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تقارير محلية

وزير االتصاالت :مقترح قدمته الوزارة إلى مجلس الوزراء
لتخفيض  217مليار دينار من قيمة ديون الهواتف األرضية

بغداد /علي الكاتب
أكد وزير االتصاالت فاروق عبد القادر
تبني الوزارة لمقترح تم رفعه لمجلس
الوزراء لتخفيض  217مليار دينار من
قيمة ديون الهواتف األرضية المترتبة
بحق المواطنين للفترة الماضية وهي مبالغ
الزيادة السابقة التي طرأت على التعرفة
في الفترة الماضية ،ونأمل الموافقة على
مقترحنا وهو يعد جزءا من الخطة التي
أعدتها الوزارة في التخفيف من معاناة
المواطنين من جراء تراكم ديون الهواتف
األرضية بعد تقسيط الديون بشكل شهري
وبمبالغ معقولة تقدر بـ50الف دينار لكل
شهرين ورفع ديون الهواتف األرضية
وإقساطها عن العائالت المهجرة.

و�أ�ضاف عبد القادر �أن الوزارة م�ستمرة يف
متابعة املو�ضوع مع الأمانة العامة ملجل�س
ال��وزراء حلني البت فيه من قبل املجل�س،
وق��د ي��رد امل��واط��ن ت���س��ا�ؤل ح��ول ت�سديده
لقوائم هاتفية مببالغ مالية كبرية خالل
الفرتة ال�سابقة وكيف �سيكون موقفه حيال
ذل��ك ،ف�أطمئنه �أن املبالغ املدفوعة م�سبقا
�ستبقى �ضمن ر�صيده للفرتة املقبلة.
وق ��ال ال��وزي��ر� :إم ��ا بخ�صو�ص الرخ�صة
الرابعة للهاتف النقال فهي وجدت كحلول
ارت ��أت �ه��ا ال� ��وزارة ل�ل�خ��روج م��ن امل�شكالت
التي جنمت عن رداءة الهاتف النقال خالل
ال �� �س �ن��وات امل��ا� �ض �ي��ة،وق��د ا� �ص��در جمل�س
ال ��وزراء ق��رارا بت�شكيل ال�شركة الرابعة
الوطنية للهاتف ال�ن�ق��ال ،ومت�ن��ح وزارة
االت�صاالت هذه الرخ�صة حر�صا منها على
تقدمي �أف�ضل اخل��دم��ات للمواطن والعمل
على حت�سينها وخ�ل��ق روح املناف�سة مع
ال���ش��رك��ات الأخ� ��رى وم��واك�ب��ة التطورات
احلا�صلة يف العامل يف هذا املجال.
وتابع� :أما الآن وبعد مرور �أكرث من �شهرين
على �صدور القرار �أ�صبحت املبادرة لدى
هيئة الإع�ل�ام واالت���ص��االت ملنحنا الرتدد
اخلا�ص بال�شركة الرابعة خالل �شهر واحد
بعد �صدور القرار ومل تقم ب�شيء حلد الآن،
�أم��ا منح الطيف ال�ت�رددي فم�س�ؤولة عنه
احلكومة ممثلة بوزارة االت�صاالت ،اما هيئة
الإعالم واالت�صاالت فهي هيئة خا�صة حالها
حال الهيئات اخلا�صة الأخرى وهي ترتبط
مبجل�س ال �ن��واب ،وه��ي ال ت��زال متم�سكة
ب �ق��رار احل��اك��م امل ��دين االم�يرك��ي ال�سابق
بالرقم  65ال��ذي منحها ه��ذه ال�صالحيات
برغم �أن القوانني ال�سابقة لالت�صاالت يف
العراق مل تلغ حلد الآن بعد  ،2003ومن
وجهة نظر قانونية القانون ال�سابق يخول
وزارة االت�صاالت ه��ذه املهمة الأم��ر الذي
ي��ؤ��ش��ر لدينا ع ��ددا م��ن امل�لاح�ظ��ات �إذا مل
جتد لها الهيئة احلل �سرنفعها �إىل جمل�س
ال�ن��واب لعر�ض املو�ضوع برمته وطرحه
�أمام نواب ال�شعب ملناق�شته وبالتايل اتخاذ
القرار املنا�سب ،وحقيقة الأمر �أن الهيئة هي
م�س�ؤولة عن الت�أخري يف ت�شغيل الرخ�صة
ال��راب�ع��ة وه��ي م���س��ؤول��ة ع��ن ال�ت��أخ�ير يف
جباية ال �غ��رام��ات امل�ترت�ب��ة بحق �شركات
الهاتف النقال والتي تقدر بـ(مليار وربع)
مل يتم ت�سديدها منذ �أكرث من �سنتني برغم
�أنها تعد �أم��وال الدولة الواجب جبايتها،
حيث يتم ت�أجيل �سداد هذه الأق�ساط لأكرث
من مرة من قبل تلك ال�شركات بعد تقدميها
لطلبات ملجل�س ال��وزراء لتح�صل بالتايل
على متديد لوقت �أطول.
وب�ين ال��وزي��ر �أن�ن��ا ال ن��زال نن�سق ون�أمل
يف زي� ��ادة ال �ت �ع��اون م��ع ال�ه�ي�ئ��ة م��ن اجل
الإ�� �س ��راع يف ت�شغيل ال��رخ���ص��ة الرابعة
للهاتف النقال ،وهناك اجتماعات م�ستمرة
وب�أعلى امل�ستويات يف ال��وزارة والهيئة
ونلم�س تقدما وا��ض�ح��ا يف ذل ��ك ،ونحن
الآن �أم���ام م �ف�ترق ل�ل�إ� �س��راع يف ت�شغيل
الرخ�صة الرابعة و�إكمال جميع الإجراءات
بهذا ال�صدد وحتقيق النجاح يف ذلك لأنه
�سيكون م�شرتكا بيننا وبني الهيئة.
و�أ�شار عبد القادر �إىل �أن ال�شبكة الهاتفية

ال �ق��دمي��ة ق��د دم���رت ب��ال �ك��ام��ل ،ف���ض�لا عن
�أن ال�شبكات الأر� �ض �ي��ة �أ��ص��اب�ه��ا الكثري
م��ن الأ� �ض��رار وال��دم��ار �إ��ض��اف��ة �إىل قدمها
وتهالكها وانتهاء عمرها االفرتا�ضي منذ
�سنة  ،1990ول��ذل��ك حر�صنا على اجناز
م�شاريع تطوير قطاع االت�صاالت من خالل
ا�ستعمال القابلو ال�ضوئي امل�ستخدم يف
جميع دول ال�ع��امل امل�ت�ط��ورة ،وه��و يقدم
خ��دم��ات ج�ي��دة وذات موا�صفات ممتازة
مقارنة بالقابلو النحا�سي ،وكذلك للوزارة
خ�ط��ط يف حت��دي��ث ال �ب��داالت وتطويرها
وا��س�ت�خ��دام الأن�ظ�م��ة امل�ت�ط��ورة NGN
وه��ي من اجليل الثالث املتطور ،وبقيت
امل�شكلة يف ال�شبكات الأر� �ض �ي��ة ال�ت��ي مل
جت��ر عليها �أع�م��ال ال�صيانة منذ �سنوات
وتعر�ضها للتخريب والتدمري عدة مرات
مما �أدى �إىل توقف الكثري من اخلطوط
الأر� �ض �ي��ة ،ون �ح��ن وم��ن اج��ل �إع� ��ادة ثقة
املواطن بالهاتف الأر�ضي ولي�أخذ مكانته
احلقيقية كو�سيلة االت���ص��ال الأق ��ل كلفة
للمواطن والأف���ض��ل خدمة قمنا بحمالت
لل�صيانة يف بغداد واملحافظات،ولقد حققنا
ن�سب اجناز جيدة خالل احلملة التي بد�أنها
ق�ب��ل ف�ت�رة � �س��واء ع�ل��ى م�ستوى الدوائر
وامل�ؤ�س�سات احلكومية �أو للمواطنني وهو
لي�س طموحنا ونحن ن�أمل ب�أكرث من ذلك
لكن التخ�صي�صات املالية ال تكفي لإبدال
جميع ال�شبكات الأر�ضية.
وق��ال :لدينا م�شروع حديث لربط القابلو
ال���ض��وئ��ي ب�خ�ط��وط ال �ه��وات��ف يف منازل
امل ��واط� �ن�ي�ن ب �� �ص��ورة م �ب��ا� �ش��رة لتفادي
م�شكالت ق��دم ال�شبكات الأر��ض�ي��ة وعدم
ت ��أث�ير ذل��ك ع�ل��ى ��ض�م��ان ا��س�ت�م��رار خدمة
الهاتف الأر�ضي للمواطنني ،وهو �سيقوم
بت�شغيل االت �� �ص��االت مب��وا��ص�ف��ات متتاز
ب��اجل��ودة م��ع ت�ق��دمي خ��دم��ة االن�ترن��ت من
خالل الهاتف الأر�ضي ب�شكل جيد وخدمات
�أخ ��رى مثل التلفزيون وغ�يره��ا ،ونحن
حاليا ب��د�أن��ا بتزويد  100مائة �أل��ف خط
هاتفي �ضمن ه��ذه اخلدمة كتجربة �أوىل
ونحن م�ستمرون خالل الفرتة املقبلة مبا
يتنا�سب مع التخ�صي�صات املالية املتوفرة
الن هذا امل�شروع يتطلب توفر مبالغ مالية
ك�ب�يرة ت�ق��در ب �ـ()82م �ل �ي��ار ،وه��و ال�سبب
ال��ذي جعلنا نفكر ببدائل لتوفري املبالغ
املالية الجن��از م�شاريعنا ك��االجت��اه نحو
اال�ستثمار وامل�شاركة مع القطاع اخلا�ص
وع��دم االعتماد على م��وارد ال��دول��ة فقط،
وهي خطة طموحة �أعدتها الوزارة لإدخال
القطاع اخلا�ص لال�ستثمار يف م�شاريعنا
يف عموم حمافظات العراق.
ول �ف��ت ال ��وزي ��ر �إىل ان���ه ب��ال �ن �ظ��ر ملوقع
العراق اجلغرايف املتميز يف العامل د�أبت
الوزارة على ا�ستثمار ذلك لتطوير خدمات
االت���ص��االت مب��ا يتنا�سب م��ع ه��ذه املكانة
املهمة يف ا�ستخدام القابلو البحري �ضمن
جم�م��وع��ة ��ش��رك��ات دول �ي��ة  GBIلتنفيذ
م�شروع القابلو البحري الذي �سيحدث نقلة
نوعية لالت�صاالت يف العراق عرب نقل حزم
كبرية من االت�صاالت �إىل البلد ومبختلف
اخل ��دم ��ات م ��ن االت� ��� �ص ��االت واالن�ت�رن ��ت
وتقنيات املعلومات ولتلبية م�ستلزمات

�أعمال البناء والتنمية االقت�صادية وربط
ع��دد م��ن ال��دول امل �ج��اورة ب��ال�ع��راق ،وهو
م �� �ش��روع ع��م�ل�اق ي�ت�ط�ل��ب م �ب��ال��غ مالية
ك �ب�يرة ،ون�ح��ن دخلنا يف م�ف��او��ض��ات مع
ال�شركة املنفذة يف االتفاق معها يف عدم
دفع ال��وزارة ملبالغ يف امل�شروع بل يكون
ا��ش�تراك�ن��ا فيه م��ن خ�لال �إع�لان�ن��ا لفر�ص
اال�ستثمار يف ال�ع��راق لل�شركات الراغبة
للعمل معنا ع�ل��ى �أن ت�ق��وم ب��دف��ع املبالغ
املرتتبة على الوزارة وهو �سيوفر واردات
مالية كبرية للعراق من جراء ا�شرتاكنا يف
م�شروع القابلو البحري الذي �سينجز يف
العام املقبل .2011
وقال عبد القادر �إن خدمة االنرتنت مل تكن
لديها بنى حتتية قبل ع��ام  2003لتكون
بعد ذلك ا�شبه بامل�شاع بني كل من هب ودب
العطاء خدمة االنرتنت مقابل عدم وجود
االج��راءات الرادعة لتقنني هذا املو�ضوع
اذ مل يكن هناك البديل ال��ذي نقدمه وهو
ماطرحناه االن يف امل�شاركة واال�ستثمار
مع ال�شركات املنا�سبة التي نتمكن معها من
تقدمي اف�ضل اخلدمات للمواطنني مع وجود
ال�ك��وادر الكفوءة الدارة تقدمي اخلدمات
وقمنا مبخاطبة ال���وزارات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية ملفاحتة ال�شركة العامة خلدمات
ال�شبكة الدولية للمعلومات لتزويدها بهذه
اخلدمة ب�شكل قانوين وبا�سعار اقل كلفا
وخدمات �أف�ضل.
وتابع وزي��ر االت�صاالت �أن هناك حمالت
لإع��ادة ت�أهيل �أبنية جممعات االت�صاالت
وال� �ب ��داالت و�أع �ط �ي��ت الأول ��وي ��ة للأبنية
امل �ه �م��ة ،وب ��رج ب �غ��داد ل�لات���ص��االت �أجن��ز
بالكامل حاليا و�سيفتتح يف االي��ام املقبلة
وهو معلم �سياحي �شامخ يف بغداد �إ�ضافة
�إىل ك��ون��ه ب��رج��ا ل�لات �� �ص��االت و�سيكون
حمطة ا�سرتاحة للمواطنني مبا ي�ضمه من
مطاعم و�أماكن للرتفيه واال�ستجمام ،كما
�سيتم افتتاح جممعات ات�صاالت الر�شيد
وامل�أمون وغريها من جممعات االت�صاالت
الأخرى يف بغداد ،وهناك م�شاريع كبرية
�أخرى تقدر بخم�سني م�شروع لالت�صاالت
يف عموم املحافظات.
�إىل ذلك دعا وزي��ر االت�صاالت ف��اروق عبد
القادر ال�شركات اليابانية اىل الدخول يف
ا��س�ت�ث�م��ارات ق��وي��ة يف ق�ط��اع االت�صاالت
ال �ع��راق �ي��ة مب ��ا ي �خ��دم م �� �ص��ال��ح البلدين
ال�صديقني ،ج��اء ذل��ك خ�لال ل�ق��اء الوزير
ب��ال���س�ف�ير ال �ي��اب��اين يف ب �غ��داد (�شوجي
اوغ� � ��اوا) مب�ن��ا��س�ب��ة ان �ت �ه��اء م �ه��ام عمله
ك�سفري يف ال�ع��راق ،حيث بحث اجلانبان
تفعيل �سبل التعاون يف قطاع االت�صاالت
وت�شجيع اال�ستثمار يف جماالت االت�صاالت
واالنرتنت وتقنيات املعلومات مبا يخدم
تطوير العالقات بني البلدين.
و�أكد الوزير عبد القادر تفعيل التعاون بني
العراق واليابان الذي ي�أتي �إكماال مل�سرية
من التعاون والعمل امل�شرتك بينهما الذي
ا�ستمر ل�سنوات طويلة تكللت بعدد كبري
م��ن امل�شاريع اخلدمية يف عموم العراق
ويف ع��دة جم��االت منها الإع �م��ار والبناء
وال �ق �ط��اع ال���ص�ح��ي وال �ط��رق واجل�سور
ومكائن ال�سيارات والتكنولوجيا املتقدمة،

ولو عدنا للما�ضي لوجدنا �أن هناك الكثري
م��ن امل���س�ت���ش�ف�ي��ات وال� �ط ��رق واجل�سور
واملن�ش�آت املهمة �شيدت من قبل ال�شركات
اليابانية خا�صة يف حقبة ال�سبعينيات
والثمانينيات من القرن املا�ضي ،ونحن
نتطلع �إىل عالقات وا�سعة ومتطورة بني
اجلانبني يف عموم املجاالت االقت�صادية
وخا�صة يف جماالت االت�صاالت واالنرتنت
الأمر الذي يتطلب م�شاركة يابانية وا�سعة
يف تلك املجاالت ،ونتمنى �أن تكون هناك
م� �ب ��ادرة ل�ل���ش��رك��ات ال �ي��اب��ان �ي��ة للإ�سراع
يف ال��دخ��ول يف ا� �س �ت �ث �م��ارات يف قطاع
االت�صاالت مبا يتنا�سب مع مكانتها احلالية
يف العامل و�إ�سهامها يف جم��االت التنمية
االقت�صادية من اجل حتقيق الو�صول �إىل
ال�غ��اي��ة املن�شودة يف ال�ت�ق��دم يف جماالت
االت�صاالت واالن�ترن��ت ،حيث ال ن��زال يف
بداية الطريق و�أمامنا مهام كثرية يجب
�أن ننجزها يف الفرتة املقبلة ومنها الأعداد
مل�شروع احلكومة االلكرتونية وم��ن املهم
اال�ستفادة من جتربة اليابان يف هذا ال�صدد
التي �سبقتنا يف ه��ذا امل�ج��ال ،وه��ذا يعزز
رغبتنا مل�شاركة اليابان يف تطوير قطاع
االت�صاالت العراقية وامل�شاركة احلقيقية
يف امل�شاريع اال�ستثمارية يف هذا املجال
�سواء من قبل احلكومة اليابانية �أو من
ال�شركات اليابانية.
و�أ�شار عبد القادر �إىل �أن هناك عددا كبريا
من ال�شركات العاملية املتطورة تنفذ حاليا
ع��ددا م��ن امل�شاريع احليوية واملهمة يف
قطاع االت�صاالت واالنرتنت وتكنولوجيا
املعلومات حيث وقعت ال��وزارة ع��ددا من
العقود اال�ستثمارية معها لتطوير واقع
البنى التحتية لهذا القطاع و�إع ��ادة بناء
وت�أهيل مباين مراكز االت�صاالت والبداالت
والربط مع دول العامل االخ��رى وحتديث
البداالت لإبدال القدمية منها ب�أخرى حديثة
ومتطورة وحتديث ال�شبكات الهاتفية يف
عموم العراق وا�ستخدام القابلو ال�ضوئي
ع�ل��ى ن�ح��و وا� �س��ع يف جميع املحافظات
والعمل مبنظومات املايكروويف والقابلو
البحري لربط العراق بجميع دول العامل
عرب اخلليج العربي وغريها من امل�شاريع.
وقال الوزير �إن هناك عددا كبريا من تلك
ال�شركات تنفذ حاليا تلك امل�شاريع منها
� �ش��رك��ات ال�ك��ات�ي��ل ل��و��س�ن��ت ال�ف��رن���س�ي��ة و
 ZTEوه ��واوي ال�صينية وغ�يره��ا من
ال�شركات العاملية الأخ ��رى ،وكنا نتمنى
تواجد ال�شركات اليابانية لال�ستثمار يف
قطاع االت�صاالت ال�سيما �أنها متتلك خربات
وت�ق�ن�ي��ات ك�ب�يرة يف ال�ع�م��ل ال ت��وج��د يف
غريها من ال�شركات العاملية الأخرى.
ال�سفري ال �ي��اب��اين �أك ��د م��ن ج��ان�ب��ه �أهمية
تفعيل التعاون بني البلدين يف هذا املجال
لأهمية تعزيز �سبل ال�ت�ع��اون بينهما يف
هذه املرحلة احلرجة التي مير بها العراق
حاليا ،و�س�أعمل عند عودتي لبلدي على
حث ال�شركات اليابانية على الإ�سراع يف
الدخول يف اال�ستثمار يف العراق ب�شكل
عام وقطاع االت�صاالت ب�شكل خا�ص ،مبا
يعود بالفائدة وامل�صالح امل�شرتكة على
البلدين ال�صديقني.

