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قرار دمج املصارف يفتقد املوضوعية ويتسم بالتسرع
قـررت جلنـة الـشـؤون املـاليـة يف
جملــس احلكـم مــؤخــرًا اعــادة
هيـكلة البـنوك احملكـومة للـدولة
وذلك بـدمج املصـرف الـصنـاعي
واملـصـــرف العقــاري مبـصــرف
الــرافــديـن الــذي أثـريت حــول
مديـونيتـه الكثري مـن الشـكوك.
واملـصــرف الـــزراعي ومـصــرف
العـــراق (االشـرتاكـي ســــابقـــاً)
مبـصرف الرشـيد وان من مربرات
هذا الـدمج غري املـألوف ملـصارف
ختتلف يف مهامهـا وتوجهـاتها عن
بعضها البعض فـمصرفا الرافدين
والـــرشيـــد همـــا من املـصــارف
التجـاريــة واملصـرف الـصنــاعي
والـزراعـي والعقـاري ومـصـرف
العـراق هـي مصـارف ختصـصيـة
ذات أهداف تـنمويـة واجتمـاعية
يف حني كـــان من بــاب أوىل دمج
الـرافـدين والـرشيـد معـ ًا وهمـا
بـاألساس مـصرف واحـد انشـطر
عـــــــــام 1989/واملـــــصـــــــــارف
االخـتصــاصيــة مبصـرف واحـد
وخـصـــوصـــ ًا وان املـصـــرفـني
الـصناعي والـزراعي ولدا مـصرفا
واحـدا .فــأن املربرات اليت ذكـرت
ان هذه املصارف هي:
1ـ مصــارف شبه مـيتـة وفـاشلـة
دجمت مع مصارف ناجحة.
2ـ من اجل تطوير النظام املصريف.
وفيمـا خيص املصـرف الصنـاعي،
نـود ان نـشري إىل ان هـذا املصـرف
ومن خالل مـراجعاتـنا ألدبـياته
ونشراته الـسنويـة اليت يصـدرها
وقـراءات بيـانــاته اخلتـاميـة مل
يـسجـل أي خسـارة منـذ بـدايـات
التأسيس حتى اآلن.
ان املصـرف الـصنـاعي هـو أقـدم
املصـارف احلكوميـة بعد تـأسيس
احلكـم الوطين عام 1921/حيث مت
تــأسيـسه عــام 1935/كمـصــرف
صناعي زراعي واستقل عام1940/
ومــارس نشـاطه بـشكل مـستقل
وواسع عـام 1946/عنـدمـا وضعت
احلرب العاملية الثانية أوزارها .ان

عبد احملسن سعيد

بـصمــات املصـرف علــى القطـاع
الـصنـاعي خالل هـذه الـسنـوات
الـطويلـة كانت وال تـزال واضحة
املعـامل .فقـد تعـامل املصـرف مع
هذا القـطاع من منطـقني حينما
نـصت عليـه األنظمـة والقـوانني
املتعــاقبـة :األول هـو الـتمــويل
(اإلقــراض) حيث قـدم املصـرف
قــروضه امليـسـرة ذات املـديـات
الطـويلـة ،والفـوائـد املخـفضـة
قياس ًا بـفوائد املصـارف التجارية
ممـا ساعـد علـى قيـام صنـاعات
رصينة.
امـا املنـطلق الثـاني فهـو دراسـة
وتــأسيـس مـشــاريع علــى شكل
شــركــات مـســاهمــة مــشرتكــة
(خمـتلـطــة) مــا بـني القـطــاع
احلكـومـي والقطـاع اخلـاص ذات
حجم استثمـاري جيد منهـا على
سـبيل املثـال ال احلصـر ،مشـاريع
لـصنـاعـة الـسـمنـت والنـسـيج
واجلوت.

