال��ك��ف��اءات  امل�صت�صارين 
ال�صاأن  ذوي  م���ن  ال��ب�����ص��رة  ج��ام��ع��ة  م���ن 
وعامة  �صاملة  �صتكون  والخ��ت�����ص��ا���ض 
 ،119 امل���ادة  تطبيق  ومتطلبات  ت��ت��الءم 
احلكومة  يف  اجلهات  بع�ض  هنالك  لكن 
مما  بعيدة،  �صيا�صية  ملراكز  تنقاد  املحلية 
يعطل عمل املجل�ض ويوؤخر �صرعة اتخاذ 
الأحيان،  م��ن  الكثري  يف  ويعيقه  ال��ق��رار 
لكننا �صنتجاوز هذه الإ�صكالية، واحلقيقة 
اأن التمهيد لتطبيق املادة املذكورة بحاجة 
اإىل وع��ي من ال���وزارات ودوائ��ره��ا التي 
مع  التعاون  عن  كثرية  اأحيان  يف  تتمنع 

جمل�ض املحافظة واملحافظة.

*ل���م���اذا ت��أخ��ر ال��ت��ق��دم ال��ع��م��ران��ي 
واالستثماري في البصرة رغم أنها تمتلك 

مقومات كل ذلك؟
ل  دولر  مليون   220 الب�صرة  -م��وازن��ة 
القطاعات  من  واح��د  قطاع  لتغطية  تكفي 
منها  ا�صتقطعت  مليارا  و97  احلكومية، 
يحقق  ل  هام�صي  امل��ب��ل��غ  ف��اأ���ص��ب��ح  �صلفا 

متنح  ب��ان  ك��ان  الأم���ل  واح����دا،  م�صروعا 
البرتودولر  م�صروع  ع��ائ��دات  املحافظة 
م�صروع   600 لجن�����از  ت��ك��ف��ي  وال���ت���ي 
عقد  الأم��ر  هذا  اأ�صا�ض  وعلى  للمحافظة، 
جمل�ض  وخرج  �صعبي،  وا�صتفتاء  موؤمتر 
عائدات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ب��درا���ص��ة  امل��ح��اف��ظ��ة 
م�صروع،  ال�����600  �صمنها  م��ن  امل�����ص��روع 
للكهرباء  دي��ن��ار  مليار   400 وخ�ص�صنا 
 300 مبلغ  وخ�ص�ض  والتبليط،  وامل���اء 
عملية  ل��ب��دء  القبلة  ملنطقة  دي��ن��ار  مليار 
تطويرها لأنها جماورة للمدينة الريا�صية 
التي �صتحتفل بدورة خليجي 21 يف عام 
�صياحيني  فندقني  املدينة  وت�صم   ،2014
فندق  اىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��وف��ود  ل�صتقبال 
�صط  وف��ن��دق  وال�صرياتون  با�صا  م��ن��اوي 
العرب واملربد نوفتيل، لكن جتري الرياح 
مبا ل ت�صتهي ال�صفن، ا�صتحوذت احلكومة 
وفق  تعمل  ومل  ���ص��يء  ك��ل  على  امل��رك��زي��ة 
املتفق عليه، ونحن يف الب�صرة نطالب ان 
بدل  بعينني  املركزية  احلكومة  لنا  تنظر 

من عني واحدة.

لم  ولماذا  دوالر،  البترو  هو مشروع  *ما 
ينفذ حتى اآلن؟

-امل���ادة 41 و42 م��ن ق��ان��ون الق��ال��ي��م او 
الفيدرالية، متنحان اإيرادات عن النفط عن 
كل برميل منتج وعن كل برميل مكرر وعن 
غاز، واحد دولر، و%5  م مكعب  كل150 
احلدودية،  واملنافذ  املوانئ  واردات  من 
لكن ما يعيق تنفيذ امل�صروع هو احلكومة 
امل��رك��زي��ة ال��ت��ي ت��ع��رق��ل ال��ع��م��ل ك��ل��ه ول 
ت�صتجيب لنا، ونحن ن�صعى لتنمية القطاع 
اخلا�ض، ل�صيما وان ال�صتثمار متاح لكل 
مثقف  �صعب  الب�صرة  ول��دى  القطاعات، 
وواع ومتطور يدعو للعمل مع ال�صركات 
فهي  تنفيذه  ق�صية  اأما  الأجنبية،  العاملية 

رهن مبجل�ض الوزراء ووزارة املالية.

البصرة  احتياجات  ه��ي  م��ا  *ب��األرق��ام 
أوراقها  ترتيب  تعيد  لكي  كموازنة 

وتحسن الخدمات والبنى التحتية؟
دولر  مليار  قلنا  وان  رق��م  اأي  يكفي  -ل 
كاف،  غ��ري  فهو  الب�صرة  ح��اج��ة  �صنويا 
اجلوار،  دول  الب�صرة  ت�صاهي  اأن  نريد 
وتكون مركزا ماليا للعراق ومركز ن�صاطه 
الب�صرة  ترتك  اأن  يعقل  فال  القت�صادي، 
ه��ك��ذا وه��ي م��وؤه��ل��ة لن��ه��ا ت��رب��ط ال�صرق 
وميناء  اجلافة  القناة  مب�صروع  بالغرب 

منذ  به  العمل  بو�صر  الذي  الكبري  العراق 
وقت.

عراقيا  خليجيا  لوبيا  هنالك  أن  *يقال 
ميناء  والدليل  التطور  من  البصرة  لمنع 
العراق الكبير والحرب غير المعلنة ضد 

موانئها؟
اإزاء  اجل��وار  دول  من  لوبي  هنالك  -نعم 
ربط  عدم  وتاأكيد  حقيقية،  ب�صرية  اإرادة 
ب���دول اجل���وار ملنع  ال��ع��راق  �صكة ح��دي��د 
جهات  وت�صعى  ال��رائ��دة،  التجربة  ه��ذه 
كثرية ت�صندها مراكز حكومية عراقية من 
احلديدية  ال�صكة  مد  دون  احليلولة  اجل 
العراق  ميناء  تنفيذ  ودون  وتطويرها 
ويوؤخر  الدرا�صات  يوؤخر  اللوبي  الكبري، 
العمل،  ب���دء  وي���وؤخ���ر  ال�����ص��رك��ات  دع����وة 
كبري  حما�ض  لديهم  الهند�صي  امليناء  كادر 
امل�صروع  �صينفذ  وقريبا  متوقع،  وغ��ري 
بفتح  با�صرت  الهند�صية  الكوادر  اأن  حيث 
واأقولها  ال��ف��او،  يف  امليناء  نحو  ���ص��وارع 
اإىل  الو�صول  يف  اللوبي  ه��ذا  ينجح  لن 
م�صعاه و�صتاأخذ الب�صرة مكانتها الريادية 

الطبيعية.

الحكومة  ع��ل��ى  مالحظاتكم  ه��ي  *م���ا 
تقيمون  وكيف  وال����وزارات  المركزية 

دوائرها لديكم في البصرة؟
-الب�صرة مل ت�صتفد من دورات الرتاخي�ض 
تقدم  ول  الب�صرة  ت�صتغل  النفط  ووزارة 
اأي عقود توقع مع  اأي �صيء باملقابل،  لها 
ت�صمى  فقرة  فيها  تكون  اأجنبية  �صركات 
)هدية العقد( وخ�صو�صية لإقامة م�صروع 
خدمي، وبالرغم من تنوع عقود و�صركات 
مع  اتفاقات  اأبرمت  التي  الأجنبية  النفط 
وزارة النفط يف الب�صرة، اإل اأن الوزارة 
عن  وتنازلت  املحافظة  بحقوق  ت�صاهلت 

هذه الفقرة.
ت��ن��ط��ل��ق م��ن��ه��ا اآلف  ال���ع���راق  وم���وان���ئ 
وخرابا  بيئيا  تلوثا  ت�صبب  ال�صاحنات 
من  بح�صتها  الب�صرة  وت�����ص��ارك  للطرق 
الب�صرة  مت��ن��ح  مل  وب��امل��ق��اب��ل  ال���وق���ود، 
يف  يجري  ما  ومعرفة  بالتدخل  حق  اأي 
داخلها، والب�صرة حتمل عبء الدمار الذي 
يطولها، ول تزال احلكومة املركزية تنظر 

بعني واحدة للب�صرة ولي�ض بعينني.
و�صركاتها  م��ع��ط��ل��ة  ال�����ص��ن��اع��ة  اأن  ك��م��ا 
اأ�صبحت عبئا على الب�صرة لأننا ل نعرف 
ت�صغيلها،  تعيد  ول  ال��وزارة  عطلتها  ملاذا 
و�صركة نفط اجلنوب بعيدة كل البعد عن 
املحافظة ول تتعاون معنا بقليل ول كثري، 
قيادات  اإىل  ب��ح��اج��ة  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
واحلديد  ال�صلب  ام���ا  ج��دي��دة،  واإدارة 
فهي عاطلة ل تعمل، والأ�صمدة اجلنوبية 

بحاجة اىل �صماد يعيد لها احلياة.
منها  جزء  لأ�صباب  ابعد  اخلا�ض  القطاع 
منطقي والآخر غري منطقي لكن احلكومة 
يتحمالن  اخل���ا����ض  وال���ق���ط���اع  امل��ح��ل��ي��ة 
امل�صوؤولية، الزراعة خربة الروة ال�صمكية 
النفط،  بها  ا�صر  اأن  بعد  دعم  اإىل  بحاجة 
واأ�صدرنا  مرفو�ض  ال�صكندهاند  ا�صترياد 

قرارا مينع اإدخالها اإىل العراق.

*كيف يقيم المجلس هيئة االستثمار في 
المحافظة؟

فرتة  عن  و�صنعلن  هيكلتها  �صيتم  -الهيئة 
تر�صيحات جديدة وانتخابات لختيار طاقم 
مل  لها  ال�صابق  الطاقم  ان  ننكر  ول  جديد، 
يتوان عن جذب ال�صتثمارات وكان له دور 
بارز لكننا نريد اكر من ذلك، ل�صيما وان 
الكثري  عاتقها  على  يقع  ال�صتثمار  هيئات 
من املهام، وهي نافذة التطور ال�صتثماري 

يف كل حمافظة.

وهل  اإلقليم  من مشروع  موقفكم  هو  *ما 
سيدعم الملف االقتصادي في المحافظة؟
الب�صرة  مل�صاكل  الأم��ث��ل  احل��ل  ه��و  -ن��ع��م 
يتم  ب��ان  مطالبات  وه��ن��ال��ك  الق��ت�����ص��ادي��ة، 
طرحه للت�صويت يف املجل�ض لكن التكتالت 
تو�صع  امل��ع��ق��دة  وم���ع���ادلت���ه���ا  احل��زب��ي��ة 
امل�صاومات،  القت�صادية،  امل�صالح  ف��وق 
املناورات، التفاقات احلزبية وال�صيا�صية، 

ت�صببت بعوق اقت�صادي للب�صرة.

رئيس اللجنة االقتصادية في مجلس محافظة البصرة:

 الحكومة المركزية تنظر لنا بعين واحدة، وهي سبب وراء 
تعطيل الكثير من المشاريع
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احلقول  م��ن  الرميلة  حقل  يعد 
لزيادة  القابلة  العمالقة  النفطية 
الإن���ت���اج وال��ت��ي اأدرج����ت �صمن 
اأبرمتها  ال��ت��ي  اخل���دم���ة  ع��ق��ود 
ج��ول��ت��ي  يف  ال���ن���ف���ط  وزارة 
والثانية.  الأوىل  ال��رتاخ��ي�����ض 
احلقل  هذا  يف  الإنتاج  وتراجع 
بعد ا�صتالم ال�صركتني الأجنبيتني 
مل�صوؤوليتيهما يف العمل اإذ اأنهما 
ت�صلمتا احلقل وهو ينتج مليون 
لكن  ال��ي��وم  يف  برميل  ال��ف   66
ا�صتالمهم  بعد  ت��راج��ع  الإن��ت��اج 
جعل  مم��ا  يوميًا  ال��ف   950 اإىل 

الأمر مثار بحث وت�صاوؤل.
حيث ن�صعى من خالل هذا التحقيق لبحث 

الأ�صباب التي اأدت اإىل تراجع الإنتاج.
ل جديد يف الرميلة 

يعد حقل الرميلة املوقع الأكر اأهمية على 
�صعيد القت�صاد الوطني، فهو اأهم حقول 

�صركة نفط اجلنوب.
مدير ق�صم الإنتاج يف هيئة ت�صغيل الرميلة 
بفعاليات  بداأنا  قال:  الغالبي  حممد  با�صم 

منت�صف  منذ  ب���داأت  التي  الإن��ت��اج  زي���ادة 
اإىل  تدريجي  وب�صكل  املا�صي  متوز  �صهر 

نهاية العام احلايل 2010.
ت�صلم  بعد  الإن��ت��اج  تراجع  يخ�ض  وفيما 
الغالبي: نحن يف  قال  الأجنبية  ال�صركات 
اإىل  املكامن  اإىل  احل��ف��ر  م��ن  الأق�����ص��ام  ك��ل 
الو�صول  �صبيل  بذلنا جهودنا يف  الإنتاج 
الإن��ت��اج كخط �صروع،  م��ن  رق��م  اك��رب  اإىل 
الفعاليات  كل  ذل��ك  اج��ل  من  اجرينا  حيث 

�صعيًا لتح�صيل رقم عال لكي يبداأ امل�صتثمر 
الناحية  من  امل�صاألة  وه��ذه  منه،  الأجنبي 
الفنية لي�صت ب�صالح املكائن اإذ اأننا دمرنا 
املكائن يف �صبيل احل�صول على هذا الرقم 
وبالفعل بعد 60 يوما من ت�صلم ال�صركتني 
الأجنبيتني ح�صل هبوط كبري يف الإنتاج، 
ن�صعى  الأجنبية  ال�صركات  والآن نحن مع 
لرفع الإنتاج للرقم الذي و�صلنا له، وبعد 
تبداأ  اأن  ينبغي  ال�صروع  خلط  الو�صول 

اإىل  و�صوًل  الإنتاج  يف  الزيادة 
احلد الذي ين�ض عليه العقد.

الرئي�صية  الوظيفة  وبخ�صو�ض 
هي  الغالبي:  قال  الإنتاج  لق�صم 
البئر  من  الأ�صود  النفط  ا�صتالم 
ق��ب��ل �صخه  وع���زل���ه وت�����ص��ف��ي��ت��ه 
مبعنى  اخل��زن  م�صتودعات  اإىل 
التي  بال�صيغة  النفط  ن�صلم  اأننا 
و�صاحلا  ميتا  نفطا  عليها  يطلق 
للتحميل فحقل الرميلة يف ق�صمه 
حمطات  �صبع  ي�صم  اجل��ن��وب��ي 
حمطات  و���ص��ب��ع  ال���غ���از  ل���ع���زل 
اجلنوبي  ال��رم��ي��ل��ة  يف  اأخ�����رى 
لال�صتهالك  �صالح  امليت  والنفط 
يف  العاملة  الأق�صام  اأي  وعن  والت�صدير، 
كان  الغالبي:  ب��ني  اأه��م��ي��ة  الأك���ر  احل��ق��ل 
والأجانب  املحليني  ب��ني  ح�صل  ق��د  ج��دل 
من اخلرباء العاملني يف اأق�صام احلقل عن 
اأن ق�صم  اأهمية، ففريق يرى  اأكر احلقول 
اقلها  انه  يرى  اآخر  وفريق  اأهمها  الإنتاج 

اأهمية.
القول  هو  الأ���ص��ح  اأن  الغالبي  واأو���ص��ح   

حقل الرميلة العمالق يعاني من تراجع اإلنتاج بعد جوالت التراخيص!

يعد حقل الرميلة من الحقول النفطية 
العمالقة القابلة لزيادة اإلنتاج والتي أدرجت 

ضمن عقود الخدمة التي أبرمتها وزارة النفط 
في جولتي التراخيص األولى والثانية. وتراجع 
اإلنتاج في هذا الحقل بعد استالم الشركتين 

األجنبيتين لمسؤوليتيهما في العمل إذ 
أنهما تسلمتا الحقل و هو ينتج مليون 66 

الف برميل في اليوم لكن اإلنتاج تراجع بعد 
استالمهم إلى 950 الف يوميًا مما جعل 

األمر مثار بحث وتساؤل.
حيث نسعى من خالل هذا التحقيق لبحث 

األسباب التي أدت إلى تراجع اإلنتاج.
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فال�صتطالع  مرتابطة  الفعاليات  كل  ب��اأن 
ا�صتخراج  يف  ت�صرتك  واملكامن  واحلفر 
يح�صل  حيث  املحطة  اإىل  لياأتي  النفط 
التن�صيق بني الأق�صام كال�صيانة والتربيد 
ق�صم  فعالية  اجناز  �صبيل  يف  والهند�صية 
الأ�صود  النفط  ا�صتالم  هي  التي  الإن��ت��اج 
وال�صحن  وامل�����اء  ال���غ���از  م���ن  وت�����ص��ف��ي��ت��ه 

والت�صدير.
حلد  احلا�صل  التقدم  اأن  الغالبي:  وتابع 
التي  الب�صيطة  ال��زي��ادات  يف  يتمثل  الآن 
م�صتوى  وع���ل���ى  ال��ع��م��ل  خ����الل  حت��ق��ق��ت 
ال�صركات  بيننا وبني  الت�صالية  العمليات 

ال�صتثمارية الأجنبية يف العمل.
اأم����ا رئ��ي�����ض ق�����ص��م ح��ق��ن امل����اء حم��م��د طه 
ال�صركات  جميء  بعد  لنا:  فقال  الر�صا�ض 
الإ�صايف  التطوير  وحدة  اأهلنا  الأجنبية 

يف حقن ماء مكمن م�صرف.
يف  مكمنان  ل��دي��ن��ا  ال��ر���ص��ا���ض:  واأ����ص���اف 
مكمن  م��ن  ك��ل  للعقد  وف��ق��ًا  الرميلة  حقل 
م�صرف واملكمن الرئي�صي، فمكمن م�صرف 
موا�صفات ال�صخور اخلا�صة به اأف�صل من 
نحقن  والآن  الرئي�صي  املكمن  موا�صفات 
املاء يف ثالثة اآبار جتريبية فقط يف مكمن 

م�صرف.
والهدف من عمل ق�صم حقن املاء هو تعزيز 
لتقليل  الإن��ت��اج  ب��زي��ادة  املكمني  ال�صغط 
ال�صغط يف املكمن ومن اجل تعزيز �صغط 
النفط  م��ن  ي��خ��رج  م��ا  ن��ع��زز  ف��اأن��ن��ا  املكمن 
مب��ق��دار ك���اف م��ن امل����اء، ف��ك��ل م��ا اأنتجنا 
برميال  نحقن  ان  يجب  النفط  من  برميال 
كلها  العوالق  وحجم  امل��اء  فنقاء  امل��اء  من 
املاء يف  للفح�ض قبيل حقن  اأمور تخ�صع 

املكمن.
املركزية  امل��ح��ط��ة  يف  امل��ن��اوب  امل��ه��ن��د���ض 
حت�صني نوري: عملنا يف الوقت احلا�صر 
من  ننتظر  ونحن  ال�صابق  عن  يختلف  ل 
لنا  ي��دخ��ل��وا  اأن  الأج��ن��ب��ي��ت��ني  ال�����ص��رك��ت��ني 
م��ع��دات ج��دي��دة واج���ه���زة ح��دي��ث��ة لكنهم 
الزيارات  �صوى  المر  يتعدى  ل  الآن  حلد 
املحطات  عن  امل�صوؤول  بالكادر  واللقاءات 
ي�صرعوا  مل  الآن  حلد  املحطات  داخل  لكن 

بالعمل ب�صكل جدي.
احرتاق الدولرات:

ظاهرة تدمي القلب عند م�صاهدتها بالعني 
تعريف  او  �صرح  لأي  حتتاج  ول  املجردة 
ان����ه ال���غ���از ال���ع���راق���ي ال����ذي ي��ح��رتق يف 
حالة  يعك�ض  م�صهد  يف  الإن��ت��اج  حمطات 
القت�صادية  اخل�صائر  فهذه  الإه��م��ال،  من 
حمطات  يف  حت�����ص��ل  ل��ل��ع��راق  ال��ك��ب��رية 
اأننا  اإل  الغاز  ع��زل  حمطات  عليها  يطلق 
تلك املحطات والطالع على  بعد م�صاهدة 
ان يطلقوا  اآلية عملها، طلبنا من اخلرباء 
الغاز( لأنها ل تقوم  عليها )حمطات حرق 
خالل  م��ن  النفط  م��ن  ال��غ��از  حت��ري��ر  بغري 
كنا  �صعالت  ليغذي  لالأعلى  متجها  اأنابيب 
اأموال  حلرق  �صعالت  لأنها  باأمل  لها  ننظر 
ال��ع��راق، يف ال��وق��ت ال���ذي ي��ج��در وجود 
نوافذ لعزل ذلك الغاز وو�صعه يف اأنابيب 
لغر�ض الت�صدير، حيث تعلن وزارة النفط 
�صت�صهد  ثالثة  تراخي�ض  جولة  وجود  عن 

وجود عقود غازية.
اأق�صام حقل الرميلة

حمطة عزل الغاز وهي عبارة عن جمموعة 
والتي  ال�صحراء  يف  املنت�صرة  الآب��ار  من 
خطوط  عرب  للمحطات  منها  النفط  يذهب 
املجمع  يعرف  ما  خ��الل  من  الأنابيب  من 
قبل اأن تنتقل يف ال�صفاف وتكون ال�صفة 
الواحدة مكونة من اأربعة مراحل واملرحلة 
العازلة الأوىل  الأوىل مكونة من عازلتني 
ال�صغط  لآب��ار  جي  كي   13 ب�صغط  تعمل 

 7 ب�صغط  تعمل  الثانية  بينما  ال��واط��ئ 
والرابعة   1.9 ب�صغط  والثالثة  جي  كي 

.1.35
وجود  اإىل  احل��ق��ل  يف  اخل����رباء  وي�����ص��ري 
واجل��اف  ال��رط��ب  هما  النفط  م��ن  ن��وع��ني 
 13 واط���ئ  �صغطني  ل��وج��ود  ب��الإ���ص��اف��ة 
ك��ي ج��ي وع��ايل 28 ك��ي ج��ي لكن املحطة 
املركزية يف الوقت احلايل ل متتلك �صغطًا 

عاليًا.
ي��ع��رف مبملحة  م��ا  امل��ح��ط��ة  وي��وج��د يف 
ومراحل  ب�صغوط  والأم��الح  املاء  ملعاجلة 
ت���اأت���ي مرحلة  ال���راب���ع���ة  امل��رح��ل��ة  وب��ع��د 
اخلام�صة  املرحلة  تعترب  التي  اخل��زان��ات 

من العزل.
املاء  كميات  اأن  جولتنا  يف  لحظنا  وق��د 
والأمالح التي يجدر ان يتم التخل�ض منه 
بطريقة  او  الأر���ض  يف  احلقن  طريق  عن 
النفطيني  اخل��رباء  بح�صب  اأخ��رى  علمية 
يجري  تركه  هو  خطئًا  ح�صل  ال��ذي  لكن 
بالرغم  قرب املحطات يجري يف بحريات 

من كونه ماًء ملوثا. 
اأثناء  لدينا  تر�صخ  ال��ذي  النطباع  وك��ان 
ت�صرع  مل  الأجنبية  ال�صركات  اأن  التجوال 
ما  اأن��ه��م  اأو  احل��ق��ل  عمل  يف  مهم  بتغيري 

زالوا ميهدون للعمل.
خزانات بال �صيانة:

وحت��ت��وي ك��ل حم��ط��ة داخ���ل احل��ق��ل على 
خزانات، البع�ض منها بطاقة 10 اآلف مرت 
األف مرت مكعب  مكعب واأخرى بطاقة 20 
والبع�ض من اخلزانات متوقفة عن العمل 
اأكد  الذي  الوقت  يف  �صيانة  اإىل  وبحاجة 
متوقفة  ال�صيانة  اأن  العاملني  من  العديد 

الآن.
وقد ذكر لنا العاملون يف احلقل: احلاجة 
ملنظومة مقطرات من اجل �صيد املقطرات 
واإعادتها للخزان بدل من احرتاقها، حيث 
التابع  الت�صييد  ق�صم  ك��ان  م��دة  قبل  ان��ه 
لإن�صاء  ي�صتعد  اجل��ن��وب  ن��ف��ط  ل�����ص��رك��ة 
بعد  توقف  العمل  لكن  مقطرات  منظومة 

ت�صلم �صركة بي بي.

