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وهي تنق�سم اىل �سلع وخدمات عدة وهي 
الكحولية  غري  وامل�سروبات  االغذية  ق�سم 
التي �سجلت اأ�سعارها ارتفاعا خالل �سهر 
ت�سرين الثاين 2010 بن�سبة 0.4% مقارنة 
اأ�سعاره  الرتفاع  نتيجة  ال�سابق،  بال�سهر 
يف   ،%5.7 بن�سبة  كرد�ستان  منطقة  يف 
حني انخف�ست اأ�سعاره يف منطقة الو�سط 
بن�سبة 0.4% ويف منطقة اجلنوب بن�سبة 
0.7%، ب�سبب ارتفاع اأ�سعار اخل�سراوات، 
كما �سجلت اأ�سعارها ارتفاعا بن�سبة %4.2 
الثاين  ت�سرين  �سهر  يف  باأ�سعاره  مقارنة 
امل�سروبات  اأ�سعار  �سجلت  كذلك   ،2009
�سهر  خ���الل  ارت��ف��اع��ا  وال��ت��ب��غ  الكحولية 
مقارنة   %0.4 بن�سبة  ال��ث��اين  ت�����س��ري��ن 
بال�سهر ال�سابق، نتيجة الرتفاع ا�سعارها 
ويف   ،%1.1 بن�سبة  الو�سط  منطقة  يف 
حني  يف   ،%0.6 بن�سبة  اجلنوب  منطقة 
كرد�ستان  منطقة  يف  اأ�سعارها  انخف�ست 
اأ�سعارها  �سجلت  ك��م��ا   ،%2.9 بن�سبة 
باأ�سعارها  مقارنة   %4.0 بن�سبة  ارتفاعا 

يف �سهر ت�سرين الثاين 2009. 
املالب�س  ا�سعار  انخف�ست  كذلك  وا�ساف 
واالحذية خالل �سهر ت�سرين الثاين بن�سبة 
حيث  ال�����س��اب��ق،  بال�سهر  م��ق��ارن��ة   %0.6
كرد�ستان  منطقة  يف  اأ�سعارها  ارتفعت 
بن�سبة 3.1% ويف منطقة الو�سط بن�سبة 
0.8% ويف منطقة اجلنوب بن�سبة %0.7، 
بن�سبة  انخفا�سا  اأ�سعارها  �سجلت  كما 
باأ�سعارها يف �سهر ت�سرين  1.1% مقارنة 
ال�سكن  ا�سعار  وارتفعت   ،2009 الثاين 
الثاين  ت�سرين  �سهر  خالل  طفيفًا  ارتفاعًاً 
ال�سابق،  بال�سهر  مقارنة   %0.1 بن�سبة 
كرد�ستان  م��ن��ط��ق��ة  يف  ارت��ف��ع��ت  ح��ي��ث 
بن�سبة 0.3% ويف منطقة الو�سط بن�سبة 
يف  اأ���س��ع��اره��ا  ا�ستقرت  ح��ني  يف   ،%0.1
ارتفاعا  �سجلت  واأي�سًا  اجلنوب،  منطقة 
�سهر  يف  باأ�سعاره  مقارنة  بن�سبة%4.9 
ارتفاع  ب�سبب   ،2009 ال��ث��اين  ت�سرين 
بن�سبة  الدورال�سكنية  اي��ج��ارات  ا�سعار 

.%7.6
)البنزين  ال��وق��ود  ا�سعار  ان  اىل  وا���س��ار 
ارتفاعا  اأ�سعارها  �سهدت  والغاز(  والنفط 
 %1.0 بن�سبة  الثاين  ت�سرين  �سهر  خالل 
الرتفاع  نتيجة  ال�سابق  بال�سهر  مقارنة 
بن�سبة  ك��رد���س��ت��ان  منطقة  يف  ا���س��ع��اره��ا 
 %0.8 بن�سبة  الو�سط  منطقة  ويف   %3.4
كما   ،%0.3 بن�سبة  اجلنوب  منطقة  ويف 
مقارنة   %3.9 بن�سبة  انخفا�سا  �سجلت 
باأ�سعارها يف �سهر ت�سرين الثاين 2009، 
واملعدات  التجهيزات  ا�سعار  ارتفعت  كما 

املنزلية خالل �سهر ت�سرين الثاين بن�سبة 
حيث  ال�����س��اب��ق،  بال�سهر  م��ق��ارن��ة   %0.3
الو�سط  منطقة  يف  اأ���س��ع��اره��ا  ارت��ف��ع��ت 
اجلنوب  م��ن��ط��ق��ة  ويف   %0.4 ب��ن�����س��ب��ة 
ا�سعارها  انخف�ست  بينما   %0.2 بن�سبة 
يف   ،%0.1 بن�سبة  كرد�ستان  منطقة  يف 
بن�سبة  انخفا�سا  اأ�سعارها  �سجلت  حني 
باأ�سعارها يف �سهر ت�سرين  0.5% مقارنة 
الثاين 2009، كما ارتفعت ا�سعار القطاع 
ال�سحي مبقدار 0.4% خالل �سهر ت�سرين 
نتيجة  ال�سابق،  بال�سهر  مقارنة  ال��ث��اين 
الرتفاع اأ�سعاره يف اقليم كرد�ستان بن�سبة 
1.4% ويف منطقة الو�سط بن�سبة %0.4، 
منطقة  يف  ا���س��ع��اره  ا���س��ت��ق��رت  ح��ني  يف 
اجلنوب، واأي�سًا �سجلت اأ�سعاره ارتفاعا 

�سهر  يف  باأ�سعاره  مقارنة   %8.0 بن�سبة 
انخف�ست  بينما   ،2009 الثاين  ت�سرين 
خالل   %1.0 مبقدار  النقل  قطاع  ا�سعار 
بال�سهر  م��ق��ارن��ة  ال��ث��اين  ت�����س��ري��ن  ���س��ه��ر 
يف  اأ�سعاره  النخفا�س  نتيجة  ال�سابق، 
منطقة الو�سط بن�سبة 0.7% ويف منطقة 
�سهدت  حني  يف   ،%0.8 بن�سبة  اجلنوب 
ارتفاعًا يف منطقة كرد�ستان بن�سبة %0.6، 
كما �سجلت انخفا�سا بن�سبة 1.3% مقارنة 

باأ�سعاره يف �سهر ت�سرين الثاين 2009. 
�سهد  االت�سال  قطاع  ان  امل�سدر  واأو�سح 
ارتفاعا خالل �سهر ت�سرين الثاين مبقدار 
نتيجة  ال�سابق،  بال�سهر  مقارنة   %0.6
اجلنوب  منطقة  يف  اأ���س��ع��اره��ا  الرت��ف��اع 
ا�سعارها  �سجلت  حني  يف   ،%1.1 بن�سبة 

بن�سبة  كرد�ستان  منطقة  يف  انخفا�سا 
0.2%، ويف منطقة الو�سط بن�سبة %0.2 
بن�سبة  ان��خ��ف��ا���س��ا  �سجلت  ك��م��ا  اي�����س��ًا، 
11.2% مقارنة باأ�سعاره يف �سهر ت�سرين 
ا�سعار  انخف�ست  ك��م��ا   ،2009 ال��ث��اين 
ت�سرين  ���س��ه��ر  وال��ث��ق��اف��ة خ���الل  ال��رف��ي��ه 
الثاين 2010 بن�سبة 0.6% مقارنة بال�سهر 
يف  اأ�سعارها  النخفا�س  نتيجًة  ال�سابق، 
منطقة الو�سط بن�سبة 0.9% ويف منطقة 
ارتفعت  حني  يف   ،%0.2 بن�سبة  اجلنوب 
بن�سبة  ك��رد���س��ت��ان  منطقة  يف  ا���س��ع��اره��ا 
انخفا�سا  اأ�سعارها  �سجلت  كما   ،%0.4
�سهر  يف  باأ�سعاره  مقارنة   %2.5 بن�سبة 

ت�سرين الثاين 2009، 
 كما ارتفعت ا�سعار قطاع التعليم ارتفاعا 

مبقدار  الثاين  ت�سرين  �سهر  خالل  طفيفًاً 
نتيجًة  ال�سابق،  بال�سهر  مقارنة   %0.1
الرتفاع اأ�سعاره يف منطقة الو�سط بن�سبة 
0.2% يف حني ا�ستقرت ا�سعاره يف كل من 
منطقتي كرد�ستان واجلنوب، كما �سجلت 
مقارنة   %7.3 بن�سبة  ارت��ف��اع��ا  اأ���س��ع��اره 
الثاين 2009،  ت�سرين  �سهر  باأ�سعاره يف 
املطاعم  خ��دم��ات  ا�سعار  ارتفعت  وك��ذل��ك 
ال�سابق،  ال�سهر  مع  مقارنة   %0.9 بنحو 
بن�سبة  الو�سط  منطقة  يف  ارتفعت  حيث 
1.5% ويف منطقة اجلنوب بن�سبة %1.2، 
كرد�ستان  منطقة  يف  انخف�ست  حني  يف 
ارتفاعا  �سجلت  ك��ذل��ك   ،%0.6 بن�سبة 
بن�سبة 4.9% مقارنة ب�سهر ت�سرين الثاين 

.2009
 وقال ان اأ�سعار ال�سلع واخلدمات �سجلت 
الثاين بن�سبة  ارتفاعا خالل �سهر ت�سرين 
0.8% عن ال�سهر ال�سابق، نتيجًة الرتفاع 
اال�سعار يف اقليم كرد�ستان بن�سبة %1.7 
منطقة  ويف  الو�سط  يف   %0.2 وبن�سبة 
�سجلت  ك��م��ا   ،%0.5 ب��ن�����س��ب��ة  اجل���ن���وب 
ب�سهر  م��ق��ارن��ة   %7.4 بن�سبة  ارت��ف��اع��ا 
ت�سرين الثاين 2009، يف حني بلغ ن�سبة 
م�سجاًل   )%127.4( االأ���س��ا���س  الت�سخم 
ارتفاعا بن�سبة)0.2 %( عن ال�سهر ال�سابق 
الثاين  ت�سرين  �سهر  عن  وبن�سبة)%3.1( 

من العام املا�سي.
القيا�سية  االأرق��ام  موؤ�سرات  وبخ�سو�س 
الأ�سعار امل�ستهلك على م�ستوى املناطق اكد 
ان االأ�سعار يف كرد�ستان يف �سهر ت�سرين 
ال�سابق  بال�سهر  م��ق��ارن��ة   2010 ال��ث��اين 
�سجلت ارتفاعا مقداره 2.1% نتج ب�سورة 
االغذية  اأ���س��ع��ار  يف  ارت��ف��اع  ع��ن  رئي�سة 
وامل�سروبات غري الكحولية بن�سبة %5.7، 
واأ�سعار املالب�س واالحذية بن�سبة %3.1، 
واأ�سعار   ،%0.3 بن�سبة  ال�سكن  واأ�سعار 
النقل  واأ���س��ع��ار   ،%1.4 بن�سبة  ال�سحة 
والثقافة  الرفيه  واأ�سعار   ،%0.6 بن�سبة 
ال�سلع واخلدمات  واأ�سعار  بن�سبة %0.4، 
حافظت  حني  يف   ،%1.7 بن�سبة  املتنوعة 
االأ�سعار على م�ستواها يف مناطق الو�سط 
مقارنة   2010 ال��ث��اين  ت�سرين  �سهر  يف 
االأ�سعار  انخف�ست  فيما  ال�سابق،  بال�سهر 
يف �سهر ت�سرين الثاين 2010 يف مناطق 
اجلنوب مقارنة بال�سهر ال�سابق انخفا�سا 
ب�سورة  ن��ت��ج  وال������ذي   %0.2 م���ق���داره 
االغذية  اأ�سعار  يف  انخفا�س  عن  رئي�سة 
وامل�سروبات غري الكحولية بن�سبة %0.7، 
واأ�سعار   ،%0.8 بن�سبة  النقل  وا���س��ع��ار 

الرفيه والثقافة بن�سبة %0.2.

تقرير: ارتفاع طفيف لمؤشرات التضخم خالل شهر 
تشرين الثاني الماضي

وقال نا�سر العبيدي تاجر جملة ملحال 
بيع مواد التجميل يف �سوق ال�سورجة: 
م��وج��ودة منذ عام  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  ان 
كانت  وان  االن،  وحتى  تقريبا   1991
والهجرة   2003 ع��ام  بعد  ت�ساعد  يف 
قل  وبكثافة  االم��وال  لروؤو�س  احلالية 
ال�سباب  املا�سية  العقود  يف  ن�سريها 
ت��ك��ون منظمة يف  ق��د  ���س��ت��ى، وال��ت��ي 
ك��ث��ري م��ن االح���ي���ان ل���روؤو����س ام���وال 
حملها  ي�سهل  م���وج���ودات  او  عينية 
العائالت  او  اال�سخا�س  �سفر  اث��ن��اء 
اىل دول اجلوار ودول العامل االخرى 
اجلاذبة للعراقيني يف الوقت احلا�سر 
اعادتها  امل��م��ك��ن  غ���ري  م���ن  وب��ط��ري��ق��ة 
ب�سهولة  جم����ددا  ال���ع���راق  داخ����ل  اىل 
االمنية  االو���س��اع  ا�ستقرار  م��ع  حتى 
ان  بداللة  امل�ستقبل،  يف  كلية  ب�سورة 
يف  الكبار  التجار  زمالئي  من  الكثري 
خل�سيتهم  العراق  من  هاجروا  ال�سوق 
او  ال�سرقة  او  الب��ت��زاز  التعر�س  م��ن 
امل��ج��ه��ول��ني مف�سلني  ق��ب��ل  م��ن  ال��ق��ت��ل 
ن��ق��ل ودائ��ع��ه��م وام��وال��ه��م ال��ت��ي تقدر 
البلدان  اىل  ال��دن��ان��ري  م��ن  باملليارات 
االخرى ليقيموا هناك منطا جديدًا من 
احلياة والعمل ب�سكل دائمي يجعل من 
املتعذر عودتهم جمددا اىل العراق يف 

امل�ستقبل القريب.
فيما طالب احمد ال�سعيدي املتخ�س�س 
االحتاد  يف  االقت�سادية  ال�سوؤون  يف 
للتعاون اجلهات املخت�سة بحث  العام 

ال�سبل الكفيلة مبعاجلةهذا اال�ستنزاف 
روؤو�س  يف  م�ستمرا  يكون  يكاد  ال��ذي 
االموال وا�سحاب ال�سركات واخلربات 
قدر  واال�ستفادة  والتجارية  ال�سناعية 
وت�سجيعهم  ال��ع��راق  يف  منها  املمكن 
اال  يكون  ال  وال��ذي  الهجرة  ع��دم  على 
وتوفري  العراق  التاجر  دعم  خالل  من 
والمواله  ولعائلته  له  الكافية  احلماية 
املخاطر  وت��ق��ل��ي��ل  عليها  وامل��ح��اف��ظ��ة 
تغيري  ذل��ك  يف  مبا  لها،  يتعر�س  التي 
والت�سريعات  االقت�سادية  ال��ق��وان��ني 
غري  للخ�سائر  تعر�سه  التي  القانونية 
املالية  احل���واف���ز  وت��وف��ري  امل��ت��وق��ع��ة، 
واالقت�سادية له ل�سمان ا�ستمراره يف 
العمل وجتنب اتخاذ �سيا�سة املناف�سة 
واال�ستثمار  الوطني  اال�ستثمار  بني 
االجنبي خا�سة يف القطاع اخلا�س من 
والفر�س  املتكامل  الدعم  تقدمي  خالل 
حتقيق  ي�سمن  مبا  بينهما  املت�ساوية 
نوع  واي��ج��اد  املجال  ه��ذا  يف  التكامل 
من ال�سراكة بني اال�ستثمارين االجنبي 

واملحلي.
اىل  تتجه  ال�سرورة  ال�سعيدي:  وقال 
وا�سحة  ا���س��ت��ث��م��اري��ة  روؤي����ة  اع��ت��م��اد 
جلذب امل�ستثمرين االجانب واملحليني 
الدول  تتناف�س  التي  ���س��واء  ح��د  على 
على  واقناعهم  اليها  ا�ستقطابهم  على 
حيث  املحلية،  ال�سوق  يف  اال�ستثمار 
م��ه��م��ا يف  ال���روؤي���ة مف�سال  ه���ذه  ت��ع��د 
جهود جذب هوؤالء وتكليف جهة معينة 

توكل  لطاملا  التي  املهمة  بهذه  بذاتها 
يف  ال�ساأن  بهذا  متخ�س�سة  جهات  اىل 
ت�سطلع  وال��ت��ي  االخ���رى  ال��ع��امل  دول 
واالعفاءات  واملزايا  احلوافز  بتقدمي 

للم�ستثمرين،  وال�سريبية  اجلمركية 
اال�ستثمار  ق��ان��ون  ت��اط��ري  ع��ن  ف�سال 
االخري بجملة من التعليمات واالنظمة 
والت�سريعات التي تتطابق مع التحول 
نحو اقت�ساد ال�سوق يف العراق الذي 
فيها  واملعمول  النافذة  قوانينه  التزال 
بل  التوجه  ه��ذا  م��ع  متا�سي  ال  حاليا 
حتد منه يف كثري من االحيان، ال�سيما 
يف تطوير بع�س القطاعات االنتاجية 
عن  متاخرة  ت��زال  ال  التي  كال�سناعة 
ركب التطور ال�سناعي يف دول العامل 
ب�سكل عام ودول اجلوار ب�سكل خا�س 
ال�سنوات  خ���الل  فيها  ت��ط��ورت  ال��ت��ي 
االخ����رية ب��رغ��م ع���دم ام��ت��الك��ه��ا لبنى 
ميتلكها  كالتي  اولية  وم���وارد  حتتية 

العراق.
م�سطفى  �����س����ريوان  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ال�سراتيجيات  مل�����ادة  ال��ت��دري�����س��ي 
جامعة  يف  وال�سيا�سية  االق��ت�����س��ادي��ة 
اال�ستثمارات  ج��ذب  ان  ال��دي��ن:  �سالح 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  وتن�سيط  االج��ن��ب��ي��ة 
يف  ت�ستخدم  التي  الو�سائل  من  ا�سبح 
احل��د م��ن ه��ج��رة روؤو�����س االم����وال اىل 
بكثري  اب��ط��اأ  �سريها  ك��ان  وان  اخل���ارج 
من خروج روؤو�س االموال من العراق، 
اجليدة  الو�سائل  م��ن  ت���زال  ال  ان��ه��ا  اال 
والتي  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة 
حتتاج بني احلني واحلني اىل املراجعة 
لت�سخي�س مكامن اخللل وا�سالحه على 

الفور.
الو�سائل  تلك  اه��م  م��ن  ان  اىل  وا���س��ار 
اجل  من  الت�سجيعية  االع��ف��اءات  تقدمي 
ع����ودة روؤو������س االم�����وال امل��ح��ل��ي��ة اىل 
الداخل بال�سورة التي متيزه عن غريه 
حديثا،  الوافد  االجنبي  امل��ال  راأ���س  من 
اخلا�س  القطاع  دعم  اهمية  من  انطالقا 
يف اع���م���ال ب��ن��اء واالع����م����ار وق���درات���ه 
املتطلبات  م��ع  االي��ج��اب��ي  التعاطي  يف 
عرف  مبا  املحلية  لل�سوق  االقت�سادية 
ومادية  فنية  وق��درات  امكانات  من  عنه 
م�ستوى  على  العمل  يف  وخ��ربة  كبرية 
ال�سوق املحلية، ا�سافة اىل اهمية طماأنة 
امل�ستثمرين من العراقيني واالجانب اىل 
املطلوبة  احلماية  يوفر  ق��ان��ون  وج��ود 
بفر�س  وال��ق��ي��ام  وال�ستثماراتهم،  لهم 
ب�سكل  وال�سريبية  اجلمركية  الر�سوم 
املتكافئة  الفر�س  ا�سا�س  وعلى  متوازن 
بال�سكل  املرحلة  هذه  يف  اجلانبني  بني 
املحلي  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  يحمي  ال���ذي 
وي�سجع امل�ستثمر االجنبي على الدخول 
النهو�س  بهدف  العراقية  ال�سوق  يف 
�سانه  م��ن  ال���ذي  اال�ستثماري  ب��ال��واق��ع 
انعا�س احلالة االقت�سادية والتنموية يف 
العراق، ال�سيما ان الكثري من املحافظات 
اقت�ساديا  حراكا  ت�سهد  العراقية  واملدن 
خا�سة  وا�سعًا  ا�ستثماريا  ومنوا  كبريا 

يف اقليم كرد�ستان يف املرحلة الراهنة.

خبراء: تنشيط االستثمار المحلي سبيل للحد
من هجرة رؤوس األموال إلى الخارج

اصبح العراق الى وقت قريب من الدول 
الطاردة لالستثمارات الخارجية 

والداخلية فيما كانت رؤوس االموال 
في المقابل تهرب الى الدول االخرى 

بما فيها دول الجوار جراء تراجع 
الوضع االمني والمعيشي، ومن هنا 
كانت عملية اعادة تلك االموال او 

القيام بالموازنة بين الخارج والداخل 
معادلة في غاية الصعوبة النعدام 

وجود العوامل المساعدة التي تمكن 
من شروط تفعيل االستثمار وتدفق 

االستثمارات ورؤوس االموال الى البالد 
وتنشيط السوق المحلية التي عانت 

من كساد واضح خالل الحقبة الماضية 
خاصة في العقد االخير من القرن 

الماضي والمستمرة حاليا.

بغداد/ المدى االقتصادي
ان من اهم تلك الوسائل تقديم 

االعفاءات التشجيعية من اجل عودة 
رؤوس االموال المحلية الى الداخل 
بالصورة التي تميزه عن غيره من 
رأس المال االجنبي الوافد حديثا، 

انطالقا من اهمية دعم القطاع الخاص 
في اعمال بناء واالعمار وقدراته في 

التعاطي االيجابي مع المتطلبات 
االقتصادية للسوق المحلية بما 

عرف عنه من امكانات وقدرات فنية 
ومادية كبيرة وخبرة في العمل 

على مستوى السوق المحلية، اضافة 
الى اهمية طمأنة المستثمرين 

من العراقيين واالجانب الى وجود 
قانون يوفر الحماية المطلوبة لهم 

والستثماراتهم، والقيام بفرض 
الرسوم الجمركية والضريبية بشكل 

متوازن وعلى اساس الفرص المتكافئة 
بين الجانبين في هذه المرحلة

أنجز الجهاز المركزي لإلحصاء تقريرا للتضخم لشهر تشرين الثاني 2010 الذي اعد على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات 
المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في جميع محافظات العراق الذي اعتمد سنة 2007.

وقال مصدر اعالمي في الجهاز: بقدر تعلق االمر بمؤشرات األرقام القياسية ألسعار المستهلك على مستوى العراق بلغ الرقم القياسي العام ألسعار 
المستهلك )%128.3( في شهر تشرين الثاني 2010 مسجاًل ارتفاعًا بنسبة %0.2 عن الشهر السابق وارتفاعا بنسبة %3.1 مقارنة مع شهر 
بغداد/ علي الكاتبتشرين الثاني من العام الماضي 2009، 
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 اعلن التلفزيون الر�سمي االإيراين يف �ساعة متاأخرة ليل ال�سبت املا�سي ان 
بدء  مع  املقبلة  االيام  عليه خالل  كان  ما  امثال  اربعة  �سريتفع  البنزين  �سعر 
الرئي�س  خطة  يف  ال�سيا�سية  الناحية  من  ح�سا�سية  االج���زاء  اك��ر  �سريان 

حممود اأحمدي جناد خلف�س الدعم.
وتوقع االيرانيون حدوث زيادة كبرية يف �سعر البنزين خالل اال�سهر الثالثة 
مليار   100 يكلف  لدعم  تدريجي  الغاء  عملية  يف  احلكومة  بدء  مع  املا�سية 

دوالر �سنويا البقاء اأ�سعار �سلع اأ�سا�سية مثل الوقود والغذاء منخف�سة.
البنزين  توزيع  تقنني  احلكومة  ب��داأت  عندما  اندلعت  �سغب  اأعمال  وكانت 
قد  اال�سعار  يف  كبرية  زي��ادات  ان  املحللني  بع�س  ويقول   2007 يف  املدعم 
املتنازع  جناد  اأحمدي  انتخاب  اعادة  بعد  ا�ستعلت  التي  اال�سطرابات  جتدد 

عليها العام املا�سي.
بالنفط  الغني  بلدهم  ب�سعر زهيد يف  الوقود  �سراءهم  ان  االيرانيون  ويرى 
حق ا�سا�سي. وكان دعم البنزين ي�سمح لاليرانيني بتزويد �سياراتهم بالوقود 
لرا   60 م��ن  ل��ر  الول  �سنتات(  ع�سرة  )نحو  ري��ال  األ��ف  يتجاوز  ال  ب�سعر 

ي�سرونها كل �سهر.
واعلن التلفزيون ان زيادة ال�سعر �سريفع ذلك اىل اربعة االف ريال وملا يزيد 

عن ال�ستني لرا �سيكون �سبعة االف ريال.
ا�سعار  زي��ادات اخرى يف  ال�سبت عن  ليل  الك�سف خالل  �سيتم  انه  وا�ساف: 

مواد ا�سا�سية مدعومة اخرى.
وقال اأحمدي جناد يف مقابلة تلفزيونية مبا�سرة: ان احلكومة �ست�سعى اىل 

تخفيف وطاأة زيادة ال�سعر.
اقل..اتخذنا  وب��ت��وت��ر  طيبة  بطريقة  اخل��ط��ة  ت��ب��داأ  "وحتى  ق��ائ��ال  واردف 
خطوات ا�سافية من بينها اعالن البنزين )بال�سعر املدعوم بالكامل( ملدة �سهر 

ا�سايف."
 50 �سراء  االيرانيني  بامكان  ان  يعني  التخفيف  هذا  ان  التلفزيون  واو�سح 
لرا من الوقود بال�سعر القدمي البالغ الف ريال ال�سهر املقبل قبل ان ي�سطروا 

لدفع ال�سعر اجلديد.
يف  اال���س��راف  لكبح  �سنوات  منذ  الدعم  خف�س  االيرانيون  ال�سا�سة  وبحث 
ا�ستهالك موارد قيمة لكن اأحمدي جناد دفع باالجراء اأخريا يف وقت تتعر�س 
فيه ايران ل�سغط متزايد حتت وطاأة عقوبات تفر�سها دول ي�ساورها القلق 

ب�ساأن برناجمها النووي.
وقال اأحمدي: جناد اإن اخلطة �ستكون دعما لالقت�ساد وان دفع مبالغ نقدية 

مبا�سرة للعائالت الفقرية ابتداء من يوم االحد �سيخفف من وطاأتها.
وا�ساف: ان "هذا اكرب ا�سالح اقت�سادي يف البالد واكرها �سعبية اي�سا."

