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هل أن نسبة الفقر البالغة % 23
متسقة مع حجم الموارد البشرية
والمادية للعراق؟
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تقارير محلية

خبراء :القوانين االقتصادية االخيرة خطوة في طريق
اقتصاد وطني رصين
بغداد /علي الكاتب

�أك���د ع��دد م��ن اخل�ب�راء االق��ت�����ص��ادي�ين �أن
القوانني االقت�صادية التي �شرعت م�ؤخرا
كانت ت�أثرياتها ايجابية يف تعزيز النمو
االق��ت�����ص��ادي ل��ل��ب�لاد وال���ق���درة ال�شرائية
وحت�سني دخول املواطنني ،مما �أدى �إىل
الإ�سهام يف �إنعا�ش الو�ضع االقت�صادي
وم�ستوى الرفاه االجتماعي.
وق���ال ال��دك��ت��ور ���ش��اك��ر اال���س��دي اخلبري
االق��ت�����ص��ادي يف امل��ن��ت��دى االقت�صادي
ال��ع��راق��ي الأمل�����اين� :إن �إع����داد احلكومة
العراقية خلطة طموحة للميزانية املالية
ل�سنة  2010ال��ت��ي ت��ه��دف �إىل ع���دد من
الإ�صالحات االقت�صادية واملالية و�إيجاد
اقت�صاد م��ت��وازن ودف��ع عجلة النهو�ض
االق���ت�������ص���ادي يف ب��ل��د ع���ان���ى وال ي���زال
يعاين م��ن ع��دد م��ن الأزم���ات وامل�شكالت
االقت�صادية واخل��روج من واقع الأزمات
التي ظل يراوح فيها ل�سنوات وعقود من
الزمان.
و�أ����ض���اف �أن �إط��ل�اق اخل��ط��ة اخلم�سية
ل���ل�������س���ن���وات  2014-2010و�ضعت
اخل���ارط���ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة ل��ع��دد ك��ب�ير من
امل�شاريع الإ�سرتاتيجية املهمة يف جملة
من القطاعات احليوية التي تبلغ كلفها
ما يقارب ال��ـ( )186مليار دوالر امريكي
بهدف تطوير االقت�صاد العراقي وحت�سني
م�����س��ت��وى اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة للمواطن
العراقي و�إي��ج��اد فر�ص عمل للكثري من
العاطلني عن العمل وامل�ساهمة يف الق�ضاء
على البطالة وغريها من الفوائد الأخرى.
وي�شري اىل ان ه��ن��اك خ��ط��وات م��ن غري
املمكن انكارها لتح�سني م�ستوى القطاع
الزراعي الذي عانى كثريا خالل ال�سنوات
املن�صرمة م��ن ال��ت��ده��ور وال�ت�راج���ع يف
م�ستويات انتاجه وال���ذي يعد ا�سا�سيا

للمواطن العراقي يف ت�أمني �سلة الغذاء
ال��ي��وم��ي��ة ل���ه ،وك��ذل��ك ت��ق��دمي امل�ساعدات
املختلفة للمزارعني والفالحني لال�سهام
يف زيادة غلة االر�ض الزراعية مبا ي�سهم
يف رفع م�ستويات دخله واحلد من الفقر
وت�أمني الغذاء للمواطن.
من جانبه قال الدكتور �سعيد علي احمد
التدري�سي يف كلية العلوم االقت�صادية
�إن امام البالد طريقا نحو تنفيذ �سيا�سات
التنمية امل�ستدامة مبفهومها ال�شامل،
واجل��ه��ات احلكومية ه��ي املعنية الأكرب
بالأمر،اذ عليها مهام �آنية وم�ستقبلية يف
هذا ال�سياق برغم ما تالقيه من �صعوبات
ومعوقات من املمكن تالفيها الحقا متى
ما توفرت الإرادة القوية يف جتاوزها
وت��ع��ا���ض��د اجل��ه��ات غ�ير احل��ك��وم��ي��ة من
املنظمات والأكادمييني من اجل اخلروج
بر�ؤية م�شرتكة للنهو�ض بواقع االقت�صاد
الوطني.
و�أ����ش���ار �إىل �أن ال��ت�����ش��ري��ع��ات البيئية
وا�سرتاتيجيات وخطط التنمية ت�ؤكد
على ما قلناه يف دورها يف جمال التنمية
امل�ستدامة ،خا�صة يف جماالت الدرا�سات
البيئية املتكاملة وتقييم الآثار البيئية لأية
ن�شاطات تنموية والب�شرية يف املقابل من
اج���ل ال��ع��م��ل ع��ل��ى دم���ج ال��ب��ع��د التنموي
واالقت�صادي البيئي مع البعد البيئي الذي
عانى من �أ�ضرار كبرية يف احلقبة املا�ضية
طوال �سنني ،خا�صة يف جماالت حت�سني
ال��واق��ع ال�صحي وت��ط��وي��ر الأن��ظ��م��ة يف
امل�ؤ�س�سات ال�صحية والتو�سع الأفقي يف
بناء امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية وبناء
القدرات احلقيقية للم�ؤ�س�سات ال�صحية
يف البالد لتوفري الرعاية ال�صحية لعموم
الطبقات وال�شرائح االجتماعية خا�صة
للفئات االجتماعية الفقرية.

االتصاالت :الفترة المقبلة تشهد إنجاز الكثير من المشاريع
بغداد /المدى االقتصادي

�أك����دت م�����س���ؤول��ة يف وزارة االت�صاالت
�أن وزارت���ه���ا ج����ادة يف االرت���ق���اء بواقع
االت�����ص��االت ���س��ع��ي�� ًا م��ن��ه��ا ل��ت��ق��دمي �أف�ضل
اخلدمات للم�ستهلكني.
وقالت مدير عام دائرة التخطيط واملتابعة
الهام ح�سن علي :ان الفرتة املقبلة �ست�شهد
حت�سنا يلم�سه املواطن يف جمال خدمات
االت�صاالت وحتديدا يف نهاية العام احلايل
 2010خا�صة مع ق��رب اجن��از الكثري من
امل�����ش��اري��ع احل��ي��وي��ة وامل��ه��م��ة ال��ت��ي تقوم
بها ال���وزارة و�شركة االت�صاالت والربيد
وال�شركة العامة خلدمات ال�شبكة الدولية
للمعلومات (االنرتنيت) والتي من �ش�أنها
حتقيق قفزة نوعية يف هذا املجال.
و�أ�ضافت �أن ذلك ي�أتي انطالق ًا من حر�ص
ال���وزارة على توفري �أف�ضل اخل��دم��ات يف
جماالت االت�صاالت واالنرتنيت للمواطنني
والنهو�ض ب��واق��ع عمل ال���وزارة يف هذه
الفرتة احلرجة.
وتابعت�:أن الفرتة املا�ضية �أظهرت تراجعا

يف قطاع االت�صاالت خالل الأعوام الأخرية
املن�صرمة لظروف �صعبة �أحاطت بالبالد
و�شلت قطاع اخلدمات ب�شكل عام ،مبينة ان
قطاع االت�صاالت ب�شكل خا�ص �شهد منوا
وكبريا وكانت العقود املوقعة للم�شاريع
خ�ل�ال ال��ن�����ص��ف ال���ث���اين م���ن ���س��ن��ة 2008
وم�شاريع �سنة  2009ب��داي��ة النجاحات
و�أول قطافها ل�صيانة ال�شبكات الهاتفية
التي ت�ضررت كثريا يف الفرتة املا�ضية.
ولفتت اىل ان اهم امل�شاكل احلالية تكمن
بعدم الو�صول اىل ن�سبة اجن��از متكاملة
ب�سبب غ��ي��اب التن�سيق وال��ت��ع��اون الذي
تبديه الدوائر واجلهات اخلدمية الأخرى
التي ين�صب عملها يف كثري من الأحيان
بحدوث �أ�ضرار على ال�شبكات اخلارجية
وعدم تكامل اجناز عموم امل�شاريع �سواء
من م�شاريع لتطوير ال��ب��داالت وم�شاريع
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ب�سبب
ترابطها وتكوينها حللقات يكمل بع�ضها
الآخر.
ودع��ت �إىل"ت�ضافر اجلهود �سعي ًا الجناز

جميع امل�شاريع لرتابطها الوثيق فيما بينها
وحتقيق ال�سرعة يف االجناز ال�سيما وان
م�شاريعنا مهمة وحيوية يف الوقت ذاته
مل�شاريع ن�صب البداالت احلديثة NGN
لإحاللها حمل البداالت القدمية يف عموم
امل��ح��اف��ظ��ات وم�������ش���روع  IPب��روت��ك��ول
املعلوماتية ،ف�ضال عن م�شاريع الرتا�سل
ل��رب��ط امل��ح��اف��ظ��ات ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا م�شروع
( )DWDMوم�����ش��روع املايكرويف
املنفذ �ضمن خم�سة حماور ثالثة منها �ضمن
البنك الدويل للقاطع ال�شمايل واجلنوبي
والغربي وحم��وران �آخ��ران �ضمن املنحة
اليابانية احدهما باجتاه ال�شمال والآخر
ب��اجت��اه اجل��ن��وب وم�����ش��اري��ع الال�سلكي
واالن�ت�رن���ت لإي�����ص��ال خ��دم��ات االنرتنت
للمنازل وجميع هذه امل�شاريع من �ش�أنها
تقدمي امل�ستوى املطلوب من اخلدمات الذي
تطمح اليه ال��وزارة وت�شكيالتها من خالل
ربط االت�صاالت بني العراق ودول اجلوار،
حيث ت��ق��وم تلك ال�����ش��رك��ات اال�ستثمارية
بالعمل على �إي�����ص��ال خ��دم��ات االت�صاالت

واالنرتنيت بني ال��ع��راق وتلك ال��دول مبا
ي�ضمن تقدمي �أف�ضل اخل��دم��ات للمواطن
ب�شرط عدم اال�ستثمار يف جم��االت البنى
التحتية لالت�صاالت العائدة للوزارة ،حيث
قمنا بهذا ال�صدد بتوقيع عدد من العقود
اال�ستثمارية ومنها م�شروع القابلو البحري
الذي يربط العراق بدول العامل والذي يعد
من امل�شاريع اال�ستثمارية الكبرية املنفذة
حاليا والتي وقعتها الوزارة م�ؤخرا".
و�أ���ش��ارت �إىل �أن هناك �أ�سبابا ترجح كفة
ال��ت��وج��ه ن��ح��و اال���س��ت��ث��م��ار وال��ع��م��ل جنبا
�إىل ج��ن��ب م��ع ���ش��رك��ات ال��ق��ط��اع اخلا�ص
منها قلة التخ�صي�صات املالية املخ�ص�صة
للوزارة والتي ال تتنا�سب مع طموحاتها
وم�شاريعها احلالية وامل�ستقبلية ،ومن
هنا ك��ان البحث عن بدائل لتوفري املبالغ
املطلوبة الجن���از تلك امل�شاريع و�إعطاء
فر�صة للقطاع اخل��ا���ص للعمل مب�شاريع
االت�صاالت مبا ي�سهم يف تعزيز دوره يف
�أعمال البناء واالعمار احلا�صلة يف البلد
وحتقيق نوع من التعاون والتن�سيق بني

القطاعني ال��ع��ام واخل��ا���ص والإ���س��ه��ام يف
نه�ضة البالد وتطورها،ال�سيما �أن كالهما
يكمل الآخر بهدف تقدمي �أف�ضل اخلدمات
للمواطنني.
وبينت مدير عام دائرة التخطيط واملتابعة
�أن الوزارة ومنذ حلظة ت�أ�سي�سها يف �سنة
 2003وان�شطارها عن وزارة النقل عانت
من نق�ص الكوادر الكفوءة لإدارة م�شاريعها
وال��ق��ي��ام ب�أن�شطتها ،الأم���ر ال���ذي ت�سبب
بحدوث عرقلة وا�ضحة يف �إعمالها ،ف�ضال
عن ا�ستحداث هيئة الإع�لام واالت�صاالت
ال��ت��ي ي��ت��ق��اط��ع ع��م��ل��ه��ا م���ع ع��م��ل ال�����وزارة
ب��ق��ان��ون رق��م  65يف ح�ين �أن ال����وزارة مل
يتم امل�صادقة على قانونها حلد الآن الذي
ي��ح��دد �صالحياتها و���ص�لاح��ي��ات الهيئة،
خ��ا���ص��ة يف ق��ي��ام ال�����وزارة مبهمة حتديد
�سيا�سة االت�صاالت يف البالد والتن�سيق
وال���ت���ع���اون م���ع ال��ه��ي��ئ��ة يف ع��م��ل��ي��ة منح
الرتاخي�ص وال�ترددات من اجل النهو�ض
بواقع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
يف العراق.
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الشارقة /خاص بالمدى االقتصادي
لفت تقرير للطاقة إلى تجاوز االهتمام العالمي بالطاقات المتجددة كمصدر نظيف للطاقة مرحلة الدراسة والتحليل إلى مرحلة إقامة المشاريع الضخمة واالعتماد على الفائدة االقتصادية لهذه
المشاريع في تنمية االقتصاد العالمي مشيرًا إلى انه ما يزال االهتمام الذي تظهره الدول النامية محصورًا في إقامة بعض المشاريع بإمكانيات اقتصادية محدودة على الرغم من حاجتها الماسة
للطاقة بأنواعها ،وتسعى الدول التي ال تمتلك مصادر للطاقة التقليدية أو تعجز تلك المصادر عن تلبية الطلب المحلي إلى تطوير وسائلها وأدواتها لتامين جزء من حجم الطاقة المطلوب مما
يتوفر لديها من مصادر للطاقة المتجددة حيث نجحت الكثير من الدول النامية في وضع الخطط واالستراتيجيات والبدء بالعمل واإلنتاج الفعلي من تلك المصادر.

تقرير للطاقة :الدول الفقيرة بمصادر الطاقة التقليدية
تواجه تحديات لتأمينها من المصادر النظيفة
وب�ي�ن ال��ت��ق��ري��ر ال���ذي ت�����ص��دره ���ش��رك��ة نفط
ال��ه�لال �أن ال�����ص�ين يف م��ق��دم��ة ال����دول التي
�سعت وت�سعى دائما �إىل تنويع خليط �إنتاج
الطاقة لديها للمحافظة على ال��ت��وازن بني
العر�ض والطلب وتتمحور اجلهود ال�صينية
يف ه���ذا امل��ج��ال ع��ل��ى تنمية ق��ط��اع��ي الغاز
الطبيعي والطاقة النووية من جهة وزيادة
م�شاركة ال��ط��اق��ة البديلة م��ن جهة �أخ���رى،
مب��ا ي��رف��ع ن�صيبها يف هيكلية ال��ط��اق��ة مع
الأخ��ذ بعني االعتبار �أن البدائل التي ميكن
�إ�ضافتها �إىل خليط الطاقة يف بلد ما تخ�ضع
لثالثة حم���ددات رئي�سة ي���أت��ي يف مقدمتها
م��دى توفر الإمكانات التكنولوجية ،يليها
توافر الكفاءات الب�شرية و�أخ�يرا اجلدوى
االقت�صادية.
والحظ التقرير �أن تكنولوجيا الرياح مثال
متاحة جلميع ال��دول (نامية ومتقدمة) وال
توجد �ضوابط ال�ستخدامها� ،أما فيما يتعلق
بتوفر و�إع��داد الكوادر الب�شرية فهذا ممكن
وق��اب��ل للتطوير ،وفيما يتعلق باجلدوى
االقت�صادية لتطوير م�صادر الطاقة املتجددة
نالحظ �أن تكلفة امل��واد الأ�سا�سية الالزمة
لأجهزة الطاقة املتجددة والظروف املناخية
ال�سائدة لدى بع�ض ال��دول وكذلك الظروف
اجلغرافية تعترب من التحديات التي حتد
من ا�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة من
الناحية االقت�صادية.
مبين ًا ان���ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��ع��دد املعوقات
�إال �أن هناك جت��ارب ناجحة على امل�ستوى
االق��ت�����ص��ادي يف جم���ال ا���س��ت��خ��دام الطاقة
امل��ت��ج��ددة ،وع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال التجارب
اخلا�صة بتوليد الكهرباء وحتلية و�ضخ
امل��ي��اه والإن����ارة وال��ب��ث الال�سلكي وتدفئة
امل��ي��اه وال��ه��واء لأغ��را���ض منزلية بوا�سطة
املجمعات ال�شم�سية وجتفيف املحا�صيل
ال��زراع��ي��ة ب��الإ���ض��اف��ة �إىل م�شاريع تطوير
�شبكات اخلاليا ال�ضوئية لإنتاج الكهرباء،
فيما تذهب دول �أخرى م�سافة ابعد يف �سبيل
تطوير م�صادر الطاقة املتجددة م��ن خالل
اال�ستفادة من خمزون اليورانيوم وال�صخر
الزيتي ،ومن اجل حت�سني جدوى ا�ستخدام
وتطوير م�صادر الطاقة املتجددة البد للدول
وال�شعوب العمل على �إيجاد طرق و�أ�ساليب
م�ستحدثة لتخزين الطاقة ال�شم�سية املنتجة
على �سبيل املثال لفرتات طويلة دون فقدها
بالإ�ضافة �إىل اال�ستعانة بالطاقات الب�شرية
املحلية يف تطوير وت�صنيع متطلبات �إنتاج
الطاقة و�إي��ج��اد م�ستوى مرتفع من الوعي
لدى امل�ستهلكني لدى كافة الفئات والطبقات
ب�أهمية الطاقة.
و�أو�ضح التقرير �أن القوانني اجلديدة كافة
التي يتم �إق��راره��ا يف �إط��ار حت�سني القدرة

الإنتاجية من م�صادر الطاقة النظيفة ت�صب
يف م�صلحة ج���ذب اال���س��ت��ث��م��ارات املحلية
واخلارجية وتنويعها لدى تلك االقت�صاديات
ملا يحمله من فوائد اقت�صادية واجتماعية
وبيئية وما يدعم هذا االجت��اه هو االرتفاع
ال��ن�����س��ب��ي امل��ت��وا���ص��ل للتكاليف واملخاطر
امل�����ص��اح��ب��ة ال���س��ت��خ��دام م�������ص���ادر الطاقة
التقليدية ناهيك �أن الرياح والطاقة ال�شم�سية
وامل����اء ه��ي م�����ص��ادر جم��ان��ي��ة �ست�ساهم يف
�إيجاد معادلة التوازن بني متطلبات الطاقة
واال�ستقرار االقت�صادي والبيئة كلما تطور
الإنتاج و�أ�ساليبه.
وفيما يخ�ص �أهم الأحداث اجلارية يف قطاع
النفط وال��غ��از ملنطقة اخلليج العربي ،فقد
�أجملها التقرير مبا يلي:
ف��ف��ي الإم��������ارات ����ش���ارك امل���دي���ر التنفيذي
ملجموعة نفط الهالل ب��در جعفر يف جل�سة
خ�براء ا�ست�ضافها و�أداره���ا رئي�س الوزراء
الرو�سي فالدميري بوتني ،على هام�ش منتدى
اال�ستثمار ال��دويل �سوت�شي � ،2010أ�ضخم
جتمع ا�ستثماري نوعي يف رو�سيا والذي
�أقيم بح�ضور �أكرث من  7000م�شارك .وبعد
�أن �أ�صغى احل�ضور �إىل كلمة ال�سيد /بوتني،
�ألقى ال�سيد /جعفر كلمة له خ�لال اجلل�سة
�أ���ش��اد خاللها بتطوير امل��ن��اخ اال�ستثماري
يف رو�سيا ،وحت��دي��ث القوانني واالنفتاح
االق���ت�������ص���ادي مب���ا ي��ن�����س��ج��م م���ع متطلبات

اال�ستثمار الأجنبي.
من جهة ثانية ،قامت وح��دة طاقة براتاين
التابعة ل�شركة �أب��وظ��ب��ي الوطنية للطاقة
(ط��اق��ة) ب�����ش��راء ك��ام��ل ح�صة �شركة توتال
البالغة  81باملائة يف رخ�صتي �إن��ت��اج من
ام��ت��ي��ازي��ن ب��ح��ق��ل �أوت����ر ال��ن��ف��ط��ي يف بحر
ال�شمال ،ويبلغ متو�سط �إنتاج حقل �أوتر منذ
بداية العام نحو ثمانية �آالف برميل يوميا.
ومل يتم ذكر �أية تفا�صيل مالية.
ويف بغداد قام العراق وتركيا بتجديد اتفاق
لت�شغيل خ��ط �أن��اب��ي��ب نفطي رئي�سي ينقل
نحو ربع �صادرات العراق من النفط اخلام،
يذكر �أن متديد االت��ف��اق يت�ضمن تعديالت
بزيادة الر�سوم املدفوعة �إىل تركيا وح�صانة
ق�ضائية م��ن احل��ج��ز على النفط العراقي،
ويحتاج العراق لدعم �إمكاناته يف ت�صدير
النفط �سريعا �إذا �أراد اال�ستفادة بالكامل من
خطته ل��زي��ادة �إنتاجه النفطي لنحو �أربعة
�أمثاله .وقد مت متديد االتفاق ملدة  15عاما
يف الوقت ال��ذي يقوم فيه ال��ع��راق بتطوير
حقوله النفطية لزيادة الإنتاج �إىل م�ستويات
غ�ير م�سبوقة مم��ا يتطلب م��زي��دا م��ن منافذ
الت�صدير .وينقل خ��ط الأن��اب��ي��ب ك��رك��وك-
جيهان ال���ذي ميتد  970كيلو م�ترا النفط
م��ن احل��ق��ول يف �شمال ال��ع��راق بالقرب من
كركوك �إىل ميناء جيهان الرتكي على البحر
املتو�سط ،وتبلغ طاقة خط الأنابيب الذي

بد�أ ت�شغيله يف عام  1977نحو  1.6مليون
برميل يوميا لكنه ينقل ع��ادة ح��وايل 500
�ألف برميل يوميا.
وعلى �صعيد منف�صل� ،أرج�أ العراق مناق�صة
ملنح عقود تطوير ثالثة حقول غاز �إىل 20
�أكتوبر ت�شرين الأول بعدما طلبت بع�ض
ال�شركات مزيدا من الوقت لدرا�سة �شروط
العقود ،وك��ان من املقرر طرح املناق�صة يف
�أول �أك��ت��وب��ر بعد ت�أجيلها �شهرا م��ن قبل،
وك��ان��ت ث��م��ان ���ش��رك��ات ق��د طالبت ال���وزارة
بت�أجيل املناق�صة ملنحها املزيد من الوقت
لدرا�سة الربوتوكول النهائي بعدما �أجرت
ال���وزارة بع�ض التعديالت ،يذكر �أن �أيني
االيطالية وميت�سوبي�شي اليابانية دفعتا
ر�سوم امل�شاركة جلولة املناق�صات العراقية
الثالثة لي�صل عدد ال�شركات املتوقع م�شاركتها
�إىل ثالث ع�شرة �شركة .ومن املتوقع �أن تدفع
�شركة �أو �شركتان �أخريان ر�سوم امل�شاركة
يف الفرتة القادمة .و�سيطرح العراق عقودا
لتطوير حقل عكا�س يف ال�صحراء ال�شرقية،
�إىل ج��ان��ب ح��ق��ل امل��ن�����ص��وري��ة ب��ال��ق��رب من
احل��دود الإيرانية يف حمافظة دياىل وحقل
�سيبا يف ال��ب�����ص��رة ج��ن��وب ال��ب�لاد ،ويقدر
�إجمايل احتياطيات احلقول الثالثة بنحو
 11.23ت��ري��ل��ي��ون ق���دم م��ك��ع��ب��ة م���ن الغاز
الطبيعي .وق��ام��ت ���ش��رك��ات منها ادي�سون
االي��ط��ال��ي��ة وت��وت��ال الفرن�سية وكوجا�س
ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة وت��ي.ان.ك��ي��ه-ب.ب��ي
الرو�سية بالت�سجيل للم�شاركة يف املناق�صة
ودف��ع��ت ال��ر���س��وم امل���ق���ررة وت��ل��ق��ت الن�سخ
النهائية من منوذج العقد يف وقت �سابق من
ال�شهر اجلاري.
وتو�صل العراق و�سوريا �إىل اتفاق مبدئي
ب�����ش���أن �إق��ام��ة ث�لاث��ة خ��ط��وط �أن��اب��ي��ب كربى
نْ
الدولتي من �أجل نقل النفط
متتد بني حدود
اخل���ام وال��غ��از م��ن احل��ق��ول ال��ع��راق��ي��ة �إىل
ميناء بانيا�س ال�سوري املطل على البحر
الأبي�ض املتو�سط ،وتبلغ القدرة الإنتاجية
لأح���د خ��ط��وط �أن��اب��ي��ب اخل���ام  1.5مليون
برميل يومي ًا ،فيما تبلغ قدرة اخلط الثاين
�إىل  1.25مليون برميل ي��وم��ي�� ًا .ه��ذا ومل
يف�صح عن القدرة الإنتاجية للخط الغازي.
وت���أت��ي ه��ذه اخل��ط��وة فيما ي�سعى العراق
�إىل زيادة �إنتاجه احلايل وقدره  2.4مليون
برميل يومي ًا بواقع �أربع م ّرات ،وذلك عقب
��ام�ْي� امل��ا���ض��ي واحل���ايل
ت��وق��ي��ع خ�ل�ال ال��ع نْ
نحو  11اتفاقية نفطية لتطوير بع�ض من
حقول البالد الوا�سعة .و ُي��ذك��ر �أن خطوط
الأن��اب��ي��ب العراقية-ال�سورية التي تعتزم
ال��دول��ت��ان �إقامتها لي�ست الأوىل على هذا
امل�ستوى .فكان اخلط القدمي الذي يربط بني
كركوك وبانيا�س يقوم بنقل نحو � 250ألف

