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التكلفة االقتصادية للفساد املايل واالداري
نضال ناجي

تعد مسألة الفساد املالي
واالداري من موروثات العهود
السابقة وقد كانت لالدارة
السياسية اليد الطولى يف
استشرائه وظهر حتت مسميات الثراء غير
املشروع واستغالل النفوذ والرشوة
واالختالسات ومنح املناصب االدارية العليا
لغير املؤهلني وهدر االموال العامة
وتبديدها واالستيالء على اموال
الغير ومصادرة حقوق االخرين
وممتلكاتهم.
لـ ــذلـك يـتـ ــرتــب عل ـ ــى الفـ ـسـ ــاد
امل ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ــي واالداري ت ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـيـف
ـ
اقـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ــة وسـ ـي ـ ـ ـ ــاسـ ـي ـ ـ ـ ــة
واجتـماعـية بـاهضـة الى جـانب
تـ ـ ـ ــركـه اثـ ـ ـ ــاراً مـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــرة عـلـ ـ ـ ــى
اجملتمع.
وعمليـات الفسـاد تصرفـات غير
شـ ــرعـيـ ــة ت ـصـ ــدر عـن املـ ـسـ ــؤول
تـ ـ ـتـ ـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــن سـ ـ ـ ـ ـ ــوء اسـ ـ ـتـغـالل
الـ ــصالح ـيـ ـ ــات امل ـم ـنـ ـ ــوح ـ ـ ــة له
واسـ ـتـغـالل الـ ـنـف ـ ـ ـ ــوذ وابـ ـت ـ ـ ـ ــزاز
االخــريـن عن طــريق اسـتخــدام
السلطـات اخملولـة به واستغالل
االم ـ ــوال العـ ــامـ ــة والـ ـسـي ـطـ ــرة
عليها واستعمالها لغير االوجه
املعدة لها.
واســتخ ـ ــدام االمـ ـ ــوال الع ـ ــام ـ ــة
للـمنفعـة الـشخـصيــة والتـداول
ب ــال ــوس ــاطـ ــة وتق ــريـب املع ــارف
واالقـارب بشكل منـاف للقوانني

والـتعـتـيـم علــى سـيــر االعـمــال
واالجـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ـ ـشـخـ ـ ـص ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
وتصريف الشؤون العامة.
يع ـ ــد الفـ ـسـ ــاد االداري واملـ ــالـي
العـدو االكبـر للخـطط وبـرامج
التـنميـة اذ تـدور أغلب االمـوال
اخملـ ـصـ ـصـ ـ ــة ل ــتلـك ال ـب ـ ـ ــرامج
حلسابـات اشخاص او مجاميع
عن طـريق اسـتغالل منـاصـبهم
او السلطات املمنوحة لهم.
وبـ ـ ـ ـ ـ ــذل ــك ت ـ ـتـالشـ ـ ـ ـ ـ ــى مـالمـح
الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـيـ ـ ـ ــة واالعـ ـمـ ـ ـ ــار ويـحـل
محلهـا التخلف الـذي ينعـكس
بــشكل كـبيــر عل ــى كل مفــاصل
احل ـي ـ ـ ــاة وع ـم ـ ـ ــوم االنـ ـ ـش ـ ـط ـ ـ ــة
احليـاتيـة اليـوميـة للمـواطنني
التي تصل حد تقويض النظام
الــسيــاسـي عبــر افــراغه مـن كل
مقـ ــومـ ــات اسـتـمـ ــراره او انهـ ــاء
دوره باساليب اخرى.
ويف ذلك خـسـارة كـبيـرة لـلمـال

العالقة بـني الشفافية والفساد
عالقـة عكـسيــة وكلمـا اتـضحت
مع ــالـم ال ــشف ــافـيـ ــة يف مجـمل
اجملــاالت وعلــى جمـيع الـصعـد
يف اجملـتــمع ارتـفعـت امـكـ ــانـيـ ــة
محـ ــاربـ ــة وم ـ ــواجه ـ ــة الفـ ـسـ ــاد
والـ ـسـي ـط ـ ــرة علــيه واحلـ ــد مـن
اثـ ــاره املـ ــدمـ ــرة ،ك ـ ــون الفـ ـسـ ــاد
يـ ـسـتـمـ ــد قـ ــوته مــن الغـمـ ــوض
وع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــوح الـل ـ ـ ـ ــذي ــن
يحيطان ادارة االموال العامة.

