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بغداد/ علي الكاتب
لال�ستثمارات  ط���اردة  �سفة  ال��ع��راق  ميثل 
اخل��ارج��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة فيما ك��ان��ت روؤو����س 
االموال هاربة اي�سًا اىل الدول االخرى مبا 
الو�سع  ت��ردي  ج��راء  من  اجل��وار  دول  فيها 
عملية  ك��ان��ت  هنا  وم��ن  واملعي�سي،  االم��ن��ي 
اع����ادة ت��ل��ك االم�����وال او ال��ق��ي��ام ب��امل��وازن��ة 
ب���ن اخل�����ارج وال���داخ���ل م��ع��ادل��ة يف غ��اي��ة 
امل�ساعدة  العوامل  وجود  النعدام  ال�سعوبة 
اال�ستثمار  تفعيل  ���س��روط  م��ن  متكن  ال��ت��ي 
االم��وال اىل  اال�ستثمارات وروؤو���س  وتدفق 
عانت  التي  املحلية  ال�سوق  وتن�سيط  البالد 
املا�سية  ك�����س��اد وا���س��ح خ���الل احل��ق��ب��ة  م��ن 
املا�سي  القرن  من  االخ��ر  العقد  يف  خا�سة 

وامل�ستمرة حاليا.
ملحال  ت��اج��ر جملة  ال��ع��ب��ي��دي  ن��ا���س��ر  وق���ال 
ال�سورجة:  ���س��وق  يف  التجميل  م���واد  بيع 
 1991 عام  منذ  موجودة  الظاهرة  هذه  ان 
ت�ساعد  يف  كانت  وان  االن،  وحتى  تقريبا 
االخ�������رة حل�����رب 2003  االح��������داث  ب���ع���د 
االموال وبكثافة  لروؤو�س  والهجرة احلالية 
ال  ال�سباب  املا�سية  العقود  يف  نظرها  ق��ّل 
منظمة  ت��ك��ون  ق��د  وال��ت��ي  اح���د،  على  تخفى 
اموال عينية  لروؤو�س  يف كثر من االحيان 

�سفر  اث��ن��اء  حملها  ي�سهل  م���وج���ودات  او 
اجل��وار  دول  اىل  العائالت  او  اال�سخا�س 
ودول العامل االخرى اجلاذبة للعراقين يف 
املمكن  غ��ر  م��ن  وبطريقة  احلا�سر  ال��وق��ت 
ب�سهولة  جم��ددا  ال��ع��راق  داخ��ل  اىل  اعادتها 
حتى مع ا�ستقرار االو�ساع االمنية ب�سورة 
من  الكثر  ان  ب��دالل��ة  امل�ستقبل،  يف  كلية 
هاجروا  ال�سوق  يف  الكبار  التجار  زمالئي 
لالإبتزاز  التعر�س  من  العراق خل�سيتهم  من 
املجهولن مف�سلن  القتل من  او  ال�سرقة  او 
نقل ودائعهم واموالهم التي تقدر باملليارات 
ليقيموا  االخ��رى  البلدان  اىل  الدنانر  من 
هناك منطا جديدًا من احلياة والعمل ب�سكل 
دائمي يجعل من املتعذر عودتهم جمددا اىل 

العراق يف امل�ستقبل القريب.
يف  املتخ�س�س  ال�سعيدي  احمد  ق��ال  فيما 
ال�����س��وؤون االق��ت�����س��ادي��ة يف االحت����اد ال��ع��ام 
بحث  املخت�سة  اجلهات  على  ان  للتعاون: 
ال�سبل الكفيلة مبعاجلةهذا اال�ستنزاف الذي 
االم���وال  روؤو�����س  يف  م�ستمرا  ي��ك��ون  ي��ك��اد 
ال�سناعية  واخل��رات  ال�سركات  وا�سحاب 
وال��ت��ج��اري��ة واال���س��ت��ف��ادة ق��درامل��م��ك��ن منها 
الهجرة  ع��دم  على  وت�سجيعهم  ال��ع��راق  يف 
التاجر  وال���ذي الي��ك��ون اال م��ن خ��الل دع��م 

العراق وتوفر احلماية الكافية له ولعائلته 
املخاطر  وتقليل  عليها  واملحافظة  والمواله 
ذل���ك تغير  ، مب���ا يف  ل��ه��ا  ي��ت��ع��ر���س  ال��ت��ي 
القوانن االقت�سادية والت�سريعات القانونية 
التي تعر�سه للخ�سائر غر املتوقعة، وتوفر 
ل�سمان  ل��ه  واالق��ت�����س��ادي��ة  املالية  احل��واف��ز 
ا�ستمراره يف العمل وجتنب اتخاذ �سيا�سة 
املناف�سة بن اال�ستثمار الوطني واال�ستثمار 
من  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  يف  خا�سة  االج��ن��ب��ي 
خ����الل ت��ق��دمي ال���دع���م امل��ت��ك��ام��ل وال��ف��ر���س 
املت�ساوية بينهما مبا ي�سمن حتقيق التكامل 
يف هذا املجال وايجاد نوع من ال�سراكة بن 

اال�ستثمارين االجنبي واملحلي.
وا������س�����اف: ك���ذل���ك ي���ج���ب اع���ت���م���اد روؤي�����ة 
امل�ستثمرين  جل���ذب  وا���س��ح��ة  ا�ستثمارية 
التي  ال��ع��راق��ي��ن  وامل�ستثمرين  االج���ان���ب 
ت��ت��ك��ال��ب ال�����دول ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ط��اب��ه��م ال��ي��ه��ا 
واق��ن��اع��ه��م ع��ل��ى اال���س��ت��ث��م��ار يف ال�����س��وق 
املحلية، حيث تعد هذه الروؤية مف�سال مهما 
معينة  يف جهود جذب هوؤالء وتكليف جهة 
اىل  ت��وك��ل  لطاملا  ال��ت��ي  املهمة  ب��ه��ذه  بذاتها 
جهات متخ�س�سة بهذا ال�ساأن يف دول العامل 
احل��واف��ز  بتقدمي  ت�سطلع  وال��ت��ي  االخ���رى 
وال�سريبية  اجلمركية  واالعفاءات  واملزايا 

ق��ان��ون  ت��اأط��ر  ع��ن  ف�����س��ال  للم�ستثمرين، 
التعليمات  م��ن  بجملة  االخ���ر  اال�ستثمار 
مع  تتطابق  التي  والت�سريعات  واالنظمة 
العراق  يف  ال�سوق  اقت�ساد  نحو  التحول 
فيها  النافذة واملعمول  قوانينه  الذي التزال 
حاليا ال متا�سي هذا التوجه، بل حتد منه يف 
كثر من االحيان، ال�سيما يف تطوير بع�س 
التزال  التي  كال�سناعة  االنتاجية  القطاعات 
متاخرة عن ركب التطور ال�سناعي يف دول 
العامل ب�سكل عام ودول اجلوار ب�سكل خا�س 
االخرة  ال�سنوات  خالل  فيها  تطورت  التي 
وم���وارد  حتتية  لبنى  اإمتالكها  ع��دم  ب��رغ��م 

اولية كالتي ميتلكها العراق.
جامعة  يف  االك��ادمي��ي  م�سطفى  ���س��روان 
اال�ستثمارات  ج��ذب  ان  ق��ال:  الدين  �سالح 
ا�سبح  اخلا�س  القطاع  وتن�سيط  االجنبية 
من  احل��د  يف  ت�ستخدم  التي  الو�سائل  م��ن 
ه��ج��رة روؤو����س االم���وال اىل اخل���ارج وان 
روؤو�س  خروج  من  بكثر  ابطاأ  �سرها  كان 
االم����وال م��ن ال��ع��راق، اال ان��ه��ا م��ات��زال من 
ال��و���س��ائ��ل اجل���ي���دة امل�����س��ت��خ��دم��ة يف ه��ذا 
واحل��ن  احل��ن  ب��ن  حتتاج  وال��ت��ي  ال�سياق 
اخللل  م��ك��ام��ن  لت�سخي�س  امل��راج��ع��ة  اىل 
وا�سالحه على الفور. وا�سار اىل ان من اهم 

الت�سجيعية  االعفاءات  تقدمي  الو�سائل  تلك 
من اجل عودة روؤو���س االم��وال املحلية اىل 
التي متيزه عن غره من  بال�سورة  الداخل 
انطالقا  حديثا،  الوافد  االجنبي  املال  راأ���س 
اعمال  يف  اخلا�س  القطاع  دع��م  اهمية  من 
التعاطي  يف  وق���درات���ه  واالع���م���ار  ال��ب��ن��اء 
لل�سوق  االقت�سادية  املتطلبات  االيجابي مع 
وقدرات  امكانات  من  عنه  املحلية مبا عرف 
على  العمل  يف  وخ��رة  كبرة  ومادية  فنية 
اهمية  اىل  ا�سافة  املحلية،  ال�سوق  م�ستوى 
العراقين واالجانب  امل�ستثمرين من  طماأنة 
اىل وجود قانون يوفر احلماية املطلوبة لهم 
الر�سوم  بفر�س  والقيام   ، وال�ستثماراتهم 
اجلمركية وال�سريبية ب�سكل متوازن وعلى 
يف  اجلانبن  بن  املتكافئة  الفر�س  ا�سا�س 
القطاع  يحمي  ال��ذي  بال�سكل  املرحلة  ه��ذه 
االجنبي  امل�ستثمر  وي�سجع  املحلي  اخلا�س 
بهدف  العراقية  ال�سوق  يف  ال��دخ��ول  على 
من  ال���ذي  اال�ستثماري  ب��ال��واق��ع  النهو�س 
االقت�سادية والتنموية  انعا�س احلالة  �ساأنه 
يف العراق، ال�سيما ان الكثر من املحافظات 
واملدن العراقية ت�سهد حراكًا اقت�ساديا كبرا 
اقليم  يف  خا�سة  وا�سعًا  ا�ستثماريا  ومن��وا 

كرد�ستان يف املرحلة الراهنة.

بغداد/ علي الكاتب 
احلكومية  بنوعيها  للم�سارف  اأ�سبحت 
املجاالت  كثرا  ن�ساطات تخطت  واخلا�سة 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة امل��ع��روف��ة ل��ع��م��ل امل�����س��رف من 
خ���الل ال��ع��م��ل��ي��ات امل�����س��رف��ي��ة واالئ��ت��م��ان��ي��ة 
وف��ت��ح االع��ت��م��ادات واحل�����س��اب��ات اجل��اري��ة 
يومنا  يف  لت�سبح  وغ���ره���ا،  وال��ت��وف��ر 
ذل��ك اىل ح��دود او�سع واآف��اق  ه��ذا تتخطى 
العملية  مفا�سل  معظم  اىل  ت�سل  ا�سمل 
التنمية  وو�سائل  واال�ستثمارية  التجارية 
العراقية  وللم�سارف  عموما،  االقت�سادية 
وا�سعة  ن�ساطات  واالهلية  منها  احلكومية 
يف هذا املجال بلغت م�ستويات تناف�س فيها 
امل�سارف العاملية خا�سة يف جمال االقرا�س 
والدخول  اال�ستثمارية  امل�ساريع  ومتويل 
يف  اال���س��ه��ام  اج��ل  م��ن  رئي�س  ب�سكل  فيها 
اىل  الهادفة  اال�ستثمارية  امل�ساريع  تفعيل 
واال���س��ت��ث��م��ار يف  ال��ب��ن��اء  تن�سيط جم���االت 
يف  وا�سح  دور  الر�سيد  ومل�سرف  ال��ب��الد، 
الكبر يف  ا�سهامه  املجاالت من خالل  هذه 
واالقت�سادية  التجارية  العمليات  خمتلف 
تنويع  على  تقوم  م�ستقبلية  خطط  وتبني 
ال�سلف  وم��ن��ح  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  امل�����س��اري��ع 

والقرو�س وغرها.
ق�سم  م��دي��ر  التقت  االق��ت�����س��ادي(  )امل���دى   -
العامة  االدارة  يف  وال��ب��ح��وث  االح�����س��اء 
من  حممد  �سهام  الدكتورة  الر�سيد  مل�سرف 
اجل ت�سليط ال�سوء على ن�ساطات امل�سرف 
االقت�سادية  العملية  جممل  يف  وا�سهاماته 
يف البالد، ا�سافة اىل عر�س �سامل خلدماته 
احل��ال��ي��ة وخ��ط��ط��ه ال��ط��م��وح��ة يف ال��ف��رة 
املقبلة، ال�سيما مع تنامي الن�ساط امل�سريف 
االهلية  امل�سارف  اع��داد  وزي���ادة  بالعراق 
يف  لها  ج��دي��دة  ف��روع  وافتتاح  واخلا�سة 
بغداد واملحافظات، ف�سال عن افتتاح فروع 
عموم  يف  اجنبية  مل�سارف  اخ��رى  جديدة 

البالد.

كبيرًا  مصرفيًا  نشاطًا  االخيرة  اآلونة  *شهدت 
من قبل المصارف الخاصة واالجنبية، ما خططكم 

ونشاطاتكم في منافسة تلك المصارف؟
- حقيقة مير العراق يف هذه الفرة بجملة 
من املتغرات امل�ستمرة والتطورات الكبرة 
يف جمال عمل امل�سارف، خا�سة مع دخولنا 
م��ن��اف�����س��ة ك��ب��رة م���ع امل�����س��ارف اخل��ا���س��ة 
واالجنبية  العربية  وامل�����س��ارف  العراقية 
العراقية  ال�����س��وق  يف  ب��ق��وة  دخ��ل��ت  ال��ت��ي 
ك��ان لزاما  يف االآون���ة االخ���رة، وم��ن هنا 
يقدمها  التي  اخلدمات  مب�ستوى  النهو�س 
امل�سرف بجميع فروعه املنت�سرة يف عموم 
واح��داث  الن�ساطات  وتنويع  املحافظات 

نقلة نوعية فيها مبا ينا�سب املرحلة الراهنة 
كبرة،  ا�ستثمارية  ن�ساطات  يف  والدخول 
وهي جهود وجه بها رئي�س جمل�س االدارة 
حممد  كاظم  الر�سيد  مل�سرف  العام  واملدير 
نا�سور خا�سة يف جماالت اال�سكان كا�سهام 
يف  امل��واط��ن��ن  م��ع��ان��اة  م��ن  التخفيف  يف 
احل�سول على �سكن منا�سب والئق بحياتهم 
�سعورنا  م��ن  ينبع  م��وق��ف  وه��و  ال��ك��رمي��ة، 
بامل�سوؤولية جتاه املواطن العراقي ولتقدمي 
والت�سهيالت  امل�سرفية  اخل��دم��ات  اف�سل 
وكفاءة  �سمعة  مع  يتنا�سب  مبا  ل��ه،  املالية 
رافقه  ال��ذي  االداء  وح�سن  امل�سرف  ف��روع 
املراقبون  به  ا�ساد  ما  وه��و  تاأ�سي�سه  منذ 
امل��ن�����س��ف��ون وامل��ت��خ�����س�����س��ون يف ال�����س��اأن 

االقت�سادي واملايل.
مل�سرف  ي��ك��ون  ان  اىل  دائ���م���ا  ن�����س��ع��ى  و 
من  املحلية  ال�سوق  يف  اك��ر  دور  الر�سيد 
العملية  جممل  يف  الفعال  اال���س��ه��ام  خ��الل 
امل�سارف  بقية  مع  والتناف�س  االقت�سادية 
اخلطط  تبني  مع  املجال،  هذا  يف  االخ��رى 
تنويع  على  القائمة  الطموحة  امل�ستقبلية 
زيادة  على  والعمل  اال�ستثمارية  امل�ساريع 
الفروع املنت�سرة يف عموم املحافظات، اىل 
وحل  اال�سكان  م�ساريع  يف  اال�سهام  جانب 

م�سكلة ال�سكن ب�سكل نهائي.

االخ��رى  والنشاطات  الجديدة..  خدماتكم  *م��ا 
المقدمة للمواطنين؟

-نعمل حاليًا على توفر اخلرة امل�سرفية 
واملاج�ستر  البكالوريو�س  لطلبة  املجانية 
الطلبة  ت���دري���ب  خ���الل  م���ن  وال���دك���ت���وراه 
وات���اح���ة ال��ف��ر���س��ة ل��ه��م مل��م��ار���س��ة ال��ع��م��ل 
التدريب،  ف��رة  اث��ن��اء  بفروعنا  امل�سريف 
امل�سرفية  مكاتبنا  اب��واب  فتح  اىل  ا�سافة 
اخلدمات  ببع�س  نقوم  وكذلك  ال�ستقبالهم، 
امل�سرفية الهادفة اىل حتقيق بع�س الغايات 
خالل  من  االجتماعية،  والقيم  االن�سانية 
الدعم  وت��ق��دمي  الريا�سية  االن��دي��ة  رع��اي��ة 
املادي واملعنوي لتحقيق طموحات ال�سباب 

امل�ستقبلية.
االعمار  جماالت  يف  ي�سارك  امل�سرف  ان  و 
والبناء ودعم القطاعن احلكومي واخلا�س 
االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ن�����س��اط��ات  ويف خم��ت��ل��ف 
وال��ت��ن��م��وي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وغ��ره��ا، كما 
يتطلع امل�سرف اىل فتح اآفاق جديدة للمنافذ 
االئتمانية املختلفة، خا�سة بعد ا�ستح�سال 
من  امل�سرف  راأ�سمال  زي��ادة  على  املوافقة 
دينار  )300(مليار  اىل  دينار  ملياري   )2(
مع  املن�سودة  املناف�سة  وحتقيق  ع��راق��ي، 
واالجنبية  واخلا�سة  احلكومية  امل�سارف 
بجميع  الر�سيد  م�سرف  ان  حقيقة  الثبات 

دائما  يواكب  متطور  م�سرف  هو  فروعه 
احلدث احلايل والتطورات االآنية والدخول 

بقوة يف ال�سوق املحلية ب�سكل دائم.

*ماذا عن مشاركتكم االخيرة في معرض بغداد 
الدولي؟

الر�سيد يف معر�س بغداد  -�سارك م�سرف 
يف  التواجد  �سرورة  من  انطالقًا  ال��دويل 
االقت�سادية  وامللتقيات  التجارية  املعار�س 
والدائم  الفعلي  وجودنا  واثبات  الكبرة 
بغداد  معر�س  دورات  يف  خا�سة  فيها، 
ال���دويل ال��ت��ي ت��ق��ام ب�سكل ���س��ن��وي، وك��ان 
والثالثن  ال�سابعة  ال����دورة  يف  جناحنا 
واظ��ه��ار  للتواجد  ال���دويل  ب��غ��داد  ملعر�س 
يقدمها  التي  واخلدمات  امل�سرف  ن�ساطات 
الن�ساطات  ف��ي��ه��ا  مب��ا  ال��ع��راق��ي  ل��ل��م��وط��ن 
امل�����س��رف��ي��ة واالئ��ت��م��ان��ي��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة 
واج���������راءات م��ن��ح ال���ق���رو����س وال�����س��ل��ف 

وغرها.
ال���دورات  يف  م�ستمرة  م�ساركات  ولدينا 
يف  ارت��اأي��ن��ا  ان��ن��ا  اال  للمعر�س،  ال�سابقة 
ه���ذه ال�����دورة ان ت��ك��ون ف��ر���س��ة اع��الم��ي��ة 
ودعائية حقيقية للم�سرف يف اكر ملتقى 
جتاري واقت�سادي يف العراق ويف بغداد 
بامل�سرف  ال��ت��ع��ري��ف  اج���ل  م��ن  حت���دي���دا، 
ون�ساطاته والرويج لها، ال�سيما اجلديدة 
املمغنطة  وال�سكوك  الذكية  كالبطاقة  منها 
وقرو�س  ال�سغرة  للم�ساريع  والقرو�س 
اال���س��ك��ان  وق���رو����س  ال�سناعية  التنمية 
ال��ت��ي ت��ط��رح ل��ل��م��واط��ن��ن وامل��وؤ���س�����س��ات 
من  منها  اال�ستفادة  اجل  من  اال�ستثمارية 
قبل جميع االطراف، ومن خالل الت�سهيالت 
البطاقة  خ��ا���س��ة  امل�����س��رف  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي الق���ت ا���س��ت��ح�����س��ان ال����زوار 

مب�ستوى  اعجابهم  اب��دوا  الذين  للجناح، 
اخل��دم��ات خ��ا���س��ة اجل��دي��دة منها وال��ت��ي 
على  واطالعهم  لزبائنه  امل�سرف  يقدمها 
ان  اعتبار  على  البطاقات  هذه  وطبع  اآلية 
امل�ساهمة  املوؤ�س�سات  من  الر�سيد  م�سرف 
البطاقة  ب�سناعة  تقوم  التي  ال�سركة  يف 
ال���ذك���ي���ة، وك���ذل���ك ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء على 
امل�سرف  يعمل  التي  اال�ستثمارية  املجاالت 
التي  ال�سياقات وال�سوابط  فيها على وفق 

يعمل من خاللها.
وا�سارت اىل ان املعر�س كان فر�سة كبرة 
ب��ن مدير عام  ال��ل��ق��اءات  م��ن  ع��دد  لتحقيق 
م�سوؤويل  من  وعدد  نا�سور  كاظم  امل�سرف 
الذين  اال�ستثمارية  وال�سركات  املوؤ�س�سات 
بهدف  اال�ستثمارية  م�ساريعهم  ط��رح��وا 
من  والتمويل  امل��ايل  الدعم  على  احل�سول 
اخرى  ل��ق��اءات  هناك  و�ستكون  امل�سرف، 
ال��ل��ق��اءات  لتلك  العملي  التطبيق  ب��ه��دف 

واالجتماعات يف الفرة املقبلة.

*م����اذا ع��ن ال��ن��ش��اط��ات وال��خ��دم��ات ال��ج��دي��دة 
للمصرف؟ 

- هناك خدمات جديدة منها البطاقة الذكية 
البطاقة  حملة  م��ن  زبائنها  ع��دد  بلغ  التي 
حتت  و�سعت   )480  ،517( بنحو  الذكية 
على  م��وزع��ة  ���س��رف  منفذ   315 ت�سرفهم 
106 فروع من فروع امل�سرف و43 مركزا 
للزبائن يف عموم  البطاقات  يقوم با�سدار 
امل�سرف  عمل  ولقد  العراقية،  املحافظات 
عر  املتقاعدين  رواتب  منافذ  تو�سيع  على 
الراحة  حتقيق  اج��ل  من  ال�سرفة  مكاتب 
البطاقة  حم��ت��وى  تفعيل  ع��ن  ف�سال  ل��ه��م، 
ال��ذك��ي��ة ل��ت�����س��م خ���دم���ات ج���دي���دة اخ���رى 

وت�سويقها لوزارات وموؤ�س�سات الدولة.
منها  اخ����رى  ل��ل��م�����س��رف خ��دم��ات  ان  ك��م��ا 
فرة  منذ  زبائنه  قبل  م��ن  م��ع��روف  م��اه��و 
طويلة كفتح احل�سابات اجلارية والتوفر 
ب��ال��ع��م��الت امل��ح��ل��ي��ة واالج��ن��ب��ي��ة وق��ب��ول 
العمالت  وبيع  و�سراء  بانواعها  ال��ودائ��ع 
االجنبية على وفق اآلية ا�سعار ا�سوق ومزاد 
مبتاعة  ح��واالت  وا���س��دار  امل��رك��زي  البنك 
ال��ع��راق ومنح  داخ��ل وخ��ارج  ومباعة اىل 
خطابات  وا���س��دار  امل�سرفية  الت�سهيالت 
ال�����س��م��ان ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة وم��ن��ح 
جمموعة من ال�سلف ال�سخ�سية والقرو�س 
ل��ل��ت��ج��ار وال�����س��ن��اع��ي��ن وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
والتجارية  االقت�سادية  القطاعات  جلميع 
انواعها وفتح  اال�سكان مبختلف  وقرو�س 
وال�سادرة  ال��واردة  امل�ستندية  االعتمادات 
والت�سدير  اال���س��ت��راد  عمليات  لتمويل 

والقرو�س ال�سناعية وغرها.

