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لـكل جتـــربــــة اخفـــاقــــاتهـــا، ولـكل
مـرحلة خـصائـصها وجتـربة بـناء
الـدولـة العـراقيـة اجلـديـدة، وبعـد
سقــوط النـظــام البـائــد، اقتــرنت
بـاخفـاقــات، هي نـتيجــة طبـيعيـة
الرث سيـــاسي واجـتمــاعـي معقــد
تشكل خالل خمـس وثالثني سنة
مــــــضــــت لــكــــن بـــــــــــالـــــــــــرغــــم مــــن
االخفــاقــات، فــان تـلك الـتجــربــة
مــاضيـة يف طــريقهــا، مجتـازة كل
العقبـات التي يضعها االرهاب، او
املـنتفعـون مـن النظـام السـابق يف
طــــــــريـقـهــــــــا، والـقــــــــارئ املـــتــــــــابـع
للصحف العراقـية، يشعـر باملرارة
ملــا تتـطــرق الـيه تلـك االعمــدة او
التحقيقـات حول ظـاهرة الـفساد
االداري يف املــؤسـســات العـــراقيــة،
خـــــــاصـــــــة يف قــــطـــــــاع املـقـــــــاوالت
واملشـتريـات والعقـود، بل حـتى يف

بعض اقسام االفراد.
ولعل واحـدا مـن جتليـات الـفسـاد
االداري هــو االحـتيــال الـــوظيـفي
الـذي صـرنـا نـسـمع عن عـمليـاته
حكـايـات وقـصصـاً النكــاد نصـدق
انـهـــــــــا حتـــــــــدث يف مـجـــتـــمـعـــنـــــــــا

العراقي.
فما هو االحتيال الوظيفي؟

تعــــريف )االحـتـيـــال الـــوظــيفـي(
)هـو استخــدام شخص لـوظـيفته
لتحقـيق الثراء لنفسه من خالل
ســـــــــوء االســـتـخـــــــــدام املـــتـعـــمـــــــــد
واســتـغالل مـــــوارد او مـــــوجـــــودات
واصـول املـؤسـسـة الـتي يـعمل بهـا
لـتحقـيق مـصـــاحله الــشخـصـيــة
بغـض الـنـظـــر عـمـــا تــسـبـبه هـــذه
العــملـيـــة مـن اضـــرار فـــادحـــة يف
املــؤسسـة من جهـة، واجملتـمع من
جهـــة اخـــرى( وبـنـــاءا علــــى ذلك،
فـان عـمليـة االحـتيـال الـوظـيفي،
تـشتـمل علـى سلـسلـة واسعــة من
حـلقـــات اخملــــالفـــات الـــسلـــوكـيـــة
لـلـــمـــــــــوظـفـــني مـــن املـــــــــديـــــــــريـــن
واملــســؤولـني الـتـنفـيــذيـني، والـتـي
تـــبـــــــــدأ مـــن ســـــــــرقـــــــــة االشـــيـــــــــاء
البــسيـطـة، الـى احلــاالت املعقـدة
التـي تشمل الـتالعب يف البيـانات
املــاليــة وحتــريفهــا، ممــا يـنعكـس
علــى حتقـيق خـســائــر فــادحــة يف
املـؤسـسـة الـتي يعـمل بهـا هـؤالء،
وهـــــذه العــملـيــــات، جتــــري عــــادة
بــطــــرق ســــريـــــة وتعـتـبــــر خــــرقــــاً
خـــطــيــــــراً واخالالً بـــــالـــــواجــبـــــات
الـوظـيفيـة والعمل املهـني لهـؤالء
املـوظفـني، وخيـانـة لالمـانـة الـتي
يحــملــــــونهـــــا جتـــــاه املـــــؤســــســـــات
والـوحـدات االداريـة التـي يعملـون

االحـتـيـــال الـــوظــيفـي يف املـــؤســســــات العـــراقـيــــة تكـــالـيـفه.. وتـــرتـيـبــــات مكــــافحــته
عبد اجلبار عبود احللقي

جــــــامعـــــة الــبـــصـــــرة
لالحـتيال الـوظيفي ويـظهر ذلك
جلــيـــــــاً يف تقــــــديـــــــرات مخــمــنــي
الـضــرائـب حـيـث تخـتــزل املـبـــالغ
املقررة للضـريبة الـى النصف، بل
حتـى الـى الــربع أحيـانــاً فتــذهب
املـاليني من الـدنـانيـر الـى جيـوب
املـتـنفـــذيـن يف )الـضـــرائـب( بـــدالً

من ان تذهب ايراداً للدولة.
والــيـــــوم فـــــان عــملــيــــــات تهـــــريــب
الــــنـفــــــط الجتـــــــــــد مــــن يـقـف يف
طــريقهــا بـصــورة حــازمــة، بـسـبب
املـنـــــافع املـتـبـــــادلـــــة بـني اطـــــراف
الـــتهـــــريــب، ممــــــا يلـحق اضـــــراراً
بـالغـة بـاالقـتصـاد العـراقـي، ومن

ثم بعملية اعادة االعمار.
ترتيبات مكافحة االحتيال

الوظيفي
.1-اخــضـــاع اقــســـام احلــســـابـــات
والــــتــــــــــدقــــيـق يف املــــــــــؤســــــــســــــــــات
احلـكومـية الـى التـدقيـق من قبل
)محاسـبني قانـونيني معتـمدين(
فضالً عن اخـضاعها الـى تفتيش

جهاز الرقابة املالية.
.2- الـــتـحـــــــــري عـــن الـــــــسـلـــــــــوك
الشخصـي للموظفـني وسوابقهم
بــــوســــاطـــــة جهـــــات محــــايــــدة يف
منـطقــة سـكنـــاهم، او مـن جهــات
حكومية متخصصة بهذا الشأن.
.3-وجــــود هـيـئــــة رقــــابـيـــــة داخل
املـــؤســســـة تـتــشـكل مـن مـــوظفـني
مـشهـود لـهم بــالنـزاهــة والكفـاءة
تـبـلغ عـن احلــــاالت الـتـي حتــــدث

