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الدرا�سة،  ه���ذه  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  ول��ف��ت 
الأهداف  من  الأول  للهدف  حتليال  تقدم 
اجلوع،  على  للق�ساء  لالألفية  الإمنائية 
جاء يف وقته املنا�سب ليلفت النظر اإىل 
اإعالن  غايات  لتحقيق  املبذولة  اجلهود 
الألفية لعام 2015 م�سريًا اإىل اأن هناك 
منها  ال�ستفادة  ميكن  كافية  معلومات 
احلماية  ب�سيا�سات  الرت��ق��اء  لغر�ض 
بهذا  نو�سي  ال��ع��راق.  يف  الجتماعية 
كافة  املعنيني  التقرير اجلهات والأف��راد 

مبكافحة اجلوع. 
اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  م��وؤ���س��رات  وخل�ست 
يعاين  عراقي  مئة  كل  من  �سبعة  هناك 
من �سوء التغذية،مبا يقابل 2.1 مليون 
ن�سمة. وعلى الرغم مما وقع من اأحداث 
عنف يف العراق تاريخيا، ومع الو�سع 
�سوء  انت�سار  ف��اإن  حاليًا،  امل�ستقر  غري 
التغذية ما يزال منخف�سًا ن�سبيًا مقارنة 
مب�ستويات انت�سار احلرمان الغذائي يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفر يقيا 
)حيث الن�سبة يف العراق7% يقابلها يف 

املنطقة %8(. 
م�ستوى  على  املذكورة  الن�سبة  اأن  غري 
العراق ل تتوزع بالت�ساوي بني مناطقه 
املختلفة طاملا اأن الفروق بني املحافظات 
ال��ع��راق��ي��ة م��وج��ودة. وع��ل��ى ال��رغ��م من 
غذائيًا  الآم��ن��ني  غ��ري  الأف���راد  ن�سبة  اأن 
اإل  تقريبًا،  املحافظات  كل  يف  موجودة 
حمافظات  يف  اأك��ر  ب�سكل  ترتكز  اأن��ه��ا 
الدين،  �سالح  الب�سرة،  بابل،  )دي��اىل، 
كربالء، املثنى( حيث ترتاوح ن�سبة غري 

الآمنني غذائيًا بني 7% و%51.
طبقًا  املتاحة  امل��وؤ���س��رات  اأظ��ه��رت  وق��د 
للم�سح الجتماعي والقت�سادي لالأ�سرة 
يف العراق 2007 اإن اأعلى ن�سبة حرمان 
غذائي �سجلت يف حمافظة دياىل، حيث 
حمرومني  ُي��ع��دون  �سكانها  ن�سف  اأن 
اإىل  رئي�ض  ب�سكل  ذل��ك  ويعود  غذائيًا. 
توزيع  بنظام  الأداء  م�ستوى  ت��راج��ع 
العنف  اأح��داث  ب�سبب  التموينية  امل��واد 
واحلمالت الع�سكرية يف حمافظة دياىل 
الجتماعي  امل�����س��ح  تنفيذ  ف���رتة  خ���الل 

والقت�سادي ميدانيًا يف عام 2007.
التموينية  امل���واد  ت��وزي��ع  نظام  اعُتمد 
احلد  ل��ت��اأم��ني   1991 ع����ام   )PDS(
من  الحتياجات  من  للعراقيني  الأدن��ى 
خالل  من  الرئي�سة  ال�ستهالكية  امل��واد 
توزيع طحني احلنطة، والرز، وال�سكر، 
والزيوت النباتية، والبقوليات، وحليب 
وال�ساي،  الأط��ف��ال،  ومغذيات  الكبار، 
بالإ�سافة اإىل مواد غري غذائية باأ�سعار 
ُمدعمة. ويبلغ متو�سط الطاقة التغذوية 
اليومية املتحققة للفرد يف العراق 2580 
يوميًا  ال��ع��راق��ي  للفرد  ح��راري��ة  �سعرة 
ن�سفها.  التموينية  احل�سة  مواد  توؤمن 
وعلى م�ستوى خ�سائ�ض الأ�سر، يرتكز 
ال�سكانية  املجاميع  عند  الغذاء  حرمان 
الأ�سر  وعند  املنخف�سة،  ال��دخ��ول  ذات 
كبرية احلجم، وعند الأ�سر التي يراأ�سها 
�سنة  خم�سني  عن  اأعمارهم  تزيد  اأف��راد 
القطاع  يف  ي�ستغلون  اأو  اأم��ي��ون  وه��م 

الزراعي اأو عاطلون. 
ي�سكل الإنفاق على الغذاء اأكرث من %35 
الأ���س��رة وُي�سرف  اإن��ف��اق  اإج��م��ايل  م��ن 
ال��غ��ذائ��ي��ة من  امل�����واد  ع��ل��ى  م��ن��ه   %80
املتبقية   %20 ال�  اأما  التجارية،  ال�سوق 

ف��ت��م��ث��ل ال��ق��ي��م��ة ال���س��م��ي��ة مل����واد نظام 
البطاقة التموينية، وقيمة الغذاء املنتج 
وامل���واد  الأ����س���رة  ق��ب��ل  م��ن  وامل�ستهلك 
خارج  وامل�ستهلكة  امل�سرتاة  الغذائية 
املنزل وعلى الرغم من اأن ن�سبة الإنفاق 
ت�سكل 80% من  ال�سوق  الغذاء من  على 
اأن تلك  اإل  الغذاء،  الإنفاق على  اإجمايل 
املواد ل ت�سكل �سوى 44% من ال�سعرات 
م�ستوى  ع��ل��ى  امل�ستهلكة  احل���راري���ة 
امل���واد  م�ساهمة  ف���اإن  ول��ذل��ك  ال���ع���راق، 
الغذائية  الطاقة  ت��اأم��ني  يف  التموينية 
الغذائي  الأمن  اأ�سا�سية يف حتقيق  تعد 
ما  ن�سبة  اأن  من  الرغم  على  العراق  يف 
غ��ذائ��ي��ة من  م���واد  م��ن  الأ���س��ر  ت�سرتيه 
اأن  كما  مرتفعًا،  ُيَعد  التجارية  ال�سوق 

الذاتي  اإنتاجها  من  الأ�سر  ت�ستهلكه  ما 
ل ميثل ن�سبة تذكر. اإن العتماد الكبري 
التي  التموينية  املواد  كميات  على  جدًا 
املنخف�ض  الدخل  ذات  الأ�سر  تت�سلمها 
الغذائي،  الأم��ن  لعدم  مَعر�سة  يجعلها 
باعتمادها فئات ه�سة ل ت�ستطيع التكّيف 
مع اأي ا�سطراب يف ن�سبة توزيع املواد 

التموينية اأو يف تقلبات ال�سوق.
العراق  يف  ح��راري��ة  �سعرة  األ��ف  ��ّي��م  ُت��َقََ
دينارًا   610 معدله  مبا  ال�سوق  ب�سعر 
عراقيًا، وعلى اأ�سا�ض ذلك، فاإن متو�سط 
اإنفاق الفرد اليومي على الغذاء يقدر ب� 
1590 دينارًا عراقيًا. ومع الأخذ بنظر 
العتبار قيمة املواد الغذائية التموينية 
ال�سعرات  كلفة  ف��اإن  املدعم  ال�سعر  ذات 

 520 اإىل  ينخف�ض  الأل����ف  احل���راري���ة 
لذلك  تبعًا  وينخف�ض  ع��راق��ي��ًا.  دي��ن��ارًا 
اإىل  ال��غ��ذاء  على  الفرد  اإن��ف��اق  متو�سط 
العموم،  وعلى  عراقيًا.  دي��ن��ارًا   1360
باأنه  ال��ع��راق��ي  التغذية  ن��ظ��ام  يت�سف 
التغذوي  ال�ستهالك  جهة  من  م��ت��وازن 
الكلي، حيث تتوزع الطاقة املتحققة بني 
الزيوت، والكاربوهيدرات والروتينات 
بن�سبة 26% و62% و12% على التوايل. 
غري اأن ال�ستهالك من الدهون اأعلى من 
احلدود املو�سى بها، كما اأن ال�ستهالك 
املو�سى  احل��دود  اأق��ل من  الروتني  من 
FAO/WHO/(ملعايري طبقًا  بها 

ال�ستهالك  متو�سط  UNU(  ويبلغ 
للفرد  غ��رام   400 احلبوب  من  اليومي 

تقرير حكومي: 7 % من نفوس العراق تعاني سوء التغذية
بغداد/ متابعة المدى االقتصادي

أعد الجهاز المركزي لإلحصاء وهيئة إحصاء إقليم 
كردستان ومعهد بحوث التغذية في وزارة الصحة 
بدعم فني من قبل منظمة األمم المتحدة للطفولة 

 )WFP( وبرنامج األغذية العالمي )unicef(
ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية )FAO( دراسة 

تحليلية عن الحرمان الغذائي في العراق. أعدت هذه 
الدراسة أساسًا لتحليل االستهالك الغذائي لألسرة 

العراقية، في ضوء ما توفر من بيانات واسعة وشاملة 
ُجمعت خالل المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة 

)IHSES( المنفذ عام 2007 من قبل الجهاز 
المركزي لإلحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان 

)KRSO( بدعم فني من قبل البنك الدولي. وذكر بيان 
للجهاز المركزي لإلحصاء انه تم تحليل بيانات المسح 

االجتماعي واالقتصادي لألسرة باستخدام نموذج 
ات األمن الغذائي )FSSM( المطّورة من قبل  إحصاء

.)FAO( منظمة الغذاء والزراعة الدولي
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بغداد/ علي الكاتب
US AID باقر  قال اخلبري القت�سادي يف منظمة 
حميي الدين: ان من اهم ال�سبل الكفيلة مبواجهة تلك 
امل�سارف  ر�ساميل  زي��ادة  على  العمل  هو  التحديات 
يف  ام��ريك��ي  دولر  م��ل��ي��ارات  ع�سرة  م��ن  اك��رث  بنحو 
منذ  التنازيل  عدها  يبداأ  �سنوات  ث��الث  اق�ساه  ام��د 
نقلة  حتقيق  ل�سمان  اجليد  الع��داد  اىل  الن،ا�سافة 
ن��وع��ي��ة يف ق��ط��اع ال���س��ك��ان مب��ا ي����وازي ال���زي���ادات 
ال�سكانية املتوقعة من جهة وحتقيق م�ستوى جيد من 
التقدم يف قطاع الن�ساءات خا�سة يف جمالت البناء 
ال�سكنية  والب���راج  ال�سكنية  وال��ع��م��ارات  العمودي 
املجاورة  ال���دول  يف  احلا�سر  ال��وق��ت  يف  ال�سائعة 
ومواكبة الدول املتطورة يف هذا املجال التي تقدمت 
لظروف  املا�سيني  العقدين  خالل  كبري  بفارق  علينا 
متكررة  ح��روب  م��ن  ���س��واء  خاللها  ال�سعبة  ال��ع��راق 

وعقوبات اقت�سادية ا�ستمرت ل�سنوات عدة.
وا�ساف: انها تفتح اآفاقا وا�سعة امام قطاع امل�سارف 
حتقيق  ي�سمن  وا�سع  ا�ستثماري  جمال  يف  للولوج 
اك���ر الرب�����اح امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ا���س��ب��ح��ت ت����وازي تلك 
امل�سرفية والئتمانية  العمليات  املتحققة من  الرباح 

ان����واع املجالت  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،وه��و ك��ذل��ك ن��وع��ا م��ن 
الجنبية  امل�����س��ارف  تنتهجها  ال��ت��ي  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
العامل يف متويل امل�ساريع ال�ستثمارية  اخلا�سة يف 
الك����رث حت��ق��ي��ق��ا ل���الرب���اح ه���ذه الي�����ام، خ��ا���س��ة مع 
من  عليها  وال��ط��ل��ب  امل��ال��ي��ة  ال��ق��رو���ض  كميات  زي���ادة 
وال�سركات  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  يف  امل�ستثمرين  قبل 
ال�ستثمارية للم�ساركة يف تنفيذ الكثري من امل�ساريع 
ال�ستثمارية يف عدد من القطاعات اخلدمية والنفطية 
وغريها،المر الذي ين�سجم مع قرارات البنك املركزي 
العراقي الخرية يف دعوة امل�سارف اخلا�سة لزيادة 
روؤو�ض اموالها اىل نحو 250مليار دينار عراقي اي 
 .2013 عام  امريكيًا بحلول  214 دولرًا  يعادل  ما 
وا�سار اىل ان روؤو�ض الموال املطلوبة قد ي�ستطيع 
املوجودة  امل�سارف  خالل  من  توفريها  امل�ستثمرون 
مثل  الكافية لدارة  التي لمتلك اخل��رة  اخل��ارج  يف 
حدوث  يحتم  ال��ذي  ال��ع��راق،الم��ر  يف  امل�ساريع  تلك 
والجنبية  العراقية  امل�سارف  بني  الدمج  من  حالت 
من  الكثري  واجن���از  تنفيذ  ل�سمان  ا�سا�ض  كمطلب 
امل�ساريع ال�ستثمارية وال�سرتاتيجية يف العراق،كما 
اخلا�سة  امل�سارف  بع�ض  عمل  يف  تطور  يحدث  قد 

العراقية مبا يرجح كفتها امام نظرياتها من امل�سارف 
الجنبية او العك�ض من ذلك انهيار عدد من امل�سارف 
امام  ال�سمود  م��ن  متكنها  لعدم  العراقية  اخلا�سة 
حتدي زيادة راأ�ض مالها بال�سكل الذي دعا اليه البنك 

املركزي العراقي. 
القت�ساد  ا�ستاذ  الل��ه  عبد  في�سل  الدكتور  اكد  فيما 
العراقية  املاأمون اجلامعة ان على احلكومة  يف كلية 
واحلاجة  ال�سكانية  الزم��ة  تفاقم  اىل  اك��رث  النتباه 
مع  يتوازى  مبا  القطاع  هذا  يف  كبرية  م�ساريع  اىل 
والنفطية  اخلدمية  القطاعات  يف  الخ��رى  امل�ساريع 
وتوليد الطاقة الكهربائية،ل�سيما ان العراق يعد يف 
هذا  ال�ستثمارية،بدللة  الفر�ض  بلد  احلا�سر  الوقت 
كرى  قبل  م��ن  املحموم  وال��ت��زاح��م  الكبري  التهافت 
يف  ال�سهام  على  العامل  يف  ال�ستثمارية  ال�سركات 
العراقية  ال�سوق  يف  والدخول  فيه  املنفذة  امل�ساريع 
التي ا�سبحت مق�سد الكثريين هذه اليام برغم الو�سع 
المنية  الج���راءات  وه�سا�سة  امل�ستقر  غري  المني 
املتبعة يف عموم املناطق يف البالد واختالف املعادلة 
املالية  الرب��اح  وحتقيق  امل�سروع  جناح  بني  القائمة 
معدل  وا���س��اف:  ال�سائد.  المني  والظرف  املنا�سبة 

ال�ستثمارات املتحققة يف قطاع ال�سكان والبناء بداأت 
تفوق مثيالتها من ال�ستثمارات الخرى يف امل�ساريع 
التي ا�سلفنا ذكرها فيما �سبق،مما يعك�ض مدى الفناء 
الوا�سع يف ال�ستثمار بهذا املجال والفر�ض احلقيقية 
القرب  هو  امل�سريف  القطاع  فيه،ويبقى  امل��وج��ودة 
الدخول يف  على  امل�ستثمرين وت�سجيعهم  يف حتفيز 
ال�سكان  جم��الت  يف  التي  كتلك  كبرية  ا�ستثمارات 
ذات  كبرية  مالية  قرو�ض  من  توفره  مبا  والت�سييد 
والثاين  العاجل  الول  ال�سداد  من  متنوعتني  اآليتني 
الآج����ل وك��اله��م��ا ي��ف��ي ب��ال��غ��ر���ض وخ��ا���س��ة الثاين 
مبايوفره من حمفزات ت�سجع امل�ستثمرين على �سحب 
يف  النق�ض  خماطر  وجتنب  امل�سارف  من  القرو�ض 
ال�سيولة النقدية التي يتعر�سون لها يف حالة ال�سداد 
اجلانب  يف  جن��د  كما  امل�سرفية،  للقرو�ض  العاجل 
الآخر وجود ت�سهيالت اخرى من اجلهات احلكومية 
اىل  كبرية  خطوات  ال�سكان  م�ساريع  دفع  يف  عامال 
المام كالعفاء ال�سريبي واخل�سم اجلمركي للمواد 
ال��ت��ي ي�����س��ت��وردون��ه��ا م��ن اخل����ارج وال�����س��روري��ة يف 
عملهم،وكذلك منح الرا�سي املطلوبة لت�سييد املباين 

واملن�ساآت الخرى عليها.

التغذوية  الطاقة  من   %53 ن�سبة  توفر 
بن�سبة  والدهون  الزيوت  تليها  الكلية، 
اأم���ا   ،%11 ب��ن�����س��ب��ة  ال�����س��ك��ر  ث���م   %12
املنتجات  )اللحم،  احليواين  الروتني 
فت�سكل  ال�����س��م��ك(  ال��ب��ي�����ض،  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
ن�سبة 10% من اإجمايل ا�ستهالك الطاقة 

التغذوية الكلية. 
يتوزع  ل  ال��غ��ذائ��ي  ال���س��ت��ه��الك  اإن  اإل 
فالأ�سر  مت�ساٍو.  ب�سكٍل  العراقيني  بني 
من  ت�ستهلك  الأع���ل���ى  ال��دخ��ل  ف��ئ��ة  م��ن 
الطاقة الغذائية حوايل �سعف الكميات 
الدخل  فئة  م��ن  الأ���س��ر  ت�ستهلكها  التي 
ال�ستهالك  يف  التفاوت  ويكون  الأق��ل. 
ال�ستهالك  التفاوت يف  من  اأعلى  الكلي 
الغذائي، اإذ يرتاجع م�ستوى ال�ستهالك 
اإىل  الأقل  الدخل  ذات  الأ�سر  عند  الكلي 
الكلي  ال�ستهالك  م�ستوى  اأمثال  �سبعة 

عند الأ�سر من فئة الدخل الأعلى.

انتشار الحرمان الغذائي:
اأ�سا�ض  على  الغذائي  احل��رم��ان  يعرف 
طاقة  على  يح�سلون  الذين  النا�ض  عدد 
تغذوية تقل عن احلد الأدنى الالزم من 

.)MDER( الطاقة التغذوية
البطاقة  ب��ن��ظ��ام  ال��ع��م��ل  ا���س��ت��م��رار  م��ع 
الناحية  م��ن  ت�سمن  ال��ت��ي  التموينية 
�سعرة   2200 ع��ن  ي��ق��ل  م���ال  ال��ن��ظ��ري��ة 
فاأن  ال��واح��د،  لل�سخ�ض  يوميًا  حرارية 
العراق  يف  الغذائي  احل��رم��ان  انت�سار 
من  ت��ع��اين  ح���الت  �سبع  اإىل  ينخف�ض 
اجلوع بني كل مئة عراقي. غري اإن هذا 
وا�سحة  فروقًا  ُيخفي  املنخف�ض  املعدل 

على م�ستوى املحافظات.
املحرومون  ال��ن��ا���ض  ي��رتك��ز  ج��غ��راف��ي��ًا، 
و�سط  حمافظات  يف  العراق  يف  غذائيًا 
اأعلى  مب�ستويات  وج��ن��وب��ه،  ال��ع��راق 
حمافظات  يف  احل�����ال  ع��ل��ي��ه  ه���و  مم���ا 
املناطق  يف  ل�سيما  ك��رد���س��ت��ان،  اإقليم 
اأعلى  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت  ال��ري��ف��ي��ة. 
م�ستويات احلرمان �سجلت يف حمافظة 
ن�سف  ح����وايل  اأن  ت��ب��ني  ح��ي��ث  دي����اىل 

ذلك  ويعود  غذائيًا.  حمرومون  �سكانها 
توزيع  انتظام  ع��دم  اإىل  رئي�ض  ب�سكل 
عوامل  اإىل  ولي�ض  التموينية  امل���واد 
اأن  اإذ  جغرافية  م�ساكل  اأو  دميوغرافية 
عمليات  �سهدت  دي��اىل  حمافظة  مناطق 

ع�سكرية عديدة خالل عام 2007.
م�ستويات  ف���اإن  دي����اىل،  حم��اف��ظ��ة  ب��ع��د 
احل����رم����ان ال���غ���ذائ���ي ك���ان���ت الأع���ل���ى 
ال���ب�������س���رة،  )ب�����اب�����ل،  يف حم���اف���ظ���ات 
���س��الح ال��دي��ن، ك��رب��الء، امل��ث��ن��ى(. اأما 
م�����س��ت��وي��ات احل����رم����ان ال���غ���ذائ���ي يف 
مي�سان،القاد�سية،  )النبار،  حمافظات 
قريبة  فكانت  وا�سط،كركوك،النجف( 
من املعدل العام الذي يرتاوح بني �ستة 
اإىل ثماين حالت من كل مائة حالة من 
حالت �سوء التغذية. لكن �سوء التغذية 
حمافظات  م��ن  ك��ل  يف  منخف�سًا  ي��ع��د 
)ب���غ���داد، ن��ي��ن��وى، ذي ق���ار( ح��ي��ث يقل 
املعدل عن اأربع حالت، كما اإنه يقل عن 
ذلك يف حمافظات اإقليم كرد�ستان، حيث 

ينخف�ض املعدل اإىل حالة واحدة فقط. 
وع��ل��ى م�����س��ت��وى خ�����س��ائ�����ض الأ����س���رة، 
حلالت  دة  امل��ح��َدّ اخل�سائ�ض  اأن  ظهر 
احلرمان الغذائي هي )م�ستوى الدخل، 
ح��ج��م الأ����س���رة، ع��م��ر رئ��ي�����ض الأ���س��رة، 

حالته العملية( 
املختلفة،  الأ���س��رة  خ�سائ�ض  ب��ني  م��ن 
على  الأكر  الأثر  الدخل  م�ستوى  يرتك 
حالت احلرمان الغذائي. ويعد 17% من 
اخلم�سية  الدخل  فئة  �سمن  العراقيني 

الأقل حمرومون غذائيًا.
الغذائي ينخف�ض  انت�سار احلرمان  لكن 
بني  ف��ق��ط   %4 اإىل  لي�سل  ك��ب��ري  ب�سكل 

الدخل  فئة  يف  يقعون  الذين  العراقيني 
الأقل دخاًل(  فئة  )بعد  الثانية  اخلم�سية 
يف حني ينعدم احلرمان الغذائي متامًا 

يف فئات الدخل العليا. 
ك��م��ا ي��ق��رتن احل���رم���ان ال��غ��ذائ��ي بعمر 
ب�سكل  العملية  وحالته  الأ���س��رة  رئي�ض 
يعي�سون  ال��ذي��ن  فالأ�سخا�ض  وا���س��ح، 
اأكرث  ي��ك��ون��ون  كبري  حجمها  اأ���س��ر  يف 
لأن  الغذائي  احل��رم��ان  حل��الت  عر�سة 
الفقر يقرتن اإىل حد ما بزيادة عدد اأفراد 

الأ�سرة.
التغذوية  ال��ط��اق��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات  اأن  ك��م��ا 
لالأ�سر الكبرية تزيد عن متطلبات الأ�سر 
ال�سغرية، ولذلك فاإن عجز تاأمني الطاقة 
الأ�سر  ع��ن��د  اح��ت��م��ال  اأك����رث  ال��ت��غ��ذوي��ة 

الكبرية.
وتكون الأ�سر التي يرتاوح عمر رئي�سها 
بني )50-58( �سنة اأكرث عر�سة حلالت 
احلرمان الغذائي من الأ�سر التي يكون 
ذلك، ويعود �سبب  اأقل من  عمر رئي�سها 
ارتفاع م�ستوى حالت احلرمان الغذائي 
�سن  لغاية  الأ�سرة  رئي�ض  عمر  تقدم  مع 
بعد  انخفا�سها  ثم  واخلم�سني  الثامنة 
تعاين  كما  عاملني  اإىل  امل��ذك��ور  العمر 
يف  يعملون  اأف��راد  يراأ�سها  التي  الأ�سر 
اأن�سطة زراعية اأو اأنهم عاطلون اأو اأنهم 
غريها  من  اأك��رث  اقت�ساديا  ن�سطني  غري 
 ،%13( وبن�سب  الغذائي  احلرمان  من 
ما  اذا  اأم��ا  ال��ت��وايل(،  على   ،%10 ،%12
يعملون  اأف���راد  يراأ�سها  باأ�سر  ق��ورن��ت 
والثالثية  ال��ث��ان��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
 ،%6( بن�سب  واخل��دم��ات  كال�سناعات 
اإن  ل��وح��ظ  ل��ق��د  ال����ت����وايل(.  ع��ل��ى   ،%5

خ�����س��ائ�����ض ج��ن�����ض رئ��ي�����ض الأ����س���رة 
وم�ستوى تعليمه ل يلعب دورًا حا�سمًا 
م�ستوى  يف  الخ��ت��الف��ات  تف�سري  يف 
العراق.  يف  الغذائي  احلرمان  انت�سار 
احلرمان  ان��ت�����س��ار  م�����س��األ��ة  اإن  اأخ�����ريًا، 
الغذائي على مدى الزمن مرتبطة ب�سكل 
وهي  التموينية  البطاقة  بنظام  كبري 
اإىل  التموينية  املواد  توزيع  منط  تتبع 
حد كبري. على �سبيل املثال كان م�ستوى 
احلرمان الغذائي اأقل يف �سهري ت�سرين 
عندما   2007 ع��ام  من  وني�سان  الثاين 
ت�سلمت الأ�سر املواد التموينية، يف حني 
كان م�ستوى احلرمان الغذائي اأعلى يف 
عندما  واآب  ومتوز  الثاين  كانون  �سهر 

وزعت مواد متوينية اقل. 

شدة الجوع:
الفرق  اأ�سا�ض  على  اجلوع  �سدة  تقا�ض 
الطاقة  م��ن  املطلوب  الأدن���ى  احل��د  ب��ني 
الغذائية  ال��ط��اق��ة  وم��ع��دل  ال��ت��غ��ذوي��ة 
غذائيًا.  امل��ح��روم��ني  للنا�ض  املتحققة 
وت��ع��د ���س��دة احل���رم���ان ال��غ��ذائ��ي اأق���ل 
وطاأة عندما يقل الفرق عن 200 �سعرة 
حني  يف  الواحد.  للفرد  يوميًا  حرارية 
ُتعد عالية عندما يزيد الفرق على 300 
ال���غ���ذاء زاد  ���س��ع��رة. وك��ل��م��ا زاد ع��ج��ز 
املرتبطة  ال�سحية  للمخاطر  التعر�ض 

بنق�ض الغذاء.
لكن وطاأة احلرمان الغذائي يف العراق 
املحرومون  فال�سكان  ن�سبيًا.  منخف�سة 
ال�سعرات  م��ع��دل  يقل  وال��ذي��ن  غ��ذائ��ي��ًا 
 1550 عن  ي�ستهلكونها  التي  احلرارية 
 180 اإىل  يحتاجون  �سعرة/فرد/يوم 

الأدنى  للحد  للو�سول  �سعرة/فرد/يوم 
البالغ  التغذوية  الطاقة  م��ن  املطلوب 
هذا  ويعادل  �سعرة/فرد/يوم..   1730
النق�ض اإ�سافة 50 غرامًا من الرز، اأو 3 
غرامًا   40 اأو  الزيت،  من  كبرية  مالعق 
اخل�سار  من  غرامًا   50 اأو  ال�سكر،  من 
الطازجة يوميًا لكل فرد يعاين من �سوء 

التغذية.
�سدة  ف��اإن  املحافظات،  م�ستوى  وعلى 
دياىل  اإيالمًا يف حمافظة  اأك��رث  اجل��وع 
فجوة  تبلغ  حيث  املحافظات  بقية  من 
على   %24 التغذوية  الطاقة  ا�ستهالك 
اأ�سا�ض اأن احلد الأدنى للطاقة املطلوبة 
يقابله  ���س��ع��رة/ف��رد/ي��وم   1760 ه��و 
يبلغ  تغذوية  طاقة  ا�ستهالك  متو�سط 
العك�ض  1335 �سعرة/فرد/يوم. وعلى 
ف����اإن ���س��دة اجل����وع ترتاجع  م���ن ذل����ك 
حمافظة  يف  ل��ه��ا  م�����س��ت��وى  اأدن����ى  اإىل 
ال�سليمانية،حيث تبلغ الفجوة 7% على 
اأ�سا�ض اإن احلد الأدنى للطاقة املطلوبة 
حني  يف  �سعرة/فرد/يوم،   1764 هو 
املحرومني  بني  املحافظة  يف  املعدل  اأن 

غذائيًا هو 1643 �سعرة/فرد/يوم.
اإن وط����اأة اجل����وع ع��ن��د ف��ئ��ة حم���دودة 
الأدن���ى  احل��د  على  تعتمد  ال�سكان  م��ن 
املطلوب من الطاقة التغذوية لتلك الفئة 
وعلى معدل الطاقة التغذوية امل�ستهلكة 
م��ن ق��ب��ل الأف�����راد امل��ح��روم��ني يف تلك 
قد تكون  فاإن وطاأة اجلوع  لذلك  الفئة. 
يف  الكافية  املجاميع  بع�ض  عند  عالية 
الوقت الذي ل يكون م�ستوى احلرمان 
ال���غ���ذائ���ي ع���ال���ي���ًا، ل��ك��ن ال��ف��ج��وة بني 
الأفراد  قبل  من  امل�ستهلك  الغذاء  كمية 
امل��ح��روم��ني واحل��د الأدن���ى م��ن الطاقة 
لوحظ  وقد  عالية.  املطلوبة  التغذوية 
التي  الأ�سر  عند  املثال  �سبيل  على  ذلك 
وطاأة  لكن  ثالثة،  عن  اأفرادها  عدد  يقل 
عدد  يزيد  اأ�سر  من  اأ�سد  عندها  اجل��وع 
اأفرادها عن ع�سرة مبعدل 188 �سعرة/ 
�سخ�ض/ يوم و171 �سعرة/ فرد/ يوم 

على التوايل.