برميل يومي ًا قبل ان��دالع احلرب العراقية-
الإيرانية.
م��ن جهتها ط��رح��ت �شركة ل��وك �أوي���ل ثاين
�أكرب منتج للنفط يف رو�سيا مع �شركاء �أربع
مناق�صات جديدة مل�شروعات ت�شييد وطاقة
يف �إط���ار تطوير املرحلة الثانية م��ن حقل
غرب القرنة النفطي يف العراق .وتت�ضمن
امل��ن��اق�����ص��ات ب��ن��اء �أن���ب���وب لت�صدير النفط
وجممع �صهاريج وحمطة لتوزيع الطاقة
الكهربائية ووح���دة ملعاجلة ال��غ��از ونظام
لتجميع النفط ومن�شات معاجلة مركزية
ونظام �إمداد باملياه .وحددت لوك �أويل مع
�شريكتها يف امل�شروع العراقي �شتات �أويل
الرنويجية الرابع من دي�سمرب موعدا نهائيا
لل�شركات لتقدمي عرو�ضها النهائية.
ويف ال��ك��وي��ت �أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة ايدميت�سو
كو�سان اليابانية التي تعمل يف جمال تكرير
النفط ع��ن ت�أجيل ات��خ��اذ ق��رار باال�ستثمار
يف م�شروع م�صفاة يف فيتنام بكلفة 5.8
مليار دوالر الذي ت�شارك فيه الكويت بن�سبة
 ،%35.1وهي ن�سبة م�ساوية للن�سبة التي
ت�شارك بها ال�شركة اليابانية نف�سها ،ما يرجئ
البدء بامل�صفاة حتى العام  .2014حيث �أن
املجموعة و�شركاءها يعيدون ح�ساباتهم
يف تكلفة امل�صفاة املفرت�ض �أن تبلغ طاقتها
التكريرية � 200ألف برميل يف اليوم ،كما �أن
قرارا نهائيا ب�ش�أن اال�ستثمار كان متوقعا هذا
ال�صيف� ،أرجئ �إىل مار�س .2011
ويف �سلطنة عمان �أ�سند جمل�س املناق�صات
م�شروعا لإن�����ش��اء حمطتني لتوليد الطاقة
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف ب���رك���اء امل��رح��ل��ة الثالثة
والثانية ويف �صحار املرحلة الثانية ،وكل
حمطة �سوف تنتج ح��وايل  750ميغاواط
من الكهرباء و�ستكون املحطتان جاهزتني
يف  .2013يذكر �أن �إن�����ش��اء ه��ذه املحطات
ج����اءت لتلبية ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ك��ه��رب��اء يف
ال�سلطنة نتيجة للنمو ال�سكاين والعمراين
واالقت�صادي ومواكبة للم�شاريع ال�صناعية
التي �ستقام يف ال�سلطنة.
ويف ال�سعودية �أبرمت ال�شركة ال�سعودية
للكهرباء عقود ًا مع �شركات وطنية لإن�شاء
خ��ط رب��ط ح��ائ��ل اجل���وف ،وحم��ط��ة حتويل
للجوف ،وتو�سعة حمطة حتويل حائل وربط
حمطة رابغ و�شمال مكة مبا قيمته  1.2مليار
ري���ال .وت��ع��د ه��ذه العقود ج���زء ًا م��ن خطط
ال�شركة الهادفة لربط جميع مناطق اململكة
لال�ستفادة املتبادلة من الكهرباء بني املناطق
يف �أوق���ات ال���ذروة وتفعيل م��ب��د�أ الت�شغيل
االقت�صادي .وقد مت توقيع عق ًد يبلغ 521.4
مليون ري��ال لإن�شاء خط ربط م��زدوج جهد
 380كيلوفولت ميتد بطول  377كيلومرت ًا
بني حمطتي توليد اجلوف وحائل.
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مصادر :تقدم بطيء في تحقيق أهداف األمم المتحدة لتنمية األلفية
نيويورك /وكاالت

التقى قادة العامل يف مقر الأمم املتحدة يف
نيويورك لإظهار االلتزام باحلد من الفقر
واجلوع يف العامل.
وتهدف القمة املرتقبة �إىل ت�سجيل تقدم
يف حتقيق �أه��داف الألفية الثمانية التي
حددتها الأمم املتحدة قبل عقد من الآن،
وم�ضاعفة اجلهود لتحقيقها بحلول العام
.2015
وت��ع��ول الأمم املتحدة ب�شكل كبري على
ه���ذه ال��ق��م��ة ،فاخلم�س ���س��ن��وات القادمة
هي"حلظة احل��ق��ي��ق��ة للمجتمع ال���دويل
ككل" ،على حد و�صف �أوالف كوريفني،
�أحد امل�س�ؤولني الكبار يف"برنامج الأمم

املتحدة للتنمية".
وبينما ت�شري املعطيات �إىل �أن ن�سب الفقر
يف العامل قد تراجعت ف�إن التقدم ما زال
بطيئ ًا ،ومعظم الأهداف الثمانية ما زالت
بعيدة عن التحقيق يف غ�ضون ال�سنوات
اخلم�س التي حددتها الأمم املتحدة.
�إحدى الأه��داف الثمانية ،وهو"تخفي�ض
الفقر يف العامل �إىل الن�صف" ،قد يكون
ق��اب�ل ًا للتحقق بفعل النمو االقت�صادي
امل��ت��زاي��د لكل م��ن الهند وال�����ص�ين .ولكن
القليل مت حتقيقه على �صعيد الأه���داف
الأخ������رى ،كتخفي�ض اجل�����وع ،وت���أم�ين
التعليم وال�����ص��ح��ة ،وم�����س��اع��دة الأمهات
والأطفال.

نتائج �إيجابية
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن وج���ود ق�ص�ص جناح
كحالة املزارعني الأفارقة الذين ا�ستفادوا
ب�����ش��ك��ل م��ل��ح��وظ م���ن امل���ع���ون���ات املالية
اخلا�صة واحل��ب��وب والأ���س��م��دة ،كما هو
احل��ال يف م��االوي ،ف���إن هناك العديد من
ق�ص�ص الف�شل .فن�سب اجل��وع يف العامل
ت��زاي��دت ،منذ �أن و�ضعت �أه���داف الأمم
امل��ت��ح��دة ،ح��ت��ى و���ص��ل ال��ع��دد �إىل مليار
�شخ�ص يعانون منه .كما �أن عدد الوفيات
بني الن�ساء �أثناء الوالدة كل عام ،ال تزال
تقدر مبئات الآالف ،والأمم املتحدة تهدف
�إىل تخفي�ض هذا املعدل �إىل �أقل من الثالثة
�أرباع.

واحد من الأ�سباب الرئي�سة لبقاء املعدل يف
هذا امل�ستوى ،رغم تزايد معدل امل�ساعدات
التنموية ع��م��وم�� ًا خ�لال العقد املا�ضي،
هو �أن ال��دول الأغنى يف العامل مل تلتزم
ب�إنفاق ن�سبة  0.7باملئة من دخلها القومي
الإجمايل على امل�ساعدات التنموية.
وت�تراوح امل�ساعدات التي تقدمها الدول
التي ت�سمى بـ"جمموعة الثمانية الكبار"ما
بني �أعالها من قبل اململكة املتحدة بن�سبة
 0.51ب��امل��ئ��ة ،و�أدن��اه��ا م��ن قبل ايطاليا
 0.15باملئة .كما �أن م�ساعدات الواليات
املتحدة لي�ست �أكرث بكثري من م�ساعدات
�إيطاليا  0.20باملئة ،وذل���ك على الرغم
من حجم اقت�صادها الكبري .وم��ن ناحية

�أخرى فقد ف�شلت جمموعة"الدول الثمانية
الكبار"يف االلتزام مب�ضاعفة امل�ساعدات
لأفريقيا بحلول العام  2010كما كانت قد
وعدت يف قمة جلني �إيجلز يف ا�سكتلندا،
قبل خم�س �سنوات .هذه الدول ترجع هذا
�إىل الأزمة االقت�صادية العاملية.
وم��ن املتوقع �أن تعلن القمة �أن حتقيق
الأه���داف الإمنائية للألفية قابلة للتنفيذ
بحلول ع��ام � ،2015سواء على م�ستوى
الإنفاق وال�سيا�سات والأهم على م�ستوى
الإرادة ال�سيا�سية .ولكن باملقابل هناك
�شكوك يف �إمكانية حتقيق ذلك ،واملنتقدون
ي��ت��ط��ل��ع��ون �إىل حت��دي��د خ��ط��وات عملية
وخطط عمل من �أجل حتقيق الأهداف.

استثمار قطري بـ 5مليارات
دوالر في اليونان

أثينا /وكاالت

�أبرمت اليونان التي حلقت بها �أ�سو�أ �أزمة اقت�صادية اتفاق ًا ا�ستثماري ًا
مع قطر قدرت قيمته  5مليارات دوالر،
وقال نائب وزير اخلارجية اليوناين �سبريو�س كوفيلي�س� :إن قطر
وافقت على جتديد جممع مهجور لاللعاب االوملبية لعام  2004اىل
منتجع �سياحي يف املوقع قريب من مطار قدمي اىل اجلنوب من اثينا.
وك���ان امل��وق��ع ي�ستخدم لأن�شطة ريا�ضية ع��دة م��ن بينها املبارزة
والبي�سبول والهوكي.
و�أعلن كوفيلي�س �أن االتفاق املبدئي وقع يف نيويورك اخلمي�س ،خالل
لقاء جمع رئي�س الوزراء اليوناين جورج باباندرو و�أمري قطر ال�شيخ
حمد بن خليفة �آل ثاين.
وي�شمل حقل االهتمام القطري ه��ذا وفق ًا لل�صفقة ع��ق��ارات مملوكة
للدولة اليونانية ف� ً
ضال عن النقل وال�سياحة والبنية التحتية.
ً
ي�شار �إىل �أنه �سبق للدوحة �أن �أبدت اهتماما باال�ستثمار يف املجمع
الريا�ضي يف هلنيكون جنوب �أثينا ،والذي يبقى ملك ًا للدولة ،وكذلك
م�صنع مقرتح للغاز الطبيعي امل�سال يف غرب اليونان.
و�أف��اد م�صدر مقرب من رئي�س ال��وزراء باباندريو �أن جلنة م�شرتكة
م�ؤلفة من �ستة �أع�ضاء اجتماعا خالل الأ�شهر املقبلة لتحديد امل�شاريع
املزمع تنفيذها.
ويف حني تبدي و�سائل الإع�لام اليونانية حتفظات ح��ول م�ضمون
اال���س��ت��ث��م��ارات امل���ق���ررة� ،إذ �أع��ل��ن ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة جورج
بتالوتي�س اجلمعة"ان االمر ال يتعلق ببناء ال�س فيجا�س وال ت�شييد
كازينوهات".
وكثفت اليونان التي تعاين من �أزمة مالية خطرية ومن الركود ،منذ
�أ�شهر ات�صاالتها مع الراغبني يف اال�ستثمار ال �سيما ال��دول العربية
وال�صني ال�ستدراج ر�ؤو�س الأموال.

ت����ق����ري����ر :إض������راب������ات ف����ي إي��������ران ب���س���ب���ب زي��������ادة ال���ض���رائ���ب
طهران( /رويترز)

ق����ال م��وق��ع ع��ل��ى االن�ت�رن���ت �إن جت���ارا
�إي��ران��ي�ين �أغ��ل��ق��وا متاجرهم يف ال�سوق
الرئي�س يف طهران يوم ال�سبت احتجاجا
على خطط احلكومة لرفع �ضريبة القيمة
امل�����ض��اف��ة وذل���ك يف خ��ط��وة مت��ث��ل حتديا
جديدا للرئي�س الإي��راين حممود احمدي
جناد.
ومي��ل��ك جت���ار ال�����س��وق ق���وة اقت�صادية
و���س��ي��ا���س��ي��ة ك���ب�ي�رة يف اي������ران وك��ان��ت
احتجاجاتهم مب�ساعدة رج��ال الدين من
�أ�صحاب النفوذ هي التي �أطاحت بحكم
ال�شاه عام .1979
ويزيد �إ�ضراب التجار يف ال�سوق الكبري

يف طهران من ال�ضغوط على احمدي جناد
الذي زادت �سيا�ساته من ال�صراع الداخلي
بني �صفوف القيادة الإيرانية املت�شددة منذ
�إعادة انتخابه املتنازع عليها يف .2009
ون��ف��ت ال�����س��ل��ط��ات الإي���ران���ي���ة �أن تكون
االنتخابات الرئا�سية قد زورت.
وق�������ال م����وق����ع ك���ل���م���ة امل����ع����ار�����ض على
االنرتنت"ق�سم جت��ار ال��ذه��ب يف �سوق
طهران الكبري �أغلق �أبوابه اليوم ال�سبت
احتجاجا على خطط احلكومة لتح�صيل
�ضرائب �أعلى".
وقالت وكالة فار�س لالنباء �شبه الر�سمية
ان ال��ت��ج��ار ا���س��ت���أن��ف��وا ن�����ش��اط��ه��م بعد
مفاو�ضات مع امل�س�ؤولني.

وت�����س��ب��ب ق����رار احل��ك��وم��ة االي��ران��ي��ة يف
متوز بزيادة �ضريبة القيمة امل�ضافة اىل
ما ي�صل اىل  70باملائة على بع�ض ال�سلع
يف �إث���ارة الإ���ض��راب��ات يف ط��ه��ران ومدن
�أخ��رى مما اجرب احلكومة على الرتاجع
عن ه��ذه اخلطط .وتهدف ال�ضرائب اىل
تعوي�ض االنخفا�ض يف ع��ائ��دات النفط
ب�سبب الهبوط احلاد يف �أ�سعاره .ويعتمد
االقت�صاد الإي���راين بن�سبة تزيد عن 60
باملائة على عائدات النفط.
كما متثل العقوبات التي تفر�ضها الواليات
املتحدة وحلفا�ؤها على ايران التي ي�شتبه
ال��غ��رب يف �أن��ه��ا ت�سعى الم��ت�لاك �أ�سلحة
نووية تهديدا القت�صادها .وتقول طهران

ان برناجمها ال��ن��ووي �سلمي وال ي�سعى
�سوى لتوليد الكهرباء.
وارتفعت ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة
منذ تطبيقها يف عام � 2008سنويا بن�سب
ترتاوح بني �ستة و 15باملائة بح�سب نوع
ال�سلعة .و�أقنع اال�ضراب يف عام 2008
الذي كان �أول احتجاج كبري منذ الثورة
الإ���س�لام��ي��ة و���س��ق��وط ال�����ش��اه واحلكومة
االيرانية ،ب�إلغاء �إ�صالح جديد لل�ضريبة
على القيمة امل�ضافة ملدة �شهرين.
وي����ق����ول حم���ل���ل���ون ان االح���ت���ج���اج���ات
تعك�س"التوتر العميق"يف اجلمهورية
الإ�سالمية .وانتقد بع�ض املتطرفني ومن
بينهم رج��ال دي��ن علنا الرئي�س �أحمدي

جناد و�سيا�ساته.
وقال حملل �سيا�سي طلب عدم الك�شف عن
هويته"ال ميكن للحكام �أن يتجاهلوا جتار
ال�سوق .جتار ال�سوق ميلكون ت�أييد رجال
دين �أقوياء".
وت�����ش��ك��ل ال�����ض��ري��ب��ة ج�����زءا م���ن حزمة
ا���ص�لاح��ات اق��ت�����ص��ادي��ة او����س���ع تقدمها
حكومة احمدي جناد تت�ضمن قانون ينهي
الدعم على الطاقة واملواد الغذائية .ويقول
منتقدون ان الغاء الدعم �سيزيد من تكلفة
احلياة يف �إيران.
وي�ؤيد االقت�صاديون خف�ض الدعم لكنهم
يخ�شون �أن ي�ؤدي �إىل تفاقم عدم ا�ستقرار
االقت�صاد الإيراين.
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خبراء":صنع في الصين"يشكل خطرا أمنيا على أميركا
وا�شنطن)CNN( /
دع���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��رع��ي��ة مل��راق��ب��ة الأم���ن
القومي ،التابعة للكونغر�س الأمريكي
م���ؤخ��ر ًا �إىل تخ�صي�ص جل�سة ا�ستماع
خلرباء يف املجال الت�صنيعي ملعرفة الآثار
املرتتبة على تراجع العمليات الت�صنيعية
يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وامل�����س��ت��م��رة منذ
عقود ،وما �إذا كان ذلك ي�شكل تهديد ًا للأمن
القومي.
وحتاول اللجنة الفرعية معرفة امل�شكالت
املرتتبة على االعتماد على حدود املعايري
املتدنية ،ويف بع�ض الأح��ي��ان على قطع
ال��غ��ي��ار امل��زي��ف��ة امل�صنوعة يف اخل���ارج،
وذل��ك ج��راء تراجع املنتجات ال�صناعية
الأم�يرك��ي��ة ،وت���آك��ل الأي����دي ال��ع��ام��ل��ة يف
القطاع ال�صناعي يف البالد ،والتكنولوجيا
التي عفا عليها الزمن.
ووفق ًا للمعلومات التي ك�شفت عنها جلنة
الكونغر�س الفرعية ،ف�إن �أ�شكال االعتماد
هذه"قد تعر�ض حياة اجلنود الأمريكيني
للخطر".
وق������ال م�ؤ�س�س"معهد ال�����س��ي��ا���س��ات
االقت�صادية"والباحث الرئي�س فيه ،جيف
فو":لقد �سمحنا ل��ق��اع��دت��ن��ا ال�صناعية
بالت�آكل خالل العقدين �أو الثالثة املا�ضية،

ون��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك ،وم���ن منطلقات دفاعية
ق��وم��ي��ة ،ف����إن �إم��دادات��ن��ا م��ن قطع الغيار
الإ�سرتاتيجية وغريها من املواد ت�أتي من
خمتلف دول العامل".
و�أو���ض��ح املدير التنفيذي ملعهد AFL-
 ،CIOروبرت بو":وفيما نراقب العوملة
وهي تنقل القاعدة ال�صناعية �إىل اخلارج،
ف�إننا نراقب حتديد ًا نقل قاعدة ال�صناعات
الدفاعية �إىل اخلارج ،وهذا الأمر خطري".
وق������ال ب����و لـ� ،CNNإن امل�ص ّنعني
الأم�يرك��ي�ين وق��ع��وا حت��ت �إغ���راء ال�صني،
حيث ميكنهم احل�صول على الكثري من
�أم��وال��ه��م نتيجة انخفا�ض قيمة العملة
ال�صينية ،والدعم غري القانوين ،واالفتقار
�إىل القوانني الرا�سخة املتعلقة بحقوق
العمال واملعايري البيئية وال�صحية.
و�أ�شار فو �إىل �أن للواليات املتحدة �سيا�سة
�أمنية قومية غ�ير مرتبطة بال�سيا�سات
االقت�صادية ،كما �أن ال�سيا�سات االقت�صادية
غري مرتبطة بال�سيا�سات الأمنية القومية.
ووف���ق��� ًا ل��ت��ق��ري��ر ن�����ش��ره م��رك��ز البحوث
االقت�صادية"�آي �أت�������ش �أ�����س غلوبال
�إن�سايت"يف يونيو/حزيران املا�ضي ،فقد
بات القطاع ال�صناعي ال�صيني على و�شك
�أن يتجاوز نظريه الأمريكي.

و�أو�ضح التقرير �أن قيمة الب�ضائع التي
تنتجها امل�صانع ال�صينية و�صلت العام
املا�ضي �إىل  1.6تريليون دوالر ،مقارنة
ب��ن��ح��و  1.7ت��ري��ل��ي��ون دوالر �أنتجتها
امل�صانع الأمريكية.
على �أن الطاقة الإنتاجية الأمريكية حالي ًا
ت��ت��زاي��د ب��ث��ب��ات ك��ل ���ش��ه��ر ،وو���ص��ل��ت �إىل
 74.7باملائة يف �أغ�سط�س�/آب املا�ضي،
لكنها تظل دون املعدل العام الذي و�صلته
�سابق ًا ،والذي و�صل �إىل  81باملائة.
وك���ان���ت ال��ط��اق��ة الإن��ت��اج��ي��ة ال�صناعية
الأمريكية قد تراجعت �إىل  68.2باملائة
بيونيو/حزيران ع��ام  ،2009و�أغلقت
م�صانع"كرايزلر"و"جرنال
ب��ع�����ض
موتورز"ب�سبب الإفال�س.
ونظر ًا لذلك ،فقد طالب النائب الدميقراطي
الأمريكي ،جون تريين ،ب�ضرورة تطوير
وحتديث القاعدة ال�صناعية يف الواليات
املتحدة من �أج��ل تطوير اقت�صاد البالد،
وتوفري فر�ص عمل �أف�ضل وتعزيز الأمن
القومي.
وق������ال :ع��ل��ي��ن��ا �أن ن���ب���د�أ ب��ال��ت��ف��ك�ير يف
ال��ت��ح��دي��ات ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال��ت��ي تواجهنا
بطريقة �إ�سرتاتيجية ،و�أن نعمل على
اتخاذ �إجراءات ملواجهتها باملقابل.

"غوغل"تربح أكبر دعوى لحقوق الملكية الفكرية في إسبانيا

كاليفورنيا /وكاالت

�أعلنت �شركة"غوغل"،عن فوزها بدعوى تعد الأك�بر يف جمال
التعدي على حقوق الت�أليف يف �أ�سبانيا ،والتي �أكد احلكم فيها �أن
عمالق االنرتنت لي�س م�س�ؤوال عن انتهاكات حقوق الن�شر عندما
ي�شارك يحمل م�ستخدمون �أفالمهم على موقع"يوتيوب".
وق��ال��ت حمكمة احت��ادي��ة �أ�سبانية� ،إن م�س�ؤولية حتميل مواد

تنتهك حقوق الطبع والن�شر ،تقع على عاتق امل�ستخدمني ولي�س
موقع"يوتيوب"،وال �شركة"غوغل"،التي متلك املوقع ال�شهري
مل�شاركة �أفالم الفيديو.
وحكم املحكمة الأ�سبانية م�شابه لآخ��ر �أ�صدرته حمكمة �أمريكية
يف وقت �سابق هذا العام عندما فازت"غوغل"،يف معركة ق�ضائية
�شر�سة دامت ملدة ثالث �سنوات مع �شركة"فياكوم".
ويف ال�������دع�������وى ال�����ت�����ي رف�����ع�����ت يف �أ�����س����ب����ان����ي����ا ،زع���م���ت
�شركة"تيلي�سينكو"اال�سبانية للبث �أن"يوتيوب"ينبغي �أن يكون
م�س�ؤوال عندما يقوم م�ستخدمون بتحميل م��ادة دون ح�صولهم
على �إذن من امل�ؤلف ،وفقا ملا قالته"غوغل"على مدونتها .ورف�ضت
املحكمة ادعاء "تيلي�سينكو "،بينما و�صفت"غوغل"،احلكم ب�أنه"
انت�صار وا�ضح للإنرتنت والقواعد التي حتكم العمل عليها"،الفتة
�إىل �أن قرار املحكمة يتما�شى مع القانون الأوروبي.
وقبل نحو ثالثة �أ�شهر ،ق�ضت املحكمة اجلزئية الأمريكية يف
نيويورك �أن عمل "غوغل" ،يغطيه ف�صل "املالذ الآمن" الوارد يف
قانون حقوق الن�شر الرقمية للألفية ،والذي يحمي مقدمي اخلدمات
الرقمية من العقوبات ب�ش�أن انتهاكات حقوق الطبع والن�شر من قبل
امل�ستخدمني.

مجلة أميركية :بيل غيتس
يتصدر أثرياء أميركا بـ 54مليار$
نيويورك /وكاالت

رغم �أن االقت�صاد العاملي ال زال يحاول النهو�ض من تبعات الأزمة املالية الأخرية،
جند من يح�صد الرثوات ،بل ويتقدم �إىل مراتب متقدمة على قائمة الأثرياء يف
العامل.
فقد �أ�صدرت جملة فورب�س الأمريكية قائمتها ال�سنوية لأكرث الأمريكيني ثراء �إذ
�أظهرت النتائج �أن جمموع ثرواتهم ارتفع بن�سبة ثمانية باملائة ،لي�صل �إىل 1.37
تريليون دوالر.
كما �أظهرت القائمة ارتفاع ثروة � 217شخ�صا ،بينما �شهدت ثروة � 85شخ�صا
انخفا�ضا طفيفا.
ومرة �أخرى ،عاد بيل غيت�س ليحتل املرتبة الأوىل على القائمة ،فرثوة م�ؤ�س�س
�شركة مايكرو�سوفت و�صلت �إىل  54مليار دوالر ،بعد �أن كانت  50مليارا يف العام
املا�ضي� .أما املرتبة الثانية ،فكانت من ن�صيب امل�ستثمر الأمريكي وارين بوفيه،
برثوة بلغت  45مليار دوالر .وا�ستحق املدير التنفيذي لأوراكل ،الري �إلي�سون،
املرتبة الثالثة برثوة و�صلت �إىل  27مليار دوالر� .أما املرتبة الرابعة فكانت من
ن�صيب كري�ستي والتون� ،صاحب �سل�سلة متاجر وول مارت ،بينما احتل �أفراد يف
العائلة املراتب ال�سابعة والثامنة والتا�سعة.
ويف املرتبة اخلام�سة ،جاء كل من ت�شارلز وديفيد كوت�ش ،من �شركة كوت�ش للطاقة،
برثوة تقدر بـ 21.5مليار لكل منهما.
�أما املرتبة العا�شرة فكانت من ن�صيب مايكل بلومبريغ ،حمافظ مدينة نيويورك،
برثوة قدرت بـ 18مليار دوالر.
من جهة �أخرى� ،شهدت ثروة م�ؤ�س�س املوقع االجتماعي في�سبوك زيادة تعترب
الأكرب بني كل �أثرياء الواليات املتحدة الأمريكية .فرغم وجوده يف املرتبة ،35
�شهدت ثروة زوكربريغ ارتفاعا بن�سبة  245يف املائة.
وذكرت جملة فوربز �أن � 16شخ�صا ثريا ان�ضموا هذا العام �إىل القائمة ،من بينهم
د�سنت مو�سكوفيت�ش ،و�إدواردو �سافرين ،الذي يعترب الرثي الأ�صغر يف القائمة،
التي حتتوي على  400ا�سم .وخرج هذا العام � 34شخ�صا كانوا على القائمة يف
العام املا�ضي ،ومن �أبرزهم راج راجاراتنام ،م�ؤ�س�س جمموعة غاليون ،الذي
يواجه حكما باحلب�س ملدة  185عاما.
ورغم تبعات الأزمة املالية العاملية ،ال زال قطاع التمويل واال�ستثمار ال�صناعي
يحتل مراتب متقدمة على القائمة ،فخم�سة وخم�سون ثريا يعملون يف حقل
التمويل كانوا على القائمة ،بينما يعمل � 54شخ�صا يف جمال اال�ستثمارات.
ويذكر �أن جملة فروب�س ت�صدر �سنويا قائمة ب�أغنياء الواليات املتحدة ،تليها على
م�ستوى العامل.