بشكل فوري.
4- القـيـــــام بعــملـيــــات الـتــــدقــيق
املفـــاجـئـــة يف اقــســـام احلــســـابـــات
واالفـراد من قبل هيئـات التدقيق
يف الوزارات وعدم االعتماد بشكل
كـلي علــى نتـائج تـدقـيق الهـيئـات

احمللية.
ان بلــداً، كــالعــراق، ميــر مبــرحلــة
بنــاء اسـس لــدولــة جــديــدة، فــان
غـــيـــــــاب الـقـــــــوانـــني الــــصـــــــارمـــــــة
للمحاسبـة، قد تدفع بالكثير من
املـوظفني املتنفـذين إلى التـواطؤ
مع جهـات اخـرى خـارج املـؤسـسـة
لـتــزويـــر الكـثـيــر مـن الـنفقــات او
االيــــــرادات فــــضالً عــن قــيـــــــامهــم
بــتحــــــريف كــــشـــــوفـــــات وسـجالت
احلسـابـات والـرواتب واملـشتـريـات
الـوهميـة، وغيـرهـا هـذا مع وجـود
مــوظفـني علــى درجــة عـــاليـــة من
الــنـــــزاهـــــة والــكفـــــاءة واحلـــــرص،

وهؤالء بناة العراق اجلديد.

اخملــــــزون، والـــتالعــب يف جــــــداول
الــــــــرواتـــب، خــــــــاصــــــــة مـع ضـعـف
الــرقــابــة املــالـيــة، والـتــواطــؤ بـني

اقسام احلسابات واالفراد.
.3 -الـبـيـــانـــات املـــالـيــــة الكـــاذبـــة،
وتــتــــضــمــن حتـــــــريـف بــيـــــــانـــــــات
املـؤسسـة املالـية كتقـدير الـنفقات
بـــاكـثـــر مـن قـيـمـتهـــا احلقـيقـيـــة،
وتقـديـر االيـرادات بـصــورة جتعل
مــن الــــصعـــب معــــــرفــــــة املــبـــــــالغ

احلقيقية.
.4 -احلرق املتعمد لبعض اقسام
املـــؤســســــة لغــــرض نفـي الـتهـمـــة
بـالتالعب بـالنفقـات، وغلق تهـمة

االختالس.
.5-الـــتـهـــــــــريـــب عـــبـــــــــر احلـــــــــدود
بـالتـواطـؤ مع عصـابـات التهـريب
وبعــض املـــســــؤولـني مــن ضعــــاف
النفـوس يف الكمـارك كمـا يحـدث
االن من عـمليـات تهـريـب النـفط
الـعـــــــــراقـــي، وتـهـــــــــريـــب الـــثـــــــــروة

احليوانية.
ويـــبــــــــدو ان الـفــــــســــــــاد االداري يف
العـــــراق هـــــو الــــســبــب الـــــرئــيــــس

الـتقـــريـــر ان خــســـائـــر االقـتـصـــاد
االمــريكـي بلـغت 600 مـليــار دوالر
لـــسـنــــة 2002 نـتــيجــــة لعــملـيــــات

االحتيال الوظيفي.
وكـانت تلـك اخلسـارة متثل نـسبـة

6% من االيرادات للعام .2002
االساليب املستخدمة يف

االحتيال الوظيفي:
.1 -الفـــســـاد االداري: اذ يـــسـتـغل
االفـــــــراد، املــتــنـفـــــــذون خـــــــاصـــــــة،
نفـــوذهـم وسلـطـتهـم يف عـملـيـــات
جتـاريـة، بـشـكل صفقــات، بفـرض
احلصـول علـى منـافع مـاليـة، مبا
يـتـنـــافـــى مع واجـبهـم الـــوظـيفـي
جتـاه املـؤسسـة التـي يعملـون بهـا،
خـــــــاصـــــــة مـع غــيـــــــاب الـقـــــــوانــني
والـتسـاهل يف العقـوبـة واالنفالت

يف االمن.
.2اسـتـغالل مـــــوجـــــودات واصـــــول
املؤسـسة وسـوء استخـدامهـا بنـية

اجرامية.
ويــتـــضــمــن ســــــرقــــــة مــــــوجــــــودات
واصــــول املــــؤســـســــة، مبــــا يف ذلـك
اخـــتـالس االيـــــــــرادات، وســـــــــرقـــــــــة

احلاالت مـن خالل طرح االسـئلة
علـى الـبعض ممـن يتعـاملـون مع
املـســـؤولني يف قـطــاع املقــاوالت او
املـــؤســســـات احلـيـــويـــة يف الـبالد،
وكــــذلـك مــن خالل مــــايـنـــشــــر يف
الــصحف احملـليــة مـن حتقـيقــات
ومقـابالت، وطـرق اخـرى، ميـكننـا
تقدير خسائر تصل الى نسبة %4
من االيـرادات احلكـوميـة سنـويـاً،
واذا مـــاكـــانـت ايــــرادات احلكـــومـــة
املــتحـققــــة مـن صــــادرات الــنفــط
للعــام 2004 تـصل الـــى 21 ملـيــار
دوالر )عـلى اسـاس متـوسط سـعر
30 دوالراً( فـان خـسـائـر االقـصـاد
العــراقـي تـصل الـــى )80( ملـيــون
دوالر يف نـهــــــــايــــــــة الـعــــــــام، هــــــــذا
ولغـــــرض املقــــارنـــــة، فقـــــد اظهــــر
تقدير اصدرته )جمعية املفتشني
املـعـــتـــمــــــــديـــن لـفـحــــص حــــــــاالت
االحـتيـال الـوظـيفي( بـالـواليـات
املتحدة حتت عـنوان )تقريـر سنة
2002( املقـــدم الـــى االمـــة بــشـــأن
االحــتــيـــــال الـــــوظــيفــي وذلـك يف
مـــنـــتـــــصـف عـــــــــام 2003، اظـهـــــــــر

