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تصوير /نهاد العزاوي
يف النـصف األول مـن عقـد الـسـتيـنيـات يف
القرن املاضي قـامت حكومة الـفريق طاهر
يـحيــى بتــأمـيم مـجمــوعــة شــركــات أهـليــة،
وق ــد رحـبـت االح ــزاب الـيــس ــاري ــة ب ــالق ــرار
واعتبرته خطوة باجتاه االشتراكية.
يف حـني اعـتـبــرته اوســاط ديـنـيــة لـطــائفــة
اسالمـي ـ ــة محـ ــاول ـ ــة إلضعـ ــاف الــط ـ ــائفـ ــة
بـتـ ــأمـيـم ال ــشـ ــركـ ــات الـتـي ميــتلـكهـ ــا ممـن
ينتسبون لها.
واآلن ويف ظل األوض ـ ــاع اجل ـ ــدي ـ ــدة وع ـ ــدم
وضــوح التــوجهــات املــستـقبـليــة لـلحكــومــة
التي يفتـرض ان تتولـى إدارة شؤون البالد،
ولع ــدم وج ــود بـ ــرامج صـ ــريحـ ــة وواضح ــة
للكيـانات الـتي ستقـود العمليـة السـياسـية
واالقتـصــاديــة للـبلــد بـسـبب عــدم امـتالك
الكـثـيــر مـن الكـيــانــات ب ــرامج اقـتـصــاديــة
إضـافـة للـسمـة االنتقـاليـة الـتي تتـسم بهـا
عموم األوضاع يف العراق.
فـان مـن الضـروري يف هـذه احلـالــة تفــاعل
اآلراء والــطـ ــروحـ ــات الـتـي حت ـ ــاول كل مـن
مــوقعهــا ووفق مقـدار معــرفتهــا بتفــاصيل

واقع االقـتصاد العـراقي أو جانـب منه على
االقل وذلك لغـرض الوصول الـى تصورات
مشتركة بخـصوص رسم املسار االقتصادي
املستقبلي أو جزء منه كالقطاع الصناعي.
ويف الـبـ ــدء البـ ــد مـن اإلشـ ــارة ال ـ ــى بعــض
املالمـح العـ ـ ــام ـ ـ ــة لل ـ ـ ــواقع الـ ـصــنـ ـ ــاعــي يف
العراق ..ومن هذه املالمح:
أوالً :ميكـن القــول انه ال تــوج ــد صنــاعــات
ثقـيل ــة يف العــراق واالســاس يف الـصـنــاعــة
الـثقـيلــة هــو وجــود مـص ــانع تقــوم ب ــانتــاج
مك ــائن ملـصــانع أو ملعــامـل سيـتم انـشــاؤهــا
الحق ـ ـاً .وكـ ــانـت هـن ـ ــاك مح ـ ــاوالت لقـيـ ــام
بعـض الــصنــاعــات الـتجـميـعيــة للــسيــارات
واجلرارات الزراعـية مت حتويل بعـضها الى
صـن ــاع ــات ع ــسك ــري ــة تق ــوم ب ــانـت ــاج اب ــدان
الـص ــواريخ بــدل انـتــاج هـي ــاكل ال ـسـيــارات.
ومــن املـعل ـ ــوم ان مـ ــش ـ ــروع إنـ ــشـ ـ ــاء مع ــمل
للحديد والصلب قد توقف.
ثــاني ـاً :اعـتمــاد الكـثيــر من الــصنــاعــات يف
العــراق حتــى احلكــوميــة مـنهــا علــى مــواد
أولـيـ ــة مـ ـسـتـ ــوردة ،ممـ ــا افقـ ــد ال ـصـنـ ــاعـ ــة

