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تقارير محلية

بغداد /علي الكاتب
�أكد ع ��دد من اخلرباء واالكادمي�ي�ن االقت�صاديني ان ظاه ��رة الإغراق
ال�سلعي �أ�سهمت كثريا يف تراجع م�ستويات الإنتاج الزراعي املحلي
للمحا�صي ��ل الزراعي ��ة املهم ��ة يف �سل ��ة غ ��ذاء املواط ��ن ومب�ستويات
خطرية،مما تنذر بنتائج كارثية على املدى القريب على غذاء املواطن
وتوف�ي�ره بالكامل من جه ��ة وعلى الإنتاج الزراع ��ي املحلي والقطاع
االقت�صادي من جهة اخرى.
وقال ��ت الدكتورة �سه ��ام كامل اخلبرية االقت�صادي ��ة يف جامعة بغداد
�إن �إنت ��اج حم�ص ��ويل البطاط ��ا والطماطة عان ��ى كثريا م ��ن التذبذب
الوا�ضح خالل الفرتة من  1990وحلد االن ،مما اثر على ح�صة الفرد
من الإنت ��اج املحلي والذي ت�سبب بجعل ح�صة الفرد العراقي �ضعيفة
مقارنة باملنتج املحلي ،كما ان هناك بحوثا �أجريت �أثبتت �إن عمليات
ا�ست�ي�راد املح�صولني قبل �سنة  2003كانت ت�سري ب�شكل منظم ووفق
�ضوابط وقوانني تهدف اىل حماية املنتج املحلي وامل�ستهلك.
و�أ�ضاف ��ت �أم ��ا بعد ذل ��ك فقد �أقحم ��ت الأ�س ��واق العراقي ��ة مبنتجات
زراعي ��ة م�ست ��وردة وب�شكل غ�ي�ر منظم وغ�ي�ر مدرو�س،حي ��ث غالبا
م ��ا تكون تل ��ك ال�سلع رخي�ص ��ة الثمن ب ��ل وارخ�ص من �أ�سع ��ار البلد
امل�ص ��در وبنوعي ��ات رديئة والتي ت ��ورد اىل �أ�سواقنا بكميات كبرية،
مم ��ا ت�سبب يف تراجع �إنتاجنا املحل ��ي ب�سبب ارتفاع تكاليف الإنتاج
وانعدام الدعم احلكومي ،حيث �إن فر�صة املناف�سة احلقيقية لإنتاجنا
املحلي تكاد معدومة �أمام تلك ال�سلع.
و�أ�ش ��ارت �إىل �إن القط ��اع الزراع ��ي يعاين من هذه الظاه ��رة خا�صة
يف جم ��ال زراعة و�إنتاج اخل�ض ��راوات (كالطماطة والبطاطا) والتي
كان ��ت له ��ا تداعي ��ات اقت�صادي ��ة خط�ي�رة والت ��ي ت�سبب ��ت يف توريد
منتج ��ات زراعية من دون �ضوابط وقوان�ي�ن والتي من �ش�أنها حماية
املنت ��ج املحلي وامل�ستهلك ،مم ��ا �أدى �إىل تراجع �إنتاج اخل�ضر،خا�صة
حم�ص ��ويل الطماطة والبطاطا بع ��د �إن كان الإنتاج املحلي منها ي�سد
حوايل  %80من احتياجات امل�ستهلك العراقي.
و�أو�ضح ��ت ان كمية �إنتاج الطماطة يف الع ��راق يف عام  2003بلغت
(� )779أل ��ف طن وهي ال ت�شكل ن�سب ��ة ( )0.7من الإنتاج العاملي،فيما
بلغ ��ت امل�ساح ��ات املزروعة مبح�ص ��ول الطماطة بنح ��و ()218486
دومن يف �سن ��ة  1990و( )218424دومن يف �سن ��ة  ،2009كم ��ا �إن
�أعل ��ى �إنتاج ملح�صول الطماطة خالل الف�ت�رة  ،2009 – 1990حيث
كان الإنت ��اج يف �سنة  1991بنحو ( )437922طن،يف حني كانت يف
�سن ��ة � )1321046( 2001أل ��ف طن،فيما جتلت ظاهرة اال�ستريادات
الع�شوائية لل�سلع الزراعية بعد عام ،2003حيث �شهد ال�سوق العراقي
انفتاحا وا�سعا على ال�سل ��ع امل�ستوردة من جميع ال�سلع ومنها ال�سلع
الزراعية ومن منا�شئ خمتلفة.
و�أك ��دت ان ه ��ذا االنفتاح يعد فو�ض ��ى جتارية وتروي ��ج ل�سلع دخلت
ال�س ��وق العراقي وو�صل ��ت �إىل امل�ستهلك م ��ن دون �ضوابط وقوانني
م ��ن �شانه ��ا حماية املنتج الوطن ��ي وامل�ستهلك على حد �س ��واء� ،أي �إن
تل ��ك اال�ست�ي�رادات الع�شوائية للمنتجات الزراعي ��ة من دون �ضوابط
ومن دون ر�ؤية ودرا�سة واقعية للآثار ال�سلبية التي من �ش�أنها �إحلاق
الأ�ضرار اجل�سيمة بالزراعة العراقية يف الفرتة املقبلة.
وتابع ��ت اخلب�ي�رة االقت�صادي ��ة غالبا ما تك ��ون تلك ال�سل ��ع رخي�صة
الثم ��ن وذات موا�صف ��ات رديئ ��ة ب ��ل ق ��د تك ��ون ال ت�صل ��ح لال�ستهالك
الب�ش ��ري ،اذ يكون الهدف من ا�ستريادها وتوريدها للأ�سواق املحلية
هو حتقي ��ق �أعلى هام�ش ربحي مع جتاهل م�صلحة املنتج وامل�ستهلك
وم�صلح ��ة البل ��د عل ��ى حد �س ��واء ،وما تت�سب ��ب به تل ��ك الظاهرة من
انهي ��ار الزراعة بالكامل واالعتماد على امل�ست ��ورد وبالتايل احتكاره
لل�س ��وق العراقية،حيث �سيكون �سعر االحت ��كار �أعلى بكثري من �سعر
الإغراق ب�شكل عام.
و�أ�ش ��ارت �إىل الو�ضع اخلطري الذي يلحق باالقت�صاد الوطني ب�شكل
خا� ��ص وما ت�سببت ��ه من تدمري للزراع ��ة العراقية ب�شكل ع ��ام والتي
متت ��د �إىل خم�سني قرنا من الزمان ،والتي ات�سمت بتنوع �إنتاجها من
الفاكه ��ة واخل�ضر وجمموعة احلب ��وب ،نتيجة لتن ��وع املناخ،وكذلك
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خبراء اقتصاديون :ظاهرة اإلغراق الس��لعي أس��همت في تراجع
مستويات اإلنتاج
ا�ستيعابها لـ( )%30من الأيدي العاملة وقابليتها على حتقيق االكتفاء
الذاتي من الغذاء حي ��ث ان ن�سبة االكتفاء الذاتي يف عقد ال�سبعينات
يف الق ��رن املا�ض ��ي و�صل ��ت �إىل �أكرث من ( )%75للحب ��وب و�أكرث من
( )%90للفواكه واخل�ضر واللحوم والبي�ض.
فيما قال اخلبري االقت�صادي جان �سرييل ان ا�ستهالك الطماطة بكميات
كبرية ي�أتي حلاج ��ة املطبخ العراقي وا�ستعماالتها املتعددة،حيث ان
الطلب على الطماطة عادة يخ�ضع لعوامل زيادة الدخل وزيادة النمو
ال�س ��كاين ،بالقيا� ��س بني مرون ��ة يف الطلب بالن�سبة لزي ��ادة ال�سكان
الت ��ي تكون �أعلى من ن�سبة زي ��ادة الدخل� ،إما ح�صة الفرد من الإنتاج
املحل ��ي فق ��د تعر�ضت للتذب ��ذب امل�ستم ��ر� ،إال ان �أعل ��ى انخفا�ض يف
ح�ص ��ة الف ��رد كان يف ،2003 ،2001حيث كان ��ت ح�صة الفرد 53.2
كغم والتي انخف�ضت �إىل  29.6كغم يف عام .2003
و�أ�ض ��اف ان ال�سيا�س ��ات ال�سابق ��ة ح ��ددت ا�ست�ي�راد الطماط ��ة بهدف
حماية الإنتاج املحلي من مناف�سة امل�ستورد والتي �ست�ؤدي �إىل هبوط
يف �أ�سعاره ��ا وتدهور �إنتاجيتها ،حيث كان التخطيط مركزيا لإنتاج
وت�سوي ��ق الطماطة وحتديد �أ�سعارها،به ��دف املحافظة على ا�ستقرار
�أ�سعار الإنتاج وعدم تعري�ض املنتجني لتقلبات الأ�سعار والتي ت�سبب
بخ�سائ ��ر كبرية عل ��ى امل�ستهلكني ،وبعد �سن ��ة  2003و�إتباع �سيا�سة
الب ��اب املفتوح لدخ ��ول اغلب ال�سلع ومنها الطماط ��ة التي اثرت �سلبا
عل ��ى املنتج�ي�ن مم ��ا �أدى �إىل تراج ��ع الإنت ��اج املحلي ب�ش ��كل وا�ضح
وملمو� ��س لعدم متكن املنتجني م ��ن مناف�سة امل�ستورد والتي �أدت �إىل
ترك الفالحني ملزارعهم ومهنهم اىل �إعمال �أخرى.
و�أ�ش ��ار �إىل ان حم�ص ��ول البطاط ��ا يع ��د م ��ن اخل�ض ��ار الرئي�سة ذات
الأهمي ��ة االقت�صادية من حيث الإنت ��اج والإنتاجية وتكمن �أهمية هذا
املح�صول كونه غنيا بالطاقة�،إذ يعد الغذاء الرئي�سي لعدد من الدول،
�إ�ضافة �إىل كونه مادة خام للعديد من ال�صناعات الغذائية ،وحم�صول
البطاط ��ا الذي يزرع يف �أكرث من  140دولة من خمتلف �أنحاء العامل،
مب�ساح ��ة مزروع ��ة يف الع ��امل تزيد عل ��ى ( 20مليون هكت ��ار) لي�صل
الإنتاج العاملي �إىل �أكرث من  300مليون طن.
وتاب ��ع �إما يف العراق فقد كانت �أكرب م�ساحة مزروعة يف �سنة 2005
حي ��ث بلغ ��ت ( 203729دومن) وب�إنت ��اج (807586ط ��ن)� ،أم ��ا اق ��ل
م�ساح ��ة فكان ��ت يف عام  1990حي ��ث بلغ ��ت ( 46725دومن) ،ومنت
امل�ساحة ملعدل منو �سنوي �سالب (� )-0.47أما الإنتاج فقد منا مبعدل
من ��و �سن ��وي �سالب (� )-0.087أم ��ا غلة الدومن فق ��د كان معدل النمو
موجب (.)2.28
و�أو�ضح ان البطاطا ت ��زرع يف ماي�سمى بعروتني ،العروة اخلريفية
والت ��ي تب ��د�أ �إنتاجه ��ا م ��ن  12/15ولغاي ��ة  3/15م ��ن كل عام�،أم ��ا
الع ��روة الربيعية فتب ��د�أ �إنتاجها م ��ن  5/15ولغاي ��ة  ،7/15وهنالك
�سيا�سات م�ؤثرة على حم�ص ��ول البطاطا منها �سيا�سة الإنتاج والنقل
واال�ست�ي�راد ،وااله ��م ه ��ي ظاه ��رة �إغ ��راق الأ�س ��واق املحلي ��ة به ��ذا
املح�ص ��ول والتي دخل ��ت احلدود ب�ص ��ورة ع�شوائي ��ة وبكميات غري
حمدودة وب�أ�سعار رخي�صة ومن دون �ضوابط وقوانني حتمي املنتج
املحلي ،وكذلك امل�ستهلك مما ت�سبب يف تراجع الإنتاج املحلي من هذا
املح�صول.
ولف ��ت اىل ان ظاه ��رة الإغ ��راق جت�سدت يف اغلب اخل�ض ��ر والفاكهة
امل ��وردة للعراق،خا�صة ملح�صويل الطماط ��ة والبطاطا،حيث �إن �سعر
بي ��ع املح�صولني امل�ستوردي ��ن يف ال�سوق املحلي اق ��ل من �سعره يف
الدولة امل�صدرة وهذه الظاهرة هي ما ت�سمى بظاهرة الإغراق ،حيث
من املالح ��ظ �إن اال�ستريادات الع�شوائية ملح�صول البطاطا لل�سنوات
ط ��وال الفرتة املا�ضية تكاد ال تذكر ب�سبب �سيطرة الدولة على املنافذ
احلدودي ��ة ومنع دخول املنتجات الزراعي ��ة ومنها حما�صيل اخل�ضر
�إال بخطة مدرو�سة بحيث ال ت�ؤثر على الإنتاج املحلي.
وب�ي�ن ان الوقت احلا�ضر ي�شهد خالف ذلك ومع �سطوة اال�ستريادات
الع�شوائية على الأ�سواق املحلية ب�سبب فتح احلدود على م�صراعيها
�أم ��ام ال�سل ��ع الدخيل ��ة وو�صوله ��ا �إىل امل�ستهل ��ك م ��ن دون �ضواب ��ط
وقوان�ي�ن التي م ��ن �شانه ��ا حماية امل�ستهل ��ك واملنت ��ج الوطني ،حيث
مار�س ��ت هذه ال�سل ��ع دورها يف تراجع م�ستوى النم ��و الزراعي ،كما
�إن من اخطر النتائج التي �سببتها هذه الظاهرة حالة انعدام مناف�سة

حقيقية بني املنتج املحل ��ي وامل�ستورد على اعتبار �أن فر�صة املناف�سة
احلقيقي ��ة لإنتاجنا املحلي معدومة �إمام ال�سلع امل�ستوردة التي تت�سم
برخ� ��ص �سعرها ب�سب ��ب الدعم و�سيا�س ��ة الت�شجيع الت ��ي يحظى بها
املزارع ��ون يف تلك الدول عالوة على ا�ستخدامهم �أحدث التقنيات يف
الزراعة،م ��ا ي� ��ؤدي �إىل انخفا�ض تكاليفها قيا�س ��ا �إىل منتجنا املحلي
مم ��ا يعني �إن حالة االحتكار لل�سوق هي القائمة والتي ت�سبب خروج
منتجاتنا من حلبة املناف�سة.
وق ��ال �إن �إنت ��اج البطاطا والطماطة يعاين م ��ن التذبذب واالنخفا�ض
خ�ل�ال ال�سنوات الت ��ي تلت  ،2003حيث �إن ح�ص ��ة الفرد من الإنتاج
املحلي م ��ن حم�صويل الطماط ��ة والبطاطا �أ�صبح ��ت منخف�ضة جدا،
كم ��ا �إن اال�ستريادات قبل ع ��ام  2003كان ت�سيطر عليها الدولة ووفق
�ضواب ��ط وقوانني حتمي املنتج املحلي وامل�ستهلك على حد �سواء�،أما
بع ��د ع ��ام � 2003شه ��د ال�س ��وق العراقي انفتاح ��ا عل ��ى امل�ستورد من
املنتج ��ات الزراعية ومنها حم�صويل الطماطة والبطاطا ،وهو عبارة
ع ��ن فو�ضى جتارية وترويج لل�سلع امل�ست ��وردة والتي غالبا ما تكون
ذات نوعيات رديئ ��ة ورخي�صة الثمن مما �سبب ذلك مناف�ستها للمنتج
املحلي الذي ت�أثر كثريا بال�سيا�سات الزراعية التي مت تطبيقها والتي
�أثرت �سلبا على الزراعة ب�شكل عام.
و�أ�ش ��ار اىل ان بالرغ ��م من اجتاه العراق نحو اقت�ص ��اد ال�سوق �إال �إن
دور الدول ��ة يجب �أن يكون من خالل �سيا�سة زراعية متطورة و�إتباع
�أنظم ��ة زراعي ��ة حديثة لغر�ض تنمي ��ة القطاع الزراع ��ي ومتكينه من
مناف�س ��ة ال�سلع امل�ست ��وردة والتي ت�شبعت بها الأ�س ��واق املحلية ،مع
�ض ��رورة رفع ن�سب ��ة التخ�صي�صات املالي ��ة موجهة للقط ��اع الزراعي
حيث �إن الن�سبة احلالية تبلغ ( )%12من �إجمايل التخ�صي�صات ،وان
ن�سبة امل�صروف الفعلي منها ال يتجاوز (.)%68
و�أو�ضح ان تنظيم عمليات ا�سترياد الفواكه واخل�ضر مهم و�ضروري
باعتب ��اره خارطة طريق حتدد موا�سم الإنت ��اج للمحا�صيل املهمة من
اخل�ض ��راوات والفاكه ��ة وبالت ��ايل حتدي ��د ال�سلع امل�ست ��وردة بحيث
ت� ��ؤدي �إىل تق ��ارب العر� ��ض والطل ��ب وحت�س�ي�ن الأ�سع ��ار وت�شجيع
الزراع ��ة املحلي،ف�ضال عن تبني التقان ��ات احلديثة يف �إنتاج اخل�ضر
ومنه ��ا �إنت ��اج الطماطة والبطاطا لغر�ض زيادة غل ��ة الدومن وبالتايل
زيادة الإنتاج.
و�أ�ض ��اف ان ال�سيا�س ��ات الزراعي ��ة اخلاطئ ��ة وتزامنه ��ا م ��ع ال�سماح
لدخ ��ول امل�ست ��ورد �إىل ال�س ��وق العراقي �ألق ��ت بظاللها عل ��ى تراجع
الإنت ��اج الزراعي وهجرة الفالح�ي�ن لأرا�ضيهم لت�ت�رك تلك الأرا�ضي
ب ��درا والزح ��ف نح ��و امل ��دن لي�صب ��ح الف�ل�اح م�ستهل ��كا بع ��د �إن كان
منتجا،ف�ض�ل�ا ع ��ن ان �إنتاج الطماط ��ة والبطاطا كان ��ت تنمو مبعدل
منو �سنوي غري منا�سب.
و�أك ��د انه ونتيجة لقل ��ة الإنتاج املحلي يف الف�ت�رة احلالية �أ�سهم يف
رف ��ع قيم ��ة اال�ست�ي�رادات الع�شوائية،لي�أت ��ي حم�ص ��ول الطماطة يف
املرتب ��ة الأوىل من حي ��ث امل�ساحات املزروعة ب�ي�ن اخل�ضار الطازجة
يف معظ ��م بل ��دان العامل ،فهي تنت�ش ��ر ب�شكل وا�س ��ع يف �آ�سيا و�أوربا
و�شم ��ال وجنوب �أمري ��كا و�شمال �أفريقي ��ا ،وكذلك �أ�صبح ��ت من �أهم
املحا�صي ��ل الغذائية الرئي�سية يف الع ��امل خالل اقل من خم�سني عاما،
حي ��ث ازداد الطلب على الطماط ��ة يف ال�سنوات الأخرية يف الأ�سواق
العاملي ��ة ،وكانت ال ��دول الرئي�سة امل�ستوردة للطماط ��ة هي الواليات
املتح ��دة بن�سب ��ة( )%26.5و�أملاني ��ا ( )%19.3وبريطاني ��ا ()%12.4
وفرن�سا ()%8.7
وه ��ي ت�ش ��كل ن�سب ��ة( )%66.9م ��ن �إجم ��ايل م�ست ��وردات الع ��امل من
الطماطة.
وق ��ال ام ��ا ال ��دول امل�ص ��درة للطماط ��ة وعل ��ى وف ��ق االح�صائي ��ات
العاملي ��ة املعتم ��دة فه ��ي هولن ��دا ( )%23.9و�أ�سباني ��ا ()%20.5
واملك�سي ��ك( )%20.5وبلجيكا ( )%6.5وكن ��دا ( )%5.5وت�شكل ن�سبة
 %77م ��ن �إجمايل �صادرات العامل،فيما تع ��د ال�صني يف مقدمة الدول
املنتج ��ة للطماط ��ة يف العامل اذ تنتج ح ��وايل ( )%25.3م ��ن �إجمايل
الإنت ��اج العامل ��ي ،ولكنها ت�صدر فقط م ��ا يع ��ادل ( )%1.3من �إجمايل
�صادرات الع ��امل ،ويليها �أمريكا والتي ي�صل �إنتاجها �إىل ( )%9.1من
الإنتاج العاملي.

تقارير محلية 3

تقري��ر :ض��رورة تطوير سياس��ات حضرية جديدة لتحس��ين
الظروف المعيشية لسكان بغـــداد

بغداد  /متابعة المدى االقتصادي
دعا تقرير صادر عن األمم المتحدة
الحكومة العمل في إطار من التعاون مع
كل من المنظمات غير الحكومية العراقية،
ومؤسسات المجتمع المدني ،واألمم المتحدة
والشركاء الدوليين من أجل تطوير سياسات
حضرية جديدة لتحسين الظروف المعيشية
اليومية في بغداد.
وذكرت مصادر إعالمية مطلعة ان
التقرير أعد بتعاون مشترك ما بين منظمة
الهجرة الدولية ،وبرنامج الهابيتات ،وبعثة
األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)،
مشيرة الى انه يسلط الضوء على مظاهر
النزوح والتقسيم التي شهدتها المدينة جراء
الصراع ،إلى جانب تسليط الضوء على صعوبة
الحصول على الخدمات األساسية بين األفراد
النازحين داخليًا ،والمجتمعات المضيفة،
واألفراد العائدين من النزوح.