ارتفاع  اىل  الدعم  خف�س  ي�سبب  ان  كثريون  و�سا�سة  م�ستهلكون  ويخ�سى 
الت�سخم عن معدله الر�سمي الذي يبلغ نحو ع�سرة يف املئة وهو امر ميكن ان 

يزيد ال�سخط على حكومة احمدي جناد.
لن  املبا�سر  النقدي  الدفع  ان  االإي��راين:  الربملان  دروي�س قنربي ع�سو  وقال 

يعو�س زيادات اال�سعار.
معدل  ف��ان  االقت�ساد  خ��رباء  قاله  ما  على  "بناء  ال�سهر:  ه��ذا  قائال  واردف 
وان  املقبل  العام  املئة خالل  ما بني 20 و70 يف  �سيزيد  البالد  الت�سخم يف 
�سيا�سة التعوي�س احلكومية البد وان تكون �سيا�سة متكن القطاعات اال�سعف 

يف املجتمع من تلبية احتياجاتها اال�سا�سية."
ونقلت وكاالت االنباء يف وقت �سابق يوم ال�سبت املا�سي عن حممد رويانيان 
الوقود  كمية  جممل  ان  قوله  االي��راين  وال��وق��ود  النقل  ادارة  مكتب  رئي�س 
املدعوم ب�سكل كامل والتي تباع يف ايران �ستقل�س من 45 مليون لر يوميا 
اىل 39 مليون لر ، واأو�سحت وزارة النفط ان االيرانيني ي�ستهلكون نحو 

61 مليون لر يوميا.
وا�ستهدفت العقوبات يف االونة االخرية نقطة �سعف ناجمة عن نق�س الطاقة 
التكريرية لدى ايران وهو ما ي�سطر خام�س اأكرب بلد م�سدر للنفط يف العامل 

اىل ا�سترياد ما ي�سل اىل 40 باملئة من حاجاته من البنزين.
يف  ايران  اىل  البنزين  تبيع  التي  ال�سركات  االمريكية  العقوبات  وت�ستهدف 
اأن ت�ستخدم يف  حني حتظر اج��راءات االحت��اد االوروب��ي بيع معدات ميكن 

قطاع التكرير االيراين.
حمطات  يف  البنزين  لتكرير  طارئة  خطة  ان  اأيلول  يف  م�سوؤولون  واعلن 
الوقود،  ال�سترياد  بحاجة  تعد  مل  اي���ران  ان  االن  تعني  البروكيماويات 
الوقود امل�سنع حمليا اقل جودة وي�سبب  ويخ�سى االيرانيون من ان يكون 

حدوث زيادة كبرية يف التلوث وهو امر تنفيه احلكومة.

إيران ترفع سعر البنزين اربعة 
اضعاف بعد خفض الدعم

طهران / )رويترز( 

اإعادة هيكلتها، بجانب 8.8 مليار دوالر 
من الديون و�سندات مف�سلة. 

احلكومة  ان�����س��م��ت  ذل���ك  غ�����س��ون  يف   
املا�سي   اخلمي�س  ر�سميًا  االأم��ري��ك��ي��ة 
اإىل ع�سرات اجلهات املدعية على �سركة 
النفط العمالقة)BP(على خلفية كارثة 
اأ�سرارًا  اأحلقت  التي  النفطي  الت�سرب 
مبنطقة  ف���ادح���ة  واق��ت�����س��ادي��ة  ب��ي��ئ��ي��ة 
على  احل�سول  طالبة  املك�سيك،  خليج 
"تعوي�سات غري حمدودة" من ال�سركة 
الكثري  لعر�س  االأزم��ة  ا�سطرتها  التي 

من اأ�سولها للبيع.
الدعوى  االأمريكي  العام  املدعي  وق��دم 
 ،BP ب���والي���ة ن��ي��و اأول����ن����ز، م��ت��ه��م��ًا
لديها  احل��ف��ر  متعهد  م��ع  وب��ال�����س��راك��ة 
اتخاذ  يف  ب�"الف�سل  اأو�سن"  "تران�س 
اأو  ملنع  ال�سرورية  الوقائية  اخلطوات 
البحري  النفط  بئر  انفجار  الحتواء" 
ني�سان   20 يف  ال��ت��ل��وث  ���س��ب��ب  ال����ذي 

املا�سي.
وقد اأدى تدفق النفط لثالثة اأ�سهر دون 
خم�سة  ت�سرب  اإىل  البئر  م��ن  انقطاع 
ماليني برميل من اخلامات الثقيلة اإىل 
اأ�سرارًا  �سبب  ما  املك�سيك،  خليج  مياه 
اأن  قبل   ، كافة  امل�ستويات  على  فادحة 

تنجح BP بوقف الت�سرب.
وت���ط���ل���ب ال����دع����وى م���ن���ح احل��ك��وم��ة 
مبوجب  مدنية،  تعوي�سات  االأمريكية 
ق����ان����ون ت��ن��ظ��ي��ف م���ي���اه امل��ح��ي��ط��ات، 
"م�سوؤولية غري  املدعى عليهم  وحتميل 
التي  املبالغ  بدفع  واإلزامهم  حمدودة" 
لتنظيف  االأمريكية  احلكومة  تكبدتها 
ال�سيادين  عن  والتعوي�س  �سواحلها 

الذين ت�سررت اأعمالهم.
املحيطات  مياه  تنظيف  قانون  وين�س 
عن  امل�سوؤولني  اإل���زام  على  االأمريكية 
ت�سربات النفط بدفع 4300 دوالر لقاء 

كل برميل.

ي�سار اإىل اأن من�سة النفط "ديب ووتر 
لالنفجار  قد تعر�ست  هورايزن" كانت 
والغرق يف خليج املك�سيك يف الع�سرين 
مقتل  اإىل  اأدى  ما  املا�سي،  ني�سان  من 
كارثة  اأ����س���واأ  يف  وت�سبب  ع��ام��اًل   11
ت�����س��رب ن��ف��ط��ي يف ت���اري���خ ال���والي���ات 

املتحدة االأمريكية.
ويقدر اأن جمموع كمية النفط املت�سربة 
مليون   4.9 بلغت  املك�سيك  خليج  يف 
 206 ي��ع��ادل  م��ا  اأي  النفط،  م��ن  برميل 
عمق  على  البئر  من  ت�سرب  غالونات، 
ومتت  البحر،  �سطح  حتت  قدم   5000
تغطية البئر بنجاح يف اأيلول املا�سي.

على  �سابق  وق��ت  يف   BP وافقت  وق��د 
ت��ع��وي�����س��ات ت�سل  مت��وي��ل ���س��ن��دوق 
دوالر،  م��ل��ي��ار   20 اإىل  م���وج���ودات���ه 
البيئية  واآث��اره  الت�سرب  كلفة  لتغطية 
الدعوى  اأن  يبدو  ولكن  وال�سياحية، 

االأمريكية �ستكلفها اأكر من ذلك.

لندن / وكاالت

ذك����رت وك���ال���ة روي�����رز، ن��ق��ال عن 
�سلطات  ان  ت�����س��م��ه��ا،  مل  م�����س��ادر 
امل��ن��اف�����س��ة يف االحت����اد االوروب����ي 

�ستقر �سفقة �سراء جمموعة نيوز 
بي  �سبكة  ا�سهم  لبقية  ك��ورب 

�سكاي بي التي ال متلكها.
التي  املجموعة،  وت��ه��دف 

ميلكها امرباطور االعالم 
روب����رت م�����ردوخ، اىل 
الكامل  اال���س��ت��ح��واذ 
لت�ساف  �سكاي  على 
من  مت���ل���ك���ه  م����ا  اىل 
م��ن��اف��ذ اع���الم���ي���ة يف 
ك�سحيفة  بريطانيا 
ال���������س����ن وال����ت����امي����ز 
ونيوز اوف ذا وورلد.
ن��ي��وز كورب  وك��ان��ت 

مليار   7.8 عر�ست 
ا�سرليني  ج��ن��ي��ه 
ل�سراء 61 يف املئة 
من بي �سكاي بي، 
جمموعة  ومت��ل��ك 

الن�سبة  م�������ردوخ 
ا�سهم  م����ن  ال��ب��ق��ي��ة 

ال�سبكة.
ويتوقع ان تعلن املفو�سية 

انها  املقبل  اال�سبوع  االوروبية 
من  املناف�سة  ع��ل��ى  ���س��ررا  ت���رى  ال 
كامل  على  ك��ورب  نيوز  ا�ستحواذ 

ا�سهم بي �سكاي بي.
وكانت املفو�سية االوروبية حددت 
موعد 22 من كانون االول  احلايل 
ال�سفقة  ب�����س��اأن  ق���راره���ا  ال����س���دار 

اثارت  التي 
منذ  بريطانيا  يف  جدال 

االعالن عنها قبل فرة.
ويرى بع�س املراقبني يف بريطانيا 
ان ا�ستحواذ جمموعة مردوخ على 
�سكاي، اىل جانب املنافذ االعالمية 
التي متلكها يف بريطانيا،  االخرى 

����س���ي�������س���ر 
بحرية املناف�سة 
االع��������الم  ق�����ط�����اع  يف 

الربيطاين.
ومن �ساأن قرار املفو�سية االوروبية 
بااليجاب  اذا جاء  املقبل،  اال�سبوع 
يعزز  ان  امل�����س��ادر،  تلك  تقول  كما 
اي  برغم  ال�سفقة  امت��ام  فر�س  من 

معار�سة يف بريطانيا.

ح�سول  ال���ق���رار  ���س��ي�����س��ه��ل  ك��م��ا 
التي  م��������ردوخ،  جم���م���وع���ة 
م�سالح  يف  ن�سيبا  متلك 
ان���ح���اء  يف  اع����الم����ي����ة 
خم��ت��ل��ف��ة م���ن ال���ع���امل، 
�سلطات  موافقة  على 
املناف�سة  حماية حرية 

يف بريطانيا.
وكانت موؤ�س�سة "نيوز 
االإع���الم���ي���ة  جروب" 
قطاع  قطب  ميتلكها  التي 
االإع������الم روب�����رت م���ردوخ 
ا�سرت 9.09 يف املئة من 
جمموعة روتانا االإعالمية 
الوليد  عليها  ي�سيطر  التي 
اأفادت  بن طالل، ح�سب ما 

به م�سادر املوؤ�س�ستني.
و�ست�ستثمر موؤ�س�سة "نيوز 
مليون   70 م��ب��ل��غ  جروب" 
ج���دي���دة  اأ����س���ه���م  يف  دوالر 
اأ�سدرتها �سركة روتانا، ومتتلك 
يف  ملكيتها  ن�سبة  زي���ادة  خ��ي��ار 
املئة يف  املجموعة اىل 18.18 يف 

ال�سنة والن�سف القادمة.
اإن  ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني:  ال���ول���ي���د  وق�����ال 
االتفاقية �ستجلب خربة تلفزيونية 
واأخ����رى يف جم��ال اإن��ت��اج االأف���الم 
خ��ربات  اإىل  اإ���س��اف��ة  روت���ان���ا  اىل 
والنيوميديا،  التقني  امل��ج��ال  يف 
لي�س  اال�ستثمار  هذا  ان  واأ���س��اف: 
لروتانا  بالن�سبة  متويلي  طابع  ذا 
التي ال تفتقر اىل التمويل، مريدوخ 
والوليد بن طالل يحتفظان بتحالف 

�سراتيجي يف املجال االعالمي.
اأن روتانا بحاجة  الوليد:  واأ�ساف 

اىل م�����س��ت�����س��ار م����ايل ي�����س��اع��د يف 
اخلا�س  القطاع  م��ن  ملكيتها  نقل 
اىل ق��ط��اع امل�����س��اه��م��ني، ول��ك��ن مل 
لهذه  معينًا  �سوقًا   اأو  وقتًا  يحدد 

اخلطوة.
امل��ئ��ة من  ال��ول��ي��د 5.7 يف  ومي��ل��ك 
راأ�سمال �سركة نيوزجورب، ليكون 
هذه  يف  م�ساهم  اك��رب  ث��اين  ب��ذل��ك 
ال�سركة التي يراأ�س جمل�س ادارتها 

روبرت مريدوخ.
القنوات  من  ع��ددا  روتانا  ومتتلك 
لالأفالم  ثرية  ومكتبة  التلفزيونية 
لتوزيع  حم����ال  وك���ذل���ك  ال��ع��رب��ي��ة 
هي  وروت��ان��ا  واملو�سيقى.  االأف���الم 
يف  اإعالميني  عمالقني  م��ن  واح���دة 
بي  ام  جمموعة  جانب  اىل  املنطقة 

�سي.
ومل ي���ردد ال��ول��ي��د ب��ن ط���الل على 
اظهار  يف  املا�سية  ال�سنوات  مدى 
حت��ال��ف��ه ودع��م��ه مل��واق��ف م���ريدوخ 
مقابل بع�س حملة اال�سهم االخرين 

يف نيوز جورب.
عن  الوليد  اأعلن   ،2005 العام  ففي 
االأ�سهم  ا�ستبدال  عرب  ملردوخ  دعمه 
التي لي�س لها حق الت�سويت وكانت 
يف  القاب�سة  اململكة  �سركة  متلكها 
لها  اأ�سهم  اإىل  ج��روب  نيوز  �سركة 
اإجمايل  لي�سبح  الت�سويت  ح��ق 
 5.7 ال�سركة  متلكها  التي  االأ�سهم 

يف املئة.
ويف عام 2008، قام كل من الوليد 
لدخول  اإتفاقية  برعاية  وم���ردوخ 
قناة اأفالم فوك�س للعامل العربي من 
روتانا  �سركتي  ب��ني  �سراكة  خ��الل 

ونيوز جورب.

واشنطن / وكاالت
 قالت وزارة اخلزانة االأمريكية  اإن �سركة 
ال�سيارات  ل�سناعة  م��وت��ورز  ج���رال 
اإعادة �سراء ح�سة احلكومة من  اأكملت 
االأ�سهم املمتازة يف ال�سركة مقابل 2.1 

مليار دوالر.
واأ�سافت الوزارة انه باإعادة �سراء تلك 
دافعي  اإىل  ردت  ال�سركة  تكون  االأ�سهم 
مليار   23.1 االأم��ري��ك��ي��ني  ال�����س��رائ��ب 
دوالر  مليار   13.5 ذل��ك  يف  مب��ا  دوالر 
العام  ال��ط��رح  م��ن  عليها  احل�����س��ول  مت 

االأويل.
املا�سي،  الثاين  ت�سرين  ويف منت�سف  

طرح  اأك��رب  موتورز،"  "جرال  اأكملت 
الواليات املتحدة،  اأويل يف تاريخ  عام 
بعدما جمعت 20.1 مليار دوالر، حيث 
عادي  �سهم  مليون   478 ال�سركة  باعت 

ب�سعر 33 دوالرا لل�سهم.
اأ�سهرت  موتورز"  "جرال  وك��ان��ت 
اإفال�سها يف حزيران عام 2009، واأعيد 
بعدما  اأ�سغر،  �سركة  لت�سبح  هيكلتها 
الدائنني  م���ن  ح��م��اي��ة  ب��ط��ل��ب  ت��ق��دم��ت 

مبوجب قانون االإفال�س.
"جرال  تقوم  اأن  على  االتفاق  وين�س 
اأف�سل  بت�سغيل  اجلديدة"  م��وت��ورز 
ذلك  يف  مب��ا  ال��ق��دمي��ة  ال�سركة  اأ���س��ول 

�سيفروليه  ال��ت��ج��اري��ت��ني  ال��ع��الم��ت��ني 
موتورز  "جرال  ت�سم  فيما  وكاديالك، 
غري  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  القدمية" 
الحاجة  ودي����ون  وم�����س��ان��ع  ال��رائ��ج��ة 
االإفال�س  ق�سايا  ملحكمة  و�سترك  لها 

ت�سفيتها.
بتقدمي  االأمريكية  احلكومة  والتزمت 
اإىل  باالإ�سافة  اأخ��رى  دوالر  مليار   30
يف  ب�سخها  قامت  دوالر  مليار   19.4
ال�سركة  خ�سائر  لتغطية  �سابق  وق��ت 

ومتويل عملياتها.
يف   60 على  ا�ستحوذت  املقابل،  ويف 
بعد  اجل��دي��دة،  ال�سركة  اأ�سهم  من  املئة 

"جنرال موتورز" تكمل شراء حصة 
الحكومة األمريكية 

مجموعة مردوخ ستحظى بموافقة اوروبية 
لالستحواذ على سكاي

الدوحة / وكاالت

 بينما كانت اأنظار العامل تركز على ح�سول قطر على حق تنظيم 
مونديال 2022، اأعلنت هذه الدولة اخلليجية 2022، ق�سة اأخرى 

فيه قطر  ا�ستهرت  الطبيعية، والذي  املوارد  اأهمية يف عامل  اأكر 
باإنتاجها من الغاز الطبيعي.

وعلى عك�س اأنباء كاأ�س العامل، فاإن رقم 77 مليون طن مري من 
الغاز، ال يبعث احلما�سة يف اأو�ساط العامة، ولكنه بالتاأكيد حدث 

مهم يف اأو�ساط قطاع الطاقة.
الطبيعي  للغاز  اإنتاج  من  الرقم  ذلك  باإنتاج  احتفلت  االآن  فقطر 
دول  قبل  الطبيعي  للغاز  م�سدر  اأك��رب  تعد  بالفعل  وهي  امل�سال، 
جنوب �سرق اآ�سيا ماليزيا واإندوني�سيا. كما اأن قطر متلك اأ�سطوال 

من 54 ناقلة �سخمة ينقل منتجاتها اإىل ال�سرق والغرب.
ويقول وزير الطاقة القطري املخ�سرم، عبد الله بن حمد العطية: 
قاعدة  راأ���س  على  البقاء  على  ال��ق��درة  لقطر  يوفر  االأ�سطول  اإن 

العمالء املتغرية ب�سرعة.
النقل،  اليوم، ب�سبب مرونة منتجاتنا وخطة  "ميكننا  وي�سيف: 

الو�سول اإىل اأي عميل جديد، حتى يف اليوم التايل."
امل�سال(  )الغاز  املنتج  لهذا  ال�سوق  يف  موؤثرا  عامال  قطر  وتعد 
وقدمت رهانا كبريا على تكنولوجيا جديدة ل�سغط الغاز الطبيعي 
اإىل �سكل �سائل عندما ت�سلم ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين مقاليد 

ال�سلطة يف البالد.
القطرية  ال�سناعية  املدينة  يف  االإنتاج  اأرقام  عن  االإعالن  وياأتي 
برا�س لفان، خالل االأ�سبوع نف�سه الذي اأعلنت فيه موؤ�س�سة قطر، 
حزمة اأكرب رعاية يف تاريخ كرة القدم، وهي التوقيع مع بر�سلونة 

ملدة خم�س �سنوات، بقيمة 225 مليون دوالر.
قريبة  كانت  التي  لقطر،  بالن�سبة  ج��دا  تغري  الزمن  اأن  �سك  وال 
النفط  اأ�سعار  كانت  عندما  الت�سعينيات،  بداية  يف  االإفال�س  من 
النفط اخلام  ���س��وق  ك��ب��ريا يف  الع��ب��ا  تكن  وق��ط��ر مل  م��راج��ع��ة، 

لتتحمل تلك التقلبات.

قطر.. عمالق غاز وزنه 77 مليون طن

دبي / وكاالت
ق��رر االأم���ري ال�����س��ع��ودي، ال��ول��ي��د بن 
ط����الل، اأح����د اأك����رب اأث���ري���اء ال��ع��امل، 
مليون   85 م���ن  اأك����ر  ع���ن  ال��ت��ن��ازل 
دوالر من ح�سته يف اأرباح جمموعته 
وذلك  القاب�سة"  "اململكة  العمالقة 
بهدف اإتاحة املجال لها لتوزيع اأرباح 

على امل�ساهمني.
اململكة  اإدارة �سركة  واأو�سى جمل�س 
القاب�سة، وفق بيان �سدر عن ال�سركة 
مع افتتاح اأ�سواق املال يف ال�سعودية 

اجلمعية  اإىل  امل���ا����س���ي،  ال�����س��ب��ت 
اأرباح  بتوزيع  للم�ساهمني  العمومية 
نقدية ربع �سنوية من االأرباح املتبقية 
ربع  كاأرباح  املائة  يف   1.25 بن�سبة 
�سنوية )5 يف املئة لكامل ال�سنة( من 

القيمة اال�سمية لل�سهم.
 12.5 ب��واق��ع  الن�سبة  ه��ذه  وت��ع��ادل 
هلله لكل �سهم م�سدر كل ثالثة اأ�سهر، 
ريال   0.5 االإج��م��ايل  ي�سبح  بحيث 
 137.5 جمموعة  مبا  ال�سنة،  لكامل 
بحيث  �سنة،  رب��ع  لكل  ري��ال  مليون 

اخلا�سة  التوزيعات  اإجمايل  ي�سبح 
لكامل ال�سنة 550.3 مليون ريال.

جرى  ذلك  اأن  ال�سركة  بيان  واأو�سح 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  "تنازل  بعد 
االأمري الوليد بن طالل بن عبدالعزيز 
�سهم  ل��ك��ل  هلله   37 ع��ن  ���س��ع��ود  اآل 
النقدية  التوزيعات  م��ن  ح�سته  م��ن 
املقرحة لكامل ال�سنة ، بواقع 9.25 
هلله لكل �سهم، )325.6 مليون ريال( 
الربعية، مبا  االأرب��اح  من ح�سته من 

يوازي 86.6 مليون دوالر.

