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 بغداد/ كرمي حممد ح�سني

تتوىل وزارة االت�ساالت عملية و�سع 
ا�سرتاتيجية حمددة لقطاع االت�ساالت يف 

العراق، وقد اأعلنت عن كثري من امل�ساريع التي 
مل تر النور حتى االآن.

وزير االت�ساالت حتدث لـ )املدى االقت�سادي( 
عن موؤ�سرات تنفيذ خطة وزارته وطبيعة 
احلاجة امللحة للم�ساريع وال�سعوبات التي 

تواجه عمل الوزارة خالل العام احلايل عرب 
هذه املقابلة.

وان  �سبق  الــذي  ال�سوئي  الكيبل  ب�ساأن  مــاذا   
اأعلنتم عن جاهزيته؟

- اأود ان اأقول بان الفرتة ال�سابقة مل نتمكن من دعوة 
ال�سركات اىل اال�ستثمار وا�ستخدام )الكيبل ال�سوئي( 
يف االت�ساالت واالنرتنت لعدم جاهزيته ،  اما االآن فاأن 
هذه ال�سبكة  واثقون من اننا ن�ستطيع ان نقدم اخلدمات 

اىل �سركات املوبايل وال�سركات املعنية االخرى . 
ووقعنا عقودًا االآن مع �سركات اأخرى  ملد كيبل �سوئي 
وزارة  اىل  ومّيلك  ال�سركات  ه��ذه  ح�ساب  وعلى  اآخ��ر 
االت�ساالت ويكون هناك ا�ستثمار م�سرتك بني اجلهتني 
واأمام  العراقي  املواطن  اأمام  االآف��اق  لفتح  الكيبل  لهذا 
ال�سركات العاملة يف الهواتف، واأمام الوزارات االأخرى 

يف الدولة با�ستخدام البنية التحتية العائدة لنا. 
واعتقد اننا مع نهاية هذا العام وبداية ال�سنة القادمة 
لتقدمي خدمات كبرية  �سوف يكون هناك جمال وا�سع 

من خالل الكيبل ال�سوئي.

اذا  الهواتف االأر�سية  اإ�سالح  اأ�سباب تاأخري  ما   
للهواتف  حقيقية  مناف�سة  لقيت  انها  عرفنا  ما 

النقالة؟ 
خالل  قدمناه  ما  ان  اعتقد  ولكن  وا�سح  التاأخري  ان   -
الفرتة املا�سية واجلهود التي بذلت لذلك، فقد خططنا 
ل�سراء  مبالغ  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن  املا�سية  ال�سنة  وم��ن��ذ 

الكيبالت لل�سبكة التي تتطلبها الهواتف االأر�سية. 
لقد ا�ستطعنا تاليف النق�ص وقمنا بتوقيع عقود وهذه 
الإ�سالح  حملة  وهناك  )الكيبالت(  هذه  وردتنا  ال�سنة 
على  معتمدة  ك��ان��ت  الن��ه��ا  االأر���س��ي��ة  ال��ه��وات��ف  معظم 
ومعظم  ا�ستبدالها  و�سيتم  ومتهرئة  قدمية  �سبكات 

العطالت �سيتم اإ�سالحها. 

منظومة  لتحديث  لديكم  اإجـــراءات  من  هل   
الربيد؟

- منظومة الربيد قدمية ولدينا االآن عدة م�ساريع منها 
الربيدي وقد وقعنا عقودًا وهي  النظام  احلو�سبة يف 
يف حيز التنفيذ وهناك عمل وا�سع بهذا االجتاه، ف�ساًل 
عن اإدخال نظام ال�سراف االآيل واأي�سًا نحن فتحنا باب 
العراقي  الربيد  لتاأهيل  العاملية  لل�سركات  اال�ستثمار 
ومبا ي�ساهي الربيد يف الدول املتقدمة وال�سنة القادمة 

�ست�سهد تقدمًا يف هذا املجال . 

واأعلنت  �سبق  التي  التعاقدات  ب�سان  مــاذا   
با�سترياد  الــــوزارة  لــهــذه  التابعة  الــ�ــســركــات 

البداالت احلديثة؟
من  كبري  وع��دد  عقد  لدينا  نحن  احلديثة  ال��ب��داالت   -
باأخرى  البداالت  الينا وقد مت حتديث  البداالت وردت 
متكامل  برنامج  وهناك  كافة،  املحافظات  يف  حديثة 
 NGN ونظام  و�سوت(  )�سورة  ببداالت  للتحديث 

احلديث.

املهند�س احمد حممد روؤوف معاون املدير العام 
ل�سركة االنرتنت

منظومة  يــخــ�ــس  مــا  يف  عــمــل  هــنــالــك  هــل   
االنرتنت؟

- نحن ال�سركة الثانية يف وزارة االت�ساالت، التي تهتم 
بتاأمني البنى التحتية خلدمة االنرتنت ونقل املعلومات 
ال�سركات  ه��ذه  ف��ان  ال�سركات  باقي  ومثل  البلد  داخ��ل 
مرت بظروف �سعبة منذ 2003 وحتى االآن نتيجة عدم 
منظمة  جهة  وجود  وعدم  العمل  يف  ال�سوابط  وجود 
لعملنا فقطاع االنرتنت وخدمة املعلومات بالعراق منذ 
من  يعمل  كان   2008 عام  منت�سف  ولغاية   2003 عام 

دون �سوابط. 

قطاع خدمة االنرتنت 
قامت وزارة االت�ساالت بو�سع اإجراءات لتنظيم عمل 
خدمة االنرتنت وكما نرى ان خدمة االنرتنت يف العامل 
ال�سوئي  الكيبل  تقنية  عرب  االت�سال  على  تعتمد  كافة 
العراق ب�سبب  الدول ومراكز االنرتنت، ولكن يف  بني 
اأي  يوؤمن  مل  اللحظة  وحتى  بها  مررنا  التي  الظروف 
الوا�سعة خلدمة  لتاأمني احلزمة  ربط مع دولة اجلوار 
)ال�ستاليت(  االأق��م��ار  على  نعتمد  ون��ح��ن  االن��رتن��ت، 
ال�سناعية ولي�ص الكيبل ال�سوئي واخلدمة عرب االأقمار 
خدمة  تكون  �سحيحا  تنظيمًا  نظمت  اذا  ال�سناعية 
كلفة  مع  املقارنة  اأردن���ا  واإذا  ج��دًا  مكلفة  لكنها  جيدة 
اىل  ت�سل  فاإنها  ال�سوئي  الكيبل  تقنية  عرب  االت�سال 

خم�سة اأ�سعاف واأكرث.

دول  مــع  ال�سوئي  الكيبل  ــط  رب يفعل  متى   
اجلوار؟

من  اجل���وار  دول  م��ع  ال�سوئي  الكيبل  رب��ط  يعترب   -
وقد  والربيد  لالت�ساالت  العامة  ال�سركة  مهام  اإح��دى 
عقد  توقيع  مت  وق��د  متقدمة  خ��ط��وات  ال�سركة  خطت 
�سراكة مع عدد من ال�سركات املتخ�س�سة يف هذا املجال 
والكويت(  واي���ران  )تركيا  يف  ات�����س��االت  وزراء  م��ع 

وقريبًا مع �سوريا واالردن وال�سعودية.
اجلوار  ودول  مهم  �سرتاتيجي  مبوقع  يتمتع  العراق 
مهتمة بدورها ان يوؤمن ربط الكيبل ال�سوئي مع العراق 
العراقي،  املواطن  ومنفعة  لفائدة  يكون  �سوف  وه��ذا 
وتقنيات  التحتية  البنى  توؤمن  وك�سركة  بدورنا  نحن 
ADSL )تقنية احلزمة الوا�سعة( على الهاتف الثابت 
وتقنية  م��ات(  )واي  بتقنية  االنرتنت  خدمات  واأي�سًا 
تعطي  التي   CDMA وتقنيات  املنظمة  فاي(  )واي 

خدمة الهاتف الال�سلكي لكن بحزمة حمدودة. 

 بالن�سبة لرتاخي�س مقاهي االنرتنت؟
- ان هذا املو�سوع مهم جدا فمقاهي االنرتنت ت�سعى 
العائلة  ويطمئن  م��اأم��ون��ًا  م��ك��ان��ًا  امل��ق��اه��ي  ج��ع��ل  اىل 
العراقي على اأوالدها من الذين يرتادون  هذه املقاهي 
مفيدة  تكون  التي  اخلدمة  ونوع  املعلومات  لتح�سيل 
ويطلع على مواقع وجماالت مفيدة من دون ان يكون 
تكون  ان  او  اأخالقية  غري  مواقع  لدخول  جمال  هناك 
املقهى مكانًا الأغرا�ص غري مفيدة لل�سباب وامل�ستفيدين 
الن الهدف من عملنا يف الوزارة يهم املواطن ويحد من 
الظواهر ال�ساذة على الناحية االجتماعية الن ت�سخري 
�سبكة االنرتنت هو �سالح ذو حدين ويجب اال�ستفادة 

من منافعه وجتنب االأمور ال�سارة.
وقد و�سعنا �سوابط ومنها ان توؤخذ من �ساحب مقهى 

ان  يجب  مفردات  ولدينا  وت��دون  معلومات  االنرتنت 
نعرفها يف �سياق عمله ال ان ي�ستخدمه ب�سكل غري مفيد 
وقد �سكلت وزارة الداخلية �سعبة تدعى )�سعبة مكافحة 
مبهمة  منوطة  غ��ري  وزارت��ن��ا  الن  االن��رتن��ت(  ج��رمي��ة 
الك�سف  ب��اإج��راء  متخ�س�سة  ال�سعب  وه��ذه  املحا�سبة 
عملها  و�سالمة  امل��واق��ع  ه��ذه  تراخي�ص  على  املوقعي 
ح�سب القانون وت�سع غرامات واأحكام للمخالفني وفق 

القانون وكي ال تكون االأمور ع�سوائية. 

 هل هنالك م�ساريع بريدية؟
وعديدة  كبرية  م�ساريع  احلالية  الربيدية  امل�ساريع   -
االآيل  ال�سراف  واإدخال  الربيدي  النظام  حو�سبة  منها 
ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  اأما  الربيدية  املكاتب  عمل  اىل 
من  وغريها  لال�ستثمار  الربيدية  املكاتب  اإع��الن  فهي 
االآيل  ال�سرف  اإدخ��ال  اخلم�سية  اخلطة  ويف  امل�ساريع 
وحاليا يعمل الربيد بنظام الباركود اأي )القراءة االآلية( 
وعند اكتمال  م�سروع احلو�سبة الذي بوؤ�سر العمل به 
املواطنني  ب��اإم��ك��ان  يكون  �سوف  ال��ع��ام  ه��ذا  وتنفيذه 
خالل  من  ير�سلها  التي  البعيثة  م�سري  عن  اال�ستعالم 
االنرتنت ويتابع و�سولها عرب ت�سفح االنرتنت، حاليا 
يف  نفذت  التي  امل�ساريع  اح��د  هو  احلو�سبة  م�سروع 
دول عربية تعد على اأ�سابع اليد وحجم الربيد العراقي 
ال�سادر و�سل اىل 2 طنني لليوم الواحد وهذا دليل على 

ثقة املواطنني يف الربيد واهمية اخلدمات الربيدية. 
لنقل  العراقية  اجلوية  اخلطوط  �سركة  مع  عقد  لدينا 
الربيد اىل جميع دول العامل من خالل املحطات العاملية 
و�سيتم  وال�سويد  وتركيا  وط��ه��ران  ودم�سق  كعمان 
غرفة  وهناك  قريبًا  ال�سريع  الربيد  خدمة  ا�ستئناف 
عمليات م�سكلة يف مقر مديرية الربيد والتوفري ملعاجلة 

الر�سائل والطرود الواردة باأ�سرع الطرق. 

الت�سالت تعد قربيًا ا�ستكمال م�سروع الكيبل ال�سوئي 
واإ�سالح الهواتف الأر�سية بغداد / علي الكاتب

 
ت�ساعدت ن�سب البطالة خالل االعوام القليلية املا�سية 
منهم  البع�ص  ماجعل  ال�سباب  ف��ئ��ات  ل��دى  وال�سيما 

ين�سرف اىل املقاهي ال�ستغالل الوقت املتاح لديهم .
العمل  ع��ن  عاطل  وه��و  ل�سنوات  خريج  جابر  مهدي 

حاليا قال: ان للبطالة دورًا  يف ازدهار وانتعا�ص عمل 
املقاهي ال�سعبية من جراء زيادة روادها الذين ي�سكل 
العاطلون عن العمل ن�سبة كبرية منهم والذين يجدون 
يعي�سون  الذي  امللل  وك�سر  الوقت  لق�ساء  فر�سة  فيها 
والقهوة  واحلام�ص  واحلليب  ال�ساي  بارت�ساف  فيه 
كالورق  االل��ع��اب  �ستى  وممار�سة  الرنكيلة  وت��دخ��ني 
والطاويل وال�سطرجن والبليارد والفي�سة او م�ساهدة 

يكون  اذ  التلفاز  �سا�سة  على  م��ن  العاملية  امل��ب��اري��ات 
اجللو�ص  عن  ومتيزه  خ�سو�سيته  له  الفرق  ت�سجيع 
يف  اجللو�ص  ان  كما  املباريات،  وم�ساهدة  املنزل  يف 
املقاهي يعد جماال لتغيري االجواء يف املنازل واللقاء 
ان  ات�سور  ال  للجميع  العمل  توفر  ولو  اال�سدقاء  مع 
امل�ستمرة  دعواتهم  برغم  املقاهي  ال�سحاب  يروق  هذا 
لنا بالعثور على العمل املنا�سب الن ذلك يعني تعر�سهم 

اىل البطالة عو�سا عنا.
منطقة  يف  ف��ره��ود  اب��ن  مقهى  �ساحب  ف��ره��ود  با�سم 
كانت  اذ  ال�سابق  عن  اختفلت  املقاه  ان  قال:  العالوي 
اذ  اختلف  فاحلال  االن  اما  اجلميع  مايح�سرها  غالبا 
هناك مقاهي لكبار ال�سن واملتقاعدين وهوالء ميثلون 
�سريحة متجان�سة وهذه املقاهي باملعنى التقليدي توفر 
بع�ص  توفر  دون  من  فقط  اال�سا�سية  املقهى  مقومات 
مقومات املقاهي الع�سرية  وهناك مقاٍه لل�سباب متتاز 
وال�سور  التلفاز  جهاز  جانب  اىل  ال�ستاليت  بوجود 
الكبرية لالعبني والفنانني اجلدد وغريها من املقنيات 

احلديثة للمقاهي الع�سرية.
والفنانني  ل����الدب����اء  م��ق��اه��ي  ه���ن���اك  ان  وا�����س����اف: 
يف  ت��ك��ون  اجلامعيني  للطلبة  واخ���رى  وال�سحفيني 
متخ�س�سة  وغريها  واملعاهد  اجلامعات  قرب  مواقع 
مثل  احلرفيني  من  املهن  وا�سحاب  العمال  الجتماع 
واالفران  واملخابز  املهرة  والطباخني  املطاعم  عمال 
وال�سباغني وعمال اللوندري وغريهم،اما عمال البناء 
تلك  يف  ت��واج��دا  االك��رث  ال�سريحة  فهم  وا�سطواتهم 
�ساحب  لكل  مق�سدا  تلك  املقاهي  تكون  املقاهي،وهنا 
عمل او من يبحث عن عمال يجد �سالته يف هذا املقهى 

او ذاك .
العمال  ل���ه���وؤالء  ا���س��ب��ح��ت  امل��ق��اه��ي  ت��ل��ك  ان  وت���اب���ع: 
العمل  يف  الميكثون  النهم  دائمة  حمطة  واال�سطوات 
الزمن  م��ن  ق�سرية  مل��دة  �سوى  عليه  يح�سلون  ال��ذي 
وهم بالتايل يعودون للجلو�ص يف املقهى من جديد يف 
لهم  بالن�سبة  فر�سة عمل جديدة وهكذا احلال  انتظار 
فيه  يجدون  الذي  املكان  لهم  بالن�سبة  املقهى  ميثل  ،اذ 

العمل دائما .
�سعد مولود ا�سار اىل ان عددًا كبريًا من املقاهي حتول 
الع�سري  الطابع  اىل  للمقهى  التقليدية  ال�سورة  من 
مبنظومة  ربطت  التي  احلوا�سيب  هناك  اذ  احلديث 
االنرتنت  مبقاهي  ت�سمى  ا�سبحت  ال��ت��ي  االن��رتن��ت 
االجتماعية  ال�سرائح  من  الكثري  بجذب  تقوم  والتي 
حتدث  التي  احلديثة  التطورات  مع  تتما�سى  ب�سورة 
امل�سروبات  فيها  ت��ق��دم  امل��ق��اه��ي  ،وه����ذه  ال��ع��امل  يف 
خالله  من  ال��ذي  االم��ر  والناركيلة  وال�ساخنة  الباردة 
لي�ست  وهي  دائم  تطور  يف  املقاهي  ان  القول  ميكننا 
جمرد حمل متوا�سع، بل كانت دائما مكانا مميزا �سهد 
التجارية  وال�سفقات  املهمة  االجتماعات  عقد  دائما 
والتجمعات  االح��زاب  وت�سكيل  وغريها  وال�سيا�سية 
يق�سده  مكان  وه��ي  والفنية،  والثقافية  ال�سيا�سية 
وم�سكالته  احلياتية  همومه  م��ن  للتخل�ص  البع�ص 

العائلية!

 بغداد / املدى االقت�سادي 

اأعلنت وزارة االت�ساالت عن ا�ستحداث الية جديدة يف 
الهاتف  اعطال  املواطنني بخ�سو�ص  �سكاوى  ا�ستقبال 
تخ�سي�ص  عرب  ،وذلك  واملحافظات  بغداد  يف  االر�سي 
ال�سكاوى يف  عدد من االرقام اخلا�سة لالت�سال بق�سم 

ال�سركة العامة لالت�ساالت والربيد.
وق���ال ال��ن��اط��ق االع��الم��ي ل����وزارة االت�����س��االت �سمري 
يف  ال�����س��ك��اوى  ق�سم  عمل  تفعيل  ان  احل�����س��ون:  علي 
عنها  اعلنت  التي  الوطنية  ياأتي �سمن احلملة  ال�سركة 
ا�سالح  اىل  اال���س��راع  بهدف  �سابق  وق��ت  ال���وزارة يف 
من  بتوجيه  ج��اءت  والتي  االر�سية  الهواتف  اعطال 
النهو�ص  اجل  القادر من  فاروق عبد  االت�ساالت  وزير 
ايجاد  فيها  مبا  العراق  يف  والربيد  االت�ساالت  بواقع 
على  امل��واط��ن��ني  �سكاوى  ا�ستقبال  يف  ال�سبل  اف�سل 
الدول  وفق املوا�سفات احلديثة املعمول بها يف اغلب 
للم�سرتكني  املتطورة  والتي توفر عددًا من اخليارات 

املت�سلني مبركز ا�ستقبال ال�سكاوى املركزي.

يف  املوحد  ال�سكاوى  و  ال�سيطرة  ق�سم  مدير  واو�سح 
تت�سمن  اجلديدة  االآلية  ان  علي  حممد  ح��ازم  ال�سركة 
الرقم  اىل  ،ا���س��اف��ة   )131،132( االرق���ام  تخ�سي�ص 
)133( وتخ�سي�ص الرقم )102( حيث بامكان املواطن 
االر�سية  الهواتف  ارق���ام  معرفة  بق�سد  ب��ه  االت�سال 
على  االجابة  كذلك   و  احلكومية  واملوؤ�س�سات  للدوائر 
الهاتفية  القوائم  بخ�سو�ص  املوطنني  ا�ستف�سارات 
،وهذه االرقام املذكورة ت�سمل بغداد وجميع املحافظات 
،ف�سال عن تخ�سي�ص عناوين للربيد االلكرتوين التي 
بامكان املواطنني التوا�سل مع ق�سم ال�سكاوى من خالل 

�سبكة االنرتنت .
املواطنني  ت��ع��اون  اىل  ال�سكاوى  ق�سم  مدير  ودع��ا 
العامة  ال�سركة  ايجابي مع مالكات  ب�سكل  وتفاعلهم 
التي  االه��داف  اجل حتقيق  والربيد من  لالت�ساالت 
الهاتفية  اخلدمات  اف�سل  لتوفري  لتحقيقها  ت�سعى 
يف  العاملني  جهود  ت�سافر  جانب  ،اىل  للمواطنني 
بهدف  اجلميع  ل��دى  الوعي  م�ستوى  لرفع  ال���وزارة 
وهي  االيجابيات  واظهار  ال�سلبيات  جميع  تفادي 

م�سوؤولة مناطة باجلميع . 
التي تعرت�ص عملنا  وا�ساف: ان من اهم امل�سكالت 
ب�سكل عام والتي تت�سبب  بالتاخريف ا�سالح االعطال 
الهاتفية هو قدم ال�سبكة االر�سية الهاتفية التي ي�سل 
عمرها اىل اكرث من خم�سني عاما ما يجعلها متهرئة 
منا�سبة  غري  اماكن  يف  بع�سها  وجود  ومتهالكة،مع 
وغري �ساحلة كي ت�سمن عملها بامل�ستوى املطلوب، 
مثل وجودها قرب �سبكات املجاري ،ا�سافة اىل ربط 
االعمدة  على  االهلية  الكهربائية  امل��ول��دات  ا�سالك 
حدوث  ت��ك��رار  اىل  ي���وؤدي  مم��ا  بالهواتف  اخلا�سة 
الهاتفية والتقا�سيم  امل�ستمرة يف اخلطوط  االعطال 
من  كبري  لعدد  الهاتفية  اخلدمة  وتوقف  والكابينات 
املناطق ال�سكنية ما يوؤثر �سلبا ب�سكل كبري على عملنا 

.
واأو�سح علي ان للق�سم خططًا م�ستقبلية تهدف اىل 
العمل  نظام  يف  احلديثة  العلمية  الطرق  ا�ستعمال 
وعمال  البداالت  ماموري  ربط  خالل  من  الق�سم  يف 
و�سيطرة  حتكم  بنظام  االر���س��ي  ال��ه��ات��ف  �سيانة 

ب�سكل  حركتهم  على  اال�سراف  بهدف  ،وذلك  مركزي 
الهاتفية  اعطال  يف  االجناز  حتقيق  ل�سمان  مركزي 
بغداد  ب��داالت  عموم  يف  ،و�سينفذ  املمكنة  بال�سرعة 

كمرحلة اوىل . 
وا�سار اىل اهمية ايالء الق�سم ومالكاته الدعم الكايف 
خا�سة  وال�سركة  ال���وزارة  يف  امل�سوؤولني  ل��دن  م��ن 
اف�سل  ايجاد  على  والعمل  الفنية  باالمور  مايتعلق 
الو�سائل العملية من اجل �سمان اجناح العمل ب�سكل 
ك��ام��ل ومب��ا ي��خ��دم امل��واط��ن��ني ، وادخ����ال م�سوؤويل 
البداالت واملامورين والفنيني يف دورات تطويرية 
�سواء يف الداخل اأم يف اخلارج من اجل رفع م�ستوى 
االداء الوظيفي وزيادة اح�سا�سهم مب�سوؤولية املهام 
امللقاة على عاتقهم وتعزيز �سعورهم بكونهم اأع�ساء 
جلنة  ت�سكيل  العراقي،وكذلك  املجتمع  يف  نافعني 
الهاتفية  القوائم  توزيع  عملية  على  ت�سرف  مركزية 
بع�ص  يف  خا�سة  املواطنني  اىل  و�سولها  ل�سمان 
التعرف على �سكن املواطن ب�سكل كامل  حاالت عدم 

وغريها من احلاالت االخرى .

البطالة تنع�ش عمل اأ�سحاب املقاهي ب�سبب كرثة العاطلني عن العمل

الت�سالت ت�سع اآلية جديدة ل�ستقبال �سكاوى املواطنني
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 بغداد / وكاالت 

على  دولية  مزايدة  املا�سي   ال�سبت  النفط  وزارة  انهت 
مدى يومني ال�ستثمار عدد من حقول النفط ال�سخمة يف 
جنوب وغرب وو�سط و�سمال البالد، بفوز �سركات نفط 

دولية مبعظم املناق�سات الرئي�سة للحقول الكربى.
رفع  يف  احل��ق��ول  ه��ذه  تطوير  ي�سهم  ان  املتوقع  وم��ن 
االنتاج  ا�سعاف  ثالثة  اىل  النفط  من  العراقي  االنتاج 
احلايل، ما ي�سع العراق يف م�ساف اكرب الدول املنتجة 

للنفط يف العامل، مثل ال�سعودية ورو�سيا.
وقال وزير النفط ح�سني ال�سهر�ستاين: ان قدرة االنتاج 
برميل  مليون   12 نحو  اىل  �ست�سل  العراقي  النفطي 

يوميا خالل �ستة اعوام.
واو�سح الوزير ، يف ت�سريحات لل�سحفيني، ان �سركات 
�ستجعلها  بل  احلقول،  تلك  طاقة  كامل  تنتج  لن  النفط 
الطلب  ا�ستدعى  حال  يف  احلد  هذا  اىل  للو�سول  معدة 

العاملي على النفط ذلك.
يف  للنفط  منتج  اك��رب  حاليا  هي  ال�سعودية  ان  ويذكر 

العامل، بطاقة تبلغ قرابة 12،5 مليون برميل يوميا.

