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 تقرير/ احمد العابدي

ال�ضلع والب�ضائع العراقية هي الأقل تواجدا يف 
امل�ضتوردة  والب�ضائع  باملنتجات  مقارنة  الأ�ضواق 
املنتجات  للنظر، وتواجه  ملفت  ب�ضكل  تنت�ضر  التي 
والب�ضائع العراقية ك�ضادا مقابل املنتجات الأخرى 

التي تكون اقل �ضعرا واأكرث انت�ضارا منها.
ويرى ع�ضو جلنة القت�ضاد يف جمل�س النواب 
الآن  مغرقة  العراقية  ال�ضوق  ان  العلواين:  احمد 
بالب�ضائع القادمة، و�ضبب ذلك يعود لكون ان اأ�ضعار 
وان  املحلي  املنتج  م��ن  بكثري  اق��ل  الب�ضائع  تلك 
من  �ضريفة  غري  مناف�ضة  ت�ضهد  العراقية  ال�ضناعة 

ب�ضائع تتدفق من كل بلدان العامل.
واأ�ضاف: ان اأ�ضعارها الرخي�ضة جتعلها مناف�ضة 
للمنتج املحلي، بل تكون لها الأولوية والأف�ضلية يف 

الرواج والعر�س والطلب على منتجاتنا العراقية.
غري  الوطني  املنتج  ان  اىل   العلواين  واأ���ض��ار 
واإقبال  رغبة  وجود  عدم  اىل  اإ�ضافة  قانونًا  حممي 

عليه.
قريبا  �ضي�ضوت  النواب  جمل�س  ان  واأو���ض��ح: 
القانون  وه��ذا  العراقي،  املنتج  حماية  قانون  على 
من �ضاأنه ان ي�ضهم يف خلق مناخ منا�ضب للمنتجات 
الوطنية وت�ضجيع املواطنني على اقتنائها وفيه كثري 

من الإجراءات التي تدعم املنتج الوطني.
ال ان اخلبري القت�ضادي.. يوؤكد على �ضرورة 
كل  ان  ثبت  ان  بعد  احل��دودي��ة  اللجان  دور  تفعيل 
تتدفق  والتالفة  اجل��ودة  املتدنية  وال�ضلع  الب�ضائع 
املفا�ضل  عمل  وتعطيل  غ��ي��اب  ب�ضبب  ب��ادن��ا  اىل 

التفتي�ضية املهمة.
املركزي  اجلهاز  وعمل  ن�ضاط  ب��اإع��ادة  وطالب 
الرقابة  ودوائ����ر  ال��ن��وع��ي��ة  وال�����ض��ي��ط��رة  للتقيي�س 

املواد  وتدقيق  فح�س  يف  دوره���ا  لأخ���ذ  ال�ضحية 
الداخلة والتاأكد من �ضاحيتها و�ضامتها.

القت�ضادية  اللجنة  ع�ضو  اأك���دت  جانبها  م��ن 
القت�ضادية  اللجنة  ان  البلداوي  عامرة  الدكتورة 
يف الربملان انتهت من درا�ضة قانون املنتج الوطني 
و�ضوف يقدم للت�ضويت بعد عطلة العيد، فقد و�ضع 
ال��ق��ان��ون ع���ددًا م��ن احل��ل��ول والإج�����راءات حلماية 
املنتج املحلي ومن خال توفري بيئة لت�ضجيع املنتج 
يعود  لكي  يحميه  من  يجد  املحلي  واملنتج  الوطني 
ل  ولكي  وم�ضانعهم  معاملهم  فتح  اىل  املنتجون 

يتحولوا اىل جمرد م�ضتوردين .  
ن�ضاط  لإع���ادة  كبرية  جهود  هناك   ": وتابعت 
�ضندوق التنمية ال�ضناعية لدعم املعامل وال�ضركات 
لتقدمي  ال�ضناعي  امل�ضرف  دور  وتفعيل  العراقية 
ان  اإل  ورمزية"،  مي�ضرة  وبفوائد  جمزية  قرو�س 
�ضنوات  ث��اث  ع��ن  تقل  ل  ف��رة  توقعت  ال��ب��ل��داوي 

جلني ثمار هذا القانون.
مركز  )رئي�س  املو�ضوي  منى  الدكتورة  وت��رى 
الكثري  ان هناك  بغداد(  امل�ضتهلك يف جامعة  حماية 
منها  لها  احل��اج��ة  باأم�س  نحن  التي  ال��ق��وان��ني  م��ن 
قانون حماية امل�ضتهلك وحماية املنتج املحلي خا�ضة 
املنتجات  م��ن  للكثري  امل��ربر  غ��ري  الن��ف��ت��اح  ظ��ل  يف 
اآ�ضيا، وهذه بحد ذاتها  التي تاأتي من جنوب �ضرق 

حتديات منر بها يف ظل غياب هذه القوانني.
وهذا  العادلة  املناف�ضة  على  املو�ضوي  وتوؤكد 
اأمنا يتم احلد من ب�ضائع  ال�ضلع  الأمر ل ي�ضمل كل 
املنتجات  املت�ضابهة فقط، ويجب اأعطاء فرة جلميع 
القطاعات ل تقل عن ثاث �ضنوات لإعادة تاأهيلها من 
ال�ضريبة  والإعفاءات  مي�ضرة  قرو�س  اأعطاء  خال 

للكمائن التي ت�ضتخدم يف هذه القطاعات.
ودعت املو�ضوي اىل ان تتبنى احلكومة مبادرة 
�ضناعية كما تبنت مبادرة زراعية لإحياء ال�ضناعات 

واىل  املناف�ضة  حد  اىل  وت�ضل  تنتج  لكي  الوطنية 
الت�ضدير يف امل�ضتقبل.

)�ضاحب  العبيدي  جا�ضم  حممد  يرى  حني   يف 
حمل لبيع املواد الكهربائية( ان �ضبب غزو الب�ضائع 
وال�ضورية  الإي��ران��ي��ة  وخ��ا���ض��ة  اجل���وار  دول  م��ن 
الرقابة  غياب  ه��و   العراقية  لاأ�ضواق  وال�ضينية  
الك�ضب  عن  يبحثون  الذين  التجار  بع�س  وج�ضع 

على ح�ضاب اجلودة!
الب�ضائع  من  جيدة  نوعيات  هناك  ان  وتابع: 
للمنتجات  قيا�ضا  مرتفعة  اأ�ضعارها  ولكن  العراقية 
ب�ضبب  رواج���ا  اأك��رث  الأخ���رية  جعل  م��ا  امل�ضتوردة 
كامل  غياب  ظل  يف  ياأتي  وه��ذا  املتدنية،  اأ�ضعارها 
لأي موؤ�ض�ضة رقابية وعدم وجود اأي حمفزات جلذب 

الزبائن.
فيما ق���ال ال��دك��ت��ور ���ض��امل ال��ب��ي��ات��ي )خ��ب��ري يف 
املحلي  املنتج  ان  امل�ضتهلك(:  ال�ضوق وحماية  مركز 
وال�ضناعات الوطنية ل ميكن حمايتها فقط بالقوانني 
يف ظل �ضيا�ضة اإغراق متعمدة من دول اجلوار ويف 

ظل ظروف ل ت�ضجع على ال�ضناعة الوطنية.
ول��ك��ن األ��ب��ي��ات��ي ي���رى ان ه��ن��اك م��ن��ظ��وم��ة من 
الإجراءات حلماية املنتج املحلي منها وجود كمارك 
تنظم دخول هذه ال�ضلع وتكون هذه )كالفلر( وهو 
بحاجة اىل وعي عاٍل للعاملني يف هذه الأماكن، ثم 
على  فعالة  رقابة  وج��ود  مع  ال�ضلع  هي  ما  حتديد 
ل  لكي  مركبة  ق��راءة  اىل  العملية  وحتتاج  الأ�ضعار 

توجد اأزمة اأ�ضعار.
واأ�ضاف: ان الأ�ضباب وراء ذلك هي فقدان الدعم 
احلكومي للقطاعني ال�ضناعي العام واخلا�س وعدم 
جديدة  معامل  واإن�ضاء  عملها  لتنظيم  اآلية  وج��ود 
وتطوير القدمية وو�ضع �ضوابط خا�ضة ل�ضترياد 

الب�ضائع واملنتجات من اخلارج.
عام  مدير  خملف  فا�ضل  العميد  يقول  حني  يف 

منفذ طربيل: ان هناك عددًا من الإجراءات املطبقة 
دخول  من  احل��د  �ضاأنها  من  التي  طربيل  منفذ  يف 

ب�ضائع غري �ضاحلة.
�ضك  فيها  م���ادة  اأي  نعيد  نحن  ق��ائ��ًا:  وت��اب��ع 
على  نقرر  التي  اأولية  فحو�ضات  لدينا   %5 بن�ضبة 
�ضوئها دخول الب�ضائع من عدمها، ونحن ل ن�ضمح 
باأي تاعب يف هذا املجال، لن الأمر مرتبط بحياة 
م�ضوؤولية  اإمام  يجعنا  الأمر  هذا  العراقي  املواطن 
غذائي  ام��ن  فهو  الأم��ن  توفري  عن  خطورة  تقل  ل 
ان �ضح التعبري ونحن من اأكرث املنافذ التي تر�ضل 
وال�ضيطرة  للتقيي�س  املركزي  اجلهاز  اىل  عينات 
النوعية يف بغداد ول ن�ضمح بدخول اأي ب�ضاعة ال 

بعد جناحها يف الفح�س.
وقال  حممود موات )�ضاحب حمل يف منطقة 
ف��ي��ه املنتجات  ن����ادرا م��ا ت���رى  ال�����ض��وق  ج��م��ي��ل��ة(: 
وال�ضورية  الإي��ران��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  ل��ك��ن  ال��ع��راق��ي��ة، 
التجارية  املحال  تراها موجودة يف كل  وال�ضينية 
الأخرى  باملنتجات  قيا�ضا  رداءتها  من  الرغم  على 

ومنها العراقية.
واأ�ضاف: ان هناك العديد من املعاجلات حلماية 
امل�ضتهلك واملنتج الوطني من خال و�ضع �ضوابط 
لا�ضترياد واإخ�ضاع جميع ال�ضلع واملواد امل�ضتوردة 
وال�ضيطرة  للتقيي�س  امل��رك��زي  اجل��ه��از  لتدقيق 
النوعية قبل دخولها وو�ضولها اىل امل�ضتهلك حماية 

له وللرثوة الوطنية.
وطالب ب�ضرورة فر�س الر�ضوم على الب�ضائع 
الأجنبية واإعفاء املواد الأولية للمعامل من الر�ضوم 
من  ال�ضناعية  امل�ضاريع  اإع��ف��اء  وك��ذل��ك  الكمركية 
باملنتج  اأ�ضوة  �ضنوات   5  �3 ومل��دة  الدخل  �ضريبة 
دفع  من  الدولة  اأعفتهم  الذين  واملزارعني  الزراعي 
ال�ضناعة  عجلة  ت�ضغيل  ب��ه��دف  ال��دخ��ل،  �ضريبة 

الوطنية لتحديث امل�ضاريع ال�ضناعية القائمة.

املنتج الوطني.. ال يقوى على مناف�سة املنتجات امل�ستوردة
م���ن���ه االأ������������س�����������واق  خ�����ل�����ت  اأن  ب�����ع�����د 
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 حاوره/ م�سطفى علي فالح

بارزة  عامة  لندن  يف  عقد  ال��ذي  ال�ضتثمار  موؤمتر  مثل 
العمل  ل�ضوق  الربيطانية  ال�ضركات  دخ��ول  اإمكانية  يف 

العراقية.
الربيطانية  ال�ضفارة  يف  الأول  القت�ضادي  ال�ضكرتري 
هذا  نتائج  عن  القت�ضادي(  ل�)املدى  حتدث  كريك  اأن��درو 

املوؤمتر واأمور اأخرى تتعلق بال�ضتثمار

ما طبيعة النتائج التي متخ�ست عن موؤمتر   
ال�سركات  اأن  علمنا  م��ا  اأذا  لندن  يف  اال�ستثمار 
الربيطانية مل تدخل اىل اال�ستثمار داخل العراق،  

ما االأ�سباب وراء ذلك؟
- على العك�س من ذلك، فلقد حقق موؤمتر ال�ضتثمار 
الذي عقد يف �ضهر ني�ضان املا�ضي يف لندن جناحًا كبريًا.

يف  التجاري  احل��دث  هذا  تلت  التي  الأ�ضابيع  ويف 
ما  الربيطانية  ال�ضتثمار  منظمة  تلقت  املتحدة،  اململكة 
يزيد على 30 طلبا ملتابعة احلجز يف مناق�ضات م�ضاريع 
ال�ضتثمارات  �ضركة  قامت  وعليه  العراق  يف  ال�ضتثمار 
عر�ضًا   140 من  لأكرث  بال�ضتجابة  الربيطانية  الوطنية 
من �ضركات بريطانية معروفة على امل�ضتوى الدويل ف�ضا 
عن قيام العديد من ال�ضركات الربيطانية بال�ضتجابة اىل 
طلبات العرو�س ال�ضتثمارية يف العراق  من دون الرجوع 
الت�ضال  وامن���ا  الربيطانية  ال���ض��ت��ث��م��ارات  �ضركة  اىل 
املبا�ضر بامل�ضاريع ال�ضتثمارية العراقية، اما بالن�ضبة اىل 
اخلارجية  العرو�س  اىل  ا�ضتجابت  التي  ال�ضركات  عدد 
فمن ال�ضعب معرفة عددها  او متابعتها من خال وزارة 
بالعديد  الربيطانية  ال�ضركات  من  العديد  وقامت  العمل. 
واملتابعة  للوقوف  لندن  موؤمتر  تلت  التي  الزيارات  من 
التي مت مناق�ضة  التعاقدات  التي تخ�س  التطورات  لآخر 

اأولياتها يف موؤمتر لندن.
�ضي،  اأ����س  ي��و  اأم  مثل  ���ض��رك��ات  امل��ث��ال  �ضبيل  على 
غلفتيرن وبريت�س بروليوم و�ضركة �ضل، وهنالك بع�س 
بها  تقوم  �ضوف  لها  املخطط  امل�ضتقبلية  ال��زي��ارات  م��ن 
)مرة  بروليوم  بريتي�س  �ضركة  �ضيلد،  اأرم���ر  �ضركات 
دويت�ضه  �ضركة  ق��دم��ت  ول��ق��د  ب��ري��دج  م��ذروي��ل  اأخ����رى(، 
بها  التقدم  مت  مناق�ضات  على  كبريا  رئي�ضيا  عر�ضا  لند 
قامت  كذلك  و  وبغداد  الب�ضرة  يف  مندوبينا  اىل  �ضابقا 
الدويل  الر�ضد  ن��ظ��ام  ع��ر���س  بتقدمي  ]اأب�����ض��ل��ي[   �ضركة 
اخلا�س باملطارات اإ�ضافة اىل عر�س �ضركة رولز روي�س 

للتوربينات املقرحات يف هذا احلدث.
وبهذا املنهج نف�ضه قدمت �ضركة ابن �ضينا ومري�ضانت 
من  املزيد  وهنالك  ال�ضتثمارات  عرو�س  بع�س  بريدج 
على  احل�ضول  يف  ل�ضيما  احل��دث-  ه��ذا  يف  املناق�ضات 
خدمات �ضركة نفط با�ضتثمارات ال�ضراكة الدولية يف جمال 
الدولية  املالية  الأوراق  �ضوق  و�ضع  النفطية-  اخلدمات 

والبنوك التجارية، وبيوت التمويل ال�ضتثماري.

رجال  يحملها  التي  التوج�سات  طبيعة  ما   
االعمال الربيطانيون للعمل يف العراق؟

تواجه  ال��ت��ي  الرئي�ضية  امل�����ض��األ��ة  مي��ث��ل  ال��ف�����ض��اد   -
ولكنه  العراق،  يف  جتارية  باأعمال  القيام  يف  الراغبني 
اأم����ر غ��ري ق��ان��وين ومب��وج��ب ق��ان��ون امل��م��ل��ك��ة املتحدة 
القيام بر�ضوة م�ضوؤولني  امل�ضجلة والأفراد يف  لل�ضركات 
ال�ضركات  من  كل  مع  ج��دا  وا�ضحون  نحن  اخل��ارج،  يف 
يف  التجارية  ب��الأع��م��ال  ال��ق��ي��ام  يف  ال��رغ��ب��ة  لديها  ال��ت��ي 
العراق باأن حكومة اململكة املتحدة لن تت�ضامح مع الذين 
يقومون باملمار�ضات الفا�ضدة، اأننا جند اأن تلك ال�ضركات 
احرام  على  احل�ضول  اإىل  متيل  مببادئها  تتم�ضك  التي 

ملوقفهم يف املدى الطويل، ويرجح اأن توفر للم�ضتخدمني 
املنتجات  واأك��رث  اأف�ضل  نوعية  مع  العماء/  النهائيني/ 
مناف�ضيها  من  احتياطية  �ضمانات  واأف�ضل  بها،  املوثوق 

الأقل تدقيقًا.
فيه  �ضك  ل  مما  الأم��ن  توفري  تكاليف  تلعب  وكذلك 
العراق  التجارية يف  بالأعمال  القيام  اإىل تكاليف  اإ�ضافة 
يحملها  التي  التوج�ضات  يف  اأ�ضا�ضيًا  دورًا  �ضركة  لأي��ة 
الباهظة  للتكاليف  نظرا  الربيطانيون  الع��م��ال  رج��ال 
التي ترتب على توفري الأمن لل�ضركات التي لديها النية 
يف العمل يف العراق، لكنه يعترب اإىل حد كبري من حيث 
التكلفة اأمرا ميكن التحكم به لل�ضركات التي متيل اإىل اأن 
تكون اأكرث قلقا مع التعقيدات يف تنظيم الأعمال التجارية 

وعدم وجود بيئة عمل ودية يف العراق.

هل  العراق،  يف  النفطي  اال�ستثمار  عن  ماذا   
الربيطانية  النفطية  لل�سركات  توجه  هنالك 

الكربى؟
تخ�س  التي  ال�ضحفية  التغطية  �ضهدمت  بالتاأكيد   -
و�ضركة  ب��رول��ي��وم،  بريتي�س  ���ض��رك��ة  ب��ني  ع��ق��د  ت��وق��ي��ع 
 3 يف  اجلنوب  نفط  و�ضركة  ال�ضينية  الوطنية  البرول 
الرميلة  حقل  يف  النتاج  لزيادة  املا�ضي  الثاين  ت�ضرين 
يف جنوب العراق. اأن �ضركة بريت�س بروليم لديها خطة 
ل�ضتثمار 27 مليار دولر خال فرة 20 �ضنة من �ضنوات 
العقد، وان ال�ضركة الربيطانية الهولندية امل�ضركة )�ضل( 
اأي�ضًا لها م�ضلحة يف عقد مت توقيعه موؤخرا لتطوير حقل 
غرب القرنة جنبا اإىل جنب مع �ضركة اك�ضون موبيل. اأن 
�ضركة �ضل اأي�ضًا تتفاو�س لتنفيذ م�ضروع كبري للغاز يف 
جنوب العراق، اإ�ضافة اىل عدد من ال�ضركات الربيطانية 

التي تعمل يف املنطقة الكردية على عقود ال�ضتك�ضاف.
يف ت�ضرين الأول/اأكتوبر قامت 6 �ضركات بريطانية 
العراق  اىل  التجارية  والغاز  النفط  بعثة  يف  بامل�ضاركة 
والتي قامت بدورها بعقد لقاء مع م�ضوؤويل وزارة النفط، 
و�ضركات  العراقية  الوطنية  ال���ض��ت��ث��م��ارات  و���ض��رك��ات 
ومي�ضان  اجلنوب  �ضركات  عن  ف�ضا  العراقية  اخلدمات 

النفطية املوجودة يف الب�ضرة.
اإن ال�ضركات املتخ�ض�ضة يف تقدمي امل�ضاعدة التقنية 
موجودة  والغاز  النفط  لقطاع  ال�ضت�ضارية  واخلدمات 
وهي التي تغطي جمالت مثل الهند�ضة واإدارة امل�ضاريع، 
ومعدات  ال�ضلة،  ذات  التكنولوجيا  الكيمياء  وت��وف��ري 

الأنابيب،  خط  وحلول  والتدريب  والتكنولوجيا  احلفر، 
اأن مردود مهمة البعثة كان ايجابيا جدا وبع�س ال�ضركات 
واإن�ضاء  الفر�س  من  املزيد  ملتابعة  ال��ع��ودة  اىل  تخطط 

مكاتب لها يف العراق.
ال�ضابقة  ال�ضركات الربيطانية  اأخريا، هناك عدد من 
يف  الراخي�س  من  الثانية  للجولة  للتاأهل  قبولها  مت  قد 

دي�ضمرب كانون الأول عام 2009.

بني  التجاري  التبادل  طبيعة  ب�ساأن  م��اذا   
البلدين، هل هنالك خطة او �سرتاتيجية؟

- لطاملا كان هنالك لربيطانيا ولفرة طويلة عاقات 
اأ�ضدقائنا يف  العديد من  اأ�ضار  العراق، ولقد  جتارية مع 
العراق وب�ضكل منتظم اىل تلك العاقة.اأن العديد من كبار 
امل�ضوؤولني العراقيني انهوا درا�ضتهم وتدربوا يف اململكة 
اململكة  مواطني  مع  وثيقة  �ضداقات  و�ضكلوا  املتحدة 
ال�ضخ�ضية،  الروابط  ت�ضكيل  على  ي�ضاعد  املتحدة، وهذا 

التي غالبا ما توؤدي اإىل تطوير العاقات التجارية.
اأبعد من ذلك، ومثل العديد من الأ�ضواق الأخرى يف 
جميع اأنحاء العامل، تعترب ال�ضلع واخلدمات الربيطانية 
ال�ضركات الربيطانية لديها  مرادفة للجودة والمتياز.اأن 
جمموعة  عرب  والقدرات  واخل��ربات  ال�ضحيحة  املهارات 

من القطاعات مل�ضاعدة العراق على اإعادة بناء اقت�ضاده.
اإن اأرق���ام وم����ردودات ال��ت��ج��ارة م��ع ال��ع��راق حتكي 
ق�ضة اإيجابية، ف�ضادرات اململكة املتحدة من اخلدمات قد 
اإ�ضرليني   جنيه  مليون   273 من  كبريا  ارتفاعا  ارتفعت 
يف  اإ�ضرليني  جنيه  مليون   433 اىل   2007 ع��ام   يف 
زاد  ال�ضلع  من  املتحدة  اململكة  �ضادرات  2008.اأن  عام 
مليون جنيه  لي�ضل اىل 156  بن�ضبة %17  املا�ضي  العام 
 )2( قيمتها  بلغت  ال�ضلع  ال��واردات من  بينما   اإ�ضرليني 
املتحدة  اململكة  �ضادرات  فقط،  اإ�ضرليني  جنيه  مليوين 
الرغم من  على  العام  الرتفاع هذا  ت�ضتمر يف  ال�ضلع  من 
الركود القت�ضادي بزيادة قدرها 6% على اأ�ضا�س �ضنوي 
يبلغ 94 مليون جنيه اإ�ضرليني خال الفرة من يناير/

كانون الثاين حتى يوليو/ متوز.
وعلى  املتحدة  فاململكة  ال�ضتثماري،  اجلانب  على 
العراقية  املوؤ�ض�ضات  م�ضاعدة  على  تركز  متزايد  نحو 
املتحدة  اململكة  اخل��ا���س،  القطاع  ا�ضتثمارات  جل��ذب 
�ضاعدت على اإن�ضاء جلنة تنمية الب�ضرة وهيئة ا�ضتثمار 
الب�ضرة والوكالت العراقية التي تعمل على حفز النمو 

امل�ضتثمرين  ون�ضاند  ندعم  نزال  وما  وكنا  القت�ضادي، 
الدوليني الراغبني العمل يف العراق.

