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يف احلدث االقتصادي

BUSINESS

الواقع املرتدي للحركة التعاونية ومتطلبات النهوض بدورها
تتسم احلركة التعاونية يف العراق
بقـدمهـا ..وحمـاولـة حمـاكـاتهـا
لـلتـطــورات اجلــاريــة يف الــدول
االخـرى ،متقدمة كانت او نامية،
ولكنـها اىل جـانب ذلك تعـترب من
اكثر احلـركات الـتعاونيـة ارتدادًُا
وتراجع ًا بكل املقاييس.
وعنـد تقــويم مـسرية احلـركـة
التعــاونيــة يف االقل ابتــداءًا من
العهـد اجلمهـوري بعد ثـورة متوز
عام  ،1958جنـد انها شهـدت تطورًا
نــوعيـ ُا وتـوسعــ ًا افقيـ ًا مـذهالً،
حبيث مشلت جـوانب حياة الناس
كـافـة ،وامتـدت جغـرافيـ ًا خـارج
مراكـز احملافظـات واملدن الكبرية،
وتعــاملت علــى صعيــد التعـاون
االستهالكي مبختلف املواد والسلع،
مبـــا يف ذلك تـــوزيع الــسـيــارات
واالجهـزة الكهـربائـية املـنزلـية،
وغــطت خــدمــاتهـــا كثـريًا من
احتيـاجـات املــواطنني ،واعـطت
املهمة االسـكانيـة ابعادًا مـرجحة
مـن نـــاحـيـيت تـــوفـري االراضـي
وتوزيعها على اسس عادلة ،وبذل
اجلهــود احلثـيثــة لالنـتقــال اىل
ال عن التدخل
عمليات البناء ،فض ً
ملنح القـروض العقـاريــة ألولئك
الذيـن يرغبـون ببنـاء مسـاكنهم
مـن املـــواطـنـني ،كـمـــا تلـمــس
الـتعـــاونيـــون سبـيل الـتمـهيــد
للدخـول يف امليدان االنـتاجي عرب
اقامة عـدد من املشـاريع الصغرية
النـامجــة اليت كـان مـن املمـكن
تطويرها علـى املستويني النوعي
والكمـي ،السيمـا مشوهلـا للعـديد
من الصـناعات احلـرفية الـريفية
والرتاثيـة ،لـوال ان عـامل الـوقت
ال دون حتـقيق منهجية
وقف حائ ً
التطـور املطلـوبة بـسبب انقالب
شباط االسود عام .1963
وباالرتبـاط املباشر وغـري املباشر

اسعد العاقولي

مع تـردي االوضـاع الـسيــاسيـة
واالقـتصـاديــة واالجتمـاعيـة يف
البالد علـى مـدى اربعـة عقـود،
بـدأت احلـركــة التعـاونيـة العـد
الـتنازلي لالرتداد والرتاجع اىل ان
وصلـت يف العقــد النـصف االخري
من عمـر النظـام السـابق لـوضع
مشوه ال مثيل خلصائصه السلبية
علـى االطالق ،تـسـوده ظـواهـر
الفسـاد واختالس ونهـب االموال
وعقــد الـصفقــات املــشبــوهــة
واملريبة واحملسوبة والرشوة على
نـطـــاق واسع ،حـيـث حتـــولـت
اجلمعيات التعـاونية االستهالكية
الـيت تقلـص عــددهــا اىل اضـيق
احلـدود جملرد دكـاكني تـدعو اىل
السخرية والرثـاء ،خمصصة لبيع

الفـواكه واخلضـر واملـواد والـسلع
رديئـة النـوعيـة وبـأسعـار غري
تنافسية يف ظل غياب أي برنامج
اسـتــريادي يعــطـي الــتعــــاون
االستهالكي بعض املزايا النسبية.
وانـتهــى االمــر بــاجلـمعـيــات
التعاونيـة االنتاجية اىل ان تشكل
مـرتعـ ًا جملمـوعـة مـن عصـابـات
السرقـة والطفيليـني واملنتفعني
الـــذين مــارســوا اســوأ وســائل
واساليب النهب والـتزوير والغش
وابتــزاز منـشـآت الـقطـاع العـام
للحـصــول علــى سلع تــدخل يف
جمـال التصـنيع بأسعـار خمفضة،
ولكـنها تتـسرب للـبيع يف االسواق
بـد ًال مـن تصـنيعهــا ،فيمـا ظلت
املعـدالت االنتـاجيـة هلذا القـطاع

