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 بغداد / املدى االقت�سادي

برز العديد من الظواهر بعد عام 2003 ومنها ظاهرة 
منها  القدمية  ت�سقيط  بعد  ال�سيارات  لوحات  ت�سجيل 

وت�سجيل احلديثة.
االف  لتدفق  كان  لقد  عاما:   45 خريي  فا�سل  ويقول 
البالد  اىل  واملوديالت  االنواع  مبختلف  ال�سيارات 
�سببا يف فو�سى كبرية اثرت ب�سكل كبري على مو�سوع 
ت�سجيلها يف دوائر املرور التي ارجاأت املو�سوع العوام 
كما  بالبالد،  التي مرت  الطبيعية  الظروف غري  ب�سبب 
الطرقات  متالأ  التي  ال�سيارات  من  الهائل  الكم  هذا  ان 
وال�سوارع وا�ستمرارية معامالت بيع و�سراء �سيارات 
اخذت  التي  امل�سكالت  من  الكثري  وظهور  )املنفي�ست( 
واملخالفات  املداخالت  ب�سبب  قانونيا  طابعا  معظمها 
غري  الطرق  اىل  اللجوء  من  البع�ض  ارتكبها  التي 
امل�سروعة يف تلك العمليات دفع دوائر املرور العامة اىل 
ا�سدارقانون يجيز حتويل لوحات الت�سجيل الدائمية 
ت�سقيط االوىل  بعد  القدمية اىل احلديثة  املركبات  من 
وت�سليمها اىل دوائر املرور املخت�سة، وما كان لالقبال 
الوا�سع من قبل ا�سحاب ال�سيارات على القيام بعمليات 
املنتفعني  ليظهر جمموعة من  اال  الت�سقيط والت�سجيل 
الذين بداأوا يلجاأون اىل الطرق غري القانونية يف غالب 

االحيان لتحقيق مكا�سب مالية!
احلديثة  ال�سيارات  احدى  املك  ب�سفتي  وي�سيف 
املرور واحل�سول على  دائرة  ت�سجيلها يف  اروم  التي 
هذا  يف  طويلة  مبعاناة  مررت  دائمية  ت�سجيل  لوحة 
املو�سوع اذ م�ست املدة املقررة والبالغة 30يوما ومل 
اجنز املعاملة لت�سبح امكانية ال�سري ب�سيارتي اجلديدة 
القانونية  للم�ساءلة  والتعر�ض  املخاطرة  يحمل  امرا 
ومواجهة الغرامة املالية، ما جعلني ا�سارع اىل �سراء 
لوحة ت�سجيل ل�سيارة قدمية مبلغ 2500 دوالربرغم ان 

ال�سيارة القدمية التباع يف ال�سوق بربع هذا املبلغ.
لتجارة  الوليد  معر�ض  �ساحب  وليد  ابو  يقول  فيما 

املت�سيدين  بع�ض  قام  االخرية  االونة  يف  ال�سيارات: 
يف املاء العكر ب�سراء ال�سيارات القدمية واحتكاربيعها 
يف  ا�سعارها  لت�سل  احلقيقية  قيمتها  تفوق  با�سعار 
ب�سبب  احلديثة  ال�سيارات  ا�سعار  اىل  االحيان  بع�ض 
وفقا  تتفاوت  وهي  حتملها  التي  الت�سجيل  لوحات 
كان  ا�سغر  الرقم  كان  فكلما  عليها  املوجودة  لالرقام 
ارقاما  حتمل  التي  اما  �سحيح  والعك�ض  اكرث  ال�سعر 
قليلة فهي ت�سمى الـVIP اي املتميزة وا�سعارها الرقام 

بغداد ت�سل اىل نحو 8000 دوالر.
ال�سيارات  بيع  يف  كبرية  �سعوبة  جند  وي�سيف: 
قيمة  اىل  كبري  مبلغ  ي�ساف  حيث  حديثا  امل�ستوردة 
الزبون  ان  كما  املعر�ض  يف  للبيع  املعرو�سة  ال�سيارة 

لوحة  عليها  ومثبت  ال�سيارة  �سراء  يف�سل  ا�سبح 
الت�سجيل مما يحملنا عبئا كبريا ال طاقة لنا به ويرغمنا 
لوحات  ل�سراء  م�ساف  مايل  فارق  احت�ساب  على 
الت�سجيل التي ا�سبحت من ال�سعوبة احل�سول عليها.

ويو�سح احمد عبد نافع وهو احد املعقبني ان معاملة 
�ساحب  جلب  منها  عدة  اإجراءات  تت�سمن  التعقيب 
املركبة القدمية اال�سلي او من يحمل وكالة عامة م�سدقة 
منه يف كاتب العدل ،ومن ثم الذهاب اىل دائرة املرور 
لوكانت  فيما  للك�سف  القدمية  املركبة  بفح�ض  للقيام 
ومن  املا�سية  للفرتة  م�ستحقة  مالية  غرامات  عليها 
لرتك  بالت�سقيط  املخت�سة  الدائرة  اىل  التوجه  بعدها 
املركبة يف االمانات و�سرف مبلغ معني كامانات يقدر 

بـ)100000( مئة الف دينار ومثله عن م�ساريف نقله 
اىل موقع التاجي لتح�سل على كتاب ر�سمي فيه بيانات 
ا�سم ال�سخ�ض الذي اودع املركبة القدمية وبعدها يحدد 
موعد لت�سلم �سهادة االيداع ملدة ال تتجاوز الع�سرة ايام 
معاملة  لتبداأ  القدمية  املركبة  معاملة  تنتهي  وعندها 
املوقع  ذات  يف  للفح�ض  بجلبها  اقوم  التي  اجلديدة 
�سريبة  مبلغ  بدفع  اقوم  وبعدها  للفح�ض  املخ�س�ض 
اللوحة  لتثبيت  موعد  على  اح�سل  ثم  املركبة  دخول 
من  وال�سائكة  الطويلة  ال�سل�سلة  هذه  بعد  ونحن 
املراجعات ال ن�ستلم من ا�سحاب املركبات �سوى 2500 
دوالر فقط وهي بالكاد ت�سد م�ساريف املعاملة والنقل 

وهام�ض من الربح الب�سيط لي�ض اإال.

جتارة لوحات ت�سجيل ال�سيارات تلقى رواجًا كبريًا.. 
والأ�سعار فـي �سعود دائم 

 بغداد / املدى االقت�سادي 

ا�ستثمارية  �سيا�سات  اعتماد  ان  االقت�ساديني  اخلــراء  من  عــدد  اكــد 
االقت�ساد  النــعــا�ــض  ملحة  �ــســرورة  االنــتــاجــيــة  الــقــطــاعــات  وتن�سيط 

الوطني.
املن�سور  كلية  يف  التدري�سي  ابراهيم  خليل  ح�سن  الدكتور  ويقول 
�سيا�سات  اعتماد  مــن  تــاأتــي  االقــتــ�ــســادي  النمو  اهمية  ان  اجلــامــعــة: 
ا�ستثمارية ون�ساطات االعمار جنبا اىل جنب ما يوؤدي اىل حدوث تطور 
يف االقت�ساد العاملي وحت�سني موقف البيت االقت�سادي العاملي وجتنب 
�سبح املجاعة والفقر عن الدول االكرث فقرا يف العامل من خالل التوزيع 
العادل للموارد ما يتطلب التن�سيق امل�سرتك بني جميع الدول وب�سورة 
يهدف  ا�ستثماري  ن�ساط  اي  يــكــون  ،وبالنتيجة  وعلمية  مــدرو�ــســة 
باملح�سلة اىل نتائج عمرانية وهي النقطة التي تتداخل فيها امل�ساريع 
اال�سكان  كاال�ستثمار يف قطاع  االقت�سادية  القطاعات  التنموية جلميع 
االنتاجية  الن�ساطات  من  جملة  بتحريك  يقوم  الذي  املثال  �سبيل  على 
املميزات  االقت�سادي ذات  االنتاج  لعنا�سر  ما يدل على حتريك متبادل 
املتعددة �سواء يف ن�ساطات اال�ستثمار اأم االعمار ا�سافة الرتابط الذي 

�سين�ساأ بني الدول عر الرتابط يف ال�سيا�سات التنموية.
وثيقا  ترابطًا  هناك  ان  مفادها  نهائية  لنتيجة  ن�سل  اننا  وي�سيف: 
م�ساريع  من  بكونها  نعرفها  قد  التي  االعمار  وم�ساريع  اال�ستثمار  بني 
م�ساريع  بتفيذ  تقوم  دولية  منظمات  ت�سكيل  اعتماد  عر  اال�ستثمار 
بنظر  االخذ  مع  الكرى  ال�سركات  به  ت�سطلع  الذي  االعمار  جمال  يف 
احل�سبان كفاءة تلك ال�سركات للقيام بهذه املهام وتنفيذ م�ساريع كرى، 
وميكننا القول ان هناك �سرورة تنبع من ال�سراكة املتحققة من امل�ساريع 
من  باعتباره  الــزراعــي  القطاع  يف  خا�سة  واالعــمــاريــة  اال�ستثمارية 
ال�سرورات االنية التي تفر�ض ذاتها بقوة يف هذه املرحلة ا�سافة اىل 
كونها قطاعا يجمع بني املجالني احليويني وهما اال�ستثمار واالعمار يف 
قطاع عانى كثريا خالل املرحلة املا�سية اذ ان اعادة اعمار البنى التحتية 
للقطاع الزراعي تكمن فيه مالمح وا�سحة لال�ستثمار يف قطاع ا�ستثماري 
حيوي لو توفرت له االمكانات والطاقات ال�سبح باالمكان احلديث عن 
اقت�ساد وطني متطور خالل مدة زمنية ق�سرية ن�سبيا وب�سكل يناف�ض 
مع اقت�ساديات دول اخرى لها باع طويل وخرة مكت�سبة حلقبة طويلة 
من الزمن وذلك لن يتحقق اال ب�سمان تدخل الدولة لو�سع اطر املناقلة 
البدء وال�سروع  قبل  ا�ستثمارية  الطبيعية كم�ساريع  للموارد  الطبيعية 

مفا�سله  مــن  الكثري  يــزال  ال  الــذي  الــزراعــي  القطاع  اعــمــار  خطط  يف 
احليوية غري م�ستغلة بال�سورة املثلى ف�سال عن تن�سيط ودعم املجاالت 
احليوانية  الرثوة  تنمية  ام  الزراعي  املجال  يف  كانت  �سواء  امل�ستغلة 

وما يرتبط بها من تداخالت ل�سناعات غذائية وكيمائية وغريها.  
ان  حممد:  جا�سم  الــزراعــة  وزارة  يف  االقت�سادي  اخلبري  يقول  فيما 
طبيعة اال�ستثمار يف املوارد املتاحة او غري امل�ستغلة تتمثل يف حتديد 
نوعية وكمية املوارد غري امل�ستغلة والتي الجمال ال�ستغاللها يف ان�سطة 
اخرى ويف هذه احلالة البد من ا�ستخدام البطاقة التعريفية للمنتجني 
الزراعيني جلميع املنتجات الزراعية والنباتية واحليوانية وال�سناعات 
الزراعي  االنتاج  معامل  لتحديد  الزراعي  باالنتاج  املرتبطة  التحويلية 
ب�سورة واقعية ونكون هنا قد حددنا مايجب ا�ستثماره يف هذا القطاع 
لهذه املرحلة ،خا�سة اننا حاليا ن�سري وفقا القت�ساديات ال�سوق احلرة ما 
يتطلب تطبيق �سرورات الرتابط بني املجاالت اال�ستثمارية واملجاالت 
يتم  ما  ذلك  على  ،وكمثال  واالعمار  البناء  اعــادة  اىل  بحاجة  هي  التي 
اجنازه يف م�سروعي اعمار ال�سحراء وا�ستغالل املياه يف االنهار يف 
اعتماد التقنيات احلديثة يف ري املزروعات وهو ما ي�سكل و�سع االطار 

املنا�سب للمناقلة بني اال�ستثمار اعمار البنى التحتية للقطاع الزراعي.

خرباء: تفعيل ال�ستثمار وتن�سيط القطاعات النتاجية �سرورة 
لإنعا�ش القت�ساد الوطني
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متثل وزارة اال�سكان واالعمار اجلهة القطاعية 
امل�س�ؤولة يف وقت ترتفع ن�سب حاجة العراق من 
ال�حدات ال�سكنية يف ظل �سعف التخ�سي�سات 
اال�ستثمارية املخ�س�سة مل�ساريع اال�سكان.
)املدى االقت�سادي( األتقت ال�كيل االقدم ل�زارة 
اال�سكان ا�ستربق ال�س�ك للحديث عن خطة 
وزارته حلل ازمة ال�سكن ف�سال عن طبيعة 
امل�ساكل التي ت�اجه هذا القطاع: 

 2003 عام  بعد  املتعاقبة  احلك�مات  تنجح  مل   
بحل اأزمة ال�سكن يف العراق ما االأ�سباب براأيكم؟

- اأزمة ال�سكن هي لي�ست وليدة ال�سنوات املا�سية، بل 
اأنها وليدة من القرن املا�سي بعدما كانت حاجة اأ�سبحت 
منها  االأزمة  اىل هذه  اأدت  التي  االأ�سباب  م�سكلة، ومن 
من  والهجرة  ال�سكاين  النمو  مثل  دميغرافية  اأ�سباب 
الريف اىل املدن وهناك اأ�سباب اقت�سادية منها قلة دخل 
اأ�سعار  اأ�سعار املواد االإن�سائية وارتفاع  الفرد وارتفاع 
املاهرة  العاملة  ـــدي  االأي ونـــدرة  املــخــدومــة  ــي  االأرا�ــس
يتاأثر  والعراق  االإ�سكان،  اال�ستثمارات يف جمال  وقلة 
يف  النفط  اأ�سعار  بتذبذب  املتعلقة  العاملية  باالأ�سباب 

االأ�سواق العاملية وما يرافقه من اأزمات اقت�سادية.
 اأما اأهم هذه االأ�سباب هي عدم وجود دعم حقيقي لقطاع 
االإ�سكان بدليل ان الدولة اأقدمت على اإلغاء الهيئة العامة 
االأزمــة  هــذه  تفاقمت  لذلك  الثمانينيات  يف  لالإ�سكان 
املوجود  احلــايل  امل�سريف  النظام  ق�سور  اىل  ا�سافة 
التي  االقرا�سية  واجلهات  القرو�ض  وقلة  العراق  يف 
قد ت�ساعد املواطن على بناء و�سراء الدور وعدم اأعطاء 
اىل  املتخ�س�سة  امل�ستثمرة  ال�سركات  لدخول  املجال 
�سوق ال�سكن وبناء الوحدات ال�سكنية كل هذا اأدى اىل 
م�ساكل اإ�سكانية اأثرت على املجتمع العراقي منها تهروؤ 
اأزياد  قليل واحلاجة يف  فاملعرو�ض  ال�سكني  بالر�سيد 
ال�سكنية  الوحدة  ان  مبعنى  باالكتظاظ  عاٍل  معدل  مع 
التي ي�سكنها خم�سة اأ�سخا�ض اأ�سبحت ت�سكن من قبل 
خم�سة ع�سر �سخ�سا، مما اأدى اىل ظهور الع�سوائيات 

ما يعني م�ستوى خدميًا وبيئيًا متدنيًا. 
وطنية  �سيا�سة  ــة  ــدول ال تعتمد  مل   2003 عــام  وبــعــد 
لالإ�سكان �ساملة واأحجام امل�ستثمرين للم�ساركة ب�سبب 
�سندوق  دور  حمــدوديــة  اىل  ا�سافة  االأمــنــي  الو�سع 
بناء  على  امل�ساعدة  يف  العقاري  وامل�سرف  االإ�سكان 
اإ�سكانية  معايري  وجــود  غياب  مع  ال�سكنية  الوحدات 
امل�سكن مبوا�سفات مقبولة ا�سافة اىل �سخامة  جتعل 
ال�سهداء  القوانني منها ذوي  ا�ستهدفتها  التي  ال�سرائح 
وهذا  واملهاجرين  واملهجريني  ال�سيا�سيني  وال�سجناء 

هو واقع ال�سكن يف العراق.

ولكن مع غياب �سيا�سة وطنية لالإ�سكان هناك   
حل�ل اعتمدت �سابقا كت�زيع قطع ارا�ٍض ومنح 

القرو�ض العقارية، ماتعليقكم على ذلك؟
االأرا�سي  هذه  وكانت  عادلة  التوزيع  عملية  تكن  مل   -
كما  والــعــقــارات  االأرا�ــســي  لتجار  لــلــمــزايــدات  مرتعًا 
ما  االأرا�ــســي غري خمدومة، واحلــل هو  اغلب هذه  ان 
االإ�سكان  م�سروع  منها  مقرتحات  من  وزارتنا  طرحته 
للعراق  ال�سكنية  للحاجة  الر�سمي  والتقدير  الوطني 
تبلغ يف عام 2015 3 ماليني ون�سف وحدة �سكنية مع 
يبلغ 3% ومتو�سط حجم  ال�سكاين  النمو  وجود معدل 
االأ�سرة من خم�سة اىل �ستة اأ�سخا�ض مع ن�سبة االندثار 
هو  الناجت  يكون   %66 التح�سر  ومعدل   %5 باالأبنية 
األف   350 �سنويا  حمتاجون  اأننا  مبعنى  الــرقــم،  هــذا 
وحدة �سكنية وهذا خارج اإمكانية وزارتنا وحتى بقية 
الوزارات االأخرى واملعاجلات ال�سريعة هي اأوال تنفيذ 
جميع  ويف  املحدود  الدخل  لــذوي  ال�سكنية  الوحدات 
املحافظات وحاليا لدينا 30 جممعًا اأجنزنا منها اأربعة 
�سندوق  تاأ�سي�ض  الثانية  واخلطوة  �سكنية  جممعات 
االإ�سكان ومت ت�سكيل جلنة من الكثري الوزارات �سمن 
�سرائح  خم�ض  يغطي  الذي  الوطني  االإ�سكان  م�سروع 
ال�سيا�سيون  وال�سجناء  ال�سهداء  هــم  املواطنني  مــن 
لتوزيع  الــدولــة  وموظفو  واملــتــقــاعــدون  واملــهــجــرون 
االأرا�سي مع اأعطاء قر�ض يبلغ قيمته 30 مليون دينار 
واطئة  لبيوت  منــاذج  قدمنا  وقــد   %2 فــائــدة  وبن�سبة 

الكلفة وبحدود 26 اأمنوذجًا. 
وامل�ستثمرين  ال�سركات  ت�سجيع  هو  االآخــر  واملــحــور 
والقيام باأعداد درا�سة لتحويل بع�ض �سركات وزارتنا 
القطاع  مــع  بالتعاون  م�ساهمة  عقارية  �سركات  اىل 
منها  الدولية  املنظمات  مع  التعاون  وكذلك  اخلا�ض 
مع  التعاون  خالل  ومن  الب�سرية  امل�ستوطنات  منظمة 
لدينا  العاملني  قدرات  تطوير  ا�ستطعنا  املنظمات  هذه 

الإعـــداد  اجلغرافية  املعلومات  نظم  مــركــز  وتاأ�سي�ض 
و�سع  على  ت�ساعدنا  التي  واالإح�سائيات  البيانات 
م�سروع  اأن�ساأنا  كما  باالإ�سكان،  اخلا�سة  ال�سيا�سات 
تطوير وحتديث املوا�سفات ومدونات البناء الأغرا�ض 
االآنية  الــبــنــاء وهــنــاك بع�ض احلــلــول  ـــودات  ك اإعــــداد 

ال�سريعة التي قدمتها الوزارة حلل اأزمة ال�سكن.

املدى  مت��سطة  ال�سرتاتيجية  من  حتقق  ماذا   
لل�زارة حلل اأزمة ال�سكن؟

- اأجنزنا م�سودة ال�سيا�سة الوطنية لالإ�سكان يف العراق 
و�سرتاتيجية تنفيذها وهي �سيا�سة وطنية كاملة تعالج 
يف  ال�سكن  م�ساكل  جميع  دقــيــق  وفــنــي  علمي  ب�سكل 
هو  م�ستقبال  الــدولــة  ودور  املــحــاور  وح�سب  الــعــراق 

اأ�سرايف ورقابي وتخطيطي فقط.

ال�سكن  اأزمة  حلل  دخلت  اجلهات  بع�ض  هناك   
ما   10  x  10 م�سروع  خالل  من  بغداد  اأمانة  منها 
اأزمة  حلل  االأمانة  وبني  بينكم  التن�سيق  مدى 

ال�سكن يف بغداد؟ 
تعدد  هي   2003 عــام  بعد  ال�سكن  اأزمــة  اأ�سباب  من   -
بني  االإ�سكاين  باالإنتاج  اخلا�ض  القرار  اتخاذ  جهات 
املحافظات واأمانة  االأعمار واالإ�سكان وجمال�ض  وزارة 
منها  لكل  ال�سالحيات  و�سوح  وعــدم  وغريها  بغداد 
يف  الــقــرار  التخاذ  الهرمي  املوؤ�س�سي  الهيكل  وغياب 
خالل  مــن  االأمـــر  هــذا  يحل  ان  ويــجــب  ال�سكن،  جمــال 
تقوم  ان  من  مانع  وال  لالإ�سكان  وطنية  هيئة  تاأ�سي�ض 
اأو الوزارات االأخرى، ولكن يتطلب االأمر  اأمانة بغداد 
كل  يف  االإ�سكاين  العجز  ومعرفة  واملتابعة  التن�سيق 
حمافظة وهناك تن�سيق مع اأمانة بغداد ولكنه من دون 

م�ستوى الطموح.

ال�قت  يف  االإ�سكاين  العجز  ه��ذا  يتحمل  َم��ن   
احلايل؟ 

لي�ست  وهي  ال�سابق  النظام  من  ورثناه  العجز  هذا   -
درا�سة  ــــداد  اإع مت  ال�سبعينيات  نــهــايــة  ويف  جــديــدة 
ولكن  اعتمادها  ومت  بولونية  �سركة  قبل  من  اإ�سكانية 
ب�سبب احلروب مل تنفذ وهي اأالن ال ت�سلح يف الوقت 
من  ال�ساأن  بهذا  درا�سة  وزارتنا  اأعــدت  لذلك  احلا�سر 

اجل حل م�سكلة ال�سكن يف العراق.

اىل  الر�سيد  مع�سكر  حت�يل  م�سروع  عن  م��اذا   
وحدات �سكنية ؟

- هذا حلمنا اأي�سا وهذا ما يكفله الد�ستور ونحن ن�سعى 
لتكثيف  اجلميع  من  مطلوب  وهذا  احللم  هذا  لتحقيق 

اجلهود من اجل حتقيق هذا الهدف ولكن هناك الكثري 
من العوامل تتداخل يف هذا املجال منها الو�سع العام 
القطاع  للبلد ونحن نعول كثريا على اال�ستثمار ودور 
من  الكثري  مع  حــدث  وكما  امل�سكلة  هــذه  حلل  اخلا�ض 
اأمانة  اأما م�سروع مع�سكر الر�سيد فهو من مهام  الدول 

بغداد وميكن لهذا امل�سروع ان يقدم احللول اجليدة.

التي  واحل��ل���ل  ال��ت��ج��ارب  م��ن  الكثري  ه��ن��اك   
ال�سعيد  على  م�سر  ومنها  دول  ا�ستخدمتها 
العربي، اأما على ال�سعيد ال�طني فتجربة اقليم 

كرد�ستان؟
مع  تــتــالءم  التي  التجارب  الختيار  �سائرون  نحن   -
هذا  اإن  االأمني  الو�سع  ا�ستقرار  بعد  وخا�سة  و�سعنا 
االأمر �سوف ي�سجع على دخول اال�ستثمار االأجنبي ما 
يعني ان حلواًل ال باأ�ض بها ميكن ان نقدمها وخا�سة ان 

اال�ستثمار هو اأكرث احللول ايجابية و�سرعة.

الطرق  تنفيذ  منها  اأخ���رى  مهام  ل���زارت��ك��م   
لدينا  ال��ط��رق  �سبكة  ان  ت��رى  اأال  واجل�����س���ر، 

متخلفة؟
كيلو مرت  األــف  من 42  اأكــرث  تبلغ  طــرق  �سبكة  لدينا   -
و  ريفية  وطــرق  �سريانية  وطــرق  �سريعة  طــرق  ومنها 
للحروب  نتيجة  ال�سبكة  هــذه  اأ�ــســاب  الــذي  االإهــمــال 
ال�سيطرة على  اأدى اىل تدهورها وعدم  ال�سيانة  وقلة 
تدقق بوزن  التي  املوازين  املحورية وانعدام  االأحمال 
يف  كبرية  اأ�سرار  اىل  ادى  ما  مرورها  قبل  ال�سحنات 
الطرق مع ان طرق العراق كانت من اأف�سل الطرق يف 
نحتاج  اأ�سابها،  الــذي  االهــمــال  ب�سبب  ولكن  املنطقة 
جمال  وحتى  الطرق  هــذه  ل�سيانة  �سخمة  مبالغ  اىل 

اال�ستثمار مفتوح يف هذا املجال.
تغيري  على  حاليا  من�سب  ــا  ــن وزارت اهتمام  ان  ومــع 
اجل�سور العائمة املوجودة على نهر دجلة ولدينا الكثري 
وكذلك  العام  هذا  خالل  افتتحناها  التي  اجل�سور  من 

اأعمار اجل�سور املت�سررة نتيجة العمليات االإرهابية.

امل���ازن��ة  يف  وزارت��ك��م  تخ�سي�سات  ع��ن  م��اذا   
اال�ستثمارية للعام املقبل 2010؟

- هي غري كافية حالها حال عام 2009 فهي مل تتجاوز 
ــــوزارة  ــار جلــمــيــع مــ�ــســاريــع ال ــن ــيــارات دي الــــــ510 مــل
نحو  االنفتاح  خالل  من  متفائلون  نحن  هذا  مع  ولكن 
التي  احلديثة  التقنيات  ادخال  مع  وخا�سة  اال�ستثمار 
الدول يف  االأفكار احلديثة والتي تعتمدها  تعتمد على 
بناء املجمعات االإ�سكانية وهناك خطوات �سحيحة من 

قبل احلكومة يف هذا االجتاه.