خبراء: االستثمار في قطاع اإلسكان بحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة

تقاس شدة الجوع على أساس الفرق بين الحد األدنى المطلوب من الطاقة التغذوية ومعدل 
الطاقة الغذائية المتحققة للناس المحرومين غذائيًا. وتعد شدة الحرمان الغذائي أقل وطأة 

عندما يقل الفرق عن 200 سعرة حرارية يوميًا للفرد الواحد. في حين ُتعد عالية عندما 
يزيد الفرق على 300 سعرة. وكلما زاد عجز الغذاء كلما زاد التعرض للمخاطر الصحية 

المرتبطة بنقص الغذاء.
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ستوكهولم/ وكاالت
اىل   2010 لالقت�ساد  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  منحت 
مورتن�سن  ودي��ل  دامي��ون��د  بيرت  الأمريكيني 
كري�ستوفر  قر�سي  اأ���س��ل  م��ن  وال��ري��ط��اين 
تطوير  يف  ل���دوره���م  ت��ق��دي��رًا  ب��ي�����س��اري��د���ض 
ال�سيا�سات  ب��ني  ال��ت��ف��اع��ل  تف�سر  ن��ظ��ري��ات 

القت�سادية و�سوق العمالة.
منح  ان  ال�سويدية  امللكية  الكادميية  وقالت 
اجلائزة للعلماء الثالثة جاء تقديرا جلهودهم 
هناك  ان  اظ��ه��ر  ال���ذي  ال���س��واق،  حتليل  يف 
معدلت عالية من البطالة حتى مع وجود عدد 

كبري من فر�ض العمل املتوفرة.
منحها  ب��ي��ان  يف  الك���ادمي���ي���ة،  واو���س��ح��ت 
�ساعد  منوذجا  قدموا  الفائزين  ان  اجلائزة، 
على فهم كيفية تاأثري او�ساع وطبيعة البطالة، 

وفر�ض العمل، والجور، على تنظيم وو�سع 
ال�سيا�سات القت�سادية.

ي�سار اىل ان داميوند )70 عاما( هو اكادميي 
معهد  يف  ي��ع��م��ل  ب��الق��ت�����س��اد  م��ت��خ�����س�����ض 
ويعتر  للتكنولوجيا،  ما�سات�سيو�ست�ض 
والتقاعد  الجتماعي  المن  �سوؤون  يف  حجة 

وال�سرائب.
وكان الرئي�ض المريكي باراك اوباما قد ر�سح 
البنك املركزي  داميوند لتويل من�سب رئي�ض 
الم��ري��ك��ي )الح��ت��ي��اط��ي ال���ف���درايل(، ال ان 

جمل�ض ال�سيوخ رف�ض التعيني.
اما مورتن�سون )71 عاما( فهو بروفي�سور يف 
القت�ساد يف جامعة نورث و�سرتن يف مدينة 

ايفان�ستون بولية الينوي المريكية.
يف  ا�ستاذا  ع��ام��ا(   62( بي�ساريد�ض  ويعمل 

القت�ساد مبعهد لندن لالقت�ساد.
ي�سار اىل ان جائزة نوبل لالقت�ساد، وقيمتها 
قائمة  �سمن  تكن  مل  دولر،  مليون   1،5 نحو 
موؤ�س�ض  بها  او�سى  التي  ال�سلية  اجلوائز 
األ��ف��ري��د نوبل  اجل���ائ���زة ال���ع���امل ال�����س��وي��دي 
املركزي  البنك  ا�سافها  ب��ل   ،1895 ع��ام  يف 
ال�سويدي يف عام 1968 تكرميا لذكرى العامل 

ال�سويدي.
من   2010 لعام  لل�سالم  نوبل  جائزة  وكانت 
ن�سيب املن�سق ال�سيني ال�سجني ليو �سياباو، 
الأمر الذي اثار غ�سب احلكومة ال�سينية التي 
ا�ستدعت ال�سفري الرنويجي لديها للتعبري عن 

غ�سبها.
يذكر ان ليو البالغ من العمر 54 عاما قد حكم 
العام  اواخ��ر  بال�سجن ملدة 11 عاما يف  عليه 

اطلق عليه"ميثاق  بيان  مل�ساركته يف  املا�سي 
08"يدعو اىل الدميقراطية التعددية واحرتام 

حقوق الن�سان يف ال�سني.
فارغا�ض  م��اري��و  ال��ب��ريويف  الكاتب  ف��از  كما 
يو�سا، اأحد اأهم كتاب اللغة الإ�سبانية، بجائزة 

نوبل لالآداب لعام 2010.
حيثيات  يف  ال�سويدية  الأكادميية  اأثنت  وقد 
بالغ  على"ت�سويره  ليو�سا  اجلائزة  تقدميها 
وهزميته"،  وث��ورت��ه  ال��ف��رد  مل��ق��اوم��ة  العمق 
حتريك  على  ق��ادر  موهوب  اأنه"راٍو  م�سيفة 
عام  ولد  يو�سا،الذي  ويعد  القراء".  م�ساعر 
وال�سيا�سة  ال�سحافة  جمال  يف  وعمل   1936
كراوئي  عمله  اإىل  بالإ�سافة  ب��ريو  بلده  يف 
اأمريكا  اأ�سهر الأدب��اء يف  واأدي��ب، واح��دا من 
بني  كتابا  ثالثني  من  اأك��رث  ولديه  الالتينية، 

رواية وم�سرحية ودرا�سة.
وهذه هي املرة الأوىل التي متنح فيها نوبل 
منذ  اجل��ن��وب��ي��ة  اأم��ري��ك��ا  م��ن  ل��ك��ات��ب  الآداب 
الكولومبي  للكاتب  منحت  حني   1982 ع��ام 

املعروف، غابرييل غار�سيا ماركيز.
وامريكي،  يابانيان  علماء،  ثالثة  تقا�سم  كما 
لبتكارهم  العام  لهذا  للكيمياء  نوبل  جائزة 

طريقة جديدة لربط ذرات الكربون ببع�سها.
من  هيك  ريت�سارد  ال�ساتذة  من  كل  ف��از  فقد 
من  نيجي�سي  ايت�سي  واي  دي��الوي��ر  جامعة 
جامعة  من  �سوزوكي  واك��ريا  ب��وردو  جامعة 
هوكايدو باجلائزة لبحوثهم املتعلقة بتطوير 

جزيئات كربونية معقدة.
وقد �سمحت التطورات الكيماوية التي تو�سل 
واجهزة  ادوية  بتطوير  الثالثة  العلماء  اليها 

اإلكرتونية جديدة.
لعام 2010  الفيزياء  نوبل يف  منحت جائزة 
الهولندي  هما  رو���س��ي  اأ���س��ل  م��ن  عاملني  اإىل 
كون�ستانتني  وال���ري���ط���اين  ج��ي��م  اأن����دري����ه 
نوفو�سيلوف 2010 لتجاربهما املتعلقة مبادة 
كربونية بالغة الدقة من حيث ال�سمك.  ويعمل 
 51( جيم  واأندريه  عاما(   36( نوفو�سيلوف 

عاما( يف جامعة مان�س�سرت يف بريطانيا.
يف  للعلوم  ال�سويدية  الأك��ادمي��ي��ة  واأع��ل��ن��ت 
بيانها اأن العاملني منحا اجلائزة عن"اعمالهما 
كربونية  مادة  اجلرافني"وهي  على  الثورية 

قد حتدث انقالبا يف جمال اللكرتونيات.
العامل  ن�سيب  من  كانت  فقد  للطب  نوبل  اما 
تطويره  ع��ن  اإدواردز  روب���رت  ال��ري��ط��اين 
�ساعدت  التي  ال�سطناعي  التلقيح  لأ�ساليب 

ماليني الأزواج على الإجناب.
ال�سودية  الأك����ادمي����ي����ة  اإع������الن  يف  وورد 
الذي يعانيه  العقم  اأن"اإجنازاته جعلت عالج 

ع�سر الأزواج يف العامل ممكنا".
وكان اإدواردز البالغ من العمر 85 عاما قد بداأ 
العمل على اأ�سلوب التلقيح الإ�سطناعي الذي 
خارج  الأنثى  بوي�سة  تلقيح  يجري  مبوجبه 

الرحم يف اخلم�سينيات من القرن املا�سي.

طوروا نظرية في فهم االقتصاد وسوق العمل

أميركيان وبريطاني يفوزون بجائزة نوبل في االقتصاد لعام 2010

 لندن/ )رويترز( 
املقبلة  الرب��ع  ال�سنوات  خالل   %10 من  اقل  الريطانية  الدفاع  ميزانية  تخفي�ض  تقرر   
بعد تو�سل امل�سوؤولني اىل اتفاق يف �ساعة متاأخرة ليلة ال�سبت ب�ساأن اخلطوط العري�سة 

ملراجعة �ساملة للقوات امل�سلحة الريطانية.
وقال م�سوؤول كبري باحلكومة الريطانية طلب عدم ن�سر ا�سمه لرويرتز ان رئي�ض الوزراء 
املالية  ليام فوك�ض ولي�ض اىل جانب وزير  الدفاع  ديفيد كامريون انحاز اىل جانب وزير 

جورج او�سبورن يف خالف ب�ساأن تخفي�سات النفاق الدفاعي.
وامتنع امل�سوؤول عن الإدلء بتف�سيالت ولكن من املرجح ان يعني ذلك انه لن يتعني على 
وزارة الدفاع الريطانية توفري املبلغ الالزم لتجديد �سواريخ ترايدنت الريطانية النووية 
من ميزانيتها ال�سا�سية وهو 20 مليار جنيه ا�سرتليني مثلما طلبت �سابقا وزارة املالية. 

و�سياأتي هذا املبلغ الآن من اخلزانة.
وقال امل�سوؤول ان"رئي�ض الوزراء مل ينحز اىل جانب جورج او�سبورن.

وي�سري بع�ض املحللني اىل ان التخفي�سات رمبا تقت�سر على �سبعة يف املئة.
جنيه  مليار   36.9 حجمها  يبلغ  التي  الريطانية  الدفاع  وزارة  ميزانية  خف�ض  و�سيتم 
ا�سرتليني )59 مليار دولر( جزئيا خلف�ض العجز القيا�سي يف امليزانية الريطانية والذي 

يبلغ الآن اكرث من ع�سرة يف املئة من الناجت القومي.
واجرت وزارة الدفاع اأي�سًا مراجعة �سخمة للقوات امل�سلحة وهي الوىل من نوعها منذ 
عام 1998 ومن املقرر ان تك�سف النقاب عن روؤيتها مل�ستقبل القوات امل�سلحة يف مراجعة 

دفاعية وامنية ا�سرتاتيجية جديدة.

تخفيض ميزانية الدفاع البريطانية 
أقل من 10 %

احتجاجات تشهدها فرنسا ضد إصالح نظام التقاعد
باريس/ وكاالت

 توا�سلت يف فرن�سا التظاهرات الحتجاجية 
�سد جمموعة جديدة من الإ�سالحات املثرية 
نيكول  الفرن�سي  الرئي�ض  ينوي  التي  للجدل 

�ساركوزي اإدخالها على نظام التقاعد.
تظاهرات  الفرن�سية  امل���دن  ك��رى  و���س��ه��دت 
وا�سعة �سلت البالد جزئيا رف�سا مل�سروع رفع 
وامتدت  عامًا،   62 اإىل   60 من  التقاعد  �سن 
ح�����س��ود امل��ت��ظ��اه��ري��ن ع��ل��ى م���دى م��ي��ل��ني يف 
خاللها  حمل  باري�ض،  الفرن�سية،  العا�سمة 
تندد  �سعارات  ورددوا  لفتات  املتظاهرون 

باحلكومة.
قرابة  اأن  الفرن�سية  الداخلية  وزارة  وق��درت 
و�سعت  فيما  لل�سوارع،  خرجوا  األ��ف   850
النقابات العمالية املنددة بالإ�سالحات، الرقم 
اأكرث  يف  ���س��ارك��وا  متظاهر  مليون   3.5 ع��ن 
باأنحاء  خمتلفة  احتجاجية  م�سرية   200 من 

البالد ال�سبت.
 ورغم الحتجاجات الوا�سعة، اإل اأن املجل�ض 
الوطني اأجاز، الأربعاء املا�سي قانون التقاعد 
اجلديد الذي يرى حمللون اأنه قد ميثل نقطة 

ف�سل يف رئا�سة �ساركوزي.
ال�سيوخ  جم��ل�����ض  ت�����س��وي��ت  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
الأول  ت�سرين   31 يف  القرار  على  الفرن�سي 
اجلاري، ومن املقرر تنظيم يوم تعبئة وطنية 

اآخر ع�سية الت�سويت.
الوقود م�سدر قلق رئي�سي  اإمدادات  و�سكلت 
اإجمايل  م��ن   10 اأن  النقابات  اأعلنت  بينما 
فرن�سا،  يف  للوقود  املنتجة  امل�سايف  من   12

�ساركت يف الإ�سراب.
اأزمة  ب��وادر  ظهور  يف  الإ�سرابات  وت�سببت 
يف اإن��ت��اج وت��وزي��ع ال��وق��ود، وق���ال الحت��اد 
فقط  اثنتني  اأن  النفطية  لل�سناعات  الفرن�سي 
طاقتهما  بكامل  عملتا  امل�سايف  اإج��م��ايل  من 

ال�سبت.
وو�سط خماوف من اأزمة وقود حادة بالبالد، 
اأكدت وزيرة املالية الفرن�سية كري�ستني لغارد 
اإمدادات  توفر  الثالثاء،  ال"،  تي  لراديو"ار 

الوقود ووجود احتياط يكفي لعدة اأ�سابيع.
ال�سناعات  احتاد  با�سم  الناطق  تاأكيد  ورغم 
اجلمعة،  غوف،  لو  اأيف  الفرن�سية،  النفطية 
يحل  مل  ذلك  اأن  اإل  الوقود،  ام��دادات  بوفرة 

الذين  ال�سكان  اأ�سابت  التي  الهلع  حالة  دون 
اأنحاء  يف  ال��وق��ود  حم��اط��ات  اأم���ام  ا�سطفوا 

فرن�سا كافة.
واأثر اإ�سراب امل�سايف، اجلمعة، ب�سكل مبا�سر 
ديغول"و"اأوريل"يف  مطاري"�سارل  على 
اأنابيب  من  بالنفط  لتغذيتهما  نظرًا  باري�ض، 
وفق  امل�سربة،  بامل�سايف  مبا�سرة  مرتبطة 

�سركة"ترابيل"املالكة خلط الأنابيب.
الفرن�سية  النقل  وزارة  با�سم  ناطقًا  اأن  اإل 
اأك��د  ال�����س��ب��ت،  م��ت��اأخ��ر  وق���ت  يف   ،CNN�ل

ا�ستئناف العمل بخطي الأنابيب كاملعتاد.
ووجه عمدة باري�ض، برتران ديالنوي، خالل 
لذعة  انتقادات  ال�سبت،   CNN مع  مقابلة 
ب�"املتغطر�ض"،  اإي���اه  وا���س��ف��ًا  ل�����س��ارك��وزي 
�سنوات..  ثالث  منذ  قائم  الأمر  م�سيفًا:"هذا 
ثالثة اأعوام من الغباء على الغباء، وغطر�سة 
جانبه  من  اللفظي  العنف  وحتى  وا�ستكبار، 

�سد بع�ض فئات املجتمع الفرن�سي."
بالإ�سالحات  الفرن�سي  الرئي�ض  ويتم�سك 
ب�سبب  ���س��رورة  اإن��ه��ا  على  م�سددًا  املقرتحة 

ارتفاع متو�سط العمر املتوقع. 
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أوبك تحتفل بيوبيلها الذهبي.. واحتياطياتها تقدر بأكثر من تريليون برميل
 )CNN( /فيينا

قبل خم�سني عام���ًا يف بغداد، وحتديدًا يف 
ع���ام 1960، وقع خم�سة زعم���اء دول على 
وثيق���ة لتغي���ري م�س���ار عق���ود م���ن الطاقة. 
والأربعاء، �سادف م���رور ن�سف قرن على 
مولد منظمة الدول امل�سدرة للنفط"اأوبك"، 
الت���ي ت�ستقر 12 دول���ة م���ن اأع�سائها على 
راأ�ض قائم���ة الدول املنتجة للنفط، وتخزن 
يف اأرا�سيها نح���و ثالثة اأرباع الحتياطي 

العاملي من املادة اخلام.
ويبل���غ اإجم���ايل احتياطي���ات ه���ذه الدول 
جمتمعة من النفط اخلام اأكرث من تريليون 
برميل، رغم عدم وجود جهة م�ستقلة لتاأكيد 

�سحة الرقم املعلن.
اأم���ني  الب���دري،  �س���امل  عبدالل���ه  اأن  غ���ري 
اللجنة ال�سعبية للموؤ�س�سة الوطنية للنفط 
يف ليبي���ا، ق���ال ل����CNN قب���ل الجتماع 
العادي للمنظم���ة اخلمي�ض املا�سي:"الرقم 
ال�سحي���ح هو اأكرث من تريليون برميل من 

النفط."
وق���د  الأرق���ام،  نع���رف  واأ�ساف:"نح���ن 

و�سعنا هذا الرق���م يف بياناتنا، ووزعناه، 
ونح���ن متاأكدون ب���اأن احتياطاتن���ا مثبتة، 

واأنها اأكرث من تريليون برميل."
وم���ع و�س���ول �سعر برمي���ل النف���ط لأعلى 
اأي  اأ�سه���ر،  خم�س���ة  خ���الل  ل���ه  م�ست���وى 
83 دولرًا للرمي���ل، ف���اإن اجتم���اع فيين���ا 
اخلمي�ض لن يحدد �سعرًا حمددًا، و�سيكون 
له عالق���ة اأك���رث بالتقيد بح�س����ض الإنتاج 

والتخطيط امل�ستقبلي.
ووفق���ًا لتقديرات اأوب���ك، فاإن تقي���د الدول 
الأع�س���اء يعن���ي �س���خ م���ا ن�سبت���ه 57 يف 
املئة من الإنتاج، وهو ن�سبة تقل كثريًا عن 
م�ستوى 80 يف املئة الذي بلغته الدول يف 

عام 2009.
ويع���ود ذل���ك اإىل النتعا����ض القت�س���ادي، 
اإذ اأدى ه���ذا الأم���ر اإىل زي���ادة الطل���ب على 
النف���ط، بحيث اأن الدول رفعت من اإنتاجها 
مب���ا يف���وق ح�س�سه���ا املخ�س�س���ة من قبل 

املنظمة.
وق���د حدثت املنظم���ة من توقعاته���ا للطلب 
العامل���ي اليوم���ي م���ن امل���ادة اخل���ام ه���ذا 

الأ�سب���وع قب���ل الجتماع املق���رر يف فيينا، 
وقالت اإنه �سيك���ون بحدود 85.59 مليون 
بن�سب���ة 1.3 يف  بزي���ادة  برمي���ل يومي���ًا، 
املئة عن الطل���ب يف الوقت نف�سه من العام 

املا�سي.
عل���ى اأن ع���ام 2011 لن ي�سهد تف���اوؤًل اأكر 
مما هو عليه الآن، و�سريتفع الطلب بن�سبة 

1.2 يف املئة فقط.
وتاأتي هذه التوقع���ات للطلب العاملي على 
النف���ط متفقة م���ع تلك التوقع���ات ال�سادرة 

عن وكالة الطاقة الدولية.
ولذل���ك، فاإن���ه م���ن غ���ري املتوق���ع اأن يتخذ 
وزراء اأوبك قرارات بهذا ال�ساأن، خ�سو�سًا 
اإذا حاف���ظ �سع���ر النف���ط على ح���دوده بني 
70 و85 دولرًا للرمي���ل، فه���ذا يعن���ي اأن 
تطوي���ر الدول املنتج���ة لهذه امل���ادة اخلام 
للبنية التحتية فيه���ا ميكن اأن مي�سي قدمًا 

من دون قيود.
يف غ�س���ون ذل���ك اأعل���ن الرئي����ض الإيراين 
حمم���ود اأحم���دي جن���اد اإن ب���الده جنحت 
يف خطة لالكتفاء الذاتي من البنزين، رغم 

احلظر الدويل املفرو�ض على بالده ب�ساأن 
واردات البنزين.

وق���ال جن���اد يف كلم���ة األقاه���ا يف مرا�سيم 
العاجل���ة  يف"اخلط���ة  العامل���ني  تك���رمي 
البنزي���ن"اإن  باإنت���اج  الذات���ي  لالكتف���اء 
�سناع���ة النفط"من اأك���رث ال�سناعات فخرا 
يف البالد، واليوم تن�سط هذه ال�سناعة من 
خالل الوع���ي والعل���م باعتبارها جمموعة 

مرتابطة."
بثته���ا  ت�سريح���ات  يف  جن���اد،  واأ�س���اف 
وكالة مه���ر الإيرانية لالأنباء �سبه الر�سمية 
اأن"ال�سلطوي���ني �سيطروا ب�سكل كامل على 
القت�س���اد والعلم والتقني���ة وال�سناعة يف 
الع���امل مئة ع���ام كحد اأدن���ى، ومل ي�سمحوا 
م���ن خ���الل فكره���م ال�سلط���وي لل�سع���وب 

بال�ستفادة من طاقاتها."
واأكد جناد اأن"الأجانب ل يعرفون اإمكانات 
ال�سع���ب الإي���راين.. مازال���وا يت�س���ورون 
اأنهم يعي�سون يف ف���رتة قبل تاأميم �سناعة 
النفط، وان باإمكانهم نهب النفط الإيراين 

ب�سهولة ول يدفعون ثمنه."

ويف يوليو/مت���وز املا�س���ي، اأعل���ن وزراء 
فر����ض  الأوروب���ي  الحت���اد  خارجي���ة 
عقوبات جديدة عل���ى اإيران، �سملت فر�ض 
التام���ني وقطاع���ات  �س���ركات  قي���ود عل���ى 
اإىل  النق���ل،  وقط���اع  جتاري���ة وم�سرفي���ة 
جان���ب عقوبات مماثل���ة تفر�سها الوليات 

املتحدة.
وي�سع���ى الغ���رب اإىل ال�سغط عل���ى اإيران 
عر تل���ك العقوبات للتخل���ي عن برناجمها 
الن���ووي، ال���ذي تق���ول الولي���ات املتحدة 
ودول اأخ���رى اإن���ه ق���د ي�سف���ر ع���ن امتالك 
مزاع���م  وه���ي  نووي���ة،  لأ�سلح���ة  طه���ران 
نفته���ا اإيران مرارا قائل���ة اإن برناجمها هو 

لالأغرا�ض ال�سلمية فقط.
وب���ادرت �سركات نفط دولية، مثل"توتال" 
النفط"بريتي����ض  وعم���الق  الفرن�سي���ة، 
�س���ل"يف  دات����ض  برتولي���وم،" و"روي���ال 
يوليو/مت���وز املا�س���ي، اإىل وقف مبيعات 
البنزي���ن اإىل اإي���ران الت���ي كان���ت ت�ستورد 
نح���و 40 يف املئ���ة م���ن احتياجاته���ا م���ن 

البنزين لتلبية الطلب املحلي.

واشنطن/ وكاالت
قررت  اإنها  المريكية  قالت وزارة اخلزانة 
ق���رار ح���ول م��ا اذا كانت  اإ����س���دار  ت��اأج��ي��ل 
عملتها  ���س��رف  �سعر  يف  تتالعب  ال�سني 
اقت�ساديتني  قمتني  انعقاد  حتى  ال��ي��وان 

دوليتني يف ال�سهر املقبل.
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة والحت����اد  ي��ذك��ر ان 
الوروبي يدعيان باأن ال�سني تتعمد خف�ض 
مما  �سادراتها،  دعم  اجل  من  اليوان  قيمة 
الوروبيني  املواطنني  عمل  فر�ض  يقو�ض 
اقت�ساديهما  قابلية  وي�سعف  والمريكيني 

على املناف�سة.
وك���ان وزي���ر اخل��زان��ة الم��ري��ك��ي تيموثي 
وا�سنطن  يف  للكونغر�ض  ق��ال  ق��د  جيثرن 
الدول  اق��ن��اع  ي��ن��وي  ب��اأن��ه  املا�سي  ال�سهر 
الع�سرين  جمموعة  يف  الع�ساء  الخ��رى 
لإجبارها  ال�سني  على  ال�سغط  مبمار�سة 
بالرتفاع  ال���ي���وان  لقيمة  ال�����س��م��اح  ع��ل��ى 

بوترية ا�سرع.
الدول  مالية  وزراء  يجتمع  ان  املقرر  ومن 
�سهر  من  والع�سرين  الثاين  يف  الع�سرين 
لنعقاد  للتمهيد  اجل���اري،  الول  ت�سرين 
قمة املجموعة يف احلادي ع�سر من ت�سرين 

الثاين املقبل.
كما �سيعقد قادة الدول الع�ساء يف منتدى 
واملحيط  اآ�سيا  لدول  القت�سادي  التعاون 
نوفمر/  من  ع�سر  الثالث  يف  قمة  الهادئ 

ت�سرين الثاين.
وجاء يف ت�سريح ا�سدرته وزارة اخلزانة 
العا�سمة المريكية:"�ستوؤجل اخلزانة  يف 
ن�سر تقريرها اخلا�ض عن �سيا�سات ا�سعار 
ال�سرف الدولية وذلك لت�ستفيد من الفر�ض 
التي �ستوفرها هذه اللقاءات املهمة"على حد 
تعبري الوزارة. يذكر ان اخلزانة المريكية 
ت�سدر تقريرا كل �ستة ا�سهر يتناول الدول 
احل�سول  اجل  من  بعمالتها  تتالعب  التي 

على اف�سلية يف جمال الت�سدير.
تقريرها  اخل��زان��ة  ت�سدر  ان  مقررا  وك��ان 

يوم اجلمعة.
ولحظ التقرير باأن اليوان ارتفع"بحوايل 
ن�سبة 3 يف املئة مقابل الدولر"منذ التا�سع 

عندما  املن�سرم  حزيران  يونيو/  من  ع�سر 
اعلنت ال�سني باأنها يف معر�ض اإعادة العمل 
بالتحويل  اخل��ا���ض  نظامها  ا���س��الح  يف 

اخلارجي بعد توقف دام �سنتني.
وجاء يف الت�سريح الذي ا�سدرته اخلزانة 
المريكية اليوم:"منذ الثاين من �سبتمر/ 
ايلول 2010، ت�سارعت وترية ارتفاع �سعر 
املئة يف  بلغت 1 يف  اليوان بحيث  �سرف 
ع��ل��ى هذه  ال�����س��ني  ال�����س��ه��ر. واذا ح��اف��ظ��ت 
يف  ذل��ك  �سي�ساعد  الت�ساعدية،  ال��وت��رية 
النقد  �سندوق  يعتره  م��ا  قيمة  ت�سحيح 
اىل  قيمتها  من  باقل  مقومة  عملة  ال��دويل 

حد كبري."
الكونغر�ض  ت���ق���دي���رات  ذك�����رت  ذل����ك  اىل 
اىل  انخف�ض  امليزانية  عجز  ان  المريكي 
1.3 تريليون دولر يف العام املايل املنتهي 

يف 30 �سبتمر/ايلول.
من  امل��ئ��ة  يف   8.9 ن�سبة  ال��ع��ج��ز  ومي��ث��ل 
ال��ن��اجت املحلي الج��م��ايل وي��ق��ل ع��ن عجز 
دولر.  مليار   122 مبقدار   2009 ميزانية 
امليزانية  يف  عجز  اكر  ثاين  يظل  ذلك  مع 

المريكية منذ احلرب العاملية الثانية.
الرقام"اكدت  ت��ل��ك  ان  احل��ك��وم��ة  وق��ال��ت 
يف  الهائل  العجز  الدارة"بخف�ض  التزام 

امليزانية.
حذر  غيثرن  تيموثي  اخلزانة  وزي��ر  ان  اإل 
لإ�سالح  ط��وي��ال  ي���زال  ل  ان"الطريق  م��ن 
طويل  العجز  ومعاجلة  بالقت�ساد  العطب 

المد الناجم عن الزمة".
وخرج القت�ساد المريكي من الركود لكن 
التعايف ي�سري ببطء �سديد ووا�سل النفاق 

على اعانات البطالة الرتفاع.
ن�سبة  عند  ظلت  التي  البطالة،  ان  ويعتقد 
يف  النمو  تعيق  التي  ه��ي  امل��ئ��ة،  يف   9.8

القت�ساد المريكي.
وق�����ال غ��ي��ث��رن يف م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي مع 
جيفري  والدارة  امليزانية  مكتب  رئي�ض 
يف  امل���ايل  ال��و���س��ع  حت�سن  زينت�ض:"لقد 

العام املن�سرم، وان ظل ميثل حتديا".
ان  ال  امل���وارد  وزادت  الإن��ف��اق  وانخف�ض 
زالت  م��ا  احل��ك��وم��ة  ان  ي��ق��ول��ون  املحللني 

تقرت�ض 37 �سنتا من كل دولر تنفقه.
وهناك خماوف من ان ن�سبة العجز الكبرية 
�ستحد من رغبة الجانب يف �سراء الديون 

المريكية يف هيئة �سندات اخلزانة.
العجز اىل  يوؤدي  ان  القت�ساديون  وتوقع 
ارتفاع �سعر الفائدة مع ا�سطرار احلكومة 

لتوفري عائد مغر جلذب امل�ستثمرين.

