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بغداد/ المدى االقتصادي
الب�صري  كمال  االقت�صادي  اخلبري  اكد 
ال��ظ��روف  خللق  العمل  ���ص��رورة  على 
رجال  ال�صتقطاب  وامل�صجعة  املنا�صبة 
وا�صدار  االك��ف��اء،  واملقاولني  االع��م��ال 
اال�صتثمار  هيئة  لتمكني  التعليمات 
والوزارات لتقلي�ص الروتني وح�صول 
ال��واح��دة،  النافذة  وتفعيل  امل��واف��ق��ات 
�صاأنها عدم  التي من  ال�صوابط  وو�صع 
)للحد  املتكاملة  غري  املعامالت  ا�صتالم 
م��ن ت��اأخ��ر امل��ع��ام��الت(، وو���ص��ع �صقف 
فتح  وت�صهيل  باملعامالت  للنظر  زمني 
االعتمادات امل�صرفية، الفتا اىل ان دور 
الغرا�ص  يزال  وال  كان  الرقابة  اجهزة 
انها  اىل  ت�صري  النتائج  لكن  �صليمة، 
كانت عقبة يف تاأخري كثري من االعمال. 
البيئة  م��ق��ارن��ة  ان  ال��ب�����ص��ري:  وق����ال 
مبجموعة  ال��ع��راق  يف  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
واملغرب،  واالردن،  كم�صر،  ال��دول  من 
)با�صتخدام  و�صنغافورة  وم��ال��ي��زي��ا، 
اأعده  ال��ذي  االقت�صادي  امل�صح  بيانات 
فروقًا  جند   )2008 لعام  الدويل  البنك 
ن�صبيا  ميثل  ال��ع��راق  ان  توؤ�صر  كبرية 
ان  ال���ص��ك  ا���ص��ت��ث��م��اري��ة،  بيئة  ا���ص��ع��ب 
تنعك�ص  اال�صتثمارية  البيئة  �صهولة 
ايجابيا على رفاهية املواطن، فنجد ان 
توفرها  التي  اال�صتثمارية  الت�صهيالت 
للموارد  تفتقر  دولة  )وهي  �صنغافورة 
ال��ف��رد  دخ���ل  م��ع��دل  جت��ع��ل  الطبيعية( 
الفرد  دخ��ل  حني  يف  ال��ف،   $48 يعادل 

العراقي يعادل 3600$ )يف 2007(. 
يف  �صلبا  توؤثر  عوامل  هناك  وا�صاف: 
خارجي  ع��ام��ل  منها  احلكومي  االداء 
االم��ن��ي��ة،  ال��ظ��روف  ب��ت��اأث��ريات  يتمثل 
وغياب  الرقابة،  موؤ�ص�صات  و�صوابط 
وعوامل  اال�صتثمارية،  التحتية  البنى 
داخ��ل  العمل  بتنظيم  خا�صة  داخ��ل��ي��ة 
بدرا�صة  وتتمثل  )امل��ع��ن��ي��ة(  ال����وزارة 
اجل���دوى االق��ت�����ص��ادي��ة وك��ف��اءة ادارة 
املنا�صب  ال�صخ�ص  وج���ود  ال��ت��ع��اق��د، 
متعلق  وع��ام��ل  امل��ن��ا���ص��ب،  امل��وق��ع  يف 
ت�صمل  ال��دول��ة  دوائ���ر  ب��ني  بالتن�صيق 
املختلفة  الدولة  اجهزة  تعاون  �صعف 
)وزارة  ال�����ص��رف  اط����الق  ك����ق����رارات 
التخ�صي�صات  و���ص��رف  التخطيط(، 
وف��ت��ح  امل���ال���ي���ة(  )وزارة  احل��ك��وم��ي��ة 
وامل�صرف  املركزي  )البنك  االعتمادات 
ذلك  اىل  ا�صافة  ال��ع��راق��ي(،  ال��ت��ج��اري 
ان  كما  والتق�صري،  الق�صور  م�صكلة 
ال��ع��وام��ل ال��داخ��ل��ي��ة ت�����ص��ري اىل ع��دم 
بالكفاءة  الدواره���م  العاملني  ممار�صة 
ان  ميكن  التنفيذ  و�صعف  امل��ط��ل��وب��ة، 
يف�صر)بالتق�صري(، الذي ي�صتلزم ايجاد 
واملادية  املعنوية  ال�صرورية  احلوافز 
ت��دري��ب  يتطلب  وال����ذي  )ب��ال��ق�����ص��ور( 
يف  املنا�صب  ال�صخ�ص  وو�صع  وتاأهيل 
لرفع  ان  اىل  م�صريا  املنا�صب،  امل��وق��ع 
يف  دورًا  الب�صرية  التنمية  م��وؤ���ص��رات 
االرتقاق باالن�صان يف جتاوز التق�صري 

والق�صور. 
وت���اب���ع: ان ه��ن��اك م�����ص��ك��ل��ة ال�����ص��ع��ور 

موظفو  يعتقد  م��ا  بامل�صوؤوليةغالبا 
امل��وؤ���ص�����ص��ات )اجل���ه���ة امل��ت��ع��اق��دة( ان 
التعاقد  اب���رام  مبجرد  ينتهي  دوره���م 
مع املقاولني، يف حني ي�صتلزم �صرورة 
ق��ي��ام م�����ص��ارك��ة ح��ق��ي��ق��ة ب���ني امل��ت��ع��اق��د 
املنفذ  اىل  النظر  يجب  حيث  واملنفذ 
ي�صاعد على حتقيق  بانه جهة متحالفة 
ان  يجب  التي  املتعاقدة  اجلهة  اه��داف 
بكل  ومتكنه  املنفذ  اداء  ح�صن  ترعى 
ما ت�صتطيع من قوة، وعند ذلك يتحول 
عقد  او  ت�صامني  �صبه  عقد  اىل  العقد 
�صراكة مبوجبه يتم تدار�ص ال�صعوبات 
والتحديات التي �صتواجه املنفذ عندها 
م�صكالت  اىل  املنفذ  حت��دي��ات  تتحول 

اجلهة املتعاقدة. 
يف  االقت�صادية  امل�صكلة  ان  واأو�صح 
م�صكلة  لي�صت  ه��ي  امل�صاريع  تنفيذ 
املالية،  والتخ�صي�صات  امل���وارد  قلة 
الفرد  تفاعل  �صعف  م�صكلة  ه��ي  ب��ل 
م�صكلة  انها  االقت�صادية،  العملية  مع 
امل�صالح اخلا�صة  االن�صجام بني  عدم 
والعامة، والتي جتد تعبريها يف عدم 

احرتام �صيادة القانون. 
و�صدد على اهمية ال�صامن بني امل�صالح 
العامة واخلا�صة، ال�صيما عند املقارنة 
للوقوف  والفقرية  الغنية  ال��دول  بني 
على م�صادر وعوامل الرخاء، فال جند 
امل��وارد  لتوفر  وال  التاريخي،  للعمق 
اأو  ال��دي��ان��ة،  لنوع  وال  االقت�صادية، 
ب��ل جند  ي��ذك��ر،  ت��اأث��ريا  الب�صرة  ل��ون 
ع��ام  ب�صكل  تت�صف  ال��غ��ن��ي��ة  ال����دول 
مب�صتوى مرتفع من الثقافة والتعليم، 
وبنظامني ق�صائي و�صيا�صي عادلني. 

وق�������ال ال����ب���������ص����ري: ب�������ص���ب ���ص��ح��ة 
ن�صبة  اال�صتثمارية  التخ�صي�صات 
مل��ت��ط��ل��ب��ات االن�����ف�����اق ال�����ع�����ام، جن��د 
م����ن ال���������ص����روري ت��ق�����ص��ي��م االن���ف���اق 
اولوية  ذي  ان��ف��اق  اىل  اال�صتثماري 

اأ�صا�صية، واآخر ذي اولوية ثانوية. 
واقرتح توزيع التخ�صي�صات املطلوبة 
ب�صكل  القادمة  �صنوات  اخلم�ص  على 
تنازيل )وفقا للطاقة اال�صتيعابية بكل 
قطاع( لغر�ص حتقيق اولويات زيادة 
لغر�ص  النفطي  والت�صدير  االن��ت��اح 

لتمويل  ال��ن��ق��دي��ة  ال�����ص��ي��ول��ة  ت��وف��ري 
امل�صاريع، و توفري الطاقة الكهربائية 
حاجة  لتلبية  ال�����ص��روري  وال���وق���ود 
امل���واط���ن وامل�����ص��اري��ع االق��ت�����ص��ادي��ة، 
والتعليم  الرتبية  يف  التو�صع  وكذلك 
ال���ع���ايل اف��ق��ي��ا وع��م��ودي��ا مب���ا يكفل 
حتقيق �صيادة القانون وخلق التنمية 

الب�صرية ال�صاندة لتنمية االعمار.
جمانية  يتعدى  هنا  االم���ر  اأن  مبينا 
تخ�صي�صات  توفري  لي�صمل  التعليم 
املراحل  وبكل  للطلبة  مالية  وحوافز 
الطلبة من  انت�صال  لغر�ص  الدرا�صية، 
حالة الفقر واحلرمان، ورفع اخلدمات 
احل��ك��وم��ي��ة )ك��ال�����ص��ح��ة، واال���ص��ك��ان، 
االنتاج  م�صتوى  ورف��ع  وال��ب��ل��دي��ات( 
يف  باال�صتثمار  واالهتمام  ال��زراع��ي 
االأرا�صي  وا�صت�صالح  الري  م�صاريع 
توفري  لغر�ص  احليوانية.  وال���روة 
ثم  وم��ن  غذائية  م��واد  و  عمل  فر�ص 

قيام �صناعات زراعية. 
ت����وزي����ع  اىل  ال����ب���������ص����ري  ودع��������ا 
التخ�صي�صات املطلوبة على اخلم�ص 

ت�صاعدي  ب�صكل  ال��ق��ادم��ة  ���ص��ن��وات 
ال��ق��ط��اع��ات  اداء  حت�����ص��ني  لتحقيق 
تاأهيلها  واع��ادة  ال��واع��دة  االنتاجية 
م�صاركة  ا���ص��ل��وب  ت��ب��ن��ي  خ���الل  م��ن 
ال���ق���ط���اع اخل���ا����ص ل��ل��ع��ام وت��وف��ري 
االهتمام  على  والتاكيد  ال��ق��رو���ص. 
حيث  الت�صغيلي  االن��ف��اق  بتخطيط 
اأن  م�صتقبال  احل��ك��وم��ة  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
ت��ت��ب��ن��ى م���ب���داأ رب���ط زي�����ادة االج���ور 
تتبنى  وان  باالنتاجية،  واملرتبات 
���ص��ي��ا���ص��ة اإع���ال���ة االف�����راد م���ن خ��الل 
وبهذا  االجتماعية،  احلماية  �صبكة 
م�صكلة  اح��ت��واء  احلكومة  ت�صتطيع 
ت�صخم االجور وجعل العراق ار�صًا 
كما  لال�صتثمار،  منا�صبة  تناف�صية 
النفطية  غ��ري  االي�����رادات  اىل  ا���ص��ار 
كانت والزالت ال تتجاوز ال�10% من 
م�صتقبال  ونتوقع  العامة،  االي��رادات 
ان تنمو منوا �صعيفا من خالل العمل 
الكمركية  التعرفة  نظام  تطبيق  على 
ومن  الت�صريع(  ينتظر  زال  ال  )الذي 

خالل زيادة كفاءة جباية الر�صوم.

بغداد/ المدى االقتصادي 
عام  مدير  اخل�صاب  دث��ار  املهند�ص  دع��ا 
االجنبية  ال�����ص��رك��ات  ال��و���ص��ط  م�صايف 
واال���ص��ت��ث��م��اري��ة اىل ال��ت��ح��رك وان��ت��ه��از 
فر�ص  م��ن  ال��ه��ائ��ل  ال��ك��م  وج���ود  فر�صة 
لي�ص  عام  ب�صكل  العراق  يف  اال�صتثمار 
على  بل  وال��غ��از،  النفط  فقط يف جم��ال 
واجتماعيا  �صناعيا  اال���ص��ع��دة  جميع 

وخدميا.
ل�������)امل������دى  ح�����دي�����ث  يف  وا��������ص�������اف 
االقت�صادي(: ان ال�صركة اأجنزت بنجاح 
املا�صية  اخلم�ص  ال�صنوات  م��دى  على 
ال�صماوة  م�صايف  اهمها  ع��دة  م�صاريع 
وال��ن��ج��ف وال���دي���وان���ي���ة وا���ص��ت��ط��اع��ت 
بطاقة  تكرير  وحدتي  وت�صغيل  اإن�صاء 
انتاجية عالية ف�صاًل عن ان�صاء عدد كبري 
وهناك  منها  ق�صم  افتتح  امل�صاريع  من 

م�صاريع عدة حتت االإن�صاء.
م�����ي�����دان حت�����ص��ني  ام������ا يف  وت�����اب�����ع: 
املوا�صفات هناك عدد كبري من امل�صاريع 
�صيتم  االآخ���ر  والبع�ص  اأجن��ز  معظمها 
بعده  الذي  والعام  املقبل  العام  ت�صغيله 

عناية  تعنى  امل�صاريع  هذه  ان  مو�صحًا 
وجعل  املنتجات  مب��وا���ص��ف��ات  خا�صة 
تلك املنتجات مبوا�صفات عاملية �صديقة 

للبيئة.
االجنية  ال�صركات  عمل  ان  اىل  وا�صار 
ال���ت���ي ح�����ص��ل��ت ع���ل���ى ع���ق���ود ج��ول��ت��ي 
على  قادرة  والثانية  االوىل  الرتاخي�ص 
العمل يف املناطق التي حددت لها ومنها 
وزارت���ي  ان  حيث  الفعلي،  العمل  ب���داأ 
الدفاع والداخلية متمثلة ب�صرطة النفط 
للوزارتني  التابعة  االمنية  القوى  وكل 
توؤمن لها العمل ب�صكل طبيعي بعيدة عن 
كل ال�صلبيات قد ت�صببها قوى التخريب 
ال�صركات  هذه  �صروع  موؤكدًا  واالرهاب 
بحل  ال��ن��ف��ط  وزارة  وت���ق���وم  ب��ال��ع��م��ل 
تقاع�ص  ان  اىل  الفتا  املوقعية،  امل�صاكل 
معرتك  يف  ال��دخ��ول  م��ن  ال�صركات  تلك 
فر�صًا  �صيفقدها  وال��ب��ن��اء  اال���ص��ت��ث��م��ار 

كبرية ال تعو�ص.
واأو����ص���ح ان���ه ال مي��ك��ن ب��ن��اء ال��ع��راق 
م���ن ق��ب��ل ����ص���رك���ات ت�����ص��ت��خ��دم ال��ري��د 
ال�����ص��وق  اىل  ل���ل���دخ���ول  االل����ك����رتوين 

العراقي فقط تواجدهم املادي هو الذي 
اال�صتثمار،  فر�ص  على  ح�صولهم  يدعم 
بالرتدد  ال�صركات  هذه  ا�صتمرت  اذا  اما 
الفر�ص  خ�صائر  حتمل  فعليها  واخلوف 

اال�صتثمارية. 
ق��ال  ال�����ص��رك��ة  اإدارة  ���ص��ع��ي��د  وع���ل���ى 
اخل�����ص��اب: ب��ال��ن��ظ��ر ل��ل��ت��و���ص��ع االأف��ق��ي 
اإع��ادة  مت  فقد  ال�صركة  لهذه  والعمودي 
النظر بهيكلة ال�صركة ومت ذلك قبل ثالث 
ال�صركة  هيكلية  ابتعدت  حيث  �صنوات 
ت��وزي��ع  اإىل  امل���رك���زي���ة  م���ن  واإدارت����ه����ا 
ال�صالحيات لت�صبح االإدارة اأكر تناغما 
ا�صافة  لل�صركة،  اجل��دي��د  ال��و���ص��ع  م��ع 
االهتمام  اجت��اه  تدعم  ال�صركة  ان  اىل 
باجلانب االجتماعي وحت�صني الظروف 
اإىل  فاإ�صافة  ال�صركة  ملوظفي  املعي�صية 
متكنت  اجليدة  واملخ�ص�صات  الرواتب 
 )2880( ت���وزي���ع  م���ن  ال�����ص��رك��ة  ادارة 
قطعة ار�ص على جميع موظفيها ونحن 
الذي  للكادر  االجت��اه  بهذا  متوا�صلون 
االن اىل  كما نطمح  االأرا�صي،  ال ميتلك 
بناء قطع االرا�صي عن طريق اال�صتثمار 
تاأ�صي�ص جمعية بناء امل�صاكن  وفعال"مت 
اجلمعية  وهذه  ال��دورة  م�صفى  ملوظفي 
التوقيع مع  ادارتها على و�صك  مبجل�ص 
االرا�صي  الأ�صتثمار  متخ�ص�صة  �صركة 
اىل  الف��ت��ا  �صهلة،  دف��ع  وب��اآل��ي��ة  وبنائها 
برامج  ال�صركة من خالل  ك��وادر  تطوير 
ومتطورة  حديثة  وتطويرية  تدريبية 
لكي يتم تدريب وتطوير اكر من 6500 

موظف هم موظفي هذه ال�صركة.
يف الوقت نف�صه يتم تنفيذ اعمال تطوير 
قدراتها  ورف��ع  احلالية  امل�صايف  بع�ص 
االنتاجية منها اإن�صاء امل�صايف اجلديدة 
طاقة  وزي���ادة  والنجف  ال��دي��وان��ي��ة  يف 
 200000 اأي  لل�صعف  ال���دورة  م�صفى 
وزارة  خطة  تت�صمن  كما  برميل/يوم، 
واإن�صاء  امل�صايف احلالية  النفط تطوير 
معامل  اىل  اإ���ص��اف��ة  ج���دي���دة  م�����ص��ايف 
التكرير  وح���دة  ت�صغيل  وك��ذل��ك  ال��غ��از، 
م�صفى  واإن�������ص���اء  ب��ي��ج��ي  م�����ص��ف��ى  يف 
الكبرية  امل�صايف  اإن�صاء  اأن  اإال  مي�صان، 
تطوير  يف  كبري  دور  لها  �صيكون  التي 
وتوفري  ال��ع��راق  يف  النفطية  ال�صناعة 
الكهربائية،  ال��ط��اق��ة  مل��ح��ط��ات  ال��وق��ود 
جديدة  ت�صريعات  اىل  احل��اج��ة  مبينا 
عملها  واق��ع  وتطوير  امل�صايف  لتحريك 
اف�صل  ملرحلة  االنتاجية  طاقتها  ونقل 
ذلك  دون  وم��ن  وال��ن��وع،  الكم  حيث  من 
فاأن العراق �صيبقى م�صتوردا للمنتجات 
منها  كبري  ج��زء  االق��ل  على  او  اخلفيفة 
عقد  خالل  كبرية  م�صايف  ت�صغيل  حتى 
من الزمن وفق اخلطط املو�صوعة، كما 
تتم  عجلته  ودوران  االقت�صاد  حركة  ان 
فقط من م�صدرين ال ثالث لهما امل�صايف 
وحمطات الطاقة الكهربائية مع مالحظة 
امل�صايف  ت�صغيل  ب��ني  ال��ث��اب��ت  ال��ت��الزم 

وانتاج الطاقة الكهربائية.

خبير اقتصادي: االستثمارات ضرورة لتجاوز المشاكل االقتصادية

بغداد/ المدى االقتصادي 
العراقي  امل��رك��زي  البنك  حمافظ  نائب  اك��د 
ال���دك���ت���ور اح���م���د اب���ري���ه���ي ال���رتك���ي���ز على 
وذل��ك  اج���راءات���ه،  يف  الت�صخم  ا���ص��ت��ه��داف 
ارتباطا مع برنامج اال�صالحات االقت�صادية 
واملالية الذي تعاقدت عليه احلكومة العراقية 
النقد الدويل وهو من جملة ما  مع �صندوق 
املديونية  عبء  لتخفيف  باري�ص  نادي  طلبة 

من العراق.
وا�صاف: ان البنك املركزي اعتمد ت�صهيالت 
قدر  اك��ر  احتجاز  لت�صهيل  القائمة  االي��داع 
امل�صارف،  ل��دى  اجلمهور  ودائ��ع  من  ممكن 
اذ تودع  �صديدة  بب�صاطة  تت�صم  االداة  وهذه 
امل�����ص��ارف ال�����ص��ي��ول��ة ال��ف��ائ�����ص��ة ل��دي��ه��ا، اي 
القانوين  واالحتياطي  االئتمان  عن  فائ�صة 
معلومة،  فائدة  با�صعار  املركزي  البنك  لدى 
حيث نوع البنك املركزي االماد الزمنية لهذه 
الودائع فمنها ليوم واحد وت�صمى ت�صهيالت 
ولثالثة  و�صهر  ا�صبوع  وملدة  الليلي  االيداع 
البنك  رفع  وعندما  احلال  واقع  ويف  ا�صهر. 
امل�صارف  ا�صبحت  الفائدة  ا�صعار  املركزي 
لديها  تتوفر  التي  ال�صيولة،  توظيف  تف�صل 
من الودائع لدى البنك املركزي وذلك ل�صببني 
ي��ت��داخ��ل ت��اث��ريه��م��ا اول��ه��م��ا ���ص��ع��ر ال��ف��ائ��دة 
للمخاطرة  ال��ت��ام  الغياب  وثانيهما  املرتفع 
االئتمان  �صوق  يف  العالية  املخاطر  قبل  من 
اخلا�ص، بل واكر من ذلك عمدت امل�صارف 
ال��ودائ��ع  م��ن  ج��زء  توظيف  على  احلكومية 
قد  وهذا  املركزي  البنك  من  لديها  احلكومية 
ال يتفق مع الهدف من ايجاد تلك الت�صهيالت، 
ل�صت  احلكومية  الودائع  ان  املفرو�ص  فمن 
م��ن االم����وال امل��ع��دة ل��الق��را���ص، ب��ل ترتاكم 
املوازنة  الدارة  عر�صا  ناجتا  امل�صارف  يف 
املالية العامة للدول ايرادات ونفقات، كما انه 
لي�ص من نية وزارة املالية ا�صال اتاحة هذه 
حتى  وال  اخلا�ص  لالمتان  املودعة  االم��وال 

للمن�صاآت االقت�صادية. 
على  االي��داع  ت�صهيالت  اقت�صرت  واو�صح: 
االخرى  االم��اد  دون  من  فقط  واح��د  ا�صبوع 
املذكورة اآنفا والتي جربها البنك املركزي وال 
امل�صارف  ا�صتجابة  تباين  تفيد  دالئل  توجد 
ح�صب مديات االيداع. واجاز البنك املركزي 
اي�صا خالل تلك املدة ايداع العملية االجنبية 
ب��ف��ائ��دة يف ال��وق��ت احل��ا���ص��ر ت��وق��ف��ت ه��ذه 
على  اقت�صر  املركزية  البنك  الن  االي��داع��ات 
الدينار.  اما عن حواالت البنك املركزي قال 
املركزي ي�صدر حواالت  البنك  اخذ  ابريهي: 
مدتها  احل��واالت  وه��ذه  امل�صارف  ت�صرتيها 
على  ت�صرتيها  م�صارف  وكانت  يومًا   180
�صعر  على  قليال  يزيد  ف��ائ��دة  ب�صعر  االغ��ل��ب 
وم��ن  االي�����داع.  لت�صهيالت  امل��ع��ل��ن  ال��ف��ائ��دة 
احلواالت  تلك  على  الفائدة  �صعر  ان  املعلوم 
على  الفائدة  �صعر  عن  ينخف�ص  ان  الميكن 
مزاد  ان  القول  ميكن  ال  ولذلك  الت�صهيالت 
متاما  النقد  ���ص��وق  يعك�ص  احل����واالت  ه��ذه 
احل���واالت  على  ال��ف��ائ��دة  �صعر  ار���ص��ي��ة  الن 

حمددة ب�صعر الفائدة على ت�صهيالت االيداع 
الفائدة  �صعر  وا�صبح  اداري����ا.  وه��وحم��دد 
على القرو�ص التي تقدمها امل�صارف للقطاع 
اخلا�ص كما هو متوقع اعلى من �صعر الفائدة 
على حواالت البنك املركزي وبذلك تاثر �صعر 
الفائدة يف �صوق االئتمان بتحديدات ادارية 
مل  لكنه  امل��رك��زي،  البنك  م��ن  ال��ف��ائ��دة  ل�صعر 
يوؤثر بالدرجة نف�صها على ا�صعارالفائدة التي 

تدفعها امل�صارف للمودعني.
كانت  املركزي  البنك  ان حواالت  وا�صار اىل 
ملدة 180 يومًا و360 يومًا واحلوالة لالمد 
���ص��اب��ق��ة قدمها  ب��ق��رو���ص  م��رت��ب��ط��ة  ال���ث���اين 
وزارة  اىل   2003 ع��ام  قبل  امل��رك��زي  البنك 
 %5 وبفائدة  باق�صاط  املالية  وزارة  ت�صددها 
امل�صارف  على  امل��رك��زي  البنك  ويعر�صها 
البنك  فائدة  �صعر  مع  من�صجمة  اعلى  بفائدة 
املرتبطة  االخ��رى  الفائدة  وا�صعار  املركزي 
الت�صهيالت  ع��ل��ى  ال��ف��ائ��دة  �صعر  وم��ن��ه��ا  ب��ه 
يطفئ  املالية  وزارة  ت�صدد  وعندما  االي��داع، 
ت��ل��ك احل������واالت وي��ت��ح��م��ل ال���ف���روق���ات يف 
املركزي  البنك  ح��اول  كما  ال��ف��ائ��دة،  ا�صعار 
هدفه  خلدمة  ال�صرف  �صعر  ا�صتخدام  اي�صا 
طريق  ع��ن  ول��ذل��ك  الت�صخم  حتجيم  وه���و 
و�صوال  تدريجيا  العراقي  الدينار  قيمة  رفع 
الذي هو 1170دينارًا  امل�صتوى احلايل  اىل 
للدوالر بعد ان كان 1949 دينارًا للدوالر يف 

ت�صرين االول 2003.
لال�صعار  ال��ع��ام  القيا�صي  ال��رق��م  ان  وذك���ر 
الت�صخم  معدل  وجت��اوز  بالت�صاعد  ا�صتمر 
تباينا  اح����دث  م���ا  ���ص��ن��وات  الح����دى   %50
للدينار  الداخلة  ال�صرائية  القوة  بني  كبريا 
فاالخرية  الدولية  ال�صرائية  وقوته  العراقي 
ه��ذا  ع��م��ق  وق����د  ت��خ��ف�����ص  واالوىل  ت��رت��ف��ع 
تعادل  م�صتوى  عن  كثريًا  االبتعاد  االجت��اه 
ال��ق��وة ال�����ص��رائ��ي��ة وم���ن امل���ع���روف ان ه��ذا 
الدولية  التناف�صية  ال��ق��درة  ي�صعف  امل�صار 
ل��الق��ت�����ص��اد ال��ع��راق��ي الن ت��ك��ال��ي��ف االن��ت��اج 
املحلي ت�صبح اعلى منظورا اليها من زواية 
وامل�صتورد  ال��ع��راق  يف  االجنبي  امل�صتثمر 
ت�صبح  حني  يف  العراقية،  لل�صلع  االجنبي 
زاوية  من  ادنى  اخلارج  يف  االنتاج  تكاليف 
االجنبية  وال�����ص��ل��ع  ال���ع���راق  يف  امل�صتثمر 
ال��ع��راق.  م��ن  اليها  م��ن��ظ��ورا  ن�صبا  ارخ�����ص 
حتقيق  ع��دم  م��ع  املرتفع  الت�صخم  ان  واك��د 
يوؤدي اىل هذه  االنتاجية  زيادات كبرية من 
النتيجة وعندما ال ميكن خف�ص قيمة العملة 
قد  التناق�ص  وه���ذا  اآث����اره،  الل��غ��اء  املحلية 
ارادت  عندما  اي�صا  اخ��رى  بلدان  يف  ح��دث 
ان  اذ  النقدية  بال�صيا�صة  الت�صخم  مواجهة 
الت�صخم  على  ال�صيطرة  هدف  بني  التناق�ص 
تفاديه  ال�صعب  ومن  ممكن  اخرى  واه��داف 
مديات  �صمن  الت�صخم  معدالت  كانت  اذا  اال 
�صعر  وترك  اخرى  ب�صيا�صة  معاجلتها  ميكن 
احلفاظ  مقت�صيات  ح�صب  ي��ح��دد  ال�����ص��رف 
ودواف���ع  ال��دول��ي��ة  التناف�صية  ال��ق��درة  ع��ل��ى 

اال�صتثمار.

