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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدوالر االميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
اجلنيه االسترليني          2665                      2675 
الدينار االردني                2050                     2060 
الدرهم االماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 
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ابو ظبي           1468                       395
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نضال ناجي 

ويعـنـي االسـتـكفــــاء يف مـنــطـق علـم
االقــتـــصــــــاد نـــظــــــامــــــاً اقــتـــصــــــاديــــــاً
تتـمخــض عنـه سيــاســة مبـقتـضــاهــا
تعمـد دولــة او مجمـوعــة من الـدول
إلى االكتفاء مبـا لديها من امكانات
كـوسيلـة من وسـائل حتقـيق التـوازن
بـــني املـــــــــوارد املـــتـــــــــوفـــــــــرة لـــــــــديـهـــــــــا

واحتياجاتها.
حــــيــــث ميــكــــن ان تــــنــــــطــــبـق هـــــــــــذه
الــسـيــاســـة علــى الـــدول ذات املعــالـم
االقـــتـــــصـــــــــاديـــــــــة والـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة

واالجتماعية التالية:
1-الــــــــدول الـــتـــي ال تــــــــزال مـعــــــــالـــم

التخلف واضحة فيها.
2-الــــــــدول الـــتـــي بــــــــدأت مــــــــرحـلــــــــة
التـصنيع حـديثـا التي تـستمـر علـى

تنفيذها.
3-الـــدول الـتـي تـــريــــد تعـــزيـــز قـــوى

تستغـني عن تصـدير منـتجاتهـا إلى
دول العالم االخرى.

اذ يعـتمــد اقتـصـادهـا بــشكل اسـاس
على التـصدير كذلك ال ينطبق هذا
احلــــــال علــــــى كل مــن بـــــريـــطـــــانــيـــــا
وفـرنـســا لالسبـاب نفـسهـا الـسـابقـة
مع الـتـبـــايــن يف االمكـــانـــات املـــاديـــة

واالحجام اجلغرافية.
أمـا فـيمـا يـتعلق بـالعـراق فـاحلـاجـة
متس بـشكل متزايـد ويوما بـعد آخر
إلــــــى تـــطــبـــيق نـــظــــــام االســتــكفــــــاء
االقــتـــصـــــادي )االكـــتفـــــاء الـــــذاتــي(
فـــاملـــوارد الـبــشـــريــــة املعــطلــــة ميكـن
اســتغالل طـــاقـــاتهـــا )تــشغــيلهـــا( يف
مخــتلف انـــواع املــشـــاريع الـــزراعـيـــة
والصـناعـية والـسيـاحيـة التـي تصب
يف خـانة االكتفـاء الذاتي إلـى جانب
ايقـــــاف الهـــــدر املـــــادي الـكـبـيـــــر مـن

خالل تطبيق هذا النظام.
فـــمـلـــيـــــــــارات الـــــــــدوالرات تـهـــــــــدر يف
عـــملــيــــــات اســتــيــــــراد املــنــتــــــوجــــــات
الصنـاعيـة )رديئـة النـوعيـة( وكذلك
احملـــــاصــيل الـــــزراعــيـــــة واملــنــتجـــــات
احليوانيـة بشكل متصاعد قد يؤدي
إلــى اضمحـالل قطـاعـات الـصنـاعـة
والـزراعــة واالنتــاج احليــواني بـشكل
كـلي يـنعكـس سـلبــا علـــى االقتـصــاد

الوطني.
لـذا ال بـد من تــوجيه اجلهـود صـوب
وضع اخلـــطــــط الالزمـــــــة للــــشــــــروع
بـإقامـة مشـاريع اقتـصاديـة تصب يف
خانة االكتفاء الـذاتي وتكون مبثابة
صـمــــام امــــان يحـقق صــيغــــة االمـن
الغـذائي الــوطني إلـى جـانب تـنميـة
املــوارد البـشـريـة واملـاديـة والـوطـنيـة
مبا يـؤدي إلى االنتعاش االقتصادي
واالجـــتـــمــــــــاعـــي ويـحـقـق االزدهــــــــار
والــــــــــــرخــــــــــــاء لـلـفــــــــــــرد واجملــــتــــمـع.

