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جول��ة تراخيص رابعة وس��ط ج��دل محتدم
حول قانون النفط والغاز
أطلق العراق العنان لجولة تراخيص رابعة قالت وزارة النفط :أنها استكشافية وسط جدل محتدم حول مسودة قانون النفط والغاز
المرحل من الدورة البرلمانية السابقة.
وذك ��رت مص ��ادر إعالمية مطلعة لـ (المدى االقتصادي) ان اكثر من  40ش ��ركة عالمية ش ��اركت في جول ��ة التراخيص الرابعة في
عمان الستثمار  12موقعًا استكشافيًا في منطق متعددة من العراق.
العاصمة األردنية ّ
وذك ��رت وكال ��ة الصحاف ��ة الفرنس ��ية ان وزارة النفط نظم ��ت مؤتمرا في عمان بحض ��ور ممثلين عن  46ش ��ركة عالمية في مجال
الطاقة.
بغداد – عمان  /متابعة المدى االقتصادي
وق ��ال وزي ��ر النف ��ط عبد الك ��رمي لعيب ��ي يف كلمته
خالل افتتاح امل�ؤمتر الرتويجي جلولة الرتاخي�ص
الرابع ��ة "ن�سع ��ى مع ال�ش ��ركات العاملي ��ة للو�صول
اىل انت ��اج ثالث ��ة مالي�ي�ن برميل م ��ن النفط اخلام
يومي ��ا نهاي ��ة العام احل ��ايل واىل ت�صدير اكرث من
 2,5ملي ��ون برميل م ��ن النفط اخل ��ام يوميا العام
القادم".
وا�ض ��اف ان ��ه "يج ��ري تنفي ��ذ خطة غ�ي�ر م�سبوقة
يف تاري ��خ ال�صناعة النفطية العراقي ��ة تتم خاللها
م�ضاعفة �إنت ��اج العراق من النفط والغاز لأكرث من
�أربع مرات وبناء بنى حتتية عمالقة ت�ستوعب تلك
الزي ��ادات بالإ�ضافة اىل م�شاريع مهمة �ستجعل من
العراق م�صدرا مهما للطاقة يف العامل".
وب نّ
�ّي� ان "�إيراداتن ��ا النفطي ��ة خ�ل�ال ه ��ذا الع ��ام
�ستتج ��اوز  80ملي ��ار دوالر مما �سي�ضم ��ن �سد اي
عجز يف املوازنة".
وا�ش ��ار اىل ان م�شاري ��ع جت ��ري حالي ��ا يف البنى
التحتي ��ة النفطية �ستمكن العراق من رفع �صادراته
النفطية.
وق ��ال "هناك م�شروع من ث�ل�اث مراحل يتم خالله
مد ثالثة �أنابيب بحرية وخم�س عوامات ت�صديرية
ورابط للميناءي ��ن الت�صديريني :العمية والب�صرة
م ��ا �سيعطين ��ا مرون ��ة كامل ��ة للت�صدير �س ��واء من
موانئن ��ا احلالي ��ة او العوامات اخلم� ��س يف طاقة
�ستتجاوز خم�سة ماليني برميل يف اليوم".
وذك ��ر �أن املرحل ��ة الأوىل م ��ن امل�ش ��روع �ستنج ��ز
يف كان ��ون الأول الق ��ادم حيث �ست�ضي ��ف لنا طاقة
ت�صديرية بحدود مليون برميل يوميا �ستمكننا من
ت�صدير كل النفط املنتج �إن �شاء الله".
و�أ�ض ��اف "بنين ��ا �أنبوب ��ا �آخ ��ر بري ��ا بط ��ول 105
كل ��م وبطاق ��ة �أكرث م ��ن ملي ��ون برميل ربطن ��ا فيه
م�ستودع ��ات الزب�ي�ر  1و�( 2أق�صى جنوب العراق)
�إىل ميناء الفاو (�أق�صى جنوب العراق) مبا�شرة".
م ��ن جهته� ،أك ��د م�ص ��در �إعالم ��ي يف وزارة النفط
لوكالة فران�س بر� ��س "نحن نتوقع زيادات �سريعة
يف �إنت ��اج النف ��ط العراقي خالل ال�سن ��وات القليلة
القادمة".
واو�ض ��ح انه "م ��ن املقرر ح�سب خط ��ة الوزارة ان
ي�ص ��ل االنت ��اج يف الع ��ام الق ��ادم اىل  3,3مالي�ي�ن
برمي ��ل يومي ��ا و 4,5مالي�ي�ن برمي ��ل يومي ��ا يف
ع ��ام  2013و 6,5مالي�ي�ن برمي ��ل يومي ��ا يف ع ��ام
."2014
وقال جهاد �إن "ال�ش ��ركات النفطية العاملية العاملة
يف الع ��راق قطعت �شوطا كبريا وبد�أنا نقطف ثمار

عمله ��ا من خالل زيادة يف االنتاج و�صلت اىل اكرث
من  400الف برميل يف اليوم ويف وقت قيا�سي".
وينتج العراق حوايل  2,7مليون برميل من النفط
يوميا ،ويقوم بت�صدير حوايل  2,1مليون منها.
ويطم ��ح هذا البل ��د �إىل انت ��اج ح ��وايل  12مليون
برمي ��ل يف اليوم يف غ�ضون �س ��ت �سنوات ،مقابل
 2,7ملي ��ون حالي ��ا ،م ��ا �سيجعل ��ه ث ��اين منتج يف
�أوبك.

وقد وقعت الوزارة لهذا الغر�ض عقودا مع �شركات
عاملية لتطوير ع�شرة حقول كبرية.
ويعتم ��د اقت�صاد العراق ،ال ��ذي �شهد اكت�شاف اول
حقل نفط ��ي يف مدينة كركوك عام  ،1925ب�صورة
رئي�سي ��ة عل ��ى النفط اخل ��ام ،الذي متث ��ل عائداته
قرابة  90يف املئة من عائدات البالد.
ورغ ��م طموح ��ات امل�س�ؤول�ي�ن العراقي�ي�ن باحداث
زي ��ادات يف االنتاج ب ��رزت من جدي ��د اىل ال�سطح

م�شكلة اخلالفات ب�ي�ن احلكومة املركزية يف بغداد
واقليم كرد�ستان حول قانون النفط والغاز.
وق ��ال وزير النف ��ط العراقي لوكال ��ة فران�س بر�س
عل ��ى هام�ش امل�ؤمت ��ر ان "حكومة اقلي ��م كرد�ستان
اوقف ��ت (االح ��د) �ض ��خ النف ��ط م ��ن حق ��ول االقليم
ملنظوم ��ة ال�ص ��ادرات النفطي ��ة الوطني ��ة م ��ن دون
معروفة اال�سباب".
واو�ضح ان "هذا ي�شكل خ�سارة لالقت�صاد العراقي
ويلح ��ق �ضررا كب�ي�را بال�شعب الك ��ردي خ�صو�صا
وال�شعب العراقي عموما".
وقال م�ص ��در نفطي عراقي ف�ضل ع ��دم الك�شف عن
ا�سمه ان "�صادرات اقليم كرد�ستان التي كانت تبلغ
معدالته ��ا  150الف برميل من النفط اخلام يوميا،
انخف�ض ��ت يف الأ�سبوعي�ي�ن املا�ضي�ي�ن اىل حوايل
 55الف برميل يف اليوم.
وكان امل�س�ؤول ��ون الك ��رد وع ��دوا ب�إي�ص ��ال انت ��اج
النفط يف االقليم اىل  200الف برميل بنهاية العام
احلايل.
ويرج ��ح ان يك ��ون �سبب وق ��ف ال�ض ��خ هو خالف
االقليم مع احلكومة املركزية يف بغداد حول قانون
النفط والغاز.
دان ��ت حكوم ��ة االقلي ��م االثن�ي�ن املا�ض ��ي م�شروع
قان ��ون النف ��ط والغاز الذي وافق ��ت عليه احلكومة
املركزية يف بغداد ،وطالبت ب�سحبه.
وقالت حكومة كرد�ستان يف بيان �إن "رئا�سة اقليم
كرد�ست ��ان الع ��راق تدين هذه املن ��اورة وتطلب من
جمل� ��س ال ��وزراء �سحب ه ��ذا امل�شروع ف ��ورا لأنه
خمالف للد�ستور".
و�أ�ض ��اف البي ��ان "�إننا ندع ��و رئي� ��س الربملان �إىل
رف� ��ض ه ��ذا امل�شروع ال ��ذي قدمت ��ه احلكومة واىل
موا�صلة العمل الت�شريع ��ي (على م�شروع القانون
املق ��دم يف  )2007عرب الأخذ يف االعتبار تعديالت
كاف ��ة االط ��راف مب ��ا يف ذل ��ك حتفظ ��ات التحال ��ف
الكردي".
ووافقت احلكومة يف  28اب املا�ضي على م�شروع
قانون حول النفط والغاز يرمي اىل تنظيم ان�شطة
اب ��رز م ��ورد يف البالد بع ��د �سنوات م ��ن اخلالفات
حول هذا املو�ضوع.
وامل�شروع الذي يحتاج اي�ضا اىل موافقة الربملان،
يتعني ان يدير قطاع املحروقات ويوزع م�س�ؤوليات
االنتاج بني بغداد واملحافظات.
وت�أخر الت�صويت على مثل هذا القانون منذ 2007
ب�سب ��ب خالفات ب�ي�ن احلكومة املركزي ��ة يف بغداد
الت ��ي ت�أمل يف ان تكون لها اليد الطوىل على ادارة
موارد البالد النفطية وبني ال�سلطات يف كرد�ستان
املنطق ��ة الغنية باملحروقات ،التي تعتزم االحتفاظ
بال�سيطرة على ثروتها.
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خب��راء :حماية المنتجات المحلية ضرورة للقضاء على ظاهرة
اإلغراق السلعي
بغداد /علي الكاتب
�أك ��د عدد من اخل�ب�راء االقت�صاديون اهمية حماي ��ة املنتجات املحلية
ب�ش ��تى انواعها من عدة خماطر �آنية تهدد وجودها كظاهرة االغراق
ال�س ��لعي وظاه ��رة الغ�ش ال�ص ��ناعي التي و�ص ��فوها بـ(الآف ��ة) التي
تنخر يف ج�س ��د ال�صناعة الوطنية ،داعني يف الوقت ذاته الإجراءات
املتخ ��ذة به ��ذا ال�ص ��دد �ض ��رورة وطني ��ة حتتمه ��ا متطلب ��ات املرحلة
احلالية،الت ��ي ت�شه ��د حال ��ة م ��ن الإغ ��راق ال�سلعي مع تراج ��ع املنتج
املحلي ب�شكل وا�ضح.
وق ��ال اخلبري االقت�ص ��ادي يف جمعية االقت�صادي�ي�ن ورجال الإعمال
عادل البي�ضاين ان الت�صدي ل�سيا�سة الإغراق التي يتعر�ض لها املنتج
املحل ��ي من �سيل ال�سل ��ع املخالف ��ة للموا�صفات وال�ش ��روط النوعية
ا�صبح من �ضرورات املرحل ��ة الراهنة وعلى اجلهات احلكومية ذات
العالقة ان تكون يف �صدارة هذا التوجه جنبا اىل جنب مع منظمات
املجتمع املدين والهيئات الدولية
وا�ض ��اف ان ذل ��ك ي�س�ي�ر جنب ��ا اىل جن ��ب م ��ع ال�شع ��ور بامل�س�ؤولية
امل�شرتك ��ة لبن ��اء ع ��راق جديد يف ظ ��ل التوجه نحو اقت�ص ��اد ال�سوق
وتفعي ��ل �أداء القطاع ��ات واجله ��ات املعني ��ة ،حلماية املنت ��ج املحلي
وامل�ستهل ��ك من ظاه ��رة �إغراق الأ�س ��واق بال�سلع الرديئ ��ة واملخالفة
ل�ش ��روط ال�سالمة وموا�صفات اجلودة العاملي ��ة ،ف�ضال عن ت�أثرياتها
االقت�صادي ��ة واالجتماعية وال�صحي ��ة لتلك الظاه ��رة التي انعك�ست
�سلب ��ا على م�ست ��وى �أداء قطاعات العمل والإنت ��اج العامة واخلا�صة
�إ�ضاف ��ة �إىل ت�أثريها ال�سلبي على برامج التنمية ومواكبة التطورات
العاملية.
و�أ�ش ��ار اىل ان ت�سلي ��ط ال�ض ��وء عل ��ى واق ��ع ال�س ��وق العراق ��ي يف
ظ ��ل تراج ��ع م�ستوى االنت ��اج املحل ��ي املنتجات يدع ��و اىل تق�صي
ال�سب ��ل الكفيل ��ة والت ��ي م ��ن �ش�أنها حماي ��ة القطاع ��ات االقت�صادية
م ��ن تلك الظاهرة و�إعط ��اء القطاع اخلا�ص الدع ��م املنا�سب ليتمكن
م ��ن الإ�سهام يف مواجهة تلك التحديات و�إيج ��اد الأطر الت�شريعية
والقانوني ��ة للنهو� ��ض باالقت�ص ��اد الوطني وحماي ��ة املنتج املحلي
وحتقيق مناف�سة عادلة مبا يعزز �آليات اقت�صاد ال�سوق.
وتابع ان تطوير �آليات العمل مبا يعزز التنمية امل�ستدامة من خالل
امل�س�ؤولي ��ات االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة والق�ض ��اء عل ��ى الظواهر
ال�سلبي ��ة الناجم ��ة ع ��ن تراجع م�ستوي ��ات ال�صناع ��ة املحلية ومنها
البطال ��ة وتنظي ��م عمليات اال�ست�ي�راد وتطبيق التعريف ��ة الكمركية
بنح ��و ين�سج ��م مع م�ست ��وى الناجت املحل ��ي وعلى وف ��ق متطلبات
منظمة التجارة العاملية ومعايريها.
فيم ��ا ق ��ال الدكتور احم ��د الطائ ��ي ا�ست ��اذ االقت�ص ��اد ال�سيا�سي ان
بن ��اء ثقاف ��ة وطني ��ة متك ��ن امل�ستهلك م ��ن التعام ��ل بثقة م ��ع املنتج
املحل ��ي وت�شجيع ��ه كمطلب وطن ��ي ،والعمل على االرتق ��اء بجودة
وموا�صف ��ات املنتج ��ات املحلية و�سالمتها ورفع قدرته ��ا التناف�سية
م ��ع املنتجات الأجنبية ،من اهم احلل ��ول للنهو�ض بواقع ال�صناعة
املحلية ومواجهة موجة اال�ستريادات،التي مل ي�شهد لها البلد مثيال
خالل العقود املا�ضية.
وا�ض ��اف �أن مو�ض ��وع حماي ��ة املنت ��ج الوطن ��ي وحماي ��ة امل�ستهلك
العراق ��ي مو�ض ��وع م�ش�ت�رك ومه ��م ال يحتم ��ل الته ��اون فيه،بل من
ال�ض ��رورة �أن يحظ ��ى ب�أولوي ��ة اهتم ��ام املواط ��ن العراق ��ي ك ��ون
املو�ض ��وع م�ص�ي�ري يرتب ��ط بحا�ض ��ره وم�ستقبل ��ه يف �آن واح ��د،
خا�ص ��ة مع العمل بقانون ينظم حماية املنتجات العراقية ان�سجام ًا
م ��ع املتغريات التي ط ��ر�أت على االقت�صاد العراق ��ي وفتح الأ�سواق
�أم ��ام التج ��ارة العاملي ��ة ،ولغر�ض بن ��اء �صناع ��ة وطني ��ة ولتفادي
ح ��دوث �ض ��رر قد يلحق به ��ا من املمار�س ��ات ال�ضارة م ��ن �سيا�سات
�إغ ��راق الأ�سواق باملنتجات �أو الزي ��ادات غري املربرة يف الواردات
�أو املنتجات امل�ستوردة التي تدعمها الدول امل�صدرة اىل العراق مبا
ي�ؤدي اىل فقدان �شروط املناف�سة العادلة.
وتاب ��ع ان مو�ضوع دعم االقت�ص ��اد الوطني من �سيا�سات قد تتبعها
بع�ض الدول وال�شركات يف �إغراق ال�سوق العراقية بالب�ضائع التي

ال تالئ ��م موا�صفات اجل ��ودة املعمول بها عاملي ًا مه ��م حلماية املنتج
املحل ��ي وتوف�ي�ر احلماي ��ة املطلوب ��ة للقط ��اع ال�صناع ��ي وال�سوق
املحلي ��ة مهم جدا،ال�سيما يف �إطار حتقيق حماية املنتجات العراقية
من الآث ��ار املرتتبة عل ��ى املمار�س ��ات ال�ضارة يف التج ��ارة الدولية
م ��ع العراق وبناء �صناعة وطنية ق ��ادرة على املناف�سة يف الأ�سواق
املحلية والعاملية.
فيما يرى اخلبري االقت�صادي رافد اجلنابي� :أن من �ضرورات املرحلة
الراهنة حتقيق الزيادة يف االنتاج املحلي وتنويعه ومايرافقه من
التو�س ��ع يف الت�صدير اىل اخلارج وتطوي ��ره وفتح افاق اال�سواق
اخلارجي ��ة امام ��ه ،ومنها عملية تتم عرب تنمي ��ة ال�صادرات املحلية
عل ��ى وفق امل ��دى املنظور،وبا�ستخدام ذات طاق ��ات االنتاج املحلي
ذاته وبكفاءة ت�شغيل اكرب وبكلف مالية اقل وو�ضع خطط لالنتاج
واال�سته�ل�اك على حد �س ��واء بالن�سبة للجه ��ات احلكومية،بال�شكل
ال ��ذي ي�سم ��ح بو�ضع معاي�ي�ر مو�ضوعي ��ة لكل �سلع ��ة وتخ�صي�ص
ح�ص� ��ص للت�صدي ��ر من القطاع�ي�ن ال�صناع ��ي والزراع ��ي من دون

الت�أثر ب�ضغوطات اال�سته�ل�اك املحلي،وهي اجراءات تكون مبثابة
التح ��دي املق�ص ��ود ل�سيا�سات الإغ ��راق ال�سلع ��ي� ،إذ �إن هذا التدفق
ال�سلع ��ي لن يجعلنا مكتويف الأيدي مكتف�ي�ن بالتفرج على ما يدور
م ��ن حولنا،بل عل ��ى خالف ذلك يجب ان تكون لن ��ا مواقف وا�ضحة
يف هذا ال�ش�أن.
و�أ�ض ��اف ان م ��ن املهم تنمي ��ة ال�ص ��ادرات على االج ��ل الطويل من
خ�ل�ال القي ��ام باج ��راءات التعدي ��ل والتغي�ي�ر يف هي ��اكل االنت ��اج
ذاتها،والرتكي ��ز يف اخلط ��ط اال�ستثماري ��ة للدول ��ة عل ��ى م�شاريع
االنت ��اج به ��دف الت�صدير �ضمن در�سات ج ��دوى اقت�صادية متكاملة
تلت ��زم به ��ا جميع القطاع ��ات االنتاجي ��ة ب�شكل متكام ��ل ،ف�ضال عن
اتخ ��اذ عدد من االجراءات وال�سيا�سات وتفعيل االتفاقيات الثنائية
املربمة بني العراق وبقية دول العامل يف هذا ال�صدد و�إعادة افتتاح
جميع امللحقيات التجارية يف كل دول العامل،ا�ضافة اىل رفع القيود
امام حركة اال�ستريادات وال�صادرات و�سد حاجة الأ�سواق املحلية
من الب�ضائع وال�سلع.
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تمويني��ة الفق��راء  ..ومس��تحقاتها

النمو االقتصادي وتنوع مصادر الدخل القومي
محمد صادق جراد
كما يعرف اجلميع �أن العراق اليوم ي�سعى لالعتماد
عل ��ى فل�سف ��ة اقت�صادي ��ة جدي ��دة للدول ��ة والت ��ي
تق ��وم على االنفت ��اح االقت�صادي واقت�ص ��اد ال�سوق
الأم ��ر ال ��ذي يتطلب ف�س ��ح املجال للقط ��اع اخلا�ص
ولال�ستثمار املحل ��ي والأجنبي يف جميع القطاعات
املهم ��ة كال�صناع ��ة والزراعة وال�سياح ��ة وقطاعات
�أخ ��رى ت�شكل عامال م�ساعدا لتن ��وع الدخل القومي
الذي يعتمد يف االقت�صاد العراقي اليوم على النفط
بدرج ��ة كب�ي�رة وبن�سبة ت�صل �إىل ح ��وايل  %92من
الدخل.
وم ��ن البديه ��ي �أن ي�ساه ��م النم ��و االقت�ص ��ادي يف
القطاع ��ات املختلف ��ة يف �أي بل ��د بدرج ��ة كبرية يف
تنوي ��ع م�ص ��ادر الدخل القوم ��ي للب�ل�اد ال�سيما يف
ال ��دول الت ��ي تعتم ��د االقت�ص ��اد الريع ��ي ذا الطاب ��ع
الأح ��ادي كالع ��راق والتي حتتاج اىل ه ��ذا التنوع.
لذلك يرى املتخ�ص�صون �ضرورة ان ت�ضع احلكومة
�ضم ��ن خططه ��ا االقت�صادي ��ة القادمة هدف ��ا �أ�سا�سيا
وه ��و ت�شجي ��ع اال�ستثمار وخل ��ق بيئ ��ة ا�ستثمارية
منا�سبة.
ومن اجل حتقيق هذا الهدف على الدولة اتخاذ الكثري
من اخلطوات والإجراءات املهمة من اجل الو�صول
اىل �سيا�س ��ة اقت�صادية مرنة ت�ستجي ��ب للمتغريات
االقت�صادي ��ة الداخلي ��ة واخلارجي ��ة وتتمك ��ن م ��ن

بع ��د ص ��دور نظ ��ام فحص الج ��ودة والش ��روع في
تطبيق ��ه ،ال داع ألن تقل ��ق وزارة التجارة بعد اآلن
عل ��ى الج ��ودة من المناش ��ئ حيث تقوم الش ��ركتان
النمساوية والفرنسية بهذا الفحص ،كما في منافذنا
الحدودي ��ة س ��وف تت ��م إقام ��ة مختب ��رات فح ��ص
النوعية والجودة.
مثال كما تريد
لذلك ال داع لحصر المناشئ ً
وزارة التج ��ارة بال ��رز الهولندي والس ��كر البرازيلي
ألنهما ليس ��ا البلدين الوحيدين في الجودة ،ولهذا
الغ ��رض س ��تقوم الوزارة بجم ��ع عناص ��ر البطاقة
التموينية في كيس واحد عدا الطحين ،وهذا ال داع
له إذ أن الجودة س ��تكون شاملة س ��واء كانت المواد
تس ��توردها التج ��ارة أم القط ��اع الخ ��اص ،وبهذه
الحال ��ة نوف ��ر عملية التعبئة لصال ��ح المعجون تلك
المادة الجديدة والعزيزة على األقل.