الـت ــالفــة أو املـتــروكــة مبــا فـيهــا الـنفــايــات
مقابل بيعها يف اماكن معينة.
رابعـاً :عدم وجـود صناعـة عراقيـة تستـفيد
مـن ال ــزراع ــة الع ــراقـي ــة مـتـن ــوع ــة االنـت ــاج
بـسـبب الـتنــوع املنــاخي وعــدم قيــام بحـوث
جــديــة السـتخــراج واسـتخالص مــواد مـن
احملــاصيل الـزراعيــة وميكن يف هـذا اجملـال
اج ــراء الـبح ــوث الســتخالص ال ــسك ــر مـن
ال ـتــمـ ـ ــر م ــثالً أو انــتـ ـ ــاج امل ـ ــس ــتح ــضـ ـ ــرات
ال ــتج ــملــي ـ ـ ــة والع ــطـ ـ ــور والـ ـ ــدهـ ـ ــون ال ـتــي
تـستخدم بكثـرة هذه األيام وكـذاك إمكانية
انتاج مواد غذائية مصنعة  -كالزيوت.-
خامسـاً :ان توجه العالم احلـالي يستهدف
الصـناعـات االلكتـرونيـة وهي صـناعـة تقوم
علـى االستفادة من خبـرات وتقنيات الدول
األخــرى وتــوفــر هــذه الــصنــاعــة يف ال ــوقت
احلاضـر منتـوجات ذات كـلف رخيصـة رغم
انهـا سريعة العطب وغير متينة ولم نشهد
حتى االن اهتماماً جدياً بهذه الصناعة.
سـادساً :تـتميـز الصـناعـة العـراقيـة عمـوماً
بــالــرداءة وقــد تـسـبب احلـصــار بـقيــام مـثل

النفط دون  62دوالرا بعد زيادة املخزونات األمريكية
نيوريوك/الوكاالت

انخفـضـت أسع ــار الـنفــط دون  62دوالرا للـب ــرمـيل أول امــس االثـنـني
فيما واصل مـتعاملون البيع إثر إعالن زيادة اخملزونات األميركية رغم
اخملاوف بشأن تعطل اإلمـدادات نظرا لتجدد التوتر النووي بني إيران
والغرب.
فقـد انخفض سعـر اخلام األمـيركـي إلى  66.72دوالرا للـبرمـيل .وكان
قـد نـزل  78سـنتـا يـوم اجلـمعــة لتـنخفـض األسعــار بنــسبــة  %10منـذ
أواخـر كـانــون الثـانـي .كمــا سجل خـام بـرنـت انخفـاضـا  59.70دوالرا
للبـرميـل .وتخلت أسعـار النفـط عن املكــاسب التـي حققتهـا يف بـدايـة
الع ــام إث ــر زي ــادة اخمل ــزون ــات األمـي ــركـي ــة مـن اخل ــام ووق ــود الـت ــدفـئ ــة
والـبنـزيـن علــى نحـو أشـاع قـدرا مـن االرتيـاح بـشـأن اإلمـدادات وسـط
عاصفـة ثلجـية شـديدة يف شـمال شـرق الواليـات املتحـدة وقبل مـوسم
الع ــطالت يف ال ـصــيف حـيـث يـ ــزداد ال ــطلــب علـ ــى الـ ــوق ـ ــود مع كـثـ ــرة
االنـتق ــاالت .غيــر أن محلـلني قــالــوا إن إعالن إيــران أنهــا رمبــا تـعيــد
النظـر يف عضـويتهـا يف معاهـدة حظـر االنتـشار الـنووي أجـج مخاوف
ب ـش ــأن اسـتق ــرار اإلم ــدادات مـن رابع أكـب ــر دول ــة مـصـ ــدرة للـنفـط يف
العالم .يف الـوقت نفسـه قالت منـظمة الـدول املنتجـة للنفط (أوبك)
اليوم االثـنني إن سعر سلـة خامات نـفط املنظمـة انخفض إلى 56.23
دوالرا يوم اجلمعة من  57.17دوالرا للبرميل يوم اخلميس.

االقتصاد السوري يواجه
حتــــدي هـبــــوط إنـتــــاج الــنفــط
دمشق /ا.ف.ب

ي ـتـجه االق ـتـ ـصـ ـ ــاد ال ـ ـسـ ـ ــوري إلـ ـ ــى
مـرحلـة صعبـة يف الـسنـوات القليلـة
املقـبلــة جــراء اسـتمــرار االنخفــاض
الـ ـت ـ ـ ـ ــدريـج ــي يف إنـ ـت ـ ـ ـ ــاج الـ ـنـف ـ ــط
والتــوقع ــات بتــوقف تـصــديــره كـليــا
بعـد أربع إلــى خمـس سنــوات إذا لم
يـتم حتـقيـق اكتـشــافــات جــديــدة أو
ت ـط ــويـ ــر ملـمـ ــوس لآلبـ ــار العـ ــامل ــة
حاليا.
ويـ ـ ـضـع ه ـ ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـسـ ـتـقـ ـبـال
ضغ ــوط ــات حـ ــادة عل ــى االقـت ـص ــاد
الـســوري ألن النفـط يـسـاهـم بنحـو