 واحلقل ي�صم جممعا لأنابيب الغاز ي�صمى 
مبجمع ال�صعالت وهو الذي يتم من خالله 
النار  تكون  ما  وع��ادة  بال�صعالت  التحكم 
الناجمة عن �صعلة املرحلة الأوىل لن كمية 
تكون  الأوىل  املرحلة  يف  املتحررة  الغاز 

اأكر ومن ثم تتواىل املراحل وال�صعالت.
بال�صعالت  تعرف  الأربعة  ال�صعالت  وهذه 
هذه  من  الكثري  اأن  القول  ويجدر  احل��ارة 
ال�����ص��ع��الت م��ت�����ص��ررة وه���ي ب��ح��اج��ة اإىل 

اإ�صالح.
�صركة  يف  العاملني  من  لفيف  حت��دث  وق��د 
منت�صبني  اأ�صبحوا  الذين  اجلنوب  نفط 
متوز  �صهر  منذ  الرميلة  ت�صغيل  هيئة  يف 
املنت�صرة  ال��ن��ريان  �صعالت  اأن  امل��ا���ص��ي: 

اأما  الرميلة  اأكر من مكان داخل حقل  يف 
يف  العازلت  يف  امل�صتوى  ارتفاع  ب�صبب 
مقطرات  منظومة  توجد  ل  ال��ذي  الوقت 
ت�صتغل قطرات النفط الهاربة مما يجعلها 

تذهب لل�صعالت.
تعمل  املثال  �صبيل  على  املركزية  واملحطة 

بطاقة اإنتاجية مقدارها 64 األف برميل. 
اآبار  اأربعة  اأن  اإذ  نفطيا  بئرا   28 وت�صم 
املتبقية  امل��رك��زي��ة والآب�����ار  امل��ح��ط��ة  ع��ل��ى 
واملحطة  الفرعية  اجلنوبية  املحطة  على 
حيث  جممعات،  ثالثة  وت�صم  ال�صمالية 
�صغط  بح�صب  املجمعات  هذه  عدد  يحدد 
الآبار ان كان عاليًا ام واطئًا، فاأبار النفط 
الط���وار  ثالثية  ع���ازلت  تتطلب  ال��رط��ب 
ل��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ع���زل امل����اء وع���ازل���ة اخ���رى 
عليها  املتعارف  وال�صغوط  الأم��الح  لعزل 
 3.5 ف�  للمياه  ام��ا  جي  كي   5.5 للمملحة 
اأكرها  فهي  للخزانات  وبالن�صبة  جي  كي 

مت�صررة.
حقل  يف  اجل��ول��ة  اث��ن��اء  �صاحبنا  ول��ق��د 
عدد  ال�صحراوية  املنطقة  تلك  يف  الرميلة 
النوبة  م�صرف  بينهم  ك��ان  العاملني  م��ن 
اإن  ق��ال:  ال��ذي  باقر  �صبيح  املحطات  يف 
ت�صميتها  من  يت�صح  املحطات  يف  عملهم 
النفط،  عن  الغاز  عزل  كمحطة  الأ�صا�صية 
التي  والعطالت  عملنا  م�صاكل  �صمن  من 
الأجنبية  وال�صركات  العمل  اأثناء  حتدث 
اأن  منذ  الآن  حتى  ب��ه  وعدتنا  مب��ا  ت��ف  مل 
الآن  للعمل يف �صهر متوز ولغاية  ت�صلمنا 
مل نالحظ اي معدات جديدة دخلت لعملنا، 

فعملنا ذاته وم�صاكلنا يف العمل ذاتها.
عبد  عقيل  امل��الح��ظ��ني  رئ��ي�����ض  ق���ال  فيما 
الرتاخي�ض  ج���ولت  ان  اعتقد  ال��ه��ادي: 
تقدم  يف  �صببًا  �صتكون  الإن��ت��اج  وزي���ادة 
العراق واعماره وزيادة الرواتب وحت�صني 

الإنتاج النفطي.
املحطات  ال��ف��ن��ي يف  امل��دي��ر  م��ع��اون  اأم����ا 
ح�صني علي فقال: عملنا حلد الآن مل ي�صهد 
ال�صركات  لنا  قدمته  ملمو�ض  ���ص��يء  اأي 
راأي���ه  وبخ�صو�ض  احل��ق��ل،  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
قال  الرتاخي�ض،  ج��ولت  عن  ال�صخ�صي 
خا�صة  ا�صتفادة  عن  تعرب  امل�صاألة  علي: 
بال�صركة امل�صتثمرة ونحن نتمنى ونطمح 

لن تتحقق فائدة للعراق.
اخلال�صة:

حقل  يف  جت��وال��ن��ا  ب��ع��د  اإل��ي��ه  نخل�ض  م��ا 
من  مزيد  اإىل  بحاجة  العمل  ان  الرميلة 
وحتديد  اخللل  مواطن  ملعاجلة  املراقبة 
اأن العمل يف  امل�صوؤولية، وعلى الرغم من 
اجلديدة  الت�صغيل  هيئة  قبل  م��ن  احلقل 
العمل  اأن  اإل  طويل  وق��ت  عليه  مي�ض  مل 
بحاجة اإىل وقفة جدية ومراجعة �صجاعة 
طليعة  ويف  حيوي،  مرفق  يف  خطاأ  لن��ه 
من  مراجعتها  يجب  ال��ت��ي  امل�صائل  تلك 
م�صاألة  النفطي  القطاع  على  القائمني  قبل 
ا�صتالم  بعد  احل��ق��ل  يف  الن��ت��اج  ت��راج��ع 
ما  �صحة  من  والتاأكد  الجنبية  ال�صركات 
واعرتافهم  احل��ق��ل  يف  امل�����ص��وؤول��ون  ق��ال��ه 
باأنهم اجتهدوا برفع  )للمدى القت�صادي( 
لكي  ال�صروع  خط  زيادة  اجل  من  الإنتاج 
النتاج  زيادة  الجنبية  ال�صركات  تتحمل 
الأمر  لكن  للحقل  فائدة  لتحقيق   %10 اىل 
يعدو كونه اإجراًء غري مدرو�ض مما ت�صبب 
ب�صرر كبري يف معدات احلقل، ول يفوتنا 
التاأكيد على �صرورة مراجعة عمل حمطات 
التلوث  لتاليف  تطويرها  و�صرورة  عزل 
واملياه  الم���الح  ت��رك  م��ن  الناجم  البيئي 
عن  ناهيك  الأر�����ض،  على  جت��ري  امللوثة 
العراق  يخ�صرها  التي  ال��دولرات  ماليني 

من خالل حرق الغاز.

أن األصح هو القول بأن كل الفعاليات مترابطة فاالستطالع والحفر والمكامن 
تشترك في استخراج النفط ليأتي إلى المحطة حيث يحصل التنسيق بين األقسام 

كالصيانة والتبريد والهندسية في سبيل انجاز فعالية قسم اإلنتاج التي هي استالم 
النفط األسود وتصفيته من الغاز والماء والشحن والتصدير.

وتابع الغالبي: أن التقدم الحاصل لحد اآلن يتمثل في الزيادات البسيطة التي تحققت 
خالل العمل وعلى مستوى العمليات االتصالية بيننا وبين الشركات االستثمارية 

األجنبية في العمل.
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_ ق�صر  )اأم  امل���وت  ط��ري��ق  ع��رب  مت��ر 
الب�صرة( يوميا اكر من 1000 �صاحنة 
و�صعف هذا الرقم من املركبات ال�صغرية 
واحلافالت ناهيك عن الرتال الع�صكرية 
والربيطانية،  المريكية  او  العراقية 
)طريق  حمليا  لطريق  هذا  على  ويطلق 
املوت( فهي تلتهم �صهريا اكر من 100 
ح���وادث  يف  نحبهم  يق�صون  �صخ�ض 

طريق الب�صرة _ام ق�صر.
110كم  اإىل  طولها  ي�صل  التي  الطريق 
واملرفاأ  اجلنوبي  امل��رف��اأ  التفافات  م��ع 
ال�صمايل لم ق�صر، تعاين من دمار �صبه 
يف  العمار  جلنة  رئي�ض  �صخ�صه  كلي، 
م�صطفى  املهند�ض  الب�صرة  حمافظة 
من  واملتبقي   %60 ر�صن"بن�صبة  عطية 
بحاجة  ف��ه��ي  ���ص��احل��ة  ت��ع��د  ل  الن�صبة 
ور�صف  �صب  واإع��ادة  كامل  تاأهيل  اإىل 

وتعبيد". على حد تعبريه.

استثمار وهدية توقيع العقد
القت�صادية  واحل�صابات  املقايي�ض  يف 
البنية  تعد  ال��ربي��ة  النقل  �صبكات  ف��ان 
وهي  اقت�صادي،  م�صروع  لأي  الأ�صا�ض 
ع��ام��ل م��ه��م م��ن ع��وام��ل جن���اح وتطور 
القت�صاد وم�صاريعه، لكن يف العراق فان 
هذا العامل اأو املقوم ل يحظى بالأهمية 
قبل  من  ويهمل  وحجمه  تتنا�صب  التي 
القت�صادية".  ال�صيا�صة  على  القائمني 
القت�صادي  املجل�ض  ع�صو  روؤي��ة  ه��ذه 
املو�صوي  و�صام  الب�صرة  حمافظة  يف 

ت�صلط  التي  اإىل"ال�صغوط  ي�صري  الذي 
الب�صرة  يف  املحافظة  جمل�ض  قبل  من 
الطريق  هذه  اأ�ص�صت  التي  املوانئ  على 
ترف�ض  لكنها  تعيد �صيانته،  لكي  �صابقا 
بحجة اأنها غري خمولة وهي جهة فقدت 
�صلطاتها. والآن هنالك عر�ض ا�صتثماري 
بناء  لإع���ادة  اجنبي  م�صتثمر  قبل  م��ن 
مبوا�صفات  ك��ب��ري  ط��ري��ق  وت��اأ���ص��ي�����ض 
ع��امل��ي��ة ب����دل ع���ن ط���ري���ق امل�����وت ه���ذا، 
وبنظام ا�صتيفاء اأجرة األف دينار من كل 
م�صتخدم للطريق. وامل�صروع هذا مقدم 
احلكومة  تدفعها  والأم���وال  مقابل  بال 
حق  امل�صتثمر  مينح  وباملقابل  العراقية 
�صنوات  لع�صر  الطريق  من  ال�صتفادة 
حمافظة  ط���رق  بتعبيد  ي��ق��وم  اأن  ع��ل��ى 
الب�صرة كلها مبوا�صفات عاملية وجمانا 
وهو موافق وحددت ثالث �صنوات كحد 
اق�����ص��ى لجن���از ط��ري��ق ال��ب�����ص��رة _ام 

ق�صر وتعبيد طرق حمافظة الب�صرة".
رف�صتا  واملركزية  الب�صرية  احلكومتان 
امل�صروع وهما يوؤجالن البت يف ق�صية 
انه  رغ���م  ق�صر  _ام  ال��ب�����ص��رة  ط��ري��ق 
هاج�ض ب�صري كبري وحاجة اقت�صادية 

ملحة والأ�صباب غري معروفة.

األثر اإلنساني:
دائرة �صحة الب�صرة وثقت يف تقاريرها 
ان الطريق املذكورة تلتهم �صهريا قرابة 
احلوادث  ج��راء  من  ب�صرية  نف�ض   100
العامة  امل����رور  م��دي��ري��ة  ت�صفها  ال��ت��ي 

ثامر  مديرها  ل�صان  على  الب�صرة  يف 
احلمداين الذي قال:"بانها طريق ت�صنع 
احلوادث وتعيق حركة النقل وتوؤخرها 
اىل  امل��رك��ب��ات  اأ���ص��ح��اب  اغلب  في�صطر 
بكثري  اأط��ول  يكون  اآخ��ر  طريق  �صلوك 
احلويل  الطريق  لكن  الطريق،  هذه  من 
ي�صلح  يعد  اأي�صًا ومل  ت�صرر هو  الآخر 

ل�صري املركبات عليه".

األثر االقتصادي:
الأثر الإن�صاين ال�صحي وا�صح وحمزن 
تتفرج،  الب�صرة  املحلية يف  واحلكومة 
لكن هنالك واقعا اآخر لبد من اخلو�ض 
ف��ي��ه وه���و الأث�����ر الق���ت�������ص���ادي، فهذه 
بح�صب  واإي��اب��ا  ذهابا  ت�صلكها  الطريق 
املرافئ  مدير  التميمي  عدنان  املهند�ض 
ام ق�صر"قرابة 1000 مركبة  يف ميناء 
ب�����ص��ائ��ع و�صلع  ي��وم��ي��ا حت��م��ل  ح��م��ل 
خمتلفة من البواخر التي حتط رحالها 
بوابة  ي�صكل  ال��ذي  ق�صر  اأم  ميناء  يف 
من   %46 ن�صبة  عربها  متر  اقت�صادية 
طريقها  ع��ن  وت��ع��رب  ال��ع��راق،  واردات 
ن�صبة 60% من �صادرات العراق النفطية 

وما اىل ذلك".
 التميمي يقول"طريق ام ق�صر التهمت 
الوظيفي  ق�صر  اأم  م��ي��ن��اء  ك���ادر  رب���ع 
ومل  املا�صية  اخلم�ض  ال�صنوات  خ��الل 
حترك احلكومة املحلية �صاكنا واكتفت 
امل��رك��زي��ة، التي  مب��خ��اط��ب��ة احل��ك��وم��ة 
�صركة  خاطبت  اأن��ه��ا  ف��رتة  قبل  اأعلنت 

اإع���ادة  لتتوىل  دمن��ارك��ي��ة  او  بلجيكية 
تتخذ  مل  الآن  اإىل  لكن  الطريق  اع��م��ار 
احلكومة  نية  اإىل  ت�صري  اج���راءات  اأي 
الطريق  ه��ذه  تعبيد  ب��اإع��ادة  امل��رك��زي��ة 
اقت�صاديا  الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  لأه��م��ي��ت��ه��ا 
يق�صون  الذين  النا�ض  معاناة  ولإنهاء 

عليها موتا ب�صكل يومي".

الجهات المسؤولة:
�صببها  معروفة  الطريق  ه��ذه  ا���ص��رار 
بوزن  لتلتزم  التي  الكبرية  ال�صاحنات 
يف  امل��رور  قوانني  وف��ق  املقر  احلمولة 
ال�صاحنة  ح��م��ولت  فت�صل  ال���ع���راق، 
بينما  طنا   70 اىل  الح��ي��ان  بع�ض  يف 
املرور  ق��ان��ون  وف��ق  ب��ه  امل�صموح  احل��د 
فقط  ط��ن��ا  ه���و 30  ال���ع���راق  ال���ع���ام يف 
الت�صميمية، ودائرة  الطرق  وهي طاقة 
من  كبريا  ج��زءا  تتحمل  العامة  امل��رور 
مبحا�صبة  تلتزم  ل  لأن��ه��ا  امل�����ص��وؤول��ي��ة 
امل��ت��ج��اوزي��ن، اأم���ا ال��ط��رف الآخ���ر فهو 
دائرة الطرق واجل�صور التي اأخفقت يف 
ت�صميم وتنفيذ الطريق وفق موا�صفات 
وقيا�صات مل تتالءم ونوعية ال�صتخدام 

على هذه الطريق.

الطرق والجسور وعود ال تتحقق:
الب�صرة  وج�����ص��ور  ط����رق  ع����ام  م��دي��ر 
�صيء  اإىل  ي�صر  مازن �صمد مل  املهند�ض 
وقعت  اتفاقية  هنالك  ذكر"اإن  لكنه  مهم 
الإ���ص��ك��ان والإع��م��ار، وبني  ب��ني وزارة 

تق�صي  الدمناركية،  اخلارجية  وزارة 
باأن متول الخرية عمليات م�صح تقوم 
بها �صركة )كووي( العاملية املتخ�ص�صة 
ب�صوؤون املوا�صالت ومت اختيار طريق 
يف  طريق  كاأ�صوء  الب�صرة  ق�صر-  ام 
امل��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة، ك��م��ا مت اإر����ص���ال 
مهند�صني من الطرق واجل�صور للتدريب 
على الأجهزة واملعدات يف دولة الكويت 
متهيدا للمبا�صرة باإعادة بنائه من جديد 
يحدد  مل  لكنه  عاملية".  موا�صفات  وفق 
انه  يعني  مم��ا  ذل��ك  �صيتم  وك��ي��ف  متى 

م�صروع ل يزال حربا على ورق.

حقوق اإلنسان ستقاضي المحافظة:
ولي�ض  امل�����ص��روع  ت��رف�����ض  امل��ح��اف��ظ��ة 
وعلى  الطريق  بناء  اإع���ادة  مبقدورها 
منظمة  الق�صاء.  اإىل  اللجوء  النا�ض 
العراقية،  الإن�صان  حقوق  عن  ال��دف��اع 
يف  ق�صية  رف���ع  بنيتها  ال��ب�����ص��رة  ف���رع 
املحكمة الفيدرالية العراقية �صد اجلهة 
على  احل���وادث  تلك  بكل  ت�صببت  التي 
عيدان  املحامي  رئي�صها  الطريق،  هذه 
فهد يوؤكد"انه ح�صل حتى الآن على اكر 
من 500 توقيع من قبل اأهايل ال�صحايا 
لرفع  الطريق  ه��ذه  على  ت��وف��وا  ال��ذي��ن 
املت�صببة  اجلهة  �صد  م�صرتكة  دع��وى 
����ص���واء ك��ان��ت احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة او 
لزيادة  ي�صعى  وه��و  املحلية  احلكومة 
حلماية  م�����ص��روع��ه  اإىل  امل��ن��ت��م��ني  ع���دد 

حقوق الإن�صان يف الب�صرة".

طريق الموت في البصرة يلتهم 100 شخص شهريا 
وقد يوقف ثلث صادرات العراق
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مدينة فقدت بريقها:
عام،  منذ  الب�صرة  يف  الق��ت�����ص��اد  �صل 
وتراجعت احلركة التجارية وال�صناعية 
وما�صواها،  والعمرانية  وال�صياحية 
الكاحلة  اأبنيتها  ب��األ��وان  املدينة  وب��دت 
ونا�صها  امل��غ��ربة،  ال��رم��ادي��ة  وب�صمائها 
�صم�ض  ح���رارة  وجوههم  لفحت  ال��ذي��ن 
تاون(  )الكوك  كاأنها  اأيامهم،  وعذابات 
الروائي  ديكنز(  )ت�صارلز  و�صفها  التي 
الن���ك���ل���ي���زي يف رواي����ت����ه )الأوق��������ات 

.))Hard Times )الع�صيبة
لت�صال عما اأ�صاب الب�صرة ول تتجول 
م   200 كل  فبعد  �صالتك،  جتد  لن  لن��ك 
اجلي�ض  لقطعات  ع�صكرية  مفرزة  جتد 
العراقي تفت�صك وتنظر يف هويتك وان 
مل يكن حمل ولدتك الب�صرة �صتدخل يف 

دوامة الأ�صئلة والأجوبة الأمنية.
)الأ�صواق العامة( حرمت على املركبات 
من  رواده��ا  من  تخلو  فكادت  اخلا�صة، 
عامة النا�ض، والكل يقول"نحن ل نقوى 
م��ع ج��ون��ا احل���ار ال��رط��ب ع��ل��ى ال�صري 
حاملني  طويلة  مل�صافات  الأ���ص��واق  يف 
مواطن"،واجلي�ض  اأي  كعادة  ب�صائعنا 
هو الأخر ومعه ال�صرطة الوطنية ل مفر 

لهم من تنفيذ الأوامر العليا لقيادتهم.

رحلة البحث عن اإلجابات
اأذهاننا  يف  تر�صخت  ال��ت��ي  ال�����ص��ورة 
نقلناها يف اليوم التايل اإىل امل�صوؤولني 
املحافظ)�صلتاغ  الإج���اب���ة،  ف��رف�����ص��وا 
ورغم  اإحلاحنا  رغ��م  يقابلنا  مل  ع��ب��ود( 
دماثة م�صت�صاره الإعالمي ودبلوما�صيته 
العالية التي ماطلنا بها طويال، فيما انكر 
علينا م�صوؤولو جمل�ض املحافظة وجود 
ل  مري�ض  وقالوا"انه  املجل�ض  رئي�ض 
ميكنه احل�صور"، يف الوقت الذي دخل 
جمل�ض  بناية  اىل  انظارنا  اأم��ام  موكبه 

املحافظة.
الذي  الوحيد  ب��ان  ا�صّرنا  بع�صهم  لكن 
كبرية  وب�صراحة  يتحدث  ان  مبقدوره 
هو رئي�ض اللجنة القت�صادية واملوازنة 
يف املحافظة )حممود الطعان(، اجتهنا 
اإىل مكتبه من فورنا ومل ن�صدق �صرعة 
الو�صول اإليه ومقابلته، بعد اأن �صدمتنا 
املحلية  احلكومة  دوائ��ر  مكاتب  عقبات 

الأخرى.

في الخفاء لوبي عراقي دولي 
اأول كالمه معنا كان"هنالك لوبي دويل 
متاأخرة  الب�صرة  لإبقاء  ي�صغط  عراقي 
متاأخرة"تلك  فيها  الق��ت�����ص��اد  وعجلة 
لل�صورة  وتف�صري  كاإجابة  عبارته  كانت 
تف�صري  لالإيجاد  و�صعينا  راأيناها  التي 

منطقي لها.
وبحثا عن الأدلة التي تثبت تلك العبارة 
بلغت   2010 لعام  الب�صرة  قال"موازنة 
220 مليار دينار عراقي رغم ان حاجتها 
الفعلية مليار دولر، املبلغ املذكور اقتطع 
م�صاريع  مديونية  دينار  مليار   97 منه 
الب�صرة للحكومة لعام 2009،ومل يتبق 

للمحافظة،  الت�صغيلية  املوازنة  ال  منها 
للعام  م�����ص��روع  اي  ي��ق��ر  مل  وب��ال��ت��ايل 
2010 ول ميكن العمل بقطاعات البنى 
المر  ه���ذا  ف���ان  ت��اأك��ي��د  وب��ك��ل  التحتية 
وعلى  القت�صاد  حركة  على  بقوة  يوؤثر 
�صلبا  اأث���ره  وينعك�ض  ال��ن��ا���ض،  طبائع 
على احلركة العمرانية وواقع اخلدمات 
متت  الطعان"قد  الب�صرة"ويوؤ�صر  يف 
وابالغها  امل��رك��زي��ة  احلكومة  خماطبة 
التي ميكن  املحافظة والرقام  بحاجات 
تنع�ض  وان  الب�صرة  واق��ع  حت�صن  ان 
تاتي  ل  الإجابات  العراق،لكن  اقت�صاد 

من املركز وتبقى الب�صرة تنتظر".