�أو ًال :الفق ��راء ح�س ��ب �آخ ��ر الإح�صائي ��ات بل ��غ
جمموعهم ع�شرة مالي�ي�ن والبع�ض يقول ي�شكلون
 %40م ��ن ال�شعب العراق ��ي وخ�صو�ص ًا يف الريف
بحيث ي�شكلون يف الريف  %39و %16يف املدينة
(د .جب ��ار عبد ال ��رزاق \ عدد ي ��وم  8 \23املدى)،
وي�ضي ��ف �أن  % 75م ��ن ري ��ف املثن ��ى حت ��ت خط
الفق ��ر و  %60يف باب ��ل و  % 61يف الكوت)،فيم ��ا
ن�سب ��ة الفق ��ر  %9يف دهوك و  %3يف ال�سليمانية
و�أربيل.
�أذن ه ��ذه ال�شريحة التي ه ��ي ع�شرة ماليني تقريب ًا
يجب �أن تكون هي امل�ستهدفة يف البطاقة التموينية
كم� � ًا ونوع ًا .علم ًا �أن كلفة عنا�صر التموينية (�سكر
طح�ي�ن زيت رز عد� ��س) ال تتج ��اوز الع�شرة �آالف
دين ��ار حالي� � ًا يف ح�ي�ن ق ��درت احتياج ��ات الف ��رد
الغذائي ��ة ب� �ـ (� 34000أل ��ف دينار) ل ��ذا يكون دعم
هذه ال�شريح ��ة البالغة ثلث ال�سكان ام ��ر ًا ا�سا�سي ًا
د�ستوري� � ًا مب�س ��اواة العراقي�ي�ن يف احلق ��وق

مواكب ��ة التطورات العاملية وه ��ذا لن يتحقق اال من
خالل �إيجاد منظوم ��ة ت�شريعية متكاملة ت�ساهم يف
دعم القطاع اخلا�ص من خالل تفعيل خطط الإقرا�ض
للمواطنني ولل�شركات لتموين امل�شاريع ويف �إن�شاء
ال�شركات امل�ساهم ��ة ذات اجلدوى االقت�صادية ومن
خالل دعم اقت�صاد ال�سوق وتطوير النظام امل�صريف
يف العراق وتطوي ��ر �سوق العراق ل�ل��أوراق املالية
�إداري ��ا وفني ��ا وتكنولوجي ��ا وا�ستخ ��دام الو�سائل
احلديث ��ة واملتط ��ورة �إ�ضاف ��ة اىل �ض ��رورة تبن ��ي
�سيا�س ��ة �ضريبية تع ��زز دور القط ��اع اخلا�ص.وكل
ه ��ذه الإجراءات يجب ان تكون حتت مظلة النزاهة
وال�شفافية من خالل حماربة الف�ساد املايل والإداري
الذي ينخر ج�سد االقت�صاد العراقي.
وم ��ن ال�ض ��رورة مب ��كان ان نع�ت�رف الي ��وم وبع ��د
�سنوات على التجربة العراقية بان م�سالة الإ�صالح
االقت�صادي يف الع ��راق مازالت يف بدايتها وتعاين
الكثري من امل�شاكل حيث ظلت ال�سيا�سة االقت�صادية
املعتمدة يف البالد منذ  2003وحتى االن غري قادرة
على ا�ستيع ��اب وتطبيق مفه ��وم االقت�صاد احلديث
ال ��ذي يعتمد على تن ��وع املوارد املالي ��ة ويقوم على
تن�شيط فعالي ��ات اقت�صادية مهمة لك ��ي تكون رافدا
مهما وحيويا يف تن�شيط االقت�صاد الوطني.
وال ب ��د م ��ن الإ�ش ��ارة هن ��ا اىل ان �إهم ��ال القطاعات
االقت�صادي ��ة املهم ��ة ق ��د ت�سب ��ب يف م�ش ��اكل جديدة
�أ�ضيف ��ت اىل امل�شاكل االقت�صادي ��ة التي يعاين منها

االقت�ص ��اد العراق ��ي والرتاكمات الت ��ي �أخذت تزداد
يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة حيث �ساهم توق ��ف الإنتاج
يف ال�صناعة الوطني ��ة و�إهمال املن�شئات ال�صناعية
واملعام ��ل احلكومي ��ة والأهلي ��ة اىل تف�ش ��ي ظاهرة
البطالة والبطالة املقنع ��ة ا�ضافة اىل م�شاكل عديدة
منه ��ا االغراق ال�سلع ��ي الذي تعر�ضت ل ��ه اال�سواق
العراقي ��ة االمر الذي اثر عل ��ى ا�ستقرار الأ�سعار يف
ال�سوق مم ��ا ت�سبب يف �إ�ضعاف االقت�صاد وت�سريب
العملة ال�صعبة يف جماالت غري مهمة وكل هذا �ساهم
بطريقة او ب�أخرى ب�إبعاد القطاع ال�صناعي عن لعب
دوره يف تن�شيط االقت�ص ��اد العراقي وامل�شاركة يف
معاجلة م�شاكله.
وما ح�صل يف القط ��اع ال�صناعي ينطبق �أي�ضا على
القطاع الزراعي وال�سياح ��ة وباقي القطاعات التي
حتت ��اج جميعها اىل ت�شريع ��ات وقوانني اقت�صادية
تن�ضم عملها ون�شاطاتها باالجتاه ال�صحيح وفق ما
تتطلبه املرحلة الراهنة ونق�صد هنا مرحلة االنتقال
من اقت�صاد اىل �آخر وحماولة احلكومة يف االنتقال
اىل اقت�ص ��اد ال�س ��وق والت ��ي حتت ��اج اىل مقوم ��ات
ت�أت ��ي من خ�ل�ال خط ��وات �صحيحة يج ��ب اتخاذها
ومنه ��ا �إعادة بناء البني ��ة التحتية وتفعيل القوانني
املهم ��ة و�إ�ضاف ��ة بع� ��ض التعدي�ل�ات ال�ضرورية لها
مبا يت�ل�اءم مع الو�ض ��ع احلايل كقان ��ون ال�ضرائب
وقان ��ون التعرف ��ة الكمركي ��ة وقان ��ون اال�ستثم ��ار
وتفعيل املب ��ادرة الزراعية ودعم القطاعات الأخرى

م ��ن قبل احلكوم ��ة من خ�ل�ال الدعم امل ��ادي املتمثل
بتق ��دمي القرو� ��ض وتذليل العقبات الت ��ي تقف دون
تطور القطاعات االقت�صادية املختلفة.
و�أخ�ي�را الب ��د ان نع�ت�رف ب ��ان �إهم ��ال القطاع ��ات
االقت�صادي ��ة لي�س ��ت امل�شكل ��ة الوحي ��دة يف ع ��دم
تط ��ور االقت�صاد العراق ��ي ,بل ان هن ��اك العديد من
املعوقات منها الت�أثري ال�سلبي للتجاذبات ال�سيا�سية
وم ��ا تخلفه ��ا من تداعي ��ات �أمنية وعالق ��ة احلكومة
املركزي ��ة اقت�صادي ��ا باحلكومات املحلي ��ة على تقدم
امللف االقت�صادي حي ��ث ت�ساهم هذه التجاذبات يف
ع ��دم ت�شجيع امل�ستثمرين عل ��ى الدخول يف ال�سوق
العراقي ��ة بالرغم من املحاوالت الت ��ي تبذلها الكثري
م ��ن املنظم ��ات االقت�صادي ��ة العراقي ��ة احلكومي ��ة
والغ�ي�ر حكومي ��ة والت ��ي بذل ��ت جه ��ود متميزة من
اج ��ل تن�شيط عملي ��ة اال�ستثمار من خ�ل�ال الندوات
والتجمع ��ات االقت�صادي ��ة وتق ��دمي الدرا�س ��ات
واملقرتحات للحكوم ��ة وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية يف
البل ��د �إال ان ه ��ذه الن�شاطات لن تك ��ون ذات جدوى
و�ستبق ��ى حرب عل ��ى ورق وجم ��رد خطاب ��ات رنانة
م ��ن دون ان نهي ��ئ الأر�ضية احلقيقي ��ة للإ�صالحات
االقت�صادي ��ة واملتمثل ��ة بتوف�ي�ر بيئ ��ة اقت�صادي ��ة
مثالية من خالل التواف ��ق ال�سيا�سي والو�صول اىل
الت�شريعات احلقيقية التي تخدم االقت�صاد العراقي
وت�ساه ��م يف ح ��ل جمي ��ع م�شاكل ��ه املرتاكم ��ة من ��ذ
�سنوات بل عقود طويلة.

ال����س����ل����ة ال����غ����ذائ����ي����ة ال����م����وح����دة

ثامر الهيمص
وبع ��د االنتهاء من م�شكلة اجل ��ودة والنوعية تبقى
م�شكل ��ة النق ��ل واخل ��زن �أو التوزي ��ع ه ��ي امل�شكلة
التي ما زالت التج ��ارة تراوح يف مكانها وال تقدم
يف حله ��ا حي ��ث كما هو مع ��روف الت�أخ ��ر عموما"
وو�ص ��ول امل ��واد يف اوق ��ات متفاوتة ت�ص ��ل لعدة
ا�شهر يف بع�ض املواد.
لذل ��ك و�صل ��ت العملي ��ة اىل طريق م�س ��دود �أما
ب�سب ��ب �ضع ��ف �سلطة القان ��ون �أو انت�ش ��ار الف�ساد
الذي ط ��ال كثريا من دوائرن ��ا .يف حني املفرو�ض
�أن تك ��ون التموينية �أداة الدولة الأ�سا�سية ملكافحة
الفقر ولهذا تكون م�ستحقات ذلك ما ي�أتي :ـ
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والواجبات و�شرعي ًا ال حتتاج للتربير ديني ًا.
ثاني ًا :يجب �أن ت�سعى وزارة التجارة وبعد تخل�صها
م ��ن م�شكلة ج ��ودة املواد اىل التخل� ��ص من م�شكلة
النق ��ل واخلزن باعتماد �أ�سالي ��ب جديدة تربط بني
ح�سن الأداء والأجر �أو احلوافز،وامل�ضي قدم ًا يف
�إلغ ��اء بطاقة ذوي الدرجات اخلا�صة حيث ما زالت
حتج ��ب عن رئي� ��س العائلة فق ��ط .ومب ��ا �أن احلد
الأدن ��ى لرات ��ب ذوي الدرجات اخلا�ص ��ة ال يقل عن
خم�س ��ة ماليني فماذا يعني مث ًال خم�سني �ألف دينار
�أي خلم�س ��ة �أف ��راد كمع ��دل للعائلة من ه ��ذا املبلغ.
وهكذا بالن�سبة لكبار التجار واملقاولني .مما يوفر
مبالغ تعزز متوينية الفقراء و�سكوت البنك الدويل
الراف� ��ض للدعم ،ور�ضا الله ك�صدقات ،م�ضاف ًا �إليها
م ��ا خ�ص� ��ص للتغليف اجلدي ��د على ال�سن ��ة املالية
القادمة.
ثالث ًا :مبا �أن احلاجات الأ�سا�سية للإن�سان العراقي
الفق�ي�ر ح�س ��ب التقدي ��رات تبل ��غ (� 76 , 896أل ��ف
دين ��ار) تدف ��ع حالي� � ًا وزارة التج ��ارة م ��ن خ�ل�ال
التمويني ��ة مبل ��غ ع�ش ��رة �آالف دين ��ار منه ��ا يبق ��ى
العج ��ز (� 66, 896أل ��ف دينار) لذل ��ك �سوف يكون
رف ��ع البطاقة اجلديدة لهذه ال�شريحة �إىل (� 34ألف
دين ��ار) ي�ساهم مبا�شرة يف رف ��ع حوايل  %45من
العج ��ز امل ��ايل ويبذل الفق�ي�ر العراق ��ي جهده نحو
ال�سكن الذي يت�ضاع ��ف والت�ضخم النقدي املتزايد
ال ��ذي بلغ يف متوز �سنة  %6, 2 2011عن متوز
�سنة  2010ح�سب م�ؤ�شرات وزارة التخطيط.

ناهيك عن البطالة التي تتفاهم مث ًال يف تلعفر هناك
(� 18أل ��ف عاط ��ل) ونفو�سه ��ا (� 220أل ��ف ن�سخ ��ة)
وهناك مليون امر�أة تكافح لتوفري الغذاء لأطفالهن
مم ��ا يفطره ��م للخروج للعم ��ل ح�س ��ب �إح�صائيات
ال�صليب الأحمر الأخرية.
رابع ًا :اجلوع ال ميكن التعاي�ش معه فهو ي�أتي بعد
م�شكل ��ة الدواء وم�شكل ��ة ال�سكن وقن ��اة التموينية
�ستك ��ون �أداة �أ�سا�سي ��ة يف الأف ��ق املنظ ��ور �أي
للخم� ��س �أو الع�ش ��ر �سنوات القادم ��ة لذلك البد من
رف ��د التموينية مبوارد �أخ ��رى للفقراء وخ�صو�ص ًا
�شب ��كات ال�ضم ��ان واملعوق�ي�ن والأرام ��ل الذين هم
يف ق ��اع املجتمع لذلك نحتاج اىل ح ��ث املرجعيات
الدينية بدفع النا� ��س املي�سورين من غري الدرجات
اخلا�صة والتجار واملقاولني و�أثرياء الأزمات على
التنازل عن ح�ص�صه ��م التموينية �إذ �أن خم�سني �أو
�ست�ي�ن �أو مئة �ألف ال تعني لكثري م ��ن النا�س �شيئ ًا
ي�ستح ��ق احلر�ص علي ��ه .كما �أنه تعب�ي�ر ًا حقيقي ًا
�صادق ًا ع ��ن التق ��وى والإمي ��ان وهي(.ميدقه �سر)
تطفئ غ�ضب الرب.
خام�س� � ًا :التمويني ��ة يف ه ��ذه احلالة ت�صب ��ح �أداة
لتخفيف التف ��اوت الطبقي احل ��اد وت�سهم مبا�شرة
يف رف ��ع امل�ست ��وى املعي�شي لع�ش ��رة ماليني فقري.
مبعنى �أن املبالغ امل�صروفة عليها تذهب لال�سترياد
مع زيادة �سنوية ال تقل عن  %15اىل  %20لتغطية
الزيادة ال�سكاني ��ة والت�ضخم النقدي .وهذا �أمر ال
ي�ستقي ��م مع اقت�صاد ريع ��ي ه�ش حتدده بور�صات

وم�ش ��اكل العامل االقت�صادية لذلك على نائب رئي�س
ال ��وزراء املعني �أن ي�سع ��ى اىل دفع الوزارات ذات
العالقة �إىل ما ي�أتي :ـ
1ـ ت�سلي ��ف وت�شجي ��ع زراع ��ة الطماط ��م ملعام ��ل
املعجون.
2ـ م�ساعدة الزيوت النباتية لزيادة وتعزيز �إنتاجها
م ��ن الزي ��ت و�إمكاني ��ة �إع ��ادة فق ��رات امل�ساحي ��ق
وال�صوابني للبطاقة.
3ـ دف ��ع وزارة الزراع ��ة للتو�س ��ع يف امل ��واد
الإ�سرتاتيجية (حنطة ،رز).
4ـ �أحياء معامل ال�سكر يف مي�سان واملو�صل.
لذلك نكون قد �ضربنا �أكرث من ع�صفورين بحجر
متوينية الفق ��راء لت�صبح قاطرة للتنمية امل�ستدامة
حيث �ستكون �إنتاج معاملنا وزراعتنا ال يعاين من
م�شكلة الت�سويق .وبعك�س ذلك يبقى الفقر ويكون
ال�ص ��رف فقط على اجلهاز الأمن ��ي ملالحقة �ضحايا
الفقر (�إرهاب جرمية تزوير وف�ساد).
ون�ؤك ��د �ض ��رورة �أن يك ��ون �سع ��ي وزارة التجارة
بهذا االجتاه بالتن�سي ��ق مع مراكز البحث ووزارة
التخطي ��ط لنلم� ��س توجه� � ًا ايجابي ًا فع ��ا ًال تنموي ًا
وبع ��د ذل ��ك تغلف امل ��واد ب ��ورق و�أكيا� ��س عراقية
ونرف ��ع م�ست ��وى ع�ش ��رة ملي ��ون جائ ��ع وهذه هي
امل�صاحل ��ة احلقيقي ��ة والوحدة الوطني ��ة املتكاملة
ونخف�ض ن�سب ��ة �أمرا�ض �سوء التغذي ��ة املنت�شرة.
حالي� � ًا ولك ��ي ينا�ض ��ل فقرين ��ا عل ��ى جبه ��ة ال�سكن
واملر�ض والتعليم على الأقل.