ساو باولو-
اعلن املفـوض االوروبـي للتجـارة
باسكـال المي ان تقدما اكيدا قد
حتقق يـوم االحـد يف سـاو بـاولـو
خالل اجـتـمـــاع مع مـنـــدوبـي
مركـوسور لدفع املفـاوضات حول
اتفـاق لـلتبـادل احلـر مع االحتـاد
االوروبي.
وقــال المي يف تـصــريح صحـايف
احرزنا تقـدما اكيدا حول مسائل
االسـتـثـمـــارات والــتعـــرفـــات
الصـناعيـة .ولدينـا جدول زمين
خلفض هـذه التعـرفـات .لكن مـا
زال يـتعني علينـا بذل مـزيد من
اجلهــد علـى صـعيـد اخلـدمـات
والصـعوبـات املتعلقـة باسـتدراج
العروض لالسواق .
واشـار وزير اخلـارجيـة الربازيلي
سيلسـو اموريم مـن جانبه اىل ان
استمـرار االجتماع اكثر من ثالث
ســاعــات يــؤكــد ان مفــاوضـي
مـركـوسـور (االحتــاد اجلمــركي

االمريكـي اجلنــوبي الـذي يـضم
االرجنتني والربازيل والباراغواي
واالورغـواي) واالحتــاد االوروبي
يـسعـون اىل ابـرام اتفـاق طمـوح
وليس متواضعا .
واضـاف نعـرف ان مثــة مشـاكل،
لكن هـناك رغـبة لـدى الطـرفني
الحراز تقدم .
واكـد الـوزيــر الربازيلـي التقـدم
احلاصل يف املفاوضات على صعيد
االسـتـثـمـــارات والـتعـــرفـــات
الـصناعـية .واعتـرب اننا احـرزنا
تقــدمــا كـبـريا علـــى صعـيــد
اخلـدمات وتـقدمـا طفيفـا حول
املعونات الزراعية .
وقال وزيـر خارجيـة االورغوايي
ديـدييه اوبـريييت ان مفـاوضـات
ساو باولو احـرزت تقدما مقارنة
باجـتماع بـوينوس ايـرس حيث
متـسك كل فـريق مبـواقفـه ،واكد
ان انتهاء املفاوضات ما زال حمددا
يف تشرين االول.2004

متــدنيــة للغـايــة وبنــوعيـات
تقليدية رديئة يصعب وصفها.
امــا تلك اجلـمعيــات اليت تـطلق
عليهـا تـسـميـة االسكـانيـة زورًُا
وبهتـان ًا وألغراض تضلـيلية ،فقد
احنسرت مهماتها وانشطتها بعيدا
ً حتـى عن الـوظيـفة الـتقليـدية
لـتــــوزيع االراضـي ،وبـــاتـت يف
الــسنــوات االخرية جمــرد جثــة
هـامدة ،ومـوقع ًُا يسـتقطب بعض
املـوظفـني املعيـنني يف اطــار من
احملسـوبيـة والـذين ال يـتمتعـون
بــالكفــاءة والنـزاهــة بعيــدًا عن
القـــدرة علــى الـتـفكـري بـتـبـين
بـرنـامج نـوعي شــامل للنهـوض
بــالعـمل الـتعــاونـي اإلسكــانـي
وحتقيق إمكانية إنـشداده املباشر

جاكرتا -

دعـا رئيس مـنظمـة الدول املـصدرة
للنفط (اوبك) االندونـيسي بورنومو
يوسجـيانتورو الـدول غري االعضاء يف
املنظـمة اىل زيادة انتـاجها للمـساعدة
يف خفـض اسعــار النفـط يف االسـواق
العاملية.