يف ني�ضان/ اأبريل 2009، وبقيادة اللورد ماندل�ضون 
للنظر  العراق،  اإىل  بريطانية  �ضركة   23 من  وفد  توجه 
يف الأعمال التجارية املحتملة وفر�س ال�ضراكة يف وقت 
لحق من ذلك ال�ضهر، زار رئي�س الوزراء نوري املالكي 
ال�ضخ�ضيات  من  150�ضخ�ضية  مع  املتحدة  اململكة  يف 
ا�ضت�ضافتها  التي  ال��زي��ارة،  تلك  خ��ال  امل��وف��دة،  القوية 
)ا�ضتثمر  املوؤمتر  �ضعار  حتت  املتحدة  اململكة  حكومة 
يف العراق(، موؤمترًا كبريًا مع رجال الأعمال العراقيني 
طائفة  عرب  وال�ضتثمار  التجارة  لتعزيز  والربيطانيني 
وا�ضعة من القطاعات- من البناء والنقل والطاقة - على 

الرعاية ال�ضحية والأمن واخلدمات املالية.
 ،2009 الثاين  ت�ضرين  يف  الأخ���رية،  الآون��ة  ويف 
جمل�س  اأع�ضاء  ي�ضم  عراقي  بريطاين  م�ضرك  وفد  قام 
اىل  بزيارة  نيكل�ضون،  اإمي��ا  البارونة  برئا�ضة  الأعمال 

بغداد بناء على دعوة من �ضركة ال�ضتثمارات الوطنية.
والتجارة  ال�ضتثمار  ملنظمة  التنفيذي  الرئي�س 
زيارة  باأول  اأي�ضًا  قام  كاهن،  اأندرو  ال�ضري  الربيطانية، 
عن  للنظر  الثاين  ت�ضرين  نوفمرب/  يف  العراق  اىل  له 
كثب يف العديد من فر�س العمل يف العراق و متكن من 
عقد لقاءين مع وزيري املالية والنفط، وكذلك اجتمع مع 
رجال العمال العراقيني واأع�ضاء جمتمع رجال العمال 

الربيطانيني يف بغداد.
حاليا  تقوم  الربيطانية  ال�ضركات  من  العديد  اإن 
من  جمموعة  يف  ال��ع��راق  يف  ج��ي��دة  ب��اأع��م��ال  وبالفعل 
مل�ضروع  الإداري��ة  وال�ضت�ضارات  البناء  منها  القطاعات 
لأن�ضطة  احل��ي��اة  دع��م  عمليات  م��ن  ال�ضحية،  ال��رع��اي��ة 
النفط والغاز، ومن احللول الربجمية خلدمات الأعمال 

التجارية.
وكمثال اآخر عن التطور امللحوظ يف جمال التعاون 
لاأمن  م�ضت�ضار  قام  وبريطانيا،  العراق  بني  التجاري 
بتاأمني ما يقدر بنحو 200 مليون دولر عقد مل�ضح قاع 
اأنابيب بني م�ضايف النفط  البحر، وتقدمي خدمات خط 
يف  النفط  لناقات  البحرية  التحميل  ونقاط  واملوانئ 

الب�ضرة.
�ضركة اأخرى يف اململكة املتحدة تقوم بعملية تداول 
لبنك  فرعًا   150 يف  امل�ضرفية  للربجميات  جديد  نظام 
ح�ضاب  مليون   4.5 �ضيعطي  الذي  النظام  وهو  عراقي 
امل�ضرفية  اخل��دم��ات  على  احل�����ض��ول  ف��ر���س  اأ���ض��ح��اب 
اك�س  فور  �ضركة جي  كذلك ح�ضلت  لأول مرة،  احلديثة 
الربيطانية موؤخرا على عقد كبري لتوفري الأمن يف مطار 

بغداد الدويل. 
هي  الربيطانية  وال�ضتثمار  التجارة  منظمة  اإن 
منظمة حكومية ت�ضاعد ال�ضركات الربيطانية يف التو�ضع 
ال�ضتثمار  منظمة  دول��ي��ا.  ال��ت��ج��اري��ة  م�ضاريعهم  يف 
يف  ح�ضورها  و�ضعت  الأخ���رية  الآون���ة  يف  وال��ت��ج��ارة 
وفرت  التجارية  والفرق  جتارتنا  اأن  والب�ضرة.  بغداد 
الراغبني  الربيطانيني  للم�ضدرين  وال��دع��م  امل�����ض��ورة 
بالقيام باأعمال جتارية يف العراق. ويف تطور اإيجابي 
اآخر بالن�ضبة للم�ضدرين الربيطانيني، يف متوز / يوليو 
من هذا العام، اململكة املتحدة وم�ضوؤول وكالة ائتمانات 
الغطاء  اىل  ع��اد  قد  ك��ان  ال��ع��راق  ان  اأعلن  قد  الت�ضدير 
الغطاء  قد وفرت  تكن احلكومة  و مل  الدويل  الئتماين 
للكويت  العراق  غزو  قبل  ما  منذ  الربيطانية  لل�ضركات 

عام 1990.
والوقت  املعلومات  على  ان��درو  �ضيد  لكم  �ضكرا   -
الذي وفرمتوه لنا لإجراء هذا اللقاء وبالتوفيق لكم يف 

م�ضاريعكم اجلديدة يف العراق خدمة ل�ضالح البلدين.

ال�سكرتري االقت�سادي االأول يف ال�سفارة الربيطانية اأندرو كريك ل� )املدى االقت�سادي(:

اأكرث من 140 عر�سًا ا�ستثماريًا من قبل كربيات 
ال�سركات الربيطانية عقب موؤمتر لندن

ا�ضتثمارات بحرية يف الب�ضرة
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 كان اإعان عجز حكومة دبي عن �ضداد الديون 
والطلب  والنخيل  العاملية  دبي  �ضركتي  على  املرتبة 
من الدائنني منحهما مهلة جديدة ل�ضدادها مثل موجة 
عاتية امتدت اآثارها اىل خمتلف اأرجاء العامل واأرغم 
الأزمة  حدة  عن  لي�س  ت�ضاوؤلت  طرح  على  املراقبني 
ال�ضغرية بل عن حكامها  الإمارة  التي تعانيها  املالية 

اأي�ضًا.
دبي هي واحدة من الإمارات ال�ضبع التي ت�ضكل 
التي  الوحيدة  والإم���ارة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
اأبو  هي  وال��غ��از  النفط  من  جيدة  احتياطات  متتلك 
الإم��ارات وخا�ضة  امل�ضيطرة على  ظبي وبالتايل هي 
فيما يتعلق بالدفاع وال�ضيا�ضية اخلارجية منذ ت�ضكيل 
اخلليج  م��ن  ال��ربي��ط��اين  الن�ضحاب  عقب  الإم����ارات 

العربي عام 1971.
ال�ضتقال  ببع�س  تتمتع  دبي  بقيت  ذلك  وبرغم 
ملدينة  الطويلة واملتميزة  التجربة  الذاتي على �ضوء 
الد�ضتور  عند و�ضع  كميناء على اخلليج وحتى  دبي 
ال�ضتقال  العتبار  بعني  الأخ��ذ  مت  ل��اإم��ارات  الدائم 
الذاتية  مورداتها  اإدارة  حيث  من  اإم��ارة  لكل  الذاتي 

وحرية منوذج التنمية الذي تختارها.
الم��ن اخلا�ضة  ق��وات  عن  تخلت  قد  دبي  وكانت 
وقد  الحت��ادي��ة  للحكومة  ال��دف��اع  مهمة  و�ضلمت  بها 
التخلي  بانها تهدف اىل  املراقبون تلك اخلطوة  ف�ضر 
مل�ضروعها  تتفرغ  لكي  ماليا  املكلفة  املهمة  ه��ذه  ع��ن 

القت�ضادي.
ل  التي  دب��ي  اأم��ام  املتاح  الوحيد  ال�ضبيل  وك��ان 
ال�ضياحة  على  الركيز  �ضوى  طبيعية  م��وارد  متتلك 

والقطاع العقاري.
ن�ضبة  وو�ضلت  مثاليا  �ضيء  كل  بدا  ال��ورق  على 
 95 اىل  الوطني  الناجت  من  القطاعات  هذه  م�ضاهمة 

باملئة.
كما ان دبي قد تو�ضعت يف م�ضاريعها ب�ضكل مبالغ 
فيه وبداأت مب�ضاريع عماقة من بينها جزر ا�ضطناعية 

يف عر�س البحر جرى متويلها عن طريق القرو�س.
املا�ضي  العام  العاملية  املالية  الأزمة  ن�ضوب  ومع 
هذين  يف  لا�ضتثمار  امل�ضتثمرين  �ضهية  تراجعت 
القطاعني وبداأت بوادر الأزمة التي تواجهها دبي لن 
اغلب امل�ضاريع القائمة كانت بحاجة اىل متويل على 
املدى الق�ضري وحاولت احلكومة خال العام اجلاري 
لكنها  امل�ضاريع  لهذه  دول��ي��ة  متويل  م�ضادر  اإي��ج��اد 
اأخفقت يف ذلك، وقد تفادت دبي الأزمة بف�ضل الدعم 
املادي املحدود الذي تلقته من حكومة اأبو ظبي اأوائل 

هذا العام وال�ضهر اجلاري.
ب�ضكل  ماليا  دبي  اإنقاذ  اأبو ظبي  وعندما رف�ضت 
الإمارتني واذا  العاقة بني  الأنظار اىل  كامل اجتهت 
فان  لدبي  امل��ايل  الدعم  تقدمي  اأب��و ظبي اىل  تبادر  مل 

الأخرية يف طريقها اىل الإفا�س.
كان حاكم دبي ال�ضيخ حممد بن را�ضد ال مكتوم 
قد وبخ ال�ضحفيني الذين حتدثوا عن اأبو ظبي ودبي 
مكتوم  اآل  ان  كما  منف�ضلتني،  اإم��ارت��ني  باعتبارهما 
الع�ضائرية  اجل��ذور  لهما  نهيان  اآل  ظبي  اأب��و  وحكام 

نف�ضها حيث تنتميان اىل بني يا�س.
ال�ضراع  م���ن  ت��خ��ل��و  ل  ال��ع��ائ��ل��ت��ني  ع��اق��ة  ل��ك��ن 
اأبو  ع��ن   1833 ع��ام  دب��ي  انف�ضلت  حيث  واحل���روب 
ظبي وجلاأت اىل احلماية الربيطانية ويف اأربعينيات 
القرن املا�ضي ن�ضب �ضراع م�ضلح بني الأمارتني، كما 
ان هناك حاليا تناف�ضًا بني الأمارتني حيث اأقامت مثا 

كل منها اخلطوط اجلوية اخلا�ضة بها.
ول�ضك ان تاأثري الأزمة �ضينعك�س على الكثريين 
ال��ع��م��ال وخ��ا���ض��ة من  يف دب���ي. ف��ه��ن��اك ح��ال��ي��ًا اآلف 
ال�ضفر  ي�ضتطيعون  ل  دب��ي  يف  عالقني  الآ���ض��ي��وي��ني 
و���ض��ي��زداد ع��دده��م م��ع ت��وق��ف ال��ع��م��ل يف م��زي��د من 
من  امل��وظ��ف��ني  م��ن  امل��زي��د  �ضيخ�ضر  ك��م��ا  امل�����ض��اري��ع، 
اإ�ضافة اىل تكبد  الإم��ارة  الغربية وظائفهم يف  الدول 
فادحة  خ�ضائر  فيها  العقاري  القطاع  يف  امل�ضتثمرين 

ب�ضبب تراجع اأ�ضعار العقارات هناك ب�ضدة.

الأزمة  ان  الربيطانية  التاميز  �ضحيفة  قالت   
املالية العاملية اأوقفت م�ضاريع عقارية �ضخمة يف اإمارة 

دبي تقدر قيمتها مبئات املليارات من الدولرات.
ابرز  من  ان  املا�ضي  الأ�ضبوع  ال�ضحيفة  وقالت 
هذه امل�ضاريع م�ضروع اجلزر ال�ضطناعية يف �ضاحل 
لاأثرياء  م���اذا  ت��ك��ون  ان  امل��ف��ر���س  م��ن  ال��ت��ي  دب��ي 
العامل  خريطة  ت�ضبه  التي  ال�ضل�ضلة  تلك  وامل�ضاهري، 
عليها  واأطلق  اخل��ارج��ي،  الف�ضاء  من  اليها  نظر  اذا 

ت�ضمية )العامل(.
امل�ضروع  من  الهدف  ان  اىل  ال�ضحيفة  واأ�ضارت 
ان من  ال  ال�ضوبر،  والأغنياء  امل�ضاهري  اجتذاب  كان 
من  يكن  مل  العماق  امل�ضروع  هذا  يف  عقارا  ا�ضرى 
هوؤلء، بل كانوا م�ضتثمرين عاديني دفع بع�ضهم 70 

يف املئة من قيمة العقار.
الربيطانيني  ان معظم هوؤلء من  التاميز  وقالت 
الأو�ضاع  تدهور  ت�ضبب  وقد  الهندية،  الأ�ضول  ذوي 
يف انتحار م�ضتثمر غربي ا�ضرى العقارات التي متثل 
مليون   38 بقيمة  العامل  م�ضروع  يف  ايرلندا  خريطة 
دولر، ومل يعد احد ياأمل يف ا�ضتعادة ا�ضتثماره بعد 

توقف امل�ضروع او موته.
املالية  الأزم���ة  اأع��را���س  ان  ال�ضحيفة  واأ�ضافت 
العاملية جتلت فيما حدث ويحدث يف دبي والإمارات 
عموما، اذ توقفت م�ضاريع عقارية بلغ اإجمايل قيمتها 

العقارات  اأ�ضعار  تبداأ  ان  قبل  نحو 300 مليار دولر 
يف النهيار.

ويبدو، ح�ضب التاميز، ان اإمارة اأبو ظبي الغنية 

املاأزومة،  دب��ي  مل�ضاعدة  اخل��ط  على  دخلت  بالنفط 
ع�ضرة  وهناك  دولر،  مليارات  ع�ضرة  قرابة  ف�ضخت 
مليارات اأخرى �ضت�ضخ قريبا، واملرجح ان ت�ضخ اأبو 

ظبي مزيدا من الأموال يف امل�ضتقبل.
البحري  ال�ضاحل  منطقة  ان  ال�ضحيفة  وبينت 
امل�ضروع  موقع  اىل  حت��ول  ان  مفر�ضا  كانت  التي 
مناطق  اخ��ط��ر  اىل  تعرقله،  بعد  حت��ول��ت  ال��ع��م��اق، 
الهائلة  الأك���وام  ب�ضبب  ال��ع��امل  يف  البحرية  امل��اح��ة 
لتكوين جزر  التي كومت  الكونكريت وال�ضخور  من 

و�ضط املاء.
ونقلت ال�ضحيفة عن وكيل عقارات يف دبي قوله: 
ان "م�ضروع العامل قد األغي، ومل يعد ي�ضبه العامل، ومل 
ميلكها  دوريا  ت�ضان  واحدة  جزيرة  �ضوى  منها  يبق 

ال�ضيخ، اما الباقي فلي�س �ضوى اأكوام من ال�ضخر".
وتنقل ال�ضحيفة مثال اآخر على تدهور الأو�ضاع 
املجاورة  ال�ضارقة  اإم���ارة  ان  وتقول  الإم����ارات،  يف 
هذا  وتبني  العاملي،  القت�ضاد  ب��اأزم��ة  بقوة  �ضعرت 
الطاقة،  توليد  حمطات  م�ضاريع  بناء  توقف  عندما 
ولهذا تركت ال�ضركات والعمال والبيوت با كهرباء 
يف اأوقات النهار عندما ت�ضل احلرارة اىل 50 درجة 

مئوية.
ونقلت ال�ضحيفة عن حاكم دبي ال�ضيخ حممد بن 
امل�ضاكل  الإم��ارة من  اإخ��راج  تاأكيده على عزمه  را�ضد 
امل�ضاريع  من  باملزيد  وتعهد  بل  لها،  تتعر�س  التي 
املبالغ بها، مو�ضحة انه من الناحية الر�ضمية ل يوجد 
اإلغاء للم�ضاريع، وان الذي حدث هو تاأجيلها ل اأكرث.

اأزمة دبي املالية.. احلدث االقت�سادي االأبرز خالل       الربع االأخري من العام احلايل 
 دبي/ العوا�سم – متابعة املدى االقت�سادي

 تقديرات ديون دبي جتاوزت 80 مليار 
دوالر

 �سركتا دبي العاملية والنخيل اأبرز 
ال�سركات املدينة

اأزمة دبي بني االقت�ساد وال�سيا�سة والتاريخ

ال��ت��امي��ز: االأزم������ة األ���غ���ت م�����س��اري��ع ع��ق��ار ���س��خ��م��ة ف�����ي دب��ي



العدد )1670(ال�سنة ال�سابعة -الثالثاء )8( 
5كانون االول 2009 اخبار وتقارير عربية ودولية

 انزعجت الأ�ضواق من احتمالت عدم دعم احلكومة 
اأفعال  ل���ردود  املتابع  ي�ضعر  دب���ي،  ل�ضركات  الإم��ارات��ي��ة 
الأ�ضواق العاملية، والتغطية الإعامية املكثفة لإعان دبي 
احلكومية  ال�ضركات  اكرب  دي��ون  م�ضتحقات  ل�ضداد  مهلة 

وكاأن النموذج القت�ضادي لاإمارة ف�ضل متاما.
وبرغم ان املبلغ الذي طلبت �ضركة دبي وورلد فرة 
�ضماح ل�ضداده لي�س بال�ضخم، نحو 3.5 مليار دولر، فان 
التداعيات العاملية ذكرت النا�س بالأزمة املالية التي �ضربت 

القت�ضاد العاملي اثر انهيار القطاع العقاري الأمريكي.
لطموحها  فقط  لي�س  دبي،  اأهمية  ما يجري  ويعك�س 
املثري و�ضططها فيما اتخذته عمادا على تطورها من عقار 
و�ضياحة وجتارة وا�ضتثمار وامنا لكونها اأو�ضح �ضورة 

للنظام املايل العاملي بح�ضناته و�ضيئاته.
اإحدى  دب��ي  حلكومة  اململوكة  وورل���د،  دب��ي  �ضركة 
الإمارات ال�ضبع املكونة لدولة الإمارات العربية املتحدة، 

لديها ديون باملليارات منذ مدة ومل تكن هناك م�ضكلة.
ودبي ككل مولت قدرا كبريا من م�ضروعاتها بالئتمان 

فو�ضل دينها اىل نحو ناجتها املحلي الإجمايل.
ومنذ تعمقت الأزمة القت�ضادية العاملية العام املا�ضي 

و�ضركات دبي الكربى تعاين من م�ضاكل جمة.
وهناك من م�ضاكل الإفا�س واخل�ضائر يف اقت�ضادات 
اأخرى يف املنطقة اكرب بكثري من الأزمة الأخرية يف دبي � 
على �ضبيل املثال �ضياع نحو 22 مليار دولر يف ال�ضعودية 

مع م�ضاكل جمموعة ال�ضانع والق�ضيبي وحدها.
يف بقية دول اخلليج التي راكمت عائدات هائلة من 
�ضادرات الطاقة ل تف�ضح احلكومات عن تداعيات الركود 
على  تغطي  او  �ضركاتها  من  كثريا  وتنقذ  عليها،  العاملي 
اأكرث  لنك�ضافها  خمتلفة،  دبي  لكن  باملليارات،  خ�ضائرها 
ثم  ومن  لديها  النفط  توفر  وع��دم  العاملية  الأ���ض��واق  على 

اعتمادها اقت�ضاديا على التجارة واخلدمات.
وقلق  الأ�ضواق  انزعاج  وراء  الرئي�س  ال�ضبب  يبدو 
دعما  تتلق  مل  احلكومية  ال�ضركة  ان  ال��غ��رب  دول  ق���ادة 
القت�ضادي  الإع��ام  يف  ي�ضمى  كما  �ضياديا  )او  حكوميا 

الغربي(.
املايل  النظام  �ضور  اأو�ضح  ميثل  دبي  من��وذج  ولن 
ب�ضكل  الأ���ض��ول  قيمة  ت�ضخيم  باآفة  مني  ال��ذي  العاملي، 
مبالغ فيه، فان انفجار فقاعته �ضيك�ضف مثالبه اأكرث بعدما 

تو�ضك  القت�ضاد  العاملية يف  التدخات احلكومية  ان  بدا 
ان تخرجه من الركود.

وك����ان م��ت��وق��ع��ا، ك��م��ا ت��ل��ح��ظ م��ن ك��ت��اب��ات املحللني 
الرثوة  التي متلك   � اأبو ظبي  اإمارة  ت�ضارع  ان  الغربيني، 
اإن��ق��اذ دبي  � اىل  الأك��رب يف الإم���ارات من ع��ائ��دات النفط 

بتوفري الأموال لتدفع �ضركاتها فوائد ديونها.
ل��ك��ن ال��وا���ض��ح ان اأب���و ظ��ب��ي ل��ن ت��ت��دخ��ل ك��م��ا تفعل 
اقت�ضادها  ع��ي��وب  )ت�����ض��ر(  اأخ����رى  خليجية  ح��ك��وم��ات 
باملليارات، كما ان دبي نف�ضها قد ل تكون راغبة يف متويل 

ت�ضوه اقت�ضادي تريد التخل�س منه.
ول حرج على دبي، طاملا انها تتعامل مع العامل املايل 
بل  ديون،  اأق�ضاط  �ضداد  تتخلف عن  ان  العاملي بطريقته، 
لإع��ادة  القابلة  غ��ري  اخلا�ضرة  �ضركاتها  اإف��ا���س  وت�ضهر 

الهيكلة.
ومل يكن حديث بع�س املعلقني واملحللني عن انعدام 
ال�ضفافية يف اإعان دبي ال اإ�ضارة لرغبة هوؤلء يف معرفة 

ان كانت اأبو ظبي او غريها �ضتتقدم لإنقاذ ال�ضركة ام ل.
ت�ضخم قيمة الأ�ضول كون فقاعة يعاين اجلميع من 
الأرقام،  اإعان  بالإف�ضاح  املق�ضود  ولي�س  الآن  انفجارها 
فاأرقام دبي معلنة ومعروفة باأف�ضل من غريها يف اخلليج 

واملنطقة كلها.
والقلق العاملي هو على ا�ضتمرار احل�ضول على فائدة 
ا�ضتثمارات لو كانت يف جمال ومكان اآخر لكانت تبخرت 
للحفاظ  النفط  عائدات  ثروات  اأف�ضل من  � ولي�س  بالفعل 

على اأرباحهم من فوائد الديون.
وقد تبخرت اأحام الكثريين يف دبي فعا يف الآونة 

الأخرية خا�ضة املغامرين يف القطاع العقاري.
فكثري من الغربيني كانوا ي�ضرون العقارات الفخمة 
وك�ضب  الثمن  ب�ضعف  قليل  بعد  بيعها  امل  على  دبي  يف 

املايني يف غم�ضة عني.
الأ�ضول،  قيمة  فقاعة  ت�ضخيم  يف  ذل��ك  كل  و�ضاهم 
دبي  من  ه��وؤلء  فر  انهارت  وملا  الأح��ام  معها  وت�ضخمت 

ي�ضرخون بان "البلد انهار"!.
اقت�ضاد  ان  �ضك  ف��ا  وذاك،  ه��ذا  ب��ني  ه��ي  واحلقيقة 
مغربون  منها  ا�ضتفاد  كما   � الفقاعة  من  ا�ضتفاد  الإم��ارة 
� وي��ع��اين الن من  ك��ث��ريون م��ن ع��م��ال��ة وم�����ض��ت��ث��م��ري��ن 

انفجارها.

وبداية  املا�ضي  اخلمي�س  كبريا  هبوطا  الأوروب��ي��ة  املالية  الأ���ض��واق  �ضهدت   
اإمارة دبي على ت�ضديد  الناجمة عن مدى قدرة  الأ�ضبوع احلايل  على خلفية املخاوف 
لت�ضديد  اأ�ضهر  �ضتة  مهلة  دائنيها  من  العاملية  دبي  �ضركة  طلب  بعد  امل�ضتحقة  ديونها 

ديونها.
و�ضجل املوؤ�ضر الرئي�س يف بور�ضة لندن تراجعا بن�ضبة 3.2 يف املئة وهو اأدنى 

هبوط ت�ضجله يف يوم واحد منذ �ضهر اآذار املا�ضي.
اليوم  تعامات  يف  مماثا  تراجعا  واأملانيا  فرن�ضا  يف  البور�ضة  اأ�ضواق  و�ضجلت 

يف حني اأن الأ�ضواق املالية الأمريكية معطلة ب�ضبب عطلة 
عيد ال�ضكر يف الوليات املتحدة.

الفرن�ضي بن�ضبة  الإط��ار، هبط موؤ�ضر كاك  ويف هذا 
3.2 يف املئة يف حني خ�ضر موؤ�ضر داك�س الأملاين ن�ضبة 

3.4 يف املئة من قيمته.
�ضركة  بطلب  �ضلبا  الأوروب��ي��ة  البور�ضات  وتاأثرت 
يف  ديونها  بت�ضديد  لها  ال�ضماح  طلبت  التي  العاملية  دبي 

�ضهر مايو/اأيار املقبل.
وق���ال دي��ف��ي��د ب��ي��ك م��ن ���ض��رك��ة اخل���دم���ات يف جمال 
تعامات الأ�ضواق املالية "�ضركاء بي جي �ضي" "بالتاأكيد، 
فاإن كارثة ديون دبي وحالة عدم اليقني التي جنمت عنها 

كان لها وقع كبري )على الأ�ضواق(".
و�ضجل بنك بركايز اأدنى هبوط له بن�ضبة 8 يف املئة 
الذي خ�ضر 7.8  اأف �ضكوتاند  بنك  ببنك رويال  متبوعا 

يف املئة من قيمة اأ�ضهمه.
اإم���ارة دب��ي، ال�ضيخ  وق��ال م�����ض��وؤول م��ايل كبري يف 

اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم، الذي ي�ضغل من�ضب رئي�س اللجنة املالية العليا يف الإمارة، 
طلب  بعد  الدائنني  وهواج�س  املالية  الأ�ضواق  خماوف  يتفهم  اإنه  املا�ضي:،  اخلمي�س 

�ضركة دبي العاملية من دائنيها مهلة �ضتة اأ�ضهر لت�ضديد ديونها امل�ضتحقة.
لكن امل�ضوؤول اأ�ضاف يف بيان ر�ضمي اأن )عمًا حا�ضمًا( بات �ضروريا، متابعًا: نتفهم 
خماوف الأ�ضواق والدائنني على وجه اخل�ضو�س، لكن كان علينا التدخل ب�ضبب احلاجة 

اإىل عمل حا�ضم ملعاجلة عبء الديون خ�ضو�ضا )التي راكمتها �ضركة دبي العاملية(.
هذا  ويف  ال�ضريع،  النمو  من  �ضنوات  �ضت  بعد  للم�ضاءلة  دبي  �ضمعة  وتعر�ضت 
جلوبال"  اإف  "اإم  �ضركة  من  كراين  مانو�س  قال  ال�ضدد، 
"دبي ل ميكنها موا�ضلة الإ�ضرار مبكانتها... ما يهم هو 
التداعيات على املدى البعيد على م�ضتوى التمويل والثقة 
اأو  الزمن  اإىل عقد من  الأموال و�ضتحتاج  وجمع روؤو�س 

اأكرث لإعادة تاأ�ضي�س و�ضعها".
النموذج  ث��م��ن  دف��ع��ت  دب����ي  اإن  حم��ل��ل��ون  وي���ق���ول 
الأجنبية  الأم���وال  روؤو���س  ب�ضاأن  املتمحور  القت�ضادي 

وم�ضاريع الت�ضييد العماقة.
وطلبت �ضركة دبي العاملية التي تبلغ ديونها 59 مليار 
�ضتة  دائنيها مهلة  اإ�ضرليني( من  مليار جنيه  دولر )35 
اأ�ضهر حتى تتمكن من دفع ديونها علما باأنها كان ُيفر�س 

اأن ت�ضدد مبلغ 3.5 مليارات دولر يف ال�ضهر املقبل.
التي  ال�ضبع  اإمارة دبي واحدة من الإمارات  وت�ضكل 
العربية املتحدة وحتظى كل  الإم��ارات  تت�ضكل منها دولة 
اإمارة باحلكم الذاتي، وراجت تكنهات باأن اإمارة اأبو ظبي 

الغنية قد تبادر اإىل خطة اإنقاذ مايل ملوؤ�ض�ضات دبي.