ومــشــــاريع لــطحـن احلـبـــوب
وصنــاعــات املــواد اإلنـشــائيــة
ومجيعها (أممت) عام 1964/وبعد
الـتأميم مل يتوقف من السري بهذا
االجتـاه تـأسـس مشـاريع مـازالت
قـائمـة وحتقق إيـرادات جمـزيـة
منهـا صناعـات هندسيـة وأخرى
غـذائيـة ،وصنـاعـات نـسـيجيـة
وغريهـا .ما زالـت تشكل مـفخرة
للصنـاعات الـوطنيـة اما مـؤشر
اإلقـراض فقــد شكل هـو اآلخـر
صعــودًا مبــوازاة دراســة فــرص
االستـثمــار اجلــديــدة وإقــامــة
املشاريع املـشرتكة اليت اشرنا إليها
وكل هـذا يـؤكـد كــون املصـرف
الصناعي ليس مصرف ًا فاشالً.
لو القينا نظرة على جتارب بعض
الــدول العــربيــة واستعــرضنـا
إجراءات صـندوق الـنقد الـدولي
فيهـا لرأينا ان املصارف الصناعية
مل تــطـلهـــا إجــــراءات اإلصالح
وظلت متارس دورها بعد تطبيق

تلك اإلجـراءات كمـا هـو احلـال يف
مـصـــر واألردن امـــا ممـــارســـة
الـصريفة الشاملـة فأنها جاءت من
اجل زيـادة مـواردهــا لتغـطيـة
خططها التنموية.
ان املصـرف الـصنــاعي العــراقي
ببعـده التارخيـي هذا ميثل تـراث ًا
للعـراق وال ميكـنه اختـزال دوره
على مدى سبعني عام ًا بقرار غري
مــدروس ولــو كــان هــذا القــرار
مدروس ًا دراسة حقـة باستعراض
مـؤشـراته وسيـاسـاته وبيـانـاته
اخلتـاميـة ملـا اطلق علـيه عبـارة
(شبه ميت) أو (عبء).
ان تنـــامي رأمســاله الــذي بــدأ
بـنــصف ملـيــون ديـنــار عـنــد
التـأسيـس وبلغ مليـار دينـار كان
مبــوارده الـــذاتيـــة وان تنـــامي
مـوجــوداته اليت أصـبحت تقـدر
مبائة مليار دينار يعترب خري دليل
علـى جنـاحه كـمصـرف تـنمـوي
ختصصي.

تلبية هذه االحتياجات .ووحدها
باريس
يفسـر االرتفـاع احلـالي يف اسعـار السعوديـة متلك قدرات انتـاجية
اضافية .اىل ذلك ،بلغت خمزونات
النفط بتضافر مخسة عوامل:
ـ االرهــاب وغيــاب االستقـرار يف اخلـام للشـركـات النـفطيـة ادنـى
مسـتوى هلـا وال ميكنهـا ان تغطي
الشرق االوسط:
تــواجه الـصــادرات الـنفــطيــة لفرتة طويلة نقصا يف االمدادات.
صعوبات بسبب الوضع املتفجر يف
العـــراق (اعتـــداءات وعمـليــات ـ خمــاوف مـن نقـص الــوقــود يف
ختـريب للمنـشآت) بيـنما خيـشى الواليات املتحدة:
املـستـثمــرون هجمـات ارهـابيـة تعـاني الـدولـة املـسـتهلكـة االوىل
واسعة النطـاق يف السعودية ميكن للـنفط يف العـامل من خلـل عميق
ان تـسبـب خلال كبـريا يف امدادات يف جمـال بنـى التـكريـر .ومل يتم
الـدولــة املنتجـة واملصـدرة االوىل انشاء اي مصفاة كربى يف الواليات
املتحدة منذ .1976
للنفط يف العامل.
وتعمل املنشآت بكامل طاقتها (95
بـاملئـة من طـاقتهـا مقابل  %51يف
ـ ارتفاع الطلب:
يؤدي االنتعـاش املتزامن تقـريبا الثمـانينـات) وتواجه صعـوبة يف
القتصادات العـامل اىل زيادة هائلة تلـبيـة احـتيـاجـات الـســوق من
يف اسـتهالك احملــروقــات الــذي البنزيـن اليت ارتفعت بنـسبة %5
يفـرتض ان يـــسجل يف  2004اكـرب خالل عام واحد بينما مل يكن احد
زيادة منذ  16عاما .ويقدر الطلب يتوقع ذلك.
هذا الـعام بـ  80.6ملـيون بـرميل ومــنـــــذ  31ايـــــار مـع حلـــــول
يوميا مقابل  ،78.7مليون برميل (مـيمــوريــال داي) بــدأ مــوسم
العـطل يف الواليـات املتحـدة الذي
يف .2003
وقـد اصبحـت الصني الـيت تشـهد يسافر فيه االمريكيون بالسيارات
منــوا كـبـريا ( )%1،9يف املــرتـبــة لقضاء عطلهم.
الثانية بني الدول املستهلكة .حيث وختشـى االسواق نقصـا يف الوقود
ارتفـع استـهالكهــا  %18يف الــربع خالل هـذه الفرتة بـينمـا تـشهـد
اسعار البنزين ارتفاعا كبريا.
االول من .2004
وتواجه الـدول املنتجة صعوبة يف