وقـال يــوسجيـانتـورو الـذي يـشغل
كـــذلك مـنـصـب وزيــر الـطــاقــة
االندونيسي اننا نطلب من الدول غري
االعضاء يف اوبك اىل زيادة امداداتها .
وصرح للصحافيني ان اوبك ستحافظ
على وعدها بزيادة انتاجها مبعدل 2.5
مليـون برميل يوميا حبلول االول من

تقرير عربي

السياسية واالقتصاد تتداخل يف املواجهة

احلكومة اجلزائرية عاجزة
عن التصدي لالقتصاد املوازي
تسعى احلكومة اجلزائرية جاهدة
الجيـاد حل لـلتجــارة اليت يـطلق
عليهـا اسم التجارة غـري الرمسية
او املـوازيـة الـيت يعــاني مـنهـا
االقـتصاد اجلـزائري منـذ سنوات
واليت تــزيـــد من خـطــورتهــا
البطالة والفساد.
واعـتـرب اجمللــس االقـتــصـــادي
واالجتمـاعي ان الـسوق املـوازية
تفرض نفسها يف شكل حتد فاضح
للقانون واملواطنة معرقلة انبثاق
دولة القانون بعدما لطخت مسعة
املؤسسات العمومية .
واعـتـرب ان اكـثــر مـن ملـيــون
شخص يعملون يف الـسوق السوداء
وهـو مـا ميـثل  %35من الـنشـاط
التجـاري املنـتشـر يف  700سـوق
غري شرعية .
واكدت هذه املؤسسة ان يف االشهر
الـثالثـــة االوىل مـن العـــام 2003
سجلـت  45الف خمــالفــة تقــدر
بنحو  29مليار دينار ( 280مليون
يورو تقريبـا) من املبيعات بدون
فواتري.
وقـال وزيـر التجـارة نـور الـدين
بــوكــروح امــام نــواب اجمللـس
الـــشعـيب الــــوطـــــــــين انه مت
احـصـاء  460سـوقـا مـوازيـة يف
اجلزائر .
واالكثر شهرة واليت جتمع كميات
هائلة من البضـائع واموال طائلة
تـقع يف تــــاجـنــــانـت قـــــــرب
قــسـنـطـيـنـــة ( 430كلـم شــرق
العـاصمـة) وسيـدي عيسـى قرب
املـسيلـة ( 250كـلم جنـوب شـرق
العـاصمة) وبئـر العاطـر يف والية
تـبسـة ( 630كلم شـرق) والـزاوي

قــرب تلمـســان ( 540كلم غـرب)
واحلـميــز واجلــرف يف ضــواحي
العاصمة.
واصـبحـت هـــذه االســـوق الـيت
تصفهـا الصحف بـانها آفـة تنخر
االقتصـاد اجلـزائـري  ،تنـشط يف
وضـح النهـار وهلـا تــشعبـاتهـا و
محاتها من اصحاب النفوذ .
وقـد تــؤدي مكـافـحتهـا بــشكل
مباشر اىل سلسلـة من االنعكاسات
ال حتمد عـقباها علـى الصعيدين
االجتمـاعـي نظـرا للعـدد الـكبري
مـن الــذيـن يعـتــاشــون مـنهــا
والسياسي الن معظم ارباب هذه
االســوق مـن اصحــاب الـنفــوذ
الذين يتمتعون حبماية مسؤولني
رفيعي املستوى .
وتسـري الشائعات بان هذه السوق
تــديــرهــا يف اخلفــاء ،مـن خالل
امسـاء مستعارة ،شخصيات رفيعة
حتظـى باتصاالت يف كـافة دوائر
االدارة واجلمارك والقضاء.
واكـد اخلـبري االقـتصـادي امحـد
صـوليح انهـم يستـمدون قـوتهم
من كونهم فوق القـانون موضحا
انهـم يعملـون متـامـا علـى غـرار
املـافيا مستخدمني االموال احيانا
والقوة احيـانا اخرى لضمان وفاء
املــتعــــاملـني مـعهـم او صـمـت
خصومهم .
ويــرى االخصـائيـون ان الـدولـة
اليت كـانت تـغض الـنظـر بـاتت
عـاجـزة امـام هــذه الليـرباليـة
العـشوائـية الـيت دانها املـدافعون
عن الـقطــاع العــام والنقـابـات.
واصـبحـت تكـتفـي بعـملـيــات
مداهمـة حمدودة من حني الخر