 %20مـن الـنـ ــاجت احمللـي اإلجـم ــالـي
الـ ــذي بلـغ نحـ ــو  1085ملـي ــار لـي ــرة
( 20.78مـلـ ـي ـ ـ ـ ــار دوالر) ع ـ ـ ـ ــام 2005
و %70مـن ال ـصـ ــادرات الـبـ ــالغـ ــة 345
ملـيـ ــار لـي ـ ــرة ( 6.6ملـيـ ــارات دوالر)
ومـثـلهـ ــا مـن إيـ ــرادات الـ ــدولـ ــة مـن
العــمالت ال ــصعـبـ ــة ونحـ ــو  %45مـن
اإليرادات الذاتية للخزينة العامة.
وأشار وزيـر النفط الـسوري الـسابق
إبـراهيم حـداد إلى أن إنـتاج الـنفط
يف البالد ينخـفض ما بني  4إلى %5
سنـويــا منـذ عــام  1998يف ظل عـدم
تطوير اآلبـار وعدم حتقيق اكتشاف
آبــار جــديــدة ،وق ــدر إنتــاج بـالده من

الــنفــط مـ ــا بـني  430إلـ ــى  450ألف
بـرميل يـوميـا حالـيا ،انـخفاضـا من
نحـو  650ألف بـرميل يـوميـا يف عام
. 1998
وأكـ ــد رئـي ــس احلـكـ ــومـ ــة الـ ـسـ ــوريـ ــة
ن ــاجـي ع ـطـ ــري أن ارتفـ ــاع األسع ــار
العــاملـي ــة للـنفـط ســاعــد ســوريــا يف
احلفاظ على مردود مالي عال رغم
انخف ــاض الـتـص ــدي ــر بل أن قـيـم ــة
الصـادرات احلالـية تفـوق مستـويات
الـ ـتـ ـ ـ ـسـعـ ـيـ ـن ـ ـ ـ ــات رغ ــم انـخـف ـ ـ ـ ــاض
الصادرات مقارنة بالتسعينات.
وقــال خالل عــرضه ألداء االقتـصـاد
الـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــوري خـالل ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام  2005إن

حـكومته تـدرك حجم املعضلـة التي
سيــسبـبهــا انخفــاض إنتــاج الـنفـط
ممــا يـتــطلـب الـتـفكـيــر يف "مــوازنــة
غـيـ ــر نف ـطـي ــة" والـبحـث عـن م ــوارد
بــديلـة بـدءا بـضغـط اإلنفــاق العـام
ومك ــافحــة الـتهــرب الـضــريـبـي بـكل
الوسائل.
وطرح ملـواجهة تـراجع إنتـاج النفط
البحـث عن مـوارد ضـريـبيـة جـديـدة
من خالل الـعمل بــاملبـدأ الـضـريـبي
الـ ـ ــسل ـي ــم مع م ـ ـ ــواصلـ ـ ــة حتـ ـ ــديــث
الـت ـشـ ــريع ــات ال ـض ــريـبـيـ ــة وإصالح
وتـ ــأهـي ـ ـ ـ ـ ـ ــل الع ـ ــاملــني يف الق ـطـ ــاع
املالي.
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يف الهم االقتصادي