وقال ��ت امل�ص ��ادر ذاته ��ا ان التقري ��ر �أطل ��ق خ�ل�ال
الزيارة التي قام بها املدير التنفيذي لربنامج الأمم
املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية (الهابيتات) ،خوان
كلو� ��س� ،إىل العراق ،مبرافقة نائب املمثل اخلا�ص
للأم�ي�ن العام يف العراق ،كري�ستني مكناب ،وخالل
زيارت ��ه الأوىل لبعثة ميدانية ،عق ��د كلو�س العديد
م ��ن االجتماعات مع كل من رئي� ��س الوزراء نوري
املالكي ،ووزي ��ر الإعمار والإ�سكان ،حممد �صاحب
الدراج ��ي ،ووزي ��ر التخطي ��ط ،عل ��ي يو�س ��ف عبد
النبي �شاكر.
و�أ�ضاف ��ت امل�صادر ان احلكومة العراقية وبرنامج
الأمم املتحدة للم�ستوطن ��ات الب�شرية (الهابيتات)
رفع ��ت مذك ��رة تفاه ��م للتع ��اون يف تنفي ��ذ �سيا�سة
الإ�س ��كان الوطني ��ة يف الع ��راق ،وبخا�ص ��ة يف م ��ا
يتعلق بتنفي ��ذ اجلوانب اخلا�ص ��ة واملوجهة لدعم
ال�شرائ ��ح الفقرية �ضمن هذه ال�سيا�سة ،مبا يف ذلك
ترقي ��ة الأحي ��اء الفق�ي�رة ،وتنفيذ برام ��ج الإ�سكان
اخلا�ص ��ة بكل م ��ن ال�شرائ ��ح الفق�ي�رة وال�ضعيفة،
وحت�س�ي�ن �سب ��ل احل�ص ��ول عل ��ى التموي ��ل الالزم
للأرا�ض ��ي وامل�ساك ��ن ،و�س ��ن القواع ��د واملعاي�ي�ر
املنقح ��ة واخلا�ص ��ة بعملي ��ات �إن�ش ��اء امل�ساكن من
�أج ��ل عك�س امل�ستويات الراهن ��ة للقدرة على حتمل

التكالي ��ف ،وق ��د مت توقي ��ع مذك ��رة التفاه ��م ي ��وم
الثالث ��اء املا�ضي بح�ض ��ور رئي�س ال ��وزراء نوري
املالكي.
و �أ�شار املدير التنفيذي لربنامج الهابيتات ،خوان
كلو� ��س� ،إىل وج ��ود  70يف املائ ��ة م ��ن العراقي�ي�ن
ممن يعي�شون يف امل ��دن ،كما �أن هذا العدد �آخذ يف
التزايد وبخا�صة خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية
نتيج ��ة هج ��رة �أعداد كب�ي�رة من الأف ��راد النازحني
داخلي� � ًا �إىل امل ��دن مثل مدينة بغ ��داد� .إال �أن اعتماد
خطط ح�ضرية جديدة ميكن �أن ميثل ح ًال م�ستقبلي ًا
لتح�س�ي�ن ظ ��روف احلي ��اة اليومي ��ة للمواطن�ي�ن
العراقيني ،حيث �أن املدن التي تت�سم ب�آليات �سليمة
يف جم ��االت التخطيط والإدارة متثل مراكز للنمو
االقت�صادي وخلق فر�ص العمل.
ويف �سي ��اق احلدي ��ث عن التحدي ��ات التي تواجه
مدين ��ة بغداد� ،أ�شارت نائ ��ب املمثل اخلا�ص للأمني
الع ��ام يف الع ��راق ،كري�ست�ي�ن مكن ��اب بالقول:اىل
�إن الو�ض ��ع ال�سكن ��ي الراه ��ن يف مدين ��ة بغ ��داد ال
يعك�س فق ��ط الآالم املتزايدة للم ��دن على امل�ستوى
العامل ��ي ،بل �أنه يعك�س �أي�ض ًا الأ�شكال الأخرى غري
االعتيادية لل�ضغوط التي �شهدتها املدن يف خمتلف
�أنح ��اء الع ��راق والناجم ��ة ع ��ن �سن ��وات ال�صراع،

والعقوب ��ات وعمليات النزوح .كما بات ذلك ي�شكل
يف الوق ��ت الراه ��ن �أح ��د �أب ��رز التحدي ��ات الت ��ي
تواجهها احلكومة العراقية و�أكرثها �إحلاح ًا.
�إ�ضاف ��ة لذل ��ك ،فق ��د �شه ��دت مدين ��ة بغ ��داد �أ�ش ��د
ت�أث�ي�رات العن ��ف وال�ص ��راع الداخل ��ي ،مم ��ا جنم
عنه خ�سائ ��ر ب�شرية تقدر بع�ش ��رات الآالف ،ف� ً
ضال
عن نزوح �أكرث من ع�ش ��ر �سكان املدنية والتي تبلغ
كثافته ��ا ال�سكاني ��ة نح ��و ال�سبع ��ة مالي�ي�ن ن�سمة.
م ��ن جهة �أخ ��رى ،فهنالك العديد م ��ن �أولئك الأفراد
النازح�ي�ن يف مدين ��ة بغ ��داد ومناط ��ق �أخ ��رى من
العراق ممن يعي�ش ��ون يف ظل ظروف غري مقبولة
ويف ظ ��ل حمدودية فر�ص احل�صول على اخلدمات
الأ�سا�سية �أو م�صادر الدخل.
و ت�شري التقدي ��رات �إىل وجود نحو � 48ألف �أ�سرة
والت ��ي تقط ��ن يف املخيمات التي بل ��غ عددها 136
خميم� � ًا واملنت�ش ��رة يف جمي ��ع �أنح ��اء املدينة .من
جانبه ،فقد �أ�شار ال�سيد مايك بيلينجر رئي�س بعثة
الع ��راق يف املنظم ��ة الدولي ��ة للهجرة بالق ��ول� :إن
الأ�س ��ر النازحة والعائدة يف بغ ��داد ال تزال تعاين
من �صعوب ��ات عديدة ف� ً
ضال ع ��ن الغمو�ض الذي ال
ي ��زال يكتن ��ف م�ستقبله ��ا ،ولذلك ،فم ��ن ال�ضروري
�أن نعم ��ل جنب� � ًا �إىل جنب م ��ع احلكوم ��ة العراقية

لإيجاد حل ��ول دائمة لهذه ال�شرائ ��ح ال�سكانية
ال�ضعيفة.
و�أدت مظاهر ال�ص ��راع والعقوبات املفرو�ضة
لف�ت�رة تع ��ود �إىل ثالث�ي�ن عام� � ًا م�ض ��ت �إىل
احليلول ��ة دون التمك ��ن م ��ن احل�ص ��ول عل ��ى
اخلدم ��ات الأ�سا�سية� ،أما العج ��ز ال�سكني فقد
�أدى �إىل ن�ش ��وء مظاهر االكتظ ��اظ ،ف� ً
ضال عن
عدم توفر �إم ��دادات مياه ال�شرب �سوى لن�سبة
تقل عن الربع من �إجم ��ايل الأ�سر .عالوة على
ذلك ،فقد ت�أثرت الظروف املعي�شية لتلك الأ�سر
�أي�ض� � ًا باالنقط ��اع للتيار الكهربائ ��ي ولفرتات
طويل ��ة� .أما فيما يتجاوز ه ��ذا النطاق ،فقد مت
�إغالق �أبرز املراف ��ق الرتفيهية �أو حظرها منذ
عام  ،2003حيث حتولت امل�ساحات املفتوحة
والت ��ي اعتادت الأ�سر عل ��ى ا�ستخدامها �سابق ًا
�إىل مكب ��ات للمخلف ��ات �أو مل�ستنقع ��ات ملي ��اه
ال�صرف ال�صحي واملياه الراكدة.
عل ��ى �صعيد �آخر ،فق ��د �شهدت كل م ��ن �شرائح
ال�شب ��اب والأطف ��ال يف بغداد معان ��اة حقيقية
ج ��راء مظاه ��ر ال�ص ��راع و�ضع ��ف النظ ��ام
االقت�ص ��ادي ،حي ��ث تعر� ��ض نح ��و  % 13م ��ن
ال�شب ��اب �إىل �ش ��كل من �أ�ش ��كال التحر� ��ش� ،أو
التهديد �أو التهج�ي�ر ،ف� ً
ضال عن تف�شي البطالة
ما بني ال�شباب والتي ت�صل ن�سبتها �إىل الربع.
�أما فيما يتعلق بال�ضغوط االقت�صادية النا�شئة
بني الأ�س ��ر ،ف�إنها ت�شري �إىل ا�ضطرار نحو 11
 %من الأطفال التوجه �إىل العمل.
بيد �أنه وب�صرف النظر عن التحديات النا�شئة،
�إال �أن ��ه قد لوحظ حت�سن يف الظروف ب�صورة
عام ��ة من ��ذ ذروة �أعم ��ال العن ��ف يف الفرتة ما
بني الأعوام  ،2007 – 2006حيث انخف�ضت
مع ��دالت اخل�سائ ��ر الب�شري ��ة الناجم ��ة ع ��ن
ال�ص ��راع� ،إىل جان ��ب عودة نحو ثل ��ث الأفراد
النازحني �إىل ديارهم .كما �أن حت�سن الظروف
الأمنية قد �ساهم يف تعزيز قدر �أكرب من حرية
التنقل والرتفيه يف احلياة اليومية للأفراد.
و وا�ص ��ل كلو� ��س زيارته بعقد اجتم ��اع مع وزراء
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ،وال ��ذي �ض ��م ك ًال من ف�ل�اح بكر،
وعلي ال�سندي،ونوزاد هادي.
ويعمل برنامج الهابيت ��ات �ضمن �إطار من التعاون
مع نظائ ��ره يف احلكومة العراقية من �أجل تطوير
عملي ��ات التخطي ��ط احل�ضري ،ومعاجل ��ة الق�ضايا
املرتبط ��ة ب�إم ��دادات املي ��اه وخدم ��ات ال�ص ��رف
ال�صح ��ي ،والإ�س ��كان والأرا�ض ��ي يف املدين ��ة ،مع
الرتكي ��ز ب�ص ��ورة خا�ص ��ة عل ��ى �إيج ��اد احلل ��ول
الطويلة الأجل لتح�سني الظروف املعي�شية للأفراد
النازحني داخلي ًا وللفقراء يف املناطق احل�ضرية.
كم ��ا توا�ص ��ل منظم ��ة الهج ��رة الدولي ��ة م�ساعيها
الرامية لدعم وم�ساع ��دة الأ�سر ال�ضعيفة من خالل
عودتهم و�إعادة دجمهم ،وحت�سني �سبلهم املعي�شية،
�إىل جانب بن ��اء قدرة ال�سلطات املحلية والوطنية.
كم ��ا تعم ��ل وكاالت �أخ ��رى تابع ��ة ل�ل��أمم املتح ��دة
بالتع ��اون مع بعثة الأمم املتح ��دة مل�ساعدة العراق
(يونامي) من اجل دعم احلكومة يف �إيجاد احللول
الالزمة لتلك التحديات وغريها من التحديات التي
تواج ��ه عملي ��ات التخطي ��ط احل�ض ��ري يف جمي ��ع
�أنحاء البالد.
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األسواق المركزية وآفاق االستثمار

القطاع الزراعي والتوجهات التنموية في العراق
ميعاد الطائي

ثامر الهيمص
�آخر دكاكني الدولة يف مفرتق الطرق الآن  ،رغم
�أنها وريثة ما �سمي �آن��ذاك ( اورزدي باك ) قبل
�سنة  1964عام ت�أميم امل�صالح اخلا�صة لغر�ض
االن�سجام مع التجربة امل�صرية التي كان يقابلها
يف م�صر م�ؤ�س�سة ( عمر �أفندي ) .
وهكذا جرت الأمور يف ظل اال�شرتاكية واحلرب
واحل���ص��ار ك��أي��ة م�ؤ�س�سة حكومية ا�ستريادية
و�صوال" اىل ��س�ن��ة  2003ح�ي��ث ت�ع��ر��ض��ت ما
تعر�ض له جميع دوائر و�شركات التمويل الذاتي
من �شحة يف املوارد وتوقف اال�سترياد مع ت�ضخم
اجلهاز الإداري والبطالة املقنعة بحيث ت�صل حلد
ثالثة �أ�ضعاف قيا�سا" اىل ما قبل �سنة  2003مع
نف�س الزيادة طرديا" يف الرواتب مما ترتب عليها
�أن �أ�صبحت عبئا" ماليا"  ،ما دعا وزارة التجارة
لعقد م�ؤمتر يف  2011 \6\1لغر�ض عر�ضها
لال�ستثمار لتوفري عوامل اجل��دوى االقت�صادية
ومعاجلة م�شكلة الكادر املت�ضخم مع عدم ان�سجام
ه ��ذا ال�ن�م��ط م��ن ال�ع�م��ل احل �ك��وم��ي يف اقت�صاد
ال�سوق الذي يحتل ال�ساحة الفكرية والتخطيطية
يف عراق امل�ستقبل القريب .
ف�أمام هذه الإ�شكاليات الثالثة ( الكادر  ،املوقف
التخطيطي للدولة  ،اال�ستثمار ) املرتابطة مع
بع�ضها .
�أذن البد من ا�ستعرا�ض اخليارات املتاحة �أمام
جتربة ناجحة ب�أقل اخل�سائر خ�صو�صا" الب�شرية
و�إ�شكاليات التعاطي معها .
فبالن�سبة للكادر الذي يبلغ حوايل خم�سة �آالف
منت�سب برواتب �شهرية تتجاوز الثالثة مليارات
ناهيك عن امل�صارف الإدارية .
هل هذا الكادر م�ؤهل �أن يعمل يف ظل اال�ستثمار
اخلا�ص وامل�ستثمر اخلا�ص م�ستعد ملواجهة هذا
التحدي وهو يريد على الأقل عمل ( � 12ساعة )

يوميا" وعمل جاد منتج يلم�سه يوميا ؟.
وهل الكادر م�ؤهل فنيا و�إداري��ا للعمل من حيث
خ�برات��ه الت�سويقية التلقائية وح�سب نظرية
التجربة واخلط�أ التي تعلمها يف القطاع العام
وك��ان جناحه �أو ف�شله حت�صيل حا�صل نتيجة
احتكار الدولة ؟
وه��ل وزارة التجارة م�ستعدة لدفع روات��ب لهم
واىل متى �،أم حتويل مبالغ امل�ستثمرين امل�ستوفاة
اىل رواتب و�أجور وكلف �إدارية ؟
م��ن خ�ل�ال ا�ستثمار ه��ذا امل�ب�ل��غ ك��ودي�ع��ة ثابتة
يف �أح��د امل���ص��ارف وه��ل تكفي امل�ب��ال��غ ؟ �أم �أن
هذه املبالغ ميكن اال�ستفادة منها بامل�شاركة يف
م�شاريع حكومية �صناعية او زراعية ال يعوزها
غري ال�سيولة النقدية ؟
حل�ي�ن ت �� �ص��ري��ف ال� �ك ��ادر احل� ��ايل ب�ي�ن التقاعد
والت�شغيل ب�ن�ظ��ام ج��دي��د ( ال�ع�م��ل يف القطاع
امل�ستثمر ) وب�شروط ونظامه �إذا كان راغبا" ؟
�أم ت��وزي��ع مبالغ للراغبني بالتقاعد ب�سن مبكر
لقاء مكاف�أة �آخر اخلدمة جمزية من ع�شرين اىل
خم�سني راتبا حاليا  ،وه��ذا يحتاج اىل قانون
ي�شرع لي�شمل كل م�شاريع التمويل الذاتي حلل
م�شكلة الرتهل .
هذه اخليارات واملقرتحات مطروحة من ناحية
الكادر و�أهمية ح�سم �أمره واال �سنواجه جمابهة
معهم قد ت�ؤدي اىل ف�شل التجربة .
�أما الهم الثاين وهو امل�ستثمر ال�شك �أن امل�ستثمر
� �س��وف ي �ك��ون �أم���ام ت �� �س��ا�ؤالت ه��ل ه��و ي�شرتي
ال���س��وق �أم ي ��ؤج��ره ،وك��م ف�ترة الإي��ج��ار ،وهل
ح�سب قانون �إيجار و�شراء �أموال الدولة ؟  ،فمن
املعروف �أن اال�سواق احلالية �سواء يف بغداد �أو
املحافظات غري جاهزة متاما" للعمل على طريقة
القطاع اخلا�ص �سواء من حيث التقطيع الداخلي
و�أ� �س��ال �ي��ب ال�ع��ر���ض وه��ل ه �ن��اك ��س��اح��ة وقوف
�سيارات م�ؤهلة .

ولذلك يكون الإيجار لع�شرين �أو خم�سني عاما"
تدفع �سنويا" لتغطية روات��ب العاملني احلالني
ويكون �سقف الإي�ج��ار يحدده روات��ب العاملني
مق�سوما" على عدد الأ�سواق ح�سب م�ساحتها مع
احت�ساب االن��دث��ار  ،وال يقل االيجار امل�ستوفى
عن هذه الكلفة حلني تقاعد اخر منت�سب ويحدد
�سقف زمني ال يتجاوز اخلم�سة ع�شر عاما (عام
ا�ستحقاق ال�ت�ق��اع��د )  ،وه ��ذا ي�ح�ت��اج ملراجعة
ودرا�سة ويكون �أف�ضل من �سيا�سة امل��زادات بل
يحدد ال�سقف للحد الأدن��ى على هذا الأ�سا�س مع
االندثار ال�سنوي .
رب �سائل ي���س��أل ( �أن �ن��ا نبيع �أم� ��وال ال��دول��ة )
بطريقة معقدة  ،نعم �أن هذه الأموال غري املنقولة
خ�صو�صا" يجب �أن تكون مفتوحة لال�ستثمار
وت �ع��وم يف ال���س��وق ال��وط�ن��ي � �س��واء ك��ان��ت هذه
الأم ��وال مملوكة للدولة �أو الأج �ه��زة والهيئات
والدواوين �شبه الر�سمية بعد االنتهاء من تبديل
قانون �إيجار وبيع �أموال الدولة الذي غذته العقود
الأربعة املا�ضية ب�أنواع ال�ضوابط والتعليمات من
خالل ر�أ�سمالية الدولة للفرتة املذكورة .
�أم��ام امل�ستثمر عراقيا" �أو �أجنبيا" يجب �أن ال
يقع حتت �أي �ضغط �أو �شروط او غمو�ض يف
ن�صو�ص العقود وله احلق يف طلب �ضمانات حتى
مبالغ بها نظرا" للأو�ضاع احلالية اله�شة �أمنيا"
�أو �سيا�سيا".
علما" بان هذه الأ�سواق املركزية عندما ت�صبح
�شاهدا" ح�ضاريا" ف�أنها لي�ست كذلك فقط بل
انها حت��رك ال�سوق �إذ جت��ري عمليات الت�سوق
بان�سيابية عالية وت��رف��ع ا�ستهالكية املواطن
ب�شراء �أح�سن و�أج ��ود الب�ضائع بكل �شفافية
وتدور كافة الدكاكني املحلية يف فلكها مثال" يف
جتارة اللحوم املحلية �أو الدولية �سيجد املواطن
اللحم مربدا" ب�شكل �صحن يف ال�سوق �أو املول
�أف�ضل من �صاحب الدكان يف املنطقة وهكذا البيع

وكذلك باقي ال�سلع �سريعة التلف من يدفعه
ملواكبة �سيا�سة ال�سوق فنيا" .
كما �أن هذه الأ�سواق �سوف تكون عامل ا�ستقرار
يف الأ�سعار اذ لي�س �سهال" �أن تت�أثر يوميا" �أو
�أ�سبوعيا" ب�ضغط العر�ض �أو الطلب مما يفطر
بائع املفرد مل�سايرتها .
ونتيجة ا�ستقرار هذه الأ�سعار لل�سلع قد يدفع
الدولة لت�ستفيد من هذا اال�ستقرار حلل م�شكلة
التموينية ع�ن��دم��ا ت ��وزع ك��وب��ون��ات لل�شرائح
ال�ف�ق�يرة ال��ذي��ن ه��م ال �ه��دف احلقيقي للبطاقة
التموينية موفرة الكثري من قيامها ل�صالح هذه
ال�شريحة وتطوير متوينهم ،
وال يفوتنا �أن ن�ؤكد �أن �أ�سعار ال�سوق املركزي
للم�ستثمرين �ستكون واح��دة يف الفاو و زاخو
و يف العا�صمة واملحافظات و يف الأق�ضية �إذا
رغبت يف تو�سيع عملها �أو �شبكة وكالئها .
فهم �أي امل�ستثمرين �أما متناف�سون �أو موحدون
لكي �أن تكون لهم �سيا�سة �سعرية واحدة ثابتة .
وهذه ال�سيا�سة ال�سعرية التناف�سية من خاللها
ت��روج الب�ضاعة �أو الإن �ت��اج املحلي كلما كان
متقاربا" مع امل�ستورد ال��ذي تتحكم به الدولة
من حيث الكمارك ونرى تعاقدات للأ�سواق مع
اجلمعيات الإنتاجية وامل�صنع العراقي والزراعة
العراقية وحمطة الأب�ق��ار وغريها من الن�شاط
ويح�صل تكامل نحلم به غري متكئ على عجلة
اخلارج فقط مما يوفر �أمنا" غذائيا" .
ل��ذل��ك ف� ��أن خ��دم��ة امل�ستثمر ب�ك��ل ال��و��س��ائ��ل يف
احل���ص��ول على �إي �ج��ار ط��وي��ل مطمئن وب��دون
مزايدة وب�شروط معرقلة باتت �أمرا" �أ�سا�سيا"
لالقت�صاد العراقي الذي �أق�صى ما نتمناه له �أن
يقوده �أبنا�ؤه من الداخل مب�صانعهم ومزارعهم
وجتارتهم .
ول�ي���س��وا جم ��رد وك�ل�اء ا� �س �ت�يراد يف عوا�صم
اجلوار .