واشنطن"تؤجل"اتخاذ قرار حول العملة الصينية

دبي/ وكاالت
 اأعلن الرئي�ض الإيراين حممود اأحمدي جناد اإن بالده جنحت يف خطة لالكتفاء الذاتي من البنزين، رغم 

احلظر الدويل املفرو�ض على بالده ب�ساأن واردات البنزين.
باإنتاج  الذاتي  لالكتفاء  العاجلة  يف"اخلطة  العاملني  تكرمي  مرا�سيم  يف  األقاها  كلمة  يف  جناد  وق��ال 
البنزين"اإن �سناعة النفط"من اأكرث ال�سناعات فخرا يف البالد، واليوم تن�سط هذه ال�سناعة من خالل 
الوعي والعلم باعتبارها جمموعة مرتابطة." واأ�ساف جناد، يف ت�سريحات بثتها وكالة مهر الإيرانية 
لالأنباء �سبه الر�سمية اأن"ال�سلطويني �سيطروا ب�سكل كامل على القت�ساد والعلم والتقنية وال�سناعة يف 
العامل مئة عام كحد اأدنى، ومل ي�سمحوا من خالل فكرهم ال�سلطوي لل�سعوب بال�ستفادة من طاقاتها." 
واأكد جناد اأن"الأجانب ل يعرفون اإمكانات ال�سعب الإيراين.. مازالوا يت�سورون اأنهم يعي�سون يف فرتة 
قبل تاأميم �سناعة النفط، وان باإمكانهم نهب النفط الإيراين ب�سهولة ول يدفعون ثمنه." ويف يوليو/
متوز املا�سي، اأعلن وزراء خارجية الحتاد الأوروبي فر�ض عقوبات جديدة على اإيران، �سملت فر�ض 
قيود على �سركات التاأمني وقطاعات جتارية وم�سرفية وقطاع النقل، اإىل جانب عقوبات مماثلة تفر�سها 
برناجمها  عن  للتخلي  العقوبات  تلك  عر  اإي��ران  على  ال�سغط  اإىل  الغرب  وي�سعى  املتحدة.  الوليات 
النووي، الذي تقول الوليات املتحدة ودول اأخرى اإنه قد ي�سفر عن امتالك طهران لأ�سلحة نووية، وهي 

مزاعم نفتها اإيران مرارا قائلة اإن برناجمها هو لالأغرا�ض ال�سلمية فقط.
برتوليوم،"و"رويال  النفط"بريتي�ض  وعمالق  مثل"توتال"الفرن�سية،  دولية،  نفط  �سركات  وب��ادرت 
دات�ض �سل"يف يوليو/متوز املا�سي، اإىل وقف مبيعات البنزين اإىل اإيران التي كانت ت�ستورد نحو 40 

يف املئة من احتياجاتها من البنزين لتلبية الطلب املحلي.

نجاد يعلن اكتفاء إيران ذاتيًا من إنتاج 
البنزين

شواشنطن/ وكاالت
�سجلت �سركة جوجل نتائج تفوق توقعات املحللني 
لالرباح والعائدات عن الربع الثالث للعام على الرغم 
على  جوجل  �سركة  ت�سيطر  التكاليف.  زي���ادة  م��ن 
احل�سة الأكر يف �سوق البحث على �سبكة النرتنت. 
مليار   2.17 بقيمة  اأرب��اح  حتقيق  ال�سركة  واأعلنت 
املا�سي  اأي��ل��ول  نهاية  حتى  الثالثة  لالأ�سهر  دولر 
باأرباح بلغت 1.6 مليار عن ذات الفرتة من  مقارنة 
العام املا�سي. ومتثل هذه الزيادة يف الأرباح قفزة 
بواقع 32 يف املئة المر الذي �ساعد على ارتفاع �سعر 
ا�سهم ال�سركة 6 يف املئة يف معامالت ما بعد الغالق 
اأرباحها  ارت��ف��اع  ب��ني  ال�سركة  ورب��ط��ت  الر�سمي. 
وزيادة عائدات الإعالن اإىل جانب حت�سن الدخل من 
الأق�سام الأخرى مثل جهاز الهاتف النقال اندرويد. 
وقالت خدمة توم�سون رويرتز"اأي بي اي ا�ض"اإن 

�سبكة  ع��ل��ى  للبحث  حم���رك  اأك���ر  �ساحبة  ج��وج��ل 
النرتنت يف العامل �سجلت ارباحا �سافية عن الربع 
الثالث بواقع 7.64 دولر لل�سهم، متخطية متو�سط 
تنبوؤات املحللني بربحية لل�سهم قدرها 6.69 دولر. 
الر�سوم  ت�ستبعد  التي  ال�سافية  العائدات  وبلغت 
�سبكة  ع��ل��ى  �سريكة  مل��واق��ع  ج��وج��ل  تدفعها  ال��ت��ي 
التوقعات  متخطية  دولر  مليار   5.48 الن��رتن��ت 
بعائدات قدرها 5.27 مليار دولر. وارتفعت ا�سهم 
ال�سركة يف معامالت ما بعد الغالق اىل 582 دولرا 
من اغالقها يف اجلل�سة الر�سمية على 540.93 دولر 
يف �سوق نا�سداك. وتقول ال�سركة اإن عدد مت�سفحي 
التي  الإع��الن��ي��ة  ال��رواب��ط  ي���زورون  ال��ذي��ن  موقعها 
تظهر على املوقع ارتفع بواقع 16 يف املئة ما �ساعد 
ال�سركة على رفع �سعر الإعالن عر موقعها ال�سهري 

على �سبكة النرتنت.

ارتفاع أرباح جوجل 32 % في الربع 
الثالث إلى 2.2 مليار دوالر
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علي عبد الكريم الجابري
القطاع  دور  تنامي  اإىل  ال��درا���س��ات  ت�سري 
العمل ل�سيما مع  اخلا�ض يف توفري فر�ض 
الإدارة  اإىل  الإنتاج  من  الدولة  دور  تغيري 
زهاء  هناك  املثال  �سبيل  وعلى  والتوجيه 
ت�سيطر على %25  اقت�سادية  موؤ�س�سة   500
�سركة   300 اأه��م  اأن  كما  العاملي  الناجت  من 
الأ�سول  من   %55 متتلك  اجلن�سية  متعددة 

الإنتاجية يف العامل.
اأوًل: ال�سراكة بني القطاع اخلا�ض والقطاع 

العام
ت��ع��ت��م��د ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������س���ادي���ة 
اإمكانات  وجمع  ح�سد  على  والجتماعية 
وموارد  طاقات  من  فيها  مبا  كافة  املجتمع 
واخلا�ض  العام  القطاعني  من  كل  وخ��رات 
لتت�سارك يف تنظيمات موؤ�س�سة تتوىل اإن�ساء 
وت�سغيل امل�ساريع مبختلف اأنواعها بعد اأن 
املنف�سلة  املوؤ�س�سية  التنظيمات  واج��ه��ت 
يف  و�سعوبات  حتديات  قطاعيًا  وامل�ستقلة 
بامل�ستويات  التنموية  الأه�����داف  حتقيق 
ال��دول  ت�سعى  ل��ذل��ك  امل�ستهدفة  الطموحة 
بانتهاج  �سواء  حد  على  والنامية  املتقدمة 
تطويرية  واأداة  م��ع��ا���س��ر  اإداري  م��ن��ه��ج 
املوؤ�س�سية  التنظيمات  خ��ل��ق  ع��ل��ى  تعمل 
التنظيمات  لتبنى  والنظم  والت�سريعات 
الت�ساركية التي ت�سهم فيها قطاعات املجتمع 
امل�ساريع  وت�سغيل  واإدارة  توجيه  يف  كافة 
اأجل  م��ن  وتنميتها  وتطويرها  والأع��م��ال 
خدمة اأغرا�سها على اأ�سا�ض ت�سارك تعاوين 
ومنفعة  �سفافة  وم�ساءلة  جيدة  وحوكمة 

متبادلة.
 ppp- public  -p3( ال�����س��راك��ة  اإن 
private partnership( تعني باأوجه 
التفاعل والتعاون العديد بني القطاعني العام 
اإمكانيتها  بتوظيف  واملتعلقة  واخل��ا���ض 
والتنظيمية  والإداري����ة  واملالية  الب�سرية 
اأ�سا�ض  ع��ل��ى  وامل��ع��رف��ي��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
م��ن امل�����س��ارك��ة الل���ت���زام ب���الأه���داف، حرية 
وامل�ساءلة  امل�سرتكة  امل�سوؤولية  الختيار، 
القت�سادية  الأه������داف  حت��ق��ي��ق  اج���ل  م���ن 
والجتماعية التي تهم العدد الأكر من اأفراد 
املجتمع ولها تاأثري بعيد املدى على تطلعاتها 
حتى يتمكن املجتمع من مواكبة التطورات 
و�سع  وحتقيق  فاعلة  بطريقة  املعا�سرة 

تناف�سي اأف�سل.
تعد �سراكة القطاعني العام واخلا�ض منوذجًا 
على  ت�ساعد  التي  الأعمال  لأن�سطة  متطورًا 
زي����ادة ا���س��ت��ث��م��ارات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض يف 
والجتماعي  القت�سادي  الن�ساط  جم��الت 
املجتمع  باحتياجات  الوفاء  اأج��ل  من  كافة 
م�ستحدثة  باأ�ساليب  واخلدمات  ال�سلع  من 
اأ�سلوب  اإىل  اللجوء  مررات  ح�سر  وميكن 

ال�سراكة بالنقاط التالية:
1. التغري التقني والقت�سادي املت�سارع ما 

يتيح الفر�سة لتخفي�ض كلف امل�ساريع.
وانخفا�ض  امل��ت��زاي��د  املناف�سة  �سغوط   .2

معدلت النمو.
والب�سرية  امل��ال��ي��ة  امل�����وارد  حم���دودي���ة   .3
ب�سبب  العام  القطاع  ل��دى  والتكنولوجية 
ت��ع��دد امل��ج��الت وامل�����س��اري��ع ال��ت��ي يتطلب 
تنفيذها وتعمل ال�سراكة على تخفيف اأعباء 
الإنفاق العام من موازنة الدولة ونقل عبء 
عاتق  ع��ل��ى  الت�سغيل  وخم��اط��ر  ال��ت��م��وي��ل 

القطاع اخلا�ض.
الناجم  الج��ت��م��اع��ي  ال�سغط  م��واج��ه��ة   .4
بتامني  وامل�ستمرة  املتزايدة  املتطلبات  عن 

وحت�سني اخلدمات العامة.
ال��ف��اع��ل��ي��ة وال��ك��ف��اءة م��ن خالل  5. زي����ادة 
تق�سيم  وعلى  املقارنة  امليزة  على  العتماد 

العمل العقالين.
6. تقل�ض موارد التمويل املخ�س�ض لرامج 
املواطنني  ومطالبة  الجتماعية،  التنمية 
املوؤ�س�سات  من  املقدمة  اخلدمات  بتح�سني 

احلكومية.
7. تزويد ال�سركاء املتعددين بحلول متكاملة 

تتطلبها امل�ساكل ذات العالقة .
اخلا�سة  ال�سعرية  الت�سوهات  اإزال����ة   .8
بتكاليف واأ�سعار بع�ض اخلدمات العامة من 
القت�سادية  والفعالية  الكفاءة  تعزيز  خالل 

يف ا�ستخدام عنا�سر الإنتاج.
امل��ق��دم��ة  اخل����دم����ات  ج������ودة  9. حت�����س��ني 

للمواطنني.
10. تعزيز دور وفاعلية القطاع اخلا�ض يف 

عمليات البناء والتنمية.
11. توجيه الفوائ�ض املالية للقطاع اخلا�ض 

نحو م�ساريع ذات بعد تنموي.
12. جذب ال�ستثمارات اخلارجية.

خالل  من  ال�سراكة  اأ�سكال  احد  اعتماد  يتم 

جمموعة  على  واملعتمد  ال��ت��ايل  الت�سنيف 
م��ن امل��ف��اه��ي��م وال��ت��وج��ه��ات وامل��ع��اي��ري مثل 
منط التنظيم، واتخاذ القرار، نوع القطاع، 
طبيعة الن�ساط وطبيعة العقد، حيث يتحدد 
الدور الذي يقوم به كل من القطاعني العام 
واخلا�ض �سمن ال�سراكة واأكرث الت�سنيفات 

قبول هي:
1:- شراكات تعاونية

ال�سراكة  وتنظيم  اإدارة  بخ�سو�ض  وت��دور 
العام  القطاعني  بني  ت�ساركي  اأ�سا�ض  على 
بعالقات  ال�سراكة  تت�سف  حيث  واخلا�ض 
اأف��ق��ي��ة ب��ني اأط����راف ال�����س��راك��ة وي��ت��م اتخاذ 
ال�سركاء  جميع  وي�سرتك  بالإجماع  القرار 
اأ�سراف  يوجد  ول  والواجبات  املهام  ب��اأداء 
التي  ال��ق��واع��د  مب��وج��ب  ط��رف  لأي  منفرد 
ويح�سل  املخاطر  يتحمل  فكالهما  يفر�سه، 

على املنافع املتحققة عن الن�ساط.
2:- شراكات تعاقدية

مبوجب  اخلدمات  تو�سل  ترتيبات  وتعني 
عقد بني طرفني وتكون العالقات بني اأطراف 
مرجعية  جهة  وج��ود  مع  عمودية  ال�سراكة 
على  وال�سيطرة  ال��رق��اب��ة  مت��ار���ض  واح���دة 

الن�ساط اأو تاأخذ ال�سركات التعاقدية اأ�سكاًل 
البيع  اخلدمة،  الإدارة  التاأجري،  مثل  ع��دة 
الكلي واجلزئي، ال�سريك ال�سرتاتيجي- نقل 
معنى  عن  يخرج  ل  ال��ذي   )BOT( امللكية 
باأنه اتفاق تعهد الدولة اأو اإحدى موؤ�س�ساتها 
باأحد م�ساريع البنية الأ�سا�سية اأو اخلدمات 
الطرفني  العامة خالل مدة زمنية حتدد بني 
�ساحبة  ال��دول��ة  اإىل  امل�����س��روع  ينتقل  ث��م 

المتياز يف نهاية املدة املتفق عليها.
حتقيق  اإىل  يهدف  الأ�سلوب  هذا  اعتماد  اإن 
التنمية القت�سادية والجتماعية يف العراق 
القرار  ات��خ��اذ  يف  ال��دول��ة  دور  ي��رز  حيث 
ور�سم ال�سيا�سات، اإما دور القطاع اخلا�ض 
فوائد  وتتج�سد  امل�ساريع  تنفيذ  يف  فيرز 

ال�سراكة مبا ياأتي:
1. توفري املخاطر الناجمة عن اإقامة امل�ساريع 

بني اأكرث من طرف )اأطراف ال�سراكة(.
لل�سراكة  داع��م��ة  جمتمعية  ثقافة  توفر   .2
امل�سروعات  اأن  ف��ك��رة  تغيري  اإىل  ت�سعى 
فح�سب  الربح  حتقيق  اإىل  ت�سعى  اخلا�سة 
حتقيق  يف  �سريكًا  لت�سبح  ت�سعى  واإمن���ا 

التنمية.

وما  اخل��ا���ض  القطاع  م��ال  راأ����ض  توفري   .3
 )know how( امل��ع��رف��ة  م���ن  مي��ت��ل��ك��ه 
يعد  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع  اإدارة  يف  وامل��ن��ج��زة 
املدة  وتقليل  فيها  حا�سمًا  ال��وق��ت  عن�سر 
حت�سني  وبالتايل  لتنفيذها  الالزمة  الزمنية 

موقف الإدارة العامة.
منها  يعاين  التي  املالية  الوطاأه  تخفيف   .4
التي  امل�سافة  القيمة  وخلق  العام  القطاع 
القدرة  حت�سني  مع  املالية  املرونة  توفرها 

الإدارية للقطاع العام.
5. اإن ترتيبات ال�سراكة حتقق نتائج اأف�سل 
فريق على حده  كل  اأن يحقق  ي�ستطيع  مما 
اأه��داف وقيم  ال�سركاء على  تاأثري  من خالل 
التفاو�ض  ط��ري��ق  ع���ن  ال��ب��ع�����ض  ب��ع�����س��ه��م 
ومن  اأف�سل،  عمل  معايري  اإىل  والتو�سل 
لتو�سيع  جمال  هناك  �سيكون  اأخرى  ناحية 
فيما  الأط��راف  املالية نتيجة تعاون  امل��وارد 

بينها.
اأو�سع  اهتمامًا  القت�سادي  البعد  اإي��الء   .6
يف ال�سيا�سات ذات العالقة واإدارة امل�ساريع 
املكا�سب  يحقق  مبا  اقت�سادية  اأ�س�ض  على 

الجتماعية والقت�سادية.
ت�ستجيب  ال��ت��ي  احل��ل��ول  اإىل  التو�سل   .7
حيث  والتطويرية  التنموية  لل�سيا�سات 
ي�سهل ال�سريك املحلي مواءمة الرامج التي 
ت�سملها هذه ال�سيا�سات لغر�ض تو�سلها اإىل 
امل�ساكل املحددة اأو الفر�ض املتاحة لأ�سواق 

العمل.
8. حتقيق النجاح والتو�سع يف الأعمال من 
واإيجاد  امل�ستقبلية  والنظرة  التحفيز  خالل 
والجتماعية  القت�سادية  للم�ساكل  احللول 

التي بدورها تخلق احلوافز.
9. خلق بيئة عمل ديناميكية للتغيري داخل 
ال�سراكة  ت�سمح  احلكومية  البريوقراطيات 
من  التغيري  تنفيذ  مبوجبها  للحكومات 
املتعلقة  احلقيقية  اأعمالها  يف  التاأثري  دون 
والتوجه  الجتماعية  ال�سيا�سة  بتطوير 

امل�ستقبلي واإدارة تقييم اخلدمات.

القطاع  دور  وتنشيط  الخصخصة  ثانيًا: 
الخاص 

تعرف اخل�سخ�سة على اأنها عملية نقل ملكية 
امل�ساريع اأو اأ�سهم ال�سركات من ملكية الدولة 
و�سيطرتها اإىل امللكية وال�سيطرة اخلا�سة، 
اأو  اقت�سادية  نظرية  متثل  ل  فاخل�سخ�سة 
اأداة  هي  اإمنا  بذاته  قائمًا  اقت�ساديًا  نظامًا 
القائمون  ي�ستخدمها  اقت�سادية  و�سيلة  اأو 
على ال�سيا�سات القت�سادية يف البلد تهدف 
اإىل  املركزي  النظام  من  القت�ساد  حتويل 
ن��ظ��ام ال�����س��وق. ك��م��ا ظ��ه��رت م��ف��اه��ي��م عدة 

للخ�سخ�سة نحددها على النحو التايل: 
جتريد  اأو  ن��زع  وتعني  الملكية:  خصخصة 
اأو  امللكية العامة اأما عن طريق البيع الكلي 
اأو  العمال  اإىل  الأ�سول  اأو  لالأ�سهم  اجلزئي 
اجلمهور اأو رجال الأعمال اأو �سركات وطنية 
خل�سخ�سة  الأ�سا�سية  فال�سمة  اأجنبية  اأو 
وح�سول  امللكية  حقوق  تغيري  هي  امللكية 

احلكومة على الأموال نتيجة لذلك.
انتقال  عملية  وتعني  اإلدارة:  خصخصة 
احلكومي  ال��ق��ط��اع  م���ن  امل�����س��روع  اإدارة 
الدافع  ويكون  اخلا�ض،  القطاع  اإىل  العام 
دعاة  لدى  ال�سائد  الراأي  لذلك هو  الأ�سا�سي 
اإمنا  الأداء  كفاءة  بان  والقائل  اخل�سخ�سة 
مالك  عن  الإدارة  ا�ستقاللية  مب��دى  يرتبط 

امل�سروع.
امل��ف��اه��ي��م احلديثة  م��ن  ال��ت��ح��رري��ة: وه���ي 

تطور دور القطاع الخاص في الحد من البطالة
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األبعاد االقتصادية لحادثة حقل األحدب
باسم عبد الهادي حسن

يف عام 2008 مت اإعادة التفاو�ض مع اجلانب 
عقد  على  ح�سل  وان  �سبق  ال��ذي  ال�سيني 
الأحدب  حقل  ل�ستثمار  ال��ع��راق  مع  �سراكة 
قبل ���س��ن��وات م��ن ه��ذا ال��ت��اري��خ وق��د نتجت 
عقد  اىل  العقد  �سيغة  تغيري  عن  املفاو�سات 
خدمات وهو ما يعطي العراق امتيازات اكر 
ان ت�سل  املتوقع  اأف�سل، ومن  �سمن �سروط 
طاقة احلقل الإنتاجية بعد تطويره اىل 200 
الف برميل يوميا حيث ي�سم احتياطيا نفطيا 
وخالل  برميل،  مليون   )225( بحدود  يقدر 
الأيام املا�سية ت�ساربت الأنباء التي تناقلها 
و�سائل الإعالم ب�ساأن الق�سة التي دارت قرب 
هذا احلقل ، ففي الوقت الذي اكد فيه جمل�ض 
خالل  القوة  ا�ستخدام  عدم  وا�سط  حمافظة 
زيارة موقع اإدارة احلقل وان حرا�ض املوقع 
هم الذين اأ�سهروا ال�سالح بوجه الوفد الزائر 
جاءت ت�سريحات الطرف املقابل لتعلن راأيًا 
على  ب��ال��ل��وم  ويلقي  ال�����س��ورة  يعك�ض  اآخ���ر 
التي  وال��ط��ري��ق��ة  امل��ح��اف��ظ��ة  جمل�ض  ممثلي 

تعاملوا بها مع العاملني يف املوقع.
ح�سل  ما  ف��ان  وذاك  ه��ذا  عن  النظر  وبغ�ض 
اجلانب  على  خطرية  وت��داع��ي��ات  دللت  ل��ه 
فقط  وا�سط  حمافظة  يف  لي�ض  القت�سادي 
ال���ع���راق ح��ي��ث يوؤثر  اأن���ح���اء  وامن���ا يف ك��ل 
ال�ستثمارية  البيئة  اأ�س�ض  على  الأم��ر  ه��ذا 
للجوانب  العالية  باحل�سا�سية  تت�سم  التي 

العراق  ويف  عموما  بلد  اي  يف  ال�سيا�سية 
خ�����س��و���س��ا ن��ظ��را ل��ل��ظ��روف ال��ت��ي مي��ر بها 
ال�سركة  وان  ل�سيما  احل��ا���س��ر  ال��وق��ت  يف 
امل�ستثمرة هي �سركة اأجنبية ولي�ست عراقية 
هذه  تتفهم  ان  املحلية  لل�سركات  ميكن  حيث 
الإطار  يف  ولكن  ت�ستوعبها  وان  املالب�سات 
احلادثة  هذه  تبعثها  التي  الر�سالة  ما  العام 
اأي ط����رف من  اأح��ق��ي��ة  ع���ن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����ض 
الأطراف؟ وكيف �سيتم التعامل مع الأحداث 
بني  تتداخل  امل�سكلة  كانت  لو  فيما  املماثلة 
اأكرث من حمافظة؟ وما اأثر كل ذلك على املناخ 

ال�ستثماري يف العراق؟
ان هذه احلادثة تثري العديد من الأ�سئلة التي 
املحتملة  التقاطعات  مو�سوع  �سمن  تندرج 
املحلية  والإدارات  امل��رك��زي��ة  الإدارة  ب��ني 
واأث���ره���ا ع��ل��ى ال��ت��دف��ق��ات ال���س��ت��ث��م��اري��ة اىل 
ان مثل هذه احل��وادث �سوف  العراق، حيث 
وان  ل�سيما  التدفقات  تلك  على  �سلبًا  تاأثر 
بلد  لأي  والقت�سادي  ال�سيا�سي  ال�ستقرار 
يعد الركيزة الأوىل التي يعتمدها راأ�ض املال 
يف قرار توجهه اجلغرايف اىل جانب عوامل 
اأخرى تتمثل يف توفر البنية التحتية اجليدة 
ف�ساًل  ال�ستثماري،  العمل  لت�سهيل  واملوؤهلة 
عن توفر املوارد الب�سرية املوؤهلة اىل جانب 
توفر ال�سوق التي متثل حالة الطلب املحتمل، 
الإداري��ة وتقليل  الإج���راءات  ت�سهيل  ان  كما 
الروتني والبريوقراطية من خالل ت�سكيل ما 

ت�سهم  عوامل  كلها  الواحدة  بالنافذة  يعرف 
املنا�سبة جلذب  البيئة ال�ستثمارية  يف خلق 

ال�ستثمارات اخلارجية.
ل�سنة   13 رق��م  ال�ستثمار  قانون  �سدور  ان 
يعني  ل  ان���ه  اإل  مهمة  خ��ط��وة  ي��ع��د   2006
دخ����ول ال���س��ت��ث��م��ارات وي��ب��ق��ى الأه�����م من 
اأثبتته  م��ا  ال��ق��ان��ون وه���ذا  ب��ن��ود  تفعيل  ذل��ك 
كان  ق��ري��ب  وق��ت  فحتى  العاملية  ال��ت��ج��ارب 
باأهمية  ي��ن��ادون  الق��ت�����س��ادي��ني  م��ن  ال��ك��ث��ري 
القت�سادية  الإ�سالحية  الت�سريعات  اإ�سدار 
الجتماعي  ال��وع��اء  اىل  الإ���س��ارة  دون  م��ن 
كل  يف  الإ���س��الح��ي��ة  ال��ت��ج��ارب  ف�سل  ان  اإل 
الالتينية  اأمريكيا  دول  وبع�ض  رو�سيا  من 
اإعادة  اىل  منهم  العديد  دع��ا  البو�سنة  ويف 
القت�سادي. ويف  الإ�سالح  درا�سة متطلبات 
الرخاء  تف�سري  بهدف  اأع��دت  حديثة  درا�سة 
اأن  وج��د  دول���ة،   )135( �سملت  القت�سادي 
القت�سادية  الإ���س��الح��ات  وتطبيق  ت�سريع 
هو  اأهمية  الأك���رث  العامل  ولكن  مهم  عامل 
العالقة  ان  واأثبتت  القانون  �سيادة  اح��رتام  
القانون  وتطبيق  القت�سادية  الرفاهية  بني 
القت�سادية  الرفاهية  بني  العالقة  من  اأقوى 
هذا  وعلى  القت�سادي،  الإ���س��الح  وق��وان��ني 
اىل  حتتاج  احل��ادث��ة  ه��ذه  ان  ن��رى  الأ�سا�ض 
ما ح�سل  ملعاجلة  بالهدوء  تت�سم  وقفة جادة 
ومتنع تكراره، لأن حادثة �ساعة تهدم ما بني 

يف �سنة.

الكامل  التحرير  على  ترتكز  التي  ن�سبيًا 
القيود  اأزالة  القت�سادي من خالل  للن�ساط 
جميع  واإل��غ��اء  التامة  املناف�سة  وت�سجيع 
اأن�����واع احل���واج���ز ال��ق��ان��ون��ي��ة والإداري������ة 
وكما  اخلا�ض،  القت�سادي  الن�ساط  بوجه 
يبتعد  قد  فانه  املفهوم  هذا  من  وا�سح  هو 
انه ل  اإذ  للخ�سخ�سة  الأخ��رى  املفاهيم  عن 
امل�ساريع  ملكية  بتحويل  يتقيد  اأو  يت�سمن 
للقطاع اخلا�ض واإمنا يف�سح املجال وا�سعا 
�سل�سة  ب�سورة  القطاع  هذا  وتطور  لن�ساأة 
ومن دون اأي قيود، ولذلك يرى البع�ض فيه 
اآليات اخل�سخ�سة والهدف الأخري  انه قمة 

لها.
برنامج  مكونات  كاأحد  اخل�سخ�سة  وتاأتي 
والإداري  وامل���ايل  الق��ت�����س��ادي  الإ���س��الح 
الذي يعيد حتديد ادوار الأطراف امل�ساركة 
اأداة  اخل�سخ�سة  وتعد  التنمية،  عملية  يف 
املوارد  وا�ستخدام  تخ�س�ض  كفاءة  لرفع 
وتنمية  امللكية  نطاق  وتو�سيع  القت�سادية 
وترتكز  الق��ت�����س��اد،  يف  املناف�سة  عن�سر 
من  متكاملة  منظومة  ع��ل��ى  اخل�سخ�سة 
�سمن  العلمية  وال�سوابط  العلمية  الأ�س�ض 
تنفيذها  �سالمة  ت�سمن  مبا  مثبته  توقيتات 
وحتقيقها لالأهداف املتوخاة املتمثلة يف ما 

ياأتي:
القت�ساد  اإدارة  يف  ال��دول��ة  دور  تاأكيد   .1

وفقًا لقت�ساد ال�سوق.
اأعباء الدولة من جراء نفقاتها  2. تخفي�ض 

على الوحدات القت�سادية اململوكة لها.
الوحدات  اأداء  يف  الكفاءة  وزي��ادة  رفع   .3

القت�سادية على اأ�س�ض تناف�سية.
اخلا�ض  وال�ستثمار  امللكية  ت�سجيع   .4
الحتكار  اإىل  لي��وؤدي  مبا  تناف�سي  ب�سكل 
طريق  عن  للملكية  اأو�سع  م�ساركة  ويحقق 

الكتتاب العام.
جديدة  ا���س��ت��ث��م��ارات  ت���دف���ق  ���س��م��ان   .5
م�سرة  وغري  متطورة  حديثة  وتكنولوجيا 

بالبيئة.
6. ت�سجيع قيام ال�سوق املالية.