ال�كيل االأقدم ل�زارة االإ�سكان اإ�ستربق ال�س�اك: 

حاجتنا لـ)350( األف وحدة �سكنية �سنويا وهي خارج امكانية وزارتنا
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لالأ�سبوع  هبوطه  العربية  املــال  اأ�ــســواق  معظم  وا�سل 
الثاين على التوايل، فيما بدا اأنه فقدان للثقة باالأ�سواق، 
بعد اأن عمد املتعاملون اإىل عدم االحتفاظ باالأ�سهم الأكرث 

من جل�سة واحدة يف عدد من البور�سات
اأ�سهم  ن�سيب  من  االأكــر  االأ�سبوعية  اخل�سائر  وكانت 
م�سر، و�سوق االأ�سهم ال�سعودية، والبور�ستني االأردنية 
متا�سكا،  الكويتية  االأ�سهم  اأظهرت  حني  يف  والقطرية، 
جاء  طفيف،  برتاجع  االأ�سبوع  تـــداوالت  من  وخرجت 

ب�سبب مبيعات جني االأرباح.
الثاين  لالأ�سبوع  االأ�سهم  تراجعت  الريا�ض  �سوق  ففي 
على التوايل، اإثر عمليات بيع مكثفة بعد اأن �سيطر االأداء 
اأكرثها  كان  التي  ال�سوق،  قطاعات  معظم  على  ال�سلبي 
الراجحي"  "م�سرف  وخ�سو�سا  البنوك  قطاع  تــاأثــرًا 

الذي تراجع �سهمه بن�سبة 1.6 يف املئة.
واأنهى موؤ�سر ال�سوق الرئي�ض تعامالت االأ�سبوع املا�سي 
عن  املئة  يف   1.5 منخف�سا  نقطة،   6343 م�ستوى  عند 
بنحو  مرتفعا  يــزال  ما  لكنه  ال�سابق،  االأ�سبوع  اإغــالق 

32.1 يف املئة منذ بداية العام اجلاري.
املا�سي،  االأ�سبوع  ال�سوقي  التداول  قيمة  تراجعت  كما 
لت�سل اإىل 26.2 مليار ريال مقابل 28 مليارا لالأ�سبوع 
يف   9 "�سابك" على  �سهم  ا�ستحوذت  حني  يف  ال�سابق، 
املئة من التداوالت، تالها �سهم "كيان للبرتوكيماويات" 

بن�سبة 8 يف املئة.
"اأن ت�سهد  "بخيت" ال�سعودية  ويتوقع تقرير ملجموعة 
اأ�سعار  يف  باالرتفاع  متاأثرة  تدريجيًا  حت�سنًا  ال�سوق 
النفط وانعكا�سها االإيجابي على املوازنة العامة للدولة 

اأرباح  بتوقعات  التفاوؤل  على  بدورها  �ستنعك�ض  والتي 
ال�سركات."

املالية  لــــالأوراق  الكويت  �ــســوق  �سجلت  املــقــابــل،  ويف 
اأجواء  و�سط  املا�سي،  االأ�سبوع  بنهاية  طفيفة  خ�سائر 
دفع  ما  االأربـــاح،  الرتقب واالإقــبــال على بيوع جني  من 

املوؤ�سر اإىل ما دون م�ستوى 7400 نقطة.
ومل يتمكن املوؤ�سر الرئي�ض لبور�سة الكويت من مقاومة 
البيوع، وتراجع بنحو 0.1 يف املئة، عن اإغالق االأ�سبوع 
جل�سات  خم�ض  مــن  نقاط  ت�سع  خ�سر  بعدما  ال�سابق، 

تداول، لينهي االأ�سبوع عند م�ستوى 7334 نقطة.

جني  بــيــوع  اأفــقــدت  املــتــحــدة،  العربية  ــــارات  االإم ويف 
االأ�سبوع،  خالل  حققتها  كبرية  مكا�سب  ال�سوق  االأرباح 
فقد  اإذ  البالد،  يف  البور�ستني  بني  االأداء  يف  تباين  مع 
موؤ�سر بور�سة اأبوظبي 103 نقاط لي�ستقر عند م�ستوى 
االأكر  دبــي  �سوق  موؤ�سر  خ�سر  حني  يف  نقطة،   2920
م�ستوى  عند  االأ�سبوع  تعامالت  لينهي  نقطة  مئة  نحو 

2097 نقطة.
بهو  تراجعا  املــايل  االإمــــارات  �سوق  موؤ�سر  �سجل  كما 
بلغت  بينما  نقطة،   3046 م�ستوى  عند  لي�ستقر  االآخــر، 
ن�سبة منو املوؤ�سر منذ بداية العام بنحو 19.4 يف املئة، 

بينما بلغ اإجمايل قيمة التداول 217.23 مليار درهم.
االأ�سبوع  تــداوالت  خالل  ف�سهدت  القطرية،  االأ�سهم  اأما 
موؤ�سرها  اأفــقــدت  مكثفة،  اأربـــاح  جني  عمليات  املا�سي 
مكا�سب االأ�سبوع ال�سابق، بعد اأن خ�سر موؤ�سر الدوحة 

نحو 182 نقطة لي�ستقر عند م�ستوى 6953 نقطة.
االأ�سبوع  ـــداوالت  ت بنهاية  العماين  املــوؤ�ــســر  وتــراجــع 
يف  نقطة،   6333 م�ستوى  اإىل  نقطة   22 بنحو  املا�سي 
منطقة اخلليج  االأ�سغر يف  البحرين،  �سوق  فقدت  حني 
قيمة  مــن  نطقة   19 نحو  ال�سوقية،  القيمة  حيث  مــن 

مر�سرها ليهبط اإىل م�ستوى 1507 نقاط.
ُعمان،  لبور�سة  االأ�سبوعي  التقرير  اأظهر  االأردن،  ويف 
تراجع املوؤ�سر الرئي�ض خالل تداوالت اال�سبوع املا�سي 
اإغالق  عن  املئة  يف   2.4 ن�سبته  ما  اأو  نقطة   64 بنحو 

االأ�سبوع ال�سابق، لينخف�ض اإىل م�ستوى 2552 نقطة.
املوؤ�سر  انخف�ض  االأكــر،  اخل�سارة  حيث  م�سر  يف  اأمــا 
 EGX30 واالإ�سكندرية  القاهرة  لبور�ستي  الرئي�ض 
بنحو6.2 يف املئة مبا يعادل 410 نقاط لينهي تعامالت 

االأ�سبوع عند م�ستوى 6551 نقطة. 
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ارامكو  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  الفالح  خالد  قــال   
اليومية  امداداتها  زيادة  تعتزم  �سركته  ان  ال�سعودية: 
من الغاز بن�سبة 30 باملئة خالل خم�ض �سنوات لت�سل 

اىل ثمانية مليارات قدم مكعبة.
واأ�ساف الفالح يف ت�سريحات �سحفية ن�سرت موؤخرا: 
اأن ارامكو �سرتفع اأي�سا امداداتها اليومية من االيثان 
الطبيعي  الغاز  قدم مكعبة يوميا وامــدادات  مليار  اىل 

امل�سال اىل 850 الف برميل يوميا.
ـــادات �ــســتــدعــم قــيــام كــثــري من  ـــزي وتـــابـــع: ان هـــذه ال

ال�سناعات البرتوكيماوية.
طفرة  نتيجة  اململكة  يف  الــغــاز  على  الطلب  زاد  وقــد 
اقت�سادية مولتها ايرادات قيا�سية من �سادرات النفط 

مع ارتفاع اأ�سعار اخلام بني عامي 2002 و 2008 .
م�ساحب  غــاز  هو  ال�سعودي  الغاز  معظم  الن  ونظرا 

للنفط فان كميات الغاز تتذبذب مع انتاج اخلام.
واالنتاج ال�سعودي حاليا عند واحد من اأدنى م�ستوياته 
منذ بدء اأحدث طفرة نفطية حيث خف�ست اململكة وبقية 
ال�سريع  الرتاجع  ملواجهة  النفط  انتاج  اوبــك  اأع�ساء 
الريا�ض  يف  االقت�سادية  �سحيفة  الطلب.ونقلت  يف 
ال�سريكني  كلفت  االوىل  املرحلة  ان  قوله:  الفالح  عن 
38 مليار ريال )10.1 مليار دوالر( و�ستتكلف املرحلة 

الثانية 25 مليار ريال.
كما اأبلغ الفالح �سحيفة الوطن اأن ارامكو �ستعتمد على 
ال�سندات اال�سالمية باال�سافة اىل عمليات الطرح العام 
متويل  يف  للم�ساعدة  اال�سالمية  والــقــرو�ــض  االويل 

امل�سروعات امل�سرتكة.
م�سرتك  م�سروع  يف  م�سفاتني  ت�سييد  ارامكو  وتعتزم 

مع توتال الفرن�سية وكونوكو فيلب�ض.

 دبي / وكاالت

�سركة  عـــام  ومــديــر  اإدارة  جمل�ض  رئــيــ�ــض  قـــال   
غويال  كولديب  نيجام،"  �سن�سار  "بهارات 

الهندية  االتــ�ــســاالت  �ــســركــات  اأكـــر  اإحــــدى 
تتقدم  قــد  �سركته  اإن  للحكومة  واململوكة 
الكويتية  "زين"  �سركة  يف  ح�سة  ل�سراء 
بني  املــفــاو�ــســات  ف�سلت  اإن  لــالتــ�ــســاالت، 

"زين" وجتمع �سركات هندية وماليزية.
�سركته  قــررت  اإن  اإنــه   : غويال  وا�ساف 
معها  �ستدخل  فاإنها  اخليار،  هذا  تنفيذ 
تيليفون  "ماناهنغار  ال�سقيقة  �سركتها 

نيجام."
طلبت  �سركته  اأن  اإىل  غــويــال  ولــفــت 
"فافازي"  جمــمــوعــة  مــن  مــعــلــومــات 
الراغب  الهندي  التجمع  تقوم  التي 
يف احل�سول على ح�سة 46 يف املئة 
من "زين،" وفقًا ملا نقله موقع "وي 

اإنديا."
و�سع  قــد  اقــتــ�ــســادي  تقرير  وكـــان 
يف  لـــالتـــ�ـــســـاالت  "زين"  �ــســركــة 
املدرجة  اخلدمية  ال�سركات  مقدمة 
تعد  والــتــي  الكويت  بور�سة  يف 
قرو�ض  بقيمة  اقــرتا�ــســا،  االأكـــرث 
دينار  مليار   2.16 جمموعها  بلغ 

كويتي )7.56 مليار دوالر(.
ــــــال تـــقـــريـــر مـــركـــز اجلـــمـــان  وق
 55 اإن  االقت�سادية  لال�ست�سارات 
مــدرجــة يف  اأ�ــســل 57  مــن  �سركة 
الكويت  ب�سوق  اخلــدمــات  قطاع 
قرو�سها  جمموع  املالية  لــالأوراق 

4.3 مليار دينار كويتي )نحو 15 
العام  منت�سف  حتى  دوالر(  مليار 

اجلاري.
وحدها  "زين"  �سركة  قــرو�ــض  اأن  التقرير  واأو�ــســح 
قرو�ض  اإجمايل  ن�سف  �سكلت 

تتوفر  مل  املالية  البيانات  بــاأن  علما  اخلــدمــات  قطاع 
ل�سركتني هما "فيال مودا" و"ال�سبكة."

االأنباء  وكالة  نقلته  الذي  "اجلمان،"  تقرير  واأو�سح 
ال�سركات  قائمة  ت�سدرت  "زين"  اأن  الكويتية، 
باملعيار  اقــرتا�ــســا  االأكـــرث  اخلــدمــيــة 
�سا�سع  ـــارق  ـــف ب تــلــتــهــا  املـــطـــلـــق، 
مليون   411 مبقدار  "اأجيليتي" 
 177 مببلغ  "اأالفكو"  ثــم  ديــنــار 

مليون دينار.
اأكر  ثــالــث  وهـــي  "زين"  وكــانــت 
اخلليج  يف  لــالتــ�ــســاالت  ــركــة  �ــس
اأوقفت  ال�سوقية،  القيمة  حيث  من 
لبيع  املـــا�ـــســـي  الــ�ــســهــر  حمــــادثــــات 
اإىل  اأدى  مــا  ــة،  ــي ــق ــري االإف اأ�ــســولــهــا 
الرتاجعات  من  لعدد  �سهمها  تعر�ض 

يف الفرتة املا�سية.
اإنها  "زين"  قالت  املا�سي،  اأيــار  ويف 
األفي  مبقدار  موظفيها،  عدد  �ستخف�ض 
اإطار خطة  عامل حتى عام 2011، يف 
اإىل  اأعــمــال  اإ�سناد  ت�سمل  هيكلة  اإعـــادة 

�سركات من اخلارج.
اإعادة الهيكلة �ستوؤثر  اإن  وقالت ال�سركة 
يبلغ  والتي  "زين"  وحــدات  جميع  على 

عدد موظفيها نحو 15500 موظف.
ل�سراء  عر�سًا  تلقت  قــد  ال�سركة  وكــانــت 
46 يف املئة من اأ�سهمها من كون�سورتيوم 
الهندية  "فافا�سي"  جمموعة  مــن  تــقــوده 
و�ــســركــات االتــ�ــســاالت االإقــلــيــمــيــة، ورجل 
اأن  غري  البخاري  خمتار  املاليزي،  االأعمال 
بال�سكل  تتقدم  مل  الطرفني  بني  املفاو�سات 
يف  الراغبة  ال�سركات  راأى  حيث  املطلوب، 

ال�سراء اأن قيمة ال�سفقة اأعلى مما ينبغي.

�سركة هندية تبح �سراء ح�سة من ) زين ( تقارير: ارامكو ت�سعى 
 %  ازيادة امدادات الل

فـي  �سنوات
�سركة  عـــام  ومــديــر  اإدارة  جمل�ض  رئــيــ�ــض  قـــال   

غويال  كولديب 
الهندية  االتــ�ــســاالت  �ــســركــات  اأكـــر  اإحــــدى 

الكويت  ب�سوق  اخلــدمــات  قطاع 
قرو�سها  جمموع  املالية  لــالأوراق 
15

العام  منت�سف  حتى  دوالر(  مليار 

�سركة  قــرو�ــض  اأن  التقرير  واأو�ــســح 
قرو�ض  اإجمايل  ن�سف  �سكلت 

اأن  الكويتية، 
باملعيار  اقــرتا�ــســا  االأكـــرث  اخلــدمــيــة 
�سا�سع  ـــارق  ـــف ب تــلــتــهــا  املـــطـــلـــق، 
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املتزامنة  العوامل  من  جمموعة  اإن  خــراء  قــال 
تلعب حاليًا دورًا كبريًا يف ارتفاع اأ�سعار النفط، 
بينها القلق االأمني حيال الو�سع يف اإيران ون�ساط 
امل�ساربني، غري اأنهم لفتوا اإىل اأن العامل االأ�سا�ض 
يبقى حقيقة اأن النفط املتوافر على �سطح االأر�ض 
املخزون  تراجع  ب�سبب  اال�ستخراج  �سعب  بات 

يف الكثري من االأحوا�ض االأ�سا�سية.
"م�سرف  مــدراء  كبري  زانــويــان،  فاهني  وي�سرح 
املرحلة  هذه  طبيعة  البحرين  يف  االأول"  الطاقة 
االأو�سط  الــ�ــســرق  "اأ�سواق  لــرنــامــج  ــدة  اجلــدي
CNN" بالقول: "�سعوبات العثور على النفط 
وا�ستخراجه هي ما يدفع االأ�سعار عاليًا يف الفرتة 
�سعر  ملا جتاوز  ذلك  لوال  اأنه  اأوؤكــد  واأنا  الراهنة، 
الركود  ظل  يف  للرميل  دوالرًا   20 حاجز  النفط 

االقت�سادي احلايل."
وي�سيف زانويان بالقول: "لقد جرى قطف الثمار 
الدانية، وبعد 40 عامًا مل يعد اأمامنا �سوى الثمار 
ع�سر  انتهاء  اإىل  منه  اإ�سارة  املنال" يف  ال�سعبة 

النفط الرخي�ض."
ويرى خراء اأن النفط الرخي�ض مازال متوافرًا، 
فدولة االإمارات العربية املتحدة مثاًل ترتبع فوق 
العاملية،  النفط  احتياطيات  من  املئة  يف  ثمانية 
وا�ستخراج تلك الكميات، وفق حمللني لي�ض اأمرًا 
مكلفًا وهو يرتاوح بني خم�سة وع�سرة دوالرات 

للرميل.
ولكن �سيطرة احلكومات على تلك الكميات يجعلها 
تتحكم بعمليات االإنتاج، ويف هذا ال�سياق يقول 
اأك�سفورد  مركز  لــدى  املحلل  �سترين،  جوناثان 
النفط  �سركات  �سيطرت  "لقد  الطاقة:  لدرا�سات 
الــوطــنــيــة واحلــكــومــات عــلــى خمــزونــات النفط 
متتلك  وهي  اأرا�سيها،  على  اال�ستخراج  ال�سهلة 
منها  اال�ــســتــخــراج  على  والتكنولوجيا  ــقــدرة  ال

بنف�سها، وال حاجة لها لل�سركات العاملية."
ارتفاع  )جلهة  اليوم  نراه  "ما  �سترين:  وي�سيف 
لالإنتاج،  املرتفعة  بالتكلفة  متعلق  النفط(  اأ�سعار 
الأن ا�ستخراج النفط مل يعد رخي�سًا، لذلك فال بد 
بني  تــرتاوح  �سعرية  م�ستويات  عن  احلديث  من 
يتمكن  كي  االأقــل  على  للرميل  دوالرًا  و50   40

املنتجون من احل�سول على اأرباح."
موؤخرًا  بالتفاوؤل  �سعرت  الطاقة  اأ�سواق  اأن  ومع 
بعد  العاملية،  النفط  احتياطيات  م�ستقبل  حيال 
اأحوا�ض �سخمة يف خليج  احلديث عن اكت�ساف 
ويف  الــرازيــل  �سواحل  قبالة  وكــذلــك  املك�سيك، 
عن  االأنــظــار  يحجب  مل  ذلــك  ولكن  كازاخ�ستان، 
ال�سرق  يف  الــقــدميــة  االآبــــار  خمـــزون  اأن  حقيقة 
يف  ب�سرعة،  يتناق�ض  اأفريقيا  و�سمال  االأو�ــســط 

حني ترتفع كلفة اال�ستخراج منها.
املهمة  النفط  اكت�سافات  عن  احلديث  ومبـــوازاة 
العام املا�سي، تراجع القلق حيال احتمال و�سول 
العامل اإىل نقطة يعجز عندها املنتجون عن تلبية 
عند  النفط  اأ�ــســعــار  اأن  اإال  الــطــاقــة،  على  الطلب 
م�ستويات 80 دوالرًا ت�سري بالتاأكيد اإىل اأننا على 

اأبواب مرحلة جديدة.
تقنية، هناك  الأ�سباب  اال�ستخراج  ومع �سعوبات 
يف  اال�ستقرار  عــدم  حالة  عن  الناجمة  امل�ساعب 
العراق  وخا�سة  للطاقة،  املنتجة  الــدول  بع�ض 

واإيران.
للنفط  املنتجة  ال�سركات  تنفق  اأن  املتوقع  ومــن 
دوالر  ترليون  املقبلني 13  العقدين  والغاز خالل 
يف  وذلـــك  امل�ستهلكة،  االحــتــيــاطــيــات  لتعوي�ض 
اأماكن غنية بالنفط، مبا يف ذلك ال�سرق االأو�سط.

 ني�ي�رك / وكاالت

 اأعلن �سندوق النقد الدويل االثنني بيع الهند 200 
طن مرتي من الذهب، ومتثل قرابة ن�سف 403.3 
اأطنان قرر املجل�ض التنفيذي لل�سندوق بيعها يف 

منت�سف اأيلول املا�سي لتمويل عملياته.
وبلغت قيمة البيع لـ"م�سرف الهند املركزي"، التي 
 30 حتى   19 الفرتة  من  يومية  دفعات  على  متت 
دوالر،  مليار   6.7 ال�سوق،  ب�سعر  االأول،  ت�سرين 
االإلكرتوين  املــوقــع  يف  ن�سر  �سحفي  بيان  وفــق 

لل�سندوق.
وكان املجل�ض التنفيذي لل�سندوق قد وافق يف 18 
اأيلول املا�سي على بيع ن�سبة حمدودة من حيازات 
الذهب، ت�سل اإىل 403.3 اأطنان مرتية، موؤكدًا اأنه 
ا�سطراب  اإحــداث  يتجنب  بيع  يف  منهجًا  �سيتبع 

يف �سوق الذهب الدولية.
جديد  منــوذج  متويل  يف  البيع  ح�سيلة  وت�ساعد 
لدخل ال�سندوق، وي�سم 186 بلدًا ع�سوًا، يحد من 
تغطية من�سرفاته  قرو�سه يف  عائد  اعتماده على 
االقت�سادية  ال�سيا�سات  على  الرقابة  ت�سمل  التي 
واملالية يف الدول االأع�ساء، كما �سيوجه جانبًا من 
ح�سيلة البيع لزيادة التمويل املخ�س�ض الإقرا�ض 

البلدان منخف�سة الدخل ب�سروط مي�سرة.
وقال املدير العام ل�سندوق النقد الدويل، دومينيك 
�ستعزز  هــذه  البيع  عملية  اإن  �ــســرتاو�ــض-كــان: 
زيادة  لنا  "و�ستتيح  الدويل  النقد  �سندوق  مالية 

القرو�ض اإىل الدول الفقرية." 
ولفتت املوؤ�س�سة النقدية الدولية، ثالث اأكر حائز 
اأن  واأملانيا،  املتحدة  الواليات  بعد  للذهب  ر�سمي 
متدرجة،  زمنية  مراحل  على  �ستتم  البيع  عمليات 

ـــد الــ�ــســنــدوق اتــخــاذه عـــددًا مــن االإجــــراءات  واأك
االحتياطية ملنع ا�سطرابات ال�سوق.

ال�سندوق  تاأ�سي�ض  اتفاقية  تعديل  اأعــقــاب  ويف 
يف  احلق  النقدية  للموؤ�س�سة  اأ�سبح   ،1987 عام 
باأ�سعار  ذلك  يتم  اأن  �سريطة  مبا�سرة  الذهب  بيع 
الذهب  قــبــول  يف  احلـــق  اأو  الــ�ــســائــدة،  الــ�ــســوق 
�سدادًا اللتزامات اأي بلد ع�سو ب�سعر متفق عليه، 
ال�سائدة يف وقت  ال�سوق  اأ�سعار  كذلك على  يقوم 

القبول.
وتتطلب هذه املعامالت موافقة اأغلبية من االأع�ساء 

متثل 85 يف املئة من جمموع القوة الت�سويتية.
وخالل الفرتة من 1979 اإىل 1989، باع ال�سندوق 
ُثلث حيازاته من الذهب، وبلغت 80 مليون  نحو 
على  االع�ساء  الدول  موافقة  عقب  اآنــذاك،  اأوقية، 

تقلي�ض دور الذهب يف النظام النقدي الدويل.

 لندن / وكاالت

اتفق وزراء مالية الدول الع�سرين املتقدمة اقت�ساديا 
املجتمعون يف ا�سكوتلندا على موا�سلة تقدمي الدعم 

من اجل االنتعا�ض االقت�سادي العاملي.
وقال البيان اخلتامي الذي ا�سدره الوزراء يف ختام 
يزال  ال  العامل  يف  االقت�سادي  االنتعا�ض  ان  املوؤمتر 
تزال  ال  البطالة  وان  اخــرى  اىل  منطقة  من  متفاوتا 

تعتر م�سدر قلق كبريًا.
التي  التدابري  مناق�سة  كذلك  املجتمعون  بحث  وقــد 
العاملي  االئتمان  ازمة  تكرار  لتفادي  اتخاذها  ينبغي 
العاملية  واملالية  االقت�سادية  االزمــة  اىل  ادت  التي 

االخرية.
وكانت بع�ض الدول ومنها الواليات املتحدة واليابان 

م�ساريع  من  االنتهاء  مناق�سة  اىل  �سعت  قد  واملانيا 
العام  منذ  تبنتها دول عدة  التي  االقت�سادي  التحفيز 
حيال  حــذرة  بريطانيا  مثل  دول  بــدت  فيما  املا�سي، 
وقف م�سروع كهذا فيما ال تزال تتخبط يف فرتة ركود 

تدوم منذ فرتة طويلة.
دارلينج  ال�ستري  الريطاين  اخلزانة  وزير  حث  وقد 
جمال  يف  التقدم  من  املزيد  حتقيق  اىل  ــدول  ال بقية 

مكافحة التغري املناخي.
وقال دارلينج: ان هناك حاجة ما�سة الحراز تقدم يف 
ان  للمجموعة  املالية  "وزراء  على  وانــه  املجال  هذا 
كوبنهاجن  قمة  اىل  الو�سول  حال  يف  النه  يلتزموا 
يف كانون االول املقبل من دون اقرار مدى م�ساهمة 
من  ف�سيكون  املناخي،  التغري  مكافحة  يف  دولــة  كل 

ال�سعب التو�سل اىل اتفاق خالل القمة".