عانى القطاع الزراعي يف العراق ترديا كبريا على مدى ال�سنوات
املا�ضية وال�ت��ي تزامنت م��ع مرحلة التغيري يف ال�ع��راق حيث
مت غياب هذا القطاع املهم عن التوجهات التنموية العامة ومت
تقلي�ص �أهميته الن�سبية يف الهيكل االقت�صادي العراقي الأمر
الذي ادى اىل تعميق العجز الغذائي واالعتماد على اال�سترياد
اخلارجي وذلك لعدم حتقيق االكتفاء الذاتي للمواطن العراقي .
وهكذا وجدنا �أنف�سنا �أمام �أزمة حقيقية متثلت بق�صور الإنتاج
الزراعي املحلي عن �سد احتياجات املواطن الغذائية لي�شكل ذلك
تهديدا كبريا لالمن الغذائي �إ�ضافة اىل �إن تراجع الإنتاج يف
القطاع الزراعي �سي�ؤدي بالتايل اىل �إعاقة امل�سرية التنموية
لقطاعات كثرية لها عالقة مبا�شرة بهذا القطاع املهم .
والنتيجة الطبيعية ملا تقدم �سيتمثل يف زيادة �أعباء مالية كبرية
على املوازنة العامة للدولة العراقية وا�ستنزاف جزء كبري من
الأم��وال ل�سد النق�ص احلا�صل يف الأ��س��واق العراقية وزيادة
الطلب على املحا�صيل امل�ستوردة لغياب املحا�صيل املحلية
واختفائها من الأ�سواق .
وتكاد الأ�سباب التي �أدت اىل تراجع الإنتاج تكون معروفة للجميع
ون�ستطيع تلخي�صها بعدة نقاط �أهمها �شحة املياه وقلة منا�سيبها
يف نهري دجلة والفرات وما يتعلق بهذه امل�شكلة من تداعيات
ومنها زيادة ملوحة الأر�ض والت�صحر والهجرة من القرية اىل
املدينة  .ومن الأ�سباب الأخرى التي �أدت اىل هذا الرتاجع �سيا�سة
االنفتاح يف اال�سترياد التي تزامنت مع بداية مرحلة التغيري
والتي �أدت اىل �إغ��راق ال�سوق باملحا�صيل امل�ستوردة والتي
اثرت �سلبا على املنتج املحلي وغياب التخطيط والإ�سرتاتيجيات
احلقيقية مل�ستقبل ه��ذا القطاع احليوي بالإ�ضافة اىل م�شاكل
موروثة عرب العقود املا�ضية تتمثل باحلروب والنزاعات التي
�أدت اىل ترك م�ساحات وا�سعة من الأر�ض لأ�سباب كثرية ال جمال

لذكرها هنا .
ومن اجل ان ن�ضع احللول لهذه امل�شاكل وم�شاكل اخ��رى نرى
� �ض��رورة جت ��اوز ال�ت�ج��اذب��ات ال�سيا�سية وال�سعي اىل و�ضع
الت�شريعات والتعديالت املنا�سبة لقانون اال�ستثمار وتقدمي
الت�سهيالت احلقيقية من قبل احلكومات املحلية وفتح الباب امام
اال�ستثمار الأجنبي يف اجلانب الزراعي وعدم االقت�صار بجلب
اال�ستثمارات يف اجلانب ال�صناعي فقط  .والبد �أي�ضا من و�ضع
�سرتاتيجية وخطة اقت�صادية ور�صد املبالغ الكافية ال�ست�صالح

الأرا�ضي و�إقامة امل�شاريع الزراعية الكبرية والتي حتتاج اىل
�إعادة البنى التحتية الزراعية من خالل ا�ستخدام و�سائل املكننة
احلديثة وا�ستخدام طرق الري اجلديدة والعلمية والتي ت�ضمن
ا�ستخداما مثاليا وتر�شيدا للمياه مع �ضرورة عقد االتفاقيات مع
الدول املت�شاطئة مع العراق ل�ضمان ن�سب كافية من مياه دجلة
والفرات .
والب��د م��ن الإ� �ش��ارة هنا اىل ان ال�ف�لاح بحاجة ما�سة لقرو�ض
كبرية يح�صل عليها من خالل زيادة ر�أ�س مال امل�صارف الزراعية
التي متنح القرو�ض بدون فائدة ح�سب املبادرة الزراعية التي
�أطلقتها احلكومة وهي خطوة مهمة يف االجتاه ال�صحيح وذلك
حلاجة الفالح لهكذا قرو�ض من اجل �إعادة البنى التحتية و�إقامة
امل�شاريع الزراعية بكل �أنواعها الزراعي او احليواين والتي
�ستكلف مبالغ كبرية لن يتمكن الفالح من التكفل بها لوحده بدون
م�ساعدة القرو�ض املقدمة من الدولة واالم�ت�ي��ازات ال�ضريبية
واملالية التي يجب ان تقدم له ..
وجتدر الإ�شارة اىل ان املبادرة الزراعية �شملت تقدمي �إعانات
عينية للفالح من اجل املحافظة على �سعر املنتج وتتمثل هذه
الإع��ان��ات بتقدمي الأ�سمدة وال�ب��ذور وت��أج�ير املكائن الزراعية
ب�أ�سعار مدعومة �إ�ضافة اىل تقدمي الإر�شاد الزراعي من خالل
�إقامة الدورات والندوات التثقيفية للمزارعني من قبل مهند�سني
زراعيني وخرباء فنيني .
خال�صة القول اننا �إذا ما قمنا بجميع هذه الإجراءات �سنتمكن
من حتقيق االكتفاء الذاتي ومعاجلة اخللل الكبري بني ن�سبة ما
ن�ستورده من حما�صيل زراعية مع ن�سبة ما ن�صدره �سيما وان
العراق بلد زراعي وميتلك مقومات الزراعة التي جتعل املوارد
االقت�صادية الزراعية ومعطياتها الإنتاجية حتتل مكانة مهمة
ودورا مميزا يف عملية التنمية يف البلد وميكننا من حتقيق �سلة
الغذاء للمواطن العراقي وب�أ�سعار منا�سبة ف�ضال عن ما �سيتم
ت�صديره من املحا�صيل الأخرى .

الموارد البشرية وخطط التنمية في العراق
إيمان محسن جاسم
ما زلنا نعاين من �سوء التخطيط �أو �أحيانا كثرية
الع�شوائية يف ه��ذا اجل��ان��ب ال��ذي يتطلب دقة
كبرية جد ًا من �أجل �أن تتحقق الأهداف املتوخاة ،
و�أهم جماالت التخطيط اليوم تتمثل يف املوازنة
ال �ت��ي ي�ج��ب �أن تعك�س احل��اج��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة وفق
ر�ؤي��ة منهجية متكاملة  ،لكن ما جن��ده حتى يف
املوازنة القادمة لعام  2012والتي ب��د�أت بع�ض
الت�صريحات ت�صدر ب�ش�أنها ما زالت ترتكز على
ما �سارت عليه املوازنات ال�سابقة يف ال�سنوات
املا�ضية ع�بر اع�ت�م��اد كلي على واردات النفط
وحتديد �سعر الربميل الذي ت�شري تقارير وزارة
املالية العراقية �إىل اعتماد �سعر  $85وبواقع
�إن�ت��اج مليونني ون�صف املليون برميل يوميا ،
ورغم �إن هذا ال�سعر يبتعد كثريا عن الواقع وال
ميثل �سوى توقعات غري مدرو�سة خا�صة و�إن
�أ�سعار النفط قابلة للزيادة بن�سبة كبرية جدا
لأ��س�ب��اب ع��دي��دة �أهمها �سعي الكثري م��ن الدول
امل�ستهلكة للتخلي ع��ن حمطاتها ال�ن��ووي��ة بعد
زلزال اليابان وتداعياته النووية وهذا ما جتلى
يف �إعالن �أملانيا مثال التي وافقت حكومتها على
خطة لإغالق كل حمطات الطاقة النووية يف البالد
مع حلول عام .2022
وبالنظر خلارطة املحطات النووية يف �أوربا

ف�إنها ت�ضم  14حمطة نووية ت�شمل  143مفاعال،
وفقا للأرقام الر�سمية للمفو�ضية الأوربية ،ومتلك
فرن�سا �أكرب عدد من املفاعالت ( 58مفاعال) وتليها
بريطانيا ( 19مفاعال) و�أمل��ان�ي��ا ( 17مفاعال).
وتعتمد ال��دول الأورب �ي��ة على توليد الطاقة من
هذه املحطات واملفاعالت ت�صل �أحيان ًا �إىل ن�سبة
 %55يف بلجيكا و %80يف فرن�سا و�أقل من %50
يف �أملانيا .
وبالتايل ف�إننا يجب �أن ن�ضع هذه العوامل �أمامنا
ون�ح��ن ن�ضع خطط م��وازن��ات�ن��ا ال�سنوية وفق
امل�ت�غ�يرات ال��دول�ي��ة يف جم��االت الطاقة وخطط
الدول بهذا ال�ش�أن .
وبالعودة مل�سارات التخطيط يف العراق جند ب�أن
نقاط كثرية غائبة �أهمها تتمثل يف غياب التخطيط
ع��ن امل��وازن��ة وامل�ضي ق��دم� ًا يف م�شاريع �آن�ي��ة ال
حتمل جدوى اقت�صادية �أو ت�ؤ�س�س لبنى حتتية
من �ش�أنها �أن تربز ب�شكل وا�ضح  .ي�ضاف �إىل ذلك
كله عدم وجود برجمة تكاملية ما بني القطاعات
اخلدمية وعلى �سبيل املثال ال احل�صر يتم �أك�ساء
ال�شوارع وتبليطها وبعد ف�ترة تبد�أ احلفريات
ملد �أنابيب املاء �أو كيبالت الهاتف او املجاري �أو
غريها مما يت�سبب بهدر كبري للموارد املالية .
اجلانب الآخر هو عدم تلبية خطط املوازنة ومعها
خطط التنمية حلاجات ال��وزارات الفعلية حيث
جند ب�أن الكثري من الوزارات تدخل يف مفاو�ضات

مطولة مع وزارة املالية وغريها من اجلهات من
اجل تخ�صي�ص الأم��وال املنا�سبة لتنفيذ برامج
الوزارة وخططها .
و�أك�ث�ر م��ا يلفت نظر املتابع للخطط التنموية
واالقت�صادية يف العراق ب�أنها تتجاهل ب�شكل كبري
جد ًا ال�ستثمار القدرات واملوارد الب�شرية املوجودة
يف ال��ع��راق وت���س�خ�ير امل � ��وارد امل��ال �ي��ة املتاحة
لتطويرها وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ما زالت
مدار�سنا يف التعليم االبتدائي واملتو�سط والكثري
من جامعاتنا تعتمد �أ�ساليب تقليدية يف التعليم
عفى عنها الزمن  ،وهذا ب�سبب قلة التخ�صي�صات
املالية لقطاع الرتبية والتي مل تتجاوز ما ن�سبته
 %5من موازنة العام احلايل وبالت�أكيد ال ميكن �أن
يرتفع الرقم للعام القادم بحكم �إتباع ذات الآليات
 ،لهذا نحن نحتاج خلطط من �ش�أنها �أن ت�سعى
لتقلي�ص الفجوة العلمية والتقنية والثقافية بني
العراق ودول العامل و�أن ن�ؤمن ب�أن �أ�سا�س التقدم
والرقي والنهو�ض االقت�صادي يكمن يف تطوير
وتنمية املوارد الب�شرية .
و�أي �� �ض��ا ه �ن��ال��ك م��و� �ض��وع م �ه��م ج� ��د ًا مل ت�سع
لتفعيله احلكومة احلالية وال حتى احلكومات
ال�سابقة واملتمثل مبعاجلة النق�ص احل��اد يف
اخل��دم��ات ال���ض��روري��ة ويف مقدمتها الكهرباء
والإ�سكان وظلت جميع احللول جمرد عمليات
ترقيع وا�ستنزاف للموارد على ح�ساب حت�سني

ه��ذه اخل��دم��ات  ،ورمب��ا قائل يقول ب ��أن املبالغ
املخ�ص�صة للم�شاريع اال�ستثمارية �شحيحة
وهنالك �صعوبات منها �أمنية ومنها قانونية
يف ا�ستقطاب اال�ستثمارات ال�ضرورية فعلى
احلكومة واجل �ه��ات ذات العالقة معاجلة هذا
النق�ص بوا�سطة اال�ستثمارات املحلية �إن مل
تتوفر الأجنبية لأ�سباب عديدة من خالل قيامها
بالتعاقد م��ع �شركات القطاع اخل��ا���ص لغر�ض
معاجلة النق�ص احل��اد يف واق��ع اخلدمات ويف
مقدمتها ك�م��ا قلنا ق�ط��اع ال�ك�ه��رب��اء والإ�سكان
�ضمن م�ف�ه��وم ��ش��راك��ة حقيقية ب�ين القطاعني
العام واخلا�ص وا�ستثمار كافة اجلهود املتوفرة
م��ن خ�ب�رات وك���وادر  ،خا�صة و�إن الكثري من
االقت�صاديني ال�ع��راق�ي�ين العاملني يف القطاع
اخلا�ص انتقلوا مع �أموالهم وخرباتهم للعمل
يف الدول املجاورة بحكم توفر بيئة ا�ستثمارية
�صحيحة و�سليمة .
وبالت�أكيد ف��إن �إ�شراك القطاع اخلا�ص �سيرتك
�آث ��ار ًا �إيجابية كبرية على االقت�صاد العراقي
وي �خ �ف��ف م��ن الأع� �ب ��اء امل �ل �ق��اة ع �ل��ى احلكومة
املركزية.
ما نريد �أن ن�صل �إليه هنا هو �أن العراق بحاجة
خلطط تنموية مدرو�سة نابعة من احتياجاته
الفعلية مع �ضرورة تنمية امل��وارد الب�شرية يف
البلد .
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ارتفاع أسعار الغذاء  ..الخطر القادم
علي نافع حمودي
يتوقع �أن يزداد عدد �سكان العامل خالل الفرتة من عام  2010وحتى
عام  2050بن�سبة  %38لريتفع من  7مليارات ن�سمة �إىل  9. 5مليار
ن�سمة مع تركيز هذه الزيادات يف الدول الفقرية مما �سي�ؤدي �إىل
تفاقم �أزمة الغذاء التي بد�أت بوادرها هذا العام عرب ارتفاع �أ�سعارها
ب�شكل كبري جدا عانت منه الكثري من الدول الفقرية .
ولقد تفاقمت �أزمة �إنتاج الغذاء ب�سبب خف�ض امل�ساعدات املخ�ص�صة
للزراعة و�إتباع معظم احلكومات يف االقت�صاديات النا�شئة �أ�سلوب ًا
يت�سم بالع�شوائية والفو�ضى ما ترك منتجي املحا�صيل الزراعية بال
حماية حقيقية ،ولقد جتلت هذه الفو�ضى ب�شكل وا�ضح عند و�ضع
الرتكيب املح�صويل للدول ،حيث من املتعارف عليه �أن هناك �أمناط ًا
خمتلفة لتنظيمه :الأول هو الزراعة ال�شاملة واملحكمة التي ت�ستند
الدولة فيه �إىل �سلطتها ال�سيادية وحتدد الرتكيب املح�صويل ملجمل
الأرا�ضي الزراعية وتفر�ضه على املزارعني كافة مبا ي�ؤمن ن�سبة عالية
جد ًا من احتياجات البلد من املحا�صيل الزراعية ،والثاين :الدورة
الزراعية املرنة ،حيث تتدخل الدولة لتحديد امل�ساحات املزروعة
باملحا�صيل الزراعية اال�سرتاتيجية مثل :القمح والذرة والأرز،
بينما ترتك احلرية للمزارعني يف اختيار املحا�صيل التي يزرعونها
يف باقي امل�ساحات الزراعية على �أن يتم تغيري الأرا�ضي بعدما مت
تطبيق هذه الدورة الزراعية ب�صورة عادلة على كل املزارعني .
والثالث يتمثل با�ستخدام �سيا�سة الدعم التي تقوم من خاللها الدول

بتح�سني القدرة التناف�سية للمحا�صيل اال�سرتاتيجية باملقارنة
باملحا�صيل البديلة التي نتعاي�ش معها ،ما ي�ؤدي �إىل توجيه
املزارعني والت�أثري بقوة يف الرتكيب املح�صويل ليقرتب �أو يتطابق
مع ما تريده الدولة على غرار ال�سيا�سات الزراعية للدول املتقدمة
مثل �أمريكا واالحتاد الأوربي .
�أما �أن يتم ترك القطاع الزراعي يعمل ب�صورة ع�شوائية بال �أية
�إ�سرتاتيجية �أو توجيه �أو دعم نتيجة الفهم اخلاطئ لق�ضية التحرر
االقت�صادي ،فهذا �أمر عبثي ي�ؤدي يف النهاية ال�ضطراب الإنتاج
الزراعي وعدم امل�ساهمة اجلدية يف حتقيق الأمن الغذائي وهذه
احلالة موجودة يف اغلب دول العامل الثالث ومنها بالت�أكيد العراق
الذي �أ�صبحت الزراعة فيه مهملة وباتت الأرا�ضي الزراعية يف
طريقها للت�صحر .
كما �أن تقلبات املناخ ت�ؤدي �إىل انخفا�ض �إنتاجية املحا�صيل خا�صة
تكرار حدوث اجلفاف خالل العقدين املا�ضيني على عدد كبري من
الدول �سواء املنتجة �أو امل�ستوردة للغذاء ،كما �أن هناك �سبب ًا �آخر
ال يقل �أهمية يتعلق بزيادة الطلب على الغذاء نتيجة تغري منط
ا�ستهالكه يف الدول ال�صاعدة اقت�صادي ًا ،حيث �أ�سهم حت�سن الدخل
لدى �سكان هذه البلدان يف حت�سني جودة احلياة وزيادة اال�ستهالك
النوعي والكيفي ما �أدى �إىل ارتفاع الأ�سعار ،وقد �أ�صبح �شائع ًا الآن
�أن معدالت النمو املرتفعة يف بالد مثل ال�صني والهند والربازيل
وغريها تعد املحرك الأول لزيادة الطلب .
وت�ضاف �إليها ندرة م�صادر املياه امل�ستخدمة يف الزراعة وتدهور

صناعة الحديد والصلب والنمو االقتصادي
وت�صحر بع�ض الرتب الزراعية وانخفا�ض �إنتاجيتها  .كما يعزز
ا�ستمرار الأزمة اهتمام العديد من الدول النامية بالتمنية ال�صناعية
و�إهمال التنمية الزراعية رغبة يف التحول �إىل اقت�صادات ال�صناعة
والتجارة ،ولو كان على ح�ساب الأرا�ضي الزراعية �أو تبويرها
للمتاجرة يف عائدات بيعها .
كما �أن هناك الكثري من الأ�سئلة حول قدرة �أن تتحمل االقت�صادات
النا�شئة كلفة �أعباء ارتفاع الت�ضخم وزيادة تكاليف احلياة دون �أن
تت�أثر فر�صها يف النمو االقت�صادي ال�سريع واملنتظم .
فمع�ضلة نق�ص الغذاء وارتفاع �أ�سعاره �أطاحت ب�أنظمة وزعزعت
ا�ستقرار دول ،وهذه حتتاج �إىل برامج اقت�صادية �سخية ودعم
خارجي ملوازنات الدول النامية ملواكبة هذه الزيادات املتالحقة يف
الأ�سعار �ضمان ًا لال�ستمرار .
ال �شك يف �أن ارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية يف العامل بات ي�شكل
خطر ًا داهم ًا على النمو الدويل وعلى جهود الق�ضاء على الفقر و�سوء
التغذية خا�صة يف البلدان منخف�ضة الدخل ،ومن املرجح �أن ت�ستمر
�أ�سعار الغذاء باالرتفاع فرتة طويلة لذا البد من �إزالة كل الأ�سباب
وو�ضع ال�سيا�سات الواقعية الالزمة للتخفيف من حدة الأزمة وال�سري
يف برامج االكتفاء والأمن الغذائي .
لهذا جنحد ب�أن العراق بلد زراعي �سواء يف تربته املنا�سبة �أو �سكانه
الذين ميتهنون الزراعة بن�سبة عالية جدا وبالتايل ف�إن دعم املزارعني
وتوجيههم الوجهة ال�صحيحة من �ش�أنه �أن يخفف من االعتماد يف
توفري الغذاء من اخلارج بن�سبة كبرية جدا .