بهـا خـاصـة يف هـذه املـرحلــة التي
ميـــر بهـــا العــراق، والـتـي تـتــطلـب
االنـتـمـــاء احلقـيقـي للـمـــؤســســـة
كـرمـز من رمـوز الـدولـة العـراقيـة
اجلـــديـــدة، وهـــذه املـــؤســســـة هـي
جـــــــزء مـــن الـــثـــــــروة الـقـــــــومـــيـــــــة

للمجتمع العراقي باجمعه.
تكلفة االحتيال الوظيفي:

مــن غــيـــــر املــمـكــن تقـــــديـــــر كـلف
عمـليــات االحـتيــال الــوظيـفي يف
االقتصـاد العراقي بسـبب صعوبة
اكـــتــــــشـــــــــاف جـــمـــيـع عـــمـلـــيـــــــــات
االحـتـيـــال الـــوظــيفــي، او االبالغ
عـنهـــا، مع وجــود )مــافـيـــا( تهــدد
بــاالغـتيــال ملـن يتــورط بــالكـشف
عـن تلك احلـاالت، وتـزداد املـهمـة
تـعقــيـــــداً نــتـــيجــــــة لعـــــدم وجـــــود
مـــؤســســـة معـنـيـــة يـتـم تـكلــيفهـــا
بجـمع الـبيــانـــات املتـعلقــة بـتلك
احلـــــــاالت، ومـع وجـــــــود )هـــيـــئـــــــة
للنـزاهـة( فـان هـذه الهـيئــة ليـس
مــن مـهــمـــــــاتـهـــــــا تـقـــــــديـــــــر كـلـف
االحــتــيــــــال الــــــوظـــيفـــي، اال انه،
ونــتــيجـــــة لـــــرصـــــد الـكــثــيـــــر مــن

اعلـنت غــرفــة الـتجــارة العـــراقيــة
االمــــريكـيـــة ان مـئـــات الــشـــركـــات
العــــراقـيــــة واالجـنـبـيــــة، وبـيــنهــــا
شــــركــــة مــــوتــــوروال االمــــريـكـيــــة،
ســـتـــــــشـــــــــارك يف مـعـــــــــرض دولـــي

للتجارة يف بغداد. 
وجــاء يف بيـان لغـرفــة التجـارة ان
املعــــرض الــــذي ســيجــــرى وســط
إجــــراءات امـنـيــــة مـــشــــددة جــــدا،
)سـيــســمح للــشـــركـــات العـــراقـيـــة
بــاالتـصــال مـبــاشــرة بــالــشــركــات
االجــنــبــيــــــة ولــيــــس عــن طـــــــريق
وسطــاء( من اجل زيـادة املبـادالت

التجارية.
وســيكـــون هـــذا احلـــدث االول مـن
نـــــوعـه يف العـــــراق مــنـــــذ سقـــــوط
نــظـــام الـــرئـيــس الــســــابق صـــدام

حسني يف .2003
واضـــافـــة الـــى مـــوتـــوروال، اعلـنـت
شركـة الهندسة )كـيلوج براون اند
روت( وهــــي فـــــــــــرع جملــــمـــــــــــوعـــــــــــة
)هـاليـبرتـون( النـاشطـة يف مجال
اخلـدمات الـنفطيـة، وشركـة )سي

معرض دويل للتجارة يف بغداد
منتصف كانون األول 

اتــش2 هـيل( االمـــريكـيــة املـكلفــة
خـــصـــــوصـــــا بــــــإدارة االشغـــــال يف
قــــطـــــــاع املـــيـــــــاه يف الـعـــــــراق، عـــن

مشاركتهما يف املعرض.
وقــــــال الــبــيــــــان: ان الــــــسلـــطــــــات
العـراقية وشـركات حمـاية خـاصة
والقــــــوة املـــتعــــــددة اجلــنــــســيــــــات
ســـتقــــــوم بــتــــــوفــيــــــر أمــن مــئــــــات

املشاركني املنتظر وصولهم.
واعلـن رعـــد عـمـــار رئـيــس غـــرفـــة
التجـارة ان )بغـداد علـى استـعداد
السـتقبــال مجـتمع املـال الــدولي
لـتـــسـمـح له، بـكل حـــــريـــــة وامـن،
بـتنـفيــذ اشغــال فـيهـــا والبــدء يف
إعــــادة إعـمـــــار العـــــراق(، بحـــسـب
البيان. وكـان عدد كبيـر من رجال
االعـمـــال أو مــــوظفـي الــشـــركـــات
االجـنبيـة قد تعـرض للخطف يف
العراق يف االشهر االخيرة. ولهذا
السبب قـررت شركات اجنبية عدة
االنـسحــاب من هــذا الـبلــد الــذي

يقع ضحية اعمال العنف.

حتتل السلع والـبضائع االيـرانية
)احلالل( الـــصـــــدارة يف قـــــائــمـــــة
املـواد التي يـتم تصـديرهـا إلى يف
العــراق خصـوصـاً املـواد الغـذائيـة
والـــسـلع االسـتـهالكـيــــة. وتـــشـيــــر
الـتقــاريــر الــى ان جتــاراً كـثيـــرين
يــسـتفـيــدون مـن غـيــاب الــرقــابــة
علــى احلــدود ويغــرقــون االســواق
العــراقـيــة بــاملـنـتجــات االيــرانـيــة
اخملـــتـلـفــــــــــة بـــــــشــكـل مـلـحــــــــــوظ
مـــــســـتفــيــــــديــن مـــن االعفــــــاءات
والــــتــــــــسـهــــيـالت اجلــــمــــــــــركــــيــــــــــة
والضـريـبيـة الـتي اليـزال بعـضهـا
سـاريـاً حتـى اآلن علـى الــرغم من
مرور اكثر من عام على اعالنها.