ال��ف��او تتوقع تراجعا ف��ي أس��ع��ار ال��غ��ذاء وتستبعد ت��ك��رار أزم��ة 2007
روما /وكاالت

عقدت منظمة الأغذية وال��زراع��ة العاملية
(فاو) اجلمعة املا�ضي اجتماعا طارئا يف
روما لبحث املخاوف العاملية من ارتفاع
�أ���س��ع��ار الأغ���ذي���ة.وق���د ات��ف��ق امل�شاركون
يف االجتماع على اتخاذ جملة �إجراءات
للم�ساعدة على ا�ستقرار الأ�سواق.
وت��و���ص��ل امل��ج��ت��م��ع��ون اىل �أن م�ستوى
ارت��ف��اع الأ���س��ع��ار يف ال��ف�ترة الأخ��ي�رة ال
ي�شري �إىل �إمكانية وقوع �أزمة كتلك التي
حدثت عامي  2007و.2008
وق��د ا�ست�ضافت الأمم امل��ت��ح��دة ال���دورة
اال�ستثنائية التي جرى تنظيمها بعد �أن
عربت الدول الأع�ضاء عن قلقها من �إمكانية

ارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية.
وعلمت الوفود �أن هناك �أم�لا ب���أن تكون
م��وا���س��م احل�����ص��اد ج��ي��دة ل��ه��ذه ال�سنة،
و�أف�ضل بكثري مما كان الو�ضع عليه عام
 2007ح�ين واج���ه ال��ع��امل �أزم���ة غذائية،
مما يعني �أن االرت��ف��اع يف �أ�سعار املواد
الغذائية الذي �شهده العامل م�ؤخرا �سيبد�أ
باالنح�سار.
و�شارك يف االجتماع م�س�ؤولون يف قطاع
�إنتاج القمح الرو�سي الذي حظرت رو�سيا
ت�صديره ب�سبب �شح املنتوج الناجم عن
اجلفاف.
و����ص���رح ال��رئ��ي�����س ال���رو����س���ي دمي�ت�ري
مدفيديف خ�لال ه��ذا الأ���س��ب��وع �أن بالده

ق��د ترفع احلظر ع��ن ت�صدير القمح بعد
و�صول املعلومات والأرقام النهائية حول
حم�صول القمح لهذه ال�سنة.
وق��د �ساهمت الفي�ضانات يف باك�ستان
وال�����ص�ين يف م��ف��اق��م��ة �أزم�����ة املنتجات
ال��زراع��ي��ة .وجنمت عن ارت��ف��اع الأ�سعار
�صدامات يف موزمبيق.
وقالت �سفرية موزمبيق لدى �إيطاليا كارال
�أل��ي��زا لويز م��وج��ايف �أن حكومة بالدها
�ستقوم بدعم �إنتاج املحا�صيل الزراعية،
ولكنها ح��ذرت م��ن �أن ذل��ك �سيكون على
ح�����س��اب دع����م جم�����االت ح��ي��وي��ة �أخ����رى
كال�صحة والتعليم.
ويقول مرا�سل بي بي �سي ل�ش�ؤون التنمية

الدولية ديفيد ليون� :إن منظمة الفاو مل
تعترب امل�ؤمتر"م�ؤمتر �أزمة" ،حتى ال
ت�ؤجج املخاوف الناجمة عن �أزم��ة القمح
الرو�سية.
وط��ال��ب��ت احل���ك���وم���ات ب��ت��وف�ير خم���زون
احتياطي من الغذاء ملواجهة الطوارئ.
وق��د بحث اخل�براء يف روم��ا �سبل �إعادة
اال�ستقرار �إىل الأ���س��واق وجتنب ارتفاع
�أ���س��ع��ار امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة ،لتجنب تكرار
ال�صدامات التي وقعت قبل �سنتني.وكانت
�أ�سعار القمح قد و�صلت �إىل �أعلى م�ستوى
لها منذ �سنتني ،وما زالت يف ارتفاع.
وو����ص���ف خ��ب�راء ال���ف���او �أ���س��ع��ار القمح
ب�أنها"مرتفعة ب�شكل عنيد"وقالوا� :إن

الأزم��ة املالية حتد من ق��درة الفقراء على
مواجهة الأزمة.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ب��رن��ام��ج التغذية
ال��ع��امل��ي ج��ري��ج��وري ب����ارو �إن ال�سبب
اجلزئي للأزمة احلالية يف �أ�سعار القمح
هو �إعالن رو�سيا عن وقف ت�صديره.
وحذر اخلرباء من �أن الأ�سعار قد توا�صل
ارتفاعها يف امل�ستقبل.
وق����ال م�����س���ؤول��ون �إن ع��ل��ى احلكومات
التفكري يف تنظيم �أ�سواق املواد الغذائية
و�أن ت�ؤمن خمزونا احتياطيا للطوارئ.
وقد ارتفع امل�ؤ�شر ال�شهري لأ�سعار املواد
الغذائية الذي تعده منظمة الفاو بن�سبة25
باملئة.
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حوار /ليث محمد رضا
يعد الجهاز المركزي لإلحصاء من المؤسسات الحكومية التي تضطلع بمهمة توفير البيانات والمعلومات األساسية والرصينة لعملية التخطيط التنموي واالقتصادي
والسكاني ،في وقت تعمل على توفير البيانات األخرى للظواهر االقتصادية واالجتماعية للمجتمع من خالل المسوحات التي تجريها على مدار السنة.
(المدى االقتصادي) حاورت الدكتور مهدي العالق وكيل وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي لإلحصاء حول الدور النشيط الذي يضطلع به الجهاز السيما بعد
التحديث الذي أجري على ركائز عمله بعد عام  2003من خالل تنسيقه مع كثير من المؤسسات العربية والعالمية في مختلف االختصاصات اإلحصائية واالقتصادية.

رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء :نسبة الفقر  % 23تعتبر
عالية بمقابل الموارد البشرية والمادية التي يزخر بها العراق
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*ما طبيعة الدور الذي اضطلعتم
به كجهاز مركزي لإلحصاء في إعداد
الخطة التنموية الخمسية؟

اخلطة لكي تكون ناجحة يجب �أن تكونمبنية ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات وب��ي��ان��ات حديثة
وتف�صيلية لأنها ال ترتبط ب�شرح العموميات
و�إمن����ا ت��دخ��ل يف تفا�صيل ك��ل ق��ط��اع من
ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة يف ال���زراع���ة �أو
ال�صناعة �أو الت�شييد �أو النقل �أو ال�صحة �أو
اخلدمات ،وكل هذه القطاعات لكي يخطط
لها ب�شكل �سليم ،ونحن نتحدث عن خطة
خم�سية يفرت�ض �أن تكون مبنية على قاعدة
معلومات تعك�س الواقع ب�شكل دقيق لكي
تبنى اخلطط على �ضوء هذا الواقع لذلك
ك��ان دورن��ا يف اجلهاز املركزي للإح�صاء
توفري قواعد البيانات واملعلومات لرا�سمي
هذه ال�سيا�سات ،فكانت لدينا م�شاركة فاعلة
يف عمل كل القطاعات التي �أ�شرت لها فقد
اعددنا لهم قواعد البيانات التي على �ضوئها
مت اف�ت�را����ض م��ع��دالت ال��ن��م��و امل�ستهدفة
للقطاعات املختلفة للمجاالت واجلوانب
الأخرى املرتبطة يف هذه القطاعات.
وفيما يتعلق بدور اجلهاز يف �إعداد اخلطة
فيفرت�ض �أن ي��ك��ون ث��م��ة ن��ظ��ام للمتابعة
والرقابة وهذا ما �أكدت عليه اخلطة لأننا
ال نريد ان نبني خطة توثق وترتك ح ً
ربا
على ورق بل يفرت�ض �أن حت�صل متابعة
ل��ه��ذه اخل��ط��ة بقطاعاتها املختلفة ،لذلك
ف���أن اجلهاز املركزي للإح�صاء �سيوا�صل
عملية جمع البيانات للوقوف على �سري
التقدم احلا�صل يف تنفيذ اخلطة التنموية
اخلم�سية على م�ستوى الأه���داف العامة
والغايات التف�صيلية يف قطاع من القطاعات
فعلى �سبيل املثال تهدف اخلطة لتحقيق
معدل لنمو الناجت املحلي الإجمايل الذي
يعك�س �إج��م��ايل الن�شاط االقت�صادي يف
البلد ،حيث �أن م�س�ؤولية اجلهاز املركزي
للإح�صاء هي جمع البيانات والو�صول
اىل مكونات الناجت املحلي يف كل �سنوات
اخلطة ثم ح�ساب معدالت النمو لكي يلفت
النظر لنجاح اخلطة يف تنفيذ فعالياتها،
فمعدل النمو امل�ستهدف  ،%9وال ميكن لأية
جهة �أخرى �أن حتدد هذا املعدل غري اجلهاز
املركزي للإح�صاء لأننا جنمع بيانات عن
كل القطاعات والهدف الآخر لدينا تخفي�ض
معدالت البطالة فقد يكون ثمة هدف اخلطة
وا�ضح لتخفي�ض معدالت البطالة �إىل %50
�إذ �إننا ن�سعى خلف�ض معدالتها من %15
�إىل نحو  %7وهذا بالطبع بحاجة مل�سوح
م��ي��دان��ي��ة ل��ك��ي ن��ق��رر �أن م��ع��دالت البطالة
انخف�ضت �إىل � %7أو �أك�ثر �أو اق��ل فدور
اجلهاز �سيبقى م�ستمرا لر�صد مقدار التقدم
املحرز يف تنفيذ اخلطة.

*ه����ل ي��ق��ت��ص��ر دورك������م على
تحديد أرقام بخصوص الظواهر
االقتصادية السلبية وااليجابية
منها ،أم أنكم تشخصون األسباب
وتتوقعون نتائج هذه الظواهر؟

ب��ق��در م��ا ي�سمح ب��ه ظ��رف ك��ل م�سح منامل�سوح نحاول �أن نقف على الأ�سباب ففي
درا���س��ات��ن��ا على �سبيل امل��ث��ال ع��ن البطالة
ن�س�أل امل�شمولني فيما �إذا ك��ان ال ي�شتغل
ن�شري �إىل ال�سبب يف عدم ا�شتغاله ك�أن ال
يجد فر�صة عمل ،وهذا يح�صل يف الكثري
من الظواهر ال�صحية واالجتماعية ،ففي
ال��ك��ث�ير م��ن امل�����س��وح ال��ت��ي جن��ري��ه��ا نتمم
املعلومة الرقمية بالوقوف على الأ�سباب
ومث ًال يف �سرتاتيجية التخفيف من الفقر
يف العام املا�ضي ا�شرنا �إىل �أن ن�سبة الفقر

وب��ال��ت��ايل يح�صل ع��ل��ى م��ا ه��و اق���ل من
م�ستوى الكفاف املطلوب.

*ما هي مصادر قواعد البيانات
ال��م��ع��ت��م��دة ف��ي إح��ص��اءات��ك��م،
ومنهجية اإلحصاء؟

اجلهاز املركزي للإح�صاء لديه م�صدران
�أ�سا�سيان هما امل�صدر الر�سمي لالح�صاء
الذي يتمثل بال�سجالت والوثائق الر�سمية
او داخل اجلهاز باالعتماد على الت�سجيالت
التوثيقية ،ول��ك��ن نحن ويف الكثري من
الدرا�سات ال �سيما الدرا�سات االجتماعية
واالقت�صادية نلج�أ اىل ما ي�سمى بامل�سوح
امليدانية من خالل اخذ عينات ع�شوائية
يفرت�ض عند ت�صميمها ان تكون ممثلة
لل�شرائح املختلفة فعلى �سبيل املثال عندما
ننفذ م�سحا للبطالة او الفقر ف�أننا ال نق�صد
ال�شرائح الفقرية والعاطلة فقط وال نركز
على ال�شرائح امل�شتغلة ول��ك��ن العينات
ال��ع�����ش��وائ��ي��ة ه��ي ال��ت��ي تكفل ل��ن��ا متثيل
املجتمع ب�شرائحه املختلفة ب�شكل دقيق
وهذا الأ�سلوب ال يقت�صر علينا يف العراق
ولكن كل الإح�صائيني.

 %23تعترب عالية مبقابل املوارد الب�شرية
واملادية التي يزخر بها العراق ولكن توجد
ثمة �أ�سباب كثرية للفقر �إذ يدخل الظرف
الأم���ن���ي وال�����س��ي��ا���س��ي ك��ط��رف م��ب��ا���ش��ر يف
حتديد م�ستويات الفقر وم��ن جهة �أخرى
ف��ق��د �شخ�صنا يف ال�سرتاتيجية �أن من
اال�سباب االخرى ل�شيوع الفقر او انت�شاره
بهذه الن�سبة هو انخفا�ض انتاجية العامل
او الفرد العراقي يف الكثري من القطاعات
ال�سيما القطاعات ال�صناعية والزراعية
اذ تراجعت معدالت االنتاجية يف العراق
ب�شكل كبري مما �أدى اىل خف�ض م�ستويات
الدخول ل�شرائح مهمة من املجتمع وبالتايل
�أدى لرفع ن�سب الفقر.

*م��ا هي الحيثيات االقتصادية
وال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي سيرصدها
التعداد العام للسكان المؤمل
انطالقه في الرابع والعشرين من
الشهر المقبل؟

�إن ال��ت��ع��داد ���س��ي��وف��ر ق��اع��دة معلوماتمتكاملة على م�ستوى ا�صغر ت�شكيل �إداري،
�أي الناحية يف البيئتني احل�ضرية والريفية
و�أي�ض ًا على م�ستوى ا�صغر من هذا كاملحلة
او القرية لذلك �ستتاح للمخطط احل�ضري
والإقليمي بيانات تف�صيلية ي�ستطيع �أن
يخطط لتلك املناطق ،وعلى �صعيد �آخر
يف اجلانب االقت�صادي ف�أن التعداد �سيوفر
معلومات عن الأن�شطة االقت�صادية وعن
املهن التي يزاولها الأف��راد ويك�شف �أي�ض ًا
عن ح��االت البطالة على م�ستوى املناطق

وعلى م�ستوى االع��م��ار ،لذلك نتوقع من
التعداد ان يوفر تفا�صيل كثرية �ست�سهم يف
حتديد امل�شاكل التي يعاين منها االقت�صاد
العراقي.

*هل ترون أن النتائج المتوقعة من
التعداد العام للسكان في جانبها
االقتصادي مهمة للحد الذي يمكن
أن تشكل رك��ي��زة أس��اس��ي��ة في
إعداد الخطط االقتصادية؟

بالت�أكيد فالعراق مل ي�شهد تعداد �سكان���ش��ام��ل ودق��ي��ق م��ن��ذ ع���ام � 1987أي منذ
� 23سنة الن ت��ع��داد ع��ام  1997مل ي�شمل
حمافظات اقليم كرد�ستان ول��ذل��ك قواعد
البيانات ت�شكو م��ن ف���راغ كبري يف كثري
من املعلومات الدميوغرافية واالقت�صادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة حتى يف �إط���ار خ�صائ�ص
امل�سكن والظروف املحيطة به لذلك نعتقد
ب����أن ال��ت��ع��داد �سيوفر ه��ذه ال��ق��واع��د بدقة
عالية و�شمولية كبرية و�ستتاح الفر�صة
لكل املخططني يف القطاعات املختلفة �أن
ي�ستفيدوا من نتائجه.

*ثمة منظمات دول��ي��ة تشكك
ب��األرق��ام والبيانات الحكومية
الصادرة عن جهازكم والخاصة
بمستويات التضخم والبطالة،
فهل ترون إن هذه األرقام دقيقة
ل��ل��ح��د ال����ذي ي��م��ك��ن االعتماد
عليها؟

-املنظمات الدولية حت�ترم عمل اجلهاز

إن التعداد سيوفر قاعدة معلومات متكاملة على مستوى اصغر تشكيل إداري ،أي الناحية
في البيئتين الحضرية والريفية وأيضًا على مستوى اصغر من هذا كالمحلة او القرية لذلك
ستتاح للمخطط الحضري واإلقليمي بيانات تفصيلية يستطيع أن يخطط لتلك المناطق،
وعلى صعيد آخر في الجانب االقتصادي فأن التعداد سيوفر معلومات عن األنشطة
االقتصادية وعن المهن التي يزاولها األفراد ويكشف أيضًا عن حاالت البطالة على مستوى
المناطق وعلى مستوى االعمار ،لذلك نتوقع من التعداد ان يوفر تفاصيل كثيرة ستسهم
في تحديد المشاكل التي يعاني منها االقتصاد العراقي.

امل��رك��زي للإح�صاء وتعرف ب���أن معدالت
الإح�صاء ال تتم ب�أ�ساليب مكتبية جامدة
ولكن من خ�لال ال��ن��زول للميدان ،ونحن
لدينا فرق ميدانية تعمل على مدار ال�سنة
اذ تتجول يف اال�سواق وجتمع اال�سعار
ب�شكل مبا�شر م��ن امل��ي��دان وعلى �أ�سا�س
ه���ذه العملية جن���ري عمليات احل�ساب
ب�شكل �شهري ،ون��ح��ن ال نعتمد يف ذلك
ع��ل��ى اي ت����أث�ي�رات �سيا�سية او اداري���ة
امن��ا نطلق ارق��ام الت�ضخم كما تردنا من
امليدان فعندما كان الت�ضخم عالي ًا يف عام
 2007و 2008كنا يف اجلهاز ن�شري �إىل
ذلك ب�شكل �صريح والآن عندما بد�أ معدل
الت�ضخم ينخف�ض ا�شرنا االنخفا�ض ،لذلك
ف�أنا اطمئن اجلميع ب�أن �أرقام الت�ضخم هي
�أرقام واقعية مبنية على درا�سات حقيقية
لل�سوق.

*أال ترون أن اعتماد مبلغ  77ألف
دينار كمعيار لقياس من هم دون
الفقر بمبلغ بائس نسبة الى ارتفاع
أسعار المتطلبات المعيشية؟

عندما نتكلم عن مبلغ الـ  77الف دينارفنحن نتكلم عن الطفل ال�صغري كما نتكلم
عن الكبري فمبلغ ال��ـ  77ال��ف دينار لي�س
ملن ي�شتغل فع ًال ،فعندما تكون لدينا �أ�سرة
مكونة م��ن خم�سة �أ�شخا�ص على �سبيل
املثال زوج وزوج��ة وثالثة �أطفال يكون
م��ع��دل دخ��ل اال���س��رة اك�ثر م��ن � 300ألف
دينار.

*كيف تنظرون لتالزم ظاهرتي
الفقر والبطالة؟

توجد عالقة لكن قد ت�ستغرب اذا ذكرتلك ان هذه العالقة لي�ست بالت�أثري الكبري
مبعنى انه لي�س امل�سبب للفقر بالعراق هو
ارت��ف��اع معدالت البطالة بدليل �أننا الآن
نتحدث ع��ن ان معدل البطالة  %15وقد
ينخف�ض اىل اق��ل لكن ن�سب الفقر نحو
 %23فالتطابق غ�ير م��وج��ود لكن توجد
عالقة بينهما ،ونحن يف اح�صاءاتنا ركزنا
على انخفا�ض انتاجية العامل العراقي
ال���ذي ي�شتغل ل��ك��ن �إن��ت��اج��ي��ت��ه منخف�ضة

*م��ا م��دى التنسيق والتعاون
المتبادل بينكم وبين وزارات
ال��دول��ة المختلفة ،ه��ل لديكم
تنسيق م��ع ش��رك��ات القطاع
الخاص؟

القطاع اخلا�ص م�شمول بكل �إح�صاءاتنافبالن�سبة للقطاعات املنظمة كاملن�ش�آت
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال وحتى
احليازات الزراعية لدينا م�سوح �سنوية
ت�شمل هذه العينات وجتمع عنها العينات
من م�صادرها احليوية و�إم��ا بخ�صو�ص
التن�سيق مع وزارة الدولة فنحن نعتمد يف
كثري من �إح�صاءاتنا على ما نح�صل عليه
من بيانات من وزارات ال��دول��ة املختلفة
ال�سيما وزارة النفط التي تعترب امل�صدر
الرئي�س ال��ذي يعطينا م�ؤ�شرات عن �أهم
م��ورد م��ن م���وارد ال��ع��راق �إال وه��و �إنتاج
وت�صدير النفط ،وباقي ال��وزارات �أي�ض ًا
ملتزمة ب���إر���س��ال الإح�����ص��اءات بناء على
طلباتنا لذلك فلي�س لدينا من م�شكل يف هذا
اجلانب ،وعملنا مع الوزارات �أحيان ًا يتم
ب�أننا نر�سل جداول ونطلب منهم ملء تلك
البيانات ح�سب حاجتنا للبيانات و�أحيان ًا
جنري م�سوحا ،وبح�سب قانون الإح�صاء
ف�أن اجلهاز املركزي للإح�صاء هو املرجع
الوحيد للعملية الإح�صائية فالبيانات
التي ت�صدر ع��ن اجل��ه��از تعترب ر�سمية،
فمث ًال عندما نتكلم عن �إنتاج احلنطة ف�أن
وزارة الزراعة مهتمة ونحن �أي�ض ًا جنمع
البيانات �أحيان ًا بالتن�سيق مع ال��وزارة
ويف �أح��ي��ان �أخ���رى ن�ستخدم �أ�ساليبنا.
املو�ضوعية يف جمع البيانات ،واملعروف
عند احلديث عن االقت�صاد الوطني تعتمد
البيانات ال�����ص��ادرة ع��ن اجل��ه��از املركزي
ل�ل�إح�����ص��اء لأن���ه���ا ت��ق��وم ع��ل��ى تخ�ص�ص
واع��ت��م��اد ع��ل��ى �أ���س��ال��ي��ب علمية يف هذا
اجلانب ،لذلك فالوزارات تتقبل م�ؤ�شراتنا
واعتمدها كم�ؤ�شرات ر�سمية وهذا ال مينع
م��ن التن�سيق� ،إذ لدينا جلنة للتن�سيق
م��ع �سائر وزارات ال��دول��ة ،وبخ�صو�ص
القطاع اخلا�ص ف�إننا منتلك �إط��ارا للعمل
معها فاملن�ش�آت ال�صناعية الكبرية التابعة
للقطاع اخل��ا���ص ت�شمل بعر�ض �شامل،
�أم��ا املن�ش�آت ال�صغرية فت�شمل بالعينات
ولذلك فنحن ن�شمل كل القطاع اخلا�ص وال
ن�ستثني قطاعا دون �آخر.
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عبد الحميد الحلي
في هجوم هو األقوى منذ الحرب العالمية الثانية قامت الواليات المتحدة األمريكية بجمع اكبر تحالف سياسي،اقتصادي وعسكري ضم اكثر من  30دولة لمواجهة اكبر خطأ ستراتيجي أقدم عليه
النظام السابق بغزوه للكويت،حيث قادوا عملية عاصفة الصحراء (Operation Desert Storm) ضده لتحرير الكويت البلد الصغير بمساحته وعدد سكانه الغني بموارده النفطية.
وعندما نتحدث عن تجارب دول خاضت تجربة البناء الجديد لكياناتها وإدارتها بتغيير كبير للسياسات التي كانت تتبعها قبل تبني التحول الذي اعتمدته لذلك البناء الحديث .واخص بالذكر
هنا دول النمور اآلسيوية ومنها ماليزيا ودول إقليمية وعربية منها اإلمارات العربية المتحدة واألردن ومصر مثال ...كيف استطاعت إدارات تلك الدول من التحول السريع لبناء دول عصرية
حديثة متمكنة من خدمة شعوبها وبفترة زمنية قصيرة لتصبح من الدول المتقدمة في المنطقة بل بعضها أصبح رائده على مستوى العالم.

قيام دولة عصرية يستلزم انفتاحا تدريجيا على االقتصاد الحر

ل��ق��د تبنت ت��ل��ك ال����دول م��ن وج��ه��ة نظرنا
�سيا�سة االن��ف��ت��اح التدريجي على العامل
احلر وفق ما يلي:
• تبني �سيا�سة االقت�صاد احلر واالبتعاد
�شيئا ف�شيئا عن االقت�صاد املوجه.
• تبني فكرة الدميقراطية االجتماعية
واالبتعاد عن الدكتاتورية و�سلطة الر�أي
الأوحد.
• بناء دولة امل�ؤ�س�سات و�إدارات متينة
ومرتابطة حترتم وتقد�س القانون.
• االعتماد على البنى التحتية االرتكازية
لتنفيذ برامج التنمية ب�شكل �سريع.
• ا�ستغالل الأيدي العاملة الفنية العاطلة
وحت��وي��ل��ه��م م���ن ع��اط��ل�ين �إىل منتجني
ميلكون دخ���ول نقلتهم م��ن احل��اج��ة �إىل

الكفاف.
• االع��ت��م��اد الكبري على حركة املجتمع
االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���ص لقيادة
امل��ح��رك االق��ت�����ص��ادي يف ال��ب��ل��د ،واعتماد
هند�سة التغيري.
• االنتقال من �سيطرة ال��دول��ة على كل
���ش��يء �إىل �أن ي��ت��ح��م��ل امل��ج��ت��م��ع عملية
ال��ت��ط��ور وال��ب��ن��اء االق��ت�����ص��ادي وذل���ك من
خ�لال دع��م ال�����ش��رك��ات اخل��ا���ص��ة والأف����راد
لإدارة دفة البناء االقت�صادي من تطوير
ال�صناعة وال��زراع��ة واخل��دم��ات املختلفة
وال�سياحة وامل�����ص��ارف و...و ،...وبعد
ذل��ك االنتقال من بلدان م�ستوردة لل�سلع
واخلدمات �إىل م�صدرة.
• دعم الأفكار والدرا�سات التي من �ش�أنها

تطوير وبناء قاعدة مهمة لرجال الأعمال
يف ب��ل��دان��ه��ا وت�����ش��ج��ي��ع ق��ي��ام ال�شركات
امل�ساهمة ودع���م ���س��وق الأوراق املالية
ودعم امل�صارف اخلا�صة وتو�سيع خدمات
التامني.
• تبني �سيا�سة تغيري القوانني ال�سائدة
غ�ير امل��ف��ي��دة �إىل ق��وان�ين �أخ����رى تخدم
عملية التحول.
• تبني التدريب والتعليم احلديث لبناء
ال��ق��درات ث��م خللق فر�ص �أف�ضل لإجناح
التغيري.
• ت��ب��ن��ي جت�����ارب الآخ����ري����ن الناجحة
والتعرف عليها عن قرب و�إتباع �سيا�سة
ال���ت���زاوج وت���ب���ادل اخل��ب��رات واخل��ب�راء
لال�ستفادة يف �إ�سراع من عملية التغيري.