تقارير محلية 3

العدد ()1931ال�سنة الثامنة -الثالثاء ()12
ت�شرين االول 2010

السياسة التجارية الخارجية وأهميتها في تطوير التبادالت
التجارية واالقتصادية بين العراق ودول العالم
بغداد /المدى االقتصادي

هناك نقا�ش دائر بني االقت�صاديني حول الأ�سلوب �أو
ال�سيا�سة الناجعة الواجب �إتباعها لتفعيل ال�سيا�سة
التجارية ودور التجارة الدولية ومدى م�شاركتها
يف عملية التنمية االقت�صادية بفعالية ،فبني من ي�ؤيد
�سيا�سة االنفتاح التجاري ومن يريد �إبقاء �سيا�سة
احلماية التجارية اعتمادا على منهجني اقت�صاديني
متبعني يف ال �ع��امل ،حيث تعتمد جمموعة ال��دول
الر�أ�سمالية الأ�سلوب الأول يف حني تعتمد جمموعة
ال��دول اال�شرتاكية الأ��س�ل��وب ال�ث��اين� ،إذ ميلك كال
الطرفني امل�ب�ررات وال�ت�ج��ارب العملية التي تدعم
وجهة نظره.
وق��ال الدكتور بهاء ال�سالمي �أ�ستاذ االقت�صاد يف
كلية العلوم االقت�صادية �إن وجهة النظر الداعمة
مل �ب��د�أ �سيا�سة احل�م��اي��ة ال�ت�ج��اري��ة ت��رى باحلماية
ال�ت�ج��اري��ة واجل �ه��ود احل�ك��وم�ي��ة ل��وق��اي��ة املنتجني
املحليني من املناف�سة الدولية املنهج الأف�ضل �إتباعه
حلماية املعامالت التجارية يف اي بلد ك��ان ،ولقد
اعتمدت الدول اال�شرتاكية هذا الأمنوذج ان�سجاما
مع عقيدتها االقت�صادية املعروفة على مدى التاريخ
االقت�صادي يف العامل.
و�أ��ض��اف� :أن املعار�ضني لفكرة احلماية التجارية
ي��رون يف عملية االنفتاح التجاري على الأ�سواق

العاملية ه��و احل��ل الأف���ض��ل للو�صول �إىل التنمية
االقت�صادية احلقيقية بعيدا ع��ن ت��دخ�لات الدولة
والعقلية الإيديولوجية التي تتبناها.
فيما قالت امل�ست�شارة االقت�صادية يف غرفة التجارة
العراقية الربيطانية �سحر عبد اللطيف �إن للتجارة
اخلارجية دورا كبريا و�أهمية حيوية يف جميع
ال� ��دول م��ن دون ا��س�ت�ث�ن��اء ب�ح�ي��ث اق�ترن��ت بنمو
االقت�صاد الوطني لها وازده��ار ورفاهية �شعوبها
وارت�ف��اع معدالت دخولهم وم�ستويات معي�شتهم،
وم��ن منطلق افرتا�ضي لنجاح �أي دول��ة ما تتوىل
امل��ؤ��س���س��ات ال�ع��امل�ي��ة عملية تن�شيط ال�سيا�سات
العامة للتبادالت التجارية الدولية ،بحيث ي�صبح
جناح الدولة جتاريا مرهونا مبا متوفر لديها من
قدرات تناف�سية وذاتية ت�ساعدها يف حتقيق النمو
االقت�صادي املن�شود.
و�أ�ضافت انه وبالرغم من �أن �أي عملية تهدف �إىل
تطوير االقت�صاد الوطني يف بلد ما تعتمد بالدرجة
الأ� �س��ا���س على ج�ه��وده��ا يف زي ��ادة ن�سبة الرتاكم
وت �ك��وي��ن ر�ؤو�� ��س الأم � ��وال واال� �س �ت �غ�لال الأمثل
للموارد املتاحة ،وهنا ي�أتي دور ال�سيا�سة التجارية
اخلارجية وم��دى التنظيم ال��ذي تتحلى به لتكون
عامال فعاال يف عملية التخطيط للتنمية االقت�صادية
ودميومة ا�ستمراريتها� ،أما يف العراق يدرك الكثري

بغداد /المدى االقتصادي

دع ��ا اخل �ب�ير االق �ت �� �ص��ادي يف وزارة
ال���ص�ن��اع��ة وامل� �ع ��ادن ط��ه ي��ا��س�ين �إىل
ت���ش�غ�ي��ل اخل� �ط ��وط الإن��ت��اج��ي��ة عرب
ا� �س �ت �خ��دام دوائ � ��ر ال�ت�ح�ك��م املنطقي
املربمج ،وذلك ملواكبة التقدم ال�صناعي
وتطور تكنولوجيا وتقنية املعلومات،
ف�ضال ع��ن ال�ت�ع�ق�ي��دات احل��ا��ص�ل��ة يف
ا�ستخدام اخلطوط الإنتاجية وكرثة
الأع� �م���ال واحل���رك���ات ال �ت��ي ت�ؤديها
املعدات ،وخا�صة يف خطوط الت�شغيل
ذات الإن� � �ت � ��اج ال �ن �م �ط��ي (Mass

من املتخ�ص�صني �أن التجارة اخلارجية و�سيا�ستها
املتبعة تعد من املبادئ املتطورة واحلديثة املعمول
بها حاليا يف ال��دول املتطورة ،وم��ن هنا تبلورت
الر�ؤى حلث ال�شركات اال�ستثمارية على الدخول يف
�أ�سواق العراق وامل�شاركة يف امل�شاريع اال�ستثمارية
املختلفة� ،إذ يجب الرتكيز يف هذه املرحلة على �أهمية
اال�ستثمار وخا�صة يف جماالت التنمية امل�ستدامة ملا
لها من ترابط وثيق مبجاالت التجارة اخلارجية من
جهة وتعزيز العالقات الدولية من جهة �أخرى.
وتابعت �أن ال�سيا�سة املتبعة يف التجارة اخلارجية
و�سيا�ستها املتبعة تعد يف وقتنا احلا�ضر مبثابة
�صمام الأم��ان لأي دول��ة نظرا لدورها يف املبادالت
التجارية وحتقيق الفائ�ض م��ن �إنتاجها القومي
ل�سلع معينة ال�ت��ي ق��د ت�شح يف دول �أخ� ��رى� ،أو
با�ستخدامها ك� ��أداة لتغيري ال��واق��ع احل��ايل للبنى
االقت�صادية للدولة ورف��ع م�ستوى معدالت النتاج
يف �سلعة ما والنهو�ض بواقع ن�شاطاتها وتداخالتها
�ضمن عملية التنمية االقت�صادية وزيادة ال�صادرات
والتقليل من اال�ستريادات وتنويع م�صادر الدخل
من دون االقت�صار على القطاع النفطي فقط ،كذلك
تو�سيع مديات حجم التجارة اخلارجية �إىل حدود
ميكن بها �إ�ضافة عامل الت�سهيالت املالية كالر�سوم
والإعفاءات الكمركية لتحقيق �أعلى م�ستويات من

و�أ�ضاف على مدى �سنوات طويلة مت
ا�ستخدام و�سائل ال�سيطرة الكهربائية
مع ت�شغيل معدات اخلطوط الإنتاجية
واملتمثلة ب�ـ��أزرار الت�شغيل والإطفاء
( )on-push puttonو(off
 ،)– pushputtonواملو�صالت
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة (،)Contactors
وحم� � � � ��ددات ال� ��� �س ��رع ��ة (Limit
 )switchesوامل ��ؤق �ت��ات الزمنية
( Timersوو�� �س���ائ���ل احل �م��اي��ة
للمحركات للأحمال Over Load
ول��دوائ��ر الق�صر � C.Bأو Fuses

خبير اقتصادي يدعو إلى تشغيل
الخطوط اإلنتاجية باستخدام دوائر
التحكم المنطقي المبرمج
 ،)Productionو�أي �� �ض � ًا كرثة
ا�ستخدام معدات التو�صيل الرئي�سة
وامل�ساعدة وامل�ؤقتات الزمنية ،وكذلك
لغر�ض احل�صول على �سيطرة �أ�سهل
مل��ع��دات اخل���ط الإن��ت��اج��ي و�إ�� �ص ��دار
�إ� �ش��ارات للت�شغيل والإط �ف��اء ب�صورة
�أدق وب �ف�ترة زمنية اق�صر مت �إنتاج
وحدات لل�سيطرة الكهربائية ()PLC
ل �غ��ر���ض �إج� � ��راء ع �م �ل �ي��ات الت�شغيل
والإط �ف��اء ب�ن��ا ًء على م��ا يتطلبه اخلط
الإنتاجي وما ت�صدره تلك الوحدة من
�أوامر ت�شغيل.

واملتح�س�سات .Sensors
وقال يا�سني� :أما بالن�سبة لوحدة PLC
فهي متثل منوذجا متطورا لعمل تلك
الوحدات على وفق التطورات الكبرية
احلا�صلة يف جم��ال دوائ ��ر ال�سيطرة
الكهربائية وااللكرتونية على املعدات،
ومب��ا ي�ؤمن ت�شغيل و�إط�ف��اء للمعدات
ب�صورة دقيقة وان�سيابية عالية وبفرتة
زمنية اق��ل ،وبينما ال�ن�م��وذج القدمي
ال���ذي ا��س�ت�خ��دم يف ن �ظ��ام ال�سيطرة
ع �ل��ى ت���ش�غ�ي��ل ت �ل��ك امل� �ع ��دات يحتوي
على حم��رك �صغري م�ساعد (Servo

الطاقة الت�صديرية مع ا�ستخدامها ب�أعلى فاعلية
جلذب اال�ستثمارات اخلارجية والتقليل من م�صادر
اال�سترياد من اجل الو�صول �إىل غاية م�صريية هي
منو االقت�صاد الوطني مب�ستويات جيدة خالل فرتة
قيا�سية.
و�أ�شارت �إىل �أن ال�صفة اجلوهرية لتحقيق النمو
االق�ت���ص��ادي يف ال �ع��راق ه��ي ا��س�ت�خ��دام ال�سيا�سة
التجارية اخلارجية والعالقات الدولية بنحو جيد
للو�صول �إىل �أه���داف التنمية و�إح� ��داث التغيري
امل�ن���ش��ود يف االق�ت���ص��اد ال �ع��راق��ي �ضمن �أ�سلوب
ح��دي��ث وتخطيط علمي منهجي مل �ب��ادئ التجارة
اخل��ارج �ي��ة حت��ت �إ� �ش��راف ال��دول��ة واملتخ�ص�صني
بهذا املجال ،والعمل كذلك على ربط اخلطة بخطط
الإعمار والتنمية الوطنية كجزء مكمل لعملية �أبناء
والتطوير القت�صاديات البالد وحتقيق الأه��داف
االقت�صادية املن�شودة للعراق اجلديد والتي حتتل
مكانة مهمة �ضمن �أولويات العمل ال�سيا�سي للمرحلة
املقبلة لنكون بالتايل قادرين اعتالء املكانة املرموقة
بني ال��دول يف ال�ت��درج العاملي للتجارة اخلارجية
وه��ي مكانته الطبيعية نظرا ملا ميتلكه من موارد
طبيعية وم��ال�ي��ة ك�ب�يرة كفيلة ب�ع��ودت��ه ب�ق��وة �إىل
ال�ساحة الدولية للتجارة اخلارجية وه��ي مكانة
وموقع كان يعتليه منذ �سنوات طويلة.

 )Motorيتم ت�شغيله بوا�سطة تغذية
 50H2 ،220Vوخالل عملية ت�شغيله
يقوم ب�إعطاء جمموعة من الإ�شارات
الكهربائية ()Analog Signal
مل �ج �م��وع��ة م �ل �ف��ات ال �ك��ون �ت �ك �ت��ورات
وال � �ت� ��ي ت� �ق���وم ب� ��دوره� ��ا بت�شغيل
�أو �إط� �ف ��اء امل �ح��رك��ات وال�صمامات
الكهربائية يف اخل��ط الإنتاجي وعن
ط��ري��ق (ك��ون �ت �ك �ت��ورات م�ساعــــــدة)
()Auxiliary Contactors
ي �ك��ون الآن وب��ال�ت�ط��ور احل��ا� �ص��ل يف
نظم ال�سيطرة ال�صناعية يتم ا�ستخدام
وحدة ( )PLCدوائر التحكم املنطقي
امل�برم��ج ال��ذي ي�ق��وم ب��اخ�ت��زال الوقت
واجل �ه��د م�ع��ا ،وت�ت�ك��ون ه��ذه الوحدة
م��ن ع��دة �أج ��زاء ه��ي وح��دات الإدخ��ال
 ،I/P Cardوحدات الإخراج O/P
 ،Cardوح���دة امل �ع��اجل��ة املركزية
Control
(Processing
،)Unit
وي� �ت ��اب ��ع ت� �ق ��وم وح � � ��دات الإدخ � � ��ال
با�ستقبال الإ�شارات الواردة من اخلط
الإنتاجي مثل (�سويجات الت�شغيل –
ال�سين�سورات (� H.Lأو � )L.Vأو
(�إ��ش��ارات الإم�لاء �أو التفريغ) وكذلك
(حمددات احلركة �أو حمددات ال�سرعة
 )Limit switchي�ت��م يف هذه
الوحدة التعامل مع تلك الإ�شارات حيث
يتم حتويلها من �إ��ش��ارة متناوبة �إىل
�إ��ش��ارة منطقية ( )A/Dيتم �إر�ساله
�إىل وحدة (املعاجلة) �أما بوجود �إ�شارة
منطقية  ))1 Signalاو عدم وجود
�إ�شارة منطقية (.)0
فيما ت�ق��وم وح ��دة امل�ع��اجل��ة املركزية
ب��ا� �س �ت�لام الإ� � �ش� ��ارات ()Digital
املنطقية وامل�ستلمة من معدات I/P
وع��ل��ى ���ض��وء ال�ب�رن ��ام ��ج ال � ��ذي يتم

�إدخاله ملنظومة ( )CPUيتم �إ�صدار
�إ��ش��ارات الإخ��راج املنطقية �إىل وحدة
 ،O/Pيف حني تقوم وحدات الإخراج
با�ستالم الإ� �ش��ارة ال ��واردة من وحدة
( )CPUومن ثم حتويلها �إىل �إ�شارة
متناوبة ( )Analogلغر�ض ت�شغيل
ملف كونتكتور �أو ت�شغيل ال�صمامات
الكهربائية ()Selonied Valves
�أو �إطفائها على وف��ق متطلبات عمل
اخلط الإنتاجي.
وي�شري �إىل �أن ا�ستخدام هذا الأ�سلوب
املتطور يف الت�شغيل ي�سهل من عمليات
الت�شغيل للخطوط الإنتاجية و�إمكانية
ال�سيطرة على املعدات بدقة اكرب وبفرتة
زمنية اقل� ،إذ من املعروف �أن معدات
اخلط الإنتاجي يتم و�ضعها على وفق
ت�صميمات ال�شركات العاملية املنتجة
على م�ساحات وا�سعة و�أحيان ًا بطوابق
متعددة وه��ذا يجعل ح�صول �إمكانية
ال�سيطرة على جميع املعدات يف وقت
واحد �صعبة للغاية ،حيث مت ا�ستخدام
نظام احلا�سوب الذي يو�ضع يف غرفة
لل�سيطرة وي �ت��م ت��زوي��ده مبجموعة
م��ن ال�برام��ج املطلوبة يتم م��ن خاللها
�إمكانية ت�سلمه للمعلومات املوجودة
يف وحدة ( ،)PLCليتم ال�سيطرة على
جميع م�ع��دات اخل�ط��وط ��س��واء كانت
موجودة على حيز وا�سع �أو يف عدة
طوابق حيث يتم عر�ض معدات اخلط
على �شا�شة احلا�سوب ()Graphic
ويتم من خالل احلا�سوب �إجراء عملية
الت�شغيل والإط� �ف ��اء الأوتوماتيكي
واحل�صول على �سيطرة وتقنية اكرب
للمعدات يف اخلط الإنتاجي وحماية
امل� �ع ��دات ال �ع��ام �ل��ة م��ن ال �ت �ل��ف وبذلك
نح�صل على منتج مبوا�صفة قيا�سية
وجودة عالية.
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تقارير عالمية

الرقابة تلزم أوراسكوم بحماية المساهمين
دبي /وكاالت

دعت الهيئة امل�ص ��رية العامة للرقابة املالية
�ش ��ركة" �أورا�س ��كوم تليكوم" �إىل الك�ش ��ف
عن تفا�ص ��يل تقييمها قبل ف�ص ��ل �أن�ش ��طتها
امل�ص ��رية ،يف �إط ��ار اتف ��اق االندم ��اج
ال ��ذي �أعلن ��ت عن ��ه االثن�ي�ن م ��ع جمموع ��ة
"فيمبلك ��وم "،وذل ��ك انطالق� � ًا م ��ن دورها
يف"حماية حقوق وم�ص ��الح املتعاملني يف
الأوراق املالية"بالبور�صة.
وذكرت الهيئة �أن بيان الدمج �أ�شار �إىل عدم
ت�ضمني ال�صفقة لن�شاط �أورا�سكوم مب�صر،
وح�صتها يف �شركتي"موبينيل" و"امل�صرية
خلدم ��ات التلف ��ون املحمول"،متعه ��دة �أن
تقوم بالتايل مبراجعة عملية ف�ص ��ل �أ�صول
�أورا�س ��كوم ب�ي�ن تل ��ك امل�ش ��مولة بالدم ��ج
والأ�ص ��ول التي �ست�ستثنى من ذلك"حتقيق ًا
مل�صالح امل�ساهمني".
وقالت الهيئة �إنها �ستطلب من �أورا�سكوم"
االلتزام بعدم امل�س ��ا�س املطل ��ق ب�أي حقوق
ثابت ��ة حلمل ��ة الأ�س ��هم ،وع ��دم حتميله ��م
�أي �أعب ��اء مالي ��ة تتعل ��ق �أو ترتب ��ط بتنفيذ
ال�ص ��فقة ،وااللتزام مبوا�ص ��لة قيد ال�شركة
التي تزاول الن�شاط يف م�صر يف البور�صة
امل�صرية".
وتعه ��دت الهيئ ��ة ب�أنه ��ا �س ��تقوم بـ"متابعة
درا�سة تبعات ال�صفة املعلن عنها"،و�إ�صدار
البيانات الر�سمية حولها.
وبع ��د ال�ص ��فقة املقوم ��ة نق ��دا وبالأ�س ��هم
تعتزم اورا�س ��كوم االنف�ص ��ال �إىل �س ��همني
منف�ص ��لني مدرجني يف البور�ص ��ة امل�صرية
من �أجل ف�ص ��ل الأ�صول امل�صرية والكورية
ال�ش ��مالية لل�ش ��ركة .وكانت معامل ال�ص ��فقة
التي طال احلديث عنها يف ال�سوق امل�صرية

حول �شركة"�أورا�س ��كوم تيليكوم"اململوكة
لرجل الأعمال جنيب �س ��اوير�س قد تك�شفت
الأ�سبوع املا�ض ��ي ،بعد �أن �أعلنت جمموعة
"فيمبلكوم"الرو�سية لالت�صاالت عن توقيع
اتف ��اق دم ��ج مع"وي ��ذر انف�س ��تمنتز"التي
ميلكه ��ا �س ��اوير�س مبا يخل ��ق خام�س �أكرب
جمموع ��ة ات�ص ��االت يف الع ��امل جله ��ة عدد
العمالء.
وقالت املجموعة الرو�سية ،يف بيان ر�سمي
�أنجمموع�إيراداتالكياناجلديدتبلغ21.5
ملي ��ار دوالر ،و�س ��تتملك"فيمبلكوم"51.7
باملائ ��ة م ��ن �أورا�س ��كوم تليكوم القاب�ض ��ة،
وكامل �أ�س ��هم"وند"التابعة لها يف �إيطاليا،
على �أن ي�ش ��مل الأم ��ر يف وقت الحق وحدة
اوراك�س ��وم يف كوري ��ا ال�ش ��مالية ،مقاب ��ل
ف�صل الأ�صول امل�صرية يف �سهم م�ستقل.
و�س ��ينال حملة �أ�س ��هم" ويذر انف�س ��تمنتز"
ح�ص ��ة تعادل  20باملائة م ��ن الكيان املدمج،
مع حق ��وق ت�ص ��ويت تع ��ادل  18.5باملائة،
وي�ش�ي�ر البي ��ان �إىل �أن املوافق ��ة عل ��ى هذه
ال�شروط جرت الأحد.
وعل ��ق ج ��و لن ��در ،رئي� ��س جمل� ��س �إدارة
جمموعة"فيمبلكوم" على ال�صفقة بالقول:
"لقد وافق جمل�س الإدارة على خطة التو�سع
اجلدي ��دة ،وهذا الدم ��ج مع ويذر �س ��يخلق
العب ًا دولي ًا كبري ًا يف جمال االت�صاالت ،مع
من�صات عمل يف �آ�سيا و�أفريقيا و�أوروبا.
ومن املتوقع �أن يك ��ون للكيان اجلديد �أكرث
من  174مليون م�ش�ت�رك يف  20دولة حول
الع ��امل ،يبل ��غ ع ��د �س ��كانها �أك�ث�ر م ��ن 850
مليون �شخ�ص.
وكانت البور�صة امل�صرية قد علقت التداول
على �أ�سهم"�أورا�سكوم"الأ�س ��بوع املا�ض ��ي

وذلك ب�سبب"التواتر الكثيف"للأخبار التي
تبثه ��ا وكاالت الأنب ��اء وال�ص ��حف العاملي ��ة
ع ��ن اقرتاب جمموع ��ة فيمبلكوم الرو�س ��ية
ورجل الأعمال امل�ص ��ري جنيب �س ��اوير�س
م ��ن الإعالن ع ��ن اندماج الأ�ص ��ول اململوكة
للطرفني.
و�أ�ش ��ار البيان �إىل �أنه ب�س ��بب عدم و�ضوح
الأخبار ،وامتناع �شركة �أورا�سكوم تليكوم
عن نف ��ي �أو ت�أكيد املعلومات الواردة ،ومع
االرتفاع الكبري يف �سعر ال�سهم قررت �إدارة
البور�صة �إيقاف التداول على ال�سهم.
يف غ�ض ��ون ذلك ك�ش ��فت م�ؤ�س�سة الإمارات
لالت�ص ��االت عن �ص ��دور حكم ل�صاحلها من
هيئ ��ة حتكي ��م دولية تتب ��ع غرف ��ة التجارة
الدولي ��ة  ،ICCحول نزاعها القانوين مع

�ش ��ركة"بالنور �أفري ��ك" ،ب�ش� ��أن ح�ص ��ة كل
منهما يف �شركة"تيلي�س ��يل فا�سو" ،التابعة
لـ"ات�صاالت" يف جمهورية بوركينا فا�سو.
و�أكدت ال�ش ��ركة الإماراتي ��ة يف بيان تلقته
 CNNبالعربي ��ة� ،أن احلك ��م ال�ص ��ادر
ع ��ن الغرفة الدولية بالعا�ص ��مة الفرن�س ��ية
باري� ��س ،يق�ض ��ي ب� ��أن "مذك ��رة االتف ��اق"
املربم ��ة ب�ي�ن "ات�ص ��االت"و"بالنور" يف
�س ��بتمرب� /أيل ��ول  ،2007لت�س ��وية النزاع
بينهم ��ا ب�ش� ��أن "تيلي�س ��يل فا�س ��و" ،ه ��ي
"وثيقة �ص ��حيحة وملزم ��ة قانون ًا وقابلة
للتنفيذ".
كم ��ا �أم ��رت هيئ ��ة التحكي ��م الدولي ��ة
�ش ��ركة"بالنور" ،التي"خرقت بنود مذكرة
االتفاق" ،بح�سب البيان ،باتخاذ اخلطوات

إشارات الى احتمال إعادة النظر في تخفيض اإلنفاق
في بريطانيا
لندن /وكاالت

قال وزير الطاقة الربيطاين كري�س
هيون �إن التخفي�ض ��ات الكبرية يف
الإنف ��اق الع ��ام ميك ��ن تقليله ��ا �إذا
تدهورت الأو�ضاع االقت�صادية �أو
حت�سنت .و�أ�ضاف هيون ،وهو من
احل ��زب اللي�ب�رايل الدميوقراط ��ي
امل�شارك يف حكومة املحافظني ،يف
مقابلة مع �صحيفة الديلي تلغراف
�إن خف� ��ض الإنف ��اق ال ��ذي �س ��يعلن
عنه يف  20اكتوبر/ت�ش ��رين الأول
لي�س"�أمرا غري قابل للتعديل".
و�أ�ش ��ار هي ��ون �إىل �أن احلكوم ��ة
قد"تغ�ي�ر االجتاه"للو�ص ��ول اىل
مبتغاها يف ح ��ال تغريت الظروف
االقت�ص ��ادية .من جانب ��ه �أكد وزير
اخلزان ��ة ج ��ورج اوزب ��ورن ان
التخفي�ضات يف الإنفاق �ستتم على
مراحل على مدى �أربع �سنوات.
وجاءت تلك الت�صريحات يف وقت
�أعرب فيه بع�ض االقت�ص ��اديني عن
خماوفه ��م من �أن بريطانيا عر�ض ��ة
للدخ ��ول يف رك ��ود اقت�ص ��ادي
جم ��ددا ،وان خف� ��ض الإنفاق العام
بقيم ��ة  83مليار جنيه �إ�س�ت�رليني
قد يزيد الأمر �سوءا.