واجلهـد والـزمـن وضيـاع فـرص
التقدم واالزدهار والبقاء ضمن
دائرة الفقـر والتخلف الـى اماد
بعـي ــدة ق ــد تــصل ال ــى عق ــود او
قرون من الزمن.

التحوالت االقتصادية
والفساد االداري

ت ـ ــرافق عــملـي ـ ــة االنــتق ـ ــال مـن
االقتـصــاد املــوجه ال ــى اقتـصــاد
ال ـســوق عـملـيــة اخـتالل كـبـيــرة
وي ــنجــم ع ــنهـ ـ ــا كــم ه ـ ـ ــائل مــن
الفـســاد االداري واملــالـي املنــظم
وغ ـي ـ ــر امل ـنـ ـظــم ال ـ ــذي يـ ــصعــب
السـيطرة عـليه بشكل قـد يؤدي
الــى انحــراف اعــداد كـبي ــرة من
القـائمني علـى اخلدمـة العـامة
(الوظائف) عن قيم واخالقيات
الوظيفـة العامة الـتي تعد احد
املعاييـر االساسيـة لصحة ورقي
اجملـ ـتـ ـمـع يف مم ـ ـ ـ ــارس ـ ـ ـ ــاتـه ويف
اس ــالـيــب تعـ ــاملـه ويف مج ــاالت
ع ـمـلـه ونـ ـ ـش ـ ـ ــاط ـ ـ ــاتـه االداري ـ ـ ــة
والـعـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــة واالجـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــاعـ ـيـ ـ ـ ــة
واالقتصادية والسياسية.
ل ـ ــذلــك يعـ ـ ــد الف ـ ـس ـ ــاد االداري
واملالـي مرتعـا خصبـا للسيـطرة
وال ـتـ ـ ـسـلـ ــط وبـ ـ ـسـ ــط ال ـنـف ـ ـ ــوذ
وحتق ــيق االه ـ ــداف واملـ ـصـ ـ ــالح
اخلاصـة غير املشـروعة من لدن
كـم من القـائـمني علـى اخلـدمـة
العــامــة علــى حـســاب االهــداف
واملصالح العامة املشروعة.

التكلفة املادية للفساد

تــنعـك ــس آث ـ ــار الفـ ـسـ ــاد املـ ــالـي
واالداري علــى الـكلف الـنهــائيــة
للمعـامالت والـسلع واخلـدمـات
بـشكل سلبـي فمن جهـة تسـاهم

الفساد وفرص التقدم

يف رفع اقـيــام الـكلف الـنهــائـيــة
لها ومن جهـة اخرى تكـون على
ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـكـ ـ ــم والـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
والصالحية.
اذ قـ ــد ت ــظه ـ ــر علـ ــى ال ـ ــواجهـ ــة
م ـشـ ــاريع تـب ــدو يف مـظ ــاه ــره ــا
وكـأنهـا ذات فـوائـد كـبيـرة اال ان
واقع احلال عكس ذلك متاما.
وقـ ــد تك ــون مـبـت ــدع ــة مـن قــبل
ش ـ ــريحـ ــة مـن املـنـتـفعـني الـتـي
تــبحــث عــن م ـنـ ـ ــافع ومـ ـصـ ـ ــالح
خــاصــة علــى حـســاب املـصلحــة
العــامــة وي ــدخل يف هــذا الـبــاب
م ـسـتـ ــوردات االجهـ ــزة واملعـ ــامل
والـتكنـولـوجيـا واالسلحـة الـتي

ت ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــون الـ ـك ـ ــم االك ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن
املستـوردات التي تتـرافق مع كم
كـبـي ــر مـن الف ـس ــاد امل ــالـي عـب ــر
صفقات وهمية او مشبوهة.
لقد اثبتت الـدراسات عن وجود
تـنـ ــاسـب عـكـ ـسـي بــني الفـ ـسـ ــاد
والقـدرة الـتنـافـسيـة لالقـتصـاد
بشكل عام.