اقتصاديون: تنشيط االستثمار سبيل للحد
من هجرة رؤوس األموال الى الخارج

مدير اإلحصاء والبحوث في مصرف الرشيد: 
نطمح إلى تبني خطط استثمارية متنوعة في 

المرحلة المقبلة

بغداد/ وكاالت
اأروقة املول )املركز التجاري( يف  جتوب �سراب ح�سن 
العا�سمة بغداد ومالمح  الغرب من  اإىل  ال�سيدية  منطقة 
البهجة واالإعجاب تعلو حمياها وتقول:"قّرب يل املول 
كل احتياجاتي واأبعدين عن �سوق ال�سورجة الذي كنت 

ال اأفارقه".
االمني  التح�سن  وب��ع��د  االأخ���رة  االآون���ة  يف  وازدادت 
ب���)امل��والت(،  ت�سمى  التي  الت�سويقية  املراكز  الن�سبي، 
العراقية،  االأ���س��ر  قبل  م��ن  ك��ب��رًا  رواج����ًاَ  �سهدت  حيث 

وبخا�سة اأيام املنا�سبات.
لالأنباء  ك��رد���س��ت��ان  ل��وك��ال��ة  حديثها  يف  ح�سن  وت��ق��ول 
)اآكانيوز( اإن"ما يقدمه هذا املكان من خدمة وت�سهيالت 
ال��زح��ام��ات  ال��وق��ت واإب���ع���ادي ع��ن  ���س��اأن��ه اخت�سار  م��ن 
املرورية، ف�ساًل عن ت�ستيت خويف من التفجرات التي 

وقعت يف ال�سورجة يف اأكرث من مرة".
يف  التجارية  االأ���س��واق  ك��رى  ال�سورجة  �سوق  وتعد 
�سوق  منها  م��ت��ع��ددًا  جت��اري��ا  ف��رع��ًا   19 وت�سم  ال��ع��راق، 
ال�سابون و�سوق التوابل و�سوق القرطا�سية، ف�ساًل عن 

املواد الغذائية واالألب�سة اجلاهزة.
ببغداد  امل��والت  اإح��دى  من  املتب�سعن  اأح��د  يوؤكد  فيما 
ويدعى علي قا�سم ل�)اآكانيوز( على اأن"قرب هذه املراكز 
وانت�سارها يف مناطق بغداد ذلل الكثر من ال�سعوبات 
التي كانت تواجه االأ�سر قبل افتتاحها، مثل هدر الوقت 
املرورية،  والزحامات  التجارية  املحال  بن  التنقل  يف 

ف�سال عن توفرها كل ما يحتاجه البيت من م�ستلزمات 
موبيليات  اأو  كهربائية  اأو  منزلية  اأو  غذائية  ���س��واء 

وغرها يف مكان واحد".
املعنية  اجل��ه��ات  مطالبته  و�سط  حديثه  قا�سم  ويتابع 
بتبني م�ساريع ت�سويقية اأ�سخم، بالقول"من ال�سروري 
فتح موالت جتارية كبرة اأ�سوة مبوالت اإقليم كرد�ستان 
من  متكونة  فهي  وامل�سمون،  ال�سكل  ناحية  من  العراق، 
طوابق عدة وحتتوي على مراكز ترفيهية وبيع االألب�سة 
ال�سلم  مثل  احل�سارية  املظاهر  ع��ن  ف�سال  ذل��ك،  وغ��ر 
عر�س  و���س��االت  طوابقه  بن  يو�سل  ال��ذي  الكهربائي 
�سينمائي وما �سابه". و�سهد اإقليم كرد�ستان بعد 2003 
ثورة يف املراكز التجارية، نظرًا ملا يتمتع به من و�سع 
اإذ  اال�ستثمارية،  لل�سركات  ن�سطة  وحركة  م�ستقر  اأمني 
االإقليم،  اأكرث من ع�سرة موالت رئي�سة كبرة يف  يوجد 
وعلى راأ�سها"ماجدي مول"يف مدينة اأربيل، و"زارا"يف 
ال�سليمانية، ف�ساَل عن ال�سروع بافتتاح"ماجدي مول"يف 

مدينة ال�سليمانية اأي�سًا.
همًا  احمل  ل�)اآكانيوز("كنت  زه��ر  حممد  ي��وؤك��د  فيما 
املك  ال  الأين  �سهرين  نحو  قبل  خطبتي  بعد  هّمي  فوق 
�سيارة كي اآخذ خطيبتي والتجوال بن املحال التجارية 
وامل��واد  واالأث���اث  االأخ�����س��اب  بيع  حم��ال  حيث  املتفرقة، 
على  يرغمني  ما  وهذا  العرو�س  واإك�س�سوارات  املنزلية 
ت��رك عملي الأك���رث م��ن ي���وم، لكن ب��وج��ود ه��ذه امل��راك��ز 
املول  بات  اإذ  الكثر،  علينا  �سهل  والت�سويقية  التجارية 

الواحد يحوي ما حتويه اأ�سواق جتارية عدة".
تقول:  اإذ  زه��ر  حممد  �سابقها  مع  ربيع  اإ���س��راء  وتتفق 
�سيارات  وم�ساريف  الوقت  لنا  اخت�سرت  اإن"املوالت 
اآخ��ر، حيث جهزت  اإىل  مكان  نتنقل من  االأج��رة، ونحن 
بيتي من مول واحد من اأثاث ولوازم املطبخ، وقد اأحببت 
ال  حيث  رم�سان  �سهر  يف  خ�سو�سا  كثرا  املراكز  هذه 
للتب�سع من عدة  الالزم  الكايف وال اجلهد  الوقت  يوجد 
اأماكن، ونتمنى من احلكومة اأن تقوم باإن�ساء العديد من 

هذه املراكز مثل االأ�سواق املركزية يف ال�سابق".
�سركة  املا�سي  القرن  ثمانينيات  يف  العراق  وا�ستحدث 
عامة كبرة اأطلق عليها �سركة االأ�سواق املركزية، تتوىل 
مبختلف  جمهزة  كبرة،  �سوقًا  ع�سرين  من  اأك��رث  اإدارة 
ال�سلع املدعومة، وق�سم كبر منها م�ستورد حل�سابها من 
اخلارج، اإال اأن اأداءها تعرث ب�سبب احل�سار االقت�سادي 
غزوة  بعد  الت�سعينيات  مطلع  العراق  على  فر�س  الذي 

الكويت.
اأمانة  العالقات واالإع��الم يف  عام  مدير  يقول  من جانبه 
بغداد  اإن:"اأمانة  ل�)اآكانيوز(  الزهرة  عبد  حكيم  بغداد 
الذين  للم�ستثمرين  الت�سهيالت  جميع  وت��ق��دم  ت�سجع 
حيث  �سخمة،  ت�سويقية  م�ساريع  ينفذوا  اأن  ي��ري��دون 
ت�ستقبل  ب��غ��داد  اأم��ان��ة  يف  �سكلت  ا�ستثمار  جلنة  لدينا 
وطلبهم  اجلهة  لتلك  الذاتية  ال�سرة  وتاأخذ  امل�ستثمرين 
م�سرا  واملخططات"،  الت�ساميم  و�سور  اال�ستثماري 
اإىل  ت��ر���س��ل  ال��ط��ل��ب  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  اأنه"بح�سول  اإىل 

االإج����ازة  وم��ن��ح  عليه  ل��الإط��الع  ب��غ��داد  ا�ستثمار  هيئة 
امل��راك��ز  اإن�����س��اء  اأن"فكرة  وي��و���س��ح:  اال�ستثمارية". 
ال�سروط  طابقت  ح��ال  يف  االأم��ان��ة  تدعمها  الت�سويقية 
النوعية  والنقلة  اجل��دي��دة  الفكرة  ناحية  من  املطلوبة 
العراقية". يف حن يقول رئي�س  الت�سويقية  املراكز  يف 
ل���)اآك��ان��ي��وز(:  جمل�س حم��اف��ظ��ة ب��غ��داد ك��ام��ل ال��زي��دي 
اإن"انت�سار املوالت يف بغداد ظاهرة ح�سارية ن�سعى اإىل 
موالت  الإن�ساء  وات�ساعها  تقدمها  يف  ون�ساعد  تطويرها 
اأكر كما يف اإقليم كرد�ستان وحتقق الفائدة االقت�سادية 
التحتية  البنى  طال  الذي  الركود  بعد  به  للنهو�س  للبلد 
هذه  على  البغدادية  االأ���س��ر  اإق��ب��ال  اأن  ح��ظ  وي��ال  فيه". 
املراكز الت�سويقية مل يلِغ احل�سور يف مراكز قدمية اعتاد 
وال�سوق  ال�سورجة  مثل  منها  التب�سع  على  العراقيون 
العربي والكرادة و�سارع النهر وبغداد اجلديدة و�سوق 

غازي وغرها من املراكز التجارية.
يذكر اأن �سركة كارفور الفرن�سية تعتزم افتتاح متجرين 
كبرين من ال�سل�سلة الفرن�سية يف العراق )�سيتي مول( 
الكرخ والر�سافة تبلغ م�ساحة كل منهما 50  يف جانبي 

دومنا.
عن  الت�سوق  ملراكز  الريطانية  بكتن�س  �سركة  واأعلنت 
�سروعها يف تنفيذ م�سروع مول بغداد الكبر املوؤمل ان 
يتم البدء فيه مع عام 2011 حيث �سيحتوي على خم�س 
من  والعديد  ومطاعم  وح��دائ��ق  �سينما  عر�س  ���س��االت 

و�سائل الرفيه.

مستهلكون: الموالت في بغداد ظاهرة الفتة للنظر على غرار 
تجربة إقليم كردستان
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واشنطن / وكاالت
يف  �سابق  م�سوؤول  اإىل  ر�سميا   التهمة  وجهت 
ت�سريبه  بعد  لل�سيارات  االأمريكية  فورد  �سركة 
جمموعة من اأ�سرار ال�سركة اإىل اإحدى ال�سركات 

ال�سينية املناف�سة يف ذات املجال.
ميت�سيغان  والي����ة  يف  ال���ع���ام  امل���دع���ي  وق����ال 
 ، ي��و،  دون���غ  ت�سيانغ  ال�سيني  اإن  االأم��ري��ك��ي��ة 
املهند�س امليكانيكي ال�سابق يف فورد، ا�ستخدم 
من  ع��دد  ل�سرقة  ال�سركة  يف  اخلا�سة  بطاقته 

امللفات ال�سرية.
وثيقة  اآالف  اأربعة  نحو  بن�سخ  يو  اعرف  وقد 
�سرية  ت�ساميم  بينها  م��ن  لل�سركة،  داخ��ل��ي��ة 
ملكتب  وفقا  ال�سركة،  تركه  قبل  فورد،  ل�سيارات 

املدعي العام االأمريكي.
�سركة  اجلديدة،  ال�سركة  اإىل  يو  ذهب  وبعدها 
ال�سن لل�سيارات، وبحوزته جميع تلك امللفات 

ال�سرية امل�سروقة.
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  ي��و  ع��اد  وق��د 
ال�سلطات  قامت  اإذ   ،2009 االأول  ت�سرين  يف  
على  وع��رثت  عليه،  القب�س  باإلقاء  الفيدرالية 

امللفات ال�سرية يف حا�سوبه اخلا�س.
ويواجه يو عقوبة ال تقل عن خم�س �سنوات يف 

ال�سجن، وغرامة ت�سل اإىل 150 األف دوالر.
ورف�س حمامي يو االإدالء باأي ت�سريح لو�سائل 

االإعالم.
يتم  التي  االأوىل  احلادثة  لي�ست  هذه  اأن  يذكر 
�سيارات  ل�سركة  �سرية  معلومات  ت�سريب  فيها 
الق�سائية  ال�سلطات  وج��ه��ت  اإذ  ال��والي��ة،  يف 
االأمريكية ر�سميًا يف يوليو/متوز املا�سي تهمة 
مدينة  يف  زوج��ن  اإىل  �سناعية  اأ���س��رار  �سرقة 

ميت�سيغن.
اأدل��ة  امتالكها  اإىل  اآن���ذاك  ال�سلطات  واأ���س��ارت 
اأ�سرار  على  اال�ستيالء  يف  تورطها  اإىل  ت�سر 
بالوقود  تعمل  هجينة،  �سيارات  تكنولوجيا 
"جرنال موترز"  �سركة  والكهرباء، من ت�سميم 

وبيعها ل�سركات �سينية.

توقعات بتحقيق نمو يصل تسريب تصاميم سرية لسيارات فورد الى الصين
الى 10 % في الهند

نيودلهي / وكاالت
اقت�ساد يف  ثالث اكر  انه يتوقع عودة  الهند  قال مامنوهان �سينغ رئي�س وزراء   
املالية  ال�سنة  من  ابتداء  املئة  يف  وع�سرة  ت�سعة  بن  ي��راوح  دائ��م  منو  اىل  ا�سيا 

2011-2012 ف�ساعدا.
وا�ساف  �سينغ خالل كلمة يف العا�سمة الهنيو دلهي انه يتعن على الهند اال�ستثمار 
من  املئة  يف  ع�سرة  يبلغ  منو  اىل  الو�سول  تتوقع  ك��ان  اذا  اال�سا�سية  البنية  يف 

اجمايل الناجت املحلي.
وفيما يخ�س قطاع االت�ساالت امتنع رئي�س الوزراء الهندي عن التعليق على امور 
ات�ساالت  تراخي�س  ب�ساأن  االت�ساع  يف  اخذة  ف�ساد  بف�سيحة  يتعلق  فيما  حمددة 

ولكنه قال ان اي خمالفات �ستحال اىل الق�ساء.
ودعا اي�سا االحزاب ال�سيا�سية اىل انهاء املاأزق القائم يف الرملان والذي ادى اىل 
قادرة حاليا  الهندية غر  ال�ستوية. واحلكومة  الدورة  بداية  وقف االجراءات منذ 

على اجازة اي م�سروعات قوانن .
املحكمة  من  نادر  طلب  على  نيودلهي  يف  موؤمترا  ح�سوره  خالل  �سينغ  يعلق  ومل 
العليا بتف�سر �سبب عدم اجرائه حتقيقا فيما قد ي�سبح اكر ف�سيحة ف�ساد يف الهند.
رئا�سة  توىل  اأن  منذ  �سينغ  اأم��ام  حتدي  اأكر  هي  االت�ساالت  تراخي�س  وف�سيحة 
م�ستقبله  على  املقبلة  القليلة  االي��ام  يف  �سيحدث  ما  و�سيوؤثر   2004 عام  ال��وزراء 
ال�سيا�سي. واأقيل وزير االت�ساالت الهندي ايه. راجا من من�سبه اال�سبوع املا�سي 

بعد �سهور من ال�سغط من املعار�سة وو�سائل االعالم الهندية.
ويواجه راجا اتهامات ببيع تراخي�س ات�ساالت باأ�سعار زهيدة مما �سبب خ�سائر 

للدولة قيمتها 31 مليار دوالر. ونفى راجا االتهامات.

بكن /  )رويرز( 
النقدية   ال�سيا�سة  جلنة  م�ست�سار  ق��ال 
بن:  �سيا  ال�سيني  امل��رك��زي  البنك  يف 
النقدية  ال�سيا�سة  ت�سديد  ينبغي  ان��ه 
املزيد  تتخذ  ان  على  ال�سيولة  من  للحد 

من االجراءات العام املقبل.
وا������س�����اف مل����وق����ع ����س���ه���ر ل���الخ���ب���ار 
متاأخرة  �ساعة  يف  ن�سر  االقت�سادية 

ان  "ينبغي  ال�����س��ب��ت  ي���وم  م�����س��اء  م��ن 
واتباع  ال�سيولة  ل�سحب  و�سائل  جند 
وح�سيفة  متق�سفة  ن��ق��دي��ة  �سيا�سية 
حقيقة  اأن  ���س��ي��ا:  منا�سبة."وا�ساف 
اأحد اال�سباب  وجود �سيولة كبرة هي 
ن�سبة  يف  االخ���ر  ل��الرت��ف��اع  الرئي�سة 
يف  الت�سخم  ن�سبة  و�سعدت  الت�سخم. 
ال�سن العلى م�ستوى يف 25 �سهرا عند 

4.4 يف املئة يف ت�سرين االول .
ال��ق��رار  ات��خ��اذ  �سلطة  ���س��ي��ا  مي��ل��ك  وال 
بو�سفه م�ست�سارا للبنك املركزي ولكنه 

يديل براأيه يف عملية �سنع القرار.
وك�����ان ال��ب��ن��ك ق���د اأع���ل���ن ان����ه ���س��رف��ع 
نقطة   50 بواقع  االل��زام��ي  االحتياطي 
نوعه  من  اأع��الن  خام�س  وه��و  اأ�سا�س 
الزائدة  ال�سيولة  العام اجلاري ل�سحب 

يف ال��ن�����س��اط االق��ت�����س��ادي. واأ���س��اف 
البنك  ملحافظ  �سابق  نائب  وه��و  �سيا 
رفع  حتمل  البالد  بو�سع  ان��ه  امل��رك��زي 
انه  وق��ال  االل��زام��ي.  لالحتياطي  جديد 
املتحدة  ال���والي���ات  ق��ي��ام  م��واج��ه��ة  يف 
"بعمل غر م�سوؤول بطبعها دوالرات" 
على  الرقابة  تعزيز  ال�سن  على  يتعن 
تدفقات راأ�س املال واال�ستثمار االجنبي 

ذك��رت هيئة  االثنن  ال�سن. وي��وم  يف 
يحق  ان��ه  االجنبي  النقد  على  الرقابة 
يف  فقط  واح���د  م��ن��زل  ���س��راء  لالجانب 

ال�سن للحد من امل�ساربة.
"اعتقد �سخ�سيا انه ينبغي  وتابع �سيا 
م�ساربة  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ود  ت�سديد  اي�����س��ا 
امل���ب���اين  االج���ن���ب���ي يف  اال����س���ت���ث���م���ار 

التجارية."

الدعوة الى تشديد السياسة النقدية في الصين

لندن / وكاالت
"اأغني�س  االفرا�سي  البوتيك  اأ�سبح   
ل���الأزي���اء  االأول  االخ���ت���ي���ار  ولوال،" 

االأفريقية على االإنرنت.
اأطلقته  ال���ذي  االأزي����اء  متجر  وي��ه��دف 
لوال رميي يف اآب املا�سي يف العا�سمة 
املالب�س  جعل  اإىل  لندن،  الريطانية 
العامل،  لبقية  و�سوال  اأك��رث  االأفريقية 
ب��االأزي��اء  ي��ع��رف  م��ا  تعزيز  ع��ن  ف�سال 

االأخالقية.
وم��ث��ل ال��ع��دي��د م���ن م��ت��اج��ر االأزي�����اء 
ولوال،"  "اأغني�س  متجر  فاإن  الكرى، 
باري�س،  اإىل  ب�ساعته  اأ���س��ول  يتتبع 
اأ���س��ه��ر ع��وا���س��م امل��و���س��ة �سهرة  اأح���د 
ل�سبكة  رمي����ي  وق���ال���ت  ال����ع����امل.  يف 
الكثر  الحظت  باري�س  "يف   CNN
اأزي����اء بطابع  م��ن ال�����س��ب��اب ي��رت��دون 
يلب�سونها  ال  لكنهم  االأفريقية  اأفريقي 
باملعنى التقليدي.. كانوا يرتدونها مع 
اجلينز.. وقد اأعجبني ذلك وفكرت فيه 

مليا يل واأبقى هذا التفكر فيه."

اإىل  ج��ئ��ت  ث��م  م���رة  "ذات  واأ���س��اف��ت 
اأ�سدقائي  اأح��د  وراأي���ت  )ل��ن��دن(،  هنا 
خ��اف��ي��ري ب��اك��ي��م��ي ال��ت��ي ه��ي اأي�����س��ا 
واحدة من امل�سممن الذين ذهبوا اإىل 
من  ف�ستان  على  وح�سلت  الكامرون، 
هناك، وعندما لراأيته اأ�سرين ت�سميمه 
واأل���وان���ه وق����ررت ال��دخ��ول اإىل ع��امل 

االأزياء االأفريقية."
هو  ولوال،"  "اأغني�س  البوتيك  وا�سم 
ا���س��م رمي���ي وج��دت��ه��ا اأغ��ن��ي�����س، وه��و 
ال�سباب  امل�سممن  عمل  يحمل  متجر 
اأف��ري��ق��ي��ا، وال��ذي��ن  اأن��ح��اء  م��ن جميع 
هو  م�����س��رك،  واح����د  ���س��يء  يجمعهم 

عالقاتهم القوية مع القارة ال�سمراء.
اإنكو  النيجرية  للم�سممة  وبالن�سبة 
ت�ساميمها  اإلهام  م�سدر  ف��اإن  اأون��وك��ا، 
ال ياأتي فقط من بلدها ولكن من القارة 
من  الكثر  "هناك  تقول  اإذ  باأكملها، 
واالأ�سياء  واالأل��وان  املختلفة  الثقافات 
االأ�سواق،  يف  مت�سي  فعندما  امللهمة.. 
هناك اخلرز مثال، وكل اأنواع االأقم�سة، 

لذلك فاإن اأفريقيا هي ملهمتي."
ماندو،  كري�ستن  هي  اأخ��رى  م�سممة 
ال��ت��ي ول���دت يف ت��ن��زان��ي��ا وت��رب��ت يف 
 ،2007 ع��ام  يف  واأط��ل��ق��ت  بريطانيا، 
"ت�سيت�سيا،"  ت��دع��ى  جت��اري��ة  ع��الم��ة 
ا�ستخدامها  عنها  م��ع��روف  ل��ن��دن،  يف 
تقليدية  مالب�س  وه��ي  ل�"اخلانغا،" 
م�سنوعة من القطن تلفها الن�ساء حول 

اأج�سادهن يف �سرق اأفريقيا.
االأق��م�����س��ة  "ا�ستخدم  م��ان��دو  وت��ق��ول 
اأ�سا�سا  واأع��م��ل  )تنزانيا(،  هناك  م��ن 
باأ�سلوب  حداثة،  اأكرث  منط  خلق  على 
اأوروب����ي، وه��و ال��ن��وع ال��ذي ميكنني 
اأفريقية  ك��وين  ارت���داوؤه  �سخ�سيا  اأن��ا 

اأعي�س يف اأوروبا."
مهما  ج���زءا  ف���اإن  ل��رمي��ي،  وبالن�سبة 
التي  للقارة  اجلميل  رد  هو  عملها  من 
اإن  وت��ق��ول  االأزي�����اء.  تلك  لها  اأوح���ت 
اإىل  يهدف  ولوال،"  "اأغني�س  بوتيك 
ل��الأع��م��ال  اأرب���اح���ه  م��ن  ن�سبة  اإع���ط���اء 

اخلرية.

أزياء أفريقيا.. تجارة األلوان والثقافة الرائجة خطة لضخ 600 مليار دوالر لالقتصاد االمريكي

دبلن / وكاالت
النقد  �سندوق  م��ن  م�����س��وؤول��ون  بحث   
االأوروب��ي يف  املركزي  ال��دويل والبنك 
الديون  اأزم��ة  املا�سي  اجلمعة  اأيرلندا، 
توقعات  و�سط  بالبالد،  تع�سف  التي 
برتيب قر�س �سخم الإخ��راج دبلن من 

ماأزقها.

باتريك  امل��رك��زي  البنك  حم��اف��ظ  وق���ال 
االأيرلندية  الر�سمية  لالإذاعة  هونوهان 
اإن "املباحثات مع �سندوق النقد الدويل 
حول  تكن  مل  االأوروب��ي��ن  وامل�سوؤولن 
خطة اإنقاذ، واإمنا ب�ساأن قر�س بع�سرات 
ايرلندا."  اإىل  ال��ي��ورو  م��ن  امل��ل��ي��ارات 
جانبهم  من  واملتوقع  "الهدف  واأ�ساف 

)احل��ك��وم��ة االأي��رل��ن��دي��ة(، وم��ن جانبي 
�سخ�سيا هو اأن املباحثات اأو املناق�سات 
�سيتم  ق���ر����س  ح����ول  ف��ع��ال��ة  ���س��ت��ك��ون 
اأن  وت��اب��ع   ال�سرورة."  عند  تقدميه 
البنوك  اإىل  مبا�سرة  "�ستذهب  االأم��وال 
االيرلندية لدعم ثقة امل�ستثمرين،" اإذ اأن 
غر  تاأميمه،  مت  منها  وكثر  امل�سارف، 
االأخ���رى.  البنوك  اإق��را���س  على  ق���ادرة 
من جهته، قال اخلبر االقت�سادي ديفيد 
لديها  لي�س  االآن  "اأيرلندا  اإن  �سي  م��اك 
خيار �سوى قبول االأموال من اخلارج.. 
فاإذا مل يكن هناك مال، فاإنك ال ت�ستطيع 
يف  ال�سبب  هو  وه��ذا  الأح��د،  تدفعه  اأن 
يف  موجود  ال��دويل  النقد  �سندوق  اأن 

اأيرلندا."
اأيرلندا  يف  امل�سريف  النظام  وت�سرر 
العاملية  امل��ال��ي��ة  االأزم�����ة  ج����راء  ب�����س��دة 
وت���داع���ي ����س���وق ال���ع���ق���ارات، وت���اأم���ل 
اإن��ق��اذ على  ت��ف��ادي خطة  احل��ك��وم��ة يف 
غرار تلك التي قدمت لليونان، ذلك اأنها 

قد تزيد �سعف موقفها يف ال�سلطة.

توقع بمنح قرض ضخم أليرلندا 
بسبب أزمة ديونها

واشنطن / وكاالت
الفيدرايل  االحتياط  جمل�س  رئي�س  داف��ع 
ق���راره ب�سخ  ع��ن  ب��ن برناكي  االم��ري��ك��ي 

�ستمائة مليار دوالر باالقت�ساد االمريكي.
�سائبة  ال�سيا�سة  ه��ذه  ان  برناكي  وق��ال 

خ�سو�سا مع تدين ن�سبة الت�سخم.
ال��ف��ائ�����س  ال�����دول ذات  ب��رن��اك��ي  وان��ت��ق��د 
حفاظ  وك��ذل��ك  كال�سن،  الكبر  ال��ت��ج��اري 
مب�ستوى  عملتها  �سرف  قيمة  على  ال�سن 
متدن، ودافع عن �سيا�سة "التي�سر الكمي" 

التي انتقدتها اأملانيا وال�سن.
ت�سبب  ال���دول  تلك  اأن  برناكي  واأ���س��اف 
����س���ررا ل��الق��ت�����س��اد االأم���ري���ك���ي ب�����س��رائ��ه��ا 

دوالرات اأمريكية.
قد  اأخ���رى  ودول  واأمل��ان��ي��ا  ال�سن  وك��ان��ت 
انتقدت جمل�س االحتياط الفيدرايل ب�سبب 
دي��ون  م��ن  دوالر  مليار   600 ���س��راء  خطة 

احلكومة بهدف حتفيز االقت�ساد.
من  اإن  االأمريكي  التوجه  منتقدو  ويقول 
مما  ال���دوالر  �سرف  قيمة  تخفي�س  �ساأنه 
وف��ق��اع��ات  ت�سخم  ح����دوث  اىل  ���س��ي��وؤدي 

اقت�سادية يف اأماكن اأخرى من العامل.
وانتقدت ال�سن عجز االحتياط الفيدرايل 
ال��دوالر  حماية  يف  م�سوؤوليته  حتمل  عن 

كعملة االحتياط النقدي العاملي.
تراكم  التي  ال��دول  ان  قائال  برناكي  ورد 
الدوالرات للحفاظ على قيمة �سرف عملتها 
الدول  القت�ساد  االأذى  �ست�سبب  منخف�سة 

ال�سناعية.
يذكر اأن دوال كالرازيل وجنوب اأفريقيا قد 
ا�ستكت من ت�سرر اقت�سادها ب�سبب "حرب 

العملة" بن ال�سن والواليات املتحدة.
كال�سن  دوال  اأن  م���ن  ب��رن��اك��ي  وح����ذر 
ملواجهة  اج�����راءات  ات��خ��اذ  اىل  �ست�سطر 

الت�سخم.
الذي  نف�سه  اليوم  يف  ال�سن  اأعلنت  وق��د 
رفعت  اأنها  بت�سريحه  برناكي  فيه  اأدىل 
بن�سبة  للبنوك  النقدي  االحتياطي  قيمة 
ت�ساعد  م��ن  ل��الب��ط��اء  وذل���ك  نقطة  ن�سف 

الت�سخم الذي بلغ 4،4 يف املئة.
االأخ��رة  ال�سهور  يف  ال�سن  ات��خ��ذت  كما 
روؤو���س  على  ال�سيطرة  الحكام  اإج���راءات 

امل�ساربات  دون  احليلولة  بهدف  االأم��وال 
بالعملة ال�سينية.