الوليد بن طالل  يتنازل عن 85 مليون دوالر لمساهميه
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خبير اقتصادي: الدولة تسير بضبابية تامة
في ظل عدم وجود برنامج اقتصادي واضح المعالم

امل�سهد  يف  املتابعني  م��ن  الكثري  *ي���رى 
االق��ت�����س��ادي ال��ع��راق��ي ان���ه ب��ح��اج��ة اىل 
ب�سوء  ال��ك��ب��رية  الهيكلية  االإ���س��الح��ات 
للربنامج  املفر�سة  املالمح  ما  تقدم،  ما 

االقت�سادي احلكومي؟
اقت�ساد  اأي  مثل  العراقي  االقت�ساد  -يعد 
ناٍم يف العامل يعاين من بع�س االختالالت 
لذا  الكلي  نظامه  يف  ال�ساربة  الهيكلية 
الكلي  ال��ع��ر���س  االم����ر  غ��ال��ب  ي��ك��ون يف 
م�سكلة  هنالك  لكن  ال��ط��ل��ب،  ي�����س��اوي  ال 
عليه  العراق  اعتمد  فقد  املوجود  النفط 
فاأ�سبح ي�سمى )باالقت�ساد  اعتمادًا كاماًل 
الوحيد اجلانب( لذا ا�سبح م�سدر الدخل 
الرئي�س للدولة. ولو اأمعنا النظر بتاريخ 
كان  امللكي  العهد  يف  العراقي  االقت�ساد 
جميع  على  تنموي  جهد  االإعمار  ملجل�س 
والزراعية  ال�سناعية  ومنها  القطاعات 
حتركًا  انذاك  الدخل  م�سادر  �سهدت  لذلك 

التي  االخ���رية  ال��ف��رة  يف  لكن  ملمو�سًا 
املتتالية  احل����روب  م��ن  ال��ع��راق  ب��ه��ا  م��ر 
مدمرا  اقت�سادُا  منه  جعل  العقوبات  و 
االآن  الدولة  ان  عن  ف�ساًل  الكلمة  مبعنى 
�سديد  ومع  النها  تامة  �سبابية  يف  ت�سري 
املعامل  وا�سح  برناجمًا  متتلك  ال  اال�سف 
العراق  يف  االقت�سادية  ال�سيا�سة  ير�سم 
لل�سد واجل��ذب وال��راأى املختلفة  فقد كان 
على  كبري  تاأثري  الوطنية  القراءة  وع��دم 
االق��ت�����س��اد ال��ع��راق��ي ب��ال��رغ��م م��ن وجود 
العلمية  وال��ك��ف��اءات  امل��ادي��ة  االم��ك��ان��ات 
كاخلرباء االقت�ساديني والباحثني فهنالك 
االقت�سادي  ال��ق��رار  ���س��ن��اع  ب��ني  ف��ج��وة 
وبني  والتكنوقراط  باالأكادمييني  املتمثل 
امل�سوؤولة  تعد  التي  ال�سيا�سية  ال�سلطة 
عن تنفيذ القرار لذا يفر�س على الدولة 
االجت��اه  ب��ه��ذا  املعنيني  م��ع  تت�ساور  ان 
وتدعم املوؤمترات االقت�سادية وان يكون 

اقت�سادية  نظرة  من  نابعًا  القرار  اتخاذ 
وا�سحة املعامل، اإال اأنه مل تعقد احلكومة 
موؤمترًا اقت�ساديًا برعايتها لذا ترى هذه 
االختالالت مالزمة لالقت�ساد العراقي يف 

الوقت الراهن.
من  ع���ددًا  ال���دويل  النقد  �سندوق  *اأب���رم 
كخف�س  العراق  مع  الثنائية  االتفاقيات 
الديون مقابل اجراء بع�س االإ�سالحات، 
بتقديركم هل هذه االتفاقيات من �ساأنها ان 

تنعك�س ايجابيًا على االقت�ساد العراقي؟
عن   َ ب��ع��ي��دًاًًً االق��ت�����س��ادي��ة  الناحية  م��ن   -
التوجه ال�سيا�سي بالن�سبة لديون العراق 
يف  ال��دق��ة  ع��دم  االوىل  م�سكلتان  هنالك 
قد  منها  كبريًا  ج��زءًا  ان  وذل��ك  املديونية 
ال�سابق  النظام  اىل  اخلليج  دول  تربعت 
االن  ال�سرقية،  باجلبهة  ي�سمى  ما  لدعم 
بتربعاتهم  ي��ط��ال��ب��ون  ال��ت��غ��ي��ري  وب���ع���د 
على  دي��ون��ًا  ال��ع��راق  ع��ل��ى  ويح�سبونها 

�سبيل  ع��ل��ى  ذل���ك  ت��ق��ب��ل  ال  ان  احل��ك��وم��ة 
امل��ث��ال )امل��م��ل��ك��ة ال�����س��ع��ودي��ة ق��د تربعت 
العراقي  اجلي�س  يف  الثامنة  الفرقة  اىل 
مل  والعراق   )85 موديل  �سوبر  �سيارات 
لكن  ال�سيارات  من  النوع  ه��ذا  ي�ستورد 
امل�سجلة  ال��دي��ون  ك��ل  ب��اأن  يق�سي  ه��ذا ال 
�سنة  يف  �سحيحة..  غ��ري  ال��ع��راق  ع��ل��ى 
املثبت  ال��ع��راق  مديونية  كانت   1990
ب�23مليار دوالر،  يف نادي باري�س تقدر 
القرارات  الثانية فهي تخ�س  امل�سكلة  اما 
التي �سدرت من االمم املتحدة مل ي�سمح 
النفط  كمية من  بت�سدير  انذاك  مبوجبها 
ل�سداد ديونه فالعراق مل يكن متخلفًا عن 
الدفع لكن القرارات هي التي حالت دون 
الفائدة  زي��ادة  اىل  ه��ذا  ادى  بالتايل  ذل��ك 
�ساعدت  وغريها  العوامل  هذه  كل  عليه، 
 1980 ع��ام  من  ال��ع��راق  يخ�سر  ان  على 
عن  ام��ا  ون�سف(  االن)ت��ري��ل��ي��ون  وحتى 
العراق  ب��ني  الثنائية  االت��ف��اق��ي��ات  ه���ذه 
ت�سب  ال  فهي  ال���دويل  النقد  و���س��ن��دوق 
يعرف  ال��ع��امل  ك��ل  ال��ع��راق،  م�سلحة  يف 
واتفاقياتها  وا���س��ن��ط��ن  ت��ق��اط��ع��ات  ب���اأن 
يف  ت�سب  ال  ال���دويل  النقد  �سندوق  م��ع 
�سندوق  مع  تعاملت  دولة  اأي  امل�سلحة، 
النقد مل توفق، فم�سر مثاًل اتفقت معه زاد 

لذلك  13مليون  اىل  مليون   8 من  الفقر 
يجب ان تكون يف العراق قراءة غري هذه 
واذا اتفقنا فعلينا ان نتفق بالطريقة التي 
الدويل  النقد  �سندوق  ال  ال��ع��راق  تخدم 

النه لديه م�سالح ولديه اجندة.
ب�ساأن  النفط  وزارة  ت�سريحات  *توالت 
ب�سوء  االن��ت��اج،  حجم  ب��رف��ع  توقعاتها 
املربمة �سمن جولتي  العقود  ان  ذلك هل 
هذا  حتقق  والثانية  االوىل  الراخي�س 
ال�سناعة  على  ذلك  انعكا�س  وما  التوقع، 
برمتها  ال�سناعة  وع��ل��ى  اأواًل  النفطية 

ثانيًا؟
امل�سار  يف  ت�سري  االن  النفط  وزارة  -ان 
غري ال�سحيح وذلك الن يف العراق كانت 
الراخي�س  جوالت  مع  لكن  تنتج  �سركة 
نفطي  ب��ل��د  ال��ع��راق  و  تن�سحق،  ���س��وف 
ال�سركات  تنمية  على  نعمل  ان  يفر�س 
ال�سناعة  تنمية  اىل  اإ���س��اف��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
تنمية  اىل  تتجه  ف��ال�����س��رورة  النفطية، 
ففي  املحلية  النفطية  ال�سركات  وتفعيل 
معظم الدول امل�سدرة للنفط تقيم على هذا 
القطاع �سناعات متعددة وتنتج منه �سلع 
لكن العراق ي�سدر النفط اخلام من املهم 
البروكمياويات  ال�سناعات  تن�سط  ان 
ح��ت��ى ن��ع��م��ل ع��ل��ى ���س��د ح��اج��ة ال��ب��ل��د من 

يف  ب��ئ��رُا   73 فهنالك  وغ��ريه��ا  ال��زي��وت 
مل  النها  وذل��ك  تنتج  كلها  لي�ست  ال��ع��راق 
واال�ستثمار  والتطوير  لل�سيانة  تخ�سع 
على  يجب  لذلك  للتقانة،  تعود  فاال�سباب 
يف  ال�سركات  مع  تتفق  ان  النفط  وزارة 
ت���ورد م��ع��دات وتعد  ت��ق��دمي خ��دم��ات او 
اىل   2003 ع��ام  فمنذ  للتكرير،  م�سانع 
االن و العراق ي�ستورد امل�ستقات النفطية 
من  هذا  البديلة،  الفر�س  ايجاد  دون  من 
العراق  ح�سة  اخ��ر  ج��ان��ب  وم��ن  ج��ان��ب 
ب���االوب���ك ت��ق��در ب���)ث��الث��ة ب��وي��ن��د واح���د، 
برميل  الف  واربعني  ومئة  ماليني  ثالثة 
باالنتاج اىل  العراق  يوميًا( عندما ي�سل 
�ستة ماليني برميل وايران ارتفع انتاجها 
ال�سعودية  ام��ا  برميل  ماليني  �ستة  اىل 
تخطط اىل 21 مليون برميل هذا الفي�س 
االأ�سعار  على  يوؤثر  اال  النفطي  باالنتاج 
فالنفط  ال��ع��راق  يخ�سر  �سوف  وبالتايل 

مورد نا�سب.
امريكا  موؤ�س�سة  ك��ان��ت  ق��الئ��ل  اي���ام  قبل 
العراق  ع��دت  النفط  مو�سوعات  تتابع 
اربعني  بعد  لالأفقار  املر�سحة  ال��دول  من 
النفط �سوف تكون  �سنة وذلك الأن بدائل 
ك����ان جمل�س  امل��ل��ك��ي  ال��ع��ه��د  ق���وي���ة، يف 
عوائد  %من   80 ب���اأن  يق�سي  االع��م��ار 
و20  ا�ستثمارية  ميزانية  تذهب  النفط 
يف  ال��دول��ة  ميزانية  لتعزيز  تذهب   %
 %  50 امليزانية  ا�سبحت   1958 ع��ام 
كلها  النفط  م���وارد  1968�سارت  بعد 
من  ب���داأ  فالتدهور  ال��دول��ة  ميزانية  اىل 
بنى  تبني  ان  احلكومة  فعلى  الوقت  ذلك 
العر�س  �ساأنها ان ترفع من زيادة  حقيقة 

ال�سلعي.
*كيف تنظرون اإىل ال�سيا�سة التجارية؟ 

يف  بها  يتاجر  �سلع  ل��ل��ع��راق  ي��وج��د  -ال 
اخل���ارج على ال��رغ��م م��ن ذل��ك ف��اأن وزارة 
منظمة  اىل  ل��الن��ت��م��اء  ���س��ع��ت  ال��ت��ج��ارة 
�سيئًا  ي�سدر  العراق  العاملية هل  التجارة 
�سوى النفط فهو خارج ا�سراطات وقيود 
اذًا ملاذا هذا االنتماء،  واتفاقيات املنظمة 
ال�سني يف �سنة 90 19التقبل ان تنتمي 
مل  الن��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  منظمة  اىل 
 2000 يف  ام��ا  ا�ستعداداتها  ت�ستكمل 
�سعت ال�سني وبقوة اىل ان تدخل املنظمة 
االن هي  الدخول  �سروط  ا�ستكملت  النها 
اوروبا  يف  كاملة  �سناعات  على  تق�سي 
جمابهة  ي�ستطيعوا  مل  الن��ه��م  وام��ري��ك��ا 
ال�سني يف ال�سلع فاالأجر الذي ير�سى به 
العامل بال�سني ال ير�سى به عمال امريكا 
واوروبا، لذلك يجب علينا ان نهيئ بع�س 
ندخل  ان  ن�ستطيع  ذلك  وبعد  ال�سناعات 

منظمة التجارة العاملية. 
*تالزمت يف امل�سهد العراقي ظواهر عدة 
االأمثل  ال�سبيل  ما  البطالة،  مقدمتها  يف 

للحد من هذه الظاهرة وال�سيما املقنعة؟ 
امر  ه��و  البطالة  ظ��اه��رة  م��ن  احل��د  -ان 
تعمل  ان  يجب  ل��ذل��ك  ال��دول��ة  اىل  راج���ع 
على ان�ساء هيئة تخت�س بالفقر والبطالة 
يكونوا  وان  ال����وزراء  مبجل�س  ترتبط 
وتكنوقراط  ومتخ�س�سني  اك��ادمي��ي��ني 
فتقدم امل�سروعات للحكومة، الن �سيا�سات 
التخطيط  وزارة  ات��ف��ق��ت  ال��ت��ي  ال��ف��ق��ر 
بعام  تلخ�س  الدولية  املنظمات  مع  عليها 
% من   12 2020 �سوف يتخفف ن�سبة 
الفقر وهذه ن�سبة بائ�سة بالن�سبة للعراق 
%مابني  اىل35  ي�سل  ف��ق��ر  فم�ستوى 

املتقع  % اىل   25 اىل  ي�سل  ن�سبي  فقر 
ان  ي��ج��ب  %لذلك   10 اىل  ي�سل  ال���ذي 
من  تعمل  �سيا�سات  ال��ع��راق  يف  ت��ك��ون 
وان  والبطالة  الفقر  ن�سبة  تخفيف  اجل 
التي  الطبقات  اىل  واقعية  نظرة  تكون 
على  نعمل  باالأقت�ساد  الفقر،  خط  حتت 
كبرية  اع��دادًا  ت�ستوعب  التي  القطاعات 
هذه  تنمى  ان  يجب  ل��ذل��ك  العاملني  م��ن 
وقطاع  ال��زراع��ة  قطاع  ومنها  القطاعات 
البناء فهم ي�ستوعبان ايادي عاملة كثرية 
نفعل  ان  ينبغي  البطالة  هام�س  فتقليل 
%من   39 الأن  وذل��ك  قطاعات  هكذا  مثل 
اما  الزراعة  على  يعي�سون  العراق  �سكان 
اىل  ينتقل  فالفالح  احلا�سر  ال��وق��ت  يف 
وهذا  ا�سافية  مدن  بعمل  ويقوم  املدينة 
واالقت�ساد  االجتماع  علم  يف  ن�سميه  ما 

)بريف املدن(
العراقية  فالدولة  املقنعة  البطالة  عن  اما 
وربع  م��الي��ني  فهنالك)ثالثة  بها  غ��ارق��ة 
املليون(موظف معظمهم ال ينتجون �سيئًا 
للدولة  تنظيمي  هيكل  وجود  لعدم  وذلك 
الوظائف  تو�سيف  انعدام  اىل  باال�سافة 
ي�ستوجب  فهذا  احلقيقية  الدولة  ملالكات 
للحد  جديدة  طرقًا  تبتدع  ان  الدولة  على 
كربالء  �سحراء  مثال  الظاهرة  ه��ذه  م��ن 
ال���ع���راق يعتمد  ال��زب��ري ك���ان  و���س��ح��راء 
عليهما ايام احل�سار باخل�سراوات، ملاذا 
نن�ساأ  ان  كال�سابق اال ميكن  االن ال تعمل 
 %  50 الدولة بن�سبة  بها  �سركات تدخل 
فمعظم  اخلريجني  ال�سباب  وت�ستوعب 
ال��ب��ط��ال��ة ت��ق��ع ع��ل��ى ال��ط��ب��ق��ة امل��ث��ق��ف��ة من 
تق�سي  �سوف  اخلطط  ه��ذه  كل  ال�سباب 

على هذه الظاهرة ب�سكل نهائي.
*كيف تقيمون عجلة اال�ستثمار بالعراق؟ 
القوانني  م��ن  اال���س��ت��ث��م��ار  ق��ان��ون  -ي��ع��د 
اجليدة لكن اال�سكالية لي�س يف القانون، 
وتنظيماتها  ال���دول���ة  وزارات  ان  ب���ل 
اال�ستثمار فهو ين�س  قانون  تتعر�س مع 
ع��ل��ى ان���ه )ال ي��ع��م��ل ب���اي اج������راءات او 
اال�ستثمار(  قانون  مع  تتعار�س  قوانني 
ال  العراق  يف  احلكومية  املوؤ�س�سات  لكن 
كادت  الروتينية  ف��االج��راءات  هذا  تطبق 
تكون عائقًا، دولة االمارات تفتح ال�سركة 
الكروين  لديهم  العمل  كل  �ساعة  بن�سف 

ف�سلت  العراق  يف  اال�ستثمار  هيئات  لكن 
القوانني  تقاطع  الن  وذل��ك  ذري��ع��ًا  ف�ساًل 
االأداري  والف�ساد  الدوائر  وبريوقراطية 
لذلك  بالعراق  اال�ستثمار  اعاقت  وامل��ايل 
القيام  ت��ري��د  ع��ن��دم��ا  ال���دول���ة  ي��ف��ر���س 
بعملية ا�ستثمارية يجب ان حتدد املنطقة 
وت��ق�����س��ي ع��ل��ى ج��م��ي��ع االج������راءات بعد 
ال  فاال�ستثمار  اال�ستثمار  اىل  تعلنها  ذلك 
هنالك  ذل��ك  اىل  ا�سف  التعقيدات  يحب 
عمليات  ع��ل��ى  ي��ق��ع  ك��ب��ري  م����ايل  ف�����س��اد 
للحكومة  ال��ع��ائ��دة  فاملن�ساة  اال�ستثمار 
التي مت اإن�ساوؤها خالل هذه الفرة لي�ست 
ا�سكالية  هنالك  الن  املطلوب  بامل�ستوى 
كبرية بالتنفيذ فاملواد التي ت�ستعمل غري 
مفحو�سة وغري قيا�سية وت�ستخدم خارج 
اقرح  ل��ذل��ك  عليها،  املتفقة  امل��وا���س��ف��ات 
متابعة  دائ���رة  تن�سئ  ان  احلكومة  على 
االعمار لتقيم التنفيذ على االر�س هل هو 
بامل�ستوى املطلوب ومن املهم ان تتعامل 

مع امل�ستثمر بعمر انتاجي.
و�سياحية  اأثرية  مبواقع  العراق  *يزخر 
بالرغم  ال�سائحني  قبلة  يجعله  ما  كثرية 
تخطيطية  ���س��ي��اح��ة  وج�����ود  ع����دم  م���ن 
اقت�سادية، كيف تتجه احلكومة لتن�سيط 
الدينية  ال�سياحية وال�سيما  اال�ستثمارات 

منها؟
اق�سام  ث��الث��ة  اىل  تنق�سم  -ال�����س��ي��اح��ة 
ال�سياحة الدينية و االثرية والرفيهية كل 
هذه القطاعات الثالثة موجودة يف العراق 
فالدول  ل��ه،  �سيئًا  تقدم  ان  املمكن  من  و 
ال�سائحني  عدد  اي�سال  على  تتبارى  االن 
اىل 100 مليون �سائح يف ال�سنة ا�سبانيا 
م�سر  ع��ن  ام��ا  مليونًا  �سبعون  يدخلها 
ال�سياحة فيها فاقت واردات قناة  فعوائد 
به  فال�سياحة  ال��ع��راق  عن  ام��ا  ال�سوي�س 
االثار تنعدم  ب�سكل عام متخلفة ف�سياحة 
بها االدارة امل�سوؤولة فمجال�س املحافظات 
كل  الثقافة  ووزارة  واالث���ار  وال�سياحة 
من  ت��دري  ال  �سائعة  والعملية  حدة  على 
تعرف  ال  املحلية  فاحلكومات  امل�سوؤول 
م��ا ه��ي ح��دوده��ا وواج��ب��ات��ه��ا فيجب ان 
يكون هنالك تنظيم يف العمل بني هيئات 
املحافظات،ففي  جمال�س  وبني  ال�سياحة 
موقع  اآالف  ع�سرة  من  اكر  بابل وحدها 

االخر  والق�سم  مكت�سف  منه  ق�سم  اث��ري 
مل يكت�سف اىل حد االن لكن هل املكت�سف 
غري  نف�سها  االثرية  بابل  فمدينة  م�سيج؟ 
كمدينة  معاملها  حتديد  يتم  ومل  م�سيجة 
فالنظام  التجاوزات  حجم  عنها  تزل  ومل 
ذلك  على  تر�س  مل  لذلك  �سوهها  ال�سابق 
اليون�سكو فخرجت من الراث االن�ساين 
امل��وج��ودة باخلارج  العراق  اث��ار  ام��ا عن 
الدول  مع  االن  حتى  احلكومة  تتفق  فلم 
العراق،  اىل  ال�سرجاعها  حتتويها  التي 
م�ست�سارون  ه��ن��ال��ك  ذل���ك  اىل  ا���س��اف��ة 
ي��ع��م��ل��ون يف جمال  وخ����رباء ع��راق��ي��ون 
خارج  لكنها  كبرية  خ��ربة  ولديهم  االآث��ار 
العراق من ال�سروري اال�ستعانة بهم، اما 
بحريات  هنالك  الرفيهية  ال�سياحة  عن 
مهملة كبحرية �ساوة يف ال�سماوة والتي 
بحر  اىل  ب��اال���س��اف��ة  جيلوجي  ب��ع��د  ل��ه��ا 
الهندية  و�سدة  ال��رزازة  وبحرية  النجف 
ال��رف��ي��ه��ة االن تعاين  امل��واق��ع  ه���ذه  ك��ل 
فهو  اخلا�س  القطاع  عن  اما  االهمال  من 
غري قادر على ا�ستثمارها الن هذا اجلهد 
ي�����س��ت��وج��ب ت��دخ��ل ال���دول���ة ب���ه ف���ال احد 
جهود  ه��ك��ذا  مبثل  ينه�س  ان  ي�ستطيع 
اما عن ال�سياحة الدينية فهي مل ت�ستثمر 
من  االن  يح�سل  وما  �سحيحًا  ا�ستثمارًا 
ن�ساطات عمرانية يف النجف وكربالء هو 
الدولة  تتدخل  ومل  اخلا�س  القطاع  جهد 
بتن�سيط اال�ستثمارات اال بال�سكل الن�سبي 
الرقابة  تفعل  ان  احلكومة  على  فيجب 
لكل  وا���س��ح��ة  �سراتيجية  ت��ك��ون  وان 
بالعراق  املوجودة  ال�سياحية  القطاعات 
هيئات  ان�����س��اء  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ان  ي��ج��ب  و 
اكادمييني  م��ن  ال���وزراء  برئي�س  ترتبط 
وان  ال�سياحة  جم��ال  يف  ومتخ�س�سني 
واق�سام  اخت�سا�سات  فتح  على  تعمل 
حتت�سن  ال��ت��ي  املحافظات  جامعات  يف 
ال�سياحة الن الكفاءة واخلربة ال تاأتي اال 

من االخت�سا�س.
م�سادر  ت��ن��وي��ع  اإىل  ال���ع���راق  *ي�����س��ع��ى 

ع��ن ح��ال��ة االعتماد  دخ��ل��ه واالن�����س��راف 
املفرط على النفط، كيف ميكن اأن جنعل 
م�سادر  يف  يتو�سع  الوطني  االقت�ساد 

الدخل؟
يكون  للنفط  امل�سدر  ال��دول  معظم  -يف 
الناجت  يف  م�ساهمة  االك��ر  القطاع  ه��و 
ب���داأت بن�ساط  ال��ق��وم��ي م��ث��اًل االم����ارات 
احلايل  ال��وق��ت  يف  % ام��ا   100 نفطي 
فهي تعتمد على النفط بن�سبة27 % الن 
قطاعات  جمموعة  من  يتكون  االقت�ساد 
فعندما يكون قطاع النفط اكر م�ساهمة 
ع��ل��ي��ن��ا ان ن��ن�����س��ط ال��ق��ط��اع��ات االخ���رى 
وعندما ترتفع م�ساهمة اأي قطاع بن�سبة 
االعتماد  ت��راج��ع  ق��د  ال��ن��ف��ط  %3فان 
تنه�س  عندما  % وهكذا   3 بن�سبة  عليه 
تكون  ان  فيجب  وتنتع�س  ال��ق��ط��اع��ات 
االعتمادية  خلف�س  �سراتيجية  لدينا 
على النفط اىل م�ستوى معني فهل يوجد 
نخف�س  2020كم  اىل  خطة  العراق  يف 
االعتماد على النفط فبقاء العراق معتمد 
لل�سدمات  ره��ن  ه��و  معناه  النفط  على 
اخلارجية فاذا انهارت ا�سعار النفط اىل 
تنخف�س  ميزانيتنا  معناه  دوالرًا   40
قائم  االقت�ساد  جممل  الن  الن�سف  اىل 
انه  اىل  ب��االأ���س��اف��ة  ال��ن��ف��ط  متغري  ع��ل��ى 
�سلعة �سيا�سية ولي�س اقت�سادية، امريكا 
م���ن اخلزين  ك��م��ي��ات  واوروب������ا مت��ت��ل��ك 
يف  منه  ج��زءًا  عر�ست  اذا  ال�سراتيجي 
على  تق�سي  ف�����س��وف  النفطية  ال�����س��وق 
اما  للنفط  بالن�سبة  ه��ذا  النفط،  ا�سعار 
جتبى  ال  فهي  العراق  يف  ال�سرائب  عن 
من  توؤخذ  لكن  امل�ستفيدة  ال�سرائح  من 
فيجب  منهم،  جبايتها  ل�سهولة  املوظفني 
من  ال�سرائب  ت��اخ��ذ  ان  احل��ك��وم��ة  على 
ومنها  اخل���ارج  م��ن  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  ال�سلع 
جتارة ال�سياراة للعراق، فيجب ان تكون 
للدولة �سيا�سة جتارية من خاللها �سوف 
يح�سل العراق على �سرائب ممتازة لكن 
يجب ان ن�ستهدف الطبقات التي دخولها 
جتبى  ان  فيجب  ال�سياحة  عن  اما  عالية 
�سرائب ممن يدخلون العراق وان جنبي 
تاأوي  التي  الفنادق  �سرائب خا�سة على 

ال�سائحني.
 2003 ع��ام  وب��ع��د  ال��ع��راق  يف  *انت�سر 
عدد من املراكز البحثية ومراكز ا�ستطالع 
الراأي، كيف تقيمون هذه املراكز وما مدى 
انعكا�س ذلك على تن�سيط وتفعيل الربامج 

االقت�سادية وال�سيما اأ�سحاب القرار؟
-يجب ان نفرق بني مراكز البحوث وبني 
منظمات املجتمع املدين التي �سعت امريكا 
خلقت  فهي  ب��ال��ع��راق  الن�سائه  واوروب����ا 
املجتمع  تفاعل  ن��ت��اج  ه��ي  ولي�ست  خلقاُ 
750يورولهذه  دف��ع��ن��ا  ي��ق��ول��ون  ف��ه��م 
املنظمات فهي ال متتلك اهدافًا حقيقية لكن 
بالن�سبة  جدًا  مهمة  تعترب  البحوث  مراكز 
مركز  املثال  �سبيل  فعلى  العراقي  للواقع 
حمورابي اأُن�سئ بتمويل خا�س ويعد االن 
جملة لالأبحاث التي تهتم بال�ساأن العراقي 
العراق  وا�سبح  ال�سراتيجي  والتقرير 
التقرير،  هذا  ت�سدر  بعد م�سر  دولة  ثاين 
فمراكز البحوث يفر�س ان تعامل معملة 
املجتمع  منظمات  ع��ن  تختلف  ا�ستثائية 
بلدان  و  م��رك��ز  األ���ف  بها  فامريكا  امل���دين 
اخرى اأي�سًا النه منها ي�سنع القرار وتقدم 
النظرية االقت�سادية ال�سحيحة واملفرو�س 

من احلكومة ان تهتم بهذه املراكز.