الفساد والشفافية

تعد كل انـواع الفسـاد السـياسي
واالداري واملـ ـ ــال ــي العـ ـ ــدو االول
للـن ــزاه ــة وال ــشف ــافـيـ ــة اللـتـني
تـع ـ ـ ـ ـ ــدان حـق ـ ـ ـ ـ ــا مـ ــن حـق ـ ـ ـ ـ ــوق
املـواطـنني اجتـاه الــدول وواجبـا
مـن واجـبــات الــسلـطــة االداريــة

اجتـ ـ ـ ـ ــاه املـ ـ ـ ـ ــواط ـ ـنـ ــني لـالطـالع
ب ـصـ ــورة مـ ـسـتـمـ ــرة علـ ــى سـيـ ــر
ع ـ ـمـل ـ ـيـ ـ ـ ـ ــات االدارة الـعـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــة
واالعمار.
لــذلـك يت ــوجب ان تــرافق عـمل
امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات ذات الــنفـع الع ـ ــام
شفــافيــة عــاليــة متـكن املــواطن
ومنـظمــات اجملتـمع املــدنـي من
االطالع ومعــرف ــة احلق ــائق كـي
تتـمكن مـن املسـاءلـة واحملـاسبـة
يف حــال وجــود قـصــور يف االداء
او ع ــمل ـيـ ـ ــات ف ـ ـسـ ـ ــاد ال ـنـ ـظـ ـ ــام
الدميقـراطي من اجل الـوصول
الـى صيغ عمليـة وذات نفع عام
تقدم الفائدة للمجتمع.

ظاهرة اغراق السوق متتد اىل احلرف الشعبية
بغداد/محمد شريف ابو ميسم
سـي ــاس ــة االسـتـي ــراد املفـت ــوح الـتـي
اغــرقـت ال ـس ــوق احمللـي ــة مبخـتلف
البضـائع متـنوعـة املنـاشئ كـان من
الـطبـيعي ان تـؤدي الـى تعـطيل مـا
تـبق ــى مـن ال ـط ــاق ــات االنـت ــاجـي ــة
احملليـة ،وهــذه الطـاقـات ال تتعـدى
ان تكـون طـاقــات متـواضعــة هنـا او
هناك لم تبق لديها من االدوات ما
يجعلها منـافسا حقيقيـاً للبضاعة
االجـنـبـي ــة ،بـي ــد ان يـنــسحـب ه ــذا
االمــر علــى حــرف محـليــة ت ــرتبـط
ب ـتـ ـ ــراث وخـ ـصـ ـ ــوص ـيـ ـ ــة اجمل ـت ــمع
العراقي ،فان يف ذلك مـا يؤشر الى
م ـ ـ ــا تـ ـ ـسـ ـبـ ـبـه ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــة
االقتصـاديـة املـنفلتـة من آثـار علـى
ال ــواقع االجـتـمــاعـي واالقـتـصــادي
للـبالد ..فـمـن املعـ ــروف ان العق ــال
العــراقـي مخـتلف يف خـصــوصـيـته
ما بـني محافظة واخرى ولكن هذه
اخلـصــوصيــة تـالشت امــام العقــال
املستورد ورخيص الثمن ،اذا علمنا
ان هــذا العقــال املــستــورد قــادم من
بل ـ ــدان ال تع ـ ــرف شـيـئ ـ ــا عـن ه ـ ــذا
املنتوج الغريب سوى انه يسوق الى
شعـ ــوب م ـ ــرفهـ ــة وغـنـيـ ــة مبـن ـ ــابع
النفط ..وكالمنـا هنا ال يدور حول
الـعقال او الـيشمـاغ او غيـرهمـا من
احل ـ ـ ــاج ـ ـ ــات ذات اخل ـ ـص ـ ـ ــوصـ ـي ـ ـ ــة
العـراقيـة وحـسب ،وامنـا هـو إحـالـة
علــى مــا تـتعــرض له اخلـصــوصيــة
العـ ــراقـيـ ــة مـن اســتالب ت ـ ــدريجـي
جــراء سيـاسـة االسـتيــراد املفتـوح..

