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 بغداد / املدى االقت�سادي 

م��ه��دي �ضمد  ال��دك��ت��ور  ال���زراع���ة  وك��ي��ل وزارة  ق���ال 
القي�ضي ان وزارته لها خطط يف دعم القطاع اخلا�ص 
ت�ضنيع  جم��ال  يف  خا�ضة  ال��زراع��ة  يف  لال�ضتثمار 
التمور  ان  ال�ضيما   ، ال��ع��راق��ي��ة  ال��ت��م��ور  وت�ضويق 
العراقية حتتل مكانة متميزة يف اال�ضواق اخلارجية 
انواع  من  بغريها  مقارنة  وتنوعها  جلودتها  نظرا 

التمور االخرى يف الدول املجاورة .
لهذه  متاما  موؤهل  القطاع  هذا  ان  القي�ضي:  وا�ضاف 
لال�ضتثمار  املنا�ضبة  الظروف  توفرت  ما  متى  املهمة 
تطوير  �ضانه  م��ن  وال���ذي  احل��ي��وي  القطاع  ه��ذا  يف 
ال�ضناعات الغذائية املحلية وتوفري موارد اقت�ضادية 

ومادية كبرية للبالد.
القطاع  الوزارة جادة يف دعم  القي�ضي: ان  واو�ضح 
املالية  والقرو�ص  الت�ضهيالت  منحه  باجتاه  اخلا�ص 
املي�ضرة من دون فوائد تقدم للراغبني يف اال�ضتثمار 
اعتمدت  ال���وزارة  ان  خا�ضة  ال��زراع��ي،  القطاع  يف 
الو�ضائل  من  يعد  الذي  االقرا�ص  �ضناديق  م�ضروع 
لالنتاج  ���ض��واًء  ال��زراع��ي  القطاع  تنمية  يف  املهمة 
الزراعي اأم احليواين اأم مل�ضاريع الب�ضتنة والبيوت 

البال�ضتيكية واملعدات واملكائن الزراعية .
ت�ضورات  ل��دي��ه��ا  ال�����وزارة  ان  اىل  القي�ضي  ول��ف��ت 
متكاملة ب�ضاأن النهو�ص بواقع زراعة النخيل وانتاج 
التمور التي عانت طوال احلقبة املا�ضية من االهمال 
النخيل  اع��داد  يف  والنق�ص  االن��ت��اج  يف  وال��راج��ع 
م�ضريا اىل املقرحات املرفوعة للجنة العليا للمبادرة 
الزراعية لدعم ا�ضعار التمور يف نهج اعتمدته املبادرة 
ثالث  مب�ضتوى  التمور  ل�ضراء  املا�ضي  املو�ضم  من 
للت�ضدير  خم�ض�ضة  تكون  االوىل  ال��درج��ة  درج��ات 
والدرجة الثانية كذلك خم�ض�ضة للت�ضدير اي�ضا فيما 
تكون الدرجة الثالثة خم�ض�ضة لل�ضناعات التحويلية 

او اال�ضتعمال يف االعالف احليوانية.
�ضهد  احلايل  املو�ضم  ان  الزراعة:  وزير  وكيل  وقال 
االعتماد  يف  امل��ب��ادرة  منها  ايجابية  ع��دة  متغريات 
اعطاء  �ضاأنه  م��ن  ال��ذي  الت�ضدير  على  اك��ر  ب�ضكل 
الروة  ومربي  وامل���زارع  وامل�ضنع  للم�ضدر  الدعم 
احليوانية يف اآن واحد وذلك �ضمن اليات تهدف اىل 
ت�ضجيع زراعة النخيل وت�ضويق التمور وت�ضديرها 
والرويج لها يف اال�ضواق العربية والعاملية م�ضريا 
النخيل  ق��ط��اع  ل��ت��ط��وي��ر  امل��و���ض��وع��ة  اخل��ط��ط  اىل 

والتو�ضع يف الب�ضاتني القدمية.
الن  كبرية  بفوائد  يعود  االجت��اه  ه��ذا  ان  وا���ض��اف: 
ال��ن��خ��ل��ة الت��ع��رف ب��ع��م��ره��ا االف��را���ض��ي ال����ذي يدر 
ي�ضل  قد  االنتاج  ان  بل  فقط  منها  املرجوة  بالنتائج 
تقارن  ال  االن��ت��اج  وف���رة يف  ذات  اخ���رى  ن���واٍح  اىل 
بت�ضليم  نقوم  املثمرة،ومن هنا  اال�ضجار  بغريها من 
الفالحني ف�ضائل جديدة دائما وت�ضجيعهم على ادامة 
النخيل،  من  اجليدة  اال�ضناف  وزراع���ة  ب�ضاتينهم 
ف�ضال عن اعتماد م�ضروع الزراعة الن�ضيجية وهو من 
بهدف  وذلك  احلديثة  الزراعة  يف  الواعدة  امل�ضاريع 
اعدادها  وزي���ادة  املفقودة  النخيل  اع���داد  تعوي�ص 
الزراعية  االف��ات  مكافحة  يف  اال�ضتمرار  جانب  ،اىل 
التي ت�ضيب النخيل وهما افتي احلمرية والدوبا�ص 
عرب اتباع ا�ضلوب املكافحة جوا من خالل الطائرات 
املبيدات  او  املكافحة  ب�ضكل جماين �ضواء يف عملية 
وذلك بهدف تطوير زراعة النخيل وعودة العراق اىل 
مكانته احلقيقية يف م�ضاف الدول االوىل يف اعداد 

النخيل وانتاج التمور.
يعتمد  جديدًا  نهجًا  للوزارة  ان  اىل  القي�ضي  وا�ضار 
خطط  اعداد  عرب  الزراعة  يف  احلديثة  الطرق  اتباع 
م��ع وج���ود بع�ص  ،خ��ا���ض��ة  امل���دى  بعيدة وق�����ض��رية 
امل�ضرية  تعيق  ال��ت��ي  والبيئية  الفنية  ال��ت��ح��دي��ات 
وملواجهة  املثال  �ضبيل  العراق،فعلى  يف  الزراعية 
مو�ضوع �ضحة املياه يف العراق والنق�ص يف ارواء 
اعتمدنا  الرزاعية  االرا���ض��ي  من  وا�ضعة  م�ضاحات 
للري  احلديثة  الري  منظومات  او  تقنيات  ن�ضر  نهج 

بالر�ص والتنقيط وت�ضجيع الفالحني على ا�ضتعمالها 
الزراعية  االر����ص  زي���ادة غلة  ف��وائ��د يف  م��ن  لها  ،مل��ا 
وتوفري كميات كبرية من املياه يف �ضقي املزروعات 
والتقليل من ن�ضبة ملوحة االر�ص وتاليف مو�ضوع 
�ضحة امل��ي��اه،وك��ذل��ك اع��ت��م��اد ال��ط��رق احل��دي��ث��ة يف 
الذي يختزل  الكثيف  الرز  الزراعة مثل تقنية زراعة 
احلاجة اىل الكميات الكبرية من املياه.وكذلك قطعنا 
اذ  البال�ضتيكية  البيوت  م�ضروع  يف  طويلة  ا�ضواطا 
جنينا ثمار امل�ضروع والدليل حتقيق فائ�ص كبري يف 
يف  ا�ضهم  ما  والفواكه  للخ�ضراوات  املحلي  االنتاج 

�ضد حاجة اال�ضواق املحلية.
وهناك خطة عمل ال�ضتخدام تقنيات الر�ص املحوري 
احل��ن��ط��ة وتقدمي  زراع�����ة حم�����ض��ول  وال��ث��اب��ت يف 
يف  زي��ادة  حتقيق  حال  يف  للمزارعني  الكامل  الدعم 
الواحد  ل��ل��دومن  )1ط���ن(  م��ن  اك��ر  بنحو  االنتاجية 
يف ت��وف��ري م��ع��دل م���ن االع���ف���اء م���ن ك��ل��ف امل��ع��دات 
امل�ضتعملة يف الري بالر�ص بهدف ت�ضجيع املزارعني 
مب�ضتوى  والنهو�ص  الزراعة  زيادة  على  والفالحني 
االنتاج الزراعي،اىل جانب الدعم يف جمال التعفري 
وبيع  املدعومة  املبيدات  وتوفري  لال�ضمدة  املجاين 

�ضعرها  ان  حني  يف  دينار  الف   200 بقيمة  اال�ضمدة 
احلقيقي يف ال�ضوق هو 575 الف دينار للطن الواحد 
مدعوم  وب�ضعر  للزراعة  العليا  الرتب  بذور  وتوفري 
اي�ضا والتي تباع ب�ضعر 400الف دينار يف حني ان 
�ضعرها 1300000 مليون وثالثمئة الف دينار للطن 
اآفة ال�ضونة التي ت�ضيب حم�ضول  الواحد ومكافحة 
احل��ن��ط��ة.وه��ن��اك م�����ض��روع زراع����ة ال��زي��ت��ون عايل 
الزيت والذي تقوم به حاليا ال�ضركة العامة للب�ضتنة 
ا�ضجار  وزراع��ة  احللبي  الف�ضتق  وزراع��ة  والغابات 
)البريمودا كرا�ص( ملكافحة ظاهرة الت�ضحر وتثبيت 
الربة  تعرية  عوامل  من  والتقليل  الرملية  الكثبان 
ومواجهة اجلفاف وهو نهج ت�ضري عليه ال�ضركة يف 
الطبيعية  التحديات  ه��ذه  ملواجهة  احلا�ضر  الوقت 
البيئية  تاثرياتها  االخ��رية  االون��ة  يف  ازدادت  التي 
اآن  يف  واحليوان  والنبات  االن�ضان  على  والطبيعية 

واحد.
ان  القي�ضي  او�ضح  الزراعية  امل��ب��ادرة  وبخ�ضو�ص 
حمدودًا  ال  دعما  اعطت  االخ��رية  الزراعية  امل��ب��ادرة 
ميثالن  كونهما  املائية  وامل����وارد  ال��زراع��ة  لقطاعي 
النهو�ص  االخريف  احدهما  يكمل  متكاملني  مف�ضلني 
اجلهود  تلك  اثمرت  ولقد   ، الزراعية  العملية  بواقع 
ال���زراع���ة وامل����وارد  م��الك��ات وزارت����ي  بذلتها  ال��ت��ي 
و�ضل  املحلي  االن��ت��اج  يف  وف��رة  حتقيق  عن  املائية 
من  املحافظات  بع�ص  ل��دى  الذاتي  االكتفاء  حد  اىل 
اخل�ضراوات والفواكه خا�ضة يف حمافظتي النجف 

ووا�ضط .
واملح اىل ان للوزارة خططًا للنهو�ص بواقع الروة 
كبري  جانب  االخ���رى  ه��ي  ا�ضابها  التي  احليوانية 
النباتي  القطاع  تدهور  ب�ضبب  االهمال والردي  من 
للنباتات  اجلائر  الرعي  االمطاروا�ضتخدام  و�ضحة 
الطبيعية  امل��راع��ي  على  كثريا  اأث��رت  مما  الطبيعية 
قلة  عن  ،ف�ضال  �ضواء  حد  على  احليوانية  وال��روة 
العراق،  ���ض��الالت احل��ي��وان��ات يف  االع���الف وت���دين 
واعدة  وم�ضاريع  طموحة  خططًا  للوزارة  ان  مبينا 
م�ضروع  ومنها  احليوانية  ال��روة  بواقع  للنهو�ص 
التلقيح اال�ضطناعي الذي ت�ضرك فيه ال�ضركة العامة 
للبيطرة وال�ضركة العامة خلدمات الروة احليوانية 
احليوانية  الروة  ملربي  جمانية  تلقيح  عملية  وهي 

م��ن اج���ل ت��ط��وي��ر ���ض��الالت الن����واع م��ن احليونات 
وزي����ادة يف ان��ت��اج��ه��ا ���ض��واء م��ن ح��ي��ث ال��ل��ح��وم او 
وهو  قريبا  ال��ن��ور  ���ض��ريى  اخ��ر  احلليب،وم�ضروع 
العامة  ال�ضركة  تتبناه  ال��ذي  االج��ن��ة  نقل  م�ضروع 
خلدمات الروة احليوانية حيث قمنا يف هذا ال�ضياق 
دورات  يف  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  متخ�ض�ضني  ب��ار���ض��ال 
ال��دواج��ن يف  ،وم�����ض��روع  ال��ع��راق  خ���ارج  تدريبية 
الدواجن  النقية من  ال�ضالالت  حقول �ضامراء النتاج 
ال��وزارة بتقدمي  اذ تقوم  وتوزيع االعالف املدعومة 
دعم  بهدف  التمور  وكذلك  والنخالة  ال�ضعري  مادتي 
مربي احليوانات التي ت�ضاعد يف النهو�ص مب�ضتوى 

الروة احليوانية .
وتابع القي�ضي: ان للوزارة دورًا مهمًا يف دعم الروة 
ال��روة  لتنمية  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اخ���ذت  اذ  ال�ضمكية 
احليوية  ال��روة  هذه  تطوير  عاتقها  على  ال�ضمكية 
واملهمة يف البالد ال�ضيما اننا كنا منتلك ا�ضطوال كبريا 
لل�ضيد البحري يف العقود املا�ضية والذي اختفى يف 
حقبة الثمانينيات من القرن املا�ضي، لنكون امام حتٍد 
يف اعادة الروة ال�ضمكية يف العراق اىل �ضابق عهدها 
والتقليل من االعتماد على امل�ضتورد حلني اال�ضتغناء 
عنه متاما ،ال�ضيما ان هناك م�ضطحات مائية ال نظري 
البحريات  ال��ع��راق وه��ي االه���وار وع��دد من  لها يف 
االخرى املنت�ضرة يف �ضمال وجنوب العراق وهي من 
االماكن املنا�ضبة لتنمية الروة ال�ضمكية م�ضريا اىل 
خا�ضة  اال�ضبعيات  ماليني  باطالق  قامت  الهيئة  ان 
امل�ضطحات  تلك  يف  جماين  وب�ضكل  الكارب  نوع  من 
 ، الهندية  و�ضدة  ال���رزازة  بحرية  يف  خا�ضة  املائية 
ا�ضافة اىل زيادة اعداد �ضمك البني النهري بوا�ضطة 
مت  والتي  ال�ضويرة  مفق�ص  يف  ال�ضناعية  املفاق�ص 
الهندية والكوت ،وكذلك م�ضروع  اطالقها يف �ضدتي 
اقفا�ص  يف  ال�ضماك  وتربية  ال�ضمكي  اال���ض��ت��زراع 
و  اال�ضماك  ن�ضبة كبرية من  توفري  �ضاأنه  من  وال��ذي 
اال�ضماك  املطلوبة لربية  املياه  كميات  االختزال يف 
خا�ضة ان العراق يعاين من �ضحة حقيقية يف املياه 
�ضدة  يف  م�ضتخدمة  حاليا  وهي  احلا�ضر  الوقت  يف 
الكوت ،ومن هنا ندعو امل�ضتثمرين اىل الدخول يف 
التقنية احلديثة ملا لها من فوائد  اال�ضتثمار يف هذه 

يف زيادة االنتاج وتوفري مردودات مادية كبرية.

 وكيل وزير الزراعة: ت�سجيع القطاع اخلا�ص على اال�ستثمار فـي جمال ت�سنيع وت�سويق التمور
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 بغداد / كرمي حممد ح�سني

تعد ال�سريبة م�سدر دخل مهمًا 
لالقت�ساد الوطني فيما اأذا فعلت 
وانت�سر الوعي ال�سريبي ب�سكل وا�سع 
لدى االو�ساط املجتمعية واالقت�سادية، 
ومازالت ال�سريبة يف العراق ال ت�سكل 
�سوى ن�سبة �سئيلة يف واردات املوازنة 
العامة للدولة.
) املدى االقت�سادي ( األتقت مدير 
عام هيئة ال�سرائب كاظم احل�سيني 
وحاورته ب�ساأن ق�سايا �ستى يف ال�ساأن 
ال�سريبي واالقت�سادي.

م�سدر  اىل  ا�سافة  ال�سرائب  ت�سكله  الذي  ما   
النفط؟

ريعًا  اقت�ضادها  يعتمد  والتي  الريعية  البلدان  يف   -
احادي اجلانب كالعراق الذي يعتمد اىل حد كبري على 
ال  ال�ضرائب  وب�ضمنها  ال�ضيادية  وااليرادات  النفط، 
ت�ضكل ن�ضبة كبرية من االيرادات العامة، بحيث تطغى 
ال  هذا  ولكن  العامة  االيرادات  على  النفطية  االيرادات 
واقعية،  انها  برغم  �ضحيحة  ال�ضورة  هذه  ان  يعني 
ب�ضكل  ا�ضتثمارها  يتم  الريعية  املوارد  ان  املفرو�ص 
ت�ضتطيع  بحيث  الوطني  االقت�ضاد  لتنمية  عقالين 
ال�ضرائب والواردات االخرى ان ت�ضتقطع ح�ضتها من 

هذه الدخول اجلديدة النامية. 
يف  الريعي  االيراد  ا�ضتثمار  يتم  ان  الطبيعي  ومن 
خلق دورات دخل ويف بناء البنى التحتية ويف تنمية 
االقت�ضاد الوطني مبا يوؤهل خللق دورات دخل جديدة 
ت�ضتطيع ان حتولها اىل اوعية �ضريبية وت�ضتقطع منها 
ح�ضة الدولة على �ضكل �ضرائب وعندها فقط �ضيكون 
التح�ضيل ال�ضريبي او االيراد ال�ضريبي �ضي�ضكل ن�ضبة 
بالن�ضبة  احلال  هي  كما  الوطني  االقت�ضاد  يف  مهمة 
على  الركيز  ما  حد  اىل  ويقل  املتقدمة،  لالقت�ضاديات 

االيراد الريعي. 

عام  يف  واردات  من  ال�سريبة  �سكلته  الذي  ما   
ومدى  القانون  على  تعديل  هناك  وهل   ،2009

التجاوب معه؟
املالية اىل حد  ال�ضنوات االخرية جنحت وزارة  - يف 
النفطية  االيرادات االخرى غري  اهمية  زيادة  كبري يف 
ولكن ما زال دون م�ضتوى الطموح،و ن�ضتطيع ان نقول 
ان هناك ما يقارب 85% من االيراد العام كمعدل يتاأتى 
وهذه  االخرى.  االيرادات  بقية  من  و%15  النفط  من 
االيراد  كان  ال�ضابقة،  ال�ضنوات  اكرب يف  كانت  الن�ضبة 
بذلت  املالية  وزارة  و%96   %95 اىل  ي�ضل  النفطي 
جهودًا كبرية لت�ضحيح هذا اخللل يف هيكل االيرادات 
العامة وجنحت اىل حد طيب ولكن ما زال هذا النجاح 

دون الطموح. 
التغريات يف القوانني ال�ضريبية لي�ص بال�ضرورة توؤدي 
الدولة  ال�ضريبي يف بع�ص االحيان  اىل زيادة االيراد 
يحققها  اخرى  اهداف  �ضبيل  يف  بايراداتها  ت�ضحي 
لدينا  العراق  يف  ال�ضريبي  ال�ضقف  ال�ضريبي  النظام 
واطئ جدًا ال يتجاوز ال�15% وهو احد اوطاأ اجلدران 
هو  )فل�ضفته(  منه  الغر�ص  ولكن  العامل  يف  ال�ضريبية 
ان ن�ضجع يف عملية التمركز الراأ�ضمايل نريد ان يتوفر 
للم�ضتثمر اكرب قدر من الربح بحيث ي�ضتطيع حتويله 
اىل راأ�ضمال ثم يحوله اىل م�ضروع ا�ضتثماري اآخر او 
ينمي م�ضروعه اال�ضتثماري القائم وهكذا ال�ضرائب يف 
العراق االن يركز عليها كدور ا�ضافة اىل حتقيق االيراد 
لتحفيز اال�ضتثمار اخلا�ص �ضواء كان وطنيًا او اجنبيًا 
يف �ضبيل تنمية االقت�ضاد الوطني اكر مما يركز عليها 

يف جوانب مالية عامة. 

القطاعات امل�سمولة بال�سرائب ومدى ا�ستجابتها 

للهيئة يف دفع ال�سرائب؟ 
االن  ال�ضريبية  االدارة  م�ضاكل  اكرب  من  واحدة  -هذه 
ال�ضريبية  االدارة  اىل  ال�ضريبية  ال�ضيا�ضة  من  انتقلنا 
وهذه واحدة من اكرب م�ضاكل االدارة ال�ضريبية وهي 
او  ال�ضريبية  الثقافة  او  الطوعية  او  املطاوعة  م�ضاألة 
ال�ضلبي  اجلانب  يف  يقابله  وما  ال�ضريبي  االلتزام 
ان  عام  ب�ضكل  القول  ن�ضتطيع  ال�ضريبي..  التهرب  هو 
عام  ب�ضكل  ال�ضريبي  االلتزام  او  ال�ضريبية  املطاوعة 
�ضابقة  �ضنوات  اىل  يعود  منها  عدة  الأ�ضباب  �ضعيف 
كبرية ومنها يعود اىل �ضعف اجلانب الثقايف باأهمية 
من  وغريها  الوطني،  االقت�ضاد  تنمية  يف  ال�ضريبة 
تهربًا  لدينا  ان  العوامل  هذه  حم�ضلة  ويف  االمور 
لي�ص  �ضريبي  وعي  ولدينا  النطاق  وا�ضع  �ضريبيًا 
هذه  احدى  تكون  ورمبا  نحاول  الطموح،  بامل�ضتوى 
ان  الوطنية  ال�ضحف  يف  اللقاءات  هذه  يف  املحاوالت 
ومتثل  ال�ضرائب  وخطورة  اهمية  اىل  املواطن  ننبه 
قناة مل�ضاهمته يف بناء االقت�ضاد الوطني خ�ضو�ضًا وان 
يتجاوز  وال  جدًا،  واطئ  ذكرنا  كما  ال�ضريبي  ال�ضقف 
االيرادات  بني  املقا�ضة  من  الربح  �ضايف  من  ال�%15 
والنفقات ا�ضافة اىل ان هناك �ضماحات �ضخ�ضية عالية 
اوطاأ  يف  ال�ضريبي  العبء  يكون  ان  اىل  يوؤدي  مما 

نطاق ممكن. 

يخ�ص  ما  يف  ال�سرائب  لهيئة  دور  هناك  هل   
املتوقعة  الن�سبة  وما  النفطية؟  اخلدمة  عقود 

ال�ستح�سالها من ال�سركات الفائزة ؟ 
- نعم هناك خ�ضو�ضية بالن�ضبة لل�ضركات التي ت�ضتعمل 
هذه  الن  النفطية  اال�ضتخراجية  ال�ضناعات  جمال  يف 
ال�ضركات حتقق ارباحًا هائلة وكبرية قيا�ضًا اىل انواع 
اخرى من اال�ضتثمار، ولذلك رفع ال�ضقف ال�ضريبي لهذه 
ال�ضركات ح�ضرًا ملن يعمل يف ال�ضناعة اال�ضتخراجية 
�ضايف  من   %35 اىل   %15 من  بقانون  رفع  النفطية 
ربح هذه ال�ضركات. ومن االن الهيئة العامة لل�ضرائب 

الذين  اجلدد  املكلفني  هوؤالء  ال�ضتقبال  ت�ضتعد  كادارة 
نتوقع انهم �ضيظهرون مكلفني او �ضي�ضجلون كمكلفني 
كوحدة  تاأ�ضي�ضنا  خالل  من  القادمتني  ال�ضنتني  يف 
ا�ضميناها وحدة كبار مكلفي الدخل وهو ا�ضلوب اداري 
موجود يف الدول املتقدمة هذه الوحدة ت�ضتقبل ح�ضرًا 
لكن  قلياًل  يكون  عددهم  وهوؤالء  الدخل  مكلفي  كبار 
ان  فنتوقع  جدًا،  هائلة  ال�ضريبي  بااليراد  م�ضاهمتهم 
ال�ضريبة على ال�ضركات النفطية �ضت�ضحح اىل حد كبري 
جدًا هيكل االيرادات العامة ل�ضالح االيرادات ال�ضيادية 

وعلى ح�ضاب االيراد النفطي. 

