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املدى/ خا�س

يف  الزمن  من  ق�صرية  فرتة  خالل  وكمية  نوعية  قفزات  نفطي  تقرير  حدد 
اأ�صواق الطاقة التقليدية واملتجددة.

االقت�صادي(  )امل��دى  ت�صلمت  ال��ذي  النفطية  الهالل  �صركة  تقرير  واأو�صح 
طاقتها  بكامل  تعمل  التقليدية  الطاقة  وخمرجات  مكونات  اأن  منه   ن�صخة 
بعد اأن �صهدت تركيزا كبريا يف تطوير �صبل احل�صول عليها تبعا لالأهمية 
م�صريًا  الب�صرية  ت�صهده  الذي  التقدم  اأحدثتها ودورها يف  التي  الرتاكمية 
اىل وجود  فكرة تطوير قدرات الدول من الطاقة املتجددة احلديثة ن�صبيا 
اإال اأنها اأ�صبحت ت�صتحوذ على توجهات الكثري من الدول وال�صعوب ومن 
منها،  االنطالق  �صيتم  املتجددة  الطاقات  من  اأي  حتديد  على  القدرة  دون 
ال�صم�صية اأم الرياح اأم الطاقة النووية، يف حني مل يتم حتديد اأي القطاعات 
خمرجات  تفعيل  ليتم  اأوىل  وباأهمية  بجاذبية  تتمتع  التي  االقت�صادية 
اأو  ال�صناعي  القطاع  البدء يف  �صيتم  فهل  املتجددة على منتجاتها،  الطاقة 
اخلدمي اأو قطاعات النقل والتي تعترب اخلطوة االأوىل يف طريق النجاح 

اإىل تطوير قدرات الدول الغنية والنامية من الطاقة املتجددة.
الطاقة  اإن��ت��اج  تطوير  يف  واالإف���راد  ال��دول  طموح  اأن  اىل  التقرير  واأمل��ح 
املتجددة والو�صول اإىل ن�صب م�صاهمة كبرية من اإجمايل الطلب لديها البد 
له من توفر حزمة من القواعد تبداأ من الفرد وتنتهي عنده، ذلك اأن النجاح 
يف الو�صول اإىل طاقة متجددة لن يكون من خالل ا�صتمرار اأمناط واأحجام 
بحاجة  اأننا  يعني  مما  احلالية،  التقليدية  الطاقة  م�صادر  من  اال�صتهالك  
مناحي  ولدى  احلالية  اال�صتهالك  واأمناط  اأ�صاليب  على  جذري  تغيري  اإىل 
املنظومة  يف  املجتمع  اأف��راد  دمج  من  بد  فال  ذلك  اإىل  اأ�صف  كافة،  احلياة 
اأم متجددة ل�صمان ال�صهولة يف  ال�صرتاتيجية للطاقة �صواء كانت تقليدية 

التطبيق و�صمان النتائج .
املتجددة مازالت �صمن االختبار من  الطاقة  اأ�صاليب  اأن  التقرير   واأو�صح 
منافعها  يتح�ص�صوا  ومل  الطاقة  م�صتهلكي  من  االأعظم  ال�صواد  نظر  وجهة 
ونتائجها االيجابية على حجم اال�صتهالك وتوفري النفقات وامل�صاهمة يف 
جميع  قبل  من  اجلهود  يف  توازنا  يتطلب  وه��ذا  بالبيئة،  االأ�صرار  تقليل 
اأن الطاقة املتجددة وطرق  اأم زراعية، ذلك  اأم نامية، �صناعية  الدول غنية 
تطوير تقنياتها واختبار نتائجها واال�صتفادة من خمرجاتها الزالت مرتكزة 

لدى الدول الغنية حتى اللحظة، فيما تبقى الدول النامية تواجه عجزا يف 
االإنفاق للح�صول على الطاقة التقليدية واملتجددة رغم ما يتوافر لديها من 

ثروات �صخمة.
واأ�صار التقرير اىل اأن فكرة التو�صع واالنت�صار ملخرجات الطاقة التقليدية 
تبعا  اال�صتهالك  اأ�صواق  جميع  لدى  اللحظة  حتى  وجاذبية  �صهولة  اأك��ر 
االإن��ت��اج واال���ص��ت��خ��دام، يف  اآل��ي��ات  االإن��ت��اج وت��ط��ور  م��ن  للوفرة احلالية 
تناغما  واالأكر  كلفة  االأقل  و�صتبقى  كانت  التقليدية  الطاقة  اأن  اإىل  اإ�صارة 

النتائج وبكفاءة  على  �صرعة يف احل�صول  الرفاهية واالأكر  مع متطلبات 
عالية، يف حني جند اأن الطاقة املتجددة لن يتم احل�صول عليها بال�صهولة 
والكلف ال�صائدة ولن يتم التاأقلم على ا�صتخدامها بال�صرعة التي جرت عليها 
الطاقة التقليدية ولن ت�صهد انت�صارا �صريعا ي�صمل مناحي احلياة كافة، ومن 
هنا تاأتي احلاجة اإىل تر�صيد اأوجه اال�صتهالك من الطاقة النافذة والتفاعل 
مع تقنيات الطاقة املتجددة الإجناحها واإيجاد التوازن املطلوب لدى قطاع 

الطاقة بجميع خمرجاته تقليدية كانت اأم متجددة.

تقرير نفطي: قفزات نوعية يف اأ�سواق الطاقة التقليدية واملتجددة

بغداد / متابعة املدى االقت�شادي 
دفعت الظروف االمنية غري امل�صتقرة يف العراق امل�صتثمرين العراقيني ايل 
زيادة ن�صاطهم يف املناطق احلرة خالل العام املا�صي لي�صل حجم جتارتهم 
اىل نحو 2ر222 مليون دينار من ا�صل 644ر1 مليار دينار ا�صتثمرت يف 

حركة جتارة الب�صائع واملركبات.
وزادت قيمة جتارة امل�صتثمرين االردنيني على 375ر1 مليار دينار يف حني 

توزع الرقم املتبقي على جن�صيات خمتلفة اخرى.
وح�صلت جتارة املركبات وفقا ملدير عام موؤ�ص�صة املناطق احلرة اياد الق�صاة 
على الكم االكرب من حجم احلركة التجارية الكلية يف املناطق احلرة لي�صل 
اىل نحو 290ر1 مليار دينار فيما نالت جتارة الب�صائع املختلفة االخرى 
ان  �صحفية   ت�صريحات  يف  الق�صاة  وقال  دينار.  مليون  746ر353  على 
امل�صتثمرين العراقيني البالغ عددهم 368 م�صتثمرا مبوجب عقود �صنوية 
لهم  املتوفرة  لالمتيازات  نظرا  العراقية  ال�صوق  اىل  ن�صاطهم  يوجهون 
بها  يتميزون  التي  العالقات  �صبكات  حيث  من  كان  �صواء  بغريهم  مقارنة 

داخل العراق او مبعرفتهم الكبرية باال�صواق العراقية.
لت�صل  املركبات  جت��ارة  حركة  ارتفاع  اىل  املوؤ�ص�صة  اح�صاءات  وا�صارت 
اىل 166 األفا و 403 مركبات يف العام املا�صي مقارنة ب� 126 األفا و 275 
مركبة �صجلتها اح�صاءات عام 2008. وبينت االح�صاءات ان عدد املركبات 
الداخلة اىل ال�صوق املحلية بلغ 83 األفا 767 مركبة فيما كان ن�صيب جتارة 

الرتانزيت 82 األفا و 636 توجه غالبيتها لل�صوق العراقية.
بلغت  املا�صي  العام  وامل�صتثمرين  املوؤ�ص�صة  بني  املربمة  العقود  عدد  وعن 
2408 عقود نالت املنطقة احلرة يف الزرقاء ح�صة اال�صد منها ب� 2251 عقدا 
فيما توزعت باقي العقود على امل�صتثمرين يف املناطق احلرة يف الكرامة 

و�صحاب واملطار والكرك.
اآخر  العام املا�صي تطوير  ولفت الق�صاة اىل ان املوؤ�ص�صة ا�صتكملت نهاية 
م�صاحاتها الفارغة يف املنطقة احلرة الزرقاء مب�صاحة اجمالية 600 دومن 
الف دينار،  بتاأجريها مل�صتثمرين بقيمة اجمالية و�صلت اىل 800  وقامت 
ا�صت�صالح  االي��ج��ار  قيمة  اىل  ا�صافة  �صيتحمل  امل�صتثمر  ان  اىل  م�صريا 

االر�ض وتهيئتها لال�صتثمار.

واأكد ان ن�صبة اال�صغال يف املنطقة احلرة الزرقاء و�صلت اىل 100 باملئة 
طلبات  ا�صتقبال  اوقفت  املوؤ�ص�صة  ان  اىل  م�صريا  االجمالية،  م�صاحتها  من 
اال�صتثمار اجلديدة حلني فتح فر�ض ا�صتثمارية جديدة �صواء كان بتو�صعة 
املنطقة احلرة او بايجاد بدائل منا�صبة كاملنطقة احلرة امل�صرتكة يف حدود 
اجلامعة  مع  �صابقا  املوقعة  االتفاقية  تفعيل  اىل  احلكومة  ودعا  الكرامة. 
م�صاحتها  ار���ض  على  م�صرتكة  حرة  منطقة  ان�صاء  واملت�صمنة  الها�صمية 

1468 دومنا من ارا�صي اجلامعة املحاذية للمنطقة احلرة.
الثمانينات  بداية  منذ  تاأ�ص�صت  والتي  الزرقاء  املنطقة احلرة يف  ان  وقال 
خا�صة  نظرة  اىل  حتتاج  للم�صتثمرين  قبلة  لتكون  طويل  وقت  واحتاجت 
من احلكومة لتحافظ على ادامتها وتو�صعتها لتفتح ابوابها امام الطلبات 
ان�صاء  الراغبني لال�صتثمار فيها، م�صريا بالوقت ذاته اىل ان  املتزايدة من 
وجودها  الثبات  طويلة  و�صنوات  عالية  لكلف  �صيحتاج  جديدة  مناطق 
وك�صب ثقة امل�صتثمرين. وك�صف الق�صاة عن مفاو�صات حكومية مع نظريتها 
العراقية لتحويل الكرامة اىل منطقة حرة م�صرتكة )كاملنطقة امل�صرتكة مع 
�صوريا(، متوقعا ان يكون لها دور فعال يف زيادة حركة التجارة مع العراق 
دون  بالدخول  العراقيني  للم�صتثمرين  �صتمنحها  التي  للت�صهيالت  نظرا 
احلاجة اىل التاأ�صرية او الفيزا التي يتطلبها دخول االردن وتي�صري ادارة 
امل�صتثمرين لتجارتهم الداخلة للعراق دون احلاجة اىل التنقل بني البلدين. 
وعن م�صوؤولية املوؤ�ص�صة عن خروج الب�صائع واملركبات من املناطق احلرة 
او�صح الق�صاة ان م�صوؤوليتها تنتهي مبجرد دخول الب�صائع املختلفة اىل 
�صاحات املراكز اجلمركية لتبداأ بعد ذلك م�صوؤولية كوادر اجلمارك، مو�صحا 
ان م�صوؤولية املوؤ�ص�صة تقت�صر فقط يف حالة تهريب الب�صائع من �صاحات 

احلرة او خمازنها قبل دخولها امل�صوؤولية اجلمركية.
وتوقع الق�صاة ان تعيد احلكومة درا�صة جمموعة من قوانني اال�صتثمار مبا 
فيها املناطق التنموية وموؤ�ص�صة املناطق احلرة وموؤ�ص�صة املدن ال�صناعية، 
وا�صدارها كقوانني موؤقته بالقريب العاجل. ولفت اىل ان قانون املناطق 
التنموية املقرتح ت�صمن حتويل موؤ�ص�صة املناطق احلرة اىل �صركة مملوكة 
احلرة،  املناطق  يف  املتخ�ص�ض  امل��ط��ور  ب��دور  لتقوم  للحكومة  بالكامل 
م�صريا اىل ان القانون �صيعمل على توحيد املرجعيات اال�صتثمارية وو�صع 

�صرتاتيجية عامة موحدة لال�صتثمار بدال من االزدواجية باالداء واالدوار. 
وعن م�صروع املنطقة احلرة اخلا�صة يف منطقة الكرامة والتي اعلنت يف 
عام 2004 او�صح الق�صاة ان احلكومة منحت موافقة مل�صتثمرين الن�صاء 
اأخل ب�صروط  األفي دومن اال ان امل�صتثمر  منطقة حرة خا�صة على م�صاحة 
االتفاقية اأنذاك ومل يلتزم بالتنفيذ �صمن املدة املحددة ونظرا لتعدد طلبات 
االتفاقية  الغاء  اال�صتثمار القامة م�صروعات م�صابهة دفعت باحلكومة اىل 
الن امل�صتثمر مل يتقدم ب�صمانات او التزمات بامل�صي القامة امل�صروع. وا�صار 
الق�صاة اىل ان باب اال�صتثمار مفتوحا امام جميع امل�صتثمرين بغ�ض النظر 
امل�صتثمر  فيهم  مبا  الكرامة  احل��رة  املنطقة  يف  لال�صتثمار  جن�صياتهم  عن 
الذي �صحبت منه الرخ�صة ب�صرط تقدمي مقرتحات جدية لال�صتثمار. وعن 
املعوقات التي تواجه عمل املوؤ�ص�صة او�صح الق�صاة ان اهم املعوقات �صمول 
املوؤ�ص�صة بتعليمات احلكومة ب�صبط االنفاق ومنعها من االنفاق على ت�صيري 
اعمالها اليومية وادامة البنى التحتية دون الرجوع للموؤ�ص�صات احلكومية 
نظرا  امل�صتثمرين  �صكاوى  يثري  موافقاتها،مما  على  واحل�صول  االخ��رى 
لرتاجع اخلدمات املقدمة لهم واملطلوب من املوؤ�ص�صة تقدميها وفقا لعقود 
اال�صتثمار املوقعة معهم. وطالب احلكومة مبنح املوؤ�ص�صة ا�صتقاللية ادارية 
ومالية لتتمكن من ا�صدار قراراتها اال�صتثمارية واالنفاق على االحتياجات 
وما يخت�ض باملحافظة على عملها ب�صورة �صحيحة، م�صريا اىل ان وظيفة 
اخلدمات  وادام��ة  التحتية  البنى  وتوفري  التطوير  هي  ا�صا�صا  املوؤ�ص�صة 
احلكومية  اجلهات  مبوافقات  �صمولها  وا�صتمرار  احل��رة  املناطق  داخ��ل 
املختلفة على ال�صراء واالإنفاق يوؤخرها عن القيام بواجبها وبالتايل عزوف 

امل�صتثمرين عن دخول املناطق احلرة املختلفة.
وحققت املوؤ�ص�صة وفقا للق�صاة وفورات و�صلت اىل نحو 17 مليون دينار 
العام املا�صي حولتها اىل خزينة الدولة وذلك مقابل 13 مليون حققتها يف 

عام 2008.
بتحويل  توجهاتها  بتنفيذ  احلكومة  ا�صراع  �صرورة  على  الق�صاة  و�صدد 
احلرة،  املناطق  بتطوير  تخت�ض  بالكامل  مملوكة  �صركة  اىل  املوؤ�ص�صة 
مو�صحا ان ذلك �صيمنحها مرونة و�صرعة يف اتخاذ القرار للمحافظة على 

امل�صتثمرين والعمل على ا�صتقطاب املزيد منهم.

644ر1 مليار دينار حجم التجارة يف املناطق احلرة العام املا�سي
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النا�شرية/ ح�شني العامل 

ف��ك��رت عبد  ق���ار  ن��ق��ي��ب امل��ه��ن��د���ص��ني يف ذي   ك�����ص��ف 
املنجزة  امل�صاريع  من   %50 مطابقة  عدم  عن  الكرمي 
املعتمدة،  الفنية  للموا�صفات  ق��ار  ذي  حمافظة  يف 
موؤكدا افتقار املحافظة للخطط ال�صاملة التي جتنبها 

االختيار الع�صوائي للم�صاريع. 
وعزا نقيب املهند�صني اأ�صباب عدم مطابقة امل�صاريع 
التنموية  اخل��ط��ط  ���ص��م��ن  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ج����رى  ال��ت��ي 
للموا�صفات القيا�صية اىل قلة خربة بع�ض امل�صرفني 
بع�ض  خ��ربة  و�صعف  ع��دده��م  وق��ل��ة  تنفيذها  على 
ال�صركات  تخ�ص�ض  اعتماد  وعدم  املنفذة  ال�صركات 
الغ�ض  ظاهرة  تف�صي  عن  ف�صال  امل�صاريع  اإحالة  يف 
تنفيذ  يف  الداخلة  االإن�صائية  امل��واد  يف  ال�صناعي 

امل�صاريع .
وق����ال ع��ب��د ال���ك���رمي يف ح��دي��ث خ�����ض ب���ه )امل����دى 
يف  م�صاريع  من  ينفذ  مما  الكثري  ان  االقت�صادي(: 
وغري  الطموح  م�صتوى  دون  هو  ق��ار  ذي  حمافظة 
يعود  وذلك  املعتمدة  القيا�صية  للموا�صفات  مطابق 
اىل عدم دقة الك�صوف الفنية املعدة للم�صاريع من قبل 
الدوائر امل�صتفيدة والتي تعزو ذلك اىل ق�صر الفرتة 
ان  كما  الك�صوف  تلك  الإع��داد  لها  املمنوحة  الزمنية 
تعدد جهات االإ�صراف على بع�ض امل�صاريع ت�صبب هو 
االآخر يف تلكوئها وخ�صوعها الجتهادات اأطراف غري 

موؤهلة فنيًا واأ�صاف: يف اأحيان اأخرى يدخل �صعف 
خربة امل�صرفني وقلة عددهم عاماًل اأ�صا�صيًا يف �صوء 
تنفيذ امل�صاريع فبع�ض املهند�صني ي�صرف على خم�صة 
م�صاريع يف وقت واحد. واأو�صح نقيب مهند�صي ذي 

قار: وما يالحظ يف عملية 
ان��ه��ا مل  امل�����ص��اري��ع   تنفيذ 
ا�صرتاتيجية  وف���ق  تنفذ 
امل�صاريع  ت��رب��ط  حم���ددة 
مع بع�صها حتى ان االآلية 
املتبعة بالتنفيذ تكاد تكون 
�صبه ع�صوائية فالكثري من 
م�صاريع االأر�صفة واالنرت 
عليها  اأن���ف���ق���ت  ال���ت���ي  ل���ك 
موازنة  من  طائلة  اأم���وال 
املدينة  ح��ول��ت  املحافظة 
م�صريا  ���ص��م��اء،  كتلة  اىل 
احلالية  االر�صفة  ان  اىل 
لالطيان  جممع  اأ�صبحت 
وال��ن��ف��اي��ات ب���دال م���ن ان 
ملرور  اآمنة  م�صالك  تكون 

امل�صاة.
املعنية  الدوائر  باإمكان  "كان  الكرمي:  عبد  واأ�صاف 
ا�صتغالل  يف   امل���وازن���ة  م��ن  ن���وع  خ��ل��ق  باملحافظة 
امل�صاحات املرتوكة بني االأر�صفة وامل�صاحات اخل�صر 

اعمال  على  اأنفقت  التي  االأم���وال  ن�صف  وا�صتثمار 
االأر���ص��ف��ة واالن��رتل��ك وه��ي اأم���وال �صخمة ج��دا يف 
تنفيذ م�صاريع اأكر اأهمية تدخل �صمن تاأهيل البنى 

التحتية التي حتتاجها املحافظة فعليا".
ولفت اىل  ان امل�صكلة ال تقت�صر 
وامن��ا  امل�����ص��اري��ع  تنفيذ  ع��ل��ى 
امل�صاريع  ب��اإدام��ة  االم��ر  يتعلق 
عملية  ا�صتكمال  بعد  املنجزة  
التنفيذ  فمعظم اعمال التبليط  
املثال  اأجنزت على �صبيل  التي 
م���ا زال�����ت ت��رت��ب��ط ب�����ص��وارع 
ما  موؤهلة وهذا  او غري  طينية 
التبليط  اعمال  على  يوؤثر  اخذ 
�صارع  ففي  تلفها  اىل  وي���وؤدي 
النبي اإبراهيم الذي اأجنز قبل 
ال  م��ا   حاليا  جت��د  تقريبا  �صنة 
امل�صروع  �صخامة  رغ��م  ي�صر 
وح�صن تنفيذه وكان املفرو�ض 
الرابطة  ال�������ص���وارع  ت��اأه��ي��ل 
واملناطق املحيطة حتى ال توؤثر 
على جمالية ونوعية امل�صروع.

املهند�صني  نقابة  ان  اىل  املهند�صني  نقيب  واأ���ص��ار 
و�صمن م�صاعيها لتطوير الواقع العمراين واخلدمي 
يف حمافظة ذي قار قدمت للحكومة املحلية يف نهاية 

اإن�صاء  بخ�صو�ض  متكاملة  درا���ص��ة  املا�صي  ال��ع��ام 
املحيطة  ال�صاغرة  امل�صاحات  على  البديلة  املدينة 
من  ج���زء  تخ�صي�ض  واق��رتح��ت  امل��ح��اف��ظ��ة  مب��رك��ز 
لبناء مراكز  باإن�صاء نواة  لل�صروع  موازنة املحافظة 
وجممعات �صكنية وتاأهيل البنى التحتية يف املناطق 
من  �صريحة  لكل  ت��ك��ون  ان  اق��رتح��ت  كما  امل��ذك��ورة 

ال�صرائح االجتماعية منطقة خا�صة بها.
واملهند�صني  النقابة  راأي  ان  ال��ك��رمي:  عبد  وت��اب��ع 
ان  ال��درا���ص��ة   اإع���داد  على  امل�صرفني  اال�صت�صاريني 
واملحافظ  املحافظة  جمل�ض  م��ع  مناق�صتها  جت��ري 
لكن  املحلية  االأخ��رى يف احلكومة  املعنية  واجلهات 

لالن مل تتلق النقابة  االجابة من اجلهات املذكورة.
للتعاون  املهند�صني  نقابة  ا�صتعداد  امل�صدر  واأك���د 
واإبداء الراأي الية جهة حكومية تطلب ذلك الفتًا  اىل 
العجز  معاجلة  ب�صاأن  ت�صوراتها  طرحت  النقابة  ان 
املايل الذي متر به املحافظة ون�صرت ذلك عرب و�صائل 
امل�صوؤولني املحليني مل يطلب   اأي��ًا من  ان  اال  االإع��الم 
وانعكا�صاته  خطورته  رغم  االمر  هذا  مناق�صة  منها 
واالجتماعية  االق��ت�����ص��ادي��ة  االأو����ص���اع  جممل  على 
ل�صكان املحافظة مبينا ان العجز املايل الذي متر به 
املحافظة نتيجة تقلي�ض حجم املوازنة ت�صبب بزيادة 
�صريحة  يبنهم   وم��ن  املحافظة  يف  العاطلني  ع��دد 
املهند�صني التي يواجه  اكر من ثلث عددها م�صكلة 

البطالة.

نقيب املهند�شني يف ذي قار لـ )املدى االقت�شادي(:

50% من م�ساريع ذي قار غري مطابقة للموا�سفات املعتمدة

بغداد / متابعة املدى االقت�شادي
و�ص���ف ع���دد من االقت�ص���اديني العراقيني االتفاق بني الع���راق واالأردن على 
اإقام���ة منطق���ة حرة ب���ني البلدين، ب�"اخلط���وة املهمة"، لالقت�ص���اد العراقي، 
مطالبني يف الوقت نف�ص���ه بت�ص���ديد اإج���راءات الرقابة النوعي���ة على املنافذ 

احلدودية.
يقول املدير التنفيذي ل�ص���وق العراق لالأوراق املالية طه عبد ال�صالم بح�صب 
"ال�صومرية نيوز"، ال�صبت املا�صي، اإن "اتفاقيات املناطق احلرة حمكومة 
ب�صوابط قانونية تن�صوي حتت اإجراءات قانون املناطق احلرة يف العراق 
ووفق���ا التفاقي���ات التجارة بني الع���راق واالأردن "، مبينا اأن هكذا م�ص���اريع 

ميكن اأن "حتقق النهو�ض االقت�صادي لكال البلدين".
وي�ص���يف عبد ال�ص���الم اأن "كل البلدان التي لديها حدود م�ص���رتكة تلجاأ اإىل 
تنظي���م اتفاقيات املناطق احلرة بهدف التقليل من حاالت التهريب التي تقع 
عل���ى احلدود بينها، ف�ص���ال عن حتقيق عائ���دات للبلدان املنظم���ة لالتفاقية، 

وا�صترياد ال�صلع من دون و�صائط اأو كلف اإ�صافية جديدة".
وي�ص���ري عبد ال�ص���الم اإىل اأن "املناف�ص���ة التجارية بني الع���راق واالأردن اأمر 
حت���دده اجله���ات االقت�ص���ادية يف البلدي���ن من خ���الل توفري الدعم لل�ص���لعة 
الوطنية، ومنع اإنتاج �ص���لع ذات موا�ص���فات رديئة، مبا ي�صمن توفري اأرقى 

اأنواع املنتجات للم�صتهلك العراقي".
ويطالب املدير التنفيذي ل�صوق العراق لالأوراق املالية ب�"ت�صديد االإجراءات 
عل���ى املناط���ق احلدودية التي تتخذ �ص���كل مناطق حرة، اإ�ص���افة اإىل مراقبة 
اآلي���ات عمل املراك���ز التجارية وطرق اخلزن فيها"، م�ص���ددا على "�ص���رورة 
وج���ود ال�ص���يطرة النوعي���ة يف جم���ع املنافذ احلدودي���ة ملنع دخول ال�ص���لع 

الرديئة اإىل العراق". 
وكان املتح���دث الر�ص���مي با�ص���م احلكوم���ة عل���ي الدب���اغ اأعل���ن، االأ�ص���بوع 
املا�ص���ي، عن موافقة جمل�ض الوزراء على اقرتاح م�ص���روع قانون ت�ص���ديق 
اتفاقي���ة اإقامة منطقة جتارة حرة بني العراق واالأردن، واإحالته اإىل جمل�ض 

النواب.
وتن����ض اتفاقي���ة املناطق احل���رة  بني الع���راق واالأردن على اإلغاء الر�ص���وم 
اجلمركية وال�ص���رائب االأخرى ذات االأثر املماثل ال�صارية واملعمول بها يف 
كل من البلدين على ال�ص���لع ذات املن�ص���اأ الوطني، ف�صال عن اإلغاء القيود غري 

اجلمركية املفرو�صة على ا�صترياد ال�صلع بني البلدين.

م���ن جانب���ه، يق���ول اخلب���ري ال���دويل للمناط���ق احل���رة خال���د اإ�ص���ماعيل اإن 
اإىل التطوير من خالل تن�صيط املناطق احلرة  "االقت�صاد العراقي بحاجة 
التي ت�صمح بدخول روؤو�ض االأموال وامل�صتثمرين ب�صكل كبري اإىل البالد".