سيـاسة مـنظمـة الدول املـصدرة
للنفط:
تسـاهم األوبك اليت تـؤمن نصف
االنتاج العاملـي من النفط تارخييا
يف إبقـــاء األسعـــار مــــرتفعـــة.
وتتعـرض اوبك حـاليـا لضـغوط
لـزيادة انتـاجها( .وهـذا العامل ال
ميـكن الــركــون إلـيه ،ألن األوبك
تــسعــى إىل حتقـيق تـــوازن بني
العـــرض والــطلــب وتهـــدئـــة
واستقرار األسواق النفطية).

ليبيا تتغيب عن اجتماع اوبك يف بريوت
بريوت (ا ف ب)
تغـيبـت ليـبيـــا عن االجـتمــاع
الــوزاري االستـثنـائـي ملنـظمـة
الــدول املصـدرة لـلنفـط (اوبك)
الذي انعقد يف بريوت.
وقـالت مـصادر ان وزيـر الطـاقة
اللـيـيب فـتحـي بـن شـتــوان واي
مـسؤول اخر لن حيـضر االجتماع
الرامي اىل التـوصل اىل قرار بشان
اعـــــادة اهلـــــدوء اىل االســـــواق
النفطية.
وتــبـلغ حـــصــــــة لــيــبــيــــــا
االنتــاجيــــــــــــة  852،1مـليــون
برميل يوميا.

ويفـسـر هــذا الغيـاب بــاخلالف
القائم بني طرابلس وبريوت اليت
تـطالب بكـشف مالبسـات اختفاء
االمــام مــوســى الـصــدر رئيـس
اجمللس االسالمـي الشيعـي االعلى
يف لـبنــان اثنـاء زيــارة اىل ليـبيـا
فـــــي .1978
ورفـضـت طـــرابلــس حتـمل اي
مسؤولية يف هذه القضية ،مؤكدة
ان الـصــدر غــادر اراضـيهــا اىل
ايطاليا يف نهاية زيارته اىل ليبيا.
واغلقـت ليـبيـا يف ايلـول املـاضي
سفـارتها يف بريوت احتجـاجا على
محـلة اتـهامـات استهـدفت نـظام

الـزعـيم اللـييب الـعقيــد معمـر
القذايف.
وكان وزيـر الطاقة اللييب اعلن يف
نيسان املاضي ان قدرة احتياطات
بالده النـفطيـة قـد تصل اىل 100
ملـيار بـرميل ،اي ثالثـة اضعاف
احتيـاطاتهـا املؤكـدة البـالغة 36
مليار برميل.
واذا مــا تــأكــدت هــذه القــدرة
االحتيـاطيـة ،فـان لـيبيـا تكـون
متلـك عـــشــــرة بــــاملـئــــة مـن
االحتياطات الـنفطية العاملية مع
ثـروات نفطيـة شبيهة بـالثروات
الكويتية.

تراجع طفيف السعار النفط
بعد املستويات القياسية الثالثاء
لندن (اف ب)
شهــدت اسعـار الـنفـط تــراجعـا
طـفيفـا أواخــر األسبـوع املــاضي
خالل املبـادالت االلكرتونيـة اليت
تسبق االفتتـاح الرمسي لالسواق،
يف اطـار حـركــة تصحـيح صغرية
بعـد املـستـويـات القيـاسيـة اليت
سجلت الثالثاء.
وقـد شهـد سعـر الـنفط ارتفـاعـا

كبـريا الثالثـاء ،زاد عـن دوالرين االول  ،1990مـقفـال علــــى ،39.80
متفـاعال مع اهلجـوم يف مـدينـة دوالرا.
اخلرب النفطيـة يف اململكة العربية ويف نيويورك تراجع سعر برميل
الـنفـط (اليـت ســويـت كــرود)
السعودية.
وتراجع برميل نـفط برنت حبر تـسلـيم متـوز  30سـنتـا مـسجال
الـشمـال تـسلـيم متـوز 28 ،سـنتـا 30،42دوالرا والـثالثــــاء اقفـل علـــى
مـسجـال  ،38.03دوالرا .والثالثـاء سعــر قيــاسي قـدره  33،42دوالرا
جتــاوز هــذا الربمـيل عـتبــة  39للربميل اي اقل بسنتات قليلة عن
دوالرا للمـرة االوىل منـذ تشـرين رقمه القياسي املطلق.

