حتديات عملية االنتقال فـي
االقت�صاد العراقي

الدولة و قطاع الأعمال يف الواليات
املتحدة
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ج�شع كبار التجار و امليل اال�ستهالكي وراء
ح ّمى الأ�سعار فـي رم�ضان!
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التجارة توفر قاعدة معلوماتية للم�ستثمرين عن طريق ا�ستحداث مركز متخ�ص�ص
بغداد  /املدى االقت�صادي
ك�شفت وزارة ال�ت�ج��ارة ع��ن ت�ق��دمي �أك�ث�ر م��ن( )42
معلومة يف قطاعات العمل ال�ت�ج��اري وال�صناعي
وامل��ايل �إىل رج��ال الأع�م��ال وامل�ستثمرين من خالل
مركز الدعم �أملعلوماتي والإ�سناد الفني لرجال الأعمال
وامل�ستثمرين بهدف ت�سهيل الأعمال التجارية وتفعيل
الرتابط بني رجال الأعمال العراقيني و�شركاتهم يف
العامل.
وذكر بيان للمكتب الإعالمي يف وزارة التجارة ان
مدير عام دائرة القطاع اخلا�ص يف وزارة التجارة
�صباح عبود قال� :أن مركز الدعم �أملعلوماتي وفر �أكرث

من( )42معلومة جتارية و�صناعية ومالية لت�سهيل
عمل امل�ستثمرين ورجال الأعمال.
وا�ضاف عبود بح�سب البيان� :أن املركز قدم معلومات
مف�صلة عن املعار�ض وتعليمات امل�شاركة يف الدورة
ال�ـ ( )37ملعر�ض بغداد ال��دويل واملعار�ض املحلية
املتخ�ص�صة كذلك جدول معار�ض  2010املتخ�ص�صة
التي �ستقام على ار���ض معر�ض ب�غ��داد ال��دويل �أو
خ��ارج��ه �إ��ض��اف��ة �إىل خمتلف االخت�صا�صات كذلك
تعليمات منح �إجازات اال�سترياد والت�صدير واملواد
امل�م�ن��وع وامل���س�م��وح ا��س�ت�يراده��ا ك��ذل��ك االتفاقيات
املربمة بني العراق والعامل وعناوين الغرف التجارية

وال�صناعية واالحتادات واملنظمات املهنية.
و�أ��ش��ار عبود �إىل �أن املركز �أملعلوماتي ق��دم �أي�ضا
معلومات عن �أ�سعار البور�صة العراقية ومعلومات
مف�صلة عن �شركة الت�أمني الوطنية ومعلومات عن
ال�سياحة والفر�ص اال�ستثمارية ومعلومات عن النقل
البحري والربي واجلوي وتعريفة الر�سوم والأجور
ل�ل�م��وان��ئ ال �ع��راق �ي��ة وق��وان�ي�ن ت�سجيل ال�شركات
العراقية ،م�شري ًا �إىل ت��زوي��د امل�ستثمرين ورجال
الأع �م��ال ب��أ��س�م��اء وع �ن��اوي��ن امل �ع��ار���ض احلكومية
والأهلية والإ�سالمية والأجنبية �إ�ضافة �إىل برامج
التدريب التي تقيمها دائ��رة القطاع اخلا�ص بغية

االطالع على ما يحدث فيها من حما�ضرات تهدف �إىل
تطوير قابليات القطاع اخلا�ص وتزويده باملهارات
الأ�سا�سية.
و�شدد عبود ب�أن دائرته �ستلعب دورا مهم ًا يف �إتاحة
ال�ف��ر��ص��ة للقطاع اخل��ا���ص ب��ال��دخ��ول للمناق�صات
وامل� ��زاي� ��دات ال �ت��ي ت�ع�ل�ن�ه��ا ال � � ��وزارة و�شركاتها
م��ن خ�ل�ال امل��وق��ع االل��ك�ت�روين �إ� �ض��اف��ة �إىل �إتاحة
الفر�ص لهم بالدخول يف اال�ستثمارات كذلك �إعداد
درا�سات اقت�صادية وجتارية ومتابعة �أهم الأحداث
االقت�صادية وتقدمي االق�تراح��ات التي تدعم عجلة
االقت�صاد العراقي.

وزير االت�صاالت :تنفيذ م�شروع القابلو ال�ضوئي وحتديث
ال�شبكات الهاتفية القدمية
بغداد  /علي الكاتب
تنفذ مالكات وزارة االت�صاالت الهند�سية
والفنية م�شروع القابلو ال�ضوئي ال�ستبدال
ال�شبكات الهاتفية القدمية ب�شبكة القابلو
ال�ضوئي احلديثة.وقال املهند�س فاروق
عبد القادر يف ت�صريح �صحفي ان ذلك ي�أتي
�ضمن م�شروع (Access Network
) وه� ��و م�����ش��روع م �ت �ط��ور وح ��دي ��ث يف
االت�صاالت معموال به يف معظم دول العامل
،ويعد انتقالة اىل مرحلة جديدة وقفزة
نوعية يف قطاع االت�صاالت يف العراق .
وا��ض��اف عبد ال�ق��ادر و�ضعت خطة عملية
ودق �ي �ق��ة الجن� ��از م���ش��اري�ع�ه��ا يف الوقت
املنا�سب بعد ح��دوث تلك�ؤ كبري يف اداء
كوادرها خالل الفرتة املا�ضية  ،حيث تكللت
تلك اجلهود باجناز الكثري من امل�شاريع
وتنفيذ مراحل متقدمة من م�شاريع اخرى
واع��ادة اخلدمة لآالف اخلطوط الهاتفية
االر�ضية واع��ادة الكثري من االم��وال اىل
خزينة الدولة .
واك��د ان ه�ن��اك الكثري م��ن العقبات التي
التزال تعرت�ض عمل كوادرها يف حت�سني
خ��دم��ة ال �ه��ات��ف االر� �ض��ي خ��ا��ص��ة يف ظل
تنفيذ ك�ث�ير م��ن امل �� �ش��اري��ع اخل��دم �ي��ة من
ق�ب��ل جم��ال����س امل�ح��اف�ظ��ات وام��ان��ة بغداد
والوزارات االخرى لأعمال خدمية تتطلب
ال �ق �ي��ام ب��احل �ف��ر ع �� �ش��وائ �ي��ا مم��ا يعر�ض
ال�شبكات اخلارجية اىل اال�ضرار الكبرية
وانقطاعات االت�صاالت الهاتفية  ،من دون
وج��ود تن�سيق ب�ين تلك اجل�ه��ات ودوائ��ر
االت�صاالت املوجودة يف عموم املناطق .
وا�شار اىل ان ذلك مل يحد من جهود كوادرنا
يف العمل واعادة اخلدمة الهاتفية من خالل
احلملة الوطنية الوا�سعة لإعادة اخلطوط
االر�ضية ومتكنا بالفعل من اع��ادة اعداد
كبرية من اخلطوط الهاتفية اىل اخلدمة
،اال ان العمل ��ش��اق وط��وي��ل وال�شبكات
احلالية قدمية ومتهالكة بحاجة اىل تبديلها
بالكامل مما يتطلب وقتا طويال لذلك .
وق��ال ال��وزي��ر�:إن ال ��وزارة ال ت��زال تعاين
م��ن ع��دم وج ��ود ق��ان��ون خ��ا���ص ب�ه��ا برغم
تقدمينا ملقرتح ق��ان��ون منذ حلظة تولينا
ملن�صبنا يف ال��وزارة قبل اك�ثر من عامني
اىل جمل�س الوزراء املوقر وجمل�س �شورى

الدولة ،اذ مت الت�صديق عليه لري�سل اىل
جمل�س ال �ن��واب ومل ي�ت��م مناق�شته حتى
الآن،وحقيقة الأمر ان عدم �صدور القانون
يعر�ضنا اىل ف �ق��دان مكت�سبات ال ��وزارة
وع��ام��ل رادع ب��وج��ه م��ن ي��ري��د تهمي�ش
دورها،فيما يبقى العمل بقانون هجني هو
القانون  65ل�سنة  2003من قبل احلاكم
االم�يرك��ي ب��رمي��ر ،اذ منحت �صالحيات
الوزارة اىل هيئة االعالم واالت�صاالت يف
نقل ظ��اه��ري لتجربة امريكية وتطبيقها
يف العراق الذي لن يكتب له النجاح لعدم
ا�ستناده اىل احلقائق واملعطيات املوجودة
يف ال �ب�لاد وال ��ذي ت�سبب ب�تراج��ع قطاع
االت�صاالت يف العراق.

يف غ���ض��ون ذل ��ك ق��ام��ت ال���ش��رك��ة العامة
لالت�صاالت والربيد احد ت�شكيالت وزارة
االت�صاالت باحداث نقلة نوعية يف حتديث
وت �ط��وي��ر ج�م�ي��ع م�ن�ظ��وم��ات االت�صاالت
مل��واك �ب��ة ال �ت �ط��ورات احل��ا� �ص �ل��ة يف دول
العامل ،وحتديث البنى التحتية اال�سا�سية
لالت�صاالت يف العراق .
وقال الناطق االعالمي للوزارة �سمري علي
احل�سون يف ت�صريح �صحفي�:إن كوادر
ال��وزارة الهند�سية والفنية قامت بعدد من
امل�شاريع املهمة واحليوية يف هذا املجال
منها ن�صب وت�شغيل عدد كبري من البداالت
احلديثة وامل�ت�ط��ورة وم��ن منا�شئ عاملية

تقارير عربية

وب���س�ع��ات خمتلفة مت ن�صبها يف جميع
املحافظات .
وا�ضاف :وهناك م�شاريع كبرية يف طور
االجن��از منها م�شروع  IPال��ذي �سيدخل
اخل ��دم ��ة يف االي � ��ام امل �ق �ب �ل��ة ،وم �� �ش��روع
 DWDMحيث ي�سري العمل فيه ب�شكل
ج�ي��د وه ��و االن يف م��راح��ل م�ت�ق��دم��ة من
االجناز ومن امل�ؤمل اجنازه وادخاله اىل
اخل��دم��ة قريبا ،وم���ش��روع تو�سيع �شبكة
ال�ق��اب�ل��و ال���ض��وئ��ي م��ن خ�ل�ال ا�ستخدام
تقنيات التحميل ال�ضوئي يف اك�ثر من
جانب،خا�صة بعد اجناز الكثري من م�شاريع
البنى التحتية يف عموم املحافظات ،كما مت
االع�لان عن اك�بر م�شروع لل�شركة العامة

لالت�صاالت وال�بري��د وه��و م�شروع �شبكة
النفاذ ال�ضوئية (Access Network
)،واجن ��از امل��راح��ل النهائية م��ن م�شروع
ال�ـ  INمنظومة الدفع امل�سبق للهواتف
االر�ضية .
وا�شار اىل تنفيذ م�شاريع البناء واالعمار
للبنى التحتية املدمرة لقطاع االت�صاالت
،اذ مت اعادة اعمار برج بغداد لالت�صاالت
وحت�ق�ي��ق ن�سبة اجن ��از ج�ي��دة يف اعمال
م�شروع اعادة اعمار مركز ات�صاالت ال�سنك
بواقع  %57حتى الآن ،كما مت االعالن عن
�إع ��ادة اع�م��ار ابنية جممعات االت�صاالت
يف العلوية واالعظمية ،ف�ضال عن اعادة
اعمار عدد من جممعات االت�صاالت املدمرة
يف عدد من املحافظات �ضمن خطة تنمية
االقاليم وجتهيز عدد من البداالت ال�سلكية
والال�سلكية وتنفيذ جمموعة من ال�شبكات
الهاتفية يف عدد من املحافظات.
وتابع :ان الوزارة قامت بتوقيع عقود يف
جمال الربيد والتوفري بهدف تقدمي اف�ضل
اخلدمات الربيدية للمواطنني ومنها جتهيز
االختام الربيدية ومكائن تخلي�ص الطوابع
وجت�ه�ي��ز ��ص�ن��ادي��ق ال��ر� �س��ائ��ل وحو�سبة
النظام الربيدي وهو نظام بريدي متطور
ي�ستخدم يف مكنة االعمال الربيدية ب�شكل
متطور ومتابعة �آث��ار البعائث الربيدية
حلني و�صولها اىل امل�ستلم مركزيا.
و�أو�� � � �ض � � ��ح احل � �� � �س� ��ون ان جم� �م ��وع
التخ�صي�صات اال�ستثمارية لعام 2010
بلغت  299,500مليار ا�ضافة اىل املبالغ
املدورة من عام  2009والبالغة  93مليار
دينار لت�صبح جمموع التخ�صي�صات 393
مليار دينار ،كما مت تخ�صي�ص اك�ثر من
ثالثني م�شروع ًا با�سلوب التنفيذ املبا�شر ،
ومت ابرام عقود م�شاركة ال�ستخدام حزم
دولية الغرا�ض خدمة االنرتنت (بيانات)
فقط على م�سارات القابلو ال�ضوئي مع
اعمال ال�صيانة عرب دول اجلوار،وتوقيع
عقد النزال القابلو البحري يربط العراق
م��ع دول ال��ع��امل وي��ك��ون ح �ك��را ل�شركة
االت���ص��االت وال�بري��د ،مم��ا يتيح للوزارة
ال�سيطرة على حركة �إم��رار املكاملات ومن
خاللها �ستكون كلفة �إم��رار تلك املكاملات
اقل كلفة.
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ال�شارقة  /خا�ص باملدى االقت�صادي

يزداد االهتمام يوما بعد يوم بتفاصيل مصادر الطاقة وطرق استخداماتها وسبل التقليل من تأثيراتها الضارة باإلنسان والبيئة .واكد تقرير للطاقة سعي بعض الدول
إلى تطوير ثقافة الطاقة لديها بجميع الطرق والوسائل المتاحة سواء كانت بدعم قطاع الطاقة النظيفة بجميع مكوناته او تخصيص ميزانيات فعلية لألبحاث والدراسات
المتخصصة ،حيث تهدف هذه الدول إلى نشر ثقافة الطاقة المتجددة في االستخدام وجعلها تدخل في متطلبات الحياة اليومية للسكان وقطاع الصناعة والتجارة والزراعة
وغيرها من المجاالت الحيوية ،فيما يالحظ أن الدول والهيئات المعنية بثقافة الطاقة تصب اهتمامها على تطوير وتوسيع ثقافة الطاقة التقليدية بدءا من تكثيف الجهود
الرامية إلى ترشيد استهالك النفط والغاز والماء والكهرباء وصوال إلى وضع الضوابط والتشريعات المنظمة لذلك ،وبما يحقق األهداف العاجلة واآلجلة.

تقرير :تطوير ثقافة الطاقة التقليدية واملتجددة متطلب
�أ�سا�سي للحفاظ على مواردها امل�ستقبلية
والح��ظ التقرير ال��ذي ت�صدره �شركة نفط
الهالل �أن ثقافة الطاقة �آخذة بالتو�سع لت�صل
�إىل تغري ط��رق و�آل �ي��ات اختيار امل�شاريع
النفطية والعقارية وال�صناعية والتجارية
التي �أ�صبحت ت�أخذ بعني احل�سبان متطلبات
احل �ف��اظ ع �ل��ى م �� �ص��ادر ال �ط��اق��ة املتجددة
وال�ت�ق�ل�ي��دي��ة �أث��ن��اء ت�صميمها وتنفيذها
وت�شغيلها ،مبين ًا انه غري امل�ستبعد �أن ت�صل
تلك التطورات �إىل مرحلة فر�ضها ب�إ�صدار
القوانني اخلا�صة بها لكي ت�صبح جزء من
منظومة التنمية والبناء والتعمري والتطور
لدى املجتمعات ال�صناعية واخلدمية خالل
الفرتة القريبة القادمة ،م�ستندة بذلك �إىل
التطور املت�سارع احلا�صل على قطاع الطاقة
النظيفة على م�ستوى طرق الإنتاج املبتكرة
واال��س�ت�خ��دام ال��ذي ي ��أخ��ذ بعني احل�سبان
ع ��وام ��ل ال �ت �ك �ل �ف��ة ال �ت��ي حت ��د م ��ن ات�ساع
ا��س�ت�خ��دام��ات��ه م��ن ج�ه��ة ،يف ح�ين تتكاتف
اجلهود الدولية يف �سبيل حما�صرة ت�أثريات
الطاقة التقليدية على البيئة والإن�سان بطرق
تقليدية ومبتكرة تتطور با�ستمرار من جهة
�أخرى.
و�أ�شار التقرير �إىل ان �ش�أن اجلهود املبذولة
يف �سبيل ن�شر وتو�سيع ثقافة الطاقة على
منتجات و�أدوات الطاقة التقليدية والنظيفة
ل��دى م�ستخدمي الطاقة �أن تقلل م��ن حدة
ال�ت��أث�يرات ال�سلبية التي يطلقها ا�ستهالك
ال�ط��اق��ة التقليدية م��ن دون ال��و��ص��ول �إىل
الق�ضاء عليها متاما خالل فرتة ق�صرية من
الزمن فيما �ستن�سجم ثقافة الطاقة النظيفة
مع التطور احلا�صل على �أدواتها وو�سائل
ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا ،الأم� ��ر ال� ��ذي ي�ع�ك����س ق��درة
وكفاءة �أعلى يف ات�ساع اال�ستخدام وتقليل
الت�أثريات املت�أتية من اال�ستهالك املت�صاعد
مل���ص��ادر ال�ط��اق��ة التقليدية وال �ت��ي �أ�صبح
م��ن ال�صعب التخلي عنها لكن م��ن املمكن
التخفيف م��ن خم��اط��ره��ا �إذا م��ا �أ�صبحت
ثقافة اال�ستهالك جزءا ال يتجز�أ من منظومة
احلفاظ على م�صادر الطاقة وتقليل الأعباء
لدى الأطراف كافة .
و�أجمل التقرير �أهم �أحداث النفط والغاز يف
منطقة اخلليج العربي مبا يلي :
يف الإم��ارات منحت �شركة �أبوظبي لتكرير
ال�ن�ف��ط (ت �ك��ري��ر) ع �ق��دا مل�ج�م��وع��ة “�شاو”
لتوفري خدمات ا�ست�شارية لإدارة امل�شاريع
خ�لال مرحلة الهند�سة وال �� �ش��راء والبناء
ملحطة زي��وت الأ�سا�س يف جممع الروي�س
ال�صناعي ب�أبوظبي ،و�سي�ستطيع امل�صنع
امل�خ�ت��ار �إن �ت��اج � 500أل ��ف ط��ن �سنوي ًا من
زيوت الأ�سا�س من املجموعة الثالثة ،ف�ض ًال
عن � 100ألف طن �سنوي ًا من زيوت الأ�سا�س
من املجموعة الثانية ،ومن املقرر �أن يبد�أ
الإنتاج التجاري يف عام .2013
يذكر �أن زي��وت الأ�سا�س من املجموعتني

ال �ث��ان �ي��ة وال �ث��ال �ث��ة ت���س�ت�خ��دم مل ��زج زي��وت
ال�ت���ش�ح�ي��م م��ن ال ��درج ��ة الأوىل ملحركات
ال�سيارات.
من جهة ثانية تعتزم �شركة مبادلة للنفط
والغاز التابعة ل�شركة مبادلة للتنمية اململوكة
حلكومة �أبوظبي البحث يف فر�ص �شراء
�أ�صول �شركة بريت�ش برتوليوم املطروحة
ل�ل�ب�ي��ع� ،إال �أن ال �� �ش��رك��ة ال جت ��ري حالي ًا
مفاو�ضات مبا�شرة مع ال�شركة الربيطانية،
وتطرح �شركة بريت�ش برتوليوم الربيطانية
بع�ض �أ�صولها للبيع يف حماولة ملواجهة
تبعات �أزمة النفط يف خليج املك�سيك.
يف ح�ي�ن وق �ع��ت � �ش��رك��ة احل �ف��ر الوطنية
 NDCم��ع ��ش��رك��ة الم�بري��ل ع�ق��دا تقوم
الأخ�ي�رة مبوجبه ببناء وت�سليم حفارتني
بحريتني حلفر �آب ��ار ال�ن�ف��ط ،وذل��ك بقيمة
جت��اوزت  1.1مليار دره��م ،ومتتلك �شركة
احلفر الوطنية حاليا �أ�سطوال يت�ألف من 28
حفارة منها  18حفارة برية و 10حفارات
بحرية ،وه��ي ت�سعى مل�ضاعفة ه��ذا العدد
خالل ال�سنوات القادمة ،كما متتلك بارجة
للإمداد متعددة الأغرا�ض� ،إ�ضافة �إىل خم�س
حفارات مل�سح املياه اجلوفية.
كما تخطط م�ؤ�س�سة دبي للبرتول ملنح عقد

بقيمة ترتاوح ما بني  100-50مليون دوالر
لتطوير ح�ق��ل اجلليلة النفطي املكت�شف
ح��دي�ث� ًا .و�أع �ط��ت امل�ق��اول�ين ،ال��ذي��ن ينوون
ال�ت�ق��دم ب �ع �ط��اءات ،ف��ر��ص��ة ح�ت��ى منت�صف
�أي �ل��ول املقبل ل�ط��رح ع�ط��اءات�ه��م ،وال�شركة
هي يف مراحلها النهائية لتقومي العطاءات،
وي�ن�ب�غ��ي �أن مت�ن��ح �أح���د امل �ق��اول�ين العقد
يف منت�صف �أي�ل��ول املقبل ،ويغطي العقد
من�صة �إنتاج بحرية غري م�أهولة �أ�سا�سية
حتتوي على وحدة “كمربي�سور” ونحو 12
كيلومرت ًا من خطوط التدفق من احلقل �إىل
مراكز تخزين لنقل النفط املنتج من احلقل
�إىل مرافق معاجلة وتوزيع على الياب�سة.
وت��در���س ��ش��رك��ة اال��س�ت�ث�م��ارات البرتولية
الدولية (ايبيك) التابعة حلكومة �أبوظبي
�شراء ح�صة يف خط �أنابيب نابوكو املزمع
تنفيذه لنقل الغاز الطبيعي من منطقة بحر
قزوين �إىل �أوروبا.
ي��ذك��ر �أن “ايبيك” ال�ت��ي مت�ل��ك ح�صة يف
جمموعة “�أو .ام .يف” النم�ساوية للنفط
والغاز التي تقود م�شروع نابوكو مهتمة ب�أن
ت�صبح �سابع م�ساهم يف امل�شروع.
كما ت��در���س �شركة ايبيك م���ش��روع �إن�شاء
م�صفاة نفطية ج��دي��دة يف الفجرية ،حيث

تقدمت ال�شركة بطلب �إج��راء الدرا�سة من
ني�سان املا�ضي على خلفية ارت�ف��اع الطلب
ال��ذي �سيغطي نتاج امل�صفاة اجل��دي��دة �إىل
جانب تناف�س املوردين وتوقعات الأ�سعار،
و�ستقوم ال�شركة �أي�ضا بتقييم تقني وجتاري
لأف�ضل و�ضعية للم�صفاة اجلديدة.
وطرحت �شركة �أبوظبي للعمليات النفطية
البحرية (�أدما) مناق�صة م�شروعني يتكلفان
ن�ح��و م �ل �ي��اري دوالر ل��رف��ع ط��اق��ة الإن �ت��اج
البحري يف �إط��ار خطط تتكلف قرابة 25
مليار دوالر �أي نحو  92مليار دره��م لرفع
طاقة �إن�ت��اج الإم ��ارات من النفط حتى عام
 .2015وط��رح��ت ال�شركة ع�ق��د ًا يف ال�شهر
امل��ا� �ض��ي و�آخ � ��ر م��وع��د ل�ت�ل�ق��ي العرو�ض
بخ�صو�صه هو � 21أي�ل��ول املقبل .وي�شمل
العقد �إن�شاء مرافق �إنتاج يف حقلني هما �أم
اللولو ون�صر لرفع طاقتهما �إىل � 100ألف
برميل و� 65ألف برميل يومي ًا على الرتتيب،
كما طرحت ال�شركة عقد اال�ست�شارات الإدارية
للإ�شراف على �إن�شاء املرافق اجلديدة برغم
�أنها مل تطلب بعد خطابات النوايا الر�سمية.
ويف ال�ك��وي��ت منحت �شركة نفط الكويت
عقدا ل�صالح �شركة برتوفاك بقيمة 123.3
مليون دينار حلقن املياه الفائ�ضة ومياه