ائتالفات جتارية
وفاز ائتالف تقوده �سركتا لوك اويل الرو�سية و�ستات 
القرنة  حقل  تطوير  بعقد  الرنويجية  ه��اي��درو  اأوي���ل 
امتيازات  مل���زاد  ال��ث��اين  ال��ي��وم  ال��غ��رب��ي��ة/2، وذل���ك يف 
تطوير حقول النفط العراقية، ويتوقع ان يك�سف تطوير 
مليار  اإىل 13  ي�سل  قد  احتياطي �سخم  هذا احلقل عن 

برميل.
بطرح  عراقية  نفط  حقول  ع�سرة  على  امل���زاد  واج���ري 
املناق�سات على احلقول فرادى على مدى يومني، حيث 
الباقية  واخلم�سة  اجلمعة  حقول  خم�سة  على  اج��ري 

ال�سبت املا�سيني.
الربيطانية  ال��ه��ول��ن��دي��ة  ���س��ل  ���س��رك��ت��ي  ائ��ت��الف  وف����از 
وبرتونا�ص املاليزية اجلمعة املا�سية بعقد تطوير حقل 

نفط جمنون جنوبي العراق.
وت�سمن عر�ص االئتالف الذي كان االأف�سل يف ما يخ�ص 
حقل املجنون اإنتاج مليون وثمامنئة األف برميل يوميا 

العراقية  ال�سركات من احلكومة  وب�سعر خدمة حت�سله 
يبلغ دوالرا وت�سعة وثالثني �سنتا للربميل الواحد.

العراقية  احلقول  اكرب  املجنون،  حقل  احتياطي  ويقدر 
غري امل�ستغلة، باكرث من 12 مليار برميل من اخلام.

لتطوير  لعقدين  بعرو�ص  �سركة  اي  تتقدم  مل  حني  يف 
عر�ص  وق��دم  بغداد،  �سرق  حقل  احدهما  اخرين  حقلني 
و�ستتوىل  العراقية،  احلكومة  رف�سته  اخلام�ص  للعقد 
احلكومة العراقية تطوير احلقول ال�سرقية بنف�سها بعد 

عزوف ال�سركات االجنبية عنها.
وفاز ائتالف اخر تقوده �سركة النفط الوطنية ال�سينية 
بعقد تطوير حقل حلفايا بامل�ساركة مع توتال الفرن�سية 
الف   535 بانتاج  االئتالف  عر�ص  وج��اء  وبرتونا�ص، 
برميل يوميا وب�سعر خدمة حت�سل عليه 1،4 دوالر على 
افتتح  قد  املالكي  نوري  ال��وزراء  رئي�ص  الربميل.وكان 
املزاد �سباح اجلمعة الذي ت�سارك فيه 44 �سركة عاملية، 
حيث  ب��ب��غ��داد،  النفط  وزارة  ق��اع��ات  اح���دى  يف  وذل���ك 

احيطت املنطقة بتدابري امنية م�سددة.
قطاع  تطوير  تراخي�ص  من  الثانية  اجلولة  هي  وتلك 

يف  اج��ري��ت  االوىل  اجل��ول��ة  وك��ان��ت  ال��ع��راق��ي،  النفط 
يونيو/حزيران املا�سي.

ومن بني ال�سركات الرئي�سة املتناف�سة يف اجلولة احلالية 
و�سيفرون  موبيل  واك�سون  بي(  )بي  برتوليم  بريت�ص 

وتوتال و�سل، وعدد من ال�سركات ال�سينية والهندية.
يف  الفائزة  ال�سركات  �ستمنح  املناق�سة،  بنود  وح�سب 
املزاد بعقود التطوير ن�سبة ثابتة على كل برميل، ولي�ص 

ن�سبة من االرباح.
و�ستدفع احلكومة العراقية تلك الكلفة حني يتم االتفاق 

على م�ستوى االنتاج املنتظر.
االوىل  الرتاخي�ص  جولة  اقامت  النفط  وزارة  ان  يذكر 
نهاية �سهر حزيران املا�سي و�ساركت فيها 32 �سركة من 
جن�سيات خمتلفة، و�سملت عقود تطوير حقول الرميلة 
ال�سمايل واجلنوبي والزبري وغرب القرنة يف حمافظة 
الب�سرة وبزركان وابوغرب والفكة يف حمافظة مي�سان 
اكرث  انتاجها  ي�سكل  التي  ح�سن،  وباي  كركوك  وحقلي 
اىل  ا�سافة  العراقي،  النفط  انتاج  من  املئة  يف   80 من 

حقلني للغاز الطبيعي.
 لندن / وكاالت

زيادة  دارلينج  ال�سري  الربيطاين  اخلزانة  وزير  اعلن 
ال�سرائب على املكافاآت املالية ملوظفي امل�سارف وفر�ص 

�سرائب ا�سافية على ا�سحاب املداخيل العالية.
وتاأتي خطوة دارلينج قبل نحو 6 ا�سهر من انتخابات 
حزب  ل�سعبية  وا�سح  تراجع  ظل  يف  جتري  عامة 
العمال الربيطاين احلاكم كما يقول املراقبون، وتقدم 

حزب املحافظني املعار�ص يف ا�ستطالعات الراأي.
ويقول املحللون ان حزب العمال يحتاج اىل اخلطوة 
ويف  انتخابية  ال�سباب  اخلزانة  وزير  بها  قام  التي 
االنتخابية  الفرتة  يف  املبادرة  ال�ستعادة  حماولة 

املقبلة.
ي�سار اىل ان االزمة االقت�سادية بلغت حدا غري متوقع 
يف بريطانيا وان الركود تخطى التوقعات التي كانت 
بدارلينج  دفع  ما  املا�سي،  ني�سان  �سهر  قد �سدرت يف 
جنيه  مليار   175 من  العامة  املديونية  �سقف  رفع  اىل 
 290 يعادل  ما  اي  مليار   177.6 اىل  ا�سرتليني 
املحلي  الناجت  من  باملئة   12.6 وي�سكل  دوالر  مليار 

االجمايل.
قيمة  مبراجعة  بريطانيا  يف  ال�سلطات  قامت  كما 
اال�ستدانة لعامي 2011/2010 ورفعها اىل 176 مليار 

جنيه ا�سرتليني اي بقيمة 3 مليارات جنيه.
وعلى الرغم من كل ذلك، ابقى دارلينج توقعاته بالنمو 

ان  اال  باملئة،  اي بني 1 اىل 1.5  كما هي  املقبل  للعام 
اجرب على االعرتاف باأن حجم االقت�ساد تقل�ص بن�سبة 
4.5 باملئة عام 2009 بدل معدالت 3.25 باملئة و 3.75 

باملئة التي كانت متوقعة.
وقال دارلينج انه "بف�سل �سالبة االقت�ساد الربيطاين 
التوقعات  ف�ستبقى  العامل  يف  الطلب  ارتفاع  وبدء 

بالنمو نف�سها لعامي 2011 و 2012 اي 3.5 باملئة".
امل�سارف  ان  دارلينج:  قال  ال�سريبية  التفا�سيل  ويف 
املالية  املكافاآت  على  باملئة   50 قدرها  �سريبة  �ستدفع 
جنيه  الف  ال�25  تتخطى  والتي  ملوظفيها  متنح  التي 
ابتداء من 5 ابريل/ ني�سان املقبل، و�سيطبق ذلك على 
وامل�سارف  املالية  واملوؤ�س�سات  املحلية  امل�سارف  كل 

االجنبية العاملة يف بريطانيا.
االقت�سادية  ال�سلطات  تاأمل  ومن خالل هذه اخلطوة، 
على  اموالها  البنوك  ت�سرف  اال  الربيطانية  واملالية 
االقت�سادية  الدورة  يف  و�سعها  بل  العالية،  الرواتب 
ب�سكل خمتلف، اال ان امل�سارف قد حذرت من ان "معاقبة 
ا�سحاب املداخيل العالية العاملني يف القطاع امل�سريف 
يف  والكفاءات  اخلربات  ا�سحاب  هجرة  اىل  �سيوؤدي 

هذا املجال من البالد".
ي�سار اىل ان بريطانيا هي البلد الوحيد بني جمموعة 
تعاين  تزال  ال  التي  الكبرية  االقت�سادات  ذات  الدول 
واملانيا  املتحدة  الواليات  من  كل  بداأت  اذ  الركود  من 

واليابان بت�سجيل ارتفاع يف معدالت النمو.

 بكني / وكاالت

�سجل تراجع ال�سادرات ال�سينية يف �سهر ت�سرين الثاين  املا�سي اأقل م�ستوى له منذ �سنة كما تقول �سلطات 
اجلمارك ال�سينية، حيث بلغ الرتاجع 1،2 يف املئة مقابل امل�ستوى املتوقع وهو 2،1 يف املئة.

وهذه اأف�سل نتيجة منذ تراجعت ال�سادرات بن�سبة 2،2 يف املئة العام املا�سي مع بداية االأزمة االقت�سادية 
العاملية.

دوالر.  مليار   94،56 قيمتها  لتبلغ  املا�سي  ال�سهر  املئة  يف  بن�سبة26،7  الواردات  زادت  نف�سه  الوقت  ويف 
وبلغت ال�سادرات ال�سينية ما بني �سهر يناير/كانون الثاين ونوفمرب/ت�سرين الثاين 1،07 تريليون دوالر.

وبلغ الفائ�ص التجاري لل�سني 19،09 مليار دوالر يف �سهر ت�سرين الثاين املا�سي  بينما كان 23،99 مليار 
يف �سهر ت�سرين االأول  املا�سي .

وقال املحلل االقت�سادي العامل يف هوجن كوجن برايان جاك�سون: اإنه يتوقع اأن تبداأ ال�سادرات ال�سينية يف 
النمو يف ال�سهور القادمة.

يقول  كما  )اليوان(،  عملتها  قيمة  لرفع  �سغوط  حتت  بكني  وقوع  اإىل  ال�سينية  ال�سادرات  منو  و�سيوؤدي 
قيمة  رفع  لعدم  الت�سدير كمربر  قطاع  ب�سعف  ال�سني  تتذرع  اأن  هذه  ال�سعب واحلال  من  جاك�سون، حيث 

اليوان.
االجنبي  الطلب  تراجع  اىل  دفعت  التي  العاملية  االقت�سادية  لالزمة  باهظا  ثمنا  دفعت  ال�سني  اأن  اإىل  ي�سار 
�سجل  التجاري  امليزان  فان  اي�سا  الواردات  تراجع  وب�سبب   ،2008 خريف  من  بداية  ال�سادرات  واعاقت 

فائ�سا قيا�سيا باكرث من اأربعني مليار دوالر.

 وا�سنطن / وكاالت

امل�سرفيني  اوباما  باراك  االمريكي  الرئي�ص  هاجم   
على  واحلا�سلني  املايل  النظام  من  امل�ستفدين 
مكافاآت كبرية يف حني ان موؤ�س�ساتهم انقذت باموال 
مقتطفات  بثت  تلفزيونية  مقابلة  يف  وذلك  املكلفني، 

منها اجلمعة املا�سي .
�سبكة  معه  اجرتها  التي  املقابلة  خالل  اوباما  وقال 
دقيقة:"  "�ستون  برناجمها  �سمن  ا�ص"  بي  "�سي 
القطط  من  حفنة  ا�ساعد  "للرئا�سة" كي  اأتر�سح  "مل 
ال�سمينة يف وول �سرتيت". و"القطط ال�سمينة" هو 
لو�سف  املالية  االو�ساط  يف  ي�ستخدم  �ساخر  تعبري 

كبار امل�سرفيني واملتعاملني.
ت�سديد  اىل  عدة  كربى  امريكية  م�سارف  وعمدت 
من  النقاذها  احلكومة  اياها  �سلفتها  التي  االموال 
االنهيار خالل االزمة املالية، ومل ي�ستبعد اوباما ان 
ان  ذلك من اجل  قد فعل  امل�سارف  يكون بع�ص هذه 
يتمكن من دفع مكافاآت كبرية ملوظفيه كون القانون 

املدينة  امل�سارف  يف  العالوات  لهذه  �سقفا  حدد 
للدولة.

ملوظفيها  امل�سارف  تدفعها  الكبرية  املبالغ  وهذه 
خالل  بها  يقومون  التي  املجازفات  على  لهم  مكافاأة 
تعامالتهم امل�سرفية والتي ت�سمل احيانا ا�ستثمارات 

عالية املخاطر.
وتعترب هذه اال�ستثمارات احد اال�سباب التي ادت اىل 

االزمة املالية العاملية وقد اثارت حنق الراأي العام.
"اعتقد انه يف بع�ص احلاالت كان  وا�ساف اوباما: 
"التمكن من دفع املكافاآت" هو الدافع لت�سديد" اموال 

امل�ساعدة احلكومية.
وتابع: "ما يثري عجبي هو ان النا�ص يف وول �سرتيت 
مل ي�ستوعبوا بعد "..." هم ما زالوا يت�ساءلون ملاذا 

النا�ص غا�سبة من امل�سارف"؟
على  حت�سلون  انتم  فلرن،  اي�سا:"ح�سنا  وتابع 
مكافاآت من 10 او 20 مليون دوالر بعد ا�سواأ عام مر 
على االقت�ساد االمريكي منذ عقود وانتم من ت�سبب 

بامل�سكلة".

CNN / دبي 

عر�ص  على  موافقتها  املا�سي   اخلمي�ص  م�سر،  يف  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة  اأعلنت 
"موبينيل". الهاتف املحمول  امل�سرية خلدمات  ال�سركة  اأ�سهم  تليكوم" ل�سراء  "فران�ص 

وقالت الهيئة يف بيان ن�سر على  موقعها االإلكرتوين اإن �سركة "اوراجن بارتي�سيبا�سينز" 
اململوكة بالكامل ملجموعة فران�ص تيليكوم "تقدمت بعر�ص �سراء اإجباري ل�سراء ن�سبة 
100 يف املئة من اأ�سهم ال�سركة امل�سرية خلدمات الهاتف املحمول وذلك بعد انتهاء جل�سة 

تداول يوم اخلمي�ص املا�سي . 
 237 جنيه،   187 باأ�سعار  �سابقة  اإجبارية  �سراء  عرو�ص  ثالثة  رف�ست  الهيئة  وكانت 
جنيه، 230 جنيه لل�سهم الواحد على التوايل، جاءت بعد حكم حمكمة حتكيم يف �سهر 

ني�سان املا�سي  حدد �سعر ال�سهم يف ال�سفقة بنحو 273 جنيها.
مع  م�سريا  جنيها   208.30 عند  املئة  يف   4.7 مرتفعة  "موبينيل"  اأ�سهم  واأغلقت 
القاهرة  لبور�ستي  الرئي�سي  املوؤ�سر  ارتفع  بينما   ، املا�سي  اخلمي�ص  تداوالت  نهاية 

واالإ�سكندرية بنحو واحد يف املئة.
العر�ص باحلفاظ على  التزام مقدم  ا�سرتط  ال�سراء  اعتماد عر�ص  اإن  الهيئة  بيان  وقال 
ا�ستمرار ا�ستيفاء �سروط قيد اأ�سهم "موبينيل" بالبور�سة امل�سرية، و"عدم تنفيذ حكم 
ال�سركة  واإلزام  التحكيم،  حكم  يف  الوارد  ال�سعر  على  يزيد  ب�سعر  اإليه  امل�سار  التحكيم 
امل�ستهدفة بالعر�ص بتعيني م�ست�سار مايل م�ستقل معتمد لدى الهيئة بتقدمي تقرير تقييم 

عر�ص ال�سراء."

 دبي / وكاالت
 

نفى امل�سوؤول مبوؤ�س�سة التنظيم العقاري يف اإمارة دبي 
حممد �سلطان ثاين وجود تاأثري لتاأجيل �سداد ديون دبي 
العاملية على القطاع العقاري يف االإمارة، م�سريًا اإىل اأن 
موؤ�س�سته �سجلت معدل التداوالت العقارية نف�سه خالل 
�سهر، اأي  بحدود 100 معاملة يوميا، تراوحت قيمتها 

ما بني 54 و68 مليون دوالر.
التابعة  ال�سركات  اإحدى  العاملية"،  "دبي  ك�سف  واأّثر 
على  احل�سول  يف   نيتها  عن  دبي،  اإمارة  حلكومة 
دوالر،  مليار   26 بنحو  املقدرة  ديونها  ل�سداد  تاأجيل 
االأ�سابيع  خالل  والعاملية،  املحلية  املال  اأ�سواق  على 

املا�سية.
ال�سوق  "�سجلت   : �سحفية  ت�سريحات  يف  ثاين  وقال 
عدد  يف  ارتفاعًا  الفرتة  هذه  خالل  دبي  يف  العقارية 
اجلاري،  العام  من  االأول  بالن�سف  مقارنة  املعامالت 
العقارات  على  وال�سراء  البيع  عمليات  اأغلب  وكانت 

اجلاهزة، قد متت باأ�سعار اأقل من عام 2008."
نهاية  مع  بالرتاجع  دبي،  يف  العقارات  اأ�سعار  وبداأت 
العاملية،  الرهن  اأزمة   بتداعيات  تاأثرا   ،2008 عام 
العقار  على  اقت�سادها  يعتمد  التي  االإمارة،  �سهدت  اإذ  
وال�سياحة، طفرة عمرانية امتدت من 2001 اىل غاية 
2008، وقفزت معدالت االأ�سعار اإىل اأكرث من ال�سعف.

من جانبه، اأكد  امل�ست�سار املايل ببنك اأبوظبي الوطني، 
زياد الدبا�ص، على اأنه يف حال تعرث نخيل العقارية يف 
ال�سوق  على  كبري  تاأثري  لذلك  �سيكون  ديونها،  ت�سديد 

العقارية.
يف  العقارية  ال�سركات  اأ�سهم  " تراجع  الدبا�ص:  وقال 
�سوق دبي يعك�ص حقيقة اأن القطاع العقاري يف االإمارة 
يعاين من م�سكلة توفر ال�سيولة، كما اأن هناك �سركات 
على  حت�سل  مل  فاإذا  نخيل،  مع  م�ساريع  لديها  اأخرى 

م�ستحقاتها من ال�سركة �سيتاأثر و�سعها املايل."
يف  العقارية  ال�سوق  تقلبات  "برغم  الدبا�ص:  وا�ساف 
دبي اإال اأن العائد اال�ستثماري معقول، وهو اأف�سل من 

قطاع االأ�سهم، ذي املخاطر العالية."

"نخيل"  �سركة  ت�سدد  اأن  املقرر  من  اأنه  اإىل  وي�سار 
لقاء  دوالر  مليارات   4.1 بقيمة  ديونًا  امل�سطربة، 
�سندات اإ�سالمية يف 14 من �سهر كانون االأول اجلاري، 
ومن م�ساريعها جزيرة نخلة جمريا، التي بلغت تكلفتها 
بحدود 12 مليار دوالر، وقامت بتجميد  جمموعة من 

امل�ساريع يف دبي.
الرئي�ص  رم�سان،  طارق  اعترب  اآخر،  جانب  وعلى 
يف  املتخ�س�سة  القاب�سة،  ثراء  ل�سركة  التنفيذي 
اال�ستثمار العقاري، وتتخذ من دبي مقرا رئي�سا لها، اأن 
ديونها  �سداد  على  قدرتها  عدم  العاملية"  "دبي  اإعالن 
عك�ص  املحلية،  ال�سوق  على  باجلديد  لي�ص  املوعد،  يف 

ال�سوق العاملية التي �سكل اخلرب مفاجاأة لها.
اأغلب املالك وامل�ستثمرين املحليني مطلعني  باأن  وتابع 
و"ليمتل�ص"  "نخيل"  �سركتي  ديون  تفا�سيل  على 

التابعتني للمجموعة.
ورجح رم�سان اأن يكون التاأثري الذي ميكن اأن تتعر�ص 
التمويل،  �سح  عن  ناجمًا  دبي  يف  العقارية  ال�سوق  له 
"لقد  م�سيفًا:  العاملية"،  "دبي  ت�سريحات  عن  ولي�ص 
ب�سبب  فرتة  منذ  العقاري  الن�ساط  يف  ركودا  �سهدنا 
ارتفاعا  بينما �سجلت مناطق يف دبي  ال�سيولة،  نق�ص 
نخلة  فلل  مثل  اجلاهزة،  العقارات  بيع  اأ�سعار  يف 
دبي  بقلب  )الواقعة  وامليدوز،  وال�سربينغز  اجلمريا 

اجلديدة(، وبلغت الزيادة نحو 10 يف املئة."
وتابع: "ارتفعت اأ�سعار بيع عقارات بع�ص اأبراج دبي 
املربع  للقدم  دوالرًا   218 من  اجلديدة(  )دبي  مارينا 
 245 نحو  اإىل   ،2009 العام  من  االأوىل  االأ�سهر  خالل 
ارتفاع  بعد  الزيادة  وجاءت  اأمريكيًا.  دوالرًا   326 و 
ابوظبي  من  القادمني  امل�ستثمرين  �سغار  من  الطلب 

واالإمارات ال�سمالية وال�سعودية."
اأ�سعار  "تبقى  قائاًل:  اأ�ساف  االإيجار  �سوق  وعن 
اإىل فرتة حتى ت�ستقر،  االإيجارات منخف�سة، وحتتاج 

خا�سة مع زيادة العر�ص."
ويذكر اأن �سوق  دبي  �سهدت دخول نحو 27 األف وحدة 
 30 جتهز  اأن  املتوقع  ومن   ،2009 العام  خالل  جديدة 

األف وحدة اأخرى خالل 2010.

ديون "دبي العاملية" تلقي بظاللها  على اأ�سعار العقارات اختتام جولة الرتاخي�ش الثانية ف�ي م�سعى لزيادة 
النتاج اىل 12 مليون/ ب .ي

اأوباما يهاجم مكافاآت امل�سرفيني ال�سادرات ال�سينية ت�سجل تراجعًا ال�سهر املا�سي

بريطانيا تزيد ال�سرائب على اأ�سحاب
 املداخيل املرتفعة

احلكومة امل�سرية توافق على عر�ش 
ل�سراء  اأ�سهم "موبينيل"
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 حاورته / اآمنة عبد النبي 

امل�ساريع  من  منجز  ما  تخ�ص  �ساخنة  خدمية  ملفات 
على  �سارف  الذي  العام  لهذا  املفرت�سة  اال�ستثمارية 
املر�سومة  ال�سرتاتيجية  �سمن  مُقرتح  وما  االنتهاء 
جانب  اىل  املقبل  للعام  متوقعة  اقت�سادية  كاأجندة 
املايل  االأخ��ت��ال���ص  ه��ال��ة  تركتها  ال��ت��ي  اال�ستفهامات 
�سياغتُه  متت  ذلك  كل  باالمانة  حلقت  التي  االخ��رية 
على �ساكلة ا�سئلة متنوعة حملناها اىل امني العا�سمة 

)�سابر العي�ساوي( ليجيبنا عن اولها.

املــوازنــة  مــن  املتحقق  ـــاز  االجن م�ستوى  مــا   
اال�ستثمارية للعام احلايل؟ 

- ميكن القول باأن املوازنة اال�ستثمارية للعام 2009 
املا�سي  ال�سهر  نهاية  االقاليم ولغاية  تنمية  وموازنة 
التنفيذي منها و�سل اىل 95% ويف ما يخ�ص  ال�سق 
موازنة تنمية االقاليم واجهنا فيها بع�ص العجز ناأمل 
بدورها  اأدخلت  التي  التكميلية  املوازنة  من  تغطيته 
�سمن املوازنة العامة للعام املقبل 2010 التي ُعر�ست 
وحاليًا  عليها  امل�سادقة  بانتظار  النواب  جمل�ص  على 
ننتظر جمل�ص املحافظة اذا كانت لديهم مبالغ فائ�سة 
موازنة  ننتظر  فنحن  كذلك  يكن  مل  واذا  العجز  ل�سد 

العام املقبل . 

 ما طبيعة امل�ساريع ال�سرتاتيجية التي �سرعت 
بتنفيذها اأمانة بغداد خالل هذا العام؟ 

- ب�سراحة تركيزنا بالدرجة االوىل يف مدينة بغداد  
كان بخ�سو�ص امل�ساريع ال�سرتاتيجة، الن بغداد هي 
لها  يُخطط  م�سروع  اي  ف��اأن  وبالتايل  كبرية  مدينة 
فلو  النا�ص  حاجة  ي�سد  حتى  كبريا  يكون  ان  يجب 
اأ�سغر م�سروع ماء لوجدنا ان لدينا �سبعة  جئنا اىل 
وم�ساريعنا  باكملها  ملحافظة  يكفي  هو  ماء  م�ساريع 

احلالية و�سلت اىل مراحل متقدمة كم�سروع تو�سيع 
�سرق دجلة بن�سبة 85% ، و اخلزانات االر�سية %90 ، 
و م�سروع ماء اجلادرية 100% وم�سروع ماء الر�سافة 
�سي�سل قريبا اىل ن�سبة 80% النه م�سروع �سخم ، وقد 
مت ا�سترياد املعدات واملعامل التي احتاجت اىل فرتة 
لتتطابق مع الت�ساميم واالآن بداأ العمل ب�سكل جدي .