وألن الـــــوضع األمـنــي يف العــــراق
هــو الـــذي يُحــدد طـبـيعـــة العـمل
الـــتجــــــاري، اســتـــطـــــــاع القـــطــــــاع
اخلـــــــاص ان يـغــــطـــي غـــــــالـــبـــيـــــــة
احـتـيـــاجـــات االســـواق العـــراقـيـــة،
القـــتـــــصـــــــــار دور وزارة الـــتـجـــــــــارة
العـــراقـيــــة علـــى تـنفـيـــذ الـعقـــود
اخلاصـة مبذكرة التفـاهم لتوفير
املــــــواد اخلــــــاصــــــة بــــــالــبـــطــــــاقــــــة
الـتـمــويـنـيــة الـتـي اسـتـمــر العـمل
فــيهــــا بعــــد احلــــرب. ويعــــود رواج
الــــسـلع االيــــــرانــيــــــة يف االســــــواق

السلع اإليرانية )احلالل(
حتتل صدارة قائمة املواد املصدرة إىل العراق 

العــراقيـة الــى تفـضـيل سالمـتهـا
وذبح مـــصــــــادر حلـــــــومهـــــــا علــــــى
الــطــــريقـــة احلـالل. ويقــــول علـي
وحـيـــد مـــديـــر العالقـــات العـــامـــة
واالعــالم يف وزارة الــــــتــجـــــــــــــــارة لـ
)احلياة( ان )الوزارة شكلت جلاناً
مــــشــتـــــركـــــة بـــــالــتعـــــاون مع وزارة
الصحــة وهيئـة االوقـاف لـفحص
الـلحـــــوم املـــســتـــــوردة عــن طـــــريق
القـطــاع اخلــاص والـتــأكــد مـن خـتـم
املـــــــذبـــــــوح مــنـهـــــــا وفـق الــــطـــــــريـقـــــــة

االسالمية(.
وتأتي هذه اخلطوة بعد ورود انباء عن
دخــــول حلــــوم حـيــــوانـــــات محــــرمــــة
ومـصـــابـــة بـــامـــراض خـطـيـــرة. وأكـــد
)حصــول اخطـاء وجتـاوزات كـثيـرة يف
االتفــاقــات الـتجــاريـــة من قـبل بعـض
املصدرين )، مشيـراً الى ان املستوردين
تعمـدوا ازالة اسمـاء الشـركات املنـتجة
واالكـتفــاء بــذكــر اسـم الـبلــد املـصــدر

على السلع واملنتجات املستوردة.
ويــرى الـبعــض ان )التــوتــر الــذي
يـغـلـف الـعـالقـــــــات الـعـــــــراقــيـــــــة -
االيـرانيـة ميكـن ان ينعكـس سلبـاً
علــى نــسبــة الـصــادرات االيــرانيــة
الــى االســواق العـــراقيـــة( يف وقت

الحق.

ـ

سمح العراق لثالثة بـنوك عربية
واجـنـبـيــة بـــالعـمل يف العــراق، يف
خــطــــوة اعـتـبــــرهــــا املــصــــرفـيــــون
العـراقيـون تطـوراً مهمـاً يف اجتاه
تــــوســيع دائــــرة االسـتـثـمــــار غـيــــر
العــــراقـي وفــتح املـنــــافــــذ امـــــامه
لتـوظيف امواله وخبـرته بالشكل
ـــــــــذي يـخـــــــــدم الــــتـــــــــوجـهـــــــــات ال
االقتصادية اجلديدة يف العراق.

وقــال مـصــدر يف الـبـنك املــركــزي
العـراقـي ان البنـوك الـتي اجيـزت
هي )الـبنك الـوطـني االيــراني( و
)بـــــنـــك االســـكــــــــــــان لـلـــــتـجــــــــــــارة
والـتـمـــويل( االردنـي و)املـــؤســســـة
العــربيـة املـصــرفيــة( التـي تتخـذ

من البحرين مقراً لها.
وأضـــــاف ان اول الــــشـــــروط الــتــي
وضعهــا البـنك املـركــزي للــسمـاح
لهـذه الـبنـوك بـالعـمل يف العـراق
هــــــو ان ال يـقـل املـالك الـعــــــراقــي
العـامـل فيهـا عـن 80 يف املئــة من

مجموع موظفي املصرف.
وكـان الـبنك املـركـزي العـراقي قـد
أجـاز خالل الـشهـور املــاضيـة لـ12
مــصـــرفـــاً ومـــؤســســـة مــصـــرفـيـــة
عــــربـيــــة واجـنـبـيـــــة العـمـل داخل
ـــــات اربعـــــة العـــــراق، ورفـــض طلــب
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بغداد تسمح لثالثة مصارف عـربية وأجنبية بالعمل يف البالد
املـسـاعــدة علــى تنـفيـذ بــرامجهـا

االستثمارية يف العراق.
وتـربط االوسـاط االقـتصـاديـة يف
العـراق مـا يجـري حــاليـاً يف هـذا
الـصـــدد بجهــود حـثـيـثــة تـبــذلهــا
ادارات املصارف اخلاصة العراقية
ــــــة ــــــذاتــي ــــــة الـقــــــدرات ال لــتــنــمــي
ملنتـسبيـها وزيـادة وعيهم بـأهمـية
استخــدام التقـنيـات احلـديثـة يف
الـعمـليــة املـصــرفيــة اليــوميــة، يف
خـطـــوة تــتالءم مع الـــواقع الـــذي
سيـطــرأ يف حــال قـــدوم ومبــاشــرة
املــصــــارف العــــربـيــــة واالجـنـبـيــــة