تهدف إلى االستقرار.
هذا احلـال ال ينطـبق على الـواليات
املـتحــدة االمـــريكـيــة الـتـي تـنـتج كل
انواع املصنوعات وتصدر إلى اخلارج
ثـلثي انتـاجها الـذي يتكـون من اهم
واعقد املنتوجات والسلع اخملتلفة.

وبــــذلـك ال ميـكــن بهــــذا الــــوصف ان
تـلجـــــأ إلـــــى ســيـــــاســـــة االســتــكفـــــاء
االقــــتـــــــصــــــــــــادي اال يف الـــــــظــــــــــــروف
االستـثنــائيـة كـونهـا ال تـستـطيع ان

محددة.
13-الـــــــدول الــتــي ميــيـل مـــــســتـــــــوى
التشـغيل واالستخـدام والعمل فـيها
إلـــى االنـخفـــاض حـيـث تعـمـــد إلـــى
احلمـايــة للمحـافظـة علـى املـستـوى
املـذكور وتعـمل على تـنشيـط اإلنتاج

فيها.
14-الـدول التي يتعـرض االمن فيها
إلـى حال معه جتـد ان ال مناص من
االستكفاء كسياسة مماشية مطلقة

تذليل املشكالت اجلوهرية املعلقة.
11-الدول التي تـرعى وتهـتم بصورة
جــديــة بـــاجملمــوع وبــالـصـــالح العــام
وليــس فيهــا تكـويـن كتلــة من رجـال
االعــمـــــال وطــبقـــــة مــن املــــســتـغلــني

واملنتفعني.
12-الــــدول الـتـي ميـكـن ان يـتــــوافــــر
لـــــديهــــا قــــدر كـبـيــــر مـن الــــسلــطــــة
الــدميقــراطـيـــة الفعــالــة يف حتقـيق
هــــذه الـــسـيــــاســــة ولـــــو خالل فـتــــرة

8-الـدول التي تريد حماية خططها
االقـــتــــصـــــــاديـــــــة مـــن الـــتـــــــأثـــيـــــــرات
اخلــارجـيـــة الهــادفــة إلــى املـنــافــســة

واإلغراق.
9-الـدول التـي ميكن ان تـخضع إلـى
اقتـصــاد قـــومي مــوحــد فـيه عــوامل

النماء والرخاء.
10-الـــــدول الــتــي ميـكـــن ان تقـــتفــي
االعتبـارات السـياسيـة واالجتمـاعية
يف تـطبـيق االسـتكفـاء فـيهــا بقـصـد

االنتـاج بوسـائل اقتصـادية مخـتلفة
املصادر.

4-الــــدول الـتـي وجــــدت يف تــطـبــيق
انـظمــة احلمـايــة دعمـا لـصنـاعـاتهـا

الناشئة.
5-الــدول التـي تتـوفــر فيهــا عنـاصـر
الــنــمـــــاء والـــبقـــــاء )أراض خـــصــبـــــة
ومـــــوارد وخـــــامـــــات( بـكــمــيــــــات تفــي
لتحقـيق اغراض سياسـة االستكفاء

السياسي.
6-الـدول التـي تتـسع رقعــة اراضيهـا
وتفـتقـــر إلـــى مـــزيـــد مـن االرتـبـــاط
واالنــــدمــــاج واالحتــــاد مـع اقلـيـم او

دول اخرى لتحقيق هذا النظام.
7-الـدول الـتي تـزداد بـني منــاطقهـا
احلــــواجــــز الـكـمــــركـيــــة وتــتعـثــــر يف
داخـلهـــا حـــركـــة الـتجـــارة والـتـــداول

االقتصادي.

االكتفاء الذايت كمنهج اقتصادي مطلوب األخذ بأسبابه
تتداخل بعض االلفاظ واملفاهيم يف

معنى االستكفاء فنتصور له يف
الذهن وضعاً دقيقاً يستلزم االيضاح

والتعليل، يف حني انها تصوره احيانا هيكالً
معقداً يستدعي احلذر والتهيب.