في معظم الدول المصدر للنفط 
يكون هو القطاع االكثر مساهمة 

في الناتج القومي مثاًل االمارات 
بدأت بنشاط نفطي 100 % اما في 

الوقت الحالي فهي تعتمد على النفط 
بنسبة27 % الن االقتصاد يتكون 

من مجموعة قطاعات فعندما يكون 
قطاع النفط اكثر مساهمة علينا ان 

ننشط القطاعات االخرى وعندما 
ترتفع مساهمة أي قطاع بنسبة 

%3فان النفط قد تراجع االعتماد 
عليه بنسبة 3 %  وهكذا عندما 

تنهض القطاعات وتنتعش فيجب 
ان تكون لدينا ستراتيجية لخفض 
االعتمادية على النفط الى مستوى 
معين فهل يوجد في العراق خطة 

الى 2020كم نخفض االعتماد على 
النفط فبقاء العراق معتمد على 
النفط معناه هو رهن للصدمات 

الخارجية فاذا انهارت اسعار النفط 
الى 40 دوالرًا

بغداد/ أحمد عبد ربه 

في وقت يعاني االقتصاد الوطني من اختالالت وتشوهات كبيرة ابتعد عن مالمستها اصحاب القرار االقتصادي ولم 
يشركوا الخبراء واالكاديميين والخبراء.

 الخبير االقتصادي الدكتور عبد علي المعموري يالمس هذه االختالالت برؤية االكاديمي الممزوجة بالتطبيق العملي 
عبر هذا الحوار الذي أجرته معه )المدى االقتصادي(:
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املتحدة  االأمم  ميثاق  من  ال�سابع  الف�سل 
عقوبات  فر�س  اىل  باللجوء  ي�سمح  ال��ذي 

اأو ا�ستخدام القوة.
القرارات الثالثة

على  االأول  القرار  مبوجب  املجل�س  واف��ق 
متديد عمل )�سندوق تنمية العراق( حتى 
30 حزيران 2011 بدال من وقفه يف وقت 
الح��ق م��ن ه��ذا ال�سهر كما ك��ان م��ق��ررا يف 
بداية االأمر بعدما اأكد العراق اأنه لن يطلب 

اأي متديدات اأخرى لعمل ال�سندوق.
اأن  من  بالرغم  اأن��ه  االأم��ن  ق��رر جمل�س  كما 
الطبيعي  والغاز  النفط  �سادرات  عائدات 
بالعراق لن تودع يف �سندوق تنمية العراق 
بعد حزيران 2011 اال اأنه �سي�ستمر توجيه 
التعوي�سات  املئة منها اىل �سندوق  5 يف 

ل�سحايا غزو الكويت.
الثاين  ال��ق��رار  مب��وج��ب  املجل�س  وواف���ق 
الدمار  باأ�سلحة  املتعلقة  القيود  انهاء  على 
الطاقة  وان���ت���اج  وال�����س��واري��خ  ال�����س��ام��ل 
العراق  على  فر�ست  التي  املدنية  النووية 

مبوجب القرار 687 لعام 1991.
وحملها  ال�سني  خم��اوف  تهدئة  اأج��ل  ومن 
ع��ل��ى ال��ت�����س��وي��ت ل�����س��ال��ح ال����ق����رار حث 
على  الت�سديق  على  العراق  االأم��ن  جمل�س 
ال�سمانات  التفاق  اال�سايف  الربوتوكول 
وقرر  ممكن".  وق��ت  اأق���رب  ال�ساملة"يف 
يحرزه  ال��ذي  التقدم  ا�ستعرا�س  املجل�س 
العراق مرة واحدة يف العام نحو االلتزام 
اتفاقية  مبوجب  بالتزاماته  والوفاء  بذلك 

االأ�سلحة الكيميائية.
العام  ال�سكرتري  اأي�سا  املجل�س  وف��و���س 
االحتفاظ  ل�سمان  خا�س  ح�ساب  بان�ساء 
النفط  مببلغ 20 مليون دوالر من عائدات 
نفقات  لتغطية   2016 االأول  كانون  حتى 
االأن�سطة  بانهاء  ال�سلة  ذات  املتحدة  االأمم 
ذل���ك متويل  ل��ل��ربن��ام��ج مب���ا يف  امل��ت��ب��ق��ي��ة 
اأن�سطة مكتب من�سق االأمم املتحدة ال�سامي 
وق�سايا  الكويتيني  امل��ف��ق��ودي��ن  ل�����س��وؤون 

املمتلكات الكويتية.
ال�سكرتري  م��ن  االأم���ن  جمل�س  طلب  ك��ذل��ك 
مليون  بنحو 131  االحتفاظ  �سمان  العام 
املتحدة  االأمم  عمل  متويل  اأجل  من  دوالر 
امل�ستقلني  وممثليها ووكالئها واملتعاقدين 
بجميع  يتعلق  م��ا  يف  ���س��ن��وات  �ست  مل��دة 
منذ  ب��ال��ربن��ام��ج  ال�����س��ل��ة  ذات  االأن�����س��ط��ة 

ان�سائه..
رفع القيود

حممد  د.مظهر  امل��رك��زي  البنك  م�ست�سار 
يغادر  م��رة  الول  ال��ع��راق  ق����ال:ان  �سالح 
لكونه  ر�سميًا  االقت�سادي  اجلهاز  مرحلة 
من   42-41-40 ب��ال��ف��ق��رات  م��ق��ي��دًا  ك���ان 
ال��ف�����س��ل ال�����س��اب��ع وه����ذه ال��ف��ق��رات جتعل 
العراق بلدًا مهددًا لالمن وال�سلم الدوليني 
العراق  واالن  قانونيًا  انتهت  قد  فاحلرب 
التي  الدولية  القانونية  احلا�سنة  اىل  عاد 
فر�ست عليه من قبل جمل�س االمن الدويل 
الذي   1957 والقرار  الكويت  غزو  ب�سبب 
العراق  رفع  قد   2010/12/15 يوم  �سدر 

من قيود الفقرات الثالث وغريها.
وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ق�����س��ي��ة ال��ك��وي��ت وحت���دي���دًا 
والتعوي�سات  واملفقودين  احلدود  تر�سيم 
الف�سل  �سمن  كونها  برغم  انها  �سالح  قال 
الثنائية  العالقات  م�سار  �ستاأخذ  ال�سابع 
وتوجد  ت�سويتها  بغية  تدريجي  ب�سكل 

رغبة م�سركة بهذا االجتاه.
وا���س��اف ���س��ال��ح:ان ح��ظ��ر ال�����س��الح على 

ق��د �سمل  ك��ان  املا�سية  ال��ف��رة  ال��ع��راق يف 
تكنولوجيا وا�سعة النطاق بحجة انها ذات 

ا�ستخدام مزدوج.
ظل  ويف  ال���دويل  �سالح:القانون  وت��اب��ع 
فاأن  التحكم  طريق  عن  املنازعات  ت�سوية 
عقود ال�سركات مع نواٍح �سمن احل�سار او 
والقانونية  والفنية  التكنولوجيا  موؤثراته 
فاأن التحكم الدويل ال يتعد مبثل هكذا عقود 
مما ادى اىل امتناع ال�سركات عن التعامل 
مع العراق فال�سركات التي كانت تاأتي قبل 
�سركات جمازة  كانت  يوم 2010/12/15 
بالعمل  لها  ي�سمح  ما  او  ثانوية  ومعظمها 

يف جماالت �سيقة.
من  باأمواله  الت�سرف  حرية  للعراق  االن 
ونق�سد  دويل  ا���س��راف  او  و���س��اي��ة  دون 
العراق  تنمية  �سندوق  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف 
الدولية  املنظمة  ا���س��راف  حتت  يقع  ال��ذي 

للت�سرف باأمواله وعوائده.
املفرو�س  اخلارجي  القيد  ان  �سالح  واكد 
قد  ال��ع��راق  يف  االجنبي  اال�ستثمار  على 
جميع  يف  الدخول  ومبقدوره  حقًا  انتهى 
املجاالت وم�ستويات التكنولوجيا العاملية 
الق�سية مل تكن  تذكر وهذه  قيود  من دون 
نلم�سها  نحن  لكن  البع�س  ل��دى  ملمو�سة 

لدى العمل.
النفط  برنامج  الغاء  ب�سبب  �سالح:  وق��ال 
هي  للعراق  ام���وااًل  �سيوفر  ال��غ��ذاء  مقابل 
جممدة �سمن الربنامج 650 مليون دوالر 
وهذا  للموازنة  للحكومة  متاحة  �ستكون 
تقليل  ف��ر���س  ي��ع��زز  م�����س��م��ون  غ��ري  مبلغ 

العجز.
مبرونة  �سيتعامل  �سالح:العراق  وا�ساف 
واالقت�سادي  امل���ايل  املجتمع  يف  ع��ال��ي��ة 
جم��يء  اىل  ا����س���اف���ة  دون  م���ن  ال������دويل 
لغاية  �ستكون  الدولية  احلماية  ال�سركات 
مليار   22 وتبقى  مليار   30 دف��ع  مت  االن 
5% من كل برميل نفط من كل برميل نفط 

واعتقد ان هذا �سيفتح اآفاقًا م�ستقبلية.
تدابير حكومية

ال��وزراء  رئي�س  م�ست�ساري  هيئة  رئي�س 
يخرج  مل  ال��ع��راق  ق���ال:ان  الغ�سبان  ثامر 
ثالثة  اتخاذ  مت  وامن��ا  ال�سابع  الف�سل  من 
احدهما  االمن  قرارات �سدرت من جمل�س 
مقابل  النفط  باآلية  العمل  ق��ان��ون  اي��ق��اف 
القيود  ازال����ت  ال��غ��ذاء وال�����دواء واالآخ����ر 
من  يتطلب  وال��ث��ال��ث  باال�سلحة  اخلا�سة 
العراق التوقيع على عدم ا�ستخدام ا�سلحة 

الدمار ال�سامل.
طريق  يف  خطوة  الغ�سبان:هذه  وا�ساف 
وناأمل  ال�سابع  الف�سل  من  العراق  خروج 
الكويت  من  املتطلبات  جميع  ن�ستويف  ان 
والتعوي�سات ولي�س من ال�سحيح التقليل 
من اثارها كما ذهب البع�س واعتربها غري 
جمدية ولي�س من ال�سحيح اي�سًا اعتبارها 
ال�سابع،  الف�سل  من  خرجنا  وكاأننا  نهائية 
وال�سورة  م��ت��وازن��ًا  امل��وق��ف  ي��ك��ون  ب��ل 
ال�سلم  يف  م��ا���سٍ  ال���ع���راق  ان  احلقيقية 
اال�سلحة  ا�ستخدام  وعدم  اجلوار  وح�سن 
ملطالب  االم��ن  جمل�س  الكيميائية،وتلبية 

العراق ايجابي.
قال  النفطية  ال��ع��ائ��دات  يخ�س  م��ا  ويف 
�سندوق  بتمديد  ال��ق��رار  ال��غ�����س��ب��ان:ك��ان 
يدعي  والبع�س  ا�سهر  ل�ستة  العراق  تنمية 
من  قرار  على  احل�سول  ويحاول  الت�سرر 
اج����راءات  �ستتخذ  ف��احل��ك��وم��ة  ح��ق  دون 

اخرى حلماية الواردات النفطية.

وذكر الغ�سبان باأمكان اي جهة ان تطالب 
وت�سوي  ال���ع���راق  ت��ف��احت  ان  او  ال���ع���راق 
عمل  احلكومة  امام  ولي�س  معه  املو�سوع 
وبالفعل  االج�����راءات  جميع  الت��خ��اذ  مهم 
ال���والي���ات املتحدة  م��ع  ات��خ��ذت اج����رءات 
ب��اأي��ق��اف اي اث���ر ق�����س��ائ��ي ع��ل��ى االم����وال 
العراقية ونحن نعمل على ت�سوية املطالبات 
باالتفاق ويف ما يخ�س تركيا اي�سًا يوجد 
ال  العراقية  البلدين واخلزانات  اتفاق بني 

يفر�س النظر يف اي دعاوى.
يباع  االن  العراقي  الغ�سبان:النفط  وقال 
يف املوانئ العراقية على ظهر الباخرة ويف 
ل�سندوق  تذهب  واالم���وال  جيهان  ميناء 
توؤمن  ترتيبات  وللحكومة  العراق،  تنمية 
املوازنة  قانون  �سمن  امل��وارد  هذه  �سالمة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دول ول��دي��ن��ا ت��رت��ي��ب��ات حلماية 
قانونية  مكاتب  ل��دى  ال��ع��راق��ي��ة  االم����وال 

وق�سائية.
مديات االستعداد

واخلبرية  ال�سابق  النواب  جمل�س  ع�سو 
االقت�سادية عامرة البلداوي قالت: خطوة 
املخاوف  ب��رغ��م  ل��ل��ع��راق  بالن�سبة  ج��ي��دة 
ويف  الطالبني  مع  العراق  تعامل  مدى  من 
ال�سابع  الف�سل  �سمانات  كانت  ال�سابق 
ف��ه��ل العراق  مت��ن��ع ك��ث��ريًا م��ن امل��ط��ال��ب��ني 
االموال  بع�س  نخ�سر  الننا  معني  برنامج 

للمطالبات اخلارجية؟
الغذاء  مقابل  البلداوي:النفط  واأ�سافت 
اعلى  مالية  امكانية  يعني  ت��وق��ف  ال���ذي 
من  اك��ر  م�����س��وؤول  ان��ه  يعني  للعراق مم��ا 
نحن  هل  فال�سوؤال  الزائدة  االم��وال  ادارة 
ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد وب��راجم��ن��ا ت��رت��ق��ي لهذا 
امل�ستوى ام �سياأكلها الف�ساد و�سوء االدارة 

برغم الفرحة العتبارات ال�سيادة؟
برفع  االهتمام  كان  انه  البلداوي:  ولفتت 
من  اكر  العراق  عن  ال�سابع  الف�سل  قيود 
االهتمام باالليات واملهام التي �ستنتج عن 
ذلك فاملفرو�س ان تكون جدولة واولويات 
باال�سافة اىل اننا نحتاج اىل درجة عاملية 
من الرقي يف الدبلوما�سية لكي ننجح يف 

هكذا خطوة.
اي�سًا  النفطية  العائدات  البلداوي  وقالت 
م�سكلة  لي�ست  ه��ي  امل�سكلة  لكن  ���س��ت��زداد 
�سيكون  امل���وارد  ه��ذه  ادارة  ولكن  ام���وال 
نف�سها حتتاج  املوازنة  ايجابي على  تاأثري 

اىل اعادة تبويبها.
مشاكل اإلدارة

التمن  اب��و  عبا�س  د.  االقت�سادي  اخلبري 
�سريعة  انعكا�سات  تكون  ان  اتوقع  قال:ال 
العك�س  ع��ل��ى  ق����رار  مل��ث��ل ه��ك��ذا  وم��ب��ك��رة 
الغذاء  م��ق��اب��ل  للنفط  ال��ع��راق  ق��ب��ول  م��ن 
من  الكثري  نتوقع  ال  ان  فعلينا  وقتها  يف 
برغم  العراقي  االقت�ساد  على  االنعكا�سات 
ان هذا القرار على املدى البعيد �سي�سهم يف 
العراقي  االقت�ساد  حرية  واعطاء  انعا�س 
وامل�سكلة املزمنة فيه هي عدم ا�سافة قيمة 
نخرج  فعندما  االقت�ساد  مبجمل  للنهو�س 
هذه  اح��رارًا  ون�سبح  ال�سابع  الف�سل  من 
ح�سابات  يف  مثاًل  ولكن  اعتيادية  الق�سية 
مبعدل  �سنويًا  يفر�س  ك��ان  الثمانينيات 
ي�ساف  ان  يجب  دوالر  م��ل��ي��ارات  خم�سة 
ما  اذا  اال�ست�ساري  املال  راأ���س  تكوين  اىل 
االقت�ساد  ان  يعني  ال��ي��وم  اىل  ح�سبناها 
مزمنة  م�سكلة  من  ا�سا�سًا  يعاين  العراقي 

كان يفر�س اأن تعالج منذ 30 �سنة.
وتابع ابو التمن: اال�سكالية يف جزء منها 

اال�ستثماري  امل��ال  راأ���س  تكوين  ماي�سمى 
امل���راك���م واالك����ر م��ن��ه��ا ه��و ع���دم وج��ود 
العراق  االقت�ساد  ادارة  يف  وا�سحة  خطة 
االدارة  يف  امل�سكلة  ولكن  امل��ال  ينق�سه  ال 
نتحدث  فعندما  واالداري  امل��ايل  والف�ساد 
عن اال�سالح االقت�سادي نحتاج اىل ا�سالح 
اداري فما مل يكن برنامج اقت�سادي وا�سح 

فاأن قرار اخراج العراق ال يعني �سيء.
وقال ابو التمن: ا�سا�سًا مفهوم الدميقراطية 
وتداول ال�سلطة يعني الربامج االقت�سادية 
ولي�س فقط امل�سميات يف املنا�سب فاملواطن 
يتطلع الن يعي�س باأمان ورفاهية وخدمات 
تنعك�س على حالته االجتماعية وال�سحية 
ان  يفر�س  اخل��دم��ات  م��ن  الكثري  وه��ك��ذا 

توؤدى خالل �سنوات.
ابو  ق��ال  للدولة  العامة  امل��وازن��ة  وب�ساأن 
�سنوية  امكانات  لديه  ال��ع��راق  ان  التمن: 
الطبيعي  فمن  مليارًا  اكر من 60 اىل 70 
ع��ن��د ال��ت��ح��رر ال��ق��ي��ود ���س��ت��زداد امل��وازن��ة 
االقت�سادي  ال��و���س��ع  ي��ت��ق��دم  وب��ال��ت��ايل 
وتاأثريها على املوازنة �ستزيد من الفر�س 
امام متخذ القرار االقت�سادي لال�سفادة من 
اجلديدة  النفطية  وال�سيا�سة  امل��وارد  هذه 
املدى  على  اكر  تاأثري  لها  يكون  اأن  ممكن 
البعيد بالن�سبة للم�ستثمر االقت�سادي وهذا 
مو�سوع مهمل )راأ�س املال الراكمي( الذي 
هو اقل مما يجب ان يكون عليه بع�سرات 

املليارات.
استكمال السيادة

ن��ائ��ب حم��اف��ظ ال��ب��ن��ك امل���رك���زي د.اح��م��د 
اتخذها  التي  اأو���س��ح:ال��ق��رارات  ابريهي 
تناولت   2010/12/15 يف  االمن  جمل�س 
ال�سامل  ال��دم��ار  باأ�سلحة  املتعلق  ال��ق��رار 
قبل  من  املتحدة  االمم  اجهزة  قيمت  وق��د 
الدمار  ان العراق ا�سبح خاليًا من ا�سلحة 
ال�����س��ام��ل مت��ام��ًا ول��ي�����س ل��دي��ه ب��رام��ج وال 
تلك  لتطوير  �سيا�سية  ن��واي��ا  وال  ق���درات 
االن����واع م��ن اال���س��ل��ح��ة او ام��ت��الك��ه��ا وقد 
هذا  لتاأكيد  ا�سافية  بروتكوالت  على  وقع 

القرار  االمن  جمل�س  اتخذ  ولذلك  االجت��اه 
املتعلق باال�سلحة ا�سبح غري ذي مو�سوع 
مواد  ال�سترياد  ال��ع��راق  عن  القيود  ورف��ع 
نووية الغرا�س �سلمية ويف راأيي ان هذا 
القرار كان ينبغي ان يتخذ عام 2006 وان 

جمل�س االمن تاأخر.
الذي  الثاين  القرار  ان  ابريهي:  واأو���س��ح 
ملفات  اغ���الق  ه��و  االم���ن  جمل�س  ات��خ��ذه 
جرت  ولقد  ال��غ��ذاء  مقابل  النفط  برنامج 
الربنامج  هذا  على  العقود  جلميع  ت�سفية 
ارتبطت  ادارة  ���س��وء  ا���س��ك��االت  وك��ان��ت 
ال�سديد  اال�سف  مع  الربنامج  ه��ذا  بتنفيذ 
هذا  اغ��الق  يف  االم��ن  جمل�س  فعل  وح�سنًا 
وذلك  متاأخرًا  جاء  االغالق  ولكن  الربنامج 
للتنمية  العراقي  ال�سندوق  ا�ستحداث  الن 
عام 2003 يف القرار 1483 يلغي احلاجة 
الغذاء  مقابل  النفط  برنامج  ا�ستمرار  اىل 
ب�سبب  بالربنامج  العمل  متديد  جرى  ولقد 
ومن  املتحدة  االمم  دوائ���ر  م��ن  ال�سغوط 
كبرية  مبالغ  وانفقت  اي�سًا  عراقية  دوائ��ر 
مليارات  �سبعة  ب�  تقدر  الربنامج  ه��ذا  من 
ون�سف مليار دوالر بعد عام 2003 ولهذا 
النفط  برنامج  اغالق  املفرو�س  كان  نقول 
هذا  بينت  وق��د   2005 ع��ام  ال��غ��ذاء  مقابل 
االقت�سادي  املدى  ن�سرتها  �سابقة  مقالة  يف 

بعنوان انهاء ملفات التدويل.
وقال ابريهي:اما القرار الثالث الذي اتخذه 
جمل�س االمن فهو متديد العمل يف ترتيبات 
ل�ستة  للتنمية  العراقي  لل�سندوق  احلماية 
ا�سدار  ديباجة  ت�سمنت  وقد  اخرى  ا�سهر 
يف  القيت  التي  والكلمات  ال��ق��رارات  ه��ذه 
العراق  ع��ودة  لت�سجيع  ا�سارات  االجتماع 

اىل الع�سوية الطبيعية للمجتمع الدويل.
التي  اخل��ط��وات  وه��ذه  ابريهي:  وا���س��اف 
�سيادة  ال�ستكمال  ال��ب��داي��ة  متثل  ات��خ��ذت 
املطلوب  م��ن  ول��ك��ن  ال���ع���راق وا���س��ت��ق��الل��ه 
العمل حثيثًا حل�سم امل�سائل املختلف عليها 
لبقية  ال�سريع  االنهاء  اجل  من  الكويت  مع 

قرارات التدويل.
وب��خ�����س��و���س ان��ع��ك��ا���س امل��و���س��وع على 
توجد  ال  ابريهي  ق��ال  النفطية  ال��ع��ائ��دات 
ما مت اخراج  اذا  االن ولكن  انعكا�سات  من 
وت�سفية  ال�����س��اب��ع  ال��ف�����س��ل  م���ن  ال���ع���راق 
والتهديد  باملديونية  املتعلقة  امل�سكالت 
العراق  اح��وال  له  تتعر�س  ان  ال��ذي ميكن 
يف اخلارج فهذا ال�سوق ي�ساعد العراق على 
عالقات  واقامة  او�سع  رحاب  يف  االنطالق 
االنتفاع  �سليمة مبا ميكنه من  دولية  مالية 

االف�سل من وارد النفط.
وبخ�سو�س االنعكا�س على املوازنة العامة 
انعكا�س الن  من  لي�س  ابريهي:  قال  للدولة 
التعوي�سات وال  النفط لن يتاأثر وال  انتاج 
الغذاء  مقابل  النفط  برنامج  اما  ال�سندوق 

فلم تبق فيه اموال.
اخلا�س الكامل!

املعموري  علي  عبد  د.  االقت�سادي  اخلبري 
�ستنعك�س  الق�سية  االوىل  املرحلة  ق��ال:ان 
ايجابًا على االقت�ساد العراقي لكن ال يكمن 
ما  التعوي�سات  م�ساألة  من  كاماًل  التخل�س 
احلكومة  وموقف  لكويت  ا  ق�سية  ت�سَو  مل 
العراقية  والدبلوما�سية  املقبلة  العراقية 
واح��دة موحدة  روؤي��ة  لها  تكون  ان  ينبغي 
اال�سكالية  هذه  من  للتخل�س  وطني  لقرار 
ال��ك��ب��رية وب��اجل��ان��ب ال��دب��ل��وم��ا���س��ي ميكن 
اال�ستفادة من العالقات تبقى احلالة معوقة 
وملدة �ستة ا�سهر واالن حممي بقرار دويل.

اصدر مجلس االمن عددًا من القرارات 
مؤخرًا بشأن رفع القيود االقتصادية 
والسياسية التي كانت سارية المفعول 
منذ تسعينيات القرن الماضي في 
خطوة تعد متأخرة برأي الكثير من 
المراقبين.
)المدى االقتصادي( استقصت مديات 
انعكاس هذه القرارات على حركية 
االقتصاد العراقي عبر هذا التحقيق:

تحقيق/ ليث محمد رضا

عامرة البلداوي: خطوة جيدة بالنسبة 
للعراق برغم المخاوف من مدى تعامل 
العراق مع الطالبين وفي السابق كانت 

ضمانات الفصل السابع تمنع كثيرًا من 
المطالبين فهل العراق برنامج معين 
الننا نخسر بعض االموال للمطالبات 

الخارجية؟
وأضافت البلداوي:النفط مقابل الغذاء 
الذي توقف يعني امكانية مالية اعلى 

للعراق مما يعني انه مسؤول اكثر 
من ادارة االموال الزائدة فالسؤال هل 

نحن على استعداد وبرامجنا ترتقي 
لهذا المستوى ام سيأكلها الفساد 

وسوء االدارة برغم الفرحة العتبارات 
السيادة؟ 

ولفتت البلداوي: انه كان االهتمام 
برفع قيود الفصل السابع عن العراق 

اكثر من االهتمام باالليات والمهام 
التي ستنتج عن ذلك فالمفروض ان 
تكون جدولة واولويات باالضافة الى 

اننا نحتاج الى درجة عالمية من الرقي 
في الدبلوماسية لكي ننجح في هكذا 

خطوة.