هذا  بين  العالقة  هي  واين  اللوبي  اين 
وذاك؟

المر كبري ولي�ض بالهني والكالم �صدر 
يف  نحقق  فكيف  م�صوؤول  �صخ�ض  من 
ال�صتنتاج ونحوله اىل حقيقة، الطعان 
احلكومة  يف  ن��اف��ذة  ج��ه��ات  يقول"ان 
دون  حالت  برملانية  وج��ه��ات  املركزية 
كل  وعرقلت  مكانتها  الب�صرة  تاخذ  ان 
م��ن احلكومة  رف��ع��ت  ال��ت��ي  امل�����ص��اري��ع 
التي  امل��رك��زي��ة  احل��ك��وم��ة  اإىل  املحلية 
اإن�صاء  م�صاريع  ومنها  �صدها،  �صوتت 
القناة اجلافة قبل اأربع �صنوات واإعاقة 
ر�صدت  الذي  الكبري  الفاو  ميناء  تنفيذ 
له املبالغ وو�صعت يف البنوك العراقية 
منذ عام 2005، لكن احلكومة املركزية 
وحتججت  بالتنفيذ  امل��ب��ا���ص��رة  اأج��ل��ت 
ان  احلقيقة  ويف  مقنعة،  غ��ري  ب��اأع��ذار 
تربط  التي  اجلافة  والقناة  امليناء  هذا 
نحو  تركيا  ث��م  وم��ن  ب��ب��غ��داد  الب�صرة 
اأوربا اإن متت فاإنها �صتلغي اقت�صادات 

وم�صر  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  م��ن��ه��ا  دول 
وايران وهو امر غري مقبول لنه ي�صر 
مب�صالح الدول املجاورة وغري املجاورة 
تدعم  نعلم  كما  ال���دول  وه���ذه  اأي�����ص��ًا، 
احلكومة  يف  وم�صوؤليني  برملانية  كتال 
وبالتايل يرتجمون )هوؤلء( عدم رغبة 
)اولئك( باأفعال اولها منع تطور وتقدم 
وي�صف  اقت�صادها".  وحت�صن  الب�صرة 
مقيتة  باأنها"مركزية  احل��ال��ة  الطعان 
القت�صادية  العا�صمة  الب�صرة  قتلت 

للعراق".
ال����ب����رتودولر م�����ص��روع م���وق���وف عن 
الب�صرة  اآخر من حمافظة  �صاهد  العمل 
ال��ذي رفع  ال��ب��رتودولر(  ان��ه )م�صروع 
اىل  الب�صرة  حمافظة  جمل�ض  قبل  من 
و42   41 امل��ادة  وف��ق  العراقي  الربملان 
ين�صان  العراقي،وهما  الد�صتور  م��ن 
 %5 املحلية  احلكومة  تتقا�صى  ان  على 
وان  احل��دودي��ة،  منافذها  واردات  م��ن 
تاأخذ دولرا واحدا عن كل برميل نفط 
ال��ذي  ال��غ��از  وك���ل 150 م م��ك��ع��ب م��ن 
ي�صتخرج وي�صدر من اأرا�صي الب�صرة، 
بغية دعم القت�صاد املحلي يف الب�صرة 
امل�صروع  واع���د  امل��ح��اف��ظ��ة،  وت��ط��وي��ر 
اعمار  جلنة  قدمتها  درا���ص��ة  على  بناء 
بالتعاون مع المم  املحافظة  وتخطيط 
املتحدة لجناز 600 م�صروع اقت�صادي 
تقلب  اع���وام  ثالثة  خ��الل  الب�صرة  يف 
والب�صري  العراقي  القت�صاد  موازين 
على حد �صواء، لكن ومنذ اأكر من عام 
البرتودولر وحتى  اقر م�صروع  عندما 
الآن مل تت�صلم املحافظة �صنتا واحدا من 

هذه الموال".

أين نجد األدلة األخرى؟
اإىل  بحاجة  لكننا  منطقيا  الكالم  يبدو 
اأخرى،  م�صوؤولة  اأف��واه  من  ذلك  اإثبات 
�صن�صطدم  اأننا  ام  ن�صتطيع  ياترى  فهل 

بعقبات ونعجز عن حتقيق مرادنا.
املحطة التالية لنا كانت املوانئ التي قد 
تكون امل�صتهدف الأول من هذا اللوبي، 
يف ال�صركة العامة ملوانئ العراق رف�ض 
املدير مقابلتنا رف�ض قاطع ونقل لنا"انه 
لأي  ���ص��ح��ف��ي  اأي  مب��ق��اب��ل��ة  ي�����ص��م��ح  ل 
جميئنا  �صبب  م�صبقا  عرف  �صبب"لكنه 
ومع  �صركته،  اإع���الم  م��دي��ر  ط��ري��ق  ع��ن 
ذل���ك ف���ان م��دي��ر اإع����الم امل��وان��ئ)امن��ار 
ال�������ص���ايف( ق��اب��ل��ن��ا واأب������دى اع���ت���ذاره 

وا�صتعداده لالإجابة عن ت�صاوؤلتنا.
يجيب عن الت�صاوؤل الهم لنا بالقول"ان 
من  ع��ان��ت  ك�صركة  ال��ع��راق��ي��ة  امل��وان��ئ 
الإهمال والتهمي�ض وفقدت جزءا كبريا 
اإىل )حمال( وفقا  �صلطتها فتحولت  من 
لتعبريه، تفرغ وت�صحن من واىل ال�صفن 

ومن ثم تقودها خارج مياهنا".

ما هي هوية هذا اللوبي
الت�صاوؤل،  ذات  عليه  جم���ددا  ون��ط��رح 
م��ا ه��ي ه��وي��ة ال��ل��وب��ي ال����ذي ي�صغط 
لكنه  الب�صرة وموانئها، في�صمت برهة 
يقول"نعم هنالك �صغط من دول عربية 
للحيلولة دون تطور املواينء العراقية 
نق�ض  ج��راء  من  معطلة  �صبه  وابقاءها 
اخلدمات الأ�صا�صية فيها كاأجهزة املناولة 
ا�صتهلكت  ال��ت��ي  والأر���ص��ف��ة  وال��ط��رق 
ب�صبب قدمها". لكنه يوؤ�صر"ان الن�صف 
الثاين من ال�صنة احلالية �صهد تغريات 
ام  منها  امل��وان��ئ  بع�ض  على  ملحوظة 

ال��زب��ري وم��ي��ن��اء املعقل  ق�����ص��ر وخ����ور 
الب�صرة  مليناء  ال�صا�ض  حجر  وو�صع 
احلكومة  دور  اىل  وي��ع��ود  الكبري"، 
بتمويل  ت�صهم  مل  فيبني"اأنها  املركزية 
املوانئ  تخدم  التي  الكبرية  امل�صاريع 
الب�صرية ورف�صت اغلب امل�صاريع التي 
رفعت لها". لكنه ليعرف ملاذا ول ينفي 
الدول  ب�صغوطات  تاأثرت  قد  تكون  ان 

املجاورة او غريها. 
حوادث القر�صنة الأخرية دليل جديد

القر�صنة  باأحداث  ال�صايف  وي�صت�صهد 
لأغرا�ض  م��دب��رة  ي��راه��ا  التي  الأخ���رية 
الفر�صية،  ه���ذه  م�صلحة  يف  ت�����ص��ب 
ال�صواحل  ���ص��رط��ة  ت�صمع  ويعلق"ان 
ال�صفينة  ا���ص��ت��غ��اث��ة  ن���داء  البحرينية 
مياهنا  يف  وال��ربي��ط��ان��ي��ة  الم��ريك��ي��ة 
على  وقع  الذي  ال�صطو  اأثناء  الإقليمية 
ظهريهما، ول ت�صمعه ال�صرطة البحرية 
المريكية  او  الربيطانية  او  العراقية 
يثري  ام��ر  وه��و  الإقليمية،  مياهنا  يف 

مئات عالمات التعجب وال�صتفهام".
بعد  نتائجه  ات��ت  ال���ذي  الأم���ر  ويف�صر 
حملة  احلادثة"بانه  من  يومني  اأو  يوم 
اعالمية عربية نقلت اىل اعالم الغرب، 
فرتة  بعد  ال�صركات  م��ن  ع��دد  لرتف�ض 
دخ���ول م��ي��اه ال��ع��راق وحت���ول بواخر 
والمارات  الكويت  اىل  طريقها  اخرى 
وايران كي تفرغ حمولتها وتدخل اىل 
لالمان". طلبا  ال��رب  طريق  عن  العراق 
بت�صاوؤل"من  يجيبنا  بان  كالمه  وينهي 

امل�صتفيد من هذا ال�صيناريو".

قد  البصرة  وأعمال  االقتصاد  مجلس 
يملك إجابات

التنظيمات  كل  جتمع  منظمة  املجل�ض 
الب�صرة  يف  القت�صادية  والحت���ادات 
م�صت�صارون  ع�صويتها  �صمن  ويدخل 
وم�صوؤولون من احلكومة املحلية ف�صال 
اخلا�ض  القطاع  يرعى  جمل�ض  انه  عن 
يف الب�صرة وينظم العملية القت�صادية 
ونائب  امل��ج��ل�����ض  امل��م��ك��ن،ع�����ص��و  ق���در 
رئ��ي�����ص��ه )���ص��ب��ي��ح ح��ب��ي��ب( ي��ح��م��ل يف 
من  لقربه  الإج��اب��ات  من  الكثري  جعبته 
التن�صيقي  ولدوره  القت�صادية  العملية 
يخ�ض  فيما  ال��ربي��ط��اين  اجل��ان��ب  م��ع 
اأمور القت�صاد يف الب�صرة،هو ل ينفي 
ل��وب��ي ع��رب��ي ع��راق��ي ي�صغط  وج����ود 
ذاته  ال��وق��ت  ال��ب�����ص��رة، ويف  اق��ت�����ص��اد 
يف�صل عدم اخلو�ض يف هذا المر، لكنه 
يقول"ليخدم دول اجلوار البحرية ان 
وتكتمل  تتطور  وان  الب�صرة  ت��زده��ر 
�صتح�صب  لأنها  القت�صاد  مقومات  فيها 
فموانئ  اق��دام��ه��م،  حت��ت  م��ن  الب�صاط 
القادمة  البواخر  �صفرة  تقلل  الب�صرة 
من  باكر  وا�صيا  وال��ي��اب��ان  اأورب���ا  م��ن 
وغريها،  دبي  موانئ  يف  عنه  يوم   19
بحرا  التوا�صل  وا�صيا  لأورب��ا  وتتيح 
قليلة  وبكلف  الب�صرة  طريق  عن  وب��را 
ت��ق��ل ع��ن ك��ل��ف ال��ن��ق��ل احل���ايل ل��ه��ا عرب 

موانئ اخلليج بن�صبة %38".

البصرة خربة واالقتصاد شبه معطل... 
والمتهم لوبي دولي عراقي
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ميناء أم قصر تاريخيا:
العراقية،  امل��وان��ئ  اك��رب  ق�صر  اأم  ميناء 
�صهد عمليات تطوير وحتديث كثرية على 
الدقة  وجه  على  يذكر  ل  حيث  تاريخه  مر 
ت��اري��خ اإن�����ص��اء ه��ذا امل��ي��ن��اء، اإل ان��ه ومنذ 
عهد احلكومة العثمانية كان ميناًء طبيعيًا 
العاملية  احل��رب  اإب���ان  النكليز  ط��وره  ث��م 
الأوىل وع��ادوا م��رة اخ��رى خ��الل احلرب 
عام  ويف  ت��ط��وي��ره،  اإىل  الثانية  العاملية 
1961 مت بناوؤه من قبل احلكومة العراقية 
قبل  م��ن  دائ����م  ب�صكل  ر���ص��ي��ف��ني  بتثبيت 
وكانت  قا�صم  الكرمي  عبد  الراحل  الزعيم 
ثم  ومن  طن،  األف   50 ال�صتيعابية  طاقته 
حتى  التطوير  واعمال  التحديثات  توالت 
منها  ر�صيفا   21 اىل  اأر�صفته  ع��دد  و�صل 
و11  العتيقة  ت�صمى  جنوبية  ار�صفة   10
ام  ميناء  ف��ان  وب��ال��ت��ايل  �صمالية  ر�صيفا 
ق�صر موؤلف من مرفاأين جنوبي و�صمايل، 
واإدارة ال�صركة العامة للموانئ ترى انه ل 
لتلبية متطلبات العمل  اإدارة واحدة  تكفي 
اأمر  اإ�صدار  اإىل  ب��ال��وزارة  حدى  مما  فيه، 
اجلنوبي  امل��رف��اأ  واإع���الن  امليناء  بتق�صيم 

ميناء قائما بذاته واملرافئ ال�صمايل موانئ 
اخرى.

باي�ض  طالب  البحري  الكابنت  امليناء  مدير 
رف�ض احلديث عن هذا الأمر معنا، لنه قد 
حول بامر من الوزارة من مدير ميناء اإىل 
كبريا  ظلما  ذلك  يف  يرى  وهو  مرفاأ  مدير 
وحيفا يلحقان به بعد اجلهود الكبرية التي 

بذلها من اجل تطوير امليناء.

الحكومة المحلية تستغرب األمر
اإىل ميناءين  اأم ق�صر  تق�صيم ميناء  "فكرة 
فكرة جيدة ول باأ�ض بها"كما ي�صفها ع�صو 
املك�صو�صي  حم��م��ود  امل��ح��اف��ظ��ة  جمل�ض 
عمليات  على  مبا�صر  ب�صكل  ي�صرف  ال��ذي 
حمافظة  ملجل�ض  كممثل  امل��وان��ئ  تطوير 
بالإ�صراف  اخلا�صة  اللجنة  يف  الب�صرة 
املوانئ،  وعمل  القت�صادية  امل���وارد  على 
لكنه يت�صاءل"هل اأعدت �صلطة املوانئ يف 
لهذه  ال�صرورية  امل�صتلزمات  الب�صرة كافة 

اخلطوة الكبرية".
اثنني  اإىل  وحتويله  امليناء  �صطر  "فعملية 
يعني اأن يكون هنالك كوادر موؤهلة لالإدارة 

التحتية  البنى  توفري  عن  ف�صال  والقيادة 
وم�صتودعات  خم��ازن  من  اجلديد  للميناء 
تفريغ  م��ع��دات  اي  ن��ف��ا���ض(،  )وم���ع���دات 
وطواقم  مناولة  اأجهزة  عن  و�صحن،ف�صال 
يقول  ذلك"كما  اإىل  وم��ا  وراف��ع��ات  بحرية 
ال�صرعة  من  ي�صتغرب  املك�صو�صي،وهو 
املوانئ  اإدارة  ورغبة  الأمر  بها  اأعلن  التي 
غري  اأم���ور  عنه  ينجم  ق��د  ب�صكل  بالتنفيذ 
ككل،  امل��ي��ن��اء  يف  العمل  تعيق  حم�صوبة 
اأبدى  حكومي  كم�صوؤول  واملك�صو�صي 
عجبه من �صماعه بالأمر ب�صكل غري ر�صمي 
باملحافظة  املحلية  احلكومة  تبلغ  مل  حيث 
وقد  متت  قد  ال�صتعدادات  اأن  رغم  بالأمر 
اتخذت الإدارة العامة قرارها،وهو ل يبدي 
معار�صته بل يريد اأن ت�صرك املحافظة بكل 
خدمية  مرافق  بحق  تتخذ  التي  القرارات 

عامة تابعة لها بكل حال من الأحوال.

إدارة الموانئ تعتذر
الب�صرة  يف  العراقية  املوانئ  �صركة  اإدارة 
تعتذر عن ت�صهيل مقابلة �صحفية للخو�ض 
الكبري،وهم  امل�����ص��روع  ه���ذا  ب��ت��ف��ا���ص��ي��ل 

للموانئ  ال��ع��ام��ة  ال�����ص��رك��ة  يف  ي���وؤك���دون 
م�����ص��روع الن��ف�����ص��ال،وي��ع��ل��ن��ون الأي����ام 
بالعمل  املبا�صرة  كبداية  املقبلة  القليلة 
واملرفاأ  اجلنوبي  املرفاأ  بني  الف�صل  بنظام 
البحري  الكابنت  �صيكون  حيث  ال�صمايل، 
الذي  ال�صمايل  امل��رف��اأ  مدير  باي�ض  طالب 
يتوىل  م�صتقل،بينما  ميناء  اإىل  �صيتحول 
املرفاأ  اإدارة  التميمي  ع��دن��ان  امل��ه��ن��د���ض 
اجلنوبي او امليناء اجلنوبي يف ام ق�صر.

مدير المرفأ الجنوبي يصرح
املرفاأ  عام  مدير  التميمي  عدنان  املهند�ض 
امل�صروع  )للمدى("اأن  ي�صرح  اجلنوبي 
امل��وان��ئ  اأداء  يف  ن��وع��ي��ة  ان��ت��ق��ال��ة  ي��ع��د 
ق�صر  اأم  ميناء  تو�صع  اأن  بعد  العراقية 
واأ�صبح كبريا جدا،وقد ت�صل اأر�صفته مع 
او  ر�صيفا   30 اىل  اجلديد  العام  منت�صف 
ال�صركات  تهافتت  وقت  يف  ذل��ك،  من  اكر 
البحرية العاملية على ال�صتثمار يف ار�صفة 
امليناء مما قلل من اجلهود املمكن اأن تبذلها 
عدد  و�صل  الآن  وحتى  العراقية،  ال�صركة 
عمليها  با�صرت  التي  امل�صتثمرة  ال�صركات 

�صركات  خم�ض  اىل  ق�صر  ام  م��ي��ن��اء  يف 
مبا�صرة  �صي�صهد  املقبل  وال�صهر  عاملية، 
ر�صيف  با�صتثمار  اأخ��رى  اأجنبية  �صركة 
خالل  كبرية  م�صاكل  �صبب  ال��ذي   20 رق��م 
امليناء  تق�صيم  فان  لذا  املا�صية،  ال�صنوات 
منف�صلتني  اإدارت��ني  وجعلهما  ق�صمني  اإىل 
العمل  يت�صنى  لكي  ال�صواب  يف  غاية  اأمر 

ب�صهولة و�صال�صة للكوادر العراقية".
طالب  الكابنت  حتويل  على  يعرت�ض  لكنه 
الكابنت  ويقول"اإن  مرفاأ  مدير  اىل  باي�ض 
الطاقات  وم����ن  ك���ب���رية  ب���خ���ربات  ط���ال���ب 
العراقية اجليدة وهو �صاحب كل املنجزات 
فان  ل��ذا  ق�صر  اأم  ميناء  يف  حتققت  التي 
اك��رب من  ال��ك��اب��نت مهمة  ي��ت��وىل  اأن  الأم���ل 
مهمة مدير مرفاأ اأو ميناء فرعي، واملوانئ 
اإىل طاقة كبرية كالكابنت  العراقية بحاجة 

طالب باي�ض".

احتجاجات على المشروع
ويف ما يخ�ض اعرتا�صات بع�ض اجلهات 
امل�صوؤولة يف احلكومة املحلية فان املهند�ض 
العامة  ال�صركة  يبني"اأن  التميمي  عدنان 
ف�صل  عملية  در�صت  الب�صرة  يف  للموانئ 
اأم ق�صر وا�صتقالليتهما  املرفاأين يف ميناء 
الإدارة  فان  تاأكيد  كاإدارات م�صتقلة، وبكل 
عن  كاملة  ال�صورة  لديها  للموانئ  العامة 
واحتياجات  وال�صتقالل  الف�صل  اآل��ي��ات 
لكنه  متهيدية".  ف��رتات  من  امل�صروع  ه��ذا 
اأن  الت�صاوؤلت، ومنها  ل يجيب عن بع�ض 
العاملني يف املرفاأ ال�صمايل اعرت�صوا على 
للموظفني  بنايات  فيه  توجد  ل  امل��رف��اأ  اأن 
املرفاأ  بنايات  يف  للعمل  �صي�صطرهم  مما 
كبرية  ع��ق��ب��ة  �صي�صكل  وه����ذا  اجل��ن��وب��ي 
املرفاأ  اأعمال  العمل فال ميكن اجناز  بوجه 
وامل�صافة بني غرف املوظفني ومكان العمل 

ت�صل اإىل 4 كم.
وب���ال���ت���ايل ف����ان ه��ن��ال��ك م���ن ي�����ص��ك��ك يف 
وان  ل�صيما  التجربة  هذه  جناح  اإمكانية 
الإجراءات التمهيدية مل تكتمل ومل حت�صر 
البع�ض  وراأى  للموظفني،  بنايات  اأ�صال 
يف  ت�صب  ل  اإعالمية  دعائية  خطوة  انها 

امل�صلحة القت�صادية للميناء.
ع�صو جمل�ض حمافظة الب�صرة املك�صو�صي 
يوؤكد اأن جمل�ض املحافظة �صيدعم اأي توجه 
للتطوير والتحديث يف املوانئ الب�صرية، 
عمل  متطلبات  لتلبية  ا�صتعداد  على  وه��م 
تطلع  اأن  على  للموانئ،  العامة  ال�صركة 
الكبرية  امل�صاريع  حيثيات  على  املجل�ض 
كهذا امل�صروع الذي يعد خطوة �صرتاتيجية 

يف عمل املوانئ الب�صرية. 

البصرة  موانئ  في  والتجارة  األم��ن  ص��راع 
ضحيته االقتصاد الوطني

ال�صالحيات وتتكاثر مراكز �صنع  تتزاحم 
فتت�صابك  ال��ع��راق��ي��ة  امل��وان��ئ  يف  ال��ق��رار 
الأيدي التي متتد بوجه التاجر العراقي او 
الأجنبي مطالبة اإياه مب�صتندات ال�صترياد 
عملية  ترافق  التي  الر�صمية  الأوراق  اأو 
اجلهات  وتختلف  م��ا،  ب�صاعة  ا�صترياده 
انه  يرى  وكل  بينها  فيما  املتعددة  الأمنية 
�صاحب ال�صلطة الأعلى على ار�ض امليناء، 
وهم  يتفرجون  امليناء  موظفو  يقف  بينما 
ال�صلطة املدنية الوحيدة على ار�ض مالأتها 
وجي�ض  �صرطة  كانت  �صواء  الع�صكر  اأزياء 

اأو كمارك وما نحو ذلك.

هل سينجح مشروع تحويل ميناء أم قصر إلى ميناءين؟
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أبو فلوس معرض لإلفالس:
كما  البواخر،  من  خال  فلو�ض(  )ابو  ميناء 
فارقته جموع العمال الذين كانوا قبل عام 
من الآن يجل�صون حتت الرافعات العمالقة 
التي تنت�صب على اأطراف اأر�صفته يتقون 
�صر ال�صم�ض بعد اأن ترهقهم عمليات اإفراغ 
الطريق  اما  املنتهية،  ال�صفن غري  حمولت 
املوؤدية اىل ميناء ابو فلو�ض التي تخرتق 
هي  خلت  اجلميلة  اخل�صيب  اأب��ي  مدينة 
الأخرى من ال�صاحنات و�صجيجها وتال�صت 
املحاذية  املنازل  على  تثريها  التي  الأتربة 
ملعبا  اأ�صبحت  التي  تلك  ال�صيقة  للطريق 

لأطفال املحالت يلعبون عليها كرة القدم.
ما  م��ع  تطابقت  حالة  �صاهدنا  امليناء  يف 
العمال  احد  املدينة،  يف  النا�ض  لنا  و�صفه 
الذي  بال�صمنت  غ��ارق��ا  وك��ان  منا  اق��رتب 
بعد  امليناء  اأر�صية  من  زمالئه  مع  جمعه 
�صحنتها،  م��ن  يتيمة  ب��اخ��رة  اف��رغ��وا  اأن 
جواد را�صي 28 عام، ي�صخر قائال"ل يهم 
تثريها  التي  ب��الأت��رب��ة  منازلنا  تغرق  ان 
تفارقنا  اأن  ي��ه��م  ول  ال��ربي��ة  ال�����ص��اح��ن��ات 
املركبات  ت��ل��ك  اأ����ص���وات  ب�صبب  ال���راح���ة 
اإىل  احل��ك��وم��ة  تعيد  اأن  امل��ه��م  ال��ع��م��الق��ة، 
ميناء اأبو فلو�ض احلياة لأنها حياة اأهايل 
اآلف  م��ن 4  ف��اأك��ر  اأي�����ص��ًا،  اب��ي اخل�صيب 
اخل�صيب  اأب��ي  ع��وائ��ل  م��ن  ب�صرية  عائلة 
الأمر  تغري  الآن  امليناء،  على  تعي�ض  كانت 

واأ�صبحت املدينة �صبه عاطلة عن العمل".

