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بغداد/ علي الكاتب

العقبات  تزايد  من  م�ستثمرون  ي�سكو 
الإدارية وامل�سرفية وال�سريبية التي يف 
طريقهم، ما يعيق تقدم عملهم وتوا�سل 
جمال  يف  الدولة  مع  عمل  اإتفاقات  عقد 

ال�ستثمار لعموم القطاعات.
واك����د ع���دد م���ن امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ان��ه��ا يف 
والبيئة  الر�سية  بغياب  تتعلق  الغالب 
العمل  لتن�سيط  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
تقدمي  ي��ت��ط��ل��ب  ال�����ذي  ال����س���ت���ث���م���اري 
العمل  ينا�سب  الت�سهيالت احلقيقية مبا 
اىل  ال��ل��ج��وء  دون  م��ن  تنفيذه  وخ��ط��ط 
مراجعة الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية 
ت�ستنزف  م��ع��ق��دة  روت��ي��ن��ي��ة  عملية  يف 
وحتبط  وامل�ستثمرين  امل��ق��اول��ن  جهد 

معنويات الراغبن يف ال�ستثمار.
مدير �سركة العتبة للمقاولت الهند�سية 
ح�سن ال�سدي قال: من ميعن النظر يف 
يجد  ال�ستثمار  ق��ان��ون  وب��ن��ود  ف��ق��رات 
هناك مالحظات وماآخذ عدة يف القانون 

املذكور تتطلب اعادة النظر فيها، خا�سة 
الرا���س��ي  ومت��ل��ي��ك  ت��وف��ر  ق�سية  يف 
يجب  وه��ن��ا  ال�سريبية،  والت�سهيالت 
العقبات  معاجلة  �سرورة  على  التاأكيد 
والروتن  امل�ست�سري  والف�ساد  الداري��ة 
وغياب الروؤية املنهجية يف عموم دوائر 

الدولة.
احمد نزار اخلبر القت�سادي ملجموعة 
املحدودة  التجارية  للوكالت  ال��زم��ردة 
تقف  وتعقيدات  عقبات  ه��ن��اك  ان  ق��ال 
وجناح  توا�سل  بوجه  حقيقيًا  ح��ائ��اًل 
تعود  �سك  بال  وه��ي  امل�ستثمرين،  عمل 
يف  ال�ستثمار  حداثة  منها  ا�سباب  اىل 
العراق، وبطء التحّرك يف جمال تثقيف 
لها  دوائ��ر  يف  العاملن  عموم  وار���س��اد 
وادراك  فهم  عدم  مع  بامل�ستثمر،  عالقة 
لدى  حتى  ال�ستثمارية  العملية  اأهمية 
بنود  بو�سع  كبار  حكومين  م�سوؤولن 
على هروب  ت�ساعد  تعجيزية  وتفا�سيل 

امل�ستثمرين.
عامل  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  ان  وا�ساف 

مهم اي�سًا لن العراق الن ل يزال يعاين 
املف�سل بن  ه��ذا  ت��ده��ورًا وا���س��ح��ًا يف 
البيئة  ان  نن�سى  ل  كما  احلن واحل��ن، 
كقانون وا�سح وتطبيقات  ال�ستثمارية 
مب�ستوى  لي�ست  لت���زال  �سفافة  عملية 
الطموح، بل تكاد تكون هي املعرقل الول 
يف ن�ساط وعمل امل�ستثمرين،ونحن يف 
اكرث  تذليل  اىل  �سعينا  ال�ستثمار  هيئة 
ب�سالحياتنا  يتعلق  م��ا  يف  ال��ع��ق��ب��ات 
مع  ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي  ال��ع��م��ل  دف����ة  لدراة 
بكتب  ال��ت��زوي��د  خ��الل  م��ن  امل�ستثمرين 
العالقة  ذات  الدوائر  لغلب  الت�سهيالت 
لهم  ال�سولية  املوافقات  وا�ستح�سال 
يف جمال املعامالت امل�سرفية وحماولة 
املطلوبة  الم���ن���ي���ة  احل���م���اي���ة  ت���وف���ر 
ات�سالهم  تامن  ع��ن  مل�ساريعهم،ف�سال 
الكبار  امل�����س��وؤول��ن  ب��ال�����س��ادة  امل��ب��ا���س��ر 
ال��دول��ة  ودوائ������ر  وزارات  ج��م��ي��ع  يف 
وموؤ�س�ساتها لتذليل العقبات واملعوقات 
التي حتول من دون اجناز اعمالهم على 

وفق ما يخططون له. 

وتابع: انه بالرغم من ذلك كله فان الفرتة 
جمموعة  بعقد  ال��ب��دء  �سهدت  الخ���رة 
اإتفاقيات وعقود ا�ستثمارية يف جمالت 
متعددة منها يف قطاع ال�سحة وال�سكان 
وال�سياحة والريا�سة وغرها، ومببالغ 
وعرب  حملين  م�ستثمرين  م��ع  ك��ب��رة 
واجانب، ومع �سركات عاملية عمالقة جتد 
�سي�سجع  وجودها  ان  الإ�ستثمار  هيئة 
ال�سركات على  رجال العمال وا�سحاب 
اجل  من  والتناف�س  العراق  اىل  القدوم 

احل�سول على فر�سة عمل.
امل�ستثمرين وال�سركات  وا�سار اىل ان 
موا�سلة  يف  ي��اأم��ل��ون  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
ق�سية  و����س���ع  اجل����دي����دة  احل���ك���وم���ة 
وروؤو�س  ال�سركات  وك�سب  ال�ستثمار 
اأع���م���ال���ه���ا من  م��ق��دم��ة  الأم��������وال يف 
لتذليل  املنظم  العلمي  ال�سعي  اج��ل 
ال����درب حلراك  ال�����س��ع��وب��ات ومت��ه��ي��د 
مب�ساركة  امني  موؤ�س�ساتي  حكومي 
الطاقات  لت�سجيع  الدبلوما�سي  العمل 
العراق  اىل  العمل  جللب  ال�ستثمارية 

وفق م�ساركات حم�سوبة ومدرو�سة. 
املعنية  احلكومية  اجل��ه��ات  على  كما 
جاهدة  تعمل  اأن  ال�ستثماري  بال�ساأن 
امام  عائقًا  تقف  التي  العقبات  لتذليل 
وامل�ستثمرين  ال�ستثمارية  ال�سركات 
تخ�سي�س  م�سكلة  ومنها  العراق،  يف 
خا�سة  ال�ستثمار،  مل�ساريع  الأرا�سي 
الأرا���س��ي  ا�ستح�سال  م��و���س��وع  يف 
وذلك  امل�ساريع،  تلك  عليها  تقام  التي 
امل�ساريع  ننمي  اأن  اأردن����ا  اإذا  لن��ن��ا 
علينا  يجب  بها  وننه�س  ال�ستثمارية 
اأن نهيئ الأر�سية املطلوبة ل�ستقطاب 
امل�ستثمرين الأجانب واملحلين ل�سيما 
العراق، وهذا  املوجودين منهم خارج 
الم���ر م��ره��ون ب��ع��دد م��ن الج����راءات 
من  يتم  ال��ت��ي  امل��وؤمت��رات  عقد  ومنها 
ال�سركات  ت��ل��ك  ا���س��ت��ق��ط��اب  خ��الل��ه��ا 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة مل�����س��اري��ع يف ع���دد من 
ومنها  العراق  يف  احليوية  القطاعات 
وال�سياحي  وال�����س��ن��اع��ي  ال���زراع���ي 

واخلدمي وغرها.

مستثمرون: معوقات إدارية وضريبية ومصرفية تعوق 
المستثمرين عن تنفيذ المشاريع 

ان  ق��ال  الب��راه��ي��م��ي  �سفاء  ال��دك��ت��ور 
التجارية  والعالمات  الن��واع  ع�سرات 
من املعلبات ومنتجات الغذية اجلاهزة 
عموم  يف  والر�سفة  ال���س��واق  تغزو 
املناطق التجارية وال�سكنية،وغالبيتها 
مما  الب�سري  لال�ستهالك  �ساحلة  غر 
يعد موؤ�سرا على �سعف الثقافة ال�سحية 
وال�ستهالكية لدى املواطن او امل�ستهلك 
تلك  مثل  ا�ستعمال  ب�سالحية  العراقي 
ال�سحة  ع��ل��ى  وخ��ط��ورت��ه��ا  امل��ن��ت��ج��ات 
تلك  تالقيه  ما  مع  ت��زداد  العامة،والتي 
املعلبات واملنتوجات الغذائية الخرى 
م��ن الق���ب���ال ال��ك��ب��ر خ��ا���س��ة م��ن قبل 
هذه  يق�سدون  الذين  الدخل  حمدودي 
املنتوجات  هذه  من  للتب�سع  ال�سواق 
نظرا ً لرخ�س ثمنها اذ ليتجاوز �سعر 
الدجاج  ال��ب��ق��ري وحل���م  ال��ل��ح��م  ع��ل��ب��ة 
1500 دينار، اىل جانب بقاء تلك املواد 
الغذائية معرو�سة حتت ا�سعة ال�سم�س 
للتلف  يعر�سها  مما  طويلة  ول�ساعات 

ال�سريع. 
وا�ساف يف ظل غياب الرقابة على هذه 
لال�ستهالك  امل��ع��دة  واملعلبات  الغ��ذي��ة 
ال�سوق  يف  تداولها  يتم  التي  الب�سري 
املواطنن  الف  ���س��ح��ة  ف���ان  امل��ح��ل��ي 
معر�سة  ال��دخ��ل  حم����دودي  وخ��ا���س��ة 
على  ال��رق��اب��ة  ف��ان و���س��ع  ل��ذا  للخطر، 
اعادة  اىل  بحاجة  ال��ب��الد  يف  الغ��ذي��ة 
النا�س  ب�سحة  املبا�سر  مل�سا�سه  نظر 

الرقابة  �سعف  ان  ك��م��ا  و���س��الم��ت��ه��م، 
اأ�سهم  ال���س��واق  تلك  يف  الغ��ذي��ة  على 
املعلبات  بيع  ازدهار ورواج  كثرًا يف 
وجود  ان  حيث  اجل��اه��زة،  والغ��ذي��ة 
�سيء  الغ��ذي��ة  مبراقبة  خمت�سة  جهة 
الرقابة  مهم لن املطلوب حاليا ت�سديد 
هذا  م��ع  تتعامل  ال��ت��ي  ال���س��واق  على 
العقوبات  النوع من الغذية، وتكثيف 
اجلنابر  بع�س  ان  امل��خ��ال��ف��ن،اذ  على 
اغذية  تعر�س  ال�سغرة  وال���س��واق 
امل�����س��در ليعرف  وم��ع��ل��ب��ات جم��ه��ول��ة 
يف  امل�ستخدمة  اللحوم  نوع  امل�ستهلك 

داخلها.
 وتابع ان تاأهيل املالكات الب�سرية من 
مفت�سي الغذية وغرهم ليكونوا على 
امل�ستجدات  بكل  ومتجدد  دائ��م  اط��الع 
يف  الغ��ذي��ة  �سناعة  على  تدخل  التي 
�سوق  املحلية  ال�سوق  ان  حيث  العامل، 
ب��ال��درج��ة الوىل  ل��الغ��ذي��ة  م�����س��ت��ورد 
التي  الأن����واع اجل��دي��دة  اآلف  وه��ن��اك 
تدخل عليه كل يوم وهي انواع مل تكن 
لت�ساع  نتيجة  وذل��ك  قبل  من  معروفة 
مئات  امام  وانفتاحها  املحلية  ال�سوق 
امل�ستوردة خالل  ال�سلع والب�سائع  من 

ال�سنوات القليلة املا�سية. 
م�سوؤول  ال�����س��رويف  حم��م��د  ق���ال  فيما 
حماية  جمعية  يف  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات 
منظمات  اح���دى  ال��ع��راق��ي  امل�ستهلك 
املجتمع املدين ان وجود اكرث من جهة 

ر�سمية وغر ر�سمية معنية بال�سراف 
غاية  يف  ام��ر  ومراقبتها  الغذية  على 
الهمية ليكون بامكان املواطن اللجوء 
اليها عند مالحظته وجود �سلع ومواد 
ف��ا���س��دة يف  ال�����س��الح��ي��ة او  م��ن��ت��ه��ي��ة 
ال����س���واق امل��ح��ل��ي��ة،والب��الغ ع��ن تلك 
وال�سحية  الرقابية  للجهات  احل��الت 
ا�سافة  ال��غ��ذاء،  �سالمة  عن  امل�سوؤولة 
تقوم  التي  التفتي�س  ف��رق  وج��ود  اىل 
بحمالت  ال�سواق،والقيام  يف  بعملها 
ومفاجئ  يومي  �سبه  ب�سكل  تفتي�سية 
وت�سديد  امل��واط��ن��ن  ل�سحة  ���س��م��ان��ا 
يف  ون�سرها  املخالفن  على  العقوبات 

و�سائل العالم املختلفة. 
وا���س��اف ان ه��ذه الج�����راءات لت��زال 
التفتي�س  ف���رق  ن���رى  ن��ع��د  ومل  غ��ائ��ب��ة 
ال���س��واق واملناطق  وال��رق��اب��ة جت��وب 
ومتار�س  الي����ام  ه���ذه  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
املق�سرين  وحما�سبة  الرقابي  عملها 
وامل����خ����ال����ف����ن،ويف ذل�����ك م���وؤ����س���رات 
يف  ال��ع��م��ل  ع��ن  وتقاع�سها  ل��رتاج��ع��ه��ا 
متابعة ال�سواق التي تغزوها املعلبات 
والغذية اجلاهزة وغالبيتها من ال�سلع 
ف�سال  ال�سالحية،  املنتهية  والب�سائع 
عن ان بع�س التجار يقومون بعدد من 
حيث  والتجارية،  ال�سحية  املخالفات 
يتم تغير تاريخ ال�سالحية والتالعب 

به واعادة بيعها للم�ستهلكن. 
 وا�سار اىل ان عدم الك�سف عن هوؤلء 

اىل  واح��ال��ت��ه��م  و�سبطهم  امل��خ��ال��ف��ن 
الرادعة  الج�����راءات  لت��خ��اذ  الق�ساء 
العقوبة  يف  ت��ت��م��ث��ل  وال���ت���ي  ب��ح��ق��ه��م 
اجهزة  فيه  تلعب  دور  وال�سجن،وهو 
الرقابة دورا مهما كونه يتعلق ب�سحة 
دللت  يحمل  وح��ي��ات��ه،مم��ا  الن�����س��ان 
ع��ل��ى اه��م��ي��ة وج����ود ت��ك��ات��ف م��ن قبل 
يف  والتن�سيق  للتعاون  اجلهات  جميع 
امل�ستهلك  �سحة  على  للحفاظ  بينها  ما 
العراقي،وان يكون العقاب �سديدا على 
ال�سحية  والقواعد  لل�سروط  املخالفن 
عن  الغ��ذي��ة،ف�����س��ال  ب�سالمة  املتعلقة 
التي  امل��خ��ت��رات والج���ه���زة  ت��وف��ر 
من  الغ���ذي���ة  يف  ع��ي��وب  اأي  ت��ك�����س��ف 
امل��ك��ون��ات  او  امل���وا����س���ف���ات  ن��اح��ي��ة 
ال�سناعية،خا�سة ان بع�س بلدان العامل 
تقوم باحلجز على ب�سائع الغذية على 
�سالحيتها  م��ن  ت��ت��اأك��د  ح��ت��ى  احل����دود 
لال�ستخدام الب�سري،وتاأخذ تعهدا على 
امل�ستورد باأن املواد مطابقة للموا�سفات 
وجود  لال�ستعمال،واهمية  و�ساحلة 
اج��ه��زة رق��اب��ي��ة م��وح��دة ت��ق��وم مبهام 
الرقابة على الغذية، ل�س�يما وان هناك 
وال�سلع  والب�سائع  الغذية  من  نوعن 
املختلفة ال�سارة ب�سحة املواطن وهي 
حقيقة ا�سارت اليها الكثر من التقارير 
لتلك  املخت�سة  اجل��ه��ات  م��ن  ال�����س��ادرة 
الونة  يف  ال��ب��الد  دخ��ل��ت  ال��ت��ي  ال�سلع 
الخ����رة وال��ت��ي ت��ك��ون غ��ال��ب��ا مهجنة 
اأوحت����ت����وي ع��ل��ى ال��ك��ث��ر م���ن امل����واد 

امل�سرطنة. 
وقال ال�سرويف ان من جملة العدادات 
بالجراء  للقيام  توفرها  املهم  من  التي 
يف  النجاح  وحتقيق  امل�ستمر  الرقابي 
املتطورة  املخترات  توفر  هي  مهامه 
العامل  دول  معظم  يف  احل��ال  ه��و  كما 
وهي التي من �ساأنها توفر ال�سمانات 
املطلوبة ل�سالمة الغذاء املتداول واملباع 
هذه  يف  ا���س��ب��ح  ال�����س��وق،وال��ذي  يف 
و�سحة  ل�سالمة  ملحة  �سرورة  الي��ام 
العلمي  التطور  مع  املواطنن،ل�سيما 
والذي  العامل  يف  الكبر  واملعلوماتي 
التحليل  يف  ت��ط��ور  ي��واك��ب��ه  ان  يجب 
لالمرا�س  امل��خ��ت��ري  وال��ت�����س��خ��ي�����س 
ل�����س��م��ان �سحة  امل��ن��ت�����س��رة  والوب���ئ���ة 
وجود  ان  كما  وج��د،  اينما  امل�ستهلك 
جهاز رقابي ر�سن ومتخ�س�س ي�سرف 
على فح�س الغذية واملنتجات الغذائية 
قبل دخولها عر املنافذ احلدودية،مما 
ي��ج��ع��ل امل�����س��ت��ورد وم�����س��در الغ��ذي��ة 
والتقيد  اللتزام  اأعينها  ن�سب  ي�سعان 
يف  املعتمدة  واملقايي�س  باملوا�سفات 
عن  املوثقة  املعلومة  ال��ع��راق،واع��م��ام 
البالد وامكانياتها املتطورة وامتالكها 
لالجهزة الرقابية املتطورة امل�ستخدمة 
يف بقية دول العامل املتطورة يف الوقت 

احلا�سر.

مراقبون: معلبات ومنتجات غذائية تالقي رواجًا كبيرًا 
في السوق المحلية برغم عدم صالحيتها لالستهالك

تعد صناعة االغذية من اهم 
الصناعات التي تسهم في انتعاش 
الحالة المعيشية واالقتصادية الي 
بلد من بلدان العالم، اال ان البعض 

من ضعاف النفوس من المنتجين 
غالبا مايقومون بابتكار الوسائل التي 
من شأنها تحقيق المكاسب المادية 

والنفعية لهم من دون مراعاة الجانب 
االنساني في تقديم السلعة الجيدة 
للمواطن او المستهلك، االمر الذي 

يدعو الى ضرورة تطوير الرقابة 
على االغذية والصناعات الغذائية 

من خالل وجود هيئة أو جهاز رقابي 
مختص وعلى مستوى اداري كبير 

يمارس عمله بجدية في تلك المهام 
يضم المختصين في التفتيش والرقابة 

واالطباء والمختصين في علوم 
االغذية. 

بغداد/ علي الكاتب

بغداد/ المدى االقتصادي
الوكالة  مع  وبالتعاون  التخطيط  وزارة  عقدت 
دور  تعزيز  موؤمتر  الدولية  للتنمية  المريكية 
الوحدات التخطيطية يف عملية التنمية الوطنية 

يف العراق.
له  كلمة  خالل  بابان  علي  التخطيط  وزير  وقال 
بح�سب بيان للوزارة ت�سلمت )املدى القت�سادي( 
لدرا�سة  �سيكر�س  املوؤمتر  ه��ذا  ان  منه:  ن�سخة 
وو�سع  الق��ال��ي��م  يف  التخطيط  وح����دات  دور 
ت�سور �سامل للنهو�س بهذه الوحدات يف مدينة 
وركيزه  القت�سادية  العراق  عا�سمة  الب�سرة 

نهو�سه القادم.
اعتاب  على  يقف  ال��ع��راق  ان  ب��اب��ان:  وا���س��اف 
وازدهار  دولته  بناء  م�سرة  يف  جديدة  مرحلة 
بلدنا  ي��خ��و���س  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  اق��ت�����س��اده، ويف 
جتربة رائدة �ست�سكل ف�سال م�ستحدثا يف تاريخ 
احلكومات  �ستنه�س  وفيها  العراقية  ال��دول��ة 
املحلية مب�سوؤوليات وا�سعة وت�ساف لها العديد 
وهذا  مار�ستها،  ان  ي�سبق  مل  ال��ت��ي  امل��ه��ام  م��ن 
�سيقود بالتاأكيد اىل اإعادة هيكلة الدولة وي�سع 
ال�����س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة ام���ام اخ��ت��ب��ار ج���دي حيث 

�سيتوقف على جناحها او ف�سلها.
بع�س  ن�����س��ع  ان  ي��ج��ب  ان����ه  ب����اب����ان:  وت���اب���ع 
جديدة  مرحلة  على  ونحن  العامة  العتبارات 
قانون  بت�سريع  تتوج  �سوف  املحلي  احلكم  من 
�سي�سكل  وال��ذي  قريب  وق��ت  يف  املالية  امل��وارد 

بعدا  ومينحة  املحلي  للحكم  وق��اع��دة  اأ�سا�سًا 
نوعية  نقلة  اع��ت��ب��اره  مي��ك��ن  وق��ان��ون��ي��ا  عمليا 
هذه  اهم  ان  اىل  م�سرًا  التجربة،  لهذه  حقيقية 
�سالحيات  اىل  ال��ن��ظ��ر  لي��ن��ب��غ��ي  الع��ت��ب��ارات 
وكاأنها  املحلية  واحلكومات  املركزية  احلكومة 
يف مو�سع تناق�س او تنازع، واحلقيقة هي ان 

احدهما يكمل الآخر.
هذه  ت��و���س��ع  ان  ه���و  امل��ط��ل��وب  ان  واأو����س���ح 
والتكامل  ال��ت��ن��اغ��م  اإط�����ار  يف  ال�����س��الح��ي��ات 
ال���س��ت��ب��اك ومنع  ف�س  وامل��ط��ل��وب  وال�����س��م��ول، 
ال��ت��داخ��ل ب��ن م��ات��ق��وم ب��ه احل��ك��وم��ات املحلية 
ودقيقا  وا�سحا  الف�سل  يكون  وان  واملركزية 
املهام(  )التجربة وطبيعة  وتف�سيليا وان تكون 
الختيار،  ي��ت��م  مبوجبهما  ال��ل��ذي��ن  امل��ع��ي��اري��ن 
م�سرا اىل ان جتربة احلكم املحلي يف العراق 
امل�ستمر  التقييم  اىل  بحاجة  حية  جتربة  ك��اأي 
تفا�سيلها  بع�س  لتعديل  املتوا�سل  والرت�سيد 
احلاجة،  دعت  كلما  عليها  التح�سينات  واج��راء 
بقدرتها  بالرتقاء  مطالبة  املحلية  واحلكومات 
م�ستمرة  ب�����س��ورة  ب��اإم��ك��ان��ات��ه��ا  وال��ن��ه��و���س 
من  املزيد  لت�سلم  اه��الأ  تكون  لكي  ومت�ساعدة 
لتتعر�س  حتى  والتخ�سي�سات  ال�سالحيات 

التجربة لالنتكا�س.
 ودعا احلكومة املركزية لتقدمي كل العون الفني 
والتدريب الالزم لتعزيز قدرات املحافظات، وان 
املرتاكمة  خراتها  ك��ل  ت�سع  اخلطيط  وزارة 

العراقية  املحافظات  خدمة  يف  الفنية  وقدراتها 
الدعم  م��ن  ن��وع  اي  ت���ردد  ب��ال  يطلبوا  ان  ول��ه��م 

يريدونه ون�ستطيع تقدميه لهم.
ولفت اىل ان التخطيط على امل�ستوى املحلي ل 
للتنمية  ال�سامل  له ان ينعزل عن املنظور  ميكن 
متعذر  الف�سل  ه���ذا  وم��ث��ل  ال��ع��راق  ع��م��وم  يف 
التنمية  ليخدم  انه  عن  ف�سال  ومنطقيا،  عمليا 

يف املحافظات، وهذا تاأكيد على ترابط التنمية 
و�سرورة مراعاة الولويات الوطنية، فالزدهار 
املحلي ل ميكن له ان يتحقق اإّل يف ظل ازدهار 

وطني يعم العراق من �سماله اىل جنوبة.
اإن  عبود:  �سلتاغ  الب�سرة  حمافظ  قال  ذلك  اىل 
دور وزارة التخطيط يكمن با�ست�سراف اإمكانات 
العراق وتوظيفها اأح�سن توظيف ور�سم الغايات 

وحتديد الو�سائل لتنفيذ هذه الغايات.
 وا�ساف عبود: ان اهمية املوؤمتر تاأتي من حيث 
ت�سليط ال�سواء على دور الوحدات التخطيطية 
يف املحافظات وهو دور كبر، وان هذه الوحدات 
اإعداد  ويف  املحلية  احلكومات  عمل  يف  ت�ساهم 
اخل��ط��ط ال�����س��ن��وي��ة واخل��م�����س��ي��ة وت�����س��اه��م يف 
اإعداد  تدقيق الك�سوفات والت�ساميم ا�سافة اىل 
اىل  م�سرًا  القت�سادية،  للجدوى  ال��درا���س��ات 
نظام  هو  العراقية  الدولة  يف  العام  النظام  ان 

يحتاج اىل تغير.
وت��اب��ع: اإن���ه ل ت��وج��د دول���ة يف ال��ع��امل جمل�س 
نوابها يجتمع يف ال�سهر الرابع ويحدد امليزانية 
ويف ال�سهر ال�ساد�س تاأتي امليزانية ويف ال�سابع 
وزارة  وت�سادق  التخطيط  وزارة  اىل  تر�سل 
الذي  ث��م  املالية  وزارة  اىل  مي��ر  ث��م  التخطيط 
ال�سهر  يف  و�سلنا  ال���دولر  ف��اإن  عنه  ت�سمعون 
ي�ستطيع  العامل  يف  حمافظ  ف��اأي  ع�سر  احل��ادي 
او  �سهر  يف  حجمها  كان  اأي��ًا  م�ساريع  ينجز  ان 

�سهرين؟!

