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 املدى االقت�سادي/ خا�ص

اأكد تقرير للطاقة  ان التطورات التي �سجلتها اأ�سواق 
النفط والطاقة موؤخرا تتحرك يف اإطار تاأثريات الأزمة 
الإنتاج  تراجع  ملوؤ�سرات  تبعا  انخفا�سها  عند  املالية 

والطلب العاملي.
و�سدد التقرير الذي ت�سدره �سركة نفط الهالل والذي 
هذا  ان  على  منه   ن�سخة  القت�سادي(  )امل��دى  ت�سلمت 
العاملي  لالقت�ساد  انتعا�ش  موؤ�سرات  يعك�ش  الرتفاع  
وتاأثر القطاعات القت�سادية  كافة بتلك الجتاهات ويف 

مقدمتها اأ�سواق املال املحلية والإقليمية والعاملية.
على  الجت��اه��ات  تلك  ا�ستمرار  اىل  التقرير  وا���س��ار 
حالها حتى نهاية الربع الثالث من العام املا�سي، ليبداأ 
القت�ساد العاملي بعد ذلك باختبار قوة وفعالية خطط 
التحفيز الهادفة اإىل تخفي�ش ن�سب الت�سخم والبطالة 
وزيادة م�ستويات الإنفاق الفردي لفتًا اىل امتداد تلك 
ال�سيولة  من  املزيد  لت�سخ  امل��ال  اأ���س��واق  اإىل  اخلطط 
 2010 ال��ع��ام  اأن  اإىل  ي�سري  ال���ذي  الأم���ر  لتن�سيطها، 
النتعا�ش  م��وؤ���س��رات  وم��راق��ب��ة  متابعة  ع��ام  �سيكون 

احلقيقية ومدى جناحها ولي�ش مواجهة التداعيات .
 وذكر التقرير ان  التقديرات والتوقعات ويف مقدمتها 
توقعات وكالة الطاقة الدولية جاءت لت�سب يف �سالح 
ت�سجيل ارتفاع يف الطلب على النفط ما بني 1.5 و 2 
مليون برميل يوميا خالل 2010 وعند �سقف اإجمايل قد 
يتجاوز 86.3 مليون برميل يوميا مو�سحا اأنه �سمن 
هذه الروؤية جند اأن اأ�سعار النفط اأخذت منحنى اآخر ل 
ين�سجم مع قوة وموؤ�سرات التعايف التي نلم�سها على 
بع�ش القطاعات الرئي�سة بتجاوزه حاجز ال� 83 دولر 

للربميل موؤخرا والتي لزالت يف مراحلها الأوىل.
ولفت التقرير اىل انه تبعا لل�سقوف ال�سعرية احلالية 
اأ�سواق  ف��ان  الرت��ف��اع  ا�ستمرار  اأو  ثباتها  ح��ال  ويف 
التي  ال��ت��وازي  ح��ال��ة  ع��ن  �ستتخلى  وال��ط��اق��ة  النفط 
جدواها  اأثبتت  وال��ت��ي  الأزم���ة  ب��داي��ة  منذ  انتهجتها 
قوة  مع  حركتها  وتنا�سبت  القت�ساديات  جميع  على 
ال��دع��م احل��ك��وم��ي امل��ق��دم ���س��واء ك��ان يف اإط���ار خطط 
املبا�سر  الإنفاق  ا�ستمرار  طريق  عن  جاء  اأم  التحفيز 
م�ساريع  ا�ستمرار  اإىل  بالإ�سافة  التحتية  البنى  على 
املو�سوعة م�سريًا اىل  العمالقة �سمن اخلطط  الطاقة 
انه يف املقابل فاأن  ت�سارع اأ�سعار النفط بقفزات اأكرب 
حالة  ت�سكل  القت�سادي  النتعا�ش  وترية  ت�سارع  من 
من  الأ�سواق  واأ�سا�سيات  قواعد  وجتاوز  الإرب��اك  من 
اأكرث املت�سررين من هذه الجتاهات  جديد، و�سيكون 
النتعا�ش  اأن  ذل��ك  املبا�سر  وال�ستثمار  امل��ال  اأ���س��واق 
فقط،  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  على  يقوم  ل  القت�سادي 
دائم  ب�سكل  للتذبذب  معر�سة  النفط  اأ�سعار  اأن  حيث 
وبنطاقات حادة الأمر الذي �سياأتي على جميع خطط 
احلايل  الوقت  يف  تنفيذها  اجل��اري  والتحفيز  النمو 
اأزمات جديدة وبدورات اقت�سادية اقل  لنعود ون�سهد 

من حيث املدى الزمني.
ويرى التقرير  اأن انخفا�ش درجة الرتابط بني اأ�سواق 
النفط  والطاقة وبني موؤ�سرات النتعا�ش القت�سادي 
على  الرتكيز  زيادة  على  �سيعمل  القادمة  الفرتة  خالل 
دولة من  لكل  القت�سادي  الأداء والنتعا�ش  موؤ�سرات 
دون التاأثر مبا يجري خارج حدودها، لنجد اأن الدول 
املنتجة للنفط مطالبة بزيادة اإنفاقها وانتهاجها للطاقة 
الداخلية  والرتاجع  ال�سعف  موؤ�سرات  من  والتقليل 
اأن  جند  فيما  املبا�سر،  وغري  املبا�سر  ال�ستثمار  على 
من  امل��زي��د  بفر�ش  اأي�����س��ا  مطالبة  ال�سناعية  ال���دول 
القيود على م�ستويات ال�ستهالك والبحث عن اأ�سواق 
تعمل  فيما  منتجاتها،  ل�ستيعاب  جديدة  ا�ستهالكية 
مت�ساوية  م�سافة  اخذ  على  للنفط  املنتجة  غري  ال��دول 
بني احلد من ال�ستهالك والبحث والتنقيب عن النفط 

والغاز لدعم ا�ستقرارها.
تكمن  العراق  الأح���داث يف  اأه��م  ان  التقرير  واأو���س��ح 
مع  العقود  توقيع  اآل��ي��ات  النفط  وزارة  با�ستكمال  
وغراف  جمنون  حقول  لتطوير  اأجنبية  طاقة  �سركات 
والقيارة وجنمة، حيث وقعت الوزارة يوم 17 كانون 

الثاين اجلاري العقود اخلدمية النهائية حلقل جمنون 
روي��ال  �سركتي  على  تر�سيته  ج��رت  ال���ذي  ال��ع��م��الق 
عقدت  مناق�سة  يف  املاليزية  وبرتونا�ش  �سل  دات�ش 
يف دي�سمرب/كانون الأول املا�سي، وتبلغ احتياطيات 
حقل جمنون 12.6 مليار برميل مما يجعله اأحد اأكرب 
يناير/  18 ويف  ال��ع��امل،  يف  امل�ستغلة  غ��ري  احل��ق��ول 
غراف  حلقل  ع��ق��دا  ال����وزارة  �ستوقع  ال��ث��اين  ك��ان��ون 
ال�سغر حجما ويبلغ احتياطيه 900 مليون برميل مع 
عن  للتنقيب  اليابان  و�سركة  برتونا�ش  �سركة  من  كل 
البرتول )جابك�ش(، فيما �سيجري توقيع عقود حقلي 
القيارة وجنمة مع �سركة �سوناجنول الجنولية يوم 

26 يناير/كانون الثاين احلايل.
عن  الرنويجية  اأوي��ل  �ستات  �سركة  ك�سفت  جهتها  من 
الثانية  املرحلة  يف  دولر  مليار   1.4 ا�ستثمار  نيتها 
�سنوات  الأرب��ع  خ��الل  العراقي  القرنة  غ��رب  حقل  من 
و�سريكتها  اأوي��ل  �ستات  وكانت  القادمة،  اخلم�ش  اإىل 
الرو�سية لوك اأويل قالتا اأنهما �ستجنيان ربحا من اأحد 
اأكرب احلقول النفطية غري امل�ستغلة يف العامل بر�سوم 
ر�سم  اأق��ل  وهو  للربميل  دولر   1.15 قدرها  تعوي�ش 
التي  العقود  تر�سية  ج��ولت  يف  عليه  التفاق  يجري 
اأويل  �ستات  وتعهدت  املا�سي،  العام  العراق  اأجراها 
اإنتاج احلقل اإىل م�ستوى م�ستهدف  اأويل برفع  ولوك 

يبلغ 1.8 مليون برميل يوميا.
مليارات  �ستبلغ  ال�ستثمارات  اأن  اأوي��ل  ل��وك  وقالت 

الدولرات.
خطة  بو�سع  العراق  يف  ال�سمال  نفط  �سركة  وقامت 
ال�سمالية  حقولها  من  امل�ستخرج  النفط  اإنتاج  لزيادة 
الفنية  امل��الك��ات  اأن  حيث  ح��ال��ي��ًا،  تنفيذها  وي��ج��ري 
والهند�سية يف ال�سركة تعمل على تطوير حقل عجيل 
النفطي  بهدف اإ�سافة 28 األف برميل يوميا يف الربع 
برميل  اآلف  خم�سة  نحو  من  احل��ايل  العام  من  الأول 

حاليًا.
ال�سنوية والف�سلية جتري مراجعتها  اأن اخلطة  يذكر 

حقول  ع��م��وم  تطوير  وت�سمل  وتدقيقها  با�ستمرار 
فنية  خ��ربات  قبل  من  نفطيا  بئرا  �سبعني  يف  الإن��ت��اج 
حقل  تطوير  على  ال�سركة  ك��وادر  تعمل  كما  عراقية، 
باي ح�سن، من اكرب حقول نفط ال�سمال بحيث �سي�سل 
اإنتاجه يف الربع الأول من العام احلايل اإىل 195 األف 

برميل من 175 األف برميل يوميًا. 
وذكر التقرير انه يف المارات اأعلنت �سركة دانة غاز، 
يف  اخل��ا���ش  القطاع  م��ن  اإقليمية  �سركة  واأك���رب  اأول 
عن  الطبيعي،  الغاز  جمال  يف  تعمل  الأو�سط  ال�سرق 
اكت�ساف بئر الربكة-4 التجريبي الواقع �سمن منطقة 
اإىل  اأدى  وال��ذي  م�سر،  بجنوب  اأمبو"  "كوم  امتياز 

.)E( اكت�ساف نفطي يف طبقة التالل ال�ستة
وي�سل معدل اإنتاج البئر اإىل ما يزيد على 5 اأ�سعاف 
اآخر �سمن احلقل، ويقع بئر  معدلت الإنتاج لأي بئر 
الربكة-4 على بعد 470 مرتًا من بئر الربكة-2، وقد 
بداأت اأعمال احلفر يف البئر يف اخلام�ش من دي�سمرب/
اإجمايل  عمق  اإىل  البئر  وو�سل   ،2009 الأول  كانون 
مك  ال�سِّ م��ن  م��رت   16 اإىل  لي�سل  م���رت،   1470 ق���دره 
ال�سايف احلاوي على النفط يف املكمن املذكور �سابقا، 
ال�ستة  التالل  طبقة  �سمن  اأخ��رى  اأمتار   8 اإىل  اإ�سافة 
)E(، وقد اأثبت املكمن اجلديد اإنتاجية مرتفعة مقارنة 
عند  اإنتاجه  بلغ معدل  املنتجة حاليا، حيث  الآب��ار  مع 
وهي  الطبيعي،  بالتدفق  يوميًا  برمياًل   220 الختبار 
تدفقًا  ت�سهد  التي  المتياز  منطقة  �سمن  الأوىل  البئر 
اإىل  احل��اج��ة  دون  وم��ن  ال�سطح  اإىل  للنفط  طبيعيا 
اإنتاج  ا�ستخدام رافعات ا�سطناعية، فيما ي�سل معدل 
 1300 اإىل  ال�سطناعية  الرافعات  با�ستخدام  البئر 
برميل يوميًا كحد اأق�سى وفقًا لنتائج الختبارات التي 
هذا  يف  امل�ستك�سفة  الكميات  وتخ�سع  اإج��راوؤه��ا،  مت 

املكمن للتقييم للتو�سل اإىل تقدير حجم الحتياطي.
من جهة ثانية، تعتزم �سركة كوزمو�ش اأويل، التي متلك 
حكومة اأبوظبي ح�سة فيها، اإجناز وحدة التقطري يف 
�سهر  بنهاية  اليابان  التي متلكها غرب  �ساكاي  م�سفاة 

الوحدة �سوف تو�سع  اأن  املقبل، حيث  فرباير/�سباط 
يف اخلدمة يف ابريل وتبلغ طاقتها الإنتاجية 25 األف 

برميل يوميا.
اأن كوزمو�ش اأويل ت�ستثمر نحو 100 مليار ين  يذكر 
ياباين )1.1( مليار دولر يف بناء وحدتني ثانويتني 
لنواجت التقطري الثانوية حيث يتزايد الطلب على زيت 
الكهربائية.وتعتزم  الطاقة  توليد  حمطات  يف  الوقود 
"اينوك" الرتكيز  الوطنية  الإم��ارات  جمموعة برتول 
خالل  وال��غ��از  النفط  واإن��ت��اج  ا�ستك�ساف  قطاع  على 
للبحث  عاملية،  �سراكات  يف  وال��دخ��ول   ،2010 العام 
عن الفر�ش املتاحة يف هذا القطاع. وت�ستهدف اخلطة 
التكامل يف خمتلف  للمجموعة حتقيق  الإ�سرتاتيجية 
القطاعات من التنقيب والإنتاج والتكرير و�سوًل اإىل 
التوزيع. كما تدر�ش اإن�ساء حمطات وقود خارج حدود 

الدولة، وذلك �سمن خططها امل�ستقبلية.
ومياه  كهرباء  هيئة  تخطط  منف�سل،  �سعيد  وعلى 
للمياه  اأول حمطة م�ستقلة  "ديوا" لرت�سية عقد  دبي 
والطاقة بالإمارة يف الربع الأول من عام 2011، حيث 
والقانونيني،  الفنيني،  من  فريق  عن  "ديوا"  تبحث 
امل�سروع  ب�����س��اأن  ال���س��ت�����س��ارات  لتقدمي  وامل��ال��ي��ني، 
يف  اأ���س��درت  الهيئة  وكانت  ح�سيان.  يف  يقع  ال��ذي 
املقرتحات  تقدمي  طلب  الأول  دي�سمرب/كانون  نهاية 
اخلا�سة بخدمات ال�ست�سارات ملحطة املياه والطاقة 
امل�ستقلة، مع حتديد تاريخ 22 فرباير/�سباط كموعد 

نهائي لتقدمي املقرتحات.
ويف ال�سعودية فازت جمموعة ABB املخت�سة يف 
توفري تقنيات الطاقة والأمتتة، بعقد بقيمة 48 مليون 
دولر من �سركة �سيبكو 3 لإن�ساء املحطات الكهربائية 
SEPCO III، اإحدى ال�سركات ال�سينية املخت�سة 
حمطة  لإن�ساء  وذل��ك  والإن�ساء،  الهند�سة  اأعمال  يف 
الكهربائية  الطاقة  توليد  م�سانع  لأحد  فرعية  توفري 
التحويل  حمطة  و�ست�سمح  اململكة.  يف  اجل��دي��دة 
من  الكهربائية  الطاقة  بنقل  بالغاز  املعزولة  الفرعية 
م�سنع رابغ لتوليد الطاقة الذي يوفر 1200 ميغاواط 
من الطاقة والذي يقع على بعد 150 كيلومرتا �سمال 
مدينة جدة. يذكر اأن هذا امل�سنع هو امل�سنع امل�ستقل 
الوحيد يف اململكة الذي يتم بناوؤه ومتلكه وت�سغيله 
الطاقة  امل�سنع  و�سيوفر  اخلا�ش.  القطاع  مب�ساركة 
ل�سركة الكهرباء ال�سعودية لتتمكن بدورها من تلبية 
هذه  يف  وال�سكان  ال�سناعية  امل�سروعات  احتياجات 
بحلول  امل�سروع  من  النتهاء  املقرر  وم��ن  املنطقة. 

�سنة 2011. 

قطر
ويف قطر اأعلنت �سركة قطر للغاز عن نيتها البدء يف 
الطبيعي  الغاز  لإن��ت��اج  عمالقتني  من�ساأتني  ت�سغيل 
يف  التو�سع  خطط  ب��ذل��ك  لتنهي  ال��ع��ام  ه��ذا  امل�سال 
الطبيعي  للغاز  م�سدرة  دولة  اأكرب  يف  الإنتاج  طاقة 
ال�سني  ق��ط��ر  ت�ستهدف  ح��ي��ث  ال���ع���امل،  يف  امل�����س��ال 
قطر  تهدف  كما  الإ�سافية،  الإم���دادات  لبيع  والهند 
 77 اإىل  امل�سال  الطبيعي  الغاز  اإن��ت��اج  طاقة  ل��زي��ادة 
مليون طن �سنويا بحلول نهاية العام. يف حني يبلغ 
وقطر  �سنويا،  طن  مليون   54 احلايل  الإنتاج  حجم 
الغاز  تنتجان  الدولة  تديرهما  �سركتني  اإحدى  للغاز 
ومن  هذا  غ��از،  را���ش  هي  والثانية  امل�سال  الطبيعي 
املقرر اأن تبداأ الوحدة ال�ساد�سة لقطر للغاز العمل يف 

يونيو/حزيران.
من  طن  مليون   7.8 ال�ساد�سة  الوحدة  طاقة  وتبلغ 
الغاز الطبيعي امل�سال �سنويا لت�سديرها على ناقالت 
م�سممة خ�سي�سا لهذا الغر�ش.من جانب اآخر، اأبرمت 
للكيماويات  موبيل  واإك�سون  للبرتول  قطر  �سركة 
للبرتوكيماويات  جمّمع  لإن�ساء  م�سرتكة  اتفاقية 
ال�سناعية  ل��ف��ان  را����ش  مدينة  يف  عاملية  مبقايي�ش 
با�ستثمارات تبلغ نحو 6 مليار دولر حيث �سيحتوي 
بالبخار وم�سانع  للتك�سري  اأكرب م�سنع  على  املجمع 
البويل اثيلني واإحدى اأكرب م�سانع الثيلني غليكول 

يف العامل على اأن يبداأ الإنتاج يف نهاية عام 2015.

�سركة نفط الهالل: اأ�سواق النفط تتحرك فـي اإطار تاأثريات االزمة املالية العاملية 



العدد )1702(ال�سنة ال�سابعة -الثالثاء )19( 
3كانون الثاين 2010 مقابلة

 بغداد / علي الكاتب

م��ه��م  يف جم��م��ل احلياة  دور  ب��غ��داد  ل��غ��رف��ة جت����ارة 
ال   ، خا�ش  ب�سكل  بغداد  يف  والتجارية  القت�سادية 
القطاعات  من  العديد  وماتعانية  الراهنة  احلالة  ان 
وظاهرة  ال�سترياد  فو�سى  من  وال�سناعية  التجارية 
 ، ال�سلبية  ال��ظ��واه��ر  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�سلعي  الغ����راق 
تتطلب من غرفة جتارة بغداد ال�سهام الكرب يف احلالة 
مع  التن�سيق  وتفعيل  الراهنة  والقت�سادية  التجارية 
يف  بلدنا  يخدم  مبا  العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات 
املرحلة احلالية،ومن هنا كان لقاء املدى القت�سادي مع 
رئي�ش غرفة جتارة بغداد فالح مرزا  كمونه لطرح عدد 
من الق�سايا التي تتناول حال الغرفة حاليا وم�ساريعها 

وخططها امل�ستقبلية.

ادارة  جمل�ص  يف  حاليا  عليه  تعكفون  الذي  ما   
يف  ادائها  لرفع  امل�ستقبلية  خططكم  وما  الغرفة 

املرحلة املقبلة؟
 - بداية ت�سلمنا م�سوؤوليتنا اجلديدة يف رئا�سة الغرفة 
مع نخبة من اع�ساء جمل�ش ادارة الغرفة قمنا بدعوة 
وا�سحاب  والتجار  الغرفة  يف  ال�ست�سارية  اللجنة 
تبادلناالراأي  ،ح��ي��ث  والت�سدير  ال���س��ت��رياد  مكاتب 
احلايل  القانون  لن  وذلك  الغرفة  من  مانريده  ب�ساأن  
املا�سية مل يعد يتنا�سب مع  ابان احلقبة  والذي �سرع 

اجلديد  والعهد  الراهنة  واحلقبة  الخ��رية  املتغريات 
لبلدنا،وذلك لن التوجه احلايل لالقت�ساد العراقي هو 
نحو القت�ساد احلر و�سوق التجارة احلرة على خالف 
القت�سادية  للحياة  العام  الطار  كان  املا�سية  احلقبة 
والتجارية هو املنهج ال�سرتاكي وهيمنة الدولة على 
البداية  القطاع القت�سادي، ولكي نبداأ  جميع مفا�سل 
ال�سحيحة علينا و�سع النظمة والقوانني التي ت�سري 
بامل�سار ال�سحيح والتي تلبي طموحاتنا يف املح�سلة.

ل��ي�����ش هناك  ان  ال��ق��ول  امل��وؤ���س��ف  م��ن   : وي�����س��ي��ف   -
يف  والتجارية  القت�سادية  العملية  يف  دوررئي�سيا 
الفعاليات  جممل  يف  ام  الت�سريع  يف  �سواء  ال��ع��راق 
وهذا   ، وغريها  والتجارية  ال�سناعية  والن�ساطات 
يتنافى مع املوقع املهم للغرفة باعتبارها املمثل الول 
ال�سركات  جميع  على  اذ   ، العراقي  اخل��ا���ش  للقطاع 
التجارية  وا�سحاب روؤو�ش الموال العراقيني الذين 
يرومون ممار�سة الن�ساط التجاري احل�سول اول على 
يف  القاطنني  م�ستوى  على  بغداد  جت��ارة  غرفة  هوية 

حمافظة بغداد .
كما ان التجار وا�سحاب روؤو�ش الموال ي�ستف�سرون 
دائما عن دور الغرفة يف العملية القت�سادية واحلاجة 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  التن�سيق  زي���ادة  اىل  امللحة 
القرار  وا�سحاب  الر�سمية  القت�سادية  واملنظمات 
اىل  ا�سواتنا  ن�سم  ونحن  الق��ت�����س��ادي،  ال�����س��اأن  يف 
ا�سواتهم يف هذا املجال من اجل التفكري بجدية بهذا 

والبتعاد  متكاملة  اقت�سادية  �سيا�سة  وو�سع  الم��ر 
عن النظرة ال�سمولية التي ليزال البع�ش من ال�سادة 
امل�����س��وؤول��ني م��ت��اث��ري��ن ب��ه��ا خ��ا���س��ة يف جم���ال اتخاذ 
العام  التوجه  تتنافى مع  القت�سادية والتي  القرارات 

نحو اقت�ساد ال�سوق يف الظرف الراهن.

 ما خططكم يف زيادة التن�سيق وتفعيله مع تلك 
اجلهات احلكومية  خا�سة مع وزارة التجارة ؟

- ان غرفة جتارة بغداد بداأت باتخاذ خطوات �سحيحة 
يف هذا ال�سياق اذ قامت بعقد عدة لقاءات مع ال�سادة 
احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����وزارات  يف  امل�����س��وؤول��ني 
حلظة  بني  يتحقق  لن  ذل��ك  ان  ،ال  املهام  تلك  لتفعيل 
وقت  اىل  بحاجة  الق�سايا  من  الكثري  لن  و�سحاها 
اكرب لتنفيذها وكلما كانت اخلطوات متتالية وبوترية 
مت�سارعة كانت النتائج املرجوة قريبة اىل املنال وذات 

مردودات ايجابية اكرث.
يرى  والقت�سادية  التجارية  العملية  لواقع  املتتبع 
مبداأ  على  بالعتماد  يتميز  العراقي  التاجر  �سلوك  ان 
ا�سترياد  خالل  من  جليا  ذلك  ويتو�سح  فقط  الربحية 

الب�سائع الرديئة وادخالها اىل ال�سواق املحلية . 