حتسن يف منظومة الطاقة الكهربائية
بعد عودة وحدات توليدية إىل وضعها الطبيعي
بدأت الوحدات التوليدية اخلاضعة
لعـمليـات الـصيـانــة والتــأهيل يف
حمطات توليـد الطاقة الكهـربائية
بـالعـودة وبــالتــدريج إىل وضعهـا
الطـبيعي ممــا سينعـكس إجيـابيـ ًا
علـى ارتفاع كميـة الطاقـة املنتجة
يف هــذه احملـطــات.وقــال وزيــر
الكهـربــاء د .ايهم الـسـامــرائي ان
هنـاك حتسنـ ًا ستشهـده منظـومة
الطاقـة الكهربائيـة بعد األيام اليت
تلي  2004 /6 /1وأضـاف بـأن عـددا
غري قلـيل من حمـطـات الـطـاقـة
الكهربائية تأثر وبشكل كبري جراء
عمليـات التخـريب اليت استـهدفت
خـطوط نقل الوقود والغاز إىل هذه
احملـطــات ممــا قلـص امكـــانيــة

االرتفـاع بـالطـاقـة التـوليـديـة يف
بعـض منهـا وبـالتحـديـد (حمطـة
كهربـاء املسـيب احلراريـة) وإيقاف
كــــامل للـبعـض اآلخـــر ومـنهـــا
الـوحدات ،الـتولـيديـة الغـازية يف
حمـطيت كهـربـاء الــدورة وحمطـة
التاجـي الغازية مـشريًا اىل ان هناك
جهـودًا حقيقيـة يبـذهلا مـنتسـبو
وزارة الـنفط يف معـاجلـة األنـابيب
املغذية حملطات الـطاقة الكهربائية
واليت تعرضت العمليات التخريب.
وعلـى صعيد مـتصل اضاف الـسيد
الوزيـر بأن خـروج اخلرباء الروس
بعــد عمـليــات االعتــداء األخرية
عـليـهم اثــر وبــشكـل كبـري علــى
عمـليــات الــصيــانـــة والتــأهـيل

لـلمحطـات اليت يعمـلون بهـا حيث
كـان من املؤمل ان يتـم اجناز العمل
يف  2004 /5 /15ممــا أثــر وبــشـكل
سليب علـى اجنـاز املـراحل األخرية
من عـمليـات الـصيـانـة والتـأهيل
كــونهـم غــادروا مـــواقعهـم ممــا
اضـطـــرنـــا إىل االعـتـمـــاد علـــى
(الكـــوادر)اهلنـــدسيــة والفـنيــة
بــالـــوزارة يف استـكمــال املــراحل
األخرية من عمليات الصيانة.
وأكـد الـسيـد الـوزيـر بـأن الـوزارة
تعـمل مـن اجل اعــادة عــدد مـن
اخلـرباء الــــروس واإلبقــــاء علـــى
املـوجود منـهم حاليـ ًا مع التشـديد
علـى مـستلـزمـات األمن يف وجـود
وعمل اخلرباء داخل مـواقع العمل.

تأخري منح تأشريات دخول اىل الواليات املتحدة كلف
الشركات ( )30مليار دوالر
واشنطن (اف ب) -
افــادت دراســة اعــدهــا اجمللـس
الــوطين لـلتجـارة اخلــارجيـة يف
الـواليــات املتحـدة ان الـشـركـات
االمـريكيــة خـســـرت اكثـــر من
ثـالثني مـليـــار دوالرمنــذ 2002
بـسبب الـتشـدد يف منح تـأشريات
دخول اىل املسافرين االجانب.
وافـادت الـدراسـة ان اخلـسـائـر
املباشرة للشـركات بلغت  25مليار
دوالر باالضـافة اىل خـسائـر غري
مباشرة تصـل إىل مخسة مليارات
متـــــــــــــــوز 2002
دوالر بـــــني ـ
وحـــــزيران .2004
وسلـطت الـدراســة الضـوء علـى
املشـكالت اليت تواجهـها الشـركات
االمريكـية بسبـب فرض اجراءات
مــشــددة ملـنح تــأشـريات بعــد
اعتداءات  11ايلول .2001
وقال بيـل راينش رئيـس اجمللس
الـوطـين للتجـارة اخلــارجيـة ان
(الـواليــات املتحـدة ال ميـكنهـا ان
تـستمر بهذه الطـريقة .عندما ال