ال��ق��ط��اع ال��س��ي��اح��ي وم���ق���وم���ات ال��ن��ج��اح
إياد مهدي عباس
من خالل االحداث واال�ضطرابات التي تعر�ضت لها املنطقة العربية
منذ �شهر يناير املا�ضي ا�صبح وا�ضحا للجميع الت�أثري املبا�شر
لال�ستقرار االمني على جميع امللفات االقت�صادية .
وعندما نقول ه��ذا الكالم ننطلق من حقيقة جت�سدت على ار�ض
الواقع حيث �شهدنا تراجعا كبريا يف جميع الن�شاطات االقت�صادية
�سيما تلك التي تعتمد على ال�شركات اال�ستثمارية االجنبية والعربية
يف عملها والتي الحتبذ العمل يف بيئة رخوة امنيا  ,باال�ضافة اىل
هجرة ر�ؤو�س االموال بحثا عن املناطق االكرث امنا .
وك��ل م��ا تقدم ينطبق على القطاع ال�سياحي باعتباره ج��زءا من
الن�شاطات االقت�صادية التي حتتاج اىل بيئة امنة يبحث فيها ال�سائح
عن الراحة واالمان واملتعة ليق�ضي اجازته يف تلك البلدان العربية
التي تعتمد على قطاع ال�سياحة باعتباره من الروافد احليوية لدعم
االقت�صاد الوطني من خالل امل��ردود املايل الكبري الذي يجلبه هذا
القطاع من العمالت ال�صعبة �إ�ضافة �إىل م�ساهمته يف ا�ستيعاب
الكثري من الأيدي العاملة .
لذلك ت��أث��ر ع��دد م��ن ال��دول اقت�صاديا لت�ستفيد دوال اخ��رى ت�شهد
ا�ستقرارا امنيا جعل ال�شركات ال�سياحية تغري وجهتها من دول �شمال
افريقيا و�سوريا ولبنان �صوب هذه الدول كدولة االمارات العربية
نّ
االوربي
املتحدة التي ارتفع فيها االقبال ال�سياحي وخا�صة من قبل
خالل ال�شهور الثالثة االوىل من العام احلايل ب�شكل الفت ،وعزى
م�س�ؤولون وخرباء ال�سياحة باالمارات االرتفاع اىل االحتجاجات
التي �شهدها عدد من الدول العربية خا�صة �شمال افريقيا واو�ضح
م�س�ؤولون ب��ان ن�سبة اال�شغال يف االم ��ارات ارتفعت ما بني %8
و %10خالل ال�شهر اجلاري مقارنة بنف�س ال�شهر من العام املا�ضي،
الفتني اىل ان معدل االقبال ال�سياحي باالمارات يحقق تزايدا منذ
بداية العام .
ان اال�ضطرابات يف املنطقة جعلت ال�شركات حتول رحالتها من �شرم
ال�شيخ والغردقة يف م�صر ومدن تون�س ال�سياحية و�سوريا ولبنان
اىل االم��ارات ومن االم��ور التي �ساعدت االم��ارات جلذب ال�سواح
ح�سب فكتور لوي�س مدير عام هيئة التنمية ال�سياحية بامارة ر�أ�س
اخليمة هي انها تتمتع ببنية ا�سا�سية وخدمات فندقية ومطارات
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و�شبكة طريان وا�سعة ذات �سمعة عاملية مما جعلها البديل االف�ضل .
واعلنت ابو ظبي انها �سجلت منوا بن�سبة  %10يف عدد من�شاتها
الفندقية خالل الربع االول من العام احلايل مقارنة بالفرتة نف�سها
من العام املا�ضي و�سجلت زيادة يف عدد الليايل الفندقية وم�ستويات
اال�شغال والعوائد ومتو�سط فرتات االقامة .
وك�شفت اح�صاءات هيئة ابو ظبي لل�سياحة ان املن�شات الفندقية يف
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االمارات ا�ستقبلت مايزيد على  510الف نزيل خالل الفرتة من يناير
 /كانون الثاين اىل مار�س اذار ام�ضوا  1,56مليون ليلة فندقية .
وباملقابل �أو�ضحت الإح�صائيات �أن خ�سائر قطاع ال�سياحة يف م�صر
خالل �شهر فرباير�/شباط �/شباط املا�ضي بلغت 440مليون دوالر
( 2.596مليار جنيه) ،حيث بلغ الإنفاق ال�سياحي  285مليون دوالر
خالل فرباير�/شباط املا�ضي مقابل  825مليون دوالر خالل فرباير/
�شباط  ،2010حيث تراجع �أعداد ال�سائحني القادمني �إىل م�صر خالل
�شهر فرباير�/شباط املا�ضي  2011مقارنة مع فرباير�/شباط 2010
بن�سبة.% 80
و�أو��ض�ح��ت �أن �أع ��داد ال�سائحني القادمني �إىل م�صر م��ن خمتلف
مناطق العامل بلغت � 211ألف �سائح مقابل  1.1مليون �سائح خالل
فرباير�/شباط من عام ,2010حيث �إن قطاع ال�سياحة كان من �أكرث
القطاعات ت�أثر ًا بالأحداث الأخرية.
وق��ال رئي�س اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء �أب��و بكر
اجل�ن��دي يف ت�صريح ل��ه� ،إن خ�سائر قطاع ال�سياحة خ�لال �شهر
فرباير�/شباط �/شباط املا�ضي بلغت 440مليون دوالر.
و�أدت تلك اال�ضطرابات اىل �آثار �سلبية حادة على اقت�صاد م�صر،
و�أحلقت �أ�ضرار ًا �أي�ض ًا ب�صناعة ال�سياحة ،وهي م�صدر مهم للنقد
الأجنبي ،وت�شكل �أكرث من  10يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل.
وهكذا ميكننا القول �إن االمن واال�ستقرار من اهم مقومات ال�سياحة
وان القطاع ال�سياحي بات م�صدرا مهما للتنمية تعتمد عليه الدول
يف توفري �إي��رادات كبرية  .والب��د لنا يف العراق من ا�ستغالل ما
حبانا الله به من نعم كثرية كالآثار وتراث ومدن مقد�سة وطبيعة
جبلية خالبة يف كرد�ستان العراق لكي نقوم بتطوير قطاع ال�سياحة
وتن�شيط هذا القطاع من خالل جذب اال�ستثمارات الأجنبية واملحلية
لبناء امل�شاريع ال�سياحية وكل ما يتعلق بها من طرق موا�صالت
ومطارات وفنادق وتدريب الكوادر الفنية على اخلدمات احلديثة
وت�سخري كل الطاقات يف هذا االجتاه مبا يف ذلك الإعالم الذي يجب
ان يلعب دوره يف الرتويج لل�سياحة الداخلية وا�ستقبال ال�سواح
الأجانب �إ�ضافة اىل احلاجة اىل حتقيق الأمن واال�ستقرار يف البالد
ال��ذي لن يتحقق اال بتعاون املواطن مع الأجهزة الأمنية لنحقق
الأمن الذي تعتمد وتتوقف عليه جميع الن�شاطات االقت�صادية يف
البالد .

محمد صادق جراد

� 50ألف فر�صة عمل ا�ضافة اىل ان هذا امل�شروع
�سيفعل العالقات بني العراق واجلانب الكوري
الذي من املمكن �أن ي�ستفيد العراق من خربات
وامكانات دولة مثل كوريا لت�ساهم يف �إعادة اعمار
العراق من خالل �شركاتها ذات املوا�صفات العالية
واملعروفة بالدقة واملتانة والثقة .

تعد صناعة الحديد من الصناعات الحيوية في العالم
ويمكن لنا ان نقيس مدى تقدم الدول من خالل معرفة
حجم صناعتها وصرفها لهذا العنصر الفلزي المهم
والذي يعد من أكثر اكتشافات البشرية استخداما في
صناعته وتطبيقاته ويمكننا ان ندرك مدى أهميته
من خالل معرفة حجم اعتماد العالم على هذا العنصر
في التنمية االقتصادية والصناعية التي شهدتها
المجتمعات وخاصة في الدول الصناعية حيث تعتبر
صناعة الحديد من الصناعات المهمة التي تقوم بدور
كبير في تقدم المجتمعات .

ومن الأهمية مبكان ان ن�شري هنا �إىل ان الكثري
من خملفات احلروب من معدات ع�سكرية كهياكل
الدبابات والناقالت املحطمة واملنت�شرة على ار�ض
العراق �ستكون مواد �أولية لهذه املعامل بعد ان
يعاد �صهرها وخا�صة ان حمافظة مثل الب�صرة
ال متتلك مناجم ال�ستخراج احلديد لذا ميكنها
االعتماد على هذه املخلفات املتوفرة بكرثة والتي
البد من اال�ستفادة منها كرثوة اقت�صادية وطنية
بدال من بيعها لدول اجلوار وعلينا جمع كل هذه
املخلفات وكل ما ميكن جمعه من املواطنني من
مواد حديدية مهملة ك�سكراب لتكون مواد �أولية
مل�صانعنا مع الأخذ بعني االعتبار �ضرورة معاجلة
خملفات احلروب من التلوث الإ�شعاعي يف معامل
احلديد وال�صلب لن�ضمن �سالمة املواطنني من هذا
التلوث
ويف اخلتام البد من الإ�شارة اىل ان اهتمام
الدولة يجب ان يتنا�سب مع �أهمية �صناعة احلديد
وال�صلب واعتماد ال�صناعات الباقية عليها لذا
يتوجب تقدمي الدعم للحكومات املحلية من خالل
الت�شريعات املنا�سبة وتقدمي الت�سهيالت لدخول
القطاع اخلا�ص يف هذا اجلانب املهم �سيما وان
ال�شركات الأهلية قد �سجلت تقدما يف هذا امليدان
بالذات حيث انتهت �شركة الإمناء الأهلية من بناء
م�صنع جديد للحديد وال�صلب جماور امل�صنع
احلكومي يف الب�صرة لن�سجل تقدما للقطاع
اخلا�ص نتمنى �أن ينال الدعم والرعاية من
احلكومة املحلية ومن الدولة .

ولقد �أ�شارت البيانات والدرا�سات التي قام
بها املخت�صون على خمتلف الفرتات الزمنية
ويف العديد من الدول على اختالف م�ستوياتها
االقت�صادية اىل وجود عالقة طردية بني حجم
ا�ستهالك احلديد وبني النمو االقت�صادي
وال�صناعي يف البلد فكلما كان البلد اكرث ا�ستهالكا
للحديد كان ي�شهد منوا اقت�صاديا متزايدا ..
وكذلك يعرف مدى تقدم الدول اقت�صاديا بن�صيب
الفرد من احلديد ففي الدول املتقدمة �صناعيا يزداد
ن�صيب الفرد عن  750كجم �/سنوي َا بينما ينخف�ض
يف الدول النامية عن ذلك بكثري وي�صل �إىل اقل من
10كجم�/سنوي َا وقد بلغ متو�سط ا�ستهالك الفرد
يف م�صر على �سبيل املثال عام  2005حوايل 75
كجم �/سنويا
من هنا ميكننا القول بان ما ي�شهده العراق اليوم
من حماولة �إعادة اعمار البنية التحتية وال�سعي
حلملة بناء كبرية ت�شمل جميع مرافق احلياة جتعله
�أمام حاجة كبرية لكميات هائلة من احلديد ال�صلب
لتدخل يف بناء املجمعات ال�سكنية واجل�سور
واملعامل الأخرى و�صناعات كثرية هي بحاجة
�ضرورية للحديد وال�صلب ليدخل يف �صناعتها .
لذلك فان معمال واحدا يعاين من املعوقات ال ميكنه
رفد الأ�سواق العراقية مبا حتتاجه من حديد البناء
باعتبار ان البلد مقبل على نه�ضة عمرانية كبرية
يعتمد فيها على ما ي�ستورده من اخلارج .
وجتدر الإ�شارة هنا اىل انه ومنذ �أكرث من ثالثني
عاما حتتفظ الب�صرة بامل�صنع احلكومي الوحيد
ل�صناعة احلديد وال�صلب والذي تعطل يف 2003
لتعر�ضه لإحداث ال�سلب والنهب يف تلك الفرتة
والظروف التي �صاحبتها علما بان املعمل ي�شغل
حوايل � 6500شخ�ص حلد الآن بالرغم من توقفه
عن العمل ل�سنوات عديدة .
من اجل هذا نرى �ضرورة تفعيل امل�شاريع
اال�ستثمارية يف هذا املجال والتي �صرح بها
الكثري من امل�س�ؤولني عرب الفرتة املا�ضية عن
االتفاق مع ال�شركات الكورية لإعادة ت�أهيل م�صنع
احلديد وال�صلب يف العراق والذي من املقرر ان
ينتج  300مليون طن من احلديد �سنويا بالإ�ضافة
اىل انه �سي�ساهم يف حل جزء من م�شكلة البطالة
يف املحافظة حيث من امل�ؤمل ان يوفر �أكرث من

8

تحقيقات

تحقيقات 9

العدد ()2153ال�سنة الثامنة -الثالثاء ()7
حزيران 2011

العدد ()2153ال�سنة الثامنة -الثالثاء ()7
حزيران 2011

ما أسباب تراجع زراعة الفواكه والخضراوات؟
تحقيق  /صابرين علي
وزارة الزراعة:

ق ��ال الوكي ��ل االق ��دم ل ��وزارة الزراع ��ة �صبح ��ي
اجلميل ��ي :ان الزراع ��ة يف االون ��ة االخرية �شهدت
تطور ًا كب�ي� ً
را نح ��و االف�ضل يف انت ��اج املحا�صيل
من اخل�ضراوات،اما الفواك ��ه فهي االخرى تعاين
م ��ن تراج ��ع ب�سي ��ط يف انتاجه ��ا وخ�صو�ص� � ًا يف
ال�سنوات الثالث االخرية ،حيث طر�أ على القطاعات
الزراعية ق ��رارات �شاملة يف مو�ضوعة اال�سترياد،
فقامت وزارة الزراعة مبنع ا�سترياد املحا�صيل من
اخل�ضراوات بتاريخ  2011/ 4/15وحتى ا�شعار
اخر ،مبعن ��ى ان املح�صول املوج ��ود يف اال�سواق
ه ��و انتاج حملي ا�ضاف ��ة اىل االكتف ��اء الذاتي منه
ه ��ذا االمر ال ��ذي اليعك�س الرتاج ��ع للزراعة و�أمنا
التطور والتقدم نحو االف�ضل.
وا�ضاف اجلميل ��ي :ان الوزارة تقدم الدعم املتعدد
اال�ش ��كال واالوج ��ه لعم ��ل الزراع ��ة وال�سيم ��ا يف
مو�ضوع ��ة تق ��دمي القرو� ��ض الزراعي ��ة للفالحني
وب ��دون فوائد �ضمن عمل املب ��ادرة الزراعية وهي
جترب ��ة فري ��دة م ��ن نوعه ��ا االم ��ر ال ��ذي انعك� ��س
ايجابي ًا على انت ��اج الزراعة املحمية ب�شكل وا�سع،
اما بالن�سب ��ة اىل ا�سعار اخل�ضراوات املحلية التي
مت عر�ضه ��ا يف اال�سواق فهي منا�سبة ومعتدلة من
خ�ل�ال ق ��راءة اال�سع ��ار للمنتجات من قب ��ل اللجان
امل�شرفة على هذا املو�ضوع.
وتاب ��ع اجلميلي� :إن مو�ضوع الت�سويق مازال اىل
حد االن يعاين من ال�ضعف حيث ان البنى التحتية
للزراعة مل تتطور ب�شكل كامل ،الأمر الذي �أدى �إىل
قي ��ام الوزارة بتبني م�ش ��روع بناء املخازن املربدة
حلف� ��ض املنتج ��ات الزراعي ��ة وتق ��دمي القرو� ��ض
اخلا�صة لهذا اجلانب.
وق ��ال اجلميلي:ان الوزارة ت�ش ��رف على مو�ضوع
ادخال تقان ��ات الري احلديث ��ة يف الزراعة وقامت
بتخ�صي�ص مبالغ له ��ذا املو�ضوع ،حيث بد�أ العمل
به ��ا يف الوقت احلا�ضر وب�أ�سع ��ار منخف�ضة ت�صل
اىل %50م ��ن قيمتها والتي توزع ��ت على م�ساحات
وا�سعة من االرا�ضي الزراعية.
وب�ي�ن اجلميل ��ي ان هن ��اك م�ؤ�ش ��رات ايجابي ��ة يف
النم ��و النباتي واحليواين حي ��ث مت تي�سري العمل
�ضمن اخلطة اخلم�سية التي و�ضعتها الوزارة.
م ��ن جهت ��ه ق ��ال مدي ��ر اع�ل�ام وزارة الزراعة كرمي
التميمي:هن ��اك فائ� ��ض يف انت ��اج املحا�صي ��ل
غ�ي�ر الإ�سرتاتيجي ��ة حي ��ث قام ��ت ال ��وزارة بدعم
املنت ��ج املحل ��ي من خ�ل�ال من ��ع ال ��وزارة ا�سترياد
املحا�صي ��ل الزراعي ��ة ا�ضاف ��ة اىل ان�ش ��اء م�شروع
البيوت البال�ستيكية وو�ض ��ع اللجان امل�شرفة على
ح ��ال اال�سواق يف انت ��اج وا�سعاراخل�ضر فيها،اما
الفواك ��ه فق ��د قام ��ت ال ��وزارة با�ستنب ��اط ا�صناف
عالي ��ة اجل ��ودة و�سرع ��ة بالنمو حي ��ث عملت على
ان�ش ��اء املرك ��ز الوطن ��ي لزراع ��ة الفواك ��ه وحققت

بعد أن كان العراق مصدر معظم منتجات الفواكه والخضر الى دول الجوار االقليمي،
أصب ��ح حاليًا مس ��توردًا ومس ��تهلكًا من الدرج ��ة االولى في ظل التراج ��ع الكبير الذي
ش ��هده القطاع الزراعي بش ��كله االعم واالش ��مل ،ومحاصيل الفواكه والخضر بشكل
خاص.
(المدى االقتصادي) بحثت في اس ��باب تراجع انتاج المحاصيل من الفواكه والخضر
التي تدخل في سلة المستهلك العراقي في ظل االنفتاح أمام المنتج المستورد.
مردودا جمديا يف هذا اجلانب.
وب�ي�ن ان  % 99من املهمات ملقاة على عاتق القطاع
اخلا� ��ص حيث ان االم ��ور التي تقوم به ��ا الوزارة
هي بحثي ��ة خدمي ��ة ار�شادية ،ا�ضاف ��ة اىل ماتقوم
ب ��ه من تقدمي الدعم للمزارعني ومربني احليوانات
والدواجن.

وزارة الموارد المائية:

ق ��ال املتحدث الر�سمي با�س ��م وزارة املوارد املائية
علي ها�شم�:إن كميات املياه املخ�ص�صة لدعم القطاع
الزراع ��ي م ��ن قب ��ل وزارة امل ��وارد املائي ��ة لإيف ��اء
متطلب ��ات الزراع ��ة كافي ��ة ج ��د ًا لهذا املج ��ال وهي
ق ��ادرة عل ��ى �إنت ��اج املحا�صي ��ل اذا مت ا�ستخدامها
بال�شكل الأمثل.
و�أ�ض ��اف� :إن تراج ��ع زراع ��ة الفواك ��ه واخل�ض ��ر
ل ��ه ا�سباب اخ ��رى غري كميات املي ��اه املتوفرة لهذا
القط ��اع ،فيع ��د مو�ض ��وع اال�ست�ي�راد للمحا�صي ��ل
الزراعي ��ة �سبب ��ا يف عزوف الفالح�ي�ن عن الزراعة
وهجرتهم من الريف اىل املدنية.
من جانبه قال مدير عام املركز الوطني الدارة املياه

عون ذياب� :أن م�شكلة املياه وت�أثريها املبا�شر على
الزراع ��ة تع ��د واحدة م ��ن العوامل الت ��ي ادت اىل
تراجع ملح ��وظ يف املجال االنت ��اج الزراعي،على
الرغ ��م من اخ ��ذ الب�ساتني احل�ص ��ة االوىل واالكرب
من كمي ��ات املي ��اه املخ�ص�ص ��ة لهذا اجلان ��ب لكنها
الت ��زال تعاين من م�شاكل اخرى غ�ي�ر املياه ،وتعد
م�شكل ��ة اال�ست�ي�راد املف ��رط للمنت ��ج الزراع ��ي من
ال ��دول االخ ��رى م ��ن امل�ش ��كالت التي يع ��اين منها
الف�ل�اح العراق ��ي حي ��ث ان امل ��ردود ال ��ذي يقدم ��ه
غ�ي�ر جم ��د يف ا�سع ��اره باملقارن ��ة م ��ع املحا�صيل
امل�ستوردة،ف ��ان مو�ضوع حماي ��ة الإنتاج الزراعي
اليلق ��ي اي اهتم ��ام االم ��ر ال ��ذي ادى اىل جع ��ل
الع ��راق م�ستهلك م ��ن الطراز االول م ��ن اال�سترياد
للمحا�صيل الزراعية.
وا�ض ��اف ذي ��اب :هن ��اك م�ساح ��ات وا�سع ��ة م ��ن
االرا�ض ��ي تعاين م ��ن االهمال وحت ��ول ق�سم كبري
منه ��ا بفعل اجلرف ال ��ذي تعر�ضت ل ��ه اىل ارا�ض
�سكني ��ة وخ�صو�ص� � ًا بع ��د ان ا�صب ��ح له ��ا ا�سع ��ار
مغري ��ة فه ��و الميثل اجل ��زء الي�سري م ��ن االرا�ضي
ال�سكنية االخرى الباه�ضة الثمن،فاملواطن اليدرك
اهمية اجلانب البيئ ��ي وخ�صو�ص ًا يف العراق بعد

الت�صحر وارتفاع درجات احلرارة واجلفاف الذي
يعاين منه يف الوقت احلا�صر.
وتابع ذي ��اب :ان ماتعانيه االرا�ض ��ي الزراعية من
االهم ��ال ا�ضافة اىل عامل املياه ال ��ذي يعد عن�صر ًا
ا�سا�سي� � ًا وحيوي� � ًا له ��ا اال ان بع� ��ض االرا�ض ��ي
الزراعية تقع على حافات االنهر االمر الذي ميكنها
م ��ن احل�صول عل ��ى كميات املي ��اه الوف�ي�رة اال �أنه
مل يت ��م زراعته ��ا وا�ست�صالحه ��ا الأمر ال ��ذي يثبت
وجود عوامل اخ ��رى لهذا الرتاج ��ع ،وتعد م�س�ألة
الوقاي ��ة للمزروع ��ات م ��ن االم ��ور الت ��ي كانت يف
ال�ساب ��ق ت�ش ��رف عليها جل ��ان متخ�ص�ص ��ة يف هذا
اجلانب للحد م ��ن انت�شارها اىل بقي ��ة املزارع هذا
املو�ض ��وع الذي يعاين من اهم ��ال كبري يف الوقت
احلا�ض ��ر ومايلفت االنتب ��اه ان كل هذه املوا�ضيع
ت�ؤث ��ر ب�شكل مبا�شر على االم ��ن الغذائي وم�ستقبل
العراق الزراعي ب�شكل عام.