البحر املعاجلة يف  69بئرا ب�شمال الكويت،
وامل�شروع الذي ي�شمل حقلي نفط ال�صابرية
والرو�ضتني �ضروري لتحقيق هدف �إنتاج
مليون برميل يوميا م��ن حقول النفط يف
�شمال ال�ك��وي��ت بحلول ع��ام  ،2015حيث
تقدمت ب�تروف��اك ب ��أق��ل ع��ر���ض للم�شروع،
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للكويت رابع �أكرب
م�صدر للنفط يف العامل  3.17مليون برميل
يوميا .وت�ستهدف الكويت ع�ضو منظمة
�أوبك انتاج  3.5مليون برميل يوميا بحلول
عام  2015قبل �أن تتو�سع يف الإنتاج لي�صل
اىل �أربعة ماليني برميل يوميا يف .2020
وك�شفت �شركة "كويت انرجي" املتخ�ص�صة
بعمليات ا�ستك�شاف و�إنتاج النفط والغاز
عن توقيعها اتفاقية بيع و�شراء لتخفي�ض
ح���ص�ت�ي�ه��ا يف ام� �ت� �ي ��ازي "�أبو �سنان"
و"م�ساحة" يف م�صر مع �شركة "بي ت �ش
انرجي ليميتد" ،و�ستبقى كويتي انرجي
مالكة للح�صة الأكرب يف امتياز "�أبو �سنان"
مع ا�ستمرارها كم�شغل له و�أنها �ستخف�ض
ح�صتها يف هذا االمتياز من � %72إىل %50
كما �ستخف�ض ح�صتها يف امتياز "م�ساحة"
من � %30إىل .%15
ويف ال�ع��راق ك�شفت �شركة جلف كي�ستون
برتوليوم للتنقيب عن النفط �أن اختباراتها
لبئر اال�ستك�شاف "�شيخان "1-يف �إقليم
ك��رد��س�ت��ان ال �ع��راق��ي �شبه امل�ستقل �أك��دت
م�ع��دالت ت��دف��ق النفط عند عمق معني مما
دفع �أ�سهمها لل�صعود زهاء  7.6باملئة ،حيث
�أثبتت االختبارات �أن معدل التدفق بالبئر
ميكن �أن يزيد على � 20ألف برميل من النفط
يوميا وذل��ك من ج��زء واح��د فقط من البئر
وهو ما يعني �أن معدل التدفق النهائي قد
يزيد على ذلك.
�أما يف ال�سعودية فقد �أعلنت �أرامو ال�سعودية
و�شركة داو كيميكال �أن م�شروعهما امل�شرتك
امل�ق�ترح للبرتوكيماويات يوا�صل حتقيق
التقدم ،حيث ا�ستقرتا على مدينة اجلبيل
ال���ص�ن��اع�ي��ة ك �م��وق��ع ل �ل �م �� �ش��روع ويتوقع
�إجن��از �أعماله الهند�سة الأولية والت�صميم
يف منت�صف ع��ام  2011وذل��ك بعد �أن قام
الطرفان بتقييم عوامل كثرية �شملت الفوائد
املتوقعة للبنية التحتية وف��ر���ص التكامل
املختلفة املحتملة ،حيث توا�صل ال�شركتان
تنفيذ امل�شروع.
من جهتها ب��د�أت �شركة "كيان" ال�سعودية
للبرتوكيماويات ب��دء الت�شغيل التجريبي
مل�صنع جاليكول الإثيلني وم�صنع البويل
بروبيلني يف جممع ال�شركة مبدينة اجلبيل
ال�صناعية ،وقد �سبق الإع�لان �أواخ��ر متوز
امل��ا��ض��ي ع��ن الت�شغيل التجريبي مل�صنع
االوليفينات الذي ي�ستخدم جزء ًا من �إنتاجه
كلقيم مل�صنع جاليكول الإث�ي�ل�ين وم�صنع
البويل بروبيلني.
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�شركات �سعودية تطالب احلكومة بالتحرك �ضد ب�ضائع الهند
الريا�ض CNN /
ع��ادت �أزم��ة رف��ع الر�سوم اجلمركية على
بع�ض املنتجات البرتوكيماوية ال�سعودية
يف الهند لتطل بر�أ�سها ،بعدما قامت دلهي
ب�ف��ر���ض ر� �س��وم �إغ � ��راق ت �ت �ج��اوز  22يف
املائة على واردات �ه��ا من البويل بروبلني
ال�سعودي ،بحجة �أن امل��واد الداخلة يف
�صناعته تتوافر يف ال�سعودية ب�أ�سعار �أقل
من نظريتها يف الهند.
وع�بر مركز تنمية ال�صادرات ال�سعودية
ال� ��ذي مي �ث��ل امل �� �ص��دري��ن يف امل�م�ل�ك��ة عن
"�أ�سفه" حيال القرار .
وقال رئي�س جمل�سه التنفيذي عبد الرحمن
الزامل �إن املوقف الهندي "غري منطقي"
معترب ًا �أن ف��ارق الأ�سعار بني ال�سعودية
والهند �أمر طبيعي ،نظر ًا لوجود الرثوات
ال �ن �ف �ط �ي��ة يف ال � �ب �ل�اد ،ودع � ��ا احلكومة
ال�سعودية للتحرك حيال العقود ال�ضخمة

وال���ص��ادرات الهندية التي تدخل اململكة
دون ر� �س��وم ،بانتظار �أن تف�صل منظمة
التجارة بالق�ضية.
وبح�سب ال��زام��ل ،ف ��إن احلكومة الهندية
"تنا�ست �أن للمملكة ميزة ن�سبية لتوفر
ال� �غ ��از حم �ل �ي � ًا وك ��ذل ��ك ل� �ق ��رب املنتجني
للبرتوكيماويات املحليني من �سعوديني
و�أجانب من م�صدر الغاز وقلة تكلفة �إنتاج
ه��ذا ال�غ��از يف اململكة مقارنة بغريها من
ال��دول وتوفره كمنتج طبيعي وبذلك فمن
املنطقي �أن تكون اململكة �أكرث تناف�سي ًا من
الهند".
و�أو�ضح البيان الذي نقلت تفا�صيله وكالة
الأنباء ال�سعودية �أن الهند قد ا�ستخدمت
"هذه الذريعة غري املنطقية بعد �أن ف�شلت
يف كل حماوالتها ال�سابقة لإثبات الإغراق
بناء على �أ�سا�س �أ�سعار �إغراقية للمنتجات
ال�سعودية يف �سوقها".

النقد الدويل :في�ضانات باك�ستان
�ست�سبب �ضررا فادحا لالقت�صاد
ا�سالم �آباد  /وكاالت
قال �صندوق النقد الدويل �إن في�ضانات باك�ستان ،وهي الأ�سو�أ منذ عقود� ،ست�سبب �ضررا
فادحا القت�صاد البالد ،بينما ازداد قلق امل�ستثمرين والدول املانحة ب�سبب حجم الأثر الذي
تركته تلك الفي�ضانات على االقت�صاد الذي هو ه�ش �أ�صال.
وقال املتحدث با�سم �صندوق النقد الدويل لوكالة �أنباء رويرتز ان هناك احتماال ان ت�سبب
الفي�ضانات �أ��ض��رارا فادحة لالنتاج و�أن ينعك�س ذلك على امليزانية ،مما يتطلب تدخال
حا�سما من املجتمع الدويل  .وا�ضاف انه مل يحدد املتحدث فيما �إذا كان ت�أثري الفي�ضانات
على االقت�صاد �سينعك�س على برنامج �صندوق النقد الدويل يف باك�ستان وقيمته 11،3
مليار دوالر ،ولكنه قال ان ال�صندوق على ات�صال بال�سلطات الباك�ستانية لتقييم املوقف.
وكانت باك�ستان قد توجهت اىل �صنوق النقد الدويل يف �شهر ت�شرين الثاين عام 2008
طلبا للم�ساعدة يف مواجهة �أزمة توازن يف املدفوعات وتقييم االحتياطيات املالية.
وبينما ب��د�أت ب��وادر النمو االقت�صادي تظهر فقد واجهت باك�ستان �صعوبة يف حتقيق
بع�ض الأهداف التي و�ضعها برنامج �صندوق النقد الدويل ،خا�صة من حيث زيادة عائدات
ال�ضرائب من �أجل خلق �إمكانية لزيادة الإنفاق احلكومي.
وكان يفرت�ض �أن حت�صل باك�ستان على  1،1مليار دوالر من �صندوق النقد ال��دويل بعد
درا�سة ل�سري االقت�صاد �أجراها ال�صندوق هذا ال�شهر.
وا�ضاف املتحدث �إن مدير ال�صندوق دومينيك �شرتاو�س كان �أخرب الرئي�س الباك�ستاين
�آ�صف علي زرداري �أن ال�صندوق م�ستعد ملناق�شة �سبل م�ساعدة باك�ستان ملواجهة االثار
االقت�صادية للفي�ضانات .يذكر ان اكرث من � 1600شخ�ص قد فقدوا حياتهم نتيجة الفي�ضانات
بينما فقد مليونان م�أواهم.

ولفت الزامل �إىل �أن احلجة التي اعتمدتها
احلكومة الهندية "لن تقبل من قبل منظمة
التجارة العاملية حيث �إن املنظمة ترف�ض
حماية �أي منتج حملي بحجة الإغراق لتوفر
املنتج ال�سعودي يف الهند ب�أ�سعار تناف�سيه
ولتوفر امليزة الن�سبية يف اململكة".
و�أ�شار الزامل ،ال��ذي ير�أ�س �أي�ض ًا �إحدى
�أكرب ال�شركات ال�صناعية يف اململكة� ،إىل
�أنه برغم بذل احلكومة ال�سعودية الكثري
من اجلهود خالل الأ�شهر املا�ضية لإقناع
ح �ك��وم��ة ال �ه �ن��د ب��ال �ع��دول ع��ن م �ث��ل هذه
الت�صرفات "�إال �إن كل هذه االت�صاالت قد مت
جتاهلها من حكومة الهند".
و �شدد على �أن امل�صدرين ال�سعوديني "لن
يهد�أ لهم بال حتى توقف احلكومة الهندية
مثل ه��ذه اخل�ط��وات املبنية على م�صلحة
جهة معينة يف الهند".
وح� ��ذر ال ��زام ��ل م ��ن �إم �ك��ان �ي��ة �أن تتخذ

احلكومة ال�سعودية قرارات بفر�ض ر�سوم
على الب�ضائع الهندية ،قائ ًال �إن �صادرات
الهند للمملكة �أغلبها دون ر�سوم جمركية،
والباقي ال تتجاوز الر�سوم عليه خم�سة يف
املائة فقط ،كما ح�صلت �شركات هندية على
عقود باملليارات يف ال�سوق ال�سعودية،
م���ش�ير ًا �إىل �أن م��رك��ز تنمية ال�صادرات
ال�سعودية "�سيتابع امل��و��ض��وع بدقة يف
الفرتة املقبلة".
ونا�شد الزامل احلكومة ال�سعودية بعدم
االنتظار لإجراءات نظر الق�ضية يف منظمة
التجارة العاملية كما تتوقع الهند لأنها ت�أخذ
�سنوات طوال واحلكومة الهندية على علم
بذلك وات�خ��اذ �إج ��راءات حلماية امل�صلحة
الوطنية  .وك��ان��ت ق�ضايا ف��ر���ض ر�سوم
�إغ� ��راق ع�ل��ى منتجات ��س�ع��ودي��ة يف دول
�آ�سيوية قد ب��رزت يف متوز  2009عندما
ذك��رت �شركة "البويل بروبلني املتقدمة"
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ال�سعودية �إن بع�ض ال���ش��رك��ات الهندية
ق��د قامت بتقدمي دع��وى ب ��إغ��راق ال�سوق
مبنتجات ال�ب��ويل بروبلني �ضد �شركات
يف ع��دة دول من �ضمنها اململكة العربية
ال�سعودية.
واتهمت ال�شركة ال�سلطات الهندية بالعمل
مب��ا يتناق�ض و"�أنظمة وق��وان�ين منظمة
ال�ت�ج��ارة العاملية" واع �ت�برت �أن الهدف
م��ن خطوتها ه��و "احلد م��ن ال�صادرات
ال�صناعية ال�سعودية للهند بالرغم من متتع
املنتجات الهندية بحرية كاملة يف الأ�سواق
ال�سعودية ".وج��اء ذل��ك بعد �أ�سبوع من
�إعالن بكني �إج��راء حتقيقات حول دعاوى
�إغ� ��راق ت �ق��وم ب�ه��ا ال���ش��رك��ات ال�سعودية
املنتجة ملادة "امليثانول "،الأمر الذي �أوجد
حالة م��ن القلق يف ال�شركات ال�سعودية
البرتوكيماوية ،وك��ان ل��ه �أث��ر كبري على
ال�سوق املالية.

عدد م�ستخدمي املوبايل يف م�صر بلغ  58مليون م�شرتك
دبي  /وكاالت
ق��ال تقرير مل��رك��ز املعلومات ودع��م اتخاذ
ال�ق��رار يف م�صر ،التابع ملجل�س ال��وزراء،
ح�صلت  CNNعلى ن�سخة منه� ،إن عدد
م�شرتكي ال�ه��ات��ف امل�ح�م��ول يف م�صر بلغ
 58.2مليون م�شرتك ،بنمو �سنوي بلغ 25
يف امل��ائ��ة ،يف حني ي�ستخدم الإن�ترن��ت 18
مليون �شخ�ص ،بنمو  23يف املائة.
واعترب الدكتور عمرو بدوي ،رئي�س اجلهاز
القومي لتنظيم االت���ص��االت يف م�صر ،يف
ت�صريح لـ CNNبالعربية� ،أن ال�سوق
امل�صرية "�شهدت تناف�س ًا كبري ًا يف الأعوام
ال �ث�لاث��ة امل��ا� �ض �ي��ة ،خ���ص��و��ص� ًا ب�ع��د ظهور
م�ؤ�س�سة الإم��ارات لالت�صاالت "ات�صاالت"
يف م�صر ،وحماولة ا�ستحواذها على ن�صيب
من كعكة االت�صاالت".
وقال بدوي يف ات�صال هاتفي من القاهرة،
اجلمعة� ،إن "العرو�ض التناف�سية من قبل
�شركتي املحمول قبل عام ( ،2007موبينيل)
و (فودافون -م�صر) كانت ت�ستهدف �شريحة
ال ت�ت�ج��اوز  7م�لاي�ين م�شرتك يف خدمات
الهاتف املحمول ،هم كل امل�شرتكني يف م�صر

حينذاك".
لكنه �أ�شار �إىل �أن "دخول �شركة (ات�صاالت)
يف ال�سوق امل�صرية يف �أيار من عام ،2007
�أح��دث طفرة يف ع��دد امل�ستخدمني للهاتف
امل �ح �م��ول ،ال��ذي��ن و��ص�ل��وا �إىل  20مليون
م�شرتك يف اخلدمة".
و�أ�ضاف " :كان �سعر الدقيقة حينذاك 1.75
قر�ش ًا (اجلنيه امل�صري  100قر�ش والدوالر
ي�ساوي  5.6جنيه) ،بينما حالي ًا ا�ستفاد
امل�ستخدمني كثري ًا من هذه املناف�سة ،التي
حولت �سعر الدقيقة �إىل ما بني  15و 20
قر�ش ًا فقط ،وه��و �سبب �آخ��ر ل��زي��ادة �أعداد
امل�ستخدمني".
وتابع " :تراجعت يف م�صر حالي ًا �أ�سعار
خطوط الهواتف املحمولة كذلك ،فمن 100
جنيه قبل �أع ��وام �إىل �أن دفعت العرو�ض
امل�ستمرة ل�شركات الهاتف املحمول لعر�ض
خطوط هواتف جمانية يف الوقت احلايل".
و�أك��د ب��دوي �أن��ه "لكل هذه الأ�سباب �أ�صبح
ب��إم�ك��ان �أي �شخ�ص يف م�صر �أن ي�شرتي
ه��ات�ف� ًا حم �م��و ًال ،بغ�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن قدرته
املالية" ،معترب ًا �أن  58مليون م�شرتك يف

بالده "م�س�ألة غري م�ستغربة ،حيث تتنا�سب
مع الأرقام العاملية يف اال�ستخدام".
لكنه �أ�شار �إىل �أنه "لي�س بال�ضرورة �أن كل
ه�ؤالء م�شرتكون فعليون ،فب�إمكان �شخ�ص
واحد �أن يح�صل على �أكرث من خط هاتفي
حممول ،ويف م�صر ن�سبة ال ب�أ�س بها من
ه�ؤالء ،طاملا كان ال�سعر رخي�ص ًا".
وتطرق بدوي �إىل �أن ال�سلطات يف م�صر ال
تنوي تعليق خدمات "بالك بريي" مثل ما
حدث يف بع�ض الدول اخلليجية ،يف �إ�شارة
�إىل الإمارات وال�سعودية.
وكانت حتركات خليجية بد�أتها الإم��ارات
لتعليق خ��دم��ات "بالك ب�ي�ري م�سنجر"
وت�صفح الإن�ترن��ت وامل��واق��ع االجتماعية،
تبعتها قرارات �سعودية مماثلة ،فيما اجتهت
الهند للتلويح بوقف اخلدمة كذلك.
وي�سكن م�صر حالي ًا ما يقرب من  80مليون
ن�سمة ،يف حني كانت �إح�صاءات حكومية
م�صرية ،ر��ص��دت �أن ع��دد �سكان ه��ذا البلد
بلغ  76مليونا و� 699ألف ن�سمة عام 2006
م�سجال زيادة قدرها  15مليونا و� 207آالف
يف � 10سنوات.

ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال�بري��ط��اين ي��ت��وق��ع من���وا اق��ت�����ص��ادي��ا "متقلبا"
لندن  /وكاالت
يتوقع البنك املركزي الربيطاين �أن تقت�صر ن�سبة النمو
االقت�صادي يف بريطانيا على  %2.4العام املقبل
يف املائة مقارنة بتوقعاته ال�سابقة عند  3.4يف املائة.
وق���ال ال��ب��ن��ك �إن حم��دودي��ة ال��ق��درة التمويلية للبنوك
الربيطانية �ست�ؤثر �سلبا على منو االقت�صاد العام للبالد.
وتوقع البنك �أن يرتفع الت�ضخم يف اململكة املتحدة للعام
املقبل ب�شكل يفوق التوقعات ال�سابقة و�أن ي�ستمر هذا
االرتفاع ملدة �أطول.
وتعك�س التوقعات اجلديدة للت�ضخم �آثار القرار احلكومي
برفع �ضريبة القيمة امل�ضافة �إىل  20يف املائة ب��دءا من
بداية العام املقبل.
ويربط مراقبون بني خف�ض توقعات النمو االقت�صادي
وخ��ف�����ض االن���ف���اق ال��ع��ام مل��واج��ه��ة ال��ع��ج��ز امل�ت�راك���م يف
املوزانة.

ويتوقع �أن ي�ؤدي �إعالن البنك املركزي �إىل زيادة املخاوف
ب�أن ت�شهد البالد ما ي�سمى بالك�ساد االقت�صادي املزدوج.
وكان البنك قد توقع يف تقريره ن�شره يف �آي��ار �أن ينمو
االقت�صاد الربيطاين بن�سبة  3.4يف املائة عام  2011و�أن
يرتاجع الت�ضخم ملا دون م�ستوى  2يف املائة الذي حددته
احلكومة.
ويف املقابل يتوقع مكتب م�س�ؤولية املوازنة الربيطانية �أن
ينمو االقت�صاد بن�سبة  2.6يف املائة.
جاء ذلك فيما كان االحتياطي الفيدرايل قد �أعلن �أن م�سرية
االنتعا�ش االقت�صادي يف الواليات املتحدة تباط�أت خالل
ال�شهور القليلة املا�ضية و�أن النمو على امل��دى الق�صري
�سيكون �أقل من املتوقع.
وكان م�ستوى الت�ضخم قد بلغ يف بريطانيا يف حزيران
 3.2يف امل��ائ��ة ،وه���ي ن�سبة ت��ف��وق م�ستوى الت�ضخم
امل�ستهدف.

مو�سكو  /وكاالت
دخ��ل ق��رار حظر ت�صدير القمح الرو�سي
اىل نهاية العام حيز التنفيذ وكان القرار
قد �صدر نتيجة موجة احلر التي �ضربت
رو�سيا و ما جنم عنها من حرائق دمرت
ما يقرب من ثلث �إنتاج القمح الرو�سي لهذا
العام
ويتوقع بع�ض املراقبني �أن يتم متديد احلظر
اىل العام القادم ،خا�صة و�أن �أ�سواق القمح
ي�سودها الإرتباك ال�شديد بعد الفي�ضانات
العارمة التي اجتاحت باك�ستان ،ودمرت
معظم املحا�صيل الزراعية هناك.
ورو� �س �ي��ا ه��ي م��ن �أك�ب�ر ال���دول امل�صدرة
للحبوب كالقمح وال�شعري ،ومن املرجح �أن
ي�ؤدي هذا احلظر �إىل رفع �أ�سعار اخلبز يف
مناطق عدة كال�شرق الأو�سط.
ويهدف احلظر �إىل �ضبط �أ�سعار الغذاء
داخل رو�سيا ذاتها غري �أن بيانات وزارة

الزراعة فيها قد �أظهرت �أن حم�صول هذا
العام قد ال يكفي الطلب عليه يف الداخل
�أي�ضا.
ويقول ريت�شارد جالنب مرا�سل بي بي �سي
يف مو�سكو �إن ق��رار احلظر امل��ؤق��ت غري
مفاجئ فيما حتاول رو�سيا وقف االرتفاع
احلاد يف �أ�سعار الغذاء.
فهناك تقارير من �أنحاء البالد عن ارتفاعات
ح ��ادة يف �أ��س�ع��ار ال��دق�ي��ق ،ويف مو�سكو
نف�سها ارتفع �سعر اخلبز بن�سبة .%20
م��ن جانبهم ي�ق��ول م��را��س�ل��ون �إن احلظر
امل�ؤقت ال يعود لأ�سباب اقت�صادية فح�سب،
ف��ال��رو���س ي�ت�ن��اول��ون اخل�ب��ز م��ع ك��ل �شيء
تقريبا ،والرت �ف��اع �أ�سعار اخلبز تقليديا
القدرة على ت�أجيج اال�ضطرابات ال�شعبية.
عجز ومل تتمكن ق�ي��ادة ال�ب�لاد م��ن حتديد
موعد انتهاء احلظر.فقد توقع الرئي�س
دمي�تري ميدفيديف �أن ي�صبح يف املمكن

رفع هذه الإجراءات قبل نهاية العام.
�إال �أن رئي�س الوزراء فالدميري بوتني �أملح
�إىل �أن احلظر قد ي�ستمر خالل عام .2011
وق ��ال ب��وت�ين �إن حم�صول ه��ذا ال �ع��ام قد
ينخف�ض �إىل  60مليون ط��ن ،وه��و �أقل
بكثري م��ن حم���ص��ول ال �ع��ام امل��ا��ض��ي (97
مليون طن).
وحت �ت��اج رو��س�ي��ا  80مليون ط��ن تقريبا
لتغطية اال�ستهالك الداخلي ،وبالتايل فقد
يحدث هناك عجز �أمام امل�ستهلك الرو�سي
مبقدار  20مليون طن.
ويقول الكرملني �إنه �سيتم �إجراء حمادثات
ح ��ول ه ��ذه امل �� �س ��أل��ة يف ت���ش��ري��ن الأول
املقبل .و�صدرت رو�سيا العام املا�ضي ربع
حم�صولها من احلبوب لعام .2009
وتنتج رو�سيا نوعا طريا من القمح ي�صلح
ل�صنع اخلبز غري املخمر ،ولذا ت�صدر كميات
كبرية من �إنتاجه �إىل ال�شرق الأو�سط.