يف  النزاهة  جلنة  مع  وعملها  ال�سريبة  دور   
الربملان وديوان الرقابة املالية هل هناك ف�ساد، 

وما اأوجه متابعته؟
- واحدة من اكرب هموم االدارة ال�ضريبية هو الف�ضاد 
البيئة  فهذه  عامة  اموال  بيئة  الننا  واالداري  املايل 
الف�ضاد  انواع  لظهور  ال�ضاحلة  البيئة  رمبا  تكون 
وبتوجيه  مبالغة  دون  ومن  ولكن  واملايل  االداري 
الظاهرة  هذه  اىل  جرىالت�ضدي  الوزارة  من  مبا�ضر 
حيث نحن مكلفني بان نحول موؤ�ض�ضاتنا اىل موؤ�ض�ضات 
تربوية ا�ضافة اىل قيامها بواجبها، و نعيد احياء القيم 
الدمار  �ضنوات  يف  افتقدناها  التي  العامة  الوظيفية 
واحلروب واحل�ضار، نريد ان نعيد اىل الوظيفة العامة 
هيبتها ولذلك كثريًا ما نركز على هذا املو�ضوع ب�ضكل 
ا�ضتثنائي حتى ان اول وزارة ظهرت بقرارات مبا�ضرة 
من الوزير مار�ضت �ضيا�ضة عزل املوظف امل�ضيئ اعتقد 
هي وزارة املالية لدينا كثري من املوظفني عزلوا وا�ضافة 
اىل هذا لدينا خمطط �ضراتيجي يف هذا املو�ضوع ذو 
�ضعبتني متوازيتني ت�ضريان جنبًا اىل جنب االول هو 
على  تعمل  حيث  العمل  �ضراتيجيات  اآليات  يف  تغيري 
ف�ص الت�ضابك قدر االمكان بني املوظف ال�ضريبي وبني 
ال�ضخ�ضي  االجتهاد  هام�ص  م�ضافة  نقلل  بحيث  املكلف 
وبذلك مننع مو�ضوع االجتهاد ومننع بالتايل ما ميكن 

لدينا  واداري.  مايل  ف�ضاد  من  االجتهاد  هذا  يوؤدي  ان 
ومن  البيئة  هذه  من  املوظفون  هوؤالء  موظفًا   2835
وممكن  منحرفًا  املوظف  هذا  يكون  ان  جدا  املمكن 
الوطنية  واملبادئ  بالقيم  االلتزام  �ضديد  يكون  ان  جدًا 
املوظفني  هوؤالء  نغلب  ان  ن�ضعى  ونحن  وال�ضرعية 
تربوية  موؤ�ض�ضات  اىل  تتحول  ان  ويجب  ال�ضرفاء 
العالية  وقيمها  واحرامها  هيبتها  للوظيفة  ونعيد 
من  وايجابية  موؤ�ضرات جيدة  وتاأتينا  نبداأ،  ان  واملهم 
اق�ضى منافذنا يف احلدود وفروعنا، ولكن ال ننكر ان 
الظاهرة  هذه  نحجم  ان  ونحاول  �ضيئ  هو  من  هناك 

والق�ضاء عليها نهائيًا وهذا ما نطمح له. 
موقع  يف  املايل  للف�ضاد  الت�ضدي  هو  الثاين  والنوع 
ظهوره اأي اذا كان هناك ف�ضاد مايل فهناك مف�ضد من هو 
املف�ضد؟ يجب ان يحدد بدقه وياأخذ اجلزاء اخلا�ص به. 
املالية  العام يف وزارة  املفت�ص  دائرة  لدينا تن�ضيق مع 
املفت�ص  دائرة  ب�ضكل كبري ولدينا هيئة متخ�ض�ضة من 
متار�ص  لل�ضرائب  العامة  الهيئة  يف  موجودة  العام 
لدينا ق�ضم رقابة داخلية ونتمنى  بالتن�ضيق معًا  عملها 
جمتمعني  كلنا  الننا  دوره  ميار�ص  ان  املواطن  على 
االدارة  موا�ضع  كل  اىل  ن�ضل  ان  ن�ضتطيع  ال  كادارات 
ميار�ص  ان  املواطن  على  نتمنى  البلد  انحاء  كل  يف 
االخرى  القنوات  خالل  من  ال�ضحافة  خالل  من  دوره 
كبري  حجم  على  الق�ضاء  مت  وفعاًل  اليهم.  يو�ضل  وان 
املعلومة  واي�ضال  املواطن  تعاون  بف�ضل  الف�ضاد  من 
ال�ضحيحة اخلالية من الغر�ص وحتى ن�ضتطيع ان نحدد 
اجراءاتنا على �ضوء ذلك بالن�ضبة اىل عموم حت�ضيالت 
على  ي�ضارف  اويل  كرقم  ال�ضرائب  ال�ضريبية  الهيئة 
700 مليار دينار عراقي لعام 2009 التقديرية وتعني 
العام  يف  اقت�ضادي  ن�ضاط  من  املكلفون  مار�ضه  ما 
2008 املالية النه يف ال�ضريبة هناك �ضنة مالية وهناك 
ن�ضارف  نحن  فاالن  املالية  ال�ضنة  تلي  تقديرية  �ضنة 
ال�700 مليار دينار عراقي، وهذا ي�ضكل تقريبًا �ضعف 
لو  مبعنى  ال�ضابقة  ال�ضنة  خالل  الهيئة  حت�ضيالت 
جند  اح�ضائيًا  املعروف  تدريجي(  )منحنى  و�ضعنا 
هناك �ضبه ا�ضتقامة يف هذا املنحني التدريجي ال�ضعود 
القوانني  توؤخذ  ال  ان  نتمنى  لكن  الكثري  نتوقع  كبري، 
بعيدًا عن الهيئة العامة لل�ضرائب كما ح�ضل يف اعفاء 
اتخذ  املالية   2009 يف  للدولة  اال�ضتثمارية  امل�ضاريع 
لل�ضرائب  العامة  الهيئة  ا�ضت�ضارة  القرار من دون  هذا 
وبالتايل اخرج حجمًا كبريًا من االوعية ال�ضريبية من 

اخل�ضوع ال�ضريبي خالل �ضنة 2010 التقديرية.
 

الهيئة  على  تفر�ص  �سغوط  ثمة  هناك  هل   
ا�ستح�سال  يخ�ص  ما  يف  املالية  وزارة  على  او 

ال�سرائب؟
 - م�ضاألة التو�ضطات او حماولة التهرب من ال�ضرائب 
يف  وحتى  اإنكارها  والميكن  موجودة  تخفيفها  او 
حتى  ميل  هناك  ال�ضيا�ضي،  املو�ضوع  وجود  عدم  ظل 
زينة  والبنني  املال  )ان  تعاىل:  قاله  الكرمي  القران  يف 
احلياة الدنيا( فالله يعرف رغبة االن�ضان يف احل�ضول 
على املال لي�ص من ال�ضهل ان يتخلى عن جزء من ماله. 

ال�ضريبة يدخل يف نطاق  التو�ضط وحماولة عدم دفع 
�ضعف الوعي ال�ضريبي، ال�ضباب عدة منها ما يعود اىل 
م�ضلطًا  �ضيفًا  ال�ضريبة  كانت  عندما  العثمانية  الفرة 
البدوية  الثقافة  اىل  يعود  وق�ضم  النا�ص  رقاب  على 
با�ضتثناءالقانون  قانون  اأي  اىل  االنتماء  ترف�ص  التي 
ان  نالحظ  قانون  وهنالك  عرف  هناك  الع�ضائري، 
اىل  املال  من  مبلغ  اأي  يدفع  ان  ممكن  معينًا  �ضخ�ضًا 
يلزمه النه هناك عرفًا  قانون  الع�ضرية، وبدون  رئي�ص 
ت�ضديد  عن  ميتنع  لكنه  ع�ضائريًا،  التزامه  اىل  يوؤدي 
يف  ال�ضائدة  الثقافة  هذه  بقانون،  انها  برغم  �ضريبة 
اىل  ونحتاج  ال�ضريبي  الوعي  مع  تتقاطع  املجتمع 
التي  الدرا�ضية  املناهج  تغيري  واىل  االعالم  و�ضائل 
تتطور ويف �ضبيل ان نخلق ثقافة �ضريبية تق�ضي على 

كل هذه االمور جمتمعة. 

مدير عام هيئة ال�سرائب لـ)املدى االقت�سادي(: 
انتقلنا من ال�سيا�سة ال�سريبية اىل اإدارتها وم�سكلتنا �سعف الوعي ال�سريبي
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   دبي / متابعة املدى االقت�سادي 
- وكاالت

 افتتح يف دبي اأم�ص  االثنني الربج الذي يحمل ا�ضم 
لكونه  والبناء  للت�ضميم  جديدا  افقا  وير�ضم  االإم��ارة 
من  موجعة  �ضفحة  طي  ام��ل  على  العامل،  يف  االعلى 
مع  ذروتها  وبلغت  �ضورتها  هزت  التي  االنتكا�ضات 

ازمة ديون جمموعة دبي العاملية.
العقارية  اع��م��ار  �ضركة  ان  اعالمية  م�ضادر  وذك���رت 
"برج  طورت  والتي  االمارة  حلكومة  جزئيا  اململوكة 
الفوالذ  م��ن  �ضاطعة  كم�ضلة  ينت�ضب  ال���ذي  دبي" 
والزجاج، مل تك�ضف قط عن االرتفاع احلقيقي للربج 

وتكتفي بالقول انه يتجاوز عتبة الثمامنئة مر.
واقيم افتتاحا ر�ضميا  م�ضاء االثنني خالل حفل �ضخم 
ال�ضيخ حممد  الرابعة لتويل  الذكرى  �ضيقام مبنا�ضبة 

بن را�ضد ال مكتوم مقاليد احلكم يف دبي.
ويحتوي  طابقا   160 من  الكر  يرتفع  ال��ذي  وال��ربج 
و31400  الكونكريت  من  مكعب  مر  الف   330 على 
طن مري من الق�ضبان الفوالذية امل�ضتخدمة يف هيكل 
ايقونة  االرق��ام  هذه  منه  جتعل  م�ضعدا،  و57  البناء 

عمرانية بكل معنى الكلمة.
على  م�ضاهدته  ميكن  دبي" ال��ذي  "برج  كلفة  وق��درت 
بعد 95 كلم، عند بدء امل�ضروع مبليار دوالر لكن الكلفة 
احلقيقية جتاوزت هذا الرقم بح�ضب تقارير �ضحافية 

حملية.

�سكله الهند�سي اجلميل 
والهند�ضة  الهيكلية  االعمال  �ضريك  بيكر،  بيل  وق��ال 
"�ضكيدمور اوينغ اند مرييل" )ا�ص  املدنية يف �ضركة 
"لقد  �ضيكاغو  ومقرها  ال��ربج  �ضممت  التي  ام(  او 
تعلمنا الكثري من برج دبي، وميكنني القول انه بات 
لقد  ب�ضهولة.  كيلومر  بطول  برجا  نبني  ان  بو�ضعنا 

حدد الربج مرجعية جديدة".
املكتب  ف��وز  بعد  ان��ه  بر�ص  فران�ص  لوكالة  وا���ض��اف 
مب�ضابقة بناء الربج "ظننا انه �ضيكون اعلى بقليل من 
امتار(، اال  )تايبيه 101 - 508  العامل  اعلى برج يف 
ان نزيد  انفك يطلب منا  العميل )�ضركة اعمار( ما  ان 
نقوم  كنا  كثرية.  م��رات  بذلك  قمنا  ونحن  االرت��ف��اع، 

بدوزنة الت�ضميم وكانه اآلة مو�ضيقية".
اال�ضالع  مثلثة  بنية  حول  يتمحور  ال��ربج  وت�ضميم 
مدى  وي�ضيق  اال�ضمنت،  من  �ضخم  هيكل  يتو�ضطها 
الربج كلما ارتفع، وعلى مراحل متفاوتة بني اال�ضالع 
معدين  هيكل  اىل  اع��اله  يف  يتحول  ان  قبل  الثالثة، 
تعلوه م�ضلة �ضخمة. والت�ضميم م�ضتوحى اي�ضا من 
تويجة زهرة ال�ضحراء التي تنمو يف منطقة اخلليج.
ولعل ابرز حتديات البناء هو �ضخ اخلر�ضانة دون ان 
الذي  االرتفاع  وهو  امتار،   605 ارتفاع  على  تتجمد 

يتحول بعده الربج اىل هيكل معدين.
يف  املدير  ال�ضريك  اف�ضتاثيو  ج��ورج  ق��ال  جهته،  من 
"ا�ص او ام" وامل�ضوؤول املبا�ضر عن م�ضروع برج دبي 
ان البنية املثلثة اال�ضالع، واملعروفة ب"واي �ضايب"، 

االرتفاع".  بهذا  لربج  متينا  ا�ضا�ضا  "متنح 
وا�ضاف "لقد اعتمدنا هذا ال�ضكل وا�ضتخدمنا عنا�ضر 
من الهند�ضة اال�ضالمية والقناطر امل�ضتدقة، وكلما كنا 
نرتفع عاموديا، كنا نقل�ص احلجم للتخفيف من تاثري 

الرياح".
قال  املبنى،  اعلى  تذبذب  وم��دى  ال��ري��اح  تاثري  وع��ن 
العوا�ضف  فبع�ص  ج��دا،  ه��ادئ  مبنى  "انه  اف�ضتاثيو 
بالعوا�ضف  ت�ضعر  وق��د  االط��الق،  على  بها  ت�ضعر  لن 
االبراج  كل  من  اه��داأ  العموم  يف  ال��ربج  اال  االق���وى، 
اقل  كونها  م��ن  بالرغم  ال��ع��امل  يف  االخ���رى  ال�ضاهقة 

ارتفاعا منه".
بني  حتالف   2004 يف  بداأت  التي  البناء  اعمال  ونفذ 
وارابتيك  البلجيكية  وبي�ضيك�ص  الكورية  �ضام�ضونغ 

االماراتية.

للمكاتب  والربج ي�ضم اكر من الف �ضقة و49 طابقا 
توقيع  يحمل  ال�ضفلى  طوابقه  يف  فندق  اىل  ا�ضافة 
�ضتكون  فيما  ارم���اين،  جورجيو  االي��ط��ايل  امل�ضمم 
تكون  بان  ا�ضبه  مكاتب  بيكر  العليا بح�ضب  الطوابق 
اجتماعات  �ضت�ضتقبل  انها  اي  للمرا�ضم"،  "مكاتب 
ب�ضكل  ا�ضخا�ص  فيها  ليعمل  ت�ضتخدم  ول��ن  ر�ضمية 

دائم.
واكد عدد من الو�ضطاء العقاريني لوكالة فران�ص بر�ص 
ارتفاع الطلب ب�ضكل ملحوظ على وحدات الربج التي 
بيعت جميعها قبل �ضنوات، وذلك يف نهاية �ضنة قا�ضية 
على القطاع العقاري يف دبي، حيث انخف�ضت اال�ضعار 

بن�ضبة 50% بعد �ضنوات من االرتفاع احلاد.
اال ان انخفا�ص اال�ضعار يف الربج كان بح�ضب هوؤالء 

اقل حدة.
عن  الك�ضف  ع��دم  ف�ضل  فل�ضطيني  اعمال  رج��ل  وق��ال 
 2008 عام  ا�ضريت  "لقد  بر�ص  فران�ص  لوكالة  ا�ضمه 
�ضقة من غرفة نوم واحدة يف الطابق الثمانني مقابل 
نظريا  خ�ضارتي  تكون  وبذلك  دوالر،  ماليني  ثالثة 

كبرية مع تدين اال�ضعار".
اال انه قال ان "امتالك �ضقة يف هذا املبنى مينح �ضعورا 

من الر�ضا الذاتي".
ا�ضعار مرتفعة يف الربج

وو�ضل �ضعر القدم املربعة �ضمن امل�ضاحات التجارية 
اال�ضعار اىل ما بني 4500  الربج يف ذروة فورة  يف 
و5500 دوالر. )وي�ضاوي املر املربع 10،764 اقدام 

مربعة(.
لكن م�ضاعب دبي املالية وتداعيات االزمة االقت�ضادية 
دبي  ب��رج  تخدم  قد  عموما،  اخلليج  ودول  دب��ي  على 
لبناء  اخ��رى  طموحات  توؤجل  اذ  مبا�ضر  غري  ب�ضكل 

ابراج تقفز فوق عتبة الف مر.
يف  حبة  اآخ��ر  �ضيكون  دب��ي  ب��رج  ان  البع�ص  ويعتقد 
دبي،  بها  ا�ضتهرت  التي  العمالقة  امل�ضاريع  عنقود 
ومنها جزر النخيل اال�ضطناعية التي تطورها �ضركة 
دبي  جموعة  دي��ون  ازم��ة  عن  جزئيا  امل�ضوؤولة  نخيل 

العاملية التابعة حلكومة االمارة.
ديون  جدولة  الع��ادة  بجهود  حاليا  املجموعة  وتقوم 

بحواىل 22 مليار دوالر بعد ان الم�ضت التعر ال�ضهر 
املا�ضي وجتنبته بف�ضل تدخل امارة ابوظبي يف اآخر 

حلظة.
اخلليج  منطقة  يف  عنها  اعلن  التي  امل�ضاريع  وم��ن 
"برج  االزم��ة،  بعد  غام�ص  من  اكر  م�ضتقبلها  ويبدو 
الف  ارتفاعه  �ضيتجاوز  انه  نخيل  قالت  نخيل" الذي 
الكويت )اكر من الف  مر، وبرج مدينة احلرير يف 
مر( وبرج للملياردير ال�ضعودي الوليد بن طالل يف 

جدة )اكر من 1600 مر(.
"�ضيكون هناك دائما  وقال اف�ضتاثيو يف هذا ال�ضياق 
من يريد ان يبني برجا اعلى. لقد �ضمم برج دبي يف 
وراء  الدافعة  والقوة  االآن،  عن  متاما  خمتلفة  اوقات 
بناء االبراج هي االقت�ضاد، ولو يقال يل متى يتح�ضن 
�ضيبنى  متى  عن  اف�ضل  فكرة  لدى  �ضتكون  االقت�ضاد 

برج اعلى".
وا�ضاف "لو بداأ ت�ضميم برج اعلى اليوم، فلن ينتهي 
البناء قبل ع�ضر �ضنوات، وبالتايل �ضيحتفظ برج دبي 

بالرقم القيا�ضي لهذه الفرة على االقل".

هل ي�ساهم الربج يف حل ازمة دبي 
املالية

وبعد �ضنوات من اال�ضتدانة من اجل متويل امل�ضاريع 
التابعة  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي  ال��ع��م��الق��ة، دخ��ل��ت جم��م��وع��ة 
حلكومة االمارة يف عملية �ضائكة العادة جدولة جزء 
حادة  ازمة  العقاري  القطاع  يواجه  فيما  ديونها،  من 

عموما.
البع�ص اىل حد توقع  ولكن بعد ان و�ضلت حتليالت 
افال�ص االمارة يف اعقاب طلب جمموعة دبي العاملية 
الثاين/ ت�ضرين   25 يف  ديونها  ا�ضتحقاقات  جتميد 
اكر  االقت�ضادية  االو���ض��اط  تبدو  املا�ضي،  نوفمرب 

اطمئنانا يف الوقت احلايل ازاء و�ضع دبي.
ال��ت��ي �ضحت  دب���ي  دي���ون  ان  ت��ق��دي��رات اىل  وت�����ض��ري 
مئة  ح��واىل  تبلغ  ا�ضا�ضا،  القليلة  النفطية  م��وارده��ا 

مليار دوالر.
"يو  ال�ضرق االو�ضط يف جمموعة  وقال مدير ابحاث 
الروات  وادارة  املالية  للخدمات  جي"  اي��ه  ا���ص  بي 
يعملون  تقريبا  دبي  �ضكان  ن�ضف  ان  امل�ضعود  �ضعود 

يف قطاعي العقارات واالن�ضاءات.
عدد  ان  امل�ضعود  قال  حم��ددة،  ر�ضمية  ارق��ام  وبغياب 
�ضكان دبي تقل�ص بن�ضبة 8% يف 2009 ب�ضبب االزمة 
 %2 بن�ضبة  انخفا�ضا  توقع  كما  ال��وظ��ائ��ف،  وف��ق��دان 

ا�ضافية يف 2010.
العقارات بن�ضبة  "لقد انخف�ضت ا�ضعار  وقال م�ضعود 
انخفا�ضا  وات��وق��ع  املا�ضية  ال12  اال�ضهر  يف   %50
ا�ضافيا ب30%" م�ضريا اىل ان العر�ص يفوق الطلب 
بن�ضبة كبرية وان هناك حواىل 40 الف وحدة �ضتدخل 

ال�ضوق يف 2010.
 2009 يف  انخف�ضت  االن�ضاءات  "اعمال  ان  ذكر  كما 
من  عدد  تاجيل  مت  كما  ب2008  مقارنة   %80 بن�ضبة 

امل�ضاريع العقارية الجل غري حمدد".
اقت�ضاد  ان  على  م��رارا  دبي  يف  م�ضوؤولون  �ضدد  وقد 
االمارة ال يرتكز على العقار واالن�ضاءات فقط مذكرين 
واعادة  احلرة  واملناطق  النقل  مثل  حيوية  بقطاعات 
ت�ضري  قطاعات  وه��ي  واالع���الم،  واالع���الن  الت�ضدير 

ب�ضكل جيد ن�ضبيا.
اال�ضالع  مثلثة  بنية  حول  يتمحور  ال��ربج  وت�ضميم 
مدى  وي�ضيق  اال�ضمنت،  من  �ضخم  هيكل  يتو�ضطها 
الربج كلما ارتفع، قبل ان يتحول يف اعاله اىل هيكل 
معدين تعلوه م�ضلة �ضخمة. وهو ي�ضم اكر من الف 
�ضقة و49 طابقا للمكاتب ا�ضافة اىل فندق يف طوابقه 
جورجيو  االي��ط��ايل  امل�ضمم  توقيع  يحمل  ال�ضفلى 

ارماين.
مبدئيا  املقرر  وك��ان من  منذ 2004  ال��ربج  بناء  وب��داأ 

افتتاحه عام 2008.

بكلفة جاوزت املليار دوالر

دبي تفتتح اعلى برج فـي العامل على امل طي �سفحة ازمتها املالية   
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 لندن / وكاالت

الذين  املراقبني  من  الكثري  العقار  ا�ضعار  ارتفاع  فاجاأ 
توقعوا تكرار جتربة 2008

يف   5.9 بن�ضبة  بريطانيا  يف  املنازل  ا�ضعار  ارتفعت 
 15.9 بلغ  حادة  بانخفا�ص  مقارنة   2009 خالل  املائة 

يف املائة خالل العام ال�ضابق.
الربيطاين  واي��د  ني�ضن  بنك  ن�ضرها  بيانات  وذك���رت 
اليوم ان العقد املنتهي يعد االف�ضل لقطاع العقارات يف 
اململكة املتحدة برغم ازمة الرهن العقاري التي ع�ضفت 
بهذا القطاع على مدى العام املا�ضي والذي يعد االق�ضى 

منذ نهاية احلرب العاملية الثانية.
بن�ضبة  ارتفعت  العقارات  ا�ضعار  ان  البيانات  وتو�ضح 
احت�ضاب  عند  وان��ه   ،1999 نهاية  منذ  املائة  يف   117
احلقيقي  ال�ضعر  من��و  متو�ضط  ف��ان  الت�ضخم  ن�ضبة 
للمنازل ارتفع بواقع 68 يف املائة خالل العقد مقارنة 
املائة باال�ضعار احلقيقية يف  بانخفا�ص بواقع 14 يف 

عقد الت�ضعينات.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال م���ارت���ن ج��اه��ب��ور، ك��ب��ري اخل���رباء 
يف  املنازل  ا�ضعار  ارتفاع  ان  البنك  يف  االقت�ضاديني 

بريطانيا جاء مبثابة املفاجاأة للعديد من املراقبني.
يكونوا  مل  ال��ع��ام  ب��داي��ة  يف  الكثريين  "ان  وا���ض��اف 
يف  امل��وؤ���ض��رات  ان  خ�ضو�ضا  االرت��ف��اع  ه��ذا  يتوقعون 
حينها كانت تتنباأ بتكرار موجة الراجع الذي �ضهدتها 

اال�ضعار يف 2008".
وذكر البنك ان ا�ضعار املنازل ال تزال اقل بواقع 12.2 
يف  �ضجلتها  التي  االرت��ف��اع  ب���ذروة  مقارنة  امل��ائ��ة  يف 
ت�ضري  اال�ضعار  ان  اال   2007 االول  ت�ضرين  اكتوبر/ 
حاليا يف م�ضار ت�ضاعدي حمققة ارتفاع بواقع 8.9 يف 

املائة منذ فرباير/ �ضباط 2009.
ان  جاهبور  ق��ال  املقبل،  للعام  توقعاته  معر�ص  ويف 
املوؤ�ضرات ال ت�ضري اىل توقع تطورات مهمة ايجابية اأو 

�ضلبية ال�ضعار العقارات يف 2010.

 وا�سنطن / وكاالت
 رجح حمللون اقت�ضاديون اأن ي�ضهد عام 2010 مرحلة 
جديدة من االأزمات االقت�ضادية، مع انتهاء دورة التعايف 

التي بداأت يف العقارات االأمريكية ملجموعة من االأ�ضباب، 
القطاعات  �ضائر  على  جديد  من  �ضينعك�ص  ال��ذي  االأم��ر 

االقت�ضادية واملالية.

وقال اخلرباء اإن اأ�ضعار العقارات االأمريكية التي تعترب 
ال�ضركات وال�ضناديق  للعديد من  ا�ضتثمار وا�ضع  جمال 
العربية كانت قد ارتفعت ثالثة يف املائة منذ مايو/اأيار 

املا�ضي بف�ضل جمموعة من العوامل التي �ضارفت على 
االنتهاء.

 HIS وقال بير نيوبرت، حملل ال�ضوؤون العقارية لدى
الفرة  يف  ارتفعت  االأمريكية  العقارات  اإن  لالأبحاث، 
املا�ضية ب�ضبب االإعفاءات ال�ضريبية ملالك املنازل اجلدد 

وخف�ص اأ�ضعار الفائدة على �ضندات الرهن العقاري.
على  االأ�ضعار  �ضاعدت  العوامل  "هذه  بالقول:  وتابع 
اإىل وجود  االرتفاع، ولكن لدينا موؤ�ضرات كثرية ت�ضري 

تراجع قريب."
من  االأمريكية  العقارية  "في�ضريف"  �ضركة  ورج��ح��ت 
ثالثة  بني  ت��راوح  مب�ضتويات  االأ�ضعار  تراجع  جهتها 

و11.3 يف املائة.
اأولها  اأ�ضا�ضية،  ع��وام��ل  ثالثة  اإىل  االأ���ض��ب��اب  واأع���ادت 
ثباتها  من  اأ�ضهر  بعد  الفائدة  الأ�ضعار  املرتقب  االرتفاع 
االإع��ف��اءات  وان��ت��ه��اء  ال�ضفر،  ت��ق��ارب  م�ضتويات  عند 
اآجال متديد  اإىل جانب انتهاء  ال�ضريبية للمالك اجلدد، 
الديون للمتعرين من اأ�ضحاب العقارات دون توفر اأدلة 

على حت�ضن اأو�ضاعهم املالية.
لدى  االقت�ضادية  االأب��ح��اث  م��دي��ر  ف��او���ض��ر،  غ�ص  وق���ال 
اإن   CNN�ل حديث  يف  للت�ضنيفات،  "موديز"  �ضركة 
تنتج  مل  ال�ضوق  على  منتظرة  كانت  التي  الت�ضحيحات 

الثمار املرجوة.
لكنه اأ�ضاف اأن الراجع اجلديد لن يكون بقوة الهبوط 
اأال تتجاوز ن�ضبته ثمانية يف  ال�ضابق لالأ�ضعار، متوقعًا 

املائة.
باملقابل، اأعاد بير �ضيف، املدير التنفيذي ل�ضركة "اأورو 
دور  اإىل  املنتظر  ال��راج��ع  اأ���ض��ب��اب  املالية  با�ضيفيك" 
احلكومة االأمريكية، التي اعترب اأنها "�ضتعيد رمي" كل 

الديون التي حملتها خالل االأ�ضهر املا�ضية يف ال�ضوق.