وكان دارلينج قد عر عن �سكوكه باجتماع العنا�سر 
التي قد توؤدي اىل حت�سن االقت�ساد العاملي بانتظام، 
املجموعة  دول  على  ذلــك  "بانتظار  انــه  اىل  م�سريا 
تن�سيق �سيا�ساتها املقبلة لتحفيز التح�سن كما ن�سقت 

جهودها ملواجهة االزمة".
يف غ�سون ذلك عر �سندوق النقد الدويل موؤخرا عن 
ان  افاد  اذ  املايل  احلكومات  بع�ض  و�سع  حيال  قلقه 
الدين العام يف بع�ض دول جمموعة الـ20 قد يتخطى 
لهذه  االجمايل  القومي  الناجت  من  باملئة   118 ن�سبة 

الدول.
اعوام  اىل  �سيحتاج  االمــر  بــاأن  ال�سندوق  وي�سيف 
عدة من خف�ض االنفاق ورفع ال�سرائب من اجل اعادة 
يعترها  معدالت  اىل  ــدول  ال لهذه  العامة  املديونية 

ال�سندوق اآمنة.

اتفاق جمموعة الع�سرين على موا�سلة
 دعم القت�ساد العاملي

خرباء : جمموعة 
عوامل وراء ارتفاع

 ا�سعار النفط 

�سندوق النقد يبيع 200 طن من الذهب اإىل الهند
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وزير املالية باقر جرب الزبيدي ل�)املدى االقت�سادي(: 

 2010 ــام  ــع ل ــتــثــمــاريــة  ال�ــس ـــة  ـــوازن امل
حتقق منوًا من 22% اىل %29

 م�س�دة قان�ن امل�ازنة العامة لعام 2010 اأ�سارت 
بلغت  حيث  اال�ستثمارية  امل���ازن��ة  يف  من�  اىل 
و60  لال�ستثمارية  منها   23 خ�س�ض  تريلي�ن   83
ان  ميكن  وهل  النم�  هذا  �سبب  ما  للت�سغيلية، 

نعزوه اىل ارتفاع اأ�سعار النفط؟ 
�سرتاتيجية  درا�ــســة  جلنة  لــه  خططت  قــد  النمو  هــذا 
�سكلت  اللجنة  وهذه  املقبلة  الثالث  لل�سنوات  املوازنة 
من  وعــدد  الــوزراء  من  جمموعة  وع�سوية  برئا�ستنا 
اجلامعات  ا�ساتذه  من  واملتخ�س�سني  اال�ست�ساريني 
اأعينها  ن�سب  و�سعت  للموازنة  �سرتاتيجية  ور�سمت 
على  وال�سغط  اال�ستثمارية  االأمــــوال  حجم  زيـــادة 
الت�سغيلية قدر امل�ستطاع لذلك ا�ستطاعت ان ترفع ن�سبة 
اىل   2009 عام   %22 من  اال�ستثمارية  االأمــوال  حجم 
تقدمي  اىل  يهدف  نوعي  تطور  2010 وهذا  عام   %29
خدمات اأكرث واأف�سل للمواطنني وين�سجم مع التوجه 

اال�ستثماري احلكومي اجلديد.

العامة  امل�ازنة  ما �سبب ت�سمني م�س�دة قان�ن   
ال��دويل  النقد  �سندوق  م��ن  االق��رتا���ض  فقرة 
والبنك الدويل يف وقت ال يزال العراق يعاين من 

تركة الدي�ن الثقيلة ؟ 
جديد  مــن  الـــدويل  النقد  �سندوق  مــع  نوقع  �سوف   -
يف  معه  وقعنا  ان  بعد  ال�ساندة  الرتتيبات  اتفاقية 
ال�سابق اتفاقيتني وهذه االتفاقيات ت�سب يف م�سلحة 
من  كثريًا  ا�ستفدنا  وقد  كافة،  االجتاهات  يف  العراق 
وفنييه  خــرائــه  ومــن  الـــدويل  النقد  �سندوق  خــرة 
االن  ن�سري  و  ــعــراق  ال مب�سلحة  دائــمــا  نهتم  ونــحــن 
باجتاه ترتيبات �ساندة مل�سلحته وقد بداأنا مفاو�سات 
اقرتا�سًا  ولي�ض  ائتمان  و�سع  اجل  من  ال�سندوق  مع 
�سندوق  مع  نتفق  �سوف  بل  اأالن،  نقرت�ض  لن  ونحن 

النقد الدويل على اإقرا�سنا يف حالة حدوث اأزمة ما.

اليكم  ن�سبت  �سحفية  ت�سريحات  �سحة  ما   
م�ؤخرا مفادها ان هذا االقرتا�ض ملعاجلة العجز 
الذي قد يح�سل يف امل�ازنة، مع العلم انه وارد يف 

امل�ازنة؟
املوازنة، وهناك عجز  نتقوقع عجزًا حقيقيا يف  نحن 
ال�سنة،وكان  هــذه  يف  حقيقي  اآخــر  وعجز  تخطيطي 
اأمـــوال  ولدينا  تخطيطيًا  املا�سي  الــعــام  يف  عجزنا 
هذا  لتغطية  ــعــراق  ال تنمية  �ــســنــدوق  يف  مــوجــودة 
نفكر باالقرتا�ض،  لذلك مل  لدينا م�سكلة  العجز مل تكن 
اأالن يف عام 2010 جمل�ض الوزراء واللجنة الوزارية 
لهما  ثالث  ال  اجتاهني  اأمام  كانت  ال�سرتاتيجية  لر�سم 
يعني  وهــذا  اال�ستثمارية  تقلي�ض  هو  االأول  االجتــاه 
تقدمي خدمات اقل للمواطنني وتوقف بع�ض امل�ساريع، 
ـــا االجتـــــاه الـــثـــاين فــهــو الـــذهـــاب اىل االقـــرتا�ـــض  ام
اال�ستثمارية  االأمـــوال  حجم  تنمية  يف  واال�ستمرار 
بحيث تكون وا�سعة لكي ن�ستمر يف امل�ساريع احلالية 
الــــوزراء  جمل�ض  فــقــرار  جــديــدة،  مــ�ــســاريــع  ونن�سئ 
واللجنة الوزارية بالذهاب اىل االقرتا�ض اأو افرتا�ض 
االقرتا�ض فلو انخف�ست اأ�سعار النفط اىل 30 دوالرًا 
ائتمان  لدينا  يكون  عندها  الــعــام  هــذا  يف  حــدث  كما 
هذا  حجم  و  قر�سا،  ولي�ض  احلاجة  عند  منه  ن�ستفيد 
من  مليار  ن�سف  مــع  مليار  ون�سف  خم�سة  االئتمان 
لالفادة  كاحتياطي  لــلــعــراق  و�سعت  الـــدويل  البنك 
اأو  النفط  اأ�سعار  انخفا�ض  حالة  يف  احلاجة  عند  منه 

انخفا�ض �سادراته من النفط. 

احتياطي  من  امل�سا�ض  من  ال��سع  يتقرب  اأال   *
النقد االأجنبي لدى البنك املركزي العراقي؟ 

- البنك املركزي جهة م�ستقلة ولديها قانون خا�ض بها 
لنا باالقرتا�ض، ولكن �سنعمل على ا�سدار  وال ي�سمح 
وهي  دوالر  مــلــيــارات  ثــالثــة  بقيمة  خــزيــنــة  حـــوالت 
موجودة يف حيثيات املوازنة واإذا احتجنا نذهب اىل 
االئتمان من �سندوق النقد الدويل، اأما عن �سبب عدم 
ان  اىل  فيعود  جتاري  ب�سكل  اأو  الــدول  من  اقرتا�سنا 
اإمكانية االقرتا�ض الأنه مل يكمل  العراق ال توجد لديه 
يزال  ال  نفطه  ت�سدير  وكذلك  بالكامل،  ديونه  اإطفاء 
اأقل  اأو  برميل  مليوين   )2( بواقع  وحمدود  متاأرجحًا 
من ذلك يف بع�ض االأحيان كما اأن االقرتا�ض من الدول 
الكرى اأو ال�سوق التجارية فائدته ال تقل عن 7 اأو 8 
% يف حني ان االقرتا�ض من �سندوق النقد الدويل اأو 
الـ 1 % وهي قرو�ض مي�سرة  الدويل ال تتجاوز  البنك 
تطفاأ عند القدرة ومدتها خم�ض اأو �سبع �سنوات وهي 

ائتمان وعند احلاجة فقط. 

�سكل  ال��ذي  العراق  تنمية  �سندوق  عن  م��اذا   
وفق قرار جمل�ض االأمن وه� يدير ع�ائد النفط 
من  العراق  يتحرر  متى  للعراق،  املالية  وامل���ارد 

هذا ال�سندوق ويدير اأم�اله بنف�سه؟ 
- هناك قرار اآخر ملجل�ض االأمن يلزم العراق بدفع %5 
من وارداته تعوي�سات للكويت وهذه التعوي�سات ما 
ب�سندوق  اأمواله  باإيداع  ملزما  العراق  يبقى  ترفع  مل 
وهــذا  الـــعـــراق  ديــــون  تــطــفــاأ  مل  اأالن  واىل  الــتــنــمــيــة 
ال�سندوق مغطى وموؤمن من قبل االأمم املتحدة وقرار 
اأوباما  باراك  االأمريكي  الرئي�ض  االأمن، وقرار  جمل�ض 
بحماية هذا ال�سندوق باعتباره يف نيويورك بحمايته 
حتى عام 2010 وقد يجدد وهذا ما نتمناه، لذلك نحن 
احلال  هو  كما  تت�سرف  ان  متلك  ال  عراقية  كحكومة 
واأمريكا  املتحدة  االأمم  ان جتد �سندوقًا حتميه  حاليا 

من الدائنني. 

هل   2010 لعام  امل�ازنة  م�س�دة  حيثيات  ب�س�ء   
البطاقة  تخ�سي�سات  زيادة  اىل  تتجه  احلك�مة 
عن  حلجبها  الدع�ات  تعايل  �س�ء  يف  التم�ينية 

املي�س�رين؟ 
لقد خ�س�سنا ثالثة مليارات ون�سف املليار دوالر و اأكرث 
من مليار دوالر الإطفاء ديون البطاقة التي تراكمت من 
عامي 2008 و2009 والتي مل تدفع للتجار واملجموع 
هو اربعة ون�سف مليار دوالر وهي ن�سبة منو وا�سحة 
بالقيا�ض اىل االعوام املا�سية من �سقف التخ�سي�سات 

املالية اخلا�سة بالبطاقة التموينية. 

 بادرت وزارة املالية لدعم امل�ساريع االإ�سكانية 
من خالل م�سريف الرافدين و الر�سيد، هل تتجه 
على  مت�يلية  م�ؤ�س�سات  اإن�ساء  اىل   2010 عام  يف 
ال�سكن  اأزمة  من  للحد  العامل  يف  م�ج�د  ما  غرار 

املتفاقمة؟ 
باالإقرا�ض غري وارد  اإن�ساء موؤ�س�سات كرى معنية   -
وعودة  العراق  وتطور  وقت  اىل  يحتاج  االأمــر  وهــذا 
التمويل  موؤ�س�سات  تثق  حتى  واال�ــســتــقــرار  االأمـــن 
الواليات  يف  مفاو�سات  معها  اأجرينا  التي  العاملية 

اأف�سحت امل�ازنة العامة للدولة للعام املقبل 2010 عن من� 
ملح�ظ بن�سبة 29 % ماي�ؤ�سر انفتاحا وا�سحا نح� امل�ساريع 
اال�ستثمارية، )املدى االقت�سادي( حاورت وزير املالية باقر 
جرب الزبيدي عن هذا التط�ر وعن م��س�عات اخرى تتعلق 
بال�سيا�سة املالية.

 ح�ار / املدى االقت�سادي  
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الن  العربية  والـــدول  ـــا  اأوروب اأو  االأمريكية  املتحدة 
راأ�ض املال جبان، ولكن امل�سارف احلكومية وم�سارف 
لذلك  املواطنني،  اإقرا�ض  على  قــادرة  اخلا�ض  القطاع 
�سقة من  كل مواطن يح�سل على  الإقرا�ض  لدينا خطة 
عمليات اال�ستثمار التي �سوف تبداأ يف الوقت املنا�سب 
�سكنية،  وحـــدات  الن�ساء  العاملية  ال�سركات  قبل  مــن 
وهنا �سوف تتدخل م�سارفنا احلكومية لدفع جزء من 
التكلفة بعد ا�ستقطاعها من املواطن وبعد و�سع اإ�سارة 
احلجز يف الت�سجيل العقاري،ونحن كوزارة مالية غري 
قادرين حلحلة م�سكلة ال�سكن ب�سكل كامل، بل قادرون 
على حل جزء منها الأننا ل�سنا معنيني مب�سكلة ال�سكن، 
فهناك وزارة اإ�سكان اأو �سركة ا�ستثمارية تبني وحدات 
اىل  اال�ستثمار  �سركات  دخــول  ننتظر  ونحن  �سكنية 
قطاع ال�سكن عند ذلك �سوف نتدخل فورا ونقدم قرو�سا 
ال�سركات  ان  ومبا  ال�سكن،  وحدات  ل�سراء  للمواطنني 
واقرتحت  املــ�ــســارف  مـــدراء  مــع  اجتمعت  تــدخــل  مل 
عليهم تقدمي قر�ض �سكني بقيمة 30 مليون دينار لكل 
من ميلك قطعة �سكن وقد �سرعت هذه امل�سارف بدفع 
والثانية  مليونا   15 االأوىل  وبدفعتني  القرو�ض  هذه 
وهي  التعقيدات  عن  االإمــكــان  قــدر  ابتعدنا  وقــد  كذلك 
اخلطوة  بانتظار  ونحن  املالية  لــوزارة  ت�سجل  بــادرة 

اال�ستثمار يف  لقطاع  اال�ستثمار  بتحريك هيئة  التالية 
االإ�سكان و�سوف ندفع فورا قرو�سًا للمواطنني ل�سراء 
لعملية  ومكملة  مهمة  م�ساهمة  وهذه  ال�سكن  وحــدات 

اال�ستثمار. 

اذا  العمل  فر�ض  خلق  يف  املالية  وزارة  دور  ما   
ما علمنا ان ن�سب البطالة وفق القيا�سات العاملية 

مرتفعة ن�عا ما؟
- مبا اأن هناك منوًا يف االأموال اال�ستثمارية من %22 
يف ال�سنة املا�سية اىل 29 % يف عام 2010 مبعنى ان 
واخلدمات  للمواطنني  العمل  فر�ض  يف  زيــادة  هناك 
للتوقيع  النفط  وزارة  مباحثات  نتائج  ننتظر  ونحن 
العراقي  النفط  �سادرات  لزيادة  النفطية  العقود  على 
النفطية  الــ�ــســادرات  على  متــامــا  تعتمد  امل�ساألة  الن 
برميل  مليوين  بواقع  ال�سادرات  كانت  فاإذا  اليومية، 
واإذا  تريليون   83 مــوازنــة  لــديــك  ان  مبعنى  يوميا 
موازنة  لديك  مبعنى  يوميا  برميل  ماليني   4 �سدرت 
النمو  يف  الت�ساعد  وهـــذا  تريليون   180 اأو   170
االأموال  اال�ستثمارية ولي�ض يف حجم  االأمــوال  حلجم 
العراق  ي�سل  وعندما  قليل  النمو  فيها  الن  الت�سغيلية 
اىل ت�سدير اأربعة ماليني برميل يوميا فلن جتد عاطال 

واحدًا عن العمل. 

وامل��راق��ب��ني  االق��ت�����س��ادي��ني  اخل���رباء  بع�ض   
مل  ما  العراقي  االقت�ساد  ان  ي�ؤكدون  الدوليني 
هناك  تكن  مل  االإنتاجية  القطاعات  فيه  تفعل 

فيه اأي عملية من�؟
تعتمد  فاالأخرية  اخلليج  كدول  ريعية  دولة  العراق   -
الغاز  حاليا  و  والــغــاز  النفط  �ــســادرات  على  اأ�سا�سا 
يحرق ويلوث البيئة وتهدر ماليني الدوالرات �سنويا 
اأكـــرث من  قــادريــن عــلــى ت�سدير  نــحــن غــري  يف وقـــت 
عن  النفط  وزارة  عجزت  فقد  يوميا،  برميل  مليوين 
زيادة االإنتاج وهذا االأمر موؤمل، حيث بداأ الياأ�ض يدب 
النفطية،  ال�سادرات  �سقف  رفع  امكانية  عدم  يف  فينا 
موازنة،  وجود  باأمكانية  ن�سعر  االأ�سعار  ترتفع  وكلما 
رواتب  زيــادة  يف  املثال  �سبيل  على  انعك�ض  ما  وهــذا 
املتقاعدين حيث خ�س�سنا ن�سف مليار �سنويا لتغطية 
هذه الزيادة يف وقت كنا نتمنى ان تكون هذه الزيادة 
اجلدلية  هــذه  وفــق  على  االن  نعمل  نحن  لذلك  اأكــرث، 
النفط  ا�سعار  وانخفا�ض  ارتــفــاع  ببور�سة  املتعلقة 
ن�سطر  ولذلك  بها،  مبا�سرا  ارتباطا  املوازنة  الرتباط 
اأحيانا اىل اال�ستدانة من البنك الدويل لكي يبقى حجم 

الكثري  يولد  �سوف  تخفي�سها  الن  حالها  على  املوازنة 
من البطالة.

ظل  يف  احلك�مي  امل�سريف  القطاع  ب�ساأن  ماذا   
يتطلب  انه  حيث  احلايل  اال�ستثماري  الت�جه 
يف  وزارتكم  ت�جه  ما  راقية،  م�سرفية  منظ�مة 

هذا اخل�س��ض ؟ 
كبريًا  جهدًا  بذلنا  املا�سية  الثالث  ال�سنوات  خــالل   -
باجتاه م�سرفني االأول هو امل�سرف العراقي التجاري 
وا�ستطيع ان اأقول ونحن يف عام 2009 منتلك اأف�سل 
م�سرف جتاري قادرًا على تلبية حاجة ال�سوق العراقي 
 9 على  جتـــاوز  مببلغ  االعــتــمــادات  فتح  على  وقــــادرًا 
املبلغ  هــذا  ال�سنة  هــذه  يتجاوز  وقــد  دوالر  مليارات 
وقادرًا على اإ�سدار الفيزا كارد وقد ا�ستقر هذا امل�سرف 
وبداأ بفتح فروع يف املحافظات ومن املوؤمل فتح فروع 
له خارج العراق وهو م�سرف حديث مت تنميته خالل 
ال�سنوات الثالث املا�سية، وم�سرف الرافدين كذلك بداأ 
اأالن بتطوير عمله ووقع مع �سركة بي بالن االنكليزية 
مع  فرعًا   155 لربط  ال�سامل  امل�سريف  النظام  الن�ساء 
ويعطيان  ذاتيًا  متويلهما  والرافدين  والر�سيد  املركز، 
اأرباحًا �سنوية ا�ستطاعا ان يدخال ك�سريكني مع �سركة 
املتعاقدين  لتخلي�ض  الذكية  البطاقة  الإ�ــســدار  عاملية 
اأالن  و  الرواتب  الروتينية يف توزيع  االإجــراءات  من 
ونحن  بطاقة  األــف   600 بحدود  ي�سدرا  ان  ا�ستطاعا 
جهدا  يتطلب  االأمر  وهذا  متقاعد  مليوين  عن  نتحدث 
اىل  نحتاج  ونحن  املعلومات  من  قاعدة  وبناء  كبريًا 
�سنوات لتغطية كل ال�سرائح لي�سملها العمل بنظام هذه 

البطاقة. 

االأداء  حت�سني  باجتاه  املحتملة  التغريات  ما   
ال�سريبي اذا ما عرفنا ما لل�سريبة من دور مهم 

يف مت�يل امل�ازنة العامة للدولة؟
نا املدير العام، ومتت  - تابعنا االأداء ال�سريبي وغريرّ
جمال  يف  ومتمكن  متخ�س�ض  ب�سخ�ض  اال�ستعانة 
الوظيفي  العمل  تطوير  طــور  يف  وهــو  اخت�سا�سه 
وهناك تركيز على ن�سر الوعي ال�سريبي ومن خالل 
الرتكيز على ن�سر هذه الثقافة يف و�سائل االإعالم وقد 
وجهت باالنفتاح على االإعالم، ففي ال�سابق كان املدير 
العام يحتاج اىل موافقات للت�سريح لو�سائل االإعالم 
ان  ي�ستطيع  وزارتنا  يف  عام  مدير  اأي  فــاأن  اأالن  اأمــا 

يلتقي بو�سائل االإعالم من دون اأي موافقات م�سبقة.

باإجناز  متاأخرة  باأنها  املالية  وزارة  تتهم   
احل�سابات اخلتامية؟

- جئت اىل الوزارة مل اأجد ح�سابات ختامية لالأعوام 
و2005  و2004  و2003  و2002   2001 التالية: 
ونحن ال ن�ستطيع ان نقدم اأي ح�سابات ختامية ل�سنة 
كبري  وبجهد  قبلها،  التي  ال�سنة  ح�ساب  يتوفر  مل  ما 
لل�سنوات  اخلتامية  احل�سابات  ننجز  ان  ا�ستطعنا 
ـــد اكــتــمــلــت وو�ــســلــت اىل ديـــوان  ــتــي ذكــرتــهــا وق ال
الرقابة املالية ولكن امل�سكلة تكمن يف �سلف ت�سرفها 
قانونيا،  قادرين على تغطيتها  الــوزارات ونحن غري 
الــوزارات والدوائر  ونحن كوزارة نعاين من بع�ض 
املبيعات  املثال  �سبيل  فعلى  بـــوزارة،  املرتبطة  غري 
حال  حاله  بها  م�سرتك  والعراق   )fms( الع�سكرية 
الــعــ�ــســكــريــة وهي  بــاملــبــيــعــات  اأكــــرث مــن 150 دولــــة 
موؤ�س�سة جتمع ما حتتاجه الدول من �سالح وت�سرتيها 
وهذه  العاملية،  اال�سواق  من  ارخ�ض  ب�سعر  باجلملة 
املن�ساأ وكم كلفة  اأو �سهادات  الوثائق  حاليا مل تر�سل 
اىل  وندورها  مفتوحة  اأبقيناها  وقد  الب�ساعة  هذه 
نغلق  لكي  اأملخزين  واالإدخــال  الوثائق  بانتظار  اأالن 
التي مل  اأالن واحل�سابات  الذي مل يغلق اىل  ح�سابها 
ي�سمى  ما  اأو  املراجعة  موازين  م�سكلة يف  تعد  تغلق 
باحل�سابات اخلتامية وقد اأكملنا احل�سابات اخلتامية 
حتى عام 2008 وقدمناها ولكن ديوان الرقابة املالية 
يبدي مالحظته ويرجعها لنا جنيبه ونرجعها له وقد 
املهم  ال�سجال طبيعي،  لثالث مرات وهذا  يحدث هذا 
جمل�سي  اىل  يكتب  ثم  امللف  نغلق  لكي  اكتملت  اأنها 

الوزراء والنواب. 

م�سبقة م�افقات  دون  من  االعالم  على  باالنفتاح  وجهت   

�سندوق  من  دوالر  مليارات   6 نح�  اقرتا�ض  اىل  نتجه   

املالية االزم�����ات  مل���اج��ه��ة  ك��اأح��ت��ي��اط��ي  ال����دويل  ال��ن��ق��د 
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مل تكن �سرخة الفقر العاجزة تلك من فم ذلك الكهل هي 
�سادفته  ما  اول  كانت  وامنا  مليودرامي  مل�سهد  لقطة 
)املدى االقت�سادي( كواقع تلف �سراكه �سل�سلة هموم 
ولعنات ال تخلو من م�سامع الداخل اىل احدى دوائر 
وزارة العمل وال�سووؤن االجتماعية،باأعتبار ان �سنك 
معي�سي  م�ستوى  على  احل�سول  يف  واالمــل  احلياة 
الئق هو نقطة االلتقاء مابني جميع املراجعني الذين 
معوزات  ن�ساء  مابني  االن�سانية  مالحمهم  تــوزعــت 
بال�سريحة  انتهاًء  ال�سن  وكبار  العمل  عن  وعاطلني 

ال�سامتة املعاقني.