وم�صر هي ال�سوق الأكرب لهذا القمح ،تليها
تركيا و�سورية و�إيران ثم ليبيا.
ويقول حمللون �إن��ه من املرجح �أن تكون
هناك زي��ادة ب�سيطة يف �سعر القمح هذا
العام.
�إال �أنهم يتوقعون انخفا�ض ال�سعر ب�سرعة
لأن الواليات املتحدة ـ �أكرب م�صدر للقمح
يف العامل ـ تتوقع جني حم�صول غري عادي
هذا العام.
وت��وق��ع االق�ت���ص��ادي��ون ه��ذا الأ��س�ب��وع �أن
ت�ؤدي موجة احلر واحلرائق �إىل انخفا�ض
الناجت الإجمايل املحلي مبقدار  15مليار
دوالر.
ويتوقع �أن يت�سبب هذا االنخفا�ض الذي
ال ي�شمل تكلفة �إع ��ادة بناء مئات املنازل
املدمرة يف �إبطاء تعايف البالد من الأزمة
العاملية احلديثة.
وت�شتعل املئات من احلرائق يف �أوا�سط
رو�سيا منذ ثالثة ا�سابيع.
وق��ت��ل �أك �ث��ر م ��ن �� 50ش�خ���ص��ا يف ه��ذه
احلرائق ،ويعتقد �أن �أعدادا �أكرب قد ت�أثرت
ب�سبب �سحب ال��دخ��ان التي لفت مو�سكو
ومناطق �أخرى.
ومعدل الوفاة يف مو�سكو حاليا هو �ضعف
امل�ع��دل ال �ع��ادي بالن�سبة لهذه ال�ف�ترة من
العام ،وفيما جتنب امل�س�ؤولون ربط ذلك
بارتفاع احل��رارة �أو�سحب الدخان� ،إال �أن
الأطباء يقولون ذلك �سرا.
وق��د خففت الأم�ط��ار الغزيرة التي هطلت
على مو�سكو ال�سبت املا�ضي على �أهلها
للمرة الأوىل منذ �أ�سابيع.
غ�ير �أن احل��رائ��ق ال ت ��زال ت�شتعل حول
مو�سكو ويف مناطق �أخرى من البالد.
وق���د �أع �ل �ن��ت وزارة احل � ��االت الطارئة
ال��رو� �س �ي��ة يف ب �ي��ان ام �ت��داد احل��ري��ق يف
حممية طبيعية تقع ق��رب مركز �ساروف
النووي الرو�سي والذي يبعد قرابة 500
كيلومرت �شرق مو�سكو.
وقالت ال ��وزارة ان "احلريق ال��ذي ن�شب
قبل يومني يف اجلزء ال�شرقي من املحمية
الطبيعية ،حيث �ضربت �صاعقة �أ�شجار
�صنوبر ،يتقدم وبات ي�شكل خطرا".
ومل يو�ضح البيان امل�سافة التي تف�صل بني
احلريق واملن�ش�آت التي ت�صنع فيها ر�ؤو�س
نووية.
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حجم جتارة
الإمارات املتوقع
هذا العام يبلغ
 1.4تريليون
درهم
دبي  /وكاالت
توقعت م�ؤ�س�سة عاملية م�ستقلة،
ومتخ�ص�صة يف حتليل،
وت�صنيف ،وتزويد البيانات� ،أن
ت�شهد حركة ال�شحن يف ميناء جبل
علي ،منو ًا ت�صل ن�سبته �إىل %5.8
خالل العام اجلاري� ،إىل 146.4
مليون طن ،بعدما �سجل مع ميناء
را�شد انكما�ش ًا بلغت ن�سبته %3.6
ب�سبب الركود خالل العام املا�ضي.
"بزن�س مونيتور
و قالت م�ؤ�س�سة ِ
�إنرتنا�شونال" �ضمن تقرير
حديث بعنوان "الإمارات العربية
املتحدة -تقرير ال�شحن الربع
الرابع  ،"2010ون�شره موقع
"بي �آر �إ�سنايد"� ،إنها تعتقد ب�أن
النمو يف ميناءي دبي �سيكون
قوي ًا خالل الفرتة املقبلة ،متوقع ًة
�أن ي�سجال مع ًا متو�سط منو
�سنوي ي�صل �إىل  %6.3خالل
الفرتة � 2014، -2010أي �أعلى
من متو�سط النمو الذي توقعته
بالن�سبة لإجمايل ناجت الإمارات
املحلي لكن من حيث القيمة
اال�سمية .
وا�ضافت امل�ؤ�س�سة � :سوف ي�صل
�إجمايل حجم �صادرات الدولة
خالل العام اجلاري �إىل قرابة
 780مليار درهم ( 212. 5مليار
دوالر) ،مقابل  577مليار درهم
( 157.3مليار دوالر) هي القيمة
الإجمالية املتوقعة لوارداتها خالل
الفرتة نف�سها ،لي�صل �إجمايل
حجم جتارة الإمارات يف العام
اجلاري �إىل نحو  1.4تريليون
درهم طبق ًا لتوقعات "بزن�س
مونيتور".

اق��ت�����ص��اد منطقة ال��ي��ورو ينمو  %1خ�ل�ال ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام
لندن  /وكاالت
�أعلن االحتاد االوروبي اجلمعة �أن النمو االقت�صادي
يف منطقة اليورو بلغ  %1ما بني ني�سان و حزيران
من هذا العام.
ويتجاوز منو اقت�صادات منطقة اليورو بذلك معدالت
منو االقت�صاد االمريكي لذات الفرتة
وانتع�شت ا�سواق اال�سهم االوروبية مدفوعة باعالن
املانيا حتقيق اف�ضل منو ف�صلي منذ توحيد �شطريها
عام .1990
و ��ش�ه��دت ب��ري�ط��ان�ي��ا وف��رن���س��ا ارت �ف��اع��ا يف وت�يرة
االن �ت �ع��ا���ش رغ ��م ان��ح��دار ال �ي��ون��ان ن�ح��و م��زي��د من
الركود.
�أملانيا
وكانت �أملانيا قد �أعلنت يف وقت �سابق اجلمعة �أن
اقت�صادها منا بن�سبة  %2.2يف الأ�شهر الثالثة حتى
نهاية يونيو /حزيران ،وهو �أ�سرع منو لالقت�صاد

الأملاين منذ �أكرث من  20عاما.
وقال املكتب القومي للإح�صاء �إن " مثل هذا النمو مل
ي�سجل من قبل يف �أملانيا املوحدة".
ويعزى ال�سبب الرئي�سي يف النمو الأعلى من املتوقع
�إىل زيادة ال�صادرات التي دعمها �ضعف اليورو.
و�أ�شارت م�ؤ�شرات منف�صلة �إىل �أن االقت�صاد الفرن�سي
منا بن�سبة  % 0.6يف الربع الثاين من العام مقارنة بـ
 %0.2يف الربع الأول من العام.
وقال املعهد القومي لالقت�صاد �إن االقت�صاد الأ�سباين
منا بن�سبة  % 0.2يف الربع الثاين مقارنة بنمو بلغ
 % 0.1يف الربع الأول.
و�ستن�شر م�ع��دالت النمو يف ب��اق��ي منطقة اليورو
الحقا.
اال ان النمو يف الواليات املتحدة �سجل انخفا�ضا اىل
ن�سبة  0.6يف الربع الثاين من .2010
تعايف �سريع وقال املكتب القومي لالح�صاء يف �أملانيا

�إنه �إ�ضافة �إىل "امل�ساهمة القوية" لل�صادرات يعزى
منو االقت�صاد يف الربع الثاين �إىل زي��ادة الإنفاق
املنزيل واحلكومي.
وق ��ال امل�ك�ت��ب " ي�شهد االق �ت �� �ص��اد الأمل� ��اين تعافيا
�سريعا".
وقال كار�سنت برزي�سكي من �أ ن جي لال�سواق املالية
" الأداء القوي لالقت�صاد الأملاين يف الربع الثاين
مثري للإعجاب ولكنه غري مفاجئ"ز
و�أ�ضاف برزي�سكي " االقت�صاد الأمل��اين ا�ستفاد من
عاملني رئي�سني هما ن�شاط قطاع االن�شاءات عقب �شتاء
قا�س وقوة الطلب الأجنبي على ال�سلع الأملانية".
و�أ� �ض��اف برزي�سكي "الزخم احل��ايل يف النمو من
ال�صعب ا��س�ت�م��راره يف ال�شهور ال�ق��ادم��ة� .سيعود
االقت�صاد الأمل��اين �إىل املعدالت الطبيعية للنمو مع
انتهاء ت�أثري ن�شاط قطاع االن�شاءات وع��ودة زيادة
ال�صادرات �إىل معدالتها الطبيعية".
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حوار  /ليث حممد ر�ضا
يلعب القطاع المصرفي دوراً مهماً في التنمية االقتصادية  ،وله اهمية في مرحلة التحول االقتصادي التي يشهدها العراق اال ان هذا القطاع
الزال بحاجة لمعالجات ناجعة تجعله ينهض بدوره المتوقع ( .المدى االقتصادي) حاورت المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية عبد
العزيز الحسون بشأن هذا الدور والعوائق التي تعترض عمل المصارف الخاصة وعالقتها بمثيالتها الحكومية .
* مي��ث��ل ال��ن�����ش��اط امل�����ص��ريف
احلكومي ما ن�سبته  %90من
جممل الن�شاط امل�صريف  ،فما
�سبب انح�سار الن�شاط امل�صريف
اخلا�ص ن�سبة اىل احلكومي؟
 امل�صارف احلكومية فع ًال ت�ستحوذع�ل��ى ن�سبة ع��ال�ي��ة م��ن ك�ت�ل��ة ال��ودائ��ع
امل�صرفية و هذا يعود ل�سببني رئي�سيني،
الأول هو �أن الودائع التي حتوزها هذه
امل�صارف هي ودائع حكومية باال�ضافة
اىل ان امل �� �ص��ارف احل�ك��وم�ي��ة قدمية
و م��ع ذل��ك ف ��أن ق�ي��ام م�صارف القطاع
اخلا�ص التي عادت للظهور عام 1991
يف دورها بالعمليات امل�صرفية مل يكن
قا�صر ًا لكن امل�شكلة االن هي ان ال�شكل
النهائي للم�صارف احلكومية و االهلية
مل يكتمل ب�ع��د مب�ع�ن��ى ان امل�صارف
احلكومية االن حتوزعلى ه��ذه الكتلة
الكبرية م��ن ال��ودائ��ع كمركز م��ايل يف
الوقت الذي ر�أ�سماله (خردة) فر�أ�سمال
م�صرف ال��راف��دي��ن( )2مليارين بينما
العديد من امل�صارف اخلا�صة جتاوزت
الـ  100مليار  ،وهذه معادلة خاطئة و ال
ت�ستقيم مع اقت�صاد ال�سوق فهي �صورة
لي�ست �صحيحة لكنها لال�سف واقعية .

 م��و��ض��وع اال��س�ت�ث�م��ارات اخلارجيةاختلط ب�صور و الوان متغرية و كثرية
الن امل�ستثمر االجنبي يفرت�ض ان ي�أتي
ب�أمواله اىل الداخل و ي�ستثمرها لكن ال
ي�أتي ليقرت�ض من الداخل و ه��ذا غري
م�سموح اال ب�ضمانات مقبولة و االن ما
يعر�ض وين�شر يف البيانات الر�سمية ان
اجلهاز امل�صريف العراقي غري قادر على
متويل امل�شاريع االجنبية ،ال يوجد
ه�ك��ذا مفهوم فعندما ي ��أت��ي امل�ستثمر
االج �ن �ب��ي ينبغي ان ميتلك ر�أ�سماال
ميول م�شروعه .و بالن�سبة للمتطلبات
امل�صرفية فامل�صارف العراقية قادرة
على متويل جميع امل�شاريع الداخلية
ذات اجل��دوى االقت�صادية  ،اما يف ما
يتعلق باخلدمات امل�صرفية فاالن جميع
امل���ص��ارف � �ص��ارت لها ق �ن��وات ات�صال
خارجية مبا�شرة و االن ب�أمكاننا اي�صال
اي مبلغ الي مكان يف العامل ب�ضغطة
زر و جميع اخلدمات امل�صرفية متاحة
يف امل �� �ص��ارف اخل��ا� �ص��ة وه��ي متاحة
للم�سثتمرين الأجانب والوطنيني.
* م��ا تعليقكم ع��ل��ى ح�صر
ائ���ت���م���ان���ات او ح�����س��اب��ات
امل�ؤ�س�سات احلكومية مب�صرف
التجارة العراقي؟
 الآن لدينا �صورة متناق�ضة بعد اناعلن ان االقت�صاد العراقي هو اقت�صاد
� �س��وق و ه ��ذا ي�ع�ن��ي ان احل �ك��وم��ة ال
تتدخل بغري التخطيط و املراقبة لكن
الذي حدث انهم ا�س�سوا م�صرف ًا بحجة
ان امل�صارف العراقية غري ق��ادرة على
مترير املعامالت اخلارجية ف�أ�س�سوا
م�صرف ًا مقبو ًال بالتعامالت اخلارجية
لكن االمر تعدى ذلك اىل جانب احتكاري
على غرار ما كان معمو ًال به �سابق ًا و هذا
مو�ضوع يتطلب �إعادة نظر.

ما �سبب عزوف اجلمهور عن
التعامل مع امل�صارف االهلية
بعد ان جت��اوز عددها ال��ـ 40
م�صرف ًا؟
 �أن تعامل اجلمهور مع امل�صارف علىا�سا�س تنمية امل��دخ��رات و امل�صارف
اخل��ا��ص��ة ب��رغ��م ع��دده��ا ال�ك�ب�ير اال ان
ان �ت �� �ش��اره��ا يف ب�ع����ض امل �ح��اف �ظ��ات و
االق�ضية لي�ست كامل�صارف احلكومية
فاجلمهور ال زال بحاجة اىل التعرف
على امل���ص��ارف اخلا�صة و ع�ل��ى هذه
امل�صارف ان تعمل على جذب الزبائن،
و ع �ل��ى امل�����ص��ارف اخل��ا� �ص��ة ال��ت��زام
التعليمات ال�صادرة من ال�سلطة النقدية
و من رابطة امل�صارف العراقية ويجب
ان تكون امل�صارف على دراي��ة واتفاق
ع �ل��ى ان م��اي �� �ص��دره ال �ب �ن��ك امل��رك��زي
العراقي واجب االلتزام ملختلف وجهات
النظر .

املدير التنفيذي لرابطة امل�صارف اخلا�صة� :صورة املنظومة
امل�صرفية فـي العراق ال ت�ستقيم مع توجهات اقت�صاد ال�سوق

* ب��ع�����ض امل�������ص���ارف حتمل
ت�سمية اال�ستثمار و التنمية،
ف��ه��ل ت��ع��ت��ق��دون ان��ه��ا فع ً
ال
ت�سهم يف التنمية و تدعم
اال�ستثمار؟
 مو�ضوع التنمية و اال�ستثمار مرتبطمب�ج�م��ل ال�ن���ش��اط االق �ت �� �ص��ادي العام
و لي�س ب��أم�ك��ان م�صرف او م�ؤ�س�سة
مبفردها ان ت�ضطلع بعملية التنمية،
ب��ل امل�ع��ول عليه يف ه��ذه العملية هو
ال�برن��ام��ج احل �ك��وم��ي و ا�ستثمارات
الدولة فخالل ال�سبع �سنوات املا�ضية مل
ينفذ  %50من التخ�صي�صات للم�شاريع،
فاخللل �إذن هو يف املنهاج االقت�صادي
ال�ع��ام و يجب ان ي�ك��ون ثمة م�شروع
حقيقي و ذي ج ��دوى ل�ك��ي نتخل�ص
من اال�شكال ال��ذي نحن فيه االن حيث
ان الكل يبحث عن االط��ار االقت�صادي

العام  ،و االن يف العامل و منذ عقدين
من الزمن �صار االجتاه اىل ان العملية
االقت�صادية يجب ان يلعب ر�أ���س املال
دوره الكبري فيها ،فرنيد نظام ًا م�صرفي ًا
يحرتم و ي�ؤ�شر مقدار قوة ال�ضمانات
التي يح�صل عليها �ضمن هذا امل�صرف
و لكن االن امل�صارف العراقية �ضمانتها

حم��دودة و بالتايل ال ت�شجع و تعطي
فر�صة للم�صارف االهلية ان تتعامل
و تعر�ض نف�سها ،و ان ت��أخ��ذ معيار ًا
مهم ًا يف ميزان البيوتات املالية ،لذلك
فقرار البنك املركزي برفع ر�ؤ�س اموال
امل�صارف هو قرار �صائب.

* م��ن امل��ع��روف �أن ال��ع��راق
مقبل على نه�ضة او حركة
ا�ستثمارية هائلة  ،هل ترون
ان املنظومة امل�صرفية ب�شقيها
العام و اخلا�ص ت�ستطيع ان
تواكب متطلبات اال�ستثمار
االجنبي؟

أن تعامل الجمهور مع المصارف على اساس تنمية المدخرات و المصارف الخاصة برغم عددها الكبير
اال ان انتشارها في بعض المحافظات و االقضية ليست كالمصارف الحكومية فالجمهور ال زال بحاجة
الى التعرف على المصارف الخاصة و على هذه المصارف ان تعمل على جذب الزبائن ،و على المصارف
الخاصة التزام التعليمات الصادرة من السلطة النقدية و من رابطة المصارف العراقية ويجب ان تكون
المصارف على دراية واتفاق على ان مايصدره البنك المركزي العراقي واجب االلتزام لمختلف وجهات
النظر .

* م��ا تقييمكم للمنظومة
امل�صرفية اخلا�صة ،و هل هي
قادرة على توفري متطلبات
االقت�صاد العراقي ؟
ـ الآن ال ينظر للمنظومة امل�صرفية اال
من ناحية ال�سلبيات و املنظومة االن
م���س��ؤول��ة عنها  ،و ال اح��د ي�ستطيع
ان ينكرها لكن هناك �سلبيات تتعلق
ببيئة العمل فامل�صارف االن تتعامل
بهذا الكم الهائل من النقد و ه��ذا غري
موجود بالعامل فلدينا كل امني �صندوق
ي�ستلم مليار دينار و هذه مبالغ ي�صعب
على ال�شخ�ص ال��واح��د ح�سابها حتى
ب�أ�ستخدام مكائن متطورة  ،وهذا خلل
 ،و االن امل�صارف حتتاج �إىل ت�صنيف
�شبه ر�سمي حيث توجد م�صارف كبرية
و م�صارف �صغرية لكن حتى الآن ال
يوجد لدينا متييز  ،و حتى امل�صارف
اال�سالمية التي بلغ عددها  9م�صارف
ال ت� ��زال ت�ع�م��ل م��ن دون ق��ان��ون و ال
تعليمات ،لذلك فامل�شكلة بالبيئة التي
نعمل بها و ه��ذه امل�شاكل ال ينظر لها
على م�ستوى اجلهاز امل�صريف و حده
ولكن على م�ستوى جممل الفعاليات
االقت�صادية.
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حتقيق /املدى االقت�صادي

ظاهرة يتكرر حدوثها مع حلول كل رمضان  ،اذ ترتفع اسعار المواد الغذائية اضافة للخضراوات و الفواكه و اللحوم بشكل يثقل كاهل المستهلك
المرهق اساساً جراء مشكالت معيشية واقتصادية كثيرة  ،االمر الذي يؤشر صورة للمتغيرات السعرية التي تطرأ على السوق العراقي،فأغلب
المستهلكين حرصوا مع حلول شهر رمضان على شراء البقوليات والرز والعدس وبعض العصائر والدجاج واللحوم والكثير من الحاجيات االخرى
لتأمين متطلبات الوجبات الرمضانية االمر الذي تهيأ له بعض التجار بأحتكار السلع قبل حلول رمضان من اجل رفع سعرها!

ج�شع كبار التجار و امليل اال�ستهالكي وراء
حمى الأ�سعار فـي رم�ضان!

تحقيقات
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�أ�سباب الإرتفاع
يت�سبب ك��ل م��ن االح�ت�ك��ار و ال��زي��ادة يف امليل
اال�ستهالكي ب�ه��ذا االرت �ف��اع ال ��ذي ن�شهده يف
اال�سعار.
امل�ست�شار يف م��رك��ز ب �ح��وث ال���س��وق حلماية
امل�ستهلك د� .سامل البياتي حتدثنا له حيث قال
 :تكمن العلة يف ارتفاع اال�سعار ال��ذي ن�شهده
يف رم�ضان يف �سببني االول يعرب ع��ن ق�ضية
اقت�صادية والآخ��ر ميثل �ضعف هيكل الرقابة
على ال�سوق ،ف�أما ما يتعلق بالق�ضية االقت�صادية
فمن الطبيعي يف �شهر رم�ضان ان يزداد الطلب
على ع��دد م��ن ال�سلع و امل�ن�ت��وج��ات املحلية و
امل���س�ت��وردة و بالتايل زي ��ادة الطلب ت�صاحب
بزيادة يف اال�سعار و فق قانون العر�ض و الطلب
باال�ضافة ل�ضعف ال��وازع االخالقي للكثري من
التجار العراقيني و�ضعف االقت�صاد العراقي يف
توفري هذه ال�سلع بالتوقيتات و بدعم حكومي
و ك��ذل��ك ع��دم وج��ود �صناعات حملية ك��ل هذه
االمور جتعل من ارتفاع اال�سعار يف املنا�سبات
�شيئ ًا طبيعي ًا و ب�شكل عام ف�أن االقت�صاد العراقي
بدا يف الآون��ة الأخ�يرة ب�صورة االقت�صاد غري
املن�ضبط و دخول بع�ض النا�س الذين يرفعون
اال�سعار كل هذه العوامل ادت اىل ظاهرة ارتفاع
اال�سعار  ،فالتاجر اجل�شع ممكن �أن يربح حتى و
ان باع ب�سعر اقل من ال�سعر الذي يتعامل به لكن
امل�س�ألة اخالقية و لي�ست اقت�صادية بحتة و لهذا
نالحظ املفكرين االقت�صاديني يربطون بني القيم
و االخالق و الق�ضية االقت�صادية.و بخ�صو�ص
ما اعلنت عنه ال�شركة العامة لال�سواق املركزية
من توفريها لبع�ض ال�سلع ب�أ�سعار تناف�سية من
اجل اح��داث حالة
م� � � ��ن

ينتظر المواطن من الحكومة اتخاذ سياسات تحميه من جشع التجار و التقلبات السعرية.
الوكيل االقدم في وزارة الزراعة الدكتور صبحي الجميلي قال لنا  :ان وزارة الزراعة قدمت مقترحاً الى اللجنة االقتصادية
بمجلس الوزراء بخصوص الرفع الجزئي للحظر الخاص بأستيراد بعض الخضر و بوجه الخصوص الرقي و البطيخ و الطماطم
و البطاطا و نحن مستمرين بدراسة حالة السوق و اذا كانت من حاجة لرفع الحظر عن استيراد فواكه اخرى سنقدم على هكذا
خطوة و االن هذا الموضوع يدرس مع اللجنة االقتصادية في مجلس الوزراء من اجل اتخاذ القرار المناسب  ،و ان هذه القرارات
من شأنها ان تحقق توازناً في السوق.
التناف�س يف اال�سواق؟ قال البياتي :اال�سواق
املركزية لي�ست مب�ستوى التناف�س ال من حيث
تواجدها و ال من حيث الكمية املعرو�ضة فما
يعر�ض يف اال� �س��واق امل��رك��زي��ة ال يتنا�سب مع
حجم الطلب فمث ًال عندما تكون احلاجة ع�شرين
ط�ن� ًا و تعر�ض اال� �س��وق امل��رك��زي��ة ط�ن� ًا واح��د ًا
ف�لا ميكن للطن ال��واح��د ان يحدث ت��وازن � ًا يف
اال��س�ع��ار ،فالق�ضية حت�صل على �شكل عر�ض
كمية قليلة ت��وزع على ا��س��ا���س املح�سوبية و
امل�ع��ارف ممن يعرفون بالق�ضية و ي�ستفيدون
منها ب�شكل مبكر و املواطن العادي ال ي�ستفيد
من املو�ضوع ،لذلك فالق�ضية حتتاج �إىل �سيا�سة
اقت�صادية �شاملة يف ظل دولة م�ستقرة و مواطن
واع ٍ يزيد الن�سب اال�ستهالكية لديه بحجة كونه
�صائم فيكون املواطن ج��زء ًا من امل�شكلة فلهذا
جند ن�سب التبذير و ال�صيام مرتفعة يف رم�ضان
االمر الذي يتعار�ض مع اقت�صاديات رم�ضان و
فل�سفة ال�صيام و ه��ذه املجموعة من العوامل
هي التي ت��ؤدي اىل ارتفاع اال�سعار خالل هذا
ال�شهر .
و ا�ضاف البياتي ان حقيقة االزمة تكمن يف وعي
�ال ،فمث ًال
امل�ستهلك اذ يوجد ميل ا�ستهالكي ع� ٍ
عندما ترتفع اال�سعار يح�صل
ان ��دف ��اع لال�سوق
و الطلب

ب�شكل غ�ير من�ضبط فاملواطن اي�ض ًا ج��زء من
امل�شكلة و لي�س فقط التاجر او الدولة.
و اك��د البياتي ان ن�سبة االرت�ف��اع يف اال�سعار
بلغت �أوجهها يف الأيام الأوىل و يتوقع لها ان
تهبط م��ع م��رور اي��ام رم�ضان بعد ان يح�صل
نوع من اال�ستقرار النف�سي �إ�ضافة اىل توازن
بالطلب ،كما ان امل��واط��ن يف االي ��ام الع�شرة
االوىل من رم�ضان ن��راه مييل لبع�ض االكالت
بكرثة و لكنه يف بقية االيام ي�صبح ال�صيام �شيئ ًا
عادي ًا بالن�سبة له .
االجراءات احلكومية
ينتظر امل��واط��ن من احلكومة اتخاذ �سيا�سات
حتميه من ج�شع التجار و التقلبات ال�سعرية.
ال��وك�ي��ل االق� ��دم يف وزارة ال��زراع��ة الدكتور
�صبحي اجلميلي قال لنا  :ان وزارة الزراعة
قدمت مقرتح ًا اىل اللجنة االقت�صادية مبجل�س
ال � ��وزراء بخ�صو�ص ال��رف��ع اجل��زئ��ي للحظر
اخل��ا���ص ب ��أ� �س �ت�يراد ب�ع����ض اخل���ض��ر و بوجه
اخل���ص��و���ص ال��رق��ي و البطيخ و ال�ط�م��اط��م و
البطاطا و نحن م�ستمرين بدرا�سة حالة ال�سوق
و اذا كانت من حاجة لرفع احلظر عن ا�سترياد
فواكه اخ��رى �سنقدم على هكذا خطوة و االن
هذا املو�ضوع يدر�س مع اللجنة االقت�صادية يف
جمل�س الوزراء من اجل اتخاذ القرار املنا�سب ،
و ان هذه القرارات من �ش�أنها ان حتقق توازن ًا
يف ال�سوق.
اما بالن�سبة للحوم فال يوجد اي حظر على
ا��س�ت�يراده��ا ل�ل�ع��راق ب�شرط ان تتوفر
ال�شروط ال�صحية  ،وهي مفتوحة
ل�لا� �س �ت�يراد  ،و االن بالن�سبة
للحوم �سواء كانت احلمراء
او البي�ضاء  ،اما بخ�صو�ص
ا�سعار اللحوم املحلية
التي يتم احلديث عنها
حالي ًا و هي واحدة
م� ��ن االج� � � � ��راءات
التي تقدم عليها
الوزارة للتن�سيق
و ال �ت �ع��اون مع
ال � � � � � � � ��وزارات
االخرى املعنية
و االن نحن
ن � � ��ؤك� � ��د ع �ل��ى
�ضرورة تعاون
جميع اجلهات
مل�� �ن� ��ع خ � � ��روج
احل � � �ي� � ��وان� � ��ات
ال � �ع� ��راق � �ي� ��ة اىل
اخل��ارج و اجلانب
الآخ�� � ��ر م� ��ن �ضمن
االج ��راءات ان وزارة
ال � ��زراع � ��ة  ،و �ضعت
� �ض��واب��ط و ت�ع�ل�ي�م��ات مت
اق��راره��ا م��ن جمل�س �شورى
ال ��دول ��ة ب�خ���ص��و���ص ا�سترياد
احل�ي��وان��ات احل�ي��ة االم��ر ال��ذي من
�ش�أنه ان يعالج م�س�ألة ارت�ف��اع ا�سعار
اللحوم ب�سعر �صحي و ان تكون �صاحلة
ل�لا��س�ت�ه�لاك ال�ب���ش��ري  ،واالج � ��راء الآين هو
الت�أكيد على احليلولة دون تهريب احليوانات
العراقية.