السلطات األمنية تعرقل عمل الموانئ:
نقل  ل�صاحنة  ك�صائق  يعمل  حممد(  )حيدر 
بري اأبدى هو الآخر امتعا�صه من اأمر ما، 
يف  ينتظر  كامل  اأ�صبوع  ومنذ  ان��ه  مبينا 
ح�صوله  اأم��ل  على  مركبته  بجوار  امليناء 
اأجرها  على  ويح�صل  ينقلها  �صحنة  على 
�صنوات، حيدر  منذ  األفه  الذي  العمل  وهو 
تدير  التي  )احليتان(  العوائل  يقول"اأن 
اخلا�صة  باأ�صاطيلها  ال��ربي  النقل  عملية 
حركة  فيها  تن�صط  التي  امل��وان��ئ  تتقا�صم 
القرار  �صانعي  من  قربهم  م�صتغلني  العمل 
لنه  امليناء  ه��ذا  وي��رتك��ون  املحافظة،  يف 
املوانئ،  بباقي  تقارن  اهمية  لهم  ي�صكل  ل 
اعمال  جت��ري  ثالثة  باأر�صفة  ميناء  فهو 
الناجمة  وال�صرار  منها  بواحد  ال�صيانة 
عن ا�صتهالك �صنوات طويلة كبرية جدا يف 
الر�صيفني الآخرين اىل درجة تعيق عملية 
ال�صاحنة، والأدهى  الباخرة اىل  النقل من 
ت�صيطر  المنية  ال�صلطات  ان  كله  ذلك  من 
يعرف  ل  بعمولة  يطالب  وكل  العمل  على 
وجه املطالبة بها، علما ان امليناء ب�صلطته 
املدنية كما هو معروف وهي التي ت�صتويف 
وهي  امليناء،  يف  واملبيت  الدخول  اأج��ور 
ارتفعت وت�صل  لكنها الن  دينار،  الف   15
ال�صلطات  ب�صبب  دينار،  الف   150 اأحيانًا 
املتعددة واغلبها ع�صكرية وامنية وبالتايل 
مما  النقل  اج��ور  على  ينعك�ض  الم��ر  ف��ان 
يحدو بالتاجر بالجتاه اىل موانئ اخرى 
تختلف  لكنها  عراقية  او  عربية  تكون  قد 
اإدارته  الذي ميتاز ب�صعف  امليناء  عن هذا 

وهيمنة ال�صلطات الأخرى عليه".

ماذا تريد سلطة الموانئ؟
التي  التطوير  وعمليات  امليناء  موا�صفات 
جتري عليه ومدى اأهميته لقربه من مركز 
املدينة ف�صال عن جهود ادارة امليناء لإبرام 
ت�صتثمر  اجنبية  �صركات  مع  �صراكة  عقود 

يف امليناء، عر�صها لنا معاون مدير امليناء 
الكابنت علي عبد القادر، لكنه يتوقف قليال 
بها  ت�صببت  التي  الآث��ار  عن  ن�صاأله  عندما 
يف  عملهم  �صاركتهم  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  ك��رة 
امليناء رغم اأنها حكومية اأي�صًا، ويقول"اإن 
هذه احلالة ت�صببت برتاجع عائدات امليناء 
بن�صبة 22% لالأ�صهر املا�صية وان ا�صتمرت 
احلالة فان الن�صبة �صرتتفع بعد ا�صهر اىل 
50% وقد تتزايد ن�صبة الرتاجع تلك لدرجة 

قد تنعدم الواردات يف يوم ما".
وهو ل يرف�ض اأن تتواجد اجلهات الأمنية 
بواجباتها حلماية  تقوم  اأوان  املوانئ  يف 
للتجار  ت��ت�����ص��دى  ل  اأن  ع��ل��ى  ال��ب��ل��د  ام���ن 
اأداء  يف  ترجتل  اأو  بب�صائعهم  القادمني 
حتقيق  اىل  ت��رم��ي  ك��ان��ت  وان  وظيفتها، 

المان وفح�ض الب�صائع كلها.
اجلهات  تنتدب  القادر"اأن  عبد  وي��ق��رتح 
امليناء  يف  امل��ت��واج��دة  ال��ك��ث��رية  الأم��ن��ي��ة 

فح�ض  منطقة  يف  ليكونوا  منها  خمولني 
الب�صائع يف مقر �صرطة الكمارك وال�صرطة 
للتقيي�ض  امل���رك���زي  واجل���ه���از  ال��ب��ح��ري��ة 
ال�صحنات  على  لتطلع  النوعية  وال�صيطرة 
وتفح�ض  الب�صائع  وتفتح  واحد  وقت  يف 
م��ن ق��ب��ل ه���ذه اجل��ه��ات كلها م���رة واح���دة 

ومبكان واحد".

من المتسبب... الجهات األمنية أم إدارات 
الموانئ؟

اإذا غري م�صار رحلة ب�صائعه  التاجر حمق 
ب�صائعه  ي���رى  لن���ه  جم�����اورة  دول����ة  اىل 
تتحطم وتفتح مرات عديدة لتفح�ض بينما 
وهي  جم��اورة  اأخ��رى  دول  موانئ  تدخل 
�صليمة تفتح مرة واحدة عند منفذ العراق 
الربي، وعليه فان هذه الفو�صى قد تق�صي 
على موارد اقت�صادية كبرية للعراق تذهب 

اإىل دول اأخرى.

الب�صرة  م��وان��ئ  ت��وج��د يف  ذات��ه��ا  احل���ال 
ق�����ص��ر، م��ي��ن��اء خور  الأخ�����رى، م��ي��ن��اء ام 
ال��زب��ري م��ي��ن��اء امل��ع��ق��ل وم��ي��ن��اء خ���ور عبد 
قوة  وبح�صب  متفاوتة  بدرجات  لكن  الله، 
اإدارة القوى الأمنية  اإدارة امليناء و�صعف 
امل��ت��واج��دة ه��ن��اك، رئ��ي�����ض احت����اد رج��ال 
العمال ا�صر هذه احلالة، وبنيته ان يفاحت 
املحلية  احلكومة  يف  امل�صوؤولة  اجل��ه��ات 
بح�صب قوله ع�صى اأن ت�صع لها حدا، لأنها 
قد اأثرت وبقوة على عمل التجار العراقيني 
نحو  تتجه  ب���داأت  التي  ال��ت��ج��ارة  وح��رك��ة 
لتاليف  خ���ط���وة  يف  امل�����ج�����اورة  ال�������دول 

الإجراءات املعقدة يف موانئ الب�صرة.

هروب التجار إلى موانئ دول مجاورة
ويوؤكد �صبيح الها�صمي رئي�ض احتاد رجال 
قدموا  التجار  م��ن  جمموعة  العمال"اأن 
واأجانب  عراقيني  منهم  احتجاج  مذكرات 

اإدخال  عملية  تطول  التي  التعقيدات  �صد 
فح�صها  ج��راء  م��ن  وت�صررها  ب�صائعهم 
ملرات قد ت�صل اإىل خم�ض بدءا من منطقة 
يف   ))Waiting Zoneالنتظار
وهي  امليناء،  ر�صيف  اإىل  و�صول  البحر 
التجار وانعكا�ض  ت�صببت بخ�صارة  م�صاألة 
يف  الأ�صعار  م�صتوى  على  اخل�صارة  تلك 
الأ�صواق لأنهم يلجاأون لتعوي�ض خ�صارتهم 

تلك برفع اأ�صعار الب�صائع وال�صلع".
حمافظة  يف  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  هيئة 
الآراء  مع  يتوافق  راأي  لها  ك��ان  الب�صرة 
حممود  رئي�صها  بح�صب  لكنهم  الأخ���رى 
ال�صلطة  ويذكر"اأن  ح��ال  ميلكون  ل  جن��م 
املحلية  احلكومة  من  بكثري  اأقوى  الأمنية 
مبا�صر  ب�صكل  مرتبطة  وه��ي  الب�صرة  يف 
ال�����وزراء ول��دي��ه��م خ��ط مفتوح  ب��رئ��ا���ص��ة 
ويت�صرفون  ال����وزراء  رئ��ا���ص��ة  مكتب  م��ع 

ب�صالحيات مطلقة".

التجار يلومون محافظ البصرة
التجار كان لهم راأي يف الأمر فالتاجر علي 
ح�صني يجل�ض قرب مركبته يراقب حمولته 
التي انتظرها اأ�صهر واأخريا و�صلت لكنها 
مرت باأربع مراحل تفتي�ض حتولت خاللها 
امل�صانع  امل�صتوردة من  مركباته احلديثة 
علي  م�صتخدمة،  مركبات  اإىل  ال��ك��وري��ة 
يقول"ل اعلم ملاذا يح�صل هذا، فخ�صارتي 
اىل  ت�صل  ق��د  الكبرية  ال�صحنة  ه��ذه  يف 
ال�صمع  ف��ت��ح  اأن  ب��ع��د  دولر  ال���ف   300
حمركاتها  ت�صغيل  ومت  للمركبات  الأحمر 
وبذلك اأ�صبحت م�صتخدمة ولي�ض جديدة 
بغداد  يف  امل��رك��ب��ات  جت��ار  ي�صرتيها  كما 
واملحافظات الأخرى"، ويندب علي حظه 
حول  ال���ذي  �صريكه  ك��الم  ي�صمع  مل  لأن���ه 
طريق  عن  لتدخل  الكويت  نحو  حمولته 
الرب وان كانت الكلفة �صرتتفع اإل اأنها لن 

ت�صل حتى 5% من قيمة خ�صارته هذه.
رجل الأعمال عادل ال�صعيد �صاحب �صركة 
حمافظ  على  كله  باللوم  يرمي  الزيتون 
الب�صرة، ويقارن بينه وبني �صابقه م�صبح 
الوائلي قائال"ان الدكتور �صلتاغ املحافظ 
ت�صري  كيف  يعرف  ل  لكنه  نزيه  احل��ايل 
اأمور القت�صاد، وحماط مبوظفني قيدوه 
واأعادوا �صيطرتهم على كل �صيء مما ا�صر 
م�صبح  خ��الف  على  املحلي،  بالقت�صاد 
الوائلي الذي األغى الروتني يف املحافظة 
ون�صط القت�صاد و�صهدت املحافظة خالل 
ملحوظا  اقت�صاديا  انتعا�صا  حكمه  فرتة 
واملوانئ كانت تدار من قبل �صلطة واحدة 
هي �صلطة املوانئ، حتى اأن بع�ض الدول 
واردات  ن�صب  ت��راج��ع  اأعلنت  امل��ج��اورة 

موانئها"بح�صب ال�صعيد.

مكتب المحافظ ال يملك إجابات
واملحافظ  ال�����ص��ك��ل  ب��ه��ذا  الأم����ر  "لي�ض 
لتح�صني  ج��ه��وده  ق�صارى  يبذل  �صلتاغ 
م�صت�صار  الب�صرة"يقول  يف  الو���ص��اع 
ل���ل�������ص���وؤون الإع���الم���ي���ة علي  امل���ح���اف���ظ 
الت�صاوؤلت  ب��ط��رح  ويطالبنا  ال��وائ��ل��ي، 
تلك مع وثائق او ت�صجيالت تثبت حقيقة 
املت�صبب  وان  امل��وان��ئ  واردات  ت��راج��ع 
كرة ال�صلطات يف املوانئ، ليعر�صها على 
او  مقابلتنا  ي��ق��ررون  بعد  وم��ن  املحافظ 
الأجوبة  بكتابة  ت�صاوؤلتنا  على  الإجابة 
وهو اأمر مل يح�صل رغم طول مكوثنا يف 

الب�صرة. 
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مواقع أثرية تالشت:
وتهالكت  ت���ه���اوت  ال��ب�����ص��ري��ة  الآث������ار 
التي  ال�صيوان  كقالع  اندثر  وبع�صها 
بناها الفر�ض يف غابر الع�صور وهنالك 
قالع بني متيم التي تعود لإمارة متيم 
تلول  ال  منها  يبق  مل  الأخ����رى  وه��ي 
بها  فردموا  النا�ض  عليها  عرج  ترابية 
منت�صف  يف  �صارت  لأنها  امل�صتنقعات 
منطقة بناء و�صكن، اما قبور ال�صحابة 
الآخر  والبع�ض  عّمر  فبع�صها  الأج��الء 
مرتوك اأمره للقدر. خارطة الآثار التي 
اإىل  و���ص��ول  العزير  مي�صان  م��ن  متتد 
الفاو مدينة احلناء، مهملة وخمربة مما 

يعني فقدان ن�صف قوام ال�صياحة.
�صور  لك  تلوح  املدينة  منت�صف  ويف 
ب��ق��اي��ا حملة  ع��ل��ى  ت��ق��ف  واأن����ت  جميلة 
منازلها  تغفوا  التي  الب�صرة  �صنا�صيل 
على النهر كاأنها �صور فيني�صية لكن هي 
دورها  وتهدمت  حالها  تعر  الأخ���رى 
بنفايات  ن��ه��ره��ا  وام��ت��ل��ئ  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

املدينة.

هيئة السياحة مفلسة:
ترويها  الب�صرة،  اقت�صاد  وج��ع  ق�صة 

رئي�صة هيئة ال�صياحة والآثار املهند�صة 
هيئة  والآث���ار  حمزة،"ال�صياحة  زه��رة 
العراقية،ل متلك  الثقافة  لوزارة  تابعة 
ميزانية ت�صغيلية اأو ا�صتثمارية اأو اأي 
�صيء من هذا القبيل، عدا رواتب موظفي 
الب�صرة �صعى  الهيئة، جمل�ض حمافظة 
لإقرار قوانني تنع�ض ال�صياحة التجارية 
ال��ت��ي ت��رت��ب��ط ب��احل��رك��ة ال��ت��ج��اري��ة يف 
املحافظة، فالوفود التجارية التي متالأ 
والأجانب  العراقيني  والتجار  الب�صرة 
التي تر�صوا  ال�صفن والبواخر  وكوادر 
فر�صا  ت��ع��د  كلها  امل��دي��ن��ة،  م��وان��ئ  يف 
اإن  منها  ال�صتفادة  ميكن  ا�صتثمارية 
ليكون  جيد  ب�صكل  ال�صياحة  ملف  اأدير 
لكن  امل��وارد،  هذه  ا�صتقطاب  مبقدوره 
العا�صمة  يف  والآث���ار  ال�صياحة  هيئة 
اأي م�����ص��روع م��ن هذا  ب��غ��داد ت��ع��ار���ض 
املرفق  على  هيمنتها  وتفر�ض  القبيل، 
على  ا�صتثمار  ب��اأي  ت�صمح  ول  املذكور 
عمراين  اأو  تاريخي  اأو  اث���ري  م��رف��ق 
ال��وزارة والهيئة  بحجة انها من امالك 

وهي �صاحبة احلق بالت�صرف بها".

موارد السياحة باألرقام:

مركز الإح�صاء واملعلومات القت�صادي 
على  بنيت  ق���راءات  الب�صرة،لديه  يف 
مدير  متخ�ص�صة،  اقت�صادية  درا�صات 
اأرقاما  ي��ذك��ر  ال��ف��ت��الوي  �صعد  امل��رك��ز 

نعر�صها كما يلي:
باأو�صاعها  احلالية  الب�صرة  "فنادق 
مابني  ���ص��ه��ري��ا  ت�����ص��ت��ق��ط��ب  امل����زري����ة 
اإذا  عراقي،  دينار  مليون   500_300
ت�صل  اأرب��اح��ا  ت��در  قد  فاأنها  ط��ورت  ما 
 90 وع��دده��ا  �صهريا  دي��ن��ار  مليار  اإىل 
وفندقان  ممتازة  فنادق  واأرب���ع  فندقا 

حتت �صيطرة اجلي�ض العراقي.
وال�صياحة  الث���اري���ة  ال�����ص��ي��اح��ة  ام���ا 
مليار   60 ع��ل��ي��ه��ا  ان��ف��ق  ل���و  ال��دي��ن��ي��ة 
اخلطة  �صمن  اتفق  كما  ع��راق��ي  دي��ن��ار 
ال�صتثمارية املحلية املو�صوعة من قبل 
اللجان املخت�صة يف جمل�ض املحافظة، 
فاأنها �صت�صتقطب ربع هذا املبلغ �صنويا 
و�صواطئ  ال�صندباد  جزيرة  ك��اأرب��اح، 
�صط العرب وجزيرة الفاو مبقدورها اأن 
املوانئ  واردات  ت�صاهي  واردات  تدر 
اخلليجية  ال�صركات  بح�صب  العراقية 
التي تقدمت مب�صاريع ا�صتثمار �صياحية 

لتلك املرافق".

الحكومة المحلية تتحمل التقصير:
اإذن ما العائق يف اأن تنه�ض املحافظة 
معاملها  ت��رت��ي��ب  وت��ع��ي��د  ب�صياحتها 
اعتقاد  ل���دي���ه  ال���ف���ت���الوي  الأث����ري����ة، 
غري  ب��دوائ��ره��ا  املحافظة  مفاده"ان 
اإ�صرتاتيجية  م�صاريع  لو�صع  موؤهلة 
ول متلك يف الوقت ذاته روؤية وا�صحة 
ولي�ض لديها اأجندة اقت�صادية، عدا تلك 
التي قدمها لها جمل�ض اأعمال الب�صرة، 
راأي  عن  تعرب  لأنها  كافية  غري  وه��ي 
بنظر  ت���اخ���ذ  ول  اخل���ا����ض  ال��ق��ط��اع 
والأبعاد  ال�صيا�صية  الآث���ار  العتبار 
فهو  الب�صرة  حمافظ  اأما  امل�صتقبلية، 
يعرف  ول  اأدب��ي  لديه تخ�ص�ض  رجل 
وكيف  والياته  القت�صاد  مفردات  يف 
يتطور، والبع�ض يحتجون باأنه رجل 
لكنه ل  الكالم  نوؤيد هذا  نزيه، ونحن 
الآن  فيه  ه��و  ال��ذي  للمن�صب  ي�صلح 
لأنه من�صب بحاجة اىل عقلية جتارية 
توقف  هو  ذلك  يثبت  وما  اقت�صادية، 
الب�صرة  يف  وامل�صاريع  ال�صتثمارات 
وتراجع  ه����ذا،  من�صبه  ت��ول��ي��ه  م��ن��ذ 

اخلدمات اأي�صًا اإىل درجة كبرية".
والآثار  ال�صياحة  هيئة  عار�صت  "اإن 

السياحة واآلثار موارد اقتصادية بصرية مضيعة

تمثل السياحة قطاعًا اقتصاديًا 
مهمًا تعتمد عليه كثير من 

اقتصاديات دول العالم، حيث 
تمتلك البصرة مقومات سياحية 
كبيرة غير مستغلة بشكل أمثل.
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عراقية  جت���رب���ة  الأع����م����ال  رج�����ال  احت�����اد 
ومع  لكنها   2001 ع��ام  ن�صاأت  اقت�صادية 
ال�صاحة  يف  ج���دارة  اأث��ب��ت��ت  عمرها  ق�صر 
عاملية  احت��ادات  مع  وارتبطت  القت�صادية 
ل��ه يف  ف��روع��ا  اأ�ص�ض الحت���اد  اأخ���رى، كما 
متثله  ومكاتب  كافة  العراقية  املحافظات 
دبي  ال��ع��امل��ي، يف  الق��ت�����ص��اد  م���راك���ز  يف 
و�صنغافورة واأمريكا وغريها، وحقق اأي�صًا 
املحافظات.  من  ع��دد  يف  حملية  اجن���ازات 
الب�صرة  حم��اف��ظ��ة  اأع���م���ال  رج����ال  احت����اد 
يجمع  اقت�صادي  ق��وام  اأ�صخم  ث��اين  يعد 
اأعمال من جتار ومقاولني و�صركات  رجال 
الب�صرة،  يف  اأم����وال  روؤو�����ض  واأ���ص��ح��اب 

تاأ�ص�ض عام 2004.
بالقت�صاد  تع�صف  ال��ت��ي  امل�����ص��اك��ل  وم���ع 
امل���ح���ل���ي ال���ب�������ص���ري ف�����ان احت������اد رج����ال 
خا�ض،  راأي  له  ك��ان  الب�صرة  يف  الأع��م��ال 
خالل  م��ن  ت�صتطلعه  حاولت"املدى"ان 
رئي�ض الحتاد يف حمافظة الب�صرة �صبيح 

حبيب ي�صر الها�صمي.
احتاد رجال الأعمال يف الب�صرة كيف ميكن 

قيا�ض اأثره وقوته يف القت�صاد املحلي؟
احتاد رجال الأعمال الب�صري ي�صم 1568 
�صركة م�صجلة، وملختلف الأعمال القت�صادية 
اآبارا  بع�صها  ميلك  عمالقة  �صركات  ت�صم 
�صركات  جمموعة  الأخ��ر  والبع�ض  نفطية 
حتت  ان�صوت  ل�صركات  احت��ادات  وهنالك 
الب�صري  ل��واء الحت��اد، وي�صنف الحت��اد 
ل��رج��ال الأع���م���ال ك���اأق���وى الحت�����ادات يف 

العراق مقارنة باأ�صقائه الآخرين.
وي�صجل احتاد رجال الأعمال ح�صورا قويا 
يف الو�صط القت�صادي ف�صال عن انه مكون 
املحلية  احل��ك��وم��ة  ت�صتثنيه  اأن  مي��ك��ن  ل 
والجتماعية  القت�صادية  فعالياتها  م��ن 
وموظفون  م�صت�صارون  وهنالك  اأي�����ص��ًا، 
احلكومة  هيكل  �صمن  الحت��اد  اأع�صاء  من 
الإداري، ويدير الحتاد جمتمع الأعمال يف 
الب�صرة ولديه مراكز بحثية وم�صت�صاريات 
تبدي الن�صح للتجار واملقاولني واأ�صحاب 

روؤو�ض الأموال واحلكومة.