ال�سلع  ا�سترياد  التجار اىل   ما دوركم يف دعوة 
اىل  املجتمع  على  املعنوي  النفع  ذات  والب�سائع 

جانب العامل الربحي  ؟

تاأثري   ولنا  تنفيذية  جهة  ل�سنا  احل��ال  بطبيعة  نحن   -
 ، ال��ت��ج��ار  ع��ل��ى  تنفيذي  او  ق��ان��وين  م��ع��ن��وي ول��ي�����ش 
تلك  ا�سترياد  عن  التاجر  يبتعد  ان  هنا  ماندعوه  وكل 
اجلودة  موا�سفات  لحتمل  والتي  الرخي�سة  ال�سلع 
ال�سدد  بهذا  العراقي،وقمنا  امل�ستهلك  على  وامل�سرة 
عقد  عرب  الم��ر  يهمه  من  اىل  كثرية  دع��وات  بتوجيه 
التجار  فيها  الغرفة ودعت  ندوات وموؤمترات نظمتها 
وحثتهم على البتعاد عن هذه النظرة الربحية ال�سيقة 
يف اعمالهم التجارية واللتزام باملوا�سفات القيا�سية 
على  امل��ادي  بالربح  عليهم  ماينعك�ش  وه��و  العراقية 

املدى الطويل .
كما فاحتنا وزارة التخطيط والتعاون المنائي ب�سدد 
وال�سيطرة  للتقيي�ش  امل��رك��زي  اجل��ه��از  دور  تفعيل 
علي  الدكتور  التخطيط  وزير  ال�سيد  وقام   ، النوعية 
املطالبات اىل واقع ملمو�ش  تلك  بابان برتجمة  غالب 
اذ  املجال  ه��ذا  يف  خططهم  عن  بعيدة  تكن  مل  وه��ي   ،
للتقيي�ش وال�سيطرة  افتتاح خمتربات  العالن عن  مت 
خالل  ،ون��اأم��ل  احل��دودي��ة  املنافذ  بع�ش  يف  النوعية 
املختربات  من  اخر  عدد  افتتاح  يتم  ان  املقبلة  الفرتة 

لت�سمل جميع املنافذ احلدودية العراقية .
املالية  وزارة  اىل  الغرفة  من  رفعت  دع��وات  هناك  و 
لتفعيل قانون التعرفة اجلمركية الذي رفعته الوزارة 
مناق�سته  بعد   ت�سريعه  لغر�ش  ال��ن��واب  جمل�ش  اىل 
،وال��ذي  املجل�ش  اع�ساء  قبل  م��ن  عليه  والت�سويت 
بدوره �سي�سهم يف تفعيل اآلية ا�سترياد وت�سديرال�سلع 
والب�سائع ب�سكل عام ،وهناك مطلب اخر وهو ال�سري 
العراقيني  للتجار  ال�سترياد  اج���ازات  منح  يف  قدما 
احلالة  تن�سيط  اج��ل  م��ن  لهم  الج�����راءات  وت�سهيل 
�سرورة  اىل  عموما،ا�سافة  ال��ع��راق  يف  التجارية 
تفعيل  خالل  من  العراقية  امل�سارف  بواقع  النهو�ش 
فتح العتمادات لتجار وا�سحاب روؤو�ش الموال مما 
الكبرية   املالية  املبالغ  حمل  عبء  عن  يوفرال�ستغناء 
الكثري  جتنب  يعني  مم��ا  لخ��ر  بلد  م��ن  بها  والتنقل 
ا�ساليب  وات��ب��اع  لل�سرقة  التعر�ش  مثل  املخاطر  من 
�سنكون  املقابل  يف  اجل��ي��دة،ون��ح��ن  غ��ري  ال���س��ت��رياد 
عونا دائما يقف اىل جانب اجلهات احلكومية لجناح 

العملية القت�سادية يف البالد.

االخرية  التعديالت  ب�ساأن  مالحظاتكم  ما   
على قانون اال�ستثمار اجلديد ؟

- قانون ال�ستثمار اجلديد وكما يعرف اجلميع اجريت 
للم�ستثمر  وف��رت  الخ��رية  الون��ة  يف  تعديالت  عليه 
منها  كثرية  مميزات  الجنبي  او  العراقي  كان  �سواء 
قطعة  امل�ستثمر  ومنح  ال�سرائب  بع�ش  من  الع��ف��اء 
عليها  ال�ستثماري  امل�سروع  لت�سييد  املنا�سبة  الر�ش 
تلك  اية من�ساآت مقامة على  ال�سريبي عن  العفاء  مع 
امل�ستثمر  ان  اعتقد  عاما،كما  خم�سني  مل��دة  الر����ش 
كامل  اطالع  على  لنه  غريه  من  الف�سل  هو  العراقي 
تنفيذها ومدى  الواجب  بلده وامل�ساريع  على ظروف 

جناحها وغريها.

رئي�ص غرفة ارة بغداد :
�سرورة تفعيل فتح االعتمادات امل�سرفية للتجار ورجال االأعمال العراقيني

دعونا اىل تفعيل قانون التعرفة اجلمركية لال�سهام يف تعزيز اآلية اال�سترياد والت�سدير

تغيري بع�ص بنود قانون الغرفة ليتنا�سب مع املعطيات اجلديدة يف اعتماد اقت�ساد ال�سوق
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  مراك�ص/ رويرتز

قال م�سوؤولون مغاربة: ان بالدهم  تطمح اىل زيادة 
طاقة  ل�ستغالل  العام  هذا  باملئة  ع�سرة  ال�سياح  عدد 
القطاع  ت�سهد تو�سعا �سريعا وتعزيز عائدات  فندقية 

بعد تراجعها يف 2009.
واملنتجعات  ال��ف��ن��ادق  يف  مكثف  ا�ستثمار  و���س��اع��د 
اململكة على م�ساعفة عائدات  العطالت  و�سقق ق�ساء 
يد  ق��دم  مما  الأخ���رية  الع�سرة  الأع���وام  يف  ال�سياحة 

العون للحكومة يف حربها على الفقر املتف�سي.
رغم  املا�سي  العام  يف  ال�سياح  ع��دد  تزايد  وا�ستمر 
�ستة  بن�سبة  من��وا  و�سجل  العاملي  القت�ساد  تباطوؤ 
ب��امل��ئ��ة ل��ك��ن ال��ع��ائ��دات ت��راج��ع��ت م��ع ه��ب��وط انفاق 

ال�سائحني.
كلمة  الزناكي يف  يا�سر  ال�سياحة اجلديد  وقال وزير 
نحقق  اأن  "نريد  املغربية  ال�سفر  �سوق  موؤمتر  خالل 
اأو  ال�سياح يف 2010(  اأع��داد  منوا ع�سرة باملئة )يف 

ثالثة اأمثال الجتاه العاملي املتوقع."
ال�سياح  عدد  زي��ادة  ان  بالقطاع  م�سوؤولون  واأو�سح 

املاأمولة هذا العام لن تاأتي على ح�ساب الربحية.
اأرق���ام  بح�سب  ال�سياح  ع��دد  زاد  املا�سي  ال��ع��ام  يف 
اأ�سواق  �سهدت  حني  يف  مليون   8.35 اىل  حكومية 

مناف�سة مثل ا�سبانيا وتون�ش تراجعات.
الليايل  ع��دد  ت��راج��ع  تظهر  ال�سناعة  ت��ق��دي��رات  لكن 
الفندقية 1.6 يف املئة وانخفا�ش دخل ال�سياحة 5.7 

يف املئة اىل 52.4 مليار درهم )6.67 مليار دولر(.
وقال عثمان �سريف العلمي رئي�ش الفيدرالية الوطنية 
 2010 يف  ن�ستطيع  اأننا  "اأعتقد  لرويرتز:  لل�سياحة 
العملة  ع��ائ��دات  يف  باملئة  �ستة  بن�سبة  من��و  حتقيق 

ال�سعبة والعودة اىل م�ستويات 2008".
وياأمل قطاع ال�سياحة املغربي اأن تتعزز العائدات عن 
جديدة  بحرية  منتجعات  افتتاح  مع  الواحد  ال�سائح 
للعطالت  اأو�سع  خيارات  ال�سياحة  �سركات  وتقدمي 
رحالت  اقت�سادية  طريان  �سركات  وت�سيري  املغربية 

من اأوروبا.
"لدينا رغبة قوية يف  واأبلغ الوزير الزناكي رويرتز 
البيئة  واح��رتام  امل�ستدامة  لل�سياحة  املغرب  تاأهيل 
ومنتج �سياحي من الدرجة الأوىل.. وهذا ل ينطوي 

على انخفا�ش يف الربحية."

 القاهرة / وكاالت

قالت احلكومة امل�سرية  اإن �سندوق التمويل التابع ملنظمة الدول امل�سدرة للنفط 
دولر. مليون   90 بقيمة  م�سر  يف  طاقة  م�سروعات  متويل  على  "اأوبك" وافق 

ونقلت م�سادر اإعالمية عن وزير الكهرباء والطاقة امل�سري الدكتور ح�سن يون�ش 
قوله اإن "�سندوق الأوبك �سي�سهم من خالل القرو�ش املي�سرة يف متويل عدد من 

م�سروعات الكهرباء مببلغ 90 مليون دولر."
وقال يون�ش عقب اجتماع مع مدير عام �سندوق الأوبك للتنمية الدولية �سليمان 
بني  امل�ستقبلي  التعاون  دعم  �سبل  مناق�سة  املباحثات  خالل  "مت  انه  احلربي�ش: 

م�سر وال�سندوق واإعداد برنامج للتعاون خلطة 2012 - 2017."
"جهات التمويل العاملية تعرب عن الثقة يف  واأ�ساف الوزير امل�سري اإن م�ساركة 

قطاع الكهرباء ويف اإدارة م�سروعاته وان قطاع الكهرباء �سبق واأن حقق جناحات 
كبرية يف تدبري التمويل الالزم مل�سروعات 2007 - 2012 ويتم ت�سديد اأق�ساط 
اأي  الدولة  تتحمل  اأن  دون  من  الذاتية  امل�سادر  من  اجلهات  تلك  من  القرو�ش 

اأعباء."
و�ساهم ال�سندوق يف عدد من امل�سروعات مب�سر من قبل من بينها حمطة توليد 
�سمال العا�سمة القاهرة بطاقة 750 ميغاوات، واملرحلة الثانية من حمطة توليد 
الكرميات بقدرة 750 ميغاوات، بالإ�سافة اإىل حمطتي التبني واأبي قري البخارية 

بقدرة 1300 ميغاوات.
وقال الوزير امل�سري اإن القر�ش الذي �سيقدمه ال�سندوق �سي�ستخدم يف متويل 
حمطة كهرباء �سمال اجليزة بنظام الدورة املركبة بقدرة 1500 ميغاوات وحمطة 

توليد كهرباء جنوب حلوان البخارية بقدرة 1300 ميغاوات. 

 نيويورك/ وكاالت

ال�ستهالك  ي�سجل  ان  الدولية  الطاقة  وكالة  توقعت 
العاملي من النفط قفزة بن�سبة 1.7 يف املائة يف 2010 

مدفوعا بحركة الطلب لدى الدول النا�سئة ويف اآ�سيا.
على  الطلب  يف  الرتاجع  ينتهي  ان  الوكالة  وتتوقع 

النفط يف الدول ال�سناعية.
وذكرت الوكالة يف تقريرها ال�سهري ان هذه التوقعات 
يف  املائة  يف   1.5 بن�سبة  الطلب  تراجع  ان  بعد  تاأتي 

.2009
وترى الوكالة، ان ي�ستهلك العامل 86.3 مليون برميل 
نفط يوميا يف 2010 مقابل 84.9 مليون برميل يوميا 

يف العام املا�سي.
ياأتي مبعظمه من دول  "منو الطلب  وقالت الوكالة ان 
القت�سادية"،  والتنمية  التعاون  منظمة  اىل  تنتمي  ل 
م�سرية اىل ان الطلب ياأتي من دول الحتاد ال�سوفياتي 

ال�سابق واأمريكا الالتينية واآ�سيا.
واأو�سحت املنظمة ان يبقى ا�ستهالك النفط يف اأوروبا 
بداية  من  الرغم  على  جدا  �سعيفا  ال�سمالية  واأمريكا 

�ستاء بارد.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية بذلك ا�ستقرارا يف الطلب 
يف  القت�سادية  والتنمية  التعاون  منظمة  دول  لدى 

2010 بعدما انخف�ش بن�سبة 4.4 يف املئة يف 2009.
وقال ديفيد فايف رئي�ش اإدارة اأ�سواق و�سناعة النفط 

ال�سني  يف  النفط  على  الطلب  تعديل  "جرى  بالوكالة 
وا�سيا �سعودا بواقع 70 األف برميل يوميا منذ ال�سهر 
املا�سي وهو ما جتاوز تعديل بلغ 60 األف برميل يوميا 

ملنظمة التعاون القت�سادي والتنمية".
واأ�ساف: "بحلول 2011 نتوقع منوا يف حدود مليون 
برميل يوميا وهي من �ساأنها اأن تكون اأكرب زيادة على 

الإطالق لكن ذلك يتوقف على التعايف القت�سادي".
ا�ستمر  انه  املنظمة  فتقول  الإنتاج  اىل  بالن�سبة  اما 
ليبلغ   2009 من  الأخرية  الأ�سهر  يف  التح�سن  يف 
86.2 مليون برميل يوميا، واأنتجت منظمة اوبك يف 
لي�سل  اإ�سافية  برميل  الف   75 الأول  دي�سمرب/كانون 

الإنتاج اىل 29.1 مليون برميل يوميا.

املغرب يطمح اىل منو ال�سياحة خالل العام احلايل  2010

تقرير: تراجع ثقة 
رجال االأعمال باالإمارات 

وُعمان والبحرين
 دبي/ وكاالت

م�ستويات  تراجع  اقت�سادي  تقرير  اأظهر 
دول  يف  الأعمال  رجال  اأو�ساط  بني  الثقة 
مثل الإمارات والبحرين وُعمان، خالل الربع 
باتوا  اإنهم  قائال  املا�سي،  العام  من  الأخري 

اأكرث ميال "للحذر والواقعية.
يف  �سي"  بي  اأ�ش  "ات�ش  لبنك  تقرير  وذكر 
من  الأخري  الربع  موؤ�سرات  اأن  الكويت، 
2009العام املا�سي �سجلت ارتفاعا يف كل من 
الكويت وال�سعودية، بينما انخف�ست يف كل 
من الإمارات و�سلطنة عمان والبحرين، وفقا 

ملا اأوردته وكالة الأنباء الكويتية.
الإقليمي  الرئي�ش  اإىل  التقرير  ون�سب 
ال�سرق  ملنطقة  التجارية  امل�سرفية  للخدمات 
"ن�سهد  قوله:  جون�سون  �سيمون  الأو�سط 
ربع  الثقة من  انخفا�سا طفيفا يف م�ستويات 
�سنوي لآخر ولكننا مل نرتاجع اإىل امل�ستويات 
�سابقا خالل  �سهدناها  قد  كنا  التي  املنخف�سة 

عام 2009".
قطاع  "توجهات  اأن  جون�سون:  واأ�ساف 
احلذر  نحو  متيل  املنطقة  يف  الأعمال  رجال 
كان   2009 عام  اأن  اإىل  م�سريًا  والواقعية،" 
التحديات  من  بالكثري  ات�سم  �سعبا  عاما 
التعاون  جمل�ش  دول  لقت�ساديات  بالن�سبة 
عام  باأن  �سائد  توجه  وهناك  اخلليجي 
يف  واقعية  مع  حت�سنا  ي�سهد  �سوف   2010

التوقعات.
نحو  متيل  الثقة  "م�ستويات  اأن  واأو�سح: 
مثل  للنفط  املنتجة  الدول  يف  الرتفاع 
اأن  حني  يف  والكويت  وقطر  ال�سعودية 
م�ستويات الثقة يف دولة الإمارات قد تاأثرت 
ب�سدة بق�سايا ديون اإمارة دبي التي تناقلتها 

و�سائل الإعالم وال�سحافة ب�سكل وا�سع".
يف  الثقة  م�ستويات  اأن  ذكر  التقرير  وكان 
يف  الأعلى  هي  ال�سعودية  العربية  اململكة 
 91.6 م�سجال  املوؤ�سر  ارتفع  حيث  املنطقة 
نقطة بينما يف دولة الإمارات فان امل�ستويات 
 69.8 وهو  لها  م�ستوى  اأدنى  عند  تزال  ل 

نقطة.

وكالة الطاقة الدولية تتوقع زيادة الطلب على النفط فـي 2010

�سندوق اأوبك ميّول م�ساريع كهرباء فـي م�سر بقيمة 90 مليون دوالر
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"جراأة" وول  اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�ش  انتقد 
�سرتيت على حماربة �سريبة انقاذ يريد فر�سها على 
قد  اجلمهوريني  خ�سومه  ان  وقال  املالية  ال�سركات 

انحازوا اىل البنوك الكبرية.
يف   50 نحو  عند  اأوباما  �سعبية  حتوم  وقت  ويف 
املئة وقبل انتخابات الكوجنر�ش املقررة يف ت�سرين 
الثاين املقبل يريد البيت الأبي�ش اأن يبدو مبظهر من 
يقف يف �سف الأمريكيني العاديني ويف الوقت نف�سه 

و�سم اجلمهوريني باأنهم حزب الأغنياء.
الإذاعة  عرب  الأ�سبوعي  خطابه  يف  اأوباما  وقال 
"حتاول البنوك وال�سا�سة املنحازون لها  والنرتنت 

وقف تطبيق هذه ال�سريبة".
باأخذ  �سرتيت  لوول  ن�سمح  "لن  قائاًل:  وتعهد 
قانونا  لت�سبح  ال�سريبة  هذه  �سنقر  والهرب،  املال 

�ساريا".
وكان اأوباما اقرتح فر�ش ر�سوم جلمع ما ي�سل اىل 
117 مليار دولر على مدى الأعوام الع�سرة القادمة 
البنوك  اإنقاذ  تكاليف  عن  متوقعة  خل�سائر  تعوي�سا 

التي مولها دافعو ال�سرائب.
ح�سلوا  الذي  التمويل  بالفعل  البنوك  من  عدد  ورد 
دولر  مليار  قيمته 700  انقاذ  برنامج  عليه مبوجب 
اجلمهوري  الرئي�ش  اأوباما  �سلف   2008 يف  اأقره 

الأ�سبق جورج بو�ش.
عن  عادلة  غري  لعقوبة  تعر�سها  من  البنوك  وت�سكو 
ال�سيارات  �سناعة  �سركات  معظمها  تكبد  خ�سائر 
)ايه. جروب  انرتنا�سونال  واأمريكان  الأمريكية 
اي.جي( للتاأمني التي تدخلت احلكومة لإنقاذها يف 
�سبتمرب اأيلول 2008. وحذر بع�ش اجلمهوريني من 

اأن عبء ال�سريبة �سيتحمله يف نهاية المر املواطن 
العادي.

للحزب  الوطنية  اللجنة  رئي�ش  �ستيل  مايكل  وقال 
'ر�سم  لفر�ش  اأوباما  الرئي�ش  "خطط  اجلمهوري 
الإنقاذ  اأموال  املالية' ل�سرتداد  الأزمة  م�سوؤولية عن 
جديدة  �سريبة  �سوى  لي�ست  الرئي�سية  البنوك  من 

على ال�سعب الأمريكي".
لدافعي  امل�ستحقة  الأموال  حجم  ان  قال  اأوباما  لكن 
ال�سرائب  ل يذكر اىل جانب املكافاآت ال�سخية التي 
تعتزم البنوك �سرفها بعدما تدخلت احلكومة لإنقاذ 

الأ�سواق املالية يف 2008 واأوائل 2009.
واأ�ساف: "اذا كانت ال�سركات املالية الكبرية ت�ستطيع 
حتمل مكافاآت �سخمة فانها ت�ستطيع رد اأموال ال�سعب 
الأمريكي. من يعار�سون هذه الر�سوم ميلكون جراأة 

التلميح اىل اأنها بطريقة ما غري عادلة.
التي جتني مليارات الدولرات من  "ال�سركات ذاتها 
من  اأعلى  ورواتب  مكافاآت  مرارا  و�سرفت  الأرباح 
الفقر"، و�سعى  ادعاء  اأي وقت م�سى تعمد الن اىل 
ب�ساأن  ال�سعبي  الغ�سب  توجيه  اىل  اأي�سا  اأوباما 

الإنقاذ على احلزب اجلمهوري.
املعار�سة  ال�سناعة حتالفت مع حزب  اأن  "بل  وقال: 
لإطالق حملة �سغط �سخمة �سد قواعد ميليها املنطق 
اأزمات  دون  واحليلولة  امل�ستهلكني  حلماية  ال�سليم 

جديدة".

)CNN( /دبي 

حذر البنك الدويل الأ�سبوع املا�سي من اأن اآثار 
الأزمة القت�سادية العاملية رمبا ت�ستمر ل�سنوات 
اإن�سان  مليون   64 نحو  اإن  قائال  مقبلة،  طويلة 
العام  نهاية  مع  الفقر  قب�سة  يف  �سي�سقطون 

اجلاري.
اإن  الدويل  البنك  رئي�ش  زوليك  روبرت  وقال 
لالأزمة  �سلبية  تداعيات  يعاين  �سيظل  "العامل 
القطاع  على  اأن  اإىل  لفتا  ل�سنوات،  القت�سادية 
اخلا�ش اأن ي�سطلع بدور اأكرب مع تراجع خطط 

التحفيز احلكومية."
وب�ساأن اأو�ساع الدول النامية قال زوليك ""اإنها 
بالن�سبة  اأما  اقت�سادي..  ومنو  وظائف  م�ساألة 
للدول الفقرية الكثرية جدا فانه اأمل �سعب يح�سه 
املاليني من اجلوعى واملر�سى مع تاأثري ملمو�ش 

على جيل من الأطفال ل�سنوات كثرية."
اأن م�سلحة  على  مرة،  الدويل غري  البنك  و�سدد 
الدول املتقدمة تتمثل يف اأن ت�ساعد القت�سادات 
النا�سئة على اخلروج من الأزمة لأنها قد تكون 
العامل  "م�ساعدة  زوليك  وقال  للنمو،  م�سدرا 
النامي اأثناء هذه الأوقات ال�سعبة هو �سيء يف 

م�سلحتنا جميعا."
يف  البطالة  معدلت  ارتفاع  حذر  البنك  وكان 
"اإنه  قائاًل:  العاملي،  الك�ساد  اأزمة  ب�سبب   2010
حالة  �سيعقب  الذي  البطيء  النتعا�ش  رغم 
الركود فان الن�ساط القت�سادي العاملي �سيعاين 

ارتفاع معدلت البطالة".
مار�ش/اآذار  اأ�سدره  تقرير  يف  البنك  وقال 
التباطوؤ  من  حالة  �سهد   2009 عام  "اإن  املا�سي 
امللحوظ يف معدلت النمو بالن�سبة لقت�سادات 
يف  �سعفا  �سهد  كما  عام،  ب�سكل  النامية  الدول 

النتعا�ش يف العام املقبل".
بحاجة  النامية  "الدول  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 
التمويالت اخلارجية تقدر بنحو  اإىل زيادة يف 
1.3 تريليون دولر اأمريكي، مبا يف ذلك تغطية 
انه  م�سيفًا  اجلارية،"  احل�سابات  يف  العجوز 
"بالتزامن مع انخفا�ش تدفقات روؤو�ش الأموال، 
والتعرث يف ت�سديد الديون امل�ستحقة تتولد اكرب 
فجوة متويلية يف اأوروبا وو�سط اآ�سيا واأمريكا 

الالتينية واأفريقيا".

 وا�سنطن/ وكاالت

على  ر�سميا  �ستحتج  انها  الأمريكية  اخلارجية  اأعلنت 
�سركة  على  ال�سني"  ت�سنها  التي  املعلوماتية  "الهجمات 

غوغل العمالقة للبحث على النرتنت.
وقال بي-جاي كراويل املتحدث با�سم الوزارة: ان وا�سنطن 
�ست�ستف�سر لدى بكني ر�سميا بهذا ال�ساأن وعما تعتزم القيام 

به يف هذا ال�ساأن.
ب�سبب  ال�سني  يف  اأن�سطتها  بانهاء  غوغل  هددت  وقد 
التي  الإلكرتوين  الربيد  �سناديق  على  املتوالية  الهجمات 

تكاثرت موؤخرا، على حد قولها.
بامل�سوؤولية  مبا�سرة  بكني  تتهم  مل  التي  ال�سركة  واأ�سافت 
الرقابة على موقع  اإنها مل تعد راغبة يف ممار�سة  عن ذلك، 

البحث التابع لها باللغة ال�سينية.
ال�سني  اإن  قال  الأمريكي، جاري لوك،  التجارة  وكان وزير 
و�سركات  لغوغل  جتارية"  "بيئة  تاأمني  ب�سمان  مطالبة 

اأخرى.

رد ال�سني
لكن ال�سني اأكدت ان ق�سية غوغل لن يكون لها اي تاأثري على 
عالقاتها التجارية والقت�سادية مع الوليات املتحدة، حيث 
قال املتحدث با�سم وزارة التجارة ال�سينية ياو جيان: "مهما 
كان القرار الذي �ستتخذه غوغل فهو لن يوؤثر على العالقات 

التجارية والقت�سادية بني ال�سني والوليات املتحدة".
نثق  نحن  متعددة.  ات�سال  قنوات  "للبلدين  ان  واأ�ساف: 
بني  والتجارية  القت�سادية  للعالقات  ال�سليم  بالتطور 

ال�سني والوليات املتحدة".
وكانت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية ال�سينية جيانغ يو 

اأعلنت اخلمي�ش ان النرتنت يف البالد "مفتوحة".
طبقا  اأر�سها  على  بالعمليات  ترحب  "ال�سني  ان  وقالت: 

للقانون ال�سيني ل�سركات النرتنت العاملية".
الأجنبية  ال�سركات  على  يتوجب  انه  على  جيانغ  واأكدت 
والتقاليد  والثقافة  العامة  وامل�سلحة  القوانني  "حترتم  ان 
هذا  على  م�سوؤولياتها  تتحمل  وان  امل�سيفة  الدول  يف 

الأ�سا�ش".