الخبراء:

ق ��ال مدير �شركة �صن ��اع الإبداع حم�س ��ن جبار�:إن
اال�سب ��اب الرئي�سي ��ة له ��ذا الرتاج ��ع ه ��و انع ��دام
م�صادر الطاقة و�ض�آلتها وقلة املوارد املائية و�شحة
االمطار وانفتاح احلدود امام املحا�صيل امل�ستوردة
ب�صورة غ�ي�ر قانونية ،حيث ان املنت ��ج الذي ي�أتي
من اخلارج اكرب بكثري من املنتج املحلي.
وا�ضاف جب ��ار :ان زراعة النخي ��ل احد املحا�صيل
الت ��ي اعتمده ��ا الع ��راق يف الت�صدي ��ر والت ��ي كان
يت ��م اغ ��راق ال�سوق املحل ��ي بها وتزوي ��د امل�صانع
التي تعتمد عل ��ى زراعتها بالكمي ��ات الكافية منها،
تراجع ��ت يف الوق ��ت احلا�ض ��ر و�أتلف ��ت ب�سب ��ب
تلوث اجل ��و باملواد الكمياوية الت ��ي جاءت ب�سبب
احلروب مم ��ا ادى اىل تلوث املنتج وعدم ا�سترياد

حتى الدول امل�ستوردة له.
وتابع جب ��ار ان اغراق ال�س ��وق املحلية باملنتجات
امل�ست ��وردة والكلفة الإنتاجية العالية وقلة م�صادر
الطاق ��ة ادى اىل ع ��زوف الكث�ي�ر م ��ن الفالحني عن
الزراعة وتركهم لها.
م ��ن جهت ��ه ق ��ال اخلب�ي�ر الزراع ��ي عب ��د احل�س�ي�ن
احلكي ��م :ميكن الق ��ول ان هذا االنح�س ��ار كان قبل
ال�سن ��وات الثالث االخرية ام ��ا يف الوقت احلا�ضر
فقد �شهد القطاع الزراعي حت�سنا من خالل قرارات
وزارة الزراعة مبن ��ع ا�سترياد املنتجات من الدول
املج ��اورة اال يف �أوق ��ات احلاج ��ة وا�ستخ ��دام
مايع ��رف بالبي ��وت البال�ستكي ��ة يف الزراعة االمر
ال ��ذي من �ش�أنه رفع االنت ��اج املحلي والتخل�ص من
العامل املناف�س يف ال�سوق املحلي.
وا�ض ��اف احلكي ��م :تع ��د الفواك ��ه م ��ن املحا�صي ��ل
املو�سمي ��ة التي حتتاج وف ��رة من املي ��اه باملقارنة
م ��ع املحا�صيل االخ ��رى حي ��ث ان زراعتها حتتاج
بح ��د ذاتها اىل ح�صة من املي ��اه االمر الذي ي�سوق
بنا اىل االعتم ��اد على الفواكه امل�ست ��وردة لتغطية
حاجة ال�سوق منه ��ا وخ�صو�ص ًا مع زيادة ال�سكان
وارتف ��اع الطل ��ب عليه ��ا واالنح�سار ال ��ذي ي�شهده
العراق يف املياه من نهري دجلة والفرات واالمطار
املت�ساقطة الذي ادى اىل قلة زراعتها.
م ��ن جهت ��ه ق ��ال اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي ماج ��د
ال�ص ��وري�:أن ع ��دم اهتم ��ام احلكوم ��ات املتعاقبة
مبو�ضوعة الزراع ��ة والثقافات املتعلق ��ة بها الأمر
الذي ادى اىل تراجع ملحوظ يف م�ساهمة الزراعة
يف تغطية الناجت القومي وهذا الأمر الذي يعد من
املوا�ضيع الذي تكرث اال�سباب املتداخلة فيه.
وا�ضاف ال�صوري :ان الو�ضع ال�سيا�سي ومايلعبه
م ��ن اثر بالغ يف االهمية عل ��ى الو�ضع االقت�صادي
وم ��ا ي�سببه م ��ن ت ��ردي الزراعة ا�ضاف ��ة اىل عدم
توف�ي�ر املن ��اخ املالئ ��م للف�ل�اح ادى اىل عزوفه عن
الزراعة.
وتاب ��ع ال�ص ��وري :ان ثقاف ��ة امل ��زارع تع ��اين م ��ن
ال�ضع ��ف يف ا�ستخدام الطرق احلديثة يف الزراعة
وقل ��ة الدع ��م احلكوم ��ي للم ��زارع �أدى اىل وج ��ود
�أع ��داد كب�ي�رة م ��ن الفالح�ي�ن النازح�ي�ن وك�ث�رة
الأرا�ضي الزراعية التي تعاين من الت�صحر �إ�ضافة
اىل ارتفاع درجات احلرارة واجلفاف والتغري يف
االجواء الذي �شهده العراق ب�سبب انح�سار كميات
املي ��اه التي بحد ذاتها حتتاج اىل حلول من الدول
املت�شاطئة مع العراق.
ودعا ال�صوري اىل ان تكون هناك �سيا�سة وا�ضحة
للحكومة لو�ضع حلول جذرية لهذه امل�شكلة ب�شكل
عام من قل ��ة م�ساهمة الن ��اجت الزراعي وعدم توفر
كمي ��ات املي ��اه الوف ��رة ل ��ه وتزوي ��ده بالأ�سم ��دة
والكهرب ��اء الت ��ي تدخ ��ل يف ارتفاع تكلف ��ة الإنتاج
الزراعي.
وق ��ال ال�ص ��وري:ان ع ��دم توف�ي�ر الإنت ��اج املحلي
ي� ��ؤدي اىل االعتماد على االنت ��اج امل�ستورد يف ظل
وج ��ود االعداد الكبرية من املزارعني الذين يعدون
رقم� � ًا ا�ضافي� � ًا اىل البطال ��ة يف الع ��راق الأمر الذي
بحاجة �إىل حل ��ول �سريعة وجذرية يف حل م�شكلة
الزراع ��ة والبطال ��ة مع� � ًا وتوفري منت ��ج حملي يف
الأ�س ��واق الأم ��ر الذي م ��ن �ش�أنه رف ��ع االقت�صادي
العراق ��ي وامل�ساهم ��ة يف االعتماد عل ��ى اال�ستثمار
الزراعي يف �سد احلاجة املحلي وتزويد ال�صناعات
الغذائية باملحا�صيل التي تدخل فيها.
م ��ن جهته قال الدكتور احمد عمر الراوي من مركز

امل�ستن�صري ��ة للدرا�س ��ات العربي ��ة�:إن ال�سيا�س ��ة
الزراعي ��ة يف حال ��ة م ��ن التخب ��ط فف ��ي الف�ت�رات
ال�سابق ��ة كان ��ت تعاين م ��ن امل�شكلة ذاته ��ا والوقت
احل ��ايل مكمل لها ب�سبب قل ��ة الدعم احلكومي لهذا
القط ��اع والظروف املناخية التي تكاد تكون م�ؤثرا
كب�ي�را على تراج ��ع الزراعة املحلية م ��ن انخفا�ض
يف منا�سي ��ب املي ��اه لنه ��ري دجل ��ة والف ��رات وقلة
الأمطار املت�ساقطة.
وا�ضاف الراوي� :أن زراعة الفواكه حتديد ًا تعاين
م ��ن انح�سار ملح ��وظ يف زراعتها ا�ضافة اىل عدم
جتدي ��د اجنا�سها حيث بقيت عل ��ى ماهي عليه من
وبنف�س اال�صناف املوجودة ومايدخل يف زراعتها
م ��ن قلة ال�سم ��اد باملقارنة م ��ع الفواك ��ه امل�ستوردة
فهي حتم ��ل العالمة التجارية ا�ضاف ��ة اىل جودتها
ورخ�صها يف الوقت ذاته.
م ��ن جهتها قال ��ت الدكت ��ورة اكرام عب ��د العزيز:ان
االغ ��راق ال�سلع ��ي للمنتجات الزراعي ��ة الرخي�صة
الثم ��ن بكاف ��ة انواعها والت�صحر ال ��ذي تعاين منه
ارا� ��ض وا�سع ��ة والتي مل يت ��م ا�ست�صالحها وحتى
و�أن مت ذل ��ك فه ��ي حتتاج اىل وق ��ت واموال كبرية
له ��ذا املو�ض ��وع ،االمر الذي يقف عل ��ى مدى تدخل
احلكومة يف دعم ه ��ذه االرا�ضي وتوفري املياه لها
م ��ن خالل ماتلعبه م ��ن دور ري ��ادي يف التعاقد مع
دول اجل ��وار يف حل هذه امل�شكل ��ة التي ت�ؤثر على
جوانب حياتية واقت�صادية وتوفري االمن الغذائي
للمواطن.
وتابعت عبد العزيز:لق ��د �شهد العراق نزوح اعداد
كب�ي�رة من الفالحني عن �أرا�ضيهم ب�سبب قلة الدعم
له عل ��ى الرغم م ��ن وج ��ود املب ��ادرة الزراعية فهي
غ�ي�ر كافي ��ة يف ايج ��اد احللول له ��ذا القط ��اع ،فهو
بحاج ��ة اىل التقليل من العام ��ل املناف�س من املنتج
امل�ست ��ورد واالنفتاح الع�شوائي له فيجب ان يكون
�ضمن احتياجات البلد الفعلية حيث ان ا�سعار هذه
املنتج ��ات تكون منخف�ضة ب�س ��ب االغراق ال�سلعي

الكبري يف اال�سواق املحلية.
وقالت عبد العزيز :ان القطاع الزراعي بحاجة اىل
تهيئ ��ة خطط مربجمة ووا�ضحة لزراعة املحا�صيل
الت ��ي ي�صع ��ب زراعته ��ا يف الع ��راق فه ��ي بحاج ��ة
اىل دع ��م �سعي ًا اىل تنويع البن ��ى الزراعية يف ظل
وج ��ود املعوقات من �شح املي ��اه ووجود االرا�ضي
املت�صحرة ،فيمكن ان ترتجم املوارد املوجودة اىل
اعادة ت�أهيل هذا القطاع وتوفري املناخ املالئم له.
من جهته قال اخلبري يف ب�ستنة زراعة الفواكه منعم
دروي�ش�:إن التدهور الذي ي�شهده القطاع الزراعي
يع ��ود اىل ف�ت�رات ماقبل ع ��ام  2003حيث حتولت
حمط ��ات الب�ستنة الزراعي ��ة اىل موا�ضع ع�سكرية
فلم يتمك ��ن املهند�سون الزراعيون م ��ن العمل فيها
او الذهاب اليها،ويف عام  2009بد�أ بتكوين تغيري
يف الو�ض ��ع الذي كان عليه م ��ن تدهور وا�ضح يف
القط ��اع الزراعي م ��ن خالل ا�ستخ ��دام طرق الري
بالتنقي ��ط فه ��و يع ��د امرا قلي ��ل الكلف ��ة ا�ضافة اىل
جتاوزه م�شكلة ازمة �شح املياه.
وا�ض ��اف دروي� ��ش ان ه ��ذا التح�س ��ن الطفي ��ف يف
الزراعة الميثل �شيء ام ��ام وجود املنتج امل�ستورد
ب�شكل كبري فهو ال�سائد يف الأ�سواق املحلية ا�ضافة
اىل ان الن�شاطات الت ��ي تقوم بها مديرية الب�ستنة
يف تو�سي ��ع االنتاج لكنها التزال �ضعيفة والت�شكل
ن�س ��ب ب�سيطة يف ظل ع ��دم وجود درا�سات حملية
لأ�صناف جديدة من الفواكه.
وتاب ��ع دروي� ��ش�:أن وزارة الزراعة تق ��وم بتقدمي
القرو� ��ض لدع ��م الف�ل�اح وت�شجيعه عل ��ى الزراعة
ولك ��ن هذا املو�ض ��وع غري كاف بالن�سب ��ة للنهو�ض
بالبنى التحتية املدمرة لهذا القطاع بعد ان حتولت
االرا�ض ��ي الزراعي ��ة اىل مناط ��ق �سكني ��ة يف ظ ��ل
غي ��اب املزارع�ي�ن ونزوحهم عن االرا�ض ��ي وبيعها
با�سع ��ار زهيدة وقيام احلكوم ��ة ببنائها على �شكل
جممعات �سكنية.
وب�ي�ن دروي�ش ان هناك بون ��ا �شا�سعا بني الزراعة

يف الع ��راق وال ��دول الأخرى االجنبي ��ة والعربية
حيث حيث يعاين القطاع الزراعي من االهمال من
اجلانب احلكومي يف ظل ع ��دم وجود امل�ؤ�س�سات
الزراعي ��ة امل�شرف ��ة عليه وعلى ت ��ويل مهمة توعية
الف�ل�اح ا�ضاف ��ة اىل قل ��ة اال�سم ��دة وع ��دم وج ��ود
ر�ؤى للت�س ��وق ا�ضاف ��ة اىل العوام ��ل الطبيعي ��ة
وال�سيا�سي ��ة االخرى االمر الذي ادى اىل االعتماد
عل ��ى املحا�صيل من الفواكه واخل�ض ��ر امل�ستوردة
ذات اجلودة العالية واال�سعار الرخي�صة.
م ��ن جهته قال االكادميي مه ��دي �صالح الدواي:ان
�إمكاني ��ة ايجاد احللول له ��ذا املو�ضوع تنق�سم اىل
ق�سم�ي�ن فهي جذري ��ة ووقتي ��ة �آنية ،فه ��ذا القطاع
بحاج ��ة اىل اعادة النظر يف ال�سيا�سة الزراعية له
فنحن نعتم ��د على اقت�صاد ريعي وان تكون هنالك
حماولة ج ��ادة يف اع ��ادة البنى التحتي ��ة للزراعة
املحلي ��ة ميكن من خاللها ف�س ��ح املجال امام الفالح
باالب ��داع والنهو� ��ض ب�إمكاناته املتوف ��رة وتقدمي
الدعم له فه ��و غري قادر على ا�ستيعاب كل معوقات
الزراعة يف بلد يعاين من حتطم يف البنى التحتية
للزراعة.
وا�ض ��اف ال ��دواي :ان االقت�ص ��اد العراق ��ي كان
مع�سكرا وتنع ��دم فيه ادوار القطاع ��ات الإنتاجية
وهن ��ا جت ��در الإ�ش ��ارة اىل احلاج ��ة وج ��ود تغري
ج ��ذري يف ه ��ذا القط ��اع م ��ن توف�ي�ر م�ستلزم ��ات
النهو� ��ض احلقيقية فالف�ل�اح بحاج ��ة اىل و�سائل
ارواء ذات التكنولوجي ��ا املتط ��ورة يف ظ ��ل
انح�سار املياه التي توجب فيها ا�ستخدام الزراعة
ال�صناعية التي تقلل من الفاقد من املياه.
وتاب ��ع الدواي:تع ��د م�س�أل ��ة فت ��ح احل ��دود ام ��ام
املحا�صي ��ل امل�ست ��ورة م ��ن االمور املحبط ��ة لعمل
الفالح فالدولة مل ت�صنع �آليات اجتاه هذا املو�ضوع
فنحن غري معول�ي�ن على ا�سترياد املحا�صيل الغري
�سرتاتيجية مث ��ل اخل�ضراوات ب�شكل كبري بحيث
ميك ��ن زراعتها وبكلف �إنتاجي ��ة قليلة،وهذا الأمر
يعطي احلق يف ا�ست�ي�راد املحا�صيل الأخرى مثل
الفاكه ��ة ويف الوق ��ت ذات ��ه و�ض ��ع ه ��ذا املو�ضوع
ب�ش ��كل م�ؤق ��ت حت ��ى النق ��ف مكت ��ويف االي ��دي
باالعتماد على املحا�صيل امل�ستورة وايجاد الطرق
واحللول التي متكننا من زراعتها م�ستقب ًال.
ودع ��ا ال ��دواي اىل ان تك ��ون هن ��اك تخ�صي�ص ��ات
من قبل امليزانية العام ��ة للدولة لهذا القطاع املهم،
وو�ض ��ع �صناديق ميكن م ��ن خاللها تق ��دمي الدعم
للفالح.
وبني الدواي ان هذا املو�ضوع اذا مل يتم معاجلته
�س ��وف ي� ��ؤدي اىل وج ��ود جت ��اوزات عقاري ��ة من
خالل بيع الفالح�ي�ن لأرا�ضيهم على �شكل دومنات
زراعي ��ة ه ��ذا م ��ن جه ��ة ا�ضاف ��ة اىل تزاي ��د اعداد
البطال ��ة وحت ��ول م�ساح ��ات اخرى ب ��دون زراعة
االمرال ��ذي ي� ��ؤدي اىل قلة وجود الغط ��اء النباتي
وزيادة اجلفاف وارتفاع درجات احلرارة من جهة
اخرى.
وق ��ال ال ��دواي:ان مناج ��م كبرية م ��ن احلم�ضيات
تعر�ض ��ت يف االون ��ة االخ�ي�رة اىل التل ��ف ب�سبب
احل�شرات ال�ض ��ارة بالزرع عل ��ى الرغم من وجود
اال�سم ��دة لكنه ��ا ذات منا�شئ غري جمدي ��ة ملكافحة
االمرا�ض الزراعية.
وا�ش ��ار الدواي اىل ان هناك ق�ص ��ورا وا�ضحا يف
ال ��ر�ؤى الت�سويقي ��ة للمنتج ��ات الزراعية و�ضعف
يف االع�ل�ام امل ��روج للمنت ��ج املحلي فه ��ي مازالت
بدائية وتعاين من قلة التوعية الزراعية للفالح.
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ماأسباب هيمنة المصارف الحكومية؟

مدير عام مصرف الرشيد لـ (المدى االقتصادي):

هناك حاجة ملحة لقانون ينظم عمل المصارف كافة
ان تلك املهام لي�ست بال�سهلة املنال،بل نحن بحاجة
اىل تكاتف اجلهود والتن�سيق امل�ستمر بني جميع
اجلهات املعنية وعلى خمتلف امل�ستويات لتحقيق
االهداف املرجوة.
ويف جميع االحوال من ال�ضرورة اال�شارة اىل
اهمية حدوث اي تطورات من�شودة يف القطاع
امل�صريف ينبغي ان ترافقها حدوث تطورات يف
بيئة العمل املايل وامل�صريف واالقت�صادي يف
العراق،اذ الميكن الت�صور وجود م�صارف تتعامل
بالتقنيات احلديثة واوامر الدفع االلكرتوين،بينما
اليزال زبائنها م�ستمرين با�ستخدام ال�سجالت
املكتبية التقليدية واملتعارف عليها �سابقا.

* ماهي طبيعة العالقة بين المصارف الحكومية
والخاصة العاملة في العراق حاليا ،وماسبل تطويرها؟

م��ص��رف ال��رش �ي��د أح� ��د المصرفين
الحكوميين العتيدين ،والذي يضطلع
ب�ن�ش��اط��ات مصرفية تشكل ظاهرة
الهيمنة شبه المطلقة على النشاط
المصرفي في العراق.
أؤسس بعد شقيقه االكبر (الرافدين)،
إال انه انطلق وانتشر واتسعت نشاطاته
داخ��ل وخ��ارج ال�ع��راق بفترة قياسية
الفتة للنظر.
(ال�م��دى االق�ت�ص��ادي) ح��اورت مديره
ال�ع��ام كاظم محمد ن��اش��ور ،ع��ن أفاق
التطور في العمل الصيرفي واسباب
هيمنة المصارف الحكومية على النشاط
المصرفي وجدلية العالقة بين المصارف
الحكومية ومثيالتها الخاصة عبر الحوار
التالي:

حوار  /علي الكاتب
* ماذا عن النشاط المصرفي في العراق حاليا ،وواقع
السياستين النقدية والمالية؟
ال�شك ان االحداث التي تلت 2003/4/9
افرزت معطيات كبرية وكثرية يف ان واحد يف
البالد،حيث ان املتغريات التي حدثت كان لها وقع
اكرب مما نت�صور الن طبيعة امل�ستجدات مل تكن يف
احل�سبان،وبالتايل مل تتوفر القيم الكافية والوعي
املطلوب لتفيذ ال�سيا�سات واخلطط امل�صرفية
الناجعة،اال ان امور ايجابية حدثت من ارتفاع
مدخوالت املواطنني ب�شكل عام وزيادة رواتب
املوظفني واملتقاعدين وزيادة حجم اال�ستريادات
والتو�سع يف االعمال التجارية،اال ان هناك
امورا �أ�سهمت يف احلد من تطور العمل امل�صريف
كالظروف االمنية املتدهورة واختالف الت�شريعات
والتعليمات وغري ذلك.
اال ان املراقب لالحداث يجد ان م�ؤ�س�سات
الدولة العراقية بذلت جهود�أً ملمو�سة لتطوير
تلك االمكانات وايجاد قاعدة عامة لل�سيا�سات

املرتبطة باالمكانات املالية وامل�صارف تعد جزءا
من تلك ال�سيا�سات،ولكننا مانزال بحاجة اىل
املزيد من الوقت على ال�صعيد امل�صريف لتطوير
تلك ال�سيا�سات،فمثال نحن بحاجة اىل قانون
موحد للم�صارف العاملة يف العراق على اختالفها
وم�سمياتها �سواء كانت خا�صة او عامة او اجنبية،
وهو قانون من �ش�أنه فر�ض رقابة �شاملة على
اجلهاز امل�صريف،ومينحها �صالحيات ا�ضافية يف
اال�ستثمار.
 ا�ضافة اىل ال�صالحيات االخرى يف االدارة العامةوالقيام بالتو�سعات يف العمل امل�صريف،وكذلك
�شرط تبني �سيا�سات العمل املتفقة عليها ومعايري
وم�ؤ�شرات العمل امل�صريف الدويل،ليتمكن اجلهاز
امل�صريف يف هذه احلالة من حتقيق االندماج يف
ال�سوق امل�صرفية الدولية،وكذلك حتقيق مكا�سب
مالية للبالد وا�سترياد ال�سلع واحل�صول على
اخلدمات باختالفها.
كما ان ح�صول املواطنني املتعاملني مع امل�صارف
على احتياجاتهم من داخل او خارج العراق ب�شكل
�أمن و�سليم وبتكاليف مالية اقل بكثري مما تفر�ضه
امل�صارف االجنبية يف اخلارج ،حيث من املعلوم

من املالحظ ان امل�صارف احلكومية منذ ت�أ�سي�سها
يف �سنة  1964التزال ت�ستحوذ على احل�صة
الغالبة من تعامل املواطنني والدولة املايل
وامل�صريف معها ،وبالرغم من ت�أ�سي�س عدد كبري
من امل�صارف اخلا�صة االهلية بانواعها امل�صارف
التجارية واال�ستثمارية واال�سالمية ،اال ان
امل�صارف احلكومية التزال �صاحبة القدح املعلى
يف التعامل امل�صريف واملايل يف العراق،وخا�صة
م�صريف الر�شيد والرافدين.
واال�سباب يف هذا االجتاه متعددة ولعل يف
مقدمتها ان امل�صارف اخلا�صة ن�ش�أت يف ظروف
مايزال العراق فيها يخ�ضع للقرارات االممية من
جتميد االر�صدة املالية واحل�صار االقت�صادي على
البالد ووقوع العراق حتت طائلة البند ال�سابع
لقرارات االمم املتحدة،وعند خروجه من هذا البند
�سنجد امل�صارف اخلا�صة يف حال اف�ضل بكثري
مما هي عليه حاليا.
اىل جانب التو�سع يف اعمالها على املدى الداخلي
واخلارجي ،وهو �أمر متاح لها لكونها تعتمد
اال�ساليب احلديثة والتقنيات املعا�صرة يف العمل
امل�صريف ،واتخاذ االجراءات والقرارات بحرية
او�سع و�سهولة اكرب من امل�صارف احلكومية يف ما
يخ�ص اجلوانب اال�ستثمارية ،كما ان للم�صارف
اخلا�صة مرونة اكرب يف التعيينات واجراءات
الرقابة اخلارجية،اال ان املهم يف االمر رجوع
جميع اموال امل�صارف اىل البنك املركزي العراقي،
وهو اجلهة التي توفر البيئة املنا�سبة جلميع
امل�صارف العاملة يف العراق على وفق نظام رقابي
موحد وفعال.