فيما ق��ال اخلبري يف وزارة التجارة الدكتور
واث� ��ق ط��ه  :ان ا� �س �ع��ار امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة يف
الغالب يحكمها القطاع اخل��ا���ص و ه��ي بعيدة
ع��ن �سيطرة ال��دول��ة فتبقى امل���س��أل��ة مرتبطة
ب�سلوكية ال�ت�ج��ار ،حيث ي�شهد �شهر رم�ضان
كل عام زيادة يف الطلب على املواد الغذائية،و
من املنطقي اقت�صادي ًا ان يرتفع �سعر ال�سلعة
مع زيادة الطلب عليها  ،فم�س�ألة زيادة اال�سعار
عندما تكون بن�سبة قليلة تعد مقبولة لكن نحن
نتو�سم بالتجار العراقيني �سواء كانوا جتار
جملة �أم مفرد ًا ان يقبلوا بهام�ش ربحي ب�سيط
 ،و يف �شهر رم�ضان يكون الذواق امل�ستهلكني
منط خا�ص و النمط اال�ستهالكي يختلف عن
ال�شهور االخرى و بهذه احلالة نتوجه لإخواننا
بالقطاع اخلا�ص و يف جتارة املواد الغذائية ا�أن
ير�أفوا باملواطن الب�سيط الذي يحتاج للرعاية،و
بخ�صو�ص �إج� ��راءات وزارة ال�ت�ج��ارة ل�ضبط
اال�سعار قال طه:
�إن جت��ار القطاع اخل��ا���ص ه��م ال��ذي��ن يحددون
اال� �س �ع��ار ام��ا بالن�سبة ل� ��وزارة ال �ت �ج��ارة فهي
حمكومة مبفردات البطاقة التموينية �إنه عندما
توفر املواد الغذائية للمواطنني يح�صل هبوط
بامل�ستوى العام للأ�سعار ،والآن ال�شركة العامة
للأ�سواق املركزية تعر�ض املواد الغذائية ب�أ�سعار
تناف�سية و تقدم للمواطن العراقي ب�أ�سعار اقل
من ال�سائدة يف ال�سوق املحلية االمر الذي يعد
خدمة من وزارة التجارة لالهتمام باملواطن و
هذا وفق الإمكانات املتاحة .
خماوف ا�ستهالكية
ان تزايد امليل اال�ستهالكي للمواطن العراقي يف
�شهر رم�ضان دفع عدد ًا من املراقبني يف االو�ساط
االقت�صادية حتميلهم قدر ًا من م�س�ؤولية ما�آلت
اليه اال�سعار باال�ضافة اىل م�س�ؤولية التجار
ذوي ال�سلوك االحتكاري .
و قد كانت لنا جولة يف بع�ض اال�سواق من اجل
ر�صد �أ�سعار ال�سلع اال�ستهالكية فى �شهر رم�ضان
ال��ذي �سجلنا ارتفاع اال�سعار فيه ب�شكل يفوق
االعوام املا�ضية.
امل�ستهلك ماجد حممد ق��ال � :إن ا�سعار املواد
الغذائية ارتفعت يف رم�ضان و هذا يثقل كاهل
املواطنني ،ف�أكرث املواطنني فقراء عاطلون عن
العمل �أو يف �أح���س��ن الأح� ��وال يعملون عم ًال
ب�سيط ًا و�أك�ثره��م م�ت��زوج��ون ول�ه��م ع�ي��ال وال
يقدرون على املواد اال�سا�سية .
فيما ق��ال امل�ستهلك منعم عبا�س  :اطالب كبار
التجار بتخفي�ض املواد حتى ت�صل �إىل م�ستوى
ميكن للجميع �أن ي�شرتيها و ان يقبلوا بربح
ب�سيط ،م�ؤكدا �أن الفقراء بحاجة لهذا التخفي�ض
ف ��إذا ك��ان املوظفون ال تكفي رواتبهم لتغطية
حاجات رم�ضان فكيف مبن ال ي�ستطيع احل�صول
على فر�صة عمل؟
و قالت امل�ستهلكة ن�ضال خالد  :ا�شرتيت �أقل
م��ن ن�صف م��ا اع�ت��دت عليه يف رم�ضان م��ن كل
عام ،وهناك �أ�صناف كثرية مل �أقدر على �سعرها،
وبرغم ذلك دفعت �أربعة �أ�ضعاف ما دفعت العام
املا�ضي ب�سبب الزيادة الكبرية يف اال�سعار.
فيما ي�ق��ول امل�ستهلك حممد علي  :ان ع��ادات
�سيئة ال متت للإ�سالم ب�صلة هي التي �أدت �إىل
ه��ذه امل�شكلة االقت�صادية التي تتحدثون عنها
ال ي��وج��د ��ش��يء ا��س�م��ه م�ستلزمات رم���ض��ان و
امل�س�ألة ال تتعدى كونه تقليد ًا اجتماعي ًا و �إال
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ف ��أن ت�ن��اول الطعام يف رم�ضان ال يختلف عن
بقية الأ��ش�ه��ر،ه��ذا كله م��ن نتاج وتقاليد بالية
فم�ستلزمات رم�ضان هي النية ب�إ�صالح النف�س
والعزم حياة مل�ؤها االجتهاد و االخال�ص يف
العمل و لي�س التهي�ؤ مللء البطون!
ت���أث�ير االرت���ف���اع ع��ل��ى امل�ستوى
املعي�شي للأ�سرة
لقد ت�سبب االرت�ف��اع امل�شهود يف اال�سعار هذا
العام اىل تغيري �شكل املائدة بعد ان غابت عنها
اطباق و ا�ستعي�ض عنها ب�أخرى يف الوقت الذي
ف�شل فيه البع�ض يف تغطية تكاليف املائدة
الرم�ضانية .
ي �ق��ول امل��واط��ن ع�ل��ي ن �ع �ي��م�:إن امل �� �س ��ؤول�ين ال
يعب�ؤون باملواطن و احتياجاته االقت�صادية
فاالرتفاع االخري لال�سعار على حد قوله مل ي�شهد
اي حل حكومي .
فيما ق��ال امل��واط��ن ح�م��زة ح �� �س�ين�:إن تقلي�ص
مفردات البطاقة التموينية ت�سبب برتك املواطن
بني يدي بع�ض التجار املحتكرين.
اخل�ب�ير االق�ت���ص��ادي د .اح�م��د ال��وائ�ل��ي حتدث
لنا قائ ًال  :طريقة تقلي�ص امل�شمولني بالبطاقة
التموينية من قبل وزارة التجارة كانت �سبب ًا يف
ارتفاع اال�سعار يف رم�ضان و قبل رم�ضان .
و ا� �ض��اف ال��وائ �ل��ي  :ك�م��ا ان ق�ط��ع البطاقة
التموينية مل يكن ح�صر ًا م��ن الفئات التي ال
ت�ستحق ال�شمول بالبطاقة التموينية  ،و لكن
لقد �شمل ه��ذا االج ��راء موظفي ال��دول��ة والتي
كانت منهم فئات حمرومة يف ظل النظام ال�سابق
كاال�ساتذة اجلامعيني وحني مت ان�صافهم وب�شكل
جزئي �شملوا بهذا االجراء كمقابل لتخفي�ض ما
ح�صلوا عليه من مكا�سب .
مل ت�ستطع وزارة التجارة عرب الهيئة العامة
لل�ضرائب واحتاد رجال االعمال وغرف التجارة
وال�صناعة ح�صر فئات كثرية هي غري حمتاجة
ملفردات البطاقة التموينية وبذلك ا�صبح هذا
�ال ل �ك��ون م��ن مت
االج� ��راء غ�ير جم� � ٍد وغ�ي�ر ف �ع� ٍ
�شمولهم ذو اع��داد قليلة وغري م�ؤثرة و مل تكن
كافية لإحداث توازن يف ال�سوق ما �أدى لالرتفاع
الذي حدث يف هذا ال�شهر .
لذا يتطلب �شمول جميع الفئات غري املحتاجة
ملفردات البطاقة من موظفني كبار بجميع فئاتهم
وجميع ذوي الدخول املرتفعة باملجتمع وكذلك
ع��دم امل �� �س��اوات ب��احل��رم��ان ب�ين وزي ��ر ووكيل
ونائب برملاين مع موظف بوزارة اخرى اكت�سب
راتبه من �شهادته العلمية واخلدمة الطويلة يف
دوائر الدولة.
ان هذا االجراء بالرغم من ت�أييدي له �إال انه كان
م�ؤثرا وفيه ظلم لفئات معينة ،لذا يتطلب �إعادة
النظر يف طريقة تطبيقة ليكون ذا نفع اقت�صادي
ومنظم للعملية ب�شكل اف�ضل حقيقي ملفردات
البطاقة التموينية .
احل�صيلة:
ان ق�ضية ارتفاع اال�سعار التي �صاحبت �شهر
رم���ض��ان والآث� ��ار ال�سلبية ال �ت��ي رتبتها على
امل�ستوى املعي�شي جلمهور امل�ستهلكني امنا هي
�صورة لكثري من االزمات التي يتعر�ض لها امل�شهد
االق�ت���ص��ادي ،يف مرحلة التحول االقت�صادي
يف الوقت ال��ذي ال ي��زال الت�صور عن الفل�سفة
االق�ت���ص��ادي��ة غ�ير وا� �ض��ح االم ��ر ال ��ذي يعر�ض
االقت�صاد �إىل ع��دم اال�ستقرار و يجعله ي�شهد
هكذا نوع ًا من املفاج�آت التي �أرهقت امل�ستهلكني
من ذوي الدخول املتوا�ضعة  ،يف الوقت الذي
ينتظر ه� ��ؤالء امل�ستهلكون م��ن احل�ك��وم��ة ان
توفر لهم احلماية الن الدخل املعي�شي احلايل
املنخف�ض لأغلب املواطنني يجعلهم غري م�ؤهلني
للتعاطي م��ع ال���س��وق و اره��ا��ص��ات��ه م��ا يجعل
املواطن الفقري الذي يدخل ال�سوق من دون دعم
ك�ساع اىل البيداء بغري �سالح.
حكومي ٍ
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واقع القطاع اخلا�ص ومتطلباته فـي العراق
خالد جميل الب�صري
�أ�صبح وا�ضح ًا وم ��ؤك��د ًا ان اال�ستقرار
االقت�صادي وحتقيق التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف العراق يعتمد على ح�شد
جميع �إمكانات املجتمع مبا فيها منطلقات
وخ�ب�رات وم ��وارد القطاع اخل��ا���ص ,لذا
اجت�ه��ت ال�سيا�سة ال�ع��ام��ة للـدولة نحو
الإ�سهام يف منوه وتعزيز دوره يف ظل
التحول القت�صاد ال�سوق � ،إذ يعد املحرك
الأ�سا�سي يف ت�صحيح امل�سار التنموي
وتنويع م�صادر الدخل.
وقد غلبت على هذا القطاع بعد عام 2003
�صفة العمل الفردي واملن�ش�أة ال�صغرية
من حيث التنظيم واال�ستثمار وعزوف
ن�شاطه عن قطاعات التنويع االقت�صادي
ال� �ك� �ب�ي�رة (ال� ��زراع � �ي� ��ة وال �� �ص �ن��اع �ي��ة)
واالجت��اه نحو القطاعات اخلدمية ذات
الربح ال�سريع كقطاع التجارة وخدمات
الكمبيوتر واالت�صاالت ومقاوالت �إعمار
ال� �ع ��راق ف �� �ض� ً
لا ع��ن ال �ت��وج��ه ن �ح��و فتح
امل�صارف اخلا�صة لذا كان �أدا�ؤه حمدود ًا
بالن�سبة مل���ش��ارك�ت��ه يف ت�ك��وي��ن الناجت
املحلي الإج�م��ايل قطاعي ًا فبلغ متو�سط

م�ساهمته يف القطاع التحويلي قرابة
( )%2.2والنفطي ( )%0.3خ�لال املدة
. 2006-2003
ويف �ضوء واق��ع ال�سيا�سات احلكومية
القائمة ،نرى �أن القطاع اخلا�ص املحلي
غ�ير م ��ؤه��ل ل �ق �ي��ادة عملية التنمية يف
العراق يف الوقت احلا�ضر وذلك لأ�سباب
عدة من �أهمها :
�أ� .إن القطاع اخلا�ص ال ميتلك القدرات
الفنية والإداري��ة الكافية وامل��وارد املالية
ال�ضخمة ال�لازم��ة لتمويل التنمية يف
العراق.
ب .ال��ت���أخ��ر يف �إج� � ��راء الإ���ص�ل�اح��ات
الت�شريعية والهيكلية والفنية املتعلقة
بخلق البيئة اال�ستثمارية املالئمة لعمل
اق�ت���ص��اد ال �� �س��وق وج���ذب امل�ستثمرين
وبخا�صة امل�ستثمرين الوطنيني الذين هم
خارج العراق.
ج� -سيطرة ال��دول��ة على ال�ق�ط��اع املايل
وامل�صريف وعجز هذا القطاع عن تلبية
متطلبات القطاع اخلا�ص من ر�أ���س مال
و�أداء دوره يف تعبئة مدخرات امل�ؤ�س�سات
والأف��راد وحتويلها �إىل ا�ستثمارات يف

القطاعات الإنتاجية للقطاع اخلا�ص.
�إن �أه�م�ي��ة و� �ض��ع خ�ط��ة تنموية بعيدة
امل��دى �ضمن �سرتاتيجية هادفة �إىل دعم
القطاع اخلا�ص و�إعطائه الدور التنموي
 ،كما يف كثري من الدول ومنها جمهورية
م�صر العربية ودول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة يعد بحد ذاته حتدي ًا كبري ًا �أمام
الدولة مما يتطلب ذلك العمل على تفعيله
ودع�م��ه بالإمكانات كافة التي ت�ستطيع
احل�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة ت��وف�يره��ا على وفق
املتغريات وامل�ستجدات الدولية احلالية
التي ت�ستدعي �ضرورة اعتماد االقت�صاد
العراقي نهج ًا تنموي ًا يالئم هذه املرحلة،
لذا ا�ستهدفت اخلطة اخلم�سية ال�صادرة
م��ن ق �ب��ل وزارة ال�ت�خ�ط�ي��ط والتعاون
الإمنائي تو�سيع قاعدة املعلومات املتعلقة
بالتنمية لتمكني ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص من
التناف�س يف �إن�شاء و�إدارة امل�شاريع ذات
الأن�شطة االقت�صادية املختلفة لي�صبح �أحد
الركائز الأ�سا�سية يف تنفيذ �سرتاتيجيات
ال��دول��ة وحتقيق التنويع االقت�صادي ،
ف�ضال عن تخفيف العبء امللقى على عاتق
ميزانية الدولة من خالل تقليل الإعانات

املقدمة للأن�شطة االقت�صادية  ،و�إيجاد
فر�ص جديدة للعمل واملناف�سة يف ال�سوق
الدولية .
ولهذا ت�ضمنت اخلطة الأ�س�س والأهداف
املالئمة للتحول نحو منح دور اكرب للقطاع
اخلا�ص ورفع م�ساهمته يف تكوين الناجت
املحلي الإجمايل من خالل الآتي :
 .1تعزيز النهج االقت�صادي املعتمد على
�إعطاء الدور القيادي للقطاع اخلا�ص يف
الأن�شطة االقت�صادية واالجتماعية كافة .
 .2ت���ش�ج�ي��ع ال �ت �ك��ام��ل واالن� ��دم� ��اج بني
ال�شركات ال�صغرية والفردية .
 .3منح املزيد من الدعم والت�شجيع للقطاع
اخلا�ص لغر�ض اال�ستثمار يف القطاعات
الزراعي وال�صناعي وال�سياحي و�أن�شطة
الت�صدير م��ن �أج��ل رف��ع م�ستوى قدرته
التناف�سية والإنتاجية ومن ثم تقليل �أثر
االختالالت على االقت�صاد العراقي .
 .4العمل على توفري متطلبات حت�سني
امل �ن��اخ اال� �س �ت �ث �م��اري ف���ض� ً
لا ع��ن توفري
بيئته ال�سليمة من خالل توفري الأنظمة
وا�ستخدام ال�سيا�سات التي تت�سم باملرونة
واال�ستجابة للتغريات االقت�صادية املحلية

اخل�صخ�صة والقطاع املختلط
والدولية.
� .5إ�صالح النظام ال�ضريبي وتخفي�ض
الإعفاءات الكمركية لت�سهيل الإجراءات
وحت�سني بيئة اال�ستثمار .
� .6إ�� �ص�ل�اح ال �ن �ظ��ام امل � ��ايل وحت�سني
�أداء النظام امل�صريف م��ن خ�لال تطوير
م�ؤ�س�سات و�أ�سواق املال وخطط الإقرا�ض
وال �� �ض �م��ان ل �غ��ر���ض ت��و� �س �ي��ع خدماته
وت�شجيع دخول القطاع اخلا�ص فيه.
 .7رفع م�ستوى ت�شغيل العمالة الوطنية
ب���ش�ك��ل خ��ا���ص وال �ع��ام �ل�ين يف القطاع
اخلا�ص ب�شكل عام.
 .8ال���س�ع��ي ال��س�ت�ق�ط��اب اال�ستثمارات
الأجنبية ونقل اخل�برات والتكنولوجيا
احلديثة .
ل ��ذا ف ��ان غ �ي��اب ت�ل��ك امل�ت�ط�ل�ب��ات و�ضيق
ال �ق��اع��دة االق �ت �� �ص��ادي��ة وع� ��دم التو�سع
والنمو يف الإنفاق اال�ستثماري (توفري
البنية التحتية ال �� �ض��روري��ة) وتعطيل
م�شاريع التنمية  ،حتد من فاعلية القطاع
اخل��ا���ص وت�ق�ل��ل دوره وم���س��اه�م�ت��ه يف
عملية الإ�صالح والتنويع االقت�صادي يف
العراق.

امل���ع���رف���ة ف���ـ���ي خ���دم���ة االق��ت�����ص��اد
�إميان حم�سن جا�سم
� �س��وق امل��ع��رف��ة ،ح� ��روب امل��ع��رف��ة� ،أم ��ن
م�ع��ريف ..جمتمعات املعرفة تف ّكر وتبدع
 ،و مفهوم م��ا ي��زال غام�ضا عند املثقفني
واملتع ّلمني ،فما ب��ال��ك ب�ع��ا ّم��ة ال�ن��ا���س  ،و
جمتمع امل�ع��رف��ة �أو جمتمع املعلوماتية
والتقنية �أو كما ي�سميه «توفلر» (ح�ضارة
املوجة الثالثة) هو لي�س منتج ًا للمعرفة
فقط ،بل هو ينظر بعني االحرتام والتقدير
للمعرفة ويعرف قيمتها ويقدّر منتجيها.
ه��و جمتمع ينظر �إىل امل�ع��رف��ة على �أنها
ثروة و�أ�سا�س للقوة وال�سلطة ..كما �أ ّنها
املبد�أ الأ�سا�سي يف تنظيم حياة الب�شر..
وجتعل الإن�سان حمورا رئي�سيا وجوهريا
حلركته لأن��ه العن�صر الرئي�س الفاعل يف
الإبداع والإنتاج املعريف� ..أبرز �سماته �أنه
جمتمع يفكر وي�ب��دع� ..أ ّم��ا عن خ�صائ�صه
ف �ف��ي اجل��ان��ب االق �ت �� �ص��ادي ت �ع��د املعرفة
امل�صدر الأ�سا�س للقيمة امل�ضافة للمنتج.
والعامل الأ�سا�سي يف منو االقت�صاد هو
�إن�ت��اج املعرفة واقتنا�ؤها ..ويف اجلانب
الثقايف يعنى جمتمع املعرفة بتوفري البيئة
املنا�سبة للإبداع الفكري والثقايف وي�ؤمن
ت��وف�يره��ا ل�ك��ل �أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع ،فاملعرفة
للجميع هو �شعار جمتمع املعرفة.
ويف اجلانب ال�سيا�سي ي�شرتك اجلمهور
يف ات�خ��اذ ال �ق��رارات امل�صريية للمجتمع
حيث يتبنى جمتمع امل�ع��رف��ة ق��درا كبريا
من امل�ساواة والعدالة واحل��ري��ة الفكرية
وال�ث�ق��اف�ي��ة وال�سيا�سية .م��ن ه�ن��ا نعرف
م��ا تعنيه مقولة �أن جمتمعات ال�غ��د هي
جم�ت�م�ع��ات امل �ع��رف��ة و�أ�� �س���واق ال �غ��د هي
�أ�سواق املعرفة وح��روب الغد هي حروب
املعرفة و�أوّ ل الفقر هو فقر املعرفة �أو«الفقر
اجلديد» ..وحروب الغد هي حروب حقوق
براءة االخرتاع واالبتكار ولي�ست حروب
�صواريخ وقنابل واقت�صاد الغد هو اقت�صاد
املعرفة .من �أجل وجود اقت�صاد املعرفة ال

بد من تو ّفر مقوماته و�أهمها الوفرة يف
املعلومة وال�سرعة يف االت�صال والكونية
يف امل �� �ص��ادر واالن �خ �ف��ا���ض يف التكلفة
يف م��ا يحقق ث�لاث��ة ام �ت �ي��ازات �أ�سا�سية
وه��ي امل��ردودي��ة والفاعلية والنجاعة..
في�صبح ب��إم�ك��ان ال ��دول الفقرية �أن تقفز
م��راح��ل ع� �دّة وت�غ�ن��م م��ن ث� ��روات علمية
وتكنولوجية وثقافية يف �أوج��ز وقت..
وهنا الب��د من تو�ضيح وف��رت املعلومة ال
تعني بال�ضرورة توافر املعرفة .فالرهان

غ�ير م�ع�ق��ود ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ة يف ح��د ذاتها
و�إن كان �أمرا مهمّا و�إمنا الرهان احلق يف
توفري الأدوات املنا�سبة لتنظيم املعلومات
وتر�شيحها وتقطريها يف �صورة مفاهيم
وم �ع��ارف مي�ك��ن تطبيقها عمليا يف حل
امل���ش�ك�لات .ف�ف��ي اق�ت���ص��اد امل�ع��رف��ة تتقدم
املعرفة على العلم ،واملعرفة هنا ي��راد بها
ال�ترت �ي��ب امل�ن�ظ��م للمعلومات واملفاهيم
وكيفية تطبيقها على عمليات الإنتاج يف
اقت�صاد املعرفة .فالعامل الذي يتعلم مرة

واحدة مهارة على �أ�سا�س املعرفة يكون قد
تعل ّم يف الوقت ذاته �شيئا �آخر مهمّا ..وهو
�أنه تع ّلم كيف يتع ّلم ..والطالب باجلامعة
لي�س ذلك الطالب ال��ذي يكدّ�س املعلومات
و�إمنا الطالب الذي يكت�سب مفاتيح العمل
يف ع�صرنا ليعمل بطريقة �أكرث ذكاءً .ويف
املجتمع املعريف يكون كل �أف��راد املجتمع
ذوي قدر من املعرفة ،وهي لي�ست ح�صرا
على ذوي اخت�صا�ص ونخب ..فال�شعار يف
اقت�صاد املعرفة � ّأن املعرفة للجميع ،ويحتاج
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جمتمع املعرفة وبالتايل اقت�صاد املعرفة �إىل
البيئات التي تتالقح فيها الأفكار وتتغذى
من بع�ضها البع�ض ..ويت�أتى ذلك من خالل
ال�ع�لاق��ة الوثيقة ب�ين الرباعي،اجلامعة
ومراكز البحث وال�صناعة واملجتمع .فالكل
ي�شرتك يف ع�لاق��ة تفاعلية م��ع املكونات
الأخ� � ��رى .ف��اجل��ام �ع��ة حت �ت��اج �أن تخرج
املبدعني واملفكرين وال�صناعة حتتاج �أن
تكون �شريكا رئي�سيا يف عملية الإب��داع
واالخ �ت�راع� ��ات يف اجل��ام �ع��ة والبحث.
وال�صناعة واجلامعة بحاجة الن تكون لهما
عالقة مع حميطهما وت�شاركان يف تنميته
املعرفية .وهنا ت�برز احل��اج��ة �إىل وجود
م��راك��ز البحوث التطبيقية واحلا�ضنات
ّ
بتوخي بيداغوجيا
العلمية .ويكون ذلك
اقت�صاد املعرفة التي تتحول بها املدر�سة
واملجتمع من دوائر متجاورة غري متعاونة
�إىل �شبكة واحدة موحّ دة مندجمة متفاعلة
م ّت�صلة متعاونة يف�ضي بع�ضها �إىل بع�ض
ويختلط فيها التكوين النظري مع التدريب
العملي ..فتتحول اجلامعات �إىل ور�شات
تطبيقية �إنتاجية تو ّفر ميزانياتها بنف�سها
وقــد تعني امليـزانية ال�ع��ام��ة للبلد ..من
املقوّ مات الأخ��رى :النظرة ال�سرتاتيجية،
العدالة من �أجل امل�شاركة وامل�ساواة التي
جتعل الكل حت��ت مظلة واح ��دة ..ويدفع
الإط��ار العام القت�صاد املعرفة �إىل الأخذ
ب��أ��س�ب��اب ال��رق��ي وال�ت�ق��دم امل �ع��ريف ،ومن
خالله ميكن ر�ؤي��ة الواقع ب�صورة �أ�شمل
و�أك �ث��ر و� �ض��وح��ا .يف اق �ت �� �ص��اد املعرفة
تكون الإبداعات واالخرتاعات والبحوث
التطبيقية وال�صناعات املتقدمة هي العمود
الفقري لهذا االقت�صاد ..وكما �أن الثورة
ال�صناعية زادت احلاجة والطلب على املادة
الأولية والأ� �س��واق ..ف��إن اقت�صاد املعرفة
يحتاج �أي�ضا �إىل م��ادة خ��ام و�أ� �س��واق..
وال �ف��ارق ه��ذه امل��رة �أن امل ��ادة اخل��ام هي
العقول ،واملنتج هي املعرفة.