حسن محمد الخفاجي
م�ن��ذ � �س �ن��وات ط��وي�ل��ة وامل��واط��ن ي �ع��اين م��ن مع�ضلة البطاقة
التموينية ،وبات املواطن يف حرية من �أم��ره خا�صة و�إن �أكرث
من  3مليارات دوالر �سنويا تخ�ص�ص ملفردات البطاقة التموينية
دون �أن يلم�س املواطن مردود ًا �إيجابي ًا لهذا الإنفاق ،على الرغم
من �إن برنامج الأمم املتحدة (النفط مقابل الغذاء) ورغم امل�شاكل
الكثرية التي اعرتته �إال �أن��ه ك��ان ي�ؤمن ق��وت ال�شعب العراقي
ب�شكل ثابت ومبلغ  4مليارات دوالر �سنوي ًا ،دون �أن يحدث ثمة
خلل يف املواعيد �أو املواد املجهزة ،ونحن هنا ال منتدح الربنامج
ولكن نتحدث عن الآليات التي كانت متبعة �سواء يف التعاقدات
والتجهيز والتوزيع وان�سيابية ذلك بتوقيات تكاد تكون ثابتة
لكل حمافظة ووكيل مواد غذائية.
مغلفات ج��اه��زة حت��وي جميع عنا�صر احل�صة الغذائية،
هذا هو امل�سعى الأخري لوزارة التجارة العراقية من �أجل
حت�سني نوعية م�ف��ردات البطاقة التموينية يف العراق
والتي تعاين من م�شاكل كثرية يف اال�سترياد والتوزيع
والنوعية ال��ردي�ئ��ة� ،إ�ضافة �إىل الت�أخري يف و�صولها
للعائلة العراقية .ومن ال�ضروري هنا �أن ن�س�أل وزارة
ال�ت�ج��ارة العراقية ع��ن م��دى �إمكانية �أج �ه��زة ال ��وزارة
يف تغليف وتعبئة �أك�ثر من  30مليون ح�صة متوينية
ك��أف��راد �أو �ستة ماليني ح�صة كعوائل ب��أرق��ام متفاوتة
جد ًا؟ وال�س�ؤال الآخر وهو املهم بل الأكرث �أهمية هل عملية
التعبئة هذه �ستحل م�شكلة البطاقة التموينية �أم العك�س؟
لكي جنيب على ه��ذه الأ�سئلة علينا �أن ن�ع��رف ب ��أن عملية
التغليف لن تقوم بها وزارة التجارة لأ�سباب كثرية �أولها افتقاد
الوزارة للمكننة يف هذا ال�ش�أن وبالتايل �سي�صار لأحدى ال�شركات
العاملية لإجناز هذا العمل وهو بالتايل �سيكلف مبالغ طائلة مع

االفرتا�ض هنالك �شركات لديها �إمكانية تغليف هذه املاليني من
احل�ص�ص التموينية دون ت�أخري وبنوعيات خمتلفة ،حيث يعرف
جميع املخت�صني ب�أن ال�شركات العاملية متخ�ص�صة يف مادة معينة
ولي�ست لديها ال�شمولية� ،أي �إن من يعمل يف توريد ال�سكر ال يعمل
يف توريد الرز او ال�سمن او ال�شاي ،وبالتايل ف�إن هذا يتطلب �أن
يتم التعامل مع �شركات عديدة كمرحلة �أولية ومن ثم اناطة مهمة
تغليف ح�صة كاملة ب�شركة �أخ��رى وه��ذه العملية معقدة �أـولها
ال�ت��أخ�ير م��ا يهدد
وف�ي�ه��ا م��ن خماطر
الغذائي
امل � � � � � � � � ��ن

للمواطن العراقي خا�صة الطبقات الفقرية والتي تعتمد �إعتماد ًا
كليا على مفردات البطاقة التموينية.
و�أي�ضا ب ��أن جميع م�ف��ردات البطاقة التموينية م�ستوردة من
اخل��ارج ولي�ست منتجة يف العراق او حتت �سيطرة ال��وزارة،
وهذه النقطة مهمة جد ًا من حيث �إن �أ�سعار امل��واد الغذائية يف
ال�سوق العاملي �شهدت و�ست�شهد �إرت�ف��اع� ًا ب�سبب �أزم��ة الغذاء
العاملية والتي تركت �آثارها على �أ�سعار ال�سلع الغذائية
�إ�ضافة �إىل احتمالية تلف الكثري من العبوات �أثناء النقل املتعدد
خا�صة و�إنها �ستحتوي على متناق�ضات كم�ساحيق الغ�سيل مع
ال�شاي وال��رز مع الزيت وغ�ير ذل��ك مما �سيكبد الدولة خ�سائر
مادية �إ�ضافية.
واجلانب الثالث يتمثل ب�أنه �سيكون هنالك �شركات و�سيطة كما
اعتدنا ذل��ك يف الكثري م��ن الأع �م��ال يف ال�ع��راق ع�بر �إعطاء
العطاءات ل�شركات وبدورها تكلف �شركات ثانوية لإجنازه
بكفاءة �أقل وجودة �أدنى من املتوقع.
لهذا جن��د ب ��أن دع��وة وزارة التجارة بتغليف وتعبئة
مفردات البطاقة ب�سلة واحدة ميثل هروب من م�شكلة
حقيقية بحلول وهمية ،حيث �إن امل�شكلة احلقيقية
تكمن يف �إخفاق وزارة التجارة بتوفري مفردات البطاقة
التموينية ،وال�سبب لأنها الزال��ت تعتمد املركزية يف
ه��ذا املجال دون �أن تعطي دور ًا ملجال�س املحافظات
مث ًال ،خا�صة و�إن بع�ض هذه املجال�س �أبدت ا�ستعدادها
لأن تلبي احتياجات البطاقة التموينية ملحافظاتها ومن
دون تلك�ؤ .وال�سبب الآخ��ر يكمن بعدم اع�ت�راف وزارة
التجارة ب�ضعف �إمكانيتاها يف هذا اجلانب واعتمادها على
الع�شوائية يف اال�سترياد والتعاقدات دون خطط ناجحة مما
ترك الباب مفتوح ًا �أم��ام اجتهادات ال ت�صب يف �صالح املواطن
العراقي.
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اقتصاد ليبيا وفشل النظام االشتراكي المتشدد
إياد مهدي عباس

إيمان محسن جاسم

م��ش��ك��ل��ة ال���م���ي���اه وت��أث��ي��رات��ه��ا
هنال ��ك �أزمة مياه ،ال �أحد ميكن ��ه �أن يتجاهل هذه
احلقيق ��ة ،وه ��ذه الأزمة لي�ست مقت�ص ��رة على بلد
دون �سواه ،ولكنها بالت�أكيد تختلف من بلد لآخر،
والع ��راق يف مقدمة البل ��دان التي تعاين من �أزمة
مياه ،لأ�سب ��اب عديدة �أهمها وج ��ود منابع الأنهر
خ ��ارج ح ��دود الع ��راق مم ��ا يعر� ��ض كمي ��ة املياه
ملخاط ��ر كثرية برزت ب�ش ��كل وا�ضح يف ال�سنوات
الأخرية.
ويع ��رف جمي ��ع اخل�ب�راء ب� ��أن منطق ��ة ال�ش ��رق
الأو�س ��ط �أكرث مناطق العامل ندرة يف املياه .فعلى
م�ستوى الع ��امل ،يبلغ متو�سط كمية املياه املتاحة
للف ��رد �سنوي� � ًا نح ��و  7000م�ت�ر مكع ��ب ،بينم ��ا
يبل ��غ متو�س ��ط كمية املي ��اه املتاحة للف ��رد �سنوي ًا
يف منطق ��ة ال�ش ��رق الأو�س ��ط ح ��وايل  1200مرت
مكعب فقط .ويعاين ن�صف �سكان هذه املنطقة من
�أو�ضاع مائية �صعبة للغاية ،مع توقع منو �سكاين
م ��ن حوايل  300ملي ��ون ن�سمة يف الوقت احلايل
�إىل زهاء  500مليون ن�سمة يف العام .2025
ووفق هذه الر�ؤي ��ة تقدر بع�ض اجلهات اخلبرية
يف املي ��اه كمية املياه املتج ��ددة املتاحة يف الوطن
العرب ��ي بنح ��و  265مليار مرت مكع ��ب يف ال�سنة
وه ��ذا �أق ��ل من ح ��د الفقر املائ ��ي الذي يق ��در وفقا
ملعاي�ي�ر عاملية ،بنح ��و  1000م 3للفرد يف ال�سنة.
الأ�س ��و�أ من ذلك هو �أن الدرا�س ��ات تتوقع تناق�ص
هذا الن�صي ��ب �إىل �أقل من  500م 3يف معظم دول
املنطق ��ة بحلول العام  .2025و�أخطر ما يف الأمر
ه ��و �أن ن�ص ��ف هذه املياه تنبع م ��ن م�صادر خارج
املنطقة العربي ��ة وقد ت�ؤدي م�شروع ��ات ا�ستثمار

مي ��اه الأنه ��ار يف منابعه ��ا خارج الوط ��ن العربي
�إىل تناق�ص املوارد املائي ��ة الواردة �إليها وهذا ما
يحدث حالي ًا يف تركيا و�إيران املجاورتني للوطن
العربي.
وتختل ��ف م�صادر املياه من بل ��د �إىل �آخر .فبع�ض
البل ��دان ،مثل م�صر والعراق ،يعتم ��د �أ�سا�س ًا على
املي ��اه ال�سطحية من �أنهار دولي ��ة كبرية .وتعتمد
بلدان �أخرى ،مثل اليمن وجيبوتي ودول جمل�س
التعاون اخلليج ��ي العربية ،اعتم ��اد ًا كلي ًا تقريب ًا
عل ��ى املياه اجلوفي ��ة وحتلية مياه البح ��ر ،بينما
ت�ستخدم بلدان �أخرى مزيج ًا من املياه ال�سطحية
واجلوفي ��ة .وت�ستغ ��ل معظ ��م البل ��دان كل املي ��اه
ال�سطحي ��ة املتاحة تقريب� � ًا ،وال ت�صل مياه الكثري
من الأنهار الرئي�سية �إىل البحار واملحيطات.
له ��ذا جند ب� ��أن الكثري من بل ��دان املنطقة �شرعت
للت�ص ��دي مل�شكل ��ة ن ��درة املي ��اه ع ��ن طري ��ق �ضخ
ا�ستثمارات يف البنية التحتية .وزاد نطاق تغطية
�إم ��دادات املياه زيادة ملحوظة وقد قام العديد من
البل ��دان ب�إجن ��از ا�ستثم ��ارات كب�ي�رة يف البني ��ة
التحتية لتخزين املي ��اه و باال�ستثمار الكثيف يف
تو�سي ��ع �شبكات ال ��ري .عالوة على ذل ��ك ،تت�صدر
هذه املنطقة بلدان العامل يف تطبيق تكنولوجيات
غ�ي�ر تقليدي ��ة يف جم ��ال املي ��اه مثل حتل ّي ��ة مياه
البحر و�إعادة ا�ستخدام املياه امل�ستعملة.
وللمياه عالقة قوية جد ًا بالأمن الغذائي واحلفاظ
على معدالت الت�شغيل يف املناطق الريفية حلماية
قطاع الزراعة .وقد �أدى هذا �إىل ا�ستخدام حوايل
 % 85م ��ن املياه املتاحة يف هذه املنطقة لأغرا�ض

الزراعة ،ومنه ��ا زراعة حما�صيل قد يكون �أف�ضل
للبل ��دان املعني ��ة ا�ستريادها يف بع� ��ض الأحيان.
وغالب ًا ما ي�ستلزم حتويل املياه لأغرا�ض الزراعة
ا�ستثم ��ارات باهظة ل�ضمان توفري �إمدادات املياه

لال�ستهالك املنزيل والتجاري .كما �أن ال�سيا�سات
اخلا�صة بت�سع�ي�ر املياه والتي حتركها اعتبارات
اجتماعي ��ة حتول دون ا�س�ت�رداد التكاليف واحلد
م ��ن ال�صيان ��ة الالزم ��ة وتده ��ور ج ��ودة اخلدمة
املقدم ��ة وتهدي ��د اال�ستدام ��ة املالي ��ة للمرافق يف
العديد من بلدان املنطقة.
وم ��ا يهمنا هنا و�ضع الع ��راق يف ظل تنامي هذه
�ألأزم ��ة خا�صة بع ��د قطع �إيران املي ��اه عن الأنهار
العراقي ��ة وما يرتتب على ذل ��ك من خ�سائر كبرية
يف قطاع ��ات مهم ��ة كالزراع ��ة والبيئ ��ة وال�صحة
وغريه ��ا ،وه ��ذا يتطل ��ب �إ�سرتاتيجي ��ة مواجهة
ه ��ذه املخاطر ب�شكل جدي ولي�س عرب ت�صريحات
بعيدة عن املعاجلات.
وعلين ��ا �أن ن ��درك ب�أن هذه املخاط ��ر تزداد يوميا
خا�ص ��ة بانخفا� ��ض مع ��دالت �سق ��وط الأمط ��ار
يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة ب�ص ��ورة كب�ي�رة مقارنة
بالعق ��ود املا�ضي ��ة ،حتى حتولت بع� ��ض املناطق
ل�شب ��ه �صحراوي ��ة ،فمن املمك ��ن �أن تتعر�ض حالة
مراف ��ق البنية التحتي ��ة اخلا�صة بتخزي ��ن املياه
للتدهور يف �ضوء كمية املياه املتاحة .كما �أن عدم
االنتظ ��ام يف �إمدادات املي ��اه للمناطق احل�ضرية
ي� ��ؤدي �إىل ت�سري ��ع وت�ي�رة التده ��ور يف مرافق
البنية التحتية.
ً
له ��ذا ف�إنه من ال�ضروري ج ��دا �أن ن�سعى ملواجهة
ه ��ذه املخاط ��ر ب�ش ��كل ي�ؤم ��ن حاجة الع ��راق من
املياه وفق االتفاقيات الدولية التي حتفظ حقوق
ال ��دول يف ح�صتها املائية حت ��ى ال ن�ضطر لتبادل
النفط باملاء م�ستقب ًال.

ت�ساه ��م خطط التنمية وطبيعة ال�سيا�سة االقت�صادية
يف �أي بل ��د عل ��ى م�ست ��وى عي� ��ش املواط ��ن وطبيعة
اخلدمات املقدمة له من قبل الدولة  ,ومن خالل نظرة
حتليلي ��ة لالقت�ص ��اد الليبي جند �أن هن ��اك الكثري من
الأخط ��اء واملعوق ��ات التي حالت دون جن ��اح النظام
الليب ��ي يف و�ض ��ع اخلط ��ط االقت�صادي ��ة الناجح ��ة
والكفيلة بالنهو�ض بالواقع االقت�صادي واالجتماعي
للمواطن.
ويرى خرباء ال�ش�أن الليبي �أن اقت�صاد طرابل�س كان
يف ظ ��ل حكم العقيد معمر القذايف يدار من قبل �أفراد
عائلت ��ه واملقربني منه فقط .لك ��ن �سقوط النظام يثري
ت�س ��ا�ؤالت عن كيفي ��ة �إدارة اقت�صاد ب�ل�اد ذات موارد
هائل ��ة ،وم ��ا لذلك م ��ن انعكا� ��س على حي ��اة الليبيني
الذين مل ينعموا برثوات بالدهم.
يعتمد االقت�صاد الليبي على النفط �إذ يبلغ احتياطيه
�ست ��ة و�أربع�ي�ن ملي ��ار برمي ��ل ،كم ��ا �أن احتياط ��ي
طرابل� ��س م ��ن الذهب يق ��در ب�أكرث من مئ ��ة و�أربعني
طنا ،فيم ��ا تقدر قيمة الناجت املحلي الإجمايل ب�ستني
مليار يورو.
قبل اندالع الث ��ورة التي �أ�سقطت القذايف كانت ليبيا
�إح ��دى �أكرب ال ��دول املنتجة للنف ��ط يف املنطقة حيث
كانت ت�ضخ يوميا مليونا ون�صف مليون برميل.
�أم ��ا الأم ��وال الليبي ��ة يف اخل ��ارج والت ��ي جمدته ��ا
حكوم ��ات دول الغرب ف�إنها تق ��در بع�شرات املليارات
من اليوروهات.
ويجب �أن ال يغي ��ب عن الأذهان �أن من �ضمن عنا�صر

ق ��وة االقت�ص ��اد الليبي تواف ��ر �أن ��واع خمتلفة وغري
م�ستغلة م ��ن املعادن الهامة كالغاز وغريه ،وذلك على
م�ساحة جغرافية تربو على املليون و 750كلم مربع،
مع �أك�ب�ر �شاطئ جنوب ��ي على �ضفة البح ��ر الأبي�ض
املتو�سط يزيد عن  1900كلم.
وبالرغ ��م من وجود هذه املقومات وامل�ؤ�شرات الدالة
عل ��ى وجود انفتاح اقت�صادي يف ال�سنوات االخرية،
تواج ��ه ليبيا ،التي تع ��د من �أغنى ال ��دول الأفريقية،
�صعوب ��ات يف حتدي ��ث اقت�صاده ��ا ،ال ��ذي يت�أث ��ر
بتقلب ��ات �أ�سع ��ار النفط ،وي�ؤخره تف�ش ��ي الف�ساد يف
القطاع الع ��ام والبريوقراطية الإدارية .وكانت ليبيا
من ��ذ �أكرث من ثالث ��ة عقود تطبق النظ ��ام اال�شرتاكي
املت�ش ��دد ،لتجعل م ��ن الدول ��ة الراعية ل ��كل الأن�شطة
االقت�صادي ��ة يف الب�ل�اد .حي ��ث �سيطر القط ��اع العام
�سيطرة مطلق ��ة يف ليبيا منذ بداية الثورة حتى �سنة
 1977عل ��ى �إدارة وت�سيري الن�ش ��اط االقت�صادي ،بل
�إنه كان القاطرة الرئي�سي ��ة لالقت�صاد الوطني ،حيث
�أ�ش ��رف على ت�أميم امل�ص ��ارف وامل�ؤ�س�سات الأجنبية،
و�أ�سه ��م يف خلق ال�شركات الوطني ��ة العامة ،كما كان
للقطاع العام ن�صيب الأ�س ��د يف ال�صياغة والإ�شراف
والتنفيذ واملتابعة لأغلب اخلطط االقت�صادية.
�إال �أن ليبيا تراجعت عن هذه ال�سيا�سة االقت�صادية بعد
�أن ف�شل ��ت يف �إدارتها ،خملف ��ة وراءها خ�سائر كبرية
جتاوزت ملي ��ارات الدوالرات نتيج ��ة البريوقراطية
الإدارية وتف�شي الف�س ��اد يف القطاع العام .ومع رفع
احلظر الدويل ال ��ذي فر�ض على ليبيا من � 1993إىل
� 2003إثر اتهامه ��ا بدعم الإرهاب ،طبقت �سل�سلة من
الإ�صالح ��ات لتحرير االقت�صاد .فق ��د �شجعت الدولة

القطاع اخلا�ص على الدخول يف الن�شاط االقت�صادي
للب�ل�اد ،وق ��ررت �أن تتخلى ع ��ن دور الدول ��ة الراعية
بتخفي� ��ض الدع ��م وت�شجي ��ع �س ��وق العم ��ل اخلا�ص
للق�ض ��اء على البطالة يف هذا البل ��د ،الذي ال يتجاوز
ع ��دد �سكان ��ه خم�س ��ة مالي�ي�ن ن�سم ��ة .وتنت ��ج ليبيا،
الع�ض ��و يف منظمة ال ��دول امل�صدرة للنف ��ط (�أوبك)،
نحو  1.8مليون برميل يوميا من النفط ،بينما يقدر
احتياطيه ��ا بـ 46ملي ��ار برميل كما �أ�سلفن ��ا .وي�شكل
النفط �أكرث م ��ن  95يف املائة من ال�صادرات و 75يف
املائة من ميزانية الدولة .ولكن هذه املوارد ال�ضخمة
مل ت�ساه ��م يف حت�سني �أهم القطاع ��ات يف البالد� ،أي
التعليم وال�صحة والبنية التحتية،
وق ��ال تقرير لبعثة م ��ن �صندوق النقد ال ��دويل ن�شر
� 2009إن ��ه «م ��ن املهم حت�س�ي�ن �أداء �إدارة الدولة يف
ليبي ��ا ،وحت�سني الإطار التنظيم ��ي من �أجل حت�سني
من ��اخ الأعمال وحت�س�ي�ن الإح�صائي ��ات االقت�صادية
واملالي ��ة واملعاي�ي�ر املحا�سبي ��ة مب ��ا يتما�ش ��ى م ��ع
املمار�س ��ات الدولي ��ة» .وت ��رى البعث ��ة االقت�صادي ��ة
الفرن�سي ��ة يف طرابل� ��س� ،أن ��ه «ما زال يج ��ب القيام
بعمل كب�ي�ر يف جمال الأداء اليومي للدولة ،الذي ما
زال بطيئ ��ا وفيه الكثري م ��ن الإجراءات» .ويف خطة
التنمي ��ة للأع ��وام  2008ـ  2012ق ��ررت ليبي ��ا ر�صد
 75ملي ��ار دوالر مل�شاري ��ع كب�ي�رة و�ضخمة لتح�سني
وجتدي ��د البني ��ة التحتي ��ة .لك ��ن ه ��ذه التوقع ��ات
خف�ض ��ت بع ��د تراج ��ع �أ�سع ��ار النف ��ط .وم ��ع تنامي
امل�شاري ��ع الكبرية جت ��د ليبيا نف�سها �أم ��ام نق�ص يف
الي ��د العاملة امل�ؤهلة ،ونق�ص يف مواد البناء .وترى
البعث ��ة الفرن�سي ��ة �أن «كل ه ��ذه املواد يت ��م توريدها