ويف ما يخ�ص م�ساريع املجاري فيمكننا تاأكيد ن�سب 
خط  واي�سا   ، جلجيل  خلط    %100 بواقع  اجنازها 
اخلن�ساء مبعمل خا�ص لت�سنيع االنابيب الكونكريتية 
الذي ُن�سب وبداأ ينتج واالآن م�سافة 2 كم مت تنفيذها 
من م�ساحة 11 كم  وكذلك اخلط الرابط بني ال�سمال 
بلغت  ال��ذي  والف�سيلية  املعامل  منطقة  من  ال�سرقي 
بلغت  االجن��از  ن�سبة  االآن  و   ، دينار  مليار   42 كلفته 
فيه 100% ، وخط الكرخ اجلنوب الغربي بكلفة 150 
مليار دينار ، وكذلك بداأ العمل يف حمطة)ابواجلري( 
التلكوؤ  بع�ص  اعمالها  �سهد  التي  املج�سرات  وكذلك 
ال�سباب عديدة منها عدم ح�سولنا على موافقة قيادة 
مرور  مع  لكن  االمني  الو�سع  ب�سبب  بغداد  عمليات 
على  وح�سلنا  العالقة  امل�سائل  تلك  ح��ل  مت  ال��وق��ت 

وتقاطع  باالعظمية  الزهور  تقاطع  يف  بها  ترخي�ص 
بال�سعب وت��ق��اط��ع اخل��ل��ف��اء يف  امل��رك��زي��ة  اال���س��واق 

منطقة املن�سور.
التي  االمنية  العوائق  بع�ص  احيانا  تواجهنا  وق��د 
االذاعة  كتقاطع  بالكامل   العمل  توقف  يف  تت�سبب 
والتلفزيون يف منطقة ال�ساحلية  ب�سبب التفجريات 
االخرية الذي اوقف العمل باملج�سرات هناك، وب�ساأن 
اربعة  لدينا  ب��اأن  ال��ق��ول  فا�ستطيع  البيئة  م�ساريع 
العراق  يف  م��رة  الأول  حت��دث  �سابقة  وتلك  م�ساريع 
هي وجود ادارة متكاملة للنفايات اىل جانب ك�سارة 
لالنقا�ص  وكاب�سات   %100 بن�سبة  وتعمل  للنفايات 
ولدينا  كاملة  بن�سبة  تعمل  ب��داأت  اي�سا  وال�سكراب 
منها  خم�ص  حتويلية  حمطات  ت�سع  ذلك  اىل  ا�سافة 
ن�سبة  الكرخ  جانب  يف  وارب��ع  الر�سافة  جانب  يف 
االجناز فيها 65% لكن ن�سبة و�سول معدات ت�سغيلها 
خمازن  يف  حاليا  وم��وج��ودة   %100 ه��ي  املانيا  م��ن 
الزوراء واي�سًا معامل فرزالنفايات يف جانبي الكرخ 
فاأن  مليارات  وخم�سة  مئة  كلفتها  التي  والر�سافة 
ن�سبة االجناز يف جانب الكرخ ثالثون باملئة كاأعمال 

ان�سائية اما الر�سافة فن�سبة االجناز و�سلت اىل %15  
قد  من�ساوية  �سركة  من  الفرز  معامل  معدات  ولكن 
و�سلت ملعاملنا بالكامل اذًا وجود املعدات مع الن�سبة 

فاأن االجناز و�سل اىل %80 .
عقد  توقيع  هو  امل�ساريع  تلك  يف  االه��م  واملو�سوع 
متخ�س�ص مع �سركة مارك االمريكية بكلفة 73 مليار 
تخ�ص  التي  واالليات  امل��واد  خمتلف  دينارال�سترياد 
عمل  امانة بغداد كالزراعة والنظافة واملجاري بحيث 

و�سلت اىل خمازننا وبن�سبة %100 .
االرق��ام  تخ�سي�ص  ب�ساأن  امل���رور  م��ع  ات��ف��اق  وج��رى 
لتوزيعها  معينة  خطة  و�سع  ومت  الدالة   والعالمات 
على دوائر البلدية وبواقع اكرث من 400 اآلية ، ويف 
لدينا عجز يف  كان  فقد  رافعات احلاويات  ما يخ�ص 
 73 �سراء  فعقدنا  ترفعها  رافعات  وجود  لعدم  بغداد 
ومطابقة  ايطاليا  من  رافعة   20 منها  و�سلتنا  رافعة 
بعدد  ال�سوارع  كان�سات  هنالك  وكذلك  للموا�سفات 
ال�سيما  العمالة  بتقليل  �ست�سهم  التي  كان�سة  ع�سرين 
على  ت��وزع  و�سوف  وال�سريعة  الرئي�سة  الطرق  يف 
تورو  ومكائن  ال�سوارع  غا�سالت  ولدينا  ال�سوارع 
نوؤا�ص  كالزوراء وابو  الثيل ومل�ساحات كبرية  لق�ص 
لذلك ميكنني القول باأن هذه ال�سنة �سيتم تغطية عجز 
املهم  وال�سي  بغداد  باأمانة  املتخ�س�سة  االآل��ي��ات  كل 
واالبرز الذي كان �سمن �سنة الفني وت�سعة هو ابرام 
وُن�سبت  و�سلت  هي  لالأك�ساء  معملني  ال�سترياد  عقد 
بداأنا  واالآن  الكمالية  ملنطقة  ال�سناعي  املقهى  يف 
ال�ساعة والطن  بزنة 400 طن يف  �سارع  اأول  نك�سي 
�سارعًا  ع�سر  ثمانية  �ساعات  ع�سر  يف  يك�سي  الواحد 
وال  باالإك�ساء  تتعلق  عدة  م�ساكل  �سيحل  بذلك  وهو 
ال�سنة  هذه  ففي  املتنزهات  م�ساألة  اذك��ر  ان  يفوتني 
العبيدي  منطقة  يف  م��ت��ن��زه  اك���رب  وتهيئة  ب��ن��اء  مت 
ترفيهية  قاعات  ي�سم  حيث  جدًا  عالية  ومبوا�سفات 
ملياه  بركة  عن  عبارة  باال�سا�ص  ك��ان  واملوقع  كثرية 

اآ�سنة علمًا اننا افتتحنا بالعيد الفائت متنزه العبيدي 
املتنزهني  لهذين  ا�سافة  ولدينا  الثاين  وه��ذا  االول 
والغزالية  ال�سعلة  مناطق  ملجاري  ال�سقالوية  مبزل 
والرحمانية الأنها عادة ما ت�سيح وهذا املبزل مت�سمن 
غريب  ابو  يف  الثالث  كالنهر  و�سيكون  عدة  حمطات 
م�ساحة  تفوق  وم�ساحته  مرتات  كيلو  اربعة  وطوله 
اىل  وحولت  االوىل  املرحلة  فيه  واجن��زن��ا  ال���زوراء 
مقاطع ترفيهية كالنافورات والعاب االطفال وااللعاب 
الريا�سة اي مدينة متكاملة وبه فعاليات عديدة فنحن 
مراآب   ال�ستثمارها  النقل  ل���وزارة  م�ساحة  اعطينا 
مركز  ان�ساء  اخلطة  يف  واي�سا  ق��دم  ك��رة  وم��الع��ب 
لالأطفاء مقابل جامع احلمزة بعد تن�سيقنا مع وزارة 
متقدمة  ملراحل  وو�سل  ج��ار  االآن  والعمل  الداخلية 
الإن�ساء مول  التكنولوجية  تن�سيق مع اجلامعة  كذلك 
الغزالية  مناطق  يغذي  مركزا  ليكون  طوابق  باأربعة 
�سيكون  ان��ه  اي  والرحمانية  وال�سعلة  واجل��وادي��ن 
مبثابة م�ساحة ترفيهية وخدمية متنوعة كفيلة بحل 
يعود  فيها  فالعمران  البعو�ص   م��ن  النا�ص  معاناة 
الزراعة  ه��ي  ال��ي��وم  وامل��الح��ظ   1960 لعام  تاأريخه 
التحتية  البنى  يف  نعمل  ال�سنتني  قرابة  الأننا  وذل��ك 
وحتويله  امل��ب��زل  ه��ذا  ردم  يف  ق���درة  لنا  ت��ك��ون  لكي 
بها  امل��ع��م��ول  امل�����س��اري��ع  ان  اىل  هنا  االإ����س���ارة  واود 
ح��ال��ي��ًا ق��د الي��ع��ت��ربه��ا امل��واط��ن م��وج��ودة وظاهرة 
لناظره ولكنني كتنفيذي ا�ستطيع القول باأن و�سول 
االموال وال�سركات واملعدات وو�سول معامل الركائز 
بالن�سبة  يعترب  كله  هذا  املوقع  وتهيئة  والكونكريت 
ا�سهر  ثمانية  منذ  جار  به  العمل  ان  علما  اجن��ازًا  يل 
والنظام ال�سابق حاول كثريًا امتام هذا امل�سروع لكنه 
ف�سل الأنه م�سروع كبري ويحتاج اىل مليارات �سخمة 
حيث انني جلبت له تخ�سي�سًا خا�سًا خارج ميزانية 
االمانة ا�سافة اىل تلك امل�ساريع نحن االآن دخلنا بخطة 
انا اعتربها منوذجية لتطوير االماكن اال�سا�سية مثل 
معمارية  م�سابقة  ب�ساأنها  حددنا  فقد  الكاظمية  مدينة 
ماليني  �سبعة  خ�س�سنا  واي�����س��ا  ال��ث��الث��ة  للفائزين 
دوالر مع جمموعة م�ست�سارين العداد ت�ساميم عاملية 
�سبه  الت�ساميم  مناق�سة  مت  حيث  الر�سيد  ل�����س��ارع 
النهائية بح�سور متخ�س�سني من الهيئة العامة لالآثار 
و�سادقنا  واملخططني  العراقية  اجلامعات  وروؤ�ساء 
يكون  ان  ونامل  الثانية  اخلطوة  بداأنا  واالآن  عليها 
ارقى موقع تراثي باملنطقة علما اننا لدينا اربعة االآف 
مرفق تراثي من منطقة ابو نوؤا�ص اىل امل�ستن�سرية. 

املقرتحة  اال�ستثمارية  املــوازنــة  مقدار  ما   
املزمع  امل�ساريع  طبيعة  وما   2010 املقبل  للعام 

تنفيذها؟
مليار   750 هي  املقبل  للعام  املخ�س�سة  امل��وازن��ة   -
على  �ستكون  املقبل  للعام  م�ساريعنا  واغلب  دينار 
ال�سطح عك�ص م�ساريعنا لالأعوام ال�سابقة مثال منطقة 
زيونة او االعظيمة او البتاويني او مدينة ال�سدرحني 
املجاري  �سبكة  متهرئة  جتدها  امل��ي��اه  ل�سبكة  ت��اأت��ي 
هذه  ب��اأك�����س��اء  اق���وم  ان��ن��ي  ب��االم��ك��ان  فلي�ص  متهرئة 
املنطقة من دون معاجلة اال�سا�سات يف ال�سابق جددنا 
املاء واملجاري ببغداد تقريبا بن�سبة �ستني باملئة اما 
اخلطة االآن  تتجه بتجديد �سبكات الطرق فلو ذهبت 
اىل البتاويني جتدين الطرق تغطيها احلفريات والتي 
مليارًا  ع�سر  اثني  عليها  امل��ايل  ال�سرف  ن�سبة  اق��در 
طرق  ب�سبكة  اك�ساوؤها  �سيتم  االآن  املجاري  ل�سبكات 
املناطق  او زيونة  ال�سدر  مدينة  القطاعات يف  فمثاًل 
باأظهار  �سمعتنا  �ستح�سن  اكملنا خدمتها والتي  التي 
بوادر اخلدمات الرئي�سة وفاعليتها على ار�ص الواقع 
غري  حملة   21 املت�سمنة  الزعفرانية  يف  ح�سل  وكما 
بكافة  منها  ع�سر  ثمانية  اك�ساء  مت  نهائيًا  خمدومة 
اك�ساء  حمالت  خم�ص  ادخلنا  ال�سنة  وهذه  اخلدمات 
لو ت�ساهدونها لوجدمتوها ت�ساهي قريناتها بالكرادة 
او زيونة اذًا �سيكون عملنا املقبل اكرث اك�ساء وفاعلية 
ونفق  جم�سرين  ان�ساء  بغداد،  مطار  �سارع  كاأكمال 
من  ع��دد  اك��رب  واك�ساء  ال�����س��وارع  تطوير  ع��ن  ف�سال 
االخ�سر  احل��زام  مو�سوع  وكذلك  واملحال  ال�سوارع 
الفني وع�سرة واال�ستمرار يف  �سنبداأ به خلطة  الذي 
املاء  �سبكات  وجتديد  املخدومة  غري  املناطق  خدمة 
وال�سرف ال�سحي للمناطق التي مل يتم فيها التجديد 

لهذه ال�سنة.. 

دوائر  عمل  تعرتي  معوقات  من  هنالك  هل   
تقف  التي  اجلهات  ومــا  طبيعتها  ما  ؟  االمانة 

وراءها؟ 
باأن  القول  ميكن  ولكن  باملعوقات  و�سفها  ميكن  -ال 
االجناز  قيد  هي  عنها  حتدثت  التي  م�ساريعنا  اغلب 
ال�سرف  وم�����س��اري��ع  البيئة  ع��ن  نتكلم  ح��ني  فنحن 
ال�سحي واملجاري كنا نتكلم يف ال�سابق بلغة �سوف 
نعمل يف اخلطة الفالنية وننفذ هذا امل�سروع االآن ال 
فهي دخلت مرحلة التنفيذ منها اكتمل ومنها مل يكتمل 
هنا  وهي  �سيكتمل  منها  الغالب  القادمة  ال�سنة  ففي 
املاء  م�ساكل  فمثاًل  باأكملها،  م�ساكل  للمواطن  �ستحل 
ولي�ص  بامليزانية  فائ�سًا  عندنا  �سي�سبح  حتل  حينما 
كمية  ان  ل��و  مثاًل  ال�سحي  ال�سرف  فم�سكلة  ع��ج��زًا 
كبرية من االمطار هطلت وجتمعت يف مكان معني فاأن 
ال�سرتاتيجية  وح�سب  تتحمل  لن  الرئي�سة  اخلطوط 
بالن�سبة  احل��ال  وك��ذا  امل�سكلة  هنا  �ستحل  اجل��دي��دة 

للنفايات �ستحل امل�سكلة، بل وحتويلها اىل اموال .  

 �سهدت االيام القليلة املا�سية وحتديدا خالل 
ايام االمطار خدمات لي�س بامل�ستوى املطلوب، ما 
ا�ستعدادات  من  هنالك  وهل  ذلك،  وراء  ال�سبب 

حقيقية لف�سل ال�ستاء؟ 
ا�ستيعاب  قدرة  م�سكلة  نعاين من  فنحن  هذا �سحيح 
كان  حينما  منفذة  ب�سراحة  النها  الناقلة  اخلطوط 
تاأ�سي�سها  يعود  اي  ن�سمة  ماليني  ثالثة  بغداد  �سكان 
حلقبة ال�ستينيات من القرن املا�سي لذا نحن لغر�ص 
ان�����س��اأن��ا يف ج��ان��ب��ي الكرخ  امل�����س��ك��ل��ة  ت��ل��ك  حت��وي��ط 
دينار  مليار   600 كلفتها  ناقلة  خطوطًا  والر�سافة 
ولي�ص فيها لالآن خط واحد مكتمل وامنا جميعها قيد 
التنفيذ وحلني اكمال تلك اخلطوط ومعاجلة م�ساكل 
من  اكرث  االرهابيون  دمرها  التي  ال�سحي  ال�سرف 
دائما  نقول  نحن  ل��ذا  ال�سبكات  جتديد  واك��م��ال  م��رة 
نقول  ان  ميكننا  كي  �سنوات  ثالث  اىل  بحاجة  نحن 
باأن بغداد متتلك �سبكة ماء قادرة على ا�ستيعاب �سيء 
تتعر�ص  بالعامل  دول��ة  هنالك  فلي�ص  امل��اء  من  معقول 
امل�سكلة  تلك  اىل موجة قوية من االمطارالتعاين من 
بقدرة  امل��ج��اري  م�سكلة  �ستنتهي  هنا  حتما  ول��ك��ن 
ا�ستيعابية اكرب من احلالية بكثري اما دورنا احلايل 
املحطات  تاأهيل  على  تركيزه  مت  فقد  املقبلة  وللفرتة 
التي تزيد عن 300 حمطة وجميعها حتتاج اىل وقود 

امل�سكلة  لكن  تعمل  وحاليا  وكهرباء  ومعدات  وادام��ة 
املثال  �سبيل  فعلى  حتتمل  ال  الرئي�سة  اخلطوط  ب��اأن 
حمطة احلبيبية التي فيها اثنتا ع�سرة حمطة حينما 
تهطل االمطار الن�ستطيع �سوى ت�سغيل �ست حمطات 
ان  ميكن  عليها  �سغطنا  واذا  اليحتمل  اخل��ط  الأن 
اخلط  �سيقوم  ذلك  جتاوزنا  واذا  فقط  ثماين  ن�سغل 
الرئي�ص هنا باأغراق مناطق كالبلديات وغريها اذًا ال 
حتل م�سكلة املجاري اال حني يكتمل اجناز اخلطوط 
ويف ما يخ�ص م�سكلة املياه فاعتقد باأن ال�سنة القادمة 

�سيتم حلها.

 ماذا ب�ساأن مرتو بغداد الذي �سبق واأن اأعلنتم 
عنه؟ 

للعام  بتنفيذه  ال��ب��دء  امل��ت��وق��ع  امل��و���س��وع  يبقى   -
العمل  تاأخر  ال��ذي  بغداد  م��رتو  م�سروع  هو  املقبل 
املنفذة  العاملية  ال�سركات  لو�سول  وذل��ك  لال�سف  به 
اللجنة  ان  ب�سبب  ح�سل  التلكوؤ  لكن  الت�ساميم  مع 
اال�ست�سارية قدمت �سركات ا�ست�سارية �سعيفة واالآن 
نحن ب�سدد الو�سول اىل اتفاق ب�ساأن حل ذلك املعوق 
يخ�ص  ما  ويف  جاهزة  فهي  تنفيذية  ك�سركات  ولكن 
من  خا�سة  مبيزانية  فهو  امل�سروع  ه��ذا  تخ�سي�ص 

اللجنة االقت�سادية ملجل�ص الوزراء.

اال�سكاين  الر�سيد  مع�سكر  م�سروع  عن  ماذا   
وكذلك م�سروع ع�سرة يف ع�سرة ملدينة ال�سدر 

؟ 
الذي  االه��م  واملو�سوع  امل�سروع  اعتباره  ميكن   -
�سركة  اىل  باأحالته  قمنا  واالآن  �سنتني  منذ  به  نعمل 
مايعادل  اي  دوالر  مليار   20 بقيمة  كلفته  اماراتية 
مدينة  واملت�سمن  عامًا  لثالثني  بغداد  امانة  موازنة 
كاملة ُت�سكن ن�سف مليون مواطن ولدينا اليوم ق�سية 
املتجاوزين ب�سكل ع�سوائي وحتما املنظر فيه ت�سويه 
خطتنا  �سمن  اأدخلناهم  كذلك  ه��وؤالء  املدينة  ل�سكل 
من  الع�سرات  اىل  ا�سافة  واخالقي  ان�ساين  كجانب 
ع�سرة  م�سروع  يخ�ص  م��ا  ويف  االآخ���رى  امل�ساريع 
االخت�سا�سيني  كل  اعتربه  امل�سروع  فهذا  ع�سرة  يف 
من امل�ساريع اخليالية مب�سمونها وفائدتها اخلدمية 
القرارات  كل  ب��اأن  القول  وميكن  العراقي  للمواطن 
اللجنة  او  الربملان  �سواء يف  به  املتعلقة  واملوافقات 
االقت�سادية او رئا�ستي جمل�ص الوزراء واجلمهورية 
هي مكتملة فقد وقعنا عقدًا مع �سركة بريطانيا الأعداد 
ت�ساميم تف�سيلية لبناء 150 الف وحدة �سكنية حتل 

الكثافة  وتقليل  واحلميدية  طارق  حي  مناطق  ازمة 
ال�سكانية يف مدينة ال�سدر ي�ستمر به البناء ملدة ع�سر 

�سنوات وبكلفة مليار دوالر لكل �سنة .

يف  املوجود  واملايل  االداري  الف�ساد  عن  ماذا   
دوائر االمانة وما ال�سبل ملواجهته؟ 

وامنا  االداري  او  امل��ايل  بالف�ساد  ت�سميته  ميكن  ال 
اختال�ص  عملية  االخ���رية  االآون���ة  يف  لدينا  ح�سل 
مع  بالتواطوؤ  �سكوك  تزوير  خالل  من  مالية  ملبالغ 
ال�سكوك  ت��ل��ك  م�����س��رف ح��ك��وم��ي ح��ي��ث مت ���س��رف 
التي  كله  ذلك  يف  االه��م  النقطة  مبالغها،  واختال�ص 
اكت�سافها  مت  تلك  العملية  ان  للجميع  ابينها  ان  اود 
من قبل امانة بغداد اي مل تكن هنالك جهة خارجية 
وثائق  ولدينا  امل��و���س��وع  ذل��ك  االم��ان��ة  قبل  ك�سفت 
كانت  بغداد  امانة  باأن  االآخ��ر  واملو�سوع  ذلك  ُتثبت 
جدًا  �سريعة  و�ساعات  دقائق  خالل  اجراءاتها  لديها 
االتهام  ا�سابع  ُت�سري  وم��ن  املتهمني  على  بالقب�ص 
البع�ص �سرح يف  امل�سوؤولية االداري��ة..  او  نحوهم 
قيمتها  املختل�سة  املبالغ  باأن  اعالم  و�سيلة  من  اكرث 
مليارًا  �ستني  ق��ال  واآخ���ر  م��ل��ي��ارًا  وع�سرين  ثمانية 
والبع�ص ربطها باأموال امل�ساريع التي نحن ا�سا�سا 
يكون  ان  نتخوف  كنا  االح���رار  مب�سرف  نودعها 
امل�ستندات  اليوم  لهذا  لكن  مليارًا  ع�سر  اربعة  املبلغ 
التدقيقية اظهرت باأنه مل يتجاوز اثني ع�سر مليارًا 
ونحن قد و�سعنا اليد على ال�سراق واموالهم املنقولة 
وغري املنقولة و�ستتم اعادة اجلزء الكبري من املبلغ 
واالهم من ذلك هو لي�ص ا�سرتجاع املبلغ فقط وامنا 
العادل  جزاءهم  ال�سراق  ينال  وان  اجلرمية  ك�سف 
املزايدات  مو�سوع  اما  لالآخرين  عربة  يكونوا  كي 
عليها  ال��رد  عن  نرتفع  فنحن  االعالمية  واملهاترات 
و�سمن  ج��اٍر  التحقيق  وحاليا  م�سي�سة  جهات  النها 
الوزراء  �سكلناه واي�سًا دولة رئي�ص  الذي  التحقيق 
الفريق  فريقًا حتقيقيًا و�سادق على تو�سيات  �سكل 
التي  ه��ي  بجهودها  ب��غ��داد  ام��ان��ة  ب��اأن  اثبتت  التي 
�سريعة وفاعلة  الأج��راءات  نتيجة  اكت�سفت اجلرمية 
والتي ادت اىل ك�سف اجلناة وتلك احلقيقة التي مل 
لل�سيطرة على  اللحظة وذلك  نرد ان ن�سرح بها قبل 
كل خيوط اجلرمية ولكن اليوم نحن نعلنها للجميع 
اق�سام  وروؤ���س��اء  م��دراء  بكل  التقيت  �سخ�سيًا  وان��ا 
الق�سية  تلك  يعتربوا  ان  منهم  وطلبت  بغداد  امانة 
واملراقبة  والتدقيق  للتمحي�ص  اع��ادة  مبثابة  هي 

االدارية بجهد اكرب. 

اأمني بغداد لـ)املدى االقت�سادي(: 
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 بغداد / �سعاد الرا�سد

من  كبرية  كميات  املحلية  اال�سواق  يف  موؤخرا  انت�سرت 
ماجعل   ، دينية  �سمات  ذات  ماركات  حتمل  التي  اللحوم 
برخ�ص  متتاز  كذلك  وه��ي   ، كبريا  عليها  النا�ص  اق��ب��ال 
املذبوحة حمليا  اللحوم  ا�سعار  ارتفعت  اأثمانها يف وقت 
لدى الق�سابني التي توؤثر حتما على م�ستوى دخل العائلة 
العراقية وال�سيما التي تعي�ص مب�ستوى او دون م�ستوى 

الفقر 
هذه  حيثيات  على  ال�سوء  �سلطت  االقت�سادي(  )امل��دى 
الظاهرة وناق�ست ا�سبابها وتداعياتها وفوائدها مع جملة 
من امل�ستوردين وباعة املفرد واو�ساط اجتماعية واخرى 

اكادميية متخ�س�سة.