ما انعكاسات القرارات األممية على 
االقتصاد الوطني

؟بين التفاؤل الحذر وتعويضات الكويت أجواء االجتماع
الرئي�س  ن��ائ��ب  ب���دع���وة  ك��ان��ت  ال���ب���داي���ة 
رئا�سة  يتوىل  ال��ذي  بادين  جو  االأمريكي 
نيابة  ق��راأه  بيان  يف  حاليا  االم��ن  جمل�س 
 15 ت�سم  التي  االأممية  الهيئة  اأع�ساء  عن 
يف  العراق  م�سوؤولية  تناول  حيث  ع�سوا 
مبوجب  �سريعا  املتبقية  بالتزاماته  الوفاء 
التي  ال�سلة  ذات  االأم���ن  جمل�س  ق���رارات 
واملتعلقة  ال�سابع  الف�سل  حت��ت  ات��خ��ذت 

بالو�سع بني العراق والكويت.
الذي  بالتقدم  اأي�سا  االأم��ن  جمل�س  ورحب 
حل  اأج���ل  م��ن  البلدين  حكومتا  اأح��رزت��ه 
من  م��زي��د  على  و�سجع  العالقة  الق�سايا 

التعاون بينهما.
بالتطورات  االم�����ن  جم��ل�����س  رح����ب  ك��م��ا 
االيجابية يف العراق واعرف باأن الو�سع 
عن  كثريا  يختلف  العراق  يف  االآن  القائم 
الو�سع الذي كان قائما وقت اعتماد القرار 
التقدم  املجل�س  1990،وب����ارك  لعام   661
ا�ستعادة  ال��ع��راق يف  اأح����رزه  ال���ذي  امل��ه��م 
قبل  ي�سغلها  ك���ان  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  امل��ك��ان��ة 
املجل�س  واعتمد  ال��ق��رار.  االعتماد"لذلك 
�ساأنها  م��ن  ق���رارات  م�ساريع  ثالثة  اأي�سا 
مبوجب  اعتمدت  ق���رارات  الغاء  تتيح  ان 
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حذف األصفار.. ومعطيات الواقع 

د. احمد ابريهي علي 

نائب محافظ البنك المركزي 
العراقي

إيمان محسن جاسم

ما معالجات الحكومة المقبلة 
لالقتصاد؟ اأواًل: الواقع االقت�سادي وحذف اال�سفار

ان   2010/12/5 يوم  االع��الم  و�سائل  اعلنت 
اال�سفار  حذف  امكانية  ناق�س  النواب  جمل�س 
من العملة العراقية، ويبدو انها منا�سبة العادة 
التذكري ببع�س اال�سا�سيات ع�سى ان ينفع ذلك 

يف تفادي املبالغات واالنطباعات اخلاطئة. 
ان  ال�سدد  ه��ذا  يف  ايجابية  االك��ر  والعن�سر 
االعمال  ا���س��ح��اب  امل��ج��ت��م��ع وخ��ا���س��ة  ع��م��وم 
وكاأنها  بهدوء  امل�ساألة  مع  تعاملوا  واالم���وال 
الن  ال�سائب،  املوقف  وهو  عمليا"،  تعنيهم،  ال 
وال  مكا�سب  اليحقق  ب��ذات��ه،  اال���س��ف��ار،  ح��ذف 
وحدة  تغيري  �سوى  يعني  وال  خ�سائر،  يرتب 

القيا�س ولي�س ال�سيء نف�سه.
كم،   2 من  اقل  اكر وال  لي�ست  2000 مر  ان   
هي امل�سافة ذاتها لكن وحدة القيا�س يف القراءة 
اكر  لي�ست  كغم  اكرب. وان 1000  الثانية هي 
غ���رام، بل  م��ن 1000000  اق��ل  م��ن 1 ط��ن وال 
اختلفت وحدة قيا�س الوزن. وكذلك بعد حذف 
اأكرب  وال  اقل  ال�سيولة  كتلة  ت�سبح  ال  اال�سفار 
والعملة  عنها.  املعرب  العدد  هو  يتغري  وال��ذي 
هي  قيا�س  وح��دة  اىل  نظامها  اي�سا"ي�ستند 
وحدة ا�سا�سها التي تتخذ ا�سما لها مثل الدينار 

والدوالر والني... وهكذا. 
الن�سبي  تعتمد على احلجم  العملة ال  قوة  وان 
م�ستقلة  حقيقة  القوة  الن  اال�سا�سية،  لوحدتها 
يف  وك��ذل��ك  ع��ام��ة،  ب�سفة  قيا�سها،  وح���دة  ع��ن 
ا�سعار  من  امثلة  ذل��ك  على  ولن�سرب  العملة. 
�سرف عمالت خمتارة بق�سد االي�ساح، و�سعر 
من  ب��وح��دات  عنه  يعرب  ال��ت��ايل،  يف  ال�سرف، 

العملة الوطنية يف مقابل دوالر واحد.
ومن البيان اآنفا"جند ان الدوالر ي�ساوي 5.79 
ريال   8992.5 ي�ساوي  بينما  م�سري  جنيه 
امل�سرية  العملة  ان  يعني  ال  وهذا  اندوني�سي، 
الريال  الن  االن��دون��ي�����س��ي��ة  العملة  م��ن  اق���وى 
االندوني�سي ي�ساوي جزءًا �سغريًا من ال�سنت 
اجلنيه  ي�ساوي  حني  يف  ت�سعني(  من  )واح��د 
ال�سعودي  ال��ري��ال  وكذلك  �سنتًا.   17 امل�سري 

الكويتي  الدينار  ان  حني  يف  �سنتًا،   27 قرابة 
ال�سعودية  العملة  357 �سنتًا، وال يفهم منه ان 
عند  يقال  وكذلك  الكويتية.  العملة  من  ا�سعف 
وحدتها  التي  اجلنوبية  ك��وري��ا  عملة  مقارنة 
العملة  اي�سا"مع  القيمة  �سغرية  اال�سا�سية 

اليابانية.
ال��ع��م��ل��ة وق��ي��م��ة وحدتها  ق���وة  ب���ني  ف��ال��رب��ط   
اال�سا�سية هو انطباع خاطئ �سرعان ما ي�سحح 
ان عقالء  املفرو�س  باالنتباه واملالحظة. ومن 
حتقيق  ي��ت��وق��ع��ون  وال  ي��ح��اول��ون  ال  ال��ن��ا���س 
هذا  ا�ستنادا"اىل  ن��وع��ه��ا،  ك��ان  اي��ا  مكا�سب، 

الوهم ان وجد. 
من  يقلل  اال�سفار  ح��ذف  كثريا"ان  ت��ردد  وق��د   
خطاأ  ع��ل��ى  يعتمد  ال��ف��ه��م  وه���ذا  ال����ورق  كمية 
ب�سيط  ب�����س��وؤال  ذل��ك  ونبني  وا���س��ح.  ح�سابي 
لدفع مبلغ  اقل عدد من االوراق حتتاج  كم هو 
مليون دينار؟ اجلواب: عندما تختار اكرب فئة 
منها  ف��ان 40 ورق��ة  األ��ف  العملة وه��ي 25  من 
توؤدي الغر�س. ولو فر�سنا ان اال�سفار حذفت 
ف�سوف ي�سبح املليون األفا"بالوحدات اجلديدة 
ا�سفارها،  حتذف  الذكر  اآنفة  العملة  فئة  والن 
 1000 ق�سمة  وعند  فقط،   25 ت�سبح  اي�سا، 
االوراق  من  املطلوب  العدد  ان  يظهر   25 على 
الو�سع قبل حذف اال�سفار ال  هو 40 كما كان 

اكر وال اقل. 
الورق،  كمية  يقلل  ال  بذاته  اال�سفار  حذف  ان 
فلو  العملة  فئات  على  ال��ورق  كمية  تعتمد  بل 
دينار  األف  اكرب مببلغ 50  فئة  االن  ا�ستحدثت 
واذا  دينار  مليون  مبلغ  لدفع  ورقة   20 حتتاج 
ا�ستحدثت فئة 100 األف دينار تكفي 10 اأوراق 
حذف  عند  يقال  ال�سيء  ونف�س  املبلغ.  لت�سديد 
اال�سفار اذا ما ا�سيفت فئات جديدة 50 و 100 

من العملة اجلديدة. 
 2003 االول  ت�سرين  ب��ني  العملة  تبديل  ان 
جذريا"عن  يختلف   2004 ال��ث��اين  وك��ان��ون 
مل  ال�سابقة  املرة  يف  حاليا".  املتداول  املقرح 
يتغري نظام العملة، الدينار هو الدينار، والذي 

ح�سل ا�ستبدال الطبعة القدمية بطبعة جديدة. 
ولذلك ميكن مقارنة كمية الورق املطلوب لدفع 
ما  مع  الت�سعينيات  اواخ��ر  دينار  املليون  مبلغ 
ا�سبح الو�سع عليه االآن. عندما كانت اكرب فئة 
املليون  لدفع  1000 دينار حتتاج 1000 ورقة 
االك��رب 250  الفئة  كانت  و 4000 ورق��ة عندما 
دينار، ولذلك كانت كميات الورق امل�ستخدمة يف 
التداول �سخمة، وهذا العالقة له بقيمة العملة 
بل فئاتها، ولكن النا�س ال يالحظون دائما"اثر 
الفئة امل�ستخدمة من العملة وانك عندما تنتقل 
من فئة 250 دينارًا اىل25000 تخت�سر كمي�ة 

الورق بن�سبة واحد اىل مئة. 
اذ  حت�سن  قد  الدينار  �سرف  �سعر  ان  �سحيح 
ي�ساوي   2000 ع��ام  اواخ���ر  يف  ال����دوالر  ك��ان 
وبا�ستثناء  ولكن   1170 واالن  دينار   2000
اىل  حت��ت��اج  امل�����س��ت��وردة  ال�سلع  م��ن  قليل  ع��دد 
مبالغ بالدينار اكرب ل�سراء قطعة االر�س نف�سها 
او الكمية من اخل�سراوات واللحوم، لكن كمية 
الورق امل�ستخدمة اقل وهذا ب�سبب فئات العملة 
الكبرية. كل تلك االمثلة الب�سيطة واال�ستطراد 
من اجل عزل اثر الفئة عن قوة العملة ووحدة 
العملة  وح���دة  ك��ان��ت  كلما  وع����ادة  ا���س��ا���س��ه��ا. 
اكرب.  ف��ئ��ات  ا�ستخدم�ت  �سغرية  اال�سا�سية 
اىل  منا�سبة  احلالية  العراقية  العملة  وفئ�ات 

حد كبري. 
ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة وح��ي��ث وح���دة عملتها  يف 
القيمة  يف  ال��ع��راق��ي��ة  العملة  ل��وح��دة  م��ق��ارب��ة 
اكتفت بفئة خم�سة االف اىل وقت قريب وعند 

نهاية عام 2009 ا�سيفت فئة ع�سرة االف. 
االعداد  يجعل  اال�سفار  حذف  اي�سا"ان  ويقال 
اخت�سارا"وهذا  اك��ر  املبالغ  بها  تكتب  التي 
تقول 10400 ع�سرة  االن  اي�سا"غري �سحيح. 
اال�سفار  ح��ذف  وبعد  دي��ن��ار،  واربعمئة  اآالف 
الن  وذلك  فل�س.  واربعمئة  دنانري  ع�سرة  تقراأ 
هي  كبرية  اجلديد(  )الدينار  اجلديدة  الوحدة 
الوحدة املوجودة االن والبد  1000 مرة بقدر 

من التعامل مع اجزائها. 

اي مع النظام املقرح �سوف نتعامل مع اجزاء 
املعامالت  ويف  احل�سابات  يف  اجلديد  الدينار 
اليومية، و�سوف لن تكون املعاجلات احل�سابية 

اب�سط مما هي عليه االن، بل هو جمرد وهم. 
يحتاج  اال�سفار  حذف  ان  اإىل  ن�سري  ان  وبقي 
اىل ت�سريع وجملة من الرتيبات لالنتقال اىل 
النظام اجلديد ا�سافة على الت�سهيالت االدارية 

والتقنية ال�ستبدال العملة وهي �سخمة. 
ثانيًا: حذف االأ�سفار والعمل امل�سريف 

لقد تبني ان حذف اال�سفار ال يقلل كمية الورق 
او  عليه  واملق�سوم  املق�سوم  يطال  احل��ذف  الن 
على  تعتمد  ال��ورق  كمية  وان  واملقام.  الب�سط 
حتتاج  دي��ن��ار  مليون  مبلغ  فلدفع  العملة  فئة 
نف�سه  املبلغ  ولدفع  األ��ف   25 فئة  من  ورق��ة   40
بالوحدات اجلديدة وهو 1000 تتطلب املعاملة 
40 ورقة من فئة 25 دينار جديد اي�سا"، بل ان 
النقدية  االوراق  يف  ا�سال"�سيظهر  احل���ذف 

لين�سحب على املبالغ واال�سعار. 
م�سروع  الجن��از  مقاول  مع  التعاقد  حالة  ويف 
مليون  املبلغ  ه��ذا  �سيكون  دينار  مليار  مببلغ 
دينار جديد بحكم القانون. وال ميكن م�ساومة 
املقاول بني مليار دينار قدمي و 900 األف دينار 
ا�سبح  الدينار  ان  بعد  فيما  له  يقال  او  جديد، 
اقوى، ح�سب ت�سريحات اخلرباء، وعلى الرغم 
دينار جديد  التبادل  ن�سبة  القانون عني  ان  من 
ان  عليك  ولكن  ق��دمي  دي��ن��ار   1000 مقابل  يف 
العملتني ال  تزامن  اقل. ويف فرة  تقبل مببلغ 
يخري  باأن  املعنية  الدوائر  وال  القانون  ي�سمح 
من  ماليني  ع�سرة  بني  ال�سوق  يف  املتعاملون 
اكر  او  اقل  مبلغ  مقابل  يف  القدمية  الدنانري 
من 10 اآالف من الدنانري اجلديدة. هذا حتايل 
ميكن  اال�سعار  ان  يت�سور  البع�س  ك��ان  واذا 
ترتفع يف اجواء مفر�سة من  او  ان تنخف�س 
توقعات  وت��روي��ج  ال��وع��ي  وتخريب  التالعب 
ح�سل  مب��ا  �سبيهة  ه���زة  الح����داث  عقالنية  ال 
كان  واذا  واه��م��ون.  فاأنهم   1996 ع��ام  اواخ��ر 
يف  التاأثري  تريد  الدولة  ان  يت�سورون  النا�س 
رفعا"يف  خف�سا"او  ال�سرف  �سعر  او  اال�سعار 
�سياق حذف اال�سفار فهذه انطباعات ال ا�سا�س 
تلجاأ  العامل  يف  دول��ة  التوجد  ال�سحة.  من  لها 
يعمد  ان  املتوقع  غري  ومن  االلتفاف،  هذا  اىل 
م�سوؤول يف الدولة اىل ا�ساعة وعي زائف عن 
ت�سيع  الوه��ام  وال��روي��ج  االقت�سادية  احلياة 

اال�سطراب والبلبلة. 
وال  باال�سعار  ل��ه  عالقة  ال  اال���س��ف��ار  ح��ذف  ان 
ب�سعر ال�سرف، كما ان ا�سافة فئات اأكرب للعملة 
العراقيني  واب�سط  اال�سفار.  حذف  يتطلب  ال 
بحيث  احل��د  ه��ذا  اىل  االم���ور  عليه  تلتب�س  ال 
دينار  األف   50 فئة  ادخال  امكانية  بعدم  يقتنع 
اال�سفار  حذف  بعد  اال  احلالية  ال�سل�سلة  على 

لت�سميتها 50 بدال"من 50 األف. 
وما اأثري يف هذه ال�سدد ا�سافة امل�سكوكات. لقد 
لفئات  املركزي  البنك  م�سكوكات  ادخ��ال  حاول 
وبكلفة،  بالفعل  اع��دت  وق��د  دي��ن��ارًا   250 دون 
وا�سطر  ت�سويقها  يف  ي��ن��ج��ح  ومل  طبعا"، 
رف�س  ل��ق��د  اب��ط��ال��ه��ا.  اخريا"بعد  بيعها  اىل 
املتعاملون ا�ستخدام الورقة من فئة 50 دينارًا، 
الرف�س  وظهر  جيدة،  وطبعتها  انيقة  وكانت 
اىل  اال���س��ع��ار  و���س��ول  قبل  عنها  واال�ستغناء 
م�ستوياتها احلالية، مثلما رف�س��ت امل�سكوكات 
من فئات دون 250 دينارًا. ما يعني ان ال�سوق 
�سوق  ان  ويظهر  ال�����س��غ��رية.  ال��ف��ئ��ات  الي��ري��د 

امل�سكوكات غري مرغوبة بغ�س النظر عن فئاتها 
حتى من فئة 250 دينارًا و 500 دينار واعلى. 
لقد األف ال�سوق الورق ومن ال�سعب اقناعه االن 
بامل�سكوكات ومن االف�سل االنتظار حلني تبدل 
بالعينة  م�سح  واج���راء  االجتماعية  االج���واء 
التورط  دون  من  لها  النا�س  قبول  مدى  ملعرفة 
اي�سا"مباليني  وه��ي  بتكاليف،  تهيئتها  يف 
الدوالرات، ا�سافة اإىل م�سكلة اخلزن وتداولها 
املركزي  والبن�ك  وامل�����س��ارف  املتعاملني  ب��ني 
عملة  يف  م�ستخدمة  امل�سكوكات  ان  القول  اما 
ايام  كانت  كما  جميلة  وهي  واليورو  ال��دوالر 
زمان يف العملة العراقية فهذا كالم لطيف ولكن 

النا�س، عمليا"، ال تريد امل�سكوكات. 
من املنا�سب اال�سارة اىل ان النقود تعني العملة 
وان��واع  امل�سارف  يف  ال��ودائ��ع  م�سافا"اليها 
اخرى من املطلوبات يف ميزانيات املوؤ�س�سات 
املالية. وان ا�سيق تعريف للنقود ي�سمل العملة 
ت�سمى  والتي  اجلارية،  الودائع  م�سافا"اليها 
بها  واملق�سود  اجل��اري��ة،  احيانا"احل�سابات 
تلك االر�سدة يف امل�سارف ذات ال�سيولة التامة 

مبعنى الفورية. 
والعملة اي امل�سكوكات واالوراق النقدية متثل 
جزءا"من النقود ويف العراق، هذا اجلزء كبري 
يتجاوز ثلثي النقود وح�سب التعريف ال�سيق 
ينخف�س  ماليا"قد  متقدمة  دول  يف  ولكنه  لها 

اىل 10% اونحو ذلك.
بالنقدي  والتعامل  للعملة  العراقيني  ميل  ان 
ا�سباب  له  احيانا"نقدًا  ي�سمى  والذي   Cash
ومنها  امل�����س��رف��ي��ة  االدارة  ب��ا���س��ال��ي��ب  تت�سل 
يف  ال�سكوك  على  االوىل  ب��ال��درج��ة  االع��ت��م��اد 
حت��ري��ك احل�����س��اب��ات امل�����س��رف��ي��ة، ا���س��اف��ة على 
ال�سكوك  لنقل  ال��ي��دوي��ة  ال��ب��دائ��ي��ة  ال��ط��ري��ق��ة 

واجراءات التحقق واملقا�سة والت�سوية. 
�سك  لت�سوية  املطلوبة  امل��دة  تقدر  ان  وعليك   
م�سحوب على ح�ساب الزبون يف احد م�سارف 
اأق�سية الب�سرة حل�ساب طرف اآخر لديه ح�ساب 
مفتوح يف م�سرف اآخر يف ق�ساء تابع ملحافظة 

نينوى او دياىل مثال". 
ح�ساب  م��ن  مبلغ  �سحب  اج����راءات  ان  وحتى 
ال�سخ�س بنف�سه مل ننجح يف تب�سيطها جلعلها 

مقنعة وجاذبة. 
امللزمة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  تطبيق  ح��رف��ي��ة  ان  ك��م��ا 
مبوجب قانون مكافحة غ�سل االموال ومتويل 
الفر�س،  ا�سقاط  وبروحية  وغريها  االج���رام 
حتا�سي  يف  ت�سهم  قد  بها،  املبالغ  وامليكانيكية 
االعمال  رج��ال  بع�س  ورمب��ا  االه��ل��ي  املجتمع 
ل��ل��م�����س��ارف. وال�����س��وؤال ك��م ه��و ح��ج��م اجلهد 
اجل  م��ن  امل�����س��ريف  ال��ع��م��ل  لتطوير  امل��ط��ل��وب 
ح�سابات  لفتح  االج��ان��ب  امل�ستثمرين  اق��ن��اع 
بيئة  االم���ر  يتطلب  ال��ع��راق��ي��ة  امل�����س��ارف  ل��دى 
عمل م�سريف خمتلفة وتقنيات وا�ساليب ادارة 
مع  �سريعة  وا�ستجابة  اعلى  ومهارات  اح��دث 

ارادة التغيري يف امل�سامني واجلوهر. 
ونعود اىل كمية الورق ومن امل�سروع االهتمام 
بتقلي�سها وقد تكون هذه الرغبة هي ما يف�سر 
ت�ساهل بع�س الزمالء مع وهم ان ازالة اال�سفار 
تخ�سي�س  ينبغي  ك��ان  وم��ا  املهمة  تلك  ت��وؤدي 
مقالة تتناول اب�سط املعارف يف ال�سريفة لوال 
املنطق  يف  والتمادي  احل�ساب  ثقافة  اق�ساء 
ات�سح  وق��د  وال�سريفة.  االقت�ساد  يف  الكمي 
ان االنتقال اىل فئات اكرب هو احلل يف �سياق 
العراق  ان  خال�ستها  والتي  احلالية  الظروف 
جمتمع نقدي Cash Society مبعنى امليل 
بالعملة  الذمم  وابراء  املعامالت  الدائم الجراء 
الورقية حتى مع ال�سفقات عالية القيمة. وذلك 
باحل�سابات  التعامل  ع��ن  ال��ع��زوف  مقابل  يف 

امل�سرفية. 
العراق  يف  امل�سريف  القطاع  ان  املعلوم  ومن   
قا�سر جديا"عن اال�ستجابة ملتطلبات النهو�س 
االقت�سادي. ولي�س من املتوقع حتقيق منجزات 
ملمو�سة يف هذا املجال قبل ان توليه ال�سلطات 

اهتماما"حقيقيا". 
ومن دالالت ذلك االهتمام جتنب �سرف الوعي 
 .2004 عام  مطلع  هي  كما  بقيت  م�سكالت  عن 
الرافدين  الكبرية،  امل�سارف احلكومية  الزالت 
عرب  حت��وي��الت  اج���راء  ت�ستطيع  ال  والر�سيد، 
احلدود وال تزاول �سريفة التجارة اخلارجية، 
بامل�سارف  امل��ال��ي��ة  امل���وازن���ة  ع��الق��ة  ان  ك��م��ا 
الغمو�س  م���ن  ال��ك��ث��ري  ي��ك��ت��ن��ف��ه��ا  احل��ك��وم��ي��ة 
وامل�سارف  للمعلومات.  ال��زم��ن��ي  وال��ت��خ��ل��ف 
ال�سلطة  علم  يتاأخر  بامل�ساكل.  مثقلة  اخلا�سة 
او  احلكومي  للم�سرف  املايل  باملركز  الرقابية 
من  االن،  حتى  نتمكن،  ومل  كثريا".  اخل��ا���س 
ان�ساج وثائق متكاملة تلقي ال�سوء على حجم 
ي�ساعد  مب��ا  والت�سغيلية  االئتمانية  املخاطر 
مل  املخت�سة  ال�سلطات  ان  لها.  التح�سب  على 
بالقطاع  لالنتقال  املطلوب  اال�ستعداد  تظهر 
ت�سهم  مل  ك��م��ا  اف�����س��ل،  و���س��ع  اىل  امل�����س��ريف 
االعمال،  لقطاع  التنظيمي  بالتطوير  امل�سارف 
التجارة اخلارجية  ت�ساأل احلكومة كم من  ومل 
التي يزاولها القطاع اخلا�س جتري باأعتمادات 
جمموع  ان  امل�����س��ارف.  طريق  وع��ن  ا�سولية 
نطاق %12  امل�سارف يف  الودائع اخلا�سة يف 
املقدم  واالئتمان  االجمايل،  املحلي  الناجت  من 
للقطاع اخلا�س دون 10% منه، ومع ذلك ت�سكل 
�سوق  ن�ساط  ثلثي  اكر من  امل�سارف اخلا�سة 
العراق لالوراق املالية واحلجم املايل لل�سركات 
لقطاع  املوؤ�سف  التخلف  يوؤكد  فيه مما  الداخلة 

ال�سركات يف العراق اىل جانب القطاع املايل. 