في  األعمال  رجال  اتحاد  فاعلية  مدى  ما 
القطاع الخاص في البصرة؟

احتاد رجال الأعمال ل يتمتع بنفوذ ق�صري 
اأو ن��ف��وذ ر���ص��م��ي مي��ك��ن ق��ي��ا���ص��ه واإع��ط��اء 
�صورة كاملة عنه، لكنه ي�صكل مكونا كبريا 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض ويتحالف  م��ك��ون��ات  م��ن 
حاليا مع احتاد ال�صناعات وغرفة التجارة 
واأع�صاوؤه  ك��ث��رية  اقت�صادية  ومنظمات 
فاعلون يف التنظيمات والنقابات الأخرى، 
الب�صرة  املال والأعمال يف  م�صتوى  وعلى 
م���ن مكونات  ك��ب��رية  اأج������زاء  ف��ان��ه مي��ل��ك 
العامة  والأ�����ص����واق  ال��ن��ف��ط��ي��ة  الأ�����ص����واق 
بال�صورة  وال�صتثمارات،لي�ض  وامل�صاريع 
اأع�صاء  لكن  امللكية،  كلمة  بها  توحي  التي 
منت�صرة يف  له  املكونة  وال�صركات  الحتاد 
كل تفا�صيل ال�صوق الب�صري ولها جذورها 
هوؤلء  ميثل  باملح�صلة  وهو  وامتداداتها، 

ويتبنى الدفاع عنهم اإذا ما امل بهم �صيم.
حمافظة  جمل�ض  بقرار  راأي��ك��م  هو  ما  اإذن 
املايل  ال�صقف  بخف�ض  واملحافظ  الب�صرة 
للقطاع اخلا�ض، وهو  للم�صاريع املمنوحة 

الخاص  القطاع  فشل  على  كرد  جاء  قرار 
بإدارة األعمال في البصرة؟

القرار جمحف وظامل ول ميثل الواقع وهو 
وح�صره  اخلا�ض  للقطاع  وجتميد  حتديد 
بزاوية مظلمة، فهذا يعني م�صاريع �صغرية 
الق�صرية  الطرق  اك�صاء  اإع��ادة  تتجاوز  ل 
وب��ن��اء الأب��ن��ي��ة ال�����ص��غ��رية، وه���ذا ل ميثل 
الواقع ابدا لن القطاع اخلا�ض يف الب�صرة 
قطاع قوي ومثقف اقت�صاديا وميلك خربات 
وك��ف��اءات وروؤو����ض اأم��وال كبرية ل ميكن 
ح�صرها بحجم اأو مبلغ ما، وقد جاء القرار 
فعل  كردة  والتحقيق  الدرا�صة  على  قا�صرا 
جتاه قلة من ال�صركات التي ل متثل القطاع 
ولأمن  ق��ري��ب  لأم���ن  الب�صرة  يف  اخل��ا���ض 
اأ�صحاب  من  لي�صوا  ه��وؤلء  واغلب  بعيد، 
اخلربات، لكنهم اأ�صحاب نفوذ �صيا�صي اأو 
هم قريبون جدا من مراكز احلكم و�صناعة 
القرار، ت�صنت لهم الظروف جلمع الأموال 
التي ا�صتثمروها يف م�صاريع جاءت فا�صلة، 
ف��ع��وق��ب ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض ب��اأج��م��ع��ه لذنب 

اقرتفه قلة ممن لي�صوا منه.

إذن ما دوركم في رفع الحيف عن القطاع 
الخاص في البصرة؟

احتجاج  مذكرة  رفع  الأعمال  رجال  احتاد 
املحافظ  مكتب  اإىل  اعرتا�ض  ر�صائل  وقدم 
�صرح  الب�صرة  يف  املحافظة  جمل�ض  واىل 
احلقيقية  ال�صورة  وعر�ض  ال�صواب  فيها 
ل��الأم��ور وامل��الب�����ص��ات ال��ت��ي ح��دت بهم اإىل 
اتخاذ مثل هذا الأمر، وقد وجدنا تفهما من 
بان  ووعد  املحافظة  جمل�ض  رئي�ض  ال�صيد 
يرفع املبلغ اإىل 4 مليارات دولر كقيمة عن 
امل�صاريع التي ميكن اأن حتال على �صركات 
هذا  وحتى  الب�صرة،  يف  اخلا�ض  القطاع 
الأم��ر ل ير�صي الحت��اد ول بقية مكونات 
القطاع اخلا�ض. فاخللل اإن اأردنا اخلو�ض 
يف تفا�صيله لي�ض بال�صركات او املقاولني، 
تتعامل  احلكومة  لن  حكومي  خلل  واإمن��ا 
مع ال�صركة املنفذة للم�صروع، بغ�ض النظر 

عن نوعه، بروتني قاتل يوؤخر ن�صب الجناز 
�صيطرتها  تدعي  خمتلفة  جهات  هنالك  ثم 
و�صلطتها وكل من هذه اجلهات تبحث عن 
ال�صركات  فتدور  هي،  تخرتعها  موا�صفات 
املنفذة يف رحى هذه التجاذبات احلكومية، 
وك���م م��ن ���ص��رك��ات اأج��ن��ب��ي��ة ه��رب��ت ج��راء 

الروتني وقلة وعي الدوائر احلكومية.
الأعمال  رجال  احتاد  اإن  يقول  من  وهنالك 
يف الب�صرة يخو�ض حربا مع قوى اأخرى 
من  الب�صاط  �صحبت  اخل��ا���ض  القطاع  يف 
من   %60 على  وا���ص��ت��ح��وذت  قدميه  حت��ت 

الأعمال يف امل�صاريع وال�صتثمارات؟ 
الأمر لي�ض بهذه ال�صورة، نعم هنالك قوى 
الأم��وال والقرب من مراكز  امتلكت  اأخرى 
من  الب�صاط  ت�صحب  مل  لكنها  القرار  �صنع 
القوة  منتلك  اأعمال  كرجال  لزلنا  حتتنا، 
وال�صتثمارات  امل�صاريع  اأم��ا  وال�صيطرة، 
اآل���ي���ات ن��ح��ن ل ن��ق��ت��ن��ع ب��ه��ا كلها  ف��ه��ن��ال��ك 
ل�صيما  ف�صيئا  �صيئا  لتغيريها  ون�صعى 
ع��ق��ود اخلدمة  الآل���ي���ات اخل��ا���ص��ة مب��ن��ح 
وعقود امل�صاطحات ف�صال عن ال�صتثمارات 
ي�صتوعب  اأن  ا�صتطاع  وعقودها، والحتاد 
بع�ض هذه القوى ويدخلها �صمن هيكليته 
من  ل��ت��ك��ون  و���ص��ق��ل��ه��ا  لت�صذيبها  مت��ه��ي��دا 

مكونات القطاع اخلا�ض النظامية.

ما هي مالحظات اتحاد رجال األعمال على 
الحكومية  واإلدارات  البصري  االقتصاد 

فيه؟
بقوة  منها  نعاين  ق�صر  ام  ميناء  م�صكلة 
ح�صا�صة،  ق�صية  وه���ي  اأع���م���ال،  ك��رج��ال 
فمديرية  �صريعة،  معاجلات  اإىل  بحاجة 
كمارك الب�صرة عينت �صخ�صا واحدا لقطع 
املوظف  ه��ذا  غ��اب  وان  للتجار،  و�صولت 
اداة  يعتربونها  وهم  التجار  اآلف  يتاأخر 
ال�صالجمة،  منفذ  ذاتها يف  الق�صية  ابتزاز، 
للنقل  كثرية  معرقالت  من  �صكاوى  هنالك 
والدخول والتوزيع والتفريغ اأ�صرت بعمل 

التجار واملقاولني العراقيني.

النظام امل�صريف باأكمله بحاجة اإىل ترتيب 
لأنه نظام ل يدعم رجل الإعمال ول يوفر له 
ال�صمانات او الت�صهيالت، وقد ابلغنا وزير 
املالية يف موؤمتر القاهرة ال�صتثماري الذي 
تراأ�صه عبد املهدي وح�صرته 630 �صخ�صية 
اقت�صادية وجتارية و�صيا�صية، وبعد نهاية 
النظام  املالية  وزي���ر  م��ع  ناق�صنا  امل��وؤمت��ر 
مع  يتما�صى  ل  انه  له  واأو�صحنا  امل�صريف 

متطلبات املرحلة الراهنة.
تخدم  مل  الب�صرة  يف  الربيطانية  القوات 
طريق  ع��ن  امل�����ص��اري��ع  وزع���ت  اإذ  الب�صرة 
مل�صاريع  كبرية  مبالغ  واأنفقت  املرتجمني 
جلان  عليها  ت�صرف  مل  جمدية  وغري  تافهة 
وفني  علمي  ب�صكل  تتابع  ومل  هند�صية 
�صهرين،  اأو  �صهر  بعد  تال�صى  م��ن  ومنها 
ومقاولني  جت��ار  ب��روز  بداية  ه��ذه  وكانت 
لكن  �صيئا  والأع��م��ال  القت�صاد  يفقهون  ل 

خدمهم احلظ واملرتجمون.
الروتني الإداري يف دوائر الب�صرة مع�صلة 
ال�صتثمارات  اغلب  ب�صببها  حقيقية،هربت 
امل�صتثمر  وب����دا  الأج��ن��ب��ي��ة  وال�����ص��رك��ات 
اآخر  مكان  نحو  باأمواله  يذهب  الب�صري 
بدل من الب�صرة، والآن لدينا �صركات كبرية 
تعمل يف اإقليم كرد�صتان ل�صهولة و�صفافية 

الإجراءات الإدارية هناك.

ما هي قراءاتكم لمستقبل القطاع الخاص 
وتحديدا رجال األعمال في البصرة؟

اليوم  الواقع، والواقع  قراءتنا تنطلق من 
كبرية  ج��ه��ود  اإىل  وب��ح��اج��ة  ج���دا  ���ص��يء 
وثانيا  حكومية،  اأول  واجلهود  لتغيريه، 
ج��ه��ودن��ا ن��ح��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض ورج���ال 
الأعمال كجزء منه، وناأمل بان يكون القادم 
بامل�صتقبل  ج��دا  متفائل  والحت���اد  اأف�صل 
ال�صيا�صة  اأعتقتها  اإن  الب�صرة  اأن  ونعتقد 
فاإنها  واحل��زب��ي��ة  وامل��ح��ا���ص�����ص��ة  امل��ق��ي��ت��ة 
�صتكون حمط اأنظار العامل كله و�صت�صحب 
ومراكزه  اخلليج  اأق��دام  حتت  من  الب�صاط 

القت�صادية.

مع  املحلية  الب�صرة  حكومة  تعامل 
الب�صرة  ال�صياحة يف  فهل  ممتلكاتها، 
مق�صورة على الهيئة تلك واأمالكها؟". 
الفتالوي  ���ص��ع��د  ي��ط��رح��ه  ال�������ص���وؤال 
ويجيب هو اأي�صًا بقوله"لدى احلكومة 
املحلية يف الب�صرة الكثري من المالك 
التي ت�صلح لن تكون مرافق �صياحية 
خليجية  ���ص��رك��ات  وق���دم���ت  ع��م��الق��ة 
واأجنبية م�صاريع وفر�ض ا�صتثمارية 
العرب،  �صط  كمرافئ  ل�صتثمارها، 
اإن�صاء  مي��ك��ن  ال��ن��ه��ر  ج��ان��ب��ي  وع��ل��ى 
مقابل  كبرية  وترفيهية  �صياحية  مدن 
م�صاطحة  عقود  ال�صركات  تلك  منح 
كل  ملكية  قليلة  �صنوات  بعد  ل��ت��وؤول 
وهنالك  املحافظة،  اإىل  امل��راف��ق  تلك 
جزيرة ال�صندباد وهي مرفق �صياحي 
ال�صركات  عليه  ت��ت��ه��اف��ت  ج���دا  ك��ب��ري 
ل  املحلية  احلكومة  لكن  ال�صتثمارية 

توافق والأ�صباب غري معروفة".

التخصيصات المالية:
ترى  والآث���ار  ال�صياحة  جلنة  رئي�صة 
املالية  هو"التخ�صي�صات  ال��ع��ائ��ق 
بالن�صبة  منعدمة  ت��ك��ون  ت��ك��اد  لأن��ه��ا 
والآث���ار،  ال�صياحة  تطوير  مل�صاريع 
�صمن  ت�صنف  ال��ت��ي  امل��ن��ج��زات  وك��ل 
�صرياتون  ف��ن��دق  ه���و  ال��ق��ط��اع  ه����ذا 
ومدينة  موؤخرا  اأجن��ز  ال��ذي  الب�صرة 
ال��ع��اب ال��ب�����ص��رة ال��ك��ب��رية وه���ي من 
العامة  ال�صركة  وا�صتثمارات  اأم��الك 

للموانئ.
وهنالك م�صروع بناء مرقد ال�صحابي 
دينار  مليار   6 بكلفة  يقطني  بن  علي 
عراقي حل�صاب املحافظة يف الب�صرة، 
هيئة  ل�صالح  يح�صب  كم�صروع  وهو 
املتوقع  وم��ن  الب�صرة،  يف  ال�صياحة 
اأن يكون العام 2011 اأف�صل حال من 
العام احلايل الذي خلت ميزانيته من 
او  ال�صياحة  ل�صالح  تخ�صي�صات  اأي 

الآثار يف املحافظة".

األهوار والسياحة:
الأه��وار هي الأخ��رى من بني املرافق 
ال���ت���ي مي��ك��ن ا���ص��ت��غ��الل��ه��ا لأغ���را����ض 
ال�صياحة ل�صيما واأنها اكت�صبت �صمعة 
ع��امل��ي��ة م��ن خ���الل ال��ظ��ل��م ال����ذي وقع 
نادت  التي  الكثرية  واحلمالت  عليها 
اإنعا�ض  جلنة  ع�صو  اإحيائها،  باإعادة 
ينتقد  فا�صل  عبا�ض  املهند�ض  الهوار 
وبقوة احلكومة املركزية التي انفقت 
مليارات الدولرات على م�صاريع تقل 
الأهوار،ويجزم  اأهمية  عن  اأهميتها 
بان احلكومة املركزية مل توافق على 
لها والتي  التي رفعت  اغلب امل�صاريع 
لأغرا�ض  الأه��وار  ا�صتثمار  اىل  رمت 
ال�صياحة كم�صطحات مائية وحمميات 
واردات  ل��ل��ب�����ص��رة  جت��ل��ب  ط��ب��ي��ع��ي��ة 
كبرية لأنها متلك جزءا كبريا من هذه 

الأهوار.
ملعب  يف  ال���ك���رة  ف���ان  وب��امل��ح�����ص��ل��ة 
املحلية  واحلكومة  املركزية  احلكومة 
والق��ت�����ص��اد ال��ب�����ص��ري ب��ح��اج��ة اإىل 
فهل  ق��راره  ويعطي  اأم��ره  يح�صم  من 
للم�صاكل  ح���ل  ال��ف��ي��درال��ي��ة  ت���رى  ي���ا 
عليه  �صكتت  ه��ذا  وح��ت��ى  الب�صرية، 

املحافظة واكتفت باإ�صارة خجولة.

اتحاد رجال أعمال البصرة يبوح بأسراره .. 
ويتهم الحكومة المحلية باالنتقائية!
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اإل  اأبت  الب�صرة  النخيل يف حمافظة  زراعة 
داهم  بخطر  ينذر  تراجعيًا  م�صارًا  ت�صلك  اأن 
بالأم�ض  كانت  التي  الوطنية  ال��روة  لهذه 
التبادل  م��الم��ح  م��ن  ب����ارزًا  ملمحًا  ال��ق��ري��ب 
على  ايجابي  ب�صكل  ينعك�ض  الذي  التجاري 

القت�صاد الوطني.
وبعد اأن كان العراق يحتل املرتبة الأوىل يف 
ت�صدير التمور تراجع اإىل مراتب �صفلى، يف 
ظل ظروف بيئية ودميوغرافية، حيث ت�صري 
 3 اإىل  برتاجعه  للنخيل  الإح�صائية  الن�صب 

مليون نخلة بعدما كانت 13 مليون نخلة.

نخيل البصرة
عبد  الب�صرة  زراع��ة  يف  النخيل  ق�صم  مدير 
العظيم كاظم قال: توجد العديد من العوامل 
العراق  يف  الكبري  ال��رتاج��ع  اإىل  اأدت  التي 
عمومًا وحمافظة الب�صرة ب�صكل خا�ض ومن 
اإي��ران واحلروب  مع  احل��رب  العوامل  ه��ذه 
النخيل  ب�صاتني  اأن  اإذ  تلتها،  التي  الأخ��رى 
للعمليات  م�صرحًا  ك��ان��ت  ال��ف��رتات  تلك  يف 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة وب��ال��ت��ايل ج��رف��ت ال��ع��دي��د من 
املزارعني  اأن  اإىل  اإ�صافة  النخيل  ب�صاتني 
موت  اإىل  اأدى  الذي  الأم��ر  ب�صاتينهم  تركوا 
العمر  النخيل �صيما �صغري  اأعداد كبرية من 

لعدم توفر مقومات العي�ض.
ب�صاتني  على  ح��رب  توجد  ك��اظ��م:  واأ���ص��اف 
اأرا�صي  اإىل  حتويلها  خ���الل  م��ن  النخيل 
وجود  عن  النظر  وبغ�ض  و�صناعية  �صكنية 
جهة تقف وراء هذه احلرب او العدم ف�صيق 
ال�صكنية وتوفر  الأرا�صي  توفر  املدن وعدم 
كالكهرباء  الزراعية  الأرا�صي  يف  اخلدمات 
بالأر�ض  الفالح  ال��ت��زام  ا�صعف  وق��د  وامل��اء 

وبالنخيل.
وتابع كاظم يف ال�صتينيات من القرن املا�صي 
كان عدد النخيل يف الب�صرة 13 مليون نخلة 
 1990 اأو يف  اإي����ران  ح���رب  ان��ت��ه��اء  وب��ع��د 
ماليني  ثمانية  النخيل  ع���دد  ك���ان  حت��دي��دًا 
نخلة  ماليني  ثالثة  من  اقل  حاليًا  اما  نخلة، 
جرد  وج��ود  ع��دم  من  بالرغم  كبرية  بن�صبة 

يثبت العدد الفعلي املوجود.
وحدات  على  النخيل  توزيع  ن�صب  وب�صاأن 
الأر������ض، ق���ال ك��اظ��م: ي��ت��وق��ف ع��ل��ى ن�صاط 
مناطق  ففي  امل��زروع��ة  املنطقة  يف  النخلة 
يحوي الدومن الواحد 50 نخلة بينما مناطق 

اأخرى يكون فيها 70.
وعن الدعم احلكومي قال كاظم: يف ال�صابق 
حيث  م��زده��رة  النخيل  زراع��ة  كانت  عندما 
دع��م، وكانت  اأي  يتلقون  امل��زارع��ون ل  ك��ان 
العملية جمدية اقت�صاديًا اأما الآن فقد ح�صل 

العك�ض.
تعطي  ال���زراع���ة  وزارة  ك��اظ��م:  واأ����ص���اف 
قرو�ض  ولدينا  الب�صاتني  وت���دمي  قرو�صا 
جمدية  قرو�صا  ومن��ن��ح  الب�صاتني  لإن�����ص��اء 
واإعطاء  القت�صادية  اجل��دوى  درا�صة  وفق 
تكون  الب�صاتني  ادامة  قر�ض  فمثاًل  القر�ض، 

مليونني لكل دومن.
باأ�ض  ل  باأ�صعار  التمور  ت�صتلم  الن  الدولة 
اأوىل  درج���ة  مت��ور  اإىل  ت�صنيفها  وف��ق  بها 
فالأوىل والثانية  ثالثة،  ثانية درجة  ودرجة 
غذاء، اأما الثالثة علف ونحن منتلك حمطات 
الأ�صناف  على  حتافظ  اأن  �صاأنها  من  نخيل 
وبهذا  م�صتال  لكونها  بال�صافة  امل��وج��ودة 
امل�صروع نعطي للمزارع مبلغ الف�صائل التي 
ان  على  قر�صا  ولي�صت  منحة  ك�صبه  يزرعها 
بدل  ف�صائل  اأربعة  �صنوات  ثمان  بعد  ترجع 

كل ف�صيلة اخذها من دون ان يرجع املبلغ.
مرتبط  التمور  اإن��ت��اج  اأن  اإىل  كاظم  ولفت 
ازداد  كلما  اإذ  ط��ردي  تنا�صب  يف  بالنخيل 
حيث  من  هذا  التمور  نتاج  زاد  النخيل  عدد 
عديدة  عوامل  على  فيعتمد  النوع  اأم��ا  الكم 
واخلدمة  اجليدة  والرتبة  ال��ري  مياه  منها 
تتعلق  اخ��رى  عمليات  اىل  اإ�صافة  اجل��ي��دة 
كلما  ال��ت��م��ور  وج��ن��ي  النخيل  طلح  بتلقيح 

كانت النوعية اأجود.
الفالح عبد احل�صني علي )48 عامًا(  ويقول 
هزيل  نخيل  ه��و  ح��ال��ي��ًا  امل��وج��ود  النخيل 
وامل��ي��اه ال��ت��ي ت��روي��ه م��احل��ة وردي��ئ��ة ويف 
ترمى  التي  �صحي  �صرف  مياه  هي  الغالب 
يف �صط العرب ويف جماري دجلة والفرات 
الأمر الذي اثر على نوعية املياه فكانت رديئة 

وتوؤثر على منو النخلة واإنتاج التمور. 
عامًا(   57( املو�صى  ماجد  الفالح  يقول  فيما 
قبل  من  النخيل  له  يتعر�ض  ال��ذي  الإه��م��ال 
امل���زارع ب�صبب ع��دم وج��ود رب��ح يف زراعة 
النخيل اإذ اأن تكاليف الإنتاج اأكر من املردود 

القت�صادي لذلك املزارع اأهمل الب�صاتني.
فيقول  عامًا(   32( حممد  عبا�ض  امل��زارع  اأما 
واأولده  هو  اأخ��رى  مهنة  لمتهان  اجته  انه 
وهم  ال�صرطة  يف  ت��ط��وع��وا  ال��ذي��ن  ال��ث��الث��ة 
عن  بعيدًا  ال�صايف  بالراتب  ينعمون  الآن 
اخل�صائر التي �صببتها لهم الأر�ض يف الفرتة 

الأخرية.
عامًا(   33( ع��الء  من�صور  امل����زارع  وي��ق��ول 
على الدولة اأن تتدخل ب�صكل مبا�صر ووا�صع 
النخيل ودعم  ال�صابق من  الإنتاج  ل�صتعادة 
الفالحني من اجل متكينهم من اإدارة ب�صاتني 

واإر�صاد  توجيه  وج���ود  ع��دم  وان  النخيل 
حكومي ودعم مادي ومعنوي من احلكومة 

�صيبقي من الواقع ال�صيئ.
اإن  ع��ام��ًا(  امل���زارع جعفر ه��ادي )29  وذك��ر 
الأ�صاليب قدمية والأدوات التقليدية ل تزال 
م�صتخدمة من قبل الفالح يف عمليات خدمة 
النخيل وهذه تقلل من الرباح والنتاج كما 
وما  النخيل  خدمة  تكاليف  بارتفاع  ت�صبب 
الزراعية  لالأرا�صي  اإهمال  من  ذلك  �صاحب 

وتدهور الإنتاج ب�صكل م�صتمر وظاهر.
ويقول الفالح عمار حميد )28عامًا( ان تكلفة 
خدمة النخيل مل تعد تنفع اإذ ان كل نخلة يتم 
�صعودها ب� 4000 دينار ناهيك عن الت�صميد 
احليواين  الت�صميد  ث��م  وم���ن  احل���ي���واين 

والكيماوي بالإ�صافة للمكافحة.
وي��ق��ول امل����زارع ن��ا���ص��ر حم��م��د: اإن زراع���ة 
النخيل عملية �صعبة وتتطلب مقدارا كبريا 
يبذل  اأن  املجتهد  ال��ف��الح  وعلى  ال�صرب  م��ن 
جهده من ال�صباح اإىل امل�صاء وحتى لياًل يف 

بع�ض الأحيان. 
عامر  الب�صرة  زراع���ة  ملديرية  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
اأ�صباب  اأه���م  اإن  ق��ائ��اًل:  لنا  حت��دث  �صلمان 
الت�صويق  غياب  هو  التمور  زراع��ة  تراجع 

اإىل خارج العراق باإيجاد �صوق خارجية 
حديثة  مت��ور  ملكاب�ض  حلاجتنا  ب��الإ���ص��اف��ة 

داخل العراق.
التمور  زراع����ة  اأن  ك��م��ا  ���ص��ل��م��ان:  واأ����ص���اف 
العراقية  ال�����ص��رك��ة  تفعيل  لإع����ادة  ب��ح��اج��ة 
التجارة،  ل��وزارة  التابعة  التمور  لت�صنيع 
العتناء  على  ال��ف��الح  لت�صجيع  نحتاج  كما 
بالنخلة من خالل تلقيح الرتبة اأو من خالل 

التلقيح والتكريب لن النخلة الن ا�صبحت 
الذي  العمر  غري منتجة ل�صباب كثرية منها 

له دور كبري بهذا ال�صدد.
�صنة  ثالثني  ه��و  للنخلة  امل��ث��ايل  العمر  لن 
ي�صتبدلوا  اأن  الب�صاتني  لأ���ص��ح��اب  ف��الب��د 
ل  الف��رتا���ص��ي  ع��م��ره  انتهى  ال��ت��ي  النخيل 
لن  ممكن  غ��ري  علمية  ناحية  م��ن  ع��ط��اوؤه، 
دور،  له  اأي�صًا  الرتبة  وو�صع  دور  له  العمر 
ول بد من جتديد الب�صاتني القدمية وهذا ل 
ميكن ان يح�صل ال اذا ا�صبحت النخلة ذات 

مردود اقت�صادي جيد.
كان  الت�صنيع  ف��ق��دان  اأن  ���ص��ل��م��ان:  وت��اب��ع 
ففي  كاأعالف  التمور  كميات  ذهاب  �صببا يف 
يف  ي�صوق  واخل���الل  ال��رط��ب  ك��ان  ال�صابق 
�صناديق وهذا غري موجود حاليًا بالإ�صافة 
ال�صوق  على  م�صتحوذين  م�صوقني  لوجود 
حمدودة  بكميات  النوعيات  بع�ض  ياأخذون 
مثاًل  كالزهدي  امل��وج��ودة  الإمكانيات  وف��ق 
التي  كالإمارات  جم��اورة  لدول  يذهب  الذي 

ت�صوقه وتبيعه كاأنه متر اإماراتي.