ابريهي: البنك المركزي اعتمد 
تسهيالت االيداع القائمة لتسهيل 

أكبر قدر من ودائع الجمهور

مدير عام مصافي الوسط: مشاريع تنفيذ مصافي 
جديدة متواصلة لرفع االنتاج الكمي والنوعي 
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المدى  متابعة  ال��ع��واص��م/  دب��ل��ن– 
االقتصادي/ وكاالت

ق����ال م�������ص���وؤول رف���ي���ع يف االحت����اد 
واف����ق على  ان االحت����اد  االوروب�����ي 
احل�صول  االيرلندية  احلكومة  طلب 
على دعم مايل �صخم، يقدر بنحو 80 
اىل 90 مليار يورو، النقاذ البالد من 

ازمتها املالية ال�صديدة.
وم�����ن ج���ان���ب���ه���ا اأك��������دت احل���ك���وم���ة 
االإيرلندية على ل�صان رئي�ص وزرائها 
براين كوين، على اأن يتم االتفاق على 
املبلغ وال�صروط خالل االأيام القادمة.

لل�صوؤون  االوروب���ي  املفو�ص  وق��ال 
ان  رين  اويل  والنقدية  االقت�صادية 
رح��ب��وا  االحت����اد  دول  م��ال��ي��ة  وزراء 
ب��ط��ل��ب دب��ل��ن ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى تلك 

امل�صاعدات.
االنقاذ  خطة  ���ص��اأن  م��ن  ان  واو���ص��ح 
االيرلندية احلفاظ على مكانة العملة 

يف  اال�صتقرار  و�صمان  االوروب��ي��ة، 
النظام املايل لدول منطقة اليورو.

خ��راء  م��ن  فريقا  ان  ري��ن  وا���ص��اف 
املفو�صية االوروبية والبنك املركزي 
ال��دويل  النقد  االوروب����ي و���ص��ن��دوق 
هذا  بنهاية  االن��ق��اذ  خطة  �صيعدون 
عن  ع��ب��ارة  �صتكون  وال��ت��ي  ال�����ص��ه��ر، 

برنامج اقرا�ص مدته ثالثة اعوام.
بريان  االيرلندي  املالية  وزي��ر  وك��ان 
تقدمت  ب���الده  اأن  اع��ل��ن  ق��د  لينيهان 
لدعم  دول��ي��ة  مل�صاعدة  ر�صمي  بطلب 

نظامها املايل.
واأ�صار لينيهان اإىل اأن املبلغ قد يكون 
نقلت  بينما  ي��ورو،  مليار   100 نحو 
وكالة رويرتز عن م�صدر اأوروبي اأن 
مليار  ما بني 80 و90  �صيكون  املبلغ 

يورو.
وقد اأمتت احلكومة االيرلندية و�صع 
اع��وام  اأرب��ع��ة  مدتها  تق�صف  م��وازن��ة 

موازنتها  يف  الكبري  العجز  لتقلي�ص 
العامة. واأكد كوين اأن اخلطة �صتن�صر 
على  �صتفر�ص  ق��ي��ودًا  اأن  كما  قريبًا 

قطاع البنوك.
كبري  �صغط  اإىل  اأي��رل��ن��دا  وتعر�صت 
من جريانها االوروبيني لدفعها لطلب 
انها  ياأملون  والتي  املالية،  امل�صاعدة 
على  ال�صغط  تخفيف  يف  �صت�صاعد 
اع�صاء منطقة اليورو االخرين الذين 
يواجهون م�صكالت ديون وعجز مايل 

متزايدة.
ويبدو ان توجه احلكومة االيرلندية 
لطلب امل�صاعدة من االحتاد االوروبي 
عن  تراجع  ال��دويل  النقد  و�صندوق 
وقت  يف  نفت  حيث  ال�صابق  موقفها 
مبكر من هذا اال�صبوع ان تكون حزمة 
امل�صاعدة املالية �صرورية لها، اأو انها 

تتفاو�ص ب�صاأنها.
مليار   19 نحو  حاليا  ايرلندا  وتنفق 

ال�صرائب  من  ايراداتها  اأك��ر  ي��ورو 
اأن االزم��ة  وال��ع��ائ��دات االخ���رى، بيد 
ال��ت��ي ���ص��رب��ت ق��ط��اع امل�����ص��ارف يف 
ال���ب���الد ت�����ص��ت��دع��ي ���ص��خ دع����م م��ايل 
امل��ايل  النظام  ا�صتقرار  لدعم  �صخم 
تاميز  ال�صنداي  وق��درت  ال��ب��الد.  يف 
بنحو  اليرلندا  امل��ايل  االن��ق��اذ  حزمة 
120 مليار يورو، اأي اأكر من حزمة 
الدعم املقدمة لليونان على مدى ثالث 

�صنوات وهي 110 مليارات يورو.
�صرطا  يكون  لن  اأن��ه  لينيهان  وا�صار 
تقوم  اأن  اخل��ارج��ي��ة  امل�صاعدة  لهذه 
ال��ب��الد ب��رف��ع م��ع��دل ال�����ص��ري��ب��ة على 
 %12.5 اىل  ت�صل  ال��ت��ي  ال�����ص��رك��ات 
وهي اأقل بكثري من معدل الفائدة يف 

االحتاد االوروبي.
وذكرت �صحيفة �صنداي تلجراف اأن 
عددا من اكر ال�صركات االمريكية قد 
من"تاأثري  ايرلندا  جمهورية  ح��ذروا 

���ص��ري��ب��ة  رف���ع���ت  اإذا  موؤذ"عليها 
ال�صركات.

���ص��رك��ات  اإن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
م��اي��ك��رو���ص��وف��ت وه��ي��ول��ي��ت ب��اك��راد 
وم��ريي��ل لينج وان��ت��ل ك��ان��ت م��ن بني 
ال�����ص��رك��ات ال��ت��ي ح���ذرت م��ن اأن ذل��ك 
على  على"قدرتها  خ��ط��را  �صي�صكل 

جذب اال�صتثمارات واالحتفاظ بها".
لي�صت  بريطانيا  اأن  من  الرغم  وعلى 
ع�صوا يف منطقة اليورو اال اأن دافعي 
ال�صرائب فيها �صيتحملون بع�صا من 

عبء فاتورة االنقاذ االيرلندية.
من   %12 بن�صبة  ت�صهم  فريطانيا 
امل���ايل  اال���ص��ت��ق��رار  �صندوق"اآلية 
االوروبي"وهو اأحد ال�صناديق التي 
�صتعتمد عليها حزمة انقاذ االيرلندية.

كما التزمت لندن بتمويل ن�صبة %4.5 
�صندوق  من  مقدمة  م�صاعدة  اأي  من 

النقد الدويل.

امل�صريف  النظام  اأزم��ة  �صاعفت  وقد 
ان  بعد  امل��ي��زان��ي��ة  يف  العجز  ن�صبة 
ام��وال  �صخ  اىل  احلكومة  ا�صطرت 
�صخمة لدعم م�صارفها وانقاذ نظامها 
املوارد ملوا�صلة  لديها  املايل ومل تعد 

مد يد امل�صاعدة اليها.
وقد بلغت ن�صبة العجز املايل ال�صخم 
الذي تواجهه جمهورية ايرلندا %32 

من اجمايل الناجت املحلي.
ب�صبب  العجز  يف  امل�صارف  وغرقت 
ا�صعار  تدهور  �صهدت  عقارية  فقاعة 

العقارات اىل الن�صف.
وكان من تاأثري االأزمة يف ايرلندا اأن 
ارتفعت بقوة معدالت فوائد ال�صندات 
التي يعتر و�صعها  الدول  يف بع�ص 
ه�صا يف منطقة اليورو مثل الرتغال 

وا�صبانيا واليونان.

تظاهرات
دبلن  ����ص���وارع  يف  االالف  وت��ظ��اه��ر 
ياأمل  ال���ذي  االت��ف��اق  على  احتجاجا 
قادة االحتاد االوروبي اأن يحول دون 
انتقال االزمة اىل الرتغال وا�صبانيا 

وتهديد م�صتقبل اليورو.
ت�صكل  اأن  املتوقع  من  اأح��زاب  وقالت 
اأي  وان  القادمة  االيرلندية  احلكومة 
�صعر  كان  اذا  مقبوال  يكون  لن  اتفاق 
الفائدة مرتفعا جدا. ونفت احلكومة 
تقارير اعالمية باأن احلزمة االجمالية 
�صتكلف دافعي ال�صرائب ما ي�صل اىل 

6.7 باملئة �صنويا.
ال��ل��ج��وء  اىل  اأي���رل���ن���دا  وا����ص���ط���رت 
النقد  و�صندوق  االوروب���ي  لالحتاد 
الن���ق���اذه���ا م���ن اأزم������ة م��ال��ي��ة ت��رج��ع 
االقرا�ص  من  �صنوات  اىل  ج��ذوره��ا 
امل�صريف غري املح�صوب والذي اأ�صفر 
فقاعة  انفجار  بعد  ردي��ئ��ة  دي��ون  ع��ن 
جيلمور  امي���ون  وو���ص��ف  ع��ق��اري��ة. 
ت��ق��ري��را لهيئة  ال��ع��م��ال  زع��ي��م ح���زب 
)ار. االيرلندية  والتلفزيون  االذاع��ة 

�صي�صددها  التي  الفائدة  باأن  ت��ي.اي( 
يقدر  االيرلنديون  ال�صرائب  دافعو 
مليار   113( ي��ورو  مليار   85 مببلغ 
ب��امل��ئ��ة   6.7 اىل  ت�����ص��ل  ق���د  دوالر( 

باأنها"تبعث على قلق عميق".
�صحت  للحزب"لو  م��وؤمت��را  واأب��ل��غ 
ا�صت�صالما  �صيكون  ف��ان��ه  ال��ت��ق��اري��ر 
مفزعا من جانب احلكومة االيرلندية. 
املوؤ�ص�صة  للمبادىء  خيانة  و�صتكون 

لالحتاد االوروبي."
االت�صاالت امي��ون ريان  وق��ال وزي��ر 
وان��ه  ب��ع��د  نهائيا  لي�ص  االت��ف��اق  ان 
�صي�صمل عدة قرو�ص باجال ا�صتحقاق 
واأ�صعار فائدة خمتلفة لكن ما �صتدفعه 
اأيرلندا يف نهاية املطاف لن ي�صل اىل 

6.7 باملئة.
فني  الرئي�صي  املعار�صة  ح��زب  ك��ان 
جيل قال اجلمعة املا�صية ان اأي فائدة 
فوق �صتة باملئة �صتكون غري مقبولة.

سياسات تقشفية
وكانت حكومة جمهورية اأيرلندا قد 
ك�صفت عن �صيا�صات تق�صفية جديدة 
مل�����ص��اع��دة ال��ب��الد يف اخل����روج من 

اأزمتها املالية احلالية.

خلف�ص  املتخذة  التدابري  بني  ومن 
ال�صرائب  يف  وال���زي���ادة  االإن���ف���اق 
لالأجور  االأدن���ى  احل��د  خف�ص  يذكر 
اإىل  لينزل  ي��ورو واح��دا  يناهز  مبا 
معدل 7،65 يورو لل�صاعة الواحدة، 
امللكية  على  ج��دي��دة  �صريبة  و�صن 
يف  موظف  األف   25 نحو  وت�صريح 

القطاع العمومي.
وت�صمل اخلطة كذلك خف�ص النفقات 
الرفاه االجتماعي  اخلا�صة برامج 

بواقع 2.8 مليار يورو.
وت�صعى احلكومة اإىل حت�صيل 1،9 
مليار يورو اإ�صافية يف بند �صريبة 

الدخل.
ك��م��ا ك�����ص��ف��ت احل��ك��وم��ة ع���ن خطة 
على  امل�صافة  القيمة  �صريبة  لرفع 
املبيعات من 21 يف املئة حاليا اإىل 
22 يف املائة يف عام 2013 ثم اإىل 

24 يف املائة يف عام 2014.
والتي  اجل��دي��دة  ال�صيا�صة  وتهدف 
املقبلة  االأرب�����ع  ال�����ص��ن��وات  ت��غ��ط��ي 

توفري حوايل 15 مليار يورو.
ودخ����ل����ت احل���ك���وم���ة االي���رل���ن���دي���ة 
مايل  دعم  على  للح�صول  مباحثات 
االأوروب����ي و�صندوق  م��ن االحت���اد 
قد  اج��م��ال��ي��ة  بقيمة  ال����دويل  ال��ن��ق��د 

ت�صل اإىل 85 مليار يورو.

اليورو يواصل تراجعه
ووا����ص���ل ال���ي���ورو ت��راج��ع��ه اأم���ام 
الدوالر بينما يتدار�ص امل�صتثمرون 
خطة احلكومة االأيرلندية التق�صفية 

ال�صارمة.
تفتقر خطة التق�صف االأيرلندية اإىل 
اإىل  تتعر�ص  كما  ال�صعبي  ال��دع��م 

النقد من قبل اخلراء
عن  االب��ت��ع��اد  ال��ي��ورو  ي�صتطع  ومل 
غ�صون  يف  ب��ل��غ��ه  م�����ص��ت��وى  اأدن����ى 
يف  الديون  اأزم��ة  غمرة  يف  �صهرين 
ا�صتمرار  وو���ص��ط  ال��ي��ورو  منطقة 
اأن  املخاوف من انت�صار االزمة بعد 
ك�صفت اأيرلندا عن خطتها التق�صفية.

املحتمل  م��ن  اإن  متعاملون  وق���ال 
اإىل  وا�صبانيا  الرتغال  حتتاج  اأن 
م�����ص��اع��دات م��ال��ي��ة ك��ذل��ك يف حني 
التق�صفية  دب��ل��ن  خ��ط��ة  ت��ع��ر���ص��ت 
النتقادات ب�صبب مت�صكها بتوقعات 
منو طموحة اأعلنتها يف وقت �صابق 

هذا ال�صهر.
وا�صتقر اليورو عند 1،3325 دوالر 
يف  م�صتوياته  اأدن����ى  ب��ل��غ  اأن  ب��ع��د 
يوم  دوالر   1،3284 عند  �صهرين 
اأكر من  اأنه فقد  االأربعاء، ما يعني 

3 �صنتات خالل اأ�صبوع واحد.
االأوروب���ي���ة  العملة  ا���ص��ت��ق��رت  ك��م��ا 
 111.33 عند  ال��ني  اأم���ام  امل��وح��دة 
 110.32 اىل  انخفا�صها  بعد  ي��ن 
ين ي��وم االأرب��ع��اء وه��و م�صتوى مل 
تبلغه منذ منت�صف �صبتمر/ اأيلول 

املا�صي.
ودخ����ل����ت احل���ك���وم���ة االي���رل���ن���دي���ة 
مايل  دعم  على  للح�صول  مباحثات 
االأوروب����ي و�صندوق  م��ن االحت���اد 
قد  اج��م��ال��ي��ة  بقيمة  ال����دويل  ال��ن��ق��د 

ت�صل اإىل 85 مليار يورو.

أزمة ايرلندا المالية تدخل في جدلية حلولها االخيرة
واشنطن/ وكاالت

ذكر تقرير حكومي امريكي ان نحو 15 
يف املئة من اال�صر االمريكية عانت من 
وتقول   .2009 عام  يف  الطعام  نق�ص 
منذ  ن�صبة  اع��ل��ى  ت��ل��ك  ان  ال�����ص��ل��ط��ات 
يف  البيانات  تلك  ت�صجيل  عملية  بداأت 
الن�صبة  عن  اي�صا  وتزيد  الت�صعينات، 

لعام 2008.
ولديهن  ال��ع��ازب��ات  ال��ن�����ص��وة  وك��ان��ت 
 3.5 ذك��رت  اذ  ت�صررا،  االك��ر  اط��ف��ال 
ما  اح��ي��ان��ا  لديهن  يكن  مل  ان��ه  مليون 

يكفي من طعام.
كذلك كانت معاناة االمريكيني من ا�صل 
افريقي ومن ا�صل ا�صباين اكر بكثري 

من غريهم.
ال��غ��ذائ��ي ه��و نتيجة  وت��ق��ري��ر االم����ن 

الزراعة  وزارة  به  تقوم  �صنوي  م�صح 
االمريكية.

بانها"غري  و�صفت  التي  اال�صر  وم��رت 
الطعام  نق�ص  من  غذائيا"بفرتة  امنة 
ال  لكن  االقت�صادية،  او�صاعها  نتيجة 
من  عانت  انها  بال�صرورة  ذل��ك  يعني 

نق�ص الطعام على مدار العام.
ومع ارتفاع عدد اال�صر التي عانت من 
االقت�صادي  الركود  منذ  الطعام  نق�ص 
تباطاأ،  عددها  يف  الزيادة  معدل  ان  اال 

خا�صة قرب نهاية العام املا�صي.
وت���ق���ول م��را���ص��ل��ة ب���ي ب���ي ���ص��ي يف 
تلك  ان  ك���ون���ويل  ك���ات���ي  وا���ص��ن��ط��ن 
يف  ال�صيء  بع�ص  غريبة  تبدو  النتائج 
زيادة  م�صكلة  اي�صا  يواجه  متقدم  بلد 

معدالت ال�صمنة والبدانة.

نق�صا  عانوا  ممن  املئة  يف   60 وهناك 
امل�صاعدة  ي�صتحقون  ممن  ال��غ��ذاء  يف 
ل�صراء الطعام �صمن برنامج كوبونات 

غذائية حكومية.
وو�صعت ادارة الرئي�ص اوباما برنامج 
كوبونات الغذاء منذ الركود، ويف عام 
امريكي  2009 كان حواىل 34 مليون 

ي�صجلون يف الرنامج كل �صهر.
ومن بني الذي عانوا من نق�ص الغذاء 
البالغني  م��ن  املئة  يف   28 ق��ال  ب�صدة، 
منهم انهم يف بع�ص االوقات من العام 
دون  م��ن  كامال  يوما  ام�صوا  املا�صي 

طعام لعدم قدرتهم على �صرائه.
وقال �صبعة وت�صعون يف املئة انهم اما 
الطعام  كمية  او  الوجبات  ع��دد  قللوا 

لل�صبب ذاته.

بكين/ وكاالت
وق���ع���ت ���ص��رك��ة )ك����وم����اك( ال�����ص��ي��ن��ي��ة 
لتزويد  عقد  اول  على  للدولة  اململوكة 
انتاجها  م��ن  م��دن��ي��ة  ن��ق��ل  م��ئ��ة ط��ائ��رة 
و�صركة  �صينية  ط��ريان  �صركات  لثالث 

امريكية.
ب��اع��ت��ب��اره  ال��ع��ق��د  وي��ن��ظ��ر اىل ه����ذا 
ت�صويتا بالثقة يف ال�صركة املتخ�ص�صة 

بانتاج طائرات الركاب املدنية.
كما تعتر هذه اخلطوة حتديا لهيمنة 
وايربا�ص  االمريكية  بوينغ  �صركتي 
االوروبية على �صوق الطائرات املدنية 
تبلغ قيمته زهاء ترليون  الذي  العاملي 
اكر  بيع  يف  )ك��وم��اك(  وتاأمل  دوالر. 
م��ن ال��ف��ني م��ن ه���ذه ال��ط��ائ��رة- وه��ي 
ال�صنوات  يف  ���ص��ي-919-  ط���راز  م��ن 

االقت�صاد  ان  ويذكر  املقبلة.  الع�صرين 
العامل  اقت�صادات  ا�صرع  هو  ال�صيني 
قطاع  يتو�صع  ان  املتوقع  وم��ن  من��وا، 
يف  كبريا  تو�صعا  فيها  املدين  الطريان 
العقد املقبل. وت�صري التوقعات اىل ان 
يف  �صيقومون  �صيني  مليار  من  اك��ر 
امل�صتقبل القريب بال�صفر جوا الغرا�ص 
حتر�ص  بينما  واال���ص��ت��ج��م��ام،  العمل 
اعتماد  تقليل  على  ال�صينية  احلكومة 
املنتجة  الطائرات  على  الطريان  قطاع 
ت�صينغوي،  زان���غ  وق���ال  اخل���ارج.  يف 
يف  ك���وم���اك،  ادارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
املا�صية:"اإن  الثالثاء  به  ادىل  ت�صريح 
يوؤ�ص�ص  اجل��دي��د  العقد  على  التوقيع 
ال�صوق  اىل  �صي-919  طائرة  لدخول 
ال���ط���ائ���رة م��راح��ل  ب��ع��د ان اج���ت���ازت 

التطوير الهند�صي بنجاح."
م���ن ن��اح��ي��ة اخ�����رى، ق����ال ت��ي��ان م��ني، 
ال�صركة،  يف  احل�صابات  �صعبة  رئي�ص 
التوقيع على  يف موؤمتر �صحفي �صبق 
امل�صتقبل  يف  ن��رى  ان  العقد:"نتوقع 
يف  تعمل  ط��ائ��رة  اآالف  ث��الث��ة  القريب 
ال�صني واكر من ثالثني الف تعمل على 
�صخمة  �صوق  فهذه  ال��ع��امل��ي.  النطاق 
ذات  �صي-919  طائرة  ان  حقا." يذكر 
مبا�صرة  مناف�صة  تعتر  مقعدا   166 ال� 
لطائرتي بوينغ 737 وايربا�ص 320. 
قيمة  تبلغ  بوينغ،  تقديرات  وبح�صب 
هذا القطاع من ال�صوق )قطاع طائرات 
النقل ذات املدى الق�صري اىل املتو�صط( 
اكر من 1،7 ترليون دوالر على مدى 

ال�صنوات الع�صرين املقبلة.
ال��غ��رب��ي��ت��ني مل تبد  ال�����ص��رك��ت��ني  ول��ك��ن 
عليهما اية ا�صارات اىل انهما ت�صعران 
ال�صيني  املناف�ص  دخ���ول  م��ن  بالقلق 
ب��ارون،  لورن�ص  ق��ال  اإذ  ال�صوق،  اىل 
امل���دي���ر ال���ع���ام مل��ك��ت��ب اي���رب���ا����ص يف 
ال�صني:"لقد دخلنا معرتك املناف�صة منذ 
مركز  االآن  نحتل  ونحن  عاما،  اربعني 
على  تعودنا  لقد  ب�صراحة،  ال�صدارة. 