املمكن  م��ن  ال��ت��ي  امل�سركة  القوا�سم  هنا  يهمنا  م��ا  ول��ك��ن   
التي  والتحالفات  االأح����زاب  ب��رام��ج  جميع  يف  جن��ده��ا  اأن 
�ساركت يف االنتخابات ورفعتها كخيارات مطروحة وقابلة 

للتحقيق.
العراقي،  الكتل و�سعت يف براجمها دعم االقت�ساد  وجميع 
احلد من البطالة، حت�سني امل�ستوى املعا�سي، تن�سيط القطاع 
اخلا�س، لكنها مل ت�سع االآليات التي من �ساأنها حتقيق هذه 
الغايات حتى باأدنى درجاتها وبالتايل فاإن الوعود االنتخابية 
ال ميكن االأخذ بها اأو التعويل عليها يف حت�سن واقع االقت�ساد 
العراقي الذي يعاين بالفعل من اأخطاء كثرية عاجلتها الكثري 
نقا�سا من  واأ�سبعتها  بل  املا�سية،  ال�سنوات  املقاالت يف  من 

دون اأن جتد هذه الدرا�سات من يتابعها اأو ياأخذ بها.
ال  ال�سمويل  النظام  انهيار  بعد  العراقي  االقت�ساد  وجن��د 
الدكتاتوري  النظام  ظ��ل  يف  عليه  ك��ان  عما  كثريا  يختلف 
ال�سابق من حيث االآليات واملعاجلات على الرغم من وجود 
نحو  العراقي  باالقت�ساد  ترتقي  اأن  �ساأنها  من  عدة  عوامل 
العقوبات  رف��ع  هي  بالتاأكيد  العوامل  ه��ذه  واأب��رز  االأف�سل 
الكويت،  غ��زو  بعد  ال��ع��راق  على  امل��ف��رو���س��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
العراق  ديون  الغاء  اأو  بتخفي�س  الدويل  املجتمع  م�ساهمة 
بن�سبة كبرية جدا، وكان البع�س ميني النف�س بتح�سن كبري 
يف االقت�ساد العراقي ينعك�س على جممل مناحي احلياة يف 
البع�س هذا  اأوع��ز  يتغري وقد  احل��ال مل  اأن  لكن جند  البلد، 
للعمليات االإرهابية والنفقات الكبرية التي تتحملها املوازنة 
العامة �سواء عرب �سرفها التعوي�سات للمت�سررين اأم نفقات 
القوات االأمنية اأم ما ميكن ت�سميته باالإنفاق الع�سكري وهذه 
املرة لي�س على �سراء معدات، بل يتمثل بتخ�سي�س رواتب 
والدفاع  الداخلية  وزارت���ي  يف  منت�سب  مليون  م��ن  الأك��ر 
املقبل ح�سب اخلطة  العام  األف  اأكر من 100  لهم  �سي�ساف 
التوظيفية التي اأعلنت قبل اأيام، لكن ال�سبب احلقيقي يكمن 
الفنية،  باآرائها  العراقية واالأخذ  الكفاءات  ا�ستثمار  يف عدم 
مما خلق حالة من االإرباك �سادت مفا�سل االقت�ساد العراقي.

العراق،  عن  االأمم��ي��ة  العقوبات  رف��ع  اإن  نقوله  اأن  نريد  ما 
دعم  �سندوق  عرب  العاملي  الدعم  الديون،  واإلغاء  تخفي�س 
العراق، مل ت�سهم كل هذه العوامل يف تقدم االقت�ساد العراقي 
�ساأنها  من  اقت�سادية  خطط  وج��ود  عدم  يف  يكمن  وال�سبب 

ال�سليم وال�سحيح ووفق  ا�ستثمار املوارد املتحققة بال�سكل 
ت�سميته  ميكن  ما  اعتمدت  بل  �سائبة،  اقت�سادية  توجهات 
بخطط احلكومة االقت�سادية هدفها اإيجاد حلول اآنية وقتية 
ملعاجلة الكثري من الق�سايا املهمة وهذا ما ي�ستنزف االقت�ساد 
مل  احل�سر  ال  املثال  �سبيل  فعلى  ج��دا.  كبري  ب�سكل  العراقي 
تعالج احلكومات العراقية املتعاقبة ق�سية امل�سانع العراقية 
يتم  مل  امل��رك��زي��ة،  للحكومة  والتابعة  العمل  ع��ن  املتوقفة 
ال�سليم  بال�سكل   2008 عام  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  ا�ستثمار 
ممكن  عجز  اأي  تدعم  احتياطية  موارد  توفري  يوؤمن  والذي 
القرو�س  نهج  على  البقاء  العامة،  املوازنة  يف  يح�سل  اأن 
الياباين وااليطايل، وحماولة احلكومة  الدولية كالقر�سني 
احلالية اأخذ قر�س من �سندوق النقد الدويل ل�سد العجز يف 
موازنة 2011، وهو اأ�سلوب غري �سحيح اذ يجعل االقت�ساد 
العراقي مرهونا دائما بلوائح واأنظمة التق�سف التي يطالب 

بها �سندوق النقد الدويل.
املقبلة  العراقية  احلكومة  تعلن  اأن  يتاأمل  املتابع  ف��اإن  لهذا 
عن نهجها االقت�سادي الذي �ستتبعه خالل ال�سنوات االأربع 
املقبلة مبا يوؤمن حت�سن االقت�ساد وحتقيق برامج اقت�سادية 
يف  ح�سل  كما  حلول  اأن�ساف  اأو  وهمية  ولي�ست  حقيقية 

ال�سنوات املن�سرمة.
�ساأنها  من  واقعية  خططًا  احلكومة  ت�سع  ب��اأن  يعني  وه��ذا 
فقط  للن�سر  خطط  ولي�ست  ج��دا  عالية  بن�سبة  تتحقق  اأن 
واالعمار  واالإ���س��ك��ان  النفط  وزارت���ي  ذل��ك  على  درج��ت  كما 
فاالأوىل اأملت ال�سعب العراقي يف ال�سنتني املا�سيتني بقدرة 
الواقع  بينما  يوميا  برميل  ماليني  ال�10  تتجاوز  ت�سديرية 
الوزارة  توؤكد  فيما  فقط،  املليون  وربع  مليونني  يتجاوز  ال 
يبدو  ما  على  وكلها  �سكنية،  مليون وحدة  بناء  على  الثانية 
االأزم���ات  ع��ن  ال�سعبية  الفعل  ردود  المت�سا�س  حم���اوالت 

االقت�سادية الكثرية التي يعاين منها ال�سعب العراقي. 
عن  املقبلة  احلكومة  تعلن  اأن  جدا  ال�سروري  من  جند  لهذا 
من  �ستقلل  وكم  الت�سخم  من  احلد  يف  تفعله  اأن،  ميكنها  ما 
توجهات  م��ا  ال�سعب  يعرف  واأن  ع��ام؟  غ�سون  يف  ن�سبته 
وهي  العمل  عن  املتوقفة  امل�سانع  ع�سرات  جتاه  احلكومة 
كبريا  دعما  حلققت  وا�ستثمرت  �سغلت  لو  �سخمة  معامل 

لالقت�ساد الوطني؟

توطئة:

بالنظر للمطالبات الكثيرة التي 
وردت الينا من النخب االقتصادية 

والسياسية وعدد من االوساط 
االعالمية والثقافية االخرى، نعيد 
نشر المقالتين اللتين خصنا بهما 

الدكتور احمد ابريهي نائب محافظ 
البنك المركزي العراقي، التي أجاب 
فيهما على كثير من االسئلة التي 
تخص جدلية حذف االصفار التي 

أعلن البنك المركزي عن قرب 
تطبيقها:

 )المحرر االقتصادي(

كيف يمكن أن يكون التوجه االقتصادي 
للحكومة العراقية المقبلة؟ هذا السؤال 

يبدو ملحا خاصة وان أغلب البرامج 
االقتصادية التي انتهجت خالل السنوات 

الماضية لم تكن مجدية في جوانب 
كثيرة، بل كانت مجرد برامج مرحلية 

أكثر مما هي ستراتيجية ومن شأنها أن 
تكون دعامة كبيرة لالقتصاد العراقي.

ومن الضروري أن نشير هنا الى أن 
الحكومة المقبلة التي هي حكومة شراكة 
وطنية وليست حكومة أغلبية سياسية، 

وهذا يعني بأن البرامج التي وضعت 
في مرحلة االنتخابات من قبل الكتل 

السياسية ستركن جانبا وتخضع لعوامل 
الشراكة ذاتها،

ان حرفية تطبيق التعليمات الملزمة 
بموجب قانون مكافحة غسل االموال 

وتمويل االجرام وغيرها وبروحية اسقاط 
الفرض، والميكانيكية المبالغ بها، 

قد تسهم في تحاشي المجتمع االهلي 
وربما بعض رجال االعمال للمصارف. 

والسؤال كم هو حجم الجهد المطلوب 
لتطوير العمل المصرفي من اجل اقناع 

المستثمرين االجانب لفتح حسابات لدى 
المصارف العراقية يتطلب االمر بيئة عمل 

مصرفي مختلفة وتقنيات واساليب ادارة 
احدث ومهارات اعلى واستجابة سريعة 

مع ارادة التغيير في المضامين والجوهر. 
ونعود الى كمية الورق ومن المشروع 
االهتمام بتقليصها وقد تكون هذه 

الرغبة هي ما يفسر تساهل بعض الزمالء 
مع وهم ان ازالة االصفار تؤدي تلك المهمة 

وما كان ينبغي تخصيص مقالة تتناول 
ابسط المعارف في الصيرفة لوال اقصاء 

ثقافة الحساب والتمادي في المنطق الكمي 
في االقتصاد والصيرفة.
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الس���ك�ن األزم��ة الم�س��تع�صي���ةال��س��ي��اح��ة ال���ع���راق���ي���ة.. إل����ى أي���ن؟

العامة  اال�سغال  مديرية  مع  فبداأت   
ومن بعدها ال�سكك احلديد العراقية 
العراقي  االع��م��ار  جمل�س  ث��م  وم��ن 
عام  ه��ي  احلقيقية  ال��ب��داي��ة  ان  اال 
تاأ�س�ست  ح��ي��ث   1956  /1954
لتتوىل  العراقية  امل�سايف  مديرية 
�سوؤون امل�سايف حيث كانت النظره 
ال�سياحة  م��و���س��وع  ع��ل��ى  ق��ا���س��رة 
مو�سوع  على  يقت�سر  ك��ان  كعلم، 
الت�سييف ولي�س الن�ساط ال�سياحي 
ال�سياحي  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال�����س��ام��ل 

للعراق عمومًا. 
ال�ستينيات  مطلع  يف  العراق  ان�سم 
امل��ا���س��ي )اىل االحت���اد  ال��ق��رن  م��ن 
الر�سمية  ال�سفر  ملنظمات  ال���دويل 
IUOTO( وهذا االحتاد هو االب 
)منظمة  منه  ول��دت  ال��ذي  الر�سمي 

 .)UNWTO ال�سياحة العاملية

)املوؤ�س�سة  تاأ�سي�س  مت  ذل��ك  وب��ع��د 
العامة لل�سياحة( 1977 لتحل حمل 
تطور  بعد  العامة  امل�سايف  مديرية 
ومرت  العاملي  ال�سياحي  الن�ساط 
ه���ذه ال��ف��رة ل��ت��ك��ون ال�����س��ي��اح��ة يف 
يف  ال��دول��ة  �سيطرة  حت��ت  ال��ع��راق 
ال�سياحي  للقطاع  �سمولية  ادارة 
خدمات  اىل  مطاعم  اىل  ف��ن��ادق  م��ن 
كل  ت�سيطر على  فاحلكومة  نقل  اىل 
�سيء يف الن�ساط ال�سياحي وا�سبح 
ح�سرًا  حكوميًا  قطاعا  القطاع  هذا 
يف  فانح�سر  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  ام��ا 
ادارة الفنادق واملطاعم ذات الدرجة 

الثانية. 
ت��راج��ع يف  ع��ام 1987 ح��دث  ويف 
ت�سرذم  اىل  ادى  ال�سياحي  الن�ساط 
وا�سحة  نظرة  وجود  لعدم  القطاع 
التنمية  يف  ال�سياحة  اهمية  اجت��اه 

العامة  املوؤ�س�سة  وحتويل  الوطنية 
ال�سياحة  اىل)م��دي��ري��ة  لل�سياحة 
�سنة  بعد  الغاوؤها  ثم  ومن  العامة( 

من ذلك. 
ت�سكيل  اع���ادة  مت   1990 ع��ام  ويف 
ال�����س��ي��اح��ة( وك���ان���ت هيئة  )ه��ي��ئ��ة 
ذات واج��ب��ات حم��دودة وه��ي هيئة 
ا���س��ت�����س��اري��ة اك����ر مم���ا ه���ي هيئة 
تنفيذية، �سدر بعد ذلك يف عام 1996 
ق��ان��ون )ه��ي��ئ��ة ال�����س��ي��اح��ة احل���ايل( 
م�سوؤوليات  ال��ق��ان��ون  ه���ذا  ون��ظ��م 

واهداف هيئة ال�سياحة. 
ال�سيا�سية  للتحوالت  املتتبع  لكن 
يف العراق بعد عام 2003 و�سدور 
جمال�س  قانون  منها  كثرية  قوانني 
وتغيري  واالق���ال���ي���م  امل���ح���اف���ظ���ات 
ال�سيا�سة االقت�سادية وادارة الدولة 
من االدارة ال�سمولية اىل الالمركزية 

ما  االداري��ة  والالمركزية  ال�سيا�سية 
يف  وقانونها  ال�سياحة  هيئة  و�سع 
�سورة غري وا�سحة امام التطورات 
املر�سومة  وااله��داف  وال�سالحيات 
حيث  عمومًا،  الدولة  م�ستوى  على 
ملجال�س  �سالحيات  القانون  اعطى 
القطاع  ت��ط��وي��ر  يف  امل��ح��اف��ظ��ات 
حمافظاتها  ح��دود  �سمن  ال�سياحي 
ال�سياحية  التنمية  يف  ت�سهم  وان 

ال�ساملة للعراق. 
ون��ح��ن االن ام���ا م ت��ط��ور ج��دي��د ال 
تبقى  ه���ل  ع��ن��ه  �سينتج  م���ا  ن����دري 
احلايل  بقانونها  ال�سياحة  هيئة 
وهل  )وزراة(  اىل  حت��وي��ل��ه��ا  ام 
ل�سرورات  توجه  هو  التوجه  ه��ذا 
املحا�س�سة ال�سيا�سية ام انها نظرة 
حقيقية الأهمية ال�سياحة يف العراق 
يف  احلقيقي  م��ده��ا  ت��اأخ��ذ  مل  ال��ت��ي 

�سبب  ادري  وال  العراقي  االقت�ساد 
باأهمية  ال�سيا�سيني  ال��ق��ادة  ج��ه��ل 
يف  مهم  اقت�سادي  كقطاع  ال�سياحة 
دعم التنمية االقت�سادية والب�سرية. 
كعلم  ال�سياحة  اىل  ينظر  ان  نتمى 
قائم ال يختلف عن اي علم اآخر فهو 
باخلربة  مدعوم  اكادميي  تخ�س�س 
ان  وامتنى  الن�ساط  الدارة  العملية 
يكون التوجة احلقيقي يف ال�سياحة 
)هيئة  احل��ال��ي��ة  ت�سكيلتها  ���س��م��ن 
ال�سياحة  )وزارة  او  ال�����س��ي��اح��ة( 
واالآث��ار( او اي م�سمى اآخ��ر هو ان 
ينح�سر  التنظيم  هذا  اهداف  تكون 

يف االجتاهات التالية: 
الوطني  ال�سراتيجي  1-التخطيط 

لل�سياحة يف العراق. 
والت�سريعات  القوانني  2-اق���راح 

ال�سياحية املنظمة للعمل ال�سياحي 
ال�سياحية  االج������ازات  3-ا����س���دار 

ملمار�سة الن�ساط ال�سياحي. 
4-مراقبة ومتابعة م�ستوى اجلودة 

يف اخلدمات ال�سياحية 
الر�سمي  ال�����س��ي��اح��ي  5-ال��ت��م��ث��ي��ل 
ال�سياحية  امل��ح��اف��ل  يف  ل��ل��ع��راق 

الدولية 
ال�سياحي  التعليم  على  6-اال�سراف 

من اجل تطوير املوارد الب�سرية. 
7- الرويج ال�سياحي للن�ساط العام 

لل�سياحة. 
8- حتويل جميع امل�ساريع اململوكة 
وا�ستثمار  قاب�سة  �سركة  اىل  للهيئة 
�سركات  ق��ب��ل  م���ن  امل�����س��اري��ع  ه���ذه 
ادارة  عقود  �سمن  واجنبية  وطنية 

وتطوير. 
للقطاع  ي��رك  ان  ذل��ك فاقرح  وع��دا 
متمثلة  اخل���دم���ات  ادارة  اخل��ا���س 
والنقل  واالط��ع��ام  االق��ام��ة  بخدمة 
وان  االخ���رى  ال�ساندة  واخل��دم��ات 
ال�سفر  ل�����س��رك��ات  امل���ج���ال  ي��ع��ط��ى 
مع  امل��ف��ت��وح  بالتعاقد  وال�����س��ي��اح��ة 
لها  املناظرة  ال�سياحة  �سركات  ك��ل 
ال�سياحة  جل���ذب  ال���ع���امل  دول  يف 
لت�سهم  العراق  اىل  الوافدة  الدولية 
دول  م��ع  ال��ع��راق  عالقة  تطوير  يف 
العامل كافة اذا ما علمنا ان ال�سياحة 
الدولية هي احدى عنا�سر العالقات 
يف  مهم  ع��ام��ل  فال�سياحة  ال��دول��ي��ة 
تقريب التفاهم املتبادل بني ال�سعوب 
على  احل�سارة  �سمات  اح��دى  وهي 
حلقات  من  حلقة  وهي  الع�سور  مر 
حوار احل�سارات وال�سياحة حتمل 
اخالقيات عالية يف احرام العادات 
وال�سياحة  كافة  لل�سعوب  والتقاليد 
هي ر�سائل ود وحمبة اىل ال�سعوب 
كافة وهي داعمة لل�سيا�سة اخلارجية 
الي بلد فامتنى ان ينظر امل�سوؤولون 
وامل�سرعون يف العراق احلديث اىل 
واخالق  علم  فهي  ال�سياحة  اهمية 
وانفتاح  وتطوير  وتنمية  واقت�ساد 
القيم  وتعميق  ودبلوما�سية  وثقافة 
حل�سارات  انعكا�س  ان��ه��ا  الدينية 

ال�سعوب.

ترجمة / فريد سلمان الحبوب

ذكر نائب حمافظ بنك اجنلرا ت�سارلز فول اأن اأزمة 
اأن  �ساأنها  من  اليورو  منطقة  يف  ال�سيادية  الديون 
تعرقل االنتعا�س يف بريطانيا ، ولي�س هناك الكثري 

ل�سانعي ال�سيا�سات  ميكن القيام به ملنع ذلك ،
ال�سنوية  الدرا�سية  احللقة  يف  األقاها  كلمة  ويف 
اإن  بالقول  ت�ساريل  حذر   ، الدولية  ال�سوق  الأخبار 
"ازدياد حدة ال�سعوبات يف حميط منطقة اليورو 
قد تعرقل اأي�سا االنتعا�س هنا" كما ذكر ال�سيد فول 
 ، االأ���س��ر  على  املحتمل  التاأثري  قيا�س  ال�سعب  من 
اأعقاب  يف  التجارية.  االأع��م��ال  يف  الثقة  وخا�سة 
اإنه  القول  ميكن  وه��ذا   ، ب��راذرز  ليمان  بنك  انهيار 
اأهم قناة انتقال اإىل اقت�ساد حقيقي، كما اأن تكاثف 
م�ساكل الديون ال�سيادية يف منطقة اليورو وكرة 
اأدارة  اإىل  ت���وؤدي  اأن  ذل��ك  بعد  ميكن  ال�سعوبات 
�سربة لالنتعا�س. ولكنها يف ذات الوقت  �ستعطي 
درجة عالية جدًا من عدم اليقني، ولي�س هناك الكثري 
الذي ميكن للجنة ال�سيا�سة النقدية للتعامل مع هذا 

اخلطر قبل التبلور ".
اإرن�ست  م��ن  حتذير  اإع��ق��اب  يف  ت�سريحاته  ت��اأت��ي 
منطقة  اأن  يتوقع  ال��ذي  اليورو  منطقة  يف  ويونغ 

االنهيار  لديها فر�سة 10باملائة من  املوحدة  العملة 
يف حالة رك��ود خطرية م��رة اأخ��رى واأك��ر من 25 
ب��امل��ائ��ة م��ن ف��ر���س��ة ال��رك��ود ال��ت��ي ق��د ت�سل ال���دول 

االأع�ساء.
وعلى الرغم من اأن البنوك يف بريطانيا "يجب اأن 
تكون قادرة على امت�سا�س اخل�سائر املحتملة التي  
مثل  مبا�سر  ب�سكل  االأوروب��ي��ة  ال��دول  لها  تتعر�س 
الربتغال واليونان وايرلندا وا�سبانيا  دون الكثري 
على  بذلت  التي  اجلهود  بف�سل  وذل��ك  �سعوبة  من 
امل�ساكل  تقوي�س  اأج��ل  من  املا�سيني  العامني  مدى 
منطقة  الزم��ة  املبا�سر  غ��ري  االأث���ر  اإن  اإال   ، املالية" 
ويعرقل  ج�سيمة  خماطر  يحمل  املتنامي   اليورو 

عمل تلك البنوك يف اإنهاء االأزمة.
الربيطاين  ال��ب��ن��ك  ب��ي��ني حم��اف��ظ  م�����س��ر  ورف�����س 
ا�ستبعاد احتمال انت�سار االأزمة لت�سل اإىل الربتغال 
وايطاليا وا�سبانيا ، قائال : "دعم اليونان وايرلندا 
االحت��اد  دول  وبقية  ال���دويل  النقد  ���س��ن��دوق  م��ن 
اللتقاط  فر�سة  ال���دول  تلك  منحت  ق��د  االأوروب����ي 
االأنفا�س الإجراء التعديالت الالزمة . والدعم املايل 
تكون �سرورية. وقد عر�ست  قد ال  اأخ��رى   لبلدان 
اأف�سل  نحو  على  ال�سري  بيانات  امل�ستهلكني  اإنفاق 
 ، االنتعا�س  دعم  ي�ساعد يف  ، مما  متوقعا  كان  مما 

املالية  القيود  تواجه  االأ�سر  قال  بيني  م�سر  ولكن 
ال�سنوي  "امل�سح   : واأ�ساف  االأف��ق.  يف  تلوح  التي 
مل��واق��ف االأ���س��ر امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ن��ف��ذت م��ن ق��ب��ل بنك 
حني  يف  اأنه  ذلك   وجدت  لال�ست�سارات   NMG
من املتوقع تاأثر غالبية االأ�سر يف بع�س الطرق ، اال 
، والعمل  اأقل  باإنفاق  الن�سف قد وردت  اأقل من  ان 
ل�ساعات اأطول اأو البحث عن وظيفة جديدة.  رمبا 
يف  التعديل  م��ن  مزيد  هناك  يكون  ق��د  اأن��ه  يوحي 

امل�ستقبل. "
العالقة  املخاطر  من  واح��دة  ال��ي��ورو   منطقة  اأزم��ة 
خالل العام القادم. وعلى الرغم من  بقاء االنتعا�س 
على امل�سار ال�سحيح ال تزال هناك حتديات كبرية 

لل�سنة املقبلة".
واأ�سار م�سر بيني اإىل ال�سناعة التحويلية التي ال 
اأعادة  حيث  من  قوي  انتعا�س  عالمات  تظهر  تزال 
االقت�ساد  م��ن  مزيد  اإىل  املتحدة  اململكة  ميزانية 
ال�����س��ادرات من  ف��اإن  امل��وج��ه للت�سدير. وم��ع ذل��ك، 
اخلدمات، مثل اخلدمات امل�سرفية،  قد �سعفت وال 
�سك يف هذا اجلزء ومدى ما يعك�س من تاأثري االأزمة 
امل�سرفية". "وقد ي�ستمر الطلب اخلارجي  خلدمات 
اململكة املتحدة املالية ب�سكل اأقل بع�س ال�سيء مما 
ي�ستمر  ق��د  ال�سعف  وه��ذا  االأزم����ة،  قبل  عليه  ك��ان 

لفرة طويلة". كما اأن الت�سخم ال يزال اأي�سا خطرًا 
اأ�سعار  على  ال�سعودية  "ال�سغوط  ب�سبب  وذل��ك   ،
خطر  حني  يف  للتداول"  القابلة  والب�سائع  ال�سلع 
اإن  املتوقع  م��ن  املتو�سط  امل��دى  على  "الت�سخم 
اإىل االجنراف". وحذر من ان �سوء توقيت  يوؤدي 
رفع اأ�سعار الفائدة "لن يكون جمرد و�سع الفرامل 
جتعل  اأن  �ساأنها  م��ن  ب��ل  داع  ب��ال  االنتعا�س  على 
يف  م�ستهدف  هو  عما  يقل  االأرج��ح   على  الت�سخم 
املدى املتو�سط". ومبجرد ا�ستقرار االنتعا�س، باأية 
اأ�سعار  رفع  يف  يبداأ  اأن  البنك  على  ف��اإن   ، الطريقة 
"اإذا �سارت  الفائدة وفك التخفيف الكمي. واأ�ساف 
النهائي  الطلب  ا�ستمرار  يف  اخلطة  على  االأم���ور 
النظام  تدعيم  كعائدات  الع�سا  اللتقاط  اخل��ا���س 
يتقل�س  �سوف  الفائ�سة  الطاقة  هام�س  ثم   ، املايل 
والتي يف بع�س املنعطفات �ست�سبح  منا�سبة لبدء 
�سحب درجة ا�ستثنائية حالية من احلوافز النقدية 
"عندما تاأتي تلك املرحلة ،  "واأ�ساف م�سر بيني   ،
فاإن جلنة ال�سيا�سة النقدية �ستهدف اإىل القيام بذلك 

