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متثل االثــر املهم االخـر للحـرب
مبــطـــالــبهـــا املـــالـيـــة مـن مـــوارد
العـــراق. فـــاحلـــرب قـــادت لـيـــس
فقـــط الــــــى تـخفــيـــض الــنــــــاجت
القـــــومــي، الـــــدخـل القـــــومــي، او
اضــــافـــــة صعــــوبــــات يف تــــوفـيــــر
القــــــوى العــــــاملـــــة او تـــصـــــاعـــــد
مـــــــشــكـلـــــــــة الـعـجـــــــــز يف الـقـــــــــوة
الـبــشــريـــة .بل اضـطــرت الـبلــد،
كـمــــا هــــو مـتـــــوقع، الــــى صــــرف
املوارد املـاليـة لضـمان الـنزاع مع

ايران .
انـفقــت احلـكــــــومــــــة عــــــام 1975
)3.1( بـلـــيــــــــون دوالر الغــــــــراض
الـــدفـــاع او مـــايعـــادل )22.5 % (
مـن الـنــــاجت احمللـي االجـمـــالـي.
وتضاعف االنفاق العسكري عام
1980 إلــى اكـثــر مـن سـت مــرات
حـيــث بلـغ )19.8 (بلـيــــون دوالر
او مـا يعـادل )37 %( مـن النـاجت

احمللي االجمالي ) ( .
وحـــسـبـمــــا يـتـــضح مـن االرقــــام
الـــــــواردة بـــــــاجلـــــــدول رقــم ) 3 (
أعاله أسـتـمـــرت حـصـــة االنفـــاق
العـسكري بـالتـزايد والـتي بلغت
) 25.1 ( بـلـــيــــــــون دوالر او مــــــــا
يعــــــادل ) 57.4% ( مــن الــنــــــاجت
احمللـي االجـمــــالـي عــــام 1982 .
وميكـن استخـدام طـريقـة اخـرى
لقيـاس أعباء االنفـاق العسكري
مـــن خـالل ربــــطـه بـــــــااليـــــــرادات
الـنفـطـيـــة . تـــراجعـت االهـمـيـــة
النـسـبيــة لالنفـاق العـسكـري يف
اجـمــــالـي االيــــرادات الــنفــطـيــــة
نـتيجـة االرتفـاع احلــاد للعـوائـد
الـنفـطـيــة اوائل الــسـبعـيـنـيــات .
لكـن االنفــاق العــسكــري امتـص
عـــــام 1980 مــــــا يعـــــادل ) %75 (
مــن الـــــــدخل الـــنفـــطــي ، كــمــــــا
أنفقت احلكـومة خالل السنوات
الالحقـة عـدة اضعـاف ايـراداتهـا
الـنفطيـة لتمـويل مـاكنـة حربـها
مـع ايران . هكذا بلغت النفقات
العـسكـريـة خالل خمـس سنـوات
) 1981 - 1985 ( مـــــــا يعــــــادل )
119.9 ( بـليــون دوالر او بنــسبـة
) 247% ( من اجمـالي االيرادات
النفطية املتحققة خالل نفسها
الفترة نفـسها البـالغة ) 48.4 (
بلـيـــون دوالر، وبـكلـمـــات اخـــرى،
ويف الـــوقت الــذي بلـغ متــوسـط

وقائع من جرائم صدام االقتصادية يف العراق
االنفـاق العـسكــري، النـاجت القــومي وااليــرادات النفـطيـة

العـسكـريـة، اسـتبـدال املـوجـودات
املدمـرة ، فقـدان ايرادات الـنفط
، كلفــة تغـييـر مـســالك الـتجـارة
اخلــــــارجــيــــــة ، تـــــــراجع الــنــــــاجت

احمللي االجمالي . 
وميــكـــن  ايـجـــــــــاز اخلـــــــســـــــــائـــــــــر

العراقية كالتالي : 
1 . خـــــســـــــائـــــــر الــنـــــــاجت احملـلــي
االجــمـــــالــي الــبــــــالغـــــة ) 91.4 (
بـلـــيــــــــون دوالر ، والـــتـــي شـــمـلـــت
اخلــســـائـــر الـنـــاجـمـــة يف قــطـــاع
الـنفـط ، الـصـنـــاعـــة ، الـطـــاقـــة،
املواصالت ، االسكان والصحة .