املناف�صة، وال ارى اي م�صكلة."
نائب  �صاميون،  جيم  ق��ال  جانبه،  م��ن 
املبيعات  ل�صوؤون  بوينغ  �صركة  رئي�ص 
من  يح�صن  التطور  هذا  ال�صينية،"اإن 
ب�صكل  الطائرات  �صناعة  قطاع  و�صع 
عام، النه يجرنا ان نكون اكر حر�صا 

يف عملنا."
انتاج  يف  تبا�صر  ان  ك��وم��اك  وتتوقع 
حيث  املقبل،  العام  اجل��دي��دة  الطائرة 
 ،2014 ع���ام  االوىل  ل��ل��م��رة  �صتحلق 
عام  يف  للمتعاقدين  ت�صليمها  وي��ب��دا 

.2016

تقرير: مزيد من االسر االمريكية تعاني الجوع

الصين تنافس بوينغ وايرباص في قطاع 
صناعة طائرات الركاب
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ك��ي��ف ت��ح��ل��ل االخ���ت���الالت ال��ب��ن��وي��ة 
والهيكلية الكثيرة لالقتصاد العراقي؟

م���ت���ده���ورًا  و����ص���ع���ًا  ورث  -ال����ع����راق 
وغيابًا  واجتماعيًا  ونف�صيًا  اقت�صاديًا 
االمنية  ع��دا  الدولة  موؤ�ص�صات  جلميع 
تعاين  الدولة  موؤ�ص�صات  بقية  كانت  اذ 
امل�صتوى  تدين  ب�صبب  االداري  الف�صاد 
امل�صاكل  وهذه  العراقي  للفرد  املعي�صي 
االعتماد  ���ص��رورة  حيث  م��ن  ا�صا�صية 
احل��ك��وم��ات  الن  وت�صخي�صها،  عليها 
حلل  ا�صا�صي  ب�صكل  توجهت  املتعاقبة 
الناحية  م��ن  ت��در���ص  مل  اآن��ي��ة  ق�����ص��اي��ا 
حلول  اعطاء  اىل  وادت  ال�صرتاتيجية 
خففت  امل�صتع�صية  للم�صاكل  ف��وري��ة 
توجد  مل  بالنتيجة  لكن  ال�صغط  بع�ص 
���ص��ي��ا���ص��ة اق��ت�����ص��ادي��ة وا���ص��ح��ة وه��ذه 
احللول االآنية ولدت م�صاكل اكر عمقًا 
من  التوجه  اال���ص��ي��اء  ه��ذه  جملة  وم��ن 
اجل الق�صاء على البطالة واىل ت�صخيم 
عدد موظفي الدولة يف احلكومة بحيث 
يف  موظف  ال��ف   850 زه��اء  من  ارتفع 
ون�صف  مليونني  نحو  اىل   2003 عام 
عن  ناهيك  احلا�صر  الوقت  يف  موظف 
العدد  ي�صل  اذ  واملتعاقدين  املتقاعدين 
ون�����ص��ف،  م��الي��ني  خم�صة  ح����دود  اىل 
وكل هذه امل�صائل توجهت اىل ت�صخيم 
ا�صبحت  التي  الت�صغيلي  االنفاق  حجم 
خ���ط���وط���ًا ح���م���را ال مي��ك��ن جت���اوزه���ا 
روات��ب  تخف�ص  ان  يجوز  ال  االن  الن��ه 
عدم  على  العمل  ي��ج��وز  وال  املوظفني 
املعي�صي  امل��وظ��ف  م�����ص��ت��وى  حت�����ص��ني 
اىل  توجهت  احلكومة  ان  اىل  ا�صافة 
الت�صغيلي ادى اىل  الزيادة يف االنفاق 
الطلب  يف  الزيادة  وهذه  الطلب  زيادة 
بحيث  اال�صترياد  يف  الزيادة  اىل  ادت 
دوالر  مليار   9.6 من  اال�صترياد  ارتفع 
مليار   41.5 نحو  اىل   2004 ع��ام  يف 
املنتظر  وم��ن   2009 ع��ام  نهاية  دوالر 
ان ترتفع هذه اال�صتريادات اىل حدود 
ما  دوالر  مليار   50 اىل  ت�صل  وق��د   45
متطلبات  اىل  االن��ت��ب��اه  ع��دم  اإىل  ادى 
احلاجة االآنية للمجتمع العراقي وللفرد 
ال��ع��راق��ي ع���ن ط��ري��ق زي�����ادة االن��ت��اج 
املحلي والتوجه نحو القطاع احلقيقي 
يف  وااله��م��ال  وال��زراع��ة  ال�صناعة  اي 
جمال ال�صناعة والزراعة واخلدمات ما 
ادى اىل تفاقم م�صاكل كبري جدًا متثلت 
باال�صتمرار يف زيادة االنتاج الت�صغيلي 
ت���اأم���ني احل���اج���ات  واال����ص���ت���م���رار يف 

ادى  ال��ع��راق��ي  للمجتمع  ال�����ص��روري��ة 
اىل  الريف  من  ج��دًا  كبرية  هجرة  اىل 
املدينة منذ 2003 ب�صبب عدم االعتناء 
االعتناء  عدم  وكذلك  والريف  بالزراعة 
وج��ود  ع��دم  اإىل  باال�صافة  بال�صناعة 
االقت�صاد  الدارة  اق��ت�����ص��ادي��ة  فل�صفة 
�صرتاتيجية  وج����ود  وع����دم  ال��ع��راق��ي 
اىل  ادى  االقت�صادي  املجال  يف  للعمل 
م�صاكل كبرية وادى اىل فو�صى كبرية 

يف العراق.

هل نعول على برنامج اقتصادي حكومي؟
-يف عام 2004 و�صعت خطة خم�صية 
�صرتاتيجية لتح�صني االقت�صاد ومل يتم 
اتباعها حيث ان الفل�صفة اال�صا�صية التي 
زي��ادة  هي  اخلطة  ه��ذه  يف  تتبع  كانت 
من  اإال  تتم  ال  التي  ال�صريبية  العوائد 
خالل زيادة ال�صرائب املبا�صرة او غري 
زيادة  هو  ح�صل  الذي  ولكن  املبا�صرة، 
جناح  عدم  مبقابل  الت�صغيلي  باالنفاق 
زيادة االنفاق اال�صتثماري يف التطبيق 
الفكرة االقت�صادية  لكن االن من ناحية 
واجلديدة  ال�صابقة  اخلم�صية  للخطتني 
اي  ال��ت��داول  على  �صريبة  ف��ر���ص  ه��ي 
وه��ذه  امل��ب��ي��ع��ات  ع��ل��ى  �صريبة  ف��ر���ص 
االخ��رى  وال��ف��ك��رة  ج��دًا  خطرة  م�صاألة 
ه��ي ف��ر���ص ���ص��رائ��ب ع��ل��ى اال���ص��ت��رياد 
اك��ر واكر  العبء  زي��ادة  يعني  وه��ذا 
ع��ل��ى ال��ط��ب��ق��ات امل��ت��و���ص��ط��ة وال��ف��ق��رية 
امل�صتهلك  اىل  امل�����ص��ن��ع  م��ن  وت��ت��ح��ول 
فاأن  حم��دودًا  الدخل  وباأعتبار  مبا�صرة 
ن�صبة اال�صتهالك او التاأثري على الدخل 
غري  ال�صرائب  يف  اكر  تكون  املحدود 
املبا�صرة على الفرد العراقي مما تكون 

عليه الطبقة التي هي فوق املتو�صطة.

العراقي  االقتصاد  انتشال  يمكن  كيف 
من وثنيته النفطية؟

اقت�صادية  �صيا�صة  ثمة  كانت  لو  -فيما 
���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ل���ك���ان م���ن ال�����ص��روري 
االن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  اىل  ال��ت��وج��ه 
التو�صع  وعدم  عام،  ب�صكل  وتطويرها 
بالنفقات  يتعلق  ما  يف  النف�ص  و�صبط 
نحو  ع��ام  ب�صكل  والتوجه  الت�صغيلية 
اال�صتثمار وحتى االن اي بند من هذه 
هناك  ان  ن��رى  ولذلك  يطبق  مل  البنود 
البلد،  يف  اقت�صادية  وم�صاكل  فو�صى 
يعني  اقت�صادية  �صيا�صة  تكون  وعندما 
وحتى  ونقدية  مالية  �صيا�صة  توجد  ان 

االن عدا ال�صيا�صة النقدية مل يتم تفعيل 
ال�صيا�صتني االقت�صادية واملالية.

السياستين  بين  التنسيق  تقّيم  كيف 
النقدية والمالية؟

مبفردها  ا�صتطاعت  النقدية  -ال�صيا�صة 
الثقة  واهمها  املنجزات  بع�ص  حتقيق 
ن�صبة  وتخفي�ص  ال��ع��راق��ي  ب��ال��دي��ن��ار 
بنت  هل  لكنها  بعيد  حد  اىل  الت�صخم 
الت�صخم  ���ص��د  اال���ص��ا���ص��ي��ة  ال���ق���اع���دة 
الت�صخم  عملية  على  املوؤثرة  فالعوامل 
غياب  جملتها  وم��ن  م��وج��ودة  الت���زال 
العراقي  لالقت�صاد  احلقيقية  القاعدة 
م��ن ح��ي��ث ال�����ص��ن��اع��ة وال���زراع���ة وم��ن 
ن��اح��ي��ة اخ����رى ال��ت��وج��ه ال��ك��ب��ري نحو 
العراقي  وال�صعب  للحكومة  اال�صتهالك 
وه�����ذه م�����ص��األ��ة ا���ص��ا���ص��ي��ة ت���دخ���ل يف 
ال��ع��راق��ي م��ن ناحية  ال�����ص��ع��ب  ع����ادات 
جميع  ت��وج��ه  يف  وت��دخ��ل  ا�صتهالكية 
ال�صلطة  و���ص��اح��ب��ة  احل��اك��م��ة  ال��ف��ئ��ات 
املالية على ح�صاب  اىل زيادة مواردها 
النفقات  زي��ادة  اي  احلكومية  امل���وارد 
وزي���ادة  والتخ�صي�صات  الت�صغيلية 
الرواتب وزيادة املخ�ص�صات للدرجات 

زي��ادة  اىل  ي���وؤدي  وجميعها  اخل��ا���ص��ة 
ال�صيا�صة  وغياب  اال�صتهالكي  التوجه 
تكون  عندما  فقط  تظهر  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة 
وال�صيا�صة  اق��ت�����ص��ادي��ة،  �صيا�صة  ثمة 
وبال�صيا�صات  باملوازنة  تتج�صد  املالية 
املالية  بال�صيا�صات  املتعلقة  االخ���رى 
وهذه ال�صيا�صة حتى االن غري موجودة 
اق��ت�����ص��ادي حكومي  ت��وج��ه  والي��وج��د 
القطاعني  م��ن  وا���ص��ح  وق���ف  مل حت���دد 
العام واخلا�ص، يف ما يتعلق بالقطاع 
قادر  وه��و  نف�صه  تنمية  عليه  اخلا�ص 
ع��ل��ى ق��ي��ادة االق��ت�����ص��اد ال��ع��راق��ي وف��ق 
النظرية التي تقول دع القطاع اخلا�ص 
لو  ال��ع��م��ل،  ي�صتطيع  ال  وه���و  ي��ع��م��ل 
ك��ان��ت ال��دول��ة ج���ادة يف اي��ق��اف عملية 
يعمل  ان  والميكن  الت�صغيلي،  االنفاق 
القادمة  باملرحلة  ال��ع��راق��ي  االقت�صاد 
ال��دول��ة اك��ر  م��ن دون ق��ط��اع ع���ام الن 
راأ���ص��م��ايل يف ال��ع��راق ول��ذل��ك ال ميكن 
ان  احلا�صر  بالوقت  اخل��ا���ص  للقطاع 
ي��ق��ود االق��ت�����ص��اد ال��ع��راق��ي م��ا مل يجِر 
من  احلقيقي  لالقت�صاد  ك��ام��ل  تفعيل 
هذا  يف  اخلطوات  واب�صط  الدولة  قبل 
االجتاه هو تفعيل دور القطاع واعادة 

هيكلة القطاع العام بحيث يلبي الكثري 
ال�صناعات  وخ�صو�صًا  احل��اج��ات  من 
احلديد  و�صناعة  واال�صمنت  االن�صائية 
وال�����ص��ل��ب وال���ط���اب���وق وال�����ص��ن��اع��ات 
االخ�����رى االن�����ص��ائ��ي��ة ب��اال���ص��اف��ة اىل 
واال�صمدة  البرتوكيمياويات  �صناعات 
الزراعة  تنمية  يف  اال�صا�ص  هي  التي 
وتكلفة  االن�صائية  ال�صناعة  وتنمية 
تكلفة  احل��ا���ص��ر  ال��وق��ت  يف  االن�����ص��اء 
على  العراق  اعتماد  ب�صبب  جدًا  كبرية 
العراق  ام��ك��ان��ات  ان  برغم  اال���ص��ت��رياد 
يف ه��ذا املجال كبرية ج��دًا وم��ن جملة 
م�صنعًا   14 ان  ت��ذك��ر  ال��ت��ي  اال���ص��ي��اء 
لال�صمنت بطاقة ت�صميمية مقدارها 17 
مليون طن حتى االن طاقتها االنتاجية 
نحن  واالن  ط��ن  م��الي��ني   3 تتجاوز  ال 
ن�صتورد كميات هائلة من اال�صمنت مما 
انتاج  ننمي  ان  ا�صتطعنا  لو  اننا  يعني 
العراق ونعيد  اال�صمنت والطابوق يف 
وال��ط��اب��وق  اال�صمنت  م�صانع  هيكلة 
تكلفة  من   %50 نحو  خف�ص  ال�صتطعنا 
ب��داًل  اننا  مبعنى  ال��ع��راق  يف  االن�����ص��اء 
�صكنية  وح����دة  م��ل��ي��ون  ن��ب��ن��ي  ان  م���ن 
وح��دة  م��ل��ي��وين  نبني  ان  �صن�صتطيع 
ن�صرفها  التي  نف�صها  باالموال  �صكنية 
االن يف عملية بناء امل�صاكن وهذه هي 
اذ ال توجد نظرة عامة  الكرى  الطامة 
حتديد  وال  العراقي  لالقت�صاد  �صاملة 
وال  واخل��ا���ص  ال��ع��ام  القطاعني  ل���دور 
ال�صوق،  اقت�صاد  مبو�صوع  فهم  يوجد 
ال�صوق  اقت�صاد  الكالم عن  لذلك يجري 
االقت�صاد  وح��ري��ة  احل���ر  واالق��ت�����ص��اد 
يعني  ال  ال�����ص��وق  اق��ت�����ص��اد  وم��ف��ه��وم 
غياب القطاع العام فالدولة يف املرحلة 
احلالية البد من ان تهيمن على مفاتيح 
القطاعني  لتنمية  واخل��دم��ات  االن��ت��اج 
ذلك  جملة  وم��ن  وال��زراع��ي  ال�صناعي 
واملاء  االن�صائية  وال�صناعات  الكهرباء 
واالت�������ص���االت ف���ال ب���د ل��ل��دول��ة م���ن اأن 
والب��د  االم���ور  ه��ذه  ملثل  ح��ل��واًل  ت�صع 
ان  ت�صتطيع  حتى  م�صيطرة  تكون  ان 
مبا�صر  ب�صكل  اخل���دم���ات  ه���ذه  جت��ه��ز 
وامل�صاألة  والزراعية  ال�صناعية  للتنمية 
ب�صيطة جدًا باأننا حتى االن مل ن�صتطع 
الق�صاء على م�صكلة الكهرباء يف الوقت 
دوالر  مليار   26 من  اكر  �صرفنا  الذي 
الكهرباء  ووزارة  امل�صاريع  هذه  القامة 
يف ال�صابق تقول نحتاج اىل 20 مليار 
م�صكلة  ح���ل  اج����ل  م���ن  اخ����رى  دوالر 

 40 اىل  نحتاج  تقول  واالن  الكهرباء 
العراق  مليار دوالر لتغطية احتياجات 

من الطاقة الكهربائية.

ضمن  الخدمة  عقود  ان  تعتقد  ه��ل 
االنتاج  برفع  كفيلة  التراخيص  جوالت 

النفطي؟
-املعرت�صون كثريون واملوؤيدون اي�صًا 
ي�صل  ان  ي�صتطيع  ه��ل  ل��ك��ن  ك��ث��ريون 
العراق اىل الهدف املن�صود وهو زيادة 
برميل  م��الي��ني  ع�صر  ب��ح��دود  االن��ت��اج 
عام  يف  باليوم  برميل  مليون   11 اىل 
يف  وا���ص��ك  ذل��ك  ات�صور  ال  ان��ا  2015؟ 
هذا املو�صوع الن الظروف املو�صوعية 
املحلية والعاملية ال ت�صمح بهذا التطور 
الكبري وامل�صكلة لي�صت يف زيادة االنتاج 
حقيقية  اآلية  وج��ود  يف  امل�صكلة  ولكن 
ال�صناعة  يف  االن��ت��اج  ه��ذا  ال�صتخدام 
العراقية والبرتوكيمياويات والكهرباء 
اعتقد  ال  فاأنا  التحويلية  وال�صناعات 
املجال، ونحن  �صيا�صة يف هذا  بوجود 
نحتاج اىل درا�صة متكاملة تنظر نظرة 
العراقي، مبا  لعنا�صر االقت�صاد  �صاملة 
القوى  بتاأمني  الواقعية  النظرة  فيها 
العاملة الالزمة للقطاعات االنتاجية من 
يوجد  وال  البطالة،  على  الق�صاء  اج��ل 
املختلفة  ال��دول��ة  قطاعات  ب��ني  ت��راب��ط 
االقت�صادية  اخلطة  وبني  وموؤ�ص�صاتها 
لكن  عليها  حتفظاتي  برغم  املطروحة 
لتحقيق  عملية  اج�����راءات  ت��وج��د  ه��ل 
ه���ذه اخل��ط��ة ل��ل��و���ص��ول اىل اه��داف��ه��ا 
تتم  انه مل  منذ 2004  اثبتت  فالتجربة 
متابعة اي خطة و�صعت، فلم تنفذ ومل 
ل��ه��ا يف امل���وازن���ة فكانت  ال��ت��ط��رق  ي��ت��م 
خ��ط��ط��ًا م��ن اج���ل ال��دع��اي��ة ف��ق��ط وه��ذه 
الدعاية  اج��ل  م��ن  ان��ه��ا  ات�صور  اي�صًا 
الناحية  من  التطبيق،  اجل  من  ولي�ص 
جمدية  الرتاخي�ص  ج��والت  اال�صا�صية 
تطوير  اىل  و���ص��ت��وؤدي  ف��ائ��دة  وذات 
طريق  ع��ن  ���ص��واء  ال��ع��راق��ي  االقت�صاد 
ا�صتغالل  طريق  عن  ام  املالية  العوائد 
هل  ه��و  ال�����ص��وؤال  لكن  وال��غ��از،  النفط 
لال�صتغالل  املعامل  وا�صحة  �صيا�صة  من 
وجود  ات�صور  ال  فاأنا  العائدات؟  ه��ذه 
هو  اال�صتهالكي  وامليل  �صيا�صة  هكذا 
عام  موازنة  اىل  تطرقنا  ف��اأذا  ال�صائد، 
 400 ونحو  مليارًا  بلغت  التي   2011
االولية  املعلومات  ح�صب  دوالر  مليون 
ت�صغيلية  ن��ف��ق��ات  اغلبها  يف  �صتكون 
جمل�ص  قبل  من  عليها  االعرتا�ص  ومت 
ال�����وزراء و���ص��ار احل��دي��ث ع��ن زي���ادة 
قد  ح���دود  اىل  اال�صتثمارية  النفقات 
ت�صل اىل 38% من املوازنة توزع على 
ا�صا�ص اخلدمات وعلى اال�ص�ص الالزمة 
للخطة اخلم�صية من 2010 اىل 2014، 
ي�صل  كبري  بعجز  �صتمول  انها  ويقال 
النفقات  يف  التو�صع  والزال   %25 اىل 
قبل  من  ا�صرارًا  يعني  مما  الت�صغيلية، 
النفقات  يف  ال��ت��و���ص��ع  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة 
اال�صتثمارية  ح�صاب  على  الت�صغيلية 
احلقيقية  بالقطاعات  االهتمام  وع��دم 

لالقت�صاد العراقي.

المصرفي  النشاط  هيمنة  سبب  م��ا 
خاصة  مصارف  وج��ود  برغم  الحكومي 

بعضها تمتلك رأسماال كبيرًا جدًا؟
مبراحل  م��رت  احلكومية  -امل�����ص��ارف 

ك��ان  اذ   1964 ع���ام  ق��ب��ل  م��ن  خمتلفة 
ويف  بفاعلية  يتحرك  اخلا�ص  القطاع 
عام 1964 مت التاأميم، ويف الت�صعينيات 
اعيد القطاع اخلا�ص بقانون من البنك 
اىل   1964 م���ن  وال���ف���رتة  امل����رك����زي، 
القطاع  تدمري  اىل  ادت  الت�صعينيات 
اخلا�ص امل�صريف والق�صاء على تطور 
التام  العزل  ب�صبب  امل�صرفية  ال�صناعة 
باال�صافة  امل�صرفية  ال�صناعة  لتطور 
اىل ان��ق��ط��اع ك��ل ال�����ص��ن��اع��ات وال��ف��رد 
العراقي بعد عام 2003 و�صدور قانون 
 2004 ع��ام  املركزي  والبنك  امل�صارف 
او  امل�صرفية  لل�صناعة  املجال  وف�صح 
امل�صارف اخلا�صة يف العمل وجمموع 
يتعدى  ال  ك��ان   2003 لغاية  امل�صارف 
م�صرفًا   44 يوجد  واالن  م�صرفًا   23
قطاع  وال��ب��ق��ي��ة  حكومية  منها  �صبعة 
مب�صاركة  م�صارف  �صبعة  منها  خا�ص 
اجنبية  مل�صارف  ف��روع  و�صبع  اجنبية 
ولذلك فالتطور يف ال�صناعة امل�صرفية، 
لكن امل�صكلة هي غياب الثقافة امل�صرفية 
قاعدة  ولدى  عام  ب�صكل  اجلمهور  لدى 

امل�صارف ذاتها.
امل�صرفية  الثقافة  يف  �صعف  وه��ن��اك 
ب��امل�����ص��ارف  يتعلق  م��ا  يف  خ�����ص��و���ص��ًا 
احل��ك��وم��ي��ة ح��ي��ث ان ت�����ص��ور امل��وظ��ف 
احل��ك��وم��ي ب��اأن��ه م��وظ��ف يف ال��دول��ة، 
القطاع  ب���اأن  ق��ن��اع��ة  ت��ك��ون  ان  وي��ج��ب 
امل�����ص��ريف ه���و ق��ط��اع خ���دم���ات ي��خ��دم 
والتي  املجتمع  من  الوا�صعة  امل�صاحة 
ا�صافة  االقت�صادي  بالن�صاط  عالقة  لها 
واملتعاملني  اجل��م��ه��ور  ب��ني  الثقة  اىل 
م��ع امل�����ص��ارف ب��ال��ق��ط��اع ال��ع��ام النهم 
من  م�صند  القطاع  ان هذا  متاأكدون من 
النا�ص  م��ن  الكثري  ل��ذل��ك  ال��دول��ة،  قبل 
لديهم ثقة بامل�صارف احلكومية، وهناك 
القطاع امل�صريف  عوامل اخرى هي ان 
والتبعية  ع��وائ��ل  اىل  ت��اب��ع  اخل��ا���ص 
العائلة  ا���ص��ت��ف��ادة  ت��ع��ن��ي  ع��وائ��ل  اىل 
ل��دى امل�صرف  م��ن االم����وال امل��رتاك��م��ة 
وغري  االقت�صادية  م�صاحلها  لتم�صية 
من  تخوف  يوجد  ول��ذل��ك  االقت�صادية 
املتعاملني  جمهور  لدى  املو�صوع  هذا 
م�صارف  توجد  ذلك  ومع  امل�صارف  مع 
اال  ع��وائ��ل  اىل  تبعيتها  برغم  ر�صينة 
ال�صحيح  انها تتبع اال�صلوب امل�صريف 
متتلكها  التي  االم��وال  مع  التعامل  يف 
امل�صارف ولذلك هي حذرة من التعامل 
القرو�ص  واعطاء  املودعني  ام��وال  مع 
يف  االم����وال  ه���ذه  ا���ص��ت��خ��دام  وكيفية 
عمليات فيها خماطرة ولذلك هي حتاول 
م�صارف  يف  االم���وال  ه��ذه  ا�صتخدام 
تعّدها ر�صينة، ودور امل�صارف االهلية 
امل�صرفية  الثقافة  زادت  كلما  �صريتفع 
ف��ق��ط عند  ل��ي�����ص��ت  ال��ع��م��ل وه����ي  يف 
عند  اي�صًا  وامن��ا  وال��زب��ون  امل�صتهلك 

امل�����ص��ارف ذات��ه��ا م��ن اخل���الل االئتمان 
على اموال املودعني وعدم ا�صتخدامها 
زي��ادة  اىل  �صتوؤدي  �صخ�صية  مل�صاريع 
املتعاملني وامل�صارف ا�صافة  الثقة بني 
اىل كون القوانني والت�صريعات املتعلقة 
ودور  متكاملة،  غري  الت��زال  بامل�صارف 
البنك املركزي مهم جدًا يف الرقابة على 
امل�صارف واحلفاظ عليها لذلك يجب ان 
يكون حل جاد وواقعي يف التعامل مع 
عليها  واال���ص��راف  والرقابة  امل�صارف 
توؤدي  مبخالفات  قيامها  عدم  اجل  من 
مادية  �صعوبات  اىل  او  افال�صها  اىل 
جانب  اىل  باال�صافة  ال�صيولة،  كقلة 
االن  لغاية  احلكومة  بكون  يتعلق  اآخر 
املحلية  بامل�صارف  االن  ثقتها  تعط  مل 
معها  التعامل  اغ���الق  ب�صبب  االه��ل��ي��ة 
الدولة وه��ذا عامل مهم  قبل دوائ��ر  من 

لغياب الثقافة امل�صرفية يف العراق.