*هل هناك تعاون بينكم وبين مصارف اجنبية وجهات
مالية خارجية بما يسهم في تطوير العمل المصرفي
في العراق؟
لدينا اتفاقيات عمل مع م�صارف يف خارج
العراق،البع�ض منها اتفاقيات �سابقة مت تفعيلها
يف املرحلة الراهنة وجتديدها قدر امل�ستطاع
لتتنا�سب مع املعطيات احلالية،والبع�ض االخر

أي تطورات منشودة
في القطاع المصرفي
ينبغي أن ترافقها
تطورات في بيئة العمل
المالي واالقتصادي
جديدة افرزتها الظروف املعا�صرة من ظروف
احل�صار وجتميد ار�صدة العراق املالية،وجميع
امل�صارف التي نتعامل معها تنتظر رفع قرار
احل�صار والتجميد ب�شكل نهائي عن العراق،
لتدخل بقوة وبكثافة يف ال�سوق العراقية� ،سواء
من خالل فروع لها جمازة للعمل يف العراق او من
خالل م�صارف مرا�سلة لها يف داخل البالد،وكال
الطرفني يهدفون من خالل عملهم حتقيق امل�صالح
امل�شرتكة التي ت�صب يف نهاية االمر يف م�صلحة
االقت�صاد الوطني.
 كما ان وجود ر�ؤو�س االموال االجنبية يفالعراق امرا مهما يف املرحلة الراهنة ،وهو االمر
الذي من �ش�أنه حتفيز امل�صارف الوطنية على
التناف�س والتطور يف جميع املجاالت امل�صرفية
واولها ر�أ�س املال واالحتياطيات والوظائف،
والتي يق�صد بها جميع االعمال امل�صرفية التي
با�ستطاعتها القيام بها خلدمة املتعاملني بها من
املواطنني وبقية الزبائن من خمتلف القطاعات.
وم�صرف الر�شيد له خطط طموحة،حيث ي�سعى
اىل اال�ستثمار يف اخلارج اي�ضا من خالل
افتتاح فروع له يف عدد من الدول ،او من خالل
�شراء ح�ص�ص يف م�صارف دولية معتمدة،
�ضمن ماي�سمح به القانون العراقي وال�ضرورة
املحلة لتطوير االقت�صاد الوطني خالل املرحلة
الراهنة يف هذا املجال اال�ستثماري وامل�شاركات
اخلارجية.

امل�صريف يف العراق باجتاه التطور امل�ستمر
وتو�سيع نطاق العمل الكرب مدى ممكن وو�ضع
�ضوابط حمددة جلميع املتعاملني يف امل�صرف من
خمتلف املحافظات،حيث تو�سعت قدرات امل�صرف
وامكاناته يف تقدمي �سلة متنوعة من القرو�ض
وال�سلف للمواطنني وال�شركات والقطاع العام.
كما كما منت القدرة التمويلية للم�صرف منوا جيد ًا
يف هذا املجال على مدى ال�سنوات االخريةاملا�ضية،
لت�صل اىل درجة جيدة تقرتب كثريا من معدل
ربع ميزانية امل�صرف املوجهة لالئتمان النقدي
والتعاقدي داخل البالد ،ونرى انه اليوجد هناك
ن�شاط انتاجي وقانوين م�ؤهل لالقرتا�ض ح�سب
القوانني ،مامل يح�صل على اجابة من م�صرف
الر�شيد لكونه م�ستعد دائما لتلك الطلبات من
القطاع اخلا�ص ومبعدالت متنامية تتم املوافقة
عليها ليطلق �صرفها بقيمة ت�صل اىل نحو مليارات
الدنانري يف ال�شهر الواحد.
وامل�صرف يقدم خدمات ل�شريحة وا�سعة من
املواطنني الذين يعملون يف �شركات التحويل
املايل ومكاتب ال�صريفة واملواطنني الذين
يتعاملون باحلواالت من داخل وخارج العراق
�سواء بالعمالت االجنبية او بالعملة املحلية
و�شراء العمالت ال�صعبة يف مزاد البنك املركزي
العراقي ،كما ان امل�صرف م�ستمر بتقدمي خدماته
يف التحويل اخلارجي للقادمني واملغادرين للبالد
يف املنافذ احلدودية كاملطارات واملعابر احلدودية،
ويف ذات الوقت حتويل رواتب ومدخوالت
املواطنني املقيمني يف عدد من الدول وهي �سوريا
وم�صر ولبنان واليمن واالردن واالمارات وغريها
من الدول االخرى.
وم�صرف الر�شيد وقع عددا من االتفاقيات مع
م�صارف الرما�سلة لت�سهيل اجراءات عمليات
التحويل اخلارجي يف هذا املجال ،حيث ازدادت
قدرته على ذلك بعد ا�شرتاكه يف �شبكة (�سويفت)

* ماهي اهم نشاطات المصرف في الوقت الحاضر؟
ان م�صرف الر�شيد الذي يعود للقطاع احلكومي
العام ويقدم له التحويالت املالية والودائع
وميزانية النفقات اجلارية للدولة والوزارات
من الرواتب وال�سلف والتحويالت املالية
االخرى،وهو كذلك م�صرف جتاري معني بتقدمي
خدماته امل�صرفية واملالية اىل القطاع اخلا�ص
وال�شركات واالفراد،ومعظم زبائنه من التجار
وال�صناعيني على اختالفهم.
ون�شاطات امل�صرف تو�سعت ب�شكل كبري بعد
،2003من حيث ازدياد اعداد الفروع يف جميع
املحافظات والتي بلغت حاليا اكرث من 140
فرعا ،والتو�سع الكبري يف ميزانيته املالية
التي ت�ضاعفت اىل ع�شرات اال�ضعاف قبل �سنة
،2003مما ادى اىل تغيري �سيا�ساته يف العمل

المصرف له خطط في
االستثمار الخارجي من
خالل افتتاح فروع في عدد
من الدول ،او من خالل شراء
حصص في مصارف دولية
معتمدة

خدمات جديدة للتمويل
المالي للمشاريع حسب
الشريعة اإلسالمية
وافتتاح فروع للصيرفة
اإلسالمية في بغداد
والنجف والبصرة
العاملية التي تقوم بنقل احلوالت الكرتونيا
من بلد الخر وب�شكل �سريع و�سليم ،كما ي�شارك
امل�صرف دائما يف جميع الن�شاطات االقت�صادية
واال�ستثمارية املقامة يف داخل البالد.
 كما ان لديه م�شاركات وعددا من اللقاءات يفاخلارج،خا�صة تلك التي تعنى باجلانب االقت�صادي
وتطويره يف العراق ،ومن هنا للم�صرف دور
وا�ضح ومتميز يقوم به على ال�صعيد الداخلي
واخلارجي،بالرغم من ظروف احل�صار والتجميد
والوقوع حتت طائلة البند ال�سابع لالمم املتحدة
منذ �سنة  1990وحلد االن.

* هل من خدمات مصرفية جديدة يقدمها المصرف؟
امل�صرف يفكر دائما بتطوير خدماته،حيث مت
عر�ض خدمات جديدة يف هذه ال�سنة لزبائننا
املتعاملني مع امل�صرف من القطاع اخلا�ص
والدولة ،وهي متنوعة من التمويل للقرو�ض
الق�صرية وطويلة االجل والت�سليف لدوائر الدولة
(التمويل الذاتي) والت�سليف ال�شخ�صي للموظفني
واملواطنني ،وا�صدار الكفاالت وخطابات
ال�ضمان للمقاولني وا�صحاب امل�شاريع لدخولهم
يف املناق�صات ومراحل تنفيذ امل�شروع ح�سب
طبيعته وامكانات الزبون،كما ان امل�صرف يقدم
قرو�ضا اخرى متميزة للجهات املرتبطة بالدولة
كامل�ؤ�س�سات احلكومية (التمويل املركزي) االول
لتمويل الدرا�سات والت�صاميم مل�شروع مطار
الفرات االو�سط واالخر لتمويل الدرا�سات
والت�صاميم مل�شروع ميناء الفاو الكبري.
كما ان هناك خدمات التمويل اال�سالمي ،وهو
الول مرة تقدمه امل�صارف احلكومية يف العراق،اذ
ت�ستقبل م�شاريع مطلوب متويلها على ال�شريعة
اال�سالمية ،حيث للم�صرف هيئة �شرعية يف
هذا املجال ،خا�صة بعد موافقة جمل�س النواب
والبنك املركزي العراقي على ممار�سة م�صريف
الر�شيد والرافدين لهذا العمل امل�صريف ،وقريبا
�سيتم افتتاح فروع لل�صريفة اال�سالمية يف بغداد
الر�صافة والب�صرة والنجف ،والتي تعد من ثمار
ال�سعي الد�ؤوب مل�صرف الر�شيد يف عمله امل�صريف
واالئتماين بدعم وتوجيه من قبل وزير املالية
والوزارة بهدف تعزيز تنفيذ خطط التنمية يف
العراق..
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من أجل بناء قطاع خاص في الصناعة النفطية
حمزة الجواهري

*

الجزء الثاني :
رابعًا :
�أ��س����س ب �ن��اء ال�ق�ط��اع اخل��دم��ي اخل��ا���ص والعام
وامل�شرتك
و�أخ�يرا ن�ستطيع �أن نقرتح على املعنيني بالأمر،
ال�سيا�سة التي يجب اتباعها لبناء ودع��م القطاع
اخل��دم��ي اخل��ا���ص يف ال�صناعة النفطية وت�صح
�أن تكون �أي�ضا �سيا�سة عامة لباقي القطاعات
الإنتاجية يف البلد مع بع�ض التعديالت.
 .1من الواجب �أن يتم �إن�شاء كيانات يف وزارة
النفط و�أخرى يف ال�شركات املنتجة للنفط والغاز
ت�ساهم بها وزارة ال�ت�ج��ارة وال �غ��رف التجارية
وال�صناعية يف البلد ،وهي التي تقوم باجلوانب
الإج��رائ�ي��ة الن�ط�لاق ه��ذا القطاع انطالقة فاعلة
وق��وي��ة م��دع��وم��ة م��ن قبل ال��دول��ة لكي ي�ستطيع
�أن ي�ق��وم ب���دوره امل �ن��وط ب��ه وي���س��اه��م بتطوير
هذه ال�صناعة التي �سيتكالب عليها امل�ستثمرون
العراقيون فيما لو توفرت حقا هذه البيئة.
 .2يجب �أن تعمل احلكومة على وج��ود القطاع
امل�شرتك ب�ين ال��دول��ة والقطاع الوطني اخلا�ص
ال��ذي يعمل ب�ه��ذه ال�صناعة ،حيث ه��ذا القطاع
�ضروري جدا لأن الكثري من هذه اخلدمات حتتاج
�إىل ر�ؤو���س �أم��وال كبرية ،والبنوك العراقية ال
ت�ستطيع توفري ر�أ���س امل��ال ما مل تكون مع جهة

م�ضمونة كالدولة ،حيث �أن وج��ود ه��ذا القطاع
امل��ايل �سوف ي�ساهم بت�شجيع القطاع الوطني
اخلا�ص على التو�سع وتقدمي �أف�ضل اخلدمات ملا
�سيجده من تناف�سية عالية من املناف�س الأجنبي.
�أ�ضف �إىل ذلك �إن وجود هذا النوع من ال�شراكة
بني القطاعني �سيحد من ج�شع امل�ستثمرين ل�صالح
ال�شركات امل�ستفيدة ويخلق نوعا من املناف�سة
احلرة التي من �ش�أنها رفع م�ستوى العمل �أي�ضا.
� .3إن �إع��ادة الهيكلة يف م�ؤ�س�سات الدولة تعني
�أن القطاع العام هو الآخر يجب �أن ي�ساهم بهذه
البيئة اخلدمية ،وذل��ك من خالل ف�صل اخلدمات
ع��ن ال�شركات املنتجة الأم حاليا ،كما �أ�سلفنا،
وت�شكيل �شركات خدمية ب�شراكة �أجنبية متطورة
تعمل على �أ�سا�س املناف�سة ومبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص
وحتقيق الربحية املتوقعة منه ،فكلنا يعرف حجم
الرتهل يف وزاراتنا وم�ؤ�س�ساتنا ويعرف �أي�ضا
حجم البطالة املقنعة التي تنعم برواتب جمزية
مقابل جلو�سها يف املمرات �أو ال�شارع ،فامل�ؤ�س�سة
التي حتتاج �إىل ع�شرة جند ع��دد العاملني فيها
يزيد على مئة ،ورمبا اكرث ،ف�إعادة الهيكلة تعني
�إذا هياكل ر�شيقة غري مرتهلة وبالتايل منتجة،
وهذا ال ميكن �أن يتم �إال من خالل ف�صل اخلدمات
عن ه��ذه امل�ؤ�س�سات و�إق��ام��ة �شراكات مع املحلي
اخلا�ص �أو الأجنبي ،ورمبا العمل با�ستقالل تام
م�ستقبال ،ولكن نحذر من بيع هذه ال�شركات لأية
جهة مهما كانت �صفتها ملا للخ�صخ�صة من تاريخ
�سيىء ال�صيت بالتجاوز على املال العام وذهابه
�إىل جيوب الفا�سدين واملف�سدين.

 .4م�س�ألة ال�شراكة بني الكيان العاملي املتطور
و�شركات القطاع الوطني احلديثة العهد بالعمل
� �س��واء ك��ان��ت قطاعا خا�صا �أم ع��ام��ا وتعمل يف
ه��ذا امل �ج��ال� � ،ض��روري��ة ج ��دا ،وي�ج��ب �أن تكون
ك�سرتاتيجية �أ�سا�سية بت�شكيل قطاع وطني يعمل
يف جم��ال اخل��دم��ات النفطية .ه��ذه ال�شراكة هي
التي ميكن االعتماد عليها بتنفيذ املهام املتعاقد
عليها ،ومن خالل العمل ي�ستطيع ال�شريك العراقي
اكت�ساب اخلربة املطلوبة التي �سوف يوظفها يف
حال وجد نف�سه جاهزا للعمل لوحده بدون معونة
ال�شريك العاملي ،وذل��ك لأن ال�شريك العراقي بال
خربة وال نظم عمل متطورة وال قيم عمل راقية،
وهي الأ�سا�س للعمل يف القطاع النفطي حتديدا
كونه يختلف عن باقي القطاعات لأنه خطر جدا،
وكلفة خدماته عالية جدا مقارنة بباقي القطاعات
اخلدمية.
 .5متنح ال�ع�ق��ود ب�أف�ضلية لل�شركات الوطنية
التي لديها �شريك �أجنبي ،حيث يف البداية ميكن
الت�ساهل ببع�ض ال�شروط التي تتعلق بالنوعية
�أو اخل�ب�رة ال���س��اب�ق��ة م� ��ادام ال���ش��ري��ك الأجنبي
املعروف مب�ستوى تطوره موجودا ،ولي�س كما
تفعل ال�شركات حاليا ،ف�إنها تفرت�ض �أن ال�شركات
اخل��دم�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة ب�ك�ف��اءة وق ��وة ��ش��رك��ات مثل
�شلمربجر �أو هاليربتون العامليتني ،وه��ذا �أمر
م�ستحيل ،ال يف بداية ت�أ�سي�س ال�شركة العراقية
وال الحقا ،لأن هذه ال�شركات العمالقة دائما �سباقة
لتقدمي الأف�ضل والأح ��دث وامل�ضمون النوعية،
ولديها مراكز بحثية وت�صرف �سنويا مبالغ هائلة

مقاالت 13

على تطوير التكنولوجيا التي تعمل بها ،هذا
ف�ضال عن كفاءة العاملني بها ،ف�شركة �شلمربجر
مثال ت�ساهم بن�سبة ال تقل ع ��ن %20م��ن برامج
وكالة نا�سا الف�ضائية ،بهذا املثل ميكن قيا�س مدى
تطور هذه ال�شركة ب�صناعة وتطوير التكنولوجيا
على امل�ستوى ال�ع��امل��ي ،ل��ذا يجب منح ال�شركة
العراقية و�شريكها الأجنبي ذي اخل�برة فر�صة
للعمل �إىل جانب هذه ال�شركات ،و�إال �سنبقى للأبد
ب��دون قطاع خدمي يدعم �صناعة النفط ،وهذا
يعني �إن الو�صول �إىل مرحلة التطوير الوطني
�أمر م�ستحيل التحقيق ،لذا يجب �أن يكون هناك
دع��م لل�شركات العراقية و�شريكها الأجنبي يف
املراحل الأوىل من �أهم واجبات الدولة والوزارة
وامل�ؤ�س�سات التابعة لها.
 .6ال�شركات العاملية الكربى يف جمال عملها مثل
�شلمربجر �أو هاليربتون وهو الدخالت يف الآبار،
و�شركات مثل مانزمن وبراون �أند روت والعديد
غريها يف جم��ال الإن���ش��اءات النفطية ،و�شركات
�أخرى يف جماالت عملها من هذا النوع ال تقبل �أبدا
�أن يكون لها �شريك ،لكن وجودها له �أهمية كربى
يف البلد �ضمن البيئة اخلدمية لل�صناعة النفطية
بكل جوانبها ،لأن وجود املناف�س املتطور والراقي
�سيدفع ال�شركة الوطنية نحو الرقي لكي ت�ستطيع
املناف�سة ،لذا ميكن ال�سماح لها بدون �شريك ،فهي
تعرف كيف تعمل وحت�صل على عقود مبناف�سة مع
باقي ال�شركات �أو من خالل تفردها بتكنولوجيا �أو
خدمات تخ�ص�صية ال تتوفر عند غريها.
 .7يف ح��ال دخ ��ول ال���ش��رك��ة ال��وط�ن�ي��ة لوحدها
ت �ك��ون امل�ن��اف���س��ة ح ��رة ،وي �ج��ب �أن ي�ط�ل��ب منها
الإي �ف��اء ب��ال���ش��روط وامل �ع��اي�ير ال�ت��ي تطبق على
ال�شركة العاملية وفق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص ،لأن لو
ترك املجال لدخول مثل هذه ال�شركات ف�إن البيئة
اخلدمية لل�صناعة النفطية �سوف لن تكون �أف�ضل
من خدمات البناء ،حيث دخل لها من هو غري م�ؤهل
البتة ،وكل قوته تتمثل بتقدميه الر�شوة �أو الدعم
الذي يح�صل عليه من �أقاربه امل�س�ؤول �أو امللي�شيا
التي حتميه ،ومن الناحية الواقعية ال ميكن �أن
تن�ش�أ �شركة وطنية بكفاءة عالية  ،ونحن نعرف �أن
ال�شركات تن�ش�أ ملجرد ح�صولها على نوع من �أنواع
الدعم الفا�سد .مثل هذه ال�شركات يجب �أن يغلق
الباب �أمامها ،فقد �سئمنا الف�ساد.
 .8ال�شركات التي ميلكها �أو يديرها تكنوقراط
نفطي ل�ه��ا ن��وع م��ن الأف���ض�ل�ي��ة ع�ل��ى غ�يره��ا من
ال�شركات لكون امل��ال��ك �أو امل��دي��ر التنفيذي فيها
ي �ع��رف �أه �م �ي��ة ��ض�م��ان ال�ن��وع�ي��ة والإل� �ت ��زام بها
والإل�ت��زام ب�ضوابط ال�صحة وال�سالمة والبيئة،
كما وي�ع��رف كيفية ال��و��ص��ول �إىل التكنولوجيا
املتطورة واحل�صول عليها التي ت�ساهم بتطوير
عمل �شركته ،ويعرف �أين يكمن ال�ضعف �أو القوة
لدى القوى العاملة يف ال�شركة ،وي�ستطيع توفري
�سبل تطويرها والبلوغ بها �إىل م�ستويات تناف�سية
مقبولة باملفاهيم ال�صناعية ب�شكل عام.
� .9أ�س�س املفا�ضلة بني ال�شركات يجب �أن تخ�ضع
ملعيار دقيق يعتمد م�ستوى تطور ال�شركة ب�أنطمة
عملها ووج��ود ال�شريك املتطور معها ،وم�ستوى
تطور التكنولوجيا التي تعمل بها ،وم�ستوى تطور
القوى العاملة يف ال�شركة ،ومدى �إلتزامها ب�شروط
�أنظمة ال�صحة وال�سالمة والبيئة والنوعية ،وما
�إىل ذلك من معايري ،بحيث تكون لكل معيار نقاط