ارتفاع ا�سعار العقارات الربيطانية بن�سبة 5.9 %

حمللون: 2010 �ستحمل دورة اأزمات جديدة تبداأ برتاجع العقارات
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ما طبيعة امل�ساريع املنفذة خالل عام 2009 يف 
املناطق التي هي خارج حدود امانة بغداد؟ 

البلديات هي  التي تقوم بها وزارة  العمل  - م�ضاحة 
14 حمافظة اىل جانب االق�ضية والنواحي التي هي 
م�ضوؤولية  من  هي  والتي  بغداد  مدينة  حدود  خارج 
ام��ان��ة ال��ع��ا���ض��م��ة ،امل�����ض��اري��ع ال��ت��ي ُاح��ي��ل��ت لدينا 
ولكل  ا�ضراتيجية  م�ضاريع  هي  منها  كبرية  ن�ضبة 
على  وكذلك  املاء  �ضعيد  على  مثاًل  العراق  حمافظات 
ال�ضحي واملجاري وكذلك يف جمال  ال�ضرف  �ضعيد 
الت�ضاميم  حتديد  مهمته  ال��ذي  العمراين  التخطيط 
هذا  خ��الل  ُاجن��زت  التي  امل�ضاريع  ،ع��دد  اال�ضا�ضية 
م�ضاريع   10 لدينا  منها  ق�ضمًا  افتتحنا  والتي  العام 
�ضراتيجية جاهزة �ضت�ضهم يف تقليل �ضحة املاء يف 
العراق حيث كانت ن�ضبة ال�ضحة 32 %اىل حدود %22 
ال�ضماوة  مدينة  يغذي  ال��ذي  الرميثة  ماء  فم�ضروع 
واخل�ضر وكذلك م�ضروع التحلية يف ناحية ال�ضلمان 
االآب��ار وتتم عملية  م��اء خ��ام هو من  امل�ضروع  وه��ذا 
حتليته ثم بعد ذلك يتم �ضخه اىل املواطنني اي ان يف 
حمافظة املثنى �ضنق�ضي فيها على �ضحة املاء واي�ضًا 
طاقته  ب��دي��ر(ال��ذي  اآل  )اف���ك  م��اء  م�ضروع  �ضنفتتح 
4000م2 والذي �ضيقوم بتغطية املنطقة كلها واحلنا 
م�ضروع طاقتُه 12000م2 يف مدينة الديوانية كذلك 
اآل  )اف��ك  م�ضروع  افتتاح  �ضت�ضهد  املقبلة  وال��ف��رة 
اىل  ا�ضافة  ولدينا  االآن  جاهزًا  ا�ضبح  ال��ذي  بدير( 
ماء  م�ضروع  جاهزين  ا�ضبحا  م��اء  م�ضروعي  ذل��ك 
املناذرة والذي هو حا�ضر متامًا لالأفتتاح و�ضيق�ضي 
م�ضروع  جانب  اىل  الناحية  تلك  يف  املاء  �ضحة  على 
ماء امل�ضخاب الذي �ضيتم افتتاحُه يوم اخلام�ص ع�ضر 
املياه  �ضحة  على  �ضنق�ضي  وبالتايل  ال�ضهر  هذا  من 
ذلك  جانب  اىل  النجف  مدينة  ونواحي  اق�ضية  يف 
�ضوف نتخل�ص اي�ضًا من التجمعات املائية يف القرى 
واالرياف فاأنتم تعلمون باأن امل�ضاريع ال�ضراتيجية 
هي على املدى البعيد ونحتاج يف الوقت احلايل ملياه 
�ضاحلة لل�ضرب خ�ضو�ضًا بعد انت�ضار مر�ص الكولريا 
خالل  من  نعاجلها  ا�ضبحنا  ل��ذا  املا�ضية  الفرة  يف 
ال�ضم�ضية  الطاقة  على  تعمل  التي  املائية  املجمعات 
فقد و�ضعنا اليد على 350 جممعًا واحت�ضناها فهي 
بحاجة اىل مواد تعقيم وت�ضفية وتنقية باال�ضعة فوق 
ال�ضم�ضية  الطاقة  على  اعتمادها  ويكون  البنف�ضجية 
الفرة  ه��ذه  يف  افتتحنا  ،وق��د  وق��ود  اىل  والحتتاج 
م�ضروع ماء راوة واي�ضًا �ضنفتتح م�ضروع ماء القائم 
نق�ضي  لكي  الرمادي  مدينة  املاء اىل  وم�ضروع �ضخ 
لنا يف الفرة  على �ضحة املاء يف تلك املدينة وكذلك 

وزير البلديات واال�سغال العامة لـ )املدى االقت�سادي(: 

�سننجز 10 م�ساريع �سرتاتيجية ملعاجلة �سحة املاء 
ال�سالح لل�سرب فـي البالد

 حاورته : املدى االقت�سادي

التخطيط العمراين اخلا�ص بتحديث ت�ساميم 
هند�سية حتمل نب�ص احلياة واحلداثة والتطلع 

اىل مدن العراق كافة اىل جانب معرفة اآلية 
و�سع احللول مل�ساكل قطاعي مياه املجاري 

وال�سرف ال�سحي مروراً باالطالع على من�سوب 
اجناز امل�ساريع ال�سرتاتيجية املنفذة لهذا 

العام وكذلك اال�ستثمارات املقرتحة للعام 
املقبل ،كانت ابرز اال�ستفهامات التي افرت�ستها 

)املدى االقت�سادي( على طاولة وزير البلديات 
واال�سغال العامة ريا�ص غريب.
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القليلة القادمة عملية افتتاح م�ضروع ماء تلعفر وهو 
بطاقة 10000م2 والذي �ضيتكفل بالق�ضاء على �ضحة 
املاء يف تلعفر والقرى املحيطة بها فهو يت�ضع ال�800 
الف ن�ضمة اىل جانب افتتاحنا مل�ضروع ماء احلويجة 
ا�ضافة اىل م�ضروع ماء الفاو يف نهاية هذا ال�ضهر بعد 
هذا  ان  علمًا  �ضابقًا  الفاو  مدينة  يف  اهلنا  وعدنا  ان 
امل�ضروع قد مت اجنازُه يف فرة قيا�ضية يتم بطريقة 
اخذ املاء اخلام من البحر الذي ن�ضبة ملوحته عالية 
جاهزة  ه��ي  ذكرتها  التي  امل�ضاريع  تلك  جميع  اذن 
الله  بعون  املقبلة  القليلة  االيام  افتتاحها يف  و�ضيتم 
هذا على �ضعيد املاء الذي �ضي�ضهد انخفا�ضًا ملحوظًا 
وكبريًا يف ن�ضبة �ضحته واود اال�ضارة هنا باأننا لدينا 
م�ضكلة حقيقية يف كل تلك املحافظات وهي التجاوز 
على اخلطوط الناقلة والتي احيانا نحن نقوم باأنتاج 
اكر من حاجة املحافظات كما هو احلال يف حمافظة 
وهي  1000350م2  هي  املنتجة  املاء  كمية  الب�ضرة 
التجاوزات  لكن  املحافظة  لكل  احلال  بطبيعة  تكفي 
على اخلطوط الناقلة من خالل بع�ص املزارعني ورعاة 
البقرواجلامو�ص ا�ضافة اىل االبنية الع�ضوائية هذه 
نهاية  يف  م�ضكلة  لنا  ت�ضبب  ب�ضراحة  ال��ت��ج��اوزات 
الكمية املنتجة علمًا  اخلطوط وبالتايل لن ت�ضل كل 
واالرياف  القرى  مناطق  يخ�ص  ما  ،ويف  كافية  انها 
وجممعات  ب��وح��دات  بتجهيزها  نقوم  حاليًا  فنحن 
جنهزه  وبع�ضها  ال�ضم�ضية  الطاقة  وفق  تعمل  مائية 
من خالل احلو�ضيات التي نقلل االعتماد عليها فاأنتم 
تعلمون باأن ف�ضل ال�ضتاء تعريه م�ضاكل بذلك ال�ضاأن 
تهتم  ان  املحافظات  جمال�ص  دائمًا  نطلب  نحن  لذلك 
ومتهرئة  قدمية  جميعها  ال�ضبكات  الأن  بال�ضبكات 
ال�ضابق  فالنظام  عامًا  اخلم�ضني  يتجاوز  وعمرها 
ان  منهم  طلبنا  نحن  ل��ذا  االط���الق  على  بها  يهتم  مل 
يكون  ال  كي  اليها  موازنتهم  من  ن�ضبة  يخ�ض�ضوا 
متمنني  امل��ج��اري  وم��اء  مائها  مابني  اختالط  هنالك 
ان تاأخذ دورها يف ذلك ال�ضاأن، اما على �ضعيد قطاع 
30م�ضروعًا  من  اك��ر  احلنا  فقد  ال�ضحي  ال�ضرف 
باأن تكلفة جمال ال�ضرف  ا�ضراتيجيًا وميكن القول 
وت�ضتنزف  7م  بن�ضبة  حفرها  يبلغ  والتي  ال�ضحي 
خالل  باأننا  القول  ن�ضتطيع  هنا  لكن  �ضخمة  ام��وااًل 
�ضنة واحدة �ضوف نقوم باأكمال اربع حمافظات تتمتع 
مبجار كاملة وهي حمافظة مي�ضان ووا�ضط واملثنى 
وكربالء فاملجاري تت�ضمن وحدات معاجلة وخطوط 
ناقلة و�ضبكات وتلك املراحل الثالث لكل حمافظة من 
احلنا جماري  احلناها وهكذا نحن  نحُن  املحافظات 
ن�ضبة  �ضتكون  ال��ت��ي  الب�ضرة  يف  الثالثة  امل��رح��ل��ة 

العام هي 60% وتلك االحالة  االجناز فيها مع بداية 
متت اي�ضًا يف مدينة النجف والنا�ضرية ويف اغلب 
عدة  اي��ام  قبل  افتتحنا  وهكذا  امل�ضتقرة  حمافظاتنا 
وحدة معاجلة يف مدينة �ضامراء والتي تخدم %40 
من املدينة و�ضنفتتح قريبا وحدة معاجلة يف مدينة 
 %60 بن�ضبة  �ضتنخدم  امل��دي��ن��ة  اغ��ل��ب  ان  علمًا  بلد 
املدن  من  قريب  عما  �ضتكون  التي  كذلك  والفلوجة 
املخدومة وهكذا احلال �ضيكون يف جميع حمافظات 
العراق اما يف جمال البلديات التي هي تهتم بجانب 
جمال�ص  م�ضوؤولية  م��ن  كماتعلمون  فهو  التنظيف 

املحافظات وتنمية االقاليم. 

وامــانــة  ــم  ــك وزارت بــني  تن�سيق  هنالك  هل 
املاء  امل�ساريع اخلدمية �سيما  بغداد يف مايخ�ص 

واملجاري، وما طبيعة هذا التن�سيق؟ 
وامانة  وزارت��ن��ا  مابني  تقاطع  اي  هنالك  اليوجد   -
م�ضاريع  لديها  احيانا  بغداد  امانة  لكن  نهائيًا  بغداد 
االق�ضية  بع�ص  بخدمة  هنا  فتقوم  بغداد  ب��اأط��راف 
ب��غ��داد خ�ضو�ضًا يف  ام��ان��ة  ه��ي خ��ارج ح��دود  التي 
جمال املياه وهنالك تن�ضيق فيما بيننا وبينهم ونحن 
بدورنا قد احلنا م�ضروعًا �ضراتيجيًا وهو قطار ابو 
غريب حيث و�ضلت ن�ضب االجناز فيه اكر من %60 
امانة  نحتاج  لن  باأننا  اأعتقد  امل�ضروع  هذا  وباأنتهاء 
بغداد يف ما يخ�ص االق�ضية والنواحي وكذلك �ضنقوم 
النهروان  م��اء  م�ضروع  باأحالة  املقبلة  الفرة  خ��الل 
والكفيل بتغذية تلك املناطق التي هي حاليًا خمدومة 
خالل  �ضحة  تعاين  باأنها  اعتقد  وال  مائية  مبجمعات 
جمال  يف  اما  احلوي�ضات  وجود  ب�ضبب  الفرة  تلك 
البلديات لدينا املج�ضرات العديدة وامل�ضاهمة يف حل 
م�ضكلة االختناقات ويف مناطق ح�ضا�ضة جدًا فلدينا 
�ضعد  و�ضاحة  واحللة  والنا�ضرية  املتنبي  جم�ضرات 
يف حمافظة الب�ضرة جميع ن�ضب االجناز فيها و�ضلت 
العمارة  جم�ضر  اي�ضًا  ولدينا  ج��دًا  عالية  ن�ضب  اىل 
وجم�ضر كربالء والذي �ضيفتتح يف بداية هذه ال�ضنة 
واالآن �ضنقوم باأحالة عدد من املج�ضرات منها جم�ضر 
وجم�ضر  الع�ضرين  ث��ورة  ب�ضاحة  النجف  مدينة  يف 
او  ق�ضاء  اليوجد  باأنه  القول  وا�ضتطيع  كركوك  يف 
ناحية مل نفتح بها متنزهًا ا�ضافة اىل اننا حاليًا نقوم 
بفتح متنزهات يف كل احياء املدن ونزودها بااللعاب 
الو�ضائل الرفيهية واخلدمية التي تخدم �ضكان تلك 
االماكن اىل جانب تاأثيث ال�ضوارع واك�ضائها ا�ضافة 
لوقوف  عامة  ك��راج��ات  باأن�ضاء  للقيام  خططنا  اىل 
ال�ضيارات يف اغلب املدن كاملو�ضل والنجف و�ضامراء 

�ضحيًا  املرفو�ضة  املجازر  وهي  مهمة  م�ضاألة  وهناك 
واحللة  ال��رم��ادي  يف  �ضحية  جم��ازر  فاأقمنا  وبيئيًا 
والب�ضرة وكربالء ويف االيام القليلة القادمة �ضنقوم 

باأحالة املجازر اىل املحافظات حلل هذه امل�ضكلة. 

هل ان حجم املوازنة اال�ستثمارية للعام 2010 
حدود  خارج  للمناطق  الفعلية  احلاجة  توازي 

اأمانة بغداد؟ 
- ط��ب��ع��ًا امل���وازن���ة ال��ت��ي مت اق���راره���ا ل��ل��ع��ام احلايل 
فاأخذنا موازنة  كانت قيمتها 552مليار والتي نفدت 
قمنا  وكذلك  نفدت  واي�ضًا  دينار  643مليار  بحدود 
باأخذ موازنة ا�ضافية ا�ضتثمارية من الوزارات التي 
لديها مطالب حاليًا اخذنا اي�ضًا 50مليار دينار وهي 
االأخرى نفدت لذلك مامت �ضرفُه خالل هذا العام اكر 
اننا  ،علمًا  م�ضاريع  باأكمله يف  ب  �ضُ دوالر  مليار  من 
بداأنا يف �ضنة 2006 مبوازنة قيمتها 355مليار دينار 
اما املوازنة التي طلبناها لعام 2010 قيمتها 2ترليون 
ب� 1700مليار ولكن  اننا طالبناهم  و400مليار علمًا 
ومتت  ال����وزراء  جمل�ص  يف  عليه  الت�ضويت  م��امت 
احالتها اىل جمل�ص النواب هو) 2(  ترليونان و400 
يك�ضف عدد  للموازنة  ال�ضخم  الرقم  ذلك  مليار ولعل 
امل�ضاريع التي ُاجنزت وكذلك التي على قيد االجناز 
اننا  اي  ثمارها  تعطي  وب��داأت  احالتها  متت  والتي 

بحاجة اىل مبالغ كي نتمم مابداأناه واجنزناه. 

يف اأي القطاعات مت الرتكيز وعلى اأي امل�ساريع 
مت احالة العقود؟ 

عليها  الركيز  مت  التي  القطاعات  باأن  القول  ميكن   -
ه��ي امل��ي��اه وامل���ج���اري وال�����ض��رف ال�����ض��ح��ي وكذلك 
اال�ضا�ضية  الت�ضاميم  حتديث  جانب  اىل  البلديات 
للتخطيط  العامة  املديرية  تتبناها  والتي  العراق  يف 
ال��ع��م��راين وق���د اح��ل��ن��ا اك���ر م��ن 30م�����ض��روع��ًا متت 
امل�ضادقة على التحديث اال�ضا�ضي ملدن احللة والنجف 
اىل  الطريق  يف  كذلك  و���ض��ام��راء  وك��رب��الء  والكوفة 
امل�ضادقة عليها اما بقية املحافظات فقد ُاحيلت جميعها 
وا�ضتطيع القول باأن ن�ضب االجناز عالية فيها واهمية 
االر�ص  ا�ضتعماالت  حتديد  ه��و  الت�ضاميم  حتديث 
وبالتايل فاأن امل�ضتثمر عندما ياتي هنا يجدها جاهزة 
ام  ا�ضتعمااًل �ضناعيًا  كان  �ضواء  اال�ضتعمال  وحمددة 

زراعيًا ام جتاريًا ام �ضكنيًا. 

ت�سربت من اأو�ساط اعالمية ور�سمية اأن هنالك 
،ماتعليقكم  واالداري  املايل  الف�ساد  من  حاالت 

على ذلك وما ال�سبل الكفيلة ملعاجلة الف�ساد؟ 
من  ب���اأن وزارت���ن���ا  ع��ال��ي��ة  وب��ث��ق��ة  ال��ق��ول  ا�ضتطيع   -
الف�ضاد  ح��االت  يخ�ص  م��ا  يف  ج��دًا  املقلة  ال����وزارات 
املايل واالداري وهذا حتما نابع من طبيعة املعاجلة 
ل��ك��ل م��راف��ق��ه��ا ف��ن��ح��ن ل��دي��ن��ا جم��م��وع��ة اج��ه��زة قمنا 
الذي  العام  املفت�ص  دائرة  هو  االول  اجلهاز  بتفعيلها 
العزيز  بلدنا  حمافظات  م��ن  حمافظة  ك��ل  يف  لدينا 
والتي  املالية  الرقابة  دائ��رة  لدينا  عام  مفت�ص  دائ��رة 
التفتي�ص  هيئة  اي�ضًا  ولدينا  ك��ذل��ك  بتفعيلها  قمنا 
االداري قمنا بتفعيلها ا�ضافة اىل ذلك كانت لنا حراك 
النزاهة  هيئة  من  طلبنا  املحافظات حيث  على جميع 
القدر  بهذا  نكتف  ومل  االخ��رى  هي  بدورها  تقوم  ان 
ال�ضاأن  الو�ضائل االعالمية كنا ن�ضركها بذلك  بل حتى 
باأعتبارها ال�ضلطة الرابعة وميكنني القول ا�ضافة اىل 
ماذكرته باأننا قمنا ببع�ص االجراءات التي اعتقد انها 
تخفف وحتد من الف�ضاد ان وجد وهي التي اعتربها 
�ضمن اخت�ضا�ضي العلمي وهي م�ضاألة الوقت اي ان 
املواطن  من  حتتاجه  ماالذي  ال��دوائ��ر  من  دائ��رة  كل 
املتقدم اليها مبعاملته كي ياأتي هنا املواطن ويعرف 
مامطلوب منه فقد فر�ضنا على الدوائر ان التتاأخر فيها 
املعامالت اكر من اربعة ايام واذا كانت هنالك معاملة 
حتتاج اىل ك�ضف او ما�ضابه فحد اجنازها يجب ان ال 
يتجاوز اال�ضبوع واذا مل تنفذ فلدينا امييالت ميكن 
وبالتايل  املعاملة  ت��اأخ��ري  �ضبب  معرفة  طريقها  ع��ن 
يكون  فلن  للمواطن  املعامالت  م�ضكلة  حُتل  فحينما 
ذلك  اىل  ا�ضافة  الر�ضوة  الأعطاء  هنا  م�ضطرًا  بعدها 
فاأن جلو�ضنا مع ال�ضركات هو لتذليل العقبات وحلها 
مبا�ضرة ومن دون و�ضطاء فاأذا كانت م�ضكلة قانونية 
اي�ضًا نحن  بالت�ضليف  كانت متعلقة  نحن نحلها واذا 
فنحن  ال��وزارات  اح��دى  مع  تتعلق  كانت  واذا  نحلها 
ُتنجز  م�ضاريعنا  ف��اأن  وبالتايل  بحلها  نتكفل  اي�ضًا 
باأ�ضرع من الفرة املحددة فنحن ال نواجه اي م�ضكلة 
او عائق يوقف عجلة �ضريها اي ان ماخمطط وفعلي 
باأن  لِك  قلت  اذا  ابالغ  متوازيني وال  ي�ضريان بخطني 
املخطط ا�ضرع �ضريًا من الفعلي والف�ضل حتما يعود 

هنا اىل املتابعات اجلدية والدقيقة مع دوائرنا. 

بوزارتكم  املرتبطة  البلدية  ــر  دوائ اأن  هل 
ــا مـــن املـــوازنـــة  ــه ــات ُيــخــ�ــســ�ــص ل ــظ ــاف ــح ــامل ب
االقاليم  تنمية  �سمن  انها  ام  اال�ستثمارية 

واملحافظات؟ 
مع  به  اتفقنا  ما  ح�ضب  تعلمون  وكما  -املحافظات 
خالل  تنتهي  التي  امل�ضاريع  ب��اأن  التخطيط  وزارة 
العام مثاًل �ضبكات املاء املتهرئة او مثاًل بع�ص الطرق 
تنمية  م�ضوؤولية  من  ه��ذه  اك�ضاء  لها  يحتاج  التي 
االقاليم اما امل�ضاريع ال�ضراتيجية كاملاء وحتديث 
الت�ضاميم اال�ضا�ضية او ق�ضية املج�ضرات او املوالت 
اأواال�ضواق الكبرية اي تلك امل�ضاريع التي ت�ضتنزف 
ميزانية عالية وحتتاج اىل كادر كبري لال�ضراف على 
امتامها فهذه تكون من واجبنا وال ن�ضتطيع القول 
هنا ان ثمة تقاطعًا بيننا وبني تنمية االقاليم وامنا 

هي عملية �ضراتيجية ا�ضتثمارية تكاملية. 

بها  ت�سطلع  التي  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  ما 
وزارتكم يف بغداد واملحافظات ؟ 

-ميكن القول باأن اهم امل�ضاريع ال�ضراتيجية التي 
كانت يف مقدمة اهتماماتنا يف بغداد اواملحافظات 
وم�ضكلة  ال�ضحي  بال�ضرف  تتعلق  �ضواء  حٍد  على 
التخطيط  االه��ت��م��ام مب��ج��ال  امل��ج��اري اىل ج��ان��ب 
املثال  �ضبيل  على  كاملة  اح��ي��اء  فلدينا  العمراين 
و�ضبكة  تبليط  واي�����ض��ًا  م��ي��اه  �ضبكة  اىل  حت��ت��اج 
ن�ضطلع  هنا  فنحُن  التكلفة  عالية  ومبطالب  جماٍر 
الكبرية  ال�ضراتيجية  امل�ضاريع  من  باأعتبارها  بها 
واملتنزهات  باملنتجعات  اهتمامنا  اىل  ا���ض��اف��ة 
ال��ي��وم تتو�ضط  ال��ت��ي ه��ي  امل��رك��زي��ة  ال��رف��ي��ه��ي��ة 
وكورني�ص  ك��رب��الء  كمتنزه  عراقية  حمافظة  ك��ل 
فنحن  الب�ضرة  يف  اخل���ورة  وم��ت��ن��زه  النا�ضرية 
نتوىل مهمة اجنازها علمًا اننا كوزارة بلديات قد 
خ�ض�ضنا مبالغ مالية كبرية باأجناز متنزه يف كل 
مدينة وق�ضاء وناحية لكل حمافظة من حمافظات 

العراق.

خالل �سنة �ستتمتع حمافظات مي�سان ووا�سط واملثنى  وكربالء مبجاٍر كاملة ، اما 
القرى واالرياف فقد جهزناها مبجمعات مائية تعمل وفق الطاقة ال�سم�سية 
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 حتقيق/ �سعاد الرا�سد 

اأزمة ال�سكن يف العراق اأزمة مل تكن وليدة 
ال�ساعة بل متتد  اىل عقود طوال اإ�ستع�ست 
حلولها على جميع احلكومات واالأنظمة التي 
تعاقبت على حكم العراق، وتفاقمت عاما بعد 
اخر ، خ�سو�سا مع االإنفجار ال�سكاين الذي �سهده 
العراق موؤخرا، حيث هناك موؤ�سرات على بلوغ 
عدد �سكانه اىل ما يفوق الثالثني مليون ن�سمة. 
وامل�سكلة االأ�سا�سية هي اأن هذا االإنفجار ال�سكاين 
مل ت�ساحبه م�سروعات اإ�سكانية تخفف من حدة 
االأزمة. 