اأزمة دبي املالية.. احلدث االقت�سادي االأبرز خالل       الربع االأخري من العام احلايل 
دبي: هل انهار النموذج؟

العقدين  يف  بنت  دبي  ان  هي  املعاناة  ا�ضكال  واهم 
الأخريين �ضمعة جعلت التاأمني على ديونها واعمالها اقل 

كلفة من اأي مكان اآخر يف العامل.
الكلفة  تلك  �ضرفع  الأخ���رية  الأزم����ات  ان  �ضك  ول 
الأ�ضواق  م��ن  التمويل  ت��وف��ري  الإم����ارة  على  وت�ضعب 

مل�ضروعات جديدة.
يف  الق��ت�����ض��ادي��ة  قفزتها  حتقيق  دب���ي  ا�ضتطاعت 
املنطقة عرب طريقة اإدارة لاإمارة وكاأنها �ضركة لها رئي�س 

وجمل�س اإدارة.
البريوقراطية  ت��ايف  يف  ال��ب��داي��ة  يف  ذل��ك  واف��ل��ح 
ائتماين  بتمويل  ج��دا  طموحة  تنمية  خطط  وت�ضهيل 

وا�ضتثمارات متنوعة.
ومتكن حكام دبي من احلفاظ على تلك الطريقة من 
الدولة او  الذي ي�ضكل  دون م�ضاكل كبرية �ضمن الحتاد 

مع اجلريان من دول اخلليج الأخرى.
املنطقة  دول  من  لكثري  ملهما  دبي  من��وذج  واأ�ضبح 
وحتى  املالية  واخلدمات  العقار  يف  تقلدها  �ضارت  التي 

حماولة تطوير ال�ضياحة.
خليجية  دول  على  بالنموذج  النبهار  يقت�ضر  ومل 
مثل قطر والكويت وامنا امتد اىل دول را�ضخة لديها منط 

تنمية ممتد مثل م�ضر واملغرب وغريها.
من  ف�ضل،  النموذج  ذلك  بان  كثريون  يجادل  والآن 
العاملي  النظام املايل  دون العراف بان ذلك يعني ف�ضل 

متاما.
وا�ضتمرار  امل��ايل  نظامه  على  ال��ع��امل  حر�س  وم��ع 
جهوده لإنقاذه وتعافيه، ل يت�ضور ان اكرث بوؤره و�ضوحا 

�ضتنهار حتى لو مل يتوفر "الدعم ال�ضيادي".

اأزم������ة دب����ي ت��ه��ز اأ�����س����واق امل�����ال ف�����ي اأوروب������ا
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 حوار/ املدى االقت�سادي 

للنمو  متزايدة  ن�سبًا  ال��ع��راق  ي�سهد   
اإ�سكانية  �سيا�سة  وجود  عدم  ظل  يف   ال�سكا
الطلب  ل�سد  احل��ك��وم��ة  تنتهجها  وا���س��ح��ة 

املتزايد، ما تعليقكم؟
والظروف    %3 ه��ي  امل�ضجلة  النمو  ن�ضبة   -
بالكامل   اإهمال  من  قابله  وما  بالعراق  مرت  التي 
يف قطاع الإ�ضكان  اأ�ضبحت تراكمات وعبئًا يثقل 
والدرا�ضات  احلالية،  واحلكومة  ال���وزارة  كاهل 
املليون  مليونني ون�ضف  اىل  العراق  حتدد حاجة 
وحدة �ضكنية لغاية عام 2015 مبعنى اأننا نحتاج 
اأم��ام  هذه  األف وحدة �ضكنية �ضنويا، و  اىل 350 
هذه  ملجابهة  ج��اه��دة  وزارت��ن��ا  عملت  التحديات 
ال��ع��ق��ب��ات وت��ق��دمي ج���زء م��ن احل���ل ف��ا ت�ضتطيع 
وزارت���ن���ا وح��ده��ا ح��ل اأزم����ة ال�����ض��ك��ن ف��م��ن خال 
�ضندوق الإ�ضكان والذي ا�ضتطعنا تو�ضيع ال�ضقف 
مليونًا  و20  املحافظات  يف  مليونًا   18 من  املايل 
يف بغداد  اىل 30 مليونًا يف جميع املحافظات لكي 
وحدة  بناء  من  واملتقاعد  العراقي  املوظف  يتمكن 
�ضكنية اأو اأعادة تاأهيل اأو اإ�ضافة ما ل يقل عن 65 

مرًا مربعًا �ضواء كان اأفقيًا اأم عموديًا اىل بيته.
بع�س  اأع����ادة  على  الإ���ض��ك��ان  وزارة  وعملت 
الديوانية وذي قار  املتهرئة وكما حدث يف  الدور 
جممعًا   28 اأن�ضاء  اىل  اإ�ضافة  بغداد  يف  والك�ضرة 
�ضكنيًا بدعم من قبل احلكومة ، وكل جممع يحتوي 
504 وحدات �ضكنية وهي عبارة عن مدن �ضغرية 
بنجه  و  اإب��ك��ار  �ضبع  هما  اأجن��زا  جممعان  وهناك 
جممعات  �ضبعة  جممعات  تنفيذ  ع��ن  ف�ضا  علي  
�ضتفتتح خال الأ�ضهر القادمة  وهي جممع كرباء 
)حيدرية(  وجممع كر�س �ضويلم يف بابل وجممع 
ذي  يف  ال�ضدر  وجممع  الب�ضرة  يف  احل�ضني  حي 
ق���ار وجم��م��ع ح��ي اجل��ه��اد وال�����ض��ي��دي��ة يف بغداد 

وجممع يف النجف.
وب�ضبب  جم��م��ع��ان  فيها  امل��ح��اف��ظ��ات  واغ��ل��ب 

الو�ضع الأمني يوجد يف املو�ضل جممع واحد.
مل  ان��ن��ا  األ  حاليا  جم��م��ع��ات   خم�ضة  ول��دي��ن��ا 
علما  املالية  التخ�ضي�ضات  لقلة  اإعانها  من  نتمكن 
ان اللجنة القت�ضادية ووزارتي املالية والتخطيط 
لاإ�ضكان  مالية  تخ�ضي�ضات  وجود  بعدم  ابلغونا 
يف موازنة 2010 وحاليًا الوزارة وبالتن�ضيق مع 
يف  لا�ضتثمار  الأرا�ضي  بتهيئة  تقوم  املحافظات 
قطاع الإ�ضكان ولكن اأنا اأطالب احلكومة ان تتبنى 
وجود  مع  اأولوياتها  من  وتعتربها  ال�ضكن  ق�ضية 

اأزمة موارد مالية.
وزارة  تبنتها  الذي  العقارية  القرو�س  هنالك 
املالية، واأي�ضا  جلنة قانون الإ�ضكان الوطني الذي 
كان برئا�ضتي وع�ضوية وزارات البلديات واملالية 
يهدف  والذي  بغداد  واأمانة  والتخطيط  والتجارة 
يف  للمواطنني  م��رب��ع  م��ر   200 تخ�ضي�س  اىل 
امل�ضتفيدين  على  قرو�س  وتوزيع  �ضكناهم  حمل 
ال�ضهداء  هم  اأ�ضناف  خم�ضة  اىل  م�ضنفون  وه��م 
واملوظفني  واملهجرين  ال�ضيا�ضيني  واملف�ضولني 
وبع�س  املتقاعدين  واأي�ضا  املحدود  الدخل  ذوي 
بع�س  وهناك  الأرا�ضي  بتوزيع  بداأت  املحافظات 
الأمر يحتاج اىل م�ضاحات  املحافظات متلكئة لن 
الت�ضميم  �ضمن  الأرا�ضي  هذه  تكون  وان  وا�ضعة 

الأ�ضا�ضي للمدن.

اإ�سافة  اجتماعية  اأبعاد  ال�سكن  الأزمة   
يف  ان  نرى  فنحن   ، االقت�سادية  اأبعادها  اىل 
اأك من عائلة، ملاذا ال تتبنى  البيت الواحد 

احلكومة �سيا�سة وطنية لالإ�سكان؟
وقد  �ضيا�ضة  هكذا  تبني  احلكومة  نية  يف   -
�ضكنية  وح���دة  األ���ف   500 ببناء  م�ضروعًا  ق��دم��ت 
الأولويات  من  الكثري  وهناك  تاأجيله،  مت  ولكن 
جتعل  لحقا  رمبا  والبيئة  وال�ضحة  التعليم  منها 
البلد  ظ��روف  ولكن  اأولوياتها،  مقدمة  يف  ال�ضكن 
حتتم علينا الكثري فلدينا نق�س يف البنى التحتية 
عدم  م��ن  ت�ضكو  امل��دن  م��ن  فكثري  امل��ج��اري  ومنها 
فال�ضكن من دون خدمات وجم��ار ل  وج��ود جم��ار 
جدوى منه، ولكن مع هذا خطونا خطوات جيدة 
منها بناء �ضقق �ضكنية للتدري�ضيني وبناء جممعات 
املهجرين  وزارة  مع  بالتعاون  للمهجرين  �ضكنية 
�ضاملة  وما  نحتاجه هو  �ضيا�ضة وطنية وا�ضحة 
لبناء ما ل يقل عن 350 اأو 500 األف وحدة �ضكنية، 
واغلب دول العامل تعمل يف هذا الجتاه من خال 
موجود  ما  غ��رار  على  ال��دويل  البنك  مع  التعاون 
البنك  م��ن  بتمويل  م�ضروع  فهناك  باك�ضتان  يف 
الدويل وتنفذه �ضركة اأمريكية لبناء مليون وحدة 
�ضكنية لع�ضر �ضنوات، ونحن نحاول ان ننفذ هكذا 
البنك  م��ع  للتفاو�س  فريقًا  �ضكلنا  وق��د  م�ضاريع 
الدويل لتنفيذ هكذا امل�ضاريع  ولكننا مل ن�ضل اىل 

�ضيء حتى الآن.

م�سكلة  من  عانت  ال��دول  من  الكثري    
ال�سكن على الرغم من قلة مواردها ا�ستطاعت 
حل هذه امل�سكلة كما يف االأردن وم�سر ومع ان 
العراق ميتلك مقومات البناء، فلم نر اأي جهد 

وا�سح حلل اأزمة ال�سكن؟
- ه��م �ضبقونا يف ه��ذا امل��ج��ال م��ن خ��ال عقد 
امل���وؤمت���رات وج��ل��ب ال���ض��ت��ث��م��ار واإق�����رار قوانني 
يخطو  وال��ع��راق  ال�ضتثمار،  على  ت�ضجع  ال��ت��ي 
ه��ذا الجت���اه، وبرغم  نف�ضها يف  ه��ذه اخل��ط��وات 
املوؤمترات التي عقدت داخل وخارج العراق فلم ياأت 
اإلينا م�ضتثمر كبري، وكل من ياأتي يتفاو�س ولكن 
بعدها يغيب، وبرغم ان التح�ضن الأمني وخا�ضة 
يف املحافظات وكذلك التعديل الذي اأجراه الربملان 
اأمام  اأبوابنا مفتوحة  ان  على قانون ال�ضتثمار و 
اأي م�ضتثمر على الرغم  اإل اننا مل جند  ال�ضتثمار 
من ات�ضالنا امل�ضتمر مع امل�ضتثمرين، ولكن اليوم 
بع�س  دخ���ول  بعد  وخ��ا���ض��ة  الأم�����س  ع��ن  يختلف 
ال�ضركات اإل انها ل تلبي الطموح وما نحتاجه هو 
اىل �ضركات كربى ت�ضتثمر لبناء مدن كربى  حول 
نتفاو�س  ونحن  وطهران،  م�ضر  يف  كالتي  بغداد 
على  لت�ضجعيهم  والإي��راين  امل�ضري  اجلانبني  مع 
بناء مدن كاملة ففي م�ضر هناك مدينة رحاب قرب 
و  ن�ضمة  األ��ف   150 م��ن  اأك��رث  ت�ضتوعب  ال��ق��اه��رة 
مدينة  اأخرى بالقرب منها 500 بواقع األف وحدة 
عن  ف�ضا  اإي���ران  يف  البناء  ط��ور  م��ازال��ت  �ضكنية 
مدينة بهريز قيد البناء  قرب طهران لإ�ضكان 200 

األف ن�ضمة.
والعراق بحاجة ملثل هذه امل�ضاريع الكربى وقد 
وجمال�س  للمحافظني  ال�ضاحيات  جميع  اأعطينا 

تتفاقم ازمة ال�سكن عاما بعد اآخر يف ظل عدم وجود �سيا�سة ا�سكانية وا�سحة 
املعامل من �ساأنها معاجلة هذه االزمة ، والوزارة املعنية ت�سكو من قلة التخ�سي�سات 
اال�ستثمارية يف ظل عدم فاعلية القطاع اخلا�ض لال�ستثمار يف هذا القطاع على 

غرار مايحد يف دول العامل االخرى .
) املدى االقت�سادي ( حاورت وزيرة االعمار واال�سكان بيان دزه ئي ب�ساأن تطلعات 

احلكومة يف هذا االجتاه واهم املعوقات التي تواجه عمل وزارتها .

الت�سي�سات اال�ستثمارية قليلة واحلكومة 
�ستتبنى بناء م�سرو 500 الف ودة �سكنية

وزيرة االإعمار واالإ�سكان بيان د ه زئي : 
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وحدة   5000 لبناء  امل�ضتثمرين  جللب  املحافظات 
�ضكنية وحتى 2000 وحدة �ضكنية للحد من اأزمة 
ال�ضكن  م�ضاألة  الدولة  تتبنى  ان  واملطلوب  ال�ضكن 

ب�ضكل رئي�ضي ولي�س جزئي.

م�سكلة  من  عانت  التي  ال��دول  اغلب   
اأزمة  حلل  امل�ساريع  من  عدد  تبنت   ال�سكن 
ال�سكن  فعلى �سبيل املثال طبقت اأملانيا م�سروع 
 40 هناك  نهائية  كمح�سلة  ال�سعبي  االإ�سكان 
مليون عائلة باملقابل هناك 3 مليون وحدة 
�سكنية وح�سة الفرد الواحد هو ما يزيد على 
احلكومة  تتبنى  ال  ملاذا  مربعة،  اأمتار  ثالثة 

م�سروع االإ�سكان ال�سعبي؟
الدولة  تبني  ع���دم   فقط  تكمن  ل  امل�ضكلة   -
هكذا م�ضاريع برغم جدية الوزارة واحلكومة حلل 
مالية،  م��وارد  من  ما خ�ض�س  ال�ضكن وفق  م�ضكلة 
ال ان هكذا م�ضاريع عادة تنفذها م�ضارف عقارية 
ولي�س  امل�ضارف  لهذه  يفتقر  والعراق  متخ�ض�ضة 
العقاري  الإ�ضكان وامل�ضرف  �ضوى �ضندوق  لدينا 
وكاهما تابعان للدولة، كما ان اغلب هذه امل�ضاريع 
ان  اأو  حكومي  بتمويل  اخلا�س  القطاع  ينفذها 
بحاجة  نحن  بالتايل  احلكومة  تتحمله  منه  ج��زءًا 
اخلا�س  والقطاع  لا�ضتثمار  يكون  ان  اىل  ما�ضة 
دور يف حل اأزمة ال�ضكن، ولكن مع هذا نحن قطعنا 
�ضوطا ل باأ�س به ولكن وكما اأ�ضلفت امل�ضكلة يف قلة 

التخ�ضي�ضات املالية.

من   سكو� لكم  ت�سريح  من  اأكث�ر  يف   
كانت  العام  وهذا  املالية   التخ�سي�سات  قلة 
ال��وزارة  حاجة  فما  نف�سها،  امل�سكلة  لديكم 

لهذا العام؟
وما  حاجتنا  يلبي  ل  لنا  يخ�ض�س  ما  حجم   -
نقوم به من اأعمال، ففي العام املا�ضي خ�ض�س لنا 

ال�ضكن والطرق واجل�ضور وبناء  مبالغ يف جمال 
املدار�س ا�ضتطعنا اجناز 100% ويف العام احلايل 
خ�ض�س لنا 525 مليار دينار ون�ضب الجناز لغاية 
الثاثني من �ضهر ت�ضرين الأول املا�ضي  الفعلي من 
املبلغ املخ�ض�س هي 95%، وحجم الحتياجات هي 
70 مليار دينار  لهيئة الطرق واجل�ضور لتدفع اىل 
�ضركات املقاولت  كالتزامات مالية واحتاج اىل 25 
اأو30 مليار دينار لهيئة ال�ضكن مبعنى ان الوزارة 
بحاجة اىل 90 مليار دينار لدفع م�ضتحقات بذمتها 
وقد فاحتت جمل�س الوزراء لتخ�ضي�س هذا املبلغ، 
والوزارة لديها خربات وماكات قادرة على تنفيذ 
هذا  يف  وا�ضحة  وزارتنا  وجهود  الأعمال  جميع 
املجال ولكن ما حلق بالعراق من دمار قد ل يظهر 

حجم امل�ضاريع التي قامت بها الوزارة.

 هناك جهات تبنت الكثري من م�ساريع 
 ،0 يف 0 االإ�سكان كمع�سكر الر�سيد وم�سروع

ما مدى التن�سيق بينكم وبني هذه اجلهات؟
مل�ضروع  جهة  اأي  تبني  م��ن  لدينا  م��ان��ع  ل   -
اأ���ض��ك��ان ول��ك��ن ي��ج��ب ان ي��ك��ون ه���ذا الأم����ر حتت 
تراقب  التي  الفنية  اجلهة  لأننا  وزارتنا  اأ�ضراف 
كانت  الر�ضيد  م�ضروع  وف��ك��رة  وتتابعه،  العمل 
من  وال�ضليمانية  ارب��ي��ل  يف  ح��دث  وك��م��ا  فكرتنا 
تبنت  وق��د  �ضكنية،  م��دن  اىل  املع�ضكرات  حتويل 
الإعان  طور  يف  وهي  امل�ضروع  هذا  بغداد  اأمانة 
ونحن اأع�ضاء يف اللجنة امل�ضرفة ومل يتم اختيار 
ال�ضركة التي ير�ضو عليها امل�ضروع، ومن املفرو�س 
األ يتاأخر هذا امل�ضروع لن حاجة بغداد اأكرث لهذه 

امل�ضاريع.

هذه  توزيع  يف  تتبع  التي  املعايري  ما   
وما  امل��واط��ن��ني؟  على  ال�سكنية  ال��وح��دات 

ال�سمانات باأن يكون التوزيع عادال؟

- حاليا املجمعات التي تبنى توزع على اأ�ضا�س 
ال�ضيا�ضيني والباقي  لل�ضهداء وال�ضجناء  ان %50  
مل��وظ��ف��ي ال���دول���ة ح��ي��ث ت���وزع ا���ض��ت��م��ارة خا�ضة 
الأطفال  وع��دد  اخلدمة  �ضنوات  ع��دد  على  حت��وي 
ومع البطاقة التموينية فكل موظف ح�ضب منطقة 
اأ�ضا�ضها  على  وحت��دد  ح�ضة  وزارة  ولكل  �ضكناه 
النقاط  وعلى �ضوء ما يجمعه املوظف يتم منحه 
اقل  هي  وزارت��ن��ا  ان  العلم  مع  ال�ضكنية  ال��وح��دة 

وزارة من حيث احل�ض�س ال�ضكنية.

 ي��ع��ا ال���ع���راق م���ن ت���ق���ادم ط��رق��ه 
دوراً  الطرق  لهذه  ان  وخا�سة  اخلارجية 
اأين  اىل  االقت�ساد،  عجلة  حتريك  يف  حيويًا 
و�سلت جهود وزارتكم يف حت�سني و�سع �سبكة 

الطرق اخلارجية؟
اأجنزاها  مت  التي   واجل�ضور  الطرق  ع��دد    -
 - الكوت  طريق  يف  عمل  لدينا  وحاليًا  جدًا  كبريًا 
تابعة  ال�ضركات  من  اثنتني  قبل  من  ينفذ  نا�ضرية 
للوزارة واثنتني من ال�ضركات الأهلية ومع ان علينا 
م�ضوؤوليتنا هي بواقع 20 مليارًا لهذه ال�ضركات ال 
ان العمل متوا�ضل ونحن ن�ضعى قدر الإمكان لدفع 
من  ما حتقق  هذا  ال�ضركات  ومع  م�ضتحقات هذه 
امل�ضروع توقف  ان  وم��ع  ج��دا   ن�ضب اجن��از كبري 
امل�ضكلة  ه��ذه  معاجلة  ا�ضتطعنا  اأننا  ال  ل�ضنوات 

وحجم العمل املنجز جيد جدا يف الوقت احلايل.

 ينظر اىل ال�سركات احلكومية على اأنها 
من   تعا الأنها  وخا�سرة  الدولة  على  عبء 
م�ساريعكم  ما  االإنتاج،  وقلة  وظيفي   ترهل 

بهذا االجتاه لتن�سيط عمل هذه ال�سركات؟
من  وت��ع��اين  خا�ضرة  �ضركاتنا  ان  لحظنا   -
ترهل وظيفي ولكن ا�ضتطعنا خال هذه ال�ضنوات 
اإعادة تاأهيلها ومن دون م�ضاعدة من اأي جهة وعن 

وخال  احلديثة،  واملكائن  امل��ع��دات  �ضراء  طريق 
اكرب  على  احل�ضول  ا�ضتطاعنا  الأخرية  ال�ضنوات 
عدد من الأعمال وبرغم اأنها كانت �ضركات خا�ضرة 
وجود  من  الرغم  على  رابحة  تكون  ان  ا�ضتطاعت 
واملعامل  الآليات  ان  اىل  اإ�ضافة  الوظيفي  الرهل 
تكون  ان  ا�ضتطاعت  الإمكانات  بهذه  ولكن  قدمية 
و  القت�ضادية  اللجنة  ب��اع��راف  رابحة  �ضركات 
منت�ضبي  روات��ب  الدولة  تدفع  لن  القادم  العام  يف 
على  العتماد  ال�ضركات  هذه  وعلى  ال�ضركات  هذه 

نف�ضها.

اأبنية  لبناء  ال��ت��زام��ات  لديكم  ه��ل   
هذا  وهل  االل��ت��زام،  هذا  حجم  ما  مدر�سية 

االأمر من مهام وزارتكم؟
نبني  ان  ا�ضتطعنا  الثاث   ال�ضنوات  خال   -
بخ�ضارة  نفذناها  اأننا  ومع  مدار�س   210 بحدود 
لأنها كانت التزامات علينا منذ عام 2005 ولحقا 
اإذا كانت وزارة الربية لديها خطط لبناء املدار�س 
هذا  ان  وم��ع  كمقاولني  بالدخول  ا�ضتعداد  لدينا 

الأمر لي�س من مهامنا بناء مدار�س.

م��وؤمت��ر  ل��وزارت��ك��م ح�����س��ور يف  ك���ان   
وا�سنطن لال�ستثمار، هل ح�سلتم على عقود 

ا�ستثمارية يف جمال ال�سكن؟
اأننا  ناأمل كثريا يف هذا الجت��اه ومع  - نحن 
ال�ضتثمار  وب���اب  امل�ضتثمرة  ال�����ض��رك��ات  ن�ضجع 
مفتوح على م�ضراعيه وهناك جدية من قبل الوزارة 
وهيئة ال�ضتثمار واحلكومة  وهناك ا�ضتثمار يف 
تاأت اىل  ال�ضكن مل  اأما يف جمال  القطاعات  بع�س 

األن �ضركة كربى ت�ضتثمر وفق ما نتمناه.