خا�صة به ،وبالتايل ف�إن جمموع النقاط هو املعيار
النهائي للتناف�س بني ال�شركات �سواء يف مراحل
الت�سجيل� ،أو و�ضع قائمة املتناف�سني على عقد ما،
�أو املفا�ضلة بني العرو�ض املقدمة من قبل ال�شركات
لتقدمي خدمة معينة .فلمثل هذا النوع من العمل
مناذج قيا�سية معروفة ميكن اتباعها للو�صول �إىل
�صيغة واقعية للمفا�ضلة بني ال�شركات يف جميع
املراحل التي حتدثنا عنها.
� .10أ�س�س املفا�ضلة لأختيار �أف�ضل العرو�ض يف
مناف�سة ما بني ال�شركات يجب �أن ال تعتمد ال�سعر
فقط وال النوعية فقط وما �إىل ذلك ،لذا يجب �أن
تكون �أ�س�س املفا�ضلة على �أ�سا�س جمموع النقاط
التي ت�ستطيع ال�شركة احل�صول عليها ،بحيث
تكون لكل ميزة نقاطها املنا�سبة من حيث الأهمية
يف معيار املفا�ضلة العام.
 .11الكيان اخل��ا���ص يف ال� ��وزارة ،وال ��ذي يهتم
بتطوير القطاع اخل��ا���ص ،يجب �أن يكون �أي�ضا
م�س�ؤول عن م�ستوى اخلدمات التي تقدمها هذه
ال�شركات ،وه��و ال��ذي ي�ضع املعايري التي يجب
�إتباعها لت�أهيل �أي��ة �شركة كونها ك��فء لتقدمي
اخلدمة املطلوبة منها �أم ال؟ وهذه مهمة يجب �أن
تقوم بها ال��وزارة على م�ستوى العراق بالكامل،
وتدفع ال�شركات امل�ستفيدة من اخل��دم��ات بذات
الإجت� ��اه� ،أي تلك ال�شركات ال�ت��ي ت�ق��وم ب� ��إدارة
العمليات الإنتاجية �أو ال�شركات التي ت�ستثمر يف
ت�صنيع النفط والغاز "�أي �صناعة الداون �سرتمي"
م�ستقبال� ،إذ لي�س من املعقول توقيع عقد مع �شركة
ما لتقدمي خدمة معينة وهي ال ت�ستطيع �أن تقوم
بذلك� ،سواء من ناحية م�ستوى التكنولوجيا� ،أو
م�ستوى تطور الكادر الذي يدير العمل� ،أو تكاملية
نظام الإدارة� ،أو خ�برة ال�شركة التي يجب �أن
تكون وا�سعة يف املجال الذي تعاقدت عليه .هذه
املعايري وغريها يجب �أن ت�ؤخذ بنظر االعتبار
عند ت�سجيل �أية �شركة لدى الوزارة �أو ال�شركات
املنتجة ،وذلك ل�ضمان ا�ستمرار ال�شركات بتقدمي
خ��دم��ات�ه��ا� ،أو �إي�ق��اف�ه��ا ع��ن ال�ع�م��ل ب�سبب تدين
م�ستواها �أو ع��دم رفعها مل�ستواها ،ل��ذا يجب �أن
تكون لدينا تلك املعايري ل�ضمان النوعية التي
حتدثنا عنها وموا�صفات هند�سية حديثة ودائمة
التحديث لتقدمي الأف�ضل واال�ستمرار مبواكبة
القفزات التكنولوجية الهائلة يف هذه ال�صناعة.
�. .12إن مهمة الوزارة ال تنتهي عند هذا احلد لكي
ن�ستطيع القول �أن البيئة التطويرية قد �أ�صبحت
متكاملة ،لأن العن�صر الب�شري الوطني �سيكون هو
العامل احلا�سم يف نهاية املطاف ،فهو امل�س�ؤول
عن �أية عملية ارتقاء لهذه ال�صناعة �أو تكامليتها،
لذا ف�إن �إدارة التطوير والتدريب امل�ستمر يجب �أن
تكون مهمة وطنية مركزية تديرها الهيئة التابعة
للوزارة بالتعاون مع ال�شركات الوطنية اخلا�صة،
ويجب �أن ت�ضمن ال ��وزارة وال�شركات املنتجة
وج��ود عراقيني عاملني يف امل�ستويات املختلفة
من العمل يف ال�شركات اخلدمية مبا يكفي لكي
ت�ستطيع �أن تقف ال�شركة على قدميها فيما لو
تركها ال�شريك الأجنبي ،ولكي ت�ستطيع بعد فرتة
من الزمن �أن تقدم خدماتها كاملة لوحدها دون
االعتماد عليه ،بالرغم من �ضرورة بقاء ال�شريك
الأجنبي يف الكثري من احلاالت كما �أ�سلفنا ،كونه
�سي�ضمن ا�ستمرار مواكبة ال�شركة مل�ستوى تطور
التكنولوجيا عامليا ،لأن يف حال توقف ال�شركة عن
التطور واملواكبة ،ف�إنها يف غفلة من الزمن �ستجد
نف�سها متخلفة وبحاجة �إىل حتديث يف نظم عملها
والتكنولوجيات التي ت�ستعملها وحتى م�ستوى
تطور العاملني فيها.
 .13يف البداية ،ال�شركات العراقية يجب �أن تاخذ
الأولوية باحل�صول على عقود خدمة من ال�شركات

العاملة لت�شجيعها وت�سهيل ح�صولها على �شريك
اجنبي ،بحيث تكون امل�س�ألة م�شروطة بدخول
ال�شريك الأجنبي الكفوء لتفعيل العقد املربم معها،
فال�شركة العراقية من هذا النوع� ،أي بال �شريك
ح��ال�ي��ا ،ميكن منحها عقد خ��دم��ة ل�ف�ترة معقولة
وبقيمة �إج�م��ال�ي��ة معقولة �أي���ض��ا لكي ت�ستطيع
ا��س�ت��دراج ال�شريك اجلنبي امل�ت�ط��ور ،ويف حال
ف�شلها باحل�صول على ال�شريك الأجنبي الكفوء
يلغى العقد املربم معها.
 .14القطاع املايل يجب �أن يكون موجودا و�ساندا
منذ اليوم الأول يف هذا القطاع ،ففي حال ح�صول
ال�شركة على عقد خدمي ،يكون �سببا كافيا للبنك
بتمويل كامل االحتياجات املالية التي ترتتب على
العقد ،ويعني �أي�ضا وج��ود �شركات ت�أمني ذات
م�صداقية عالية تعمل �إىل جانب البنوك وال�شركات
اخل��دم�ي��ة ال�ستكمال اح�ت�ي��اج��ات ه��ذه ال�سوق،

وكما �أ�سلفنا ،ال�سبب بذلك هو �أن هذه ال�صناعة
دائما بحاجة �إىل التحديث والإرت�ق��اء مب�ستوى
التكنولوجيا با�ستمرار ،لذا ف�إن ال�شركات تبقى
دائما بحاجة �إىل دعم مايل من قبل البنوك املحلية
لأنها ال ت�ستطيع حتديث ما لديها من تكنولوجيا
بدون هذا الدعم ،بخالفه ف�إنها �ست�ضطر لإ�ستخدام
ذات امل�ع��دات والأج �ه��زة القدمية التي لديها يف
العقود اجلديدة التي حت�صل عليها ،وهذا يعني
�إن�ن��ا يجب �أن ال نطالبها ب��الإرت�ق��اء للم�ستويات
العاملية.
 .15نظام ال�صحة وال�سالمة والبيئة يجب �أن
يكون موجودا ومطبقا يف م�ؤ�س�سات الوزارة قبل
اجبار ال�شركة اخلدمية على تطبيقه ،فهذا النظام
يجب �أن يكون مرفقا لأي عقد خدمي كما يحدث يف
العامل ،ويعني �أي�ضا �أن الوزارة مطالبة ب�أن ترتقي
بهذه الأنظمة وغريها قبل �أن تطلب من الآخرين

ال��رق��ي ،لأن بغياب ه��ذا ال���ش��رط ��س��وف يتحول
العراق �إىل مزبلة للنفايات ال�صناعية اخلطرية،
حيث تعترب ال�صناعة النفطية من �أك�بر امللوثات
للبيئة و�أك�ثره��ا خطرا على الإن�سان وال�سالمة
العامة ،وهكذا باقي الأنظمة التي يجب �أن تكون
موحدة ،كنظام �ضمان النوعية ،ولي�س بال�ضرورة
�أن تكون باقي الأنظمة موحدة لكنها يجب �أن تكون
موجودة لدى ال�شركة ،وعلى امل�ستفيد من اخلدمة
الت�أكد من وجودها قبل منح العقد اخلدمي ،لأن
�ضمان ر�ضا العاملني يف ال�شركات اخلدمية يعني
خدمات �أف�ضل ،ويعني منع ال�شركات من التع�سف
الوظيفي �ضد العاملني لديها.
 .16يجب �أن توفر لها الأر���ض املنا�سبة وت�أخذ
الأولوية وب�أ�سعار رمزية كما فعلت مع ال�شركات
الأجنبية.
 .17القطاع اخلدمي ميتد ن�شاطه لي�شمل جميع
االخت�صا�صات التي تقوم بها ال�شركات املنتجة
والكيانات الأخرى يف ال�صناعة ،بحيث ي�ستطيع
�أن يقدم خدماته ملختلف م�ستويات العمل مبا فيها
الإدارة التي يفرت�ض �أن تكون حمتكرة من قبل
امل��ال��ك ،وه��و ال��دول��ة �أو ال�شركات التي تخولها،
وهي ال�شركات املنتجة من حيث الأ�سا�س ،وهذا
يعني �أن ال��وزارة وامل�ؤ�س�سات التابعة لها يجب
�أن تكون لديها �إح�صائيات دقيقة عن عدد ال�شركات
التي تقدم �أي��ة خدمة م��ن اخل��دم��ات ،ففي بع�ض
البلدان يجب �أن ال يقل عدد ال�شركات التي تقدم
خدمة تخ�ص�صية م��ا ع��ن ع�شرة ��ش��رك��ات ،وذلك
ل�ضمان النوعية والتناف�سية وبالتايل الرقي بهذه
ال�صناعة.
 .18لإع �ط��اء ال�سيادة الوطنية حقها ،يجب �أن
تكون املحاكم العراقية املخت�صة هي التي تف�صل
بني املتخا�صمني ،حتى بوجود ال�شريك الأجنبي،
وعلى امل�ستثمر املحلي �أو الأجنبي يف القطاع
اخلدمي احرتام القوانني املرعية واملعمول بها يف
الدولة ،وعلى الدولة من جانبها العمل على ت�شكيل
حماكم خمت�صة يف ه��ذا املجال ،و�أن ي�شرع ذلك
بقانون.
 .19يجب �أن ت�ق��دم لها الت�سهيالت يف مراحل
الت�سجيل بدوائر الدولة وال�شركات العاملة ،ال �أن
تخ�ضع لعمليات ابتزاز من قبل موظفي الدولة كما
هو احلال يف جميع مرافق الدولة ،حيث الر�شوة
�أو القرب من امل�س�ؤول �أو التبعية مللي�شيا معينة
هي املعيار الأ�سا�سي ال�ستكمال �إجراءات الت�سجيل
�أو �أي �إحراء �آخر يف دوائر الدولة.
 .20يجب �أن تعامل ال�شركة والعاملني بها معاملة
ال�شريك ال التابع ،لأن جنوح امل�ستفيد والتعامل مع
ال�شركة اخلدمية على �أ�سا�س �أنها تابع �سيدفع هذه
ال�شركات �إىل التحايل وتقدمي الر�شى والبحث عن
و�سائل غري �شرعية وفا�سدة لال�ستمرار بعملها،
وهذا هو الفخ الأول للوقوع يف م�ستنقع الف�ساد
الذي ال خمرج منه.
 .21يجب ع��دم الت�ساهل معها يف ح��ال �إخفاقها
وعدم �إلتزامها مبا تقدم من �شروط و�إلتزامات.
 .22يجب دف��ع ال�شركات للح�صول على �شهادة
اجلودة العاملية الآيزو �أو مثيالتها يف جمال عمل
ال�شركة ،وبعد �أن ت�ستمر بعملها يجب �أن يكون
وجود �شهادات النوعية �شرطا ال�ستمرارها بتقدمي
اخلدمات.
هناك ��ش��روط �أخ��رى غ�ير ملزمة لكنها يجب �أن
تخ�ضع للمتابعة م��ن �أج ��ل الإرت��ق��اء مب�ستوى
ال�شركة ،هذه ال�شروط ال ميكن حتديدها هنا لأنها
ت�أتي �ضمن خ�صو�صية ال�شركة ونوع اخلدمة التي
تقدمها.
* مهندس مختص بإنتاج وتطوير
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فيتنام  ..وتجربة تعاونيات البيع بالتجزئة
ترجمة  /عادل العامل

البصرة
* ترجمة  /عبدالخالق علي
كان ��ت الب�ص ��رة الفتيل ��ة القاتل ��ة يف فرتة مابع ��د �سقوط �ص ��دام عام
 .2003حي ��ث ان القتال ب�ي�ن امللي�شيات قد ارعب �س ��كان هذه املنطقة
البال ��غ عدده ��م ثالثة ماليني ن�سم ��ة  ,و كانت اخلدم ��ات معدومة .اما
االن ف ��ان ه ��ذه املدينة  ,الت ��ي كانت مهجورة يوما م ��ا  ,تعج بال�سكان
و ال�ضي ��وف الذين يت�سوقون املالب� ��س و يتناولون االي�س كرمي يف
�ساع ��ات امل�ساء  ,بينما رجال التطوير ي�ضع ��ون اموالهم يف م�شاريع
اع ��ادة االعمار حتى قبل ان يخط ��ط اجلي�ش االمريكي لالن�سحاب يف
نهاية العام.
يف �آخر ا�شارة للتق ��دم  ,اعلنت جلنة ا�ستثمار الب�صرة بانها �ست�صدر
 19ترخي� ��ص ا�ستثم ��ار جدي ��د لل�ش ��ركات املحلية و االجنبي ��ة بقيمة
 174ملي ��ون دوالر .تتوقع اللجنة منح ما قيمته  3مليارات دوالر يف
م�شاري ��ع تطوير على مدى ال�سنت�ي�ن القادمتني  -بناء م�ساكن جديدة
و حمطات طاقة كهربائية و مدار�س و طرق و غريها بعد فرتة طويلة
م ��ن توقف اال�ستثم ��ارات .هذه االنتقال ��ة ت�ؤ�شر كي ��ف ان الب�صرة قد
خرج ��ت من االيام املظلمة قب ��ل �سنوات قليلة  ,كم ��ا ان اغلب ال�سكان
متفاءلون ب�ش�أن االن�سحاب االمريكي يف كانون االول.
ان ع ��ودة �صناعة النفط العاملية قد و ّلدت ثقة متزايدة بان العراق قد
اكت�سب قوة كافية متكنه من اجتياز مو�ضوع مغادرة القوات الدولية
نهاي ��ة العام .كما ان ذلك زاد من منظور فر�ص اال�ستثمار يف م�شاريع
اال�س ��كان و النقل و غريها من القطاعات التي ميكن ان ت�ضع ر�ؤو�س
اموالها يف موقع الب�صرة القريب من حقول النفط العراقية.
عق ��د ح ��وايل  35م ��ن رج ��ال االعم ��ال الربيطاني�ي�ن يف �آذار م�ؤمترا
مع غرف ��ة جتارة الب�صرة لتقدير حجم فر� ��ص اال�ستثمار يف م�ستقبل
الب�ص ��رة .م ��ع ذل ��ك فم ��ا زالت هن ��اك بع� ��ض التحدي ��ات مث ��ل الف�ساد
احلكومي و �صعوبات ا�ستح�صال تا�شرية الدخول بالن�سبة للعاملني
االجانب و االفتقار اىل الرحالت املبا�شرة اىل املدن االوربية الكبرية
 ,كما ان الكثريين قلقون من الو�ضع االمني يف هذه االيام.

تعود الى عالم االعمال

اح ��د امثل ��ة التغي�ي�ر ال�سريع يف الب�ص ��رة هو ا�ص�ل�اح مع�سكر بوكا
– ال�سج ��ن ال ��ذي كان يدي ��ره اجلي�ش االمريك ��ي  .-يف بداية هذه
ال�سن ��ة  ,حيث منح ��ت جلنة ا�ستثم ��ار الب�صرة م�شروع ��ا بقيمة 245
ملي ��ون دوالر لتحوي ��ل املنطق ��ة اىل مرك ��ز جت ��اري .قام ��ت الق ��وات
االمريكية ببناء �سجن بوكا عام  2003على احلدود الكويتية كمعتقل
لالرهابي�ي�ن م ��ن كل انحاء العراق .و بع ��د ان وجهت جماميع حقوق
االن�سان لهذا ال�سجن اتهامات باال�ساءة  ,مت اغالقه يف ايلول .2009
ق ��ال حي ��در عل ��ي فا�ضل  ,رئي� ��س جلنة ا�ستثم ��ار الب�ص ��رة  " ,لقد مت
من ��ح امل�شروع اىل جمموع ��ة ت�ضم �شركاء من الكوف ��ة و �شركة �شمال
اخللي ��ج .و مب�شيئة الل ��ه فان الب�صرة �سوف تزده ��ر و جتتذب رجال
االعمال االجانب ".
و لكون الب�صرة هي مركز �صناعة النفط العراقي منذ زمن بعيد  ,فان
النف ��ط قد انتقل اىل املرحلة العملية بعد فرتة من الرتدد بعد احلرب.
الع ��راق يامل م�ضاعفة انتاجه عن امل�ستوى احلايل البالغ  2,6مليون
برمي ��ل يوميا  ,حيث تاتي التنمية م ��ن حقول النفط الكبرية التي ال
تبعد عن الب�صرة اكرث من �ساعتني.
�شركة النف ��ط الربيطانية بي ال �سي التي تق ��وم بتطوير اكرب حقول
النفط العراقية  ,الرميلة  ,قد وظفت اكرث من  3000عراقي و تخطط
مل�ضاعف ��ة ه ��ذا العدد يف ال�سن ��وات القادمة� .ش ��ركات النفط العمالقة
االخ ��رى  ,بينه ��ا �شرك ��ة �ش ��ل الهولندية امللكي ��ة و اك�س ��ون موبيل و
اين ��ي االيطالية  ,تخطط لبناء قاعدة مع�سك ��رات جماعية بالقرب من
الب�ص ��رة .ع�شرات العراقيني يقفون يف الطابور لتقدمي طلبات العمل
التي متتد من ال�سواقني اىل مهند�سي النفط.
حمافظ ��ة الب�ص ��رة ت�ستل ��م ح�ص ��ة منا�سب ��ة م ��ن اي ��رادات النف ��ط من
احلكوم ��ة املركزي ��ة .و رغ ��م ان مبيع ��ات النف ��ط تتم ادارته ��ا من قبل
احلكوم ��ة املركزية يف بغ ��داد فان الربملان قد م ��رر قانونا عام 2009
مين ��ح الب�ص ��رة دوالرا واح ��دا عن كل برمي ��ل يتم ت�صدي ��ره من نفط
الب�ص ��رة .و مبا ان  1,7مليون برميل نفط يتم ت�صديرها من الب�صرة
كل يوم  ,فان هذا يعني ان حمافظة الب�صرة حت�صل على  1,70مليون
دوالر يف اليوم  ,او حوايل  51مليون دوالر كل �شهر .و يقول ال�سيد

فا�ض ��ل ان الب�ص ��رة �ستحت�ض ��ن املزي ��د يف ال�سنني القادم ��ة يف �ضوء
احلاج ��ة اىل م�ساك ��ن جدي ��دة و حمط ��ات طاقة و مدار� ��س و طرق و
غريها.
مع ه ��ذا فالب�صرة الت ��زال تواجه بع�ض التحدي ��ات املهمة التي ميكن
ان تقي ��د م�ستقبله ��ا .يق ��ول �صبي ��ح الها�شم ��ي ال ��ذي ير�أ� ��س جمعية
رج ��ال االعم ��ال يف الب�ص ��رة  ,ان �ش ��ركات االعمال تواج ��ه م�صاعب
يف ا�ستح�ص ��ال تا�شرية الدخول و الكثري م ��ن اخلطوط احلمراء يف
التعام ��ل مع دوائر الدول ��ة .كما ان عدم توفر رح�ل�ات جوية مبا�شرة
اىل بغ ��داد م ��ن لن ��دن و باري� ��س و غريها يعت�ب�ر من امل�ش ��اكل املهمة
وي�ضطر امل�سافرون اىل تغيري الطائرات يف الكويت و دبي او عمان.
لك ��ن �شركات االعم ��ال املحلية متفائل ��ة بعد تعديل قان ��ون اال�ستثمار
بداي ��ة ه ��ذا العام م ��ن قبل الربمل ��ان العراقي و ال ��ذي ي�سمح لالجانب
بامتالك االر�ض.
قانون اال�ستثمار اجلديد ي�ستثني امل�ستثمرين يف بع�ض امل�شاريع من
�ضريب ��ة ال�ش ��ركات و من اجور فرتة الع�ش ��ر اىل خم�سة ع�شر عام  ,و
م ��ن اجور ا�ست�ي�راد التجهيزات املطلوبة ملدة ث�ل�اث �سنوات .و يحق
لل�ش ��ركات ا�ستخدام عمال اجانب  ,عند احلاج ��ة  ,و اعادة اال�ستثمار
و االرباح اىل اوطانهم.
يق ��ول زاب �سيثن ��ا  ,الذي ي�شرف على حتوي ��ل �سجن بوكا اىل جممع
جت ��اري  ,ان التحدي ��ات يف الب�ص ��رة حت ��ت ال�سيط ��رة باملقارن ��ة مع
اج ��زاء اخ ��رى من العراق .و ي�ضيف " هن ��اك ف�ساد يف مناطق اخرى
من العراق لكننا ال نرى ذلك يف الب�صرة  ,و بينما هناك قلق امني يف
مناطق العراق  ,فاننا ال نعاين من ذلك يف الب�صرة  ,حيث ان القوات
االمنية املحلية متعاونة و ت�ؤدي واجبها ب�شكل جيد ".
تتوق ��ع �شرك ��ة �شمال اخلليج بان املجمع �سيوف ��ر خمازن و جتهيزات
خدم ��ة ل�ش ��ركات النفط العامل ��ة يف الب�صرة و املناط ��ق املحيطة بها.
يق ��ول ال�سيد �سيثنا " احدى فوائ ��د املجمع هي احلالة اجليدة للطرق
و املب ��اين و منظومات املياه .لقد ا�س�س االمريكان بنية حتتية جيدة
جدا يف هذا املرفق ".
* عن  /وول ستريت جورنال