عبد علي سلمان
ه ــذه الـصـن ــاع ــة نـتـيج ــة الـتــس ــرع لغ ــرض
اشـبـ ــاع احلـ ــاجـ ــات املـلحـ ــة الـتـي كـ ــانـت يف
بعـضهــا تهـدف الــى إشغـال املـواطـن وذلك
باصطناع ازمات ال تنتهي.
سـابعـاً :غيـاب أي نـوع للـصنـاعـة العـراقيـة
اخملتـصــة بــالعــدد واملكــائـن اليــدويــة علــى
ال ـ ـ ــرغــم مــن االس ـتـهـالك ال ـ ـ ــواسـع لـه ـ ـ ــذه
احلاجـات يف كل دول العـالم ومنـها الـعراق
والتي ال يقـتصـر استخـدامهـا علـى فئـة أو
مـن ــطقـ ــة أو وقـت فـ ــاحلـ ــاجـ ــة الـ ــى العـ ــدد
واآلالت الـي ــدوي ــة ي ــومـي ــة مـتج ــددة .وق ــد
احتلـت الصني مكـانة متـميزة بهـذا اجملال
وقامت بغـزو العالم بعدد ذات كـفاءة عالية
ومتـانــة خصـوصـاً يف بـدايـات تـصنـيع مثل
هـذه املواد .ويف الـوقت احلـاضر ومـع تردي
وعـدم كفـاءة العـدد املنتجـة يف دول عـديـدة
فـان الفـرصـة قــد أصبحـت متـاحـة لغـرض
خلق صنـاعـة بـديلـة للمـنتجـات املـستـوردة
بــش ــرط ت ــوف ــر الـكف ــاءة واملـت ــان ــة يف ه ــذا
املنتج.
ث ــامـنـ ـاً :غـي ــاب االهـتـم ــام بـص ــورة ك ــافـي ــة
بـالـصنـاعـة الـدوائيـة والـطبيـة فقـد حتـول
ال ــط ــب يف بع ــض جـ ـ ــوان ــبه الـ ـ ــى ع ــملــيـ ـ ــة
صناعـية بقيام صناعات طبية تعتمد على
إنــش ــاء م ـسـتــشفـي ــات تخـصـصـي ــة واسع ــة
مجهـزة بوسائل الـراحة واملعيشـة (مسابح،
مطـاعم ،غـرف خـاصـة) ،وقـد بــرعت الهنـد
يف ه ـ ــذا اجمل ـ ــال لـلح ـ ــد ال ـ ــذي ب ـ ــاتـت فــيه
تنـافـس الـواليــات املتحـدة خـصـوص ـاً انهـا
تستفيد من رخص كلف اخلدمات الطبية
قياساً بدول اخرى.
تـاسعـا :االهتمـام بتـطويـر صنـاعة االدوات
االحتيـاطية للسيارات التي باتت تستنزف
الكـثـي ــر مـن امل ــوارد امل ــالـي ــة خـص ــوصـ ـاً ان
الـدول املـصنعـة للـسيـارات جلـأت وكمـا هـو
مع ــروف ال ــى انـت ــاج سـي ــارات حتـت ــاج ال ــى
أدوات احـتيــاطيــة وبصـورة مـستـدميـة ممـا
يـوفر لـلشركـات املنتجـة إمكانـية بيع أدوات
احـتـيــاطـيــة بــالــسعــر ال ــذي تخـتــاره وقــد
أصــبحــت الـ ـســي ـ ــارات وك ـثــي ـ ــر مــن الـ ـسـلع
الـكهـ ــربـ ــائـيـ ــة املـنـ ــزلـيـ ــة أشــبه مبــصـ ــائـ ــد
للمغفلني".
ان أية محاولة للنهوض بالواقع الصناعي
العــراقي تـستــوجب دراسـة الـواقع احلــالي
مقـارنـة بـالــواقع العــاملي مـع االبتعـاد قـدر
االمك ــان عـن تك ــرار بعـض الـتج ــارب الـتـي
بـاتـت كثيـر من الـدول تلجـأ اليهـا كـان من
نتــائجهــا قيــام صنـاعــات غيـر ذات جـدوى
مثل صناعة املعلبات ولعب األطفال.