روتيني" "ت�سلل 
امليدان  يف  تعمل  اخرى  �سركات  بان  تقارير  واأفادت 
هدفا  �سارت  انها  لحظات  ياهو،  ومنها  نف�سه، 

لهجمات معلوماتية من ال�سني هي الخرى.
يذكر اأن غوغل د�سنت حمرك البحث باللغة ال�سينية 
عام 2006، موافقة على ممار�سة احلكومة ال�سينية 

نوعا من الرقابة على نتائج البحث.
وتعد غوغل م�سوؤولة عن نحو ثلث عمليات البحث يف 
اإذ تاأتي يف مرتبة ثانية ومتاأخرة بعد �سركة  ال�سني 
من  اأكرث  عن  وامل�سوؤولة  املناف�سة  "بايدو" ال�سينية 

60 يف املئة من عمليات البحث.
وقالت غوغل اإن احلالت التي تعر�ست فيها ح�سابات 
اقت�سروا  املخرتقني  اأن  اأظهرت  لالخرتاق  م�سرتكني 
تاريخ  قبيل  من  فنية  معلومات  اإىل  الو�سول  على 
اإحداث احل�ساب ولي�ش الت�سلل اإىل م�سمون �سناديق 

الربيد.
ح�سابات  اأن  اكت�سفت  اأنها  غوغل  �سركة  واأ�سافت 
وال�سني  املتحدة  الوليات  يف  امل�سرتكني  ع�سرات 
الإن�سان  حلقوق  املنا�سرين  الأوروبي  والحتاد 
"ب�سكل  لالخرتاق  تعر�ست  اأنها  يبدو  ال�سني  يف 

روتيني".
خدمات  ي�ستخدمون  �سيني  مليون   340 اأن  وُيذكر 
عقد  قبل  �سخ�ش  ماليني   10 ب�  مقارنة  الإنرتنت 

م�سى.
البحث  ال�سني موقف حمرك  و�سف �سريك ياهو يف 
العمالق بانه "غري م�سوؤول" لدعمه غوغل يف نزاعه 

مع بكني ب�ساأن هجمات اليكرتونية مزعومة.
"منحازة" ملوقف غوغل بان  وقالت �سركة ياهو انها 
انتهاك خ�سو�سية النرتنت امر مثري للقلق وي�ستحق 
معار�سته، ال ان متحدثا با�سم جمموعة علي بابا قال 

ال�سبت املا�سي ان �سركته "ل تتفق مع هذا الراأي".
غوغل  تهديد  �ساأن  من  التقليل  ال�سني  وحاولت 
القرا�سنة  هجمات  ب�سبب  ال�سني  من  بالن�سحاب 

والرقابة.
قالت  عادية،  غري  بخطوة  املراقبون  ي�سفه  وفيما 
انها  املا�سية  اجلمعة  المريكية  اخلارجية  وزارة 
حول  ال�سينية  للحكومة  ر�سمي  باحتجاج  �ستتقدم 

المر وتطلب تو�سيحات ب�ساأنه.
قبل  ال�سني  يف  مكاتبها  اأغلقت  ياهو  �سركة  وكانت 
�سنوات عدة عندما باعت معظم اعمالها هناك ملجموعة 

علي بابا، التي متلك ياهو 39 يف املئة من اأ�سهمها.
وتدير تلك املجموعة موقع تاوباو، اكرب موقع جتارة 

للتجارة  ال�سني، واكرب موقع  اليكرتوين يف  جتزئة 
الليكرتونية يف ال�سني: علي بابا دوت كوم.

وكانت متحدثة با�سم ياهو قالت ان ال�سركة تدين "اي 
حماولت للت�سلل اىل �سبكات ال�سركات للح�سول على 

بيانات م�ستخدميها".
وتفيد الأنباء بان موقع ياهو تعر�ش اأي�سًاَ لهجمات 

القرا�سنة يف ال�سني لكنه مل يعلق على المر.
جورنال:  �سرتيت  وول  ل�سحيفة  املتحدثة  وقالت 
"نت�سامن مع وجهة النظر بان تلك الهجمات مثرية 
للقلق ونعتقد ان انتهاك خ�سو�سية امل�ستخدمني امر 

يتعني علينا نحن رواد النرتنت ان نعار�سه".
جون  بابا،  علي  جمموعة  با�سم  املتحدث  لكن 
"ابلغت  �سركته  ان  املا�سي  ال�سبت   قال  �سبلي�ش، 
اتخذه  الذي  غوغل  ملوقف  منحاز  بيانها  ان  ياهو 
ادلة  وجود  لعدم  م�سوؤول  غري  املا�سي  الأ�سبوع 

ثابتة".
وجهة  مع  تتفق  ل  بابا  علي  "جمموعة  واأ�ساف: 

النظر تلك".
احتمال  التعليق على  ياهو  با�سم  ورف�ست متحدثة 

ان تبيع ال�سركة ن�سيبها يف ال�سريك ال�سيني.
يف حني نفت متحدثة با�سم جوجل الأنباء ال�سينية 
اإغالق موقعها  بالفعل  ال�سركة قررت  ان  التي تقول 
ان  باأول  جي�سيكا  واأ�سافت  ان،  �سي  دوت  غوغل 

املوقع "يعمل كاملعتاد".
املا�سي  الثالثاء  يوم  قالت  غوغل  �سركة  وكانت 
ال�سني  من  املنطلقة  الليكرتونية  الهجمات  ان 
وت�ستهدف اأن�سار حقوق الإن�سان، وت�سديد الرقابة، 

قد يجربها على انهاء اعمالها يف ال�سني.
احلكومة  مع  حمادثات  �ستجري  انها  واأ�سافت 
ت�سغيل  بخ�سو�ش  املقبلة  الأ�سابيع  يف  ال�سينية 
به  ت�سمح  ما  �سمن  خمرتق  غري  بحث  حمرك 

القوانني.
ويحظى غوغل حاليا بثلث �سوق البحث الليكرتوين 
مناف�سه  من  بكثري  اقل  مرتبة  يف  لكنه  ال�سني،  يف 

ال�سني بايدو الذي يحظى بن�سبة 60 يف املئة.
 350  � النرتنت  م�ستخدمي  من  عدد  ال�سني  ولدى 
�سوق  وتوفر  العامل  يف  بلد  اي  من  اكرب   � مليون 
بحث اليكرتوين مغرية و�سل حجمها العام املا�سي 

اىل مليار دولر.

64 مليون اإن�سان 
فـي قب�سة الفقر 

نهاية 2010

البنك الدويل:  اأوباما يفر�ض 117 مليار دوالر ك�سرائب والبنوك تقاومها

وا�سنطن �ستحتج ر�سميا على "هجمات ال�سني على غوغل"وعلي بابا ينتقد  )ياهو(
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اإقلي��م  يف  اال�ستثم��اري  الو�س��ع  ع��ن  م��اذا 
كرد�ستان؟

- ب���داأ اخلو����ش  بالعملي���ة ال�ستثماري���ة  والدخ���ول 
ب�س���كل اأو�س���ع يف جم���الت ال�ستثم���ار  بع���د ت�سريع 
قان���ون ال�ستثم���ار رق���م 4 ل�سن���ة 2006، وم���ن خالل 
هذا القانون ت�سكل���ت هيئة ال�ستثمار لعطاء القاعدة 
القانوني���ة للم�ستثمري���ن  وتوفري احلماي���ات الالزمة 
والخ���ذ بنظر العتبار البيئ���ة  ال�ستثمارية يف اإقليم 
كرد�ست���ان، حيث منحت حوافز كب���رية للم�ستثمرين، 
اإ�سافة  اىل ذلك حاولنا خالل الفرتة  املا�سية الرتكيز 
عل���ى جانب���ني مهم���ني الأول يتعل���ق بتهيئ���ة املن���اخ 
ال�ستثم���اري والتعام���ل املوؤ�س�ساتي ب�س���كل واقعي، 
والث���اين بج���ذب امل�ستثمري���ن والعم���ل عل���ى دوران 
روؤو�ش الموال ب�س���كل منطقي ومن�سجم مع الو�سع 

ال�سيا�سي والجتماعي يف اإقليم كرد�ستان.
وات�ساق���ًا مع حاج���ات املواطن���ني  والعم���ل على ملء 
الفراغ���ات الت���ي مل تتمك���ن احلكوم���ة م���ن التعام���ل 
معه���ا عملن���ا  باأجتاه���ني الأول يتعلق باإر�س���اء تقاليد 
العم���ل املوؤ�س�سات���ي و ب�س���كل  قانوين  ويت���الءم  مع 
هواج�ش امل�ستثمري���ن املتعلقة بحمايتهم من الروتني 
والبريوقراطي���ة ، هذا ف�ساًل عن متت���ني عالقة الهيئة  

مع الوزارات املعنية  لتنفيذ اآلية ال�سباك الواحد.
وكذل���ك  بعثنا بر�سائ���ل واقعية  اىل ال���دول املجاورة 

رئي�ض هيئة اال�ستثمار فـي كرد�ستان:
املناخ اال�ستثماري لدينا قادر على جذب ال�سركات

يتجه اإقليم كرد�ستان  اىل تهيئة 
املناخ اال�ستثماري  االمثل من خالل  

جذب امل�ستثمرين  واالقالع عن 
عملية الروتني والبريوقراطية  
وبناء عالقة جيدة مع الوزارات 

املعنية.
)املدى االقت�سادي( حاورت 

رئي�ص هيئة اال�ستثمار يف اإقليم 
كرد�ستان هري�ص حمرم حممد 

امني، وا�ستو�سحت منه عن ق�سايا 
اال�ستثمار وامل�ساريع املنجزة واآليات 

تطبيق قانون اال�ستثمار اخلا�ص 
باالإقليم.

 ال�سليمانية/ �سعاد الرا�سد
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والوربي���ة وال�س���ركات الت���ي متتلك قاع���دة قانونية 
ومالي���ة جي���دة وحاولن���ا ان نك���ون متوازن���ني �سعيًا 
جلذب  امل�ستثمر والتوازن يعني  التعامل مع امل�ستثمر 
م���ن حيث نوع القطاعات  ومن حي���ث هوية امل�ستثمر 
وكذلك اأعطينا اهتمامًا بامل�ستثمرين املحليني  وعملنا 

قدر المكان على  ربطهم مع امل�ستثمرين  الأجانب.
م�سيف���ا انه  متكنا من اعطاء اج���ازات 215 م�سروعًا  
براأ����ش م���ال يق���در بنح���و  16 ملي���ار دولر كاألت���زام 
اأ�ستثم���اري ولي�ش فعلي ،و ممك���ن ان نقول ان 30 %   
من اللتزام���ات ال�ستثمارية نفذت على اأر�ش الواقع 
يف اإقلي���م كرد�ست���ان  والت���ي �سملت اأغل���ب القطاعات 
،  اأ�ساف���ة اىل ه���ذا   ف���اأن هيئ���ة ال�ستثم���ار حاول���ت 
ق���در  الم���كان  اأن مت���الأ  الفراغ���ات املوج���ودة داخل   
النظ���ام الداري  واحلرك���ة العمراني���ة   م���ن خ���الل 
مقرتح���ات علمي���ة وقانوني���ة  ملجل�ش ال���وزراء  اأولها 
كان مق���رتح حتلي���ل القطاع���ات  ع���ن طري���ق  �سركات 
اجنبي���ة  اأ�ست�ساري���ة دولية، وهي قطاع���ات  الكهرباء 
وامل���اء  واملجاري  والطرق ، وتنظيم امل�ساريع ب�سكل 
اأولوي���ات على �س���كل عمودي���ن اأ�سا�سي���ني  الأول يف 
امل�ساريع التي مت  تنفيذها  من خالل  املوازنة  العامة  
من قبل الوزارت املعني���ة، اأما العمود الثاين يت�سمن 
امل�ساري���ع  التي تنفذ من قب���ل القطاع اخلا�ش  لتكون 

فر�ش ا�ستثمارية. 
اأم���ا املق���رتح الث���اين ال���ذي اقرتحناه عل���ى احلكومة 
وحالي���ا قي���د التفي���ذ يتعل���ق  بتجرب���ة بل���دان اأخرى 
كنظ���ام )ب���ي او تي(  ال���ذي يت�سمن ان�س���اء امل�سروع 
وتنفيذه م���ن قبل امل�ستثم���ر   وحتويله اىل احلكومة  
وه���ذه الفكرة متاأتية  م���ن ان امليزانية العامة  لتلبي 
جمي���ع الحتياج���ات يف الوقت احلا�س���ر  والتي هي 
خارج نطاق املوازنة العامة ، حيث بداأنا مبفاو�سات 
ج���ادة مع �س���ركات لن�ساء ط���رق �سرتاتيجة يف اإقليم 
كرد�ستان وحاليا هنالك ثالثة طرق �سرتاتيجية وهي 
طريق زاخ���و  اربيل �سليمانية ال�سرتاتيجي  وطريق 
�سليماني���ة بنجوي���ن  واأي�س���ًا تفاو�سن���ا م���ع �سركات 
اخ���رى لن�س���اء مدار�ش واأن�س���اء خطوط نق���ل وماء 

وجماٍر  واأحرزنا تقدمًا كبريًا يف هذا املجال .
اأما املق���رتح الثالث وهو قيد التنفي���ذ اأن�ساء �سندوق 
ال�س���كان يف ف���رتة  كانت ال�س���ركات تاأت���ي اىل اإقليم 
كرد�ست���ان لإن�س���اء جممعات وق���رى �سكنية ولكن يف 
وق���ت مع���ني وم���ن خ���الل مراجع���ة ن�ساطن���ا  لحظنا 
ان نوعي���ة امل�ساري���ع جي���دة ولكنها لتخ���دم  �سرائح 
املجتمع كاف���ة، ولذا اأ�س�ش �سن���دوق ال�سكان  براأ�ش 
م���ال ق���دره 100 ملي���ون دولر  يتمت���ع بقر�ش طويل 
الم���د  ل�س���راء وح���دة �سكني���ة م���ن �سم���ن امل�ساري���ع 

املجازة و ب�سواب���ط معينة ويف نف�ش الوقت حاولنا  
ال�ستف���ادة من الو�سع احل���ايل  اأخذنا بنظر العتبار 
بع�ش احل���الت منه���ا اأعطينا ح���ق القرتا�ش بواقع 
50% من كلفة امل�سروع  لبع�ش ال�سرائح منها املعاقون 
وعوائل الأرامل والق�سية والنواحي وذوو ال�سهداء 
والأنف���ال  و�سريح���ة ال�سباب التي تق���ل اعمارهم عن 
الثالث���ني عامًا، وحالي���ا توجد25 األف وح���دة �سكنية  

لذوي الدخل املحدود قيد الجناز.
واأي�س���ًا يف جمالت اخرى منحن���ا اأجازات جلامعات 
اأهلية واأخرى مل�ست�سفيات خ�سو�سية وكذلك  منحت 
اأج���ازات ملحط���ات كهرب���اء بح���دود  2000 ميكا واط  
لع���دة م�ساري���ع زراعية، ويف جم���ال ال�سناعة منحت 
ملعام���ل �سمن���ت  حي���ث نح���اول ان نعم���ل م���ن اإقلي���م 
كرد�ست���ان مرك���زًا جتاريًا  وخا�س���ة يف جمال جتارة 
ال�سمن���ت  لتموي���ل امل�ساري���ع يف حمافظ���ات العراق 

الأخرى، والت�سدير اىل الدول الإقليمية املجاورة .

 م��ن املالح��ظ ان الرتكيز اال�سا�س��ي يف اإقليم 
كرد�ست��ان يف قطاع��ني  حمدودي��ن هم��ا قطاع 
ب�س��اأن  م��اذا   ، التج��اري  والقط��اع  اال�س��كان  

القطاعات االأخرى؟
- نحن كهيئة ا�ستثمار  نعمل للرتويج للقطاعات كافة 
يف الإقلي���م  ونح���اول  ان نك���ون متوازن���ني  يف منح 
اجازاتنا ولكن  هنال���ك حالت منها ان قطاع ال�سكان 
له مربراته  اأول متثل حاجة ملحة للمواطن  لن  اأزمة 
ال�سك���ن تخلق  خطوة من خطوات التفكك الجتماعي  
النف�س���ال  ن�سب���ة    ان  تق���ول  اح�سائي���ات  ولدين���ا 
العائل���ي من اه���م ا�سباب���ه ال�سكن هذا م���ن جانب من 
جان���ب اخر  امل�ستثمر يح���اول قدر المكان يف منطقة 
يف كرد�ست���ان   ان يك���ون التعامل م���ع م�سروع يكون 

في���ه دوران  لراأ����ش امل���ال ب�سكل �سريع ج���دا  و جانب 
ال�س���كان ليتجاوز ال�سنتني، وقد تكون هناك ا�سباب 
قانوني���ة  مث���ل م�سكل���ة الرا�سي وتعام���ل املزارعني 
م���ع الرا�س���ي  وكذلك امل�س���اكل القانوني���ة يف قانون 
ال�سالح الزراعي �سبب يف تردد بع�ش ال�سركات يف 
ال�ستثم���ار مبجال الزراعة  ولك���ن  من خالل م�سروع 
دع���م الفائ���دة  امل�سرفي���ة مل�ساريع �سنا عي���ة �سغرية  
يف جم���ال الزراعة ناأم���ل ان  نركز على امل�ساريع التي 

ترتبط باجلانب الزراعي . 

لال�ستثم��ارات  بالن�سب��ة  م�ساريعك��م  م��ا 
االعالمي��ة  واي��ن و�سل��ت املدين��ة االعالمي��ة 

املتكاملة ؟ 
 - هيئ���ة ال�ستثم���ار تتعام���ل  ح�س���ب القان���ون م���ع 
القطاعات كافة ، و  نحن   نحاول ان نوجه امل�ستثمرين 
اىل جم���الت ع���دة ولكن حالي���ا لي�ش لدين���ا  م�سروع 
متكام���ل يف جم���ال املدين���ة العالمية  بل هن���اك اآراء 
واأف���كار ولكن  كم�ساريع كونكريتي���ة  مل  نر م�سروعًا 

متكاماًل يتعامل مع البنية التحتية لالعالم .

 طريقة بناء الوحدات ال�سكنية  مت على �سوء 
احلاجة ام على �سوء  العرو�ص اال�ستثمارية ؟ 

 - امل�ستثم���ر مطال���ب بج���دوى اقت�سادي���ة   للم�سروع 
وهو يغذى باملعلومات املوجودة  يف هيئة ال�ستثمار 
،   وحت���ى الآن كرد�ستان بحاجة  اىل اآلف اأخرى من 
الوح���دات ال�سكني���ة  ومب���ا يق���ارب 150 ال���ف وحدة 
�سكنية  خ���الل اخلم�ش �سنوات القادم���ة، و امل�ستثمر  
يتعام���ل مع قطاع ال�سكان من خ���الل  هذه املعلومات 
املوج���ودة داخل الإقليم والتي توفرها الهيئة وحاليا 
هناك تهافت من قبل املواطنني على م�ساريع ال�سكان 
فعندم���ا يت���م الرتخي����ش مبا�س���رة ميك���ن للمواطنني  
الت�س���ال بامل�ستثمرين ل�سراء الوح���دات ال�سكنية  و 
بالفعل بداأت عملية البيع قبل التنفيذ  وهناك خماوف 
لع���دم تك���رار امل�س���اكل التي حت���دث يف بل���دان اأخرى  
عندم���ا يتح���ول كل راأ����ش امل���ال اىل كت���ل كونكريتية  
واأبني���ة مل تتمك���ن النا����ش م���ن �سرائها  لذل���ك توقفنا 
عن���د 2500  وح���دة �سكنية وقمن���ا مبراقبة  ال�سواق 
واحلاجيات ولدينا افكار جديدة للتعامل مع �سندوق 
ال�سكان  ح�سب ت�سوراتنا  ال�سريحة التي كانت متلك 
2500 الف دولر  حاليا قلت  والن نركز على �سريحة 
متل���ك اأقل من ه���ذا املبلغ   فحاليا لدينا  م�سروع اأي�سًا 
م���ن خالل البنوك ولكن ب�س���رط ان امل�ستثمر يقرت�ش 
م���ن البنك  وتق���وم احلكوم���ة بدفع الفوائ���د واعطاء 
ال�سمانات وهذه و�سيلة اأو األتفاف على   عدم تن�سيط  

النظ���ام امل�سريف  وحتى الن البنوك غري ن�سيطة يف 
متويل امل�ساريع .   

ق��ادرة  م�سرفي��ة  منظوم��ة  هنال��ك  ه��ل   
عل��ى الت�س������اوق م��ع العملي��ة اال�ستثمارية يف 

كرد�ستان ؟
- احلقيق���ة ان البنوك موجودة  حاليا ويف كرد�ستان 
اأكرث من 31 بنكًا وفروعها ولكن  هذه لن�سميها بنوكًا 
لن النظ���ام امل�س���ريف  يعتم���د عل���ى دوران راأ�ش مال 
البن���وك  ب�سكل �سفاف وواقع���ي لأ�سباب ان البنوك ل 
ميكنها التعامل مع امل�ستثمرين ما مل يكن هناك فوائد 
وهن���اك حتفظ���ات من جان���ب ديني حي���ث ان البنوك 
عندم���ا تقر����ش اأي  م�ستثم���ر حتت���اج اىل �سمان���ات 
وال�سمانات املوجودة داخل كيانات امل�ستثمر ك�سركة  
ومل يكت���ف البنك بتلك ال�سمان���ات  الن حيث نحاول 
كحكوم���ة حتمل م�سوؤولية ال�سمانات بو�سائل اأخرى  
وت�سدي���د الفائدة  ونح���اول ان ن�ستخدم مب���داأ اأجور 

الدين ولي�ش الفوائد  اأو الر�سومات.

  بخ�سو�ص امل�ساريع اال�سكانية مادور القطاع 
اخلا�ص وهل هناك دعم حكومي لهم؟

- القط���اع  اخلا�ش يقوم بتنفيذ امل�ساريع واحلكومة 
تراق���ب وت�سرف وتق���وم باإي�سال اخلدم���ات اىل تلك 
امل�ساري���ع  واأي�س���ًا ل���ذوي الدخل املح���دود احلكومة 
تعط���ي قرو�سًا طويلة الأمد وتعط���ي قرو�سًا طويلة 

المد  للمواطنني.

 ما طبيعة اال�ستثمارات لعام 2010؟ 
 - لدين���ا م�سروع���ان �س���وف نقرتحهم���ا عل���ى رئا�سة 
ت�سجي���ع  يت�سمن���ان  الأول  ال�سه���ر  خ���الل  ال���وزراء 
امل�ستثمري���ن واعطائهم حوافز اأخ���رى ونحاول قدر 
الإم���كان ج���ذب امل�ستثمري���ن والدخ���ول اىل �س���وق 
العم���ل العراقية ب�سورة عامة ولي�ش اإقليم كرد�ستان 
فح�س���ب، وجنحن���ا يف اجن���از مق���اولت مل�سروعني 
مهمني لإقلي���م كرد�ستان والعراق كاف���ة وهما م�سنع 
اأدوي���ة اأحدهم���ا يف اأربي���ل والآخ���ر يف ال�سليماني���ة 
و�س���وف تغطي هذه امل�سانع احتياجات العراق كافة 
ويف جم���الت اأخرى لدين���ا روؤية يف ان�س���اء مناطق 
حرة يف كرد�ست���ان منطقة حرة يف ال�سليمانية حيث 
احلكوم���ة  يف  املالي���ة  وزارة  موافق���ة  اأ�ستح�سل���ت 
الفيدرالي���ة حاليا، وكذل���ك لدينا عق���د ا�ست�ساري  مع 
�سرك���ة اأي ك���وم الأمريكية يف ما يخ����ش التعامل مع 
املنطق���ة احلرة واإمكانية ت�سغيله���ا ونحاول يف �سنة 
2010 ان نرك���ز على الإنتاج املحل���ي واإيجاد و�سائل 
يف تقلي���ل امل���واد امل�ست���وردة ودع���م الإنت���اج املحلي 
فهن���اك قانون عل���ى و�سك ان مي���رر يف الربملان وهو 
قان���ون حماية املنت���ج وقانون حماي���ة امل�ستهلك هذه 
�س���وف تكون مبثابة حوافز جدي���دة  للم�سثمرين يف 

الرتكيز على هذا اجلانب.

او يخ�س��ع  القان��ون مكتم��ل   ه��ل ت��رون ان 
ت�سج��ع  �سمان��ات  في��ه  وه��ل  للتعدي��الت 

امل�ستثمرين؟
- حت���ى الآن نح���ن لدين���ا دائرة قانوني���ة حتاول قدر 
الم���كان ان ت�ستفي���د من اآراء اخل���رباء وامل�ست�سرين 
واآراء ال�س���ركات عندم���ا  يت�سل���ون بن���ا وتزويدن���ا 
با�ست�س���ارات معين���ة  يف جم���ال حم���دد، وان قانون 
ال�ستثمار حتت التنفيذ مل���دة ثالث �سنوات ولبد ان 
ننته���ي اىل مناخ يت���م فيه تب���ادل الآراء مع ال�سركات 
وامل�ستثمرين وامل�ستفيدين وقد يخ�سع هذا القانون 
لبع�ش التعديالت ولكنه بح�سب راأي الأغلبية كما هو 
موجود قانون جيد ولكن حتتاج اىل اإعادة النظر  ملا 
يخ�ش القوانني الأخ���رى العاملة منعًا للتناق�ش بني 
قان���ون ال�ستثمار والقوانني  العامل���ة الأخرى  مثال 
يف قان���ون ال�ستثم���ار نعط���ي حق التمل���ك لالجنبي 
ولكن ح�سب قوانني وزارة العدل التملك الأجنبي يتم 
التعامل باملثل يعن���ي يف البلدان التي يتم بها التملك 
للعراق���ي ميل���ك يف اإقلي���م كرد�ست���ان وه���ذا القانون  
نقط���ة تناق����ش ونح���ن حاليا  قي���د الدرا�س���ة  بحيث 
نعدل القانون املوجود يف وزارة العدل ليتما�سى مع 

قانون ال�ستثمار.