م ��ن اخلارج ،له ��ذا قف ��زت الأ�سعار ب�ص ��ورة كبرية،
خا�ص ��ة �أ�سع ��ار العق ��ارات» .وت�ست ��ورد ليبي ��ا نحو
ت�سعني يف املائة م ��ن احتياجاتها من املواد الغذائية
والتجهي ��زات .وازدي ��اد ال ��واردات بن�سب ��ة  29يف
املئ ��ة يف  ،2008عو�ض ��ت عن ��ه زي ��ادة يف �صادرات
النف ��ط مما �سم ��ح ليبيا بتح�صي ��ل  106مليار دوالر
م ��ن العملة ال�صعبة ،يخ�ص�ص ج ��زء منها لال�ستثمار
اخلارج ��ي خ�صو�ص ��ا يف الق ��ارة الأفريقي ��ة .ويف
جمال املحروقات �شاركت �أربعون �شركة �أجنبية من
كل الع ��امل يف �أربعة م ��زادات ال�ستك�شاف النفط يف
ليبي ��ا ،للو�صول �إىل هدف �إنتاج ثالثة ماليني برميل
يف  .2013ويق ��در احتياطي ليبيا من الغاز بـ1314
ملي ��ار مرت مكعب .كما �سجل ��ت ليبيا منوا بلغ معدله
 8يف املائ ��ة ب�ي�ن  2003و ،2008و�أبرم ��ت عق ��ودا
للح�ص ��ول على جتهيزات يف ال�سن ��وات الأخرية مع
�شركات عدة متعددة اجلن�سيات.
ورغم ارتفاع عائ ��دات النفط ،ي�شكو املواطن الليبي
م ��ن ارتفاع الأ�سعار يف امل ��واد الغذائية والعقارات،
مم ��ا دع ��ا �إىل الدع ��وة لت�أمي ��م التج ��ارة .واتخ ��اذ
اج ��راءات اخ ��رى من �شانه ��ا امل�ساهم ��ة يف حت�سني
م�ست ��وى العي� ��ش للمواط ��ن الليب ��ي ال ��ذي انتف� ��ض
وثار عل ��ى النظ ��ام الدكتاتوري و�أ�سقط ��ه لأنه ف�شل
يف و�ض ��ع اخلط ��ط التنموي ��ة املنا�سب ��ة والكفيل ��ة
بتوف�ي�ر اخلدم ��ات للمواط ��ن الليب ��ي ال ��ذي عان ��ى
طويال عرب عقود حك ��م القذايف وعائلته و�سيطرتهم
عل ��ى االقت�ص ��اد الليب ��ي يف جميع قطاعات ��ه لنت�شف
ان حي ��اة املواطن وكرامته رهينة بنج ��اح ال�سيا�سة
االقت�صادية يف بالده.

الفس��اد أح��د أس��باب الفق��ر
محمد جاسم محمد العبيدي
لظاه ��رة الفق ��ر وارتف ��اع ن�سبه ��ا �أ�سباب عدي ��دة عل ��ى ال�صعيدين
الداخل ��ي واخلارجي ،وكله ��ا عوامل ت�ساهم يف زي ��ادة الفقر ويف
مقدمة هذه الأ�سباب ،ال�سيا�سات االقت�صادية املوجهة ل�صالح الطبقة
الغنية �إحدى �أهم �آليات �إنتاج الفقر ،وال�سيا�سة النقدية التي ت�ؤثر
على �سع ��ر الفائدة هي �أه ��م ال�سيا�سات امل�سببة للفق ��ر ،باعتبار �أن
�سعر الفائ ��دة ي�ؤثر يف خف�ض احلوافز املرتبطة باال�ستثمار �سواء
املحلي �أو الأجنبي ،وي�سبب ذلك انخفا�ض الطلب على العمالة.
و�أدت ال�سيا�س ��ات النقدي ��ة ال�سابقة �إىل ارتف ��اع معدالت الت�ضخم،
و�أ ّث ��ر ذل ��ك �سلبي ًا على خف� ��ض القيمة ال�شرائي ��ة ل�شرائح كثرية يف
املجتمع.
وتراجع دور الدولة يف االهتم ��ام بالرعاية االجتماعية وال�صحية
تبع� � ًا ل�سيا�سات الإنف ��اق املتبعة ،ف�ض ًال عن �أن الأزم ��ات ال�سيا�سية
والأمني ��ة والت ��ي �أف�ضت �إىل هروب ر�ؤو�س الأم ��وال من البلد مما
�أث ��ر كث�ي�ر ًا على �س ��وق العم ��ل والإنتاج مع� � ًا ،و�أ�سهم ��ت يف �إنتاج
الفقر ،ب�سبب انخفا�ض الطلب على العمل وتدين الأجور.
�أن �أ�سب ��اب انت�ش ��ار الفق ��ر ال تقت�صر عل ��ى ندرة امل ��وارد الطبيعية
وال�سيا�س ��ات االقت�صادي ��ة للدولة ،ب ��ل تتوقف �أي�ض� � ًا هنالك عامل
مه ��م جدا يتمثل بوجود الف�ساد الذي ينحر لي�س االقت�صاد فقط بل
هيكل الدولة والعالقات االجتماعية.
ويح�ص ��ل الف�ساد عادة يف خطوط التما�س بني القطاعات اخلدمية
واملواط ��ن هذه القطاعات التي من �ش�أنه ��ا �أن تلعب دور ًا كبري ًا يف
التنمي ��ة ،والعراق �شهد الكثري من حاالت الف�ساد يف قطاعات مهمة

كالتجارة من خ�ل�ال مفردات البطاقة التمويني ��ة ،وقطاع الكهرباء
وحتى قطاع الرتبية والتعليم.
وعادة ما يح�صل الف�ساد يف الدول التي تعاين من �أزمات �سيا�سية
وحاالت حروب ومراحل انتقالية كما هو حال العراق .و�أن مكافحة
الف�س ��اد تقت�ضي الدعوة �إىل �إقامة الن ��دوات وامل�ؤمترات حول هذا
املو�ض ��وع ال�شائ ��ك واملعق ��د ,وو�ضع الأبح ��اث والدرا�س ��ات التي
تف�ضح الط ��رق والأ�ساليب ال�شيطانية التي يلج� ��أ �إليها املف�سدون.
وهي �أ�ساليب مبتكرة يف غالب الأحيان من خالل منظمات حمرتفة
و�شبكات كبرية مرتبطة مع بع�ضها البع�ض.
وتناول ��ت تقارير دولية ب�أن حجم اخل�سائر التي تلحق باالقت�صاد
العامل ��ي نتيج ��ة انت�ش ��ار ظاه ��رة الف�س ��اد ب�أ�شكالها املختلف ��ة يقدر
ب�أك�ث�ر من �أربعمائة ملي ��ار دوالر �سنويا وهذا الرق ��م قابل للزيادة
�إذا م ��ا ظلت هذه الظاه ��رة دون الت�صدي لها ،كما �أن ظاهرة الف�ساد
�أ�صبح ��ت م ��ن املظاهر الرئي�سي ��ة التي تهدد جميع �أ�ش ��كال التطور
الت ��ي ي�شهده ��ا االقت�صاد العامل ��ي ,وت�ؤثر �سلب ��ا يف م�سرية الدول
االقت�صادي ��ة و�سعيه ��ا لتحقي ��ق �أعلى مع ��دالت النم ��و والف�ساد يف
العدي ��د من دول العامل ينطلق �أحيانا من �ضعف ال�سلطة ال�سيا�سية
�أو نتيج ��ة �إغف ��ال تطبي ��ق القوان�ي�ن �أو قلة اخلربة ل ��دى موظفي
الدول ��ة ودوائرها ،وقلة اخل�ب�رة بحد ذاتها هام ��ا مهم ًا من عوامل
م ��رور املف�سدي ��ن م ��ن خ�ل�ال ا�ستغاللهم جه ��ل املوظ ��ف ،خا�صة ما
يتعل ��ق منها بالأم ��ور الفنية .وي� ��ؤدي الف�ساد �إىل نتائ ��ج �سيا�سية
واقت�صادية يف غاية اخلطورة .فهو ي�ؤدي �أو ًال �إىل االنخفا�ض يف
م�ست ��وى الأداء احلكوم ��ي ،وي�شيع �أجواء من ع ��دم الثقة ،وين�شر
الإح�سا�س بالظلم ،وبالتايل ي�ؤدي �إىل تقوي�ض ال�شرعية ال�سيا�سية
للدولة .ويرتافق الف�ساد مع ت�شوهات يجدها امل�س�ؤولون �أنف�سهم،

م ��ن �أجل احل�صول عل ��ى "ريع" الف�ساد ،الذي ي� ��ؤدي �إىل الأ�ضرار
بالنم ��و االقت�ص ��ادي وبالتنمي ��ة االجتماعية .ويتب ��دى كل ذلك يف
العق ��ود التي جتريها الدولة مع ال�شركات واملقاولني ،والتي حتمل
يف طياته ��ا كل �أالعيب الغ�ش .وتتج�سد النتيجة ال�سيا�سية الأوىل
للف�س ��اد بالت�سبب يف �إ�ضعاف الدول ��ة وهيبتها ،وعند ذاك تتهاوى
الرقابة واملتابعة ،وينت�شر جو الف�ساد� .أما احلكم على مدى قوة �أو
�ضع ��ف الدولة فيمكن مالحظته من مدى الغمو�ض �أو ال�شفافية يف
معامالت الدولة االقت�صادي ��ة ،ويف مدى �إتباع الإجراءات والنظم
املو�ضوع ��ة يف التعيينات ،ويف ق�ص ��ور �أو فاعلية �أجهزة الرقابة.
ومتابعة العقود املوقعة مع الدول وال�شركات يف جماالت عديدة.
والف�س ��اد يك�ش ��ف عن وجه ��ه القبي ��ح يف كل مكان ،ويح ��دث �آثاره
املدم ��رة يف مناط ��ق عاملنا الفقرية ،حي ��ث يدع املاليني م ��ن الب�شر
�أ�س ��رى الب�ؤ� ��س والفق ��ر واملر� ��ض وال�صراع ��ات و�سائ ��ر �أ�ش ��كال
اال�ستغالل الوح�شية.
له ��ذا جند ب� ��أن �إ�سرتاتيجية مكافحة الفقر الت ��ي �أعلن العراق عنها
تتطلب �أول ما تتطلب ��ه مكافحة الف�ساد لأنه العامل الرئي�سي الأول
يف الفقر.
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تعتمد
اقتصاديات
ال� �ك� �ث� �ي���ر من
البلدان على القطاع
الزراعي الذي أخذ يواكب
التطورات العلمية ليتمكن
من إدخال الوسائل التكنولوجية في
أساليب وطرق الزراعة التقليدية من
اجل تحقيق وفرة الناتج الزراعي وتقليل
الكلف وكميات المياه المستخدمة في السقي،
ونموذج ال��زراع��ة المحمية بالبيوت البالستيكية
إح��دى الطرق الحديثة التي تعول عليها الكثير من
الدول في زيادة إنتاج الغلة الزراعية طوال الموسم الزراعي
وعلى مدار السنة.
(المدى االقتصادي) بحثت في أسباب تراجع الزراعة البالستيكية
عبر التحقيق اآلتي:
تحقيق  /علي الكاتب

زراعة البيوت البالستيكية ..إلى أين؟
الزراعة المحمية..الزراعة البالستيكية
يق ��ول اخلب�ي�ر الزراع ��ي �سع ��د را�س ��م م ��ن املمكن
تعري ��ف الزراع ��ة املحمية�:إنه ��ا �إنت ��اج اخل�ض ��ار
والفواك ��ه ونبات ��ات الزينة وغريها �ضم ��ن �أنفاق
�أو بي ��وت زراعي ��ة (بال�ستيكي ��ة) مدف� ��أة بالأ�شع ��ة
ال�شم�سية �أو بو�ساطة جهاز تدفئة وال�سيما يف غري
موا�سمه ��ا العادية ،ال�سيم ��ا �أن اخل�ضار على �سبيل
املث ��ال ذات قيمة غذائية عالية نظر ًا الحتوائها على
كميات كبرية من الأمالح املعدنية والكربوهيدرات
والربوتين ��ات والده ��ون والفيتامين ��ات التي تعد
من العنا�صر الرئي�سة يف غ ��ذاء الإن�سان،ومن هنا

ي�أتي اهتم ��ام كثري من دول العامل مبو�ضوع �إنتاج
اخل�ضار حتت الأغطية بعناية فائقة.
وي�ضي ��ف� :أه�ل�ا قب ��ل الب ��دء ب�إن�ش ��اء البي ��وت
(البال�ستيكية) يف�ض ��ل �أن تكون الرتبة امل�ستخدمة
يف الزراع ��ة ذات ق ��وام رمل ��ي ،وم ��ن خ�صائ�صه ��ا
ت�أمني الو�س ��ط امل�شجع لن�ش ��اط املجموع اجلذري
للنبات كجودة ال�صرف والتهوية و�سرعة اكت�ساب
احلرارة ،حيث تتم حراثة الرتبة با�ستخدام جرار
�صغ�ي�ر ،كم ��ا �إن حماي ��ة البي ��وت البال�ستيكية من
الرياح القوية عمل �أ�سا�س و�ضروري لإجناح هذه
الزراع ��ة�،إذ ميكن �أن تكون ه ��ذه امل�صدّات طبيعية

م ��ن الأ�شج ��ار كال�س ��رو و ال�صنوب ��ر واحل ��ور
وال�صف�ص ��اف والدل ��ب ال�شرق ��ي� ،أو م ��ن م�صدّات
للري ��اح ا�صطناعي ��ة م ��ن اجل ��دران الإ�سمنتي ��ة
وغريها.

تراجع في مستويات اإلنتاج الزراعي
يق ��ول اخلبري االقت�ص ��ادي فائز �سلم ��ان� :إن البالد
تع ��اين تراجع ��ا يف م�ستوي ��ات الإنت ��اج الزراع ��ي
و�ضعف ق ��درة القطاع الزراعي عل ��ى توفري جميع
االحتياج ��ات ال�ضروري ��ة ل�س ��د حاج ��ة ال�سوق من
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امل ��واد الزراعية ,والذي يع ��ود �إىل �أ�سباب عدة من
�أهمها ،انفتاح احلدود �أمام �شتى �أنواع املزروعات
ال ��واردة من دول اجلوار وال ��دول الأخرى ,ما اثر
�سلب ��ا على منو الواقع الزراع ��ي يف البالد ،وكذلك
غياب الدعم املايل احلكومي واملتمثل بالدعم الفني
والإر�ش ��ادي م ��ن قب ��ل وزارة الزراع ��ة ،م ��ا ت�سبب
بهجرة الفالح�ي�ن �إىل املدينة ،والتناق�ص الوا�ضح
يف ح�ص� ��ص الع ��راق املائي ��ة م ��ن دول اجل ��وار
املتقا�سمة مع ��ه بنهري دجل ��ة والفرات،الأمر الذي
ت�سبب مبوج ��ة اجلفاف التي ع�صف ��ت بالعديد من
املحافظات والقرى.

الزراع ��ة يف حمافظات عدة ،وكمث ��ال على ذلك يف
حمافظ ��ة كربالء� ،إذ ت�شري الأرق ��ام �إىل ارتفاع عدد
م�ستخدم ��ي البي ��وت البال�ستيكي ��ة اىل اك�ث�ر م ��ن
 2000بي ��ت بال�ستيكي،الأمر ال ��ذي يتطلب تعميم
جتربة الزراعة املحمية يف املناطق التي �شهدت يف
الآونة الأخ�ي�رة هجرة ريفية وا�سع ��ة اىل املدينة،
�أو فت ��ور ًا زراعي� � ًا لبع� ��ض الأ�صن ��اف املهمة،الأمر
الذي �أدى �إىل ارتف ��اع معدالت الطلب على البيوت
البال�ستيكي ��ة ب�شكل كب�ي�ر �إذ مت ت�سوي ��ق �أكرث من
 7000بي ��ت بال�ستيكي �إىل القط ��اع اخلا�ص خالل
ال�سنوات املا�ضية.

وزارة الزراعة

وي�ضي ��ف�:أن ذل ��ك يت�سب ��ب بنتائ ��ج كارثي ��ة عل ��ى
الب�ل�اد التي تخ�س ��ر بنحو � 100أل ��ف دومن �سنويا
م ��ن الأرا�ضي ال�صاحلة للزراع ��ة ،ب�سبب ا�ستمرار
امل�شكالت التي يعانيها القطاع الزراعي ،ف�ضال عن
انخفا� ��ض �إنتاجيتها �إىل م�ستويات متدنية ال�سيما
�إن امل�شكلة الأ�سا�سية التي تقف عقبة بوجه تطوير
القطاع الزراعي ه ��ي م�شكلة متلح الرتبة وتغدقها
�أو م ��ا يعرف بـ(النزي ��ز) يف هذه الأرا�ضي ،والتي
تك ��ون عل ��ى �ش ��كل م�ساح ��ات كب�ي�رة يف و�س ��ط
وجنوب العراق.
ويتابع�:سلم ��ان �أن م ��دى الفائ ��دة املتحقق ��ة م ��ن
ا�ستخدام الزراعة املحمية يف رفد الأ�سواق املحلية
بكام ��ل االحتياجات واغنائها عن ا�سترياد �أ�صناف
معين ��ة م ��ن اخل ��ارج� ،أ�صب ��ح وا�ضحا للعي ��ان بعد
اال�ستخ ��دام الوا�سع لتجربة البي ��وت البال�ستيكية
يف عموم املحافظ ��ات واملناطق الزراعية وحتقيق
النجاح ��ات املتوا�صل ��ة يف زي ��ادة الإنت ��اج ووفرة
احلا�ص ��ل الزراع ��ي ،حي ��ث ت�ش�ي�ر الإح�صائي ��ات
املعتم ��دة �إىل ات�س ��اع ا�ستخ ��دام ه ��ذا الن ��وع م ��ن

 م�ص ��در يف وزارة الزراع ��ة يق ��ول� :إن الزراع ��ةاملحمي ��ة يف طريقه ��ا نح ��و االنت�ش ��ار يف عم ��وم
املحافظات،حيث تزداد �أعداد البيوت البال�ستيكية
م ��ع م ��رور الوقت�،إذ تع ��د هذه الطريق ��ة املثلى يف
الإنتاج ملا لها من �أهمية كبرية يف زيادته و�إمكانية
ا�ستم ��رار اال�ستف ��ادة م ��ن الأر� ��ض باملح�ص ��ول
ال�ساب ��ق طيل ��ة م ��دة �إنت ��اج ال�شت�ل�ات ،و�إمكاني ��ة
انتخاب ال�شتالت ال�سليمة واخلالية من الإ�صابات
احل�شري ��ة والفطري ��ة وا�ستبع ��اد ال�شت�ل�ات غ�ي�ر
املرغوبة ،وكذلك االقت�صاد يف كمية البذور وكمية
املبي ��دات امل�ستعمل ��ة والأ�سم ��دة الكيماوية وكلف
العمل اخلا�صة برعاية ال�شتالت ،مع �إمكانية توفري
الظروف البيئية (�ضوء وحرارة ورطوبة وو�سط
زراعي) ،مالئمة وب�شكل مثايل لإنبات البذور.