لذا نرى من املناسب أن نأتي مبحاولة تستهدف
حتديد املعنى وتكييفه لقواعد علم االقتصاد

بالشكل الذي يخدم اغراض هذه املقالة.
يعني االستكفاء يف اللغة اكتفاء الفرد او الشخص

املادي واملعنوي نفسه بنفسه ذاتياً
مبا يتوفر لديه من امكانات يف ظرف

معني.

يـنتشـر يف منـاطق عديـدة من
بغــداد بــاعــة املـــواد الغــذائـيــة
املعلـبــة املـتجــولــون او الــذيـن
اتخـــــذوا لهـم امــــاكـن ثــــابـتــــة
والــذين غــالبـا مــا يتـواجـدون
يف املنـاطق املـزدحمـة كمـرائب
الــــســيــــــارات واالســــــواق الــتــي
يقصـدهـا املـواطنـون للتـبضع
والغريـب يف امر هـذه املعلـبات
انهـا تبـاع مببـالغ زهيـدة حيث
تبــاع كـل خمـســة عـلب سـمك
مــثال بـ1000 ديـنــــار وهــــذا مــــا
يـــــــــــدفـع اصـحـــــــــــاب احملـــــــــــال
الـصغيـرة إلى شـراء مثـل هذه
املـواد الغذائـية لـتحقيق شيء
مـن الكــسـب املـــادي ويف اغلـب
االحـــيــــــــــان يــكــــــــــون الـــــــشــكـل
اخلــــــارجـــي لهــــــذه املـعلــبــــــات
مــنــتـفخــــــا او مـــتخــــــسفــــــا او
تعـرض املـاركـات الـتي لـصقت
علـيهـــا للــتلف بـيـنـمـــا هـنـــاك
معـلبــات أخـــرى تبــدو وكـــأنهــا
صــنعــت للـتــــو ولـكــنهــــا تـبــــاع
بــــاالسعــــار نفـــسهـــا املـتـــدنـيـــة
وهـــذا مـــا يــشـمل ايـضـــا علـب
املــــشـــــروبــــــات الغـــــازيــــــة علـــــى