تنفيذ  على  اخل�سخ�سة  ق��ان��ون  ن�ض  كما   
عمليات اخل�سخ�سة كليًا اأو جزئيًا عر احد 

الأ�ساليب اآلتية:
م�ساهمة العاملني من خالل متلك كل اأو ح�سة 

معينة من اأ�سهم املوؤ�س�سة القت�سادية.
عقود امل�ساركة يف راأ�ض املال والت�سغيل.
بيع املفردات والأ�سول اململوكة للدولة.

للدولة  اململوكة  احل�س�ض  اأو  الأ�سهم  بيع 
يف موؤ�س�سات القطاع املختلط.

ثالثًا: تعزيز البيئة المشجعة لالستثمار
لتنمية  الأ�سا�سي  املحور  ال�ستثمار  ي�سكل 
القت�ساد العراقي، واإعادة بنائه يعتمد على 
للم�ستثمرين  احلكومة  تقدمه  ال��ذي  القدر 
الظروف  ظ��ل  ويف  وال��دول��ي��ني،  املحليني 
الراهنة جند برغم الت�سهيالت التي تقدمها 
تنظيمية  واإج���راءات  قوانني  من  احلكومة 
جلذب  طويلة  الطريق  مازل  اإن  اإل  اأخ��رى، 
ب�سبب  والأج��ان��ب  املغرتبني  امل�ستثمرين 
الذي  ال��ع��راق��ي  ب��الق��ت�����س��اد  ال��ث��ق��ة  �سعف 
انعك�ض بدرجة اأ�سا�سية عن تدهور الو�سع 
عن  ف�ساًل  ال�سيا�سية،  واملنازعات  الأمني 
املناخ  توافر  وعدم  التحتية  البنية  تدهور 

اجلاذب لال�ستثمار. 
جمموعة  لعتماد  ملحة  �سرورة  هناك  اإن 
�ساأنها  من  التي  والإج���راءات  الو�سائل  من 
بيئة  يكون  لكي  العراقي  القت�ساد  اإ�سالح 

مالئمة لال�ستثمار ومنها:

ال�سيا�سي  ال���س��ت��ق��رار  ح��ال��ة  حت��ق��ي��ق   )1
والأمني.

وت�سريع  بالت�سريعات  النظر  اإع����ادة   )2
ت�سجع  ج����دي����دة  ا����س���ت���ث���م���اري���ة  ق����وان����ني 
ال�ستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية 
من  امل�ستثمر  طماأنة  حالة  ت�سمن  اأن  على 
الوطنية  اجل��وان��ب  على  واملحافظة  جهة 

والقت�سادية.
للحكومة  القت�سادي  الرنامج  و�سوح   )3
القت�سادي  ال�ستقرار  عملية  لدعم  املقبلة، 

يف العراق. 
4( و�سوح ال�سيا�سات النقدية وا�ستقرارها، 
مع  )ال�سرائب(  املالية  ال�سيا�سة  و�سفافية 

اإ�سالح النظام امل�سريف. 
5( �سرورة قيام الدولة بتوظيف اإمكاناتها 
والإداري�����ة  وال�سيا�سية  وال��ف��ن��ي��ة  امل��ال��ي��ة 
اإع��ادة  اج��ل  م��ن  والعلمية  والتكنولوجية 
امل���اء،  ال��ك��ه��رب��اء،  وحت�سينها،  اخل���دم���ات 

الطرق والت�سالت.
لتوجيه  رئي�سة  اأداة  ال�سرائب  اعتماد   )6
وحت��ف��ي��ز ال��ن�����س��اط اخل���ا����ض يف ف���روع 

القت�ساد العراقي.
للدولة  اإ�سالح اجلهاز الإداري  7( �سرورة 
وبال�سكل الذي ي�سمن ت�سريعات جديدة من 
�ساأنها الق�ساء على الروتني وت�سهيل عملية 

ال�ستثمار �سواء للقطاع العام اأم اخلا�ض.
8( قيام الدولة باإجراء م�سح �سامل للموارد 
نحو  ال�ستثمارات  وتوجيه  القت�سادية 
القطاعات القت�سادية والفروع التي تخدم 

القت�ساد القومي.
البحث  موؤ�س�سات  ب��دع��م  ال��دول��ة  ق��ي��ام   )9
على  ايجابي  ت��اأث��ري  م��ن  لها  مل��ا  والتطوير 
ال��ق��وم��ي ورف����ع قدرته  ت��ط��ور الق��ت�����س��اد 
اخلا�ض  القطاع  ق��درة  ولعدم  التناف�سية، 

على ال�ستثمار يف هذا املجال.
يف جمال تدعيم الإطار التنظيمي والغطاء 
ال���ق���ان���وين ل��ال���س��ت��ث��م��ار م���ن ال�������س���روري 
القطاع  بني  فيما  مرتابطة  منظومة  اإن�ساء 
اخلا�ض واحلكومة ترمي مل�ساندة م�ساريع 
بيئة  ولتحقيق  وت��ط��وي��ره��ا،  ال���س��ت��ث��م��ار 

ا�ستثمارية منا�سبة ممكن اأن توفر التايل:
وا�ستثماري  اق��ت�����س��ادي  م��ن��اخ  ت��وف��ري   .1
ج����اذب، م��ن خ���الل ت��وف��ر الأن��ظ��م��ة وتبني 
ال�سيا�سات التي تت�سم باملرونة وال�ستجابة 

للتغريات القت�سادية املحلية والدولية.
ال��ت��ي ت�سمن  امل��الئ��م��ة  الأن��ظ��م��ة  2. و���س��ع 

اإيجاد مناف�سة عادلة.
امل�ساهمة  ال�سركات  اإن�ساء  يف  التو�سع   .3

ذات اجلدوى القت�سادية.
4. �سرورة وجود ال�سفافية يف ال�سيا�سات 
والقطاع  الدولة  موؤ�س�سات  بني  ال�ستثمار 
اخل����ا�����ض، م����ع اأه���م���ي���ة وج������ود ال���راب���ط 

اأملعلوماتي الالزم لإقامة امل�ساريع.
احلكومية  املوؤ�س�سات  ق���درات  تطوير   .5

لالإ�سهام يف تنمية القطاع اخلا�ض.
6. ت�سجيع القطاع اخلا�ض لإقامة امل�ساريع 

من خالل:
باأ�سعار  ال���زراع���ي���ة  الأرا�����س����ي  م��ن��ح��ه   -

منا�سبة.
- منحه القرو�ض املي�سرة.

- ت�سهيل اإجراءات منح الرتاخي�ض.
- تخفي�ض الإعفاءات الكمركية.

- حرية انتقال روؤو�ض اأمواله.
- تهيئة املواقع ال�سناعية.

- تقدمي الدعم والت�سهيالت الالزمة يف دعم 
�سادراته.

ل يزال مو�سوع العوائق التنموية يف القت�ساد العراقي ي�سغل حيزًا 
مهمًا يف اإطار البحث واحلوار على ال�سعيدين الأكادميي واملوؤ�س�ساتي 
على حٍد �سواء، وعلى الرغم من كل التطورات اليجابية التي �سهدتها 
اإل ان نتائجها مل تكن مر�سية وهذا يعود اىل جملة  ال�سابقة،  املرحلة 
املا�سية  العقود  العراق خالل  التي مر بها  الأ�سباب اجليو�سيا�سية  من 
التنمية  املالية على ح�ساب برامج  املوارد  ا�ستنزفت  التي  وال�سراعات 
فان  ذلك  كل  من  الرغم  وعلى   ، منها  املرجوة  الأه��داف  حتقق  مل  التي 
يتم�سكون  ي��زال��ون  ل  القت�سادية  بالق�سايا  املهتمني  م��ن  البع�ض 
ب�سرورة الإدارة احلكومية للكثري من املوؤ�س�سات وامل�ساريع مع كل ما 
يرى  الآخر  البع�ض  فان  املقابل  اإخفاقات ويف  من  العام  القطاع  �سهده 
اإعطاء دور اكر للقطاع اخلا�ض يف بناء املنظومة القت�سادية  اأهمية 
اأ�ساليب امل�ساركة التي جنحت يف الكثري  اجلديدة وحتديدا من خالل 
من كل دول العامل. اإن الفجوة املالية الكبرية التي تتطلبها اإعادة بناء 
القت�ساد العراقي ل�سيما يف جمال البنية التحتية تدعونا اىل التفكري 
بجدية لال�ستعانة باأ�ساليب بديلة عن التنفيذ املبا�سر للقطاع العام ومن 
وهو  التحويل(  الت�سغيل-  )البناء-  اأ�سلوب  يرز  الأ�ساليب  تلك  ابرز 
متتالية  مراحل  ثالث  على  يتم  احلكومية  للم�ساريع  ا�ستثماري  نظام 
هي البناء والت�سغيل والتحويل متنح الدولة �ساحبة المتياز القطاع 
اخلا�ض ترخي�ض  امتياز لبناء اأحد م�ساريع البنية الأ�سا�سية ومتويله 
على نفقته اخلا�سة  وت�سغيل املرفق و�سيانته وحت�سيل الر�سوم مقابل 
تقدمي اخلدمة ل�سداد اأعباء التمويل وحتقيق فائ�ض ربح معقول ويكون 
امل�ستثمر م�سوؤوًل م�سوؤولية كاملة عن امل�سروع حتى نهاية مدة المتياز 
بجميع  العام  القطاع  اإىل  امل�سروع  ملكية  بنقل  يقوم  ثم  عليها  املتفق 
القطاع  الدولة مانحة المتياز يف اختيار طريقة منح  اأ�سوله وتعتمد 
الدولة  حلاجة  وفقًا  املزايدة  اأو  املناق�سة  على  المتياز  حق  اخلا�ض 

ومتطلبات امل�سروع.
)البناء-  اأ���س��ل��وب  وف��ق  واخل��ا���ض  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  ال�سراكة  اإن 
من  تعد  التحتية  البنية  م�ساريع  يف  ل�سيما  التحويل(  الت�سغيل- 
�سيغ التعامل احلديث التي اعتمدت يف الكثري من دول العامل النامية 
العراقي  لالقت�ساد  كثرية  منافع  حتقق  ان  ميكن  انها  حيث  واملتقدمة 

ن�ستطيع حتديد اأهمها بالآتي:

املزيد  جذب  خالل  من  وزيادتها  القت�سادي  النمو  معدلت  حتفيز   -1
من ال�ستثمارات اخلارجية املبا�سرة للبنى التحتية حيث ت�سري العديد 
من التقارير الدولية اخلا�سة بال�ستثمار اىل ان تطور وحداثة البنية 
التحتية يف اي بلد يعد احد اأهم الأ�س�ض يف تطوير املناخ ال�ستثماري 
اجلاذب لروؤو�ض الأموال الأجنبية اىل جانب عوامل اأهميتها يف تقليل 
تكاليف اإنتاج ال�سلع املنتجة حمليا، ف�سال عن دورها يف رفع وتنويع 

ن�سبة م�ساركة القطاعات الإنتاجية يف الناجت املحلي الإجمايل.
2- خلق فر�ض عمل مبا يف�سي اإىل خف�ض معدلت البطالة ل�سيما وان 
م�ساريع البنية التحتية واخلدمية تت�سم بكونها تعتمد على ت�سغيل عدد 

كبري لليد العاملة.
لدى  احلديثة  والأ�ساليب  الفنية  واخل��رات  الطاقات  من  الإف���ادة   -3
القطاع اخلا�ض حيث عانى القت�ساد العراقي فرتة انقطاع وملدة تزيد 

على الثالثة عقود نتيجة احلروب واحل�سار.
4- ت�سييق فجوة التمويل واإقامة م�ساريع بنى حتتية ذات جودة عالية 
العام  الإنفاق  اأب��واب  توجيه  من  احلكومة  ميكن  مبا  منخف�سة  وكلف 
الف�ساد الإداري  اأخرى، ف�ساًل عن جتاوز حالت  اأ�سا�سية  اىل م�ساريع 
خالل  املالية  التخ�سي�سات  من  الكثري  �سياع  يف  ت�سببت  التي  واملايل 
العام واخلا�ض  القطاعني  ال�سراكة بني  اأ�سلوب  اإن  املا�سية.  ال�سنوات 
الأ�سول  بيع  اأ�سكالها  اح��د  يف  يرتتب  التي  اخل�سخ�سة  عن  يختلف 
اململوكة من قبل الدولة اإىل القطاع اخلا�ض وهو اأمر يلقى الكثري من 
الرف�ض ال�سعبي وعدم القبول ف�سال عن كون الأ�سلوب الأول يعزز خلق 
اأ�سول ومرافق جديدة من خالل عقود طويلة الأجل تهدف اإىل �سمان 
تقدمي اخلدمات العامة واإن�ساء البنى التحتية اجليدة وبكلف واطئة من 
خالل ال�ستفادة من كفاءة القطاع اخلا�ض واإمكاناته املالية وخراته مع 
نقل جزء من املخاطر اإليه. ولتحقيق ما تقدم لبد من توافر اأ�س�ض داعمة 
للنجاح ومنها و�سع اإطار قانوين وموؤ�س�ساتي وهيكل تنظيمي خا�ض 
الت�سريعات  واعتماد  للم�ساريع  ال�سليم  التنفيذ  ي�سمن  ومبا  بال�سراكة 
املنظمة للعمل و�سياغتها مبا يتفق واإجناح هذه ال�سراكة التي ينبغي 
اأن ت�ستهدف قطاعات اأ�سا�سية معينة وعلى وفق برنامج وا�سح ودقيق 
معتمدة  حمددة  اأولويات  من  تنطلق  التي  للم�ساركة  زمنية  وبجدولة 
البنى  قيا�سية ومعايري وا�سحة بجودة ونوعية  بذلك على موا�سفات 

التحتية واخلدمات العامة.

الدور التنموي ألسلوب )البناء- التشغيل- التحويل(  
في العراق
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تحقيق/ ليث محمد رضا
للنظر  لفتًا  اإغراقًا  الث��اث  �سوق  ي�سهد 
يف امل�����س��ت��ورد ال�����س��ي��ن��ي وامل��ال��ي��زي 
�سناعة  ت�سمحل  وق���ت  يف  وال��رتك��ي 
مهنة  انح�سار  ظ��ل  يف  املحلية  الث���اث 
ال��ن��ج��ارة ال��ت��ي ك��ان��ت اىل وق��ت قريب 

ملمحًا بارزًا يف ال�سواق املحلية .
)املدى القت�سادي( بحثت عند املعنيني 
عن ا�سباب طغيان امل�ستورد على ح�ساب 

املحلي يف �سوق الثاث. 

غرف النوم
نتيجة لعتبارات اجتماعية واقت�سادية 
عي�سها  ومن���ط  ال���س��رة  ب��دخ��ل  تتعلق 
اهتمامًا  ت�سجل  الث��اث  ا�سواق  لزال��ت 
كبريًا بغرف النوم من دون بقية مفا�سل 
املتزوجون  يحر�ض  اذ  املنزيل  الث��اث 
اجلدد على �سراء ما يعرف باأثاث غرفة 
�سراء  على  الق��ب��ال  ك��رثة  وان  ال��ن��وم، 
غرف النوم يجعلها خري مثال على واقع 

�سوق الثاث اخل�سبي يف العراق.
يقول  مروان حميد مالك معر�ض لالأثاث:   
اإقباًل كبريًا على الأثاث �سيما  ان هناك 
عليها  الطلب  ازداد  التي  ال��ن��وم  غ��رف 
يف الآونة الخرية بعد ا�سترياد الثاث 
من ال�سني وتركيا ودولة عربية اخرى 
ونحن نقوم باأ�سترياد غرف النوم ب�سكل 

خا�ض  ب�سبب كرثة الطلب عليها .
اثاث  حمل  �ساحب  علي  حممود  وق��ال 
بحدود  املحلية  النوم  غرفة   �سعر  ان   :
ال� 4 ماليني دينار للغرفة الواحدة وقد 
يزداد املبلغ او ينخف�ض بح�سب بع�ض 
التفا�سيل كعدد البواب  ويت�سمن ذلك 
امل�سرتي  الغرفة يف منزل  اجور ن�سب 

.
معر�ض  �ساحب  خ��ال��د  �سعد  ق��ال  فيما 
بالغرف  ي��رغ��ب  م��ن  ه��ن��اك  ان  اث����اث: 
انها متتاز بال�سخامة  التي قال  املحلية 
واملتانة يف حني متتاز الغرف املاليزية 
وبالتايل  حجمها  ب�سغر  امل�����س��ت��وردة 
تتنا�سب مع بيوت الأهايل بالإ�سافة اىل 
ان  للمواطن  فيمكن  املنا�سبة  اأ�سعارها 
يح�سل على غرفة نوم ماليزية ب� 1400 
ون�سف  املليون  بحدود  اقل  اي  دولر 
الغرفة  بينما  ع��راق��ي  دي��ن��ار  امل��ل��ي��ون 

العراقية ل تقل عن اأربعة ماليني.
امل��واط��ن  م�سطفى حم��م��ود: ان  وق���ال 
امل�ستوردة  ال�سلع  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ال��ط��ل��ب 
بجماليتها  ومتتاز  ال�سنع  حديثة  لأنها 
وم���ودي���الت���ه���ا احل��دي��ث��ة اإ����س���اف���ة اإىل 
بالإنتاج  م��ق��ارن��ة  املنا�سبة  اأ���س��ع��اره��ا 

املحلي.
ان   : النجار عالء حممد  قال  من جانبه 
ارتفاع ا�سعار النتاج املحلي لأن املواد 
مثل اخل�سب  اخل��ارج  من  تاأتي  الولية 
الخرى  الإن�سائية  وامل��واد  واملعاك�ض 
وتكاليف  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ي��د  اإىل  اإ���س��اف��ة 
الكهرباء  وهذه كلها عوامل ترفع �سعر 

ال�سلعة املحلية.
املواطنني  من  الكثري  حممد:  وا�ساف 
املاليزية  الغرف  ا�ستخدام  يحبذون  ل 
ا�ستخدامها  يف  كثرية  م�ساكل  لوجود 
لن  اآخ��ر  اىل  مكان  من  نقلها  ك�سعوبة 
ب��� )ب���راغ���ي( ولي�ض  ت��رب��ط  اج���زاءه���ا 
ي�سهل  التي  العراقية  كالغرفة  مب�سامري 
من  الكثري  تفاخر  ع��ن  ناهيك  تفكيكها 
لغرف  باأقتنائهم  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ع��وائ��ل 

ال�ساج.
مواد  حم��ل  ل���دي   : ي��ق��ول  جعفر  م��ال��ك 
املحلية  للمواد  اآخ��ر  وحم��ل  م�ستوردة 
واإقبال النا�ض على الإنتاج املحلي كثري 
ب�سبب بقائها لفرتة اأطول علمًا ان �سعر 

املنتج املحلي اكرث بكثري .
الزبونة  �سباح  فاطمة  املواطنة  تقول 
مثل  ان��ا   : ال��ن��ج��ارة  معامل  اح���دى  يف 
لأقتناء  ارغ��ب  ل  العراقيني  من  الكثري 

��ل غرف  الأث�����اث امل�����س��ت��ورد، ب��ل اف�����سّ
ت�ستخدم  التي  حمليًا  امل�سنوعة  النوم 
بينها  وم��ن  الأخ�ساب  اأن��واع  اأرق��ى  بها 
بالرغم من الختالف  ال�ساج واجلاوا، 
اف�سل  لين  بينهما   ال�سعر  يف  الكبري 
اجلودة واملتانة على ال�سعر  لن الثاث 
ال�سيني واملاليزي م�سنوع من اخل�سب 

العادي واأحيانا  ال�سناعي  املكبو�ض.
حمد:  يو�سف  امل�ستورد  التاجر  ويقول 

من  اأك��رث  ال�سيني  املنتج  ل  نف�سّ نحن 
باأ�سعار  ل��ت��وف��ره  الأ����س���واق  م��ن  غ��ريه 
�سهل  م��ا  ال���درج���ات،  وح�����س��ب  خمتلفة 
مبا  �سلعه  عر�ض  العراقي  التاجر  اأم��ام 
للزبائن،  ال�سرائية  وال��ق��درة  يتنا�سب 
ال�سلع  على  الطلب  ت�ساعد  اإىل  م�سريا 
ال�سنع ومتتاز  لأنها حديثة  امل�ستوردة 
اإ�سافة  الأنيقة  وموديالتها  بجماليتها 
بالإنتاج  مقارنة  املنا�سبة  اأ�سعارها  اإىل 

املحلي .
اإن    : مطلب  �سبيح  النجار  ق��ال  فيما 
على  ب��الع��ت��م��اد  ت�سنع  ك��ان��ت  الأث����اث 
الب�سيطة  والآلت  ال���ي���دوي  اجل��ه��د 
لها  وك��ان  الآلت  م��ن  وغ��ريه  كاملن�سار 
اليوم وب�سبب  اأما  الأ�سواق،  رواج يف 
املواد  اأ�سعار  وارت��ف��اع  احلرفيني  قلة 
توجه  اإىل  ذل���ك  اأدى  ف��ق��د  الإن�����س��ائ��ي��ة 
وبخا�سة  امل�ستوردة  املواد  اإىل  النا�ض 
الأثاث والغرف من ال�سناعات ال�سينية 

واملاليزية والرتكية.

مشاكل النجارة
النجارة  مهنة  ا���س��اب  ال���ذي  ال�سبات 
النجار  ق��ول  حد  على  ال�سباب  متعدد 
الذي بدا عليه احلزن وهو  عادل جليل 
يقول: ان م�ساكل هذه املهنة كثرية تبداأ 
من م�ساكل الطاقة الكهربائية ول تنتهي 
دعم  وغياب  امل�ستورد  الث��اث  بطغيان 

الدولة .
الناجحة  امل�ساريع  ان  وا�سار عادل اىل 
كالنجارة يف الدول املتقدمة كما ن�سمع 
امل�سارف  قبل  من  قرو�ض  على  حت�سل 
اما نحن فال مننح اية قرو�ض ولندعم 
من الدولة ون�سطر ملواجهة كل م�ساكل 
هيئة  او  نقابة  دون  من  مبفردنا  العمل 

او جهة نلجاأ لها على حد قوله.
معمل  �ساحب  ان��ا  ق���ال:  حممد  ع��دن��ان 
جنارة عملي متوقف وال�سبب ال�سا�سي 
هو واقع الطاقة الكهربائية  التي تعيق 

اجناز عملي.
العمل  يف  وا���س��اف  حممد: ان توقف 
ال�سبب  ه��و  ملعملي  م�سابهة  م��ع��ام��ل  
ال�سباب  �سفوف  بني  للبطالة  احلقيقي 
ان  �ساأنها  من  للعمل  املعامل  عودة  وان 

تق�سي على البطالة.
النجار علي ماجد :قال املعامل العراقية 
حديثة  ملكائن  تفتقر  اخل�سب  لنجارة 

للنق�ض على اخل�سب.
على   : �سهاب  ح��ام��د  ال��ن��ج��ار  ق��ال  فيما 
الدولة ان تدعم املنتج املحلي من خالل 
ا لقرو�ض واملكائن احلديثة واملتطورة 
ن��ري��د ان ي��ك��ون دع��م لن��ت��اج��ن��ا، ورفع 

ال�سرائب.
���س��ع��ي��د: نطالب  ال��ن��ج��ار اح��م��د  وق����ال 
بتوفري الكاز للنجارين باأ�سعار مدعومة 
من الدولة ونحن ن�سكو من هذه احلالة 

قبل �سنتني.
اخل�سب  ان  حمد:  عبا�ض  النجار  ق��ال 
الثاث  �سناعة  يف  ي�ستخدم  كان  ال��ذي 
العراقية منذ عقود  كان نوعني، املحلي 
ال�سمالية  املنطقة  من  ياأتي  ك��ان  ال��ذي 
وه���و خ�سب ال����زان  وال��ب��ل��ور وال���ذي 
وا�سع  انت�سار  له   وكان  بالقوغ  ي�سمى 
امل�ستورد  اما اخل�سب  ال�ستخدام،   من 
ب�سكل  ا�سيا  �سرق  دول  من  ياأتي  فكان 

عام  وماليزيا  ب�سكل خا�ض .
على   : �سعيد  علي  امل��واط��ن  ق��ال  فيما 
الدولة ان ت�سع حدًا للغزو الذي يجتاح 
ال�سواق من ال�سلع الجنبية الرخي�سة 

الثمن والرديئة يف اآن واحد .

آراء الخبراء
الفكيكي  د.ع��ل��ي  اخل��ب��ريالق��ت�����س��ادي 
الثاث  ل�سناعة  العامة  ال�سفة  ان  قال: 
�سناعة  انها  هي  ال��ع��راق  يف  اخل�سبي 
الور�ض  م��ن  م��ئ��ات  م��ن  تتكون  حرفية 

تحقيقات

ما أسباب هيمنة المستورد على 
حساب المحلي في سوق األثاث 

المنزلية والمكتبية؟
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احل���رف���ي���ة ال�����س��غ��رية وامل���اي���ك���روي���ة، 
ذات  �سركات  با�ستثناء عدد حمدود من 
اخلا�ض  القطاعني  يف  متو�سط  حجم 
انتاجا"  ل��ي�����ض  ان��ت��اج��ه��ا  وامل��خ��ت��ل��ط، 

منطيا" اوتوماتيكيا".
الطاقات  حجم  ان  الفكيكي:  وا���س��اف 
الثاث  ل�سناعة  النتاجية  والمكانات 
النوعية  الناحية  العراقية من  اخل�سبي 
عن  جدا"  بعيد  وال��ك��م��ي��ة  وال�����س��ع��ري��ة 
حاليا"  اجل���اري  الطلب  بتيار  يفي  ان 
م�سادر  فهناك  امل�ستقبل  يف  واملتوقع 
وكثري  حجما"  ك��ب��ري  م��ت��ع��اظ��م  ط��ل��ب 

التعدد نوعا.
الث���اث على  ق���درة �سناعة  م��دى  وع��ن 
ال�ستجابة مل�سادر الطلب قال الفكيكي: 
ان م�����س��اري��ع ال���س��ك��ان اجل���دي���دة يف 
وتوقع  واحلكومي  اخلا�ض  القطاعني 
كما  �سكنية  وح��دة  مليون  نحو  ت�سييد 
مليون  رب��ع  مب��ع��دل  احل��ك��وم��ة  تخطط 
وح��دة  ف��ك��ل  �سنويا"،  �سكنية  وح���دة 
�سكنية حتتاج اىل اثاث خ�سبي، فكيف 
يف  العراقية  الثاث  �سناعة  �ست�سجيب 
وال�سعري  وال��ن��وع��ي  الكمي  و�سعها 

ال�سعيف؟
احتياجات  ه��ن��اك  الفكيكي:  وا���س��اف 
ال��ت��ج��دي��د وال��ت��ح��دي��ث وال���س��ت��ب��دال 
وذلك  واملكتبي،  املنزيل  احلايل  لالثاث 
كانت  وال�ستبدال  التجديد  حركة  ان 
ب�سبب  الت�سعينيات  �سني  طوال  خاملة 
النقدية  امل��دخ��الت  و���س��ع��ف  احل�����س��ار 
الول  الن�سف  ط��وال  ا�ستمرت  وكذلك 
اللفني، ومع  العقد الول من �سني  من 
الدخل  م�ستويات  امل�ستمر يف  التح�سن 
واملتوقعة  حاليا"  اجل���اري���ة  ال���ف���ردي 
والتجديد  التبديل  احتياجات  تتزايد 

املنازل  يف  املتقادم  لالثاث  والتحديث 
وال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري واخل���دم���ي وهو 
حاليا"  ي��ج��ري  اخل��ط��ى  حثيث  تو�سع 
فترز احلاجة ملزيد من الثاث اخل�سبي 
ان  وامل��ن��ازل،  املكاتب  لتاأثيث  النمطي 
اليوم  تقف  ال��ع��راق��ي��ة  الث���اث  �سناعة 
وامليكانيكية  الفنية  بامكاناتها  عاجزة 
والب�سرية واملالية املتهاوية عن ان تفي 

بهذا الطلب بنجاح كمًا ونوعًا و�سعرًا.
احتياجات  ولنن�سى  الفكيكي:  وتابع 
الزيجات اجلديدة لالثاث مبعدل �سنوي 
من 250 الف اىل 300 الف حالة زواج 
بحاجة  ترتبط  ارباعها  ثالثة  من  اكرث 
�سرير  ب��ني  خ�سبي  اث��اث  م��ن  قطع  اىل 
ودولب ومن�سدة وتوابعها او اكرث من 
ذلك فهناك احتياجات املعاهد واملدار�ض 
لالثاث  التاأ�سي�ض  جديدة  واجلامعات 
وغريها(  وكرا�سي  )رح��الت  اخل�سبي 
احتياجات  لل�سفوف والدارات وكذلك 
حاليا"  للموجود  وال�ستبدال  التجديد 
�ستواجه  فكيف  وامل��ت��ه��رئ،  امل��ت��ق��ادم 
ال�سناعة املحلية هذا التيار املتالطم من 

الطلب بو�سعها احلريف و�سبه احلريف 
واملايكروي املتوا�سع احلايل؟

يجدر التنويه اأن م�سكلة ومع�سلة تخلف 
�سناعة الثاث و�سعف امكاناتها الفنية 
والت�سويقية  واملالية  والتكنولوجية 
من�سوؤها  ب��ل  ال��ي��وم،  اب��ن��ة  لي�ست  ه��ي 
الذي  وال�سيا�سي  القت�سادي  املحيط 
ن�ساأت وعملت فيه يف عقود و�سيا�سات 
ال�ستينيات  ل�سني  املتخلفة  التنمية 
وهو  وال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات،  وال�سبعينيات 
على  ت�ساعد  تكن  مل  و�سيا�سات  حميط 
قد  ممار�سات  م��ن  مافيها  بكل  التطور 
كان ظاهرها �سيا�سات م�ساعدة وتنمية 
وباطنها تاأخر وتاآكل، بحيث ل ن�ستطيع 
حديثة  اث���اث  �سناعة  عندنا  ن��ق��ول  ان 
ماليزيا وتركيا  ما يف  اىل  ننظر  عندما 

وتايالند وال�سني وغريها.
واكد الفكيكي :ان تطور هذه ال�سناعة 
يف العراق يحتاج اىل حلول ثورية من 
من  او  فوق  من  ولي�ض  ال�سناعة  داخل 
العامل  دور  فهو  الدولة  دور  اما  حتت، 
ان  ك��م��ا  ف��ق��ط،   Catalyst امل�����س��اع��د 

يحققه  ال�����س��ن��اع��ة  ب���ه���ذه  ال��ن��ه��و���ض 
اج����راءات  او  جمركية  ر���س��وم  ف��ر���ض 
العاجزين  حمائية، فهذا الجراء �سالح 
يف  �سلبية  نتائج  وذوي  وامل��ت��واك��ل��ني 
املجال القت�سادي والجتماعي ف�سال" 

عن انه لن يوؤدي اىل نتيجة.