اأن�ساء �سندوق اال�سكان يف 
فرتة  كانت ال�سركات تاأتي 
اىل اإقليم كرد�ستان الإن�ساء 

جممعات وقرى �سكنية ولكن 
يف وقت معني ومن خالل 

مراجعة ن�ساطنا  الحظنا ان 
نوعية امل�ساريع جيدة ولكنها 
التخدم  �سرائح املجتمع كافة
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 حتقيق/ جا�سم االإمارة

للمنتجات  للنظر  انت�سارًا لفتًا  املحلية  الأ�سواق  �سهدت 
لدعم  الدولة  توجه  من  الرغم  على  امل�ستوردة  الزراعية 
ا�سباب  يف  بحثت  القت�سادي(  )املدى  املحلية  مثيالتها 

هذه الظاهرة ومدى تاأثريها على املنتج املحلي.
الفواكه واخل�سر  اأحمد عبد اجلليل �ساحب علوة لبيع 

يف جتمع عالوي الر�سيد يقول:
 ، واخل�سر  والفواكه  الزراعية  املحا�سيل  وف��رة  ان   -
واإيران  والأردن  )�سوريا  اجل��وار  دول  من  امل�ستوردة 
مقبولة  جيدة  نوعيات  وذات  زهيدة  وبا�سعار  وتركيا( 
اإ�سافة لعدم وجود �سريبة على املواد  من قبل املواطن 
يف  قليل  الوطني  املنتج  ان  عن  ف�سال  للعراق  الداخلة 
الأ�سواق وخ�سو�سا يف ال�سنني الأخرية ب�سبب معاناة 
الفالح العراقي من �سحة املياه وانقطاع التيار الكهربائي 

وعدم وجود الدعم الكايف من قبل الدولة .
ويوؤكد  �ساحب علوة املنتجات الزراعية خلف كاظم عبد 
الله ان املواد امل�ستوردة من )الأردن و�سوريا وتركيا ( 
العراقي  امل�ستهلك  قبل  من  اإقبال  وعليها  جيد  مب�ستوى 
بالزراعة  الهتمام  الن  العراقي  امل��زارع  بداأ  وقت  .يف 
وخ�سو�سا زراعة البطاطا لوجود ا�سترياد التقاوى من 
الدول املتقدمة و�سعر باأن هناك مناف�سة �سديدة من قبل 

م�ستوردي البطاطا من اخلارج .
وتوقع ان يكون اكتفاء ذاتي ملح�سول البطاطا يف هذا 
وال�سوندر  ال�سكري  البنجر  ملح�سويل  وك��ذل��ك  ال��ع��ام 
اجليدة،  النوعيات  وم��ن  ال��ع��راق��ي  املنتوج  وال�سلغم 
الطن  و�سل  ح��ني  البطاطا  للمو�سم  املحلي  والن��ت��اج 
ال�سكري  للبنجر  دينار  الف  دينار و250  الف  اىل 150 
)ال�سوندر( وتراوحت ن�سب املناف�سة مع املنتج امل�ستورد 
البطاطا  من  واأف�سل  منا�سبة  باأ�سعار  وتباع   %5 اىل 

الرتكية وال�سورية والإيرانية .
يف  لبيع  مكتب  �ساحب  لطيف  �سامل  حممود  واأو���س��ح 
جتنى  الطماطة  مثل  العراقية  اخل�سراوات  ان  اجلملة 
يف موا�سم حمددة وتتكاثر يف ال�ستاء وتاأتي من مزارع 
امل�ستوردة  ا�سواقنا على اخل�سراوات  الب�سرة وتعتمد 
من �سوريا والأردن طوال مو�سم ال�سيف مبينًا ان عدم 
اإ���س��اف��ة اىل �سحة  ال��ع��راق  وج��ود تخطيط زراع���ي يف 
املياه و�سابقا تتوفر املعامل ل�سناعة املعجون يف بغداد 
غري  الطماطم  منتج  حينها  يف  وتر�سل  وامل��ح��اف��ظ��ات 
ال�ساحلة اىل تلك امل�سانع لتعبئتها وبيعها يف الأ�سواق 
ومن ا�سباب عدم توفر املنتجات املحلية هي �سحة املياه 
اليوم  اج���ور  ت���رتاوح  حيث  العمالة  ا�سعار  وارت��ف��اع 
العامل  اأج��رة  �سوريا  يف  بينما  دينار  الف   25 الواحد 
قبل  من  املدعومة  اخلا�سة  امل��زارع  توفر  مع  لرية   200

الدولة.
البيع  مكتب  يف   يعمل  ع��ل��وان(  ال��ك��رمي  )عبد  وي��ق��رتح 
من  رمزيًا  مبلغًا  الدولة  ت�ستويف  ان  �سرورة  باجلملة 
امل�ستورد العراقي لغر�ش دعم الفالح يف تطوير اإنتاجه 
الكيمياوية وجتهيزه  الأ�سمدة  الزراعي من خالل توفر 
المرا�ش  ملكافحة  واملبيدات  احلديثة  الزراعية  بالآلت 

التي ت�سيب الأ�سجار والفاكهة
علوة  يف   33 رق��م  مكتب  �ساحب  جميل  عقيل  وي��ق��ول 
الر�سيد ان �سعر املنتج الزراعي امل�ستورد اقل من املحلي 
لقلة تكاليفه وعدم وجود تالف لكون التاجر املحلي يف 
لغر�ش  اجليد  النتاج  ير�سل  وتركيا  والأردن  �سوريا 
التي  العراقية  ال�سوق  وك�سب  له  وا�سعة  اأر�سية  ايجاد 

تغري يف الأ�سواق املروجة للخ�سراوات والفواكه .
لالأجنبي  قيا�سا  قليل  املحلي  املنتج  ان  وي�سيف جميل  
وكذلك ارتفاع الكلفة عند الت�سويق اىل العالوي ملعاناة 
الكيمياوية  ال�سمدة  وجود  وعدم  املياه  قلة  يف  الفالح 
وحاليا  ال��زراع��ي  انتاجهم  حت�سني  على  ت�ساعد  التي 
املزارعني  م��ن  والكثري  ج��دا  مرتفعة  ال���س��م��دة  ا�سعار 

اأخرى  اعماًل  حاليا  وميار�سون  الزراعي  العمل  تركوا 
بعيدة عن مهنتهم.

وي�سري الفالح احمد عبد الر�سا الذي  ي�سكن يف م�سروع 
اأر�سًا زراعية متوفرة فيها  انه كان ميلك  الزراعي  بابل 
ا�سجار مثمرة اإ�سافة اىل زراعة اخل�سراوات املو�سمية 
كافية  مياه  وجود  ولعدم  الزراعة  ترك  اىل  ا�سطر  وقد 
بالرغم من حفر ابار ارتوازية ويعمل حاليا عامل تفريغ 

للمنتجات الزراعية وال�ساحنات يف العلوة .

هل توؤثر و�سائط النقل على الكلف النهائية ؟
- يقول �ساحب مكتب رقم 36 مواهب جميل ان م�سكلة 

يعاين  حيث  املحلي  للمنتج  وخ�سو�سا  قائمة  النقل 
ب�سبب  العلوة  اىل  منتجه  اإي�سال  �سعوبة  من  امل��زارع 
والكاز(  )البانزين  النفطية  املنتجات  ا�سعار  ارت��ف��اع 
ب��ال��رغ��م م��ن وج���ود و���س��ائ��ط ن��ق��ل خ��ا���س��ة ل���دى بع�ش 
املزارعني . وعلى �سبيل املثال كلفة نقل منتج من �سامراء 
دينار  ال��ف   120-130 بني  ت��رتاوح  الر�سيد  علوة  اىل 
وهذا يوؤثر على ارتفاع ال�سعار التي يتحملها امل�ستهلك 
م�سريًا اىل ان ما يتعلق بال�سترياد اخلارجي فان قيمة 
تاأخري  عن  ف�ساًل  ت�����س��اوي$2200  ال��واح��د  ال��رباد  نقل 
ال�ساحنات يف احلدود الذي  ي�سبب تلف الب�ساعة التي 
املنتج  برمي  يقوم  حيث   ، العراقي  امل�ستورد  يتحملها 

التالف يف العراء، اما يف دولتي اجلوار �سوريا والأردن 
بع�ش  اإ�سافة  يف  التالف  ملعاجلة  خا�ش  م�سغل  يتوفر 
املواد وحفظه يف علب خا�سة ويطرح يف الأ�سواق مثل 

املربى اخلا�ش بالفواكه ومعجون الطماطم.
ان  البياع:  �سوق  يف  مفرد  بائع  منخي/  جبار  ويقول 
واخرى  ف��رتة  بني  بغداد  يف  حت��دث  التي  الوقود  ازم��ة 
ت�سبب يف ارتفاع ال�سعار من امل�سدر و)العلوة( و التي 

توؤثر على بع�ش العوائل الفقرية.
يرى  علي يو�سف �ساحب مكتب جميلة يف علوة  فيما 
الر�سيد ان املنتج الزراعي امل�ستورد للعراق يتم اختياره 
ال��ع��راق��ي خ���الل زي��ارت��ه اىل امل�سدر  ال��ت��اج��ر  ق��ب��ل  م��ن 
يف  وح��ل��ب  دم�سق  حمافظتي  يف  امل��وج��ود  الرئي�سي 
املنفذ  طريق  عن  دخولها  يتم  ولبنان  والأردن  �سوريا 
ان  ال��ر���س��وم  رف��ع  دون  م��ن  وطربيل  الوليد  احل���دودي 
زاخو  طريق  عن  دخولها  فيتم  تركيا  من  القادمة  ال�سلع 
باملقابل  الكمركية   الر�سوم  التاجر  من  ت�ستويف  التي 
نرى هذه املنتجات بكون ا�سعارها اغلى من التي تدخل 

من املنافذ امل�سار اليها انفا.
وتتميز اخل�سراوات والفواكه التي ت�ستورد من �سوريا 
حيث  م��ن  الأول  بامل�ستوى  وت��رك��ي��ا  ول��ب��ن��ان  والأردن 
اجلودة واما التي تاتي من اإيران بامل�ستوى الثاين وقبل 
فرتد قليلة مت فتح ال�سترياد من الكويت وحاليا متوفر 
البال�ستيكية  البيوت  يف  ي��زرع  ال��ذي  الكويتي  اخليار 

ومن النوع اجليد.

لالحتاد  التابعة  ال��ع��الوي  عمل  طبيعة  م��ا   
التعاوين؟

بغداد  الذي يعمل يف علوة  يقول احمد عبد احل�سن    -
ال�سراف  يت�سمن  عملنا  ان  التعاوين:  لالحتاد  التابعة 
ايجار  مقابل  العلوة  ه��ذه  يف  م�سيدة  مكتبا   60 على 

املنتجات الزراعية املحلية بني املطرقة وال�سندان..

طغيان مثيالتها امل�ستوردة و�سعف الدعم احلكومي
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مشهد اقتصادي

رغم انقطاعات 
الطرق الوؤدية 
اىل ال�سورجة .. 
ا�سواقها ت�سهد 
ازدحاما حادا

ارتفعت 
موازنة 
القطاع 
ال�سحي 
واالدوية 
املزمنة 
غائبة!

مع اطالق 
ا�سرتاتيجية 
الفقر  اال�سبوع 
املا�سي من يغيث 
هوؤالء ؟؟

الرثوة 
ال�سمكية ت�سهد 
انح�سارا وا�سحا 

�سنوي وعلوة بغداد ل تختلف عن علوة الر�سيد م�سريًا  
اىل ان عملنا ال�سابق كان با�سراف الحتاد العام للتعاون 
خالل  من  اخل��ارج  من  ال�سترياد  على  ر�سمي  نفوذ  وله 
اإ�سدار اإجازات ال�سترياد اما الن فال�سترياد مفتوح من 
دون �سوابط مما اثر على حركة دخول املنتج الزراعي 
الع�سوائية والروؤى من دون رقابة وعدم وجود حما�سبة 
من  ال�سوق  على  الطارئني  التجار  بع�ش  وجود  ب�سبب 
ا�سعاف النفو�ش الذين همهم الوحيد الربح على ح�ساب 
الحتاد  مع  يتعاملون  املزارعني  اغلب  وك��ان  امل�ستهلك 
الت�سهيالت اما  التعاوين الذي كان يقدم لهم الكثري من 
القريبة  املحافظات  يف  ي�سكن  ال��ذي  امل���زارع  ف��اأن  الن 
التاأخري  ب�سبب  حمافظته  يف  منتجه  ويبيع  بغداد  من 
من  احلمل  ل�سيارات  ال�سماح  وع��دم  بغداد  مداخل  من 
املنتج  ف��اإن  ع�سرًا  الرابعة  ال�ساعة  بعد  ال  ال�سيطرات 
ا�سعار  ارت��ف��اع  اىل  اإ�سافة  متاأخرا  العلوة  اىل  ي�سل  
النقل وعدم وجود دعم من الدولة ورف�ش مزارعو دياىل 
امل�سهورة يف زراعة الربتقال اي�سال منتجهم اىل بغداد 

ب�سبب الو�سع المني يف املحافظة.

مطالبات اأ�سحاب العالوي
على  وب��غ��داد  الر�سيد  علوتي  يف  اجلملة  جت��ار  يجمع  
اجلملة  لتجار  ال�سماح  خ��الل  م��ن  اله��ت��م��ام  ���س��رورة 
العلوة  غرار  على  طويلة  لفرتة  وامل�ساطحة  بال�ستثمار 
اجل���دي���دة وامل���ج���اورة 
امل�سماة  الر�سيد  للعلوة 
ال�سرق  ���س��ق��ر  ب�����س��رك��ة 
الأر�ش  تاأجري  مت  التي 
من قبل ال�سياحة والتي 
طراز  على  اإن�ساوؤها  مت 
ح���دي���ث وف����ق خ��رائ��ط 
اأجنبية وتتوفر فيها كل 
و�سائل  من  امل�ستلزمات 
ال�����راح�����ة واخل����دم����ات 
واأم����������اك����������ن وق��������وف 
ومكاتب  ال�����س��اح��ن��ات 
املوؤمل  وم��ن  منوذجية 

افتتاحها قريبًا.
من  ل���ف���ي���ف  وي������وؤك������د 
بائعي  و  م�����س��ت��ه��ل��ك��ي 
والفواكه  اخل�سراوات 
ن��زار ح�سن  وه��م  املفرد 
���س��اح��ب حم��ل يف حي 
احل�سن  وع��ب��د  ال��ع��ام��ل 
م��ع��ن ي�����س��ك��ن ال���ك���رادة 
ال�������س���رق���ي���ة وح�����س��ني 
ال����ع����ن����ب����ك����ي ك���ا����س���ب 
�سلوان  ام  وامل��واط��ن��ة 
املنتج  ب�سراء  يرغبون 
الفاكهة  وخ�سو�سا  �سعره  ارتفاع  من  بالرغم  العراقي 
لتوافر فيها كل املوا�سفات من طعم ونقاوه وذلك لرتبة 

اخل�سبة واملاء العذب.
واما عمران عي�سى �ساحب حمل لبيع الفواكه يف اأ�سواق 
البياع قال: ان املنتج املحلي لي�سد احلاجة وهناك اقبال 
حاليًا  املوجودة  الدولة  ومزارع  امل�ستورد  النتاج  على 
لت�سد  واخليار  الباذجنان  ت��زرع  التي  الزعفرانية  يف 
ومن  مدعومة  انها  م��ن  بالرغم  املحلية  ال�سوق  حاجة 
النوعيات اجليدة واملرغوبة من قبل العوائل وكما ترى 
ان ا�سواقنا عامرة ومتوفرة فيها كل انواع اخل�سراوات 
القدرة  وح�سب  الختيار  يف  حر  وامل��واط��ن  والفواكه 
ال�سرائية للعائلة و�سابقا كان البيع يف حمالنا لأ�سحاب 
العلوة  اىل  يذهبون  فهم  الن  ام��ا  وال��ف��ن��ادق  املطاعم 
ب�سياراتهم اخلا�سة وقد اثر ذلك على مبيعاتنا اليومية 

ب�سكل كبري.

ماذا  تقول وزارة الزراعة؟
وامل�ستوردين  امل���زارع���ني  وم��ع��ان��اة  ه��م��وم  حملنا   -
الدكتور  طاولة  على  وو�سعناها  ال��ع��الوي  واأ�سحاب 
مهدي �سمد القي�سي  وكيل وزارة الزراعة الذي اكد ان 
عملية ال�سترياد للخ�سر والفواكه هي عملية مقننة وفق 
�سوابط اأعدتها الوزارة وتعتمد على معيار وجود وفرة 
اإيقاف  على  املعنية  اجلهة  وه��ي  وتعمل  املحلي  املنتج 

ال�سترياد حال ما ت�سعر باإمكانية �سد احلاجة.
واأو�سح القي�سي  لقد و�سعنا �سوابط دقيقة ملنح اجازات 
ال�سترياد ملادة واحدة او جمموعة مواد  بح�سب وفرتها 
وهذه العملية تتطلب تقدمي وثائق حمددة من امل�ستورد 
ال��راأي وعند ح�سول  لبيان  الفنية  وتعر�ش على اجلهة 
العراقية  للمعار�ش  العامة  ال�سركة  اىل  تر�سل  املوافقة 

التابعة اىل وزارة التجارة.
واأ�سار القي�سي اىل  ان الوزارة تقوم بجولت تفتي�سية 
ملتابعة عمل جلان الفح�ش للمنتجات الزراعية امل�ستوردة 

للمحاجر الزراعية يف املنافذ احلدودية.
للمدخالت  ال��دع��م  عملية  يف  ���س��ائ��رون  ان��ن��ا  واأ���س��اف: 
والتنمية باجتاه املخرجات  على �سبيل املثال.. ال�سمدة 
 575 ب�سعر  اليوريا  ال�سناعة  وزارة  من  ن�سرتيها  التي 
دينار  الف   200 ب�سعر  للفالح  ونبيعه  للطن  دينار  الف 
جمانا  توزع  التي  للحنطة  التعفري  مبيدات  اىل  اإ�سافة 
ت�سيب  ال��ت��ي  الم��را���ش  ملكافحة  الأخ����رى  وامل��ب��ي��دات 
اجلوي  الر�ش  وكذلك   %65 بن�سبة  مدعومة  املزروعات 
والأر�سي املجاين ملكافحة ح�سرتي الدوبا�ش واحلمرية 
التي ت�سيب النخيل وتقدمي القرو�ش املي�سرة و�سناديق 
البال�ستيكية  والبيوت  بال�سناديق  لتجهيزهم  القرا�ش 

ا�ستنادا للمبادرة احلكومية لدعم القطاع الزراعي.
قبل  م��ن  خا�سا  اهتماما  الب�ساتني  لأ�سحاب  ان  واأك���د 
الوزارة لت�سجيعهم على الهتمام باملحا�سيل على مدار 
الأ�سواق  بكثافة يف  املحلي  املنتج  ايجاد  لغر�ش  ال�سنة 
باأ�سعار  وقد قدمنا الكثري من �ستالت اخل�سر والفواكه 

مدعومة.

دعوة للقطاع اخلا�ص
بت�سنيع  اخلا�سة  امل�سانع  اختفاء  مو�سوع  وب�ساأن 
ومن  دع��وة  نوجه  اننا  قائاًل:  اجابنا  واملربى  املعجون 
خالل �سحيفتكم الغراء اىل الخوة املعنيني من القطاع 
ال�سبل  اف�سل  ايجاد  لغر�ش  ال��وزارة  ملراجعة  اخلا�ش 
الزراعية  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن  وال��ت��ال��ف  ال��ف��ائ�����ش  لت�سنيع 
الدعم  لتوفري  ا���س��ت��ع��دادن��ا  م��ع  وال��ف��واك��ه(  )ال��ط��م��اط��م 
ال��ع��راق��ي وراأ����ش املال  امل���زارع  ق���درات  امل���ادي وتنمية 
حت�سني  لغر�ش  ال���وزارة  قبل  م��ن  وب��اأ���س��راف  الوطني 
بالزراعة  والنهو�ش  املطلوبة  املوا�سفات  وفق  املنتج 
و�سالمة  املنتج  جودة  ل�سمان  ذلك  وينعك�ش  ال�سناعية 
�سحة امل�ستهلك وياأتي من خالل نوعية البذور واملكننة 

احلديثة للمنتجات الزراعية.
�سببه  املحلي  النتاج  كلفة  ارتفاع  ان  القي�سي  واأ�ساف 
النقل  وتكاليف  والبانزين(  )الكاز  املحروقات  ا�سعار 
وعدم  للخزن  املخ�س�سة  امل��خ��ازن  وقلة  امل��ي��اه  و�سحة 
وقد  احلقل  م��ن  املنتجات  حركة  لت�سهيل  ط��رق  وج��ود 
تاأثرت بع�ش املحافظات للظروف الأمنية يف حمافظاتهم 
اخل�سراوات  انتاج  ان  العتبار  نظر  يف  و�سعنا  وق��د 
والنجف  كربالء  وخ�سو�سا  املحافظات  من  العديد  يف 
نتيجة  جيد  ب�سكل  انتاجها  ارت��ف��اع  اىل  اأدت  ووا���س��ط 
البيع  اأوجزنا �سعر  ال��وزارة، وقد  قبل  الدعم اجليد من 

بني املنتج العراقي وامل�ستورد وفق الأتي:

�سعر الكيلو غرام املادة
الواحد

الربتقال العراقي 
1100زراعة اليو�سفية

الربتقال الرتكي ابو 
750ال�سرة

2250الاللنكي عراقي

الاللنكي ال�سوري  
900والرتكي

اخليار العراقي 
500امل�ستورد

400.300بطاطا  عراقية حمراء

500.450بطاطا عراقية بي�ساء

تتميز اخل�سراوات والفواكه 
التي ت�ستورد من �سوريا واالأردن 
ولبنان وتركيا بامل�ستوى االأول 
من حيث اجلودة واما التي تاتي 
من اإيران بامل�ستوى الثاين وقبل 
فرتد قليلة مت فتح اال�سترياد 
من الكويت وحاليا متوفر اخليار 
الكويتي الذي يزرع يف البيوت 
البال�ستيكية ومن النوع اجليد.
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تعد ال�سياحة اإحدى الروافد املهمة لقت�ساديات اي بلد 
م�سادر  متلك  ل  التي  الدول  خا�سة  العامل،  بلدان  من 
اإ�سافة  �سناعية  او  معدنية  ثروات  او  طبيعية  دخل 
اأخرى  دخول  لها  التي  للدول  م�ساعدًا  رافدًا  لكونها 
وخري دليل على ذلك دول اخلليج ودبي خري مثال على 
ا�ستثمارات  اىل  حتتاج  ل  قد  كونها  اىل  اإ�سافة  ذلك، 
النموالتي  عملية  من  جزء  هي  بل  بها  خا�سة  كبرية 
دولة  لكل  التحتية  البنى  تطوير  من  البلد  يف  حت�سل 
كالكهرباء، واملوا�سالت، والت�سالت وم�ساريع املياه 

وغريها.
فهي توفر موارد مالية اإ�سافية للدول وحت�سن موازين 
املع�سالت  من  الكثري  حل  على  تعمل  كما  مدفوعاتها، 
العاطلة  العاملة  الأيدي  كت�سغيل  بلد  لأي  القت�سادية 
فهي ت�سغل اأيدي عاملة  وا�سعة كونها تعتمد على العمل 
بلد  لأي  والوعي  الثقافة  ن�سرها  اىل  اإ�سافة  اليدوي، 

وتبادل الثقافات بني ال�سعوب والأمم.
    وت�سري تقارير منظمة ال�سياحة الدولية بتاأثر النمو 
ال�سياحي عامة بالنمو القت�سادي يف العامل اجمع فعند 
الوطنية  الدخول  ومنو  اقت�سادي  انتعا�ش  ح�سول 
على  وبالتايل  العائلة  دخل  على  ايجابيًا  تنعك�ش 
عام  من  الأول  الربع  كما ح�سل يف  ال�سياحي  الن�ساط 
2008، وين�سط القطاع ال�سياحي ويبداأ بالنمو ويزداد 
النمو  يتباطاأ  عندما  بالعك�ش  والعك�ش  ال�سياح  عدد 