المبادرة الزراعية
يقول اخلبري الزراعي ف�ؤاد العبيدي� :إن احلكومة
من خالل املبادرة الزراعية تتجه نحو حتقيق مزيد
من االجنازات على ال�صعيد الزراعي ،ففي وقت اقر
فيه جمل�س ال ��وزراء قانون ًا يحد مبوجبه ا�سترياد
�أن ��واع معينة من الفواكه واخل�ض ��ر  ,ت�سعى هيئة
امل�ست�شاري ��ن واللجن ��ة العلي ��ا للمب ��ادرة الزراعية
اىل تفعي ��ل العمل بالبيوت الزراعي ��ة البال�ستيكية

كخط ��وة تهدف اىل زيادة املنتج املحلي والو�صول
اىل مرحلة االكتف ��اء الذاتي ورفد اال�سواق املحلية
باملنتجات الزراعية.
وي�ضيف:هن ��اك �أهمي ��ة لإدخ ��ال الأ�س� ��س العلمية
الر�صينة يف رفع الإنتاجية الزراعية ,بداللة كفاءة
الزراع ��ة املحمية املتحققة يف رفد ال�سوق العراقية
ب�أ�صن ��اف معينة م ��ن املنتج ��ات والأ�صن ��اف التي
يت ��م ا�ست�ي�راد اغلبها من بلدان اخ ��رى ،مع حتقيق
جناح ��ات ملمو�س ��ة وت�صاع ��د وا�ض ��ح يف وتائر
العمل واالنتاج الوفري ،االمر الذي ادى اىل توفري
اخل�ض ��ر املحلي ��ة ،خا�ص ��ة بع ��د ان اعلن ��ت وزارة
الزراعة حتديد ا�سترياد جمي ��ع حما�صيل اخل�ضر
من خارج العراق يف اكرث من منا�سبة.
 ان اخلط ��وة التالي ��ة �ستك ��ون للمحافظ ��ة عل ��ىاملنجز الزراعي وحماي ��ة املنتج املحلي مع امل�ضي
قدم ��ا نح ��و تو�سي ��ع قاع ��دة الزراع ��ة املحمية على
�أ�س�س علمي ��ة والإدارة احلديثة للإنتاج املحلي ،و
�ضرورة دعم وتن�شيط م�صان ��ع التعليب وعمليات
التوظي ��ب والتغلي ��ف ،ا�ضاف ��ة اىل دع ��م �ش ��ركات
الت�سوي ��ق والتخزين امل�ب�رد اىل جانب دعم املنافذ
الت�سويقي ��ة (ع�ل�اوي اخل�ضر)واعتم ��اد الب ��ذور
املنتج ��ة حمليا كبذور الباذجنان وغريها وهي لن
تتحق ��ق مبجملها من دون وج ��ود الدعم احلكومي
املنا�س ��ب لتطوي ��ر جترب ��ة الزراع ��ة يف البي ��وت
البال�ستيكية �أمنوذج الزراعة املحمية يف العراق.

اإلنتاج وحاجة السوق
الدكت ��ور مال ��ك التميم ��ي �أ�ست ��اذ عل ��م الإدارة يف
جامع ��ة بغداد يقول :من ال�ض ��روري �إيجاد درا�سة
دقيق ��ة ع ��ن كمي ��ات االنتاج،م ��ع و�ض ��ع معاجلات
حقيقي ��ة للم�ش ��كالت الت ��ي يعانيها ال�س ��وق املحلي
على وف ��ق �إج ��راء حتري ��ات وا�ستبيان ��ات حلاجة
ال�س ��وق الفعلية يف الوق ��ت الراهن،واعداد درا�سة
دقيق ��ة ح ��ول االنت ��اج وحاج ��ة ال�سوق،ال�سيما ان
االرقام واجلداول ال�صادرة عن اجلهات احلكومية
وغ�ي�ر احلكومي ��ة ذات العالق ��ة روتيني ��ة وغ�ي�ر
دقيقة ،كما �أ�شرت وجود �ضعف كبري يف التدريب،

م ��ع �أهمية �إع ��داد خارط ��ة ا�ستثماري ��ة بامل�ساحات
الزراعي ��ة املطلوب ا�ستثمارها يف الزراعة املحمية
والعمودية.
وي�ضي ��ف� :أن هن ��اك جمل ��ة م ��ن احلل ��ول الت ��ي
مبقدوره ��ا �إنعا� ��ش القط ��اع الزراع ��ي يف عم ��وم
املحافظ ��ات واملناط ��ق ,وجع ��ل هذا القط ��اع قادرا
على رفد ال�سوق املحلية بعدد كبري من االحتياجات
الت ��ي ي�ضطر العراق اىل ا�ستريادها حاليا من دول
اجل ��وار ولكي يك ��ون رافدا مهم ��ا وحيويا يف دعم
موازن ��ات البلد املالي ��ة املقبلة،وع ��دم الإبقاء على
املردودات املالية املت�أتية ع ��ن طريق بيع امل�شتقات
النفطي ��ة ،ال�سيما ان العراق ي�ضطر اىل دفع اموال
طائلة بغية ا�سترياد ا�صناف عدة من املزروعات ما
ت�سبب بخ�سائر فادحة لهذا القطاع املهم ،مع اهمية
ان تق ��وم الدولة ب�شراء انتاج الفالح عند انخفا�ض
اال�سعار من اجل االطمئنان على م�ستقبله وزراعته،
خا�ص ��ة مع وجود �ضعف يف االر�شاد الزراعي ،وال
ب�أ� ��س هن ��ا ان ي�ص ��ار اىل تدريب الطال ��ب املتخرج
م ��ن كلية الزراعة �سنة واحدة يف احلقل مع الفالح
لكي يك ��ون ناجح ��ا يف عمله �أ�س ��وة ببع�ض الدول
املتقدمة.
ويتاب ��ع :من اج ��ل النهو�ض بالواق ��ع الزراعي يف
الب�ل�اد فالب ��د م ��ن الت�شجيع عل ��ى زراع ��ة اال�شتال
اجلاه ��زة (الدايات وا�ستخدامه ��ا يف الزراعة بدال
م ��ن البذور)،و اعتم ��اد الإدارة احلديث ��ة يف �إنتاج
حما�صيل اخل�ضر ،و و�ض ��ع درا�سة يف تقليل كلف
النق ��ل واخل ��زن ،و و�ض ��ع درا�س ��ة ع ��ن الت�صنيف
والتوظي ��ب والتعبئة والتغلي ��ف للخ�ضر املحمية،
و النهو� ��ض بالبذور املنتجة حمليا مثل الباذجنان
وغريه ��ا ،و توفري م�ستلزم ��ات الإنتاج (بذور ذات
�إنتاجي ��ة عالي ��ة� ،أ�سم ��دة ورقي ��ة ،مبي ��دات فطرية
والذباب ��ة البي�ض ��اء) ،و تن�شي ��ط املعام ��ل القائم ��ة
حالي ��ا (التعلي ��ب واملعج ��ون) ودرا�س ��ة معوق ��ات
الإنت ��اج ودع ��م �إن�ش ��اء معام ��ل التعلي ��ب ال�صغرية
واملتو�سط ��ة بالقرو�ض الزراعي ��ة ،و ربط قرو�ض
املبادرة الزراعية بخطة احلفاظ على �إنتاج الزراعة
املحمية وحماية املزارع ،و دعم وتوفري منظومات
النمو والنحل اخلا�ص بتلقيح الأزهار.
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استقرار نسبي في أسعار السلع والبضائع
لألسبوع الحالي
شهدت حركة أسعار السلع لألسبوع
الحالي في األسواق المحلية ولمختلف
البضائع المستوردة المحلية استقرارًا
ملحوظا مع انخفاض واضح بحجم العرض
وارتفاع مستوى الطلب.
وقالت تقارير حصلت عليها (المدى
االقتصادي) إن أسعار المنتجات
الغذائية شهدت استقرارًا نسبيًا
وخصوصًا السلع المستوردة كما حافظت
بعض اسعار المنتجات الحيوانية
كاللحوم على ارتفاع ملحوظ
بغداد  /متابعة المدى االقتصادي
وذك ��رت التقاري ��ر ان �أ�سعار ال�سل ��ع الأ�سا�سية يف
�أ�س ��واق اجلمل ��ة بلغ ��ت( )82000دين ��ار للكي� ��س
الواح ��د م ��ن م ��ادة ال ��رز عن�ب�ر زن ��ة ( 50كغ ��م)
وانخف�ض �سع ��ر الكي�س الواحد م ��ن مادة العد�س
زنة ( )50كغم من()61,000دينار �إىل ()63,000
دين ��ار ،فيما ارتفعت م ��ادة احلم�ص حيث بلغ �سعر
الكي�س الواحد زنة(50كغم)�إىل ( )67,750دينارا,
وكذلك م ��ادة الفا�صوليا الياب�س ��ة �سعر الكي�س زنة
( 50كغم) �إىل ( )66,800دينار  ,فيما ارتفع �سعر
الكي�س الواحد من مادة اللوبياء زنة (50كغم) من
( )34,000دين ��ار �إىل ( )34,000دينار ,وارتفاع
�سع ��ر كارتون الزيت امل�ست ��ورد �سعة (20لرتا) من
( )37,500دين ��ار �إىل ( )40,600دين ��ار ،وم ��ادة
معج ��ون الطماط ��م للكارت ��ون الواح ��د �سع ��ة (12
علب ��ة) من ( )23,000دينار �إىل ( )23,500دينار،
والكارت ��ون الواح ��د �سع ��ة ( 12طبق ��ة) م ��ن م ��ادة
البي� ��ض امل�ست ��ورد �إىل ( )44,500دينار ،يف حني
�سعر ال�سكر ارتفع �سع ��ر الكي�س زنة (50كغم) اىل
()75,000
�إم ��ا بالن�سبة �أ�سع ��ار ال�سلع يف �أ�س ��واق التجزئة
فج ��اء �سع ��ر م ��واد احلب ��وب ومنتجاته ��ا كالأتي:
طحني �إماراتي  1 /كغم 1800 /دينار رز �إماراتي
 1 /كغم  1200 /دينار  ,اجلري�ش الناعم واخل�شن
واحلبية  1 /كغم  13,000 /دينار ،فيما بلغ �سعر
كي� ��س حليب جمفف جتاري املده�ش كامل الد�سم /

�سلطنة عمان فئة 400غرام يف بغداد  2600و�سعر
املو�صل .2605وبي�ض �أحمر حجم كبري طبقة 30
بي�ض ��ة �سعر بغ ��داد � ،4250سع ��ر املو�صل،5000
زي ��ت نبات ��ي جت ��اري زي ��ر  /تركي قنين ��ة بال�ستك
1لرت�سعر بغ ��داد �،2250سعر املو�صل�،2375سعر
الب�صرة .2000
اما بالن�سب ��ة للحبوب فقد بلغ �سعر رز جتاري فل
تايلندي ب�سمتي للكيلو غرام الواحد  1750دينار َا،
والعن�ب�ر ف ��ل حمل ��ي بل ��غ  1750يف بغداد،و�سعر
املو�صل � ،1770سعر الب�صرة ،1800طحني حنطة
ا�سم ��ر جتاري حملي كيلو �سع ��ر بغداد � ،500سعر
املو�ص ��ل� ،375سع ��ر الب�صرة،500طح�ي�ن حنط ��ة
ابي�ض جت ��اري �إماراتي كيلو �سع ��ر بغداد،1050
�سع ��ر املو�ص ��ل� ،760سع ��ر الب�ص ��رة ،640حم�ص
جت ��اري غري جمرو� ��ش بقري (�صح ��اح) � /إيراين
كيلو �سعر بغداد � ،21,25سعر املو�صل�،2100سعر
الب�ص ��رة ،17,50عد� ��س جت ��اري  /ترك ��ي كيل ��و
�سع ��ر بغداد�،2,000سع ��ر املو�ص ��ل � ،1800سع ��ر
الب�ص ��رة ..1750فيم ��ا بل ��غ �سع ��ر كيل ��و ال�سك ��ر
التج ��اري  /برازيل ��ي يف بغ ��داد ،1450و�سع ��ر
املو�ص ��ل ،1430و �سع ��ر الب�صرة،1500ومعجون
طماط ��ة تو�س ��ان  /ترك ��ي علب ��ة مع ��دن  830غ ��م
�سع ��ر بغ ��داد� 2375 ،سع ��ر املو�ص ��ل� 2200 ،سعر
الب�صرة�،شاي جتاري ليبت ��ون � /سري النكي450
غ ��م �سع ��ر بغداد�3125،سع ��ر املو�صل�3750،سعر
الب�ص ��رة � .3000ش ��اي ح�ص ��ة �سع ��ر الكيل ��و يف
بغداد�،2400سع ��ر املو�ص ��ل �،2250سع ��ر الب�صرة
.2250

كما ارتفعت �أ�سعار اللح ��وم واملنتجات احليوانية
يف ال�س ��واق املحلي ��ة �سعر كيلو غ ��رام الواحد من
اللح ��وم املحلي ��ة (البق ��ر والغن ��م) م ��ن ()14,000
دينار �إىل ( )14500دين ��ار ،فيما ارتفع �سعر كيلو
حل ��وم الدجاج املحل ��ي م ��ن (� )4375إىل ()5000
دين ��ار ،يف حني ارتفع �صن ��دوق الدجاج امل�ستورد
�سع ��ة ( 10دجاج ��ات) �إىل ( )44,750دينار ,مبينا
�إن �سعر كيلو حلم غنم طازج  /حملي يف بغداد بلغ
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( )15,500دينار ،و�سع ��ر املو�صل،14250و�سعر
الب�ص ��رة 14,750حل ��م بق ��ر ط ��ازج (ب ��دون
عظ ��م)  /حمل ��ي كيل ��و �سع ��ر بغ ��داد� 15250سعر
املو�ص ��ل� 13750سع ��ر الب�ص ��رة  14250دج ��اج
جممد  /حملي كيلو و املو�صل� 4750سعر الب�صرة
,"4438
وكان ��ت �أ�سع ��ار الفواك ��ه واخل�ض ��راوات يف
اال�س ��واق بالدين ��ار العراق ��ي اذ بل ��غ �سع ��ر ب�صل

�أبي� ��ض بارد ياب�س يف بغ ��داد  9000دينار للكيلو
 ,و�سع ��ر املو�ص ��ل  800دين ��ار و�سع ��ر الب�ص ��رة
 850دين ��ار  ,والبطاطا كيلو �سعر بغداد  ,1000و
املو�صل ,1000و الب�صرة , 1200والطماطة كيلو
�سع ��ر بغ ��داد 500و املو�ص ��ل  650والب�صرة 500
وخيار ماء كيلو �سع ��ر بغداد  750و املو�صل 650
والب�ص ��رة 600باذجنان حمل ��ي �سعر بغداد1000
�سع ��ر املو�ص ��ل� 1250سع ��ر الب�ص ��رة 1250دينار
باذجن ��ان م�ست ��ورد �سع ��ر بغ ��داد� 1200سع ��ر
املو�ص ��ل� 1000سع ��ر الب�صرة 1000دين ��ار لوبيا
حملية �سعر بغداد� 1200سعر املو�صل� 1200سعر
الب�ص ��رة 1150دينار برتقال  /حملي �سعر الكيلو
يف بغداد � 1650سعر املو�صل�1550سعر الب�صرة
 750برتق ��ال  /م�ص ��ري كيل ��و �سعر بغ ��داد1300

�سع ��ر املو�ص ��ل� 1420سعر الب�ص ��رة 1550دينارا
املوز امل�ست ��ورد بغداد� 1300سع ��ر املو�صل1100
�سع ��ر الب�صرة 1400دينار نوم ��ي حام�ض عراقي
�سع ��ر الكيلو يف بغ ��داد� 2500سعر املو�صل2400
�سعر الب�صرة 2450دينارا نومي حام�ض م�صري
�سع ��ر الكيلو يف بغ ��داد� 1500سعر املو�صل1500
�سع ��ر الب�ص ��رة 1450دين ��ارا رم ��ان عراقي �سعر
الكيل ��و يف بغداد� 1500سع ��ر املو�صل� 1400سعر
الب�ص ��رة 1600دين ��ار والرق ��ي كيل ��و  250دينارا
والبطيخ  350دينارا،والعنب الأ�سود �سعر الكيلو
 1000دين ��ار واخل ��وخ الف دين ��ار الكيلو الواحد
والت�ي�ن الأ�س ��ود ال ��ف وخم�سمائة دين ��ار والرطب
 1200دينار.
ام ��ا ا�سع ��ار ال�سكائ ��ر يف �س ��وق اجلمل ��ة فق ��د بلغ

�سع ��ر �سكائ ��ر  bineللعلب ��ة الواح ��دة ع�شر قطع
 aspen،3800العلب ��ة الواح ��دة ع�ش ��رة قط ��ع
،6250كل ��واز  miami،4200العلب ��ة الواح ��دة
ع�ش ��رة قط ��ع gold seal ،4000علب ��ة واح ��دة
ع�ش ��رة قط ��ع  pleasure ،3000علب ��ة واح ��دة
ع�شرة قطع .2750
فيم ��ا �شه ��دت حرك ��ة بي ��ع املالب� ��س رواج ��ا لل�سلع
ذات املنا�ش ��ئ الأجنبي ��ة وخا�ص ��ة املن�ش� ��أ ال�صيني
بالدرج ��ة الأوىل والرتك ��ي بالدرج ��ة الثاني ��ة من
حي ��ث حج ��م الطل ��ب يف ال�س ��وق العراق ��ي كما ان
املالب� ��س ذات ال�صن ��ع املحل ��ي ال تغط ��ي حاج ��ة
املجتمع ،ناهيك ع ��ن نوعياتها ومن حيث مالئمتها
م ��ع املودي ��ل (الدزاي�ن�ر) الفت ��ة اىل وج ��ود نق�ص
يف حج ��م امل�ست ��ورد م ��ن املالب�س ب�سب ��ب الت�أخري
احلا�ص ��ل يف عملي ��ة الفح�ص ف�ض ًال ع ��ن التناف�س
يف اال�سعار حيث ان �سعر بدلة طفل حديث الوالدة
من ( )6اىل ( )11الف دينار بانواع خمتلف كما ان
فئ ��ات عمرية م ��ن  10اىل �16سنة تراوحت ا�سعار
م ��ا يرتدوه م ��ن م ��ن ( )13000اىل ( )13800الف
دين ��ار وا�سعار املالب�س الرجالي ��ة نالحظ ان هناك
تراجع ��ا يف �أ�سعاره ��ا لترتاوح �سع ��ر (البنطلون
والقمي� ��ص الرجايل) من  16500اىل  21000الف
يف تعام�ل�ات ال�س ��وق -التجزئ ��ة واجلملة -اي�ضا
حيث يت�ضح م ��ن �أن درزن ( )1قمي�ص تركي يظهر
ب�سع ��ر ( )114ال ��ف دين ��ار لي�ص ��ل �سع ��ر القطع ��ة
الواحدة منه يف اجلملة ب� �ـ ( )15الف دينار لت�صل
بعده ��ا اىل امل�ستهلك ب�سع ��ر ( )18الف دينار وهذا
يعني حتمل امل�ستهلك اعباء تكلفة كبرية.
اما املالب� ��س الن�سائية �شه ��دت تراجعا ب�سيطا يف
م�ستوى �أ�سعارها وبجميع �أنواعها امل�ستورد منها
واملحلي ��ة ليرتاوح هذا االرتفاع بقيمة � 23ألف اىل
 34ال ��ف للقطعة الواحدة ،كم ��ا ان هناك م�ؤ�شرات