يف الوقت املنا�سب.
ومع ذلك ، حذر من "انه قد يكون هناك بع�س الوقت 

قبل اأن يتم ا�ستعادة احلياة الطبيعية."
عن ديلي تليغراف

حسين علي الحمداني

حاجة  ت��وؤك��د  ال��ر���س��م��ي��ة  �سبه  ال��ت��ق��اري��ر 
احلا�سر  ال���وق���ت  يف  ال��ف��ع��ل��ي��ة  ال���ع���راق 
بغية  �سكنية  وح���دة  مليوين  م��ن  الأك���ر 
يعاين  التي  ال�سكن  اأزم���ة  على  الق�ساء 
ثمانينيات  منذ  ال��ع��راق��ي  املجتمع  منها 
ب�سكل وا�سح يف  وب��رزت  املا�سي  القرن 
ال�سنوات االأخرية التي �سهدت ن�سبة منو 

�سكاين عالية.
وبالتاأكيد فاإن هذا الرقم كبري جدا ويحتاج 
اإىل موازنات مالية �سخمة بغية حتقيقه، 
اإ�سافة اإىل عمليات التهيئة االأخرى التي 
اأهمية عن املبالغ الواجب توفرها  ال تقل 
واأهم هذه النقاط تتمثل باإيجاد االأرا�سي 
من  ال�سكنية  الوحدات  عليها  ت�سيد  التي 
ال�سرائح  اأه��م��ي��ة  اأك���ر  ج��ه��ة وم���ن ج��ه��ة 
حتتاج  والتي  ال��وح��دات  بهذه  امل�سمولة 
اإىل قاعدة بيانات وا�سعة ودقيقة حتى ال 
تكون عملية التوزيع خارج نطاق الهدف 
عائلة يف  لكل  �سكن  الرئي�س وهو توفري 
اأو  احل�سرية  امل��ن��اط��ق  يف  ���س��واء  البلد 
املواد  توفري  ذل��ك  اإىل  ي�ساف  الريفية، 
البناء  عملية  يف  �ست�سهم  التي  االأول��ي��ة 
واال�سمنت  الت�سليح  وحديد  كالطابوق 

وغريه.
�سكنية  وح���دة  مليوين  ب��ن��اء  اإن  وك��ذل��ك 
البع�س  ق��دره��ا  زمنية  ف��رة  اإىل  يحتاج 
بع�سر �سنوات اأي مبعدل 200 األف وحدة 
�سكنية يف العام الواحد، وهذا يعني فيما 
يعنيه بقاء احلاجة قائمة لوحدات �سكنية 

من  املتزايد  ال�سكاين  النمو  بحكم  اأخرى 
العوائل  ان�سطار  ثانية  جهة  وم��ن  جهة 
اأخ���رى ع��رب زواج  اإىل ع��وائ��ل  ال��ك��ب��رية 

االأبناء وما �سابه ذلك. 
اإذًا نحن اأمام جملة من التحديات بع�سها 
بعدم  تتمثل  اإداري��ة  حتديات  اأ�سرنا  كما 
تكون  اأن  �ساأنها  من  التي  االأرا�سي  توفر 
�سعف  واأي�����س��ا  امل�ساكن،  لبناء  �ساحلة 
متويل عمليات البناء �سواء املبا�سرة من 

امل�سارف  من  ي�ستلف  الذي  املواطن  قبل 
احلكومية و�سندوق اال�سكان اأو من قبل 
وفق  امل��واط��ن��ني  على  وتوزيعها  ال��دول��ة 
�سيغ ونظم اإدارية هي االأخرى �سعبة وال 
والرهل  البريوقراطية  من  تعاين  زالت 
يحول  ال��ذي  االإداري  الف�ساد  من  و�سيء 
مل�ستحقيها  القرو�س  ه��ذه  و�سول  دون 
�سكنية،  وحدة  بناء  يوؤمن  الذي  بال�سكل 
مع االأخذ بنظر احل�سبان اأن مبلغ القر�س 

ال ي�سد اال جزءًا ب�سيطًا من تكلفة ت�سييد 
مواد  جميع  وان  خا�سة  �سكنية  وح��دة 
ومرتفعة  اخل���ارج  م��ن  م�ستوردة  البناء 

الثمن.
ما  اأطلقت  احلكومة  اأن  من  الرغم  وعلى 
لالإ�سكان  الوطنية  ال�سيا�سة  ورقة  ي�سمى 
خاللها  م���ن  ت���اأم���ل  وال���ت���ي  ال����ع����راق  يف 
احلكومة الق�ساء اأو احلد من اأزمة ال�سكن، 
اإال اإن هذه الورقة هي االأخرى �ستعاين من 
ذات التحديات التي اأ�سرنا اإليها يف بداية 
مقالنا، برغم اإن ال�سيا�سة الوطنية لالإ�سكان 
هي عبارة عن برنامج تعاوين مع برنامج 
الب�سرية،  للم�ستوطنات  امل��ت��ح��دة  االأمم 
احلكومة  من  يجعل  الربنامج  هذا  اإن  اإال 
للوحدات  املنتج  ولي�س  امل�سرف  العراقية 
ال�سكنية، وهو م�سروع كما اأ�سرنا �سيعاين 
من حتديات توفري االأرا�سي ومواد البناء 
اإىل  �ستوؤدي  التي  العوامل  م��ن  وغ��ريه��ا 
ارتفاع التكلفة، خا�سة وانه اإن �سيدت هذه 
بعيدة  اأماكن  يف  �ست�سيد  فاأنها  املجمعات 
عن املدن وبالتايل �ستحتاج ل�سبكات مياه 
وكهرباء وجماري وملحقات اأخرى تتمثل 
وخدمات  وم��دار���س  �سحية  مراكز  ببناء 

اأخرى.
ونطالع دائما عن اجنازات تتحقق يف هذا 
عمليات  تتعدى  ال  بالتاأكيد  وه��ي  امليدان 
لبع�س  و���س��ي��ان��ة  ال����دور  لبع�س  ت��رم��ي��م 
يف  ���س��واء  ال��ق��دمي��ة  ال�سكنية  امل��ج��م��ع��ات 
ال�سيانة  وعملية  املحافظات،  اأو  ب��غ��داد 
�سواء  امل���وارد  م��ن  الكثري  ت�ستنزف  ه��ذه 
جمال�س  او  واالعمار  االإ�سكان  وزارة  من 

على  امل�سرفة  اجل��ه��ات  وه��ي  املحافظات 
يف  بالفعل  ح�سلت  التي  الرميم  عمليات 

بع�س املحافظات.
ظاهر  من  باحلد  الكفيلة  احللول  جند  لذا 
ب���اإج���راءات  تتمثل  ال�����س��ك��اين  االك��ت��ظ��اظ 
اإدارية واقت�سادية عدة، اأولها اإيجاد قاعدة 
يف  عليها  االعتماد  ميكن  ر�سينة  بيانات 
ال�سكنية  للوحدات  الفعلية  احلاجة  ر�سد 
ثم م�سح  يف كل حمافظة على ح��دة، ومن 
اإن�ساء  التي ميكن  االأرا�سي  �سامل جلميع 
اإزال���ة  ذل���ك  يتبع  ف��ي��ه��ا،  �سكنية  وح����دات 
جميع التقاطعات االإدارية ما بني وزارات 
ب�سدد  واملالية  االأوق���اف  وهيئات  الدولة 
يتالءم  مبا  االأرا�سي  هذه  وعائدية  ملكية 
وحاجة البلد، ويتم توزيع هذه االأرا�سي 
التي  لل�سركات  اأو  للمواطن  مبا�سرة  اأم��ا 

�ستبني عليها جممعات �سكنية.
بقرو�س  ي��ت��م��ث��ل  االآخ�����ر  امل��ه��م  اجل���ان���ب 
�سندوق اال�سكان وهذا القر�س البالغ 25 
مليون دينار ا�ستفاد منه حتى االآن فقط 14 
األف مواطن يف جميع املحافظات العراقية، 
بالقيا�س  م��ت��وا���س��ع��ًا  ال��رق��م  ه���ذا  وي��ب��دو 

للحاجة الفعلية للوحدات ال�سكنية. 
تعول  واحلكومة  احللول  ينتظر  املواطن 
املتحدة  االأمم  برنامج  على  يبدو  ما  على 
يف  واالأزم������ة  ال��ب�����س��ري��ة،  للم�ستوطنات 
اأكر  �ستتفاقم  القادمة  القليلة  ال�سنوات 
واأكر يف ظل عدم توفر حلول ناجعة من 
�ساأنها الق�ساء على اأزمة غادرها العامل منذ 
�سنوات طوال عرب توفري وحدات �سكنية 

لكل عائلة.

بريطانيا  ستخرج عن مسار الطريق في ظل أزمة جديدة 
في منطقة اليورو

مجيد حميد العزاوي 

باحث سياحي 

منذ بداية النشاط السياحي 
المنظم في العراق في اربعينيات 

القرن الماضي... لم تكن اهداف 
هذا النشاط ذات نظرة علمية 

اقتصادية لدعم االقتصاد 
العراقي وانما جاء السباب 

سياسية خاصة حيث تم بناء 
مصيف صالح الدين الغراض 

العائلة المالكة ووزراء الحكومة 
انذاك وكان ذلك في جبل )برمام( 
في اربيل، اال ان اصحاب االراضي 

القريبة من القطاع الخاص 
اقاموا مواقع بسيطة الستقبال 

المصطافين من االهالي. 
ان المتتبع لتاريخ السياحة 
العراقية، يمكن ان يرى ان 

السياحة في العراق لم تأخذ 
موقعها الحقيقي حتى كتابة هذه 

السطور ولم تحدد السياسة 
السياحية في العراق مع تعاقب 

الحكومات على ذلك،
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التنمية من قبل برنامج  ولقد مت تعريف 
 1990 ع��ام  يف  االإمن��ائ��ي  املتحدة  االأمم 
للنا�س خيارات  تتيح  التي  العملية  باأنها 
النا�س،  ت��ن��م��ي��ة  وت��ت�����س��م��ن:  اأو�����س����ع، 
وبوا�سطتهم،  النا�س  اأجل  من  والتنمية 
يتمكنوا  مقدراتهم، كي  وباال�ستثمار يف 
من العمل على نحو منتج ومبدع، ما يعني 
للم�ساركة يف  اإن�سان  لكل  الفر�سة  اإتاحة 
هذه العملية، وهذا كله يحتاج اإىل الربط 
وال�سيا�سي،  باالقت�سادي،  االجتماعي 
والثقايف، وبالبيئي كذلك لتكون التنمية 
رافعة  وامل�ستدامة  ال�ساملة  االإن�سانية 
مبحتوى  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  ل��ل��ت��ح��والت 

دميقراط�ي واآفاق اإن�سانية رحيبة.
تعريف  خ��الل  من  ن�ستنتج  ان  بامكاننا 
يلعب  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  ان  التنمية 
التنموية  اخلطط  جن��اح  يف  فعاال  دورا 
للبالد وان اأي تعر يف هذا اجلانب يوؤثر 
�سلبا على االقت�ساد العام للبلد ل�سرورة 
ال����رب����ط ب����ني اجل����وان����ب االق���ت�������س���ادي 

وال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف.
االقت�ساد  عجلة  ان  اجلميع  يعرف  وكما 
طوال  لعقود  ت��ع��رًا  �سهدت  ال��ع��راق  يف 
�سقوط  بعد  اجلديدة  الظروف  وج��اءت 
يف  لت�سهم  العراق  يف  ال�سمويل  النظام 
االقت�ساد  دع��ائ��م  م��ن  تبقى  م��ا  حتطيم 
املن�ساآت  العراقي من خالل تدمري ونهب 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وت���دم���ري  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
كالبطالة  االقت�سادية  امل�ساكل  وتفاقم 
جادة  وقفة  يتطلب  ال��ذي  االأم���ر  والفقر 
امل�ساكل  مل��ع��اجل��ة  �سريعة  وت�����س��ري��ع��ات 

املوروثة وامل�ستجدة.
ب��ال��رغ��م م��ن ذل���ك وب��ال��رغ��م م��ن احلاجة 
االقت�سادية  امل�����س��اك��ل  مل��ع��اجل��ة  امل��ا���س��ة 
الت�سريع  يف  الرهل  ه��ذا  اليوم  نالحظ 
املوؤ�س�سات  وتعطيل  القوانني  واإ���س��دار 
ثمانية  من  اأك��ر  طالت  مل��دة  الت�سريعية 
ا�سهر بعد انتخابات 2010/3/7 وحتى 
فان  والتقارير  الدرا�سات  اليوم.وح�سب 
بال�سلل  اأ�سيب  قد  واالأعمال  امل��ال  قطاع 
الأنه يعتمد بن�سبة كبرية ت�سل اإىل %80 
ع��ل��ى االإن���ف���اق احل��ك��وم��ي وال����ذي ي�سهد 
توقفًا خالل هذه الفرة لنكت�سف العالقة 
الكبرية بني اال�ستقرار ال�سيا�سي والنمو 

االقت�سادي.
امل��دار���س  يف  اخل����رباء  يختلف  ورمب����ا 
ال�سروط  اأه���م  حت��دي��د  يف  االق��ت�����س��ادي��ة 

االقت�ساد  لتطوير  ال��الزم��ة  وال��ع��وام��ل 
وحتريك عجلته من اإتباع �سيا�سات نقدية 
وانتهاج  التحتية  بالبنية  وااله��ت��م��ام 
وتن�سيط  وجت���اري���ة  م��ال��ي��ة  ���س��ي��ا���س��ات 
ذلك  برغم  ولكن  بعينها  خا�سة  قطاعات 
ي��ت��ف��ق اجل��م��ي��ع ان ك��ل ه���ذه اخل��ي��ارات 
قلنا  كما  وه��و  اأ�سا�سي  ب�سرط  مرتبطة 

اال�ستقرار ال�سيا�سي. 
العراق  يف  ال�سيا�سي  لل�ساأن  وامل��ت��اب��ع 
ي�سهد  مل  العراق  ان  يكت�سف  اأن  له  ميكن 
�سيا�سيا  ا�ستقرارا  احلديث  تاريخه  يف 
يف  ال�سابق  النظام  �سقوط  بعد  وحتى 
اأعقبت  التي  احلكومات  تتمكن  مل   2003
ال�سيا�سي  اال�ستقرار  �سقوطه من حتقيق 
بوجود  ن��ع��رف  ان  امل��ن�����س��ود.وع��ل��ي��ن��ا 
االأمني  الو�سع  يف  اال�ستقرار  من  حالة 

ال�سنوات  يف  كبرية  بن�سبة  حت�سن  الذي 
االأخرية ولكن اال�ستقرار ال�سيا�سي مازال 
مفقودا يف خ�سم ال�سراعات بني الفرقاء 

ال�سيا�سيني �سمن العملية ال�سيا�سية. 
املتوترة  ال��ع��الق��ة  ف��ان  احل���ال  وبطبيعة 
�سلبيا  تنعك�س  ال�سيا�سية  ال��ق��وى  ب��ني 
ظل  يف  وخا�سة  االقت�سادي  امللف  على 
وال�سلطة  التنفيذية  ال�سلطة  بني  اخلالف 
الكثري  ف�سلت يف مترير  التي  الت�سريعية 
ب�سبب  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ات  م���ن 
اخلالفات ال�سيا�سية واأهمها قانون النفط 
والغاز وقوانني اأخرى، وهكذا كنا ن�سهد 
اخلالف يت�ساعد كلما حان الوقت ملناق�سة 
املوازنة العامة الأغرا�س �سيا�سية تعك�س 

العالقة ال�سيئة بني القوى املت�سارعة.
ناأتي  ان  مب��ك��ان  ال�سعوبة  م��ن  ول��ي�����س 
ملفها  يف  جن���ح���ت  ل�������دول  ب���االأم���ث���ل���ة 
تطورا  حتقيق  وا�ستطاعت  االقت�سادي 
ملحوظا ب�سبب اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي 
تعي�سه كاالأردن وتركيا بالرغم من ان هذه 
مقومات  نفطية وال متلك من  ال��دول غري 

النجاح االقت�سادي ما ميلكه العراق.
ما نريد ان نقوله يف اخلتام ان اال�ستقرار 
ال�سيا�سات  لنجاح  ج��دا  مهم  ال�سيا�سي 
والقوانني  الت�سريعات  الن  االقت�سادية 
لن تولد من رحم االختالفات وال�سراعات 
ال�سيا�سية ويف ظل وجود اأكر من �سلطة 
يدرك  اأن  اجلميع  فيتو.وعلى  من  واأك��ر 
اأهمية و�سرورة اإيجاد االأر�سية املنا�سبة 
واإي���ج���اد  االق��ت�����س��اد  وت��ط��وي��ر  لتحفيز 

احللول مل�ساكله املزمنة. 

بغداد/ علي الكاتب 
عملية  ان  اخل�����رباء  م���ن  ك��ث��ري  ي���رى 
اخر  اىل  اقت�سادي  نظام  من  التحول 
يتطلب  حيث  ال�سهلة،  بامل�ساألة  لي�س 
اال�سراكي  االق��ت�����س��اد  م��ن  ال��ت��ح��ول 
وه��ي��م��ن��ة ال����دول����ة ع���ل���ى ال����ق����درات 
نظام  اىل  وال��ت��ج��اري��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
االق��ت�����س��اد احل���ر ج��م��ل��ة ام����ور منها 
واالنفتاح  االقت�سادي  النمو  حتقيق 
اخلارجية  التجارية  اال���س��واق  على 
اخل�سخ�سة  ���س��ي��ا���س��ات  وت��ط��ب��ي��ق 
واعطاء دور مهم للقطاع اخلا�س يف 
العملية االقت�سادية وغري ذلك و�سوال 

اىل نظام ال�سوق.
)املدى  ل�  االقت�ساديني  من  ع��دد  واك��د 
من  تخلو  ال  عملية  انها  االقت�سادي( 
ال��ت��ي تعر�س  امل��ع��وق��ات وال��ع��ق��ب��ات 
طريقها، لتاأتي اهمية وجود اال�ستقرار 
يف  وحيوي  مهم  كعامل  االقت�سادي 

تطوير اقت�ساديات البالد. 
ا�ستاذ  ال��دك��ت��ور رع���د ���س��ربي  وق���ال 
ب���غ���داد: ان  االق��ت�����س��اد يف ج��ام��ع��ة 
مدى  ب�ساأن  هنا  يثار  ال��ذي  الت�ساوؤل 
االق��ت�����س��ادي يف  اال���س��ت��ق��رار  حتقيق 
ال����ع����راق يف ظ���ل وج�����ود ت��داع��ي��ات 

واحداث ع�سفت بامن البالد وزعزعة 
نظامه ال�سيا�سي لتنتج نظاما �سيا�سيا 
�سبقه،  ال���ذي  للنظام  مت��ام��ا  م��غ��اي��را 
او  االقت�سادي  الو�سع  يكون  وهنا 
النظام االقت�سادي قد تغري هو االخر 
مفا�سل  على جميع  الدولة  من هيمنة 
اعتماد  اىل  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
لن  عملية  وهي  احلر،  االقت�ساد  مبداأ 
يتطلب  بل  و�سحاها  ليلة  بني  تكون 
ومتغريات  مراحل  بعدة  املرور  االمر 
اال����س���ت���ق���رار  حت��ق��ي��ق  اىل  و�����س����وال 

االقت�سادي املن�سود. 
امل��ت��غ��ريات  ان  ����س���ربي:  وا�����س����اف 
يف  االخرية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
للغاية  �سعبة  املهمة  جعلت  ال��ع��راق 
ال�سوق  اقت�ساد  اىل  الو�سول  ام��ام 
امل�سطرب  ال�سيا�سي  فالو�سع  احل��ر، 
ت�سّعب  امل��ت��ده��ورة  االمنية  واحل��ال��ة 
املذكورة  التحول  عملية  مهمة  كثريا 
�سابقا وال ت�سجع اال�ستثمار و�سركات 
ال��ق��ط��اع م��ن ال���دخ���ول يف اال���س��واق 
م�ساحلها  ع��ل��ى  خل��وف��ه��ا  ال��ع��راق��ي��ة 
املو�سوع  ان  كما  اال�سا�س،  بالدرجة 
اخذ  على  اخل��ا���س  القطاع  ي�سجع  ال 
العملية  جم��م��ل  يف  احلقيقي  دوره 

االقت�سادية النعدام االر�سية املنا�سبة 
للعمل ب�سكل �سحيح. 

الباحث  ال�ساحلي  قال اجمد  ذلك  اىل 
ال�سوق  وب��ح��وث  درا���س��ات  مركز  يف 
اجلهات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ان  ال��ع��راق��ي��ة: 
حكومية  ك���ان���ت  ����س���واء  امل��خ��ت�����س��ة 
ب�سكل  اال����س���ه���ام  ح��ك��وم��ي��ة  غ���ري  او 
نحو  ال���ت���ح���ول  ع��م��ل��ي��ة  يف  م��ب��ا���س��ر 
عامل  وحتقيق  ال�سوق  اقت�ساديات 
مهم يف الو�سول اىل هذه الغاية وهو 
يرتبط  ال��ذي  االقت�سادي  اال�ستقرار 
ال�سيا�سي،  باال�ستقرار  ارتباطا وثيقا 
يف  احلا�سلة  امل��ت��غ��ريات  ان  ال�سيما 
مبا�سر  ب�سكل  ت�سهم  م��وؤخ��را  ال��ع��امل 
الو�سول اىل هذه  او غري مبا�سر يف 
يف  ال��ع��امل  طبيعة  ان  ح��ي��ث  ال��غ��اي��ة، 
متطلبات  وتنفيذ  احل��ا���س��ر  ال��وق��ت 
الثورة  االق��ت�����س��اد احل��دي��ث وظ��ه��ور 
احلديثة  والتكنولوجية  املعلوماتية 
خ��ا���س��ة يف ال��ت��ط��ورات ال��ه��ائ��ل��ة يف 
جم������االت االت���������س����االت واالن����رن����ت 
وتقنيات املعلومات، مما اوجد تعامال 
جديدا للمواطن مع واقعه االقت�سادي 
واملعا�سي يقوم على حتقيق متطلباته 
املتالئمة مع  وا�سباع غاياته اجلديدة 

تطورات الزمن. 
وا�سار ال�ساحلي اىل ان الدولة اعدت 
امل��ج��ال يف  ه���ذا  ط��م��وح��ة يف  خططا 
االقت�سادي  اال�ستقرار  حتقيق  طريق 
من  متكامل  ب�سكل  دعائمه  وتثبيت 
والق�ساء  القانون  ق��وة  فر�س  خ��الل 
�سيء  اىل  ل��ل��و���س��ول  االره�����اب  ع��ل��ى 
يكون  الذي  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  من 
ح����اف����زا ن���ح���و حت��ق��ي��ق اال����س���ت���ق���رار 
االقت�سادي، والتقليل من هام�س الدعم 
واملحروقات  الوقود  ال�سعار  الكامل 
التموينية  البطاقة  مفردات  وتقلي�س 
االغنياء  �سريحة  اىل  و�سولها  ومنع 
الوظيفية  ال�����درج�����ات  وا����س���ح���اب 
او  مدخوالتهم  ت��زي��د  ال��ذي��ن  العالية 
املليون  �سقف  عن  ال�سهرية  مرتباتهم 
الر�سوم  من  والتقليل  عراقي،  دينار 
وال�سرائب الكمركية التي تفر�س على 
الب�سائع وال�سلع الداخلة اىل العراق 
عرب جميع منافذه احلدودية، والتقليل 
م���ن م���ب���داأ احل��م��اي��ة ال��ت��ج��اري��ة على 
تدريجية  ب�سورة  وال�سلع  الب�سائع 
التجارية  اال���س��واق  على  واالن��ف��ت��اح 
املناف�سة  مبداأ  على  اعتمادا  العاملية 
حقيقي  دور  اعطاء  وكذلك  املتكاملة، 

العملية  يف  لال�سهام  اخلا�س  للقطاع 
القطاعات  يف  خ��ا���س��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
وجه  على  منها  واالنتاجية  احليوية 
التحديد كالقطاع الزراعي وال�سناعي 
القطاعات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال�سياحي 
من  اخل��ا���س  القطاع  ي�ستطيع  ال��ت��ي 
خاللها تطوير راأ�سماله والتو�سع يف 
اعماله االقت�سادية، ف�سال عن ت�سجيع 
االج��راءات  من  غريها  اال�ستثمارات 
نحو  االقت�سادي  التحول  عملية  يف 

اقت�ساديات ال�سوق احلرة. 
االقت�سادي  اخل��ب��ري  ق��ال  جانبه  م��ن 
العراقي  االقت�ساد  تطوير  منظمة  يف 
جملة  م���ن  ان  ال���دي���ن:  ج��م��ال  ع����ادل 
التحديات التي تعر�س عملية حتقيق 
حتول  والتي  االقت�سادي  اال�ستقرار 
دون الو�سول اىل مبداأ االقت�ساد احلر 
ميزانية  يهدد  ال��ذي  امل��ايل  العجز  هو 
العراق املالية و�سعوبة تغطية العجز 
منها  ح��ل��ول  ت��ك��ون �سمن  ق��د  وال��ت��ي 
كا�سدار  ال��ت��داب��ري  م��ن  جملة  ات��خ��اذ 
من  االق��را���س  اأو  اخلزينة  ح��واالت 
�سندوق النقد الدويل والبنك الدويل 
احلكومي  االنفاق  ب�سغط  امل�سي  مع 

وتر�سيده. 