ها�شم ذنون االطرقجي
ب �ع��د ���ص��دور ق� ��رار جم�ل����س احل �ك��م رقم
( )90ل �� �س �ن��ة  2003ب �ت ��أج �ي��ل النظر
بخ�صخ�صة امل���ش��اري��ع اململوكة للدولة
كان لزام ًا على احلكومات املتعاقبة اعداد
ب��رام��ج اق�ت���ص��ادي��ة وف�ن�ي��ة واجتماعية
مل�صلحة ت�شغيل هذه امل�شاريع العمالقة
وجمموعها ( )192م�ؤ�س�سة ت�شتمل على
اكرث من  224معم ًال ومن�ش�أة وخا�صة بعد
ان احلقت م�شاريع الت�صنيع الع�سكري
بوزارة ال�صناعة  .ان اهتمام احلكومات
املتعاقبة الثالث ومعها وزارة ال�صناعة
مل تخ�ص�ص يف امليزانية العامة للدولة
االم��وال الالزمة لت�شغيل ه��ذه امل�شاريع
ال���ص�ن��اع�ي��ة امل�ه�م��ة ل�لاق�ت���ص��اد الوطني
وا�صالح وتذليل العقبات ام��ام ت�شغيلها
واحل �� �ص��ول ع�ل��ى امل � ��ردود االقت�صادي
لالنتاج و�سد جزء كبري من حاجة ال�سوق
امل�ح�ل�ي��ة م��ن ال�ب���ض��ائ��ع وان� �ت ��اج امل ��واد
االولية لت�شغيل م�شاريع القطاع اخلا�ص
املتوقفة عن العمل ب�سبب حروب النظام
الدكتاتوري ال�شمويل ال�سابق وخا�صة
م�ع��ام��ل ال���س�م�ن��ت والبرتوكيمياويات
وال�ك�بري��ت وم�شتقات ال�لان�ت��اج النفطي
ومنتجات ال��زي��وت النباتية والطابوق
وال�صناعات الغذائية ،ومنتجات القطاع
املختلط التي كانت متوقفة اي�ض ًا ب�سبب
التخ�صي�صات املالية.
ان االه��داف التي كانت ت�سعى لتحقيقها
احل �ك��وم��ات ال �ع��راق �ي��ة وجم�ل����س احلكم
وامل �ج �ل ����س ال��وط �ن��ي وجم �ل ����س ال �ن��واب
ه��و املحا�ص�صة ال�سيا�سية والطائفية
وال��دي �ن �ي��ة واال�� �س ��راع ب�ت�ب��دي��د واردات
ال��دول��ة �ضمن امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة للدولة
و��ص��رف اك�ثر م��ن  %85منها على املواد
ل�ل�م�ي��زان�ي��ة الت�شغيلية ال �ت��ي ل�ي����س لها
مردود اقت�صادي كتخ�صي�صات ت�شغيلية
للرواتب واالثاث وال�سيارات واحلمايات
الع�سكرية وامل��دن �ي��ة وخ��ا� �ص��ة اجلي�ش
وال���ش��رط��ة بحجة املحافظة على االمن
واال�ستقرار وت�شغيل العمالة والوظائف
ل�ت�ك��ون احل�صيلة رج ��ل ام ��ن ل �ك��ل()36
مواطن ًا عراقي ًا ويف دول العامل الثالث
من  900- 750مواطن يقابلها رجل امن
واحد ،متنا�سية او متعمدة عدم االهتمام
بت�شغيل م�شاريع القطاع العام والقطاع
اخلا�ص واملختلط والتعاوين ال�صناعي
ال�ت��ي ي�شغل ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص  %60من
االيدي العاملة مبوجب اح�صائيات البنك
الدويل ومنظمة العمل الدولية للت�شغيل
( )ILOوهذه القطاعات ال�صناعية املهمة
حتتاج لت�شغيلها توفري الطاقة الكهربائية
(او ًال) وت�سهيل ح�صولها على التمويل
النقدي بفوائد مي�سرة ب��د ًال من تكدي�س
االموال يف خزائن البنك املركزي العراقي
وكذلك م�صريف الرافدين والر�شيد.
ويف عام  2006مت ت�شكيل اللجنة العليا
للت�شغيل والتدريب املهني برئا�سة وزير
ال�ع�م��ل وال �� �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة حممود
ال�شيخ را��ض��ي و�ضمت اللجنة ممثلني
عن وزارات ال�صناعة واملالية والتجارة
والتخطيط وح �ق��وق االن �� �س��ان والعمل
ومم �ث �ل��ي ال��ق��ط��اع اخل ��ا� ��ص – احت ��اد
ال �� �ص �ن��اع��ات ال �ع��راق��ي واالحت � ��اد العام
لنقابات العمال يف العراق وقدمت اللجنة
تقريرها النهائي اىل االمانة العامة ملجل�س

الوزراء – دائرة اللجان بداية عام 2008
منظمة يف النقاط التالية:
 -1ت��زوي��د املناطق ال�صناعية بالطاقة
الكهربائية ملدة (� )8ساعات عمل .
 -2و�ضع �ضوابط لال�سترياد والت�صدير
ب�أ�صدار اجازة م�سبقة للتجار وامل�شاريع
ال�صناعية لغر�ض االح���ص��اء  .وتقدير
حاجة ال�سوق للمواد امل�ستوردة ،ول�ضبط
تنقل ر�ؤو���س االم��وال وفق قانون البنك
املركزي والهدف هو:
او ًال -ت���ش�غ�ي��ل امل �� �ش��اري��ع ال�صناعية
والزراعية والبناء والإن�شاءات.
وث��ان �ي � ًا – ت��دوي��ر عجلة االق�ت���ص��اد من
االن� �ت ��اج وال �ف��ائ ����ض ال �ن �ق��دي لت�شغيل
اال�سواق املحلية.
وث��ال �ث � ًا -للق�ضاء او تخفيف الت�ضخم
النقدي.
وراب�ع� ًا ت�شغيل االي��دي العاملة وتقليل
ن�سب البطالة التي و�صلت اىل  %50من
االيدي العاملة العراقية التي تقدر بـ 8-6
ماليني يف ال�صناعة وال��زراع��ة والبناء
واالن�شاءات – ومل يتحقق اي مطلب حتى
الآن لأن هذه املطالب خارج االهتمامات
ال�سيا�سية واحلزبية وامل�صالح اخلا�صة
ال� �ص �ح��اب ال� �ق ��رار ومل �ع��اجل��ة م ��ا تقدم
يجب و�ضع احل�ل��ول املنا�سبة والفعالة
وااله�ت��داء بتجارب ال��دول املتقدمة مثل
دول ال�سوق الأوروب �ي��ة امل�شرتكة التي
قامت دولها بت�شكيل جمل�س اعلى الدراة
االقت�صاد الوطني يف كل دولة واال�ستفادة
من جت��ارب االخرين على ان تكون هذه
اللجنة او هذا املجل�س مرتبط ًا مبا�شرة

ب�أ�صحاب القرار.
مل�ع��اجل��ة جميع اجل��وان��ب االقت�صادية
يف ال �ت �� �ش �غ �ي��ل ال �� �ص �ن��اع��ي واالن� �ت���اج
الزراعي والبناء واالن�شاءات والن�شاط
ال �ت �ج��اري وال�ت�م��وي��ل ال�ن�ق��دي م��ن خالل
بنوك مركزية او رئي�سية لتدوير عجلة
االقت�صاد وتنويع امل ��وارد االقت�صادية
وع� ��دم االع �ت �م��اد ع �ل��ى ال �ن �ت��اج الريعي
كم�صدر رئي�سي كما يف العراق (املوارد
النفطية) وان يكون هذا املجل�س مكون ًا
من �شخ�صيات علمية واقت�صادية ومالية
وع�ل�م��اء اج�ت�م��اع ،ي��دي��رون ويخططون
وي ��ؤث��رون ب �ق��رارات ممثلي ال�شعب يف
املجل�س النيابي االعلى له .وهذا املجل�س
االعلى هو الذي ي�شكل هيئات اال�ستثمار
االجنبي وهيئات اخل�صخ�صة والبنوك
او ال�صناديق اال�ستثمارية املركزية او
الفرعية من خالل احلكومات او املجال�س
املحلية ومراقبة ودعم اال�سواق املحلية.
نعود �إىل م�شاريع القطاع العام ال�صناعي
التي نوهنا عنها يف البداية والتي الزالت
متوقفة او تعمل بطاقة انتاجية متدنية
وروات��ب تدفع للكادر الوظيفي والفني
ال تكفي للحد الأدن��ى من العي�ش الكرمي
 .وبع�ض احللول التي اعتمدتها وزارة
ال�صناعة وامل �ع��ادن ب��ادخ��ال ��ش��رك��اء او
م�ستثمرين يف معامل ال�سمنت لتفعيل
هذه امل�شاريع وزيادة الإنتاج.
�أن هذه احللول غري جمدية النت�شال هذه
امل�شاريع العمالقة والناجحة وامل�ؤ�س�سة
على ا�س�س علمية ومنهجية واقت�صادية
ول ��و�� �ض ��ع احل� �ل ��ول ال �ل�ازم� ��ة باعتماد

ق��ان��ون لتحويل ق�سم منها اىل م�شاريع
(ق �ط��اع خمتلط) كحل اق�ت���ص��ادي ناجح
واال�ستفادة من جت��ارب القطاع املختلط
العراقي الذي و�صل بانتاجه يف ال�صناعة
وال��زراع��ة ال�صناعية يف خمتلف فروع
ال�صناعة اىل �سد حاجة ال�سوق املحلية
يف العراق ب�أجود انواع املنتجات كانتاج
نهائي وجاهز او انتاج و�سطي لت�شغيل
امل�شاريع ال�صناعية االخ��رى يف القطاع
اخلا�ص وكذلك مواد البناء واالن�شاءات
.ون�شري اىل ق�سم منها:
 -1ال�صناعات اخلفيفة  -2 .ال�صناعات
االن�شائية � -3 .صناعة االلب�سة املختلطة
واخل��ي��اط��ة -4 .امل �� �ش��روب��ات الغازية
 -5.ال�صناعات الغذائية  -6 .ال�صناعات
االلكرتونية � -7 .شركة اال�صباغ احلديثة
� -8 .صناعة ال��ورق والكارتون و�شركة
الهالل ال�صناعية والخ....
�إن حت��وي��ل ه��ذه امل���ش��اري��ع اىل القطاع
املختلط يوفر االدارة النزيهة والكادر
الوظيفي والفني املنتج وال�سيولة النقدية
الالزمة الدارتها وجناحها  .ويف الوقت
نف�سه يعطي الدولة حق املراقبة وتقدمي
الن�صح وال��دع��م وميكن تقليل م�شاركة
ال ��دول ��ة اذا م��ا جن �ح��ت ه ��ذه امل�شاريع
مل���ص�ل�ح��ة ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص او ا� �ش��راك
املنت�سبني كم�ساهمني وتقدمي الدعم لهم
من خالل بنوك ممولة وداعمة.
�أن جتربة اخل�صخ�صة التي م َر بها العراق
عام  1988-1987التي اقدم عليها النظام
ال�سابق من بيع بع�ض امل�شاريع احلكومية
باملزاد العلني وبال�سعر الدفرتي ك�أ�سا�س

للبيع بالدينار العراقي وبالتق�سيط املريح
للم�شرتين الذين �سددوا ثمن تلك امل�شاريع
الناجحة م��ن بيع االدوات االحتياطية
وبع�ض امل�ك��ائ��ن واالج �ه��زة وراف ��ق ذلك
هبوط قيمة الدينار العراقي يف ال�سوق
املحلية اي ح�صول اخلزينة العراقية على
دنانري بد ًال من االالف واملاليني ومن هذه
امل�شاريع املهمة  .معامل تعليب كربالء
وم�ع��ام��ل ط��اب��وق يف ال �ع �م��ارة ومعامل
ط �ح�ين يف امل �ح��اف �ظ��ات وك��ذل��ك معامل
تعليب ومعجون ومعامل �ألبان وم�شتقات
الألبان والكارثة كانت ببيع حقول تربية
االبقار التي حتتوي الواحدة على اكرث
م��ن ( )3000ث�لاث��ة �آالف ب �ق��رة وكانت
احل���ص�ي�ل��ة ال �ت �ف��ري��ط ب ��ام ��وال اخلزينة
العراقية وت�شريد االي��دي العاملة وف�شل
كثري من هذه امل�شاريع وبيعها (كخردة)
ومل ي�شغل منها اكرث من  %20من امل�شاريع
التي بيعت يف عام  88-87وكان اخرها
بيع اثاث وموجودات االق�سام الداخلية
للطلبة وت�شريدهم.
�إن هذه امل�شاريع ال�صناعية والزراعية لو
�أنها حولت �إىل �شركات للقطاع املختلط
وقيمة اثمان هذه املن�ش�أة ب�سعر ال�سوق
املحلية لكان العائد النقدي خلزينة الدولة
كبري ًا ا�ضافة اىل ا�ستمرار عملها وانتاجها
من قبل جمال�س ادارتها وابقاء م�شاركة
الدولة ودعمها وتوجيهها ا�سوة ب�شركات
القطاع املختلط التي كانت تغطي جزء ًا
كبري ًا من حاجة ال�سوق املحلية باجود
ان� ��واع ال���ص�ن��اع��ة ال �ع��راق �ي��ة .م��ا �أطالب
امل�س�ؤولني و�أ�صحاب ال�ق��رار مب�صاحلة
م��و� �ض��وع اخل�صخ�صة ب��درا� �س��ة وت��رو
وع��دم اعتماد الو�صفات اجلاهزة للدول
االخ��رى الن لكل بلد خا�صيته و�إمكاناته
املادية واالجتماعية للو�صول اىل الهدف
املن�شود من دعم االقت�صاد الوطني ولي�س
التفريط به .بحجج واهية اثبتت االيام
ب�ط�لان الكثري منها  .وه�ن��اك م��ن ي�س�أل
اىل اين و�صل القطاع املختلط بعد هذه
احلروب العبثية للنظام ال�سابق وخا�صة
بعد التغيري يف 2003/4/9؟ نقول :ان
هذه امل�ؤ�س�سات كانت تفتقد اىل ال�سيولة
النقدية واملوقف ال�سلبي من قبل وزارة
ال�صناعة وم�صارف الرافدين والر�شيد
وال���ص�ن��اع��ي ومل ي�ك��ن ه�ن��اك اه�ت�م��ام او
ت�أثري لقدرات اللجنة االقت�صادية التي مل
ت�ستفد من العهد ال��دويل التي وقع عليه
العراق وال من خالل متويل الدول املانحة
والمن خالل ايجاد الية للدعم املايل لهذه
امل�شاريع وبحكم عالقتي كرئي�س اللجنة
االداري ��ة يف احت��اد ال�صناعات العراقي
ال��ذي يعنى بقطاعات اخلا�ص واملختلط
والتعاوين وف��ق قانون االحت��اد رقم34
ل�سنة  2002ودور منحة االحتاد بتعزيز
م �ط��ال �ب��ات ال �ق �ط��اع امل�خ�ت�ل��ط بالتمويل
امل��ادي .فقد �أ�صدرت اللجنة االقت�صادية
ب��داي��ة ع��ام  2009تو�صية مبنحة مالية
للقطاعني املختلط واخلا�ص قدرها ()85
مليون دوالر بفوائد مي�سرة والزال االمر
يدور يف البنوك احلكومية،وان ت�شغيل
م�شاريع القطاع املختلط �سيكون له ت�أثري
مهم على االقت�صاد الوطني و�سد حاجة
ال���س��وق املحلية وت��زوي��ده��ا باملنتجات
اجل�ي��دة وت�شغيل االي��دي العاملة ودعم
االقت�صادي العراقي.
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د.فالح خلف الربيعي
إن أي ستراتيجية لالنتقال في االقتصاد العراقي ينبغي أن تركز على تحقيق هدف االستقرار االقتصادي ببعديه الداخلي والخارجي ،كسبيل وحيد إلخراج االقتصاد من حالة
الركود التضخمي الطويل،على أن تعمل في الوقت نفسه على تغيير أسلوب التنمية ،من خالل العمل على نقل االقتصاد العراقي من حالة االقتصاد السلطوي الشمولي
إلى اقتصاد يقوم على نظام المنافسة والكفاءة والسوق الحرة .يستلزم تحقيق تلك األهداف وضع اآلليات الكفيلة بتصحيح مسار التنمية من خالل تبني ستراتيجية للتنمية
تضمن الوصول إلى أقصى انتفاع من اإليرادات النفطية.

حتديات عملية االنتقال فـي االقت�صاد العراقي
بتوجيه تلك املوارد نحو متويل اال�ستثمار يف
ر�أ�س املال الإنتاجي املبا�شر واال�ستثمار يف
ر�أ�س املال االجتماعي لرفع م�ستوى الرتاكم
الر�أ�سمايل ،وتنويع الهيكل الإنتاجي،ف�ضال
عن تهيئة املناخ اال�ستثماري املالئم ،الكفيل
بتعزيز ح��ال��ة التناف�س ب�ين ال�ق�ط��اع العام
والقطاع اخل��ا���ص وعلى �أ�سا�س اعتبارات
الكفاءة الإنتاجية واخل�ضوع لقوى ال�سوق.
وعلى الرغم من �أن تلك التوجهات مل تغب عن
بال احلكومات التي تعاقبت على حكم العراق
بعد عملية التغيري يف � ، 2003إال �أن عملية
تنفيذها على ار���ض ال��واق��ع كانت ت�صطدم
بنوعني م��ن العقبات �أو التحديات ،الأول
ال�ت�ح��دي��ات امل��وروث��ة ع��ن احل�ق��ب واملراحل
ال�سابقة� ،أم ��ا ال �ن��وع ال �ث��اين فهو حتديات
جديدة �أو بازغة وه��ي جمموعة التحديات
ال�ت��ي طفت على �سطح امل�شهد االقت�صادي
وال�سيا�سي بقوة بعد . 2003
وتهدف هذه الورقة �إىل ت�شخي�ص طبيعة تلك
التحديات ،وحتديد الآليات وال�سبل الكفيلة
باخلروج منها.
�أوال  :التحديات املوروثة
ت�شمل على جمموعة التحديات واخل�صائ�ص
الهيكلية االقت�صادية املرتبطة باالقت�صاد
العراقي كاقت�صاد نفطي �شبه ريعي  ،و حالة
عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي .،ومن
�أبرز تلك التحديات:
 -1االختالالت الهيكلية
ت�شمل على جمموعة االخ�ت�لاالت ،املرتبطة
بهيكل االقت�صاد ال�ع��راق��ي كاقت�صاد نفطي
�شبه ريعي  ،الناجمة عن هيمنة قطاع النفط
اخل��ام على امل�ساهمة الرئي�سة يف الناجت
املحلي الإجمايل ويف املتغريات االقت�صادية
ال �ك �ل �ي��ة الأخ� � ��رى وع �ل��ى ح �� �س��اب التخلف
الن�سبي لبقية القطاعات الإنتاجية وبخا�صة
الزراعة وال�صناعة التحويلية وقد تفاقمت
تلك التحديات يف بداية عقد ال�سبعينيات
بعد ت�أميم النفط ،و ال��زي��ادة الهائلة التي
حدثت يف �إي���رادات النفط  ،وم��ا تبعها من
تركيز على ه��دف الإف ��راط يف �إن�ت��اج النفط
 ،واال�ستغالل اجلائر لتلك امل��وارد النفطية
ل�ل�إغ��را���ض الأمنية والع�سكرية ، ،م��ن دون
�أن يرافق ذلك �سعي جاد لتوظيف الإيرادات
املتحققة تو�سيع يف اال�ستثمار الإنتاجي
وتو�سيع الطاقات الإنتاجية غ�ير النفطية
و اال�ستثمارات التنموية املادية والب�شرية
الأخ��رى لتهيئة املقدمات ال�ضرورية للتهيئة
الن �ط�لاق االق�ت���ص��اد ال�ع��راق��ي  ،الأم ��ر الذي
ق�ل��ل م��ن ف��ر���ص ال�ت�ن��وي��ع الإن �ت��اج��ي وعمق
م��ن ظ��واه��ر االخ �ت�ل�االت الهيكلية ،وف�سح
املجال وا�سعا للإفراط يف الإنفاق احلكومي
اال�ستهالكي املتحيز ل�سيا�سات البقاء يف
ال�سلطة ،و�سوء ا�ستخدام وتوزيع �إيرادات
النفط  ،وق��د تعمقت تلك االخ �ت�لاالت  ،بعد
فر�ض العقوبات الدولية وفر�ض احل�صار
االقت�صادي يف �أعقاب غزو الكويت يف 1990
ومنذ ذلك احلني دخل االقت�صاد العراقي يف
حالة من الت�ضخم ال��رك��ودي طويل الآج��ل ،
ث��م دخ��ل االقت�صاد العراقي مرحلة الأزم��ة

البنيوية احل���ادة ب�ع��د احل ��رب امل��دم��رة يف
 1991التي �أحلقت �أف��دح الإ��ض��رار بالبنية
التحتية والإنتاجية وا�ستمرت تلك الأزمة
بالتفاقم بعد �إ�سقاط النظام وحت��ول البلد
�إىل دول��ة حمتلة من قبل ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية يف العام .2003
 -2عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
�إن تاريخ العراق هو عبارة عن �سل�سلة طويلة
من الغزوات الأجنبية واالنقالبات امل�ضادة
 ،م��ا ج�ع��ل م�ع�ظ��م ال �ت �غ�يرات يف احلكومة
والقيادة  ،تكون على �شكل �صدمات عنيفة و
مفاجئة ،الأمر الذي حرم عملية التنمية من
حالة اال�ستقرار واال�ستمرار ال�ضروريتني ،
فنجم عن ذلك ف�شل املخططني واملنفذين يف
�إنفاق الأم��وال املخ�ص�صة يف برامج خطط
التنمية ويف جميع قطاعات اخلطة  ،وفق
معيار كفاءة الأداء� ،أو كفاءة الإنفاق.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن الآم� ��ال ال�ت��ي ع�ق��دت على
عملية التغيري ال�سيا�سي يف  2003باعتبارها
�ستكون م��دخ�لا لإن �ه��اء ال���ص��راع ال�سيا�سي
واالجتماعي على ال�سلطة وتكري�س مبد�أ
التداول ال�سلمي لل�سلطة � ،إال �أن تلك العملية
جاءت بنتائج متوا�ضعة حتى الآن.