تب�ي�ن ان الن�س ��اء ت�ستخ ��دم املالب� ��س امل�ست ��وردة
�أك�ث�ر من الرجال وهذا ي�ؤدي �إىل �ضغط اكرب على
حج ��م الطلب وبالتايل نعتمد على قوة العر�ض من
امل�ستورد يف تغطية ال�سوق.
يف ح�ي�ن تراوح ��ت �أ�سعار البدل ��ة الرجايل من 59
ال ��ف دينار اىل  180الف دينار �سعر البدلة او هذه
ه ��ي اغل ��ب �أنواعها رج ��ايل قطعتان حمل ��ي معمل
النجف  piece 1 piece 1بدلة رجايل قطعتان
ترك ��ي  piece 1بدل ��ة رج ��ايل قطعت ��ان ترك ��ي 1
 pieceبدل ��ة رج ��ايل قطعتان ترك ��ي piece 1
بدل ��ة رج ��ايل قطعت ��ان �صيف ��ي �صين ��ي piece 1
بدل ��ة رج ��ايل قطعت ��ان �صيف ��ي �صين ��ي piece 1
بدلة رجايل قطعتان �صيف ��ي �صيني  pieceبدلة
رجايل قطعتان نوع �أ�سي ��ا �سوري  piece 1بدلة
رج ��ايل قطعتان ن ��وع �أ�سيا �س ��وري  pieceبدلة
رجايل قطعتان نوع �أ�سيا.
احلقائ ��ب ( piece 1حقيبة مدر�سية)حجم و�سط
حمافظة مي�سان � 7500سعر الب�صرة  8500اقليم
اجلن ��وب  6740يف الع ��راق  7002حقيب ��ة �سف ��ر
حج ��م و�سط � 80سم يف � 50سم بعربة piece 1/
�صين ��ي حمافظ ��ة مي�س ��ان � 35000سع ��ر الب�صرة
 40000اقلي ��م اجلن ��وب  2933يف العراق 3669
حقيب ��ة �سفر حجم و�سط � 80سم يف � 50سم بعربة
� piece 1 /صين ��ي حمافظ ��ة مي�س ��ان 25000
�سع ��ر الب�ص ��رة  25000اقلي ��م اجلن ��وب 21500
يف الع ��راق  23000حقيب ��ة �سفر حج ��م و�سط 80
�س ��م يف � 50س ��م ب ��دون piece 1عرب ��ة � /صيني
حمافظ ��ة مي�س ��ان � 25000سعر الب�ص ��رة 27000
اقلي ��م اجلنوب 23000يف الع ��راق  23000عربة
طفل عادية ذات قما�ش لنفر واحد ،حمافظة مي�سان
� 40000سع ��ر الب�ص ��رة  40000اقلي ��م اجلن ��وب
 39000يف الع ��راق  piece 1 39990ن ��وع
احلدي ��د (لي�س نايلون) � /صين ��ي حمافظة مي�سان
� 50000سع ��ر الب�ص ��رة  48000اقلي ��م اجلن ��وب
 46000يف العراق .3977
و�شهدت ا�سعار ال�سلع الكهربائية ا�ستقرار ًا ن�سبي ًا
حي ��ث كان �سعر التلفزيون امللون العادي حجم 21
بو�ص ��ة مارك ��ة piece 1ك ��وري م ��ن 180000
ال ��ف دين ��ار اىل  207500اتل ��ف دين ��ار يف بغداد
واملحافظ ��ات اجلنوبي ��ة فيم ��ا كان ��ت ا�سعارها يف
اقلي ��م كرد�ست ��ان  15417ال ��ف دين ��ار للتلفزيون
املل ��ون العادي حج ��م  21بو�صة مارك ��ةpiece 1
�صين ��ي � Shonikشون ��ك حمافظ ��ة االنب ��ار
�145000سع ��ر دي ��اىل 18500اقلي ��م اجلن ��وب
 13450حمافظ ��ة بغ ��داد  122240اقلي ��م
كرد�ست ��ان 128333تلفزي ��ون ملون ع ��ادي حجم
 21بو�ص ��ة مارك ��ة� piece 1صين ��ي Shonik
�شون ��ك حمافظ ��ة االنب ��ار � 162500سع ��ر دي ��اىل
 14500اقلي ��م اجلن ��وب  6740حمافظ ��ة بغ ��داد
 117020اقلي ��م كرد�ست ��ان 143100تلفزي ��ون
مل ��ون ع ��ادي حج ��م  21بو�ص ��ة مارك ��ةpiece 1
�صين ��ي � Shonikشونك حمافظة االنبار 7500
�سع ��ر دياىل  8500اقليم اجلن ��وب  6740حمافظة
بغ ��داد  7002اقلي ��م كرد�ست ��ان 15417تلفزي ��ون
ملون حج ��م  29عقدة ع ��ادي نوع ون ��كpiece 1
�صين ��ي حمافظ ��ة االنب ��ار� 292500سع ��ر دي ��اىل
 264000اقلي ��م اجلن ��وب  240000يف الع ��راق
 22400اقلي ��م كرد�ستان262000تلفزي ��ون ملون
حجم  29عقدة عادي نوع �شونك� piece 1صيني
حمافظ ��ة االنب ��ار� 292500سعر دي ��اىل 264000
اقلي ��م اجلنوب  240000يف العراق  22400اقليم
كرد�ستان.262000
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مقارن��ة بي��ن مس��ودتين لقان��ون
النفـط والغــاز

مسودة قانون النفط والغاز التي أعدتها وزارة النفط االتحادية وأقرها مجلس الوزراء أخيرا كانت متطابقة
بش ��كل جي ��د مع مضامين الدس ��تور لكنها بحاجة إلى مزي ��د من التعديل بالح ��ذف أو اإلضافة أو التعديل
لبعض الفقرات التي وردت فيها لتكون أكثر وضوحا ونضوجا مما هي عليه ،هذه النسخة لمسودة القانون
تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة بعد اجراء التعديالت عليها.
إنها بال أدنى شك تختلف عن المسودة للقانون التي سبق وأن أدرجها مجلس النواب لقراءتها القراءة األولى
لكنها س ��حبت كنتيجة لالنس ��حاب الكبير من البرلمان قبل قراءتها ،فكان ذلك االنسحاب بمثابة التصويت
عليها بالرفض من قبل الغالبية العظمى في البرلمان.

حمزة الجواهري
تلك امل�سودة كانت قد كتبت وفق الفهم الكرد�ستاين
للد�ست ��ور حي ��ث املادة111التي تن�ص عل ��ى �أن ""
النف ��ط والغ ��از ه ��و مل ��ك كل ال�شع ��ب العراقي يف
كل الأقالي ��م واملحافظ ��ات"" ،فالإقلي ��م يف�س ��ر هذه
امل ��ادة الد�ستورية على �أن النف ��ط والغاز يف �إقليم
كرد�ست ��ان العراق مل ��ك للكرد�ستاني�ي�ن� ،أما النفط
يف باق ��ي �أنح ��اء العراق ف�إنه لل�شع ��ب العراقي مبا
فيهم الكرد ،وما ي�ؤكد ذلك �أي�ضا هو ظهور مادة يف
�إقلي ��م كرد�ستان قبل تعديله تن�ص على �أن ""النفط
والغ ��از يف كرد�ستان مل ��ك للكرد�ستانيني"" ،لكنها
رفع ��ت من د�ست ��ور الإقليم لتعار�ضه ��ا الفا�ضح مع
الد�ست ��ور الف ��درايل ،لك ��ن ،كم ��ا نالح ��ظ من خالل
قراءتن ��ا ل�سيا�سة الإقليم� ،أنه ��ا مازالت باقية عرفا،
وهي ج ��زء غري معلن م ��ن �سيا�سة الإقلي ��م الثابتة
التي ال حتيد عنها.
يف ح�ي�ن �أن املادة من الو�ض ��وح بحيث ال تقبل �أي
تف�س�ي�ر غري �أن احلكوم ��ة الفدرالية تعترب �صاحبة
احل ��ق احل�ص ��ري يف كثري م ��ن مف ��ردات ال�صناعة
النفطي ��ة ،فحني نقول �إن النقط والغاز ملك لل�شعب
العراق ��ي فه ��ذا يعني �أن هناك جه ��ة معينة �صاحبة
احل ��ق بالت�ص ��رف نيابة ع ��ن ال�شع ��ب العراقي �أين
م ��ا كان ،باملنط ��ق ال�سلي ��م ه ��ي حتدي ��دا الربمل ��ان
واحلكوم ��ة الفدرالي ��ان ،لأن هات�ي�ن ال�سلطت�ي�ن
انتخبتا من قب ��ل ال�شعب العراقي يف كل مكان� ،أما
�سلط ��ة الإقليم ف�إن ال ��ذي انتخبها هم �س ��كان �إقليم
كرد�ست ��ان فقط ،فال يحق له ��ذه ال�سلطة النيابة عن
�س ��كان منطق ��ة الأنبار مث�ل�ا ،لكن الك ��رد يف�سرون
ه ��ذه امل ��ادة الد�ستورية عل ��ى �أنها تعط ��ي �سلطتهم
حق الإناب ��ة عن ال�شعب العراق ��ي �أينما كان ،وهذا
التف�س�ي�ر ال ميك ��ن �أن يقبل ��ه املنط ��ق ال�سلي ��م ب�أي
حال.
كم ��ا تعن ��ي املادة111ي�ض ��ا �أن هذا النف ��ط والغاز
مل ��ك ح�ص ��ري للعراقي�ي�ن ،وال تعط ��ي ه ��ذه احلق
لأي �سلط ��ة مهم ��ا كانت ح ��ق �إ�ش ��راك �أي جهة مهما
كان ��ت �صفتها به ��ذه امللكية ،لكن الك ��رد يجدون �أن
ه ��ذا احلق ممنوح ل�سلطات الإقليم وفق الد�ستور،
وبن ��اء على ه ��ذا التف�س�ي�ر الغريب ن ��رى �أن عقود
كرد�ستان التي و�صل عدده ��ا �أكرث من40عقدا كلها

عب ��ارة عن عقود م�شاركة بالإنت ��اج� ،أي �أنها تعترب
ال�شركات الأجنبية �شريكا بالنفط العراقي.
هك ��ذا ا�ستطعن ��ا ر�ص ��د خمالفت�ي�ن د�ستوريتني يف
عقود كرد�ست ��ان التي يعتربها �أخوتن ��ا الكرد على
�أنه ��ا د�ستورية ،م ��رة الإنابة من قب ��ل الإقليم عمن
يعي� ��ش خارجه ،وخمالفة ثانية مبنح حق ال�شراكة
للأجنبي بنفط العراق.
�أم ��ا امل ��ادة�112أوال تن� ��ص عل ��ى الت ��ايل ""تق ��وم
احلكومة االحتادية ب�إدارة النفط والغاز امل�ستخرج
م ��ن احلق ��ول احلالي ��ة م ��ع حكوم ��ات الأقالي ��م
واملحافظات املنتجة على �أن توزع وارداتها ب�شكل
من�ص ��ف يتنا�سب مع التوزي ��ع ال�سكاين يف جميع
�أنحاء البالد ،مع حتديد ح�صة ملدة حمددة للأقاليم
املت�ضررة والتي حرم ��ت منها ب�صورة جمحفة من
قب ��ل النظام ال�ساب ��ق والتي ت�ض ��ررت بعد ذلك مبا

ي�ؤمن التنمية املتوازنة للمناطق املختلفة من البالد
وينظم ذلك بقانون"" .من الوا�ضح جدا �أن الإقليم
ي�أخ ��ذ ح�صته كاملة وفق ه ��ذه املادة رغم اعرتا�ض
املحافظات العراقية خ ��ارج الإقليم ،وتعطي احلق
ب�إ�شراك الإقليم باجلوان ��ب العملياتية التي تتعلق
بالإنت ��اج م ��ن احلق ��ول املنتجة حاليا ،وق ��ت كتابة
الد�ستور ،لكنها ال تعطي احلق �أبدا جلهة ما التفرد
به ��ذه املهمة كم ��ا ن ��راه يف عقود كرد�ست ��ان ،حيث
�أن الإقليم قام بالتخطي ��ط والتعاقد واال�ستك�شاف
والتطوي ��ر والإنت ��اج ،و�أبق ��ى الت�سوي ��ق فق ��ط
للحكوم ��ة االحتادي ��ة ،رمب ��ا لع ��دم ق ��درة الإقلي ��م
ت�صدي ��ر النفط للخارج ،ول ��و كان لديه القدرة على
ذل ��ك لفعله ��ا كم ��ا فعلها بباق ��ي الأمور الت ��ي تتعلق
بالنفط والغاز.
�أم ��ا املادة112ثاني ��ا ،والت ��ي تن� ��ص عل ��ى ""
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تق ��وم احلكوم ��ة االحتادي ��ة وحكوم ��ات الأقالي ��م
واملحافظ ��ات املنتج ��ة مع ��ا بر�س ��م ال�سيا�س ��ات
الإ�سرتاتيجية الالزمة لتطوير ثروة النفط والغاز
مبا يحق ��ق �أعلى منفع ��ة لل�شعب العراق ��ي معتمدة
�أحدث تقنيات مبادئ ال�سوق وت�شجيع اال�ستثمار.
وهذا يعني �أن احلكومة االحتادية يجب �أن ت�شرك
الإقلي ��م واملحافظ ��ات املنتج ��ة بر�س ��م ال�سيا�س ��ات
اال�سرتاتيجية لتطوير هذه الرثوة� ،أي التخطيط،
وال متن ��ح لأي جه ��ة �أخرى ح ��ق الت�ص ��رف بباقي
مف ��ردات ال�صناعة النفطية فه ��ي تبقى ح�صريا بيد
احلكوم ��ة الفدرالية ،ولها �أن ت�ش ��رك على م�ستوى
التخطي ��ط املحافظ ��ات املنتج ��ة والإقلي ��م ،لكن مع
ذل ��ك ،ف�إن م�سودة احلكومة الفدرالية منحت هاتني
اجلهت�ي�ن حقوق ��ا �أو�سع يف اجلوان ��ب العملياتية،
�أي اال�ستك�شاف والتطوير والإنتاج� ،أما اجلوانب

القانوني ��ة الت ��ي تتعل ��ق بالتعاق ��د ف�إنه ��ا يجب �أن
تبقى مهم ��ة ح�صرية بيد احلكوم ��ة الفدرالية وفق
املادة111كم ��ا �أو�ضحن ��ا �سابق ��ا ،وكذل ��ك يبق ��ى
الت�سويق ح�صريا بيد احلكومة الفدرالية.
م ��ن املالح ��ظ م ��ن م�س ��ودة القان ��ون الت ��ي كتبتها
احلكومة �أنها متنح الإقليم واملحافظات �صالحيات
�أو�س ��ع مم ��ا يجب ،و�أمتن ��ى على جهاب ��ذة القانون
�أن يعطون ��ا تف�سريا غ�ي�ر الذي ن�ستطي ��ع فهمه من
املادتني �أعاله.
يف الواق ��ع �إن غ�ض ��ب الإقلي ��م مربر �ضم ��ن حدود
فهمنا للحالة العراقية ،فالكرد عانوا طويال وكثريا
م ��ن ت�سل ��ط احلكوم ��ات الدكتاتوري ��ة ال�شدي ��دة
املركزي ��ة ،وكان �آخ ��ر معاناته ��م عملي ��ات الأنف ��ال
�سيئ ��ة ال�صيت ،وم�أ�ساة حلبج ��ة و�سيا�سات �أخرى
غاية بالعن�صرية مث ��ل التهجري والإبادة اجلماعية
وغريه ��ا كث�ي�ر ،م ��ن هن ��ا ي�أتي موق ��ف الك ��رد من
وجود حكوم ��ة احتادية قوية ،حي ��ث يعتقدون �أن
احلكوم ��ة االحتادي ��ة القوي ��ة ميكنها �إع ��ادة �إنتاج
نظ ��ام دكتات ��وري جدي ��د لك ��ن بث ��وب دميقراطي،
وهذا ما يخيف الكرد والعراقيني عموما ،لذا ف�إنهم
ي�سع ��ون دائم ��ا �إىل �أن تك ��ون احلكوم ��ة الفدرالية
�ضعيف ��ة ج ��دا ،و�أن حكومة الإقليم يج ��ب �أن تبقى
�أقوى منها ،وهم ال يرتددون من ذكر هذه املخاوف
والثواب ��ت ال�سيا�سي ��ة للإقليم ،وهو م ��ا قر�أناه يف
بيان وت�صريحات رئي�س الإقليم م�سعود البارزاين
الأخرية ب�شكل غري مبا�شر.
يف احلقيق ��ة �إن هذه ال�سيا�س ��ة غري منتجة �إطالقا،
والب ��د �أنها ت�ؤثر على �شعبنا يف كرد�ستان �أكرث من
باق ��ي �أبناء املناطق الأخ ��رى ،فاحلكومة ال�ضعيفة
عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ال ت�ستطيع الوق ��وف �أمام دول
غاي ��ة بالق ��وة يف اجل ��وار ،وكلها تري ��د �أن ت�ستغل
فر�ص ��ة وجود عراق �ضعيف لتنه�ش بلحمه ،ولي�س
الق�صف الإي ��راين والرتكي للقرى الكرد�ستانية �إال
نتاجا لهذا ال�ضعف للحكومة االحتادية.
يف احلقيق ��ة �إن م�س ��ودة لقان ��ون النف ��ط والغ ��از
الت ��ي كتبها الإقلي ��م� ،سميناها بن�سخ ��ة الكرد بهذه
املقال ��ة ،وعن ��د الق ��راءة الأوىل له ��ا ان�سح ��ب ع ��دد
كب�ي�ر من الربملاني�ي�ن من القاعة ،ل ��ذا �سحبت لعدم
توفر الن�ص ��اب القانوين ،و�سحب ��ت نهائيا بعد �أن
�أر�سل جمل�س الوزراء ن�سخة �أخرى لقانون النفط
والغ ��از ،وهذه الأخرية �سميناها بن�سخة احلكومة
بهذه املقالة.
م�سودة الكرد املرفو�ضة من قبل الربملان تبيح حق
امل�شاركة بالنفط والغاز العراقي للأجنبي واملحلي
على حد �سواء مع ال�شع ��ب العراقي ،وهذا خمالف
للمادة111م ��ن الد�ست ��ور حتدي ��دا حي ��ث يجب �أن
تبقى ملكية النفط والغاز ح�صرا لل�شعب العراقي،
وهن ��اك خمالف ��ة �أخرى يف ه ��ذه امل�سودة ه ��و �أنها
تعطي حق التعاقد مع الأجنبي ومتنحه حق التملك
بالنف ��ط العراقي ،وخمالفة ثالثة حني متنح الإقليم
حق التوقيع نيابة عن ال�شعب العراقي بكامله.
�أما م�سودة احلكومة االحتادية يف هذا اخل�صو�ص
ف�إنها حترتم هذا احل ��ق العام جدا ،حيث �أن معظم
الأدوار الأ�سا�سي ��ة متنحه ��ا للحكوم ��ة الفدرالي ��ة
تاركة م�ساحة وا�سعة مل�شاركة الإقليم واملحافظات
املنتجة للتحرك بها.
م�س ��ودة الك ��رد تتخطى الربمل ��ان وال تعطيه �أهمية
م ��ن حي ��ث الرقاب ��ة ،وتعطي ��ه دورا حم ��دودا جدا
يف ناحي ��ة الت�شري ��ع ،حي ��ث معظ ��م الت�شريع ��ات
ال�ضروري ��ة �ستكون من �ش� ��أن الإقلي ��م �أو التوافق
ال�سيا�سي بني ر�ؤ�ساء الكتل ال�سيا�سية� .أما م�سودة
احلكوم ��ة ف�إنها تعط ��ي دورا وا�ضحا للربملان ،لكن
مازال فيها جم ��ال كبري للتعدي ��ل والإ�ضافة بحيث

تعطي دورا رقابيا وت�شريعيا �أو�سع للربملان.
م�س ��ودة احلكوم ��ة تعط ��ي دورا وا�ضح ��ا ملجل� ��س
ال ��وزراء الفي ��درايل ،ونق ��ر�أ العك� ��س م ��ن ذلك يف
م�س ��ودة الكرد التي تهم�ش وتنق�ص من دور و�ش�أن
جمل� ��س الوزراء الفيدرايل ،وه ��ذا يتعار�ض مع ما
تق ��دم� ،أي تتعار�ض مع روح الد�ستور ،ف�إنها حتيل
جمي ��ع الأمور مبا فيه ��ا الت�سويق بع ��د �سنتني من
�ص ��دور القانون �إىل الإقلي ��م واملحافظات املنتجة،
وال تعط ��ي للحكومة االحتادي ��ة �إال م�شاركة رمزية
فارغة املحتوى.
املجل� ��س االحت ��ادي للنف ��ط والغ ��از يعت�ب�ر جزءا
�أ�سا�سي� � ًا مكمال ملجل� ��س الوزراء ولكن ��ه جهة ذات
اخت�صا� ��ص وا�سع ��ة اخل�ب�رة ومدعوم ��ة بخربات
�أخ ��رى ب�صفات ا�ست�شارية ت�ستطي ��ع تقدمي الدعم
اال�ست�ش ��اري ال ��كايف للمجل� ��س التخ ��اذ ق ��رارات
�سليمة تتعلق بال�صناعة النفطية.
جن ��د �أن م�سودة احلكومة �أكرث فهما لدور املجل�س
وهن ��اك توزي ��ع وا�ض ��ح ل�ل��أدوار ب�ي�ن الكيان ��ات
املعني ��ة بال�صناع ��ة اال�ستخراجية للنف ��ط والغاز،
وهي جمل� ��س النواب وجمل�س ال ��وزراء وبالطبع
املجل� ��س االحت ��ادي للنفط والغ ��از ووزارة النفط
و�شرك ��ة النف ��ط الوطني ��ة والهيئ ��ات اخلا�ص ��ة
بالأقالي ��م واملحافظات .حيث جند �أن لهذا املجل�س
دورا وا�ضح ��ا ومكم�ل�ا لباق ��ي الأدوار ،كم ��ا و�أن
الأدوار وا�ضح ��ة جدا لكل كيان من هذه الكيانات،
�أم ��ا يف م�سودة الكرد ف� ��إن العالقات غري وا�ضحة،
هذا ف�ضال عن التقليل من �أهمية هذا املجل�س ،وذلك
لأن معظم القرارات ت�أخذه ��ا الأقاليم واملحافظات
املنتجة.
وزارة النف ��ط وفق الفه ��م الواقعي للد�ستور يجب
�أن تك ��ون جهة �سيادية ،ولها القيمومية على ملكية