وي�صيف اإ�ص���ماعيل: اأن "كل دول املنطقة والدول العاملية ت�صجع على اإقامة 
املناطق احلرة جلذب لال�صتثمار العاملي واال�صتثمار املحلي"، م�صريا اإىل اأن 
"�صعي العراق للدخول اإىل منظمة التجارة العاملية �صي�صهل دخول �صناعات 
قائم���ة على املواد االأولية العراقية، ونق���ل التكنولوجيا العلمية اإىل العراق 

من خالل املناطق احلرة".
ويوؤكد اإ�ص���ماعيل، وهو مدير عام �ص���ركة "ذات ال�ص���واري العامة" التابعة 
ل���وزارة ال�ص���ناعة واملع���ادن العراقي���ة، اأن "وج���ود مناف���ذ لدخول ال�ص���لع 

واملنتجات �صي�ص���هم مبعاجلة العجز املوجود يف ال�صناعة العراقية"، الفتا 
اإىل اأن "تفعيل اجلهاز املركزي للتقيي�ض وال�ص���يطرة النوعية �صي�صهم مبنع 

دخول ال�صلع الرديئة اإىل االأ�صواق العراقية".
ويتابع اإ�ص���ماعيل اأن "جميع دول العامل ت�ص���ع اأولويات لتن�صيط منتجاتها 
يف املناطق احلرة"، ويوؤكد اأن "مهمة احلكومة العراقية هي حتديد تن�صيط 

املنتجات وال�صلع يف املناطق احلرة التي �صتقيمها مع اغلب دول العامل".
وكان وزي���ر ال�ص���ناعة ف���وزي احلري���ري، ق���د ك�ص���ف يف حدي���ث �ص���ابق 
ل�"ال�صومرية نيوز"، عن اإبرام جمموعة من االتفاقيات الإن�صاء �صبع مناطق 

لل�صناعة والتجارة احلرة بني العراق وتركيا واإيران و�صوريا واالأردن.
اىل ذل���ك  يقول اخلبري االقت�ص���ادي غ���ازي الكناين اإن "االقت�ص���اد العراقي 
موؤهل رغم الظروف ال�ص���عبة التي مر بها ال�ص���تيعاب االقت�ص���اد االأردين"، 
مبينا اأن "اأكر من 80% من �ص���ادرات االأردن ت�ص���در اإىل العراق وال�ص���وق 

العراقية ت�صتوعبها".
وي�ص���يف الكن���اين: اأن "الع���راق قط���ع مراحل طويل���ة من اجل االن�ص���مام 
اإىل منظم���ة التج���ارة العاملي���ة"، الفت���ا اإىل اأن "ال�ص���وق العراقية اأ�ص���بحت 
متنف�ص���ا لل�ص���لع التي تنتجها دول اجلوار التي تكون اغلبها رديئة ومنتهية 

ال�صالحية" على حد قوله.
ويدع���و الكن���اين احلكوم���ة اإىل "تنظي���م دخ���ول ال�ص���لع امل�ص���توردة ومنع 
اال�ص���ترياد الع�صوائي لل�صلع واملواد، ف�صال عن تفعيل عمل اجلهاز املركزي 

للتقيي�ض وال�صيطرة النوعية للحد من دخول ال�صلع الرديئة اإىل البالد".
ويعت���رب اخلب���ري االقت�ص���ادي اأن "اإقام���ة منطق���ة جتارية حرة ب���ني العراق 
واالأردن �ص���توؤثر ب�ص���كل ايجابي على حركة ال�ص���ناعة العراقية والب�ص���ائع 

التي �صت�صدر اإىل االأ�صواق االأردنية"،بح�صب تعبريه.
يذك���ر ان���ه بالرغ���م من  حترر الع���راق جتاريا بعد ع���ام 2003، فاإن���ه ما زال 
الدول���ة الوحي���دة يف املنطقة يفتقد للمناطق احلرة، بع���د اأن اأخذت املناطق 
االقت�ص���ادية احل���رة يف ال�ص���نوات االأخ���رية حتظ���ى باهتمام عاملي وا�ص���ع 
النط���اق حتى احتلت اإح���دى مراتب ال�ص���دارة يف اأ�ص���اليب جذب وتوطني 
اال�ص���تثمارات يف العدي���د من دول الع���امل ملا حققته هذه املناط���ق من زيادة 
يف االإنتاج والت�ص���دير وتن�ص���يط حلرك���ة التبادل التج���اري وتنمية موارد 
البل���د م���ن النقد االأجنب���ي وامت�ص���ا�ض البطالة واكت�ص���اب املعرفة وتوطني 

التكنولوجيا.

اأو�ساط اقت�سادية ترحب باإقامة منطقة حرة مع االأردن

ان راأي النقابة 
واملهند�سني اال�ست�ساريني 
امل�سرفني على اإعداد 
الدرا�سة  ان جتري 
مناق�ستها مع جمل�س 
املحافظة واملحافظ 
واجلهات املعنية االأخرى 
يف احلكومة املحلية لكن 
لالن مل تتلق النقابة  
االجابة من اجلهات 
املذكورة.
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جنيف / وكاالت

من  عدد  اإىل  اجلنوبية  كوريا  رئي�ض  بانك   � ميوجن  يل  ان�صم 
املعار�صني  البنوك  روؤ���ص��اء  على  هجومهم  يف  ال��ع��امل  زع��م��اء 
للخروج  الكربى  الدول  ت�صنها  التي  املالية  االإ�صالحات  حلملة 

من االأزمة املالية العاملية.
دافو�ض  ملنتدى  االأربعني  الدورة  كلمته يف  اإلقاء  بعد  وقال يل 
"اإنه يجب على امل�صرفيني عدم  االقت�صادي الذي عقد موؤخرًا: 
معار�صة هذه االإجراءات اجلديدة.. بل يجب عليهم اأن يبادروا 

اإليها".
و�صحية  منطقية  تغريات  اإح��داث  اإىل  بحاجة  "نحن  واأ�صاف 

للنظام املايل العاملي".
وكان الرئي�ض الفرن�صي نيكوال �صاركوزي قد ا�صتهل خطابه يف 
جوهرية  تغيريات  الإدخال  بالدعوة  املا�صي   االأربعاء  املنتدى 

على النظام الراأ�صمايل العاملي تعيد له وجهه االأخالقي .
واأ�صاف �صاركوزي � يف اخلطاب الذي غّلفه احلما�ض وا�صتمر 
اإن ال�صوؤال الذي يجب على قادة   � زهاء خم�ض واأربعني دقيقة 
هو  والع�صرين  احل��ادي  القرن  يف  اإجابة  له  يجدوا  اأن  العامل 
كيف يكون االقت�صاد يف خدمة االإن�صان ولي�ض العك�ض، وكيف 

يكون االقت�صاد و�صيلة ال غاية يف حد ذاته؟

لرئي�ض  االأول  وه��و   � اخلطاب  يف  الفرن�صي  الرئي�ض  وطالب 
فرن�صي يف افتتاح منتدى دافو�ض � بتغيري القوانني التي حتكم 
االأمر  ذلك  ُيرتك  اأن  دون  من  الكربى،  والبنوك  امل�صارف  عمل 

للخرباء.
اال�صت�صالم  فكرة  عن  التخلي  من  البد  اأنه  �صاركوزي  واأ�صاف 
اجلمعي  التفكري  اإىل  ودع��ا  عاملنا،  يحكمون  الذين  للخرباء 
العواقب وال  ماأمونة  ذلك خماطرة غري  التخلي عن  وراأى يف 

ميكن اأن ُتغتفر.
العوملة  اإىل  ال�صعوب  ُت�صلم  اأن  يتعني  ال  اإنه  �صاركوزي:  وقال 
ت�صحيح  اآل��ي��ات  متلك  احل��ك��وم��ات  تكن  مل  اإذا  والراأ�صمالية 

اأخطائها.
واأرجع الرئي�ض الفرن�صي تراجع الثقة يف بع�ض الدميقراطيات 

اإىل انعدام قدرتها على مواجهة هذه املخاطر.
دافو�ض  منتدى  موؤ�ص�ض  �صواب  �صاركوزي مع كالو�ض  واتفق 
للم�صكالت  االأم��د  ق�صرية  احللول  اأن  على  التنفيذي  ومديره 

االقت�صادية اإمنا تزيد من اآثارها ال�صلبية على املدى البعيد.
واإمنا  الراأ�صمالية،  يف  لي�صت  امل�صكلة  اإن  �صاركوزي  واأو�صح 
هي  �صاركوزي،  يقول  فالراأ�صمالية،  ا�صتخدامها.  اإ�صاءة  يف 

ا�صتغالل لطاقات االإن�صان يف حتقيق تقدمه ورقيه.
وخل�ض الرئي�ض الفرن�صي اإىل اأنه ال بديل عن اقت�صاد ال�صوق 

معنوية  قيم  اإىل  والتو�صل  االإن�صاين،  البعد  اإك�صابه  مع  لكن 
عاملية م�صرتكة، واإ�صراك جميع �صكان العامل يف القرارات التي 

توؤثر على م�صتقبل �صكان هذا الكوكب.
ويف غ�صون ذلك دعا جورج �صورو�ض اأحد اأبرز االقت�صاديني 
اإىل ف�صل  ذلك  يوؤد  اإذا مل  الكربى  البنوك  اإىل تفكيك  العامل  يف 
هذه البنوك. واأيد �صورو�ض خالل غداء عمل يف دافو�ض خطة 

الرئي�ض االأمريكي باراك اأوباما لتقلي�ض حجم البنوك.
"يفتقرون  اأوباما  خطط  يعار�صون  من  اإن   : �صورو�ض   وقال 
العمالقة،  البنوك  هذه  تفكيك  بعد  حتى  اإنه  واأ�صاف  للذوق"، 

�صتكون كبار امل�صارف اال�صتثمارية يف ماأمن من االنهيار.
على  �صيتعني  البنوك  ه��ذه  الح��ت��واء  اأن���ه  ���ص��ورو���ض:  وت��اب��ع 
م�صرتكة  حزمة  على  تتفق  اأن  العامل  يف  الكربى  االقت�صادات 
البنوك  هذه  اقرتا�ض  حدود  لتقييد  امل�صرفية  الت�صريعات  من 

من اأجل اال�صتثمار.
مبعار�صة  البنوك  تفكيك  اإىل  �صورو�ض  دع��وة  ووجهت  وق��د 
دياموند  بوب  قال  اإذ  دافو�ض،  يف  امل�صرفيني  كبار  جانب  من 
املدير التنفيذي مل�صرف باركليز كابيتال اإنه ما من دليل على اأن 

تقلي�ض حجم البنوك هو احلل لتح�صني اأدائها.
فر�ض  م��ن  خم��اوف��ه��م  ع��ن  اآخ����رون  م�صرفيون  اأع����رب  بينما 

ت�صريعات )رديئة( على املوؤ�ص�صات امل�صرفية الكربى.

املال  كبار رجال  األفني وخم�صمئة من  من  اأكر  هذا، ويوا�صل 
واالأعمال وال�صيا�صة وغريهم على مدار االأيام االأربعة القادمة 
بحث الكثري من املو�صوعات يف دافو�ض، �صمن اأكر من مئتي 
لتحقيق  ه���وؤالء  وي�صعى   ... مغلقة  اأو  مفتوحة  عمل  جل�صة 
العام وهو حت�صني و�صع  للمنتدى هذا  اتخذوه  الذي  ال�صعار 

العامل وا�صتعادة الثقة يف موؤ�ص�صاته.

تاريخ املنتدى وم�شتقبله
اأو  العاملي  االقت�صادي  املنتدى  ان  اىل  االإ���ص��ارة  من  بد  ال  هنا 
بلدة  اىل  ن�صبة  عليه  اأطلقت  ت�صمية  وه��ي  داف��و���ض،  منتدى 
دافو�ض اجلبلية ال�صوي�صرية حيث عقد للمرة االأوىل عام األف 
وت�صعمئة و�صبعني مب�صاورات من دون جدول اأعمال حمدد بني 
العلوم  قطاع  من  ال�صخ�صيات  من  املئة  يتعدى  ال  �صغري  عدد 
العامل  اأن��ظ��ار  ي�صد  ح��دث  اىل  ال��ي��وم  االع��م��ال، حت��ول  واإدارة 
على  موزعة  وال��ن��دوات  املحا�صرات  من  كبريا  ع��ددا  وي�صهد 
واأمني  و�صيا�صي  وطبي  وعلمي  ثقايف  اأهمها  ع��دة  قطاعات 
به  يوحي  كما  فح�صب  االقت�صادي  املو�صوع  على  يقت�صر  وال 

عنوانه.
االأفكار  اأر���ص��ي��ة  امل��راق��ب��ني  بح�صب  ت��ت��ن��اول  ن�صاطات  وه���ذه 
والت�صورات التي يعتمد عليها ويتبناها الكثري من امل�صوؤولني 
ال�صيا�صيني واالقت�صاديني، االمر الذي يحرك جمرى االأحداث 
اندفاع  يف�صر  ما  املنتدى،  اأهمية  تكمن  وهنا  اليوم  عاملنا  يف 
هذا العدد الكبري من الروؤ�صاء والزعماء والعاملني يف امليادين 
اىل  واالأمنية  والفكرية  واالجتماعية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية 

ح�صوره وامل�صاركة فيه بفعالية.
اإدارة  يف  متخ�ص�ض  �صاب  عاما،  اأربعني  منذ  املنتدى،  اأ�ص�ض 
ون�صاط،  بحما�صة  ه��ذا  يومنا  حتى  يديره  زال  وم��ا  االع��م��ال 
كبار  اىل  دع���وة   1970 ع��ام  وج��ه  ال���ذي  �صفاب  ك��الو���ض  ه��و 
لاللتقاء  االأوروبية  ال�صاحة  االأعمال على  اإدارة  امل�صوؤولني يف 
ال�صاعة  ق�صايا  ح��ول  واحل����وار  جامعيني  متخ�ص�صني  م��ع 

االقت�صادية.
وكان التجاوب يف اأول منتدى انعقد يف ال�صهر االأول من عام 
1971 كبريا، فتاأ�ص�ض "�صندوق املنتدى االقت�صادي العاملي"، 
واأ�صبح اأ�صا�ًصا لتمويل ن�صاطاته املتنامية عاًما بعد عام، وي�صم 
يف هذه االأثناء اأكر من األف �صركة عاملية معروفة، لكن مقابل 
اىل  م�صتندين  �صلبياته  البع�ض  يخفي  ال  املنتدى  ايجابيات 
اعرتاف �صفاب نف�صه باأن النظام احلايل للتعاون الدويل لي�ض 
النظر  خالل  من  الو�صع  لهذا  بالت�صدي  �صفاب  كافيا.وطالب 
الدولية  االأجندة  يف  ومتكاملة  و�صرتاتيجية  منظمة  بطريقة 

وحتديد جماالت التعاون الدويل بو�صوح.
اعرتافًا  ه��ذه،  �صفاب  ت�صريحات  يف  ي��رون  العوملة  مناه�صو 
عقود  اأربعة  ط��وال  اأه��داف��ه  يف  ف�صل  قد  املنتدى  ب��اأن  وا�صحًا 
متوا�صلة حر�ض خاللها دومًا على تذكري منتقديه ومعار�صيه 

باأن هدفه االأ�صا�ض هو ا�صتقرار العامل اقت�صاديًا و�صيا�صيًا.

دافو�س ينهي اأعماله بهجوم روؤ�ساء الدول امل�ساركني 
على البنوك العاملية

جنيف/ وكاالت
العام  يف  قيا�صي  رق��م  اإىل  العامل  يف  العمل  عن  العاطلني  ع��دد  ارتفع   
2009 اإىل 212 مليون �صخ�ض ب�صبب االأزمة املالية واالقت�صادية التي 
هزت العامل العام املا�صي، وفقًا لتقرير �صادر الثالثاء املا�صي عن منظمة 

العمل الدولية.
وقالت املنظمة الدولية التابعة لالأمم املتحدة، يف تقريرها ال�صنوي عن 
�صخ�ض عن  مليون  بنحو 34  تزيد  االأرق��ام  اإن هذه  البطالة،  اجتاهات 

االأرقام ال�صادرة يف العامل 2007.
وا�صتندت املنظمة يف تقديراتها اإىل التوقعات االقت�صادية ال�صادرة عن 
البنك الدويل، م�صرية اإىل اأن هذه االأرقام �صتبقى كما هي على االأرجح 

خالل العام 2010.

املتقدمة  ال��دول  يف  العمل  عن  العاطلني  ع��دد  اأن  اإىل  التقرير  وك�صف 
واالحتاد االأوروبي خالل العام 2010 �صيزيد بنحو 3 ماليني �صخ�ض 
بن�صبة طفيفة يف  تزيد  اأو  عليه  ما هي  االأرق��ام على  �صت�صتقر  يف حني 

باقي اأنحاء العامل.
واأو�صح التقرير اأن عدد ال�صباب العاطلني عن العمل يف العام 2009 زاد 

بنحو 10.2 مليون �صخ�ض عما كان عليه احلال يف العام 2007.
يعي�صون  اأ�صرهم  مع  عامل  مليون   633 فاإن  الدولية،  للمنظمة  ووفقًا 
على اأقل من 1.25 دوالر يوميًا خالل العام 2008، مع وجود نحو 215 
فخ  يف  للوقوع  وعر�صة  الهام�ض  على  يعي�صون  اإ�صايف  عامل  مليون 

الفقر خالل العام 2009.
ومن االأمور االأخرى التي يتطرق لها التقرير اأن معدل البطالة العاملي 

ارتفع يف العام 2009 بن�صبة 6.6 يف املائة، اأي بزيادة 0.9 عن العام 
2007، غري اأن هذه الن�صبة تختلف من منطقة اقت�صادية اإىل اأخرى، اإذ 
تقدر يف �صرق اآ�صيا بنحو 4.4 يف املئة، وت�صل اإىل اأكر من 10 يف املئة 

يف و�صط وجنوب �صرقي اأوروبا و�صمال اإفريقيا.
وكان البنك الدويل قد حذر يف منت�صف يناير/كانون الثاين املا�صي من 
العاملية رمبا ت�صتمر ل�صنوات طوال مقبلة،  اآثار االأزمة االقت�صادية  اأن 
قائاًل: اإن نحو 64 مليون اإن�صان �صي�صقطون يف قب�صة الفقر مع نهاية 

العام اجلاري.
يعاين  �صيظل  "العامل  اإن  ال��دويل  البنك  رئي�ض  زوليك  روب��رت  وق��ال 
اأن على القطاع  تداعيات �صلبية لالأزمة االقت�صادية ل�صنوات، الفتا اإىل 

اخلا�ض اأن ي�صطلع بدور اأكرب مع تراجع خطط التحفيز احلكومية."

ال���ع���امل يف  ال���ع���م���ل  ع����ن  ع���اط���ل  م���ل���ي���ون   212 ت���ق���ري���ر: 
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ق�������ال�������ت �����ص����رك����ة 
العمالقة  ت��وي��وت��ا 
ال�صيارات   ل�صناعة 

اأن  بعد  ط���رازات  ثمانية  بيع  اأوق��ف��ت  اإنها 
�صحبت نحو �صتة ماليني �صيارة من ال�صوق 
االأ�صبوع املا�صي الحتمال وجود عيب يف 

بداالت ال�صرعة.
 "،4 "راف  ه���ي  امل���ت���اأث���رة  وال�����ط�����رازات 
و"اأفالون،"  و"ماترك�ض،"  و"كوروال،" 
و"توندرا،"  و"هايالندر،"  و"كامري،" 
بني  الفرتة  يف  وامل�صنوعة  و"�صيكويا،" 
اأودع��ت��ه  ل��ب��ي��ان  وف��ق��ا   2010 اإىل   2007

ال�صركة على موقعها االإلكرتوين.
اإنها �صتوقف االإنتاج يف  واأ�صافت ال�صركة 
يف  وكنتاكي  وتك�صا�ض  ان��دي��ان��ا  م�صانع 
الواليات املتحدة، وم�صنع اأونتاريو بكندا 
فرباير/�صباط  م��ن  االأول  االأ���ص��ب��وع  يف 

احلايل.
تويوتا  جمموعة  رئي�ض  نائب  كارتر  بوب 
هذه  "تتخذ  ال�صركة  اإن  ق���ال:  االأم��ري��ك��ي��ة 
وا�صتعادة  ال�صالمة  ل�صمان  االإج����راءات 
العمالء..  بني  تويوتا  منتجات  يف  الثقة 
اجناز  يتم  حتى  ���ص��روري  االإج����راء  ه��ذا 
جهدنا  ك��ل  ن��ب��ذل  نحن  االإ����ص���الح..  عملية 
ما  باأ�صرع  لعمالئنا  الو�صع  هذا  لتو�صيح 

ميكن".
حتقيقا  "اأجرت  اإنها  ال�صركة  بيان  وتابع  
عدد  يف  ال�صرعات  تعليق  نظام  اأعطال  يف 
احتمال �صئيل  ال�صيارات وهناك  من  كبري 
لعطل  تعر�صت  املركبات  بع�ض  اأن  ون��ادر 

مبدل ال�صرعة فيها ب�صبب عيب م�صنعي".
من  "واثقة  ال�صركة  اأن  البيان  واأو���ص��ح 
م�صاكل  حت��ول  ال��ت��ي  امل��رك��ب��ات  جميع  اأن 
عليها  التعرف  مت  ال�صرعة  تبديل  نظام  يف 

و�صحبها الإ�صالح اخللل".
يف غ�صون ذلك تزامن تقدم رئي�ض تويوتا، 
ب��اع��ت��ذار ر�صمي ع��ن خلل  ت��وي��ودا،  اأك��ي��و 
اأك��رب  اأج���رب  ال�����ص��رك��ة  ���ص��ي��ارات  تفني يف 
موؤ�ص�صة ل�صناعة ال�صيارات يف العامل على 
�صحب �صتة ماليني �صيارة، اأعلنت "هوندا" 
اجلمعة ا�صتدعاء اأكر من 600 األف �صيارة 
جراء عيب قد يوؤدي الندالع حريق و�صبق 
باأمريكا  واح��دة  وف��اة  حالة  يف  ت�صبب  اأن 

اجلنوبية.
امل�صحوبة  ال�����ص��ي��ارات  ق��ائ��م��ة  وتت�صمن 
وع���دده���ا 646   ، امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف 
و"�صيتي"  "فيت"  ط��راز  من  �صيارة،  األ��ف 
اإنتاج عامي 2007 و2008.  و"جاز"، من 

ال�صركة  واأك������دت 
اأن  ال����ي����اب����ان����ي����ة 
عامي  م����ودي����الت 
و2010   2009
بقرار  ت��ت��اأث��ر  ل���ن 
ال�صحب. وذكر ثالث اأكرب م�صنع لل�صيارات 
ذوبان  اأو  الغزيرة  االأمطار  اأن  اليابان  يف 
الثلوج قد يوؤدي لت�صرب مياه اإىل "اللوحة 
جانب  اإىل  بالطاقة"  للتحكم  ال��رئ��ي�����ص��ة 
ال�صيارة  ال�صائق، ما قد ي�صفر عن �صخونة 

وا�صتعال حريق.
وي�صمل ال�صحب 141 األف �صيارة من طراز 
 7 �صخونة  يف  العيب  ت�صبب  "فيت" حيث 
�صيارات وا�صتعال النريان يف اثنني منها، 
اإ�صابات  اإي  وقوع  اإىل  التقارير  ت�صر  ومل 

يف الواليات املتحدة جراء هذا اخللل.
الرئي�ض  اع��ت��ذر  م��ت�����ص��ل،  �صعيد  وع��ل��ى 
عن  ت���وي���ودا،  اأك��ي��و  ل��ت��وي��وت��ا،  التنفيذي 
�صنع  من  ال�صيارات  من  املاليني  ا�صتدعاء 
واأوروب����ا،  املتحدة  ال��والي��ات  يف  �صركته 
لعمالء  االإج����راء  ب��ه  ت�صبب  ال���ذي  والقلق 

ال�صركة.
وقال تويودا، يف اأول بيان ر�صمي اجلمعة 
االأ�صبوع  اال���ص��ت��دع��اء  �صل�صلة  ب���دء  م��ن��ذ 
جميع  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  "نخطط  امل��ا���ص��ي: 
طماأنه  �صاأنه  من  تف�صري  وتقدمي  احلقائق 

خماوف العمالء يف اأقرب وقت ممكن".

تويوتا توقف البيع وت�سحب ماليني 
ال�سيارات خللل بنظام ال�سرعة

هيكل: دعم امل�سارف 
العاملية كان اأكرب عملية 

�سرقة يف التاريخ

الريا�س/ وكاالت
املالية،  هريم�ض   EFG ملجموعة  التنفيذي  امل��دي��ر  هيكل،  ح�صن  ن��دد   
بت�صرف امل�صارف الدولية التي ا�صتفادت من الدعم احلكومي خالل ذروة 
االأزمة املالية العاملية، معتربًا اأنها متهد ملعاودة ال�صري مبمار�صاتها ال�صابقة 
الدوالرات  مليارات  من  ا�صتفادتها  وا�صفًا  املا�صي،  درو�ض  تعلم  دون  من 

خالل االأزمة باأنه "اأكرب عملية �صرقة يف التاريخ".
مواقف هيكل جاءت خالل جل�صة حوارية ا�صت�صافها جون دفرتيو�ض، معد 
ومقدم برنامج "اأ�صواق ال�صرق االأو�صط CNN" خالل منتدى التناف�صية 
انعكا�ض  من  �صهدت حتذير خرباء  والتي  اأي��ام،  قبل  الريا�ض  ال��دويل يف 

ارتفاع عجز املوازنة االأمريكية على خطط الدعم واالنتعا�ض االقت�صادي.
ال�صرق  ب�صاأن م�صتقبل منطقة  �صوؤال من دفرتيو�ض  ردًا على  وقال هيكل، 
االأو�صط يف ظل االأزمة الراهنة: "اأرى اأن امل�صارف الدولية تت�صرف وكاأن 

ما حدث كان جمرد اأزمة عابرة و�صتعود بعدها ملمار�صاتها ال�صابقة".
وقد  التاريخ،  يف  �صرقة  عملية  اأكرب  كان   2008 عام  حدث  "ما  واأ�صاف: 
جرت على �صا�صات التلفزة ب�صكل مبا�صر اأمام اجلميع ودفع ثمنها املكلفون 
الدولية  باالأ�صواق  امل�صالح  يف  ت�صارب  هناك  العامل،  حول  بال�صرائب 
اليوم وهذا يحتاج اإىل تدخل حكومي ولي�ض وفق ما تقوله امل�صارف جلهة 

قدرتها على و�صع قوانني خا�صة لنف�صها".
لبنك  العام  املدير  نائب  جنيم،  فار�ض  من  ردًا  هيكل  مواقف  وا�صتدعت 
خالل  ال��درو���ض  من  الكثري  تعلمت  امل�صارف  اإن  ق��ال  ال��ذي  اأمريكا  اأوف 
كل  واأن  ب�صفافية،  تتم  اأن  الديون يجب  �صطب  عمليات  اأن  االأزم��ة، ومنها 
املوؤ�ص�صات يجب اأن تخ�صع الختبارات تقييم املخاطر، كما عليها املحافظة 

على ال�صيولة.
غري اأن هيكل ا�صتغرب رد جنيم قائاًل: اإن البع�ض "يب�صر" مبنافع ما ح�صل 
بعد االأزمة املالية رغم اأن العامل مل يتجاوزها بعد، م�صريًا اإىل وجود الكثري 

من االأمور التي حتتاج للمعاجلة وتتطلب تدخل احلكومات.
بالقول:  اخلا�صة  املالية  واملوؤ�ص�صات  امل�صارف  ممار�صات  هيكل  وانتقد 
ال�صركة  من  هو  اخلطاأ  فهل  فرياري،  ل�صيارة  حادث  وقوع  ي�صبه  "االأمر 
اأم  عالية  �صرعات  اإىل  الو�صول  على  قادرة  �صيارة  �صممت  الأنها  امل�صنعة 
على احلكومة التي مل حتدد ال�صرعات الق�صوى على الطرقات اأم اأن اخلطاأ 

يعود لل�صائق الذي ال يجهل القيادة فح�صب، بل كان خممورًا."
بالك�صتون  جم��م��وع��ة  رئ��ي�����ض  ����ص���وارزم���ن،  �صتيفن  حت���دث  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
"هناك  قائاًل:  االإنعا�ض  خلطط  االأمريكي  الدعم  حدود  عن  اال�صتثمارية، 
هذه  عند  يبقى  اأن  ميكن  ال  االأمريكية  امليزانية  عجز  ب��اأن  ع��ام  اعتقاد 
ذلك  ولكن  امل�صتويات،  هذه  خف�ض  يريد  وال�صعب  القيا�صية،  امل�صتويات 
ذلك  يرتب  ق��د  ال�صرائب  زي���ادة  ج��رت  ف���اإذا  البع�ض،  يعتقد  مم��ا  اأ�صعب 

تداعيات على االنتعا�ض االقت�صادي".
تاأثريات  اإىل  اأ�صارت  فقد  لال�صتثمار،  �صركة غلوبل  رئي�صة  الغنيم  مها  اأما 
امتدت  تداعياتها  اإن  قائلة:  االأو�صط  وال�صرق  اخلليج  منطقة  على  االأزمة 
لتاأثريها  التي كان  امل�صارف  القطاعات، وخا�صة على �صعيد  اإىل خمتلف 
يف  لل�صركات  القرو�ض  منح  عن  تقاع�صها  �صعيد  على  مبا�صر  اأثر  باالأزمة 

اقت�صاد يعتمد بكرة على قرو�ض امل�صارف.