وقـد ارتــأينــا ان يكـون حـديـثنــا عن
(الــدشــداشــة الــرج ــاليــة) كـنمــوذج
لهـذه احلاجـات املنتجـة محليـا وملا
يتمتع به هـذا اللباس الـشعبي من
خصوصـية ورواج بني فئـات الشعب
العراقي وخـاصة يف مناطق العراق
اجلـنــوبـي ــة والغــربـي ــة ..فقــد مــرت
حـرفة خيـاطة الـدشداشـة مبراحل
عـ ـ ــديـ ـ ــدة ش ـ ـ ــأنهـ ـ ــا شـ ـ ــأن احلـ ـ ــرف
وال ـصـن ــاع ــات ال ــشعـبـي ــة االخ ــرى،
وكــان لكل مــدينــة خصـوصـيتهـا يف

صـناعـة تلك الـدشداشـة ثم اصبح
له ـ ــا م ـ ــراك ـ ــز جت ـ ــاري ـ ــة وح ـ ــرف ـي ـ ــة
مــتخـ ـصـ ـص ـ ــة مت ـيـ ـ ــز اشه ـ ــره ـ ــا يف
املـوصل والكـاظـميـة ولـكل من هـذه
املنــاطق مــا مييـز مـنتـوجــاتهــا عن
االخرى...
يقــول الــسيــد سـليـم حمــادي وهــو
احـ ــد العـ ــاملـني يف ه ــذا اجمل ــال ان
الـدشداشـة املوصلـية غـاليـة الثمن
دون ــا عـن بقـي ــة االن ــواع ،ف ــاملـنـت ــوج
ال ـشـت ــوي مـنهـ ــا يكـ ــون ملـحق ــا يف

الغـالب (بـالـدميـري) او مـا يـسمـى
(الـيـلك) وتـب ــاع ه ــذه ال ــدش ــداش ــة
بـشـكل اكبـر يف املنـاطق الـشمـاليـة،
امـ ــا ان ـ ــواعهـ ــا االخ ـ ــرى فهـي (ردن
ك ـ ـ ــامل) و(تـ ـطـ ـ ــريـ ـ ــز ك ـ ـ ــامل) ،امـ ـ ــا
الـدشـداشــة النـجفيــة فهـي مكـونـة
مـن قــطعـ ــة واحـ ــدة ،وتخـتـلف عـن
الـدشداشـة الكـاظميـة التـي تتمـيز
بـوجـود الـصفــائح اجلـانـبيـة او مـا
يــسمــى ب ــالـ(بنـيج ــة) ومنــذ بــدايــة
الـت ــسعـيـنـيـ ــات ازداد الــطلــب علـ ــى
الـدشداشـة (نصـف ياخـة) اما االن
فقد حتول الطلب الى (الدشداشة
الياخة) وتختـلف انواع الدشاديش
تبعــا لنــوع التفـصيـل والقمـاش ،او
حتى تـبعا لتـفصيل وتصـميم الكم
(الـ ــردان) فـ ــواحـ ــدة تـ ـسـمـ ــى (ردن)
واخ ــرى ت ـسـم ــى (ب ــزم ــة) وغـي ــره ــا
(جـاكــة) مبعنــى مفتـوحـة الـكم مع
ثالثــة ازرار وبعـض االنــواع يــسمــى
(ردن ع ـ ـ ــادي) ام ـ ـ ــا اهــم امل ـ ـ ــارك ـ ـ ــات
املعـروفــة قبل دخـول املـستــورد فهي
دش ــداش ــة ش ــاك ــر -ش ــداش ــة راف ــد-
دشـداشـة الـسالم -ويـضيف الـسيـد
سـلـ ـي ــم قـ ـ ـ ــائـال :ان اضـخ ــم سـ ـ ـ ــوق
للـدشـداشـة حــاليــا يقع يف مــدينـة
الكـاظميـة اذ يـوجـد مـا ال يقل عن
خمـسني معمال ،ملحق بهـا معامل
اخــرى يف منـطقــة العالوي اغـلبهـا
توقف عن العمـل هذه االيام بسبب
سوء االوضاع االمنـية التي تسببت
يف انخفـاض الـطلب نـتيجـة خـوف