للوظيفـة األساسية غري املـساهمة
بقسط ،ولـو متواضع ،يف معـاجلة
أزمــة الـسـكن مـن خالل ختـطي
عـملـيـــة الـتـــوزيع القـــاصـــرة
لألراضي ،ودخـول عـامل الـبنـاء
الفسيح.
إن الـواقع املـزري الـذي آلـت إليه
احلـركــة التعــاونيـة يف العـراق،
واألزمة اخلـانقة اليت نازعت فيها
األمــــراض العــضـــال ،تــتحــمل
مـسؤوليـته قيادة الـنظام الـسابق
وأزالمه ومـرتــزقته املفـروضني
قـسـرًا علـى هـذه احلـركــة اليت
دخلـت الـنفق املــظلـم ومل يكـن
مبقــدورهــا ختــطيـه ،ومع ذلك
حــاول ،وحيـــاول ،بعـض أولـئك
األزالم واملـرتـزقــة بعـد احلـرب
وحتى اآلن .أن يدفعوا أنفسهم إىل
مـــوقع الـصــدارة مــرة أخــرى
ويفـرضـوا حـضــورهم بـظالله
الثقيلـة ،ويشكلوا هيئة حتضريية
لقيـادة احلركـة من جديـد ،األمر
الذي يـدعو كل املؤمـنني بأهداف
وغـايـات وتـطلعـات وطمـوحـات
العـمل الـتعـــاونـي إىل تعـبـئـــة
جهودهم وتـوحيد صفـوفهم من
أجل صيـاغـة بـرنــامج نــوعي
وطين شامل يؤمن إعادة احليوية
هلـذه احلـركـة وتعـزيـز وتـدعيم
دورهـــا يف حتـــريك االقـتـصـــاد
الـــوطـين وتـنــشـيــط الـــدورة
االقـتصادية ،واملسـاهمة يف خدمة
قطـاعـات واسعـة مـن اجلمــاهري
الشعبية.
فما املطلوب يف هذا السياق؟
إن اإلجابـة على مثل هـذا السؤال
سـتــشـكل الـــركـيـــزة األســـاس
ملـوضوع حلقـة مقبلـة عن اآلفاق
املـستقـبليـة املنـتظـرة للحـركـة
التعاونية يف العراق.

توقيع اتفاق بشأن مشروع منطقة جتارية حرة بني دول
جملس التعاون اخلليجي وسوريا
الرياض (اف ب) -

وقعــت دول جملـــس الــتعــــاون
اخلليجـي وسوريا حمضـر اجتماع
بـشـأن اقـامـة مـنطقـة جتـاريـة
حـرة ،وفق مــا علم يف الـريـاض،
مقر جملس التعاون.
وجـاء توقيع احملضـر اثر اجتماع
ضـم املنسق العام للـمفاوضات من
جــانب جملــس التعــاون ووكيل
وزارة اخلـــارجيــة الــسعــوديــة
للشـؤون االقتصـادية والـثقافـية
يوسف بن طراد السعدون ومعاون
وزير االقتصاد والـتجارة السوري

مكسيكو-

اعلـنت وزارة الزراعـة املكسـيكية
ان املكسيك احتلت املرتبة الثالثة
يف العـــامل بني الــدول املـصــدرة
لـلعــسـل يف  2003بعـــد الــصـني
واالرجـنتـني حيـثبــاعت  25الف
طن مـن العـسل يف اخلــارج تـبلغ