رحمة امل�ظف ومزاجيته..
اىل متى ؟

حتت  املعي�سية  وحوائجنا  ارزاقنا  ا�سبحت  لالأ�سف 
الكلمات  ومنتهم،بتلك  املــوظــفــني  ومــزاجــيــة  رحــمــة 
العبيدي  مزهر  فريال  املراجعة  اجابتنا  اأملــًا  املمتلئة 
اول  باأعتبارها  احلــريــة  مدينة  �سكنة  )مطلقة(من 
معاناتها  ب�سرد  فــبــداأت  �ساألناها  حينما  املتذمرين 

املزمنة مع اآلية ا�ستالم املنحة االجتماعية هكذا: 
لها  ولي�ض  طويلة  وازعاجات  وهموم  معاناة  �سل�سلة 
احدى  باعتباري  منها  ن�سيبه  ينال  ان  للمراجع  البد 
�سنتني  من  اكرث  مدار  على  مرارتها  جترعن  اللواتي 

فاأنا �سيدة مطلقة وقد مت منحنا نحن املطلقات باأمر من 
رئي�ض الوزراء منحة �سهرية مقدارها مئة الف دينار 
مكررة  مراجعات  وبعد  ال�سابق  يف  ا�ستلمتها  وقــد 
من  ا�سهر  الربعة  منحتي  االجتماعية  الرعاية  لدائرة 
مكتب بريد �سارع فل�سطني وحينما جئت مرة اخرى 
بعد ثالثة ا�سهر كي ا�ستلم منحتي ار�سلوين اىل مكتب 
بريد ال�سدر وهو االآخر بدوره ار�سلني بعد �سل�سلة 
بغداد اجلديدة  بريد  التدقيقات اىل مركز  طويلة من 
هذا الريد الذي يعتر الداخل اليه كالداخل اىل حلبة 
لفوجئت  �سيء  اي  باال�ستف�سار عن  فكرت  لو  مالكمة 
هنالك بان قيمة مبلغ املنحة هي مئة وخم�سون الف 
اال�ستف�سار  حاولت  وحني  ا�سهر  ولثالث  فقط  دينار 
الن�سف  اىل  القيمة  يف  التخفي�ض  هــذا  �سبب  عــن 
واذا بي م�سطرة للدخول يف �سراع وم�ساجرات مع 
املوظفني انا وجميع املراجعني حينها فم�ساألة ار�ساد 
موظفي  قبل  من  له  التبا�ض  اي  تو�سيح  او  املواطن 
وزارة  يف  الرعاية  موظفي  او  ال�سرف  بريد  مكاتب 
ال�سووؤن على حد �سواء هي خط احمر ونزاع موؤجل 
اخر  يف  خرج  نف�سه  املكتب  مدير  ان  لدرجة  الحمالة 
مرة على اثر امل�ساجرات ووبخ املوظف املعني وقال 
له باحلرف الواحد اىل متى �ست�ستمرون بهذا ال�سلوك 
وخدمة  حوائج  تراعوا  ان  يجب  املواطن  مع  ال�سيئ 

املراجعني.
 وعن االحوال املعي�سية وال�سنك املادي الذي تعي�سه 

ال�سيدة فريال وعائلتها ا�سافت قائلة: 
- نحن باأم�ض احلاجة اىل تلك املنح فاحلياة املعي�سية 
مهجرة  عائلة  ا�سال  املثال  �سبيل  على  فنحن  �سعبة 
بااليجار يف منزل ي�سم ثالث غرف و�سالة  ون�سكن 
االعمال  اللذين يعمالن يف  لولديرّ  الغرف  اثنتان من 
يتمكننان  وبــالــكــاد  مــتــزوجــان  انــهــمــا  علما  احلـــرة 
ا�سيف  ان  املعقول  من  ولي�ض  عائلتيهما  اعالة  من 
على  اعول  انا  لذا  اي�سا  انا  اعبائي  املادية  الأعبائهما 
�ساهم  وجودها  باأن  واعتقد  االجتماعية  االعانة  تلك 
ال  التي  فــاملــراأة  الــيــوم  الن�ساء  حاجة  �سد  يف  كثريا 
من  معينة  مرحلة  اىل  ت�سل  حينما  رجــل  ي�ساركها 
ان  البدنية  قدراتها  ال�سعوبةعلى  من  ي�سبح  العمر 
تزاول العمل مرة اخرى لذا ال يبقى امامها �سوى ان 
معي�سي  م�ستوى  من  الدولة  لها  ماتوفره  على  تعتمد 

الئق ي�سمن كرامتها 
 

مبلغ االعانة قليل 
بالوالدة  املعاق  الطفل  ــد  وال بحر  ابراهيم  املــراجــع 
فيما  مزهر  فريال  راأي  عن  كثريا  يبتعد  مل  م�سطفى 
ا�سارته  جــانــب  اىل  املــوظــفــني  مــن  تــذمــر  مــن  يالقيه 
املقدمة  االجتماعية  االعانة  مبلغ  قلة  اىل  الوا�سحة 

للمعاق ح�سرا حينما قال: 
االعانة االجتماعية التي تقدم اىل املعاق اجدها قليلة 
وال ت�سد حاجته فاملعاق الميكنه ان يوفر رزقه او ثمن 
ومعونة  اوال  الله  رحمة  حتت  هو  وبالتايل  عالجه 
العائلة وتعرفني ان و�سع العائلة العراقية اليوم هو 
انه  ارى  فانا  وعليه  العي�ض  ال�ستيعاب  يكفي  بالكاد 

يجب اليوم على امل�سوؤولني يف الدولة �سرورة اعادة 
العاجزة  ال�سريحة  تلك  اىل  املقدمة  املنح  يف  النظر 

متامًا عن اعالة نف�سها. 
 

ال اأحد ير�سدنا 
مل  ال�سدر،  مدينة  �سكنة  من  عثمان  �سمرية  املراجعة 
يف  بعيدة  واالقت�سادية  االجتماعية  ماأ�ساتها  تكن 
احلديث  يف  �سبقها  مــن  مــاأ�ــســاة  عــن  الت�سور  �سيق 
من  طويلة  �سل�سلة  كلفها  معاملتها  يف  ب�سيط  فخطاأ 
املراجعات واالكتواء اليومي بحرارة ال�سم�ض الالهبة 
امال يف احل�سول على ماي�سد حاجتها وحاجة عائلتها 
املكونة من اربع فتيات ا�سطرت ب�سبب ظروف احلياة 
املعي�سية اىل اجبارهن على ترك الدرا�سة واجللو�ض 
رب  هجرهم  ان  بعد  معيل  من  هنالك  فلي�ض  بالبيت 
اال�سرة فاأنتقلت بهن على اثر ذلك اىل العي�ض يف منزل 

العائلة قائلة: 
دائرة  مــن  اجتماعية  كاأعانة  ماا�ستلمته  ح�سيلة   -
مبلغ  هــو  �سنتني  مــرور  وبعد  االجتماعية  الــرعــايــة 
�ستمئة الف كرواتب ل�سنة وحاليا انا اراجع الدائرة 
منذ �سنة فلم ا�ستلم بعد ذلك املبلغ اي �سيء وال اعرف 
بريد  مكاتب  مابني  دوامــة  ويف  تائهة  الأنني  ال�سبب 
عليك  هنا  املــوظــفــون  بــه  مايتكرم  ومــابــني  ال�سرف 
املعاملة فال احد ير�سدك  ا�سباب تعرث  من جواب عن 
الدائرة  اىل  بتوجيهك  يكتفي  وامنــا  دقيقة  ب�سورة 
ال�سرف  مكتب  اىل  تعيدك  االخــرى  هي  و  املــجــاورة 
وعلى هذا احلال املواطن م�سطر لتحمل كل هذا الأن 
احتياجا  النا�ض  ا�سد  من  هو  هنا  اىل  ياأتي  من  كل 

مالذ لرعاية الفقراء وتقدمي املعونات للعاطلني 
اأم رحلة مع املعاناة؟

تقا�سم الفقر وثقل اخلطى �سن�اته ال�سبعني فلم يجد امامُه بعد ان و�سل اىل حمطة اأواخر العمر 
وان�سرف جميع من اأذاب الأجلهم زهرة �سبابه �س�ى اللج�ء اىل دائرة الرعاية االجتماعية باأعتبارها 
املالذ االآمن لكه�لته واليد التي كان ياأمل انها �ستم�سح مذاق الع�ز واحلرمان عن جبني الالجئ اإليها 
هربًا لالحتفاظ ب�قار ما تبقى من اأيامه االخرية. 
انه ال�سيخ علي را�سد الذي اختلط عرق جبينه ودم�عه بحرارة ال�سم�ض وغلظة قل�ب بع�ض العاملني 
يف دائرة الرعاية فلم حتتمل �سن�اته التي �سارفت على االنتهاء ما تكبده ل�سه�ر من روتني اداري ممل 
ومعاملة مهينة امال يف احل�س�ل على اعانة مادية ب�سيطة جتنبه ذل ال�سدقات،ان يبقى حمتفظًا 
به�ية عراقه الذي مل يراع بع�ض ابنائه كيف يحفظ لكبار ال�سن ماء وجههم وعجزهم املذل ف�قف 
بباب وزارة ال�س�ؤون االجتماعية واعلن براءته من رحم هذه االر�ض حينما مزق بطاقته ال�سخ�سية 
منهيًا بذلك عن�ان االنت�ساب لل�طن؟!

دائرة الرعاية االجتماعية . . 
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ردود افعال 
عديدة

 غ��ي��اب االإر����س���اد و���س���ء 
املراجع  ح�سة  هما  املعاملة 

اىل دائرة الرعاية 
ط��ب��ق��ة  م����ع  ن���ت���ع���ام���ل   
العلمي  مب�ست�اها  �سعيفة 

واالجتماعي واالقت�سادي

الن�ساء  مــابــني  منق�سمة  فــالــفــئــات  واملــنــح  لــالعــانــة 
الب�سيطات وال�سيوخ واملعاقني فانا على �سبيل املثال 
على  وقعت  املوظفني  من  واهــانــات  �سعوبات  وبعد 
ال�سبكة  برقم  واملتعلق  الراتب  معاملتي و�سرف  علة 
وها انا للتو عائدة من مكتب بريد ال�سرف اىل دائرة 
الرعاية لت�سحيحه والله العامل كم من الوقت �ساأحتاج 

لذلك. 
املواطنة �سمرية ا�سافت بح�سرة عما تالقيه من ظروف 

احلياة والفاقة واحلرمان معرة بالقول: 
بنات  اربــع  فلدي  ال�سر  بفارغ  الراتب  ذلــك  انتظر  انــا 
متطلبات  لهن  احلال  وبطبيعة  معي�ستهن  عن  م�سوؤولة 
املدر�سة  ترك  باأجبارهن على  انني قمت  برغم  وحوائج 
به  نعتا�ض  مــا  منــلــك  فــال 
اكرث من احلد االدنى فمن 
م�ساريف  �ساأجلب  ــن  اي
مااح�سل  وكــل  الدرا�سة 
عليه هو ا�سبه بال�سدقات 
وامل�ساعدات التي متدين 
وقريباتي  �سقيقاتي  بها 
االحيان  بع�ض  واخوتي 
علما ان جميع من ذكرتهم 
وم�سوؤولون  عوائل  لهم 
العي�ض  لقمة  تــوفــري  عــن 
لها واليوم كل فرد بالكاد 
العي�ض  لقمة  ي�ستح�سل 
ذلك  اىل  ا�سيفي  لعائلته 
القيود  بــعــ�ــض  هــنــالــك 
االجتماعية  واالعـــــراف 
التي تقف حائال امام عمل املراأة وهي ذاتها التي متنع 
املراأة من اكمال درا�ستها فلو كانت لدي �سهادة درا�سية 
معينة واحظى يف الوقت ذاته ببع�ض احلرية املتاحة الأي 
امراأة فقد امتكن من اعانة نف�سي وبناتي بوظيفة توؤمن 
اقت�ساديا معينا لكن هذا غري متاح وال نن�سى  لنا دخاًل 
يهجرها  التي  املــراأة  اىل  الدونية  املجتمع  نظرة  اي�سا 
ت�سرفاتها  كــل  يف  ومدققة  مراقبة  باأعتبارها  زوجــهــا 
وهو ماي�سعنا يف دائرة عرفية �سيقة تقف حائال مابني 
قدراتنا املمكنة يف توفري دخل املعي�سة الأبنائنا ومابني 

الركون اىل البيت وكف االذى االجتماعي عنها. 

اجراءات البد منها 
–مثقلني-  ونــحــن  ق�سدناها  الــتــي  االخـــرية  الــوجــهــة 
الداخل اىل دائرة  بت�ساوؤالت وهموم ولعنات املواطن 

فال  امـــراأة  ام  كــان  �سيخًا  االجتماعية  الرعاية  �سبكة 
فرق القت حمط رحالها يف مكتب مدير �سبكة احلماية 
االجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزارة  يف  االجتماعية 

)رعد جليل( فاأ�ستقبلها بالقول : 
اعانات  من  االجتماعية  احلماية  �سبكة  متنحُه  ما   -
عن  العاطلون  يتقدمها  حم�سورة  فئات  على  تق�سم 
النزيل  وا�ــســرة  واملطلقات  االرامــــل  ثــم  ومــن  العمل 
املـــتـــزوج والــعــاجــز واملعاق  واملــفــقــوديــن والــطــالــب 
وال�سيخ واملبالغ املعتمدة لدينا تق�سم اىل ان ال�سخ�ض 
الواحد ي�ستلم مبلغ خم�سني الف دينار اما ال�سخ�سان 
في�ستلمون  ا�سخا�ض  الثالثة  واأما  الفًا،  �سبعني  فمبلغ 
في�ستلمون  ا�سخا�ض  االربعة  وامــا  الفًا  ت�سعني  مبلغ 
مبلغ مئة الف واخلم�سة ي�ستلمون مئة وع�سرين الف 
الف  وع�سرين  مئة  في�ستلمون  اأ�سخا�ض  ال�ستة  واأمــا 
دينار وبالن�سبة للمتقدمني للح�سول على تلك االعانات 
ثم  الن�ساء ومن  االرامل  من  االوىل  بالدرجة  فاأكرثهم 
ياأتي العجزة ولو جئنا اىل اعداد امل�ستحقني لالعانات 
هي  العاطلني  ن�سبة  بــاأن  فاأعتقد  االخــرى  الفئات  من 
توقف  دائــرتــنــا  اىل  ب�سمهم  العمل  لكن  جــدا  كــبــرية 
واحيل اىل جمل�ض حمافظة بغداد وهنالك لدينا ا�سافة 
اىل االعانات املنح التي خ�س�سها رئي�ض الوزراء للذين 
لي�ض لديهم اعانات وعلى اثره الميكن بعد هذا القرار 
اجلمع بني راتبني ولو جئنا اىل اال�ستفادة االقت�سادية 
قليلة  بانها  نعتقد  فنحن  االعانات  تلك  من  للمتقدمني 
وتُعطى  بزيادتها  �سابق  وقــت  يف  وطالبنا  معي�سيا 
ثالثة  كل  تــوزع  بدفعات  دينار  الف  مئة  للمطلقة  االن 
ا�سهر وهي قليلة لو اردنا مقارنتها بامل�ستوى املعي�سي 
عديدة  مقرتحات  املالية  وزارة  اىل  وقدمنا  احلــايل 

ب�ساأن زيادتها ونحن باأنتظار ا�ستح�سال املوافقات.
التي  املعاملة  �ــســوء  مــن  املزمنة  ال�سكوى  ظــاهــرة   
يالقيها املواطن الذاهب اىل دائرة الرعاية ا�سافة اىل 
وهم  �سيما  مراجعيها  لكاهل  املثقلة  االدارية  ال�سل�سلة 
رعد  والن�ساء  والعجزة  كبارال�سن  مابني  حم�سورون 

عللها بالقول 
لدينا اجراءات ر�سمية دقيقة تتعامل مع طبقة �سعيفة 
وفقرية يف م�ستواها العلمي واالجتماعي واالقت�سادي 
وهي بطبيعة احلال تختلف يف ا�ستيعابها عن الطبقة 
املوؤهلة علميا واجتماعيا الن االخرية �ستتفهم طبيعة 
املو�سوع واجراءاته لكن امل�سكلة تكمن يف اننا نتعامل 
مع تلك الفئات �سيما وان االمر يتعلق بارزاقهم ودخلهم 
معاملته يجب  ان  يتفهم  ال  منهم  فالكثري  الوحيد رمبا 
واالجـــراءات  التدقيقات  من  طويلة  ب�سل�سلة  متر  ان 
التي برغم دقتها نكت�سف الكثري من اخلروقات ا�سف 
االخرى بكرثة  الدوائر  تنفرد عن  دائرتنا  ان  ذلك  اىل 
ومكان  كــاف  غــري  مالكنا  وباملقابل  مراجعيها  اعـــداد 
الدائرة هو �سيق باال�سا�ض واعتقد بان املراجع الذي 
اعاقة  اي  يواجه  فلن  وا�ــســويل  مبا�سر  ب�سكل  ياأتي 
فاجلميع  نف�سه  الوقت  ويف  معاملة  �سوء  او  اداريـــة 
ب�سر ومعر�سون للخطًا وال�سغوط التي متار�ض على 
وزارتنا وموظفينا كبرية وجتعلهم يفقدون اع�سابهم 
يف بع�ض االحيان فتحدث م�ساجرات و�سوء نوايا بني 
الطرفني �سيما يف م�ساألة ت�سلم الرواتب فالكثري منهم 
الهوية  او  كالبطاقة  الر�سمية  م�ستم�سكاته  يغري  قد 
وحينما يذهب اىل مكتب الريد الأ�ستالم راتبه يفاجاأ 
خيار  من  هنا  امامه  ولي�ض  باأختالفها  هناك  املوظف 
البيانات  نر�سل  كــي  لدائرتنا  املــراجــع  اعـــادة  �سوى 
املواطن  تبعاته  يتحمل  اجــراء  وهو  جمــددًا  احلديثة 

ولي�ض الدائرة او مكتب بريد ال�سرف 
اكت�سافها  مت  الــتــي  الــتــزويــر  حـــاالت  وبخ�سو�ض    
موؤخرا بني املعامالت املروجة للح�سول على االعانات 
االجتماعية  احلماية  �سبكة  مدير  اأ�ساف  االجتماعية 

قائال: 
ــتــزويــر التي  - لــال�ــســف لــديــنــا الــكــثــري مــن حـــاالت ال
اكت�سفناها من خالل املعامالت املقدمة بدءًا من تزوير 
البطاقة التموينية والكتب الر�سمية وعدد افراد اال�سرة 
واالختام وقد اكت�سفنا عددًا كبريًا منها خالل تدقيقنا 
للمعامالت اإ�سافة اىل حاالت التزوير املقنعة االخرى 
كوجود ا�سخا�ض غري م�ستحقني فالفرد غري امل�ستحق 
م�ستحق  انه  ا�سا�ض  على  معاملته  يقدم  اعانة  لراتب 

فهي اي�سا تعتر مزورة وخمالفة لل�سوابط.
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ميكن  التي  ال�سيا�سات  من  الب�سرية  التنمية  عملية  تعد 
وذلك  املقبلة  املــرحــلــة  خــالل  وبــاالأخــ�ــض  بها  الــتــوجــه 
من  عانى  الذي  العراقي  االقت�سادي  بالواقع  للنهو�ض 
النظام  �سهدها  التي  ال�سابقة  الــفــرتات  يف  كبري  دمــار 
ال�سابق وما خلفه من اأزمات وكوارث زادت العبء على 

املجتمع العراقي.
تواجه  التي  التحديات  اأهــم  ذكر  ميكن  ذلك  خالل  ومن 
للنهو�ض  املتبعة  واالإجــراءات  الب�سرية  التنمية  عملية 

بالتنمية الب�سرية وهي ما ياأتي.

اأوال: اجلانب االأمني 
مما ال �سك فيه اأن ا�ستتباب االآمن مهم جدًا الإتاحة الفر�سة 
املالئمة الإجراء عملية التنمية والنهو�ض باالقت�ساد لكي 
تاأخذ مداها الطبيعي يف تاأهيل االقت�ساد الوطني ويف 

ظله ميكن اإجناز اأية عملية نهو�ض اأقت�سادية.
اأي ال ميكن اأجراء اأعادة اإعمار العراق بعد االنهيار الذي 
خلفه النظام ال�سابق واأي�سا عدم اال�ستقرار االأمني الذي 
النهو�ض  اإذ ال ميكن  النظام،  �سقوط  بعد  العراق  رافق 

االأمني  اال�ــســتــقــرار  عــدم  ظــل  يف  باالقت�ساد 
الداخل  يف  االأمــنــيــة  واالنــقــالبــات 

ودور  االثنية  التوترات  اأي 
الــقــوى اخلــارجــيــة يف 

التوترات  ــــارة  اإث
الطائفية �سعيًا 

الإ�ــــســــعــــال 
حــــــــرب 

هلية  اأ

ميهد  مما  تنتهي  ال  الفو�سى  من  حالة  يف  البلد  جتعل 
اأجل نهب  اأطول مدة ممكنة من  االأجنبي  لبقاء  ال�سبيل 
خريات وثروات البلد وعدم متكنه من التمتع بال�سيادة 

واال�ستقالل الوطني.
االأجنبية ال�ستثمارها يف  االأمــوال  روؤو�ــض  اجتذاب  اإن 
العراق يتطلب توافر مناخ ا�ستثماري مالئم يف ظروف 
املال  راأ�ــض  الن  م�ستقرة  واقت�سادية  واأمنية  �سيا�سية 
االأمني  واالنــفــالت  االأزمـــات  حــدوث  عند  الهرب  �سريع 
ولهذا اأن اال�ستقرار االأمني حمدد اأ�سا�سي من حمددات 

اال�ستثمار.
يف  واالأمني  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  عدم  اأن  لذلك  ووفقًا 
املتعددة  ال�سركات  لدخول  طرد  عامل  �سيكون  العراق 
من  والكثري  العراقي  االقت�ساد  داخــل  اإىل  اجلن�سية 
باأن عدم ح�سول تقدم يف  االآراء توؤكد على االفرتا�ض 
املجال االمني يف الفرتة ال�سابقة جعل ال�سركات متتلك 
ملي�سيات ع�سكرية اأو االعتماد على ال�سركات االأمنية اأو 
اأن  اإذ  املحدد،  هذا  تتجاوز  اأن  ميكن  االأجنبية  القوات 
ملي�سيات  متتلك  اأ�سبحت  اجلن�سية  املتعددة  ال�سركات 
ع�سكرية كبرية، ذات كفايات وتقنيات عالية تعمل على 
ـــاع عن  ـــدف تــاأمــني احلــمــايــة وال
املن�ساآت ال�سناعية 
ـــعـــة  ـــاب ـــت ال
لهذه 

اأو  قمع  اأو  ع�سكري  عمل  ــاأي  ب وللقيام  بــل  ال�سركات 
التي  ال�سركات  تلك  مل�سالح  مهددة  تكون  قد  معار�سة 

متثل م�سالح دولها املتقدمة.
اأن عمليات التخريب عند غياب االأمن كلفت  ولذلك اىل 
املثال  �سبيل  وعلى  �سخمة  مبالغ  العراقي  االقت�ساد 
عن  الناجمة  االأ�ــســرار  قيمة  اأن  اإىل  التقارير  ت�سري 
تخريب اأنابيب النفط خالل الفرتة التي اأعقبت �سقوط 
النظام ال�سابق قد بلغت )7( مليارات دوالر اإ�سافة اإىل 
اخل�سائر الناجمة عن الفر�ض ال�سائعة لت�سدير النفط 
اأعمال  تركت  الــذي  الكهرباء  لقطاع  بالن�سبة  وهكذا   ،
املواطنني  على حياة  عميقة  �سلبية  اأثــارًا  فيه  التخريب 

والفعالية االقت�سادية.
وعلى الرغم من هذا التخريب واال�سطراب يف اجلانب 
االأمني فقد حت�سنت االأو�ساع يف الفرتات االأخرية وذلك 
بتح�سن الو�سع االأمني يف العراق واإجراء زيارات عدة 
من قبل الدول وال�سركات للعمل يف العراق والنهو�ض 
كثرية  فرتات  عانى  الذي  العراقي  االقت�سادي  بالواقع 
التنمية  لتحقيق  االأمــن  وتوفري  والت�سخم  الك�ساد  من 

الب�سرية ال�ستدامة احلياة لالأجيال القادمة.

ثانيًا: البطالة 
دول  تواجه  التي  والتحديات  امل�ساكل  من  البطالة  تعد 
من  واحــد  والــعــراق  �سعوبها،  حياة  على  توؤثر  ملا  العامل 
الدول التي تواجه هذه امل�سكلة، اإذ ياأتي العراق من مقدمة 
دول ال�سرق االأو�سط بن�سبة )59%( بطالة مقنعة كما تقدر 
الن�ساء  بـ)85%( من قوة عمل  العاطالت  الن�ساء  ن�سبة 

يف العراق.
يف  الب�سرية  التنمية  لعملية  التحدي  تعد  فاأنها 
على  �سلبية  اآثــار  من  ترتكه  ما  ب�سبب  العراق 
برامج  وف�سل  املجتمع،  يف  وا�سعة  الطبقات 
االجتماعي  باجلانب  العناية  يف  التنمية 
بالقدر املنا�سب وتراجع االأداء االقت�سادي 
ـــدرة الــقــوانــني املــحــفــزة على  وتــراجــع ق
بالقدر  عمل  فر�ض  توليد  يف  اال�ستثمار 
اأيجاد  الــدولــة يف  دور  وتــراجــع  الــكــايف 
فر�ض عمل يف موؤ�س�سات الدولة واملرافق 
ميدان  من  تدريجيًا  وان�سحابها  العامة 
االإنتاج، اإ�سافة اإىل احلروب التي خا�سها 
املن�سرمة،  الثالثة  العقود  خــالل  العراق 
واحل�سار االقت�سادي الدويل ال�سامل على 
م�ستوى  وتــدين   )2003  -1991( العراق 
م�ستوى،  اأدنــــى  اإىل  والــتــنــمــيــة  االإنـــتـــاج 
وتوجيه الدخل القومي اإىل �سد نفقات 

متطلبات احلروب.
موؤ�س�سات  وحــرق  ونهب  وتدمري 
العام وما تتبع ذلك  الدولة واملال 
واالإرهــــاب  التخريب  اأعــمــال  مــن 
وتوقف تام لالإنتاج وانخفا�ض كبري 
يف �سادرات النفط وال�سرائب ما انعك�ض 
�سلبيًا على اأحداث عملية التنمية الب�سرية يف العراق، بل 

�سكل عائقًا مهمًا اأمامها.
وعلى الرغم من ارتفاع رواتب املوظفني عن ما هي عليه 
يوجد  ال  املجتمع  مــن  طبقات  هنالك  اأن  اإال  ال�سابق  يف 
للكثري  البطالة  تزايد  اإىل  ذلــك  �سبب  مما  موظف  لديهم 
العي�ض من م�سادر  على  تعتمد  التي  العوائل واالأ�سر  من 
اأخرى من العمل ولي�ض اإىل وظيفة حكومية، اإذ ميكن اأن 
تواجه احلكومة هذه امل�سكلة وذلك لرفع موؤ�سرات التنمية 
الب�سرية يف العراق اإىل درجات متقدمة للنهو�ض بالواقع 

العراقي وجعله من الدول االأوىل.

ثالثًا: الفقر
ذات  �سيا�سية  اقت�سادية  اجتماعية  ظــاهــرة  الفقر  يعد 
اأبعاد نف�سية واإن�سانية ينمو يف �سياق تاريخي، 
وكوين  حملي  زمن  �سمن  وجغرايف  جمتمعي، 
القدرة  باأنه عدم  الفقر  رف  يف الوقت نف�سه ويعرّ

على حتقيق احلد االأدنى من م�ستوى املعي�سة.