االوروب���ي  ك��رر االحت���اد  ذل��ك  يف غ�سون 
والواليات املتحدة ال�سبت املا�سي  الدعوة 
اإىل عدم الدخول يف �سباق عاملي لتخفي�س 
اأ�سعار العمالت الكرى اأو التالعب باأ�سعار 

ال�سرف.

ودع����ا ب��ي��ان م�����س��رك اأ����س���دره ق����ادة دول 
االحت���اد االوروب����ي وال��رئ��ي�����س االأم��ري��ك��ي 
ال�سيا�سات  "جتنب  اإىل  اوب���ام���ا  ب����اراك 
وا�سعار  العمالت  تخفي�س  يف  التناف�سية 
ال�������س���رف وال���ت���ي ال ت��ع��ك�����س امل��ع��ط��ي��ات 

االقت�سادية االأ�سا�سية".
واأع��ل��ن اجل��ان��ب��ان يف ال��ب��ي��ان ال���ذي �سدر 

عن  ل�سبونة  يف  م�سركة  ق��م��ة  خ��ت��ام  يف 
التزامهما "بامل�سي قدما نحو انظمة �سرف 

حتددها اال�سواق".
ورئي�س  اوب��ام��ا  وقعه  ال��ذي  البيان  وق��ال 
ف��ان رومبوي  االوروب���ي هرمان  االحت��اد 
ورئ��ي�����س امل��ف��و���س��ي��ة االوروب���ي���ة ج��وزي��ه 
ونحث  التزامنا  "نكرر  ب���اروزو  مانويل 
�سركاءنا يف جمموعة الع�سرين على العمل 

للتو�سل اىل منو متوازن".
وكانت دول جمموعة الع�سرين تعهدت قبل 
تخفي�س  اىل  اللجوء  بعدم  اأ�سبوع  نحو 

عمالتها لدوافع تناف�سية.
ودعا البيان اخلتامي للمجموعة اإىل تعزيز 
مرونة ا�سعار ال�سرف حتى تعك�س اال�س�س 
االقت�سادية واالمتناع عن تخفي�س ا�سعار 

العمالت لدوافع تناف�سية".
وح����ذر رئ��ي�����س ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل 
ت�سرين  اكتوبر/  يف  �سراو�س  دومينيك 
ال��ع��م��الت  ح����روب  اأن  م��ن  امل��ا���س��ي  االأول 
حقيقيا" لالنتعا�س  "تهديدا  ت�سكل  العاملية 

االقت�سادي.
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المستشارين،  ما طبيعة عمل هيئة   *
وهل صحيح ما يقال أن عدد مستشاري 

رئيس الوزراء اكثر من مئة مستشار؟
برغبة  امل�ست�سارين  هيئة  تاأ�س�ست   -
ال��وزراء عام 2006،  وقرار من رئي�س 
يف  وو�سعها  ت�سكيلها  ف��ك��رة  وب���داأت 
�سياقها بعد فرة ق�سرة من ا�ستالمه، 
هيئة  ت�سكيل  �سوى  وا�سحًا  يكن  ومل 
وبالفعل  وال��ن�����س��ح  امل�����س��ورة  ل��ت��ق��دمي 
رئا�سة  الوزراء وعر�س  طلبني رئي�س 
بو�سع  وب����داأت  امل�ست�سارين،  هيئة 
ت�سور لت�سكيل الهيئة ودورها ومهامها 
وه��ي��ك��ل��ه��ا ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي و���س��الح��ي��ات��ه��ا 
ومت ع��ر���س��ه��ا ع��ل��ى رئ��ي�����س ال�����وزراء 
و�سكلت  باملوافقة،  وق��ع  ب��دوره  ال��ذي 
مكاتب  �سبعة  امل�ست�سارين  هيئة  يف 
ومهمة  رئي�سة  اأراه��ا  ن�ساطات  تتناول 
ال�سوؤون  لدرا�سة  مكتب  مقدمتها  يف 
النفط  مكتب  ع��ن  ف�ساًل  االقت�سادية، 
والطاقة الأهمية هذين الن�ساطن �سواء 
الكهربائية  الطاقة  اىل  احلاجة  كانت 
املالية من خالل  امل��وارد  او اىل تعزيز 
القدرات، وافردنا مكتبًا خا�سًا  تطوير 
ل��ل��زراع��ة وامل��ي��اه، وح��ال��ي��ًا عملنا على 
ت��اأ���س��ي�����س م��ك��ت��ب ل��ل��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
من  ان��ت��ق��ال  ال��ع��راق يف مرحلة  ل��ك��ون 
ن��ظ��ام  ���س��م��ويل اىل  م���رك���زي  ن���ظ���ام 
ال�����س��وق  اق��ت�����س��اد  يعتمد  دمي��ق��راط��ي 
مكتبًا  ا�س�سنا  وك��ذل��ك  ذل���ك  غ��ر  اىل 
العالقة  ولتنظيم  املحافظات  ل�سوؤون 
واالقاليم  االحت��ادي��ة  احلكومة  بن  ما 

واملحافظات غر املرتبطة باأقليم.
ام���ا ك��ي��ف نعمل وم����اذا ن��ع��م��ل؟ ف���اأواًل 
ال�سديد قدر  الراأي  لتقدمي  نحن ن�سعى 
االم��ك��ان وت��وج��د ام���ور حت��ال لنا من 
ونحن  مكتبه  او  ال���وزراء  رئي�س  قبل 
ال��وزارات  الداء  ودلياًل  درا�سات  نقدم 
وك���ذل���ك ع��ن��دم��ا ن���رى خ��ل��اًل يف ام���ور 
الدولة نقدم مالحظات لرئي�س الوزراء 
الن�ساط  ه��ذا  تو�سع  ال��زم��ن  ومب���رور 
االوىل  املرحلة  يف  الهيئة  وا�ستطاعت 
م��ن ب��ن��اء اال���س�����س م��ث��ل ك��ون��ه��ا هيئة 
بال�سيا�سية فال تعود اىل  لي�ست  مهنية 
حزب او كيان مبا يف ذلك حزب رئي�س 
وخ��راء  م�ست�سارون  ففيها  ال����وزراء 
فئات  كل  الفئات واالطياف من  كل  من 
ا�ستطاعت  وق���د  ال��ع��راق��ي،  امل��ج��ت��م��ع 

الهيئة ا�ستقطاب عنا�سر البع�س منهم 
الطويلة  اخل��رة  ذوي  من  متقاعدون 
الينا  ن�سب  قد  او  ال��دول��ة  وزارات  يف 
من  اي�سًا  خمتلفة  وزارات  من  انا�س 
واالخت�سا�س  الطويلة  اخل��رة  ذوي 
ال�����س��ب��ع��ة  يف امل��وا���س��ي��ع امل���ح���وري���ة 
العمل  يكون  ان  على  اي�سًا  وحر�سنا 
ايجاد جدران  فرق من دون  �سكل  على 
هيئة  ا�سبحت  واالن  فا�سلة،  عمودية 
امل�ست�سارين ور�سة عمل دوؤوب وال مير 
ا�سبوع من دون ان يكون ثمة اجتماع 
عمل  لفرق  م�ستديرة  وط��اول��ة  مو�سع 
امل�ست�سارين  هيئة  م��ن  ع��دد  ي��راأ���س��ه��ا 
اخلتلفة  ال���دول���ة  وزارات  مب�����س��ارك��ة 
وا�سع  ن�ساط  لدينا  املثال  �سبيل  فعلى 
العمل  وزارة  وم��ع  البيئة  وزارة  م��ع 
الوقت  ويف  املالية  وزارة  مع  وكذلك 
ذاته كانت امامنا مهمة اذ ان الد�ستور 
ا���س��ر ع��ل��ى ال��دول��ة ال��ق��ي��ام ب��اال���س��الح 
امل��ه��ارات  م��ع  عملنا  لذلك  االقت�سادي 
باال�سافة  اخلا�س  والقطاع  الوطنية 
املتمثلة  امل��ت��ح��دة  االمم  منظمات  اىل 
معنا  �ساركت  التي  ال�سبع  بالوكاالت 
فريق  لدينا  ك��ان  امل��ث��ال  �سبيل  وع��ل��ى 
القطاع  عمل  لتطوير  متخ�س�س  عمل 

اخلا�س العراقي.
�سنتن  م��دى  على  ا�ستطعنا  وبالفعل 
قدمت  خ��ارط��ة  واع���داد  العمل  تطوير 
ملجل�س الوزراء واالن �سكلت فرق عمل 
كان  امل��ا���س��ي  اال���س��ب��وع  ويف  للتنفيذ 
لدينا اجتماع ت�سمن درا�سة اخلطوات 
اىل  �سيوؤدي  ما  بتنفيذها  �سنقوم  التي 
اغلبها  ال�سركات  الن  ج��دًا  كبر  تاأثر 
تعمل باملقاوالت ونحن نريد يال�سركات 
ا�س�س  ع��ل��ى  ف��اع��ل  ب�����س��ك��ل  ت��ع��م��ل  ان 
واخل�سارة  الربح  ا�سا�س  على  جتارية 
تبنى قدراتها وتتطور مع الزمن لتكون 
ي�سهم  ان  ي�ستطيع  م�ساهمة  �سركات 
ا�سهم  �سراء  خ��الل  من  املواطنون  بها 
م�سجلة  وتكون  �سركات  اىل  وتتحول 

يف هيئة بغداد لالوراق املالية.
اأما العدد الكامل يف هيئة امل�ست�سارين 
حاليًا للم�ست�سارين واخلراء واملدراء 
بحدود  هم  املتحدث  فيهم  مبا  العامن 
امل��و���س��وع  ���س��خ�����س��ًا، وه�����ذا  ال����� 20 
امل�ست�سارين  م��ع  اللب�س  ب�سبب  اث��ر 
هيئة  عمل  على  واملطلع  ال�سيا�سين، 

فيها  لي�س  الهيئة  ان  يعلم  امل�ست�سارين 
باأ�ستثناء  ذكرته  ال��ذي  العدد  من  اكرث 
امل��ح��دود  واخل��دم��ي  الو�سطي  ال��ك��ادر 

جدًا.

وبداية  االنتخابية  ال��دورة  انتهاء  *بعد 
أخرى جديدة، ما تقييمكم لعمل هيئة 
استشارات  قدمت  وهل  المستشارين، 
م��ه��م��ة ل��ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ة وم��ف��اص��ل��ه��ا 

المختلفة وبأي اتجاه؟
اح�سر  م�ست�سارين  هيئة  كرئي�س  -انا 
اج��ت��م��اع��ات جم��ل�����س ال�����وزراء واق���دم 
الخت�سا�سي  وف��ق��ًا  وال����راأي  امل�����س��ورة 
االرب��ع  ال�����س��ن��وات  خ��الل  افلحنا  وق��د 
امللفات،  من  العديد  ادارة  يف  املا�سية 
ويف هيئة امل�ست�سارين نحن الذين نعد 
جدول االعمال وناأخذ املح�سر ونتابع 
امل���ق���ررات، م��ل��ف اخ���ر م��ه��م ك��ال��زراع��ة 
واملياه اي�سًا من�سك ال�سكرتارية وامللف 
ال�سنوات  م��دى  على  امل��ب��ادرة  وه���ذه 
الثالث كنا نر�سد لها نحو 500 مليون 
دوالر والن�سف منها يذهب اىل وزارتي 
الزراعة واملوارد املائية لتنفيذ م�ساريع 
يف غاية االهمية وادخال التكنولوجيا 
هو  تقريبًا  االآخ���ر  والن�سف  احلديثة 
وما  للفالحن  مي�سرة  قرو�س  توفر 
مو�سوعية  ب�����س��ورة  الكثر  ���س��اه��ده 
اخل�سر  وان��ت��اج  زراع��ة  يف  تطور  من 
وامل��ح��ا���س��ي��ل وال������رثوة احل��ي��وان��ي��ة 
ك��ان م��ن ب��ن خم��رج��ات ه��ذه امل��ب��ادرة 
املبادرة  يف  كبر  دور  لنا  كان  واي�سًا 
املتفوقن  الطلبة  وار���س��ال  التعليمية 
ع�سو  �سخ�سيًا  وان��ا  اخل��ارج  للبعثات 
كبر  دور  ولنا  االقت�سادية  اللجنة  يف 
ونقدها،  واعدادها  املوازنة  تقييم  يف 
يخ�س  ما  يف  كبر  بعمل  قمنا  وكذلك 
لتكون  الت�سريعات  يف  النظر  اع���ادة 
بتقدمي  وقمنا  الراهن  للو�سع  مالئمة 
درا����س���ات وم��ق��رح��ات مت��ت امل��واف��ق��ة 
جمل�س  اىل  وار�سلت  منها  الكثر  على 
النواب اللغاء قوانن او اعداد قوانن 
اع��داد  يف  كبر  دور  لنا  فكان  جديدية 
قانون املحافظات حيث كان لنا دور يف 
الوطنية  النفط  قانون  وكذلك  امل�سودة 
وم�سودة قانون اقت�سام املوارد املالية، 
ول��دي��ن��ا ن�����س��اط ق��ط��اع ال��رب��ي��ة وف��رق 
ع��م��ل ل��ال���س��الح ال���رب���وي وا���س��الح 

العمل  وبهذا  التقني  والتعليم  املناهج 
والعمل االخر املماثل فاأن جلاننا لي�ست 
عملنا  من  الكثر  وامنا  فقط  بالنظرية 
ن�ستخل�س  اي  امليدانية  من  طابع  فيه 
امل���ع���ل���وم���ات ون���ع���م���ل اح�����س��ائ��ي��ات 
واجتماعات مو�سعة وور�س عمل عملنا 
املعنية، وكل  مع اجلهات  منها  بالكثر 
من له دور ندعوه اىل هذه االجتماعات 
وعلى �سبيل املثال يف التعليم اجلامعي 
وا�سعة  عمل  ور�سة  اىل  دعونا  االهلي 
م��ع ك��ل اجل��ام��ع��ات االه��ل��ي��ة يف ح��وار 
بناء ومو�سوعي ومع القطاع اخلا�س 
كذلك فدور هيئة امل�ست�سارين بعيدًا عن 
ومو�سوعي  ايجابي  دور  ال�سخ�سنة 
ا�س�س  ع��ل��ى  ال���دول���ة  ب��ن��اء  يف  ي�سهم 
ما  اح��وج  يف  والدولة  حديثة  ع�سرية 
عمل  واي  امل�ست�سارين  لهيئة  ي��ك��ون 
مم��اث��ل ل��ه��ا ���س��واء ك���ان ع��ل��ى م�ستوى 
جمل�س  م�ستوى  ع��ل��ى  او  ال�����وزارات 

النواب او على م�ستوى الهيئة.

في  للنظر  الالفت  الغياب  اسباب  *م��ا 
ال��ب��رن��ام��ج االق��ت��ص��ادي خ���الل االع����وام 

الماضية؟
-ه�����ذه احل��ك��وم��ة امل��ن��ت��ه��ي��ة اع��م��ال��ه��ا 
واج���ه���ت يف ال�����س��ن��ت��ن االأول���ي���ن من 
عمرها �سعوبة بالغًة من حيث الو�سع 
االمني، وقد ا�ستطاعت حت�سن الو�سع 
املني ومازالت لدينا مع�سالت وم�ساكل 
مع  وا�ستطاعت  االم��ن��ي  ال��و���س��ع  م��ع 
امل��دار���س  يف  احل��ي��اة  تطبيع  ال��زم��ن 
واجلامعات واملعاهد بعد ان كانت ازمة 
يف بغداد ومدن �ساخنة كثرة وب�سبب 

انح�سار دور القطاع اخلا�س.
اتخمت  احل��ك��وم��ة  ان  ج���رى  وال�����ذي 
موظف  مليون  ورب���ع  م��الي��ن  بثالثة 
او  مركزيًا  املمولن  م��ن  ك��ان��وا  ���س��واء 
امل��م��ول��ن ذات��ي��ًا يف ال�����س��رك��ات وه��ذه 
نحو  ت�سكل  ت�سغيلية  ميزانية  اع��ل��ى 
هذه  ون�سف  االن��ف��اق  جممل  من   %75
ك��روات��ب  ت��دف��ع  الت�سغيلية  امل��ي��زان��ي��ة 
يف  النمو  فهذا  وخم�س�سات  واج���ور 
االنفاق الت�سغيلي من دون �سك �سيقيد 
�ساهمت  راأي  ث��م��ة  وك����ان  احل��ك��وم��ة 
بتحجيم  ي��ب��داأ  امل�ست�سارين  هيئة  ب��ه 
توجيه  وزي��ادة  االنفاقي  النمو  وترة 
االن���ف���اق  اىل  وامل��������وارد  االن���ف���اق���ات 

تطوير  او  لتنمية  �سعيًا  اال�ستثماري 
اف�سل  خ��دم��ات  ت��وف��ر  او  اق��ت�����س��ادي 

للمواطنن بهذا ال�سدد.
نوؤكد  دائمًا  م�ست�سارين  كهيئة  فنحن   
ع��ل��ى ت���وف���ر م������وارد اك����رث ل��ل��رب��ي��ة 
عن  بعيدًا  �سعبًا  نريد  الننا  والتعليم 
اجلهل ملكافحة تف�سي االمية يف العراق 
ال�سحي  للن�ساط  اكرث  فر�س  وتوفر 
جيدة  �سحة  ذا  �سعبًا  ن��ري��د  واي�����س��ًا 
وثقافة جيدة لكي ي�ستطيع ان يتناف�س 
ومي��ت��ل��ك م���ق���وم���ات ال��ن��م��و وال��ت��ق��دم 
الطاقة  ت��اأت��ي  التي  اخل��دم��ات  واي�����س��ًا 
حمور  الن��ه��ا  مقدمتها  يف  الكهربائية 
يف  فكانت  العراقي  االقت�ساد  حتريك 
ح�سل  الزمن  وم��ع  �سعوبات  البداية 
تطور يف االداء احلكومي فعلى �سبيل 
امل�ساريع  ع��ل��ى  االن��ف��اق  ن�سبة  امل��ث��ال 
قليلة  كانت  ال�سابق  ويف  ت��زداد  اخذت 
ال�سنة  اىل  ي����دور  م���ا  ن�����س��ب��ة  وك���ان���ت 
احلكومة  اداء  حت�سن  كبرة،  الالحقة 
يف  علينا  بالتايل  قليلة  امل���وارد  ولكن 
ال�����س��ن��وات ال��ق��ادم��ة ان ن��وج��ه امل���وارد 
اىل  ي�ساف  اال�ستثمار  نحو  اال�سافية 
االجنبي  اال�ستثمار  ترويج  اي�سًا  ذلك 
وت�سجيعه يف العراق من خالل الهيئة 
ما  يف  الن�ساط  لال�ستثمار،  الوطنية 
يكن  مل  االق��ت�����س��ادي  اال���س��الح  يخ�س 

حمكمًا ال�سباب خمتلفة.

في  االقتصادي  االص��الح  يكن  لم  *إذًا 
مقدمة االولويات؟

كانت  االأولين  ال�سنتن  يف  -االولوية 
رئي�س  ورفع  االمني  للجانب  وا�سحة 
هذا  ويف  املا�سي  ال��ع��ام  يف  ال����وزراء 
ان  تقديري  ويف  االعمار  �سعار  العام 
جدًا  كبرة  كانت  والتحديات  االعباء 
يف ظل الو�سع االمني، ويف ظل �سحة 
الوطني  االق��ت�����س��اد  وري��ع��ي��ة  امل����وارد 
توفر معظم االموال للرواتب والرعاية 
اال�سالحي  وال��رن��ام��ج  االجتماعية، 
ان  واملهم  حمكمًا  يكن  مل  االقت�سادي 
القادمة  احل��ك��وم��ة  تبني  ان  يف  ن��ب��داأ 
فكثر  جناحات  من  حتقيقه  مامت  على 
اىل  طريقها  اخ���ذت  ال��ت�����س��ري��ع��ات  م��ن 
ال��ن��واب واجن���زت وك��ث��ر من  جمل�س 
ت�سكيلها  عملية  اجن���زت  امل��وؤ���س�����س��ات 
الت�سريعات اجنزت  والبع�س من هذه 

املنتج  وح��م��اي��ة  الكمركية  كالتعرفة 
امل��ح��ل��ي وح���م���اي���ة امل�����س��ت��ه��ل��ك وه���ذه 
اجنز  منها  البع�س  ق��وان��ن  م�ساريع 
جمل�س  اىل  ذه����ب  االخ����ر  وال��ب��ع�����س 
القوانن  حزمة  اىل  باال�سافة  النواب 
النفطية فيفر�س  التي تنظم الرثوات 
باحلكومة القادمة ان تنجز هذه املهام 
ب�سرعة ال�سيما وان الكثر من م�ساريع 
ل��دى جمل�س ال��ن��واب،  ال��ق��وان��ن ه��ذه 
وم���ن ن��اح��ي��ة اخ���رى ف���اأن اجن���از ه��ذا 
ان تكون  االقت�سادي يتطلب  الرنامج 
ال��وزراء  ملجل�س  موحدة  روؤي��ة  هنالك 
وامن��ا  ك��اأف��راد  نت�سرف  ان  ميكن  ف��ال 
واح���دة  كحكومة  نت�سرف  ان  ي��ج��ب 
بن  وتناغم  تن�سيق  هنالك  يكون  وان 
اي  النواب  وجمل�س  ال���وزراء  جمل�س 
يف  حا�سرًا  يكون  ال��وزراء  جمل�س  ان 
جمل�س النواب ل�سرح �سيا�ساته و�سرح 
يف  ي�سرعها  ان  ي��ري��د  ال��ت��ي  ال��ق��وان��ن 
االقت�سادية  احلياة  تنظيم  يخ�س  ما 
تبقى  ال  وان  اخل����دم����ات  وت���ط���وي���ر 
م�����س��اري��ع ق��وان��ن يف غ��اي��ة االه��م��ي��ة 
جمل�س  يف  وامللفات  االدراج  حبي�سة 
ي��ت��اأخ��ر جمل�س  ال  ان  ال��ن��واب وك��ذل��ك 
الوزراء يف اعداد م�ساريع قوانن يف 

غاية االهمية.

المستشارين كانت سببًا  *هل أن هيئة 
وراء إعداد الخطة التنموية الخمسية؟

البداية كانت هنالك خطة �سنوية  -يف 
مل��ج��ل�����س ال�������وزراء وم����ع ال���زم���ن ب��رز 
ن�ستمر  ان  ميكننا  ال  ب��اأن  وجيه  راأي 
ك���ذل���ك ح��ت��ى ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات االج��ن��ب��ي��ة 
ا�سرت هذه احلالة  العراق  من  القريبة 
الوطنية  التنمية  خطة  اأع���دت  وه��ك��ذا 
ويف احل��ق��ي��ق��ة ال��ع��م��ل امل���ح���وري ك��ان 
م�ساهمة  م��ع  التخطيط  وزارة  ب��ي��د 
الوزرات االخرى و�ساهمنا نحن كهيئة 

م�ست�سارين. 