�إن جن���اح �إدارات ت��ل��ك ال����دول يف بناء
دول ع�صرية مل يت�أتى من ف��راغ بل جاء
نتيجد جلهد �شجاع بذله ق��ادة تلك الدول
والت�سليم بان ال مفر من االقتحام ال�سريع
لتغيري ال�سيا�سات والتحول اىل ما ينفع
املجتمع وي��ط��ور اداءه وه��ن��ا ن���ؤك��د على
القرار ال�شجاع الذي تبناه قادة تلك الدول
للتغيري وحتملهم تلك امل�س�ؤولية الكبرية
لنجاحه والتي اثمرت ب�شكل م�ؤكد على
بناء اقت�صاديات قوية يف وقت كانت تلك
الدول ال متلك من التطور االقت�صادي يوم
ما �شيء يذكر.
�إن الإمي�����ان بالتغيري االق��ت�����ص��ادي لدى
�إدارات تلك الدول هو الذي �ساعد يف �إجناح
جتاربهم ،هذا من جانب ومن جانب �آخر

هو معرفتهم اجليدة بال�ش�أن االقت�صادي
وفكهم للغز وتعرفهم على املفتاح الذي
�ساعد جمتمعاتهم على التطور واال�ستقرار
االقت�صادي بتبني القطاع اخلا�ص لإدارة
االقت�صاد يف بلدانهم ب��دل م��ن ان تكون
�إداراتهم هي كل �شيء.
لقد خلق ق��ادة ه��ذه ال��دول البيئة املثالية
حلركة املجتمع االقت�صادية وريادة رجال
الأعمال يف قيادة االقت�صاد وم�ساعدتهم
بكل الو�سائل من خالل ا�صالح الت�شريعات
االقت�صادية وخلق ال�شراكة احلقيقية بني
القطاع العام واخلا�ص ((PPPوا�صالح
االنظمة املالية وامل�صرفية لت�سهيل و�صول
التمويل اىل القطاع اخل��ا���ص للنهو�ض
ب��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ح��ول االق���ت�������ص���ادي ،وكذلك
تبني م�شايع ا�ست�صالح الأرا���ض��ي ودعم
املزارعني وحتقيق طفرات نوعية وكمية
يف ال��زراع��ة ،و�إىل �آخ���ره م��ن القطاعات
املختلفة التي جميعها نالها الق�سط الوفري
من الرعاية وال��دع��م ،وق��د ب��ارك �صندوق
النقد ال���دويل والبنك ال���دويل خطواتهم
ونالها ق�سط كبري من الإعجاب الدويل.
فمثال ك��ان رئي�س وزراء ماليزيا مهاتري
حم��م��د وم��ل��ك الأردن ح�����س�ين ب���ن طالل
وال��رئ��ي�����س امل�����ص��ري ال�������س���ادات و�شيخ
الإم�����ارات العربية زاي���د ب��ن �سلطان ،قد
خ�ص�صوا وقتا �أ�سبوعيا للقاء رجال االعمال
يف بلدانهم وف�سحوا املجال للم�ستثمرين
باالت�صال بهم �شخ�صيا ومقابلتهم �أي�ض ًا
ولعل هذا الأ�سلوب قد �ساعد و�سرع كثريا
يف حل العقد والإ�شكاالت التي كانت تقف
يف طريق تنفيذ برنامج التغيري للتنمية
الذي تبنوه .وطبعا كانت �أ�صعب جتارب
التغيري تلك هي التجربة امل�صرية وبعدها
الأردنية .واريد �أن ا�ؤكد هنا بان لوال �إميان
ق��ادة تلك ال���دول ب�أهمية التغيري وتبني
ال�برام��ج االقت�صادية ال��رائ��دة والتحول
اىل االقت�صاد احل��ر وبرامج دع��م القطاع
اخلا�ص وت�أثريهم املبا�شر على م�ؤ�س�سات
دول��ه��م الإداري����ة مل��ا ك��ان لربنامج التغيري
الذي تبنوه قد جنح.
هل ح�سبت ال��والي��ات املتحدة االمريكية
ح�سابها كيف ميكن �أن تعيد بناء العراق
ب��ع��د ال��ت��ح��ري��ر وجت��ع��ل��ه ب��ل��دا م��ث��ال��ي��ا يف
املنطقة والعامل؟ وهل كان تهيئة و�إعداد
ودع���م الأح����زاب وال�شخ�صيات والقادة
امل��ع��ار���ض�ين ل�����ص��دام ودع��م��ه��م و�إع��داده��م
�سيا�سيا وع�سكريا وم��ادي��ا وتقنيا (دون
االع����داد االق��ت�����ص��ادي)ي��ك��ف��ي الجن���از هذه
املهمة؟
وللجواب على هذه الت�سا�ؤالت جند �أنف�سنا
نقر ب��ان هنالك كما ك��ب�يرا م��ن الأح���زاب
وال�شخ�صيات امل��ع��ار���ض��ة ق��د ع���ادت �إىل
العراق وهي حتمل راية التغيري والتفا�ؤل
وحتمل معها كل �أنواع العلوم والفنون يف
ال�سيا�سة والدبلوما�سية والعلم االجتماعي
احل��دي��ث وم��ف��ك��ري��ن يف جم���االت العلوم
املختلفة التاريخية والثقافية والأدبية
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وخرباء يف القانون وكما هائال من الفنانني
امل�ضطهدين وقليال من الأطباء واملهند�سني
واالقت�صاديني ونذكر بان الكثري منهم كان
يتلقى الدعم املادي والتقني والت�أهيل من
قبل �أمريكا او بريطانيا او من دول �إقليمية
لإجناح املهمة.
ونرى هنا �أن برنامج التغيري لبناء دولة
عراقية حديثة قد خال من ال�شخ�صيات التي
حتمل الفكر االقت�صادي احلر واخلربات
ال��ت��ق��ن��ي��ة يف جم����االت ال��ب��ن��اء ال�صحيح
والإع��م��ار وال��زراع��ة وال��ري وال�صناعات
ال��ه��ام��ة النفطية منها والكهربائية على
�سبيل امل��ث��ال وال���ي���ات ال��ت��غ��ي�ير وغريها
من االخت�صا�صات الكثرية .فكيف ميكن
الت�صديق بعد �سبع �سنوات من التحرير
وتوفر الإمكانيات املادية الهائلة مل ن�ستطع
زي��ادة الإن��ت��اج النفطي ودخ��ول املناف�سة
ال��دول��ي��ة للت�صدير وت�صنيع املنتجات،
كيف ميكن الت�صديق بعد �سبع �سنوات مل
ن�ستطع زيادة �إنتاج الطاقة الكهربائية اىل
حد الكفاف وامامنا �سنوات اطول لبلوغ
ذل��ك ،كيف ميكن الت�صديق بان العراق ال
يزال ال ميلك قطاعا خا�صا يعُتمد عليه كم ًا
ونوع ًا ،كيف ميكن الت�صديق بان الكثري من
الت�شريعات االقت�صادية الهامة مل تقر وقد
ُرحلت من دورة الربملان ال�سابق اىل دورة
الربملان احل��ايل املعطل حلد هذه اللحظة
علما بان الكثري من الت�شريعات االقت�صادية
التي �صودقت كانت ناق�صة وغري �صاحلة
�أح��ي��ان�� ًا وم��ن��ه��ا ق��ان��ون اال���س��ت��ث��م��ار الذي
يعاين م��ن النق�ص وب���د�أت عليه عمليات
الإ�صالح والتعديل ،وكيف ميكن الت�صديق
بان بلدا ميلك نهرين مثل دجلة والفرات
ي�شكو م��ن �شحة امل��ي��اه وال ي��ع��رف كيف
يقنن ال��ري ويحافظ على املياه ال�صاحلة
بال�سدود والنواظم ،والكارثة الأكرب �أننا
ن�ستورد اغلب املنتجات الزراعية من دول

اجلوار�،أما قطاع اال�ستثمار الإ�سكاين فلم
ن��ر برجا واح���دا ق��د ارت��ف��ع يعلن ان��ه برج
�سكني �ضمن املعايري احلديثة وعن طريق
اال�ستثمار!
وعليه لكي ننجح يف ب��ن��اء دول���ة حديثة
ع�صرية ي�سودها الأمان علينا �أن نفكر يف
رخاء املجتمع و�إ�شباعه ونقله من الفقر �إىل
حالة اال�ستقرار االقت�صادي وهذا ممكن من
خالل خلق الأجواء املنا�سبة لتفعيله.
ويتم ذلك بوجود قيادة �سيا�سيه (رئا�سة
الوزراء ،رئا�سة اجلمهورية ،الربملانيون)
تت�صف مبا يلي:
�أ -ل��دي��ه��ا اخل�ب�رة وال���ر�ؤي���ا االقت�صادية
للتحول من االقت�صاد املوجه �إىل االقت�صاد
احل��ر وتعمل على تفعيله عمليا ولي�س
بالأقوال فقط.
ب -متلك ال�شجاعة الكافية لتبني م�شروع
�إ�صالح الت�شريعات االقت�صادية.
ت -متلك تلك القيادة ال�شخ�صية امل�ؤثرة
لإجناح عملية التغيري واال�صالح.
ث -متلك الإمي���ان وال�صرب وال��دق��ة لبناء
دول��ة امل�ؤ�س�سات ب��دون تداخالت طائفية
وحما�ص�صة قومية.
ج -متلك ال��ق��وة وال�����ص��رام��ة (وال نق�صد
هنا الدكتاتورية) لتبني م�شروع التحول
االقت�صادي وبناء ودع��م القطاع اخلا�ص
الذي �سيتوىل هذه امل�س�ؤولية.
ح -تعتمد تلك القيادة على م�ست�شارين
ذو خربة عالية وم�ؤمنني بعملية التغيري
فعال ال قوال و�إذا تعذر وج��ود مثل ه�ؤالء
اخل�براء فبالإمكان االعتماد على خرباء
ومكاتب ا�ست�شاريه �إقليمية ودولية ذات
ال�سمعة والكفاءة احل�سنة (ويفرت�ض �أن
ت�ستقدم فعال ول��و على الأق��ل يف املرحلة
احلالية وملدة خم�سة �سنوات على الأقل).
وبعد ذلك ف�أن حل م�شاكل البلد اقت�صاديا
هي من خالل تبني ما يلي:

 .1التحول العملي من االقت�صاد املوجه
�إىل االقت�صاد احلر.
 .2بناء دولة امل�ؤ�س�سات على �أ�س�س علمية
دون املحا�ص�صة وال��ت��وزي��ع التوافقي
البغي�ض.
 .3بناء قطاع خا�ص وطني يتحمل عبء
امل�س�ؤولية للنهو�ض باقت�صاد البلد.
 .4دع���م ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص و�إب�����راز دوره
و�أهميته لبناء ال��دول��ة احلديثة وتذليل
ال�صعوبات التي تقف يف طريق تقدمه
وتفعيل ال�����ش��راك��ة ب�ين ال��ق��ط��اع�ين العام
واخلا�ص.
 .5دع���م وت��ب��ن��ي ال���درا����س���ات والبحوث
والأف��ك��ار التي ت�ساهم يف تطوير الأداء
وحت�سني اخلدمات التي تقدمها م�ؤ�س�سات
الدولة.
 .6اعتماد املكاتب اال�ست�شارية الوطنية
واالق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة مل��ع��اجل��ة امل�شاكل
امل�ستع�صية يف الإدارات وامل�ؤ�س�سات.
� .7أ����ص�ل�اح ال��ت�����ش��ري��ع��ات االقت�صادية
خ�صو�صا واالج��ت��م��اع��ي��ة ع��م��وم��ا وع��دم
القبول بت�ضارب التعليمات بعد ذلك.
 .8رف�ض وتغيري م��ب��د�أ �أن تكون الدولة
م�سيطرة ع��ل��ى ك��ل ���ش��يء ف�نراه��ا اليوم
تبيع وت�شرتي وت�ستورد وه��ذه جميعها
م��ن واج��ب��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص م��ن �أف���راد
و����ش���رك���ات ،ي�����س��ت��ث��ن��ى م���ن ذل����ك القطاع
النفطي.
 .9الت�أهيل والتدريب وتطوير القدرات
احل��ق��ي��ق��ي (خ�����ص��و���ص��ا ال�����ش��ب��اب) ال���ذي
يتنا�سب ون���وع التغيري يف امل�ؤ�س�سات
املختلفة ومراقبة ح�سن الأداء بدقة باعتماد
مبد�أ املعيار.
 .10م��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد امل����ايل واالداري
قانونيا واجتماعيا ،وت��دري��ب الإدارات
العليا للتقليل من مر�ض البريوقراطية.
 .11تفعيل �سيادة �سلطة القانون وعدم

الت�ساهل بها لأي �سبب.
 .12االهتمام بالبنى التحتية االرتكازية
وباخلدمات و�إعطا�ؤها الأ�سبقية وتركيز
اجل��ه��د ال��وط��ن��ي ل��ل��م�����ش��اري��ع امل��ه��م��ة مثل
الكهرباء وامل���اء وتفعيل دور ال�شركات
اخلا�صة العائدة للقطاع اخلا�ص لتحمل
م�س�ؤولية ذلك وفق املعيار الدويل للأداء.
 .13تبني جت���ارب الآخ��ري��ن ودرا�ستها
وتطويرها وت��ب��ادل اخل�ب�رات واخل�ب�راء
لتنفيذ ذلك ولي�س املق�صود بذلك اقتبا�س
التجارب غري اجليدة مثل لبننة العراق.
 .14معاجلة م�شكلة جي�ش البطالة املقنعة
الذي يثقل كاهل الدولة اليوم.
 .15معاجلة م�شكلة البطالة والعاطلني
عن العمل وفق برامج الت�أهيل والتدريب
والت�شغيل �ضمن م�شاريعهم ال�صغرية
اخلا�صة ،وكذلك رفد املجتمع بالكم املطلوب
من العمالة الفنية ال�شحيحة حاليا.
نعيد التذكري ب�أننا قد ركزنا على ال�سيا�سة
االقت�صادية الناجحة لبناء دول��ة ع�صرية
وهذه ال يعني ان بقية القطاعات غري ذي
�أهمية �إط�لاق��ا ف��ب��دون �أم���ن ال ميكن بناء
م�شاريع ال��ط��اق��ة وب���دون �صحة ال ميكن
ا���س��ت��م��رار العمل يف احل��ق��ول وامل�صانع
وب��دون تعليم ال ميكن بناء جيل متطور
ي���ؤم��ن بالتقدم والتغيري وب���دون �ضمان
اجتماعي �ستزيد امل�شاكل داخ��ل املجتمع
وب���دون �صناعه نفطية متطورة ال ميكن
دعم بقية القطاعات.
وعلينا �أن ننظر �إىل التجربة يف �إقليم
كرد�ستان ال��ع��راق بتمعن فكيف �أن��ه��م قد
حققوا الطفرات النوعية املهمة خالل نف�س
الفرتة الزمنية لبقية مناطق العراق .نعم
نحن نعلم بان املنطقة الكردية كانت �آمنة
وت�ساعد على العمل واال�ستثمار والبناء،
وباملقابل لي�س كل العراق مناطق �ساخنة
فجنوب العراق �أي�ض ًا يعترب مناطق �آمنة

ولكننا ال ن�شاهد فيه بناء و�إعمارا بن�صف
حجم ما حتقق يف مناطق الكرد.
***
اخلال�صة:
كان على الواليات املتحدة الأمريكية �أن
تدر�س وبدقه ما هو الربنامج االقت�صادي
املنا�سب لتطبيقه يف ال��ع��راق لبناء دوله
ع�صريه بعد انتهاء العمليات الع�سكرية
و(بنف�س مبادئ الدميقراطية) ،وم��ن هم
الأ�شخا�ص او الأحزاب امل�ؤهلة لتنفيذ مثل
هذه الربنامج وما نوع امل�شاريع التي يجب
املبا�شرة بها يف العراق وما نوع اخلدمات
التي كان من املفرت�ض ان تقدم لتقرب ما
بني م�شروع تغيري النظام وامل��واط��ن يف
الداخل ،ان التخطيط االقت�صادي والبناء
امل�ؤ�س�سي �أحيان ًا هو �أه��م من التخطيط
والنجاح الع�سكري.
فاللعبة لي�ست ب��ب��ل��وغ ال��ه��دف وحتقيق
ال��ن�����ص��ر و�إمن�����ا ك��ي��ف��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة عليه
وت���ط���وي���ره .وع��ل��ي��ه ن��ح��ن ب��ح��اج��ة �إىل
قيادة �سيا�سية م�ؤمنة بتبني التحول من
االق��ت�����ص��اد امل��وج��ه��ة �إىل االق��ت�����ص��اد احلر
و�إعطاء دور للقطاع اخلا�ص وبناء قطاع
خا�ص قادر على حتمل امل�س�ؤولية .قيادة
تبني البلد بعلمية وتنظر اىل الأولويات
وتركز اجلهد الوطني على ذلك وخ�صو�صا
جانب اخلدمات والإنتاج املربح وتتبنى
التجارب الناجحة للآخرين وتعتمد على
م��ب��د�أ اال�ست�شارة وات��خ��اذه��ا م��ب��د�أ معيار
الأداء يعمل به يف جميع �أن�شطتها وفق
���س��ي��ا���س��ة دول����ة امل���ؤ���س�����س��ات .ذل���ك ي�سري
بالتوازي مع قوة الإدارة ال�سيا�سية وقوة
ال��ب��ن��اء الع�سكري واللوج�ستي وفر�ض
الأمن و�سيادة القانون.

• مدير مركز تطوير مجتمع
األعمال العراقي

المصارف األهلية ..األداء المتخلف واالنعكاس السلبي لالقتصاد العراقي
حيدر شامان الصافي

ال جمال للتقدم وبناء الأوطان �إال يف اال�ستناد �إىل قطاع
خا�ص قوي تدعمه �أنظمة وقوانني و�شبكة من امل�صارف
احلكومية والأهلية ذات الكفاءة واملهنية العالية.
�إن �إع��ادة بناء العراق وجعله يقفز قفزات وا�سعة لن
ينجح دون ق��ط��اع خ��ا���ص ق��وي واث���ق مب�ستقبله كي
يتم الق�ضاء على حاجز اخل��وف من املجهول وجعله
ي�ستثمر يف جماالت ذات طابع دائم ولي�س الرك�ض وراء
م�شاريع ق�صرية الأمد هدفها الربح ال�سريع وا�ستعادة
ر�أ�س املال ب�أ�سرع وقت ممكن لعدم ثقة القطاع اخلا�ص
مبا تخفيه الأي���ام وال�سنني القادمة من خماطر لعدم
وجود �ضمانات حتميه ب�سبب عدم اال�ستقرار.
تت�سع ظاهرة امل�صارف الأهلية يف العراق والتي �أ�صبح
جمموعها خالل ال�سنوات املا�ضية ثالثني م�صرفا بينها
م�صارف �إ�سالمية مل تعط دافعا قويا لتقوية االقت�صاد
العراقي وال حتى زي��ادة القرو�ض وح�سب م�س�ؤولني
حكوميني فان هذه امل�صارف تدار من قبل ا�سر متتلك
ث��روات كبرية� .أن �أكرب ال�شركات العمالقة يف الغرب
وال����دول الأخ����رى مب��ا فيها من��ور �آ���س��ي��ا ت�ستفيد من
ت�سهيالت م�صرفية ب�شروط عادلة ون�سبة فائدة متدنية
جدا وقد ت�صل قيمة القرو�ض خم�سة وت�سعون �أو حتى
مئة يف املئة من قيمة العقار �أو امل�شروع ال�صناعي
�أو اخل��دم��ي �أو ال���زراع���ي .وب��ه��ذه الطريقة مت بناء
االقت�صاديات العمالقة التي تتقدم ب�سرعة فائقة بف�ضل
�أنظمتها امل�صرفية املمتازة وتخ�صي�ص مبالغ خيالية
لعلمائها وللبحوث العلمية التي تعجل التقدم ال�صناعي

واالقت�صادي واجن���از االخ�تراع��ات التي ت�ساهم يف
تقدم الإن�سانية .ان انت�شار ظاهرة تعدد املعامالت
املالية والعقود احلكومية وامل�صرفية واال�ستثمارية
ورغبة النا�س القوية يف االنتفاع منها �أمنا يعلله"�أن
ك��ل جمتمع يتعر�ض مل�شاكل �أو ه���زات تعقبها حالة
ا�ستقرار تربز فيها �صورة منوعة من املعامالت املالية
والعقود لتغطي حاجات جمتمع نه�ض ت ً
وا من و�ضع
���س��يء ،ف��ت���أت��ي ه��ذه امل��ع��ام�لات متناغمة م��ع حاجات
اجلمهور ويكتب لها االنت�شار" .قانون امل�صارف ال
يتيح لها تقدمي القرو�ض �إال مبعدالت معينة مقيدة
بن�سبة االئتمان قيا�سا �إىل ر�أ���س امل��ال واالحتياطي،
وال��ت��ي و�صلت اغلب امل�����ص��ارف �إىل ح��ده الأع��ل��ى �أو
جتاوزتها"ويف الوقت احلايل"تخ�شى الكثري منها
(امل�صارف اخلا�صة) منح املزيد من القرو�ض كي ال
تتجاوز تعليمات البنك املركزي"ويف الوقت نف�سه
ف���أن هناك عزوفا من قبل دوائ��ر ال��دول��ة عن التعامل
مع امل�صارف الأهلية ،لأنها تتعامل معها بنظرة �شك،
لأن اغلبها ن�ش�أ يف ال�سنوات الع�شر الأخرية ،وتف�ضل
التعامل مع م�صرف حكومي كونه م�صدر �أمان �أكرث"يف
حني �أن"القاعدة االقت�صادية تقول �إن امل�صارف اخلا�صة
القوية هي العمود الفقري االقت�صادي لأي دولة كونها
عامال لبناء االقت�صاد والعراق ب�أم�س احلاجة لها”.
�أن اجل��دي��ة م��ن �أج��ل �إن�شاء م�صرف متنور متح�ضر
بقيادة خرباء مرموقني ممن مل يتم قولبتهم بالروتني
احلكومي الفا�شل و�أ�ساليبه ال�سقيمة املتوارثة لدعم
القطاع اخلا�ص واال�ستثمار بر�أ�سمال مدفوع ال يقل عن

ع�شرة مليارات دوالر �أمريكي تزداد �سنويا مببلغ قد
ي�صل �إىل خم�سة مليارات دوالر لدعم القطاع اخلا�ص
وامل�����ش�ترك ب��ف��وائ��د رم��زي��ة مقابل �ضمانات معقولة
للق�ضاء على ج�شع امل�صارف الأهلية ،و�سرنى كيف
تقفز البالد قفزات وا�سعة يف �سبيل التقدم واال�ستقرار
والق�ضاء على البطالة التي تقود البع�ض �إىل هوة ال�شر
واجلرمية والإره��اب .وللفائدة العامة نقول �ضرورة
�أن تندمج هذه امل�صارف فيما بينها لت�شكيل قوة مالية
�أ�سوة بامل�صارف العاملية ،لأن اغلب البنوك متلكها ا�سر
ترف�ض قبول م�شاركات خارجية وال متلك يف الوقت
نف�سه ق���درات ل��زي��ادة ر�أ�سمالها �إىل احل��د املطلوب.
ويعود �إن�شاء امل�صارف الأهلية �إىل ق��رون م�ضت يف
مناطق معينة يف العامل منها �سوي�سرا غري �أن اغلبها
انتهى باالندماج احدها بالآخر �سعيا �إىل زيادة ر�أ�س
مالها فتكونت م�صارف �ضخمة وا�سعة الن�شاط قادرة
على منح ال��ق��رو���ض وامل�����ش��ارك��ة يف اال�ستثمار ويف
حتقيق التنمية االقت�صادية.
�أثبتت امل�صارف اخلا�صة قدرتها وف��ق امل�سموح �أن
تكون حا�ضنة �أم��وال فقط و�صندوق لالدخار املحلي
لكنها مل حت��ق��ق امل��ن��ت��ظ��ر م��ن��ه��ا يف جم���ال الإق���را����ض
واال�ستثمار الطويل املدى ومتويل القطاع يف انتظار
دور حتفيزي �أكرب من املركزي ومرد ذلك وفق ًا لإدارات
امل�صارف اخلا�صة البطء يف تعديل البنية الت�شريعية
واملالية التي حالت دون تو�سيع اال�ستثمارات امل�صرفية
عرب منح القرو�ض ال�صناعية �أو حتى متويل القطاع
اخلا�ص. امل�صارف الأهلية تواجه انتقادات ب�أنها تعمل

كدكاكني �صريفة ،لكن املرجو �أن تكون اكرب من ذلك �إذ
ال ميكن اجتذاب امل�ستثمرين دون وجود قطاع م�صريف
متطور ماليا وتقنيا مبا ي�ؤهله لأداء دوره املطلوب يف
عملية �إعادة الإعمار ،مبينة �ضرورة تو�سيع ال�سيولة
النقدية وتوفري الكادر.
ولعل من اب��رز امل�سائل التي عرقلت دخ��ول ال�شركات
اال�ستثمارية الأج��ن��ب��ي��ة �إىل ال��ع��راق ه��ي ع��دم قدرة
امل�صارف املحلية على فتح اعتمادات مببالغ كبرية
وع��دم امتالكها فروعا لها يف ال��دول الأخ���رى ،بل ان
خ��ط��اب��ات ال�ضمان ال��ت��ي متنحها تلك امل�����ص��ارف غري
معرتف بها من قبل العديد من دوائ��ر ال��دول��ة ب�سبب
توا�ضع ر�ؤو����س �أم���وال امل�صارف الأهلية العراقية
بح�سب بع�ض املخت�صني يف ال�ش�أن االقت�صادي.
ويف ه��ذا الإط���ار �أن زي��ادة ر�ؤو����س �أم���وال امل�صارف
الأهلية �سيجعلها مو�ضع ثقة لنظرياتها العاملية ،الأمر
ال��ذي �سينعك�س �إيجابا على عملها ويثبت �أنها بد�أت
متار�س دورها كم�صارف حقيقية.
�إن ال�سيا�سة النقدية وامل��ال��ي��ة تتطلب �سرتاتيجية
وا�ضحة ور�ؤي��ة �شمولية م�شرتكة لالقت�صاد العراقي
ومعاجلة الإخ��ت�لاالت اخلطرية يف هيكليته العامة،
و�إع��ط��اء م��رون��ة كافية م��ن دون الإخ��ل�ال يف �أنظمة
احلكومة و�شفافية الأي�����ض�� ًاح واملعلومات والرقابة
الدقيقة من البنك املركزي العراقي ،ودعم امل�صارف يف
�أداء �أعمالها ومنوها ب�شكل عقالين يتنا�سب وقدرتها
وفعاليتها االقت�صادية.
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مقاالت