وقال مرا�س ��ل بي بي �سي لل�ش�ؤون
ال�سيا�س ��ية ماي ��ك �س�ي�رجنت �إن
موق ��ف رئي� ��س ال ��وزراء ووزي ��ر
اخلزان ��ة ه ��و �أن التخفي�ض ��ات ال
ب ��د منه ��ا� ،إال �أن هن ��اك تخفيفا يف
اللهج ��ة م ��ع اق�ت�راب الإع�ل�ان عن
تفا�صيل التخفي�ضات.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك قال ��ت �ش ��ركتان
�أحدهم ��ا مملوكة حلكومة �أبوظبي
�إنهما ح�ص ��لتا على حكم ل�صاحلهما
يف اململكة املتحدة ،ب�ش� ��أن ق�ض ��ية
اتف ��اق رعاي ��ة م ��ع �إحدى �ش ��ركات
�س ��باقات الفورموال واح ��د .وقال
بيان �صادر عن"االحتاد"،للطريان

و"الدار"العقاري ��ة �إنها"�س ��عداء
بحك ��م حمكم ��ة اال�س ��تئناف يف
اململكة املتحدة يف القرار ال�ص ��ادر
يف ق�ض ��ية فور�س �إندياForce ،
 ،Indiaم ��ن قبل �ش ��عبة حمكمة
امللك ��ة م ��ن املحكم ��ة العلي ��ا يف
نوفمرب/ت�شرين الثاين ."2009
و�أ�ض ��اف البيان"بد�أ الأم ��ر عندما
دخل ��ت االحت ��اد للط�ي�ران وال ��دار
العقاري ��ة يف اتفاقي ��ة رعاية مدتها
ثالث �س ��نوات م ��ع فريق �س ��بايكر
 Spykerللفورم ��وال 1يف العام
".2007
وتابع البيان"�أعقب ذلك تغيري يف

ملكية الفريق ،ومت تغيري ا�سمه �إىل
فريق فور� ��س �إندي ��ا للفورموال،1
مع تغيري عالمة ال�سيارة التجارية
بالكام ��ل ،دون اللج ��وء للرع ��اة
الرئي�سيني ،وهما االحتاد للطريان
والدار العقارية".
و�أك ��دت حمكم ��ة اال�س ��تئناف
�أنه"نتيج ��ة له ��ذا وغريه ��ا م ��ن
االنتهاكات الأخرى التي قامت بها
فور� ��س �إندي ��ا مبا ين�ص ب ��ه العقد
يح ��ق لالحت ��اد للط�ي�ران وال ��دار
العقارية و�ضمن حقوقهم التعاقدية
ب�إنهاء اتفاق الرعاية"،وفقا للبيان.
ونق�ضت حمكمة اال�ستئناف القرار
ال�س ��ابق للمحكمة العليا ،ووجدت
�أن االحت ��اد للط�ي�ران وال ��دار
العقاري ��ة ال يح ��ق لهما فق ��ط �إنهاء
العقد بل �إن فور�س �إنديا قد خرقت
التزاماتها التعاقدية.
وقال ��ت ال�ش ��ركتان �إن"حمكم ��ة
اال�ستئناف �أمرت النظر يف الق�ضية
لرفعه ��ا جم ��دد ًا �إىل �ش ��عبة حمكمة
امللكة لتقييم والأ�ضرار التي حلقت
باالحتاد للطريان والدار العقارية،
و�أم ��رت فور�س �إنديا بدفع تكاليف
الدعوى".

الالزم ��ة لإكم ��ال ال�ص ��فقة يف غ�ض ��ون 60
يوم ًا من تاريخ تبليغ القرار ،و�إال ف�س ��وف
يت ��م حتميلها غرامة مالي ��ة قدرها � 10آالف
ي ��ورو عن اليوم الواحد ،اعتبار ًا من اليوم
 ،61يف حالة عدم االمتثال للقرار.
وتن� ��ص مذك ��رة االتف ��اق ،الت ��ي وقعته ��ا
"ات�صاالت" ،باعتبارها من �أكرب م�ساهمي
جمموع ��ة "�أتالنتي ��ك تيليك ��وم" ،م ��ع
�ش ��ركة"بالنور" ،على �أن متتلك" �أتالنتيك
تيليك ��وم" 68باملائ ��ة م ��ن احل�ص ���ص يف
"تيلي�سيل فا�س ��و" ،بينما حت�صل"بالنور
�أفريك"على  32باملائة من احل�ص�ص.
كما تن�ص املذكرة على وجوب �سحب جميع
الدعاوى القائمة بني "بالنور" و"�أتالنتيك
تيليكوم" ،ب�ش�أن �ش ��ركة" تيلي�سيل فا�سو"
�سحب ًا نهائي ًا.
�إال �أن البي ��ان نق ��ل ع ��ن نائ ��ب رئي� ��س �أول
ات�صاالت امل�ؤ�س�سة مبجموعة "ات�صاالت"،
�أحمد بن علي ،قوله �إن ال�ش ��ركة الإماراتية
"را�ضية متام ًا بت�أكيد هيئة التحكيم التابعة
لغرفة التجارة الدولية على الطبيعة امللزمة
التفاقية الت�سوية ،التي �سبق التو�صل �إليها
مع بالنور".
ولف ��ت البيان"ات�ص ��االت" تعت ��زم ت�س ��ريع
تنفيذ"مذك ��رة االتف ��اق" ،من �أجل ت�س ��هيل
خط ��ط املجموع ��ة الرامي ��ة �إىل امل�س ��اهمة
بدور فاعل يف دعم تطور قطاع االت�صاالت
يف جمهورية بوركينا فا�سو.
يُذك ��ر �أن �ش ��ركة "ات�ص ��االت" ،الت ��ي تع ��د
واحدة من كربيات جمموعات االت�ص ��االت
يف الع ��امل ،تعم ��ل يف  18دول ��ة مبنطق ��ة
ال�شرق الأو�سط ،و�أفريقيا ،و�آ�سيا ،وتوفر
خدماتها لأكرث من  107ماليني عميل.

إيران تتهم البنك الدولي
بأنه ينتهج سلوكا متعارضًا
مع االتفاقيات الدولية
واشنطن /وكاالت

اته ��م وزي ��ر االقت�ص ��اد الإي ��راين �ش ��م�س الدي ��ن ح�س ��يني البن ��ك ال ��دويل
بانتهاج"�سلوك متييزي"�ضد �إيران بعدما رف�ض �إقرار معونة تنموية جديدة
لبالده.
ويف خط ��اب �أم ��ام جل�س ��ة عامة للبن ��ك الدويل و�ص ��ندوق النقد ال ��دويل ،قال
ح�س ��يني �إن امل�س ��اعدات التنموية والإن�س ��انية لي�س ��ت �ض ��من عقوبات الأمم
املتحدة التي فر�ضتها القوى العاملية على �إيران للحد من ن�شاطها النووي.
و�أ�ض ��اف �أن رف�ض البنك من ��ذ عام  2005للنظر بعني االعتبار لإ�س�ت�راتيجية
جدي ��دة للإقرا� ��ض ،تع ��رف با�س ��م �إ�س�ت�راتيجية م�س ��اعدة الدول ،م ��ع �إيران
يتعار�ض مع بنود اتفاقية �إن�شاء م�ؤ�س�سة الإقرا�ض الدولية.
وذك ��ر �أن ت�ص ��رفات البن ��ك الدويل حت ��رم �إحدى الدول الأع�ض ��اء م ��ن موارد
للتنمية .وبني ح�سيني يف اجتماعاته بالبنك الدويل �إن م�س�ؤولني �أ�شاروا �إىل
عقوبات الأمم املتحدة و"الر�أي ال�س ��لبي لبع�ض الدول"ك�أ�سباب لعدم �إقرا�ض
�إيران .و�أ�شار �إىل �أن البنك الدويل"ممنوع من التدخل ب�أي �شكل يف ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية للدول الأع�ضاء �أو الت�أثر بامليول ال�سيا�سية للدول الأع�ضاء".
و�ض ��غط م�ش ��رعون �أمريكيون على البنك الدويل ،برئا�س ��ة الأمريكي روبرت
زولي ��ك ،لعدم �إقرا� ��ض �إيران وهددوا بتعلي ��ق التمويل الأمريكي للم�ؤ�س�س ��ة
التي حتارب الفقر �إذا مت �إقرار �إقرا�ض جديد لإيران.
ويق ��ول البن ��ك الدويل يف موقع ��ه على االنرتن ��ت �إن قرار جمل� ��س الأمن رقم
( 1737ال�ص ��ادر يف مار�س� /آذار � )2007ض ��د �إيران ،يدعو الدول الأع�ض ��اء
واملنظمات الدولية لالمتناع عن منح متويالت جديدة لإيران ،وي�س ��تثني يف
الوقت نف�س ��ه الأن�شطة الإن�س ��انية والتنموية التي تقوم بها امل�ؤ�س�سات املالية
الدولية.
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صندوق النقد يدعو إلى فض نزاعات صرف العمالت
واشنطن( /رويترز)

دع ��ا البيان اخلتامي الجتماعات �ص ��ندوق
النقد الدويل يف وا�ش ��نطن �إىل تعزيز دور
ال�ص ��ندوق وفاعليت ��ه يف ف� ��ض النزاع ��ات
ب�ش�أن �سعر �صرف العمالت.
ون�ش ��رت اللجنة النقدي ��ة واملالية الدولية،
وه ��ي الهيئ ��ة املكلف ��ة بتحدي ��د التوجهات
الك�ب�رى ل�ص ��ندوق النق ��د ال ��دويل الت ��ي
ت�ش ��ارك فيه ��ا  24دول ��ة ،بيان ��ا يف خت ��ام
اجتماعه ��ا يف العا�ص ��مة االمريكية با�س ��م
الدول الأع�ضاء الـ.187
وحر�ص البيان على ت�أكيد دور ال�ص ��ندوق
يف �ض ��مان �أال تت�س ��بب ال�سيا�س ��ات
االقت�ص ��ادية الوطني ��ة يف عرقل ��ة النم ��و
العاملي.
كم ��ا دع ��ا البي ��ان �إىل دور �أكرب لل�ص ��ندوق
يف زي ��ادة مراقب ��ة ال�سيا�س ��ة االقت�ص ��ادية
والنقدية للقوى اخلم�س الرئي�س ��ية ،وهي
الواليات املتحدة ومنطقة اليورو وال�صني
واليابان وبريطانيا.
وطالب البيان ب�إجراء مزيد من الدرا�سات
ب�ش� ��أن االخت�ل�االت االقت�ص ��ادية الدولي ��ة
و�سيا�س ��ات ا�س ��عار �ص ��رف العم�ل�ات ،اال
انه مل يطل ��ق اي دعوات حمددة لتح�س�ي�ن
اال�ستقرار االقت�صادي.
وقالت جلنة التوجيه يف ال�ص ��ندوق ،التي
ت�سعى جاهدة للح�صول على توافق ب�ش�أن
تخفي ��ف التوت ��رات ح ��ول العم�ل�ات ب�ي�ن
االقت�صاديات الرئي�س ��ية ،من بينها ال�صني
والوالي ��ات املتح ��دة ،ان عل ��ى ال�ص ��ندوق
موا�صلة در�سه هذه امل�سالة.
و�أف ��ادت يف بي ��ان انه"فيم ��ا اثب ��ت النظام
النق ��دي العامل ��ي قوت ��ه ،اال ان التوت ��رات

ونق ��اط ال�ض ��عف ال ت ��زال قائم ��ة نتيج ��ة
االخت�ل�االت العاملي ��ة املت�س ��عة وا�س ��تمرار
تقلب ��ات تدف ��ق ر�أ� ��س امل ��ال وحت ��ركات
�س ��عر �ص ��رف العمالت والق�ض ��ايا املتعلقة
بالإم ��دادات وتراك ��م االحتياط ��ات
الر�سمية".
وا�ض ��افت اللجن ��ة انه"نظ ��را للأهمي ��ة
الكربى لهذه امل�س ��ائل ...ندعو ال�ص ��ندوق
�إىل تعمي ��ق عمله يف هذه املجاالت مبا يف
ذلك �إجراء درا�س ��ات معمقة للم�ساعدة على
زي ��ادة فعالي ��ة ال�سيا�س ��ات لإدارة تدفقات
ر�أ�س املال".
من ناحي ��ة �أخ ��رى ،توقعت �إدارة ال�ش ��رق
الأو�س ��ط و�شمال �إفريقيا يف البنك الدويل
�أن يبلغ معدل النمو يف املنطقة �أربعة باملئة
للعام احلايل  .2010و�أ�ش ��ارت الإدارة يف
تقريرها ال�س ��نوي �إىل �ض ��رورة املحافظة
على ه ��ذه الن�س ��بة م ��ن النمو حت ��ى يعود
املعدل �إىل وتريته قبل الأزمة االقت�ص ��ادية
العاملية.
و�أب ��دت �شم�ش ��اد اخت ��ار نائ ��ب مدي ��ر
البن ��ك الدويل ل�ش� ��ؤون ال�ش ��رق الأو�س ��ط
و�ش ��مال �إفريقي ��ا لـ"ب ��ي ب ��ي �سي"ر�ض ��ى
ع ��ن التقرير ال�ص ��ادر ع ��ن البن ��ك الدويل،
واعتربته"تقري ��ر ًا متزن� � ًا يعك� ��س ب�ي�ن
التعايف الذي حتقق يف املنطقة ،ويعر�ض
يف الوق ��ت ذات ��ه التحدي ��ات املتوقعة على
املدى الق�صري وكذلك املدى الطويل".
وتلف ��ت اخت ��ار �إىل �أن"التقرير ه ��ذا لي�س
متفائ�ل�ا و�إمن ��ا متزن� � ًا ،وال �ش ��ك يف �أن
التعايف بد�أ والنم ��و املتوقع يف هذا العام
نحو  4باملئة".
وحقق ��ت دول جمل� ��س التع ��اون اخلليجي

ه ��ذا الع ��ام من ��وا بل ��غ  2.4ياملئ ��ة مقارنة
ب� �ـ 2.9باملئ ��ة يف ال ��دول امل�ص ��درة للنفط
كالعراق و�إيران واليمن واجلزائر.
وم ��ا زالت ه ��ذه ال ��دول تواجه امل�ص ��اعب
للخروج من الأزمة االقت�صادية.
جاء ذلك فيما دعا اكرب م�ساهم يف �صندوق
النق ��د ال ��دويل ،اي الوالي ��ات املتح ��دة،
امل�ؤ�س�س ��ة املالي ��ة الدولي ��ة اىل مراجع ��ة
الإجراء الذي ي�س ��مح بتوجيه الدعوة �إىل
دول ��ة م ��ا جتعل م ��ن �س ��عر �ص ��رف عملتها
اق ��ل من قيمت ��ه الفعلية عم ��دا ،للعودة �إىل
النظام.
وه ��ذا الإج ��راء ال ي�س ��تخدم الآن يف حني
تتهم دول عدة االقت�ص ��اد الثاين يف العامل،
ال�ص�ي�ن ،بت�ش ��جيع �ص ��ادراتها م ��ع �س ��عر
�صرف يوان عند م�ستوى �ضعيف جدا.
وق ��ال وزي ��ر اخلزان ��ة االمريك ��ي تيموثي
جايت�ن�ر ام ��ام اللجنة النقدي ��ة واملالية"�إن
عل ��ى �ص ��ندوق النق ��د ال ��دويل ان يع ��زز
مراقبت ��ه ل�سيا�س ��ات مع ��دالت ال�ص ��رف
وممار�سات تراكم االحتياطات".
واعت�ب�ر"�أن تراكم ��ا مفرط ��ا لالحتياط ��ات
على امل�ستوى العاملي ي�ؤدي �إىل اختالالت
خط ��رة على النظام النقدي واملايل الدويل
ومين ��ع عملي ��ة الت�ص ��حيح الدولية"ب�ي�ن
معدالت ال�صرف.
ومتنع ال�ص�ي�ن حت�سن �سعر �صرف اليوان
ع�ب�ر �ش ��رائها عم�ل�ات �أجنبي ��ة بح�س ��ب
الواليات املتحدة .وت�ش�ي�ر �أرقام �صندوق
النق ��د �إىل �أن بكني امتلكت يف  30يونيو/
حزيران اكرب احتياطي بالعمالت الأجنبية
يف الع ��امل م ��ع قراب ��ة  %30م ��ن املجم ��وع
العاملي� ،أي  2447مليار دوالر.

وخل� ��ص وزي ��ر اخلزانة االمريك ��ي موقفه
ام ��ام االجتم ��اع العلن ��ي ل�ص ��ندوق النق ��د
الدويل منددا"بات�ساع نطاق التدخالت يف
ا�س ��واق ال�ص ��رف من جانب بلدان ت�س ��عى
اىل عرقل ��ة رف ��ع قيم ��ة عملته ��ا االدنى من
قيمته ��ا" .ومل ي�ش ��ر �ص ��راحة اىل ال�ص�ي�ن
لك ��ن حاك ��م البنك املرك ��زي ال�ص ��يني زهو
�شياو�شوان رف�ض جمددا هذه ال�ضغوط.
وذكر ب�أن ال�ص�ي�ن �س ��محت بتعومي عملتها
الي ��وان ب�ش ��كل اك�ث�ر حري ��ة من ��ذ يونيو/
حزيران م�ض ��يفا"ونحن نقوم بذلك ب�شكل
تدريجي بدال من �إتباع عالج ال�صدمة".
ويقت�صر �ص ��ندوق النقد الدويل حاليا يف
تقاري ��ره عن اقت�ص ��ادات الدول االع�ض ��اء
عل ��ى االنعكا�س ��ات الوطني ��ة للخي ��ارات
االقت�ص ��ادية .ويقلل التعقي ��د الذي يحيط
الإج ��راء اخلا�ص بالتنبيه عل ��ى دولة ذات
عملية خمف�ضة القيمة ،من جدوى مثل هذا
الإجراء.
وكان رئي� ��س البن ��ك ال ��دويل روب ��رت
زولي ��ك قد ق ��ال يف وق ��ت �س ��ابق ان حملة
م�ؤ�س�س ��ته جلمع الأموال مل�ساعدة البلدان
الأ�ش ��د فقرا يف العامل �س ��تتطلب"قوة دفع
م�س ��تمرة"نظرا لتخفي�ض ��ات امليزانية يف
الدول املانحة الغنية.
وا�ض ��اف زولي ��ك ان ع ��دم توف�ي�ر ال ��دول
املانح ��ة موارد كافي ��ة للبنك م ��ن �أجل دعم
الفق ��راء م ��ن �ش� ��أنه �أن"يدمر"اجله ��ود
املبذولة ملعاجلة م�شكلة الفقر العاملي.
وبينم ��ا تواج ��ه ال ��دول املانح ��ة الغني ��ة
�ض ��غوطا خلف� ��ض الإنف ��اق يف �إط ��ار
حماوالته ��ا للتعايف من �آث ��ار الأزمة املالية
العاملية يتوجه البنك الدويل �إىل اال�ستفادة

"مرسيدس"تستدعي  85ألف سيارة لعطل في المقود
برلين /وكاالت

�أعلنت �شركة"مر�سيد�س بنز"،م�صنعة ال�سيارات الفارهة
�إنها �ست�س ��تدعي نحو � 85ألف مركبة من طرازات معينة،
لعامي  2010و ،2011ب�س ��بب �أعط ��ال حمتملة يف مقود
التوجيه.
وي�ش ��مل اال�س ��تدعاء ،طراز"�س ��ي كال� ��س"� ،2010إىل
جانب"�إي كال� ��س كوبيه"،العادي ��ة والقابلة للطي لعامي
 2010و ،2011اعتبارا من ال�شهر اجلاري.
وقال ��ت ال�ش ��ركة يف بي ��ان� ،إن �أنظم ��ة التوجي ��ه يف
املركبات"رمب ��ا تتعط ��ل ب�س ��بب فق ��دان �س ��ائل دع ��م
التوجيه"،م ��ا يجع ��ل ال�س ��ائق يفقد ال�س ��يطرة متاما على
�سيارته ،وفقا ملا �أكدته ال�شرطة يف بيانها.
وي�أت ��ي �إعالن"مر�س ��يد�س"بعد نح ��و �أ�س ��بوعني عل ��ى
�إعالن"هيونداي"الكورية اجلنوبية ل�ص ��ناعة ال�سيارات
�سحب قرابة � 140ألف �س ��يارة من طراز"�سوناتا"موديل
ع ��ام  2011ج ��راء خلل يف املقود ،وف ��ق الدائرة الوطنية
لأمن الطرق ال�سريعة بالواليات املتحدة.
و�أو�ض ��حت الدائ ��رة� ،أن ال�س ��يارات املت�أث ��رة بق ��رار
اال�س ��تدعاء هي تلك امل�ص ��نعة خالل الفرتة من دي�س ��مرب/
كانون الأول � 2009إىل �سبتمرب�/أيلول .2010
وبررت الهيئة قرار ال�سحب ب�سبب خلل يف مفا�صل عامود
املق ��ود ،الذي رمبا مل يج ��ر تركيبه على نحو �ص ��حيح �أو
�إحكام تثبيته" ،ونتيجة لذلك ،قد يتعر�ض �سائق ال�سيارة
�إىل تراجع يف قدرات املقود.
ولفتت"الدائ ��رة الوطني ��ة لأمن الطرق ال�س ��ريعة"�إىل �أن
التحقيق الذي �أعلنت ال�ش ��هر املا�ض ��ي عن �إجرائه ب�ش� ��أن
م�ش ��اكل حول ميكانيكية املقود ،مت�صلة باال�ستدعاء ،و�أن
التحقيقات ا�ستندت �إىل حادثتني �أبلغت عنها.