 ماذا عن اال�ستثمار املحلي، وهل هناك 
العراقية  االأم���وال  روؤو����ض  لت�سجيع  جهود 

لال�ستثمار يف جمال ال�سكن؟
الأردن  يف  ع��راق��ي��ون  م�ضتثمرون  ه��ن��اك   -
وم�ضر والكثري من الدول العربية والأجنبية وقد 
العراق  اىل  للعودة  امل�ضتثمرين  ه���وؤلء  �ضجعنا 
ان  تعرفون  وكما  الت�ضهيات،  جميع  لهم  وقدمنا 
جلب  ا�ضتطعنا  واإذا  ج��دي��دة  ال�ضتثمار  جت��رب��ة 
�ضركات كبرية  لا�ضتثمار �ضوف ت�ضجع ال�ضركات 
من  متفائلون  العراق ونحن  اىل  للدخول  الأخرى 
وم�ضكلة  كبرية،  العراق  يف  ال�ضتثمارية  الفر�س 
ال�ضكن لن حتلها اأي حكومة لن احلل الوحيد هو 
احلكومة  خطة  على  يعتمد  الأمر  وهذا  ال�ضتثمار 

حتددها ح�ضب  اأولوياتها.

اأفقي  �سكني  تو�سع  اأي  مع  كوزارة  انتم   
االأرا�سي  من  الكثري  وج��ود  مع  عمودي،  اأم 

ال�سا�سعة التي مل ت�ستغل؟
- نحن كوزارة مع التو�ضع الأفقي  ب�ضبب تركز 
العمودي  التو�ضع  من  منانع  ل  ولكننا  اخلدمات، 
داخل املدن وخارجها التو�ضع يكون اأفقيًا، كما ان 
اخلدمات  جميع  لها  وفرنا  نفذت  التي  املجمعات 
توفري  فان  امل��دن   تبنى خارج  التي  املجمعات  اأما 
اخلدمات من اخت�ضا�س اجلهات ذات العاقة فاإذا 
كانت يف املحافظات فتوفري اخلدمات من م�ضوؤولية 

وزارة البلديات والأ�ضغال العامة.
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 حتقيق/ احمد العابدي

يوؤكد القت�ضاديون على احلاجة لقطاع خا�س اأكرب 
وال�ضريبية  التجارية  القوانني  تراخي  مع  لكن  حجما 
احلكومية  ال��وظ��ائ��ف  ف��ان  البنوك  ق��رو���س  وحم��دودي��ة 
ما  يولد  الأم��ر  وه��ذا  بكثري  جاذبية  اأك��رث  تبدو  امل�ضتقرة 

يعرف بالبطالة املقنعة.
متخ�ض�ضون يف علم الإدارة اأكدوا اأن كرثة العاملني 
البطالة  اأن��واع  من  نوع  اإل  هو  ما  احلكومي  القطاع  يف 
اأداء  على  مبا�ضر  ب�ضكل  اث��ر  الوظيفي  والرهل  املقنعة 
اإىل �ضلبية  ال��وزارات واملوؤ�ض�ضات احلكومية مما ي�ضري  
باإعطاء  تنتهي  م�ضاريع  لتطوير  كبرية  اأموال  تخ�ضي�س 

رواتب من دون حتقيق الغايات املن�ضودة من ورائها.

تعريف البطالة
تعرف البطالة بتعريفات عدة تختلف خ�ضائ�س كل 
البطالة  )املقنعة( وهي  البطالة  فهناك  الأخ��رى،  منها عن 
حتتاجه  ما  على  العاملة  الأي���دي  اأع���داد  فيها  تزيد  التي 
عملية الإنتاج من يد عاملة، فتكون هذه الأيدي كالفائ�ضة، 
وهناك البطالة )الهيكلية( وهي البطالة الناجتة عن ف�ضل 
�ضوق  �ضري  و�ضوء  اقت�ضادي  رك��ود  ووج��ود  ال�ضيا�ضات 
اليد العاملة، ومتتد هذه البطالة لفرة حمددة من الزمن. 
وهناك )العمالة الناق�ضة( وتعني العمل يف قطاعات 
ال��ف��رد يف  اإن��ت��اج  وي��ك��ون  ال��ف��رد،  اخت�ضا�س  ع��ن  بعيدة 
العمالة الناق�ضة اأدنى من قدرته احلقيقة، وهذه الأنواع 
اليوم، وهي  العراق  البطالة وغريها كثري توجد يف  من 
دقيق  اإح�ضاء  ع��دم وج��ود  ب�ضبب  الإح��ج��ام  غري حم��ددة 

لها.

ظاهرة تتفاقم يف موؤ�س�سات الدولة
تذكر التقارير ال�ضادرة عن الأمم املتحدة اإىل وجود 
بطالة مقنعة يف العراق تقدر مبا يراوح بني 30 و50 % 
الذي قدرت منظمة  الوقت  املتداولة. ويف  للبيانات  وفقًا 
اأو  العراق مبا بني ربع  البطالة يف  ن�ضبة  الدولية  العمل 

للبنك  التقديرية  الأرق���ام  ت�ضري  الإنتاجية،  القوى  ثلث 
الدويل،  اإىل اأن اإجمايل الناجت املحلي العراقي تراجع يف 
العام 2003 بن�ضبة الثلث تقريبًا، واجته نحو الربع يف 
والثلث  الربع  بني  ما  تراجعه  يف  وا�ضتمر   ،2004 العام 
ويوؤ�ضر   ،2008–2007-2006-2005 الأع��وام  خال 
القت�ضاد  يف  وا�ضح  اإرب���اك  اإىل  اخلطري  ال��راج��ع  ه��ذا 

العراقي. 
قالت:  ال�ضحي  القطاع  يف  )موظفة(  حممد  اإمي��ان 
اأ�ضبحت ب�ضكل وا�ضح  "ان م�ضكلة تزايد عدد املوظفني  
�ضوى  �ضيء  اأي  تفعل  ل  كغريها  فهي  الدولة  دوائ��ر  يف 
الوزارات  متنح  ان  حا  تقرح  وهي  اليومي  احل�ضور 

اإجازات براتب ملوظفيها الزائدين.
"من  )موظفة(:  الله  عبد  غ��ادة  احلديث  و�ضاركتها 
ال�ضعوبة اإيجاد عمل يف ال�ضركات وامل�ضانع الأهلية  التي 
تتعلق بعدم  لأ�ضباب  اأو  اأمنية  لأ�ضباب  الكثري منها  اأغلق 
توفر الطاقة الكهربائية اأو �ضعوبة احل�ضول على املواد 
الأولية اأو �ضعوبات النقل والتوزيع، لذلك ل فر�س عمل 
متوفرة غري دوائر الدولة وبرغم اأنها على حد تعبريها ل 
تقم باأي عمل اإل اأنها ترى ان من واجب احلكومة توفري 

احلياة الكرمية ملواطنيها. 
انه  يقول:  اأج��رة(   �ضيارة  )�ضائق  كاظم  ح�ضني  اأما 
وقت  يف  القت�ضادي  احل�ضار  ف��رة  اإب��ان  الوظيفة  ت��رك 
ل  ف�ضّ لذلك  دينار  اآلف  ثاثة  تتعدى  ل  ال��روات��ب  كانت 
التغيري رجع  تك�ضي وبعد  ك�ضائق  الوظيفة والعمل  ترك 
الدولة  دوائ��ر  فكل  مكانا،  له  يجد  مل  ولكنه  الوظيفة  اىل 
تعاين من ت�ضخم يف عدد املوظفني بحيث ان الكثري منهم 

ل اأماكن لهم.
املو�ضوع  ه��ذا  يف  راأي  ل��ه  )م��وظ��ف(  ح�ضني  حيدر 
الأ�ضل  يف  م��وج��ودة  كانت  املقنعة   البطالة  ان  ق��ال:  اإذ 
الب�ضطيات  فاأ�ضحاب  احل�ضار  ب�ضبب  وذلك  احلرب  قبل 
للدولة  ميكن  ب�ضرية  ملوارد  كبري  وهدر  مقنعة  بطالة  هم 
هو  حاليا  الدولة  دوائ��ر  منه  تعاين  وما  منها  ال�ضتفادة 
تكرار للم�ضكلة واحلل يكمن يف دخول ال�ضركات العاملية 
وال�ضتثمار، وكذلك تدين الأجور املدفوعة ول �ضيما يف 

القطاع العام. 
�ضاركتنا  املالية  وزارة  يف  موظفة  حامد  كرمية  اإما 
احلديث قائلة: لقد كانت هناك بطالة ق�ضرية واختيارية اإذ 
تطور الأمر بعد حل الوزارات كالإعام والدفاع وغريهما 
من  الهائل  الكم  هذا  تراكم  اىل  اأدى  مما  املوؤ�ض�ضات  من 
قبل  من  الهائل  الكم  هذا  ا�ضتيعاب  وحم��اولت  العاطلني 

بع�س دوائر الدولة زاد من تفاقم هذه الظاهرة. 
الطالب اأي�ضر حممد )كلية  العلوم ال�ضيا�ضية( جامعة 
زيادة  جانب  اىل  نف�ضها  فر�ضت  ق�ضية  ثمة  ق��ال:  بغداد  
املقنعة  البطالة  م�ضاحة  ازدي���اد  ه��ي  تلك  البطالة  حجم 
ب�ضبب  املوظفني  اأعداد  الكبري يف  الفائ�س  ذلك  من خال 
توقف الإنتاج وقلة امل�ضاريع املنفذة ف�ضا عن النقطاعات 
امل�ضتمرة يف التيار الكهربائي التي اأثرت ب�ضكل كبري على 

�ضري العملية الإنتاجية.
يكون  ان  قال:  م��رور(  )�ضرطي  اأما م�ضطفى ح�ضن  
يعملون  من  على  معي�ضته  يف  ويعتمد  عمل  با  الإن�ضان 
اأهميته و�ضط النا�س،  يف العائلة هو ان�ضان ي�ضعر بعدم 
واخذ  للعمل  توؤهلني  وظيفة  على  احل�ضول  اأمتنى  فاأنا 
اأنني خريج كلية مل  اأقراين وبرغم  دوري يف احلياة مع 
اأجد فر�ضة للعمل ال يف �ضلك ال�ضرطة وهي بطالة مقنعة 
اأي�ضا فاأنا خريج معهد اإدارة ولكن اعترب نف�ضه حمظوظا 
الذين مل يح�ضلوا على فر�س  قيا�ضا بالكثري من زمائي 

عمل حتى األن .  
 ) ال�ضناعة  وزارة  يف  )موظفة  جرب  فرحان  ميادة 
حل  بعد  ج��دا  طبيعية  املقنعة  البطالة  ظ��اه��رة  اع��ت��ربت 

بع�س الوزارات و توزيع موظفيها على بقية الوزارات.

البطالة يف العراق
اأرقام التقارير  تتباين ن�ضب البطالة يف العراق بني 
الر�ضمية وغري الر�ضمية، اإذ حتدد اجلهات الر�ضمية ن�ضبة 
حددتها  بينما   ،2009 عام   )%17( ب�  العراق  يف  البطالة 
ل  ان  ال   ،)%35-30( ب�  والدولية  الر�ضمية  غري  اجلهات 

وجود لن�ضب حمددة عن البطالة املقنعة.
اأن  ت��ق��ول:  الإمن��ائ��ي  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارة 

وا�ضحًا. انخفا�ضًا  ت�ضهد  العراق  يف  البطالة  "معدلت 
العراقي  )املنتدى  ال�ضوري  ماجد  الدكتور  ويرجع 
القت�ضادي( اأ�ضباب هذه البطالة اىل ت�ضخم عدد املوظفني 
يف دوائر الدولة فلي�س من املعقول ان ي�ضل عدد املوظفني 
اىل 3 مايني يف حني ان تعداد ال�ضعب العراقي هو 30 

مليونًا.
م�ضكلة  حل��ل  احلكومة  توجه  ان  ال�����ض��وري  وي��رى 
البطالة ومن خال فتح التعيينات  كان هو حًا موؤقتًا له 
اأداء  على  الكثرية  ال�ضلبيات  من  يخلو  ل  ايجابيته ولكن 
للبطالة م�ضتقبًا والتي ل ميكن  املوظفني وعلى احللول 
جميع  تن�ضيط  م��ن  ف��اب��د  فقط  ال��دول��ة  ط��ري��ق  ع��ن  حلها 

القطعات القت�ضادية.
املوظفني  عدد  زي��ادة  يف  يكمن  ل  احلل  ان  ويتابع: 
املوظفني  الدولة على نوعية  تعتمد  ان  الدولة فيجب  يف 
اأي  يعملون  ل  املوظفني  م��ن  كبري  فق�ضم   ، اأع��داده��م  ل 
 %  80 اىل   70 من  وهناك  رواتبهم  ا�ضتام  �ضوى  �ضيء 
من املوظفني هم فائ�ضون وهم ي�ضكلون عبئًا كبريًا على 

الدولة.
وع����ن احل���ل���ول ل��ل��ح��د م���ن ه����ذه ال���ظ���اه���رة يقول 

ال�ضوري:
ب��رغ��م وج���ود ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ال ان��ه ح��ال��ه كحال 
املوروثة  اخلاطئة   ال�ضيا�ضات  ونتيجة  القطعات  جميع 
يعاين الكثري من امل�ضاكل واحلل يكمن بتنمية القطاعات 
القت�ضادية الإنتاجية كافة، من خال اخل�ضخ�ضة وبرغم 
العام  القطاع  لتن�ضيط  و�ضيلة  اأنها  ال  هدفا  لي�ضت  اأنها 

الذي يعاين من م�ضكلة البطالة املقنعة.
امل�ضاكل  من  كبريًا  ع��ددًا  هناك  ان  ال�ضوري  وي��رى 
منها  القت�ضادي  القطاع  تن�ضيط  يف  عائقا  تقف  التي 
القطاعات  من  الكثري  بها  يرتبط  التي  الكهرباء  م�ضكلة 
القت�ضادية  الأخ��رى  من حيث التنمية ، فربغم ما انفق 
على هذا القطاع الذي و�ضل اىل 10 مليارات دولر ال انه 

ل �ضيء حتقق على ار�س الواقع!

ن�سب مرتفعة بعدد املوظفني

��ع��ة  ال���ب���ط���ال���ة امل��ق��نَّ
ال��ظ��اه��رة االأك����رث ان��ت�����س��ارًا ف�����ي دوائ����ر ال��دول��ة
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مشهد اقتصادي

قطارات 
ت�ستغيث 
امال ب�سابق 
عهدها 

على الرغم 
من انتعا�سها 
مدن 
االلعاب 
ارتفاع يف 
اال�سعار

م�سانع 
حكومية  
معطلة يف 
بغداد

يقتلون 
البطالة 
بتناول 

الناركيلة

الغ�ضبان  ثامر  ال����وزراء  رئي�س  م�ضت�ضار  وي��ح��دد 
القت�ضاد  يف  اختالت   بوجود   الظاهرة  هذه  اأ�ضباب 
ال��ع��راق��ي ولب���د م��ن اأ���ض��اح��ه��ا ال��ت��ي ه��ي معكو�ضة يف 
الت�ضوه  هذا  وازداد  املوروثات  من  اأي�ضا  وهي  املوازنة 
عامة  ك��م��وارد  الإن��ف��اق  اىل  نظرنا  فلو   ،2003 ع��ام  بعد 
للدولة كيف ننفقها ناحظ ان معظمها يذهب اىل املوازنة 
يذهب  الإنفاق  حجم  من   %  80-  78 وبن�ضبة  الت�ضغيلية 

اىل الت�ضغيل وقرابة ال� 50 % منه رواتب.
يف  الأوىل  الدولة  يكون  رمب��ا  العراق  ان  وياحظ 
مليونان  فهناك  ال�ضكان  اىل  املوظفني  عدد  بن�ضبة  العامل 
لها  ي�ضاف  وظيفية  درج���ة  األ���ف  وع�����ض��رون  وث��اث��م��ائ��ة 
املمولة  ال�ضركات  يف  وظيفية  درج���ة  األ���ف   600 ق��راب��ة 
اىل  اإ�ضافة  الجتماعية  الرعاية  �ضبكة  لها  وي�ضاف  ذاتيًا 
عدد املتقاعدين الذي يفوق املليون، فلو فر�ضنا ان معدل 
عدد اأفراد العائلة خم�ضة فنحن نتحدث عن قرابة اخلم�ضة 
ب�ضورة  الدولة  على  يعتمدون  ن�ضمة  مليون  والع�ضرين 

مبا�ضرة وغري مبا�ضرة على موارد امليزانية العراقية.

اأ�سباب اجتماعية
الو�ضول  ل�ضعوبة  و  وا�ضحة  اإح�ضائيات  غياب 
اأ�ضتاذ  يحدده  ما  هذا  وا�ضحة  غري  كونها  احلقيقة   اىل 
فهو  يونان  توفيق  الدكتور  بغداد   جامعة  يف  القت�ضاد 
خالها  من  تهدف  اجتماعية  اأ�ضباب  املقنعة  للبطالة  يرى 
اأف����واه  اإط���ع���ام  احل��ك��وم��ة اىل 
للعمل  ف��ر���س  واإي��ج��اد  جائعة 
تكون  فقد  العمل  عن  للعاطلني 
وهي  مق�ضودة  البطالة  ه��ذه 
الن�ضاين  والعامل   ، لداء  دواء 

مهم يف هذا اجلانب. 
ل يبتعد راأي ع�ضو اللجنة 
البلداوي  ع��ام��رة  القت�ضادية 
من  الكثري  ان  من  �ضبقها  عمن 
ال��ق��رارات ال��ت��ي ات��خ��ذت كانت 
واإن�ضانية   اجتماعية  لأ�ضباب 
املف�ضولني  اإع��������ادة  وم���ن���ه���ا 
حقهم  م��ن  وه���ذا  ال�ضيا�ضيني  
وجود  �ضبب  الأم���ر  ه��ذا  ولكن 
الكثري من العمالة يف دوائر ل 
فر�س  غياب  ان  كما  حتتاجها، 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ع��م��ل 
وم��ع زي���ادة ل��ل��روات��ب م��ا جعل 
املواطن يعتمد ب�ضكل كامل على 
الدولة  مما ولد لدينا كرثة يف 
يف  قلة  باملقابل  املوظفني  ع��دد 

الإنتاج.
احلل  ان  البلداوي  وت��رى 
ال�ضتثمار  ت�ضجيع  يف  يكمن 
ي���رك الكثري  ب����اأن  ك��ف��ي��ل  ف��ه��و 
القطاع العام واللجوء اىل القطاع اخلا�س وكما كان يف 
ال�ضابق فنحن �ضهدنا يف ت�ضعينيات القرن املا�ضي عزوفًا 
عن التعيني يف دوائر الدولة نتيجة للتوجه اىل العمل يف 
وخا�ضة  بالبعيدة  لي�ضت  امل�ضاألة  وهذه  اخلا�س،  القطاع 
عملهم  فر�س  ولكن  جدا  كبري  عددهم  الذين  للمهند�ضني 
قليلة جدًا، وعلى احلكومة ان جتد حا لعدد من القطاعات 
القت�ضادية ومنها ال�ضركات اململوكة للدولة التي ت�ضتلم 
تنتج  ول  خا�ضرة  �ضركات  وهي  احلكومة  قبل  من  هبات 
طاقات  ت�ضتنزف  اإمن��ا  مقنعة  بطالة  لي�ضت  وه��ي  �ضيئا 
الدولة وهناك عدد من احللول التي مت و�ضع تخ�ضي�ضات 
�ضراكات  اإيجاد  خال  ومن   2010 عام  موازنة  يف  مالية 
مع �ضركات عاملية وكذلك خ�ضخ�ضة بع�س القطاعات ومع 
اعرا�ضنا على هذا ال�ضيء لن املو�ضوع يجب ان يدر�س 
ب�ضكل كامل ومع وجود بع�س احلرج من احلديث عن هذا 
املو�ضوع  ان  ال  النتخابات   لقرب  وخا�ضة  املو�ضوع 

�ضوف يطبق مع وجود حكومة جديدة.

خريطة غري وا�سحة
اإل  املعامل  وا�ضحة  غري  العراق  يف  البطالة  خارطة 
عن  للعاطلني  �ضا�ضعة  منخف�ضات  وج��ود  على  تدل  اإنها 
العمل وتنوع يف ت�ضاري�س البطالة، ويف م�ضح لوزارة 
الأمم  وبرنامج  العراقية  الإمنائي  والتعاون  التخطيط 
البطالة  ن�ضبة  ارتفاع  اأكد  العراق،  يف  الإمنائي  املتحدة 

يف العراق، اإل اغلب امل�ضوحات ل تعطي ن�ضبًا دقيقة عن 
البطالة املقنعة كونها غري وا�ضحة.

اأ�ضباب  من   ان  الطباطبائي   طالب  الدكتور  ويرى 
املجتمع  يف  �ضائعة  عامة  ثقافة  اىل  ترجع  البطالة  هذه 
العراقي وهو موروث منذ تاأ�ضي�س الدولة العراقية قائم 
ويجب  للجميع  اآب  هي  العراقية  الدولة  ان  اأ�ضا�س  على 
منذ  الوحيد  ال�ضعب  فنحن  العمل  فر�س  توفر  ان  عليها 
الدولة ب�ضكل كامل  الع�ضرين عاما يعتمد على  ما يقارب 
التي  التكالية  ه��ذه  على  منوذجا  التموينية  والبطاقة 

تعّود عليها جمتمعنا.
ا�ضد  هي  املقنعة  البطالة  ان  الطباطبائي  واعترب 
خطرًا من البطالة العادية كونها متثل هدرًا كبريًا للموارد 
واحلل يكمن يف زرع ثقافة جديدة والتحويل التدريجي 
القطاعات  تفعيل  خال  ومن  احلر  ال�ضوق  اقت�ضاد  اىل 

الإنتاجية وخا�ضة للقطاع اخلا�س.
انه  يعني  هذا  اأ�ضا�ضية  اإح�ضائيات  وج��ود  عدم  اإن 
لي�س بالإمكان معرفة املعدلت احلقيقية للبطالة، فلي�ضت 
واقع  تقدير  يف  عليها  العتماد  ميكن  اإح�ضائيات  لدينا 
البطالة  تقدير  واأن  خا�ضة  العراق،  يف  املقنعة  البطالة  
الطريقة  وفق  اآخر  اإىل  �ضخ�س  اأو  موؤ�ض�ضة  من  متباين 

التي ي�ضتخدمها يف التعرف على البطالة املقنعة.

ظاهرة قدمية تفاقمت
مركز  يف  القت�ضادية  الدرا�ضات  ق�ضم  رئي�س  يقول 
الرحمن  عبد  الدكتور  العربي  الوطن  وبحوث  درا�ضات 
جنم امل�ضهداين: ان ظاهرة البطالة املقنعة ظاهرة لي�ضت 
يف  بحثا  اجري  كنت  ما  واأثناء   2001 عام  ففي  جديدة 
 1920 العاملني  ع��دد  ان  ع��رف��ت  ���ض��ام��راء  اأدوي���ة  معمل 
اأجابني  عامًا وحينما �ضاألت مدير املعمل عن هذا الأمر 
هم  والباقي  فقط  عامل   600 ب�  الإن��ت��اج  ي�ضتطيع  باأنه 

فائ�ضون.
جدا  كبري  ب�ضكل  امل�ضكلة  تفاقمت   2003 عام  وبعد 
نتيجة لل�ضيا�ضات احلكومية اخلاطئة ومنها فتح التعيني 
ال�ضيا�ضيني  املف�ضولني  واإع���ادة  م��درو���س  غري  وب�ضكل 
فقد ارتفع الرقم من مليون ون�ضف عامل يف موؤ�ض�ضات 
يف  عامل  مايني  اأربعة  من  اأكرث  اىل   2002 عام  الدولة 

وقتنا احلا�ضر.
ولكن  لهذا  انتبهت  احلكومة  امل�ضهداين:  واأ�ضاف 
عن  �ضمعناه  فما  امل�ضكلة  تفاقم  �ضوف  املقدمة  احللول 
نية احلكومة تر�ضيق املاك الوظيفي واإخراج الفائ�ضني 
عن الدوائر هذا الأمر �ضوف يفاقم من م�ضكلة البطالة و 
�ضوف ي�ضل مبعدلت البطالة اىل اأكرث من 40% من �ضوق 

العمل.
ق��ان��ون ال���ض��ت��ث��م��ار غ��ري مفعل   ق���ائ���ًا: ان  وت��اب��ع 
الأردين  ال�ضتثمارين  ق��ان��وين  م��ع  ب�ضيطة  فبمقارنة 
والكوري جند اأنهما ي�ضرطان توظيف 20% من الأيدي 
هذا  جن��د  ل  ح��ني  يف  امل�ضتثمر   على  املحلية  العاملة 
فل�ضفة  غياب   ومع  العراقي  ال�ضتثمار  قانون  يف  الأم��ر 
اقت�ضادية وا�ضحة حتى يف الد�ضتور العراقي وقد ورد 
النفط والغاز ملك  باأن موارد  ن�س ب�ضكل عائم و �ضائب 
لل�ضعب العراقي واأكرث من هذا الأمر مل يرد اأي �ضيء يف 

الد�ضتور عن القت�ضاد.