ف�ضعف دور الأح ��زاب ومنظمات املجتمع
املدين جعل عملية امل�شاركة يف ال�سلطة تقوم
على �أ�س�س ال�ط��وائ��ف وامل�ك��ون��ات القومية
والدينية ولي�س على �أ�س�س مدنية و�سيا�سية
 ،التي منحت الأولوية يف اختيار الوزراء
وموظفي الدولة الكبار العتبارات املحا�ص�صة
ال�سيا�سية واملوازنات الطائفية ،على ح�ساب
التخ�ص�ص الأك��ادمي��ي وال�ك�ف��اءة والنزاهة
و�شكل ه��ذا العامل حتديا خطريا �أ�سهم يف
تعميق حالة ال�صراع والعنف وتعطيل عملية
التنمية و�إعادة الإعمار.
-3رب� � ��ط الإن � �ف� ��اق اال� �س �ت �ث �م��اري ب��زي��ادة
الإيرادات النفطية
ربطت جميع احلكومات املتعاقبة ،وب�صرف
النظر ع��ن ميولها الإي��دي��ول��وج�ي��ة للإنفاق
اال� �س �ت �ث �م��اري ب ��ال ��زي ��ادة يف الإي� � � ��رادات
ال�ن�ف�ط�ي��ة،م��ن دون م��راع��اة ح���دود الطاقة
اال��س�ت�ي�ع��اب�ي��ة ل�لاق �ت �� �ص��اد� ،أو م ��دى توفر
امل �ت �ط �ل �ب��ات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة وال �ب �� �ش��ري��ة
املتخ�ص�صة،هذا الأم��ر جعل التخ�صي�صات
اال�ستثمارية املوجهة نحو جميع الأن�شطة
االقت�صادية ،متغري ًا تابع ًا لظروف املوازنة
العامة التي هي بدورها،متغري تابع لإيرادات

النفط ،فعند ارتفاع ن�سب العجز يف موازنة
احلكومة  ،نتيجة ل�تراج��ع �إي���رادات النفط
�سيتم الرتكيز على تغطية تلبية متطلبات
ال�شق اجلاري من الأنفاق والت�ضحية بال�شق
اال�ستثماري  ،وهذا ما كان يح�صل عادة يف
�أغلب مراحل التنمية يف ال �ع��راق�،إذ ت�ؤكد
جتربة العراق االقت�صادية من اخلم�سينيات
حتى الآن على ف�شل احل�ك��وم��ات املتعاقبة
يف توظيف الإي ��رادات املتحققة يف تو�سيع
يف اال�ستثمار الإنتاجي وتو�سيع الطاقات
الإن�ت��اج�ي��ة غ�ير النفطية وتهيئة املقدمات
ال �� �ض��روري��ة للتهيئة الن��ط�ل�اق االقت�صاد
العراقي ،كنتيجة لتبنيها �سيا�سة االندفاع
نحو حتقيق �أق�صى قدر من �إي��رادات النفط
من دون ر�ؤيا وطنية وا�ضحة ،و�سرتاتيجية
اقت�صادية حم ��ددة ،ل��ذا �أخفقت يف حتقيق
هدف التخ�صي�ص الر�شيد للإيرادات النفطية
املتاحة الكفيل بتحقيق هدف حتقيق التنويع
وزيادة فر�ص الت�شغيل ،و تقليل االعتماد على
�إيرادات النفط.
-4ف�شل ال�سيا�سات االقت�صادية
تك�شف امل��راج �ع��ة املتفح�صة لل�سيا�سات
االقت�صادية يف ال�ع��راق ع��ن ال��دور اخلطري

مقاالت

لتلك لل�سيا�سات � �س��واء يف جانبها املايل
�أم ال�ن�ق��دي �أم ال �ت �ج��اري �أم ال�صناعي �أم
ال��زراع��ي �أم غريها م��ن ال�سيا�سات املتمثل
ب�سوء ا�ستخدام �إي��رادات النفط  ،يف �شيوع
مظاهر التخلف وتدهور م�ستويات الإنتاج
والإنتاجية يف خمتلف الأن�شطة االقت�صادية
وبالتايل �ضعف م�ستوى التنويع االقت�صادي،
مما عمق من مظاهر االختالل والت�شوه يف
االقت�صاد العراقي التي من �أبرزها الت�شوه
يف الهيكل االقت�صادي نتيجة لهيمنة القطاع
النفطي وت��راج��ع القطاعات ال�سلعية ويف
مقدمتها ال�ق�ط��اع��ان ال���ص�ن��اع��ي وال��زراع��ي
وقطاع الكهرباء واملياه وتنامي القطاعات
الطفيلية ف�ضال عن الت�شوه يف �سعر �صرف
الدينار ،الت�شوه يف نظام ال�ضرائب،الت�شوه
يف الأ�سعار،الت�شوه يف هيكل �أ�سعار الفائدة
 ،ال�ت���ش��وه ال �ن��اجت م��ن ع ��دم التن�سيق بني
ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية،و ت�شوهات
يف توزيع الدخل والرثوة .فقد ف�شلت معظم
�إجراءات ال�سيا�سات االقت�صادية يف العراق
�سواء يف جانبها املايل �أم النقدي �أم التجاري
�أم ال���ص�ن��اع��ي �أم ال ��زراع ��ي �أم غ�يره��ا من
ال�سيا�سات وكان من �أبرز مالمح هذا الف�شل
�أ-ف�شل �سيا�سة التنمية الزراعية الذي عك�سه
الرتاجع امل�ستمر يف م�ساهمة قطاع الزراعة
يف الناجت املحلي الإجمايل وهبوط الإنتاجية
الزراعية و�أدى ذلك �إىل حتول العراق �إىل بلد
م�ستورد لها. .
ب -ف�شل �سيا�سة التنمية ال�صناعية الذي
عك�سه الرتاجع امل�ستمر يف م�ساهمة قطاع
ال���ص�ن��اع��ة ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة يف ال �ن��اجت املحلي
الإجمايل ويف الت�شغيل ف�ضال عن الف�شل يف
بناء الهيكل ال�صناعي  ،فما زال هذا الهيكل
بدائيا يعتمد على جمموعة من ال�صناعات
املعو�ضة عن اال�سترياد التي تتميز بكثافة
مدخالتها الإن�ت��اج�ي��ة امل���س�ت��وردة  ،ال�ت��ي ال
تقوى على البقاء �إال يف ظل احلماية،والدعم
احلكوميني �إىل جانب جمموعة من ال�صناعة
ال�صغرية واحلرفية.
ج -ت�شوه عمل �آليات ال�سوق احلرة ،كنتيجة
للت�شوه  ،يف �سعر ��ص��رف ال��دي �ن��ار ،و يف
�أ�سعار ال�سلع واخلدمات  ،و�أ�سعار الفائدة،
والت�شوه يف نظام ال�ضرائب  ،الت�شوهات
يف نظام توزيع الدخل وال�ثروة ،ف�ضال عن
الت�شوهات الناجمة عن �ضعف التن�سيق بني
ال�سيا�سات االقت�صادية .
ً
ثانيا-التحديات البازغة
وه��ي جمموعة التحديات ال�ت��ي طفت على
�سطح امل�شهد ال�سيا�سي واالقت�صادي العراقي
بعد عملية التغيري يف : 2003
-1التحدي الأمني
ارتبط هذا التحدي بانهيار م�ؤ�س�سات الدولة
الأم�ن�ي��ة والع�سكرية وت��راج��ع دور النظام
ال�ق��ان��وين  ،ب�ع��د ان�ه�ي��ار احل�ك��وم��ة بجميع
م�ؤ�س�ساتها وحتول العراق �إىل دولة حمتلة
ع��ام  ، 2003وم��ا راف��ق عملية االح�ت�لال من
فو�ضى يف �إدارة م�ؤ�س�سات وما رافق ذلك
م��ن ف�شل يف حماية ح��دود ال �ع��راق املمتدة
قرابة ( )3650كيلومرت ًا مع كل من �إيران

وال���س�ع��ودي��ة و� �س��وري��ا وت��رك �ي��ا والكويت
والأردن وقد هي�أت كل تلك الظروف املناخ
املنا�سب لظهور ح��رك��ات التمرد والإره ��اب
وامل �ق��اوم��ة مبختلف �صنوفها وم�سمياتها
 ،و��س�م�ح��ت ب��ا��س�ت�م��رار ت��دف��ق الإرهابيني
�أو و��ص��ول امل�ساعدات املالية والع�سكرية
�إليهم من دول اجلوار .ومما زاد من امل�شهد
الأمني تعقيدا هو بروز ظاهرة املحا�ص�صة
واال�ستقطاب الطائفي وممار�سات التمييز
وال �ت �ن��ازع على ال�سلطة ال�ت��ي هيمنت على
امل�شهد ال�سيا�سي بعد � .2003أحلقت كل هذه
التطورات �أف��دح الإ��ض��رار بالبنية التحتية
والإنتاجية  ،بعد �أن تركزت عمليات تخريب
على خطوط �أنابيب النفط وتخريب خطوط
ن�ق��ل ال �ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وحم �ط��ات توليد
ال�ك�ه��رب��اء،وامل�ي��اه  ،ف�ضال ع��ن اال�ستهداف
املبا�شر حلياة املواطنني العزل ،حيث ي�ست�شهد
�أو ي�صاب بجروح ع�شرات النا�س الأبرياء
يومي ًا  ،وم��ن الطبيعي �أن ي�ق��ود ا�ستمرار
ه��ذا التحدي اليومي اىل منح الأول��وي��ة يف
التخ�صي�صات للجانب الأمني وعلى ح�ساب
عملية �إعادة الإعمار والتنمية  ،ومع ذلك وبعد
�أكرث من �سبع �سنوات من التجربة ال�صعبة
وال �ب��اه �ظ��ة ال�ت�ك��ال�ي��ف ،م� ��ازال ه �ن��اك امللف
الأم�ن��ي ي�شكل حتديا خطري ًا يواجه عملية
التنمية واالنتقال يف العراق  ،فمازال عدد
من حمافظات العراق يفتقر حلالة اال�ستقرار
الأم �ن��ي ف�ضال ع��ن اال� �س �ت �ق��رار االجتماعي
وال�سيا�سي ومازالت هناك �صعوبات تواجه
عمليات وفر�ض �سلطة القانون والنظام العام
والعدالة بني املواطنني
 -2حتدي البطالة
مهما ك��ان��ت وج �ه��ات النظر ب���ش��أن البطالة
وبياناتها ،ف�أنها ُتعد من عوامل التوترات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ب�سبب
ما تركته من �آثار �سلبية على �شرائح وا�سعة
يف امل �ج �ت �م��ع ،ت�ت�م�ث��ل يف ارت� �ف ��اع معدالت
الإع��ال��ة وع��دم ق��درة العائلة العراقية على
تلبية احتياجاتها ال�ضرورية ،ويعود حتدي
البطالة اىل توقف معظم الأن�شطة الإنتاجية
واخلدمية با�ستثناء �أن�شطة الإدارة العامة
للدولة والأجهزة الأمنية كاجلي�ش وال�شرطة
ب��الإ� �ض��اف��ة اىل �أن���ش�ط��ة ال �ت �ج��ارة والبناء
والت�شييد.مل تربز ظاهرة البطالة بو�ضوح
خالل عقد الثمانينيات والت�سعينيات ب�سبب
ظروف التعبئة الع�سكرية العامة التي �شملت
معظم الإف ��راد الن�شطني اقت�صاديا � ،إال ان
تلك الظاهرة ا�ستفحلت بو�ضوح و�شكلت
حتدي ًا خطري ًا بعد �سقوط النظام يف ني�سان
،2003وب� �ع ��د �أن ات �خ��ذت �إدارة االحتالل
الإج ��راءات بحل اجلي�ش ال�سابق وت�سريح
م �ئ��ات الآالف م��ن امل�ط��وع�ين وامل�ك�ل�ف�ين يف
اجلي�ش وال�شرطة وق��وى الأم��ن الداخلي،
ف���ض�لا ع��ن ت��وق��ف ال�ع�م��ل ب �ق��ان��ون اخلدمة
الإل��زام �ي��ة  ،وت�ف��اق�م��ت ت�ل��ك الأزم� ��ة نتيجة
ا�ستمرار تدهور الإنتاج ال�صناعي والزراعي
واخلدمي وعدم اتخاذ الإج��راءات ال�سريعة
للبدء بتعمري البنية الأ��س��ا��س�ي��ة ،وت�أهيل
ال�صناعات الرئي�سة املخربة ،وخا�صة منها
طاقات �إنتاج الكهرباء ومياه ال�شرب ،وتقدمي
اخلدمات العامة .وبفعل تراكم تلك الأخطاء
والإخ�ف��اق��ات �أ�صبح �أك�ثر م��ن ن�صف �شباب
امل��دن العراقية عاطلني عن العمل ،يف حني
ال تتجاوز م�شاركة امل��ر�أة يف القوة العاملة
 ، % 19وه ��ذه البطالة يف معظمها بطالة
هيكلية ناجمة ع��ن توقف قطاعات الإنتاج
الرئي�سة وبخا�صة قطاعي الزراعة وال�صناعة
التحويلية ومعظم الأن�شطة اخلدمية .
 -3حتدي الفقر
ت��رت��ب ع �ل��ى ارت� �ف ��اع م� �ع ��دالت ال �ب �ط��ال��ة و
ا�ستمرار التحدي الأم�ن��ي ورك��ود الن�شاط

االقت�صادي �إىل ارت�ف��اع مطرد يف معدالت
حالة الفقر لدى الغالبية العظمى من ال�سكان,
وع��دم ح�صول حت�سن وا��ض��ح يف م�ستوى
دخول الطبقة املتو�سطة,وتعد ظاهرة الفقر
اليوم من املع�ضالت الرئي�سة التي تواجه
عملية التنمية بعد ان و�صلت ن�سبتها اىل
�أكرث من ( )%50من ال�سكان  ،ويعود ارتفاع
هذه الن�سبة اىل الزيادة يف عدد ال�سكان ،
وبالتايل زيادة معدالت الإعالة وزيادة عر�ض
القوى العاملة وارتفاع معدل البطالة وات�ساع
نطاق ظاهرة التهمي�ش ،كما �ساهم االرتفاع
يف م �ع��دالت الت�ضخم وب�خ��ا��ص��ة االرتفاع
يف �أ�سعار امل�شتقات اىل تخفي�ض م�ستوى
الدخول احلقيقية على الرغم من الزيادات
امل�ستمرة يف الدخول النقدية وكانت املح�صلة
هي ا�ستمرار ارت�ف��اع معدالت الفقر ،ووفر
هذا الو�ضع جماال رحبا لتوريط الكثري من
�سكان الأحياء الفقرية يف الإعمال الإرهابية
�أو دف�ع�ه��م اىل االن �� �ض �م��ام اىل امللي�شيات
امل�سلحة،كما �أدى اىل ارتفاع معدالت جرائم
ال�سرقة واالختطاف وت�شويه �صورة امل�شهد
االجتماعي يف العراق.
 -4حتدي الف�ساد
ي ��ؤدي الف�ساد الإداري وامل��ايل �إىل تعطيل
م�سرية التنمية ،عالوة على �آثاره االقت�صادية
واالجتماعية .و�شكل ا�ستفحال هذه الظاهرة
بعد عملية التغيري يف � 2003أحد التحديات
الرئي�سة التي واج�ه��ت عملية االن�ت�ق��ال يف
ال�ع��راق ,فقد �أدى �إنهيار م�ؤ�س�سات الدولة
ال�ق��ان��ون�ي��ة وال�ف��و��ض��ى ال�ت��ي راف �ق��ت �إدارة
االحتالل وحالة االنفتاح العام ،وتدفق �أموال
من اخلارج ودخول �شركات �أجنبية يف تنفيذ
م�شاريع الإعمار ،و تعدد م�صادر ال�صالحيات
االقت�صادية املتعلقة ب ��إع��ادة الإع �م��ار � ،إىل
تهيئة ال�ظ��روف املنا�سبة ملمار�سة الف�ساد
على نطاق وا�سع  ،ومل تعد ممار�سة الف�ساد
حكرا على وزراء الدولة وموظفيها الكبار بل
�أخذت متتد اىل خمتلف �أركان اجلهاز الإداري
والق�ضائي والتعليمي و امل�ؤ�س�سات الإنتاجية
و الإن�شائية و اخلدمية يف بغداد واملحافظات،
فقد �أدت ظاهرة احلزبية واملح�سوبية �إىل
�سيطرة عدد من االنتهازيني امل َنظمني  ،الذين
حولوا الف�ساد امل��ايل والإداري �إىل ظاهرة
�أخطر من الإرهاب يف ت�أثرياتها ال�سلبية على
الدولة واملجتمع وبفعل هذه التطورات �أخذ
العراق يحتل املراتب الأوىل يف الف�ساد يف
تقارير منظمة ال�شفافية الدولية.
 – 5حتدي التحول نحو اقت�صد ال�سوق
�أث�ب��ت الإخ �ف��اق التنموي يف ال�ع��راق خالل
العقود ال�سابقة على �أن هيمنة م�ؤ�س�سات
القطاع العام ومركزية التخطيط االقت�صادي
واملركزية ال�شديدة يف عمليات �صنع القرار،
مل تتمكن م��ن حتقق ال�ك�ف��اءة يف ا�ستخدام
امل��وارد املتاحة و�سببت الكثري من امل�شاكل
الهيكلية اخلطرية ،وقادت �إىل تبديد املوارد
النفطية على احلروب واملغامرات.ومن هنا
،فان العراق بحاجة �إىل دور ن�شط للقطاعني
اخل��ا���ص املحلي والأج�ن�ب��ي ه��ذا م��ن جانب
 ،وم��ن ج��ان��ب �آخ ��ر ف��ان ع ��دد ًا م��ن العوامل
املو�ضوعية والتحديات التي تتطلب بقاء
ال��دور احلكومي وا�سعا يف اقت�صاد العراق
من �أبرزها:

�أ� -صعوبة التخلي عن حالة احتكار احلكومة
ملوارد النفط والغاز الآن ويف امل�ستقبل اذ ال
ميكن خ�صخ�صة ال�ثروات ال�سيادية من هذا
النوع ،كما هو من غري املنطقي االعتماد على
التمويل اخل��ارج��ي جلميع مهام تطوير هذ
القطاع .
ب� -صعوبة التخلي عن احلوافز ال�صناعية
املقدمة مل�صانع القطاع العام -التي تقدم على
�شكل ق��رو���ض مي�سرة� ،أو �أرا� ��ض �صناعية
ب�إيجارات رمزية ،وتوفري الطاقة الكهربائية
والوقود واملياه ب�أ�سعار مدعومة والإعفاء
من ال�ضرائب واجلمارك  -يف ظل الظروف
ال�صعبة ال�ت��ي يواجهها القطاع ال�صناعي
ح��ال�ي� ًا ك�سبيل وح�ي��د لإع� ��ادة ال�ن�ه��و���ض به
جم ��ددا  ،ول �ك��ن م��ن ن��اح�ي��ة ث��ان�ي��ة ف��ان هذه
احل��واف��ز ت�سهم يف ت�شويه ن�ظ��ام الأ�سعار
وتكر�س حالة االختالل يف الهيكل الإنتاجي
لقطاع ال�صناعة ل�صالح الأن�شطة اال�ستهالكية
املعو�ضة عن اال�سترياد وعلى ح�ساب تخلف
الأن�شطة الت�صديرية والأن�شطة الو�سيطة
والإنتاجية.
ت� -صعوبة التخلي عن دعم القطاع الزراعي
فم�ستقبل هذا القطاع �سيبقى معتمد ًا �أ�سا�سا
على اجلهد احلكومي  ،حلاجة هذا القطاع �إىل
�إقامة العديد من ال�سدود واخلزانات و�إن�شاء
وتطوير �شبكات الإرواء .
ث� -صعوبة التخلي عن دعم قطاع الكهرباء
حلاجة هذا القطاع اىل ا�ستثمارات �ضخمة
من ال�صعب �أن ي�ضطلع بها القطاع اخلا�ص
املحلي �أو الأجنبي مبفرده.
ث -احل��اج��ة �إىل �إط� ��ار ت���ش��ري�ع��ي ي�سمح
ب�ت��و��س�ي��ع م �� �ش��ارك��ة الأج ��ان ��ب يف عملية
اال�ستثمار والدخول يف الن�شاط االقت�صادي
والتناف�س يف ال�سوق املحلية .
ج -احل��اج��ة �إىل زي��ادة م�ستوى ال�شفافية،
وتوفري املعلومات و البيانات .
ح -احلاجة �إىل �إطار ت�شريعي ي�ضمن حماية
حقوق امللكية واالخرتاع .
خ -ا�ستمرار تغليب الهاج�س الأم�ن��ي على
االع �ت �ب��ارات االق�ت���ص��ادي��ة ،الأم ��ر ال��ذي يقع
باجتاه احتكار الن�شاط االقت�صادي اخلا�ص
من قبل جمموعة من رجال الأعمال املقربني
من ال�سلطة .
 – 5حتدي الدولة الرخوة
عمت معظم �أج�ه��زة ال��دول��ة يف ال�ع��راق بعد
عملية التغيري يف  ، 2003حالة من الفو�ضى
الإدارية� ،ساهمت يف تكري�سها الفو�ضى التي
رافقت �إدارة االحتالل  ،ثم عززها ال�ضعف يف
م�ستوى كفاءة الوزارات والأجهزة احلكومية
الوطنية التي توالت على احلكم بعد ، 2004
فمعظم هذه الأجهزة قد انبثقت عن عمليات
املحا�ص�صة وما تطلبته من تغليب لالعتبارات
الطائفية على ح�ساب اعتبارات التخ�ص�ص
الأك ��ادمي ��ي وال �ك �ف��اءة وال �ن��زاه��ة  ،وكانت
النتيجة هي حرمان الكوادر والكفاءات الفنية
والتنظيمية والإداري���ة املتقدمة من فر�صة
تويل تلك املنا�صب  ،وق��ادت تلك التطورات
�إىل تكري�س ظاهرة الدولة الرخوة  ،وهي
ال�ظ��اه��رة التي تعرب ع��ن حالة ال��دول��ة التي
تعانى م��ن ت��ره��ل جهازها الإداري نتيجة
لعجزه ع��ن ال�ق�ي��ام باخت�صا�صاته ومهامه
الرئي�سة ووق��وع��ه فري�سة ل�ع��دم الكفاءة،