اطمئنان ن�سبي 
املعلمات  اع���دد  معهد  م��دي��ر  امل��و���س��وي  زي��ن��ب  امل��واط��ن��ة 

الر�سافة االوىل خا�ست يف هذا احلديث قائلة:
الذي  املوظف  مدخوالت  ارتفاع  ان  احد  على  يخفى  ال   -
ي�سكل �سريحة وا�سعة من املواطنني زامنها ارتفاع ملحوظ 
يف م�ستوى اخلدمات االخرى التي يف �سميم احتياجات 
املواطن وخا�سة ا�سرتاك الكهرباء وخطوط النقل الطفايل 
حيث ان اغلبهم طالب يف املدار�ص واجلامعات اما االيجار 
ن�سف  يلتهم  يكاد  فهو  زيادته  يف  م�ستقل  مو�سوع  فهو 
انعك�ص �سلبا  الراتب هذا االرتفاع يف م�ستوى اخلدمات 
هذه  ان��واع  بع�ص  اخ��ذت  لذا  العراقية  املائدة  واق��ع  على 
يف  لتت�سدر  املائدة  اىل  طريقها  تاخذ  امل�ستوردة  اللحوم 
با�ستخدامها  اقتناعي  عدم  ومع  العراقية  املاكوالت  اكرث 
التي  اللحوم  وخا�سة  عليها  ت��ع��ودت  ق��د  اال���س��رة  ان  اال 
حتمل ماركات جتارية دينية حيث بداأنا ن�سعر باالطمانان 

الن�سبي .

االهتمام باجلانب االعالمي 
رعد �سربي اكد ان البد ان يوؤدي االعالم الديني وال�سحي 
التوعية  م��ن  ح��م��الت  عمل  يف  ري��ادي��ًا  دورًا  والتثقيفي 
وغريها  املنتجات  ه��ذه  بخ�سو�ص  والدينية  ال�سحية 
توازي  واملنتجات  ال�سلع  فبع�ص  فقط  اللحوم  ولي�ص 
�سحة  على  وخيمة  نتائج  ولها  خطورتها  يف  االره���اب 
وان  البعيد  امل�ستوى  على  التقادير  اق��ل  يف  املواطنني 
دورية  مل�سقات  �سكل  على  وتوعيات  برامج  هناك  تكون 
تذكر النا�ص مبا هو اجود واح�سن بالتعاون مع وزارتي 
هدى  غري  على  ت�سرتي  النا�ص  فبع�ص  والزراعة  ال�سحة 
واهم ما يفكرون به الربح يف هذا املجال وان تكون هناك 
افالم وثائقية م�سورة وال يكتفون بالعالمة التجارية ذبح 
الطريقة  على  ذبح  قد  يكون  وقد  اال�سالمية  الطريقة  على 
بع�ص  وتناولتها  راأيناها  كما  ال�سيخية  او  الهندو�سية 

االفالم يف املوبيالت!

ت�سهلك كمية من الوقود يف الطبخ 
 �سبيحة عبد جا�سم طالبة ماج�ستري ترف�ص وب�سكل قطعي 

ان يدخل هذا النوع من اللحوم اىل مطبخها قائلة: 
وا�ستخدامها  اللحوم  ه��ذه  ب�سراء  قمت  ان��ا  ب�سراحة   -
واملذبوح  امل�ستورد  اللحم  عنها  يقال  والتي  واح��دة  مرة 
على الطريقة اال�سالمية ولكن كدت افقد احد اطفايل حني 
ا�سفل  رافقه امل يف  بالغثيان  للتقيوؤ و�سعور  �سعر برغبة 
البطن ا�سافة اىل كل ذلك انها لي�ست باقت�سادية النها تاخذ 
وقتًا طوياًل يف الطبخ وا�ستهالكها كمية كبرية يف الوقود 
و�سرعة  طيبة  برائحة  يتمتع  الذي  املحلي  املنتج  بعك�ص 
يف الن�سج، اما امل�ستورد فهو معروف عنه برائحته غري 
وال  ال��دم  يبقى  ذبحه  عند  ان��ه  اىل  يرجع  وه��ذا  املحبذة  
يخرج منه بطريقة نهائية و هذا ما يقف وراء طعمه غري 

املحبب.
ما  يعرف  الكل  ق��ال��ت:  بيت  رب��ة  حممود  ام  احل��اج��ة  اأم��ا 
لطعم اللحوم العراقية من مذاق طيب وطعم �سهي ونكهة 
الت�ساهيها حتى حلوم الدول املجاورة ولكن يبقى م�ستوى 
دخل االن�سان هو الذي يتحكم مبا جتوده املائدة العراقية 

لذا نلجاأ اىل اللحوم امل�ستوردة لوفرتها ورخ�ص ا�سعارها 
وال اتقيد بنوعية معينة او من�سئها او طريقة ذبحها.

 الذبيحة املذبوحة �سرعًا تكون اأقل 
عر�سة للجراثيم 

ابو هدى موظف يف قطاع الربيد اكد على اهمية الناحية 
ال�سرعية يف طريقة ذبح احليوانات النها �سرورية قائال:

كرثة  وم��ع  املتو�سط  الدخل  ذوي  من  نف�سي  اعترب  -ان��ا 
الذبح  يف  ال�سرعية  ق�سية  ان  االن  احل��ي��اة  متطلبات 
نلجاأ  البيت  يف  نحن  لذا  اهتماماتي،  �سميم  يف  اعتربها 
اىل الذبح امامنا ولكن ن�سرتي بكميات قليلة جدا الرتفاع 
التي هي من اوىل  ثمنها ولكن حر�سًا منا على �سرعيتها 
التقارير  الن  ال�سحية،  الناحية  قبل  وه��ي  االهتمامات 
عليها  الله  ا�سم  يذكر  التي  الذبيحة  ان  اثبتت  والتجارب 
وهي مذبوحة بطريقة �سحيحة تكون اقل تعر�سًا للبكرتيا 

واجلراثيم .

تال�سي الثـروة احليوانية 
الرثوة  ان  يرى  فل�سطني  �سارع  يف  زه��راء  ابو  الق�ساب 
وراءها  وتقف  والتال�سي  باالنقرا�ص  مهدده  احليوانية 
ا�سباب عدة منها تهريب املوا�سي اىل دول اجلوار حتديدا 
ا�سافة اىل املجازر الع�سوائية التي باتت منظرًا ماألوفًا يف 
االعمار  ذبح  يتم  �سارع حيث  كل  كل جزرة و�سطية ويف 
ال�سغرية ومن دون فح�ص طبي وهذا ممنوع قانونا واذا 
ما مت توقف ا�سترياد اللحوم اعتقد ان ي�سل كيلو اللحم 

اىل 25000 دينار عراقي. 

 

تفعيل دور التقيي�س وال�سيطرة النوعية 
ا�سترياد  م��و���س��وع  ان  احلقيقة   : ق���ال  ال��ع��الق  ح�سني   
اطار  يف  تقع  هي  العراقي  ال�سوق  يف  وتداولها  اللحوم 
ب�سورة  البلد  دخلت  التي  اال�ستهالكية  املنتوجات  اغلب 
وهنا  البلد  اقت�ساد  على  مبا�سرا  تاثريا  واثرت  ع�سوائية 
اجلهاز  ه��ذا  النوعية  وال�سيطرة  للتقيي�ص  دور  ي��ربز 
للم�ستهلك  اول  حماية  جهاز  يحمل  الذي  واملهم  احليوي 
حقيقة  يف  فهو  احليوي  دوره  يفعل  ان  البد  لذا  العراقي 
اللحوم  تلك  ب��ج��ودة  يبت  ال���ذي  الفا�سل  احل��ك��م  االم���ر 
ورداءتها نحن مع الدولة ودورها با�سترياد جميع املواد 

اال�ستهالكية با�سعار متدنية مع احلفظ على النوعية 

اللجوء اىل التاجر الهندي امل�سلم 

تطرق  جميلة  علوة  يف  الربيعي  الله  عبد  اجلملة  تاجر 
اىل مو�سوع �سرعية تلك اللحوم ومدى �سالحيتها قائال: 
ذبح  ق�سية  يف  �سرعي  ا�سكال  هناك  لي�ص  االمر  واقع  يف 
احليوانات يف تلك الدول وخا�سة الهند فالكثري من التجار 
الدول و�ساهدنا  تلك  املجازر يف  اىل  ذهبنا  قد  منهم  وانا 
الهند  ان  تعرفون  وكما  ال�سليمة  الذبح  عملية  اأعيننا  باأم 
وغريها  وال�سيخ  كالهندو�ص  الديانات  من  الكثري  فيها 
اىل  نذهب  منا  وحر�سا  كتجار  نحن  ولكن  الديانات  من 
التاجر امل�سلم الهندي وهذا مايفعله اغلب جتار اجلملة يف 
او  الذبح  عملية  مل�ساهدة  باقرا�ص  ي�ستعني  البع�ص  حني 
يكتفي مل�ساهدة املل�سقات التي تعر�ص عملية الذبح وهذا 
يعتمد بالدرجة االوىل على �سدة حر�ص التاجر على هذا 
اجلانب ا�سافة اىل اجلوانب االخرى كال�سالحية والقيمة 

الغذائية 

كثـرة ارباحها 
اللحوم  لتجارة  احل�سني  مكتب  �ساحب  املو�سوي  عالء 
جتارة  اىل  ال�سركات  بع�ص  حت��ول  ع��ن  حت��دث  اجلملة 

اللحوم بعد ان كانت تتاجر يف جماالت اخرى قائال:
ال�سرائب  وان��ع��دام  احل��دود  وانفتاح   2003 ع��ام  بعد   -
الكثري  حتول  يف  �ساهم  البلد  يف  املتغريات  من  والكثري 
فالبع�ص  ا�ستريادها  التجاري  م�سارها  يف  ال�سركات  من 
كانوا جتار مواد غذائية حتول اىل جتارة اللحوم لكرثة 
ارباحها، وخا�سة يف بع�ص املوا�سم التي متنع الهند فيه 
الذبح حفاظا على تكاثرها كما هو معمول عندنا يف ال�سهر 
هذه  املو�سم،  هذا  يف  اال�سماك  �سيد  مينع  عندما  الرابع 
امل�ستوردة  اللحوم  ا�سعار  لرفع  التاجر  ي�ستغلها  احلالة 
حيث تزداد االرباح اىل اال�سعاف وال يخفى على احد ان 
و�سل  حيث  او�سع  ا�ستريادها  جمال  ا�سبح  اللحوم  هذه 
االقت�سادية  بالرفاهية  املعروفة  اخلليج  دول  اىل  االم��ر 
وهذا  اال�سترياد  يف  االوىل  املراتب  تت�سدر  اخذت  حيث 

يدل على جودتها من جميع النواحي.

روؤ�س اأموال طائلة 
 يف حني مل يوافقه يف ال��راأي تاجر اجلملة عبد احل�سني 
ال�سركات  ع���دد  ك���رثة  ب�����س��اأن  امل��ع��ظ��م  ب���اب  يف  العنبكي 
املتخ�س�سة يف ا�سترياد اللحوم مربرا ذلك ان هكذا نوعًا 
من اال�سترياد يحتاج اىل روؤو�ص اأموال طائلة حني قال: 
ال��ذي عنده مليون دوالر ال ت�سد عنده يف  اك��اد اج��زم ان 
يقرتب  ح��اوي��ة  ك��ل  ان  حيث  امل�ستوردة  اللحوم  جت��ارة 
الف  الف دوالر، خم�ص حاويات 250  ثمنها اىل خم�سني 
دوالر االجمايل ا�سافة اىل مبالغ ال�سحن كل هذا ي�ستغرق 

جممدة  ام��وال  اغلبها  فت�سبح  ا�سهر  �ستة  يقارب  ما  وقتًا 
يعتمد  العراق  يف  البيع  �سوق  ان  نعلم  ونحن  خ�سو�سا 
ان  ي�سطر  ما  اجلملة  جتارة  خ�سو�سا  االجل  نظام  على 
التداول  ليتم  كبرية  ام���وال  روؤو����ص  التاجر  ل��دى  يكون 

واال�سترياد. 

العالمة الدينية ترويج جتاري 
 ابو حيدر تاجرجملة يف باب املعظم قال : يف واقع االمر 
هناك اتفاق م�سبق بني التاجر العراقي وال�سركات يف ذلك 
البلد والتاجر العراقي هو الذي يعطيهم املوا�سفا ت التي 
وذات  و�سحية  رخي�سة  كونها  حيث  من  ا�ستريادها  يود 
قيمةغذائية ولكن يف االغلب يوؤكدون على الربحية اثناء 
التفاو�ص مع ال�سركات يف اال�سعار وبخ�سو�ص العالمات 
التجارية الدينية هي اأكرث االعداد رواجًا يف البلد ويرجع 
وهي  االقت�ساد  على  الدين  رج��االت  بع�ص  �سيطرة  اىل 
يج  ت��رو  وامن��ا  ال��ع��ام  لل�سالح  منافعها  تعود  ال  �سركات 
جتاري بعيد عن ال�سرعية حيث ا�سبح كل ما يراد  ن يروج  

له يو�سع يف اطار الدين.
وكان لبائع املفرد ابو حممد رايه الذي قال يف ما يتعلق 

بخ�سو�ص العالمة التجارية و�سرعة تزويرها حيث قال 
 من خالل عملي يف اال�سواق راأيت ان هناك اقبااًل كبريًا 
على تلك اللحوم امل�ستوردة من حيث الرخ�ص حيث يبلغ 
�سعر كيلو الكفل 6000 ون�سف، اما كيلو اللحم العراقي 
400الف  االم��ارات��ي  ال�سمك  حني  يف  دينار  الف   18000
ون�سف الكيلو اما يف ما يتعلق بالعالمة التجارية فانا ال 
اعتقد ان بها تزويرًا وخا�سة التي حتمل العالمة التجارية 
هيئة  هناك  فالكفيل  واملراعي  والوكيل  كالكفيل  الدينية 
دينيًا  مندوبًا  ار�سلت  العبا�سية  الرو�سه  يف  اال�ستثمار 
ما  ومعهم  امل�سدرة  الدولة  يف  الذبح  عملية  على  ي�سرف 
وهي  الذبح  بعملية  يقومون  من  هم  ق�سابًا   40 يقارب 
هيئة  هناك  الن  باملئة  مئة  حالل  فهي  بارباح  تعود  اي�سا 

دينية هي تتحمل وزر الذبح اذا كان غري �سرعي . 
 اما البائع طارق يف ا�سواق املحبة يف باب املعظم فقال: 
امل�ستوردة ميكن ان نق�سمه  اللحوم  احلقيقة ان بيع هذه 
من حيث املناطق فقد الحظنا ان املناطق الفقرية كالف�سل 
باحلالة  تت�سم  م��ن  وغ��ريه��ا  عمر  و�سيخ  املعظم  وب���اب 
من  النوع  هذا  �سراء  اىل  تلجاأ  اجليدة  غري  االقت�سادية 
اما يف مناطق اجلنوب فعلى االغلب واالعم كما  اللحوم 
العالمات  حتمل  التي  اللحوم  اىل  يلجاأون  انهم  اع��رف 
عليه  اقبااًل  النا�ص  اك��رث  فهم  كالكفيل  التجارية  الدينية 
ولكن يف النتيجة انا ارى كبائع مفرد ان التجربة هي من 
حتدد االقبال على نوع دون اخر وهذا ما يحدث يف اغلب 

انت�سار ظاهرة اللحوم امل�ستوردة التي حتمل ماركات دينية.. الأ�سباب والتداعيات
االحيان .

بهذا  الدينية  التجارية  للعالمة  دور  ال  ان  ي��رى  �سفيان   
املو�سوع حني قال :

- كما تعلمون ان عملية الت�سويق عن طريق االعالن هي 
امكانيته  له  متخ�س�ص  كيان  وهي  ومتطور  وا�سع  عامل 
الطابع  ذات  التجارية  العالمات  هذه  وما  العامل  دول  يف 
اجل  من  بذكاء  ا�ستخدمت  الق�سية  على  دليل  اال  الديني 
اقناع النا�ص والدخول اليهم من هذا الباب واذكر اين قد 
قمت ب�سراء كمية كبرية من الدجاج معبئة باأكيا�ص عراقية 
ولكن قد بيعت يل با�سعار رخي�سة وعند ال�سوؤال عن �سبب 
رخ�ص ا�سعارها قيل يل انه دجاج فرن�سي قد غلف باأكيا�ص 
من  حادثة  ه��ذه  بيعه،  يتم  لكي  عراقية  وم��ارك��ة  عراقية 
�سمن حوادث كثرية وعن الفرق بني اللحم املحلي واللحم 
امل�ستورد ذكر انه ان اللحوم يف العراق تفرق من حمافظة 
اىل اخرى م�سريا اىل حلم الكوت يكون مذاق طعمه جيدا 
وطيبًا النه يعتمد يف اكله على اع�ساب طبيعية طازجة يف 
انه  ب�سبب  ع�سالته  يف  بالقوة  يت�سم  ال�سمال  حلم  حني 
تاكل  التي  االغنام  منطقة جبيلة وعرة وكذلك  يعي�ص يف 
اكيا�سًا نرى ان طعمها فيه مذاق بال�ستك فما بالك من دولة 
والق�سية  وامل��ذاق  الطعم  يف  فرق  هناك  اكيد  اخ��رى  اىل 

راجعة اىل الذوق والتذوق.
 وال نغفل عن اجلانب العلمي االكادميي يف التحقيق حيث 

عزز باراء جمموعة من ذوي االخت�سا�ص يف االقت�ساد.
 

خطط اقت�سادية 
 الدكتور ب�سري غني عطرة م�سوؤول ق�سم الدرا�سات العليا 

يف كلية االدارة واالقت�ساد جامعة بغداد قال :
على هكذا  النا�ص  اقبال  وراء  تقف  كثرية  ا�سباب  -هنالك 
نوع من اللحوم وهي باتت معروفة لدى املواطن الب�سيط 
املعاجلة  جانب  على  نركز  ان  الب��د  كاأكادميني  نحن  لكن 
وهذا هو باعتقادي هو االهم بالن�سبة لهذا املو�سوع الذي 
على متا�ص مع حياة النا�ص وباأعتقادي ان احد احللول هو 
دعم القطاع الزراعي من خالل و�سع اخلطط االقت�سادية 
ال��رثوة  واق���ع  م��ع  تتنا�سب  ال��ت��ي  والع�سربة  اخلم�سية 
على  ال��زراع��ة  وزارة  تكون  بحيث  البلد  يف  احليوانية 
لذلك املنتج عن طريق  البلد  دراية تامة بواقع احتياجات 
الفئة  وح�سب  امل��ادة  لتلك  امل�ستهلكة  النفو�ص  عدد  معرفة 
، ونعلم ما احتياجات  الت�سخي�ص  العمرية من خالل هذا 
املفاجئ  املنع  الن  اال�سترياد،  منع  قبل  هذا  ويكون  البلد 
رفع  يوازيه  �سوف  النه  النا�ص  على  غذائية  بكارثة  ينذر 
�سعر املنتج املحلي من اللحوم وهناك جانب اخر البد من 
التاكيد عليه وهو ان يكون اال�سالح يف الرثوة احليوانية 
االداري  الف�ساد  على  الق�ساء  خالل  من  الدولة  تبداأ  وان 
امل�ست�سري يف بع�ص موؤ�س�ساتها واعطيكم مثااًل على ذلك 
احليوان  ملربي  متنح  قرو�سًا  هناك  ان  معروف  هو  كما 
وا�سحاب احلقول وعند منح القر�ص تخرج جلان للك�سف 
واملعاينة وعلى �سوء توفر ال�سروط يعطى القر�ص ولكن 
العجول  ولنف�ص  اخر  ل�سخ�ص  القر�ص  مينح  اخرى  مرة 
بعد تاجريها من مالكها فقط يتم تغيري املكان وممكن هذه 
االموال تذهب يف جماالت ال تخدم الرثوة احليوانية وقد 
بقر�ص  املعاجلة  ومتت  الف�ساد  من  النوع  هذا  اىل  نبهنا 
م�سيفا  اخ��رى  م��رة  ا�ستخدامه  يتم  ال  حتى  العجل  اذن 
يف  املتخ�س�ص  الزراعة  كلية  خريج  كان  ال�سابق  يف  ان 
ا�ستخدامها  اج��ل  من  دومن��ات  خم�سة  يعطى  الق�سم  ه��ذا 
وا�ستثمارها يف حقول العجول والدواجن حتى ال يكون 
البطالة كما هو موجود االن ا�سافة اىل ذلك البد  حبي�ص 
م�سلحة  وكذلك  احلكومية  املركزية  اال�سواق  تفعيل  من 
ا�ستريادها  يف  ال��دول��ة  تدخل  التي  احلكومية  املبيعات 
على  التاكيد  كذلك  ربحية  غري  وم��ن  مدعومة  وبا�سعار 
اجلانب الرقابي من قبل الدولة والعمل بالتفي�ص املفاجئ 
الب�سطيات  باتت  حيث  ال�سرقي  باب  منطقة  يف  وخا�سة 
اخريا  بالربحية..  �سوى  يفكرون  ال  الذين  لهوالء  مرتعا 
اقول البد ان يدخل نكران الذات يف هذا املو�سوع حفاظا 

على امل�سلحة العامة.

اأول ذوبان لها يتلفها 
الدكتورة ازهار احلمريي ا�ستاذ م�ساعد اخت�سا�ص ار�ساد 
زراعي يف مركز اجلامعة امل�ستن�سرية للدرا�سات العربية 
والدولية ذكرت ان ظاهرة ا�سترياد اللحوم من دول عدة 
ولكن  املحلية  العراقية  ال�سوق  على  وا�سع  وب�سكل  طغت 
الذي ال يعرفه اغلب املواطنني ان هذه اللحوم على الرغم 
اخلطورة  غاية  يف  انها  اال  ا�سعارها  رخ�ص  عن  يقال  ما 
على حياة املواطن وال�سبب الرئي�ص يعود اىل انها تكون 
يف حالة اجنماد بدرجة حتت ال�سفر وكما هو معروف عن 
و�سع الكهرباء غري طبيعي فهي يف حالة تعر�سها لذوبان 
اذا ما اعيد جتميدها مرة اخرى موؤكدة  �سرعان ما تتلف 
على اهم ا�سباب معاجلة ورفع م�ستوى الرثوة احليوانية 
امل�سرفة  هي  الدولة  تكون  وان  موؤ�س�ساتها  تفعيل  اع��ادة 
االول  الرقيب  تكون  �سوف  النها  اال�سترياد  عملية  على 
باجلانب  االهتمام  اىل  ا�سافة  ي�ستورد  ما  جودة  ل�سمان 
ان  ميكن  كذلك  واغنام  عجول  من  للحيوانات  البيطري 
ت�سهم احلكومة يف ت�سجيع الفالحني على زراعة دومنات 
من االعالف وبا�سعار مدعومة وتبيعها ملربي احليوانات 
عملية  تقلي�ص  ن�سمن  حتى  اي�سا  مدعومة  وبا�سعار 
كذلك  للبلد،  �سعبة  عملة  توفري  ن�سمن  وبذلك  اال�سترياد 
بالنفع على االر�سي غري  ان زراعة االعالف �سوف تعود 

ال�ساحلة للزراعة من خالل زيادة خ�سوبتها. 

االدعاء ب�سرعية ذبحها حماولة لتربير 
ا�ستريادها 

اما الباحث الدكتور يحيى غني النجار من ق�سم االقت�ساد 
يف كلية االدارة واالقت�ساد جلامعة بغداد قال :

ان زيادة عملية اال�سترياد وبهذه اال�سعار املخف�سة ن�سبيا 
مقارنة مع اللحوم املحلية �سوف توؤدي اىل زيادة الطلب 
املحلي  املنتج  على  ال��زي��ادة  من  اك��رث  املنتجات  ه��ذه  على 
اال�سعار  وانخفا�ص  ك��ب��رية  بكميات  توفرها  وال�سبب 
وباملقابل ان �سراء هذه اللحوم ال ت�سكل �سوى ن�سبة من 
دخل الفرد اذا ما قورنت باملنتج املحلي فيما لو مت �سراوؤه 
واذا ما رجعنا اىل القانون االقت�سادي يقول زيادة الطلب 
انخفا�سًا  يعني  اخ��ر  منتج  على  وانخفا�سه  منتج  على 
املنتجات  يف  اال�سعار  انخفا�ص  اىل  ي��وؤدي  ان  �سانه  من 
برغم  جند  العراق  يف  ولكن  الطلب  عليها  انخف�ص  التي 
العراق  انخفا�ص ا�سعار املنتج املحلي اال ان ا�سعاره يف 
مرتفعة وال�سبب يعود اىل قلة حجم املعرو�ص وال تكمن 
ا�سترياد  وقفنا  فاذا  قليل  املعرو�ص  ولكن  اال�سترياد  يف 
اللحوم �سوف مننع املواطن من ا�ستهالكها نهائيا وتكون 

ا�سعارها خارج حدود امكانيته .
حلوم  هي  امل�ستورد  اللحوم  ان  النجار  الدكتور  وي��رى   
مايقال  وكل  وال�سحية  الغذائية  �سالحيتها  يف  م�سكوك 
عن �سرعية ذبحها ماهي اال حماوالت لتربير ا�ستريادها .