بالنخفا�ش  ال�سياح  حركة  تبداأ  العاملي  القت�سادي 
العاملية  املالية  الأزمة  تاأثريات  ذلك  على  دليل  وخري 
احلالية حيث �سرعان ما انخف�ش الن�ساط ال�سياحي يف 

الربع الأخري من �سنة 2008.
اإمكانات  من  العراق مبا منتلكه  اليوم نحن يف  ورمبا 
اقت�سادنا  تنويع  اىل  اأحوج  متعددة  �سياحية  ومكامن 
الأحادي اجلانب املعتمد على الريع النفطي وما ي�سكله 
ذلك من خماطر على م�سادر دخلنا القومي الذي تتالعب 

به الأزمات املتوا�سلة للنظام الراأ�سمايل العاملي.
    فالعراق ميتلك مكامن �سياحية تفوق كثري من دول 
اجلوار التي حتقق دخوًل كبرية من القطاع ال�سياحي،  
فعلى �سبيل املثال ح�سل منو يف القطاع ال�سياحي لعام 
2007 يف العامل حيث بلغ عدد ال�سياح يف العامل  اكرث 
من )903( ماليني �سائح حمققة ً دخال ً يتجاوز )856( 
الخرية  �سنة   )25( ال�  خالل  رقم  اأي  فاق  دولر  مليار 
ال�سياح  عدد  فاق  حيث  فيها  كبرية  ح�سة  لرتكيا  وكان 
فيها ) 18( مليون �سائح، حقق لها موارد تقرب من )24( 
كما  الرتكي  القومي  الدخل  اىل  اأ�سيفت  دولر  مليار 

حتققت اأرقام قريبة من ذلك يف دول املغرب العربي.
يف  متعددة  �سياحية  مكامن  ميتلك  الذي  العراق  ان 
والأئمة  الأنبياء  مراقد  من  الدينية  ال�سياحة  مقدمتها 
اآثارية  والأديرة والكنائ�ش اإ�سافة اىل امتالكه مناطق 
والآ�سوريني  ال�سومريني  ح�سارة  من  ابتداء ً  وا�سعة 
الرافدين،  وادي  ح�سارة  يف  واملتج�سدة  والبابليني 
العراق  ميتلك  التي  الرتفيهية  ال�سياحة  لها  ي�ساف 

مكامن ومناطق جميلة متتد من اق�سى جبال كرد�ستان 
يندر  التي  اخلالبة  اجلنوب  باهوار  انتهاًء  وبحرياته 
ال�سحية  ال�سياحة  اما  العامل،  كل  يف  �سبيهها  جتد  ان 
امل�سهورة  العليل  وحمام  املو�سل  مبناطق  والعالجية 
اىل  ي�ساف  ذلك  على  دليل  خري  الكبرييتية  بعيونها 
البحريات  على  املائية  كانت  �سواء  ال�سيد  �سياحة  ذلك 
�سياحة  او  العراق  اأنحاء  جميع  يف  املتوزعة  الع�سرة 
�سكان  يع�سقها  التي  وال�سحاري  الرباري  يف  ال�سيد 

اخلليج.
ال�سناعات  من  كثري  اأحياء  من  الإفادة  ميكن  كما 
و�سناعات  اجللود  �سناعة  خا�سة  ال�سعبية  التقليدية 

الربدي يف اجلنوب واأنواع من ال�سرياميك واخلزف.
ان  ملجرد  بال�سياحة  �سعبنا  اهتمام  على  دليل  وخري 
ال�سياحية  ال�سركات  عرب  اأبوابها  كرد�ستان  فتحت 
بغداد  من  ال�سائحني  من  اأفواج  انهالت  املواطنني  اىل 
وحمافظات اجلنوب مف�سلني هذه املناطق على ال�سفر 
ويف  والعتزاز  الفخر  اىل  يدعو  ما  اجلوار  دول  اىل 
ال�سياحي  القطاع  ت�سجيع  على  يعمل  نف�سه  الوقت 
املرافق  بتطوير  الهتمام  واىل  العراق  كرد�ستان  يف 
ال�سياحية يف املنطقة اإ�سافة اىل تنويع و�سائل الرتفيه 
املنطقة  اىل  العراقي  ال�سائح  اجتذاب  على  يعمل  مبا 

والبقاء لفرتات اطول.
وعليه من الواجب على احلكومة ان تعمل على الهتمام 
تخلفه  ب�سب  اخلا�سة  الأهمية  واإعطائه  القطاع  بهذا 
مب�ستوى  ليكون  وتطويره  الأخرى  العامل  دول  عن 
القطاعات القت�سادية كال�سناعة، والزراعة عرب العديد 

من الإجراءات املهمة التي ميكن تلخي�سها مبا يلي:
والإفادة  الأمثل  بال�سكل  القطاع  هذا  هيكلة  اإعادة   -1
نحن  ا�سبحن��ا  التي  املرتاكم��ة  الدولي��ة  اخلربات  من 
من  لأكرث  طالت  التي  العزلة  ب�سبب  عنها  متخلفني 
اىل  عاد  قد  العراق  وان  خا�سة  الزمن،  من  عقدين 
الرئي�ش  نائب  مركز  وتبواأ  العاملية  ال�سياحة  منظمة 
يف املنظمة، وتبداأ هذه العملية بتنمية وتطوير ودع�م 
القط��اع اخلا�ش املتمر�ش يف هذا العمل فنحن نحتاج 
�سياحية  واأخالق  �سياحي  وعي  �سياحية،  ثقافة  اىل 
من  انطالقًا  وتطويره  العمل  هذا  لنمو  الأ�سا�ش  يف 
اأ�سار اليه الد�ستور، ولأجل  نهج اقت�ساد ال�سوق الذي 
النهو�ش بكل هذه املهام لبد من تاأ�سي�ش جديد عرب قيام 
بناء  عاتقها  على  تاأخذ  م�ستقلة  �سيادية  �سياحة  وزارة 
املح�سوبية  عن  بعيدة  متخ�س�سة  ر�سينة  موؤ�س�سات 

وت�سع ال�سخ�ش املنا�سب يف املكان املنا�سب.
2- العمل على الإفادة من قانون ال�ستثمار اجلديد رقم 
ال�ستثمارات  اأمام  املجال  ف�سح  ل�سنة 2006 من   )13(
القائمة  للم�ساريع  كان  �سواء  املتخ�س�سة  ال�سياحية 
بناء مرافق �سياحية  ام  او من�ساآت �سياحية  فنادق  من 
يكون  ان  احل�سبان  بنظر  توؤخذ  ان  على  جديدة 
للم�ستثمر ال�سياحي خ�سو�سية تختلف عن بقية اأنواع 
دخان  دون  من  �سناعة  هي  فال�سياحة  ال�ستثمارات، 
ونفط دائم وهي فن وذوق واأخالق وعلى احلكومة ان 
تخلق بيئة قانونية ا�ستثمارية من دون تعقيد او روتني 
او اأ�ساليب بالية متخلفة تعرقل اأقدام امل�ستثمرين اىل 

البلد.
حل  يف  وامل�ساعدة  العملية  بهذه  النهو�ش  ولأجل   -3
فكرية  ثقافية  قاعدة  وجود  من  لبد  البطالة  م�سكلة 
وتنمية  التعليم  مقدمتها  ويف  القطاع  بهذا  للعاملني 
واملعاهد  الكليات  من  الكثار  عرب  الب�سرية  املوارد 
ال�سياحية لي�ش يف بغداد وح�سب، بل يف جميع اأنحاء 
العراق اأ�سوة باملدار�ش ال�سناعية والزراعية واختيار 
من  حتتاج  لنها  لئقة  مب�ستويات  القبول  يف  الطلبة 
باملظهر  خا�سة  موا�سفات  القطاع  هذا  يف  العاملني 
ل  حيث  ال�سياح  مع  والتعامل  والرتبي�ة  وال�سك��ل 
ال�سياحي  القطاع  خمرجات  من  العاملني  عدد  يتجاوز 

من معاهد وكلي�ات اكرث من )5%( من اخلريجني فقط 
وهذا يعمل على تدين واقع هذا القطاع، ولبد يف هذه 
يف  �سبقتنا  التي  الدول  خربات  من  الإفادة  من  احلالة 
الدول  من  وغريهما  تركيا  لبنان،  مثل  امل�سمار  هذا 

املتقدمة يف هذا امل�سمار.
من  لبد  ال�سياحي  للن�ساط  الرتويج  اأجل  ومن   -4
ويبداأ  ل��ه،  والرتويج  ال�سي��احي  بالإعالم  الهتمام 
وطبع  ال�سياحية  معاملنا  توثيق  طريق  عن  ذل�ك 
من  بالإفادة  الن�سرات  هذه  وتوزيع  ال�سي��احي  الدليل 
املنت�سرة  والتجارية  الإعالمية  وامللحقيات  ال�سف��ارات 
والبو�سرتات  الن�سرات  الع��امل، هذه  اأنح��اء  يف جميع 
وبطباعة  العراق  يف  ال�سياحية  املعامل  تو�سح  التي 
املرئي  الإعالم  وا�ستخدام  زاهية  واألوان  جيدة 
وامل�سموع وعن طريق املعار�ش واملوؤمترات ال�سياحية 

املتوا�سلة يف كافة املوا�سم.
5- ولأجل ال�سري بالركب ال�سياحي يف العامل وتخطي 
مراح��ل  عرب  العراق  منه��ا  عانى  التي  التخلف  مرحلة 
خربات  من  الإفادة  من  لبد  العاملية  والعزلة  احل�سار 
من�ساآتن�ا  اإدارة  يف  احلديثة  التقني��ات  واإدخال  العامل 
ال�سياحية ومرافقها من فنادق وغريها واإدخال منظومة 
واح�س��اءات  بيانات  قواعد  وبناء  ذلك  يف  حديثة 
ال�سياحية  ملن�ساآتنا  ال�ستيعابية  الت�سغيلية  بالطاقة 
وا�ستخدام منظومة النرتنت يف هذه العملية وتوفري 
اخلرائط التو�سيحية خا�سة ملناطق الآثار القدمية التي 
نفتخر بكون بلدنا ميتلك اإحدى اأهم ركائز احل�سارات 
العاملية، ولبد هنا من التاأكيد ثانية على اأهمية التعليم 
الأكادميي ال�سياحي، وبرغم حماولتنا املتكررة للعمل 
تاأهيلها  لإعادة  الرئي�سية  الفنادق  قطاع  تطوير  على 
قرو�ش  طلب  طريق  عن  فيها  اخلدمات  م�ستوى  ورفع 
مبالغ  تخ�سي�ش  او  احلكومية  امل�سارف  من  مي�سرة 
من قبل هيئة ال�سياحة وعرب اكرث من ثالث �سنوات ال 
جمل�ش  رئا�سة  من  العديدة  الوعود  برغم  نفلح  مل  اننا 
ا�ستلمنا  بل  الوزراء،  رئي�ش  نائب  ومكتب  الوزراء 
�سنتني وعليه  اكرث من  عليها  التي م�سى  فقط  الوعود 
تاأهيل  لغر�ش  امثل  كبديل  ال�ستثمار  اىل  نلجاأ  �سوف 
خم�ش  فنادق  مب�ستوى  م�ستواها  ورفع  الفنادق  هذه 
جنوم حيث تفتقد بغداد لطاقة اإيواء مب�ستوى خم�ش 

جنوم لإيواء ال�سيوف وامل�ستثمرين القادمني للبلد.
الأ�سهل  بالطريق  اأوًل  نبداأ  ان  لنا  لبد  واأخريًا   -6
وهو ال�سياحة الداخلية فما منلكه من مناطق �سياحية 
يف  دينية  �سياحة  من  العراق  مناطق  من  العديد  يف 
ين�ا�سب  مبا  فيها  اليواء  وحت�سني  املقد�سة  املناطق 
املناط��ق وكذلك الهتمام مبناطق ال�سطياف يف  هذه 
اخل��ا�ش  القط��اع  وت�سجيع  وتنمية  العراق  كرد�ستان 
للم�ساهم��ة يف اعمار هذه املناطق واإعادة تاأهيل املدن 
جميع  يف  املنت�سرة  واملتنزهات  ال�سياحية  واملجمعات 
مناطق  يف  ال�سياحة  اأحياء  اىل  اإ�سافة  العراق،  اأنحاء 
الهوار لغر�ش اإجراء التوزيع اجلغرايف والقت�سادي 

لهذا الن�ساط يف اأنحاء العراق كافة.
ملا  بغداد  بالعا�سمة  الهتمام  �سرورة  لذلك  ي�ساف 
اإعادة  خطة  مع  متا�سيًا  واإرهاب  �سغوط  من  عانته 
وما  الأمني،  وال�ستقرار  بغداد  يف   القانون  فر�ش 
الزوراء  ومتنزه  نوؤا�ش  ابي  �سارع  تطوير  عملية 
كبري  و�ساهد  دليل  اإل  املتوا�سلة  املدى  ومهرجانات 
على ذلك وقد اأثبتت الأيام املا�سية يف فرتة عيد الفطر 
املبارك من اأقدام اكرث من ثالثة ماليني مواطن عراقي 
على اخلروج من دورهم مع اأطفالهم اىل املتنزهات ال 
دليل على اهتمام املواطن العراقي بال�سياحة الداخلية 

وحتدي كل الظروف ال�سعبة.

* خبري اقت�سادي 
رئي�ص جمل�ص اإدارة  فندق بابل     

اأهمية تطوير القطاع ال�سياحي فـي االقت�ساد العراقي
وتنويع م�سادر الدخل القومي
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منتجاتها  ك�ساد  من  العراقية  ال�سناعة  تعاين 
واإعرا�ش امل�ستهلكني عنها وتوقف معاملها، وكثريا" 
الأمريكي  احلاكم  بقرار  العمل  اىل  ذلك  يعزو  ما 
الكمركية،  التعريفة  بقانون  العمل  بتعطيل  )برمير(، 
وانفتاح  عنه،  القيود  ورفع  ال�سترياد  وحترير 
وما  اخلارجية  ال�ستريادات  اأمام  العراقية  ال�سوق 
لل�سلع واملواد، ف�سار عدد من  ا�ستمل عليه من تدفق 
املهتمني باأمور القت�ساد وال�سناعة ينادون بالعودة 
العراق يف  �سادت يف  التي  التجارية  ال�سيا�سات  اىل 
فرتة اخلم�سينيات – ال�سبعينيات من القرن املا�سي، 
وتقييد  وال�سعرية،  الكمية  احلماية  �سيا�سات  وهي 
و�سمن  اإجراءات،  من  بذلك  يت�سل  وما  ال�سترياد 
قانون  وتفعيل  )برمير(،  قانون  باإلغاء  املطالبة  ذلك 
والقرارات  والتعليمات  ال�سابق  الكمركية  التعريفة 

ال�سادرة مبوجبه.
   اإن اإلغاء )قانون برمير( والعودة اىل قانون التعريفة 
غري  الكمركية  ال�سرائب  اىل  العودة  يعني  الكمركية 
املربرة التي فر�ست على �سلع هي من �سرورات حياة 
النا�ش اليومية ومن هذه ال�سلع ور�سومها الكمركية : 
املكن�سة الكهربائية 70% من القيمة، مروحة كهربائية 
%، ثالجات %50،  منزلية 80  30%، غ�سالت مالب�ش 
 ،%50 كهربائي  مكوى   ،%80  –  50 هواء  مكيفات 
�سيارات مر�سد�ش �سالون و�ستي�سن 300% من القيمة 

وا�سلة اىل �ساحة الكمرك.
ان احلكومات ال�سابقة قد فر�ست هذه ال�سرائب كون 
لي�ست  وامثالها  ال�سلع  هذه  ان  يرون  كانوا  رجالها 
هم  كانوا  فيما  للنا�ش  اليومية  احلياة  �سرورات  من 
من  العي�ش  ي�ستطيعون  ل  �سرورة  لأنف�سهم  يرونها 
دونها، اما ال�سريبة الكمركية على �سيارات مر�سد�ش 
فر�ست  فانها   %300 وهي  وال�ستي�سن  ال�سالون 
الوطنية  ال�سيا�سية  بال�سعارات  املتاجرة  زمن  يف 
ردا"  جاء  ال�سريبة  تلك  فر�ش  ان  فاأ�سيع  والقومية، 
النقدية لإ�سرائيل عن املحرقة  اأملانيا  على تعوي�سات 
فر�ش  وراء  اآخر  عامل  هناك  كان  واحلقيقة  النازية، 
يكن  مل  الزمن  ذلك  م�سوؤويل  ان  وهو  ال�سريبة،  تلك 
يروق لهم ان يروا غريهم من النا�ش يركب ما مياثل 
النا�ش يف  عن  يتميزوا  ان  يريدون  فكانوا  مركوبهم 

كل �سيء، مبا يف ذلك املركب البهي.
يقول الإمام علي بن ابي طالب )عليه ال�سالم(: "خلقتم 
لزمان وخلق اأبناوؤكم لزمان غري زمانكم " تو�سيحا" 
بان الزمن هو الذي يقود العقل، ولي�ش بال�سرورة ان 

ما كان �سحيحا" بالأم�ش يكون كذلك اليوم.
ل�سنة   77 رقم  الكمركية  التعريفة  قانون  ان  حقا" 
املا�سي  من  �سيئا"  بات  )وتعديالته(  املعدل   1955
مبتغريات  حتفل  اليوم  فالدنيا  حمتوياته،  كل  يف 
الن�سف  و�سني  عقود  يف  كانت  التي  غري  ومفاهيم 
الثاين من القرن الع�سرين، والزمن يتغري لي�ش فقط 
وا�سطالحا"  لغة  والت�سارع  بت�سارع  وامنا  ب�سرعة 

هو غري ال�سرعة.
لي�ست  العراقية،  وال�سوق  العراقية  ال�سناعة  ان 
لي�ست  فمثال"  اليوم،  للعامل  النفتاح  يف  وحدها 
العرب  جزيرة  �سبه  بلدان  كاأ�سواق  اأ�سواق  هناك 
بل  اخلارجية،  والتجارة  العامل  على  النفتاح  يف 
)مثال"(  املتحدة  العربية  الإمارات  يف  ال�سترياد  ان 
يف  جنده  ما  بعك�ش  ال�سترياد،  اإجازات  من  حمرر 
على  باحل�سول  م�سروط  ال�سترياد  حيث  العراق 
اإجازة ال�سترياد وما تتطلبه من �سروط وتعقيدات، 
متر  ل  العربية  الإمارات  يف  ال�سترياد  عملية  ان  بل 
باأكرث من ثالثة تواقيع حكومية، مقارنة بنحو اربع 
فال�سترياد  العراق،  يف  حكوميًا  توقيعًا  و�سبعني 
غريه  من  بكثري  و�سعوبة  تعقيدا"  اكرث  العراق  يف 

الإمارات  يف  الكمركي  الإخراج  وعملية  البلدان،  من 
يف  اأيام  او  بيوم  مقارنة  �ساعة  من  اكرث  ت�ستغرق  ل 

العراق.
الكمركي  الإخراج  عملية  ان  املنا�سبة  هذه  يف  يذكر 
يف �سنغافورة ل ت�ستغرق اكرث من ربع �ساعة، فبلدان 
�سبه جزيرة العرب ل ي�ساهيها العراق يف النفتاح، 
اآ�سيا(  منور  )بلدان  اآ�سيا  �سرق  جنوب  بلدان  وكذلك 
فيها  �سناعات  جند  ذلك  مع  جتاريا"،  منفتحة  فكلها 
متاجر  رفوف  مكانا" يف  منتجاتها  وت�سغل  مزدهرة 

العراق وغري العراق ويف رفوف متاجر بلدانها.
العالج، ومن  الناجح هو ن�سف  الت�سخي�ش  اإن  يقال 
يف  ال�سناعة  ماأزق  ملعاجلة  الأوىل  اخلطوة  فان  ثم 

بالدنا هو الت�سخي�ش ال�سحيح لعوامل هذا املاأزق.
انك�ساف  يف  لي�ش  العراقية  ال�سناعة  ماأزق  اإن 
ا�سواقها املحلية امام املنتجات امل�ستوردة، ولي�ش يف 
�سعف  يف  وامنا  اليها،  الأخرية  لهذه  الكبري  التدفق 
ال�سواق  ويف  املحلية  ال�سوق  يف  التناف�سي  موقفها 
نا�سئ  هذا  التناف�سي  املوقف  و�سعف  اخلارجية. 
النوعية وافتقاد  الإنتاج واإخفاق  ارتفاع تكاليف  عن 
فاذا  ثم  ومن  الأخرى،  والتطور  النجاح  مقومات 
عاجلنا املوقف بالعودة اىل �سيا�سات احلماية ل�سني 
مر�سا"  يعالج  كمن  نكون  وال�سبعينيات  ال�ستينيات 

خببيثا" بالأ�سربين وامل�سكنات!
�ساحة  اىل  وا�سلة  اأردين  �سحي  ماء  قنينة  �سعر  اإن 
مثيلتها  �سعر  عن   %20 بن�سبة  تقل  العراقية  الكمارك 
وهذا  العراقي(.  املعمل  �ساحة  )مطروحة  العراقية 
مثل حلالة من حالت �سعف املوقف التناف�سي )عامل 
ب�سهادة  العراقية  املعامل  من  اأي  يتمتع  ول  الكلفة( 
ت�سنيع  معامل  حتى  بل  )ايزو(،  العاملية  النوعية 
ال�سناعات  اكرث  وهي  التمور  وتوظيب  وتعبئة 
ب�سهادة  يتمتع  معمل  فيها  يوجد  ل  عراقة  العراقية 

النوعية العاملية.
ن�ساأت يف  بقطاعيها احلكومي والأهلي  اإن �سناعتنا 
ن�سف القرن املا�سي معتمدة على الدولة وم�ساعداتها 
يف كل �سيء ومن ذلك توفري احلماية الكمركية ال�ساملة 

واجلزئية، الكمية وال�سعرية واأنواع القيود التجارية، 
املغاىل  ال�سرف  واأ�سعار  املدخالت  ا�سعار  ودعم 
احلقيقية  غري  الفائدة  وا�سعار  املحلية،  للعملة  فيها 
يف  الرتاخي�ش  عدد  وحتديد  الإلزامي،  والت�سعري 
ال�سناعة الواحدة واحتكار املعامل احلكومية لفروع 
اإنتاج نوعية عدة وجعلها تلك الفروع النوعية وقفا" 
على تلك املعامل ابتغاء حت�سينها �سد مناف�سة القطاع 

اخلا�ش لها وتغطية لف�سلها.
احلماية  جهود  من  قرن  ن�سف  قرابة  بعد  ولكن 
فان  املذكور  الفا�سل  احلكومي  والتنظيم  وامل�ساعدة 
اخل�سائ�ش العامة لأو�ساع ال�سناعة العراقية متثلت 
معها  ينفع  ل  خا�سرة  حكومية  م�سروعات  بالآتي: 
عالج غري التخل�ش منها بالبيع، وبريوقراطية معقدة 
القوانني والت�سريعات، وكثري من  الكثري من  تت�سمن 
القيود الإدارية التي متنع فر�ش التقدم وتقمع �سرعة 
حكومية  ومالية  اقت�سادية  واإدارات  ال�ستجابة، 
وخا�سة ت�ستنفد الوقت واجلهود، واإدمان لدى اإدارات 
الدولة  م�ساعدات  على  واخلا�سة  احلكومية  املعامل 
الوفاء  حتقيق  يف  تخفق  انتاج  ونوعيات  واحلماية، 
عن  وتعجز  وال�سكلية،  الوظيفية  امل�ستهلك  مبتطلبات 
الطلب  وجتزوؤ  ال�سوق  مطالب  يف  بالتجدد  اللحاق 
ينت�سر  الذي   ،)Demand Segmentation(
وحمدودية  ورتابة  احلا�سر،  الوقت  يف  العامل  يف 
عدد الأمناط والأنواع للمنتج الواحد، وتقادم املعامل 
اعمال  وانعدام  التقني،  التجديد  عملية  وانعدام 
مناف�سة  على  القدرة  وانعدام  والتطوير،  البحث 
املنتجات الأجنبية من حيث ال�سعر والنوعية، و�سعف 
ونوعي  كمي  وتخلف  املحلي،  ال�سناعي  الت�سابك 
اجلانبية  ال�سناعات  اأو�ساع  يف  واإنتاجي،  واداري 
الإدامة  خا�سية  وفقدان  واملدخالت  بالأجزاء  املغذية 
)Sustainability(، وهذا غي�ش من في�ش ما نتج 

عن الأخذ بتلك ال�سيا�سات.
ال�سابقة  التنمية  �سيا�سات  ف�سلت  فقد  بيانه  �سبق  كما 
يف  املحلية  التناف�سية  القدرات  تطوير  يف  وو�سائلها 
وتقييد  احلماية  نظام  ان  حيث  واخلارج،  الداخل 

للعملة  فيه  املغاىل  ال�سرف  و�سعر  الرتاخي�ش  عدد 
اخلا�ش  القطاعني  يف  املنظمني  دفع  قد  الوطنية، 
والعام اىل التواكل والعتماد على الدولة يف ا�ستمرار 
م�سروعاتهم، كما �ساهم يف ترويج الن�ساطات ال�سناعية 
الريعية، ومن ثم ل منا�ش اليوم من النتقال اىل عالقة 

تروج املناف�سة والت�سابق.
ان ما نو�سي به لبناء كيان �سناعي واقت�سادي �سليم 
للعراق واخلروج من املاأزق احلايل هو الخذ بتجربة 

بلدان جنوب �سرق اآ�سيا )النمور الأربعة(.
ان اول خطوة �سارت عليها النمور الأربعة الآ�سيوية 
هي اإهمالها لن�سائح القت�ساديني الأكادمييني الغربيني 
الذين ن�سحوا بالتخطيط املركزي لالإنتاج، وا�ستعمال 
ال�سترياد  اأمام  احلواجز  وو�سع  والتق�سف،  البدائل 
املال،  راأ�ش  يف  الأجانب  م�ساركة  ومنع  اخلارج،  من 
وتخطيطًا لرتاخي�ش دخول ال�سناعة وحماية الدولة 
لها، لقد رف�ست النمور الآ�سيوية هذه الن�سائح وطبقت 

خم�سة مبادئ كانت هي اأ�سا�ش تقدمها وهي:
وان  ال�سوق  يف  املناف�سة  اأ�سا�ش  على  التقدم  بناء   -1
يخلقان  املتغرية  احلرة  والأ�سعار  اخلا�سة  امللكية 

احلافز لالإنتاج.
2- عدم حتميل الدولة اأعباء اقت�سادية كبرية.