وانت�شار الف�ساد واملح�سوبية ،وان�صراف
موظفي الدولة للتك�سب من الوظيفة العامة،
واخل�ضوع لأ�صحاب النفوذ ،وانعدام الر�ؤية
الإ��ص�لاح�ي��ة والتخطيط امل�ح�ك��م والرقابة
الفاعلة ،و�أن الن�سبة الغالبة للرثوة ذات طابع
ريعي �أو طفيلي �أو غري �إنتاجي ،وباخت�صار
ف ��أن �سيادة الف�ساد وع��دم اح�ت�رام القانون
ف�ضال ع��ن غياب ال�سعي للم�صلحة العامة،
وع��دم اخل�ضوع امل�ستمر لتقييم وحما�سبة
امل��واط �ن�ين �أو ممثليهم احلقيقيني ت�شكل
ال�ق��وان�ين الداخلية وامل��وا��ص�ف��ات الرئي�سة
للدولة ال��رخ��وة ،وم��ن الطبيعي �أن ي�شكل
ه��ذا النمط ل�ل��دول��ة ال��رخ��وة عائق ًا حقيقي ًا
�أم��ام جهود التقدم والتنمية ،ولذلك يتعني
اتخاذ خطوات �إ�صالحية �شجاعة لتغيريها
ع��ن طريق تقلي�ص حجمها وتخلي�صها من
مهامها ووظائفها غري اجلوهرية ،وتركيزها
على ر�سالتها احلقيقية ورفع كفاءة القائمني
عليها وح�سن اختيارهم وتنفيذ القوانني بكل
�صرامة وعدالة ،وحماربة الف�ساد �صغريا �أو
كبريا.ومن اب��رز العوامل التي �أ�سهمت يف
تكري�س ظاهرة الدولة الرخوة يف العراق:
�أ-ال �ف �� �ش��ل يف حت��دي��د الأول ��وي ��ات بال�شكل
ال�صحيح  :ف�لا ت��زال الأول��وي��ة يف اختيار
الوزراء و كبار موظفي الدولة تتم على �أ�سا�س
االعتبارات ال�سيا�سية واعتبارات املحا�ص�صة
ال�سيا�سية واملوازنات الطائفية ،وعلى ح�ساب
التخ�ص�ص الأكادميي والكفاءة والنزاهة ،ما
�أدى اىل تكوين ك��وادر و�أط��ر �إداري��ة عاجزة
عن القيام مبهامها بال�شكل ال�صحيح .
ب�-ضعف م�ستويات التدريب الفعّال للقيادات
الإداري � ��ة ال�ت��ي ت�ت��وىل مهمة تنفيذ برامج
التنمية االقت�صادية والتنمية الإدارية �سواء
�أكان ذلك من حيث الكم �أو الكيف،فمن حيث
الكم ال يزال عدد م�ؤ�س�سات التدريب الإداري
حمدود ًا بدرجة كبرية.
ت-ع��دم ا�ستقرار اجلهاز الإداري وتعر�ضه
للكثري م��ن التقلبات غ�ير امل��درو� �س��ة وغري
أ�س�س مو�ضوعية تراعي م�صلحة
املربرة على � ٍ
ً
اجلهاز الإداري،فكثريا ما تلغى وزارات �أو
م�ؤ�س�سات �أو يعاد �إن�شا�ؤها  ،من دون �أن
يكون هناك �سبب منطقي لذلك .
ث-ال �ت �غ�ي�رات ال���س��ري�ع��ة ال�سيا�سية التي
�شهدها العراق م�ؤخرا �أفقدت اجلهاز الإداري
توازنه،وجعلته غ�ير ق��ادر على �أجن ��از �أي
تطور يف املجال �إداري،حيث احلكومة تلعب
عادة ما يعرف بالأثر املغناطي�سي؛ فينجذب
اجلهاز الإداري وراء �سيا�ساتها،حتى و�إن
كانت تلك ال�سيا�سات غري �صاحلة من منطلق
�إداري،وم��ن الطبيعي �أن ي�ؤدي هذا الو�ضع
املربك �إىل عدم الرتكيز على برامج التنمية
االق�ت���ص��ادي��ة والتنمية الإداري � ��ة وبالتايل
انخفا�ض كفاءة الأداء التنموي والإداري .
ج -ع��دم وج ��ود ر�ؤي ��ة �سرتاتيجية ت�شمل
منظومة الأهداف والغايات والر�ؤى الإدارية
ال�سرتاتيجية ملعاجلة حالة التخلف الإداري؛
فعدم وج��ود ه��ذه ال��ر�ؤي��ة دف��ع اىل الرتكيز
على املعاجلات الآنية ،وعدم الإحاطة ب�أبعاد
امل�شاكل االقت�صادية والإدارية والقانونية .
ح -عدم وج��ود الدافعية لدى امل�شاركني يف
ت�شريع وتنفيذ ب��رام��ج التنمية ،وخا�صة
القياديني ،وهذه الدافعية تتطلب وجود قناعة

يؤدي الفساد اإلداري والمالي إلى تعطيل مسيرة التنمية ،عالوة على آثاره االقتصادية واالجتماعية .وشكل استفحال
هذه الظاهرة بعد عملية التغيير في  2003أحد التحديات الرئيسة التي واجهت عملية االنتقال في العراق ,فقد أدى
إنهيار مؤسسات الدولة القانونية والفوضى التي رافقت إدارة االحتالل وحالة االنفتاح العام ،وتدفق أموال من الخارج
ودخول شركات أجنبية في تنفيذ مشاريع اإلعمار ،و تعدد مصادر الصالحيات االقتصادية المتعلقة بإعادة اإلعمار ،
إلى تهيئة الظروف المناسبة لممارسة الفساد على نطاق واسع ،
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و�إميان لدى امل�شرتكني يف العملية ال�سيا�سية
،ليتمكنوا من دعم برامج احلكومة،والدفاع
عنها و�شرحها ل�ل�آخ��ري��ن وتطبيقها،وهذا
الو�ضع –للأ�سف -غ�ير متحقق حتى الآن
ل��دى ج��زء م�ه��م م��ن امل���ش��ارك�ين يف العملية
ال�سيا�سية ،و�ساهم ذل��ك يف تعرث العملية
ال�سيا�سية وت��ده��ور الو�ضع الأم�ن��ي ف�ضال
عن توقف عملية التنمية وبطء عملية �إعادة
الإعمار
خ -ع��دم ت��وف��ر عن�صر الثقة بالنف�س لدى
امل�شاركني يف العملية ال�سيا�سية  ،اثر على
قابليتهم يف تنفيذ ما �أوكل �إليهم من برامج،
ويعد عن�صرا اخل�برة وال�ت��دري��ب �أ�سا�سني
قويني لبناء مثل هذه الثقة.
اخلامتة
�إن �أي برنامج اقت�صادي بعيد املدى ي�ستهدف
حتقيق عملية االنتقال يف االقت�صاد العراقي،
ينبغي �أن ينطلق م��ن الت�شخي�ص الدقيق
ل�ل�ت�ح��دي��ات وال �ع��وام��ل ال �ت��ي ��س��اه�م��ت يف
ا�ستمرار امل�أزق التنموي امل�شار �إليها يف هذه
الدرا�سة �أن التطورات الأخرية التي ح�صلت
ويف مقدمتها نهاية حالة االحتالل الع�سكري
للمدن العراقية والتح�سن الن�سبي يف الو�ضع
الأمني ،واجناز االنتخابات �أن تكون مدخال
منا�سبا للحكومة اجل��دي��دة لتحقيق هذا
الربنامج الذي ينبغي �أن يركز على الآليات
الكفيلة ب��زي��ادة م�ع��دالت النمو والت�شغيل
وحتقيق اال�ستقرار االقت�صادي م��ن خالل
الرتكيز على ما ي�أتي:
-1زي� ��ادة م�ساهمة اال�ستثمارين الوطني
والأج �ن �ب��ي ،خ�صو�صا يف ال�ق�ط��اع��ات غري
النفطية لرفع م�ساهمته يف ال�ن��اجت املحلي
الإجمايل �إىل ما ال يقل عن . % 80
-2زي ��ادة م�ساهمة ال�ن��اجت غ�ير النفطي يف
الناجت املحلي الإجمايل ويف املوازنة العامة
�إىل ما ال يقل عن %80
� -3ضمان التحول التدريجي �إىل اقت�صاد
م�ؤ�س�سي يخ�ضع ل�شروط ال�سوق احلرة .
-4اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة �صادرات
ال �ع��راق ال�سلعية ال�صناعية وال��زراع �ي��ة و
تقلي�ص الإ�ستريادات.
-5تطبيق مكثف ل�برام��ج التنمية الب�شرية
وب��رام��ج �إع� ��ادة ت��أه�ي��ل امل �ه��ارات وحت�سني
الإنتاجية.
-6تخ�صي�ص الإي � ��رادات النفطية لتمويل
م �� �ش��اري��ع ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ،واخل ��دم ��ات
االجتماعية الأ�سا�سية،واملرافق العامة
و�إدخ ��ال التكنولوجيا املتقدمة يف جماالت
الإنتاج واالت�صاالت واملعلومات.
 -8ت��وف�ير بيئة اق�ت���ص��ادي��ة منا�سبة تعزز
حالة التناف�س بني القطاعني العام واخلا�ص
على �أ��س��ا���س اع�ت�ب��ارات ال�ك�ف��اءة الإنتاجية
واخل���ض��وع ل�ق��وى ال���س��وق ،وم�ن��ح القطاع
اخلا�ص الفر�صة الكاملة للقيام ب��دوره يف
عملية التنمية.
�-9إعادة توزيع القوى العاملة على الأن�شطة
االق�ت���ص��ادي��ة ،مب��ا يكفل زي� ��ادة م�ستويات
الكفاءة الإنتاجية للعاملني ،و�إ�ضفاء نوع من
املرونة على �سيا�سات الت�شغيل والتوظيف
وخ��ا��ص��ة يف جم��ال اال�ستغناء ع��ن خدمات
العمالة الفائ�ضة.
 -10تعزيز �سلطة القانون والتعجيل ب�إنهاء
دور التنظيمات امل�سلحة (امللي�شيات) التي
��ش��ارك��ت يف �إ� �ش��اع��ة ال�ف��و��ض��ى والتخريب
وال �ق �ت��ل وت �ع �ط �ي��ل ال�ع�م�ل�ي��ة االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية.
 -11اتخاذ خطوات ج��ادة وفاعلة ملكافحة
الف�ساد الإداري واملايل .
-12ت �ف �ع �ي��ل دور ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات والأح � ��زاب
وال�شخ�صيات الدميقراطية �صاحبة امل�صلحة
احلقيقة يف العراق الدميقراطي.
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مقاالت

عجب الكهرباء وكهرباء العجب!
املهند�س ابو �شم�س
عجبي من عجبكم �سادتي! وكما زال عجبي من كهرباء العجب مبعرفة ال�سبب� ،س�أزيل
عجبكم بذكر ال�سبب وبعدها �أطالبكم بازالة عجبي من �سكوتكم العجب على و�ضع الكهرباء
العجب! ال تعجبوا �سادتي من كرثة ا�ستعمايل لكلمة عجب ،فما يحدث لنا ب�سبب الكهرباء
علي وال تظنوا �أنني �أمزح،ولكن �شر البل َّية ما ُي�ضحك.
�أغرب و �أعجب! �صربكم َّ
جل�ست ذات يوم �أح�سب �صرفياتي على الكهرباء وبيدي حا�سبتي ال�صغرية التي رافقتني
لربع قرن منذ ايام درا�ستي يف هند�سة الكهرباء .يومها مل تكن هناك م�شاكل يف الكهرباء،
وكنت دائما �أ�س�أل نف�سي ":ماذا �ساقدم لبلدي عندما اتخرج وا�صبح مهند�س كهرباء؟ "
�أجبت ممازحا نف�سي :ح�سنا �س�أح�سب ما ينفقه جميع العراقيني اليوم على الكهرباء " .ومن
االرقام واال�سعارال�شائعة و الر�سمية بد�أت اح�سب م�ستخدما ا�سلوبا ريا�ضيا يف التقدير
والإح�صاء .وعندما �ضغطت زر (=) �أخريا وظهر الناجت؛ ارتبكت،ولأول مرة يف حياتي
ا�شك بحا�سبتي العريقة وت�صورت ان ال�سنني الطوال �أ�صابتها باخلرف،ولكن �سرعان ما
اكت�شفت �أن كهرباءنا هي من �أ�صابها الزمن باخلرف!
• �أكرث من  18،000،000،000،000دينار فقط الغري نحرقها كل عام يف املولدات
للح�صول على كهرباء بديلة للكهرباء الهزيلة ،وملن مل يقر�أ مثل هذه االرقام �سابقا؛
�س�أ�ساعده و�أقول �أنه ثمانية ع�شر �ألف مليار دينار� ،أي ما يقارب خم�سة ع�شر مليار دوالر
�أمريكي! عجبي عجب!!
• �أي�ضا� :أطول من  2،000،000،000مرت من �أ�سالك الكهرباء تتدىل فوق الر�ؤو�س
وتبدد الفلو�س،ومبنظرها الب�شع تقب�ض النفو�س ،عجبي عجب!! هذا مع ع�شرات املاليني
من املولدات ال�صاحلة واملولدات العاطلة ومفاتيح التحويل وقواطع الدورة و�أجهزة
احلماية ومثبتات الفولتية ورافعات الفولتية وعاك�سات القدرة وجمهزات القدرة وم�صابيح
ال�شحن ومراوح ال�شحن وم�صابيح الداللة ونغمات الإ�شارة التي تعزف حاملا ت�صل الكهرباء
البيوت فيقفز الآباء مهرولني اىل مفاتيح التحويل رافعني بع�ضها وخاف�ضني �أخرى بر�شاقة
وك�أنها حركات قائد �أورك�سرتا تعزف �سمفونية املهزلة الكربى ،ف�أي تعا�سة هذه! عجبي
عجب!!
تنعطف يف �أحد ال�شوارع فيفاجئك م�شهد عجيب كومة �أحجار و�صخور يلتف داخلها حبل
متفخم و�صوت من بعيد يقول لك " �إحذر كيبل الكهرباء مقطوع �أمامك " ،يرتاءى لك ملك
املوت و�سط هذه الأحجار وانت على بعد �أ�شبار من الكيبل امللتف ك�أنه �أفعى قبيحة ،فتقفز
مرتاجعا وقلبك يخفق فزعا وترتحم على موتى من ز َّين �شوارعنا بهذه اللوحات ال�سريالية
والدادائية،عجبي عجب!! ويف الليل الأليل يبد�أ مهرجان الألعاب النارية ،ففي كل �ساعة ميلأ
الأفق لهب و�أ�ضوا ملونة تعلن �إنفجار حمولة �أو تقطع حزمة كابالت من ال�ضغط العايل
�أو الواطي ،فت�أ�سى حلال الأ�شقاء يف دبي التي ال تتمتع بهذه امل�شاهد .وتغريت لعبة احلية
والدرج التي امتعت طفولتنا فنحن اليوم ندور يف الأزقة بني �أفاعي الأ�سالك الكهربائية
حاملني ال�سالمل الطويلة التي ال تو�صلنا اىل الفوز يف لعبة ال نهائية �صارت رقعتها مدن
بكاملها! عجبي عجب!! ويف م�ست�شفيات العجب (جنبكم الله زيارتها) تربز �أرقام �ضحايا
موت جديد تزاحم �أرقام �ضحايا الإرهاب وال�سيا�سة وت�ضيف لونا جديدا �إىل طيف �ألوان
املوت املتنوع واملروع يف بلدي املُتلوِّ ع .موتى يق�ضون م�صعوقني بالكهرباء الوطنية منها
واملواطنية� ،أو حمرتقني ببنزين املولدات يف حلظة غفلة كلفتهم حياتهم البائ�سة،عجبي
عجب!!
ناداين حبي لبلدي و�أهلي و�س�ألت نف�سي ملاذا ال �أحاول علـَّني �أجنح ويفتح الله على يدي
ما ا�ستع�صى على غريي� ،أو ل�ست مهند�س كهرباء وهذا هو مابرعت به طول عمري؟ ت�أملت
ودر�ست وبحثت وح�سبت ،وبعد جهد جهيد من الله علي بلطفه ،جمموعة �أفكار ب�سيطة
مبفردها عظيمة الأثر بكلها ،مثلت م�شروعا متكامال حلل الأزمة ،كتبتها ولثقتي الكبرية بها
ا�سميت امل�شروع ( الكهرباء � 24ساعة) لثقتي باحل�صول على هذه النتيجة لو نفذ امل�شروع
بالكامل .رزمت �أوراقي وهرولت �أطرق �أبواب املعنيني من �أ�صحاب القرار ،ت�صورتهم
متلهفني ل�سماع طروحات واقعية من متخ�ص�ص وحمب،ولكن للأ�سف ال�شديد كان الي�أ�س
واال�ست�سالم قد �سبقني اىل نفو�سهم ،فلم افلح باقناع احدهم (رغم اجابتي على جميع
ت�سا�ؤالته يف حماورته معي) ،ومل يقابلني الباقون ،بل �أكتفوا ب�أخذ ن�سخ من امل�شروع
عليها رقم هاتفي الذي مل يرن حتى الآن! عجبي عجب!! ع�شرات القنوات الف�ضائية ت�شنف
ا�سماعنا كل يوم بربامج تطالب بحل هموم املواطن و�أهمها هم الكهرباء ،وتقابل امل�س�ؤولني
ليعلنوا عن حلولهم القا�صرة والعقيمة التي تر�سخ امل�شكلة وجتعلها �أمرا واقعا ،وتزرع
الي�أ�س يف الأنف�س بعدم وجود حل وال حالل يحل العقدة ،قلت يف نف�سي :لأ�ستثمر حما�سن
زمن حرية الر�أي والإعالم ،و�أطرق هذه املرة عد�سات والقطات الف�ضائيات املخل�صة� .أر�سلت
ع�شرات الر�سائل بالربيد الأليكرتوين ور�سائل ق�صرية وات�صال بالأرقام التي ح�صلت عليها
لبع�ض الإعالميني من �أبطال ال�شا�شة وهم يتحدثون عن م�شاكلنا .مل تنفع جميعها! ذهبت
اىل مكاتب ومقار بع�ضها القريبة مني� ،أخربتهم ووعدوين ومل �أح�صل وال حتى على خرب
يذكر على �شا�شاتهم الوطنية! عجبي عجب!! و�أخريا جل�أت اىل ال�صحافة ا�ستعطف جاللتها
وا�ست�صرخ قدراتها ،ما هذا الإ�صرار! عجبي من نف�سي هذه املرة!! ن�شرت يل مقالة هنا
وعمود هناك ،ولكن من ذا الذي يقر�أ (منهم)؟!
الآن وقد �أ�ضحى ال�سبب وا�ضحا لكم �سادتي ،فاملبالغ التي ذكرت والتي مل �أذكر تعرفون
ٌ
معروف من
اجليو�ش التي ت�ستفد من ورائها ،واحللول العقيمة ت�صاغ ب�شكل مقاوالت
ينفذها� ،أما ال�سادة �أ�صحاب القرار فهمتهم واهتمامهم ال يحجبها غربال� ،أما برنامج
الكهرباء ( )1 - 4ومناظر املولدات التي تزين �شوارعنا هي و�شبكاتها العنكبوتية املخيفة
فهي دليل �صارخ على كفاءة �أجهزة الدولة مبعاجلة نتائج امل�شكلة وترك مكافحة �أ�سبابها...
لل ُمنقذ! ها قد �أخربتكم ال�سبب و�أ�صبحتم مطالبني �أمام �ضمائركم و�أمام �أبنائكم ،بل و�أمام
تاريخ بلدكم الذي يكتب اليوم من جديد ،لمِ َ �أنتم عن حقكم �ساكتون؟!
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العمالت �سباق ٌ اىل قاع البحر

ترجمة  /املدى االقت�صادي
منذ ثالثة ا�شهر م�ضت وعندما اندلعت ازمة الديون الأوروبية
بدت كل الطرق م�ؤدية اىل ال��دوالر ،فكانت العملة اخل�ضراء
ترتفع ام��ام بقية العمالت العاملية االخ��رى،ال�ي�ن و اجلنيه
اال�سرتليني و اليورو.
فبدا ك�أنه عملة احتياطية ال تقدر بثمن وذلك يف الوقت الذي مل
يعرف امل�ستثمرون اي مكان �آمن ٍ ي�ضعون فيه �أموالهم ،فبدا
االقت�صاد االمريكي يف العامل الغني اح�سن االقت�صادات ال�سيئة
 ،و ظهرت تلك الفرتة و ك�أنها مرحلة انطالق �سباق الدوالر.
عجب ًا ،فكم االم��ور تتغري تغريا �سريعا .ففي احل��ادي ع�شر
من �شهر �آب هبط ال��دوالر اىل �أوط ��أ م�ستوى له مقابل الني
الياباين ذي .¥84.7فقد ارتفع امام اليورو اىل  .$ 1.29و
على الرغم من ذلك ف�أنه ال يزال ا�ضعف بكثري عن الـ 1.19دوالر
التي و�صلها يف بداية �شهر حزيران عندما كانت ازمة اليورو
يف �أ�سو�أ حاالتها ،ويعود �سبب هبوط ال��دوالر يف اال�سابيع
االخرية اىل �ضعف البيانات االقت�صادية و لي�س ب�سبب انعدام
الوظائف.
و اعرتف املجل�س االحتياطي الفيدرايل يف العا�شر من �شهر �آب
�أن االنتعا�ش االقت�صادي قد يكون ابط�أ مما كان ُي�أمل ُ به،و�أبقى
املجل�س االحتياطي الفيدرايل �سعر الفائدة الرئي�س يف م�ستوى
الهدف ذي الـ 0.25باملئة و التزموا بهذا االمر اميانا منهم ب�أن
اال�سعار �ستبقى منخف�ضة لفرتة طويلة ،ف�ضال عن ذل��ك قال
البنك املركزي انه �سيعيد ا�ستثمار العائدات من �سندات الرهن
العقاري امل�ستحقة التي متلكها يف ال�سندات احلكومية و ذلك
ملنع توازنها (وبالتايل �ستمنع ر�صيد ال�سيولة اجلاهزة للدفع)
من التقل�ص التدريجي.
و كان هذا التغيري املتوا�ضع يف �سيا�سة املجل�س االحتياطي
الفيدرايل تغيريا متوقعا .فلقد ا�شار اىل القلق حيال االقت�صاد
ال��وق��ت ،لكن ذل��ك التغيري مل يوقف �سوق اال�سهم املالية من
ال�ه�ب��وط يف ال�ي��وم ال��ذي تلى ت�صريح املجل�س االحتياطي
الفيدرايل و من املحتمل ان يكون ال�سبب هو ان امل�ستثمرين
ت�أملوا من البنك امل��رك��زي ان ينجز الكثري و ان يلزم نف�سه
بجولة جديدة من عمليات �شراء اال�صول او لأنهم توتروا من
لهجة االحتاد الفيدرايل التي ات�سمت بكونها اكرث حذرا حيال
االقت�صاد.
يبدو ان التغيري الذي لوحظ يف املجل�س االحتياطي الفيدرايل
ي�ؤكد كونه اكرث ح��ذرا من امل�صارف املركزية االخ��رى يف ما
يخ�ص احلفاظ على �سيا�سته النقدية املرنة ،و هو ت�صور �ساهم
يف انخفا�ض الدوالر و �ساعد امل�صدرين يف امريكا.
و مل يغري امل�صرف الياباين من �سيا�سته النقدية يف اليوم الذي
اعقب ت�صريح البنك االحتياطي الفيدرايل .فقد �سمح البنك
املركزي الأوروب��ي لأ�سعار فائدة ال�سوق الق�صري امل��دى ب�أن
ترتفع يف الوقت الذي ي�سحب فيه �سيولة دعم حالة الطوارئ
من النظام امل�صريف.
و مل حتدد االحداث يف امريكا م�صري الدوالر ،حيث ان ا�سعار
ال�صرف لها وجهان فلقد تراجع اليورو منذ �شهر حزيران و
يعود ال�سبب جزئيا اىل ان اال�سواق اكرث ثقة ً من ان �أوروبا

ترجمة

�ستحكم قب�ضتها على م�شاكل الديون ال�سيادية ،و تعك�س قوة
العملة اي�ضا قوة االقت�صاد .و اظهرت االرق��ام التي ن�شرتها
(االيكونوم�ست) ان النتاج املحلي االجمايل ملنطقة اليورو
ا�سرع بقليل من الناجت املحلي االج�م��ايل لأمريكا يف الربع
الثاين و يعود الف�ضل الكبري اىل ازدهار املانيا .
لكن م�شكلة تباط�ؤ النمو يف حميط منطقة اليورو مل يذهب
بعيدا .فاليورو القوي يزيد من عدم وجود القدرة التناف�سية
لل�صادرات يف ايطاليا وا�سبانيا واليونان والربتغال،وهذا
هو �أحد الأ�سباب التي جعلت العديد من املحللني يعتقدون ان
اليورو من املرجح �أن ي�ضعف مرة �أخرى.
و على العك�س ف�أن الني امامه الكثري يف درب ال�سباق اىل قاع
البحر،حيث يتم تداوله ازاء ال��دوالر و مب�ستويات مل ت�شاهد
من قبل اال اعقاب كارثة ازمة البيزو يف منت�صف الت�سعينيات،
حيث �أ�صبح الني �أكرث من كونه مالذا �آمنا من املتاعب ،يحتمل
ان ال تكون قوة الني املتجددة م�ؤملة بالن�سبة لليابانيني بالقدر
الذي تعنيه �ضمنا ،حيث ان �سنوات هبوط اال�سعار يف اليابان
و امل�صاحبة لت�ضخم ب�سيط تعني ان �سعر ال�صرف احلقيقي
الفعال هو اقل من املتو�سط منذ عام  .1990و ب�سبب انخفا�ض
االجور و اال�سعار يف اليابان بالن�سبة لتلك يف امريكا و�أوروبا
فيمكن مل�صدريها العي�ش مع �سعر �صرف ٍ ا�سمي ٍ اقوى.
�إذ ًا ال يحتاج ال�ين اىل تف�سري قوته احلالية ،بل يحتاج اىل
تف�سري �سبب �ضعفه املفرط يف ال�سابق  .و يعتقد كيت جك�س
يف (�سو�سيتة جنريال) ان العائدات املنخف�ضة على العر�ض يف
اليابان توفر لنا معظم التف�سريات.
حيث جعلت ع��ائ��دات العقود املنخف�ضة يف امريكا و معظم
�أوروبا امل�ستثمرين يتجهون اىل اليابان لي�ضعوا نقودهم فيها
لأنها اح�سن الرديء و ال�سيئ.
فثمة بع�ض االخبار التي تفيد ب�شراء ال�صني لبع�ض العقود
اليابانية حماولة منها لتنويع احتياطات النقد االجنبي بعيدا
عن الدوالر.
و قد ال يكون هذا االهتمام مرحبا به ترحيبا كليا يف اليابان
حيثما الق��ت عملتها قيمة و وزن��ا عاليني و ذل��ك عندما يكون
الطلب االجمايل خميفا و ال�صادرات اىل اال�سواق النا�شئة
تبدو االمل الوحيد يف اخلال�ص االقت�صادي.
و ي�شكو وزير املالية الياباين من ان حتركات الني االخرية تبدو
و ك�أنها "ذات اجتاه واحد" ،و�أثار هذا النوع من الكالم تكهنات
تفيد ب�أحتمالية تدخل ال�سلطات اليابانية قريبا الحتواء ارتفاع
الني،لكن مثل ه��ذه االج ��راءات ميكن ان تف�سد جهود العامل
الغني يف اقناع ال�صني بقيمة عملتها.
و على ما يبدو ف�أنه من املرجح ان بنك اليابان والبنك املركزي
الأوروبي �سيحذوان حذو املجل�س االحتياطي الفيدرايل يف
ال�سيا�سة النقدية و لوكان ذلك تغيريا ب�سيطا.
و يف نهاية املطاف ميكن ان تخلق تلك املعركة توترا ميتد عرب
االطل�سي فال ي�ستطيع اجلميع ان يقلل من �سعر ال�صرف يف � ٍآن
واحد على الرغم من ان الدوالر لديه �سعر ال�صرف االقل.
عن االيكونوم�ست
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ترجمة  /ا�سالم عامر
يبدو ان احلكومات قد ن�سيت ان اختيار الفائزين �صناعيا امر غالبا ما ينتهي بالف�شل  ،و لو �أ�صغيت ممعن ًا ال�ستطعت ان ت�سمع �صوت
االرت�شاف يف البالد الغنية  ،وقد تكون عبارة االرت�شاف الغريبة تلك اول من اطلقها كان رجل االعمال االمريكي رو�س بريوت وا�صف ًا
بها وجهة نظره عن اتفاقية التجارة احلرة ل�شمال امريكا .ففي ت�سعينيات القرن املا�ضي كان ذلك ال�صوت �صوت امل�ؤيدين ملذهب
احلمائية يف الواليات املتحدة الذي عربه انتقلت الوظائف خمتفية اىل املك�سيك و ذلك نتيجة التفاقية التجارة احلرة .وثمة بع�ض
القلق يف الوقت احلايل ازاء الوظائف و النمو لكن م�صدر �صوت االرت�شاف يجيء من م�صادر عدة وحقيقية بالفعل.