يف كرد�ضتان هناك حملة �ضاملة لالإعمار والتنمية �ضملت 
معظم القطاعات اخلدمية، وت�ضعى حكومتها عرب خطة 

اإنفجارية لالإ�ضكان اإ�ضتقدام االإ�ضتثمارات اخلارجية. 

خا�ص  لقانون  كرد�ضتان  يف  الربملان  ت�ضريع  و�ضاهم 
بت�ضغيل  االأج��ان��ب  للم�ضتثمرين  ي�ضمح  باالإ�ضتثمار 
تنقل  �ضمان  مع  وي�ضر،  حرية  بكل  اأموالهم  روؤو����ص 
ت�ضجيع حكومة  م�ضروعاتهم، يف  الناجتة عن  االأرباح 
امل�ضتثمرين  وج���ذب  االإٍ���ض��ت��ث��م��اري��ة  للحركة  االإق��ل��ي��م 
االأج���ان���ب، وه���ذا م��ا دف���ع ب��ت��دف��ق االإٍ���ض��ت��ث��م��ارات اىل 
جاذبة  م�ضتقرة  اأمنية  باأو�ضاع  تتمتع  التي  كرد�ضتان 

اأ�ضال لالإ�ضتثمارات االأجنبية. 
ب��داأت  االق��ل��ي��م  حكومة  ان  حكومي  م�ضدر  واأو���ض��ح 
االأجانب  امل�ضتثمرين  على  اإ�ضكانية  ���ض��روط  بفر�ص 
يف  اأموالهم  باإ�ضتثمار  لهم  ال�ضماح  �ضروط  من  ك�ضرط 
م�ضاريع القطاعات االأخرى، حيث اأن امل�ضتثمر االأجنبي 
االإقليم يتحتم عليه  اإقامة م�ضروع كبري يف  الذي يريد 
ك�ضرط  ثانوية  وخدمية  �ضكنية  م�ضاريع  ب�ضعة  تنفيذ 
هذا  الكبري.   م�ضروعه  بتنفيذ  له  ال�ضماح  �ضروط  من 
اإ�ضافة اىل حماولة حكومة االإقليم حل م�ضكلة البنوك 
ف�ضندوق  للمواطنني،  املقدمة  العقارية  وال��ق��رو���ص 
االإ���ض��ك��ان ال���ذي اأن�����ض��اأت��ه احل��ك��وم��ة ي��ق��دم دع��م��ا كبريا 
الوحدات  اأو  املجمعات  ب��ن��اء  يف  ال��راغ��ب��ة  لل�ضركات 
ال�ضكنية، من خالل حتمل جزء من كلفة تلك امل�ضاريع، 
املواطن وب�ضروط  الوحدات على  تلك  اأثمان  وتق�ضيط 

مي�ضرة، اىل جانب حماولتها تقليل تلك الكلف اىل احلد 
االأدنى الذي يتنا�ضب مع اأ�ضحاب الدخول الواطئة. 

الفائدة  االإقليم اىل رفع  : ت�ضعى حكومة  وقال امل�ضدر 
يعار�ضها  والتي  العقارية  القرو�ص  على  املفرو�ضة 
رجال الدين باإعتبارها نوعا من الربا، ما مينع الكثري 
ال�ضبب،  لهذا  من املواطنني من اقرا�ضها من امل�ضرف 
يف  ال�ضكن  م�ضكلة  حلل  احلكومة  من  اآخ��ر  دع��م  وه��ذا 

كرد�ضتان. 
امل���اء  م��دي��ري��ة  يف  م��وظ��ف  وه���و  م�ضطفى  دل�����ض��اد    
واملجاري باربيل قال:"  انه رب ا�ضرة متكونة من ثالث 
ي�ضكنون   وكلهم   متزوجني  اوالد  ثالثة  ولديه  عوائل 
يف بيوت االيجار ، علما ان ابا دل�ضاد كان ميتلك بيتا 
النظام  �ضيا�ضة  ولكن   ، كركوك  مدينة  يف  ب��ه   خا�ضا 
ال�ضابق  واال�ضطهاد الذي مار�ضه ا�ضطره اىل الرحيل 
وعائلته  ه��و  وال��ه��ج��رة  ال��ب��ي��ت   بيع  بعد  مدينته  ع��ن 
ادمن على ملء  " انه  دل�ضاد  اأبو  اربيل. واخربنا  اىل  
اال�ضتمارات التي تخ�ض�ص لتلك  ال�ضقق وت�ضليمها  عن 
طريق الدائرة او عن طريق املحافظة ، ولكنه يرى ان 
املهمالت  �ضلة  اىل  دائما  كانت  اال�ضتمارات  تلك  م�ضري 

يف ظل الوا�ضطات واملح�ضوبية!!

ت�سميم حديث  وبناء راٍق 
احدى  ا�ضتلمت   التي  حممد   �ضلمى  ت��رى  جانبها  من 
ال�ضقق يف جممع ك�ضنزان ال�ضكني يف مدينة اأربيل انها 
البناء والت�ضميم واحلداثة  الروعة من حيث  يف غاية 
ذي  للمواطن  كبري  اجناز  هذا  ان  وتعترب  والتجهيز،  
جدا  ك��ب��رية  م�ضاحة  ذات  وال�ضقق   ، امل��ح��دود  ال��دخ��ل 
اىل  ا�ضافة  وخم��زن   و�ضالة  غ��رف  ث��الث  من  متكونة 
ان هذه  واث��اث،  معتربة  ديكور  املطبخية من  اللوازم 
العراق   ابناء  جميع  منها  ي�ضتفيد  ان  يجب  التجربة 

الذين بقوا ولفرة طويلة يعانون من تلك االزمة. 

خدمات عالية 
يف  ا�ضتلمتها  التي  ال�ضقة  ان  ت��رى  القادر  عبد  اي��الف 
من  اخل��دم��ات  بجميع  تتمتع  نف�ضه  ال�ضكني  املجمع 
كهرباء وماء وجماٍر و�ضوارع معبدة  ا�ضافة اىل مدينة 

االلعاب التي تتمتع بها اغلب الوحدات ال�ضكنية.

اجور ت�سديد رخي�سة 
وعن   عملية الت�ضديد قال  علي  عبد العزيز : ان املواطن 
يقوم اأوال بدفع  3000  دوالر مقدما ومن ثم ي�ضتقطع 

ملاذا مل تعمم جتربة كرد�ستان فـي معاجلة اأزمة 
ال�سكن اإىل مناطق اأخرى؟

�سكنية ـــدة  وح الـــف   400 ــن  م اأكــثـــــر  اإىل  بــحــاجــة  ــم  ــي ــل االإق
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مشهد اقتصادي

انت�سار الباعة
 املتجولون 
على قارعة 
الطرق رغم 
العنف 

عودة 
القطارات 
اىل اخلدمة 
ولكن 
بالقدمية 
منها 

ارتفاع 
ا�سعار 
العنرب 
وقلته يف 
اال�سواق 

اين الربتقال 
العراقي 

و�سط انت�سار 
امل�ستورد

رخي�ضة   ت�ضديد  اج��ور  وه��ي  �ضهريا   دوالرًا   50 منه  
�ضهر   كل  املواطن  يدفعها  التي  االيجارات  مع  باملقارنة 

والتي ترهق كاهله  وخا�ضة ذوي الدخل املحدود . 

عملية القرعة بعيدة عن ال�سفافية 
زالت  ما  �ضكنية  �ضقة  على  احل�ضول  اآم��ال  اأن  ويبدو 
جهة،  م��ن  ال�ضقق  تلك  قلة  ب�ضبب  كثريين  ع��ن  بعيدة 
اأخرى،  جهة  من  عليها  للح�ضول  الوا�ضطات  واإعتماد 
يو�ضح ا�ضتي كامل ان  االآلية يف البداية  اعتمدت  على 
البداية،  يف  ال�ضفافية  غاية  يف  الية  وكانت  القرعة، 
ولكن يف املراحل االخرية خ�ضعت اىل مبداأ الوا�ضطة  
احل�ضول  فر�ضة  من  الكثريون  فحرم  واملح�ضوبية، 

عليها. 
 اأما  �ضريزاد حممد وهو من اال�ضر ذوي �ضهداء االنفال 
ونحن  �ضهداء  لدينا  ان  علما  �ضقة  اي  ن�ضتلم  قال:" مل 
اىل  ولكن  ال�ضروط،  عليها  تنطبق  التي  العوائل  من 
ن�ضتلم  مل  االن 
، وق��دم��ن��ا  اكر 
من ا�ضتمارة اىل 
واىل  امل��ح��اف��ظ��ة 
التي  ال�����دائ�����رة 
اليها   ان��ت�����ض��ب 
حياة  ال  ول���ك���ن 
مل���ن ت���ن���ادي  يف 
الوا�ضطات  ظ��ل 
وامل��ح�����ض��وب��ي��ة 

واملن�ضوبية!!
اىل  اإجت����ه����ن����ا   
ق�����ط�����اع رج������ال 
االأع�������������م�������������ال 
بحميد  واإلتقينا 
ع����ب����د ال���ف���ت���اح 
ال���������ذي اأ������ض�����اد 
بقانون  ك���ث���ريا 
اال���ض��ت��ث��م��ار  يف 
كرد�ضتان،  اقليم 
وان هناك الكثري 
م������ن امل�����رون�����ة 
يت�ضمنها  ال��ت��ي 
ال��ق��ان��ون  وهو 
البعد  ك��ل  بعيد 
ع�����ن ال�����روت�����ني 
طية  ا قر لبري ا و
امل�����وج�����ودة يف 
اغلب  موؤ�ض�ضات 
الدولة العراقية" 
م�ضريا اىل"  ان 
تن�ضيقا  ه���ن���اك 
هيئة  ب��ني  عاليا 
اال�����ض����ت����ث����م����ار 
وبقية الوزارات  
لت�ضهيل مهامنا"  
" انه  م��و���ض��ح��ا 
قطاع  اىل  اجت��ه 
اال���ض��ت��ث��م��ار الن 
ع��م��ل��ي��ة ال���رب���ح 
تكون فيه �ضريعة  
وم���������ض����م����ون����ة 
خ����ا�����ض����ة ام�����ام 
وج���������ود ازم������ة 
وتهافت  ال�ضكن  

الكثري من النا�ص ل�ضراء ال�ضقق ". 
البا�ضط كرمي مولود وهو  عبد  الدكتور  اأما اخلبري     
القطاع  وزير جتارة عراقي �ضابق فقد حتدث عن دور 
ان  املعلوم  من  ال�ضكني:  القطاع  تن�ضيط  يف  اخلا�ص 
تقدير  وح�ضب  مزمنة،  �ضكن  ازم��ة  من  يعاين  االقليم 
400الف  يقارب  ما  اىل  فعلية   حاجة  هناك  اخل��رباء 
قادمة،ولكن  �ضنوات   10 م��دى  وعلى  �ضكنية   وح��دة 
اقامة  يف  اخل��ا���ص   القطاع  م��ن  فاعلة  م�ضاركة  هناك 
ايجاد  دورها يف  لها  امل�ضاريع  ، وهذه  كبرية  م�ضاريع 
، ا�ضافة اىل ذلك   فر�ص العمل لت�ضغيل االيدي العاملة 

ا�ضتغاللها  ميكن  م�ضتغلة  غري  كبرية  م�ضاحات  لدينا 
مانع  هناك  يكون  ان  نت�ضور  وال  االزم���ة،   ه��ذه  ل�ضد 
لدى امل�ضتثمر االجنبي  او الوطني لتقدمي م�ضروعات 
�ضراكة مع الدولة،  وهذا  مايحتاجة  امل�ضتثمر ، ومبا 
ال�ضلطة عبارة عن قواعد وقوانني يجب ان تكون  ان  
قاعدتني  بني  امل��زج  وان  اخلا�ص،  القطاع  مع  حا�ضرة 
الكثري  وهناك   ، وارد   واحلكومي   اخلا�ص  القطاع  
من ال�ضراكات يف هذا املجال، ولكن التجارب ال�ضابقة 
كالقطاع املختلط  مل ت�ضهد نهو�ضا بحيث يتمكن من ان 
دور احلكومة  ب��اأن  واأعتقد  فعال،   قطاع   اىل   يتحول 
للمواطنني   ال��ق��ان��ون��ي��ة  احل��م��اي��ة  ت��وف��ري  يف  ي��ك��م��ن  
وبقرارات عادلة  تكون عامل جذب للم�ضتثمر" م�ضيفا 
"  ممكن اأن يكون للحكومة دور يف منع الف�ضاد االداري 
امل�ضت�ضري يف دوائرها  وهذه احلالة غري موجود يف 

القطاع اخلا�ص". 
اقليم كرد�ضتان هري�ص  اال�ضتثمار يف  اما رئي�ص هيئة 
بالنهو�ص  الهيئة  حممد امني فتحدث عن مدى اهتمام 
بهذا القطاع مو�ضحا اهم ال�ضوابط التي اخذت بنظر 
احل�ضبان لتوفري ال�ضكن لبع�ص ال�ضرائح  من املجتمع، 
وقال: " يف احلقيقة لدينا قيد التنفيذ  ان�ضاء �ضندوق 
لال�ضكان،  ففي الفرة ال�ضابقة  كانت ال�ضركات تاأتي اىل 
ولكنها   �ضكنية  وقرى  جممعات  الن�ضاء  كرد�ضان  اقليم 
يف وقت معني، ومن خالل مراجعتنا لن�ضاطها  راأينا ان 
نوعية امل�ضاريع جيدة ولكنها التخدم  ال�ضريحة العامة 
، باعتبار انها كانت من طراز   للمجتمع الإرتفاع كلفتها 
اقرحنا م�ضروعا  لذا   ، الثمن  الراقية والغالية  االبنية 
جديدا  لدعم القدرة ال�ضرائية لذوي الدخل املحدود من 
مليون   100 براأ�ضمال  اال�ضكان   �ضندوق  ان�ضاء  خالل 
دوالر يقدم قرو�ضا طويلة االأجل للمواطن ل�ضراء وحدة 
معينة،  ب�ضوابط  املجازة   امل�ضاريع  �ضمن  من  �ضكنية 
االقت�ضادي  للو�ضع  درا�ضتنا  واإث��ر  نف�ضه  الوقت  ويف 
احل�ضبان،  بنظر  االم��ور  من  الكثري  اخذنا  االقليم  يف 
%  من  اقرا�ص  50  اعطينا حق  ففي بع�ص احل��االت 
كلفة امل�ضروع  لبع�ص ال�ضرائح منها املعاقون وعوائل 
ال�ضهداء  وذوي  والنواحي  االق�ضية  و�ضكان  االرام��ل  
واالنفال  و�ضريحة ال�ضباب التي تقل اعمارهم عن �ضن 
حاليًا  يت�ضمن  كرد�ضتان   يف  امل�ضروع  ه��ذا  الثالثني، 
بناء 25 الف وحدة �ضكنية  لذوي الدخل املحدود وهو  
قيد االجناز  والرقم نف�ضه حتت الدرا�ضة  ملنح االجازة 
الركيز  االمكان  قدر  امل�ضروع حاولنا  ،ومن خالل  لهم 
الدخل   للمواطنني  من ذوي  مي�ضرة  تقدمي خدمة  على 

املحدود كجزء من احللول للتغلب على اأزمة ال�ضكن. 
اقت�ضادية    ب��ج��دوى  مطالب  امل�ضتثمر  ان  واأ�ضاف:" 
املوجودة  يف هيئة  باملعلومات  للم�ضروع وهو يغذى 
اال�ضتثمار ، ومن خالل عملنا  والتن�ضيق مع املوؤ�ض�ضات 
التابعة لوزارة التخطيط   وجدنا  ان كرد�ضتان بحاجة  
يقارب  ومبا  ال�ضكنية   الوحدات  من  اخرى  االف   اىل 
150 الف وحدة �ضكنية  خالل �ضنوات اخلم�ص القادمة 
املواطنني  قبل  م��ن  تهافتا  هناك  اأن  حاليا  ون��الح��ظ   ،
نرى  الرخي�ص  يتم  فعندما   ، اال�ضكان  م�ضاريع  على 
ل�ضراء  بامل�ضتثمرين  يت�ضلون  املواطنني   اأن  مبا�ضرة 
 ، التنفيذ  قبل  البيع  عملية  فبداأت  ال�ضكنية،  الوحدات 
يف  حدثت  التي  امل�ضاكل  تكرار  لعدم  خم��اوف  وهناك 
امل��ال  عبارة عن كتل   ا�ضبح را�ص  بلدان اخرى حيث  
كونكريتية  وابنية وال  يتمكن النا�ص من �ضرائها  لذلك 
مبراقبة   وقمنا  �ضكنية  وح��دة    25000 عند  توقفنا 
افكارا جديدة  لدينا  ان  ا�ضافة اىل  العقارية،  اال�ضواق 
ت�ضوراتنا   ح�ضب  اذ  اال�ضكان،  �ضندوق  مع  للتعامل 
فاإن ال�ضريحة التي متلك 25000 الف دوالر هي قليلة 
متلك  التي   ال�ضريحة  ركزناعلى   ولذلك   ، وحم���دودة 
اقل من هذا املبلغ،  ووجدنا ان بع�ص امل�ضاريع ميكن 
، احدها هو  البنوك ولكن ب�ضروط  اإجنازها من خالل 
بدفع  البنك وتقوم احلكومة  من  امل�ضتثمر  يقر�ص  ان 
التفاف  او  و�ضيلة  وه��ذه  ال�ضمانات  واعطاء  الفوائد 
لتمويل  ال��ب��ن��وك  وت�ضجيع   ، امل�����ض��ريف  ال��ن��ظ��ام  على 
اأن  اذ  امل�ضتثمرين  م��ع  ا�ضت�ضارتنا  ح�ضب  امل�ضاريع  
احلكومة �ضوف تدعم تلك ال�ضركات  كي ن�ضهل للمواطن  
بحدود  �ضكنية   وحدة  �ضراء  ميكنه  مقدم  اي  دون  من 
جميع  على  نعممه  اأن  نريد  ما  وه��ذا  دوالر،   40000
م�ضكلة  املزمنة،  امل�ضكلة  هذه  على  للتغلب  امل�ضتثمرين 

ال�ضكن يف كرد�ضتان.

رئي�ص هيئة االإ�ستثمار: 
لدينا م�سروع بت�سييد 150 
األف وحدة �سكنية وبقرو�ص 

مي�ّسرة

حكومة االإقليم ب�سدد رفع 
الفائدة الربوية على قرو�ص 

امل�سرف العقاري
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اجلزء الثاين 
 احمد كاظم حبي*

ثانيًا :يف التجربة واملمار�سة :
البد بداية من التذكري باأن هذا الفكر ن�ضاأ بني املثقفني 
حمدد  �ضيا�ضي  ت���راث  ول��ي��د  يكن  ومل  اجل��ام��ع��ات  يف 
مرتبطًا  ال��ي��وم  ي��ب��دو  ك���ان  وان  ح���زب  يف  ومتج�ضد 
االمل���اين،  امل�ضيحي  ال��دمي��ق��راط��ي  ب��احل��زب  ع�����ض��وي��ًا 
االملاين  امل�ضيحي  الدميقراطي  احل��زب  ان  وال��واق��ع 
العاملية  احل��رب  يف  املانيا  هزمية  غ��داة  تاأ�ض�ص  عندما 
)الكاثوليكي(  الو�ضط  حزب  ك��وادر  م�ضتوعبًا  الثانية 
برنامج  ا�ضا�ص  على  انطلق  1933م،  عام  انحل  ال��ذي 
�ضباط  الي�ضار)موؤمتر  اىل  اأق��رب  واجتماعي  �ضيا�ضي 

1974م(،متاأثرًا بتيار)اال�ضراكيني امل�ضيحيني(.
�ضارم  تقنني  ظ��ل  يف  يعي�ص  االمل����اين  ال�����ض��ع��ب  ك���ان 
عوز  احلرب،رافقهما  من  موروثني  مركزي  واقت�ضاد 
�ضديد و�ض��وق �ضوداء ن�ضط���ة. وك����ان لودفيك ايرهرد 
" االردوليربالية"،  مدر�ضة  رواد  ا�ضت����اذا جامعي��ًا من 
م�ضت�ضارا  ب�ضفته  الع�ضكري  بافاريا  حاكم  به  ا�ضتعان 
ال��ظ��روف وال�����ض��دف ان كلفت  اق��ت�����ض��ادي��ا. و���ض��اءت 
اجليو�ص احلليفة ايرهرد بادارة االو�ضاع االقت�ضادية 
والربيطاين  االمريكي  االحتالل  منطقتي  يف  واملالية 
دون  م��ن   ،1948 ح��زي��ران  يف  امل��رك��ز،ف��ب��ادر  ل�ضغور 
كان  انقالبية  عملية  اىل  قياداتها،  مع  م�ضبق  تن�ضيق 
يقف  ق��رار  يف  فاعلن  زم��ن،  منذ  نظريا  لها  ر  ح�ضّ ق��د 
املتداول،  االمل��اين  النقد  الغاء  الال�ضرعية،  حافة  عند 
�ضلفات حم��دودة من وحدات  ي��وم واح��د، وتقدمي  يف 
من  ال�ضلع  جميع  وحترير  مواطن،  لكل  جديدة  نقدية 
قيود اال�ضعار. جنح االنقالب وزالت ال�ضوق ال�ضوداء 
االنتاج  وارتفع  العمل  اىل  ب�ضرعة  االمل��ان  وع��اد  للتو، 
بن�ضبة 50% خالل ب�ضعة ا�ضهر. وقد اتى تبني احلزب 
ال�ضوق  اق��ت�����ض��اد   " ل��ت��وج��ه  امل�ضيحي  ال��دمي��ق��راط��ي 
متوز  يف  الثاين  موؤمتره  يف  الليربايل  االجتماعي" 
لودفيك  ق��اده  ال��ذي  االن��ق��الب  لنجاح  تكري�ضًا   ،1949
ايرهرد وا�ضتيعابًا له، قفزا اىل اليوم، فان ال�ضاحة التي 
االجتماعي"  ال�ضوق  "اقت�ضاد  فكر  تاثريات  فيها  تربز 
ال�ضاحة  بل  االملانية  ال�ضاحة  لي�ضت  االو�ضح  ب�ضكلها 
االوروبي  الد�ضتور  م�ضروع  ين�ص  حيث  االوروب��ي��ة 
)الذي تعطل اقراره( ومعاهدة ل�ضبونه ) التي يفر�ص 
"ان االحت��اد االوروب��ي يعمل من  ان حتل حمله( على 
تناف�ص  على  ال�ضهر  مع  اجتماعي  �ضوق  اقت�ضاد  اجل 

حي ".
اما اذا عدنا اىل تاريخ تطبيق هذا الفكر وتاثريه على 
ال�ضيا�ضات االقت�ضادية يف املانيا ذاتها، فيمكن التعرف 

اىل ف�ضلني كبريين:
للمالية  وزي��رًا  ايرهرد  لودفيك  كان  اي��ام  اوىل  مرحلة 
الع�ضر  متثل  1948و1966،وه����ي  بني  م�ضت�ضارًا  ثم 
الكال�ضيكي والتا�ضي�ضي لتطبيق مبادئ اقت�ضاد ال�ضوق 
والنهو�ص  االعمار  اع��ادة  مرحلة  وكانت  االجتماعي، 
لثالث  تعاقب  وال��ي��وم،   1966 ب��ني  ث��م،  االق��ت�����ض��ادي، 
مراحل اجمعت على اعتماد موقف ايجابي من مقوالت 
"اقت�ضاد ال�ضوق االجتماعي"،لكنها خلعت عباءتها على 

م�ضامني اقت�ضادية خمتلفة:
 حت��ت ق��ي��ادة اال���ض��راك��ي وي��ل��ي ب���ران���دت )1966 
ال�ضوق  "اقت�ضاد  اط��روح��ات  م��زج  مت   ،)1982 اىل 
بعدما  ال�ضيما  الي�ضارية،  االطروحات  االجتماعي" مع 
تخلى احلزب اال�ضراكي يف موؤمتر باد غود�ضربغ، عام 
التوجه  اىل  ليتحول  املارك�ضية  مرجعيته  عن   ،1959
نظرية  لتطبيق  ال�ضيا�ضي  بالنجاح  متاثرًا  اال�ضالحي، 
ال�ضابقة،  االجتماعي" خالل احلقبة  ال�ضوق  " اقت�ضاد 
فتو�ضع دور دولة الرعاية وتعزز موقع النقابات وارتفع 

قطف  داخليًا  املرحلة  عنوان  وك��ان  ال�ضريبي،  العبء 
ثمار مرحلة اعادة االعمار،وخارجيًا ار�ضاء التهدئة مع 
الكتلة ال�ضرقية مثلما تعامل معه حزب البعث بعد عام 
1968 لغاية اال�ضالحات املزمعة يف 1978و1979وما 

تاله 1985-1984.
مع  ال�ضلطة  اىل  امل�ضيحيون  الدميقراطيون  ع��اد   
اعادة  عنوان  حتت   ،)1998 )1982اىل  كول  هلموت 
وفق  وت��ق��ومي��ه��ا  االق��ت�����ض��ادي��ة  ال�ضيا�ضات  ت�ضويب 
انهيار جدار برلني و�ضرورات  لكن  النظرية اال�ضلية، 
توحيد املانيا فر�ضت تو�ضعًا هائاًل يف االنفاق، ومل جتر 
ادارة عملية التوحيد وفق النهج املتق�ضف الذي اعتمد 
يف مرحلة اعادة االعمار، ومل يكن جناحها باهرًا كذلك، 
وال متكنت احلكومة فعليًا من جلم املكا�ضب االجتماعية 
التي حتققت يف املرحلة ال�ضابقة وهذا ي�ضابه ما تعامل 
معه نظام بعد التغيري يف 2003 مع ما رافقه من انهيار 

لبع�ص ما كان ي�ضمى مكا�ضب اجتماعية.
�ضرودر  غريهرد  مع  ال�ضلطة  اىل  اال�ضراكيون  عاد   
تنفيذ  بعيد،  حد  اىل  هم،  فتولوا   ،)2006 )1998اىل 
اليمني يف تطبيقها. و�ضهدت املرحلة  التي ف�ضل  املهمة 
ومن  املوحد  االوروب��ي  النقدي  النظام  اق��رار  حتديدًا 
ت�ضتوحي  ال��ت��ي  امل���ايل  اال���ض��ت��ق��رار  م��ع��اه��دة  �ضمنه 

بحذافريها مبادئ "اقت�ضاد ال�ضوق االجتماعي".
ويف امل��ح�����ض��ل��ة، ال مي��ك��ن اع��ت��ب��ار ك��ل م��ا ح�����ض��ل يف 
لنظرية  نتاجا  اليوم،  العاملية حتى  املانيا، منذ احلرب 
الكثري  املانيا  يف  االجتماعي"،الن  ال�ضوق  "اقت�ضاد 
وحتى  املختلفة،  ال�ضيا�ضية  واالط���راف  االح���زاب  من 
متعددة  تيارات  امل�ضيحي  الدميقراطي  احل��زب  �ضمن 
مع  االفكار  تطورت  وقد  بالنظرية،  جعيعها  تلتزم  مل 

الزمن، ال بل ان الكثري من العنا�ضر التي تعترب مكونة 
للنموذج االملاين، لي�ضت فقط غري مندرجة �ضمن �ضياق 
حتديدًا  له،  مناهظة  هي  بل  االجتماعي،  ال�ضوق  فكر 
يف  امل�ضاركة  وم�ضالة  الرخاء"  اقت�ضاد   " يف  التو�ضع 

االدارة واعتماد املفاو�ضات القطاعية.