وزارة التخطيط تعقد مؤتمر دور الوحدات التخطيطية
في عملية التنمية
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كيتو/ وكاالت
العام  الأم���ن  ال��ب��دري  ال��ل��ه  ق��ال عبد 
تريد  ل  املنظمة  ان  اأوب����ك:  ملنظمة 
 100 اىل  ترتفع  اأن  النفط  لأ���س��ع��ار 
ت�ستطيع  ل  لكنها  ل��ل��رم��ي��ل  دولر 
الأ�سعار  ارتفعت  اذا  اإج���راء  ات��خ��اذ 

بينما العوامل الأ�سا�سية متوازنة.
واأ�ساف البدري خالل موؤمتر �سحفي 
يف  م�سكلة  هناك  كانت  "اذا  للمنظمة 
لكن  �سنهتم  فاننا  الأ�سا�سية  العوامل 
ما  على  الأ�سا�سية  العوامل  كانت  اذا 
يرام ويوجد نفط كاف يف ال�سوق ثم 
كما  دولرا   147 اىل  الأ�سعار  قفزت 
حدث يف 2008 فانها لي�ست م�سكلتنا. 

انها م�سكلة م�ساربة.
يوجد  ول  ال�سوق  يف  وفر  "النفط 

نق�س."
�ستعقد  اأوبك  اأن  للمنظمة  بيان  واأفاد 
ال���ث���اين من  ال���ت���ايل يف  اج��ت��م��اع��ه��ا 
حزيران ولي�س يف الأول منه كما قال 
وزير نفط الإكوادور ول�سون با�ستور 

يف وقت �سابق.
كانت  ان  �سئل  عندما  ال��ب��دري  وق��ال 
ا�ستثنائيا  اجتماعا  �ستعقد  املنظمة 
دائما  م�ستعدة  "اأوبك  ح��زي��ران  قبل 
ال���ت���وازن يف  اخ��ت��ل  اذا  ل��الج��ت��م��اع 

ال�سوق."
وعلى �سعيد ذي �سلة  قالت ال�سعودية 
انها مازالت تف�سل نطاقا ل�سعر النفط 
بن 70 و80 دولرًا لتعيد بذلك التاأكيد 
عامن،  منذ  املعلنة  �سيا�ستها  على 
المر الذي �سيطمئن الدول امل�ستهلكة 
التي تخ�سى من اأن الريا�س قد ت�سمح 
لأ�سعار النفط باخلروج عن ال�سيطرة 
القت�سادي  التعايف  يقو�س  قد  مما 

العاملي.
علي  ال�����س��ع��ودي  النفط  وزي���ر  وق���ال 
ان  ك��ي��ت��و  يف  لل�سحفين  النعيمي 

جيد." �سعر  دولرا   80-70"
منظمة  ات��ف��ق��ت  ذل����ك  غ�����س��ون  ويف 
البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك( كما 
الإنتاج  قيود  اإبقاء  على  متوقعا  كان 
اأ�سعار اخلام  دون تغير رغم �سعود 
دولرا   90 اىل  الأخ���رة  الآون���ة  يف 

للرميل.
املنتدب  الع�سو  مور�س  ادوارد  وقال 
نيويورك  يف  �سوي�س  ك��ري��دي  ل��دى 
ترديد  يوا�سل  النعيمي  اأن  "حقيقة 
جتعله  ل��ل��رم��ي��ل  دولرا   80-70

ت�سريحا ذا مغزى."
ومب���ا اأن اج��ت��م��اع اأوب����ك ال��ق��ادم لن 
يكون قبل الثاين من يونيو حزيران 
عزم  الن  �ستختر  الأ����س���واق  ف���ان 
ال�سعودية يف اإبقاء الأ�سعار دون 80 

دولرا.
 - ال�سعودية  تواجه  اأن  املرجح  ومن 
معار�سة   - نفوذا  الأكرث  اأوبك  ع�سو 

اأع�ساء  من  ال�سيا�سة  يف  تغير  لأي 
قويا  لي�س  الطلب  اأن  ي��رون  اآخ��ري��ن 
مبا يكفي لترير �سخ مزيد من النفط 
واأن اللوم يقع على امل�ساربن يف دفع 

الأ�سعار لل�سعود.
املت�سددين  من  وهي  فنزويال  ودع��ت 
دولر   100 �سعر  اىل  الأ�سعار  ب�ساأن 
اأوبك  على  ان  وقالت  النفط  لرميل 
نهاية  حتى  ثانية  الإن��ت��اج  ت��رف��ع  األ 

.2011
رفاييل  الفنزويلي  النفط  وزير  وقال 
رامريز "نعتقد اأنه ينبغي اأن تعو�س 
ال�سوق ارتفاع تكاليف الإنتاج. 100 

دولر يبدو �سعرا منا�سبا."
الإي��راين م�سعود  النفط  وق��ال وزي��ر 
على  العاملي  الطلب  ان  كاظمي  م��ر 
"الأ�سعار  وان  جيدا"  "لي�س  النفط 
ال�سمية جيدة لكن الأ�سعار احلقيقية 

لي�ست كذلك."
طريقة  اأف�سل  اأن  الريا�س  جتد  وق��د 

ل��وق��ف ارت��ف��اع الأ���س��ع��ار ه��ي زي���ادة 
الإمدادات اىل امل�سرتين عر مبيعاتها 

ال�سهرية ل عن طريق �سيا�سة اأوبك.
فنزويال  تقول  "عندما  مور�س  وق��ال 
وتقول  منا�سب  �سعر  دولر   100 ان 
وهو  حتى  �سعيف  الطلب  ان  اإي��ران 
اأنهم  اأعتقد  ال�سماء  عنان  اىل  ي�سعد 
يريدون  ل  كانوا  اذا  )ال�سعوديون( 
ال�سوق  ���س��ي��زودون  فانهم  م��واج��ه��ة 

باملزيد رويدا رويدا".
وكانت اأوبك قد اتفقت على اأكر قيود 
يف  الإط���الق  على  تفر�سها  معرو�س 
من  ال�سعر  انهار  بعدما   2008 نهاية 
دولرا   34 من  اأق��ل  اىل  دولرا   147
ب�سبب تراجع الطلب على الوقود من 
جراء الركود. وهي مل تغر �سيا�ستها 

منذ ذلك احلن.
ويقول وزراء نفط كثرون يف اأوبك 
ان الإمدادات كافية وانهم لن يرفعوها 

ال لتلبية طلب اإ�سايف.

املوؤ�س�سة  رئي�س  غ��امن  �سكري  وق��ال 
حدث  "اذا  ليبيا  يف  للنفط  الوطنية 
باأن  �سعرنا  اذا  اأو  ال�سوق  يف  نق�س 
هناك نق�سا يف ال�سوق ف�سوف نقوم 
ل  المر  لكن  الإنتاج  بزيادة  بالتاأكيد 

يتوقف على ال�سعر."
العام  الأم��ن  ال��ب��دري  الله  وق��ال عبد 
الأ�سعار  ارتفعت  "اذا  اأوب��ك  ملنظمة 
ب�سبب امل�ساربة فال �سيء بيدنا حيال 
"عندما تذهب ل�سراء النفط ول  ذلك. 
جت���ده ع��ن��دئ��ذ ت��ت��دخ��ل اأوب����ك وحتل 

امل�سكلة."
ال�سناعية  ال����دول  خم����زون  وت��ب��ل��غ 
ال���ت���ع���اون  م��ن��ظ��م��ة  الأع���������س����اء يف 
القت�سادي والتنمية م�ستوى مرتفعا 

يغطي 60 يوما من الطلب الأجل.
ل��ك��ن وك���ال���ة ال��ط��اق��ة ال��دول��ي��ة التي 
اىل  الطاقة  جم��ال  يف  امل�سورة  تقدم 
اجلمعة  ي��وم  قالت  امل�ستهلكة  ال��دول 
من  اأ���س��رع  يرتفع  العاملي  الطلب  ان 

من  مبكرة  مبوجة  مدعوما  املتوقع 
الطق�س البارد.

ويت�سبب الطلب الإ�سايف يف ت�سخم 
للنفط  الآج��ل��ة  العقود  �سعر  منحنى 
للت�سليم  اخل�����س��م  ن�سبة  وتقلي�س 
تخزين  حافز  من  ينال  مما  احلا�سر 
ال��ن��ف��ط ل���دى ال��ت��ج��ار وه���و م��ا يعني 
الأرج��ح  على  �ستبداأ  امل��خ��زون��ات  اأن 

بالرتاجع.
البلدان  منظمة  قالت  ذلك  غ�سون  يف 
وزير  ان  )اأوب���ك(  للبرتول  امل�سدرة 
كاظمي  مر  م�سعود  الإي��راين  النفط 
من  لوبك  الدورية  الرئا�سة  �سيتوىل 
ول�سون  الك�����وادوري  النفط  وزي���ر 
با�ستور من اأول يناير كانون الثاين.

عن  م�سوؤول  كاظمي  م��ر  و�سيكون 
ال���دع���وة اىل ع��ق��د اج��ت��م��اع ط���ارئ 
قبل  ذل���ك  الم���ر  تطلب  اذا  للمنظمة 
اجتماعها القادم املقرر يف الثاين من 

يونيو / حزيران.

أوبك  ال تريد أن يصل النفط الى 100 دوالر .. والسعودية 
تفضل بين 70 و80 دوالرًا

واشنطن )رويترز( 
باراك  الأمريكي  الرئي�س  ي�ست�سيف   
التنفيذين  ل��ل��روؤ���س��اء  ق��م��ة  اوب���ام���ا 
لل�سركات غدًا الأربعاء مع تعزيز اإدارته 
اجلهود لإ�سالح العالقات مع ال�سركات 
ل�سيا�ساته  دع��م��ه��ا  ل��ك�����س��ب  ال���ك���رى 

القت�سادية.
كبار  من   20 مع  الجتماع  ي�ساعد  وقد 
رجال العمال يف اإعطاء زخم للتو�سل 
ال�سرائب  برنامج  ب�ساأن  و�سط  حل��ل 
الذي يعمل على اإعداده مع اجلمهورين 
�سفوف  داخ��ل  من  معار�سة  يلقى  فيما 

حزبه الدميقراطي.
متثل  ان  ينتظر  التي  ال�سركات  وم��ن 
و�سي�سكو  ج���وج���ل  الج���ت���م���اع  يف 
بيزن�س  وان��رتن��ا���س��ي��ون��ال  �سي�ستمز 
ما�سينز  ب��ي��زن�����س  وان��رتن��ا���س��ي��ون��ال 
كيمكال  وداو  اك�سري�س  وام��ري��ك��ان 

وبيب�سيكو.
وم���ن���ذ ه���زمي���ة ح���زب���ه ال��دمي��ق��راط��ي 
الكوجنر�س  انتخابات  يف  ال�ساحقة 
يف ال�سهر املا�سي حاول اوباما اإ�سالح 
ق��ط��اع العمال  امل��ت��وت��رة م��ع  ع��الق��ات��ه 
اإ�سالح  ب�����س��اأن  ال�سركات  قلق  نتيجة 
والإ�سالحات  ال�سحية  الرعاية  نظام 
التنظيمية والعجز الكبر يف امليزانية 

يف الوليات املتحدة.
غ�سن  م��د  ان  الأبي�س  البيت  ويعتقد 
القت�ساد  �سي�ساعد  لل�سركات  الزيتون 
وت�سجيع  ال��ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  خ����الل  م���ن 
تقدر  �سيولة  ا�ستثمار  على  ال�سركات 
هذه  جتنبها  دولر  تريليوين  بنحو 

ال�سركات.
با�سم  امل��ت��ح��دث��ة  ب�ساكي  ج��ن  وق��ال��ت 
بن  املناف�سة  "لي�ست  الأبي�س  البيت 
الدميقراطين واجلمهورين اكر حتد 
ان  ب��ل  للتقدم  ن�سعى  عندما  ن��واج��ه��ه 

للمناف�سة  القادم  اجليل  اع��داد  ن�سمن 
عامليا."

للرئي�س  فر�سة  العمل  "جل�سة  وتابعت 
قطاع  مع  قوية  عالقات  بناء  ملوا�سلة 

العمال من اجل بلوغ ذلك الهدف."
ويعقد املوؤمتر يف بلر هاو�س املتاخم 

للبيت البي�س.
باإدارة اوباما ان جدول  وقال م�سوؤول 
الدولية  التجارة  ي�سمل  القمة  اع��م��ال 
اإ�سافة اىل "اخذ موقف جاد جتاه العجز 
امليزانية  يف  الأج���ل  وط��وي��ل  متو�سط 
وتوجه  ال�سرائب  واإ�سالح  الحتادية 
التي  التنظيمية  ل��الإج��راءات  م��ت��وازن 

تدعم ول تقو�س النمو القت�سادي.
ويوؤيد قطاع العمال التفاق ال�سريبي 
الذي تو�سل اليه اوباما مع اجلمهورين 
يف وق����ت ���س��اب��ق م���ن الأ����س���ب���وع مبد 
يف  طبقت  التي  ال�سرائب  تخفي�سات 
جورج  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  ع��ه��د 
باقرتاح  ال�سركات  ت��رح��ب  كما  ب��و���س 

اإعفاء الأجور من ال�سرائب .
وي�سكو الدميقراطيون الليراليون من 
الالزم  من  اكرث  تنازلت  اوباما  تقدمي 

ب�سان الإعفاءات ال�سريبية لالأغنياء.

الأمريكيون  اأ�سبح  ذل���ك   غ�سون  يف 
العام،  من  الثالث  الربع  ث��راء يف  اأك��رث 
الحتياطي  ملجل�س  بيانات  اأظهرت  اإذ 
اأن ثروة  ال��ف��درايل الأم��ري��ك��ي م��وؤخ��رًا 
 1.2 ب��واق��ع  زادت  الأم��ري��ك��ي��ة  الأ���س��ر 
تريليون دولر لت�سبح 54.9 تريليون 

دولر.
يف  تراجعت  قد  الأ�سر  ث��روات  وكانت 
تريليون   1.5 ب��ن��ح��و  ال��ث��اين  ال��رب��ع 
اأرباع  اأربعة  ملدة  قفزت  اأن  بعد  دولر، 
الربع  النمو عاد يف  التوايل، لكن  على 
الأ�سهم،  لقيم  ارت��ف��اع  بف�سل  ال��ث��ال��ث 
بورز"  اآن��د  "�ستاندرد  موؤ�سر  �سعد  اإذ 
بنحو 11 يف املائة، بعد هبوطه 12 يف 

املئة بالربع الثاين.
وق��ال��ت ت��ري��زا ت�����س��ن، وه���و خبرة 
اإن  ب��ارك��ل��ي��ز ك��اب��ي��ت��ال  اق��ت�����س��ادي��ة يف 
البيانات هذه "تظهر اأن الأ�سر وا�سلت 
اإعادة بناء ميزانياتها على امتداد الربع 
ك��ان نظرا  اأن الرت��ف��اع  ال��ث��ال��ث، رغ��م 

لنتعا�س قوي يف �سوق الأ�سهم."
فاإننا  ل���الأم���ام..  نتطلع  "اإذ  واأ����س���اف 
نتوقع املزيد الرتفاع من زيادة الن�ساط 
توقعات  وحت�سن  ال�ساملة  القت�سادي 

التوظيف".
قد  امل�ستهلكن  اأن  ال��ب��ي��ان��ات  واأف����ادت 
الإنفاق  ل�ستئناف  م�ستعدين  يكونون 
مع حت�سن الأو�ساع املالية لالأ�سر، غر 
الأ�سر  متلكها  التي  العقارات  قيمة  اأن 
تراجعت للمرة الأوىل منذ عدة ف�سول 
امل�ساكن  �سوق  يف  ا�سطرابا  لتعك�س 

الأمريكية.
ي��ع��ود معظمها  ال��ت��ي  ال���زي���ادة  وت��اأت��ي 
الأ�سهم  حيازات  مثل  مالية  اأ�سول  اإىل 
وال�سناديق ال�ستثمارية بعد انخفا�س 
يف  دولر  تريليون   1.4 بواقع  معدل 

الربع الثاين.

اوباما يستضيف قمة للرؤساء التنفيذيين 
بهدف التواصل مع الشركات

بكين/ وكاالت
م�ستوى  اأعلى  اىل  ال�سن  يف  الت�سخم  معدل  ارتفع 
يف 28 �سهرا مثرا تكهنات باحتمال رفع �سعر الفائدة 
الأ�سا�سية يف البالد جمددًا، وارتفع معدل الت�سخم، 
املئة  امل�ستهلكن، اىل 5.1 يف  اأ�سعار  مقا�سا مبوؤ�سر 
يف نوفمر/ت�سرين الثاين يف زيادة تفوق توقعات 
املا�سي   الأ�سبوع  اأعلنت  ال�سن  وكانت  الأ���س��واق، 
اأ�ساف  ما  نوفمر  ال�سادرات يف  ارتفاعا جديدا يف 

اىل خماوف زيادة الت�سخم.
ا�سطرابات  اىل  �سابقا  الت�سخم  معدل  ارتفاع  واأدى 
يف ال�سن مع ا�سطرار الأ�سر الفقرة لإنفاق ن�سف 
دخلها على �سراء الطعام، وكانت احلكومة ال�سينية 
اأي  �سد  �سارمة  اإج����راءات  �ستتخذ  انها  اأعلنت  ق��د 
ال�سن  واتخذت  الغذاء،  اأ�سعار  يف  يتالعب  �سخ�س 
النقدية  �سيا�ساتها  لت�سديد  الإج�����راءات  م��ن  ع���ددا 

وزيادة املعرو�س من ال�سلع الأ�سا�سية.

الأول  اأكتوبر/ت�سرين  يف  امل��رك��زي  البنك  واأع��ل��ن 
اأول زيادة يف اأ�سعار الفائدة منذ نحو ثالث �سنوات 

ويقول املحللون انه رمبا يرفع �سعر الفائدة جمددا.
منذ  العلى  هي  املئة  يف   5.1 عند  الت�سخم  ون�سبة 
يونيو/حزيران 2008 وتعد ارتفاعا كبرا عن ن�سبة 

الت�سخم يف اأكتوبر عند 4.4 يف املئة.
وكانت ال�سن قد نفذت خطة حتفيز اقت�سادي ب�سخ 
انها  املحللون  يقول  القت�ساد  يف  دولر  مليار   586

كانت ال�سبب يف ارتفاع الت�سخم.
ارتفاعا  ال�سينية  ال�سادرات  حركة  �سجلت  ذلك  اىل 
ت�سرين   / نوفمر  �سهر  يف  ال��ت��وق��ع��ات  ف��اق  ك��ب��را 

الثاين املن�سرم.
يف  باملئة   34،9 بن�سبة  ال�سادرات  حجم  ارتفع  فقد 
ال�سهر املذكور مقارنة بنف�س ال�سهر من العام املا�سي، 
بينما كانت التوقعات قد اأ�سارت اىل ارتفاع ل يتجاوز 
ال� 25 يف املئة، وكانت ال�سادرات ال�سينية قد �سجلت 

اأكتوبر/ ت�سرين الأول املا�سي بلغ  ارتفاعا يف �سهر 
22،9 يف املئة فقط.وارتفع حجم ال�سادرات ال�سينية 
اىل رو�سيا بن�سبة 73 يف املئة وجنوب اإفريقيا بن�سبة 
48 يف املئة، بينما ارتفع حجمها اىل اأوروبا بن�سبة 
33 يف املئة واىل الوليات املتحدة بن�سبة 29،5 يف 
والقت�سادين  ال�سيا�سين  من  العديد  ويتهم  املئة، 
اليوان  عملتها  �سعر  بخف�س  ال�سن  الأم��ري��ك��ي��ن 
ب�سكل متعمد من اجل ت�سجيع �سادراتها على ح�ساب 

�سركائها التجارين.
نوفمر  يف  ال�سن  اىل  ال���واردات  حجم  ارتفع  كما 
بن�سبة 37،7 باملئة مقارنة مع مثيله يف العام املا�سي. 
من  التجاري  الفائ�س  مينع  مل  الرت��ف��اع  ه��ذا  ان  ال 
لي�ستقر على  املئة  بن�سبة 15 يف  الآخر  الرتفاع هو 

23 مليار دولر.
نوفمر  �سهر  يف  الت�سخم  ي�سجل  ان  املتوقع  وم��ن 
ت�سجلها  ن�سبة  اأعلى  املئة، وهي  5،1 يف  تبلغ  ن�سبة 

ال�سن منذ 28 �سهرا ح�سب التقارير. ومن املقرر ان 
يقوم امل�سرف املركزي ال�سيني بن�سر اأرقام الت�سخم 

يوم غد ال�سبت.
الت�سخم  �سجلها  التي  تلك  الن�سبة  ه��ذه  وتتجاوز 
وت�سعى  املئة،  يف   4،4 بلغت  التي  اكتوبر  �سهر  يف 
احلكومة ال�سينية اىل ال�سيطرة على الت�سخم بحيث 

ل يتجاوز ال� 3 يف املئة.
وكان امل�سرف املركزي ال�سيني قد رفع اأ�سعار الفائدة 
وزاد من حجم العمالت الحتياطية التي حتتفظ بها 
امل�سارف، وذلك كاإجراءات تهدف اىل ال�سيطرة على 
اإجراءات  ال�سينية  احلكومة  اتخذت  بينما  الت�سخم 
الغذائية  امل��واد  اأ�سعار  ارتفاع  ملواجهة  ا�ستثنائية 

و�سح بع�سها.
يوم اجلمعة  ن�سرت  اأرق��ام  اأ�سارت  اآخر،  على �سعيد 
الذي  الت�سخم  مع  التعامل  يف  احلكومة  جناح  اىل 

ي�سهده �سوق العقارات يف ال�سن.