جدلية زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة
محمد صالح الشماع

�سبق �أن ن�شرنا يف ني�سان  2010درا�سة
ح����ول م��و���ض��وع زي�����ادة ر�ؤو�������س �أم����وال
امل�����ص��ارف الأه��ل��ي��ة العراقية ،وتبني منها
�أن ( )26م�صرف ًا من �أ�صل ( )30م�صرف ًا
�أهلي ًا بحاجة �إىل زي��ادة ر�ؤو����س �أموالهم
لتبلغ،كمرحلة �أوىل �إىل  100مليار دينار
على الأقل قبل يوم  2011/2/18خ�ضوع ًا
لقرار البنك املركزي العراقي و�إال ف�سوف
ُتلغى �إج���ازة ال�صريفة املمنوحة ل�شركة
امل�صرف املخالف ا�ستنادا لأح��ك��ام قانون
امل�����ص��ارف رق���م ( )94ل�سنة  .2004وقد
ُ�أدرجت �أ�سماء امل�صارف املتخلفة وو�ضعية
ر�ؤو���س �أموالها يف ك�شف �ضمن الدرا�سة
�أعاله ن�شرته جملة احتاد امل�صارف العربية
بعددها املرقم  255ل�شهر حزيران .2010
عُ���ق���دت اج���ت���م���اع���ات وج�����رت مناق�شات
وم���را����س�ل�ات ل��غ��ر���ض �إع�������ادة ال��ن��ظ��ر يف
املو�ضوع لت�أجيله �أو متديد فرتات توقيتاته
دون جدوى� ،إذ �أكد البنك املركزي العراقي
ب��ت���أري��خ  2010/7/13ق����راره ال�سابق
برفع ر�ؤو����س �أم���وال امل�صارف �إىل 250
مليار دينار خالل ثالث �سنوات تنتهي يف
 2013/2/18على �أن ي�صبح ر�أ���س املال
يف  100(( 2011/2/18م��ل��ي��ار دينار،
ويف حالة ع��دم ا�ستكمال ر�أ���س امل��ال احلد
امل��ط��ل��وب يف غ�ضون امل���دد امل��ح��ددة تلغى
الإج���ازة املمنوحة للم�صرف ا�ستنادا �إىل
�أحكام قانون امل�صارف النافذ.
عادت االعرتا�ضات من قبل �إدارات بع�ض
امل�����ص��ارف وط��ال��ب��ت بتمديد ف�ت�رة ال�سنة
الأوىل لت�صبح �إىل ي��وم ،2011/6/30
لكن ال�سيد حمافظ البنك املركزي العراقي
وم���راف���ق���ي���ه ال����ذي����ن ح�������ض���روا �إىل مقر
راب��ط��ة امل�����ص��ارف العراقية اخلا�صة يوم
 2010/8/8لالجتماع مب�س�ؤويل امل�صارف
لغر�ض مناق�شة فقرات جدول الأعمال التي
منها مو�ضوع زيادة ر�أ�س املال ،قد ح�سموا
الأم���ر ،ح�سبما ورد يف حم�ضر االجتماع
ال��ذي كتبه ع�ضو الهيئة الإداري���ة للرابطة
الأ�ستاذ عبد العزيز ح�سون وُن�شر يف العدد
( )45من ن�شرة �أخبار امل�صارف) ال�صادرة
يوم  .2010/9/1فقد �أكــد ال�سـيد املحافظ
مرة �أخرى �أن البنك املركزي �شديد جد ًا يف
مو�ضوع زيادة ر�أ�س املال ،و�أ�ضاف� :أرجو
اعتبار هذه الق�ضية ذات �ضرورة �أ�سا�سية
وق�صوى .وق��د و�صف امل�ست�شار الأ�ستاذ
الدكتور مظهر حممد �صالح ال��ق��رار ب�أنه
(ق��رار �إ�سرتاتيجي) ،كما ورد يف املح�ضر
و�أك���د امل�����س���ؤول��ون يف البنك امل��رك��زي �أن
قرار زيادة ر�ؤو�س الأموال ال رجعة فيه وال
تعديل يف توقيتاته.
ع��ل��ي��ه ف�����إن ع��ل��ى �إدارات امل�����ص��ارف التي
�ستبا�شر باتخاذ �إج��راءات لزيادة ر�ؤو�س
�أموالها
�أن ُت�شمر عن �ساعديها وتبد�أ بها قبل حوايل
�أربعة �شهور من املوعد  ،2011/2/18لأن
لهذه الإجراءات ا�ستحقاقات الزمة مبوجب
ق��ان��ون ال�����ش��رك��ات ال��ن��اف��ذ ول��ه��ا توقيتات
تتحكم بها دائ��رة ت�سجيل ال�شركات ،هذه
ال��دائ��رة التي �أ�صبحت ع��اج��زة ع��ن النظر
يف الطلبات التي تقدم �إليها بال�سرعة التي
كنا نعهدها فيها نظر ًا لزخم العمل وكرثة
الأخ��ط��اء واملخالفات والنواق�ص الواردة
يف تلك الطلبات ،ويبدو �أن كادرها �أ�صبح

�أ�ضعف قدرة من ال�سابق فراحت املعامالت
تت�أخر وحتتاج �إىل وقت �أطول لدرا�ستها.
ومل تعالج الدائرة الأم��ر بتدريب وت�أهيل
ك��وادره��ا وزي���ادة ع��دد املوظفني امل�ؤهلني
القادرين على تطبيق قانون ال�شركات رقم
( )21ل�سنة  1997امل��ع��دل ب�شكل �صحيح
مع ا�ستحداث دوام �إ�ضايف ،بل بالعك�س ال
تزال قابلية امل�س�ؤولني فيها �ضعيفة وتقبل
املراجعات (وما �أ�شقها من مراجعات) خالل
ال����دوام االع��ت��ي��ادي لأرب��ع��ة �أي���ام فقط من
الأ�سبوع.
وتنفيذ ًا لأح��ك��ام ق��ان��ون ال�����ش��رك��ات ُ ،تقدر

املدة التي ت�ستغرقها معاملة زيادة ر�أ�سمال
�أية �شركة عن طريق االكتتاب النقدي ،بعد
�صدور ق��رار من جمل�س الإدارة بالدعوة
لعقد اجتماع للهيئة العامة وحتديد موعده،
بـ ( )135يوم ًا ح�سبما هو مبني �أدناه ،على
فر�ض �أن االكتتاب النقدي ب�أ�سهم الزيادة
�سيكتمل حتم ًا خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ
ط��رح��ه��ا ،وب��خ�لاف��ه مت���دد ف�ت�رة الإكتتاب
ث�لاث�ين ي���وم��� ًا �آخ����ر �أو �أك��ث�ر ف���ت���زاد مدة
ا�ستغراق املعاملة تبع ًا لذلك مما ي�ستوجب
�أخ��ذ ذل��ك بنظر االعتبار مقدما .و�إن املدة
املقدرة �أعاله مل ت�أخذ بنظر االعتبار احتمال

حتديد دائرة ت�سجيل ال�شركات موعد ًا �أبعد
لت�أريخ عقد االجتماع مما ي�ؤدي �إىل �إطالة
املدة املقدرة ،كما �أنها قدرت على اعتبار �أن
معاملة الزيادة ُقدمت �إىل الدائرة املذكورة
وه���ي ك��ام��ل��ة دون �أي نق�ص �أو خمالفة.
وب�شرط عدم �إح��داث �أي توقف �أو ت�أخري
يف رب��ط �أي��ة حلقة م��ن حلقات التوقيتات
بالأخرى ،و�إال حتتاج الإج��راءات �إىل مدة
�أطول:
عدد الأيام
 15ا�ستح�صال م��واف��ق��ة دائ����رة ت�سجيل
ال�شركات على حتديد موعد االجتماع.

 15ن�شر بيان الدعوة لالجتماع.
 30امل�صادقة على حم�ضر االجتماع.
� 45إج��راءات االكتتاب يف ر�أ�س املال وفق
املادة � /55أو ًال من قانون ال�شركات.
 30ا���س��ت��ح�����ص��ال م��واف��ق��ة امل�����س��ج��ل على
الزيادة.

المجموع

�أم���ا معاملة زي����ادة ر�أ���س��م��ال �أي م�صرف
وف��ق �أح��ك��ام امل���ادة  /56راب��ع�� ًا م��ن قانون
ال�شركات عن طريق �إ�صدار �أ�سهم جديدة
تباع �إىل امل�شرتين �أو امل�شاركني بال�سعر
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ال��ذي ُ يتفق عليه م��ع �إدارة امل�صرف دون
طرح الأ�سهم لالكتتاب العام وبدون عر�ضها
على امل�ساهمني املوجودين �أو اللجوء �إىل
ال�سبيلني ،وذل��ك بعد ا�ستح�صال موافقة
�أغلبية �أع�ضاء الهيئة العامة ل�شركة امل�صرف
وموافقة البنك املركزي العراقي ،فتقدر املدة
التي ت�ستغرقها مبا ال يقل عن ثالثة �شهور.
وبخ�صو�ص معاملة زيادة ر�أ�سمال امل�صرف
عن طريق االندماج مع م�صرف �آخ��ر ،فهي
الأخرى تقدر حاجتها من الوقت مبا ال يقل
عن �أربعة �شهور.
ورد يف ال��ع��دد ( )45م��ن ن�����ش��رة (�أخ��ب��ار
امل�صارف) التي ت�صدرها رابطة امل�صارف
ال��ع��راق��ي��ة اخل��ا���ص��ة� ،أن �إدارة) م�صرف
اخلليج التجاري (�ستدعو �أع�ضاء الهيئة
العامة ل�شركته �إىل عقد اجتماع يف نهاية
�شهر ت�شرين الثاين ملناق�شة مو�ضوع زيادة
ر�أ�سماله .وه��ذا بالت�أكيد موعد ال يحقق
الغر�ض املطلوب من حيث التوقيت ،لأن
�إج���راءات تنفيذ زي��ادة ر�أ���س امل��ال حتتاج
بالأقل �إىل �أربعة �شهور .فحتى لو مل ُ تل َغ
�إج���ازة ال�صريفة املمنوحة ،فمن املحتمل
�أن يعامل البنك املركزي العراقي امل�صارف
ال��ت��ي ر�أ���س��م��ال��ه��ا غ�ير مكتمل وف���ق ق���راره
معاملة خ��ا���ص��ة ك���إب��ع��اده��ا ع��ن اال�شرتاك
يف م���زاد ال����دوالر الأم��ري��ك��ي وع���دم قبول
مبالغ منها لإيداعها لديه لقاء فائدة �أو �أية
�إجراءات �أخرى قد ت�ؤثر على م�ستوى �أداء
امل�صرف ون�شاطه وعلى فر�ص ح�صوله
على الأرباح ،وقد يقلل هذا من تقييم البنك
املركزي ل��ه ،مما ال نرت�ضيه لهذا امل�صرف
الر�صني ال��ذي �أثبت ح�ضوره يف ال�ساحة
امل�����ص��رف��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة جل���ودت���ه و�صفاته
احل�سنة التي �أهلته للح�صول على درجة)
جيد جد ًا(عند ت�صنيف امل�صارف مبوجب
تقييم ))CAMELSم��ن خ�لال مراقبة
�أعماله من قبل البنك املركزي العراقي.
على ذكر ت�صنيف امل�صارف الأهلية العراقية،
ف�إن من بني م�صارفنا ،ممن ُيخ�شى عليهم �أن
ال يتمكنوا من اجتياز حمنة زيادة ر�أ�س املال
ب�سالم �أو ب��دون ت�أخري ،م�صرفني �آخرين
ح�صال على درجة(جــيد جـد ًا)،هـما (م�صرف
املو�صل للتنمية واال�ستثمار) و(م�صرف
�آ�شور الدويل لال�ستثمار) .و�سبق منذ عدة
�شهور �أن اع�ت�رف �أع�����ض��اء الهيئة العامة
مل�صرف املو�صل يف اجتماعهم ال�سنوي
ال���ذي �أن��ع��ق��د يــوم  2010/5/13بـ�أنـهم
(عاجزون الآن عن توفري  50مليار دينار
خالل فرتة ت�سعة �شهور) ،وقد و�صل الي�أ�س
بهم �إىل ح��د �أن��ه��م وزع���وا معظم م��ا جتمع
لدى امل�صرف من �أرباح عليهم نقد ًا ،وك�أنهم
يريدون �أن يتخلوا عنه بد ًال من �أن ي�ضيفوا
جميع الأرباح �إىل ر�أ�س املال احلايل باجتاه

زي��ادت��ه .ومل ت�صدر الهيئة العامة ق���رار ًا
ب�ش�أن كيفية ا�ستمرار عمل ون�شاط امل�صرف
بعد املوعد املحدد للزيادة بر�أ�سمال ناق�ص،
و�إمن��ا طرحت جمرد اق�تراح ب�إيجاد منافذ
�أخرى للزيادة مل يرد فيها �صراحة مو�ضوع
(االندماج مع م�صرف �آخر) ومل ُ يحدد فيه
�سقف زمني لتحقيق االق�ت�راح .ومل تظهر
حلد الآن للعيان نتائج اجلهود التي ُ بذلت
وفيما �إذا ت��وج��د حم���اوالت ج��دي��ة للأخذ
باالقرتاح املطروح وهل توفر ال�شركاء �أو
ال�شريك الإ�سرتاتيجي �أو �أن مفاو�ضات
االندماج على و�شك االنتهاء �أو �أي �سبيل
�آخر يحقق الغر�ض املن�شود .ومهما يكن من
�أمر فلم يعد الوقت يكفي لإجناز �إجراءات
زي��ادة ر�أ���س املال ما مل ُيبد�أ بها قبل �أوائل
ت�شرين الأول املقبل� .سوف ن�صاب بخيبة
�أمل وتنتابنا ح�سرة لفقدان اجلهود امل�ضنية
التي بذلتها �إدارة هذا امل�صرف طوال ع�شر
�سنوات من عمره يف �سبيل حت�سني �أحواله
وتطويرها ليرُ فع تقييمه تبع ًا للت�صنيف
امل�����ش��ار �إل��ي��ه �أع�ل�اه وي�صبح راب���ع �أف�ضل
م�صرف �أهلي يف العراق.
وعلى �أي��ة ح��ال ف���إن امل�صرف ال��ذي �سيفقد
�إجازته امل�صرفية لإخفاقه يف �إبالغ ر�أ�سماله
�إىل احل��د امل��ط��ل��وب ،ف��ه��ذا ذن��ب م�ؤ�س�سي
امل�صرف وكبار حملة �أ�سهمه الذين مل ي�ؤدوا
ما عليهم وعلى اخل�صو�ص ه���ؤالء الذين
ا���س��ت��ف��ادوا م��ن �أع��م��ال ون�����ش��اط م�صارفهم
ملنافعهم ال�شخ�صية واجلهات املقربة منهم.
�أما �إذا حلق �ضرر ما بامل�صرف نتيجة لت�أخر
�إجناز �إجراءات زيادة ر�أ�س املال عن املوعد
امل��ح��دد ،فهذا ناجم عن �سوء الإدارة و�أن
�أع�����ض��اء �إدارة امل�صرف غ�ير �صاحلني �أو
الئقني لعدم قدرتهم على عقد اجتماع الهيئة
العامة يف وقت مبكر.
على الرغم مما ورد يف ال�صفحة الأوىل من
هذا املو�ضوع حول مت�سك البنك املركزي
ال��ع��راق��ي مبوقفه ،جن��د هناك م��ن ال يزال
َيحتمل �أو َيتوقع حدوث تعديل على املوعد
النهائي لإجناز �إجراءات الزيادة الأوىل �إىل
 100مليار دينار لي�صبح .2011/6/30
و�أخ�شى �أن يكون هذا جمرد وهم �أو تعلق ًا
ب���الآم���ال و�أن االجن����رار وراءه����ا يحتمل
ف��ي��ه خم��اط��ر .وح��ت��ى ل��و فر�ضنا ح�صول
ال��ت��ع��دي��ل ،ف�����إن ت����أث�ي�ره ال ي�ستحق عناء
جمازفة االنتظار .فكلنا يعلم �أن الأرب��اح
ال�سنوية ال�صافية القابلة للتوزيع على
امل�ساهمني بعد انتهاء ال�سنة  2010التي
م��ن املنتظر �إ�ضافتها �إىل ر�أ����س امل��ال قبل
حتقيق زي��ادت��ه املطلوبة م��ا ه��ي �إال جزء
ب�سيط غري م�ؤثر ،ف�أكرب الأرب��اح املتوقعة
ال يزيد على  8مليارات دي��ن��ار� ،إن ُ تركت
فلن ي�ضيع منها �شيء ،لأنها �ست�ساعد على

إن منح مهلة أطول يساعد كبار حملة أسهم المصرف المطلوب زيادة
رأسماله على مراجعة أحوالهم وأمورهم لغرض تدبير مبالغ نقدية لتسديد
حصتهم من الزيادة وشراء أسهم الزيادة التي سيعزف المساهمون والجمهور
عن االكتتاب بها .ولكن لكل أمر حدوده وللتأخير عواقبه أشرنا إليها آنفًا.
وكنصيحة :لكي يؤدي الشخص ما عليه قبل فوات األوان ،البد من ثمن أو
تضحية أو تنازل.

زي��ادة ر�أ���س امل��ال للمرحلة الثانية املنتهية
مدتها بت�أريخ  .2012/2/18ومن الناحية
الأخ����رى ،ف���إن حتديد ي��وم 2011/6/30
ك���آخ��ر موعد لتحقيق ال��زي��ادة يحتاج لأن
ُيتخذ قرار الهيئة العامة بذلك قبل منت�صف
�آذار ،2011فهل مبقدور �إدارات امل�صارف
املنتظرة عقد اجتماعات الهيئات العامة
ل�شركات م�صارفها خ�لال �شهرين ون�صف
من انتهاء ال�سنة املالية؟ يف الوقت الذي
ال ي����زال م���ا ال ي��ق��ل ع���ن ���س��ب��ع��ة م�صارف
مت�أخرة ع��ن الإع�ل�ان ع��ن موعد االجتماع
ال�سنوي االعتيادي لهيئتها العامة ونحن
يف �أواخ��ر ال�شهر التا�سع والواجب عقده
مبوجب الت�شريعات خالل ال�شهور ال�ستة
الأوىل من ال�سنة  .2010منهم على �سبيل
املثال امل�صرف التجاري العراقي وم�صرف
دار ال�سالم لال�ستثمار .فكيف �إذ ًا �ستدبر
�إدارات امل�صارف التي تنتظر التعديل عقد
االجتماع ال�سنوي املقبل لغر�ض �إ�ضافة
الأرب���اح وزي���ادة ر�أ���س امل��ال؟ و�إذا تذكرنا
ال��وق��ائ��ع ال�سابقة جن��د �أن��ه مل ي�سبق لأي
من ه��ذه امل�صارف املنتظرة البالغ عددها
( )22م�صرف ًا �أن عقد اجتماعه ال�سنوي قبل
نهاية ال�شهور الثالثة الأوىل �سواء من �سنة
� 2009أو  ،2010عليه ف���إن ت�أجيل املوعد
�إىل  2011/6/30ال جدوى منه وي�صعب
تطبيقه عملي ًا م��ن حيث التوقيت ،فتبقى
امل�����ص��ارف معر�ضة للعقوبات .والأف�ضل
منه موعد �أبعد ك�أن يكون ،2011/9/30
�إال �إذا تغا�ضت �إدارات امل�����ص��ارف ،غري
القادرة على عقد االجتماع العام ال�سنوي
لأع�ضاء الهيئات العامة مل�ساهمي �شركاتها
يف وقت مبكر بعد انتهاء ال�سنة  ،2010عن
ر�سملة الأرباح ،واالكتفاء بعقد اجتماعات
ا�ستثنائية قبل منت�صف �شهر �آذار املقبل
لغر�ض زيادة ر�أ�س املال فقط ،فيكون موعد
 2011/6/30مالئم ًا.
�إن م��ن��ح مهلة �أط����ول ي�ساعد ك��ب��ار حملة
�أ�سهم امل�صرف املطلوب زي���ادة ر�أ�سماله
على مراجعة �أحوالهم و�أم��وره��م لغر�ض
ت��دب�ير مبالغ نقدية لت�سديد ح�صتهم من
الزيادة و�شراء �أ�سهم الزيادة التي �سيعزف
امل�ساهمون واجلمهور عن االكتتاب بها.
ولكن لكل �أم��ر ح���دوده وللت�أخري عواقبه
�أ�شرنا �إليها �آنف ًا .وكن�صيحة :لكي ي�ؤدي
ال�شخ�ص ما عليه قبل فوات الأوان ،البد من
ثمن �أو ت�ضحية �أو تنازل.
من �صفات البنوك املركزية يف العامل� ،إ�ضافة
�إىل مقامها العايل املتميز� ،أنها يف رقابتها
على امل�صارف تكون ح��ازم��ة �أو �صارمة.
وما ت�ساهل البنك املركزي العراقي �أحيان ًا
�إال مراعاة لأح��وال وظ��روف ال�ضعفاء من
�إدارات م�صارفنا الأهلية الذين يعانون من
الأحوال اال�ستثنائية والأمنية التي متر بها
البالد .لكن هذا الت�ساهل لن يكون م�ستمر ًا
وال يخ�ص جميع الأم��ور .وعلينا �أن ن�أخذ
بجدية موقف البنك املركزي العراقي من �أن
قرار زيادة ر�ؤو�س �أموال امل�صارف قرار ال
رجعة فيه من حيث توقيتاته .فاحلذر غلب
القدر .والإدارة احل�صيفة هي التي ت�أخذ
بنظر االعتبار جميع االحتماالت املتوقعة،
تعتب ـ �ضمان ًا ل�سالمتها
بل �أ�سو�أها .و�أن َ رِ
ـ �أن ال ت�ساهل متوقع م��ن البنك املركزي
العراقي لهذه احلالة.
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األبعاد التنموية للتعداد
العام للسكان
حسين علي الحمداني

التخطيط هو �أحد �أ�سباب تقدم الأمم ،وال ميكن �أن يكون التخطيط ناجحا ما
مل تتوفر له بيانات دقيقة ت�شكل قاعدة عري�ضة ميكن اال�ستناد �إليها يف �صياغة
اخلطط .ويعرف اجلميع ب�أن العراق ظل عقودا طويلة ال يعتمد يف خططه التنموية
على مراكز البحوث والدرا�سات لأ�سباب عديدة يف مقدمتها عدم وجود هذه املراكز
�أ�صال من جهة ،ومن جهة ثانية �إن وجدت ،فهي غري قادرة على تقدمي املعلومات
الواقعية ال�صحيحة وبالتايل كانت ما ت�سمى بخطط التنمية التي هي عبارة
عن اجتهادات غري مدرو�سة تتعر�ض النتكا�سات كبرية نتيجة عوامل كثرية يف
مقدمتها ا�ستنزاف موارد البلد على الت�سليح والت�صنيع الع�سكري بعيدا عن اخلطط
التنموية ال�صحيحة .وبعد التغيري الكبري يف العراق بزوال النظام ال�شمويل
وانفتاح العراق اقت�صاديا على خمتلف دول العامل باتت ملراكز البحوث والدرا�سات
�أهمية كبرية يف توجيه خطط التنمية بال�شكل ال�سليم وال�صحيح ووفق متطلبات
الواقع العراقي وتقدمي املعلومات ال�صحيحة التي من �ش�أنها النهو�ض بالبلد نحو
الأف�ضل .وت�أتي �أهمية مراكز البحوث والدرا�سات من خالل توجيه البحث العلمي
خلدمة الق�ضايا التنموية يف البلد ،مثل ت�أهيل الكوادر املحلية عملي ًا كباحثني
وم�ساعدي باحثني ،وا�ستقطاب النخبة من الباحثني وت�شجيعهم ،وكذلك جذب
التمويل اخلارجي للأبحاث من خالل ت�سويق الإمكانيات البحثية والت�شجيع على
اال�ستثمار ،و�أي�ض ًا مد ج�سور التعاون مع امل�ؤ�س�سات املحلية والدولية على هيئة
عقود وا�ست�شارات بحثية وخدمات فنية .والعراق مقبل يف نهاية ت�شرين الأول
القادم على �إجناز عملية التعداد العام لل�سكان وما ي�شمله هذا التعداد من توفري
قاعدة معلومات وا�سعة وكبرية عن واقع احلياة يف العراق من خالل امل�سوحات
الكبرية التي �أجنزتها فرق التعداد منذ عام تقريبا .وت�ضاهي نتائج هذا التعداد
يف �أهميتها الكثري من الدرا�سات النظرية واخلطط امل�ستوردة التي طاملا طالعناها
يف الكثري من ال�صحف واملجالت املحكمة والتي مل�سنا من خاللها عدم الواقعية يف
الت�شخي�ص واملعاجلات .حيث �إن واحدة من �أبرز املخرجات الأولية لهذا التعداد
�سنكت�شف حاجة العراق ب�صورة عامة �إىل �أن تركز خطط التنمية يف الوقت
احلا�ضر على مرفقني مهمني الأول قطاع الرتبية والتعليم الذي يعاين كثريا يف
ميدان البنى التحتية من حيث عدد املدار�س خا�صة يف مراكز املدن (احل�ضر) حيث
جند ب�أن هذه املدار�س مكتظة وب�أكرث من دوام وبع�ضها ثالثي الدوام مما يربك �سري
العملية الرتبوية برمتها من حيث �ضياع الوقت واجلهد من جهة وا�ستهالك بناية
املدر�سة ومقاعدها الدرا�سية من جهة ثانية ،ناهيك عن امل�شاكل ال�صحية الأخرى.
حيث ميكننا �أن نكت�شف من خالل الواقع ب�أن املناطق احل�ضرية حتظى مبدر�سة
واحدة لكل �ألف عائلة وهذه ن�سبة كبرية جدا بعك�س الريف حيث جند �أن هذه
الن�سبة تنخف�ض لت�صل �إىل  25عائلة مبدر�سة ،وبالت�أكيد هنالك �أ�سباب مقنعة لهذا
التفاوت يف مقدمتها الكثافة ال�سكانية من جهة وحمالت بناء املدار�س يف العقود
املا�ضية ركزت على الريف �أكرث من مناطق احل�ضر� ،إ�ضافة �إىل توفر امل�ساحات
الكافية للبناء بعك�س املدن الكبرية واملتو�سطة والتي ال تتوفر فيها الأر�ض ب�شكل
ي�ؤمن بناء مدار�س جديدة .اجلانب الثاين هو اجلانب ال�صحي الذي ي�شتمل على
حماور عدة يف مقدمتها املراكز ال�صحية حيث تبدو عملية توزيعها جغرافيا هي
الأخرى تعاين من خلل كبري حيث ميكن �أن نحدد ب�أن لكل � 50ألف ن�سمة مركزا
�صحيا واحدا يف مناطق احل�ضر �أي مراكز املدن ،وهذا ي�ؤ�شر خلال كبريا جدا
خا�صة يف ظل الكثري من امل�شاكل ال�صحية التي تعاين منها املدينة العراقية منها
م�شاكل البيئة وتخ�سفات املجاري ،بل وانعدامها يف الكثري من املدن وال�ضواحي،
وجتمع النفايات يف الأزقة لأيام معدودة دون �إيجاد معاجلات لها ،وهذا ينعك�س
�سلبا على الواقع ال�صحي ،وهذه الظاهرة موجودة حتى يف العا�صمة بغداد.
لذا جند ب�أن نتائج هذا التعداد املقبل حتتاج �إىل درا�سة وا�ستنباط بعيدا عن الأرقام
امل�شوهة التي �أعتدنا �سماعها يف ال�سنوات والعقود املا�ضية فاجلميع يعرف ب�أن
الغاية من التعداد لي�ست معرفة �سكان العراق فقط ،بل هي عملية م�سح �شاملة ملجمل
احلياة يف البلد ،هذه التقارير التي عجزت مراكز البحوث والدرا�سات يف البلد من
الو�صول �إليها لأن هذه الدرا�سات مل تكن ميدانية بل مكتبية اعتمدت على ا�ستمارات
قد متلأ ع�شوائيا وبالتايل نتائجها تكون غري واقعية.
وبالت�أكيد فان نتائج التعداد هو الأكرث دقة خا�صة وان من نفذ و�سينفذ هذا التعداد
جهاز خمت�ص ولديه اخلربة الكافية يف هذا امليدان.
ومن الناحية االقت�صادية �ستكون واحدة من خمرجات التعداد العام معرفة عدد
املن�ش�آت ال�صناعية وامل�شاريع الزراعية �سواء �أكانت حكومية �أم �ضمن القطاع
اخلا�ص ومدى فعاليتها يف دورة االقت�صاد العراقي.
وخال�صة القول �إن التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملباين واحليازات الزراعية
هو الأر�ضية ال�صلبة التي ميكن �أن ننطلق منها يف و�ضع خطط كفيلة قادرة على
منح البلد قفزة كبرية يف جماالت حيوية ومهمة يف مقدمتها اجلانب االقت�صادي
من حيث معرفة عدد العاطلني عن العمل ون�سبتهم من �سكان العراق ،ومعدالت
النمو ال�سكاين ومقارنته مب�ستوى اخلدمات واملن�ش�آت �سواء ال�صحية �أو الرتبوية
وغريها من الأمور التي نحتاجها لتطوير بلدنا.
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مقاالت

المعايير المحاسبية الدولية للمصارف ومدى توافقها
مع مثيالتها العراقية

فيصل زماط حسن السليم

إن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية يضفي
على القوائم المالية المنشورة وغير المنشورة
المزيد من الثقة والمالءمة ،ويجعلها تعكس
بدرجة دقيقة جدا األحداث االقتصادية بما
ال يدع لدى مستخدمي هذه القوائم على
اختالف أطيافهم تساؤالت جوهرية حول
محتواها ،مما يساعدهم في اتخاذ قرارات
استثمارية على المستوى المحلي والدولي
وخاصة في ما يتعلق بالمصارف والمنشآت
المالية ،بكونها قطاعا استثماريا ،أو نتيجة
اعتماد كافة القطاعات االقتصادية على
المصارف والمنشآت المالية.