اإليه،  التوجه  الواجب  الفقر،  ويبقى 
النزاعات  بعد  ما  ق�سايا  اإىل  اإ�سافة 
العاملية  والتحديات  الفا�سلة  وال��دول 
مثل التغري املناخي، غري اأن االأ�سلوب 
الق�سايا  ه��ذه  اإىل  ب��ه  نتوجه  ال���ذي 
اليوم  تنفع  تعد  مل  اإذ  االآن،  يتحّول 
االأول  ل��ل��ع��امل  العتيقة  الت�سنيفات 
وال�سائل،  امل��ان��ح  ال��ث��ال��ث،  وال��ع��امل 
نة  املت�سمَّ وامل��ع��اين  واملُ��ق��اد.  القائد 
املتعلقة بتعددية اجلوانب، والن�ساط 
ال��ع��امل��ي، وع��الق��ات القوة  ال��ت��ع��اوين 
واملوؤ�س�سات  والتطور،   ،)power(

الدولية، اأموٌر تّت�سم بالعمق.
االقت�سادية  االأزم������ة  اأظ���ه���رت  ل��ق��د 
اجل���وان���ب  ت���ع���ددي���ة  اأن  ال���ع���امل���ي���ة 
ت���ه���ّم   multilateralism
حتّدق  وه��ي  البلدان،  فقامت  ك��ث��ريًا. 
الإنقاذ  م��ع��ًا  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ه��اوي��ة،  يف 
املجموعة  وول��دت  العاملي،  االقت�ساد 
20 من االأزمة، ولقد اأظهرت اإمكانيتها 
الثقة،  بدعم  �سريعًا  القيام  طريق  عن 
هذا  ك���ان  اإذا  م��ا  ه��ي  االآن  وامل�����س��األ��ة 

التعاون حالة �سذوذ. 
فهل �سينظر املوؤرخون اإىل الوراء اإىل 
عام 2009 ويرونها كحالة مفردة من 
حاالت التعاون الدويل اأم بداية �سيٍء 

ما جديد؟ 
اإن اخلطر االآن، وحيث يراجع اخلوف 

من االأزمة، هو اأن اال�ستعداد للتعاون 
االآخ��ر، و�سيكون هذا  قد يراجع هو 
والبنائية  االقت�سادية  فاالألواح  خطاأ، 
نتغري  اأن  وميكننا  تتغري،  ال�سيا�سية 
عامل  اإىل  النظر  يف  ن�ستمر  وال  معها، 

جديد من خالل مو�سور القدماء. 

 ما الذي يختلف هنا؟
يف  ال�سبب  هو  النامي  العامل  يكن  مل 
جزءًا  ي��ك��ون  اأن  ميكن  لكنه  االأزم����ة، 
مهمًا من احلل. و�سيبدو عاملنا خمتلفًا 
جدًا يف ع�سر �سنني، مع الطلب القادم 
املتحدة  ال����والي����ات  م���ن  ف��ق��ط  ل��ي�����س 
واالقت�سادات املتقدمة بل من خمتلف 
التحوالت  راأينا  ولقد  االأر�س.  اأنحاء 
للتو، فح�سة اآ�سيا من االقت�ساد العاملي 
يف مفردات تعادل القوة ال�سرائية قد 
عام  يف  باملئة   7 م��ن  بثبات  ارتفعت 
عام 2008.  باملئة يف  اإىل 21   1980
 32 االآن  اآ�سيا  �سلع  اأ���س��واق  ومتثل 
اأي  العاملي،  ال�سوق  ر�سملة  من  باملئة 
يف مقدمة الواليات املتحدة ون�سبتها 
ن�����س��ب��ت��ه��ا 25  واأوروب��������ا  ب��امل��ئ��ة   30
اأدركت  وقد  املا�سي.  العام  يف  باملئة 
ال�سني اأملانيا لت�سبح اأكرب م�سّدر يف 
العامل، كما اأنها تفوقت على الواليات 
املتحدة لت�سبح اأكرب �سوق لل�سيارات 

واملركبات املختلفة يف العامل. 

حمركًا  االآن  ُي�سبح  النامي  العامل  اإن 
لالقت�ساد العاملي. والكثري من التعايف 
يف التجارة العاملية كان عائدًا للطلب 
البلدان  بني  امل�ستوردات  على  القوي 
م�ستوردات  اأن  م��ع  وحتى  النامية، 
ن�سف  زه���اء  ت�سكل  ال��ن��ام��ي  ال��ع��امل 
الدخل،  املرتفعة  البلدان  م�ستوردات 
اأ����س���رع كثريًا.  ت��ن��م��و مب��ع��دٍل  ف��اإن��ه��ا 
من  اأك��ر  مّثلت  فاإنها  لذلك،  وكنتيجة 
اال�سترياد  طلب  يف  ال��زي��ادة  ن�سف 

العاملي منذ عام 2000.

 أقطاب النمو االقتصادي الجديدة 
االآن،  توازنه  يعيد  العامل  اقت�ساد  اإن 
اأقطاب منو  ونحن ن�سهد حتركًا نحو 
متعددة بينما تنمو الطبقات املتو�سطة 
باليني  ويلتحق  النامية،  البلدان  يف 
وتوحد  ال��ع��امل��ي،  باالقت�ساد  النا�س 
التعاظم  ج���دي���دة  ان����دم����اج  من�����اذج 

االقليمي مع االنفتاح العاملي.
وهذا التغرّي لي�س فقط ب�ساأن ال�سني اأو 
الهند، فح�سة الناجت املحلي االجمايل 
العاملي للعامل النامي من ناحية تعادل 
 34 م��ن  ازدادت  ق��د  ال�سرائية  ال��ق��وة 
باملئة   43 اإىل   1980 ع��ام  يف  باملئة 
اأن  امل��ح��ت��م��ل  وم���ن   .2010 ع���ام  يف 
منٍو  م��ع��دالت  النامية  ال��ب��ل��دان  تعلن 
اخلم�س  ال�سنوات  م��دى  على  ن�سيط 

الأفريقيا  وميكن  بعدها.  وما  القادمة 
مبعدل  ت��ن��م��و  اأن  ال�����س��ح��راء  حت���ت 
 ،2015 ع��ام  اإىل  باملئة   6 على  يزيد 
حيث  اآ���س��ي��ا،  ج��ن��وب  ب��اإم��ك��ان  بينما 
تنمو  اأن  العامل،  فقراء  ن�سف  يعي�س 
ال�سنة  يف  باملئة   7 اإىل  ي�سل  مبعدل 
اأ�سبح  وقد  نف�سها.  الفرة  مدى  على 
متو�سط  اإقليمًا  اآ�سيا  ���س��رق  ج��ن��وب 
تقريبًا،  اإن�سان  مليون  ل�ستمئة  الدخل 
مع روابط متنامية مع الهند وال�سني، 
اليابان، وكوريا  وروابط متعمقة مع 

اجلنوبية، واأ�سراليا. 
م�سدر  االأو����س���ط  ال�����س��رق  اإق��ل��ي��م  اإن 
العامل،  لبقية  بالن�سبة  للراأ�سمال  مهم 
وحم���ور خل��دم��ة ال��ع��م��ل ب��ني اآ���س��ي��ا �� 
اأفريقيا.   ���� واأوروب����ا  وجنوبًا  �سرقًا 
الر�سمية  االح���ت���ي���اط���ي���ات  ف���ك���ان���ت 
التعاون  جمل�س  ل��ب��ل��دان  االج��م��ال��ي��ة 
اخلليجي اأكر من 500 بليون دوالر 
تقديرات  مع   ،2008 ع��ام  نهاية  عند 
ال�سيادية  ال���روة  �سندوق  الأ���س��ول 
واإذا  دوالر.  تريليون   1 م��ق��داره  مبا 
ما  اإىل  ينتقل  اأن  املغرب  ا�ستطاع  ما 
التاريخية،  ال��ع��رات  خ��ط��وط  وراء 
االحتاد  م��ن  ج���زءًا  يكون  اأن  فيمكنه 
بال�سرق  املرتبط  متو�سطي  االأورو����� 
االإقليم  ويف  معًا.  واأفريقيا  االأو�سط 
ُرفع  والكاريبي،  الالتيني  االأمريكي 

بني  الفقر  من  �سخ�س  مليون  �ستون 
عامي 2002 و2008 وعّززت الطبقة 
مبعدل  اال�سترياد  مقادير  املتو�سطة 

15 باملئة �سنويًا.

 إمكانية أفريقيا للنمو
الت�سنيعية  الثورة  اأفريقيا  فاتت  وقد 
ال��ت��ي رف��ع��ت اق��ت�����س��ادات ���س��رق اآ�سيا 
لكن  ال��رخ��اء،  واإىل  الفقر  خ��ارج  اإىل 
ت���َرك  الأن  ت��ع��د حت��ت��اج  اأف��ري��ق��ي��ا مل 
اأفريقية  ب���ل���دان  ف��ف��ي  اخل���ل���ف.  يف 
املواد  حتى  ُت�ستورد  ال��ي��وم،  ك��ث��رية 
ال�سابون  مثل  ال�سغرية  الرخي�سة 
اأو االأدوات االأ�سا�سية،  ال�سبا�سب،  اأو 
اأزال  واإذا  اال�ستهالكية.  ال�سلع  اأو 
االأفارقة احلواجز عن االنتاج املنزيل 
يخلقون  هم  بينما  املحلية،  واملقاولة 
اخلارجيني  للم�ستثمرين  ظ���روف���ًا 
عندئٍذ  اأفريقيا،  اإىل  االنتاج  ليحولوا 
تزدهر.  اأن  االأفريقية  للتنمية  ميكن 
املا�سية  الفا�سلة  للم�ساعي  وخ��الف��ًا 
من  اال�سترياد  تبديل  فوائد  لتف�سيل 
هذه  فاإن  االقت�سادية،  احلماية  وراء 
الطريقة ميكنها اأن حت�سل على منافع 
من االندماج االقليمي �سمن االأ�سواق 

العاملية.

BNET /عن

مقومات التنمية واالستقرار االقتصادي ن���ه���اي���ة ال���ع���ال���م ال���ث���ال���ث!
ترجمة/ عادل العامل

أكاديميون: التحول نحو اقتصاديات السوق يتطلب استقرارًا اقتصاديًا

 

 

ظّل طلبة األمن والسياسة الدولية، لعقوٍد عدة، يناقشون ظهور النظام العالمي المتعدد األقطاب، وقد حان الوقت للتعرف على التوازن 
االقتصادي الجديد. 

فإذا كان عام 1989 قد شهد نهاية"العالم الثاني"مع انهيار الشيوعية، فإن عام 2009 شهد نهاية ما كان ُيعَرف ب�"العالم الثالث".ونحن اآلن 
في اقتصاد عالمي متعدد األقطاب متسارع النشوء تبرز فيه بعض البلدان النامية كقوى اقتصادية، وتتحرك أخرى نحو أن ُتصبح أقطابًا إضافية 

للنمو، وبعضها ما يزال يكافح للخروج من الفقر.

ميعاد الطائي

من أهم شروط ومقومات التنمية 
الناجحة أن تنطلق وتنهض عن 

نظام مؤسساتي سليم وعن دولة 
قوية تتمتع باالستقاللية ومستقرة 
في اتخاذ قراراتها ورسم خططها 

التنموية حيث يتمكن أبناؤها من 
ممارسة النشاطات االقتصادية 

واالجتماعية بحرية كبيرة في ظل 
القوانين والتشريعات التي توفر لهم 

الحماية بعيدا عن الضغوطات التي 
قد تمارسها السلطة، وهذا ما يضمنه 

لهم اإلعالن العالمي الذي يعطيهم 
الحق في التنمية والذي صدر عن األمم 

المتحدة سنة 1986.
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اقتصاديات

االخيرة

يف وقت اقربت الت�سكيلة احلكومية من االلتئام تربز امامنا جدلية نراها 
غاية يف االهمية تكمن مبو�سوعة اإدارة اال�ستثمار يف العراق خالل الفرة 
املقبلة التي يراها كثري من املراقبني انها �ستكون زاخرة باال�ستثمار االجنبي 

واملحلي وللقطاعات االقت�سادية كافة .
الراهنة  املرحلة  يف  اال�ستثمار  يكت�سبها  التي  البالغة  لالهمية  ون��ظ��رًا 
لدخول  ك��اف��ة  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  وح��اج��ة   ، ال��ق��ري��ب��ة  وامل�ستقبلية 
تت�سدى  والتي  لال�ستثمارات  املتوقعة  النتائج  عن  ف�ساًل   ، اال�ستثمارات 
 ، الوطني  االقت�ساد  منها  يعاين  التي  والظواهر  االخ��ت��الالت  من  لكثري 
فاأن   ، املرتفعة  م�ستوياتها  من  احلد  وامكانية  البطالة  مقدمتها  يف  ولعل 
ال�سرورة ت�ستدعي ان ي�سار اىل ايجاد موؤ�س�سة حكومية قادرة على اإدارة 
ملف اال�ستثمار بكفاءة وقدرة وطنية عالية ، حيث ان العراق يزخر بالكثري 
ب�سكل  اال�ستثمار  دفة  ادارة  على  القادرة  والفنية  االداري��ة  الكفاءات  من 
يت�ساوق مع متطلبات املرحلة والتي 
اداري عايل  ارادة وت�سميم  تتطلب 

امل�ستوى .
تتطلب  املرحلة  ان  ن��رى  هنا  وم��ن 
وزارة  مب�ستوى  موؤ�س�سة  اي��ج��اد 
وهذه   ، اآن��ف��ًا  ذك��رت  التي  لال�سباب 
برملانيًا  ت�سريعًا  تتطلب  قد  امل�ساألة 
جمل�س  ي��ت��ج��ه  ان  االج����دى  ف��م��ن   ،
النواب اىل تعديل قانون اال�ستثمار 
وا�ستحداث   2006 ل�سنة   13 رق��م 
عملية  الهيئة الدارة  من  بدال  وزارة 
اال�ستثمار ، و�سياغة القانون ب�سكل 
يتالءم مع وجود موؤ�س�سة مب�ستوى 

وزارة .
وقد تثري هذه الدعوة حفيظة الكثري 
ال  �ستى  الأ�سباب  املتخ�س�سني  م��ن 
ان  اإال   ، حاليًا  فيها  اخل��و���س  نريد 
�سقناها وم�سوغات  التي  امل�سوغات 
االقت�ساد  مب�ستقبل  تتعلق  اخ��رى 
ال�ستحداث  دعوتنا  جتعل  العراقي 
تو�سيع  اأخ���رى  بكلمة  اأو   ، وزارة 
لال�ستثمار  الوطنية  الهيئة  هيكيلية 
وزارة  م�������س���ت���وى  اىل  احل���ال���ي���ة 
�سرورية ال�ستيعاب حجم اال�ستثمار املتوقع ف�ساًل عن حتجيم االجراءات 
القانونية التي كثريًا ماتعاين منها الهيئة احلالية مع الوزارات كافة والتي 

جتعلها احد اهم املعرقالت امام اال�ستثمار .
ولكن االمر يف طبيعة احلال اليخلو من اجلهد الكبري الذي يفر�س ان يبذل 
من اجلهات احلكومية والربملانية جلعل هذا املقرح يدخل اجواء التنفيذ 
يف وقت تتكامل املوؤ�س�سات احلكومية تباعًا يف العهد اجلديد ال�ساعي اىل 
يف  العاملية  اال�سواق  على  واالنفتاح  الر�سني  املوؤ�س�ساتي  العمل  تر�سيخ 

خمتلف القطاعات االقت�سادية جت�سيدًا حليثيات اقت�ساد ال�سوق .
الوطنية  الهيئة  به  ت�سطلع  الذي  الرائع  اجلهد  ان  اىل  اال�سارة  من  والبد 
لال�ستثمار احلالية خالل الفرة املا�سية انعك�س ب�سكل �سريع على التطلع 
والرغبة املعلنة لكربيات ال�سركات اال�ستثمارية لدخول �سوق العمل العراقية 
والتي مل تاأت اعتباطًا بقدر ماكانت نتيجة جهد كبري وارادة وطنية للهيئة 
ترجمت اىل واقع عملي ملمو�س ، حيث اعلن كثري من ال�سركات رغبتها ، 
بل �سرعت االخرى بتنفيذ م�ساريع كبرية ، وتتطلع االخرى لالطالع على 

حيثيات اخلريطة اال�ستثمارية الختيار امل�ساريع املنا�سبة .
احلكومية  اجلهات  جت��اوب  مب��دى  مرهونًا  يبقى  التطلع  ه��ذا  ان  وحيث 
واال�ست�سارية ، فاأننا نرى ومن خالل متابعتنا االعالمية الدقيقية حليثيات 
وحركية اال�ستثمار ان االدارة اال�ستثمارية الكفوءة غاية يف االهمية لعملية 
اال�ستثمار ونرى يف الوقت عينه ان م�ستوى وزارة لال�ستثمار هي احلالة 

املثلى يف ظل احلاجة الكبرية لال�ستثمار يف امل�سهد االقت�سادي العراقي.

ومن هنا نرى ان المرحلة 
تتطلب ايجاد مؤسسة 
بمستوى وزارة لالسباب التي 
ذكرت آنفًا ، وهذه المسألة قد 
تتطلب تشريعًا برلمانيًا ، فمن 
االجدى ان يتجه مجلس النواب 
الى تعديل قانون االستثمار 
رقم 13 لسنة 2006 
واستحداث وزارة بدال من 
الهيئة الدارة عملية االستثمار 
، وصياغة القانون بشكل يتالءم 
مع وجود مؤسسة بمستوى 
وزارة .

هيئة .. أم وزارة لالستثمار؟
 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 محمد

التصحيح اللغوي: 
محمد حنون

طبعت بمطابع المدى لإلعالم والثقافة والفنون

بغداد/ علي الكاتب 

الت�سوق  اىل  كثرية  اأح��اي��ني  يف  امل���راأة  تتجه   
و�سراء ما حتتاجه العائلة من �سلع وم�ستلزمات 
م��ت��ن��وع��ة ب�����س��ورة ت��ف��وق ال���رج���ال ال���ذي���ن يف 
الغالب ال يجذبهم الت�سوق كثريا �سوى حاجات 
ال  وذلك  عدة،  تعود ال�سباب  والتي  يق�سدونها، 
مينع ان الكثري من الرجال ي�ستهويهم الت�سوق 
ال��ت��ج��اري��ة ب�سكل ي��ف��ق��دون ت��وزان  م��ن امل��ح��ال 

م�سروفات جيوبهم يف بع�س االحيان.
النقل:  وزارة  يف  موظفة  الله  عبد  فرح  وقالت 
�سنوات  منذ  كبري  ب�سكل  يجذبها  الت�سوق  ان 
من  عليه  حت�سل  ما  جميع  ي�ستنزف  كان  ال��ذي 
الوالدين واالخوة الكبار يف ال�سغر لي�سل اىل 
وهي  الع�سرة،  ل�ساعة  تدخرها  التي  مدخراتها 
عادة ا�سبحت تالزمني منذ �سنوات ا�ستمتع بها 
كثريا النها ت�سعرين مبتعة الت�سوق حقا، برغم 
الطوارئ  حل��االت  املدخر  امل��ال  من  لكثري  فقدي 

التي ال يخلو منها بيت.
تاثري  لها  تكون  قد  الت�سوق  متعة  ان  وا�سافت 
امل�سكالت  ب��ع�����س  م��ن  ال��ت��خ��ل�����س  يف  ���س��ح��ري 
االجتماعية واالحباطات النف�سية التي تواجهني 
الت�سوق  يف  الأج��د  النا�س،  من  كثريا  وت��واج��ه 
وال�سمون  واخل�سر  الفواكه  �سراء  من  �سالتي 
ت�سبع  والتي  للمنزل  اال�سا�سية  الغذاية  واملواد 
املنزلية  باحلاجيات  م��رورا  اليومية  حاجاتنا 
وغري  والتنظيف  الطبخ  يف  بها  ن�ستعني  التي 
ذلك وانتهاء باملالب�س واالحذية ومواد التجميل 
التي ال تنتهي وال تقف عند حد ما لدى املراأة ان 
تعد  امل��راأة  الن  ال�سن  يف  كبرية  او  �سابة  كانت 
من  اخلارجي  �سكلها  على  وحمافظتها  جمالها 
حتى  الدنيا،  يف  ووجودها  حياتها  ا�سا�سيات 
االحيان  بع�س  نحتاجها يف  ال  التي  امل��واد  تلك 
وهو  الت�سوق،  يف  االف���راط  ع��ن  تنجم  وال��ت��ي 
من  لكثري  ان  تعلمنا  الن��ن��ا  ب��ال��ن��دم  ي�سعرنا  ال 
من  هنا  �سري  فال  م�ستقبلية  فوائد  احلاجيات 

�سراء بع�س املواد التي ال نحتاجها حاليا.
االفراط  ان  �سنة:   26 ابراهيم  �سبا  قالت  فيما 
تفريغ  يف  رغبة  دوافعه  تكون  قد  الت�سوق  يف 
التي  وال��ع��اط��ف��ي��ة  النف�سية  ال�سحنات  بع�س 
ت�سيب املراأة اكر من الرجال، وفر�سة اللتقاط 
االن��ف��ا���س ب��ع��ي��دا ع��ن امل��ن��زل وال��ع��زل��ة وجماال 
يف  موجود  وهذا  جدد،  �سديقات  على  للتعرف 
ممار�سة  الت�سوق  تعترب  التي  البلدان  من  كثري 
واحد،  اآن  يف  واجتماعية  وجتارية  اقت�سادية 
يف  امل�ستمر  الروتني  لقتل  حماولة  كذلك  وه��و 
م��ك��ان ع���ام ب��ام��ك��ان امل����راأة اال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه يف 
جمالني، والتي تعاين من قلة االماكن التي تلجاأ 

اليها لقتل الروتني وق�ساء اوقات الفراغ.
للت�سوق  وتابعت: هناك جماالت اخرى جديدة 

ا�سبحت املراأة الع�سرية تخو�س غمارها وهي 
للمراأة  جدا  منا�سب  وهو  االلكروين  الت�سوق 
العاملة وربة املنزل على حد �سواء، اذ بامكانها 
االطالع على اآخر م�ستجدات املو�سة عامليا وما 
ما  بعد  فيما  لتقرر  العاملية  اال�سواق  يف  يطرح 
واك�س�سوارات  ومقتنيات  مالب�س  من  ت�سريه 
املراأة  كانت  وان  اال�سواق،  من  وغريها  وحلي 
العراقية متاخرة بع�س ال�سيء عن املراأة العاملية 
الكرونية  م��واق��ع  اىل  ب��ال��دخ��ول  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
املبلغ  وتدفع  �سراءه  تريد  ما  وحت��دد  للت�سوق 
عرب احل�ساب امل�سريف لي�سلها ما قامت ب�سرائه 

اليها اينما كانت.
يف  النف�س  علم  ا�ستاذ  املجيد  عبد  ليث  الدكتور 
جامعة بغداد قال: ان ادمان املراأة على الت�سوق 
حالة  منها  االم���ور  م��ن  جملة  مبعثه  ي��ك��ون  ق��د 
واملراأة  العراقي  املجتمع  عا�سها  التي  احلرمان 
العراقية حتديدا يف فرات احل�سار االقت�سادي 
واحلرمان املعي�سي، الذي ادى اىل حالة مر�سية 
اىل  واحلاجة  والنق�س  باحلرمان  ال�سعور  من 
ا�سباعه ب�ستى الطرق واال�ساليب، والذي غالبا 

ما يكون قد تعمق يف ذاتها و�سلوكها العام.
وا�ساف: ان املتغريات ال�سيا�سية واالقت�سادية 
التي حدثت يف ال�سنوات االخرية افرزت جملة 
الكثري من  من املعطيات منها ارتفاع مدخوالت 
املوظفني  رواتب  وزي��ادة  االجتماعية  ال�سرائح 

واملتقاعدين واعانات التكافل االجتماعي لالرامل 
واملطلقات من �سبكة احلماية االجتماعية، االمر 
املواطن  لدى  ال�سرائية  القوة  كثريا  عزز  الذي 
العراقي يف الفرة االخرية بنحو كبري، وهو ما 
ب�سراء جميع ما حتتاجه من  تقوم  امل��راأة  جعل 
مواد و�سلع من ال�سوق ولت�سل اىل �سراء ما ال 
حتتاجه من تلك املواد لت�سبح حالة من االدمان 
امللب�س  بتغيري  وال�سعور  الوقت،  مبرور  لديها 
او االثاث بني احلني واحلني والذي كانت تعده 
من الكماليات ي�سبح من اال�سا�سيات التي لي�س 
التقليد  عن  ف�سال  عنه،  اال�ستغناء  مبقدورها 
وحماكاة االخرين جتعل املراأة تفرط احيانا يف 

�سراء ما حتاجته وما �سواه.
االآنية  امل��ع��اجل��ات  جملة  م��ن  ان  واأو����س���ح: 
واالآج��ل��ة ل��ه��ذه احل��ال��ة ه��ي االك��ت��ف��اء ب�سراء 
ل���ون واح���د او  م��ودي��ل واح���د او اث��ن��ني او 
االكر  �سراء  ج��دوى  بعدم  واالقتناع  اثنني 
فائدة  ذات  ا�سياء  �سراء  منها، والتوجه نحو 
او  كالكتب  وامل��الب�����س  الكماليات  دون  م��ن 
االقرا�س املدجمة العلمية وغريها، وحماولة 
للمتب�سعني عرب  املحال اجلاذبة  االبتعاد عن 
ال�سديقات  �سحبة  وعدم  التنزيالت  اعالنها 
ممن لهن هو�س وادمان على الت�سوق وغريها 
ادمان  قد حتد من  التي  االخ��رى  من احللول 

الت�سوق وال�سراء.

الشراء والتبضع لدى المرأة
حاجة فعلية للتسوق أم ترف وإسراف؟ 