حلول غائبة
الكثري من احللول التي مت طرحها من قبل احلكومة 
للحد من ظاهرة الرهل الوظيفي ومنها اإيقاف التعيينات 

يف بع�س وزارات الدولة.
واملقبل  احل��ايل  للعامني  التعيينات  اإيقاف  وب�ضاأن 
وتاأثريها وهل هي حماولة من احلكومة للحد من ظاهرة 
اأو�ضح  الزبيدي  باقر جرب  املالية  املقنعة؟ وزير  البطالة 
عليه  و�ضادق  ال��وزراء  جمل�س  عن  �ضدر  القرار  هذا  اأن 
التعيينات  اإيقاف  يتم  مل  اأنه  م�ضتدركا  النواب،  جمل�س 
األف   11 نحو  الربية  وزارة  منح  مت  اإذ  مطلق،  ب�ضكل 
درجات  عن  ف�ضًا  احل��ايل،  العام  خ��ال  وظيفية  درج��ة 
اأخرى منحت لوزارتي ال�ضحة والزراعة لتعزيز ماكاتها 

يف الطب البيطري.
ولكن تبقى هذه البطالة  من  التحديات التي يواجهها 
امل�ضتثمرون يف العراق وحتديدا مع�ضلة تكد�س العمالة 
فال�ضناعات  واملن�ضات احلكومية،  وامل�ضانع  املعامل  يف 
العمالة  من  جي�س  رهينة  اأ�ضبحت  اخلا�ضرة  املتهالكة 
الزائدة قد يودي ت�ضريحه اإىل حتوله للعنف واجلرمية.

تذكر التقارير ال�سادرة عن 
االأمم املتحدة اإىل وجود بطالة 
مقنعة يف العراق تقدر مبا يرتاوح 
بني 30 و50 % وفقًا للبيانات 
املتداولة. ويف الوقت الذي 
قدرت منظمة العمل الدولية 
ن�سبة البطالة يف العراق مبا بني 
ربع اأو ثلث القوى االإنتاجية، 
ت�سري االأرقام التقديرية للبنك 
الدويل،  اإىل اأن اإجمايل الناجت 
املحلي العراقي تراجع يف العام 
2003 بن�سبة الثلث تقريبًا، 
واجته نحو الربع يف العام 2004، 
وا�ستمر يف تراجعه ما بني الربع 
والثلث خالل االأعوام 2006-2005-
2007–2008، ويوؤ�سر هذا الرتاجع 
اخلطري اإىل اإرباك وا�سح يف 
االقت�ساد العراقي. 
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والعمود  الرئي�ضة  ال��دع��ام��ة  القت�ضاد  يعد 
الفقري للكيان ال�ضيا�ضي، بازدهاره تنمو مفا�ضل 
احلياة وتر�ضخ اأ�ض�س الكيان ال�ضيا�ضي والعك�س 
يزال  ول  مر  ال��ذي  العراقي  فالقت�ضاد  �ضحيح 
بحاجة  القت�ضادي  والنهيار  الفو�ضى  مبرحلة 
الت�ضحيح  م��رت��ك��زات  ت��ك��ون  �ضليمة  اأ�ض�س  اىل 
اإجراءات واإ�ضاحات ذات �ضقني  والنهو�س عرب 
: ت�ضريعي يت�ضمن �ضن عدد من القوانني احلديثة 
راأ�ضمالية  نظام  من  النتقال  عملية  تواكب  التي 
الدولة اىل ما يعرف باقت�ضاد ال�ضوق او القت�ضاد 
احلر الذي يلعب فيه القطاع اخلا�س دورًا اأ�ضا�ضيًا 

يف توجيه مفا�ضل القت�ضاد الوطني.
)اإجرائي(  الإ�ضاحات  من  الثاين  ال�ضق  اما 
ت�ضحيح  يف  ت�ضهم  اإج�����راءات  بجملة  فيتمثل 
حالة  من  تخلي�ضه  عرب  الوطني  القت�ضاد  م�ضار 
فاح�ضة  نظرة  من  بد  ول  الأداء  و�ضوء  الفو�ضى 
اىل  التجارة التي متثل دعامة اأ�ضا�ضية من دعائم 
القت�ضاد الوطني اذ نحت �ضوب الفو�ضى والهدر 
ابتداًء من �ضني احل�ضار القت�ضادي الذي فر�س 
الراهنة  اأيامنا  العراقي �ضعودا اىل  ال�ضعب  على 
اذ كان لقانون ال�ضترياد من دون حتويل خارجي 
اثر بالغ يف حالة الراجع والنكو�س التي �ضابت 
وت�ضوب عمل قطاع التجارة فبعد ان كانت التجارة 
ومتار�س  و�ضوابط  واأ�ض�س  بقواعد  حمكومة 
حتولت  متخ�ض�ضني  م��رف��ني  جت����ار  ق��ب��ل  م���ن 

�ضوابط  دون  من  ي�ضاء  من  ميار�ضها  مهنة  اىل 
ا�ضترياد  الأم��وال  ملن ميتلك  اأبيح  اذ  وتخ�ض�س، 
الكهرباء..  وم��ول��دات  واحلديد  وال�ضاي  ال�ضكر 
بعيدًا عن اخلربة والتخ�ض�س والتح�ضب مل�ضار 
جتاوز الأ�ض�س وال�ضوابط ال�ضليمة التي تنعك�س 
ت�ضهد  التي  الوطنية  ال�ضناعة  قطاع  على  �ضلبا 
بقرار  العمل  ا�ضتمرار  جراء  ال�ضمحال  مرحلة 
و�ضيا�ضة  خ��ارج��ي  حتويل  دون  م��ن  ال���ض��ت��رياد 
وهدر  فو�ضى  تكتنفها  ال��ت��ي  ال�ضلعي  الإغ����راق 
احلقيقي  الوجه  امنحى  اذ  الأم���وال،  غ�ضيل  حد 
للتجارة الوطنية وطفت على ال�ضطح طبقة جديدة 
من التجار الذين ل يفقهون قانونًا جتاريًا واحدا 
ما عدا النهم ال�ضديد يف احل�ضول على اكرب قدر 
ممكن من الأموال والأرباح يف اق�ضر فرة زمنية 
امل�ضتهلك  ممكنة �ضاربني عر�س اجلدار م�ضلحة 
الت�ضغيلي  والعمر  امل�ضتوردة  الب�ضاعة  ونوعية 
بالقت�ضاد  فادحة  اأ���ض��رار  اإي��ق��اع  جانب  اىل  لها 
الوطني املنهك عرب هدر اأموال طائلة يف ا�ضترياد 
عنها  جنم  بخ�ضة  باأثمان  النوعية  رديئة  ب�ضائع 
اإغاق اآلف امل�ضانع والور�س وت�ضريح العاملني 
بعدًا  امل�ضت�ضرية  البطالة  لظاهرة  اأ�ضاف  ما  فيها 
اآخر متثل باإ�ضافة اأعداد كبرية من العمالة املاهرة 
التي  العاطلة  العمالة  اأع���داد  اىل  امل��اه��رة  وغ��ري 
جتاوزت حاجز ال� 50% من جممل اأعداد القادرين 

على العمل.
املواطنني  ل��دى  ال�ضتهاكية  النزعة  ان  كما 
تفاقم  ت�ضهم يف  ل�ضنني طوال  مكبوتة  التي ظلت 

تركيز  جراء  التجارة  تعم  التي  الفو�ضى  ظاهرة 
التجار على ا�ضترياد �ضلع واطئة الكلفة م�ضتغلني 
العراقيني  لأغ��ل��ب  املعي�ضي  امل�ضتوى  انخفا�س 
ان  اذ  ال�ضلع،  تلك  ج��ودة  على  �ضلبا  ينعك�س  ما 
تا�ضي حلقات الرقابة املتمثلة بالرقابة التجارية 
وال�ضحية واأجهزة التقيي�س وال�ضيطرة النوعية 
الفو�ضى  حالة  يف  كبري  بق�ضط  الآخ��ر  هو  �ضاهم 
وال���ه���در ال��ت��ي ت��ع��م ال���ت���ج���ارة.. ف��امل��ع��روف عن 
من  امل�ضتوردات  على  باأنواعها  الرقابة  اأج��ه��زة 
ال�ضلع وهذا ما معمول به يف دول الإقليم ودول 
العامل الأخرى اما منافذنا احلدودية فاىل جانب 
ب��وؤرًا  متثل  فهي  الرقابة  عنا�ضر  اىل  افتقارها 
باأو�ضع �ضورة وتتعامل  املايل والإداري  للف�ضاد 
امللتوية  ال��ط��رق  اأن�����واع  مبختلف  ال��ت��ج��ار  م��ع 
كبريًا  كمًا  دفع  ما  والب��ت��زاز  والإت���اوات  كالر�ضا 
من التجار اىل ا�ضترياد �ضلع تالفة وغري �ضاحلة 
واملعلبات  اللحوم  خ�ضو�ضا  الب�ضري  لا�ضتهاك 
واملواد الغذائية الأخرى، وقد حتتوي تلك املواد 
وم��واد  عالية  �ضمية  ت��راك��ي��ب  على  امل�����ض��ت��وردة 
م�ضرطنة ت�ضكل خطورة عالية على ال�ضحة العامة 
املواطنني  ب�ضحة  الأ���ض��رار  اأف��دح  اإحلاقها  ج��راء 
حد الوفاة هذا اىل جانب غياب الرادع القانوين 
اأ�ضرارًا  يوقعون  الذين  التجار  مبقا�ضاة  املتمثل 
اىل  ي�ضاف  العامة  وال�ضحة  الوطني  بالقت�ضاد 
يف  امل�ضتهلك  على  التجاري  الإع���ان  تاأثري  ذل��ك 
كل  ال�ضتهاك،  من  املزيد  �ضوب  �ضلوكه  توجيه 
الوطنية تدخل  ال�ضناعة  العوامل جعلت من  تلك 

طور التا�ضي وال�ضمحال برغم املكانة الرفيعة 
التي حازتها بني قطاعات ال�ضناعة يف دول الإقليم 
الوطني  القت�ضاد  تطال  ذلك خ�ضائر مركبة  ويف 
ال�ضناعة  قطاع  تا�ضي  وان  واملجتمع  والأف���راد 
التي  الأعباء  اىل  اأخ��رى  اأعباًء  ي�ضيف  الوطنية 
يعاين منها القت�ضاد الوطني املتمثلة باملديونية 
املايل  الف�ضاد  وحالت  الأداء  وتراجع  اخلارجية 
املوارد  على  العتماد  وثائر  وت�ضاعد  والإداري 
جممل  م��ن   %94 اىل  و���ض��ل��ت  بن�ضبة  النفطية 
الدخل القومي ما يعد خطرا �ضاخ�ضا يهدد الدخل 
الوطني يف حال تراجع الإنتاج النفطي او توقف 

ال�ضادرات النفطية.
بقرار  النظر  اإع��ادة  من  بد  ل  تقدم  ما  واإزاء 
والعودة  خ��ارج��ي  حت��وي��ل  دون  م��ن  ال���ض��ت��رياد 
املتمثلة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  اأن�����ض��ب��ت��ه��ا  اىل  ب��ال��ت��ج��ارة 
وت�ضنيف  خارجي  بتحويل  ال�ضترياد  بقواعد 
ما  تخ�ض�ضاتهم  وف��ق  التجار  م��ن  امل�ضتوردين 
القت�ضاد  خ��دم��ة  يف  ال��ت��ج��ارة  ج��ع��ل  يف  ي�ضهم 
الهدر  عمليات  ع��رب  ه��دم  م��ع��ول  كونها  م��ن  ب��دل 
وتهريب العملة وغ�ضيل الأموال اذ من املفر�س 
توظيف الأموال التي تتعر�س للهدر يف عمليات 
متثل  والتي  الوطني  القت�ضادي  الأداء  حت�ضني 
اإعادة احلياة اىل القطاع ال�ضناعي الوطني احد 
ال�ضلعي  الإغ��راق  �ضيا�ضات  عن  بعيدًا  مرتكزاتها 
وتدوير اأنظمة احلماية الكمركية التي ت�ضهم يف 
لعب دور فاعل يف حماية القت�ضاد الوطني الذي 

تزدهر مفا�ضل احلياة الأخرى بازدهاره.

و�سائل حت�سني 
االأداء االقت�سادي
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يخ�ضع  ال�ضتثمارية  املناطق  مفهوم  حتديد  اإن 
او  الآل��ي��ات  �ضياغة  يف  اعتمادها  مت  التي  لاأ�ض�س 
الذي  ال��وق��ت  ففي  املناطق  تلك  لعمل  املنظمة  الأط���ر 
هذا  يف  امل��ت��ق��ارب��ة  امل�ضطلحات  بع�س  ف��ي��ه  مت��اه��ت 
القت�ضادية  واملناطق  ال�ضتثمارية  كاملناطق  ال�ضياق 
احلرة  وامل���دن  احل���رة  وامل��ن��اط��ق  ال�ضناعية  وامل���دن 
هو  بينها  فيما  رئي�س  م�ضرك  قا�ضم  وج��ود  ب�ضبب 
اجل  من  حمدد  مكان  يف  القت�ضادية  الأن�ضطة  تركز 
مقومات  وتوفري  بينها  فيما  التكامل  من  حالة  خلق 
يعرب  ل  املذكور  التقارب  ان  ال  الأن�ضطة،  ه��ذه  قيام 
عن امل�ضمون ذاته لتلك امل�ضميات، ومن خال مراجعة 
املناطق  لتلك  العام  الإط��ار  لتطور  التاريخية  اخللفية 
يف  ن�ضعها  ان  ن�ضتطيع  القت�ضادية  الأدب��ي��ات  ع��رب 
جمموعتني رئي�ضتني الأوىل ت�ضمل املناطق احلرة التي 
تقوم على اأ�ضا�س توفري مواقع حمددة لتطبيق قوانني 
املناطق احلرة والتي عادة ما تكون قريبة من احلدود 
الفا�ضلة بني الدول، اما املجموعة الثانية فت�ضمل املدن 
الغالب  يف  ترتكز  التي  القت�ضادية  او  ال�ضتثمارية 
الذي  الأم��ر  متماثلة  اقت�ضادية  ن�ضاطات  جتميع  على 
ب�ضكل  الأن�ضطة  تلك  اإقامة  متطلبات  توفري  يف  ي�ضهم 
اكرب ب�ضبب متاثل احتياجاتها وخلق بيئة ا�ضتثمارية 

متجان�ضة لها.
ويف هذا ال�ضياق �ضهد القت�ضاد الدويل عددا من 
ال�ضتثمارية  املناطق  اإقامة  املهمة يف جمال  التجارب 
وخلق  الأجنبية  ال�ضتثمارات  جل��ذب  والقت�ضادية 
بيئة ا�ضتثمارية تناف�ضية ت�ضهم يف حتفيز القت�ضادات 
وتوفري  وال��ت��ق��ان��ة  التكنولوجيا  ن��ق��ل  ع��رب  املحلية 
الإجمايل  املحلي  الناجت  حجم  وزي��ادة  العمل  فر�س 
ميزان  مهما يف  توازنا  ال�ضادرات مبا يحقق  وزيادة 

املدفوعات.
وم���ن ال��ت��ج��ارب ال��دول��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة رمب���ا تكون 
القت�ضادية  امل��ن��اط��ق  ومن���وذج  ال�ضينية  التجربة 
النفتاح  بداية مرحلة  اعتمادها يف  التي مت  اخلا�ضة 
القت�ضادي يف ال�ضني احد اأهم تلك التجارب يف هذا 
املجال حيث حفزت العديد من الدول على الإفادة منها، 
وما  العراق؟  يف  ال�ضتثمارية  املناطق  واقع  ما  ولكن 

اآفاقها امل�ضتقبلية؟
اإن جتربة الركز اجلغرايف لاأن�ضطة القت�ضادية 
تعد جتربة حديثة يف العراق ويعود ال�ضبب يف ذلك 
العقود  القت�ضادية يف  الربامج  )ادجلة(  اأ�ضلوب  اىل 
املركزي  التخطيط  منهج  تبني  عرب  املا�ضية  الثاثة 
الفل�ضفة  ب�ضبب  وذل��ك  املحلي  القت�ضاد  لإدارة  كاآلية 
قامت  والتي  ال�ضابق  النظام  تبنها  التي  ال�ضيا�ضية 
على اأ�ض�س تطبيق النظام ال�ضراكي، اإل ان الفل�ضفة 
املذكورة تعر�ضت اىل اختبارات �ضعبة خال مرحلة 
امل�ضتقرة  غري  ال�ضيا�ضية  لاأو�ضاع  نتيجة  التطبيق 
البائد  النظام  خا�ضها  التي  امل��ربرة  غري  واحل���روب 
الربنامج  على  مبا�ضر  ب�ضكل  انعك�س  الم���ر  وه���ذا 
القت�ضادي حتى ان البع�س ي�ضف القت�ضاد العراقي 
يف تلك املرحلة بانه يقع يف )املنطقة الرمادية( لكونه 
ا�ضتهدف منهجا معينا فيما كان الكثري من تلك الآليات 

مغايرة لذلك املنهج.
عقد  وب���داي���ة  ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات  ع��ق��د  ن��ه��اي��ة  ويف 
تغيري  جتليات  ب��داأت  املا�ضي  القرن  من  الت�ضعينيات 
املتبنيات القت�ضادية تظهر ب�ضكل وا�ضح ل�ضيما يف 
احل�ضار  ك��ان  والتي  حينه  يف  ظهرت  التي  الأزم���ات 
فكرة  م��ن  جعل  ال��ذي  الأم���ر  اأب��رزه��ا  م��ن  القت�ضادي 
رواجًا،  اكرث  والأجنبي  العربي  بامل�ضتثمر  ال�ضتعانة 
اإل انها مل ت�ضل اىل احلد الذي يتحول فيه القت�ضاد 
وبقيت  ال�ضوق  اقت�ضاد  اآل��ي��ات  اعتماد  اىل  العراقي 
الأجنبية،  ال�ضراكة  من  الإف��ادة  على  قائمة  املحاولت 
اجلغرايف  ال��رك��ز  مناطق  ف��ك��رة  انبثقت  هنا  وم��ن 
احلرة،  املناطق  بقانون  متمثلة  القت�ضادية  لاأن�ضطة 
تطبيقها  يتم  مل  ال�ضتثمارية  املناطق  ف��ك��رة  ان  ال 

ال�ضتثمار  قانون  �ضدور  من  الرغم  على  الآن  حتى 
رقم 13 ل�ضنة 2006 الذي ن�س على اأقامتها يف املادة 
فكرة  ف��ان  ذل��ك  ع��ن  ف�ضا  منه  )�ضابعا(  الفقرة   )9(
مناق�ضات  يف  حا�ضرة  تكن  مل  ال�ضتثمارية  املناطق 
حتليل  يتم  ومل  اليوم  حتى  العراقيني  القت�ضاديني 
مر  التي  الت�ضخمي  الركود  اأزم��ة  جتاوز  يف  اأهميتها 
حتريك  يف  دوره��ا  اىل  اإ�ضافة  العراقي  القت�ضاد  بها 
تزال  فما  العاملة  اليد  وت�ضغيل  املحلي  الإنتاج  عجلة 
وعدد  والو�ضائل  الآل��ي��ة  ع��ن  وا�ضحة  غ��ري  ال�ضورة 

املناطق املراد اإقامتها يف العراق.
لاأن�ضطة  اجل����غ����رايف  ال���رك���ز  م���و����ض���وع  اإن 
بتجربة  حم�ضورًا  ي��زال  ل  ال��ع��راق  يف  القت�ضادية 
املناطق  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ا  تعمل  ال��ت��ي  احل���رة  امل��ن��اط��ق 
احلرة رقم 3 ل�ضنة 1998 والتوجيهات ال�ضادرة عن 
القانون  للمناطق احلرة وي�ضمح  العامة  الهيئة  اإدارة 
مبمار�ضة  احل����رة  امل��ن��اط��ق  يف  ب��ال���ض��ت��ث��م��ار  اأع����اه 
عدا  واخلدمية  والتجارية  ال�ضناعية  الأن�ضطة  جميع 
املحظورة  منها وتعفى الب�ضائع امل�ضتوردة وامل�ضدرة 
كافة،  وال��ر���ض��وم  ال�ضرائب  م��ن  احل��رة  املناطق  اىل 
كما  الكمركية  املنطقة  داخ��ل  اىل  توريدها  مت  اذا  ال 
تعفى روؤو���س الأم��وال والأرب��اح والدخل الناجم عن 
كافة  ال�ضرائب والر�ضوم  امل�ضاريع من  ال�ضتثمار يف 
التاأ�ضي�س  م��راح��ل  وب�ضمنها  امل�ضروع  حياة  ط��وال 
عاملة  حرة  مناطق  ثاث  العراق  يف  ويوجد  والبناء 
وهي املنطقة احلرة يف خور الزبري واملنطقة احلرة يف 
نينوى/ فليفل واملنطقة احلرة يف القائم، وعلى الرغم 
من �ضدور قانون املناطق احلرة عام 1998 اإل اإنه مل 
مرت  التي  الأح��داث  ب�ضبب  املطلوب  بال�ضكل  يوظف 
من  والأجنبية  العربية  ال�ضركات  وتخوف  البلد  على 
دخول ال�ضوق العراقية خ�ضية تعر�ضها اىل العقوبات 

مرحلة  خال  ال��دويل  الأم��ن  جمل�س  لقرارات  كنتيجة 
بعد  التغيريات  من  الرغم  وعلى  القت�ضادي  احل�ضار 
عام 2003 وما ح�ضل من حترير للتجارة اخلارجية، 
ال ان �ضعف ال�ضيطرة على املنافذ التجارية احلدودية 
التحتية  البنى  و�ضعف  احلكومية  الأج��ه��زة  قبل  من 
القول: ان جتربة  واخلدمات املقدمة فيها يقودنا اىل 
متوا�ضعة  ت��زال  ل  احل��رة  املناطق  جم��ال  يف  العراق 
تفيد  حيث  حققتها  التي  والنتائج  الآث���ار  حيث  م��ن 
املقامة  امل�ضاريع  اإجمايل  عن  املن�ضورة  الح�ضاءات 
 )125( ال�  يتجاوز  مل  عددها  بان  الثاث  املناطق  يف 
م�ضروعًا )103( منها �ضمن الأن�ضطة التجارية والباقي 

)22( م�ضروعا �ضمن الأن�ضطة ال�ضناعية واخلدمية.
وبعد التغيري ال�ضيا�ضي والقت�ضادي الذي �ضهده 
العراق عام 2003 و�ضدور قانون ال�ضتثمار رقم 13 
ل�ضنة 2006 ن�ضت املادة )9/�ضابعًا( منه على "العمل 
جمل�س  مبوافقة  اآمنة  ا�ضتثمارية  مناطق  اإقامة  على 
يتم  التي  الو�ضائل  �ضياق  يف  ذل��ك  وي��اأت��ي  الوزراء" 
يجد  ول  ال�ضتثمار،  ت�ضجيع  على  العمل  خالها  من 
املتتبع لقوانني ال�ضتثمار يف الدول العربية م�ضطلحًا 
الوارد  الآمنة(  ال�ضتثمارية  )املناطق  م�ضطلح  مياثل 
ذكره �ضمن قانون ال�ضتثمار العراقي ويبدو ان غاية 
الإمكان  ق��در  العمل  هو  الآمنة  كلمة  ذك��ر  من  امل�ضرع 
مرحلة  راف��ق��ت  التي  الأم��ن��ي��ة  امل��ع��وق��ات  جت��اوز  على 
العراق  بها  مير  كان  التي  والظروف  القانون  ت�ضريع 
من  الأو�ضاع  تلك  على  يرتب  وما  ال�ضنوات  تلك  يف 
العمل  من  والأج��ان��ب  العراقيني  امل�ضتثمرين  تخوف 
تلك  يف  ال��ع��راق  �ضهد  وق��د  ال��ع��راق  يف  وال�ضتثمار 
اىل اخلارج  العراقية  الأم��وال  روؤو���س  الفرة هجرة 
العراقية  اإجمايل روؤو�س الأموال  البع�س  حيث يقدر 

املهاجرة ب� )30( مليار دولر.

نحن نعتقد اننا اليوم بحاجة اىل درا�ضة متاأنية 
بالتخ�ض�س  تتميز  ا�ضتثمارية  مناطق  اإقامة  ملو�ضوع 
ومن املمكن ان نبداأ مبنطقة واحدة على �ضبيل املثال 
واإقامة  فيها  امل��وان��ئ  ل��وج��ود  الب�ضرة  حمافظة  يف 
جذب  مفاتيح  اب��رز  احد  يكون  ان  ميكن  املنطقة  هذه 
يتم  ان  ونقرح  العراق،  اىل  الأجنبية  ال�ضتثمارات 
متخ�ض�ضة  عاملية  �ضركات  عرب  املناطق  ه��ذه  اإن�ضاء 
الوطنية  الهيئة  قيام  خ��ال  م��ن  وذل��ك  الغر�س  بهذا 
البلديات  ووزارة  املحافظة  مع  بالتن�ضيق  لا�ضتثمار 
فيها  اأر�����س  قطعة  بتخ�ضي�س  ال��ع��ام��ة  والأ���ض��غ��ال 
ا���ض��ت��ع��م��الت هذه  اأن حت���دد  ك��ب��رية ع��ل��ى  مب�����ض��اح��ة 
فيها  تقام  اأن  ميكن  التي  امل�ضاريع  وطبيعة  املنطقة 
مع �ضرورة التزام الدولة بربط خدمات هذه املنطقة 
هذه  تعلن  ثم  ومن  للمحافظة  الرئي�ضة  اخلدمات  مع 
املنطقة لل�ضركات ال�ضتثمارية الراغبة يف ا�ضتثمارها 
وتاأ�ض�س  ال�ضتثمارية  املنطقة  بتطوير  تقوم  ان  على 
بنيتها التحتية ومن ثم تاأجري قطع الأرا�ضي والأبنية 
احل�ضبان  بنظر  توؤخذ  اأن  بعد  ال�ضتثمارية  لل�ضركات 
كلفة البنى التحتية واخلدمات التي �ضتقدمها ال�ضركة 

للم�ضتثمرين.
اإن هذا املقرح ل يعني عدم اإمكانية قيام عدد من 
العراق  يف  خمتلفة  اأماكن  يف  ال�ضتثمارية  املناطق 
التناف�ضية  امل��ي��زة  طبيعة  درا���ض��ة  على  يعتمد  وه���ذا 
كل  يف  املتوفرة  امل�ضادر  ونوع  املحلية  لاقت�ضادات 
حمافظة ف�ضا عن ا�ضتقراء امليزة التناف�ضية لاقت�ضاد 
الدول  مع  باملقاي�ضة  الإقليمي  امل�ضتوى  على  العراقي 
التي  ال�ضتثمارية  املناطق  ب��ه  تتميز  وم��ا  الأخ���رى 
متلكها وقراءة فر�س النجاح املمكنة علما ان هذا الأمر 
الركود  اأزمة  تكون  ان  املمكن  فمن  التاأخري  يحتمل  ل 

العاملي فر�ضة لكتابة ق�ضة جناح القت�ضاد العراقي.