يف غ�سون ذلك تزامن تقدم رئي�س تويوتا، اأكيو تويودا، 
باعتذار ر�سمي عن خلل تفني يف �سيارات ال�سركة اأجرب اأكرب 

موؤ�س�سة ل�سناعة ال�سيارات يف العامل على �سحب �ستة ماليني 
�سيارة، اأعلنت "هوندا" اجلمعة ا�ستدعاء اأكرث من 600 األف 

�سيارة جراء عيب قد يوؤدي الندالع حريق و�سبق اأن ت�سبب يف 
حالة وفاة واحدة باأمريكا اجلنوبية.
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اأقر جمل�س النواب يف الوقت 
ال�سائع عددًا من القوانني 
االقت�سادية تكت�سب اأهمية 

بالغة يف تنظيم حركة 
ال�سوق وتبادالته التجارية، 

وتعمل على حماية املنتج 
املحلي. )املدى االقت�سادي( 
حاورت ع�سو جلنة االقت�ساد 
واال�ستثمار يف جمل�س النواب 

حمما خليل قا�سم عن هذه 
القوانني وق�سايا اأخرى.

 حوار/ خالد عبد االأمري

برملاين: قوانني تنظيم ال�سوق خطوة باجتاه البناء 
االقت�سادي الر�سني وتفعيل القطاعات االإنتاجية
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القوانني  هذه  ــرار  اإق تاأخري  مت  ملــاذا   *
وملاذا اأقرت يف هذا الوقت بالذات؟

الت�صويت  مت  التي  االقت�صادية  القوانني  ان  اأعتقد   -
قانون  امل�صتهلك،  حماية  قانون  مثل  واإقرارها،  عليها 
التعرفة الكمر كية، قانون املناف�صة واالحتكار، قانون 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ق��ان��ون  امل��ح��ل��ي،  املنتج  حماية 
حتى  تنفذ  ومل  تاأخريها  مت  اجلغرافية،  واملوؤ�صرات 
الداخلية  االأ�صباب  وخارجية،  داخلية  الأ�صباب  االآن 
اإرهابية  اأعمال  رافقه من  االأمني وما  بالو�صع  تتعلق 
التي  اخلدمات  و�صعف  العراقي  ال�صوق  على  اأث��رت 
االإنتاج  على  �صلبًا  اأث��رت  االأخ��رى  هي  الدولة  تقدمها 
دائما  جبان  امل��ال  راأ���ض  ان  ومعروف  كلفته،  ورفعت 
لذلك  االأرب��اح،  لتحقيق  واال�صتقرار  االأم��ن  عن  يبحث 
يتحمل  مل  املا�صية  الفرتة  يف  العراقي  ال�صوق  ف��اأن 
باأخذ  امل�صتورد  باالإنتاج  و�صمح  العالية  االإنتاج  كلف 
االأ�صباب اخلارجية  اأما  العراقية،  االأ�صواق  مكانه يف 
الدويل  والبنك  ال��دويل  النقد  �صندوق  �صروط  فهي 
حتت  يقع  وجعله  ال��ع��راق  كبد  ال��ذي  ال�صابع  والبند 
طائلته اإ�صافة اإىل دول اجلوار التي حتاول ان جتعل 
حتى  فعال  وغري  متخلفًا  اقت�صادًا  العراقي  االقت�صاد 
منتجاتها،  لت�صريف  �صوقًا  العراقي  ال�صوق  يبقى 
االإنتاج  قطاعات  منو  تعطيل  الو�صائل  بكل  وحاولت 

املختلفة يف العراق.
ل��ذل��ك ك��ان��ت امل��ن��اف��ذ احل��دودي��ة م��ع ك��ل دول اجل��وار 
و�صوب  ح��دب  ك��ل  م��ن  تتدفق  والب�صائع  مفتوحة 
املعتادة  االأ�صعار  من  وباأقل  العراقي  ال�صوق  الإغ��راق 
واال�صتمرار،  املناف�صة  �صبل  العراقي  املنتج  يفقد  كي 
وذلك �صرعت هذه القوانني ومل يبق اال لرتجمتها على 
ار�ض الواقع لتاأتي بنتائجها االيجابية على االقت�صاد 

العراقي.

القوانني  هذه  تفعيل   تتوقعون  هل   *
ومتى؟

- الربملان �صرع هذه القوانني بنظرة اقت�صادية �صعيًا 
للدخل  م�صادر  وتوفري  الوطني  االقت�صاد  لتن�صيط 
اأر�ض  على  وترجمتها  ت�صريعية  جهة  وه��و  القومي 
واأعتقد  التنفيذية  ال�صلطة  اخت�صا�ض  من  هي  الواقع 
القوانني  ه��ذه  بتطبيق  ج��ادة  العراقية  احلكومة  ان 
ومن  االأم��د  طويلة  اقت�صادية  �صرتاتيجية  وفق  على 
من  وكان  القوانني  هذه  تطبيق  على  تعمل  فاإنها  االآن 
فمتى  االإرهاب  على  والق�صاء  االأمن  توفري  اأولوياتها 
متوفرة  لل�صركات  واحلماية  م�صتتبًا  االأم��ن  ك��ان  ما 
ي�صبح  العراقية  ال�صوق  اىل  امل�صتثمرين  دخول  فان 
من  وجدية  رغبة  وج��ود  اىل  باالإ�صافة  ي�صريًا  اأم���رًا 
التجارة  منظمة  يف  للدخول  العراقية  احلكومة  قبل 
الكمركية  للتعرفة  العاملي  النظام  وتطبيقها  العاملية 
من  ال��ع��راق  ب��خ��روج  باملطالبة  توجهًا  هناك  ان  كما 
طائلة البند ال�صابع الذي يجعل العراق حتت الو�صاية 
لي�ض  ولكن  االقت�صادية  م��وارده  وي�صتنزف  الدولية 
اىل  حتتاج  النها   القوانني  هذه  تطبيق  ال�صهولة  من 
للعمل على تطبيق  موؤ�ص�صات و كوادر كفوءة موؤهلة 
على  ق��ادرة  وتكون  الواقع  اأر���ض  على  القوانني  هذه 

اىل  املركزي  االقت�صاد  من  العراقي  االقت�صاد  حتويل 
القوانني  ه��ذه  تطبيق  ان  واأع��ت��ق��د  احل��ر،  االقت�صاد 
ت��اأث��ري هذه  نلم�ض  ال  وق���د  زم��ن��ي��ة  ف���رتة  اىل  ي��ح��ت��اج 
القوانني  فهذه  القادمة  الزمنية  الفرتة  يف  القوانني 
هي التي �صتهيئ االأر�صية املالئمة لدخول امل�صتثمرين 
الكثري  فهناك  العراقي  لل�صوق  االأجنبية  وال�صركات 
اال�صتثمار يف  اأبدت رغبتها يف  العاملية  ال�صركات  من 
العراق وهناك جوالت من الرتاخي�ض ل�صركات الطاقة 
تعترب  والتي  االأخ��رى  احليوية  املجاالت  جميع  ويف 
ال�صوق العراقية اأر�صًا خ�صبة الإجناح عمل ال�صركات 
عدة  ع��وام��ل  هناك  ان  اىل  باالإ�صافة  وامل�صتثمرين 
ميكنها ان ت�صاهم يف خلق بيئة ا�صتثمارية يف العراق 
فالق�صاء على الف�صاد االإداري �صبب مهم لعملية التنمية 

االقت�صادية.

ب�شتى  اإغراقًا  �شهدت  املحلية  االأ�شواق   *
اأنواع الب�شائع الرديئة، ما اأثر �شلبًا على 
ملعاجلة  ال�شبل  فما  الوطنية،  ال�شناعة 

هذا الو�شع؟
- ال�صبيل الوحيد هو االعتماد على ال�صناعة الوطنية 
ن�صع  ان  فيجب  وعليه  القوانني،  ه��ذه  �صرعت  لذلك 
ال�صوابط على اال�صترياد، كانت هناك حدود مفتوحة 
ال�صلع  هذه  وكانت  كمركية  تعرفة  نظام  وجود  وعدم 
والب�صائع تدخل من دون رقابة ولكن هذه احلالة لن 
اأجهزة  �صن�صع  القريب  امل�صتقبل  ففي  طوياًل  ت�صتمر 
رديئة  ب�صائع  اأي��ة  دخ��ول  ومنع  وال�صيطرة  الرقابة 
ت�صر باالقت�صاد الوطني او امل�صتهلك املحلي، واعتقد 
لتدمري  مدرو�صًا  كان  للعراق  الب�صائع  تلك  دخول  اأن 
العراقي،  املواطن  جيب  واإف���راغ  الوطني  االقت�صاد 
هذه  نوعية  من  يتذمر  ب��داأ  العراقي  فامل�صتهلك  لذلك 
تدمري  هو  املق�صود  بان  يقني  على  واأ�صبح  الب�صائع 
امل�صتهلك  قانون حماية  كان  ولذلك  العراقي  االقت�صاد 
اآلية لدخول الب�صائع وال�صلع وفح�صها  الذي �صي�صع 
وتدقيقها ومنع دخول اأي �صلع غري مطابقة للموا�صفات 
العاملية، لذلك �صي�صطر امل�صتورد اىل جتنب ا�صترياد 
مطابقة  ثانية  م�صادر  عن  يبحث  وان  الرديئة  ال�صلع 

للموا�صفات ومن منا�صئ عاملية معروفة.
فيجب  وم��ع��اف��ى  ق��وي  اقت�صاد  ب��ن��اء  اأردن����ا  م��ا  واإذا 
االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات االإن��ت��اج��ي��ة م��ث��ل قطاعي 
اخلا�ض  القطاع  على  واالعتماد  وال��زراع��ة  ال�صناعة 
وحتى االآن فان القطاع اخلا�ض مهمل والدولة من�صغلة 
بالو�صع االأمني واأمور اأخرى بعيدة عن م�صاريع بناء 
االقت�صاد الوطني لذلك فان اغلب امل�صانع العراقية قد 
ال�صوق  الإغ��راق  التجار  اأم��ام  املجال  وف�صحت  اأغلقت 
العراقية بالب�صائع الرديئة اما املواطن فلم يجد اأمامه 
التجربة  هذه  وبعد  لذلك  ليقتنيها،  الب�صائع  هذه  اال 
وبعد هذه املعاناة واال�صتغاثات فقد و�صعنا جمموعة 
وو�صع  الوطني  واملنتوج  امل�صتهلك  حلماية  قوانني 
القوانني  ه��ذه  وف��ق  ي��ج��وز  ف��ال  لال�صترياد  �صوابط 
املقبلة  الفرتة  وان  للموا�صفات  طبقًا  اال  اال�صترياد 
�صت�صهد النهو�ض بال�صناعة الوطنية و�صي�صبح املنتج 
الوطني هو �صيد ال�صوق.. واأود ان اأ�صري اىل حتديد 

الزراعي  االإنتاج  لدعم  اال  هو  ما  الزراعية  املنتجات 
الزراعي  القطاع  لتن�صيط  م��ب��ادرة  وه��ن��اك  العراقي 
ودعم الفالحني لتقدمي القرو�ض املي�صرة لهم وتوفري 
التجهيزات الزراعية املهمة لهم كي يكون هذا القطاع 

قادرًا على مناف�صة االإنتاج امل�صتورد.

م�شاكل  من  يعاين  الــزراعــي  القطاع   *
عن  الفالحني  عـــزوف  اإىل  اأدت  ــدة  ع
بوجه  ال�شمود  مبقدوره  فهل  الزراعة، 

املنتج امل�شتورد؟
- نعم هناك م�صاكل عدة تعاين منها الزراعة العراقية 
والتدخالت  الفالح  اإهمال  امل�صاكل هي  اأهم هذه  ومن 
ما  نن�صى  وال  العراقي،  ال�صوق  ال�صتغالل  االإقليمية 
ال�صوق  ا�صتغالل  حماولة  من  اجل��وار  دول  متار�صه 
العراقي وحتطيم الزراعة فيه عن طريق قطع املياه عن 
نهري دجلة والفرات وغريها من االأنهر وبذلك يكون 
العراق غري قادر على �صد حاجته من االإنتاج الزراعي 
اإ�صافة  منتجاتهم  لت�صريف  �صوقًا  �صيكون  وبالتايل 
انخفا�ض  مثل  اأخ��رى  طبيعية  م�صاكل  هناك  ان  اىل 
الفرتة  ول��ك��ن  والت�صحر  االإم��ط��ار  ت�صاقط  م��ع��دالت 
العراق  يف  امل��زروع��ة  الرقعة  زي��ادة  �صت�صهد  القادمة 
العراقي  للمزارع  ال��الزم  الدعم  تقدمي  اىل  و�صن�صعى 
امل��زروع��ة من  االأر����ض  غ��الة  ب�صراء  ال��دول��ة  و�صتقوم 
ال�صترياد  احلاجة  لتقليل  وال�صلب  وال�صعري  احلنطة 
لرفد وزارة  راف��دًا  امل��واد من اخل��ارج و�صتكون  ه��ذه 
نعلم  وكما  التموينية،  البطاقة  مب��ف��ردات  ال��ت��ج��ارة 
اأح���ادي  ري��ع��ي  اقت�صاد  ه��و  ال��ع��راق��ي  االقت�صاد  ف��ان 
النفط،  اإي����رادات  على   %93 بن�صبة  يعتمد  اجل��ان��ب 
االأخرى  ال�صاندة  القطاعات  على  االعتماد  يجب  لذلك 
التنوع  ال�صناعة والزراعة وال�صياحة كي نحقق  مثل 
اجلديدة  ال�صرتاتيجية  مبوجب  ولكن  االإي��رادات  يف 
الإ�صالح االقت�صاد العراقي التي ر�صمت لقطاعات مهمة 
مثل ال�صناعة والزراعة وال�صياحة �صيا�صة اقت�صادية 

�صتمكنها من اخذ دورها احلقيقي.

اأهملت ومنذ  التي  العراقية  ال�شناعة   *
�شقوط النظام ال�شابق بجميع قطاعاتها 
�شتكون  كيف  واملختلط،  واخلا�س  العام 

قادرة على املناف�شة؟
اإىل  وا���ص��ت��ن��ادًا  التنفيذية  ال�صلطة  واج��ب  م��ن  اإن   -
املادة )25( من الد�صتور العراقي فان الدولة العراقية 

االقت�صادية  االأ�ص�ض  وفق  االقت�صاد  باإ�صالح  تتكفل 
وا�صتثمارها  امل�صادر  جميع  من  واال�صتفادة  املتينة 
القطاع  ان  واعتقد  اخلا�ض  القطاع  على  واالعتماد 
العراقي  ال�صوق  عن  كليًا  غائب  اخلا�ض  ال�صناعي 
اإهمال  م�صوؤولية  وان  مهم،  دور  اأي  اأالن  لديه  ولي�ض 
القطاع اخلا�ض تقع على عاتق احلكومة التي مل تول 
القطاع  ت�صجيع  ولعدم  ال��ك��ايف،  االهتمام  االقت�صاد 
 ) خمتلط  قطاع   ( اخلا�ض  القطاع  مع  للتوائم  العام 
متطلبات  ا�صتيعاب  على  ق��ادرًا  جتاريًا  �صريكًا  ليكونا 
بهذا  للنهو�ض  �صوية  وال��ع��م��ل  ال��ع��راق��ي  االق��ت�����ص��اد 
االقت�صاد ومل تهتم الدولة بالقطاع اخلا�ض ومل تقدم 
وانخفا�ض  ال��دول��ة  اإي���رادات  قلة  بذريعة  له  دع��م  اأي 
عائدات النفط، لذلك يجب علينا دعم القطاع اخلا�ض 
وان نعمد على انت�صاله من واقعه املتخلف والنهو�ض 
متد  ان  التنفيذية  ال�صلطة  وعلى  املهم،  القطاع  بهذا 
فاإمنا  ال�صوق  اىل  عاد  ما  واذا  القطاع  لهذا  العون  يد 
ن�صبته 30% – 40% من االأيدي العاملة العاطلة �صيتم 

ا�صتيعابهم فيه.

على  ال�شيطرة  الدولة  ت�شتطيع  هل   *
ال�شوق وتنظيمه وفق القوانني اجلديدة 
خلقت  التي  الفو�شى  مــن  ـــوام  اأع بعد 
ي�شعون  الذين  التجار  من  وا�شعة  طبقة 

للربح ال�شريع غري امل�شروع؟
ال�صوق  على  ال�صيطرة  على  قادرة  الدولة  ان  اأعتقد   -
ال�صوق  جعلت  معوقات  هناك  كانت  ولكن  وتنظيمه، 
االإنتاج  ع��ن  ال�صاذة  الطريقة  بهذه  ينفتح  العراقي 
االأمني  والو�صع  ال��زراع��ي  االإن��ت��اج  فقلة  امل�صتورد، 
جعلت  التي  هي  ال�صوق  تنظم  التي  القوانني  وغياب 
اليوم  ال��دول��ة  لكن  الفو�صى،  بهذه  العراقي  ال�صوق 
بعد  وخا�صًة  ال�صوق  تنظيم  يف  ال�صديدة  الرغبة  لها 
اإ�صدار هذه املجموعة من القوانني التي تنظم العملية 
فان  املقبلة  االنتخابات  بعد  انه  واعتقد  االقت�صادية، 
هذه  تطبيق  �صتكون  القادمة  احلكومة  اأول��وي��ات  من 

القوانني ونقلها اىل ار�ض الواقع.

* ملاذا اأقرت هذه القوانني يف هذا الوقت 
بالذات ؟ هل هي ل�شرورة اقت�شادية؟

مثل  اإق��رار  علينا  فر�ض  ال��ذي  الواقع هو  ان  اعتقد   -
ثقياًل  ارثًا  العراقي ورث  االقت�صاد  القوانني الن  هذه 
 – العراقية  ف��احل��رب  ال�صابق  ال��ن��ظ��ام  �صلبيات  م��ن 
اىل  باالإ�صافة  اأع��وام  ثمانية  ا�صتمرت  التي  االإيرانية 
املا�صي  القرن  ت�صعينيات  اإبان  االقت�صادية  العقوبات 
ن��اه��ي��ك عن  ال��وط��ن��ي  ع��ل��ى االق��ت�����ص��اد  األ��ق��ت بظاللها 
عانى  التي  املفرغة  واحللقات  واالزدواج��ي��ة  الروتني 
منها االقت�صاد العراقي لذلك فان هذه القوانني �صتنقله 

من االقت�صاد املركزي اىل االقت�صاد احلر.

اقت�شادي  بواقع  لالرتقاء  ال�شبيل  ما   *
قوي ب�شوء املعطيات املتوقعة؟

اىل    االجت��اه  ن��رى  ق��وي  اقت�صادي  بواقع  لالرتقاء   -
اجلديدة     العراقية  احلالة  ت��الءم  جديدة  قوانني  �صن 
وعلى  وال���روت���ني  االإداري  ال��ف�����ص��اد  ع��ل��ى  وال��ق�����ص��اء 
االأمني ف�صاًل عن ت�صجيع  الو�صع  االإره��اب وحت�صني 
واملزارع  ال�صناعي  يتمكن  الوطني ودعمه كي  املنتج 
امل�صتوردة   الب�صائع  ومناف�صة  اإنتاج  من  العراقيني 
االإنتاج  مل�صاعدتهم على  ال�صناعيني واملزارعني  ودعم 
هذه  م��ن  ب���االإف���ادة  ملزمة  ال�����وزارات  جميع  وت��ك��ون 
الب�صائع  ع��ل��ى  ال�����ص��راء  ع��ن��د  وتف�صيلها  امل��ن��ت��ج��ات 

امل�صتوردة.
اإىل  حتتاج  والت�صريعات  القوانني  هذه   ان  نرى  كما 
موؤ�ص�صات وكوادر فنية موؤهلة وقادرة على تطبيقها، 
اأن  يجب  الو�صائل  ه��ذه  وك��ل  م��ادي��ة  اإم��ك��ان��ات  وعلى 
توؤهل وفق قوانني ال�صوق اجلديدة.. يف بداية االأمر 
ولكن  امل�صتوردة  املنتجات  مناف�صة  ن�صتطيع  ال  نحن 
هل نبقى مكتويف االأيدي وان ال ن�صرع القوانني التي 

حتمي مواطنينا واقت�صادنا؟
لديه  زراع��ي  اأم  �صناعي  العراقي  املنتج  ان  ونعتقد 
وان  ال�صلع  اإن��ت��اج  على  والقابلية  وال��ك��ف��اءة  الرغبة 
يتفوق على اإنتاج امل�صتورد، ولكن يجب تقدمي الدعم 

والعون له لينه�ض من جديد.

نرى االجتاه اىل   �سن قوانني جديدة تالءم احلالة العراقية اجلديدة    
والق�ساء على الف�ساد االإداري والروتني وعلى االإرهاب وحت�سني الو�سع 

االأمني ف�ساًل عن ت�سجيع املنتج الوطني ودعمه

ال�سبيل الوحيد هو االعتماد على ال�سناعة الوطنية لذلك �سرعت هذه القوانني، وعليه فيجب ان ن�سع 
ال�سوابط على اال�سترياد، كانت هناك حدود مفتوحة وعدم وجود نظام تعرفة كمركية وكانت هذه ال�سلع 

والب�سائع تدخل من دون رقابة ولكن هذه احلالة لن ت�ستمر طوياًل ففي امل�ستقبل القريب �سن�سع اأجهزة الرقابة 
وال�سيطرة ومنع دخول اأية ب�سائع رديئة ت�سر باالقت�ساد الوطني او امل�ستهلك املحلي،
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اعتماد ال�شفافية 
الذاتي  التقييم  فريق  رئي�ض  ح�صان   ح�صني  �صائب 
والتحول املوؤ�ص�صي يف وزارة الزراعة  قال : برنامج 
برنامج  ه��و  املوؤ�ص�صي   وال��ت��ح��ول  ال��ذات��ي  التقييم 
وجد الجل تطوير اأداء دوائر  ال��وزارات  احلكومية  
اأف�صل اخلدمات  ولي�ض  اإي�صال  النهائية  وباملح�صلة 
املو�صوع  ب��ه��ذا  ف��ق��ط  املعنية  ه��ي  ال���زراع���ة  وزارة 
ال���وزارات   ك��ل  اداء  حت�صني  ي�صمل  الربنامج  ولكن 

احلكومية.
ولذا مت اختيار الفريق  من قبل وزارة الزراعة  على 
اخلم�صة  وهي  للربنامج   اال�صا�صية  املعايري  اأ�صا�ض 
ال��ت��ي تت�صمن امل��ال��ي��ة وال��ق��ي��ادة وامل��ع��رف��ة واالأف����راد 
والعمليات حيث اختري من كل دائرة  ممثل للتخطيط 
واالق�صام  ال��رق��اب��ة  اىل  اإ���ص��اف��ة  احل�صابات  ومم��ث��ل 
العالقة باالفراد كونهم يحملون فكرة كاملة عن  ذات 
املحاور التي يتحدث عنها الربنامج، كذلك  مت اختيار 
للمواطن  خدمة  من  تقدمه  ما  اأ�صا�ض  على  ال��وزارات 
وال فرق بني وزارة واخرى من هذه الناحية والهدف 
تنفيذ  ومت  للمواطن   اخلدمة  مب�صتوى  االرتقاء  هو 
اول جتربة للربنامج يف مديرية زراعة بغداد والنها 
�صوابط عاملية معتمدة يف اأغلب  موؤ�ص�صات العامل  فاذا 
و�صلت ن�صبة النجاح اىل 50% فهي ن�صبة  عالية جدا 
قيا�ض بالو�صع احلايل لكن هدف الربنامج  اال�صمى 
هذه  من  اكر  اىل  املوؤ�ص�صة  اداء  ن�صبة  نرفع  ان  هو 
الن�صبة،  لذا �صوف تكون هناك خطة وحلول وتنفيذ 
حت�صل  حتى  ال��وزارة   اإمكانات  �صمن  احللول  لهذه 
يعالج  �صك �صوف  اأدنى  دون  التميز  ومن  ثقافة  على 
هذا الربنامج الف�صاد االإداري وامل�صت�صري يف مفا�صل 
هو  الربنامج  يف  املوجود  املعايري  اهم  الن��ه   الدولة 
العاملية  ال��وزارات  اغلب   ان يف  املالية، حيث  معيار 
امام  املوؤ�ص�صة  او  ال��دائ��رة  م��وازن��ة  ت��ط��رح  اأح��ي��ان��ا 
من  الكثري  هناك  ان  كذلك  عاليه  وب�صفافية  املوظفني 

اىل  اإ�صافة  الربنامج  هذا  بها  ينفذ  �صوف  ال��وزارات 
اأغلب  املحافظات.