ماذا يقول اتحاد الصناعات؟
اثناء تنقلنا بني معامل النجارة مل ن�سمع 
ال�سناعات  لحتاد  دورًا  لنا  يذكر  احدًا 
بل  الث��اث،  و�سناعة  النجارة  دعم  يف 
اخذوا  املعامل  ا�سحاب  من  الكثري  ان 
الذي  الحت��اد  ه��ذا  ماهية  عن  ي�ساألون 
يخت�ض بدعمهم ! ما دفعنا للتوجه اىل 
نزار  العراقي  ال�سناعات  احتاد  رئي�ض 
الق�سية مرتبطة   ان  قال  الذي  الوائلي  
العراقي  الق��ت�����س��اد  م��ن��ه  ي��ع��اين  مب���ا 
امل�ستوردة   بال�سلع  �سلعي  اغ���راق  م��ن 
ال�سناعي  النتاج  انح�سار  مع  الرديئة 
كان  العراقي  واملنتج  اخلا�ض  للقطاع 

معروفًا بجودته .
امل�ساريع  اأغلب   اإن  الوائلي:  وا�ساف 

امتدت  التي  الظروف  ب�سبب   متوقفة 
منذ بداية احل�سار وحتى  الن وب�سبب 
ودعمه  اخلا�ض  القطاع  م�ساعدة  ع��دم 
ول��ك��ن امل�����س��األ��ة  جم��رد وع���ود  م��ن قبل 

امل�سوؤولني.
احت���اد  يف  ل��ك��ن��ن��ا   ال���وائ���ل���ي:  واردف 
ال�سناعات العراقي بعد ما قمنا به هذا 
ال�سناعية  للم�ساريع  برنامج  من  العام 
بيانات  ل��ق��اع��دة  ت��و���س��ل��ن��ا  ال��ع��راق��ي��ة 
خا�ض   اه��ت��م��ام  ل��ن��ا  وك�����ان   �سحيحة 

ب�سناعة الخ�ساب.
القت�سادي(  ل���)امل��دى  ال��وائ��ل��ي  واك���د 
القطاع  لتطوير  الحت���اد   برنامج   ان 
النهائية  مراحله   يف  الن  هو  اخلا�ض 
�سحة  الر�سمية  املوؤ�س�سة  تفهم  ان  بعد 
م�سروعنا من قبل جمل�ض الوزراء لدعم 
املتناهية  وحتى  املتو�سطة  امل�ساريع 

ال�سغر.
واأو����س���ح  ال��وائ��ل��ي ان ع��ق��ب��ات  تنفيذ 
ا�سبح  ان  ب��ع��د  زال�����ت  ق���د  امل�������س���روع 
مبالغ  ر�سد  مت  اذ  الدولة  من  التمويل 

للم�سرف ال�سناعي.
وذكر الوائلي :خ�س�ض �سمن امل�سروع 
دولر  م���ل���ي���ون    200 ي����ع����ادل  م��ب��ل��غ 
املكننة  وادخ����ال  ال��ك��ب��رية  للم�ساريع 
�ستكون  اذ  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  احل��دي��ث��ة 
على  تعتمد  التي  للم�ساريع  الول��وي��ة 

مواد اولوية حملية
واك���د ان امل�����س��اري��ع ال��ت��ي حت��ت��اج اىل 
ث��الث��ة ماليني  م��ل��ي��ون اىل  مت��وي��ل م��ن 

دولر �سملت يف التخ�سي�سات.
 

بغداد واالثاث
امل�ستوردة  املنتجات  لزال��ت  وق��ت  يف 
مديرالعالقا  �سكا  ال�سواق  على  تهيمن 
عدنان  ل���الث���اث  ب���غ���داد  م�����س��ن��ع  يف  ت 
رحيم يف ت�سريح �سحفي من قلة الدعم 
احلكومي مل�سنعه معلنا يف الوقت ذاته 
عن امكانية امل�سنع ت�سدير الثاث اىل 

بقية الدول.
يخت�ض  الذي  امل�سنع  ان   : رحيم  وقال 
املكتبي واملنزيل بجميع  بانتاج الثاث 
انواعه  تعتر املواد الولية امل�ستخدمة 
ومطابقة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��ا���س��ئ  ذات  ف��ي��ه 

للموا�سفات املناخية.
بع�ض  ع�����زوف  اىل  رح���ي���م   وا�����س����ار 
املنتجات  �سراء  عن  احلكومية  الدوائر 
الرديئة،  ال��ك��ف��اءات  ذات  امل�����س��ت��وردة 
باثاث  الداخلية  وزارة  وتابع:"جهزنا 
)4(مليارات  اىل  قيمته  ت�سل   مكتبي  
،ف�سال عن جتهيزعدد من  دينار عراقي 
والبنك  العقاري  وامل�سرف  ال���وزارات 

املركزي.
وعّر رحيم عن انتقاده خالل الت�سريح 
امل�ستوردة اىل  امل��واد  ك��رثة دخ��ول  من 
العراق ب�سورة ع�سوائية وقال ان ذلك 
،ف�سال عن  رقابة  يعود اىل عدم وجود 
خ�سخ�سة  ول  ال�سرائب  فر�ض  ع��دم 
ان  اي  ال�����س��وق   يف  امل��وج��ود  للمنتج 
هذا ال�سترياد عبارة عن  الوان و�سكل 

ولكنها ردئية اجلودة.
وط��ل��ب رح��ي��م م��ن احل��ك��وم��ة  ان تدعم 
م�سنع  :ان  ،قائاًل  العراقية  ال�سناعات 
العراق  يف  الوحيد  ه��و  ل��الث��اث  ب��غ��داد 
ولواأ�ستغل ب�سورة �سحيحة فمن املكن 
ان نقوم نحن بت�سدير الثاث اىل الدول 

الخرى على حد قوله.

تحقيقات

السبات الذي اصاب مهنة النجارة متعدد االسباب على حد قول النجار عادل جليل الذي بدا عليه 
الحزن وهو يقول: ان مشاكل هذه المهنة كثيرة تبدأ من مشاكل الطاقة الكهربائية وال تنتهي بطغيان 

االثاث المستورد وغياب دعم الدولة . واشار عادل الى ان المشاريع الناجحة كالنجارة في الدول 
المتقدمة كما نسمع تحصل على قروض من قبل المصارف اما نحن فال نمنح اية قروض والندعم من 
الدولة ونضطر لمواجهة كل مشاكل العمل بمفردنا من دون نقابة او هيئة او جهة نلجأ لها على حد 

قوله.
عدنان محمد قال: انا صاحب معمل نجارة عملي متوقف والسبب االساسي هو واقع الطاقة الكهربائية  

التي تعيق انجاز عملي.
واضاف  محمد: ان توقف العمل  في معامل  مشابهة لمعملي هو السبب الحقيقي للبطالة بين صفوف 

الشباب وان عودة المعامل للعمل من شأنها ان تقضي على البطالة.
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د. احمد ابريهي لـ )المدى االقتصادي(: العراق مازال غير 
مهيأ تماما لالنتفاع من آليات االقتصاد الحر والحاجة ملحة 
لقدرة وطنية عالية على االستثمار
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 حوار / المدى االقتصادي 
يف  وا�سحة  الهيكيلية  الختاللت  مازالت 
بعناوين  يزين  ال��ذي  القت�سادي  امل�سهد 
النتقالة  تكن  مل  وقت  يف  احل��ر،  القت�ساد 

وا�سحة املعامل.
البنك  حمافظ  ونائب  القت�سادي  اخلبري 
املركزي العراقي الدكتور احمد ابريهي يفكك 
لنا هذه التداعيات يف اطار احلوار املو�سع 

الذي اأجرته معه )املدى القت�سادي(:

العامة  العراقي  االقتصاد  مالمح  *ماهي 
السياسي  التغيير  من  اعــوام  سبعة  بعد 

واالقتصادي؟
على  يعتمد  الول  �سقني  من  ال�سوؤال  -ه��ذا 
وم�ستوى  ال��ع��راق��ي  القت�ساد  خ�سائ�ض 
تطوره مقارنة مع البلدان الخرى، خا�سة 
اىل  ينتمي  ك��ان  ال��ع��راق��ي  الق��ت�����س��اد  وان 
وانه  ال��دخ��ل.  متو�سطة  البلدان  جمموعة 
اع��ل��ى من  ك���ان مب�����س��ت��وى  ع���ام 1975  يف 
الفرد،  دخل  متو�سط  يف  اجلنوبية  كوريا 
الذي  ال�سق  ه��ذا  ال��رف��اه.  م�ستويات  ويف 
�سناعة،  زراع��ة،  النتاجية:  بالبنية  يتعلق 
توظيف  كيفية  خ��دم��ات،  وم��ق��ال��ع،  تعدين 
الجور،  العمل،  انتاجية  العاملة،  القوى 

وال�سعار. 
حترك  ال��ذي  القت�سادي  النظام  وال��ث��اين   
مقابل  يف  اخل��ا���س��ة،  امللكية  اعتماد  نحو 
امللكية العامة، وعلى اآلية ال�سوق بديال عن 
ونحو  التخطيط،  او  احلكومية  الوام���ر 
من  التام  والتحرر  اخل��ارج  على  النفتاح 

القيود. 
 بعد التغيريعام 2003، مبا�سرة، كان هناك 
القت�ساد  نظام  اىل  جذريًا  للتحول  اجت��اه 
احلر الذي يعتمد امللكية اخلا�سة واملبادرة 
النتائج  وك��ان��ت  ال�����س��وق.  واآل��ي��ة  اخلا�سة 
املن�ساآت  جتميد  ال��ت��ح��ول  ل��ه��ذا  امل��ب��ا���س��رة 
الق��ت�����س��ادي��ة ال���ع���ام���ة، وه����ي ن��ح��و 190 
الناحية  وم��ن  �سركات،  هيئة  على  من�ساأة 
ت�ستوعب  عامة،  مديرية  بدرجة  الداري���ة 
مبختلف  العاملة  القوى  من  كبرية  اع��دادا 
واملهارات.  واخل��رات  التعليم  م�ستويات 
نقلها اىل  انتظار  ابتداًء يف  التجميد  وكان 
نف�سه مل  الوقت  القطاع اخلا�ض، ولكن يف 
تكن التدابري كافية للخ�سخ�سة، ومل تتهياأ 
العدد  هذا  ل�ستقبال  العراقية  العمال  بيئة 
�سركات  اىل  مثاًل  وحتويلها  املن�ساآت  م��ن 
م�ساهمة. ويف الوقت نف�سه كان هناك عدد 
من ال�سيا�سيني يخ�سون من البلبلة لن هذه 
تدار  عندما  العامة  القت�سادية  املوؤ�س�سات 
وتعظيم  ال�سوق  اقت�ساد  مقايي�ض  ح�سب 
القوى  من  اع��داد  ت�سريح  يتم  قد  الأرب���اح، 
وت�ساف  لوظائفهم.  وخ�سرانهم  العاملة 
الجه��زة  منت�سبي  منها  اخرى  م�ساكل  اىل 
المنية ال�سابقة، فت�سبح امل�ساألة فوق قدرة 
بالعتبار  اآخذين  التحمل،  على  ال�سيا�سة 
دول  ومداخالت  المني،  الو�سع  تعقيدات 
اجلوار وا�ستمرار م�ساكل التدويل املوروثة 

من احل�سار. 
املن�ساآت  جت��م��ي��د  ح��ال��ة  ا���س��ت��م��رت  ل��ذل��ك 

القت�سادية العامة اىل يومنا هذا. 
والتحول الخر يف النظام القت�سادي متثل 
يف اعتماد حرية التجارة بالكامل مع اعلى 
درجات النفتاح املايل مبعنى حترير فعلي 
املدفوعات.  ميزان  يف  املال  راأ�ض  ل�سفقات 
اي ان الذي ح�سل جتاوز حترير العمليات 
اجلارية اىل حترير حركة راأ�ض املال من كل 
ي�ستثمر  ان  ي�ستطيع  العراقي  ف�سار  قيد. 
كما  تهريبًا  ذلك  يعد  ول  بلد  اي  يف  امواله 
هو  ب��ل  ال�سابقة  القوانني  يف  ي�سمى  ك��ان 
الوقت  ويف  اخل���ارج.  يف  ا�ستثمار  جم��رد 

مهياأ  ال��ع��راق��ي  الق��ت�����س��اد  ا���س��ب��ح  نف�سه 
مكان يف  اي  من  ام��وال  روؤو���ض  ل�ستقبال 
ومن  الت�سريعية،  الناحية  من  هذا  العامل. 
على  ال��ع��راق  ا�ستقبل  ق��د  الفعلية  الناحية 
مبقادير  اجنبيا  ا�ستثمارا  حم��دود  نطاق 
حلد  القت�سادية  احلياة  يف  اث��ر  لها  لي�ض 
الن. وحترير ال�سعار من كل قيد ومن كل 
احتمالت التدخل الداري، كما كان يح�سل 
�سابقا، واأي�سًا اتخذت اجراءات اخرى منها 
الذي �سمي  النفطية  زيادة ا�سعار املنتجات 

يف حينه ازالة الت�سوهات ال�سعرية.

صندوق  مع  المبرمة  االتفاقات  عن  *مــاذا 
دخل  لها  كان  هل  الدوليين،  والبنك  النقد 
والى  النفطية،  المنتجات  اسعار  زيادة  في 
االقتصاد  عجلة  دفع  في  ساهمت  مدى  أي 

الوطني؟
-قد جرت تهيئة لت�سحيح ا�سعار املنتجات 
النقد  ���س��ن��دوق  م��ع  الت��ف��اق  قبل  النفطية 
الدويل  والبنك  ال�سندوق،  ولكن  ال��دويل 
لالن�ساء والتعمري كانا حا�سرين يف العراق 
هو  وال�سندوق   .2003 ع��ام  التغيري  بعد 
امل�سارف  ق���ان���ون  م�����س��ودة  اق����رتح  ال����ذي 
وم�سودة قانون البنك املركزي و�سدرتا عن 
�سلطة الئتالف املوؤقتة فيما بعد. وروجت 
باجتاه  و�سغطت  املوؤقتة  الئتالف  �سلطة 

ت�سحيح ا�سعار املنتجات النفطية.
ومن جملة املبادئ املتعارف عليها يف نظام 
املناف�سة  ���س��روط  ت��وف��ري  احل��ر  الق��ت�����س��اد 
ال��ك��ام��ل��ة وال��ت�����س��رف الم��ث��ل يف امل����وارد 
تكون  ان  ي��ج��ب  وب��ال��ت��ايل  الق��ت�����س��ادي��ة. 
التكاليف حقيقية وال�سعار معرة عن تل���ك 
التكاليف. ومبا ان ا�سعار املنتجات النفطية 
يف  م�ستوياتها  من  بكثري  ادنى  العراق  يف 
وجود  راأي��ه��م،  بح�سب  يعني،  م��ا  ال��ع��امل. 
لن  القت�سادية  باملوارد  للت�سرف  ا�ساءة 
جميع املن�ساآت والوحدات القت�سادية التي 
تكون  النفطية  املنتجات  ت�ستخدم  �سوف 
تكاليفها غري حقيقية وبالتايل تتخذ قرارات 

اقت�ساديية ا�ستنادا اىل معلومات خاطئة.
الذين  ك��ان  املا�سي،  القرن  ثمانينات  ويف 
ين�سحون  اجل��دوى  درا�سات  على  يعملون 
انك  مبعنى  ح�سابيًا.  ال�سعار  بت�سحيح 
الك�سوفات  يف  وتظهر  ماليا  حتليال  جتري 
لكن  ال���س��ع��ار،  مبوجب  تدفع  التي  املبالغ 
ا�ستبدال  يقت�سي  الق��ت�����س��ادي  التحليل 
اداريًا  املحددة  ال�سعار  من  املنظومة  هذه 
مبداأ  وك����اأن  حقيقية.  ا���س��ع��ار  مب��ن��ظ��وم��ة 
ومن  بها  املتاجر  لل�سلع  الدولية  ال�سعار 
من  ال��ن��ف��ط��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  ا���س��ع��ار  جملتها 
للم�ساريع  القت�سادي  التحليل  ا�سا�سيات 
مع انه ل يوؤثر كثريا يف القرار القت�سادي 

احلكومي.
ومن جهة اخرى فاأن وفرة الطاقة ورخ�ض 
الن�سبية  القت�سادية  امليزة  هي  ا�سعارها 
املنتجات  ا�سعار  �سححت  فعندما  للعراق، 
الطاقة  تكاليف  ع��ل��ى  انعك�ست  النفطية 
امليزة  تلك  العراق  وفقد  مرتفعة  وا�سبحت 
الن�سبية دون تعوي�سها مبيزة  القت�سادية 
العمل  انتاجية  انخفا�ض  ان  بديلة.  اخرى 
الذي هو انعكا�ض للتخلف التقني والداري 
ينعك�ض يف تكاليف انتاج مرتفعة واظيفت 
ا�سعار  كانت  عندما  الطاقة.  تكاليف  اليها 
اقدرعلى  ال���ع���راق  ك���ان  منخف�سة  ال��ن��ف��ط 
اذ  الآن،  التناف�ض مع اخلارج مما هو عليه 
ي�ستطيع انتاج �سلع اكرث ب�سبب القدرة على 

الت�سويق املرتبطة بالتكاليف وال�سعار. 
وق���د ت��ع��اون ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل مع 
املديونية.  خ��ف�����ض  ب��رن��ام��ج  يف  ال���ع���راق 
يف  ال�سندوق  م��ع  ال��دخ��ول  تطلب  وال���ذي 

والنقدية،  املالية  ال�سيا�سات  حول  اتفاقات 
الأزم��ات  بعد  ملا  امل�ساعدة  اتفاقية  واأول��ه��ا 
نهاية عام 2004 وامل�سماة EPCA وعلى 
باري�ض  نادي  مع  العراق  تفاو�ض  اأ�سا�سها 
ذلك  وبعد  املديونية.  خف�ض  برنامج  وب��داأ 
الحتياطية  الت�سهيالت  اتفاقات  يف  دخ��ل 
SBA. وللبنك الدويل دور ا�ستهله بتقدير 
التغيري  بداية  مع  الأ�سا�سية  الحتياطيات 
هنا  فنية  م�����س��اع��دات  ت��ق��دمي  يف  وا���س��ت��م��ر 

وهناك حلد الآن. 
الدويل  النقد  �سندوق  �سغط  ا�ستمر  ولقد 
واأ�سعار  النفطية،  املنتجات  اأ�سعار  لرفع 
�سيولة  ل�ستثمار  م��ن��اف��ذ  وف��ت��ح  ال��ف��ائ��دة، 
اأي�سًا  واأل��ح  امل��رك��زي.  البنك  يف  امل�سارف 
على تخفي�ض �سعر �سرف الدولر تدريجيا 
حتى و�سل اىل م�ستواه الذي ا�ستقر عنده 
تفاقم  وب��ع��د  ل��ل��دولر.  دي��ن��ار  وه��و 1170 
اأ�سعار  وان��ه��ي��ار  ال��دول��ي��ة  املالي���ة  الأزم����ة 
الت�سخم،  م��وؤ���س��رات  وان��خ��ف��ا���ض  ال��ن��ف��ط، 
على  وانعك�ست  التفكري  اجتاهات  تغريت 

اإجراءات البنك املركزي.

يمتلك  عام 2003  بعد  العراق  كان  *وهل 
من  ينتقل  لكي  الــســوق  اقتصاد  مــيــزات 

االقتصاد المركزي؟
اىل  بحاجة  ك��ان  ب��ل  ف���ورا  لميتلكها  -ه��و 
برنامج لالنتقال ومل يزل، وان تبداأ متاأخرًا 
قطاع  اأن  الوقع  ويف  ت��ب��داأ.  ل  ان  من  خري 
لال�ستفادة  م��ه��ي��اأ  غ��ري  اخل��ا���ض،  الع��م��ال 
القت�ساد  نظام  يتيحها  التي  الفر�ض  من 
احلر، الذي يفرت�ض وجود ا�سحاب اعمال 
وام�����وال ق���ادري���ن ع��ل��ى ���س��ن��اع��ة امل��ب��ادرة 
وانتهاز الفر�سة ال�ستثمارية وحتويلها اىل 
م�ساريع. وبامكانهم تطوير قطاع ال�سركات 
العراق،  يف  الر�سملة  ن�سبة  لن  املتخلف. 
اىل  امل�ساهمة  ال�سركات  راأ�سمال  ن�سبة  اي 
الناجت املحلي الجمايل لغاية الن هي اقل 
من 3%. وهي اوطاأ ن�سبة ر�سملة يف العامل، 
فهذا معناه ان القت�ساد العراقي لي�ض مهياأ 
حلد الن لال�ستفادة من نظام القت�ساد احلر 

وعلينا ان نعمل الكثري بهذا الجتاه. 
وقد �سرحت يف اكرث من منا�سبة ملاذا حتتاج 
احلكومة مل�سعى جاد وم�سني لتطوير قطاع 
ال�سركات وذلك بالعمل التف�سيلي مع القطاع 
اخلا�ض، ومن ناحية اخرى فاأن قطاع املال 
للم�ساهمة يف نه�سة تقوم  مل يكن م�ستعدا 
امل�سارف  ق��درة  لن  اخلا�سة  املبادرة  على 
املطلوب،  امل�ستوى  دون  مازالت  اخلا�سة 
وهي ت�سكل 80% من مكونات ن�ساط �سوق 
قطاع  علما"ان  امل��ال��ي��ة  ل����الوراق  ال��ع��راق 
 %20 حجمه  يتجاوز  ل  اخلا�سة  امل�سارف 

من ن�ساط ال�سي��رفة يف العراق.

هيمنة  الى  السوق  مؤشرات  تشيًر  *ولكن 
القطاع المصرفي الخاص في تداوالت سوق 

االوراق المالية؟
-هذا ل يعني ان القطاع امل�سريف اخلا�ض 
ال�سركات  ق��ط��اع  لن  ول��ك��ن  وك��ب��ري،  ف��اع��ل 
القت�ساد  حجم  م��ع  يتنا�سب  ول  متخلف 
اىل  الن��ت��ق��ال  �سيا�سة  وحت��ت��اج  ال��ع��راق��ي، 
نظام القت�ساد احلراىل جهات يف احلكومة 
لديها احلما�ض وال�ستعداد للتحرك ل�سناعة 

قطاع �سركات كبري وخمتلف نوعيا".

الهيكلية  ــالالت  ــت االخ ماطبيعة  *اذن 
االقتصاد  منها  يعاني  الــتــي  والبنيوية 

العراقي؟
ال��ك��ث��ري ح���ول ���س��اآل��ة قطاعات  ق��ي��ل  -ل��ق��د 
التحويلية  ال�����س��ن��اع��ة  وخ��ا���س��ة  الن���ت���اج 
ي�ستند  ق��اع��دة  ت�سكل  ل  وان��ه��ا  وال���زراع���ة 

ان  ت�ستطيع  ول  عليها،  العراقي  القت�ساد 
ت�سغل ال ن�سبة حمدودة من القوى العاملة 
وم�ساهماتها يف الناجت املحلي ل تزيد عن 
وعي  حم��ل  احلقيقة  وه���ذه   .%6 اىل   %5
اجلميع، لكن الخطر منها القدرة املحدودة 
ال�ستثمار،  على  العراقي  لالقت�ساد  ج��دًا 
واأعني بذلك ال�ستثمار احلقيقي اأي تكوين 
ا�سول عينية لنتاج ال�سلع واخلدمات، لن 
القت�ساد العراقي يعجز عن تنفيذ امل�ساريع 
ال�ستثمارية للحكومة التي لتتجاوز %25 
من النفاق العام. ولهذا نقول انه ل يقوى 
ا�ستيعابًا  احلكومي  النفاق  ا�ستيعاب  على 
فعاًل ومثمرًا. وبالتايل ل ي�ستطيع ا�ستثمار 
مورد النفط لحداث تنمية وا�سحة. يجب 
ان منتلك القدرة على ال�ستثمار اي نتمكن 
على  والت�سييد  البناء  من  العراقيون  نحن 
ادارة  وا�ساليب  وبتقنيات  وا���س��ع  ن��ط��اق 
ذاتية  ت��ك��ون  ان  ي��ج��ب  وه����ذه  م��ت��ط��ورة، 
ومتتلك وطنيًا. لنك ل ت�ستطيع ان ت�ستورد 
كل �سيء، فال ت�ستطيع ان ت�ستورد الرادة 
واحلر�ض  والداري�����ة،  املهنية  وال��ن��زاه��ة 
التنظيمية واللتزام باملوا�سفات،  واملهارة 
ل ت�ستطيع ان ت�ستورد العالقة بني املهند�ض 
واملقاول، وهناك �سلع وخدمات ل ت�ستورد 
بال�ستطاعة  اليه  اأرم��ي  ما  هذا  بطبيعتها، 
والت�سييد  البن����اء  على  الوطنية  العراقية 
وغ���ري ذل���ك. ل ح��ظ م��ث��اًل ك��م ���س��رك��ة لدينا 
واحد.  ان  يف  مدر�سة  مئة  تنفيذ  بو�سعها 
لديهم  لي�ست  ال��ذي��ن  الف�����راد  امل��ق��اول��ون 
وادارية  وتقنية  ومالية  هند�سية  مرتكزات 
ل��دي��ه��م م��ع��دات كافية  وا���س��ح��ة، ول��ي�����س��ت 
ولنعرف حجم املالك الذي يعمل مبعيتهم، 
ولن���ع���رف ا���س��اًل ح��ت��ى ام��ك��ان��ي��ات��ه��م على 
امل�ساريع  بالتزاماتهم يتولون تنفيذ  الوفاء 

احلكومية.
ان  ب��د  ول  كبري  نفطي  بلد  ال��ع��راق  بينما 
ينه�ض، وننا�سد احلكومة ت�سكيل فرق عمل 
لتاأ�سي�ض �سركات كبرية يف البناء والت�سييد 

ح�سب القطاعات املختفة.

*ما السبيل الى ذلك بتقديركم؟ 
-اول �سئ ان نعيد هيكلة الدوائر امل�سوؤولة 
وذلك  احلكومة،  داخ��ل  امل�ساريع  ادارة  عن 
الكفوءة  ال�سركات  م��ن  قليل  ع��دد  ب��اجت��اه 
من  ب���دءًا  امل�����س��اري��ع  ادارة  ت�ستطيع  ال��ت��ي 
ادارة  اىل  الفنية  والدرا�سة  الولية  الفكرة 
اعداد الت�ساميم وحلد التقاول والتعاقد مع 
�سركة للتنفيذ، ثم ال�سراف على التنفيذ فيما 
ادارية  رقابة  وحدات  اىل  نحتاج  كما  بعد. 
ال�سركات.  ه���ذه  ع��ن  م�ستقلة  وهند�سية 
للبناء  ويف املقابل توؤ�س�ض �سركات عمالقة 

والت�سييد يف القطاع اخلا�ض كما �سلف.
فيح�سل التعاون بني �سركات ادارة امل�ساريع 
ن�ستحدثها  ال��ت��ي  وت��ل��ك  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  يف 
مع  بالندماج  ورمب��ا  اخلا�ض،  القطاع  يف 
ال��دول��ة تزاول  م��وج��ودة الن يف  وح���دات 
التنفيذ الفعلي او با�ستطاعتها ذلك، او حتى 
بال�سرتاك مع �سركات اجنبية. وبذلك تكون 
لدينا جهات كفوءة وقادرة يف القطاع العام 
لعداد امل�ساريع ومتابعة تنفيذها والرقابة 
عليها، وجهات يف القطاع اخلا�ض ميكن ان 
الكبرية  امل�ساريع  تنفيذ  مهام  اليهم  توكل 
وغريها  واخلدمات  التحتي  البناء  لتطوير 
يف الري والبزل وا�ست�سالح الرتبة وطرق 

املرور ال�سريع وال�سكك و�سواها. 