نقص األسمدة:
ب�صاأن  ال��ف��الح��ني  ���ص��ك��اوى  ل��ه  نقلنا  وح���ني 
الفالحني ل  اإن  عدم تزويدهم بالأ�صمدة قال 
ي�صرفون على خدمة النخيل لأنهم ينظرون 
كاحلراثة  جم��دي��ة  غ��ري  اأن��ه��ا  على  للم�صاألة 

والت�صميد.
ت�صد  ل  البلد  داخل  املعامل  اإنتاج  واإمكانية 
املهمة  للمحا�صيل  توجيهها  ومت  احل��اج��ة 
وبالن�صبة للطائرات ل توجد طائرات حديثة 
العامة  الهيئة  يف  م��وج��ودة  ط��ائ��رات  فقط 

مكافحة  على  يعملون  الآن  وه��م  للوقاية 
ح�صرة الدوبا�ض ونحن يف حمافظة الب�صرة 
ل  بن�صب  نعاين ح�صرة احلمرية وهي  فقط 

باأ�ض بها.
وب��ال��ن�����ص��ب��ة مل�����ص��وؤول��ي��ة م���دي���ري���ة زراع����ة 
الأ�صمدة  ت��وف��ري  اإن  �صلمان:  ق��ال  الب�صرة 
يرتكز  الهتمام  اأن  اإذ  الإمكانيات  وفق  هو 
ع��ل��ى امل��ح��ا���ص��ي��ل الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى حد 
ال�صفراء  وال���ذرة  وال�صعري  كاحلنطة  قوله 
البطاقة  يف  ت��دخ��ل  حما�صيل  لن��ه��ا  وال���رز 

التموينية. 
ال�صمدة التي تنتج حمليًا بالكاد تكفي لتلك 
تعمل  ال��زراع��ة  وزارة  وان  فقط  املحا�صيل 
حاليًا على فتح اأبواب ال�صتثمار يف ا�صترياد 
هنالك  احل��ا���ص��ل،  النق�ض  ل�صد  الأ���ص��م��دة 
عموم  على  موزعة  لالإقرا�ض  �صناديق  �صتة 
قطاع  يف  كان  ان  الزراعي  القطاع  ن�صاطات 
اإن�صاء  يف  نباتيًا  كان  اأو  احليوانية  الروة 
الب�صاتني ومزارع الطماطم وما اإىل ذلك من 
الكربى  امل�صاريع  اىل  بالإ�صافة  ن�صاطات 

واملعامل التي تخ�ض القطاع الزراعي.
ان  عامًا(   32( ا�صماعيل حممد  الفالح  وذكر 
اغلب التمور التي ينتجها ب�صتانه تباع كعلف 
منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  الآف����ات  ب�صبب  ح��ي��واين 
املزارعني  من  العديد  معه  اتفق  وقد  النخيل 

يف ق�صية بيع التمور كعلف حيواين.
منها  يعاين  التي  الآف��ات  اأن  حممد  واأ�صاف 
تتمثل  تعاين  الب�صرة  حمافظة  يف  النخيل 
اإ�صافة اإىل  اأ�صا�صي  بح�صرة احلمرية ب�صكل 
حفارات النخيل وعنكبوت الغبار والزنابري 
املجنونة  و  ال���ربي  واخل��ن��زي��ر  ب��اأن��واع��ه��ا 
وخيا�ض الطلع الذي ي�صيب الذكور اأكر من 

الإناث وح�صرة دوبا�ض النخيل.

مشكلة القروض:
اآلية  عن  حت��دث  ال��زراع��ة  مديرية  ع��ام  مدير 
عرب  الفالح  يقدم  ق��ائ��اًل:  الفالحني  اإق��را���ض 
�صالحية  متتلك  ال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة  ال�صعبة 
 50 اأم����ا  دون،  ف��م��ا  م��ل��ي��ون��ا   50 اإق���را����ض 
جلنة  اخت�صا�ض  من  فهو  ف��وق  فما  مليونا 
خمت�صة يف مديرية زراعة الب�صرة لت�صهيل 
يحددها  �صمانات  �صمن  للفالح  الإج���راءات 
يف  م�صتمر  ف��الإق��را���ض  للقرو�ض  امل�صرف 

اإطار املبادرة الزراعية.
وق���د ذك���ر ل��ن��ا ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��الح��ني ان من 
القرو�ض  عملية  ت�صاحب  التي  امل�صاكل  بني 
اإحدى  اأن  اذ  الكفيل،  ظاهرة  هي  الزراعية 
يكون  ان  الزراعية  القرو�ض  منح  �صروط 
املوظفني  م���ن  ي��ك��ف��ل��ه  م���ن  امل��ق��رت���ض  ل����دى 
الكفالء  ع��دد  ويختلف  ال��دول��ة  يف  العاملني 
املطلوبني ح�صب نوعية القر�ض، وبحكم قلة 
اأ�صبح  الريفية  املناطق  يف  املوظفني  ن�صب 
موظفي  من  الكفالء  رحمة  حتت  الفالحون 
الدولة الذين و�صل �صعر الكفالة عند بع�صهم 
ا�صطرار  م�صتغلني  دي��ن��ار  األ���ف   500 اإىل 

الفالح وحاجته.

الحرب هي السبب:
اإن  املالكي:  د.علي  الزراعي  اخلبري  ويقول 
التمور  انتاج  تراجع  يف  الرئي�ض  ال�صبب 
عن  ناهيك  الإيرانية،  العراقية  احل��رب  هي 
هجرة الفالحني من الريف اىل املدينة التي 
ازدادت بعد ان اأ�صبحت ب�صاتني النخيل يف 
حمافظة الب�صرة �صاحة للمعارك واأ�صبحت 

زراعة النخيل غري جمدية.

)أكرم عمتك النخلة(... النخيل في خطر داهم وال حلول ناجعة!
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رهان الموت أو الثراء
ان  على  وراهنهم  هامدة،  جثة  يعود  وان  امل��وت  على  راهنوه 
يعود ومعه مبلغ من املال لن يجمعه وان عمل يف ال�صني 20 
عاما متوا�صلة، انه )يو �صي ان( 32 عاما من ال�صني، جازف مع 
�صينية  جن�صيات  من  تعبريه  حد  على  املغامرين  من  جمموعة 
التي  العراق  يف  الأوىل  التجربة  ليخو�صوا  اأخرى  واآ�صيوية 
حواجز  او  حماية  بال  العراقي  ال�صارع  الأجانب  فيها  يفرت�ض 
ال�صركات  ب��اق��ي  ك��ح��ال  اخ���رى  اأمنية  وم�����ص��دات  كونكريتية 
الأجنبية التي اأحاطت مواقعها باحرتازات اأمنية كثرية خوفا 
من القتل اأو الختطاف، لكن هذه التجربة تختلف، انها �صوق 

�صينية يف و�صط مدينة الب�صرة.

تنازل عن كامل حقوقه في بلده
)يو �صي ان( قرء الإعالن الذي ن�صر قبل عام،ون�صه )ا�صبح غني 
و�صافر اىل العراق..حلم الراء يف متناول يديك( يقول"دخلت 
البناية فقالوا يل وقع على تعهد بان تتنازل عن حقك باأموال 
قتلت هناك وتنازل  ما  اإذا  ال�صني  اإىل  العراق  دفنك ونقلك من 
عن حقك بان تتفاو�ض حكومتك مع من يخطفك ويطالب مبال 
ليطلق �صراحك". يكمل حديثه"وافقت على ذلك لعلمي اأن املهمة 
التي انوي الذهاب اإليها قد تنت�صلني من الفقر الذي يعاين منه 
ماليني ال�صينيني يف بلدي، ول فرق ان ع�صت يف ال�صني اأو مت 
بالعراق، لكن الفرق اإن عدت حيا من العراق ومعي مبلغ كبري 

من املال يكون منقذي من الفقر".
يتقا�صى )يو �صي ان( راتبا �صهريا 800$ تعادل رواتب مدير 
عام خالل 4 اأ�صهر يف بالده، وف�صال عن الراتب فانه يح�صل على 
ن�صبة 4% من اأرباح كل �صلعة يبيعها يف املعر�ض، وهو وكيل 
ال�صيني  املعر�ض  حم��الت  اح��د  يف  وزجاجيات  حتفيات  بيع 
حمافظة  و���ص��ط  يف  كبريين  ب�صوقني  حم��ل   40 م��ن  امل��وؤل��ف 
الب�صرة، وقد م�صى على عمله �صتة اأ�صهر وهو يتقا�صى رواتب 
وهو  يقول،  ح�صبما  دولر  الف   58 الآن  حتى  بلغت  واأرباحا 
ويتزوج  حديثة  ومركبة  جيدة  دارا  ي�صرتي  لن  يكفي  مبلغ 
ويفتح م�صروعا جتاريا �صغريا يف بلده، لكنه لن يغادر حتى 

ينهي فرتة عقده البالغة �صنتني.

الصيني مالك والعراقي يتقاضى أجرا شهريا
يعمل  عراقي  �صاب  يقف  ان(  �صي  )يو  ملحل  املقابل  املحل  يف 
يف حمل مالب�ض داخلية، ينظر اإلينا ونحن نتحدث اىل ال�صاب 
فقال"عامل مبيعات  منه و�صاألناه عن عمله  ال�صيني...اقرتبنا 

لدى احد الباعة ال�صينني، الذي يرتاح يف الفندق ويزور حمله 
عماد  املدعو  ال�صاب  ه��ذا  يحا�صب  فقط  واح��دة  ل�صاعة  يوميا 
ح�صني 27 عاما يف نهاية اليوم وياأخذ ماله ويعود اىل الفندق 

جمددا".
قال  العمل،  يف  �صاعات  م��ن  تق�صي  وك��م  اأج���را  تتقا�صى  ك��م 
فقط واعمل  اي $180  دينار عراقي  األف  عماد"اأتقا�صى 200 
ع�صر �صاعات يوميا بديال عنه فهو يخ�صى من املوت او اخلطف 
الباعة  اغ��ل��ب  ل��دى  م�صرتكة  ح��ال��ة  وه��ي  هنا  ب��ق��اوؤه  ط��ال  اإن 
ال�صينيني هنا، والكثريون منهم اما يوظفوا عمال عراقيني من 
مببلغ  حمالتهم  يوؤجروا  اأو  ال�صباب،  من  العمل  عن  العاطلني 
وبكل  الأرب��اح  من  وج��زء  املبيعات  مبالغ  اإىل  بالإ�صافة  معني 

الأحوال هم امل�صتفيدون".

مهندس ميكانيك يبيع العطور
بالباجرة  يعملوا  اأن  عراقيني  كليات  بخريجي  حدت  "البطالة 
ودول  ال�صني  من  العمل  عن  وعاطلني  اأميني  ل��دى  بلدهم  يف 
حمل  يف  ال��ع��ط��ور  يبيع  ال���ذي  لأح��م��د  اأخ���رى  ع��ب��ارة  اآ�صيا". 
ا�صتاأجره من بائع �صيني. احمد 29 عاما خريج كلية الهند�صة 
ق�صم امليكانيك من جامعة الب�صرة طرق ابواب الدوائر كلها ومل 
يح�صل على عمل واأخريا وجد فر�صة ل باأ�ض بها، يتقا�صى منها 
مبلغ 400 األف دينار �صهريا من خالل عمله يف حمل العطور يف 
املعر�ض الذي ا�صتاأجره من البائع ال�صيني الذي يق�صي اأوقاته 
يف احد فنادق املدينة ويتقا�صى نهاية كل �صهر راتبا واأرباحا 
واثمان الب�صاعة التي يوردها له تاجر �صيني هو �صاحب هذا 

امل�صروع. 

من حرمهم من الفرصة؟
ملكيتها  تعود  ال�صينية  اخليمة  عليها  تنت�صب  التي  "الأر�ض 
والر�صوم،  ال�صرائب  من  معفى  وال�صوق  املحلية،  للحكومة 
واإقناع  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ا�صتقطاب  املحلية  احل��ك��وم��ة  وغ��اي��ة 
فيها  املكوث  اأجنبي  لأي  وميكن  اآمنة  الب�صرة  ب��ان  الأج��ان��ب 
غرفة  ع�صو  يقولها  واخلطف".  القتل  تهديدات  من  خوف  بال 
التجارة الب�صرية را�صي ال�صاهي لكنه بالوقت ذاته ينتقد اأداء 
الفر�صة لالأجانب ومتنعها عن  احلكومة املحلية بقوله"تعطي 
اأبناء الب�صرة العاطلني عن العمل، فهي تطارد اأ�صحاب املحالت 
عليها  وان�صاأوا  املحافظة  يف  فارغة  اأرا���ص��ي  ا�صتغلوا  الذين 
بحل  لهم  تفكر  ان  دون  بالرحيل  �صغرية،وتطالبهم  م�صاريع 
يعو�صهم عن فقدانهم م�صادر رزق يعيلون بها اأ�صرهم، وت�صدر 

قرارات جمحفة بحق التجار يف املحافظة لكنها تعطي تنازلت 
املذكور  ال�صيني  امل�صروع  اأن  علما  الأج��ان��ب،  للتجار  كبرية 
يتعامل بب�صائع �صينية رديئة تباع مثيالتها يف �صوقنا باأ�صعار 
اقل منها يف املعر�ض،لكن رغبة النا�ض وامل�صتهلكني تتجه اإىل 

هذا ال�صوق كنوع من التغيري".

هيئة االستثمار تتصدى لإلجابة
احلكومة املحلية لي�ض لديها تعليق على هذا الأمر، وم�صوؤولوها 
يقولون اأنهم من خالل هذه التجربة ينوون ك�صر اخلوف لدى 
ويحركوا  الب�صرة  اإىل  واأفكارهم  باأموالهم  لياأتوا  الأجانب 
عجلة القت�صاد، فهم يرون اأن القت�صاد لن يتح�صن مامل يدخل 

امل�صتثمر الأجنبي اإىل الب�صرة.
فا�صل  علي  حيدر  املهند�ض  الب�صرة  ا�صتثمار  هيئة  رئي�ض 
الإعالمية  ال�صورة  تغيري  نحو  انطالقة  التجربة  يرى"هذه 
العراق  خطورة  عن  العامل  دول  وباقي  الغرب  اىل  املنقولة 
وخطورة العمل يف اأرا�صيه و�صعوبة طباع املواطن العراقي، 
جذب  �صاأنها  م��ن  التي  ال��ت��ن��ازلت  بع�ض  تعطى  اأن  ولب��اأ���ض 
وبالتايل  العراق  يف  ويعملوا  ليدخلوا  واإغرائهم  امل�صتثمرين 
البلد بحاجة اإىل تلك ال�صتثمارات وبحاجة اإىل خربات اأجنبية 
يف خمتلف املجالت، وعلى اثر هذه التجربة غري اأبناء الب�صرة 
جتاري  �صارع  اإىل  وحولوه  جبيل  �صارع  وهو  باأكمله  �صارعا 
بنيت فيه معار�ض ت�صوق كثرية على غرار املعر�ض ال�صيني، 

وهذا مرده عامل املناف�صة الذي ن�صط احلركة التجارية".

التنمية االقتصادية لها رأيها
الأمر،  هذا  يف  راأي  لها  الب�صرة  يف  القت�صادية  التنمية  هيئة 
حيث كانت ت�صعى اإىل منع التجاوزات التي من �صاأنها اأن ت�صوه 
مركز املدينة ويف الوقت ذاته فاأنها عطلت قرارات اإزالة ورفع 
جتاوزات الباعة حتى يجدون لهم اأماكن بديلة، وهي يف الوقت 
ذاته ت�صعى لإيجاد الفر�ض التي تقل�ض بها ن�صب البطالة، وهذا 
الأمر بح�صب رئي�ض اللجنة حممود جنم خا�صع لظروف قاهرة 
تتمثل يف قلة تخ�صي�صات املحافظة من الأموال التي ميكن اأن 
املوجودة،  البطالة  ت�صتوعب  ا�صتثمارية  م�صاريع  يف  ت�صتغل 
وظرف اآخر هو حتكم املركز بكل امل�صاريع الكربى التي تعول 
عليها املحافظة وتاأخر موافقتها اأو انعدامها يف اأحيان كثرية، 
اأما مثل هذا امل�صروع ال�صيني فانه من �صالحية املحافظة لذا 
مت املوافقة عليه كنوع من التغيري يف املحافظة واإي�صال �صورة 

جيدة للعامل الآخر الذي ينظر للعراق بتخوف.

الصينيون في البصرة عالمة فارقة.. أحدهم فارق 
أهله ليعود ميتا أو مليونيرا!

و�صطاء  ل��ظ��اه��رة  ك���ان  امل��ال��ك��ي:  وي�صيف 
امل�صاكل  اإحدى  املتطفلني  الدللني  من  البيع 
النقل  تكاليف  ارتفاع  عن  ناهيك  والأ�صباب 
ناهيك عن نق�ض املياه وملوحتها يف بع�ض 
النخيل  خدمة  تكاليف  زي���ادة  م��ع  املناطق 

التقليدية، واملتخلفة اأ�صا�صا.

طاقة نظيفة:
الدول املتقدمة كالوليات املتحدة المريكية، 
وال����ربازي����ل،  الأورب��������ي،  الحت�����اد  ودول 
واأمريكية  اأ�صيوية  والهند، ودول  وال�صني، 
م�صادر  با�صتخدام  ب���داأت  اأخ���رى  لتينية 

الطاقة البديلة النظيفة.
املتجددة  الطاقة  جمال  يف  الباحثة  وكانت 
زميلة جامعة كورنيل المريكية خالدة عبد 
الطاقة  لها حول  اخلالق قد ذكرت يف بحث 
الدول  ه��ذه  م��ن  العديد  اأن  رغ��م  امل��ت��ج��ددة: 
امل��ت��ق��دم��ة مت��ل��ك م�����ص��ادر ط��اق��ة اأخ����رى مثل 
احلجري  والفحم  الطبيعي  وال��غ��از  النفط 
لكنها ارتاأت ان ت�صاهم يف احلفاظ على بيئة 
الكرة الأر�صية وجتنب عواقب تغري املناخ 
التي  التدابري  وباأ�صرع  ممكن  قدر  باأق�صى 
منها ا�صتخدام الطاقة النظيفة اأو ما ي�صمى 

بالطاقة اخل�صراء.
اأن  درا���ص��ت��ه��ا:  يف  اخل��ال��ق  ع��ب��د  وت�صيف 
احليوية  الطاقة  هي  للجدل  املثرية  الطاقة 
 Biomass التي تاأتي من الكتل احليوية
للنبات وهي الأقل تلوثا للبيئة، ومن املفيد 
القول اأن بع�ض الدول العربية املنتجة للنفط 
امل��و���ص��وع وحلقت  ه��ذا  اأهمية  اأدرك���ت  ق��د 
للبحث  �صعيها  يف  املتقدمة  ال���دول  بركب 
واحليوية  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  م�����ص��ادر  يف 
بالذات ملا للدول العربية من ميزة يف توفر 
حيث  النخيل  وخا�صة  الزراعية  املنتجات 
العربي 120 مليون نخلة  العامل  يوجد يف 
من  ط��ن  ماليني   3 ي��ق��ارب  م��ا  �صنويا  تنتج 
التمور و3 ماليني اأخرى من الكتل احليوية 

كال�صعف والليف واجلذوع امليتة.
الأ�صلي  النخيل  موطن  ال��ع��راق  ك��ان  ومل��ا 
اإنتاج  يف  املت�صدرة  العربية  ال��دول  وم��ن 
العراق  يتخذ  ان  اوىل  ب��اب  فمن  التمور، 
نحو  ال��ت��وج��ه  يف  مماثلة  ج��دي��ة  خ��ط��وات 
النخيل.  م��ن  احل��ي��وي��ة  ال��ط��اق��ة  م�����ص��ادر 
العراقية  ال�صبكة  مبادرة  ج��اءت  هنا  ومن 
متخ�ص�صة  �صفحة  ان�صاء  يف  التمر  لنخلة 
ل��ل��ن��خ��ي��ل وال��ط��اق��ة ت��ع��ن��ى ب��ك��ل الب��ح��اث 
الطاقة  اأن��واع  كل  التي تخ�ض  واملعلومات 
التي ميكن ان تنتجها هذه ال�صجرة املباركة 
الطبيعية  مواردنا  ا�صتثمار  اإىل  والدعوة 
م�صاريع  خالل  من  عليها  واحلفاظ  الهائلة 
اقت�صادية تخدم العراق العزيز. فهذه دعوة 
لكل الأخوة الباحثني والباحثات للم�صاهمة 
يف رفد هذه ال�صفحة بالأبحاث العلمية او 
م�صتجدات  اخ��ر  ع��ن  احلديثة  املعلومات 
ومن  النخيل  يخ�ض  فيما  احليوية  الطاقة 

الله التوفيق.
ب���ادرت يف  ان  �صبق  ق��د  اجل��زائ��ر  اأن  يذكر 
عام 2006 اىل اإن�صاء �صركة نخيل اجلزائر 
الإيثانول  وق��ود  لإنتاج  للبيوتكنولوجي 
امل�صتهلكة.  غ���ري  ال��ت��م��ور  م���ن  احل���ي���وي 
املدينة  م�صروع  الإم���ارات  يف  اأن�صئ  وق��د 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  تعتمد  ال��ت��ي  اخل�����ص��راء 
لتطويرها.  والأبحاث  بالدرا�صات  وتقوم 
الكحول  باإنتاج  عمانية  �صركة  قامت  كما 
وا�صتخدامه  اأي�����ص��ًا  التمور  م��ن  احل��ي��وي 
تكون  ان  عمان  وت��اأم��ل  لل�صيارات  كوقود 

الريادة لهذا امل�صنع يف العامل العربي.
من  نف�صه:  ي��ط��رح  ال���ذي  ال�����ص��وؤال  ويبقى 
�صيوقف ا�صتنزاف هذه الروة القت�صادية 

الوطنية املتمثلة بالنخيل؟
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قاطعت  الب�صرة  يف  م�صجلة  �صركة   1558
احلكومة املحلية، وثالث تنظيمات اقت�صادية 
جمل�ض  لتوؤ�ص�ض  واح��د  مكون  يف  احت��دت 
املحافظة  ق��رارات  الآخ��ر  لالأعمال رف�ض هو 
لأنها  بحقه،  جمحفة  ووج��ده��ا  وجمل�صها 
ب�صعة  بذنب  القت�صادية  القوة  هذه  اأخ��ذت 
مقاولني ا�صروا املحافظة مب�صاريع نفذوها 

خالل املا�صية.