3- ال�ستثمار يف املوارد الب�سرية )التعليم، ال�سحة... 
الخ(.

4- رف�ش الأخذ بحماية ال�سناعات الوليدة.
الأجنبية  لال�ستثمارات  املنا�سب  املناخ  تهيئة   -5

واملحلية وترويج امل�ساركات املحلية -  الأجنبية
6- اعتبار ان الت�سدير هو املحرك الأ�سا�سي للتنمية.

و�سبط  ناجحة  كلية  اقت�سادية  �سيا�سات  اإتباع   -7
الت�سخم وو�سع اأ�سعار فائدة واقعية.

العودة اىل احلماية وتخطيط ال�سترياد واأ�سعار  اما 
عودة  ذلك  ففي  ال�سابقة،  الكمركية  التعريفات  ونظام 
اىل ال�سيا�سات التجارية لعقد ال�ستينيات وال�سبعينيات 
يف  �سناعاتنا  واأدخلت  و�سرب  عليها  الدهر  اأكل  التي 

ماأزقها احلايل.
* خبري اقت�سادي 

ماأزق ال�سناعة العراقية والتعريفة الكمركية
على هام�ص ندوة طاولة املدى االقت�سادي 2009/12/14 – فندق بابل
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 ا�ستطالع/ ح�سن نا�سر 

والأجهزة  ال�سلع  �سراء  ب�ساأن  املواطنني  اآراء  تباينت 
الكهربائية يف ظل غياب الرقابة وال�سيطرة النوعية يف 
ال�سلعي  الإغراق  املحلية ظاهرة  الأ�سواق  وقت  ت�سهد 

من دون �سوابط رادعة ومنظمة لها.
وا�ستطلعت   الأ�سواق  يف  جتولت  القت�سادي(  )املدى 
اآراء املواطنني واأ�سحاب املحال التجارية واملخت�سني 

ملعرفة ردود افعالهم بخ�سو�ش  هذه الظاهرة. 
الفتالوي  م�سطفى  ال��زرق��اء  ال�سماء  حم��ال  �ساحب 
قال: ما زال هدف التاجر و�سغله ال�ساغل ولالأ�سف هو 
الربح املادي ال�سريع ومهما كان ال�سبب هذه امل�سكلة مل 
مرور  مع  تفاقمت   العك�ش  بل  �سحيحة  ب�سورة  حتل 
الزمن وتعقدت اكرث بعد الأحداث الأخرية التي عا�سها 
العراق فهناك جتار متكنوا من ا�ستغالل هذه الظروف 
ا�سترياد  مت  حيث   ال�سريع،  ال��رب��ح  بقاعدة  والعمل 
اأجهزة كهربائية كبرية جدًا ومن منا�سئ خمتلفة وغري 
معروفة ال ان �سكلها اخلارجي مثري ومرغوب ويحمل 
وال�سيطرة  الرقابة  قانون  ول  كمارك  ل  حيث  جمالية 
يتاجرون  التجار  من  الكثري  الذي جعل  المر  النوعية 
الزمن  �سريع متحدين  التجارية وب�سكل  العمال  بهذه 
والدولة وم�ستغلني الظروف الأمنية التي مر بها البلد 
ورمبا  ال�سريعة  الأرب���اح  بجني  ال  يفكرون  ل  حيث 
من  الرغم  وعلى  املواطن  ح�ساب  على  امل�سروعة  غري 
العراق  �سهده  ال��ذي  والنفتاح  القت�سادي  النتعا�ش 
بعد �سنني من حالت التدهور وعلى جميع امل�ستويات 
يف  العراقي  ال�سعب  اأبناء  اغلب  طموح  يحقق  مل  فانه 
فالكثري  الرقابية  الأج��ه��زة  عمل  �سعف  او  غياب  ظ��ل 
من  فتحها  بعد  عاطلة  تظهر  الكهربائية  الأج��ه��زة  من 
ل  موقف  يف  يجعلنا  ال��ذي  الم��ر  مبا�سرة  ال��ك��ارت��ون 
الزبائن  م��ع  كبري  اإح����راج  يف  وي�سعنا  عليه  يح�سد 
واملعارف،  الأ���س��دق��اء  م��ن  يكونون  م��ا  غالبا  وال��ذي��ن 
مرة  من  لأك��رث  احل��الت  ه��ذه  تتكرر  ال�سديد  ولالأ�سف 

وباكرث من جهاز كهربائي. 
اما �ساحب حمال النور التجارية لالأجهزة الكهربائية 

انور حمد البياتي فيقول: 
اف�سل  عن  اأ�ساأل  عندما  لالإحراج  اأتعر�ش  ب�سراحة   -
ماركة جلهاز يريدون �سراءه؟ فلي�ش هنالك  من نوعية 
امل�سهورة  التجارية  العالمات  من  الكثري  لن  جيدة، 
ولها  وكفاءتها  جودتها  اخ��ت��ريت  وال��ت��ي  وامل��ع��روف��ة 
وال�سمانات  الكهربائية  الجهزة  عامل  يف  طويل  باع 
بتزويد  ال��ق��ي��ام  املنتجني  ببع�ش  دف��ع��ت  وامل��ن��ت��ج��ات 
العالمات التجارية امل�سهورة لها لتقليد بدائل اقل جودة 
ال�سديد  ولالأ�سف  امل�ستهلك  بها  يتفاجاأ  �سمانات  مع 
واملوجودة  املعرو�سة  وامل��ودي��الت  امل��ارك��ات  اغ��ل��ب 

جتارية  م��ارك��ات  واغلبها  معروفة  غري  الأ���س��واق  يف 
وغريها  وتايلندية(  وكورية  تقليد  ويابانية  )�سينية 
واملواطن العراقي ي�سجع املاركة اليابانية ومهما كان 
معروفة  ماركات  املثال  �سبيل  فعلى  ونوعها  �سعرها 
اأكيدة كما انها تتمتع بنجاح كبري  وجيدة و�سماناتها 
البيوت  زالت  وما  طويلة  ولفرتة  املواطنني  لدى  جدًا 
العراقية تفتخر بها ملا حتمل من قوة و�سمان ومتانة 
فهي ل تعطل باملرة وم�سهورة ولها كفاءة عالية بالأداء 

واملتانة. 
موجود  م��ا  ك��ل   : يقول  كا�سب  علي(  )اح��م��د  امل��واط��ن 

كهربائية  اأج��ه��زة  عن  عبارة  هو  حاليًا  الأ���س��واق  يف 
ذات ماركات جتارية لكنها غري معروفة ومن ال�سعب 
احلكم عليها لكن انا ا�سرتيت اكرث من جهاز كهربائي 
ب�ساأن  م�سكلة  اأي  توجد  ول  �سحيحة  ب�سورة  يعمل 
اأ���س��ري اىل ح��ال��ة مهمة  اأح���ب ان  امل��و���س��وع، كما  ه��ذا 
بالو�سولت  امل�ستهلك الحتفاظ  جدا وهي يجب على 
من  الأج��ه��زة  حلماية  والأك��ي��د  الوحيد  ال�سمان  لنها 
�سنوات   )5( اىل  ي�سل  �سمان  فهناك  ال��ع��ط��الت  ك��ل 
بالق�سرية ولكن  لي�ست  امر جيد جدًا وهي مدة  وهذا 
�ستار(  )حممد  املواطن  راأي  مع  يتعار�ش  الكالم  هذا 
يف  ا�سرتيت  ي��ق��ول:  حيث  العمل  وزارة  يف  موظف 
ومن  عامني  مل��دة  �سمان  وفيها  جممدة  امل��رات  اإح��دى 
ذهبت  وعندما  عاطاًل  التوماتيك  ك��ان  ال�سدفة  ب��اب 
ومت  فح�سها  جرى  ال�سمان  �ساحبة  ال�سركة  مقر  اىل 
غري  ب�سورة  العمل  ع��اود  لكنه  الوتوماتيك  تنظيم 
ال�سركة  نف�ش  يف  اإ�سالحها  حاولت  وعندما  منتظمة 
او بالأحرى تبديل الوتوماتيك رف�ست ال�سركة بعذر 
ان ال�سمان لالأجهزة الكهربائية ملرة واحدة فقط واننا 

غري ملزمني بالعطالت املتكررة. 
عملية  فتقول:  مهند�سة  ح�سني(  )بتول  ال�سيدة  ام��ا 
�سراء الجهزة الكهربائية مهما كان نوعها وحملية حظ 
لي�ش ال!! وبعبارة اخرى ميكن القول )انت وربك يا 
مو�سى( فمن املمكن ان ت�سرتي جهازًا كهربائيًا ومهمًا 
عطالت  دون  ومن  العمل  طول  لديك  يعمل  نوعه  كان 
اآخر من  تذكر ومن املمكن ان ت�سرتي جهازًا كهربائيًا 
النوعية الفاخرة واجليدة وذات املاركة العاملية فتجده 
لي�ست  الفلينة وه��ذه  او  ال��ك��ارت��ون  ع��اط��اًل! وه��و يف 
م�سادفة حتدث بل لكرث من مرة ولأكرث من مواطن. 
لها �سمان حقيقي  لي�ش  ب�سراحة  الكهربائية  الأجهزة 
نقول  وم��اذا  للعمل  �ساحلة  غري  والأجهزة  تعمل  ماذا 
عن جهاز يعمل منذ خم�ش �سنوات متتالية ورمبا اكرث؟ 

امل�ساألة هنا م�ساألة حظ لي�ش ال.

الت�سريعات وحماية امل�ستهلك:
اخلبري القت�سادي وليد عبد املح�سن يوؤكد ان امل�ساألة 
بني  متبادلة  تكون  ان  يجب  التي  بالثقة  تتعلق  ه��ذه 
املنتج وامل�ستهلك، فهي يفرت�ش ان تكمن يف التعاون 
العمل  ال��ت��ج��ار  جميع  على  يجب  كما  ال��ط��رف��ني  ب��ني 
اجلديدة  الكهربائية  والأجهزة  الب�سائع  دخول  على 

واجليدة وعدم جلب الب�سائع الرديئة.
عليها  الب�سائع  م��ن  الكثري  ان  املح�سن  عبد  وي���رى 
ال�سناعي  الغ�ش  اىل  خا�سعة  انها  ال  عاملية  ماركات 
امل��ت��ع��م��د يف اك���رث الأح���ي���ان وب��ه��دف ال��رب��ح امل���ادي 
نوؤكد  فاننا  وعليه  امل�ستهلك  ح�ساب  وعلى  ال�سريع 
يتم  وان  ال��دول��ة  ع��ن طريق  الأج��ه��زة  ا���س��ت��رياد  على 
عليها  املتفق  والأ���س�����ش  ال�سوابط  وف��ق  ال���س��ت��رياد 
�سريطة وفق  التجار  قبل  ال�سترياد من  باأ�ش من  ول 
اجلودة والنوعية الفاخرة مع و�سع �سروط ا�سترياد 
الب�سائع وعدم دخول اي ب�ساعة ومهما كانت ماركتها 
النوعية  ال�سيطرة  بعد خ�سوعها جلهاز  ال  ومن�ساأها 
والت�سريعات  ال��ق��وان��ني  يف  النظر  اع���ادة  ع��ن  ف�سال 
التي  وال��غ��رام��ات  العقوبات  يف  ول�سيما  ال�����س��ادرة 
ال�سترياد ويف  ل�سروط  املخالفني  تو�سع على جميع 
التقيي�ش  وقانون  امل�ستهلك  حقوق  بحماية  يتعلق  ما 
وقانون  التجارة  تنظيم  وقانون  النوعية  وال�سيطرة 

ال�سحة العامة.
ان��ه  قبل كل �سيء احلاكم الأول والأخ��ري يف  ون��رى 
التجارة  العاملني يف قطاع  التجار  التجار كل  نفو�ش 
حيث  الوطني،  ال���وازع  هو  وال���س��ت��رياد  وال�سناعة 
ان  يجب  التي  الب�سائع  اأف�سل  ي�ستخدموا  ان  يجب 
وذات  م�سهورة  عاملية  م��ارك��ات  وذات  ج��ي��دة  ت��ك��ون 
ان  ويجب  العمل  يف  اجل��ودة  وعالية  م�سرفة  �سمعة 
من  منطلقني  جيد  منتج  بكل  عامرة  اأ�سواقنا  تكون 
ذات  القت�سادية  الب�سائع  دخ��ول  ان  مفادها  حقيقة 
القت�ساد  يف  ال�سرر  احل��اق  يعني  الرديئة  النوعية 

العراقي الوطني. 

�سمان االأجهزة الكهربائية حقيقة اأم كمني الإيقاع امل�ستهلك؟
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 اأحوال �سخ�سية 
في القانون الحديث يطلق ال�سطالح على معنيين: 

الأول: القوانين او القواعد القانونية التي تحكم و�سع 
الأ�سخا�ش  واأهلية  الأ���س��رة  ع��الق��ات  اأي  الأ�سخا�ش، 

وجن�سياتهم. 
نف�سها  والجن�سية  والأهلية  الأ���س��رة  عالقات  الثاني: 
بالم�سائل  ت��ت��ع��ل��ق  ال��م��و���س��وع��ات  ه���ذه  ان  ب��اع��ت��ب��ار 
ال�سخ�سية، وتمييزًا لها عن الروابط والعالقات المالية 
او  العينية،  الأح��وال  ا�سطالح  ا�سم  عليها  يطلق  التي 
ياأخذ  العربية  البلدان  بع�ش  وف��ي  العينية  الم�سائل 
اذ  ذلك،  اأ�سيق من  ال�سخ�سية معنى  الأحوال  ا�سطالح 
الزواج  مثل  الأ���س��رة  تحكم  التي  القوانين  على  يطلق 

والطالق. 

 االأحوال المدنية 
الأحوال المدنية هي الأحوال التي تتعلق بالأموال ول 
الأح��وال  بخالف  لذلك  تبعا  اإل  الأ�سخا�ش  في  تبحث 
في  ال�سخ�سية  الأف��راد  اأح��وال  تتناول  التي  ال�سخ�سية 
ق�سايا الزواج والبنوة وال�سم ومحل الإقامة والأهلية، 
ت�سري  لكنها  البالد،  المدنية خارج  الأح��وال  تطبق  ول 

على جميع المقيمين فيها.

 اأهلية الوجوب
يعرف الأ�سوليون اأهلية الحقوق الم�سروعة له او عليه 
ويعرفها فقهاء القانون المدني الو�سعي بانها �سالحية 
واأهلية  ال��ت��زام��ات  وعليه  حقوق  ل��ه  ليكون  ال�سخ�ش 
الوجوب بالمعنى المتقدم هي و�سف في ال�سخ�ش الذي 
ياأخذه القانون بنظر العتبار، وهو اما ان يكون طبيعيًا 
او معنويًا، فال�سخ�ش الطبيعي هو الإن�سان وال�سخ�ش 
اعتباري،  او  حكمي  �سخ�ش  اأي�سا  له  يقال  المعنوي 
فهو، اما ان يكون مجموعة من الأ�سخا�ش يهدفون الى 
تحقيق غاية معينة وقد اأ�سبح لهذه المجموعة ذمة مالية 
كال�سركات  لها،  المكونين  الأ�سخا�ش  ذمم  عن  م�ستقلة 
والجمعيات، او ان يكون مجموعة من الأموال مخ�س�سة 

لغاية معينة، كالأوقاف والموؤ�س�سات. 

 اأهمية االأداء 
يتمتع  التي  الحقوق  ل�ستعمال  ال�سخ�ش  �سالحية  هي 
لإن�ساء  ال�سخ�ش  �سالحية  ه��ي  اأخ���رى  وبعبارة  بها، 
وبلغة  �سرعًا.  به  يعتد  وج��ه  على  القولية  الت�سرفات 
ال�سخ�ش  �سالحية  ه��ي  ال��و���س��ع��ي  ال��م��دن��ي  ال��ق��ان��ون 
�سرعًا  به  يعتد  وجه  على  منه  القانوني  العمل  ل�سدور 
واأهلية  الوجوب  اأهلية  عن  الأداء  اأهلية  تختلف  وبهذا 
له  الحقوق  لثبوت  ال�سخ�ش  �سالحية  ه��ي  ال��وج��وب 
وعليه، اما اأهلية الأداء فهي �سالحية ل�ستعمال الحقوق 

التي يتمتع بها. 
ويترتب على ذلك اإمكان تمتع ال�سخ�ش باأهلية الوجوب 
ا�ستعمال  با�ستطاعته  كان  فاإذا  الأهليتين  بكلتا  او  فقط 
اأهلية  من  كل  له  توافرت  فقد  بها  يتمتع  التي  الحقوق 
با�ستطاعته  ي��ك��ن  ل��م  واذا  الأداء  واأه��ل��ي��ة  ال���وج���وب 
باأهلية الوجوب من  ا�ستعمال هذه الحقوق فانه يتمتع 

دون اأهلية الأداء. 

 ال�سخ�ص المعنوي
يطلق تعبير ال�سخ�ش المعنوي او العتباري على الكثير 
القانون  التي يمنحها  العامة  من الأجهزة والموؤ�س�سات 
�سخ�سية معنوية م�ستقلة عن �سخ�سية الدولة بال�سروط 
العامة  والمن�ساآت  والإدارات  الدولة  مثل  يحددها  التي 
الدينية  والطوائف  والقوى  والبلديات  والمحافظات 
وال�سركات التجارية والمدنية والجمعيات وموؤ�س�سات 
لكل  وي��ك��ون  ذل��ك.  وغير  والنقابات  المدني  المجتمع 
�سخ�ش معنوي ممثل يعبر عن اإرادته، ويتمتع ال�سخ�ش 
اإل ما كان منها مالزمًا ل�سفة  المعنوي بجميع الحقوق 
ال�سخ�ش الطبيعي وله ذمة م�ستقلة وعنده اأهلية الأداء 
اإن�سائه وله حق التفاو�ش  في الحدود التي يبينها عقد 

وله موطن هو المكان الذي يوجد له مركز اإدارته. 

مفاهيم وم�سطلحات اقت�سادية

 اإعداد/ كرمي حممد ح�سني

كان  الذي  الأمريكي  براذرز  ليمان  بنك  اإفال�ش  �سكل 
بعد  العامل،  يعي�سها  اقت�سادية  اأزمة  اأ�سواأ  ال�سرارة 
الك�ساد العظيم يف ثالثينيات القرن املا�سي، ويت�سح 
يف  عظمى  اإفال�سات  �سل�سلة  �سمن  كان  )ليمان(  اأن 
الأمريكية  املوؤ�س�سات  ا�ستحوذت  العاملي،  القت�ساد 
على احل�سة الكربى منها. يف �سباح يوم اخلام�ش 
ع�سر من اأيلول 2008، مت الإعالن ر�سميا عن انهيار 
اأ�سوله قبل الإفال�ش  )ليمان براذرز( يف حني كانت 
تبلغ 639 مليار دولر، لكن هذه الأ�سول كانت قيد 
احلجز اأو انهارت قيمها مع تو�سعه يف �سوق الدين 

العقاري على وجه التحديد يف اأمريكا واأوروبا. 
ت�سرين  من  ع�سر  ال�سابع  ويف  اأع��وام  بثالثة  قبلها 
الأول  2005 مت اإعالن اإفال�ش �سركة ريفكو للخدمات 
املالية، والتي كانت تبلغ اأ�سولها يف ذلك الوقت 33 

مليار دولر. 
قطاع الت�سالت كان حا�سرا يف تاريخ الإفال�سات، 
 2002 مت��وز  م��ن  والع�سرين  احل���ادي  يف  مت  حيث 
لالت�سالت(،  كوم  )وورل��د  ل�سركة  ال�سهري  الإفال�ش 
والتي عرفت باأزمة )دوت كوم(، كانت اأ�سول ال�سركة 

يف حينها تبلغ 104 مليارات دولر. 
ويف قطاع اخلدمات املالية اأي�سا، �سهد الثامن ع�سر 
كون�سيكو  �سركة  اإف��ال���ش   2002 الأول   كانون  من 
للخدمات املالية والتي كانت تبلغ اأ�سولها 61 مليار 

دولر. 
اأمريكا  اأغلقت  فقط،   2009 املا�سي  العام  وخ��الل 
اأيلول   يف  النهيارات  اآخ��ر  كان  حيث  م�سرفا   140
املا�سي بح�سة �ستة م�سارف، بينها )امرتا�ست بنك( 
يف �سمال الوليات املتحدة وهو رابع اأكرب م�سرف 
اأن  املتوقع  املا�سي. ومن  العام  اأمريكي ينهار خالل 
مرتفعة  بوترية  الإخفاق  ال�سغرية  البنوك  توا�سل 
لتاأمني  الحت��ادي��ة  الهيئة  وقالت   .2010 ع��ام  حتى 

الودائع التي حتمي احل�سابات امل�سرفية اإن انتعا�ش 
�سناعة البنوك �سيتخلف عن القت�ساد العام. 

الوليات  يف  حكومية  تنظيمية  هيئة  واأو���س��ح��ت 
الأمريكية املعر�سة لالنهيار  البنوك  اإن عدد  املتحدة 
اأعلى م�ستوى يف 16 عاما، يف موؤ�سر على  زاد اإىل 
منذ  البالد  لها  تتعر�ش  مالية  اأزم��ة  اأ�سواأ  ا�ستمرار 
عقود. وقالت �سركة التاأمني على الودائع الحتادية 
، )اإف دي اآي �سي(، التي ت�سمن الودائع الدخارية 
فيما يقرب من 8200 بنك يف اأنحاء الوليات املتحدة 
اإن هناك 552 بنكا يف قائمتها )للبنوك التي تواجه 
م�ساكل( بنهاية اأيلول املا�سي  ودفع اإفال�ش اأكرث من 
بداية  منذ  �سغري،  ن�ساط  ذات  معظمها  بنك،   100
العام اجلاري املوؤ�س�سة اإىل ت�سجيل ثاين خ�سائر لها 
تقوم بجمع  التي  املوؤ�س�سة،  الإطالق. وتكبدت  على 
قيمتها  بلغت  خ�سائر  اأع�سائها،  من  تاأمينية  ر�سوم 

8.2 مليار دولر بنهاية اأيلول  املا�سي. 
الإعالن  على  املوؤ�س�سة  بالفعل  اخل�سائر  واأج��ربت 
اأمل  �سنوات على  لثالث  اأنها �ستجمع ر�سوما مقدما 
اأن جتمع نحو 45 مليار دولر من اأجل �سمان عدم 
العام  يف  متوقع  هو  كما  البنوك  من  مزيد  اإخ��ف��اق 
اإىل  ا�ستقر  قد  الأمريكي  امل��ايل  القطاع  كان  املقبل. 
العام  نهاية  عند  النهيار  على  �سارف  اأن  منذ  ما  حد 
على  التاأمني  موؤ�س�سة  �سجلت  ذل��ك  ورغ��م  املا�سي، 
الودائع الحتادية اإعالن 50 بنكا اإفال�سها يف الربع 

الثالث يف اأكرب عدد منذ عام 1990. 
التي  الثالثة  الع�سرين  جمموعة  قمة  اأن  معلوم 
اخلام�ش  يف  اأم��ري��ك��ا  يف  بيت�سبريج  يف  ان��ع��ق��دت 
تبداأ  اأن  �سددت على  املا�سي،  اأيلول   والع�سرين من 
البنوك العاملية بدءًا من مطلع 2013 تطبيق قواعد 
البنوك،  راأ���س��م��ال  وح��ج��م  و���س��ع  لتح�سني  ج��دي��دة 
خا�سة   – البنوك  توجيه  على  ال��ق��رار  و�سينطوي 
باأموال  الحتفاظ  – على  املخاطر  يف  تتو�سع  التي 
وفق ن�سب حمددة من اإجمايل اأ�سولها، وذلك بهدف 

خف�ش خماطرها واحتمال تعر�سها لالإفال�ش يف حال 
تعرث املقرت�سني، كما حدث عند اندلع الأزمة املالية 

العاملية نهاية 2008. 
وقال بيان �سدر عن القمة )اإذا حتركنا معا، ف�ستكون 
ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات املالية  اأ���س��د ���س��رام��ة  ه��ن��اك ق��واع��د 
املكافاآت  تربط  التي  واحلوكمة  للمخاطرة  بالن�سبة 
والأجور بالأداء يف املدى البعيد و�سفافية اأكرث يف 

العمليات(.
اأكرب  بجزء  الحتفاظ  للبنوك  ينبغي  اأن��ه  وتابعت 
وذكرت  ال�سرورة،  عند  الإقرا�ش  لدعم  اأرباحها  من 
م�سودة البيان اخلتامي )ندعو البنوك اإىل الحتفاظ 
املال  راأ�ش  لتعزيز  احلالية  الأرب��اح  من  اأكرب  بن�سبة 

عن ال�سرورة لدعم الإقرا�ش(. 
اأزمة  منها  انطلقت  التي  املتحدة  ال��ولي��ات  واأي��دت 
التي  ال�سارمة  البنكية  القواعد  تطبيق  الئتمان، 
امل��ال  راأ�����ش  ب�����س��اأن   )2 )ب����ازل  ات��ف��اق��ي��ة  تت�سمنها 
الأ�سا�سي للبنوك وذلك يف موعد اأق�ساه عام 2011، 
وت�سري قواعد هذه التفاقية يف اأملانيا وغريها من 

دول اأوروبا منذ عام 2007. 
ويعلق موؤيدو التفاقية الآمال عليها يف تعزيز عن�سر 
الأمان وال�ست�قرار يف النظام املايل الع�املي وتع�زيز 
وح��سر  الف�ر�ش  وت�س�اوي  املناف��سة  ح�رية  مبداأ 

خم�اطر ال�س��تثمارات البنكية ب�س�كل اأف�سل. 
لكن ماذا ب�ساأن بنوك اآ�سيا؟ ت�سري تقارير اإىل اأنه يف 
الوقت الذي واجهت فيه الوليات املتحدة واأوروبا 
منذ  مالية  مع�سلة  اأ���س��واأ   2009/2008 عامي  يف 
الآ�سيوية  البنكية  الأن��ظ��م��ة  ف��اإن  ال�سنني  ع�سرات 
برنامج  اأي  اإىل  احلاجة  دون  من  العا�سفة  حتملت 
اإنقاذ كبري حتى اليوم. ففي اأعقاب اأزمة عام 1997 
التي تركت عديدا من احلكومات الآ�سيوية يف حالة 
العمالت  املالية وانهيار  املوؤ�س�سات  اإفال�ش مع تعرث 
املحلية، فاإن املنطقة كان عليها اأن تعتمد ب�سكل كبري 

على ال�سادرات لإعادة بناء اقت�ساداتها.