* ماذا عن الخطة التنموية الخمسية؟
-ال�����داء ال��ع��راق��ي حل���د ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة هو 
م�����س��رتي كبري.  ت��ن��ف��ق، ه��ي  ان احل��ك��وم��ة 
وتتحدث عن �سراء ولي�ض عن انتاج. فدائمًا 

جتدهم يقولون نريد هكذا عدد من املدار�ض 
اطوال  وكذا  امل�ست�سفيات،  من  عدد  وهكذا 

من الطرق.
م�����س��ك��ل��ة متويل،  ل��دي��ه  ل��ي�����س��ت  وال���ع���راق 
على  الوطنية  ال��ق��درة  يف  م�سكلته  وامن���ا 
الذي  التمويل  يف  ولي�ض  والجن��از  البناء 
ن�ستطيع  ل  ال�سراء  عقلية  عنه.  يتحدثون 
وحتى  متاأ�سلة  وهي  الآن،  حلد  جتاوزها 
عندما يتحدث امل�سوؤول باأنه �سوف ي�ستثمر 
لل�سوق  �سيتجه  انه  يق�سد  البنية  يف  كذا 
ويتفق مع مقاول وهذا املقاول يبني له او 
يذهب اىل تاجر ويقول له جهز يل الكميات 
اقت�سادية  ادارة  اىل  الفالنية. نحن نحتاج 
وهناك  والبناء  العر�ض  جانب  اىل  تتحول 
جهة  من  القت�ساد  اىل  تنظر  ان  بني  ف��رق 
اليه من جانب  النفاق وال�سراء وان تنظر 
العر�ض والنتاج والبناء الفعلي والت�سييد. 
العراقيون اجنازه  التحول مل ي�ستطع  هذا 
هذه  وحل��د   1972 �سنة  النفط  تاأميم  م��ن 
معرفية  عقبة  وج���ود  يعني  مم��ا  اللحظة، 
انطالقا  التفكري  ن�ستطيع  ل  اذ  ونف�سية 
نظام،  القت�ساد  وب��ان  العر�ض  جانب  من 
كل  ع��ن  م�س��وؤولة  ال��دول��ة  ت��ك��ون  وع��ن��دم��ا 
النظام فهي ل ت�ستطيع ان ت�سرتي اكرث مما 
ينتج ول ت�ستطيع ان متتلك اكرث مما يبنى. 
ان��ف��ق ب��ل ك��م اجن���ز. طبعًا  فلي�ض امل��ه��م ك��م 
اجنبية  �سركات  اىل  نتجه  اننا  �سيقولون 
بناء  وال�سراء.  النفاق  عقلية  بنف�ض  لكن 
اقت�ساد عراقي حديث ل يتحقق با�ستدعاء 
بالنيابة.  رفاه  بالنيابة،  تنمية  فهذه  �سركة 
ت��غ��ي��ري طريقة  ع��ل��ي��ن��ا  ب���ل  ي��ك��ون  وه����ذا ل 
القت�سادية،  احلقائق  واح���رتام  التفكري 
انتاج  جانب  طلب،  وجانب  عر�ض  جانب 

وجانب ا�ستهالك.
فالجانب ل ي�ستطيعون ان ي�سنعوا لك كل 
�سيء، جاءت الوليات املتحد ة عام 2003 
يابانية  معجزة  يحدثوا  ومل   2010 والن 
بنا  تتعلق  فامل�ساألة  املانية.  ول  العراق  يف 
وهو م�سرينا فما هو امل�ستقبل الذي نتمناه 
الن.  نتحرك  ان  علينا  واحفادنا  لبنائنا 
مقومات  تاأ�سي�ض  نحو  نتجه  ان  املطلوب 
متكاملة  �سليمة  اقت�سادية  حياة  م���زاولة 
اقت�ساد  ���س��راء  ن�ستطيع  ف��ال  وم��ت��ن��ام��ي��ة. 

عراقي من اخلارج. 

النفطية  التراخيص  جوالت  ان  ترى  *هل 
مثمرة ومجدية في المحصلة النهائية باتجاه 

تفعيل االقتصاد الوطني؟
قبل  الجنبية  ال�سركات  ظلمته  -ال��ع��راق 
كانت  التاأميم  قبل  ت�سور  ف��ع��ال.  التاأميم 
يكون  ان  على  حتر�ض  الجنبية  ال�سركات 
الن���ت���اج ال��ن��ف��ط��ي ل����دول ���س��غ��رية احلجم 
ال��ع��راق، لنها  ان��ت��اج  م��ن  اك��ر  يف املنطقة 
فهي  مكان  من  اك��رث  يف  وتعمل  احتكارية 
البلد  ه���ذا  يف  الن���ت���اج  ���س��ي��ا���س��ات  تن�سق 
اخ��رى.  ام��اك��ن  يف  الن��ت��اج  �سيا�سات  م��ع 
ولال�سف كان تن�سيقها يف كل املراحل على 
التي  ال��وح��ي��دة  وال��ف��رتة  ال��ع��راق.  ح�ساب 
متكن بها العراق من زيادة انتاجه هي من 
التي اقرتب  التاأميم حتى �سنة 1979،  بعد 
قبل  الي����راين  الن��ت��اج  م�ستوى  م��ن  فيها 
الثورة. وجتاوز البلدان الخرى ال�سغرية. 
و�سار العراق بعد ال�سعودية ولكنه انتك�ض 
فيما بعد ول نريد اعادة �سرد احداث ثالثة 
عقود معروفة للجميع. وح�سنًا فعلت وزارة 
النفط يف عقود الرتاخي�ض، لن هذه العقود 
التي دخلت بها لال�ستثمار هي عقود خدمة، 
على  تطلع  وعندما  للنفط  مالك  وال��ع��راق 
منخف�سة.  جتدها  للرميل  اخلدمة  اج��رة 
وحقيقة، يبني التحليل ان عائدات احلكومة 
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العراقية باحلد الدنى 95% من ايراد النفط 
وال� 5% تغطي تكاليف ال�ستثمار والت�سغيل 

واجور اخلدمة لل�سركات الجنبية.
كل  عن  يدفع  ان��ه  العراق  عليه  تعاقد  ال��ذي 
برميل مبلغا مقطوعا، ويبقى النفط عراقي. 
تكاليف  يتحمل  ان  ي�ستطيع  ل  املالك  لكن 
ال�سركات  تدفعها  �سوف  لذلك  ال�ستثمار 
فائدة،  ب��دون  بعد  فيما  وت�ستوفيها  ابتداء 
يتحملها  الطبيعي،  من  الت�سغيل،  وتكاليف 
ائتالفات  هي  اخلدمة  �سركات  دائمًا.  املالك 
وت���وج���د ���س��رك��ة ع��راق��ي��ة ���س��ري��ك��ة يف كل 
تدفع  �سوف  العراقية  واحلكومة  ائتالف، 

اجرة اخلدمة لهذا الئتالف.
ويف تقديري فاأن العراق قد وافق اىل اف�سل 
�سيغ التعاقد مع م�ستثمر اجنبي يف جمال 
هذا  من  الجنبية  ال�سركة  وح�سة  النفط، 
قبل  �سابقا  منخف�سة.  يتحقق  الذي  اليراد 
باجتاه  ت�سغط  ال�سركات  كانت   2009 عام 
عقود  ولي�ست  النتاج  يف  امل�ساركة  عقود 
اخلدمة. ويف ظل عقود امل�ساركة يف النتاج 
تكون الهيمنة لل�سركات اكر وت�ستطيع ان 
ك�سوفاتها  يف  الح��ت��ي��اط��ي  ب��ي��ان��ات  ت��ذك��ر 
املالية لتعزيز ا�سهمها يف ال�سوق، ولكن يف 
النفط  لن  ذل��ك.  ت�ستطيع  ل  اخلدمة  عقود 
يف  امل�ساركة  عقود  قاوم  والعراق  لها  لي�ض 
ال�سركات  باأن  ا�سهد  النتاج، وانا �سخ�سيًا 
وتروي�سه  ال��ع��راق  لجبار  كثريًا  �سغطت 
اأي�سًا  وح��ك��وم��ات  امل�ساركة  ع��ق��ود  لقبول 
ان  وا�ستطاع  قاوم  العراق  ولكن  �سغطت، 
التعاقدية  ال�سيغة  اىل  الو�سول  ينجح يف 
النتاج  لزيادة  العراق يحتاج  فهل  املوفقة. 
رمبا  ولكن  يحتاج  هو  بالتاأكيد  النفطي؟ 
اخلام  النفط  انتاج  �سيزداد  فعاًل  هل  تقول 
يوميًا،  برميل  مليون  يزيد على 11  ما  اىل 
واجل��واب اذا حتقق 75% من ذلك او حتى 
ان  املهم  كثري.  فهو   2017 ع��ام  قبل   %50
برميل  مليون  ون�سف  اربعة  عقبة  جنتاز 
لوزارة  القريب  الهدف  هو  هذا  اليوم.  يف 
الهدف  هذا  اجتياز  ا�ستطعنا  واذا  النفط، 
القريب اعلم يااأخي ان القيد املايل للتمويل 
عن  �سيلغى  الجنبية  العملة  قيد  وك��ذل��ك 
القت�ساد العراقي بالكامل، وي�سبح العراق 
الذي  القت�سادي  امل�سار  اختيار  يف  ح��را 
العملة  جهة  ومن  املالية  الناحية  من  يريد 

الجنبية.

تحفظات  الخبراء  بعض  أبــدى  ذلك  *ومــع 
يعارض  الزال  ومنهم  مالحظات  ولديهم 

السياسة النفطية؟ 
-ن��ع��م ال��ن��ف��ط اخل����ام ق��ط��اع رئ��ي�����س��ي يف 
بد  ول  العامل،  يف  كبرية  واأهميته  العراق 
والعرتا�سات  املالحظات  تلك  مناق�سة  من 
اآخر، ولكن  والتعامل معها، رمبا يف حوار 
لال�ستيعاب �سمن  قابلة  اأرى،  كما  جميعها، 

الرنامج احلايل وهو مرن وموفق. 

*ما مدى التالزم والتنسيق بين السياستين 
المالية والنقدية؟

-يعتمد العراق يف متويل النفاق احلكومي 
على مورد النفط، ويف �سنة حديثة مل ت�سل 
ترليون  اىل  املحلية  ال�����س��رائ��ب  جم��م��وع 
احلكومة  انفاق  ان  عمليا  يعني  مما  دينار، 
يعتمد بالكامل على عملة اجنبية ولي�ض على 
دينار عراقي. وهذا ي�سمى بالهيمنة النفطية 
على النظام املايل والتي تتحول باملقابل اىل 
ومن  النقدية.  العمليات  على  نفطية  هيمنة 
بالدينار  تنفق  ان  تريد  احلكومة  ف��اأن  هنا 
اىل  الج��ن��ب��ي��ة  بالعملة  وت���اأت���ي  ال��ع��راق��ي 
للحكومة  ويدفع  لي�سرتيها  املركزي  البنك 
املركزي رف�ض  البنك  ي�ستطيع  فال  بالدينار 
مايعر�ض عليه من عملة اجنبية وذلك بحكم 

والنقدي.  امل���ايل  ال��ن��ظ��ام  يف  م�سوؤوليته 
اخلا�ض  للقطاع  يبيع  التالية  واخل��ط��وة 
ح�سب طلبه من العملة الجنبية بدون قيود 
وذلك بحكم وفرتها من امل�سدر النفطي. فهو 
يدمي عر�ض تام املرونة من العملة الجنبية 

ح�سب �سعر ال�سرف املعلن. 
ف����اأذن ه��و ي�����س��رتي ال��ع��م��ل��ة الج��ن��ب��ي��ة من 
للقطاع  منها  ق�سما  ويبيع  املالية  وزارة 
ي�سيفها  ف�سلة  منها  تبقى  و�سوف  اخلا�ض 
ل  اخل��ا���ض  القطاع  لن  احتياطياته.  اإىل 
الجنبية من  العملة  كل  ا�ستيعاب  ي�ستطيع 
احتياطيات  وا�سحا"ان  وا�سبح  البنك. 
تكونت  الجنبية  العملة  من  املركزي  البنك 
ي�سدرها  حملية  عملة  مقابل  يف  بال�سراء 
البنك املركزي وهكذا تكونت كتلة ال�سيولة 
الدولية  الحتياطات  ق��راءة  ميكن  املحلية. 
املحلية  ال�سيولة  اي  الخ���ر  اجل��ان��ب  م��ن 
الذي  الثاين  وجهها  من  املحلية  وال�سيولة 
اق�سد  ما  وه��ذا  الدولية.  الحتياطات  هو 
العمليات  على  املالية  النفطية  الهيمنة  به 
ال��ن��ق��دي��ة، ف��اأ���س��ب��ح��ت اح��ت��ي��اط��ي��ات��ه ناجتا 
القطاع  ط��ل��ب  ه��م��ا  ع��ام��ل��ني  لفعل  عر�سيا 
العملة  م���ن  احل��ك��وم��ة  وع���ر����ض  اخل���ا����ض 

الجنبية.

من  للحد  اجراءات  يتخذ  المركزي  *البنك 
ظاهرة التضخم، والحكومة بالمقابل لديها 
سياسة توسعية انفاقية، ماتعليقكم حول 

هذه الجدلية؟
لال�سباب  ي�ستطيع  ل  امل��رك��زي  -ال��ب��ن��ك 
يريد،  كما  النقد  عر�ض  ادارة  اآنفا  املبينة 
لن عر�ض النقد هو الوجه الخر لتكوين 
النقودية  املدر�سة  وح�سب  الحتياطيات. 
وكل  مكان  كل  يف  نقدية  ظاهرة  الت�سخم 
النقود  زمان وهي ت�ستن�سخ معادلة كمية 
باأنه  الت�سخم  تفهم  ال��ت��ي  الكال�سيكية 
كميات  تطاردها  ال�سلع  من  قليلة  كميات 
ي��وؤدي  مم��ا  با�ستمرار  ال��ن��ق��ود  م��ن  اك��ر 
فاأن  املدر�سة  ه��ذه  فبح�سب  ت�سخم.  اىل 
امل�����س��ت��وى ال��ع��ام ل��ال���س��ع��ار حت���دده كمية 
البنك  ك��ان  ف��اإذا  ال�سيولة،  مبعنى  النقود 
بال�سيولة  التحكم  ي�ستطيع  ل  امل��رك��زي 
ال�سعار،  على  ي�سيطر  ان  ي�ستطيع  ف��ال 
العملة  �سراء  عن  ميتنع  ان  ي�ستطيع  هل 
الج��ن��ب��ي��ة م��ن احل��ك��وم��ة وي��ق��ول ل��ه��م ل 
عندما  لأين  النقد  كتلة  تو�سيع  ا�ستطيع 
ا�سرتي منكم العملة الجنبية �سوف ادفع 
وتزيد  تنفقونه  �سوف  الذي  بالدينار  لكم 
للقطاع  يبيع  ان  ي�ستطيع  هل  ال�سيولة. 
كتلة  ي�سحب  كي  يريد  مما  اكرث  اخلا�ض 

نقدية اكر، طبعا ل. 
الفائدة،  �سعر  ا���س��ت��خ��دام  ح���اول  ال��ب��ن��ك 
الفائدة  والن دعنا ننظر يف فاعلية �سعر 
خف�ض  اىل  الفائدة  �سعر  رفع  ي��وؤدي  وكم 
لذلك.  تبعا  الكلي  الطلب  الئتمان وتقليل 
النفاق  م��ن  اجل����زء  ذل���ك  ان��خ��ف��ا���ض  اأي 
ا�ستهالكيا  ك��ان  اإن  الئتمان  ميوله  ال��ذي 
عام  لغاية  الئتمان  ك��ان  ا�ستثماريا.  اأو 
2008 اقل من اربعة ترليون دينار واىل 
حد بداية عام 2009 عندما انتهت املوجة 
الت�سخم ينخف�ض  الت�سخمية وبداأ معدل 
ترليون  الرب��ع��ة  فهذه  ك��ب��ريًا.  انخفا�سًا 

 %30 او   %20 بن�سبة  زادت  اذا  دي��ن��ار 
انخف�ست بحدود  او  الفائدة  �سعر  بتاأثري 
يف  �سيئا.  تفعل  ول  �سغرية  ه��ي   %40
املالية  وزارة  �سيا�سة  دفعت   2009 �سنة 
على  قرو�ض  لتقدمي  احلكومية  امل�سارف 
من  الئتمان  اأثرها  على  قفز  وا�سع  نطاق 
اربعة ترليون اىل ع�سرة ترليون يف �سنة 
واح��دة، ومل يوؤد ذلك اىل �سيء خطري ما 
يفيد باأن التوجيه الإداري كان ابلغ بكثري 
من اأدوات ال�سيا�سة النقدية حتى يف هذا 
اجلزء ال�سغري من م�سادر متويل الطلب 
الدين  وادوات  الئتمان  حجم  ان  الكلي. 
ن�سبيًا  �سئيلة  زال��ت  ل  بفائدة  املرتبطة 
بخف�ض  عليها  التاأثري  حماولة  ان  بحيث 
اثار  اىل  ت��وؤدي  ل  الفائدة  ا�سعار  رفع  او 
بامل�ستوى  تنعك�ض  كبرية  كلية  اقت�سادية 

العام لال�سعار على نحو ملمو�ض.

المصرفية  المنظومة  أداء  تــرى  *كيف 
بشقيها العام والخاص؟

امل�سارف  ان  ع���ن  ت��ت��ح��دث  -ال��ب��ي��ان��ات 
الودائع  ائتمان ن�سبة اىل  اخلا�سة قدمت 
اق����ل مم���ا قدمته  ت�����س��رف��ه��ا  ال���ت���ي حت���ت 
يتجاوز  ف��ال  بكثري  احلكومية  امل�سارف 
الئ��ت��م��ان امل��ق��دم م��ن امل�����س��ارف اخلا�سة 
بينما  بحوزتها،  التي  ال��ودائ��ع  من   %50
تقدم  ان  ا�ستطاعت  احلكومية  امل�سارف 
اكرث والقطاع امل�سريف احلكومي لزالت 
القطاع  م�سارف  من  بكثري  اك��ر  ن�سبته 
ت�����س��ت��ط��ع حل���د الن  ال���ت���ي مل  اخل���ا����ض، 
اجتذاب الودائع الكافية ول زالت الن�سبة 
القطاع  ي��ج��ت��ذب��ه��ا  ال���ودائ���ع  م���ن  الك����ر 
م�سكلة  ول��دي��ن��ا  احل��ك��وم��ي.  امل�����س��ريف 
اخرى ان القطاع اخلا�ض يواجه خماطر 
ت�سغيلية  خماطر  ويواجه  كبرية  ائتمان 
وت�ساعد  تعالج  موؤ�س�سات  ويريد  كبرية 

والتخفيف  امل��خ��اط��ر  ه���ذه  م��واج��ه��ة  يف 
�سركات  ت��ك��ون  اأن  يفرت�ض  وال��ت��ي  منها 

متخ�س�سة يف �سراء و�سمان الديون.
واإذا حتققت زيادة روؤو�ض اموال امل�سارف 
ترفع  �سوف  املركزي،  البنك  قررها  التي 
تقدمي  على  اخلا�سة  امل�سارف  ق��درة  من 
وذلك  دينار  ترليون   70 يتجاوز  ائتمان 
ل  ولكن  امل��ال،  راأ���ض  كفاية  معيار  ح�سب 
ت�ستطيع امل�سارف تقدمي ن�سف هذا املبلغ 
لديها  لي�ست  كافية  ودائ��ع  اىل  حتتاج  اذ 
ون�سف  الربعة  تتجاوز  ل  ودائعها  وكل 
جمموع  بلغ  بينما  حاليا  دي��ن��ار  ترليون 
الودائع اخلا�سة يف امل�سارف احلكومية 
ت�ستطي���ع  الن  فلحد  دينار،  ترليون   9.5

امل�سارف احلكومية ا�ستقطاب اجلمهور.

المصارف  ازاء  ثقة  ازمـــة  تــوجــد  ــل  *ه
الخاصة؟

احلكومة  ان  يعتقدون  النا�ض  لن  -رمب��ا 
�سامنة لودائعهم يف امل�سارف احلكومية، 
تقدمي  ي�ستطيع  ل  اخلا�ض  القطاع  بينما 
هكذا �سمان، البنك املركزي حاول معاجلة 
ايجاد نظام  بالتحرك نحو  املو�سوع  هذا 
للتاأمني على الودائع وهو حتت الت�سريع. 

*وماذا عن الودائع الحكومية؟
المثلة  م���ن  ي��ع��ت��ر  ال����ذي  م��ث��ل  ب��ل��د  يف 
امل��رج��ع��ي��ة ل��ن��ظ��ام-الق��ت�����س��اد احل����ر ل 
البنك  خارج  للحكومة  واحد  فل�ض  يوجد 
احلكومية  ال��ت��دف��ق��ات  فجميع  امل��رك��زي، 
فرن�سا.  بنك  من  تدار  واخلارجة  الداخلة 
فقط توجد فقرة تتعلق برواتب املتقاعدين 
التي اخرجت من البنك املركزي وو�سعت 
يف ب��ن��ك الدخ�����ار احل��ك��وم��ي. وه��ن��ا من 
ال�سروري الإ�سارة اإىل اللتبا�ض يف فهم 
معناه  لي�ض  ال��ذي  احل��ر  القت�ساد  نظام 

عدم وجود �سيطرة مركزية يف ادارة املال 
والالمركزية.  الفدرالية  مع  حتى  العام 
فيدرالية  وح��ت��ى  مركزية  ل  دول  ت��وج��د 
لدارة  مركزي  موحد  نظام  يوجد  ولكن 
ان  ليعني  وه���ذا  ال��ع��ام��ة.  امل��ال��ي��ة  نقدية 
القاليم  م�ستوى  على  املالية  ال��ق��رارات 
توجد  ب��ل  امل��رك��ز  يف  تتخذ  واملحافظات 
الم���وال  ه��ذه  ح��رك��ة  على  كلية  �سيطرة 
ال��ع��ام��ة ت����دار م���ن م��ك��ان واح����د حم���وره 
وحتى  للخزانة.  الواحد  احل�ساب  نظام 
جزء  لديها  المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
ب�سيط من جمموع اموال اخلزانة يدار من 
قبل امل�سارف التجارية، لكن اجلزء الكر 
الفدرايل  الحتياطي  نظام  قبل  من  ي��دار 
وه���و ال��ب��ن��ك امل���رك���زي وف�����س��اًل ع��ن ذلك 
للخزانة  املوحد  احل�ساب  ماي�سمى  لديها 
ومقا�سة  ت�سويات  عملية  جتري  ويوميًا 
احل�ساب  وه���ذا  احل�����س��اب��ات  جميع  ب��ني 
ال�سويد جتري هذه  املركزي. ولحظ يف 
املقا�سة ثالث مرات يف اليوم الواحد، اي 
وتن�سى  املبالغ  تو�سع  ان  حالة  توجد  ل 
وان  الدنانري.  برتليونات  كبرية  واملبالغ 
بي���ن  واخلل����ط  ال�سحي���ح  الفهم  ع��دم 
 Cash( املوازنة  نقدي���ة  ادارة  مركزية 
وال�سالحيات   .)Management
الدارية وا�سح لدينا، كذلك عدم الكرتاث 

بالبعد امل�سريف للموازنة العامة.
امل�سارف  ان  بحيث  التبا�ض  ح�سل  لقد   
كانت غا�سبة ومنزعجة وت�سعر  اخلا�سة 
ت�ستلم  مل  لنها  بها  احل��ق  ال��ذي  باحليف 
ح�سة كبرية من الودائع احلكومية. فلي�ض 
بالودائع  امل�����س��ارف  اغ���راق  املقبول  م��ن 
احلكومة  اح��ت��اج��ت  واذا  احل��ك��وم��ي��ة، 
امل�سارف التجارية يف مثل و�سع العراق 
املركزي،  البنك  ف��روع  كفاية  ع��دم  ب�سبب 
جميع  على  الودائع  توزيع  يعني  ل  فهذا 
ت�ستخدم  م��ث��ال  ن��ي��وزي��الن��دا  امل�����س��ارف، 
م�����س��رف��ا جت��اري��ا واح����دا ف��ق��ط. م��ن قال 
تكون  ان  يجب  احلكومية  ال��ودائ��ع  ان 
التجارية،  امل�سارف  يف  كبرية  مبقادير 
تكون  ان  حتر�ض  ال��ع��امل  دول  ك��ل  ا���س��اًل 
هذه الودائع باحلد الدنى مع الت�سويات 
احل�ساب  اإىل  الأر�سدة  وحتويل  اليومية 
عمل  يعرقل  اأي�سًا  الو�سع  وهذا  املوحد. 
اخلا�سة  ال���ودائ���ع  لن  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك 
يحددها من جهة الدخار ومن جهة اخرى 
بعوامل  حمكومة  اذن  فهي  الفائدة  �سعر 
فالبنك  تتطور،  كيف  ونعرف  اقت�سادية 
اجلزء  هذا  مع  التفاعل  ي�ستطيع  املركزي 
م��ن ال��ودائ��ع ورمب��ا يف ي��وم م��ا يكت�سف 
مع  يفعل  م��اذا  ولكن  للتاأثريعليها،  ط��رق 
اجلزء الخر الذي هو الودائع احلكومية 
امل�سكالت  اإداري. هذه  قرار  التي يحركها 
كنت امتنى ان القت�ساديني يركزون عليها 
ولكن مع ال�سف ال�سديد، على �سبيل املثال 
النقدية  ال�سيا�سة  يناق�سون  ب��دوؤا  عندما 
املركزي  البنك  فعل  ومل��اذا  الفائدة  و�سعر 
يف  اأ�سال  يتاأملوا  مل  ذاك  يفعل  ومل  ه��ذا 
للقطاع اخلا�ض يف  املقدم  الئتمان  حجم 

العراق، والذي هو �سئيل جدًا. 
احتياطيات  عن  كثريًا  حتدثوا  ذلك  وقبل 
للحظة  ولو  يقفوا  مل  وهم  املركزي  البنك 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة ال���ت���ي ت��ك��ون��ت ب��ه��ا تلك 
بالعملة  ه��ي ودي��ع��ة  الح��ت��ي��اط��ات وه���ل 
يف  احلكومة  و�سعتها  الجنبية  للعملة 
البنك املركزي  ام ا�سرتاها  البنك املركزي 
ال�سبيلني  بني  كبري  فرق  ويوجد  بدنانري 
يف ت��ك��وي��ن الح��ت��ي��اط��ي��ات. ن��ح��ت��اج اىل 
�سارمة  م��ه��ن��ي��ة  اىل  ون���ح���ت���اج  حت��ل��ي��ل 
وبناء  ال��ن��ه��و���ض  يف  ال���ع���راق  مل�����س��اع��دة 

اقت�ساد اف�سل.