القطاعات  تفعيل  ال��ى  السبيل  كيف 
االنتاجية؟

الذي  هو  االقت�صادية  ال�صيا�صة  -غياب 
بالقطاعات  االه��ت��م��ام  غ��ي��اب  اىل  ادى 
االنتاجية، وغياب الفل�صفة االقت�صادية 
االقت�صادية  للفل�صفة  فهم  وجود  وعدم 
االقت�صادية،  ال�صيا�صة  غياب  �صبب  هو 
وال���ك���ث���ري م���ن ال�����ص��ا���ص��ة ي���ع���دون ان 
اخل�صخ�صة  ه���و  ال�����ص��وق  اق��ت�����ص��اد 
�صيا�صة  لي�صت هدفًا، بل هي  بينما هي 
ت��ت��ب��ع م���ن ق��ب��ل احل���ك���وم���ات م���ن اج��ل 
وامل�صاألة  االقت�صادي،  الن�صاط  تفعيل 
هو  العراقي  االقت�صاد  يف  هنا  املهمة 
ان ال��دول��ة ه��ي ال��راأ���ص��م��ال االك���ر يف 
التي  االم����وال  �صاحبة  وه��ي  ال��ع��راق 
وبالتايل  جدًا  كبري  ب�صكل  لديها  ترتكز 
عليها ان تاأخذ جزءًا كبريًا من االموال 
يف  العراقي  االقت�صاد  تطوير  لعملية 
ومن  واخل��دم��ات  وال��زراع��ة  ال�صناعة 
مبا�صر  ب�صكل  ال��دول��ة  ا�صتثمار  ب��دون 
انتاجية  ل��ق��ط��اع��ات  ا�صتثماراتها  اي 
للعمل  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  يت�صجع  ب���اأن 
ي��اأت��ي  ان  اخل��ا���ص  للقطاع  مي��ك��ن  وال 
م�صاندة  وج���ود  دون  م��ن  لال�صتثمار 
لال�صتثمار  بالن�صبة  الدولة  من  كبرية 
املحلي  اال���ص��ت��ث��م��ار  االج��ن��ب��ي وح��ت��ى 
ال��ك��ب��ري وان���ا يف ت�����ص��وري ان ق��ان��ون 
اال���ص��ت��ث��م��ار ه���و مم���ت���از ج�����دًا وج��ي��د 
االر����ص  ملكية  الن  ب��ال��غ��ر���ص  وي��ف��ي 
قانون  يف  اال�صا�صية  امل�صكلة  تكن  مل 
يف  اال���ص��ا���ص��ي��ة  وامل�صكلة  اال���ص��ت��ث��م��ار 
االجنبي  اال�صتثمار واال�صتثمار  قانون 
ومدى  العراق  يف  اال�صتثمار  مناخ  هو 
جدية الدولة يف التعامل مع اال�صتثمار، 
فمهوم اال�صتثمار يف العراق حتى االن 
لل�صيا�صيني  بالن�صبة  وا�صح  غري  هو 
ويتطلب ارادة �صيا�صية وتوجهًا اداريًا 

اذ  املهني  التوجه  اىل  ا�صافة  متكاماًل 
لال�صف ان االرادة ال�صيا�صية لغاية االن 
مل  االن  حتى  لكن  م��وج��ودة  انها  يقال 
يت�صح فعلها، اذ هي تعني تغيري الكثري 
م���ن االجت���اه���ات وت��غ��ي��ري ال��ك��ث��ري من 
اال�صتثمار  تفعيل  اجل  من  االج���راءات 
وحتى االن االرادة ال�صيا�صية مل تتحول 
ال يوجد  االن  اداري��ة وحتى  ارادة  اىل 
وال  اال���ص��ت��ث��م��ار  لعملية  مهني  ت��وج��ه 
يوجد مناخ لال�صتثمار طاملا ان الو�صع 
واالت�صاالت  الكهرباء  �صيما  اخلدمي 
مل  م��ا  ا�صتثمارات  تكون  ان  والمي��ك��ن 
يكن الو�صع االمني م�صتتبًا يف العراق 
وال ميكن ان يكون ا�صتثمار مع وجود 
العراقي  الفرد  والزال  املجتمع  ع�صكرة 
االأم���ر  ب��اأع��ت��ب��اره  يت�صرف  امل�����ص��وؤول 
االم��ور  ه��ذه  ا�صتمرت  ما  واذا  الناهي 
البد من وجود مناخ ا�صتثماري متكامل 
واملنظمات  املوؤ�ص�صات  جميع  ت��ك��ون 
وجميع امل�صوؤولني يف العراق من اجل 
و�صع حد لال�صتثمار وحتى االن يوجد 
تنازع كبري جدًا على ال�صلطة بني املركز 
القرار  اتخاذ  يف  املختلفة  وال���وزارات 
وتخ�صي�صها  االرا���ص��ي  توزيع  يف  او 
ي���ت���م ح����ل ج��م��ي��ع ه���ذه  والمي����ك����ن ان 
ان االمن  االمور وقد كان يف ت�صوري 
واال���ص��ت��ق��رار ي��ك��ون��ان م���ن ال��ع��وام��ل 
ت���وف���رت اخل��دم��ات  م���ا  اذا  ال��ث��ان��وي��ة 
التحتية  البنى  متثل  التي  اال�صا�صية 

لالقت�صاد العراقي واهمها الكهرباء.

ما العوائق التي تحول دون تفعيل قطاع 
السياحة سيما السياحة الدينية؟

اآالف  �صبعة  اىل  ميتد  ال��ع��راق  -ت��اأري��خ 
�صنة ما يعني انه زاخر باملواقع االثرية 
نحو ماليني النا�ص من الداخل واخلارج 
ال��ع��راق  ي�صتطع  مل  ال�صديد  ول��ال���ص��ف 
او  االث��ري��ة  ال�صياحة  تفعيل  االن  حتى 
الطبيعية للمواقع الطبيعية يف العراق 
فالبحر امليت مثاًل ي�صتقبل مئات االالف 
م���ن ال�����ص��واح ون��ح��ن ل��دي��ن��ا االه����وار 
حيث  واجل��ن��وب  وال�صمال  واحلبانية 
�صيفًا  ال�صياحية  امل��وارد  جميع  تتوفر 
و�صتاًء ربيعًا وخريفًا لكن حتى االن مل 
يتم ا�صتغالل هذه املناطق.. يف البلدان 
لدى  �صياحية  ثقافة  توجد  ال�صياحية 
امل�صوؤول ولدى ال�صعب واجلماهري لكن 
لال�صف ال توجد هذه الثقافة ال�صياحية 
العراقي  ال�صعب  وال  امل�صوؤول  ل��دى  ال 
الذي اإىل االن ي�صتنكف من عمل اخلدمة 
اىل  بحاجة  واالم��ر  ال�صياحة  جمال  يف 
ذهنية  وتغيري  ك���وادر  وت��وف��ري  خطط 
واىل بيئة امنية وال�صيا�صة االقت�صادية 
االقت�صادية  املرافق  جميع  تربط  التي 
�صواء من ناحية املدخالت او املخرجات 
هذا  يف  اقت�صادية  �صيا�صة  توجد  ف��ال 

امل���ج���ال ح��ت��ى ان اخل���ط���ة اخل��م�����ص��ي��ة 
ال�صرتاتيجيية مل تاأخذ هذا املجال بنظر 
نحن  ولذلك  املتكامل  بال�صكل  احل�صبان 
نحتاج فعاًل اىل �صيا�صة مدرو�صة وتاأخذ 
اجلوانب  جميع  من  العراق  احتياجات 
والب�صرية  وامل���ادي���ة  امل��ال��ي��ة  ك���امل���وارد 
امل��ج��االت  ل��ل��ع��راق يف جميع  امل��ت��وف��رة 
التي  واخلدمات  وال�صناعية  الزراعية 
وتنفذ  احل�صبان  بنظر  توؤخذ  ان  يجب 
امكانات  من  تكن  مل  التي  اخلطة  ه��ذه 
التزال  واخلدمات  االقت�صادية  التنمية 
الزال  ال���ذي  ال��ع��راق��ي  ال�صعب  التكفي 
ينزف دمًا واموااًل والبد من ايقاف هذا 
بالتنمية  اال  الدم واالم��وال  النزيف يف 
بالقطاعات  وااله��ت��م��ام  االق��ت�����ص��ادي��ة 
االق��ت�����ص��ادي��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة ك��ال�����ص��ن��اع��ة 
والزراعة بخطة متكاملة ال ميكن للخطة 

احلكومية ان تتحقق.

المالي  الفساد  من  الحد  الى  السبيل  ما 
واالداري؟

-الف�صاد االداري موروث منذ كان راتب 
اىل  اإ�صافة  دينار  اآالف  ثالثة  املوظف 
االن  وامل�صكلة  الدولة  موظفي  ت�صخم 
دون  م��ن  م��ايل  ف�صاد  ع��ن  نتحدث  ان��ن��ا 
النظر اىل املنبع اال�صا�صي للف�صاد املايل 
التعامل مع  وهو عدم وجود مهنية يف 
تعيني  اىل  اإ�صافة  احلكومية  الوظيفة 
الوظيفة  يف  املنا�صب  غ��ري  ال�صخ�ص 
مبا يف ذلك املنا�صب احل�صا�صة هو احد 
الأي  الوج��ود  وبنظري  الف�صاد،  ا�ص�ص 
بداأ  وهو  الف�صاد،  ملحاربة  �صرتاتيجية 
يف العهد اجلديد من املحا�ص�صة، ودفاع 
بع�ص امل�صوؤولني عن الف�صاد لذلك انا يف 
ان  ينبغي  الف�صاد  مكافحة  ان  ت�صوري 
العامة  االقت�صادية  اخلطة  �صمن  يكون 
التي ت�صع ال�صخ�ص املنا�صب يف املكان 
الوظيفي  ال��و���ص��ف  وت�����ص��ع  امل��ن��ا���ص��ب 
للدولة ولل�صخ�ص الذي ي�صغل الوظيفة 
مبجرد ان تكون هنالك خطة للعمل لكل 
موظف ولكل دائرة ولكل مديرية ولكل 
وزارة ولكل موؤ�ص�صة اذا ما مت حتديدها 
متابعة  امل��م��ك��ن  م��ن  ي�صبح  وتعيينها 
وحما�صبة  ع��ل��ي��ه  وامل��ح��ا���ص��ب��ة  اخل��ط��اأ 
الف�صاد  على  القائمني  او  عليه  القائمني 
وه��ن��اك جم���االت ع��دة م��وج��ودة لف�صاد 
العقود،  ياأتي عن طريق  غري منظور ال 
العالقة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر  ب��ل 
الكبرية  العقود  طريق  ع��ن  باجلمهور 
والعقلية واحدة لكن االول غري منظور 
والثاين منظور وامل�صكلة اال�صا�صية يف 
ال�صخ�ص  حت��دي��د  يف  احلكومة  عقلية 
املنا�صب  وال�صخ�ص  الوظيفي  للو�صف 
ل��ل��وظ��ي��ف��ة وال���و����ص���ف ال��وظ��ي��ف��ي لكل 
لكي  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات  م��ن  موؤ�ص�صة 
بعد  له  امل��ايل  والف�صاد  بواجبها  تقوم 
قبل  من  يحارب  ان  وينبغي  اجتماعي 
يغيب  الرتبوية والثقافية، وال  اجلهات 
والفرد  القطاع اخلا�ص  ان  االذهان  عن 
فقد  الف�صاد  عملية  يف  دور  له  العراقي 
يف  نزيهًا  الدولة  يف  موظف  ثمة  يكون 
بداية عمله لكنه يف�صد الحقًا، لذلك علينا 
�صواء  انواعه،  بجميع  الف�صاد  حماربة 
الثقافية،  اأم  االجتماعية  اأم  الوظيفية 
ملحاربة  يدعو  ان  ميكن  الفا�صد  وغ��ري 
ان  ميكن  ال  فا�صد  هو  من  لكن  الف�صاد، 

يدعو اىل حماربة الف�صاد.

الصوري ل� )المدى االقتصادي(: غياب للفلسفة 
االقتصادية وضمور للقاعدة اإلنتاجية الحقيقية

يتفق أغلب االقتصاديين على االختالالت التي يعاني منها االقتصاد العراقي في ظل غياب الفلسفة االقتصادية وضمور القاعدة االنتاجية 
الحقيقية، ما يجعل المشهد مرتبكًا بحاجة الى اصالحات جادة وتخطيط محكم قادر على تجاوز األزمات.
الخبير االقتصادي الدكتور ماجد الصوري فكك هذه الجليات وأضاء الكثير من المعتمات التي يعاني منها هذا المشهد في حوار موسع 
تطرق لمعظم القطاعات االقتصادية خلاًل ومعالجة.

حوار/ احمد عبد ربه

في عام 2004 وضعت خطة خمسية ستراتيجية لتحسين االقتصاد ولم يتم اتباعها حيث ان الفلسفة االساسية 
التي كانت تتبع في هذه الخطة هي زيادة العوائد الضريبية التي ال تتم إال من خالل زيادة الضرائب المباشرة او غير 

المباشرة، ولكن الذي حصل هو زيادة باالنفاق التشغيلي بمقابل عدم نجاح زيادة االنفاق االستثماري في التطبيق 
لكن االن من ناحية الفكرة االقتصادية للخطتين الخمسية السابقة والجديدة هي فرض ضريبة على التداول اي فرض 

ضريبة على المبيعات وهذه مسألة خطرة جدًا والفكرة االخرى هي فرض ضرائب على االستيراد وهذا يعني زيادة 
العبء اكبر واكبر على الطبقات المتوسطة والفقيرة وتتحول من المصنع الى المستهلك مباشرة.
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تحقيق/ ليث محمد رضا

البناء هكذا على  اأجور عمال  ارتفعت 
حني غرة يف وقت ت�صهد اأ�صعار مواد 
�صكل  ما  للنظر،  انخفا�صًا الفتًا  البناء 

ظاهرة ت�صتدعي التوقف والبحث.
)املدى االقت�صادي( �صرت اأغوار هذه 
يف  ميدانية  جولة  خالل  من  الظاهرة 

م�صهد البناء واالأ�صواق واخلراء.

أرباب عمل
ت��اج��ر م���واد ال��ب��ن��اء )���ص��اح��ب �صكلة( 
عمر طارق قال: ان اأ�صعار مواد البناء 
ال�صتة  االأ�صهر  يف  انخفا�صًا  �صهدت 
الواحد  الطن  �صعر  فاليوم  املا�صية، 
دينار  الف  العادي  160  ال�صمنت  من 
دينار  الف  ب� 175  املقاوم   وال�صمنت 
للطن الواحد وال�صمنت االأبي�ص 205 

اآالف دينار للطن الواحد.
م��رتًا   15 �صعر  ان  ط���ارق:  واأ���ص��اف 
مكعبًا من  رمل البناء 400 الف دينار  
مكعبًا  م��رتًا   15 ك��ل  �صعر  يبلغ  فيما 
اأي�صًا،  دينار  ال��ف   400 احل�صى  من 
ويبلغ �صعر  الطابوق750 الف دينار 
الت�صليح  وحديد  طابوقة،   4000 لكل 
للطن  دي��ن��ار  ال���ف   700 )ال�����ص��ي�����ص( 

الواحد 1/2 اجن.
واأو�صح طارق: ان هذه االأ�صعار تعد  
و  ما�صية  فرتات  اىل  قيا�صًا  خمف�صة 
هي �صبب حلركة البناء الوا�صعة هذه 
اأج��ور  اأدت اىل ارت��ف��اع  ال��ت��ي  االأي���ام 

العمال كتح�صيل حا�صل.
فيما ق��ال امل��ق��اول را���ص��ي ج���ودة: ان 
بعد   تظهر  مل  االأج����ور  ارت��ف��اع  اآث����ار 
ب�صبب االجتاه الوا�صع للبناء ل�صرائح 
ل��ك��ن يتوقع  وا���ص��ع��ة م��ن امل��واط��ن��ني 
ا�صتجابة   العاجل  القريب  ي�صهد  ان 
قانون  بحكم  ال��و���ص��ع  ل��ه��ذا  ال�����ص��وق 
جماح  �صيكبح  و  الطلب  و  ال��ع��ر���ص 

البناء بحكم ارتفاع التكاليف.
امل��ت�����ص��رر من  واأ����ص���اف ج�����ودة: ان 
ارتفاع االأجور هو املواطن الذي يبني 

و لي�ص املقاول او العامل.
وت��اب��ع ج����ودة: ان ارت���ف���اع اأج���ور 
ت��اأث��ري على  م��ن  ل��ه  لي�ص  ال��ع��ام��ل��ني 
الن  املقاوالت  �صركات  او  املقاولني 
املقاول يقوم بح�صاب التكاليف قبل 

االإقبال على اي م�صروع.

ماذا قال العمال؟
العامل مظفر علي  قال  :ان امل�صاريع 
احلكومية يف قطاع البناء برغم كون 
العمل فيها غري م�صتمر تكون باأجور 
عالية لذلك فكانت جتذب الكثري من 

اأج��رة  رف��ع  ال��ذي  االم��ر  اليها  العمال 
قالت  فيما  ع��ام،  ب�صكل  البناء  عمال 
عبد  ن��وال  بغداد  اأم��ان��ة  يف  املهند�صة 
الله :ان تاأمني االأيدي العاملة وجذبها 
هو عامل مهم الجناز امل�صاريع ح�صب 

التوقيتات املخطط لها.
ف��ي��م��ا ق���ال ال��ع��ام��ل ���ص��ع��د م��ه��دي :ان 
من  لنا  بالن�صبة  جيد  االأج��ور  ارتفاع 
ان  يعني  ال  ه���ذا  ل��ك��ن  ���ص��ك  اأي  دون 

اأحوال العامل جيدة.
واأ�صاف مهدي: ان مبلغ 25 الف دينار 

متطلبات  وف��ق  الكبري  باملبلغ  لي�ص 
االأ�صعار،  وارتفاع  املتزايدة  املعي�صة 
اإ�صافة اىل ان العامل ال يعمل يف كل 
يوم  وال حتى كل يومني وبالتايل ال 
اآالف  ع�صرة  اىل  اليومي  دخله  ي�صل 

دينار.
وب�����ص��اأن ح��دي��ث بع�ص اخل���راء عن 
القطاعات  اأكر  هو  البناء  قطاع  كون 
العامل  قال  العاملة  االأي��دي  حيث  من 
حم��م��د ج���م���ال:ان ال��ب��ن��اء ي��ع��رف يف 
له  مهنة  ال  م��ن  مهنة  العمال  اأو���ص��اط 

لذلك نالحظ توجه العديد من ال�صباب 
اىل هذه املهنة ومن �صمنهم خريجون 
وحملة �صهادات ممن مل يجدوا فر�ص 

عمل تتالءم وتخ�ص�صاتهم.
الت�صغيل  م��راك��ز  ج��م��ال:  واأ����ص���اف 
الع�صوائية )امل�صاطر( قبل مدة لي�صت 
عن  بالباحثني  متتلئ  كانت  بالبعيدة 
العمل لكن يف االآونة االأخرية اختلف 

احلال.
ف���ي���م���ا ق�����ال ال���ع���ام���ل ع���ث���م���ان ع��ل��ي 
من  ك��ث��ري  اآداب(:  )ب���ك���ال���وري���و����ص 

ال�صباب الذين توفرت لهم فر�ص عمل 
يف  تطوعوا  ال�صرطة  و  اجلي�ص  يف 
تلك املوؤ�ص�صات التي ت�صمن احل�صول 
على راتب �صهري ثابت ب�صكل م�صتقر 
البناء كما هو معروف  العمل يف  الن 
غري م�صتمر اإ�صافة  اىل كونه مو�صميًا 

ب�صكل عام.

المراقبون
اخل��ب��ري االق��ت�����ص��ادي ال��دك��ت��ور علي 
ق��ان��ون  ان���ه  ق���ائ���اًل:  حت���دث  الفكيكي 

وج��ود  فب�صبب  ال��ط��ل��ب  و  ال��ع��ر���ص 
طلب على عمال البناء يف ظل اأ�صاليب 
والتخلف  االآن  لغاية  القدمية  البناء 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف ال��ب��ن��اء امل��وج��ود 
العمل  كثافة  �صماته  اب���رز  م��ن  ال���ذي 
يف وح��دة راأ���ص امل��ال فلو كان البيت 
ذا م�صاحة ال� 200 مرت يكلف اجنازه 
ب� 5000 �صاعة على �صبيل املثال فاأنه 
احلديثة  التكنولوجيا  ب��اأ���ص��ت��خ��دام 

�صيتم االإنتاج بن�صف هذه املدة.
واأ�صاف الفكيكي: ان االقت�صاد يعاين 

تقدم  تقف �صد  تزال  ال  عدة  قيود  من 
ال���ع���راق ب�����ص��ب��ب اإج�������راءات ال��ن��ظ��ام 
العمل  الذي يوؤخر  االإداري احلكومي 
يف ع��م��ل��ي��ات االإج������ازة وال��رتخ��ي�����ص 
ال�صركات   كباقي  امل��ق��اوالت  ل�صركات 
كان عدد من رجال  املثال  �صبيل  فعلى 
على  ق��د عملوا  وامل��ق��اول��ون  االع��م��ال 
منذ  الطلب  وق��دم��وا  �صركة  تاأ�صي�ص 
اأ�صهر ومل يبت يف الرتخي�ص  ثمانية 

لهم.
الهائلة  االأرقام  بني  التناق�ص  وب�صاأن 
االأيدي  وقلة  العمل  عن  العاطلني  من 
العاملة قال الفكيكي: ان العاطلني عن 
العمل يف تخ�ص�صات عدة منهم حملة 
عمال  عر�ص  فاأن  وبالتايل  ال�صهادات 

البناء اأقل من الطلب عليهم.
واأ�صاف الفكيكي: ان ح�صن مدخرات 
من  العديد  اجت��اه  اىل  اإ�صافة  النا�ص 
الذي  هو  منازلهم   �صطر  اىل  النا�ص 
البناء  عملية  يف  احل���راك  ه��ذا  خلق 

وبالتايل رفع االأ�صعار.