واقع املناطق اال�ستثمارية ف�ي العراق واآفاقها امل�ستقبلية
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ظاهرة غريبة يف �ضوارعنا انت�ضرت خال ال�ضنوات 
الأخرية املن�ضرمة وهي بيع مادة الكاز والبنزين على 

قارعة الطرق والتقاطعات وباأ�ضعار ال�ضوق ال�ضوداء.
يف  الغريب  ان  ال�ضمري:  ك��رمي  امل��واط��ن  ويقول 
حمطات  ع��ن  بعيدين  لي�ضوا  الباعة  ه���وؤلء  ان  الأم���ر 
تعبئة الوقود واأفراد حمايتها، ما يحمل من دللت على 
مباركة هوؤلء للباعة او غ�س النظر يف اأدنى احلالت، 
وبرغم وجود عدد كبري من حمطات تعبئة الوقود يف 
مدينة بغداد واملنت�ضرة يف اأطرافها ويف معظم مناطقها 

ال�ضكنية يف مركز املدينة بجانبي الكرخ والر�ضافة.
ال�ضرورية  الكاز  م��ادة  الآن  ال�ضمري:  وي�ضيف 
الكبرية  املركبات  الأجرة واحلمل من  �ضيارات  لغالبية 
وامل��ت��و���ض��ط��ة ت��ك��اد ه��ي ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ت��ب��اع خ��ارج 
مع  ال�ضوداء(  ب�)ال�ضوق  تعرف  مبا  وبكرثة  املحطات 
هذه  توزع  التي  التعبئة  حمطات  من  قليل  عدد  وجود 
املادة لأ�ضحاب املركبات على خاف مادة البنزين التي 
توزع يف كل املحطات، ول نعرف اأ�ضباب حتديد بع�س 
املحطات للتجهيز بالكاز وهي على قلتها ل تكاد تكفي 
املركبات، خا�ضة  اأ�ضحاب  قبل  لها من  الفعلية  احلاجة 
يف  ال��ك��ب��رية  ال��زي��ادة  ان  احل�ضبان  يف  اأخ��ذن��ا  م��ا  اإذا 
اأعداد املركبات التي ت�ضري مبادة الكاز التي دخلت اىل 
العراق يف حني ل توجد زيادة يف املحطات املخ�ض�ضة 
لتوزيع الكاز، وهو اأمر اأدى با �ضك اىل ا�ضتغال بع�س 
املتاعبني بالأ�ضعار وزيادة الت�ضعرية خارج املحطات 

وبالكيفية التي ي�ضاءونها.
منذ  �ضباح:  علي  الكيا(  )���ض��ي��ارة  �ضائق  وي��ق��ول 
املركبات  من  طوابري  ا�ضطفت  الباكر  ال�ضباح  �ضاعات 
امتدت  وملدة  الغاز)الكاز(  زيت  مبحركات  تعمل  التي 
ل�ضاعات النهار من دون ح�ضول اأ�ضحاب تلك املركبات 
عملهم  يف  لهم  ال�ضرورية  املادة  تلك  من  مبتغاهم  على 

حدوثها  يتكرر  معاناة  الوحيد،وهي  رزقهم  وم�ضدر 
بني احلني والآخر  من دون وجود احللول لها،ف�ضاعات 
النهار تذهب علينا �ضدا وهي من املفرو�س ان نكر�ضها 

لك�ضب الرزق من خال عملنا يف املرائب )الكراجات(.
يطول  وق��د  دائ��م��ا  تتكرر  احل��ال��ة  ه��ذه  وي�ضيف: 
فاليوم  ليومني  بالوقود  التزود  عملية  يف  بنا  الوقت 
ما يجعلنا ن�ضطر  الأحيان  اغلب  الواحد غري كاف يف 
على  احل�ضول  اأم��ل  على  التايل  اليوم  يف  القدوم  اىل 
الكاز،وهذه من الأ�ضباب التي جتعلنا نلجاأ اىل اأ�ضحاب 
ما  ذلك،  من  واكرث  م�ضاعف  فال�ضعر  ال�ضوداء  ال�ضوق 
الذي  الم��ر  الأج���رة  م�ضاعفة  اىل  نلجاأ  اأن  ي�ضطرنا 
الأحيان لنهم  الركاب يف كثري من  تذمر ورف�س  يثري 

الوقود  لت�ضديد م�ضاريف  بالكاد  نعمل  اننا  يعلمون  ل 
الكاز  م��ادة  ان  املركبة،وكذلك  ت�ضيب  التي  والأع��ط��ال 
املباعة على قارعة الطريق غالبا ما تكون مغ�ضو�ضة اىل 
جانب غاء ثمنها ما يت�ضبب بحدوث اأعطال يف املحرك 
اذ غالبا ما يقوم  وبع�س الأج��زاء الأخ��رى يف املركبة 
النفط،  الكاز مبادة  ال�ضارع بخلط مادة  الكاز يف  باعة 
ف�ضًا عن انهم يبيعون املادة يف اجللكانات ذات �ضعة 
الكمية  اق��ل من تلك  ل��را  يف حني انهم مي��اأون   )20(

وب�ضعر ي�ضل اىل 11 او12الف دينار او اكرث.
عماد خزعل �ضاحب اإحدى املولدات الأهلية يف 
منطقة الأمني الثانية يقول ان بيع ال�ضوق ال�ضوداء 
قارعة  على  املتواجدين  الباعة  يف  فقط  تنح�ضر  ل 

يبيعون  الذين  التناكر  اأ�ضحاب  كذلك  بل  الطريق 
،فنحن  والأف��ران  واملخابز  املولدات  لأ�ضحاب  الكاز 
نقوم  الأهلية  امل��ول��دات  اأ�ضحاب  املثال  �ضبيل  على 
بت�ضغيل املولدات ل�ضاعات طويلة وب�ضورة م�ضتمرة 
على مدار الأ�ضبوع من دون توقف المر الذي يجعل 
النفط غري كافية  لنا من قبل وزارة  املقررة  احل�ضة 
ما يجعلنا نلجاأ اىل �ضراء الكاز من ال�ضوق ال�ضوداء 
وهو  امل��ول��دات  اإيقاف  اىل  م�ضطرين  �ضنكون  وال 
التي  اخليالية  والأ���ض��ع��ار  امل��واط��ن،  يطيقه  ل  ام��ر 
برفع  نقوم  ان  م�ضطرين  يجعلنا  الكاز  بها  ن�ضري 
اأ�ضعار المبريات التي ي�ضحبها املواطن منا ،خا�ضة 
اخلزانات  منلك  ل  لننا  وذل��ك  الكاز  �ضحة  اأي��ام  يف 
العماقة التي تخزن بها هذه املادة ف�ضراوؤنا حمدود 
ح�ضب احلاجة ووفقا لعدد اخلزانات ال�ضغرية التي 
بحوزتنا و�ضعتها التي ل تتجاوز اخلم�ضة الف لر 

فقط .
املواطن  ان  )متقاعد(  كاظم  الله  عبد  يقول  فيما 
الب�ضيط هو املت�ضرر الأول والأخري من �ضحة مادة 
الكاز وقلة اأعداد حمطات البيع والتجهيز يف بغداد 
ال�ضوق  باعة  اذ ل جند  املحافظات  بقية  على خاف 
يف  وا�ضح  ب�ضكل  ازدادت  فيما  امل��دن،  يف  ال�ضوداء 
الطرق اخلارجية ظاهرة املحطات املتجولة التي هي 
املركبات  باآلة جتهز  عبارة عن خزان �ضغري مرتبط 
بالوقود �ضمن اأك�ضاك �ضغرية موجودة هنا وهناك، 
وهي با �ضك  ظاهرة غري ح�ضارية بداأت تنت�ضر يف 
غالبية املحافظات من دون ا�ضتثناء مع �ضعف الرقابة 

ال�ضارمة من اجلهات املخت�ضة عليها.
ال�ضوق  �ضحية  هو  املواطن  وكذلك  وي�ضيف: 
المبريات ورفع  �ضعر  اأخرى يف رفع  ال�ضوداء مرة 
وال�ضبب واحد هو  واأخرى  منطقة  النقل بني  اأجرة 
�ضحة مادة الكاز وقلة اأعداد املحطات التي تبيع مادة 

الكاز. 

�سحة الوقود و�سعف الرقابة احلكومية اأنتجتا ظاهرة
بيع الكاز ف�ي ال�سوق ال�سوداء !

 بغداد/ املدى االقت�سادي

اآ�ضور  �ضركة  الدين حممد  مدير عام  �ضعد  قال 
العمار  وزارة  ت�ضكيات  اح��د  للمقاولت  العامة 
العتماد  �ضي�ضهد  املقبل  العام  مطلع  ان  والإ�ضكان: 
التابعة  املاكات  من  املبا�ضر  التنفيذ  اأ�ضلوب  على 
من  للتقليل  لها  التابعة  الآليات  وا�ضتخدام  لل�ضركة 
يف  وامل��ق��اول��ني  الأخ���رى  ال�ضركات  على  الع��ت��م��اد 
من  وبتوجيه  بال�ضركة  املناطة  وامل�ضاريع  العمال 
العمار  ووزي���رة  ال���وزراء  ملجل�س  العامة  الأم��ان��ة 
تنفذها  التي  امل�ضاريع  بواقع  للنهو�س  والإ�ضكان 
التي  امل�ضاريع  يف  نوعية  نقلة  واإح���داث  ال�ضركة 

تنجزها ال�ضركة وماكاتها.
اأوىل  م��ن  ت��ك��ون  ب��ذل��ك  ال�ضركة  ان  واأ���ض��اف: 
ال�ضركات التابعة للقطاع احلكومي التي تبادر بهذه 
ال�ضركات  كفاءة  تعزيز  �ضاأنها  من  التي  اخلطوة 
احلكومية واثبات انها قادرة على مناف�ضة ال�ضركات 
العاملية املتطورة من حيث كفاءة الجناز وال�ضرعة 
جاء  بل  �ضدفة  مبح�س  يتحقق  مل  ،وذل��ك  املمكنة 
ال�ضركة  ماكات  تبذلها  التي  امل�ضنية  اجلهود  بعد 
يف  تنفذها  التي  امل�ضاريع  يف  والفنية  الهند�ضية 
عموم املحافظات من دون ا�ضتثناء، ومن هنا ومن 

اجل حتقيق هذا الهدف وجهنا اىل �ضرورة اإ�ضاح 
والقابات  والكريدرات  وال�ضفات  الآليات  جميع 
من  بها  اخلا�ضة  الك�ضوفات  تقدمي  يف  والإ���ض��راع 
اجل املبا�ضرة باإ�ضاحها لتكون مهياأة لل�ضروع وفق 

اخلطة التي ذكرناها �ضابقا.
واأو�ضح: ان ال�ضركة لها خطط طموحة اأخرى 
يف تنفيذ م�ضاريع القطاع اخلا�س من دون القت�ضار 
مع  التن�ضيق  ع��رب  احلكومة  م�ضاريع  تنفيذ  على 
جديدة  مب�ضاريع  امل�ضاركة  يف  املحافظات  جمال�س 
خارج النمط الذي عهد اليها دائما للعمل فيه وذلك 
مل ياأت من فراغ، بل من منطلق اجنازاتها احلا�ضلة 
نظرًا  املخت�ضة  اجل��ه��ات  ق��ب��ل  م��ن  الإ����ض���ادة  ع��ل��ى 
لإمكاناتها وطاقاتها وخربات العاملني يف دوائرها 
الطرق  اإن�ضاء  جم��الت  يف  واملحافظات  بغداد  يف 

واجل�ضور وجميع اعمال املقاولت الأخرى.
ولفت اىل ان ال�ضركة قامت خال العام احلايل 
اإن�ضاء  بني  توزعت  امل�ضاريع  من  كبري  بعدد   2009
واعمال  امل��دار���س  وبناء  الطرق  وتعبيد  اجل�ضور 
وبن�ضبة  امل��ح��اف��ظ��ات  ع��م��وم  ويف  خمتلفة  اأخ���رى 
ال�ضركة  اجناز بلغت 100%، حيث اأجنزت ماكات 
العمار  دائ���رة  م��ن  وب��اإ���ض��راف  والفنية  الهند�ضية 
و���ض��اح��ات احل�ضرة  ط���رق  )م�����ض��روع  ال��ه��ن��د���ض��ي 

الربة بعمق 75�ضم  العمل قطع  اذ �ضمل  القادرية( 
وبكمية 3300  مرًا مكعبًا وفر�س طبقة من احل�ضى 
 425 وبكمية  20���ض��م  ب�ضمك   B/ضنف� اخل��اب��ط 
اخلر�ضانة  من  �ضبات  تك�ضري  اعمال  وتنفيذ  م.ط 
الأر�ضيات  �ضب  واعمال  مكعبًا  م��رًا   362 بكمية 
باخلر�ضانة امل�ضلحة بطبقة من ال�)B.R.C( بكمية 
باخلر�ضانة  املما�ضي  و���ض��ب  مربعًا  م���رًا   3137
العتيادية ب�ضمك 15�ضم وبكمية 825 مرًا مربعًا، 
بالأ�ضباغ  وال�ضاحات  الطرق  تخطيط  اىل  م�ضريًا 
البي�ضاء، ولقد مت اجناز العمل املوكل اىل �ضركتنا 
املدة  اىل  اإ���ض��اف��ة  امل��ق��ررة  امل���دة  �ضمن  ب��ال��ك��ام��ل  
التوقفات  ب�ضبب  لل�ضركة  منحت  التي  الإ�ضافية 
برغم  بنجاح  مهامها  لتنهي  اإرادت��ه��ا  عن  اخلارجة 
ال�ضعوبات الكثرية واملعوقات التي اعر�ضت عمل 

ماكاتنا العاملة يف امل�ضروع.
اآ�ضور: ان هناك م�ضاريع  واأ�ضاف مدير �ضركة 
اجناز  وبن�ضبة  ال�ضركة  ماكات  اأجنزتها  اأخ��رى 
الكوير  اأرب��ي��ل-  طريق  �ضيانة  وه��ي   %100 بلغت 
يف حم��اف��ظ��ة ن��ي��ن��وى ب��ط��ول 5 ك��م وب��ك��ل��ف��ة 377 
اإمام  )3،5،6، طريق  دينار، واعمار ج�ضور  مليون 
بلغت  بكلفة  دي��اىل  حمافظة  يف  – خانقني(  وي�س 
449، 1 مليار دينار، واعمال تبليط طرق و�ضاحات 

 478  ،5 وبكلفة  ك��م   14  ،5 بطول  ك��رب��اء  جامعة 
مليون دينار، واعمال تبليط مقربات ج�ضر الكوفة 
يف  ال�ضكني  للمجمع  الداخلية  والطرق  والعبا�ضية 
دينار،  مليون   361 وبكلفة  1كم   ،370 بطول  بابل 
واعمال �ضيانة واإ�ضاح 10 كم من طريق الرميثة 
 973 وبكلفة  املثنى  حمافظة  يف  القدمي  واحلمزة 
مليون دينار، واعمال �ضيانة طريق احلوي�س بطول 
مليار   1  ،034 وبكلفة  املثنى  حمافظة  يف  كم   6.1
حمافظة  يف  ال�ضكة  ج�ضر  مقربات  واإن�ضاء  دينار، 
ذي قار بطول 2.5كم وبكلفة 6، 898 مليون دينار، 
وتنفيذ م�ضروع ج�ضر البطحاء الكونكريتي بطول 

160 م وبكلفة 021، 4 مليار دينار.
واأملح اىل ان لل�ضركة اعماًل اأخرى ل تزال قيد 
القريي  الأ�ضا�س  طبقة  تنفيذ  اعمال  وهي  الجن��از 
الثانية مل�ضروع طريق املرور ال�ضريع )ط6( حيث مت 
تهيئة جميع متطلبات العمل من املاكات الهند�ضية 
والفنية واملواد الأولية والآليات واملعامل الإنتاجية 
لجناز اعمال تبليط طبقة الأ�ضا�س القريي الثانية 
لطريق املرور ال�ضريع ط/6 وبطول كلي يبلغ 55كم  
وبعر�س يبلغ 6،15 م وب�ضمك 9 �ضم ،والعمل ي�ضري 
بوترية مت�ضاعدة لجناز هذا الطريق احليوي  يف 

املدة املحددة من اجل خدمة اأبناء العراق الغايل. 

�سركة اآ�سور تنجز  م�ساريع باأ�سلوب التنفيذ املبا�سر  لال�ستغناء عن 
الو�سطاء وال�سركات اخلا�سة
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 اإنتاجية عوامل كلية: 
الناتج  اإجمالي  يقي�س  لاإنتاجية  قيا�ضي  رقم 
الرقم  ب�ضط  ال��م��دخ��ات  لإج��م��ال��ي  ل��ل��وح��دة 
اإجمالي  مثل  الناتج  اإجمالي  يكون  القيا�ضي 
متو�ضط  يكون  الرقم  ومقام  المحلي  الناتج 
المدخات من راأ�س المال والعمالة والموارد 
وي�ضتخدم نحو اإجمالي الإنتاجية عادة كرقم 

قيا�ضي لمعدل التقدم التكنولوجي.

 �سامن اكتتاب: 
فرد او �ضركة ي�ضتري ح�ضة معينة من ا�ضدار 
ال�ضوق  ف��ي  بيعها  ليعيد  اأ�ضهم  او  ل�ضندات 

الثانوية.

 قيمة م�سافة: 
الفرق بين قيمة ال�ضلع المنتجة وتكلفة المواد 
اإنتاجها  في  الم�ضتخدمة  والمدخات  الخام 
والفائدة  الأجور  من  تتكون  الم�ضافة  القيمة 
ال�ضناعة  او  ال�ضركة  اإ�ضافته  ال��ذي  والربح 

للمنتج.

 �سريبة القيمة الم�سافة: 
���ض��ري��ب��ة م��ب��ي��ع��ات م��ت��ع��ددة ال��م��راح��ل تعفي 
الو�ضيطة  وال�ضلع  الخدمات  من  الم�ضتريات 

من وعاء ال�ضريبة.

 مزيج مالي نقدي 
ت�ضير الى المزج بين ال�ضيا�ضات النقدية والمالية 

للتاأثير في ن�ضاط القت�ضاد الكلي. 

 قر�ض تق�سيط ثابت
المال  م��ن  مبلغًا  للمقتر�ضين  توفر  ائتمان  اداة 
ثابت  مبلغ  ت�����ض��دي��د  ط��ري��ق  ع��ن  ا���ض��ت��رداده  ي��ت��م 
من  لعدد معين  �ضهريًا(  يكون  )عادة  ب�ضكل دوري 

ال�ضنوات. 

 ا�سعار �سرف مرنة
نظام لمعدلت ال�ضرف الجنبي بين الدول تتحدد 
فيه ا�ضعار ال�ضرف ا�ضا�ضًا من خال قوى ال�ضوق 
حكومي  تدخل  دون  من  والطلب(  )العر�س  الحر 

ومن دون التم�ضك بنمط معين لأ�ضعار ال�ضرف. 

 �سركات و�ساخة
ال�ضركات التي ت�ضارك في اأ�ضواق ال�ضنوات الثاث 

مثل ال�ضم�ضرة او التجار اأو البنوك ال�ضتثمارية.

 عجز موازنة 
بالن�ضبة للحكومة، هو الزيادة في الإنفاق الإجمالي 
�ضمن  القرو�س  وتدخل  الإجمالية  الإي��رادات  عن 
الإيرادات هذا الفرق )العجز( عادة ما يتم تمويله 

بالقرو�س.

م��ت��و���س��ط داوج���ون���ز الأ���س��ه��م   
ال�سناعة 

المالية  ل��اأوراق  المهمة  الموؤ�ضرات  احد  هو 
العامة  ال��ح��ال��ة  ع��ل��ى  للحكم  ت�ضتخدم  ال��ت��ي 
الأوراق  و�ضع  وما  المالية  الأوراق  لأ�ضواق 
المالية التي لديك بالمقارنة معها وهو يقي�س 

اأداة 30 من اأ�ضهم ال�ضركات ال�ضناعية. 

 ربح االأ�سهم
من  �ضهم  لكل  ال�ضركة  تقدمه  الذي  المبلغ  هو 
عن  الرقم  من  الح�ضاب  ويتم  العادية  الأ�ضهم 
الأ�ضهم  عدد  على  الدخل  �ضافي  ق�ضمة  طريق 

العادية القائمة. 

مفاهيم وم�سطلحات اقت�سادية

 اعداد املدى االقت�سادي

ما  ك��ل  ف��اق��ت  منزلة  الآن  وال�ضلب  احل��دي��د  �ضناعة  بلغت 
ا�ضتعرا�س  يلي  ما  الأقدمون.. ويف  ال�ضناعة  رواد  به  يحلم  كان 
التي كانت يف مراحل خمتلفة  املا�ضي  اأفكار  ل�ضل�ضة من  تاريخي 

اأ�ضا�ضا لتطلعات امل�ضتقبل:
ع�ضر  يدخل  ب��داأ  الإن�ضان  اإن  التاريخ  علماء  بع�س  يعتقد 
�ضنع  عن  الإن�ضانية  املعارف  اأق��دم  احليثيون  نقل  عندما  احلديد 
اأفغان�ضتان احلالية غربَا  احلديد معهم عندما هاجروا من منطقة 
ِعددَا واأ�ضلحة حديدية  الآثار  . وقد وجد علماء  نحو 1500 ق.م 
يف مقابر القدماء مما يدل على اأنهم عرفوا احلديد حتى يف ع�ضر 

ما قبل التاريخ . 
ففي �ضبة اجلزيرة الهندية على �ضبيل املثال بداأ �ضنع احلديد 
فيها نحو عام 200 ق.م. حيث كان املعدن ي�ضنع يف بواتق كبرية 
التاريخ  كتب  بذلك  تقول  كما  هناك  لت�ضكيله  دم�ضق  اإىل  ينقل  ثم 
اآراء بني علماء الآثار تقول باأن الآلت التي  اإن هناك  القدمية بل 
من  متاثيلهم  بها  وقطعوا  معابدهم  امل�ضريون  قدماء  بها  حفر 

اجلرانيت اإمنا كانت م�ضنوعة من ال�ضلب الهندي.
بع�س  اأرخ  فقد  ال�ضني  يف  احلديد  �ضناعة  تاريخ  عن  اأم��ا 
املوؤرخني اأنهم ا�ضتعملوا احلديد يف حكم الإمرباطور فوهي منذ 
نحو 2000 �ضنة ق.م. وتو�ضلوا اإىل ا�ضتعماله يف �ضناعة الآلت 

الزراعية نحو 690 ق.م.
اأما يف اليونان فقد ُعرف احلديد منذ 1500 �ضنة ق.م، حيث 

ُوجد يف الأدب القدمي بع�س الإ�ضارات اإىل احلديد يف ال�ضعر.  
وكان  ق.م،  �ضنة   800 منذ  احلديد  عرف  فقد  ال�ضويد  ويف 
ا�ضتعماله وت�ضنيعه منذ نحو 500 �ضنة ق.م، حيث ُعرث على اأ�ضلحة 
اأما  ال�ضكندينافيني،  املعابد مثل معابد  واآلت حديدية يف بع�س 
يف بريطانيا فقد عرف احلديد من نحو 700 �ضنة ق.م، ويف ذلك 
يقول العامل �ضميث اأن هناك اأكرث من برهان على اأن احلديد اأنتج 
يف بريطانيا قبل ع�ضر ا�ضتعمار الرومانيني اإل اأنه لي�س هناك ما 
ي�ضري اإىل اكت�ضاف فرن واحد ل�ضهر احلديد يف تلك الفرة ولذلك 
واختزال  �ضهر  يف  اأخ��رى  طرقَا  ا�ضتعملوا   اأنهم  املحتمل   فمن 

احلديد كال�ضهر يف البواتق مثَاَ. 
اأما يف اأمريكا فلم يعرث يف تاريخها القدمي على �ضيء �ضوى 
ما جاء يف رحلة اأمريكو والكتاب الذي ن�ضره عن رحاته الأربع 
اأنه وجد عندما نزل اإىل  اإذ يقول   اأمريكا التي �ضميت با�ضمه  اإىل 
لبا�ضا بجنوب اأمريكا اأن الهنود احلمر كانوا ي�ضنعون روؤو�س 
من  اأخ���رى  واآلت  اأدوات  لديهم  كانت  كما  احل��دي��د  م��ن  �ضهامهم 

احلديد.
احلديد  ا�ضتعمال  على  كثرية  �ضواهد  فهناك  اأفريقيا  يف  اأما 
وت�ضنيعه بل اأكرث من  ذلك وجدت بقايا حديد يف بع�س احلفريات 
يف �ضمال رودي�ضيا وهناك ما يثبت ت�ضنيع احلديد يف تلك الأماكن   
منذ ثاث اأو اأربع اآلف �ضنة ما�ضية وهنا جند من العلماء الأثريني 
اأفريقيا  و�ضط  يف  وجد  وت�ضنيعه  احلديد  اكت�ضاف  اأن  يقول  من 
الأثيوبيني  من  الفن  هذا  نقلوا  امل�ضريني  واأن  ال�ضود  �ضكانه  بني 
املجاورين اأو الليبيني يف الغرب اإىل وادي النيل ولكن هذا ينفيه 

تامَا ظهور ح�ضارة امل�ضريني قبل ح�ضارة احلب�ضة وليبيا.