عملها يف العراق.
وكــــانـت مــصــــادر مــصــــرفـيــــة قــــد
تـوقعـت اجازة 27 مـصرفـاً عراقـياً
ـــــة خـــــاصـــــاً لـلعــمـل خالل الــــســن
اجلــاريــة، بــرأس مــال مقــداره 50
بـليـــون دينــار عـــراقي )35 مـليــون
دوالر( لـكل مصـرف، لـتنـضم الـى
ـــــاصـــــة ـــــارف اخلــــــــــ املـــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــاً، الـ18 الــتــي تـعـــــــــــــــــــمـل حــــــالــي
وســــــــــــــــــــــــط تــوقعــات بـتخــصيـص
ـــــــــــة مــــــصـــــــــــريف واعـــــــــــادة هــــيـــكـل
ـــــــــد( ـــــــــرشــــي ـــــــــرافـــــــــديــــن( و)ال )ال

احلكوميني.
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بنوك.
وقــــــالــت مــــصــــــادر يف املــــصــــــارف
العـــراقيــة اخلــاصــة انهــا اتخــذت
اجراءات لـلدخول يف شـراكات مع
بـنـــوك عـــربـيـــة واجـنـبـيـــة تــسـمح
لهـــذه الـبـنـــوك بــشـــراء جـــزء مـن
ــــــــة اسـهـــم املـــــصــــــــارف الـعــــــــراقـــي
اخلـــــاصـــــة، ممــــــا يفـــتح اجملـــــال
امـــــامهـــــا للـمـــشــــاركـــــة يف اتخــــاذ
القـــرارات الـتـي تـنـمـي نــشــــاطهـــا

وتزيد من خبرتها املصرفية.
واعــرب مصــرفيـون عــراقيــون عن
اعتقــادهم بـأن املــرحلــة القــريبـة
املقبلـة سـتشهـد تـوسعـاً يف دخـول
الــشـــركـــات العـــربـيـــة واالجـنـبـيـــة
قـطــاع العـمل املـصــريف واملــالي يف
ـــــــد مـــن ـــــــزي الـعـــــــراق ودخـــــــول امل
االستثمارات غير الوطنية ساحة

العمل يف البالد.
وأشار عـدد من هـؤالء املصـرفيني
الى ان وفـوداً من مصـارف عربـية
واجـنـبـيــــة تــــزور العــــراق حــــالـيــــاً
لـلبحـث عن مقــار منــاسبـة لـعمل
مــصـــــارفهــم، مـــشــيـــــريــن الـــــى ان
االسـراع يف هذه اخلطـوة من قبل
هــــذه الـبـنــــوك يــــأتـي اســتجــــابــــة
لـنـــوايـــاهـــا يف اسـتـبـــاق الـظـــروف
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تــتـــــزايـــــد تـكـــــالــيف احلـــــرب
األمــيـــــركــيــــــة علــــــى العـــــراق
يــــومـيــــا مبــبلـغ 177 ملـيــــون
دوالر بعـد تـسجـيلهــا نفقـات
إجمـاليـة بلغت 134.5 ملـيار
دوالر األربعـاء املاضـي حسب
مـنـظـمـي مـبــادرة بــروجـيكـت
بيلبـورد التي يـدعمـها املـركز
األمـــــيــــــــــــركـــــي لـلـــــتـقــــــــــــدم. 
ويــــــأتــي هــــــذا اإلعـالن بعــــــد
استحـداث جـمعيــة أميــركيـة
عــــدادا إلـكـتــــرونـيــــا ضخـمــــا
بـغــــــرض تـــــسـجــيـل نـفـقــــــات
احلـــــرب املــتـــــزايـــــدة يـــــومــيـــــا
بـــــالعــــراق يف وســط ســــاحــــة
تـاميـز سكـويـر يف نيـويـورك. 
ـــــــادرة وأفـــــــاد مـــنــــظـــمـــــــو مـــب
بــــروجـيـكـت بــيلـبــــورد -وهـي
مجـمـــوعـــة فكـــريـــة يــســـاريـــة
ــــــأن الـعــــــداد ــــــة- ب ــــــركـــي أمـــي
اإللكتروني سيبقى يف وسط
الـســاحـــة حتــى االنـتخــابــات
الــــــرئــــــاســيــــــة يف الــــــواليــــــات
املـتحـــدة املقـــرر إجـــراؤهـــا يف
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احلرب عىل العراق
تكلف واشنطن 135 مليار دوالر 

تــــشــــــريــن الــثــــــانـــي املقـــبل. 
ومت تـــــشغــيـل العـــــداد الـــــذي
يـبلغ ارتفــاعـه 17 متـــرا منــذ
ـــــــرقـــم أولـــي بـلـغ األربـعـــــــاء ب
ــــــار دوالر بحــيــث 134.5 ملــي
ـــــــرقـــم 177 ـــــــرتـفـع هـــــــذا ال ي
ملــيـــــون دوالر يـــــومــيـــــا و7.4
ماليــني دوالر يف الـــــســــــاعــــــة
و122820 دوالر يف الـدقيـقة. 
وأعلن املتحدث باسم املبادرة
ديـبــــرا رابــــابــــورت أن احلــــرب
األميـــركيــة علــى العــراق قــد
كـلـفـــت دافـعـــي الـــــضــــــــرائـــب
ــــــركــيــني مــبـلـغ 134.5 األمــي
ـــــــى اآلن.  ـــــــار دوالر حـــت مـلـــي
وعـبــر عـن اعـتقــاده بـضــرورة
إدراك املــــــواطــن األمــيــــــركــي
أهـميــة هــذه األرقــام يف هــذه
اللحـظـــة من تــاريخ الـبالد. 
وحــسـب اآللـيـــة الـتــي يعــمل
بهــــــا العــــــداد فــــــإن نـفقــــــات
ــــــــــــى الـعــــــــــــراق احلــــــــــــرب عـل
ســتـــتجـــــاوز اجلـــمعـــــة مــبـلغ
ـــــــــيـــــــــــــــــــــــــار دوالر.  134.8 مـــل
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بحـث وزيــــر الـكهــــربــــاء الـــســــوري
مـنـيـب صــــائـم الــــدهــــر ونــظـيــــره
العـــــراقـــي أيهــم الــــســـــامـــــرائــي يف
دمـشق يف امكـانيـة تـنفيــذ مشـروع
كهـــربـــائـي يـــربــط محـــافـظـــة ديـــر
الــــزور )شــــرق ســــوريــــة( مبـنــطقــــة
القــائم )علـى احلـدود العــراقيـة(،
بــســـرعـــة قـصـــوى التـتجـــاوز سـتـــة
شهــور لتــأمـني استـطــاعــة مــؤقتــة
للمنطقـة، ريثما يـتم االنتهاء من
مـشـروع الـربـط الكهـربــائي بـشكل