املادي  من احلرمان  الفقر حالة  اأن  تعتر  اأراء  هنالك  كما 
الغذاء  ا�ستهالك  انخفا�ض  اأهم مظاهرها يف  التي تتجلى 
التعليمي  وامل�ستوى  ال�سحية  احلالة  وتدين  ونوعًا  كمًا 
املعمرة  ال�سلع  تلك  مــن  واحلــرمــان  ال�سكني  والــو�ــســع 
وال�سمان  االحتياطي  وفقدان  االأخــرى  املادية  واالأ�سول 
والبطالة  واالإعــانــة  كاملر�ض  ال�سعبة  احلــاالت  ملواجهة 
والـــكـــوارث واالأزمــــــات، اإذ تــعــد ظــاهــرة الــفــقــر مــن اأهم 
التحديات الدولية وعملية التنمية الب�سرية بعد اأن و�سلت 
الن�سب  هذه  ارتفاع  �سبب  يــوؤدي  كما   )%60( اإىل  ن�سبتها 

اإىل عوامل متعددة وهي:
اجلوانب  يف  ال�سلبية  وتاأثرياته  البطالة  معدل  اأ .ارتفاع 

االقت�سادية واالجتماعية وحتى االأخالقية.
العراق  يف  و�سل  الذي  ال�سكاين  النمو  معدل  ب .ارتفاع 
اإىل )2،8 %( يف املتو�سط ال�سنوي للمدة )1995 – 2002 
االإعالة  معدالت  ــادة  زي يف  انعكا�ساته  له  املعدل  وهــذا   )

وعر�ض القوى العاملة.
احلقيقية،  االأجـــور  معدالت  يف  امل�ستمر  االنخفا�ض  ج. 
وبرغم التح�سن الذي �سهدته الدخول من تقدم يف ال�سنتني 
فاأنها ما عادت جمزية لرفاهية العائلة العراقية وغري كافية 
لتلبية متطلباتها ال�سرورية نظرًا الرتفاع االأ�سعار واأجور 

اخلدمات وغريها.
وللق�ساء على الفقر املدقع واجلوع الذي زاد يف ال�سنوات 
التي  ال�سابق واأي�سا املرحلة  النظام  اأي ما خلفه  املا�سية 
اأتت بعد ال�سقوط ، اأي املرحلة من )2003 – 2006( وهي 
املرحلة التي نزفت فيها العوائل العراقية كل ما متتلكه من 
دماء وثروات وتهجري واأي�سا عدم التجول والذهاب اإىل 
اأي قدرت  الفقر  العمل وتزايدت يف هذه املرحلة معدالت 
 )  %11،0( بن�سبة  اأي   ، الفقرية  االأ�سر  من   )%45( بنحو 
نحو  اإىل  لت�سل  وتزايدت  ال�سديد  الفقر  من  تعاين  التي 

)12،0%( يف عام 2006.
اإذ ميكن املعاجلة والق�ساء على الفقر باأتباع ما ياأتي:

دوالر  عن  دخلهم  يقل  الذين  ال�سكان  ن�سبة  1-تخفي�ض 
 -1990 ( الفرتة من  الن�سف يف  بن�سبة  اليوم  واحد يف 

.)2015
الفرتة  الذين يعانون من اجلوع يف  ال�سكان  2-تخفي�ض 

.)2015 – 1990(

رابعًا: الف�ساد االإداري
املوظفني  بع�ض  ميــار�ــســهــا  �ــســلــوكــيــات  الــفــ�ــســاد  يــعــد   
ــوؤدي  ت وخــارجــه  االإداري  اجلــهــاز  داخـــل  احلكوميني 
ل�سالح  املر�سومة  اأهــدافــه  عن  اجلهاز  ذلــك  �سرف  اإىل 
اأو  ــردي  ف باأ�سلوب  ذلــك  كــان  �ــســواء  �سخ�سية  اأهـــداف 
جماعي، ويوؤدي هذا الف�ساد اإىل تعطيل م�سرية التنمية 
التي  وال�سيا�سات  امل�ساريع  تنفيذ  اأمام  الب�سرية ويقف 
يف  التنمية  عجلة  لرفع  بامل�سرية  النهو�ض  على  تقوم 
العراق وي�سوه مظاهر التقدم، اإذ تعتر ق�سية االإ�سالح 
ب�سبب  ـــك  وذل فعلية  حــاجــة  الــعــراق  يف  االقــتــ�ــســادي 
واملقاطعة  احلروب  نتيجة  لل�سوق  العديدة  الت�سوهات 
والظروف  امل�ستقرة  غــري  االقت�سادية  وال�سيا�سات 
االقت�سادية  التطورات  عن  عــالوة  املتدنية  املعي�سية 
التي  ال�سيا�سات  اإن  كما   ، العاملي  واالنفتاح  الدولية 
تتبعها الواليات املتحدة يف العراق زادت من حدة اأزمة 
االقت�ساد العراقي بفعل انت�سار ظاهرة الف�ساد االإداري 

واملايل.
الف�ساد االإداري الزم العراق لفرتات  اأن  القول:  وميكن 
للدوائر  مالزمة  اأ�سبحت  ب�سورة  وحا�سرة  ما�سية 
احلكومية اأي�سا حتى ال�سارع العراقي اعتر ذلك �سفة 

مالزمة للعراقيني ال ميكن التخلي عنها.!
ومن الواجب اأتباع احلكومة والدولة للتخل�ض من هذه 
�ساأن  االقت�سادي وترفع من  الكاهل  تنهك  التي  العملية 
املجموعة  ح�ساب  على  املجتمع  طبقات  من  جمموعة 
اأن  ميكن  وال  واالنهيار  الــدمــار  يف  ت�سبب  ما  الفقرية 
ترتاجع الدولة العراقية مثلما كان عليه يف ظل النظام 
بالدميقراطية  للنهو�ض  واإمنـــا  الفا�سد  الــدكــتــاتــوري 

اجلديدة يف ظل حكومة خالية من الف�ساد.
*املعهد العراقي لال�سالح االقت�سادي

التحديات التي تواج عملية التنمية الب�سرية فـي العراق

اأي ال ميكن اأجراء اأعادة اإعمار العراق بعد االنهيار الذي 
خلفه النظام ال�سابق واأي�سا عدم اال�ستقرار االأمني الذي 
النهو�ض  اإذ ال ميكن  النظام،  �سقوط  بعد  العراق  رافق 

االأمني  اال�ــســتــقــرار  عــدم  ظــل  يف  باالقت�ساد 
الداخل  يف  االأمــنــيــة  واالنــقــالبــات 

ودور  االثنية  التوترات  اأي 
الــقــوى اخلــارجــيــة يف 

التوترات  ــــارة  اإث
الطائفية �سعيًا 

الإ�ــــســــعــــال 
حــــــــرب 

هلية  اأ

ملي�سيات  متتلك  اأ�سبحت  اجلن�سية  املتعددة  ال�سركات 
ع�سكرية كبرية، ذات كفايات وتقنيات عالية تعمل على 
ـــاع عن  ـــدف تــاأمــني احلــمــايــة وال
املن�ساآت ال�سناعية 
ـــعـــة  ـــاب ـــت ال
لهذه 

التنمية  لتحقيق  االأمــن  وتوفري  والت�سخم  الك�ساد  من 
الب�سرية ال�ستدامة احلياة لالأجيال القادمة.

ثانيًا: البطالة 
دول  تواجه  التي  والتحديات  امل�ساكل  من  البطالة  تعد 
من  واحــد  والــعــراق  �سعوبها،  حياة  على  توؤثر  ملا  العامل 
الدول التي تواجه هذه امل�سكلة، اإذ ياأتي العراق من مقدمة 
دول ال�سرق االأو�سط بن�سبة )59%( بطالة مقنعة كما تقدر 
الن�ساء  بـ)85%( من قوة عمل  العاطالت  الن�ساء  ن�سبة 

يف العراق.
يف  الب�سرية  التنمية  لعملية  التحدي  تعد  فاأنها 
على  �سلبية  اآثــار  من  ترتكه  ما  ب�سبب  العراق 
برامج  وف�سل  املجتمع،  يف  وا�سعة  الطبقات 
االجتماعي  باجلانب  العناية  يف  التنمية 
بالقدر املنا�سب وتراجع االأداء االقت�سادي 
ـــدرة الــقــوانــني املــحــفــزة على  وتــراجــع ق
بالقدر  عمل  فر�ض  توليد  يف  اال�ستثمار 
اأيجاد  الــدولــة يف  دور  وتــراجــع  الــكــايف 
فر�ض عمل يف موؤ�س�سات الدولة واملرافق 
ميدان  من  تدريجيًا  وان�سحابها  العامة 
فر�ض عمل يف موؤ�س�سات الدولة واملرافق 
ميدان  من  تدريجيًا  وان�سحابها  العامة 
فر�ض عمل يف موؤ�س�سات الدولة واملرافق 

االإنتاج، اإ�سافة اإىل احلروب التي خا�سها 
املن�سرمة،  الثالثة  العقود  خــالل  العراق 
واحل�سار االقت�سادي الدويل ال�سامل على 
م�ستوى  وتــدين   )2003  -1991( العراق 
م�ستوى،  اأدنــــى  اإىل  والــتــنــمــيــة  االإنـــتـــاج 
وتوجيه الدخل القومي اإىل �سد نفقات 

متطلبات احلروب.
موؤ�س�سات  وحــرق  ونهب  وتدمري 
الدولة واملال العام وما تتبع ذلك 
واالإرهــــاب  التخريب  اأعــمــال  مــن 
وتوقف تام لالإنتاج وانخفا�ض كبري 
يف �سادرات النفط وال�سرائب ما انعك�ض 
�سلبيًا على اأحداث عملية التنمية الب�سرية يف العراق، بل 
يف �سادرات النفط وال�سرائب ما انعك�ض 
�سلبيًا على اأحداث عملية التنمية الب�سرية يف العراق، بل 
يف �سادرات النفط وال�سرائب ما انعك�ض 

�سكل عائقًا مهمًا اأمامها.
�سلبيًا على اأحداث عملية التنمية الب�سرية يف العراق، بل 

�سكل عائقًا مهمًا اأمامها.
�سلبيًا على اأحداث عملية التنمية الب�سرية يف العراق، بل 

وعلى الرغم من ارتفاع رواتب املوظفني عن ما هي عليه 
يوجد  ال  املجتمع  مــن  طبقات  هنالك  اأن  اإال  ال�سابق  يف 
للكثري  البطالة  تزايد  اإىل  ذلــك  �سبب  مما  موظف  لديهم 
العي�ض من م�سادر  على  تعتمد  التي  واالأ�سر  العوائل  من 
اأخرى من العمل ولي�ض اإىل وظيفة حكومية، اإذ ميكن اأن 
تواجه احلكومة هذه امل�سكلة وذلك لرفع موؤ�سرات التنمية 
الب�سرية يف العراق اإىل درجات متقدمة للنهو�ض بالواقع 

العراقي وجعله من الدول االأوىل.

ثالثًا: الفقر
ذات  �سيا�سية  اقت�سادية  اجتماعية  ظــاهــرة  الفقر  يعد 
اأبعاد نف�سية واإن�سانية ينمو يف �سياق تاريخي، 
وكوين  حملي  زمن  �سمن  وجغرايف  جمتمعي، 
القدرة  باأنه عدم  الفقر  رف  يف الوقت نف�سه ويعرّ

على حتقيق احلد االأدنى من م�ستوى املعي�سة.
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تعد البطالة واحدة من اأخطر امل�ساكل التي تع�سف 
القطاع  غياب  ت�سبب  حيث  العراقي،  باالقت�ساد 
الظاهرة،  تلك  تف�سي  العمل يف  اخلا�ض عن �ساحة 
الوا�سحة  غري  االقت�سادية  ال�سيا�سات  اإىل  اإ�سافة 
للحكومات املتعاقبة وهو ما دفع مب�ستوى املعي�سة 

اإىل خط الفقر.
البطالة يف العراق ظاهرة ظهرت بعد �سقوط النظام 
اقت�سادية  �سيا�سة  وجود  عدم  هو  رئي�ض  ل�سبب 
امل�ساريع  قلة  و  البطالة،  لهذه  ا�ستيعاب  و�سيا�سة 
اخلا�ض  القطاع  يف  واال�ستثمار  اال�ستثمارية 
نهو�ض  عوامل  اأهم  يكون  ان  املفرو�ض  من  الذي 
االقت�ساد العراقي وامت�سا�ض هذه الكمية الكبرية 

من البطالة.
مبا�سرة  اأ�سباب  بني  تتنوع  البطالة  تف�سي  اأ�سباب 
واأخرى غري مبا�سرة، لعل من اأبرزها توقف القطاع 
وت�سريح  واملعامل  امل�ساغل  واإغالق  ال�سناعي 
العاملني فيها من القطاع اخلا�ض، وحل العديد من 
املوؤ�س�سات احلكومية بعد ني�سان 2003 وعدم قدرة 
احلكومة على توفري فر�ض عمل مبختلف الدرجات 
لالأيدي العاملة التي وجدت يف ال�سوارع واملقاهي 

مكانا لقتل الوقت .
من  م�ستقبلية  ال�سرتاتيجية  والتخطيط  االقت�ساد   
املقومات الرئي�سة الأي بلد وخ�سو�سا بلدنا يختلف 
ونوعه  االإنتاج  �سبل  حيث  من  البلدان  كل  عن 
العاملة  االأيدي  بلد  ،نحن  فيه  العمل  وخ�سائ�ض 
كلف  زيادة  وان  الب�سيطة  والرواتب  الرخي�سة 
واحلرفيات  ال�سناعات  تدهور  اىل  توؤدي  االإنتاج 
املختلفة، واإذا ما اأردنا نزيد كلف االإنتاج فان اقت�ساد 
البلد ال يتحمل ذلك الن كلف االإنتاج �ست�سبح اكر 
البطالة  اأ�سبحت  وبذلك  م�ستورد  هو  مما  بكثري 
اأن  للدولة  مرة وخميفة ومتعاظمة ال ميكن  حقيقة 
تق�سي عليها اأو تواجهها ال، بل الدولة وللهروب من 
اأزماتها االآنية اأ�سبحت ت�سجع على البطالة املقنعة 
وموؤ�س�ساتها  دوائرها  يف  الع�سوائية  بتعييناتها 

التي دمرت اقت�ساد البلد ب�سكل كامل واأ�سبح البلد 
الأ�سعار  واأ�سريًا  العاملي  االقت�ساد  اأ�سري  اجمعه 

برميل النفط. 
ويف ظل غياب ارقام دقيقة، تتحدث تقارير اإعالمية 
حملية عن وجود ما يزيد على ع�سرة ماليني عاطل 
�سادرة  درا�سة  ت�سري  بينما  العراق،  يف  العمل  عن 
يف  العربي  الوطن  وبحوث  درا�سات  "مركز  عن 
يف  خمتلفة  �سرائح  �سملت  امل�ستن�سرية"  اجلامعة 
املجتمع العراقي، اىل اأن ن�سبة البطالة يف العراق 

تبلغ %42. 
عراقيون  اكادمييون  اعدها  التي  الدرا�سة  وك�سفت 
حملة  من  كانوا  العمل  عن  العاطلني  من   %  40 اأن 
مر�سحة  الن�سب  تلك  واأن  اجلامعية،  ال�سهادات 
لالزدياد باأكرث من 4% �سنويا مع تخرج دفعة جديدة 
احلكومية  اخلطط  غياب  ومع  اجلامعات  طلبة  من 
العاملة واالإفادة من خرات  االأيادي  الحتواء هذه 
وكفاءات حاملي ال�سهادات اجلامعية. ويف ظل هذه 
املعدالت، بدا ال�سباب العراقي اأكرث تقبال للعمل يف 
االأعمال الثانوية التي كانت تعتر "مهينة ودونية" 
واملدن  بغداد  يف  اليوم  وتنت�سر  �سنوات.  قبل 
"امل�ساطر" وهم ع�سرات من  الرئي�سة ظاهرة عمال 
طوال  اأر�سفة  على  يجل�سون  العمل  من  العاطلني 
درجة   50 فيه  احلرارة  تتجاوز  �سيف  يف  النهار 

مئوية، طمعا يف اأن ياأتي من ي�ستاأجرهم لعمل ما.
اجلهاز  اأعلنها  التي  البطالة  اإح�سائيات  اختلفت   
املركزي لالإح�ساء وتلك التي تعلنها مراكز البحوث، 
ففي حني اأعلن االأول اأن البطالة و�سلت عام 2008 
تراوح بني 22- ن�سبة  اإىل  الثانية  ت�سري  اإىل %15 
40% اإال اأن الدرا�سات اأجمعت على اأن تلك امل�سكلة 
لي�ست وليدة اليوم، واإمنا هي تراكمات ال�سيا�سات 
العقدين  يف  واملرتبكة  اخلاطئة  االقت�سادية 
ال�سهادات  حملة  اأو�ساط  يف  واكرثها  املا�سيني 
اجلامعية واخلريجني، وميثل حملة هذه ال�سهادات 
حجم  من   %40 من  اأكرث  العراق  يف  اجلامعية 
العاطلني عن العمل وهو ما يعني �سياع املليارات 
جدوى  دون  من  ت�سرف  التي  العراق  اأموال  من 

ت�سيف  العراقية  اجلامعات  اخلريجني،  تاأهيل  يف 
�سنويا لل�سارع العراقي مئات العاطلني عن العمل، 
من  اأكرث  احلكومة  يكلف  عراقي  طالب  كل  اأن  مع 
مليون دوالر على مدى �سني الدرا�سة الـ 12 واأكرث 
االأربع،  اجلامعة  �سنوات  يف  بقليل  املبلغ  ذلك  من 
فيما ت�سري اإح�سائيات مراكز البحوث والتنمية اإىل 
حاجة الطالب اإىل قرابة 1500 دوالر �سنويا يتكفل 
ويعد  الدرا�سة،  مدة  طول  على  االأهل  بتوفريها 
�سائعة  االأموال  هذه  من   %70 من  اأكرث  الباحثون 
البالغ  للخريجني  العمل  فر�ض  توفر  عدم  ب�سبب 

تعدادهم اأكرث من 10 اآالف طالب �سنويا.
خميف  ب�سكل  تظهر  بداأت  التي  العظيمة  امل�سكلة 
هي  البلد   القت�ساد  جدا  �سيئ  مب�ستقبل  وتنبئ 
على  تعتا�ض  رخي�سة  اأجنبية  عاملة  اأيٍد  ا�ستقدام 
اقت�ساد البلد وتوؤدي اىل بطالة اكر باملجتمع،وانها 
كوارث  للعراق  اإ�سافية  كوارث  اىل  �ستوؤدي 
اجتماعية وكوارث اقت�سادية. توجد االآن ع�سرات 
اأن مل اقل مئات ال�سركات بداأت تعمل على ا�ستقدام 
كعمال  ليعملوا  هنود  اأو  نيباليني  اأجانب  عمال 
تنظيف وكخدم وعمال مطاعم يف العراق ويعملوا 
اقل..  اأو  �سهريا  100دوالر  بحدود  زهيدة  باأ�سعار 
وهذا �سوف ي�سبب كوارث ت�سبب ف�سل اأي نهو�ض 
انهيار  يف  زيادة  ت�سبب  و�سوف  للبلد  اقت�سادي 
وتدهور  متا�سكه  انهيار  يف  وزيادة  البلد  اقت�ساد 
التنبه  يجب  للعراقيني،  عمل  فر�ض  توفري  عملية 
لهذا الذي �سوف يوؤدي اىل م�ساكل وهموم ال ميكن 
تذكرنا  الثمانينيات  اأن مرحلة  اإهمالها وجتاهلها.. 
مب�سائب االأيدي العاملة امل�سرية وما عملته بالبلد 
�سيئة  عمل  قيم  ظهور  من  �سببته  وما  خراب  من 
االإخال�ض  وعدم  الغ�ض  وهي  العراقي  باملجتمع 

بالعمل اإ�سافة اىل م�ساكل اجتماعية كثرية .
ان  يجب  اقت�سادها  وينمو  الدولة  تنه�ض  لكي 
باأقل  وتعمل  الدولة  دوائر  من  البع�ض  يف  تر�سق 
بقية  الدولة  ت�سغل  اأن  ويجب  املوظفني  من  عدد 
وبناء  باإن�ساء  اخلا�ض  بالقطاع  العاملة  االيدي 
اخلا�ض  القطاع  وبا�ستخدام  املهمة  امل�ساريع 

القطاع  هذا  ويقوم  ينمو  لكي  دوره،  وتفعيل 
بتوفري م�ستلزمات البناء وتطوير مقدرات البلد.. 
ومعاجلة م�ساألة البطالة املقنعة ويف الوقت نف�سه 
حتفظ حقوق املوظفني يف هذا القطاع االقت�سادي 
املهم، وتفر�ض لذلك القوانني املنا�سبة التي حتمي 
فر�ض  ويجب  العمل،  �ساعات  وحتدد  املوظفني 
وال  البلد  اقت�ساد  تنع�ض  التي  املنا�سبة  ال�سرائب 
يفر�ض  اأن  ويجب  اخلا�ض،  القطاع  عمل  تعرقل 
عراقية  عاملة  اأيٍد  ا�ستيعاب  اخلا�ض  القطاع  على 
)اأي توفري فر�ض عمل للعراقيني( واأي موؤ�س�سة من 
موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض عليها اأن تقوم بتوظيف 
اأعداد كبرية من العراقيني متنح اعفاءت �سريبية 
اىل  االأجانب  للعمال  ا�ستقدام  اأي  منع  ويجب 
العراق وي�ستثنى من ذلك جلب العاملني املاهرين 

واحلرفيني النادرين.
وبعيدًا عن جميع هذه االأ�سباب التي اأدت اإىل تفاقم 
ُم�سكلة البطالة يف العراق فاإن عدم اعتماد الدولة 
واقت�سادي  مايل  نظام  على  اجلديدة  العراقية 
حمدد ومن ثم تن�سيطه اأدى اإىل تداخل وت�سارب 
هدر  و  االقت�سادية  اخلطوات  بجميع  ملحوظ 
الدولة  م�سوؤوليتها  تتحمل  للطاقات،  وتعطيل 
تعمق  لظروف  اأ�سريان  وكالهما  معًا،  والفرد 
العمل  العاطلة عن  العاملة  اليد  الفجوة بني حجم 
تهدد  ثم  ومن  للعمل،  منها  املطلوب  حجم  وبني 
واجتماعية  واقت�سادية  �سيا�سية  بانحطاطات 
اأوجب  ما  نا�سئة..وهو  بدولة  تطيح  اأن  باالإمكان 
"روؤية اقت�سادية" للعراق  اأن يكون هناك و�سوح 
اجلديد، ف�ساًل عن تخطيط وتناغم ال�سيا�سات بني 
الوزارات اجتاه البطالة، مع دور على الفرد العاطل 
اأن يوؤديه ليق�سي على عطله، ف�ساًل عن الدور الذي 
املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  توؤديه  ان  املمكن  من 
ثمار  �سيقطف  البلد  فاأن  واإال  اخت�سا�ساتها،  بكل 
العنف والتف�سخ  ال�سلبية مزيدًا من  الظاهرة  هذه 

االجتماعي ال �سمح الله!! 