اأما عن اأفريقيا فهي ذات مكانة خا�ضة حيث ميثل احتياطي 
خام احلديد بها 12% من الحتياطي العاملي  وتعترب دولة جنوب 
اأفريقيا ذات و�ضع خا�س نظرَا ملا تتمتع به من احتياطيات كبرية 
من خامات احلديد من�ضوبة اإىل ما ميتلكه العامل من تلك اخلامات  

فتحتوى على 5% من الحتياطي العاملي.
وال�ضنغال  نيجرييا  مثل  اأفريقيا  غ��رب  ل��دول  بالن�ضبة  اأم��ا 
وموريتانيا فتحتوى على احتياطيات خلام احلديد بن�ضب كبرية 

ميكن ا�ضتخراجها.
ليبيا احتياطي  اأفريقيا فيوجد يف  لدول �ضمال  بالن�ضبة  اأما 
موؤكد من خام الهيماتيت  بنحو 390مليون طن واجلزائر حتتوي 

على احتياطي خام موؤكد من الهيماتيت نحو 150 مليون طن.
يحوي  ال��ذي  الأح��م��ر  احلديد  حجر  فيوجد  املغرب  يف  اأم��ا 
50% حديد ويقدر الحتياطي املوؤكد نحو 70 مليون طن وي�ضتغل 
حاليَا للت�ضدير، كما اكت�ضف موؤخرَا مناجم خلام احلديد يف اليمن 

وال�ضعودية يقدر الحتياطي بها بنحو 830 مليون طن. 
 650 �ضنة  يف  احلديد  اكت�ضاف  فتم  القدمية  م�ضر  يف  اأم��ا 
لآخر  اأو  ل�ضبب  احلديد  ولكن  ند�س  الرب  اكت�ضاف  قبل  اأي  ق.م.  
اإل يف  الوا�ضع  املدى  ي�ضتعمل على  ال�ضتعمال ومل  �ضائع  مل يكن 
يف  احلديد  �ضناعة  على  ت��دل  اآث��ار  وج��دت  وق��د  ق.م،   800 �ضنة 
م�ضر ويك�ضف عامل الآثار ولك�ضن  بالر�ضوم التي وجدت يف معامل 
بني ح�ضن اأفران احلديد التي كانت تعمل بالنفخ الآيل حيث كان 
املنفاخ عبارة عن قطعة من البو�س اأو النفخ بكربة من املاعز ومن 
عند  عرث  حيث  كامَا  اختزال  حتدث  ل  العملية  هذه  اأن  الطبيعي 
�ضاطئ خليج العقبة قرب عيون مو�ضى على 53% من احلديد باقية 

مل تختزل.
يف  احل��دي��د  �ضناعة  ع��ن  �ضتي  ومناق�ضات  جم���ادلت  ت��دور 
القائل  ال��راأي  اإىل  التجائه  واآخ��رون  بلفور  لنا  يلخ�ضها  اأفريقيا 
باأن �ضكان اأفريقيا ال�ضود هم اأ�ضل هذا الفن الذي هو ا�ضتخا�س 

احلديد من خاماته يف الآتي:
ال�ضود  ه���وؤلء  ع��ن  املختلفة  احل��دي��دي��ة  الآث���ار  انت�ضار   -1
يبديها  كان  التي  الفائقة  املهارة  درجة  ثم  الباندو  قبائل  وخا�ضة 

القائمون ب�ضناعة احلدادة التي ظهرت جليَا يف تلك الآثار.
وميكن  اأفريقيا  يف  ب��وف��رة  امل��وج��ودة  احل��دي��د  خ��ام��ات   -2

جمعها من على ال�ضطح ب�ضهولة.
الختزال متاما حتى عند  �ضهلة  تلك اخلامات  اإن بع�س   -3
درجة حرارة منخف�ضة نوعَا ما، بل ميكن يف الواقع اختزالها حتى 

باللهب العادي.
4- انه يف كرد فان وكرواجي واأوغندا كان ميكن م�ضاهدة 
اأنواع  توجد  واأنه  احلديد  باختزال  قائمة  البدائية  العمليات  تلك 
كثرية من هذه الأفران متثل التطور من اأب�ضط الأنواع يف اأفران 

اختزال احلديد حتى اأعقدها.
 وه��ذا ع��ن ت��اري��خ احل��دي��د يف بع�س  دول ال��ع��امل، اأم��ا عن  
فتوجد  وال�ضلب:  احلديد  �ضناعة  يف   التقني  التطور  مراحل 
هذه  م��ن  واح���دة  تفر�س  احل��دي��د  �ضهر  ب�ضاأن  ك��ث��رية  نظريات 
النظريات ن�ضوب حريق يف غابة كان �ضطح اأر�ضها مغطى باحلديد 
ونتج عن جتمع احلرارة والكربون وخام احلديد حديد معدين يف 

�ضكل بدائي ميكن طرقه اإىل اأ�ضكال عديدة.

ح�ضيلة  احلديد  ل�ضناعة  الأ�ضا�ضية  املعرفة  تطور  كان  ثم 
العامل وتتلخ�س يف  اأماكن عديدة من  الآلف من املحاولت يف 

الآتي:
1- اأثناء الت�ضخني لدرجة حرارة عالية يجب اأن يكون خام 

احلديد مام�ضَا لفحم �ضاخن. 
2- يجب اأن يتم الختزال يف معزل عن الهواء.

اإل انه مل ميكن التو�ضل لفهم العملية الكيميائية يف �ضناعة 
احلديد اإل بعد اآلف ال�ضنني وهي اأن خام احلديد يحتوي على 

.Fe3O4و Fe2O3 اأك�ضجني حيث يتواجد يف هيئة
بدور  يقوم  احلجري  الفحم  يف  امل��وج��ود  الكربون  واأن 
يف  اإل  يحدث  ل  الختزال  وه��ذا  احلديد  لأك�ضيد  خمتزل  عامل 

درجة حرارة اأعلى من 500 درجة مئوية.
وبني �ضنة 1350 ق.م، 1100 ق.م. اأجريت عمليات بق�ضد 
�ضهر خام احلديد للح�ضول على حديد والعمليات املبكرة منها 
وكان  اجل��ريي  احلجر  وبا�ضتخدام  بدائية  اأف��ران  يف  اأجريت 
لأن  ون��ظ��رَا  ال��ري��اح،  بوا�ضطة  يتم  للعملية  ال���ازم  الح���راق 
فان  احلديد  خ��ام  من  مبا�ضرة  يتم  ك��ان  احلديد  على  احل�ضول 
طريقة  اأن  املعروف  ومن  املبا�ضر"  "الختزال  ت�ضمى  العملية 
الختزال غري املبا�ضر ا�ضتخدمت لأول مرة يف بلجيكا �ضنة 1620 
ميادية واأمكن احل�ضول على ق�ضبان من احلديد الغفل املختزل 
اختزاَل غري مبا�ضر يف فرن مملوء باحلجر اجلريي ومبجرد اأن 
يبداأ اخلام يف الن�ضهار ت�ضقط  نقط احلديد املن�ضهر وتتعر�س 
الهواء  تيار  يف  املوجود  الأك�ضجني  ويقوم  منفوخ  هواء  لتيار 
هذه  وتتكرر  وال�ضليكا  الكربون  من  الغفل   احلديد  بتخلي�س 
العملية مرات عدة ليتم اختزال حمتوى الكربون الزائد ويتحول 
احلديد الغفل اإىل حديد مطاوع  واأقدم اأنتاج للحديد يف اأملانيا 
حتقق يف اأفران احلفرة "pit furnace" اأو يف اأفران قائمة 
ق�ضرية "low shaft" من الطفلة و�ضخر املحاجر وفيها كان 
املبا�ضرة حيث  بالطريقة  اإىل حديد مطاوع  ُيحول خام احلديد 
المكان  بقدر  الر�ضية  ال�ضوائب  من  لتخل�س  يغ�ضل  اخلام  كان 
ثم ي�ضهر يف هذه الأفران با�ضتخدام الفحم احلجري ومب�ضاعدة 
يف  التخ�ض�س  بداأ  الو�ضطي  الع�ضور  نهاية  ويف  الهواء،  تيار 
ال�ضلب  لت�ضنيع  من�ضاآت  واأقيمت  والت�ضنيع  الإنتاج  عمليات 
نهائية مثل  اإىل منتجات  ال�ضهر والطرق  ينتج يف ور�س  الذي 

ال�ضكاكني واخلناجر وال�ضيوف.
وتغريت طريقة �ضنع ال�ضلب مع ا�ضتخدام الفرن العايل 
مازالت  التي  املبا�ضرة  غري  الطريقة  اإىل  املبا�ضرة  الطريقة  من 

حتى الآن الطريقة الأكرث اقت�ضادَا لاإنتاج الكبري.
التا�ضع ع�ضر زاد الطلب على ال�ضلب  القرن  اأوا�ضط  ويف 
امل�ضتمر  وال��ت��و���ض��ع  امل��ك��ث��ف  الت�ضنيع  ب�ضبب  ك��ب��رية  زي����ادة 
اخلام  امل���ادة  ه��و  الفحم  واأ�ضبح  احل��دي��د  ال�ضكك  �ضبكات  يف 
الرئي�ضة الأخرى يف �ضناعة احلديد واأدخلت حت�ضينات كثرية 
باأكرب  الإنتاج   اآلية  حتقيق  بهدف  العايل  الفرن  عمليات  على 
طلبات  مع  املنتج  الغفل  احلديد  نوعية  وموائمة  ممكن  ق��در 

امل�ضتخدمني له.
التا�ضع ع�ضر اخرع هرني  القرن  ويف اخلم�ضينيات من 
من  هوائي  تيار  نفخ  با�ضتخدام  ال�ضلب  لإنتاج  طريقة  ب�ضمر 
اأنبوبة داخلة من غطاء بوتقة مملوءة باحلديد املن�ضهر وت�ضل 

اإىل قاع البوتقة.
بطانة  اإىل  توما�س  �ضيدين  تو�ضل  م   1878 �ضنة  ويف 
فو�ضفوري  حديد  ا�ضتخدام  لإمكانية  فكرته  وكانت  منا�ضبة 
التاآكل  ت��ق��اوم  اأن  ميكنها  مب��ادة  امل��ح��ول  تبطني  يف  تتلخ�س 

وا�ضتعمل لهذا الغر�س الدولومايت املحم�س.
التا�ضع ع�ضر وحتى نهايته ظل الإنتاج راكدا  القرن  وفى 
يف  �ضريعة  زيادة  حدثت  ثم  طن،  مليون   750�700 بني  ن�ضبيا 
الإنتاج يف الدول النامية وزاد اإنتاجها من نحو 60 مليون طن 
يف عام 1982 اإىل 111 مليون طن يف عام 1991 بن�ضبة زيادة 

تبلغ %85.
خال  �ضئيَا  من��وَا  ال�ضلب  يف  الدولية  التجارة  �ضهدت 
فقد  ال��ت��ج��ارة،  قيود  اإىل  ذل��ك  وي��رج��ع  الع�ضرين  ال��ق��رن  نهاية 
ت�ضاءلت اأهمية الحتاد الأوروبي واليابان وان كانا ل يزالن 
امل�ضِدرين ال�ضافني "net exporter"  اأما الوليات املتحدة 
التي ظلت م�ضتوردَا �ضافيَا رئي�ضيَا "net importer " فقد 
وقد  الثمانينيات،  من  الثاين  الن�ضف  يف  واردات��ه��ا  تناق�ضت 
�ضاعدت الربازيل واإنتاجها 22 مليون طن يف عام 1991 على 
زيادة ال�ضادرات الإجمالية من اأمريكا الاتينية وباملثل وا�ضلت 

كوريا اجلنوبية اإنتاجها 26 مليون طن لزيادة �ضادراتها.

ت���اري���خ ���س��ن��اع��ة احل���دي���د وال�����س��ل��ب
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يعد ارتفاع الأ�ضهم يف اأواخر الع�ضرينيات ارتفاعا 
يف  ج��دا  متذبذبًا  ال�����ض��وق  م�ضتوى  وك���ان  �ضل�ضًا 
�ضنة  يف  ج��دا  ق��وي  ارتفاع  بعد  وذل��ك   1928 �ضنة 
ال�ضنة م�ضت  تلك  الأوىل من  ال�ضهور  1927، ومن 
حثت  وقد  كبري،  جتاري  م�ضتوى  يف  قدما  ال�ضوق 
املاليني  القادة  الأ�ضهم  �ضوق  اأ�ضعار  معاجلة  اإع��ادة 
من  التي  املهدئة  الكلمات  ل�ضتخدام  وال�ضيا�ضيني 

�ضاأنها تهدئة امل�ضتثمرين القلقني.
وعرب اندرو ميلون وزير املالية الأمريكي عن راأيه 

بقوله: "�ضي�ضتمر نهج الرفاهية املحكم هذا".
�ضهر  رئ��ي�����ض��ًا يف  ه��وف��ر  ه��ريب��ريت  ان��ت��خ��اب  ومت 
ارتفع  1928و  �ضنة  من  /نوفمرب  الثاين  ت�ضرين 

م�ضتوى التجارة.
كاأف�ضل  م��رك��ز  ث��ال��ث   1928 �ضنة  احتلت  ب��ذل��ك  و 
�ضنة يف ما يخ�س ن�ضبة الأرباح املئوية يف موؤ�ضر 
داوجونز ال�ضناعي، وبذلك تقافز امل�ضتثمرون على 

�ضراء الأ�ضهم قبل ان يفوتهم القطار.
وازدادت التجارة بالأ�ضهم بوثباتها يف �ضنة 1928 
ال�ضهم  ���ض��راء  خ��ال  م��ن  ذل��ك  و   1929 مطلع  اىل 
باأموال  الأ���ض��ه��م  ���ض��راء  اأي  م��ايل،  تامني  دون  م��ن 
امل�ضتثمرين  من  للعديد  �ضمحت  ا�ضتدانتها،  متت 
اآلف  اىل  ال���دولرات  من  قليا  مقدارا  يحولوا  ان 

الدولرات عن طريق �ضفقات الأ�ضهم.
اأموالهم  من  �ضغرية  بن�ضبة  ال�ضتثمار  خال  ومن 
وا�ضتعارة البقية من اأ�ضحاب البنوك زادت كل من 
املتوقعة  العائدات  ن�ضبة  من  ال�ضغرية  الرتفاعات 
مبراٍت م�ضاعفة، وبقيت زهرة اأ�ضعار الأ�ضهم املالية 
اأ�ضحاب  بها  ي��دع  مل  التي  ال��ف��رة  ط��وال  متفتحة 
البنوك بقرو�ضهم، وازدادت ن�ضبة الديون اىل 63 

باملئة يف الفرة املح�ضورة بني نهاية 1927 و�ضهر 
ت�ضرين الثاين من عام 1928.

دون  من  ال�ضراء  عمليات  يف  الزيادة  هذه  وعباأت  
الإذع��ان والقبول  ال�ضتدانة، من  بنظام  اأي  تاأمني، 
البنوك  ال�ضلطات املنظمة وخ�ضو�ضًا يف نظام  يف 
اأ�ضعار الأ�ضهم  الفيدرايل قدرًا اكرب من الزيادة يف 

خال �ضنة 1929.
النظام  ي�ضحب  بحيث  الكبري  بالأمر  ذلك  يكن  ومل 
ال��ف��ي��درايل م�����ض��وؤول��ي��ات��ه و ي��ر���ض��ل اإ���ض��ارات��ه اىل 

م�ضري ال�ضوق.
وافر�س امل�ضوؤولون الفيدراليون ان اأ�ضعار الأ�ضهم 
بالأ�ضا�ضيات  يدعى  ملا  الزيادة  يف  قدما  �ضتم�ضي 
جلميع  الفيدرايل  النظام  �ضمح  حيث  والأول��ي��ات، 
احل�ضاب  نافذة  عرب  الأم��وال  ت�ضتعري  بان  البنوك 
منخف�ضة  ن�ضبة  ذات   ب��خ�����ض��وم��ات  و  خا�ضتها 
اجلهود  عرب   5 اىل   3.5 من  )وازدادت   %5 بقيمة 
وعمليات  ال�ضتدانة  عمليات  لإيقاف  املنظمة  غري 
ديون  انها  على  للم�ضتثمرين  واإعارتها  امل�ضاربة( 

ل�ضراء الأ�ضهم و بن�ضبة تزيد على 12 باملئة.
الأموال  ويف �ضوء حل نزاعات امل�ضاربة هذه يف 
الفيدرايل بتنفيذ نظام لكبح  النظام  امل�ضتعارة قام 
حيث  املالية،  ال�ضهم  �ضوق  يف  امل�ضاربة  ن�ضاطات 
ار�ضل النظام الفيدرايل ر�ضالة مهمة عن طريق رفع 
اآب وعن طريق  ن�ضبة اخل�ضم بقيمة اكرب يف �ضهر 
الأ�ضهم،  ل�ضراء  ال�ضتدانة  نظام  متطلبات  زي��ادة 
فرة  يف  بنوره  الفيدرايل  النظام   اأ�ضرق  وبذلك 

وفرة وزيادة كبرية.
ال  ه��ذا  من  اأك��رث  بعمل  الفيدرايل  النظام  يقم  ومل 
فان  املقبلة، وبالرغم من هذا  ال�ضنوات  بالقليل يف 
نظام البنوك الفيدرايل �ضرح يف مطلع �ضهر اأيلول 
من عام 1929 انه لي�س لاحتاد الفيدرايل احلق يف 
يف  يجعله  ترتيب  اأي  ول  امل�ضوؤولية  تويل  اإعطاء 
حمل الو�ضيط و احلكم يف عمليات تامني امل�ضاربة 

ول التقييم.
�ضاد  ال��ذي  الغمو�س  من  نوع  ال�ضطح  على  وطفى 
الفيدرايل وذلك عندما قام ميت�ضيل  �ضيا�ضة النظام 
و ه���و م��دي��ر ال��ب��ن��ك الح��ت��ي��اط��ي ال���ف���ي���درايل يف 
نيويورك و املدير التنفيذي يف موؤ�ض�ضة نا�ضيونال 
الكثري  ب��اإع��ان  ق��ام   )National City( �ضتي 
من الت�ضريحات التي بدت و كاأنها على خاف مع 

املواقف التي يتخذها امل�ضوؤولون الفيدراليون.
الفيدرايل  النظام  اقرح  عندما  املثال  �ضبيل  فعلى 
وجوب عدم ا�ضتخدام الأموال امل�ضتدانة من نافذة 
يف  ميت�ضل  امل�ضاربة،�ضرح  عمليات  يف  احل�ضاب 
"م�ضارف النظام  �ضحيفته الإخبارية املتخ�ض�ضة: 
العام لأ�ضواق  الفيدرايل ترغب يف جتنب النهيار 
يف  ازم��ة  ح��دوث  جتنب  ويعني  املالية"،  الأوراق 
باأي  الفيدرايل  النظام  يقوم  ل  ان  املالية  ال�ضوق 
اأ�ضعار  يف  ال�ضعود  عملية  اإبطاء  �ضاأنه  من  �ضيء 
ان  ميكن  الفعاليات  ه��ذه  مثل  لن  مل���اذا؟  الأ���ض��ه��م، 
ال�ضتثمارية  الظروف  يف  ح��اد  تراجع  اىل  ت��وؤدي 
العامة، ناهيك عن ذكر قيمة ال�ضندات التجارية يف 

ال�ضهم التي اأقامها العديدون.
ويف التحليل النهائي وقف النظام الفيدرايل وقوفا 
اأ�ضا�ضيًا على اخلطوط اجلانبية لاأحداث التي وقعت 
ال�ضناعي  جونز  داو  موؤ�ضر  وارت��ف��ع   ،1929 يف 
بنحو 300 نقطة و بداأت �ضنة 1929 بارتفاع اآخر 
جون  كتب  نف�ضها  ال�ضنة  ربيع  ويف  الأ�ضعار  يف 
را�ضكوب وهو رئي�س اللجنة الوطنية الدميقراطية 
 ladies home( يف جملة ليديز هوم جينريال
ي�ضع  ان  ميكنه  متو�ضط  فرد  اي  بان   )general
النقود يف ال�ضتثمار الئتماين )وهي �ضركة مالية 
اآلف  اىل  قليلة  دولرات  حتويل  يف  متخ�ض�ضة 
هذا  يف  غنيا  ي�ضبح  ان  للفرد  وميكن  ال���دولرات( 

الزدهار امل�ضتمر.
واف��ر���س ب��رين��ارد ب��ريك و ه��و م���ايٌل �ضهري بان 

قد  و  وال�ضعود  الإق��اع  حافة  على  ك��ان  القت�ضاد 
في�ضر  ايفرنغ  برنكتون  جامعة  بروفي�ضور  واف��ق 
اىل  الأ���ض��واق  و�ضول  يف  متثل  ال��ذي  زميله  راأي 
حالة اكرث علوا من ال�ضتقرار الن�ضبي الدائم و ان 

ال�ضوق كادت ت�ضل اىل حالة اأعلى.
وي��ن��وه ن��ق��اد ال��ي��وم م��ن الق��ت�����ض��ادي��ني ب��ان��ه حتى 
النظام الفيدرايل )وهو جمموعة البنوك الأ�ضا�ضية 
ياأخذ خطواته  كاأن  املبطنة  بتحذيراته  اأمريكا(  يف 

يف طريق التقدم.
التوقيتات  اك��رث  اح��د  من  يعد  ان  يجب  ك��ان  وفيما 
النظام  �ضيا�ضة  ع��ن  ور�ضائله  لأب��ح��اث��ه  اخلاطئة 
�ضنة  لورين�ضفي  ا�ضتاغ  جوزيف  كتب  الفيدرايل  
1929" يجب ان يكون من الوا�ضح ان الإجماع يف 
حكم املايني من الذين كان لتقييماتهم وظائفًا لهذه 
ال�ضوق املثرية لاإعجاب يجب ان يكون من الوا�ضح 
انه لي�ضت الأ�ضهم ذات اأ�ضعار تقيمية مبالغ فيها...

فاين هي جمموعة الرجال ذوي احلكمة الوافرة و 
نق�س  الفيتو يف  ي�ضتخدموا حق  ان  التي تخولهم 

هذا احلكم".
وكان مقرحه ملجموعة م�ضارف النظام الفيدرايل 
"يجب ان ل  يتعامل وال �ضريت  ب�ضيطًا ال وهو 
wall street مع جمموعة امل�ضارف املنظمة مع 
الكبري  املقدار  له  فان  الفيدرايل، وكجمهوٍر  النظام 
من القوة ليكون م�ضتقا عن البنك املركزي الذي بداأ 

باإظهار اأفكار �ضيقة النطاق واجلهالة.
حدوث  م��ن  اخل���رباء  م��ن  قليلة  جمموعة  وح���ذرت 
يف  بعد  فيما  وارب���رغ  ب��ول  ح��ذر  و  مفاجئة  كارثة 
هو  و  بانك  اكي�ضيبتان�س  انترينا�ضيونا  م�ضرف 
من اأوائل موؤيدي نظام البنك الفيدرايل الحتياطي 
اأ�ضعار الأ�ضهم  الذي كان �ضيح�ضل يف  من النهيار 
عمليات  ا���ض��ت��م��رار  ح���ال  يف  اأي�����ض��ًا  والق��ت�����ض��اد 

امل�ضاربة.
مالية  اأ�ضناف  من  املحررين  من  الكتاب  وافق  وقد 
بور  اأب��ح��اث  ر�ضالة  ن�ضر  مت  و  ذل��ك.  على  خمتلفة 
وال�ضتثمار  ب��الع��م��ال  املتخ�ض�ضة  الأ���ض��ب��وع��ي��ة 
الأوراق  اأ�ضعار  تزايد  خطورة  من  ح��ذرت  والتي 
املالية املبالغ فيها، وناق�س كذلك حمررو ال�ضفحات 
املالية يف �ضحيفة نيويورك تاميز م�ضكلة الروؤو�س 
التجارة  حيال  فعل  ردات  تتخذ  ل  التي  ال��ب��اردة 

املتزايدة ب�ضكل كبري يف هذا الوقت.
نهاية  يف  ال�ضهم  ا�ضعار  انخفا�س  م��ن  وب��ال��رغ��م 
رفيع  مايل  م�ضت�ضار  قدمه  خطاب  بح�ضب  ال�ضيف 
�ضدمة  ك��ان  ال��ذي  باي�ضون  روغ��ر  يدعى  امل�ضتوى 
العديد  ت�ضريح  من  وبالرغم  لاأ�ضواق،  مرة  لول 
الأ���ض��ه��م قد  اأ���ض��ع��ار  ب��ان  امل��ح��رري��ن واملعلقني  م��ن 
التي  اأ�ضبحت عالية جدا ال ان تخمينات باي�ضون 
متثلت يف ان اأ�ضعار الأ�ضهم �ضت�ضتمر لفرة طويلة 
انتباه  ج��ذب��ت  ال��ت��ي  الت�ضحيحات  ب�ضبب  وذل���ك 
حيث  �ضحيحا  باي�ضون  توقيت  وك���ان  اجل��م��ي��ع، 
رافقت حتذيراته ال�ضيق الذي ح�ضل يف جمموعة 
امل�ضارف يف النظام الفيدرايل والتباطوؤ يف النمو 
القت�ضادي الذي خلف ظروفًا كانت نا�ضجة مبا فيه 
الكفاية لانحدار يف اأ�ضعار الأ�ضهم )حيث كان �ضهر 
العجلة  يف  ت�ضاءل  مرحلة  يف   1929 �ضنة  من  اآب 
داو  موؤ�ضر  كان  اآب  �ضهر  نهاية  ال�ضتثمارية و عند 
جونز عند نقطة 384 و يف نهاية �ضهر اأيلول توقف 
املوؤ�ضر عند 349 نقطة حيث ي�ضار يف بع�س الأحيان 
مل  حيث  باي�ضون(  ب�)ت�ضاوؤل  النخفا�س  هذا  اىل 
يكن هذا ال تراجعًا ب�ضيطًا مقارنة بالتحولت التي 

ح�ضلت يف الأ�ضهر التالية.
�ضهر  يف  احلاد  النخفا�س  حدث  �ضريعة  ملحة  ففي 
ا�ضار  الذي   1929 �ضنة  يف  الأول/اأكتوبر  ت�ضرين 
اىل بداية النهيار الكبري، حيث تراجع موؤ�ضر داو 
من  باملئة  ع�ضرين  و  خم�ضة  يفوق  م��ا  اىل  جونز 
ال�ضنة  من  اآب  �ضهر  يف  عليها  كان  التي  امل�ضتويات 

نف�ضها .