وكانت لنا وقفة اخرية مع اجلانب الر�سمي املمثل بوزارة 
الزراعة للوقوف على اهم املعوقات التي تقف حائلة امام 
حيويا  قطاعا  يعد  الذي  احليوانية  ال��رثوة  قطاع  تطوير 
ومهمًا للبلد حيث او�سح مدير التخطيط يف مديرية الزراعة 
يف بغداد �سائب ح�سني ح�سان : ان العراق بلد م�ستورد 
ولي�ص م�سدرًا وهذا ينطبق على واقع الرثوة احليوانية 
ومنتجها املحلي الذي ال ي�سد حاجة ال�سوق املحلية والذي 
دخل له كمناف�ص اللحم امل�ستورد و من منا�سئ عدة موؤكدا 
وزارة  يف  جل��ان  ت�سكيل  منها  كثرية  معاجلات  هناك  ان 
الزراعة لتحديد �سقف االعتماد على امل�ستورد كذلك هناك 
م�سروع القرى الع�سرية يف وزارة الزراعة وهو م�سروع 
يخت�ص باملهند�ص الزراعي والطبيب البيطري وخريجي 
�سكن  الدولة 40 دومنًا مع  الزراعة حيث منحتهم  معاهد 
و�سلفة الدامة تلك امل�ساريع الزراعية وقد نفذت يف عدد من 
والطبيب  الزراعي  املهند�ص  احت�سان  مهمتها  املحافظات 
املبادرة  ا�سم  حتت  زراع��ي��ة  �سلف  هناك  كذلك  البيطري 
الزراعية للحكومة العراقية موؤكدا ان وزارة الزراعة جادة 
يف ان جتعل من العراق يف امل�ستقبل بلدًا م�سدرًا ولي�ص 
مب�ستورد كما هو حا�سل االن وان تقوم بتفعيل اجلانب 

الزراعي وخا�سة قطاع الرثوة احليوانية. 

الرثوة احليوانية مهدده 
باالنقرا�س والتال�سي 

وتقف وراءها ا�سباب عدة 
منها تهريب املوا�سي اىل 

دول اجلوار حتديدا ا�سافة 
اىل املجازر الع�سوائية 

التي باتت منظراً ماألوفًا 
يف كل جزرة و�سطية ويف 
كل �سارع حيث يتم ذبح 
االعمار ال�سغرية ومن 
دون فح�س طبي وهذا 
ممنوع قانونا واذا ما مت 
توقف ا�سترياد اللحوم 

اعتقد ان ي�سل كيلو اللحم 
اىل 25000 دينار عراقي. 
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 كاظم مو�سى

�سهد �سعر �سرف الدينار العراقي ازاء الدوالر تدهورًا 
ب�سبب  الت�سعينيات،  ف��رتة  خ��الل  قيمته  يف  ك��ب��ريًا 
االجنبية  ال��ع��م��الت  م��ن  البلد  اح��ت��ي��اط��ات  ا���س��ت��ن��زاف 
لدى  امل��ودع��ة  ال��ع��راق يف اخل���ارج  ار���س��دة  وجتميد 
مرا�سلي البنك املركزي وامل�سارف احلكومية العراقية 
ال�سمان اخلا�سة  االعتمادات وخطابات  قيمة  لتغطية 
ال�سيا�سة  ا�سعاف  يف  �ساهم  ما  البلد،  با�ستريادات 
يف  ال��ع��راق��ي  امل��رك��زي  البنك  دور  وحتجيم  النقدية 
نظرًا  العراقي،  الدينار  �سرف  �سعر  على  ال�سيطرة 
لطبيعة النظام املايل وامل�سريف ال�سائد �سابقًا، وتاأتي 
حتقيق  يف  م�ساهمته  م��دى  من  ال�سرف  �سعر  اهمية 
االهداف االقت�سادية الكلية املتمثلة بالتوازن الداخلي 
ا�ستقرار  الداخلي  ال��ت��وازن  ميثل  حيث  واخل��ارج��ي، 
اال�سعار املحلية مع حتقيق قدر من النمو االقت�سادي 
ال���ت���وازن  ينعك�ص  ح���ني  يف  ال��ك��ام��ل  واال���س��ت��خ��دام 
يت�سح  الذي  املدفوعات  ميزان  توازن  على  اخلارجي 
مبختلف  و�سادراته  البلد  اي���رادات  توافق  خ��الل  من 
اخلارجية  املدفوعات  تكييف  مدى  عن  ف�ساًل  انواعها 
مع حجم التجارة الدولية وحركة راأ�ص املال من واىل 

البلد.
ال�سابقة  املتغريات  بني  االقت�سادية  للعالقات  بالنظر 
املدفوعات  ب��ني  ال��ت��وازن  حتقيق  ميكن  ف��ان��ه  ال��ذك��ر، 
اال�ستقرار  من  مقبول  م�ستوى  وحتقيق  واملقبو�سات 
االقت�سادي يف اي بلد، وت�سري الدرا�سات االقت�سادية 
الو�سائل  عن  البحث  اىل  يهدف  ال�سرف  �سعر  ان  اىل 
التي من �ساأنها حتقيق اال�ستقرار ل�سعر  واالج��راءات 
االجنبية  ال��ع��م��الت  م��ق��اب��ل  ال��وط��ن��ي��ة  العملة  ���س��رف 
ل�سعر  التام  اال�ستقرار  ان  ذلك  االمكان،  قدر  املختلفة 

ال�سرف ملختلف العمالت اجتاه بع�سها البع�ص �سيء 
مرغوب فيه اال ان حتقيقه م�ساألة �سعبة املنال ب�سبب 
خ�سوع �سعر ال�سرف للعديد من املحددات اخلارجية 
والداخلية هذا ا�سافة اىل ان �سعر ال�سرف ذاته �ساأنه 
قوى  بتفاعيل  ويتحدد  يخ�سع  اخرى  �سلعة  اي  �ساأن 
العر�ص والطلب التي تخ�سع هي االخرى ملجموعة من 
اقت�سادية  ي�ستند بع�سها اىل متغريات  التي  العوامل 
ذات  ع��وام��ل  اىل  االآخ���ر  بع�سها  يتعر�ص  كما  بحتة، 
طبيعة ق�سرية االجل مثل تطلعات املتعاملني يف العملة 

االجنبية ً اىل ت�سوية او تعزيز مراكزهم املالية.
لقد �سهد �سعر الدينار العراقي تغيريات كبرية خا�سة 
القرن  م��ن  والت�سعينيات  الثمانينيات  ع��ه��دي  يف 
املا�سي وحتى وقتنا احلا�سر، وذلك ب�سبب التحديات 
االقت�ساد  يواجهها  ال��ت��ي  واالق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية 
للدينار  امل���وازي  ال�سرف  �سعر  اخ��ذ  كما   ، ال��ع��راق��ي 
الر�سمي،  ال�سرف  �سعر  ع��ن  ك��ث��ريًا  يبتعد  ال��ع��راق��ي 
ال�سرف غري  ل�سعر  متعددة  ترتيبات  ف�سال عن ظهور 
الر�سمي، ا�سافة اىل التعددية يف ا�سعار ال�سرف التي 
�سهدها  التي  االيجابية  غري  للظروف  نتيجة  جنمت 
االقت�ساد العراقي ،وما فر�سه �سوء االدارة لالقت�ساد 
�سقوط  بعد  ام��ا  ال�����س��اب��ق،  ال��ن��ظ��ام  عهد  يف  ال��وط��ن��ي 
االقت�ساد  تاأهيل  اع��ادة  عملية  ب��داأ  ال�سرف  النظام، 
العراقي التي جتلت ب�سكل وا�سح من خالل ما اتاحه 
القانون اجلديد للبنك املركزي العراقي رقم 56 ل�سنة 
ر�سم  يف  للبنك  التامة  اال�ستقاللية  حتقيق  من   2004
وتنفيذ �سيا�سته النقدية وجلوئه اىل اعتماد الو�سائل 
غري املبا�سرة لل�سيا�سة النقدية ومن ابرزها قيام البنك 
بتنظيم مزاد للدوالر بهدف حتقيق ثبات وحت�سني يف 
�سعر �سرف الدينار العراقي جتاه الدوالر اىل جانب 
العملة  عن  ب��داًل  جديدة  عراقية  عملة  با�سدار  قيامه 

لل�سرية  امكانية  املركزي  للبنك  اعطت  التي  القدمية 
التزوير  عمليات  من  واحل��د  اال���س��دار،  لعملية  التامة 
للعملة التي كانت متار�ص اآثارًا �سلبية على قيمة الدينار 
العراقي، وبذلك ا�سبحت هناك �سيا�سة للبنك املركزي 
اكرث و�سوحا تتمتع با�ستقاللية جيدة ال�ستقرار �سعر 
�سرف الدينار العراقي ومتابعة حتركاته وجعلها من 
�سمن حدود معينة من خالل مزادات العملة االجنبية 
املزاد  ه��ذا  �ساهم  وق��د   2003 ع��ام  منذ  اعتمدت  التي 
يف حتقيق االهداف املطلوبة منه بن�سبة جيدة، وهو 
يف  البنك  اعتمدها  التي  املبا�سرة  غري  الو�سائل  احد 
ر�سم وتنفيذ �سيا�سته النقدية اجلديدة حيث انخف�ص 
�سعر ال�سرف من)2000( دينار لكل دوالر عام 2003 
اىل حدود)1460( دينارًا لكل دوالر يف نهاية ت�سرين 
انخفا�ص بحدود 27% وهو  بن�سبة  اي  الثاين 2004 
من االجراءات املوؤقتة التي ي�ستخدمها البنك املركزي 

يف ال�سيطرة على قيمة الدينار العراقي.
املركزي  البنك  يف  املقام  العملة  م��زاد  تعزيز  وبهدف 

العراقي نقرتح ما يلي: 
اإقامة �سوق موازية للدوالر ما بني امل�سارف تقوم   �1
مبوجبه امل�سارف التي حتتاج اىل الدوالر ب�سرائه من 
املزاد  من  �سراوؤه  مت  منه  فائ�ص  لديها  التي  امل�سارف 
من  ال��دوالر  على  الطلب  �سغط  من  التخفيف  لغر�ص 

املزاد.
2� حث امل�سارف على ا�ستخدام الدوالر الذي ت�سرتيه 
لتمويل عمليات اال�سترياد وتنمية وتطوير  املزاد  من 

القطاعات االقت�سادية.
العراقي  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك  ب��ني  التن�سيق  زي����ادة   �3
وال�سلطات الرقابية خا�سة يف املناطق احلدودية ملنع 
البنك  ا�سدر  العراق، حيث  الدوالر اىل خارج  تهريب 
دوالر  باخراج)100000(  بال�سماح  تعليماته  املركزي 

مع امل�سافر العراقي دون م�ساءلة قانونية ومنع اخراج 
ما زاد على ذلك.

حتويل  دون  م��ن  اال���س��ت��رياد  ب��ق��رار  العمل  ال��غ��اء   �4
العراقي  االقت�ساد  ال��ق��رار  ه��ذا  اأّخ���ر  حيث  خ��ارج��ي، 
يعد هذا  اذ  عامًا خلت،  ب�سكل كبري عرب نحو ع�سرين 
حيث  االم��وال  وغ�سيل  تهريب  لعمليات  غطاًء  القرار 
الدوالرات  من  املليارات  ع�سرات  تهريب  مبوجبه  مت 
التجاري  القطاع  اجتاحت  عارمة  فو�سى  جانب  اىل 
الوطنية  ال�سناعة  �سلبي على قطاع  ب�سكل  وانعك�ست 
الذي ام�ص بحال ركود �سبه تام جراء �سيا�سة االغراق 
القطاع  ع��ل��ى  ك��ام��ل  ب�سكل  �ستق�سي  ال��ت��ي  ال�سلعي 

ال�سناعي يف حال ا�ستمرارها.
5� اإعادة العمل بقاعدة التحويل اخلارجي للم�سافرين 
احلياة  ومعطيات  تتنا�سب  جديدة  �سوابط  مبوجب 

ب�سكل عام ومعطيات االقت�ساد ب�سكل خا�ص.
الدولة،  منت�سبي  واج��ور  روات��ب  من  ج��زء  �سرف   �6
اليورو(  او  )ال��دوالر  االجنبية  بالعمالت   %25 بواقع 
وبذلك ت�سمن تدفق كم من العمالت االجنبية �ستكون 

مبثابة ظهري قوي.
يف  ملمو�سًا  حت�سنًا  �ست�سهد  التي  الوطنية  للعملة   �7
�سعر �سرفها مقابل العمالت االجنبية يف حال �سخها 

الن�سبي يف ا�سعار ال�سرف.
8� دفع كم من م�ستحقات اخلدمات واملقاوالت بوا�سطة 
جانب  م��ن  ال��ي��ورو(  او  )ال����دوالر  االجنبية  العمالت 

املوؤ�س�سات احلكومية.
عملية  مبثابة  ال��ذك��ر  اآن��ف��ة  ال��ن��ق��اط  وف��ق  العمل  يعد 
حت�سني ال�سعار �سرف العملة الوطنية، الذي �سيكون 
يف خدمة الن�ساط االقت�سادي اليومي الذي ي�سب يف 
الوطن  خري  فيه  مبا  الوطني  االقت�ساد  عجلة  تدوير 

واملواطن. 

�ُسبل دعم العملة الوطنية
 احمد ابريهي علي*

مراجعة مفهوم االعتماد
 على النفط 

النفط  ا�ستخراج  عملية  ومتثل  �سيادية  وطنية  ث��روة  النفط 
اجنبية.  عملة  اىل  منها  جزء  حتويل  اي  لها  ت�سييال  للت�سدير 
وعندما تعرف التنمية مبقيا�ص منو الرثوة الوطنية مبجموعها 
يواجه املجتمع ونخبته ال�سيا�سية حتديا كبريا، الن ذلك يعني 
تعادل  االر���ص  �سطح  على  ا�سافية  مادية  ثروة  تكوين  وجوب 
يف االقل قيمة اجلزء امل�سيل من الرثوة النفطية. لكن املحا�سبة 
االقت�سادية املعتمدة يف العراق وكل البلدان النفطية ال تن�سجم 
وكاأنه  النفط اخلام  من  املايل  امل��ورد  اىل  املبدا وتنظر  هذا  مع 
الناجت  ح�سابات  يف  ا�ستخراجه  عمليات  م��ن  م�سافة  قيمة 
النفط  النظر اىل  تلغي وجاهة  املمار�سة ال  ان هذه  اال  املحلي، 

ب�سفته ثروة بدليل قيمته وهو يف باطن االر�ص.
النفط وقد ي�سل اىل 90 %  االك��رب من �سعر  الريع هو اجل��زء   
منه يف العراق، اذ ال ي�سّبه النفط بقية منتجات قطاع التعدين 
واال�ستخراج. ولو اظهرت املحا�سبة االقت�سادية الن�ساط النفطي 
احل�سابات  جانب  اىل  وت�سييلها  ال��رثوة  مفهوم  ا�سا�ص  على 

املتعارف عليها الأدى ذلك اىل تعميق الوعي االقت�سادي.
 مبوجب مفهوم الرثوة ينظر اىل نفقات اال�ستك�ساف والتكاليف 
انها  على  والت�سدير  والنقل  لال�ستخراج  واملتغرية  الثابتة 
حتويل  �سفقة  اي   ،Transaction Cost �سفقة  تكاليف 
الرثوة من �سكل اىل اخر. ومبوجب ما تقدم فان تقليل االعتماد 
على النفط ال يعني حتويل االرتكاز من قطاع انتاجي معني هو 
على  باالعتماد  املجتمع  مطالبة  بل  اخ��رى،  قطاعات  اىل  النفط 
االنتاج مقوما حلياته بديال عن ا�ستهالك الرثوة، الذي يجري، 
يف العادة عرب اقت�سام الريع ويف �سياق من النزاع امل�سترت او 
ومقت�سيات  التوزيعية  العدالة  مطلب  بني  احيانا،  املك�سوف، 

االإنفاق على اجهزة الدولة وطموحات اخرى.
وتفيد  حمدودة  النفط  ا�ستخراج  على  قدرتنا  ان  الوا�سح  من   
ومع  لزيادتها  عاجلة  تدابري  اتخاذ  امكانية  بعدم  الت�سريحات 
املايل  املورد  النفط اىل م�ستوياته احلالية ا�سبح  تراجع �سعر 
من امل�سدر النفطي �سئيال مقارنة بحجم االعتماد عليه وهو ما 

يعرب عنه بعجز املوازنة. 
من  انتبهت  العراق  ومنها  النفطية  البلدان  يف  املالية  االدارة   
امل�سدر  من  العام مموال  االنفاق  تزايد  اىل خطورة  مبكر  وقت 
النفطي، والدليل على ذلك اعتمدت بع�ص البلدان مقيا�ص العجز 
غري النفطي وهو الفرق بني االنفاق احلكومي وااليرادات غري 
النفطية، ويف العراق كان موؤ�سر عجز املوازنة اجلارية متداوال 
النفقات  منذ وقت مبكر، ويعني عجز املوازنة اجلارية مقارنة 
تنمية  ام��ل  على  النفطية  غ��ري  ب���االي���رادات  اال�ستثمارية  غ��ري 
االيرادات ال�سريبية وارباح ال�سركات العامة وما �سواها حتى 
النفطية  امل��وارد  تخ�س�ص  كي  اجلارية  النفقات  لتغطية  تكفي 

لال�ستثمار. 
النفطية  البلدان  او  العراق  يف  �سواء  للعجز  املايل  الفهم  لكن   
االقت�سادي  اال�سا�ص  اىل  ال�سديد،  اال�سف  مع  يفتقر،  االخ��رى 

املن�سجم مع طبيعة املورد النفطي. 
ال�سادرات  موارد  بني  تفرق  ال  العامة  املالية  ان  ذلك  والي�ساح 
بالعملة االجنبية وايرادات ال�سرائب والر�سوم بالعملة املحلية، 
وتتجاهل حقيقة مهمة وهي ان حتويل موارد النفط اىل الدينار 
العراقي، الريال،الدرهم وغريها هو حتويل ح�سابي ابتداًء وال 
اخرى  عملية  وعرب  جزئيا  اال  وطنية  عملة  اىل  بالفعل  يتحول 

تت�سم بقدر من اخلفاء والتعقيد. 
لتمويل  ي�ستخدم  اج��ن��ب��ي��ة  عملة  ه��و  ال���ذي  ال��ن��ف��ط��ي  امل����ورد 
ب�سورة  االخرى  اخلارجية  ومدفوعاتها  احلكومة  ا�ستريادات 
اخلارجية  املدفوعات  لتمويل  مبا�سرة  غري  وب�سورة  مبا�سرة، 
للقطاع اخلا�ص وهي عملية تقع خارج املوازنة، ان اية �سيا�سة 
جادة لتقليل االعتماد على النفط يف االماد املتو�سطة والبعيدة 

حتتاج التعامل مع هذه احلقيقة االقت�سادية. 
 وملا تقدم ال تك�سف موؤ�سرات عجز املوازنة اجلارية، التي كانت 
متداولة يف العراق والعجز غري النفطي يف بلدان اخرى، عن 
على  االعتماد  لتقليل  الطريق  ا�ساءة  على  ي�ساعد  مبا  احلقائق 

لالنفاق  احداهما  موازنتني  حت�سري  االم��ر،  ويتطلب  النفط، 
اخلارج  اىل  يتجه  ان��ف��اق  وه��و  االجنبية  بالعملة  احلكومي 
واملوازنة  الداخل.  اىل  يتجه  والذي  املحلية  بالعملة  واالخرى 
االوىل يف حالة فائ�ص على االغلب، واملوازنة الثانية يف حالة 

عجز دائم. 
 من ال�سروري ا�ستهداف الو�سول اىل و�سع تكون معه تدفقات 
املوارد اخلا�سة اىل العراق ‘ اال�ستثمار االجنبي وعودة را�ص 
املال املهاجر وال�سادرات غري النفطية كافية لتمويل ا�ستريادات 
متثل  فهذه  اخل��ارج،  اىل  االخ��رى  ومدفوعاته  اخلا�ص  القطاع 
املايل  باملعنى  النفط  على  االع��ت��م��اد  لتقليل  االوىل  املحطة 
Financial، كي تبقى فقط ا�ستريادات احلكومة والتزاماتها 

اخلارجية تعتمد على النفط. 
العمالت  التمييز بني االي��رادات والنفقات احلكومية ح�سب  ان 
الإي�ساح  اهميته  على  ا�سافة  العملية  الناحية  م��ن  ���س��روري 

احلقيقة االقت�سادية. 

 موارد العملة االجنبية 
والت�سرف بها

للدولة، يف �سيغتها احلالية،  العامة  املالية  املوازنة  تك�سف  ال   
مبليارات  رق��م،  هو  بل  النفطي.  ب��امل��ورد  الت�سرف  كيفية  عن 
ل��ل��و���س��ول اىل رقم  ال�����س��رف  ب�����س��ع��ر  ي�����س��رب  ال��������دوالرات، 
من  الداخلية  االي���رادات  اليه  ت�ساف  الدنانري  اخربرتليونات 
االإنفاق  اب���واب  على  امل��ج��م��وع  ويخ�س�ص  وغ��ريه��ا  ���س��رائ��ب 
ومدفوعات  م�ستورداتها  تعامل  ال  احلكومة  ان  حتى  املختلفة، 
التزاماتها اخلارجية ب�سفتها جزءا من جمموع العملة االجنبية 
للمورد النفطي، بل هي من جملة ترليونات الدنانري احل�سابية 
اذ ترتجم مرة اخرى اىل الدوالر ثم اىل عملة التعاقد وتدفع من 

ح�سابات احلكومة يف اخلارج. 
العامة كان  املالية  الطراز من االدارة  البع�ص ان هذا  وقد يرى 
يفي الغر�ص يف املا�سي، وبرغم التحفظ على هذه االطروحة، 
العراقي  االقت�ساد  ان  التذكري  املفيد  ومن  املا�سي.  انقطع  فقد 
التي  املرحلة  كانا عليه يف  قد تغري جذريا، وكذلك نظامه، عما 
املرجعية  ا�سبحت  التي  العامة  املالية  االإدارة  تقاليد  ان�سات 

الفنية للعمل اىل يومنا هذا.
و ميكن النظر اىل نتائج تاميم النفط وت�سحيح ا�سعاره مطلع 
ال�سبعينيات بانها البداية التي ا�س�ست مو�سوعيا لطلب التغيري. 
وراكمت اقت�ساديات احلرب وزمن احل�سار الكثري من احلقائق 
ومن  املالية.  ل��الدارة  القدمي  النظام  عن  التخلي  ت�ستدعي  التي 
تلك التغريات، املعروفة على نطاق وا�سع، جتاوز حجم ال�سكان 
الثالثني مليون ن�سمة بعد ان كان ثلث هذا احلجم تقريبا ايام 
التاميم، ا�سافة على الن�سبة املرتفعة للتح�سر اذ تخطت ن�سبة 
�ساكني املدن ال�سبعني باملئة من جمموع ال�سكان، وال يخفى على 

احد ما يتطلبه ذلك من ابنية وان�ساآت وتكاليف ت�سغيل الن�سطة 
اخلدمات من امن وتعليم و�سحة ومياه و�سرف وادامة نظافة 

البيئة. 
اقت�سادي  نظام  ام��ام  فجاة  ال��ع��راق  ا�سبح   2003 ع��ام  وبعد   
واال�ستهالك  واال�ستثمار  االن��ت��اج  يف  جديدة  وحقائق  مغاير 
العام  القطاع  توقف  فلقد  الدولية.  املالية  والعالقات  والتجارة 
اخل�سخ�سة،  او  الت�سفية  انتظار  يف  العمل  ع��ن  االن��ت��اج��ي 
التمويل  ا�ستمرار �ساآلة  االنفاق احلكومي اجلاري مع  وتزايد 
يف  اخلا�ص  للقطاع  جديد  دور  وب��رز  ال�سريبية،  امل�سادر  من 
مع  ان�سجام  يف  احل��دود  عرب  واال�ستثمار  اخلارجية  التجارة 
االنفتاح املايل التام. ومع االعرتاف باالهمية احلا�سمة للمورد 
املالية  يف  ا�ساليب  تكري�ص  على  اجلميع  تواطا  فقد  النفطي 
العناية  عن  ناهيك  به  الت�سرف  ق�سد،  غري  عن  تخفي  العامة، 
ما  واال  منها.  التنموية  خا�سة  ال�سيما  االقت�سادية  بوظائفه 
ت�سريح  عدم  يف  التربيرال�سيا�سي،  حتى  او  العامة،  امل�سلحة 
املوازنة العامة ولو مبذكرة اي�ساحية عن ذلك اجلزء من العملة 
متلك،  فاحلكومة  اخلا�ص؟  للقطاع  يباع  �سوف  الذي  االجنبية 
اخلا�ص  للقطاع  ن�سفه  وباعت  النفط،  مورد  ال�سعب  عن  نيابة 
الوزراء  يعقدها جمل�ص  ر�سمية  االمر جل�سات  ي�ستحق هذا  اال 
املحتملة  االقت�سادبة  االآثار  ملناق�سة  النواب  جمل�ص  يف  ومثلها 
امل�ستبعد  من  املطلب  وه��ذا  االجنبية.  العملة  بتلك  للت�سرف 
االداء  من  النوع  لهذا  املنا�سب  االط��ار  تهيئة  دون  من  حتقيقه 
للت�سرف  عامة  موازنة  وت�سريع  اع��داد  وان  العليا،  لل�سلطات 
م�ساعدته  عن  ف�سال  ال�سروري  ال�سياق  يقدم  االجنبية  بالعملة 
غاية  يف  اخ���رى  ق�سايا  ل��ت��ن��اول  منا�سبة  بيئة  تا�سي�ص  على 
النفطية  غري  وال�سادرات  النفطي  القطاع  تطوير  مثل  االهمية 

واال�ستثمار االجنبي. 
يف  وا�سدارها  االجنبية،  للعملة  م��وازن��ة  اع��داد  من  والق�سد 
م�سوؤولية  النواب  وجمل�ص  احلكومة  تتحمل  لكي  هو  ت�سريع، 

الت�سرف بتلك املوارد خلدمة االقت�ساد الوطني. 
منذ ا�ستحداث ال�سندوق العراقي للتنمية )DFI( واىل نهاية 
اخلام  النفط  من  االجنبية  العملة  دخل  تقدير  ميكن  العام  هذا 
لهذه  احلكومة  ا�ستخدام  اقت�سر  لقد  دوالر،  مليار   200 بنحو 
بنحو50  خارجية  وتاديات  ا�ستريادات  على  االجنبية  العملة 
مليار دوالر، واحتياطيات ر�سمية، ت�ستثمر يف اخلارج، مببلغ 
مماثل اي�سا" 50 مليار دوالر، وا�ستخدم القطاع اخلا�ص 100 

مليار دوالر لتغطية م�ستورداته وا�ستثماراته يف اخلارج.