ع��دد  تناق�ص  اىل  الفكيكي  واأ����ص���ار 
ظاهرة  ب�صبب  ال���دور  يف  احل��دائ��ق 
املناطق  يف  حتى  امل�صاكن  ان�صطار 
يف  احلدائق  اختفاء  متوقعًا  الراقية 
خ���الل اخلم�صة  ال��ب��غ��دادي��ة  ال��ب��ي��وت 
اإذا  مل  ع�صر عامًا على حد قوله فيما 
بدائل  اإيجاد  ويتم  ال�صكن  اأزمة  حتل 

حديثة.
اغ��ل��ب  ك����ون  ال��ف��ك��ي��ك��ي اىل  ول���ف���ت 
)م�صاطر  يف  املتواجدين  و  العاملني 
ال���ع���م���ال���ة( داخ������ل ب����غ����داد ه����م م��ن 
االأمر  ان  مبينًا  االأخ��رى،  املحافظات 
اك����ر دل���ي���ل ع��ل��ى اإخ���ف���اق ���ص��ي��ا���ص��ة 
على  وا�صح  دليل  واأك��ر  اال�صتثمار 
احلكومي  االإن��ف��اق  �صيا�صة  جمانبة 
مل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة 
القوى  ه��ذه  و  املتوازنة  اجلغرافية 
ال��ع��ام��ل��ة امل��ه��اج��رة م��ن امل��ح��اف��ظ��ات 
منذ  ا�صتمرت  ظاهرة  يف  بغداد  اىل 
و  اح��د  يوقفها  ومل  ال�صنني  ع�صرات 
مما  وتعاظم  بازدياد  هي  االآن  لغاية 

الكامنة  االقت�صادية  للقوى  كبت  فيه 
ي�صتدعي  ما  الفقرية  املحافظات  يف 
التفكري  و  ح��ازم جديد  اإج��راء  اتخاذ 
ولي�ص  املو�صوع  هذا  ملعاجلة  بجدية 
التي  بغداد  يف  االإنفاق  زي��ادة  ح�صر 
كامل  من   %1 اال  م�صاحتها  ت�صكل  ال 
 %25 اإنفاق  حني  يف  العراق  م�صاحة 
م���ن امل���وازن���ة ال��ع��راق��ي��ة ه���ي داخ���ل 
ب��غ��داد وك��ل ���ص��يء ي��ج��ري يف بغداد 
وه���ذه ال��ظ��اه��رة م���وج���ودة م��ن��ذ 50 
�صنة، وت�صاءل الفكيكي متى �صتحدث 

احلكومة نقلة يف �صيا�صة االإنفاق؟
تكاليف  ارت��ف��اع  ان  الفكيكي:  وق���ال 
كعامل  يدخل  اأي�صًا  العمال  معي�صة 
مهم يف ارتفاع اأجور العاملني ب�صبب 
كما  اليومية  املعي�صة  تكاليف  ارتفاع 
من  بغداد  اىل  ق��ادم  منهم  البع�ص  ان 
على  ي�صيف  مم��ا  اأخ���رى  حم��اف��ظ��ات 

تكاليف النقل وال�صكن.
اما اخلبري االقت�صادي الدكتور �صتار 
ي�صهد  االآن  البلد  ان  ف��ق��ال:  البياتي 
حركة بناء منت�صرة يف اغلب املناطق 
ال�صكنية  ال��وح��دات  ب��ن��اء  يف  ���ص��واء 
التي  ال�صطر  او يف عمليات  اجلديدة 
البيت  يجعل  م��ا  امل�صاكن  يف  حت��دث 
ثالثة  اىل  يقطع  مرت  املئة  م�صاحة  ذا 
اأرب��ع��ة وه��ذا مالحظ  اأق�����ص��ام او اىل 

ب�صكل وا�صح يف كل املناطق.
العاطلني  كل  لي�ص  البياتي:  واأ�صاف 
البناء  الع��م��ال  يتجهون  ال��ع��م��ل  ع��ن 
العمال  ان  اىل  اإ�صافة  متعبة،  النها 
حم�صورة  ه��ي  )اخل��ل��ف��ة(  املحرتفني 
كل  ،ول��ي�����ص  خ��رة  ذوي  باأ�صخا�ص 
اعمال  �صوق  اىل  يتجهون  العاطلني 

البناء.
وب�صاأن تزامن ارتفاع اأجور العاملني 
ال���ع���راق م���ن عمالة  م���ع م���ا ي�����ص��ه��ده 
تناق�ص  ان��ه  ال��ب��ي��ات��ي:  ق��ال  اأجنبية 
اأجور  فيه  الذي تنخف�ص  الوقت  ففي 
ال��ع��م��ال االأج��ان��ب ال��ذي��ن ح��ل��وا حمل 
ال��ع��راق��ي  ال��ع��ام��ل  ان  اال  ال��ع��راق��ي��ني 
وهذه  مرتفعة،  اأج��ورًا  يفر�ص  الزال 

حالة موجودة يف ال�صوق.
واأو���ص��ح ال��ب��ي��ات��ي: ان ارت��ف��اع اجر 
م��ت��اأث��ر مب�صتوى  ال��ع��راق��ي   ال��ع��ام��ل 
املعي�صة و ارتفاع االأ�صعار والت�صخم 
�صيما  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ع��وام��ل  ك��ل  و 
و�صعًا  ي�صهد  مل  االآن  لغاية  والعراق 
م�صتقرًا االأمر الذي يجعل العامل غري 

مطمئن للم�صتقبل.
وق����ال ال��ب��ي��ات��ي: ن��ح��ن ن��اق�����ص��ن��ا ه��ذا 
املو�صوع مع وزارة العمل و ال�صوؤون 
االج��ت��م��اع��ي��ة و ط��ال��ب��ن��ا ب����اأن ت��ك��ون 
ينبغي  التي  لالأجور  دوري��ة  مراجعة 
ان تكون اأجورًا عادلة و اليوم وزارة 
دينار  ال��ف   125 مبلغ  ح��ددت  العمل 
ل��الأج��ور وه��ذا مبلغ غري  اأدن���ى  كحد 
وزارة  مع  اجتماعات  يف  لذلك  ك��اٍف 
م��راج��ع��ات  ت��ك��ون  ان  طالبنا  ال��ع��م��ل 
دوري���ة ل��الأج��ور وان ت��ك��ون االأج���ور 
م��ن�����ص��ف��ة الن���ه وح�����ص��ب م��وا���ص��ف��ات 
امل�صاألة  فاليوم  الدولية  العمل  منظمة 
فر�صة  عن  بحث  م�صاألة  وف��ق  لي�صت 
العمل  ي��ك��ون  ان  ينبغي  وامن���ا  عمل 
الئ��ق��ًا وي��ح��ف��ظ ك��رام��ة االإن�����ص��ان يف 

النظرة  تطورت  وهكذا  ذات��ه  الوقت 
اىل العمل.

تراجع البناء الفردي
انها  قالت:  الزهرة  عبد  اآالء  املواطنة 
وحدتها  ب��ن��اء  اإك��م��ال  م��ن  تتمكن  مل 

ال�صكنية ب�صبب الكلفة العالية.
ان  ق��ال:  �صعيد  اي��اد  املحرتف  العامل 
االأعظم  الن�صبة  ت�صكل  العمل  اأج��ور 
عملية  وان  �صيما  البناء  تكاليف  من 
ما  عدة  �صهورًا  ت�صتغرق  قد  دار  بناء 
يجعل تكاليف االأيدي العاملة وحدها 

باهظة.
م�صاريع  معدالت  ان  �صعيد:  واأ�صاف 
ب��ال��رتاج��ع الن  ب���داأت  ال��ف��ردي  البناء 
من  اغلبهم  ه��م  بها  ي��ق��وم��ون  ال��ذي��ن 
الدخل  املتو�صطة او حمدودة  الطبقة 
على  قادرين  الذي يجعلهم غري  االأمر 
مناف�صة امل�صاريع الكبرية التي جتذب 

العاملني.
وتابع �صعيد: ان امل�صاريع احلكومية 
ب���ال���رغ���م م���ا ن��ت��ج ع��ن��ه��ا م���ن ح���راك 
ب��داأ  واالآن  حم���دودة  فهي  اقت�صادي 
احلكومية  امل�صاريع  تلك  من  الكثري 
م��دى  اىل  ال��ع��م��ال  ب��ه��ا  ا�صتغل  ال��ت��ي 

معني تقرتب من االجناز.
وتوقع �صعيد ان ت�صهد الفرتة املقبلة 
العمال  لو�صع  بالن�صبة  �صعبة  اأيامًا 
احلكومية  امل�صاريع  اجن��از  ح��ال  يف 
بداأت  البدء باجلديد ،يف وقت  وعدم 
االآن،  بالرتاجع من  الفردية  امل�صاريع 
لتلك  ال�صقاء  اأي���ام  ب��ع��ودة  ينبئ  مم��ا 
على  ح�صلوا  الذين  العمال  من  الفئة 
فر�ص عمل جيدة يف الفرتة املا�صية، 

وهكذا قد تنخف�ص االأجور.

االعمار واإلسكان
واالإ���ص��ك��ان  االع���م���ار  وزارة  وك��ي��ل 
اإ���ص��ت��رق ال�����ص��وك ق����ال: ان ارت��ف��اع 
املحافظات  العاملة يف  االأي��دي  اأجور 
اأكر من  الزاخرة بامل�صاريع عمرانية 
اال�صتثمارية  اخل��ط��ة  �صمن  غ��ريه��ا 

للدولة كبغداد مثاًل.
واأ���������ص��������اف ال�����������ص�����وك ل�������)امل������دى 
االقت�صادي(: هو موؤ�صر ايجابي كما 
ه��و م��وؤ���ص��ر على ال��ن��درة يف االأي���دي 
العاملة املاهرة وبالتايل يحتاج البلد 
اىل ت��ط��وي��ر وب��ن��اء ق����درات االأي���دي 

العاملة فالت�صييد مهم.
الكبري  االرت��ف��اع  ان  ال�صوك:  وت��اب��ع 
اىل  اأدى  العاملة  االأي���دي  اأج���ور  يف 
تنفيذ  على  ت��ق��دم  ال��ت��ي  االأ���ص��ع��ار  ان 
اأك��ر  اأ�صبحت  ال�صكنية  املجمعات 
وهذا نتلم�صه يف املناق�صات ما يعيق 
بع�ص  ا�صطر  لذلك  امل�صاريع  بع�ص 
املقاولني جلب اأيد عاملة من اخلارج.

االلتزام  �صرورة  على  ال�صوك  و�صدد 
يجيز  ال  ال��ذي  النافذ  العمل  بقانون 
ا�صتقدام االأيدي العاملة االأجنبية من  
العمل وال�صوؤون  دون موافقة وزارة 

االجتماعية.
ان  اىل  ي��ع��ود  امل�صاكن  ب��ن��اء  ات�����ص��اع 
�صندوق االإ�صكان وامل�صرف العقاري 
ن�����ص��ط��ا م��و���ص��وع ال��ب��ن��اء وه����ذا هو 

املوؤ�صر الوحيد الظاهر.

وذك���ر ال�����ص��وك ان ج����زءًا ك��ب��ريًا من 
من  م��ه��اج��رة  ه��ي  ب��غ��داد  يف  العمالة 
ارتفاع  يف  �صبب  ه��ذا  و  املحافظات 
االأجور، اذ تدخل اأجور النقل اإ�صافة 
ان  اىل  م�صافًا  العمل  وجهد  لتكاليف 
الهجرة  موؤ�صر على قلة امل�صاريع يف 

تلك املحافظات.
ام���ا م��دي��ر ال��ت��خ��ط��ي��ط يف ���ص��ن��دوق 
ان  ف��ق��ال��ت:  ح�صون  �صعاد  االإ���ص��ك��ان 
ال�صبب يف  ارتفاع اأجور العاملني هي 
موجودة  وا�صعة  ف��ردي  بناء  حركة 
النائية  والنواحي  االق�صية  يف  حتى 
التي تكون فيها اأجور العمال اقل من 
مراكز املدن و حتى ان قر�ص االإ�صكان 
ولديهم  املراكز  من  اقل  املناطق  لتلك 

مطالب للم�صاواة يف االإقرا�ص.
واأ�صافت ح�صون: كانت لدينا درا�صة 
باأن  اأف���ادت  االإ�صكان  �صندوق  داخ��ل 
مواد  تكاليف  تفوق  العاملني  اأج��ور 
ال��ب��ن��اء يف ال��وق��ت احل��ا���ص��ر،ف��ع��م��ل 
ال�صندوق ي�صمل 15 حمافظة تت�صمن 
املقرت�صني 14  اإعداد  ان  اذ  العا�صمة 
بحدود  وان  االآن  لغاية  ون�صف  الفًا 
دفعات  كامل  ت�صلم  مقرت�ص  الف   11
الفرتة  ،لكن  بهم  اخلا�صة  القرو�ص 
امل��ا���ص��ي��ة ال��ت��ي ���ص��ه��دت ارت��ف��اع��ًا يف 
اأي تغيري يف  ت�صهد  العمال مل  اأج��ور 
م�����ص��األ��ة ال��ق��رو���ص م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ات 

املقر�صة.
االأرا�صي  توزيع  احل�صون:  وتابعت 
ق���د ي��دخ��ل ك�����ص��ب��ب يف ال��ت��و���ص��ع يف 
البناء و بالتايل ارتفاع اأجور االأيدي 
العاملة، اذ ان حركة توزيع االأرا�صي 

موجودة وم�صتمرة.
امل��ب��ال��غ  ان  اىل  ح�����ص��ون  واأ�����ص����ارت 
�صندوق  قبل  من  اإقرا�صها  يتم  التي 
لبناء  ك��اف��ي��ة  ل��ي�����ص��ت  االإ����ص���ك���ان ه���ي 
الوحدات ال�صكنية لكنها عامل م�صاعد 
االإن�صاء  مبلغ  م��ن   %50 تبلغ   ق��د  اذ 

وهذا مهم.
مقر�صة  كجهات  ح�صون:  واأو�صحت 
و  ع����ق����اري  م�������ص���رف  ي���وج���د  االن  
الت�صهيالت  ان  اال  اإ���ص��ك��ان  �صندوق 
هي  االإ�صكان  �صندوق  يف  املوجودة 
اأكر بكثري من امل�صرف العقاري الن 
مبجرد  لل�صروط  امل�صتويف  املواطن 
جلب امل�صتم�صكات ال يحتاج اأكر من 

ع�صرين يومًا لكي تنجز معاملته.
وقالت ح�صون: ان القرو�ص ال تكفي 
لعالج م�صكلة ال�صكن  فالعراق بحاجة 
املجمعات  كبناء  جدية  اأك��ر  حللول 
ال�����ص��ك��ن��ي��ة االم����ر ال����ذي ي��ح��ل اأزم����ة 
موؤكدة  ال��زم��ن،  اخت�صار  مع  ال�صكن 
ان هذا هو االإج��راء الذي يعمل عليه 
العملية  �صتتم  اذ   االإ�صكان،  �صندوق 
لبناء  م�صرفية  مت��وي��الت  ط��رق  ع��ن 
ندخل  ونحن  ال�صكنية  املجمعات  تلك 
بحاجة  �صتكون  والعملية  ب�صراكة 
اذ ان  امل��ال،  اىل دعم �صيما يف راأ���ص 
النفاد،  امل��ال احل��ايل قرب على  راأ���ص 
حيث ان راأ�ص املال الكلي هو ثالثمئة 
بحدود  اأقر�صنا  االآن  ولغاية  مليار 
حالة  ويف  م��ل��ي��ارات،  وع�صر  مائتني 
من  نتمكن  لن  املال  راأ���ص  تعزيز  عدم 

اال�صتمرار.

س�وق عم�ل ال�ب�ن�اء.. والف�وض�وي�ة 
في معامالته!
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ميعاد الطائي

تتأثر الخطط التنموية والنشاطات 
االقتصادية في أي بلد بجملة من 

المؤثرات والمعطيات التي يتوقف 
عليها نجاح تلك الخطط وتحقيق 

أهدافها في تنمية وتحسين أوضاع 
المجتمع المعيشية كضرورة وهدف 

مهم تسعى الحكومات لتحقيقه 
إيمانا منها بان التنمية االقتصادية 
قد أصبحت مجاال رئيسا من مجاالت 
البحث االجتماعي بعد ان تحولت إلى 

أداة ووسيلة للتغيير الشامل في جميع 
مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية باعتبار إن اإلنسان في ذات 

الوقت يعد األداة والغاية في عملية 
التنمية التي تعد الضامن األكبر لتحقيق 

النمو للمجتمع وتحسين وضع اإلنسان 
االقتصادي ومحاولة رفع مستواه 

المعيشي.

وم����ن اأه����م ال���ع���وام���ل امل����وؤث����رة على 
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة ه���و ال��و���ص��ع 
االأمني نظرا الرتباطه الوثيق بنجاح 
املحرك  باعتباره  التنموية  اخلطط 
والداعم احلقيقي لها ومن اأهم �صروط 

ا�صتقرارها ودميومتها.
يف  االإره��اب��ي��ة  للن�صاطات  ك��ان  ول��ق��د 
تعطيل  يف  االأك�����ر  ال�����دور  ال���ع���راق 
نبحث  ان  اأردن��ا  ولو  االقت�صاد  عجلة 
ع���ن ت��ع��ري��ف ل����الإره����اب وارت���ب���اط���ه 
ب��ال��ع��ام��ل االق��ت�����ص��ادي ف�����ص��ن��ج��د ان 
االحت��اد االأوروب��ي قد عرف االإره��اب 
لرتويع  ي��وؤدي  ال��ذي  انه"العمل  على 
ي�صعى  او  خ��ط��ري،  ب�صكل  امل��واط��ن��ني 
تقوي�ص  اأو  ا���ص��ت��ق��رار  زع��زع��ة  اىل 
الد�صتورية  او  ال�صيا�صية  املوؤ�ص�صات 
االج��ت��م��اع��ي��ة  او  او)االق���ت�������ص���ادي���ة( 
امل��ن��ظ��م��ات، مثل  ال����دول، او  الإح����دى 
ال��ه��ج��م��ات ���ص��د ح���ي���اة االأف��������راد او 
اجل�صدية  ال�����ص��الم��ة  ���ص��د  ال��ه��ج��م��ات 
واح��ت��ج��از  اخ���ت���ط���اف  او  ل����الأف����راد 
اأ���ص��رار كبرية  اإح���داث  ال��ره��ائ��ن، او 
اختطاف  او  احلكومية  باملوؤ�ص�صات 
النقل  وو���ص��ائ��ل  وال�صفن  ال��ط��ائ��رات 
املواد  او حيازة  او ت�صنيع  االأخ��رى، 
اآو االأ�صلحة الكيماوية والبيولوجية، 
اإرهابية او امل�صاركة  اإدارة جماعة  او 

يف اأن�صطة جماعة اإرهابية".
ومن خالل هذا التعريف جند انه من 
الطبيعي اأن يرتبط االأمن بالتنمية الأن 
العام  االأمني  الو�صع  يف  اختالل  اأي 
ح��دوث  اإىل  ب��ال��ت��ايل  ي���وؤدي  بلد  الأي 
جت���اوزات واع��ت��داءات على االأم��وال 

ال�صبكات  ويحفز  والعامة  اخلا�صة 
تنفيذ  على  واالإج��رام��ي��ة  االإره��اب��ي��ة 
يوؤدي  الذي  االأمر  ن�صاطاتها  وتطوير 
وال�����ص��رق��ات  اجل��رمي��ة  ان��ت�����ص��ار  اإىل 
ثم  البداية  يف  ب�صيطة  تكون  قد  التي 
جرائم  ت�صبح  حتى  وتنمو  تتطور 
منظمات  م��ن  ال��دع��م  تتلقى  منظمة 
نفوذ  لها  خارجية  واأط���راف  خطرية 
االأو�صاع،  معاجلة  معه  ي�صعب  كبري 
بالتنمية  ه��ذا  ك��ل  �صي�صر  وب��ال��ت��ايل 
اأو���ص��اع��ا  يعي�ص  جم��ت��م��ع  ه��ك��ذا  يف 
اإىل  بالنتيجة  �صتودي  �صيئة  اأمنية 
ومغادرتها  االأم����وال  روؤو����ص  هجرة 
تلك املنطقة ذات االختالل االأمني كما 
اأماكن  ع��ن  لتبحث  ال��ع��راق  يف  ح��دث 
اأك���ر اأم��ان��ا وا���ص��ت��ق��رارا خ���ارج ه��ذا 

البلد. 
اإن  اإىل  ال���درا����ص���ات  اإح����دى  وت�����ص��ري 
روؤو�ص االأموال العراقية التي خرجت 
االأمنية يف 2006 ويتم  االأزم��ة  اإب��ان 
ت�صغيلها يف االأردن وحدها زهاء 700 
مليون دوالر االأمر الذي يحرم املجتمع 
من اال�صتفادة من ت�صغيل هذه االأموال 
بدال  ل��ل��خ��ارج  ه��روب��ه��ا  ع��ر  ل�صاحله 
الداخلية  امل�صاريع  يف  ت�صغيلها  من 
ن�صبة  ع��ل��ى  ال��ق�����ص��اء  يف  للم�صاهمة 
مهمة من البطالة وت�صجيع ال�صناعات 
امل��ح��ل��ي��ة وامل�����ص��اري��ع اخل��ا���ص��ة التي 

تخدم االقت�صاد الداخلي الأي بلد.
االأمر  اإن  اإىل  هنا  االإ�صارة  من  بد  وال 
ال يقت�صر على هذا اجلانب من هجرة 
العقول  اإىل هجرة  اإمنا ميتد  االأموال 
لالإرهاب  هدفا  باتت  التي  والكفاءات 

يف مراحل مهمة من التجربة العراقية 
وامتناعها  ال�صركات  تردد  اإىل  اإ�صافة 
فيه  ت��ن�����ص��ط  ب��ل��د  اإىل  احل�����ص��ور  م���ن 
ي�صعف  وه���ذا  االإره��اب��ي��ة  العمليات 
الكثري من امل�صاريع اال�صتثمارية التي 
حت���اول احل��ك��وم��ة م��ن خ��الل��ه��ا جلب 

روؤو�ص االموال اىل البلد.
من اجل ذلك حتر�ص جميع دول العامل 
من  واجلرمية  االإره��اب  مكافحة  على 
اجل الو�صول اإىل و�صع امني م�صتقر 
امل��ادي��ة  ام��ك��ان��ات��ه��ا  جميع  ل��ه  ت�صخر 
اخلطط  بجميع  الرتباطه  والب�صرية 

التنموية التي ت�صعها هذه الدول.
ومن االأهمية مبكان ان نذكر هنا انه من 
جانب اآخر جند ان العامل االقت�صادي 
جميع  يف  التنموية  اخلطط  وجن��اح 
واالقت�صادية  االجتماعية  جماالتها 
ايجابيا  ي��وؤث��ر  والبيئية  والثقافية 
جنح  م��ا  اذا  االأم��ن��ي  اال�صتقرار  على 
حتقيق  من  ومتكن  التوازن  خلق  يف 
مع  تتعامل  متكاملة  خدمية  منظومة 
املواطن  تواجه  التي  امل�صاكل  معظم 
كالبطالة والفقر  العراقي  املجتمع  يف 
الن  الفرد،  دخل  متو�صط  وانخفا�ص 
هذه العوامل وغريها ترتبط اإىل حد 
املنظمات  يف  االأف����راد  ب��ت��ورط  كبري 
االإرهابية ومنظمات اجلرمية املنظمة 
حيث تعد التغيريات االقت�صادية التي 
اأهم  من  الفقرية  املجتمعات  تواجهها 
للعمليات  االأ�صباب املحركة واملن�صطة 

االإرهابية يف العامل.
نوك(  )وليام  مبكر  بوقت  ذلك  وتوقع 
متغري"اأن  جديد  كتاب"عامل  م��وؤل��ف 

ي��ك��ون االإره������اب رد ال��ف��ع��ل امل��ق��اب��ل 
اخل��ط��رية،  االق��ت�����ص��ادي��ة  للمتغريات 
تعبريا عن �صخط املجتمعات والفئات 

املطحونة.
ما  �صنجد  ال��ت��اري��خ  ع��ر  ن��ظ��رة  ويف 
ازده��ارا  �صهدت  التي  االأمم  اأن  يوؤكد 
ومنوا ملحوظا كان االأمن هو املحرك 
رقيها  يف  �صببا  وك���ان  لها  االأ���ص��ا���ص 
وازده����اره����ا، ف��اإح�����ص��ا���ص االإن�����ص��ان 
باالأمن و�صط جمتمع ي�صوده التعاون 
واملحبة واالأمان يكون الدافع االأ�صا�ص 
مع  وال��ت��ف��اع��ل  وال��ت��ط��ور  للعطاء  ل��ه 
ما  كل  وتقدمي  البلد  خلدمة  االآخرين 
ميلك من اإمكانات ت�صاعد على تن�صيط 
املجتمع،  ذل��ك  يف  التنموية  العملية 
امل�صتدامة  التنمية  اأ�صبحت  وب��ذل��ك 
مب��ث��اب��ة اإط����ار ع���ام ي��ح��ك��م االأه����داف 
للحكومات  واملرحلية  ال�صرتاتيجية 
وحتقيق  للتقدم  الطاحمة  وال�صعوب 

الرفاء ل�صعوبها.
ومب���ا اإن ال���ع���راق ي��ع��د ب��ل��دا ب��اأم�����ص 
خالل  من  االعمار  اإع��ادة  اإىل  احلاجة 
ا���ص��ت��ق��ب��ال ال�����ص��رك��ات اال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
واال����ص���ت���ف���ادة م���ن ج��م��ي��ع ال��ع��ق��ول 
والكفاءات املتاحة لديه عليه اأن يوجه 
الن  معا  والتنمية  االأمن  اإىل  اهتمامه 
للمجتمع  تتيح  احلقيقية  التنمية 
خالل  م��ن  االأم���ن  ا�صتتباب  م��ق��وم��ات 
توفري فر�ص العمل وحتقيق م�صتوى 
ج��ي��د ل��ل��دخ��ل وت��ق�����ص��ي ع��ل��ى ال��ف��ق��ر 
والبطالة وكل هذه االأمور اإن حتققت 
كبري  ا�صتقرار  حتقيق  على  �صت�صاعد 

يف الو�صع االأمني.