النف ��ط والغ ��از كم ��ا لباق ��ي الكيان ��ات االحتادي ��ة
الأخ ��رى قدرا �آخر من ه ��ذا احلق ،كما �أن لها دورا
تنفيذيا كبريا ب� ��إدارة امللفات النفطية ب�صالحيات
متوازن ��ة ب�شكل فاعل مع باقي الكيانات االحتادية
او اجلهوي ��ة ،فه ��ي الت ��ي تخط ��ط بالتع ��اون م ��ع
الأقالي ��م واملحافظات املنتجة ،وه ��ي التي تتعاقد
وه ��ي امل�س�ؤول ��ة عن حتدي ��د اجلهات الت ��ي تقوم
ب� ��أدوار التطوير وم ��ن ثم ت�شارك ب� ��إدارة عمليات
الإنت ��اج ومنها خط ��وط النفط والغ ��از الرئي�سية،
لكنه ��ا تنفرد يف النهاية بعملي ��ات الت�سويق للنفط
والغاز.
لك ��ن م�س ��ودة الك ��رد تهم� ��ش دور وزارة النف ��ط
الفدرالي ��ة وحتولها �إىل جه ��ة ا�ست�شارية حم�ضة،
وال ق ��رار له ��ا ب�ش� ��أن املهم ��ات ال�سابقة الذك ��ر� ،أما
م�س ��ودة احلكوم ��ة ف�إنه ��ا تعط ��ي دورا كب�ي�را �إىل
وزارة النف ��ط� ،أي �أنها تن�سجم م ��ع الد�ستور ن�صا
وروحا من هذا اجلانب.
�شركة النف ��ط الوطنية التي يجب �إع ��ادة ت�شكيلها
بع ��د �أن حلها النظام ال�سابق ،ي ��راد منها �أن تكون
الكي ��ان ال�سي ��ادي التنفي ��ذي الق ��وي ال ��ذي يق ��وم
بجميع عمليات اال�ستك�ش ��اف والتطوير والإنتاج
و�إدارة �شبك ��ة خط ��وط النف ��ط والغ ��از و�أحوا�ض
اخلزانات ومراف ��ئ الت�صدير ،لكي تتفرغ الوزارة
كجهة تنفيذية �سيادية �إىل م�س�ؤوليات �أخرى.
م�سودة الكرد حتاول �أن تعيد هذا املخلوق للحياة
ولك ��ن م�شلول متام ��ا ،وال ميتلك من الق ��وة �شيئا،
فال�شرك ��ة التي تقرتحه ��ا امل�س ��ودة الكردية تعترب
ه ��ذه ال�شرك ��ة ك�أي �شرك ��ة �أخ ��رى يف الع ��راق وال
خ�صو�صي ��ة له ��ا عل ��ى الإط�ل�اق ،ب ��ل �أن ال�شركات
العامل ��ة حاليا كجزء من وزارة النفط ك�شركة نفط
اجلن ��وب وال�شمال وغريه ��ا تعترب �أك�ث�ر قوة من

ال�شركة الوطنية التي تقرتحها م�سودة الكرد.
�أم ��ا م�س ��ودة احلكوم ��ة االحتادي ��ة ف�إنه ��ا تعطيها
كل الواجب ��ات وال�صالحيات الت ��ي ا�شرنا �إليها ما
ع ��دا بع�ض امل�سائل جند �أنه ��ا مل تكون موفقة بها،
وهي �أن ال�شركة يجب �أن يكون لها الأولوية بحق
اال�ستك�شاف �أو التطوير ،ويف حال عجزت ال�شركة
لأ�سباب مو�ضوعية مقنعة ،ف�إن تلك العمليات حتال
لل�شركات العاملية �أو املحلية وفق القانون ،مبعنى
�أن ال�شرك ��ة ال يجب �أن تعام ��ل باملثل مع ال�شركات
الأجنبي ��ة �أو املحلي ��ة اخلا�ص ��ة �إن وج ��دت ،وهذا
التعدي ��ل �أجده �ضروريا ليك ��ون لهذه ال�شركة دور
رائ ��د يف امل�ستقبل ،كما مل ت�ش ��ر م�سودة احلكومة
�إىل مو�ضوع �إدارة حقول اخلزانات التي يجب ان
تكون كجزء �أ�سا�سي م ��ن البنية التحتية لل�صناعة
اال�ستخراجي ��ة ،ل ��ذا يج ��ب �أن ت�ض ��اف للقان ��ون
م�س�ؤولي ��ة �إدارة وملكي ��ة �أحوا� ��ض اخلزان ��ات
ويج ��ب �أن حت ��دد �سعتها ب�أن ال تق ��ل عن ا�ستيعاب
انت ��اج بالطاق ��ة الق�صوى ملدة �أ�سب ��وع على الأقل،
كم ��ا ومل حت ��دد م�س ��ودة احلكومة حج ��م الطاقات
التخزيني ��ة لل�شركات العامل ��ة يف العراق والتي ال
يجب �أن تق ��ل عن ا�سبوع �أي�ضا ،لك ��ي يكون لدينا
حقا منظومة متكاملة كبنية حتتية تخدم ال�صناعة
اال�ستخراجية.
ن�سخ ��ة الك ��رد �أحال ��ت م�س�أل ��ة احل�س ��م بالن�سب ��ة
لعق ��ود كرد�ست ��ان �إىل ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة
الثالثة الكبرية ،وهي حماولة غري موفقة لإ�ضفاء
ال�شرعية عليها من خ�ل�ال التوافق ال�سيا�سي ،ومل
يحيله ��ا القانون املق�ت�رح �إىل الربمل ��ان �أو الق�ضاء
العراق ��ي ،وهي عق ��ود ال ي�ستهان بها ،ف� ��إن عددها
زاد على40عق ��دا حل ��د الآن ،ومعظم ه ��ذه العقود
تق ��ع �ضمن الأرا�ضي املتنازع عليها التي مل حت�سم
ق�ضيتها حل ��د الآن ،و�إن احل�سا�سي ��ة املفرطة التي
تت�سم به ��ا اخلالفات حول املناط ��ق املتنازع عليها
تكاد �أن ت�صل �إىل حد التناحر حاليا ،فما بالك حني
يك ��ون الأمر متعلقا �أي�ض ��ا مبا حتتويه من خريات
و�أنها �أرا� ��ض منتجة للنفط والغ ��از؟ بالت�أكيد ف�إن
احلال ��ة ه ��ذه �ست� ��ؤدي �إىل نزاعات كب�ي�رة وحتى
م�سلح ��ة بني املحافظ ��ات والإقليم ،وله ��ا تداعيات
�أخطر بكثري مما نت�صور.
يف ح�ي�ن �أن ن�سخ ��ة احلكوم ��ة �أحال ��ت عق ��ود
كرد�ست ��ان �إىل ه ��ذا القان ��ون نف�س ��ه ،م ��ع مراع ��اة
للظروف املو�ضوعي ��ة للفرتة الزمنية التي �أبرمت
خالله ��ا ه ��ذه العق ��ود ،و�ألزم ��ت حكوم ��ة الإقلي ��م
ب�إج ��راء التعدي�ل�ات الالزم ��ة عليها وف ��ق القانون
خ�ل�ال ف�ت�رة زمنية حم ��ددة وم ��ن ث ��م �إحالتها �إىل
مكت ��ب امل�ست�شاري ��ن امل�ستقلني ملراجعته ��ا و�إبداء
ال ��ر�أي بها ويك ��ون ر�أيها ملزما للتطبي ��ق ،رغم �أن
احلل الذي و�ضعته م�سودة احلكومة يبدو منطقيا
و�أق ��رب ملنط ��ق القانون والد�ست ��ور ،لكني �أجد �أن
حكوم ��ة الإقليم �سوف لن تقب ��ل بهذا احلل ،ورمبا
�ستكون ل ��ه تداعيات �أخرى تزيد من حدة اخلالف
بني الطرفني.
�أم ��ا يف م ��ا يتعل ��ق بالتف�س�ي�ر املختل ��ف لفق ��رات
الد�ست ��ور يج ��ب �أن يتف ��ق الطرف ��ان عل ��ى تف�سري
واح ��د ،ويف حال بق ��ي االختالف ،ميك ��ن اللجوء
للمحكمة االحتادية وهي الت ��ي �ستكون امل�س�ؤولة
عن تف�سري الفقرات التي تتعلق بالنفط والرثوات
الطبيعي ��ة ،حينه ��ا يك ��ون تف�س�ي�ر املحكم ��ة ملزما
للطرفني.
�أم ��ا اال�ستم ��رار به ��ذه احلال ��ة من اخل�ل�اف ،ف�إنها
لي�ست من م�صلحة العراق على الإطالق ،لذا يجب
اللج ��وء �إىل منط ��ق العق ��ل والقان ��ون وو�ضع حد
لهذا اخلالف.
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"النفط"ترفع دعوى قضائية ضد صحيفة بريطانية

خالفات بين المركز
واإلقليم حيال
الصادرات النفطية
كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة
حسين الشهرستاني عن رفع وزارة النفط
دعوى قضائية ضد صحيفة بريطانية نشرت
معلومات"كاذبة"حول توقيع مالحق سرية مع
شركة بريطانية ،وفي حين نفى المعلومات
التي تحدثت عن توجه الشركة إلنشاء أنبوب
لتصدير نفط الرميلة عبر األراضي الكويتية،
أكد أن اغلب عمليات حفر اآلبار في حقول
الجنوب تقوم بها شركات صينية.
وقال الشهرستاني لـ"السومرية نيوز" ،إن
"العقد األصلي مع الشركة البريطانية أو غيرها
لم يتم تعديله أو تبديله أو إضافة ملحق سري
أو علني وقد سألت وزارة النفط بذلك" ،مبينا
أن "المعلومات التي تتحدث عكس ذلك كاذبة
جملة وتفصيال".
بغداد  /متابعة المدى االقتصادي
و�أ�ض ��اف ال�شهر�ستاين "طلبت م ��ن وزارة النفط
�إقامة دع ��وى ق�ضائية على ال�صحيفة التي ن�شرت
اخلرب ال ��كاذب وعلى كاتب املق ��ال و�إقامة دعوى
يف الع ��راق على كل من روج للمو�ضوع الكاذب"،
م�ش�ي�را �إىل �أن "املو�ض ��وع ن�شرت ��ه ال�صح ��ف
الربيطاني ��ة اعتم ��ادا عل ��ى معلوم ��ات �شخ� ��ص
موتور يف بريطانيا".
وكانت �صحيفة الأوبزرفر الربيطانية �أبرزت يف
نهاي ��ة �شهر حزي ��ران املا�ضي االتهام ��ات املوجهة
�إىل �شرك ��ة بريت� ��ش برتولي ��م " "BPالنفطي ��ة
الربيطاني ��ة بال�سيط ��رة على االقت�ص ��اد العراقي
والتحك ��م فيه بع ��د �أن وافقت حكوم ��ة بغداد على
�أن ت�ستم ��ر يف الدفع لل�شركة حت ��ى يف حالة عدم
�إنتاج النفط بحقل الرميلة ،ح�سبما ك�شفت وثائق
�سري ��ة ،وتو�ض ��ح ال�صحيفة �أن االتف ��اق الرئي�س
لعمل ال�شركة يف �أكرب حقول النفط بالعراق متت
�إع ��ادة �صياغته م ��رة �أخرى بحي ��ث حت�صل BP
عل ��ى تعوي�ضات فور ًا يف حال التعطيل املدين �أو

�صدور قرارات حكومية بخف�ض الإنتاج.
و�أكد ال�شهر�ستاين �أن "ال�شركة الربيطانية تعمل
عل ��ى ا�ستخ ��راج النف ��ط وت�سليم ��ه للع ��راق وفق
�أج ��ور حم ��ددة" ،نافيا "املعلوم ��ات التي حتدثت
ع ��ن توجه �شرك ��ة BPلإن�ش ��اء �أنب ��وب لت�صدير
نفط الرميلة عرب الأرا�ضي الكويتية".
و�أ�شار �إىل �أن "اغلب عمليات حفر الآبار يف حقل
الرميلة وباقي حق ��ول اجلنوب تقوم بها �شركات
�صيني ��ة �أثبتت كفاءتها خالل الف�ت�رة املا�ضية� ،إذ
�أن ارخ� ��ص العرو�ض الت ��ي نت�سلمها هي من تلك
ال�شركات" ،مبين ��ا �أن "عقود حفر الآبار تتم وفق
�آلية �شفافة وب�شكل ر�سمي".
وكان النائب عن التحالف الوطني �أحمد اجللبي،
اته ��م يف � 7آب املا�ض ��ي ،وزارة النف ��ط العراقي ��ة
ب�إعادة كتابة بع�ض العق ��ود النفطية �ضمن جولة
الرتاخي� ��ص ب�شكل �س ��ري ،م�ش�ي�را �إىل �أن العقد
اجلدي ��د يل ��زم الع ��راق بدف ��ع ن�سبة من امل ��ال �إىل
�شركة برت� ��ش برتوليوم عن كل برميل نفط حتى
يف حال تع�سر الإنتاج.
وكان ��ت وزارة النفط وقعت عق ��د ًا يف الثالث من
ت�شرين الث ��اين املا�ضي مع ائت�ل�اف �شركتي (بي

ب ��ي) الربيطاني ��ة ،والوطني ��ة ال�صيني ��ة لتطوير
حق ��ل الرميل ��ة النفط ��ي ،كم ��ا وقع ��ت عق ��دا �أوليا
يف  29ت�شري ��ن الأول املا�ضي م ��ع �شركة �أك�سون
موبي ��ل الأمريكي ��ة وجمموع ��ة �ش ��ل الربيطانية
الهولندية بتطوير حقل غ ��رب القرنة ،كما وقعت
يف الث ��اين من ت�شرين الثاين املا�ضي عقدا نفطيا
�أوليا �آخر مع حتالف �شركات دولية تقوده �شركة
�إين ��ي الإيطالية لتطوير حق ��ل الزبري ،وتناف�ست
ك�ب�رى �ش ��ركات الطاق ��ة العاملي ��ة �ضم ��ن جول ��ة
الرتاخي�ص الأوىل يف متوز �سنة .2009
وكان الع ��راق ال ��ذي يعت�ب�ر ع�ض ��وا م�ؤ�س�سا يف
جمموع ��ة �أوبك للدولة املنتج ��ة وامل�صدرة للنفط
ق ��د وقع �أكرث م ��ن  11عقدا مبلي ��ارات الدوالرات
مع �شركات عاملية ك�ب�رى لتطوير حقوله النفطية
وخا�ص ��ة اجلنوبي ��ة منها من دون وج ��ود قانون
للنفط.
وينتج العراق حاليا نحو  2.7مليون برميل يوميا
مبع ��دل نح ��و  2.1مليون من احلق ��ول اجلنوبية
ونحو � 600ألف برميل يوميا من حقوق كركوك،
ويبل ��غ �أجمايل ما ي�ص ��دره من النف ��ط نحو 2.2

ملي ��ون برميل باليوم الواح ��د ي�صدر عرب موانئ
الب�صرة وميناء جيهان الرتكي.
ويطمح الع ��راق من خالل عق ��ود اال�ستثمار التي
وقعه ��ا �أن يزيد �إنتاجه م ��ن النفط �إىل  11مليون
برميل يوميا بحلول العام .2017
يف غ�ضون ذلك ،و�صف ��ت حكومة �إقليم كرد�ستان
العراق اتهام ��ات بغداد له ��ا بالتعمد يف تخفي�ض
ت�صدير النفط من حقول االقليم بالتقارير الكاذبة،
وبينما �أكدت �أنها ما زالت ملتزمة باتفاقها امل�ؤقت
م ��ع احلكومة االحتادي ��ة ،دعته ��ا �إىل التخلي عن
توجيه االتهامات واطالق الفر�ضيات اخلاطئة.
وقالت وزارة الرثوات الطبيعية بحكومة الإقليم
يف بيان له ��ا ح�صلت "ال�سومري ��ة نيوز" ،ن�سخة
منه� ،إنه "لي�س هناك قرار �سيا�سي بوقف ت�صدير
النفط من كرد�ستان عرب خط الأنابيب بني العراق
وتركي ��ا ،م�ؤكدة �أن ه ��ذه التقارير كاذب ��ة ،فهناك
�صعوبات فنية خطرية رافقت ن�شاطات الت�صدير
ع�ب�ر الأنابيب التابع ��ة ل�شركة نف ��ط ال�شمال على
م ��دى اليوم�ي�ن املا�ضي�ي�ن ،م ��ا �أدى اىل تعطي ��ل
ال�صادرات من منطقة كرد�ستان ب�شكل م�ؤقت".
ودع ��ت حكوم ��ة االقلي ��م ال�سلط ��ات العراقي ��ة

اىل "التخل� ��ص متام� � ًا م ��ن الفر�ضي ��ات اخلاطئة
واتهامات تعلي ��ق الت�صدير" ،م�ؤكدة �أن "حكومة
اقلي ��م كرد�ست ��ان ال تزال ملتزم ��ة باتفاقها امل�ؤقت
م ��ع احلكومة االحتادي ��ة للع ��راق لت�صدير النفط
م ��ن حقول كرد�ستان حت ��ى التو�صل �إىل حل دائم
ي�ستند �إىل الد�ستور".
وكان ت�صدي ��ر النف ��ط م ��ن حق ��ول كرد�ست ��ان بد�أ
يف مطل ��ع �شب ��اط م ��ن ه ��ذا الع ��ام ،ومت حتدي ��د
متو�سط حج ��م ال�صادرات م ��ن كرد�ستان العراق
ب� �ـ  100،000برمي ��ل يومي� � ًا ،وقد و�ص ��ل املعدل
على مدى اال�شه ��ر ال�سبعة املا�ضية اىل 130000
برمي ��ل يف اليوم الواح ��د ،بعد �أن ب ��د�أ الت�صدير
مبعدل  75000برميل يوميا ثم بلغت ذروتها يف
�أواخر حزي ��ران متوز املا�ضيني  175000برميل
يومي ًا.
و�أ�ش ��ار بي ��ان وزارة ال�ث�روات الطبيعي ��ة اىل �أن
"�صعوب ��ات تقني ��ة عدة بخط �أنابي ��ب الت�صدير
ونظ ��ام �ضخ املي ��اه يف �شركة نف ��ط ال�شمال ،ادت
اىل ت�أث ��ر نظ ��ام الت�صدي ��ر ل ��دى حكوم ��ة اقلي ��م
كرد�ست ��ان" ،وتط ��رق �إىل تفا�صي ��ل فني ��ة تتعلق
مب�ش ��اكل الت�صدير يف �شركة نف ��ط ال�شمال ،فيما
ا�شار اىل ان ال�سلطات الكردية تقوم حالي ًا بتنفيذ