عالقة موازنة العملة االجنبية باالإنفاق 
اخلارجي والداخلي

مرة،  ي�سع، والول  �سوف  االجنبية  للعملة  ت�سريع موازنة  ان   
م�سوؤولياتهم  ام��ام  عنها  املنبثقة  واحلكومة  املنتخبة  الهيئة 

ل�سمان ح�سن الت�سرف باملورد النفطي، اذ تبني هذه املوازنة كم 
هو املخ�س�ص من هذا املورد ال�ستريادات احلكومة ومدفوعاتها 
واال�ستهالك  واال�ستثمار  لالنتاج  ت�ستورد  وم��اذا  اخلارجية، 
ال�سابقة واجلديدة، وكم ينفق منت�سبوها  للديون،  وماذا تدفع 
بالعملة االجنبية؟ لاليفادات مبختلف مهامها. بل واي�سا تظهر 
بالعملة  الر�سمية  لالحتياطيات  امل���ورد  ذل��ك  م��ن  يخ�س�ص  م��ا 
االجنبية. الي�ص من ال�سروري ان تقدر ال�سلطة املالية االإ�سافة 
اخلارج  يف  ت�ستثمر  التي  الر�سمية  االحتياطيات  اىل  املتوقعة 
من  االدن���ى  احل��د  م��ا  تعرف  ان  احلكومة  تريد  اال  بطبيعتها؟ 
االحتياطيات الذي ال ميكن النزول دونه وجمل�ص النواب اي�سا، 
من  املزيد  باقتطاع  لتجاوزه  داع��ي  ال  ال��ذي  االق�سى  احلد  وما 

موارد النفط وا�سافتها اليه؟
للقطاع  ي��ب��اع  ال���ذي  امل��ق��دار  املقرتحة  امل��وازن��ة  تبني  و���س��وف   
على  اخلا�ص  القطاع  طلب  حتليل  اهمية  تربز  وهنا  اخلا�ص، 
واالنتاج  اال�ستثمار  بان�سطة  الطلب  ورب��ط  االجنبية،  العملة 
االجنبية  واخلدمات  ال�سلع  من  وحمتواها  بها  ي�سطلع  التي 

ا�سافة على الطلب اال�ستهالكي.
الأعداد  العالقة  ذات  الدولية  بالت�سانيف  اال�سرت�ساد  وينبغي 
القيا�سي  الت�سنيف   : ومنها  امل��وازن��ة  لهذه  املحا�سبي  الدليل 
واملركز  املدفوعات،  ميزان  ودليل  اخلارجية،  للتجارة  الدويل 
لالح�ساءات  ال��دويل  الدليل  مالحظة  مع  ال��دويل،  اال�ستثماري 

املالية احلكومية. 
ومن اجلدير بالذكر ان االنفاق احلكومي بالعملة االجنبية يدار 
وتخ�س�ص  عليها،  املحا�سبية  القيود  وجترى  املوازنة  هذه  من 
التجميع  لغر�ص  بالدوالر  اقيامها  وتقدر  التعاقد  بعملة  املبالغ 
بني  ال�سرف  ا�سعار  لتغريات  خم�س�ص  ا�سافة  مع  االجمايل، 
الدوالر وبقية العمالت، وان قرار االقرتا�ص من اخلارج يجب ان 
يندرج يف الية اعداد موازنة العملة االجنبية املقرتحة وتنفيذها 
ولي�ص كما ح�سل مع م�سكلة متويل الكهرباء واالحاديث الدائرة 
للو�سع  تام  اهمال  مع  اخل��ارج  من  االقرتا�ص  بخ�سو�ص  االن 
الفعلي مليزان املدفوعات وهو ما مل يح�سل عادة يف دول اخرى. 
االجنبي  اال�ستثمار  مع  املتقن  للتعامل  تهيئ  امل��وازن��ة  وه��ذه 

واثاره يف �سوق ال�سرف و�سعره والت�سخم.
ويف ظل النظام اجلديد املقرتح �سيكون االنفاق بالدينار حمور 
االنفاق  متويل  كيفية  بيان  وامل��ه��م  احلالية.  العامة  امل��وازن��ة 
بالدينار واين يتجه، وماذا يفعل، و�سلته بالتنمية واال�ستقرار؟ 

فذلك ما ي�ساعد على ازالة الغمو�ص وااللتبا�ص. 
داخ��ل  م��ن  يعتني  ال  ال���ع���راق  يف  احل����ايل  امل����ايل  ال��ن��ظ��ام  ان 
ووظائفه  العراقي  بالدينار  لالإنفاق  التمويل  مب�سادر  الياته 
ال�سلع  م��ن  ع��ر���ص  ي��وج��د  واث����اره، وه��ل  الكلية  االق��ت�����س��ادي��ة 
هذا  ازاحة  ومدى  اال�ستيعاب،  وكيفية  ال�ستيعابه،  واخلدمات 
االنتاجي  واال�ستثمار  االنتاج  عن  احلقيقية  للموارد  االنفاق 

ولذلك البد من اعادة النظر. 
بالدينار  االن��ف��اق  م��وازن��ة  تعتني  ان  ال�����س��روري  م��ن  ول��ذل��ك   
العراقي تف�سيال مب�سادر التمويل بالعملة املحلية، على ا�س�ص 
مغايرة بالتوازي مع تطوير قاعدة املعلومات لل�سرائب املبا�سرة 
يجري  كما  ولي�ص  �سراحة،  فيها  وتظهر  بانواعها.  والر�سوم 
االن، قيمة مبيعات العملة االجنبية للقطاع اخلا�ص اىل جانب 
االحتياطيات  لتعزيز  املركزي  للبنك  االجنبية  العملة  مبيعات 
الدولية. الن ايرادات مبيعات العملة االجنبية للقطاع اخلا�ص 
من  وبالتايل  بحوزته  التي  ال�سيولة  من  مقتطعة  فهي  حقيقية 
منها يف  االعظم  الق�سم  ي�ستخدم  الدخل، واي�سا �سوف  جمرى 
ا�ستريادات ترفد العر�ص، بينما العملة االجنبية املباعة لتعزيز 
االحتياطيات الدولية للبنك املركزي متول با�سدار نقدي �سرف 
اثر ت�سخمي، وهكذا  لت�ستثمر يف اخلارج، وبالتايل فهي ذات 
تنجز املهمات املوؤ�س�سية لل�سيطرة على الت�سرف باملورد النفطي 

وحت�سني فر�ص االنتفاع منه. 
لقد بينت يف درا�سة �سابقة ان النظام املقرتح هو االن�سب جلميع 
البلدان التي تعتمد على النفط او م�سادر م�سابهة بدرجة اعتماد 

العراق نف�سها.
يعانون حقا من  الذين  بعناية  املقرتح  ان يحظى هذا   وارج��و 
للدولة يف حياة  اف�سل  دور  والتّواقني اىل  العام  ال�سان  هموم 

العراقيني.
*نائب حمافظ البنك املركزي العراقي 

اي�ساحات حول مقرتح

ت�سريع موازنة للت�سرف بالعملة الأجنبية من املورد النفطي
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 �سما�سرة الخدمة الكاملة
تماما كما تجد الجزء الخا�ص بالخدمة الكاملة 
في محطات البنزين فانك عادة تدفع فيه اأكثر 
وهنا  اأف�سل  خدمة  على  تح�سل  اأي�سًا  ولكنك 
ي��اأت��ي ن��ط��اق وا���س��ع م��ن ال��خ��دم��ات يت�سمن 
ت�ستريها  التي  االأ�سهم  عن  والن�سح  االإر�ساد 
فيطلق  الذاتي  الخدمة  �سم�سار  اما  تبيعها  او 
عليه ا�سم �سم�سار الخ�سم الذي عادة ما يقوم 

بعمليات التداول. 

 بنوك اال�ستثمار
على  االأخ���رى  ال�سركات  ت�ساعد  �سركات  هي 
جمع راأ�ص المال من خالل عمليات بيع االأ�سهم 

الجديدة وال�سندات. 

 الهام�س 
خا�ص  ح�ساب  ف��ي  ي��ودع��ه  ال���ذي  المبلغ  ه��و 
المالية  االأوراق  �سم�سار  ل���دى  ب��ه  يحتفظ 
ويقوم العميل با�ستخدام االأموال الموجودة 
المقتر�سة  االأم���وال  مع  الهام�ص  ح�ساب  في 
ويطلق  المالية  االأوراق  ل�سراء  ال�سم�سار  من 
ال�سراء  او  الهام�ص  على  ال�سراء  ه��ذا،  على 

الهام�سي. 

 عملية توزيع مخاطر
بحيث  وتوزيعها  كبرى  مخاطر  تحمل  عملية 
من  كبير  ل��ع��دد  �سغرى  مخاطر  اال  ت��ك��ون  ال 
المخاطر  لتوزيع  االأ�سا�سي  وال�سكل  االأف��راد 

هو التاأمين.

 هام�س مخاطرة
ذات  ال�سندات  على  الفائدة  �سعر  بين  الفارق 
ال�سندات خالية  الفائدة على  المخاطر و�سعر 

المخاطر.

 بنوك تجزئة
معظم  وت��ب��ي��ع  الم�ستهلكين  ت��خ��دم  ب��ن��وك 
خدماتها الى االأ�سر او االأفراد او الم�سروعات 

ال�سغيرة. 

 �سلعة عامة:
المجتمع  ل��ت��ع��م  م���زاي���اه���ا  ت��ن��ت�����س��ر  ���س��ل��ع��ة 
يريد  ال  اأو  يريد  معين  فرد  هناك  كان  �سواء 
ا�ستهالكها في حالة اتخاذ اإجراء �سحي عام 

للتخل�ص من مر�ص ما. 

 ربح قوة �سرائية:
 المك�سب الذي ينتج عن االختفاظ بمطلوبات 
نقدية اثناء الت�سميم او ا�سول نقدية اثناء 

االنكما�ص.

 مركز ربح:
مفردات  م��ن  ك��ال  يت�سمن  �سركة  م��ن  ق��ط��اع 

االيراد والم�سروف . 

 موؤ�سر ربحي:
ن�سبة القيمة المالية ل�سافي المنافع النقدية 
المتوقعة )بعد ال�سرائب ( من مال م�ستثمر 

مق�سوما على االنفاق النقدي في البداية.

 مزيج اإنتاجي: 
الى  ال�سركة  مبيعات  مجموع  م��ن  الن�سبة 
ويعرف  ال�سركة  تبيعه  االنتاج  من  نوع  كل 
المزيج االنتاجي اما بداللة نقود مبيعات او 

بداللة عدد الوحدات المباعة.

مفاهيم وم�سطلحات اقت�سادية

 بغداد / كرمي حممد ح�سني 

توزيع  اأزمة  وبوادر  ال�ستاء  قلب  يف  االن  نحن 
غيوم  كما  تلوح  بدت  و  اأطلت  النفطية  امل�ستقات 
ال�ستاء وال�سوؤال فمن يفتعل االزمات ؟ يقول معظم 
املواطنني: هناك اأ�سباب وال بد من معرفتها يف هذه 
امل�سكلة  �ساحب  امل�ستهلك  لدى  واالجوبة  االآراء 
تفا�سيلها  ويعرف  يعي�سها  كونه  بنارها  واملكتوي 

عن قرب عرب هذا اال�ستطالع.
ان  املعروف  من  يقول:  حممد جرب موظف حكومي 
قنينة الغاز م�سممة ال�ستيعاب 15 كغم من مادة الغاز 
الغاز  اقل من  او  كغم  مقداره 7  تعباأ مبا  االن  لكنها 
ال�سائل وعدم وجود �سيانة دورية لقناين الغاز مما 
يعر�سها اىل التلف او الت�سرب كذلك عملية التالعب 
املق�سود من قبل االطراف التي تعمل على هذه املادة 

احليوية واملهمة يف حياة العوائل العراقية. 
املحطة  من  الغاز  با�ستالم  خمول  الر�سا  عبد  نعمة 
على  ونوزع  دوري  ب�سكل  نعمل  يقول:  الرئي�سة 
اآلية الكابون ال�سهري و يعزو �سبب  املواطنني وفق 
االدامة  وهو  مهم  عامل  اىل  الغاز  قنينة  انكما�ص 
الدورية و�سوء التخزين واعتماد موزعني غري اكفاء 

باداء هذه اخلدمة وتوزيعها ب�سكل �سليم. 
البع�ص  مع  اختلف  قد  يقول:  متقاعد  وحيد  عدنان 
باننا  كمواطن  يعنيني  وما  احلالة  ت�سخي�ص  يف 
حتمله  ما  نناق�ص  وا�سبحنا  الغاز  ازمة  تخطينا  قد 
وعدم  �سحته  من  ن�ستكي  كنا  بعدما  غاز  من  القنينة 

توفره يف كل املوا�سم وخ�سو�سًا ال�ستاء وهذه حالة 
جيدة حيث ا�سبحنا نبحث عن االف�سل وهذا يعني 
هناك تقدم ملمو�ص يف م�سار توفر امل�ستقات النفطية 

 .
يف  يرتدد  ما  ان  يقول:  الغاز  معمل  منت�سبي  احد 
املوزعة  القناين  بني  التباين  ب�ساأن  اليوم  ال�سارع 
وفق اآلية العمل بالكوبون للمواطن وبني ما يعر�سه 
املوظف  كون  �سحيح  غري  بانه  املتجولون  الباعة 
الذي يعمل على منظومة ملء قناين الغاز ال يعلم ان 
اىل  او  الوكيل  اىل  تذهب  �سوف  القنينة  هذه  كانت 
اغلب  ان  تاأكيده  ا�ستطيع  ما  ولكن  املتجول  البائع 
القناين مل تخ�سع ومن مدة لي�ست ق�سرية اىل عملية 
االدامة وذلك من�سجم مع احلالة ال�سابقة وهي حالة 
االزمة ما ي�سطرنا اىل العمل اىل توظيف كل القناين 

املتوفرة لدينا الإي�سالها اىل املواطن. 
مواطنون من مدينة احلرية يجمعون على ان ازمة 
النفط بداأت منذ قرابة الثالثة �سهور وقد حل مو�سم 
بالنفط  بتزويدنا  يقوم  من  هناك  ولي�ص  ال�ستاء 
االبي�ص بينما الباعة ا�سحاب العربات التي جترها 
با�سعار  النفط  ويبيعون  املحالت  يجوبون  اخليول 
مراجعة  وعند  به؟  ياأتون  اين  من  والنعرف  عالية 
حمطات التوزيع، جند هوؤالء ياأتون فجرًا وياخذون 
الكوبون  اآلية  وفق  االبي�ص  النفط  من  ح�س�سنا 
وهذه احلالة تتكرر يف كل مو�سم ولي�ص هناك �سبل 
ت�سفع  مل  بها  زودنا  التي  الوقود  فدفرت  للمعاجلة 
ان  علما  املذكورة  املواد  من  مادة  اأي  توفر  ومل  لنا 

كوبونات النفط يف الدفرت الوقودي لال�سهر املنتهية 
من هذا العام ي�سرتيها ا�سخا�ص با�سعار زهيدة كونها 
قد انتهت �سالحيتها ويعني هذا وال يقبل ال�سك بان 
يف  املتجولني  والباعة  املحطات  بني  تواطوؤا  هناك 
�سلب املواطنني حقهم من هذه املادة ال�سرورية االن 
يف مو�سم ال�ستاء واالمرا�ص امل�ساحبة له التي تفتك 

باملواطن �سغريًا كان او كبريًا .
توفري  بخ�سو�ص  الوزارة  وعود  اين  ويت�ساءلون 
حل  اأي  عن  م�ستع�سية  ا�سبحت  التي  املادة  هذه 
ويعتقد هوؤالء املواطنون بان هناك ف�سادًا وا�ستغالاًل 
وابتزازًا وا�سحًا ويقولون: اننا نلم�ص هذه احلاالت 
يوميًا ون�سمع كثريًا من ا�سحاب املحطات بان هناك 
وال�سرطة  امل�سوؤولني  على  للمح�سوبني  اولويات 
ينطبق على  املرت�سني وهذا  ناهيك عن  واحلرا�سات 
نتيجة  واملجاري  النفايات  مثل  االخرى  اخلدمات 
باأي  مباالة  والال  والك�سل  والف�ساد  الرقابة  غياب 
�سيء، ويدعون اىل نهاية لهذه احلالة �سعيا لتوفري 

مادة النفط االبي�ص .
جمموعة مواطنني متجمعني متذمرين امام حمطة 
توزيع منتجات نفطية يف �ساحة عدن يف الكاظمية 
املحطة  امام  ناأتي وجنتمع  يوميًا  هكذا   : يقولون 
بانتظار  )اجللكانات(  و  ال�سفائح  معنا  حاملني 
دون  من  نرجع  الدوام  نهاية  يف  لكننا  تزويدنا 
بانهم �سيزودوننا يف  يذكر �سوى وعود  اأي �سيء 
مناطقنا ونبقى ننتظر وال احد ي�ساأل بنا او يف�سر 
لنا هذه االزمة وامام اعيننا يت�سرب النفط حممواًل 

ب�سيارات نقل )تنكر �سغري( حتمل ارقامًا حكومية 
دوائر  ح�س�ص  بانها  علينا  يردون  ن�ساأل  وعندما 
عربات  تنت�سر  التوزيع  هذا  بعد  وعادة  الدولة 
النفط  تبيع  وهي  �سوارعنا  يف  اخليول  جترها 
ونبقى  عليها  نقوى  ال  عالية  وبا�سعار  جتاريا 
نتفرج ونتح�سر على هذه املادة ال�سرورية وكرثت 
مراجعاتنا و�سكوانا لكن يف النهاية ال نح�سد �سوى 

اخليبة وفقدان االمل مبعاجلة هذه االزمات!
تف�سر  ومباذا  حلولها  واين  النفط  وزارة  اين 
امام  تطرح  ا�سئلة  كلها  متى؟  واىل  االزمات  هذه 
ان  احلكومة  وعلى  ا�سواتنا  هي  هذه  امل�سوؤولني 
ت�سمع وحتل م�ساكلنا وهكذا ما كان يحكى ويقال 
�ساحة  حمطة  امام  املتجمعني  املواطنني  قبل  من 
وال  االجابات  انتظار  يف  وهم  الكاظمية  يف  عدن 
)وعلى  اعينهم  امام  ح�س�سهم  تهريب  من  مزيد 

عينك يا تاجر(.
 �سالم عقيل موظف يقول: �سمعنا منذ فرتة طويلة 
ان وزارة ال�سناعة واملعادن قد تعاقدت مع احدى 
لي�سهم  الطبخ  غاز  قناين  النتاج  الرتكية  ال�سركات 
ذلك بزيادة الكميات املطروحة واالهم من ذلك حيث 
حتتفظ القنينة ب�سعتها كاملة وا�سرارها قليلة وال 
امانًا  اكرث  وتكون  االدامة  من  الكثري  اىل  حتتاج 
مع  وتن�سجم  امل�ستهلك  قبل  من  اال�ستعمال  لدى 
احلاجة امللحة للمواطن ، وقيل وقتها بان الوزارة 
قيمة  بان  تبني  وفعاًل  التعاقد  هذا  عن  اعلنت  قد 
مليار   54 بلغ  قد  الرتكية  ال�سركة  مع  املربم  العقد 
دينار وال نعرف اين ذهب التعاقد، بل االمر ازداد 
�سوءًا و�سمعنا اي�سًا ومنذ فرتة اكرث من عام وعلى 
ال�سركة  بان  الغاز  تعبئة  �سركة  عام  مدير  ل�سان 
على  معها  للتعاقد  العاملية  ال�سركات  بع�ص  فاحتت 
بال�ستيكية  غاز  ا�سطوانة  االف  ع�سرة  ا�سترياد 
الغاز  قناين  عن  عو�سا  اال�ستعمال  يف  العتمادها 
تزن  اال�سطوانة  هذه  بان  اي�سًا  وذكر  احلديدية 
يتيح  الذي  االمر  لونها  �سفافية  عن  ف�ساًل  كغم   5
منها  املوجود  الغاز  م�ستوى  معرفة  امل�ستهلك 
ان  يبدو  لكن  والتالعب  الغ�ص  عمليات  مينع  مما 
انها جمرد  او  ال�سفافية  افرغت من  قد  العقود  هذه 
العيون  يف  الرماد  ذر  او  اخلواطر  لتهدئة  وعود 
عيون املواطن املبتلى باالزمات والوعود ال�سراب 
التجارة ومفردات  تراكمت حالها حال وعود  التي 

البطاقة التموينية وهلم جرا. 
معوقات  هي  كثرية  يقول:  متقاعد  حممد  جمعة 
البناء، وكثرية هي ان�سغاالت العراقيني يف مرحلة 
النفط  توفري  خدمة  اق�ساها  ومن   2003 بعد  ما 
امل�ستدمية  املواطن  مع�سلة  ا�سبحت  التي  والغاز 

والتي تتكرر كل مو�سم وعام من دون حل.
والطويل  املدرو�ص  احلل  غياب  ان  جمعة  ويرى 
االمد ملتطلبات املجتمع ومراعاة الظروف املحيطة 
لهذه  الرئي�ص  ال�سبب  هو  اليومي  وواقعه  بالبلد 
عن�سر  وجود  اىل  اإ�سافة  امل�ستع�سية  امل�سكلة 
قد  املوؤ�س�سات  معظم  ونخر  تغلغل  الذي  الف�ساد 
الذين  املواطنني  وا�ستغالل  االزمات  تفاقم  من  زاد 
هذا  كل  لكن  الوعود  وحتقيق  احللول  ينتظرون 
قد تبخر وال�ستاء دخل من او�سع االبواب )وتنكة 
مثل  حلم  اىل  وا�ستحالت  املخيلة  غادرت  النفط   )
بع�ص االحالم، فالباعة اجلوالون مي�سكون بزمام 
االمور وي�سعرون النفط االبي�ص وفق ما ي�ستهون 
املادة  هذه  اىل  وحاجته  امل�ستهلك  لهفة  م�ستغلني 
ما  يوما  انربت  التي  املحلية  املجال�ص  اعني  امام 
احلياة  تفا�سيل  كل  مبتابعة  مواطنيها  واعدة 
اليومية لكنهم يف �سباتهم الدافئ تاركني املواطنني 

نهبًا لالزمات واال�ستغالل!

مواطنون يتذمرون من اآلية توزيع النفط والغاز ال�سائل 
ووزارة النفط غائبة!

 اإعداد/ املدى االقت�سادي 

لي�ست �سناعة االإعالنات من الفنون امل�ستحدثة واإمنا 
اأ�سكال  االإع��الن على  بداأ  فقد  التاريخ،  قدم  هي قدمية 
كما  االإع��الن  فن  اأ�سبح  القرون حتى  تطورت مب��رور 
قدم  قدميا  ن�ساطا  االإ�سهار  يعترب  حيث  االآن،  نعرفه 
بدايتها  اإىل  تاريخيا  ميتد   ، االإن�سانية  املجتمعات 
البدائي )االأول(  اإليها االإن�سان  التي جلاأ  ال�سبل  كاأحد 
القدمية  الع�سور  منذ  املعي�سية  احتياجاته  لتلبية 
والتعبري عن متطلباته لالآخرين بهدف اإقامة العالقات 
التبادلية وحتقيق امل�سالح واملنفعة امل�سرتكة بال�سكل 
الع�سر، وكان من  يتالءم مع طبيعة  الذي  واالأ�سلوب 
يوفده  ك��ان  ال��ذي  امل��ن��ادي وه��و  على  االعتماد  خ��الل 
احل��ك��ام م��ن م��ل��وك واأم����راء وال���ذي ك��ان يتجول يف 
ليبلغهم  الطبول  بقرع  حوله  النا�ص  يجمع  االأ�سواق 
التي  احلكام  طبقة  الن�ساط  هذا  اإىل  وجل��اأ  بر�سالته، 
ا�ستعملت النداءات لتو�سيل اأوامرهم وقراراتهم اإىل 
اجلماهري وحتديد ما عليهم جتاه ال�سلطات مبا يحقق 
التجار  قام  القدمية  م�سر  ،ويف  منهم  مطالبه  للحاكم 
عن  معلنني  ال�����س��وارع  يجوبون  ُم��َن��اِدي��ن  با�ستئجار 

و�سول �ُسُفِنهم وب�سائعهم.
ظاهرة  اأ�سبحت  امليالدي  العا�سر  القرن  ح��دود  ويف 
املنادين متف�سية يف كثري من املدن االأوروبية. وهوؤالء 
كان ي�ستاأجرهم التجار الإر�ساد العمالء اإىل متاجرهم 
املتجر،واأي�سا  واأ���س��ع��ار  �سلع  ع��ن  فكرة  واإعطائهم 
)الدالل( يف  االقت�سادي حيث ظهر  التجاري  الن�ساط 
ا�ستطاعته يف جذب  قدر  االأ�سواق والذي كان يجتهد 
عيوبها  ويخفي  مبزاياها  ويخربهم  لب�ساعته  النا�ص 
النا�ص  يزايد  حتى  امل�ستطاع  ق��در  بتجميلها  ويقوم 
عليها، اأي اأن االإ�سهار يف البداية اأخذ ال�سكل ال�سفهي 

امل�سموع.
اخلارجية  ال��الف��ت��ات  اأن  امل���وؤرخ���ني  م��ع��ظ��م  وَي�����َرى 
ا�ستخدم  فقد  االإع���الن،  اأ�سكال  اأول  هي  املتاجر  على 
 � بالعراق  االآن  ُيعرف  فيما  عا�سوا  الذين   � البابليون 
 3000 عام  منذ  وذلك  ملتاجرهم  للدعاية  كهذه  الفتات 
ق.م، كما و�سع االإغريق القدامى والرومانيون الفتات 
الذين  النا�ص  عدد  كان  وملا  متاجرهم.  خارج  اإعالنية 
الرموز  التجار  ا�سَتعَمل  فقد  قلياًل  ال��ق��راءة  يعرفون 
اخل�سب  اأو  ال�سل�سال،  اأو  احلجارة،  على  املنحوتة 
ا عن الالفتات املكتوبة. فعلى �سبيل املثال، َترمز  عو�سً
اإىل حمل  اإىل حمل احلداد، واحلذاء  حدوة احل�سان 

�سانع اأحذية.