وزيرا الكهرباء السوري والعراقي يبحثان تنفيذ مرشوع للربط املؤقت
يف اطار مشـروع الربط الكهـربائي
الــــســبــــــاعــي والــتــي تــــــرتــبــــط مع
احلـــــدود العـــــراقــيـــــة يف مــنـــطقـــــة
القائم من خالل خط ينطلق من
محطـة جندر يف محافظة حمص
الـى تـدمــر ثم ديـر الـزور واحلـدود
العــــــراقــيــــــة بـــطـــــــول يقــــــارب 495

كيلومتراً.
وتوقع االنتهاء من تـنفيذ املشروع
سنـــة 2006، الفتــاً الــى انه يجــري
حـــالـيـــاً تغـــذيـــة مـنــطقـــة املـــوصل
بــالكهـربـاء الـسـوريـة بــاستـطـاعـة
تقــــدر بــنحــــو 50 مــيغــــاواطــــاً مـن
خالل مــــشـــــروع يـــــربـــط محـــطـــــة
تــــولـيــــد الـــســــويــــديــــة بــــاحلــــدود
الـعـــــــراقــيـــــــة بــــطـــــــول ثــمـــــــانــيـــــــة
كـيلـــومتــرات وصــوالً الـــى منـطقــة

أبو ضاهر يف شمال العراق.
ويعـــود الــتعـــاون الـكهـــربـــائـي بـني
البلدين الى عـام عندما مت توقيع
اتـفــــــــاقـــيـــني يف مـجــــــــال الـــنـفــــط
والـكهــربــاء بـني ســوريــة وممـثلـني
عـن محــافـظــة نـيـنـــوى العــراقـيــة
بهـدف تـزويــد العـراق بـاملـشـتقـات
النفـطيـة الـسـوريـة وامــداد بعـض

محافظاته بالكهرباء.

كامل.
ونــــــاقـــــش اجلــــــانــبــــــان مــــــوضــــــوع
اســـتــكـــمــــــــال مــــــشــــــــروع الــــــــربــــط
الكهـربائي العربي مع تـركيا وبناء
عـــدد مـن احملـطـــات الـكهـــربـــائـيـــة
لـتـــأمـني االسـتجـــرار الـكهـــربـــائـي
للعــراق بـــاستـطــاعــات محــددة يف

مناطق عدة.
وقــــــال صــــــائــم الــــــدهـــــــر ان وزارته
رصــــــــدت االعـــتـــمــــــــادات الـالزمــــــــة
لتنفيـذ اخلطـوط امللزمـة ببنـائها

اكــــدت مــصــــادر مــطـلعــــة ان وزراء
االوبــــــك ســـــــــيـــجـــــــــــــــــــــــرون خـــالل
اجـتـمــــاعهــم املقــــرر يف 15 ايلــــول
اجلاري يف فيينـا مراجعة للزيادة
الــتــي اقــــــروهـــــــا خالل اجــتــمــــــاع
بيــروت ودخلـت حيـز الـتنـفيـذ يف
بــدايــة )آب( املــاضـي والتـي تنـص
علـى اضافـة نصف مـليون بـرميل
يــــومـيــــا، حـيـث سـيــطـلع الــــوزراء
خالل االجـتـمـــــاع علـــــى تقــــاريــــر
خـاصـة بـشـأن تــوقعـات الـنمـو يف
الـطلب خالل الفـترة حـتى نهـاية
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وزراء األوبك يراجعون يف منتصف الشهر اجلاري استمرار العمل بزيادة اإلنتاج األخيرة
مشاركة مخس دول من خارج املنظمة باجتامع عمل وسط توقعات قوية بزيادة النطاق السعري احلايل

اخلبيـر يف شؤون الطلب يف وكالة
الـطــاقــة الــدولـيــة ان الـتـــوقعــات
تـــشـيــــر الــــى ان الــــدول املـنــتجــــة
للـنفـط من خــارج االوبك لــديهـا
مـا يقـرب مـن 1.2 مليـون بــرميل
كطـاقة انتـاجية فـائضـة تتوزع يف
روسيـا والبـرازيل وغـرب افــريقيـا،
مــشيــرا الــى ان الـســوق تـسـتقـبل
بـتــــرحــــاب ايــــة انـبــــاء عـن زيــــادة
الطـاقــة االنتــاجيــة خصـوصـا ان
هنـاك زيادة مـوسمـية مـتوقـعة يف
الـطلـب علــى الـنفـط خـالل فتــرة
الـشتـاء ممــا يلقـي حمال جـديـدا

على السوق.
وارتفع الـنفـط اخلـــام األمـيـــركـي
ــــــــــــى 43.47 دوالر ــــــــــــا ال 29 ســـــنـــــت
لـلـــبـــــــرمـــيـل اثـــــــر سـلــــــسـلـــــــة مـــن
اخلـــســــائــــر يف االسـبــــوع املــــاضـي
دفعت النفط لفقد أكثر من ستة
دوالرات مـقـــــــارنـــــــة بـــــــاملـــــســتـــــــوى
الـقيــاسي املـسجـل يف 20 اب عنـد