من الدول املانحة بالأ�سواق النا�شئة والتي
ت�شمل ال�صني والربازيل.
وتاب ��ع زولي ��ك خ�ل�ال م�ؤمتر �ص ��حفي يف
نهاي ��ة اجتماع مع الدول الأع�ض ��اء بالبنك
ال ��دويل"يف وقت (ن�ش ��هد فيه) خف�ض ��ا يف
امليزانيات �س ��نبذل ق�ص ��ارى جهدن ��ا لبناء
حتال ��ف عاملي مل�ش ��اركة عبء (�س ��د فجوة)
توفري الأموال".
ويج ��ري البنك ال ��دويل حاليا مفاو�ض ��ات
مع الدول املانحة للم�ساهمة يف تخ�صي�ص
موارد جديدة لهيئ ��ة التنمية الدولية التي
توف ��ر املن ��ح وقرو� ��ض التنمية منخف�ض ��ة
الفائدة �إىل  79دولة من الدول الأ�ش ��د فقرا
يف العامل.
و�أو�ضح زوليك �أن اجلهود"القوية"جلمع
الأموال من �ش� ��أنها �أن ت�س ��اعد على حماية
 200ملي ��ون طفل �إ�ض ��ايف و�أن متد نطاق
توف�ي�ر خدم ��ات الرعاية ال�ص ��حية �إىل 30
مليون �شخ�ص �إ�ضايف و�أن ت�ساعد على مد
طرق يبلغ �إجمايل طولها � 80ألف كيلومرت
و�أن ت ��درب وتوظف م ��ا يزيد على مليوين
مدر�س جديد.
و�أ�ض ��اف"التحدي املاثل �أمامنا هو �أنه يف
وقت ي�ش ��هد �ض ��غوطا يف امليزانية نحتاج
الن نت�ض ��امن لت�ش ��كيل التحال ��ف ...و�أن
نظه ��ر �أن اجلمي ��ع ي�ش ��ارك و�أننا من�ض ��ي
قدما نحو حتقيق ذلك لكن الأمر �س ��يتطلب
دفعات متوا�صلة".
ودفع ��ت الأزم ��ة املالي ��ة العاملي ��ة -الت ��ي
اندلع ��ت بعد وقت ق�ص�ي�ر من ظه ��ور �أزمة
الغ ��ذاء -البن ��ك ال ��دول �إىل التعهد بتوفري
مبالغ قيا�س ��ية بلغت  140مليار دوالر منذ
 2008مل�ساعدة الدول الفقرية.

السوق السعودية
تتراجع بضغط من
مثيالتها الدولية
الرياض /وكاالت

تراجع م�ؤ�شر ال�سوق ال�سعودية يف افتتاح
تداوالت الأ�سبوع بت�أثري خ�سائر �أ�سواق
املال العاملية وتراجع الدوالر ،ليغلق عند
م�ستوى  6392نقطة ،فاقد ًا  25نقطة تعادل
 0.4يف املائة من قيمته ،مع تراجع قوي
ملعظم القطاعات.
واقت�صرت التداوالت على  2.2مليار ريال
مقابل  103ماليني �سهم ،وذلك من خالل
�أكرث من � 53ألف �صفقة ،كان لأ�سهم"الإمناء
"و"كيان"و"معادن"و"كهرباء"وزين"و"�س
ابك"و"الراجحي"الن�صيب الأكرب منها ،وقد
تراجعت الأ�سهم الثالثة الأخرية.
ومن بني � 144شركة جرى تداول
�أ�سهمها خالل اجلل�سة ،اقت�صرت املكا�سب
على � 46شركة ،على ر�أ�سها"بوبا
العربية"و"معادن"و"الأبحاث
والت�سويق"،بينما تراجعت �أ�سهم 79
�شركة ،تتقدمها"بدجت ال�سعودية"و"البالد
"و"�أنابيب"و"�ساب".
وتراجعت غالبية امل�ؤ�شرات
القطاعية ،وعلى ر�أ�سها على م�ستوى
الت�أثري"،امل�صارف"و"ال�صناعات
البرتوكيماوية"و"النقل"،يف حني اقت�صرت
املكا�سب على قطاعات"الطاقة"و"اال�ستثمار
ال�صناعي"و"الإعالم والن�شر".
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رئيس اتحاد الصناعات في البصرة :تراجع المشاريع
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مقابلة :ضياء السراي
تصوير :ادهم يوسف

تراجعت ال�صناعات املحلية ب�شكل عام منذ
�سنوات ،وا�ستمرت م�سرية الرتاجع هذه
موجهة �ضربة كبرية لالقت�صاد الوطني
بعد �أن فقدت امل�صانع العراقية ب�شقيها
احلكومية واخلا�صة قدرتها على مناف�سة
ال�سوق �إزاء قلة التخ�صي�صات املالية
والفنية من قبل احلكومات املتعاقبة على
العراق ،بحيث �أ�ضحى واقع ال�صناعات
العراقية مريرا وم�أ�ساويا.
الب�صرة كغريها م��ن حمافظات العراق
تعطلت فيها ال�صناعات املحلية ،ف�أكرث من
 1600م�صنع �أهلي جماز وم�سجل �ضمن
احت��اد ال�صناعات �أفل�س و�أنهى �أعماله،
وثالثة �أحياء �صناعية كربى توقفت هي
االخ��رى وح��ول��ت �صناعاتها اىل اعمال
خمتلفة متثلت يف جمع احلديد ب�أنواعه
لت�صديره �إىل معمل حديد و�صلب �أربيل
بعد �أن عطلت وزارة ال�صناعة واملعادن
العراقية معمل حديد و�صلب الب�صرة،
وم���ص��ان��ع اخ���رى حت��ول��ت �إىل خم��ازن
لل�سيارات امل�ستوردة التي ام�ت�ل�أت بها
طرقات و�ساحات الب�صرة.
رئي�س احتاد ال�صناعات يف الب�صرة ماجد
ر�شك عبد ،حاورته"املدى"م�ستعر�ضة
احل��ال��ة امل��زري��ة ال �ت��ي و� �ص��ل ل�ه��ا واق��ع
ال�صناعات يف الب�صرة.

ما هو واقع حال الصناعات في البصرة من
منظار اتحاد الصناعات البصري؟

تقريبا ميكن ال�ق��ول �إن ال�صناعات يف
الب�صرة ق��د تعطلت بن�سبة ك�ب�يرة جدا
وهجرت امل�صانع و�أفل�س اغلبها وحول
الق�سم املتبقي منها �إىل �أعمال اخرى لكنها
لي�ست �صناعية ،واالنهيار الذي و�صلت له
ال�صناعات املحلية يف الب�صرة نتج عن
جملة من العوامل التي تكاتفت لت�ؤدي
بحياة اغلب ال�صناعات الب�صرية بعد ان
كانت حمافظة الب�صرة حمافظة �صناعية،
ت�صنع امل�ن�ت�ج��ات ال �غ��ذائ �ي��ة املختلفة،
واملنتجات الأخرى كهياكل ال�سفن واملواد
املنزلية ومواد التجميل ومانحوه.

م��ا ه��ي ال��ع��وام��ل ال��ت��ي تكاتفت لتئد
الصناعات المحلية في البصرة؟

انقطاع التيار الكهربائي ب�شكل م�ستمر
وع���دم ك�ف��اي�ت��ه لت�شغيل امل���ص��ان��ع على
اخ �ت�لاف عملها ،ك��ان �سببا �أول تبعته
�أ�سباب اخ��رى منها ،قلة او انعدام دعم
وزارة النفط والدوائر املخت�صة للم�صانع
الب�صرية بالوقود ال��ذي قد يكون بديل
نق�ص الكهرباء ،ومل يت�سن لنا تدارك هذا
اخلطر حتى جاءت موجة كبرية اغرقت
امل�صانع و�أحالتها حطاما ،وهي التجارة
الع�شوائية املنفلتة التي �أغرقت الأ�سواق
بب�ضائع قدمية وجديدة وم�ستهلكة وكلها
ردي�ئ��ة ،ولها �صفة م�شرتكة ه��ي رخ�ص
�أ�سعارها حتى �إذا حاول امل�صنع العراقي
�أن ي�صنع �سلعة مماثلة فانه �سينفق عليها

يمكن القول إن الصناعات في البصرة قد تعطلت بنسبة كبيرة جدا وهجرت المصانع وأفلس
اغلبها وحول القسم المتبقي منها إلى أعمال اخرى لكنها ليست صناعية ،واالنهيار الذي
وصلت له الصناعات المحلية في البصرة نتج عن جملة من العوامل التي تكاتفت لتودي بحياة
اغلب الصناعات البصرية بعد ان كانت محافظة البصرة محافظة صناعية ،تصنع المنتجات
الغذائية المختلفة ،والمنتجات األخرى كهياكل السفن والمواد المنزلية ومواد التجميل
ومانحوها.
خم�س �أ�ضعاف �سعر ال�سلعة امل�ستوردة.
غ �ي��اب �سيا�سة ح�ك��وم�ي��ة ر� �ش �ي��دة تقنن
ال �ت �ج��ارة وت�ن�ظ�م�ه��ا وت��دع��م ال�صناعة
املحلية ب���إج��راءات غ�ير مبالغ بها مما
يتيح جمال التناف�س ال�شريف بني امل�صنع
وال�ت��اج��ر ال�ع��راق��ي �سبب ج��دي��د ،ناهيك
عن ع�شوائية ال�ق��رارات التي ت�صدر من
اجلهات امل�س�ؤولة و�صناع القرار والتي
ال ت�صب جملة وتف�صيال يف م�صلحة
املنتوج الوطني ،هذه الأ�سباب وغريها
الكثري كانت �أدوات قاتلة �أودت بحياة
ال�صناعات العراقية.

هل هنالك دور ل��دول الجوار في كارثة
الصناعة المحلية البصرية؟

دول اجل��وار غري م�س�ؤولة عن كوارثنا
الداخلية� ،إن �أتيحت الفر�صة لأي دولة
بان ت�ستغل �سوق معينة يف دولة �أخرى
لت�صرف به �صناعاتها وب�ضائعها،فانها لن
تتوانى عن ذلك ،لكن ما هو دور احلكومة
ال�ع��راق�ي��ة يف دع ��م وت�شجيع وتطوير

ال�صناعات املحلية ،وم��ا هو دوره��ا يف
م�ن��ع ال �ت��دخ�لات اخل��ارج �ي��ة ت ��ؤث��ر على
ال�صناعات �إن حدث ذلك فعال ...ومع ذلك
لدينا يف الب�صرة �صناعات رغم التحديات
امل��ذك��ورة �إال �أن �ه��ا ا��س�ت�م��رت وجنحت،
ك�صناعة �أج �ه��زة احل�م��اي��ة االلكرتونية
للأجهزة الكهربائية التي فاقت امل�ستورد
ب �ج��ودت �ه��ا و� �ص �ن��اع��ة امل� �ي ��اه املعقمة
و�صناعات �أخرى غذائية وزراعية.

ما هو دور اتحاد الصناعات في هذه
المعادلة السيما وان���ه جهة تتحمل
مسؤولية حماية الصناعات والمطالبة
ب��ح��ق��وق الصناعيين وال��ت��ص��دي لكل
التحديات التي تجابه الصناعة المحلية؟

احت���اد ال���ص�ن��اع��ات يف ال�ب���ص��رة يعمل
بكل جهوده من اجل حتقيق اال�ستقرار
ل �ل �� �ص �ن��اع��ات يف امل��ح��اف��ظ��ة و�إع � � ��ادة
بع�ضها ت��دري �ج �ي��ا م��ن خ�ل�ال ت�أ�سي�س
جتمعات �ضاغطة توعوية تقدم حلوال
مل�شاكل ال�صناعات ،وتخاطب املحافظة

واحلكومة املحلية من اجل �ضمان حماية
�صناعاتنا املحلية.
م�ؤخرا ت�أ�س�س جمل�س عام للأعمال يف
الب�صرة �ضم احتاد ال�صناعات كم�ؤ�س�س
فاعل يف املجل�س بالإ�ضافة �إىل ع�ضوية
احت� ��ادات ون �ق��اب��ات وم�ن�ظ�م��ات جمتمع
مدين ،هدفه اخلروج بالواقع االقت�صادي
م��ن م�شاكله ال�ت��ي ي�ع��اين منها ويتبنى
وجهة نظر و�آراء مكونات القطاع اخلا�ص
ومنها ال�صناعات املحلية يف املحافظة،
وان كان هذا ال يكفي لكنه بداية توجيه
اجلهود وجمعها لتكون قوى م�ؤثرة على
ال�سا�سة وامل�س�ؤولني يف املحافظة.

إضافة إلى ما ذك��رت ،ما هو دور اتحاد
الصناعات في توجيه نشاط المصانع
والكوادر التي يتبنى المطالبة بحقوقها
وتنظيمها؟
حاليا االحتاد يوجه ن�شاطه نحو الزراعة
ك���ص�ن��اع��ة ل�ه��ا رواج وم�ق��وم��ات�ه��ا �شبه
متكاملة يف املحافظة ،ويعاين ال�شارع

مع التجارة العشوائية غير المنتظمة بسياسة حكومية وطنية فان المستقبل ال يدعو
للتفاؤل ،والحال إن ما قضى على صناعاتنا هو التخبط في سياسات تجارية وسيطرة قوى
على الحدود وعلى التجارة مما اربك الواقع العراقي وهمش الصناعات المحلية واوجد ثقافة
استهالكية سيئة لدى المستهلك لم تلتفت لها الحكومات التي تعاقبت بعد  ،2003إذا ما
استثنينا الحكومة السابقة ،وفي ظل غياب الرقابة التجارية وغياب سياسة حماية المنتجات
المحلية فان المستقبل ال ينبئ بخير.

ال��ب�����ص��ري م���ن ن �ق ����ص يف املنتجات
ال��زراع�ي��ة وغ�ل�اء املنتجات امل�ستوردة
وع ��دم مالءمتها الطلب امل�ح�ل��ي ،وبعد
ان منعت وزارة ال��زراع��ة ع�ل��ى معابر
ال �ب �� �ص��رة وم �ن��اف��ذه��ا امل��ائ �ي��ة ا�سترياد
املنتجات الزراعية ن�شط االحتاد يف دعم
�صناعة الزراعة للبيوت املغطاة ،ون�سقت
اجلهود مع �أ�صحاب م�صانع امل�ستلزمات
الزراعية يف الب�صرة ليجهزوا املزارعني
مبنظومات متكاملة ل�ل��زراع��ة املغطاة
ومت�ك��ن ع��دد م��ن امل���ص��ان��ع ،م��ن ت�صنيع
عاك�سات �شم�سية وخاليا للطاقة توفر
ب��دي�لا ن��اج�ح��ا ورخ�ي���ص��ا ل �ل �م��زارع عن
التيار الكهربائي ،و�صار مبقدور املزارع
الب�صري االعتماد على املنتجات املحلية
من امل�ستلزمات الزراعية،لكن التجربة
ب�ح��اج��ة اىل دع ��م وت���ش�ج�ي��ع احلكومة
املحلية.

كيف تنظرون لمستقبل الصناعة في
البصرة كقطاع خاص؟

مع التجارة الع�شوائية غري املنتظمة
ب�سيا�سة حكومية وطنية فان امل�ستقبل
ال ي��دع��و ل��ل��ت��ف��ا�ؤل ،واحل�� ��ال �إن ما
ق�ضى على �صناعاتنا هو التخبط يف
�سيا�سات جتارية و�سيطرة قوى على
احلدود وعلى التجارة مما اربك الواقع
ال�ع��راق��ي وهم�ش ال�صناعات املحلية
واوج ��د ثقافة ا�ستهالكية �سيئة لدى
امل�ستهلك مل تلتفت له احلكومات التي
تعاقبت بعد �،2003إذا م��ا ا�ستثنينا
احل �ك��وم��ة ال���س��اب�ق��ة ،ويف ظ��ل غياب
الرقابة التجارية وغياب �سيا�سة حماية
املنتجات املحلية فان امل�ستقبل ال ينبئ
بخري.
وان �أردنا الو�صول اىل م�ستقبل �صناعي
جيد علينا التفكري بالو�سائل والآليات،
و�أول �ه��ا حماية املنتج املحلي بعد �أن
تعاد له مكانته وهيبته وحتل الثقة يف
امل�ستهلك ليتجه �صوب �صناعاتنا ،والبد
من �إبعاد جتار املرحلة الراهنة ،جتار
الفر�صة واملك�سب ،ه�ؤالء هم من اف�سد
ال�صناعة املحلية والذائقة اال�ستهالكية
للمواطن العراقي.

اتحاد الصناعات البصري أين يجد نفسه
في معادلة االقتصاد وم��دى قربه من
الحكومة المحلية؟

احت��اد ال�صناعات الب�صري يقف يف
امل�ن�ت���ص��ف وال ي �ق �ب��ل ب���ان ي �ك��ون يف
امل�ؤخرة لأنه احتاد عريق وله منجزاته
حمليا وي�سعى �إىل ال��و��ص��ول ملراتب
متقدمة وان يكون فاعال يف املعادلة
االقت�صادية يف املحافظة ،وع��ن مدى
قربه من احلكومة املحلية ،فهو قريب
جدا واحلكومة املحلية تدعم توجهات
االحت���اد وت �ع��اون��ت م�ع��ه يف م�شاريع
كثرية والآن لدينا م�شاريع جديدة نبغي
عر�ضها عليهم ون��أم��ل ب��ان يقدموا لها
الدعم ملا فيها من م�صلحة للمحافظة.
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البصرة

تشتري نفايات الدول المجاورة
تحقيق :ضياء السراي
تصوير :ادهم يوسف
�أف��اق��ت امل��دي �ن��ة لتجد اك�ب�ر ��ش��وارع�ه��ا قد
اجتاحته ال�سلع ال�ق��دمي��ة ،وك� ��أن منطقة
�سفوان احل��دودي��ة التي ا�شتهرت بتجارة
نفايات اخلليج ودول��ه ،انتقلت �إىل و�سط
الب�صرة ...الب�ضائع القدمية امل�ستخدمة
القادمة من اخلليج العربي غطت جانبي
الطريق الكبري امل� ��ؤدي �إىل قلب املدينة،
و�أ��ص�ب��ح مب �ق��دور �أه ��ايل الب�صرة اقتناء
ال�سلع العتيقة من و�سط املدينة دون حاجة
ال�سفر مل�سافة كبرية حيث منطقة �سفوان
احلدودية.

تجارة المستخدم تغزو المدينة

"كل م��ا ت�ب�ح��ث ع �ن��ه جت ��ده م��ن �أث� ��اث،

م�ستلزمات �صحية ،مالب�س،حقائب،عدد
ي���دوي���ة و���س��ل��ع م� �ع� �م ��رة،ك ��ل �� �ش ��يء بال
ا�ستثناء" .ينادي احد الباعة وهو يروج
لب�ضاعته ال�ت��ي ت�ن��اث��رت داخ ��ل حم��ل غري
نظامي حم��اط ب�شرك مغطى بقطع خيمة
ك �ب�يرة رب �ط��ت ب �ق��وة ،ال �ن��ا���س ت��دخ��ل تلك
الأماكن وتفت�ش عما تريد على غري هدى،
فطريقة البيع كما ي�صفها زياد احد الباعة
تعتمد قدرة املتب�ضع على ت�شخي�ص وفح�ص
ال�سلعة وهي غري قابلة للرد �أن تبني انها
عاطلة �أو غري �صاحلة لال�ستخدام.