بيع
م��ن ال�سهل �أن يفرت�ض ال��واح��د �أن �شركات ٍ
بالتجزئة متعددة اجلن�سيات مثل وال ـ�ـ مارت
ب�أمريكا و كاريفور بفرن�سا �سي�صل بها الأمر لأن
تهيمن على الأ�سواق ال�صاعدة حديث ًا ،لكن �سال�سل
البيع املحلية تكافح للعودة �إىل م��ا كانت عليه
ب�صعوبة .و قد وردت يف �أواخ��ر العام املا�ضي
تقارير تفيد ب�أن وال ــ مارت ترتيث يف رو�سيا بعد
قيام �شركة بيع بالتجزئة حملية ،X5 ،باملزايدة
عليها للح�صول على �سل�سلة حمالت .و ي�أتي الآن
نب�أ مفاده �أن �أكرب �شركة للبيع بالتجزئة قد ان�ضمت
�إىل نظريتها يف �سنغافورة من �أجل �إقامة �سل�سلة
�أ�سواق كبرية ال ّتقاء تهديد املناف�سة الأجنبية.
�إن احتاد �سايغون للتعاونيات التجارية هو �أكرب
م�ؤ�س�سة قي فيتنام للبيع بالتجزئة لها حوايل 70
�سوبرمارك ــ ما يكفي الختزال مناف�ساتها �إىل �سوق
مفتتة و �إعطائها ح�صة من ال�سوق بن�سبة 10باملئة
تقريب ًا .و قد �أُعلن يف �أواخ��ر العام املا�ضي �أنها
تقوم بت�شكيل ر�أ�سمال م�شرتك م��ع فريبراي�س
 ، NTUC FairPriceو ه��ي تعاونية
�أخ��رى ُتعد �أكرب بائعة بالتجزئة يف �سنغافورة.
و تبقى تفا�صيل اخلطط متهيدية ،لكن الفكرة هي
ا�ستخدام خرية فريبراي�س هذه لتطوير �سل�سلة
من الآ�سواق الكبرية يف �أنحاء البلد ،على �أن يتم
افتتاح �أول �سوق منها يف عام .2012
و تكوّ ن ال�صفقة دالل��ة عمل جت��اري مبا�شر لكال
اجلانبني .ففريبراي�س ،التي �أن�ش�أتها احتادات
ال�ت�ج��ارة يف �سنغافورة ،ت��ري��د �أن تتو�سع �إىل
�أ� �س��واق ج��دي��دة .و ب�ه��ذه ال�صفقة ،ت�شرتي لها
ا�سم ًا ،و قاعدة زبائن يف �سوق �سريعة النمو و
زيادة كبرية يف منتجات جديدة ميكنها �أن تبيعها
�أي�ض ًا يف الوطن .و بقول رئي�سها نغ �سري ميانغ
" �إن فريبراي�س تقوم بتخفيف التكلغة العالية
للمعي�شة يف �سنغافورة على مدى  37عام ًا .و نحن
متحم�سون مل�شاطرة �أ�صدقائنا يف فيتنام خربتنا
هذه .و لدى تعاونية �سايفون الآن تابعية زبائتية
قوية و هي متجذرة عميق ًا يف قلوب امل�ستهلكني
يف فيتنام ".
و ه��ذه هي حماولة فريبراي�س الثالثة للتو�سع
العاملي .كما �أنها �سبق �أن تط ّلعت �إىل ال�صني و
ميامنار ،و لكنها مل تنجح يف ذل��ك .و قد �أغلقت
نيك�ستمول ،و هي جمازفة �سوق كبرية يف ال�صني،
�سابق ًا يف عام  2005بعد �أن خ�سرت ما يقرب من
 40مليون دوالر يف ث�لاث �سنوات .فقد �أُجربت
ف�يرب��راي����س ع�ل��ى تخفي�ض قيمة ال �ـ  12مليون
دوالر املدفوعة بن�سبة  33,7باملئة من الدعم يف
نيك�ستمول ،التي كانت قد �أن�ش�أتها بامل�شاركة مع
�ستثمرين ماليني يف �سنغافورة �أي�ض ًا .و يف هذه
املرة تعلمت الدر�س و حتاول ارتباط ًا وثيق ًا مع
تعاونية بائعة بالتجزئة.
و املنطق ب�سيط على امل�ستوى نف�سه بالن�سبة
ل�ت�ع��اون�ي��ة ��س��اي�غ��ون .ف�ق��د ان�ضمت فيتنام �إىل
منظمة التجارة العاملية يف عام  ،2007ما يعني
�أن احلواجز ال�شديدة �سابق ًا �ضد باعة التجزئة
الأجانب توجّ ب �إلغا�ؤها .و حلد الآن ،ف�إن قليلني
فقط ،مبا فيهم ميرتو �أملانيا و كازينو فرن�سا ،قد
حتركوا �إىل هناك .لكن و قد �أخذت ل�سعة الركود
بالرتاجع ،ف��إن من املتوقع �أن ي�أتي �آخ��رون �إىل

�سوق ي َ
ُنتظر �أن تنمو مبعدل  9,3باملئة �سنوي ًا
ٍ
ما بني �أعوام  2010و  .2014و من ه�ؤالء ،مث ًال،
لوت Lotteالكورية اجلنوبية التي �سوف تفتح
خمازن لها بدء ًا من عام .2013

�إن ت� �ع ��اون� �ي ��ة �� �س ��اي� �غ ��ون مت� �ت� �ل ��ك ن�صف
ال�سوبرماركتات ال�ـ  .140و كما ينا�سب ا�سم
ال�شركة ،ف���إن ه��ذه م��رك��زة ب�شدة يف املناطق
امل��دي �ن �ي��ة ،م��ع ك ��ون ��س�ك��ان ال�ب�ل��د م��ا يزالون

الت�سوق يف الأ� �س��واق �أو الدكاكني
يف�ضّ لون
ّ
ال�صغرية .و �إذ تنطلق �شركات البيع بالتجزئة
الأجنبية اعتيادي ًا يف املدن الكبرية ،فحني تدخل
فيتنام ف�إنها �ستكون هادف ًة ل�سرقة ح�صة ال�سوق
من تعاونية �سايغون.
و للتناف�س حتتاج تعاونية �سايغون �إىل حوانيت
حديثة ،و منتجات حديثة و اقت�صاديات ذات
�ش�أن ،و هي �أم��ور ت�ستطيع �أن جتدها جميع ًا
من خالل االرتباط بفريبراي�س ال�سنغافورية.
و يبدو �سوق البيع بالتجزئة ب�سنغافورة �أقل
�سالم ًة من نظريه الفيتنامي ،مع منو يف احلجم
بن�سبة 1,6باملئة فقط ال�سنة املا�ضية بعد تدهور
بن�سبة  2باملئة يف ع��ام  .2009لكنها تطوزن
ك�ث� ً
يرا  ،مبخازنها الكبرية الأق���س��ام و مراكز
الت�سوق املن�شرة يف والي��ة امل��دي�ن��ة .و ينفق
�سكانها اخلم�سة ماليني بالت�سبة ملل واحد منهم
ثمانية مرات ما ُينفق يف فيتنام ب�سكانها البالغ
عددهم  88مليون ن�سمة.
توجب الآن على فريبراي�س
و يو�ضح هذا ملاذا قد ّ
ال�سنغافورية �أن تتعلم كيف تكافح املناف�سني
الأج��ان��ب ،و مل��اذا تفرعت الآن و �صارت تبيع
مواد غري غذائية مثل الألكرتونيات يف الداخل.
ف�ه��ي ال متتلك ال� ��وزن ال ��ذي ي��ؤه�ل�ه��ا ملكافحة
العمالقة عاملي ًا ،و رمب��ا ك��ان م��ن غ�ير املده�ش
�أنها قد نا�ضلت ب�ضراوة يف ال�سوق ال�صينية
التناف�سية .لكن ذل��ك ميكنه �أن يعلم �شركائها
الفيتناميني كيف ي�ستطيعون اال�ستمرار يف
البقاء يف �سوق للبيع بالتجزئة �أكرث انفتاح ًا.
ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT
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اقتصاديات

باعة متجولون في تقاطعات السير ..مهنة تنتعش
تحديًا للبطالة؟
بغداد  /علي الكاتب
ظاهرة ا�صبحت الفتة لالنظار ه ��ذه االيام ،اذ تتحول تقاطعات
ال�س�ي�ر واماكن التوقف االجب ��اري يف �سيط ��رات التفتي�ش اىل
مواق ��ع مله ��ن يق�صده ��ا البع�ض م ��ن ال�شرائ ��ح االجتماعية لبيع
بع�ض ال�سلع بربح هام�شي ب�سيط قد ي�سد رمق العي�ش.
وقال ��ت رغ ��داء العام ��ري التدري�سي ��ة يف جامع ��ة النهري ��ن ان
ه ��ذه الظاهرة ا�صبح ��ت م�س�أل ��ة طبيعية اعتاد عليه ��ا املواطن
البغ ��دادي ان يراه ��ا يف تقاطعات ال�ش ��وارع ويف زحمة ال�سري
التي تكرث ا�سبابها من دون معاجلات برغم حر ال�صيف القائ�ض
ه ��ذه االيام ،لتتح ��ول تلك االزدحام ��ات االماك ��ن املف�ضلة للبيع
وال�شراء ،فالباعة خمتلفون ومن كال اجلن�سني وجلميع االعمار
فمن الطفل ال�صغري اىل ال�شيخ امل�سن والطاعن يف العمر مرورا
بال�شباب وال�صبية والفئة االخرية هم ال�سواد االعظم من ه�ؤالء
الباعة.
وا�ضاف ��ت ان م ��ا يبيعه ه� ��ؤالء الباعة خمتلف ه ��و االخر،اذ ان
كل ماي�سه ��ل حمله ويباع ب�سرعة معرو� ��ض لديهم فمن ال�سكائر
والقداح ��ات اىل املنادي ��ل الورقي ��ة وال�صح ��ف واملج�ل�ات،
وامل�أك ��والت م ��ن (اجل ��رك وال�سمي ��ط) ،وبيع ل ��وازم االمان يف
ال�سي ��ارات م ��ن املثل ��ث الف�سف ��وري ومطفئة احلري ��ق اخلا�صة
بال�سي ��ارة الت ��ي ين ��ادي به ��ا البائع ،وكذل ��ك بيع قط ��ع القما�ش
(الب ��ازة) الت ��ي ي�ستخدمه ��ا �سائق ��و ال�سي ��ارات يف م�سح زجاج
ال�سيارة االمام ��ي واجلانبي ،وغريها م ��ن ال�سلع االخرى التي
تباع يف تلك االماكن مع توقف ال�سيارات اال�ضطراري الزدحام
ال�سري او يف ال�سيطرة ويف االختناقات املرورية.
فيم ��ا قال ناط ��ق عبد ال ��رزاق موظ ��ف متقاعد ان ه� ��ؤالء الباعة
اف�ض ��ل م ��ن ان يكون ��وا مت�سول�ي�ن �سلك ��وا ه ��ذا الطري ��ق،الن
اال�ستج ��داء �صفة غالب ��ة يف طريقة بيعهم الت ��ي تتجاوز حدود
العر� ��ض واملن ��اداة لل�سلعة او اخلدمة املقدم ��ة مقابل اجر معني
او �سع ��ر ما ،اال ان امله ��م يف االمر انهم يقدم ��ون خدمات معينة
للنا�س،االمر الذي يجعلهم ي�ستحقون مايح�صلون عليه من مال
وان كان يف الظاهر نزر قليل.
وا�ض ��اف ان ظروف البالد وما نتجت عنه من تداعيات خطرية
ا�ضرت كث�ي�را بال�شرائح االجتماعية الفق�ي�رة او تلك التي دون

خ ��ط الفقر كم ��ا ي�صفها علم ��اء االقت�صاد ،وما افرزت ��ه من واقع
مري ��ر يك�ش ��ف عن اع ��داد كبرية م ��ن االرامل وااليت ��ام واال�سر
املفكك ��ة والعائ�ل�ات املعدم ��ة الت ��ي ا�صبح ��ت بغ�ي�ر معيل وهي
تعي� ��ش حت ��ت وط�أة ظ ��روف اقت�صادي ��ة واجتماعي ��ة متدهورة
لينته ��ي به ��م املطاف به ��ذه املهنة،وكم ��ا يقول القائ ��ل (احلاجة
ام االخ�ت�راع) فالفق ��ر والعوز يجعل االن�س ��ان يبحث عن بدائل
يف العم ��ل وال ��رزق تنا�سب ظ ��روف معي�شته ومعطي ��ات حياته
ال�شخ�صية.
�سامل ال�شكرجي مدير مبيعات ب�شركة جتارية قال ان هناك منفعة
متبادل ��ة ب�ي�ن اجلانبني،وه ��و االمر ال ��ذي يجعل ه� ��ؤالء الباعة
يعملون وي�ستمرون يف عملهم،بل ويبحثون دائما عن معطيات
جديدة يف العمل ت�سهم يف تطويره وانتعا�شه وحتقيق مكا�سب
مالية اكرب يف امل�ستقبل،كم ��ا ان املارة وهم ي�ستقلون �سياراتهم
تتوف ��ر لهم بع� ��ض مايحتاجونه من مواد �سلعي ��ة بي�سطة بذات
القيم ��ة واال�سع ��ار واجلودة الت ��ي اختفت عن مالم ��ح الب�ضائع
وال�سل ��ع املوج ��ودة يف اال�سواق ه ��ذه االيام م ��ن دون عناء او
تعب او البحث عنها يف اال�سواق.
واك ��د ان هذه الظاهرة موج ��ودة يف كثري من البلدان املجاورة
ودول الع ��امل االخرى،وه ��ي ما ي�صطلح عل ��ى ت�سميتها بتجارة
التقاطعات وال�ساحات العام ��ة،اذ يقوم البع�ض بعر�ض ماعنده
م ��ن �سلع للنا�س املارة بتلك التقاطعات وال�ساحات وهم كثريون
يف الغال ��ب ،جل ��ذب ما ميكن جذب ��ه من امل�شرتي ��ن لب�ضاعته من
خالل الرتغيب بها تارة او املنادة وا�ستمالة النا�س لل�شراء تارة
اخرى.
بينما قال وليد احلمريي مدير مفو�ض ل�شركة ال�شيخ للمقاوالت
االن�شائي ��ة يف بغ ��داد اجلدي ��دة ان من واجب ��ات ومهام اجلهات
احلكومية امل�س�ؤولة احلد من اثار تلك الظاهرة غري احل�ضارية
الت ��ي ال تليق ب�سمعة البلد وقيم ��ه االجتماعية والدينية واتخاذ
االج ��راءات الرادعة من قبل اجلهات احلكومية كوزارة العمل
وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة و وزارة الداخلية كجهة تنفيذية رادعة
بحق ه�ؤالء الباعة،وذلك الن غياب الدور احلكومي يف معاجلة
هذه الظاهرة يعني زي ��ادة اعدادهم وت�شجيعهم على العمل يف
التقاطعات والطرق العام ��ة يف مدينة بغداد وهو منظر اليليق
بعا�صمتنا احلبيبة.

اإلنتاج ومنظمة أوبك
 عباس الغالبي
�أملحت تقارير عاملية �إىل احتمال طلب منظمة �أوبك خالل القريب العاجل من العراق
رفع طاقته الإنتاجية والت�صديرية �إىل معدالت قد تدنو من حاجز  3ماليني برميل
يومي ًا ب�سبب توقف بع�ض الدول امل�صدرة للنفط وال�سيما ليبيا ب�سبب الأحداث
الأخرية ،ومل يكن ال�سبب متوقف ًا عند هذا احلد بقدر ما يتعلق �أي�ض ًا بزيادة الطلب
العاملي على النفط اخلام ،ما يجعل منظمة �أوبك �إزاء التوجه �إىل الدول امل�صدرة
لديها لزيادة الإنتاج والت�صدير �سعي ًا ل�سد الهوة التي خلقتها الأحداث الع�سكرية
التي �شهدتها بع�ض مناطق ال�شرق الأو�سط وال�سيما العربية منها.
وميكن �أن تكون فر�صة العراق مواتية لتحقيق �إيرادات نفطية كبرية �أذا ما عملت
ال�شركات الفائزة بعقود اخلدمة �ضمن جوالت الرتاخي�ص النفطية الثالث على رفع
القدرة الإنتاجية للحقول العاملة بها ،وميكن لهذه الإيرادات �أن تنعك�س �إيجابا
على حركة التنمية والإعمار واالنتعا�ش االقت�صادي ،ما يجعل اجلهات التنفيذية
�أمام مهمة تعمل من خاللها على �إعداد ر�ؤى م�ستقبلية ب�ضوء م�ستويات الإنتاج
و�أ�سعار النفط املرتفعة ال�ستثمارها يف
القطاعات االقت�صادية كافة.
ولكن تراجع اخلدمات وعدم اال�ستغالل
الأمثل ملفردات املوازنات اال�ستثمارية
وح��االت الف�ساد امل��ايل والإداري التي
تعج بها امل�ؤ�س�سات التنفيذية يجعل
أن وزارة النفط كجهة
العائدات املتوقعة من النفط تذهب يف
قطاعية يفترض أن تعمل
غري جدوى وال ميكن ان حتقق النتائج
على متابعة عمل الشركات
املطلوبة منها على م�ستوى التنمية
ًا
الفائزة بعقود الخدمة سعي
والإعمار.
لتحقيق األهداف المتوخاة من
وعود على بدء ف�أن منظمة �أوب��ك ومن
هذه العقود وإمكانية استثمار
ت�ضييق هوة الإنتاج املتحققة قد تلج�أ
الوقت لتحقيق عائدات نفطية
�إىل دع��وة �أع�ضائها خ�لال االجتماع
تستخدم استخداما امثل في
ال� �ق���ادم �إىل رف� ��ع ان �ت��اج �ه��ا وزي � ��ادة
تنشيط االقتصاد الوطني
ح�ص�صها املقررة يف �أوب��ك ،ما يجعل
وتعزيز المشاريع الخدمية
مهمة العراق غاية يف الأهمية ال�ستثمار
ذات المساس المباشر بحياة
ه� ��ذا ال �ع �ج��ز احل��ا���ص��ل وع � ��دم جعل
الناس
ال��دول الأخ��رى تنفرد ب�سد هذه الهوة
ورف��ع طاقتها الإنتاجية والت�صديرية
المتالكها الإمكانات الفنية واللوج�ستية
وال �ت �ق �ن �ي��ات احل��دي �ث��ة يف التطوير
والتحديث يف ال�صناعة النفطية ،يف
حني ان العراق م��ازال يتطلع �إىل هذا
التطوير وامتالك التقنيات والتكنولوجيا احلديثة من خالل ال�سعي لإبرام عقود
ا�ستثمارية مع ال�شركات الأجنبية التي مازالت دون امل�ستوى املطلوب وهنالك
بطء وا�ضح يف االجناز ما قد يجعل العراق �إزاء حرج يف �إمكاناته الفنية لرفع
م�ستويات االنتاج.
وم��ن هنا ف��أن وزارة النفط كجهة قطاعية يفرت�ض �أن تعمل على متابعة عمل
ال�شركات الفائزة بعقود اخلدمة �سعي ًا لتحقيق الأهداف املتوخاة من هذه العقود
و�إمكانية ا�ستثمار الوقت لتحقيق عائدات نفطية ت�ستخدم ا�ستخداما امثل يف
تن�شيط االقت�صاد الوطني وتعزيز امل�شاريع اخلدمية ذات امل�سا�س املبا�شر بحياة
النا�س� ،إذا ما عرفنا ان االقت�صاد الوطني يعتمد ب�شكل كبري على العائدات النفطية
وبن�سبة تفوق الـ  ،%90ما يجعل جدلية االنتاج والت�صدير و�سقف منظمة اوبك
غاية يف الأهمية ت�ساوق ًا مع �إعالن وزارة النفط الدائم على �سعيها لرفع القدرة
الإنتاجية والت�صديرية ،وما يرتبط بذلك من قدرة تخزينية وا�ستيعابية قادرة
على تلبية متطلبات الإنتاج املتوقعة ،ولكن هل تقرتن الأقوال بالأفعال ،هذا ما
ينتظره املراقبون وقبلهم ال�شعب العراقي كافة.

abbas.abbas80@yahoo.com

التحرير:
عباس الغالبي

االخراج الفني:
ماجد الماجدي

التصحيح اللغوي:
مصطفى محمد حامد

التغطيات والمتابعات:
ليث محمد رضا

التصوير:
أدهم يوسف
طبعت بمطابع

لإلعالم والثقافة والفنون