49.40 دوالر للبرميل.
وتــــوقع مــســــؤول نفــطـي أن تــظل
صــــــــادرات الـــنـفــــط مـــن جـــنــــــــوب
العـــــراق أدنـــــى مــن املــــســتـــــويـــــات
املـعـــتـــــــادة مبـعـــــــدل 1.4 مـلـــيـــــــون
بــــرمـيـل خالل االيــــام اخلـمـــســــة
املقـبلــة مع اسـتمــرار العـمل علـى
اصالح خــطـــوط االنـــابـيـب الـتـي

تعرضت العمال تخريب.
وقبل اسبوع كان يجري التحميل
مبعـــدل ملـيـــونـي بـــرمـيل يـــومـيـــا
تقــريبــا قبل املـوجــة االخيــرة من

الهجمات التخريبية.
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االحتفــاظ بطـاقـة انتـاج فــائضـة
بـني ملـيـــون و1.5 ملـيــون بــرمـيل
يـــوميــا وهــو مـــا سيـسـمح بــزيــادة
فـوريــة يف االنتـاج، ذكـرت املـصـادر
ان حــوالـي 85 يف املــائــة مـن هــذه
الــطــــاقـــــة الفــــائــضــــة تـتــــركــــز يف
السعـودية، بـاالضافـة الى مـا بني
100- 150 الف بــــرمــيل كــطــــاقــــة
انتــاجيـة اضــافيـة لـدى االمـارات
العــربيــة والكــويت مجـتمعـة، وان
اوبـك تتجه لـتحقيق مـا بني 2.5
الـــــى 3 ماليـني بــــرمــيل كــطــــاقــــة
انـتــاجـيــة فــائـضــة وسـط قـنــاعــة
لـــدى كـــافـــة دول االوبـك بجـــدوى
ضخ اسـتثمـارات جديـدة لتـوسيع

قدرتها االنتاجية.
يـــــــذكـــــــر ان وزراء االوبـك االحـــــــد
عـشـر بـاالضـافـة الـى وزراء ونـواب
وزراء خـــمـــــــس دول هـــي روســـيـــــــــا
وســــــــــوريــــــــــة واجنــــــــــوال ومـــــصــــــــــر
واملكسـيك سيعقـدون افطـار عمل
مـــشـتــــرك صـبــــاح يــــوم 15 ايلــــول
يــــــــســــبـق االجــــتــــمــــــــــاع الــــــــــوزاري
االعـتيـادي الـذي سـينـاقـش عـدة
مـــــوضـــــوعـــــات بــيــنهـــــا مـــــراجعـــــة
النـطاق الـسعري احملـدد حالـيا بـ
22 ـ 28 دوالرا، وتــشيــر املعلــومــات
الـى وجـود عــدة مقتـرحـات لـرفع
الــنـــطــــــاق املـــــســـتهــــــدف، فــيــمــــــا
ســـيـحـــــــاول االجـــتـــمـــــــاع تـقـــيـــيـــم
امكــانيــة الــدول املنـتجــة للـنفـط
من خـــارج املنــظمــة املـســاعــدة يف

تلبية الطلب.
ويف سيـاق اخـر قـال انتـوني هـاف

األمنـي يف العــراق وارتفــاع قــدرته
الـتــصــــديــــريــــة الــــى حــــوالـي 2.2

مليون برميل يوميا.
وحـــول الـبـيـــان الــصحـــايف الـــذي
صـدر عن بـورنومـو يوسجـيانـتورو
رئـيــس أوبك يــوم االثـنـني والــذي
اكــــــد مـــــــا اعلــنـــته االوبـك مــــــرارا
خالل االشهـر املــاضيـة بـان دولهـا
ستـزيـد طـاقــة االنتــاج الفـائـضـة
بنحــو مليـون بــرميل يــوميـا قـرب
نهايـة هذا العـام واوائل عام 2005
وان املـــنـــــظـــمـــــــــة مـــــــســـتـــمـــــــــرة يف

العـــام اجلـــاري والــــربع االول مـن
عــــــام 2005 حــيـــث تعــــــرض علــــــى
الـــوزراء تـــوصـيـــات مـبـنـيــــة علـــى

دراسات السوق.
واشــارت مصـادر مـطلعـة  ان سعـر
سلــة االوبـك شهــد تـــراجعــا غـيــر
مــسـبـــوق لـيــصل الـــى 39.5 دوالر
مقـارنـة بـاقصـى سعـر بـلغته سلـة
اوبـك الـبــــالغ 43 دوالرا، مـــشـيــــرا
الــــى ان دول االوبـك ال تــــرغـب يف
ضخ كـميــات ال حتتـاجهـا الـسـوق
خـصــوصــا وسـط حتــسن الــوضع

ــــــــــــــوحــــــــــــــدة  رحـــــب مــجــلـــــــــــس ال
االقـتــصــــاديــــة العــــربـيــــة الـتــــابع
جلامعة الدول العربية بالقرارات
التـي اتخــذتهــا ســوريــة يف مجــال
منـطقــة التجـارة العــربيـة احلـرة
الكـبـــرى، وقـــال الـــدكـتـــور رشـيـــد
علــيـــــو مـــــديـــــر ادارة الــــشـــــركـــــات
واالحتــادات النــوعيـة يف اجمللـس:
ان مجلـس الـوحــدة االقتـصـاديـة
العــربيــة يــرحـب بهــذه اخلـطــوات
واالجــــــــراءات الـــتـــي اتـخــــــــذتـهــــــــا
اجلـمهـــوريـــة العـــربـيـــة الــســـوريـــة
وأمـل مــــن الـــــــــــدول األخـــــــــــرى ان