مــــــا بــني 1500-2000 ديــنــــــار
تباع هنـا بـ250 ديناراً او علبة
السمك الـتي يتراوح سـعرها
بــني 750-1000 ديــنـــــار تــبـــــاع
بأقل من ذلـك كثيرا اذ يصل
سعـــــرهـــــا مـــــا بــني 200-150
دينـار وهـذا ان دل علـى شيء
فـــــإمنـــــا يـــــدل علـــــى انــتهـــــاء
صـالحيـتهــا واعــرب املــواطن
ــــــــــــــــاب دور عــــــن اســفــه لــغــــــي
السلطات الصحـية متسائال
عــن كــيفــيـــــة قــيـــــام الــتجـــــار
باغراق السـوق بهذه املعلبات
واسـبــــاب غـيــــاب الــــرقــــابــــة.
علــــى مقـــربـــة مـن مـنــطقـــة
البــاب الـشـــرقي جتـمع عــدد
مـن اصحـــاب العــربــات ممـن
يـبيعـون هـذه املـواد الغـذائيـة
واكـثـــر الـــذيـن ســـألـتهـم عـن
تــاريخ نفـاذهـا اكـد انهــا غيـر
منـتهيـة الـصالحيــة يف حني
ان التـاريخ اسفل العلبـة كان
يشير إلى خالف ذلك فضال
عــــــن اقـــــــــــــــدام نــفـــــــــــــــر مــــــن
املستوردين على تغيير تاريخ
انــتهـــاء الــصالحـيـــة لـتـبـــدو
للـمـــسـتـهلـك انهــــا مــــا زالـت
صــــــاحلــــــة ورمبــــــا حــــــديــثــــــة
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــع..!.
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الــــصالحــيــــــة وطـــبعــــــا يــتــم
اسـتيـراد انــواع متعــددة منهـا
بـحجــــــة انهـــــا ســتــــســتخـــــدم
كــــــــــــــــأعــالف لــالســــــمــــــــــــــــاك
وللـــــدواجـــن اال انهـــــا مـــــا ان
تــــصل االراضـــي العــــــراقــيــــــة
حـتــــى تـنــــزل إلــــى االســــواق
لتكــون فيمـا بعــد يف متنـاول
اعــداد كـبـيــرة مـن املــواطـنـني
ويف املقدمة منهم املضطرون
الســتهـالكهــــا بـــسـبـب تــــدنـي
دخـولهم، وبـالتـأكيـد ان لهذه
املــواد مـضـــار صحـيــة كـبـيــرة
علــــى املــــدى الــبعـيــــد قــــد ال
تـظهــر علـى مـتنـاولـيهــا آنيـا
ولـهـــــــذا يــتـــــــوقـع ان تــــظـهـــــــر
اعــــراض وامــــراض خــطـيــــرة
علـى مـتنــاولي هـذه املـعلبـات
مــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــتــــــقـــــــــــــــــبـــــــال.
املــــــــواطـــن )عـــبــــــــد الــكــــــــرمي
مجـيــــد( اعــــرب عــن تخــــوفه
من شـراء هــذه املعلبـات ذلك
انهــــا مـجهــــولــــة املـنـــشــــأ وان
تدني اسعـارها يثير الريبة اذ
مـن غـيــــر املـعقــــول ان علـبــــة
اللحـم التـي يتــراوح سعــرهــا
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ــــــــــــــــــواعــهــــــــــــــــــا اخـــــــتــالف ان
وتـــسـمـيــــاتهــــا، ويــــأتـي هــــذا
الــتـــــدنــي الــــــواضح بــــســبــب
انـــتـهــــــــاء صـالحـــيــــــــة هــــــــذه
املعلبات او انهـا اوشكت على
االنـتهــاء ولهــذا يقــوم جتــار
هذا النـوع من البضـائع إلى
ــــــــــــأقـل الـــكـلـف بـــــيـعـهــــــــــــا ب
لـلخالص منهـا بـاسـرع وقت
ويـأتي انـتشـار هـذه االغـذيـة
منـتهيـة الـصالحيــة او غيـر
الــــصــــــــاحلــــــــة لـالســـتـهـالك
الـبــشـــري السـبـــاب عـــديـــدة
اولهــــــــا انعـــــــدام الـــــــرقـــــــابـــــــة
الـتجـــاريـــة والــصحـيـــة ممـــا
حـمـل بهـــــؤالء علــــى اغــــراق
الـسـوق بـاالغـذيــة التــالفـة.
يف سـوق الـشـورجـة الـتقـينـا
بـأحـد بـاعـة املـواد الغــذائيـة
غـيـــر املـعلـبـــة وهـــو املـــواطـن
)عـلي عــدنــان( الــذي اوضح
ان هناك جتاراً متخصصني
بـتـــرويـج املعلـبـــات الـتــــالفـــة
الـتـي يـتـم جلـبهـــا عـبـــر دول
اجلــــــوار وهــم بــــــالــتــــــأكــيــــــد
يعـرفـون جيـدًا انهـا منـتهيـة
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بات مستوردة تباع بأثامن بخسة!! معلاّ
بغداد / جاسم الشاماني

عمان / كونا 
قــــــال رئــيــــس غــــــرفــــــة الـــصــنــــــاعــــــة
والــتجـــــارة العــــراقـيــــة االمــــريـكـيــــة
فــارس املــصلح ان الغــرفــة سـتنــظم
مـنـتـــدى )االسـتـثـمـــار العـــراقـي( يف
االردن اواخـر الـشهـر املـقبل لعـرض
سـيــــاســـــات العــــراق االسـتـثـمــــاريــــة

املستقبلية.
واوضح املـــصلـح للـــصحـــــافــيــني ان
املنتـدى سـيتنـاول سيـاسـات العـراق
االستـثمـاريـة املـستقـبليـة وسـيعمل
علـــى تعـــريف الــشـــركـــات الـــراغـبـــة
بــدخــول الـســوق العــراقيــة بــاليــات