ومب��ا �إن املحا�سبة الدولية ه��ي التي تهتم
ب��درا���س��ة الفر�ضيات وامل��ف��اه��ي��م والأ�س�س
وال��ق��واع��د املحا�سبية امل��ط��ب��ق��ة يف ال���دول
املختلفة وال��ت��ح��ري ع��ن �أ���س��ب��اب اختالفها،
فبالتايل �إن تنظري املعرفة املحا�سبية يف ظل
مبادئ عامة ال تت�أثر باملتغريات البيئية �سوف
يحقق �إم��ك��ان��ي��ة �إ���ص��دار معايري حما�سبية
موحدة ،حتقق �أف�ضل كفاءة اقت�صادية"(عيد،
� ،1994ص.)26
حيث �أن اعتماد معايري حما�سبية موحدة
يف خمتلف دول العامل يعطي قدرا اكرب من
الثقة للقوائم املالية ويجعل عملية املقارنة
�أكرث �سهولة ،من اجل املفا�ضلة بني البدائل
اال���س��ت��ث��م��اري��ة وب��الأخ�����ص يف ظ��ل تداخل
اقت�صاديات ال��ب��ل��دان يف م��ا بينها وتو�سع
حجم ال�شركات املتعددة اجلن�سيات.
"وتخ�ضع البيانات املالية التي يتم �إعدادها
يف ك��ل ب��ل��د ب�����ص��وره �أو ب���أخ��رى للقوانني
املحلية التي تت�ضمن قواعد املحا�سبة التي
تعدها اجلمعيات املهنية يف ذلك البلد ،ويتم
يف �ضوء ذلك �إعداد قواعد املحا�سبة الدولية
للقبول ال����دويل ،الن �إح����دى غ��اي��ات جلنة
القواعد املحا�سبية الدولية هي حتقيق �أعلى
درج��ة يف التن�سيق ب�ين ق��واع��د و�سيا�سات
املحا�سبة املختلفة بني الدول"(جلنة قواعد
املحا�سبة الدولية� ،1987 ،ص.)15
ومن خالل ذلك يرى الباحث �ضرورة التوفيق
بني املعايري املحلية والدولية من اجل جتاوز
ال��ع��دي��د م��ن العقبات ���س��واء على امل�ستوى
املحلي �أو ال��دويل يف ما يتعلق مب�صداقية
ال��ق��وائ��م املالية وجعلها مالئمة وموثوقة
التخاذ القرارات واملفا�ضلة بني البدائل دوليا
وحمليا� ،إذ ال ينبغي االنفراد مبعايري حملية
دون مواكبتها للمعايري الدولية والتي جاءت
انعكا�سا للتطور االقت�صادي الدويل ،الن عدم
و�ضع املعايري الدولية ن�صب �أعني اجلمعيات
املهنية املنظمة لقواعد املحا�سبة املحلية
�سوف ي���ؤدي �إىل جعل القوائم املالية للبلد
املعني قليلة امل�صداقية وال حتقق الأهداف
امل��رج��وة منها على ال�صعيد ال����دويل ،وان
عدم الثقة يف القوائم املالية ي�ؤثر يف حجم
الن�شاطات املالية والتجارية وبالتايل على
االقت�صاد الوطني ككل.
�إن من �أه��م العوامل التي �ضاعفت اجلهود
لإ�صدار معايري املحا�سبة الدولية هو عامل
ظهور ال�شركات الدولية متعددة اجلن�سيات
وال��ت��ي تتطلب ت��واف��ر ق��وائ��م مالية ت�شرتك
بنف�س املفاهيم والأ�س�س والقواعد ،ونتيجة
ل��ه��ذا ال��ع��ام��ل امل��ه��م ونتيجة لنمو وازده���ار
�أ�سواق املال العاملية �أخذت املعايري الدولية
املتعلقة بامل�صارف ومن يف حكمها اهتماما
اكرب نتيجة لأهمية هذا القطاع االقت�صادي
احليوي والذي يعك�س تقدم وتطور البلدان،
وال���ذي ترتبط ب��ه بقية القطاعات الأخ��رى
م�ؤ�س�سات وافرادا.
وتعد امل�صارف ومن يف حكمها من القطاعات
االقت�صادية الهامة وامل�ؤثرة يف قطاع الأعمال
باعتبار"�إن القطاع االقت�صادي امل�صريف يف
�أي بلد من البلدان يعد الركيزة الأ�سا�سية
والدعامة الأوىل لت�شجيع القطاعات الأخرى
ومنوها"(خالد� ،1987 ،ص )7وخا�صة يف
ظل تطور نظم املعلومات اخلا�صة بامل�صارف

وامل�ؤ�س�سات املالية.
كما �إن امل�صارف وم��ن يف حكمها بو�صفها
جم���اال ا���س��ت��ث��م��اري��ا �أو ب��اع��ت��ب��اره��ا �صناعة
�أ�صبحت"ظاهرة دولية تنعك�س يف انتهاء
احل���واج���ز اجل��غ��راف��ي��ة ع��ل��ى ح��رك��ة جميع
م��ن�����ش���آت الأع���م���ال ،وح��ت��ى م��ن يعمل منها
خارج القطاع املايل وامل�صريف .وقد حتققت
ال��دول��ي��ة يف ال�صناعة امل�صرفية م��ن خالل
ت��وح��ي��د ت��وج��ه��ات امل�����ص��ارف وم�ؤ�س�سات
الأوراق املالية يف م�ساعيها باجتاه خدمة
العمالء واجتذاب م�صادر التمويل وتو�سيع
�آف���اق توظيف الأموال"(�إدارة البحوث،
� ،1993ص.)4
وم��ن هنا يرتبط الأف���راد وامل�ؤ�س�سات على
اختالف �أ�شكالهم بامل�صارف ب�شكل مبا�شر
باعتبارها �صناعة� ،أو ب�شكل غ�ير مبا�شر
ب��اع��ت��م��اد ك��اف��ة امل���ؤ���س�����س��ات االقت�صادية
عليها ،مما يتطلب �أن تكون هذه امل�صارف
وامل�ؤ�س�سات املالية بو�ضع جيد ميكنها من
الوفاء بالتزاماتها بدقة و�سرعة و�سهولة،
وعليه وكلما كانت القوائم املالية للم�صارف
وامل�ؤ�س�سات املالية حتتوي على معلومات
كافية ودق��ي��ق��ة وم�لائ��م��ة وم��وث��وق��ة وقابلة
للمقارنة حمليا ودوليا ،وتعطي مل�ستخدميها
ك���ل م���ا ي����دور يف �أذه���ان���ه���م م���ن ت�سا�ؤالت
�أ�سا�سية ،كلما �ساعد م�ستخدمي هذه القوائم
على اتخاذ ق��رارات �سليمة واق��ل خماطرة،
و�ساعد �أي�ض ًا الإدارة على العمل يف بيئة
�أكرث و�ضوحا للرقي بعمل امل�صارف املحلية
�إىل م�صاف امل�صارف املتقدمة واملتطورة.
ول���ذل���ك ينبغي"عدم �إغ���ف���ال املمار�سات
امل��ح��ا���س��ب��ي��ة ال�سليمة يف ال����دول الأخ����رى
واال�ستناد �إىل املبادئ املحا�سبية املتعارف
عليها يف حما�سبة البنوك وال�����ص��ادرة عن
معاهد وجمعيات املحا�سبني القانونيني يف
الدول املتقدمة"(خالد� ،1987 ،ص.)7
وم��ن اج��ل ذل��ك كله اخ��ذ املعيار املحا�سبي
ال��دويل رق��م ( )30واخلا�ص بالإف�صاح يف
القوائم املالية للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
امل�شابهة اهتماما خا�صا من قبل جلنة املعايري
املحا�سبية الدولية ومت تطويره والتعديل
عليه ع��دة م��رات �آخرها ع��ام  ،1998والذي
اعتمد يف معظم دول العامل وبالأخ�ص الدول
الكربى املنبثقة منها جلنة املعايري املحا�سبية
الدولية كالواليات املتحدة واليابان واململكة
املتحدة ،مع التباين يف درجة االلتزام بهذا
املعيار �أو غ�يره ،ويف �ضوء ذل��ك وباملقابل
جاءت القاعدة املحا�سبية العراقية رقم ()10
ال�����ص��ادرة ع��ن جمل�س امل��ع��اي�ير املحا�سبية
وال��رق��اب��ي��ة يف ال��ع��راق ،ليتناول مو�ضوع
امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية امل�شابهة.
والن خلق بيئة ا�ستثمارية �سليمة من جميع
اجلوانب يتطلب �أن تكون �إح��دى مميزاته
ه��ي م�����س��اي��رة امل��ع��اي�ير املحا�سبية املحلية
للمتطلبات الدولية ف��ان مو�ضوعنا احلايل
ه���دف �إىل �أن ت��ك��ون ال��ق��اع��دة املحا�سبية
العراقية رقم ( )10متكاملة من حيث �إمكانية
التطبيق العملي وحتقيق الأه��داف املبتغاة
من ورائها من اجل م�سايرة التطور الدويل
يف م��ا يتعلق مبو�ضوع ال��ق��اع��دة ،وتوفري
�إحدى العوامل امل�شجعة على اال�ستثمار.
وعند حتليل كل من معيار املحا�سبة الدولية

رق���م -30-املتعلق بامل�صارف وامل�ؤ�س�سات
املالية امل�شابهة (جمعية املجمع العربي،
� ،1999ص ،)561-547والقاعدة املحا�سبية
العراقية رق��م( -10-دي��وان الرقابة املالية،
 )1998واملتعلقة بذات املو�ضوع من حيث
نطاق املعيار وهدفه وحمتوياته (الفقرات
 )58-1وك���ذل���ك ن��ط��اق ال���ق���اع���دة وهدفها
واملبادئ والأحكام الأ�سا�سية ون�ص القاعدة
م��ن خ�لال ال��ف��ق��رات ( )26-1وم��ا تبعه من
مالحق تو�صلت هذه الدرا�سة �إىل الأتي:
� -1إن فقرات املعيار املحا�سبي ال��دويل هي
قواعد موحدة دوليا ،وهي مالئمة للتطبيق
دوليا ،لأنها ج��اءت نتيجة تن�سيق ودرا�سة
خمتلف بيئات التطبيق يف العامل.
 -2حدد املعيار املحا�سبي الدويل الثالثون
ه��دف��ه ب��و���ض��وح دون ل��ب�����س ،وك���ذل���ك حدد
نطاقه ومتطلباته املتمثلة بالقوائم املالية
والك�شوفات امللحقة ،وكذلك هو حال القاعدة
املحا�سبية العراقية العا�شرة.
 -3ج����اءت ف��ق��رات امل��ع��ي��ار م��واف��ق��ة متاما
لأه����داف����ه ون��ط��اق��ه وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه ،وب�شكل
مت�سل�سل وم�صنف وغ�ير متداخل ،يجعل
م�ستخدمي ه��ذا املعيار بعيدين عن م�س�ألة
االج��ت��ه��اد يف تف�سري ن�صو�صه ،وه���ذا هو
حال اجلزء الي�سري من فقرات القاعدة� ،أما
اغلب فقراتها الأخرى فجاءت ب�شكل متفرق
متداخل يف ن�ص القاعدة الأ�صلي ومالحقها،
مبا يجعل �إمكانية جلوء م�ستخدم القاعدة
م�����س���أل��ة االج��ت��ه��اد يف تف�سري الن�صو�ص،
ويجعله عملية العثور على املتطلبات يف
القاعدة �أك�ثر �صعوبة ،مما ي���ؤدي �إىل عدم
فاعلية القاعدة �أو �ضعفها.
 -4مل يكرر املعيار املتطلبات ال���واردة يف
امل��ع��اي�ير ال��دول��ي��ة الأخ�����رى وخ��ا���ص��ة تلك
املتعلقة باملتطلبات العامة للإف�صاح الواجبة
التطبيق على جميع القطاعات االقت�صادية،
بل ركز على هدف املعيار اخلا�ص بامل�صارف
واملن�ش�آت املالية املماثلة ،بينما مل جند ذلك
يف ال��ق��اع��دة ،حيث ج���اءت �أك�ث�ر م��ن ن�صف
فقراتها م��ك��ررة يف نف�س ال��ق��اع��دة �أو هي
عبارة عن متطلبات عامة واردة يف القواعد
الأخرى.
 -5العديد م��ن ف��ق��رات ال��ق��اع��دة ه��ي لي�ست
حمققة لأه����داف وج��وده��ا� ،أي ه��ي لي�ست
متطلبات �إف�صاح ،و�إمنا هي فرو�ض ومبادئ
و�أ�س�س وتعاريف حما�سبية متثل مكونات
الإط���ار املفاهيمي لعلم املحا�سبة ،امللزمة
التطبيق لكافة القطاعات االقت�صادية ولي�س
امل�صارف فح�سب .والبع�ض الآخر هي عبارة
ع��ن حتليالت مالية� ،أو متطلبات �إف�صاح
لي�ست خا�صة بامل�صارف.
 -6ج��اءت القاعدة مواكبة للتطور الدويل
م��ت��م��ث�لا ب��امل��ع��ي��ار ال�����دويل ال��ث�لاث�ين يف ما
يخ�ص متطلبات الإف�����ص��اح ع��ن ال�سيا�سات
املحا�سبية ،والأم��ور الطارئة واالرتباطات
مبا فيها البنود خ��ارج امليزانية ،وخ�سائر
القرو�ض وال�سلفيات ،والأ���ص��ول املرهونة
ك�ضمان ،والإف�صاح عن معامالت الأطراف
ذات العالقة.
 -7ج��اءت القاعدة العراقية مواكبة بع�ض
ال�شيء للمعيار املحا�سبي ال���دويل ،ولكن
يف نوع الإف�صاح املطلوب من دون حتديد

مف�صل ل��ب��ن��وده ،يف م��ا ت��ع��ل��ق بالإف�صاح
يف امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ،والإف�������ص���اح عن
ا�ستحقاقات الأ�صول وااللتزامات.
 -8هناك جزء ي�سري جدا من فقرات القاعدة
املحا�سبية العراقية مل ي��رد �ضمن املعيار
ال�����دويل ،ول��ك��ن��ه ج���اء م��ت�لائ��م��ا م��ع �أه���داف
القاعدة ،وم��ن ه��ذه الفقرات ،اح��د مفردات
ق��ائ��م��ة ال���دخ���ل ،وب��ع�����ض ف��ق��رات امليزانية
ال��ع��م��وم��ي��ة ،واح����د م���ف���ردات اجل��ه��ات ذات
العالقة ،وفقرة الدعاوى الق�ضائية.
-9مل ت�ساير ال��ق��اع��دة العراقية املتطلبات
الدولية للإف�صاح يف القوائم املالية للم�صارف
واملن�ش�آت املالية املماثلة ،حيث مل حتتو على
متطلبات مهمة جدا للإف�صاح تتعلق بقائمة
ال��دخ��ل ،والإف�����ص��اح ع��ن تركيزات الأ�صول
وااللتزامات ،والإف�صاح عن املخاطر البنكية
العامة ،والإف�صاح عن ن�شاطات الأمانة.
وم���ن خ�ل�ال م��ا ت��ق��دم ن�ستطيع ال��ق��ول �إن
املعايري املحلية حتتاج بع�ض ال�شيء �إىل
�إع��ادة ترتيب لتوافق املعايري الدولية مما
ي�ساعد على قبولها دوليا وما لذلك من ت�أثري
على القرارات اال�ستثمارية ،ويف ما يتعلق
بالقاعدة املحا�سبية العراقية ال�ساد�سة ينبغي
�أن ت�����ص��اغ ب�شكل يتما�شى م��ع املتطلبات
ال���دول���ي���ة ل�ل�إف�����ص��اح اخل���ا����ص بامل�صارف
واملن�ش�آت املالية املماثلة ب�شكل تام من خالل،
�إعادة ترتيب فقرات القاعدة ب�شكل مت�سل�سل
وم�صنف ،والتخل�ص من البنود التي ال متثل
متطلبات �إف�صاح ،والتخل�ص من متطلبات
الإف�صاح املكررة الواردة يف نف�س القاعدة،
�أو تلك التي متثل متطلبات عامة لي�ست خا�صة
بامل�صارف وج��اءت يف القواعد املحا�سبية
الأخرى اخلا�صة بها ،وتدعيم الفقرات التي
ج���اءت م��واك��ب��ة بع�ض ال�����ش��يء للمتطلبات
الدولية ،وا�ستحداث الفقرات التي مل ترد �أية
�إ�شارة عنها يف القاعدة ،وتف�صيل املتطلبات
التي جاءت مب�ستوى عام.
امل�صادر املعتمدة يف البحث
� -1إدارة البحوث والدرا�سات والن�شر،
ق��وى التغيري يف امل�صارف ،جملة املعهد
للدرا�سات املالية وامل�صرفية ،املجلد الأول،
العدد الثاين ،ال�سنة الأوىل ،عمان ،الأردن،
.1993
-2خالد �أمني عبد الله ،العمليات امل�صرفية
الطرق املحا�سبية احلديثة ،احتاد امل�صارف
العربية ،بريوت ،لبنان.1987 ،
 -3عيد حامد معيوف ال�شمري ،معايري
امل���راج���ع���ة ال���دول���ي���ة وم������دى �إم��ك��ان��ي��ة
ا�ستخدامها يف تنظيم املمار�سة املهنية
باململكة العربية ال�سعودية ،مطابع معهد
الإدارة العامة ،الإدارة العامة للبحوث،
ال�سعودية.1994 ،
 -4جلنة قواعد املحا�سبة الدولية ،قواعد
املحا�سبة الدولية ،الطبعة الأوىل ،ترجمة
الدكتور ع�صام مرعي ،دار العلم للماليني،
بريوت ،لبنان.1987 ،
-5ج��م��ع��ي��ة امل��ج��م��ع ال��ع��رب��ي للمحا�سبني
القانونيني ،املعايري املحا�سبية الدولية،
�شركة مطابع اخلط ،عمان.1999 ،
 -6دي������وان ال���رق���اب���ة امل���ال���ي���ة ،القواعد
املحا�سبية العراقية ،م�ستندات جمل�س
املعايري املحا�سبية والرقابية.1998 ،
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االقتصاد الصيني والتحول الكبير
إيمان محسن جاسم
كانت الصين تعد من الدول الفقيرة
حتى نهاية عقد الستينيات من القرن
الماضي ،إال أنها استطاعت من خالل
إتباع سياسات اقتصادية ناجحة أن
تحتل مرتبة متقدمة ضمن ترتيب
الدول الصناعية المتقدمة على
المستوى العالمي.ويرجع هذا كله
للنهضة التي اتبعتها القيادة الصينية
عام  1978أي مرحلة ما بعد ماو
تسي تونغ خاصة وان القيادة الصينية
بزعامة دينج شياو بينج التي استلمت
الحكم عام  1978أدركت أن
النهوض بالصين يتطلب أوال النهوض
باالقتصاد الصيني.

وه��ذا الأم���ر ال ميكن �أن يتحقق م��ن دون
�إتباع �سيا�سة خارجية مفادها االنفتاح على
خمتلف دول العامل .فمثل ه��ذه ال�سيا�سة
تكون كفيلة بتهيئة البيئة املالئمة -بيئة
م�ساملة -ل�سيا�سة اقت�صادية ناجحة.
وه�����ذا م���ا ج��ع��ل ال��ن��ظ��ام ال�����س��ي��ا���س��ي يف
ال�صني يتخلى ع��ن الكثري م��ن النظريات
االقت�صادية القدمية التي كانت �سائدة قبل
عام  1978ويف مقدمتها نظريات االقت�صاد
ال�شيوعية مع تغيري ال�سيا�سة الداخلية
واخلارجية لهذا البلد من �أج��ل خلق بيئة
�سليمة و�صحيحة لتحقيق طفرة اقت�صادية
كبرية.
ف��ال��ت��ج��رب��ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة ك��ان��ت ق��ائ��م��ة على
االن��ف��ت��اح على ال��ع��امل دون ح��ذر م��ن �أجل
ج��ل��ب اال���س��ت��ث��م��ارات واك��ت�����س��اب اخل�برة
وانفتاح الأ���س��واق العاملية �أم��ام الب�ضائع
ال�صينية ،وكان هذا االنفتاح وهذا التوجه
�سببا رئي�سا يف النمو غري امل�سبوق الذي
�أ�صبح يخطو بها اقت�صاد ال�صني.
ف�إن هناك حقيقة ي�صعب �إغفالها وهي �أن
تلك الدولة مل تنجح فقط يف �صياغة منوذج
اقت�صادي ق��ادر على التعاي�ش مع �أزمات
و�أوج��اع االقت�صاد العاملي بل جنحت يف
�إر�ساء منظومة اقت�صادية لها خ�صو�صيتها
ت�سري يف اجت��اه معاك�س ملوجات الركود
والوهن االقت�صادي �إقليميا وعاملي ًا وباتت
بالتايل قوى اقت�صادية ال ي�ستهان بها يف
الألفية الثالثة.
وم��ن لغة الأرق���ام ميكن القول �إن منوذج
االقت�صاد ال�صيني ه��و نتاج �سل�سلة من
ال��ط��ف��رات يف الأداء ال��ع��ام رغ��م الأزم���ات
ال��ت��ي ا�ست�شعر ب��ه��ا ال��ع��امل �أج��م��ع خالل
حقبة الت�سعينيات بدء ًا من حاالت الركود
االقت�صادي يف ال��والي��ات املتحدة وحمنة
النمور الآ�سيوية يف عام  1997ومرور ًا
حتى بحاالت الوباء التي كان لها تداعياتها
على االقت�صاد العاملي �أبرزها وباء �سار�س
الذي ظهر يف ال�صني عام  2003وموجات
الأنفلونزا التي اجتاحت العامل وتداعيات
الأزمة االقت�صادية العاملية.
وبالت�أكيد ف�إن هنالك عدة عوامل تربر الثقة
الراهنة ب�ش�أن طبيعة الأداء العام لالقت�صاد
ال�صيني على املدى الق�صري� ،أبرزها معدالت
النمو اجليدة لأرباح ال�شركات وم�ستويات
النمو املرتفعة يف حجم الإق��را���ض الأمر
ال���ذي ي�ضمن ب�����ص��ورة ك��ب�يرة ا�ستمرار
قوة حركة اال�ستثمارات التي ت�صل ن�سبة
م�ساهمتها يف دعم عجلة النمو االقت�صادي
�إىل حوايل .%50
وب��ج��ان��ب ذل��ك ف����إن ال�����ص��ادرات ال�صينية
مازالت حتظى بقدرة تناف�سية فائقة رغم
ارت��ف��اع تكاليف الإن��ت��اج وال���زي���ادة التي
ي�شهدها �سعر �صرف اليوان �أم��ام الدوالر
والتي تقدر بنحو  %10خالل الفرتة منذ
عام  2005وحتى الآن.
وميكن القول �أن تنامي الطلب يف الأ�سواق
امل��ح��ل��ي��ة ب��ال�����ص�ين �سي�سهم يف تعوي�ض
املنتجات ال�صينية اخل�سائر التي قد تنجم
يف حال تراجع حركة اال�ستهالك بالأ�سواق
كما �أن انتعا�ش �أ���س��واق ال�صني �سيكون
مبثابة عامل دع��م ،خا�صة و�أن االقت�صاد
ال�صيني ق��د ي�صبح مهيئ ًا يف مرحلة ما
ملزاحمة االقت�صاد الأمريكي كقوة �أ�سا�سية
حمركة للنمو العاملي خا�صة مع ا�ستمرار

ت��دف��ق اال���س��ت��ث��م��ارات ال�صينية للأ�سواق
اخلارجية.
ومن هنا ف�إنه ميكن اعتبار ال�صني منوذجا
فريدا بالن�سبة لالقت�صاد العاملي ،فمازالت
ال�صني دول��ة ذات اقت�صاد نامي �أو نا�شئ
غري �أن االقت�صاد ال�صيني بحجمه وثقله
احل��ايل يعطي �شعورا للآخرين ب���أن ذلك
البلد �أ�صبح له ت�أثري كقوى عظمى.
خا�صة وان الفكر االقت�صادي يف ال�صني
قائم على �أول��وي��ات مهمة ورئي�سية عرب
النظر يف �أول���وي���ات التنمية بحيث يتم
الرتكيز على الزراعة ثم ال�صناعة فالبحث
العلمي و�أخ��ي ً
��را ال���دف���اع،وه���ذا م��ا حقق
لل�صني طفرة كبرية يف اقت�صادها ومكانتها
الدولية ب�صورة عامة.
خا�صة و�أنها قدمت ت�سهيالت كبرية جدا
للتجارة اخلارجية عرب تخفي�ض الر�سوم
الكمركية وال�سعي الد�ؤوب لالن�ضمام �إىل
الهيئات املالية والتجارية ال��دول��ي��ة عرب