*جامعة ذي قار/ مركز اأبحاث االه�ار

البطالة.. وعدم و�سوح الروؤى القت�سادية امل�ستقبلية



العدد )1651(ال�سنة ال�سابعة -الثالثاء )10( 12
ت�سرين الثاين 2009 استطالعات

 ا�ستطالع / كرمي حممد ح�سني

 عد املراقبون انعقاد معر�ض بغداد الدويل يف دورته 
احلالية موؤ�سرا على التوجه التجاري اجلديد واالنفتاح 
االخت�سا�سات  خمتلف  يف  العاملية  ال�سركات  على 
الذين  واملــواطــنــني  امل�ساركني  مــن  عــدد  اجمع  فيما   ،
زاروا املعر�ض على �سعف االمكانات االدارية واآليات 

التح�سري التي و�سفت باملتوا�سعة بح�سب قولهم.
امل�ساركني  اآراء  ا�ستطلعت  ــادي(  االقــتــ�ــس ــــدى  )امل

واملواطنني: 
 ماهر �سعيد  من م�سرف ا�سور قال: ان املعر�ض يف 
امل�ساركة  حيث  من  البع�ض  طموح  لبى  ــدورة  ال هــذه 
ــال اجلــمــهــور و�ــســط اجــــراءات االمـــن امل�سددة  ــب واق
لكننا يف معر�ض  البلد  موؤكدا ان  املعار�ض هي وجه 
واالعالم  التنظيم  اولها  كثرية  جوانب  اغفلنا  بغداد 
لدخول  الالزمة  والتوعية  املواطن  تثقيف  و�سرورة 
م�ساركة  فهي  امل�ساركة  اما  معها  والتعامل  املعار�ض 
الثالثة  الدرجة  من  �سركات  هي  فال�سركات  متوا�سعة 
الغياب  العاملية ناهيك عن  الت�سنيفات  الرابعة يف  او 

العربي الذي كان وا�سحا وموؤملا .
داخل  م�سجعة  غري  �سلبية  مظاهر  هناك   : وا�ــســاف 
واهمال  جــدا  متوا�سعا  كــان  التنظيم  اولها  املعر�ض 
املوظفني  قبل  من  وا�سح  وت�سيب  النطافة  جانب  يف 
واملت�سولني  املتجولني  للباعة  وال�سماح  القائمني 
الــعــارمــة يف �سوارع  املــعــر�ــض والــفــو�ــســى  بــدخــول 
املوؤكوالت  تبيع  الكافرتيات  احدثتها  التي  الداخلية 
و�سوت  الــيــائــ�ــســة  الــعــر�ــض  بطريقة  واملــ�ــســروبــات 
العام  الــذوق  تخالف  �سوقية  باغاٍن  العايل  ال�سرتيو 
وامتنى على القائمني باملعر�ض يف االعوام القادمة ان 

ينتبهوا لهكذا حاالت فهي مهمة و�سرورية . 
االعمار  وزارة  جناح  مــن  ابــراهــيــم   دالل  املهند�سة   
واال�سكان بينت  ان معر�ض بغداد الدويل هو حمفل 
املحلية  ال�سركات  فيه  تلتقي  مهم  وجتاري  اقت�سادي 
يف  اال�ستثمارات  وحتفيز  تطوير  بهدف  والعاملية 
املجاالت والقطاعات ومنها التقنية و الهدف من هذه 
العامل اخلارجي وتبادل  مع  التوا�سل  امل�ساركات هو 
التحتية،  البنى  لتطوير  منها  واال�ستفادة  اخلــرات 
لكنه  بــالــذات  الفرتة  هــذه  يف  جيد  املعر�ض  وعموما 
واك�ساء   بالنظافة  واهتمام  اكــرث  تنظيم  اىل  يحتاج 
يعتر  هذا  فكل  احلدائق  وادامــة  الداخلية  ال�سوارع 
العراق  لل�سركات والدول ويظهر وجه  جذبا وحمفزا 

احلقيقي فال بد من االهتمام بهكذا جوانب . 
الرتكية  جار�سان  ل�سركة  وكيل  اكرم  �ساكر  املهند�ض   
هكذا  يف  نلتقي  ان  جــيــدة  فر�سة   : ــال  ق لــلــمــقــاوالت 

معر�ض ولكن 
اكرث  واملتابعة  والتنظيم  التخطيط  يكون  ان  نتمنى   
دقة من اجل ت�سهيل عمل ال�سركات واملواطنني داخل 

املعر�ض 
 ا�سافة اىل �سرورة عر�ض عالمات توجيهية وتثقيفية 
واالهتمام  االعــــالم  و�ــســائــل  طــريــق  عــن  لــلــمــواطــن 

مبداخل 
والوفود  ال�سركات  جلميع  واجــهــات  النها  املعر�ض   

واملواطنني . 
 جمموعة �سركات التون الرتكية : املعر�ض جيد لكن 
القادمة  الــدورات  يف  للمعر�ض  التهيوؤ  يتم  ان  نتمنى 
حممود  �سركة  تت�سمن  املجموعة  وهــذه  مبكر  ب�سكل 
اال�سلي  ال�سريالنكي  ال�ساي  بانتاج  تخت�ض  التي 
الزيت  مثل  املــنــتــوجــات  وبع�ض  الــرتكــيــة  والــقــهــوة 

واملعجون ومنتجات اخرى. 
جمموعة من الطالبات حتدثن : جئنا لزيارة املعر�ض 
لرنى مدى التطور الذي و�سلت اليه الدول وال�سركات 
التقنيات احلديثة واالطالع على اجلوانب  يف جمال 
االخرى يف جمال االعمال وال�سناعات كذلك ال�سركات 
ال�سناعات  حــركــة  تــواكــب  ان  نــاأمــل  الــتــي  الــعــراقــيــة 

فقد  املــعــر�ــض  بخ�سو�ض  امـــا  والــتــجــاريــة  الــعــاملــيــة 
جهد  اىل  وبحاجة  متو�سط  التنظيم  ان  على  اجمعن 
االهتمام  وعــدم  العراق  هو  املعر�ض  الن  كثري  وعمل 
به والالمباالة الوا�سحة يف هذه الدورة هي المباالة 
يحدث  االدارة  ــوء  و�ــس االهــمــال  هـــذا  الن  بــالــعــراق 
اال�ستثمار  تــروم  التي  والــدول  ال�سركات  بني  فجوة 
وبني  التجارة  لغر�ض  م�ستقباًل  منتوجاتها  عر�ض  او 
بيئة  االمــر  هــذا  وي�سكل  وجتـــاره  ب�سركاته  الــعــراق 
عن  ناهيك  والتجارة  لال�ستثمار  جاذبة  ولي�ض  طاردة 
�سلبيات اخرى من �سمنها قوات االمن فاعدادها اكرث 
من عدد زوار املعر�ض مع غياب االن�سباط الع�سكري 
املتعارف عليه يف �ستى البلدان فهناك �سلوكيات غري 
حمببة وتخد�ض احلياء وت�سيئ اىل املوؤ�س�سة االمنية 
والع�سكرية وجهودها هذا باال�سافة اىل النظافة فهي 
كل  على  لكن  االجنحة  يف  خ�سو�سًا  معدومة  �سبه 
حال فهي خطوة لالمام وحتتاج اىل تطوير واهتمام 

القائمني على املعر�ض يف االعوام القادمة. 
ابو �سامي احد الزائرين اىل املعر�ض يرى ان املعر�ض 
فعالية  لهكذا  احلاجة  باأم�ض  فيه  نحن  وقــت  يف  جــاء 
و�سيا�سية  امنية  ازمــات  و�سط  وجتارية  اقت�سادية 
املواطن  تزيد من وعي  الفعالية  فهذه  بالبالد  تع�سف 
اىل  بحاجة  الـــذي  النا�سيء  باقت�ساده  واح�سا�سه 
على  الــوقــوف  يف  ال�سركات  وهـــذه  وادامـــة  ا�ــســالح 
اىل  �سامي  ابــو  ــار  وا�ــس بنا  املحيط  الــعــامل  جتـــارب 
االوىل  ان  مبينا  العربية  لــلــدول  الــوا�ــســح  الــغــيــاب 
تعج  العراقية  ال�سوق  ان  علما  ح�سورهم  بالعرب 
العراقي  اجلوار  دول  وخ�سو�سا  العربية  بالب�سائع 
فالعرب ير�سلون امل�سلحني واملتفجرات لقتل العراقيني 
وال�سيا�سية  االقت�سادية  الفعاليات  عن  ويتغيبون 
و�سركات  اوروبية  دول  بينما  االجتماعية  واملــوؤازرة 
متنوعة ت�سارك يف هذا املعر�ض برغم �سعف التنظيم 
واالدارة لكنها م�ساهمة ي�سار لها باالحرتام كون هذه 
قلب  هو  العراق  بــان  بعيد  منظور  وفــق  تفكر  الــدول 
يف  اال�سعدة  جميع  على  مهم  وبلد  االو�سط  ال�سرق 

امل�ستقبل القريب. 
جا�سم حممد موظف حكومي: �سحيح الو�سع االمني 

تقدم  ان  من  مينع  ال  هذا  لكن  االربــاك  بع�ض  ي�سوبه 
بال�سوارع  واالهتمام  التنظيم  �سعيد  على  االف�سل 
فالنظام  وت�سجريها  االقــل  على  واك�سائها  الداخلية 
يف  ق�سور  اأي  ويعو�ض  مهم  بــالــدواخــل  واالهــتــمــام 
جيد  معر�ض  هو  العموم  على  لكن  املعر�ض  اجنحة 
وجتربة جيدة وال بد من تطويرها يف امل�ستقبل القريب 
حماربة  املقبلة  واحلكومة  القادم  الرملان  من  وناأمل 
الف�ساد واملف�سدين النهم يوؤثرون على البنية التحتية 
املجاالت  �ستى  املواطن يف  امل�ساريع وخدمة  واجناز 
ب�سمات  ــدويل  ال بغداد  ملعر�ض  الـــدورة  هــذه  يف  الن 
او  املعر�ض  �سوارع  فاك�ساء  والتلكوؤ وا�سحة  الف�ساد 
ت�سجريها ال يتطلب اموااًل طائلة ترهق ميزانية وزارة 
التجارة و�سركة املعار�ض وو�سع احلاويات للنفايات 
امل�ستمرة  النظافة ومتابعتهم  منا�سب من عمال  وعدد 

اعتقد انها ال تكلف �سيئا واملعر�ض هو وجه العراق. 
املعر�ض  لال�ستثمار:  كــرد�ــســتــان  م�سرف  جمموعة 
من  العامل  مع  التوا�سل  ملد  جيدة  فر�سة  هو  احلــايل 
عام  وقــطــاع  اعــمــال وجتــار حمليني  �سركات ورجـــال 
هوؤالء  لكل  خدماتنا  نقدم  ونحن  اخلا�ض  والقطاع 
تعد  املعر�ض  بيننا وجتربة  االعمال  تتطور  ان  اآملني 
بغداد  باقامة معر�ض  املحيطة  الظروف  ناجحة برغم 
وحركة  ن�ساط  هناك  يوم  بعد  يومًا  ونالحظ  الــدويل 
احلذر  االمني  بالو�سع  قيا�سًا  جيد  واقبال  م�ستمرة 
ج�سور  ومد  بالنجاح  التجربة  هذه  تكلل  ان  ونتمنى 

التوا�سل والثقة املتبادلة يف القريب القادم. 
اىل  الــزيــارة  هــذه  املعر�ض:  زوار  احــد  حممد  �ساكر 
املعر�ض اعترها نزهة وك�سرًا للرتابة اما على �سعيد 
بينه  فرق  اأي  ارى  فال  بداخله  موجود  وما  املعر�ض 
وبني ا�سواق بغداد يف الكرادة واملن�سور وال�سورجة 
فهذه  ال�سركات  �سعيد  على  وامــا  العربي  وال�سوق 
وتعتر  التجاري  الو�سط  يف  معروفة  غري  ال�سركات 
من الدرجة الثالثة او الرابعة يف بلدانها والعامل واأما 
التنظيم فحدث وال حرج فعند دخولك بوابة املعر�ض 
يعلوك الغبار واالهمال بجوانب االجنحة التي تناثرت 
بع�سوائية على ار�ض املعر�ض وغياب الدليل ال�سياحي 
الهدايا  بجمع  ان�سغلوا  الذين  املعر�ض  موظفي  او 

ناهيك  منتجاتها  تعر�ض  التي  االجنحة  من  والهبات 
عن ت�سرفات بع�ض قوات االمن التي تتعامل مع زوار 
قا�سية  ت�سرفاتهم  ارهابيون وكانت  وكانهم  املعر�ض 
مع املواطن وكذلك امل�سارك يف املعر�ض من االجانب 
والتي  واملعيبة  االنتقائية  التفتي�ض  عملية  يف  وذلك 
تعك�ض مظهرَا غري الئق بالعراق و�سعبه فنحن بحاجة 
اىل �سبط بع�ض ال�سلوكيات غري املحببة لدى اجلميع 
وعلينا ان نتعلم من العامل الذي حولنا واقربها دول 
اجلوار او على االقل يف اربيل فهذا لي�ض معر�سًا، بل 

هو �سورجة كبرية. 
ام احمد خريجة هند�سة تقول: غياب املنتج العراقي 
بعرو�سها،  جــدا  فقرية  الـــوزارات  واجنحة  وا�سح 
لوكالء  هي  املعرو�سة  املنتجات  وكل  خالية  �سبه  بل 
هذا  ان  اأيعقل  احمد:  ام  وتت�ساءل  اجنبية  �سركات 
املعر�ض لبلد امليزانية االن�سطارية او العنقودية التي 
ميزانيات  خم�ض  تعادل  ميزانية  عنها  احلديث  كرث 
ال�سركات  وايــن  ذهبت  فاين  للعراق  جمــاورة  لبلدان 
العراقية فال نرى �سوى التمور والزيوت وال�سابون 
ب�سراحة  املعر�ض  هذا  العراق  يف  معباأً  اغلبه  الــذي 
خميب لالمال واي زائر للمعر�ض ي�سم رائحة الف�ساد 
املعر�ض فال  العارمة يف كل جوانب  الفو�سى  ويرى 
وقوات  العاطلني  من  وجيو�ض  ان�سباط  وال  خدمات 
فمن  معنى  وبــال  الكثيف  تواجدها  يف  املبالغ  االمــن 
ح�سد  اىل  احمد  ام  وت�سري  هــذا؟  كل  على  امل�سوؤول 
الذي  الرتكي  احمد  �ساي  ك�سك  على  النا�ض  من  كبري 
لهذه  وت�ستغرب  جمانًا  الدعاية  �سبيل  على  يوزعه 
الظاهرة املعيبة وكاأننا مل ن�سرب �سايًا من قبل، هناك 
االعالين  وكذلك  االعالمي  والتثقيف  الوعي  يف  قلة 
وتاأمل ام احمد ان يتم حت�سري جيد ومنظم للمعر�ض 
القادم فنحن اغنياء وكرماء فال نحتاج اال اىل �سيء 
الوعي  لــزيــادة  والتثقيف  والتنظيم  الــتــدبــري  مــن 
واىل  فعاليات  هكذا  اقامة  على  القائم  امل�سوؤول  لدى 
املواطن الذي يزور املعر�ض والتزامه داخل املعر�ض 
واالهتمام باجنحة امل�ساهمني من ال�سركات االجنبية 
وم�ساريعنا  �سيوفنا  فــهــم  لــهــم  اخلــدمــات  وتــقــدمي 

امل�ستقبلية. 

م���ع���ر����ض ب����غ����داد ال�����دويل

اآليات حت�سري �سعيفة واإمكانات اإدارية متوا�سعة و�سط غياب عربي !
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 التكامل االفقي :
يق�سد به ان ي�سيطر م�سروع معين على اال�سناف 
هذا  ويعتبر  معينة  �سلعة  من  انتاجها  يتم  التي 
النوع من التكامل اكثر ال�سور �سيوعًا، ذلك ان 
يبغي  الــذي  الم�سروع  امــام  الطبيعي  الطريق 
تو�سعًا في نطاق انتاجه هو ان يتكامل افقيا عن 
طريق زيادة ن�ساطه في اال�سناف المختلفة من 
ال�سلعة التي ينتجها وقد يقترن التكامل االفقي 
ان  حيث  االنــتــاج  نفقة  فــي  حقيقية  بــوفــورات 
اتحاد الم�سروعات افقيا يمكنها تحقيق وفورات 
ادارية وتجارية غير ان الغالب على هذا التكامل 
هو الرغبة في الخال�ض لمناق�سة من م�سروعات 

اخرى.
 

 التكامل العم�دي :
من المعلوم ان ال�سلعة تمر بمراحل متعاقبة من 
فاالقم�سة  الم�ستهلك،  يد  الى  انتاجه حتى ت�سل 
ثم  القطن  زراعــة  مرحلة  من  تبداأ  مثاًل  القطنية 
ثم  و�سباغته  ن�سجه  ثم  وغزله  حلجه  ذلك  يلي 
الم�ستهلكين وكثيرًا ما تكون هذه  توزيعه على 
اإال  م�ستقلة  ل�سناعات  محال  المتعاقبة  المراحل 
انه في حاالت اخرى تكون جميع هذه المراحل 

تحت ادارة م�سروع واحد. 

 الطاقة اال�ستيعابية :
فـــي االدب  الـــطـــاقـــة اال�ــســتــيــعــابــيــة  تــتــلــخــ�ــض 
على  مفرو�سة  حـــدودًا  هناك  بــان  االقت�سادي 
ت�سكل  ان  اما  الحدود  ا�ستثمار جديد وهذه  اأي 
قيدًا مطلقًا على حجم اال�ستثمار واما ان تكون 
اال�ستثمار  انتاجية  في  دائم  انخفا�ض  �سكل  في 
وال�سيا�سية  اال�ستيعابية  والــطــاقــة  الــجــديــد. 
والثقافية والنف�سية التي من �ساأنها التاأثير على 

معدل النمو االقت�سادي. 

 التكامل االقت�سادي :
مجال  مــن  اكــثــر  االقــتــ�ــســادي  التكامل  لمفهوم 
فهناك التكامل االقت�سادي بين الدول والمناطق 
بين  الى مالءمة  التكامل  النوع من  وي�سير هذا 
كالقوى  االطــــراف  احــد  عند  مــتــوفــرة  عنا�سر 
بينما  الوا�سعة  وال�سوق  والمهارات  الب�سرية 
فت�سكل  المال  راأ�ــض  الثاني  الطرف  عند  يتوفر 
اجل  من  المتكاملة  االقت�سادية  العنا�سر  بذلك 
العملية ال�سناعية والتنموية كما هي الحال في 

الوطن العربي. 

 اإئتمان:
في الميدان االقت�سادي هو الت�سليف او الح�سول 
ما  برد  الوعد  مقابل  ونقود  وخدمات  �سلع  على 
يعادلها على االقل م�ستقباًل ويتم في الوقت ذاته 
جانب كبير من عمليات البيع وال�سراء لي�ض على 
على  ولكن  حــااًل  او  نقدًا  بالدفع  الوعد  ا�سا�ض 
ا�سا�ض الوعد بالدفع نقدًا في الم�ستقبل اأي على 
الت�سليف  او  االئتمان  وياأخذ  الت�سليف  ا�سا�ض 
�سكل اقرا�ض ب�سائع عينية او �سكل انتقال حق 

امتياز ب�سورة موؤقتة. 

 البرج�ازية :
حيث  مــن  تــاريــخــيــًا  ارتــبــطــت  اجتماعية  طبقة 
ن�ساأتها بالمدن او القرى الكبيرة ذات اال�سواق 
العمال  طبقتي  عــن  متميزة  وكــانــت  التجارية 
طبقة  الى  ترمز  كانت  فانها  وبالتالي  والنبالء 
الــتــجــار وا�ــســحــاب االعــمــال والــمــحــال العامة 
ال�سناعة  �ــســوؤون  على  بــاال�ــســراف  والمعنيين 
على  البرجوازي  المجتمع  قــام  وقــد  والتجارة 
التجارة  وازديــاد  االقت�سادي  المجتمع  انقا�ض 
الحروب  اثر  على  والغرب  ال�سرق  بين  الدولية 

الطبيعية.

مفاهيم وم�سطلحات اقت�سادية

 اإعداد / املدى االقت�سادي

االقت�سادي  بالتطور  تاريخيا  املــال  اأ�ــســواق  تطور  ارتــبــط 
الدول  �سيما  العامل وال  دول  به معظم  الذي مرت  وال�سناعي 
واإقبال  امل�ساهمة  ال�سركات  انت�سار  جــاء  وقــد  الراأ�سمالية 
للتعامل  قــويــة  حــركــة  ليخلق  االقـــرتا�ـــض  عــلــى  احلــكــومــات 
بال�سكوك املالية الذي اأدى اإىل ظهور بور�سات االأوراق املالية 
. وكان التعامل بتلك ال�سكوك يتم يف بادئ االأمر على قارعة 
ثم  واأمــريــكــا،  وانكلرتا  كفرن�سا  الكرى  الــدول  يف  الطريق 
ا�ستقر التعامل يف اأعقاب ذلك يف اأبنية خا�سة التي اأ�سبحت 

تعرف فيما بعد باأ�سواق االأوراق املالية  .
التي  النقد  تعددية  فكرة  اإىل  الــرجــوع  من  البداية  يف  بد  ال 
حكام  كلف  فلقد  ال�سرافة،  هي  جديدة  مهنة  والدة  اإىل  اأدت 
بتبديل  امليالد  قبل   527 عام  يف  ال�سرافني  القدمية  اليونان 
هذه  وانت�سرت  فيها،  يوجدون  التي  للمدن  الزائرين  عمالت 
يف  ذلــك  وبــعــد  الــيــونــان  يف  �سريع  ب�سكل  وتــطــورت  املهنة 

االإمراطورية الرومانية.
مرحلة  املهنة  تلك  دخلت  امليالد  بعد  االأوىل  ال�سنوات  ويف 
العربية،  املنطقة  با�ستثناء  كامل  �سكون. ال، بل مرحلة غياب 
ــرت يف �ــســمــال ايــطــالــيــا عــنــدمــا قرر  ــ�ــس ــت ــــادت وان حــيــث ع
امل�سرعون الرومانيون يف حينه و�سع عدد كبري من القوانني 
والت�سريعات املتعلقة بعمليات االإيداع وتبادل النقود، بعد ذلك 
االإيطالية كجنوى وفيني�سيا وفلورن�سا  احتلت اجلمهوريات 
بف�سل جتارتها مع ال�سرق مركزا مرموقا على �سعيد االقت�ساد 
اإليها بكثافة بالغة ما  الــدويل وبــداأت روؤو�ــض االأمــوال ت�سل 
االأ�سخا�ض  ولقب  ال�سرافة  مهنة  ظهور  اإعــادة  اىل  ا�ستدعى 
العاملون يف تلك املهنة ما يعني باالإيطالية /امل�سرفيون/ وبعد 
ذلك احتلت مدينة بروج البلجيكية يف بداية القرن الرابع ع�سر 
املركز االأول فيما يتعلق بال�سوق النقدية فلقد جرت العادة يف 
تلك الفرتة اأن جتتمع العائالت ال�ست االأكر العاملة يف جمال 
بيع  عمليات  درا�سة  اجل  من  الرئي�ض  منزل  يف  /ال�سرافة/ 
و�سراء ال�سلع ومن ثم كتابة بوال�ض التامني اإ�سافة اإىل كل ما 

ميت ب�سلة لعمليات بيع و�سراء النقود.
فكان  منزله  يف  العائالت  تلك  ي�ستقبل  كان  الذي  الرئي�ض  اأما 
يدعى/فاندر بروز/ ومنه اأتى ا�سم املكان الذي يتم فيه تبادل 

الب�سائع واخلدمات اإ�سافة اىل عمليات بيع و�سراء العملة.
اأو  العربية  اللغة  يف  املالية  االأوراق  �سوق  اأي  )بــورز(  ا�سم 
البور�سة يعتر املوؤرخون عام 1339 مبثابة العام الذي ولد 
ال�سابق  ال�سخ�ض  عائلة  ا�سم  اإىل  ن�سبة  البور�سة  مفهوم  فيه 
الذكر الذي كان ي�ستقبل رجال االأعمال وخا�سة ممثلي رجال 

امل�سارف االإيطالية.
ويف عام 1595 ظهرت بور�سة ليون الفرن�سية االأقدم واالأكرث 

اأهمية ملدة طويلة يف فرن�سا، اأما بور�سة لندن فلقد وجدت منذ 
الظهور  ارتبطت ع�سويا مع  ال�سابع ع�سر حيث  القرن  بداية 
�سرتيت  )وول  بور�سة  وكذلك  الريطانية  للراأ�سمالية  املبكر 
االأمريكية( فلم تظهر اإال يف نهاية القرن ال�سابع ع�سر وبداية 
يف  باري�ض  بور�سة  بقيت  طويلة  وملــدة  ع�سر،  الثامن  القرن 

املركز الثاين عامليا بعد بور�سة لندن.
عقد  نهاية  ومــع   ، الفرن�سية   الــثــورة  بعد  انــهــارت  اإنــهــا  اإال 
الثمانينيات ميكننا اأن نالحظ بان ترتيب البور�سات الدولية 
حجم  حيث  من  واليابان  املتحدة  الــواليــات  ل�سالح  تغري  قد 
روؤو�ض االأموال املتداولة فيها وتعود املرتبة االأوىل من فرتة 
لبور�سة طوكيو  اأو  لبور�سة نيويورك  اأما  بالتناوب  الأخرى 

تاركة وراءها البور�سات االأوروبية  يف لندن وباري�ض .

االأ�س�اق التي تتك�ن منها الب�ر�سة
للوهلة  كلمة بور�سة تعني  اأن  النا�ض هو  ال�سائع بني  اخلطاأ 
االأوىل �سوق االأ�سهم وهذا فهم خاطئ حيث اأن كلمة بور�سة 
البلجيكي  ا�سم  مــن  اقتبا�سها  مت  �سابقا  عنها  حتدثنا  وكما 
فاندر بروز وهي تطلق على اأي �سوق يتم فيه تبادل الب�سائع 

وال�سلع التجارية مهما كان نوعها .
عدة  اأ�سواق  من  تتاألف  البور�سة  اأن  ن�ستخل�ض  بالنتيجة  و 
�سوق  هــي  واملــهــمــة  الرئي�سة  االأ�ـــســـواق  ولــكــن  كــثــرية  وهــي 
االأوراق املالية و�سوق املعادن و�سوق العمالت وهي ال�سوق 

االأ�سخم �سيولة يف العامل .
1. �سوق االأوراق املالية  : وهي ال�سوق التي يتم فيها تداول 
التي  ال�سندات  وتــداول  ال�سوق  يف  املدرجة  ال�سركات  اأ�سهم 

ت�سدرها هذه ال�سركات .
بع�ض  تداول  فيها  يتم  التي  ال�سوق  : وهي  املعادن  �سوق   .2
اأنواع املعادن/ احلديد والنحا�ض / اإ�سافة اإىل املعادن الثمينة 

)الذهب والف�سة( .
3. �سوق العمالت : وهو ال�سوق التي يتم فيها تداول العمالت 
االأجنبية وهي �سوق عاملي وتعمل على مدار 24 �ساعة وهي 

ال�سوق االأكرث �سيولة يف العامل.
 