الالفت يف هذا امل�سار النظري- العملي 
املركب امران:

1.اذا اراد املراقب متابعة امل�ضار خالل ن�ضف قرن من 
زاوية نظرية " اقت�ضاد ال�ضوق االجتماعي" ي�ضتوقفه 
اال�ضلية  فملكيتها  حيالها:  واملواقف  املواقع  التبا�ص 
تبناها  بل  ن�ضوءها،  ي��رع  مل  ح��زب  ا�ضم  على  �ضجلت 
ثم  متوقع،  غ��ري  ب��اه��رًا  اح��رازه��ا جناحا  بعد  ان��ت��ه��ازًا 
فا�ضتبدل مرجعياته اال�ضلية بجزء  اتى حزب مناوئ، 
انعطف  ال�ضوري،لكنه  جناحها  مكر�ضًا  مقوالتها،  من 
باملزيج الذي الفه وفق توجهاته اال�ضلية املناق�ضة لها، 
وملا عاد احلزب االول اىل ال�ضلطة لرميم الهيكل مل يبدل 
" الت�ضحيح" للحزب  ترك مهمة  بل  االمور كثريًا،  يف 
النيوليربالية  اىل  اق��رب  الت�ضحيح  اتى  امل��ن��اوئ،وان 
االجتماعي"،  ال�ضوق  "اقت�ضاد  فنظرية  االمريكية. 
واالقت�ضادية،  ال�ضيا�ضية  النظريات  �ضائر  مثل  مثلها 
يف  واال�ضتخدام  التاويل  العادة  مادة  ب�ضرعة  حتولت 

�ضوق االفكار وال�ضيا�ضة.
2.لكن امعان النظر يف هذا امل�ضار من زاوية حم�ضالته 
املتذبذبة  احلركة  وراء  بالتعرف،  ي�ضمح  املوؤ�ض�ضية 
�ضمته  مت�ضل  منحي  اىل  االي��دي��ول��وج��ي��ا،  ل��رق��ا���ص 
نظرية  تبلور  وبانتظار  ال�ضعيد،  هذا  وعلى  الراكم. 
لن�ضوء النظريات وتطورها، قد تاتي يوما وقد ال تاتي 

 " ان نظرية  التجربة،  ا�ضتنادًا على  القول  اب��دًا، ميكن 
اقت�ضاد ال�ضوق االجتماعي" كانت على املدى االطول، 
نظرية تا�ضي�ص الدولة وهي،لهذا ال�ضبب، جتلت بنجاح 
املانيا  بناء  اع��ادة  مرحلة  يف  م��رة  مرتني:  ا�ضتثنائي 
على انقا�ص احلرب، وامنا اي�ضًا على انقا�ص املقوالت 
يف  ثانية  وم��رة  ب�ضماركية،  وم��ن  نازية  من  القومية 
اوهام  انقا�ص  على  اي�ضًا  وهنا  اوروب��ا،  بناء  مرحلة 

االمرباطوريات.
املانيا  جتربتي  بني  املقارنة  ي�ضتحق  ما  اب��رز  فان  لذا 
منهما،اواًل  كل  يف  االعمار  اع��ادة  عملية  هي  والعراق 
االقت�ضادية  ولي�ص  وال�ضيا�ضية  التاريخية  الهميتها 
اقت�ضاد  نظرية  بلب  مبا�ضرة  تت�ضل  النها  وثانيًا  فقط، 
جناحاتها  اب��رز  لها  وف��رت  وق��د  االجتماعي،  ال�ضوق 

التطبيقية.
ميكن اخت�ضار املقارنة حتت ثالثة عناوين: امل�ضاعدات 

اخلارجية، ال�ضيا�ضة النقدية، وال�ضيا�ضة املالية.
ال��رائ��ج ع��ن اع���ادة اعمار  1.اول م��ا ي��رد يف احل��دي��ث 
الملانيا  وفرته  مار�ضال" وما  " خطة  عن  الكالم  املانيا 
ان  ال��ه��ب��ات. وال��واق��ع  م��ن  م�����ض��اع��دات، وغالبيتها  م��ن 
جممل هذه امل�ضاعدات مل يتخط مليارا ون�ضف املليار 
من دوالرات تلك االيام، وقيمتها احلالية توازي ع�ضرة 
ا�ضعاف هذا املبلغ تقريبًا، اي نحو 15 مليار دوالر من 
دوالرات اليوم. واذا ما قارنا هذه امل�ضاعدات مبا اتى 
على  قيا�ضًا  وام���وال،  وقرو�ص  هبات  من  العراق  اىل 
يف  الدمار  وات�ضاع  ال�ضكان  وعدد  االقت�ضاديني  حجم 

البلدين، فانها تبدو هزيلة متامًا.
2.ثانيًا، على �ضعيد ال�ضيا�ضة النقدية، كان اول ما برزت 
اىل  االجتماعي"  ال�ضوق  اقت�ضاد   " نظرية  خالله  من 

ــوق االجــتــمــاعــي ــ�ــس اقــتــ�ــســاد ال
مقارنة وحتليل وتع�سيق التجربة االملانيةمع مرت�سمات خللق اقت�ساد عراقي بعد التغيري
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العلن، يف العام 1948، عملية الت�ضغري الهائلة )بن�ضبة 
90%( واملفاجئة حلجم الكتلة النقدية يف املانيا، بحيث 
حول ق�ضريًا كل ع�ضرة راي�ص مارك اىل دويت�ص مارك 
واح���د ج��دي��د، م��ع ح��د ادن���ى ق���درة 60 دوي��ت�����ص مارك 
يف  عامل  لكل  مارك  دويت�ص   60 اليها  ي�ضاف  فرد  لكل 
موؤ�ض�ضة، وذلك بغية جلم الت�ضخم وك�ضر اآليات ال�ضوق 
كتلة  من  االقت�ضادية  العجلة  تنطلق  ولكي  ال�ضوداء، 
اثناء  يحدث  مل  وهذا  االنتاج  مع  تنمو  �ضغرية  نقدية 
فقد قمنا بعك�ص  العراق  النقد بعد 2003 يف  ا�ضتبدال 
حمدد  لتقلي�ص  متوا�ضل  بجهد  فعملنا  مت��ام��ًا،  ذل��ك 
الو�ضع  ان  يقولون  من  ويكر  النقدية،  الكتلة  حجم 
االقت�ضادي لدينا ممتاز الن ال�ضيولة تزيد بن�ضبة %10 
كل �ضنة، وزاد احدهم موؤخرًا، من موقعه امل�ضوؤول،ان ال 
داعي للقلق على االقت�ضاد الن ال�ضيولة وفرية ومتنامية 
للنمو،  اال�ضا�ضي  الع�ضب  ال�ضيولة هي  ان  دومًا، ومبا 
يف  حققنا  نعم  حا�ضل  واالزده�����ار  م�ضمون  فالنمو 
يدعمه  مل  ولكن  الرواتب  بوا�ضطة  مفّعاًل  طلبًا  العراق 

عر�ص مفّعل من قبل االنتاج املحلي خ�ضو�ضًا.
�ضنتني  بعد  امل��ال��ي��ة،  ال�ضيا�ضة  يف  ث��ال��ث��ًا،   .3
االملانية  امل��وازن��ة  بلغت  احل���رب،  نهاية  م��ن  ث��الث  او 
امليزان  وب��داأ  فوائ�ص،  ت�ضجيل  وب��داأت  التوازن  نقطة 
التجاري يحقق بدوره فوائ�ص يف �ضنة 1952. اما يف 
العراق فاننا نقول اننا ا�ضرينا ال�ضلم باملال، وهو مال 
املواطنني، وجمعنا دينا مل ي�ضل اىل م�ضتوياته دين اي 
بلد حتى يف ازمة احلروب، وما زلنا ن�ضجل �ضنة بعد 
�ضنة عجزًا جتاريًا وعجزًا يف ميزان عملياتنا اجلارية 
غري م�ضبوقني )وهذا ما يتمثل مبيزانية ت�ضغيلية ال�ضناد 

اجلهات االمنية امام ميزانية ا�ضتثمارية منهاره(.
التوجه  يف  الفرق  لتبيان  التذكري  يكفي  ع��ام،  ب�ضكل 
االق��ت�����ض��ادي ان ع���دد ���ض��اع��ات ال��ع��م��ل ال��و���ض��ط��ي بقي 
اعلى من خم�ضني �ضاعة ا�ضبوعيًا يف املانيا حتى �ضنة 
مواجهة  ع��ن  اال�ضتغناء  مت  ال��ع��راق  يف  1957،بينما 
ذات��ه،  ال��وق��ت  االع��م��ار، بو�ضفه حت��دي��ًا وف��ر���ض��ة يف 
باالعتماد على تدفق الريوع واالموال واقامة م�ضخات 
لزيادة حجم هذا التدفق عن طريق عوائد النفط وكان 
دينا  راكمنا  ب��ل  من���وًا،  نحقق  مل  اننا  ذل��ك  نتيجة  م��ن 
وما  املنا�ضبة.  بهذه  دول��ة  ننب  مل  بالتايل  اننا  وااله��م 
عملية الف�ضاد االداري واملايل اال عملية متويل لالحزاب 
الختطاط عملية �ضيا�ضية بهذه االموال من جهة وخلق 
طبقة ارجوازية �ضغرية قد تكون نواة لطبقة �ضناعية 
الهوية  متكاملة  غري  العراقية  فالعقلية  هيهات  ولكن 
ولذا هربت االموال لال�ضتثمار باخلليج وخ�ضو�ضًا يف 

االردن وم�ضر واالمارات.
وال�ضوؤال الذي يطرح اليوم، عن اال�ضباب التي جعلت 
املانيا ت�ضتعيد انتاجها قبل احلرب خالل خم�ص او �ضت 
�ضنوات بينما ما زال م�ضتوى الدخل الفعلي للفرد يف 
اليوم من دون م�ضتواه قبل احلرب بنحو  لبنان حتى 
30 اىل 40 %؟. واذا كانت اآثار الدمار قد زالت اليوم من 
املانيا، وعاد ال�ضائح ي�ضاهد الواجهات القدمية للم�ضاكن 
والكنائ�ص واملتاحف والق�ضور، فيجدر ا�ضتذكار �ضور 

عام 1945 لقيا�ص ما معنى الدمار.
نظريا  االهمية،  بالغة  م�ضالة  اىل  املقارنة  هذه  تقودنا 

وعمليا، بخ�ضو�ص طبائع الدمار و�ضيا�ضات االعمار.
املانيا  ب��ني  االع���م���ار  ن��ت��ائ��ج  يف  ال��ف��رق  تف�ضري  ل��ع��ل 
للتدمري  الداخلية  الهيكلية  والعراق ميكن يف اختالف 
املال  امل��ادي، ورا���ص  امل��ال  الثالث: را���ص  بني مكوناته 
الب�ضري، ورا�ص املال املوؤ�ض�ضي، كلها قيا�ضا على حجم 

ال�ضكان.
من هذه الزاوية فان الدمار يف املانيا كان ماديا ب�ضكل 
كثريون  وترك  كثريون  وجرح  كثريون  مات  رئي�ضي، 
يف اال�ضر، امنا الذين بقوا يف املانيا الغربية او نزحوا 
فلم  ووف���رية،  حمفوظة  الفردية  كفاءاتهم  كانت  اليها 
من  الع�ضكرية  غري  املوؤ�ض�ضية  االطر  وكانت  يهاجروا، 
تزال  ما  خا�ضة،  وموؤ�ض�ضات  عامة  وادارات  جامعات 
امل��ادي قد طال تدمري  امل��ال  ان را���ص  قائمة. هذا يعني 
�ضاحق لي�ص باملطلق فقط، بل قيا�ضا على عدد ال�ضكان 
لكن را�ص املال الب�ضري وان كان قد ا�ضيب ب�ضدة فان ما 
تبقى منه كان بنف�ص ن�ضبة ال�ضكان ان مل يكن اعلى واما 

راأ�ص املال املوؤ�ض�ضي فلم ينهر. 
ماحدث عندنا كان على العك�ص متامًا ح�ضل دمار مادي 

الي�ضتهان به لكن راأ�ص املال الب�ضري ا�ضيب باكر من 
املهاجرون  يعد  ومل  امل�ضتمر  النزيف  من  �ضنة  ثالثني 
وراأ�ص املال املوؤ�ض�ضي اإنهار ومل يقم وهنا يكمن الف�ضل 
الذريع ال�ضيما من خالل توجهه العادة بناء الدولة على 
وعلى  التوافقية  والدميقراطية  املحا�ض�ضة  مقايي�ص 
ا�ضا�ص تاآلفها فكان هذا التوجه قا�ضيًا على ماتبقى من 
البنى املوؤ�ض�ضية العامة ا�ضافة اىل ما ا�ضاب املوؤ�ض�ضات 
اخلا�ضة من م�ضار وهي يف اال�ضل معوقة وعليه فان 
ما اعترب من م�ضاألة ان الدمار كان ماديًا تبني فيما بعد 
ان اخل�ضائر املادية كانت اكرب، بل بقيت اقل بكثري من 
يف  اخ�ص  وب�ضكل  الب�ضري  امل��ال  راأ���ص  يف  اخل�ضائر 

راأ�ص املال املوؤ�ض�ضي.

بالنظرية  التجربة  عالقة  يف  ثالثًا: 
وتاأثريهما املتبادل

كيف تتاأثر النظريات بالتجارب، وكيف توؤثر النظريات 
يف التجارب؟

يتجه البحث عادة نحو تاأثري الفكر على املمار�ضة ولكن 
للنظر  تدعو  االجتماعي(  ال�ضوق  )اقت�ضاد  فكر  �ضرية 
على  ال��ت��ج��ارب  ت��وؤث��ر  كيف  اأي  املعاك�ص،  ال��ت��اأث��ري  يف 

النظريات، وذلك من خالل ب�ضع زوايا:
اول ما ي�ضرعي االنتباه ان هذه املنظومة الفكرية،على 
املانيا،  اثبتت من جناح يف مالقاة حاجات  الرغم مما 
اطار  يف  ب��داأت  معني،  واقت�ضادي  تاريخي  ظ��رف  يف 
بال�ضرعة  العلن  اىل  تنتقل  ان  لها  ك��ان  وم��ا  جامعي، 
حتلى  رج��ل  ا�ضتغلها  ظرفية  ثغرة  ل��وال  مّيزتها،  التي 
بجراأة ا�ضتثنائية يف حلظة �ضانحة، بعدما ت�ضلح بعّدة 
رها خالل �ضنوات. حوادث كهذه الميكن  نظريات ح�ضّ
حالة  يف  تت�ضاعف  ح�ضولها  حظوظ  برجمتها،لكن 
وجود  اأوىل،  جهة  من  اهمها،  العوامل  من  عدد  توافر 
بيئة فكرية متما�ضكة وكفوءة ت�ضجع على بلورة الُعدد 

ما  التاأ�ضي�ضية، وهذا  االإج��راءات  دعم  املفهومية وعلى 
واثناء  النازي  احلكم  حتت  االملانية  اجلامعات  اأمنته 
ثانية،  جهة  ومن  فرايبورغ،  جامعة  وال�ضيما  احلرب، 
القيادات  يف  مفاجيء  لتبدل  املجتمعية  النخب  تقبل 
انزواء  ع��دم  يفر�ص  وه��ذا  تاريخي،  زل��زال  اث��ر  على 

اجلماعات دفاعيًا ب�ضاأن )زعامات( منها وفيها.
تواتر  م�ضاألة  املراقب  ت�ضتوقف  عمومية  اكر  ب�ضكل 
النظريات االجتماعية وتقلب االهواء جتاهها، فعندما 
�ضخيفة  ب��ل  ال  ب��اط��ل��ة  �ضابقتها  ت��ب��دو  ن��ظ��ري��ة  ت���روج 
تباعًا  املحطات  جتتاز  املعرفة  اأن  املرء  اأحيانًا،فيخال 
من  بالعديد  واذا  ال����وراء،  اىل  ممكنة  الرج��ع��ة  وان 
النظريات يدعي جتديد نظريات قدمية وي�ضيف نعت 
)نيو( امام ت�ضميتها او انه اذا ا�ضغى قلياًل وجتراأ على 
ي�ضمع  منفتح،  بعقل  القدمية،  الن�ضو�ص  اىل  العودة 
يف النظريات اجلديدة اأ�ضداء ملقوالت قدمية، وكاأن ال 
تراكم يذكر، بل تاأرجح رّقا�ص. املرجح ان االنطباعني 
�ضحيحان اإذا اقت�ضر النظر على حّيز املقوالت الفكرية. 
التي  بالبيئة  نظرية  ك��ل  رب��ط��ت  اإذا  ينجلي  واالأم����ر 
من  ملواجهتها  اأنتجت  التي  وبالتحديات  فيها  ن�ضاأت 
االجتماعي  ال�ضوق  اقت�ضاد  مقوالت  تاأتي  املنظار  هذا 
ال ملجرد جتديد لليربالية �ضطع جنمها يف زمن و�ضاع 
بل  واال�ضتخدامات،  ال�تاأويالت  غياهب  يف  ذل��ك  بعد 
حمددة  تاريخية  م�ضاألة  على  مركزيًا  جوابًا  بو�ضفها 
هي اإعادة تاأ�ضي�ص الدولة يف املانيا يف ظرف الهزمية 
واالحتالل ويف مواجهة خمتلف �ضيغ التوجه املركزي 
ب�ضبب  اأو  )الب�ضماركية والنازية(  ف�ضلها  ب�ضبب  �ضواء 

رف�ضها لال�ضراكية.
الفكر  حركية  يف  وال��راك��م  ال��ردد  احجية  اىل  ع��ودة 
تيار  كل  ان  باالعتبار  واأخ���ذًا  ال�ضيا�ضي  االقت�ضادي 
تاريخي  م��واج��ه��ة حت��د  �ضياق  ي��اأت��ي يف  ت��ي��ارات��ه  م��ن 
ال  وكاأنها  تبدو  النظريات  ان  القول  ميكن  فاأنه  حمدد 
ن�ضاأتها  اليها من زاوية  اذا نظر  تراكم معرفة وجتربة 

تاريخي خا�ص  له ظرف  كاًل  الأن  وفاعليتها وت�ضويقها 
موؤ�ض�ضات  ثنايا  والتجربة تراكمان يف  املعرفة  بينما 
اطار منهجية  النظريات وتطبيقها ويف  ترعى �ضياغة 
خا�ضة يف علم من العلوم بحيث تاأتي كل نظرية لرّكز 
غري  كانت  وان  منها  اأو�ضع  اآلية  من  معني  مف�ضل  على 

حمددة املعامل يف غياب )نظرية النظريات(.
يف هذا ال�ضياق االأخري اي نظرية بني النظريات ميكن 
القول ان اطروحات ال�ضوق االجتماعي متى و�ضعت بني 
واملارك�ضية  لليربالية  الكبريتني  الفكريتني  املرجعيتني 
تعترب ان عمل ال�ضوق هو االجدى على ال�ضعيد االدنى 
للتن�ضيق بني �ضلوكيات االفراد واملوؤ�ض�ضات بينما هو 
هي  مرتبة  اعلى  �ضبط  اآل��ي��ة  يف  مت�ضمن  او  خا�ضع 
�ضلطة  بها  تقوم  ان  على  تنظيمية،  معرفية  �ضبط  اآلية 
يف  �ضميت  التي  العلمية  املجال�ص  على  وترتكز  الدولة 
املانيا بال�ضلطة الرابعة وهي بهذا املعنى تر�ضم تراتبية 
بني اآليات ال�ضبط ال�ضوقية واآليات ال�ضبط التنظيمية 
املقولة  بينما  لالوىل  كاطار  للثانية  اولوية  اعطاء  مع 
بحيث  معكو�ضة  تراتبية  تر�ضم  الكال�ضيكية  الليربالية 
بينما  ال��ع��ام  ال�ضابط  انها  على  ال�ضوق  اآل��ي��ة  ت�ضور 
تتكر�ص على �ضعيد  التنظيمية هي اجلزء وهي  االآلية 
فاملوؤ�ض�ضات  الكربى  املوؤ�ض�ضات  وال�ضيما  املوؤ�ض�ضات 
الكربى يف داخلها ال تخ�ضع الآلية ال�ضوق ، بل تخ�ضع 
الآلية التنظيم هذه النظرية تختلف بالتايل عن مقوالت 
حد  اىل  حت��ج��ب  او  تنفي  ال��ت��ي  امل��رك��زي  التخطيط 
الليربالية  اآليات  عن  وتختلف  ال�ضوقي  ال�ضبط  بعيد 
الكال�ضيكية التي تنحى باالجتاه املعاك�ص وعليه تبدو 

م�ضاألة تراتبية مرجعيات ال�ضبط م�ضاألة ثابتة.
تعرّب النظريات ال�ضيا�ضية االقت�ضادية وتتلون مواقف 
وهي  املو�ضوعي  ظرفها  بح�ضب  حيالها  نظرية  ك��ل 
النظريات  نظرية  من  ح�ضا�ص  مف�ضل  اىل  ت�ضري  رمبا 

املحتملة.
ال�ضيا�ضي االقت�ضادي بح�ضب  الفكر  اذا نظرنا اىل  اأما 
التقاء  نقطة  فتربز  التاريخية  امل�����ض��ارات  م��ن  موقعه 
جوهرية واجرائية بني فكر اقت�ضاد ال�ضوق االجتماعي 
ال�ضرق  ب��ل��دان  م��ن  ع��دد  وو�ضعية  جهة  م��ن  وتطبيقه 
العربي ومنها العراق وحاجتها اىل الفكر والتطبيق من 
جهة اأخرى، اأال وهي دور الفكر االقت�ضادي ال�ضيا�ضي 
ل�ضياغة م�ضروع دولة يف ظروف �ضعبة حمددة وجتدر 
هنا اال�ضارة اىل ان تاأخر الفكر الليربايل يف املانيا لي�ص 
جمرد ظاهرة فكرية بل هو يت�ضل بتاأخر املانيا عن ركب 
الدول االأوروبية الرئي�ضة على ال�ضعيد ال�ضيا�ضي حيث 
توحدت عام 1871وامنا االقت�ضادي اي�ضًا اذ مل تطلها 
الثورة ال�ضناعية اال بعد بريطانيا وفرن�ضا بقرن كامل 
الفكراالقت�ضادي  يكون  ان  بالتايل  والعجب  تقريبًا 
ال�ضائد فيها حتى الثالثينيات �ضبيهًا بالفكر االقت�ضادي 
الذي غلب على دول العامل الثالث ومنها الدول العربية 
االرادي  الدولة  �ضعي  وحم��وره  العراق  �ضمنها  وم��ن 

للتنمية باالعتماد على احلماية والتوجيه املركزي.
ال�ضوق  اقت�ضاد  نظرية  ت�ضتحق  اال�ضا�ص  ه��ذا  وعلى 
االجتماعي اهتمامًا جديًا من الكتل ال�ضيا�ضية احلاكمة 
ال�ضيا�ضي  وال��ع��م��ل  ل��ل��دول��ة  تعيد  الن��ه��ا  ال���ع���راق  يف 
واالقت�ضادي موقعًا نحن بام�ص احلاجة اليه بعد اكر 
من 35 �ضنة تدهور بها النظام االجتماعي وال�ضيا�ضي 
واالقت�ضادي يف العراق وف�ضل 75 �ضنة يف اقامة دولة 
منذ 1921م لن�ضتفيد من هذه التجارب املّرة وتع�ضيقها 
ماعا�ضته املانيا يف حربني عامليتني دامتا معًا اكر من 
اربعني �ضنة، فتمكنة بعد ذلك من اقامة نظام دميفراطي 
م�ضتقر مع اال�ضارة اىل ان ال فكر يراكم وي�ضقل ويفعل 
يف االحداث بغياب الدولة واملوؤ�ض�ضات التي تدور يف 
املجتمع  يف  الفكر  لتاأثري  و�ضكل  �ضرط  فالدولة  فلكها، 