ان�ضمامها �إىل م�ؤ�س�سات �صندوق النقد
ال���دويل وال��ب��ن��ك ال���دويل وه���ذا م��ا منحها
قرو�ضا كثرية وكبرية �سخرت جميعها يف
�إن�شاء مقومات االقت�صاد ال�صيني.
وبجانب ذلك فقد حققت جميع القطاعات
ال�صناعية يف ال�صني والبالغ عددها 39
قطاع ًا �أرباح ًا هذا العام حيث �سجلت تلك
القطاعات من ً
��وا �سنوي ًا يف �أرب��اح��ه��ا بلغ
يف املتو�سط  %37وهي ن�سبة جيدة جدا
بالقيا�س حلالة الركود التي عا�شتها اغلب
دول العامل.
من هنا جند ب���أن ال�صني قد �سلكت طريق
ال��ت��درج يف �إ���ص�لاح نظامها االقت�صادي
م�ستثمرة كل الفر�ص املتاحة �أمامها ،وهذا
الإ�صالح االقت�صادي �سبقه �إ�صالح �سيا�سي
كبري وانفتاح داخلي وخارجي كان له دور
كبري يف ان��ف��ت��اح الأ���س��واق العاملية �أم��ام
التجارة ال�صينية.
والتجربة ال�صينية متنحنا نحن يف العراق

ر�ؤى ينبغي �أن ال نتجاهلها خا�صة و�إننا يف
طريقنا لبناء اقت�صاد عراقي عرب الآليات
ذاتها التي اتبعت يف ال�صني �أو ماليزيا �أو
اليابان ،مع توفر مقومات جناح جتربتنا
فيما ل��و ت��وف��رت لها الأج����واء ال�سيا�سية
ال�سليمة وال�صحيحة ،خا�صة وان العراق
بات الآن بلدا منفتحا على الأ�سواق العاملية
واملنظمات االقت�صادية الدولية ك�صندوق
النقد والبنك الدوليني ومنظمة التجارة
العاملية ،وبـ�إماكننا ت�سخري املوارد الب�شرية
والكفاءات العراقية واملوارد املالية �سواء
املتحققة من �صادراتنا النفطية �أو القادمة
عرب قرو�ض دولية ومنح �أو ا�ستثمارات يف
حتقيق �أر�ضية �صلبة لبناء اقت�صاد قوي من
�ش�أنه �أن يحقق الرفاهية لل�شعب من جهة،
ومن جهة ثانية يدمي عجلة التنمية يف هذا
البلد الذي تتوفر فيه مقومات جناح جتربة
اقت�صادية عراقية على غرار جتارة العامل
املتقدمة.
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كيف تقدمت ألمانيا صناعيًا؟

هوفنر!
تفسير مفاجئ للمؤرخ االقتصادي َ
ترجمة /عادل العامل

[ ُترى ،هل عا�شت �أملانيا حق ًا جتربة التو�سع ال�صناعي ال�سريع
يف القرن التا�سع ع�شر نتيج ًة لغياب قانون حقوق الت�أليف
والن�شر؟ حيث ي�ؤكد م�ؤرخ �أملاين �أن التكاثر الهائل يف الكتب،
وبالتايل ا ّت�ساع املعرفة،هو الذي و�ضع الأ�سا�س لعظمة البلد
ال�صناعية].
لقد بد�أ البلد كله وقد ا�ستحوذ عليه �شاغل القراءة ،و�أ�صيب
ب��ال��ول��ع امل��ف��اج��ئ بالكتب ،حتى ب��اع��ة ال��ك��ت��ب ،خ�لاف�� ًا للعادة
و�أدى يف عام  1836بالناقد الأدبي ولفغانغ مينزل لأن يُعلن
الأملان"�شعب ًا من ال�شعراء واملفكرين" ،كما يقول قرانك ثاديوز
يف مقاله هذا.
ويُو�ضح امل�ؤرخ االقت�صادي �أيكهارد هوفرن 44 ،عام ًا ،ب�أن"تلك
العبارة ال�شهرية قد �أُ�سيء فهمها متام ًا .فهي ال ت�شري �إىل عظماء
الأدب مثل غوته و�شيلر ،و�إمنا �إىل حقيقة �أن كتلة ال نظري لها
من م��ادة ال��ق��راءة ك��ان يجري �إنتاجها يف �أملانيا" .وق��د بحث
هوفرن تلك الذروة املبكرة للمادة املطبوعة يف �أملانيا وتو�صل
�إىل ا�ستنتاج مده�ش .فخالف ًا لإنكلرتا وفرن�سا املجاورتني ،م ّرت
�أملانيا بانفجار ال نظري له يف املعرفة يف القرن التا�سع ع�شر.
وك���ان امل���ؤل��ف��ون الأمل���ان خ�لال ه��ذه ال��ف�ترة يكتبون م��ن دون
توقف ،فقد ظهر 14000مطبوع جديد تقريب ًا يف �سنة واحدة
عام  .1843وقيا�س ًا يف مقابل �أعداد ال�سكان يف حينه ،ف�إن هذا
ي�صل تقريب ًا �إىل م�ستوى اليوم ،ومع �أن الروايات كانت ُتن�شر
�أي�ض ًا ،ف�إن غالبية الأعمال امل�ؤلفة كانت بحوث ًا �أكادميية.
وك��ان الو�ضع يف �إنكلرتا خمتلف ًا ج��د ًا ،فوفق ًا لع�صر النه�ضة
والتحرر ال�برج��وازي ،ال ن��رى �إال تقدم ًا بائ�س ًا يف بريطانيا
العظمى ،كما يذكر هوفرن.
ويف الواقع ،ف�إن  1000مطبوع جديد فقط كان يظهر �سنوي ًا
يف انكلرتا �آنذاك ــ �أقل ع�شر مرات مما كان يظهر يف �أملانيا ــ ومل
يكن هذا من دون عواقب ،حيث يعتقد هوفرن ب�أن �سوق الكتب
ال�ضعيفة تاريخي ًا هي التي جعلت �إنكلرتا ،القوة الكولونيالية،
ت�ضيّع �صدارتها خالل مدة قرن ،بينما حلقت بها دولة �أملانيا
ال��زراع��ي��ة املتخلفة �سريع ًا ،لت�صبح �أم���ة �صناعية متطورة
بامل�ستوى نف�سه يف عام .1900

بل �أن ما يُجفل �أكرث هو العامل الذي يرى هوفرن �أنه ت�سبب
يف هذا التطور ،ففي ر�أيه� ،أن قانون حقوق الت�أليف والن�شر،
امل�ؤ�س�س مبكر ًا يف بريطانيا العظمى يف عام  ،1710ولي�س �أي
�شيءٍ �سواه هو الذي ّ
�شل عامل املعرفة يف اململكة املتحدة.
لوقت
�أم��ا �أملانيا ،فلم تزعجها فكرة حقوق الت�أليف والن�شر
ٍ
طويل .وكانت برو�سيا� ،أكرب واليات �أملانيا �آنذاك ،قد �أدخلت
قانون حقوق الت�أليف والن�شر يف ع��ام  ،1837لكن انق�سام
�أملانيا املتوا�صل �إىل والي��ات �صغرية ك��ان يعني �أن من غري
املمكن فر�ض القانون على امتداد الإمرباطورية �إال بالكاد.
�إن بحث ه��وف�نر اجل���ا ّد يعد العمل الأك���ادمي���ي الأول الذي
يدقق يف ت���أث�يرات حقوق الت�أليف والن�شر على امتداد فرتة
طويلة ن�سبي ًا م��ن ال��زم��ن وه��و م�ستند على مقارنة مبا�شرة
بني بلدين ،وق��د ت�سببت نتائجه يف ح��راكٍ بني الأكادمييني.
فحتى الآن ،كان ي َ
ُنظر �إىل حقوق الت�أليف والن�شر باعتبارها
�إجناز ًا عظيم ًا و�ضمانة ل�سوق كتب مزدهرة .وامل�ؤلفون ،وفقاً
لالعتقاد التقليدي ،مدفوعون للكتابة فقط �إذا عرفوا �أن حقوقهم
�ستلقى حماي ًة .مع هذا ،ف�إن مقارنة تاريخية ،يف الأقل ،ت�صل
�إىل ا�ستنتاج خمتلف الآن .فقد ا�ستغل النا�شرون يف �إنكلرتا
احتكارهم من دون حياء .وكانت االكت�شافات اجلديدة ُتن�شر
ب�شكلٍ عام بطبعات حمدودة من  750ن�سخة يف احلد الأق�صى
ب�سعر يتجاوز يف الغالب ال��رات��ب الأ�سبوعي لعامل
و ُت��ب��اع
ٍ
متعلم.
وقد ح�صل نا�شرو لندن البارزون على �أم��وال طيبة جد ًا بهذا
��ات مذهّ بة يف �أنحاء
الرتتيب ،وراح بع�ضهم ي��ق��ودون ع��رب ٍ
املدينة .وكان زبائنهم من الأثرياء والنبالء ،واع ُتربت كتبهم
من �سلع الرتف والرفاهية .وكان
�أ�صحاب املكتبات القليلة املوجودة بالفعل يقيّدون املجلدات
الثمينة بال�سال�سل �إىل ال��رف��وف حلمايتها م��ن الل�صو�ص
املحتملني.
�أما يف �أملانيا ،خالل الفرتة نف�سها ،فكان للنا�شرين منتحلون
با�ستطاعتهم �إعادة طبع كل من�شور جديد وبيعه ب�سعر رخي�ص
من دون خ��وف من العقاب .وك��ان النا�شرون الناجحون هم
�أولئك الذين يتبعون طريقة حمنكة يف مواجهة هذه الن�سخ

املق َّلدة فيبتكرون �شك ًال للن�شر ما يزال �شائع ًا �إىل اليوم ،وذلك
ب�إ�صدار طبعات مرتفعة الثمن لزبائنهم الأثرياء وطبعات ورقية
الغالف منخف�ضة الثمن لعموم النا�س.
وه��ذا َ
خلق �سوق كتب خمتلفة ج��د ًا عن تلك التي ُوج��دت يف
ً
�إنكلرتا .فقد كانت الكتب الأف�ضل مبيعا وم�ؤلفات الأكادمييني
ُت��ق��دَّم للجمهور الأمل���اين ب���أع��داد ك��ب�يرة وب���أ���س��ع��ار منخف�ضة
للغاية".وهكذا ف�إن �آالف ًا كثرية من النا�س يف الزوايا املخفية
من �أملانيا ،الذين مل يكن بو�سعهم التفكري �شراء كتب لغالء
�أ�سعارها ،كوّ نوا لهم مع ًا� ،شيئ ًا ف�شيئ ًا ،مكتبة �صغرية من الكتب
ّ�س يف
املعاد طباعتها" ،كما كتب امل�ؤرخ هرنيك بين�سني بتحم ٍ
حينه .و�إمكانية القراءة الوا�سعة هذه ح ّثت العلماء بوج ٍه
خا�ص على ن�شر نتائج �أبحاثهم .ويف حتليل هوفرن"،ف�إن
�شك ًال جديد ًا متام ًا من نقل املعرفة �إىل جميع النا�س قد ر�سخ
نف�سه" .لقد كانت الطريقة الوحيدة لن�شر معرفةٍ جديدة التي
يعرفها النا�س �آن��ذاك هي التعليم اللفظي من �أ�ستاذ �أو دار�س
 scholarيف جامعة .والآن ،وفج�أ ًة ،هناك ح�شد من البحوث
الرفيعة امل�ستوى راحت تنتقل يف كل مكان من البلد.
وج��اء يف تقرير لـ"�صحيفة الأدب"يف عام � 1826أن"�أغلبية
امل�ؤلفات تن�شغل باملوا�ضيع الطبيعية من كل الأنواع وخا�ص ًة
التطبيق العملي لدرا�سات الطبيعة يف الطب ،وال�صناعة،
والزراعة ،وغريها" ،و�أ�صدر الدار�سون ب�شكلٍ وافر و�سريع
ك��راري�����س وكتيبات يف مو�ضوعات متنوعة مثل الكيمياء،
وامليكانيك ،والهند�سة ،والب�صريات و�إنتاج احلديد.
�أم��ا يف �إن��ك��ل�ترا خ�لال ال��ف�ترة نف�سها ،ف���إن حلقة م��ن النخبة
انغم�ست يف �شريعة تعليمية كال�سيكية مر ّكزة �أكرث على الأدب،
فل�سفي ًا ،والهوتي ًا ،وتاريخي ًا ،ولغوي ًا .ومل تكن كتيّبات التعليم
العملي التي يجري �إ�صدارها جماهريي ًا يف �أملانيا يف خمتلف
املو�ضوعات ،من �إن�شاء قنوات الري �إىل زراعة احلبوب ،يف
متناول الكثريين يف �إنكلرتا ،ويو�ضح هوفرن ذلك بقوله"يف
بريطانيا العظمى ،ك��ان ال��ن��ا���س معتمدين على طريقة من
القرون الو�سطى يف الإ�شاعة من �أجل ن�شر هذه املعرفة املفيدة
احلديثة".
ولقد خلق تكاثر املعرفة الأملاين و�ضع ًا ي ّت�سم بالف�ضول لي�س من

املرجّ ح �أن يكون قد الحظه �أي واحد �إال بالكاد يف حينه .فنجد،
على �سبيل املثال� ،سيغي�سموند هريمب�ستات ،وهو بروفي�سور
يف الكيمياء وال�صيدلة يف برلني ،ال��ذي ل ّفه ن�سيان التاريخ
منذ ذلك احلني ،قد ك�سب من املكاف�آت املالية عن كتابه"مبادئ
ال��دب��اغ��ة اجللدية"املن�شور يف ع��ام � 1806أك�ثر مم��ا ك�سبته
امل�ؤلفة الربيطانية ماري �شيلي عن روايتها"فرانكين�شتاين"،
التي ما تزال �شهري ًة حتى يومنا هذا.
ً
لقد كانت التجارة بالأدب الت َقني قوي ًة جدا �إىل حد �أن النا�شرين
ك��ان��وا قلقني على ال����دوام ب�����ش���أن كفاية الكمية ال��ت��ي لديهم
للتجهيز ،وقد �أعطت هذه احلال حتى امل�ؤلفني العلميني الأقل
موهب ًة و�ضع ًا ت�ساومي ًا جيد ًا يف عالقتهم بالنا�شرين .و�أ�ضاف
الكثري من الأ�ساتذة لرواتبهم دخ ًال مادي ًا �آخر من ن�شر الكتيّبات
وكراري�س املعلومات.
وي��و���ض��ح ه��وف�نر ب����أن ذل���ك و���ض��ع الأ���س��ا���س للغ َرندَيرزيت
� ،Gründerzeiأو فرتة الت�أ�سي�س ،وهو التعبري امل�ستخدم
لو�صف التو�سع ال�صناعي ال�سريع يف �أملانيا يف �أواخر القرن
التا�سع ع�شر .وقد �أنتجت تلك الفرتة الحق ًا عدد ًا من الأقطاب
ال�صناعيني مثل �ألفريد كروب ووير َنر فون �سيمين�س.
ومل ي�صب االنهيار يف �سوق الأدب العلمي حتى حني �أ�صبح
قانون حقوق الت�أليف والن�شر تدريجي ًا را�سخ الأ�سا�س يف
�أملانيا يف �أربعينيات القرن التا�سع ع�شر .وعلى كل حال ،ف�إن
النا�شرين الأملان قد ردّوا على الو�ضع اجلديد بطريقة تقييدية
تذ ّكر بزمالئهم الربيطانيني� ،إذ رفعوا الأ�سعار وق�ضوا على
�سوق الأ�سعار املنخف�ضة.
و�أخذ امل�ؤلفون ،وقد �ضمنوا الآن حقوقهم يف �أعمالهم الفكرية،
يت�ضايقون يف الغالب من هذا التطور ،فكتب هيرنيك هاينه،
مث ًال� ،إىل نا�شره جوليو�س كامب يف � 24أكتوبر  ،1854قائ ًال
بطريقة مزاجية حادة":مبوجب الأ�سعار املرتفعة �إىل حدٍ بعيد
التي و�ضعتها ،ف�إين قد ال �أرى �إال بالكاد ن�سخ ًة ثانية من الكتاب
وقت قريب .لكن ال بد لك �أن حتدّد �أ�سعار ًا �أقل ،عزيزي
يف �أي ٍ
كامب ،و�إال ف���إين ال �أرى يف الواقع مل��اذا كنت مت�ساه ًال هكذا
ب�ش�أن منافعي املادية".
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ال����ك����س����اد ق�����د ان���ت���ه���ى (رس���م���ي���ا)
ترجمة /المدى االقتصادي

لقد انتهى الك�ساد االقت�صادي ر�سميا يف �شهر
حزيران عام  2009وذلك طبقا ملا جاء من اللجنة
التجارية للمكتب الوطني للأبحاث االقت�صادية
وهو احلاكم الر�سمي لإ�صدار هذه التواريخ.
وك��م��ا ت��وق��ع ال��ع��دي��د م��ن االق��ت�����ص��ادي�ين ف����أن هذا
ال��ت��اري��خ الر�سمي املعلن ه��و ال�سبب ال���ذي �أدى
�إىل �أن يكون هذا الك�ساد االقت�صادي الأطول منذ
احلرب العاملية الثانية .حيث بد�أ هذا الركود يف
�شهر ايلول�/سبتمرب يف عام  2007ودام ما مدته
� 18شهرا.
حتى الآن يعد ه��ذا الك�ساد االقت�صادي الك�ساد
االقت�صادي الأطول من بعد الك�سادين الذي ح�صل
احدهما يف  5/1973و 2/1981وال��ذي دام كل
منهما � 16شهرا.
بينما ي�ؤكد االعالن اجلديد عن تاريخ نهاية الك�ساد
ما ي�شك به العديد من النا�س حيث �إن الك�ساد الذي
ح�صل يف  9/2007هو الك�ساد االقوى منذ الك�ساد
الكبري وذلك مبعيار فقدان الوظائف على االقل.
تعتمد تواريخ الك�ساد واالنتعا�ش االقت�صادي على
م�ؤ�شرات اقت�صادية خمتلفة مبا فيها الناجت املحلي
االجمايل والدخل والبطالة والإن��ت��اج ال�صناعي
ومبيعات اجلملة والتجزئة.
وع��ادة ما تنتظر تلك اللجنة ان تعلن عن حتول
الو�ضع االقت�صادي اىل الأح�سن حتى مع وقوع
الك�ساد لأن��ه��ا ت�ستند اىل �سل�سلة م��ن البيانات
االقت�صادية التي ت���ؤك��د �أن االقت�صاد مييل �إىل
منحى جديد.

وي�أخذ املكتب بعني االعتبار بان الك�ساد االقت�صادي
تعريفا يعني الفرتة التي ي�صل فيها االقت�صاد �إىل
�أدنى م�ستوياته التي ي�صل اليها ولي�س العودة اىل
�سابق ن�شاطه.
"وفيما يخ�ص حتديد ظهور ذلك يف �شهر حزيران
م��ن ع���ام  2009ف����أن اللجنة مل تخل�ص �إىل �أن
الظروف االقت�صادية منذ ذلك ال�شهر قد ا�صبحت
اي��ج��اب��ي��ة او ان االق��ت�����ص��اد ق��د رج���ع اىل العمل
بطاقته الطبيعية لكن بدال من ذلك حددت اللجنة ان
الك�ساد االقت�صادي قد انتهى واالنتعا�ش قد بد�أ يف
ذلك ال�شهر"هذا ما قاله املكتب.
وقامت اللجنة باالجتماع م�سبقا يف �شهر ني�سان/
ابريل لتحدد فيما لو انه ميكن اعالن نهاية الك�ساد
اال انهم ق��رروا ان البيانات ال ت��زال غري مقنعة.
ومنذ ذلك الوقت ف�أن مكتب التحليالت االقت�صادية
قد �أطلق �إح�صائيات منقحة للدخل ومنو الإنتاج
خ�لال ال�����س��ن��وات املا�ضية حيث ان ا���ض��اف��ة هذه
املعلومات اجل��دي��دة �ساعد يف دف��ع اللجنة نحو
�إف�صاح نقطة التحول.
"ذلك الأمر �أعطانا �صورة نهائية ملا حدث يف عام
"2009هذا م��ا قاله روب���رت ج��ي غ���وردون وهو
ع�ضو يف اللجنة وملا يزيد عن ثالثني عاما و�أ�ستاذ
اق��ت�����ص��ادي يف جامعة نورثوي�سرتن".و�صوال
عند هذه النقطة ف�أننا ل�سنا ب�صدد احل�صول على
معلومات جديدة لدرا�سة امل�س�ألة حتى �شهر متوز
يوليو من العام2011ومن ذلك �أدركنا انه ان كنا
على الطريق للقيام ب�شيء ما فيجب علينا القيام به
يف الوقت الراهن".
وقال اال�ستاذ غ��وردون ان جميع امل�ؤ�شرات التي

نظرت اليها اللجنة كانت يف الوقت ذاته يف ادنى
م�ستوياتها يف �شهر حزيران عام  2009الأمر الذي
جعل ذل��ك ال�شهر اختيارا �سهال لأن يكون نقطة
حتول ر�سمية.
وك��ان التوقع الأ�سا�سي لهذا االجت���اه ه��و ن�سبة
العمل والتي و�صلت اىل ادن��ى م�ستوياتها بعد
م�ضي �ستة ا�شهر يف �شهر كانون االول/دي�سمرب
عام  .2009ان فرتة البطء هذه قادت العديد اىل
اال���ش��ارة اىل ان الفرتة احلالية هي فرتة"تعاف
ٍ م��ن البطالة"وقد ع��زز ك��ذل��ك الآراء ال��ت��ي تقول
ان �سوق العمل ال�ضعيف يجب �أن يلعب دورا
اكرب يف حتديد تواريخ بدايات ونهايات الك�ساد
االقت�صادي .و�أ�شار ال�سيد غ��وردون �إىل ان فرتة
ال��ب��طء ال��ت��ي م��ر بها االق��ت�����ص��اد ب�ين ال��ت��ح��ول يف
الناجت املحلي الإجمايل والتحول يف �سوق العمل
كان حتى �أ�سو�أ من املدة التي عقبت الك�ساد يف عام
" .2001ويف ه��ذا اجل��زء من الأح���داث ا�ستمرت
ن�سبة البطالة باالزدياد وعلى مدى � 19شهرا بعد
انح�سار االنتاج"و�أ�ضاف قائال"وعلى اية حال من
االحوال كان ذلك التوقيت املعلن �ضعيفا جدا هذه
املرة وذلك ب�سبب و�ضع ن�سبة البطالة يف اخلانة
الأهم فيما يخ�ص �إ�صدار التواريخ".
وق������ال ك���ذل���ك:ل���ق���د ك�����ان ح���ج���م اخل�������س���ائ���ر يف
الوظائف اكرث �سوءا يف الركود ال��ذي ح�صل يف
.2007_9
ويف امل���دة املح�صورة ب�ين �شهر ك��ان��ون الأول/
دي�����س��م�بر 2007اىل �شهر ح��زي��ران  2009ف���أن
االقت�صاد االم��ري��ك��ي ق��د خ�سر ن�سبة بلغت اكرث
من خم�سة باملئة من فر�ص العمل غري الزراعية

بينما خ�سر االقت�صاد اكرث من �ستة باملئة من تلك
الوظائف خالل �شهر كانون االول/دي�سمرب 2009
وهو ال�شهر الذي انخف�ضت فيه ن�سبة العمالة.
ومن حيث ن�سبة البطالة التي قا�ستها العديد من
امل�سوحات احلكومية والتي ت�أخذ بعني االعتبار
النا�س الذين يبحثون فعليا عن العمل ف�أن ن�سبة
البطالة ق��د ارتفعت م���ؤخ��را اىل  10.1يف �شهر
اكتوبر/ت�شرين االول.
وو�صلت ن�سبة البطالة اىل م�ستوى اعلى من
امل�ستوى املذكور �آنفا وذل��ك يف عام  1982حيث
و�صلت اىل  10.8باملئة.
�إال �أن تركيبة القوة العاملة بدت خمتلفة جدا يف
الثمانينيات فلقد كانت تلك الرتكيبة �أك�ثر وكان
ن�سب البطالة متيل اىل ان تكون اكرث ارتفاعا بني
ال�شباب.
وعالوة على ذلك ف�أن القيام ب�إح�صاء البطالة والتي
ي�أخذ بعني االعتبار النا�س الذين يعملون جلزء من
الوقت يف حني انهم يريدون العمل ب��دوام كامل
وكذلك النا�س الذين تخلوا عن البحث عن العمل
متاما يظهر ان ن�سبة البطالة هذه املرة ا�سو�أ بكثري
من اي ن�سبة كانت عليها يف اي من فرتات الك�ساد
التي ح�صلت بعد احلرب.
اما من حيث ت�أثري الت�ضخم على تراجع الإنتاج
ف���أن الركود االخ�ير هو اال�شد ق�سوة منذ احلرب
ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة وذل����ك ط��ب��ق��ا مل��ا ق��ال��ه روب�ي�رت
اي ه���ال وه���و ا���س��ت��اذ يف االق��ت�����ص��اد يف جامعة
�ستاندفورد يف امريكا ورئي�س اللجنة.لكن يقول
بع�ض االقت�صاديني ان املقيا�س االف�ضل �سيكون
اىل اي م��دى �سينخف�ض االن��ت��اج م��ق��ارن��ة بنمو