الدولة و قطاع الأعمال يف الواليات املتحدة

يحيي ال�سيا�سيون املفهوم الذي يفيد ب�أن تدخل الدولة
يف �صناعات النا�س و �شركاتهم امر ميكن ان يقود اىل
النمو و خلق الوظائف ،لكن ذلك ال ميثل ال�شكوك املعتادة
على الرغم من ان فرن�سا ار�ض كولبريت م�شغولة ٌ ب�شراء
احل�ص�ص يف �شركات �صناعة لعب االط�ف��ال و مواقع
م�شاركة امللفات يف االنرتنت.
فقد عاد الطلب على ال�سيا�سة ال�صناعية يف اي مكان اخر
يف �أوروبا بدءا من برلني اىل بروك�سل.
و ت�ستجيب ح�ك��وم��ة ال �ي��اب��ان اجل��دي��دة مل��ا ت ��راه من
ال�سيا�سات الطامعة الآخذة بالتزايد للمناف�سني االجانب
م��ن خ�لال االع�ت�م��اد على ال�ع�لاق��ة ب�ين ال��دول��ة و قطاع
االعمال.
يف امريكا ،ادار ب��اراك اوب��ام��ا املالك الفعال جلنريال
موتورز و جلزء من وال �سرتيت ظهره لنهج �سيا�سة عدم
التدخل (وهي من احد املبادئ االقت�صادية التي تن�ص
على حرية الفرد ب�أتخاذ اي ن�شاط جتاري حر) حيث ان
تقدم ال�صناعات ال�سرتاتيجة يف طريقه للتقدم.
و على ال��رغ��م م��ن ان ال��ذع��ر غ�ير املفهوم ب�ش�أن النمو
االق �ت �� �ص��ادي يف ال �ب �ل��دان ال�غ�ن�ي��ة ي��و��ض��ح ال�ك�ث�ير من
تو�سط ال��دول��ة احل��دي��ث العهد بالقطاع ال�صناعي اال
ان ال�ق��وات االخ��رى يف �صدد العمل اي�ضا فبعد حمى
التمويل و ال�سكن قامت �شركات مثل ( )EADSو
( )Rolls-Royceبال�ضغط على ال�سيا�سات التي
تدعم الت�صنيع ،فكان لعمليات االنقاذ و عمليات تن�شيط
االنفاق من احد املربرات التي ا�ستعدت احلكومة للعودة
اىل عادة التدخل جمددا.
و تظهر لنا ق�ضية  Fannie Maeو Freddie
�( Macإح��دى كربى �شركات التمويل العقاري) كال
من خطر تدخل الدولة (من خالل ال�ضمانات احلكومية
غري ال�صريحة التي �شوهت �سوق الرهونات العقارية و
بعواقب وخيمة) و �صعوبة التخلي عن املحاولة بالقيام

بذلك االمر حيث عندما قامت احلكومة الفيدرالية ب�إنقاذ
هاتني ال�شركتني كان ينق�صها وجود اخلطة التي متكنها
من االن�سحاب من االمر.
وال ميكن لل�سا�سة الغربيني �أال يت�أثروا بالنجاح الذي
حتققه ال��دول النا�شئة مثل الربازيل و الهند و ال�صني
حيثما يبدو ان دور ال��دول��ة يف قطاع االع�م��ال ي�صنع
العجائب ،حيث ان ت�سع ًا من �شركات العامل الثالثني
الكربى املدرجة �أ�سما�ؤها هي �شركات من ال�سوق النا�شئة
و التي متثل الدولة اك�ثر مالكي ا�سهمها ن�سبة .و يف
الثمانينيات يف �آخر مرة مت حتديث ال�سيا�سة ال�صناعية
كان الغرب يف خ�شية و هلع من اليابان و ارتفاعها الذي
ال يرحم اما االن ف�أن الغرب يف هلع و خ�شية من ال�صني.
حتى االن ف ��أن ال�سبب القاهر لأعجوبة ال�صني هو ان
الدولة افلتت قب�ضتها املحكمة و فتحت البلد للم�شاريع
اخلا�صة و العامل.
ان امثال (يل �شوفو) الذي يدير �شركة �سيارات GEELY
هم من املتعهدين و لي�سوا من البريوقراطيني.
مل تلق برجميات الهند و ا�ستثمارت �صناعاتها ذات
التوريد اخلارجي النجاح ب�سبب م�ساعدة احلكومة،
ب��ل الن (لي�سن�س راج��ي) ( و متثل الرخ�صة املف�صلة
لتنظيمات الروتني البريوقراطي التي ي�ستلزم توفرها
الن�شاء اي م�شروع يف الهند) مل تفهم هذه احلقول الفتية
مبا فيه الكفاية لتقوم بتقييدها.
تظهر ال�سجالت يف ال�ع��امل الغني م��رارا و ت�ك��رارا ان
ال�سيا�سة ال�صناعية ال تعمل عم ًال جيد ًا ،حيث ان فجوة
ذلك االداء ال�سيئ معب�أة باالخفاقات غالية الثمن مثل
اخفاقة منتيل (Minitelوهي �شبكة ات�صاالت فرن�سية
وطنية و�صلت اىل طريق م�سدود بعد ان ظهر االنرتنت)
و كذلك بريتي�ش ليالند �( British Leylandشركة
� �س �ي��ارات وط �ن �ي��ة) .و ع�ل��ى اي��ة ح��ال فلقد مت اختالق
العديد من االع��ذار للحكومة لتقوم ب�أختيار الناجحني

و الفائزين و لرتعى املخفقني ،لكن �ستبقى تلك الطريقة
طريقة قدمية و �سيئة .و يعود الف�ضل للعوملة ولظهور
اقت�صاد املعلومات يف انبثاق العديد من االفكار اجلديدة
اىل ال�سوق ا��س��رع م��ن ذي قبل .ومل ي�ستطع اح��د من
البريوقراطيني ان يتنب�أ بنجاح النظام ال��ذي اتبعته
�شركة ن�ستلة يف �صناعة كب�سوالت القهوة او حتى ان
يتنب�أوا بان خدمات ال�سيارات و املكان�س الكهربائية هي
من اكرث ال�صناعات تطورا يف ال�سبعينيات.
حيث ان امل�س�ؤولني يتجاهلون اهمية االبتكار يف ال�سلع
اال�ستهالكية او اخلدمات ،بل �أنهم يفتتنون بالقطاعات
ذات التقنيات العالية و احلديثة.
ان ال�سباق العاملي خللق الوظائف اجليدة هو احدث
مثال على ذلك .و بقيادة كل من ال�صني و امريكا ا�صبح
دع��م التكنولوجيا من اك�بر اجلهود املبذولة لل�سيا�سة
ال�صناعية ،حيث قامت ا�سبانيا بدعم ر�ؤى م�ستقبل
الطاقة ال�شم�سية ال��ذي �سبب لها العمى دع�م��ا �سخيا
حيث ا�ست�أثرت لنف�سها ما يقارب خم�سي من�ش�آت العامل
للطاقة ال�شم�سية حم�سوبة ً بالواط ،غري انها خف�ضت
هذا اال�سبوع من دعمها و م�ساعداتها تلك لكنها ال تزال
متلك ف��ات��ورة باملليارات ،لكن ال ت�ضيع معظم النقود
هبا ًء منثورا ،حيث ان االنرتنت و الفرن املايكرويفي
ج��اء نتيجة لأب�ح��اث قادتها احلكومة فكان ذل��ك االمر
االك�ثر غرابة و جناحا ميكن للحكومة ان تقوم ب��ه .و
قامت حكومات قليلة مثل امريكا و (�إ�سرائيل) بامل�شاركة
م�شاركة فعالة يف الن�ش�أة املبكرة ل�شبكات ر�أ���س مال
املخاطرة.
و يدافع البع�ض عن جدل ال�سيا�سة االقت�صادية بقولهم ان
احلكومة يجب ان تزيد من عدد رهوناتها يف ال�شركات
الدوائية و �شركات البذور النباتية على �سبيل املثال
و ذلك من اجل الرفع من ن�سبة ا�صابة الهدف ،لكن تلك
الطريقة متثل طريقة متعجرفة للتعامل مع اموال دافعي

ال�ضرائب ،فللأموال العامة طريقة غريبة يف االجتاه
نحو امل�شاريع املتعلقة بال�سيا�سة.
و حل�سن احل��ظ فثمة بع�ض املعوقات القوية للوقوف
بوجه تو�سط احلكومة و تدخلها بال�صناعة .ففي وقت
التق�شف ال ميكن للحكومة ان تتحمل م��ال امل�شاريع
ال�صناعية امل�سرفة .ه��ذا و ت�ضع ق��واع��د املناف�سة يف
االحت ��اد الأوروب� ��ي بع�ض احل ��دود على قابلية القيام
ببع�ض االمتيازات اخلا�صة ل�صالح �شركات معينة.
لذا فيجب على احلكومة ان تتبع نهجا ح�سا�سا لت�أمني
وظائف امل�ستقبل ،ف�ضال عن اتخاذ اخلطوات التقدمية
الالزمة لتطوير البيئة املالئمة لال�ستثمار و ب�أقل قوانني
ممكنة ،وب�سوق ح��رة اك�ثر م��رون��ة،و ب�ضرائب اق��ل و
ب��وج��ود انظمة ل�لاف�لا���س ه��ذا كله م��ن ��ش��أن��ه ان يكون
اكرث فعالية من ال�صدقات التي يتم �إعطا�ؤها لل�شركات
املختارة او القطاعات املختارة،فينبغي على الأوروبيني
ان يبحثوا ع��ن ال�سبيل اىل تقوية االنظمة اخلا�صة
ب�أ�سواقهم بدال من ت�ضعيفها .
و يتوجب على احلكومات ان ت�ستثمر البنية التحتية
ال�ت��ي ت��دع��م االب�ت�ك��ار ذل��ك ع�ل�اوة على حت��دي��ث �شبكات
الكهرباء (وذل��ك يف خطوة لتطوير الطاقة) للأبحاث
الرئي�سة و التعليم اجلامعي.
و بدال من اختيار الفائزين يف اال�ستثمار يتوجب على
احلكومة ت�شجيعهم لتطوير انف�سهم فعلى �سبيل املثال ان
تعطيهم احلوافز امل�شجعة لتنمي لديهم االبتكار.
و ال �شيء من ذلك يثري ال�سيا�سيني بقدر ارتداء القبعات
ال�صلبة و ت�سليم االموال امام الكامريات ،لكن لي�س لدى
العامل اال خيار وا�ضح هو التعلم من االخطاء التي حدثت
يف املا�ضي و حماولة جتنبها وبخالف ذلك �سيتوجب
عليهم ان ي�صبحوا وحو�شا كحوت لوثيان لي�ستطيعوا
ان يتما�شوا مع احلال.
عن  /االيكونوم�ست
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المرصد االقتصادي

اقتصاديات

�أ�سعار خيالية للعقارات  ..وال حلول ناجعة

االعالم االقت�صادي
 عبا�س الغالبي

بغداد  /علي الكاتب
ازم��ة يف طريقها نحو التفاقم مع وج��ود عوامل تزيد من ت�أثرياتها
ال�سلبية مثل ال��زي��ادة ال�سكانية وارت �ف��اع قطع االرا� �ض��ي ال�سكنية
والعقارات اذ اليوجد �سقف ثابت لال�سعار فهي يف ت�صاعد م�ستمر ،مما
يجعل ازمة ال�سكن هي االكرث تاثريا على املواطن العراقي يف الوقت
احلا�ضر.
املهند�س جمال ناجي املدير املفو�ض ل�شركة �شموخ الرافدين للمقاوالت
يقول�:إن م�س�ؤولية تفاقم �أزمة ال�سكن تقع على اجلميع خا�صة اجلهات
احلكومية امل�س�ؤولة عن هذا القطاع الذي ي�شهد تراجعا كبريا مقارنة
بالنمو ال�سكاين املتزايد اليقابله تنفيذ م�شاريع لال�سكان كبرية توازي
تلك الزيادات ال�سكانية برغم وج��ود الكوادر الهند�سية الكفوءة يف
التخطيط والت�صميم والتنفيذ،والكثري من امل�شاريع التي و�ضع احلجر
الأ�سا�س لها �إبان ت�سعينيات القرن املا�ضي.
و�أ�ضاف :لقد ازدادت هذه االزمة ب�شكل كبري وفاقت ما كانت عليه يف
الفرتة املا�ضية لتنعك�س على �سقف الإيجارات للدور وال�شقق ،حيث
و�صل �إيجار دار متوا�ضعة ال تزيد م�ساحتها على  60مرت ًا مربع ًا يف �أي
منطقة �شعبية من بغداد ب�أقل من (� )500ألف دينار �شهريا ،وهي ا�سعار
خيالية للعقارات يف الوقت احلا�ضر عما كانت عليه اال�سعار يف املا�ضي
القريب .فيما يقول �سيف الدراجي �صاحب حمل داللية يف منطقة
ال�شعب�:أن �سعر منزل ب�سيط يف منطقة �شعبية يف بغداد مب�ساحة
( 300م�تر) وب��درج��ة عمرانية ب�سيطة يبلغ �سعره ( )350مليون
دينار،كما �أن هناك تفاوت ًا كبري ًا يف �أ�سعار العقارات وارتفاع كلفة
بنائها بني منطقة و�أخرى ال�سباب منها قيمة الأر�ض التي تقدر بح�سب
طبيعة املنطقة وم��دى قربها من مركز العا�صمة وطبيعة اخلدمات
امل�شمولة بها ودرج��ة عمران املنطقة التي تقع يف الأر�ض،بالإ�ضافة
�إىل موقع الأر���ض يف املنطقة ذاتها ودرج��ة العمران ونوعية البناء
واملواد الإن�شائية امل�ستخدمة والأجور التي تختلف باختالف نوعية
البناء ،فبع�ض البنائني يتقا�ضى من (� )75-50ألف دينار ك�أجور يومية
والبع�ض الآخر يتقا�ضى (� )200ألف دينار �أو �أكرث.
طبعت مبطابع املدى
للإعالم والثقافة والفنون

حترير :عبا�س الغالبي

وتابع� :إن احلد الأدنى لبناء منزل متوا�ضع تتوفر فيه �شروط ال�سكن
املالئمة ومب�ساحة بناء بني ( 250 -220م )2يكلف مابني ()70-60
مليون دينار،فيما يعود انخفا�ض �أ�سعار العقارات وانخفا�ض �أ�سعار
املواد الإن�شائية �إىل ارتباط �أ�سعار العقارات ب�أزمة ال�سكن � ،أما يف
الظروف االعتيادية فان انخفا�ضا بن�سبة ترتاوح مابني  % 30-20يف
�أ�سعار مواد البناء �ست�ؤثر يف �أ�سعار العقارات.
ا�ستاذ علم االدارة يف اجلامعة امل�ستن�صرية الدكتورحازم �ألعبيدي �أ�شار
�إىل ان هناك عجزا وا�ضحا يف و�ضع �سرتاتيجية وا�ضحة حلل م�شكلة
ال�سكن ،ال�سيما �إن الأزمة �أ�صبحت م�ستع�صية وان جميع احلكومات
املتعاقبة منذ �سقوط النظام ال�سابق وحتى الآن مل ت��ول املو�ضوع
الأهمية املطلوبة  ،حيث ان العراق وفقا لدرا�سات اعدت بهذا ال�سياق
بحاجة �إىل ( )5ماليني وح��دة �سكنية حاليا وهي يف تزايد مادامت
عمليات البناء �شبه متوقفة واحلكومة عاجزة عن �إيجاد احللول .
وا��ش��ار �إىل �إن قانون اال�ستثمار رق��م ( )13لعام  2006منح مزايا
وت�سهيالت كبرية للم�ستثمرين يف قطاع الإ�سكان ،برغم ان اال�ستثمار
االجنبي الي��زال متوج�سا من دخ��ول ال�سوق العراقية ف�ض ًال عن ان
امل�ستثمر املحلي اليزال لي�س بامل�ستوى املطلوب ،وتعرث الكثري من
م�شاريع اال�سكان وت�أخرها برغم الإع�ل�ان عنها منذ �سنوات و�سط
ت�سا�ؤالت يثريها املواطن عن ا�سباب التاخري.
وقال العبيدي� :إن افتقار الدولة �إىل ال�سرتاتيجية الإ�سكانية كافتقارها
�إىل ال�سرتاتيجية االقت�صادية الوا�ضحة  ،وهي ان كانت عاجزة عن
حل امل�شكلة فكيف �ستقوم بتوزيع الأرا�ضي ال�سكنية على املواطنني
الذين ال ميلكون �سكنا خا�صا بهم �أ�سوة بالوزراء و�أع�ضاء الربملان؟
كما �إن قطاع الإ�سكان متى ما دارت عجلته فانه �سيوفر مئات الآالف من
فر�ص العمل يف قطاعي البناء والإن�شاءات ،خا�صة �إن ن�صف القطاع
ال�صناعي املتوقف حاليا عن العمل هو من قطاع ال�صناعات الإن�شائية
مثل معامل اال�سمنت والطابوق واجل�ص ومقالع احل�صى والرمل
والكثري من ال�صناعات الإن�شائية الأخرى املتوقفة عن العمل يف الوقت
احلا�ضر.

االخراج الفني  :م�صطفى جعفر

الت�صحيح اللغوي :حممد ال�سعدي

م��ازال هنالك بون �شا�سع بني حركية االع�لام االقت�صادي يف العراق
ودول املنطقة والعامل االخ��رى  ،ففي الوقت ال��ذي ينظر اىل االعالم
االقت�صادي املتخ�ص�ص يف العراق ك�سياق اعتيادي يف اطار االعالم
االعم واال�شمل  ،ف�أن املعلومة االقت�صادية تكاد تكون هي الغالبة حتى
يف احلك التداعيات ال�سيا�سية واالمنية � ،إال ان التغطية اخلربية
والتحليلية االقت�صادية مازالت دون امل�ستوى املطلوب ومل ترتق اىل
�أهمية احلدث االقت�صادي .
وقد توفرت يل فر�صة االطالع على حركية االعالم االقت�صادي يف لبنان
وم�صر  ،حيث التخ�ص�ص الدقيق يف جممل القطاعات االقت�صادية ،
ووجدت ان هنالك حمرر ًا ل�ش�ؤون النفط مث ًال واخرا ل�ش�ؤون القطاع
اخلا�ص واخ��را للبور�صات وجمتمع االعمال وال�سياحة والقطاعات
االنتاجية وامل�صارف وهكذا .
ويقين ًا ان انعكا�سات التطور االقت�صادي حتمت على الو�سط ال�صحفي
ان يت�ساوق م��ع جم��ري��ات ه��ذا التطور واالن�ت�ق��ال  ،بحيث اختلفت
االخت�صا�صات و�أ�صبحت �أكرث دقة وقرب ًا من احلدث االقت�صادي لكل
قطاع بعينه من القطاعات االقت�صادية .
وميكن لنا ان ن�ؤ�شر يف هذا االجتاه ان هذا البون ال�شا�سع بني ال�صحافة
العراقية ومثيالتها يف البلدان
العربية وال�سيما م�صر ولبنان
�سببه احتكار ال��دول��ة لل�صحافة
والن�شاط االقت�صادي على حد
من هنا فان ال�ضرورة ��س��واء لعقود م��ن ال��زم��ن بحيث
ت�ستدعي ان ي�صار اىل مل تتوفر على ال�صحفي قاعدة
زج ال�صحفيني يف دورات معلومات  ،ومل تكن هنالك حرية
لل�صحافة التخ�ص�صية من يف التعامل مع ه��ذه املعلومات
قبل امل�ؤ�س�سات االعالمية على �شحتها  ،ف�أ�صبح ال�صحفي
القادرة على متويل �أ� � �س �ي�ر ال�����ص��ح��اف��ة امل��وج �ه��ة
هذه الدورات وور�ش العقيمة ،ف�ض ًال عن التعامل مع
العمل  ،مع �ضرورة تبني تقانة ال�صحافة احلديثة مازال
امل�ؤ�س�سات االكادميية قا�صر ًا هو االخر  ،ومازال الغث
وال�سيما كلية االعالم وال�سمني ميلأ جوانح ال�صحافة
بفتح فروع لل�صحافة  ،ون���رى ان امل�لام���س��ة ب�سيطة
املتخ�ص�صة وال�سيما الت� �ك ��اد ت��ع��دو ك��ون �ه��ا ا�سقاط
ال�صحافة االقت�صادية ف��ر���ض مل تتعامل م��ع التحليل
 ،مع �ضرورة االخذ واال�ستق�صاء.
بنظر احل�سبان امل�شاريع ومن هنا فان ال�ضرورة ت�ستدعي
الطموحة الرائدة ان ي�صار اىل زج ال�صحفيني يف
احلالية يف ال�صحافة دورات لل�صحافة التخ�ص�صية
االقت�صادية .م��ن قبل امل��ؤ��س���س��ات االعالمية
القادرة على متويل هذه الدورات
وور� � ��ش ال �ع �م��ل ،م ��ع � �ض��رورة
ت�ب�ن��ي امل ��ؤ� �س �� �س��ات االكادميية
وال�سيما كلية االعالم بفتح فروع
لل�صحافة املتخ�ص�صة وال�سيما ال�صحافة االقت�صادية ،مع �ضرورة
االخذ بنظر احل�سبان امل�شاريع الطموحة الرائدة احلالية يف ال�صحافة
االقت�صادية ،وال�سيما حماولتنا املتوا�ضعة يف (املدى) يف ا�صدار ملحق
اقت�صادي متخ�ص�ص ،وكذلك التجارب ال�صحفية االخرى يف �صحيفة
ال�صباح و�صحف �أخرى وهي مبجملها خطوة على الطريق ال�صحيح،
مع �ضرورة اال�شارة اىل اننا يف ( املدى ) وب�سبب عدم توفر ال�صحفيني
املتخ�ص�صني القادرين على مواكبة التطورات احلا�صلة يف ال�صحافة
االقت�صادية العربية والعاملية � ،أق��ول انها المتثل طموحنا ،فمازالت
بحاجة اىل تطوير وحتديث ومواكبة للتطورات .
ً
ولكن التطلع اىل �صحافة اك�ثر ر�صانة وت�ط��ورا وم�سايرة للتقنيات
ال�صحفية العاملية مل ي ��أت من ف��راغ  ،بقدر ماينطلق من امياننا ب�أن
م�ستقبل ال�صحافة يف العراق يكمن بال�صحافة االقت�صادية  ،ال�سيما وان
العراق مقبل على حركة ا�ستثمارية وتنموية وعمرانية هائلة تتطلب
مواكبة وتغطية وحتلي ًال وت�شخي�ص ًا لالخطاء  ،وه��ذا يقين ًا يالم�س
هدف ال�صحافة ومبتغاها .
فاالعالم االقت�صادي مبختلف اجتاهاته وانواعه �سواء �أكان املكتوب
�أم املرئي �سيتعامل مع املعلومة االقت�صادية باهتمام كبري جتاوب ًا مع
متطلبات املرحلة املقبلة.
abbas.abbas80@yahoo.com