وهي حاجة �ضرورية حتى لو غامرت باحلرب.
واأخ��ريًا...اإذ ن�ضع ما تقدم اأمام ا�ضحاب االخت�ضا�ص 
فتح  عن  عبارة  فهو  ال��ع��راق  و�ضيا�ضًي  اقت�ضادّي  من 
د�ضتور  ل�ضياغة  ووطنية  مهنية  ب�ضورة  للولوج  باب 
اقت�ضادي نعتقده هو العمود الفقري ال�ضتقرار وازدهار 
البلد... وال يخفى علينا اخلطوة التي ت�ضند هذا النظام 
لل�ضوق االجتماعي وهو قانون توزيع الروة النفطية 

ولنا روؤية اقت�ضادية لها �ضيتم ن�ضرها يف وقت الحق.
  * رئي�ص مهند�سني اأقدم

وزارة النفط
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يحتاج امل�ضتثمر الر�ضني يف �ضوق املال الذي ي�ضري 
�ضهم ال�ضركة لغر�ص احل�ضول على ح�ضته من االأرباح 
ال�ضنة  انتهاء  بعد  جمانية  اأ�ضهم  اأو  نقدًا  ت��وزع  التي 
قراره  ليبني  املتوقع  العائد  مقدار  معرفة  اإىل  املالية، 
اذا  اأ�ضا�ضه  على  اال�ضتبدال  اأو  بال�ضراء  اال�ضتثماري 
وجد اأن ماي ح�ضل عليه ُي�ضكل  15%  �ضنويًا من املبلغ 
اال�ضتثمار  فائدة  �ضعر  اأن  باعتبار  االأقل  على  امل�ضتثمر 
�ضنويًا  ه��و%10  املحلية  امل�ضارف  لدى  املاأمون  امل��ايل 
الأن  ون��ظ��رًا  ال�ضوق،  خماطر  مقابل   %5 ال���  واأ�ضيفت 
املتوقع توزيع االأرباح ال�ضنوية املقبلة ال يتعدى ال�ضهر 
اأي بعد نحو ثمانية �ضهور،  العام املقبل،  ال�ضاد�ص من 
فمن ي�ضري االآن عليه اأن ي�ضري ال�ضهم الذي يدر عليه 
عائدًا ال يقل عن 10% من املبلغ امل�ضتثمر عن مدة ثمانية 

�ضهور اأي 15% �ضنويًا.
حاول اجلدول االآتي اأن يجري تقديرًا لالأرباح ال�ضنوية 

املقرر توزيعها على امل�ضاهمني يف �ضوء االأرباح التي 
القطاع امل�ضريف املدرجة فيه مبوجب  حققتها �ضركات 
البيانات املالية للف�ضل الثالث من �ضنة 2009، على غرار 
التقدير الذي �ضبق اأن مت تبعًا لالأرباح ن�ضف ال�ضنوية 
الدرا�ضة،  ه��ذه  م��ن  االأول  اجل��زء  يف  ون�ضر  املتحققة 
لغر�ص الو�ضول اىل تقدير جديد لل�ضعر املنا�ضب ل�ضراء 
�ضهم ال�ضركة الذي مبوجبه يح�ضل حامله على املكا�ضب 
من  العديد  ي�ضوبه  االحت�ضاب  هذا  لكن  باالأقل،  اأع��اله 
املاآخذ والتحفظات والتحذيرات �ضبق اأن ذكرنا بع�ضها 

ونعيد بيان اأهمها مع االإ�ضافات:
1- اإن االأرباح الف�ضلية االإجمالية هي غري مدققة، فهي 
اأفر�ص  ال�ضنوي  الربح  وال�ضتخراج  موؤكدة،  غري  اإذًا 
اجلدول اأن اأرباح ال�ضهور الثالثة القادمة هي مب�ضتوى 
يف  يح�ضل  مل  ما  وه��ذا  الثالثة،  الف�ضول  يف  معدلها 
ن�ضف  االأرب����اح  تكن  مل  حيث  الف�ضول،  تلك  بيانات 
ال�ضنوية مقاربة ل�ضعف اأرباح الف�ضل االأول من ال�ضنة، 

وكذا اأرباح الف�ضل الثالث. 

املر�ضحة  ال�ضافية  االأرب���اح  اىل  الو�ضول  لغر�ص   -2
للتوزيع على امل�ضاهمني، يحتاج االأمر احت�ضاب �ضريبة 
تنزيل  بعد  االإجمالية  االأرب��اح  من   %15 بن�ضبة  الدخل 
لغر�ص   %5 بن�ضبة  امل��ال  لراأ�ص  القانوين  االحتياطي 
بع�ص  لكن  امل��ق��ررة،  االإجمالية  االأرب���اح  من  تنزيلهما 
توجد  وق��د  لل�ضريبة،  تخ�ضع  ال  امل�ضارف  اإي����رادات 

م�ضروفات غري معرف بها من قبل دائرة ال�ضريبة.
ومن امل�ضارف من يقتطع الأغرا�ص االحتياطي القانوين 
ما ن�ضبته 20% ولي�ص 5% من االأرباح املتحققة. ثم من 
التي ميثلها  امل�ضرف،  ل�ضركة  العامة  الهيئة  اأن  ي�ضمن 
كبار املالكني، �ضتقرر توزيع جميع االأرباح ال�ضافية كما 
افر�ص االحت�ضاب؟ وقد يوؤدي �ضوء االإدارة وارتكاب 
�ضركة  العراقي  املركزي  البنك  مينع  اأن  اىل  املخالفات 
م�ضرف ما من توزيع اأرباحها، ومن �ضركات امل�ضارف 
من  �ُضتنزل  �ضابقة  �ضنوات  بخ�ضائر  مثقلة  ه��ي  م��ن 
احتياطيات  لديهم  للتوزيع، ومنهم من  القابلة  االأرباح 
اأخرى ظاهرة اأو خمفية �ضت�ضاف اىل االأرباح املتحققة 

وهكذا،  ال�ضابقة..  ال�ضنوات  اأرباح  وكذا  التوزيع  عند 
�ضراء  �ضعر  تقدير  على  ال�ضيطرة  يفقد  ال���ذي  االأم���ر 

منا�ضب م�ضبوط لل�ضهم.
يف  لل�ضهم  امل��ن��ا���ض��ب  ال�ضعر  اح��ت�����ض��اب  اف��ر���ص   -3
بعد  ملا  به  املحتفظ  ال�ضهم  �ضعر  او  قيمة  اأن  اجل��دول 
توزيع االأرباح هو نف�ص �ضعر �ضرائه، وهذا غري موؤكد 
ل�ضعر  اإج��راء تقدير  ن��ادر احل��دوث، ول�ضعوبة  بل هو 
يتناوله اجلدول وترك  فلم  للتداول  بعد عودته  ال�ضهم 
اأمره اىل امل�ضتثمر الذي عليه اأن ياأخذه بنظر احل�ضبان 

قبل اتخاذ قراره بال�ضراء.
4- ما دامت البيانات املالية الف�ضلية غري �ضفافة كونها 
فهي  منها،  ج��زء  هي  التي  وافية  اإي�ضاحات  دون  من 
�ضحيحة  غري  بالتاأكيد  هي  بل  �ضحتها،  يف  م�ضكوك 
اال�ضتحقاق يف ت�ضجيل  اإعدادها مبداأ  اإذا مل  ُيتبع يف 
الديون مثاًل  اإن خم�ض�ص  اأو  االإيرادات وامل�ضروفات، 
مل  ُيحت�ضب خالل ال�ضنة يف نهاية كل فرة على الوجه 

املطلوب.

املالحظـــــات 
فاإن  والتحذيرات  التحفظات  عن  النظر  ب�ضرف  اأواًل: 
التي  الطريقة  باإتباع  اجل��دول  من  االإ�ضتفادة  باالإمكان 
ولكن  مبوجبها  االإحت�ضاب  م�ضتثمر  كل  ليتوىل  نهجها 
غري  الف�ضلية  املالية  فالبيانات   . هو  تقديراته  ح�ضب 

موثوقة، كما اأ�ضلفنا . 
ثانيا: اكت�ضف اجلدول اأن �ضعر ال�ضراء ال�ضابق املنا�ضب 
لل�ضهم اإعتمادًا على بيانات الف�ضل الثاين يختلف اإختالفًا 
الف�ضل  بيانات  مبوجب  عنه  ال�ضركات  معظم  لدى  بّينًا 
الثالث، الأن البيانات املالية الف�ضلية غري متوازنة خالل 
اأرباح  تكون  اأن  فيه  نتوقع  ال  الذي  الوقت  ففي  ال�ضنة. 
ف�ضل  �ضهور  الأرب���اح  مت��ام��ًا  م�ضاوية  م��ا  ف�ضل  �ضهور 
ح�ضل  بل  كبريًا،  الفارق  يكون  ال  اأن  ينبغي  لكن  اآخ��ر، 
مقدارها  كان  التي  اخلليج(  )م�ضرف  �ضركة  اأرب��اح  يف 
دينار،  مليار   )5.3  ( الثالثة  االأول  الف�ضل  �ضهور  عن 
مليار   )6( الت�ضعة  الثالث  الف�ضل  �ضهور  عن  فاأ�ضبحت 
اأرباح  اأ�ضعاف  لثالثة  مقاربة  تكون  ان  من  ب��داًل  دينار 
الف�ضل االأول البالغة اأكر من )15( مليار دينار . وكذا 
اأرباح �ضركة ) م�ضرف املن�ضور ( وقدرها )3.3( مليار 
دينار لل�ضهور الثالثة االأوىل من ال�ضنة و�ضارت )5.4( 
مليار دينار يف نهاية الت�ضعة �ضهور بداًل من )10( مليار 

اآ�ضور(  )م�ضرف  �ضركة  اأرباح  واأي�ضا   . املتوقعة  دينار 
االأوىل  الثالثة  لل�ضهور  دينار  )5.2(مليار  كانت  التي 
فاإذا بها )10.1( مليار دينار لل�ضهور الت�ضعة االوىل من 
ال�ضنة عو�ضًا عن ) 15( مليار دينار . وهكذا االأمر الأرباح 
جميع �ضركات امل�ضارف املدرجة يف اجلدول عدا اأرباح 
ثالث �ضركات اإرتفع عندها املعدل ال�ضهري وهي �ضركات 
)امل�ضرف  و   ) الوركاء  )م�ضرف  و  ال�ضمال(  )م�ضرف 
املتحد(. فاإن كانت االأرقام املن�ضورة يف البيانات املالية 
الف�ضلية �ضحيحة فاإنها توؤكد على تعر�ص عدد غري قليل 
حتقيق  يف  تدريجي  �ضمور  ايل  امل�ضارف  �ضركات  من 
بدرجات  وذل��ك  ال�ضنة  من  االأول  الف�ضل  منذ  االأرب���اح 
الثالث،  الف�ضل  نهاية  باأرباح  قيا�ضًا  متفاوتة تراوحت، 
 %61.8 و  بغداد(  )م�ضرف  �ضركة  الأرب��اح   %24 بني  ما 
�ضركة  اأرباح  با�ضثناء  اخلليج(  )م�ضرف  �ضركة  الأرباح 
ال�ضنة  ط��ول  م��ت��وازن��ة  ب��دت  ال��ت��ي  امل��و���ض��ل(  )م�ضرف 
واأرباح ال�ضركات الثالث اأعاله التي ارتفع عندها املعدل 
ال�ضهري لالأرباح املتحققة. االأمر الذي يتطلب من اإدارات 
للتعرف  البحث والتحري  اأرباحها  ال�ضركات املراجعة 
على االأ�ضباب ومعاجلتها اإذا مل تكن اأ�ضباب خارجة عن 
اأرباح �ضركة  اإرادتها . هذا وقد �ضكلت  نطاق قدرتها او 
غريبة  حاله  ال�ضنة  خ��الل  الف�ضلية  املتحد(  )امل�ضرف 

بوترية  بارتفاعها  ل�ضذوذها  متوقعة  غري  باالأحرى  او 
اللذين  االآخرين  امل�ضرفني  من  اأي  يتمكن  عالية جدًا مل 
فعلى    . م�ضايرتها  ال�ضنة  خالل  اأرباحهما  معدل  اإرتفع 
�ضبيل املثال كانت اأرباح �ضركة )امل�ضرف املتحد( مماثلة 
الأرباح �ضركة ) م�ضرف بابل ( يف نهاية الف�ضل االأول، 
واذا بها ت�ضبح يف نهاية الف�ضل الثالث اأربعة اأ�ضعاف 
اإلية  �ضتوؤول  ماذا  ندري  وال  االأخ��رى!.  ال�ضركة  اأرب��اح 

احلال يف نهاية الربع الرابع من هذه ال�ضنة؟
اإختالل  م��ن  الف�ضلية  امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  ماي�ضوب  اإن 
يحرج  املتحققة  ُ االأرب���اح  مقادير  يف  ت���وازن  وف��ق��دان 
البيانات  ُويفقد  ويحرّيهم،  وامل�ضتثمرين  املتعاملني 
وهذا  اأ�ضرار،  اىل  تتحول  قد  التي  ومنافعها  اأهميتها 
من اأ�ضد املوؤثرات املحبطة اأو ال�ضلبية على تداول اأ�ضهم 

ال�ضركات املعنية يف �ضوق املال. 
اأعاله حلامل  اأتاحها اجلدول  ثالثًا: من اخليارات التي 
�ضهم �ضركة م�ضرف اأن ي�ضاعده يف ا�ضتبداله بغريه  اإذا 
البديل  لل�ضهم  عليه  احل�ضول  املتوقع  العائد  اأن  وجد 
كلفة  باحل�ضبان  ياخذ  اأن  وعليه  موؤثرة،  بن�ضبة  اأعلى 
فاإذا   . وال�����ض��راء  البيع  بعمولتي  املتمثلة  االإ���ض��ت��ب��دال 
تقدير موثوق  او  احت�ضاب  يتوفق يف  اجل��دول مل  كان 
للتحذيرات  نتيجة  لل�ضهم  امل��ن��ا���ض��ب  ال�����ض��راء  ل�ضعر 

املقارنة  يف  ج��دًا  مفيدة  موؤ�ضراته  اأن  اإال  والتحفظات، 
بني االأ�ضعار،  التي اتبعت يف احت�ضابها �ضيغة واحدة،  
فاأ�ضبح باالإمكان التعرف على اأف�ضل االأ�ضعار الأغرا�ص 
لبيعه  فر�ضة  ال�ضهم  حامل  اأم���ام  اأن  كما   . االإ�ضتبدال 
ال�ضهور املقبلة قبل توزيع االأرباح عندما �ضيحل  خالل 
مو�ضم اإرتفاع اأ�ضعار عدد من االأ�ضهم بعد اإنتهاء ال�ضنة 
االأرباح املنوي توزيعها  االإ�ضاعات عن مقدار  وانطالق 
الذي هو اأكرب مما كان متوقعًا . اأما اإذا اختار امل�ضاهم 
على  احل�ضول  بعد  ملا  بال�ضهم  االإحتفاظ  امل�ضتثمر  او 
قبل   – احل�ضبان  بنظر  االأخ��ذ  م�ضلحته  فمن  اإي��ردات��ه 
الذي  ال�ضوق  يف  ال�ضهم  �ضعر  – تقدير  ق��رارا  اتخاذه  
�ضي�ضبح عليه بعد قرار توزيع االرباح، وح�ضبما �ضبقت 

االإ�ضارة اإليه يف الفقرة )3( من املقدمة.
وعلى العموم فاإن احت�ضاب اأو تقدير �ضعر �ضراء ال�ضهم 
املنا�ضب �ضيكون اقرب اىل الواقع او احلقيقة يف �ضوء 
نتائج اأعمال ال�ضركات ال�ضنوية التي �ضتف�ضح عنها يف 

بياناتها املالية للف�ضل الرابع واالأخري من هذه ال�ضنة.
ختامًا نكرر الن�ضيحة ملن يتداول اأ�ضهمًا من �ضوق املال 
اآو  ي�ضري  اأن  قبل  ويح�ضب  ي�ضتثمر  اأن  قبل  يفكر  اأن 
ا�ضتنادًا اىل معلومات وبيانات  ي�ضتبدل، متخذًا قراره 

مالية موثوقة. 

ال�سعر املنا�سب ل�سراء اأ�سهم �سركات القطاع امل�سرفـي

ا�ضم ال�ضركة
اأرباح 
الف�ضل 
الثالث

االأرباح 
ال�ضنوية 
التقديرية

االإحتياطيات
�ضايف 
االأرباح 
ال�ضنوية

راأ�ص املال

عائد ال�ضهم 
الواحد فل�ص

ال�ضعر املنا�ضب 
ل�ضراء ال�ضهم

ال�ضعر املنا�ضب 
ال�ضابق

ن�ضبة تغرّي ال�ضعر املنا�ضب

اإرتفاعهبوط
فل�ص   دينارفل�ص   دينار

%3575703200311.6  75 6.726.8  33.5  25.1م�ضرف الوركاء
5.3  %29001���200  5.020.2100 25.2  18.9 م�ضرف ال�ضمال 
%1707001410120.6  100   21.34.317 16.0  امل�ضرف املتحد
-9.6  %18989010902   16.185    20.14 15.1  م�ضرف بغداد
-%2.710.857.51888801260216.8  13.5 10.1م�ضرف اآ�ضور

-%1696901040217.2    2.39.355 11.6 8.7  م�ضرف ال�ضرق االأو�ضط
-38.8 %13434011902    67    2.39 11.3  8.5م�ضرف دار ال�ضالم

-6.7   %900��084840   8.91.87.185     6.7 م�ضرف االإئتمان
1.5  %13434013201   1.76.750   8.4  6.3م�ضرف املو�ضل
-28.9 %12828018001   1.66.450     8     6.0م�ضرف اخلليج

-13.5 %�890��077770   7.21.45.875  5.4م�ضرف املن�ضور
-28.8 %1801��084840   5.31.14.250  4.0م�ضرف بابل

-37.9 %018180290   1.10.20.950  0.8امل�ضرف االأهلي
-10    %175.435.1140.3899.51.9323201947021  131.6املجموع



العدد )1691(ال�سنة ال�سابعة -الثالثاء )5( 
13كانون الثاين 2010 ذاكرة اقتصادية 

 ال�سرورة الملجئة
الخا�ضة  القوانين  ظل  في  الم�ضتاأجر  ا�ضبح 
بااليجار يتمتع بحماية قانونية في مواجهة 
من  القوانين  ه��ذه  تقرر  لما  ن��ظ��رًا  الموؤجر 
االمتداد القانوني لعقود االيجار  وبمقت�ضاه 
ي�ضتمر الم�ضتاأجر في ا�ضغال الموؤجر ا�ضتنادا 
الى ن�ص قانوني بالرغم من عدم توفر ر�ضا 

الموؤجر.
ق�ضوى  �ضرورة  هي  الملجئة  ال�ضرورة  ان 
الى  الموؤجر  تلجاأ  �ضديدة  حقيقية  وحاجة 
ال�ضرورة  اخ��رى  بعبارة  وه��ي  داره  �ضغل 
كرها  الموؤجر  على  فر�ضت  التي  المتحكمة 
ولي�ص اختيارا، لذلك فانه لي�ص للمدعي طلب 

التخلية ب�ضبب ال�ضرورة الملجئة.

 الفيف
يعرف الفيف باأنه عدم التعادل بين ما يعطيه 
المادي  ال�ضرر  بانه  او  ياأخذه  وما  المتعاقد 
عدم  نتيجة  المتعاقدين  احد  على  يقع  ال��ذي 
ويعرفه  يعطيه،  وما  ياأخذه  ما  بين  التعادل 
الفقهاء الم�ضلمون باأنه تمليك المال باأكثر من 
قيمته وفي ذلك غين للم�ضتري او تملكه باأقل 

من قيمته وفي ذلك غبن للبائع.

 االإقالة 
العقد  الغاء  على  المتعاقدان  يتفق  ان  يجوز 
العقد  ما كانت عليه قبل  الى  الحالة  وارجاع 
وما �ضلم الى �ضاحبه، وهذا االتفاق �ضحيح 
المدني  القانون  ن�ص  وقد  )االإقالة(  وي�ضمى 
على القول بانه للعاقدين ان يتقابال بر�ضاهما 
من  فيها  بد  فال  العقود  ك�ضائر  عقد  واالق��ال��ة 
وهي  العقد  لتكوين  العامة  ال�ضروط  توافر 
�ضروط  توافر  من  بد  فال  اتفاقي  ف�ضخ  اي�ضا 
المتعاقدين  ارج��اع  امكان  وهي  فيها  الف�ضخ 
فاإذا  العقد  قبل  عليها  كانا  التي  الحالة  ال��ى 

تعذر ذلك لم تعد االقالة ممكنة.

 االأعذار
اذا حل االأجل المتفق عليه لتنفيذ االلتزام ولم 
يطالب به الدائن فان ذلك يحل محل الت�ضامح 
فاذا  التنفيذ  ه��ذا  ال��ى  ال��دائ��ن  ع��دم حاجة  او 
الح�ضول على  ال��ى  ف��ي ح��اج��ة  ال��دائ��ن  ك��ان 
ويبلغها  رغبته  يظهر  ان  عليه  فيجب  حقه 
ال���ى ال��م��دي��ن ف���اذا ت��اأخ��ر ال��م��دي��ن ف��ي تنفيذ 
كان  اي��اه  ال��دائ��ن  تنبيه  م��ن  بالرغم  التزامه 
عليه  يوجب  ال  اخ��الاًل  التزامه  بتنفيذ  مخال 
التعوي�ص ودعوة المدين من قبل الدائن الى 
تنفيذ التزامه ي�ضمى في اال�ضطالح القانوني 
باالعذار واالعذار يكون بتوجيه )انذار( الى 
المدين من قبل المحكمة بتنفيذ التزامه، اأي 
بتوجيه ورقة ر�ضمية من اوراق المح�ضرين 
والمبلغين يبلغ فيها الدائن مدينه رغبته في 

ا�ضتيفاء حقه.

 حوالة الدين
بجميع  الدين  حوالة  االإ�ضالمي  الفقه  عرف 
مذاهبه وهي من نوع بيع الدين بالدين الذي 
الحوالة  الم�ضلمون  الفقهاء  بع�ص  ج���وزه 
ان  و�ضورتها  ال�ضبتجة  و�ضموها  التجارية 
ان  على  المال  من  مبلغا  الآخ��ر  �ضخ�ص  يدفع 
اخرى  مدينة  في  وكيله  او  ل�ضاحبه  يدفعه 
وقد اخذها عنهم الغربيون في اوقات مختلفة 
عن طريق ا�ضبانيا وايطاليا والدليل على ذلك 
اللغة  في  ت�ضتعمل  ت��زال  ال  الجوالة  كلمة  ان 
جمعتها  )اآف����ال(   بلفظ   وغيرها  الفرن�ضية 

ال�ضبتجة على �ضبيل الكفالة.                     

مفاهيم وم�سطلحات اقت�سادية

 اإعداد / املدى االقت�سادي

اأدخلت امل�ضارف االإ�ضالمية يف ال�ضنوات االأخرية اإىل 
قامو�ص ال�ضريفة العاملية م�ضطلحات مل تكن موجودة 
من قبل مثل ) املرابحة وامل�ضاربة وامل�ضاركة وال�ضكوك 

.)
 واأ�ضا�ص عمل امل�ضارف االإ�ضالمية هو مبداأ اال�ضتثمار 
من  م�ضتمد  وهو  واخل�ضارة  الربح  يف  وامل�ضاركة 
بالغرم( وهو مبداأ عام يحكم  )الغنم  ال�ضرعية  القاعدة 
وفيه  االإ�ضالمية  امل�ضرفية  واخلدمات  املعامالت  معظم 
يتحمل امل�ضرف االإ�ضالمي خماطر التمويل واال�ضتثمار 
وتعترب   ، التقليدية  البنوك  بخالف  االآخر  الطرف  مع 
امل�ضارف االإ�ضالمية نف�ضها �ضركات ا�ضتثمارية و�ضريك 
واالقرا�ص  لالإقرا�ص  موؤ�ض�ضة  ولي�ضت  مودعيها  مع 
اال�ضتثماري  ال�ضلوك  ويحكم  التقليدية  البنوك  مثل 
امل�ضتمدة  القواعد  من  جمموعة  االإ�ضالمية  للم�ضارف 
املبنية  املعامالت  غياب  اأهمها  االإ�ضالمية  ال�ضريعة  من 
التي  االقت�ضادية  االأن�ضطة  وجتنب  الفائدة  على 
تت�ضمن اإنتاج �ضلعي اأو خدماتي يتعار�ص مع ال�ضريعة 

االإ�ضالمية.
ويعود تاريخ امل�ضارف االإ�ضالمية ب�ضكلها احلايل اإىل 
االإ�ضالمي  دبي  م�ضرف  تاأ�ضي�ص  مت  حيث   1974 عام 

التنمية  م�ضرف  وتاأ�ضي�ص  اخلا�ص  القطاع  قبل  من 
االإ�ضالمي من قبل القطاع احلكومي يف الكويت.