الربنامج يرفع  امل�شتوى املعي�شي للفرد
التقييم  فريق   يف   الدين  خري  خالد  اأك��د  جانبه  من 
املعتمدة  املعايري  على  املوؤ�ص�صي   والتحول  الذاتي 
من  الربنامج  هذا  تطبيق  ان  اىل  م�صريا  التقييم  يف 
�صاأنه رفع امل�صتوى املعي�صي للفرد من خالل املعايري 
للقيا�ض  وق��اب��ل��ة  ك��ث��رية  وه��ي  التقييم  يف  املعتمدة 
للوقوف على النتائج التي نعتمدها  من اجل ان نكون 
كاأ�صخا�ض  املتميز   اأدائ��ن��ا   يف  ون�صتمر  متميزين  
الركائز  على  نعتمد  ان  البد  متميزة   كموؤ�ص�صات   او 
الثالث  التي هي خدمة املواطن  الن املواطن من؟  انا 
وانت ونف�ض املواطن الذي ياخذ خدمة يف موؤ�ص�صات 
اأخرى  موؤ�ص�صات  بع�ض  يف  موظفًا  يكون  قد  الدولة 
ي�صهم  �صوف  الربنامج  هذا  االمر  واقع  ويف  للدولة  
قد  ماليزيا  الن  للفرد  املعي�صي  امل�صتوى  رف��ع  يف 
رفع  يف   %50 برفع  �صاهم  و  الربنامج  هذا  بها  طبق 
الربنامج  ه��ذا  تطبيق  الن��ه  لهم  املعي�صي  امل�صتوى 
املتوفرة  االخرى   املوارد  من  ن�صتفيد  يجعلنا  �صوف 
واملوارد قد تكون كاأفراد او موارد مادية وهذه التي 
ت�صهم  �صوف  وتخطيط  منهجية  �صمن  ن�صتثمرها 
يف بناء املجتمع فعلى �صبيل املثال لو توفرت خدمة 
اال�صرتاك  يف  امل��واط��ن   ي�صهم  �صوف   هل  الكهرباء 
لو  الربنامج  ه��ذا  الن  ال   الطبيعي  اجل��واب  باملولد؟ 
طبق يف وزارة الكهرباء �صوف يح�صن من اداء عملها 
عن طريق  االداء االف�صل ملوظفيها والتميز يف عملهم  
واالأمثلة كثرية كذلك يف اختيار اال�صخا�ض املتميزين  
موؤكدا  املنا�صبة   الوظائف  يف  او  املنا�صب  املكان  يف 
لدينا والبد  املتوفرة  للموارد  على اال�صتخدام االمثل 
املوؤ�ص�صات  يف  واخل����ربات  امل��ه��ارات  ا�صتثمار  م��ن 
احلكومية وغري احلكومية واالإفادة منها يف حتقيق 

من  عالية  ن�صبة  لدينا  واحلقيقة  االيجابية  النتائج 
النتائج املرجوة  التفاوؤل يف ان يحقق هذا الربنامج 
يف  لكن  مظلمة  الفرتة  كانت  لو  وحتى  التغيري  يف 
ومتابعة  جهد  اىل  نحتاج  ولذلك  ن��ور  هناك  النهاية 
ن�صل،  ان  هدفنا  ولكن  املواطن  وم�صاركة  و�صفافية 
م�صيفا نحن كوننا  م�صروع  تطوير ن�صعى اىل ن�صر 
او ركيزة يف كل  قاعدة  بناء  التميز  من خالل  ثقافة 
عامليا  بها  املعمول  املمار�صات  وف��ق  تعمل   وزارة  
وتركيزنا كان على اجلانب االإداري الذي ميكننا من 
نحن  الدولة  وزارات  كل  يف  الفني  اجلانب  تطوير 
علمية  واآلية  منهجية  وفق  الزراعة  وزارة  يف  نعمل 
نبداأ  برنامج   هكذا  تبني  من  الفريق  متكن  وعندما 
بن�صرة ثقافة التميز وتقييم املوؤ�ص�صات وكان لنا منهج 
وخطة عمل ووافقت عليها اجلهات العليا يف الوزارة 
الزراعة  وزارة  يف  العام  واملفت�ض  بالوزير  متمثلة 
قررنا  لذا  برنامج    هكذا  لتطبيق  االأول   الداعم  هو 
الذاتي  التقييم  عملية  ممار�صة  بتقييم  نبداأ  �صهر  كل 
والتحول املوؤ�ص�صي التي تبداأ بتعريف املنت�صبني على 
املقابالت  نبداأ  وبعدها  الربنامج   واه��داف  الربنامج 
ونعد التقرير ونعطيهم احللول  ون�صاعدهم يف تنفيذ 
احللول حاليا و�صلنا اىل خام�ض موؤ�ص�صة  يف وزارة 
بغداد   زراع��ة  مديرية  قيمنا  االم��ر  بداية  يف  الزراعة 
املحافظات  يف  تطبيق  اعتمد  ك��ذل��ك  منهجية   وف��ق 
تقرير  اع��داد  يف  ونحن  كركوك   حمافظة  يف  وبداأنا 
يف  خطة  ولدينا  كركوك   زراع��ة  مديرية  بخ�صو�ض 
كان  الربنامج  و�صابقا  اخرى  حمافظات  اىل  التوجه 
نتمنى  االن  ولكن  التطوير  م�صروع  قبل  منمن  ميول 
من الوزارات او االدارات العليا يف الوزارة  ان ت�صهم 
يف متويل هكذا م�صاريع مل�صاركة الفريق بن�صر هكذا 
�صوف  تقييمها  وعند  وتقييمها  باملديريات   ثقافة  
الت�صخي�ض  اي  منها  تنطلق  التي  النقاط   نعطيها 
احللول  ت��وف��ري  يف  وم�صاعدتهم  احل��ل��ول  واي��ج��اد 

وتوفري  واال�صت�صارات   اخل��ربات  رفدهم   خالل  من 
الربنامج  االنظمة املالئمة لهم  واحلقيقة كانت هناك 
موافقة وقناعة من قبل االدارات العليا كوزارات  من 
املعوقات   الكثري من  نتغري ونتطور  وهناك  ان  اجل 
عملية  ام��ا  العليا  خطوات  خ��الل  من  املعاجلة  ولكن 
منها  والبع�ض  قليلة  فرتة  اىل  حتتاج  ممكن  التغيري 
فرتة طويلة النها حتتاج اىل  اعداد وتطوير وتاأهيل 

الربنامج يطبق على القطاع اخلا�س 
الدكتور رعد م�صلم ا�صماعيل  ع�صو يف فريق التقييم  
الذاتي  والتحول املوؤ�ص�صي اكد على ان هذا الربنامج 
يطبق اي�صا على �صركات القطاع اخلا�ض م�صريا اىل 
ان الكثري من الوزارات �صوف يطبق بها هذا الربنامج 

حيث قال 
لعل ه��ذا ال��ربن��ام��ج وه��و اح��د ال��ربام��ج ال��ت��ي يكون 
ل��ه��ا ت���اأث���ري ك��ب��ري  يف جت����اوز ج��م��ي��ع االن��ح��راف��ات 
املوؤ�ص�صة  ت��واج��ه  ايل  امل�صاكل  او  االخ��ت��ن��اق��ات  او 
احلكومية  اأو االأهلية  ومثل ما هو معروف ان برامج 
التغيري  حتتاج اىل وقت  وثقافة ون�صر وحتتاج اىل 
عنا�صر وكوادر  جريئة  متخذة للقرار تعمل  من اجل 
اجراء التغيريحيث ان عملية  التغيري  عملية خمططة 
ق���درات  م�صتوى  رف���ع  اىل  ت�صعى  ه��ادف��ة   تنموية 
املوؤ�ص�صة،  وتلك  ال��دائ��رة  بهذه  العاملني  وقابليات 
من  جملة  على  تعتمد  التميز  �صيا�صة  ان  احلقيقة 
الركائز  الركائز وهذه حتقيقها لي�ض بال�صيء ال�صهل  
اهمها   خدمة املواطن  او الو�صوح مع املواطن العمل 
من اجل املواطن ا�صافة ان التغيريات و الت�صريعات 
اجلديدة   وحتى يف الد�صتور  توؤكد على توفري اف�صل 
ال�صبل خلدمة املواطن  ان كان املواطن العامل يف تلك 
تلك  تقدمها  التي  اخل��دم��ة  م��ن  امل�صتفيد  او  املنظمة 
املوؤ�ص�صة واال  فيكون عملنا غري ناجح،  ثانيا البد  من 
ال�صلعة  النتائج يف  االنتاج ان كان يف  الرتكيز على 

برنامج التقييم الذاتي والتحول املوؤ�س�سي خطوة 
نحو معاجلة الف�ساد املايل واالداري

فكرة جديدة جّربت يف وزارة 
الزراعة ، والنية تتجه لتعميمها 

اىل وزارات وجهات اأخرى يف 
حماولة لعمل موؤ�س�ساتي جديد .
) املدى االقت�سادي ( حاولت ان 
ت�ستق�سي جمريات هذه االفكار 

يف جمال التنظري والتطبيق..

 حتقيق / �شعاد الرا�شد
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مشهد اقتصادي

اعلنت وزارة 
النفط عن 
نيتها ا�شتخدام 
اال�شطوانات 
البال�شتيكية 
بعد طول 
انتظار!

ما �شبب طغيان 
الب�شاعة 
الرتكية على 
ح�شاب املنا�شئ 
االخرى؟

�شيدخل اليابان 
بقوة العادة 
تاأهيل املوانئ 
العراقية قريبا

االهوار 
تنتظر دخول 
اال�شتثمارات 
االجنبية �شعيا 
بجعلها منطقة 
جذب �شياحية

مع  النوعية   الكمية ومن حيث  او اخلدمة من حيث 
مراعاة اجلوانب االقت�صادية املثلى  يف تقليل الكلف 
واالنتاج الذي يعتمد على اذواق املواطنني او اذواق 
مهمة  الثالثة  الركيزة  اخلدمة،  هذه  من  امل�صتفيدين 
احلديث  بداية  يف  قلنا  ما  مثل  ال�صفافية  وه��ي  ج��دا 
ل��دى اجلميع  م��ع��روف��ة  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ون   ان  يجب 
وحتى امل�صتفيدين من اخلدمة التي تقدمها املوؤ�ص�صات 
حيث ان انعدام ال�صفافية يوؤدي  اىل ال�صبابية وعدم 
و�صوح الروؤى للم�صتفيدين او املقدمني لهذه اخلدمة   
ان  ويجب  املعلومات  ق  اط��ال  يجب  ذل��ك  اىل  اإ�صافة 
تكون متوفرة جلميع من اجل اال�صتفادة منها وهذه 
من العوامل الرئي�صة التي تق�صي على الف�صاد االداري 
الدولة  قطاعات  يف  حت��دث   التي  االنحرافات  وعلى 
توجهات  ان  م�صيفا 
ال���دول���ة احل��دي��ث��ة هي 
العمل  يف  الالمركزية  
ولكن هناك مركزية يف 
الال  ول��ك��ن  التخطيط  
مطلوبة   اأي�صًا  مركزية 
من  ال��ك��ث��ري  ان  ح��ي��ث 
املحافظات تدار ب�صكل 
المركزي م�صتفيدة من 
الرئي�صية  التوجيهات 
ولكن  بالتخطيط  فقط 
اىل  تعود  الالمركزية 
املوجودة  ال��ق��ط��اع��ات 
ال  امل����ح����اف����ظ����ات  يف 
املركزية  ب���ني  ت��ق��اط��ع 
والالمركزية،  املركزية 
ال�صيا�صة  اال  م��اه��ي 
وتوجهاتها  الرئي�صة 
بالتخطيط  مطلوبة  الالمركزية  اي�صا  ولكن  العامة 
والتنفيذ والتقومي واملتابعة   وغريها من االجراءات 

الوظيفية املطلوبة 

موؤ�ش�شات  على  الربنامج   ينطبق  هل 
القطاع اخلا�س؟

موؤ�ص�صات  على  ينطبق  و�صامل   ع��ام  الربنامج  نعم 
القطاع اخلا�ض وموؤ�ص�صات الدولة العامة واملختلطة،  
الدول  الن  املوؤ�ص�صات   جلميع   مالئم  برنامج   الن��ه 
املتقدمة ف�صلت العمل بهذا النظام،  الن فيه من املرونة 
وال�صفافية،   واحلقيقة جميع موؤ�ص�صات الدولة يجب 
اال�صالح  يبداأمن  والتغيري  التغيري   اىل  ت�صعى  ان 
واال����ص���الح ي��ب��داأم��ن ال����ذات ل��ذل��ك امل��ط��ل��وب  اج���راء 
تقف  التي  احلالة  وك�صف  ل��دوائ��ر  التقومي  عمليات 
عليها الدوائر االن    ومعاجلة امل�صاكل  واالختناقات 
التي حتدث وهذا �صيء مطلوب. ويف  احلقيقة  من 
�صمن ال�صعوبات التي واجهتنا هي مقاومة التغيري   
الن عملية  التغيري من الطبيعي ان هناك ا�صبابًا توؤدي 
اىل انهم يقاومون كل �صيء جديد ولعل هذه االمور 

تتعلق بالثقافة والتعليم واخلدمة وا�صياء كثرية .

  
وغري  ايجابية  نتائج  الربنامج   حقق 

من مفاهيم املوظف 
اأو���ص��ح ان هذا  ال��ف��ري��ق   ال��ب��ي��ات��ي  ع�صو يف  زه��ري 
باعتباره  بالتفاوؤل   عاليًا   اأح�صا�صًا  يخلق  الربنامج 
ن��ظ��ام��ًا ج���دي���دًا  وال��ت��غ��ي��ري ن��ح��و االح�����ص��ن الن هذا 
جميع  يف  ال��دول��ة  موظفي  ق���درات  ينمي  ال��ربن��ام��ج 
للدائرة  ج��ي��دة  ���ص��ورة  يعك�ض  وب��ال��ت��ايل  امل��ج��االت  
ا�صا�ض  الن  ال��ن��ا���ض  وت��ن��ف��ع  ت��خ��دم  ب��ه��ا  يعمل  ال��ت��ي 
الربنامج كيفية االرتقاء بامل�صتوى اخلدمي لوزارات 
�صعوبات  هناك  ان  والنخفي  ال��دول��ة    وموؤ�ص�صات 
واجهتنا اثناء التنفيذ ب�صبب الظرف االمني وبرنامج  
موؤ�ص�صات  يف   املوؤ�ص�صي   والتحول  الذاتي  التقييم 
مطبق  ان��ه  العلم  م��ع  ب��ه  العهد  حديثة  النها  ال��دول��ة  
بدول عاملية  مثل اليابان  واالردن  واالإم��ارات  وهو 
ال يعتمد على تغيري املوظف ولكن يعمل على تطوير 
قدرات املوظف  ومبا ان موؤ�ص�صاتنا لها فرتة طويلة 
نالحظ من ال�صعوبة  انه ي�صتجيب للجديد ومع ذلك 
نحن نامل الكثري وبن�صبة عالية من التفاوؤل النه طبق 

يف موؤ�ص�صات كثرية  وحقق نتائج وغرّي من مفاهيم 
الكثري من  املوظفني وحقق التعامل ب�صفافية. 

الهدف خدمة املواطن 
الدكتورة اإلهام غائب مهدي  ع�صو يف  الفريق و�صحت 

جملة م�صطلحات يت�صمنها الربنامج حيث قالت:
نكون  وان  التميز   ثقافة  اىل  الو�صول  هو  التغيري 
التقدم  العاملية من حيث  املتقدمة   ال��دول  يف م�صاف 
املوؤ�ص�صي  ومعايري التميز هي قيادة ومعرفة  وافراد 
يركز  املعايري  ه��ذه  من  معيار  كل  ومالية   وعمليات 
باال�صالح  نعني  وال�صفافية   والنتائج  املواطن   على 
وتغيري  التطوير  نعني  الدارجة  العامة  الكلمة  لي�ض 
ما موجود  وتقدمي اخلدمة بال�صكل املطلوب املتميز 
اللذين  واملوظف   املواطن  ار�صاء  التميز  بنود  ومن 
الدولة،   موؤ�ص�صات  يف  تتعامل  التي  الفئات  ميثالن 
للموظف  ال��راح��ة  �صبل  تقدمي  اىل  يهدف  الربنامج 
ينعك�ض  الأن��ه   ال�صحيح   بال�صكل  خدمة  يعطي  لكي 
على طريقة التعامل مع املواطن الذي هو عن�صر مهم 
اإىل ان الربنامج �صوف يطبق يف  اإ�صافة  بالربنامج  
وزارات النفط  والكهرباء والتخطيط يف بداية االمر 
لكن  الربنامج  تطبيق  يف   ال�صعوبات  بع�ض  وجدنا 
بعد ذلك و�صلنا اىل نتائج مر�صية   ومتكنا من ر�صد 
موؤ�ص�صات  يف  العاملني  قبل  م��ن  اال�صتجابة  ن�صبة 
طبق   الربنامج   هذا  ان  واحلقيقة    %80 اىل  الدولة 
النتائج  ظهرت  �صنوات  خم�ض  بعد  ولكن  االردن  يف 
هي  الزراعية  التجهيزات  ان  واحلقيقة  االيجابية  
خام�ض موؤ�ص�صة  وكل �صهر اإن �صاء الله يكون تطبيق 
الربنامج يف موؤ�ص�صة معينة ومن ثم يعاد يف موؤ�ص�صة 

اخرى من دوائر الدولة. 

يرفع من م�شتوى اأداء ال�شركة 
للتجهيزات   ال��ع��ام��ة   ال�����ص��رك��ة  م��دي��رع��ام  ق���ال  فيما 
حممد  يو�صف  االدارة   جمل�ض   ورئي�ض  ال��زراع��ي��ة  
�صرورنا  دواع��ي  من  احلقيقة  احلميد:  عبد  روؤوف 
ان  يتم  اختيار  ال�صركة العامة للتجهيزات الزراعية 
املوؤ�ص�صي   والتحول  الذاتي  التقييم  برنامج   لتنفيذ  
من  ايجابية    مبادرة  وهي  الزراعة   وزارة  قبل  من 
اخلدمي  العمل  تطوير  اىل  ي�صعى  الذي  الفريق  هذا 
للمواطن لذا فقد  بلغنا منت�صبينا بان يوفروا  لهم كل 
املتطلبات املطلوبة حيث ان  هذا الربنامج يهدف اىل 
تعريف املوظفني بالطرق املثالية  بالعمل بكل انحاء 
املوؤ�ص�صة   ظ��روف  االعتبار  بنظر  ي��اأخ��ذ  وال  ال��ع��امل  
النهم يعتمدون مقايي�ض عاملية  يف التنفيذ  من اجل 
ال�صعود اىل م�صاف الدول املتقدمة   وبالن�صبة ملقيا�ض 
ال�صفافية الذي يعتمده الربنامج كاحد اال�ص�ض املتبعة 
ال�صحيحة لالن�صان يف  التوجهات   فيه اليتقاطع مع 
عمله الن الطريق امل�صتقيم ي�صل  باالن�صان اىل هدفه 
هناك  كانت  واذا  �صفافًا  اليكون  ب��ان  ع��ذر  فاليوجد 
معوقات متنع ال�صفافية فالبد ان نزيلها ومبا ان هذا 
الذي  م�صبقا    عليه  املتفق  ال��ه��دف  يحقق  الربنامج 
بالتنفيذ   �صعيد  انا  احلالة  فبهذه  املواطن   خدمة  هو 
واحلقيقة ان الدورة مل تقت�صر على املوؤ�ص�صة العامة 
للتجهيزات  الزراعية  هذا الربنامج يخدم املدير العام 
واملوظف النه من خالله �صوف اعرف م�صتوى ادائي  
اجتاه العامل   واعرف ما نقاط  ال�صعف وا�صعى اىل 

رفع م�صتواي. 

تطوير الطاقات الب�شرية
ورئي�ض  اال�صمدة  ق�صم  مدير  العامري   فاهم  عامر   
مهند�صني اقدم يف ال�صركة العامة للتجهيزات الزراعية 
او�صح ان  اال�صاتذة امل�صرفني على هذا الربنامج  الذي 
والنف�ض   للفكر  تنموي  تطوير  منهاج  عن  عبارة  هو 
امل��واط��ن وامل��وظ��ف  وعملية   وه��و ين�صب يف خدمة 
املوؤ�ص�صة،   يف  امل��وج��ودة  الب�صرية  الطاقات  تطوير 
ومد  الربنامج  ه��ذا  لتنفيذ  ا�صتعداد   على   ان��ا  لذلك 
ج�صور التعاون مع اللجنة امل�صرفة  من اجل  تطبيق 
على  والعمل  بعملنا   االب���داع  �صبيل   يف  الربنامج  
هذه  ننفذ  ان��ن��ا  ا�صعر  يوميا  ال���ذي   ال��ك��ادر   تطوير 
التقييم  برنامج  ان  ارى  ولكن  العمل  يف  اخلطوات 
بالتنفيذ  يعجل  �صوف  املوؤ�ص�صي  والتحول  الذاتي  

وبطريقة اكادميية علمية.

لعل هذا الربنامج وهو احد 
الربامج التي يكون لها تاأثري 
كبري  يف جتاوز جميع االنحرافات 
او االختناقات او امل�ساكل ايل 
تواجه املوؤ�س�سة احلكومية  
اأو االأهلية. 
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ثانيًا: نظام معدالت ال�شرف يف العراق
اأمنوذج ت�شخي�شي

قبل �ص���ت �ص���نوات متامًا، اأق���ام البنك املركزي العراقي �ص���وقًا 
ر�صمية مركزية لل�صرف، تتوىل بيع العملة االأجنبية و�صرائها 
على وفق اآلية ال�صوق. وعدت يف الوقت نف�صه املجال احليوي 
والرئي�ض لتدخل ال�صيا�ص���ة النقدية يف �صوق ال�صرف وفر�ض 
اال�ص���تقرار فيها على نحو ي�صاير الرغبة يف النمو االقت�صادي 
للب���الد. فبعد مرور اأكر م���ن عقدين من الزمن عا�ص���تها البالد 
يف نظ���ام لل�ص���رف املتع���دد multiple regime، بلغ���ت 
فيه معدالت ال�ص���رف ما يزيد على ثالثة ع�ص���ر معداًل اعتمدتها 
ال�صيا�ص���ة االقت�صادية ابان فرتة احلكم ال�صابق، تراوحت بني 
معدل ر�صمي ل�صعر �صرف الدينار العراقي بلغ 3.2 دوالر لكل 
دينار وبني معدل ر�ص���مي اآخر زاد عل���ى 1450 دينارًا للدوالر 
الواح���د، مم���ا يعك����ض ثمة طيف وا�ص���ع ب���ني هذي���ن القطبني 
مقابل   . الر�صمية  ال�صرف  املتطرفني من معدالت   bipolar
ذل���ك كان���ت هنالك �ص���وق موازية لل�ص���رف،  هجين���ة التكوين 
وتتعامل مبعدالت �ص���رف للدينار العراق���ي تختلف باختالف 
فئة العمل���ة العراقية وطريقة طبعها، اإال اأن تلك ال�ص���وق كانت 
�ص���وقًا قائ���دة يف حتدي���د معدالت ال�ص���رف على وف���ق النظام 
 purely floating لل�ص���رف  الت���ام  او  املطل���ق  املع���وم 
وعلى هذا االأ�ص���ا�ض، تاأ�ص����ض نظام �ص���رف م�صاب بالكثري من 
الت�صوهات جراء التعددية الر�صمية املختلفة اإ�صافة اىل �صوق 
ال�صرف واالأ�صعار التي تتحدد فيها، حيث كانت اأنظمة ال�صرف 
الثابتة املتعددة متثل دعمًا باأ�ص���عار �صرف غري واقعية لل�صلع 
واخلدمات امل���وردة واملقومة بالعملة االأجنبية، يف حني كانت 
ال�ص���وق ال�ص���لعية تتاأثر مبوجات ت�ص���خمية م�ص���درها �صوق 
ال�ص���رف املوازية املعمومة  القائدة لل�ص���عر، تخللتها �صيا�ص���ة 
نقدية فاقدة الأية قدرات للتدخل يف تلك ال�صوق وتهدئة الطلب 
فيها على العملة االأجنبية اإزاء �صحة �صبه مطلقة لعر�ض العملة 

االأجنبية.
ان قي���ام مزاد العملة االأجنبي���ة يف اأواخر العام 2003 قد جاء 
 pegged ليعل���ن انته���اء نظ���ام ال�ص���رف الثابت يف الع���راق
regime والتح���ول نح���و االأنظم���ة املرنة لل�ص���رف، ولكن 
يبق���ى الت�ص���اوؤل الرئي����ض باأن م���زاد للعمل���ة االأجنبي���ة، الذي 
غ���ذى عرو����ض الطلب عل���ى العمل���ة املذكورة يف تلك ال�ص���وق 
املركزية لل�ص���رف االأجنبي خالل ال�ص���نوات اخلم�ض املا�ص���ية 
عل���ى تاأ�صي�ص���ه وعلى نحو ق���ارب 50 مليار دوالر، وا�ص���تطاع 
يف الوق���ت نف�ص���ه اأن يجع���ل تل���ك ال�ص���وق املركزي���ة لل�ص���رف 
)مزاد العملة االأجنبية( هي القائدة يف حتديد �ص���عر ال�ص���رف 
واملوؤث���رة يف �ص���وق ال�ص���رف واجتاهاتها وميوله���ا، قد باتت 
م���ن دون �ص���ك املج���ال احلي���وي الذي من���ح ال�صيا�ص���ة النقدية 
للبن���ك املرك���زي العراقي الق���درة على التدخل الوا�ص���ع لفر�ض 
اال�ص���تقرار يف القيم���ة اخلارجي���ة للدين���ار العراق���ي وتطبيق 
طيف وا�ص���ع من �صيا�صات اال�ص���تقرار ومكافحة الت�صخم، مما 
يعيدنا اإىل ت�ص���اوؤل رئي�ض عن طبيعة نظام ال�صرف املعتمد،او 
ما ه���و نظام ال�ص���رف الذي تعتم���ده ال�صيا�ص���ة النقدية طوال 
املدة املا�ص���ية ؟ ه���ذا ما نري���د اأن نبحثه يف ه���ذه الورقة، بعد 
اأن باتت ال�ص���وق املركزية لل�ص���رف املجال الرئي�ض يف متويل 
جت���ارة اخلارجي���ة للقطاع اخلا����ض من خالل �ص���د احتياجات 
امل�ص���ارف وزبائنه���ا م���ن العملة االأجنبي���ة، اآخذي���ن باالعتبار 
ان امل���زاد املذكور، ق���د بات رئة ال�صيا�ص���ة النقدي���ة يف تطبيق 
و�ص���ائلها غ���ري املبا�ص���رة وال�ص���يما ممار�ص���ة عمليات ال�ص���وق 
املفتوحة لل�ص���يطرة على منا�صيب ال�صيولة من خالل ا�صتخدام 
امليزاني���ة العمومي���ة للبنك املركزي العراقي كو�ص���يلة لتحقيق 
الت���وازن النق���دي الداخلي عرب حتري���ك وتوجي���ه مطلوباتها 
وموجوداتها �ص���وب اال�صتقرار يف ال�صوق النقدية، ف�صال عن 

التوازن النقدي اخلارجي.
ويلحظ ان ال�صوق املركزية لل�صرف غدت متثل املجال املنا�صب 
يف مترير اإ�ص���ارة �صعر ال�صرف التي ترغبها ال�صيا�صة النقدية 
واعتماده���ا كمثبت ا�ص���مي nominal anchor لتوقعات 
اجلمه���ور الت�ص���خمية �ص���من ال�صيا�ص���ة التي يعتمده���ا البنك 