الذهب بني شحة
العرض وارتفاع األسعار
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اعادة هيكلة القطاع الصناعي يف العراق

الع ــراقـي ــة الق ــدرة عل ــى الـتـن ــافــس ب ـسـبـب
انخفـ ــاض كلف ال ــسلع امل ـسـت ــوردة قـي ــاسـ ـاً
بـ ــاملـنـتـج العـ ــراقــي ،إذ يعـمـ ــد امل ـصــنع الـ ــى
اسـتـيــراد مــواد أولـيــة رديـئ ــة الهــدف مـنهــا
محاولة انتاج سلع رخيصة.
ث ــالـثـ ـاً :اتـ ـسـمــت اغلـب مـن ــشـ ــآت القــط ــاع
الـصنـاعي احلكـومي بـوجـود زمـر محتـرفـة
تقوم بالسرقة املـنظمة .إذ تقوم الكثير من
االدارات بــالـتــواط ــؤ مع اجملهــزيـن لـتــسلـم
مـ ـ ــواد ذات م ـ ـ ــواصفـ ـ ــات غــيـ ـ ــر م ــط ـ ـ ــابقـ ـ ــة
للـمواصـفات املـتفق عليهـا مقـابل عـموالت
أو قيـام جلـان املــشتـريــات بتقـدمي عـروض
وهمية لشركات الوجود لها اال على الورق.
يف حني يقـوم بعـض العمـال وبـاالتفـاق مع
احلــرس وجل ــان األمن الــصن ــاعي بـســرقــة
املــواد االوليـة أو املـواد املـصنعـة ممـا عـرض
الــش ــرك ــات ال ــى خــس ــائ ــر ضخـم ــة .واغلـب
الــش ــرك ــات اخل ــاس ــرة ك ــانـت حت ــدث فـيه ــا
س ـ ــرق ـ ــات ب ـ ـشـكـل واسع ومــن ــظ ــم للــم ـ ــواد
واألجهـزة واألدوات االحتيـاطيـة للـسيـارات
وللـمكـائـن بل وصـلت الـسـرقــة حتـى املـواد
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شه ـ ــدت أسع ـ ــار ال ـ ــذهــب ارتف ـ ــاعـ ـ ـاً
قيـاسيـاً االسبـوع املـنصـرم ،إذ وصل
سعــر األوقـيــة ( )50غـم الــى ()569
دوالراً يف األسواق العاملية  ،مرتفعاً
مــن ( )521دوالراً يف االس ـبـ ـ ــوع مـ ـ ــا
قـ ـبـل املـ ـن ـ ـصـ ـ ـ ــرم إذ انـع ـكـ ـ ــس ذلــك
االرتفـ ـ ـ ــاع علـ ـ ـ ــى أسع ـ ـ ــار ال ـ ـ ــذهــب
مـحـلـ ـي ـ ـ ـ ـاً ب ـ ـ ـش ـكـل واضـح .ويـعـ ـ ـ ــزو
امل ــتع ـ ـ ــاملـ ـ ــون يف اسـ ـ ــواق الـ ـ ــذهــب
احمللـيـ ــة (ال ـصـ ــاغـ ــة) أسـبـ ــاب ذلـك
االرتفـ ــاع الـ ــى عـ ــدد مــن العـ ــوامل،
فــيقـ ــول يـ ــاسـ ــر خـمـي ــس شـنـتـ ــاف
(ص ــائغ) يف مـنــطق ــة ش ــارع الـنه ــر
بـ ـبـغ ـ ـ ـ ــداد :ان ارتـف ـ ـ ـ ــاع ت ـك ـ ـ ـ ــالـ ـيـف
استخراج خـامات معـدن الذهب يف
املـن ــاجـم الع ــاملـي ــة ،أدت ال ــى شح ــة
املعروض من ذلك املعدن ،وبالتالي
ارتفاع اسعاره عاملياً ومحلياً كذلك
ارتف ـ ــاع معـ ــدالت ال ــطلــب العـ ــاملـي
عليه ممـا افضى الى ارتفاع اسعاره