عامين م��ن  أك��ث��ر  ف��ي  م��ع��دل  ألع��ل��ى  الصين  ف��ي  التضخم  ارت��ف��اع 

دبي/ وكالت
اأبنية  لت�سميم  ال�سعي  مع  العمارة،  منط  يف  جذرية  تبدلت  اخلليج  مدن  ت�سهد   
نف�سها، وتظهر  بها عن  ترغب  التي  ال�سورة  تقدمي  على  ت�ساعدها  واأب��راج  جديدة 
هذه املحاولت بو�سوح يف مدن مثل الدوحة واأبو ظبي، اللتان حتاولن ا�ستلهام 
البناء �ساعدتها  اإمارة دبي التي متكنت من حتقيق اإجنازات على م�ستوى  جتربة 

على تاأ�سي�س نف�سها كعالمة جتارية فارقة.
وتقول املهند�سة املعمارية العاملية، زاهية حديد: "اأعتقد اأنها حلظة مهمة يرغب فيها 
فقد  الغرب،  يف  حتى  ح�سل  وهذا  ورقيهم،  تقدمهم  عن  يرهن  ما  بتقدمي  اجلميع 
بناء مالعب  الثانية حيث جرى  العاملية  بعد احلرب  اأملانيا بخطوات مماثلة  قامت 

وقاعات عامة يف كل مدينة، وهذا ما يحدث اليوم بال�سرق الأو�سط."
عالمتها  وتاأ�سي�س  بنف�سها  للتعريف  كو�سيلة  العمارة  ا�ستخدمت  اأن  �سبق  دب��ي 
التجارية، ويظهر ذلك من خالل اأبنية �سهرة مثل برج العرب وبرج خليفة وجزر 

النخلة الذي كلف 1.5 مليار دولر وا�ستغرق العمل فيه �ست �سنوات.
وللقيام بخطوة مماثلة بداأت املدن اخلليجية الأخرى بطرح خطط جريئة لإعادة 
ت�سميم واجهاتها وتقدمي اإجنازات هند�سية ت�ساعدها على ر�سم �سورة براقة عن 
نف�سها. من جانبه قال اريك تومي�س، املدير التنفيذي ل�سركة SOM يف دبي اأهمية 
بناء الأبراج: "العامل الأهم يف بناء الأبراج التي تت�سابق لتكون الأعلى يف العامل 
هو التكنولوجيا التي توفر لنا هذه الفر�سة، وبرج خليفة هو بالتاأكيد اأحد الأبنية 

التي تر�سم هوية دبي وتظهر اإ�سرارها وعزميتها."
من جهته، قال �سائب اإيغرن، موؤلف كتاب الفن يف ال�سرق الأو�سط لرنامج "اأ�سواق 
نيويورك  اأك��ان��ت  �سواء  ال��ع��امل،  يف  الكرى  امل��دن  كل   :CNN الأو���س��ط  ال�سرق 
اجلانب  على  يفيدها  وه��ذا  خا�سة،  ثقافية  هوية  لديها  طوكيو  اأو  باري�س  اأو 

القت�سادي."

سباق بناء لرسم العالمة التجارية 
في مدن الخليج
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أجرى الحوار/ علي الكاتب 
تعد الهيئة العامة لتنظيم االستثمارات الزراعية احدى تشكيالت وزارة الزراعة.

والهيئة تهدف في عملها الى تحقيق عدد من المهام خاصة ما يتعلق بتنشيط الواقع االستثماري في القطاع الزراعي 
بجميع مفرداته من االنتاج النباتي والحيواني. )المدى االقتصادي( حاورت مدير عام الهيئة وكالة باسل هاشم فاخر 

حول الواقع االستثماري الزراعي والعقبات التي تواجه تنشيطه في القطاعات والمحاور الزراعية كافة.

مدير عام هيئة تنظيم االستثمارات الزراعية

نتجه نحو االستثمار في المشاريع الزراعية 
الستراتيجية العمالقة 

*ما طبيعة االستثمارات التي تضطلع بها 
الهيئة؟ 

ان�سطة  ت��ن��ظ��ي��م  اىل  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ه��دف   -
ال�ستثمارات الزراعية وتو�سيع قاعدتها 
الزراعية  التنمية  حتقيق  ي��وؤم��ن  لكي 
ال�سيا�سة  م��ع  مباين�سجم  ال��ع��راق  يف 
ال�ستثمار  ف��ر���س  لتنمية  ال���زراع���ي���ة 
والعمل على خلق مناخ ا�ستثماري مالئم 
روؤو���س  ج��ذب  يف  امل�ساعدة  �ساأنه  م��ن 
الرتويج  خ��الل  م��ن  الوطنية  الم����وال 
قانون  وف��ق  على  ال�ستثمارية  للفر�س 
ال�ستثمار رقم 13 ل�سنة 2006 ومتابعة 
بيعت  والتي  للوزارة  العائدة  امل�ساريع 
ومعاجلة  واملختلط،  اخل��ا���س  للقطاع 
م�ساريع  م��ن  تواجهها  التي  امل�سكالت 
والبيوت  الب��ق��ار  ال��دواج��ن وحم��ط��ات 
الب�ستنة  وحم����ط����ات  ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة 
امل�سورة يف  واملناحل وغرها، وتقدمي 
الزراعية  ال�ستثمارية  امل�ساريع  اقامة 
ومنح  واحل���ي���واين  ال��ن��ب��ات��ي  ب�سقيها 
للم�ساريع  والجناز  التاأ�سي�س  �سهادات 
املرد  اخل��زن  جم��الت  يف  ال�ستثمارية 
احلليب  وتريد  جمع  ومراكز  واملجمد 
ن�ساطات  وم��ت��اب��ع��ة  وغ���ره���ا،  اخل����ام 
ال�سركات املختلطة وح�سور اجتماعات 
امل�ساريع  ل�ستثمار  والرتويج  هيئاتها 
التي كانت عائدة لوزارة الزراعة ودعم 
امل�ساريع ال�ستثمارية املختلفة من خالل 
وغرها  املخت�سة  اجلهات  مع  التن�سيق 

من الن�ساطات الخرى.
- والهيئة و�سمن اطار عملها يف تنظيم 
النواحي  الزراعي من جميع  ال�ستثمار 
على  ال�ستثمارات  تلك  جعل  اىل  تهدف 
الوطنية  لل�سيا�سة  ال�ستجابة  من  ق��در 
ال�ستثمارية  وال�سرتاتيجية  الزراعية 
الوطنية، كما ان الهيئة حالها حال بقية 
الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية الخرى 
املتاحة  الم��ك��ان��ات  على  عملها  يعتمد 
العقبات  م��ن  وم��ات��ق��اب��ل��ه��ا  وامل��ت��وف��رة 
ب�سكل  عملها  تعرقل  ال��ت��ي  وامل��ع��وق��ات 
نقوم  بان  مطالبن  غر  ونحن  ا�سا�س، 
بل  مبا�سر  ب�سكل  ال�ستثماري  بالعمل 
بحيث  والتوجيه  ال���س��راف  يف  مهامنا 
ت��ك��ون ال���س��ت��ث��م��ارات ال��زراع��ي��ة ق��ادرة 
ال�سيا�سة  ملتطلبات  ال���س��ت��ج��اب��ة  ع��ل��ى 
للدولة،  ال�ساملة  الوطنية  القت�سادية 
ويف القطاع الزراعي توجد هناك اهداف 
بالمن  ي�سمى  م��ا  حتقيق  يف  ا�سا�سية 
املحا�سيل  بتوفر  واملرتبط  الغذائي 
خالل  م��ن  ال��زراع��ة  يف  ال�سرتاتيجية 
ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  نحو  التوجه 
العمالقة يف هذا القطاع، والتي حتددها 
وموؤ�س�ساتها  ال��دول��ة  دوائ����ر  م��ن  ع���دد 
الول  ال�سرتاتيجي  املح�سول  ومنه 

ا�سا�س  ب�سكل  توفره  اىل  ن�سعى  الذي 
وه���و حم�����س��ول احل��ن��ط��ة وت��ل��ي��ه اع���داد 
وهي  ال��زراع��ي��ة  املحا�سيل  م��ن  اخ���رى 
يف تقدم وتراجع يف �سلم اولويات على 
املح�سول  وكمية  الن��ت��اج  حجم  وف��ق 
املنتجة وهي كالآتي: حم�سول ال�سعر 

والبطاطا والرز وغرها.
حلركة  يومية  مبتابعة  تقوم  وال��وزارة 
احتياجاته،  جميع  وا���س��ت��راد  ال�سوق 
ت��ق��ي��ي��م وحم������ددات لتلك  ت�����س��ع  ح��ي��ث 
الفعلية من اي حم�سول على  احلاجات 
كما  البالد،  يف  املتاحة  المكانات  وفق 
الخ��رى عن طريق  امل��واد  باكمال  تقوم 
ال�ستثمار والروتوكولت والتفاقيات 
العراق  ان  الخ���رى.ومب���ا  ال��ب��ل��دان  م��ع 
زراعيًا  بلدًا  يعد  الطويل  تاريخه  عر 
مرحلة  ويف  ان��ه  اإل  الول،  ال��ط��راز  من 
املا�سي  القرن  يف  مراحله  من  متاأخرة 
والتي  ال���ب���رتول  واك��ت�����س��اف  حت���دي���دا 
توجهات  يف  ك��ب��را  ت��غ��ي��را  اح���دث���ت 
وموؤ�س�سات  كحكومة  العراقية  الدولة 
وجم��ت��م��ع، ح��ي��ث ب����داأ ي��ت��ق��ل�����س حجم 
الزراعة يف املجتمع �سيئا ف�سيئا لت�سبح 
املجتمع  يف  ال��زراع��ي  العمل  ممار�سة 
العراقي مهنة غر حمبذة و�سط الجواء 
وقتها،  يف  النا�سئة  والثقافة  ال�سائدة 
وعدم ح�سول املزارع على املردود املايل 
الذي ميكنه من العي�س الكرمي واحلياة 
التي  احلياة  تطور  مع  خا�سة  الالئقة، 
ذي  من  وتعقيدا  تطورا  اكرثا  ا�سبحت 
قبل، لت�سبح الر�س الزراعية فيما بعد 
فيها ولتتقل�س  مهملة ولجتد من يعمل 
ب�سبب  ال��زراع��ي��ة  الرا���س��ي  م��ن  الكثر 
اأمام  ا�سبحنا  ثم  وم��ن  املتغرات،  تلك 
اإح���داث  يف  ا�سهمت  ج��دي��دة  م�سكالت 
الزراعي  القطاع  على  �سلبية  ت��اأث��رات 
وه���ي حت���ول الرا����س���ي ال��زراع��ي��ة اإىل 
�سبكات  وج��ود  وب��رغ��م  ملحية،  اأرا����س 
امللوحة  م�سكالت  م��ن  للتخل�س  ال��ب��زل 
ومل  قدمية  ا�سبحت  انها  ال  الرتبة  يف 
لتنهار  ال�سيانة  اعمال  من  حقها  تاأخذ 
يف الآونة الخرة ب�سكل كامل، كما ان 
العراق عر  اىل  ت�سل  كانت  التي  املياه 
الرا�سي  لرواء  والفرات  دجلة  نهري 
ال���زراع���ي���ة وال���ت���ي ك��ان��ت ف��ائ�����س��ة عن 
يف  تطرح  ماكانت  غالبا  والتي  حاجته 
املا�سي  القرن  يف  العربي  اخلليج  مياه 
�سئيلة  احل��ا���س��ر  ال��وق��ت  يف  ا�سبحت 
اخرى،  بعد  �سنة  م�ستمر  تراجع  ويف 
وكذلك هناك م�سكلة عاملية ا�سبحت يف 
اخلطورة  غاية  يف  الخ��رة  ال�سنوات 
ظهرت  ال��ت��ي  املناخية  ال��ت��غ��رات  وه��ي 
يف اواخر القرن املا�سي وبداأنا نلم�سها 
حيث  الخ���رة  الآون���ة  يف  كبر  ب�سكل 

ب���داأت درج���ات احل���رارة ب��الرت��ف��اع اىل 
م�ستويات قيا�سية وب�سكل غر م�سبوق 
ان هطول  ف�سال عن  المطار،  �سحة  مع 
بيئية  بكوارث  يت�سبب  ا�سبح  المطار 
يف  الم��ط��ار  لرتكز  كبرة  واقت�سادية 
وبكميات  و���س��غ��رة  حم����ددة  م��ن��اط��ق 
واملعقد  ال�سعب  ال��واق��ع  وه��ذا  ك��ب��رة، 
موارد  قلة  حيث  فيه  الهيئة  تعمل  الذي 
ال��دول��ة وح��اج��ة ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي اىل 
ا���س��ت��ث��م��ارات ك��ب��رة وح��ي��وي��ة لع���ادة 
بنائه على وفق ا�س�س جديدة متكنه من 
مواجهة امل�سكالت التي تعرت�س طريقه، 
املطلوبة  امل��ب��ال��غ  ا���س��ب��ح��ت  ه��ن��ا  وم���ن 
ك��ب��رة ه��ي الخ����رى ون��ح��ن يف هيئة 
تنظيم ال�ستثمار الزراعي بداأنا بدورنا 
لي�س  ال��دول��ة  ان  ل�سيما  منا  امل��ط��ل��وب 
العمال  مبتطلبات  الي��ف��اء  مبقدورها 
املطلوبة ل�سالح الواقع الزراعي ليكون 
ميكن  مل��ا  معو�سا  ال��زراع��ي  ال�ستثمار 
اعادة  يف  ا�سا�س  دور  ولعب  تعوي�سه 
وا�سالح  الزراعي  القطاع  وبناء  تاأهيل 

واقعه احلايل.

وطبيعة  المنفذة  ال��م��ش��اري��ع  ه��ي  *م��ا 
الستراتيجية المقبلة؟ 

اإق����رار قوانن  ال��دول��ة يف  -م���ع ت��وج��ه 
امل�ساريع ال�ستثمارية ومنها قانون رقم 
امتيازات  وفر  والذي   ،2006 ل�سنة   13
ك��ب��رة مل���ن ي��رغ��ب يف ال���س��ت��ث��م��ار يف 
العراق وهو موجه جلذب ال�ستثمارات 
الجنبية والقليمية واملحلية مبا يوفره 
الو�ساع  الآن  للم�ستثمر،  امتيازات  من 
البيئة  لتوفر  التي  العراق  يف  احلالية 
املنا�سبة للم�ستثمر واملناخ ال�ستثماري 
ي�����س��اع��ده يف حتديد  امل��ط��ل��وب وال����ذي 
امل��ف��ا���س��ل��ة بن  ع��م��ل��ه يف  اول�����وي�����ات 
املتحققة من  املخاطر والرباح واملنافع 
هو  ال�ستثماري  وامل��ن��اخ  ال�ستثمار، 
التحتية  البنى  ي�سمل  وا�سع  ا�ست�سالح 
واخلدمات والمن وال�سالمة التي توفر 
له حياته وامواله وا�ستثماراته يف ظل 
العراق  ويف  منا�سب،  ا�ستثماري  مناخ 
املثايل  ال�ستثماري  املناخ  هذا  ليوجد 
امنية  خ���روق���ات  ل��وج��ود  والي��ج��اب��ي 
حت��دث بن احل��ن واحل��ن، وه��ي نقطة 
ج��وه��ري��ة يف امل��ن��اخ ال���س��ت��ث��م��اري مع 
انعدام وجود اخلدمات املطلوب توفرها 
للم�ستثمر من خدمات م�سرفية متطورة 
وخ��دم��ات ت��اأم��ن وو���س��ائ��ل وط���رق يف 
وامل�ستخدمة  املتطورة  امل��ايل  التحويل 
على  قدرته  لعدم  العامل  دول  يف  حاليا 
اىل  دول��ة  من  تنقله  اثناء  ام��وال��ه  حمل 

اخرى.
مطلوب  والهيئة  ال���وزارة  يف  ونحن   -
منا حتديد �سرتاتيجياتنا يف ال�ستثمار 
التي تعتمد على و�سع درا�سة لالو�ساع 
وا�سحة  ب���روؤي���ة  واخل�����روج  ال��راه��ن��ة 
الناجحة  ال�ستثمارية  لل�سيا�سة  املعامل 
وال�سفافية  وال�سراحة  ال�سدق  تعتمد 
وتو�سيح  امل�ستثمر  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف 
على  لت�سجيعه  الكبر  امل���ايل  امل����ردود 
ال���س��ت��ث��م��اريف ال���ع���راق وال���دخ���ول يف 
ال�سوق املحلية والتي لتعد �سوقا جاذبة 
الكثر من  لوجود  العامل  لال�ستثمار يف 
وهو  والقت�سادية  المنية  التحديات 
امر يخ�س معظم القطاعات القت�سادية 

الوطنية  الهيئة  تبذل  والتي  العراق  يف 
لال�ستثمار جهودا كبرة يف هذا املجال 
العراق  يف  والعمل  امل�ستثمرين  جلذب 
الآونة  يف  ثمارها  تقطف  ب��داأت  والتي 
الخرة يف جذب �سركات عاملية عمالقة 
هذا  يف  خطط  ولنا  ال��ع��راق،  يف  للعمل 
املجال يف التوجه نحو امل�ستثمر املحلي 
اكرث من الجنبي لكونه اأكرث قدرة على 
تفهم الو�ساع الراهنة، ف�سال عن كونه 
خطوة  ذلك  بعد  نخطو  ثم  فيها،  يعي�س 
العمل  يف  مبادرات  لو�سع  اخرى  مهمة 
ودرا����س���ة م�����س��اري��ع ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي 
ال���ع���راق وال��ت��وج��ه نحو  ال��ع��م��الق��ة يف 
وبحث  املقبلة  الفرتة  يف  عليها  الرتكيز 
امل�سكالت التي يعانيها القطاع الزراعي 
ال�سياق  هذا  �سمن  للعمل  خطة  وو�سع 
وت�����س��ج��ي��ع ال����س���ت���ث���م���ارات وحت��دي��ث 
العراق،  يف  ال��زراع��ي  ال��واق��ع  وتطوير 
املحا�سيل  من  ع��دد  درا���س��ة  ذل��ك  ومثال 
الزراعية وطرق زراعتها وزيادة كميات 
احلديثة  الطرق  لدخ��ال  نتيجة  النتاج 
الذي  الطماطة  كمح�سول  ال��زراع��ة  يف 
تعميم  بعد  انتاجه  م�ستويات  ازدادت 
البال�ستيكية  ال��ب��ي��وت  يف  ال����زراع����ة 
الكتفاء  حد  اإنتاجه  م�ستويات  وبلوغ 
امل�سكلة  ان  اإل  املحلية،  احل��اج��ة  و�سد 
اخلزن  ���س��وء  ه��ي  ت�سخي�سها  مت  ال��ت��ي 
معادلة  خ��ارج  يجعله  مم��ا  والت�سويق 
املناف�سة مع امل�ستورد، مات�سبب بوجود 
التالفة  امل��ح�����س��ول  م��ن  ك��ب��رة  ك��م��ي��ات 
احل��رارة خا�سة  درج��ات  ارتفاع  ب�سبب 
اقرتحنا  هنا  وم��ن  ال�سيف،  مو�سم  يف 
واملرد  ال��ع��ادي  اخل���زن  اآل��ي��ات  تطوير 
م�ساريع  م��ن  الكثر  ووج���ود  واملجمد 

اخلزن حتت اإ�سراف الهيئة.
ال�سرتاتيجية  امل�����س��اري��ع  ان  ك��م��ا   -
لالنتاج  �سناعات  م�ساريع  هي  الخرى 
واحليواين  النباتي  ب�سقيه  ال��زراع��ي 
ومنها حمطات البقار وغالبيتها متوقفة 
مناف�سة  على  ق��درت��ه��ا  ل��ع��دم  العمل  ع��ن 
امل��ن��ت��ج امل�����س��ت��ورد م��ن احل��ل��ي��ب اخل��ام 
يف  الت�سويق  اآلية  يف  ما  خلل  ووج��ود 
احلليب  قيمة  ورخ�س  املحلية  ال�سوق 
امل�����س��ت��ورد يف ال����س���واق، ب��رغ��م جودة 
للحليب  ال��ع��راق��ي  امل�ستهلك  وتف�سيل 
 450  -300 بنحو  يباع  وال��ذي  املحلي 
كلفته  ان  ال��واح��د، يف ح��ن  للرت  دي��ن��ار 
وجود  يعني  وه��ذا  دي��ن��ار   1000 تبلغ 
ذلك،  م��ن  اك��رث  او   %60 بنحو  خ�سارة 
يعر�س  ال��ذي  اخل��زن  �سوء  اىل  ا�سافة 
للخ�سارة اي�سا حيث ان احلليب معر�س 
درجات  و���س��ول  ح��ال  يف  دائ��م��ا  للتلف 
احلرارة اىل اكرث من 6 درجات حرارة 
م��ئ��وي��ة ف��ق��ط، وم���ن ه��ن��ا ك���ان مقرتحنا 
معامل  بت�سنيع  امل��ح��ط��ات  ل���س��ح��اب 
لت�سنيع اللبان وحتويل احلليب اخلام 
تعتمد  ومعامل  الخ��رى  امل�ستقات  اىل 
كرمي  الآي�����س  �سناعة  يف  احلليب  على 
وواقعية  منطقية  حلول  وهي  وغرها، 
التي  الكبرة  املحطات  تلك  ل�سحاب 
اخلام  احلليب  من  كبرة  كميات  تنتج 

يوميا تقدر بع�سرات الطنان.
- كما وجهنا اىل ال�ستفادة من املميزات 
الزراعي  الواقع  يف  املوجودة  الخ��رى 
القرو�س  خ���الل  م��ن  ف��ي��ه  وال���س��ت��ث��م��ار 
وقرو�س  الزراعية  وامل��ب��ادرة  املي�سرة 

لنتمكن  ال��ت��ع��اوين  ال��زراع��ي  امل�����س��رف 
م��ن خ��الل��ه��ا يف حت��وي��ل اخل�����س��ارة اىل 
ال��رب��ح��ي��ة وه����و ع���ام���ل م��ه��م وم��وج��ه 
اطار  يف  عملنا  �سمن  وهو  لال�ستثمار، 
العراقي  للمواطن  ال��غ��ذاء  �سلة  مايهم 
توجهات  لنا  كما  ح��ي��ات��ه،  ت��وؤط��ر  ال��ت��ي 
الرثوة  م�ساريع تطوير  التعامل مع  يف 
ال�سمكية واحليوانية يف العراق وقطاع 
انتاج التمور والذي تراجعت م�ستويات 
الآونة  يف  م�سبوق  غر  ب�سكل  اإنتاجه 
الخ����رة ل��رتاج��ع م��ك��ان��ة ال���ع���راق بن 
له خا�سة بن  املنتجة وامل�سدرة  الدول 
ق��ام��ت الهيئة  امل���ج���اورة، ح��ي��ث  ال����دول 
باإعداد درا�سة لهذه امل�سكلة للتعرف على 
توجيه  على  والعمل  تفا�سيلها  جميع 
امل�ساريع  ال�ستثمار يف هذ املجال نحو 
العمالقة يف زراعة النخيل ليعود العراق 
الطبيعية بن  �سابق عهده ومكانته  اىل 

الدول الخرى.

المشاريع  الخاص في هذه  القطاع  *ما دور 
االستثمارية؟ 

نحو  ال��دائ��م  توجهها  ال���وزارة  -حقيقة 
م�ساريعها  يف  اخلا�س  القطاع  ا�سراك 
واع��م��ال��ه��ا م���ن اج���ل ت��ن�����س��ي��ط ال��واق��ع 
واإ�سالحه،  فيه  وال�ستثمار  ال��زراع��ي 
ول��رتج��م��ة ذل���ك ل��دي��ن��ا ال��ك��ث��ر م��ن هذه 
امل�ساريع بهذا ال�سدد، والقرو�س عن�سر 
القطاع  لت�سجيع  املجال  هذ  يف  ا�سا�س 
اخلا�س املحلي الذي ليعد متطورا مبا 
طريقه  �سق  من  وليتمكن  الكفاية  فيه 
ال��دع��م احل��ك��وم��ي له،  م��ن دون وج���ود 
ومن هنا تولد القناعة يف عدم الدخول 
وا�سرتاط  جمدية  غر  ا�ستثمارات  يف 
مب�سروع  العمل  ت��روم  جهة  ك��ل  تقدمي 
اقت�سادية  ج���دوى  درا���س��ة  ا�ستثماري 
ر�سينة للم�سروع ومعرتف بها، لتبداأبعد 
ذلك مرحلة التنفيذ، اذ من املهم ان يقدم 
املطلوب  املال  راأ�س  من  جزءا  امل�ستثمر 
امل�ستثمرين  اإب��ع��اد  ب��ه��دف  كله  ولي�س 
العمل والب��ق��اء على  غ��ر اجل��ادي��ن يف 
من  ال��ع��م��ل  يف  ال��راغ��ب��ن  امل�ستثمرين 
احلقيقية  امل��ال��ي��ة  الم��ك��ان��ات  ا���س��ح��اب 
اإليه والذي يكون  املايل  القر�س  لتقدمي 
فرتة  تغطي  �سماح  وبفرتة  فائدة  بدون 
بامل�ستوى  لظ��ه��اره  للم�سروع  الع���داد 
اخرى  ح��واف��ز  هناك  ان  كما  املطلوب، 
اجنبيا يف حثه  امل�ستثمر  كون  يف حال 
ومنحه  حملي  م�ستثمر  مع  �سراكة  على 
ال��دع��م الكامل  ح��واف��ز اخ���رى وت��ق��دمي 
للم�سروع  اجن���ازه  ح��ال  يف  خا�سة  ل��ه 
القر�س  مبلغ  وحتويل  قيا�سية  مدة  يف 
املتبقي اىل منحة اوهبة له، وهي جعلت 
بالعمل  يقومون  امل�ستثمرين  من  الكثر 
ال�����س��ح��ي��ح واع������داد درا����س���ات ج���دوى 
حتقيق  ب��ه��دف  مل�ساريعهم  اق��ت�����س��ادي��ة 
الرب�����اح واإ����س���الح ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي 
الفقر  ومكافحة  البطالة  على  والق�ساء 
وغر ذلك، وكذلك من املميزات الخرى 
م�سكلة متليك  ال�ستثمار حل  قانون  يف 
او ايجار الرا�سي لوجود عدد كبر من 
القوانن ومنذ فرتة طويلة حيث يوجد 
هناك اكرث من 22 قانونا يف هذ املجال 
ا�سافة اإىل النظمة والتعليمات الخرى، 
وال����وزارة ج��ادة وت��ب��ذل ج��ه��ودا كبرة 
لو�سع قانون موحد لالرا�سي وتطوير 

ا�ستعمال  عر  امل�ستخدمة  العمل  اآليات 
يف   GIS نظام  مثل  احلديثة  النظمة 
القطاع الزراعي والتي من �ساأنها خدمة 
مهمة  وت�سهيل  ال���س��ت��ث��م��اري  اجل��ان��ب 
العراقية  ال�سوق  اىل  امل�ستثمر  دخ��ول 
وحتقيق  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ف��ج��وة  وتقلي�س 

المن الغذائي.