املركزي للتدخل يف �صوق ال�صرف لفر�ض اال�صتقرار .
وعلى الرغم مما تقدم، فاإن ما يثري حفيظة الباحثني يف كل مكان 
ومنا�صبة، هو �صكل نظام ال�ص���رف والرتتيبات التي يعتمدها 
حق���ًا، فهل ه���و نظام �ص���رف ثاب���تregime  pegged او 
نظام �ص���رف زاحف نحو الثبات crawling pegged اأم 
 intermediate اأم هو نظام و�ص���يط float نظام مع���ّوم
ب���ني احل���االت املذك���ورة، اإال اأن ال���راأي ال�ص���اند ل���دى �ص���ناع 
ال�صيا�ص���ة النقدية يف البنك املرك���زي العراقي، يرى فيه نظامًا 
معّوم���ًا مدارًا managed float اإىل حد ما، اال ان اجلهود 
البحثي���ة املختلفة يف العامل ما زالت هي االأخرى يف توا�ص���ل 
م�ص���تمر الإيجاد ت�ص���نيف فعلي  لنظم ال�ص���رف لبل���دان العامل 
 Genberg( املختلف���ة، فعل���ى �ص���بيل املثال وج���د الكاتب���ان
ب���ان ثمة تناق�ص���ًا يف النتائج   ،)2005 and Swoboda
املتح�ص���لة ملث���ل تل���ك الت�ص���نيفات لنظ���م ال�ص���رف، فالنتائ���ج 
 defacto امل�صتخل�ص���ة طبقًا ملا ي�ص���مى بحالة اأالم���ر الواقع
ميك���ن لها ان تكون م�ص���للة اأحيانًا، فيلحظ على �ص���بيل املثال، 
ان البل���دان الت���ي تدع���ي باأنه���ا تعتمد نظام���ًاً معومًا لل�ص���رف 
اأ�ص���عار  عالي���ة يف  ا�ص���تقرار  مع���دالت  floating  وتظه���ر 

�صرفها ال ميكن القول باأنها 
تعتمد نظامًا ثابتًا لل�صرف pegged ولكن بالتاأكيد تعرب عن 

االختيار االأمثل ل�صيا�صاتها النقدية.
ان فهم �صيا�ص���ات �صعر ال�صرف، تعد من امل�صائل االأ�صا�صية يف 
حت�ص���ني قدرات �صناع ال�صيا�ص���ة النقدية ومتكنهم من ت�صميم 
مناذج جديدة متتلك القابلية يف اإدراك �صلوك معدالت ال�صرف 
واجتاهاتها، ف�ص���اًل عن حت�ص���ني م�ص���توى ت�ص���ميم ال�صيا�صة 
النقدية نف�ص���ها و�ص���مان ح�ص���ن تطبيقها، كما ان فهم �صيا�ص���ة 
�صعر ال�صرف تعد م�ص���األة جوهرية ملعرفة الطريقة التي يعمل 

فيها االقت�صاد الكلي.
2. التطورات التطبيقية ومناذج نظم ال�صرف:

لقد غدا من ال�ص���عب على البلدان، اأن تقدر ب�ص���ورة دقيقة، اأي 
نظام �صرف هو اأكر نفعًا للنمو االقت�صادي، �صواء اأكانت نظم 
�ص���رف مرنة ام ثابت���ة، لذلك فان اإجراء اأية ت�ص���نيف على هذا 
االأ�ص���ا�ض املذكور اآنفًا  يعد �ص���يئًا ي�صوبه الكثري من الغمو�ض. 
وعلى الرغم من ذلك، فقد حاول الكثري من االقت�صاديني اإجراء 
ت�ص���نيفات لنظم ال�ص���رف مب���ا يف ذلك التطبيق���ات التي اعتاد 
�ص���ندوق النقد ال���دويل عل���ى اعتمادها ون�ص���رها يف تقاريره 
ال�ص���نوية ب�ص���اأن ترتيب���ات وقي���ود نظ���م ال�ص���رف والتحويل 
اخلارج���ي . وبغ����ض النظ���ر عن ه���ذا وذاك، فقد وج���د هوؤالء 
االقت�ص���اديون ان فكرة قيام البلدان باختيارها لنظام ال�صرف 
�ص���واء ان كان مرن���ًا ام ثابتًا، هي م�ص���األة ال ترتك خي���ارًا اآخر 
ب�ص���بب ال�ص���عوبات اجلمة التي تعرتي حتديد نظم و�ص���يطة 
 bipolar لل�ص���رف تقع ب���ني نظامني قطبي���ني او متطرف���ني
وعلى النحو املذكور يف اأع���اله، ذلك لتعلق االأمر بالقدرة على 
االإف�ص���اح او ال�صفافية بخ�ص���و�ض القيود املفرو�صة على نظم 

ال�صرف يف البلدان املختلفة.
 )2004 Reinhart and Rogoff( حيث وجد الكاتب���ان
يف بحثيهم���ا ال���ذي تن���اول 153 بل���دًا يف الع���امل وللم���دة من 
1946 وحت���ى الع���ام 2001، ان 45% م���ن تل���ك البل���دان الت���ي 
تدعي الثبات يف نظم �صرفها كان لديها اأ�صواق �صرف موازية 
وه���و ح���ال العراق خ���الل امل���دة 1983 وحتى الع���ام  2003 . 
كم���ا وجد الكاتب���ان، ان العديد م���ن البلدان الت���ي كانت تعتمد 

 pegged نظمًا ثابتة لل�ص���رف  dejure ب�ص���ورة ر�ص���مية
 crawling الزاحف  الثابت  لل�صرف  او نظمًا   regimes
defacto نظمًا مرنة  pegs، فانه���ا اعتمدت، كواقع ح���ال 
لل�ص���رف، كم���ا يف بل���دان اخ���رى، كانت تعتم���د ر�ص���ميًا نظمًا 
مرن���ة لل�ص���رف floating regimes بات���ت كواق���ع ح���ال 
defacto تعتمد نظم �صرف ثابتة او ثابتة زاحفة. وت�صكل 
ه���ذه املجموعة نح���و 53% من جمموعة البلدان التي �ص���ملتها 
درا�ص���ة الكاتب���ني املذكورين اآنفًا، حيث ا�ص���طرت تلك  البلدان 
ان تعل���ن بنف�ص���ها انه���ا تعتم���د انظم���ة �ص���رف معوم���ة مدارة 

.managed float regimes
 Levy – Yegati and  ( من���وذج  درا�ص���ة   .3
Sturzengger 2005( وحماولة تطبيقه على واقع نظام 
ال�صرف العراقي، �ص���اهم الكاتبان يف اأعاله بتعميق حالة فهم 
اآخر ملعرفة ترتيبات نظم ال�ص���رف وقواعدها، بعد ا�ص���تخدام 
عينة بلدان عدت االأو�ص���ع حتى الوقت احلا�صر، والتي �صملت 
183 بل���دًا م���ن البل���دان الت���ي ت���زود �ص���ندوق النق���د ال���دويل 
مبعلوم���ات منتظم���ة من���ذ الع���ام 1974 وحتى الع���ام 2000، 
كما �ص���نف الباحثان اأنظمة ال�ص���رف وترتيباتها اعتمادًا على 

�صلوك متغريات ثالث هي: 
- التغري change يف معدالت ال�صرف اال�صمية.

ال�ص���رف  مع���دالت  تغي���ريات  يف   volatility التقل���ب   -
اال�صمية.

م���ن  )االحتياط���ي  الدولي���ة  االحتياطي���ات  يف  التقلب���ات   -
املوجودات االأجنبية(.

تنطلق الفر�ص���ية الت���ي قام عليها البحث من فك���رة مفادها، ان 
نظم ال�ص���رف الثابت���ة تقرتن بتقلبات عالي���ة يف االحتياطيات 
االأجنبي���ة بغية احلفاظ على ا�ص���تقرار �ص���عر ال�ص���رف. وعلى 
النقي����ض م���ن ذل���ك، ف���ان نظ���م ال�ص���رف املعوم���ة ت���وؤدي اىل 
م�ص���توى م���ن التقلب يع���د االق���ل يف االحتياطي���ات االأجنبية، 
لقاء ح���دوث تقلبات عالية يف معدالت ال�ص���رف. قدم الكاتبان 
Levy-Yegati and Sturzenegger انوذجهما على 

مرحلتني :
ت�صمنت املرحلة االأوىل، تعريفا ل�صايف االحتياطي االأجنبي:

)1(
t حيث متثل: املوجودات االأجنبية يف املدة

 t املطلوبات االأجنبية يف املدة
t موجودات احلكومة املركزية من العملة يف املدة 

 t صعر �صرف العملة للبلد مو�صوع الدرا�صة يف املدة�
 monthly وت�صمنت املرحلة الثانية قيا�ض التدخل ال�صهري
intervention م���ن جانب ال�صيا�ص���ة النقدية يف �ص���وق 

ال�صرف االأجنبي با�صتخدام ال�صيغة االآتية:
)2(

حي���ث متثل   النق���د االأ�ص���ا�ض Monetary base يف املدة 
ال�صابقة التي متثل مطلوبات البنك املركزي التي متتلك القدرة 
عل���ى خل���ق اأو توليد النق���ود، وان متثل االحتياط���ي االأجنبي 

للبنك املركزي.
ان ما تو�ص���ل اليه الكاتبان املذكوران يف بحثهما الوا�ص���ع، قد 
اأك���د ب���ان التقلبات يف االحتياط���ي االأجنبي، تعك�ض م�ص���توى 
التدخل ال�ص���هري املطلق او احلر من قبل ال�صلطة النقدية وان 
النتائ���ج االأخرى التي تو�ص���ل اليها الكاتب���ان يف اعاله هي ما 

ياأتي:
 purely float اأواًل: لوحظ ان نظم ال�ص���رف املعومة متامًا
جاءت نتائجها من�ص���جمة مع حتقيق م�ص���توى منخف�ض متامًا 

يف تقلب احتياطياتها االأجنبية كما هو متوقع.
ثاني���ًا : ان تزاي���د ع���دد البل���دان الت���ي تعتم���د انظمة ال�ص���رف 
املعوم ب�ص���ورة ر�ص���مية dejure قد تطورت بامل�ص���ار نف�صه 

الت���ي �ص���ارت علي���ه جمموع���ة البلدان االخ���رى الت���ي اظهرت 
اندفاع���ًا نحو التع���ومي املفرط والذي يطل���ق عليه اخلوف من 
البل���دان  جمموع���ة  وه���ي   ،fear of floating التع���ومي 
 dirty floating الت���ي اعتم���دت التع���ومي غ���ري النظي���ف
كواق���ع حال defacto ب�ص���بب �صيا�ص���ات التدخل املفرط يف 
�ص���وق ال�ص���رف، كما اأظهرت درا�ص���ة الكاتب���ني املذكورين باأن 
ب���روز ظاه���رة اخلوف من التعومي ق���د بداأت فعلي���ًا منذ بداية 

�صبعينيات القرن املا�صي.
4. نتائ���ج التطبيق عل���ى الواقع العراقي ح�ص���ب بيانات العام 

2008
مت ا�ص���تخدام البيانات ال�صهرية املتاحة يف امليزانية العمومية 
للبن���ك املرك���زي العراقي خالل امل���دة من كان���ون االأول 2003 
وحت���ى مت���وز 2008 املتعلقة باالحتياطي���ات الدولية وغريها 
من البيانات  �ص���واء بيانات داخل امليزانية ام خارجها، اإ�صافة 
اإىل البيانات املتعلقة باأ�ص���عار ال�صرف املعتمدة يف مزاد البنك 
املركزي للعملة االأجنبية وعلى وفق متو�ص���طاتها ال�صهرية او 

امل�صجلة يف نهاية كل �صهر.
وبعد االأخذ باالعتبار جانب اال�صتخدامات يف القاعدة النقدية 
ح�ص���ب  عل���ى  التطبيق���ات  واإج���راء   Monetary base
 Levy-Yagati املعادلتني )1(، )2( التي اعتمدها الكاتبان
Sturzenegger & ات�صح وعلى وفق احل�صابات املبينة 
يف اجلداول املرافقة لهذه الدرا�صة والر�صوم البياين، ان نظام 
ال�صرف الذي تعتمده ال�صيا�صة النقدية للبنك املركزي العراقي 
هو نظام �صرف و�صطي يقرتب من حالة ميكن و�صفها بالنظام 
�ص���به املعوم امل���دار semi managed floating  حيث 
بلغ متو�ص���ط قيمة   اأي م�صتوى التدخل يف �صوق ال�صرف من 
قبل ال�ص���لطة النقدية موؤ�ص���رًا قيمة بلغت نح���و )0.050( مما 

يتطلب بهذا ال�صاأن تو�صيح ما ياأتي:
اذا كان متو�ص���ط القيمة العليا مل�ص���توى التدخل هو معنى ذلك 

 pegged ان نظام ال�صرف هو اقرب اىل الثبات
واذا كان متو�ص���ط القيمة الدنيا مل�ص���توى التدخل هو او حتى 
قريب من ال�ص���فر معنى ذلك اأن نظام ال�ص���رف هو نظام مطلق 
التع���ومي، وبهذا فان م�ص���توى تدخ���ل ال�صيا�ص���ة النقدية التي 
ميار�صها البنك املركزي العراقي يف �صوق ال�صرف تعد معقولة 
يف تدخلها ولي�صت �صديدة االإفراط وهي اأعلى من ال�صفر ولكن 
اق���ل من الواحد بكثري، حيث يعني ان �ص���وق ال�ص���رف تتحدد 
تلقائي���ًا على وفق ق���وى العر�ض والطلب وم�ص���توى التدفقات 

الداخلة واخلارجة من العملة االأجنبية.
5. اال�صتنتاجات:

ملا تقدم، فان ت�ص���خي�ض نظام ال�ص���رف بالعراق على انه نظام 
مع���وم م���دار managed float، يعك����ض ب�ص���ورة جلي���ة 
م�ص���توى تدخ���ل البنك املرك���زي العراقي يف �ص���وق ال�ص���رف 
ليمثل امل�ص���توى االأمثل يف تنفيذ اإجراءات ال�صيا�ص���ة النقدية 
للبن���ك املركزي العراقي التي تقود اىل خف�ض الت�ص���خم ورفع 
القيم���ة اخلارجية للدينار العراقي وبن�ص���بة ارتفع فيها �ص���عر 
�ص���رف الدين���ار العراق���ي خ���الل مدة الدرا�ص���ة مب���ا يزيد على 
41%. رافق���ه تطور ايجابي ملحوظ يف �ص���ايف االحتياطيات 
االأجنبية من دون حدوث تقلبات �صارة وموؤثرة. يف وقت بات 
فيه الت�صخم يف البالد حتت ال�صيطرة والأول مرة منذ اكر من 
عقدي���ن من الزمن مم���ا يعد جناحًا لل�صيا�ص���ة النقدية العراقية 
يف ح�ص���ن اختياره���ا الأدواته���ا وو�ص���ائلها يف ت�ص���يري تل���ك 
ال�صيا�ص���ة ب�ص���ورة مثلى نحو حتقيق اال�ص���تقرار االقت�صادي 
الذي يعد حا�ص���نة النمو االقت�ص���ادي الذي تن�ص���ده البالد يف 

ر�صم م�صتقبل ازدهارها ومنائها وتقدمها.
د.مظهر حممد �شالح

م�شت�شار البنك املركزي العراقي

متثل هذه املقاالت روؤية البنك املركزي العراقي يف ما يخ�س �شيا�شته النقدية والتحديثات التي طراأت عليها، وقد 
خ�شنا بها م�شت�شار البنك املركزي العراقي الدكتور مظهر حممد �شالح و�شنن�شرها تباعا.

املحرر  االقت�شادي
اجلزء الثاين

ال�شرتاتيجية النقدية للبالد:

مناخ اال�ستقرار والتنمية االقت�سادية
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د. عبد اجلبار عبود احللفي*
تعد امل�صروعات الناجحة لل�صركات النفطية يف خمتلف 
مدن العامل، درو�صًا ميكن اال�صتفادة منها يف اإعادة اإقامة 
وتوطئة تلك امل�صروعات يف مدن جديدة ذات اإمكانات 
نفطية وغازية معروفة، خا�صة تلك امل�صروعات القائمة 
على اال�صتغالل االأمثل للموارد املحلية وتعظيم االإف�ادة 
 Down الحقة  �صناعات  تاأ�صي�ض  خ��الل  م�ن  منها، 

.  Stream
النفطية(  و)ال��ه��الل  غ��از(  )دان��ا  �صركتي  جتربة  ولعل 
امل�صروعات  اأف�صل  متثل  العراق  كرد�صتان  اإقليم  يف 
الناجحة ل�صركتني عربيتني نفطية يف القطاع اخلا�ض 
العربي. والت�صاوؤل املطروح هنا: هل ميكن اإعادة تلك 
التجربة يف جنوب العراق اأو يف و�صطه الإقامة مدينة 
غازية، مثل مدينة الب�صرة على �صبيل املثال، مبا متتلكه 
من موارد غازية �صخمة مع افتقارها اىل حمطات طاقة 

كهربائية تغطي الطلب املحلي املتزايد؟

اإقليم  يف  الهالل  ونفط  غاز  دانا  جتربة 
كرد�شتان العراق

اإقليم كرد�صتان  مل تكن اإمكانات الطاقة الكهربائية يف 
بن�صبة  اإال  لال�صتهالك  احل��اج��ة  طلب  تغطي  ال��ع��راق 
اأربيل،  الثالث،  االإقليم  ملدن  تقريبًا   %50 على  تزيد  ال 
االأخرى،  العراق  مدن  حال  حالها  دهوك،  ال�صليمانية، 
الكهربائية  املولدات  على  يعتمدون  االأهايل  جعل  مما 
لال�صتهالك  الطاقة  على  احل�صول  يف  اخلا�ض  للقطاع 
املربمج،  الكهربائي  التيار  انقطاع  اأوق��ات  يف  املحلي 
ما جعل االأحياء ال�صكنية تزدحم باالأ�صالك الكهربائية 
التجارية  وامل��ح��ال  امل��ن��ازل  اىل  امل��ول��دات  م��ن  املمتدة 
العام  يف  الو�صع  ه��ذا  املقال  كاتب  )�صاهد  وغ��ريه��ا، 
اإم��دادات  يف  النق�ض  يف  الو�صع  ه��ذا  اأدى  قد   2007

الطاقة الكهربائية اىل تذمر االأهايل وخا�صة اأ�صحاب 
الذي  احل��رج  عن  ف�صاًل  واحلرفيني  والور�ض  املعامل 
االأخرى  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  امل�صت�صفيات  ي�صيب 
. فبادرت حكومة االإقليم اىل مفاحتة �صركتي دانا غاز 
والهالل النفطية ال�صتثمار املوارد الغازية يف االإقليم، 
وبعد مفاو�صات �صهلة عقد اتفاق وحتالف �صرتاتيجي 
 650 بلغت  با�صتثمارات   2007 ابريل   / ني�صان  يف 
ما  الهالل،  ونفط  غاز  دان��ا  بني  منا�صفة  دوالر  مليون 
يف  اخل��ا���ض  القطاع  ب��ه  يتقدم  ا�صتثمار  اك��رب  جعله 
توفري  بهدف  االآن  وحتى   2003 ال��ع��ام  منذ  ال��ع��راق 
حمطات  من  الكهربائية  الطاقة  من  ميغاواط   1250
ك��ه��رب��ائ��ي��ة ج��دي��دة ت��خ��دم اأك���ر م��ن )4( م��الي��ني من 
 . �صكان االإقليم العراقيني هناك يف خمتلف االأغرا�ض 
ذات  للمنطقة  زلزايل  م�صح  باأجراء  ال�صركتان  وقامت 
حتتويه  مبا  واملعقدة  الوعرة  اجلبلية  الطوبوغرافيا 
من  �صل�صلة  تنفيذ  ومن  وال��ت��واءات،  قدمية  األغام  من 
الغاز وحفرها  والتنقيب حلقول  اال�صتك�صاف  عمليات 
وت�صغيلها، وتركيب معدات معاجلة متطورة . وت�صمن 
امل�صروع اإنتاج 300 مليون قدم مكعب غاز يوميًا خالل 
منت�صف العام 2009 وجرى البدء باأنتاج 750 مليون 
خط  ت�صييد  بعد   2008 العام  نهاية  يوميًا  مكعب  قدم 
اأنابيب بطول 190 كيلومرتًا وقد بداأ املواطنون هناك 
ي�صعرون بنعمة الكهرباء وهم ي�صتقبلون العام 2010. 
ومن املوؤمل اإجناز م�صروع )مدينة كرد�صتان الغازية( 
اىل  يهدف  ومبتكر  رائد  �صخم  �صناعي  م�صروع  وهو 
املنطقة  يف  املتوفرة  الغاز  م��وارد  من  االإف���ادة  تعظيم 
وت�صجيع  متكاملة  �صناعية  موؤ�ص�صات  اإن�صاء  لغر�ض 
�صناعية  ا�صتثمارات  يف  للدخول  اخل��ا���ض  القطاع 
وا�صتخداماته  الطبيعي  بالغاز  العالقة  ذات  متنوعة 
يف االإقليم، ما يوؤدي اىل ت�صغيل اأكرب عدد من االأيدي 

معدالت  وزي���ادة  والفقر  البطالة  وتخفي�ض  العاملة 
الن�صاط والنمو االقت�صادي وحتقيق التنمية امل�صتدامة  
على مراحل متالحقة، واالآن بداأ التح�صن وا�صحًا يف 
املواطن  جعل  مما  االإقليم  مدن  يف  الكهربائية  الطاقة 
متمتعًا بالطاقة الكهربائية مع ت�صغيل م�صانع القطاع 
اإن  الغازية..  امل�صادر  على  باالعتماد  والعام  اخلا�ض 
اأكر  على  تعميمها  ميكن  املقايي�ض  بكل  التجربة  هذه 
م�صادر  فيها  تتوافر  التي  تلك  خا�صة  العراقية  امل��دن 

الغاز الطبيعي.

الب�شرة بو�شفها مدينة غازية
يف  غ��از  مدينة  تكون  لكي  الب�صرة  مدينة  اختيار  اإن 
جنوب العراق وكنموذج حتتذى به مدن عراقية اأخرى 

م�صتقباًل ياأتي الأ�صباب عدة يف مقدمتها :
1- توفر كميات �صخمة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 
املوؤكد   الطبيعي  الغاز  من  مكعب  مرت  تريليون   1  ،  7
عن  ف�صاًل  حمتمل،  مكعب  مرت  تريليون   1،  9 ونحو 
كاحتياطي  اخل��ام  النفط  من  برميل  مليار   65 وج��ود 
ونحو 125 حمتماًل، ان الغاز الطبيعي املنتج يف �صركة 
نفط اجلنوب واملقدرة )900( األف قدم مكعب قيا�صي 
وم�صنع  الزبري  خور  يف  الغاز  م�صروع  اىل  ين�صرف 
ت�صييل الغاز، وهناك غاز حمروق مهدور تقدر كمياته 
عقد  م��ن  وب��ال��رغ��م   . �صنويًا  مكعب  م��رت  مليار  بنحو 
ال�صتثمار  �صل  و�صركة  العراقية  احلكومة  بني  اتفاقية 
اإال  العام 2008  الغاز يوميًا  األف قدم مكعب من   700
اأن الغاز املحروق ينتظر تقنيات متطورة لال�صتثمار، 
اأن حقل ال�صيبة الغازي غري املطور يت�صمن نحو  كما 
حيث  احلر،  الغاز  من  مكعب  مرت  مليار   )350-250(
من  املا�صي  القرن  �صتينيات  بداية  يف  احلقل  اأكت�صف 
اتفاقية  الفرن�صية هنا ميكن عقد  ال�صركات  اإحدى  قبل 

عقد خدمة اأو �صراكة مع �صركتي دانا غاز ونفط الهالل 
غازية  مدينة  الإن�صاء  كنواة  ال�صيبة  حقل  ال�صتثمار 
متطورة  �صناعية  جممعات  ت�صم  العراق  جنوب  يف 
واحلديد  البرتوكيمياويات  �صناعة  مثل  ومتكاملة، 
ا�صتخدام  ميكن  اإذ  واالأمل��ن��ي��وم؛  واالأ�صمدة  وال�صلب 
ال�صناعات  لهذه  ولقيم  كوقود  وامل�صنع  املعالج  الغاز 
وي�صهم  التحتية  والبنية  االإنتاج  تكاليف  يخف�ض  مبا 
التنمية  االقت�صادي، وتوفري  فر�ض  الن�صاط  يف حفز 
التجارية  واالأ���ص��واق  والفنادق  كاملعار�ض  العمرانية 
واإن�صاء حمطات كهرباء تعمل بالدورة الغازية املركبة 
الب�صرة  يف  املوجودة  اخلم�ض  املحطات  وان  خا�صة 
حاليًا تقدر طاقتها الكهربائية ب�)800 ميغاواط( لقدمها 
نحو  اىل  الب�صرة  حتتاج  بينما  فيها  العطالت  وكرة 
1500 ميغاواط على االأقل خا�صة وان درجة احلرارة 

يف ال�صيف تبلغ 50 درجة مئوية.
على  امل��ط��ل  الوحيد  ال��ع��راق  ميناء  ه��ي  الب�صرة   -2
والتفريغ  ال�صحن  عمليات  ي�صهل  ما  العربي،  اخلليج 

لل�صلع واملنتجات امل�صدرة وامل�صتوردة.
3- ت�صم الب�صرة قوى عاملة مهياأة للعمل من خريجي 
مما  االخت�صا�صات،  مبختلف  وامل��ع��اه��د  اجل��ام��ع��ات 
اإقامة  عند  والفقر  البطالة  معدالت  خف�ض  يف  ي�صهم 
مدينة للغاز خا�صة وان معدل البطالة بني ال�صباب يبلغ 
23%، اإننا نعتقد اأن جعل مدينة الب�صرة مدينة غازية 
الناجحة  مب�صاريعهما  عرفت  عربيتني  �صركتني  م��ن 
وجنوب  و�صط  يف  اأخ���رى  غ��از  مل��دن  ن��واة  �صيجعلها 
كرد�صتان  اإقليم  يف  التجربة  جنحت  بعدما  ال��ع��راق 
با�صتثمار  ترتبط  اال�صتثمارية  الفر�ض  واأن  العراق، 
باملبادرة  يبداأ  �صراعًا واال�صتثمار  الذي مي�صي  الزمن 

واالإميان بالنجاح.
* اأكادميي يف جامعة الب�شرة

مدن الغاز بني كرد�ستان و جنوب العراق

 خالد عبد االمري
البناء  م���ق���وم���ات  اأه�����م  م���ن  ال�����ص��ن��اع��ة 
مقيا�صًا  وتعترب  دول��ة،  الأي  االقت�صادي 
التقدم  وعلى  ت��اأخ��ره��ا،  اأو  ال���دول  لتقدم 
ال�صناعي �صنفت الدول اإىل دول متقدمة 

و دول نامية.
من  تعاين  ال��ع��راق  يف  اليوم  وال�صناعة 
االإه���م���ال وال��ت��ه��م��ي�����ض، وجت��ري��ده��ا من 
دورها  اإعطائها  وعدم  دميومتها،  اأ�صباب 

احلقيقي يف بناء االقت�صاد الوطني.
امل���دين )بول  ك��ان��ت الأوام����ر احل��اك��م  لقد 
برمير( بعد �صقوط النظام ال�صابق  اأوامر 
الفو�صى  خلق  يف  اأثرها  ال�صوق،  حترير 
من  اأك��ر  وبعد  زلنا  ما  التي  االقت�صادية 
فو�صويتها،  م��ن  ن��ع��اين  ���ص��ن��وات  ���ص��ت 
دون  من  يعمل  العراقي  ال�صوق  زال  وما 

�صوابط اأو قوانني تنظم عمله.
يف ظل هذه الظروف انح�صر دور ال�صناعة 
العراقية لعدم قدرتها على املناف�صة يف ظل 

ظروف ال�صوق احلالية.
كفاءة  ل��ع��دم  ه��ل  البع�ض،  يت�صاءل  وق��د 
ت��راج��ع  يف  دور  ال���ع���راق���ي���ة  اخل������ربات 
ال�صناعيني  الن  وهل  العراقية؟  ال�صناعة 
مواكبة  با�صتطاعتهم  يعد  مل  العراقيني 
التكنولوجي  وال��ت��ق��دم  التقني  ال��ت��ط��ور 