*لقد قدمت الحكومة في الفترة االخيرة 
على  ستراتيجية  مشاريع  عهدها  من 
مليار   70 بقيمة  قانون  مشروع  شكل 
في  ت��ق��ر  ول���م  ال��ن��واب  لمجلس  دوالر 
وراء  المستشارين  هيئة  ان  هل  حينها، 
هذه المشاريع، وهل هي مجدية للجانب 

الخدمي واالقتصادي فيما اذا نفذت؟
-نحن يف الهيئة لدينا م�ساعر ممزوجة 
فل�سنا 100% مع هذا امل�سروع اىل هذا 
املبالغ،  م��ن  احل��ج��م  وب��ه��ذا  امل�ستوى 
نحن مع التعجيل باال�ستثمار يف قطاع 
ال�سكن الن قطاع اال�سكان عندما يعمل 
املكثف  القطاع  النه  البطالة  �سيمت�س 
الكثر  يحرك  �سوف  واي�سًا  للعمالة 
ب��ن��اًءَ  لكننا  االخ����رى،  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 
النظام  زمن  يف  جرى  ملا  تقييمنا  على 
ال�سابق عندما بداأ العمل بالدفع االجل 
ل��ل��م�����س��اري��ع م��ن خ���الل ال��دي��ن االج���ل، 
الديون  هذه  ا�ستفحال  يكون  ثم  ومن 
وباحلقيقة  عليها  املرتبة  وال��ف��وائ��د 
ا�ستهالكي  ان��ف��اق  اىل  ي����وؤدي  ���س��وف 
االف�سل  النهج  ان  اعتقد  وان��ا  وا�سع، 
ن�����س��ج��ع اال���س��ت��ث��م��ار ول��ي�����س  ه���و ان 

االقرا�س.
 ويف احلقيقة نحن كهيئة م�ست�سارين 
الدويل  البنك  تقرير  املثال  �سبيل  على 
دول��ة   183 يف  العمل  بيئة  قّيم  ال��ذي 

ال��ع��راق 153  ت�سل�سل  ج��اء  ال��ع��امل  يف 
للعمل  �سديقة  غر  بيئة  اننا  يعني  ما 
يوجد  ما  ب�سبب  للعمل  م�سجعة  وغر 
م���ن ب��روق��راط��ي��ة وخ���ط���وات ك��ث��رة 
يخ�س  م���ا  يف  وك���ف���االت  و���س��م��ان��ات 
ت�سجيل ال�سركات، ونحن يف اال�سبوع 
ع��م��ل  دع����ون����ا اىل ور�����س����ة  امل���ا����س���ي 
معنا  ح�سر  وبالفعل  مو�سع  واجتماع 
االخوان واالخوات يف وزارة التجارة 
الدويل  كالبنك  الدولية  املنظمات  ومن 
وو�سعنا  امل��و���س��وع  ت��دار���س��ن��ا  ح��ي��ث 
احل���ل���ول وب��ال��ف��ع��ل ان����ا ق��ب��ل ي��وم��ن 
اىل  طريقه  يف  �سيكون  كتابًا  وق��ع��ت 
التي  املجموعة  بروؤية  التجارة  وزي��ر 
التجارة  وزارة  ممثل  فيها  مبا  جل�ست 
ان  ن�ستطيع  كيف  الدولين  و�سرطائنا 
االمر من  العمل وهذا  بيئة  نح�سن من 
العراق  من  جتعل  ان  احلكومة  واجب 
���س��اح��ة م���روج���ة و���س��دي��ق��ة وج��اذب��ة 
العتبارات  وا�سع،  واملجال  لال�ستثمار 
ن�سمة  مليون   31 ال��ع��راق  نفو�س  ان 
كبرة  التزال  فيه  ال�سكان  منو  ون�سبة 
�سيء  لكل  جائع  وال�����س��وق   %3 بنحو 
باال�سافة  اال�ستهالكية  لالمور  نحتاج 
وقريبًا  الكهربائية،  الطاقة  حاجة  اىل 
التي  الوثيقة  �ستنجز  الكهرباء  وزارة 
ان  امل�ستثمر  �سي�ستطيع  مب��وج��ب��ه��ا 
يتقدم ويبني حمطات كهرباء ويديرها 
باأ�ستثمارات منه ويبيع الطاقة  بنف�سه 
اال�ستثمارات  �سيجذب  وه��ذا  للوزارة 
التكنولوجيا  وي��ج��ل��ب  اخل�����ارج  م���ن 
الدولة  تن�سغل  وال  احلديثة  واالدارة 
مبيزانيتها بتنفيذ كل �سيء وامنا تركز 
الفقراء  ورع��اي��ة  املجتمع  رع��اي��ة  على 
وتوفر ال�سمانات لهم وتوجيه جميع 
لذلك  ل��ال���س��ت��ث��م��ار،  املكثفة  امل�����س��اري��ع 
ك��ان��ت ل��دي��ن��ا ع��واط��ف مم��زوج��ة اذ مل 
نكن متحم�سن، الن توؤمن الدولة هذه 

املبالغ كاأقرا�س.

الطاقة  قطاع  أداء  تراجع  أسباب  *ما 
ما  اذا  وال��ن��ف��ط  ال��ك��ه��رب��اء  ف��ي  السيما 
ج��والت  ف��ي  ال��خ��دم��ة  ع��ق��ود  استثنينا 
القطاعات  ه��ذه  ان  وه��ل  التراخيص، 
فنية  الى قدرات  ام  تمويل  الى  بحاجة 

وإدارية؟
الرئي�سين،  الطاقة  حموري  -لنف�سل 
اذ ه��ن��ال��ك حم���ور ال��ك��ه��رب��اء وحم��ور 
كما  وزارت��ان  لدينا  اذ  والغاز،  النفط 
ان جناحنا  �سك  دون  هو معروف من 
يف  يوميًا  تن�سيقًا  يتطلب  كليهما  يف 
من  تعد  خطة  وف��ق  وم�ستمرًا  كليهما 
ال��ك��ه��رب��اء  وزارة  الن  ال��ط��رف��ن  ق��ب��ل 
ال��ذي  ال��وق��ود  اىل  حتتاج  مبحطاتها 
النفط  ووزارة  النفط  وزارة  تنتجه 
الكهربائية  الطاقة  اىل  حتتاج  اي�سًا 

لعمل من�ساآتها املختلفة وبالتايل ال بد 
من التن�سيق.. ناأتي اواًل اىل الكهرباء 
اذ توجد جمموعة عوامل ولي�س عامل 
واح���د اول��ه��ا ال��ع��ام��ل امل��و���س��وع��ي ما 
�سهدناه بعد احلرب من م�ستوى متدٍن 
ب��داأ  ال��وق��ت  ويف  ذل��ك  يف  التوليد  يف 
الزمن بن�سب  الطلب يتزايد مع مرور 
عالية النقل عن 10% �سنويًا باال�سافة 
جديدة  حمطات  تنفيذ  يف  التعرث  اىل 
اع��ادة  بينها  من  خمتلفة  ا�سباب  على 
وا�ستكمال  القدمية  املحطات  اع��م��ار 
بها  واملبا�سرة  قائمة  حمطات  تنفيذ 
ذلك  يف  ج���دًا  املهمة  اال���س��ب��اب  واح���د 
ومن�ساآت  االمني  الو�سع  كان  الوقت 
ا�ستهدفت  معروف  هو  كما  الكهرباء 
النقل وهذا معروف  وال�سيما خطوط 
ع��ن وزارة  ال��دف��اع  ���س��اأين  م��ن  ولي�س 
الكهرباء كما كانت خطوط نقل النفط 
كان  واي�سًا  اي�سًا،  م�ستهدفة  والغاز 
ث��م��ة ا���س��ط��دام ب���ن ال���ق���درات وب��ن 
وعقود  ن��ف��ذت  فعقود  الكبر  الطلب 
ت��ل��ك��اأت واحل��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة ووزارة 
العقود  بع�س  ورث��ت  اي�سًا  الكهرباء 
م�ساكل  ذات  �سبقتها  ح��ك��وم��ات  م��ن 
لت�سفية هذه  الوقت  واحتاجت بع�س 
الن�سبي  التح�سن  من  ولكن  امل�ساكل 
بقيت هنالك فجوة جدًا كبرة وال �سيما 
يف ال�سيف وهذه معروفة وا�ستطاعت 
ن�سبيًا مفيدًا  ان تدخل عاماًل  ال��وزارة 
من  الكهربائية  الطاقة  ا�ستراد  وهو 
تركيا وم��ن اي���ران، ف��االآن زه��اء 800 
ويبقى  م�ستوردة  ميكاواط   900 اىل 
نحو 50% او 40% فجوة بن العر�س 
الكهرباء  وزارة  وادخ��ل��ت  وال��ط��ل��ب 
توفرت  لو  فيما  ج��دًا  كبرًا  م�سروعًا 
مليار   8 اىل   7 ب��ح��دود  املبالغ  لديهم 
نحو  ت��وف��ر  م��ن  �سيتمكنون  دوالر 
7000 ميكا واط وهذا القرار اتخذ يف 
الكهرباء  لوزير  بتاأييد  الطاقة  جلنة 
مليارين  ب��ح��دود  مبالغ  ل��ه  توفر  ب��اأن 
ون�سف اىل ثالثة مليارات دوالر وهذا 
النفط بحدود  برميل  �سعر  كان  عندما 
بداأ  للرميل ولكن عندما  140 دوالرًا 
 2008 منت�سف  بعد  اال�سعار  هبوط 
وزارة  وج��ع��ل  احلكومة  اج��ه��د  ال���ذي 
الكهرباء يف مواجهة �سحة املوارد فتم 
اللجوء اىل التمويل من خالل �سندات 
اال�ستفادة  البع�س  وح��اول  اخلزينة 
لكن  امل��رك��زي  البنك  احتياطيات  م��ن 
العملة  ا�ستقرار  يدعم  املركزي  البنك 
وال ميول م�ساريع احلكومة، واالزمة 
االخ����رى ان ال������وزارة ع��ن��دم��ا ب���داأت 
املعدات  جتهيز  ه��و  وا���س��ع  مب�سروع 
اال���س��ا���س��ي��ة مل ي��ك��ن ل��دي��ه��ا ال��ر���س��د 
ال�ستكمال البنى لكل م�سروع اي بقية 
املرافقة  والبنى  واخل��دم��ات  امل��ع��دات 

وامل�ساندة الأي معدات كهربائية والتي 
امل�سروع  كلفة  هي التقل عن 40% من 
لو  كبرة ورمبا  فوقعت مب�سكلة  ككل 
لي�س  ا�سغر  مب�����س��روع  ب����داأوا  ك��ان��وا 
ويتم  واط  م��ي��ك��ا   2000 ب��ل   7000
او  ال�سنتن  خ��الل  بالكامل  اجن���ازه 
الثالث اف�سل من الذهاب اىل م�سروع 
كبر لكن متويله غر م�سمون ما جعل 

الدولة تتفاجاأ مبو�سوع النفط.
وال��ط��اق��ة  ال��ن��ف��ط  اىل  االن  احت�����ول 
اي�����س��ًا واج���ه مع�سلة  ب����دوره  ال���ذي 
وزارة  وال  ت�ستطع  مل  احلكومة  ب��اأن 
انتاجية  ط��اق��ات  ا���س��اف��ة  م��ن  ال��ن��ف��ط 
فاالنتاج  الذاتية  بجهودها  ملمو�سة 
ظ��ل ي����راوح ب��ح��دود م��ل��ي��وين برميل 
على مدى �سنوات عدة والزيادة التي 
 2008 من  الثاين  الن�سف  يف  حدثت 
نفطية  حقول  لتطوير  نتيجة  تكن  مل 
وامن��ا  ملمو�سة  ا���س��اف��ات  او  ج��دي��دة 
ما  بعد  �سيما  االمني  الو�سع  لتح�سن 
زمام  مت�سك  ان  احلكومة  ا�ستطاعت 
الت�سدير  ان��اب��ي��ب  ب��ح��م��اي��ة  االم����ور 
لدينا  كانت  اذ  تركيا  اىل  كركوك  من 
لكنها  م��وج��ودة  كامنة  طاقة  ذل��ك  قبل 
فعندما  االنابيب  ب�سبب �سرب  معطلة 
بحدود  هي  التي  الطاقة  ه��ذه  اطلقت 
اليوم  يف  برميل  ال��ف   700 اىل   600
حتى  احل��ايل  وانتاجنا  زي��ادة  حدثت 
ون�سف  مليونن  ب��ح��دود  ه��و  ال��ي��وم 
ومليونن و600 الف ممكن لكن لغاية 
ال�سهر املا�سي ال تزال الطاقة املتحققة 
للت�سدير هي اقل من الطاقة املخططة 
بحدود 10% اىل 7% ي�ساف اىل ذلك ان 
الزيادات من انتاج النفط يف كرد�ستان 
ا�ستحكم  ث��م  قلياُل  ال��ن��ور  راأت  م��ث��اًل 
اخل�����الف م���ع احل���ك���وم���ة االحت���ادي���ة 
ف��ل��م حت���دث ا���س��اف��ات ت�����س��دي��ري��ة من 
التقييم هو يف ما يخ�س  ف��اإذًا  االقليم 
اداء  ال��ن��ف��ط��ي��ة وحت�����س��ن  امل��ن��ت��ج��ات 
امل�����س��ايف ت��دري��ج��ي��ًا ل��ك��ن��ن��ا ال ن���زال 
تلكوؤ  وح��دث  البنزين  �سيما  ن�ستورد 
يف تطوير امل�سايف احلالية او ا�سافة 
امل��ث��ال  �سبيل  فعلى  ج��دي��دة  م�����س��ايف 
يوجد م�سفى يف كربالء وهو م�سفى 
باأ�سم   1989 منذ  الفكرة  وكانت  قدمي 
حتويله  ن�ستطع  ومل  الو�سط  م�سفى 
اىل م�سفى جاهز ال�سباب كثر واالن 
حقيقية  مع�سلة  النفط  وزارة  جتابه 
نفذت  لو  فيما  اربعة م�سايف  لديها  اذ 
ورمبا  عدة  ل�سنوات  العراق  �سيكتفي 
�ستفي�س لديه منتجات ولكن املع�سلة 
من  ح��اج��ة  هنالك  التمويل  ه��ي  االن 
هذه  لتنفيذ  دوالر  مليار   20 اىل   18
امل�ساريع والقانون الذي اعدته وزارة 
النفط اقر يف حينه الن�ساء م�سايف من 
قانونًا  يكن  ومل  اخلا�س  القطاع  قبل 

 %1 خ�سم  ووفر  للم�ستثمرين  حمفزًا 
من �سعر الرميل للم�ستثمر وهذا جدًا 
النفط  وزي��ر  ج��اء  عندما  لذلك  ي�سر 
مب�سروع قانون تبناه جمل�س الوزراء 
قبل  من  املقرحة  من  اكرث  بتعديالت 
التخفي�س  ي��ك��ون  ان  واق���ر  ال����وزارة 
5% ورمب���ا ي���راد اك���رث م��ن ذل���ك لي�س 
ال��وق��ود  ت��وف��ر  وامن���ا  تخفي�س  فقط 
بحيث  للم�ستثمرين  امل�����س��ايف  يف 
يف  احل��ال  هو  كما  ج��ذب  عامل  تكون 
دول اخلليج فاإذًا امامنا م�سكلة يف ما 

يخ�س امل�سايف.

*حرق الغاز والهدر الذي يحصل فيه؟ 
ماذا عن

ف��ي��م��ا يخ�س  ب��ط��يء  ت��ق��دم  ي����زال  -ال 
اي��ق��اف ح��رق ال��غ��از يف احل��ق��ول على 
ال��رغ��م م��ن ان ال���وزارة ب���داأت بحوار 
ال��وزراء  جمل�س  تاأييد  على  وح�سلت 
مل  االن  وح���ت���ى  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام  يف 
تاأخرنا �سنة  اننا  يح�سل اي تقدم اي 
اخرى يف ايقاف حرق الغاز، وجوالت 
ب�سفافية  واجن��زت  اعدت  الراخي�س 
ان  ال��ق��ادم  ال�سنة  يف  وات��وق��ع  عالية 
�سغرة  االن���ت���اج  يف  زي�����ادة  حت���دث 
ايقاف  هو  االن  واملهم  ملمو�سة  لكنها 

التدهور يف انتاج احلقول احلالية.
االح���ت���ي���اج���ات امل���درو����س���ة ل�����وزارة 
كبرة  القادمة  لل�سنة  للغاز  الكهرباء 
وزارة  ت�ستطيع  ال  رمب��ا  بحيث  ج��دًا 
ال�سنوات  يف  �سيما  تلبيتها  ال��ن��ف��ط 
حقيقة  يف  امل��ق��رح  ك��ان  لذلك  االوىل 
ان نذهب  امل�ست�سارين  االمر من هيئة 
ون��ط��ور ح��ق��ول ال��غ��از احل���ر وه���ذا ال 
يتعار�س وال يوقف الن�ساط االخر، بل 
الغازية ال  الغاز يف احلقول  ان انتاج 
يرتبط باأنتاج النفط لكن الغاز املنتج 
باأنتاج  يتاأثر  امل�ساحبة  احلقول  يف 
النفط  انتاج  ينخف�س  فعندما  النفط 
م�ساحب  الن��ه  ك��ذل��ك،  ال��غ��از  ينخف�س 
ل���ه ف��ت��وف��ر احل���ق���ول ال���غ���ازي���ة راف���د 
وم�ستمر  م�سمون  راف��د  لكنه  ا�سايف 
ال يتاأثر باأنتاج النفط وهو موزع يف 
ميكن  مم��ا  ال��ع��راق  يف  مناطق  ث��الث 
القريبة  اال���س��ت��ه��الك  مناطق  رف��د  م��ن 
نفط،  م��ن  ب��ه��ا  لي�س  االآت����ي  االخ����رى 
ممكن  املن�سورية  املثال  �سبيل  فعلى 
حمطة  �سيما  وب��غ��داد  دي��اىل  يرفد  ان 
وعكاز  ال�����س��در،  مدينة  يف  الكهرباء 
القائم  وجممع  االنبار  يرفد  ان  ممكن 
املتوقف  الكبر  ال�سناعي  املجمع  ذلك 
ولي�س لديه من غاز، ويبقى املو�سوع 
التوقف  علينا  ب��اأن��ه  ذك��رمت��وه  ال���ذي 
ال��غ��از م��ن خ���الل التعجيل  ع��ن ح���رق 
امل�ساريع  وتنفيذ  املن�ساأة  ادخ��ال  يف 
بالزبر  �سميناه  مل��ا  م�ساريع  هنالك 
رق��م 1 وال��زب��ر رق��م 2 وه��ي بطيئة 
ت�ستكمل  ب��اأن  وناأمل  بطيئة  ت��زال  وال 
النفط  يف  لالنتاج  زي��ادات  اي  بحيث 
يف  زي����ادات  ت�ساحبها  ���س��وف  اخل���ام 
ولكن  للحرق  تذهب  ال  ان  يجب  الغاز 
الغاز حيث  تذهب اىل معامل معاجلة 
وت�ستخل�س  ال�سائل  الغاز  ي�ستخل�س 
اجل��اف  ال��غ��از  وي�ستخل�س  املكثفات 
واىل  الكهرباء  اىل  وي��ذه��ب  املتبقي 
البروكيمياويات واىل اال�سمدة واىل 

معامل اخرى.

رئيس هيئة المستشارين: 
اإلصـالح االقـتـصـادي لـم يكـن 
محكـمـًا ألسـبـاب عدة

أثير لغط كبير بشأن عدد مستشاري رئيس الوزراء، في وقت لم ير كثير من المراقبين أن دور هيئة المستشارين ضعيف بدليل عدم 
وضوح البرنامج االقتصادي للحكومة المنتهية واليتها. )المدى االقتصادي( التقت رئيس هيئة المستشارين ثامر غضبان، وحاورته 
بخصوص أداء الهيئة وطبيعة االصالحات االقتصادية واختالالت البرنامج وتطلعات الهيئة المستقبلية.

حوار/ المدى االقتصادي

هذه الحكومة المنتهية اعمالها واجهت في السنتين األوليين من عمرها صعوبة بالغة من حيث الوضع االمني، وقد 
استطاعت تحسين الوضع المني ومازالت لدينا معضالت ومشاكل مع الوضع االمني واستطاعت مع الزمن تطبيع الحياة 

في المدارس والجامعات والمعاهد بعد ان كانت ازمة في بغداد ومدن ساخنة كثيرة وبسبب انحسار دور القطاع الخاص. 
والذي جرى ان الحكومة اتخمت بثالثة ماليين وربع مليون موظف سواء كانوا من الممولين مركزيًا او الممولين ذاتيًا في 

الشركات وهذه اعلى ميزانية تشغيلية تشكل نحو 75 % من مجمل االنفاق ونصف هذه الميزانية التشغيلية تدفع 
كرواتب واجور ومخصصات فهذا النمو في االنفاق التشغيلي من دون شك سيقيد الحكومة وكان ثمة رأي ساهمت به هيئة 
المستشارين يبدأ بتحجيم وتيرة النمو االنفاقي وزيادة توجيه االنفاقات والموارد الى االنفاق االستثماري سعيًا لتنمية او 

تطوير اقتصادي او توفير خدمات افضل للمواطنين بهذا الصدد.
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موسم التسوق
مالب�س  حم��ل  �ساحب  حممد   ح�سن  
ال�سهور  :ان  ق��ال  العربي  ال�سوق  يف 
بالن�سبة يل من  املا�سية �سهدت ربيعًا 
حيث االأرباح فقد ا�سطررت اىل زيارة 
املحل  يف  ال��ع��م��ال  م��ن  العاملن  ع��دد 
اإ�سافة لكون الب�سائع كانت تنفد اأواًل 
اإ�سافية  ب�ساعة  اأ�سري  وكنت  ب��اأول 

يف كل مرة تنفذ ال�سلع.
ال��ت��اج��ر ���س��الح ���س��م��د: ان  ق���ال  فيما 
املالب�س  �سهد رواجًا الفتًا يف  ال�سوق 
االأم��ر  املا�سية  الثالثة  االأ�سهر  ط��وال 
الذي جعل الكثر من التجار يتجهون 
ال����س���ت���راد امل��الب�����س ب��ع��د م���ا ك��ان��وا 

يتاجرون ب�سلع اأخرى.
تعطش استهالكي

رمبا  قالت:  الله  عبد  هيفاء  امل�ستهلكة 
النا�س ت�سعر بالنق�س او احلرمان فان 
اال�ستهالك  نحو  ال�سكل  بهذا  اجتاههم 
العراقي  االإن�سان  طبيعة  ب�سبب  ك��ان 
الغر  تقليد  فثقافة  غ��ره،  يقلد  ال��ذي 
ال�سبب يف  وت��ب��ق��ى  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ه��ي 
يزيد  عاماًل  وت�سكل  االأ�سعار  ارتفاع 

من ج�سع التجار.
واأ���س��اف��ت عبد ال��ل��ه: االأج����در ب��اأويل 
ما  اال  ي�سروا  ال  ان  امل��ح��دود  الدخل 
ميثل حاجتهم الفعلية فقط، فلي�س من 
املعقول ان يخ�سروا اأموالهم من اجل 
احلفاظ على تقليد اجتماعي معن او 
على  ال�سراء  توقيتات  ي��غ��روا  حتى 

اقل تقدير.
امل�ستهلك عدنان حممد  قال : توجهت 
اىل ال�����س��وق اأك����رث م���ن م���رة ل�����س��راء 
امل��الب�����س خ���الل االأ���س��ه��ر امل��ا���س��ي��ة يل 
ولعائلتي فقد توالت املنا�سبات ب�سكل 
املالية  الناحية  �سكل �سغطًا كبرًا من 
ارتفعت  االأ�سعار  معدالت  وان  �سيما 
خ���الل ال���ف���رة امل��ا���س��ي��ة ب�����س��ك��ل ف��اق 

املعدالت الطبيعية.
ان  ح��م��دي:  �سعد  امل�ستهلك  ق��ال  فيما 
دخل عائلتي مرتفع اىل جانب االأ�سعار 
و عائلتي االآن برغم ارتفاع دخلها اأكرث 

قدرة على �سراء ما حتتاجه.
محال التنزيالت

جتلت  التي  الظواهر  اب��رز  من  ولعل 
املا�سية  الفرة  خ��الل   وا�سح  ب�سكل 
التي  التنزيالت  مبحال  ُع��رف  ما  هي 
الثابتة  و  املخف�سة  باأ�سعارها  متيزت 

يف الوقت ذاته.
ي���ق���ول ����س���اح���ب حم����ل دب�����ي ال���ي���وم 
علي  ال�سعب  منطقة  يف  للتنزيالت 
هي  خمف�سة  باأ�سعار  البيع  ان  حامد: 
م�ساعد  عامل   هي  اإذ  جمدية،  عملية 
العديد  ك��ان  فقد  ال��زب��ائ��ن  ج��ذب  على 
بعيدة  اأماكن  من  يق�سدنا  الزبائن  من 
ب�سعر  يحتاجه   ما  على  يح�سل  لكي 

خمف�س.
اختلف  فقد  االآن  اأم��ا  حامد:  واأ���س��اف 
حمال  كانت  ال�سابق  يف  الننا  احل��ال 
االن  ل��ك��ن  و  حم������دودة  ال���ت���ن���زي���الت 
يخلو  ال  اذ  انت�سارًا،  اأك��رث  اأ�سبحت 

تلك  من  ال�سعبية  االأ���س��واق  من  �سوق 
املحال التي ال تزال �ساخ�سة للعيان.

حممد  ن�سرين  امل�ستهلكة  قالت  فيما 
املوظف  حتى  و  فاح�س  غالء  �سالح: 
الذي ميتلك راتبًا فاأنه ال يقدر ان يلبي 
متطلبات عائلته �سيما اذا كانت عائلة 

كبرة.
املواطنن ب�سبب  ان  واأ�سافت حممد: 
االأ���س��ع��ار ويف ظ��ل حمدودية  ارت��ف��اع 
اقتناء  اغلبهم يتجهون اىل  مدخالتهم 
ال��ت��ي تكون  ال�����س��ل��ع االأق����ل ���س��ع��رًا و 
خمف�سة ال�سعر مما يقلل من فائدة تلك 
ال�سحية  االأ���س��رار  عن  ناهيك  ال�سلع 

التي قد ت�سببها تلك ال�سلع.
الرخي�سة  املالب�س  حممد:ان  وتابعت 
امل�ستعملة  تلك  على  تقت�سر  ال  الثمن 
لكن  )اللنكة(  االأ���س��واق  يف  املوجودة 
ردي��ئ��ة  ان��ه��ا  اال  ج��دي��دة  �سلع  ت��وج��د 
يف  م�سرة  اأن��ه��ا  ب��ل  اجل���ودة،  وقليلة 

بع�س احلاالت.
استغالل الموسم

امل�ستهلكن  م��ن  العديد  ا�ستكى  وق��د 
االقت�سادي(  )امل���دى  ل���  مم��ن حت��دث��وا 
باعة  لبع�س  ال��ت��ج��اري  ال�سلوك  م��ن 
التجزئة فامل�ستهلك كمال اإبراهيم قال: 
وح��ده  لي�س  ب��االأ���س��ع��ار  االرت��ف��اع  ان 
ان  ب��ل  امل�ستهلك،  ك��اه��ل  يثقل  ال���ذي 
�سمات  من  �سمة  باتت  املعاملة  �سوء 
اأ�سواق املالب�س �سيما تلك التي تعرف 
ال��ت��ن��زي��الت وال��ت��ي تكتظ  ب��اأ���س��واق 
اأ�سعارها  انخفا�س  ب�سبب  بالزبائن 
ح��ي��ث ال ي�����س��م��ح ل���ل���زب���ون ب���ارت���داء 
اإرجاعها  او  جتربتها  لغر�س  املالب�س 
ينا�سبك  ما  على  حت�سل  ال  يجعلك  ما 
بال�سراء  م�ستمرة  فالزبائن  هذا  مع  و 
املنا�سبات  مبو�سم  م�سغوطة  الن��ه��ا 
تتطلب  التي  االجتماعية  و  الدينية 
على  النا�س  اع��ت��اد  كما  اجل��دي��د  لب�س 

ذلك.
وحدة النوع!