كيف ولماذا؟

ال �ن �ف��اي��ات اخل�ل�ي�ج�ي��ة ب � ��د�أت ت�ت�ج�م��ع يف
اجلانب الكويتي املقابل للجانب العراقي
يف � �س��اح��ات � �س �ف��وان ال�ك��وي�ت�ي��ة الكبرية

بينما يتهافت عليها ال�ت�ج��ار العراقيون
الذين يجدون فيها مك�سبا ماديا كبريا ،احد
التجار العراقيني ي�ؤكد �أنها جتمع من دول
اخلليج جمانا م��ن قبل اجل�ه��ات املخت�صة
بجمع النفايات وت��دوي��ره��ا وه��ي تو�صل
للحدود العراقية الكويتية ،جمانا لكنها
تباع على التاجر العراقي الذي ي�صرفها يف
الأ�سواق املحلية.
احد املتب�ضعني يقول"اال�سعار زهيدة جدا
والب�ضائع ذات �صناعة جيدة ومن منا�شئ
�أ�صلية ،لكنها م�ستخدمة،غري انها توفر
ل ��ذوي ال��دخ��ول امل�ت��دن�ي��ة م�ل�اذا م��ن غالء
�أ�سعار ال�سلع الرديئة التي متلأ اال�سواق
املحلية".
بائع �آخ��ر يعر�ض لعب اط�ف��ال م�ستخدمة
يقول"انه ي���ش�تري�ه��ا ب�لا ف�ح����ص كباالت

كاملة ي�صل وزن بع�ضها اىل ( 400كغم)
م�ع�ب��أة ب�شكل حم�ك��م تفتح ب�ع��د �أن تدفع
ثمنها والتعامل مع التاجر الكويتي يكون
بح�سب الوزن والنوع ،عدا ال�سلع املعمرة
فان التعامل والبيع وال�شراء يتم بناء على
القطعة ،وكل قطعة لها ثمن حمدد وال يحق
لك الفح�ص بل ت�شرتي ال�سلعة كما هي".

دور الحكومة المحلية

احلكومة يف الب�صرة والأم��ن االقت�صادي
ات�ف�ق��ا ع�ل��ى �إ���ص��دار ق ��رار مي�ن��ع املتاجرة
بهذه الب�ضائع امل�ستهلكة التي تدخل �ضمن
ت�صنيفات النفايات لكن الأ�صوات املتعالية
يف جمل�س املحافظة رف�ضت القرار وتعذرت
بان منعها �سريفع ن�سب البطالة يف املحافظة
ال�سيما وان �آالف��ا م��ن ال�شباب الب�صريني

يعملون بهذه التجارة منهم الباعة ومنهم
الناقلني وعمال التحميل ،وتخ�شى اجلهات
امل�س�ؤولة يف جمل�س املحافظة من �إثارة
حفيظة هذه الفئة التي قد ت�سبب للمحافظة
م�شكلة هم يف غنى عنها.

من قتل الصناعات المحلية؟

رئي�س احتاد ال�صناعات يف الب�صرة ماجد
ر�شك عبد الري�س يعلن"�أن ه��ذه التجارة
ق�ت�ل��ت وم ��ع ��س�ب��ق اال�� �ص ��رار والرت�صد،
ال�صناعات املحلية يف الب�صرية كمهنة
ال �ن �ج��ارة واحل� � ��دادة و� �ص �ن��اع��ة اجللود
واملالب�س ومعامل الزجاجيات وم��ا نحو
ذل ��ك� .إذ م��ال امل��واط��ن ن�ح��و اق�ت�ن��اء اثاث
منزيل �أجنبي ال�صنع وان كان م�ستخدم،
ب�أ�سعار رخي�صة تقل �أثمانها ع��ن اثمان
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االث ��اث امل�صنع حمليا ،وامل�ستهلك الذي
يبحث عن �أب��واب او �شبابيك حديدية او
خ�شبية يلج�أ اىل امل�ستخدم النه من منا�شئ
�أجنبية ،واالم��ر ميكن تعميمه على باقي
ال�صناعات املحلية التي مل تعد قادرة على
املناف�سة".
عبد الري�س يقول"انه خاطب احلكومة منذ
فرتة وطالبهم باتخاذ موقف حازم من هذه
الظاهرة التي ق�ضت على ال�صناعات املحلية
وح��ول��ت االح �ي��اء ال�صناعية اىل مناطق
مهجورة ،لكن احل�ل��ول احلكومية بطيئة
وال ت��أت��ي يف ال��وق��ت املنا�سب وب�ن��اء على
ذلك ت�أ�س�ست بنية اقت�صادية �سلبية ون�ش�أت
ثقافة ا�ستهالكية ا�سوء ،مفادها البحث عن
امل�ستخدم من ال�سلع وان كانت نفايات بنظر
الدول الأخرى ،يف وقت هجرت فيه املنتج

املحلي".
احت��اد ال�صناعات يعد املت�ضرر الأول من
هذه الظاهرة لكنه ال ميلك حلوال دون �إ�سناد
احلكومة وتدخل وزارة التجارة والكمارك
وه��ذه اجل �ه��ات مب�ق��دوره��ا ف��ر���ض قوانني
و�سيا�سات من �ش�أنها ان تقلل من هذا املد
تدريجيا حتى تنتهي وت���زول ،و�إال فان
الب�صرة �ستبقى منطقة طمر مربحة لنفايات
الدول املجاورة.

دائرة كمارك سفوان

منذ خم�س �سنوات وحتى الآن مل تتوقف
عجلة توريد الب�ضائع امل�ستهلكة �إىل الب�صرة
ومنها �إىل باقي مناطق العراق"،وتر�صد
دائ���رة ك �م��ارك ��س�ف��وان احل��دودي��ة دخول
�أكرث من  3000طن من هذه املواد �شهريا"،

بح�سب امل �ق��دم ع��زي��ز جم�ي��د اح ��د �ضباط
امل �ع�ب�ر احل� � ��دودي م�ؤكدا"ان امل �ع�ب�ر مل
يتوقف يوما واحدا منذ خم�س �سنوات عن
عمله وهو يتعجب لأن��ه ق�ضى هذه الفرتة
كلها يراقب دخ��ول ه��ذه الب�ضائع وال�سلع
بهذا الكم الهائل ،وقد �س�أل بع�ض التجار
الكويتيني ف�أجابوه ان املواطن اخلليجي
دائ��م التغيري لكل مقتنياته التي مينحها
جلمعيات �إن���س��ان�ي��ة وجل��ام�ع��ي النفايات
الذين يجلبونها اىل �سفوان .ويتمنى عزيز
ان متنحه احلكومة فر�صة مينع بها هذه
التجارة لأنها تلحق �ضررا كبريا ب�سمعة
العراق وباقت�صاده".

آراء مختلفة

غرفة جت��ارة الب�صرة هي الأخ��رى تعاين

من ه��ذه امل�شكلة التي ت�سبب قلق ًا للتاجر
الب�صري ال��ذي يبحث عن ال�سلع اجلديدة
والرخي�صة ليناف�س ه��ذه ال�ت�ج��ارة ،وقد
�سبق و�أن ق��دم��ت احتجاجات �إىل مكتب
حمافظ الب�صرة وقدمت احتجاجات �أخرى
�إىل جمل�س املحافظة ،لكن االحتجاجات
واالعرتا�ضات ال جتدي نفعا.
الأم� ��ن االق �ت �� �ص��ادي ل��دي��ه ��ض��واب��ط لكنها
معطلة يف ال��وق��ت احل��ايل ،لأن�ه��ا مل تعدل
وهي قوانني علقت كونها تعود �إىل حقبة
ال�سبعينيات وال ت�شتمل على فقرات تن�ص
على معاقبة �أو منع املتاجرين بالب�ضائع
امل�ستخدمة ،املالزم وهاب نوري من الأمن
االقت�صادي يف الب�صرة يحتج هو الآخر
على هذه التجارة التي غزت مدينته وينتظر
�أن ي�أمر حمافظ الب�صرة باملبا�شرة بتطبيق

ق��ان��ون م�ن��ع جت ��ارة الب�ضائع امل�ستهلكة
من �سفوان عن طريق الكويت ال��ذي اقره
جمل�س املحافظة ،لكي تنفذ الدائرة مهامها
يف هذا اخل�صو�ص.
هل هنالك �آثار �أخرى ترتكها هذه التجارة،
دائ ��رة بيئة الب�صرة ت�ق��ول ن�ع��م ،املوظف
�صباح نعمة ي�شري �إىل اخلارطة الوبائية
ال��ت��ي � �ص �م �م��ت م ��ن ق �ب��ل الأمم املتحدة
ومنظمات حماية البيئة العاملية التي ت�ضع
ال�سلع امل�ستخدمة والتي تباع مرة اخرى
كو�سيطة �أ�سا�سية من و�سائط تلويث البيئة
ونقل الأوبئة من مكان �إىل �آخر ،والدائرة
�سبق و�أن خاطبت دائ��رة �صحة الب�صرة
وال ��دوائ ��ر احل�ك��وم�ي��ة الأخ � ��رى �صاحبة
العالقة بخطورة ه��ذا الأم��ر ،لكن اجلهات
التي متلك قرارات املنع لها ر�أي �آخر.
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استطالعات

جسر عائم يعيق وصول البواخر إلى ميناء المعقل في البصرة

استطالع /ليث محمد رضا

رجعنا بذاكرة العاملني القدامى يف ميناء
املعقل و�آخرين من �سكنة يف املنطقة �إىل
�أيام خوال عندما كان (امليناء الأم للموانئ
العراقية) حائز ًا على املرتبة الأوىل على
م�ستوى ال�شرق الأو�سط  1962مع مكانة
متقدمة على امل�ستوى العاملي ،امليناء الذي
ك��ان ق��د �أع�ط��ى املنطقة املحيطة ب��ه بعد ًا
�سياحي ًا مهم ًا من خالل وجود فندق �شط
العرب وجزيرة ال�سندباد التي كانت معلم ًا
�سياحي ًا.
و�سنطرق يف التحقيق ال �ت��ايل �أ�سباب
الواقع البائ�س الذي ي�شهده امليناء والذي
ح��ول��ه م��ن ميناء مهم على �صعيد النقل
العاملي �إ�ضافة �إىل �أهمية املنطقة ال�سياحية
�إىل ميناء ي�ستقبل بواخر �صغرية حتمل
ك�م�ي��ات بائ�سة م��ن �إط � ��ارات ال�سيارات
وامل��واد الإن�شائية الب�سيطة ،والأ�سباب
الكامنة وراء بقاء املنطقة بعيدة عن يد
اال�ستثمار حتى اللحظة.

جسر التنومة

مدير ميناء املعقل علي ال�ع�ي��داين الذي

حتدث عن الأ�سباب التي تقف عائق ًا �أمام
ت�ط��ور ال�ع�م��ل يف امل�ي�ن��اء ق��ائ� ً
لا :العائق
الأول هو ج�سر التنومة العائم الذي �أن�شئ
مع بداية احلرب العراقية الإيرانية لكونه
ج�سرا منخف�ضا يخلوا من فتحة مالحية
ت�سمح بان�سياب البواخر.
وا� �ض��اف ال �ع �ي��داين :ن �ق��وم بفتح ج�سر
ال�ت�ن��وم��ة ب��االت �ف��اق م��ع حم��اف��ظ الب�صرة
ومديرية الطرق واجل�سور ثالث مرات يف
الأ�سبوع �أيام االحد واالربعاء واجلمعة.
لكن امل�شكلة ال تزال قائمة اذ توجد بواخر
��ص�غ�يرة ت��دخ��ل ويف نف�س ال �ي��وم تريد
اخل� ��روج وت��ري��د اخل� ��روج ب���س�ب��ب عدم
وجود فتحة يف اجل�سر.
وت��اب��ع ال�ع�ي��داين� :أن��ا كنت �أوج��ه الكادر
بفتح اجل�سر يف ال�ساعة الثالثة فجر ًا
ول�غ��اي��ة اخلام�سة ف �ج��ر ًا وينتهي عملنا
ويعاد فتح اجل�سر لكي ال ي�ؤثر على اهايل
التنومة لأننا عندما كنا نفتحه يف الثانية
ظهر ًا كان الأمر �سبب ًا يف بع�ض امل�شاكل.
ولفت العيداين :املفرو�ض �أن �أي ج�سر
ي�ك��ون ق��رب اي ميناء يف ال �ع��امل ينبغي
ان يكون ذا فتحة مالحية ت�سمح مبرور

البواخر �أو �أن يكون اجل�سر عالي ًا للحد
الذي ي�سمح مبرور البواخر ولي�س ج�سر
دوب نازل يف املاء.
وق��د ت�ن��اق��ل ال�ن��ا���س �إ� �ش��اع��ات ب� ��أن ج�سر
التنمومة الدائمي ال��ذي تعتزم احلكومة
املحلية �إن�شاءه يف املكان ذات��ه �سيحمل
امل�شكلة ذات�ه��ا،ح��اول�ن��ا متابعة الق�ضية
وحملنا الق�ضية اىل رئي�س جلنة االعمار
والتطوير يف جمل�س حمافظة الب�صرة
م�صطفى العطية ال ��ذي اك��د ان ت�صميم
اجل �� �س��ر اجل ��دي ��د ت���ض�م��ن الأخ � ��ذ بنظر
االع�ت�ب��ار متطلبات املنطقة �سيما ظرف
ميناء املعقل.
وق��ال �إن امل�شكلة مت تالفيها يف الوقت
احل��ا� �ض��ر م��ن خ�ل�ال ال �� �س �م��اح للبواخر
ب��امل��رور خ�لال �أي��ام حم��ددة من الأ�سبوع
بالتن�سيق مع �إدارة امليناء.

بعيد وقريب

املوانئ الأخرى تعد اقرب من ميناء املعقل
لكن مع ذلك فهناك من �أ�صحاب البواخر
والتجار من يف�ضل الو�صول مليناء املعقل
رغم خ�سارة الوقود والتكلفة ب�سبب موقع

امليناء القريب من مركز املدينة بالإ�ضافة
الح �ت��وائ��ه ع�ل��ى ��س��اح��ات ك�ب�يرة ملناورة
ال�شاحنات كما ان��ه ي�ضم خم��ازن كبرية
ت�سع مل��واد غذائية و�إن�شائية وان عملية
اخلزن يف ميناء املعقل هي �أكرث املوانئ
العراقية الأخرى.

العمل الحالي

امل�ي�ن��اء ال ��ذي تبلغ ط��اق�ت��ه الت�صميمية
 2500طن يتداول هذه الأيام مواد خفيفة
ك��ال���س�يرام�ي��ك وب��اق��ي امل� ��واد الإن�شائية
و�إطارات ال�سيارات �إذ �أنها حت�سب بالعدد
واحلجم ولي�س بالوزن ،امليناء ال ي�ستخدم
من قبل وزارة التجارة او غريها ال�سترياد
امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة لأن��ه يخلو م��ن �سيطرة
نوعية بح�سب رئي�س مالحظي الأر�صفة
يف ميناء املعقل حامد املياح الذي حتدث
قائ ًال :ت�أتي البواخر على احد الأر�صفة
�إذ ي�أتي بها الدليل البحري لأحد الأر�صفة
ال�صاحلة الن البع�ض منها بحاجة �إىل
�إ�صالح� ،إذ �أنها مهدمة منذ احلرب العراقية
الإيرانية.
و�أ�ضاف املياح :يقدم الناقل طلبا با�شتغال

الباخرة وبعد ا�ستح�صال موافقة ال�سادة
مدير امليناء ومدير ال�شحن والتفريغ ثم
حتال امل�س�ألة �إىل رئي�س مالحظي االر�صفة
الذي يبلغ مالحظي احد الأر�صفة ويكتب
له بعدم املمانعة حتت الإ�شراف الكمركي
وح�سب ال�ضوابط رج ��اء ًا وم��ن ث��م يبد�أ
املالحظ بتوجيه العمال لتفريغ احلموالت
من الباخرة و�إىل ال�شاحنات.
وت��اب��ع امل �ي��اح :بخ�صو�ص اخل ��زن ففي
ال�سابق كان امليناء ي�ستقبل مواد غذائية
لكن يف ال��وق��ت احلا�ضر ال ي�ستقبل هذا
امليناء م��واد غذائية لأن��ه ال يحتوي على
�سيطرة نوعية وال ي�ستلم الناقل ب�ضاعته
�إال بعد احل�صول على ت�صريحة كمركية
وفيما لو ح�صل ان ب�ضاعة ف��وق الكمية
امل�صرح بها كمركي ًا فال ي�سمح لها بالدخول
وعلى �صاحب الب�ضاعة ان ي�ؤجر كرينات
لغر�ض حتميلها ،اذ ان امليناء يربح يف
ال�شهر الواحد من ثالثمائة اىل اربعمائة
مليون.
وبخ�صو�ص ال�سلع التي يتم ا�ستريادها
عرب امليناء قال املدير :يف بع�ض الأحيان
حكومية ل�ك��ن يف اغ�ل��ب الأح��ي��ان قطاع
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خ��ا���ص ك �ت �ج��ار اال� �س �م �ن��ت ون �ح��ن ن��درك
ب ��أن علينا ان مننح ت�سهيالت يف ميناء
املعقل لتجار اال�سمنت الذين ي�ستوردون
اال�سمنت من �إيران والإمارات ،وبالإ�ضافة
لال�سمنت ت�أتي بواخر متو�سطة احلجم
من الإم ��ارات حتمل �إط ��ارات وبطاريات
وقطع غيار.

واقع المعقل

� 7أر�صفة فقط هي امل�ستخدمة من �أ�صل 14
ر�صيفا ي�ضمها امليناء وبح�سب امل�س�ؤولني
يف املعقل �أن امليناء فيما لو تطور و�أعيد
تطوير �أر�صفته ف�سيكون ذلك �سبب ًا لإقبال
النا�س عليه الن هذا امليناء �سيحيي منطقة
املعقل بالكامل تلك املنطقة ال�ت��ي كانت
منطقة �سياحية وتق�صد من كافة �أنحاء
العراق.
ويذكر �أهايل املعقل ذلك احلراك االقت�صادي
ال��ذي كانت ت�شهده منطقة املعقل �إذ كان
العر�سان يق�ضون �شهر الع�سل يف منطقة
املعقل.
ويقول �سالم حممد :كانت املنطقة جميلة
ج��د ًا لكن ا�صابها الإه �م��ال وال�ك�ث�ير من
مناطقها كجزيرة ال�سندباد مهملة وال�شقق
اخل��ا��ص��ة ب��ال�ع��ر��س��ان الآن م��وج��ود فيها
امل �ت �ج��اوزون (احل��وا� �س��م) وج�سر خالد
املهم معطل املوجود قرب اجلزيرة ومل يتم
�إ�صالحه وقد �أ�صابه الإهمال.
وبح�سب املراقبني ف ��أن ميناء املعقل �إذا
م��ا �أع �ي��د للعمل وب� ��د�أت �أر��ص�ف�ت��ه تعمل
حتى م��ع وج��ود ب��واخ��ر رك��اب وبنايات
متنوعة �ستكرث رواد امليناء وعندما يكرث
رواد امليناء ويرون هذه املناظر اجلميلة
��س�ي���س�ت�م��رون و� �س �ت �ك��ون ال���س�ي��اح��ة يف
الب�صرة جيدة جد ًا بفعل هذا امليناء.
وبح�سب مدير امليناء علي العيداين ف�أن
امليناء معرو�ض لال�ستثمار و�إدارة امليناء
ت�شجع �أي م�ستثمر ي�أتي لكنه ي�صطدم
ببع�ض الإج ��راءات احلكومية بالإ�ضافة
لعوائق �أخرى كج�سر التنومة ناهيك عن
الإج��راءات الأمنية يف ميناء املعقل بفعل
وجود ال�سجن.
لذلك نطالب هيئة اال�ستثمار �إن ت�شجع
امل�ستثمرين عملي ًا ونحن يف ميناء املعقل
م�ستعدون لت�شجيع كل امل�ستثمرين.

ابن خلدون النائمة

منذ �إ�صابة �سفينة ابن خلدون يف حرب
اخل�ل�ي��ج ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��دم��ا ك��ان��ت ال�سفينة
ت�ستخدم لتدريب طلبة الأكادميية البحرية
بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدامها ك�سفينة �أحمال
يف الكلية البحرية ال�سفينة الآن را�سية
على ر�صيف  9وهي الآن تعيق العمل يف
ه��ذا الر�صيف ال��ذي يعد من �أه��م �أر�صفة
امليناء وبالرغم من خماطبة �إدارة امليناء
�إال �أن ال�شركة العامة للموانئ مل ت�ستجب
رفع ال�سفينة وحتويلها لر�صيف رقم .3

عمال مضطهدون

وب�ح���س��ب امل �� �س ��ؤول�ين يف امل �ي �ن��اء ف���أن
ال�ع��ام�ل�ين داخ ��ل امل �ي �ن��اء ه��م زه ��اء 108
موظفني .وقد ذكر لنا العديد من العمال
ب�أنهم يعملون طيلة �أيام الأ�سبوع مبا فيها
�أيام العطل دون يح�صلوا على �أجور من
ال�ساعات الإ�ضافية بالإ�ضافة �إىل العمل
الإ� �ض��ايف بعد انتهاء ال ��دوام يف الثالثة
ظهر ًا �إىل ال�ساد�سة ع�صر ًا.