يتـمكن مـدراء شـركـات اجــانب
ورجال اعـمال دوليون من دخول
الـواليات املتحدة للقيـام باعماهلم
بـصورة طـبيعيـة فان شـركاتـنا
ومـوظفـينـا واقـتصـادنـا تـدفع
الثمن).
واكد لني شوتويل مدير العالقات
احلكــوميـة يف اجمللـس االمـريكي
للمـوظفني الـدولـيني ان (هنـاك
طرقا جتعل نظام منح التأشريات
يعـمل بـصـــورة افــضل بـــدون
املــســاومـــة علــى املـتـطلـبــات
األمـنيـة).واضـاف (ال يـسعنـا ان
نتحمل مزيدا من اخلسائر بسبب
نظام تأشريات بريوقراطي).
ومشـلت الــدراســة شــركــات من
خمـتلف الـصنـاعـات االمـريكيـة
ووجـدت ان شـركـات الـتصـديـر
الـصغـرية واملتـوسـطـة تـكبـدت
خـسـائـر كـبرية جـدا بـالنـسبـة
حلجمها.
وقــال اد رايــس رئيـس ائـتالف
الـتــوظـيف عـرب الـصــادرات ان

(العقـود الرئـيسيـة واملشـروعات
سـتـــذهـب اىل امـــاكـن اخـــرى.
الـشــركــات االمـريكيــة ستـنقل
نـشاطـاتها اىل اخلـارج والشـركات
الصغرية ستـوقف نشاطـها الدولي
خوفا من البريوقراطية).
وبـيـنـت الـــدراســـة ان  %37مـن
الـشـركــات اليت مشـلتهــا واجهت
مشكالت يف احلصول على تأشريات
دخول لرجال اعمال وقالت ستون
بـاملئة مـنها انهـا تكبـدت خسـائر
مادية.
وقالـت  %15من الشركـات ان نظام
منح التـأشريات اسوأ اليـوم من ما
كان قبل سنة.
واوصى الـقائـمون عـلى الـدراسة
بان يـتم منح تـأشريات الـدخول
خالل  48سـاعة يف معظم االحوال
وملـدة ( )30يوما كحـد اقصى .كما
دعــوا اىل مـنح تــأشـريات لعــدة
سفــرات ولفرتة اطــول لتخـفيف
العبء على االقسام القنصلية.

املالءمة االقتصادية ألرض املدينة

ملاذا ترتفع أسعار النفط؟
ـ املضاربات:
تـتمتع امـوال املضـاربـة بـوجـود
قـوي جـدا يف االسـواق النفـطيـة
وتــراهـن علــى ارتفــاع كـبري يف
االسعـار اذا تفـاقمـت التهـديـدات
الـيت تــــواجـههــــا االمــــدادات.
واملخـاوف احلــاليــة وخصـوصـا
االعتداءات يف السعودية واملستوى
املنخفض للمخزون العاملي ال يدفع
هـؤالء املـستـثمـريـن اىل بيع مـا
لديهم.
وقـال وزيـر الـنفـط اجلـزائـري
شكيب خليل اخريا انه اذا سحبت
امـوال املضـاربة من االسـواق فان
االسعــار ستـنخفـض علـى الفـور
ســبعـــــة دوالرات علـــــى االقل
للربميل.