التنمية واألهداف الستراتيجية خبير: سياسة الدعم السعري لها تأثير مباشر على حركة السوق المحلية
ل������)امل�����دى  ح�����دي�����ث  يف  وا�������ص������اف 
االقت�صادي(: ان ا�صعار الدعم ال متثل 
التي  وال��ط��ل��ب  ال��ع��ر���ص  ق��وى  حقيقة 
ينجم عنها ال�صعر االقت�صادي احلقيقي 
فان  لذلك  الكلف احلقيقية،  املبني على 
ينجم  ال�صعري  ال��دع��م  ن��ظ��ام  تطبيق 
عنه م�صاكل �صوقية او ما ن�صميه بعدم 
يف  يتمثل  اهمها  ولعل  ال�صوق  توازن 
اعطاء  ي�صعها  ال  املدعمة  اال�صعار  ان 
للم�صتهلكني وبالتايل  ا�صارات حقيقية 
ال  اجل���اري  اال���ص��ت��ه��الك  م�صتوى  ف��ان 
احلقيقي  اال�صتهالك  م�صتوى  ي��وازي 
املعرة  االقت�صادية  اال�صعار  ظل  يف 
للعر�ص  احلقيقي  ال��ق��وى  تفاعل  ع��ن 
وال��ط��ل��ب ع��ل��ى اي���ة ���ص��ل��ع��ة او خ��دم��ة 
اىل  م�صريا  ال�صوق،  اقت�صاد  ظ��ل  يف 
ظل  يف  ال��ن��اج��م��ة  ال�صوقية  امل�����ص��اك��ل 
كو�صع  ال�صعري  الدعم  نظام  تطبيق 
توؤدي  والتي  للوقود  خمف�صة  ا�صعار 
ب�صبب  الر�صمية.  العرو�ص  �صحة  اىل 
ن�صوء  وبالتايل  اال�صتخدام  يف  الهدر 
على  ينطبق  وم��ا  ال�����ص��وداء.  ال�����ص��وق 
ال�صلع  ع��ل��ى  اي�����ص��ا  ي��ن��ط��ب��ق  ال���وق���ود 
االخ���رى  االن��ت��اج��ي��ة  او  اال�صتهالكية 
كال�صلع الغذائية او م�صتلزمات االنتاج 
ب��ي��ن��م��ا ان  ال�����ص��ن��اع��ي،  او  ال���زراع���ي 
موجودة  كانت  االخ��ت��الالت  ه��ذه  مثل 

م��ن��ذ ال��ع��ه��د ال�����ص��اب��ق والت�������زال مع 
او  ال�صلع  ا�صتمرار �صيا�صات دعم هذه 
امل�صتلزمات االنتاجية لكن ب�صكل اكر 

ت�صوها. 
وا�صار اىل ان نظام الدعم ال�صعري له 
بهذه  امل�صاب  االقت�صاد  على  تاثريات 
االخ���ت���الالت اه��م��ه��ا ع���دم ال��ك��ف��اءة يف 
ب�صبب  االقت�صادية  امل��وارد  تخ�صي�ص 
االنتاج  تكاليف  بني  ما  العالقة  فقدان 
اىل  يوؤدي  الدعم  ان  وحيث  واال�صعار 
وه��ذا  امل��دع��م��ة  لل�صلع  ع��ر���ص  فائ�ص 
بدوره يوؤدي اىل ت�صخم الطلب ب�صكل 
املخف�صة  اال�صعار  خالل  من  م�صطنع 
معيار  فقدان  وبالتايل  املدعمة  لل�صلع 

تر�صيد اال�صتهالك او اال�صتخدام. 
ال�صعري  ال��دع��م  مفهوم  ان  واأو���ص��ح 
امل��ت��غ��ريات  م��ن  ال��ع��دي��د  ف��ي��ه  تت�صابك 
جنمت  التي  واالجتماعية  االقت�صادية 
عن االتباع احلريف لل�صيا�صات املختلفة 
وك��ذل��ك جن��م��ت ع��ن االت���ب���اع احل��ريف 
ال�صاليب التخطيط املركزي التي كانت 
متبعة يف البلدان اال�صرتاكية ال�صابقة. 
وعلى اي حال ان هذه املتغريات ميكن 
تبويبها ب�صفة جماميع اولها العوامل 
املت�صلة ب�صيا�صة الدعم ال�صعري نف�صها 
ال�صيا�صات  م��ع  ع�صويا  املتناق�صة 
االقت�صادية والعوامل املتعلقة بالفئات 

لتطبيق  امل�صتهدفة  امل��ج��م��وع��ات  او 
���ص��ي��ا���ص��ات ال��دع��م ال�����ص��ع��ري )ه���ل هم 
مزارعون �صغار او كبار او جمرد فئات 
العوامل  اىل  ا�صافة  �صغرية؟(  فقرية 
والعملية  امل��ال��ي��ة  ب��ال��ق��اع��دة  املتعلقة 
ال��ت��ط��وي��ري��ة م��ث��ل ال��ف��ق��راء او م��راك��ز 
اخلدمية  واملوؤ�ص�صات  العلمي  البحث 
من  املجموعات  هذه  ان  حيث  للنا�ص، 
�صيا�صات  تتطلب  وغ��ريه��ا  ال��ع��وام��ل 
مع  والتن�صيق  الرتابط  ت�صمن  �صامل 
للتنفيذ.  اال�صا�صية  ال�����ص��روط  توفري 
وهكذا فان االعالن عن �صمان حد ادنى 
عجزت  اذا  ل��ه  قيمة  ال  ي�صبح  لل�صعر 
كذلك  ال�صمان،  بهذا  الوفاء  الدولة عن 
املدعمة  االنتاج  م�صتلزمات  كانت  اذا 
كبار  اإال  ال���واق���ع(  )يف  ب��ه��ا  ينتفع  ال 
املق�صود  بينما  امل�صتثمرين  املزارعني 
�صيما  ال  املنتجني  جميع  اىل  ت�صل  ان 
امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  او  امل����زارع����ني  ���ص��غ��ار 
ال�صيا�صات  ت��ل��ك  م��ث��ل  ف���ان  وب��ال��ت��ايل 
يف  الدخول  توزيع  �صوء  اىل  �صتوؤدي 

النهاية. 
ال�صدد  ه��ذا  يف  املفارقات  من  وتابع: 
�صادت  )ال��دع��م(  احلمائية  النزعة  ان 
الثمانينيات  مطلع  ال�صناعية  البلدان 
العديد  اجت��ه  فيما  ه��ذا  يومنا  ولغاية 
احلمائية  ه��ذه  ازال���ة  اىل  بلداننا  م��ن 

حت���ت ���ص��غ��ط م��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��م��وي��ل 
على  ال��دويل  النقد  )�صندوق  الدولية 
املعقول  م��ن  فهل  اخل�صو�ص(،  وج��ه 
بتحرير  بلداننا  تطالب  ان  املقبول  او 
جتارتها وازالة الدعم يف الوقت الذي 
املتقدمة  ال�صناعية  البلدان  فيه  التزال 
ب��ت��ع��زي��ز  ب���اجت���اه م�����ص��اد اي  ت�����ص��ري 
احلماية التجارية ملنتوجاتها؟ هذا مع 
منذ  االقت�صادية  م�صاكلنا  ان  العر�ص 
البلدان  من  الينا  انقلبت  الثمانينيات 
ال�����ص��ن��اع��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة ح��ي��ث ت��ع��رت 
وارتفاع  االقت�صادي،  النمو  معدالت 
البطالة  وزي�����ادة  ال��ت�����ص��خ��م  م��ع��دالت 
من  وغريها  التجاري  الك�صاد  وكذلك 

امل�صاكل امل�صتوردة.
واكد ان الدعم ال�صعري البد ان يقرتن 
النظام  م��وؤ���ص�����ص��ات  وتفعيل  بتدعيم 
ل�صمان  التقاعد  و�صناديق  االجتماعي 
ت��ث��ب��ي��ت ال���ق���درة ال�����ص��رائ��ي��ة مل��رت��ب��ات 
الفئات  هذه  �صمن  االجتماعية  الفئات 
اخل�صخ�صة  عمليات  �صتفرزها  التي 
لالقت�صاد  الهيكلية  اال�صالحات  �صمن 
فعالة  اآل��ي��ة  لو�صع  وك��ذل��ك  ال��ع��راق��ي، 
املجتمع  فئات  على  الت�صخم  لتقلي�ص 
الواطئة  ال��دخ��ول  فئات  ال�صيما  كافة 
الدولية  املنح  من  العملية  واال�صتفادة 

للتخفيف من اآثاره االجتماعية. 

بغداد/ المدى االقتصادي

�صاأنها   2011 موازنة  اإن  وبرغم 
كر�صت  ال�صابقة  ال�صنوات  �صاأن 
املتمثلة  للنفقات  امل���وازن���ة  ج��ل 
لال�صتثمار  ن�صبة  م��ع  ب��ال��روات��ب 
اإ�صافة خم�صة مليارات دوالر  مع 
للم�صاريع اال�صتثمارية متول عن 
طريق قرو�ص من البنك املركزي، 
وعلى الرغم من اإن هذه القرو�ص 
التي قدمت يف ال�صنوات املا�صية 
ل��ت��ف��ع��ي��ل وت��ن�����ص��ي��ط االق��ت�����ص��اد 
ت�صهم  ومل  اأكلها  ت��اأِت  مل  العراقي 
يف  اخلا�ص  القطاع  تن�صيط  يف 
ال��ب��ل��د وب��ال��ت��ايل ظ��ل االق��ت�����ص��اد 
العراقي اأحادي املوارد باالعتماد 
على واردات النفط وبن�صبة ت�صل 

اإىل اأكر %95.
وهذا االعتماد الكلي على واردات 
يف  �صلبية  ح��ال��ة  ي��وؤ���ص��ر  ال��ن��ف��ط 
االقت�صاد العراقي، وهذه ال�صلبية 
متاأتية كون واردات النفط نف�صها 
لي�ص مبقدورها حتى اإدامة نف�صها 
ال��دول��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر  خ��ا���ص��ة وان 
بال�صناعة  امل��ع��ن��ي��ة  للمنظمات 
النفطية توؤكد حاجة العراق الأكر 
حتديث  لغر�ص  دوالر  مليار  من 
ق��ادرة  لتكون  ال��ك��ث��رية  من�صاآته 
غ�صون  يف  االإن��ت��اج  اإدام����ة  على 

ال�صنوات القليلة املقبلة.
ال�����ص��يء االآخ����ر ال����ذي مي��ك��ن اأن 
للموازنة  متابع  اأي  ي�صتنتجه 
باأنها  عدة  �صنوات  منذ  العراقية 
ع��ب��ارة ع��ن ق��ائ��م��ة روات����ب تدفع 
ن�صبة  اإن  اأي  ���ص��ه��ر،  ك��ل  ن��ه��اي��ة 
فقط  للرواتب  املوازنة  من  عالية 
برغم وجود عبارات تخ�صي�صات 
يف  انها  اال  وغ��ريه��ا  ا�صتثمارية 
واق��ع االأم���ر جم��رد اأرق���ام حت�صر 
جتد  اأن  دون  م���ن  امل���وازن���ة  يف 
فعالية لها يف اأر�ص الواقع بحكم 
ال��ق��وان��ني واالأن���ظ���م���ة اخل��ا���ص��ة 
منها  ي�صكو  ال��ت��ي  ب��اال���ص��ت��ث��م��ار 
اجل��م��ي��ع، وه����ذا م���ا ي��ت��ط��ل��ب من 
على  تقدم  اأن  العراقية  احلكومة 
الكثري من التغيري يف منط اإدارة 
االق��ت�����ص��اد ال��ع��راق��ي ال���ذي عانى 
م��ازال��ت  هيكلية  اخ���ت���الالت  م��ن 
حتى االآن موجودة ويف مقدمتها 
ت�صجع  واأنظمة  ق��وان��ني  اإ���ص��دار 
واالأجانب  املحليني  امل�صتثمرين 
للعمل يف البلد، ومن جهة اأخرى 
التحول من االقت�صاد الريعي اإىل 
االقت�صاد املتنوع واملتعدد املنافذ، 
موجودة  التحول  اإمكانية  واإن 
لكنها حتتاج اإىل قرارات �صجاعة 

املبالغ  من  الكثري  رفع  �صاأنها  من 
وحتويلها  ال��ع��ام��ة  امل��وازن��ة  م��ن 
املثال  �صبيل  وعلى  اأخ��رى،  ملنافذ 
فاإن اأحد موؤ�صرات �صندوق النقد 
العراقية  امل��وازن��ة  على  ال���دويل 
)الرتهل الكبري يف دوائر الدولة( 
والعمال  املوظفني  اأع��داد  وك��رة 
ال���ذي���ن ي��ت��ق��ا���ص��ون روات�����ب من 
املعامل  واعتماد  اإنتاجية،  دون 
واردات  على  العراقية  وامل�صانع 
منت�صبيها  رواتب  لت�صديد  النفط 
ال��ت��م��وي��ل  ت��ع��ت��م��د  اأن  دون  م���ن 
اأغلب  يف  عليه  املتعارف  الذاتي 
روؤي���ة  تنتهج  ال��ت��ي  ال��ع��امل  دول 
اقت�صادية �صحيحة، ورمبا يقول 
متوقفة  املعامل  هذه  اإن  البع�ص 
الأ�صباب  �صنوات  منذ  العمل  عن 
كثرية، وهذا يعني باأن ثمة حلواًل 
العراقية  احلكومة  باإمكان  كثرية 
م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  اإل���ي���ه���ا  ال���ل���ج���وء 
خ�����ص��خ�����ص��ة ه����ذه امل�����ص��ان��ع اأو 
اأقل  على  خمتلط  لقطاع  حتويلها 
تاأخذ دورها احلقيقي  تقدير لكي 
العراقي  االق��ت�����ص��اد  تن�صيط  يف 
وت���ك���ون م��ن��ف��ذا م��ه��م��ا ل��ل��م��وارد 
مهم  جلانب  تغطيتها  عر  املالية 
العراقي  ال�صوق  احتياجات  من 

امل�صتوردة  بالب�صائع  غرق  الذي 
فيها  مب���ا  ك���اف���ة  امل���ج���االت  ويف 
الفواكه  وبع�ص  الورقية  املناديل 
املثال  �صبيل  على  واخل�صراوات 

ال احل�صر.
العراقية  ال��دول��ة  اأن  يعني  وه��ذا 
مبجاالت  نف�صها  تقحم  زال���ت  ال 
العراق  تبني  ومبوجب  يفرت�ص 
يكون  اأن  ال�صوق  اقت�صاد  لفكرة 
ذل��ك  يف  دوره  اخل��ا���ص  للقطاع 
ال��ن��ظ��ري��ات  اأح����دث  واأن  خ��ا���ص��ة 
ال��ق��ط��اع  اأن  ت��وؤك��د  االق��ت�����ص��ادي��ة 
عمل  فر�ص  ت�صع  يوفر  اخل��ا���ص 
اأم�����ام ك���ل ف��ر���ص��ة ع��م��ل واح����دة 
ت���وف���ره���ا ال����دول����ة، م���ع ���ص��م��ان 
اإن��ت��اج��ي��ة ع��ال��ي��ة، وحت��دي��د ه��در 
من  باال�صترياد  ال�صعبة  العملة 
اخلارج لب�صائع و�صناعات ميكن 
كاال�صمنت  ال��ع��راق  يف  اإنتاجها 
والزيوت  واالأدوي���ة  والطابوق، 
الطاقة  اإن��ت��اج  وح��ت��ى  ال��ن��ب��ات��ي��ة 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ت��ي ن��ح��ن ب��اأم�����ص 
بدل  البلد  يف  الإنتاجها  احل��اج��ة 
اجل����وار  دول  م���ن  ا����ص���ت���رياده���ا 
اأحيانا  تكون  اأو  ت�صاوي  مببالغ 
اأكر من كلفة بناء حمطات توليد 

الطاقة الكهربائية.

ج��دي��د؟ م���ن  ه���ل   2011 م����وازن����ة 

حسين علي الحمداني

على ما يبدو سيظل االقتصاد العراقي لسنوات مقبلة يخضع 
لضغوطات خارجية تتمثل بصندوق النقد الدولي، والمتابع لهذا 

الشأن يجد أن هذا الصندوق يتابع كل صغيرة وكبيرة في اقتصاد 
البلد ويناقش ويسأل ويتقصى بغية إيجاد مقاربات يحاول من 

خاللها فرض المزيد من ضغوطاته على مفاصل االقتصاد العراقي 
وفي مقدمتها الموازنة العامة لسنة 2011 التي تعرضت ألكثر 

من تعديل وضغط نفقات واعادة تقديرات لحجم الموارد الممكن 
تحقيقها مع سعي البعض من أصحاب القرار في البلد للحصول 

على قرض من الصندوق لسد عجز الموازنة على الرغم من أن 
هذا القرض في أحسن األحوال ال يتجاوز 3 % من حجم الموازنة 

المقدرة على واقع إنتاج مليونين و300 ألف برميل من النفط 
العراقي وبسعر 73 دوالرًا الذي اقر بين وزارتي المالية والنفط 

بعد مفاوضات بين الوزارتين.

اكد الدكتور جميل الدباغ 
الخبير في وزارة الزراعة ان 

تطبيق سياسة الدعم السعري 
لها تاثير مباشر على حركة 

السوق المحلية، وطبقا لمفاهيم 
النظرية االقتصادية وجود 

اسعار مثبتة خارج نطاق العرض 
والطلب للمستهلكين والمنتجين 

التعكس القيمة االقتصادية 
للسلع والخدمات المشمولة بهذه 

السياسة. 
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بغداد/ وكاالت

 )IEA( أصدرت الوكالة الدولية للطاقة
تقريرها السنوي لعام 2010 بشأن 

الصناعة النفطية في العالم، الذي تضمن 
تقريرا مفصال عن إنتاج النفط الحالي 
والمتوقع للعراق، حيث أشار التقرير 

إلى جملة من الحقائق التي رصدناها 
في كتابات سابقة نشرت في )المدى 

االقتصادي( بخصوص إمكانات العراق 
الفعلية لتصدير النفط وما أعلنته وزارة 

النفط مرارا وتكرارا خاصة ما يتعلق 
منه بإنتاج 12 مليون برميل من النفط 

الخام يوميا وهذا الرقم الذي تحدث 
عنه الكثيرون وحاولوا إبرازه وترسيخه 

كحقيقية ال يمكن مناقشتها.

ظلت وزارة التجارة أكثر من سبعة 
اعوام تتخبط في عملية توزيع 

مفردات البطاقة التموينية ومازالت 
تستمر بادعاءاتها من اجل تطوير 

العملية التوزيعية، حيث ان المشهد 
ال يدعو الى التفاؤل بقدر ما يؤكد 
تراجع االداء في ما يخص البطاقة 

التموينية.
وأكد عدد من المستهلكين ل� )وكالة 
انباء االعالم العراقي( تذمرهم لسوء 
عملية توزيع المفردات التموينية 

بعد وعود الوزارة التي ذهبت أدراج 
الرياح.

الإنتاج  ال��ع��راق  دع��وة  اأن  اأك��د  التقرير 
تتحقق،  مل  زال��ت  ما  برميل  مليون   12
البنى  تتقدمها  كثرية،  الأ�صباب  نتيجة 
العراقية  النفطية  للمن�صاآت  التحتية 
ال�صيانة وعمرها  التي تعاين من �صوء 
الزمني، ي�صاف اإىل ذلك خطوط االإنتاج 
واحلاجة املالية لتطويرها و التي تقدر 
ب�150 مليار دوالر الإنعا�ص قطاع النفط 
برميل  ماليني   6 اإنتاج  اإىل  والو�صول 

يف 2020.
وهذا يعني حقيقة مهمة جدا باأن هنالك 
اإنعا�ص  يف  ت�صهم  ك��ب��رية  فنية  اأم����ورًا 
عر  يتم  ال  العراقية  النفطية  ال�صناعة 
عن  البعيدة  واالأم��ن��ي��ات  الت�صريحات 
االأمنيات  بني  اخللط  وحماولة  الواقع 
وزارة  واإن  خا�صة  احلقيقي،  والواقع 
ت��ق��دي��رات��ه��ا على  اع��ت��م��دت يف  ال��ن��ف��ط 
االأجنبية  ال�صركات  وتعهدات  توقعات 
الرتاخي�ص  ج��ول��ة  عليها  ر���ص��ت  ال��ت��ي 
اأكده املتحدث  االأوىل والثانية وهذا ما 
عا�صم  ال��ع��راق��ي��ة  النفط  وزارة  با�صم 
تقرير  م��ن  التقليل  ح���اول  ال���ذي  ج��ه��اد 
اإن  ق��ال:  حيث  للطاقة  الدولية  الوكالة 

جاءت  االأرق���ام  اأعلنت  عندما  »ال���وزارة 
ن��ت��ي��ج��ة ت��ع��ه��دات ال�����ص��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة 
جلولتي  وف��ق��ا  معها  التعاقد  مت  ال��ت��ي 
من  وال���ث���ان���ي���ة  االأوىل  ال���رتاخ���ي�������ص 
اأج���ل ال��و���ص��ول اإىل م��ع��دالت االإن��ت��اج، 
ال�����ص��رك��ات م��ن غري  اأن ه���ذه  واأت���وق���ع 
وتاريخها،  باأ�صمائها  الت�صحية  املمكن 
ر�صينة  عاملية  �صركات  اأنها  خ�صو�صا 
اأعلنت  ال�����ص��رك��ات  ف���اإن ه��ذه  وب��ال��ت��ايل 
وامل�صوحات  الدرا�صات  نتيجة  اأرقامها 

اخلا�صة باحلقول النفطية«.
الدولية  الوكالة  تقرير  ف��اإن  وبالتايل 
ل��ل��ط��اق��ة ت���ق���ري���ر ف���ن���ي ر����ص���ني ي��ن��ظ��ر 
منظار  من  العامل  يف  النفطية  لل�صناعة 
ال�صركات  منظار  عن  بالتاأكيد  يختلف 
اال�صتثمارات  بع�ص  لتحقيق  ال�صاعية 
ر�صم  وحم��اول��ة  ذاك  اأو  البلد  ه��ذا  يف 
اأغلب  �صورة جيدة لعملها، خا�صة واإن 
الرتاخي�ص  عليها  ر�صت  التي  ال�صركات 
هي جمموعة ائتالفات ل�صركات متعددة 
اجل��ن�����ص��ي��ات م���ن ه��ول��ن��دة وم��ال��ي��زي��ا 
وال�صني وفرن�صا، وما نريد اأن نقوله اإن 
الوزارة ال ميكن اأن تعتمد على تقديرات 

خرتها  على  تعتمد  م��ا  ب��ق��در  ���ص��رك��ات 
ال�صناعة  وواقع  جهة  من  جدا  الطويلة 
اأع��رف  وه��ي  اأخ���رى  جهة  م��ن  النفطية 
االأرق���ام  واإن  خا�صة  غ��ريه��ا،  م��ن  بذلك 
اأرقام عالية جدا،  الوزارة  اأعلنتها  التي 
ت�صميته  ميكن  ما  �صكلت  االأمر  وحقيقة 
)بالوهم االإنتاجي( حيث يعرف اجلميع 
برميل  مليون   12 ل��رق��م  ال��و���ص��ول  اأن 
اأهمها  ع��دة  ع��وام��ل  اإىل  يحتاج  يوميا 
على  قادرة  اأنابيب  �صبكة  وجود  االأمن، 
نفطية  اآب���ار  وج���ود  الكمية،  ه��ذه  نقل 
من  الهائلة  الكمية  هذه  تاأمني  باإمكانها 
التي  العقود  وان  خا�صة  اخلام،  النفط 
وق��ع��ت ق��د ت��رف��ع �صقف االإن���ت���اج خ��الل 
العامني املقبلني اإىل ثالثة ماليني برميل 
هنالك  تكون  وقد  االأح��وال،  اأح�صن  يف 
ال�صنوات  خالل  تدريجية  ارتفاع  ن�صب 
الدولية  الوكالة  تقرير  حددها  القادمة 

للطاقة بحدود %10.
باأن  توقع  التقرير  فاإن  اأخرى   من جهة 
مبا  االإنتاج  زي��ادة  يف  �صينجح  العراق 
اإيران،  يكفي لتجاوز املناف�ص التقليدي 
اإىل  اأ���ص��ار  لكنه  ع�����ام2015،  بعد  فيما 

الو�صول الإنتاج 6 ماليني برميل يوميا 
اع��رتاف  م��ع   ،2020 ع��ام  قبل  يتم  ل��ن 
النفطية  االحتياطات  ب��زي��ادة  التقرير 
نريد  ما  لكن  موؤكد،  �صيء  للعراق وهذا 
اأن نقوله اإن زيادة االحتياطيات ال يعني 
ي�صكل  لكنه  االإن��ت��اج  زي��ادة  بال�صرورة 
االإن��ت��اج  زي���ادة  ع��وام��ل  م��ن  عامال مهما 
ال�صوق  واحتياجات  تتنا�صب  بطريقة 
النفط  باأ�صعار  الت�صحية  وعدم  العاملية 

املنا�صبة على ح�صاب زيادة االإنتاج.
بتاأمني  يتمثل  الذي  االآخ��ر  املهم  العامل 
كا�صتثمارات  دوالر  مليار   150-100
اإنعا�صها  لغر�ص  النفطية  ال�صناعة  يف 
وحتقيق ارتفاع يف االإنتاج مع �صرورة 
االإ�صارة اإىل احتياجات ال�صوق العاملية 
وهل باإمكانها ا�صتيعاب هذه الكمية من 
النفط العراقي خا�صة واإننا ل�صنا البلد 
بنظر  االأخ��ذ  مع  للنفط،  املنتج  الوحيد 
للنفط  امل�صتهلكة  الدول  احل�صبان �صعي 
للبحث عن بدائل اأرخ�ص ماديا، واأنظف 
النفط  خ����راء  ت��وق��ع��ات  و���ص��ط  بيئيا 
ال�صنوات  يف  ال��رم��ي��ل  �صعر  ب��زي��ادة 

القادمة ليالم�ص 100 دوالر اأو اأكر.