العراق ليست لديه مشكلة تمويل، وانما مشكلته في القدرة الوطنية على البناء واالنجاز وليس في التمويل الذي 
يتحدثون عنه. عقلية الشراء ال نستطيع تجاوزها لحد اآلن، وهي متأصلة وحتى عندما يتحدث المسؤول بأنه 
سوف يستثمر كذا في االبنية يقصد انه سيتجه للسوق ويتفق مع مقاول وهذا المقاول يبني له او يذهب الى 
تاجر ويقول له جهز لي الكميات الفالنية.
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حسين الحمداني
منذ التغيري الذي ح�سل يف العراق بعد 
ني�سان 2003 وحتى يومنا هذا جند اأن 
العراق  ب��ني  التجارية  ال��ت��ب��ادلت  حجم 
ويرجع  ج��دا،  �سعيفة  العربية  وال���دول 
هذا لأ�سباب عديدة يف مقدمتها اإن مفهوم 
العربية  ال��دول  يف  والت�سدير  التجارة 
واأبعادها  بال�سيا�سة  يرتبط  م��ا  دائ��م��ا 
على  �سلبيا  ينعك�ض  وه��ذا  وتداعياتها 
اأما  البلدان،  لهذه  القت�سادي  الو�سع 
انفتاح  ه��و  الأه���م  وه��و  الآخ���ر  ال�سبب 
العاملية  الأ�سواق  على  العراقي  ال�سوق 
وخ��ا���س��ة الأوروب���ي���ة والآ���س��ي��وي��ة ويف 
وال�سينية  الإيرانية  الب�سائع  مقدمتها 
العراقية  الأ���س��واق  م��الأت  والتي  املن�ساأ 
لإي��ران  بالن�سبة  تنقلها  �سهولة  ب�سبب 
ومنافذ  طويلة  برية  ح��دودًا  متتلك  التي 
و�سمال  وو���س��ط  ج��ن��وب  يف  ح���دودي���ة 
العراق وهذه النقطة ا�ستغلت ب�سكل جيد 
من قبل اجلانب الإيراين كجهة م�سدرة 
ال��ع��راق��ي��ني كجهة  ال��ت��ج��ار  وجم��م��وع��ة 
كلفة  م��ن  بالتاأكيد  يقلل  مم��ا  م�ستوردة 
النقل وثمن الب�ساعة، حتى و�سل حجم 

اأكرث  اإىل  البلد  التجاري مع هذا  التبادل 
من 7 مليارات دولر �سنويا فيما انخف�ض 
اإىل  العربية  ال��دول  من  ال�سترياد  حجم 
اأقل من مليار دولر �سنويا، بعد اأن و�سل 
ملياري  م��ن  اأك���رث  اإىل   2003 ع��ام  قبل 
دولر مبوجب مذكرة التفاهم التي وقعها 
والتي  املتحدة  الأمم  مع  اآن��ذاك  العراق 
عرفت باتفاقية النفط مقابل الغداء حيث 
يف  التموينية  البطاقة  م��ف��ردات  �سكلت 
اأهمها  عربية  منا�سئ  من  ب�سائع  وقتها 
فاإن  قلنا  وكما  والأردن  و�سوريا  م�سر 
ارتفاع  وكذلك  ال�سيا�سية  اأ�سبابة  لهذا 
بحكم  ال��دول  ه��ذه  من  ال�سترياد  تكلفة 
تزيد  التي  والكمارك  ال�سرائب  قوانني 
من ثمن الب�ساعة وحرية تنقل الب�سائع 
وهذه  الكمركية،  للر�سوم  وخ�سوعها 
جممل  على  عامة  ب�سورة  اأث��رت  عوامل 
العربية  ال����دول  م��ن  ال��ت�����س��دي��ر  ح���الت 

للخارج اأو يف ما بينها.
البحث  ه��و  ال�����س��اأن  ه��ذا  يف  يهمنا  وم��ا 
التجاري  ب��ال��ت��ب��ادل  الرت��ق��اء  �سبل  ع��ن 
ب��ني ال��ع��راق وال����دول ال��ع��رب��ي��ة خا�سة 
وزير  و�سفها  كما  العراقية  ال�سوق  ان 

التجارة وكالة �سفاء الدين ال�سايف باأنها 
اخلريطة  اإن  كما  وواع���دة  كبرية  �سوق 
ال�ستثمارية العراقية يف جميع املجالت 
املختلفة ومنها البنى التحتية تعد جاذبة 
ال�سركات  متكن  بحيث  للم�ستثمرين، 

العربية من اإيجاد فر�ض عمل كبرية.
وهذا يعني يف ما يعنيه ر�سالة وا�سحة 
لال�ستثمار  العربية  لل�سركات  و�سريحة 
يف ال��ع��راق م��ن ج��ه��ة وم���ن ج��ه��ة ثانية 
البلد  اإعمار  اإع��ادة  يف  الفعالة  امل�ساهمة 
امل�ساريع  من  ج��دا  كبري  ع��دد  تنفيذ  عر 
ال���ت���ي م����ن ����س���اأن���ه���ا ت��ن��م��ي��ة ال���ع���الق���ات 
العراق  ب��ني  وال��ت��ج��اري��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
اأ�سرنا  كما  �سهد  ال��ذي  العربي  وحميطه 
حالة ركود كبري يف هذا امل�سمار منذ عام 

2003 وحتى يومنا هذا.
هنالك  اأّن  هو  نالحظه  اأن  ميكن  وال��ذي 
ت�سابقًا كبريًا بني ال�سركات الأجنبية"غري 
ا�ستثمارية  فر�ض  عن  العربية"للبحث 
مقدمتها  يف  متعددة  ميادين  يف  كبرية 
ب�سكل  �ساهمت  التي  النفطية  ال�سركات 
كبري جدا يف العرو�ض ال�ستثمارية التي 
املا�سي  العام  يف  النفط  وزارة  قدمتها 

ال�سركات  ه��ذه  بني  كبري  تناف�ض  و�سط 
العربية  ل��ل�����س��رك��ات  وا����س���ح  وغ���ي���اب 
بالتاأكيد  يعك�ض  مما  اأموالها  وروؤو����ض 
حالة من احلذر واملخاوف ما زالت تالزم 
تعامالته  العربي يف  القت�سادي  النظام 
العراق، بينما جند هذا احلذر غائبًا  مع 
خارج  العربية  ال���س��ت��ث��م��ارات  يف  ج��دا 
مبليارات  تقدر  وال��ت��ي  العربي  ال��وط��ن 
واأمريكا  اأوروب��ا  يف  خا�سة  ال���دولرات 
واهتزازات  القت�سادية  التحديات  رغم 
ال�سنتني  يف  اأثرت  التي  العاملية  ال�سوق 
الأخريتني على هذه ال�ستثمارات خا�سة 

يف جمال �سوق العقارات.
القت�سادية  ال�سراكة  اأن  جن��د  هنا  م��ن 
م����ا ب����ني ال����ع����راق واأ����س���ق���ائ���ه ال���ع���رب 
اأولها:  عديدة  ن��واح  من  ج��دا  �سرورية 
الناحية  م��ن  ذات���ه  بحد  ال�سراكة  م��ب��داأ 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال������ذي م���ن امل��م��ك��ن اأن 
ي��ك��ون ال���س��ت��ق��رار ه��دف��ا جلميع ال��دول 
اقت�سادية  م�سالح  هنالك  طاملا  العربية 
الق�ساء  ه��و  ال��ث��اين  اجل��ان��ب  م�سرتكة، 
اليد  وامت�سا�ض  البطالة  ظ��اه��رة  على 
حيوية  م�ساريع  يف  وت�سغيلها  العاملة 

ومهمة، اأما اجلانب الثالث فهو م�ساهمة 
العراق  يف  العربية  الأم����وال  روؤو�����ض 
القت�سادية  ال���س��ط��راب��ات  ع��ن  ب��ع��ي��دًا 
يف  ا�ستثمارها  عملية  يف  عانتها  التي 
الكثري  تعر�ست  حيث  واأمريكا  اأوروب��ا 
مرتاكمة  ودي���ون  ف��ادح��ة  خل�سائر  منها 
ق�سمت الكثري من ال�سركات والتحالفات 

القت�سادية العربية.
الب�سائع  لظهور  الأك��ر  الفر�سة  ولعل 
ال�سهر  يف  متوفرة  العربية  وال�سركات 
القادم عر م�ساركتها الفعالة يف معر�ض 
الذي ميثل  املعر�ض  ال��دويل، هذا  بغداد 
واجهة اقت�سادية مهمة لي�ض للعراق فقط 
بل لعموم ال�سركات يف العامل باأ�سره ملا 
مفتوحة  �سوق  م��ن  الآن  ال��ع��راق  ميثله 
هذا  �ساأن  وم��ن  قادمة،  عديدة  ل�سنوات 
توفري اأجواء النجاح لعمل هذه ال�سركات 
ا�ستيعاب  على  ق��ادرة  خ�سبة  اأر���ض  يف 
ال�سناعات  جم��الت  يف  منها  كبري  ع��دد 
اخلفيفة والثقيلة واللكرتونيات وبناء 
البنى  من  وغريها  واجل�سور  املطارات 
التحتية التي يحتاجها العراق الآن ويف 

امل�ستقبل.

النفطي  الإن���ت���اج  زي����ادة  ف���ان  وب��ال��ت��اأك��ي��د 
ال���ع���راق���ي ���س��ي��ك��ون ل��ه��ا ت���اأث���ري ك��ب��ري يف 
املقبلة،  ال�سنوات  خالل  العاملية  الأ�سواق 
لكن الأهداف الطموحة التي تعلنها وزارة 
قبل  م��ن  بت�سكيك  ت��واج��ه  العراقية  النفط 
ميكن  ل  ذل��ك  اإن  يعتقدون  الذين  اخل��راء 
ان  احل��ال��ي��ة.خ��ا���س��ة  امل��رح��ل��ة  يف  حتقيقه 
زيادة اإنتاج النفط العراقي مرتبطة ب�سكل 
كبري ورئي�سي بفر�ض ال�ستثمار، وجولت 
من  لأكرث  العراق  اأعلنها  التي  الرتاخي�ض 
اأمنية  اأج���واء  لتوفري  حت��ت��اج  وه���ذه  م��رة 
تدعمها  وت�سريعية  وقانونية  و�سيا�سية 
النفط  م��ن  امل��زي��د  ل�سخ  بالفعل  وتوؤهلها 
العراقي لالأ�سواق العاملية خا�سة ان خطط 
تطمح  املقبلة  لل�سنوات  العراقية  احلكومة 
لأن ت�سل ال�سادرات اإىل 12 مليون برميل 
عالمات  عليه  ب��ال��ذات  ال��رق��م  وه��ذا  يوميًا 
يف  النفط  خ��راء  قبل  من  كثرية  ا�ستفهام 

العامل.
النفط ح�سني  اإع���الن وزي���ر  م��ن  وب��ال��رغ��م 
ال�����س��ه��ر���س��ت��اين يف ح���زي���ران امل��ا���س��ي ان 
اإىل  لي�سل  الإنتاج  رفع  اإىل  ي�سعى  العراق 
ما بني 10اإىل 12 مليون برميل يوميا يف 
 2،4 ح��وايل  مقابل  �سنوات  �ست  غ�سون 
�سي�سعه  الذي  الأم��ر  حاليًا،  برميل  ماليني 
العربية  اململكة  بعد  الثانية  امل��رت��ب��ة  يف 
جانبًا  ميثل  الإع��الن  هذا  اإن  اإل  ال�سعودية 
فني  واقع  هو  مما  اأكرث  واإعالميًا  �سيا�سيًا 
النفطية  ال�سناعة  معطيات  وفق  مدرو�ض 
فنية  مل�ستويات  ت�سل  مل  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي��ة 
توؤهلها لإنتاج هذه الكمية ال�سخمة يف فرتة 
لأر�سية  حتتاج  بالتاأكيد  هي  قادمة  زمنية 
اأ�سرنا وبالتايل تظل  كما  اأمنية وقانونية، 

الأرقام املعلنة جمرد طموحات.
النفطية يف  لل�سوؤون  املتابعني  ويعرف كل 
العامل اأن العراق معفو من نظام احل�س�ض 

الكارتل العاملي منذ عام 1990حيث  داخل 
فر�ست جمموعة من القرارات الأممية عليه 
ترتب  وما  للكويت  البائد  النظام  غزو  بعد 
ما  اأول  �سمل  اقت�سادي  حظر  من  ذلك  على 
�سمل جمال ت�سدير النفط الذي تعتمد عليه 
 %95 اإىل  ت�سل  بن�سبة  العراقية  امليزانية 

من الإيرادات املتحققة للبلد.
وزارة  لدى  الأك��ر  الهاج�ض  فاأن  وبالتايل 
ال��ن��ف��ط واحل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة ه��و زي���ادة 
توفري  بغية  النفطية  ال��ع��راق  ����س���ادرات 
موارد مالية كبرية قادرة على تنفيذ الكثري 
البلد  يحتاجها  التي  التنموية  اخلطط  من 
التحتية  البنى  بناء  اإع���ادة  مقدمتها  ويف 
�سيما  ل  العراق  يفتقدها  التي  واخلدمات 
ال��ك��ه��رب��اء وال�����س��ن��اع��ة حيث  ق��ط��اع��ي  يف 
الب�سائع  على  كبري  ب�سكل  العراق  يعتمد 
امل�ستوردة كليا من اخل��ارج  ب�سبب توقف 
جهة  وم��ن  ج��ه��ة،  م��ن  امل�سانع  م��ن  الكثري 
يف  العراق  حاجات  �سد  عن  عجزها  ثانية 
جمالت عديدة يف مقدمتها قطاع الإ�سكان 
العراق  يحتاجها  التي  الإن�سائية  وامل��واد 

بكثافة.
وح��ت��ى ال�����س��ن��اع��ة ال��ن��ف��ط��ي��ة يف ال��ع��راق 
ب��ح��اج��ة اإىل ت��ط��وي��ر ك��ب��ري ج���دا وه���ذا لن 
حتقيقه  م��ن  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  تتمكن 
العاملية  ل��ل�����س��رك��ات  ذل���ك  ت�سند  اأن  دون 
عر  امليدان  ه��ذا  يف  الكبرية  اخل��رة  ذات 
وزارة  ت��واظ��ب  التي  الرتاخي�ض  ج��ولت 
ال�سركات  كريات  على  طرحها  على  النفط 
العوائق  رغ��م  املجال  ه��ذا  يف  املتخ�س�سة 
الكثرية التي قد تواجه هذه ال�سركات بعد 
التحديات  مقدمتها  ويف  اأعمالها  مبا�سرتها 
الأمنية وتداخل ال�سالحيات بني احلكومة 
املركزية واحلكومات املحلية يف املحافظات 
التي تتطلع هي الأخرى لأن يكون لها دور 
النفطية  ح��ق��ول��ه��ا  ع���ائ���دات  ا���س��ت��ث��م��ار  يف 

خا�سة  حمافظاتها  يف  اخل��دم��ات  لتطوير 
تنتج  كالب�سرة  املحافظات  هذه  بع�ض  ان 
اخلام  النفط  م��ن  برميل  مليون  م��ن  اأك��رث 
يوميًا، وبرغم اإقرار موازنة 2010 باإعطاء 
املحافظات املنتجة للنفط دولرًا واحدًا عن 
لأ�سباب  النور  ير  مل  هذا  اإن  اإل  برميل  كل 
املالية  وزارت����ي  م��اب��ني  وف��ن��ي��ة  ت�سريعية 

والنفط.
ب��اأن تكون زي���ادة الإنتاج  ن��اأم��ل  وم��ع ه��ذا 
اأ�سار  كما  اإ�سافيا  عامال  العراقي  النفطي 
الدولية  للوكالة  التنفيذي  املدير  ذل��ك  اإىل 
موؤمتر  هام�ض  على  تاناكا  ن��وب��و  للطاقة 
بداية  ل��ن��دن  عقد يف  وال��ن��ف��ط  امل���ال  ح��ول 
زيادة  ان  ق��ال  حيث   2010 الأول  ت�سرين 
متوا�سعة  كانت  لو  حتى  العراقي  الإنتاج 
العامل  اإمدادات  اأ�سا�سيًا يف  عاماًل  �ست�سكل 
اإليها  بحاجة  �سنكون  واأ�ساف:  م�ستقباًل، 
ع��ن��دم��ا ي��ه��دد الإن���ه���اك ح��ق��ول اأخ����رى يف 
العامل، اإل اإن بع�ض اخلراء امل�ساركني يف 
والتمويل  الأم��ن  انعدام  ان  يرون  املوؤمتر 
ت�سكل  الفنية  وال�����س��ع��وب��ات  ال��ك��ايف  غ��ري 
العراقية.  الطموحات  بوجه  العقبات  ابرز 
اأف�سل  “يف  اأنه  نف�سه  الوقت  يف  م�سريين 
حجمه  ما  على  الرهان  بالإمكان  الأح��وال، 
�ست  يوميا يف غ�سون  برميل  6،3 ماليني 
هو  هذا  ب��اأن  وباعتقادي  �سنوات  �سبع  اأو 
ي�سل  اأن  املمكن  من  ال��ذي  الطبيعي  الرقم 
اإليه الإنتاج النفطي العراقي يف ال�سنوات 
�سمان  ي��ت��م  مل  اإذا  اأم���ا  امل��ق��ب��ل��ة،  اخل��م�����ض 
�ساأنها  من  التي  الت�سريعات  و�سن  الأم��ن 
هذا  فان  البلد،  يف  النفطية  ال�سناعة  دعم 
خا�سة  التحقيق”  �سعب  �سيكون  ال��رق��م 
العراقي  النفط  نقل  اأنابيب  من  الكثري  ان 
اخلام تتعر�ض بني احلني والآخر لهجمات 
الت�سدير  عمليات  بالتاأكيد  تعطل  اإرهابية 
اإنتاج  على  �سلبا  يوؤثر  مما  واأ�سابيع  لأيام 

النفط العراقي.
يغيب عن  وال��ذي رمب��ا  الفني  اأم��ا اجلانب 
احلقول  بع�ض  اإن  ه��و  الكثريين  اأذه����ان 
�سعبة  ت���ك���ون  ق����د  اجل����دي����دة  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
ال�ستغالل بحيث يلزمها �سخ كميات كبرية 
النفط  باإخراج  لل�سماح  الغاز  اأو  املياه  من 
بكميات كبرية بينما يفتقد البلد ب�سكل كبري 

م�سادر املياه.
العراق  ان  اأي�سا  الإ�سافية  العقبات  ومن 
ما  اأوب���ك  يف  احل�س�ض  لنظام  �سيخ�سع 
ماليني  الأرب��ع��ة  حجم  اإنتاجه  يتجاوز  ان 
زيادة  اأم��ام  كبري  حتد  وه��ذا  يوميا  برميل 

ال�سادرات النفطية العراقية.
وم��ع ك��ل ه��ذا ف���اأن ب��اإم��ك��ان ال��ع��راق زي��ادة 
�سادراته النفطية خا�سة بعد توقيع العراق 
اإتفاقية �سراكة اقت�سادية مع �سوريا  اإثناء 
زي���ارة رئي�ض ال����وزراء ال��ع��راق��ي ي��وم 13 
تفعيل  تت�سمن  اجل����اري  الأول  ت�سرين 
العراقي عر  للنفط  الناقل  وت�سغيل اخلط 
العمل  توقف  وال��ذي  ال�سورية  الأرا���س��ي 
به منذ عام 1982 وال��ذي من خالله ميكن 
اخلام  النفط  لت�سدير  اأخ��رى  منافذ  تاأمني 
العراقي لالأ�سواق العاملية، برغم اإن اجلانب 
انتفاعًا من هذا اخلط  الأكرث  ال�سوري هو 
اقت�سادية  جوانب  بالتاأكيد  �سيوؤمن  الذي 

عديدة ل�سوريا.
النفط  وزارة  ف��اأن  ه��ذا  كل  من  الرغم  على 
اإنتاج  م���ع  ت��ت��ع��ام��ل  اأن  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ع��راق��ي��ة 
عن  بعيدا  واقعيا  تعامال  النفط  وت�سدير 
التي رمبا تكون  العالية  الإنتاجية  الأرق��ام 
�سيا�سية  م��ك��ا���س��ب  حت��ق��ي��ق  م��ن��ه��ا  ال��غ��اي��ة 
يف  املعي�سي  الواقع  عن  بعيدة  واإعالمية 
والت�سدير  الإنتاج  ظروف  حيث  من  البلد 
ل�3،6  الو�سول  القادمة  اأهدافها  واأن تكون 
ماليني برميل يوميا وهو الإنتاج العراقي 

املتوقع وفق واقعنا احلايل.

ــــراق ــــع ــــي فـــــي ال ــــعــــرب ـــــصـــــادي ال ـــــت الـــــــــدور االق

النفط العراقي طموحات اإلنتاج والتصدير

إيمان محسن جاسم
الحكومة العراقية أعلنت مطلع الشهر 

الحالي ارتفاع احتياطها من النفط بنسبة 
%25، األمر الذي سيسمح لها بزيادة 

حصتها ضمن أوبك في المستقبل القريب.
ويمكن القول بأن إعالن العراق عن زيادة 
االحتياطيات النفطية سيقابله في الفترة 

القادمة زيادة في اإلنتاج النفطي وفق 
معادلة األوبك بموازنة االحتياطيات 

باإلنتاج وهذا ما دفع دواًل منتجة للنفط 
الى ان تقدم على خطوات مشابهة لتلك 

التي أعلنتها الحكومة العراقية بغية زيادة 
إنتاجها النفطي ضمن حصة أوبك.
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هل تملك وزارة النفط ستراتيجية؟
املهند�ض  ال���غ���از  اإن����ت����اج  ت��ق��ن��ي��ات  خ��ب��ري 
ال���دك���ت���ور ف�����وزي ع��ب��د ال��ع��ظ��ي��م،ي��رى ان 
تداخل  اىل  ي����وؤدي  ب��امل��ي��اه  امل��ك��ام��ن  ح��ق��ن 
اإنتاجية  هيدروليكي،م�ستقبال �سي�سعف من 
بالغاز  املكامن  حقن  النفطي،بينما  احلقل 
اإنتاج  كلف  تقليل  يف  ي�سهم  ذات��ه  امل�ساحب 
النفط من الآبار ويحافظ على طبيعة املكمن 
بخطوط  غازيًا  دوارًا  وي�سغل  اجليولوجية 
�سغط طبيعية تدمي �سغط املكامن وتقلل من 

كلف ا�ستخراج النفط.
�سراء  بعملية  العملية  هذه  قورنت  ما  واإذا 
الغاز مرة اأخرى من الدول املنتجة وارتفاع 
من  ل�ستخراجه  النفطي  الإن��ت��اج  تكاليف 
يف  املحقونة  امل��ي��اه  طبيعة  وتغلب  الآب����ار 
وقتلها  النفطية  الزيوت  على طبيعة  املكامن 
كيميائية  ت��ف��اع��الت  خ����الل  م���ن  ال����غ����ازات 
فاإن  تلك،  وال��غ��ازات  امل��اء  بني  هيدروجينية 
�سي�سطر  لن���ه  ال���ع���راق  ���س��ي��ك��ون  اخل��ا���س��ر 
لإنفاق مبلغ 20 دولرًا لكل برميل نفط منتج 

بعد 10 �سنوات من الآن.

عقد الغاز مع شل خسارة عراقية فادحة
عبد العظيم اأجرى درا�سات خا�سة على هذا 
النفط  الأمر وهو على ا�ستعداد لرفد وزارة 
م��ن كريات  ���س��ل وغ��ريه��ا  ان  ب��ه��ا،وي��ج��زم 
يف  بقوة  ا�ستثمرت  التي  النفطية  ال�سركات 
والغازي،على  النفطي  امل��ج��ال  يف  ال��ع��راق 
التفا�سيل،وهي  بهذه  كاملة  ودراي��ة  اط��الع 
ر�ست بان حت�سل على ن�سبة 1-2 دولر لكل 
برميل وفق  العقود التي اأبرمتها الآن، لأنها 
متيقنة من انها �سرتبح 16-22 دولرًا على 

الآن،  اأع��وام من  كل برميل نفط بعد خم�سة 
مل  ام  املحرتق  غ��ازه  ال��ع��راق  ا�ستغل  �سواء 
ق�سية  عقوده  يف  ي�سرتط  مل  فهو  ي�ستغله، 
ميكن  ل  م�ساألة  وه��ي  بالغاز  املكامن  حقن 
اإجبار ال�سركات امل�ستثمرة ومن بينها �سركة 

�سل القيام بها.

العراق لم يأخذ بتجارب جاراته
تنتظر  وه��ي  للغاز  ت�سعريتها  فر�ست  �سل 
الغاز  لت�سييل  العام  امل�سنع  ن�سب  انتهاء 
م�سري  و���س��ي��ك��ون  عملها  ت��ب��ا���س��ر  وب��ع��ده��ا 
فهما  وعمان،  البحرين  م�سري  مثل  العراق 
للغاز،بعك�ض  امل�����س��ت��وردة  ال���دول  م��ن  الآن 
بذكائيهما  تفوقتا  اللتني  واإي��ران  ال�سعودية 
ذلك  وفعلت  العاملية،  التجارة  منظمة  على 
ال�سعودية مع �سل التي �سعرت خاللها الغاز 
لكل مليون وحدة  املنتج مببلغ 0،75 دولر 
العاملي  املعدل  ع�سر  بريطانية،وهو  حرارية 
ت�ستهلك  الآن  الأمر وهي  للغاز، وفعاًل جنح 
لأغرا�ض  فيها  الغاز  من  املنتجة  الكمية  كل 
اململكة،مما  يف  البرتوكيماوية  ال�سناعات 
يناف�ض  ب�����س��ك��ل  وت�����س��ن��ع  ت��ن��ت��ج  ج��ع��ل��ه��ا 
ال�سناعات البرتوكيماوية الأجنبية وحققت 
بذلك مكا�سب اأخرى منها تنقية املياه واإنتاج 
الكهرباء بالغاز، وهذا الأمر حقق لها واردات 
وناجتها  مدفوعاتها  م��ي��زان  دع��م��ت  ك��ب��رية 

الإجمايل.

العراق يحتاج إلى 9 % من غازه فقط
الغاز  اتفاق  اأبرمت  العراقية   النفط  وزارة 
الغاز  ت�سدير  حظر  من  ب��دًل  �سل  �سركة  مع 
وا�ستغالله يف الداخل،وحاليا تعمل )�سركة 

اأجل ت�سدير الغاز  غاز الب�سرة( جاهدة من 
العراقي، بحجة ان العراق ل يزال غري قادر 
على التعامل مع الغاز الذي ميلكه، وبح�سب 
ميلك  ل  العراق  فان  العراقية  النفط  وزارة 
ا�ستهالك  ت�ستدعي  ال��ت��ي  التحتية  ال��ب��ن��ى 
حاجة  ان  ل�سيما  ال��غ��از،  من  كبرية  كميات 
الغاز حاليا تبلغ 9% من  الفعلية من  العراق 
متدنية  ن�سبة  اأنها  اأي  الكلي،  الإنتاج  ن�سب 
جدا ل ت�ستوجب حجب ت�سدير الغاز وعدم 
بيعه، كما ان العراق ميلك كميات كبرية من 
امل��ي��اه ال��ت��ي ميكن ان حت��ل حم��ل ال��غ��از يف 

املكامن النفطية.
دي���وان ال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة ي��وؤك��د ان 
وزارة النفط  العراقية وافقت على ت�سعرية 
العراقي،ووافقت  للغاز  و�سعتها  التي  �سل 
الوزارة بال مراجعة او ا�ست�سارة او درا�سة 
وامل�ستقبلي،  احلايل  واأثرها  لالأ�سعار  حتى 
بناء  الت�سعرية  على  وافقت  باأنها  وتعذرت 
لالأ�سعار،  ال��ع��امل��ي  امل�ستوى  اأ���س��ا���ض  على 
وهذا المر ي�سبب م�ساكل كبرية مع منظمة 
الأ�سعار  دعم  ترف�ض  التي  العاملية  التجارة 
ال���ع���راق، ك��م��ا ي��ب��ني ت��ق��ري��ر وزارة  داخ����ل 

التخطيط ملنت�سف عام 2010.
مع  العراقية  احلكومة  بتعاقدات  اخل��ا���ض 
�سي�سطر  وب��ال��ت��ايل  الأج��ن��ب��ي��ة،  ال�����س��رك��ات 
امل��واط��ن ال��ع��راق��ي واحل��ك��وم��ة اأي�����س��ًا اىل 
التعامل مع الأ�سعار كما هي عامليا وهو بحد 
وخ�سارة  الأجنبية  لل�سركات  مك�سب  ذات��ه 

للعراق.

هل سيندم العراق على غازه
الق�سايا  ال�سركات الأجنبية هذه  هل در�ست 

وهل  اتفاقياتها  واإبرام  العراق  دخولها  قبل 
�سيندم العراق على غازه؟

لقت�ساد  العراقي  املر�سد  يجيبه  ال�سوؤال 
الأجنبية  ال�سركات  لقد در�ست  ال�سوق،"نعم 
قليلة  مبالغ  قبول  الأمور ووافقت على  هذه 
طرحتها وزاة النفط يف جولت الرتاخي�ض 
وقت  يف  ب�سيطًا  مك�سبًا  ب��اأن  متيقنة  لنها 
امل�ستقبل  يف  كبري  رب��ح  اىل  ي���وؤدي  ق�سري 

وهيمنة على منتج النفط والغاز"، كيف؟
النفطية  ال�����س��وق  ق�����س��م ر���س��د  م��دي��ر  ي��ب��ني 
الدكتور  القت�سادي  املر�سد  يف  العراقية 
من  ال��ع��راق��ي  النفط  اإن��ت��اج  خلف،"  م��ه��دي 
ح��ق��ول م��ن��ت��ج��ة اأ����س���اًل ���س��ي��در رب��ح��ا على 
ي��رتاوح  امل�ستثمرة،  الأج��ن��ب��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
منتج،ودور  برميل  لكل  دولر   2-1،5 بني 
الإنتاج  ن�سب  رف��ع  هو  الأجنبية  ال�سركات 
ال�سركات  ف��اإن  وريا�سيًا  احلقول،  بتطوير 
�ست�ستعيد اأ�سول املبالغ التي ت�ستثمرها بعد 

عام واحد من الإنتاج يف اأ�سواأ الظروف.
العقود تن�ض على اأن هذه ال�سركات �ستح�سل 
من  املنتج  امل�ساحب  ال��غ��از  م��ن   %50 على 
مقابل  الن�سبة  بهذه  احتفظت  احل��ق��ول،وان 
املنتج،  للغاز  الأ�سلي  احلجم  اإنتاج  اإع��ادة 
البالغة  ح�سته  لبيع  �سي�سطر  ال��ع��راق  ف��ان 
50% لي�سد تكاليف الإنتاج، وعندها �سيعود 
ال�سركات  من  املحلي  �سوقه  حاجة  لي�سرتي 
الأ�سعار  ووف����ق  اخل��ا���س��ة  ح�ستها  وم���ن 
العاملية،وعندها �ستكون �سل وغريها الرابح 
الق�سية  ه��ذه  لكن  الأح����وال،  ك��ل  يف  الأول 
وزارة  �سحتها،  لتثبت  الوقت  اىل  بحاجة 
ونظرت  البعيد  اجلانب  اىل  تنظر  مل  النفط 
ال��غ��از وزي���ادة  ان بيع  ف���راأت  ال��ق��ري��ب،  اىل 
على  هائلة  واردات  �سيدران  النفط  اإن��ت��اج 
النفط  اإنتاج  تكاليف  ان  العراق،واحلقيقة 
العراق  ���س��رتت��ف��ع،وح��اج��ة  ال��غ��از  نفد  كلما 
املحلية من الغاز �سرتتفع وبالتايل لن يكون 
من  ال�سترياد  بوا�سطة  ال  �سدها  مبقدوره 
املنتجة  ال�سركات  ح�سة  �سراء  او  اخل��ارج 

للغاز يف العراق".