اخرتاع الطباعة وظهور ال�سحافة:
اخرتاع  بعد  اإال  وا�سعًا  ت��ط��ورًا  االإ�سهار  يعرف  ومل 
)غوتن  االأمل���اين  ط��رف  م��ن   1438 ع��ام  الطباعة  اآل���ة 
وقد  وا���س��ع��ًا،  انت�سارًا  الوثائق  عرفت  حيث  ب��ريغ( 
ع،  اأدَّى اخرتاعه اإىل ظهور اأول اأ�سكال لالإعالن املو�سَّ

عة باليد. كاملل�سقات املطبوعة واالإعالنات املوزَّ
اأدخل  الذي   � اأخرج وليم كاك�ستون  ويف عام 1472م 
يف  دعائي  اإعالن  اأول  اإنكلرتا�  يف  مرة  الأول  الطباعة 
الكنائ�ص  اأبواب  ق مت تثبيته على  ُمْل�سَ اإنكلرتا، وهو 
يعلن عن طرح كتاب يف املكتبات، واأول ملحقة طبعت 
اأول  اأين طبعت  عام 1525  كانت  املطابع  انت�سار  اإثر 
املن�سورات لبيع الدواء، وبعدها وبال�سبط �سدر اأول 
 THE CONTENTION جريدة  يف  اإ�سهار 
�سحيفة  اأول  وهي   ،1622 عام   OUR NEWS
�سحيفة  وك���ان���ت  اإن���ك���ل���رتا  يف  م��ن��ت��ظ��م��ة  م��ط��ب��وع��ة 
اإ�سدار  ب��دء  وم��ع  التالية  ال�سنوات  ويف  اأ�سبوعية، 
هو  االإع��الن  اأ�سبح  االإنكليزية،  ال�سحف  من  العديد 

ال�سمة الرئي�سة جلميع ال�سحف.
املولود  وه���ذا  )ال��ط��ب��اع��ة(  االخ����رتاع  ه���ذا  وبف�سل 
وتطورا  تو�سعا  االإ�سهار  عرف  )ال�سحيفة(  االإعالمي 
كبريين باالأخ�ص يف القرن 18 ومل يقت�سر ا�ستعماله 
عدة،  ن�ساطات  و�سمل  تو�سع  ب��ل  واح���د،  جم��ال  يف 
وا�ستعمل كذلك من طرف ال�سحافة التي كان لها الدور 
الكبري يف تطويره خا�سة يف اأوروبا واأمريكا، وكان 
هذا الأجل تخفي�ص �سعر ال�سحف لت�سبح يف متناول 
الأغرا�ص  حتى  ا�ستعماالته  وو�سلت  االأف���راد  جميع 

�سيا�سية.
االإ���س��ه��ار خالل  �سهده  ال��ذي  التطور  ه��ذا  ك��ل  وب��رغ��م 
تلك الفرتة اإال اأن مهنة االإ�سهار مل تكن موجودة بعد، 
اأنف�سهم،  ال�سحافيون  املهمة  بهذه  يقوم  ك��ان  حيث 
وبالتايل مل تكن عملية ت�سميم االإ�سهار مدرو�سة جيدا 
، وهذا  التي تطورت ب�سكل ملحوظ  بعك�ص امللحقات 
املجال  هذا  يف  االخت�سا�سيني  من  عدد  ظهور  بف�سل 
 I. Toulouse - L. Coppiello( واأ�سهرهم: 

.)..- J. Chert

ظهور وكاالت الدعاية واالإعالن:
يف بداية ظهورها كانت �سركات الدعاية واالإعالن تعمل 
�سركات و�سيطة، اأي اأنها كانت ت�سرتي من ال�سحيفة 
التي  للجهات  بيعها  تعيد  ثم  ب�سعر خُمّف�ص  م�ساحات 
االإعالن  املعلنة  ال�سركات  وُت��ِع��ّد  االإع���الن.  يف  ترغب 

مي اإعالن للقيام باإعداده. بنف�سها اأو ت�ستاأجر ُم�سمِّ
 � اأير وولده  دبليو.  اإن  بداأت وكالة  ويف عام 1875م 
اأمريكية مقرها يف والية فيالدلفيا  اإعالن  وهي وكالة 
فقد  تدريجًيا.  للمعِلنني  االإعالنية  اإبراز خدماتها  � يف 
حمالت  ونفذت  ور�سامني،  حمررين  ال�سركة  وظفت 
اإن دبليو.  اأ�سبحت  اإعالنية متكاملة لعمالئها، وهكذا 

اأير وولده اأول وكالة اإعالن حديثة.

ظهور و�سائل االإعالم اجلديدة 
ال�سمعية واملرئية:

ومع حلول القرن الع�سرين ظهرت و�سائل ن�سر جديدة 
الو�سائل  وبهذه  التلفزيون،  والراديو  ال�سينما  وهي 
اإخراج  مت  اإذ  وا�سعا  تطورا  االإ�سهار  عرف  اجلديدة 
�سينمائي عام 1904م وذلك من  اإ�سهاري  اأول �سريط 

. Lumiere طرف االإخوة لوميري
الأول مرة عام  ب��داأ  فقد  االإذاع��ة  ا�ستعماله يف  اأم��ا عن 
1922م انطالقا من الو.م.اأ ثم فرن�سا حيث قام النا�سر 
عقد  اأول  باإم�ساء   Albin Michel مي�سال  األ��ن 
اإ�سهار راديوفوين مع حمطة RADIOLA، وبعد 
ال�سينما والراديو جاء دور التلفزيون لي�ستعمل الأول 
مرة يف الو.م.اأ، وكان ذلك عام 1947 من اأجل ترويج 
اأما  ال�سلع،  بيع  عملية  وت�سهيل  ملنتجاتها  املوؤ�س�سات 
يف فرن�سا فلم يكن االإ�سهار التلفزيوين مرخ�سا اإال عام 
تنظر  كانت  الأنها  الغربية  اأوروب��ا  دول  1968 وكذلك 
اال�ستهالكي  النمط  على  لالإ�سهار  ال�سلبي  التاأثري  اإىل 
احلقيقية،  االحتياجات  مع  يتالءم  ال  جلعله  ل��الأف��راد 
الن�سر  و�سائل  اأه��م  م��ن  التلفزيون  اأ�سبح  وبعدها 
للر�سائل االإ�سهارية واأ�سبح االإ�سهار اأحد اأهم م�سادر 
متويل القنوات التلفزيونية، لكن بعد احلرب العاملية 
الثانية ظهرت عوامل عدة اأدت اإىل ظهور االإ�سهار يف 
م�ستواه احلايل، وبال�سفة التي نعرفها اليوم من حيث 
اجلودة يف الت�سميم واالإخراج وخا�سة بعد اأن اأقيمت 
درا�سات اأكادميية تقدم مقررات ب�ساأن املادة االإ�سهارية 
يعزز  اأن  االإ�سهار  ا�ستطاع  وهكذا  متخ�س�ص  ب�سكل 
جميع املن�ساآت وذلك بو�سع �سبكات يف خمتلف اأنحاء 
اأجل حت�سني  العامل وتعرف بالوكاالت االإ�سهارية من 

وتطوير االإ�سهار واال�ستجابة لطلبات زبائنه.
االإعالن فن يتطور تطورًا ذاتيًا بالتطور التقني الذي 
ن�سل اإليه ، فمع التطور الكبري الذي اأحدثته احلوا�سب 
عامل  على  بدوره  ذلك  انعك�ص  اليوم،  عاملنا  يف  االآلية 
دعاية واإعالن فاأ�سبح ت�سميم االإعالنات واإخراجها به 

من التطور واجلاذبية ال�سيء الكثري.

�سناعة  الإعالن وتطوره
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ا�ستمرت جمموعة من  عند حلول �سهر ت�سرين االول 
ال�سوق  �سايكولوجية  على  �سلبًا  بالتاأثري  االح���داث 
لي�سجل  التجارة  م�ستوى  وت�سخم  اال�سهم،  وا�سعار 
امل�����س��ت��وي��ات.. وع��ن��د ح��ل��ول ي���وم االث��ن��ني احل���ادي 
كانت  امل��ا���س��ي  االول  ت�سرين  �سهر  م��ن  والع�سرين 
الكاتب  التلغراف  تباطاأ  بحيث  ج��دا  ثقيلة  التجارة 
)ticker( بغ�سون �ساعة واحدة، وال تف�سح حقيقة 
عدم توا�سل التلغراف الكاتب مع العمليات التجارية 
اجتاه  ع��ن  امل��وث��وق��ة  املعلومات  يف  النق�ص  ع��ن  اال 
يعلم  فلم  امل�ستثمرون.  منه  يعاين  وال���ذي  اال�سعار 
االمر  واق��ع  يف  ا�سهما  ي�سرتون  كانوا  �سواء  التجار 
ذات ثمن اعلى ام اقل مما ا�سرتوها عليه من قبل ذي 

�ساعات قالئل.
و�سّبب امتالك معلومات خاطئة كهذه �سيئا من الذعر 
يف عمليات البيع الذي بدوره حث القادة املاليني اىل 

تهدئة الو�سع اله�ستريي ال�سديد.
التجارة  من  النمط  ه��ذا  علنيًا  وا�سفا  ايرمنغ  وق��ال 
جنونية  �سدمة  "ذات  انها  على  وبب�ساطة  الثقيلة 

خارجة عن احلدود".
املا�سي  االول  ت�سرين   23 االربعاء يف  يوم  وبحلول 
مقدار  يف  اخل�سائر  ا���س��ت��م��رار  م��ن  اال���س��واق  ع��ان��ت 
اخرى  مرة  الكاتب  التلغراف  وتاخر  الثقيلة  التجارة 
وا���س��ب��ح ال��ب��ي��ع ال��ه��ائ��ل ام���را ���س��ائ��ع��ا، وع��ان��ت حتى 
ب�سبب  وذلك  الكبرية  اخل�سائر  من  الكبرية  اال�سواق 
قيام م�ستثمريها بعمليات بيع ا�سهمهم بكميات كبرية.

جورج  مثل  املعروفني  اال�سخا�ص  تعليقات  تكن  ومل 
 )National City( ميت�سيل يف نا�سيونال �سيتي

كافية لتعك�ص انحدار اال�سواق القوي الزخم.
االول  ت�سرين  �سهر  من  والع�سرون  الرابع  و�َسُيعَرُف 

اىل االبد ب�سفته يوم اخلمي�ص اال�سود، ففي ذلك اليوم 
وبقيمة  �سهما  ع�سر  الثالثة  يفوق  مبا  املتاجرة  متت 
متت  حيث  م��رات،  باربع  اليومي  املعدل  حجم  تفوق 
وعلى  امل�سارف  اك��رب  من  العديد  يف  تنظيم  عمليات 
جتنب  يف  ام��ال  وذل��ك  اال�سهم  ول�سراء  نحوال�سرعة 
امل�سارف  ا�سافية ومن �سمن هذه  انحدارات  حدوث 
كانت  ل��ال���س��واق  املنظم"  "الدعم  يف  ت�سمنت  ال��ت��ي 
 National City(( بانك  �سيتي  نا�سيونال  �سركة 
تر�ست  غارانتي  وال�سمان  التامني  و�سركة   Bank
 )Guaranty Trust Company( كومباين 
واحتدت اجلهود ومن دون ذكر اال�سماء وبذلك اعطت 
عمليات البيع املنظمة دعما لال�سواق، ومت بذل جهود 
االربعاء واعلن  اال�سهم يف يوم  ا�سعار  لدعم  ا�سافية 
م�سوؤولو كل من امل�سارف و�سركات التاأمني وال�سمان 
تكيف  مرونة  احلكوميني  امل�سوؤولني  ذكر  عن  ناهيك 
اال�سواق وفقا لهذا التغري الطارئ اأثر هذا البالء امللم 

يف قوة االقت�ساد التي لها حق االولوية.
املنظم  الدعم  عمليات  على  التاكيد  اع��ادة  حتيي  ولن 
من  والع�سرين  ال��ث��اين  االث��ن��ني  ي��وم  ففي  اال���س��واق، 
يف  اال���س��واق  ان��ح��درت  املا�سي  االول  ت�سرين  �سهر 
ال�سريعة  ال��ت��ج��ارة  عمليات  ارب��ك��ت  وب��ذل��ك  جم��راه��ا 
ال��ت��ل��غ��راف ال��ك��ات��ب. وو���س��ف غ��ال��ب��ريث ه��ذه احلالة 
وغريها  والتنظيم  الدعم  عمليات  ت�ستطع  قائال:"مل 
)املر�سية(" يف  الباثولوجية  البيع  احتواء رغبة  من 
للقوى يف  ا�ستجماع  اليوم اال�سود، فال يوجد هنالك 

يوٍم متاأخر لتهدئة ه�سترييا امل�ستثمرين!
وانخف�ص موؤ�سر داوجونز ال�سناعي بنحو13 باملئة 
يف ذلك اليوم. وتراجع موؤ�سر اال�سهم تراجعا ا�سافيا 
وبن�سبة 12 باملئة وذلك يف اليوم الذي تاله اي يوم 

الثالثاء.
ال��ث��ام��ن وال��ع�����س��ري��ن والتا�سع  ي���وم  واح��ت��ل ك��ل م��ن 
 1929 ع��ام  م��ن  االول  ت�سرين  �سهر  م��ن  والع�سرين 
نقطة خ�سارة  ا���س��واأ  وال��ث��ال��ث يف  ال��ث��اين  امل��رك��زي��ن 

مئوية يف تاريخ املوؤ�سر.
وق����ال����ت ج��م��ي��ع ع���ن���اوي���ن ���س��ح��ي��ف��ة ال���ن���ي���وي���ورك 
اال�سهم  ا���س��ع��ار  الثالثاء:"هبوط  ي���وم  يف  ت��امي��ز 
املالية4.000.000.000 يف الت�ستت الوطني الوا�سع 
يدعمون  "امل�سرفيون  التجارية"،  البيع  لعمليات 
لعدة  والذعر  الت�ستت  هذا  وا�ستمر  اليوم"  اال�سواق 
ايام. ومل تكن امليادين التجارية )اي املباين التجارية( 
بل  فح�سب  فو�سوية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ت��ب��ادالت  وغ���رف 
عندما  وذلك  املدينة  خارج  هي  التي  امل�سارف  وحتى 
هم  الذين  مرا�سليها  طريق  عن  وذلك  بالديون  طالبت 
كبريا  �سغطا  و�سع  ه��ذا  لكن  ال�سرقي،  ال�ساحل  يف 
تنامى  الذي  اال�سهم  ال�سوق  املايل وعلى  النظام  على 
التزود  على  االعتماد  تناميا وا�سعا من خالل  جناحه 

باالموال.
وج����اءت م��ط��ال��ب ال��ت��ام��ني امل���ايل ب��وق��ت ا���س��رع مما 
ان  ال�سركات  حاولت  وبذلك  ت�سديده،  لال�سهم  ميكن 
ال�سائعات  وانت�سرت  كبرية  ومبقادير  اال�سهم  تبيع 
دعم  بعمليات  قاموا  الذين  امل�سرفيني  ان  تقول  التي 
البور�سة من خالل البيع املنظم يقومون ببيع اال�سهم 

حالهم من حال اي �سخ�ص اآخر.
ا�سبح   1929 عام  من  الثاين  ت�سرين  �سهر  وبحلول 
من  باملئة  اخلم�سني  تقارب  بقيمة  داوج��ون��ز  موؤ�سر 

�سهر اب.
اال�سهم  ه��وا���س��ت��ق��رار  ل��اله��ت��م��ام  امل��ث��ري  االم����ر  وان 
وارتفاعها من بعد هذا ارتفاعا �سئيال قبل نهاية العام، 
ومل يدم هذا االنتعا�ص والتح�سن اال فرتة ق�سرية ويف 
انحدار  ذا  �سلوكا  اال�سهم  اتخذت  الثالثينيات  بداية 

ممتد على طوال ال�سنني التي تلت تلك ال�سنة.
ويف اواخر �سنة 1932 كان موؤ�سر داوجونز ال�سناعي 

اقل من اي وقت م�سى منذ �سنة 1920.
ففي املقابل،وبامل�سطلحات املئوية، ظهرت اكرث ثالث 
���س��ن��وات ���س��وءا م��ن ا���س��ل ع�سر ���س��ن��وات ظ��ه��رت يف 
بداية الثالثينيات، وبن�سبة التغيري املئوية كانت تلك 

ال�سنوات يف 1930)34 باملئة( ويف 1931 )53باملئة( 
ويف 1932 )23 باملئة(.

اال  الكبري  الك�ساد  ا�ستمرار هذا  الرغم من عدم  وعلى 
ت�ستعيد  لكي  ع��دي��دة  �سنني  ا�ستغرقت  اال���س��واق  ان 
�ساعد  وكما  خ�سرتها  التي  ار�سيتها  اال�سهم  ا�سعار 
اع���ادة  عمليات  يف   1907 ع���ام  االق��ت�����س��ادي  ال��ذع��ر 
الفيديرالية  امل�سارف  جمموعة  خلقت  التي  اال�سالح 
فقد �ساعد الك�ساد يف ظهور الكثري من عمليات اعادة 
اال�سالح وهذه املرة مع الكثري من الرتكيز على عمل 
امل�سرفية.  بالعمليات  وعالقتها  املالية  اال�سهم  �سوق 
اال�سهم  على   1933 لعام  العام  امل�سارف  قانون  واأثر 
اعادة  الت�سريع  ه��ذا  ا�ستهداف  عن  ف�سال  امل�سرفية 
وجه  على   1930 عام  يف  ال�سوق  عمل  كيفية  �سياغة 

التحديد. 
االوراق  قانون  الت�سريع  هذا  القوانني يف  ابرز  ومن 
املالية  املالية عام 1939 وقانون االوراق والتبادالت 
املو�سوع  هذا  تفا�سيل  ان  من  وبالرغم   .1943 لعام 
موجودة يف الف�سل ال�ساد�ص اال اننا �سنذكر ان هذه 
وتزوير  غ�ص  عمليات  اأع��ق��اب  يف  ج��اءت  ال��ت��ب��ادالت 
ال�سوق ولكل هذا حاول  اال�سهم يف  باأ�سعار  وتالعب 
امل�سرعون و�سع تنظيم حد َ من هذا الت�سرف ويح�ّسن 

امتالك امل�ستثمرين املعلومات.
وان�سئت هذه القوانني ا�سا�سا لتنظيم �سوق االوراق 
البلدان  م��ن  ك��ث��ري  ويف  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات  امل��ال��ي��ة 

االخرى. 

ك�ساد عام 1987 هل ميكن
 اأن يح�سل ثانية؟

نيويورك  جريدة  يف  �سدرت  التي  العناوين  كانت 
يف  ح�سلت  التي  املالية  بالكارثة  �سلة  ذات  تاميز 
اال�سهم  :"انخفا�ص  تقول  والتي  �سبقها  الذي  اليوم 
508 نقاط وتراجع 22.6 باملئة" مقالة اخرى اخذت 
مكانها يف ال�سفحة الرئي�سة وكانت تطرح �سوؤاال قد 
الذي  العنوان  يف  وذل��ك  اجلميع  اذه��ان  اىل  تخاطر 
يقول :"هل تت�ساوى �سنة 1987 مع �سنة 1929 ؟" 
االخبار  ا�ستيعاب  والعامل  البالد  يف  القراء  وح��اول 
لبداية  ه��واي��ذان  اال���س��ود  االثنني  ي��وم  ب��اأن  وعلموا 
اال�سهم  ���س��وق  تقريبا  وت��وق��ف��ت   1987 ع��ام  ك�ساد 
املالية عن العمل يف اليوم التايل تقريبا"، وهل كان 
ملثل  اجل��واب  �سيكون  عام 1929؟  ي�سبه  عام 1987 
واجلوانب  النواحي  بع�ص  ومن  نعم  ال�سوؤال:  هذا 
،فمن حيث الن�سبة املئوية، كان انخفا�ص عام 1987 
يتجاوز احلد الذي و�سله انخفا�ص عام 1929 حيث 

كان مبقدار 22.6 مقابل 12.8.
ب�سكل  خمتلفان  الك�سادين  م��ن  ك��ال  ف���اأن  ذل��ك  وم��ع 
الذي جعل ك�ساد  االمر  وا�سح من جهة اخرى، وان 
عام 1987 اكرث اختالفا من ك�ساد عام 1929 اجابة ً 

لنظام البنوك الفيدرايل.
1987واملتمثلة  عام  يف  اجابتهم  على  برهانا  وكان 
بانه ال يوجد هنالك "ركود اقت�سادي كبري" يف اعقاب 
ك�ساد عام 1987 بل وامنا كان االقت�ساد يعاين من 

انحدار يف النمو ذات فرتة وجيزة.
لعام  ال�سناعي  داوج��ون��ز  م��وؤ���س��ر  ب��ني  وب��امل��ق��ارن��ة 
التو�سعات  من  كال  �ستجد  فانك   1987 وعام   1929
ح��اد، حيث  اقت�سادي  رك��ود  بعد  ب��داأت  قد  احلا�سلة 
 1984 1982 واىل  عام  االقت�سادي يف  الركود  كان 
العاملية  احل���رب  اعقبت  ال��ت��ي  للفرتة  رك���ود  ا���س��واأ 
الثانية. وبالرغم من وجود نظريات متناف�سة اال ان 
معظم املراقبني يتفقون فيما بينهم على �سبب واحد 
يف زيادة اال�سعار يف عام 1980 ينبع من عدد كبري 
من  ال�سركات  وا�ستحواذات  االولية  اال�سدارات  من 

خالل عمليات ال�سراء املدعوم ماليا ب�سكل كامل.
ال�سركات  عر�ست   1983 عام  من  االول  الربع  ففي 
قرابة 9 ماليني دوالر يف ا�سهم جديدة، اي ما يفوق 

قرابة ال�380 باملئة من العام املا�سي.