االقت�صاد"الطبيعي".
ويقول ال�سيد غوردون ب�أنه ال يعتقد ب�أن االقت�صاد
متجه نحو"ركود مزدوج"حيث ان اللجنة بذاتها
لي�ست م�شغولة بالتخمينات والتنب�ؤات لأن نزعات
الدخل والوظائف ت�شري اىل ان االقت�صاد ال يزال
بطيئا اال انه من املحتمل �سيتجه نحو ال�صعود.
لكن النمو ال�ضعيف منذ الهبوط الذي ح�صل يف
�شهر ح��زي��ران  2009ال ي���زال مقلقا وع��ل��ى نحو
م��ف��رط .حيث ان الك�ساد ال��ق��وي والعميق الذي
ح�صل يف الثمانينيات قد تبعته عودة كبرية يف
النمو �أما التعايف االقت�صادي احلايل ف�أنه بالكاد
مي�شي متثاقال.
"ما ه��و فريد حقا يف ه��ذا ال��رك��ود ه��و ك��ل من
ن�سبة البطالة وب��طء التعايف االقت�صادي"هذا
م��ا ق��ال��ه غ����وردون م�ضيفا":ذلك الأم���ر مل يحدث
م�سبقا فلقد م��ررن��ا �سابقا ب��ف�ترات ك�ساد حادة
تتبعها غالبا ف�ترات ن�شاط اقت�صادي قوية وذلك
يف الثمانينيات .ول��ق��د م��ررن��ا يف الت�سعينيات
ويف  2001بفرتات تعايف اقت�صادي بطيئة �إال �أن
فرتات الركود تلك كانت خفيفة الأثر لذا مل يكون
لبطء التعايف ت�أثري كبريا".
ويعتقد الربوفي�سور غوردون ان االقت�صاد يحتاج
اىل منو �إنتاجي ميتد �إىل ف�ترة طويلة وبن�سبة
 2.5باملئة ليحافظ على ن�سبة البطالة.
اال ان ن�سبة النمو ال�سنوية والتي تبلغ  1.6يف
الربع الثاين ه��ذه ال�سنة وكذلك التوقعات التي
تقول �إن الربع الثالث لن يكون �أف�ضل بكثري من
هذا الربع ت�شري �إىل �أن ن�سبة البطالة �سرتتفع تكرث
يف ال�شهور القادمة .هذا ما قاله ال�سيد غوردون.
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تأثير (اليوان) الصيني على االقتصاديات االخرى
ترجمة /إسالم عامر
إذا قضيت الكثير من الوقت مع المسؤولين
واالقتصاديين الصينيين فأنك ستسمع
الكثير من الكالم حول الين الياباني في
الثمانينيات.
ففي تلك األيام كان االميركيون قلقين
حيال الصادرات اليابانية القادمة إلى بلدهم
وبقدر قلقهم نفسه من الصادرات الصينية
في يومنا هذا .لذا فأن الواليات المتحدة
دفعت اليابان إلى أن تزيد من قيمة الين
وذلك من خالل جعل اسعار الصادرات
اليابانية اكثر غالء والصادرات األمريكية إلى
اليابان اكثر رخصا .واطاعت طوكيو ذلك
األمر وارتفع الين بحوالي  50بالمئة من
 1985الى .1987

وعلى الرغم من توا�صل جميء الواردات
اال ان العجز التجاري تو�سع من  94مليار
دوالر اىل  108مليارات دوالر يف عام
 .1985فلم يكن ارتفاع الني كافيا ليوقف
من��و ال�����ش��رك��ات م��ث��ل ���س��وين وتويوتا.
ف��ل��دي��ه��م ال��ك��ث�ير م��ن امل��م��ي��زات مب��ا فيها
تكاليف العمل املنخف�ضة.
�إن ال��ع�برة امل����أخ���وذة م��ن ه���ذه الق�صة
ال�صينية هي ان��ه على الرغم من وجود
ارتفاع قوي يف الرمنبيني(اليوان) ف�أنه
لي�س ب��ال�����ض��رورة ان ي�ساعد االقت�صاد
االمريكي"حيث م��ن املمكن ان ال يكون
لقيمة الرمنبيني ت���أث�يرا كبريا �أو حتى
اي ت�أثري على االطالق"هذا ما قاله فان
غانغ وهو اقت�صادي وم�ست�شار حكومي
�سابق الأ�سبوع املا�ضي يف اجتماع له مع
اقت�صاديني �أمريكيني و�سيا�سيني.
وك��ذل��ك ف��ان الرمنبيني ال��ق��وي ل��ن يكون
حال �سريعا مل�شاكلنا االقت�صادية .فلي�س
ال�ين ه��و امل����وازن ال��وح��ي��د هنا حيث ان
الرمنبيني بحد ذات��ه ق��د ارت��ف��ع �إىل 21
باملئة امام ال��دوالر من  2005اىل 2008
وا�ستمر العجز التجاري بالتو�سع.
لكن ال يوجد هناك اي �شك يف ان العملة
ال�صينية �ستبقى مقيمة ب�أقل من قيمتها
ورمبا بن�سبة ع�شرين باملئة.
حيث �أن االق��ت�����ص��ادات ب�سيطة مب��ا فيه
الكفاية وينبغي على الطلب الكبري على
ال�سلع ال�صينية ان يرفع من �سعر عملتها
لكن بكني تتدخل ملنع ح�صول ذلك.
ان ج��ع��ل ال�����ص�ين ت��ت��وق��ف �سيكون �أم���را
حا�سما لت�صحيح امل��وازن��ة االقت�صادية
العاملية.
حيث �سي�ساعد الرمنبيني القوي النا�س
ال�صينيني _املتعط�شني للح�صول على
ح��ي��اة ذات م��ع��اي�ير �أف�����ض��ل وي�ساعدهم

على �شراء املزيد من ال�سلع واخلدمات
و���س��ي�����س��اع��د ب��ق��ي��ة ال���ع���امل يف �أن ينتج
امل��زي��د لكن التغيري ل��ن يح�صل يف ليلة
و�ضحاها.
ان احل����زب ال�صيني ال�����ش��ي��وع��ي ق��د مر
بع�شرين �سنة جيدة وذلك من خالل اتخاذ
تغيريات تدريجية جعلته ي��رى الفوائد
ترتاكم �أمام ناظريه .فعلى ار�ض الواقع
يعد ذلك الأمر هو من �أف�ضل ما نتمناه �أن
يح�صل مع الرمنبيني.
وميكن �أن يكون ذل��ك الأم���ر ه��و الدر�س
الثاين الذي يجب تعلمه من الكالم الذي
ي��ق��ال ع��ن ال�ي�ن ح��ت��ى ل��و ان امل�س�ؤولني
ال�صينيني مييلون اىل ترك جزء من هذا
الكالم او الأقا�صي�ص.
ويبدو للوهلة الأوىل �أن التغيري الكبري
يف �سعر ال�صرف يجب �إن يكون له ت�أثري
ف���وري .وال ميكننا �إن��ك��ار وج���ود بع�ض
الت�أثري له.
ولكن للعجز ال��ت��ج��اري ال��ذي ح�صل يف
الثمانينيات يف اليابان اكرث ات�ساعا مما
كان عليه لوال ارتفاع الني.
وث��م��ة �سببني رئ��ي�����س�ين يف �أن ارتفاع
الرمنبيني لن يقود �إىل زيادة �سريعة يف
التوظيف يف الواليات املتحدة.
ال�سبب الأول هو �أن ال�صني والواليات
امل��ت��ح��دة لي�سا ال��ب��ل��دي��ن ال��وح��ي��دي��ن يف
العامل .فالعديد من املنتجات التي نت�صور
ب�أنها م�صنوعة يف ال�صني مثل االي فون
مت جتميعها يف واق��ع الأم��ر يف ال�صني.
فالأجزاء ذات النهاية ذات اجلودة العالية
ت�أتي من البلدان الأغنى مثل �إ�سرائيل او
جنوب كوريا .اما الأجزاء الرئي�سة فيتم
�صنعها يف البلدان الأفقر مثل الفيتنام.
ف��ال��ق��ي��م��ة ال��ك��ل��ي��ة ل��ل��م��ن��ت��ج حت�����ص��ى فقط
بالن�سبة للعجز التجاري بني الواليات

املتحدة وال�صني.
ف���أن كون الرمنبيني اق��وى على اية حال
م��ن الأح����وال �سي�ؤثر فقط بجزء العمل
املنتج يف ال�صني و�إذا ارتفع الرمنبيني
مبا فيه الكفاية فان بع�ضا من هذا العمل
�سينتقل وبب�ساطة �إىل بلد �آخر مثل فيتنام
(حيثما يبلغ معدل الدخل الفردي ما يقارب
الـ 3.00دوالر مقارنة بـ 6.500دوالر يف
ال�صني)� .إن مثل هذا االنتقال لن ي�ساعد
على تقريب عجزنا التجاري ككل.
بينما يذهب بع�ض امل�س�ؤولني ال�صينيني
حلد الآن يف اقرتاحهم ب�أن قيمة الرمنبيني
ال جتدي �إال بالقليل من االختالف .وهذا
�أمر خاطئ حيث �أن اقت�صاد ال�صني الآن
كبري مبا فيه الكفاية لكي تكون عملته ذات
ت�أثري .لكن الأم��ر معقد عما بدا عليه يف
بادئ الأمر.
�أما ال�سبب الثاين فهو عدم النظر �إىل �أن
�سعر ال�صرف هو عالج كامل لالقت�صادات
ف��ه��و م��ث��ل ال���ب���وارج ال��ت��ي مت��ي��ل للحركة
البطيئة.
ف��ن��ادرا م��ا حت��رك ال�����ش��رك��ات الإن��ت��اج يف
غ�ضون �أ�سابيع .ف�أن كانوا يتعاملون مع
مزود �صيني ف�أنه من االرخ�ص ان يبقون
م��ع ذل��ك امل���زود حتى وان كانت ارتفعت
اال���س��ع��ار واف�����ض��ل م��ن البحث ع��ن مزود
جديد يف بلد �آخر.
وتعد �أعمال ال�سيارات من الأمثلة اجليدة
على هذا ما ميكن تغريه .فتلك ال�صناعة
تبدو �أ�سا�سا وك�أنها تنتمي اىل الق�صة
ال�صينية وذل��ك لأن ذل��ك الأم���ر ل��ه عالقة
كبرية مع ال�صادرات االمريكية مما هي
مع ال���واردات ال�صينية .لكن ال�صادرات
تعني الكثري للوظائف الأمريكية على اية
حال.
وكما هي احلال مع من يزور ال�صني للمرة

االوىل ف�أين ده�شت لهذا العدد الكبري من
ان��واع �سيارة بيوك هناك ،ففي ازدحام
م����روري واح���د ميكنك �أن جت��د العديد
من �سيارات البيوك التي مت�شي متمهلة
بجانب �سيارتي.
ل�سوء حظ �صانعي ال�سيارات الأمريكيني
ف���أن��ه ال ت��وج��د �أي���ة ���س��ي��ارة ب��ي��وك كبرية
م�صنوعة يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة .حيث
ان ب��ي��وك ت�����ص��در ت��ل��ك ال�����س��ي��ارات ذات
امل���وا����ص���ف���ات ال��ري��ا���ض��ي��ة اىل ال�صني
فقط بينما ت�صنع بقية عرباتها حمليا
ومب�شاركة ال�صينيني .واحلال نف�سه مع
بي ام دبليو حيث انها ت�صنع من ثالثة �إىل
خم�سة �أنواع وت�شحن �سبع �سال�سل غالية
الثمن وكذلك �سيارات زت الريا�ضية.
مع الرمنبيني الأكرث قوة ميكنك ان ترى
كم من �صناع ال�سيارات قد ر�سموا اخلط
الفا�صل يف �أم��اك��ن خمتلفة وخ�صو�صا
عندما تزدهر �سوق �صناعة ال�سيارات.
ومتثل ال�صادرات الأمريكية �إىل ال�صني
�أم��را مهما .حيث انها ت�ساوي  83مليار
دوالر ه��ذه ال�سنة حيث ارتفعت من 68
مليار دوالر العام املا�ضي ومن  21مليار
دوالر قبل عقد م�ضى .حيث تعادل ع�شرة
م��ل��ي��ارات م��ن ال��ن��م��و يف ال��ن��اجت املحلي
الإجمايل ما يقارب  80.000من الوظائف
باملتو�سط .ل��ذا ف��ان اي ع�شرة مليارات
ا���ض��اف��ي��ة م��ن ال��ب�����ض��ائ��ع امل��ب��اع��ة لل�صني
���س��ت��ك��ون �أ���ش��ب��ه ب�برن��اجم��ه��ا التحفيزي
اخلا�ص.
وك��م��ا ه��ي احل���ال م��ع اي م��ن املحفزات
االقت�صادية ف�أن هذا النوع يتطلب بع�ض
ال�����س��ي��ا���س��ة م��ث��ل ال�����ض��غ��ط ع��ل��ى ال�صني
ومفاو�ضتها .ف�سيتوجب على ال�شركات
مثل جينريال اكيرتيك ومايكرو�سوفت
وغريها �أن تو�ضح �أن منوها يف ال�صني
يعتمد على اتخاذ احلكومة لأم��ر حقوق
امللكية على حممل اجلد وعلى كونها �أكرث
انفتاحا مع الأجانب.
وك��م��ا اخ�ب�رين اح��د امل����دراء التنفيذيني
االورب��ي�ين يف اح��د امل�ؤ�س�سات ال�صينية
التكنولوجية"ان االجانب ال ميكنهم عمل
اي �شيء هنا".
يجب على ال��والي��ات امل��ت��ح��دة والبلدان
االخ���رى يف ه��ذه االث��ن��اء ان تتطلع اىل
اي نفوذ من �ش�أنه ان يقلل من التعريفات
الكمركية واحلواجز االخ��رى وان تدفع
الرمنبيني نحو الأعلى.ال�صني حري�صة
على ���ش��راء التكنولوجيا املتقدمة على
�سبيل املثال ولي�س كل البنود املدرجة على
قائمة الواليات املتحدة املحرمة هي حقا
م�سائل تتعلق بالأمن القومي .وقد بد�أت
�إدارة �أوباما بتقليل هذه القائمة.
وب��ط��ب��ي��ع��ة احل����ال ف���ن ث��م��ة ق���وائ���م ام���ام
الكونغر�س تهدد بو�ضع تعريفات جمركية
جديدة على الواردات ال�صينية.
من امل�ؤكد ان تلك القوائم قد جذبت انتباه
ال�صني .حيث انها متثل مو�ضوعا �ساخنا
يف بكني �أكرث مما هو كذلك يف وا�شنطن
حيث انه ميلأ ال�صحف والإذاعات.
ان اجل���زء الأ���ص��ع��ب الآن ه��و ا�ستخدام
التهديد امل��وث��وق للتعريفات اجلمركية
لإقحام زي��ادة �أ�سرع يف �سعر الرمنبيني
وال����ذي مل ي��رت��ف��ع اال ب����ـ 1.6ب��امل��ئ��ة منذ
.2008
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االخيرة

الـمـــرصــد االقتصـادي

اقتصاديات

هل أن ارتفاع أسعار المواد اإلنشائية
سبب غالء العقارات السكنية

بغداد /علي الكاتب

جتارة العقارات ال�سكنية التي كانت تعاين من
ركود وك�ساد اقت�صادي وا�ضح خالل الأعوام
املا�ضية ب�سبب ت��ردي الو�ضع الأمني� ،إال �أن
احلال تغري كثريا يف الوقت احلا�ضر حيث �أن
�أ�سعارها يف جميع املناطق ال�سكنية يف بغداد
وعموم املحافظات ت�شهد ارتفاع ًا ملحوظا غري
م�سبوق �سواء للدور او للعمارات ال�سكنية
والأرا�ضي ال�سكنية والتي تعد جتارة رائجة
هذه الأيام.
وقال �ساجد عبد الله موظف يف وزارة املالية:
من �أه��م �أ�سباب ارتفاع �أ�سعار العقارات هي
ارتفاع �أ�سعار املواد الإن�شائية وعدم االلتزام
بالت�سعرية الر�سمية التي كانت حمددة �سابقا
والتح�سن الأمني الذي �شجع املواطنني على
�شراء وبيع العقارات وقطع الأرا�ضي حتى يف
املناطق التي كانت تو�صف بال�ساخنة وعودة
كثري من العائالت املهجرة واملهاجرة وتفاقم
�أزمة ال�سكن مع الزيادة ال�سكانية امل�ستمرة مع
الوقت�،إ�ضافة �إىل التوجه نحو بناء امل�شاريع

التحرير:
عباس الغالبي

االخراج الفني :
مصطفى جعفر

العمرانية يف عدد كبري من املناطق مما �أ�سهم
يف زيادة الطلب على املواد الإن�شائية وغريها
من الأ�سباب.
وليد احلمريي �صاحب �شركة لتجارة العقارات
وقطع الأرا���ض��ي يف منطقة ال�سيدية �أك��د �أن
انتعا�ش جت���ارة ال��ع��ق��ارات يف ه��ذه املنطقة
�أ�سهمت بتن�شيط عمليات البيع وال�شراء لتلك
ال��ع��ق��ارات لت�صبح الأ���س��ع��ار مرتفعة والتي
�أ�صبحت ال ت���وازي ال��ق��درة املالية للمواطن
ال��ع��راق��ي خا�صة حم���دودي ال��دخ��ل منهم مبا
يخالف ال��ف�ترة املا�ضية التي �شهدت ك�سادا
وا���ض��ح��ا يف ه���ذه ال��ت��ج��ارة ب��ع��د �أن �أ�صبح
امل��واط��ن م�ت�رددا يف بيع و���ش��راء العقارات
وال��ق��ط��ع ال�سكنية لت�صبح �آخ���ر م��ا يفكر به
املواطن ،لتنخف�ض �أ�سعار املنازل ب�شكل كبري
ولي�صبح م��ن يبيع منزله ه��و اخلا�سر ومن
ي�شرتي هو الرابح فالفارق يف الأ�سعار كبري
ج��دا ب�ين تلك ال��ف�ترة ،والآن،ك���م���ا ان املنازل
ال�صغرية ه��ي املف�ضلة يف ال��وق��ت احلا�ضر،
�إذ �سرعان ما نعر�ض اح��د امل��ن��ازل ال�صغرية

التنضيد االلكتروني :
حيدر رعد

او امل�شتمالت ويقبل املواطنني على ال�شراء
وهي الأخرى يف ت�صاعد م�ستمر ب�سبب زيادة
الإقبال عليها لت�صبح العائالت الكبرية تف�ضل
ال�سكن فيها لرخ�ص �أ�سعارها مقارنة باملنازل
الكبرية.
فيما ق��ال احمد �صالح موظف متقاعد ي�سكن
يف منطقة ح��ي ال��غ��دي��ر ب��ب��غ��داد �إن ح��ل هذه
الأزمة املتفاقمة يوما بعد يوم يف قيام الدولة
بتوزيع قطع الأرا�ضي ال�سكنية وتوزيع املواد
الإن�شائية وبناء جممعات �سكنية كبرية تكفي
ل�سد احلاجة الفعلية من املواطنني للم�ساكن
هذه الأيام ،بعد �أن �أ�صبح �شغل املواطن ال�شاغل
حاليا خا�صة �شريحة ال�شباب واخلريجني
الذين يريدون بناء حياتهم اجلديدة وبدءها
ب�شراء منزل �صغري ،وحما�سبة اجل�شعني من
ا�صحاب (�سكالت)املواد االن�شائية واملقاولني
اجل�����ش��ع�ين وه����ي م���ن اه����م ا���س��ب��اب معاناة
املواطنني يف ارتفاع ا�سعار العقارات.
امل��دي��ر امل��ف��و���ض ل�����ش��رك��ة ح��ل��ول الإن�����ش��اءات
العقارية مو�سى احلطاب قال ان احلل يكمن
يف تدخل اجلهات احلكومية ب�شكل عاجل الن
امل�شكلة يف تفاقم م�ستمر وجتاهلها ي�ؤدي �إىل
ع��دد من امل�شكالت االقت�صادية واالجتماعية
وحتى ال�سيا�سية واملت�ضرر الأول والأخري هو
املواطن الب�سيط واعتماد خطط كبرية لبناء
املجمعات ال�سكنية الكبرية والعمالقة و�إ�سكان
اكرب عدد من املواطنني ،والرتكيز على مدينة
بغداد التي تعاين ب�شكل كبري هذه الأيام على
خالف نظرياتها من املدن الأخرى التي عانت
من م�شكالت اقل ت�أثريا وهي برغم ذلك قامت
ببناء م�شاريع �إ�سكانية كبرية خا�صة والزائر
اىل مدن �شمالنا احلبيب يرى بناء جممعات
�سكنية تقدر ب�سبعة ع�شر الف وحدة �سكنية من
امل�ؤمل لها ان تق�ضي على ازمة ال�سكن ب�شكل
نهائي يف تلك املحافظات،فيما مدينة بغداد
وهي العا�صمة ال تزال تعاين من �أزمة �سكنية
وارت��ف��اع كبري يف �أ�سعار العقارات ال�سكنية
م���ن دون وج����ود م�����ش��اري��ع ل��ب��ن��اء جممعات
�سكنية التي مل نرها منذ ثمانينيات القرن
املا�ضي وحلد الآن ،واال�ستفادة من ال�شركات
اال�ستثمارية والقطاع اخلا�ص يف هذا املجال
لتفعيل اال�ستثمار يف ه��ذه امل��ج��االت والذي
من �ش�أنه حتقيق عدة فوائد منها الق�ضاء على
الأزم��ة املتفاقمة يف ال�سكن واحلد من ارتفاع
�أ�سعار ال��ع��ق��ارات وقطع الأرا���ض��ي ال�سكنية
من جهة وتن�شيط عجلة االقت�صاد يف البالد
خ�لال املرحلة الراهنة التي تعد مرحلة حتد
يف نهو�ض االقت�صاد الوطني وحت�سن جميع
م�ستوياته ،وكذلك حتقيق ايجابيات �أخرى
منها الق�ضاء على البطالة وت�شغيل الأيدي
العاملة املاهرة وغري املاهرة التي تعاين من
ع��دم ت��وف��ر ف��ر���ص العمل يف ال��وق��ت الراهن
وت�شغيل املعامل املخت�صة ب�صناعة مواد البناء
والإن�شاءات وتن�شيط قطاع النقل وغريها.
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ليث محمد رضا

طبعت بمطابع المدى لإلعالم والثقافة والفنون

التصحيح اللغوي:
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الشفافية والبنك المركزي
 عبا�س الغالبي
تعد مبادئ ال�شفافية �أو االف�صاح غاية يف االهمية فيما يتعلق بتدفق
املعلومات ون�شرها يف و�سائل االعالم والن�شر املختلفة ،حيث امتنع
العراق بحكم �سيا�ساته االقت�صادية املنغلقة لعقود خلت عن االف�صاح
واعتماد معايري ال�شفافية،اال بعد ا�ستعادة جزء منها عرب اتفاقياته
مع �صندوق النقد الدويل عام  .2009اذ �شكل دخول العراق يف هذا
املعيار جناح البنك املركزي العراقي يف ا�ستعادة موقعه كدولة �ضمن
جمموعة ال��دول التي تتناول املجموعة االح�صائية املالية الدولية
ال�صادرة عن �صندوق النقد الدويل.وبح�سب اخلرباء ف�أنه منذ مطلع
العام  2008بعد انقطاع دام قرابة ثالثة عقود ،حيث حجبت ال�شفافية
لتت�ضح �صورة ثانية للبالد عرب جمموعة االح�صاءات املالية والنقدية
ذات ال�صلة بعمل ال�سيا�سة النقدية التي اخذت تغطي االع��وام منذ
العام  2004وحتى الوقت احلا�ضر ورافق ذلك البدء بن�شر اح�صاءات
ميزان املدفوعات العراقي منذ العام  2005وحتى العام .2008
ولكن االعرتا�ضات التي تبديها او�ساط اقت�صادية واخرى �سيا�سية
على عمل البنك املركزي العراقي وخا�صة فيما يتعلق بتدفق املعلومات،
ف�أنها الت�ستند اىل معطيات واقعية تع�ضد هذا الطرح املغر�ض الذي
ن��راه يندرج يف اط��ار ال�سعي غري العلمي للنيل من البنك املركزي
ال���ذي جن��ح بح�سب املعطيات
ال��واق��ع��ي��ة يف ان��ت��ه��اج �سيا�سة
ن��ق��دي��ة م��ت��وازن��ة خ��ل��ق��ت نوعا
من اال�ستقرار النقدي واملايل
من هنا فأن الشفافية تعد من
يف وق�����ت ي���ع���اين االق��ت�����ص��اد
عمل
المرتكزات االساسية في
العراقي من اختالالت هيكلية
كمؤسسة
البنك المركزي العراقي
وبنيوية بحاجة اىل جملة من
تكاد
متغيرات
مستقلة تتعامل مع
اال���ص�لاح��ات على امل�ستويات
النقدي
النظام
تكون صعبة في
كافة.
النظام
عن
ينفصل
الذي اليمكن ان
وح��ي��ث ان ه��ن��ال��ك ت�لازم��ا بني
االقتصادي وامكانية استقراره،
ت��دف��ق ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي ينتجها
حيث تبرز االهمية القصوى
اجلهاز املركزي لالح�صاء فيما
التعامل
العتماد هذه المعايير في
يخ�ص ا�سعار امل�ستهلك التي
وان
السيما
مع هذه المتغيرات،
تعتمد ك�أ�سا�س وكمرجعية عليا
عدة
اتفاقيات
العراق ارتبط في
لقيا�س م�ستويات الت�ضخم،
مع صندوق النقد الدولي تجعله
وبني ماترفده اجلهة االح�صائية
في طور التعامل مع معايير
املتخ�ص�صة يف البنك املركزي
تتسم بالوضوح والشفافية ،في
ال���ع���راق���ي م���ن ب���ي���ان���ات ت���ؤك��د
وقت مازالت الكثير من المؤسسات
ماي�سمى ب��اجل��دارة االئتمانية
الحكومية تعاني من التزمت في
لتكوين مرجعية اح�صائية عن
اعتماد مبادئ تدفق المعلومات
بيانات وحركية النظام النقدي
التي نعد ضرورة قصوى لالعالم
واملايل ومدى تطور امل�ؤ�س�سات
االقتصادي.
املالية يف العراق مع �ضرورة
ال���ت����أك���ي���د ع��ل��ى اع���ت���م���اد م��ب��د�أ
االف�صاح وال�شفافية يف تدفق
املعلومات التي تعد حالي ًا غاية
يف االهمية لي�س للم�ؤ�س�سات املالية العاملية العاملية ك�صندوق النقد
ال��دويل والبنك ال��دويل ومنظمة التجارة العاملية فح�سب ،بل حتى
للر�أي العام الذي يراقب عن كثب مديات ومالمح تطور امل�ؤ�س�سات
املالية العراقية.
ومن هنا ف�أن ال�شفافية تعد من املرتكزات اال�سا�سية يف عمل البنك
امل��رك��زي ال��ع��راق��ي كم�ؤ�س�سة م�ستقلة تتعامل م��ع متغريات تكاد
تكون �صعبة يف النظام النقدي الذي الميكن ان ينف�صل عن النظام
االقت�صادي وامكانية ا�ستقراره ،حيث تربز االهمية الق�صوى العتماد
ه��ذه املعايري يف التعامل مع ه��ذه املتغريات ،ال�سيما وان العراق
ارتبط يف اتفاقيات عدة مع �صندوق النقد الدويل جتعله يف طور
التعامل مع معايري تت�سم بالو�ضوح وال�شفافية ،يف وقت مازالت
الكثري من امل�ؤ�س�سات احلكومية تعاين من التزمت يف اعتماد مبادئ
تدفق املعلومات التي نعد �ضرورة ق�صوى لالعالم االقت�صادي.
والن البنك املركزي العراقي كان من امل�ؤ�س�سات التي تعاملت بنوع
من اجلدية مع هذه املعايري� ،إال ان هناك توج�س ًا يالزم الكثري من
م�س�ؤويل البنك يف عدم التعامل مع هذه اجلدلية ب�سبب تداعيات
الو�ضع ال�سيا�سي واالمني التي تلقي بظاللها يف كثري من االحيان
على عمل البنك املركزي العراقي.
abbas.abbas80@yahoo.com