والـيت ال تطـال احلـيتــان الكبـار
(اصحـــاب الـنفـــوذ) احملـمـيـني
والـذين يتبلغون مسـبقا بتوقيت
عمليات التفتيش.
وقـد ارسى هذا االقتـصاد املوازي
الـذي سـاعــد االسالميـون علـى
انتـشـاره ،جــذوره بقــوة يف ظل
اعمــال الـعنـف اليت تـــرتكـبهــا
اجلماعات املسلحة منذ  1992واليت
اسفرت عن سـقوط اكثر من مئة
الف قـتـيل ومــا زالـت حتـصــد
االرواح .وقــــــد شـجع نــــــواب
اجملالس البلـدية التابعون للجبهة
االسالمـية لالنقاذ بعـد انتخابهم
هــذا االقـتـصــاد املـــوازي خالل
تسيريهم للبلديات.
وخالفـا لكل القــوانني اعلنـوا ان
الـضـرائـب تنـاقـض الـشــريعـة
االسالمية وساعدوا على ممارسة
التـجارة يف ابـسط اشـكاهلـا البيع
والــشـــراء ممـــا ادى اىل قـيـــام
اقتصاد بازار نددت به السلطات.
وغـضـت الــدولــة الـيت كــانـت
منـشغلـة يف مكـافحـة اجلمـاعـات
املـــسلحـــة الـنـظـــر عـن هـــذه
النـشــاطــات اليت كــانت ختـص
العـــاطلـني عـن العـمل قـبل ان
تصبح شبكات حقيقية.
من جهـة اخـرى اعـترب حتـريـر
االقـتصـاد اجلـزائـري الـذي كـان
خـاضعا يف معظمه لقطاع الدولة،
اعـتـبــارا مـن  ،1994بـنـــاء علــى
توصيـات صندوق النقـد الدولي،
انه مـؤشـر القـتصـاد عـشـوائي
يـستنـد اىل استثمـارات فوضـوية
ختـص بـشـكل خــاص القـطــاع
التجاري غري املنتج.

جنيب خزاقة

انتاجها مليوني برميل يوميا .وسرتفع هذه
كراكاس-
الـزيـادة الـيت يبـدأ تـطبـيقهــا يف االول من
رافــاييل
الفنــزويلي
الطـاقــة
وزيــر
اكـد
متـوز/يولـيو اىل  25.5ملـيون بـرميـا يومـيا
منظمة
قـرار
ستمتثل
فنـزويال
ان
رامرييز
االنتـاج االقصى الوبك الذي سيـــــضاف اليه
اوبك بزيـادة انتاجهـا النفطـي ،لكنه اعترب 500الف برميل يوميا يف االول من آب.
ان هــذا التــدبري لـن يكـفي خلفـض اسعـار واشار راميزير اىل ان فنزويال قادرة على ان
النفط.
حترتم رفع انـتاج اوبك  ،حمـددا ب  3،3قدرة
منتثل
لن
رامرييز
قـال
صحايف
تـصريح
ويف
االنتاج الشاملة يف بالده.
.
االنتاج
حول
اوبك
قرارات
جلميع
وطبقـا لــرفع االنتـاج الـذي قــررته اوبك،
وفنــزويال هي احـد االعـضـاء املـؤســسني سريتـفع االنتاج الـفنزويلـي اىل  2.943مليون
ملنـظمـة الــدول املصــدرة للنـفط واملـنتج بـرميـل يومـيا يف االول مـن متوز واىل 2.992
اخلامس للنفط يف العامل.
مليون برميل يوميا يف االول من آب .وكانت
علـى
بقـوة
فنـزويال
وحتـى االن ،تعـرتض
حصتهـا  2.704مليون برميل يـوميا منها 1.4
جدوى هذا القـرار معتربة ان السوق العاملية مليون تباع اىل الواليات املتحدة.
حصلت على ما يكفي من النفط وان ارتفاع واعلن الـوزير الفنزويلـي من جهة اخرى ان
االسعار ناجم عن اسباب اخرى.
بالده ستـشجع علـى انشـاء شركـة متـعددة
لالنتاج
جديدا
وكرر رامرييز القول ان رفعا
اجلنسيات للنقل والتوزيع باسم برتوكاريب
تتـأثـر
الـيت
االسعـار
لن يـؤدي اىل خفـض
 ،لـتزويـد بلـدان املنطـقة بـالنفـط بأسـعار
عن
الـنامجـة
كـاملخاوف
بعـوامل خارجـية
تفضيلية.
غري
االمريكيـة
والقـدرات
الـوضع يف العـراق
وقـال ان اهلدف هـو القضـاء علـى الوسـطاء
الكافية للتكرير.
الـذيـن حيققـون اربـاحـا طــائلــة بفـضل
وقد قررت اوبك يف الثالث من حزيران رفع املضاربة .