�������س������وق الأ�������س������ه������م امل����ال����ي����ة
اجلزء العا�سر

تاأليف: ريك هافر& �سكوت هني

ترجمة: ا�سالم عامر

 ترجمة / عادل العامل

تاأخذ معك  اأن  العراق  يعني يوم �سرف االأج��ور يف 
َقدرًا كبريًا من االأوراق النقدية  وتد�سها  اإىل البيت 
اأن  اأو يف خمباأ ما حتت االأر�سية قبل  حتت فرا�سك 
فيه!  املال  وتودع  املحلي  م�سرفك  لزيارة  وقتًا  جتد 
اأر�سية  حت��ت  فائدتها  لنقودك  ف��اإن  ه��ك��ذا،  واحل���ال 
احلجرة الأن نظام ال�سريفة يف البالد ما يزال ل�سيقًا 
يدويًا،  تتم  املعامالت  اأو  االإج��راءات  فكل  باملا�سي، 
امل�سرف  ف��رع  من  اإال  يجري  اأن  ميكن  ال  وال�سحب 
َمن  فعليًا  هنالك  ولي�ص  لديه،  ر�سيدك  حتفظ  ال��ذي 
ي�سري عليك مبا تفعل بنقودك وال هناك طريقة لفتح 
تقريبًا  هناك  ولي�ص  الفائدة،  عالية  توفري  ح�سابات 
ت�ستعمل  ما  ون���ادرًا  عاملة.  موؤمَتنة  ادة  ع���دَّ مكائن 
والعمل  للت�سّوق  حال  باأية  البال�ستيكية  البطاقات 

التجاري.
للتغيري.  م��وازن��ت��ه  ميكن  العتيق  النظام  ه��ذا  لكن 
بالعمل  العراقي  االألكرتوين  املقا�سة  نظام  بداأ  فقد 
الرافدين، وهو  الرئي�ص من م�سرف  بغداد  فرع  يف 
الدولة. وميكن  العراق، ومتتلكه  اأكرباملقر�سني يف 
وي�ستطيع  احل�سابات  يف  مبا�سرًة  ال��روات��ب  دف��ع 
فروع  �سبعة  يف  ُي��ودع��وا  اأو  ي�سحبوا  اأن  النا�ص 

اأخرى يف اخلارج مبقا�سة األكرتونية اأي�سًا.  
 B-Plan Information  (  ( ق��ام��ت  وق���د 
Systems، وهي �سركة بريطانية، بن�سب النظام 

مبوجب عقد مع وزارة املالية العراقية. وهو يهدف 
اأيلول  يف  ببغداد  امل�سرف  ف��روع  بقية  تغيري  اإىل 
البالد  147 عرب  ال�  الرافدين  منافذ م�سرف  وجميع 
خالل �سنة. " وللمرة االأوىل ميكنك اأن حتّول نقودًا 
وفقًا   ،" عاملة  ف��روع  اأي��ة  ب��ني  األكرتونية  بطريقة 
لقول �سريكو عبد، الرئي�ص التنفيذي لل�سركة، وهو 
العراقية  امل�سارف  اأم��ام  ولي�ص  ع��راق��ي،  بريطاين 

االأخرى من خيار غري هذا اخليار االألكرتوين. 
والعقبة الكبرية هنا هي النق�ص يف اجلهاز الوظيفي 
املوؤهل. وتعتزم B-Plan تدريب 100 �سخ�ص يف 
معلقًا  قال عبد  و  املطلوب هو 7000،  لكن  امل�سرف 
على ذلك اإن ما تقوم به �سركته من تدريب لي�ص �سوى 

قطرة يف املحيط.
ال��ع��راق اإىل  ت��اأخ��ر ك��ث��ريًا يف  ال���ذي  ال��ت��ح��وي��ل  اإن 
ال�سريفة االألكرتونية ب�سكل كامل ينبغي اأن ي�ساعد 
وتن�سيط  اخل���ارج  م��ن  امل�ستثمرين  ود  ك�سب  على 
االإقت�ساد عمومًا. وم�سرف الرافدين يقيم على ودائع 
مبقدار 15 بليون دوالر ي�سعب ا�ستثمارها من دون 
اأمر  تدبر  ج��دًا  ال�سعب  ومن   " األكرتونية.  مقا�سة 
15 بليون دوالر على حا�س�سبة ، و�سُتحدث املقا�سة 
االألكرتونية ثورًة يف الطريقة التي �ستعمل بها هذه 
"،  كما قال لورن�ص هارغريفز، املن�سق يف  االأم��وال 

ال�سركة املذكورة.
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املقا�سة الألكرتونية ..تثويرللعمل امل�سرف�ي بالعراق

 ترجمة /املدى االقت�سادي 
اإن كتاب جون كا�سيدي اجلديد، ) كيف تف�سل االأ�سواق 
: منطق النكبات االقت�سادية ( هو تكملة الأعمال اأخرى، 
ففي كتابه ال�سابق، ) Dot Con (، الذي ظهر يف عام 
اأواخر  يف  ال�سلع  �سوق  فقاعة  حلماقات  خ  اأرَّ  ،2002
الت�سعينيات. ويف كتابه اجلديد، يعيد كا�سيدي، وهو 
انتعا�سة  ق�سة  �سرد  يوركر،  نيو  ملجلة  بريطاين  كاتب 
من  اأكرث  وهو  املدمر،  وانك�سارها  اأمريكا  يف  ال�سكن 
كونه جمرد تقرير عن اإخفاقات املنظمني وخداع الذات 
لدى امل�سرفيني وم�سرتي البيوت، ولو اأنها اأمور جرت 
تكمن  لكا�سيدي،  فبالن�سبة  الكتاب.  يف  جيدًا  تغطيتها 
 : لفكرة  الثابت  االإغراء  يف  لالأزمة  االأعمق  اجلذور 
االأفراد  ُيرَتك  حني  وجه  اأف�سل  على  ُيخدم  املجتمع  اأن 
وهو  حرة،  اأ�سواٍق  يف  ال�سخ�سية  منفعتهم  ليتابعوا 
 (  "  Utopian اليوتوبي  االقت�ساد   " ب�  هذا  يدعو 

ن�سبًة اإىل اليوتوبيا اأو املدينة الفا�سلة �� م (.
جيد  تاريخ  اإىل  كثريًا  بالكتاب  تتحول  الطريقة  هذه 
جدًا للفكر االقت�سادي، ويبداأ كا�سيدي بعام 1776 مع 
ابيه، وخبازيه، و�سانعي البرية، الذين  اآدم �سمث بق�سّ
خفية  يٌد  هناك  كانت  لو  كما  �سلعهم  يجهزون  كانوا 
توجه ذلك. وقد اأُغني حتليل �سمث اأكرث يف اأربعينيات 
القرن املا�سي من قبل فريدريك فون هايك، النم�ساوي 
�سلع  اأية  تبنّي  كاإ�ساراٍت  ال�سوق  اأ�سعار  اإىل  راأى  الذي 
كانت نادرة واأية �سلع كانت وافرة، فكانت فكرة هايك 
 " املعلومات  ونقل  ملعاجلة  كماكنة  احلرة  ال�سوق  عن 
واحدة من اأعظم اإدراكات القرن الع�سرين "، كما يكتب 

كا�سيدي.  
و يعطي الكتاب تقريرًا مف�ساًل عن الكيفية التي تطور 
فقد  احلرة.  االأ�سواق  لفعالية  الر�سمي  )الربهان(  بها 
اأجُنز االخرتاق اأو التطور املهم يف اأوائل خم�سينيات 
اقت�ساد  عامل  وهو  اأرو،  كينيث  قبل  من  املا�سي  القرن 
يف  الفرن�سي  املتخ�س�ص  ديربو،  وجريارد  اأمريكي، 
وكا�سيدي   .2004 عام  يف  تويف  الذي  الريا�سيات 
اكت�سافاتهما  باأن  يو�سح  لكنه  الريا�سيات،  تعجبه 
وهو  الواقعية،  غري  االفرتا�سات  بع�ص  على  تعتمد 

ب�ساأنه،  متامًا  وا�سحني  النظريان  العاملان  كان  �سيء  
التوازن   نظرية   "  ، وديربو  اأرو  نظرية  بدت  وقد 
equilibriumالعام "، وكاأنها متنح طمغة امل�سادقة 
العلمية الأ�سواٍق غري مقيدة. وميكن اأن تكون قد جعلت 
ال�سفائية    احلرة  ال�سوق  اآراء  حتدي  االأ�سعب  من 

puristالأالن غرين�سبان، رئي�ص االحتياطي الفيدرايل 
ب�سبب  جزئيًا  كا�سيدي  يلومه  الذي   2006 عام  حتى 

الدوتكوم وفقاعات ال�سكن اأو العقار. 
جند  اليوتوبي،  االقت�ساد  ملعتقدات  عر�سه  بعد  و 
املوؤلف  ُيحدث ثقوبًا فيها. فمنفعة الذات الفردية ال تفيد 

على الدوام املجتمع، كما يوؤكد، وتوؤدي اإىل ُبركة عميقة 
االأ�سا�ص  واقعي  " اقت�ساد  يدعوه  ما  وهو  البحث  من 
واالأ�سواق  ق�سيته.  ليدعم   "   reality-based
اخلطاأ.  باالإ�سارات  االأ�سعار  اأر�سلت  ما  اإذا  تف�سل 
اأن تثبط عزم  ال�سكن  اأ�سعار  للزيادة يف  ينبغي  فمثاًل، 
اأ�سعارًا  فاإن  حال،  كل  على  وعمليًا،  اجلدد.  امل�سرتين 
االنتفاع  يف  ياأملون  الذين  للم�سرتين  حافز  هي  اأعلى 
امتالك  يف  للراغبني  وبالن�سبة  اأخرى.  ارتفاعات  من 
لل�سراء؛  الوقت  هو  هذا  اأن  هي  االإ�سارة  فاإن  م�ساكن، 
القرو�ص.  ملنح  الوقت  فاإنه  للم�سرفيني،  بالن�سبة  اأما 
ورطة  الفقاعة  تواجه  اأن  يف  يت�سككون  الذين  واأولئك 
اأ�سرى الن�ص املدر�سي نف�سها: ليكن مفهومًا اأن نت�سرف 
ب�سكٍل حم�سو�ص فقط اإذا ت�سرف االآخرون هكذا اأي�سًا. 
االأ�سلم  فمن  عليه،  االعتماد  ميكن  ال  ذلك  لكون  ونظرًا 
الت�سرف  هذا  ملثل  والنتيجة  القطيع،  مع  الذهاب 
املعقول فرديًا هي ازدهار يف ال�سكن والت�سليف، يتبعه 

حتمًا اإفال�ص فاح�ص. 
اأة  كما تتعرث االأ�سواق حني تكون هناك معلومات خمبَّ
�� اإذا عرف البائعون اأكرث من امل�سرتين مثاًل �� وحني ال 
تعك�ص االأ�سعار املدفوعة من اأفراد الكلفات االجتماعية 
متامًا، مثل التلوث. وكانت مثل هذه االإخفاقات وا�سحًة 
يف امل�سري اإىل االأزمة احلالية : كانت الرهونات العدمية 
القيمة حمزومة ك�سندات اآمنة كما ُيفرت�ص للم�ستثمرين، 
وكان على �سانعي ال�سيا�سة اأن يتدخلوا لكبح الزيادات 

املفرطة لكن اأعجزتهم اإيديولوجيا ال�سوق احلرة.
و ميكن القول " كيف تف�سل االأ�سواق؟ " كتاب طموح، 
فاإنه  عنوانه،  من  وبالرغم  االأغلب.  يف  ينجح  وكتاب 
وما  ال�سوق؛  القت�ساد  جيدة  ق�سيًة  باالأحرى  يطرح 
". فدعوته اإىل  " وثنية ال�سوق احلرة  يوؤخذ عليه هو 
الدولة  ومراقبة  الذاتي  اال�ستقالل  بني  اأف�سل  موازنة 
�سنوات  قبل  املركز  عن  بعيدة  بدت  قد  تكون  اأن  ميكن 
قليلة فقط، اأما االآن فاإن تقادمها هو يف جمرى االأحداث 

على نحٍو را�سخ.
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وثنية ال�سوق .. والأزمة القت�سادية الآن
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نتائج جولة الرتاخي�ش الثانية
 عبا�س الغالبي

التي  الثانية  الرتاخي�ص  جولة  خالل  النفطي  التعاقد  موؤ�سر  اأمتاز 
الفت  بتطور  املا�سيني  وال�سبت  اجلمعة  يومي  بغداد  يف  عقدت 
معرو�سة  ع�سرة  جم��م��وع  م��ن  ع��ق��ود  �سبعة  اأب��رم��ت  حيث  للنظر 
لال�ستثمار، يف وقت توؤكد احلكومة ان هذه العقود �سرتتفع بحجم 
االإنتاج اىل ما يقارب ال�12 مليون برميل يوميًا، اأي مبا يزيد على 
ثالثة اأ�سعاف عن �سقف االإنتاج احلايل الذي يتاأرجح دون م�ستوى 

املليوين برميل يوميا .
فاأن  النفط،  وزارة  عنه  اأعلنت  ال��ذي  االإن��ت��اج  نبوءة  �سدقت  واإذا 
ال�ست  خ��الل  العراقي  االقت�ساد  على  �سينعك�ص  ملمو�سا  تطورا 
�سنوات املا�سية ومبا يزيد حجم املوازنة اال�ستثمارية التي تتطلع 
اىل زيادات �سنوية تتنا�سب واحلاجة الفعلية للم�ساريع العمرانية 
التي �سهدت توقيع  فاأن هذه اجلولة  واخلدمية االأخ��رى، ومن هنا 
اكرب عدد ممكن من عقود اخلدمة لتطوير حقول نفطية يف جنوب 
كحقل  العمالقة  احلقول  من  يعد  بع�سها  العراق  وو�سط  و�سمال 
االإنتاج كحقول  القرنة واحللفاية وبع�سها متو�سط  جنوب وغرب 
الغراف وبدرة وجنمة والقيارة، يف وقت اأعلنت وزارة النفط عن 
ا�ستعدادها لتطوير حقول �سرقي بغداد ودياىل لعدم تر�سية عقود 

عليها.
ان  املتابعني  م��ن  كثري  وي���رى 
باملعايري  ناجحة  اجلولة  ه��ذه 
ت��وؤط��ر  مل  ان���ه���ا  اإال  ال��ف��ن��ي��ة، 
العقود  لهذه  منظمة  بقوانني 
التي جاءت على وفق اإجراءات 
من  ال��وزارة  اعدتها  وتعليمات 
غرار  على  قانوين  غطاء  دون 
املنطقة  دول  يف  به  معمول  ما 
االأخ��رى، ويرى  العامل  وبلدان 
ه��ذه  ان  امل���ت���اب���ع���ون  ه������وؤالء 
بح�سب  تكون  ان  الب��د  العقود 
للنفط  خا�ص  ق��ان��ون  حيثيات 
ي�سرع  ال���ذي مل  وال��غ��از وه���و 
م�سرية  يجعل  م��ا  االآن،  حتى 
بع�ص  ت�سوبها  ال��ع��ق��ود  ه���ذه 
التي قد  االنتقادات واخلالفات 
وزارة  بوجه  العراقيل  ت�سع 
تطوير  اىل  امل��ت��ط��ل��ع��ة  ال��ن��ف��ط 
حم��اوره  يف  النفطي  ال��ق��ط��اع 

االإنتاجية والت�سديرية.
بع�ص  ي������رى  امل���ق���اب���ل  ويف 
اخل���ط���وة  ه�����ذه  ان  اخل�������رباء 
احلكومة  عليها  اأق��دم��ت  ال��ت��ي 
موؤ�سرًا  تعد  ال��ع��ام  ه��ذا  نهاية 
باجتاه  ال���وزارة  خطة  لنجاح 
البنى  يف  تاأخر  من  يعاين  ال��ذي  النفط  لقطاع  املتنامي  ال�سعود 
ينعك�ص  ان ال  امل�سعى ميكن  كافة، ولعل هذا  التحتية يف حم��اوره 
على  �سينعك�ص  بل  فح�سب،  والت�سدير  االإنتاج  �سقف  زي��ادة  على 
تاأخر  من  يعاين  الذي  النفطي  القطاع  يف  احلديثة  التقنية  اإدخ��ال 
للتطوير يف  �سانحة  فر�سة  والتقنية، وهي  التكنولوجية  اإمكاناته 

هذا االجتاه.
وبغ�ص النظر عن هذا وذاك، فاأن هنالك الكثري من احلقول املكت�سفة 
غري املطورة مازالت مل ت�ستثمر حتى االآن، وقد ي�سهد العام املا�سي 
العملية  قد يجه�ص هذه  بهذا االجتاه  ال�سري  ان  اال  اأخ��رة،  جوالت 
الذي  والغاز  النفط  قانون  اإقرار  التطويرية من دون اجناز عملية 
يكون  ان  واأملنا  املقبلة،  الربملانية  ال��دورة  اىل  الواقع  بحكم  ّرحل 
ان  ذلك  القادم،  النواب  جمل�ص  ي�سرعها  التي  القوانني  مقدمة  يف 
ال�سرورة ملحة الإقرار هذه القوانني التي ال تتعلق بالقطاع النفطي 
االأخرى  ن�ساطاته  مبجمل  العراقي  باالقت�ساد  تتعلق  بل  فح�سب، 

التي تعاين من اختالالت و�سبات كبري.
وتبقى االآمال معقودة ب�سرعة اجناز وتنفيذ هذه العقود وبتوقيتاتها 
املتفق عليها مع ال�سركات التي ر�ست عليها العطاءات �سواء اأكانت 

يف اجلولة االأوىل اأم الثانية.

اأن هنالك الكثري من احلقول 
املكت�سفة غري املطورة مازالت مل 
ت�ستثمر حتى االآن، وقد ي�سهد 
العام املا�سي جوالت اأخرة، اال ان 
ال�سري بهذا االجتاه قد يجه�س 
هذه العملية التطويرية من 
دون اجناز عملية اإقرار قانون 
النفط والغاز الذي ّرحل بحكم 
الواقع اىل الدورة الربملانية 
املقبلة، واأملنا ان يكون يف مقدمة 
القوانني التي ي�سرعها جمل�س 
النواب القادم، ذلك ان ال�سرورة 
ملحة الإقرار هذه القوانني التي ال 
تتعلق بالقطاع النفطي فح�سب، 
بل تتعلق باالقت�ساد العراقي 
مبجمل ن�ساطاته االأخرى التي 
تعاين من اختالالت و�سبات كبري.
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الأ�سواق التجارية ت�سهد اإقباًل كبريًا 
على الب�سائع الرخي�سة والأقل جودة! 

  بغداد/ املدى االقت�سادي 

الفرتة  ه��ذه  يف  التجارية  بغداد  ا�سواق  ت�سهد 
الت�سوق  على  املواطنني  قبل  من  وا�سعا  اقباال 
وزي�����ادة ك��ب��رية ت��ك��اد ت��ك��ون ه��ائ��ل��ة يف اع���داد 
واملنا�سبات  امل��وا���س��م  ت��ع��دد  ب��رغ��م  املتب�سعني 
العامة واختالفها بني االعياد واملنا�سبات الدينية 
وال�سخ�سية  العائلية  وامل��ن��ا���س��ب��ات  امل��ت��ع��ددة 
املواد  خمتلف  توفري  تتطلب  التي  خا�ص  ب�سكل 
التي  االمنية  احل��ال��ة  م��ن  ،بالرغم  واحل��اج��ي��ات 
ترتاوح بني اال�ستقرار والهدوء الن�سبي وحدوث 

بع�ص اخلروقات االمنية. 

حممد �سامي التدري�سي يف كلية الرتبية للبنات 
املناطق  يف  تتجول  ان  يقول:ما  بغداد  بجامعة 
التجارية املزدحمة يف مركز العا�سمة �سواء يف 
�سوق ال�سورجة او يف الباب ال�سرقي حتى ت�ساهد 
اقباال وا�سعا من قبل  النهار االوىل  منذ �ساعات 
املواطنني عليها ،حيث ان الرغبة ال�سرائية لدى 
ال�سنوات  العراقي اختلفت كثريا خالل  املواطن 
يف  دائ��م��ا  يرغب  امل��واط��ن  ا�سبح  اذ  املن�سرمة 
�سراء �سلع جديدة ومتنوعة وهذه حالة تزامنت 
م�سراعيها  على  العراقية  اال���س��واق  انفتاح  مع 

امام الب�سائع وال�سلع امل�ستوردة. 
املواطنني  لدى  ال�سرائية  الثقافة  ان  وي�سيف: 
تغريت هي االخرى يف الوقت احلا�سر عما كان 
�سائدا يف ال�سابق فاملتب�سع يبحث عن الب�ساعة 
فيها  تتوفر  ال  الغالب  يف  تكون  التي  الرخي�سة 
م��وا���س��ف��ات اجل����ودة وامل��ت��ان��ة وال��ت��ي التعمر 
كثريا ،وال�سبب يف ذلك ان رخ�ص ثمنها يجعله 
يتمكن من �سراء �سلعة م�سابهة لها يف امل�ستقبل 
املا�سي حيث كان  �سائدا يف  ما كان  على خالف 
ذات  اجليدة  الب�ساعة  عن  دائما  يبحث  املواطن 
لفرتة  ا�ستعمالها  م��ن  متكنه  التي  املوا�سفات 
تلك  يطلب  م��ا  غالبا  ك��ان  اذ  ال��زم��ن  م��ن  طويلة 

ال�سلعة التي تعمر طويال عنده. 

القدرة  ارت��ف��اع  ان  :ك��ذل��ك  قائال  حديثه  ويتابع 
ال�سرائية لدى املواطنني خا�سة �سريحة املوظفني 
على  ال��ط��ارئ��ة  ال��زي��ادة  ب�سبب  م�ستمر  وب�سكل 
كثريا  ا�سهم  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  ال��روات��ب 
يف االقبال الوا�سع على التب�سع وزيادة معدالت 
اال�سواق  يف  وال��ب�����س��ائ��ع  ال�سلع  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 
اىل  ادى  م��ا  اال���س��ت��رياد  م��ع��دالت  املحلية ومن��و 
حدوث دورة اقت�سادية كاملة يف ال�سوق املحلية 

والو�سع االقت�سادي العام يف العراق . 
لبيع املالب�ص  القي�سي �ساحب حمل  يقول احمد 
على  االقبال  زي��ادة  ان  االعظمية:  يف  الن�سائية 
مل  حيث  ال��ع��راق  يف  م�سبوق  غ��ري  ه��و  التب�سع 
التجارية  ال�سوق  ا�سهد خالل �سنوات عملي يف 
امل�ستوى  ابي مثل هذا  وهي مهنة توارثتها عن 
والذي يكاد يجعلنا نبيع على مدار ال�سنة وبذات 
امل�����س��ت��وى وك��ان��ن��ا يف ف���رتة امل��و���س��م دائ��م��ا من 
متعددة  ف��االذواق  الك�ساد  من  حالة  حدوث  دون 
وم�ستويات املتب�سعني خمتلفة ومعدالت دخولهم 
متباينة اال ان ذلك مل يوؤثر كثريا ،بل على خالف 
ذلك ا�سهم يف زيادة املنفعة املتحققة لنا من وراء 
هذه االو�ساع املختلفة ولتك�سر القاعدة التجارية 

)لوال تعدد االذواق لبارت ال�سلع(. 
يف  مرتفعة  ال�سرائية  ال��ق��درة  ه��ذه  ان  وي��وؤك��د 
الريف  م�ستوى  وع��ل��ى  ال��ع��راق��ي��ة  امل���دن  معظم 
ت�سمل  املدينة  داخل  ويف  واحد  اآن  يف  واملدينة 
املناطق  املزدحمة وغريها من  التجارية  االماكن 
ال�سكنية املتعددة مما يوؤ�سر وجود حالة �سحية 
برغم  بالبنان  لها  اال�سارة  املهم  من  ا�سواقنا  يف 
التفجريات  امل�ستقرة فمع  االأمنية غري  االو�ساع 
تتكرر  والتي  وقعها  و�سدة  االخ��رية  االرهابية 
اخلروقات  بع�ص  وح��دوث  واالآخ���ر  احل��ني  بني 
االمنية هنا وهناك لفرتات متفاوتة ، اال ان ذلك 
مل يوؤثر كثريا على حركة اال�سواق وهذا موؤ�سر 
موا�سلة  يف  ورغبتهم  العراقيني  �سالبة  على 
حتدث  التي  واملخاطر  التهديدات  برغم  العي�ص 

لهم بخالف الكثري من حال اال�سواق التجارية يف 
امنيا  حاال  بالدها  ت�سهد  والتي  املجاورة  الدول 
وت�سييد  مزدهرا  اقت�ساديا  وانتعا�سا  م�ستقرا 
جممعات جتارية وموالت �سخمة وع�سرية االن 
ان هناك ك�سادا كبريا تعاين منه وهذا ما مل�سناه 

ب�سكل وا�سح لدى زيارتنا الأكرث من بلد. 
فيما يقول �سالم عادل �ساحب حمل لبيع املالب�ص 
امل�ستمر  ال�سحب  ان  التكية:  حت��ت  ���س��وق  يف 
والن�سائية  االطفال  مالب�ص  وخا�سة  للمالب�ص 
يجعل  عليها  الطلب  زي���ادة  ب�سبب  وال�سبابية 
املخازن التي متالأ بالب�سائع تفرغ ب�سكل �سريع 
يف  طفيف  ارت��ف��اع  وج���ود  ب��رغ��م  متوقع  وغ��ري 
طقم  ف�سعر  واالآخ��ر،  احلني  بني  يحدث  اال�سعار 
املن�ساأ  الرتكي  قطع  ثالثة  من  املتكون  االطفال 
ي�سل اىل نحو )60(الف دينار وال�سبب هو كرثة 
الطلب واالقبال الوا�سع على ال�سراء خا�سة ذات 

اال�سكال اجلميلة واجلذابة. 
ام هجران ربة بيت تقول: ان اال�سعار يف زيادة 
ت�ساعدية م�ستمرة خا�سة مع قرب حلول مو�سم 
اعياد امليالد وراأ�ص ال�سنة ،اذ ان الطلبات بداأت 
و)اجلرزات  واحللوى  املالب�ص  �سراء  يف  تزداد 
واملك�سرات( و�سجرة عيد امليالد وغريها ،اال ان 
هذا االرتفاع امل�ستمر قد يحول دون �سراء جميع 
واالكتفاء  االع��ي��اد  ومتطلبات  احل��اج��ي��ات  تلك 
ببع�سها فقط الن الرواتب برغم حت�سنها اال ان 
اال�سعار  يف  م�ستمرة  زي��ادة  من  مايقابلها  هناك 
الرواتب  زي��ادة  يلعن  منا  البع�ص  جعلت  والتي 
وا�ستغاللهم  ال��ت��ج��ار  ج�����س��ع  م���ن  زادت  ال��ت��ي 
هذا  يف  للدولة  دور  وج��ود  دون  م��ن  للمواطن 
نفو�ص  يف  ك��ب��ريا  احباطا  ول��د  مم��ا  امل��و���س��وع، 
يفوق  نحو  اىل  املعنويات  وت��راج��ع  الكثريين 
الو�سف احيانا ما جعلنا نلجاأ عن اال�ستغناء عن 
�سراء بع�ص احلاجيات والعزوف عن الذهاب اىل 
الكايف  النقد  وجود  عدم  ب�سبب  وذلك  اال�سواق 

لدينا ل�سراء مانحتاجه من الب�سائع وال�سلع.