لتنشيط  االمثل  السبيل  الخصخصة  *هل 
االستثمارات؟ 

بداأ  اخل�سخ�سة  جتربة  احلقيقة  -يف 
العمل فيها يف العراق منذ وقت طويل، 
لها  التحول  يف  احل��ايل  التوجه  ان  اإل 
انتقالية  ف��رتة  وج��ود  دون  من  مبا�سرة 
القت�سادية  امل��رت��ك��زات  جميع  وت���رك 
لتحديد  احلرة  ال�سوق  واآلية  نظام  اىل 
القت�سادي  ال�سان  يف  الم��ور  جمريات 
توجه غر �سحيح، مما يتطلب التوقف 
التحول  قبل  انتقالية  مبرحلة  وامل��رور 
الدولة  ام���ام  الفر�سة  وت��وف��ر  الكامل 
القطاعن  بن  خمتلطة  �سراكات  ليجاد 
حتقيق  �ساأنها  من  التي  واخلا�س  العام 
يف  خا�سة  القت�سادية  التنمية  اه��داف 
اولويات  م��ن  حيث  ال��زراع��ي،  القطاع 
وتفعيل  ال�سراكات  تلك  ت�سجيع  عملنا 
زيادة  نحو  التدريجي  والتوجه  عملها 
ح�سة  وتقليل  اخل��ا���س  القطاع  ح�سة 
ال�سركات  تلك  وحت��وي��ل  ال��ع��ام  القطاع 
اىل �سركات ربحية ومنتجة تكون قادرة 
يف  ال��ع��ام  القطاع  ع��ن  ال�ستغناء  على 
امل�ستقبل، لكن يف املقابل عدم اغفال ان 
الزراعي  القطاع  يف  الم��ور  من  الكثر 
القطاع  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ان  امل��م��ك��ن  غ��ر  م��ن 
ي��ت��ط��ل��ب تدخل  ال����ذي  اخل���ا����س الم����ر 
الدولة فيها ومنها اخلدمات التي تقدمها 
الوزارة كاللقاحات البيطرية التي تقدم 
ملكافحة  منها  ك��ب��رة  ك��م��ي��ات  ال�����وزارة 
المرا�س ومنع حتولها اىل اوبئة توؤثر 
العراق،  يف  احل��ي��وان��ي��ة  ال����رثوة  ع��ل��ى 
توفرها  من  ليتمكن  اخلا�س  والقطاع 

بذات الكميات لنها على وفق عمله تعد 
خ�سارة كبرة يف حن انه م�سروع قائم 

على الربحية يف الن�ساط التجاري.

*هل هناك شركات في الوزارة في طريقها 
نحو الخصخصة؟

-للوزارة �سركات �سمن القطاع املختلط 
املا�سية  الفرتة  خالل  تعاين  كانت  التي 
احلا�سلة  والتغيرات  المني  التدهور 
فاعلة  غ��ر  جعلتها  وال��ت��ي  ال��ب��الد  يف 
تتجه  جعلنا  ال����ذي  الم����ر  ع��م��ل��ه��ا،  يف 
�سوب ت�سجيعها وتفعيل عملها وتغير 
واإلزامهم  الدارات  جمال�س  يف  ممثليها 
العمل،  يف  ج��دي��دة  ���س��ي��ا���س��ات  بتبني 
العراقية  ال�سركة  ال�سركات  تلك  وم��ن 
لت�سنيع  ال��ع��راق��ي��ة  وال�����س��رك��ة  ل��ل��ب��ذور 
ولدينا  ال��غ��ذائ��ي��ة،  واملنتجات  اللحوم 
التابعة  امل�����س��ال��خ  ع��م��ل  ل��ت��ط��وي��ر  خ��ط��ة 
لل�سركة العامة للبيطرة من خالل ادخال 
فيها،  وال���س��ت��ث��م��ار  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع 
تابعة  �سركات  حتويل  بخ�سو�س  اأم��ا 
توجد  فال  اخلا�س  القطاع  اإىل  للوزارة 
مثل هذه الفكرة حاليا مع امكانية طرح 
الكثر من  الفكرة م�ستقبال لوجود  هذه 
الروؤى لتطوير واقع العمل يف الوزارة 

وت�سكيالتها.

الدورة  في  االخيرة  *ماذا عن مشاركتكم 
37 لمعرض بغداد الدولي؟ وماذا أضافت 

لكم؟ وهل من مشاركات أخرى مقبلة؟
-امل�ساركة كانت من الن�ساطات املتميزة 
اجلانب  لغلبة  الهيئة  بها  قامت  التي 
يف  ال����وزارة  وم�ساركة  ال�ستثماري 
املعر�س، حيث انيطت بي مهام رعاية 
للمعار�س  الدائمة  اللجان  وم�سوؤولية 
وا�ستطعنا  ال��وزي��ر،  ال�سيد  قبل  م��ن 
ب��رغ��م فرتة  م��ن حتقيق ه��ذا الجن���از 
العداد القليلة وما حتقق من جناحات 
به  ا�ساد  ال���وزارة  جلناح  املعر�س  يف 
املعر�س  عن  وامل�سوؤولون  القائمون 
وزوار  الخ��رى  الجنحة  وم�سوؤولو 
املعر�س، الذين اكدوا ان جناح وزارة 
ال��زراع��ة ك��ان الأف�����س��ل ب��ن الجنحة 
الخرى امل�ساركة يف املعر�س، والذي 
املباردة  �سرح  على  فيه  تركيزنا  ك��ان 
واطالعهم  بها  وال��ت��ع��ري��ف  ال��زراع��ي��ة 
ع���ل���ى ق����رو�����س امل�������س���رف ال����زراع����ي 
ان  كما  ال�ستثمار،  ودوره��ا يف جمال 
الذي  نوعه  م��ن  الوحيد  ه��و  جناحنا 
ملعرفة  ل���زواره  ا�ستبيان  بيانات  ق��دم 
املعر�س  عن  وانطباعاتهم  توجهاتهم 
متخ�س�سون  ا�سخا�س  مالأها  والتي 
على  مقبلون  ان��ن��ا  كما  ال�����س��اأن.  ب��ه��ذا 
اقامةعدد من املعار�س املتخ�س�سة يف 
بعد  خا�سة  م�ستقبال  الزراعي  ال�ساأن 
املعار�س  على  ال���س��راف  مهمة  اناطة 
لهيئتنا،  ال����وزارة  فيها  ت�سارك  ال��ت��ي 
معر�س  لقامة  ودرا�سة  خطط  ومنها 
املناخية  املتغرات  بتاثرات  يخت�س 
الزراعي،  القطاع  يف  ال�ستثمار  على 
حما�سيل  يف  متخ�س�سة  وم��ع��ار���س 
وغرها،  ال��ب��ي��ط��رة  وخ��دم��ات  معينة 
الذي  ال��زراع��ي  ال�سبوع  اإىل  ا�سافة 
�سيقام يف العام املقبل، ونحن يف طور 
بع�س  واإح����داث  ل��ه  الرتتيبات  اع���داد 

التغيرات اجلديدة فيه.

حقيقة الوزارة توجهها الدائم 
نحو اشراك القطاع الخاص في 
مشاريعها واعمالها من اجل 

تنشيط الواقع الزراعي واالستثمار 
فيه وإصالحه، ولترجمة ذلك 

لدينا الكثير من هذه المشاريع 
بهذا الصدد، والقروض عنصر 
اساس في هذ المجال لتشجيع 

القطاع الخاص المحلي الذي 
اليعد متطورا بما فيه الكفاية 

واليتمكن من شق طريقه من دون 
وجود الدعم الحكومي له، ومن 

هنا تولد القناعة في عدم الدخول 
في استثمارات غير مجدية 

واشتراط تقديم كل جهة تروم 
العمل بمشروع استثماري دراسة 

جدوى اقتصادية رصينة للمشروع 
ومعترف بها،
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البنك المركزي: 
قال نائب حمافظ البنك املركزي الدكتور 
للدولة  املالية  امل��وازن��ة  اإبريهي:  اأحمد 
متثل  وه��ي  ال��ن��واب  جمل�س  اىل  احيلت 
القت�سادي  ل��ل��رن��ام��ج  امل����ايل  ال���وج���ه 
توجد  واي�����س��ًا  ال��ق��ادم  للعام  احلكومي 
خطة التنمية الوطنية لل�سنوات 2010-
2015 التي اأقرت من قبل جمل�س الوزراء 
احلايل، ويف واقع احلال يوجد برنامج 
وت�سديره  ال��ن��ف��ط��ي  ال���واق���ع  ل��ت��ط��وي��ر 
عنه  عرت  الرنامج  وهذا  الغاز  وكذلك 
اتفاقيات ال�ستثمار التي �سميت جولت 

الرتاخي�س.
ومن  ر�سمي  ب�سكل  اإب��ري��ه��ي:  واأ���س��اف 
ناحية فنية يجب ان ت�ستمر احلكومة يف 
القادمة  لل�سنة  الق��ل  على  الرامج  هذه 
ح�سل  م��ا  واذا   2013 ع���ام  يف  ورمب���ا 
وت�سدير  اإن��ت��اج  يف  امل��رت��ق��ب  ال��ن��ج��اح 
النفط اخلام فاإن �سقف املوازنات �سرفع، 
وبالتايل ي�سمح برامج اقت�سادية او�سع 
باإ�سالحات  القيام  ي�ستبعد  ل  هذا  ولكن 
املالية  الدارة  جم����الت  يف  م��ط��ل��وب��ة 
املختلفة وجوانبها امل�سرفية ا�سافة اىل 
ادارة امل�ساريع العامة وادارة التجهيزات 

يف عامي 2011 و2012.

الرامج  يف  ال���س��ت��م��رار  وبخ�سو�س 
انا  اب��ري��ه��ي:  ق��ال  القائمة  القت�سادية 
عدمه  او  فيها  ال���س��ت��م��رار  اإىل  ادع���و  ل 
اىل  وادع���و  ال���س��ت��م��رار  ات��وق��ع  ولكني 
الدارة  يف  ج��دي��ة  ا���س��الح��ات  اج�����راء 
ممكن  وه��ذا  املختلفة  وجوانبها  املالية 

يف ال�سنتن القادمتن.
واأ�ساف ابريهي: يف الرنامج احلكومي 
القادمة  احل��ك��وم��ة  ت�سمن  ان  ينبغي 
يتطلب  وه����ذا  الق��ت�����س��ادي  ال����س���الح 
بتدخل  اخل��ا���س  الع��م��ال  قطاع  تطوير 

حكومي للتحول نحو �سركات كبرة.

العراقي  امل��رك��زي  البنك  م�ست�سار  اأم���ا 
ال���دك���ت���ور م��ظ��ه��ر حم��م��د ���س��ال��ح ق���ال: 
ا�ستثمارية  قاعدة  نحو  التوجه  نتلم�س 
لتكون  اوًل  احلكومة  بها  تنه�س  قوية 
مقدمة ل�ستثمارات القطاع اخلا�س وان 
اخلم�سية  اخل��ط��ة  اه���داف  م��ع  تن�سجم 
املحلي  الناجت  منو  لرفع   2014-2010
البطالة  ،وازال��ة  بن�سبة %9.4  الجمايل 
بجعلها مبرتبة ع�سرية واحدة فبدًل من 

ان تكون 18% تكون %10.
الرامج  مقدمات  اإن  �سالح:  واأ���س��اف 
متثل  التحتية  البنى  يف  الق��ت�����س��ادي��ة 

اخلا�س  القطاع  لتنمية  ال�سا�س  النقطة 
وال�ستثمار.

وتابع �سالح: �ستكون عالقة �سراكة بن 
فاملرحلة  اخل��ا���س،  وال��ق��ط��اع  احلكومة 
ال�����س��اب��ق��ة ك��ان��ت ان��ت��ق��ال��ي��ة ح��ي��ث كانت 
الجتماعية يف  العدالة  لتطبيق  حماولة 
الكفاءة  ح�ساب  على  لكن  الدخل  توزيع 
الق��ت�����س��ادي��ة،وع��ل��ى ه��ذا ال���س��ا���س فاإن 
نحو  يتجه  ال��وط��ن��ي  التنمية  م�����س��روع 

ال�سركات اخلالقة لل�سوق.
�سالح  اأك���د  النقدية  ال�سيا�سة  وب�����س��اأن 
ا�سعار  على  احل��ف��اظ  �سيبقى  هدفها  ان 

لال�سعار  ال���ع���ام  وامل�����س��ت��وى  ال�����س��رف 
وتطوير النظام امل�سريف واذا ا�ستمرت 
�سيئًا  �سيكون  العراق  ف��اإن  هكذا  الم��ور 

اآخر يف 2014.

خبراء أسواق المال: 
الرزاق  عبد  املالية  الوراق  رئي�س هيئة 
ال�سعدي قال: الرق��ام ل تعني �سيئًا يف 
برنامج  ففي  التنفيذ  هو  واملهم  اخلطط 
ال���وزارات  اح���دى  ك��ان��ت  املا�سي  ال��ع��ام 
وهذا  لها  خم�س�س  هو  مما   %5 تنفذ  مل 
وقفة  اىل  يحتاج  ب�سراحة  امل��و���س��وع 

ل  الدولة  ملوؤ�س�سات  فالتخطيط  متابعة، 
الوزراء  يعني �سيئًا دون تنفيذ ورئي�س 
اعلن بعد تكليفه �سرورة التنفيذ الفعلي 
تنفيذها  فحجم  التنموية  لل�سيا�سات 

�سمن املخ�س�س هو لنجاح العملية.
تكون  ان  ينبغي  ال�����س��ع��دي:  وا����س���اف 
مقتنعة  بالتنفيذ  املعنية  اجل��ه��ات  ك��ل 
ب��ال��رن��ام��ج م��ع وج���ود الم��ك��ان��ات لن 
املوارد ل تكفي يف ظل غياب المكانات 
حال  يف  متفائل  ت�ستثمرها،وانا  التي 
ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ك���ف���وءة م��ك��ون��ة من 

اخ�سائين يف تخ�س�ساتهم.

القطاع الخاص: 
انطون  جميل  با�سم  القت�سادي  اخلبر 
قدمت  التي  النتخابية  الرامج  ان  قال: 
من اغلب القوائم املر�سحة مل تكن متتلك 
روؤى اقت�سادية وا�سحة خالل ال�سنوات 
الرامج  تنفيذ  خالل  حدث  املا�سية،وقد 
عدم تقدمي اجن��ازات تذكر ب�سكل م�ساو 
ويف  امل�ساريع،  لهذه  املخ�س�سة  للمبالغ 
جم���ال ال���س��ت��ث��م��ار ك��ان��ت ه��ن��ال��ك وعود 
اآمال على ال�ستثمار لكن  كبرة وتعليق 

مل نحقق ما ن�سبو اليه.
اخلطة  جم����ال  يف  ان���ط���ون:  واأ�����س����اف 

خيالية  ت�سورات  ثمة  كانت  اخلم�سية 
وعلى �سبيل املثال اعطو للقطاع اخلا�س 
ن�سبة م�ساركة 46% من ا�سل املبلغ الكلي 
القطاع  ان  ح��ن  يف  دولر  مليار   186
وهذه  امكانات  هكذا  ميتلك  ل  اخلا�س 

احدى الثغرات التي يجب ان تعالج.
بع�س  ب���ق���اء  ان  ان����ط����ون:  واأو�����س����ح 
ال�سخ�سيات يف احلكومة قد ي�ساعد يف 
�سوء  على  اخلم�سية  باخلطة  الل��ت��زام 
على  تعتمد  ال��ت��ي  امل��وازن��ات  حتققه  م��ا 

النفط.
عليها  القادمة  احلكومة  ان  انطون  واكد 
تعديل املعادلة اخلاطئة التي تعتمد على 
القت�ساد  لتنوع  وت�سعى  النفطي  الريع 
لج���ل ح��ل امل��ع�����س��الت ال���س��ا���س��ي��ة التي 
ال�سكن  ازم��ت��ي  كحل  ال�سعب  بها  وع��د 
للمواطن  اخل��دم��ات  وتقدمي  والكهرباء 

العراقي الكاملة واحلد من الفقر.
القت�سادية  ال��رام��ج  ان  ان��ط��ون  وق��ال 
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ت��ك��ام��ل بن 
التكنوقراط من ذوي  احلكومة وجميء 
الكفاءة والمانة ا�سافة للحد من الف�ساد 
املايل والداري والعمل ب�سكل كبر على 
بيئة  وخلق  اخلا�س  القطاع  دور  تفعيل 

جاذبة للم�ستثمر الجنبي.

بجوانب  اله��ت��م��ام  ان��ط��ون  واأ����س���اف 
اللذين يوؤ�س�سان لبناء  التعليم وال�سحة 
م��ال عملية  راأ����س  ال���ذي ميثل  الن�����س��ان 
خلق  اىل  اإ���س��اف��ة  امل�����س��ت��دام��ة،  التنمية 
ال�ستثمار  ل��ع��ودة  املنا�سبة  ال��ظ��روف 

والكفاءات العراقية املهاجرة.

مجلس النواب: 
ع�����س��و جم��ل�����س ال����ن����واب ي����ون����ادم كنا 
ال�سالح  بخطة  متفائلون  نحن  ق���ال: 
القطاعات  ت�����س��م��ل  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي 
وال�ستثمارية  وال�سناعية  ال��زراع��ي��ة 
بعد  �سيما  احلكومية  اأم  اخلا�سة  �سواء 
العراقي  املنتج  حماية  ق��وان��ن  اإق����رار 
ومنع  واملناف�سة  الكمركية  وال��ت��ع��رف��ة 
الح��ت��ك��ار، وك��ل ه��ذه الم���ور اق���رت يف 
ال����دورة ال��رمل��ان��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة، ه���ذا من 
املوازنة  يف  الآخ��ر  اجلانب  اأم��ا  جانب، 
من  بالرغم  وكبرة،  �سخمة  كانت  التي 
كون الن�سبة الكر منها تعتر ت�سغيلية 

وهذا امر موؤ�سف.
واأ����س���اف ك��ن��ا: ب��ال��رغ��م م��ن ذل���ك يوجد 
العراق  يف  والنه�سة  للتنمية  يكفي  ما 
والف�������س���ل م����ن ج��م��ي��ع ه�����ذه الم�����ور 
والق����وى والك���رث ت��اأث��رًا ه��و انطالق 
هي  والتي  البلد  يف  ال�ستثمار  حمالت 
مليون وحدة �سكنية ا�سافة اىل م�ساريع 
ميكا  و400  األفًا   26 وحتديدًا  الكهرباء 
ال�ستثمار  على  حت��ال  ان  متوقع  واط 
جيب  م��ن  واح���دًا  دولرًا  يدفع  ان  دون 
ن�سب  ب��ع��د  امل�ستثمر  ل��ك��ن  احل��ك��وم��ة، 
وتوليد الكهرباء يبيعها لل�سبكة الوطنية 
ا�سافة اىل مليون وحدة �سكنية بعيدة عن 
احلكومة وهي جممعات �سكنية متكاملة 
يدفع  وفيما  امل�ستثمر،  على  تكون  وكلها 
املواطن الق�سط الويل بن�سبة منخف�سة 

ثم يدفع اق�ساطًا ملدة 20 او25 عام.
وبن كنا ان التوافق الرملاين من �ساأنه 
وبالتايل  المني  الو�سع  على  ينعك�س 

على اجلانب القت�سادي التنموي.
يعاين  م��ازال  ال��ع��راق  ان  اىل  كنا  ولفت 
هجرة  ب�سبب  والكفاءات  اخل��رات  قلة 

العقول.
امل��ق��رتح��ة لعام  امل���وازن���ة  ك��ن��ا ان  وق���ال 
مع  املوازنة  توائم  بحيث  اع��دت   2011
اخلطة اخلم�سية، وهذا امر لبد منه فال 
مف�سولة  الدولة  خطط  تكون  ان  يجوز 
التلكوؤ  بع�س  يح�سل  وق��د  بع�سها  ع��ن 
واخلطة  جيد  ا���س��ا���س  على  العمل  لكن 
الموال  اع��ادة  من  �سيحّدان  اخلم�سية 
خل��زي��ن��ة ال���دول���ة وت��وق��ف امل�����س��اري��ع ل 
امليزانية،  ع��ل��ى  امل�����س��ادق��ة  حل��ن  �سهر 
فالموال تر�سد وتعتر الق�سية منتهية 
اربعة  تنتظر  ان  ل��ل��وزارة  يحتاج  ل  اذ 
م���ن اجل���م���ود وال���رك���ود ب�سبب  ا���س��ه��ر 

حركة املال وال�ستثمارات ف�سيكون ماًل 
اىل  ا�سافة  ال���وزارة  حل�ساب  مر�سودًا 
وا�سحة  �ستكون  ال�سرتاتيجيات  ان 
ونعرف ما هو واجب احلكومة وما هو 
عمل القطاع اخلا�س، بعيدًا عن التخبط 

احلايل املوؤ�سف والذي دمر البلد.
والداري  امل��ايل  الف�ساد  اىل  كنا  وا�سار 
ياأكل  حيث  البلد  لقت�ساد  ه��درًا  بكونه 
ول  ال��دول��ة  ج�سد  وينخر  ال��ف��ق��راء  م��ال 
وال�ستقرار  الم���ن  بفر�س  لنا  ي�سمح 
و�سلطة  وال�ستقرار  المن  لن  البلد  يف 
وهذه  املف�سدين  تخدم  ل  ام��ور  القانون 
حت��دي��ات ك��ب��رة ام����ام ك��ل اجل��م��ي��ع يف 
موؤ�س�سات  وتطهر  للمف�سدين  الت�سدي 
ع�سرية  انظمة  بناء  منهم،بعد  ال��دول��ة 
تكون قادرة على ك�سف املف�سد والتخل�س 
منه لتقييم الو�سع واإن �ساء الله يح�سل 

التطور والتقدم يف البلد.
ام����ا ع�����س��و جم��ل�����س ال���ن���واب د.وح����دة 
القت�سادي  امل���دى  ل���  ف��اأك��دت  اجلميلي 
نحو  �سيكون  املقبلة  املرحلة  توجه  ان 

القت�ساد.
وق��ال��ت اجل��م��ي��ل��ي: م��ن ال�����س��روري ان 
تفعيل  اىل  القت�سادي  الرنامج  يتجه 
اخلا�س  بالقطاع  والنهو�س  ال�ستثمار 

وتاأهيل القطاع العام.
وا�سافت اجلميلي: يخ�سى من امل�ساريع 
من  التي  املحافظات  ملجال�س  الرجتالية 
�ساأنها ان تعيق اخلطط التنموية،ويجب 
م��ع��اجل��ة ال��ن�����س��ب امل��ت��دن��ي��ة يف اإجن���از 

امل�ساريع من قبل جمال�س املحافظات.
وتابعت اجلميلي: ينبغي ان يكون العمل 
على الرنامج القت�سادي بالعتماد على 

ا�سحاب الخت�سا�س.
اآلء  ال��ن��واب  جمل�س  ع�سو  ق��ال��ت  فيما 
ال�سعدون: ان احلكومة عادة ت�سع خطة 
ال�سنة  ففي  اق��ت�����س��ادي��ة،  ا�سرتاتيجية 
ال�سرتاتيجية  ه��ذه  و�سعت  املا�سية 
لكن  م��ر���س��ي��ة،  ب�����س��ورة  تنفذ  مل  لكنها 
ال�������س���يء امل��ب�����س��ر يف ه����ذا امل���ج���ال ان 
خم�سية  خطة  و�سعت  التخطيط  وزارة 
من  الكثر  فيها  ال�ستثمارية  للم�ساريع 
المتيازات على اخلطط الثانوية والتي 
ملدة  املبالغ  لها  �ستخ�س�س  طويل  مداها 
الطريقة ل تعود  خم�س �سنوات، وبهذه 
يعاد  وث��م  اخلزينة  اىل  �سنويًا  املبالغ 
جانب  ف��ه��ذا  لي��ع��اد  ق��د  او  تخ�سي�سها 
اىل  تنظر  اخلم�سية  فاخلطة  اي��ج��اب��ي 
امل�ساريع ب�سكل �سامل وعام باأن ل تكون 
يوجد  وان  ومتقاربة  مكررة  امل�ساريع 
بن  القت�سادي  التكامل  م��ن  ن��وع  ثمة 
وانا  ايجابي  �سيء  وه��ذا  املحافظات، 
اعتقد انه اي�سًا من اليجابي من الناحية 
ال�ستثمارية  املوازنة  زيادة  القت�سادية 
ال�سنة  عن  عراقي  دينار  ترليون  اربعة 

اىل  ي�ساف  جيد  مبلغ  وه��ذا  املا�سية، 
املوازنة ال�ستثمارية.