ما الب�ر�سة؟
اإن فكرة تعددية النقد اأدت اإىل والدة مهنة جديدة هي ال�سرافة 
وقد تركز ظهورها يف عام )550( يف اجلمهوريات االإيطالية 
اإليها  ت�سل  االأمــوال  روؤو�ــض  كانت  حتى  وفيني�سيا  كجنوى 
وجود  ذلــك  وا�ستدعى  ال�سرق  مــع  جتارتها  نتيجة  بكثافة 

بوا بامل�سرفني. اأ�سخا�ض لقرّ
ثم احتلت مدينة )بروج( يف بداية القرن الرابع ع�سر املركز 
اأكر  النقدية حيث كانت جتمع  بال�سوق  االأول يف ما يتعلق 
)فاندر  مــنــزل  يف  الــ�ــســرافــة  جمــال  يف  تعمل  عــائــالت  �ست 

كتابة  ثــم  ومــن  ال�سلع  و�ــســراء  بيع  عملية  لــدرا�ــســة  بـــورز( 
بيع  لعمليات  ب�سلة  ميت  ما  كل  اإىل  اإ�سافة  التاأمني  بوال�ض 
اأتت كلمة بور�ض  و�سراء النقود، وهكذا ون�سبة ال�سم بورز 

بالفرن�سية اأي �سوق االأوراق النقدية .
ــذي ولــد فيه  ويعتر املــوؤرخــون عــام 1339مبــثــابــة الــعــام ال
االأعمال  رجال  ي�ستقبل  )بــورز(  كان  حيث  البور�سة  مفهوم 
انح�سرت  الذين  االإيطالية  امل�سارف  رجال  ممثلي  وخا�سة 
اأن  اإال  الــقــرو�ــض  ومبــنــح  االإيـــداعـــات  بقبول  م�سوؤوليتهم 
موؤرخي علم االقت�ساد اعتروا مدينة اآنفر�ض الفرن�سية باأنها 
اأول �سوق نقدية بكل معنى الكلمة حيث ين�سبون لها مو�سوع 
احل�سم، وقد كانت تعتر مبثابة املركز الرئي�ض جلميع اأنواع 
العامل  �سرق  بني  التوابل  جتــارة  وخا�سة  الدولية  التجارة 

وغربه.
اإال اأن تاريخ البور�سة احلديث يعود اإىل القرن ال�سابع ع�سر، 
االكتتاب  وطرحت  اأم�سرتدام  بور�سة  اأن�سئت  عندما  وذلــك 
العام من قبل اجلمهور )اأ�سهم ال�سركة العاملية للهند ال�سرقية( 
وجنحت الفكرة وا�ستطاع عدد كبري من املدخرين ال�سغار اأن 
بعد  وفيما  امل�سروع  كهذا  ومهم  كبري  م�سروع  يف  ي�ساهموا 
فيها  يتجر  ال�سلع  كبقية  �سلعًا  وال�سندات  االأ�سهم  اأ�سبحت 
التجار وقد كان هوؤالء يعقدون اجتماعاتهم يف البداية على 
اأبنية  اإىل  ذلك  بعد  انتقلوا  ثم  املقاهي  اأو  ال�سوارع  اأر�سفة 
خا�سة بهم يلتقون داخلها لتبادل عملية البيع وال�سراء لعقد 

ال�سفقات بينهم وقد اأطلق على هذه املباين ا�سم البور�سة .
يف  وتغلق  تفتح  التي  املنظمة  االأ�ــســواق  من  هي  البور�سة 
�ساعات حمددة من النهار ويتعامل البائعون وامل�سرتون فيها 
يف ال�سكوك املالية الطويلة االأجل حيث يتم فيها مبادلة تلك 
ال�سكوك بروؤو�ض االأموال املراد ا�ستثمارها فيها فهي عبارة 
وال�سراء  البيع  وعمليات  ال�سفقات  فيها  جتــرى  �سوق  عن 

لالأوراق املالية .
االقت�ساد  حــرارة  لدرجة  مقيا�ض  مبثابة  البور�سة  تعتر  و 
واإىل  التطور  اإىل  عام  ب�سكل  ت�سري  البور�سة  �سوق  فحالة 

حالة قطاع االإنتاج يف االقت�ساد املعني .
فــقــد اأ�ــســبــح مــن غــري املــمــكــن الــتــفــكــري مبــو�ــســوع التنمية 
�سركات  وجود  دون  من  عامة  واالقت�ساد  خا�سة  ال�سناعية 

م�ساهمة ونظام خا�ض بالبور�سة .
اإذًا، اإن املرور عن طريق البور�سة بات اأمرًا �سروريًا ال ميكن 
االأموال  املن�ساآت وال�سركات جلمع روؤو�ض  لعديد من  تفاديه 
ا�ستثمارية  عملية  لتو�سيع  اأو  املطلوب  لال�ستثمار  الالزمة 

قائمة اأ�ساًل .

خ�س��سية �س�ق الب�ر�سة باملقارنة مع 
االأ�س�اق االأخرى

باأنها  نعرفها  اأن  نوع خا�ض ميكننا  �سوق من  البور�سة هي 
اأنه  اإذ  ــًا،  مــادي  ) مــوجــودة  غــري   ( غائبة  ل�سلع  جملة  �ــســوق 
اأن يتفق االأ�سخا�ض على ال�سعر لعقد ال�سفقة مبا�سرة  يكفي 
نراها  ال  �سلع  تـــداول  البور�سة  يف  يتم  حيث  بينهم،  فيما 
والطلب  بالعر�ض  املحكومة  ذاتها  املعقودة  ال�سفقة  واالأهــم 
للبور�سة  املقرر  الـــدوام  اأثــنــاء  با�ستمرار  يتغريان  اللذين 
االأخرى  لالأ�سواق  خالفًا  البور�سة  تتاأثر  اأن  الطبيعي  ومن 
االآراء  يف  احلا�سلة  والتحوالت  ال�سيا�سية  بالت�سريحات 
العمل يف  يوم  ، وينتهي  امل�ستجدة  وباملعلومات واملعطيات 
ال�سعرية  للتنبوؤات  فان  لذلك  حمدد،  �سعر  بوجود  البور�سة 
اآثارًا مبا�سرة على حتديد ال�سعر النهائي ، كما اأن هذا االأمر 

يوؤثر على االأ�سواق االأخرى.
التطور  اإمكانية  عن  تنبئ  املوؤ�سر  وتغري  حركة  فــاإن  وهكذا 
القادمة مع  ال�سهور  اأو طبيعته خالل  االقت�ساد  احلا�سل يف 

بع�ض الفوارق واالختالفات عن الواقع.
يتم  التي  ال�سفقات  للبور�سة  االأخــرى  اخل�سو�سيات  ومن 
عقدها الأجل ) على املدى البعيد ( … اإذ اأنه من املمكن لنا اأن 
نبيع يف البور�سة �سلعًا ال منلكها واإمنا يرتتب علينا �سراوؤها 
الحقًا، قبل موعد الت�سليم ، ويف مثل هذه احلالة ميكن للبائع 
اأو امل�سرتي اإما اأن يلغي اأو ي�سلم االأ�سهم مو�سوع ال�سفقة، 
غرامة  دفــع  مقابل  نهائيًا  العملية  من  ين�سحب  اأن  حتى  اأو 

حمددة. 
لعمليات  خ�سبة  اأر�ــض  عن  عبارة  البور�سة  تعتر  ولــهــذا، 
امل�ساربة من جميع القيا�سات واالأحجام، اإال اأنه يتم حتديدها 

لتبقى يف احلدود امل�سموح بها.

تاريخ تطور ا�سواق الوراق املالية
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الف�سل الثاين:

ملخ�ض تاأريخي عن �س�ق االأ�سهم 
املالية يف اأمريكا

يعود تاريخ ن�ساأة �سوق اال�سهم يف الواليات املتحدة 
ال�سوق من  ن�ساأ هذا  املئتي عام، حيث  اىل ما يقارب 
التقاء حفنة من ال�سما�سرة يف �سارع نيويورك وبعد 
املوؤ�س�سات  اهم  احد  لي�سبح  ال�سوق  هذا  تطور  ذلك 

املالية يف االقت�ساد يف احلا�سر.
يوجد اليوم ثالث ا�سواق ا�سهم رئي�سة التي تدرج يف 

قائمتها االالف من ال�سركات.
ل�سد  املالية  املنتجات  يف  مذهل  ترتيب  هناك  ويجد 
ا�سواق  منــو  فـــاأن  وبالنتيجة  امل�ستثمرين.  حــاجــة 
ق�سة  من  جــزءًا  يعد  العامل  احتــاد  يف  املالية  اال�سهم 

تطور االقت�ساد االمريكي.
ولكي يكون مبقدورنا التحدث عن ق�سة تاريخ �سوق 
ا�سهم  �ــســوق  على  �سرنكز  واحـــد  ف�سل  يف  اال�ــســهــم 
للتبادالت التجارية، االمر الذي يوؤدي اىل  نيويورك 
مثل  التجارية  التبادالت  ا�سواق  بقية  تطور  جتاُهل 

�سوق ا�سهم التبادالت التجارية االمريكي.
واال�سواق االلكرتونية احلديثة مثل الرابطة الوطنية 
ا�سهم  �سوق  اأن  حيث  اآليًا.  املالية  االوراق  ل�سما�سرة 
عن  التحدث  عند  تق�سد  التي  ال�سوق  هي  نيويورك 
يف  التجارية  الــتــبــادالت 

امريكا.
ــري اىل  ــس ــ� حـــيـــث انـــــك ت
نيويورك  ا�ــســهــم  �ــســوق 
ا�سواق  عن  حديثك  عند 
ــهــم بــ�ــســكــل عـــام ما  اال�ــس
�سيء  هــنــالــك  يــوجــد  مل 
ذلك  اىل  ا�سافة  مغاير، 
على  الرتكيز  �سيتم  فاأنه 
جـــونـــز(  داو  ـــر)  ـــس مـــوؤ�
ــكــل  ــس ــ� ـــنـــاعـــي وب ـــ�ـــس ال
مل�سرية  كمتابعة  ح�سري 
املوؤ�سرات ب�سورة عامة.
هـــذه املــعــاجلــة لــن تركز 
التفا�سيل  جــمــيــع  عــلــى 
�سوق  بــنــ�ــســاأة  املــتــعــلــقــة 
�سرتكز  انها  بل  اال�سهم، 
ــارزة  ــب عــلــى االحـــــداث ال
ـــر يف  الــتــي كـــان لــهــا االث
ون�ساأتها  الــ�ــســوق  تــقــدم 
تلك  تاريخ  يتعلق  حيث 
االحداث بتاريخ االزدهار 
والركود وبتاريخ التقدم 
واالنــهــيــار. ومـــن خالل 
اخــذ هــذه االمـــور �سوف 
ت�ستطيع االم�ساك بحدود 
التطور يف �سوق اال�سهم 
وفيما يتعلق مبوؤ�س�ستها 
ون�ساطها التجاري .وهو 
حتدد  التي  احلكومية  االفــعــال  ردود  اي�سًا  يو�سح 
وب�سكٍل عميق التن�سيمات اجلارية يف �سوق اال�سهم 
.)الف�سل ال�ساد�ض �سيو�سح املزيد من التفا�سيل فيما 

يتعلق بتنظيمات �سوق اال�سهم(.

كيفية بداية هذه ال�س�ق من �سنة 1792 
اىل �سنة 1900

ال�سبعينيات،  اواخـــر  يف  اال�سهم  �سوق  تــاريــخ  بــداأ 
حيث كان هنالك مزاد جتاري من�سم وغالبًا ما يكون 
خمت�سًا بالب�سائع يف �سارع ووال �سرتيت يف مدينة 
نيويورك خالل ال�سبعينيات ومل حتتو هذه التجارة 
الوقت  يف  احلــال  هي  كما  واأ�سهم  مالية  اوراق  على 

احلا�سر. اال اأن هذا تغري ب�سكل مثري يف �سنة 1790 
ففي تلك ال�سنة قام اليك�ساندر هاميلتون وزير املالية 
)اخلزانة( االمريكي مبناق�سة امر متويل ديون احلرب 

الثورية عن طريق ا�سدار اوراق مالية حكومية.
يف  الــتــجــارة  بتحفيز  املــالــيــة  االوراق  ــدار  ا�ــس قــام 
هذه  وجــود  اىل  اإ�سافة  عامة،  البالد  ويف  نيويورك 
ذات  جتــارة  هنالك  كانت  احلكومية  املالية  االوراق 
ــد مــ�ــســارف اال�ــســهــم . وكانت  منــط مــتــزايــد عــلــى ي
الــتــجــارة يف م�سرف  االكــرث مالحظة هــي  الــتــجــارة 
نيويورك وهو امل�سرف االول يف الواليات املتحدة. 
اما املوؤ�س�سة االخرى فهي موؤ�س�سة هامليتون واآرون 

بر وكالهما من �سكان نيويورك.
نفوذه  مــن  كــال ً  هاميلتون  اأ�ستخدم  احلقيقة  ويف   
اىل  نيويورك  ا�سواق  عجلة  لدفع  واملــايل  ال�سيا�سي 

طليعة اال�سواق املناف�سة يف بو�سنت وفيالدلفيا.
ذلك  يف  منظمة  غري  املالية  بــاالوراق  التجارة  كانت 
اال�سهم  ا�ــســعــار  ال�سم�سار  يــذيــع  ــان  ك حيث  الــوقــت 
املودعة لديه ليقوم ببيعها . ومل يكن هناك وقت حمدد 
يكن  ومل  املــداولــة  بعملية  للقيام  حمــدودة  عملية  او 
وقت حمدد الغالق التعامالت . فتتم عمليات التداول 

يف اوقات منف�سلة من ال�سباح وفرتة بعد الظهرية.
مدينة  يف  اعـــالن  تعليق  مت  اآذار   1972 عــام  ويف 
 22 �سارع  يف  املكتب  فتح  "يتم  يقول  الــذي  ــودون  ل
وهو  باال�سهم  ــة  ــداول امل لتجهيزات  �سرتيت  ووال 
معتاد  هو  وكما  يوميًا  �سيعقد  علني  مزاد  عن  عبارة 
يف الظهرية باأدارة اي اآيل بليكر واوالده وجي برنتد 
وميكيفرز وبار كلي وكورتالند فرر�ض وجاي �ساتون 
وبداأت ال�سحف بن�سر التقارير عن املزادات وا�سعار 
يف  املتداولة  التجارية  واالوراق  املحدودة  اال�سهم 
�سارع 22 وال �سرتيت و�سرعان ما حت�سنت التجارة، 
للقيام  معينة  حـــدود  ذا  مــكــانــًا  ــاجــرون  ــت امل اأمــتــلــك 
الق�سة  بذلك.وبداأت  الطق�ض  ي�سمح  عندما  باملداولة 
من مكان االجتماع الذي ح�سل حتت ا�سجار �سجرة 
التجارة تغطي جمموعة متنوعة من  اجلميز وكانت 
املالية  واالوراق  التاأمينات  فيها  مبا  املالية  البنود 
جمموعة  ذلك  بعد  وقامت  اليان�سيب  بطاقات  وحتى 
التناف�ض  مــن  للحد  منظمة  باأن�ساء  ال�سما�سرة  مــن 
وب�سبب  الــتــداول  عملية  يف  النظام  عملية  واحــالل 
ازدياد م�ستوى التناف�ض ا�سافة اىل جتاهل القوانني 
التجارية املحددة. ويف ال�سابع ع�سر من اآيار 1792 
بتوقيع  وقاموا  ت�ساورهم  ال�سما�سرة  هــوؤالء  اآنهى 

اأتفاقية )بوتن ودد( التي ن�ست على :
)نحن االع�ساء و�سما�سرة �سراء وبيع اال�سهم العامة 
بع�سنا  ونعاهد  اآنف�سنا  نعاهد  القانون  هذا  مبوجب 
اأو  نبيع  لــن  باأننا  التاريخ  هــذا  مــن  وبـــدءًاً  البع�ض 
ن�سرتي من اي �سخ�ضٍ كان اي نوعٍ من اال�سهم العامة 
باأقل من ربع واحد باملئة كقيمة للعمولة النقدية واننا 

�سنعطي التف�سيل لبع�سنا البع�ض يف مفاو�ساتنا(.
كانت معاهدة )بوتن ودد( اول وثيقة ر�سمية يف �سوق 
تبادالت اال�سهم املختلطة قامت هذه املعاهدة بتاأ�سي�ض 
ناٍد فيه يتم بيع و�سراء اال�سهم بعمولة حمددة. وبعد 
احلديثة  جتارتهم  بتحويل  االع�ساء  بداأ  �سنة  مرور 
للقيام  جديدة  م�ساحة  واكت�ساب  الداخل  اىل  الن�ساأة 
بعملية التجارة يف البناء امل�سيد حديثا وهو تونتاين 

.)Tontine coffee house( كويف هاو�ض
وعلى الرغم من ان اواخر ال�سبعينيات 1870 �سهدت 
فر�سًا قليلة يف انخفا�ض وارتفاع تبادالتهم الوليدة 
اال انها �سهدت يف بداية الثمانينيات 1880 اهتماما 
متزايدا يف جتارة اال�سهم، بالرغم من احتواء غالبية 
امل�سرفية  واال�سهم  احلكومية  االوراق  على  التجارة 
اال انه يف عام 1817 كان هنالك جتديد اخر للنموذج 

التنظيمي للتبادالت.
و كانت التبادالت يف فالدلفيا تناف�ض وتزاحم �سوق 
نيويورك والن �سوق فالدلفيا �سوقًا مزدهرة وناجحة 
مبراقبة  ليقوم  ممثل  باأر�سال  نيويورك  �سوق  قامت 
عمل �سوق فالدلفيا ويعطي به تقريرا اىل الع�سوية، 

التجار  قــام  كــنــمــوذج  فالدلفيا  �ــســوق  وبــاأ�ــســتــخــدام 
بالعديد من العمليات التجارية.

ر�سمي  اول عمل  انه يف  وبــراديل  تويلي�ض  و الحظ 
مت اعتماد ا�سم جمل�ض ادارة نيويورك لالوراق املالية 
والبور�سة، فقد عزز التجار العالقة املالية من خالل 
جمل�ض  لقيادة  م�سوؤولني  وانتخاب  د�ستور  توقيع 
االدارة. وقام املجل�ض بو�سع قواعد للتجارة وحتديد 
�سباحا  والن�سف  ع�سرة  احلادية  من  للتجارة  وقــٍت 
حتى الواحدة ظهرا وقام املجل�ض بزيادة الفائدة من 
الع�سوية ومن تلك القوانني: اع�ساء جمل�ض االدارة 
هــم اال�ــســخــا�ــض الــوحــيــدون الــذيــن يــنــفــذون عملية 
التداول وميكن لل�سم�سار ان يكون ع�سوًا يف جمل�ض 
بقيمة  ر�سومًا  ودفعه  انتخابه  حالة  يف  فقط  االدارة 
25 دوالرًا، وا�سافة اىل تغيري طريقة عملية ال�سرف 

ُنِقَل موقعه اىل �سارع 40 ووال �سرتيت.
ت�سع  على  االدارة  جمل�ض  احتوى   1817 عــام  ويف 

�سركات ومبجموع ت�سعة ع�سر تاجرا.
ومررّ �سوق اال�سهم املالية وجمل�ض التبادالت التجارية 
فرتة  يف  ح�سل  الــذي  التقدم  يف  التغيري  من  باملزيد 

الثمانينيات.
جمل�ض  مكتب  يف  حــريــق  انــدلــع   1835 �سنة  يف  و 
املــكــتــب عــلــى تغيري مــكــانــه مرة  ــتــبــادالت جُمـــرا  ال
اخـــرى. وهــذه املــرة انتقلوا اىل املــوقــع الــدائــم يف 
مبنى التجارة والتبادالت، هذا املبنى ادى اىل وجود 
يبلغ  �سنوي  ومبرتب   1842 ويف  الرئا�سة.  مكتب 
2.000 دوالر وبعد ذلك توقف هذا املركز يف 1856. 
تاجرًا   75 اىل  الع�سوية  زدات   1848 وبــحــلــول 
الواحد،  اليوم  يف  �سهم   5.000 مداولة  ومبجموع 
يف  كبري  وب�سكل  التكنولوجية  التح�سينات  واثــرت 

التجارة.
وقام �سموئيل موري�ض الذي طور التلغراف يف �سنة 
اربعينيات  يف  تطبيقاته  من  املزيد  باإ�سافة   1832

�سنة االلف والثمامنئة.
وبعد النجاح يف بناء العديد من اخلطوط االر�سية 
التلغراف  �سركة  باإن�ساء  وم�ساعدوه  موري�ض  بــداأ 

املغناطي�سية �سنة 1844.
خط  بناء  هــي  ال�سركة  بها  تقوم  مغامرة  اول  وان 
تبادالت اال�سهم يف نيويورك وفيالدلفيا وبذلك  بني 
بني  اال�ــســعــار  نقل  والــتــجــار  ال�سما�سرة  ي�ستطيع 

ال�سوقني ويف غ�سون �ساعات ولي�ض ايامًا.
�سوق  اهمية  بزيادة  التكنولوجي  االبتكار  هذا  قام 
ذلك  بعد  وا�سبح  فالدلفيا  ح�ساب  وعلى  نيويورك 
�سوق نيويورك �سوق االمة املايل، حيث كانت �سوق 
نيويورك مت�سلة بال�سما�سرة يف كل مدينة من املدن 
الكرى قبل بدء احلرب االهلية وا�سبح ال�سعر الذي 
ال�سهم،  �سعر  ما هو  ل�سهم  نيويورك  حتدده بور�سة 
ومرة   1837 يف  االقت�سادية  النك�سات  من  وبالرغم 
اال  الوطنية  بالبيئة  ترتبط  التي   1844 يف  اخــرى 
ان النمو االقت�سادي حافظ على تزايد تداول اال�سهم 

والعمالت.
مدى  لل�سوق  املــذكــور  التكنولوجي  التقدم  اعطى 
اجلغرافية.  الناحية  من  خ�سو�سا  او�سع  ونطاقًا 
واعطى اكت�ساف الذهب يف م�سنع خياطة �سوتر )و 
هو م�سنع للخياطة وجد احد اال�سخا�ض فيه ذهبا( 
اىل  امل�ستحقة  لالموال  كدفع  دافعًا  اال�ستثمار  اعطى 

�سوق نيويورك من مناجم ذهب كاليفورنيا.
االعمدة  ت�ساعد  مع  الغرب  نحو  التو�سع  وتــزامــن 
الن�ساط  ـــــاد  ــد وازدي الــ�ــســكــك احلــدي مــن  الــبــخــاريــة 
التجاري يف ا�سهم ال�سكك احلديد لي�سجل م�ستويات 

قيا�سية يف الثمانينيات عام 1880.
نــ�ــســاط اال�ــســتــثــمــار و�سوق  الــنــمــو يف  تــقــدم  كـــان 
االقت�ساد  مع  جنب  اىل  جنبا  متقدما  املالية  اال�سهم 
التكنولوجية  الطفرة  يف  احلــال  هــي  كما  ولي�ض   ،
ان  امل�ستثمرون  ي�ساأ  مل   1990 عام  الت�سعينيات  يف 
التكنولوجيا  و�سول  ب�سبب  اال�سواق  من  يخرجوا 

احلديثة واملتقدمة يف وقت ال�سكك احلديد. 

ــــة ــــي ــــال ــــــم امل ــــــه ــــــس ــــــوق الأ� �ــــــس
اجلزء ال�ساد�ض

تاأليف: ريك هافر& �سك�ت هني

ترجمة: ا�سالم عامر
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تــقــدمــت �ــســركــات نــفــط مــن الــ�ــســني، ثـــاين اأكــر 
نحو  على  بعرو�سها  العامل،  يف  للنفط  م�ستهلك 
م�ستعر حني بداأ العراق ي�سع يف املزاد تراخي�سه 
يف �ستة حقول نفط كبرية، كما جاء يف مقال كيث 

براد�سري. 
برت�ض  من  كــلٌّ  م�ساركًة  االأول  بالعقد  فــازت  وقــد 
ال�سينية  الوطنية  الــبــرتول  و�سركة  بــرتولــيــوم 
ال�سيني  لالهتمام  اإ�سارة  اآخر  يف   ،.c.n.p.c
وقٍت  حتى  يبدو  كــان  الــذي  البلد  وهــو  بالعراق، 
قريب يف نطاق النفوذ االأمريكي من اأجل املوارد 

الطبيعية.
النفط  اأخرى الهتمام ال�سني بحقول  اإ�سارة  ويف 
وهي   ،Sinopec �سينوبيك  عر�ست  العراقية، 
 7،22 مبلغ  العمالقة،  ال�سينية  التكرير  �سركة 
بليون دوالر ل�سراء اأداك�ض Addax برتوليوم، 
يف  عمليات  لها  كندية   - �سويدية  �سركة  وهــي 
واإذا  اأفريقيا.  غرب  ويف  العراق  كرد�ستان  اإقليم 
�سادق م�ساهمو اأداك�ض واملنظمون الكنديون على 
اأداك�ض، ف�سيكون  ال�سفقة، التي تو�سي بها هيئة 

ذلك اأكر مك�سب طاقة عر البحار لل�سني. 
�سركة  اأي  �سينوبيك،  �سركة  مناف�سة  بـــداأت  لقد 
الربيع  يف  باحلفر  ال�سينية،  الوطنية  الــبــرتول 
يف حقل نفط االأحدب Ahdab يف جنوب �سرق 
العراق. وهذه ال�سركات النفطية ال�سينية الثالث 
ــ �سينوبيك، وC.N.P.C، و�سركة النفط بعيدًا 
ــ  ال�سينية  الوطنية   offshore ال�ساحل  عــن 
متنوعة  جتمعات  يف  جميعًا  عطاءاتها  قدمت  قد 
حزيران  يف  غربية  اجلن�سية  متعددة  �سركات  مع 
تبقى  اإ�سافية  مفاو�سات  هناك  اأن  ولــو  ببغداد، 

لت�سوية تفا�سيل كل عقد من عقودها.
نتائج  تتبع  اأن  النفط  �سناعة  يف  ال�سائع  من  اإن 

املزاد االأولية اأ�سابيٌع من امل�ساومة على التفا�سيل. 
ااًل للجدل  غري اأن تقدمي العرو�ض يف بغداد كان ميرّ
باأن  اجلن�سية  متعددات  طلبت  اإذ  خا�ض،  بوجٍه 
باأكرث  باالحتفاظ  العراقية  احلكومة  لها  ت�سمح 
ت�سخه  النفط  من  اإ�ــســايف  برميل  كل  من  العائد 

فوق م�ستويات �سابقة. 
اأو  ــكــيــني  االأمــري مـــن  الــقــلــيــل  يــكــون  اأن  وميــكــن 
العراقيني قد توقعوا اأن ترز ال�سني كواحدة من 
الفائزين بالنفط العراقي، خا�سًة بعد �ست �سنوات 
من احلرب. غري اأن عالمات اال�ستقرار يف العراق 
من  االأمريكي  الع�سكري  واالن�سحاب  العام،  هذا 
املدن العراقية، قد ت�سادفا مع االندفاعة ال�سينية 

ل�سراء اأو تطوير حقول نفط ما وراء البحار. 
زفــايــج، وهـــو متخ�س�ض يف  ديــفــيــد  قـــال  كــمــا  و 
�سيا�سات املوارد الطبيعية يف جامعة هونغ كونغ 
 " ال�سينية  ال�سركات  اإن  والتكنولوجيا:  للعلوم 
ظلت مهتمة بالعراق، وكانت مهتمة به قبل احلرب، 
وهو  هناك،  ما  نوعًا  االأمــور  تلك  حت�سنت  واالآن 

على اأجندتها االآن ". 
و قد ادعى بع�ض اخلراء اأن على الغرب اأالرّ يقلق 
النفط  حــقــول  يف  اأ�ــســا�ــســي  �سيني  حــ�ــســوٍر  مــن 
يف  اأعظم  ح�سًة  ال�سني  يعطي  ذلك  الأن  العراقية، 
اأردَت  اأنت  " فاإذا  املنطقة.  يف  اال�ستقرار  حت�سني 
اأن تكون ال�سني م�ساهمًا م�سوؤواًل يف العامل، فاإنك 
يف  ح�س�سًا  لها  ت�سرتي  ال�سني  تــدع  الأن  حتتاج 
برنامج  مدير  ثريلويل،  مــارك  قــال  كما   ،" العامل 
االقت�ساد العاملي يف معهد لووي لل�سيا�سة العاملية 

يف �سيدين.
ال�سنة  اأ�ساًل يف  العراقية  لقد حاولت احلكومة  و 
املا�سية اأن متنح حقول النفط ل�سركات غربية من 
خالل عملية ال عرو�ض فيها. فاأثار ذلك اعرتا�سات 
�سفافيًة  يريدون  اأمريكيني،كانوا  �سيوٍخ  جماعة 
ما  املــزاد،  حملها  وحل  اخلطة  ت  ُغــريرِّ وقد  اأعظم، 

كان له تاأثريه يف ال�سماح لل�سركات ال�سينية بلعب 
دوٍر اأكر بكثري. 