االستثمار والسندباد

رئي�س جلنة ال�سياحة والآث��ار يف جمل�س
حمافظة الب�صرة زه��رة حمزة قالت� :إن

ملكية جزيرة ال�سندباد هي للقطاع املختلط
�إذ ميلك القطاع اخلا�ص احل�صة الأكرب
وق��د �أجرينا ات�صاالت عديدة ب�أ�صحاب
�شركة ال�سندباد واتفقنا معهم على عر�ض
اجل��زي��رة ل�لا��س�ت�ث�م��ار ل�ك��ن حل��د الآن مل
يح�صل اتفاق مع �أي من امل�ستثمرين.
و�أ� �ض��اف��ت ح �م��زة :والزل �ن��ا ن�ب��ذل جهودا
ب��االت���ص��ال م��ع امل��ال �ك�ين و�أن �� �ش ��أن��ا جلنة
م �� �ش�ت�رك��ة م� ��ن ق��ب��ل جم �ل ����س امل �ح��اف��ظ
وامل �ح��اف �ظ��ة و� �ش��رك��ة ال���س�ن��دب��اد وهيئة
ال�سياحة التي تعترب �شريك ًا يف اجلزيرة
وال�ك�ث�ير م��ن االت �� �ص��االت ،لكن حل��د االن
مل يح�صل اي اتفاق بني هيئة ال�سياحة
و�شركة ال�سندباد من اجل �إحالة اجلزيرة
�إىل م�ستثمر ما.
وبخ�صو�ص ا�ستثمار ميناء املعقل �سياحي ًا
قالت حمزة� :إن مليناء املعقل �أهمية �سياحية
وميكن ي�ستخدم كمر�سى لل�سفن ال�سياحية
وامل�س�ألة موقوفة على اال�ستثمار وحلد

الآن مل يح�صل �أي ا��س�ت�ث�م��ار يف هذه
املنطقة لكن توجه احلكومة املحلية هو
لال�ستثمار و�أن يكون مينا ًء �سياحي ًا.

شركة الموانئ

مدير الإع�ل�ام والعالقات امن��ار ال�صايف
يف ال�شركة العامة للموانئ العراقية الذي
قلنا له �إن �شركته تتحمل م�س�ؤولية تراجع
العمل يف ميناء املعقل ،قال �إن الذي يتحمل
امل�س�ؤولية هي ال��دوائ��ر التي ال تقبل �أن
ت�ف��رغ امل�ي�ن��اء ك�سجن الب�صرة املركزي
والدوائر الأخرى التي ا�ستغلت احلماية
املوجودة للميناء ،وامليناء يعاين االن من
وجود ال�سجن وقد بني �سجن مركزي يف
الب�صرة خارج املدينة لكن �إدارة ال�سجن ال
تغادر املكان لأهميته وحت�صينه ووجود
الكهرباء فيه ،وق��د خاطبناهم للمغادرة
كثري ًا لكننا مل جند الأذن ال�صاغية التي
ت�ستجيب ملخاطباتنا.

و�أ�صر ال�صايف على �أن امليناء الآن يعمل
ب�شكل جيد م���ش�ير ًا �إىل جم��يء ع��دد من
البواخر وان امل�شكلة الوحيدة هي وجود
تلك الدوائر التي ت�ستحوذ على م�ساحات
داخل امليناء قائ ًال انه �شاهد �سبع �إىل ثمان
بواخر بالأم�س تنف�ض يف �آن واحد وهذا
�أمر جيد.
وبخ�صو�ص اال��س�ت�ث�م��ار ال�سياحي يف
امليناء ومنطقة املعقل قال ال�صايف :الآن
يف بداية مدينة املعقل توجد مدينة الألعاب
التي �أعادتها املوانئ العراقية عن طريق
اال�ستثمار وبالقرب منها حدائق الأندل�س
ومتنزه الب�صرة العائلي كل تلك االمور
يف املعقل بالإ�ضافة �إىل ناد ترفيهي عريق
فنحن غرينا خارطة الب�صرة ال�سياحية
والآن االزدحام لي ًال يف ال�شارع.
وعن �س�ؤالنا ب�ش�أن ح�صر م�س�ألة ال�سفر
ال �ب �ح��ري ع�بر م�ي�ن��اء ام ق���ص��ر ومل� ��اذا ال
ي�ستخدم ميناء املعقل لهذا الغر�ض �سيما

وهو يقرتب من مركز مدينة الب�صرة ،قال:
�إن ه��ذه امل�س�ألة م��أخ��وذة بنظر االعتبار
وبانتظار اال�ستثمار بالإ�ضافة �إىل �أن
ف�ن��دق �شط ال �ع��رب امل��وج��ود ق��رب ميناء
املعقل الآن هو م�شغول من قبل اجلي�ش
العراقي والأماكن املهمة يف منطقة املعقل
م�شغولة.
وا� �ض��اف ال���ص��ايف :قمنا ب��إن�ه��اء تنظيف
القناة املالحية بعد ان مت تنظيف  %90كم،
تتجه ال�شركة لالهتمام مبو�ضوع الغاط�س
وكونه ال ي�ستوعب الغواط�س العمالقة
وي�ستوعب غواط�س ذات حوالت �صغرية
�إذ �أن عمق غاط�سه الت�صميم ثمانية �أمتار
مما ال ي�سمح ب�إدخال بواخر عمالقة.
وبالن�سبة لعدم جميء املواد الغذائية عرب
ه��ذا امليناء ،ق��ال� :إن ه��ذه امل��واد حتتاج
لأر�صفة متخ�ص�صة و�أن ه��ذه الأر�صفة
حالي ًا متوفرة فقط يف ميناء �أم ق�صر وخور
الزبري ويف امل�ستقبل �سن�سعى لتطوير عن
طريق اال�ستثمار وجلب �أج�ه��زة مناولة
و�شحن على الأر�صفة و�سنتعامل يف هذا
مع �شركات عاملية كبرية.

التداعي

بالرغم من امل�ؤهالت الهائلة التي متتلكها
منطقة املعقل والتي كان يتوقع ان تكون
�سبب ًا يف تو�سع �أهمية املنطقة اال ان اندالع
احل ��رب ال�ع��راق�ي��ة الإي��ران �ي��ة ك��ان بداية
لتداعي �أهمية امليناء واملنطقة بالكامل
بعد �أن ت�ضرر مينا�ؤها وتتالت الأ�ضرار
على املنطقة بعد ذل��ك بتتايل احل��روب
واالزمات واحل�صار االقت�صادي ،مبقابل
�صعود جن��م امل��وان��ئ االخ ��رى لي�ستمر
اه �م��ال امل �ي �ن��اء وامل�ن�ط�ق��ة ل�غ��اي��ة 2003
حيث تكللت �سل�سلة الإهمال التي عا�شها
امليناء حني �أ�صبح امليناء م�ستقر ًا ل�سجن
الب�صرة املركزي ودوائ��ر �أخ��رى جذبها
التح�صني الأمني الذي يتمتع به امليناء
وتوفر املاء والكهرباء فيه.
امل �ي �ن��اء ي�ق��ع ع�ل��ى ��ض�ف��اف ��ش��ط العرب
ويبعد بـ ( )35كم عن النهاية ال�شمالية
للخليج العربي �إذ تبلغ الواجهة الأمامية
لأر�صفته ( )2.5كم مع مر�سى اجلانب
بطول ( )500م يحتوي امليناء بالإ�ضافة
اىل امل��ر� �س��ى ع �ل��ى ( )12ر��ص�ي�ف��ا تبلغ
م�ساحة الر�صيف ب�ح��دود ( )4000م2
وطاقة امليناء الت�صميمية  2500طن.
�أم� ��ا �أر���ص��ف��ة امل �ي �ن��اء ف�ت���ض��م رافعتني
كهربائيتني غري م�ستخدمتني يف الوقت
احلا�ضر وكانت خم��ازن امليناء املوزعة
ع �ل��ى الأر���ص��ف��ة م �ه �ي ��أة خل ��زن خمتلف
الب�ضائع املفرغة من البواخر وتختلف
قابيلة اخل ��زن فيها للحمالت املكتبية
واحل �م��والت املتنوعة ف�ض ًال ع��ن وجود
خم��زن ل�ل�م��واد اخل �ط��رة و�آخ ��ر للتربيد
و�ساحات مك�شوفة ال�ستقبال احلموالت
ال �ث �ق �ي �ل��ة ك��امل �ك��ائ��ن والآالت املختلفة
وملحقاتها.

دوائر أخرى

وقد �أكد امل�س�ؤولون يف ميناء املعقل �أن
�أج��زاء مهمة من ار���ض امليناء قد �شغلت
بعد  2003من قبل دوائر خارجية ك�سجن
الب�صرة املركزي ومديرية �شرطة املوانئ
والكثري من الدوائر املوجودة يف امليناء
بح�سب مدير امليناء و�أ��ض��اف العيداين
�أن الدوائر التي ت�شغل امل�ساحات تعيق
عمل امليناء فقد �أ�صبح هذا امليناء بديال
لكل دائ��رة ال متتلك موقع ًا وامليناء يعج
ب�سيارات منت�سبي الدوائر الأخ��رى عند
الدخول واخلروج.
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مقاالت

الثورة النفطية الجديدة!

مهند السماوي
تناقلت وسائل اإلعالم االرقام الجديدة
لالحتياطي النفطي التي اعلنها العراق
يوم  2010\10\4والتي وصلت الى اكثر
من  143مليار برميل من االحتياطي
الثابت المؤكد وحوالي  505مليارات من
االحتياطي المتوقع،وجاء االرتفاع من
الرقم السابق  115مليارًا من حقلين فقط
وأحدهما اصبح الثالث عالميا حسب االرقام!
(وليس الثاني كما يشاع!) أعيد تقييم حجم
االحتياطي فيهما نتيجة الستخدام احدث
الوسائل التكنولوجية التي تملكها الشركات
االجنبية في اضخم صناعة في العالم.

االرق ��ام القدمية تعود لعام  1983وهي
�شبه ث��اب�ت��ة نتيجة ل�ل��دم��ار ال ��ذي ح�صل
ل��ذل��ك ال�ق�ط��اع احل �ي��وي نتيجة للحروب
واحل�صار االقت�صادي املفرو�ض مما جعل
حتديثها �صعب املنال،والتكنولوجيا التي
ا�ستخدمها ال �ع��راق وب �ل��دان اخ ��رى مثل
ايران وليبيا واجلزائر وفنزويال وغريها
ق��دمي��ة نتيجة ل��رف����ض ت�ل��ك ال���دول عودة
اال�ستثمارات االجنبية اىل ه��ذا القطاع
احليوي منذ بداية ال�سبعينيات خوفا من
ع��ودة النفوذ الغربي واالم�ت�ي��ازات التي
منحت خ�لال تلك ال �ف�ترة وال �ت��ي متيزت
باال�ستغالل الب�شع دون م��راع��اة احل�صة
العادلة للبلدان املنتجة،اما الآن فالظروف
الدولية تغريت كثريا وا�صبحت ال�شركات
العاملية تتعامل وفق منهج وطرق تختلف
ع��ن ا�سلوب االم�ت�ي��ازات القدمية ،بحيث
ا��ص�ب�ح��ت امل �ن��اف��ع االق �ت �� �ص��ادي��ة لوجود
ال�شركات االجنبية ح�سب عقود تراعي
امل�صلحة الوطنية بالطبع اكرب بكثري من
منعها ولذلك �سمحت حتى الدول املتقدمة
يف ع �م��ل خم �ت �ل��ف ال �� �ش��رك��ات امل �ت �ع��ددة
اجلن�سيات يف ارا�ضيها وح�سب التقنية
امل�ستخدمة ،وم��ن ال��دول التي ا�ستفادت
ك �ث�يرا ه��ي م�صر ال �ت��ي كثفت ال�شركات
النفطية البحث والتطوير يف ارا�ضيها

ق�ب��ل ع�ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن،وب��ال��رغ��م م��ن ان
ال�ن�ت��ائ��ج النفطية بقيت متوا�ضعة حلد
الآن(4.5مليار)اال ان النتائج كانت مذهلة
يف ارتفاع احتياطي الغاز الطبيعي للمرتبة
ال�ساد�سة عامليا! ولهذا ال�سبب فتحت تلك
ال�ب�ل��دان وم��ن �ضمنها ايران(اخلا�ضعة
ل �ل �ع �ق��وب��ات ال� �غ ��رب� �ي ��ة) ق� �ط ��اع ال �ط��اق��ة
لال�ستثمارات االجنبية لكون هذا القطاع
حمتاجا ال�ستثمارات مكثفة مع تكنولوجيا
عالية تعجز عن توفريهما حمليا ...ويف
احلقيقة ان ت�ل��ك ال �ب�لاد ت���ض��ررت كثريا
ب�سبب �سوء وق��دم الو�سائل امل�ستخدمة
فيها ،بينما و�صلت التكنولوجيا احلديثة
اىل مديات ابعد يف النواحي كافة وتراعي
البيئة �أي�ض ًا،ومن �ضمنها ارتفاع املقدرة
على اال�ستك�شاف وتقييم حجم االحتياطي
مب ��دى اع �ل��ى وب��دق��ة اك�ب�ر وال� ��ذي قيمت
على ا�سا�سه احل�ق��ول النفطية العراقية
على �سبيل املثال ورف��ع القدرة االنتاجية
مب�ستوى اعلى بكثري من ال�سابق.
ال ��رق ��م االخ�ي��ر ل �ل �ع��راق مل ت �� �ض��ف اليه
التقييمات اجلديدة للحقول االخرى التي
م�ن�ح��ت!وك��ذل��ك للحقل ال�ع�م�لاق اجلديد
ال ��ذي اع�ل��ن ع�ن��ه ب�ع��د ي��وم�ين وق���دره 15
مليار برميل وكذلك االحتياطي يف اقليم
كرد�ستان العراق البالغ  45مليار برميل

مم��ا ي�ع�ن��ي ان االح �ت �م��ال االك�ث�ر دق ��ة ان
ال��رق��م احل��ايل لالحتياطي امل��ؤك��د الثابت
ب��دون ا�ستك�شافات ج��دي��دة يف غ�ير تلك
احلقول املعروفة �سوف يكون بني -275
 290مليار برميل! وهو رقم خرايف جديد
ي�ضعنا امام ثورة رقمية جديدة حتطمت
مبوجبها االرق��ام ال�سابقة وجعلت جميع
النظريات التي توقعت انتهاء ع�صر النفط
يف العقد االول من هذا القرن يف متاحف
التاريخ لفرتة ال تقل عن قرن جديد!

الترتيب المتغير!

ك��ان��ت ال �ت �غ �ي�يرات يف االرق � ��ام وترتيب
ال��دول ح�سب االحتياطي بطيئة التغيري
يف ال�سابق ،ولكن منذ عام  2000واالرقام
اجل��دي��دة فر�ضت تغيريات يف اجل��داول
االح�صائية،فقد ا�صبح موقع ال�سعودية
االول يف ال �ع��امل م �ه��ددا الآن فهي لديها
احتياطي م�ؤكد يقدر بحوايل  264مليار
برميل مل يتغري منذ عام  1988تقريبا!مما
يعني ان الرقم احلقيقي اقل من ذلك بكثري
ول�ك��ن مي�ك��ن ل�ه��ا ان ت��رف�ع��ه اذا اكت�شفت
حقو ًال جديدة واعلنت ذلك بالطبع ،ولديها
م�ساحات �شا�سعة كما هو معروف مل يتم
ال�ك���ش��ف ع�ن�ه��ا مم��ا ي�ع�ن��ي ب �ق��اءه��ا �ضمن
املراتب االوىل امرا متوقعا.
وهنالك دول عديدة مل تغري من ارقامها

املعلنة منذ ربع قرن بالرغم من مطالبات
م �ن �ظ �م��ة االوب� � ��ك ل � ��دول م �ث��ل االم� � ��ارات
والكويت ونيجرييا وغ�يره��ا وق��د يكون
ال�سبب الرئي�سي حم��اول��ة احل�ف��اظ على
ح�صتها االنتاجية العالية! وهذا يعني ان
حجم احتياطياتها احلقيقية اقل من املعلنة
بكثري.
املركز االول �سوف يكون نهاية هذا العام
لفنزويال...والغريب ان هذا البلد مل يزد
االحتياطي فيه عام  1980على  19مليار
ب��رم�ي��ل ف�ق��ط ،ارت �ف��ع الآن حل ��وايل 212
مليار ًا! وم��ن املنتظر ان ي�صل نهاية هذا
العام اىل  316مليار ًا و�صوال اىل الرقم
النهائي ال��ذي ط��رح ب��داي��ة ه��ذا ال�ع��ام اي
بني  650-550مليار ًا قابلة لال�ستخراج
وفق التكنولوجيا احلالية من  1300مليار
متوقعة ولكن امل�ع��روف ان غالبيته نفط
ثقيل الكثافة ويكون عادة باهظ التكاليف
وارخ�ص ثمنا بن�سبة معينة!.
املرتبة الثالثة متنح �أحيان ًا لكندا بحوايل
 179مليار برميل اال ان  %95هو نوعية
نفط الرمال اي لي�س نفط ًا خام ًا ويكون
ع��ايل الكلفة وملوث ًا للبيئة!�...أما �إيران
التي هبطت للمرتبة الرابعة (137مليار ًا)
فهي يف مرتبة م�ؤقتة النه يف حال زوال
ال �ع �ق��وب��ات ال�غ��رب�ي��ة وا� �س �ت �خ��دام اح��دث
و�سائل التكنولوجيا ف�إن االرق��ام احلالية
لها ��س��وف تت�ضاعف ع��دة م ��رات ب�سبب
ات�ساع رقعتها اجلغرافية غري املكت�شفة
واملتوقع احتواءها على النفط بكميات
�ضخمة!.
من الدول التي تقدمت �أي�ض ًا هي ليبيا والتي
ت�ضاعف احتياطيها النفطي من  22مليار
برميل عام  1995اىل  44مليار برميل الآن
ومن املتوقع ارتفاعه جم��ددا يف ظل فتح
القطاع امام اال�ستثمارات االجنبية التي
بد�أت يف ا�ستك�شاف مناطق جديدة،كما ان
النفط الليبي ميتاز ب�صفتني مثاليتني هما
جودته النوعية العالية وقربه من ا�سواق
اال�ستهالك الرئي�سية يف اوروبا .يتوقع ان
تدخل دول اخ��رى �ضمن �صفوف املراتب
االوىل مثل الربازيل والتي تقدر بحوايل
 50مليار ًا بع�ضه غري مثبت،وان تخرج
دول مثل املك�سيك واندوني�سيا!.
االحتياطي العاملي الذي توقعت النظريات
املت�شائمة نهايته ارتفع من ح��وايل 700
مليار ع��ام  1980اىل  1006مليار عام
 2005والآن( )2010اك�ث�ر م��ن 1350
م� �ل� �ي ��ار ًا! ول��ك��ن غ��ال �ب �ي �ت��ه امل �ت��وق �ع��ة يف
امل�ستقبل �سوف تكون يف:العراق وايران
وال�سعودية وفنزويال بالدرجة االوىل ثم
يف رو�سيا وال�برازي��ل وكندا وا�سرتاليا
وليبيا ودول �آ�سيا الو�سطى وم��ن يدري
فقد تظهر دول اخ��رى ،فامل�ستقبل يحمل
لنا دائما مفاج�آت مرعبة ومثرية يف نف�س
الوقت! ...ولكن ت�ضاف اهمية بالغة لعوائد
النفط اهمها �صغر حجم ال�سوق املحلية
وانخفا�ض التكاليف االنتاجية وارتفاع
ا�سعار النفط وت�صنيعه الخ من العوامل
االخ��رى كما من املحتمل ان يبقى النفط
والغاز يف مقدمة امل�صادر العاملية للطاقة
ل�ف�ترة ط��وي�ل��ة،وال�ك��رة االر��ض�ي��ة مازالت
م�ستمرة يف عطائها الرثي لالن�سان الذي
يتغافل عنه يف غمرة ان�شغاله يف �صراعاته
اجلانبية املهلكة!.
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تفعيل دور مجالس المحافظات اقتصاديا
هل يمكننا أن نضع خططًا تنموية تحقق لنا طفرات كبيرة في زمن قياسي؟ وكيف يتحقق ذلك؟
وم��ن الوا�ضح ج��دا ب ��أن ثمة تخبط ًا يف
�سيا�سة تنفيذ امل�شاريع وت��داخ� ً
لا كبري ًا
ج ��دا ب�ين م��ا ت�ن�ف��ذه احل �ك��وم��ة املركزية
ممثلة بالوزارات وبني ما ميكن �أن تقوم
به جمال�س املحافظات التي هي بالأ�سا�س
حكومات حملية وج��دت لتنظيم احلياة
يف ه��ذه املحافظات والأق��ال�ي��م وواجبها
الأ�سا�سي هو خدمي �أكرث مما هو �سيا�سي
�أو دفاعي �أو �أمني.
وب��ذل��ك جن��د ب ��أن امل��وازن��ة املالية للدولة
وك�م��ا الح�ظ�ن��اه يف م��وازن��ة  2010ب�أن

إيمان محسن جاسم
الواضح إننا في العراق بحاجة ماسة لخطط
تنفذ وليس لخطط تناقش ،وهنالك بين
التخطيط والتنفيذ والمناقشة مجال
بحث أو جدل ،وكثيرا ما نطالع ونسمع
في األخبار عن خطط ومشاريع تقدم
تسبقها هالة إعالمية كبيرة تجعل
المواطن العراقي يتفاءل كثيرا بقرب
حلول الكثير من مشاكله وفي مقدمتها
مشكلة الخدمات التي هي وحدها تحتاج
لمليارات الدوالرات لكي تسد الخلل فيها
خاصة وان أغلب المحافظات العراقية
تعانيها.