أريـــد هنــا ان اسـتعـــرض بنــدًا
واحدًا من بنود موجوداته واترك
املتبقـي للدارسـني ليحكمـوا على
تربير دمج هذا املصرف العريق.
من خـالل استعــراضنـا جلــانب
املـوجـودات /لقـد لفتـت نظـرنـا
االستثـمارات طـويلـة االجل اليت
بلغت حبدود أربعة مليارات تسهم
بقيمة امسية قـدرها دينار واحد
ولــو اراد املصـرف تـسـجيل هـذه
االسـتـثـمـــارات أو جـــزء مـنهـــا
بقـيمتهـا السـوقيـة حلقق بـذلك
إيرادات خيالية جراء ذلك.
ان مصـرف ًا بهـذه القوة واملتـانة ال
ميكن ان يكـون فاشالً .إضـافة إىل
ان هذا املـصرف قد احـتل املرتبة
االوىل عندمـا جرى تقـييم كفاءة
لألداء لـلمـصــادقــة العـــراقيــة
للسنتني 98و .1999
ومن جــانب آخـر فـإن الـتربيـر
الثـاني للدمج هـو تطويـر النظام
املصـريف يف العـراق وكلنـا يعـرف
حق املعـرفة ان النظـام املصريف يف
العراق قد تـأخر تأخرًا كبريًا ومل
يواكب التطورات اليت طرأت على
هذا القطاع منذ عام.1990/
ونـتفق بـاتفـاق مـطلق مع هـذا
التوجه ،ولـكن هل ان هذا التطور
ال ميكن ان يتم إال بعـد ان يندمج
املـصــرف الــصنـــاعي مبـصــرف
الرافدين.
وال يــسعنـا إال ان نـرفع صــوتنـا
إلعـــادة النـظــر بقــرار الــدمج
والــرتيــث به حلــني تــــشـكــيل
احلكـومة الـوطنيـة ذات السـيادة
الكـاملـة حـيث ميـكن ان يـدرس
املــوضــوع دراســة أكـثــر دقــة
ومـوضــوعيــة وعنـدمـا تـصل
الـقنــاعـــة إىل ذلك فــان الــدمج
يتــطلب إصـدار قــوانني تـتعلق
بنـزع املـلكيــة واحرتام األطـراف
املـدجمة بتحمـل كافة االلـتزامات
وبوجه الـتحديد ما للمصرف وما
عـليه وهــذا ال ميكـن ان يكـون يف
ظل الظروف الراهنة.
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مــن املعــــروف أن املــــدن منـت
بطـريقــة تلقــائيــة وانتـشـرت
املبــانـي العــامــة وغريهــا علــى
اختالف أنواعها ووظائفها حيثما
اتفق .ونـتيجـة لــذلك تـشعـبت
املبانـي ،وتراصت جنـباً إىل جنب
دون مـراعاة الخـتالف وظائـفها،
ونتج عـن ذلك اخـتالط املبــاني
احلكـوميــة والسـكنيـة واملبـاني
العـامــة علــى اختالف أنــواعهـا
ودرجـاتهـا دون حتديـد عالقتـها
بـبعضهـا بل تكـدست يف منـاطق
دون أخـرى العتبـارات شخصـية
ونفــسـيـــة وبـــذلـك تكـــدسـت
النشاطات املتباينة.
إن اهلدف الرئيس للسياسة العامة
هـو احلصـول علـى بيئـة يتـمتع
الفـرد فيـها جبـو هادئ وبـالتـالي
فإن املـدينة منت طبقـاً لتخطيط
عـام أو امتـدت تلقـائيـاً ال بـد أن
تـكــــون مـن جمـمــــوعــــة مـن
استعمـاالت األراضي .وكـون هذه
االستعالمـات منظمة أو متنافرة،
حيث تـوجد عالقـة وثيقـة بني
استـعمـاالت األراضـي والنـشـاط
الــذي يــسبـبه واخلــدمــات اليت
تـؤديهـا هـذه املـدينـة للمـجتمع.
فالعامل مثالً ال يعنيه سوى قرب
مـسكـنه من مكـان عمله حـرصـ ًا
على تـوفري الـوقت أو اقتـصاداً يف
نفقـــات الــنقل مـن وإىل العـمل،
وتهتم األمهـات بقرب الـسكن من
املــدرســة ،أمــا رجـــال األعمــال
والـتجــار فـيفـضلــون أن تكــون
مكـاتبهم أو متاجـرهم يف األماكن
اليت تـساعـد على جنـاح أعمـاهلم
وجتارتهم ويهـتم أصحاب املصانع
بـقرب مصـانعهم ويهمهـم إيصال
املنـتجــات بــأقـصــر الـطــرق إىل
املـسـتهلـك ،كمــا يعنـيهم وجـود
العامل الرخيص.
أمــا املخطـط فكل مـا يعـنيه هـو
تـنــسـيق اسـتعـمــاالت األراضـي