ال�����ص��م��د معلم  امل����واط����ن اح���م���د ع��ب��د 
اىل  بحاجة  ال���وزارة  يقول:  ابتدائية 
م�������ص���وؤول ت��ك��ن��وق��راط م��ع��ت��م��دا على 
ادارات مهنية من اجل االرتقاء بالعمل 
اال  موازنة  للتجارة  ومتنح  التجاري، 
انها مبعرة رغم اننا نعلم ان امل�صوؤول 
يتفنن يف ا�صاعة املوازنة ورغم ذلك قد 
تقلي�ص  يعني  ماذا  واال  ال�صمت  لزمنا 
حذفها  ذل��ك  بعد  التموينية  امل��ف��ردات 

بطرق عجيبة؟!.
وي�صيف انه بعد ان قل�صت الوزارة عدد 
من املفردات واالبقاء على خم�ص فقط، 
باعطاء  منافذها  ع��ر  ال����وزارة  ت��ق��وم 
مادة واحدة لهذا ال�صهر واخرى لل�صهر 
الثاين ومادة لل�صهر االخر واخذ املبلغ 
كامال من املواطن ويف احلقيقة هو مل 

ي�صتلم مفردات كاملة ل�صهر. 
حممد عبد املطلب التميمي يقول: بدءًا 
ان الوزارة م�صكورة لتقدميها املفردات 
االآون��ة  يف  تعرت  انها  اال  التموينية 
اأدَّى ذلك  ما  املا�صي  العام  االأخ��رية من 

واإرتفاع  االأ�صواق  املواد من  �صراء  اىل 
اعطاء  لعدم  نتيجة  الغذائية  اال�صعار 
وقد  للمواطنني  التموينية  امل��ف��ردات 
على  امللقى  بالواجب  ال���وزارة  اهملت 
على  ال��ت��ج��ار  ا�صتحوذ  وب��ه��ذا  عاتقها 
املحلية وازدادت االمور �صوءا  ال�صوق 
ال��وزارة  على  امتنى  ل��ذا  املواطن  على 
ال��روت��ني  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  املثمر  العمل 
امل��ق��ي��ت وال�����ص��غ��ط ع��ل��ى وك���الء امل���واد 
منهم  االك���ر  البع�ص  ل��ك��ون  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ثياب  اج�صادهن  على  ذئ��اب��ا  ا�صبحوا 
ام�صى  وال��ت��اج��ر  تنينا  ���ص��ار  وال��ن��اق��ل 
دي��ن��ا���ص��ورا ومب��ب��ارك��ة وزاري����ة بحتة 
و�صار من امل�صتحيل على الوزارة تلبية 

املطالب للمواطنني.
يقول:  اع��الم��ي  يعمل  اح��م��د  امل��واط��ن 
طويل  زمن  من  اعدت  التي  البطاقة  ان 
لدعم املواطن مبواد غذائية تعينه على 
امور حياته ا�صبحت �صربا من احللم..
ثبوتي  كم�صتم�صك  ا�صبحت  ان��ه��ا  ب��ل 
هذا  وحتى  االرب��ع��ة  امل�صتم�صكات  م��ن 

امل�صتم�صك الغي من قبل جمل�ص الوزراء 
يف املعامالت الر�صمية اذا ماالذي بقي 
بقي  التمونية.وماالذي  البطاقة  م��ن 
مفردات  و�صلت  لقد  الفقرية؟.  للطبقة 
19مادة  اىل  احل�صار  ايام  يف  البطاقة 
من �صمنها الكماليات اما االن فا�صبحت 
مادة او اثنتني �صهريا وهذه من املفارقة 
املبكية حقا!�صوء يف التوزيع تعر يف 
للوكاالت  خمالفات  وانعدامها  النوعية 
هذا  مفقودة  م��واد  حت�صى  وال  تعد  ال 
خفي  وما  التموينية  البطاقة  حال  هو 

كان اعظم!. 
بانها  ال��ت��ج��ارة  وزارة  علنت  ذل��ك  اىل 
جديدة  خطة  املقبل  العام  خالل  �صتنفذ 
التموينية  البطاقة  م��ف��ردات  ل��ت��وزي��ع 
امل��واط��ن  دخ���ل  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  تعتمد 

العراقي.
وق���ال وك��ي��ل ال����وزارة ول��ي��د احل��ل��و يف 
�صتتبع  ال���وزارة  اإن  �صحفي:  ت�صريح 
خطة جديدة يف توزيع مفردات البطاقة 
العام  ب��داي��ة  يف  �صتنطلق  التموينية 

املقبل تعتمد على امل�صتوى االقت�صادي 
للفرد العراقي.

واأ�صاف احللو اأن الوزارة �صتعتمد يف 
�صجالتها ب�صاأن توزيع مفردات البطاقة 
واإح�صائيات  بيانات  على  التموينية 
الفقرية. باملناطق  يتعلق  فيما  دقيقة 
يف  العراقية  التجارة  وزارة  واأعلنت 
�صاملة  درا���ص��ة  اإع���داد  ع��ن  �صابق  وق��ت 
يف  الفقرية  للمناطق  اأول��وي��ة  لو�صع 
مو�صحة  التموينية،  احل�صة  ت��وزي��ع 
التي  هي  املالية  التخ�صي�صات  قلة  اأن 
تقف وراء تعر ت�صليم مفردات البطاقة 
التجارة  وزارة  التموينية.وتاأخرت 
التموينية  البطاقة  مفردات  ت�صليم  يف 
املحافظات  اغ��ل��ب  يف  ال�صنة  ه��ذه  يف 

الأ�صباب ت�صفها ب�"الفنية".
ويف نهاية تلك احلقائق البد من القول 
كموازنة  متنح  ال��دوالرات  مليارات  ان 
ال��ت��ج��ارة وم��ل��ي��ارات ت�صرف  ل����وزارة 
ت�صرف  ومليارات  ت�صغيلية  كموازنة 
كنا  ولكن  للم�صوؤولني  ام��ر(  )ت�صهيل 
ال�صابق  النظام  �صقوط  بعد  ناأمل خريا 
احل��ي��وان��ات وتفرد  اذاق��ن��ا علف  ال���ذي 

لذاته.
و ان الوزارة بعد ان قل�صت اربع ع�صرة 
خم�صا  ا�صبحت  معتمدة  كانت  م��ادة 
اال���ص��ا���ص��ي��ة وه���ن ال��ط��ح��ني غ��ري قابل 
لل�صواء ب�صبب رداءة النوعية واملن�صاأ.

اما ال�صاي الزال راب�صا على املواينء 
وتخلى التاجر عنه بعد ان ات�صح كذبه 
اخل�صب  ن�صارة  انه  تبني  حيث  وغ�صه 
وتطعيمه  ���ص��وداء  مب���واد  م�صبوغة 
ب��ن��وع��ي��ة ���ص��اي اي����راين وك��ت��ب عليه 
�صت  بتوريده  وا�صتمر  �صيالن  �صاي 
�صنوات ومباليني الدوالرات، اأما الرز 
العوائل  اغلب  متتنع  الذي  الفيتنامي 
ا�صباب  ول��ع��دة  طبخه  م��ن  ال��ع��راق��ي��ة 
م�صاب  ان���ه  ج���دا  ك��ب��ري  اح��ت��م��ال  منها 
الدولة  ونحن  النووية  باال�صعاعات 
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ن�����ص��ت��ورد ه���ذه امل���ادة 
توزع   ال  ال�صكر  وم��ادة  تطبخ  ال  التي 
املبالغ  ت�صتح�صل  وال����وزارة  اط��الق��ا 
من املواطنني اجباريا واملادة االخرية 
حيث  علمية  ب��ال  ت���وزع  ال��زي��ت  م���ادة 
الكرخ مل ي�صتلموا علبة واحدة  اهايل 
الر�صافة  اه���ايل  يف  احل���ال  ه��ي  ك��م��ا 
املواد  تنتهي  هنا  اىل  ال�صكر  با�صتالم 

التي يتبجح بها امل�صوؤولون!!
هذا  ي�صتمر  متى  اىل  االه��م  وال�صوؤال 
التموينية  املفردات  توزيع  يف  التلكوؤ 
املالية  التخ�صي�صات  من  الرغم  على 
للدولة،  ال��ع��ام��ة  امل��وازن��ة  �صم  امل��ق��رة 
امل�صتهلك  اىل  الت�صل  امل��ف��ردات  ان  اال 
منا�صىء  ذات  وبنوعيات  كامل  ب�صكل 

رديئة!.

مستهلكون يؤكدون احتضار مفردات البطاقة العراق والصناعة النفطية
التموينية والوزارة تكثر بالوعود من دون جدوى
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ترجمة/ سيف فاضل
ال�صني:  يف  حكوميون  م�صوؤولون  قال 
طموح  من  تزيد  ال�صينية  احلكومة  اإن 
الكثري  امل��زارع��ني على زراع���ة واإن��ت��اج 
القادمة  االأ�صهر  يف  اخل�����ص��راوات  م��ن 
الرئي�ص يف  العن�صر  ذلك ملعاجلة  ياأتي 
امل��واد  �صهدته  ال��ت��ي  االأخ���ري  االرت��ف��اع 
اأن هذا االلتزام  اأ�صعارها،  الغذائية يف 
اجل��دي��د ه��و ج���زء م��ن ح��م��ل��ة وا���ص��ع��ة 
من  ال�صينية  احلكومة  تطلقها  النطاق 
وقد  الغذائية  االإم�����دادات  زي���ادة  اج��ل 
ك��ب��ري يف  ه���ذه اجل��ه��ود ب�صكل  ك��ث��ف��ت 
ب��داأت  اأن  منذ  االأخ��ريي��ن  االأ���ص��ب��وع��ني 
املفاجئ  ب��االرت��ف��اع  ال���زراع���ة  اأ���ص��ع��ار 

وب�صكل حاد.
"هان  ال�صيني  ال��زراع��ة  وزي���ر  وق���ال 
يف  ن�����ص��رت  ت�����ص��ري��ح��ات  يف  ت�صانغ" 
موقع وزارته االلكرتوين: اإن احلكومة 
اخل�صر  امل�����ص��اح��ات  ل���زي���ادة  ت��خ��ط��ط 
بن�صبة  النباتي  واالإن��ت��اج   %  7 بن�صبة 
من  اأك��ر  ذل��ك  م��ن  الغاية  اإن   ..  %  7.5
 %  1،8 وال��ب��ال��غ  ال��ن��م��و  م��ع��دل  �صعف 
 2009 ع��ام  يف  اخل�صر  امل�صاحات  يف 
و�صتكون الزيادة 3،3 % عن عام 2008 
م�صت�صار  اأعطاها  التي  للبيانات  وفقا 
ا�صت�صارات احلبوب الزراعية ال�صينية 

املحدودة.
اجل��دي��د  االإج�����راء  ه���ذا  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
اأ�صعار  يف  احلا�صلة  الزيادة  ي�صتهدف 
هذا  االإن��ت��اج  وت�صاعف  اخل�����ص��راوات 
ال��ع��ام م��ث��ل ال��ث��وم وال��زجن��ب��ي��ل بينما 
بن�صبة  احلبوب  زي��ادة  عن  اأي�صًا  اأعلن 
ارتفاع  �صهد  امل��ث��ال  �صبيل  فعلى  اأق���ل، 
من  اأي  ن�صبيا  متوا�صعا  ارتفاعا  الذرة 
" هان  ت�صريحات  وان   %60 اإىل   %30

اأ�صافت وابال من التدابري  " قد  ت�صانغ 
زي��ادة  ل��دح��ر  احلكومة  اتخذتها  ال��ت��ي 
دينغ  "جيانغ  اأ���ص��ار  وق��د  االأ���ص��ع��ار.. 
رئي�ص  نائب  موقع  ي�صغل  ت�صي" وهو 
علينا  ال�صينية:  امل�صارف  تنظيم  جلنة 
مع  ال��زراع��ي��ة  املنتجات  تلك  ن��دع��م  اأن 
وجود فجوة كبرية يف املوؤن والتغذية 
والقدرة  املنتجات  هذه  اإنتاج  وزي��ادة 
زي���ادة  اج���ل  م��ن  وذل���ك  التجهيز  ع��ل��ى 

االأ�صواق.
اأ�صعار  بع�ص  ت��راج��ع��ت  فقد  ذل��ك  اإىل 
ال���غ���ذائ���ي���ة يف االأ���ص��ب��وع��ي��ني  امل������واد 
املا�صيني بعد موجة من ت�صديد التدابري 
احلكومة  �صاعد  ق��د  التطور  ه��ذا  وان 
خف�صت  وق��د  مبكر  بانت�صار  الإعالنها 
واالإ���ص��الح  للتنمية  الوطنية  اللجنة 
االأ�صعار مبا فيها القطن واملطاط وزيت 
اإىل  باالإ�صافة  وال�صكر  ال�صويا  ف��ول 

االنخفا�ص  اأ�صباب  وت��ع��ود  النحا�ص، 
اإ�صدار  اإىل  االآجلة  العقود  يف  ال�صريع 
ال��دول��ة على  ق��ب��ل جمل�ص  م��ن  اإ���ص��ع��ار 
العي�ص  �صبل  حلماية  االأ�صعار  ا�صتقرار 
االأ���ص��ا���ص��ي��ة وم���ن االأ���ص��ب��اب االأخ����رى 
ال�صلع  اأ�صعار  يف  احل��اد  ال��رتاج��ع  هو 
الوطنية  اللجنة  عن  ذلك  ياأتي  العاملية 
للتنمية نقال عن انخفا�ص اأ�صعار الزنك 
العاملي وفول ال�صويا والذرة واملطاط، 

اللجنة  ب��ي��ن��ت  ف��ق��د  ذل���ك  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
انخفا�ص اأ�صعار القطن بن�صبة 24% من 
الثاين،  ت�صرين  يف  م�صتوياتها  اأعلى 
هذا  تقريبا  القطن  اأ�صعار  وت�صاعفت 
املحلي  والنق�ص  اجلفاف  و�صط  العام 
اأ�صعار  تفاوتت  فقد  ذلك  والعاملي، ومع 
ملجموعة  ا�صتجابة  العام  هذا  الزراعة 
م���ن ال���ع���وام���ل مب���ا يف ذل����ك ظ���روف 
عن  ف�صال  االأ���ص��ود  البحر  يف  اجلفاف 
يف  املح�صول  انخفا�ص  يف  توقعات 

الواليات املتحدة.
وقال جمل�ص الوزراء ال�صيني االأ�صبوع 
املا�صي: قد تطبق الرقابة على االأ�صعار 
اإذا لزم االأمر على املنتجات الغذائية اأال 
مقيا�صًا  تعد  االأ�صعار  على  الرقابة  اأن 

للجدل.
حملل  ماي" وهو  "ليف  الدكتور  وقال 
اإىل  تهدف  اأن  احلكومة  على  زراع���ي: 
وان  التقلب  م��ن  ب��دال  االأ���ص��ع��ار  تعديل 
ذات  ال���ع���وائ���ل  اع��ت��ب��اره��ا  ت�����ص��ع يف 
تلبية  ع���ن  ف�����ص��ال  امل��ن��خ��ف�����ص  ال���دخ���ل 
فقد  ذل���ك  اإىل  امل����زارع����ني..  م��ت��ط��ل��ب��ات 
�صوهد حم�صول احلبوب ال�صينية عن 
تراجع  بعد  خ�صو�صا  العام  ه��ذا  كثب 
بن�صبة  اخلريف  يف  احلبوب  حم�صول 
0،6% من �صنة اإىل اأخرى وبكني ت�صعى 
ال�صكان  جاهدة الإطعام عدد متزايد من 
يف ظل ارتفاع الطلب وتباطوؤ الزيادات 
فيه  يتوقع  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  الغلة  يف 
قد  ال�صينية  احل��ك��وم��ة  ان  امل��راق��ب��ون 
تواجه مهمة �صعبة الإدارة االأ�صعار يف 
االأ�صهر املقبلة يف الوقت الذي تراجعت 

فيه احتياطات البلد الزراعية.

عن/ صحيفة وول ستريت األمريكية

ترجمة/ المدى االقتصادي
العراقي  التجاري  البنك  رئي�ص  حتدث 
ال��ب��ن��ك من  خ��ط��ط  ع��ن  االزري  ح�����ص��ني 
عدد  وم�صاعفة  خارجيا  التو�صع  اج��ل 
فروعه يف العراق العام املقبل من اجل 
اال�صتفادة من الطفرة النفطية املتوقعة.

تتم  ال��ذي  البنك  اأن  االزري:  واأ���ص��اف 
اأي�صا اإىل  اإدارته من قبل الدولة يتطلع 
ال��ط��اق��ة يف  ق��ط��اع  �صفقات مت��وي��ل يف 
منظمة  يف  ع�����ص��وًا  يعد  ال���ذي  ال��ع��راق 
)اأوبك( فاأنه مي�صي قدما يف خططه من 
اأجل زيادة االإنتاج النفطي ياأتي ذلك من 
ال�صفقات مع �صركات  �صل�صلة من  خالل 

النفط واإعادة بناء اقت�صاده املنحدر.
واأكد االزري يف مقابلة اأجريت له على 
يف  وال��غ��از  النفط  ع��ن  م��وؤمت��ر  هام�ص 

اأن  الب�صرة:  يف  النفط  �صناعة  مركز 
العمل هو اختيار ونتوقع بحلول نهاية 
جميع  ف��روع��ن��ا  �صتغطي  ال��ق��ادم  ال��ع��ام 
�صيكون  اأن��ه  عن  ف�صاًل  ال��ع��راق،  اأنحاء 

لدينا ثالثة فروع خارج العراق.
ل��دي��ه )15(  ال���ذي  ال��ب��ن��ك  واأو����ص���ح ان 
فرعًا يف العراق يف الوقت الراهن فهو 
ف��روع  ت�صعة  اأو  ثمانية  لفتح  يخطط 
املقبل واحل�صول على  العام  اأخرى يف 
موطئ قدم له يف كل من بريوت ولندن 
تغذية  اج��ل  من  ا�صطنبول  اإىل  اإ�صافة 
يتطلعون  ال��ذي��ن  امل�صتثمرين  �صهية 

لال�صتثمار يف العراق.
اأن بغداد وقعت �صل�صلة من  وي�صار اإىل 
العاملية  النفط  �صركات  م��ع  ال�صفقات 
يف العام املا�صي من اجل زيادة الطاقة 

اإىل  لت�صل  اخل��ام  النفط  من  االإنتاجية 
للبلدان  االإنتاجية  الطاقة  م�صتويات 
ال�صعودية  االأخرى مثل اململكة العربية 
برميل  م��ل��ي��ون   12 اإىل  ت�صل  وال��ت��ي 
يتم  برميل  مليون  اأ�صل 2،5  من  يوميا 

اإنتاجه حاليًا.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى ف���اأن ال��ع��راق عانى 
فالعراق  الكهرباء،  من  اأي�صا  احلرمان 
قام بو�صع خطط من اأجل زيادة �صعته 
الكهربائية وياأتي  الطاقة  االإنتاجية من 
ب��ن��اء م�صانع ج��دي��دة  ط��ري��ق  ع��ن  ذل���ك 
للمحطات  ج��دي��دة  تربينات  واإ���ص��اف��ة 

القائمة يف الوقت احلايل.
خطط  لديه  ال��ع��راق  اإن  االزري:  وق��ال 
ك��ب��رية م��ن اج���ل ب��ن��اء واإع�����ادة البنية 
لتلبية  وذل��ك  النفط  لت�صدير  التحتية 

النفط  اأن���ت���اج  يف  امل��ت��وق��ع��ة  ال���زي���ادة 
اإىل  ي��ف��ت��ق��ر  )ال����ع����راق(  ان���ه  اإال  اخل����ام 
التمويل الكايف بعد �صنوات من احلرب 
العوامل  وه��ذه  والرتاجع  والعقوبات 

كلها اأدت اإىل انهيار اقت�صاده.
من  مب��ج��م��وع��ة  االأزري  اأح���ي���ط  وق����د 
ال�صركات  ميثلون  ال��ذي��ن  امل�صتثمرين 
التي فازت يف قطاع النفط العراقي مثل 
�صلمرجري  و�صركة  وي��ذرف��ورد  �صركة 

وبرتونا�ص املاليزية.
وتابع: "كما نرى يف الب�صرة اأن االأمن 
مل يوقف امل�صتثمرين من املجيء اإىل هنا 
النفط  �صركات  من  احلمالت  ب��داأت  وقد 
اأننا نرى �صركات اخلدمات تاأتي  واالآن 
جذب  اىل  �صيوؤدي  ب��دوره  وه��ذا  اأي�صا 
ال�صكنية  واملجمعات  واملطاعم  الفنادق 

واملكاتب، بل اأنها بداأت بالفعل.
البنك  اأرب���اح  ن��رى  اأننا  االأزري:  وق��ال 
ال�صافية قد ازدادت بن�صبة 25% يف املئة 
يف عام 2010، وقد بلغت االأرباح نحو 
ن�صتهدف  كنا  واأننا  دوالر  مليون   305
االأرب���اح  يف   %20 بن�صبة  ال��زي��ادة  اإىل 
ال�صافية يف عام 2010 اإال اأنني اأت�صور 
انه �صيكون اأكر من ذلك اأي بنحو %25 
وه��ذا اأم��ر جيد م��وؤك��دا على ان��ه ق��د مت 
العام يف اخلدمات امل�صرفية  البدء هذا 
امل�صرفية  واخل���دم���ات  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
االزدي���اد  اأن  نتوقع  ون��ح��ن  لل�صركات 
�صيح�صل يف االإيرادات ونخطط لزيادة 
راأ�ص املال من )427( مليون دوالر اإىل 

مليار دوالر.
عن صحيفة/ الغارديان البريطانية

ترجمة/ فريد سلمان الحبوب
انهيارًا  االيرلندية  احلكومة  واجهت 
يوم  بعد  امل��ا���ص��ي،  االأ���ص��ب��وع  و�صيكًا 
واح����د م��ن ت��وق��ي��ع��ه��ا ع��ل��ى م��ئ��ة مليار 
�صيمهد  الذي  االأمر  اإنقاذ،  كخطة  دوالر 
الطريق الإجراء انتخابات جديدة مطلع 
تهديد  خطر  من  والتقليل  املقبل  العام 
االأزم��ة  على  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  عدم 
اأ�صواقها  باتت  التي  االأوروب��ي��ة  املالية 

على حافة الهاوية. 
وحتت �صغط مواجهة االن�صقاقات على 
امل�صتوى العايل يف ائتالفه احلاكم، قال 
رئي�ص الوزراء بريان كوين: انه �صيحل 
البالد  ميزانية  مت��ري��ر  بعد  احل��ك��وم��ة 
احلا�صمة يف اأوائل عام 2011، متوجًا 
بالن�صبة  قامت  بيوم  االقت�صادية  االأزمة 
الأيرلندا بعد ان حاول حمتجون اقتحام 
املوافقة  دبلن، وبعد  الرملان يف  مبنى 
على اإجراء انتخابات جديدة، بدا كوين 
متيقنًا اأنه �صي�صبح ال�صحية ال�صيا�صية 
ال�صتة  الديون يف منطقة  االأوىل الأزمة 

ع�صر ع�صوًا لليورو.
ت���ط���ورات االأزم������ة وب��ث��ت ال���رع���ب يف 
ال�صيا�صية  وال��دوائ��ر  املالية  االأ���ص��واق 
فر�صت   حيث  ال��ي��ورو،  منطقة  داخ���ل 
على  للحفاظ  ���ص��دي��دة  تق�صف  ت��داب��ري 
متوقع  غري  انهيار  من  النقدية  الوحدة 
ق���د ي�����ص��اح��ب االن���ت���خ���اب���ات ال��ع��ام��ة، 
للحكومة  الو�صيك  االنهيار  اإن  ويبدو 
جاء  مكلفة  اإنقاذ  خطة  بعد  االيرلندية 
منذ  واردة  كانت  التي  املخاوف  ليوؤكد 
زم���ن ط��وي��ل وح��ت��ى االآن م��ن االأزم����ة 

املالية.
املثقلة  البلدان  اأن  من  حمللون  وح��ذر 
ب��ال��دي��ون ك��ال��رت��غ��ال واإ���ص��ب��ان��ي��ا التي 
يف  تخفي�صات  خالل  من  ديونها  تدفع 
تواجه  قد  ب�صعبية،  حتظى  ال  امليزانية 
ا�صتمرت  ل��و  م��ري��ح  غ��ري  خ��ي��ارًا  قريبًا 
ال��ع��ج��ز مع  ب��ال��ت��ه��اون يف ت��خ��ف��ي�����ص 
عقوبات  عر  الباهظة  الفائدة  اأ�صعار 
الناخبني  م��ن  اأو  املالية  االأ���ص��واق  م��ن 
�صعوبات  م��ن  املنزعجني  الغا�صبني 

االقت�صاد الطوال.
وق����ال دي��زم��ون��د ل��ك��م��ون، وه���و مدير 
ت��ن��ف��ي��ذي ���ص��اب��ق يف ه��ي��ئ��ة ���ص��ن��دوق 
ال��ن��ق��د ال����دويل ال���ذي يعمل ح��ال��ي��ًا يف 
بوا�صنطن:  انرتبرايز  اأمريكان  معهد 
هذه  ك��ل  م��ع  امل�صاكل  ه��ذه  "�صتحدث 
فقط  االأوىل  ك��ان��ت  واي��رل��ن��دا  ال����دول، 
"اأنهم  واأ���ص��اف:  اللعبة"،  دخلت  التي 
ج��م��ي��ع��ًا ل��دي��ه��م ���ص��ع��ر ����ص���رف ث��اب��ت 
وا�صعة،  تعديالت  تو�صع   اأن  وينبغي 
حيث  يت�صاءل النا�ص ما اإذا كانوا على 

الطريق ال�صحيح".
اأحد نواب الرملان من حزب )فانا فيل( 
بريان  ال����وزراء  رئي�ص  ي��راأ���ص��ه  ال���ذي 
كوين  م���ه���ارات  ان  اإىل  اأ����ص���ار  ك��وي��ن 
البقاء  على  �صاعدته  من  هي  ال�صيا�صية 
مدى  على  ت��راأ���ص  كرئي�ص  من�صبه  يف 
االنكما�ص  م��ن  متتالية  �صنوات  ث��الث 

خارج  بنك  اأك��ر  وانهيار  االقت�صادي، 
مو�صحًا  مهينة،  اإنقاذ  وخطة  اآي�صلندا 
االئتالف،  �صريك يف  قبل  من  اأجر  انه 
وه��و ح��زب اخل�����ص��ر، ال���ذي اأع��ل��ن انه 
واح��دة  م��رة  احلكومة  م��ن  �صين�صحب 
امل��ال��ي��ة  االإج��������راءات  م���ن  �صل�صلة  يف 

وال�صيا�صية لتاليف االأزمة.
ويف بيان له قال كوين: "هناك ظروف 
ت�صمو  الوطنية  امل�صلحة  تخدم  حتمية 
ف���وق االه��ت��م��ام��ات االأخ������رى، مب��ا يف 

لالأحزاب  ال�صيا�صية  االهتمامات  ذل��ك 
نعي�ص  االآن  ون��ح��ن  واالأ����ص���خ���ا����ص.. 