�������س������وق االأ�������س������ه������م امل����ال����ي����ة
اجلزء التا�سع

تاأليف: ريك هافر& �سكوت هني

ترجمة: ا�سالم عامر
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مكلفة  غري  عاملة  اأي��ٍد  من  م�ضر  متلكه  ملا  نظرا 
ل  التي  ال�ضادرات  عن  ف�ضا  لا�ضتثمار  وحمفزات 
تخ�ضع اىل قيود لفتت م�ضر انتباه اإحدى جمموعات 
الن�ضيج ال�ضينية كونها املوقع املثايل لإنتاج املاب�س 
التي  اخلانقة  املناف�ضة  من  بذلك  لتتخل�س  اجلاهزة 

تواجهها يف ال�ضني.
هذا وقد بداأت جمموعة النيل للن�ضيج التي ميلكها 
لبور  احلرة  املنطقة  يف  التجاري  بالعمل  ال�ضينيون 
ال�ضوي�س  لقناة  ال�ضمايل  املدخل  على  واملطلة  �ضعيد 
وقامت بتطويرها لت�ضبح الن منطقة �ضناعية يعمل 
فيها نحو 600 عامل، 20 باملئة منهم �ضينيون والبقية 

م�ضريون.
الزهيدة  الأولية  امل��واد  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
قدرة  ال�ضركة  ما منح  الت�ضدير اجليدة هي  وظروف 

دخول الأ�ضواق الأجنبية ب�ضهولة.
وتعترب تلك �ضفقة جيدة ملجموعة النيل للن�ضيج 
منتجاتها  م��ن  ب��امل��ئ��ة   60 ب��ا���ض��ت��رياد  ت��ق��وم  وال��ت��ي 
الأ�ضا�ضية من دون �ضريبة ومن ثم تر�ضلها اىل خارج 

م�ضر، وب�ضكل رئي�س اىل الإمارات املتحدة.
تنتجها  التي  الثمن  رخي�ضة  املاب�س  اغلب  وان 
ولي�س  م�ضر"  يف  "�ضنع  الآن  عليها  يكتب  ال�ضركة 

ال�ضني". يف  "�ضنع 
الإداري  امل��دي��ر  ال�ضميع  عبد  حممد  وذك���ر  ه��ذا 
امل�ضرية  املناطق احلرة  "ت�ضمح  ال�ضناعية:  للمنطقة 
قيود  دون  م��ن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  اىل  بالت�ضدير 
فيه  مبا  منخف�ضة  املحلية  الأج��ور  وان  كما  تقريبًا"، 

مع  حتى  ال�ضينيني  العمال  اأج��ور  لتناف�س  الكفاية 
وجود نظام املكافاآت الذي مينح للعمال امل�ضريني عند 

نهاية كل �ضهر.
"يف امل�ضانع التي تكون فيها الأجور ثابتة نحن 
نك�ضب كحد اأق�ضى 700 اىل 800 جنيه م�ضري )اأي 
يف  ام��ا  ���ض��ه��ري��ًا(،  دولرًا   150 اىل   130 ي��ع��ادل  م��ا 
هذه ال�ضركة فالأمور اف�ضل بالن�ضبة لنا" هذا ما ذكره 

مدير امل�ضنع من�ضور ال�ضيد.

العامات  جند  بالنيون  امل�ضاءة  امل�ضانع  ويف 
جنب  اىل  جنبا  ويعملن  احلجاب  يرتدين  امل�ضريات 
وهم  البي�ضاء  مباب�ضهم  ال�ضينيني  الفنيني  م��ع 
ين�ضتون اىل الأ�ضوات احلادة التي ت�ضدرها مكائن 
املاب�س  على  ال��واردة  التوجيهات  وتكتب  اخلياطة، 
لو�ضيلة  بالن�ضبة  ام��ا  وال�ضينية،  العربية  باللغتني 
التخاطب بني الزماء فقد تطلب المر بذل املزيد من 

اجلهد.

بدورهم  وهم  عدة  �ضينية  كلمات  علموين  "لقد 
وهي  علي  ليلى  قالته  م��ا  ه��ذا  العربية"  يتعلمون 

خياطة يف امل�ضنع.
يف  بعملها  ب��داأت  �ضينية  �ضركة   950 يقارب  ما 
املنطقة احلرة امل�ضرية لتمثل بذلك اجمايل ال�ضتثمار 

الذي يقارب 300 مليون دولر.
ال�ضناعة  جم��ال  يف  تعمل  ال�ضركات  ه��ذه  اغلب 
يف  ���ض��رك��ات   306 تعمل  بينما  ���ض��رك��ة(   526 )ن��ح��و 
ال�ضناعة اخلدمية، ف�ضا عن 31 �ضركة تعمل يف قطاع 
وفقا  ال�ضياحة  جمال  يف  اخرى  �ضركات  و8  الزراعة 
 GAFI م�ضر  يف  لل�ضياحة  العامة  الهيئة  ذكرته  ملا 

والتي ت�ضرف على املناطق احلرة يف البلد.
و�ضينطلق منتدى التعاون ما بني ال�ضني واإفريقيا 
FOCAC يف منتجع �ضرم ال�ضيخ املطل على البحر 
الأحمر و�ضتح�ضره نحو 50 م�ضتثمرًا دوليًا يوؤمل ان 
ال�ضينية-  التفاقية  ا�ضتمرارية  تعجيل  على  يعمل 

امل�ضرية لت�ضجيع املزيد من ال�ضتثمار يف الباد.
التعاون القت�ضادي  التزايد املذهل يف  هذا وان 
ما بني ال�ضني واإفريقيا خال الأعوام القليلة املا�ضية 
رئي�س  م��ن  ك��ل  �ضيح�ضرها  ال��ت��ي  القمة  حم��ور  يف 
امل�ضري  والرئي�س  جياباو  وي��ن  ال�ضيني  ال���وزراء 

ح�ضني مبارك.
وقد ارتفع ال�ضتثمار ال�ضيني املبا�ضر يف اإفريقيا 
بعد ان كان 491 مليون دولر عام 2003 لي�ضبح 7.8 
بليون دولر عام 2008، اأي ان التجارة ما بني البلدين 
قد ازدادت ع�ضرة اأ�ضعاف منذ بداية هذا العقد، ويعقد 
منتدى FOCAC كل ثاث �ضنوات و�ضتكون هذه 

املرة الرابعة منذ ان مت افتتاحه عام 2000.

�سناعة �سينية انتقلت اىل م�سر
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اأزمة دبي املالية
 عبا�ض الغالبي

بعد  املنطقة  دول  على  بظالها  تلقي  العاملية  املالية  الأزم��ة  ب��وادر  بدت 
املتوقع  املخاطر  حجم  توؤكد  موؤ�ضرات  يف  بدايتها  على  ع��ام  من  اأك��رث 
حدوثها جراء هذه الأزمة املالية التي كانت بواعثها تعود لأزمة يف قطاع 

العقارات وانعكا�ضات ذلك على قطاع البنوك واملال .
ال�ضركات  كربيات  ومعها  دبي  حكومة  اأعلنت  املا�ضي  الأ�ضبوع  وخال 
الديون املرتبة عليها  اأزمة حقيقية يف عدم قدرتها على �ضداد  فيها عن 
والنخيل  العاملية  دب��ي  ل�ضركتي  جلها  دولر  مليار   80 ال���  فاقت  التي 
كانت  التي  املالية  دب��ي  اأم��ارة  ق��درة  على  ذل��ك  ان�ضحب  وم��ا  العماقتني 
لاإمارات فح�ضب،  الثقل القت�ضادي ولي�س  اىل وقت قريب متثل مركز 
جلذب  مهمًا  ومركزًا  الأخ��رى،  املنطقة  ودول  العربي  اخلليج  ل��دول  بل 
ال�ضتثمارات الأجنبية باعتمادها على قطاعي العقارات وال�ضياحة فقط 

لعدم امتاكها موارد طبيعية.
وقت  خال  املتحدة  لاإمارات  اقت�ضادية  عا�ضمة  الإم��ارة  هذه  و�ضكلت 
قيا�ضي، واعتربها اخلرباء واملتابعون مغامرة كبرية ومبالغة يف عملية 
ال�ضتثمارات الهائلة خا�ضة يف قطاع العقارات والإ�ضكان، حيث اعتمدت 
املوازنة  دعمت  ا�ضتثمارات وموارد  التي حققت  الكبرية  القرو�س  على 
العامة و�ضكلت ن�ضبة اإيرادات دبي م�ضاهمة يف املوازنة الحتادية لدولة 
الإمارات العربية املتحدة ما ن�ضبته 95% من الناجت املحلي الإجمايل، ال 
واخلرباء  املحللني  من  كثريًا  اأن 
يف  الإف����������راط  ان  اىل  ذه����ب����وا 
اأوق���ع  م��غ��ام��ر  وب�ضكل  الن��ف��ت��اح 
اإم��ارة دب��ي يف ه��ذه الأزم��ة التي 
كانت نتاجًا حقيقيًا لازمة املالية 
الكبري  الن��دم��اج  ب�ضبب  العاملية 
القت�ضاديات  مع  دب��ي  لقت�ضاد 

العاملية .
الأزم����ة اأف����رزت ت��داع��ي��ات كثرية 
طلب  انح�ضار  مقدمتها  يف  لعل 
ال����ض���ت���ث���م���ار وت����راخ����ي دخ����ول 
يف  العمل  �ضوق  يف  امل�ضتثمرين 
دبي ف�ضا عن التوج�س او الردد 
ال�ضركات  ك��ربي��ات  اأ���ض��اب  ال��ذي 
واملتطلعة  ح��ال��ي��ا  امل�����ض��ت��ث��م��رة 
دبي،  يف  امل�ضتقبلي  لا�ضتثمار 
ه���ذا اإ���ض��اف��ة اىل ت��اأث��ر اأ���ض��واق 
اخلليجية  وال��ب��ور���ض��ات  امل����ال 
والأوروب����ي����ة وحتى  وال��ع��رب��ي��ة 
والتي  وال��ي��اب��ان��ي��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
املا�ضي  الأ���ض��ب��وع  خ��ال  �ضهدت 
تراجعا  احلايل  الأ�ضبوع  وبداية 
كبريا يف موؤ�ضرات اأ�ضهمها ، وما 
اأ�ضواق  يف  ارتباك  من  ذلك  حلق 
املال ول�ضيما التي تعتمد معايري 
القوا�ضم  من  الكثري  فيها  دولية 

امل�ضركة .
ل  فيها  النفط  وج��ود  وع��دم  العاملية  الأ���ض��واق  على  منك�ضفة  دب��ي  ولن 
من  اإيراداتها  من  لديها  احلا�ضل  الكبري  املايل  العجز  ت�ضد  ان  ت�ضتطيع 
حجم  جم��اراة  على  الواقع  بحكم  كافية  غري  فهي  واخل��دم��ات  ال�ضياحة 
الديون املوجودة على اأر�س الواقع ، هذا ف�ضا عن ظهور بوادر خاف 
كان قد نفاها حاكم اإمارة دبي نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم، لكن رف�س حكومة اإمارة اأبو ظبي م�ضاعدة دبي 
ماليا اظهر نوعا من اخلاف يتحرك على الواقع املعي�ضي بني الأمارتني 
بني  املعلن  التناف�س  وج��ود  وكذلك   ، اقت�ضاديا  واملقتدرتني  الكبريتني 
الأمارتني ب�ضاأن اخلطوط اجلوية و�ضركات الطريان له اأثره املعلن على 

طبيعة امل�ضاعدات التي من املمكن ان تقدمها اأبو ظبي اىل دبي.
قد  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  الأجنبية  العاملة  الأي���دي  حجم  ان  وك��م��ا 
يتعر�س اىل خطر متوقع ب�ضبب توقف الكثري من ال�ضتثمارات احلالية 

وامل�ضتقبلية التي جتعل هوؤلء العمال واملوظفني يف مهب الريح.
واذا ما تطورت الأزمة وو�ضلت دبي اىل الإفا�س فقد يتعر�س موقعها 
القت�ضادي اىل النهيار وقد ينهار برجها هو الآخر على الرغم من بقائه 
واقفا ينتظر املعاجلة والعون �ضعيا للهروب والإفات من اأزمة حقيقية 

هي الأوىل التي تعر�ضت لها اإمارة دبي.

ان دبي منك�سفة على االأ�سواق 
العاملية وعدم وجود النفط 
فيها ال ت�ستطيع ان ت�سد العجز 
املايل الكبري احلا�سل لديها من 
اإيراداتها من ال�سياحة واخلدمات 
فهي غري كافية بحكم الواقع على 
جماراة حجم الديون املوجودة 
على اأر�ض الواقع ، هذا ف�سال عن 
ظهور بوادر خالف كان قد نفاها 
حاكم اإمارة دبي نائب رئي�ض 
دولة االإمارات العربية املتحدة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، لكن 
رف�ض حكومة اإمارة اأبو ظبي 
م�ساعدة دبي ماليا اظهر نوعا 
من اخلالف يتحرك على الواقع 
املعي�سي بني االأمارتني الكبريتني 
واملقتدرتني اقت�ساديا .

abbas.abbas80@yahoo.com
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 بغداد/ املدى االقت�سادي

املحا�ضيل  اإن����ت����اج  ن�����ض��ب��ة  ت���راج���ع���ت 
ل��ل��ن��ظ��ر فيما  ال�����ض��رات��ي��ج��ي��ة ب�����ض��ك��ل لف���ت 
ما  احلبوب  وجتار  التجارة  وزارة  ت�ضتورد 
يعد  العراق  كان  ال��ذي  ال��رز  من  ن�ضبته %90 

من اكرب م�ضدريه اىل دول املنطقة.
قدرتها  العراقية  اخلبز"  "�ضلة  وفقدت 
من  امل��زارع��ون  ي�ضكو  فيما  الإن���ت���اج،   على 
كنتيجة  ودجلة،  الفرات  نهري  يف  امل��اء  قلة 
وال�ضورية  ال��رك��ي��ة  ال��ق��ط��ع  ل�����ض��ي��ا���ض��ات 
والإيرانية، ومن غياب خطط الدعم الزراعي 
احلكومية، حمذرين من كارثة حقيقية ميكن 
"تعط�ّل"  ا�ضتمر  ما  اإذا  البلد،  يواجهها  اأن 
كالرز  ال�����ض��رات��ي��ج��ي��ة  امل��ح��ا���ض��ي��ل  زراع�����ة 

واحلنطة. 
موؤخرا  بر�س   فران�س  وكالة  ون�ضرت  
العراقي  امل��زارع  وجه  اأن  فيه  ذك��رت  تقريرا 
اىل  ينظر  وه��و  مكفهرًا،  ب��دا  �ضمخي،  عايد 
الأع�ضاب  فيها  تتناثر  التي  الياب�ضة  اأر�ضه 
قلب  يف  اأو  و�ضط  تقع  اأنها  برغم  ال�ضارة، 
اخلبز"  "�ضلة  يوم  ذات  ُت�ضّمى  كانت  منطقة 

العراقية.
ويقول �ضمخي بح�ضب الوكالة ذاتها عن 
بزراعة  اأقم  مل  جافًا،  اأ�ضبح  �ضيء  "كل  ذلك: 
�ضيء من الرز هذه ال�ضنة؛ اإّن حالة مثل هذه 

متثل كارثة حقيقية". 
وميتلك �ضمخي 125 هكتارًا من الأرا�ضي 
الزراعية التي تقع خارج قرية )الغزايل(، يف 
املحافظات  م��ن  ُتعد  التي  النجف  حمافظة 
بداأ  الإن��ت��اج  لكّن  ال��ع��راق��ي،  للغذاء  املنتجة 
منذ  متدّنية،  م�ضتويات  اىل  فيها  ينخف�س 
ت�ضعينيات القرن املا�ضي، برغم اأن اأرا�ضيها 

الزراعية قريبة من نهر الفرات. 
زراعة  حقول  يجهز  كان  ال��ذي  النهر  اإن 
الرز التي حتتاج اىل كميات كبرية من املاء، 
يف  ال��دائ��م  النخفا�س  ب�ضبب  م��وح��ًا،  ب��ات 
من�ضوب املياه املتدفقة من تركيا عرب �ضوريا 
ربع  اإل  ي��وف��ر  ي��ع��د  مل  ول��ه��ذا  ال���ع���راق،  اىل 
ال�ضاحلة  الأرا�ضي  يف  املطلوبة  املياه  كمية 

للزراعة. 
الهال  اأن  اإىل  ذات����ه   ال��ت��ق��ري��ر  وي�����ض��ري 
اخل�ضيب، تلك الأر�س التي تقع على امتداد 
العراق بني نهري دجلة والفرات، كانت على 
مدى التواريخ القدمية "�ضلة الغذاء" الأكرب 
الدرجة  واإىل  الأو���ض��ط،  ال�ضرق  منطقة  يف 
التي يعتقد اأنها كانت يف بدء التاريخ "جنة 
طبقًا  وح����واء،  اآدم  فيها  ع��ا���س  ال��ت��ي  عدن" 
للرواية التوراتية، لكّن العراق الآن ي�ضتورد 
نحو 90 باملئة من الرز الذي ي�ضتهلكه، فيما 

كان قبل قرن من الزمن م�ضّدرًا للرز. 
ذات  ك��ان  �ضمخي،  عايد  امل���زارع  وحقل 
يوم يوف�ّر له "عائدات مالية مر�ضية"، اإذ كان 
يبيع حم�ضوله الزراعي اإىل جمعية تعاونية 
ال�ضنة  ه��ذه  لكّنه  ال��دول��ة،  من  مدعوم  ب�ضعر 
ال�ضنة  مل يزرع ل احلنطة ول الرز، وي�ضف 
يكن هناك مطر،  "مرّوعة"، مل  باأنها  احلالية 

وم�ضتويات املاء يف نهر الفرات كانت متدّنية 
تتوقف يف  املهاجرة مل  الطيور  جدًا، وحتى 
فيها  التوقف  اع��ت��ادت  التي  ال��ع��راق  مناطق 

خال ف�ضل ال�ضتاء. 
ل  م���زارع���ون  "نحن  �ضمخي:  وي��ت��اب��ع 
نحتاج اىل النفط، برغم اأنه امل�ضدر الطبيعي 
املهم يف البلد، اإنه ل ي�ضتخدم من اأجلنا، لهذا 
نحن نحتاج اىل ح�ضتنا من املاء"، ويوافقه 
عبا�س  القرية  �ضيوخ  اأح��د  ال���راأي  ه��ذا  على 
ال�ضنة هي الأكرث  "هذه  الذي يقول:  حمادي 
ال�ضرورة  بحكم  اأولدن���ا  حت��ّول  لقد  �ضوءا، 

اىل عمال يف املدينة". 
ويو�ضح التقرير، بح�ضب فران�س بر�س 
على  �ضكانه  ثلث  يعتمد  ال��ذي  البلد  اإن  اإىل 
منذ  احل��اد  املياه  نق�س  من  يعاين  ال��زراع��ة، 
القليلة،  امل��ي��اه  وجت��ه��ي��زات  �ضنة،   15 نحو 
اإىل  تدفقها  نق�س  نتيجة  باجلفاف،  ت�ضببت 
نهر دجلة والفرات من تركيا التي بنت �ضبكة 
من ال�ضدود، كجزء من م�ضروع �ضخم متطور 

يف منطقة جنوب �ضرق الأنا�ضول.
من  الكثري  جهتها  م��ن  ���ض��وري��ا  وتقطع 
ح�ض�س املاء على نهر الفرات الذي مير بها، 
للعراق،  ال�ضرقية  اجلارة  اإي��ران  تقوم  بينما 
بقطع املياه التي كانت تتدفق يف روافد نهر 
دجلة، اأ�ضف اىل هذه امل�ضكلة، ارتفاع ن�ضبة 
امللوحة يف الربة، املت�ضببة عن الفي�ضانات 
لتقنيات  التقليدي  وال���ض��ت��خ��دام  ال�ضابقة، 
الّري التي تت�ضابه يف العراق وم�ضر، ونتج 
عن كل ذلك هبوط ملحوظ يف توفر الأرا�ضي 

ال�ضاحلة للزراعة.
الزراعة  ملنظمة  ت��ق��ري��ر  اآخ���ر  وح�����ض��ب 
والتغذية التابعة لاأمم املتحدة، فاإن الزراعة 
الثاين  الأك��رب  امل�ضاهم  كانت  التي  العراقية 
انحدرت  قد  الإج��م��ايل،  الوطني  الناجت  يف 
م�ضاهمتها من 9 باملئة تقريبًا �ضنة 2002 اإىل 

4 باملئة �ضنة 2008".
يوؤكد زهري علي عبد  ال�ضياق،  ويف هذا 

الرزاق، مدير الزراعة يف حمافظة النجف، اأّن 
اأرا�ضي زراعة الرز، كانت يف ال�ضابق تغط�ّي 
لكن  الأرا����ض���ي،  م��ن  هكتار   50،000 نحو 
ال�ضنوات  يف   17،250 اىل  تدّنى  الرقم  هذا 
ت�ضاعدت  "لقد  ق��ول��ه:  واأ���ض��اف  الأخ����رية، 
ا�ضتريادات الرز وحما�ضيل احلبوب الأخرى 

يف ال�ضنوات الأخرية".
وطبقًا لوزارة الزراعة، فاإن العراق اأنتج 
لكنه   ،2008 �ضنة  ال��رز  م��ن  ط��ن   120،000
وهذا  اخل��ارج،  من  اأ�ضعافها  ع�ضرة  ا�ضتورد 

يكلف الدولة نحو 600 مليون دولر.
الزراعة   ل��وزارة  الأق��دم  الوكيل  ويقول 
الإنتاج  ي���زّود  "اليوم  اجلميلي:  �ضبحي 
احتياجات  م��ن  ب��امل��ئ��ة   30 ف��ق��ط  ال���زراع���ي 
منتجًا  تعد  التي  للحنطة  وبالن�ضبة  البلد"، 
رئي�ضًا بالن�ضبة للعراق، فاإن 3.5 مليون طن، 
اأو ما يعادل ثاثة اأرباع ال�ضتهاك الإجمايل، 

ا�ضتورد من اخلارج خال ال�ضنة املا�ضية. 
الإنتاج  م�ضتويات  لرفع  حم��اول��ة  ويف 
الزراعة  وزارة  �ضرعت  ال��زراع��ي،  املحلي 
لتحديث  �ضخمًا  برناجمًا  ت�ضّميه  ما  بتنفيذ 

ممار�ضات الري.
"لدينا  ال�ضدد:  بهذا  اجلميلي  وي��وؤك��د  
من  ه��ك��ت��ار   750،000 لإرواء  م�����ض��روع 
الر�ضا�ضات  ا�ضتخدام  خ��ال  م��ن  الأرا���ض��ي 
الآلية التي تعطي الكميات املنا�ضبة من املاء، 

وتخّف�س ملوحة الربة". 
م��ن ج��ان��ب اآخ����ر ت��وؤك��د ف��ران�����س بر�س 
اأن���واع  تطوير  على  يعكفون  الباحثني  اأن 
امل�ضتويات  تقاوم  التي  احلبوب  من  خمتلفة 
العليا من ملوحة الربة، كما تعمل على رفع 
عايد  للمزارع  بالن�ضبة  ولكن  اإنتاجها،  معدل 
اأن  ميكن  ال��ذي  الوحيد  احل��ل  ف��اإّن  �ضمخي، 

ينهي الأزمة الزراعية هو املاء.
"نحن ن��ري��د من  وي��ق��ول ب��ه��ذا ال�����ض��دد: 
ح�ضتنا  تعطينا  اأن  واإي��ران  و�ضوريا  تركيا 

من املياه".

بعد ان كان م�سدرا له .. 
% من الرز العراق ي�ستورد 90 