الدين اللبناني يف قلب
معركة االنتخابات الرئاسية

زاد اجلدل القـائم حول طـريقة
ادارة الـدين العـام يف لبنـان الذي
وصل اىل  34مليار دوالر من حدة
املعركة الشرسة حول التمديد او
عـدم التمـديد لـلرئـيس احلـالي
امـيل حلــود ،وهــو االمــر الــذي
يعـارضه رئيـس احلكومـة رفيق
احلـريري بـشدة ومل تكـشف بعد
سوريا عن موقفها منه.
وعـرض الــرئيـس حلـود خالل
جلـسـة جملـس الـوزراء عـمليـة
اسـتبدال واسعـة (سواب) لـديون
بــالعـمالت االجنـبيـة تـسـتحق
عـــــامــي  2005و 2006وتــبـــلغ
قـيمـتهــا  7.05مـليــار دوالر ،اي
مخـس الــدين العـام الـذي بـات
ميـثـل ضعف امجــالـي الـنـــاتج
الداخلي.
ومبـا ان الرئيس احلـريري يعترب
نفسه ممسكا مبلف اعادة االعمار
واالصـالحات ،فقـد رفض اقرتاح
حلـود ووجد فيه حماولة النتزاع
امللف املالـي منه وهو الذي ميسك
به مـنــــذ عــــام  1992مع فـرتة
انقطاع واحدة ملدة سنتني بعيد
انتخاب حلود عام .1998
وقــال خبري اقـتصـادي لـوكـالـة
فـرانس برس طلـب عدم الكشف
عن امسه ان الـرئيـس اللبنـاني
يـــريـــد ان يـبـني انه يف حـــال
التمديد او التجـديد له لن يكون
حباجـة اىل احلريـري الذي يعمل
علـى عـدم اعـادة انتخـاب حلـود
متـهمـا ايــاه بعــرقلــة تنـفيـذ
االصالحـــات الـيت مت االتفـــاق

قيمتها  67.9مليون دوالر.
واوضحـت الـــوزارة يف بـيـــان ان
املكـسيك احتلت املـرتبة الـرابعة
بني الـدول املـنتجـة للعـسل بعـد
الـصـني واالرجنـتني والـواليـات
املتحـدة ،وبلغ انـتاجهـا حواىل 65
الف طن.

ويشكل انتـاج العسل مصدر رزق
حــــــواىل اربعـــني الف مـــــزراع
وعـائالتهم يف املكـسيك ،يعيـشون
خصوصا يف مناطق فقرية.
واوضحـت الـــوزارة ان كـمـيـــات
العـسل صدرت خصوصـا اىل املانيا
والـواليـات املتحـدة وبـريطـانيـا
وسـويسرا والـسعوديـة ،مشرية اىل
ان ارتفـاع سعر العـسل يف االسواق
العاملية مسح للـمكسيك باحلصول
علـى  17مليون دوالر اضـافية من
الصادرات.
وتابعت ان نصف االنتاج الذي بلغ
حواىل  56الفا مت تصديره.
وقد بلـغ االنتاج العاملي من العسل
حواىل  1.2مليون طن يف . 2003
وبعـــد الـــدول املـصـــدرة االربع
االوىل ،تــأتي تــركيـا واوكــرانيـا
الـلتــان تعـدان مـن كربى الـدول
املنتجة واملصدرة للعسل.

فنزويال ستمتثل لقرار اوبك
بزيادة انتاجها

اب/اغسـطس ،وقـال هـذا لن يـتغري
وتساهم الـدول غري االعضاء يف اوبك
بنسـبة حـواىل  %60من انتـاج النفط
العاملي.
واشـار يــوسجيـانتـورو اىل ان اسعـار
النـفط عـادت اىل االتفـاع ،وان سعـر
نفط اوبك وصـل اىل حواىل  35دوالرا
للربميل .واضاف هذا شأن سياسي ،
من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
واكــد ان اوبـك ستــواصل مــراقبــة
االسعار قبل اجتمـاعها يف  21متوز ،اال
انه رفض الـتكهن بشان القرارات اليت
ميكن ان تتخـذها املنظـمة خالل هذا
االجتماع.
وكانت اوبك قررت يف وقت سابق من
الـشهـر اجلـاري ان تـزيـد  2.5مليـون
بـرميل يف اليوم على انتاجها النفطي
حبلـول االول من اب علـى مــرحلتني
ليصل اىل  26مليون برميل يف اليوم.
واخنفـضت اسعـار الـنفط يف االسـواق
االسيويـة بعد ارتفـاعها ملـدة قصرية
اواخر االسبوع قبل املاضي.