ثمة م�شاريع مت�شابهة تنفذها الوزرات
امل ��رك ��زي ��ة واحل � �ك� ��وم� ��ات امل �ح �ل �ي��ة يف
املحافظات وعلى �سبيل املثال ال احل�صر
ما يتعلق منها ببناء املدار�س ،حيث ت�أخذ
وزارة الرتبية على عاتق ميزانيتها تنفيذ
بناء عدد من املدار�س ويف نف�س الوقت
جمال�س املحافظات تنفذ هي الأخرى بناء
مدار�س وهذا يعني �أن هناك خل ًال كبري ًا
يف توزيع املهام وتنفيذها وهذا ناجم من
عدم �إدراك معنى النظام الفيدرايل على
امل�ستوى االقت�صادي وحتى ال�سيا�سي.

ل��ذا جن��د �أن ع�ل��ى ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى و�ضع
م��وازن��ة ع��ام  2011التي ب��د�أت اجلهات
املعنية با�ستكمالها بغية تقدميها ملجل�س
ال��وزراء و�إقرارها من قبل الربملان يجب
�أن تبتعد عن جملة من الأخطاء التي حدثت
يف ال�سنوات املن�صرمة ويف مقدمتها �أن ال
تتحمل الوزرات م�س�ؤولية تنفيذ م�شاريع
ب��ل ي�ك��ون ه��ذا م��ن �صميم عمل جمال�س
املحافظات خا�صة �إذا ما �أدرك�ن��ا حقيقة
مهمة ال ي�شعر بها الكثريون ب�سبب تداخل
الأف �ك��ار لديهم وع��دم ا�ستيعابهم مفهوم

الإدارات املحلية ودوره��ا و�أهميتها من
جهة ومن جهة ثانية جهلهم مبفهوم الدولة
االحت��ادي��ة الفيدرالية وم��ا تعنيه وبني
ال��دول��ة املركزية التي اع�ت��ادوا عليها يف
ال�سنوات التي �سبقت التغيري ال�شامل.
فاملعروف يف النظم الفيدرالية القائمة
على احلكومات املحلية ب��أن كل الدوائر
ال��ر� �س �م �ي��ة اخل��دم �ي��ة م �ن �ه��ا والإداري � � ��ة
با�ستثناء (الداخلية والدفاع) تكون حتت
�إ�شراف جمال�س املحافظات وملزمة بتنفيذ
خططها بغ�ض النظر عن موقف وزاراتها
يف احل �ك��وم��ة امل��رك��زي��ة ،وه� ��ذا اخللل
الإداري �أرب ��ك الكثري م��ن امل�شاريع يف
حمافظاتنا ومنها م�شاريع �أقرت من قبل
جمال�س املحافظات لكنها مل تنفذ ب�سبب
رف����ض ال � ��وزارات املعنية يف احلكومة
امل��رك��زي��ة ذل ��ك ويف م�ق��دم�ت�ه��ا م�شاريع
اال�ستثمارات وبناء الوحدات ال�سكنية،
وك��ذل��ك بع�ض امل�شاريع التي قدمت من
قبل منظمات املجتمع امل��دين بالتعاون
والتن�سيق مع جمال�س املحافظات� ،إال �إن
اغلبها مل يب�صر النور ب�سبب التقاطعات
الكبرية والتوجهات الإدارية القائمة على
البريوقراطية والتي �أدت �إىل تعطيلها
و�إلغاء الكثري منها
وهذا له �أ�سبابه �أهمها بالت�أكيد ال�ضعف
الإداري وال��ق��وان�ي�ن ال �ق��دمي��ة ال �ت��ي ال
ميكن �أن نبني من خاللها دول��ة حديثة،
فالدولة احلديثة حتتاج لقوانني و�أنظمة
متطورة ،وال�شيء الآخر هو �أن البع�ض
ينظر النتخابات جمال�س املحافظات من
وجهة نظر �سيا�سية بحتة بينما واجباتها
الأ�سا�سية خدمية ،لذا جند ب�أن املر�شحني
ل �ه��ذه امل�ن��ا��ص��ب ع���ادة ه��م م��ن ال�سا�سة
ولي�سوا من رجال االقت�صاد �أو املهند�سني
ورج� � ��ال الإع�� �م� ��ار ،ل ��ذل ��ك ت �ط �غ��ى على
ت�صرفاتهم و�أوام��ره��م الإداري��ة ال�صبغة
ال�سيا�سية والتعبريات الإن�شائية ،وتغيب
عن ذهنيتهم امل�شاريع الكفيلة بالنهو�ض
بالواقع االقت�صادي واملعا�شي ملحافظاتهم
وه��ذا ما ي�شكل خلال كبريا وي�ساهم يف
تفاقم �أزمات املحافظات على ال�صعد كافة.
لهذا جند من ال�ضروري جدا ب�أن تتوىل
اجل�ه��ات املعنية وخا�صة وزارة املالية
ووزارة ال ��دول ��ة ل �� �ش ��ؤون املحافظات
والأقاليم وحتى وزارة التخطيط ،تتوىل
مهمة �إعداد ور�ش عمل لر�ؤ�ساء و�أع�ضاء
جمال�س املحافظات بغية حتديد مهامهم
وواجباتهم وكيفية �صياغة اخلطط التي
من �ش�أنها ت�أهيل حمافظاتهم وتنميتها
وفق معطيات املرحلة احلالية مبا ي�ؤمن
�أدائهم �أدوارهم املطلوبة بال�شكل ال�سليم
وال���ص�ح�ي��ح ،خ��ا��ص��ة ان ع�م��ر املجال�س
احل��ال �ي��ة اق�ت�رب م��ن ن���ص��ف دورت� ��ه ومل
يتحقق من امل�شاريع �إال القليل جدا ومل
ي�ح��دث �أي تغيري م��ن الكثري يف البنى
التحتية وم��ا زال��ت ميزانيات الكثري من
املحافظات تعاد يف نهاية ال�سنة املالية
ل� ��وزارة امل��ال �ي��ة دون تنفيذ للم�شاريع
املدرجة.

14

العدد ()1931ال�سنة الثامنة -الثالثاء ()12
ت�شرين االول 2010

ترجمة

البحث عن الذهب ومشاكله في سورينام
وقد قال لنا جيورجني بلني ،وهو معدِّن
عمره  29ع��ام� ًا� ،إن��ه يحتاج �إىل العمل،
وال يعرف �أية طريقة �أخرى للو�صول �إىل
املعدن الثمني.
وبف�ضل �أ�سعار الذهب القيا�سية ،ف�إن مئات
العمليات التعدينية ال�صغرية تتكاثر على
ط��ول الكتف ال�شمايل ال�شرقي لأمريكا
اجلنوبية .وقد �أنتج املعدّنون ال�صغار
كمي ًة قيا�سية مقدارها حوايل  16.5طن ًا
م�تري� ًا م��ن ال��ذه��ب يف ع��ام  ،2009وفق ًا
حلكومة �سورينام.
�إن املعدّنني بعملهم هذا يحفرون الرتبة،
وي�س ّممون اجلداول والأنهار ال�صغرية،
يف ب�ع����ض الأم ��اك ��ن ،وي�ق�ي�م��ون بلدات
غابات م�ؤقتة لها حوانيتها ،وعاهراتها،
وكنائ�سها .ويخ ّلفون وراءهم يف �أعقاب
ذلك �أر�ض ًا خراب ًا ،كما قال دومنيك بلوفري،
املمثل الإقليمي ل�صندوق احلياة الربية
العاملي".فتكون الرتبة العليا قد �أُزيلت
بالكامل ،انتهت .وه��ذا النظام البيئي
ّ
ه�ش جد ًا .ومن ال�صعب متام ًا ا�ستعادته
يف هذه املناطق" ،وفق ًا لقوله.
ير م�ن�ه��م مهاجرون
�إن امل �ع � ّدن�ين ،وك �ث� ٌ
غ�ير �شرعيني م��ن ال�ب�رازي��ل ،مبعرثون
على امتداد حو�ض الأم��ازون ال�شمايل،
وي� �ه ��رب ��ون يف ب �ع ����ض الأح� � �ي � ��ان من
الإج��راءات امل�شدّدة من قبل ال�شرطة �أو
القوات الع�سكرية يف فنزويال ،وغويانا
الفرن�سية ،وغ��وي��ان��ا .لكن ال �شيء كما
يبدو يوقفهم يف �سورينام ،وهي بلد غني
ب��امل��وارد م��ع �أ�ضعف تنفيذ للقانون يف
الإقليم .ومن املتوقع �أن تقوم احلكومة
اجل��دي��دة ،التي تولت ال�سلطة يف �شهر

ترجمة /عادل العامل
يبدو المشهد ،كما يقول بين فوكس
كاتب هذا التقرير ،وكأنه ضربة جوية:
فمن ال مكان ما تظهر فسحة هائلة
في األحراش ـ حفرة عميقة بلون
الصدأ تحيط بها تالل من األوساخ
ومجموعات سميكة من األشجار
مدفوعة جانبًا في ركامات كثيفة من
تربة مقلوبة.
لكن ذلك ،في واقع الحال ،ليس من
عمل الطبيعة .إنه نتيجة عمل دؤوب
قام به أقل من عشرة رجال حفاة
األقدام ،قلبوا األرض عاليها سافلها
لمدة ثالثة أيام بخراطيم الماء العالية
الضغط والجرافات ،وهم يبحثون
عن الذهب ويدمرون عصب الغابات
المعدنون قرب بلدة
المطرية .وهؤالء ّ
صغيرة تدعى نيو كوفيكامب ،على
حافة منطقة الغابات المطرية الخلفية
التابعة لدولة سورينام األميركية
الالتينية ،قد خططوا لقضاء أسبوع في
زعق التربة وترشيحها من خالل زئبق
سام .وبعدها ،سيبدأون القيام بمثل
مكان ما آخر.
ذلك في ٍ

�آب ،مبحاولةٍ ملعاجلة الق�ضية ،يف الأقل.
وق ��ال ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س روب���رت �أم�ي�رايل
�إنهم �سي�سعون �إىل التقليل من ا�ستخدام
الزئبق ،الذي ال ُيعد قانوني ًا لكنه متي�سر
ب�شكل وا��س��ع بالن�سبة ل��رج��ال التعدين
ال��ذي��ن ي�ستخدمونه لف�صل ال��ذه��ب من
املادة اخلام.
و�صرح م�ست�شار التعدين كري�س هيلي
ق��ائ�ل ً�ا �إن � �س��وري �ن��ام ي�ن�ب�غ��ي �أن ت�ضع
جانب ًا مناطق ل�صغار امل�ع� ّدن�ين وتقوم
بتنظيم ن�شاطاتهم ،وتوفر لهم التدريب
وامل�ساعدة ليح�صلوا على التكنولوجيا
الأقل تلويث ًا".ف�أنت ت�ستطيع �أن ت�ضع كل
�أنواع القانون و�أ�ساليب فر�ضه ،لكن لي�س
هناك َمن ين ّفذها" ،كما قال.
�إن ه �ن��اك م��ا ي��ق�� َّدر ب��ـ  14000معدّن
�صغري ومو ّفر خدمات يعملون يف داخل
�سورينام ،وفق ًا ملاريك هيم�سكريك ،وهو
م�ست�شار و�أنرثوبولوجي ق��ام مبتابعة
�أم��ر التعدين يف البلد ل�سنوات عديدة.
وعملية ت�أجري و�إجراء عقود االمتياز غري
املقيدة م�س�ألة غري قانونية ،واحلكومة
�صابرة عليها �إىل حد كبري ،فهي على كل
حال توفر عم ًال للنا�س.
�إن التعدين مو�ضوع �شديد احل�سا�سية
يف ��س��وري�ن��ام ،ال�ت��ي ح��ازت على الثناء
على مدى ال�سنوات املا�ضية من املهتمني
بالبيئة لو�ضعها ت�ق�ي�ي��دات ع�ل��ى قطع
الأ��ش�ج��ار وحفاظها على غ��اب��ات مطرية
وا��س�ع��ة كمحميات طبيعية .واملعدن،
امل�شحون بال�سفن ليجري تكريره يف
�أم�يرك��ا ال�شمالية و�أوروب� � ��ا ،ه��و �أحد
ال �� �ص��ادرات الرئي�سة يف بلد فقري �إىل

ح��د كبري ي�سكنه ح��وايل ن�صف مليون
�إن���س��ان .وي�شكل م���ص��در ًا مهم ًا للدخل،
خا�ص ًة بالن�سبة للمارون ،Maroons
وهم �أحفاد العبيد الآبقني قدمي ًا ،والهنود
احلمر يف الداخل ،الذين ي�سرتزقون من
النقل �أو بيع عقود ا�ستغالل �أرا�ضيهم.
ويف ال �� �س �ن��وات الأخ��ي��رة ،غ ��دا ه� ��ؤالء
امل �ع � ّدن��ون ال���ص�غ��ار �أك�ث�ر ت��دم�ي�ر ًا وهم
معدات �أكرث ثق ًال كاجلرافات
ي�ستخدمون
ٍ
ــ التي ُتنقل ج��وً ا �أو ُت�شحن بال�سفن يف
الأنهارــ من �أجل �أن يكون العمل �أ�سرع �أو
يف مناطق �أكرب و�أبعد .ففي بلدٍ لي�س فيه
�إال طرق حقيقية قليلة ،يكون من ال�صعب
العثور على مناجم .لكن من اجلو تكون
الق�صة خمتلفة.
�إن حتاليل الأق �م��ار ال�صناعية للأر�ض
امل�ح� َّف��رة وال �ط��رق املائية امل�ح� َّ�ول��ة تبني
�أن املعدّنني يف �سورينام قد �أزال��وا من
ال �غ��اب��ات م��ا م�ساحته � 30أل ��ف هكتار
ودم� ��روا �أك�ث�ر م��ن  2200كيلومرت من
الأنهار على مدى العقد املا�ضي ،كما قال
بلوفري .وي�ق�دّر �صندوق احلياة الربية
العاملي التعدين ال�صغري ب�أنه م�س�ؤول
�أي �� �ض � ًا ع��ن دخ ��ول ح ��وايل  20ط �ن � ًا من
الزئبق يف البيئة وي�سبب �ضرر ًا للنا�س
من خالل ا�ستهالك الأ�سماك.
ول� �ق���د ق�� ��ام �� �ص� �ح ��اف� �ي ��ون م� ��ن وك ��ال ��ة
�أ�سو�شيتدبري�س بزيارة منطقة تعدين
ع�ل��ى ب�ع��د  100م�ي��ل ج�ن��وب��ي العا�صمة
باراماريبو ،التي ال ميكن الو�صول �إليها
�إال بزورق عرب �أحرا�ش كثيفة .فكان هناك
يف ك��ل م�ك��ان رك��ام��ات هائلة م��ن الرتبة
املرمية وحفر مفتوحة .ويف و�سط �شبكة

م��ن االم �ت��دادات هناك م��ا ي�شبه البلدة.
وكانت امل�ستوطنة ذات ال�شارع الواحد ــ
وهناك �أكرث من نقطة حدود يف الأحرا�ش
ـ �ـ ف�سحة م�غ�برة و��ص��ف م��ن ه�ي��اك��ل من
خ���ش��ب رق �ي��ق .وك��ان��ت ه �ن��اك �سوقان،
وكني�ستان و�أربعة بارات ،مزينة ب�أربعة
�أع �ل�ام ب��رازي �ل �ي��ة � �ص �غ�يرة .ويف ه ��د�أة
�أم�سية ماطرة ،جل�ست عاهرات �ضجرات
ي�شاهدن التلفزيون �إىل �أن يعود الزبائن.
وكانت قناين بال�ستيكية ،وعلب برية،
و�أ� �ش �ي��اء �أخ ��رى مرمية هنا وه �ن��اك �أو
حترتق يف �أكوام م�شتعلة .وقالت �إيني�س
�أبويكونبي ،التي تدير بار ًا مع زوجها،
�إن امل�ستوطنة التي ت�ضم حوايل  200من
املحتمل �أن تنتقل قريب ًا جد ًا مع املعدّنني
بحث ًا عن الذهب.
و�أكرب منجم ذهب يف البلد ،يف روزيبيل
لي�س بعيد ًا عن نيو كوفياكامب ،تديره
� �ش��رك��ة �إي��ام��غ��ول��د IAMGOLD
وقاعدتها يف تورونتو ،وت�ستخدم 1100
�شخ�ص .وقد �أنتج املنجم حوايل  12طن ًا
مرتي ًا من الذهب يف ال�سنة املا�ضية .لكن
يف ال��وق��ت ال��ذي يتعر�ض فيه التعدين
كله لالنتقاد ،ف��إن املهتمني بالبيئة �أكرث
�شعور ًا بالقلق من ال��دم��ار ال��ذي ت�سببه
العمليات ال�صغرية على امتداد وا�سع.
وق��ال املتحدث با�سم ال�شركة ب��وب تيت
�إن �أنا�س ًا كثريين يف�ضلون القطاع غري
الر�سمي لأن�ه��م يحبون امل��رون��ة واحللم
باحل�صول على ث ��روات .وم��ن ال�صعب
بالن�سبة لنا يف بع�ض الأحيان �أن نباريهم
يف ذلك.
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االقتصادي األلماني فون برون:

علينا أن نؤسس ناديًا للبلدان المصدرة للحبوب
ترجمة /المدى االقتصادي

اكت�شف امل�ضاربون املاليون �سلع ًا زراعية،
وك ��ان ��ت ال�ن�ت�ي�ج��ة �أ�� �س� �ع ��ار ًا �صاروخية
للحنطة ،وال�شعري،
واحل � � � � � � �ب� � � � � � ��وب
الأخ� � � � � � ��رى .وق� ��د
حت��دث��ت (�شبيغل)
م� ��ع االق� �ت� ��� �ص ��ادي
ال��زراع��ي جواكيم
ف� ��ون ب� ��رون ح��ول
كيفية القيام بكبح
مثل هذه امل�ضاربات
والأخ� � �ط � ��ار التي
تتهدد حياة الفقراء
من ج ّرائها.
* بروفي�سور فون
ب��رون� ،إن احلنطة
الآن �أغلى مما كانت
عليه يف الأ�شهر املا�ضية بن�سبة  40باملئة،
وق��د قفز �سعر ال�شعري �أي�ض ًا بن�سية 20
باملئة يف �أ�سبوع واحد فقط ،هل تعتقد ب�أن
الأ�سعار �سوف ت�ستمر بالت�صاعد؟
 بوج ٍه عام ،علينا �أن نكون متهيئني لر�ؤيةالأ�سعار ترتفع -وتتقلب ب�شدة يف الوقت
نف�سه .فالو�ضع متقلقل ج��د ًا يف الوقت
احلا�ضر.
* هل هو باخلطورة التي ك��ان عليها يف
عام  ،2008حني قفزت الأ�سعار م�ؤدي ًة �إىل
حاالت احتجاج غذائية �صاخبة يف خمتلف
�أنحاء العامل؟
 �إن امل�شاكل البنيوية تبقى من دون حل.فالتغري املناخي يتقدم .وما احلرائق يف
غابات رو�سيا والفي�ضانات يف باك�ستان
�إال ع�لام��ات حت��ذي��ر .وع ��دد �سكان العامل
يت�صاعد ،والأر�ض واملاء ي�صبحان يف حالة
ندرة ،والنا�س ي�أكلون حلم ًا �أكرث .وهذا كله
يدفع �إىل الطلب ويحد من العر�ض� .إ�ضاف ًة
�إىل ذلك� ،أن �أحداث عام  2008قد �س َّي�ست
الأ��س��واق العاملية �إىل درج��ة كبرية زياد ًة
على املا�ضي.
* لقد �أ�شرتَ �إىل رو�سيا ،وقد فر�ضت هذه
م�ؤخر ًا حظر ًا على ت�صدير احلنطة.
 �إن القرار الرو�سي جعل الأ�سواق يف حالةع�صبية �شديدة .فف�شل الأ�سواق يف الأزمة،
كما ح�صل يف عام  ،2008ي�ؤدي �إىل فقدان
كبري يف الثقة يف التجارة العاملية ،و�إىل
�أوت��وق��راط�ي��ة قدمية ال �ط��راز .وه��ذا ي�ضر
ب�أفقر الفقراء ويفيد امل�ضاربني.
* كم ،تعتقد ،كان دور امل�ضاربني املاليني
الذين لعبوه يف زيادات الأ�سعار الأخرية؟
 �إن��ه لي�س رقم ًا ميكن التعبري عنه بدقةكن�سبة م �ئ��وي��ة .ل �ك��ن ال���ص�ل��ة وا�ضحة.
فالأ�سعار مل تعد حمددة فقط بوا�سطة كميات
حقيقية من العر�ض والطلب .فاال�ستخدام
ال�ت���ض��ارب��ي ل�ل��ر�أ��س�م��ال ال�ت�م��وي�ل��ي يدفع
بالأ�سعار �إىل �أعلى �أي�ض ًا ،ويخلق �أنفالت
�أ�سعار .وال �شيء من هذا �سيكون جدي ًا �إذا
ما ا�ستمرت الأ�سعار بب�ساطة يف االرتفاع
تدريجي ًا .فاالرتفاعات واالنخفا�ضات التي
ال ميكن التنب�ؤ بها هي امل�شكلة ،لأنها ت�ص ّد
اال�ستثمار.
* لكن الأمر لي�س كما لو ان امل�ضاربني قد
ظهروا للتو يف امل�شهد.
 -ل�ق��د ب���د�أ ال �ت �ط��ور يف ع ��ام  ،2004يف