القطاع الخاص في البصرة حرب داخلية:
اأ�صدرته  ق��رار  حد  عند  تقف  ل  "احلكاية 
احت��اد  رئ��ي�����ض  املحلية"يقولها  احل��ك��وم��ة 
الها�صمي  �صبيح  الب�صري  الأع��م��ال  رج��ال 
هي  ذل���ك،  م��ن  اك��رب  احل��ك��اي��ة  ويو�صح"اأن 
القطاع اخلا�ض،  معركة كبرية بني مكونات 
اجلانب املقرب من �صناع القرار وم�صوؤويل 
احلكومة املركزية او املحلية الذي ا�صتحوذ 
ولي��زال  طويلة،  ف��رتة  منذ  امل�صاريع  على 
م�����ص��ي��ط��را رغ���م ان���ه غ��ري ق����ادر ع��ل��ى اإدارة 
امل�صاريع وتنفيذها، لكنه ميلك املال وهو اأمر 

ل �صرر فيه.
 امل�صكلة انه ميلك �صلطة خفية يحوز بها على 
ال�صتثمارية،  العقود  وعلى  اخلدمة  عقود 
منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  امل�صكلة  وه���ذه 
باحتاد  ممثال  الب�صرة  يف  اخلا�ض  القطاع 
رج����ال الع���م���ال وغ��رف��ة ال��ت��ج��ارة واحت���اد 
ال�صناعات ومنظمات اقت�صادية اخرى متثل 
اخلا�ض  القطاع  مكونات  من  الخر  اجلانب 

يف الب�صرة".

عوائل ومافيات مسيطرة:
تدير  ال��ت��ي  ه��ي  م���ال  وم��اف��ي��ات  "عوائل 
الأع������م������ال وت�������ص���ت���ح���وذ ع���ل���ى ال���ف���ر����ض 
مدير  ال�صعيد  ع��ادل  القت�صادية"املهند�ض 
�صركات  كبريات  اإح��دى  املو�صوي  جمموعة 
ال�صتثمار النفطي الب�صرية يوؤكد"اأن هنالك 
يتمثل يف  الب�صرة  اقت�صاد  بنيويا يف  خلال 
ف��ئ��ات وع��وائ��ل �صيطرت خ��الل فرتة  ب���روز 
امللي�صيات  ن��ف��وذ  خ��الل��ه��ا  ا�صتغلت  معينة 
عادت   2008 وبعد  امل�صلحة،  والع�صابات 
ب��ث��وب ج��دي��د وب��اأ���ص��م��اء ���ص��رك��ات لكن وفق 
م�صوؤولة  ج��ه��ات  م��ع  ع��رف��ي��ة  زواج  ع��ق��ود 
م�صاريع  على  لت�صتحوذ  املجال  لها  اأتاحت 
فتح  ك��ان  ذل��ك  اإىل  وال�صبيل  ومناق�صات، 
قبل  من  معلن  وغري  �صري  ب�صكل  العطاءات 
جلان من احلكومة املحلية، واملطلب كان اأن 
ال�صركات  جميع  من  املقدمة  الظروف  تفتح 
لريى  كلها  وتقراأ  اجلميع  اأم��ام  علني  ب�صكل 
الكل اجلهة التي تفوز بالعطاء اأو باملناق�صة 

اأو بالعقد اخلدمي".

مجلس المحافظة يملك الحلول:
ما هو احلل اإذن، اأجاب هذا الت�صاوؤل رئي�ض 
جلنة التنمية القت�صادية يف جمل�ض حمافظة 
الب�صرة"اأن �صركات القطاع اخلا�ض ل متلك 
امل�صاريع  باأعباء  للنهو�ض  الكافية  اخل��ربة 
الإ�صرتاتيجية الكبرية والتجارب اأثبتت ذلك، 
والتهامات  امل�صاكل  ه��ذه  من  نخرج  ولكي 
ل  اأن  على  ن�ض  ب��الإج��م��اع  ق���رارا  اأ���ص��درن��ا 
اخل��ا���ص��ة عقود  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����ص��رك��ات  متنح 
ومناق�صات تزيد قيمتها على 2 مليار دينار، 

مع  �صراكات  يف  الدخول  اإىل  �صيدفعها  مما 
اأجنبية  كربى  و�صركات  اأجانب  م�صتثمرين 
اإليهم اخلربات،  تطويرهم وت�صيف  �صتدعم 
والقرار اأي�صًا يعالج م�صكلة التهم التي تثار 
حول دعم عوائل اأو �صركات اأو افراد مقربني 
من مراكز �صنع القرار، فهوؤلء طالهم القرار 
اأي�صًا، يبقى على اجلهات املعرت�صة اأن تنظر 

اىل المر من باب امل�صلحة الوطنية".

مجلس أعمال البصرة يعترض:
ال��ب�����ص��رة �صبيح  اأع���م���ال  ع�����ص��و جم��ل�����ض 
حتت  املن�صوية  يقول"ال�صركات  الها�صمي 
ل����واء الحت����اد وجم��ل�����ض الأع���م���ال ت��ع��د من 
ك���ربي���ات ال�����ص��رك��ات ول��ه��ا ب���اع ط��وي��ل يف 
خربات  ولديها  واملقاولت  الأعمال  جمالت 
كبرية لكنها مل متنح ول فر�صة واحدة حتى 
املناف�صة غري �صريفة،  اأن  الآن، وال�صبب هو 
لكن  ومن�صوبية  حم�صوبية  هنالك  اأن  ونعلم 
ع��ن��دم��ا ن��واج��ه امل�����ص��وؤول احل��ك��وم��ي يقول 
كل  به  يبادرك  ج��واب  وه��و  بالدليل،  عليكم 
انهم  رغ��م  املحافظة،  يف  حكومي  م�صوؤول 
يعلمون وب�صكل كامل، ان هذه املناف�صة غري 
ت��دار يف اخلفاء، ومع  اأم��ورا  ان  او  �صريفة 
ذلك يلحقون بنا �صررا كبريا جدا بتنفيذهم 
قليل  عدد  بذنب  لنوؤخذ  املجحف  القرار  هذا 

تعرف  ل  فهي  الأم���ر  يهمها  ل  ���ص��رك��ات  م��ن 
الربح  يهمها  وما  القت�صادي  العمل  اأ�صول 

فقط وباي �صكل من ال�صكال".
ان  الو�صط هو  يرى احلل  املحافظة  جمل�ض 
مليارات   4 اىل  لقراره  امل��ايل  ال�صقف  يرفع 
دي���ن���ار ع���راق���ي ب����دل م���ن م���ل���ي���اري دي��ن��ار 
ويعتقدون يف املجل�ض ان هذا اأمر فيه عدالة 
وفيه تر�صية للقطاع اخلا�ض الب�صري، لكن 
ويوجه  يعرت�ض  ال�صتثمار  هيئة  رئي�ض 
الب�صري"هل  اخلا�ض  القطاع  اىل  �صوؤاله 
مبقدور �صركات القطاع اخلا�ض العراقي ان 
مبوا�صفات  الب�صرة  يف  برج  م�صروع  تنفذ 
برج خليفة، هل متلك موؤهالت فنية وخربات 
�صرتاتيجية  م�صاريع  لتنفيذ  مالية  وق��درات 

كبرية".

القطاع الخاص يلوم الحكومة المحلية:
ع���دد من  ق��ب��ل  م��ن  ال�صمت  ك��ان��ت  الإج���اب���ة 
مكونات  من  اأبوابها  طرقنا  التي  اجلهات 
القطاع اخلا�ض الب�صري، لكن نائب رئي�ض 
ع�صام  املتحدة  الفيحاء  �صركات  جمموعة 
حمله،  غري  يف  �صوؤال  يقول"هذا  العرجي 
ال�صوؤال  اآخ��ر، لكن  اأم��را  ي��راد به  وه��و حق 
الوجيه هو هل فت�صت احلكومة املحلية يف 
الذين  واملقاولني  لل�صركات  الذاتية  ال�صري 

منحتهم عقود اخلدمة والعقود ال�صتثمارية 
التي اأثارت اجلدل لأنها مل تنفذ ب�صكل جيد، 
وجلانها  املحلية  احلكومة  كال،لن  اجلواب 
ان�صبها  وع���ن  الأ����ص���ع���ار  اق���ل  ع���ن  ب��ح��ث��ت 
ورجحت جانب ال�صتفادة املادية على جانب 
اخلربة، وهو �صياق معمول به يف كل جلان 
الب�صرية  ولي�ض  العراقية  امل�صاريع  اإحالة 
العطاءات  اأوطاأ  معيار  ت�صع  فكلها  فح�صب، 
و�صريها  ال�صركات  منجزات  اىل  تنظر  ول 
اإحالة  وموؤخرا  تاأ�صي�صها،  وتاريخ  الذاتية 
�صركة  على  ج��دا  كبري  مل�����ص��روع  املحافظة 
اي  قبل  تنفذ  ومل   2008 تاأ�صي�صها  تاريخ 
م�صروع اي انها بال خربة لكنها قدمت عطاء 

واطئا جدا".
علي  حيدر  الب�صرة  ا�صتثمار  هيئة  رئي�ض 
جانبا  تتحمل  املحلية  احلكومة  يرد"نعم 
م��ن الأخ���ط���اء لأن��ه��ا اإ���ص��اف��ة اىل م��ا ذك���ر ل 
امل�صاريع  ملراقبة  موؤهلة  فنية  ك��وادر  متلك 
واإمكاناتها  ف��ي��ه��ا  الأخ���ط���اء  وت�����ص��خ��ي�����ض 
واحلقيقة  متطورة،  غري  وه��ي  متوا�صعة 
اأن ال�صركات الأجنبية متلك كوادر متطورة 
املوا�صفات  وف��ق  امل�صاريع  تنفيذ  ت��راق��ب 
ال��دق��ي��ق��ة، وم���ن اخ��ط��اء احل��ك��وم��ة املحلية 
اأي�صًا، اإنها عندما تعد الت�صاميم والتندرات 
فتكون  دقيقة  غري  موا�صفات  وف��ق  تعدها 

م��ث��ار خ���الف ب��ني ال�����ص��رك��ات امل��ن��ف��ذة وبني 
دوائر احلكومة".

شركة من القائمة السوداء:
�صركة البريق اإحدى ال�صركات التي اأ�صيفت 
ع��ل��ى ال��ق��ائ��م��ة ال�����ص��وداء وحم�����ص��وب��ة على 
الب�صري  اخلا�ض  للقطاع  الثاين  اجلانب 
اخلربة،  ويفتقد  وم��ال  عالقات  ميلك  ال��ذي 
نتمتع  يقول"نحن  عا�صور  ح��امت  مديرها 
باخلوف  خ�صومنا  ميتاز  فيما  ب��اجل��راءة 
والرتدد، وهذا ما مييزنا ويجلب لنا الأعداء 
من املناف�صني يف القطاع اخلا�ض، والقطاع 
اأو غرف  الأع��م��ال  رج��ال  اخل��ا���ض ل ميثله 
كبري  لأن��ه  الأخ��رى  التنظيمات  او  التجارة 
ومرتامي الأطراف وهوؤلء ميثلون اأنف�صهم 
فقط، اأما تهم قربنا من امل�صوؤولني وح�صولنا 
على املقاولت بطرق غري �صرعية او مناف�صة 
حقيقية  وغري  واهية  تهم  هي  �صريفة،  غري 

ول ت�صندها اي ادلة مادية".
�صركته  اإدراج  �صبب  على  عا�صور  ويعلق 
على  ال�صركة  ال�صوداء"ح�صلت  بالقائمة 
عقدين لتنفيذ جم�صر يف الب�صرة ومد �صبكة 
مياه ثقيلة، وكان ال�صياق ان تنجز ال�صركة 
�صلفة  على  فتح�صل  العمل  من   %40 ن�صبة 
تاأثرت  اأن  وح�����ص��ل  ال��ع��ق��د  قيمة  م��ن   %60
املحلية  احلكومة  واأخ��رت  ال�صركة  �صيولة 
منح ال�صلف رغم ان امل�صروع الثاين و�صلت 
ن�صبة اجنازه اىل 80% وجنح بالفحو�صات 
لكن   %30 بن�صبة  اكتمل  املج�صر  وم�صروع 
ال�صلف  مبنحي  امل��ح��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ت��اخ��ر 
ال�صركة  فو�صعت  بالتنفيذ  بتاخري  ت�صبب 

على القائمة ال�صوداء ظلما".

محافظ البصرة ال يملك اإلجابة:
م�صبقا  اإج���اب���ات  مي��ل��ك  ل  امل��ح��اف��ظ  مكتب 
لأن����ه اأغ���ل���ق ب��اب��ه ب��وج��ه��ن��ا، ل��ك��ن جمل�ض 
بدفع   2009 لعام  تاأخر  انه  يقول  املحافظة 
يف  اأعمال  نفذت  التي  ال�صركات  م�صتحقات 
الب�صرة، ويبني حممود جنم رئي�ض اللجنة 
العام  املحافظة"اأن  جمل�ض  يف  القت�صادية 
2010 �صهد ت�صديد 97 مليار دينار مديوينة 
نفذت،  وعقود  ومقاولني  ل�صركات  املحافظة 
م�صتحقاتهم  مبنحهم  املحافظة  تاأخرت  نعم 
املبالغ  ر�صد  عليهم  ال�صركات  اأ�صحاب  لكن 
ينتظروا  اأن  ل  م�صاريعهم  لجن��از  الكافية 
لهم احلكومة، و�صياق  التي متنحها  ال�صلف 
العمل مع ال�صركات الأجنبية اأن تنجز عملها 
بن�صبة 100% ويخترب امل�صروع املنفذ ل�صتة 

ا�صهر ومن ثم ت�صتلم م�صتحقاتها كلها.
عقود  تنفذ  ال��ت��ي  العراقية  ال�صركات  لكن 
م�صاريع تتعامل وفق نظام الجناز وال�صلفة 
الدائرة  م��ي��زان��ي��ة  يف  ع��ج��ز  اي  وب��ال��ت��ايل 
املعنية يوؤخر التنفيذ وعليه ت�صبح ال�صركة 

مق�صرة وت�صاف على القائمة ال�صوداء".
احل��ك��وم��ة امل��ح��ل��ي��ة يف ال��ب�����ص��رة ت���رى اأن 
امل�صاريع  حجب  بطريقة  امل�صكلة  هذه  حتل 
دينار  م��ل��ي��اري  قيمها  ت�صل  ال��ت��ي  ال��ك��ربى 
اخلا�ض  القطاع  العراقية...  ال�صركات  عن 
يعار�ض هذا الأمر، وال�صراع داخل مكوناته 
يف  يعاين  الب�صري  املواطن  بينما  م�صتمر 

كل الأحوال.

خالفات عقيمة بين القطاع الخاص والحكومة 
المحلية من دون جدوى!
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يف  لال�صتثمار  واع���دة  بيئة  الب�صرة  تعد 
ميعن  وم��ن  ك��اف��ة،  القت�صادية  القطاعات 
والعماري  القت�صادي  امل�صهد  يف  النظر 
ا�صتثمارية  خريطة  اأم��ام��ه  ت��ربز  الب�صري 

زاخرة بامل�صاريع املختلفة.
وه��ي��ئ��ة ا���ص��ت��ث��م��ار ال��ب�����ص��رة، ال��ت��ي وقعت 
املدينة  يف  والتجاذبات  ال�صراعات  �صحية 
حددت جملة من املعوقات التي تعرتي �صري 

العملية ال�صتثمارية.
الهيئة  رئي�ض  القت�صادي"حاورت  "املدى 

حيدر علي فا�صل.

بين  المستمرة  للمشاكل  تنظرون  كيف 
في  المحلية  والحكومة  الخاص  القطاع 

البصرة؟
ي��ع��اين ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض يف ال��ب�����ص��رة من 
وعدم  اخلربات  نق�ض  منها  كثرية،  م�صاكل 
و�صعف  املحلية  الأم����وال  روؤو�����ض  كفاية 
امل�صاريع  تنفيذ  يف  امل�صتخدمة  التقنيات 
تداركها  يتم  مل  اأخ��رى  �صلبيات  عن  ف�صال 
خ��الل ال�����ص��ن��وات ال��ت��ي م�صت، ه��ذا الأم��ر 
الجن��از  م�صتويات  على  ب���دوره  انعك�ض 
وف�صل  بع�صها  ت��وق��ف  وال��ت��ي  للم�صاريع 
اخلدمة  عقود  م�صتوى  على  الآخ��ر  البع�ض 
واحلكومة  ال�صتثمارات،  م�صتوى  وعلى 
تلك  عن  باآخر  اأو  ب�صكل  م�صوؤولة  املحلية 
الرقابية  ال��ك��وادر  متلك  ل  فهي  الخفاقات 
الكفوءة املوؤهلة ملراقبة اأداء �صركات القطاع 
اخلا�ض، ناهيك عن الف�صاد الداري وبالتايل 
ا�صبحت الفجوة كبرية بني اجلانبني وهو 
يف  ال�صتثمارات  على  باخر  او  ب�صكل  اثر 

املحافظة واعاق تطور العمار واخلدمات، 
ول اعتقد ان الهيئة تاأثرت بهذا المر لنها 
الجناز  يف  واجل���ودة  التكامل  عن  تبحث 
يفهم  ان  بعد  ت��زول  ان  الفجوة لب��د  وه��ذه 

القطاع اخلا�ض اخطاءه.

هل يشعر القطاع الخاص بالغبن، ما مدى 
تأثير ذلك على عملكم؟

اكرب  امل�صكلة  لكن  كبري  الث��ر  ان  احلقيقة 
الذي ترتكه فهي نتاج عالقة غري  الأث��ر  من 
)احلكومية( الرقابية  اجلهات  بني  متزنة 
واخلدمية  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة  امل�����ص��اري��ع  ع��ل��ى 
اخلا�ض(  )ال��ق��ط��اع  املنفذة  اجل��ه��ات  وب��ني 
كانت  ا�صتثمارية  الأع��م��ال،  تلك  تنفذ  التي 
تتعطل اخلدمات  وبالتايل  عقود خدمة،  ام 
وبقاء  وال��ت��ن��ف��ي��ذ  الجن����از  ت��اأخ��ر  ب�صبب 
على  توؤثر  بدورها  وه��ي  معطلة  امل�صاريع 
ال�صتثمارات لكن الهيئة يف م�صعاها جلذب 
ال�صتثمارية  الفر�ض  و�صناعة  امل�صتثمرين 
الأم����ر، وق���د عانت  ه���ذا  م��ن خم��اط��ر  تقلل 
ا�صتقطاب  جهود  ف�صل  م�صاكل  من  الهيئة 
بع�ض ال�صتثمارات التي ل ميكن ان تعمل 
مامل تتواجد اخلدمات الأ�صا�صية من البنى 
يف  وال��ت��اأخ��ري  تكتمل  مل  وال��ت��ي  التحتية 
الجناز  ف�صل  م�صكلة  وتطورها  حت�صنها 

والتنفيذ للم�صاريع اخلدمية والعمرانية. 

ما هو دور الهيئة في تقليص الفجوة بين 
الحكومة  وبين  بمكوناته  الخاص  القطاع 
استثمارية  لعملية  سعيًا  المحلية 

متكاملة؟

ال�صتثمارات  جذب  يف  يتمثل  الهيئة  دور 
يف  الأعمال  منو  حتفيز  اجل  من  وال�صعي 
اإىل  ن�صعى  الهيئة  يف  ون��ح��ن  امل��ح��اف��ظ��ة، 
ير�صى  وان  طبيعتها  اإىل  الأم��ور  تعود  اأن 
ال�صلبيات  ي��ق��ي��م��ا  وان  ال��ط��رف��ني  م���ن  ك���ل 
ل  الهيئة  اأن  الأم��ر  وحقيقة  واليجابيات، 
متلك �صلطة اإجبار واإلزام لكي تفر�ض على 
احلكومة او جترب مكونات القطاع اخلا�ض 
الب�صري بالر�صا عن ما ي�صدر من احلكومة 
ذاتها  بحد  والهيئة  ق����رارات،  م��ن  املحلية 
تعاين من م�صاكل اأي�صًا بحاجة اإىل اأن جتد 

لها احللول.

ما هي مشاكل هيئة استثمار البصرة؟ 
ذاتها، بل يف عموم  بالهيئة  لي�صت  امل�صاكل 
م�صتوى  ع��ل��ى  م�����ص��اك��ل  وه��ن��ال��ك  ال���ع���راق 
وهنالك  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  وال��ف��ق��رات  ال��ق��ان��ون 
هي  ال��ت��ي  القانونية  ال��ف��ق��رات  م��ن  الكثري 
على  ق���ادرة  غ��ري  لأن��ه��ا  تف�صري  اىل  بحاجة 
فقرات  وهنالك  امل�صتثمرين،  وج��ذب  جلب 
وبع�صها  الهيئة  �صالحيات  تقيد  قانونية 
انه  ذل��ك  م��ن  ال�����ص��الح��ي��ات،والأده��ى  يلغي 
او  ق��ان��ون  لتعديل  تعليمات  هنالك  لي�ض 

ا�صدار قانون اخر لال�صتثمار.
امنية  م�صاكل  توجد  ب��ل  فقط  ه��ذا  ولي�ض 
اثرت على ال�صتثمار واأعاقت تنامي ن�صبه، 
التي  التحتية  ال��ب��ن��ى  م�����ص��اك��ل  ع��ن  ف�صال 
قدمية  كخدمات  تال�صت  اأو  تقريبا  انعدمت 
اأكل عليها الدهر و�صرب، اإ�صافة اإىل م�صكلة 
البند ال�صابع املوؤثر يف عملية نقل الأموال 
ال�صتثمارات  على  وت��اأث��ريه  ال��ع��راق  اىل 

وعدم وجود �صمانات من البنوك العراقية 
فيها،  اأم��وال��ه  الأجنبي  امل�صتثمر  اأودع  اإن 
وم�صكلة  ح���رب،  �صاحة  ي���زال  ل  وال��ع��راق 
عن  ك��ب��دي��ل  ال��ع��راق��ي  امل�صتثمر  ت�صليف 
بالقدوم  جتازف  ل  التي  الأجنبية  الأم��وال 
اأق�����رت احل��ك��وم��ة حق  ف��ق��د  ال���ع���راق،  اإىل 
وزارة  لكن  بال�صتالف  العراقي  امل�صتثمر 
املالية تقول ل منلك تخ�صي�صات مالية، هذه 
ال�صتثمار  هيئة  عمل  تعيق  كلها  امل�صاكل 

وجتعل ال�صتثمارات ترتاجع.