ضغوط مرصفية أمريكية تدفع الهنيار احلكومة الفلسطينية
العواسم/وكاالت
اعـتـب ـ ــر دبل ـ ــوم ــاسـي ــون غ ــربـي ــون
وخـبــراء مـن القـطــاع اخلــاص أن
مـشكلـة عـدم وجــود بنـك تتعـامل
مـعه احلـك ـ ــوم ـ ــة الـفل ـ ـس ـطـيـنـي ــة
بقـيادة حـركة املـقاومـة اإلسالمـية
(حــم ـ ــاس) خ ـ ـشــي ـ ـ ــة تع ـ ـ ــرضه ـ ــا
لعقـوبات ودعاوى قانونية أميركية

ي ـ ــدفع ال ـ ــسلــط ــة حل ــاف ــة انهـي ــار
اقـتــص ـ ــادي أس ــرع مم ــا يـت ــوقـعه
امل ـ ــانح ــون.وأف ــاد دبل ــوم ــاسـي ــون
ومسـؤولون فلـسطيـنيون بـأن بدء
األزمة املـالية سـريعا بعـد أيام من
تنصيب حماس يف  29آذار املاضي
قـد يخفـض دخل الفلـسطـينـيني
ويغ ـ ــذي اضــط ــراب ــات سـي ــاسـي ــة

ويعجل بـحدوث أزمـة إنسـانيـة لم
ي ـ ـســتع ــد امل ــانح ــون مل ــواجهــته ــا
بع ـ ــد.ورأى رئــي ــس مـعه ـ ــد رويــت
اإلس ـ ــرائ ـ ــيلــي امل ـ ـس ـتـقل جــي ـ ــدي
جـرينشتاين أن األزمـة املالية أكبر
م ـ ـ ـش ـكـل ـ ـ ــة ت ـ ـ ــواجـه ال ـ ـ ـسـل ــط ـ ـ ــة
الـفـل ـ ــس ـ ـط ـي ـنــي ـ ـ ــة واالقــت ــص ـ ـ ــاد
الفلـسـطيـني وقــد يكــون لهـا آثـار

عـمــيق ـ ــة بعـي ــدة امل ـ ــدى.واتهـمـت
حـك ـ ــوم ـ ــة حـم ــاس وم ــس ــؤول ــون
فل ـ ــس ـ ـط ـي ـنــي ـ ــون إدارة ال ـ ــرئــي ــس
األمـي ــركـي ج ــورج ب ــوش ب ــإثـ ــارة
األزمــة مـن خالل ضغـطهــا علــى
البـنك العــربي ومقــره العــاصمـة
األردنيـة عمـان لـيتــوقف عن إدارة
ح ـ ــس ـ ــاب اخل ـ ــزان ـ ــة ال ـ ــرئــي ـ ـســي
للسلطة الفلسطينية.

جتــار احملــافـظــات مـن القــدوم الــى
بغ ــداد ،الـ ــذي شجـعهـم علـ ــى ذلك
ه ـ ــو وف ـ ــرة امل ـ ـس ـتـ ـ ــورد الق ـ ــادم مــن
االس ــواق اخللـيجـي ــة ..فقــد ت ــوجه
هــؤالء الــى الــدشــاديـش املــستــوردة
مـن مـنـ ــاشــئ مخـتـلفـ ــة واشهـ ــرهـ ــا
املنـشـأ الـصيـني ..وهــذه البـضـاعـة
امل ـسـتــوردة ال تـتفــوق علــى املـنـتــوج
العـراقي بـشيء سـوى انهـا رخـصيـة
الثمـن ،وهذا مـا اطاح بـالدشـداشة
احملليــة ذات اخلصــوصيــة املتـميـزة
واملـتنـوعــة ،فتعـرضت هـذه احلـرفـة
ال ـتــي ميـ ـ ــارسه ـ ــا ع ـ ــدد ك ـب ـي ـ ــر مــن
احلـرفيني الـى كسـاد غيـر مـسبـوق،
فـتسـبب يف اغالق اعــداد كبيـرة من
معـامـل اخليـاطـة وتـســرح العـديـد
من العـاملني ليـنضمـوا الى جـموع
العـ ـ ــاطلــني .وميـكــن لــي ان اسـجل
حـ ـ ـس ـن ـ ـ ــة واح ـ ـ ــدة لـل ـ ـ ــدش ـ ـ ــداش ـ ـ ــة
املــستــوردة .فقـد وحــدت العـراقـيني
بعد ان اطاحت باخلـصوصية التي
تـتـمـيــز بهــا محــافـظــة عـن اخــرى،
ف ــاغلــب سك ــان احمل ــافـظ ــات ب ــات ــوا
يـرتدون الدشداشة املستوردة ،وهذا
االمر ينسحب على حرفة (صناعة
العبـاءة العـربيـة) التـي اشتهـر بهـا
حـرفيـون ورّثوهـا البنـائهـم يف مدن
ال ـبـ ـص ـ ــرة وال ـن ـ ــاص ـ ــري ـ ــة وال ـنـجف
وك ــربالء وك ــذلك االم ــر ب ــالـن ـسـب ــة
لصناعة (العقال العربي).
خالصة القـول :ان الزي احمللي قد
تعولم يف ظل اقتصاد السوق.