الهائل يف العامل؟
ل��الإج��اب��ة ع��ل��ى ه��ذي��ن ال�����ص��وؤال��ني يجب 
اإىل  ولنعد  ال��رتاج��ع،  اأ�صباب  ت�صخي�ض 
نهو�صًا  �صهدت  التي  ال�صبعينيات  بداية 
���ص��ن��اع��ي��ًا ك���ب���ريًا، ح��ني و���ص��ع اخل���رباء 

للقطاعني  االقت�صاديون خططًا م�صتقبلية 
االأ�ص�ض  وو���ص��ع��وا  واخل���ا����ض،  ال���ع���ام 
ال�صناعة  ل��رت���ص��ني  وامل��ت��ي��ن��ة  ال��ق��وي��ة 
الوطنية، لتقليل حجم اال�صتريادات و�صد 
احلاجة املحلية من املنتجات وال�صلع ذات 
الكفاءة العالية، لتكون قادرة على مناف�صة 
املنتجات امل�صتوردة ذات املاركات العاملية 
الفرتة  ت��ل��ك  ن�����ص��اأت يف  ال�����ص��ه��رية. وق���د 
امل�صتهلك  ثقة  اكت�صبت  وطنية  �صناعات 
اجلودة  مزايا  من  به  تتمتع  ملا  العراقي 
فرتة  ه��ي  ال��ف��رتة  تلك  فكانت  وال�����ص��ع��ر، 
البنى  رك��ائ��ز  وب��ن��اء  االق��ت�����ص��ادي  البناء 
التحتية لل�صناعة العراقية، واإبداع العقل 

العراقي يف خمتلف جماالت ال�صناعة.
مر  التي  الطبيعية  غ��ري  ال��ظ��روف  ولكن 
اأث��رت على م�صتوى  التي  العراق هي  بها 
الهوجاء  فال�صيا�صة  العراقية،  ال�صناعة 
التي اتبعها النظام ال�صابق اأتت �صلبًا على 
االقت�صاد العراقي ككل، فاحلرب العراقية 
�صخرت  ق��د   )1980( ع��ام  االإي��ران��ي��ة   –
ال��ط��اق��ات خل��دم��ة امل��ج��ه��ود احلربي  ك��ل 
ال�صناعات  واإهمال  الع�صكري  والت�صنيع 
الكويت  احتالل  ثم جاء  االأخ��رى،  املدنية 
اقت�صادية  ع��ق��وب��ات  م��ن  عنها  نتج  وم��ا 
البنى  دم���رت  ال��ت��ي   )1990( ع��ام  دول��ي��ة 
اإىل  واأدت  العراقية،  لل�صناعة  التحتية 
هروب العقول وروؤو�ض االأموال املحلية، 
العام  القطاع  �صناعات  بع�ض  بقيت  فيما 
ال�صوق  متطلبات  وف��ق  تعمل  واخل��ا���ض 
ال�صرائية  القدرة  انخفا�ض  من  اجلديدة، 

اأ�صبح  حتى  املحلية،  العملة  وت��ده��ور 
الثمن  رخي�صة  �صلعًا  اإنتاج  عليها  لزامًا 
العراقي  امل�صتهلك  ليتمكن  اق��ل  وبكفاءة 

من اقتنائها.
وبعد �صقوط النظام ال�صابق عام ) 2003 
( انفتحت االأ�صواق العراقية على خمتلف 
ال�صوق  اأغ���رق���ت  وق���د  ال���ع���امل،  اأ����ص���واق 
العراقية مبختلف ال�صلع الرديئة النوعية 
والرخي�صة الثمن، يف الوقت الذي مل تعد 
ال�صناعة العراقية قادرة على العمل لي�ض 

لعدم قدرتها على املناف�صة، لكن لعدم توفر 
االأمني  فالو�صع  املنا�صبة،  العمل  ظروف 
اخلدمات،  وق��ل��ت  ال�صقوط  اأع��ق��ب  ال���ذي 
كلفة  رف��ع  يف  �صاهمت  كلها  والت�صخم، 
روؤو�ض  اأ�صحاب  معظم  واجت��ه  االإن��ت��اج، 
التجاري  القطاع  يف  العمل  اإىل  االأم��وال 
ينظم  ال��ذي  القانوين  الفراغ  وا�صتغالل 
تتعاىل  عندما  يده�صنا  ول��ك��م  ال�����ص��وق. 
االقت�صادية  اخل��ربة  اإىل  تفتقر  اأ���ص��وات 
�صريحة  متثل  والتي  الوطني،  احل�ض  اأو 

معينة من الطارئني على القطاع التجاري، 
مل�صلحته  ال��ف��و���ص��ى  ه���ذه  ���ص��خ��ر  ال����ذي 
بال�صرر  التفكري  دون  وم��ن  ال�صخ�صية 
وامتداح  امل�صتهلك  اأو  للدولة  االقت�صادي 
)التجارة  اأن��ه��ا  ب��ذري��ع��ة  ال��ف��و���ص��ى  ه���ذه 
العراقية  ال�صناعة  ق��درة  وع��دم  احل��رة(، 
غزت  التي  الب�صائع  فهل  املناف�صة،  على 
للتقيي�ض  خ�صعت  قد  العراقية  االأ�صواق 
وال�صيطرة النوعية كما املنتجات العراقية 
تخ�صع لها. وكما اأن هناك اأ�صوات تدعو 
الأنها  الوطنية  لل�صناعة  الدولة  دعم  لعدم 
ت�صكل عبئًا عليها فهل العبء الذي ي�صكله 
الذي  من  اك��رب  هو  لل�صناعة  الدولة  دع��م 

تقدمه اأالن الإعانة العاطلني عن العمل؟
تدعم  ال  ال���ع���امل  يف  دول����ة  ت��وج��د  وه���ل 
�صناعتها حينما تتعر�ض لظروف مناف�صة 

قد تفقدها اأ�صواقها؟
الت�صريعية  بهيئاتها  اليوم  ال��دول��ة  على 
اأن تنظر اإىل ال�صناعة نظرة  والتنفيذية، 
التي  القوانني  واإق���رار  ج��ادة  اقت�صادية 
حتمي ال�صناعة الوطنية، وو�صع اخلطط 
اإحدى  باعتبارها  بها،  باالرتقاء  الكفيلة 
من  وراف��دًا  االقت�صادي،  البناء  مقومات 
رواف����د ال��دخ��ل ال��ق��وم��ي، وال��ت��خ��ل��ي عن 
اال�صتهالكية،  اال���ص��ت��ريادي��ة  ال�صيا�صة 
العام  بقطاعيها  ال�صناعة  لدعم  واالجت��اه 
خلف�ض  الوحيد  ال�صبيل  فهي  واخلا�ض، 
املعي�صي  امل�صتوى  ورف��ع  البطالة  ن�صبة 
للمواطن العراقي، اإنعا�ض الدخل القومي 

وحتقيق التكامل االقت�صادي.

بها االرت����ق����اء  ال��ع��راق��ي��ة و�����س����رورة  ال�����س��ن��اع��ة 
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فاأ�صحاب املهن التي ن�صتطيع القول اأنها مهن خدمية 
تكاد تنقر�ض اأو اأنها يف طور االنقرا�ض ويف اأحيان 
اال�صترياد  فو�صى  ب�صبب  اأط��الاًل  اأ�صبحت  اأخ��رى 
لهم  احلكومة  واإه��م��ال  ال�صيئ  ال�صلعي  واالغ���راق 
امل�صعورة  املوجة  تلك  من  حمايتهم  عدم  خالل  من 
التقيي�ض  دائ��رة  اأو  لهيئة  احلياة  اإع��ادة  طريق  عن 
موجودة  كانت  اأن  تفعيلها  اأو  النوعية  وال�صيطرة 
�صرائب  ف��ر���ض  وك��ذل��ك  املوؤ�ص�صات،  م��ن  وغ��ريه��ا 
عالية على بع�ض الب�صائع التي ت�صرب اجلذر لتلك 

االأعمال التي يعتا�ض عليها الكثري من العوائل.

ور�شة الكوثر للف املاطورات
غريت  قد  الور�ض  اأغلب  اأن  الور�صة  �صاحب  يقول 
م�صاحلها فمنهم من بداأ يعمل يف ت�صليح الغ�صاالت 
وهي  م��ارك��ت  �صوبر  اىل  حمله  حت��ول  م��ن  ومنهم 
املاطورات  اأن  وال�صبب  االنقرا�ض  ط��ور  يف  بذلك 
ال�صنع  ع��امل��ي��ة ردي���ئ���ة  م��ن��ا���ص��ئ  م���ن  امل�����ص��ت��وردة 
كون  ال�صني  من  وخا�صة  واح��دة  مل��رة  وت�صتخدم 
اأن �صعرها ما بني )18-25( األف دينار بينما ي�صل 
كيلو ال�صلك )النحا�ض( اىل )16( األف دينار وعندما 
تفتح املاطور الأي �صبب فاأن )اجلبنة + البولربين( 
اأي�صًا  كونهما  التبديل  ا�صتحقاق  و�صك  على  يكون 
الت�صليح  مبلغ  لي�صل  جهدي  زائ���دًا  اأ�صليني  غري 
قيمة  يفوق  ما  دينار وهذا  األف   )25( اأكر من  اىل 
الثانية  النقطة  اأم��ا  ؟  )ملفوف(  وي�صمى  امل�صتورد 
اأ�صالكها  تكون  امل�صتوردة  امل��اط��ورات  اأغ��ل��ب  ف��اأن 
من  اال�صتفادة  لنا  ميكن  ال  وبالتايل  )الفافون(  من 
اأنقا�صها يف حالة اإرادة �صاحبه اأن يعيد اإليه احلياة 
وهذا املاطور مثل كثري من االأ�صياء يف حياتنا هذه 

فهي لال�صتعمال ملرة واحدة فقط؟

معمل اأحذية الرائد
ويقول )موؤيد جواد زكي(: لقد ورثت هذه املهنة من 
النا�ض  اأخ��دم  بذلك كوين  وال��دي وكنت فرحًا ج��دًا 
جميعًا فكثريًا منهم ال يجد له حذاء و�صحاطة على 
فهم  م�صكلته  بحل  اأنا  فاأقوم  اخلا�ض،  مقا�صه  وفق 
كثريون ومنهم )املعاقون، القدم الفالت منذ الوالدة 
والكثري ممن يولدون ويف رجلهم ِق�صر مبا يقارب 

مت�صاوية  غري  تكون  االأق��دام  وبع�ض  �صنتمرت   )6(
مبعنى اأن تكون الي�صرى اأكرب من اليمنى اأو العك�ض 
( وكان يعمل لدي اأكر من )15( بني اأ�صطة وعامل، 
وكذلك  ب��غ��داد  اأ���ص��واق  اىل  ب�صاعتنا  نبيع  وك��ن��ا 
للمواطنني،  املبا�صر  البيع  ذات  املحافظة  حم��ال 
العراق  اأ�صواق  انفتاح  هو  االآن  ح�صل  الذي  ولكن 
ودخول الب�صاعة الفا�صدة والرديئة من منا�صئ عدة  
وخا�صة من ال�صني حيث يعمد التجار اىل ا�صترياد 
النوعية الرديئة، اأما االآن فنحن يف طور غلق هذه 
ور�صنا  والعمال  االأ�صطوات  ت��رك  اأن  بعد  املعامل 
واأنا ال اأعرف عندما اأ�صنع ب�صاعة ملن اأبيعها؟ مما 
ا�صطرين اىل ركوب املوجة ولكن ب�صورة تر�صي 
تركيا  من  ب�صاعة  اأ�صتورد  اأين  وهي  ونف�صي  الله 
لكم  اأذك��ر  اأن  واأح��ب  لالآخرين.  واأبيعها  و�صوريا 
اأن  وهي  ال�صوء،  عليها  االأع��الم  ي�صلط  مل  معلومة 
مبلغًا  ال�صناعات  الحتاد  ر�صدت  قد  املانحة  الدول 
وقيمته )420( مليون دوالر توزع على املحافظات، 
لكن اإحتاد ال�صناعات وزع )90( مليون دوالر فقط 
واأنا  �صيء  اأي  ن�صلم  فلم  املحافظات  اأم��ا  بغداد  يف 
م�صوؤول عن كالمي هذا ! وال�صبب هو جاء كتاب لهم 
ال�صناعة  وزي��ر  ذلك  عن  وامل�صوؤول  تريثوا؟  يقول 
اأن  ال��دول االأخ��رى؟ بعد  اآن��ذاك وم�صوؤول كبري يف 
وبعد  بتكملتها  بداأنا  معامالت  نقدم  اأن  منا  طلبوا 
�صروط تعجيزية من ال�صهر ال�صاد�ض عام2008 اىل 
املعاملة  تلك  كلفتنا  وقد   2009 عام  الرابع  ال�صهر 
مليون دينار عراقي وحتى االآن نحن ننتظر الفرج 
من  املمنوح  املبلغ  �صرف  يف  واحلكومة  الله  من 

الدول االأجنبية ولي�ض من احلكومة الوطنية.

ور�شة حدادة
اأما عبيد احلداد فيقول: اأن مهنتنا هذه تلفظ اأنفا�صها 
االأخرية ب�صبب امل�صتورد من ال�صني واإيران فالتجار 
التكريب اىل  مل يبقوا �صيئًا مل يجلبوه من )�صكني 
جنكال الق�صاب واملروحة ال�صقفية وحتى الزناجيل 
امل�صاحي  وروؤو�ض  واملناجل  واملطارق  وال�صنا�صل 
 ) م��ن اخل���ارج  ي��دخ��ل يف عملنا مت جلبه  م��ا  وك��ل 
على  ت�صاعد  التي  الوطنية  الور�ض  لهذه  تدمري  اأنه 
ال  فاأن احلكومة  كافة، وبعد  االأخرى  املهن  دميومة 
للمكوى  تعطيه  بل  به كورنا،  لنوقد  النفط  تعطينا 

واخلباز مما ي�صطرنا ل�صرائه من ال�صوق ال�صوداء! 
اإن امل�صكلة احلقيقية اأننا ورثنا هذه املهن من اآبائنا 
وال نعرف غريها، اأن العمل االآن �صبه متوقف وهو 
وخا�صة  ال�صنة  م���دار  على  ك��ان  اأن  بعد  مو�صمي 
باالأم�ض توجد موا�صم  التكريب( حيث كان  )�صكني 
ال�صعري  احلنطة،  )ال��رز،  ال�صنة  طول  على  زراعية 
...( وكذلك ق�صا�ض النخيل ولكن �صحت املياه وقلة 
وكذلك  التدهور،  ه��ذا  اىل  بالزراعة  اأودت  الكري 
)بوجات(  نعمل  كنا  فقد  احليوانية  ال��روة  �صعف 
لو�صع االأكل فيه للدواجن واالأغنام ولكنه االآن كله 
م�صتورد مل يبق اأال اأن ي�صتوردوا اأنا�صًا، وهم فعلوا 

ذلك فتجد االآن من دول �صرق اآ�صيا الكثري منهم.

�شمكرة النور
لل�صمكرة  علي( �صاحب ور�صة  عبد  )�صباح  ويكمل 
بعد اأن يوؤكد اأنها تلفظ اأنفا�صها االأخرية باأن ال�صبب 
ال�صناعة  لهذه  اخلارجية  الب�صاعة  مزاحمة  ه��و 
اليدوية والتي تاأتينا من دون قيود من دول اجلوار 
حماية  واأط��ل��ب  االأردن(  ���ص��وري��ا،  )اإي�����ران،  وه��ي 
معروفة  غري  اخلزانات  م�صار  الأن  الوطني  املنتج 
مدى  ملعرفة  احلكومة  قبل  م��ن  بحوث  توجد  وال 
كانت  ال�صابق  يف  ؟  للنا�ض  م�صارها  اأو  �صالحيتها 
اىل  باالإ�صافة  مزدهرة  املاء  خزانات  �صناعة  مهنة 
والثالجات  وال��ت��دف��ئ��ة  ال��ت��ربي��د  )دك��ت��ات(  �صناعة 
املاء  خزانات  وجود  لكن  املاء،  واأحوا�ض  اليدوية 
؟  رزقنا  اأب���واب  نفقد  جعلتنا  امل�صتورد  البال�صتك 
اال�صترياد ولكن على  اأو  االنفتاح  ل�صنا �صد  ونحن 
اأ�صا�ض عدم االأ�صرار بتلك احلرف التي هي اأ�صا�ض 
الروة الوطنية والتي ي�صتغل من خاللها الكثري من 
التي  املغلون  )البليت(  اأن  اأقول  اأن  واأحب  العمال، 
اأمينًا %100  كان  لنا  تعطيه  العامة  املوؤ�ص�صة  كانت 
ن�صتطيع  منه  العلوي  اجل��زء  ي�صداأ  عندما  وحتى 
اأ�صالحه لكن امل�صتورد من البال�صتيك يحتوي على 
مواد كيمياوية )حبيبات( باالإ�صافة اىل اأنه ي�صبب 
اأن  من  ال�صيا�صيني  كل  اأنبه   لذلك  امل��اء،  يف  رائحة 
لهي  امل��ج��اورة  البلدان  على  �صناعيًا  البلد  اعتماد 
لالقت�صاد  قا�صمة  �صربة  وه��ي  جمنونة!  جمازفة 
املقبور  النظام  فيه  كان  ال��ذي  الوقت  يف  الوطني، 
الوطنية  حكومتنا  اأ�صحت  االأولية،  املواد  يعطينا 

ع��ن همومنا  ب��ع��ي��دة  م��ك��ان  ان��ت��خ��ب��ن��اه��ا يف  ال��ت��ي 
املعي�صية؟!

ور�شة ت�شليح ال�شاعات
اأن  بعد  االآخ��رون  ب��داأه  ما  الزاملي(  )كاظم  ويكمل 
يوؤكد اأن الزوال ملثل هكذا مهن حتمي ويقول اأن من 
مثلي معوقًا وال اأمتهن غري هذه املهنة فاأين ال�صبيل؟ 
لقد غزت اأ�صواقنا الب�صاعة الرديئة، وبالرغم من اأن 
ال�صاعة  عن  يعو�ض  اجل��وال  يجد  اجلديد  اجليل 
عاتقها  على  الدولة(  )اأي  املوؤ�ص�صة  اأخ��ذت  لو  لكن 
)اليابان،  العاملية  املنا�صئ  ومن  ال�صاعات  ا�صترياد 
وبالتايل  احلياة  املهنة  لهذه  الأع��ادت  �صوي�صرا...( 
ال�صاعة  ويلب�ض  ذواق  ال��ع��راق  �صعب  اأن  علما  لنا 
دول  م��ن  اجل��ي��دة  ال�صاعات  ي�صرتي  اأن���ه  وال��دل��ي��ل 
اخلليج باأ�صعار ما بني )100-200$(، بل ويبحث 
هذه  م��ن  ب��اأع��ل��ى  وي�صرتيها  ال��ق��دمي��ة  ال�صاعة  ع��ن 
الب�صاعة  اأن  فيقول  زميله  ويكمل  بكثري،  االأرق���ام 
تبديل  على  يقت�صر  عملنا  واأن  تخنقنا  ال�صينية 
البيم(  ال�صري،  اجلامة،  )امليل،  مثل  ب�صيطة  اأ�صياء 
ومثل هذه االأ�صياء ال ت�صد رمقنا بعد اأن كانت لدينا 

معار�ض لبيع وت�صليح ال�صاعات.
اأو  عنهم  امل�صكوت  اأول��ئ��ك  ع��ن  ي��ط��ول  واحل��دي��ث 
املهم�صني مثل )النداف، ومعامل االألبان، واخلراط، 
واجلراخ، والنجار...( واأنا اعتقدهم اأدمي ال�صناعة 
للكثري  احلياة  لدميومة  الفقري  والعمود  الوطنية 
الدوالرات  من  املاليني  تطلب  ال  التي  العوائل  من 
اأو املنا�صب ال�صيا�صية بقدر ما تطالب بلقمة عي�ض 
�صريفة، مثلما تطالب احلكومة واالأحزاب بحمايتهم 
الذي  ال�صيني  املن�صئ  ذي  ال���ردئ   امل�صتورد  م��ن 
من  واجلميلة  الب�صيطة  الطبقة  تلك  اأرزاق  يخنق 

طبقات املجتمع العراقي؟

القوانني اأ�شبحت واقع حال
واالآن بعد ان ا�صبحت قوانني حماية املنتج املحلي 
واحلد من االإغراق ال�صلعي واقع حال بعد اإقرارها 
ال�صلطة  ت�صتطيع  ه��ل  ت��رى  ال��ن��واب،  جمل�ض  م��ن 
التنفيذية تفعيلها الأحداث نقلة نوعية يف االأ�صواق 
املحلية؟ �صوؤال يرتدد على األ�صنة ال�صواد االعظم من 

النا�ض.

االإغراق ال�سلعي يهدد مهنًا.. 
وهي يف طريقها لالنقرا�س

ا�شتطالع/ عالء م�شذوب عبود

مل تزل بع�س االأزقة  ال�سيقة تعج باملئات من املحال التي ميتهن بع�س اأ�سحابها 
حرفًا بعيدة عن الثورة ال�سناعية، التي اأكلت االأخ�سر ب�سعر الياب�س يف ملمح يوؤكد 
بونًا �سا�سعًا بيننا وبني دول املنطقة التي حلقت بركب التقدم التقني والتكنولوجي 
ال�سابق  للنظام  هوجاء  مبمار�سات  العراق  ان�سغل  وقت  يف  الزمن،  من  عقود  قبل 

اأعاقت عملية التنمية والتقدم.
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 �شندوق ا�شتثمار مفتوح 
: )Open-End-Fund(

 هو �صندوق ا�صتثمار اليحدد عدد ا�صهمه. 

:)OTC( شوق غري نظامية� 
هي �صوق فعلية لتداول االوراق املالية ويقوم 

املتعاملون بعمليات التداول عن طريق احلا�صب 
االآيل او الهاتف بداًل من امتام العملية عن طريق 

املزاد يف مكان رئي�ض مثل بور�صة نيويورك 
لالوراق املالية. 

 Preferred( اال�شهم املمتازة 
:)Stock

 اذا ما كنت متلك هذه املطلقة العليا من اال�صهم، 
فانك حت�صل على كوبون الربح الأ�صهمك 

قبل امل�صاهمني العاديني اذا ما قامت ال�صركة 
بالت�صفية فانك اي�صا حت�صل على اال�صول قبل 

امل�صاهمني العاديني وال�صيء الوحيد الذي ال 
ميكنك احل�صول عليه هو حق الت�صويت. 

 اخليار:
احلق يف بيع او �صراء االأوراق املالية عند �صعر 

معني خالل فرتة معينة وغالبًا ما يتم التداول 
يف اخليارين. 

  البيع ب�شرط الت�شليم االآجل:
يحب امل�صاربون هذا االأ�صلوب الذي ميكنهم 
من املراهنة على ان �صعر ورقة مالية �صيهبط 

وهو يعمل كما يلي: ان تقوم باقرتا�ض االأوراق 
املالية من ال�صم�صار الذي تتعامل معه وتقوم 

ببيعها واذا هبط ال�صعر تقوم ب�صراء االأوراق 
املالية التي تدين بها لل�صم�صار وتعيدها اليه 

وحتتفظ بالفرق بني �صعر البيع وال�صعر الذي 
ا�صرتيتها به مرة اأخرى ولكنك �صتقع يف ورطة 

اذا ما ارتفعت االأ�صعار حيث �صيكون عليك 
ان ترد االأوراق التي مازلت مدينا بها اىل 

ال�صم�صار.

 ن�شبة ال�شعر اىل االأرباح: 
هذا هو احد املقايي�ض لدى ثقة امل�صتثمرين 

يف �صهم معني وهو يبني املبلغ الذي هم على 
ا�صتعداد لدفعه مقابل كل �صهم من ا�صهم ال�صركة 

وميكنك ح�صاب ذلك بق�صمة ال�صعر احلايل 
لل�صهم على اأرباح ال�صهم يف العامل املا�صي. 

 ال�شوق االأولية: 
هي ال�صوق التي تباع فيها االإ�صدارات اجلديدة 

من االأوراق املالية مثل االأ�صهم او تذهب ح�صيلة 
البيع اىل ال�صركة امل�صدرة وال�صوق الثانوية 

هي حيث يتم التداول لالأوراق املالية بعد 
�صرائها من ال�صركة امل�صدرة.

 التوكيل:
هو اإقرار مكتوب من م�صاهم يعني فيها �صخ�صًا 
اآخر للت�صويت بداًل منه يف اجتماعات اجلمعية 

العمومية لل�صركة. 

  اأمر بيع:
هو خيار ببيع كمية معينة من االأ�صهم ب�صعر 

حمدد خالل وقت حمدد. 

   اأرباح حمتجزة: 
هو املبلغ الباقي من االأرباح بعد دفع كوبونات 

االأ�صهم، وهي ترتاكم ، كما انها تعترب اإ�صافة 
اىل راأ�ض املال املوجود عند بدء ال�صركة. 

 العقد على حقوق امللكية:
هو مقيا�ض للربحية عن طريق ق�صمة �صايف 

الدخل على حقوق ملكية االأ�صهم العادية. 