أ .د .املهندس حيدر كمونة

وربطـها بـبعضـها حـتى ال يـكون
لـبعضهـا تـأثـري سيئ علـى اآلخـر
وحتـى يضـمن للـسكـان الـراحـة
وهـــدوء الـبـــال ،حـيـث إن أرض
املـدينـة تنقـسم طبقـاً للمهـمات
الـوظيفيـة املتـبادلـة الرتابط مع
بعــضهـــا الـبعـض إىل املـنـــاطق
الــرئيـســة التــاليــة :املنـطقـة
املخـصصـة للـمبــاني الـسكـنيـة
واملرافق اخلدمية العامة ،املناطق
السكنية ،مـنطقة مركـز املدينة،
منـطقـة املـستـودعـات العـامـة،
مـنــطقـــة الــنقل اخلـــارجـي أو
املـواصالت اخلـارجيـة ،مـنطقـة
األحزمة اخلضراء.
تعترب املنطقة املخـصصة للمباني
السكنيـة ومرافق اخلدمـة العامة
من أوسع املنـاطق مساحة ،وتضم
مجيع أنـواع املبانـي السكنـية مع
شبكة شـوارع املدينـة اليت تربط
بسهـولة مـسكن اإلنسـان مع مقر
عـمله ومع شـبكــة املــؤسـســات
الثقـافية العامة وبقـية املؤسسات
األخــرى ،وختـصـص املـنـطقــة
للمباني السكنية ومرافق اخلدمة

العامة أراضي سليمة من الناحية
الصحيـة وجافة وجيدة التعرض
لألشعة الشمسية والتهوية.
أما بالنسبة للـمنطقة الصناعية،
فـــإنهـــا جيـب أن تـقع يف اجلهـــة
املعرضـة للريح وعلى مكان بعيد
عن املـــدينــة بــاجتــاه اجملــاري
النهرية.
وعلـى األرض املخصـصة للمـباني
السكنية ومرافق اخلدمات العامة
تتــوزع املنـاطق الـسكـنيـة ذات
اجملمعـات اخلـاصـة بـدور الـسكن
واملبـاني اإلداريـة  -االقـتصـاديـة
وهـيئـات ومـؤسـسـات اخلـدمـات
العــامــة وكــذلك املـصــانع ذات
اإلنتــاج غري الـضــار بــالـصحــة
العامة.
وتــدخل يف تـــركيـب املنـطقــة
الـصنـاعيـة املصــانع واإلنشـاءات
الـصنـاعيـة املـرتـبط بـاإلنتـاج
الصناعي ،السـكك احلديد وطرق
السـيارات وإنـشاءاتهـا ومسـاحات
املصـانع ،وهـيئـات ومـؤسـسـات
اخلـدمة العـامة .وجيـب أن تكون
هــذه املنـطقـة معـزولــة جيـدًا

ومزودة بأقرب طرق للمواصالت
مع املناطق الـسكنية ومـراكزها.
إن املـناطق الصناعـية اليت توجد
فيهـا مصـانع ذات مقاديـر كبرية
من الـبضـائـع املشحـونـة جيب أن
يرتـب موقعهـا بالـنسبـة للسكك
احلديد ومنـشآت املوانئ بطريقة
جتعلهـا سهـلة االتـصال مـع طرق
املواصالت اجلانبية.
وتتـألف مـنطقـة املـستـودعـات
العـامـة مـن منـاطـق منفـصلـة
تتـوزع فيها جمموعة املستودعات
واملؤسسـات العامة أو الـبلدية من
مــستـودعـات وفــروع خطـوط
الــــسـكـك احلـــــديـــــد واألرض
املخـصصـة للـمبــاني الـسكـنيـة
ومرافق اخلدمة العامة.
وختـصـص مـنــطقـــة احلـــزام
األخضر حلماية أو وقاية منطقة
املبـاني السكنيـة ومرافق اخلدمة
مـن التـــأثري الـضــار لـلمـصــانع
الواقعة بالقـرب منها .ويدخل يف
تركيب منطقـة األحزمة اخلضر
مـا يــأتي :املغـروســات اخلضـراء
والسـاحات املكشـوفة اليت مينع يف