بينت احصائيات االمم املتحدة
ان مــا نـسـبتـه  %70من االمــوال
العـراقيـة اخملـصصـة ملـا يـسمـى
بـعـ ـمـلـ ـي ـ ـ ـ ــات اع ـ ـ ـ ــادة االعـ ـم ـ ـ ـ ــار
تضمـحل جراء الفـساد االداري
واملالي الذي يـترافق مع تنفيذ
تلك الـعمـليــات وه ــذه النــسبــة
تع ـ ــد االك ـب ـ ــر ع ـب ـ ــر ال ـ ــزمــن يف
ت ــاريخ الف ـســاد االداري واملــالـي
وهي تـؤشــر حجم املـأسـاة الـتي
متــر بــاجملـتـمع العــراقـي الــذي
يعـ ـ ــانــي م ـ ـ ــرحل ـ ـ ــة الفـ ـ ــوضـ ـ ــى
االقتصادية العارمة.
فـاالقتصاد العـراقي املثقل بكم
هـ ــائل مـن الـتــبعـ ــات املـتـمــثلـ ــة
ب ــال ــدمـ ــار الكـ ــامل يف الـ ــداخل
واملـديونـية اخلـارجيـة ومطـالب
الــتعـ ــوي ـضـ ــات غـيـ ــر احملـ ــدودة
بحـ ــاجـ ــة مـ ــاسـ ــة حملـ ــارب ـ ــة كل
مظاهـر الفساد ،كي يتمكن من
اعـ ــادة االمـ ــور الـ ــى ان ـصـبــتهـ ــا
الـطـبيـعيـة والـرجـوع الـى خـط
الـ ـ ـش ـ ـ ــروع مــن اجـل م ـ ـ ــواك ـب ـ ـ ــة
اقتـصــاديــات الــدول االقـليـميــة
واالقتـصاد العاملي الـذي يبتعد
عـن االقتـصــاد العــراقـي بفــارق

االضرار االجتماعية
للفساد

ام ـ ــا يف م ـ ــا ي ــتعـلق ب ـ ــاالض ـ ــرار
االج ـت ـم ـ ــاع ـي ـ ــة لـلف ـ ـسـ ـ ــاد فهــي
تـن ــسحــب علـ ــى الق ـضـ ــاء علـ ــى
هـيـب ــة وسـي ــادة الق ــان ــون ال ــذي
يـؤدي بـدوره الــى انهيــار البـيئـة
االجـتمــاعيــة والثقــافيـة وتـؤثـر
علـى اسـاليـب التعــامل واحليـاة
بــشكل يهــدد النـسيـج االخالقي
للــمج ـتــمع ال ـ ــذي ت ـ ـس ـ ــود فــيه
املـظ ــالـم وانع ــدام ال ــسل ــوكـي ــات
القــوميــة والـتف ــاوت الكـبـيــر يف
توزيع الدخول الذي ينجم عنه
تف ــاوت طبـقي كـبيــر يــؤدي الــى
اخـتالل التـركـيبـة االجـتمــاعيـة
ويــزيــد من احـتمــاالت الفــورات
واالض ـط ـ ــراب ـ ــات وح ـ ــال ـ ــة ع ـ ــدم
االستقـرار السـياسي الـى جانب
تـعـ ـ ـ ــرض شـ ـ ـ ــرعـ ـيـ ـ ـ ــة الـ ـن ـ ـظـ ـ ـ ــام
ال ـسـي ــاسـي  ،للـتـ ــآكل امل ـسـتـم ــر
واخطـر مـا يف االمـر هـو تــركيـز
الثـروة يف ايــدي فئــة قلـيلـة قـد
ت ـ ـ ـسـ ـتـغـلـهـ ـ ـ ــا يف غـ ـيـ ـ ـ ــر صـ ـ ـ ــالـح
اجمل ـ ـت ـ ـمـع ،مم ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـنـجـ ــم عـ ــن
اسـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ـ ــراء روح الـ ـيـ ـ ـ ــأس ب ــني
املـ ـ ــواط ـنــني وان ـت ـ ـشـ ـ ــار حـ ـ ــالـ ـ ــة
االحبــاط الـتي تـنعكـس بــشكل
سل ـب ــي عل ـ ـ ــى الع ــمل واالبـ ـ ــداع
ل ـ ــذلـك تع ـ ــد مهـم ـ ــة مح ـ ــارب ـ ــة
الفـســاد علــى درجــة عــاليــة من
االهـمي ــة كي يـصــار الــى تهـيئــة
ف ـ ــرص الــتق ـ ــدم والـنـم ـ ــو الـتـي
جتلـب اخليــر والــسع ــادة للفــرد
واجملتمع.