حتظى باهتمام املستثمرين.
وذكـر ان سبـب اختيـار االردن مكـانـا
النـعقــــــاد امللــتقـــــى يــــــرجع الـــــى ان
االردن ياتي يف ظل اجـواء االنفتاح
االقــــتـــــصــــــــــادي الــــتــــي رســــمــــتـهــــــــــا
تـــــــــوجـــيـهـــــــــات رســـمـــيـــــــــة شـجـعـــت
املسـتثمـرين الـعرب واالجـانب عـلى
التـوجه الـى االردن واالستفـادة من
املـــنـــــــــاخ االســـتـــثـــمـــــــــاري اجلـــــــــاذب
والـتــسهـيالت املقــدمــة واالسـتقــرار
االقــتـــصــــــادي يف ضـــــــوء القــــــوانــني
والـتـــشـــــريعــــات املـتــطــــورة يف هــــذا

اجملال.

مشـاركـتهم يف فعـاليـات املنتـدى اال
ان هـنــاك تــاكـيــدات مـن احلكــومــة
الـعراقـية وحـكومـة اقليـم كردسـتان
علـــــى احلــضـــــور عـبـــــر وفـــــود متــثل
وزارت الـــتخـــطــيـــط والـــصــنـــــــاعـــــــة

والتجارة.
وافـاد املصلح ان املـنتدى يـرمي الى
طـرح احتـياجـات العـراق االساسـية
يف املـــــــرحـلـــــــة الـقـــــــامـــــــة واعــــطـــــــاء
املـــشــــاركـني صــــورة مـتـكـــــاملــــة عـن
الــنــــشـــــاط االقــتــصــــــادي العـــــراقــي
وعــــــرض الفـــــرص االســتــثــمـــــاريـــــة
امــامهم ال سـيمـا يف املـشـاريع الـتي

الـعمل اجلـديــدة التـي ستعـتمـدهـا
احلـكــــومـــــة العــــراقـيـــــة بعــــد اقــــرار
مجلــس الـنـــواب العـــراقـي لقـــانـــون

االستثمار اجلديد.
واشـار الـى نيـة بالده دعـوة اجملـتمع
الـدولي لـدعم التحـول االقتـصادي
الـذي حتــرص احلكـومــة العــراقيـة
عـلـــــــى تـفـعــيـلـــــــة وارســـــــاء االســـــس
القـانونيـة والتشـريعية اخلـاصة به

يف الفترة القادمة.
وحـول اجلهـات املـشـاركــة يف اعمـال
املنتـدى قـال املصـلح ان االتصـاالت
جارية مع االطـراف املعنية لضمان

ن الشهر املقبل ندوة عن االستثامر العراقي يف عاماّ

تل ابيب/ ا ف ب
هبـطت األسـهم اإلســرائيـليــة
بــــشــكل حـــــاد بعـــــد هجــمــــات
إســرائـيل علــى مـطـــار بيــروت
الدولي ورد حـزب اهلل بإطالق
ـــــــــــى شــــمـــــــــــال صـــــــــــواريـخ عـل

إسرائيل.
وتراجع مؤشر "تل أبيب 100"
القـيــــاسـي بـنـــسـبــــة 3.3% ثـم
هــبــط املــــؤشــــر 4.7% لــيـــصل

مستوى 758.99 نقطة.
وانـخفــض مــــؤشــــر "تل أبـيـب
25" بنسبـة 4.8% إلى 744.41
نقــطــــة يف وقــت صعــــدت فــيه
إسرائيـل عملياتـها العسـكرية
االنتقـامية يف لبنـان بعد أسر
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آخـريـن عبـر
احلـــــــــــــــــــــدود
اجلـنــــوبـيـــــــة

للبنان.
وهــــــــــبـــــــــــــــط
ـــــــــشــــيـــكــل ال
نــحــــــــــــــــو %2
أمام الدوالر
الـيــــوم وبـلغ
سعر العملة
ــــيــــــــــــــــة احملــل
4.54
ــــكــــالت شــــــــي
ــــــكـــل دوالر ل
مقــارنــة بــسعــر أمــس البــالغ