مفاهيم وم�سطلحات اقت�سادية
اإعداد/ املدى االقت�شادي

الواليات  بعد  عامليا  الثاين  املركز  حتتل  اليابان 
املتحدة من ناحية حجم الناجت املحلي االإجمايل 
ال���ذي ه��و ال��ف��ارق ب��ني م��ا ت�����ص��دره ال��دول��ة و ما 
ت�صتورده من �صلع و خدمات حيث ت�صكل التجارة 
حتتل  فيما  العاملية،  التجارة  من   %7 اليابانية 
القدرة  ناحية  م��ن  عامليا  الثالث  امل��رك��ز  اليابان 

ال�صرائية لالأفراد بعد اأمريكا وال�صني.
على  املتقدمة  املراكز  هذه  اإىل  اليابان  اأو�صل  ما 
ال�صعيد العاملي هي ال�صناعات خا�صة الثقيلة منها 
التي ت�صكل الع�صب و املحرك االأ�صا�صي لالقت�صاد 
حيث تعد اليابان اأكرب منتج للحديد و ال�صلب و 
من  الرغم  فعلى  العامل،  يف  ال�صفن  و  ال�صيارات 
اأنها ال متتلك العديد من املوارد الطبيعية اإال اأنها 
ت�صتورد املواد اخلام و تقوم بتحويلها اإىل مواد 

اأولية و من ثم بيعها و ت�صدريها.
و  اليابانية  ال�صناعات  يف  الكبري  التنوع  وه��ذا 
خمتلف  حققتها  التي  الكبرية  التناف�ض  درج��ة 
ال�صركات اليابانية على ال�صعيد العاملي من خالل 
اجلودة العالية التي قدمتها على مر ال�صنني حتى 
تلك املتخ�ص�صة باخلدمات اإذ اأن قطاع اخلدمات 
بع�ض  لت�صبح  االقت�صاد  اأرباع  ثالثة  ي�صكل  بات 
م��ن ���ص��رك��ات اخل��دم��ات رائ���دة يف ال��ع��امل اأبقت 
اأن  اإذ  اأكرب القوى االقت�صادية عامليا،  اليابان من 
اأكرب  ث��اين  ميتلك  االآن  الياباين  امل��رك��زي  البنك 

احتياط يف العامل بعد ال�صني.
مرت  حيث  كذلك،  دائما  تكن  مل  االأو���ص��اع  ولكن 
ف��رتة احلرب  خ��الل  اأوق����ات �صعبة  ال��ي��اب��ان يف 
طاقاتها  كل  فيها  �صخرت  حيث  الثانية،  العاملية 
وازدهارها التي كانت قد حققتها بدءًا من اأعوام 
Meiji الذي طور  1868 مع حقبة االإمرباطور 
نظام التعليم و اأ�ص�ض النظام ال�صناعي يف البالد، 
اإذ عاد الظالم يخيم على �صماء البالد واأهم املعامل 

كانت الدمار، البطالة و الت�صخم.
الواليات  و�صعته  ال���ذي  النفطي  احل��ظ��ر  فبعد 
من  اأج���زاء  غ��زت  اأن  بعد  ال��ي��اب��ان  على  املتحدة 
ال�صني يف عام 1937 لتدوم احلرب بني اليابان 
ال�صابع  اليابان يف  و ال�صني حتى 1945، قامت 
من كانون االأول من عام 1941 ب�صن هجوم على 
احلرب  معلنة  املتحدة  الواليات  يف  هاربر  بريل 
احلرب  يف  اأم��ري��ك��ا  دخ��ول  نقطة  لتكون  �صدها 

العاملية الثانية.
ويف عام 1945 بعد اأن اأطلقت الواليات املتحدة 
وناجا�صاكي  هريو�صيما  على  النووية  القنبلة 
قامت اليابان باال�صت�صالم من غري �صروط، لتبداأ 
 1945 من  دام  ال��ذي  االأمريكي  االح��ت��الل  حقبة 
اإن�صاء  اإذ مت يف غ�صون هذه االأعوام  اإىل 1952 
املتحدة  الواليات  اأنفقت  بينما  دميقراطية  دولة 
احلرب  لكن  و  البناء،  الإع��ادة  دوالر  بليون   1.9
اليابان  تركت جروحًا عميقة يف  الثانية  العاملية 
التي خ�صرت ماليني االأرواح بينما �صهد االقت�صاد 
فيما  له  التحتية  البنية  من   %40 تدمري  الياباين 
تبددت غالبية الروات التي مت جمعها يف العقود 

ال�صابقة للحرب. 
و لكن هذا الدمار حفز اليابانيني على توجيه كل 
و  �صيا�صيا  الدولة  بناء  اإع��ادة  اأج��ل  من  طاقاتهم 
اقت�صاديا و اجتماعيا خا�صة اأنهم كانوا ميتلكون 
غ�صون  ففي  ل��ذا  ال�صابق،  م��ن  اخل���ربات  بع�ض 
مت  اخلم�صينيات  منت�صف  حتى  و  قليلة  اأع���وام 
تطوير ال�صناعات باأف�صل التكنولوجيات لتكون 
كانت  اإذ  عالية  ج���ودة  ذات  املنتجات  و  ال�صلع 
خا�صعة لرقابة �صارمة يف كل مراحل االإنتاج ما 

ح�صن من �صمعتها يف االأ�صواق العاملية.
االأعوام  اعتربت  التي  ال�صتينيات  اأع��وام  يف  و 
الذهبية بعد اأن فتحت اليابان اأبوابها اإىل ال�صوق 
العاملي مت تطوير اأنواع جديد من ال�صناعات مثل 
ال�صيارات، الكيماويات، ال�صفن و الن�صيج خا�صة 
 Ikeda مع ال�صيا�صة التي اتبعها رئي�ض الوزراء

يف  رئي�صي  فعال  دور  له  كان  الذي   Hayato
و�صل  ال��ذي  الياباين  االقت�صاد  انتعا�ض  ع��ودة 
اإىل منو بن�صبة 13.9% عندما ترك من�صبه، حيث 
اأجل  ال�صرائب من  الفائدة و  اأقبل على تخفي�ض 
ت�صجيع اال�صتهالك، زيادة االإنفاق احلكومي على 
ما  �صيا�صاته  من  بع�ض  و  التحتية  البنية  تطوير 
تزال متبعة اإىل االآن، اإذ مت حينها حتقيق املعجزة 
الناجت  االقت�صادية ففي عام 1965 و�صلت قيمة 

املحلي االإجمايل اإىل 91 بليون دوالر.
واأي�صا زيادة اال�صتثمارات يف خمتلف القطاعات 
خ��ا���ص��ة ال��ط��اق��ة و ال�����ص��ن��اع��ات ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة و 
التعليمي  النظام  تطوير  مت  بينما  املوا�صالت، 
عاملة  قوة  لتت�صكل  اليابانيني  توعية  يف  لي�صهم 
ب�صكل  �صاهمت  عالية  مهارة  وذات  قوية  فعالة، 
اأن  بعد  االإن��ت��اج  م�صتويات  حت�صني  يف  رئي�صي 
اإىل  ال��زراع��ي  القطاع  م��ن  ف�صيئا  �صيئا  انتقلت 
عمل  جم��ال  تنويع  مت  حني  يف  اأخ���رى،  قطاعات 
ال�صركات و مت حترير التجارة لت�صبح اأكر تناف�صا 
م�صتويات  ع��ادت  هكذا  و  العاملي  ال�صعيد  على 
يف  اخلم�صينيات  اأع���وام  منت�صف  يف  االإن��ت��اج 

اليابان اإىل �صابق عهدها، بل واأف�صل.
و  ال�صلع  اكت�صبتها  ال��ت��ي  ال�صمعة  خ��الل  وم��ن 
املنتجات اليابانية زادت ثقة امل�صتهلكني العامليني 
اليابان  اأقاًل �صهدت  االأ�صعار كانت  اأن  فيها و مبا 
ارت��ف��اع��ًا ح���ادًا يف ال�����ص��ادرات ف��اق��ت ال���واردات 
اإىل  و�صلت  التي  املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  خا�صة 
للمنتجات  اأكرب �صوق  لت�صبح  20.0% من %2.0 
اأعوام  بني  ما  وهكذا  هذا،  يومنا  حتى  اليابانية 
الناجت  يف  من��وًا  اليابان  �صهدت  و1965   1953
املحلي االإجمايل فاق 9.0%، اأما يف اأعوام 1970 
و1973 مت تطوير قطاع اخلدمات الذي بداأ يعادل 

ال�صناعات يف اأهميته.

اأزمة النفط 
مب��ا اأن ال��ي��اب��ان ك��ان��ت ق��د اأ���ص��ب��ح��ت م��ن كربى 
بلدان العامل �صناعيا و كان اعتمادها على النفط 
امل�صتورد كبريًا فاإن اأزمة النفط لعام 1973 التي 
ا�صتمرت حتى 1986 زعزعت االقت�صاد الياباين 
هذه  ب���داأت  حيث  ب�صدة،  ال�صناعات  خا�صة  و 
االأول من عام 1973  ت�صرين  االأزم��ة يف 15 من 
بعد اأن قامت منظمة اأوبك للدول العربية امل�صدرة 
للبرتول اإ�صافة اإىل كل من م�صر و �صوريا بحظر 
اإمدادات النفط عن الواليات املتحدة و دول اأخرى 
موؤيدة الإ�صرائيل يف احتاللها لفل�صطني و الأجزاء 

من م�صر و�صوريا.
االإمدادات  تخفي�ض  على  تتوقف  مل  امل�صكلة  لكن 
اإذ قام اأع�صاء اأوبك يف 19 من ت�صرين االأول من 
النفط لتعم  اأ�صعار  العام ذاته  باالإقرار على رفع 
الفو�صى يف االأ�صواق بالتايل �صعد �صعر الربميل 
اأربعة اأ�صعاف لي�صل اإىل 12 دوالرًا للربميل من 
ت�صخمًا  ول��د  ال��ذي  االأم���ر  للربميل،  دوالرات   3
ال�صناعية  ال��دول  من  العديد  كانت  فيما  �صديدًا 
ب�صبب  االقت�صادية  ن�صاطاتها  يف  تباطوؤًا  ت�صهد 
اأ�صواق  انهيار  بعد  بالتايل و  القطاع  ت�صرر هذا 
فقد  ب��داأ عام 1973 و حتى 1974  ال��ذي  االأ�صهم 

دخل العامل حالة ركود �صديدة.
اأول  وراء  ال�صبب  كانت  النفط  اأزم��ة  اليابان  يف 
احلرب  بعد  اليابانية  ال�صناعات  يف  ت��راج��ع 
يف  ح��اد  ارت��ف��اع  م��ع  م��ت��زام��ن��ًا  الثانية  العاملية 
ال��ت��وج��ه نحو  ب��امل��ق��اب��ل مت  ل��ك��ن  ال��ت�����ص��خ��م، و 
ذات  و  النفط  و  للطاقة  تطلبا  االأق���ل  �صناعات 
لت�صمل  االإلكرتونيات  مثل  العالية  التكنولوجيا 
مت  التي  الكمبيوترات  و  الكهربائية  االأدوات 
ال�صناعات  لت�صبح من  الفرتة  تلك  تطويرها يف 
مت  الفرتة  تلك  يف  بينما  اليابان،  يف  ال�صخمة 

اأي�صا تطوير قطاع اخلدمات.
تبعا لهذا النهج اجلديد جنحت اليابان يف اإبقاء 
ال�صبعينيات  اأع����وام  يف  من��و  على  اقت�صادها 

اأن  الرغم من  ما بني 4%-6% على  والثمانينيات 
مواردها الطبيعية قليلة بينما العديد من الدول 
اأن  خا�صة  للغاية  �صعبة  اأو�صاعا  تخترب  كانت 
ع��ام 1979 عندما  تولدت يف  اأخ��رى  نفط  اأزم��ة 
يف  �صاهم  مما  للنفط  ت�صديرها  اإي��ران  خف�صت 
عام  منذ  لكن  و  جديد  من  النفط  اأ�صعار  ارتفاع 
النفط  اأزم��ة  انتهت  عندما  1980 و حتى 1986 

ا�صتمر اأ�صعار النفط باالنحدار.

الوقت  حتى  الثمانينيات  ـــوام  اأع
احلا�شر 

من  الثمانينيات  حتى  و  ال�صتينيات  بداية  منذ 
القرن املا�صي  حافظت اليابان على اأدائها الرائع 
ويف   %10 ال�صتينيات  يف  النمو  معدل  ك��ان  اإذ 
الثاين عامليا  ال�صبعينيات 5% لت�صبح يف املركز 
بالناجت  يتعلق  م��ا  يف  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  بعد 
املحلي االإجمايل ويف الثمانينيات 4.0%، و لكن 
زاد  ال��ذي  االدخ��ار  على  اليابانيني  الإقبال  نظرا 
ال�صيولة يف البنوك و نظرا لال�صتثمار االأكر من 
الالزم يف الثمانينيات التي �صكلت فقاعة خا�صة 
نيكاي  موؤ�صر  ارتفع  بينما  العقاري  القطاع  يف 
االأول  كانون  من   29 يف  اليابانية  لالأ�صهم   225
من عام 1989 اإىل اأعلى م�صتوياته على االإطالق 
كانت  جميعها  ال��ني  ارت��ف��اع  و   38957.44 عند 

عوامل �صاهمت يف وقوع االقت�صاد يف ركود.
وعندما انفجرت الفقاعة وقع االقت�صاد يف ركود 
الياباين  امل��رك��زي  البنك  اأن  خا�صة   1992 ع��ام 
العديد  خرج  بالتايل  للفائدة  تخفي�صه  يف  تاأخر 
من االأموال خلارج البالد بينما تراجع اال�صتهالك 
املحلي و الثقة باالقت�صاد ب�صدة و ت�صرر العديد 
من ال�صناعات حتى القوية منها مثل ال�صيارات و 
باتت عاجزة  البنوك  اأن  االإلكرتونيات، يف حني 
عن تقدمي القرو�ض ب�صبب تراجع ال�صيولة التي 

دفعت بع�ض ال�صركات املالية لالإفال�ض.
وبداأ االقت�صاد الياباين يخترب انكما�ض الت�صخم 
يف بداية الت�صعينيات و هكذا اأقبل البنك املركزي 
على تخفي�ض الفائدة بالقرب من ال�صفر واأبقاها 
عند هذه امل�صتويات لفرتة طويلة و لكن مل تنجح 
يف رفع االأ�صعار، و بالرغم من اأنه يف 2006 عاد 
 %0.5 اإىل  الفائدة  برفع  الياباين  املركزي  البنك 
الدول  بني  االأدن���ى  زال��ت  ما  الفائدة  ه��ذه  اأن  اإال 
الكربى يف حني اأن خماطر انكما�ض الت�صخم ما 

زالت تهدد االقت�صاد حتى وقتنا احلايل.
اآثار انفجار الفقاعة دام لفرتة طويلة يف االقت�صاد 
موؤ�صر  تراجع  حيث  االأ�صهم  اأ�صواق  يف  خا�صة 
االأدنى  حتى   2003 ع��ام  من  ني�صان  يف  نيكاي 
االأعلى  حتى  جديد  من  يرتد  اأن  قبل   7603.76
الفائدة  بينما   ،2007 حزيران  يف   18138 عند 
التي  القليلة  ال�صمانات  و  طويلة  لفرتة  املتدنية 
طالبتها البنوك �صاهمت يف تولد ظاهرة جديدة 
و هي جتارة العائد التي يقوم فيها امل�صتثمرون 
و  ال��ع��ائ��د  منخف�صة  االأ���ص��ول  يف  ب��االق��رتا���ض 
اأجل  من  العائد  مرتفعة  االأ�صول  يف  اال�صتثمار 

حتقيق املكا�صب من الفارق بني اأ�صعار الفائدة.  
االأكر قراءة العمالت الرئي�صة تتداول يف نطاق 
�صيق مائل نحو الرتاجع اأمام الدوالر قبيل ت�صارع 
اقت�صادية  بيانات  العامل  يف  اقت�صاد  اأك��رب  منو 
خالل  االآ�صيوية  لالأ�صهم  �صعيف  اأداء  و  متعددة 
اأكرب  ت�صهد  االآ�صيوية  االأ�صهم  املنق�صي  االأ�صبوع 
العام املا�صي ارتفاع  اآذار  اأ�صبوعية منذ  خ�صائر 
ال��ي��اب��ان ارتفاع  اإن�����ص��اوؤه��ا يف  امل��ن��ازل امل��ب��دوء 

املوؤ�صر القائد يف كوريا اجلنوبية.
للعمالت  ال��ف��ن��ي  ال��ت��ح��ل��ي��ل  ال��ي��وم��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر 
الرئي�صية  للعمالت  االأ�صا�صي  التحليل  الرئي�صية 
التحليل الفني للعمالت املتقاطعية التحليل الفني 
للمعادن  االأ�صا�صي  التحليل  الثمينة  للمعادن 
الثمينة التحليل الفني للنفط التحليل االأ�صا�صي 

للنفط.

االقت�ساد الياباين ما بعد احلرب العاملية الثانية
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االأ�شهم كا�شتثمار
يعرف ال�ص���هم على انه االتفاقية املبنية بني حامل ال�صركة 

وحامل ال�صهم الذي يدعي امللكية الن�صبية يف ال�صركة.
فتوافق ال�صركة على هذا الرتتيب لكونه و�صيلة للح�صول 
على املزيد من االأموال التي ت�صتخدم يف عمليات التو�صيع 

او يف دفع بع�ضٍ  من التزاماتها املوجودة.
وي�ص���هم امل�ص���تثمر باأمواله النه �صي�صارك يف املكافاأة التي 
�صيح�صل عليها عن طريق االرباح االقت�صادية العائدة من 
ملكيته، وي�ص���ار ب�ص���فة عامة اىل هذه املكافاأة املعطاة اىل 

مالك ال�صهم ب��صهم العائدات.
ويحق���ق مال���ك ال�ص���هم االأرب���اح االقت�ص���ادية بطريقت���ني 
خمتلفت���ني االأوىل عن طريق االأرب���اح التي تدرها االعمال 
املربح���ة من اإيراد ال�ص���هم املايل وال ي�ص���رتط ان تدر هذه 
االعم���ال باالأرب���اح، وتق���وم معظ���م ال�ص���ركات امل�ص���هورة 
باأجراء �صائع وهوان تعطي االإيرادات على ا�صا�ضٍ  منظم 
وتقوم من بعد ذلك بزي���ادة كمية االإيرادات املدفوعة ملالك 
ال�ص���هم �ص���رط ان يكون العم���ل مدرا ً لالأرب���اح وعلى نحو 

جيد.
واحلال���ة الثاني���ة التي ع���ن طريقه���ا يجني امل�ص���تثمرون 
االرب���اح هي حالة ازدياد اأ�ص���عار اأ�ص���همهم املالية وتعرف 

هذه االرباح باأنها اأرباح راأ�ض املال.
واذا جنت ال�ص���ركة اأرباحًا من اإيرادات ال�ص���هم املايل ومل 
تقم بدفعها حلامل ال�صهم فاأنها �صتقوم بحفظ هذه االرباح 

وبهذا �صتزداد قيمة امللكية الن�صبية حلامل ال�صهم.
و�ص���يظهر هذا االأمر يف املداولة العلنية على �صكل ارتفاع 
ٍ يف اأ�ص���عار االأ�ص���هم، ولرمب���ا ي�ص���األ اأحدكم عن ال�ص���بب، 
وال�ص���بب ه���و قي���ام املزي���د م���ن امل�ص���تثمرين باملزاي���دة 
على �ص���عر ال�ص���هم مادامت ال�ص���ركة ت�ص���تحق ذلك يف تلك 

اللحظة.

اإيرادات االأ�شهم املالية واأرباح راأ�س املال
تقوم ال�ص���ركات الكبرية يف الواليات املتحدة وباملتو�صط 
بدف���ع ن�ص���بة تق���ل ع���ن الن�ص���ف م���ن اأرباحها عل���ى هيئة 
اإيرادات ال�ص���هم املايل وتقوم بحفظ الن�صف املتبقي على 

هيئة االأرباح املالية املحتجزة.
وميك���ن ان يتف���اوت ن�ص���اط دف���ع 
اأرباح ال�ص���هم امل���ايل تفاوتا كبريا 
من �ص���ركة اىل اأخرى فعلى �صبيل 
املث���ال ال تق���وم �ص���ركة بريك�ص���ري 
هاث���اواي، وهي موؤ�ص�ص���ة كبرية 
يديره���ا وارن بفت وهو من اثرى 
االأف���راد يف اأمريكا، بدفع اإيرادات 
ال�صهم املايل مطلقا حيث ال ي�صتلم 
امل�ص���اهمون يف هذه ال�ص���ركة اأية 
ع���ن  م�صتح�ص���لة  دوري���ة  اأرب���اح 
طريق دفع اإيرادات ال�ص���هم املايل 
مبرور الوقت، ولكن امل�ص���تثمرين 
يف  كب���رية  زي���ادة  �ص���يالحظون 
تقديرات اأ�صعار اأ�صهمهم اخلا�صة 
وذلك ب�ص���بب قيام ال�ص���ركة بحفظ 
باأعم���ال  للقي���ام  لديه���ا  االرب���اح 
ا�ص���تثمارية جدي���دة وعلى جانب 
ٍ اخ���ر جت���د ان معظ���م موؤ�ص�ص���ات 
املنفع���ة العامة تقوم بدفع ح�ص���ة 
كبرية وعادلة من اأرباحها حلاملي 
االأ�ص���هم وذلك على هيئ���ة اإيرادات 
ال�ص���هم امل���ايل. ويعتمد م�ص���تثمر 
وه���ذه ال�ص���ركات عل���ى مدفوعات 
الدوري���ة  امل���ايل  ال�ص���هم  اأرب���اح 
وه���ذه الطريق���ة ت�ص���به الطريق���ة 
التي يعتمد عليها حاملو ال�صندات 

واملتمثلة بق�صائم الدفع الدورية.
اأ�ص���ا�ض الو�ص���ف الالحق  وعل���ى 
ميكن للم�ص���تثمرين االعتماد على االأرباح امل�صتح�صلة من 
طريقتني وتختلف املوؤ�ص�ص���ات واح���دة ً عن االأخرى وذلك 

بح�صب ال�ص���رتاتيجية التي تختارها ال�صركة ملكافاأة مالك 
االأ�صهم.

ولل�ص���بب االأن���ف الذك���ر يعتق���د الكثري م���ن املحرتفني باأن 
مالكي االأ�ص���هم ُيق�ّص���مون على جمموعتني بح�صب قرارهم 

يف اختيار ال�صركة التي يودون اال�صتثمار فيها.
فتف�ص���ل جمموع���ة ٌ منه���م عائدات اال�ص���تثمار عل���ى هيئة 
املدفوع���ات الدوري���ة امل�صتح�ص���لة م���ن اإي���رادات االأ�ص���هم 
املالي���ة، حيث تخت���ار هذه املجموعة ه���ذا النوع وذلك الن 
املدفوع���ات تظهر على نح���و ميكن تخمينه عموم���ًا، اإذ ان 
هذا النوع ي�ص���به تلقي ال���واردات من ال�ص���ركة وبهذا فاأن 
االأ�صهم التي تختار اإعطاء اإيراداتها ملالكيها تعرف عموما 
على انها اأ�ص���هم االإيرادات، حيث متثل الواردات املعتمدة 
عل���ى الدفع النق���دي الدوري وامل�صتح�ص���لة م���ن اإيرادات 
ال�ص���هم املايل متثل امل�ص���تثمر الذي يف�صل اإيرادات ال�صهم 

املايل الدورية.
وتعد �ص���ركات املنفعة العامة ك�ص���ركة الكهرباء املحلية من 

ال�صركات التي تعتمد نظام اأ�صهم االإيرادات.
وان االأ�ص���هم املمت���ازة وب�ص���فة عامة من اإيرادات االأ�ص���هم 
اجليدة م���ا دامت اإيرادات اأ�ص���همها املالية عالية ويتوجب 

دفعها قبل ان يتم دفع اإيرادات االأ�صهم املالية العادية.
ال يحت���اج بع�ض امل�ص���تثمرين اىل امل�صتح�ص���الت الناجتة 
من الدفع النقدي الذي ميكن تخمينه حيث انهم مرتاحون 
با�صتخدام النوع الثاين من االأرباح وي�صمحون لل�صركات 
باأن حتتجز االأرباح لتعزيز وزيادة العائدات امل�صتقبلية.

وباملقابل يف�صل بع�ض امل�صتثمرين مثل عجالت اال�صتثمار 
ه���ذه لطاملا تقوم هذه اال�ص���تثمارات بتخفي�ض التزاماتهم 
ال�ص���ريبية ولطاملا تقوم ال�ص���ركة باحتجاز اأ�صهمهم لديها 
وتعيد ت�ص���غيلها فاأن اأرباحهم غري املعروفة تاأتي من دون 
التزامات �ص���ريبية، على العك�ض من اإيرادات ال�صهم املايل 
والتي تتطلب من حامل االأ�ص���هم ان يح�صل على العائدات 

ال�صنوية  مرفقة با�صتقطاعٍ  �صريبي.
وتع���رف االأ�ص���هم الت���ي تعط���ي اإيراداته���ا ولكنه���ا تعطي 
اأرباحًا ملالك ال�ص���هم عل���ى هيئة زيادة يف راأ����ض املال على 
انه���ا االأ�ص���هم املتنامية او راأ����ض املال املتنام���ي، ولذا فاأن 
بريك�ص���ري هاثاواي مثال ٌ تقليدي على راأ�ض املال املتنامي 
الذي ال يعطي اأية اإيرادات نقدية التي يزداد �ص���عر ال�صهم 

فيه حا�صرا ومن املتوقع م�صتقبال ومبرور الزمن.
وبالطب���ع ف���اأن بع�ض ال�ص���ركات جتد انه م���ن املفيد تغيري 
الطريقة التي تكافئ بها م�صتثمريها و�صركة مايكرو�صوفت 
خري مثال على هذا حيث ان هذه ال�صركة العمومية ال تقوم 
بدفع اإيرادات االأ�صهم املالية ول�صنوات طوال وهي احلال 
نف�ص���ها مع �صركة بريك�صري هاثاواي حيث وجدت ال�صركة 
ان���ه باإمكانها حفظ اأرباحها وا�ص���تخدامها  يف اال�ص���تثمار 
الداخل���ي وعالوة عل���ى هذا ف���اأن م�ص���تثمريها مل يظهروا 

حاجتهم اىل اإيرادات االأ�صهم املالية.
وعلى الرغم من هذا فاأن �ص���ركة مايكرو�ص���وفت العمومية 
وجدت انه من االأف�ص���ل ان تعطي عائ���دات االأموال ملالكي 
االأ�ص���هم بهيئ���ة اإيرادات االأ�ص���هم وذلك عندما ج���اء قانون 

ال�ص���رائب احلديث الذي نتج عنه ا�صتح�ص���ال ال�ص���رائب 
من اإيرادات االأ�صهم املالية وبن�صبة 15 باملئة.

ووج���د مالكو االأ�ص���هم الذي���ن يعتقدون باأن لديهم اأ�ص���هما 
متنامي���ة اأنف�ص���هم  يح�ص���لون على اإي���رادات اأ�ص���هم مالية 
ع���الوة على وج���وب دفعهم ال�ص���رائب املفرو�ص���ة عليهم. 
وعل���ى الرغ���م من هذا مل ي�ص���عر امل�ص���تثمرون باال�ص���تياء 
العمي���ق وذل���ك لكون ال�ص���ريبة املفرو�ص���ة عل���ى اإيرادات 

االأ�صهم منخف�صة ن�صبيا.
ويرى بع����ض املراقبني املاليني هذا التغيري الذي قامت به 
مايكرو�ص���وفت على انه اإ�ص���ارة مر�ص���لة اىل ال�صوق تفيد 
باأن مايكرو�ص���وفت ال ترى ان فر�ض اال�ص���تثمار الداخلي 

ذات مردود جيد كما كانت تراه من ذي قبل.