�أع�ق��اب حترير الأ� �س��واق املالية العاملية.
فبد�أنا يف حينه نرى متازج ًا بني الأ�سواق
املالية والأ��س��واق الزراعية ،وهما عمالن
لديهما القليل من الأم��ور امل�شرتكة �آنذاك.
و�أ�صبحت النتيجة وا�ضح ًة للمرة الأوىل
خ�ل�ال �أزم� ��ة ع ��ام  .2008وع �ن��دم��ا كانت
حكومة فييتنام تعلن �أن �ه��ا تغلق �سوق
ر ّزها ،قفزت الأ�سعار بن�سبة  30باملئة يف
اليوم التايل .وزي��ادة حادة كهذه ال ميكن
تف�سريها ب�أية �صورة اقت�صادية تتعامل
فقط مع عوامل تقليدية ،مثل الإنتاج� ،أو
الطلب� ،أو املخزون.
* يف نهاية الأم��ر ،مع ه��ذا ،ف��إن امل�صارف
ه��ي الالعبون الأ�سا�سيون يف الأ�سواق
امل�ستقبلية لل�سلع ،التي �ست�شري �إىل �أن
امل�س�ؤولية عن تقافز ال�سعر تقع عليها.
 هذا �صحيح ،يف الظاهر .لكن امل�صارفتدعمها ،على �سبيل املثال� ،أموال املعا�شات
والت�أمني ،التي لديها املليارات لال�ستثمار.
وه��ي تنتفع من حقيقة �أن �أ�سعار ال�سلع
و�أ� �س �ع��ار الأ� �س �ه��م ت�ت�ح��رك يف اجتاهني
متعاك�سني ،وه��و ما مي ّكنهما من موازنة

امل�خ��اط��رة .وه��ذا يجعل ال�سلع ت��روق �أو
تغري ك�صنف ا�ستثماري منف�صل.
* هل تقول �إن �أي �شخ�ص ي�شرتي بولي�صة
ت�أمني على احلياة ف�إنه يُدعم يف نهاية الأمر
امل�ضاربة يف احلنطة �أو الكاكاو؟
 ذل��ك �أم ��ر ي�ح�ت��اج �إىل الت�صنيف .ففي�أزم���ة م�ث��ل الأزم� ��ة احل��ال �ي��ة ،جت��د �سلوك
امل���ض��ارب��ة ي�ع� ّم جميع ال���س�ك��ان .وهكذا،
ف� ��إن م�لاي�ين الأم��ه��ات ال �ل��وات��ي حتتفظن
الآن بـ  20كيلوغرام ًا من ال��رز ب��د ًال من 5
يف حجرة امل��ؤون��ة ه��نّ م�ضاربات �أي�ض ًا،
مبعنى ما ،لأنهن �أ�سا�س ًا يقمن بالتخزين.
ً
ويقوم امل�ضاربون املنغمرون يف جتارة
احلبوب احلقيقية ب��إجن��از وظيفة مهمة،
لأن ن�شاطاتهم ت�شري �إىل ال�سوق �سواء
ك��ان��ت ال�سلعة املعينة ن ��ادرة وغ��ال�ي��ة �أو
رخي�صة وبالتايل متي�سرة ب�شكل وافر� .أما
امل�ضاربة امل�سيرَّ ة بوا�سطة الأ�سواق املالية
فمختلفة ،لأنها �أف��ردت نف�سها عن ال�سوق
احلقيقية وتقوم بحرف الأ�سعار.
* ميكن القول من وجهة نظر �أخالقية �إنه
لأم ٌر ي�صعب تربيره �أن يقوم �أحد باملقامرة

على ندرة املنتجات الغذائية.
 ه��ذا بالت�أكيد � �س ��ؤال علينا �أن نطرحهعلى �أنف�سنا� .إذا كانت الأ�سعار تعك�س قدر
م��ا نفرت�ضه م��ن امل�ضاربة ال�شديدة ،ف�إن
الزيادة الإ�ضافية يف الأ�سعار تك ّلف ماليني
النا�س �صحتهم �أو حتى �أرواح�ه��م ،لأنهم
ميكن بب�ساطة �أ ّال يعودوا يتحملون تدبّر
�أغذيتهم الأ�سا�سية.
�إذن م��ا ال��ذي ميكن عمله لكبح مثل هذه
امل�ضاربة؟
 علينا �أن ن�ؤ�س�س نادي ًا للبلدان امل�صدّرةللحبوب الأ�سا�سية ،وينبغي لأع�ضائه �أن
يقيموا احتياطي ًا على امل�ستوى العاملي،
اح�ت�ي��اط�ي� ًا ع��امل�ي� ًا حقيقي ًا م��ن احلبوب،
بالإ�ضافة �إىل خمزن فعلي.
* ماذا تعني بذلك؟
 �إن احتياطي احلبوب الفعلي ميكن �أنيت�ألف من اعتماد ر�أ�سمايل بحدود � 20إىل
 30مليار دوالر ،بامل�ستطاع ا�ستخدامه يف
الأزم ��ة .مث ًال ،حني تخف الأ��س�ع��ار ،يقوم
هذا النادي ب�شراء العقود امل�ستقبلية على
ال�ت�ب��ادالت  exchangesال�ك�ب�يرة ،يف

�شيكاغو ،ول �ن��دن ،وب��اري ����س .و�سيكون
امل��ال يف هذا ال�صندوق �أو االعتماد كافي ًا
ل���ش��راء ح ��وايل ن�صف احل�ن�ط��ة ،وال ��رز،
املتاجر بها عاملي ًا ،واملنتجات التي
والذرة
َ
ُتعد حا�سم ًة بالن�سبة للفقراء .بتعبري �آخر،
�سيتوىل النادي القيام ب��دور بنك مركزي
بالن�سبة حلبوب العامل.
* �إن فكرة ن��ادي حبوب عاملي غري �أناين
تبدو يل �ساذج ًة .فكل بلد �سيهتم بالت�أكيد
بنف�سه يف املقام الأول.
 �إن �سيا�سة كل �إن�سان لنف�سه تتعار�ضمع عامل ي�شكل يف اجلوع م�شكلة متنامية.
بطبيعة احل ��ال ،ي�شعر ال�سيا�سيون يف
بلدان البداية بالقلق من �أن �أ�سعار ًا غذائية
�أع�ل��ى ميكن �أن تت�سبب يف اال�ضطراب،
خ��ا� �ص � ًة الآن وال �ن��ا���س �أف �� �ض��ل اط�لاع � ًا
بكثريعلى الأم��ور مما كانوا عليه �سابق ًا.
وذلك هو ال�سبب يف �أن بع�ض املخزونات
عالية ب�شكل غري معقول .لكن هذا لن يكون
�ضروري ًا �إذا ما �شارك كل واحد يف ال�سوق
العاملية.
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االخيرة

الـمـــرصــد االقتصـادي

اقتصاديات

قطاع المصارف ..والمهمة
المنتظرة في النمو االقتصادي

بغداد /علي الكاتب
تعد امل�صارف بنوعيها احلكومية �أو الأهلية
من الواجهات الرئي�سة واملعامل ال�شاهدة على
منو االقت�صاد واحل��رك��ة املالية وامل�صرفية
يف �أي بلد ،ويف ال�ع��راق القطاع امل�صريف
له عراقة يف التعامل امل�صريف متتد ل�سنني
طويلة �شارك فيها بقوة يف منو االقت�صاد
ال �ع��راق��ي مب���س�ت��وي��ات ك �ب�يرة ،وامل�صارف
بنوعيها �أم��ام مرحلة جديدة وغري تقليدية
لولوج نهج حديث يف �إ�سهامها اجل��دي يف
تغيري املعادلة االقت�صادية واملالية بالبالد
بنحو كبري من خ�لال ت�شكيلها لفر�ص منو
�ضخمة يف االق�ت���ص��اد ال��وط�ن��ي ع�بر جذب
امل�ستثمرين الراغبني العمل يف العراق.
وق���ال ��س�ع��د ال�ف���ض�ل��ي امل�ح�ل��ل االقت�صادي
يف �سوق ال�ع��راق ل�ل�اوراق املالية �إن قطاع
امل�صارف العراقية �أم��ام��ه مهمة جديدة يف
تطوير معدالت النمو االقت�صاد يف العراق
وج��ذب اال�ستثمارات املالية وامل�ستثمرين
ال��راغ �ب�ين بتنفيذ م���ش��اري��ع �إ�سرتاتيجية
عمالقة يف العراق ال�سيما مع توقيع العراق
لعقود ا�ستثمارية تقدر مبليارات الدوالرات
ال�ستخراج وت�صدير النفط اخل��ام من عدة
�آبار ومواقع نفطية يف عدد من املحافظات،
وم���ش��اري��ع �أخ ��رى لتطوير البنى التحتية
لعدة قطاعات خدمية و�صناعية وزراعية،

التحرير:
عباس الغالبي

االخراج الفني :
مصطفى جعفر

مما ي�سهم يف تنويع م�صادر الدخل القومي
والتقليل من االعتمادية على النفط كم�صدر
وحيد للدخل يف البالد.
و�أ��ض��اف الف�ضلي �أن ذل��ك كله يجعلنا نقف
�أمام جملة من التحديات التي تعرت�ض عمل
امل�صارف وطموحاتها يف تنفيذ تلك اخلطط،
م�ن�ه��ا ح��اج�ت�ه��ا �إىل االن ��دم ��اج ف�ي�م��ا بينها
�أوال واالع�ت�م��اد �إىل تغيري مناهج ومناذج
�أعمالها بني احلني واحلني ،ف�ضال عن �إعادة
الت�أهيل التي ت�ستلزم القيام بعدة �أم��ور من
تنويع م�صادر التمويل وزي ��ادة االكتتاب
ورفع ر�ؤو���س �أموالها ورفع م�ستوى الأداء
وحجم التبادالت امل�صرفية واملالية وزيادة
الودائع وت�شجيع املواطنني على الإيداع يف
امل�صارف بعد تدين ذلك خالل الأعوام املا�ضية
لتخوفهم ال�شديد بعد موجة من االعتداءات
وعمليات ال�سطو امل�سلح لعدة م�صارف يف
بغداد واملحافظات ،وكذلك البحث عن �شركاء
�آخ��ري��ن م��ن داخ��ل وخ ��ارج ال �ع��راق لتطوير
�أعمالها وم�ستويات �أداء كوادرها وهو �أمر
ينطبق على امل�صارف احلكومية والأهلية
على حد �سواء.
فيما �أك��د ال��دك�ت��ور ط��ارق ال��زوب�ع��ي �أ�ستاذ
املحا�سبة يف جامعة ال���ص��ادق الأه�ل�ي��ة �أن
ال�ق�ط��اع امل���ص��ريف �أم��ام��ه فر�صة ك�ب�يرة يف
تعزيز معدالت النمو االقت�صادي ،خا�صة مع

التنضيد االلكتروني :
حيدر رعد

حتقيق امل�صارف ب�شقيها احلكومية واخلا�صة
ملعدالت �أرب��اح كبرية خ�لال الفرتة املا�ضية
ت��زام�ن��ا م��ع ح�م�لات الإع �م��ار وال �ب �ن��اء التي
ت�شهدها الكثري من املرافق اخلدمية والقطاع
اال�ستثمارية ومنو العائدات النفطية.
وق ��ال �إن امل �� �ص��ارف ال�ت��ي ت�أ�س�ست حديثا
وح�صلت على رخ�صة ملمار�سة �أعمالها تتمتع
يف الوقت احلا�ضر بقدر كبري من التناف�سية
وتظفر بح�صة كبرية من ال�سوق ،وما عليها
الآن �إال ال�سعي نحو حتقيق االندماج فيما
بينها لت�صبح م�ؤ�س�سات م�صرفية عمالقة
ال تت�أثر كثريا بالأزمات احلا�صلة يف البالد
ب�شكل خا�ص والعامل ب�شكل ع��ام ،وه��ذا هو
حال الكثري من امل�صارف العاملية املوجودة
يف دول العامل املتطورة ،وال جنانب احلقيقة
�إذا قلنا �إن توقعات بلوغ �سكان العراق خالل
ال�سنوات الع�شر املقبلة  35مليون ن�سمة له
م ��ردودات ايجابية على امل���ص��ارف وعملها
ل��وج��ود ت��وق�ع��ات ب��ارت �ف��اع م �ع��دالت الناجت
املحلي خ�لال الفرتة املقبلة وم��ا يعنيه ذلك
من فر�ص كبرية للم�صارف جل��ذب الودائع
امل�صرفية ،وتقدمي متويل حقيقي لأ�صحاب
امل�شاريع اال�ستثمارية والدخول يف �شراكات
حقيقية ،ال�سيما ب��طء ت�ط��وي��ر ال�ك�ث�ير من
القطاعات اخلدمية.
و�أ�ضاف �أن القرو�ض احلالية ل�ـ 43م�صرفا
يف عموم العراق تبلغ  6.8تريليون دينار
�أي مبعدل  5.8مليار دوالر امريكي مبقدار
الثلثني منها للم�صارف احلكومية والبقية
للم�صارف اخلا�صة ،وه��ي يف حقيقة الأمر
مبالغ قليلة �إذا م��ا ق��ورن��ت ب�ب�ل��دان �أخ��رى
ت�صنف على كونها اق��ل منو من ال�ع��راق �إال
�أنها ت�شهد ا�ستقرارا �سيا�سيا واقت�صاديا منذ
�سنوات ففي الأردن على �سبيل املثال تبلغ
قيمة �إجمايل القرو�ض مقدار  20مليار دوالر
ام�يرك��ي ،ويبلغ ر�أ�سمال م�صرف االئتمان
العراقي كمثال مل�صارف العراقية اخلا�صة
الأك �ث��ر من ��وا يف ال��وق��ت احل��ا� �ض��ر بنحو
100مليون دوالر امريكي يف حني تبلغ قيمة
ر�أ���س مال بنك الكويت الوطني الذي ميتلك
م�صرف االئتمان العراقي بنحو  1.1مليار
دوالر امريكي.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ا��س�ت�م��رار ت��دين امل�ستوى
املعي�شي واالق�ت���ص��ادي للمواطن العراقي
ب�شكل ع ��ام وا� �س �ت �م��رار ال �ت��ده��ور الأمني
وح � ��دوث االن� �ف� �ج ��ارات ي �ح �ج��م ك �ث�ي�را من
ن �� �ش��اط��ات امل �� �ص��ارف ال �ع��راق �ي��ة وي �ح��د من
ت�أ�سي�س ف��روع لها يف داخ��ل البالد وو�ضع
�أجهزة لل�صرف الآيل املتطورة يف ال�شوارع
والأماكن العامة ،حيث ت�شري التقارير التي
ا�ضطلعت عليها م�ؤخرا �إىل �أن  %40فقط من
العراقيني ي�ستخدمون امل�صارف احلكومية
واخلا�صة التي تبلغ فروعها  800فرع .

التغطيات والمتابعات:
ليث محمد رضا

طبعت بمطابع المدى لإلعالم والثقافة والفنون

التصحيح اللغوي:
مروان عادل

سبات صناعي
 عبا�س الغالبي
يبدو ان ال�سيا�سة ال�صناعية ركنت اىل ال�شيء بعد م��رور �سبعة
اعوام على التغيري ال�سيا�سي ،حيث �أ�ضحى القطاع ال�صناعي �أحد
�أه��م القطاعات االنتاجية املعول عليها يف حتريك عجلة االنتاج،
فاالقت�صاد العراقي م�شلول احلركة يعاين �سبات ًا عميق ًا .
واذا ما�أردنا ان نعرج على فرتة االربعة اع��وام املا�ضية �أي فرتة
احلكومة احلالية  ،ف�أننا الب��د ان نتعر�ض ل��دور وزارة ال�صناعة
واملعادن اجلهة القطاعية امل�س�ؤولة على هذا القطاع املهم  ،حيث
نرى ان هنالك �ضبابية يف ال�سيا�سة ال�صناعية  ،فهي غري وا�ضحة
املعامل على الرغم من متابعتنا جلهود الوزارة ويف مقدمتها وزير
ال�صناعة واملعادن فوزي حريري الذي ميتلك طموح ًا كبري ًا ورائع ًا
ور�ؤية دقيقة ملتطلبات النهو�ض ال�صناعي � ،إال انه وبحكم متابعتنا
الدقيقة ف�أن جهده كان ي�صطدم دائما ًبعقبات كثرية لعل يف مقدمتها
التخ�صي�صات اال�ستثمارية ال�شحيحة التي التوازي تنفيذ م�شروع
واح��د  ،حيث تتحدث اخلريطة اال�ستثمارية عن م�شاريع ور�ؤى
وافكار عري�ضة لقطاعات ال�صناعة كافة  ،ف�ض ًال عن العقبات االدارية
والقانونية التي تقف حائ ًال امام التنفيذ واالجناز والنهو�ض .
ولكن يف ال��وق��ت عينه ف ��أن اخلطة التي تتبناها ال���وزارة بحكم
معطيات الواقع مل تظهر جلي ًا
يف امل�شهد ال�صناعي  ،حيث
ظلت معظم املن�ش�آت واملعامل
ال�صناعية �أن مل نقل كلها معطلة
ان واقع الحال يتجه الى حركة تعاين �شل ًال �شبه تام  ،ال�سيما
استثمارية هائلة البد ان تكون يف ال�صناعات الكبرية والتي
للقطاع الصناعي حصة كبيرة كانت يف االم�س القريب فاعلة
منها السيما وان الكثير من ل �ي ����س يف اال�� �س���واق املحلية
الشركات العالمية العمالقة وفي فح�سب  ،بل حتى يف اال�سواق
قطاعات الصناعات التحويلية العربية ودول اجلوار االقليمي
اعلنت عبر اكثر من مناسبة  ،كما ان احلكومة مل ت��ولِ هذا
عن رغبتها الجامحة في دخول القطاع �أهمية تتنا�سب ومديات
ت�أثريه يف امل�شهد االقت�صادي
سوق العمل العراقي  ،واالمر االعم  ،حيث تعاملت مع االمر
اليمكن ان يتجاوز دور القطاع ب���ش�ك��ل ه��ام���ش��ي وغ�ي�ر جدي
الخاص في الصناعات المختلفة ب��ال�ن�ظ��ر اىل ح�ج��م امل��وازن��ات
والسيما في الصناعات الصغيرة اال��س�ت�ث�م��اري��ة اخل��ا� �ص��ة بهذا
والمتوسطة التي هي االخرى القطاع ب�شكل توازى مع �سبات
تعاني تراجعًا كبيرًا السيما في و��ض�ع��ف للقطاع اخل��ا���ص يف
جزئية التمويل واالقراض ودور هذا االجتاه.
المنظومة المصرفية في هذا والن القطاع ال�صناعي يعاين
االتجاه .م� ��ن ه � ��ذا ال�����س��ب��ات العميق
والي �� �ش �ك��ل اك �ث�ر م ��ن  %4من
ال �ن��اجت امل�ح�ل��ي االج �م��ايل مع
تراجع الفت للنظر لدور القطاع
اخلا�ص  ،ف�أن ال�ضرورة ملحة
لو�ضع برنامج تخطيطي من �ش�أنه االرتقاء بهذا القطاع االنتاجي
الذي يعد �ضرورة من �ضرورات االقت�صاد احلر  ،كما ان واقع احلال
يتجه اىل حركة ا�ستثمارية هائلة البد ان تكون للقطاع ال�صناعي
ح�صة كبرية منها ال�سيما وان الكثري من ال�شركات العاملية العمالقة
ويف قطاعات ال�صناعات التحويلية اعلنت عرب اكرث من منا�سبة عن
رغبتها اجلاحمة يف دخول �سوق العمل العراقي  ،واالم��ر الميكن
ان يتجاوز دور القطاع اخلا�ص يف ال�صناعات املختلفة وال�سيما
يف ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة التي هي االخ��رى تعاين من
تراجع كبري ال�سيما يف جزئية التمويل واالقرا�ض ودور املنظومة
امل�صرفية يف هذا االجتاه .
كما الب��د من ان ن�شري اىل ال�سعي تدريجي ًا اىل خ�صخ�صة كثري
من ال�شركات واملعامل اململوكة للدولة �شريطة ان ي�صار اىل خطة
مربجمة ت��راع��ي وتتعامل ب�شفافية م��ع التداعيات املحتملة لهذا
االجتاه  ،حيث نرى يف هذا االجتاه ان ال�سبيل االمثل يكمن باالقدام
�أو ًال على مبد�أ ال�شراكة والتو�أمة بني القطاعني العام واخلا�ص ،
ومن ثم االجتاه تدريجي ًا بعد ان ت�صبح الظروف واالمكانات مواتية
خل�صخ�صة هذه ال�شركات العامة �سعي ًا لتن�شيط القطاع ال�صناعي
وتخلي�صه من �سباته العميق.
abbas.abbas80@yahoo.com