شل غير راضية
�سل بدورها تعر�ض معاناتها من تاأخري وزارة 
ا�ستثمار  يف  ال�سركة  عمل  العراقية  النفط 
على  اتفق  التي  النفطية  احلقول  من  الغاز 
العمل فيها،وتبلغ خ�سائر العراق 50 دولرًا 
املحرتق،ويوؤكد  الغاز  من  الواحدة  للدقيقة 
"ان  �سل  �سركة  م�ست�ساري  احد  جيم  ه��اري 
اأم��ر غ��ري �سحيح  ال����دولرات  ال��ه��در ملاليني 
املاليزية  و�سريكتيها  �سل  عمل  على  ويوؤثر 
فادحة،للجانبني  تلك  وال�سينية،واخل�سائر 
بال�سركات  امل��ت��م��ث��ل  والأج��ن��ب��ي  ال��ع��راق��ي 
امل�ستثمرة، وهو ينحو بالالئمة على اجلانب 
عرقلة  يف  خفيا  �سببا  ي��راه  ال��ذي  الأمريكي 

عملية ا�ستثمار الغاز العراقي".
تنتظر  الأخ��رى  هي  العراقية  النفط  �سركة 
لتبا�سر  العراقية  النفطية  ال���وزارة  اأوام���ر 
امل�ساحب  الغاز  وا�ستثمار  اإنتاج  يف  عملها 
الذي يذهب اإدراج الرياح كدخان يحرتق يف 
مليون   700 وبحجم  النفطية  الآب��ار  اأع��ايل 
الوحيد  التف�سري  لكن  ي��وم��ي��ًا،  مكعب  ق��دم 
م��ه��دي خلف  ال��دك��ت��ور  بح�سب  الأم����ر  ل��ه��ذا 
يف  اأ�سبحت  العراقية  النفط  وزارة  ان  هو 
قد  اأنها  اأيقنت  لأنها  عليه  حت�سد  ل  موقف 
�سل  مع  الغاز  �سفقة  اأبرمت  عندما  اأخطاأت 
وهي ت�سعى لعرقلة التنفيذ ع�سى ان ي�سبح 

التفاق لغيًا.

خطأ ال يمكن تفاديه.. صفقة الغاز العراقي مع )شل(

بغداد/ ضياء ثابت السراي
أيقنت الدول المنتجة للغاز انه 
مادة صناعية أساسية ال يمكن 

التفريط بها وتصديرها  الى الخارج 
طالما تملك هذه الدول موردًا آخر 

يدر عليها أرباحًا وواردات مالية 
كبيرة،وعليه عطلت إيران تصدير 

غازها،والسعودية بدأت تستورد الغاز 
رغم انها تصنف بين كبريات الدول 
المنتجة للغاز والتي تملك احتياطات 
كبيرة جدًا، وإزاء هذه االستراتيجيات 

االقتصادية فيما يخص الغاز المصاحب 
او الطبيعي للدول المجاورة، يفقد 

العراق الرؤية المستقبلية لسياسته 
اإلنتاجية والتصديرية للغاز المصاحب 

والطبيعي.
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ترجمة/ سيف فاضل
الذي  النتعا�ض  اأن  ال��دول��ي��ة  الطاقة  وك��ال��ة  ق��ال��ت 
ي�سهده العراق يف اإنتاج النفط �سيغري قواعد اللعبة 
لإمدادات النفط العاملية و�سيكون حتديا لغريه من 

كبار منتجي النفط مثل اململكة العربية ال�سعودية.
الوكالة  يف  القت�سادي  اخلبري  بريول  فاحت  وقال 
الدولية للطاقة يف مقابلة له: ع�سرون عامًا من الآن 
�سيكون العراق على مقدرة ل�سخ من 2 اإىل 3 مرات 
اأك��رث من 2،5 مليون برميل وال��ذي ي�سخه يف  اأي 
ت�سهد حاليًا  النفط  اأ�سواق  اأن  الوقت احلايل حيث 
الإمدادات  يف  احلا�سل  التقل�ض  ب�سبب  كبريًا  قلقًا 
النفطية.. ومن اأجل حتقيق العراق تلك امل�ستويات 
اإعادة  اإىل  يحتاج  فانه  وال�سخ  الإنتاج  من  العالية 
املياه،  نق�ض  على  والتغلب  التحتية  بنيته  اإ�سالح 
فاحت  واأ�ساف  الأمني،  الو�سع  اإىل حت�سني  اإ�سافة 

اأن يكون دولة العراق واحدة من  قائاًل: من املمكن 
منوًا  م�ستقباًل  فيها  �سرنى  التي  القليلة  املناطق 

�سافيًا يف اإنتاج النفط.
اأن  بعد  واح��د  اأ�سبوع  بعد  ياأتي  ه��ذا  ف��احت  حديث 
البالد  احتياط  ب��ان  العراقية  النفط  وزارة  ذك��رت 
واإذا  برميل،  مليار   143،1 بلغ  قد  املوؤكد  النفطية 
�سيتخطى  ب��دوره  العراق  ف��اإن  الرقم  هذا  تاأكيد  مت 
بعد  اخل��ام  للنفط  حائز  اك��ر  ث��اين  ليكون  اإي���ران 

ال�سعودية.
ن�ساأت منظمة البلدان امل�سدرة للنفط يف بغداد عام 
1960 وكان العراق حينها عمالقًا يف اإنتاج النفط.. 
للعراق  امل�ستقبلية  الآف��اق  ب�ساأن  التفاوؤل  زاد  وقد 
وبعد  ذلك  ومع  املا�سي،  العام  خالل  كبرية  بدرجة 
جولتني من الرتاخي�ض واللتني اأ�سفرتا عن �سل�سلة 
اإىل تفجري طاقات وا�سعة  من العقود والتي تهدف 

عاملية  �سركات  م��ع  النفط  ح��ق��ول  اك��ر  بع�ض  م��ن 
 Exxon و�سركة   BP PLC �سركة  مثل  ك��رى 
Mobile Crop.. اإىل ذلك فقد اأ�سار م�سوؤولون 
اأن تلك ال�سفقات �سوف تعزز من قدرة العراق  اإىل 
برميل  مليون   12 يقارب  ما  اىل  النفط  اإنتاج  على 
يوميًا، وذلك بحلول عام 2017، و�سيكون يف نف�ض 

امل�ستوى مع ال�سعودية.
النفط  ملنتجي  حتديا  يكون  "قد  ف��احت:  واأ���س��اف 
العراق  �سيكون  ت��ان��ك��ا:  ن��وب��و  وق���ال  الآخرين". 
عن�سرًا مهمًا جدًا يف امل�ستقبل بتزويد النفط، وعلى 
ال�سعيد املت�سل فقد �سرح بيرت فو�سر وهو الرئي�ض 
التنفيذي ل�سركة �سل الهولندية: اأن �سركة �سل قامت 
بزيادة الإنتاج يف حقل جمنون من 45،000 برميل 
اإىل 70،000 برميل يوميًا، واأ�ساف يف ت�سريحه: 
لتعوي�ض  وذل��ك  ال��ع��راق،  اإىل  �سيحتاج  العامل  اأن 

تراجع الإنتاج من حقول النفط النا�سجة.
النفط  �سركة  اأدارة  جمل�ض  رئي�ض  غامن  �سكري  اأما 
اإنتاج  ي�سل  اأن  املتوقع  من  فقال:  الليبية  الوطنية 
العراق من النفط اإىل 7 ماليني برميل يوميا بحلول 

منت�سف هذا العقد.
اإنتاج النفط  مع ذلك، فاأن الزيادة املتوقعة هذه يف 
�ستقوي وتعزز من موقف العراق يف منظمة اأوبك، 
الراهن معفو من  اأن العراق يف الوقت  اإىل  وي�سار 
ح�س�ض الإنتاج من قبل نظام اأوبك، اإل اأن العراق 
يقوم  ح��امل��ا  احل�س�ض  ن��ظ��ام  اإىل  يخ�سع  ���س��وف 
فان  ذل��ك  وم��ع  ي��وم��ي��ًا..  برميل  ماليني   4 بت�سدير 
التحديات التي يواجهها العراق يف اإنعا�ض �سناعة 
بع�ض  بني  التوترات  ب�سبب  �سخمة  تزال  ل  النفط 

العراقيني.
صحيفة وال ستريت األمريكية

النفط العراقي سيلعب دورًا رئيسيًا في المستقبل

ترجمة/ المدى االقتصادي
اإىل  جاء  وال��ذي  اأمريكي  م�سوؤول  �سجع 
ال��ع��راق م��وؤخ��رًا على راأ����ض وف��د جتاري 
النتظار  ع��دم  على  الأمريكية  ال�سركات 
لال�ستفادة من حاجة العراق لبنية حتتية 
الأمنية  امل�ساكل  من  الرغم  على  جديدة 
الوليات  وت��اأم��ل  وال��ف�����س��اد،  امل�ستمرة 
ال�سركات  ت��ب��داأ  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
وان  ال��ع��راق  يف  بال�ستثمار  الأمريكية 
العراق  يف  التحتية  البنية  بناء  اإع���ادة 
يف  الق��ت�����س��اد  اإن��ع��ا���ض  ع��ل��ى  �سي�ساعد 
و�سيكون  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
ال�سادرات  مل�ساعفة  طموحا  هدفا  ذل��ك 
الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال��ع��امل��ي يف 
ال�سنوات اخلم�سة القادمة، وقال م�سوؤول 
يرتاأ�ض  وال��ذي  امل�ستوى  رفيع  اأمريكي 
الوفد التجاري: ولكن اأول على ال�سركات 
وتدرك  ال��رتدد  على  تتغلب  اأن  الأمريكية 
الأمنية  امل�ساكل  م��ن  ال��رغ��م  على  ب��اأن��ه��ا 
البدء  تريد  اأنها  لو  والف�ساد،  امل�ستمرة 
فاإنها  العراق  يف  جتارية  باأعمال  بالقيام 
اجل  م��ن  الن��ت��ظ��ار  حت��م��ل  ت�ستطيع  ل 
قائال:  واأ���س��اف  البناء..  بعمليات  البدء 
وامل�ساركة  �سراكات  لتكوين  الفر�سة  ان 
او  الآن  م��ن  ال��ع��ام  ون�سف  ع��ام��ًا  لي�ست 
اأن  املمكن  من  لأننا  الآن  من  عامني  بعد 
نرى انخفا�سا متوا�سال يف اأعمال العنف 
وهو  �سان�سيز  فران�سي�سكو  واأ����س���اف 
للتجارة  الأمريكية  التجارة  وزير  وكيل 
دورا  تلعب  ان  تريد  كنت  اذا  ال��دول��ي��ة: 
هنا  حقا  اأك��ون  اأن  علي  ينبغي  هل  هنا، 
مكانا  يكون  ان  ميكن  ال��ع��راق  ان  الآن، 
بارزا لل�سادرات الأمريكية واأي�سًا خللق 
ننظر يف  وع��ن��دم��ا  ج��دي��دة،  ف��ر���ض عمل 
املال  من  ومبلغ  التحتية  البنية  م�ساريع 
ا�ستعداد  العراقية على  �ستكون احلكومة 
اأن ت�ستثمره اأكرث من 80 مليار دولر يف 
اأن  اأرى  حيث  القادمة  القليلة  ال�سنوات 
م�ساهمة  نقدم  ان  ميكننا  ك�سوق  العراق 
العراق  �سركاء  ان  اإىل  ي�سار  فيه،  كبرية 

كل من  الأك��ر هم  التجارية  الأع��م��ال  يف 
األ  واإي���ران  تركيا  املجاورتني  الدولتني 
متخلفة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأن 
العقوبات  ب�سبب  ذل���ك  وي��اأت��ي  عنهما، 
املتحدة  الوليات  تقودها  التي  التجارية 
 ،1990 ع��ام  يف  ال��ع��راق  �سد  الأمريكية 
من  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�����س��رك��ات  منع  مت  حيث 
غريها  ج��ان��ب  اىل  ال��ع��راق  م��ع  التعامل 
م��ن ال����دول ال��غ��رب��ي��ة ون��ح��ن ه��ن��ا لإع���ادة 

اأن الوليات  بناء موطئ قدم.، ي�سار اإىل 
من  املليارات  ع�سرات  اأنفقت  قد  املتحدة 
العراق  اإع��م��ار  اإع����ادة  ع��ل��ى  ال�����دولرات 
الوليات  يف  احل�سابات  ملراجعي  وفقا 
ذلك  من  الرغم  وعلى  الأمريكية،  املتحدة 
تريد  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  ف��اإن 
جتاري  ك�سريك  ال��ع��راق  يف  ت�ستثمر  اأن 
للم�ساعدات..  املتلقية  بو�سفها  ولي�ض 
امل�ستمرة  ال��ع��ن��ف  اأع���م���ال  ���س��ك��ل��ت  وق���د 

وقد  الأعمال،  اأن�سطة  اأمام  كبرية  عقبات 
الأمريكية  ال�سركات  اىل  �سان�سيز  اأ�سار 
ال�سينية هنا وال�سركات  ال�سركات  قائاًل: 
هنا  والفرن�سيون  الأت��راك  هنا،  الأوربية 
هنا  تاتوا  اأن  عليكم  ويجب  ال��ع��راق  يف 
مت�سل  �سعيد  على  اأي�����س��ًا..  لال�ستثمار 
ويف اإ�سارة اإىل الثقة املتزايدة يف القدرة 
العراق  يف  جتارية  باأعمال  القيام  على 
امل��ت��ح��دة بت�سدير  ال���ولي���ات  ب����داأت  ف��ق��د 

الت�سدير  بنك  واأي�����س��ًا  الئ��ت��م��ان،  وك��ال��ة 
ق�سرية  ق���رو����ض  ودع�����م  وال����س���ت���رياد 
من  العراقية  للواردات  الأجل  ومتو�سطة 
�سان�سيز  واأ���س��اف  الأمريكية  املنتجات 
قائال: ما اأحاول اأن اأقوله هو ان احلكومة 
العراقية تقوم بتح�سني الأمن املادي على 
نحو متزايد وحيث ل ميكننا اأن ننتظر كل 
الوفد  اأن  اإىل  ليكون مثاليا.. ي�سار  �سيء 
ي�سمل  �سان�سيز  يرتاأ�سه  الذي  الأمريكي 
فيها  العاملني  معظم  اأمريكية،  �سركة   14
يعملون يف الهند�سة واملعدات ال�سناعية 
والمن، اىل ذلك فقد اأعلنت �سركة هانويل 
الدولية الثنني املا�سي عن تو�سيع نطاق 
اأعمالها يف العراق و�سيتم فتح مكتب لها 
يف بغداد لتوفري املعدات الالزمة ل�سناعة 
النفط والغاز، وقد اأعلن العراق الأ�سبوع 
املوؤكدة  ت��ق��دي��رات��ه  زاد  ق��د  ان���ه  امل��ا���س��ي 
ليمكنه  ك��ب��ري  ب�سكل  ال��ن��ف��ط  لح��ت��ي��اط��ي 
بعد  عامليا  الثاين  الحتياطي  جعله  من 
وزير  وقال  ال�سعودية..  العربية  اململكة 
اأن  ال�سهر�ستاين  ح�سني  العراقي  النفط 
اأجرتها  التي  ال�ستق�سائية  ال��درا���س��ات 
حقول  واكت�ساف  الدولية  النفط  �سركات 
جديدة اأديا اإىل رفع الحتياطات املوؤكدة 
بن�سبة 25 % اىل 143،1 مليار برميل، يف 
الرجحان  من  اأن  النفط  خ��راء  قال  حني 
اأن تكون احتياطات العراق قد قلت وذلك 
لأكرث  التنقيب  جمال  يف  التوقف  ب�سبب 
روبي  اأ���س��ارت  حيث  الزمان  من  عقد  من 
احل�سري املحللة النفطية: يتفق اجلميع 
على انه قد مت التقليل من احتياط العراق 
النفط  ل�سركات  البالد  غلق  ب�سبب  وذل��ك 
والتنقيب  ج���دا  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتة  ال��ع��امل��ي��ة 
اجري ب�سكل قليل جدا، واختتم �سان�سيز 
حديثه قائال: اإن الإعالن على الحتياطات 
اإليه  ال��ن��ظ��ر  ي�����س��ت��ح��ق  ���س��يء  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
مزيد  اإىل  �سيحتاج  انه  اإل  جدا  وم�سجع 

من الدرا�سة.

عن/ صحيفة كريستيان ساينز مونيتر

مسؤول التجارة األميركي: ينبغي على الشركات األميركية 
االستثمار في العراق اآلن
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اقتصاديات

االخيرة

ت�سغل الو�ساط ال�سحفية والنخبوية الخرى ال�سيناريوهات املتوقعة 
لنتائج جولتي الرتاخي�ض الوىل والثانية لعقود اخلدمة التي اأبرمتها 

وزارة النفط و�سط جدل كبري ب�ساأن جدواها ونتائجها املحتملة.
ويف �سوء ما متخ�ست عنه جولت الرتاخي�ض، حيث ينتج العراق 11 
مليون ب/ ب يف العام 2016 منها 9 ماليني ب/ ب لل�سادرات..وال�سعر 
دولر  مليار   324 بنحو  تكون  فالعوائد  للرميل.  دولر  املحتمل100 
العائد  فيكون  امل�سنعة  ومنتجاته  الغاز  �سادرات  اليها  ي�ساف  �سنويًا 
الجمايل ال�سنوي 350 مليار دولر هذا اإذا �سدقت ال�سركات الجنبية 

يف وعودها وتعاقداتها مع احلكومة.
�سواء  ومتابعتنا  بحثنا  مثار  كان  ال��ذي  املحتدم  اجل��دل  ب�سوء  ون��رى 
والطاولت  واحللقات  ال��ن��دوات  يف  اأم  القت�سادي  امللحق  يف  اأك���ان 
اأنه هنالك اكرث  النفط،  العمل القت�سادية املتخ�س�سة ب�سوؤون  وور�ض 

من �سيناريو مل�ستقبل النفط العرقي يف امل�ستجدات اخلارجية. 
ولكن ال�سوؤال مثار بحث واهتمام 
واملتابعني  املعنيني  م��ن  الكثري 
ل��ل�����س��وؤون ال��ن��ف��ط��ي��ة، ه����و: هل 
هذه  النفطية  ال�سوق  ت�ستوعب 
النفط  م��ن  ال�����س��خ��م��ة  ال��ك��م��ي��ات 
من  الخ���رى  ال���دول  وان  خا�سة 
كميات  �ستطرح  وغ��ريه��ا  اأوب���ك 
طاقتها  من  تزيد  ان  بعد  ا�سافية 

النتاجية لغاية �سنة 2016.
ال�سيناريوهات  اىل  ماعدنا  واإذا 
يف  يكمن  الول  ف���اأن  املحتملة، 
النفط  ا�سعار  ارتفارع  عدم  حالة 
ذلك  ف��ان  دولرًا   170 م��ن  اك��رث 
يعني التاأثي���ر على م�سادر الطاقة 
الرملي  كالنفط  ي��ة  التقليد  غ��ري 
وم�سادر  ال�����س��خ��ري،  وال���زي���ت 
الطاقة املتجددة واليثانول بعدم 
التو�سع ب�سكل جتاري، ي�ساحب 
ذلك انخفا�ض العر�ض من بع�ض 
)توقف  ال�سمال  كبحر  املناطق 
ابار( واملك�سيك وم�سر و�سورية 
تكون  ����س���وف  ه���ن���اك  وال���ي���م���ن، 

فر�سة النفط العراقي كبرية. 
وال�سيناريو الثاين قد يتجه اىل 
مع  الطلب،  انحدار  حالة  يف  انه 
زيادة انتاج دول مر�سحة لزيادة 
من  متفرقة  ام��اك��ن  يف  انتاجها 
العامل، وعندها �ستكون فر�سة النفط العراقي �سعيفة يف ال�سواق او 

انخفا�ض العوائد وم�سكالت مالية.. 
مبعدل  يرتفع  ال��ذي  الغاز  على  الطلب  ي��زداد  فقد  الثالث  الحتمال  اأم��ا 
)2%- 2،5 % �سنويا"( مت العتماد املتزايد على الطاقة النووية، والطاقة 
�ستكون  النفطي، وهناك  ال�ستخال�ض  تعزيز  تقنيات  املتجددة وتطور 

فر�سة النفط العراقي متذبذبة وغري م�ستقرة.
وحيث ان امل�ستقبل غري وا�سح متاما"وتلك �سفات ا�سواق النفط، لكننا 
نرى ان تتجه اخلطط احلكومية اىل و�سع خطة متو�سطة وطويلة املدى 
يف ال�سناعات الالحقة لالنتاج وتطوير قطاع الغاز الطبيعي وت�سنيعه. 
وهكذا فاأن اخلطط الطموحة التي درجت عليها وزارة النفط قد ت�سري 
على  بظاللها  تلقي  قد  والتي  املحتملة  ال�سناريوهات  ه��ذه  �سوء  يف 
القطاع النفطي والغازي برمته، وحتدث اختاللت يف م�سرية النتاج 

والت�سدير النفطي.
ولهذا فاأن اجلولت القادمة ان كانت غازية اأو نفطية يفرت�ض ان تاأخذ 
بنظر احل�سبان حالة التذبذب التي قد ت�سهدها ا�سواق النفط، ناهيك عن 
والتي  اأوب��ك،  منظمة  يف  النتاج  �سري  حتكم  التي  واملعايري  القرارات 
ان  اىل  اجلميع  يتطلع  وق��ت  يف  عقباها،  حتمد  ل  تداعيات  حت��دث  قد 
تكون النتائج املتوقعة اإيجابية ومف�سية اىل قدرة اإنتاجية وت�سديرية 

رائعة.

إذا ماعدنا الى السيناريوهات 
المحتملة، فأن االول يكمن في 
حالة عدم ارتفارع اسعار النفط 
اكثر من 170 دوالرًا فان ذلك 
يعني التأثيـــر على مصادر 
الطاقة غير التقليد ية كالنفط 
الرملي والزيت الصخري، ومصادر 
الطاقة المتجددة وااليثانول 
بعدم التوسع بشكل تجاري، 
يصاحب ذلك انخفاض العرض 
من بعض المناطق كبحر الشمال 
)توقف ابار( والمكسيك ومصر 
وسورية واليمن، هناك سوف 
تكون فرصة النفط العراقي 
كبيرة.

جوالت التراخيص 
والسناريوهات المتوقعة
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بغداد/ علي الكاتب
وال�سراء  البيع  يف  جديدة  ممار�سة  او  ظاهرة 
ا���س��ب��ح��ت ���س��ائ��ع��ة ه����ذه الي�����ام وه����ي البيع 
يف  وجتارية  اقت�سادية  كممار�سة  بالتق�سيط 
يف  ب���داأت  وه��ي  املحلية،  التجارية  ا�سواقنا 
لتعمم  الب�سيطة  ال�ستهالكية  ال�سلع  بع�ض 
مبافيها  تقريبا  ال�سلع  جميع  على  ذل��ك  بعد 
ولت�سبح  ذل��ك،  وغ��ري  ال�سيارات  و���س��راء  بيع 
للتجار  منا�سبة  والك��رث  الف�سل  الطريقة  هي 
جهة  من  العادي  املواطن  وامل�ستهلك  جهة  من 

اخرى. 
يف  الدارة  ا�ستاذ  وادي  فاهم  الدكتور  وق��ال 
�سحية  ظ��اه��رة  ان��ه��ا  امل�ستن�سرية:  اجلامعة 
للمواطن  اليومية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ت��ع��ام��الت  يف 
ال��ع��راق��ي وه��ي ذات اي��ج��اب��ي��ات وم��ن��اف��ع على 
اجلملة  جتار  من  ال�سوق  يف  املتعاملني  جميع 
موجودة  ممار�سة  وهي  وامل�ستهلك،  املفرد  او 
يف معظم دول العامل مبا فيها املتطورة والكرث 
غنى بني الدول ت�سهم كثريا يف تن�سيط عمليات 
ال����س���ت���رياد وال��ت�����س��دي��ر وال���ت���ج���ارة احل���رة، 
فاملواطن الذي ي�سرتي اي �سلعة بهذه الطريقة 
من  الثمن  باهظة  �سلع  على  احل�سول  بامكانه 
دون ان توؤثر على ميزانية م�سروفاته ال�سهرية 
ت�سريف  بامكانه  وال��ت��اج��ر  ال���س��ب��وع��ي��ة،  او 
ب�سورة  بيعها  من  اكرث  كبري  ب�سكل  الب�سائع 

املخازن  يف  تكدي�سها  من  ب��دل  مبا�سرة  نقدية 
وتعر�سها ملخاطر التلف من جراء �سوء اخلزن 

او ال�سرقة او احلريق وغريها. 
ال��ت��ج��اري��ة لها  وا����س���اف: ان ه���ذه امل��م��ار���س��ة 
تاثريات ايجابية م�سمونة يف ت�سغيل العاطلني 
خا�سة  التجارية  ال�سوق  وحتريك  العمل  عن 
تتكرر  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي  الك�ساد  اوق���ات  يف 
تن�سيط احلركة  بني احلني واحلني، ف�سال عن 
من  البلد  يف  والقت�سادية  واملالية  التجارية 
وميزانية  ال�سوق  على  �سلبية  اث��ار  ت��رك  دون 
عن  والب��ت��ع��اد  ومدخراتهم  املالية  املواطنني 
جراء  من  التجار  لها  يتعر�ض  التي  اخل�سائر 

تكدي�ض الب�سائع يف املخازن. 
فيما قال جميل �سري موظف يف �سركة التامني 
البيع بالتق�سيط �سهلت  على احلياة: ان عملية 
عليه توفري الكثري من متطلبات املنزل الذي ل 
مبا�سر، وذلك لن  نقدي  ب�سكل  �سراءها  يتمكن 
معدلت دخوله ال�سهرية حمدودة لكونه موظفًا 
حكوميًا وغري كاف ل�سد حاجته وحاجات عائلته 
ال�سلع  ال�سرورية يف احلياة وقيمة �سراء تلك 
ب�سكل نقدي تفوق ذلك كثريا، وان ظاهرة البيع 
بالتق�سيط يكون فيها املواطن امام خيارات عدة 
ل�سراء اكرث من �سلعة وبالتق�سيط املريح، حيث 
ما  ل�سراء  ال��الزم  امل��ال  توفري  مبعاناة  لي�سعر 
يحتاجه لأ�سهر عدة يقتطعه من راتبه ال�سهري 

لت�سديد الق�ساط. 
امل���واد  لبيع  حم��ل  ���س��اح��ب  ن����وزاد  حكيم  ام���ا 
تعد  بالتق�سيط  البيع  ان  قال:  اجلملة  الغذائية 
مايعتقده  خالف  على  ايجابية  جتارية  ظاهرة 
او  التاجر  تعر�ض  �سلبية  حالة  انها  البع�ض 
البائع اىل خ�سائر كبرية من جراء بيعه بالجل 
او بالتق�سيط بدل عن البيع بالنقد املبا�سر، فهي 
طريقة لت�سريف الب�سائع املكد�سة يف املخازن 
بالطريقة  بيعها  م��ن  اك���رث  ك��ب��رية  وب��ك��م��ي��ات 
كثريين  على  بالفائدة  عائدة  وهي  التقليدية، 
ال��ع��امل وا���س��ه��م��ت يف تكوين  ال��ت��ج��ار يف  م��ن 
�سركات جتارية كبرية وكارتالت م�سيطرة على 

ال�سواق العاملية. 
وا�ساف: ان امل�سرتي امام خيارات متعددة يف 
واحدة،  �سلعة  �سراء  ام��ام  ليكون  اذ  ال�سراء، 
بل له حرية ال�سراء لية �سلعة كانت معرو�سة 
مايل  مبلغ  دفع  �سوى  عليه  وما  ال�سواق،  يف 
ب�سيط كمقدم يف حني يدفع الباقي على اق�ساط 
�سهرية ب�سكل مريح، حيث تكون الفائدة كبرية 
املتحققة  املادية  املنفعة  اىل  ا�سافة  له  بالن�سبة 
وا�سباع  و�سلع  مواد  من  مايحتاجه  لتوفري  له 
ب�سمان  الكفيلة  واملعي�سية  احلياتية  احلاجات 

العي�ض مب�ستوى جيد. 
العملية  هذه  من  ي�سمنون  التجار  ان  وتابع: 
با�سعار  ال�سلع  بيع  الب�سائع و�سمان  ت�سريف 
حمدد  زماين  ظرف  يف  قبلهم  من  املقدر  الربح 
يف  املالية  قيمتها  انخفا�ض  خم��اوف  دون  من 
ال�سواق بعد فرتة، اذ تكون يف الغالب حمددة 
�سعرها  بانخفا�ض  تتاأثر  ول  �سرائها  وقت  يف 
بعد ذلك، وهي تعود بالفائدة على امل�سرتي اذ 
تكون ب�سعر اف�سل بكثري من �سعر الب�ساعة اذا 
ارتفعت ا�سعارها فيما بعد، واذا عرفن ان اكرث 
من  كثري  يف  م�ستمر  ت�ساعد  يف  ا�سعارال�سلع 
الحيان يجعلنا نقول ان امل�ستهلك او امل�سرتي 
او  بالتق�سيط  البيع  م��ن  م�ستفيدا  الك��رث  ه��و 
الجل ب�سكل اكر من التاجر او البائع، خا�سة 
�سريحة  من  املحدود  الدخل  �ساحب  امل�ستهلك 

املوظفني او الك�سبة الب�سطاء. 
قيام  عن  55�سنة  م�سكور  فا�سل  ت�ساءل  فيما 
عن  التجارة  وزارة  يف  خا�سة  ال��دول��ة  دوائ��ر 
البيع با�سلوب التق�سيط للمواطنني مبا يوفره 
وحتريك  ال��دوائ��ر  وتلك  لهم  كبرية  منافع  من 
عجلة البيع وال�سراء، ل�سيما ان ثقافة التعامل 
املواطن  لدى  املف�سلة  الدولة هي  مع  التجاري 
���س��ه��رة حم���ال الورزدي  ذل���ك  ع��ل��ى  وال��دل��ي��ل 
و�سوق الثالثاء وال�سواق املركزية كمجمعات 
با�سعار  للمواطنني  �سلعها  تعر�ض  حكومية 
خمف�سة عن بقية ال�سواق، وهذا يعني وجود 
ا�سا�ض لهذه العملية المر الذي ليحتاج �سوى 
تفعيل اآلية البيع يف ال�سواق املركزية وجعلها 
الذي  �سكلها احلايل  اكرث ع�سرية وتطورا من 
يدل على قدم ال�سياقات والجراءت املتبعة فيها 

حتى الن.

ظاهرة البيع بالتقسيط تلقى رواجًا 
واسعًا في األسواق المحلية