بـشكل غيـر مـسبـوق بخالف احلـال
يف األس ــواق احمللـي ــة ،الـتـي ت ــشه ــد
تراجعاً يف الطلب على هذا املعدن.
وات ــوقـع ارتف ــاعـ ـاً اخـ ــر يف األسع ــار
لألسـب ــاب امل ــذك ــورة وفـيـم ــا يـتـعلق
ب ـ ــاالسع ـ ــار اجل ـ ــدي ـ ــدة لل ـ ــذهـب يف
األســواق احملليــة ،فقــد ارتفع سعـر
مثقال الذهب عيار ( 24شراء) الى
نحـو ( )110آالف دينـار بعـدمـا كـان
بحـ ـ ــدود ( )100الف دي ـن ـ ــار ،وه ـ ــذا
يـجعـل سعـ ــر الـبـيـع بحـ ــدود ()116
الف ديـنـ ــار للـمــثقـ ــال الـ ــواحـ ــد (5
غم).
ويشكل عـامل النهـم املادي ورغـبات
الـ ــربح الـ ـسـ ــريع وانــتهـ ــاز الفـ ــرص
لــدى املـتعــاملـني بــاملعــدن االصفــر
عـامالً مضـافاً الـى عوامـل االرتفاع
الــسع ــري .م ــا دفع امل ـشـت ــريـن ال ــى
تـق ـنــني مـ ـ ـش ـت ـ ـ ــري ـ ـ ــاتـهــم مـحـل ـيـ ـ ـ ـاً
واقـت ـص ـ ــاره ـ ــا عل ـ ــى ح ـ ــاالت عق ـ ــد
القران يف الغالب.