يف رشكة نفط اجلنوب
فرق عمل وادامة احلقول النفطية
البصرة /عبد احلسني الغراوي
اف ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر اعـالم ــي يف
شـ ــركـ ــة نفــط اجلـنـ ــوب بـ ــأن
الـ ـشـ ــركـ ــة قـ ــامـت بـتـ ـشـكــيل
فـ ـ ــريق عــمل ي ـ ـشـ ـ ــرف عل ـ ــى
تـنـظـيف وصـي ــان ــة اح ــواض
رؤوس االب ـ ـ ـ ــار الـ ـنـفـ ـ ـطـ ـي ـ ـ ـ ــة
وبواقع فريقني.
مـ ـشـيـ ــرا :سـيـكـ ــون عـمـل كل
ف ـ ـ ـ ــريـق ــني يف كـل حـقـل م ــن
حقــول الــرمـيلــة اجلـنــوبـيــة

والـ ـ ــرم ــيلـ ـ ــة الـ ـ ـش ـمـ ـ ــال ـيـ ـ ــة
وال ـ ــزب ـي ـ ــر ،واوضـح ان تلـك
الفـرق سـوق تـزود بـسيـارات
نوع (بيك آب) مع مضخات
ل ــسحـب املـي ــاه ،كـم ــا جته ــز
بجـمـيع امل ـسـتلــزمــات الـتـي
تـدخل يف عـمليـة التنـظيف
والـصـي ــان ــة مـن اجل ادام ــة
صـ ـي ـ ـ ــان ـ ـ ــة اح ـ ـ ــواض رؤوس
االب ـ ـ ــار بـه ـ ـ ــدف اسـ ـتـ ـم ـ ـ ــرار

حت ـ ـ ـس ــني ادائـه ـ ـ ــا الـعـ ـمـل ــي،
مـبـيـنــا ان اخلـبـيــر الـنفـطـي
جبــار اللـعيـبي املــديــر العــام
ل ـش ــرك ــة نفـط اجلـن ــوب ه ــو
الــذي وجـه هيـئتـي احلقــول
والعــملـي ــات بـتـ ــشكــيل ه ــذه
الفـ ــرق ل ـصـيـ ــانـ ــة احـ ــواض
رؤوس االب ـ ــار الــنفـ ـط ـي ـ ــة يف
حقــول الــرمـيلــة اجلـنــوبـيــة
والشمالية والزبير.