يقول االقت�ساديون لوال  تعدد االأذواق 
حمكومية  على  كناية  ال�سلع  ل��ب��ارت 
لكن  والطلب  العر�س  بقانون  ال�سلع 
ج��م��وح امل��ي��ل ن��ح��و اال���س��ت��ه��الك يف 
االأذواق  م��ن  ج��ع��ل  ال��ت�����س��وق  م��و���س��م 

طيعة ملالئمة ما يجلبه التجار.
يقول امل�ستهلك علي �سادق: ان خف�س 
اجلودة يف بع�س الب�سائع املوجودة 
يف ال�سوق ممكن ان يكون اأمرًا معقواًل 
امل�ستهلكون  يطلبه  م��ا  طبيعة  بحكم 

خل��ف�����س م��دخ��والت��ه��م، ل��ك��ن ال��غ��ري��ب 
جيدة  نوعيات  امل�ستهلك  يطلب  عندما 

و ال يوجد من يعر�سها!
�سالح  عمار  امل�ستهلك  معه  اتفق  وقد 
احل�سول  ا�ستطيع  ال  اأن��ا  ق��ال:  ال��ذي 
ال�سلع  بع�س  من  اأف�سل  نوعيات  على 
اطلبها  حتمًا  ذلك  برغم  الأين  الرديئة 

ب�سعر لثمن اأكرث.
واأ�ساف: �سالح ان هذه احلالة لي�ست 
يف ك���ل ال�����س��ل��ع ل��ك��ن��ه��ا م���وج���ودة يف 
املثال  �سبيل  على  الداخلية  املالب�س 
الرديئة  ���س��راء  اىل  ا���س��ط��ررت  حيث 
منها برغم كونها ال تراعي املوا�سفات 

ال�سحية.
وت���اب���ع ����س���ال���ح: اأط����ال����ب احل��ك��وم��ة 
بالتدخل حلماية امل�ستهلك �سحيًا على 

اأقل تقدير.
اإ�سماعيل  ال�سن  من  امل��ورد  قال  فيما 
التي   الب�ساعة  ا���س��ت��ورد  اأن���ا  ك���رمي: 
حتى  او   اجلملة  جت��ار  مني  يطلبها 
ب�سكل  معي  يتعاملون  ممن  التجزئة 

مبا�سر كمحال التنزيالت.
مني جلب  يطلبون  هم  واأ�ساف كرمي 
ب�ساعة رديئة من دون ان يوؤكدوا على  

اجلودة .
برغم  حممد:  ماجد  اخلياط  قال  فيما 
ان اأذواق امل�ستهلكن مل تعد تبحث عن 
اجلودة بقدر اهتمامها بال�سعر فالزال 
اخلياطة  حم��ال  يق�سدون  زبائن  ثمة 
وي��ح��ر���س��ون ع��ل��ى ال��ن��وع��ي��ة اجل��ي��دة 

ودقة املقا�سات.
لدي  كان  ال�سابق  واأ�ساف حممد: يف 
لكن  كبرة  كميات  ينتج  معمل خياطة 
بهذا  واكتفيت  امل�سروع  اأوقفت  االآن 
املحل  ال�سغر بعد ما �سهدته االأ�سواق 
الرديئة  امل�ستوردة  للب�سائع  غزو  من 
وال���زه���ي���دة ال��ث��م��ن يف ال���وق���ت ذات���ه 
اإ�سافة اىل التكاليف املرتفعة  للوحدة 
االإنتاجية من اأجور العمال اىل الوقود 
واأجور الكهرباء مما جعلني غر قادر 

على مناف�سة املنتج االأجنبي.
المراقبون

م���دي���ر م���رك���ز ال��ف��ك��ي��ك��ي ل��ل��درا���س��ات 
الفكيكي  علي  ال��دك��ت��ور  االقت�سادية 
قال: الن�ساط اوجد تباداًل يف االأموال 
والرثوة واالأموال بن النا�س واأوجد 
ف���ر����س ع��م��ل يف جم�����االت ال��ن��ق��ل و 
اإ�سافة  والتفريغ  التحميل  و  التوزيع 
ازدياد  ب�سبب  كثرة  حاجات  �سد  اىل 
املتعط�سن  امل���واط���ن���ن  م���دخ���والت 

حيث  ال�سابق  يف  فاتهم  ما  لتعوي�س 
ثمة فراغ يف اال�ستهالك.

ال��ت��داول  زي���ادة  الفكيكي:  واأ���س��اف 
الذي  الك�ساد  بعك�س  فائدة  ذات  هي 
يوؤدي اىل توقف النمو االقت�سادي،و 
املتواجد  ال�سلع  رداءة  بخ�سو�س 
ان نوعية  الفكيكي:  قال  االأ�سواق  يف 
امل�ستهلك  ق���درة  وف��ق  حت��دد  ال�سلعة 
اإال  �سراء  على  ق��ادر  غر  يكون  عندما 

ال�سلع الرخي�سة.
االأخ��رة  الفرة  يف  الفكيكي:  وتابع 
ظ���ه���رت ���س��ري��ح��ة م���ن امل�����س��ت��ه��ل��ك��ن 
�سرائح  ان  اي  النوعية  عن  يبحثون 
فتوجد  تنق�سم  ب����داأت  امل�ستهلكن 
عن  تبحث  املجتمع  من  �سرائح  االآن 
بال�سعر  االهتمام  م��ن  اأك��رث  النوعية 
التجار  م��ن  �سرائح  ب���داأت  وباملقابل 

ت�ستجيب لهذه ال�سرائح.
ال�سيئة  االأ�ساليب  بع�س  وبخ�سو�س 
ال��ت��ي م��ار���س��ه��ا ب��ع�����س ال��ت��ج��ار ق��ال 
حترير  يف  يكمن  احل��ل  ان  الفكيكي: 
و  اال�ستراد  قيود  تقليل  و  التجارة 
اال�ستراد  اإج��ازات  واإلغاء  بابه  فتح 
دخ����ول  ع���ل���ى  ال��ت�����س��م��ي��م  وج�����د  اذا 
اق��ت�����س��اد ال�������س���وق، ك��م��ا يف اخل��ط��ة 
اأهداف  احد  ان  ذكرت  التي  اخلم�سية 
ال���دول���ة و���س��رات��ي��ج��ي��ات��ه��ا ال��دخ��ول 
باقت�ساد ال�سوق الذي يتطلب حترير 
الت�سديرية  و  اال�سترادية  العمليات 
االإرادة  تفر�س  لكي  ال��ق��ي��ود  رف��ع  و 
ال�����س��راء وت�����س��ه��ل عملية  م���ن خ���الل 
التجار  بن  فيما  واملناق�سة  التجارة 
كما  حتكم  من  هنالك  ولي�س  للعر�س 
بحماية  املطالبات  ه��وؤالء.وع��ن  فعل 
الق�سية  ان  الفكيكي  ذك��ر  امل�ستهلك 
م��ن��اط��ة مب��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين 
التي  امل�ستهلك  ح��م��اي��ة  وج��م��ع��ي��ات 
الوعي  زي���ادة  على  تعمل  ان  ينبغي 
لدى امل�ستهلكن وعلى الدولة ان تدعم 

هذه املنظمات وتراقبها.
ال��ب��ي��ئ��ة  ان  ال��ف��ك��ي��ك��ي:  واأو������س�����ح 
االقت�سادية العراقية مليئة بالقيود لو 
تفعيل  مع  واحلرية  املناف�سة  اأتيحت 
امل����دين يف  امل��ج��ت��م��ع  م��ن��ظ��م��ات  دور 
توعية  �ساأنه  من  ما  امل�ستهلك  توعية 

امل�ستهلك.
الدولة  تدخل  ان  الفكيكي:  واأ���س��اف 
ي���ك���ون ف���ق���ط ل���ل���ن���واح���ي ال�����س��ح��ي��ة 
ال�سراء  قرارات  تبقى  بينما  والبيئية 
توعيته  ت��ت��م  ان  ب��ع��د  امل�ستهلك  ب��ي��د 

امل�ستهلك،  حماية  منظمات  قبل  م��ن 
اجلودة هي ق�سية ن�سبية تختلف من 

�سخ�س اىل اآخر ومن بلد اىل اآخر.
الدكتور  االقت�سادي  قال اخلبر  فيما 
ثقافة  اىل  نفتقر  نحن  البياتي:  �ستار 
اأي زي������ادة يف  ي��ج��ع��ل  م���ا  االدخ������ار 
اأي  اال�ستهالك  اىل  ت��ذه��ب  ال��روات��ب 
منه  اأكرث  لال�ستهالك  احلدي  امليل  ان 
لالدخار �سيما عند الطبقات املتو�سطة 
ان  اإ���س��اف��ة اىل  ال��دخ��ل  او حم����دودة 

امل�ستهلك الزال لديه تعط�س.
عالقات  حت�سن  ان  البياتي:  واأ�ساف 
ال����ع����راق االق���ت�������س���ادي���ة يف االآون�����ة 
اذ  ال�سابق  م��ن  اأف�����س��ل  ه��ي  االأخ����رة 
ان��ف��ت��ح ب���اب اال����س���ت���راد، وال��ق��ط��اع 
الغالب  يف  هو  دور  له  االآن  اخلا�س 
ال��ت��ج��اري وهو  ي��رك��ز على اجل��ان��ب 
بالرغم  اقت�سادي  ن�ساط  بالنتيجة 
من اننا نتطلع الن تكوت ثمة �سناعة 
ينبغي  اال�ستراد  وطنية واىل جانب 
ن�����س��دره، ولكن  م��ا  ل��دي��ن��ا  ي��ك��ون  ان 
يف امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة ي��وج��د جل��وء 
من  اأي�سًا  الن�ساط  وه��ذا  لال�ستراد 
املمكن ان يكون ذا فائدة لفتح املجال 

للعالقات االقت�سادية مع دول العامل.
اال�ستهالكي  امليل  ان  البياتي:  وتابع 
ي��ج��ب ان ي��ك��ون  اق���ل مم��ا ه��و عليه 
لدى  ادخ���ار  ثقافة  ثمة  وت��ك��ون  االآن 
الزيادة  من  ج��زءًا  تدخر  ب��اأن  العائلة 
وهو  اال�ستثمار  �سيدعم  االدخ��ار  الن 
اال�ستهالكي  االإنفاق  زيادة  من  اأف�سل 

بهذه ال�سورة.
وب�������س���اأن ا���س��ت��غ��الل ب��ع�����س ال��ت��ج��ار 
الب�ساعة  بحجب  امل�ستهلكن  الندفاع 
اجليدة و عر�س ب�ساعة رديئة حملها 
ال  االآن  امل�ستهلك  ان  البياتي:  اأج��اب 
بن  مييز  لكي  ال��ك��ايف  ال��وع��ي  ميتلك 
التجاري  الغ�س  ظ��ل  يف  ال�سلع  ه��ذه 
املنا�سئ  وت��ع��دد  ال��ع��الم��ات  وت��زوي��ر 
ونحن  فري�سة،  امل�ستهلك  يجعل  م��ا 
للقطاع  يكون  ان  �سرورة  على  نوؤكد 
االقت�ساد  يف  ق��ي��ادي  دور  اخل��ا���س 
اخلا�س  القطاع  ي��زال  ال  لالأ�سف  لكن 
ظل  يف  لكن  واح��ت��ك��اري��ًا  ا�ستغالليًا 
ت�سود  ان  ينبغي  ال�����س��وق  اق��ت�����س��اد 
امل��ن��اف�����س��ة ول��ي�����س االح��ت��ك��ار، ول��ه��ذا 
املنتج  حماية  ق��ان��ون  ���س��در  ال�سبب 
ال��وط��ن��ي ال���ذي مي��ن��ع االح��ت��ك��ار لكن 
مي��ار���س��ون  ال��ت��ج��ار  الزال  ل��الأ���س��ف 
اأ�ساليب �سيئة م�ستغلن تدين الثقافة 
اال�ستهالكية لدى امل�ستهلك ومعرفتهم 

مبوا�سم ال�سراء.
تفعيل  ���س��رورة  على  البياتي  واأك���د 
�ساأنها  من  التي  القوانن  من  العديد 
ان حتمي امل�ستهلك وبالتايل االقت�ساد 

الوطني.
وذكر البياتي ان يف مو�سوع ال�سلوك 
اال���س��ت��ه��الك��ي  ي���وج���د يف امل��ج��ت��م��ع 
تقليد  اي  املحاكاة  من  ن��وع  العراقي 
البع�س لالآخر الذي بدوره يوؤدي اىل 

زيادة االإنفاق اال�ستهالكي.

ثقافة االستهالك المفرط.. الى أين؟

تكاد تكون ثقافة الميل االستهالكي المفرط العالمة األبرز في األسواق العراقية، حيث يرى الكثير من المتابعين ان المستهلك العراقي 
مفرط في اقتناء السلع والبضائع بحيث تصل ذروة الحاجة او تتعداها ألسباب اجتماعية وأخرى اقتصادية. )المدى االقتصادي( تبحث 

عبر هذا التحقيق عن أسباب هذا الميل االستهالكي.

تحقيق/ ليث محمد رضا

لعل من ابرز الظواهر التي تجلت بشكل واضح خالل  الفترة الماضية هي ما ُعرف بمحال التنزيالت التي تميزت 
بأسعارها المخفضة و الثابتة في الوقت ذاته.

يقول صاحب محل دبي اليوم للتنزيالت في منطقة الشعب علي حامد: ان البيع بأسعار مخفضة هي عملية مجدية، 
إذ هي عامل  مساعد على جذب الزبائن فقد كان العديد من الزبائن يقصدنا من أماكن بعيدة لكي يحصل على ما 

يحتاجه  بسعر مخفض.
وأضاف حامد: أما اآلن فقد اختلف الحال الننا في السابق كانت محال التنزيالت محدودة و لكن االن أصبحت أكثر 

انتشارًا، اذ ال يخلو سوق من األسواق الشعبية من تلك المحال التي ال تزال شاخصة للعيان.
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حسين علي الحمداني

تعاني أغلب اقتصاديات الدول سواء 
الغنية منها أو الفقيرة من مشكل 

تصاعد نفقات اإلنفاق العسكري لدرجة 
أصبح يستنزف الكثير من الموارد 

المالية المتحققة للدول.
ولعل المتابع ألكبر اقتصاد في العالم 

وهو االقتصاد األمريكي سيجد أنه 
تعرض لهزات قوية منذ عام 2007 

وحتى يومنا هذا بسبب النفقات 
العسكرية الكبيرة في حربي أفغانستان 
والعراق وتكاليفهما الباهظة جدا والتي 
تركت تداعياتها السلبية على مؤشرات 
النمو في االقتصاد األمريكي وحتى على 

شعبية الرئيس أوباما.

ول��ع��ل ال��ك��ث��ر م���ن خ����راء االق��ت�����س��اد 
ا���س��ت��ب�����س��روا خ����را ب��ان��ت��ه��اء احل���رب 
ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات من  ال����ب����اردة يف ع��ق��د 
الت�سليح  حمى  واإن��ه��اء  املا�سي  القرن 
ت�سرف  كانت  التي  الكثرة  والنفقات 
اإن هذا مل  اإال  على اجليو�س واملعدات، 
اجلديدة  التحديات  ب�سبب  طويال  يدم 
اأو  ال��دول  بن  ما  املتزايدة  واحل���روب 
االأرق��ام  اأع��اد  ما  الواحدة  الدولة  داخل 
تاأخذ  اأن  الع�سكري  ل��الإن��ف��اق  الكبرة 
ال�سابق  يف  كانت  كما  الوا�سع  مداها 

واأكرث.
كثرة  ع��وام��ل  هنالك  ف���اأن  وب��ال��ت��اأك��ي��د 
يف  الع�سكري  االإنفاق  زي��ادة  يف  ت�سهم 
ال�سيا�سي وا�ستقراره،  النظام  مقدمتها 
والتحالفات  الدولية  العالقات  وطبيعة 
ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ت��ي ت��ع��ق��ده��ا ال����دول مع 
منظومة  �سمن  اأو  ال��ب��ع�����س  بع�سها 

اإقليمية.
وال��ع��ام��ل ال���ث���اين وامل���ه���م ي��ت��م��ث��ل يف 
طبيعة النظم ال�سيا�سية املحيطة بالبلد 
ودرج����ة ا���س��ت��ق��راره��ا وع��الق��ات��ه��ا مع 
اال�ستقرار  وموؤ�سرات  البع�س  بع�سها 
منطقة  اأخ���ذن���ا  م��ا  واإذا  احل����رب،  اأو 
ال�سرق االأو�سط جندها قد اأنفقت على 
مما  اأك��رث  االأخ���ر  العقد  يف  الت�سليح 
ونالحظ  املا�سية،  العقود  يف  اأنفقته 
و2009   2005 ع��ام��ي  ب��ن  م��ا  ب��اأن��ه 

جمل�س  لدول  املتحدة  الواليات  باعت 
 37 بقيمة  اأ�سلحة  اخلليجي  التعاون 
االأح���دث  ال�سفقة  لكن  دوالر،  مليار 
ال�سفقة  يف  موؤخرًا  متثلت  واالأ�سخم 
 60 بقيمة  ال�سعودية  مع  اأبرمت  التي 

مليار دوالر.
االإنفاق  مبالغ  ارتفاع  ف��اأن  وبالتاأكيد 
ارتفاع  يعنيه  فيما  يعني  الع�سكري 
ارت��ف��اع  ظ��ل  يف  خا�سة  للبلد  امل���وارد 
دول  جعل  ال��ذي  اخل��ام  النفط  اأ�سعار 
تخ�سي�س  على  قادرة  العربي  اخلليج 
مبالغ طائلة الإعادة ت�سليح نف�سها �سد 
التوترات  ظ��ل  يف  املحتملة  االأخ��ط��ار 
ويف  باملنطقة  حت���دق  ال��ت��ي  ال��ك��ث��رة 
م��ق��دم��ت��ه��ا امل��ل��ف ال���ن���ووي االإي�����راين 
ناهيك  االإ�سرائيلي،  العربي  وال�سراع 
بغية  للت�سليح  الفعلية  حاجتها  ع��ن 
حتقيق اأمنها الداخلي، ومن جانب ثاٍن 
حر�س اأمريكا على تاأمن منابع النفط 
وجعلها حممية �سد اأية هجمات ممكن 
حتافظ  بالتايل  وهي  لها  تتعر�س  اأن 
�سركاتها  وم�����س��ال��ح  م�ساحلها  ع��ل��ى 
النفطية اأوال و�سركتها املنتجة لل�سالح 

ثانيا.
�ستوكهومل  معهد  لتقرير  ق��راءة  ويف 
الأبحاث ال�سالم الدويل جند باأن ن�سف 
من  جاء  الع�سكرية  لالأغرا�س  االإنفاق 
االأخرة،  الع�سر  ال�سنوات  يف  اأمريكا 

جمموع  بلغ  ال��ذي   2008 ع��ام  خا�سة 
دوالر  مليار   1464 ال��ع��امل��ي  االإن��ف��اق 
ما  وهذا   ،1999 عام  عن   %45 بزيادة 
يوؤكد باأن نهاية احلرب الباردة مل تكن 
املخ�س�سة  املبالغ  تخفي�س  يف  عامال 
واإن  خا�سة  الع�سكرية،  لل�سناعات 
تاأمن  يف  تعتمد  ال��ع��امل  دول  بع�س 
االأ�سلحة  ت�سدير  من  املالية  وارداتها 
الواليات  مقدمتها  ويف  اأخ��رى  ل��دول 

املتحدة االأمريكية.
وب��ال��ت��اأك��ي��د ه��ن��ال��ك ت��راب��ط ك��ب��ر بن 
التنمية  وخ��ط��ط  الع�سكري  االإن��ف��اق 
ما  تخ�سي�س  اإن  اإىل  التقرير  وي�سر 
لالإنفاق  القومي  الناجت  ن�سبته 1% من 
اإىل  ي����وؤدي  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن  الع�سكري 
كل   %0،7 بن�سبة  ال��ن��م��و  يف  ت��راج��ع 
غوا�سة  اإن��ت��اج  واإن  �سنوات،  خم�س 
يوازي  وجتهيزها  و�سناعتها  نووية 
ميزانية التعليم الأكرث من ع�سرين بلدا 

يف اأفريقيا.
وب��ال��ت��اأك��ي��د ف��اأن��ن��ا ح���ن ن��ط��رح ه��ذا 
ال�سيا�سية  االأب���ع���اد  ذات  امل��و���س��وع 
هذا  يف  واالقت�سادية  وال�سراجتية 
بلدنا  ب��اأن  نوؤكد  اأن  نريد  اإمن��ا  الوقت 
كان يخ�س�س ميزانية �سخمة  العراق 
برغم   2003 ع��ام  قبل  للت�سليح  ج��دا 
الظروف االقت�سادية التي كان يعي�سها 
اأثرت  النفقات  هذه  العراقي،  ال�سعب 

لدرجة  البلد  يف  التنمية  على  ك��ث��را 
اآث��اره��ا  زال���ت  وال  ت�سديقها  ي�سعب 
�ساخ�سة يف حياتنا اليومية وبالتايل 
ال��ق��وات  وجتهيز  ت�سليح  عملية  ف���اأن 
امل�����س��ل��ح��ة ال��ع��راق��ي��ة ال��ت��ي ق���د ت�سل 
مرحلتها  يف  دوالر  مليارات   10 اإىل 
اأ�سلحة  �سفقات  ت�سمل  والتي  االأوىل 
اأمريكا  م��ع  متطورة  غ��ر  تكون  رمب��ا 
واأوكرانيا و�سربيا وفرن�سا، وبالتاأكيد 
فاأن هذا �سيوؤثر كثرا يف تنفيذ خطط 
التنمية يف البلد خا�سة ما يتعلق منها 
الكهرباء،  وقطاع  وال�سحة  بالتعليم 
يريد  العراقي  املواطن  ف��اأن  وبالتايل 
اأن ال تنتقل حمى ت�سليح اجليو�س اإىل 
املرحلة احلالية  االأقل يف  العراق على 
امل��وارد  جميع  ت�سخر  تتطلب  والتي 
البنى  ا�ستكمال  يف  للبلد  املتحققة 
يتجه  ال��ع��راق  واأن  خا�سة  التحتية، 
عن�سرا  ي��ك��ون  الأن  �سريعة  ب�����س��ورة 
وعامال  االإقليمي  حميطه  يف  اإيجابيا 
يف  املنطقة  ا�ستقرار  عوامل  من  مهما 
وبالتايل  القادمة،  والعقود  ال�سنوات 
فاأن االقت�ساد العراقي ال يحتمل نفقات 
العامة  املوازنة  من  ت�ستقطع  ع�سكرية 
املهمة  اخل��دم��ات  نفقات  ح�ساب  على 
ال��ع��راق��ي  امل���واط���ن  يحتاجها  وال��ت��ي 
ع�سكرة  ف��ال  وب��ال��ت��ايل  ي��وم��ي  ب�سكل 

لالقت�ساد العراقي.