تاريخ االإفال�ض حول العامل..
البنوك االأمريكية مثااًل
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الف�سل الثالث
من  متثل  التي  املالية  الوراق  انها  على  الأ�سهم  تعّرف 
يدعي ملكيتها و ان حائز الأ�سهم هو املالك اجلزئي لل�سركة 
وميثل ال�سهم امللكية الن�سبية للعمل و املتاجرة. و تعطي 
ي�سارك  ب��اأن  ال�سهم  حلائز  احل��ق  ما  �سهم  يف  امل�ساهمة 
الت�سفية  حال  ويف  والتجارة  العمل  اإرب��اح  يف  ن�سبيًا  
فاأن الن�سبة يتم ح�سابها من قيمة ال�سول التجارية التي 
تفي�ش خ�سومها وثمة طريقتان للنظر اىل حقوق امللكية 
الأوىل فيها يت�سلم مالك ال�سهم ح�سة ن�سبية من الرباح 
الطريقة  و  اخل�سارة  عبء  من  ن�سبي  جزء  عليه  يقع  و 
او  نف�سها  املتاجرة  عمليات  ت�سفي  عندما  تظهر  الثانية 
عند عمليات بيع الت�سفية ففي هذه احلالة يح�سل حائز 
ال�سول  قيمة  فائ�ش  اي  من  ن�سبية  ح�سة  على  ال�سهم 
ان  ���س��داده��ا.و  مت  التي  اخل�سوم  تفوق  التي  و  املالية 
ح�سة ً يف �سهمٍ  عادي تعطي كذلك احلق ملالك ال�سهم لن 
ي�سوت يف انتخاب جمل�ش الإدارة. و لن جمل�ش الإدارة 
يلعب دورا فعال يف التاأكد من جميع حقوق حائز الأ�سهم 
معروفة و مميزة اىل اق�سى حد و بهذا فاأن الأ�سهم ميكن 
الطرف  طرفني،  بني  تعاقدية  اتفاقية  انها  على  تعد  ان 

الذي �سي�ستثمر يف ال�سركة و ال�سركة نف�سها.
متثل  ال�سهم  ام��وال  عن  التخلي  يف  امل�ستثمر  رغبة  ان 
بع�ش  �سيتلقى  ال�سهم  حائز  ان  تقول  التي  التوقعات 
ال�سهم  �سعر  قيمتها  تفوق  والتي  امل�ستقبلية  املدفوعات 
ان  ميكن  ل  املتوقع  املح�سول  ه��ذا  ان  عنه  تخلى  ال��ذي 
يفوق عن �سعر ال�سل املايل يف اي مكان اخر و من جانب 
اخر فاأن ال�سركة يف حاجة اىل الموال اجلديدة القادمة 
من امل�ستثمرين عند اإ�سدار ال�سهم املايل لذا فاأن ال�سركة 
او املوؤ�س�سة ترغب يف ان تعطي بع�ش امللكية على القل 
للم�ستثمرين وذلك يف �سبيل احل�سول على الأموال التي 
هو  الم��ر  واق��ع  يف  ال�سهم  ف��اأن  بهذا  و  لها  بحاجة  ه��ي 
امللكية. و تعد احلماية  ادعاء  التي متثل  املالية  الوراق 
لأدعاء  املهمة  املفاهيم  من  ال�سركة  هيكلية  توفرها  التي 
امللكية و ان لدى حائز ال�سهم خ�سومات حمددة و يعني 
امل�ستثمر  ا�ستثمار  هو  ال�سهم  حلائز  ممكنة  خ�سارة  ذلك 
الهمال  م��ن  ح��ال��ة  يف  ال�سركة  ُوِج����دت  ف���اأذا  ال���س��ل��ي. 
بع�ش  ت��ط��ب��ي��ق  يف  ال��ف�����س��ل  او 
حائز  ف���اأن  ال�سرعية  ال���س��ال��ي��ب 
بكمية  ُيطالُب  ان  ميكن  ل  ال�سهم 
من املال غري الكمية التي ا�ستثمر 
ال�سهم  بها يف ال�سل، و ذلك لن 
ميكن النظر اليه من جوانب مهمة 
جانب  م��ن  و  ال�سركة  جانب  م��ن 
امل�ستثمر و من املفيد تفح�ش هذه 
جانب  فمن  بتمعن  و  اجل��وان��ب 
ال�سركة  ت��ل��زم  ل  مل���اذا  ال�����س��رك��ة: 
نف�سها يف اإ�سدار الوراق املالية 
ال��ع��وام��ل التي  امل�����س��رتك��ة؟ وم���ا 
تقي�ش حجم اإ�سدار ال�سهم؟ و من 
يتخلى  فلماذا  امل�ستثمر:  جانب 
امل�ستثمر عن الموال لجل ادعاء 
او مداولةٍ  ما؟  ن�سبي يف جتارٍة 
املختلفة  الو�سائل  �ستنفح�ش  و 
احل�سول  امل�ستثمر  مُتكن  التي 
امتالك  خ��الل  م��ن  الأم����وال  على 

�سهم ما.

البور�سة كم�سدر 
للتمويل

العمل  و  امل��ت��اج��رة  تعطي  مل���اذا 
امل�ستثمرين  اعطاء  على  املوافقة 
امل�ستقبلية؟  ارب��اح��ه��ا  يف  ح��ق��ا 

اجلواب و بب�ساطة:
مبداولة  ت��ق��وم  ال�����س��رك��ة  ان  ه��و 
امللكية و ذلك لأ�ستخدام  اجلزئية 
الموال التي حت�سل عليها من امل�ستثمر فعندما يتم بيع 

الن�ساط  فاأن هذا  الأوىل  للمرة  ما و  الأ�سهم يف بور�سة 
ي�سار اليه على انه عر�ش البيع العلني الأويل، ففي مثل 
هذه العرو�ش �سيتم بيع الأ�سهم املوجودة حديثا وللمرة 
الأوىل، فبتطور القت�سادات والفر�ش املقدمة ل�ستغالل 
ما  غالبا  التجارية  العمليات  فاأن  اجلديدة  التكنولوجيا 
عملية  تو�سيع  اجل  من  وذل��ك  لالأموال  �سخ  اىل  حتتاج 
لالأموال  كبريًا  م�سدرًا  الأ�سهم  اإ���س��دار  ويعد  التجارة 

ومنو العمال التجارية و تطويرها.

االأويل العلني  العر�ص   IPO
الأوىل  امل���رة  ان��ه  على  الأول  العلني  ال��ع��ر���ش  ي��ع��رف 
و  �سهم  �سراء  علنا على فر�سة يف  النا�ش  التي يح�سل 
الأول   العر�ش  كون  عن  ف�سال  و  �سركة.  يف  ا�ستثماره 
للبيع فانه عر�ش علني، وهذا يعني ان اأي �سخ�ش يرغب 
يف دفع ال�سعر املطلوب فاأن له احلق يف �سراء ح�سة من 
البور�سة، ومبا ان البيع علني فاأنه يجب ان تتوفر فيه 
هيئة  ت�سعها  التي  املتطلبات  بع�ش  ف�سال عن  ال�سالمة 
تبادلت الوراق املالية فعلى �سبيل املثال يجب ان يتم 
يحتمل  ال��ذي  لل�سخ�ش  متهيدية  جتارية  ن�سرة  اعطاء 
ا�ستخدام  كيفية  تعلمه  الن�سرة  هذه  و  ال�سهم  ميلك  ان 
التي  باخلطورة  تعريفه  عن  ف�سال  امل�ستثمرة  الم��وال 
من املحتمل ان يواجهها امل�ستثمر جراء هذا ال�ستثمار.

ت�ستخدم ال�سركة التي تعر�ش ال�سهم للبيع علنيا و لول 
جميع  لت�سمن  ذلك  و  امل�سرفية  ال�ستثمار  خدمة  مرة 
على  ال�سهم  �سعر  تقييم  من  لتتاكد  و  ال�سركة  متطلبات 
ان  ت�سمن  الأخ���رية  الوظيفة  ه��ذه  ان  و  �سحيح  نحو 
هذا  عر�ش  لقاء  امل�ستثمرون  يعر�سه  كافيًا  طلبًا  هنالك 
حتى يت�سنى جلميع الأ�سهم فر�سة البيع وان امل�سرف 
امل�سرف  ان  ويعني  و�سيط  جم��رد  ه��و  ال�ستثماري 
الذي يقوم  لل�سهم والفرد  امل�سدرة  ال�سركة  و�سيط بني 
ال�ستثمارية  للم�سارف  ي��ك��ون  م��ا  وك��ث��ريًا  باأبتياعه 
الأ�سهم  بو�سع  يقومون  والذين  املخت�سون  عمالوؤها 
امل�سارف  ه���ذه  يف  م���رة  لأول  عر�سها  ي����ودون  ال��ت��ي 
من  النقد  ال�سركة  ه��ذه  تت�سلم  ولطاملا  ال�ستثمارية، 
ال�سركة  م�سلحة  م��ن  ف��ان  الأول  العلني  البيع  عر�ش 
ال�سركة  الذي حت�سل عليه  ال�سعر  الأوىل هو ان يكون 

من �سهم يف البور�سة يف اق�سى �سعر ممكن له.
ي�سري  الأويل  العلني  العر�ش  ان  لالهتمام  املثري  من 
ب�سعر  مثمنة  تكون  العر�ش  ذلك  عمليات  ان جميع  اىل 
احلقيقة  اىل  ي�سري  هذا  و  الأوىل  للمرة  البيع  عند  اقل 
ُتقدر بقيمة اقل عن اليوم  التي تقول ان جميع الأ�سهم 

يف�سح  ال�ستنتاج  هذا  ان  و  العلنية  املداولة  يف  الأول 
عن امكانية ح�سول الفرد على عوائد ملحوظة فيما لو 

ا�سرتى ا�سهما يتم بيعها علنيا و للمرة الأوىل.

معامالت ال�سوق الثانوية
عر�سها  منذ  الأ�سهم  ب�سراء  امل�ستثمرين  معظم  يقوم  ل 
من  باأبتياعها  ي��ق��وم��ون  ب��ل  الأول  ال��ي��وم  م��ن��ذ  علنيا 
م�ستثمرين اخرين و يف يوم اخر و ان هذه املعامالت 
ال��ت��ج��اري��ة ه��ي م��ع��ام��الت ال�����س��وق ال��ث��ان��وي��ة و تكمن 
ان  الثانوية  ال�سوق  معامالت  يف  البارزة  الختالفات 
اي  تت�سلم  ل  ن�سبيا  معني  �سهم  ميثلها   التي  ال�سركة 

ارباح من هذه التداولت التجارية.
فعلى العك�ش من عر�ش البيع العلني الأول فاأن املعامالت 
التجارية الثانوية متثل عالقة جتارية تبادلية بني اثنني 
الأ�سهم  ببيع  امل�ستثمرين  احد  فيقوم  امل�ستثمرين  من 

بينما يقوم امل�ستثمر الخر ب�سراء الأ�سهم.
فاأن المر الوحيد الذي تالحظه ال�سركة من هذا التبادل 
التجاري احلا�سل فيها هو تغيري احد ال�سخا�ش الذي 

كان يحمل ال�سهم �سابقا.
وتنطوي الغالبية العظمى من املداولت على التعامالت 
البيع  ع��رو���ش  على  تنطوي  ل  و  الثانوية  التجارية 
تغري  يف  هي  امل�ستثمرين  تركيبة  ان  و  الأوىل  العلنية 
بن�سبة  و  المريكي  امل��ايل  النظام  يف  ي��وم  بعد  يوما 
ان  الأ�سهم.  مالكي  اع��داد  من  ي��وم  بعد  يوما  متزايدة 
اقل  ن�سبيا  هي  لال�سهم  الأولية  العلنية  البيع  عرو�ش 
مثل  املالية  املوؤ�س�سات  من  التجارية  الديون  من  اهمية 
الوراق  املالية مثل �سوق  امل��وارد  اي من  او  امل�سارف 

التجارية.
عند  ال��ت��ج��ار  و  ال�سما�سرة  امل�ستثمرون  ي�ستخدم  و 
النغما�ش يف التداول يف املعامالت التجارية الثانوية 
و ذلك للم�ساعدة يف عملية بيع و �سراء الأ�سهم املوجودة 
و بعبارة اخرى يجد امل�ستثمر الذي يرغب ببيع �سهم ما 
يود  �سخ�ش  اإيجاد  على  ي�ساعده  متاجرا  او  �سم�سارا 
البائع يقوم  ال�سهم و على نحو مت�سابه فان  �سراء ذلك 
م�سرت  طرفٍ   ايجاد  على  ي�ساعده  �سم�سار  با�ستخدام 
ميتلك  �سم�سارا  الحيان  بع�ش  يف  البائع  ي�ستخدم  و   ِ

م�سبقا ا�سهما يف جعبته اخلا�سة.
خدمة  الأويل  العلني  البيع  عر�ش  عملية  وت�ستخدم 
امل�����س��رف ال���س��ت��ث��م��اري ب��ي��ن��م��ا ي�����س��ت��خ��دم ال��ب��اع��ة و 
امل�سرتون يف حقل التبادلت التجارية خدمة ال�سما�سرة 

و املتاجرين.

ــــة ــــي ــــال ــــــم امل ــــــه ــــــس ــــــوق االأ� �ــــــس
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املري�ش  الرجل  هي  الآن  اإ�سبانيا  اإن  القول  ميكن 
اجلديد من بلدان اأوروبا، بهذه الطريقة رحب بع�ش 
الحتاد  بلدان  اأن  مفادها،  التي  بالأخبار  املعلقني 
يف  الركود  من  خارجًة  تت�سلق  الأخ��رى  الأوروب���ي 
الربع الثالث من ال�سنة، اأن اقت�ساد اإ�سبانيا ينكم�ش، 
للربع ال�ساد�ش بالتتابع، مع اأن هبوطًا ن�سبته 0.3 % 
يف الناجت املحلي الإجمايل كان يعد كبريًا بالكاد كما 
هي احلال مع بريطانيا، وقد عانت اإ�سبانيا من هبوط 
الأوروبي،  اأ�سغر من متو�سط الحتاد  �سنة واحدة 

مع اأداء اأ�سواأ لدى اأملانيا، واإيطاليا وبريطانيا.
وعلى كل حال، فاإن اأحدًا من هذه البلدان مل يكن اأمله 
اإ�سبانيا،  البطالة يف  فن�سبة  الركود عميقًا جدًا،  من 
لتفيا  يف  للبطالة  بالن�سبة  فقط  الثانية  هي   ،%  19
اآث��ار املا�سي  يف الحت��اد الأوروب���ي، وه��ي تعك�ش 
الطابوق واملالط  ثماًل على  اأ�سبح  بلٍد  البنيوية يف 

قبل اأن تنفجر فقاعة امِللكية فيه عام 2007.
وب�سبب هذا، دخلت اإ�سبانيا الركود يف حالة موَهنة 
ولكن  ببطء  الأخ���رى  البلدان  تتعافى  واإذ  اآن���ذاك، 
وقٍت  اإىل  اإ�سبانيا  �ستحتاج  به،  التنبوؤ  ميكن  ب�سكٍل 
املتفائلون  اخل��رباء  وحتى  اإ�سايف،  واهتمام  اأك��رث 
عام  يف  فقط  احلقيقي  التعايف  ياأتي  اأن  يتوقعون 
ال�سرتاكي  اإ�سبانيا  وزراء  رئي�ش  وُي��ق��ر   ،2011
خوزيه لوي�ش رودريغيز ثاباتريو الآن باأن ازدهار 
الأوىل،  رئا�سته  فرتة  يف  ال��ذروة  بلغ  ال��ذي  ال�سكن 
 900،000 ال���  اجل��دد  فالعاطلون  �سيئًا،  اأم���رًا  ك��ان 
ماهرين،  غ��ري  بناء  عمال  كبري  ح��د  اإىل  ه��م  تقريبًا 
ميكن اأن تكون وظائفهم قد ذهبت اإىل الأبد، مع هذا 
جتده كارهًا للت�ساوؤم، وقد بداأ التعايف، كما اأ�سر يف 
طاولة م�ستديرة للحوار نظمتها جملة الأكونوم�ست 

يوم 23 ت�سرين الثاين املا�سي، كما اأنه زعم اأن منو 
منطقة  متو�سط  ف��وق  بقي  ق��د  الحتمايل  اإ�سبانيا 

اليورو. 
رف�ش  حني  كثريًا  ثاباتريو  م�سداقية  ت��اأث��رت  وق��د 
يف  وق��ع��ت  ح��ني  اإ���س��ب��ان��ي��ا  م�ساكل  بحجم  الإق�����رار 
اأن يعود  فاإنه يعتقد ي�ستطيع  الركود، والأمر هكذا، 
يف  حكومته  خططت  وق��د  النمو،  حالة  اإىل  بالبالد 
"القت�ساد  قنون  عن  ال�ستار  لإزاحة  املا�سي  ال�سهر 
من  الرئي�ش  اجل���زء  وه��و  لال�ستمرارية"،  ال��ق��اب��ل 
�سرتاتيجية تتطلع نحو عام 2020، غري اأن القانون 
على  ق�سريًا  و  الطيبة  النيات  على  طوياًل  �سيكون 
القائمة  على  هناك  و�سيكون  الع�سرية،  الإج���راءات 

على وجه الرتجيح الطاقة القابلة للتجديد، واللربلة  
التدريب،  املعتدلة، واملزيد من   liberalisation
من  ليكون  اجل��ري��ئ��ة  العمل  ���س��وق  اإ���س��الح��ات  اأم���ا 
من  وذلك  واردة،  تكون  فلن  العمال  ت�سريح  الأ�سهل 
اأجل جتنب اإزعاج اأ�سدقاء ثاباتريو باحتاد العمال، 
"ال�سركاء  بني  املحادثات  على  العتماد  يف�سل  وهو 
ُيحدثوا  اأن  امل��رج��ح  غ��ري  م��ن  ال��ذي��ن  الجتماعيني" 

تغيريًا كبريًا.
اإن نظام العمل ب�سّفني يف اإ�سبانيا غري فعال اإ�سافة 
دائمة  بعقود  العمال  فن�سف  ع��ادل،  غري  كونه  اإىل 
ت�سريحهم،  املكّلف(  )وم��ن  ج��دًا  ال�سعب  من  جتعل 
العقود  م��ن  جحيم  يف  ي��ك��دح��ون  ال��ب��ق��ي��ة  وم��ع��ظ��م 
الق�سرية الأمد، ونوبات البطالة، وال�سوق ال�سوداء، 
وكان عمال العقود الق�سرية الأمد اأول الذين فقدوا 
وزيرة  تزعم  وكما  الك�ساد،  �سرب  ح��ني  وظائفهم 
األينا �سالغادو، فاإن هذا مينح النظام مرونة  املالية، 
فالعمال  لالإنتاجية،  بالن�سبة  �سيئ  اأمر  لكنه  معينة، 
باحلماية،  يتمتعون  دائ��م��ة  بعقود  الكفوئني  غ��ري 

ولي�ش هناك حافز لتدريب ال�سباب والوقتيني.
من  ي��اأت��ي  اأن  البطالة  يف  اإ���س��ايف  لرت��ف��اع  وميكن 
�سركات اأ�سغر مع�سورة بني قوانني العمل الع�سرية 
املكفولة  احل��م��اي��ة  ف��ب��م��وج��ب  ال��ت�����س��ل��ي��ف،  و���س��ح��ة 
املحدود،  الأج���ر  م��رون��ة  و  الدائمني  للم�ستخدمني 
تخاطر  احلجم  املتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  ف��اإن 
بالإفال�ش، والبطالة نف�سها �سبب مل�سائب م�ستقبلية، 
فهي تكلف الدولة ماًل يف عائدات ال�سرائب املفقودة 
ومدفوعات الإعانة الإ�سافية، وتت�سبب يف تخلفات 

الرهون وت�سغط الإنفاق ال�ستهالكي.
التو�سع  على  الفرامل  الآن  �سالغادو  الآن�سة  وت�سع 
ال�سرائب  ارت��ف��اع��ات  خ��الل  م��ن   2010 لعام  امل��ايل 
البنية  اأن  م��ع    ����� ال��ع��ام  الإن���ف���اق  والن��خ��ف��ا���ش يف 

ال�سكك  �سبكة  قريبًا  �سيكون  ما  فيها  مبا  التحتية، 
الأو�سع والأ�سرع يف اأوروبا، �سوف ت�ستمر يف تلقي 
الأموال، وقد انتزعت �سركة ال�سكك احلكومية )رينف 
Renfe( الآن ن�سف حركة مرور مدريد �� برثلونة، 
ويف احلقيقة، فاإن رينف هذه رمز لالقت�ساد اجلديد 
مع  اإن�ساءه،  ثاباتريو  يريد  الذي  لال�ستمرار  القابل 
اأن  وميكن  الأم��د،  طويل  م�سروعًا  هذا  �سيكون  هذا 
لها  اأية حتينات خمطط  من  اأكرب  يتطلب حت�سينات 
الآن يف التعليم، اإ�سافة اإىل اإنفاق اأكرث على البحوث 

والتنمية.
ومن �سوء احلظ، اأن التدهور املفجع يف التمويالت 
العامة، الذي انتقل من فائ�ش بامليزانية يف عام 2007 
اإىل عجز اأكرث من 10% من الناجت املحلي الإجمايل، 
ارتفاعات  اإن  النفقات،  يف  التخفي�ش  على  يرغم 
ال�سرائب املخطط لها على الدخل و املبيعات توؤدي 
ببع�ش القت�ساديني اإىل تخفي�ش تنبوؤاتهم بالن�سبة 
القوة  تنتزع  فالرتفاعات   ،)2010( احلالية  لل�سنة 
برييز  خافري  يو�سح  كم  امل�ستهلكني،  من  ال�سرائية 
يف  معتدل  منٍو  اإىل  ع��ودًة  يرى  ال��ذي  اأثبيالغا،  دي 
اأرقام  اإىل  ترجع  بانحدارات  متبوعة  الرابع  الربع 

�سلبية خالل 2010 كثري العرثات.      
و يحق لنا الت�ساوؤل هنا : ُترى، مع اإنفاق عام اأدنى 
و اإ�سالحات راديكالية قليلة يف امل�سهد القت�سادي، 
املخلِّ�ش  اإن  ج��دي��د؟  من��ٌو  ي��اأت��ي  اأن  ميكن  اأي���ن  م��ن 
الق�سري الأمد هنا هو بقية الحتاد الأوروبي، الذي 
ياأخذ ثلثي ال�سادرات الأ�سبانية. و ميكن اأن يراهن 
القت�ساد على ذيول التعايف يف فرن�سا واأملانيا لفرتة 
من الوقت، لكن يجب على اإ�سبانيا يومًا ما اأن تفعل 

ما هو اأكرث لرتتيب بيتها  هي.