مرشوعات اإلقراض الفالحي
واآلليات الضامنة لتعزيز
اإلنتاج الزراعي
حتـ ـ ـ ـ ـ ــدثـ ــت اوسـ ـ ـ ـ ـ ــاط وزارة
الـ ـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ـ ــة عـ ــن خ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــوة
اع ـ ـتـ ــمـ ـ ـ ـ ــدت يف الـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ــط
الـفـالح ـ ــي ع ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــر سـلـف
متنـوعة نهض بهـا صندوق
دعــم الـفالحــني مت ف ــيهـ ـ ــا
تـ ــوزيع مجـم ــوع ــة مـن الق ــروض عل ــى
ع ــدد مـن ال ـش ــرك ــات ال ــزراعـي ــة ،فـيـم ــا
اسـ ـ ـتـحـ ـ ـ ـصـل جـ ـ ـمـع م ـ ــن الـفـالح ـ ــني
حصصاً -كافراد -من تلك القروض.
وال نرغب يف هذا اإلطـار املبالغة مبثل
هــذا االج ــراء املتــواضـع دون التـســاؤل
عــن م ـ ــدى تـ ـ ــواصل امل ـ ـش ـ ــروع ل ـيـك ـ ــون
مبــستــوى الـتحــديــات الق ــائمــة والـتي
تهـدد ثـروتنـا الـزراعيـة بـرمتهـا وتـودي
بكل املشاريع واألنـشطة القائـمة نظراً
ملــا ط ــرأ يف احلقل الـتجــاري مـن بــروز
مجــامـيع طـفيـليــة تـتعــاطــى بــالعـمل
التجاري خارج كل اخالقـياته املعتمدة
ودون ان حتـس بايـة مسـؤوليـة وطنـية،
اسـتغالالً لفـوضـى الـصفقــات واللهف
غيـر املـشــروع نحـو الــربح اجملــرد علـى
حـسـاب ايـة ثــوابت وقـواعـد يـنبـغي ان
تعتمد.
ان م ــا يـنـبغـي ان ت ـسـت ــذك ــره األجه ــزة
املعنية يف القطاع الزراعي ان سياسات
فــوضــى االسـتـيــراد احلقـت اخلـســائــر
املـب ــاش ــرة بـكل ق ــوى اإلنـت ــاج ال ــزراعـي
ودفـع ــت الـفـالح ــني واملـ ـ ـ ــزارع ــني الـ ـ ـ ــى
الـبحـث عـن أيــة حــرفــة ت ـس ــد رمقهـم،
فـيمــا تعــرضـت حقــولـهم ومـشــاريعـهم
خمل ـ ـتـلـف امنـ ـ ـ ـ ــاط
حسام الساموك الـ ـ ــض ـ ـ ـ ـ ــرر ج ـ ـ ـ ـ ــراء
اهـم ــاله ــا ،بع ــدم ــا
اخ ــذت احمل ــاصـيل
نعتقد ان يتولى الزراعية املستوردة
املصرف
تـ ـبـ ـ ـ ــاع بـ ـ ـ ــاقـل م ــن
الزراعي بعد ان أس ــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار كـ ـل ــف
ابتعد عن مهمته مـثيالتهــا احملليـة،
املهنية وعلمنا وح ـ ــني اض ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ــر
غـالـبيـة الـفالحني
انه يحاول ان
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ايــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
يسترجع دوره
نشاطـهم الزراعي،
مبا مييزه عن
بقية املصارف وايقـن املـضــاربــون
املعنية ببرامج بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ــي ــل
االيداع واالئتمان الــزراعيــة املنـتجــة
يف الـ ـ ـ ـ ـب ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان
والصيرفة
اجملـاورة من توقف
عبر
ليتولى
شـ ـ ـ ـ ـب ــه ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ــل
موسع
برنامج
لـالنـ ـتـ ـ ـ ــاج احملـل ــي
متويل
عمليات
عـ ـ ــادوا ل ـيـ ـ ــرفعـ ـ ــوا
مشاريع زراعية أسعار محاصيلهم
مضمونة االنتاج لـيــدفع املـسـتهـلك
ثـمـن تلـك اللعـب ــة
املاكرة.
وحني نعود ملشروع
األجهـزة الــزراعيـة
يف بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام ـ ــج
الـقـ ـ ـ ـ ـ ــروض لـلـفـالحـ ــني واملـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــاريـع
الــزراعيـة ،فــاننــا نتـطلع بـكل اخالص
ال ــى ان ال تكــون تـلك اخلـط ــوة مجــرد
فق ــاع ــة دع ــائـي ــة تـتالش ــى بع ــد اجن ــاز
املـ ــرحلـ ــة األولـ ــى مـن اإلقـ ــراض ،امنـ ــا
ن ـص ـ ــرعلـ ــى ان تـتـبـنـ ــى الـ ــوزارة ورمبـ ــا
بالتـنسيق مع مـؤسسـات ماليـة الحقة
ان تفعل آليـاتهــا بتنـظيم قـروض وفق
بــرامج ميــدانيـة تــرتبـط دفعــاتهـا مبـا
يـتـحقـق علـ ــى األرض مـن مـ ــراحل أي
مـشروع جمـاعي أو فردي لكـي تتالشى
ايــة محــاولــة للحـصــول علــى القــرض
والـتـملـص مـن عـملـي ــة االنـت ــاج الـتـي
يفـتـ ــرض انهـ ــا الهـ ــدف احلقـيقـي مـن
املشروع الطموح.
ونعـتقــد ان يـتــولــى املـصــرف الــزراعـي
بع ـ ــد ان ابــتع ـ ــد عــن مهـمـتـه املهـنـي ـ ــة
وعلـمن ــا انه يحــاول ان يــستــرجع دوره
مبــا مييـزه عـن بقيـة املـصــارف املعـنيـة
ببـرامج االيـداع واالئـتمـان والـصيـرفـة
لـيتـولــى عبـر بـرنـامج مـوسع عـمليـات
متـ ــويل مـ ـشـ ــاريع زراعـيـ ــة م ـضـمـ ــونـ ــة
االنتــاج يـتم فـيهــا تــوقـيف فعــاليــاتهــا
وفق مــراحل الـعمـليــة ال ــزراعيــة الـتي
يـ ـ ـ ـ ــدرك ت ـ ــطـ ـ ـ ـ ــوراتـهـ ـ ـ ـ ــا الـعـ ـ ـ ـ ــامـلـ ـ ـ ـ ــون
امل ـتـخ ـ ـص ـ ـص ـ ـ ــون يف أروق ـ ـ ــة امل ـ ـص ـ ـ ــرف
وفروعه.
كما تتم االستعـانة باالجهـزة الزراعية
الفنيـة لتعـزيـز عمليـات دعـم املشـاريع
األكـثر نشـاطاً وفعـالية ،وبهـذه اآلليات
ومثـيالتهــا سيجـد العـاملـون اجملـدون
يف احلـقل الـ ـ ــزراعــي الـ ـ ــدعــم الــكف ــيل
بـتحقيق مشروعاتـهم وإجناز برامجها
مب ـ ــا يـحقـق الف ـ ــائـ ـ ــدة لهــم ،ولع ـم ـ ــوم
فعـ ــالـيـ ــات الق ـطـ ــاع الـ ــزراعـي وصـ ــوالً
ل ــتعـ ـ ــزيـ ـ ــز اق ـتـ ـصـ ـ ــادنـ ـ ــا الـ ـ ــوط ـنــي...