بغداد/ متابعة المدى االقتصادي
ا���س��ف��رت م��ف��او���س��ات ال��وف��د ال��ع��راق��ي 
جرت  التي  ال��دويل  النقد  �سندوق  مع 
اال�سبوع املا�سي يف العا�سمة االردنية 
التعديالت  من  جملة  اج��راء  عن  عمان 
للدولة  العامة  امل��وازن��ة  تقديرات  على 
لعام 2011 ب�سكل يعطي موؤ�سرات اكر 
القائمن  ي�سع  م��ا  وه��و  الواقعية  م��ن 
يف  ال��ع��راق  يف  املالية  ال�سيا�سية  على 
زاوية �سيقة عر �سرورة الو�سول اىل 
اخرى  ن�سب  ا�سافة  او  املعطيات  تلك 
بتلك  �سبيهة  العجز  اىل  متوقعة  غ��ر 
ب�سبب  املا�سي  قبل  العام  يف  املتحققة 
العاملية والتي  املالية  ارها�سات االزمة 
م��ا حمل  ال��ن��ف��ط وه���و  ب��ا���س��ع��ار  اودت 
وتقلي�س  االن��ف��اق  �سغط  اىل  ال��دول��ة 
امل�ساريع  من  العديد  والغاء  ال��روات��ب 

اال�ستثمارية.
االقت�سادي  االع��الم  مركز  مدير  وق��ال 
�سرغام حممد علي: ان االتفاق الذي مت 
التو�سل اليه مع �سندوق النقد الدويل 
باحت�ساب �سعر برميل النفط بواقع 73 
دوالر ومبعدل ت�سدير مليونن و300 
متفاءل  ح�ساب  هو  يوميا  برميل  ال��ف 
ع��ك�����س��ي��ة وان  ن��ت��ائ��ج  ي��ف�����س��ي اىل  ق���د 
العائدات املتوقعة ب60 مليار دوالر من 
الت�سل  ان  املتوقع  من  احل�سابات  هذه 
ما  وه��و  امل�ستهدف  امل�ستوى  ه��ذا  اىل 
�سي�سغط على فقرات من االنفاق العام 
امل��وازن��ة  يف  خلل  اىل  وي���وؤدي  للدولة 
برميل  مبيعات  �سعر  ان  اىل  م�����س��رًا 
العاملي  ال�سعر  من  اقل  العراقي  النفط 
بحدود 6-7دوالرات وهو ما يعني ان 
العام  خالل  العاملي  النفط  �سعر  معدل 
يكون �سمن حدود 80  ان  املقبل يجب 
دوالرا للرميل وهو ما ال ميكن �سمانه 
يف ظل �سوق نفطية متقلبة ا�سافة اىل 
ان معدالت الت�سدير احلالية مل تتجاوز 
حتى االن معدل املليوين برميل يوميا 
وه����و م���ا ي��رت��ب ج���ه���دًا م�����س��اف��ًا على 
للو�سول  النفطية  الت�سدير  منظومة 
مليونن  بحدود  الت�سدير  معدالت  اىل 
ذلك  م��ن  اع��ل��ى  او  برميل  ال��ف  و300 
التي  االن��ت��اج  يف  النق�س  ف���رة  ل�سد 
التدريجي نحو  املنحنى  ت�سبق �سعود 

امل�ستوى امل�ستهدف.
املعطيات  هذه  خالل  من  انه  وا�ساف: 
�سندوق  يفر�سها  التي  الواقعية  غر 
تقدير  يف  ال��ع��راق  على  ال���دويل  النقد 
م��وازن��ت��ه وم��ا ي���وازي ذل��ك م��ن �سغط 
يف  امل��ال��ي��ة  ال�سيا�سة  ع��ل��ى  م���رر  غ��ر 
احلكومة  يطالب  امل��رك��ز  ف��ان  ال��ع��راق 
ب��ف��ك االرت���ب���اط م��ع ال�����س��ن��دوق يف ما 
يح�سل  التي  املي�سرة  القرو�س  يخ�س 
مقابل  ال�����س��ن��دوق  م��ن  ال��ع��راق  عليها 
ح���زم���ة ك���ب���رة م���ن ال���ت���ن���ازالت ال��ت��ي 
ي�سمى  ما  اىل  للو�سول  العراق  يقدمها 

ي�سعها  التي  املثايل  االقت�ساد  معيار 
الكثر  ب��رف��ع  متمثلة  ال�����س��ن��دوق  ه��ذا 
م��ن ان����واع ال��دع��م امل��ق��دم م��ن ال��دول��ة 
عن  النظر  بغ�س  ال��ع��راق��ي  للمواطن 
تركها  التي  الت�سخمية  االنعكا�سات 
العراقي  االقت�ساد  على  الظواهر  تلك 
للدولة  العامة  امل��وازن��ة  ان  خ�سو�سا 
بع�س  تقلي�س  يف  امل��رون��ة  م��ن  متتلك 
عجز  قيمة  اق��ل  اىل  للو�سول  النفقات 
�سندوق  هيمنة  م��ن  للتخل�س  ممكنة 
العراقي  االقت�ساد  على  ال��دويل  النقد 
ال�3  تتجاوز  ال  قرو�س  على  للح�سول 
اح�سن  يف  امل���وازن���ة  قيمة  م��ن  ب��امل��ئ��ة 

التقديرات.
حكومي  م�ست�سار  قال  ذلك  غ�سون  يف 
اإن ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل ط��ل��ب من 
اأح��داث  املركزي  والبنك  املالية  وزارة 
يف  النقدية  ال�سيا�سة  على  ت��غ��ي��رات 

البالد.
وق����ال ع�����س��و ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت�����س��اري��ن يف 
جمل�س الوزراء عبد احل�سن اجلابري 
ل��وك��ال��ة ك��رد���س��ت��ان ل��الأن��ب��اء)اآك��ان��ي��وز(
التي  ال��دويل  النقد  �سندوق  اأن"بعثة 
م�ستفي�سة  م��ب��اح��ث��ات  االآن  جت����ري 
البنك  ال��ذي ي�سم  ال��ع��راق��ي  ال��وف��د  م��ع 

غر  املالية  ووزارة  العراقي  امل��رك��زي 
البالد،  يف  النقدية  بال�سيا�سية  مقتنعة 
وطلبت تغيرات وا�سعة على م�ستوى 

النظام النقدي فيها". 
يجري  اأن"العراق  اجلابري  واأ���س��اف 
ح��ال��ي��ا م��ب��اح��ث��ات ج����ادة م��ع ���س��ن��دوق 
النقد الدويل الإقرا�سه مبلغا ماليا لدعم 
موازنة عام 2011 التي مل تقراأ بعد يف 

جمل�س رئا�سة الوزراء الأ�سباب فنية".
مناق�سة  اأخ���رت  التي  امل�سكلة  وك��ان��ت 
العام  ملوازنة  العراقي  الوزراء  جمل�س 
املقبل هي اخلالف بن وزارت��ي النفط 
برميل  �سعر  اح��ت�����س��اب  ع��ل��ى  وامل��ال��ي��ة 
اأنتهت  ال��ت��ي  امل���وازن���ة،  �سمن  ال��ن��ف��ط 
اأم�س باتفاق الطرفن على احت�ساب 73 
دوالرا �سعرا ثابتا للرميل الواحد يف 

املوازنة العامة للبالد. 
النقد  اأن"�سندوق  اجلابري  واأو���س��ح 
تغيرات  باأجراء  مطالبته  الدويل جدد 
االأم��وال،  �سرف  م�ستوى  على  وا�سعة 
وو�سع  امل��ايل،  الت�سخم  من  والتقليل 
خ��ط��ة ل��ت�����س��ج��ي��ع ال���ق���ط���اع اخل���ا����س، 
ومعاجلة الرهل الوظيفي يف الدوائر 
احلكومية". وطالبت وزارة املالية ة يف 
واملعادن  ال�سناعة  وزارة  �سابق  وقت 

التابعة  ال�سركات  حتويل  على  بالعمل 
بهدف  ذات���ي  مت��وي��ل  ���س��رك��ات  اإىل  لها 
ك�سفت  فيما  موظفيها،  نفقات  تغطية 
االإمنائي  والتعاون  التخطيط  وزارة 
ع��ن وج��ود  �سابق  ال��ع��راق��ي��ة يف وق��ت 

ترهل وظيفي كبر يف دوائر الدولة.
تعهد  اأن"العراق  اجل��اب��ري  واأو���س��ح 
ل�����س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال������دويل مب��ع��اجل��ة 
اأن"املباحثات  مبينا  النقدية"،  م�ساكله 
مازالت م�ستمرة بن اجلانبن للخروج 

بنتائج مهمة". 
ال�سهر  اأع��ل��ن��ت  امل��ال��ي��ة  وزارة  وك��ان��ت 
امل��ا���س��ي االن��ت��ه��اء م��ن و���س��ع م�سروع 
لعام 2011، وخ�س�س  العراق  موازنة 
اجلانب االكر منها لال�ستثمار، ولدعم 
التي  للتنمية  احلكومة  اإ�سراتيجية 

�ست�ستمر الأربع �سنوات مقبلة.
وتبلغ املوازنة املبدئية للعراق يف عام 
و400  دوالر  م��ل��ي��ار   86 ن��ح��و   2011
مليون دوالر، اأي بزيادة ت�سل اإىل 14 

مليار دوالر عن امليزانية املا�سية.
ق��ام��ت يف  ق���د  ال��ن��ف��ط  وزارة  وك���ان���ت 
تقديراتها  برفع  املا�سي  االأول  ت�سرين 
يف   24 بواقع  النفط  من  البالد  ل��رثوة 

املائة، لت�سبح 143 مليار برميل.

ح�����س��ن  ال���ن���ف���ط  وزي�������ر  ي���ك���ت���ف  ومل 
ال�سهر�ستاين باإيراد هذه االإح�سائيات، 
بل اأ�ساف اأن هذا الرقم مر�سح لالرتفاع 
التنقيب  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ط��ورت  ك��ل��م��ا 

ومعدات �سحب النفط من االآبار.
ويف ح���ال ���س��دق��ت ه���ذه ال��ت��ق��دي��رات، 
ثالث  مالك  ب��ات  العراق  اأن  يعني  فهذا 
العامل،  يف  مقدر  نفطي  احتياطي  اأكر 
مليار   266 لديها  التي  ال�سعودية،  بعد 
مليار   179 لديها  التي  وكندا  برميل، 
لديها  التي  اإي��ران  على  متقدمًا  برميل، 

137 مليار برميل.
ول��ك��ن االأرق������ام ���س��يء وال���واق���ع على 
االأو���س��اع  اأن  اإذ  اآخ���ر،  ���س��يء  االأر�����س 
على  م�ستقرة  غ��ر  ت���زال  م��ا  العراقية 
امل�ستوين ال�سيا�سي واالأمني، والبنية 
فعالة وتعاين من م�ساكل  التحتية غر 

كبرة.
العراق،  يف  التحديث  م�ساعي  وبرغم 

اإال اأن املن�ساآت بحاجة لتطوير الكثر.
العا�سمة  يف  ال�����دورة  م�����س��ف��اة  ف��ف��ي 
ب���غ���داد م���ث���اًل، ج���رى ت��رك��ي��ب وح���دات 
اأن بع�س  اإال  اإنتاج جديدة يف املحطة، 
الوحدات التي ما تزال عاملة يعود اإىل 

عام 1955.
وب�������س���اأن ه����ذا ال�����س��ي��اق، ق����ال ع��ا���س��م 
النفط  وزارة  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  ج��ه��اد، 
االأو���س��ط  ال�����س��رق  لرنامج"اأ�سواق 
الكافية  االأموال  لدينا  CNN":"لي�س 
لال�ستثمار يف حقولنا، ولكن ال�سركات 
فاقت  ا�ستثمارات  معها  جلبت  الدولية 

مئة مليار دوالر."
اإ���س��ارات  فيه  تظهر  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف 
العراقي،  النفطي  القطاع  على  حت�سن 
اإي�����ران  يف  ع��ي��ن��ه  ال���ق���ط���اع  اأن  ن����رى 
وحتديات  م�ساعب  ي��واج��ه  امل��ج��اورة 
بينما  تتداعى،  التحتية  فالبنية  جمة، 
ُت�ستنزف  الكبرة  االآب���ار  بع�س  ب��داأت 
ب�سكل وا�سح، اإذ اأن العقوبات الدولية 
الإبعاد  امل��وؤدي��ة  ال�سغوطات  م��ن  تزيد 

امل�ستثمرين.
املحلل  ت�سيلنغروريان،  هاري  وي�سرح 
اأه��م��ي��ة  ب��اري��ب��ا���س   BNP ب��ن��ك  ل���دى 
بحاجة  بالقول:"اإيران  العقبات،  هذه 
الب�سرية  والقدرات  االأجنبية  لل�سركات 
توفرها،  التي  واملالية  والتكنولوجية 
والبحث  االإن���ت���اج  ل��زي��ادة  ف��ق��ط  لي�س 
اأي�سًا  اإمن��ا  ج��دي��دة،  نفطية  حقول  عن 
احلايل  االإنتاج  م�ستوى  على  للحفاظ 
من  اأن  اإذ  القائمة،  املحطات  و�سيانة 
التقدم  �سيكون  ال�����س��رك��ات  ه���ذه  دون 

بطيئًا للغاية."
العراق  جتربة  م��ن  اأن��ه  يبدو  وه��ك��ذا، 
بلد  اأن متتع  بو�سوح  �سيظهر  واإي��ران 
النفط  من  بحر  على  العوم  بفر�سة  ما 
االأرب��اح  جلني  منه  واال�ستفادة  �سيء، 

�سيء اآخر كليا.
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إيمان محسن جاسم

ميعاد الطائي

قمة العشرين األخيرة في سيئول 
التي ناقشت قضايا عدة من 

أخطرها قضية حرب العمالت التي 
يخشى البعض اندالعها، خاصة وإن 

محور االنتقادات وجهت للواليات 
المتحدة األمريكية منذ أن قام 

االحتياطي الفيدرالي األميركي بضخ 
600 مليار دوالر من السيولة من 

اجل إنعاش االقتصاد قبيل انعقاد 
القمة بأسبوع وهذا ما اثأر مخاوف 

شركاء أمريكا من انخفاض قيمة 
الدوالر وانعكاسات ذلك على دول 

عدة.

من الضروري جدا أن يعي السياسي 
العراقي أن االقتصاد هو ركن 

مهم  وعامل أكثر أهمية في بروز 
النخب السياسية القادرة على دفع 

عجلة االقتصاد الوطني لألمام، 
خاصة إذا ما أدركنا بان البرامج 

االنتخابية لمعظم الحكومات 
الديمقراطية في العالم تعتمد 

اإلصالحات االقتصادية في كسب 
أصوات الناخبين لصالحها .وخير 

مثال على ذلك إن البرنامج االنتخابي 
للرئيس األميركي أوباما عام 2008 

كان قائما على محاور اقتصادية 
استطاع أن يكسب بها الناخب 

األمريكي .

يف  الع�سرين  قمة  ف���اأن  ه��ذا  ك��ل  وم��ع 
وق��رارات  نتائج  اإىل  ت�سل  مل  �سيئول 
دع��وات  توجيه  اإىل  و�سلت  م��ا  ب��ق��در 
ال�سن  م��ن  اإ����س���رار  و���س��ط  اإال  لي�س 
)ال��ي��وان(  عملتها  قيمة  رف��ع  ع��دم  على 
متا�سيا مع ال�سوق كما اأكد ذلك الرئي�س 
ال�سن  طالب  ح��ن  اأوب��ام��ا  االأم��رك��ي 
باإتباع �سيا�سة رفع قيمة عملتها، وهذا 
فاإن  ه��ذا  وم��ع  ب�سدة،  بكن  رف�سته  ما 
تعهد  ال���ذي  للقمة  االخ��ت��ت��ام��ي  ال��ب��ي��ان 
اإن  اإال  ال��ع��م��الت،  ح��رب  ن�سوب  ب��ع��دم 
اأزم��ة  لتجنب  كافيا  لي�س  التعهد  ه��ذا 
على  توؤثر  قد  جديدة  اقت�سادية  عاملية 
تتعداها  بل  فقط،  الع�سرين  جمموعة 
لدول عدة واقت�ساديات نا�سئة ال زالت 
حتبو، خا�سة واأن قادة القمة ف�سلوا يف 
اآليات من �ساأنها كثف االختالل  حتديد 
يف امل���ي���زان ال��ت��ج��اري ب���ن ال��ف��ائ�����س 
احلل  وجدوا  وبالتايل  للدول  والعجز 
برحيل هذه الق�سية اإىل القمة القادمة 
بتوافقات  يعرف  ما  �سمن  باري�س  يف 
ما  وعلى  القمة.  هذه  يف  االأدن��ى  احلد 
قد  العاملية  االأزم��ة  ت��اأث��رات  ف��اأن  يبدو 
اأ�سابت االقت�ساد االأمريكي ب�سكل كبر 
حربي  يف  كبر  ع�سكري  اإنفاق  و�سط 

ا�ستقرار  يقابله  والعراق،  اأفغان�ستان 
يف اقت�ساديات دول اآ�سيا ويف مقدمتها 
روؤو���س  جذب  ا�ستطاعت  التي  ال�سن 
االأخ��رة،  ال�سنوات  يف  كثرة  اأم���وال 
عجلة  دف��ع  يف  مبا�سر  ب�سكل  �ساهمت 
اأكر  ث��اين  وجعله  ال�سيني  االقت�ساد 
املتحدة  ال��والي��ات  بعد  عاملي  اقت�ساد 
االأمريكية التي على ما يبدو اإنها تعي�س 

قلقًا كبرًا من تنامي قدرات )التنن(.
وي����ع����رف اجل���م���ي���ع ب�������اأن جم��م��وع��ة 
اأن�سئت بناًء على مبادرة من  الع�سرين 
لتجمع   1999 ع��ام  ال�سبع  جمموعة 
ال��دول  م��ع  ال��ك��رى  ال�سناعية  ال���دول 
النا�سئة كال�سن والرازيل واملك�سيك، 
التي  الرئي�سة  امل��و���س��وع��ات  ملناق�سة 
املجموعة  العاملي.وتعد  االقت�ساد  تهم 
تعزيز  اإىل  يهدف  ر�سمي  غر  منتدى 
ال�سناعية  ال���دول  ب��ن  البّناء  احل���وار 
ما  يف  خا�سة  النا�سئة  واالقت�سادات 

يتعلق با�ستقرار االقت�ساد الدويل.
كانت  التي  ال�سن  ب��اأن  هنا  ون��الح��ظ 
من  عقد  قبل  نا�سئ  اقت�ساد  ذات  دول��ة 
الرئي�سة  الواجهة  االآن  تت�سدر  الزمن، 
الع�سرين، وهذا يعني جناح  ملجموعة 
زمنية  ف���رة  يف  ال�سيني  االق��ت�����س��اد 

قيا�سية ال تتعدى الع�سر �سنوات، هذه 
ال�سنوات كانت كافية جلذب الكثر من 
اال�ستثمارات اخلارجية لهذا البلد الذي 
يعد االآن اأكر م�سّدر لل�سلع والب�سائع.

الهند  اأعلنت  القمة  هذه  مع  وبالتزامن 
باأن �سادراتها قد ت�سل اإىل 200 مليار 
 2011-2010 املالية  ال�سنة  يف  دوالر 
اآذار املقبل واإن العجز  التي تنتهي يف 
اآ�سيا  اقت�ساد يف  اأكر  لثالث  التجاري 
يعني  وه��ذا  مليار،   135 يتجاوز  ل��ن 
الواردات بن�سبة 6،8% عما كان  زيادة 
يف ال�سنة املالية املا�سية و�سط اإخفاق 
كبر للكثر من ال��دول االأخ��رى، وهذا 
ما يوؤكد للمتابع واملحلل باأن التجارب 
اأكرث جناعة من  االآ�سيوية  االقت�سادية 
غرها لي�س يف اإيجاد احللول املنا�سبة 
التكيف معها  لالأزمات فقط، بل وحتى 
يوؤمن  مبا  اأ�سرارها  جتنب  وحماولة 
االقت�سادي  اال�ستقرار  على  املحافظة 
ب�سكل  كان  واأن  حتى  النمو  وت�ساعد 
ب��ط��يء م���ع امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى روؤو�����س 
االأموال وعدم التفريط باالأيدي العاملة 
يف  االأرخ�����س  ه��ي  اآ�سيا  يف  تعد  التي 
ي��دف��ع بالكثر  م���ا  ال���ع���امل، وه����ذا  ك���ل 
ل��الأ���س��واق  ل��ل��ت��وج��ه  امل�ستثمرين  م��ن 

االآ�سيوية ويف مقدمتها ال�سن والهند.
ال���روؤي���ة يف عر�س  وق���د جت��ل��ت ه���ذه 
خطة  جينتاو  ه��و  ال�سيني  الرئي�س 
ق��وي،  ع��امل��ي  اق��ت�����س��ادي  ل�سمان من��و 
نقاط  اأرب��ع  من  املوؤلفة  اخلطة  وتدعو 
من�سقة،  وتنمية  مفتوحة  جت��ارة  اإىل 
امل��ايل  النظام  اإ���س��الح  اإىل  ت��دع��و  كما 
على  النمو  ف��ج��وة  وتقلي�س  ال��ع��امل��ي 
اأه��م  اأح���د  ال��ع��امل. وه���ذه ه��ي  �سعيد 
الركائز التي نه�س مبوجبها االقت�ساد 
ال�����س��ي��ن��ي وب��ال��ت��ايل ف����اإن ال��ك��ث��ر من 
الدول رمبا �ستحذو حذو بكن يف هذا 

امليدان.
الع�سرين  ق��م��ة  م��ن  ن��ح��ن  يهمنا  وم���ا 
ال��دول عن منطق  ه��ذه  ق��ادة  يبتعد  اأن 
بلدانهم  وف��ر���س  فر�سهم  ع��ن  البحث 
ال  ال��ت��ي  االأخ����رى  ال���دول  ح�ساب  على 
خا�سة  ب��ج��اذب��ات��ه��م،  م��ره��ون��ة  ت����زال 
مهمة  رك��ي��زة  مت��ث��ل  ال����دول  ه���ذه  واأن 
اأزم��ة  اأي���ة  واإن  ال��ع��امل��ي  االقت�ساد  يف 
كبر  ب�سكل  �ستوؤثر  بها  تلم  اقت�سادية 
باتت  ال��ت��ي  ال��ع��امل  دول  ك��ل  على  ج��دا 
االقت�سادية  احل��روب  مبخاطر  ت�سعر 
التي تنت�سر كاالأنفلونزا ب�سرعة الريح 

وتكون نتائجها كارثية.

القوى يف  ومبجرد تغير موازين 
اأمريكا  يف  الن�سفية  االنتخابات 
التي  الأغلبيته  اوب��ام��ا  وخ�����س��ارة 
ل�سوء  نتيجة  عليها  يعتمد  ك���ان 
وخا�سة  االقت�سادي  للملف  اإدارت��ه 
واإنعا�س  االإن��ف��اق  خطط  جم��ال  يف 
ال�������س���وق االأم���ري���ك���ي واحل�����د من 
البطالة جند انه توجه فورا ملعاجلة 
تواجه  التي  االقت�سادية  امل�ساعب 
بجولته  وب��داأ  االأمريكي  االقت�ساد 
ال�سوق  ك��ون��ه��ا  االآ���س��ي��وي��ة  ل��ل��دول 
املنا�سبة لل�سناعات االأمريكية حيث 
ي�سعى لزيادة ال�سادرات االأمريكية 
لهذه الدول االأمر الذي ي�ساعد على 
فر�س  وت��وف��ر  االقت�ساد  اإن��ع��ا���س 

العمل للعاطلن . 
العامل  ت��اأث��ر  لنا  يعك�س  ه��ذا  ك��ل 
ال��دول  �سيا�سات  على  االقت�سادي 
اأن  اأردن����ا  م��ا  واإذا  واحل��ك��وم��ات، 
نتحدث عن االقت�ساد العراقي فمن 
احلكومة  ان  نكت�سف  اأن  الطبيعي 
ال���ع���راق���ي���ة اجل����دي����دة ���س��ت��واج��ه  

وملفات  كبرة  اقت�سادية  حتديات 
للمعاجلة  بحاجة  عالقة  اقت�سادية 
له  ال��ذي  االأم��ن��ي  امللف  اإىل  اإ�سافة 
تاأثر مبا�سر على امللف االقت�سادي 

.
م��ن  ال���ك���ث���ر  اآراء  ال���ت���ق���ت  ول���ق���د 
الدولية  واملنظمات  ال�سخ�سيات 
وج��اءت  التحديات،  ه��ذه  ب��وج��ود 
توقعات ميلكرت مطابقة للتوقعات 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا ال��رئ��ي�����س االأم��رك��ي 
االإع����الن عن  بعيد  اأوب���ام���ا  ب����اراك 
ن��ت��ائ��ج االن���ت���خ���اب���ات ال��ع��راق��ي��ة، 
العراق  ي�سهد  اأن  فيها  توقع  والتي 
انه  اإال  للغاية،  مرحلة مقبلة �سعبة 
من  العراق  يتمكن  اأن  اأي�سا  توقع 

جتاوزها.
رئ��ي�����س  م��ه��م��ة  اإن  امل����وؤك����د  وم����ن 
�سهلة  تكن  ل��ن  اجل��دي��دة  احلكومة 
ل��ذل��ك ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ك��ت��ل 
امل�����س��ارك��ة يف احل��ك��وم��ة ال��ت��ع��اون 
لهذه  املنا�سبة  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  يف 
الت�سريعات  ف�سلت  التي  امل�ساكل 

ال�سابقة يف الت�سدي والق�ساء على 
الكثر منها .