واحدًا من هذه الظروف".
ويف ذات البيان اأكد كوين اأن حكومته 
�صتقدم خطة مدتها اأربع �صنوات خلف�ص 
العجز اإىل 3 يف املئة من الناجت املحلي 
�صمن   ،2014 ع��ام  بحلول  االإج��م��ايل 
ميزانية للعام القادم تدر�ص حاليًا ليتم 
ال�صابع من كانون  الت�صويت عليها يف 
�صوف  امليزانية  ولتمرير  املقبل،  االأول 

يف  دوالر  مليار   8.2 و�صع  اإىل  يدعى 
عقبة  اأول  �صتكون  وال��ت��ي  امل��دخ��رات، 
رئي�صة تواجه احلكومة ل�صمان و�صول 
100 مليار دوالر ال تزال بحاجة ما�صة 
ان�����ص��ق��اق ح��زب  اإىل االإط���ف���اء، وج����اء 
ال��ذي  لكوين،  �صدمة  مبثابة  اخل�صر 
�صاعات  خم�ص  مل��دة  ق��ادت��ه  م��ع  اجتمع 
اأدنى  لديه  يكن  املا�صي ومل  االأحد  يوم 
ف��ك��رة اأن��ه��م ك��ان��وا على و���ص��ك ال��دع��وة 
كان  واأي���ًا  ج��دي��دة.  انتخابات  الإج���راء 

اأن  املوؤكد  �صبه  من  االآن  اأ�صبح   االأم��ر 
العام  مطلع  �صتعقد  العامة  االنتخابات 

املقبل.
نائبة  بريتون،  جوان  قالت  جانبها  من 
زع��ي��م امل��ع��ار���ص��ة حل��زب ال��ع��م��ال: "اإن 
امل�����زاج ال���ع���ام يف ال���ب���الد ي��ت��ج��ه نحو 
االن��ت��خ��اب��ات، وال�����ص��ع��ب ي��ري��د والي��ة 
وا�صحًا"،  ب��ات  االأم���ر  وه���ذا  ج��دي��دة، 
اأي�صًا  ت�صغل  التي  بريتون،  ذكرت  كما 
املالية  ال�صوؤون  با�صم  املتحدثة  من�صب 
حلزب العمال: اإن زعماء احلزب بحاجة 
ب�صاأن  التفا�صيل  م��ن  مزيد  روؤي���ة  اإىل 
وحتى  كوين،  اقرتحها  التي  امليزانية 
يتم تقدمي تلك التفا�صيل فاأن احلزب ال 

مييل اإىل التو�صية بها.
لكن زعيم حزب اخل�صر، جون غورملي 
للخطر  لن يعر�ص  انه  بيان  اأو�صح يف 
خ��ط��ة االإن���ق���اذ امل���ايل ل��ل��ب��الد م��ن خ��الل 
من  ك��ان  واإن  حتى  امل��ي��زان��ي��ة،  حت��دي 
ت��داب��ري  ات��خ��اذ  اإىل  ت��دع��و  اأن  امل��رج��ح 
احلد  يف  احلاد  االنخفا�ص  مثل  قا�صية 
االأدن������ى ل���الأج���ور ) ال���وق���ت احل��ا���ص��ر 
اأوروبا(،  اأعلى املعدالت يف  واحدًا من 
الطفل  ا�صتحقاقات  يف  وتخفي�صات 
االآباء  جلعل  البالد  )مدفوعات  العاملي 
مع االأطفال ب�صرف النظر عن م�صتوى 

دخلهم(.
الدافع  للخطاب  م�صت�صلمًا  كوين  وقال 
ان��ت��خ��اب��ات  واإج������راء  ا���ص��ت��ق��ال��ت��ه  اإىل 
جلميع  الناخبني،  م�صلحة  اإن  جديدة: 
ال��ت��اأخ��ري  ي��خ��دم��ه��ا  ل��ن  �صعبنا،  اأب���ن���اء 
الأن  املعاجلة،  بخطوات  الت�صكيك  اأو 
اخل���ط���وات ب��ات��ت ����ص���روري���ة ل��ت��اأم��ني 

ا�صتقرارنا االقت�صادي واملايل".
منذ  ال�صلطة  اعتلى  فيل(  )فيانا  ح��زب 
ي�صتلم  ان  قبل  كوين  وكان   1997 عام 
رئا�صة احلزب عام 2008 وزيرًا للمالية 
العقارية  للطفرة  بذرة  بعدها  واأ�صبح 
االي��رل��ن��دن��ي��ة ال��ت��ي ج���رى زرع���ه���ا يف 

الن�صف االأول من هذا العقد.
ما يجري علنًا يف ايرلندا يح�صل خلف 
اأخ��رى  اأوروب��ي��ة  بلدان  يف  الكوالي�ص 
تواجه �صغوطًا متزايدة ب�صبب ارتفاع 
م��ع��دالت ال��ب��ط��ال��ة ورك����ود ال��ن��م��و )م��ن 
لي�ص  واإ�صبانيا  الرتغال  اأن  املتوقع 
اأن  العام، يف حني  هذا  اأي منو  لديهما 
1 يف  اأك��ر من  ان حتقق  تاأمل  اأيرلندا 
امل��ئ��ة(، اأم���ا ال��ت��دخ��ل م��ن ق��ب��ل االحت���اد 
النقد الدويل فقد  االأوروب��ي و�صندوق 
�صدمة  مبثابة  كان  ال��ذي  متوقعًا،  كان 
الذين  اأي��رل��ن��دي  اأ���ص��ل  م��ن  للمواطنني 
اأن  احتمال  من  عميق  بقلق  ي�صعرون 
تخفي�صات  بفر�ص  �صيقوم  ال�صندوق 
حتى على اجلماهري للتقليل من الركود، 
وعلى مدى االأيام االأربعة املا�صية فريق 
يف  حت�صنوا  ال���دويل   النقد  �صندوق 
فندق فخم يف دبلن، يتبعهم امل�صورون 
البنك املركزي او اىل  انتقلوا اىل  كلما 

وزارة املالية.
عن/ نيويورك تايمز

الصين تعمل على زيادة المحاصيل لكبح جماح 
أسعار المواد الغذائية

األزمة االقتصادية تطيح بالحكومة االيرلندية

البنك التجاري العراقي يتطلع إلى توسعات في الخارج
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اقتصاديات

االخيرة

التخبط  يتجلى  العراق  االقت�صادية يف  لل�صيا�صات  متمعنة  تتبع ومراجعة  يف 
النقدية  اأم  املالية  اجلوانب  مع  �صواء  التعامل  وارتباك  الروؤيا  و�صوح  وعدم 
اعتمادًا  تعتمد  التي  االخرى،  االقت�صادية  اأم اجلوانب  االنتاجية  القطاعات  اأم 
االن�صطة  �صعف  ن��رى  حيث  ا�صتخدامها،  و�صوء  النفطية  العائدات  على  كليًا 
اخلا�ص  للقطاع  الفاعلية  وعدم  االنتاجية  القطاعات  اأداء  وتراجع  االقت�صادية 
الذي  االمر  االقت�صادي،  التنويع  جلدلية  وا�صح  �صعف  مع  اال�صتثمار  وغياب 
�صيطرة  ب�صبب  الكلي  االقت�صاد  يف  والت�صوه  االختالل  مظاهر  بروز  اىل  اأدى 
االخرى  القطاعات  اداء  و�صعف  االنتاجية  القطاعات  وتراجع  النفطي  القطاع 

كقطاعي الكهرباء واخلدمات.
كما ان الف�صل يف ال�صيا�صات الزراعية وال�صناعية جعل هذه القطاعات ترتاجع 
يف مديات م�صاهمتها يف الناجت املحلي االجمايل، االمر الذي جعل العراق بلدًا 

م�صتوردًا م�صتهلكًا.
الالفتة  ال��ظ��واه��ر  ذل��ك  اىل  وي�����ص��اف 
والت�صخم  كالبطالة  وال��ب��ارزة  للنظر 
وم�����ص��ت��وى ال��ف��ق��ر وازم�����ة ال�����ص��ك��ن، 
لت�صميم  ملحة  احل��اج��ة  جت��ع��ل  كلها 
رحم  من  تخرج  اقت�صادية  �صيا�صات 
تتعامل  وا���ص��ح��ة  اقت�صادية  فل�صفة 
م���ع م��ع��ط��ي��ات ال���واق���ع االق��ت�����ص��ادي 
تعطي  ثاقبة  وبنظرة  وحكمة  بعملية 
ال��ع��الج��ات ال��ن��اج��ع��ة يف ال��ق��ط��اع��ات 
ب�صكل  ت�صري  كلها  كافة،  االقت�صادية 
متواٍز، ذلك ان العالجات البد ان ت�صري 
حم�صوبة  اأول��وي��ات  مع  واح��دة  دفعة 
ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة كل  ت�����ص��ري  االج������زاء  الن 

مرتابط.
بعيد  اقت�صادي  برنامج  اأي  اأن  كما 
املدى ي�صتهدف حتقيق عملية االنتقال 
اأن  ينبغي  ال��ع��راق��ي،  االق��ت�����ص��اد  يف 
ي��ن��ط��ل��ق م����ن ال��ت�����ص��خ��ي�����ص ال��دق��ي��ق 
ال��ت��ي خلقت  ل��ل��ت��ح��دي��ات وال��ع��وام��ل 
االم��ر  ان  حيث  احل��ال��ي��ة،  الت�صوهات 
تنتج  اقت�صادية  فل�صفة  اعتماد  يتطلب 
اقت�صادية  ���ص��ي��ا���ص��ات  اىل  وت��ف�����ص��ي 
على  ينفذ  ح��ك��وم��ي  ب��رن��ام��ج  مب��ث��اب��ة 
اخل��راء  من  كثري  يراها  التي  املهمة  اجلوانب  وم��ن  حم��دد  زمني  �صقف  وف��ق 
والعمل  االخرى  واخلرة  االكادميية  الطروحات  خالل  من  ا�صتخل�صت  والتي 
ان تتجه االمور اىل زيادة م�صاهمة  املتوا�صل نرى  اليومي  امليداين  االعالمي 
اال�صتثمار الوطني واالأجنبي، ال�صيما وان هناك جهدًا حثيثًا من هيئة اال�صتثمار 
اقت�صاديًا ينعك�ص  الذي يحقق مردودًا  بال�صكل  لدفع عجلة اال�صتثمار  الوطنية 

على القطاعات االقت�صادية كافة.
والفل�صفة املطلوبة يفرت�ص ان تتحرك على وفق موؤ�صرات حتدد اخللل ومن ثم 
ت�صع العالجات عر �صيا�صات اقت�صادية مر�صومة وم�صممة بدقة متناهية �صعيًا 
بطبيعة  االم��ر  وه��ذا  قيا�صي،  بوقت  االقت�صادي  والنجاح  اال�صتقرار  لتحقيق 
احلال ال�صك انه مرتبط باال�صتقرار ال�صيا�صي واالأمني الذي يفتح نوافذ م�صرعة 
على جناحات من املمكن ان تكون واقع حال المتالك االقت�صاد العراقي مقومات 

وركائز هذا النجاح.
االمثل  ال�صبيل  هي  واالرجتالية  الرتقيعية  االج��راءات  تكون  ان  الميكن  ولكن 
لتحقيق التنمية املطلوبة ما مل تكن هناك �صيا�صات حم�صوبة ولعل العراق زاخر 
بالطاقات والكفاءات القادرة على ت�صميم هذه ال�صيا�صات، وهي دعوة للحكومة 
اجلديدة ان ت�صتعني بجميع الكفاءات والطاقات لر�صم برنامج حكومي ي�صتند 
واقعية  بروؤية  وال�صلبيات  االختالالت  مع  تتعامل  املعامل  وا�صحة  فل�صفة  على 
وت�صع اال�صالحات املطلوبة با�صرتاك الروؤى واالفكار املختلفة مع خلق موازنة 
تتنا�صب مع امكانات العراق االقت�صادية يف املجاالت كافة، وهذا االمر يتطلب 

جهدًا كبريًا من قبل اجلميع �صعيًا للنهو�ص االقت�صادي املطلوب.

الفلسفة المطلوبة يفترض ان 
تتحرك على وفق مؤشرات تحدد 
الخلل ومن ثم تضع العالجات عبر 
سياسات اقتصادية مرسومة 
ومصممة بدقة متناهية سعيًا 
لتحقيق االستقرار والنجاح 
االقتصادي بوقت قياسي، وهذا 
االمر بطبيعة الحال الشك انه 
مرتبط باالستقرار السياسي 
واألمني الذي يفتح نوافذ مشرعة 
على نجاحات من الممكن ان تكون 
واقع حال المتالك االقتصاد 
العراقي مقومات وركائز هذا 
النجاح.
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بغداد/ علي الكاتب 
بيع  وحم��ال  اأ���ص��واق  ان  يعرف  اجلميع 
رواده���ا  )ال���ب���االت(  امل�صتعملة  امل��الب�����ص 
فقرًا  االأك���ر  االجتماعية  ال�����ص��رائ��ح  م��ن 
لعدم  بديهيا  وهذا  العراقي،  املجتمع  يف 
حم��دودي  و�صريحة  ال��ف��ق��راء  ا�صتطاعة 
ال��ك��ب��رية يف  ال�صرائح  م��ن  ال��دخ��ل وه��ي 
من  ع��ائ��الت��ه��ا  تتمكن  ال  ال��ت��ي  جمتمعنا 
الأبنائها جميعهم  املالب�ص اجلديدة  �صراء 
ويف جميع االأوقات من دون اللجوء اىل 
املحال  من  و�صرائها  امل�صتعملة  املالب�ص 
يف  منت�صرة  اأ�صبحت  التي  واالأ���ص��واق 
العراقية  العا�صمة  يف  امل��ن��اط��ق  ع��م��وم 
الغريب  اأن  اإال  االأخ����رى،  وامل��ح��اف��ظ��ات 
ال��وق��ت هو  يف االأم���ر واجل��دي��د يف ذات 
كونهم  على  ي�صنفون  ممن  البع�ص  قيام 
احلال  مي�صورة  او  الغنية  العائالت  من 
الباالت  مالب�ص  بيع  حمال  من  بالت�صوق 
ملبو�صات  م��ن  ي��ح��ت��اج��ون��ه  م��ا  و����ص���راء 
متعددة ملختلف اأفراد االأ�صرة ومزاحمتهم 
ل��ل��ف��ق��راء وك�����ص��ر خ��ل��وت��ه��م ل��ه��ذه امل��ح��ال 
واالأ������ص�����واق ال���ت���ي ك���ان���ت يف ال�����ص��اب��ق 

حم�صوبة لهم ح�صرا.
م��ي�����ص��اء ج��ب��ار ام�����راأة م��ي�����ص��ورة احل��ال 
ومالب�صها  هيئتها  م��ن  وا���ص��ح  ه��و  كما 
ت�صعها  التي  واحل��ل��ي  واالإك�����ص�����ص��وارات 
قالت: لي�ص الفقراء وحدهم من ي�صرتون 
�صريحة  ب��ل نحن  ال��ب��االت،  اأ���ص��واق  م��ن 
االأغ��ن��ي��اء ن�����ص��اط��ره��م ف��ي��ه��ا ب��رغ��م انني 
م��ي�����ص��ورة احل����ال ويل اأق���رب���اء واأخ����وة 

يقيمون يف اخلارج وير�صلون يل الكثري 
م���ن امل��الب�����ص اجل���دي���دة وال���ت���ي حتمل 
ماركات جتارية عاملية معروفة وباإمكاين 

�صراء ما اأريد وقت ما اأ�صاء.
املالب�ص  ا���ص��رتي  ان��ن��ي  اال  واأ���ص��اف��ت: 
واالأح����ذي����ة امل�����ص��ت��ع��م��ل��ة م���ن االأ����ص���واق 
التي  اجلديدة  بغداد  �صوق  يف  ال�صعبية 
املتوفرة  غري  املوديالت  بع�ص  فيها  اأج��د 
املناطق  يف  واالأنيقة  الراقية  املحال  يف 
الغنية املعروفة يف منطقة زيونة و�صارع 
اأف�صل  والتي  فل�صطني،  و�صارع  الربيعي 
اقتناءها وارتداءها وهي ال تقل يف املنظر 
واجلودة عن املالب�ص واالأحذية اجلديدة، 
وان  االأح��ي��ان،  بع�ص  يف  تفوقها  ق��د  ب��ل 
بع�صها يجذبني كثريًا وغري موجود يف 
تعر�ص  التي  واملحال  االأخ��رى  االأ�صواق 

وتبيع املالب�ص واالأحذية اجلديدة.
�صركة  يف  معماري  مهند�ص  الرفيعي  زيد 
حمورابي قال: ان العراق برغم كونه من 
اأغنى البلدان النفطية يف العامل اال انه مر 
بفرتات ع�صيبة من احل�صار والعقوبات 
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي ف��ر���ص��ت ع��ل��ى �صعبه 
املا�صي  القرن  من  الت�صعينات  حقبة  يف 
للنظام  اخل��اط��ئ��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  ب�����ص��ب��ب 
املباد،مما جعل العائالت العراقية والفرد 
العراقي يعتاد على اأجواء التق�صف واحلد 
م��ن ال��ب��ذخ يف امل�����ص��رتي��ات واالق��ت�����ص��ار 
ع��ل��ى م��ا ي��ح��ت��اج��ه ف��ق��ط وت���رك االأ���ص��ي��اء 
االإ�صافية،وهنا  الكمالية  واال�صتخدامات 
واح��د  اآن  يف  والتطبع  الطبع  يجمع  ق��د 

العادي  امل��واط��ن  يجعل  ما  بذاته  ووق��ت 
برغم ارتفاع قدرته ال�صرائية يف�صل �صراء 
يف  واالقت�صاد  الثمن  الرخي�صة  املالب�ص 
ملا  نظرًا  متدنية   درج��ات  اىل  اال�صتهالك 

اعتاد عليه يف وقت �صابق.
اعتماد  على  النا�ص  اجتماع  ان  واأ�صاف: 
اختالف  ب��رغ��م  الت�صوق  يف  واح���د  نهج 
وا�صحة  موؤ�صرات  يعطي  املالية  قدراتهم 
للحمة الوطنية بني مكونات ذلك املجتمع 
الواحد  الرغيف  م�صاركة  يف  ورغبتهم 
هذه  ب��ني  التمييز  وع���دم  ذات���ه  وامللب�ص 
يف  وجدته  ما  وه��ذا  وغريها،  ال�صريحة 
حكوماتها  تنحى  التي  املجتمعات  بع�ص 
االإنتاجية  ال��ق��وى  يف  ا�صرتاكيا  منحى 
التي  املجتمعات  واالقت�صادية،بخالف 
ت��ن��ت��ه��ج ح��ك��وم��ات��ه��ا ال��ن��ه��ج ال��راأ���ص��م��ايل 
التمايز االقت�صادي  ال�صوق يف  واقت�صاد 
الطبقة  ب��ني  االجتماعية  ال�����ص��رائ��ح  ب��ني 
االأكر غنى والطبقة الفقرية التي تعي�ص 

فقرًا مدقعًا.
رعد وليد 28 عاما قال: ان اأ�صواق وحمال 
ل�صريحة  خا�صة  وعرفناها  وجدت  البالة 
ال��ف��ق��راء وحم����دودي ال��دخ��ل ف��ال داِع ان 
خلوة  مقتحمني  فيها  االأغ��ن��ي��اء  يتواجد 
ق���ادرون على �صراء  ان��ه��م  ال��ف��ق��راء ط��امل��ا 
املالب�ص اجلديدة يف اي وقت كان،خا�صة 
للمواطن  االأخ��ري  املالذ  االأ�صواق  هذه  ان 
باحثني  االأ�صعار  غالء  من  هربا  الب�صيط 
الرخي�ص من  �صراء  فيها عن �صالتهم يف 

املالب�ص بابخ�ص االأثمان.
ان  قال:  اأوالد  الأربعة  اأب   45 ناظم  اأمري 
اخل��ي��ار  تبقى  ه��ي  امل�صتعملة  امل��الب�����ص 
وال�صرائح  للفقراء  واملنا�صب  االأف�صل 
مزاحمة  ب��رغ��م  املتو�صطة  االجتماعية 
عادة  اأ�صبحت  النها  فيها،  لهم  االأغنياء 
اأم����ام �صيل ال��غ��الء  ل��ه��م وط���وق ال��ن��ج��اة 
والتي  املحلية  اأ�صواقنا  يف  امل�صت�صري 
االأكر  املعاناة  الوقت احلا�صر  متثل يف 
وط����اأة ع��ل��ى ال��ع��ائ��الت ال��ع��راق��ي��ة،وه��ي 
لطاملا   اأبنائنا  اإقناع  وباإمكاننا  لنا  مقنعة 
اجل��اف  الغ�صيل  حم���ال  اىل  ب��ه��ا  ن��ذه��ب 
وكيها  اجل��اف  الغ�صل  بطريقة  لغ�صلها 
او  ج��دي��دة  لت�صبح  بالبخار  وتعقيمها 
وال��ت��ي  اجل���دي���دة  مثيالتها  م��ن  اأف�����ص��ل 
تغلف بعد ذلك باأكيا�ص النايلون اللماعة 
لتبدو براقة وجذابة للناظرين طاملا انها 
اأف�صل  جتعلها  اأجنبية  م��ارك��ات  حتمل 
ذات  التجارية  املالب�ص  تلك  م��ن  ك��ث��ريًا 
ال�صينية  املنا�صئ  الطابع وامل�صمون من 

وغريها.

أسواق المالبس المستعملة.. بين ذوي 
الدخول العالية والمحدودة