وا�سافت ال�سعدون: يوجد قانون البنى 
يتم  املا�سية مل  ال�سنة  الذي يف  التحتية 
ا�سداره من الرملان ب�سبب اخلوف من 
القانون  هذا  فعطل  انتخابيًا  ا�ستعماله 
اىل  �سبع  ع��ل��ى  ال��ت�����س��وي��ت  مت  ان  ب��ع��د 
قليلة  فقرات  وبقيت  منه  فقرات  ثماين 
بالكامل،  ع��ل��ي��ه  ال��ت�����س��وي��ت  ي��ت��م  ل��ك��ي 
فيما  دولر  مليار   70 يت�سمن  والقانون 
اقت�سادية  نه�سة  �ستحدث  ا�ستثمرت  لو 

جيدة وكبرة.
التحتية  البنى  ان  ال�سعدون:  وتابعت 
ال�سفر  حت��ت  ا�سبحت  الآن  ال��ب��الد  يف 
وبالتايل الآن نحتاج لن ننه�س بالبنى 
�ساحلة  ال��ب��ي��ئ��ة  م��ن  وجن��ع��ل  التحتية 
يف  ي��وق��ف��ه  ال���ذي  الج��ن��ب��ي  لال�ستثمار 
حتتية  بنى  وجود  عدم  احلا�سر  الوقت 
امل�ستثمر  ت�سجع  ار���س��ي��ة  ول  مهيمنة 
الجنبي على ان ياأتي ويجازف باأمواله 
لكي  وا�سا�سية  حتتية  بنى  ت��وف��ر  وان 
الآن  امل�ستثمر وي�ستثمر، ونالحظ  ياأتي 
امت�سا�سها  يتوقع  التي  البطالة  ن�سبة 
القت�سادي،  اجل��ان��ب  حت��ري��ك  ح��ال  يف 
عن  عاطلة  العاملة  الي���دي  م��ن  فالكثر 

العمل ول جتد وظائف.
القت�ساد  و���س��ع  ال�����س��ع��دون  وو���س��ف��ت 
العراقي بال�ساذ عن باقي الدول ب�سببب 
ارتفاع ن�سب البطالة والرتدي يف البنى 

التحتية.
معوقات  اأه����م  ان  ال�����س��ع��دون  وق���ال���ت 
ال��رن��ام��ج الق��ت�����س��ادي بقوة  ح�����س��ور 
ال�����س��اب��ق��ة ك���ان اجلانب  خ���الل امل��رح��ل��ة 
من  الولين  ال�سنتن  يف  �سيما  المني 
اجلانب  ك��ان  اذ  ال�سابقة  احلكومة  عمر 
للحكومة  ال�ساغل  ال�سغل  ه��و  الم��ن��ي 
والكتل ال�سيا�سية ا�سافة اىل �سعف اداء 
ملخ�س�ساتها  ا�ستغاللها  وعدم  الوزارات 
المر  ال���س��ت��ث��م��اري،  اجل��ان��ب  و�سعف 
ال����ذي ي��ع��د م��وؤ���س��رًا ���س��ل��ب��ي��ًا ع��ل��ى اداء 
الوزارات، وال�ستثمارات كانت يف �سنة 
2006 تقريبًا بحدود 20% اىل 30%. اأما 
يف 2010 فقد ا�سبحت ن�سبة الجناز يف 
هو%60  للوزارات  ال�ستثماري  اجلانب 
اي انه يف جميع الح��وال خالل الربع 
وقت  يف   ،%100 اىل  ي�سل  مل  �سنوات 
اجناز  اىل  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد  يحتاج 
ن�ستطيع  لكي  عليه  وال���س��اف��ة   %100
اأثر  وقد  القت�سادي  باجلانب  النهو�س 
القت�سادي،  اجل��ان��ب  ع��ل��ى  �سلبًا  ذل���ك 
القادمة  ب��امل��رح��ل��ة  خ���رًا  اأت���ف���اءل  واأن����ا 
لكون اجلانب المني اف�سل من ال�سابق 
وبالتايل باإمكاننا التغلب على الكثر من 
ال�سلبية �سيما وان املواطن فيما  المور 

لو �سعر باأنه ينتمي اىل هذه الدولة. 

ما طبيعة البرنامج االقتصادي الحكومي المرتقب؟

شهدت الخمسة أعوام الماضية من عمر الحكومة المنتهية واليتها تراجعًا في أداء القطاعات االقتصادية كافة، حيث مازال 
االقتصاد الوطني يعاني ومن وثنيته النفطية فضاًل عن تراجع القطاعات االنتاجية وعدم فاعلية القطاع الخاص وغياب 
االستثمار مع ضعف واضح لجدلية التنويع االقتصادي. وتتطلع االوساط االقتصادية ومعها السواد االعظم من المستهلكين 
الى برنامج اقتصادي حكومي رصين يحقق متطلبات التنمية المنشودة ويحقق الرخاء المطلوب. )المدى االقتصادي( في هذا 
التحقيق بحثت التوجه االقتصادي للحكومة المرتقب بين رؤى الخبراء وتطلع المسؤولين.

تحقيق/ ليث محمد رضا

عضو مجلس النواب يونادم كنا قال: نحن متفائلون بخطة االصالح االقتصادي التي تشمل 
القطاعات الزراعية والصناعية واالستثمارية سواء الخاصة أم الحكومية سيما بعد إقرار قوانين 

حماية المنتج العراقي والتعرفة الكمركية والمنافسة ومنع االحتكار، وكل هذه االمور اقرت في 
الدورة البرلمانية السابقة، هذا من جانب، أما الجانب اآلخر في الموازنة التي كانت ضخمة وكبيرة، 

بالرغم من كون النسبة االكبر منها تعتبر تشغيلية وهذا امر مؤسف.
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أسباب أزمة الغذاء العالمية وسبل مواجهتها

علي عبد الكريم الجابري

حسين علي الحمداني

التعداد ومحنة التأجيل المتكرر

يعود ذلك اإىل عدة مظاهر وهي:
اأ�سعار  يف  وم�ستمر  كبر  ارت��ف��اع   -
ال�سلع الغذائية الرئي�سة يف ال�سنوات 

الأخرة.
- الرتاجع امل�ستمر يف حجم املخزون 
ال���ع���امل���ي م���ن ال�����س��ل��ع ال���غ���ذائ���ي���ة يف 

ال�سنوات الأخرة.
اأ�سبحت  التي  ال��دول  اأع���داد  تزايد   -
تواجه اأزمة غذائية حادة يف الأو�ساع 
كارثية  اأو���س��اع  وتتهددها  احلا�سرة 
يف ال�سنوات القادمة )حوايل 37 دولة 
وفق تقديرات الفاو، منها 21 دولة يف 

اأفريقيا(.
موجات  من  متعددة  اأ�سكال  انت�سار   -
تهدد  ال��ت��ي  وال���س��ط��راب��ات  الغ�سب 
ب�سبب  ع��دي��دة  دول  يف  ال���س��ت��ق��رار 

م�سكالت نق�س الغذاء.
اأ����س���ب���اب الأزم������ة بكل  ت��ع��ود  ك��م��ا ل 
مثل  الظرفية  ال��ع��وام��ل  اإىل  ب�ساطة 
ارت���ف���اع اأ���س��ع��ار ال���ب���رتول وت��راج��ع 
املناخية  وال���ظ���روف  ال�����دولر  ���س��ع��ر 
املحروقات  واإن���ت���اج  وامل�����س��ارب��ات 
ال���زراع���ي���ة احل��ي��وي��ة. ب���ل جت���د هذه 
الأزمة جذورها يف توجهات عميقة لها 
الدميغرافية  الهياكل  بتطورات  عالقة 
�سرتاتيجية  وحت���ولت  وال�ستهالك 
التي  البلدان  من  العديد  يف  التنمية 
ف�سلت الزراعات املعدة للت�سدير على 
اأن  كما  املعي�سية.  ال��زراع��ات  ح�ساب 
بع�س البلدان قد اأهملت متاما القطاع 
�سيا�سة  ن��ح��و  واجت���ه���ت  ال����زراع����ي 

الت�سنيع على جمال وا�سع.
البنك  فر�سها  التي  ال�سروط  اأن  كما 

الدويل على دول العامل الثالث ل�تحرير 
جت���ارة امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة، واإط���الق يد 
ال�����س��رك��ات م��ت��ع��ددة اجل��ن�����س��ي��ات يف 
الهند  يف  مثال  اأ�سفر  عليها،  ال�سيطرة 
الدول  مليار �سخ�س( وعدد من   1.2(
 1.5 من  )اأك��رث  والفريقية  الآ�سيوية 
ع���ن ط���رد املالين  ���س��خ�����س(،  م��ل��ي��ار 
احلقول  من  التقليدين  الفالحن  من 
اآلف  منذ  اأ�سالفهم  يزرعها  ك��ان  التي 

ال�سنن.
عن  منظمة"الفاو"اأي�سا  ك�سفت  وقد   

اإنتاج  يف  طفيف  ان��خ��ف��ا���س  ح���دوث 
و�سل  اأن  فبعد  ال��ع��امل،  يف  احل��ب��وب 
انخف�س   ،2004 عام  يف  ال��ذروة  اإىل 
عامي  يف   % و2   %1 بن�سبة  الإن��ت��اج 
ال���دول  اإن���ت���اج  اأم���ا  و2006.   2005
للحبوب،  امل�سدرة  الرئي�سة  الثمانية 
والتي توفر ما يقرب من ن�سف حجم 
انخف�ست  كذلك  فهي  العاملي،  الإنتاج 
ال���ف���رتة  خ�����الل  و%7   %4 ب��ن�����س��ب��ة 
الحتبا�س  مكافحة  وزادت  نف�سها. 
احلراري يف العامل من حدة املفارقات 

وعن  الق�سايا.  هذه  يف  والإ�سكاليات 
من  احل�س�س  تكري�س  زي���ادة  طريق 
الأرا�سي  وبالتايل  الزراعي،  الإنتاج 
اليثانول،  اإنتاج  اأج��ل  من  الزراعية، 
�ساهمت الدول يف زيادة ال�سغط على 
الأهلية يف  اأن احلروب  كما  الأ�سعار. 
البلدان الفقرة التي �سهدت �سراعات 
وعرقية،  وط��ائ��ف��ي��ة  �سيا�سية  ح���ادة 
من  بالتايل  ومنعتهم  املالين  �سردت 

زراعة حما�سيلهم وجني فوائدها.
العوامل  اإىل عدد من  الإ�سارة  وميكن 
لأ�سواق  الراهنة  الكامنة وراء احلالة 

الأغذية العاملية وهي:-
غر  اجل���ف���اف  م���وج���ات  ت��ع��اق��ب   .1
الرئي�سة  املناطق  بع�س  يف  املو�سمي 

املنتجة للحبوب.
2. ارت��ف��اع اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط، وم���ن ثم 
مثل  ال��زارع��ة  مدخالت  بع�س  اأ�سعار 
الأ���س��م��دة وال��ط��اق��ة، وزي���ادة تكاليف 
النقل والت�سنيع للمنتجات الزراعية.

اإىل  دفعت  الأ�سعار  زيادة  توقعات   .3
امل�ساربات يف الأ�سواق الآجلة لل�سلع 
اإىل املزيد من زيادة  الغذائية ومن ثم 

اأ�سعارها.
وحت�سن  الغذاء  على  الطلب  زيادة   .4
منط ال�ستهالك يف بع�س الدول ذات 
)وبخا�سة  الكبرة  ال�سكانية  الكتلة 
ال�سن والهند( والجتاه نحو حتولها 
اكتفاء من بع�س  اأو  من دول فوائ�س 

ال�سلع اإىل دول م�ستوردة لها.
5. تزايد معدلت التحول يف ا�ستخدام 
الوقود  لإنتاج  الغذائية  ال�سلع  بع�س 

احليوي.

6. عدم ا�ستقرار �سعر الدولر.
7. عدم التوازن بن العر�س والطلب.

اجلهود املبذولة ملواجهة الأزمة
ال��غ��ذاء يف العامل  اأزم����ة  ان����دلع  م��ن��ذ 
واحلد  لحتوائها  تتوا�سل  واجلهود 
م��ن خم��اط��ره��ا، ح��ي��ث ع��ق��دت العديد 
امل�ستويات  جميع  على  املوؤمترات  من 

ومنها:
التي  ال��ث��م��اين،  جمموعة  قمة  طلبت 
من   ،2005 ع��ام  ا�سكتلندا  يف  عقدت 
اإعداد خطة ت�ساعد على  البنك الدويل 
الطاقة  يف  ال�ستثمار  وت��رة  ت�سريع 
النظيفة من اأجل بلدان العامل النامية، 
املالية  املوؤ�س�سات  مع  بالتعاون  وذلك 
العمل  خطة  وتقوم  الأخ��رى،  الدولية 
املعني  ال�ستثماري  املعنونة"الإطار 
نطاق  بتحديد  النظيفة"،  ب��ال��ط��اق��ة 
من  للبلدان  املطلوبة  ال���س��ت��ث��م��ارات 

اأجل:
ول  الطاقة،  على  احل�سول  oزيادة 

�سيما يف اأفريقيا جنوب ال�سحراء.
اقت�ساد  اإىل  النتقال  oت�سريع وترة 
الغازات  م��ن  اأق��ل  كميات  منه  تنبعث 

الكربونية.
وتقلبه. املناخ  تغر  مع  oالتكيف 

الأغ��ذي��ة وال���زراع���ة يف  دع��ت منظمة 
رفيع  م��وؤمت��ر  عقد  اإىل   2007 يوليو 
امل�����س��ت��وى ب�����س��اأن الأم�����ن ال��غ��ذائ��ي، 
اأطلقت  العام  نف�س  من  دي�سمر  ويف 
اأ�سعار  لرت��ف��اع  للت�سدي  م��ب��ادرت��ه��ا 
اأ�سد  م�ساعدة  بهدف  الغذائية  امل��واد 
من  اإنتاجها  زي��ادة  على  فقرًا  البلدان 

الغذاء.
كما عقدت يف العا�سمة الإيطالية روما 
الأغذية  منظمة  قمة   2008 عام  خالل 
والزراعة )الفاو( ملناق�سة اأزمة الغذاء 
ع�سوًا  دول��ة   193 مب�ساركة  العاملية 
القمة  ا���س��ت��م��رت  امل��ت��ح��دة،  الأمم  يف 
ث��الث��ة اأي���ام وب��ح��ث امل�����س��ارك��ون فيها 
والتجارة  املعونة  منها  مو�سوعات 
لتح�سن  ال���الزم���ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

املحا�سيل الزراعية.
عن  ال�سادر  النهائي  الإع���الن  ون�س 
الزراعة  دور  على  جمددًا  املوؤمتر"اأكد 
التنمية  ع���امل  يف  ال��غ��ذائ��ي  والأم�����ن 
على  مطروحن  رئي�سين  وعن�سرين 
الدويل"،  ال�سيا�سي  الأع��م��ال  ج��دول 
عقود  ثالثة  الإعالن"عقب  هذا  وياأتي 
م��ن ت�ساوؤل  الأق����ل  ع��ل��ى  ال��زم��ن  م��ن 
الزراعة  لقطاع  الر�سمية  امل��ع��ون��ات 
 %3 اإىل   1980 17%ع�����ام  ي��ب��ل��غ  مم��ا 

عام2006. 
الأزم��ة  خلية  املتحدة  الأمم  و�سكلت 
وك��الت  روؤ���س��اء  وت�سم   2008 ع��ام 
الأمم املتحدة واملوؤ�س�سات القت�سادية 
للتحرك  خطة  لإع���داد  وذل���ك  ال��دول��ي��ة 
بن�سبة  ال��غ��ذاء  اإن��ت��اج  ل��زي��ادة  ال�سامل 
الفقر،  ملكافحة   2030 بحلول   %50
وحتقيق اإجماع حول الوقود احليوي 
الذي تتم �سناعته غالبا من حما�سيل 
عوامل  م��ن  واح���دا  وي�سكل  زراع��ي��ة 

ارتفاع اأ�سعار الغذاء.

والزراعة  الأغ��ذي��ة  منظمة  تعمل  كما 
الثماين  ال��دول  جمموعة  مع  )ال��ف��او( 
ال����دويل  وامل��ج��ت��م��ع   ،G8"الكرى
للغذاء  عاملية  �سراكٍة  اإن�ساء  اأج��ل  من 
عاملية  ���س��ب��ك��ٍة  لإن�������س���اء  وال����زراع����ة، 
خلراء الأغذية والزراعة بهدف تقييم 

احتياجات امل�ستقبل واأخطاره.
ويذكر اأن منظمة الأمم املتحدة لالأغذية 
وال��زراع��ة )ال��ف��او( كانت قد دع��ت اإىل 
قمة يف روما اأواخر عام 2007 لبحث 
الغذائي  الأم����ن  ي��ه��دد  ال����ذي  اخل��ط��ر 
حمور  ولكن  املناخية  التغرات  جراء 
الهتمام تغر يف الأ�سهر الأخرة اإىل 

اأزمة الغذاء العاملية.
العاملية  البنوك  بع�س  نظر  وجهة  من 
النقد  – ���س��ن��دوق  ال��ع��امل��ي  )ال��ب��ن��ك 
من  ثمة"و�سفات"لبد  ال�������دويل( 
برامج  اأ���س��ا���س  على  ت��ق��دم  تطبيقها، 
�ست�ساهم  الرامج  ه��ذه  لكن  اإ���س��الح، 
يف زيادة تبعية البلدان النامية للبلدان 
املتقدمة وبالتايل زيادة تعميق الأزمة 
الدويل  للبنك  )�سبق  البلدان  هذه  يف 
عن  بالتخلي  لتون�س  مقرتحا  قدم  اأن 
تربية البقر يف تون�س واإنتاج احلليب 
املادة من اخلارج لأنه  وا�ستراد هذه 
من  اأق���ل  ت��وري��ده  تكلفة  راأي���ه  ح�سب 

تكلفة اإنتاجه يف تون�س(.
احلل وكما يرى عدد من اخلراء هو 
الداخلي  الإن���ت���اج  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  يف 
م�ساألة  وهي  الغذائي  الأم��ن  وحتقيق 
اإج��راءات  ع��دة  وتتطلب  �سهلة  لي�ست 
الو�سول  اأجل  من  ومتابعة  وق��رارات 
ال��ه��دف، ومي��ك��ن يف  ه��ذا  اإىل حتقيق 

هذا ال�سدد التاأكيد على:-
وت�سجيعهم  ال��ف��الح��ن  دع��م  زي���ادة   -

وت�سهيل اأعمالهم للتقدم يف الإنتاج.
- زيادة ا�ست�سالح الأرا�سي الزراعية 

لتكون قادرة على الإنتاج.
الفالحية  ال��ب��ح��وث  م���راك���ز  دع����م   -
لتقدمي مقرتحات جديدة حول الإنتاج 

األفالحي.
التخفي�س من حجم ا�ستراد املواد   -

الغذائية اإل يف احلالت الق�سوى.
ال�ستثمارات  منو  حتفز  اأطر  اإقامة   -
يف  ال��زراع��ة  يف  املبا�سرة  اخلارجية 
الدخل  ذات  ال��غ��ذائ��ي  ال��ع��ج��ز  ب��ل��دان 

املنخف�س.
�سراكات  بناء  يف  اجل��ه��ود  ت�سافر   -
عادلة بن البلدان التي متلك الأرا�سي 
وامل��ي��اه وال��ي��د ال��ع��ام��ل��ة، وت��ل��ك التي 
الإدارة  ومرافق  املالية  امل��وارد  متلك 
متينًا  اأ���س��ا���س��ًا  وت�سكل  والأ����س���واق، 

للزراعة امل�ستدامة.
ف��م��ن ال�������س���روري م�����س��اع��ف��ة اإن���ت���اج 
الأغذية يف العامل بحلول عام 2050، 
من  الأر�����س  �سكان  ع��دد  يرتفع  ح��ن 
بالين،   9 اإىل  حاليًا  ن�سمة  بالين   6
ح�سد  بالإمكان  �سيكون  فقط  وعندها 
املوارد الالزمة لتجديد الزراعة، التي 
قدرها فريق العمل املعني باأزمة الأمن 
الغذائي العاملي بنحو 30 بليون دولر 

�سنويًا.