ظاهرة  ال��ت��ح��دي��ات  تلك  اأه���م  وم��ن 
الت�سريعات  التي مل تتمكن  البطالة 
م����ن م��ع��اجل��ت��ه��ا ع����ر ال�����س��ن��وات 
درا���س��ة وزارة  . ووف���ق  امل��ا���س��ي��ة 
يف  اأ�سارت   2005 لعام  التخطيط 
ال��ع��راق  يف  البطالة  ع��ن  تقريرها 
من   %  38 تبلغ  البطالة  ن�سبة  ب��ان 
 . العمل  على  القادرة  القوى  جحم 
العمل  ع��ن  العاطلون  بقي  وه��ك��ذا 
يف العراق يتطلعون لوالدة جمل�س 
اخل���دم���ة امل����دين االحت�����ادي ال���ذي 
بت�سريعه  ال�����س��اب��ق  ال��رمل��ان  وع���د 
يقر بعد  لكنه مل  ع��ام  اأك��رث من  منذ 
والق�ساء  البطالة  ق�سية  دخلت  اأن 
القوى  ب��ن  ال�����س��راع  �سمن  عليها 
احلكومة  قدمت  حيث  ال�سيا�سية، 
وظيفية  درج��ة  األ��ف   115 ال�سابقة 
ال���ن���واب  جم��ل�����س  اإىل  ����س���اغ���رة 
ال�����س��اب��ق م��ن اج���ل امل�����س��ادق��ة على 
ال��وزارات  على  وتوزيعها  تعيينها 

وامل��وؤ���س�����س��ات ك��اف��ة م��ط��ل��ع ال��ع��ام 
احل����ايل ومل حت��ظ ه���ذه اخل��ط��وة 
ال�سيا�سية  اجل��ه��ات  بع�س  بتاأييد 
يف املجل�س والتي اأكدت اإن التعين 
اخلدمة  جمل�س  عر  يتم  اأن  يجب 
اآنذاك  االحتادي، فيما عده البع�س 

باأنه قرار �سيا�سي.
ت�سكيل  ع����دم  ف����ان  ك���ل ح����ال  ع��ل��ى 
يفتقد  ال��ع��راق  جعل  املجل�س  ه��ذا 
املوظفن  وت��وزي��ع  تعن  اآل��ي��ة  اإىل 
منع  وان  احلكومية  ال��دوائ��ر  يف 
ال���دول���ة  دوائ�������ر  ال���ت���وظ���ي���ف يف 
ت�سبب  قد  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
ب��ال��و���س��ع  اأ����س���رت  �سلبية  ب���اآث���ار 
ي��دار  ان  ل��ذل��ك يجب  االق��ت�����س��ادي، 
ب�سكل  احل��ك��وم��ي  التوظيف  ملف 
دقيق بعيدا عن التاأثرات احلزبية 
خا�سة  ال�سيا�سية،  ال�سراعات  و 
البديلة  يف ظل عدم جناح احللول 
امل�سكلة،  حل  يف  املوؤقتة  كالعقود 
اجلديد  الرملان  على  يتوجب  لذلك 
ه���ذه  يف  ال���ن���ظ���ر  يف  ال���������س����روع 
الق�سايا املهمة واالإ�سراع يف و�سع 

الت�سريعات لها.
وم���ن ج��ان��ب اآخ����ر ع��ل��ى احل��ك��وم��ة 
اجلديدة اإن تدرك اإن الف�ساد االإداري 
واملايل يعد من ابرز املعوقات التي 
م�ساريع  تنفيذ  ط��ري��ق  يف  وق��ف��ت 
االإ�سالح االقت�سادي ومن اجل ذلك 
املنا�سبة  احل��ل��ول  و�سع  م��ن  ب��د  ال 
دور  تطوير  خالل  من  امللفات  لهذه 
احلكومية  املوؤ�س�سات  على  الرقابة 
وتفعيل دور الهيئات امل�سوؤولة عن 
اإ�سافة  النزاهة  كهيئة  اجلانب  هذا 
الق�ساء  و  للقانون  مهم  دور  اإىل 

ملحا�سبة امل�سوؤولن الفا�سدين.
ان  اإىل  ه��ن��ا  االإ����س���ارة  م��ن  ب��د  وال 
احلكومة اجلديدة بامكانها جتاوز 
االإداري  الف�ساد  م�ساكل  من  الكثر 
ع��ر اخ��ت��ي��ار االأ���س��خ��ا���س االأك��ف��اء 
وا�ستغالل  املهمة  املنا�سب  ل�سغل 
التي  والنزيهة  الكفوءة  العنا�سر 
ام��ك��ان��ات��ه��ا يف  ت�����س��خ��ر  اأن  مم��ك��ن 

حماربة الف�ساد والق�ساء عليه.
الكثر  اإن  نقول  اأن  هنا ميكننا  من 
من املعوقات ما زالت عالقة و تقف 
اأم����ام ت��ط��وي��ر االق��ت�����س��اد ال��ع��راق��ي 
ال�سلطة  قبل  من  املعاجلة  وحتتاج 
القادمتن  والتنفيذية  الت�سريعية 
منها الكهرباء واأزمة ال�سكن والفقر 
االإج���راءات  اإىل  اإ�سافة  والبطالة  
دوائ��ر  يف  املعقدة  البروقراطية 
م�ساريع  قيام  توؤخر  التي  ال��دول��ة 
اال���س��ت��ث��م��ار اجل���دي���دة ال��ت��ي ي��اأم��ل 
العراق يف ان ت�سهم يف حل الكثر 
اإذا  ال�سيا�سين  وعلى  م�ساكله،  من 
على ر�سيدهم  يحافظوا  اأن  اأرادوا 
ان  منا�سبهم  اإىل  اأو�سلهم  ال���ذي 
املعوقات  ه��ذه  اإزال���ة  على  يعملوا 
نحو  العراقي  االقت�ساد  وتطوير 

االأف�سل.

االقتصاد واإلصالحات السياسيةقمة العشرين.. ترحيل األزمات
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ترجمة وإعداد/ عادل العامل

لوم غير عادل
العادل  غر  من  ف��اإن  احل��ال،  وبطبيعة 
على  ال���ل���وم  ك���ل  ال���رازي���ل  ت�����س��ع  اأن 
البلد  ا�ستثمارات  فرامج  اآخ��ر،  مكان 
الهائلة، مثل عر�س اأ�سهم ال� 70 بليون 
لبيروبرا�س  ال��ع��ائ��د  ال��راه��ن  دوالر 
بليون   7،1 ب��دف��ع  �سينوبيك  وق����رار 
لعمليات  باملئة   40 بن�سبة  كدعم  دوالر 
ري��ب�����س��ول ب��ع��ي��دًا ع���ن ال�����س��اط��ئ هما 
يدفعان  ال��ل��ذان  ال��رئ��ي�����س��ان  ال��ع��ام��الن 
بالعملة اإىل اأعلى، واالأكرث من هذا، اأن 
الريل الرازيلي لي�س العملة ال�سوقية 
قيمتها،  تزيد  التي  الوحيدة  الناه�سة 
فاإعادة توزيع االأ�سهم التجارية العاملية 
عمالت  بكل  ت��دف��ع   BRICs ال���  اإىل 
اإىل  تقريبًا  الرئي�سة  الناه�سة  ال�سوق 
والروبية  الرو�سي،  وال��روب��ل  اأع��ل��ى، 
هي  ال��ب��روي  وال�سول  االأندنو�سية، 

بع�س العمالت التي ترتفع قيمتها.
العملة  لتقييم  احلقيقية  وال��ت��اأث��رات 
تبينها حتليالت تعادل القوة ال�سرائية، 

م��ث��ل ف��ه��ر���س جم��ل��ة االإك��ون��وم�����س��ت 
وقد   ،Big Mac الكبر  للحا�سوب 
األقى اأحدث تقرير ال�سوء على خ�سارة 
من  الكثر  بها  ت�سعر  التي  التناف�سية 
فالريل  الناه�سة،  ال�سوق  اقت�سادات 
االآن  قيمته  م  ُت�سخَّ مثاًل،  ال��رازي��ل��ي، 
اأما  باملئة،   31 بن�سبة  ال���دوالر  مقابل 
ال��ب��ي��زو ال��ك��ول��وم��ب��ي، ف��ه��و اأغ��ل��ى من 
وال��ل��رة  ب��امل��ئ��ة   18 بن�سبة  ال�����دوالر 

الركية بن�سبة 4 باملئة.
المكسيك وبنيتها التحتية

ال�سوق  بلدان  كل  فما  ح��ال،  كل  وعلى 
نف�سه،  امل�سر  من  عانت  قد  الناه�سة 
وال��ب��ي��زو امل��ك�����س��ي��ك��ي ه���و اخل��ارج��ي 
فقد  الغربي،  الكرة  ن�سف  يف  الرئي�س 
ال��دوالر  مقابل  باملئة   26 بن�سبة  هبط 
االأخرتن،  ال�سنتن  م�سار  مدى  على 
الواليات  يف  التباطوؤ  لتاأثرات  وك��ان 
ال�سلبية  ال�سورة  جنب  اإىل  املتحدة، 
املّت�سل  العنف  ت�ساعد  خلقها  ال��ت��ي 
جلاذبية  املف�سد  دوره���ا  ب��امل��خ��درات، 

البيزو املك�سيكي، وتاأثرات انخفا�س 
الن�سبية  املك�سيك  اأ�سعار  على  القيمة 
يعر�سها مرة اأخرى )فهر�س احلا�سوب 
القيمة  متدنية  ُيظهرها  الذي  الكبر(، 
باملئة،   33 بن�سبة  ب��ال��دوالر  م��ق��ارن��ًة 
اأرخ�س  املك�سيكي  البيزو  يجعل  وهذا 
ع��م��ل��ة يف اأم���رك���ا ال��الت��ي��ن��ي��ة م��ن بن 
االأكرث تناف�سيًة يف االأ�سواق الناه�سة، 
اإىل  للتقييم  مواَزنا  يركه  ذلك  اأن  كما 
درجة مهمة، حن يتنوع االقت�ساد اإىل 
اأ�سواق جديدة ويبداأ اقت�ساد الواليات 

املتحدة باإبداء عالمات احلياة.
ال�سينية  ال�سادرات  كون  من  وبالرغم 
اإىل املك�سيك يف ارتفاع، فقد كان هناك 
اإىل  املك�سيكية  ال�����س��ادرات  يف  ت��ل��ّك��وؤ 
ال�سن، واإحدى امل�سكالت الكبرة هي 
البنية التحتية، ويف الوقت الذي تزخر 
امل��ع��ادن،  مثل  بال�سلع،  املك�سيك  فيه 
اإليها  ي�سعى  التي  وال��ط��اق��ة،  ال��زراع��ة 
البنية  فاإن معظم   ، بفعالية  ال�سينيون 
كالطرق  ال���ب���الد،  يف  للنقل  التحتية 

ال�سمال  من  موّجهة  احلديد،  وال�سكك 
املك�سيك  موانئ  اأن  كما  اجلنوب،  اإىل 
وحل�سن  ومتخلفة،  �سحلة  البا�سفيكية 
العديدة  الكبرة  املبادرات  فاإن  احلظ، 
اآخ��ذة  للبلد  التحتية  البنية  لتحديث 
اأخ����رًا يف اإع��ط��اء ث��م��اره��ا، و���س��رى 
املك�سيك قريبًا حت�سنًا بارزًا يف تدفقات 
اإىل  �ستوؤدي  التي  االآ�سيوية  التجارة 

تثمن العملة.
سابقة تاريخية

عن  مانتيغا  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  ادع����اء  ان 
يذّكرنا  اأم���ر  متوا�سلة  ع��م��الت  ح��رب 
ب�سدة ب�سيا�سات الثالثينيات من القرن 
فيها  ا�سطرب  مرة  اآخر  وهي  املا�سي، 
�سل�سلة  اأدت  حيث  العاملي،  االقت�ساد 
اأوروب���ا،  عر  العملة  قيمة  هبوط  من 
وخ���ا����س���ًة امل�����ارك االأمل������اين وال��ف��رن��ك 
التقييدات احلادة  الفرن�سي، اإىل جنب 
يف  ال��رك��ود  تعميم  اإىل  ال��ت��ج��ارة،  يف 
وحتويله  واأوروب���ا  املتحدة  الواليات 

اإىل ك�ساد عاملي.

ال�سوق  ب��ل��دان  حكومات  ف���اإن  واالآن، 
ال��ن��اه�����س��ة ت��ق��وم ب��ات��ه��ام��ات مم��اث��ل��ة، 
وهناك جولة اأخرى من الت�سهيل الكّمي 
بالدوالر  تدفع  الفيدرايل  لالحتياطي 
ن��ف�����س��ه،  ال���وق���ت  ويف  ل��الن��خ��ف��ا���س، 
ي�ستمر امل�سرف املركزي االأوروبي قي 
املحافظة على معدالت فائدة منخف�سة 
ي��ق��وم  ال  ذل�����ك،  غ�����س��ون  ويف  ج������دًا، 
ال�سينيون باأية خطوات جلعل عملتها 
اليوان تزداد قيمًة، وكنتيجة لهذا، فاإن 
حالة  يف  كثرة  ناه�سة  �سوق  عمالت 
ارت��ف��اع، وه��ذا ي���وؤدي اإىل ت��ده��ور يف 

توازنات ح�ساب العملة.
تدفقات  معظم  ف���اإن  احل���ظ،  وحل�����س��ن 
الراأ�سمال مرتبطة باال�ستثمار االأجنبي 
امل�ساربية   التدفقات  وتبقى  املبا�سر، 
االأم���د  ال��ق�����س��رة   speculative
حمدودة، ومع هذا، فاإن تقييمًا اإ�سافيًا 
�سيكون  ال��ن��اه�����س��ة  ال�����س��وق  ل��ع��م��الت 

اجتاهًا �سوف ي�ستمر لبع�س الوقت.
Latin Business Chronicle /عن

أجرى المقابلة / احمد عبد ربه
للنهو�س  املهمة  الركائز  من  اال�ستثمار  يعد 
الدول  منه  تعاين  الذي  االقت�سادي  بالواقع 
م��ث��ل ال��ب��ط��ال��ة و���س��وء ا���س��ت��خ��دام ال����رثوات 
يف  خ�سو�سية  ب��غ��داد  ومل��دي��ن��ة  وغ���ره���ا، 
اأنظار  حمط  جعلها  ما  اال�ستثمارية،  العملية 

امل�ستثمرين على اختالف م�ساربهم. 
هيئة  رئي�س  ح���اورت  االق��ت�����س��ادي(  )امل���دى 
اآف��اق  ب�ساأن  الزاملي  �ساكر  بغداد  ا�ستثمار 
اال���س��ت��ث��م��ار وامل��ع��وق��ات ال��ت��ي ت��ع��ري عمل 
يف  اال�ستثمارية  امل�ساريع  تنفيذ  يف  الهيئة 

خمتلف القطاعات االقت�سادية. 

*م���ا ط��ب��ي��ع��ة ال��خ��ري��ط��ة االس��ت��ث��م��اري��ة 
للمشاريع في محافظة بغداد؟

من  منت�سف  تاأ�سي�سها  ومنذ  الهيئة  -�سعت 
الكاملة  املعلومات  كل  جلب  على  ع���ام2009 
من اجلهات القطاعية الن اخلطة اال�ستثمارية 
اجلهات،  هذه  احتياجات  اأ�سا�س  على  تقوم 
ذات  كافة  ال��وزارات  مع  للعمل  فريقًا  ف�سكلنا 
الزراعة وال�سناعة  العالقة وخا�سة وزارات 
وال�سحة والتعليم العايل والربية، فتكونت 
احتياج  وم��دى  البيانات  من  جمموعة  لدينا 
املثال  �سبيل  فعلى  امل�ساريع،  اىل  ال���وزارات 
بوجود عجز  ال�سحة  وزارة  من  تزويدنا  مت 
الف �سرير وهذا يحتاج اىل  بحدود ع�سرين 
العجز،  هذا  لت�ستوعب  امل�ست�سفيات  من  عدد 
للم�ست�سفيات  ال�سحية  امل�����س��اري��ع  وك��ذل��ك 
يف  و  ال��دوائ��ي��ة،  وال�سناعات  التخ�س�سية 
فهناك  والتعليم  الغذائية  ال�سناعات  جم��ال 
خطة الن�ساء اربع جامعات كبرة يف بغداد، 
اأهمية  ال��ذي نوليه  االإ���س��ك��ان  ام��ا ع��ن جم��ال 
ال��ع��راق منه  ف��ان ه��ذا القطاع ح��اج��ة  ك��ب��رة 
اىل ث��الث��ة م��الي��ن ون�����س��ف امل��ل��ي��ون وح��ده 
تقدر  باخل�سو�س  ب��غ��داد  وح��اج��ة  �سكنيه 
فبعد و�سع اخلارطة  �سكنية.  مبليون وحدة 
و�سع  م��و���س��وع  اىل  اجتهنا  اال�ستثمارية 
بداأنا  االر����س  على  اال�ستثمارية  اخلريطة 
االأرا����س���ي وه��م  م��ال��ك��ي  ب���اج���راءات تخ�س 
وزارة املالية واأمانة بغداد ووزارة البلديات 
ل���ذل���ك مت ت��خ�����س��ي�����س ع����دد م���ن االأرا�����س����ي 
م�سروع  ومنها  ال�سكنية،  ال��وح��دات  الن�ساء 
الر�سيد بواقع 65الف وحدة �سكنية  مع�سكر 
35ال��ف  ب��واق��ع  امل�ستقبل  مدينة  وم�����س��روع 
وحدة �سكنية وهنالك م�ساريع اأخرى منحتها 
ا�ستثمارية،  اإج���ازات  بغداد  ا�ستثمار  هيئة 
 23 الن�ساء  ا�ستثمارية  اأج���ازة   15 فمنحت 
االرا�سي  ه��ذه  من  ج��زء  �سكنية  وح��دة  ال��ف 
يف  هي  واأالن  امل�ستثمرين  اىل  ت�سليمها  مت 
وجدول  الهند�سية  املخططات  اإع��داد  مرحلة 
ال��ك��م��ي��ات ودرا����س���ة اجل����دوى اأالق��ت�����س��ادي��ة 
م�ساريع  وهنالك  امل�ساريع  ل��ه��ذه  املتكاملة 
التجارية وكل  و  بالقطاعات اخلدمية  تتعلق 
هذا وفق بيانات معدة من اجلهات القطاعية 

وم���ن ج��ان��ب اخ���ر طلبنا م��ن ال�����وزارات يف 
امل�ساريع  عن  ببيانات  تزويدنا  ال��ع��ام،  ه��ذا 
املطلوبة والتي مل ت�ستطع الوزارة اجنازها 
قبل  م��ن  لها  امل��ع��دة  اخلا�سة  ميزانيتها  م��ن 
ميزانيتها  ال��وزارات  اغلب  الن  املالية  وزارة 
للم�ساريع  بالن�سبة  ف��امل��ي��زان��ي��ة  ت�سغلية 
العايل  االحتياج  اىل  ن�سبة  قليلة  اخلدمية 
الأغ��ل��ب ال�����وزارات وع��ل��ى ���س��وء ه���ذا ب��داأن��ا 
نعمل ون�ستقطب امل�ستثمرين من جميع دول 
العامل فالغاية من قانون اال�ستثمار هو هدف 
رئي�سي الن معظم دول اجلوار بنيت بالكامل 
اخلا�س  القطاع  وزج  اال�ستثمار  خ��الل  م��ن 
دور  هنالك  يكون  مبعنى  الدولة  مع  املحلي 
كبر للقطاع اخلا�س وهذا بحد ذاته يعطينا 
�سوف  اال�ستثمار  خالل  فمن  ايجابية  فوائد 
ال��ع��راق  اىل  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  ننقل 
وكذلك مو�سوع الق�ساء على البطالة وتنمية 
املوارد الب�سرية وهذه كلها من العوامل التي 
نعمل على حتقيقها يف هيئة ا�ستثمار بغداد. 

تتبنى  ب��غ��داد  استثمار  هيئة  أن  *ه��ل 
مشاريع ستراتيجية كبيرة؟

يتجاوز  ال  ب��غ��داد  ا�ستثمار  هيئة  عمر  -ان 
على  بالعمل  ب��داأن��ا  ل��ذل��ك  والن�سف،  ال�سنة 
منطقة  م�سروع  ومنها  ال�سغرة  امل�ساريع 
القوالب  ل�سناعة  م�سنع  ولدينا  البلديات 
الكونكريتية يعمل ومن املمكن زيادة االإنتاج 
بن�سبة  اجن��ازه��ا  مت  م�ساريع  وه��ن��ال��ك  فيه 
الطموح  م�ستوى  يف  لي�س  ه��ذا  90%،ل��ك��ن 
لديهم  امل�ستثمرين  وبع�س  جديدة  فالتجربة 
فهنالك  الكبرة  امل�ساريع  عن  اما  هواج�س، 
 ُ م��ث��اًلً تنتهي،  ان  ي��ج��ب  االج�����راءات  بع�س 
مع�سكر الر�سيد متت احالته لكن بقيت تبعات 
يجب ان يقوم بها امل�ستثمر على االأقل يحتاج 
هكذا  ملثل  املخططات  الع��داد  �سنة  من  اأك��رث 

م�ساريع. 
فنحن كهيئة نعد ان اهم مرحلة يف امل�سروع 
االج���ازات  ع��دد  و���س��ل  حيث  التخطيط  ه��ي 
 70 بحدود  امٍل�ستثمرين  اىل  منحها  مت  التي 
لهذه  االجمالية  والقيمة  ا�ستثماريه  اأج��ازة 
و300مليون  مليارات  )ثالثة  زهاء  امل�ساريع 
دوالر( مق�سمه على 15 م�سروعًا �سكنيًا و15 
و9  �سحية  و4م�ساريع  �سياحيًا  م�سروعًا 
م�ساريع �سناعية وم�ساريع اأخرى خمتلفة يف 
القطاعات كافة بعد منح االجازة اال�ستثمارية 
لكي  امل�ستثمر  اىل  الرئي�سي  املفتاح  نعطي 
االأخ���رى  امل��واف��ق��ات  ا�ستح�سال  يف  يبا�سر 
قد  يكون  للم�ستثمر  متنح  عندما  ف��االج��ازة 
فعليه  ال�سحيح  امل�سار  على  امل�سروع  و�سع 
البروقراطية  بع�س  هنالك  لكن  ي��ب��داأ  ان 
تاأخر  وهنالك  االرا���س��ي  ت�سليم  م�ساألة  يف 
حديث  فالبلد  الروتينية  االج���راءات  ب�سبب 
على اال�ستثمار يف ال�سابق كانت موؤ�س�ساتنا 
لكن  الئقة  غر  ب�سورة  امل�ستثمر  مع  تتعامل 

جميع  على  طراأ  الذي  الكبر  التطور  بف�سل 
اال�سعدة �ساعدت على تقدم عجلة اال�ستثمار 
اىل االمام لكن كل �سي يبداأ من البداية يجب 
ان ياأخذ فرة طويلة الجنازه، فالبلدان التي 
على  وناأخذ  كثرًا  تاأخرت  باال�ستثمار  بداأت 
�سبيل املثال م�سر فقد �سن قانون اال�ستثمار 
فيها يف �سنة 1971لكن بداأ البناء فيها ب�سكل 
فقد  كرد�ستان  اإقليم  اما   1998 عام  تدريجي 
ع���ام 1999  فيها  اال���س��ت��ث��م��ار  ق��ان��ون  و���س��ع 
نبداأ  اأن  فهدفنا   2006 عام  العمران  ونه�س 
لكي ال نقع يف  االآخ��رون  انتهى  ما  من حيث 
�سبقتنا  التي  الدول  بها  التي وقعت  االأخطاء 
امل�ساريع  فمعظم  االن  ام��ا  اال�ستثمار،  يف 
الت�ساميم  اع���داد  مرحلة  يف  ه��ي  األعمالقة 
الله �سوف  النهائية النطالق العمل وان �ساء 

ن�سهد يف العام املقبل ثورة عمرانية هائلة. 

أمانة  في  اإلنجاز  مستوى  تقيمون  *كيف 
يتعلق  ما  في  المحافظة  ومجلس  بغداد 

باالستثمار تحديدًا؟
عملها  يف  تخ�سع  بغداد  ا�ستثمار  هيئة  -اأن 
فهنالك  املحافظة  الرقابة من قبل جمل�س  اإىل 
املحافظة  جم��ل�����س  م��ع  ع����اٍل  تن�سيقي  ع��م��ل 
وك��ذل��ك م��ع اأم��ان��ة ب��غ��داد، و قبل اأي���ام قالئل 
التعاقد  اأمن بغداد مت  لدينا اجتماع مع  كان 
م�سروعًا   25 اأ���س��ل  م��ن  م�����س��روع��ًا   15 على 
مرحلة  يف  يتاأخرون  امل�ستثمرين  بع�س  الن 
االأرا���س��ي  ت�سعرة  تخ�س  الأ�سباب  التعاقد 
فهيئة  بها  العمل  م���ازال  ق��دمي��ة  اآل��ي��ة  فهناك 
مع  العايل  التن�سيق  اإىل  ت�سعى  اال�ستثمار 
جميع القطاعات ومن دون تقاطع فنحن ناأخذ 
من اأمانة بغداد األفر�سة اال�ستثمارية ونر�سح 
اال�ستثمارية  االج��ازة  ومننحه  امل�ستثمر  لها 
ومراقبة  واملتابعة  التعاقد  اأج���راء  اج��ل  من 
امل�����س��روع يف امل��رح��ل��ة ال��الح��ق��ة اأم���ا جمل�س 
ا�ستثمار  لهيئة  داع��م  ب��دوره  فهو  اأملحافظة 
بغداد بكل امكاناته دائما نحن نطرح العقبات 
ومكتب  االإعمار  مكتب  ي�سعى  وباخل�سو�س 
اأملحافظة  التخطيط ال�سراتيجي يف جمل�س 

حلل اال�سكاليات. 

خطة  تتضمنها  التي  المشاريع  أن  *ه��ل 
2011 تركز على الجانب الخدمي أم على 
المعمول  اآللية  هي  وما  اإلعماري،  الجانب 

بها االن؟
-ال���ع���راق ي��ح��ت��اج اىل ك��ل ���س��يء ف��ال��ظ��روف 
املا�سية،  احلقبة  خ��الل  البلد  بها  م��ر  ال��ت��ي 
االقت�سادية  والعقوبات  املتعاقبة  واحلروب 
عام  بعد  م��ا  واأح���داث  ال��ع��راق  على  ال�سابقة 
البنى  2003اوج���دت دم��ارًا كبرًا يف واق��ع 
التحتية وباخل�سو�س البناء واالإعمار ونحن 
جمال  يف  احل��ا���س��ل  العجز  على  االن  ن��رك��ز 
يف  متقدمة  مرحلة  اىل  للو�سول  اال���س��ك��ان 
ان�ساء الوحدات ال�سكنية ولدينا االن تن�سيق 

مع الهيئة الوطنية لال�ستثمار للبدء مب�سروع 
املليون وحدة �سكنية للقيام باأن�ساء 224الف 
قمنا  لذلك  وطنيًا  امل�سروع  ه��ذا  يعد  وح��دة 
اىل  ون�سعى  االأرا���س��ي  من  جمموعة  بتهيئة 
املبا�سرة بهذا امل�سروع وهنالك جمموعة من 
ال�سركات اأر�سلتها الهيئة األوطنية لال�ستثمار 
ومنها �سركة �سينية وتركية و�سركات عربية 
300ال��ف  اىل  العدد  يرتفع  ان  املحتمل  ومن 
وحدة �سكنية. اأما عن االآلية املعمول بها االن 
للعمل  جناحان  لديه  بغداد  حمافظة  فمجل�س 
االأول هو اجلناح التنفيذي املتمثل باملحافظة 
اأما اجلناح االآخر فهو هيئة ا�ستثمار حمافظة 
امل�ساريع  تنفيذ  على  الهيئة  فتعمل  ب��غ��داد 
والتي  اال�ستثمارية  ميزانيتها  من  اخلدمية 
تغطي  وال  املطلوب  امل�ستوى  اىل  ترتقي  ال 
و�سعت  لذلك  العا�سمة  يف  املوجود  العجز 
هيئة ا�ستثمار بغداد خطة تعتمد ب�سكل كامل 
على امل�ستثمر فالهيئة لي�ست لديها اموال فهي 
تعمل جنبًا اىل جنب مع امل�ستثمرين من اجل 
تذليل العقبات التي تقف امامهم من اجلهات 

االخرى. 
 