وقد ُده�ض قادة ال�سني لالرتفاع ال�سديد يف اأ�سعار 
�ض  ال�سلع يف اأوائل العام املا�سي، االأمر الذي عرَّ
ه�سا�سة قطاع الت�سنيع ال�سخم يف بالدهم الأ�سعار 
النفط  اأ�سعار  هبطت  وعندما  عالية،  خــام  مــواد 
وا�سترياد  بال�سراء،  ال�سني  بــداأت  اخلريف،  يف 
امل�سوؤولون،  وكان  هائلة.  بكميات  النفط  وخزن 
ال�سينيون  واملــ�ــســتــ�ــســارون  ــاديــون،  ــ�ــس ــت واالق
بحاجة  بالدهم  بــاأن  القول  على  تقريبًا  جممعني 
يف  واالإعـــراب  الطبيعية،  املـــوارد  يف  لال�ستثمار 
الوقت نف�سه عن خماوفهم من االئتمانية الطويلة 
االأمد للواليات املتحدة والقوة ال�سرائية للدوالر. 

لقد كانت �سركات النفط ال�سينية مهتمة خ�سو�سًا 
اأ�سعار اخلام  اأن هبطت  منذ  النفط  ب�سراء حقول 
بكلفة  نــزل  قد  ذلــك  الأن  املا�سي،  العام  �سيف  يف 
�سبيد،  ــ  اأنــدروز  فيليب  كتب  كما  اأي�سًا،  احلقول 
املتخ�س�ض يف �سناعة النفط ال�سينية. ومع خرة 
هذه ال�سركات يف بع�ض البلدان االأكرث ا�سطرابًا 
القدرة على  لها  اأن تكون  فاإنها ميكن  اأفريقيا،  يف 
التنبوؤ  ميكن  ال  التي  االأحــوال  مع  اأمورها  تدبري 
من  متمكنة  تكون  ال  قد  " وهــي  الــعــراق.  يف  بها 
جتاوز هذه املخاطر اأكرث من �سركات اأخرى، لكن 
يبدو اأنها متهيئة لتقبل م�ستوًى اأعلى من اخلطر، 
كما قال م�ست�سهدًا برغبة ال�سني يف القيام باأعمال 

جتارية يف ال�سودان.
لقد واجهت ال�سركات ال�سينية �سل�سلة من العوائق 
يف  طبيعية  مــوارد  �سركات  ل�سراء  م�ساعيها  يف 
وا�سرتاليا.  املتحدة  كالواليات  م�سنَّعة،  بــلــداٍن 
وتلك العوائق، الناجمة جزئيًا بفعل االعرتا�سات 
اأرغمت  قــد  وكــانــبــريا  وا�سنطن  يف  ال�سيا�سية 
ال�سركات ال�سينية على اإبداء اهتمام اأكر باملوارد 

يف بلدان اأقل ا�ستقرارًا مثل العراق. 

تعط�ض  هو  االهتمام  هذا  اإىل  ال�سني  يدفع  ما  اإن 
البالد نحو النهم اإىل النفط، وقد كانت ال�سني، يف 
رابحًا  رًا  م�سدرّ الت�سعينيات،  كاأوائل  قريب  وقٍت 
للنفط ب�سبب االنتاج ب�سكل رئي�ض من حقول نفط 

هرمة يف الركن ال�سمايل ال�سرقي من ال�سني. 
لكن ا�ستهالك نفط ال�سني قد ارتفع كثريًا حينئٍذ، 
ال�ساعدة  واملبيعات  االقت�سادي  االزدهــار  بفعل 
يف  مــروريــة  �سات  ت�سورّ اأحــدثــت  التي  لل�سيارات 
الواليات  على  ال�سني  تفوقت  وقد  الكبرية.  املدن 
يف  �سيارات  �سوق  كاأكر  ال�سنة  هذه  يف  املتحدة 
اأقل تاأثرًاً باالأزمة  العامل، الأن ال�سني جزئيًا كانت 
النفط  ا�ستهالك  بلغ  وقــد  العاملية؛  االقت�سادية 
ال�سنة  يف  اليوم  يف  برميل  ماليني   8 ال�سني  يف 
عام  يف  برميل  ماليني   )5( من  �سعودًا  املا�سية، 
النفط  �سركة  من  اإح�سائية  ملراجعة  وفقًا   ،2001

الريطانية.
مع  بكثري،  بطئًا  اأكــرث  النفط  اإنــتــاج  اأ�سبح  قد  و 
اأما احلقول  ِقدمًا.  االأكرث  النفط  �سحته يف حقول 
ال�سني  يف  اأو  الــ�ــســاحــل  عــن  بــعــيــدًا  اجلـــديـــدة، 
الغربية، فنادرًا ما حتل حملها. وقد اأنتجت ال�سني 
املا�سية،  ال�سنة  يف  اليوم  يف  برميل  مليون   3،8
عام  يف  يوميًا  برميل  مليون   3،3 مــن  �ــســعــودًا 
2001، االأمر الذي ترك البالد مع هذا معتمدة على 

ا�سترياد ما يزيد على ن�سف نفطها. 
احتياطيات  ثــلــث  مــقــداره  مــا  الــعــراق  ميتلك  و 
ويقول  واإيــــران.  ال�سعودية  بعد  املثبتة،  الــعــامل 
النفطية  العراق  موارد  اإن  كثريون  جيولوجيون 
االإح�سائيات  ــيــه  اإل ت�سري  ممــا  ـــر  اأك احلقيقية 
الر�سمية، الأن �سناعة النفط يف العراق عانت من 
يتم  ومل  املتدين.  واال�ستثمار  التعطيل  من  عقود 

ا�ستك�ساف الكثري من حقول النفط ب�سكٍل كامل. 

     International herald tribune / عن

اندفاعة �سينية متلهفة نحو نفط العراق
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جدلية ال�ستثمار والأمن
 عبا�ض الغالبي

فال   ، م�سطربة  امنية  بيئة  وجــود  مع  مرتبكا  اال�ستثمار  يتلعثم 
ا�ستثمار من دون اأمن حقيقي وهذه جدلية مرتابطة اليختلف عليها 
اأن يوفر بيئة ا�ستثمارية خ�سبة ت�سري  اثنان، الن االمن من �ساأنه 

فيها �سفينة امل�ساريع اىل بر االمان دومنا عراقيل وعقبات .
العمل  اىل  املتطلعني  امل�ستثمرين  مايواجه  اأ�سد  كان  العراق  ويف 
يف �سوقه هاج�ض االمن الذي كان عقبة كرى اأمام ولوج ال�سركات 
العربية والعاملية عامل اال�ستثمار يف العراق ، وبعد مرور اأكرث من 
االنتاج  عجلة  والزالــت  االجنبي  اال�ستثمار  غاب  خلت  �سنني  �ست 
االقت�ساد  منها  يعاين  التي  البنيوية  االختالالت  ظل  يف  متوقفة 
العراقي ، وذهب الكثري من املراقبني واخلراء اىل االمن امل�سطرب 
تذهب  وقت  يف  و�سركاتهم  امل�ستثمرون  به  يتذرع  رئي�سي  ك�سبب 
�سعيا  العراقية  للحياة  ورديــة  �سور  ر�سم  اىل  احلكومية  اجلهات 
اال�ستثماري   التوجه  اال�ستثمار يف ظل  اىل  املتطلعني  منها جلذب 
احلكومي عايل امل�ستوى خالل اال�سهر القليلة املا�سية والذي برز 
ووا�سنطن  وباري�ض  لندن  يف  عقدت  التي  املــوؤمتــرات  خــالل  من 

واأخريا يف برلني ف�سال عن املوؤمترات االخرى يف بغداد .
ان  هل  امللح:  ال�سوؤال  ويبقى 
الوعود التي قطعتها احلكومة 
لل�سركات العاملية واقع حال اأم 
انها جمرد امنيات مل يكتب لها 
النجاح ال�سيما بعد اخلروقات 
حدثت  التي  االخـــرية  االمنية 
ـــعـــاء واالحـــد  يف يــومــي االرب
تلك  ان  وحــيــث   ، الـــدامـــيـــني  
لديها �سوى  يتبق  ال�سركات مل 
يعوق  ك�سبب  االمني  الهاج�ض 
املحلية  الــ�ــســوق  اىل  دخــولــهــا 
بعد ان اجرت احلكومة بع�ض 
التعديالت املهمة على حيثيات 
قانون اال�ستثمار رقم 13 ل�سنة 
2006 والتي كانت مثار تخوف 
وامل�ستثمرين  الــ�ــســركــات  مــن 

على حد �سواء .
ال�سيا�سية  االو�ساع  ظل  ويف 
نتوقع  احلالية  واالنتخابية  
ــــاأخــــري دخـــــــول الـــ�ـــســـركـــات  ت
مابعد  اىل  اال�ـــســـتـــثـــمـــاريـــة 
الرملانية  االتــنــخــابــات  مــوعــد 
ــــثــــاين من  نـــهـــايـــة كــــانــــون ال
امل�سهد  لي�ساب   ، املقبل  العام 
االقــتــ�ــســادي بــنــكــ�ــســة اخـــرى 
ال�سيا�سية  التداعيات  ب�سبب 
التي غالبا ما ت�سرب الو�سع االقت�سادي عر�ض احلائط وتن�سرف 
الطبقة ال�سيا�سية للملمة امورها االنتخابية وتاأجيل عملية االعمار 
تاأتي  التي  املعي�سية  النا�ض  بحياة  مبا�سرة  ترتبط  التي  والتنمية 
خلف اال�ستحقاقات ال�سيا�سية يف ظل تطلع اجلميع اىل بناء دولة 
موؤ�س�ساتية د�ستورية تناأى بنف�سها عن امل�سالح ال�سيا�سية البحتة. 
العملية  جنــاح  اركــان  من  اأ�سا�سيا  ركنا  يعد  االمــن  فــاأن  هنا  ومــن 
وقت  اأي  مــن  اأكــرث  مهياأة  الــظــروف  اأ�سبحت  التي  اال�ستثمارية 
م�سى بعد هذه املخا�سات التي تبلورت فيها الروؤى الطالق عملية 
اال�ستثمار ب�سكل وا�سع ويف القطاعات االقت�سادية كافة ال�سيما بعد 
احتماالت �سعود ا�سعار النفط خالل الن�سف االول من العام املقبل 
2010 الذي ميكن من خالله اعداد موازنة ا�ستثمارية هائلة قادرة 

على تلبية احلاجات امللحة التي تتطلبها عملية االعمار والتنمية .
وتبقى جدلية االمن واال�ستثمار يف مقدمة االولويات التي حتقق 
اأهميتها  ، وهي يف  االخفاقات  بعيدة عن  ن�سيطة  ا�ستثمارية  بيئة 
االول  اجلـــاذب  النــهــا  املالية  التخ�سي�سات  مــن  اأهـــم  تــكــون  تــكــاد 
للم�ستثمرين الذين مازالوا مرتددين يف دخول عامل اال�ستثمار يف 

العراق.

يف ظل االو�ساع ال�سيا�سية واالنتخابية  
احلالية نت�قع تاأخري دخ�ل ال�سركات 
اال�ستثمارية اىل مابعد م�عد 
االتنخابات الربملانية نهاية كان�ن 
الثاين من العام املقبل ، لي�ساب امل�سهد 
االقت�سادي بنك�سة اخرى ب�سبب 
التداعيات ال�سيا�سية التي غالبا ما 
ت�سرب ال��سع االقت�سادي عر�ض 
احلائط وتن�سرف الطبقة ال�سيا�سية 
للملمة ام�رها االنتخابية وتاأجيل 
عملية االعمار والتنمية التي ترتبط 
مبا�سرة بحياة النا�ض املعي�سية التي 
تاأتي خلف اال�ستحقاقات ال�سيا�سية 
يف ظل تطلع اجلميع اىل بناء دولة 
م�ؤ�س�ساتية د�ست�رية تناأى بنف�سها عن 
امل�سالح ال�سيا�سية البحتة. 
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 علي الكاتب

العامل  يف  حــدثــت  الــتــي  التكنولوجية  الــثــورة 
خمتلف  يف  هائلة  تــطــورات  مــن  وما�ساحبها 
يف  كــبــرية  تغيريات  حـــدوث  اىل  ادت  املــيــاديــن 
�سائدة  كانت  التي  التقليدية  املفاهيم  من  الكثري 
التكنولوجيا  و�سائل  كانت  ،وان  املا�سي  يف 
احلــديــثــة قــد امــتــدت اىل جمـــاالت �ستى واآفـــاق 
وا�سعة من االخت�سا�سات العلمية وغريها لتمثل 
بذلك قفزة تقنية كبرية يف تلك املجاالت ،ومل يعد 
خافيا ان اي جمال يف احلياة مل يعد بعيدا عن 
كال�سابق  يعد  مل  هنا  وال�سوق  التطورات  تلك 
كبرية  تــطــورات  حدثت  اذ  املــتــغــريات  تلك  بعد 
م�ستوى  التقليدي اىل  الت�سوق  قفزت مب�ستوى 
االت�ساالت  وو�ــســائــل  االنــرتنــت  عــر  الت�سوق 
ب�سورة  املنازل  اىل  واملنتجات  ال�سلع  الي�سال 
مبا�سرة مما ي�سكل قفزة نوعية يف عامل اال�سواق 
والت�سوق يف العراق ،وامللفت يف النظر ان هذه 
الكثري  قبل  الب�سرة  حمافظة  يف  تظهر  املبادرة 
من املحافظات واملدن العراقية االخرى مبا فيها 
يدلل  ما   ) كرد�ستان  اقليم  )عدا  بغداد  العا�سمة 
هذا  يف  لبغداد  الب�سرة  مناف�سة  امكانية  على 
للعراق  التجارية  العا�سمة  لقب  وتبووؤ  املجال 
يف امل�ستقبل وفقا ملوقعها اجلغرايف وقربها من 

اخلليج العربي ومن احلدود لدولتني جارتني .
ـــكـــرتوين مهدي  ــوق هـــرج االل مــديــر مــوقــع �ــس

االجودي حتدث قائال:
الت�سوق  او  االلــكــرتونــيــة  الــتــجــارة  تقنية  تعد 
االلـــكـــرتوين مــن املــظــاهــر اجلـــديـــدة يف جمال 
دول  اأغلب  يف  انت�سرت  التي  املعلومات  تقنية 
التي  اجلــمــة  الــفــوائــد  ب�سبب  املتح�سر  الــعــامل 
تقدمها هذه التقنية جلميع ال�سرائح يف اال�سراع 
على  احل�سول  للفرد  وت�سهل  االقت�ساد  بوترية 
�ستى ا�سناف الب�سائع وهو جال�ض امام �سا�سة 
�سخ�ض  الي  املــجــال  تتيح  انــهــا  بــل  حــا�ــســوبــه، 
له  يكون  ان  دون  ب�ساعته من  راغــب يف عر�ض 
حمل او معر�ض لعر�ض تلك الب�سائع فمحله او 
خالله  من  الــذي  االنرتنت  موقع  يعتر  معر�سه 
التي  الب�سائع  تلك  يــرى  ان  �سخ�ض  الي  ميكن 
قد يرغب يف �سرائها، ناهيك عن ميزة مهمة جدا 
وهي عدم اخل�سوع للبعد املكاين يف عر�ض تلك 
الب�سائع ففي املحل التقليدي ال�سلعة املعرو�سة 

اهل  او  املدينة  اهل  قبل  من  مرئية  تكون  للبيع 
عندما  بينما  املحل  ذلك  فيها  يقع  التي  املحافظة 
تكون  فانها  الكرتوين  ال�سلعة يف متجر  تو�سع 
مرئية لكل ابناء ذلك البلد، بل لكل العامل .كما انه 
هناك ميزات اخرى تتعلق باملخاطر االمنية فقد 
يتعر�ض ال�سخ�ض الذي يقوم بالت�سوق التقليدي 
اىل خماطر متعددة )وهي كثرية يف بلدنا( فقد 
ت�سرق نقوده لكنه ال يتعر�ض لذلك اثناء ت�سوقه 
تتم  معامالته  فكل  االلكرتوين  املوقع  خالل  من 
واملزايدة  ال�سلعة  عر�ض  من  ابتداًء  الكرتونيا 

عليها اىل عملية البيع ودفع االموال الكرتونيًا.
ومن ميزات الت�سوق االلكرتوين ان يكون هناك 
تناف�ض ما ل�سراء �سلعة معينة مطلوبة فمثال قد 
لكن  م�ستعملة  كانت  وان  �سلعة  �سخ�ض  يعر�ض 
يطلبها  قــد  اذ  اآخــريــن  نفو�ض  يف  معني  اثــر  لها 
اكرث من �سخ�ض ولكنها يجب ان تباع ل�سخ�ض 
قد  حيث  عليها  املــزايــدة  دور  ياأتي  وهنا  واحــد 
لكرثة  بائعها  املتوقع من  �سعرها اىل غري  ي�سل 
يفوز  مــن  وحـــده  ولــكــن  �سرائها  على  التناف�ض 
يف  متوفر  غري  وهــذا  �سرائها  على  قــادر  باملزاد 
اأن هناك بع�ض املنتجات  التقليدية حيث  املحال 
التي تباع يف دول اأخرى غري متوفرة يف بلدك 
االإنرتنت  عــر  الــ�ــســراء  عملية  تكون  وبــالــتــايل 

الو�سيلة الوحيدة للح�سول عليها.
واهمية  ــرورة  �ــس مل�سنا  لقد   : قــائــال  وي�سيف 
لدينا  لتتولد  الــعــراق  يف  االلــكــرتوين  الت�سوق 
االلكرتوين  للت�سوق  موقع  ت�سميم  يف  الفكرة 
الذي اطلقنا عليه ا�سم )�سوق هرج االلكرتوين( 
نفو�ض  يف  �سعبي  مــدلــول  مــن  هــرج  ل�سوق  ملــا 
فيه  �سغار  ونحن  نعرفه  كما  فهرج  العراقيني 
كل �سي وكما يقولون من االبرة اىل اكر �سيء 
وامل�ستعمل  اجلديد  ويحتوي  ت�سرتيه  ان  ميكن 
متجر  نريده،  ملا  مطابقة  الكلمة  ا�سبحت  وفعال 
وامل�ستعملة  ال�سلع اجلديدة  فيه  تباع  الكرتوين 
ال�سلع  على  مــــزادات  فيه  تــكــون  ان  ميكن  كما 
الــبــدايــة مــن �سديق يل  تــولــدت يف  ، والــفــكــرة 
املتاجر  كــرثة  اعجبته  وقــد  اخلــارج  يف  مغرتب 
انها  فيه، كما  الذي يعي�ض  البلد  االلكرتونية يف 
فطرح  هناك  له  يومية  �سبه  ممار�سة  تكون  قد 
هكذا  برجمة  امكانية  عن  و�ساألني  الفكرة  عليرّ 
، حيث برجمة هكذا  العراق  موقع وتطبيقه يف 
يختلف  الرجمة  من  معينا  نوعا  يتطلب  موقع 

فهو  الويب  مواقع  لرجمة  املعروف  النمط  عن 
على  ويعتمد  متحركا  ديناميكا  ت�سميما  يتطلب 
من  املوقع  مع  التعامل  ويكون  البيانات  قواعد 
قبل امل�ستخدمني انف�سهم ال من قبل ادارة املوقع 
الرجمة  من  تقريبا  �سهر  بعد  النور  اىل  فخرج 
www. وذلك يف عام 2006 وحجزنا له اال�سم

ان  التي يجب  املفارقات  . ومن   harej.com
اذكرها هنا انه بعد �سنة من ت�سميم املوقع وبعد 
االهتمام الكبري الذي اواله املت�سفحون للموقع 
تنباأ البع�ض منهم اىل اهمية الت�سوق االلكرتوين 
وبداأوا يف ت�سميم مواقع م�سابهة وقد را�سلني 
بع�سهم طالبا بيع اال�سم )هرج( مقابل مبلغ مغٍر 
يف ذلك احلني لكننا ا�سرينا ان نحتفظ باال�سم ملا 

له من مدلول �سعبي واعالمي كما ا�سلفت.
وعن اهم اخلدمات التجارية التي يقدمها املوقع 

للزائرين يقول االجودي:
يعد موقع �سوق هرج موقعا فتيا حتى االن وهو 
بحاجة اىل كثري من التطوير واال�سافة اليه اىل 
الكثري من التقنيات التي ت�سهل التعامل به ، وهو 
ب�سورة ا�سا�سية االن يتيح اال�سرتاك فيه جمانا 
ويجعل ر�سيدا يف ح�ساب ال�سخ�ض امل�سرتك ما 
ميكنه من عر�ض �سلعة ما للبيع فيه كما ميكنه من 
يقدم  املوقع(  )اي  وهو   ، عليه  املزايدات  اجراء 
على  تــدل  م�سرتكيه  لكل  جمانية  بريدية  ن�سرة 
حركة عر�ض ال�سلع فيه، فمثال اذا كنت م�سرتكا 
فيه وقد قام م�سرتك اخر بعر�ض �سلعة معينه فيه 
انه  تعلمك  االلكرتوين  بريدك  ر�سالة عر  تاأتيك 
قد تكون  ال�سوق  �سلعة جديدة يف  قد مت عر�ض 
كذلك   ، وهكذا  �سرائها  يف  ترغب  وقد  بها  مهتما 
قيام  ومــع  املــوقــع  يف  �سلعتك  عــر�ــض  حــالــة  يف 
�سخ�ض ما بعمل مزايدة عليها يعلمك املوقع بهذا 
االلكرتوين  بريدك  اىل  ر�سالة  ار�سال  يف  املزاد 
وهذه اخلدمات ا�سيفت لكي يكون هناك نوع من 

التفاعل بني الزبون واملوقع .
ا�سافة  مــن  مــوؤخــرا  انتهينا  كــذلــك  ويــ�ــســيــف: 
وهي  الريدية  القائمة  خدمة  االوىل  خدمتني 
قائمة فيها العديد من االمييالت املختلفة والتي 
للن�سر  متعددة  معلومات  االخبار  لوكاالت  تقدم 
للرتويج  ما  �سركة  حتتاجها  قد  او  مواقعها  يف 
او  االخــبــار  تلك  تر�سل  ان  مــن  فبدال  ملنتجاتها 
فقط  حمـــدودة  لعناوين  املنتجات  تلك  تـــروج 
والتي هي بحوزة الوكالة تلك او ال�سركة توفر 
�ــســوق هرج  مــوقــع  خــالل  مــن  وا�ــســعــة  امكانية 
�سريحة  اىل  االخــبــار  تلك  االلــكــرتوين الر�ــســال 
املعلومة  انت�سار  �سرعة  اىل  يــوؤدي  وهذا  او�سع 
او�سع  �سريحة  يف  للمنتج  الرتويج  مع  واخلر 

�سمن الف�ساء االلكرتوين .
واخلدمة االخرى هي خدمة دليل هرج التجاري 
وهو دليل جتاري ميكن الي �سخ�ض او موؤ�س�سة 
او حمل جتاري ان ي�سيف من خالله ا�سم ن�ساطه 
الذي يتخ�س�ض فيه وبتوفري  التجاري واملجال 
عندما  �سخ�ض  الي  ميكن  متطور  بحث  حمــرك 
يقدم  اي  جتارية  موؤ�س�سة  اي  مع  للتعامل  يقدم 
او  ال�سركات  تلك  با�سماء  كامال  ك�سفا  املوقع  له 
ــام  وارق التف�سيلية  عناوينها  بيان  مــع  املــحــال 
ان  ميكن  التجارية  الن�ساطات  وهــذه  هواتفها 

ت�ساف اىل املوقع جمانا .

فهو  الويب  مواقع  لرجمة  املعروف  النمط  عن 

الأ�سواق الألكونية ..
لمًا حديثًا ونقلة نوعية فـي قافة الت�سوق ع م