التي  ال���ك���ب���رة  ع���ن اخل�����س��ائ��ر  وب���ع���ي���دا 
تاأجيل  ج��راء  العامة  امليزانية  �ستتحملها 
امل��ق��رر يف اخلام�س  م��وع��ده  ال��ت��ع��داد ع��ن 
معلنا،  ك��ان  كما   2010 الأول  ك��ان��ون  م��ن 
اأن  �ساأنها  م��ن  ه��ذه  ال��ت��اأج��ي��ل  عملية  ف���اإن 
ال�سيا�سيون  ي�سميه  ملا  التعداد  تعيد عملية 
اأو  التاأجيل  واإن  خا�سة  الأول(،  )باملربع 
ت�سرين  �سهر  قبل  يكون  لن  ال��ق��ادم  املوعد 
منها،اإن  اأ���س��ب��اب  ل��ع��دة   2011 ع��ام  الأول 
اأ�سرنا  كما  التعداد  بعملية  املكلف  ال��ك��ادر 
من الهيئات التعليمية والتدري�سية وبن�سبة 
قبل  تكليفهم  ميكن  ل  وه��وؤلء  ج��دا،  عالية 
نهاية العام الدرا�سي احلايل والذي ينتهي 
يف متوز 2011، ويتطلب يف الوقت نف�سه 
اإع�����ادة ت��اأه��ي��ل��ه��م جم���ددا ع��ر ور����س عمل 
�سجالت  حتديث  عملية  عن  ناهيك  جديدة، 
الرتقيم الأولية والتي حتتاج لوقت وجهد 
�سريعة  امل��ت��غ��رات  وان  خ��ا���س��ة  ك��ب��ري��ن 
مباين  باإ�سافة  ���س��واء  البلد  يف  احل���دوث 
ج��دي��دة اأوازال����ة م��ب��اين ق��دمي��ة، ورغ���م اإن 
املا�سي  اأي��ل��ول  يف  كانت  التحديثات  اآخ��ر 
من  الكثر  يف  التغيرات  حجم  عك�ست  قد 
املدن العراقية خا�سة ما يتعلق منها بعودة 
ومن  جهة  من  املهجرة  العوائل  من  الكثر 
جهة ثانية عمليات بناء الوحدات ال�سكنية 
نقطة  كله  هذا  اإىل  ت�ساف  ثانية،  جهة  من 
مهمة وتتمثل باأن الكثر من امل�ساكن التي 
الآن  اأ�سبحت  الت�سييد  حتت  مدرجة  كانت 
اأو �ست�سبح بعد فرتة وجيزة م�سغولة من 
كبرة  ج��ه��ودًا  يتطلب  وه��ذا  العوائل  قبل 
جدا لإدخالها يف ال�سجالت وحو�سبتها يف 

اأكرث من مكان.
لالإح�ساء  امل��رك��زي  اجلهاز  ف��اإن  وبالتايل   
لل�سكان  ال���ع���ام  ال��ت��ع��داد  يف  وال��ع��ام��ل��ن 
اإع���ادة  على  جم��ري��ن  اأنف�سهم  �سيجدون 

عملياتهم من نقطة البداية.
نتوقف  اأن  ي��ج��ب  وال����ذي  الآخ����ر  ال�����س��يء 
قد مت  لل�سكان  العام  التعداد  اإن  طاملا  عنده 
بطبيعة  األأول  جانبه  يف  تاأجيله،يتمثل 
عمليات امل�سح واحل�سر التي جرت والتي 
افتقرت للمعلومات اخلدمية حيث جند باأن 
التعداد  خارطة  ومبوجب  الواحدة  املحلة 

 30 من  اأك��رث  اإىل  �سوارعها  ع��دد  ي�سل  قد 
املحالت  م��ع  بع�سها  ي��ت��داخ��ل  ق��د  ���س��ارع��ًا 
ومعاونوه  املحلة  مدير  واكتفى  املجاورة 
باإدراج اأ�سم ورقم ال�سارع من دون اأن يحدد 
هل اإن هذا ال�سارع مبلط، وكم عدد املباين 
والي�سرى،  اليمنى  �سفتيه  على  الواقعة 
ت�سله  هل  املجاري،  بخدمات  م�سمول  هل 
انارة واىل  فيه  البلدية، هل توجد  خدمات 
اآخر املعلومات التي ميكن الإجابة عليها من 

خالل امل�ساهدة وال�ستنتاج.
التعداد  با�ستمارة  يتمثل  الثاين  اجلانب   
التي على ما يبدو اإنها حتتاج اأن تاأخذ مداها 
بعدها  ولي�س  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����س��ادي 
اأبعاد  ذات  التعداد  عملية  لكون  ال�سيا�سي، 
اقت�سادية، اجتماعية، دميغرافية، وبالتايل 
لها  لي�ست  باأن وزارات خدمية عديدة  جند 
ب�سمة يف �سياغة مفردات ال�ستمارة ويف 
مقدمتها وزارة التجارة التي كنت اأتوقع اأن 
تخ�س�س حقال مهما ت�ساأل فيه رب الأ�سرة 
التموينية  البطاقة  كفاية مفردات  عن مدى 
وزارة  واأي�����س��ا  و���س��ول��ه��ا،  ان�سيابية  اأو 
الرتبية التي جتاهلت ال�ستمارة يف جانب 
مدى  عن  ���س��وؤال  بتوجيه  يتمثل  ج��دا  مهم 
اأو  ال�سكن،  حمل  عن  املدر�سة  وق��رب  بعد 
اأعداد  مالءمة  مدى  معرفة  خالل  من  حتى 
للكثافة  ق��ي��ا���س��ا  منطقة  ك��ل  يف  امل���دار����س 
ال�سكانية، وينطبق هذا على وزارة ال�سحة 
وغرها  ال�سحية  املراكز  توزيع  وطبيعة 

من الوزارات الأخرى.
على  يركز  البع�س  ب��اأن  ه��ذا جند  كل  وم��ع 
ت�سيي�س  حم��اول��ة  اأو  �سيا�سية  ج��وان��ب 
التعداد رغم اأنه كما اأ�سرنا فعالية ذات اأبعاد 
وخدمية،  و�سحية  وت��رب��وي��ة  اقت�سادية 
ق��اع��دة بيانات  ت��وف��ر  الأ���س��ا���س��ي��ة  غ��اي��ت��ه 
اأن  �ساأنها  من  وواقعية  و�سليمة  �سحيحة 
تعالج الكثر من م�ساكل البلد ويف مقدمتها 
وتكون  التنمية،  وخطط  التحتية  البنى 
وزارات  لكافة  مهما  راف��دا  املعلومات  هذه 
الدولة العراقية لل�سنوات املقبلة بعيدا عن 
بالتاأكيد  هي  التي  ال�سيا�سية  التجاذبات 
امل�سلحة  عن  البعد  كل  البعيدة  غاياتها  لها 

العامة وتقدم ورقي 

إن االرتفاع الحاد في أسعار الغذاء 
والطاقة في السنوات الثالث 

األخيرة، أدى إلى ازدياد عدد الذين 
يعانون سوء التغذية بنحو 75 

مليون نسمة آخر عام 2007، بسبب 
تدني االستثمارات الزراعية في 

البلدان األشد فقرًا خالل السنوات 
الثالثين الماضية.

فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية 
الرئيسة إلى الضعف في العامين 

الماضيين )2006 – 2007( 
وسجل األرز والذرة والقمح 

مستويات قياسية، ووصلت أسعار 
بعض المواد ألعلى مستوياتها في 

30 عاما بعد حساب عامل التضخم، 
مما أدى إلى اندالع أعمال شغب 

واحتجاجات في بعض الدول النامية 
حيث ينفق السكان ما يزيد على 

نصف دخلهم على الغذاء.
إن ارتفاع أسعار الغذاء، وتغير 

المناخ واآلثار السلبية االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية، والتوسع 

الخطر في إنتاج الطاقة الحيوية على 
حساب الغذاء.

قد كشفت منظمة"الفاو"أيضا عن حدوث انخفاض طفيف 
في إنتاج الحبوب في العالم، فبعد أن وصل إلى الذروة في عام 
2004، انخفض اإلنتاج بنسبة %1 و2 % في عامي 2005 

و2006. أما إنتاج الدول الثمانية الرئيسة المصدرة للحبوب، 
والتي توفر ما يقرب من نصف حجم اإلنتاج العالمي، فهي كذلك 

انخفضت بنسبة %4 و%7 خالل الفترة نفسها. وزادت مكافحة 
االحتباس الحراري في العالم من حدة المفارقات واإلشكاليات 

في هذه القضايا. وعن طريق زيادة تكريس الحصص من اإلنتاج 
الزراعي، وبالتالي األراضي الزراعية، من أجل إنتاج االيثانول، 

ساهمت الدول في زيادة الضغط على األسعار. كما أن الحروب 
األهلية في البلدان الفقيرة التي شهدت صراعات حادة سياسية 

وطائفية وعرقية، شردت الماليين ومنعتهم بالتالي من زراعة 
محاصيلهم وجني فوائدها.

على الرغم من االستعدادات الكبيرة 
التي أنجزها الجهاز المركزي لإلحصاء 

في سبيل اكتمال الخطوة األخيرة من 
خطوات التعداد العام للسكان والمساكن 

والحيازات الزراعية، هذه الخطوات 
انطلقت منذ العام الماضي وحققت 

نسب تقدم عالية جدا، وأبدت المالكات 
العاملة في التعداد وغالبيتهم من 

الهيئات التعليمية والتدريسية قدرة 
كبيرة في تدوين وتحديث المعلومات 

إضافة إلى عمليات الحصر والترقيم 
الواسعة جدا والشاملة لكل مباني 

العراق وفق نظام دقيق جدا نال اعجاب 
الكثيرين.
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إيمان محسن جاسم

ألمانيا مترددة في توسيع صندوق اإلنقاذ األوروبيق�������راءة ف����ي م���ش���اك���ل ال���ق���ط���اع ال���خ���اص

اخلا�س  القطاع  تطوير  ميكننا  كيف 
هي  وم��ا  دوره؟  وتن�سيط  ال��ع��راق��ي 

ال�سبل الكفيلة بتحقيق ذلك؟
ب��ن احل��ن والآخ����ر جن��د م��ن يطرح 
يف  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  تفعيل  م�ساألة 
التنمية  يف  دوره  لأخ�����ذ  ال���ع���راق 
جند  اأن  دون  ال��ع��راق��ي  والق��ت�����س��اد 
القطاع  ه���ذا  واق����ع  يف  ي��ب��ح��ث  م���ن 
يعانيها  ال��ت��ي  ال��ك��ث��رة  وامل�����س��اك��ل 
ميتلك  ال��ع��راق��ي  ال�����س��وق  ان  خا�سة 
القطاع  متنح  اأن  �ساأنها  من  موؤهالت 
هذه  واأه��م  جناحه  و�سائل  اخلا�س 
ال�سوق  ب��ح��ج��م  ي��ت��م��ث��ل  امل����وؤه����الت 
ال��ع��راق��ي وات�����س��اع��ه، ت��وف��ر امل���وارد 
من  اأولية  كمواد  والطبيعية  الأولية 
جهة وم��وارد ب�سرية واأيد عاملة من 

جهة ثانية.
تكفي  ل  وحدها  هذه  ف��اإن  وبالتاأكيد 
على  تقع  ك��ف��وءة  اإدارة  تتوفر  مل  م��ا 
اخلا�س  القطاع  تفعيل  مهمة  عاتقها 
دوره  لياأخذ  نتمناه  ال���ذي  بال�سكل 
لالقت�ساد  �سليمة  مرتكزات  بناء  يف 

العراقي.
له  النظر  ميكن  ل  اخلا�س  والقطاع 

العراقي  القت�ساد  جممل  عن  مبعزل 
م�ساكل  منها:  م�ساكل  ي��ع��اين  ال���ذي 
�سيا�سية تتمثل بال�ستقرار ال�سيا�سي 
الذي هو طريق الزدهار القت�سادي، 
امل�سكلة الثانية تنوع موارد القت�ساد، 
الإداري  الف�ساد  الثالثة  وامل�سكلة 
من  والكفاءة  اخلرة  وعدم  جهة  من 
تنتقل  املع�سالت  وه��ذه  ثانية.  جهة 
عوامل  اإ�سافة  م��ع  اخل��ا���س  للقطاع 
يف  جدا  كبر  ب�سكل  �ساهمت  اأخ��رى 
يف  اخلا�س  القطاع  دور  ا�سمحالل 
روؤو�س  بهروب  يتمثل  واأولها  البلد 
الأموال العراقية خلارج البلد خا�سة 
متتلك  ال��ت��ي  امل���ج���اورة  ال�����دول  يف 
القادمة  ال�ستثمارات  ت�سجع  قوانن 
اإليها وحتميها يف نف�س الوقت، ومن 
هذه الدول م�سر والأردن حيث متثل 
روؤو�س الأموال العراقية رقما كبرا 
ا�ستثمرت  ل��و  ال��ب��ل��دي��ن،  ه��ذي��ن  يف 
يف  ب��ارزة  عالمة  ل�سكلت  العراق  يف 
القت�ساد العراقي، وما زالت روؤو�س 
دول  اإىل  ال��ع��راق  من  تتجه  الأم���وال 

اجلوار دون انقطاع.
وال�سبب هو اإن ال�ستقرار ال�سيا�سي 

والبيئة الأمنية ال�سليمة وال�سحيحة 
للتطورات  امل���واك���ب���ة  وال���ق���وان���ن 
اأن  �ساأنها  م��ن  العاملية  القت�سادية 
مزيد  ج��ذب  ع��ر  بالقت�ساد  ترتقي 
من ال�ستثمارات وهذا ما نفتقده يف 
زالت  ما  التي  القت�سادية  قوانيننا 

تبحث عن اإ�سالح �سامل.
اأن  ميكن  وال��ذي  الثاين  اجلانب  اأم��ا 
ال�سوق  حلركة  متابع  اأي  ي�ستنتجه 
ا�ستهالكية  ���س��وق  وه���ي  ال��ع��راق��ي��ة 
بن�سبة عالية جدا و�ستظل ا�ستهالكية 
عملية  بحكم  قادمة  عديدة  ل�سنوات 
املواطن  قبل  م��ن  امل�ستمرة  ال�سراء 
التي  الب�سائع  م��ن  للكثر  العراقي 
ال��ي��وم��ي��ة،  ي��ح��ت��اج��ه��ا يف ح���ي���ات���ه 
وال�سيء امللمو�س باأن روح التناف�س 
ما بن املنتج العراقي والأجنبي غر 
متكافئة حيث اإن الب�سائع امل�ستوردة 
من  اأرخ�س  العراقي  التاجر  قبل  من 
عدم  ب�سبب  ال�سنع  املحلية  ال�سلعة 
امل�ستورد  على  كمركية  تعرفة  وجود 
الذي   54 رق��م  برمير  لأم��ر  ا�ستنادًا 
على  مفتوحة  العراقية  احلدود  جعل 
الأجنبية  ال�سلع  اأم����ام  م�سراعيها 

والذي قاد اىل حالة الإغراق ال�سلعي 
تباع  ال�سلعة  اإن  بب�ساطة  الذي يعني 
يف العراق ب�سعر اقل من �سعرها يف 
بلد املن�ساأ ب�سبب كرثة الكمية املنتجة 
ووجود ال�سوق القادر على ا�ستيعابها 
وت�����س��ري��ف��ه��ا ب�����س��رع��ة، واجل���ان���ب 
القطاع  اأن  ه��و  ج���دا  وامل��ه��م  الآخ����ر 
اإنتاجية  اإمكانات  ميتلك  ل  اخلا�س 
يف  الدولة  لدعم  بحاجة  وهو  كبرة 
املكننة  مواكبة  بغية  احلالية  املرحلة 
ال�سريعة،  الإنتاج  وخطوط  احلديثة 
ال�سلبية يف توقف  اآث��اره  ترك  وه��ذا 
املحلية  املنتجات  م��ن  الكثر  اإن��ت��اج 
منها  ال��زراع��ي��ة  وح��ت��ى  ال�سناعية 
وخا�سة ما يتعلق بالدواجن وبي�س 
امل��ائ��دة وغ��ره��ا، الأم����ر ال���ذي اأفقد 
مع  التناف�سية  امليزة  العراقي  املنتج 

منتجات الدول الأخرى.
راأ�س  بتاآكل  ويتمثل  الثالث  اجلانب 
لفرتة  العمل  توقف  املحلي عر  املال 
طويلة مما �سلب من راأ�س املال ن�سبة 
عالية جدا لتوفر الأمن واحلماية من 
جهة ومن جهة ثانية حتديث املكائن 
اأجور  ذل��ك  اإىل  ي�ساف  وتطويرها، 

العمل نف�سها التي ارتفعت بالتوازي 
م���ع ارت���ف���اع روات�����ب امل��وظ��ف��ن يف 

الدولة.
ال�سناعين  من  الكثر  اأن  جند  لهذا 
يف  اأم��وال��ه��م  ا�ستثمروا  ال��ع��راق��ي��ن 
حتقيق  بغية  ال�سناعة  بدل  التجارة 
الرغبة  وع����دم  م�����س��م��ون��ة  م��ك��ا���س��ب 
باملغامرة بالإنتاج ال�سناعي الذين ل 

حتمد عواقبه.
اأن تكون  اأن احللول يجب  لهذا جند 
من  ح��زم��ة  ب��اجن��از  وتتمثل  واقعية 
القت�سادية  والت�سريعات  القوانن 
الداعمة للقطاع اخلا�س ويف مقدمتها 
دعم هذا القطاع م�سرفيا عر قرو�س 
و�سوابط  �سروط  وفق  الأمد  طويلة 
املعامل  ع��م��ل  اإدام������ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف 
يوؤمن  مبا  اإنتاجها  ورقابة  العراقية 
واإن  حتى  املحلية  لل�سوق  عودتها 
�سريبية  اإج��راءات  اتخاذ  ذلك  تطّلب 
اخلارج  من  قادمة  معينة  �سلع  على 
قبل  ومن  البلد  يف  ت�سنيعها  باإمكان 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ال��ع��راق��ي م��ن اأجل 
وجذب  دوره  لتن�سيط  فر�سة  منحه 

الأيدي العاملة وامت�سا�س البطالة.

ترجمة/ سيف فاضل
اأعلن البنك الدويل عن بدء برنامج تاأ�سي�سي بعدة 
مالين من الدولرات لال�ست�سارات وال�ستثمار يف 
جمال الطاقة املتجددة يف رو�سيا وينبغي ان يطلق 
العنان ل�"ت�سونامي" من م�ساريع اإ�سافية ومتويل، 
وان الرنامج الرو�سي هذا هو برنامج جتريبي من 
قبل موؤ�س�سة البنك الدويل للتمويل الدولية، اإن كل 
الرو�سية  الطاقة  ووكالة  العاملية  البيئة  مرفق  من 
اإطار تنظيمي  �ستعمل مع احلكومة من اجل و�سع 
فر�س  وتو�سيع  املتجددة  الطاقة  م�ساريع  مل�ساعدة 
ب�سكل  الأم���وال  واإدخ���ال  التمويل  على  احل�سول 

مبا�سر يف امل�ساريع اخلا�سة.
لأوروب���ا  الدولية  التمويل  موؤ�س�سة  مدير  وق���ال  
�ستولكوفج   �سنيزانا  الو�سطى  واآ���س��ي��ا  ال�سرقية 
امل�سروع  هذا  اإن  مو�سكو:  يف  �سحفي  موؤمتر  يف 
يعتر الأول من نوعه ولي�س من باب ال�سدفة قد مت 
اختيار دولة رو�سيا، لأن لديها اإمكانات هائلة قابلة 

للتجديد.

دولر  مالين   10 تنفق  العاملية  البيئة  اأن  واأ�ساف 
من  اإط���ار  لو�سع  وذل��ك  التقنية"  "امل�ساعدة  على 
الت�سريعات واحلوافز على مدى ال�سنوات اخلم�س 
موؤ�س�سة  ر�سدت  فقد  الآخ��ر  اجلانب  ويف  املقبلة، 
وذلك  دولر  مليون   150 مبلغ  الدولية  التمويل 
املتجددة،  الطاقة  م�سادر  يف  املبا�سر  لال�ستثمار 
ويتوقع ان يكون هنالك خم�سة مالين دولر اأخرى 

من البنك الأوروبي للتعمر والتنمية.
اىل ذلك قال مدير برنامج موؤ�س�سة التمويل الدولية 
نحو  يف  ال�ستثمار  هو  طموحنا  وليمز:  باتريك 
ث��الث��ن م�����س��روع��ا ع��ل��ى م���دى ال�����س��ن��وات اخلم�سة 
املقبلة. ومن املتوقع ان تذهب معظم ال�ستثمارات 

اىل الرياح والكتلة احليوية لتوليد الطاقة.
احليوية  الكتلة  يف  ال�ستثمار  اإن  وليمز:  واأ�ساف 
وم��زارع  ال��ب��الد  جنوب  يف  ترتكز  اأن  املتوقع  م��ن 

الرياح يف كل من اجلنوب وال�سمال ال�سرقي.
ول ي�ستطيع وليمز حتديد اأي من املناطق امل�ستفيدة 

يف ال�ستثمارات.

وي�سار اإىل اأن موؤ�س�سة التمويل الدولية  وقعت على 
"RusHydro" موؤخرًا، حيث  مذكرة تفاهم مع 
ال�ستثمار  احتكار   "RusHydro" لها  �سيكون 
داخ��ل وخ���ارج رو���س��ي��ا، وقد  م�ساريع ج��دي��دة  يف 
على  الرتكيز  يف   "Green groups" رحبت 
الت�سريعات  حت�سن  اإن  موؤكدة  التقنية،  امل�ساعدة 
قائمة والتي هي �سعيفة وغام�سة بحد ذاتها وخلق 
نظام من احلوافز ميكنه من اإطالق العنان الرو�سي 

يف جمال الطاقة املتجددة.
 "Greanpeace" وحدة  رئي�س  اأ�سار  ذلك  اإىل 
التمويل موجود  اأن  رو�سيا فالدمير كروف  اىل 
�سركات  خ��الل  من  اأي�سًا  موجودة  والتكنولوجيا 
و�سركة   "RusHydro" مثل  ال��ك��رى  الطاقة 
قابلة  م�����س��اري��ع  ل��دي��ه��م  واجل��م��ي��ع  اويل"  "لوك 
م�سادر  يوقف  الذي  الوحيد  ال�سيء  وان  للتجديد 
هي  كبرة  وبطريقة  اإقالعها  من  املتجددة  الطاقة 

الت�سريعات الرو�سية.
مثل  اإن�ساء  �سيعقب  "وليمز":  قال  اأخ��رى  جهة  من 

هذا الإطار "ت�سونامي" وغرها والتي �سيكون لها 
تاأثر بيئي اأو�سع.

�سنوات  خم�س  م��دت��ه  برنامج  ي��ك��ون  ان  ويتوقع 
الطاقة  توليد  ق���درة  م��ن  م��ي��غ��اوات   205 لتثبيت 
امل�سببة  ال����غ����ازات  ان��ب��ع��اث  وخ��ف�����س  امل���ت���ج���ددة 
طن  م��الي��ن  خم�سة  بن�سبة  احل���راري  لالحتبا�س 
للغازات  منتج  اأك��ر  راب��ع  رو�سيا  وتعد  �سنويًا، 
تولد  فهي  العامل،  يف  احلراري  لالحتبا�س  امل�سببة 
و68  الكهرباء  من  ميغاوات   220 من  اأك��رث  حاليا 
منها، اأي من النفط والغاز الطبيعي اأو الفحم واقل 

من واحد باملئة من م�سادر الطاقة املتجددة.
قبل  م��ن  و�سعت  ال��ت��ي  ال�سرتاتيجية  ال��ط��اق��ة  اإن 
احلكومة حتى عام 2020 يتوقع اأن تزيد اإىل معدل 
واأ�ساف   ،2020 ع��ام  بحلول  وذل��ك  املئة  يف   4.5
احل�سة  اأن  نعتقد  نحن  قائاًل:  حديثه  "وليمز" يف 
قد ت�سل اإىل 7،5 يف املئة من الطاقة وذلك بحلول 

عام 2030.
عن/ صحيفة موسكو تايمز

ترجمة/ فريد الحبوب
لتخاذ  ال�سغوط  تزايد  من  الرغم  على 
اأزمة  ت��داب��ر ج��دي��دة لر�سم خ��ط حت��ت 
الأ�سبوع  اأمل��ان��ي��ا  حت��رك��ت  ال���دي���ون، 
زيادة  ب�ساأن  النقا�س  لإن��ه��اء  املا�سي 
تبلغ 750مليار يورو ل�سندوق الإنقاذ، 
اإ�سدار  يف  راديكالية  اأك��رث  خطوة  اأو 

�سندات م�سرتكة ملنطقة اليورو.
ال�ست  ال��ي��ورو  منطقة  دول  من  وزراء 
ب��روك�����س��ل، وقللت  ال��ت��ق��وا يف  ع�����س��رة 
مركل  اإجن��ي��ال  الأمل��ان��ي��ة  امل�ست�سارة 
ال�سندوق  قيمة  زيادة  ب�ساأن  التكهنات 
الذي يبلغ الآن 997 مليار دولر، والآن 
اأيرلندا. وذكرت  بات ي�ستخدم من قبل 
ال�سيدة مركل يف برلن بعد حمادثات 
دونالد  البولندي  ال���وزراء  رئي�س  مع 
اأرى  ل  نيوز"اأنا  ب��ل��وم��رج  ت��و���س��ك 
الوقت  يف  ال�سندوق  لتو�سيع  حاجة 

الراهن".
جاء تعليقاتها على خلفية اأزمة الديون 
تذكر  اإ�سارات  اأظهرت  التي  الأوروبية 
برتاجعها. خف�ست وكالة موديز، وكالة 
من  الثنن  ي��وم  الئتماين  الت�سنيف 
قبل اثنن من ال�سندات احلكومية التي 
ت�سدرها املجر، التي هي خارج منطقة 
ارتفعت  ذل���ك،  غ�سون  ويف  ال��ي��ورو. 
كما  واليطالية،  ال�سبانية  ال�سندات 
هاتفية  مكاملة  مركل  ال�سيدة  رف�ست 
وايطاليا  لوك�سمبورغ  م��ن  منف�سلة 
امل�سرتكة  ال���ي���ورو  م��ن��ط��ق��ة  لإن�������س���اء 

ال�سندات.
وقالت ان مثل هذا التحرك �سيكون غر 
الحتاد  معاهدة  مبوجب  ب��ه  م�سموح 
الأوروب������ي .وذك�����رت يف اإ����س���ارة اىل 
قانونية  اإمكانية  خلق  اأمل��ان  م�سوؤولن 