حدودهـا إنشـاء أو إقامـة أي نوع
من أنـــواع املبـــاني الــسكـنيــة
واهلـيئـات واملـؤسـسـات اخلـاصـة
بـاخلـدمــات الثقـافيـة والعـامـة
واملـنتـزهـات العـامـة وسـاحـات
األلعـاب الرياضيـة وغريها .وعند
ختطيط أو تصمـيم املدن الكبرية
أو ذات الـتخـصـص املعـني ميكـن
متييـز مناطق أخرى غري املناطق
املذكـورة ومنهـا :منـطقة مـركز
املـدينـة ،واملنـطقـة الـســاحليـة
ومـنـطقــة الــراحـــة واأللعــاب
الـرياضـية ومنـطقة االصـطياف
وغريها.
ومـنطقـة الضـواحي اليت جتـاور
حــدود املــدينــة وتـضـم أراضي
مـزروعـة واسعــة وتقع عـادة يف
هــذه املنـطقــة حمالت الـراحـة
واالستجمـام واملشـاتل ،ويف بعض
احلـاالت املعينـة تقع هـناك أيـض ًا
خـزانـات امليـاه ومنـشــآت سحب
امليـاه واملقـابـر ومـدافن املـواشي
وخـطـــوط ومـنــشـــآت الــنقل
اخلـارجي أو املواصالت اخلـارجية
وغري ذلك.
ولغــرض إجيــاد بـيئــة مـالئمــة
اقتـصاديـاً نرى وجـوب اتبـاع ما
يأتي:
.1الــسـمـــاح بـــاخــتالط احملالت
التجـارية الـضروريـة للـمنطـقة
الـسكـنيــة اليت ختـدم الـسكـان
(كاخلباز والقصاب والبقال).
.2عزل التجمعـات التجارية الكربى
عن السكن.
.3جيـب إجياد قيـود حول اسـتعمال
األبنيـة السكنـية حبيـث ختصص
للـسكـن فقط وذلـك ملنع تـداخل
االستعمال غري الـسكين يف األبنية
السكنية،
.4عــزل احلــرف الـيت تكــون أداة
إزعاج جبميع أنـواعها عن املناطق
السكنية.

االحتاد االوروبي يدعو الدول املنتجة
اىل تأمني كمية (مناسبة) من النفط
لوكسمبورغ (ا ف ب)

دعا وزراء املالية االوروبيون يف
لوكـسمبورغ الـدول املنتجة اىل
تـأمـني كميـة (منـاسبـة) من
الـنفط لـتتمـاشـى االسعـار مع
النمو الـدائم لالقتصـاد العاملي
حــسـب مـــا اعلـن الـــوزيـــر
االيرلندي تشارلي ماك كريفي
الــذي تتـوىل بالده الـرئـاسـة
الدورية لالحتاد.
وقـال الـوزيـر االيــرلنـدي يف
ختـام اجـتمـاع وزراء املــاليـة

االوروبــيـــني انه (يف اطــــــار
مبادرة جممـوعة الثمـاني دعا
وزراء املاليـة الدول املـنتجة اىل
تــأمني كـميــة منــاسبــة من
الـنفط لـتتمـاشـى االسعـار مع
الـنـمــو الــدائـم واملــسـتقــر
لالقتصاد العاملي).
وكـانـت مسـألـة ارتفـاع اسعـار
الـنفـط علــى جــدول اعمــال
اجتمـاع وزراء مـاليـة االحتـاد
االوروبي عشية موعد اجتماع
منظمة الـدول املصدرة للنفط

(اوبك) يف بريوت.
واالسبـوع املاضي دعـا اجتماع
جممـوعـة الـثمــاني (الـدول
الــصنـــاعيــة الـكربى الـسـبع
وروسيا) الدول املنتجة للنفط
اىل زيـادة انتاجهـا للجم ارتفاع
االسعار.
واعترب الوزراء انه (جيب جتنب
اي نــشـــاط احـــادي للـــدول
االعضاء نتيجة هذا الوضع).
وجيـب ان تــتجـنـب الــــدول
االعــضــــاء تـبـين اجــــراءات

لــتخفـيف الـضــرائـب علــى
الــوقــود بــشكل احــادي دون
التنـسيق مع الـدول االعضـاء
االخرين.
واعرب وزراء مالية الدول الـ12
االعضاء يف مـنطقة اليورو عن
قلـقهم الرتفـاع اسعـار الـنفط
واعتربوا ان (احلـوار) ضروري
مع الدول املنتجة.
ومن جـانبه اعلن وزير املـالية
االملاني هـانس ايـشل ان اسعار
النفط (مبالغ بها) و(تقوم على

املضـاربـة) ،مـؤكـدا ان (ال داع
اطالقــا للــذعــر) الن عــرض
الـنفـط كــاف بـــالنــسبــة اىل
الطلب.
وساهمت اجواء اهللع اليت سادت
االســـواق الــنفــطـيـــة اثـــر
اعتـداءات الـسعـوديـة يف رفع
اسعــار النـفط اىل مـستـويـات
قياسية جديدة.
وعشيـة موعـد اجتمـاع اوبك
اكدت عدة دول منها السعودية
عزمها زيادة انتاجها النفطي.