العامل  يف  االإ�ضالمية  املالية  املوؤ�ض�ضات  عدد  ويقدر 
يف  تنت�ضر  دولة   47 يف  تعمل  موؤ�ض�ضة   300 بنحو 
على  تزيد  موجودات  باإجمايل  االأر�ص  اأ�ضقاع  جميع 
املوجودات  هذه  منو  املتوقع  ومن  دوالر  مليار    300
بن�ضبة   2013 عام  بحلول  دوالر  تريليون   1،85 اإىل 
بكثري  تفوق  ن�ضبة  وهي  �ضنويًا   %  20 على  تزيد  منو 
ن�ضب النمو يف البنوك التقليدية  اإ�ضافة لنحو اأكر من 

/250/ بنك تقليدي يقدم خدمات اإ�ضالمية لعمالئه.
للم�ضارف  املت�ضارع  النمو  هذا  املحللون  ويعزو 
عوامل  اإىل  عليها  العامل  اإقبال  وازدياد  االإ�ضالمية 
مرتبطة باأ�ضلوب عمل امل�ضارف االإ�ضالمية اال�ضتثماري 
وتنوع خدماتها التي تزيد على /20/ خدمة م�ضرفية 
يف  وتتميز  االإ�ضالمية  ال�ضريعة  من  م�ضتمدة  متطورة 

اأغلبها عن اخلدمات التي يقدمها البنك التقليدي.
ويف اإطار التو�ضع العاملي للم�ضارف االإ�ضالمية عقد يف 
اليابان يف مطلع ال�ضهر االأول من هذا العام موؤمتر عن 
لال�ضتفادة من  �ضعي  واأدواتها يف  االإ�ضالمية  ال�ضريفة 

اخلدمات املالية التي تقدمها امل�ضارف االإ�ضالمية.
اإ�ضالميني جديدين يف  كما مت موؤخرًا افتتاح م�ضرفني 
ع�ضرة  فيها  االإ�ضالمية  امل�ضارف  عدد  لي�ضبح  ماليزيا 

م�ضارف لها /1161/ فرعًا ، وكانت ماليزيا قد عرفت 
عدد  اأن  العلم  مع   1983 عام  منذ  االإ�ضالمية  امل�ضارف 
وتبلغ  ال�ضكان  عدد  من   %57 يتجاوز  ال  فيها  امل�ضلمني 
من  املاليزية  االإ�ضالمية  امل�ضارف  مع  املتعاملني  ن�ضبة 

غري امل�ضلمني اأكر من %70.
ويف اأملانيا اأ�ضدرت اإحدى املدن االأملانية بالتعاون مع 
م�ضرف بيت التمويل الكويتي �ضكوك اإجارة اإ�ضالمية 
 Hsbc بنك  افتتح  كما   ، يورو  مليون   /100/ بقيمة 
موؤ�ض�ضة  ك�ضفت عنه  ملا  اإ�ضافة  اإ�ضالمية  فروعًا  العاملي 
طرح  رغبتها  عن  العاملية   Saxony-anhalt
منتجات اإ�ضالمية خارج العامل االإ�ضالمي اإ�ضافة الإعالنها 
عن �ضكوك اإ�ضالمية بقيمة /155/ مليون يورو ، فيما 
اأطلق ) داو جونز اإ�ضالميك ماركت ( الركي اأول �ضوق 
اأن  املعلوم  ومن   ،2005 عام  تركيا  يف  اإ�ضالمية  مالية 
اأكر من 70% من مالكي ال�ضكوك االإ�ضالمية هم من غري 

امل�ضلمني.
يف  واقعًا  اأمرًا  االإ�ضالمية  امل�ضارف  اأ�ضبحت  وهكذا 
احلياة امل�ضرفية العاملية بعد اأن �ضقت طريقها ب�ضعوبة 
عن  وقواعدها  اأ�ض�ضها  يف  بعيدة  م�ضرفية  بيئات  يف 
امل�ضارف  ذلك جنحت  االإ�ضالمية ومع  ال�ضريعة  اأحكام 
اأن  االإ�ضالمية ح�ضب بيانات �ضندوق النقد الدويل يف 
تنت�ضر يف ثلث دول العامل االأع�ضاء يف �ضندوق النقد.

ع�سر امل�سارف االإ�سالمية

 اإعداد / املدى االقت�سادي

امل�ضارف  �ضرية  على  احلرب  واأوروبا  اأمريكا  اأعلنت 
اأي  اإعطاء  عدم  بحجة  ال�ضريبي  التهرب  ومواطن 
فر�ضة ملواطنيهم للتهرب من دفع ما ي�ضتحق عليهم من 
�ضرائب، وقد كان اأحد وعود الرئي�ص االأمريكي اأوباما 
يف  ح�ضابات  يفتحون  الذين  االأمريكيني  يالحق  اأن 
اخلارج ويتهربون من دفع ال�ضرائب امل�ضتحقة عليهم.
اأحد  �ضوي�ضرا،  اإىل  امل�ضارف  �ضرية  تاريخ  ويعود 
التي  ال�ضرية  امل�ضرفية  احل�ضابات  مواطن  اأوائل 
اأوروبا  اأباطرة  اأموال  لتخبئة  قرون  منذ  مار�ضتها 
االأوىل  العاملية  احلرب  خالل  وا�ضتمرت  والفاتيكان 
امل�ضرفية  ال�ضرية  اأ�ضبحت  عندما   1934 عام  وحتى 
ماأوى  لت�ضبح  عامليا  منه  ا�ضتفادت  �ضوي�ضريا  قانونا 

االأموال الباحثة عن مالذ باختالف االأ�ضباب.
وكان بنك UBS اأحد اأكرب البنوك ال�ضوي�ضرية الذي 
جذب مئات الباليني من الدوالرات التي حتميها قوانني 
�ضرية امل�ضارف ال�ضوي�ضرية والذي يحقق منها عوائد 
قدرت مبائتي مليون دوالر �ضنويا، قد تعر�ص خل�ضائر 
ارتبطت  التي  اال�ضتثمارية  حمفظته  ب�ضبب  فادحة 
بانهيار ال�ضوق العقارية االأمريكية وم�ضتقاتها، ووجد 
اتهمته  التي  االأمريكية  ال�ضلطات  �ضغط  حتت  نف�ضه 
وفر�ضت  ح�ضاباته  عن  �ضحيحة  غري  وثائق  بتقدمي 
دفعها  دوالر،  مليون   )780( مقدارها  غرامة  عليه 
االإدارة  نهم  ي�ضبع  مل  ذلك  لكن  املالحقة،  بانتهاء  اآمال 
االأمريكية التي تطالبه بتفا�ضيل عن اأكر من )50( األف 
ح�ضاب ملواطنني اأمريكيني تعتقد االإدارة االأمريكية اأن 
عوائد  عليهم  ت�ضيع  املذكور  البنك  لدى  ح�ضاباتهم 

�ضريبية تقدر بباليني الدوالرات �ضنويا.
وقد اعرف البنك املذكور باأن لديه حتى نهاية اأيلول 
ملواطنني  األف ح�ضاب م�ضريف  املا�ضي 47  العام  من 
االأمريكية  ال�ضلطات  ت�ضليم  على  وافق  اأمريكيني، 
تفا�ضيل )300( ح�ضاب منها، على اأمل اأن يفلت ثانية 
واأوروبا  اأمريكا  بقيادة  تطورت  التي  املالحقة،  من 
مواطن  الدول  جميع  تالحق  دولية  ق�ضية  لت�ضبح 
ال�ضرية  قوانني  حتميها  التي  امل�ضرفية  احل�ضابات 
قائمة  �ضمن  اأ�ضمائها  بو�ضع  والتهديد  امل�ضرفية 
التعاون  منظمة  توظيف  ومت  املتعاونة،  غري  الدول 
والتنمية االقت�ضادية لل�ضغط على �ضوي�ضرا والنم�ضا 

ولك�ضمبورغ.

ال�ضرية  حتمي  قوانينها  اأن  �ضوي�ضرا  وتعترب 
الذي  ال�ضريبي  التزوير  بني  تفرق  لكنها  امل�ضرفية 
تعتربه جرمية وبني اال�ضتباه بالتهرب ال�ضريبي اأو 
اأقل حدة،  التهرب ال�ضريبي الذي تتعامل معه ب�ضكل 
ال�ضوي�ضريني  امل�ضوؤولني  ت�ضريحات  ن�ضمع  وبداأنا 
التي تدافع عن قوانينها و�ضرية م�ضارفها يف الوقت 
نف�ضه الذي حتاول فيه التعاون مع ما تطلبه ال�ضلطات 
االأمريكية واالأوروبية، وتبعتها النم�ضا ولك�ضمبورغ 

يف ذلك.
بلجيكا  فهناك  املذكورة،  الثالث  للدول  واإ�ضافة 
وجزر  موناكو  واإمارة  كونغ  وهونغ  و�ضنغافورة 
وخلن�ضتيان  واندوررا  ومان  وبرمودا  كاميان 

كبلدان  �ضهرتها  بنت  التي  وجري�ضي  وجرينزي 
الباحثة عن مكان  اأو  الهاربة  االأموال  تلجاأ مل�ضارفها 
حيال  مواقفها  يف  ليونة  تظهر  بداأت  وجميعها  اآمن، 
والتعاون  م�ضارفها  �ضرية  على  املحافظة  قوانينها 
لدى  ما  تفا�ضيل  بع�ص  بك�ضف  املطالبة  الدول  مع 

م�ضارفها من ح�ضابات.
دولته  من  ال�ضديد  للنقد   UBS بنك  تعر�ص  وقد 
وتعر�ضه  �ضعفه  اأن  يعتقدون  الذين  وم�ضاهميه 
يف  ال�ضوي�ضرية  الدولة  دور  اأ�ضعف  قد  للخ�ضائر 
املحافظة على قوانينها حلماية �ضرية امل�ضارف التي 
تدر عليها الكثري من العوائد املالية التي ر�ضختها منذ 

عقود وحتاول اأن ت�ضتمر بها.
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غرين�ضبان  ال���ني  ق���ام   1969 ع���ام  ان��ت��ه��اء  ع��ن��د 
البنك االحتياطي  وهو رئي�ص جمل�ص حمافظي 
بوير  "فرانكي  حم��ا���ض��رة  ب��اإل��ق��اء  ال��ف��ي��درايل 
ليكت�ضر"على ح�ضد من احل�ضور يف ع�ضاٍء اإقامته 

جمعية اأمريكان اينربراي�ص يف وا�ضنطن.
كان عنوان اخلطاب مثاليا ملثل هذا التجمع فكان 
املركزي يف  البنك  العنوان يقول: حتديات  هذا 
مواجهة الدميقراطية، وذلك يف حديثه الوا�ضع 
النطاق الذي �ضمل املاآزق واملع�ضالت التي تواجه 
امل�ضرفيني كما هي احلال معه وقال غرين�ضبان 
كلمتني احتوت مبفهومها جوهر االأداء ال�ضريع 
الكلمتان  ه��ات��ان  وك��ان��ت  احل�����ض��ول  اجل����اري 
الذي  الكالم  املنطقية" وكان  "الوفرة غري  هما: 
قد  االقت�ضادية  الوفرة  ان  نعرف  كيف  هو  قاله 
جتاوزت بحدودها القيم االأ�ضول املالية" والتي 
غري  االقت�ضادية  لالنكما�ضات  عر�ضة  �ضتكون 
اليابان  االأمد كما ح�ضل يف  املتوقعة والطويلة 

على مدى العقد ال�ضابق".
من  ي��ت��ج��زاأ  ال  ج����زءًا  الكلمتان  ه��ات��ان  ف��ك��ان��ت 
خطاب فاق ال�4.300 فت�ضببتا بدورهما بحدوث 
مفرداتنا  يف  زل��ن��ا  وم��ا  وا�ضتخدمناها  �ضجة 

االقت�ضادية.
القرار  و�ضناع  باالأ�ضهم  امل�ضاهمون  ويعتقد 
املاليون ان �ضعر االأ�ضهم كان مبالغا فيه و كانت 
يكن  مل  اذا  وت��ق��ول:  وا�ضحة  املبطنة  االإ���ض��ارة 
هنالك اأي ت�ضحيح فعلى االأرجح �ضيكون هنالك 

عناٌء يجب ان تكابده االأ�ضواق او �ضيكون هنالك 
الذي  كاالنهيار  لل�ضوق  اآخ��ر  اقت�ضادي  انهيار 
ح�ضل عام 1987،  واأو�ضح غرين�ضبان بعد ذلك 
له  �ضيكون  ال�ضوق"  فقاعة  انفجار  "ان  قائاًل: 
العواقب الوخيمة كما ح�ضل يف جتربة اليابان 

االأخرية.
الذين  ه����وؤالء  ع��ل��ى  ال��ل��وم  غرين�ضبان  وال��ق��ى 
يعتقدون ان اأ�ضعار االأ�ضهم لن ت�ضتمر بال�ضعود، 
ا�ضتمرت  ق���د  االأ���ض��ه��م  ان  ال��ت��اري��خ  وي��ع��ل��م��ن��ا 
الن�ضط(،  )االرتفاع  العقد  لبقية  فعال  باالرتفاع 
يف  امل�ضتمر  ال�ضعود  بتف�ضري  غرين�ضبان  وب��داأ 
"االقت�ضاد  اىل  باالإ�ضارة  وذل��ك  االأ�ضهم  اأ�ضعار 

اجلديد".
فما االأ�ضباب التي اأدت اىل االرتفاع يف ال�ضوق 
الذي مل ي�ضبق له مثيل، وما تف�ضريات الراجع 
كان  فهل  2000؟  ع��ام  ب��داي��ة  يف  ح�ضل  ال���ذي 
االنهيار الذي حدث نهاية االأمر هو ال�ضبب الذي 
كان  اأم  املالية  االأ�ضول  فقاعة  انفجار  اىل  اأدى 
تغيريات  خ��الل  من  به  التنبوؤ  ميكن  ت�ضحيحا 

االأ�ضهم التي يقوم عليها؟
يعتقد اأغلبية االقت�ضاديني باأن االأفراد يف �ضوق 
ومنطقية،  بعقالنية  يت�ضرفون  املالية  االأ�ضهم 
وقد تكون هنالك بع�ص االأوقات التي تبدو فيها 
اأ�ضعار االأ�ضهم قد فقدت م�ضار االأ�ض�ص التي تقوم 
اأرباح و فوائد ال�ضركات امل�ضاهمة و  عليها مثل 
التي تف�ضر لنا اأ�ضعار االأ�ضهم، غري ان هذه اأمثلة 
خالل  من  االأ�ضهم  اأ�ضعار  تف�ضري  مت  فاأن  متفرقة 
املتوقعة  امل�ضتثمرين  تخمينات  و  ت�����ض��ورات 
التي تدفعها ال�ضركات، فاأن ارتفاع االأ�ضهم خالل 
ليالئم  خ�ضي�ضا ً  ت�ضميمه  مت  قد  الت�ضعينيات 

الراأي. "اأ�ضا�ضيات" ذلك 
 1987 عام  ان  اجلميع  اعتقاد  من  الرغم  وعلى 
اال  االق��ت�����ض��ادي  ال��ت��و���ض��ع  ع��ل��ى  �ضلبا  ���ض��ي��وؤث��ر 
فرة  ط��ول  على  بالنمو  ا�ضتمر  االقت�ضاد  ان 

الت�ضعينيات.
الثمانينيات  مطلع  من  املمتدة  الفرة  وات�ضمت 
بالنمو  ال��ت�����ض��ع��ي��ن��ي��ات  ن��ه��اي��ة  اىل  و����ض���وال 
الذي  ال��رك��ود  ع��دا  فيما  املتوا�ضل  االقت�ضادي 
ح�ضل عام 1990، فاأطلق احد االقت�ضاديني ا�ضم 
"فرة االزدهار الطويل" وما يف�ضل هذه الفرة 
من التو�ضع االقت�ضادي عن غريها هو التف�ضري 

والو�ضف املنا�ضبني ملجريات اأحداثها.
ويعتقد الكثريون ان هذا التو�ضع قد ظهر ب�ضبب 
املعلومات(  )تقنية  املعلومات  تكنولوجيا  ثورة 
باإظهار  ب�����داأت  وال���ت���ي  ان��ت��ظ��اره��ا  ط���ال  ال��ت��ي 

تاأثريها.
ان  يقول  الذي  االقت�ضاديني  تنبوؤ  من  وبالرغم 
احلا�ضوبية  التقنيات  يف  احلا�ضلة  التطورات 
وزيادة ا�ضتخدام احلا�ضوب �ضيزيد من اإنتاجية 
ما  على  و  التكهن  هذا  ان  اال  االقت�ضاد  ون�ضاط 

يبدو مل يتحقق.
الت�ضعينات  منت�ضف  حتى  احل���ال  ه��ي  وه���ذه 
وقال خبرٌي بارز يف العالقات يف تكوين روؤو�ص 
االأموال ومنو االقت�ضاد: "قد فاقت الطفرة التي 
االأمريكي منذ عام 1995  ح�ضلت يف االقت�ضاد 
وانت�ضار  تطور  فكان  ت��ف��اوؤال..  التوقعات  اكر 
طفرة  يف  االأ�ضا�ص  حجر  املعلومات  تكنولوجيا 

االقت�ضاد االأمريكي".
ولقد كررت و جهة النظر هذه ما قاله الكثريون 
احلوا�ضيب  �ضاهمت  قد  تقول:  التي  و  م�ضبقا 
والتكنولوجيا املرتبطة بها يف �ضيء من الطفرة 
�ضريعني  التجار  فاأ�ضبح  الكبرية  االقت�ضادية 
يف تعامالتهم وذوي قدرة اكرب فو�ضلت ال�ضبل 

اىل  امل��ع��ل��وم��ات  جمع  يف  ي�ضتخدمونها  ال��ت��ي 
على  قدمه  االقت�ضاد  فو�ضع  جديدة،  م�ضتوياٍت 
فيه  تطورت  الذي  الوقت  ذات  يف  التطور  �ُضّلم 

تقنية املعلومات.
وارتفاع  االق��ت�����ض��ادي  النمو  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
اأوجهه خافتًا  انه  قد بقي يف بع�ص  اال  ال��وارد 

وعلى نحٍو غريب.
على  ذلك  و  �ضريع  نحٍو  على  االأ�ضعار  ترتفع  مل 
العك�ص من التو�ضعات االقت�ضادية ال�ضابقة التي 

تدر ن�ضبًا عالية يف اأوجهها.
التي  البع�ص هذه الظاهرة عرب احلقيقة  وف�ضر 
ا�ضتخدام  بفعل  امل��ت��ط��ور  التوا�ضل  ان  ت��ق��ول 
احلوا�ضيب قد خف�ّص من كلفة ت�ضغيل ال�ضركات 
اىل  جنبا  ا�ضطف  وال��ت��ي  التكلفة  م��دخ��رات  و 

جنب مع الزيادة انخفا�ص االأ�ضعار.
مارت  وال  مثل  ال��ك��ب��رية  امل��ت��اج��ر  وا���ض��ت��ف��ادت 
كبري  حٍد  واىل  املعلومات  تقنيات  من  وك�ضتكو 
قوائم  م��ع  التعامل  على  ق��درات��ه��ا  حت�ضني  يف 
اجلرد و ال�ضحن االأمر الذي يتيح الفر�ضة لهذه 

املتاجر يف حتقيق مدخرات تكلفة كبرية.
عاملية  زي��ادة  هو  و  اال  اآخر  اعتقاد  هنالك  وكان 
املناف�ضة التي ا�ضطرت منتجي الواليات املتحدة 

اىل تخفي�ص االأ�ضعار.
واذا ناق�ضت اأ�ضعار االأ�ضهم توقعات امل�ضتثمرين 
فاأن  امل�ضتقبلية  ال�ضركات  اأرب��اح  يخ�ص  ما  يف 
م�ضرية  من  بع�ضا  �ضيف�ضر  املتنامي  االقت�ضاد 

االرتفاع الكبري يف االأ�ضهم.
ترتفع  كانت  االأ���ض��واق  ان  اال  ذل��ك  من  وبالرغم 
اأعقاب  �ضليمة  وت��رية  وذات  معقول  نحوٍ   على 
جونز  داو  م��وؤ���ض��ر  فك�ضر   ،1987 ع��ام  ان��ه��ي��ار 
دي�ضمرب/كانون  �ضهر  نهاية  يف   3.100 حاجز 
االأول عام 1991 ومل يلبث هذا االرتفاع  حتى 
حاجز  مبعدله  متجاوزا  �ضباط/فرباير   �ضهر 

ال�4.000.
ال�ضناعي من 4.000  فارتفع موؤ�ضر داو جونز 
ال����11.700  يفوق  ما  اىل   1995 ع��ام  يف  نقطة 
ح�ضل  قد  وا�ضح  هو  فكما   .2000 عام  بحلول 
�ضيء خمتلف يف الن�ضف الثاين من الت�ضعينيات، 
انحدرت تكلفة احلوا�ضيب و على نحوٍ  عمودي 
ا�ضتخدام احلوا�ضيب  فاأ�ضبح  الت�ضعينيات،  يف 

اأ�ضرع وازهد ثمنا من ذي قبل.
باأن هذا االنخفا�ص �ضي�ضتمر  و ت�ضور اجلميع 
ح��ت��ى امل�����ض��ت��ق��ب��ل و ل���ذا ك��ي��ف ل�����ض��وقٍ  م���الأوه 
ان  التفكري  يف  باملنطقية  يت�ضمون  م�ضتثمرون 

ي�ضتجيبوا ملثل هذا التخمينات املتفائلة؟
اأ�ضهم  ���ض��راء  ع��ن  بالبحث  امل�ضتثمرون  ف��ق��ام 
يقوم  ان  م��ن��ط��ق��ي  الأم�����ر  وان�����ه  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

امل�ضتثمرون بفعل هذا ال�ضيء.
جامعة  يف  اقت�ضادي  ه��و  و  ه��ال  روب���رت  ق��ال 
تقي�ص  املنطقية  ال�ضوق  اأ�ضهم  "ان  �ضتانفورد: 
فاأن  ال�ضركات،  حتوزها  التي  املمتلكات  قيمة 
ال�ضركات  ملكية  يف  االأ�ضهم  اأن���واع  من  بع�ضًا 
الفائقة  ال�ضركات  متتلكه  الذي  النوع  وخا�ضة ً 
التكنولوجيا لديها قيٌم لها القابلية الرائعة على 
تدفعه  ال�ضرف  يف  امل�ضتقبلي  للنمو  التح�ض�ص 

تلك ال�ضركات"
اأ�ضعار  ارتفاع  تف�ضري  يتم  مل  اأخ��رى:  وبعبارة 
اأعطت  قد  انها  يبدو  التي  ال�ضركات  يف  االأ�ضهم 
جناحا م�ضتقبليا ً ممكنا ً من خالل التو�ضل يف 
خالل  من  لكن  و  التف�ضريات  من  )فقاعة(  طلب 
اأ�ضهمهم  ان  يف  املراهنة  يف  امل�ضتثمرين  رغبة 
التي ا�ضروها لتوهم �ضتكون االأ�ضهم امل�ضتقبلية 

ل�ضركة مايكرو�ضوفت وديل املقبلة. 