4.4340 شيكل للدوالر
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ـ ــــــني حـــــــــــــــــزب اهلل جــــــنـــــــــــــــــدي

إســـرائـيلـيـني وقـتل ثـمـــانـيـــة
ـ ـ ـ ـ

هبوط أسهم وعملة إرسائيل بسبب اهلجامت عىل لبنان
واشنطن/ رويترز

قـال مـصــدر رسمـي ليـبي إن مـسـاعـدة وزيـرة اخلــارجيـة
األمـيــركـيــة بــاوال دوبــريــانــسكـي أبلغـت طــرابلــس خالل
زيـــارتهـــا العـــاصـمـــة اللـيـبـيـــة أن واشـنـطـن ألغـت جـمـيع
الـقيــود املـتعلقــة بــالـنقل اجلــوي مـع ليـبيــا مبــا يف ذلك

بيع طائرات أميركية. 
وأضاف املصدر أن املسؤولة األميركية أعلمت ليبيا بهذا
املـــــوضـــــوع أثــنــــــاء لقــــــائهـــــا رئــيــــس الـــــوزراء الـــبغـــــدادي
احملمـودي. وعبّـرت دوبـريـانـسكي عـن استعـداد واشنـطن
للـتعــاون مع الـشــركــات الـليـبيــة يف اجملــاالت الـتجــاريــة
واالقـتـصـــاديـــة واالسـتـثـمـــاريـــة بـــاإلضـــافـــة إلـــى تقـــدمي
االستـشــارات يف مجــاالت الـصحــة وتــدريـب اللـيبـيني يف

الواليات املتحدة. 

واشنطن تلغي قيود النقل اجلوي
والطائرات مع ليبيا

  بيروت/ ا ف ب
هــبــطــت األسهــم اللــبــنـــــانــيـــــة بــنـــســبـــــة %10
وتـــزايـــدت الــضغـــوط علـــى العـملـــة احمللـيـــة
وسـط إقبـال املـستـثمــرين علـى الـبيع إثـر رد
إسرائيل على عملية حلزب اهلل بهجوم جوي

وبحري.
وأوضح مــتعــــامل يف ســــوق األسهـم بـبـيـــروت
وجــود فــزع يف ســوق األسهـم التـي انخفـضت
بشكل حـاد، وتراجعت أسهم سـوليديـر –أكبر

شركة لبنانية- ألقصى حد.

زيـادة كبيـرة يف الطلـب على الـدوالر، إال أنهم
تـوقعوا تـزايد الـضغوط عـلى العـملة بـدرجة
أكبـر إذا استمرت الهجمات اإلسـرائيلية على
الــبالد.وأدت الـهجـمــــات اإلســــرائــيلـيــــة إلــــى
إغالق مـطـــار بيــروت الـــدولي يف ذروة املـــوسم
السيـاحي.وتـراجع سهـم سولـيديـر من الفـئة
)أ( بنسبـة 14% على 18.31 دوالر والفئة )ب(
بنـسبـة 15%، وهـو احلـد األقصـى املـسمـوح به
يف الـبـــورصــــة خالل جلــســـة واحـــدة مـــسجال

18.31 دوالر.

كمــا مت تــداول العـملــة احملـليــة بــسعــر 1509
لـيــرات للــدوالر و1514 لـيــرة لـكل دوالر، وهــو
احلــــد األدنــــى لـنــطــــاق الـــسعــــر احملــــدد مـن

البنك املركزي.
وقـال احمللل االقتـصادي غـسان عـياش إنه ال
أحــد يــسـتـطـيع بـنــاء تـــوقعـــات علـــى صعـيــد
الـبــــورصــــة مــــا لــم تعــــرف الـتـــــوقعـــــات علــــى
الــصعيـد الــسيــاسي، ومــا يحـدث بــالبـورصـة

مرهون بحل األزمة احلالية. 
وذكـر متعـاملـون أنه لـم يظهـر حتـى اآلن أيـة

األسهم والعملة اللبنانية هتبط نتيجة اهلجوم اإلرسائييل

بسبب انتهاء صالحيتها