عليهـا خالل مـؤمتـر بــاريس2-
بهدف انعاش االقتصاد اللبناني.
وحسب هذا اخلبري ،فان ال سواب
هــو رد مـن حلـــود علـــى اعالن
احلـريري يف منتصف ايار املاضي
عن اجـتمـاع جـديـد للـدائـنني
الدوليني للبنان يف اطار مؤمتر
باريـس 3-يف النـصف الثـاني من
العــام  2005لتـسـويـة مــشكلـة
الـدين .وقـال ان حلود يـريد ان
يـبني ان هـذا االجـتمــاع ليـس
ضـروريـا وان احلـريـري ميـكن
االستغناء عنه .
واثر مـؤمتر باريس 2-الذي عقد
يف تـشــريـن الثــانـي  ،2002ضخ
الــدائنـون الــدوليـون خلــزينـة
الدولـة اللبنـانية حنـو  2.6مليار
دوالر بفوائـد تفضيلـية مـقابل
اجــراء اصالحــات اقتـصــاديــة
ابرزها اخلصخصة.
وتـــابع هــذا اخلـبـري زاد اعالن
احلريـري عن باريس 3-من حدة
اخلالفـات بني الـرجلـني ،واعترب
حلود ان احلـريري بـاعالنه هذا
بـدا وكانه يؤكـد بقاءه على راس
احلكومـة حتى العـام املقبل وهو
االمر الذي مل حيسم بعد .
ودعـا رئيس مجعيـة املصارف يف
لبنان جوزف طربيه الثالثاء اىل
عدم تسييس مـسالة مالية حبتة
 ،مطالبا باصالحات عاجلة.
واعـتـرب االقـتـصـــادي مـــروان
اسكنـدر انه اذا كـان الـ(سـواب)
يتـيح نوعا من اهلـدنة فال بد ان
يكون مـصحوبـا حبلول جـذرية
على مـستوى االصالحـات وعلى

حممد غسان احلبش.
وينص االتفـاق الذي جيب ان يتم
اقـــراره مـن قـبـل دول جملــس
التعـاون الـست وسـوريــا قبل ان
يـصبح نـافــذا يف بنــوده التـسع
عـشــرة ،علــى الغــاء الــرســوم
الكمـركيـة والرسـوم والضـرائب
والقيــود غري الـكمــركيــة علـى
الــسلـع واملنـتجـــات ذات املنـشــأ
الوطين املتبادلة.
كمــا ينـص االتفــاق علــى قيـام
الطـرفني بـالتفـاوض لتحـريـر
التجارة يف اخلدمات بينهما بشكل
تدرجيي.

وكــانـت دول جملــس الـتعــاون
(السعـوديـة واالمـارات والكـويت
وقطر وسلطنة عمان والبحرين)
وقـعت يف ايــار املــاضي حمـضــرا
مماثال مع لبنان.
ويتــوقـع ان يتـم رفع الــرســوم
الكمـركية بـالكامـل عن املبادالت
التجارية العربية البينية اعتبارا
من  2005مـع اقامة منـطقة حرة
عربية للتبادل التجاري.
وال متثـل املبــادالت الـتجــاريــة
العـربيـة البـينيـة سـوى  %8من
امجــالـي املبــادالت الـتجــاريــة
العربية.