بع�ض االختبارات على �سالمة النظام ،وهي ت�أمل
ان تك ��ون قادرة على ا�ستئناف الت�صدير تدريجي ًا
بعد يوم �أو نحو ذلك.
ولف ��ت البي ��ان �إىل ان الوزي ��ر يف حكوم ��ة �إقلي ��م
كرد�ست ��ان فاحت وزي ��ر النفط يف بغ ��داد ،وابلغه
به ��ذه امل�شاكل "غ�ي�ر املتوقعة واخلط�ي�رة" ،فيما
"وافق وزير النفط على التحقق من ذلك ،وتفادي
م�شاكل مماثلة يف امل�ستقبل".
وكانت ت�صريحات لكل م ��ن نائب رئي�س الوزراء
ل�ش� ��ؤون الطاق ��ة ح�س�ي�ن ال�شهر�ست ��اين ووزي ��ر
النف ��ط ق ��د �شكك ��ت يف ا�سب ��اب تراج ��ع �صادرات
النفط م ��ن حقول اقلي ��م كرد�ست ��ان العراق خالل
االيام املا�ضية ،وذهبت اىل احتمال اىل ان يكون
عن عمد.
ي�ش ��ار �إىل �أن امل�شاكل بني بغداد واربيل كانت قد
جتددت على خلفية قيام احلكومة العراقية باقرار
م�س ��ودة قانون جديدة لقانون النفط والغاز دون
الت�ش ��اور حوله ��ا مع الك ��رد ،الذي ��ن ردوا �سريعا
برف�ض امل�سودة اجلديدة.
وقب ��ل ايام ،اعلن رئي�س اقلي ��م كرد�ستان م�سعود
الب ��ارزاين ع ��ن توج ��ه القائم�ي�ن عل ��ى احلكومة
العراقي ��ة بالتفرد يف الق ��رارات دون الت�شاور مع
ال�شركاء الأ�سا�سيني و�أبرزهم الكرد.
اىل ذل ��ك� ،أكد م�صدر مطلع يف �شركة نفط ال�شمال
ان ت�صدي ��ر النفط م ��ن حقول اقلي ��م كرد�ستان مل
يتوقف ،ويف الوقت الذي نفى امل�صدر ت�صريحات
م�س�ؤولني عراقيني �أك ��دت توقف الت�صدير� ،أ�شار
�إىل �أن مع ��دل الت�صدي ��ر كان ب�ي�ن � 54 - 53أل ��ف
برميل االحد.
وقال امل�صدر يف حدي ��ث لـ"ال�سومرية نيوز"� ،إن
"ت�صدير النفط من حقول اقليم كرد�ستان العراق
مل يتوق ��ف ،بخ�ل�اف م ��ا �ص ��رح ب ��ه م�س�ؤول ��ون
عراقيون" ،مبين ًا ان "معدل الت�صدير ليوم االحد

تراوح بني  54 - 53الف برميل".
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در ال ��ذي طل ��ب ع ��دم الك�شف عن
ا�سم ��ه �أن "ت�صريح ��ات امل�س�ؤول�ي�ن العراقي�ي�ن
ع ��ن توق ��ف الت�صدير م ��ن حق ��ول كرد�ستان غري
مفهوم ��ة ،ورمبا على عالقة باخلالفات ال�سيا�سية
القائم ��ة بني اربي ��ل وبغداد ،الن هن ��اك مو�ضوع
عقود النفط لالقليم ،ومو�ضوع امل�سودة االخرية
لقانون النفط والغ ��از والتي ابدى الكرد رف�ضهم
لها".
وكان وزير النف ��ط العراقي عبد الكرمي لعيبي قد
قال يف ت�صريحات �صحفية على هام�ش م�شاركته
يف امل�ؤمتر الرتويجي جلولة الرتاخي�ص الرابعة
يف ع ّمان �إن "حكومة �إقليم كرد�ستان �أوقفت �ضخ
النف ��ط من حقول الإقليم عرب منظومة ال�صادرات
النفطي ��ة الوطني ��ة" ،مبين ��ا �أن "�أ�سب ��اب عملي ��ة
�إيقاف �ضخ النفط مل تعرف حتى الآن".
و�أ�ض ��اف لعيبي �أن "�إيقاف �ض ��خ النفط �سي�شكل
خ�س ��ارة لالقت�ص ��اد العراق ��ي و�سيلح ��ق �أ�ض ��رار
كب�ي�رة بال�شع ��ب الك ��ردي خ�صو�ص ��ا والعراق ��ي
ب�شكل عام".
وكان نائ ��ب رئي� ��س ال ��وزراء ل�ش� ��ؤون الطاق ��ة
ح�سني ال�شهر�ستاين ك�شف ،يف التا�سع من �أيلول
اجل ��اري ،عن انخفا�ض النفط اخل ��ام امل�صدر من
�إقلي ��م كرد�ستان من � 150ألف برميل �إىل � 50ألف
ع�ب�ر الأنب ��وب العراق ��ي الرتك ��ي يف الأ�سبوعني
املا�ضي�ي�ن ،وفيم ��ا طال ��ب ب� ��أن تك ��ون العقود يف
كرد�ست ��ان �شفافة ولي�ست "خل ��ف �أبواب مغلقة"،
�شدد على �أن تلك العقود مل تعر�ض على احلكومة
املركزية.
ي�ش ��ار �إىل �أن وزارة ال�ث�روات الطبيعي ��ة يف
حكومة �إقليم كرد�ستان العراق �أعلنت ،يف الثالث
من �آذار املا�ضي ،عن ارتفاع ت�صدير النفط اخلام
م ��ن حق ��ول الإقلي ��م �إىل � 100ألف برمي ��ل يومي ًا
خ�ل�ال �آذار املا�ض ��ي ،فيم ��ا �أ�ش ��ارات �إىل وج ��ود

خط ��ط مل�ضاعفة ال�ص ��ادرات نهاية الع ��ام احلايل
� 2011إىل � 200أل ��ف لي�ص ��ل �إىل ملي ��ون برمي ��ل
يوميا بحلول العام .2015
يذك ��ر �أن خالفات ال تزال عالقة بني بغداد و�أربيل
ب�ش�أن عقود الإقليم النفطية مع ال�شركات الأجنبية
وح ��ول قان ��ون النف ��ط والغ ��از ،ورغ ��م �أن �إقليم
كرد�ست ��ان ب ��د�أ يف الأول م ��ن حزيران م ��ن العام
املا�ض ��ي بت�صدي ��ر النف ��ط امل�ستخرج م ��ن حقوله
ب�ش ��كل ر�سمي ،لك ��ن �سرعان ما توق ��ف الت�صدير
ج ��راء اخلالف ��ات ب�ش� ��أن م�ستحق ��ات ال�ش ��ركات
العاملة يف ا�ستخراج النفط ،ومل ي�ستمر الت�صدير
�سوى نح ��و  90يوم ًا وهو متوقف منذ �أيلول من
الع ��ام املا�ضي� ،إال انه ا�ست�ؤنف مطلع �شهر �شباط
املا�ضي اثر اتفاق جدي ��د بني الإقليم وبغداد على
�أن ي�صدر الإقليم مائة �ألف برميل يومي ًا.
�إىل ذل ��ك ،قال ��ت �شرك ��ة دي.ان�.أو انرتنا�شونال
الرنويجية للنف ��ط �إن االنتاج بحقل نفط طاوكي
ال ��ذي تدي ��ره يف كرد�ست ��ان الع ��راق قد ع ��اد اىل
ح ��وايل � 50ألف برميل من املكافئ النفطي يوميا
بعد عطل يف خط �أنابيب م�ؤخرا.
وق ��ال ت ��وم براتل ��ي املتح ��دث با�س ��م دي.ان�.أو
"حدث توقف لنحو � 26ساعة لكن عدنا االن اىل
االنتاج الكامل ..مررنا ببع�ض التوقف منذ بد�أنا
الإنتاج جمددا يف فرباير".
وكانت حكوم ��ة �إقليم كرد�ست ��ان قالت يوم االحد
املا�ض ��ي� :إن �ص ��ادرات النفط عرب خ ��ط االنابيب
الرئي�سي من منطقة كرد�ستان حيث تعمل دي.ان.
�أو قد توقفت ب�سبب م�شاكل فنية.
وقال ��ت حكوم ��ة االقلي ��م� :إن �شركة نف ��ط ال�شمال
تعر�ضت "مل�شاكل فني ��ة خطرية" يف خط �أنابيب
الت�صدي ��ر الرئي�س ��ي ال ��ذي ينقل نح ��و � 100ألف
برمي ��ل يومي ��ا ونف ��ت تقاري ��ر ب�أنه ج ��رى تعليق
ال�صادرات عن عمد.
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الـمـــرصــد االقتصـادي

الجناب��ر النس��ائيـــة ..عــــــــ��وز أم
إثبات موقـــف!
بغداد  /علي الكاتب
املتغ�ي�رات احلديث ��ة والتط ��ورات احلا�صل ��ة يف الع ��امل ب�شكل
ع ��ام ويف الدول املج ��اورة ب�شكل خا�ص� ،شكل ��ت حوافز للمر�أة
العراقي ��ة من اج ��ل �أن تثبت له ��ا موطئ ق ��دم يف �شتى املجاالت
الثقافية وال�صحية والعلمية والفنية وغريها ،لت�سجل ح�ضورا
متميزا يف جميع جماالت العمل وفنون التجارة وت�شارك الرجل
فيه ��ا ب�ص ��ورة مت�ساوية( ،واجلناب ��ر والب�سطي ��ات) وان كانت
معروف ��ة ي�شغلها الرجال ح�ص ��را يف ال�سابق�،إال �أننا بد�أنا ن�ألف
�صورة جديدة جلنابر تبيع فيها الن�ساء يف �أ�سواق ال�شعبية.
وقالت الدكتورة جناح ر�ؤوف �أ�ستاذة علم االجتماع يف جامعة
النهرين� :إن بائعات اجلنابر وان كانت ظاهرة يرف�ضها املجتمع
يف املا�ض ��ي� ،إال �أنه ��ا �أ�صبح ��ت يف الوق ��ت احلا�ض ��ر م�ألوف ��ة
وميك ��ن م�شاهدتها يف معظم الأ�سواق،حي ��ث �أن املر�أة العراقية
ا�ستطاع ��ت االنخ ��راط يف ميادين جدي ��دة يف العمل والتجارة،
وهذه تعود لأ�سباب رغبته ��ا يف امل�شاركة احلقيقية يف املجتمع
يف �شت ��ى امليادين ،وكذلك الظ ��روف القا�سية التي �أجربتها على
الولوج يف مثل هكذا �أعمال.
و�أ�ضاف ��ت �أن امل�س�ؤولي ��ة التي �أ�صبحت امل ��ر�أة العراقية ت�شارك
الرج ��ل فيه ��ا جعلته ��ا ت�صمد �أم ��ام امل�ش ��كالت الت ��ي ترافق مثل
هك ��ذا �أعم ��ال وامل�شق ��ة والتعب ال ��ذي يكتن ��ف �إرها�ص ��ات مثل
تل ��ك االعم ��ال،اذ تتطل ��ب التواج ��د امل�ستم ��ر يف موق ��ع العم ��ل
والت�س ��وق امل�ستمر م ��ن منافذ اجلملة وخل ��ق روح املناف�سة يف
العمل،والتعامل م ��ع الزبائن ب�شكل ح�سن وجذبهم على ال�شراء
وايج ��اد جمموع ��ة م ��ن الزبائ ��ن امل�ستمرين،والتعام ��ل مبب ��د�أ
التج ��ارة والعر� ��ض والطل ��ب ل�ضم ��ان حتقيق النج ��اح يف هذه
املهنة اجلديدة.
فيم ��ا قال ��ت �صبيحة ك ��رمي �صاحبة جن�ب�ر (ب�سطي ��ة) يف �سوق
البي ��اع ال�شعب ��ي �إن تخ�ص�صه ��ا ببيع ل ��وازم خياط ��ة ومفردات
اخ ��رى تخت� ��ص ب�شريح ��ة
الن�ساء جعلته ��ن يف�ضلن
ال�ش ��راء من ��ي ب�ش ��كل
اك�ث�ر م ��ن ال�ش ��راء م ��ن
�أ�صح ��اب اجلناب ��ر م ��ن
الرجال،وذل ��ك لوج ��ود
بع� ��ض اخل�صو�صي ��ة يف
التعام ��ل تك ��ون مف�ضل ��ة
بني الن�ساء يف ما بينهن،
م ��ع وج ��ود الت�ساه ��ل
والب�شا�ش ��ة الت ��ي جتذب
الزبائن،وهي بال �شك من
مقومات البائع الناجح.
و�أ�ضاف ��ت �أن املر�أة لي�س
مب�ستغ ��رب ان تتواج ��د
يف ال�س ��وق وتبي ��ع يف
جن�ب�ر او ب�سطية،كونه ��ا
�شق ��ت طريقها يف احلياة
ومل تع ��د امامه ��ا حواجز
متنعه ��ا من ك�س ��ب قوتها

وق ��وت عائلتها،خا�ص ��ة مع غي ��اب �صاحب العائل ��ة ،وبعيدا عن
دور رب ��ة البي ��ت التي ال تزال حتاف ��ظ عل ��ى م�س�ؤوليتها الأوىل
يف البيت،لت�صب ��ح املر�أة تعمل حالي ��ا يف مهن مل يكن م�ألوفا لها
�أن تق ��وم بها ،ك�سائق تك�س ��ي �أو ميكانيكية لل�سيارات �أو �سائق
لبا� ��ص �صغري (الكي ��ا)�،أو جنده ��ا ك�ضابط يف مراك ��ز ال�شرطة
و�شرط ��ي للمرور،او �سائ ��ق لـ(ال�ستوتة) تبيع قن ��اين الغاز يف
املناطق ال�سكنية وغريها.
وتابع ��ت �أن امل ��ر�أة العراقي ��ة �أثبت ��ت �أنه ��ا ت�ص ��ارع امل�ستحي ��ل
لت�ض ��ع لوح ��ة املبدعات �إىل جان ��ب لوحة املبدع�ي�ن يف جماالت
�شت ��ى كالريا�ض ��ة والف ��ن واالدب والعل ��وم والط ��ب والو�سائل
التكنولوجي ��ة احلديثة،لتحظ ��ى ب�شه ��ادات االب ��داع ودروع
التمييز �أينما حلت،يف ظل �أج ��واء التناف�س امل�شروع مع �أخيها
الرجل نحو م�ستقبل �أف�ضل لها وللمجتمع يف �آن واحد.
وق ��ال عالء الدجيل ��ي حقوقي �ساب ��ق �إن الظ ��روف اال�ستثنائية
وحده ��ا جعلت املر�أة جمربة على ترك منزلها لتعمل يف جماالت
تخال ��ف العادات والتقاليد االجتماعي ��ة ويف مهن �صعبة و�شاقة
عل ��ى ح�ساب تواجده ��ا احلقيقي وموقعه ��ا ال�صحيح يف املنزل
والوقوف على تربية الأوالد بال�شكل ال�صحيح واملطلوب،وهي
تخالف طبيع ��ة تكوينها الب�شري وبنيانها اجل�سمي مما يرهقها
يف ماهي يف غنى عنه.
و�أ�ض ��اف ان ظاه ��رة بائع ��ات اجلناب ��ر الت ��ي ب ��د�أت ت ��زداد يف
اال�س ��واق واملناط ��ق التجارية،تثري الكثري م ��ن الت�سا�ؤالت بني
ال�سل ��ب والإيجاب حول �أ�سبابها ودوافعه ��ا واحللول التي تقع
على عات ��ق اجلهات الر�سمي ��ة ومنظمات امل ��ر�أة �ضمن منظمات
املجتم ��ع املدين للتثقيف واحلث على جعل املر�أة ع�ضوا حقيقيا
ونافع ��ا يف املجتمع مبا يتنا�سب م ��ع و�ضعها اجل�سماين،وترك
مناف�س ��ة الرج ��ال يف كل �ش ��يء،الن اخل�صو�صي ��ة يف العن�ص ��ر
الب�شري مهمة و�ضرورية لو�ضع فوا�صل بني اجلن�سني من اجل
دميومة احلياة.

التحرير:
عبـــاس الغالبـــي

اقتصاديات

نزاهة ..أم فساد؟
 عباس الغالبي
مهاو خطرة ،حيث تقو�ض النزاهة ويحمي الف�ساد� ،إن
يبدو ان االمور تتجه اىل ٍ
مل نقل ت طلق العنان له وتفتح االبواب على م�صراعيها للفا�سدين ان ينه�شوا من
�أموال ال�شعب هكذا على امللأ ومن دون �إ�ستحياء ،وماحادثة ا�ستقالة رئي�س هيئة
النزاهة القا�ضي رحيم العكيلي �إال داللة �صارخة على مانقول ،فقد �أدرك الرجل انه
ال منا�ص من الف�ساد فقد ع�ش�ش وتربى وا�ستفحل يف امل�ؤ�س�سات احلكومية يف ظل
حماية املف�سدين والتغطية عنهم ،بل و�صل االمر اىل �ضغوط �سيا�سية على الهيئة
لغلق ملفات او التهاون او غ�ض النظر عن حاالت ف�ساد كثرية ،حيث بلغ ال�سيل
الزبى واقدم رئي�س الهيئة على اال�ستقالة.
ومن خالل مراجعة يف م�شهد الف�ساد خالل االع��وام ال�ست ال�سابقة نرى ان ان
هنالك �صراع ًا حمتدم ًا بني النزاهة والف�ساد ففي الوقت الذي يتحدث فيه اجلميع
عن ال�سبل ال��رادع��ة للف�ساد من خ�لال وج��ود امل�ؤ�س�سات الرقابية املتخ�ص�صة
مبكافحة الف�ساد وحما�سبة املف�سدين،
�إال ان االمر كان �أحوج مايكون اىل بيئة
ت�شريعية مثلى قادرة على ا�شاعة ثقافة
النزاهة �أو ًال وم��ن ثم ال��ردع املنا�سب
واملحا�سبة على وف��ق حيثيات قانون
يتنا�سب مع حجم الف�ساد ،كما ان امل�شهد
ان رئيس هيئة النزاهة
كان �أي�ض ًا اىل خطاب �سيا�سي وثقايف
متزن ال يهول حجم الف�ساد والينفيه
المستقيل رحيم العكيلي قال
وي �ق �ل��ل م��ن خم��اط��ره وت��داع �ي��ات��ه يف
ذات يوم خالل ندوة حوارية
وقت غابت فيه ثقافة النزاهة ومل تعد
نظمت في مؤسسة (المدى)
امل�ؤ�س�سات االعالمية وقبلها الر�سمية
ان االمر بلغ الى اننا حين نحقق
ومنظمات املجتمع امل��دين ق��ادرة على
ال�ت���س��اوق م��ع احل��اج��ة امل�ل�ح��ة لثقافة
في حاالت الفساد لم نعثر
النزاهة وم�ضت اال�شهر وال�سنني ومل
على مستندات رسمية تؤشر
نلم�س �سوى ت�صريحات فارغة جوفاء
وتدين المتهمين في وقت
للم�س�ؤولني كل منهم يتنادى ،وبحث
انه لدينا قناعة كاملة بوجود
االخ� ��رون الت �ب��اع ك��ل ال �ط��رق ملكافحة
ً
ً
ً
الف�ساد اجتماعيا وقانونيا و�سيا�سيا من
الفساد
دون جدوى ،فقد �أخذ الف�ساد باالت�ساع
واالنت�شار حتى بلغ االم��ر باملف�سدين
التفنن يف طرق الف�ساد وابتكار �شتى
ال� �ط ��رق ل �� �س �ل��وك ه���ذا ال �ط��ري��ق الفج
والال�أخالقي.
واذكر ان رئي�س هيئة النزاهة امل�ستقيل رحيم العكيلي قال ذات يوم خالل ندوة
حوارية نظمت يف م�ؤ�س�سة (املدى) ان االمر بلغ اىل اننا حني نحقق يف حاالت
الف�ساد مل نعرث على م�ستندات ر�سمية ت�ؤ�شر وتدين املتهمني يف وقت انه لدينا
قناعة كاملة بوجود الف�ساد ،هكذا اجتهت االمور وتداعت امل�صائب يف العراق
اجلديد اىل ف�ساد تعج به امل�ؤ�س�سات ويتبارى فيه الفا�سدون ،وزيخرج علينا
املنافحون واملدافعون ويقللوا من حجم الف�ساد وينتقدون عر�ض الف�ساد على
حقيقته حتت ذريعة عدم املبالغة والتهويل.
الف�ساد والنزاهة مازالتا تت�صارعان حتت ال�شم�س ولي�س باخلفاء وهذا مايدمي
القلب،واالموال ت�سرق واخلدمات تنح�سر بل تتال�شى واملعي�شة �ضنكى ،ويتبارى
ممن يقفون على �أبواب ال�سالطني بالدفاع عن الفا�سدين على مر�أى وم�سمع من
اجلميع ،متخذين من املقولة امل�أثورة �شعارهم اال�سمى ( َم��نْ �أمِ ��نَ العقاب �أ�ساء
الأدب).
والبد لنا من اال�شارة اىل ان امل�شهد اليخلو من �أ�صوات اخلريين الذين يحاولون
الت�صدي للف�ساد� ،إال انها �أ�صوات مبحوحة الترقى اىل حجم الف�ساد املهول.
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