الذي   اليورو،  منطقة  �سندات  لإ�سدار 
اإعادة �سياغة جوهرية ملعاهدة  يتطلب 
ما  البلدان  الأوروب��ي، ومعظم  الحتاد 
لأنها  بذلك  القيام  يف  راغبة  غر  تكون 
من  العديد  يف  ال�ستفتاءات  تتطلب  قد 
يكفي  ما  اإىل  تفتقر  اأنها  حيث  البلدان 

من الدعم.
يبدو اأن هناك عدم وجود عالمة  توافق 

الأ����س���واق  ل�سبق  ال���الزم���ة  الآراء  يف 
الزعماء  حاول  حيث  الثقة،  وا�ستعادة 
النجاح  ولأ����س���اب���ي���ع  الأوروب������ي������ون 
يف  ف�سلوا  ان��ه��م  ال  ال��ث��ق��ة  ت��وف��ر  يف 
ا�ستعادة الهدوء وتوفر الطمئنان يف 

الأ�سواق.
املفو�س  ري�����ن،  اأويل  اأن  ح���ن  يف 
القت�سادية  ل��ل�����س��وؤون  الأوروب��������ي 

وال��ن��ق��دي��ة، ق���ال ان الج��ت��م��اع��ات يف 
تعميق  مناق�سة  �ست�سمل  ب��روك�����س��ل 
قالت  فيما  وتقويتة،  الإن��ق��اذ  �سندوق 
ال�����س��ي��دة م��رك��ل  ان��ه��ا ل ت��وؤي��د زي���ادة 

فورية ل�سندوق الإنقاذ الأوروبي.
العام ل�سندوق  للمدير  املقرر  وكان من 
�سرتاو�س،  دومينيك  ال����دويل،  النقد 
دبلوما�سيون  وذكر  الجتماع.  ح�سور 
اأوروبيون ب�سكل خا�س اأن هناك جدل 
يف الأي���ام الأخ���رة ح��ول م��ا اذا كانت 
اأن  اإمكانية  تو�سح  ال�سندوق  زي���ادة 
اإ�سبانيا،  مثل  كبر  اقت�ساد  عن  يدافع 
يعتقدون  الكثرين  لكن  الأم��ر.  لزم  اإذا 
مثل  يجعل  اأملانيا  يف  العام  امل��زاج  اأن 
هذا التحرك م�ستحياًل �سيا�سيًا بالن�سبة 
للم�ست�سارة مركل، ما مل يقدم على اأنها 

حماولة اأخرة لإنقاذ اليورو.
ال��ذي مل يكن  الأوروب���ي  امل�سوؤول  ق��ال 
املالذ  اآلية  "انها  علنا.  بالتحدث  خمول 
الأخر، ول يزال لدينا ما يكفي من املال 
ل  واإ�سبانيا   الأم��ر،  لزم  اإذا  للرتغال، 
لأنها  الكبر  القلق  اىل  و�سعها  يدعوا 
غر  وم���ن  ال��غ��رق.  م��رح��ل��ة  يف  لي�ست 
الق�سايا  ه��ذه  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  امل��ع��روف 
لل�سوق.  �سحيحة  اإ���س��ارات  �سرت�سل 
التي قد ي�ساء فهمها على اأنها توحي باأن 
والأزمات  ال�سعوبات  من  املزيد  هناك 

يف امل�ستقبل".
القوة  من  واح��دة  تعتر  التي   اأملانيا، 
الآن  الأوروب��ي،  التكامل  وراء  الدافعة 
الذي  ال��ع��ام،  ال���راأي  ا�سرت�ساء  عليها 
ميكن  التي  التدابر  اإىل  علنًا  معاد  هو 
من  اأك��رث  التقاط  اأملانيا  من  تتطلب  اأن 
وكانت  ال�سعيفة،  لالقت�سادات  فاتورة 
مركل  حلكومة  الأخرة  ال�سرتاتيجية 

اأزمة  م��ع  للتعامل  هيكلية  اإن�����س��اء  ه��ي 
اآلية  تنتهي  عندما   ،2013 بعد  الديون 

الإنقاذ احلالية.
مواجهة  يف  ال�سندات  حملة  باإ�سرار 
بعد  الأزم����ات  يف  املحتملة  اخل�سائر 
2013، اأملانيا تعتقد اأن الأ�سواق �سوف 
ال�سندات  م��ن  اخل���ط���ورة  م���دى  ت��ق��ي��م 
الأ�سعف،  القت�سادات  عن  ال�سادرة 
لتح�سن  ع��ل��ي��ه��م  ال�����س��غ��ط  وب��ال��ت��ايل 
على  العامة،يحتذون  املالية  مواردهم 

نحو فعال منوذج اقت�ساد اأملانيا.
يورو  منطقة  ف��ك��رة  ط��وي��ل  وق���ت  م��ن��ذ 
تف�سلها  ال��ت��ي  ال�����س��ن��دات  ك���ة  م�����س��رت 
اأن�سار  اأك��ر  وبلجيكا،  لوك�سمبورغ 
اأيدها  ق��د  ك��ان��ت  الأوروب�����ي.  التكامل 
وزير املالية اليطايل جوليو ترميونتي 
م��ق��ال م�سرتك  ب��ذل��ك يف  ح��ي��ث ���س��رح 
جان  مع  تاميز  فاينان�سال  �سحيفة  يف 
رئي�س  لوك�سمبورغ،  من  جونكر  كلود 

جمموعة وزراء منطقة اليورو.
تكتيكات  يف  دبلوما�سيون  فوجئ  كما 
الق��رتاح  اإ���س��دار  لأن  جونكر،  ال�سيد 
فرن�سا يحد من  اأو  اأملانيا  دون دعم من 
وزراء  وافق  لو  حتى  النجاح،  اإمكانية 

لدرا�سة الآفاق على املدى الطويل.
اإذا  فيما  اأوروب��ي  م�سوؤول  �سئل  وحن 
املطلوب  النقا�س  من  نوع  هو  هذا  كان 
اأن يكون عندما تكون الأ�سواق يف مزاج 

ع�سبي غر معقول؟ اأجاب "بال".
وولفغانغ  الأمل��اين،  املالية  وزي��ر  �سعى 
حول  التكهنات  اأدن����ى  اإىل  �سويبله، 
"اإننا ل  ال��ت��داب��ر اجل��دي��دة، واأ���س��اف 
ميكن ان تكون لدينا مناق�سة جديدة كل 

اأ�سبوع،" قال "الالزم قد ُقرر".
عن/ صحيفة الديلي تلغراف

البنك الدولي يعتمد برنامجًا لتجديد الطاقة في روسيا بقيمة 
165 مليون دوالر
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ولقد منا وكر امل�سروع، ويف عام 2005 
بلدية،  تنمية  وك��ال��ة  اأي���دي  يف  اأ���س��ب��ح 
ُتعرف ب� )كونكويتو(، التي تدفع باجتاه 
خلق منتجات مدينيات اأ�سغر يقمن ببيع 
وتقول  غذائية.  حما�سيل  من  يزرعن  ما 
هي  ذلك  وراء  من  الفكرة  رودريغيز"اإن 
اإىل حت�سن  ب��الإ���س��اف��ة  اأع��م��ال،  اإي��ج��اد 
للمزارعن  النتاجي  والن�ساط  املداخيل 
واملزارعات ال�سغرات بحيث ل يعودون 

يعتمدون على اإعانة من احلكومة".
وهذا امل�سروع موّجه اأ�سا�سًا اإىل الأمهات 
وكبار  املعاقن،  والأ�سخا�س  العازبات، 
والكحولين  العاطلن،  وال�سباب  ال�سن، 
كونكويتو  ت��ق��وم  ال��ذي��ن  وامل��ت��وّح��دي��ن، 
مب�ساعدتهم باملعونة التقنية، والتدريب، 

رة. والقرو�س امل�سغَّ
يف  ب��ه،  تب�ّسر  ما  متار�س  كونكويتو  اإن 
مقرها اأ�سفل املدينة- وهو معمل م�ساريع 
نوافذ قدمي- وم�ساحته 500 هكتار حيث 
يقوم املتخرجون واملتخرجات من دوراته 
اخل�سراوات  نباتات  بغر�س  التعليمية 
عة، مبا يف ذلك الطماطم، واخل�س،  املنوَّ
خر  نف�سها  احلديقة  والقرنبيط."وهذه 
املدينية.  الزراعة  عليه  تكون  ملا  جت�سيد 
فنحن ما نزال نعرث على الآجر واحلجارة 

حتت الرتبة"، كما علَّقت رودريغيز. 
احلديقة،  ور���س��ة  م��ن  متخرجة  وق��ال��ت 
مة  م�سمَّ ال������دورة  اإن  ب���روي���و،  ع���اي���دة 
الزراعة  ممار�سة  النا�س،"على  مل�ساعدة 
م���واد  ا���س��ت��خ��دام  م���ن دون  ال��ع�����س��وي��ة 
كيميائية اأو اأ�سياء م�سطنعة وذلك لإنتاج 

حما�سيل �سليمة �سحيًا".
وهكذا فحتى الآن يف هذه ال�سنة، اجتاز 
األفي �سخ�س �سفوف كونكويتو  حوايل 
بون اأي�سًا على �سنع  التعليمية، وهم ُيدرَّ
الكعك  اأو  اجليالتن  وحلويات  املربيات 
فوق  الدواجن  تربية  وعلى  بل  املحلَّى، 

�سقوف منازلهم.
وتقوم عايدة، وديانا دوران، وهي طالبة 
اأخرى، ببيع منتجاتهما من البيت اأو يف 
�سوق املزارعن، الذي تعر�سان فيه اأي�سًا 
اأو  والفا�سوليا  الفاكهة،  واأنواع  املربى، 
تعلمت  وق��د  امل��م��لَّ��ح.  ال��ف��ول  اأو  اللوبيا 
البيت  يف  الأغ��ذي��ة  ت���زرع  كيف  دوران 
لأ�سرتها  �سحيًا  �سليمة  وجبات  لتوفر 
الواحد  ي�سرتيها  ال��ت��ي  امل��ن��َت��ج��ات  لأن 

كما  العادة،  يف  ملّوثة  تكون  ال�سوق  يف 
ال�سخ�س  اإن  رودري��غ��ي��ز  وق��ال��ت  ت���رى. 
الذي يريد اأن يتعلم �سيئًا عن هذا الن�ساط 
ل� 100 دولر يف  اأويل  يحتاج ل�ستثمار 
وهو  وال�سماد،  البذور  اأج��ل  من  ال�سنة 
مبلغ ميكن للمرء اأن ي�سرتده على الفور 

تقريبًا. 
كونكويتو،  لدى  امل�سجلة  لالأرقام  ووفقًا 
ميكنه،  �سغرة  منتجة  اأو  منتجًا  ف��اإن 
دولرًا   35 ي��دخ��ر  اأن  واح����د،  ���س��ه��ٍر  يف 
با�ستهالكه ما يزرع، ويك�سب 65 دولرًا 
يبيعها."وبهذه  ال��ت��ي  امل��ن��ت��ج��ات  م���ن 
على  لنف�سه  ال��واح��د  يح�سل  الطريقة، 
اأّك�����دت  ك��م��ا  ب��ي��دي��ه هو"،  اآم�����ن  و����س���ع 
رودريغيز، التي اأ�سافت اأن اأحد الأهداف 

عادات  حت�سن  ه��و  للم�سروع  الأخ���رى 
ال�سحة  منظمة  اإىل  الأكل."فا�ستنادًا 
ي�ستهلك،  اأن  الواحد  على  يجب  العاملية، 
الفاكهة  م��ن  غ��رام��ًا   460 ي���وم،  ك��ل  يف 
واخل�����س��راوات، وه��م يف الإك����وادور ل 
كما  ذلك"،  من  غ��رام   100 حتى  ياأكلون 

قالت. 
وه���ن���اك ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��وائ��د الأخ����رى 
رودريغيز،  قالت  كما  املدينية،  للزراعة 
واأحدها اأنها ت�سجع على قيام اإدارة بيئية 
احليوي  التنوع  م��ن  تزيد  لأن��ه��ا  اأف�سل 
اأن ل يكون  املدينة، وبذلك ت�سمن  داخل 

كل �سيء هناك اإ�سفلتًا فقط!
املدينة  مزارعي  اإنتاج  اإن  القول  وميكن 
ب��ال��ت��زاي��د ت��دري��ج��ي��ًا وه���م الآن ل  اآخ����ٌذ 
الأغدية  اأ���س��واق  يف  منتجاتهم  يبيعون 
وحمال  وللمطاعم  بل  فقط  جلرانهم  اأو 

ال�سوبرماركت اأي�سًا. 
اأ�سبحوا  رودريغيز،"فاإنهم  اأّك��دت  وكما 
قادرين على خلق اأ�سناف حملية متميزة 
وبكونهم  اخلا�سة  وهويتهم  بجهودهم 
ل  ع�سوية  زراع��ي��ة  منتجات  يبيعون 
والأ�سياء  الكيميائية  امل��واد  فيها  تدخل 

ال�سطناعية". 
ُتن�سئ  اأن  كويتو  العا�سمة  اأرادت  لقد 
كبديل  ال��ن��وع  ه��ذا  م��ن  مدينية  ح��دائ��ق 
للطرق امل�سنَّعة احلالية للحياة يف املدينة 
الكبرة، وتريد �سلطات العا�سمة الآن اأن 
يف  اأخ��رى  مدن  اإىل  املبادرة  هذه  تو�ّسع 

خمتلف اأنحاء البالد.
EFE /عن

ترجمة: سيف فاضل
العمل  لإح�ساءات  الأمريكي  املكتب  ذكر 
ن�سبة  اإىل  ارت��ف��ع  ق��د  البطالة  م��ع��دل  اأن 
ت�سرين  نوفمر/  ل�سهر  املئة  يف   %  9،8
الثاين املا�سي مع منو قليل يف الوظائف 
اأن هذه القفزة هي  ذات جدول للرواتب، 
النتعا�س  يف  ال�سعف  على  اآخ��ر  موؤ�سر 
الأمريكية.  املتحدة  للوليات  القت�سادي 
وفقا  انطلق  قد  ال�سهري  التقرير  هذا  ان 
لتوقعات القت�سادين الأمريكين، وي�سار 
القت�سادين  ه���وؤلء  م��ن  ك��ث��رًا  اأن  اإىل 
العمل  فر�س  منو  ب��اأن  تنّباأوا  قد  كانوا 
ايجابية،  واأك�����رث  ق����وة  اأك����رث  ���س��ي��ك��ون 
العك�س من ذلك فان الوظائف غر  وعلى 
 172.000 بن�سبة  ارتفعت  قد  الزراعية 
ياأتي  الأول  ت�سرين  اأك��ت��وب��ر/  �سهر  يف 
ارتفعت  اأنها  اأي  التقرير  اإىل  طبقا  ذل��ك 
�سهر  يف  فقط  وظيفة   39.000 بن�سبة 
نوفمر/ ت�سرين الثاين، اإن هذه الأخبار 
اأدت اإىل خف�س بع�س التفاوؤل الذي قد مت 
املوؤ�سرات  بع�س  ب�سبب  ذلك  ياأتي  بناوؤه 
موؤخرا  حدثت  التي  الأخ���رى  اليجابية 
قفزت  والتي  املنازل  كبيع  القت�ساد  يف 
بن�سبة 10 % يف املئة والتي اأثارت بع�س 
ال�ستغراب بالإ�سافة اىل ارتفاع املبيعات 

ال�سيارات  ل�سناعة 
وكانت  الأم��ري��ك��ي��ة 
ن�����س��ب��ة امل��ب��ي��ع��ات 
بكثر  اأف�سل  ب�سكل 
اإىل  بالن�سبة  اأي�سا 
مبيعات  من  العديد 
جت�������ار ال���ت���ج���زئ���ة 
وك��ان��ت اأف�����س��ل من 
ال�سهر  يف  امل��ت��وق��ع 

املا�سي.
وم�������ع ذل���������ك، ف����ان 
ت���ق���ري���ر ال���ب���ط���ال���ة 
القت�ساد  و���س��ف 
متعرثا  ك����ان  ب���اأن���ه 
يف  ح��ت��ى  و�سعيفا 
اإ�سافة  على  ق��درت��ه 

الرعاية  جم��ال  اأن  اإىل  ي�سار  الوظائف، 
عر�س  يف  الأك����ر  اجل���زء  ه��و  ال�سحية 
معدل  اأن  اإىل  النتائج  وت�سر  الوظائف 
البطالة بن البالغن يف التعليم الثانوي 
هو اقل بن�سبة �سعفن اإىل ثالثة اأ�سعاف 
الذين هم حاملون درجة  للعمال  بالن�سبة 

 .]TH3[البكالوريو�س
هذا  ال���وظ���ائ���ف  من���و  يف  ال��ت��ب��اط��وؤ  اإن 
من  ع��ام  من  لأك��رث  الحتياج  اإىل  يوحي 

ال��ب��ط��ال��ة وترتاجع  م��ع��دل  اج���ل خ��ف�����س 
وي�سر  ن�سبيا،  العادية  امل�ستويات  اإىل 
اأن���ه ل ي���زال اأك���رث م��ن 15  ال��ت��ق��ري��ر اإىل 
م��ل��ي��ون ���س��خ�����س م���ازال���وا ع��اط��ل��ن عن 
بروكينغز"كبر  ويقول"غاري  العمل، 
اأع�ساء ملكتب الإح�ساءات: لقد كان در�س 
بن  املتزايد  النق�سام  هو  املا�سي  العام 
العاطلن عن العمل واأولئك الذين متكنوا 
من الت�سبث وان ن�سبة الك�سب الأ�سبوعي 

للعمال املوظفن قد 
ازدادت بن�سبة 2.3 
م�سيفا  املئة  يف   %
اإىل اأن هذه الن�سبة 
حتى  ج�����دا  ج���ي���دة 
م���ا بعد  مب��ق��اي��ي�����س 

احلرب. 
تقدر اإدارة ال�سمان 
اأن  الج����ت����م����اع����ي 
املتحدة  ال���ولي���ات 
�ست�سطر  الأمريكية 
ل  م���ا  اإ���س��اف��ة  اإىل 
 200.000 عن  يقل 
ال�سهر  يف  وظ��ي��ف��ة 
ال����واح����د م���ن اج��ل 
لتخفي�س  املحاولة 
معدل البطالة اإىل الأقل من 8 % يف املئة 
افرتا�س  على   2012 ع��ام  بحلول  وذل��ك 
اأن ن�سبة الأ�سخا�س الذين ين�سمون اإىل 

القوى العاملة ل يزال ثابتا.
وي�سار اإىل اأن رئي�س جمل�س امل�ست�سارين 
ربط  جول�سبي"قد  القت�سادين"او�سنت 
التخفي�سات  اإىل  ه��ذه  الوظائف  تقارير 
�سد  والتاأمن  بو�س  عهد  يف  ال�سريبية 
توؤكد  اليوم  اأرق��ام  اإن  قال:  البطالة حيث 

على اأهمية تو�سيع التخفي�سات ال�سريبية 
البطالة  �سد  والتاأمن  املتو�سطة  للطبقة 
الذين فقدوا وظائفهم  الأمريكين  لأولئك 
الآلف  مئات  �سيعر�س  ذلك  يف  والف�سل 
وترك  الإ�سافية  العمل  فر�س  من  للخطر 
املالين من الأمريكين دون عمل، اىل ذلك 
على  الدميقراطيون  امل�سرعون  عمل  فقد 
متديد التاأمن �سد البطالة يف عام 2011 
بخف�س  يطالبون  اجل��م��ه��وري��ن  اأن  اإل 
الأنفاق وذلك من اجل تعوي�س التكاليف 

دون موافقة الكونغر�س.
البطالة  ن�����س��ب��ة  ت��ع��ت��ر  ب��ال��ذك��ر،  ج��دي��ر 
منذ  الأعلى  والبالغة 9،8 % هي  الأخرة 
�سهر ني�سان/ ابريل، واأ�ساف"او�سنت"من 
لالآمال  خميب  التقرير  ه��ذا  اأن  الوا�سح 
وان النتعا�س ل يزال ه�سا ونحن ن�سجع 
التي  ال�سريبية  التخفي�سات  با�ستمرار 

من �ساأنها اأن حت�سن الو�سع كثرا.
نوفمر  ل�سهر  الوظائف  اأرق��ام  �سعف  ان 
�سيغذي النقا�س املحتدم ب�ساأن ما اإذا كان 
من  احل��د  اإىل  ت�سعى  اأن  احلكومة  على 
العجز بقوة ا وان تكون على ا�ستعداد من 
القت�ساد  يعود  اأك��رث حتى  الإن��ف��اق  اج��ل 

اإىل �سحة اأف�سل.
عن: صحيفة الواشنطن بوست

والتفاوؤل  التح�سن  م��ن  اأ�سهر  ع��دة  بعد 
بنمو وا�ستقرار لأكر اقت�ساديات العامل، 
حد  اإىل  ال�سركات  يف  التوظيف  تباطاأ 
اإىل  يدفع  امل��وؤك��د  م��ن  تطور  وه��و  كبر، 
تكثيف النقا�س حول ما ميكن وما ينبغي 

القيام به لإ�سعال القت�ساد.
ب�سكل  ارت��ف��ع  اأمريكا  يف  البطالة  معدل 
غ��ر م��ت��وق��ع يف ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي ال��ذي 
الأ�سر،  م��ن  منف�سل  م�سح  اإىل  ي�ستند 
ت�سرين  نوفمر/  يف  املئة  يف   9.8 اإىل 
للبطالة  اأع��ل��ى معدل  ه��ذا  وك��ان  ال��ث��اين. 
يف   9.6 من  وحتى  ابريل  ني�سان/  منذ 
�سديدة  �سربة  موجهًا  اأكتوبر.  يف  املئة 
النتعا�س  اأن  يف  املت�سور  التفاوؤل  اإىل 
على  عرث  قد  العامل  اقت�ساديات  اأك��ر  يف 

بع�س الزخم.
�سيئا  �ستفعل  البطالة  معدل  يف  الزيادة   
يف  امل�ستهلكن  راح����ة  اأج����ل  م���ن  ق��ل��ي��اًل 
اإنفاقها  �سي�ساعد  التي  املتحدة،  الوليات 

يف تقوية القت�ساد العاملي.
العمل  �سوق  من  اللقطات  اآخ��ر  تلقي  كما 
بظاللها على ما كان من اإ�سراق يف ا�ستقرار 
القت�ساد. ويف الأ�سابيع الأخرة، حيث 
الذين  الأ�سخا�س  عدد  متو�سط  انخف�س 

اإعانات  على  للح�سول  بطلبات  يتقدمون 
البطالة عموما. وت�سدرت مبيعات املنازل 
املعلقة التوقعات يف اأكتوبر، يف حن اأن 
اأر�سلت  املا�سي  ال�سهر  بالتجزئة  مبيعات 

واحدة من اأكر الزيادات منذ �سنوات.
وق��������ال اأو������س�����نت ك���ال�������س���ب���ي، رئ��ي�����س 
للم�ست�سارين  ال���رئ���ي�������س  امل���ج���ل�������س 
القت�سادين،"وهذا يوؤكد اأن النتعا�س ل 
يزال ه�سا."بالإ�سافة اإىل ال�سغط من اأجل 
متديد اإعانات البطالة، ودعا اىل ا�ستمرار 
ال�سريبية  بو�س  بتخفي�سات  يعرف  ما 
من  جمموعة  عن  ف�سال  الو�سطى  للطبقة 
املقرتحات التي ي�سر لها البيت الأبي�س 

الآن بخف�س �سرائب اأوباما
خلق اقت�ساد الوليات املتحدة بوجه عام 
الثاين/  ت�سرين  األف وظيفة يف   39000
�سوهد  ال��ذي  التقرير  اأظهر  فيما  نوفمر 
العمل،  وزارة  م��ن  وا���س��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى 
القت�ساديون  توقع  حن  كبرة  خجولة 
من  اأك�����رث  ب��ت��وف��ر  ���س��رتي��ت  وول  م���ن 

150000 األف و�سيفة.
�سل�سلة  بعد  جاء  ال��ذي  التقرير،  و�سرب 
على  كبرة  بدرجة  م�سجعة  عالمات  من 

مدى ال�سهرين املا�سين.