تسلك املنحى نفسه .
حـيث ان سـوريــة من أوائل الـدول
العــــــربــيــــــة الــتـــي اتخــــــذت هــــــذه
االجـــــراءات، كــمـــــا انهـــــا الـــــدولـــــة
العــربيـة الــسبـاقــة التـي التــزمت
بجــمــيـع االتفـــــاقــــــات العـــــربــيـــــة
اجلـمـــاعـيـــة الـتـي تـيــســـر انـتقـــال
األشـخــــــــــــاص ورؤوس األمــــــــــــوال
والــبـــضــــــــائع وقـــــــامــت بـــتعــــــــديل
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جملس الوحدة االقتصادية العربية يرحب بإجراءات سورية 
لتطبيق منطقة التجارة العربية احلرة وإلغاء االستثناءات والرسوم القنصلية 

رســــومــــاً أعلــــى، وذلـك ملـــســــاعــــدة
الــدول األقل منـــواً والتـي تتـضــرر
مـن تـطـبـيق االعفــاء اجلـمــركـي.
وبـــالتـــالي فــإن صــدور تـشــريعــات
وقــرارات بــإعفــاء شهـــادات املنـشــأ
لـلـــــــسـلـع الـعـــــــــربـــيـــــــــة مـــن رســـم
الـــتــــصــــــــديـق الـقـــنــــصـلـــي لــــــــدى
اسـتيرادهـا لسـورية والغـاء جميع
الـتحفـظـــات واالستـثنــاءات الـتي
كــان مــسمــوحــاً لهــا بــاستـثنــائهــا
اعــتــبــــــارا مــن 2005/1/1 يــــــؤكــــــد
االلتـزام السـوري وستـساعـد هذه
االجـراءات علـى تـطبـيق منـطقـة
التجـارة العــربيـة احلــرة الكبـرى،
وهـذا منـوذج يحتـذى، وأمل عليـو
ان تـصـــدر بقـيــة الـــدول العــربـيــة
قــــرارات مـــشـــــابهـــــة وتعـمــم علــــى
املنـافــذ اجلمــركيـة ممـا يـسهم يف
زيـــادة نــسـبـــة الـتـبـــادل الـتجـــاري
الـبـيـئـي والغـــاء جـمــيع املعـــوقـــات
والـقيـــود غيـــر اجلمـــركيــة للــسلع

واخلدمات

تـشـريعـاتهــا لتـشجـيع االستـثمـار
العـــربـي واألجـنـبـي وأصـبح اجلـــو
مـنـــاسـبـــاً السـتقـبـــال املـــزيـــد مـن
االستـثمـارات يف جـميع اجملـاالت،
حــيــث زودت اجملـلـــــس بـقـــــــائــمـــــــة
املـــشــــاريـع القــــابلــــة واملــطــــروحــــة
لـالســـتـــثـــمـــــــــار ومت ادراجـهـــــــــا يف
اخلــــريــطــــة االسـتـثـمــــاريــــة الـتـي
أصـــدرهـــا اجمللــس ووضعـت علـــى
شـبكـــة االنتـــرنت ويـتم حتــديـثهــا
بـــــاســتــمـــــرار. وأضــــــاف علــيـــــو ان
القرارات السـورية تأتـي يف توقيت
مــنـــــاســب وال ســيــمـــــا ان تــطــبــيق
منـطقـة الـتجــارة العــربيـة احلـرة
الــذي بــدأ يف عــام 1998 سـيـنجــز
مـــــطـلـع عـــــــــام 2005 وســـتـــــصـــبـح
الـرسـوم اجلمـركيـة صفـراً، وكـانت
ســـــوريـــــة مـــن أوائل الـــــدول الــتــي
صــادقـت علـــى اتفــاقـيــة املـنـطقــة
احلـرة والتـزمت بجـميع قـراراتهـا
ولم تــطبـق مبــدأ املعــاملــة بــاملـثل
حـتـــــى مع الـــــدول الـتـي فـــــرضـت

أعـلـــن حــــــــزب أوري احلــــــــاكـــم يف
كـــوريـــا اجلـنـــوبـيـــة الـيـــوم األحـــد
اعتـزام البالد إجـراء تخفـيضـات
ضـــــريــبــيـــــة هـــــادفـــــة ملــــســـــاعـــــدة
االقـــتــــصــــــــاد عـلــــــــى مــــــــواصـلــــــــة
االنــتعـــــاش يف إطـــــار مـكــــــافحـــــة
الــــــطـلــــب احملـلــــي وانـخـفـــــــــــاض

االستثمارات. 
وأفـــــاد املــــشـــــرع وعــضـــــو احلـــــزب

والعــمــــــالــيــــــة وشــبـكــــــة ضــمــــــان
اجتماعي. 

ويعقـد احلـزب مـؤمتــرا مع وزيـر
املـاليـة لي هـون جـاي ومـشـرعني
وقــادة قـطــاع الـصـنــاعــة  لـبحـث
الــــــوضع االقــتـــصــــــادي الــــــراهــن
وإجـــــــراءات تعــــــزيــــــز االنـــتعــــــاش
ـاالقــــــتــــــــصــــــــــــــادي الــــــــضــعــــــيــف.

احلـــــاكــم تــــشـــــون كــــــونغ بـــــاي يف
مــــــؤمتــــــر صـحفــي بــــــأن احلــــــزب
تـــــوصل إلــــى إجــــراءات جــــريـئــــة
بـــــشـــــــأن الـــــســيـــــــاســـــــة املـــــــالــيـــــــة

والضريبية سيعلنها . 
وأوضـح كـــــــــونـغ بـــــــــاي يف بـــيـــــــــان
الـــتخـــطــيــــط التخـــــاذ إجـــــراءات
مــالـيــة جــريـئــة يـــرافقهــا مـــزيج
شـامل من اإلجـراءات الضـريبيـة

كوريا اجلنوبية ختطط خلفض الرضائب النعاش االقتصاد 