توقعات بنمو التجارة العاملية  %7عام 2006
جنيف /الوكاالت
ت ـ ــوقعــت م ـن ـظ ـم ـ ــة الــتج ـ ــارة
الـعاملـية منـو التـجارة الـعاملـية
ب ـنـ ـ ـس ـب ـ ـ ــة  %7يف العـ ـ ــام 2006
ارتفـاعـا من نـسبـة  %6املعـدلـة
لنمو العام املاضي.
وأوضحـت املنـظمـة يف تقـريـر
أن تق ــدي ــراته ــا ت ـسـتـن ــد إل ــى
تــوقع من ــو االقتـصــاد الع ــاملي
 %3.5ب ـت ـ ـس ـ ــارع ب ـ ـس ـي ــط عــن
نسبـة النمو املـسجلة يف العام
 2005عـنــد  .%3.3ويـت ــوقع أن
تـستفيـد التجـارة العاملـية من
ه ـ ـ ــذا ال ـن ـم ـ ـ ــو االق ـت ـ ـص ـ ـ ــادي
األقـ ــوى بـقلــيل ،ال سـيـمـ ــا يف
االحتاد األوروبي.

لـكن املنـظمـة أشـارت إلـى عـدد
من اخملـاطر تـتضمـن إمكانـية
تعثـر منو االقتـصاد األمـيركي
بــسبـب ارتفــاع أسعــار الفـائـدة
وتكــالـيف الـطــاقــة وأال يــولــد
الـتع ــايف الـن ــاشـئ لالقـت ـص ــاد
األوروبي قوة دفع كافية.
وقـال املـديــر العــام للـمنـظمـة
بــاسكــال المي يف الـتقــريــر إن
الـنظــام التجـاري العــاملي ميـر
مبـرحلـة انتقـاليــة ،وإن أفضل
ال ـسـبـل للــتع ــاطـي مـعه ــا ه ــو
إمتام جولـة محادثات الدوحة
لـتحريـر التـجارة العـامليـة قبل
نهاية العام اجلاري.
كمــا أوضح التقـريــر أن حصـة

الفائض التجاري للصني يرتفع إىل  11.2مليار دوالر
بكني /رويترز
ارتـفع الف ــائـض الـتج ــاري الـصـيـنـي إل ــى
 11.2مـليــار دوالر يف آذار املــاضـي ليــشكل
حف ــزا إلث ــارة مـنـتق ــدي سـي ــاسـ ــات بكـني
بشأن العملة والتجارة قبل أيام من توجه
الـ ــرئـي ــس ال ـصـيـنـي هـ ــو جـيـنـتـ ــاو إلـ ــى
الـواليـات املـتحـدة إلجــراء محـادثــات مع
نظيره األميركي جورج بوش.

زمني كبير.

وأعلـنـت وزارة الـتج ــارة الـصـيـنـي ــة ارتف ــاع
الفـائـض التجـاري يف الـشهـر املـاضي إلـى
 11.2مليـار دوالر مقارنة مع  5.7مليارات
دوالر يف الشهر نفسه من عام 2005.
وتـوقع اقتصـاديون يف وقت سـابق أن يبلغ
الفــائـض الـتجــاري للـصني  5.4مـليــارات
دوالر وأن تـنـم ــو ال ـص ــادرات بـن ـسـب ــة %22
والواردات بنسبة .%25

ولكن الصـادرات ارتفعت يف الشهر املاضي
بنــسب ــة  %28.3لتـبلغ  78.05مـليــار دوالر
يف حني زادت الــواردات  %21.1إلــى 66.86
مليـار دوالر.ويعتـبر هـذا الفـائض األعـلى
مـن نـ ــوعه مـن ــذ أكـت ــوب ــر/ت ـش ــريـن األول
املـاضي ،ويثير الدهـشة ألنه من املعتاد أن
يكون الـربع األول من الـعام األكثـر ضعفا
يف صادرات البالد.

أفـريقيـا والشـرق األوسط من
التجـارة العــامليـة ارتـفعت إلـى
أعلـى مـستـويـاتهـا يف عقـدين.
واحـتفـظـت أملــانـيــا مبــركــزهــا
كــأكبـر بلــد مصـدر يف العــالم،
تل ــتهـ ـ ــا الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة
والصني واليابان وفرنسا ،وهو
نفس ترتيب العام 2004.
ك ـم ـ ـ ــا اس ـت ـم ـ ـ ــرت ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
املـتح ــدة وأمل ــانـي ــا والـصـني يف
املــراكــز الـثالثــة األول ــى ألكبــر
امل ـسـت ــورديـن يف الع ــالــم ،لكـن
اليــابــان وبــريـطــانيــا جتــاوزتــا
فــرنـســا إلــى املــرك ــزين الــرابع
واخلامس على التوالي.