اإىل  واأدى  الأ�سهم  �سوق  يف  املعنويات 
احلكومية.  ال�سندات  اأ�سعار  يف  ارتفاع 
اأم�س  ت��امي��ز  فاينان�سال  موؤ�سر  واأن��ه��ى 
بانخفا�س 0.4 باملئة يف 5745، يف حن 
اأن موؤ�سر داو جونز و�ستاندرد اند بورز 
500 اأي كالهما انخف�س حوايل �س 0.1 

باملئة يف التعامالت املبكرة بعد الظهر.
يف  القت�سادي  اخلبر  دوت��ا،  نيل  وق��ال 
هو  لين�س"هذا  مريل  اأمريكا  اوف  بنك 
ان  ونعتقد  �سعيف  تقرير  اأ���س��ا���س��ه  يف 
معدل البطالة �سيت�ساعد نحو الأعلى قبل 

اأن يذهب اأقل من ذلك."
الأع��م��ال اخلا�سة  اأ���س��ح��اب  اأن  ح��ن  يف 
ا�ستاأجرت 50000 األف عامل،اإّل انُه كان 
قبل  من  عقدة   160،000 من  اأق��ل  اأي�سا 
املحللن، وهو رقم لي�س مبا يكفي خلف�س 
التي  العمل  جمموعة  يف  البطالة  معدل 
�سخ�س  األ��ف   900000 ان�سمام  �سهدت 
العمل  ال�سعف يف  العام.  لهذا  الآن  حتى 
امتد عر ال�سناعات، مع مبيعات التجزئة 
كما  وظيفة،  األ��ف   28000 خف�ست  التي 
األف   13000 التحويلية  ال�سناعة  فقدت 
تخلت  والعمل  البناء  و�سركات  وظيفة، 

عن 5000 اآلف �سخ�س.

يف  ت��اأث��رًا  ه��ن��اك  جعل  النتعا�س  ف�سل 
معدل البطالة والذي كلف الرئي�س اأوباما 
والدميقراطين يف النتخابات التي جرت 
واأفقدهم  الكونغر�س  يف  املا�سي  ال�سهر 
املجل�س  اأي�سا  ودفعت  الدعم،  من  الكثر 
الحتياطي الحتادي لل�سروع يف اجلولة 
الكمي  للتخفيف  للجدل  املثرة  الثانية 

لي�سل اإىل 600 مليار.
وق�����ال ب���ن ب���رن���ا ن��ك��ي رئ��ي�����س جمل�س 
املا�سي  ال�سهر  ال��ف��ي��درايل  الح��ت��ي��اط��ي 
للبطالة"غر  احل�����ايل  امل�����س��ت��وى  ان 
يت�سامح  ان  ينبغي  �سيئا  مقبول"ولي�س 

معه جمتمع الوليات املتحدة.
وقال بول دل�س:"يف العموم، اإن البيانات 
اأن  طويلة  ف��رتة  منذ  راأي��ن��ا  ب��ق��وة  ت��وؤي��د 
اأو  باملئة   9.5 يف  �سيظل  البطالة  معدل 
اأعاله للح�سول على ما ل يقل عن العامن 
لن  الإجمايل  املحلي  الناجت  واأن  املقبلن 

ينمو باأكرث من 2 باملئة".
على  املتعاقدين  الأ�سخا�س  عدد  وارتفع 
اأ�سا�س موؤقت من قبل 39500، مما يوؤكد 
لرهاناتهم  التحوط  تف�سل  ال�سركات  اأن 
ما  ح��ول  اليقن  وع��دم  �سكوك  ك��دوام��ات 
ال�����س��رائ��ب ���س��وف ت��رت��ف��ع من  اإذا ك��ان��ت 

ال�سيد  الثاين.وذكر  كانون  يناير/  واحد 
اأ�سهل  اأي�سا  ه��ي  امل��وؤق��ت��ة  توتا"العمال 
لإط��الق النار وم��ازال هناك ما يتدىل من 

ال�سرف من عدم اليقن".
البالد  يف  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  ال��ب��ي��ع  م��ع��ط��ي��ات 
اأظهرت  التحويلية  ال�سناعات  وقطاعات 
الأخرة،  الأ�سابيع  يف  تعزيزية  عالمات 
ال�سابق لأوان���ه  م��ن  اأن���ه  اآخ���رون  وح���ذر 
ا�ستخال�س ا�ستنتاجات قاطعة من تقرير 

واحد فقط.
وكان باعة التجزئة قد ذكروا اإنهم حققوا 
مبيعات قوية خالل عيد ال�سكر يف نهاية 
لفرتة  ب��داي��ة  وك��ان��ت  املا�سي،  الأ���س��ب��وع 
حن  يف  امل�ستهلكن.  اإن��ف��اق  م��ن  حرجة 
اإدارة  اأن تقريرًا منف�ساًل اليوم من معهد 
اخلدمات  ق��ط��اع  اأن  اأظ��ه��ر  ال��ت��وري��دات 
الأم��ري��ك��ي من��ا مبعدل اأ���س��رع وت��رة يف 

�ستة اأ�سهر يف نوفمر/ ت�سرين الثاين.
وق����ال ن��اي��ج��ل غ��ول��ت، الق��ت�����س��ادي يف 
الوليات املتحدة رئي�س جلوبال ان�سايت 
انه ي�ستبه يف اأن تقريرا من وزارة العمل 
يوؤكد  ولكنه  ال�سلبي--  اجلانب  هو"يف 

اأن النتعا�س ل يزال تدريجيا".
عن: ديلي تلغراف

اإلكوادور.. والزراعة اإلنتاجية داخل المدن س���وق ال��وظ��ائ��ف األم��ري��ك��ي��ة
إن إشغال أعالي سقوف مباني المدينة 
بحدائق الخضراوات أو عمليات تربية 

الفراخ الصغيرة هو أحد األمور التي 
تقوم بها سلطات المدينة في العاصمة 

اإلكوادورية كويتو من أجل مكافحة 
الفقر وصيانة األمن الغذائي، كما جاء في 

هذا المقال الذي كتبته نوريا سيغورا.
وقد بدأت هذه المبادرة في عام 

2002، وأصبح بإمكان الناس 
المنخفضي الدخل هناك بالتالي زراعة 

الخضراوات وغيرها من النباتات 
الغذائية أو التعاون مع الجيران إلنشاء 

حدائق مشتركة، كما قالت منّسقة 
الزراعة التشاركية المدينية، أو 

األغروبار Agrupar، أليكساندرا 
رودريغيز.

ترجمة/ عادل العامل
ترجمة/ فريد سلمان الحبوب

الواليات المتحدة: معدل البطالة يقفز إلى 9,8 لشهر تشرين الثاني الماضي
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اقتصاديات

االخيرة

الوزارات،  تقا�سم  الأيام يف �سراع حمتدم على  ال�سا�سة هذه  يف وقت ين�سغل 
ومنها القت�سادية بطبيعة احلال، فلم يدر يف خلد اأحد منهم مناق�سة الرنامج 

القت�سادي احلكومي املرتقب بنف�س احلما�سة التي تلقاها املواقع الوزارية .
ومثلما مرت الأعوام ال�سبعة املا�سية بعد التغير عام 2003 من دون �سيا�سة 
اقت�سادي حكومي  اقت�سادية تعالج الختاللت وامل�سكالت، ومن دون برنامج 
وا�سح املعامل جلميع احلكومات التي تعاقبت بعد عام 2003، فاإن الذي نخ�ساه 
العمار  وبرامج  القت�سادية  الإ�سالحات  احلكومة  ت�سع  ان  الأمر،  حقيقة  يف 
والتنمية التي تخرج من رحم هذه الإ�سالحات على الهام�س يف ظل اخلالفات 
احلكومة  عمل  على  لي�س  بظاللها  تلقي  ما  ع��ادة  التي  ال�سيا�سية  واملناكفات 
القوانن  ت�سّرع  ورقابية  ت�سريعية  ك�سلطة  ال��رمل��ان  عمل  على  ب��ل  فح�سب، 
القت�سادية وتراقب الأداء الوزاري للوزارات ذات ال�سبغة القت�سادية، حيث 
نرى كثرًا من الكتل والئتالفات والقوى ال�سيا�سية ول�سيما الرئي�سية اأطلقت 
ال��ع��ن��ان ل�����س��ع��ارات ب��راق��ة ت��ن��درج يف 
اإط��ار اخل��دم��ات والع��م��ار والإ�سالح 
من  والقت�سادي  واملوؤ�س�سي  الهيكلي 
ندري  ل  لكن  مقدمته،  يف  ب��ل  �سمنه 
ال�سعارات  تلك  انزوت وانح�سرت  هل 
ال�سغل  واأ���س��ب��ح  الن��ت��خ��اب��ات،  ب��ع��د 
�سباق  احل��ا���س��ر  ال��وق��ت  يف  ال�ساغل 
املكا�سب والمتيازات البعيدة عن تلك 

ال�سعارات الرنانة .
كنا يف مقالت �سابقة نوهنا عن طبيعة 
ودعونا  املرتقب،  احلكومي  الرنامج 
يالم�س  برنامج  �سياغة  �سرورة  اىل 
العالجات  وي�سع  احلقيقية  امل�سكالت 
ق�سرة  خططًا  وير�سم  لها،  الناجعة 
للقطاعات  امل��دى  وبعيدة  ومتو�سطة 
جميعها  تعاين  التي  كافة  القت�سادية 
توؤثر  ل��ل��ع��ي��ان  وا���س��ح��ة  اخ���ت���اللت 
بطبيعة احلال الواحدة على الأخرى، 
ال  اأي قطاع،  ان نغفل   حيث ل ميكن 
انه يف الوقت نف�سه لبد من اأولويات 
ي�سعها الرنامج القت�سادي لقطاعات 
للقطاعات  الأ�سا�سي  املحرك  هي  تعد 
النفط  ب�سقيه  الطاقة  كقطاع  الأخ��رى 
وال�سبل  ال�ستثمار  مو�سوع  الثانية  املرتبة  يف  بتقديرنا  ياأتي  ثم  والكهرباء، 
الكفيلة لتفعيله وتن�سيطه وت�سهيل الجراءات والقوانن اجلاذبة للم�ستثمرين، 
مع �سرورة وجود قطاع خا�س حملي فاعل وموؤثر وميتلك الريادة يف القطاعات 
كافة، وتاأتي القطاعات الأخرى تباعًا لن جميعها متالزمة ويف حالة تداخل، ما 

يجعل اخلطط التي يفرت�س ان تو�سع �ساملة وتكاملية .
ومن هنا فاإن الرنامج املفرت�س ان تعلن عنه احلكومة يجب اإعالنه على املاًل، 
اأن يو�سع يف الكوالي�س وفقًا لالأهواء  لتعزيزه بالنقا�س اجلاد املتخ�س�س، ل 
ال�سيا�سية وتبادل امل�سالح، لن املهمة الأ�سا�سية والهم للحكومة املرتقبة هي 
وقبلها  املتطلبات  تلبية  على  ق��ادر  اقت�سادي  حكومي  برنامج  التيان  كيفية 
يف  ل�سيما  ومتخ�س�س  كفوءًا  تنفيذيًا  جهازًا  يتطلب  ما  امل�سكالت،  معاجلة 
عن  بعيد  اأي�سًا  بكفاءة  الرنامج  ه��ذا  ينفذ  القت�سادية  وامل��واق��ع  ال���وزارات 
البعد  طغيان  ع��ن  لنا  املن�سرمة  املرحلة  ك�سفت  التي  ال�سيا�سية  ال��ت��اأث��رات 
ال�سيا�سي على البعد القت�سادي والأمني يف الكثر من الق�سايا وبع�سها غاية 
يف الأهمية للم�سهد القت�سادي برمته، وعلى �سبيل املثال قانون النفط والغاز 
الذي ظل يراوح حلد اللحظة يف اأروقة جمل�س النواب والتجاذبات التي حتدث 
اأقرت يف غالب  اإقرار م�ساريع املوازنة العامة ال�سنوية للدولة والتي  عادة يف 

الأحيان �سمن �سفقات �سيا�سية معروفة لدى اجلميع.
ومن هنا نرى اإن الرنامج القت�سادي �سرورة ملحة للحكومة وللدولة برمتها، 
حيث نرى ان تتجه القوى والتيارات والكتل ال�سيا�سية اىل بلورة هذا الرنامج 
على وفق روؤى تكمن بتحديد امل�سكالت احلقيقية اأوًل ومن ثم و�سع العالجات 

واختيار الكفاءات الإدارية لتنفيذ الرنامج .

من هنا فإن البرنامج المفترض ان تعلن 
عنه الحكومة يجب إعالنه على الماًل، 
لتعزيزه بالنقاش الجاد المتخصص، 
ال أن يوضع في الكواليس وفقًا لألهواء 
السياسية وتبادل المصالح، الن المهمة 
األساسية واالهم للحكومة المرتقبة 
هي كيفية االتيان ببرنامج حكومي 
اقتصادي قادر على تلبية المتطلبات 
وقبلها معالجة المشكالت، ما يتطلب 
جهازًا تنفيذيًا كفوءًا ومتخصص 
السيما في الوزارات والمواقع 
االقتصادية ينفذ هذا البرنامج بكفاءة 
أيضًا بعيد عن التأثيرات السياسية 
التي كشفت المرحلة المنصرمة لنا عن 
طغيان البعد السياسي على البعد 
االقتصادي واألمني في الكثير من 
القضايا وبعضها غاية في األهمية 
للمشهد االقتصادي برمته،

البرنامج االقتصادي.. مرة أخرى
 عبا�س الغالبي

ال�م���رص��د االقتص�ادي

التحرير: 
عباس الغالبي

التنضيد االلكتروني : 
حيدر رعد

التغطيات والمتابعات:
 ليث محمد رضا - احمد عبد ربه

االخراج الفني : 
مصطفى جعفر

التصحيح اللغوي: 
محمد حنون

طبعت بمطابع المدى لإلعالم والثقافة والفنون

بغداد/ علي الكاتب  

متغرات  امل��ا���س��ي��ة  الأع�����وام  ���س��ه��دت 
ال�سناعات  ق��ط��اع  يف  ح��دث��ت  ع��دي��دة 
الدوائية وا�ستراد العقاقر والأدوية 
من اخل��ارج وال��ذي يختلف كثرا عن 
امل�ستوردة  وال�سلع  ال�سناعات  بقية 
بكونها مادة قد يكون لها تاأثر �سريع 
الإن�سان و�سحته، من حيث  يف حياة 
الكيميائي  وال��ت��ف��اع��ل  التلف  �سرعة 
وخماطر ال�ستعمال يف حال تعر�سها 
ل��ع��وام��ل ج��وي��ة معينة وغ��ره��ا، اىل 
ج��ان��ب ال��ت��اأث��رات الق��ت�����س��ادي��ة على 
ال�سوق  اإغ���راق  يف  املحلية  الأ���س��واق 
والعقاقر  الأدوي���ة  من  �ستى  ب��اأن��واع 
ت�����س��ن��ع حمليا  ان  امل��م��ك��ن  م���ن  ال��ت��ي 
ومب���وا����س���ف���ات ت���ف���وق امل�����س��ت��ورد، 
من  الكثر  على  ينطبق  احل��ال  وه��ذا 
الأ���س��ن��اف والأن�����واع لأدوي����ة تدخل 
�سمن الو�سفات التي ين�سح بتناولها 

من هم بحاجة لها لل�سفاء . 
فوؤاد  عماد  ال�سيدلين  الدكتور  وقال 
من  ان  امل��رك��زي  الطفل  م�ست�سفى  يف 
اإت��ب��اع��ه��ا من  ال��واج��ب  املهمة  الأم����ور 
ال�سحة  وزارة  يف  املخت�سة  الأجهزة 
والعقاقر  الأدوي�������ة  ا����س���ت���راد  ه���ي 
التي من غر املمكن ت�سنيعها  الطبية 
ال�سركات  م���ن  ح��ال��ي��ا  ال����ع����راق  يف 
بجودة  عامليا  وامل��ع��روف��ة  الر�سينة 
�سحة  لوجود  نظرًا  وذل��ك  منتجاتها، 
كبرة يف الدواء والعالجات وغرها 
على  الأخرى،  الطبية  امل�ستلزمات  من 
�سمن  موقعة  ال�سفقات  تلك  تكون  ان 
القطاع  او  الدولة  بن  اأ�سولية  عقود 
وزارة  ت�سرف  ان  باأ�س  ول  اخلا�س 
قبل  من  املوقعة  العقود  على  ال�سحة 
�سركات القطاع اخلا�س وذلك ل�سمان 
وخ�سوعها  امل�ستوردة  الأدوية  جودة 
قبل  والعلمية  الطبية  للموا�سفات 
لتخ�سع  العراقية  احل��دود  تدخل  ان 
م�����رة اأخ�������رى ل��ل��ف��ح�����س امل��خ��ت��ري 
�سالحيتها  ل�سمان  والبكرتيوجلي 
وهو اأمر منطقي ل�سرعة تلف الأدوية 
ت�سهم   قد  كيميائية  لعوامل  وتعر�سها 
يف انعدام مفعولها او تفاعلها كيميائيا 

وغر ذلك.
يف  املخت�سة  الأجهزة  على  واأ�ساف: 
بنظام  العمل  اإع���ادة  ال�سحة  وزارة 
معمول  كان  الذي  الدوائية  احل�س�س 
ال�سيدليات  ب���ن  ال�����س��اب��ق  يف  ب���ه 

ان�سيابية  واإي��ج��اد  الأهلية  وامل��ذاخ��ر 
املنظم  للتوزيع  عادلة  واآلية  منا�سبة 
ل�سمان  وذل�����ك  ال�����س��ي��دل��ي��ات،  ب���ن 
كل  يف  ال���دواء  على  املر�سى  ح�سول 
ذلك  يكلفه  ان  دون  م��ن  وزم���ان  مكان 
مبالغ  واإنفاق  وامل�سقة  الكبر  العناء 
التن�سيق  وج��ود  ���س��رورة  طائلة،مع 
تلك  املخت�سة  الأج���ه���زة  م��ع  ال��ك��ام��ل 
ون�سر  الأدوي���ة  تك  ان�سيابية  ل�سمان 
اأ�سحاب املذاخر  الثقافة ال�سحية بن 

ذاتهم.
فيما قال اخلبر ال�سناعي حممد مال 
النور  �سركة  ادارة  جمل�س  ع�سو  الله 
الأدوي���ة  قطاع  ان  الأدوي����ة:  ل�سناعة 
العراق  يف  عانى  الطبية  والعقاقر 
من  ال�سابقة  ال��ظ��روف  ب�سبب  كثرا 
بل  القت�سادية،  والعقوبات  احلروب 
القطاعات  بن  من  ت�سررًا  الأكرث  كان 
الق��ت�����س��ادي��ة الأخ�����رى وذل����ك يرجع 
ت��وف��ر �سروط  ي��ع��ت��م��د  ق��ط��اع  ل��ك��ون��ه 
جودته  بقاء  ل�سمان  متكاملة  �سحية 
وا�ستعماله وهذا ل ينطبق كثرا على 
تتاأثر  التي  الأخ���رى  القطاعات  بقية 

ب�سكل متفاوت. 
متغرات  ان  ق���ائ���اًل:  ح��دي��ث��ه  وت��اب��ع 
كثرة �سهدها هذا القطاع اأثرت ب�سكل 
ف��ي��ه��ا عوامل  اأ���س��ه��م��ت  ف��ي��ه  اي��ج��اب��ي 
متعددة داخلية وخارجية،لتظهر  بعد 
او  معروفة  تكن  مل  م�سطلحات  ذل��ك 
الدوائي   الأم��ن  منها:  �سابقا  متداولة 
والذي يعد يف الوقت احلا�سر �سرورة  
من �سرورات احلياة الكرمية للمواطن 
عن  احلديث  كرث  هنا  وم��ن  العراقي، 
الدوائي  الأم����ن  ت��وف��ر  اىل  احل��اج��ة 
تنمية  بتحقيق  ال  يتحقق  ل��ن  ال���ذي 
�ساملة لقطاع الدواء يف العراق وذلك 
ال�سناعات  قطاع  وتطوير  تنمية  عر 
اإ�سهام  وت�سجيع  امل��ح��ل��ي  ال��دوائ��ي��ة 
القطاع  ج��ان��ب  اىل  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
احلكومي العام يف هذا املجال من اجل 
العراق  يف  الدوائية  ال�سناعة  تطوير 
مقارنة  ومتطورة  �سباقة  تعد  والتي 
بغرها يف الدول املجاورة،واملحاولة 
يف تنويع ال�سناعة الدوائية املحلية، 
ما  غ��ال��ب��ًا  ال��ع��راق��ي��ة  ال�سناعة  ان  اإذ 
من  معينة  م���ف���ردات  ب��اإن��ت��اج  ت��ع��رف 
اأو�سع  اأفاق  اىل  هنا  الدواء،والتحول 
دوائية  ���س��ن��اع��ات  يف  ال��دخ��ول  ع��ر 
املتقدمة،  ال���دول  فيه  �سبقتنا  اأخ���رى 
املتخ�س�سة  الكيميائية  امل��واد  خا�سة 

اإل  يتحقق  ل��ن  وه��و  الطبية  ب��امل��واد 
بتلك  ب���زي���ادة الط�����الع والح���ت���ك���اك 
واإر�سال  املتطورة  العاملية  التجارب 
املتخ�س�سن يف دورات خارجية بغية 
الطالع على اآخر امل�ستجدات يف عامل 

ال�سناعة الدوائية.
كلية  م��ن  امل��ح��م��دي  خمي�س  ال��دك��ت��ور 
ان  ق���ال:  ب��غ��داد  جامعة  يف  ال�سيدلة 
�سناعة الدواء والعقار الطبي تعد يف 
الوقت احلا�سر من اأولويات القت�ساد 
تكون  ان  ي��ج��ب  ه��ن��ا  ال��ع��امل��ي،وم��ن 
الأك����ر يف دع���م وتقدم  ل��ه��ا احل�����س��ة 
القت�ساد العراقي الذي عانى كثرا من 
الظروف ال�سيا�سية والقت�سادية التي 
ال�سناعة  تراجع  وبرغم  ببلدنا،  اأملت 
النظام  �سقوط  بعد  املحلية  الدوائية 
و�سطوة  اح��د  على  تخفى  ل  لظروف 
نعرف  ل  بتنا  ال��ذي  امل�ستورد  املنتج 
الأدوية  من  الكثر  و�سالحية  م�سدر 
التي افرت�ست لتباع على قارعة الطرق 
والأ�سواق بعيدا عن الأماكن املعروفة 
لبيعها والتعاطي بتجارتها يف املذاخر 

وال�سيدليات الر�سينة واملجازة.
واأ�ساف: ان تلك الظروف مل تثن من 
عزمية العراقين اذ انتف�ست ال�سناعة 
وكمثال  جديد،  من  العراقية  الدوائية 
الذي  �سامراء  اأدوي��ة  م�سنع  ذلك  على 
ال��ع��م��ل برغم  م��الك��ات��ه يف  ا���س��ت��م��رت 
وا�ستطاع  ال�سعبة  الأمنية  الظروف 
بعد حت�سن الو�سع الأمني من العودة 
بعد  املحلي  ال��دواء  اأ�سواق  اىل  بقوة 
القيام بتطبيق النظام العاملي للت�سنيع 
واإخ�ساع   )GMP( اجليد  الدوائي 
الدوائي  الإن��ت��اج  م�ستلزمات  جميع 
املعتمدة  والتحليل  الفح�س  ل��ط��رق 
دوليا  واإخ�ساع املنتج الدوائي كذلك 
اأ�ساليب  وباأحدث  الدقيقة  الرقابة  اىل 
ال�سيطرة النوعية، وكذلك ت�سكيل ق�سم 
البحوث والتطوير والذي يعد م�سدرًا 
وال��ذي  ال��دوائ��ي��ة  ال�سناعة  لتطوير 
متخ�س�سة  علمية  مالكات  فيه  توجد 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى اأج���ه���زة م��ت��ط��ورة،وق��د 
اىل  ع��ودت��ه  يف  ع��وام��ل  ع��دة  اأ�سهمت 
من  ميتلكه  ما  منها  الطبيعية  مكانته 
عدة  �سنن  من  تراكمت  جيدة  �سمعة 
امل�ستوردة  الأنواع  وجتربة غره من 
مما  امل��وا���س��ف��ات  ذات  حتمل  ل  ال��ت��ي 
اأدوي���ة  ت��ن��اول  يف�سل  امل��واط��ن  جعل 
م�سنعة  اأدوي��ة  وج��ود  و�سط  �سامراء 

يف دول اجلوار وباأ�سعار ارخ�س.

األدوية والعقاقير الطبية.. هيمنة الطابع 
التجاري وتراجع الجودة ومخاطر االستعمال