ماذا عن منح التراخيص االستثمارية؟
ه��ي��ئ��ة ال���ص��ت��ث��م��ار م�������ص���وؤول���ة ع���ن منح 
وتاأمني  وحت��دي��د  ال���ص��ت��ث��م��ار  ت��راخ��ي�����ض 
عن  ف�صال  ال�صرتاتيجي  ال�صتثمار  فر�ض 

و�صمان  تفعيل  مهمة  عن  ناهيك  ت�صجيعه، 
بني  التن�صيق  اأما  ال�صتثمار،  قانون  اأحكام 
اجلهات املذكورة اأو رعاية �صراكات القطاع 
ال��ق��ط��اع اخلا�ض  م���ع  ال��ع��راق��ي  اخل���ا����ض 
لي�ض  فهو  الأم���ور  ه��ذه  وترتيب  الأجنبي 
الب�صرة  يف  الهيئة  لكن  تخ�ص�صنا،  م��ن 
ومعار�ض  ون��دوات  م��وؤمت��رات  يف  ت�صارك 
وق��د اأق��ام��ت اأرب��ع��ة م��وؤمت��رات كانت ت�صب 
يف  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ت�صجيع  م�صلحة  يف 
القطاع  مفا�صل  جتتهد  ان  يبقى  املحافظة، 
اأن تتطور وت��دخ��ل يف  اج��ل  م��ن  اخل��ا���ض 
اأجنبية،  جهود �صراكة وتعاون مع �صركات 
ويف احلقيقة فان القطاع اخلا�ض كبري وله 
تنظيمات وجتمعات وموؤ�ص�صات ل ميكن اأن 

ت�صتوعبها هيئة ال�صتثمار.

أرقاما  البصرة  استثمار  هيئة  تملك  هل 
منجزات  ونسب  مستويات  عن  وإحصاءات 

المشاريع االستثمارية؟
الأرق��ام ول  يف احلقيقة ل توجد مثل هذه 
نحن  بل  اجنازاتنا  م�صتوى  نقيم  اأن  ميكن 
التي  الجن���از  ن�صب  يقيم  م��ن  اإىل  بحاجة 
يجب  ومم��ا  ال��ب�����ص��رة،  يف  الهيئة  حققتها 
ال�صتثمار  هيئة  رئي�ض  اأن  اإل��ي��ه  الإ���ص��ارة 
العراقية الأ�صتاذ �صامي العرجي قيم هيئة 
ا�صتثمار الب�صرة كاف�صل هيئات ال�صتثمار 

العراقية با�صتثناء اقليم كرد�صتان.

هل حققت هيئة استثمار البصرة طموحها 
جزءا  او  الماضية  الخمس  السنوات  خالل 

منه؟
نعم لقد �صعت الهيئة اىل الو�صول مل�صتويات 
مبا�صرتها  بداية  منذ  ر�صمتها  التي  الطموح 
عملها لكن حال دون حتقيق الطموح �صنوات 
ومرت  البلد  بها  مر  ع�صيبة  اأحداثا  �صهدت 
ويكفي  املحافظات  من  كغريها  الب�صرة  بها 
مهدت  التي  اجلهة  الب�صرة  هيئة  تكون  ان 
�صتجني  �صوطا  وقطعت  ال�صتثمار  اأر�صية 
ث��م��اره امل��ح��اف��ظ��ة وال��ه��ي��ئ��ة اجل��دي��دة التي 

�صتنتخب قريبا لتحل حمل الهيئة احلالية.

ما هو ردكم على انتقادات الشارع البصري 
ضعيفة  يراها  التي  االستثمار  لمستويات 

ومتواضعة؟
�صحيح  هو  يقال  ما  كل  اأن  القول  ميكن  ل 
يعرف  ل  لأن��ه  معذور  وامل��واط��ن  وحقيقي، 
وعلى  احلكومية  الهيئات  ومهام  واجبات 
ع��ات��ق م��ن يقع ال��ع��بء الأك���رب وم��ن اجلهة 
او  التي تتحمل م�صوؤولية تراجع اخلدمات 
ال�صتثمارات او ما �صواه من الأو�صاع التي 
ال�صتثمار  وهيئة  منها،  وي��ع��اين  يعي�صها 
ت�صلطها  ق���وة  ول  اج��ب��ار  �صلطة  مت��ل��ك  ل 
وي�صتثمر  ليدخل  الأجنبي  امل�صتثمر  على 
كبريا  ج��زءا  يقع  املواطن  وعلى  بلدنا،  يف 
تطور  ت�صهل  التي  وامل��ه��ام  ال��واج��ب��ات  م��ن 
ال�صتثمارات وانتعا�صها وهو مكون اأ�صا�صي 
يف العملية لكن اإىل الوقت احلايل مل ياأخذ 
فنحن  ل��ذا  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  احلقيقي  دوره 
نخاطب  ذات���ه  وب��ال��وق��ت  الن��ت��ق��ادات  نقبل 
ونرتك  اأجنزنا  ما  ونعر�ض  امل�صتويات  كل 

التقييم للمواطن ولأ�صحاب املعرفة.

رئيس هيئة استثمار البصرة: نقٌص في الخبرات وضعف 
رؤوس األموال وراء تراجع االستثمارات
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اقتصاديات

االخيرة

املحافظات  ع��امل  لولوج  العدد  ه��ذا  من  واع��ت��ب��ارًا  ملحقنا  يتجه 
حمافظة  يف  اجل��دي��د  نهجنا  ب��اك��ورة  كانت  حيث   ، القت�صادي 
الب�صرة التي تعد عا�صمة العراق القت�صادية بحكم مامتتلكه من 

امكانات وموارد مهمة هائلة .
واخلدمية  العمرانية  الب�صرة  ف�����ص��اءات  يف  ننطلق  ان��ن��ا  واإذ 
ح���وارات  م��ن  ال�صحفي  ال��ع��م��ل  ف��ن��ون  مبختلف  والق��ت�����ص��ادي��ة 
وا�صتطالعات وحتقيقات ومقابالت وتقارير اخبارية ، فاننا لبد 
تغطيته  لميكن  الب�صرة  يف  القت�صادي  امل�صهد  ان  اىل  ننوه  ان 
لت�صاع  نظرًا  ع��دة  مالحق  اىل  يحتاح  بل   ، واح��د  ملحق  بقوام 

الرقعة اجلغرافية ف�صاًل عن القطاعات التي تزخر بها الب�صرة .
 ، هائلة  والم��ك��ان��ات  م���رتد،  وال��و���ص��ع   ، م���وؤمل  ���ص��ادت��ي  امل�صهد 
والدارات تتبادل التهامات يف ما بينها من دون عالجات ناجعة 
و�صافية ، والب�صرة على الرغم من انها واحة و�صط بحريات من 

النفط ، اإل ان م�صهدها دراماتيكي موؤمل حد العظم .
متامًا  معطلة  وامل�صانع   ، وك��ف��اءة  بان�صيابية  لتعمل  امل��وان��ىء 
حظها  تندب  والنخيل   ، الرتاجع  ح��الت  اأدن��ى  يف  واخل��دم��ات   ،
العاثر، وم�صهد �صادرات التمور تال�صى من الوجود ، وامل�صوؤولون 
الف�صاد  ع��ن  ع��ل��ن��ًا  ي��ت��ح��دث��ون 
والتهامات  والداري  امل��ايل 

بينهم  ترتى !
اأم���ا ق��ط��اع ال��ن��ف��ط اله���م بني 
عملية  يف  ي��رتن��ح  ال��ق��ط��اع��ات 
ان���ت���اج وت�����ص��دي��ر خ��ج��ول��ة ، 
ال�صتثمارية  وال�������ص���رك���ات 
الجنبية متوج�صة ومرتددة ، 
وجولت الرتاخي�ض قد تذهب 
وم�صوؤولوها  الريح  مهب  يف 
املحافظة رف�صوا احلديث  يف 
لنا حتت ذرائع �صتى ، ويردون 

وهم يف اأبراجهم العاجية .
و�صح  قاحلة  �صحراء  الزراعة 
ولترانيم  اأوج���ه  على  امل��ي��اه 
يف  وت���راج���ع   ، ال��ع��رب  ل�صط 
اختفاء  و�صط  النخيل  زراع��ة 

الدعم احلكومي .
اأما جدلية ال�صتثمار والقطاع 
�صاأنها  هو  كما  فهي   ، اخلا�ض 
ال���ع���راق  يف م����دن وم���ن���اط���ق 
فاعلة  غ���ري  خ���اوي���ة  الخ�����رى 
ي�صكون  الع���م���ال  ورج�����ال   ،
احلكومة املحلية ، واحلكومة 
بدورها ت�صف القطاع اخلا�ض 
باخلمول والك�صاد ، ولنعرف 

احلقيقة .
فريق  مقابلة  عن  وتعذر  احلديث  عن  بنف�صه  فناأى   ، املحافظ  اأما 
العمل لربعة اأيام واكتفى بالرد على ا�صئلة انتقائية و�صلتنا بعد 

عودة فريق العمل اىل بغداد  ، ولذا مل نتعامل معها .
اأما ال�صياحة يف الب�صرة ، فاأنها يف خرب كان ولاأحد يتحدث عنها ، 
واملواطن الب�صري ليجد �صالته اإل باأماكن بائ�صة لتت�صق وحجم 
التي  والثارية  ال�صياحية  واملواقع  والب�صرية  املادية  المكانات 

تزخر بها املدينة .
احلكومة  على  وناقم   ، اأم��ره  على  مغلوب  الب�صرة  يف  واملواطن 
املحلية، وممتع�ض من تراجع اخلدمات ووعود امل�صوؤولني الفارغة 
التي لتتعدى موعد النتخابات ، حيث قال لفريق العمل اأحدهم 
ان �صعب الب�صرة لو متتع بربع امكانات املدينة القت�صادية لنعم 

برخاء قل مثيله ، ولكن ولة المر يغردون خارج ال�صرب .
القت�صادي  امل�صهد  حيثيات  نغطي  ل��ن  ان��ن��ا  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
امام  يتداعى  ال��ذي  ال�صوؤال  ان  اإل   ، �صابقًا  نوهنا  كما  بالكامل 
وال�صدائد  الزم��ات  اأثقلتهم  الذين  الب�صرة  اأهل  وقبلهم  املراقبني 
العراق  عا�صمة  هي  الب�صرة  اأن  ،هل  والع�صور  التاريخ  مر  على 

القت�صادية فعاًل .

على الرغم من اننا لن 
نغطي حيثيات المشهد 
االقتصادي بالكامل كما 
نوهنا سابقًا ، إال ان 
السؤال الذي يتداعى امام 
المراقبين وقبلهم أهل 
البصرة الذين أثقلتهم 
االزمات والشدائد على مر 
التاريخ والعصور ،هل أن 
البصرة هي عاصمة العراق 
االقتصادية فعال.

عاصمة العراق االقتصادية
 عبا�س الغالبي

طبعت بمطابع المدى لإلعالم والثقافة والفنون

هنالك  وان  موؤامرة،  عن  يتكلم  اجلميع 
بتنفيذها  وبو�صر  دب��رت  كبرية  مكيدة 
�صد قطاع الزراعة يف الب�صرة، وح�صرا 
منها  الب�صرة  متلك  التي  التمور  زراع��ة 
14 مليون نخلة، النا�ض تخاف اخلو�ض 
تنفعنا  ل  ون��ح��ن  احل���دي���ث،  ه����ذا  يف 
بالرقام  م��ع��ززة  تكن  م��امل  الأح���ادي���ث 
بزيارة  البع�ض  علينا  فاأ�صار  والدل���ة، 

اأبي اخل�صيب وفيها �صنجد �صالتنا.

أرقام وأدلة:
القت�صادي  ال��ب�����ص��رة  درا����ص���ات  م��رك��ز 
بدر  علي  الدكتور  مديره  ل�صان  وعلى 
الآن  من  عاما   12 قبل  انه  ذكر  ال�صندي 
باإنتاجها  اخل�صيب  اأب��ي  مدينة  توجت 
اإجمايل  م��ن   %13 ي��ق��ارب  م��ا  ل��وح��ده��ا 
الوقت  ففي  ال��ع��راق،  يف  التمور  اإنتاج 
طن  ال��ف   780 فيه  ال��ع��راق  انتج  ال��ذي 
لوحدها  اخل�صيب  اب��و  انتجت  م��رتي، 
ام��ا الن ون��ح��ن يف عام  ال��ف ط��ن،   85
اب���ي اخل�����ص��ي��ب مل  اإن���ت���اج  ف���ان   2010
يتجاوز 9 اآلف طن وهي خ�صارة كبرية 
لالقت�صاد الب�صري وتراجع ملحوظ يف 
ن�صب الإنتاج العراقي الإجمايل ت�صببت 
يف  فلنتابعها  امل��ت��غ��ريات  م��ن  جملة  ب��ه 

مدينة اأبي اخل�صيب كنموذج.
 19 م��ن  اخل�صيب  اأب���ي  ق�صاء  يتكون 
قرية زراعية متخ�ص�صة بزراعة التمور 
وباب  �صليمان  وب��اب  �صلطان  بلد  ه��ي: 
وجيكور  واحل��وط��ة  واللقطة  ط��وي��ل، 
ونهرخوز واليهودي وحمدان ويو�صفان 
كما  وغ��ريه��ا،  وال�صراجي  ومهيجران 
ال�صيبة وفيها)14(  ناحية  الق�صاء  يتبع 
الزيادية،  اأه��م��ه��ا:  م��ن  زراع���ي���ة  ق��ري��ة 
والقطعة،  البحرية،  و�صلهة  والدويب، 
واملطوعة وكوت الزين، وام الر�صا�ض، 
وكانت  وحم��ي��ل��ة،  اخل�����ص��ا���ص��ي��ف  وام 
الناحية حمرومة من كل عمران ع�صري 
حروب  م��ن  �صهدته  م��ا  ب�صبب  ح��دي��ث 

كحروب اخلليج الثالثة.
جاء  اخل�صيب(  )اب��و  الت�صمية  و�صبب 
من ا�صم عامل املن�صور )اخل�صيب( �صنة 
الق�صاء  140 ه�/ 758 حيث �صمي هذا 

با�صمه بعد اأن احتفر �صط العرب. 

هل ستفارق أبو الخصيب تمورها:
وال�صاير  ال�صندي"احلالوي  وي�صيف 
وال��ربح��ي واخل�����ص��ت��اوي وال���ربمي هي 
اأبي اخل�صيب،  ا�صماء لأنواع من منور 
زرعت  ل��ل��ربح��ي  نخلة  اأول  اإن  وي��ق��ال 
زيدان،  اآل  ب�صتان  يف  املدينة  ه��ذه  يف 
لتقرتن بحالوة )نهر خوز( التي �صكلت 
املدينة  ه��ذه  �صناعات  يف  فارقة  عالمة 
ال�صاطئية، واملفارقة اأن قانون حمورابي 
على"يغرم  ن�����ض   59 امل����ادة  وحت��دي��دا 
كل من يقطع نخلة واح��دة 64 كغم من 

عن  احلكومة  تتغا�صى  الف�صة"،فيما 
اجلرائم التي تلحق بنخيلنا".

من  اخل�صيب  اب��ي  ن�صيب  ك��ان  اأن  بعد 
النخيل 4 ماليني نخلة لعام 1997تقل�ض 
 2،7 ليكون  احل���ايل  ال��وق��ت  يف  ال��ع��دد 
ب��ح�����ص��ب منظمة  ف��ق��ط،  ن��خ��ل��ة  م��ل��ي��ون 
مدير  معاون   ،)FAO( الدولية  الفاو 
علي  امل��ه��ن��د���ض  اخل�صيب  اب���ي  زراع����ة 
وتناق�ض  البيئية  الظروف  يتهم  ناجي 
املياه  ملوحة  وارت��ف��اع  الأم��ط��ار  ن�صب 
العوامل  هذه  مبقابل  وي�صع  اجلوفية، 
يتمثلها  ب�صرية  اأخرى  الطبيعية عوامل 
الرعاية  وغياب  احلكومي  الإهمال  يف 
جداول  اإتباع  وعدم  للب�صاتني  ال�صحية 
واإيقاف  �صنوية  الن�صف  املبيدات  ر�ض 
اخلا�صة  الكيمائية  الأ���ص��م��دة  ت��وزي��ع 
ب��اأ���ص��ج��ار ال��ن��خ��ي��ل وم��ك��اف��ح��ة الآف����ات 
التمور  اإنتاجية  تقل�ض  التي  الزراعية 

وتق�صي على النخيل.
القطع  عمليات  هنالك  اآخ��ر  جانب  على 
قبل  من  النخيل  طالت  التي  الع�صوائية 
ال�صكن  منها  خمتلفة  لأ���ص��ب��اب  ال��ن��ا���ض 
وم�صاحات  ب�صاتني  يف  النظامي  غ��ري 
زراع��ي��ة، وا���ص��ت��ح��واذ اأ���ص��ح��اب اأم��الك 
اأمالكهم  على  مهجرين،  ك��ان��وا  ق��دمي��ة 
ومن  امللكية  دع��اوى  هيئات  طريق  عن 
على  الزراعية  الهكرتات  هذه  بيعهم  ثم 
النا�ض الذين ا�صتغلوها لل�صكن لرخ�ض 
وكانت  ال��ن��خ��ي��ل،  ف��ق��ط��ع��وا  اأ���ص��ع��اره��ا 
يف  ناجي  علي  بح�صب  الأك��رب  الكارثة 
�صتائي 2006و2007 حيث هرع النا�ض 
اإىل النخيل لي�صتخدموه حطبا ووقودا، 
�صقوف  يف  ا�صتخدمه  الآخ��ر  والبع�ض 
املنازل وبناء ال�صيجة اخلارجية للبناء 

الع�صوائي.

قطاع كبير وإمكانات محدودة
دائرة الزراعة يف اأبي اخل�صيب ل متلك 
هذا  لتدير  وك���وادر  وتقنيات  اإمكانات 
عبارة  فهي  الكبري،  القت�صادي  القطاع 
ع��ن دائ����رة ���ص��غ��رية م��ت��وا���ص��ع��ة ج��دا، 
تبد  مل  الب�صرة  يف  املحلية  واحلكومة 
اأي اهتمام لهذا القطاع الزراعي الكبري 
وركزت اهتماماتها على جمالت اأخرى، 
اللجنة  رئ��ي�����ض  جن���م  ط���ع���ان  حم���م���ود 
يرى  املحافظة،  جمل�ض  يف  القت�صادية 
اإىل  بحاجة  القت�صادي  املرفق  هذا  اأن 
امل��رك��زي��ة، فدوائر  م��ن احل��ك��وم��ة  دع���م 
اإمكانات  متلك  ل  املحافظة  يف  الزراعة 
امل���ورد  ب��ه��ذا  للنهو�ض  فنية  او  م��ال��ي��ة 
الطريق  اىل  واأع����ادت����ه  الق��ت�����ص��ادي 
ال�صحيح لينتظم �صمن موارد املحافظة، 
رفعت  الب�صرة  يف  املحلية  واحلكومة 
باإنتاج  بدورها درا�صات زراعية خا�صة 
التمور اإىل احلكومة املركزية واجلهات 
�صاحبة العالقة لكن م�صري هذه امل�صاريع 

مكاتب  واإدراج  رفوف  يف  والدرا�صات، 
ابا  ان  هو  حقا  يحزن  امل�صوؤولني،وما 
بزراعتها  ع��رف��ت  ك��م��دي��ن��ة  اخل�����ص��ي��ب 
الن حتولت اىل  و�صناعتها و�صياحتها 
من  ل��ف��رتة  ا�صتغلت  وم��ت��اه��ات  خ��رائ��ب 
الفرتات يف العامني املن�صرمني من قبل 
بالنفط  تتعامل  التي  التهريب  ع�صابات 
ب��الرا���ص��ي وحولت  واأ����ص���رت  اخل���ام 
م�صاحات منها اإىل م�صاحات جرداء،لكن 
خالل  عليها  والق�صاء  الأم��ر  ت��دارك  مت 

العام املا�صي.

الفالحون يشيرون لمؤامرة 
ف���الح���و اأب������ي اخل�����ص��ي��ب وا����ص���ح���اب 
وم�صانع  ت�صرروا،  القدماء  الب�صاتني 
ب�صاتني  مت��الأ  كانت  التي  التمور  كب�ض 
الطازجة  التمور  فت�صدر  اأبي اخل�صيب 
يف ال�صيف، وتنتج التمور املعباأة �صتاًء، 
ع�صل  تنتج  ال��ف��رتت��ني  ه��ات��ني  وم��اب��ني 
التمر )الدب�ض(، قد توقفت الآن لأ�صباب 
با�صتمرار  تنقطع  التي  الكهرباء  اأولها 
على  ت��واف��ق  ل  احلكومة  ان  وثانيهما 
لت�صغيل  الوقود  تزويدهم بح�ص�ض من 

معاملهم. 
الو�صع اختلف كما يبينه احلاج برج�ض 
اآل زي��دان احد اكرب م��وردي التمور يف 
ابي اخل�صيب م�صريا اىل وجود موؤامرة 
انه  يقول  وزراع��ت��ه��ا،  املدينة  ه��ذه  �صد 
اأب����ًا ع��ن ج��د وق�صى  امل��ه��ن��ة  ورث ه���ذه 
التمور  زراع����ة  يف  ال�����72  ع��م��ره  �صني 
ومرت بهم الكثري من الأوقات الع�صيبة 
ي�صهدوا  مل  لكنهم  اجل��ي��دة  والأوق�����ات 
التي  الخ��رية  الرب��ع  ال�صنني  مثل هذه 
هذه  واأول  ك��ب��ريا،  ���ص��ررا  بهم  اأحل��ق��ت 
لهذه  الكامل  احلكومة  اإهمال  الكوارث 
املزارعني  مد  فاأوقفت  الزراعية  ال��روة 
التجار  على  اقت�صرت  التي  بالأ�صمدة 
يبيعونها  ال��ذي��ن  ال�����ص��وداء  ال�صوق  يف 
وباأ�صعار خيالية وبنوعيات رديئة جدا، 
بالأ�صمدة  جتهيزهم  ك��ان  ال�صابق  يف 
�صركة  و  الزراعة  وزارة  طريق  عن  يتم 
مليء  ال�صوق  الآن  اجلنوبية،  الأ�صمدة 
�صبب  وه��و  ال���رديء  الإي����راين  باملنتج 
وموت  النخيل  اإنتاجية  ل�صعف  رئي�ض 
بالإ�صافة  املنتج  ه��ذا  النخيل،  �صغار 
ال����ص���واق  ب��ه��م��ا  ت��ع��ج  ال�������ص���وري  اإىل 
لال�صتخدام  ي�صلحان  ل  منتجان  وهما 

الزراعي.
على  بالالئمة  انحت  املحلية  احلكومة 
توقفت  التي  اجلنوبية  الأ�صمدة  �صركة 
الإنتاج،  ع��ن  توقفها  �صبب  يعرف  ول 
يف  ال��زراع��ي  القت�صاد  ف��ان  وب��ال��ت��ايل 
ت�صتطيع  ل  واحلكومة  ت�صرر،  الب�صرة 
اإيقاف التجار من ا�صترياد هذه الأ�صمدة 
وال�صيطرة  التقيي�ض  اأج��ه��زة  اأن  طاملا 

النوعية توافق على دخولها.

أبو الخصيب واحة تفارق تمورها.. 
وإهمال حكومي متعمد!

فريق العمل:
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