The Economist /عن

اإ�سبانيا و"االقت�ساد القابل لال�ستمرار"

 ترجمة:م�سطفى علي فالح

اأنها نهاية حزينة ل�سركة ظلت تعي�ش على اأجماد املا�سي ل�سنوات عدة بعد 
اأن اأ�سبحت واحدة من رواد �سناعة ال�سيارات الأكرث ابتكارا ولها تاأريخها 

يف �سناعة املحركات التوربينية.
�سركة  يف  وظائفهم  عامل  وخم�سمائة  الف  الثالثة  على  يزيد  ما  �سيفقد   
يف  تواجهها  مالية  مل�ساكل  نتيجة  ال�سيارات  ل�سناعة  ال�سويدية  �ساب 
العاملية نتيجة  ال�سيارات  �سحية هي الأحدث يف �سل�سلة �سحايا �سناعة 
دمار  من  خلفه  وما   2009 العام  �سهده  الذي  العاملي  القت�سادي  للركود 
ترتبط   3000 نحو  اىل  اإ�سافة  العاملية  القت�سادية  للحركة  وتعطيل 
نائب  واأو�سح  ال�سركة  بهذه  مبا�سرة  غري  او  مبا�سرة  ب�سورة  وظائفهم 
�سميث  جون  التعاوين  للتخطيط  الأمريكية  موتورز  جرنال  �سركة  مدير 
مع  وبالتعاون  �سباط  ف��رباي��ر/  منذ  �ساب  �سركة  بيع  ن��ح��اول  كنا  باأننا 
احلكومة ال�سويدية وبنك ال�ستثمار الأوروبي الذي عر�ش قر�سا من املال 
علق  ولقد  بال�سركة  حلقت  التي  املالية  اخل�سائر  تعوي�ش  يف  للم�ساهمة 
وزير ال�سناعة ال�سويدي ماود اولف�سون وا�سفا الأنباء حيث قال اأنه لأمر 
ر�سالة حزينة جلميع  واأنها  اأ�سواأ وقت  ياأتي يف  واأن��ه  حمزن جدا وجدا 
الر�سمي ل�سركة  املوظفني  وكانت �سركة جرنال موتورز الأمريكية املالك 
ال�سركة  تواجه  حقيقية  مل�ساكل  وذل��ك  �ساب  �سركة  اإغ��الق  ق��ررت  قد  �ساب 
الأمر الذي اأدى اىل اتخاذ القرار النهائي بهذا ال�ساأن  و�سجلت �ساب التي 
ت�سيطر عليها جرنال موتورز ب�سكل كامل منذ عام 2000 خ�سائر كبرية 
جدا بلغت ثالثة مليارات كرونه، اأي ما يعادل 340 مليون دولر يف 2008 
وكان من املتوقع اأن ت�سجل خ�سارة مماثلة هذا العام 2009 وفعال ح�سل 
هذا المر ب�سبب انخفا�ش الطلب وزيادة فائ�ش الطاقة الإنتاجية وتقادم 

منتجاتها وارتفاع التكاليف اخلا�سة باأ�سعار مبيعاتها.
ولقد حاولت �سركة جرنال موتورز اإنقاذ �ساب من خالل حماولتني قامتا 
ال�سيارات  ل�سناعة  الهولندية  �سبايكر  �سركة  مع  موتورز  ج��رنال  بهما 
الريا�سية حيث ذكرت ال�سركة يف بيان ر�سمي اأنها قد تقدمت بطلب ر�سمي 
حول عر�ش جديد لال�ستحواذ على ال�سركة ال�سويدية بعد يومني من اإعالن 
الدائم وكانت  ال�سركة ب�سبب تعرثها  اإغالق  نيتها يف  �سركة موتورز عن 
ال�سويدية  الفاخرة  ال�سيارات  �سناعة  يف  املتخ�س�سة  كونيغ�سيغ  �سركة 

مفاو�سات  خ��الل  وم��ن  اأ�سهر  �سبعة  من  اأك��رث  ومنذ  ت�سعى  الأخ���رى   هي 
انتهت  حيث  بالف�سل  ب��اءت  قد  جهودها  كل  لكن  �ساب  امتالك  اىل  جدية 
املفاو�سات بينها وبني جرنال موتورز ال�سهر املا�سي اإىل طريق م�سدودة، 
وكان هذا العر�ش هو عر�ش الأمل الأخري لإنقاذ ال�سركة ال�سويدية وذكر 
باأمل  اجلديد  العر�ش  اأر�سلت  اإدارتها  اأن  الهولندية  �سبايكر  ل�سركة  بيان 
اأن ت�سمن م�ستقبال ل�ساب وعمالها على الرغم من قرار الغلق وقال املدير 
التنفيذي ل�سبايكر فكتور مولر اإن �سركته بذلت كل ما يف و�سعها لت�سوية 

امل�ساكل التي كانت متنع تعطل ح�سم هذه امل�ساألة.
وتابع اأنها طلبت من جرنال موتورز وكل الأطراف املعنية بو�سع �ساب، 
موتورز  جرنال  �سركة  و�سعت  اجلد،  حممل  على  �سركته  عر�ش  تاأخذ  اأن 
بيعها  طريق  عن  �ساب  من  التخل�ش  اإىل  العام  هذا  مطلع  منذ  الأمريكية 
ب�سبب الأزمة املالية التي اأدخلتها يف حالة اإفال�ش موؤقت انتهت يف يوليو/
جرنال  ق��رار  على  عقبت  ق��د  ال�سويدية  احلكومة  وك��ان��ت  املا�سي  مت��وز 
موتورز اإغالق �ساب بالقول اإنه جاء يف اأ�سواأ الأوقات، واأ�سافت اأنه كان 
باإمكان ال�سركة الأمريكية اأن تفعل اأكرث من ذلك خالل �سنوات عدة م�ست 

مل�ساندتها واحليلولة دون وقوع هذا الأمر.

ي�سعر  اإنه  يان جون�سون  ال�سويدية  �ساب  �سركة  رئي�ش  اأو�سح  من جهته 
بخيبة الأمل اإزاء قرار جرنال موتورز بتجميد اأعمال �سركته، واإنه بانتظار 
اإي�ساحات عن كيفية اإغالق ال�سركة. ي�سار اإىل اأن اإيقاف �ساب يتوقع له اأن 

يوؤدي اإىل خ�سارة ثمانية اآلف وظيفة لعمال هذه ال�سركة.
واأو�سح نيك رايلي مدير �سركة جرنال موتورز يف اأوروبا اأن قرار تقلي�ش 
�سركة �ساب هو قرار �سعب قد اأتخذ على الرغم من اجلهود اجلبارة التي 
اأن  الأزمة واأ�ساف  ال�سركة من هذه  لإنقاذ  املعنية  الأط��راف  تبذلها جميع 
�سركة جرنال موتورز م�ستعدة ل�سخ 400 مليون دولر مل�ساعدة وحدتها 
ال�سويدية على التحول اإىل الربحية اإذا �سمنت احلكومة ال�سويدية قرو�سا 
اأخرى ل�ساب بقيمة 590 مليون دولر واإن الهدف من هذه القرو�ش هو 
اأرباح يف  األف �سيارة وحتقيق  حتقيق مبيعات ترتاوح بني 120 و130 
2011 اأو 2012 وكانت جمموعة �سركة جرنال موتورز قد اأكدت حر�سها 
الإنتاج  عمليات  اأن  اإىل  واأ�سارت  امل�ستقبل  يف  �ساب  �سركة  ا�ستقالل  على 

�ست�ستمر حتت اإ�سراف مدير ق�سائي.
ال�سمانات على مناذج  اح��رتام  كذلك يف  �ست�ستمر  �ساب  �سركة  اأن  وق��ال: 
الغيار  وقطع  اخلدمة  اأي�سًا  فيه  توفر  ال��ذي  الوقت  يف  �سركته  �سيارات 

للعمالء احلاليني لل�سركة.
من جانبها اأ�سافت �سركة جرنال موتورز اإنها لن تقدم مزيدا من التمويل 
ال�سويدية  لل�سركة  �سيولة  �ستوفر  لكنها  �ساب  ل�سركة  املتوقعة  للخ�سائر 
للم�سي يف اإعادة التنظيم ومل يت�سح فيما اذا كانت �سركة جرنال موتورز 
لل�سركة قد تراجعت  العاملية  املبيعات  �ستغطي خ�سائر عام 2009 وكانت 
ل�سنوات عدة لتنحدر وت�سل اىل م�ستوى اأدنى من 100،000 خالل العام 
اىل  فقط  لت�سل  الأرق���ام  تلك  انحدرت  فلقد  العام  ه��ذا  خ��الل  اأم��ا  املا�سي 

.45،000
ما  اأو   2008 ع��ام  يف  بقليل  �سيارة  األ��ف   93 على  يزيد  ما  �ساب  وباعت 
ميثل واحدا باملئة من حجم مبيعات جرنال موتورز العاملية، اأما يف اآخر 
�ساب  �سركة  اأ�سم  يباع  اأن  احتمال  فهنالك  الأزمة  بهذه  املتعلقة  التطورات 
اىل �سركة �سناعة �سيارات �سينية نا�سئة لتعتمد على ا�سم ال�سركة الكبري 
ل�سناعة  ال��دويل  امل�ستوى  على  والبزوغ  النت�سار  يف  عامليا  واملعروف 

ال�سيارات.
عن جريدة ذا �سن الربيطانية والكاردين الربيطانية 

اإغالق �سركة �ساب ال�سويدية ال�سهرية ل�سناعة ال�سيارات

ثاباتريو
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اقتصاديات

االخيرة

جتربة كرد�ستان اال�ستثمارية
 عبا�ص الغالبي

لع���ل من اأوىل عنا�س���ر ال�ستثمار الناجح هي البيئ���ة الآمنة التي 
تكفل حماية ال�سركات الأجنبية التي تدخل بروؤو�ش اأموال كبرية 
اىل �سوق العمل، هذا ف�سال ً عن عنا�سر اأخرى تت�سافر وتتعا�سد 

لنجاح اأية عملية ا�ستثمارية .
ونح���ن لي����ش ب�س���دد مناق�سة العنا�س���ر جمتمعة بق���در ما نحاول 
الرتكي���ز عل���ى البع���د الأمن���ي الذي يع���د العن�س���ر الأك���رث اأهمية 

مل�سارات ال�ستثمار الناجح.
ويف جترب���ة اإقلي���م كرد�ست���ان التي مل تكن �سارب���ة يف القدم فهي 
مازال���ت فتية بالقيا�سات الفنية والإجرائية، األ ان الو�سع الأمني 
امل�ستتب وجدية القائمني على العملية ال�ستثمارية يف خلق فر�ش 
واع���دة اأوًل ومن ثم منح امل�ستثمري���ن مغريات قادرة على جذبهم 
اىل �سوق العم���ل يف الإقليم ف�ساًل عن القوان���ني املنا�سبة وجدية 
ورغبة العاملني، كلها ت�سب يف بوتقة ال�ستثمار الواعد الناجح، 
اإل اأن الهاج����ش الأمن���ي يبق���ى احللق���ة الأهم ال���ذي يبدد خماوف 
امل�ستثمري���ن، فهم بحك���م الوقائ���ع ل ميكن ان يغام���روا بروؤو�ش 

اأموالهم بالطريقة التي تفقدهم هام�ش الربح املح�سوب �سلفًا.
ويف ظل املعطي���ات احلالية وحالة التج���اذب ال�سيا�سي والو�سع 
الأمن���ي اله����ش وال�سراع���ات النتخابية غ���ري املاألوف���ة يف بلدان 
العامل الأخرى يبقى ال�ستثمار 
خارج منطق���ة اإقليم كرد�ستان 
امل�ستثمرين  وخارج ح�سابات 
وال�سركات الأجنبية والعربية 
الت���ي تنظر بعني الهتمام اىل 
الفر�ش ال�ستثمارية املتوفرة 
يف بغ���داد واملحافظ���ات غ���ري 
اأنه���ا  اإل  باإقلي���م،  املرتبط���ة 
تواجه عقب���ة الهاج�ش الأمني 
بالتداعي���ات  حالي���ًا  املرتب���ط 
ال�سيا�سي���ة النتخابي���ة، وهي 
تعطي���ل  احل���ال  واق���ع  يف 
حقيقي لال�ستثم���ار وللتجربة 
الفتي���ة الت���ي اأحوج م���ا تكون 
اىل الدع���م وال�ستم���رار بخط 
وبوتائ���ر  مت�ساع���د  بي���اين 
�سوئه���ا  يف  تتح���رك  عم���ل 
القطاع���ات القت�سادية  جميع 

الأخرى .
اإقلي���م  جترب���ة  يف  ولن���ا 
كرد�ست���ان مثاًل عل���ى اجلدية 
اىل  والتطل���ع  واملنهجي���ة 
املتط���ورة  الأ�سالي���ب  ول���وج 
اأخرى  وامل�ستخدمة يف بلدان 
مع اأعط���اء التجرب���ة العراقية 
خ�سو�سي���ة معين���ة، و�سنعمد 
خ���الل الن���دوات والط���اولت القت�سادي���ة التي داأبن���ا يف )املدى 
القت�س���ادي( على اإقامته ب�سكل منتظم على عقد طاولة اقت�سادية 
تخ�س�سي���ة يف جم���ال ال�ستثم���ار يف كرد�ست���ان و�سندع���و اليها 
نخب���ًا اقت�سادي���ة وا�ستثماري���ة حكومي���ة وم���ن القط���اع اخلا�ش 
�سعي���ًا لالطالع عن كث���ب على اآفاق العملي���ة ال�ستثمارية ومديات 
الجن���از املتحقق وطبيعة الأ�ساليب املعتم���دة ومن خالل احلوار 
الهادف ميكن لن���ا ان نتو�سل اىل عملية تالقحية لالأفكار والروؤى 
يف جم���ال ال�ستثم���ار ب�س���كل يحقق فائ���دة وج���دوى للمخططني 
والقائمني على عملية ال�ستثمار خارج اإقليم كرد�ستان لال�ستفادة 
من هذه التجربة التي حققت جناحا ملحوظًا على الرغم من ق�سر 
الف���رتة وحداث���ة التجرب���ة، اإل ان امل�سارات واجلدي���ة واحلر�ش 
عل���ى نقل جت���ارب الآخرين وحت�سني البنية التحتي���ة والعمرانية 
والرتقاء مب�ستوى اخلدم���ات واجناز م�ساريع مهمة يف خمتلف 
القطاع���ات القت�سادي���ة ول�سيما يف جمال قط���اع الإ�سكان، حيث 
مازالت جتربة بناء الوحدات ال�سكنية م�ستمرة على وفق منهجية 
ت�س���ل اىل �سق���ف يعالج اأزم���ة ال�سك���ن املوج���ودة يف الإقليم هي 
ال�سم���ة البارزة لذل���ك، فلنا ان ننظر باإمع���ان اىل جتربة كرد�ستان 

ال�ستثمارية.  

�سنعمد خالل الندوات 
والطاوالت االقت�سادية 
التي داأبنا يف )املدى 
االقت�سادي( على اإقامته 
ب�سكل منتظم على 
عقد طاولة اقت�سادية 
تخ�س�سية يف جمال 
اال�ستثمار يف كرد�ستان 
و�سندعو اليها نخبًا 
اقت�سادية وا�ستثمارية 
حكومية ومن القطاع 
اخلا�ص �سعيًا لالطالع عن 
كثب على اآفاق العملية 
اال�ستثمارية ومديات 
االجناز املتحقق وطبيعة 
االأ�ساليب املعتمدة.

 عر�ص/ املدى االقت�سادي

دائم����ًا ما يقف حائاًل ج����دار الثقافة القت�سادّية 
ورغ����م  والكاتب.فالقت�س����اد  املتلّق����ي  ب����ني 
اأهمّيت����ه التي ل تنك����ر بقي حبي�س����ًا داخل اإطار 
 – املُتلّق����ي  عل����ى  ين����درج  ومل  )التخ�س�����ش( 
ف����كّل  املواط����ن، وه����ذا بالطب����ع خط����اأ �سا�س����ع 
�سياقات احلي����اة اليومّية ل تتعّل����ق ب�سيء قدر 
تعّلقها بالقت�ساد فهو امل�سوؤول عن �سبب حياة 

املواطن حياة هانئة اأو العك�ش.
م����ن ه����ذه الفج����وة، ي����ربز كت����اب )املوج����ز يف 
الثقاف����ة امل�سرفّية( منّوهًا اىل خط����اأ اآخر وهو 
عج����ز املوؤ�س�سات احلكومّية عل����ى ردم الفجوة 
املذك����ورة اآنف����ًا لتق����وم به����ا موؤ�س�س����ات اأهلّي����ة 
)م�سرف اخلليج التجاري( الذي �سم بني دفتيه 
بحوثًا ودرا�سات لباحثني اقت�ساديني عدة وهو 

من القطع الكبري بواقع 255 �سفحة.
الكتاب؛ الذي كتبه نخبة من باحثني و اأ�سحاب 
الخت�سا�����ش )د.اأحمد بريه����ي علي، اأبو طالب 
الها�سمي، طه اأحمد عب����د ال�سالم، �سادق را�سد 
ال�سم����ري، مظه����ر م�سطف����ى احل����الوي، مظهر 
حمم����د �سالح، وليد عي����دي عبد النب����ي، �سمري 
عبا�����ش ح�س����ني( يلق����ي ال�س����وء عل����ى جدلّي����ة 
التعام����ل امل�س����ريف ب����ني املواط����ن وامل�س����رف 
وال�س����كل القت�س����ادي ب�س����ورة عام����ًة م����رّبزًا 
تاأثريات امل�سارف )والتي حُت�سُب حملّية ل اأثر 
لها( على امل�ستقبل النقدي والقت�سادي للبالد.
تن����ّوع الكتاب عل����ى �ستة حماور، حي����ث ناق�ش 
املح����ور الأّول )اإ�س����الح القط����اع امل�س����ريف يف 
مو�سوع����ات  الكّت����اب  ناق�����ش  وفي����ه  الع����راق( 
يف  امل�س����ريف  للنظ����ام  م�ستقبلّي����ة  )روؤي����ة 
الع����راق، الإ�س����الح والتطوي����ر ال�سرتاتيج����ي 
للقطاع امل�سريف العراق����ي، الندماج امل�سريف 
ك�س����رورة لالإ�س����الح امل�س����ريف، اآراء واأف����كار 
لالنتق����ال بالقط����اع امل�سريف اخلا�����ش من دور 

الو�ساطة املالية اىل الدور التنموي(.
فيم����ا ناق�ش املح����ور الثاين ال����ذي حمل عنوان 
الواق����ع  ب����ني  الع����راق  امل����ايل يف  )ال�ستثم����ار 
والطموح( اأف����كارًا وم�ساري����ع تخت�ّش بع�سب 
ال�ستثم����ار  به����ا  واأعن����ي  العراق����ي  القت�س����اد 
ُكت����ب ع����ن )�س����ركات  اخلا�����ش والع����ام حي����ث 
الواق����ع  ب����ني  الع����راق  يف  امل����ايل  ال�ستثم����ار 
والطم����وح، ال�ستثمار املايل يف العراق الواقع 
والآفاق، �سناديق ال�ستثمار واإمكانية اإقامتها 

يف العراق(.
بينم����ا ناق�ش املح����ور الثال����ث )ال�سيا�سة املالية 
)ال�سيا�س����ة  عنوان����ني  الع����راق(  يف  والنقدي����ة 
املائي����ة العراقية بني املدخ����ل ال�سعب واملَخرج 
يف  النقدي����ة  ال�سيا�س����ة  �سرتاتيجي����ة  الأمث����ل، 

العراق(.
اأم����ا املبح����ث الراب����ع والأه����م فه����و )تط����ّورات 
وم�ستقب����ل القت�س����اد العراق����ي( يف )اللوائ����ح 
النظ����ام  عل����ى  الرقاب����ة  وتط����ور  التنظيمي����ة 
امل�س����ريف، املوؤ�س����رات الإح�سائي����ة ع����ن تطور 

اجلهاز امل�سريف نهاية 2008(.
موا�سي����ع  ُنوق�س����ت  اخلام�����ش  املح����ور  ويف 
عدة حت����ت م�سّم����ى )ال�سياق اجلدي����د لالئتمان 
امل�س����ريف( مث����ل )قطاع امل����ال يف الع����امل تغرّي 
املوؤ�س�سات والأ�سواق املائية وال�سياق اجلديد 

لالئتم����ان امل�سريف، فجوة �سعر الفائدة املدينة 
والدائن����ة واثره����ا عل����ى الئتم����ان امل�س����ريف، 
والئتم����ان  حت�سيله����ا  يف  امل�سك����وك  الدي����ون 
اخلا�س����ر يف اجلهاز امل�س����ريف العراقي و�سبل 

املعاجلة(.
فيما ناق�ش املحور الأخري و املهم الأزمة املالية 
العاملي���ة الت���ي الق���ت بظالله���ا عل���ى الولي���ات 
املتح���دة الأمريكي���ة والع���امل حت���ت م�سّمي���ات 
)التداعي���ات املتوقع���ة لالأزم���ة املالي���ة العاملية 
على العراق وال�سيا�سات ال�ستباقية املطلوبة، 
خط���ة الإنقاذ ال�ستباقي���ة الأمريكية – متابعة 

حتليلّية، الأزمة املالية ...اىل اأين؟(
ا�سته���الًل للكت���اب كت���ب الأ�ست���اذ اأب���و طال���ب 
الها�سم���ي مق���اًل بعن���وان )روؤي���ة م�ستقبلّي���ة 
اأن  مبّين���ًا  الع���راق(  يف  امل�س���ريف  للنظ���ام 
وتداعياتها  العاملية  املالّية  الأزمة  "انعكا�سات 
�ستك���ون وا�سحة عل���ى القت�س���اد العراقي ما 
دامت مواردنا املالية تعتمد على ت�سدير النفط 
والذي بدوره تاأثر ب�س���كل كبري بالأزمة املالّية 
م���ن حي���ث انخفا����ش �سع���ر برمي���ل النفط من 
)50( دولرًا اىل )33( دولرًا م�سج���اًل اأدن���ى 

معدلته ال�سعرية.
يف نظ���رة اىل ه���ذه النظرّي���ة جن���د اأّن الروؤية 
اخلا�س���ة بالقت�ساد العراقي مرهونة بالروؤية 
العامة لالقت�ساد العاملي، فبعد انخفا�ش اأ�سعار 
النف���ط – كما نعل���م – �سحب ه���ذا النخفا�ش 

دللته القت�سادّية اىل دلئل �سيا�سّية وا�سحة 
يف ال�ساحة العاملي���ة – العراقّية، و يف درا�سة 
من درا�سات الكتاب ناق�ست التداعيات املتوقعة 
لالأزمة املالّية العاملية، حيث بنّي الباحث �سمري 
عبا�ش ح�سني �سبب الأزمة العاملية بقوله :"كما 
اأّنها �ُسّميت اأزمة القرو�ش عالية املخاطر التي 
اأدخل���ت القطاع امل�س���ريف الأمريكي يف دوامة 
�سحيته���ا  وذه���ب  وال�سطراب���ات  اخل�سائ���ر 
وذل���ك  الأمريكي���ني  املواطن���ني  م���ن  الآلف 
ب�سب���ب قي���ام الكثري م���ن امل�س���ارف الأمريكية 
واملتخ�س�س���ة بقطاع العق���ارات مبنح قرو�ش 
الدخ���ل  ذوي  املواطن���ني  م���ن  الآلف  ملئ���ات 
وتقيي���م  احل���ذر  قاع���دة  متجاهل���ة  املح���دود 
املخاطر، حيث وجد الكثري من هوؤلء عاجزين 
ع���ن ت�سدي���د قرو�سه���م وازداد عدده���م مبرور 
الأ�سه���ر" مو�سحًا اأّن ما �ساهم���ت يف -الأزمة 
العاملّي���ة- اأ�سب���اب ع���دة منه���ا: "الإف���راط يف 
الإقرا����ش وبفائدة مرتفعة، بيع الدين بالدين، 
بيع م���ا ل ميلك امل�س���رف، عدم اأخ���ذ �سمانات 

كافية( وغريها من الأ�سباب.
بعد ه���ذه اجلولة القت�سادي���ة يف هذا الكتاب 
املهم جدًا يف وقت انع���دام الثقافة القت�سادية 
ق���د  الكت���اب  اأن  ب�س���كل �سب���ه كام���ل تكت�س���ف 
كت���ب بلغ���ة �سل�س���ة ووا�سح���ة، اأي ان الكتاب 
ُكت���ب للمتلق���ي وللمتخ�س����ش، كت���اب: نن�سُح 

بقراءته. 

املوجز فـي الثقافة امل�سرفّية..
ــة بــلــغــٍة وا�ــســحــة ــادّي ــة اقــتــ�ــس ــول ج