املكسيك يف املرتبة الثالثة بني الدول املصدرة للعسل
والرابعة بني البلدان املنتجة

رئيس اوبك يدعو الدول غري االعضاء
يف املنظمة اىل زيادة انتاجها

مركوسور :تقدم حول االستثمارات
والتعرفات الصناعية

11

حلـود واحلـريـري ان يـدركـا ان
االزمة االقتصادية عميقة .
ويتـبادل الـرئيسـان تهم تفـاقم
ازمة الدين وفشل االصالحات.
ويعارض حلود الـذي تنتهي مدة
واليته يف تشـرين الثـاني املقبل،
اخلـصخصـة بـينمـا يطـالب بهـا
احلـريـري ويـدعـو اىل ختـفيف
النفقـات العسكـرية االمـر الذي
يرفضه حلود.
وقــد امتـنعت سـوريــا اليت هلـا
الـدور الــرئيــسي املـؤثــر علـى
الـسـاحـة اللـبنـانيـة ،عن ابـداء
مـوقفهـا مـن مسـالـة الـتمـديـد
للرئيس حلود.
وزاد الرئيس السوري بشار االسد
من حـدة الغموض يف هذه املسالة
عنـدمـا اعـلن خالل االسبـوعني
املـــاضـيـني ان االنــتخـــابـــات
الـرئـاسيـة هي مـسـالــة حمض
لبنانيـة وان االنتخاب والتمديد
ال يزاالن واردين.
ويبـدو ان الرئيس الـسوري الذي
تـطالـبه واشنطـن بسحـب قوات
بالده من لبنـان ،كان يـرد بذلك
علــى كالم للــرئيـس االمـريكي
جــورج بــوش اعـــرب فيـه عن
االمل االسـبـــوع املـــاضـي بـــان
يستعيد لبنان استقالله .
ومبـا ان كالم بوش جـاء يف ختام
لقـاء مع الرئيس الفـرنسي جاك
شـرياك الـصـــديق الـــشخـصـي
للحـريري ،فقـد غذى هـذا االمر
فكـرة وجـود معـارضــة دوليـة
لـلتجـديـد او الـتمـديــد للحـود
احلليف الوثيق لسوريا.

مساع لتأسيس شركة طريان
حبرينية خاصة
برأمسال  97مليون دوالر
املنامة (اف ب)-

تعتزم جممـوعة من املسـتثمرين
البحرينيني واخلليجيني تأسيس
شركـة طريان حبـرينـية خـاصة
بـرأمسال يـرتاوح ما بني  25اىل 30
مليـون دينار حبـريين (حواىل 79
مـليــون دوالر امريكـي) وفق مــا
اعلن مصدر قريب من املساهمني
لـوكـالـة فـرانـس بـرس .وقـال
املصدر ان هناك مـوافقة مبدأية
من الـسلطـات البحــرينيـة علـى
تأسيس هذه الشركة  ،موضحا ان
الـشـرط الـوحيـد الــذي وضعته
هذه الـسلطات هـو ان ال يتعارض
نشاط الشركة اجلديدة مع شركة
طريان اخلليج الـناقلـة الوطـنية
لـلبحــرين وابــو ظيب وسلـطنـة
عمان اليت تتخذ من املنامة مقرا
هلـا .واضاف املـصدر الـذي فضل
عــدم االفـصـــاح عن هــويـته ان
غالـبية املساهمني يف هذه الشركة
من املــستـثمــرين الـسعــوديني
باالضافـة اىل مؤسسات حبرينية ،
مؤكدا ان هناك رغبة لدى بعض
املــؤسسـات الكـويـتيـة للـدخـول
كمـسـاهـمني يف املـشــروع  ،وفق
تعـبريه .واشــار املـصــدر اىل ان

هـذه الشـركـة اجلـديـدة ستكـون
ناقـلة حبـرينيـة لكنه اوضح ان
ميــدان عـملهــا سـيرتكــز علــى
الـرحالت القـصرية ضمـن نطـاق
اقليمـي وستعتمـد على طـائرات
صغـرية مـثل الـبـــويـنغ  737و
االيربـاص -ايه  ، 319موضحـا انها
لن تـدخل يف منـافسـة مع طريان
اخلليج  .وقـال هنـاك مطـارات
صغرية يف عدد من الدول اجملاورة
كـاهلنـد وايـران سـتتعـامل معهـا
هـذه الـشـركـة .وشـركــة طريان
اخللـيج ال تـسـري رحالت اىل مـثل
هذه املطارات .والشـركة اجلديدة
سرتكـز علـى الـرحالت اىل هـذه
املطارات ،ولـيس يف نية مـساهمي
الـشركـة منـافسـة طريان اخلليج
بل رافدة هلا .
وردا علـى سـؤال ،قـال املصـدر ان
املشروع مـا زال يف بدايته مشريا
اىل ان من املتوقع ان يتـم تأسيس
الشركـة مع نهاية الربع االول من
العـام القـادم  2005وتعـد طريان
اخلليج اليت تـأسست يف العام 1950
الـنـــاقلــة الــوطـنـيــة لـكل مـن
البحرين وسلطنة عمان وحكومة
ابوظيب.