ــــة ــــي ــــال ــــــم امل ــــــه ــــــس ــــــوق االأ� �ــــــس
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حت�ضنت حال االأعمال التجارية االأملانية اأكر مما كان 
متوقعًا يف ت�ضرين الثاين املا�ضي لي�ضل اإىل اأف�ضل 
م�ضتوًى لها منذ ح�ضول االأزمة املالية يف 2008، كما 
املا�ضي. وتوؤكد  ال�ضهر  املبينة يف  املعطيات  بدا من 
االأرقام، مع اأخبار عن منٍو اأقوى يف الربع الثالث من 
بالتعايف،  اآخٌذ  اأوروب��ا  اقت�ضاد يف  اأكرب  اأن  ال�ضنة، 

حتى والبطالة ما تزال متوقعة االرتفاع.
و لقد كان حت�ضن هذه احلال حادًا على نحٍو مده�ص 
كان  ال��ذي  نف�ضه  امل�ضتوى  ليبلغ  الثاين  ت�ضرين  يف 
اأواخر  يف  العاملية  املالية  االأزم��ة  ن�ضوب  قبل  عليه 

�ضيف عام 2008 ، وفقًا لالأرقام املن�ضورة. 
فالك�ّضاف ال�ضهري اخلا�ص مبناخ االأعمال التجارية 
الذي يجمعه معهد البحوث االقت�ضادية Ifo قد ارتفع 
اأكرب من املتوقع، 1.9 نقطة اإىل 93.9 ، وهي الزيادة 
التجارية  االأعمال  مديري  اأن  كما  الثامنة،  املتتالية 
كانوا مبتهجني ب�ضاأن وجهة النظر نحو ال�ضت اأ�ضهر 
القادمة اأكر مما كانوا يف ت�ضرين االأول ) اأوكتوبر 
(، وفقًا مل�ضٍح م�ضرك ي�ضتند عليه الك�ّضاف، وهو اأحد 

اأهم املوؤ�ضرات االقت�ضادية يف اأملانيا.
و قد اأعلن رئي�ص املعهد هان�ص ��ورنر �ضني يف بياٍن 
�ضق  يف  م�ضتمر  االأمل���اين  االقت�ضاد  "اإن  ق��ائ��اًل:  ل��ه 
طريقه اإىل خارج االأزمة ". وقد ا�ضتمر االنطباع عن 
وكذلك  الت�ضنيعي  القّطاع  يف  بالتح�ضن  االقت�ضاد 
�ضارت  بينما  والتجزئة،  باجلملة  البيع  قطاعي  يف 
ت�ضاوؤمًا  اأكر   construction االإن�ضاء  �ضناعة 

ب�ضاأن وجهة نظرها، كما قال. 
ال�ضادرات  نحو  ال�ضركات  نظر  وجهة  حت�ضنت  كما 

قلياًل، بالرغم من قوة اليورو الذي يجعل املنتجات 
اليورو.  منطقة  خ��ارج  البلدان  يف  اأغ��ل��ى  االأمل��ان��ي��ة 
اأيدت  املا�ضي  ال�ضهر  يف  اأ�ضا�ضية  اأرق���ام  وه��ن��اك 
من  يتعافى  اأوروب���ا  يف  اأكرباقت�ضاد  ب��اأن  التخمني 
فقد  املا�ضي،  القرن  ثالثينيات  منذ  له  هبوط  اأ�ضواأ 
منا الناجت االجمايل املحلي ب��)0.7 باملئة( يف الربع 
منذ  منٍو  الأق��وى  موؤ�ضرًا  ال�ضابق،  الربع  من  الثالث 

اأوائل 2008. 
الثاين،  الربع  ر ذلك ال�ضتمرار االجتاه يف  اأ�ضَّ قد  و 

منا االقت�ضاد بن�ضبة 0.4 باملئة. " وي�ضتمر االقت�ضاد 
ال�ضتاء  يف  ال�ضديد  الهبوط  من  بالتعايف  االأمل��اين 
املا�ضي" وفقًا لبيان مكتب االإح�ضائيات الفيدرالية. 
وقد تعزز النمو بفعل اال�ضتثمار يف االإن�ضاء واالآلية 
machinery وبفعل �ضادرات ال�ضلع التي زادت 
االنفاق  وهبط  رب��ع.  بعد  ربعًا  باملئة   4.9 بن�ضبة 
كل  على  ب��امل��ئ��ة(   9( بن�ضبة  اخل��ا���ص  اال�ضتهالكي 

حال.
و لقد عزا رالف �ضولفني، اقت�ضادي يف كومريزبنك، 

ذلك الراجع اإىل انق�ضاء عالوة التفتيت احلكومية 
املا�ضي  اأيلول  اأوائل  scrapping bonus يف 
وكما  ال�ضغرية،  ال�ضيارات  مبيعات  ع��ززت  التي 
�ضعيفًا  اال�ضتهالكي  االنفاق  " �ضيبقى  �ضولفني  قال 
البطالة املرتفعة لكنه لن ينهار. ولن ي�ضاعد  ب�ضبب 
اال�ضتهالك يف الدفع بالنمو يف عام 2010، فالقوة 
الدافعة �ضتاأتي بداًل عن ذلك من ال�ضادرات لكن ومن 

اال�ضتثمارات اأي�ضًا ". 
و�ضيتيبنك  كومريزبنك  يف  االقت�ضاديون  يتوقع  و 
االآن اأن يت�ضارع النمو قلياًل اإىل نحو 0.8 باملئة يف 
الربع االأخري من 2009. وبالرغم من التح�ضن، هناك 
توقع باأن ترتفع البطالة يف ال�ضنة القادمة )2010( 
ح  حني ت�ضطدم ال�ضركات باإعادة هيكلة االأزمة وُي�ضرَّ
العمال. " فاإذا ما منا االقت�ضاد فقط 1.5 باملئة كما 
هو متوقع، فاإن ال�ضركات لن تكون قادرة على جتنب 
وانك،  ل�ضيبا�ضتيان  وفقًا   ،" احلاجة  عن  الزيادات 

وهو اقت�ضادي يف ديكابنك.
و كانت امل�ضت�ضارة االأملانية اأجنيال مريكل قد حذرت 
ن�ضرين   10 يف  ال��ربمل��ان  اإىل  احلكومي  بيانها  يف 
الثاين باأن القوة الكاملة للركود �ضت�ضرب اأملانيا يف 
عام 2010. وحتى االآن، اأدت برامج العمل الق�ضرية 
الزيادات عن  اإرج��اء  ال�ضركات من  اإىل متكني  االأمد 

احلاجة، لكن تلك الربامج وقتية. 
مدى  تبنّي  ال�ضنة  من  االأ�ضبق  الربع  مع  املقارنة  و 
�� كان الناجت املحلي االجمايل يف الربع  االنخفا�ص 
عام  نف�ضها  الفرة  من  باملئة   4.7 من  اأدن��ى  الثالث 
م�ضتوًى  االن��ح��دار  بلغ  ال��ث��اين  ال��رب��ع  ويف   2008

عاليًا، 7.0 باملئة.
The Economist / عن

تعايف االأعمال التجارية االأملانية بعد االأزمة
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ان �ضاألت العراقيني عن احد اكرب املنافع التي عادت 
عليهم عقب االحتالل االمريكي فلن يقولوا احلرية 
والدميقراطية بل �ضيعرجون بالذكر ظهور الهواتف 
املحمولة التي كانت حمظورة يف زمن �ضدام ح�ضني 
هذه  با�ضتخدام  اكر  بتحرر  ي�ضعرون  والعراقيني 

االجهزة.

ومنذ ت�ضغيل اول �ضبكة هاتف حممولة يف العراق 
امل�ضركني اىل نحو 20 مليون �ضخ�ص  ارتفع عدد 
)من 27 مليون �ضخ�ص( يف حني ان التيار الكهربائي 

ال يكاد يكون اف�ضل من ايام �ضدام ح�ضني.
وان هذه الن�ضبة تبلغ �ضعف الن�ضبة يف لبنان حيثما 
حيث  الزمن  من  عقدين  قبل  االهلية  احلرب  انتهت 
يبلغ معدل دخل الفرد اكر باربع مرات، ناهيك عن 
ا�ضتخدام  وا�ضطرارية  الرديئة  النقال  خدمات  ذكر 

اكر من هاتف لكل جزء من اجزاء البالد املختلفة 
االت�ضال  ورداءة  اخلطوط  ت�ضوي�ص  على  عالوة 

بال�ضبكة مما يعيق عملية اجراء املكاملات.
�ضوء  الطماعني  الهاتف  �ضبكات  م�ضغلو  ويعزو 
االمنية  والقيود  الرملية  العوا�ضف  اىل  اخلدمات 
ي�ضدقون  العراقيني  من  القليل  العدد  ان  غري 

كالمهم.
غرامات  االت�ضال  �ضركات  على  احلكومة  وفر�ضت 
مالية بلغت ع�ضرين مليون دوالر هذه ال�ضنة وذلك 

لل�ضغط عليهم ليقوموا بتوفري خدماتٍ  اف�ضل.
يبدون  امل�ضتهلكني  ان  اال  هذا  من  وبالرغم 
م�ضرورين، وتقول ام ب�ضام وهي ام لطفلني:"احب 

هاتفي النقال واعتني به كما لو كان طفلي".
احلرب  من  م�ضت  التي  االخرية  ال�ضنوات  فخالل 
ا�ضبح  وبذلك  منازلهم  النا�ص  اغلب  الزم  االهلية 

الهاتف النقال �ضريان احلياة الوحيد فيما بينهم.
وا�ضبحت الهواتف النقالة و�ضيلة للمتاجرة فتجنبا 
للمخاطر املتوقعة عند زيارة امل�ضرف يقوم العديد 
من امل�ضركني بتحويل النقود فيما بينهم من خالل 
والتي  التعبئة  لبطاقات  ال�ضرية  االرقام  ار�ضال 
ار�ضاله وذلك من  املراد  املعني  املبلغ  بقيمتها  تعادل 
وبب�ضاطة  امل�ضتلمون  ويقوم  ن�ضية  ر�ضالة  خالل 
باأ�ضافة الر�ضيد الذي مت ا�ضتالمه اىل ح�ضابهم او 
يقومون ببيعه اىل املحال التي تبيع بطاقات ال�ضحن 

وبخ�ضم مايل اقل مقدارا من ال�ضعر اال�ضلي.
بطاقات  حتويل  اىل  هذه  املرجتلة  ال�ضوق  ادت 
تعبئة الهاتف اىل �ضئ ا�ضبه بالعملة وادى ذلك اىل 

تقوي�ص النظام امل�ضريف )احلوالة(.
امل�ضرفيني  بع�ص  يدفع  املتنامي  ال�ضوق  حجم  ان 
تتحول  ان  يجب  هل  يقول:  الذي  الت�ضاوؤل  اىل 
التجارية؟  للتبادالت  الهاتف و�ضيلة  �ضحن  بطاقات 

ميكن ان يكون هذا �ضيئا غري عملي لكنه ومع �ضيء 
من التنظيم �ضيكون مو�ضع ترحيب.

وتعد الع�ضابات االجرامية طبقة موازية للم�ضتخدم 
منه. اكر  او  الطريقة  هذه  ا�ضتخدام  يف  العادي 
حيث تطلب الع�ضابة املختطفة دفع فدية عن طريق 
اكر  او  املئات  ن�ضية حمتوية ً على  ر�ضالة  ار�ضال 

من بطاقات ال�ضحن ذات قيمة مرتفعة.
ال�ضحن  بطاقات  على  الهوى  بائعات  حت�ضل  فيما 
اىل  �ضهريا  لهن  بار�ضالها  الزبائن  يقوم  التي 

هواتفهن.
بينما يطلب امل�ضوؤولون احلكوميون الفا�ضدون من 
املواطن 50دوالرا من الر�ضيد يف ح�ضاب ر�ضيدهم 

اخلا�ص وذلك لقاء اداء بع�ص املهام ال�ضغرية.
ومل تكتف بطاقات ال�ضحن بهذا احلد، بل واجتذبت 
قامت  احلاالت  احد  ففي  امل�ضلحني..  الل�ضو�ص 
زين  �ضركة  يف  للبطاقات  خمزن  بتفريغ  ع�ضابة 
للهاتف  ات�ضاالت  �ضركة  اكرب  وهي  لالت�ضاالت 

النقال والتي يقع مقرها يف الكويت.
�ضائقة  من  تعاين  التي  العراقية  احلكومة  وتقول 
مالية بانها �ضتبيع رخ�ضة لت�ضغيل �ضركة ات�ضاالت 
رابعة بعد ان جتمع 1.25 مليار دوالر من ال�ضركات 
الثالث، ان هذه القيمة اقل من قيمة احتياطي النفط 
الهائلة ذات االرباح الواعدة التي �ضتدخل يف خزين 
انها ا�ضهل من حيث املفاو�ضة للح�ضول  الدولة اال 

عليها.
ولي�ضت بغداد املكان الوحيد الذي تزدهر فيه جتارة 
 )UN(�الهواتف النقالة، بل تخطط االمم املتحدة ال
�ضوريا  يف  الالجئني  للعراقيني  امل�ضاعدات  لت�ضليم 

بالطريقة امل�ضتخدمة نف�ضها.
 

The Economist / عن

هل الهاتف النقال اأف�سل من احلرية؟  و ملاذا يعتز العراقيون بهواتفهم النقالة؟
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تداعيات تاأخر اإقرار املوازنة
 عبا�ص الغالبي

يبدو اأن املوازنة العامة للدولة لعام 2010 الزالت م�ضورة يف بيئة 
االقت�ضادي  امل�ضهد  على  بظاللها  األقت  التي  ال�ضيا�ضية  املناكفات 
على  الثاين  للعام  �ضهدت  والتي  فقط  املوازنة  على  ولي�ص  برمته 

التوايل م�ضرحة التاأخري يف اإقرارها.
والن ال�ضبب الرئي�ضي الذي نعتقده يف م�ضاألة التاأخري هو �ضيا�ضي 
اأكر من ان يكون اقت�ضاديًا، اال اننا �ضنتطرق اىل اجلوانب الفنية 
االعمار  م�ضرية  على  تاأخريها  وتداعيات  باملوازنة  تتعلق  التي 
هنالك  ان  مقدمتها  يف  ولعل  االقت�ضاد،  عجلة  وحت��ري��ك  والبناء 
اعرا�ضات من قبل كثري من املحافظات ان مل نقل جميعها بخ�ضو�ص 
املبالغ  عن  ف�ضال   ،2010 ملوازنة  اال�ضتثمارية  التخ�ضي�ضات  قلة 
املدورة من موازنة عام 2008 والتي طالب بها عدد من املحافظات 
للموازنة  احلقيقي  العجز  ان  اىل  اإ�ضافة  ه��ذا  املالية،  وزارة  من 
والبالغ اكر من 21 ترليون دينار واالعتماد املفرط على العائدات 
النفطية كم�ضدر وحيد للموازنة وما يكتنف ذلك من تقلبات اأ�ضعار 

النفط يف االأ�ضواق العاملية.
ويف ظل هذه الظروف املحيطة يف املوازنة اال انها تبقى �ضرورة 
املتوقع  اال�ضتثمار  عجلة  وحتريك  امل�ضاريع  زخم  الإدام��ة  ق�ضوى 
امل�ضادر  بع�ص  هنالك  ان  خا�ضة  العراقية،  العمل  �ضوق  دخوله 
�ضراحة  اأع��ل��ن��ت  ال��ربمل��ان��ي��ة 
اإق���رار  لتاأخري  نية  وج���ود  ع��ن 
ا�ضتخدام  خ�����ض��ي��ة  امل����وازن����ة 
احلكومة  ق��ب��ل  م���ن  اأم���وال���ه���ا 
خ�����الل احل���م���ل���ة االن��ت��خ��اب��ي��ة 
قانون  �ضيطرح  ،حيث  املقبلة 
مقابل  االن��ت��خ��اب��ي  ال�����ض��ل��وك 
اإقرار املوازنة لندخل بذلك يف 
ال�ضيا�ضية  امل��زاي��دات  �ضومعة 
العام  م���وازن���ة  يف  ح���دث  ك��م��ا 
اأق���رت  ع��ن��دم��ا   2009 امل��ا���ض��ي 
�ضيا�ضية  �ضفقة  �ضمن  املوازنة 
جمال�ص  ق���ان���ون  م���ع  واح�����دة 

املحافظات.
وت���������رى ط���ب���ق���ة ����ض���ي���ا����ض���ي���ة 
بح�ضب  ال���ربمل���ان  يف  اأخ�����رى 
ت�����ض��ري��ح��ات��ه��ا االأخ��������رية ان 
امل���وازن���ة وم�����ض��األ��ة اإق���راره���ا 
ال�ضعوبات  ب��ع�����ص  تكتنفها 
احل�ضابات  تقدمي  ع��دم  ب�ضبب 
ال�ضابقة  للموازنات  اخلتامية 
العامني  م����وازن����ة  وال���ض��ي��م��ا 
و2009،   2008 امل��ا���ض��ي��ني 
وب��ه��ذا ق��د ت��دخ��ل امل��وازن��ة يف 
ن��ف��ق م��ظ��ل��م وق����د ت���رح���ل  اىل 
وهذا  املقبلة  الربملانية  ال��دورة 
ما مل نتمناه يف ظل احلاجة امللحة لتنفيذ واجناز امل�ضاريع جلميع 
القطاعات االقت�ضادية واخلدمية من دون ا�ضتثناء، حيث ان التاأخري 
تذهب  االأخ��رية  ال�ضرف  مراحل  يف  املوازنة  جعل  اإمكانية  يجعل 
ت�ضكل �ضررا كبريًا على اخلطط  العام احلايل وبهذا  اىل منت�ضف 
املو�ضوعة من قبل الوزارات واملحافظات اخلا�ضة بتنفيذ امل�ضاريع 
ف�ضال عن تعطيل حركة اال�ضتثمار املتوقعة خالل الن�ضف االأول من 
العام احلايل 2010، لنبقى  ندور يف حلقة مفرغة يف ظل التجاذبات 
واملناكفات ال�ضيا�ضية التي عادة ما حتدث تداعيات خطرية معطلة 
الهيمنة  من  حت��ول  مبرحلة  مير  ال��ذي  الوطني  االقت�ضاد  مل�ضرية 
القطاع  على  املفر�ص  االن��ف��ت��اح  اىل  احلكومي  للقطاع  الكبرية 
اخلا�ص واإمكانية جعله ميتلك الريادة يف اإدارة الن�ضاط االقت�ضادي 
كافة،  القطاعات  بتفعيل  كفيلة  مالية  موازنة  يتطلب وجود  ، وهذا 
وهذه املوازنة تتعلق اأي�ضًا بو�ضع معي�ضي لل�ضعب الذي اأ�ضبح ينوء 
ال�ضيا�ضية  والطبقات  النخب  من  اأكر  ال�ضيا�ضية  التداعيات  بحمل 
الأ�ضباب حزبية وانتخابية �ضيقة من  االأزمات  تفتعل  ما  التي عادة 
دون مراعاة للن�ضاط االقت�ضادي الذي يهم �ضرائح جمتمعية كبرية، 
ولعل التاأخري املتعمد للموازنة ي�ضب يف هذا االجتاه ، فح�ضنا فعل 

جمل�ص النواب يف خواتيم اعماله.  

ان التاأخري يجعل اإمكانية 
جعل املوازنة يف مراحل 
ال�سرف االأخرية تذهب 
اىل منت�سف العام احلايل 
وبهذا ت�سكل �سررا كبرياً 
على اخلطط املو�سوعة من 
قبل الوزارات واملحافظات 
اخلا�سة بتنفيذ امل�ساريع 
ف�سال عن تعطيل حركة 
اال�ستثمار املتوقعة خالل 
الن�سف االأول من العام 
احلايل 2010

بغداد/ علي الكاتب
اأن  امل�ضنعني  اح��د  ال��ف��رح��ان  جا�ضم  ينتظر 
االأ�ضخا�ص  احد  فيه  ياأتي  ال��ذي  اليوم  ياأتي 
من  م�ضنوع  مقعد  مئة  �ضناعة  منه  طالبا 
جريد النخل لت�ضديرها اىل خارج العراق،اذ 
منطقة  �ضكان  يعود  ان  هو  يتمناه  ما  كل  ان 
اليو�ضفية وهي املنطقة التي يعي�ص فيها اىل 
�ضراء ما ي�ضنعه بيديه معتمدا على ما يجود 
ظله.  حتت  يجل�ص  ال��ذي  النخيل  ب�ضتان  به 
�ضناعة عمرها اآالف ال�ضنني عرفها العراقيون 
هذا،  يومنا  حتى  االجيال  وتناقلتها  االأوائ��ل 
تعاين  �ضلعة  ليلة و�ضحاها  نف�ضها بني  لتجد 

من الك�ضاد واليقبل على �ضرائها احد.
العراق  يف  وج��دت  احلرفة  هذه  اإن  ويقول: 
لكثري  اال�ضا�ضية  املادة  فكانت  بعيد  زمن  منذ 
من ال�ضناعات وما يحتاجه االن�ضان يف حياته 
احلاجيات  من  للعديد  م�ضدر  وهي  اليومية، 
واأوعية  وال�ضالل  واحل�ضران  احلبال  ومنها 
حفظ التمور واالأغذية واأي�ضا االأثاث املنزيل، 
ول��ق��د ك��ان��ت ه���ذه امل����واد ت�ضنع وت��ب��اع يف 
اال�ضواق ك�ضلع �ضرورية اأما االآن فهي جمرد 
ديكور تراثي او حاجة من املمكن اال�ضتغناء 

عنها.
احلرفية  ال�����ض��ن��اع��ات  اأغ��ل��ب  اإن  وي�����ض��ي��ف: 
تكون متوارثة تتناقلها االأجيال لكن البع�ص 
يهجرها ملجرد تراجع املبيعات وعدم رواجها 

تلك  احل����رف  حم��ب��ي  ان  اإال  االأ�����ض����واق،  يف 
ياأكلونه  ما  يجدوا  مل  وان  عليها  يحافظون 
يف بع�ص االأوقات، ولقد مرت هذه ال�ضناعة 
اليدوية بفرات انتعا�ص خالل العقود املا�ضية 
ثم عادت لتندثر بفعل تغري الرغبات وانت�ضار 

ال�ضناعات البال�ضتيكية واملعدنية االخرى.
 يقول احمد الزهريي: بعد عام 2003 تغري 
حال الكثري من ال�ضناعات احلرفية والراثية 
والعامل  ال���ع���راق  ب��ني  ف��ال��ت��ج��ارة  ال�ضعبية 
ترويج  من  مينع  ما  هناك  يعد  ومل  انتع�ضت 
ب�ضائعنا يف دول اأخرى غري العراق، واليوم 
يف  النخل  ج��ري��د  ملقاعد  ع��دة  طلبات  ه��ن��اك 
الدول  بع�ص  املجاورة وحتى  الدول  اأ�ضواق 

العاملية.
وي�ضيف: ان بع�ص ال�ضناعات مثل )الطبق( 
وهو م�ضنوع من ال�ضعف ي�ضتخدم يف تقدمي 
رواج���ا  ت�ضهد  اخل��ب��ز  ح��اف��ظ��ات  او  ال��ط��ع��ام 
كبريا بني زوار العتبات املقد�ضة يف العراق 
على  �ضانعيها  ت�ضجع  باأثمان  وي�ضرونها 
التفنن بها وتلوينها باألوان واأ�ضكال خمتلفة. 
مزيج  هو  اليدوي  ال�ضجاد  كذلك  ويو�ضح: 
م��ن ال��ف��ن وال��ت��اري��خ وال����راء ال���ذي اقرن 
والتمّيز بخ�ضائ�ضه  والذوق  باجلودة  دائما 
مع  املناف�ضة  اط���ار  يف  يجعله  م��ا  ال��ف��ري��دة 
ال�ضجاد االيراين والركي واالوروبي، لتجد 
املحلي  ال�ضجاد  عن  ويبحث  يتجه  املواطن 

�ضواخ�ص  اأ���ض��رار  يحمل  ال�ضجاد  فبع�ص 
والر�ضوم  النقو�ص  عك�ضت  عراقية  ان�ضانية 
طبيعة  امل��ف��رو���ض��ات  ن�ضيج  يف  امل�ضتخدمة 
والثقافية  االجتماعية  واالأح�����وال  احل��ي��اة 
وجت�ضيدًا  والتاريخية  احل�ضارية  والداللة 
للبيئة العراقية،اما اليوم اأخذت هذه ال�ضناعة 
باالنح�ضار تدريجيًا ب�ضبب عدم اعطاء الدعم 
ت�ضويق  وج��ود  ع��دم  اىل  ا�ضافة  واالهتمام 
ال�ضوفية  لل�ضناعات  العامة  ال�ضركة  ي�ضاعد 
على النهو�ص االقت�ضادي مبعنى ان املردود 

املادي ال يكاد يوازي التكاليف.
لبيع  ال��وزان �ضاحب حمل  ا�ضعد  يقول  فيما 
يف  موجود  ما  ان  النهر:  �ضارع  يف  ال�ضجاد 
ي�ضاهي  ال  �ضجاد  م��ن  ال��ع��راق��ي��ة  االأ����ض���واق 
ال�ضجاد العراقي الذي متيز بالنوعية اجليدة 
والت�ضاميم  واجل�����ودة  ال��رف��ي��ع  وب���ال���ذوق 
مع  املختلفة  والقيا�ضات  الزاهية  واالأل���وان 
والركي  وامل�ضري  ال�ضوري  ال�ضجاد  وفرة 
العراقية  ال�ضجادة  تبقى  ولكن  واالي���راين 
ال�ضجادة  الن  دائ���م���ًا،وذل���ك  امل��ط��ل��وب��ة  ه��ي 
العراقية تعني تراثنا وما�ضينا تر�ضم لوحة 
جدارية  لوحة  لت�ضكل  املا�ضي  مالمح  حتمل 
اآفاق  تر�ضم  بخيوط  من�ضوجة  تعابري  متثل 
مثل  ال��واح��د  تراثنا  اىل  امل�ضتند  امل�ضتقبل 
ملوية �ضامراء واأ�ضد بابل والزقورة ال�ضهرية 
الراثية  النقو�ص  من  وغريها  ع�ضتار  وباب 

واحل�ضارية يف العراق.
الوقت  يف  االأ����ض���واق  ن��رى  ان��ن��ا  وي�ضيف: 
من�ضاأ  ك��ل  م��ن  بال�ضجاد  مزدحمة  احلا�ضر 
العراقية  ال�ضجادة  على  الطلب  ولكن  ونوع 
وخا�ضة التي حتمل النق�ضة االآ�ضورية ال�ضيما 
امل�ضنوعة يدويا ومن االحجام ال�ضغرية من 
قبل بع�ص الدوائر الر�ضمية من اجل تقدميها 
للزائرين والوفود التي تقدم اىل البالد،وذلك 
الأنه ا�ضبح مبثابة داللة متثل ح�ضارة العراق 
يف ت�ضميمها ونقو�ضها، بل ان هذا يجعل لنا 
طموحًا يف ان ي�ضل انتاجنا اىل جميع دول 
ال�ضعوب على  بقية  اطالع  ي�ضمن  العامل مبا 

ح�ضارة وادي الرافدين. 
تكون  م��ا  ع��ادة  فهي  الكبرية  القيا�ضات  ام��ا 
لال�ضتعمال املنزيل وهناك الكثري من الزبائن 
يقبلون على �ضراء ال�ضجاد املحلي،ومن اهم 
ال�ضركة  امل��ج��ال  بهذا  املتخ�ض�ضة  امل�ضانع 
تاأ�ض�ضت  التي  ال�ضوفية  لل�ضناعات  العامة 
ال�ضرعي  ال���وري���ث  وه����ي   1926 ع����ام  يف 
افندي  �ضالح  و���ض��رك��ة  با�ضا  ف��ت��اح  ل�ضركة 
الن�ضيج  و���ض��رك��ة  اجلي�ص  ���ض��ه��داء  و���ض��رك��ة 
الكوت وال�ضجاد  الوطنية متمثلة يف معامل 
الن�ضيج  �ضركات  اليها  وان�ضمت  امليكانيكي، 
�ضمت  ثم  واأرب��ي��ل،  النا�ضرية  يف  ال�ضويف 
اليها �ضركة االأكيا�ص البال�ضتيكية يف تكريت، 
وغ�ضيل  خ��زن  عمليات  يف  ي��ت��وزع  والعمل 
والت�ضنيع  وت�ضويقها  االأ���ض��واف  و�ضباغة 
التكنولوجيا  اع��ت��م��اد  ان  وال��ت�����ض��دي��ر،اال 
احلديثة يف �ضناعة ال�ضجاد املحلي �ضتجعل 
من احلديث مناف�ضته للم�ضتورد اأمرًا ممكنًا، 
ال�ضجاد  بها  متيز  ال��ت��ي  املكانة  م��ع  خا�ضة 

العراقي. 

�سناعات حرفية..
مازالت تقاوم تقنيات احلداثة 