عائدات االأ�شهم 
م���ن امله���م ان نتذك���ر باأنه باإمكان مالك ال�ص���هم ان يح�ص���ل 
على تلقي االأرباح الواح���دة من طريقتني، وغالبا ما يركز 
امل�صتثمرون على اإيرادات االأ�صهم املالية املدفوعة والوقتية 
الت���ي ميك���ن التنب���وؤ بها وذل���ك على ح�ص���اب ا�ص���تثناءات 

روؤو�ض االأموال املتنامية املاأخوذة بعني االعتبار.
وعلى الرغم من هذا فان �ص���ركة بريك�صري هاثاواي والتي 
ال تدف���ع اإي���رادات اأ�ص���هم مالي���ة عل���ى االإطالق، ب���ل تقوم 
مبكافاأة  م�صتثمريها براأ�ض مال متنامٍ  وكبري جدا تعد من 

ال�صركات التي يجب حفظها يف االأذهان كخري مثال.
فامل�ص���تثمرون الذي���ن  لي�ص���وا بحاج���ة اىل الدف���ع النقدي 
املنتظم وامل�صتح�ص���ل من اإيرادات ال�ص���هم امل���ايل والذين 
يقوم���ون بحفظ اأموالهم لدى �ص���ركة بريك�ص���ري هاثاواي 
لال�ص���تثمار تقوم ال�ص���ركة مبكافاأتهم بعائدات اأ�صهم مالية 

كبرية.
وتدعى الطريقة االأف�ص���ل لقيا�ض ما يربحه مالكو االأ�ص���هم 
م���ن ا�ص���تثمارهم باأجمايل العائ���دات او عائدات االأ�ص���هم، 
ارب���اح  كل  مبل���غ  انه���ا  عل���ى  االأ�ص���هم  عائ���دات  وتع���رف 
اال�ص���تثمار )اإي���رادات ال�ص���هم امل���ايل زائ���دا ً راأ����ض امل���ال 
املتنامي( مق�ص���ومة على كمية املال التي مت اال�صتثمار بها 
اأ�صا�ص���ًا، فعلى �ص���بيل املثال، هب ان �صخ�صا ما قد ا�صرتى 
مئة �ص���هم مايل يف م�ص���رف هانك���وك وبقيم���ة 37.00 $ 
لل�ص���هم الواح���د وذلك قبل �ص���نةٍ  م�ص���ت وهب اأي�ص���ًا انه 
تت���م مداولة هذا ال�ص���هم املايل يف هذا الي���وم ب� 39.53 $ 
واالآن افرت�ض ان امل�ص���تثمر قد تلقى جمموع 40.45$ من 
مدفوعات اإيرادات ال�صهم املايل لل�صنة املا�صية وعلى مدى 
ال�ص���نة املا�ص���ية يكون االإجم���ايل 253$ يف اأرب���اح راأ�ض 
املال )3.953.00$ ناق�ص���ا ً 3.700.00$ و40.45$ من 
اإيرادات ال�ص���هم املايل املدفوعة( وبتق�صيم اإجمايل اأرباح 
ال���دوالر 293$ على مبلغ اال�ص���تثمار االأ�ص���لي 3.700 $ 

يعطينا عائدا ب�0.0793 اأو%7.93 .
ان هذا العائد وكما هو حم�ص���وب يف املثال ال�ص���ابق على 
االأ�صا�ض ال�ص���نوي ميكن ان ُيقارن بن�صبة الفائدة املنقولة 
عن اإيداعات امل�ص���ارف والعقود وذلك ملعرفة طريقة �صراء 

ال�صهم.
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وتاأخ���ذ ال�ص���ني �ص���ريحًة اأكرب من ال�ص���وق باأم���ريكا. ففي 
االأ�ص���هر الع�ص���رة االأوىل من عام 2009 ا�صتوردت اأمريكا 
15 باملئ���ة  من ال�ص���ني اأقل مما يف الفرتة نف�ص���ها من عام 
2008، لك���ن وارداتها م���ن بقية العامل هبطت بن�ص���بة 33 
باملئة، رافعًة ح�ص���ة �صوق ال�ص���ني اإىل ن�صبة قيا�صية، 19 
باملئ���ة، بالرغ���م من اأن عج���ز جتارة اأمريكا مع ال�ص���ني قد 
�ص���اق، فاإن ال�ص���ني تت�ص���بب االآن يف ن�ص���ف عجز اأمريكا 
االإجمايل تقريبًا، �صعودًا من اأقل من ثلث يف عام 2008.
واالحتكاكات التجارية مع بقية العامل حتتّد االآن، ففي 30 
كانون االأول املا�ص���ي �صادقت املفو�صية التجارية العاملية 
باأمريكا على تعريفات جديدة على الواردات من االأنابيب 
الفوالذي���ة ال�ص���ينية، التي حكم���ت عليها املفو�ص���ية باأنها 
تتلقى العون ب�ص���كٍل غري عادل، وهذه هي الق�ص���ية االأكرب 
من نوعها حتى االآن التي تت�صمن ال�صني. ويف 22 كانون 
االأول املا�ص���ي �ص���وتت حكومات االحتاد االأوروبي على 
مّد ال�ص���رائب امل�صادة للنفاية على االأحذية امل�صتوردة من 

ال�صني اإىل 15 �صهرًا اآخر. 
وي�ص���ّر االأجان���ب عل���ى اأن ال�ص���بب الرئي�ض وراء ح�ص���ة 
ال�ص���وق املتنام���ي لل�ص���ني ه���واأن احلكوم���ة يف بيكني قد 
حافظ���ت على عملتها �ص���عيفًة، لك���ن هناك اأ�ص���بابًا اأخرى 
عديدة وراء ا�ص���تمرار �ص���ادرات ال�ص���ني على نحو اأف�صل 
من �ص���ادرات مناف�ص���يها خالل الك�ص���اد العاملي. فالدخول 

االأق���ل دفع���ت بامل�ص���تهلكني اإىل �ص���لٍع اأرخ�ض، و�ص���محت 
اإزالة كوتات اأو ح�ص����ض  الن�ص���يج العاملي لل�صني بزيادة 

�صريحتها من ال�صوق.
فاإىل اأي ارتفاع ميكن اأن تبلغه ح�ص���ة ال�صني من ال�صوق؟ 
على مدى ال�ص���نني الع�ص���ر اإىل عام 2008 منت �ص���ادرات 
ال�صني مبتو�ص���ط �صنوي ن�ص���بته 23 باملئة بلغة الدوالر، 
اأي اأك���ر مرت���ني م���ن ال�ص���رعة الت���ي من���ت به���ا التج���ارة 
العاملية. فاإذا ا�ص���تمرت تتو�صع بهذه اخلطوة، فاإن ال�صني 
ميكن اأن تختطف تقريبًا ربع �ص���ادرات العامل يف غ�صون 
ع�صر �ص���نوات، وذلك �صيتفوق على ح�ص���ة اأمريكا البالغة 
18 باملئة من �صادرات العامل يف اأوائل اخلم�صينات، وهو 

رقم هبط منذ ذلك احلني اإىل 8 باملئة.
ومن املحتمل اأن تنمو �ص���ادرات ال�ص���ني بب���طٍء اأكرب على 
م���دى العق���د القادم، ح���ني يبق���ى الطلب يف االقت�ص���ادات 
الغني���ة خام���دًا، لك���ن ح�ص���تها من ال�ص���وق �صت�ص���تمر يف 
الزحف على وجه االحتمال، وقد ت�ص���ل �صادراتها يف عام 

2014 اإىل ن�صبة 12 باملئة من التجارة العاملية.
اإن ح�ص���تها 10 باملئة هذه ال�صنة �صتت�صاوى مع تلك التي 
اأجنزتها اليابان يف ذروتها يف عام 1986، غري اأن ح�ص���ة 
الياب���ان قد هبطت مرتاجعًة من���ذ ذلك احلني اإىل اأقل من 5 
باملئة.وقد ت�ص���رر م�صّدروها ب�صكل �ص���يئ بفعل االرتفاع 
احل���اد يف ال���ني �� بن�ص���بة اأكر م���ن 100 باملئ���ة يف مقابل 
ال���دوالر ب���ني 1985 و1988 ����� ونق���ل كث���ريون معامله���م 
اإىل اخل���ارج، بع�ص���ها اإىل ال�ص���ني. كما اأن ح�ص���ة �ص���وق 

ال�ص���ادرات املجّمعة لنمور اآ�ص���يا االأربع���ة ) هونغ كونغ، 
�ص���نغافورة، كوريا اجلنوبية، وتايوان ( قد بلغت الذروة 
عن���د 10 باملئ���ة قبل اأن تن�ص���اب مرتاجعًة. فهل �صت�ص���رب 
�صادرات ال�صني العائق نف�صه كنتيجة الإ�صعاف املناف�صة، 

اأو ت�صعيد �صيا�صة احلماية؟
لقد ح�ص���ب بحٌث ل�ص���ندوق النقد الدويل من�ص���ور يف عام 
2009 اأن���ه اإذا بقيت ال�ص���ني معتمدًة على ال�ص���ادرات كما 
ه���ي احلال يف ال�ص���نوات االأخرية، ثم لتعزيز ن�ص���بة منو 
الن���اجت املحل���ي االإجم���ايل ال���� 8 باملئ���ة ف���اإن ح�ص���تها من 
ال�ص���ادرات العاملية �ص���رتتفع اإىل نح���و17 باملئة عند عام 

.2020
وللنظر يف م���ا اإذا كان ذلك عمليًا اأو معقواًل، قام املوؤلفون 
بتحليل قدرة اال�صتيعاب العاملي لثالث �صناعات الت�صدير 
)الفوالذ، وبناء ال�ص���فن، و�ص���ناعة املكائن( وا�ص���تنتجوا 
اأن���ه لتحقيق منو ال�ص���ادرات املطلوب، فاإنه �ص���يكون على 
ال�صني اأن تخف�ض االأ�صعار، وهو اأمر �صيكون من ال�صعب 
تدّبره ب�ص���كل متزايد، �ص���واء من خالل مكا�صب االإنتاجية 

اأم ال�صغط يف االإرباح. 
وعل���ى اأية ح���ال، فاإن منو �ص���ادرات ال�ص���ني امل�ص���تقبلية 
م���ن املحتم���ل اأن ياأتي ال من ال�ص���ناعات القائمة واإمنا من 
منتج���ات ذات قيمة اأعل���ى، مثل االأقرا����ض الكومبيوترية 
وال�صيارات، كما رفعت �صادرات اليابان �صريعًا من مقيا�ض 
القيمة، لكن يف حني ذلك مل يكن كافيًا لدعم مكا�ص���ب متينة 
يف ح�ص���تها من ال�ص���وق، متتلك ال�ص���ني فائدة ال�صوابط 

الراأ�ص���مالية التي �صتمنع معدل �صعر ال�صرف من االرتفاع 
باحلدة التي فعلتها اليابان يف الثمانينيات. وحني ت�صمح 
بالفعل ال�صني للني باالرتفاع يف نهاية االأمر، فاإنها �صتفعل 

ذلك تدريجيًا اىل حد كبري.
وهناك اختالف كبري اآخر وهو ات�ص���اع اقت�ص���اد ال�ص���ني. 
فال�ص���ني تتاأل���ف، يف الواقع، م���ن اقت�ص���ادات عديدة ذات 
م�ص���تويات اأج���ور خمتلف���ة، وح���ني انتقل���ت الياب���ان اإىل 
�ص���ادراٍت اأعل���ى قيم���ًة، ف���اإن االإنتاجية املت�ص���اعدة دفعت 
باالأج���ور اإىل اأعل���ى، جاعل���ًة ال�ص���ناعات القدمي���ة، مث���ل 
االأن�ص���جة، غ���ري تناف�ص���ية. اأما يف ال�ص���ني، فحني تتحول 
املعامل يف املناطق ال�ص���احلية االأغنى نحو ال�ص���لع االأكر 
تطوي���رًا، فاإن انتاج االأن�ص���جة واالأحذي���ة ميكنه اأن ينتقل 
اإىل الداخ���ل حيث تظل التكاليف اأرخ�ض. وكنتيجٍة لذلك، 
فاإن ال�ص���ني ميكن اأن تكون قادرًة على البقاء مناف�ص���ًة يف 

�صل�صلة اأو�صع من ال�صناعات ملدة اأطول. 
ويتنام���ى الع���داء االأجنبي لهيمنة ال�ص���ادرات ال�ص���ينية. 
وكت���ب بول كروغمان، الفائز بجائزة نوبل يف االقت�ص���اد 
يف عام 2008، قائاًل ل�صحيفة النيويورك تامي�ض موؤخرًا: 
اإن ال�ص���ني بتخفي�ص���ها عملتها لدع���م ال�ص���ادرات " تزيح 
الطل���ب املحت���اج كث���ريًا اإليه بعي���دًا عن االقت�ص���اد العاملي 
الكا�ص���د ". واأك���د اأن البلدان ال�ص���حايا للتوج���ه التجاري 
ال�صيني ميكن اأن تكون على حق يف اتخاذ اإجراٍء حلماية 

اإنتاجها الوطني.
Economist /عن

هيمنة ال�سني على �سوق ال�سادرات العاملية

بداأ الكثري من النا�س ال�سنة اجلديدة بالت�سميم على تغيري طرقهم القدمية ولي�س ال�سني. ففي اأواخر العام املا�سي، اأعلن 
نائب وزير جتارة البالد، زونغ �سان، اأن ال�سني �ست�ستمر يف زيادة ح�ستها من ال�سادرات العاملية. وُتظهر االأرقام اأن ال�سادرات 

يف كانون االأول املا�سي اأكرث مما كانت عليه قبل �سنة، بعد 13 �سهرًا من الرتاجعات املّت�سلة. فقد هبطت �سادرات ال�سني 
بنحو17 باملئة يف عام 2009 عمومًا، غري اأن بلدانًا اأخرى تراجعت حتى اأكرث من ذلك. ونتيجًة لهذا، حلقت ال�سني باأملانيا 

ر يف العامل وقفزت ح�ستها من ال�سادرات العاملية اإىل 10 باملئة تقريبًا، �سعودًا من 3 باملئة يف عام 1999. لت�سبح اأكرب م�سدِّ
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اقتصاديات

االخيرة

�ص����رع جمل�ض الن����واب موؤخ����رًا يف الوقت ال�ص����ائع كما يع����رب عنه يف 
امل�ص����ابقات الريا�ص����ية ع����ددًا م����ن القوان����ني االقت�ص����ادية ذات ال�ص����لة 
بالقطاع����ات ال�ص����ناعية والتجاري����ة بع����د ان كانت مركون����ة يف رفوف 

الربملان لفرتة طويلة .
وبقدر ماحتمل اإ�صمامة القوانني هذه من اأهمية بالغة تتعلق وترتبط 
بامكانية االرتقاء بال�صناعة املحلية التي تعاين من �صبات طويل ، فاأن 
الكرة االن يف ملعب احلكومة املقبلة لتفعيل هذه القوانني التي حتمي 
املنت����ج املحلي م����ن جهة وحتد م����ن االغراق ال�ص����لعي من جه����ة اأخرى 
ومتنع املناف�ص����ة واالحتكار وحتمي امل�ص����تهلك من وجهة اأخرى وهي 
يف تقديراته����ا متث����ل عملي����ة تنظيم حلرك����ة التجارة وتدعم ال�ص����ناعة 

الوطنية التي تعاين من �صلل كبري.
والق�ص����ية االهم الت����ي نلفت االنتب����اه اليها تكمن يف امكانية ا�ص����تغال 
وتفعيل هذه القوانني بال�ص����كل الذي يجعلها حت����دث انعطافًا مهمًا يف 
امل�ص����هد التجاري ال����ذي يعاين من فو�ص����وية اال�ص����ترياد وعدم وجود 
قوان����ني للتعرف����ة الكمركي����ة واخ����رى متنع االحت����كار واملناف�ص����ة غري 
امل�ص����روعة ف�ص����اًل عن االمور التي متنع الغ�ض التجاري والتي حتتاج 
اىل اأج����راءات و�ص����وابط تنفيذية تطبيقية من قبل احلكومة لت�ص����هيل 
تنفيذها بغية جعلها موؤثرة على 
امل�صتوى التطبيقي يف امل�صهدين 

ال�صناعي والتجاري .
وكان ميك����ن للجهة الت�ص����ريعية 
ان تب����ادر باإدراج ه����ذه القوانني 
ه����ذه  قب����ل  اأعماله����ا  يف ج����دول 
الف����رتة، ال اأن االلتفاتة املتاأخرة 
جعل����ت املراقب����ني يعول����ون على 
فاعلي����ة هذه القوان����ني وامكانية 
يف  نوعي����ة  انتقال����ة  اح����داث 
امل�ص����توردة  املنتج����ات  نوعي����ة 
واع����ادة دبي����ب احلي����اة من جهة 
املحلي����ة  املنتج����ات  اىل  اأخ����رى 
الت����ي تعطل����ت ب�ص����كل �ص����به تام 
خ����الل االعوام ال�ص����تة االخرية، 
�ص����لع  اال�ص����واق  غ����زت  بحي����ث 
وب�ص����ائع ومنتجات من خمتلف 
وبع�ص����ها  العاملي����ة  املنا�ص����ىء 
املوا�ص����فات  اأدن����ى  ميتل����ك  ال 
القيا�ص����ية واأ�صبح بحكم ظاهرة 
ال�ص����لعي ع����دم جماراة  االغراق 
املنت����ج املحلي عل����ى قلته للمنتج 
االجنبي الذي تنوعت م�ص����ادره 
وتفنن اأ�صحاب الغ�ض ال�صناعي 
والتجاري بو�صع عنا�صر جذب 

للم�صتهلكني!.
ويف مناق�ص����ة متمعنة حليثيات القوانني امل�صرعة حديثًا ميكن للم�صهد 
التج����اري ان يح����رك الدورة االقت�ص����ادية التي تعاين من ك�ص����اد بفعل 

االختالالت التي تعم امل�صهد االقت�صادي بالكامل.
وت�ص����م هذه القوان����ني اجراءات رادع����ة واأخرى تنظيمية و�ص����وابط 
اقت�ص����ادية واأخ����رى تعمل على امكاني����ة تفادي ال�ص����ررالذي قد يلحق 
باملنتج����ات ال�ص����ناعية جراء املناف�ص����ة غري امل�ص����روعة �ص����عيًا لتحريك 
عجل����ة االنت����اج يف القط����اع ال�ص����ناعي وخل����ق حوافز خلف�����ض الكلفة 
وال�ص����عر وحت�صني اجلودة لل�صلع واخلدمات املعرو�صة يف اال�صواق، 
هذا ف�ص����ال ً عن و�ص����ع تعريف����ة كمركية تتما�ص����ى مع عملية اال�ص����الح 

االقت�صادي املن�صودة.
وتبق����ى هذه القوان����ني مهمة للقط����اع اخلا�ض من وجه����ة اأخرى حيث 
تعمل على ت�ص����جيعه وتطويره بال�ص����كل الذي يدعم االقت�صاد الوطني 
من حيث تدفق ال�ص����لع والب�ص����ائع ب�ص����كل ان�ص����يابي منظم وعلى وفق 
�ص����وابط ومعايري حتقق جدوى اقت�ص����ادية على م�ص����توى امل�ص����هدين 

التجاري وال�صناعي .
ندع����و اىل التعامل مع ه����ذه القوانني بجدية كونها حتقق انعكا�ص����ات 
ايجابية لي�ض للم�ص����هدين التجاري وال�ص����ناعي فح�صب بل للم�صهدين 

االقت�صادي عمومًا.

الق�شية االهم التي نلفت 
االنتباه اليها تكمن يف 
امكانية ا�شتغال وتفعيل 
هذه القوانني بال�شكل الذي 
يجعله حتدث انعطافًا 
مهمًا يف امل�شهد التجاري 
الذي يعاين من فو�شوية 
اال�شترياد وعدم وجود 
قوانني للتعرفة الكمركية 
واخرى متنع االحتكار 
واملناف�شة الغري م�شروعة 
ف�شاًل عن االمور التي متنع 
الغ�س التجاري 

قوانني . . ولكن
 عبا�س الغالبي

بغداد/ كرمي حممد ح�شني
املتجاوزة  التجارية  املعار�ض  وانفتاح  التجاوزات 
بغداد  يف  الرئي�صة  وال�صوارع  العامة  االأم��الك  على 
كبرية  م�صكلة  ك��ون��ه��ا  ال��ت��وق��ف  ت�صتدعي  ظ��اه��رة 
ومناظر ال ت�صر وال ت�صجع، بل تعرقل االأداء اخلدمي، 
وان�صيابية  اجل��م��ال  اىل  تفتقر  ب��غ��داد   باتت  حتى 
اأمانة بغداد يف  حركة ال�صري واملرور يف ظل �صمت 
تنفيذها للم�صاريع التطويرية والتاأهيلية واخلدمية 

خ�صو�صًا م�صاريع �صبكات املاء واملجاري. 

على  ال�شيارات  و�شراء  لبيع  معار�س 
اجلزرة الو�شطية

اأواًل وت�صلب حقه يف  املواطن  ت�صتفز  ظاهرة غريبة 
الو�صطية وثانيًا  ال�صري والتنقل عرب هذه اجلزرات 
تعد جتاوزًا �صارخًا للقانون ومعرقاًل كبريًا للو�صع 
ال�صري  اأزم���ة  ومت��ث��ل    ، ن�صبيًا  تغري  ال���ذي  االأم��ن��ي 
للجميع  ومرهقة  مملة  اأ�صبحت  التي  واالختناقات 
من  بع�ض  ي�صلكه  ال��ذي  امل�صني  ال�صلوك  اىل  اإ�صافة 
ويزاحمون  الطريق  و�صط  يف  يقفون  الذين  ه��وؤالء 
كل �صيء ويتنابزون ب�صتى االألقاب واالألفاظ النابية 
مناذج  بهكذا  املبتلني  ال�صابلة  حياء  تخد�ض  التي 
االقت�صادي  البعد  ام��ا  واحل��ي��اء،  الوعي  اىل  تفتقر 
ال�صيارات  معار�ض  حق  ت�صتلب  فهي  الظاهرة  لهذه 
الر�صوم  ت��دف��ع  وال��ت��ي  ال��غ��ر���ض  ل��ه��ذا  املخ�ص�صة 
وال�صرائب واجلباية وبالتايل ت�صكل عائدًا وموردًا 
البنى  �صالمة  على  وحتافظ  الدولة  مليزانية  م�صافًا 
ولت�صليط  وجم���ار،  و���ص��وارع  اأر�صفة  م��ن  التحتية 
ال�صوء على هذه الظاهرة علينا االنتقال اىل املناطق 
ال��ت��ي بقيت  ال��ظ��واه��ر  ت��ت��واج��د بها مثل ه��ذه  ال��ت��ي 
وال�صوارع  البياع  منطقة  يف  موجودة  فهي  منفلتة، 
�صارع  ال�صعب  مدينة  ويف  العامل  حي  يف  اخلدمية 
وال  اجلوادين  وحي  وال�صعلة  احلرية  ويف  ال�صحة 

تزال تنت�صر كاأنها وباء.

اأ�شواق متنقلة 
�صاحة  اىل  اخل��الين  �صاحة  من  االأ���ص��واق  ه��ذه  تبداأ 
اأمانة  بناية  قبالة  احلكاية  تبداأ  بينها  وم��ن  الوثبة 
بهذه  معنيان  وك��اله��م��ا  ال�����ص��رائ��ب  وه��ي��ئ��ة  ب��غ��داد 
الظاهرة فمنذ ال�صباح تبداأ حركة املارة املتعرجة او 
يف حالة تقافز على الر�صيف كونه م�صغواًل ومكتظا 
وفح�ض  بيع  اىل  ب��رب��ع(  )احل��اج��ة  باعة  م��ن  مت��ام��ًا 
والعدد  وامل��الب�����ض  الكهربائية  امل��ول��دات  و�صيانة 
عن  ناهيك  الطيور  واأح��ي��ان��ًا  واالأح��ذي��ة  واالأل��ع��اب 
او  الزاهية وال نعرف  باألوانها  املاأكوالت والع�صائر 
الع�صري  عليه  ويطلق  ازرق  لونه  ع�صريًا  يوما  نذق 
اأمانة بغداد و�صارعها  ال�صماوي كل هذه تدور قبالة 
الكبري، اما بعد ال�صاعة الرابعة تن�صلخ هذه املنطقة 
فتتحول  ال�صاهرة  العيون  عنها  وتغيب  بغداد  عن 
اىل مرتع لكل املخمورين والل�صو�ض وقطاع الطرق 
املوبايل  جهاز  �صلبك  على  عملهم  يقت�صر  اأح���داث 
ايجابي يف  �صيء  فال  املحفظة مبحتوياتها  واأحيانًا 
يوم و�صاعات هذا املكان فاجلميع مرتكب للمخالفات 
باعة  من  اخل��ط��اأ   من  م�صتدمية  حالة  يف  واجلميع 
ال  ظ��اه��رة  امل�صاء،  ل�صو�ض  او  ال�صباح  ومتطفلي 
اأمانة بغداد ان تنظر اليها من خالل نوافذها  بد من 

املطلة على ال�صارع املكتظ واملتاأزم. 

ارتفاع االأ�شعار م�شتمر 
ال ت���زال االأ���ص��ع��ار يف ح��ال��ة م��ن االرت��ف��اع بينما كل 
اىل  يدعو  م��ا  هناك  لي�ض  ان  اىل  ت�صري  امل��وؤ���ص��رات 
او  العاملية  االأ���ص��ع��ار  �صعيد  على  ���ص��واء  ارتفاعها 
واال�صترياد  التجارة  فحركة  للبلد  الداخلي  الو�صع 
ترتفع  ملاذا  اإذًا،  بها،  املعمول  ال�صوابط  وفق  ت�صري 
االأ�صعار، ومن الذي له يد يف ارتفاعها؟ انها ارتفاعات 
كيفية بغ�ض النظر عن العر�ض والطلب فالكل يفر�ض 
حاجته  وفق  او  به  اخلا�ض  �صعره  وي�صع  ب�صاعته 
هذه  ويف  وعرو�صه  ال�صوق  متطلبات  ولي�ض  ه��و 
احلالة يبقى املواطن بني غياب القوانني والت�صعرية 
التي من املفرو�ض ان ت�صعها اجلهات امل�صوؤولة عن 
ب��ات ال يخلو من  ال��ذي  البائع  ذل��ك وم���زاج وه��وى 
اجل�صع ي�صجعه على ذلك الفراغ احلا�صل يف الرقابة 

واجلهات امل�صوؤولة عن هذا ال�صاأن. 

املج�شرات 
قيد االجناز وال غبار على  هناك ع�صرة جم�صرات هي 
حل  يف  ي�صهم  فانه  اكتمل  اذا  ال��ذي  اجليد  العمل  ه��ذا 
اذا اكملت  ازمة مرورية خنقت بغداد و�صواحيها هذا 
هذه املج�صرات وانتهى العمل بها الذي يبدو اليريد ان 
يكتمل ال�صباب كثرية منها االهمال الوا�صح والتقاع�ض 
حاالت  يف  يوميا  ترقب  فعيوننا  ال�صك  اليقبل  ال��ذي 

اجلاثمة  واالآالت  ال�صخمة  احلفر  وامل��ج��يء  ال���رواح 
على �صوارع بغداد والغبار الذي ميالأ جباه املواطنني 
مهند�صني  او  عمل  ور�صة  الأي  وج��ود  وال  وال�صيارات 
وعمال �صوى الفتات تقول لنا )ناأ�صف الإزعاجكم ونعمل 
االجناز  هو  واي��ن  اخلدمة  هي  فاأين  خدمتكم(..  على 
واين التخ�صي�صات التي توزعت على املقاولني الكر؟ 
واحلال كما هو واذا مت اجناز هذه املج�صرات يف هذا 
الكونكريتية لتجثم على حدبة  الكتل  العام، هل تنتقل 
جتارة  حينها  وتزدهر  اأمنية،  ل��دواع  املج�صرات  هذه 
احلواجز الكونكريتية التي ال يعرف من وراء �صناعتها 
وتزويدها، وهل هي جهات حملية او ا�صابع حكومية 

حتك جيوبها من االزمات املفتعلة؟.

البطاقة التموينية
ا�صال  الفقرية  التموينية  البطاقة  مفردات  على  يبدو 
هذه  عن  يفرج  وعندما  ق��ادم  انتخابي  بواقع  مرهونة 
املفردات املتاأخرة واملتفاوتة يف التوزيع واالحت�صاب 
والنوعية �صرنى هذا االنفراج مربوطًا باملر�صح القادم 
للوزارة او احلايل الذي يروم البقاء على راأ�ض الوزارة 
التي ي�صيل لها اللعاب اما املواطن فاإنه ينتظر التموين 
النظر  بغ�ض  �صحيحًا  يكون  ان  واملفرو�ض  ال�صحيح 
والياأتي  والتلكوؤ  واالخفاق  االجناز  عن  امل�صوؤول  عن 
من ياأتي اىل وزارة التجارة التي التهبت مفا�صلها وال 

من عالج يف االأفق!.

ر�شدتها عني )املدى االقت�شادي(

ظواهر ت�سهدها بغداد تنتظر احللول
من اجلهات احلكومية