*كيف تعلقون على التجاذبات التي حدثت 
ألوطنية  والهيئة  المحافظة  مجلس  بين 

لالستثمار؟
التجاذبات واخل�سومات النها ال  -نحن �سد 
بالعمل  ونرحب  اال�ستثمارية  العملية  تخدم 
لنهو�س  ���س��وي��ة  ون��ع��م��ل  واح����د  ف��ري��ق  يف 
تلكوؤ  هنالك  كان  واذا  اال�ستثماري،  بالواقع 
فح�سب  م�ستديرة،  طاولة  يف  يحل  ان  يجب 
الطرفن  م��ن  تق�سر  ي��وج��د  ال  معلوماتي 
جمل�س  وت�سورها،  روؤيتها  لها  جهة  كل  الن 
على  يطلع  مل  لكنه  الكبر  احلق  له  املحافظة 
الهيئة الوطنية  التفا�سيل التي تعمل بها  كل 
فهي تعاين من معوقات كبرة مل يكن الذنب 
بغداد  ا�ستثمار  لهيئة  وال  الوطنية  للهيئة  ال 
املالكة الأرا�سي  الرئ�سي عند اجلهات  املعوق 
امل�ستثمر  ت��ك��ل��ف  ب��ه��ا  امل��ع��م��ول  ف��االأ���س��ع��ار 
البيع  م�ساألة  يف  وخ�سو�سًا  كبرة  اأرق��ام��ًا 
امل�����س��ودة  ننتظر  ون��ح��ن  االإي���ج���ار  وم�����س��األ��ة 
ال��ت��ي ���س��وف ت�����س��در م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة 
جميع  حت��ل  ���س��وف  فب�سدورها  لال�ستثمار 

الفهم بن  اال���س��ك��االت وامل�����س��اج��الت و���س��وء 
ا�ستثمار  لهيئة  يوجد  وال  والهيئة  املجل�س 
اأخرى كمجل�س  اأي هيئة  بغداد جتاذبات مع 
هنالك  كانت  وان  بغداد..  امانة  اأو  املحافظة 
امور �سغرة ن�سعى حللها من دون ت�سنجات. 

االستثمارية  الشركات  ع��زوف  سبب  *ما 
سوق  في  الدخول  عن  والعالمية  العربية 

العمل ببغداد؟
بغداد  بها  م��رت  التي  الظروف  من  -بالرغم 
حتت  كبرة  مناطق  كانت  حيث  ال�سابق  يف 
�سيطرة االإرهاب ولكن االن فر�ست احلكومة 
التغر  ه��ذا  دع��ا  املناطق،  كل  على  �سيطرتها 
امللمو�س يف الو�سع االأمني معظم ال�سركات 
يف  باال�ستثمار  رغبتها  ت��ب��دي  ان  العاملية 
االأمني م�ستقر وان ح�سلت  العراق فالو�سع 
العملية  ع��ل��ى  ت��وث��ر  ف��ال  اخل���روق���ات  بع�س 
اال�ستثمارية فنحن يف الهيئة نقدم كل الدعم 
ال��دوري��ة  ال��زي��ارات  فبعد  للم�ستثمر  الكامل 
بغداد  مناطق  معظم  يف  ولتجولنا  لل�سركات 
العراق  يف  باال�ستثمار  رغبتهم  عن  اعلنوا 
الراأي  �سد  ونحن  خ�سو�سًا  وبغداد  عمومًا 
ال��ق��ائ��ل ب����اأن ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال ت��رغ��ب 

بالدخول يف �سوق العمل ببغداد. 

على  اثر  الحكومة  تشكيل  تأخر  أن  *هل 
عمل هيئة استثمار بغداد؟

ن�سبي  تاأثر  له  ت�سكيل احلكومة  تاأخر  -اإن 
على عمل الهيئة فبع�س ال�سركات وخ�سو�سًا 
ينعك�س  تغير  يح�سل  ان  تخ�سى  ال��ك��رى 
قد  ال�سركات  اغلب  ولكن  عملها  على  �سلبًا 
املوجود  الواقع  على  واطلعت  العراق  زارت 
امل��رك��زي��ة  واحل��ك��وم��ة  مق�سمة  ف��ال�����س��ل��ط��ات 
امل�ستثمر  مع  تعمل  املحلية  فال�سلطة  واح��دة 

بكل �سالحياتها. 

المؤمل  من  التي  العربية  للقمة  أن  *ه��ل 
أن تعقد في بغداد لها أبعاد ايجابية على 

الحركة االستثمارية؟
�سر�سة  اإعالمية  حملة  هنالك  تعرفون  -كما 
ع��ل��ى ال��ع��راق ف��ال��و���س��ع ال��دمي��ق��راط��ي ال��ذي 
ح�سل به قد ال يروق اىل بع�س دول اجلوار 
يت�سورون  اخل���ارج  يف  ه��م  ال��ذي��ن  فمعظم 
متامًا  ه��ذا  عك�س  لكنه  يحرق  ال��ع��راق  ب��ان 
وح�سور  العربية  للقمة  ب��غ��داد  فا�ست�سافة 
دعمًا  و  لال�ستثمار  دعمًا  يعد  العرب  زعماء 
لل�سعب العراقي اإ�سافة اىل ذلك عودة العراق 
�سوف  و  ال��ع��رب��ي  وحم��ي��ط��ه  حا�سنته  اىل 
يعطي اىل القادة العرب ال�سوء االأخ�سر من 
العراق  ملفات  مع  جدي  ب�سكل  التعامل  اجل 
يف  العربية  ل��ل��دول  غياب  هنالك  واحلقيقة 
وم�سر  واالأردن  االإم�����ارات  م��اع��دا  ال��ع��راق 
العراق  يكون  ان  العربية  القمة  بعد  وناأمل 

حا�سنًا لكل ال�سركات العربية. 

أميــركا الالتينيــة وحرب العمــالت العالمية

)المدى  رئيس هيئة استثمار محافظة بغداد لـ
االقتصادي(: تركيزنا ينصب على تنفيذ مشاريع اإلسكان 

خالل العام المقبل 

إن دعوى وزير مالية البرازيل، كما يقول ولتر موالنو في مقاله هذا، بأن األرض كانت أسيرة حرب عمالت قديمة هو انعكاس لأللم الذي تعانيه بلدان أسواق 
ناهضة كثيرة وهي تقاسي من نتائج سياسات النقد والصرف األجنبي المتبعة اآلن من الصين، وأوروبا والواليات المتحدة، وأكثر البلدان تأثرًا بذلك هي البرازيل 
وجنوب أفريقيا، مع ما شهدته سابقًا من تقييم بنسبة 37 بالمئة لعملتها منذ نهاية عام 2008، وقد أدت محاوالت تجميد تقييم الريل Rea l، من خالل 

تدخل المصرف المركزي، إلى تكديس حاد لالحتياطيات العالمية �� تجاوزت مؤخرًا عالمة ال�275 بليون دوالر، وهذا هو السبب في أن برازيليا تهدد بفرض 
ضريبة جديدة على استثمارات الدخل الثابت القصير األمد.
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اقتصاديات

االخيرة

املقبلة  احلكومة  بها  ت�سطلع  ان  يفر�س  التي  واملهمة  الرئي�سة  املهام  من  لعل 
هو الرنامج االقت�سادي احلكومي، واإذا اأرادت ان تكون حكومة متثل تطلعات 
االطار  يف  تغلفه  اقت�ساديًا  برناجمًا  تعتمد  ان  عليها  عمومًا،  وال�سعب  الناخبن 

العام مبادئ اال�سالحات االقت�سادية املطلوبة.
املا�سي  ني�سان  الرملانية يف  االنتخابات  بعيد  قد دعونا  كنا  )امل��دى(  ونحن يف 
يف  النخبوية  االقت�سادية  االط��ي��اف  م��ن  الكثر  �سم  مو�سع  م��وؤمت��ر  خ��الل  م��ن 
العراقية  االكادميية يف اجلامعات  الكفاءات  ف�ساًل عن  القرار احلكومي  م�سادر 
رئي�س  لدن  من  وبرعاية  اخلا�س  القطاع  يف  االقت�سادين  اخل��راء  من  وع��ددًا 
اال�سالحات  عنوان  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  وحمل  طالباين،  ج��الل  اال�ستاذ  اجلمهورية 
واملراقبون  الباحثون  حينها  يف  اأجمع  حيث  العراق،  يف  املطلوبة  االقت�سادية 
امل�ساركون يف املوؤمتر على اأن اأي برنامج اقت�سادي بعيد املدى ي�ستهدف حتقيق 
الدقيق  الت�سخي�س  ينطلق من  اأن  ينبغي  العراقي،  االقت�ساد  االنتقال يف  عملية 
�ساهمت يف  التي  للتحديات والعوامل 
اإليها  امل�سار  التنموي  امل��اأزق  ا�ستمرار 
اأن تكون  الدرا�سة واأنه ميكن  يف هذه 
ويف  ح�سلت  التي  االأخرة  التطورات 
مقدمتها نهاية حالة االحتالل الع�سكري 
الن�سبي يف  والتح�سن  العراقية  للمدن 
االنتخابات  االأم��ن��ي،واجن��از  الو�سع 
للحكومة  منا�سبا  م��دخ��ال  ت��ك��ون  اأن 
الذي  الرنامج  هذا  لتحقيق  اجلديدة 
الكفيلة  االآل��ي��ات  على  يركز  اأن  ينبغي 
والت�سغيل  ال��ن��م��و  م���ع���دالت  ب���زي���ادة 
من  االق��ت�����س��ادي  اال���س��ت��ق��رار  وحتقيق 
م�ساهمة  زي����ادة  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز  خ���الل 
اال���س��ت��ث��م��اري��ن ال��وط��ن��ي واالأج��ن��ب��ي، 
النفطية  غر  القطاعات  يف  خ�سو�سا 
املحلي  ال��ن��اجت  يف  م�ساهمته  ل��رف��ع 
 ،% ع��ن 80  ي��ق��ل  ال  م��ا  اإىل  االإج���م���ايل 
النفطي  غر  الناجت  م�ساهمة  وزي��ادة 
ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي االإج����م����ايل ويف  يف 

املوازنة العامة اإىل ما ال يقل عن %80 
اإىل  ال��ت��دري��ج��ي  ال��ت��ح��ول  ���س��م��ان   -
ل�سروط  يخ�سع  موؤ�س�سي  اق��ت�����س��اد 

ال�سوق احلرة. 
كما البد من �سرورة اتخاذ االإجراءات الكفيلة بزيادة �سادرات العراق ال�سلعية 
االنتاج  عجلة  دف��ع  طريق  ع��ن  اال���س��ت��رادات  تقلي�س  و  وال��زراع��ي��ة  ال�سناعية 
وال�سيما يف قطاعي ال�سناعة والزراعة وتطبيق مكثف لرامج التنمية الب�سرية 

وبرامج اإعادة تاأهيل املهارات وحت�سن االإنتاجية. 
وكذلك تخ�سي�س االإيرادات النفطية لتمويل م�ساريع البنية التحتية، واخلدمات 
االجتماعية االأ�سا�سية،واملرافق العامة واإدخال التكنولوجيا املتقدمة يف جماالت 
حالة  تعزز  منا�سبة  اقت�سادية  بيئة  توفر  و  واملعلومات  واالت�ساالت  االإنتاج 
اأ�سا�س اعتبارات الكفاءة االإنتاجية  التناف�س بن القطاعن العام واخلا�س على 
للقيام بدوره  الكاملة  الفر�سة  القطاع اخلا�س  ال�سوق، ومنح  واخل�سوع لقوى 

يف عملية التنمية. 
كما اأن ال�سرورة ت�ستدعي اأي�سًا توزيع القوى العاملة على االأن�سطة االقت�سادية، 
مبا يكفل زيادة م�ستويات الكفاءة االإنتاجية للعاملن، واإ�سفاء نوع من املرونة 
خدمات  عن  اال�ستغناء  جمال  يف  وخا�سة  والتوظيف  الت�سغيل  �سيا�سات  على 
العمالة الفائ�سة، واتخاذ خطوات جادة وفاعلة ملكافحة الف�ساد االإداري واملايل 
عن طريق تفعيل املوؤ�س�سات الرقابية العاملة يف هذا االجتاه وكذلك العمل على 

اإ�ساعة حالة من التثقيف ملخطر الف�ساد املحدقة بعملية التنمية.
ومن هنا فاأن الرنامج احلكومي الذي يفر�س ان تعتمده احلكومة امل�ستقبلية 
املخطط  ي�سعها  توازن  كافة يف عملية  االقت�سادية  القطاعات  يراعي  ان  له  البد 
واالرادة  التنفيذية  للكفاءة  عينه  الوقت  يف  النظر  من  البد  كما  الرنامج،  لهذا 
الوطنية التي جتعل من التنفيذ حالة، بل هاج�سًا يالزم اجلميع بكفاءة واقتدار 

ومهنية عالية.

كما البد من ضرورة اتخاذ 
اإلجراءات الكفيلة بزيادة 
صادرات العراق السلعية 
الصناعية والزراعية و 
تقليص االستيرادات عن 
طريق دفع عجلة االنتاج 
والسيما في قطاعي 
الصناعة والزراعة وتطبيق 
مكثف لبرامج التنمية 
البشرية وبرامج إعادة 
تأهيل المهارات وتحسين 
اإلنتاجية. 

البرنامج االقتصادي الحكومي 
 عبا�س الغالبي

الـمـــرصــد االقتصـادي

التحرير: 
عباس الغالبي

التنضيد االلكتروني : 
حيدر رعد

التغطيات والمتابعات:
 ليث محمد رضا - احمد عبد ربه

االخراج الفني : 
مصطفى جعفر

التصحيح اللغوي: 
محمد حنون

طبعت بمطابع المدى لإلعالم والثقافة والفنون

بغداد/ محمد ساهي 
بل  وال��ت��ج��اري��ة،  العامة  امل��ب��اين  �سهدت 
بغداد  مدينة  يف  املنازل  واجهات  وحتى 
واجهاتها،  تغليف  ظاهرة  امل��دن  وباقي 
االأملنيوم  التي هي عبارة عن غالفن من 
هذه  البع�س  وي�سف  ع��ازل��ة  طبقة  م��ع 
احل��م��ل��ة امل��ح��م��وم��ة ب��امل�����س��روع احل��دي��ث 
داخل العراق والذي بداأ يلقى رواجًا من 
ا�سحاب  وكذلك  احلكومين  امل�سوؤولن 
احلكومية  ال��ب��ن��اي��ات  واأب����رز  ال��ب��ن��اي��ات 
واج��ه��ة  ب��االأل��ي��ك��وب��ن��د  تغليفها  مت  ال��ت��ي 
ال�ساحلية  يف  ب���غ���داد  حم��اف��ظ��ة  م��ب��ن��ى 
امل�سارف  مثل  اأخ��رى  حكومية  وبنايات 
وال�����س��وؤال  وال���دوائ���ر،  وامل�ست�سفيات 
التغليف  اأن  هل  هنا،  نف�سه  يطرح  ال��ذي 
ب��االأل��ي��ك��وب��ن��د مي��ث��ل احل����ل االأم���ث���ل ملا 
تاآكل  م��ن  امل��ب��اين  واج��ه��ات  ل��ه  تعر�ست 
عليها  ال��زم��ان  ت��ق��ادم  ب�سبب  وت�سققات 
وال��رط��وب��ة وع��وام��ل امل��ن��اخ م��ن امطار 
جراء  االهتزازات  كذلك  واأتربة  وحرارة 
التفجرات االرهابية التي �سربت بغداد 
واملدن العراقية االأخرى واأي�سًا احلروب 
عام  منذ  البلد  على  م��رت  التي  الكثرة 

1980 ولغاية 2003؟ 
وق���دمي���ًا ق��ي��ل وم�����ازال اجل��ي��ل اجل��دي��د 
ي�سلح  )ال  املواقف  بع�س  عند  ي�ستذكره 
ال��ده��ر( فهل ي�سلح  اف�����س��ده  م��ا  ال��ع��ط��ار 
من  البنايات  له  تعر�ست  ما  االأليكوبند 
تخريب وتهرئ وت�سققات؟ وهل ان معدن 
متانة  درج���ة  على  يحتوي  االأل��ي��ك��وب��ن��د 
اأنه  اأم  ومقاومة ت�ستمر لع�سرات ال�سنن 
مل�سنعيها  االأك��ر  الهم  كان  جتارية  م��ادة 
ال��رب��ح ال��ت��ج��اري ع��ل��ى ح�����س��اب اجل���ودة 
التي  الت�ساميم  على  واملالحظ  واملتانة؟ 
يتم تغليف مادة االأليكوبند اأنها تخلو من 
اللم�سات الراثية اأو االإ�سالمية فالتغليف 
يتم بطريقة القطعة وتطغى عليه االألوان 
الفنية  اللم�سات  ح�ساب  على  ال��راق��ة 

اجلمالية.
العاملن  العراقين  املهند�سن  اأحد  يقول 
واملعمار:"اين  البناء  ت�ساميم  جمال  يف 
عراقة  على  املحافظة  اأردن��ا  اذا  اأت�ساءل 
ال�سالم،  بغداد  وت��راث  وتاأريخ  واأ�سالة 
ف���ل���م���اذا ال ت��ت��م اال���س��ت��ع��ان��ة ب��ال��ع��ق��ول 
والكفاءات العراقية املبدعة مثل اخلبرة 
ال��ع��امل��ي��ة زه���ا ح��دي��د وال��ن��ح��ات حممد 
اأجل  من  اجلادرجي  ورفعة  حكمت  غني 
اخلدمية  وال�����س��روح  البنايات  ت�سميم 
يتعار�س  ال  ومب��ا  واحلكومية  والفنية 
مع مل�سات احل�سارة والتاأريخ والراث؟ 

املوؤقتة  الرقيعية  اإىل احللول  نلجاأ  ملاذا 
تت�ساقط  كما  تت�ساقط  ما  �سرعان  والتي 
م��الي��ن  ان  ع��ل��م��ا  اخل����ري����ف،  اأوراق 
البنايات؟"فهل  لتغليف  تنفق  ال��دوالرات 
اجلدوى  لدرا�سة  خا�سعًا  التغليف  كان 
رواج  وفق  يتم  االم��ر  ان  ام  االقت�سادية 
و�سيوع اال�ستخدام والتقليد يف الهند�سة 

املدنية للمباين؟
امل�سرفة  �سري  زينب  املهند�سة  تقول 
البنايات  اح���دى  تغليف  م�����س��روع  على 
احل��ك��وم��ي��ة وه���ي م��ن ال�����س��رك��ة امل��ن��ف��ذة 
تكلفة  ان  ال���ن���درة(:  )���س��رك��ة  للم�سروع 
و�سبعمئة  م��ل��ي��اري��ن  ب��ل��غ��ت  ال��ت��غ��ل��ي��ف 
عراقي،  دينار  مليون  وثالثن  وخم�سة 
م��دار���س  ل��ب��ن��اء  يكفي  ك��ب��ر  مبلغ  وه���و 
ق��رى  ���س��ح��ي يف  م�����س��ت��و���س��ف  اأو  ع���دة 
واأرياف العراق."وت�سيف املهند�سة:"ان 
املنطقة  يف  امل��وج��ودة  اخل���رات  اأف�سل 
التغليف  م��ن  ال��ن��وع  ب��ه��ذا  املتخ�س�سة 
ال�سركة  وان  ول��ب��ن��ان  دب���ي  يف  ت��وج��د 
ذات  اجلهات  على  عدة  ت�ساميم  تعر�س 
اأحدها."وتدافع  اختيار  ويتم  العالقة 
التغليف  ع��ن  ���س��ري  زي��ن��ب  امل��ه��ن��د���س��ة 
القائل":"ان  على  باالأليكوبند"والعهدة 
اأف�سل  م��ن  ي��ع��د  ب��االأل��ي��ك��وب��ن��د  التغليف 
املباين  تغليف  يف  امل�ستعملة  الواجهات 
القابلية  مثل  موا�سفات  من  به  تتميز  ملا 
املختلفة  املناخية  ال��ظ��روف  حتمل  على 
من حرارة ال�سم�س وا�سعتها كما ان هذه 
الزمن  للتاآكل مع مرور  املادة ال تتعر�س 
اإىل حفاظها على االأل��وان ومتتاز  ا�سافة 
ب�����س��رع��ة االجن�����از وال��ت��ن��ف��ي��ذ ورخ�����س 
الثمن!! وطول عمرها و�سهولة �سيانتها 
فقط."وهذا  امل���اء  بوا�سطة  وتنظيفها 
الكالم على ذمة املهند�سة زينب �سري اذ 
متخ�س�سة  عراقية  موؤ�س�سة  اأي  تقدم  مل 
باالأليكوبند  بالتغليف  ا���س��ادة  ���س��ه��ادة 
وال�����س��ي��ط��رة  جهاز"التقيي�س  وع���ل���ى 
الكلمة  ق��ول  امل�����س��وؤول��ي��ة  النوعية"تقع 
الف�سل )قبل ان يقع الفاأ�س بالراأ�س( كما 

يقولون. 
 وتوا�سل املهند�سة زينب �سري كالمها 
بالقول:"ان املنا�سئ املوجودة حاليًا يف 
�سينية  منا�سئ  هي  العراقية  االأ���س��واق 
وتركية وتختلف درجة اجلودة وح�سب 
التغليف  عملية  جن���اح  وان  ال��ن��وع��ي��ة. 
الت�سميم  االأول  اأم���ري���ن  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د 
امل�سروع  ب��اجن��اح  ي�سهم  ال���ذي  الناجح 
ينعك�س  وذل����ك  ال��ف��ن��ي  امل����الك  وك���ف���اءة 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل وي��ظ��ه��ر ال��ت��غ��ل��ي��ف مبظهر 

كالمها  املهند�سة  وجيد."وتختتم  جميل 
املقبلة  االأ�سهر  ت�سهد  ان  بالقول:"اأتوقع 
اقبااًل كبرًا على هذا النوع من التغليف 
واالأهلية  احلكومية  املوؤ�س�سات  قبل  من 
ك����ون ال���ع���راق ���س��وف ي��ح��ت�����س��ن ال��ق��م��ة 
عا�سمة  بغداد  واعتبار  القادمة  العربية 

الثقافة العربية عام 2013."
باالأليكوبند  التغليف  ان  بالذكر  اجلدير 
ب���داأ يف ك��رد���س��ت��ان ال��ع��راق وب���داأ يغزو 
اأكرث  وللتعرف  موؤخرا،  العراقية  املباين 
واملحال  املباين  اأ�سحاب  انطباعات  على 
باالأليكوبند، كانت هذه  املغلفة  التجارية 

االآراء:
يقول عبد ال�سادة رحيم )ابو حيدر( وهو 
�ساحة  االأخوين يف  ميتلك حمل ت�سوير 
باالأليكوبند:"لقد  التغليف  عن  التحرير 
للمناخ  م��ق��اوم  االأليكوبند  ان  لنا  ق��ال��وا 
بال�سدمات  اال  ي��ت��اأث��ر  وال  م��ت��ان��ة  وذو 
على  تثبيته  ويتم  كاخلدو�س  اخلارجية 
او  )ال���دري���ل(  ب��وا���س��ط��ة  ح��دي��دي  هيكل 
اأو  اجل�س  يدخل  وال  )ال��ف��رمي��ات(  عمل 
وي�ستخدم  التثبيت  عملية  يف  االأ�سمنت 
ل��ت��غ��ط��ي��ة ال���ع���ي���وب وال���������س����وائ����ب يف 
تكلفة  للمحل."وعن  الداخلية  اجل��دران 
من  ال��واح��د  امل��ر  تكلفة  قال:"ان  العمل 
االأليكوبند النوعي تكلف 100 دوالر مع 
العمل وتكلفة املر الواحد من االأليكوبند 
االأليكوبند  و�سمك  دوالر   75 ال�سيني 
م�ساحتها  تبلغ  الواحدة  والقطعة  ملم   3
�سم."وي�سيف   120 × �سم   220 بن  ما 
تغليف  على  واح��د  ع��ام  حيدر:"مر  اأب��و 
املحل باالأليكوبند ومازال بريقه ومتانته 
اأعلم هل �ست�ستمر �سنوات  وا�سحة و ال 
االأليكوبند  األ��وان  ال؟"وب�ساأن  اأم  اأخ��رى 
حيدر:"هنالك  اأبو  قال  الت�سميم  وانواع 
بل  واالأحمر،  الرتقايل  االأل��وان  خمتلف 
وحتى االأ�سود و الذهبي والت�سميم يقوم 
الرغبة."ويتحدث  وح�سب  )احل��داد(  به 
ل���دى �سركة  ال��ع��ام��ل��ن  اأح����د احل���دادي���ن 
االأق�سى عن جتربة التغليف باالأليكوبند 
ينت�سر  باالأليكوبند  التغليف  ويقول:"ان 
االأهلية  وال���دوائ���ر  امل��ب��اين  م��ن  ب�سرعة 
وهنالك  املنازل  وحتى  بل  واحلكومية، 
ال�سيني و�سعره 80  املنا�سئ  اأن��واع من 
عليه"املرايا  ويطلق  وال��رك��ي  دوالرًا 
 100 ال��ع��م��ل  م��ع  امل���ر  الذهبية"و�سعر 
دوالر وهناك االأليكوبند االأمريكي مابن 
لتغليف  اأن��واع  ملم، وهنالك   4 – ملم   3
ال�سقوف الثانوية والداخلية والواجهات 

اخلارجية."

هل خضع تغليف مباني بغداد باالليكوبند 
لدراسة الجدوى االقتصادية؟