2 . خـسـائـر االيــرادات النفـطيـة
البالغة ) 197.7 ( بليون دوالر .

3 . خـســائــر الـعمـالت االجنـبيــة
الـبــــالغــــة ) 78.8 ( بلـيـــون دوالر
نـتــيجـــــة انفــــاق مـبـلغ االســــاس
الـــبـــــــــالـغ ) 35 ( بـلـــيـــــــــون دوالر
اضــــافــــة الــــى عــــوائــــد الفــــوائــــد
املـتــراكـمـــة لهــذه االصـــول خالل

فترة احلرب  
4 . خـسائـر احتـياطـات العمالت
االجنـبيـــة احملتـملـــة والبــالغــة )
80 ( بـليــون دوالر النــاجمــة عن

تزايد االنفاق العسكري . 
5 . بلغـت اخلسـائـر االقـتصـاديـة
التي تعـرض لهـا كل من العـراق
وإيـــــــران خالل فــتــــــرة احلــــــرب )
1.97  تـــــريلـيــــون دوالر ، شـكلـت
خـســائــر إيــران مـنهــا ) 644.3 (
بـلــــيـــــــــــون دوالر يف حــــني بـلـغــــت
خسـائر العراق ) 452.6 ( بليون

دوالر . 
كمــا ميكـن قيـــاس كلفــة احلــرب
مـن خالل مقـارنـتهـا بـااليـرادات
الـــنفـــطــيـــــــة . ففــي حــني بـلغــت
اجـمــــالـي االيــــرادات الــنفــطـيــــة
خـالل الفـتــــرة مـن عــــام 1931 -
الـــسـنــــة االولــــى الـتـي تــــسلـمـت
احلـكـــــومـــــة العـــــراقــيـــــة ايـــــرادات
النفط - لـغايـة 1988 ما قـيمته
)179.3 ( بليـون دوالر ، نـرى ان
حجــم خـــــســـــــائـــــــر احلـــــــرب قـــــــد
جتــاوزت ) 452.9 ( بـليــون دوالر
ممـــا يعـنـي ان نـظــام الـبعـث قــد
اهــدر خالل )8( سنـوات ) 2.5 (
مـــــرة مــن االيـــــرادات الــنفــطــيـــــة

املتراكمة خالل ) 75 ( سنة.

علــــــى الــــــرغــم مــن اخلــــســــــائــــــر
البـشــريــة الهــائلــة الـتي جنـمت
عـن احلرب العـراقيـة االيرانـية ،
فقـــد صـــاحـبـت هـــذه اخلــســـائـــر
نـوعني من الـكلف االقتصـادية ،
احــــــدهــمــــــا كـلف  اقــتـــصــــــاديــــــة
واضحــــــة قـــــــابلــــــة لـلقــيــــــاس او
التقـدير، وثانيهمـا كلف ضمنية
غـيــر قـــابلـــة للـتخـمـني ، تــشـمل
حاالت املرض او العجـز ، الوفاة
املبكـرة ، كلـفة الـوفاة واحملـاربني
القــــدامــــى، الـتــضخــم، الفــــرص
الــضـــــائعـــــة للـنـمـــــو ، الفــــرصــــة
البـديلـة لكلفـة القـوات املـسلحـة
، او االسـتـيــــرادات العـــسكـــريـــة ،
اخلسـائر او الـدخل الضـائع من
املـشــروعــات املــدمــرة، اخملــربــة او
غير املـنجزة اضافـة الى اختالل
او تشـوه العـمليـة التخـطيـطيـة.
تشمل عناصر الكلف الواضحة:
االنـفاق الـعسكـري، االستـيرادات

بـلـغــــت ) 4.6 ( بـلــــيـــــــــــون دوالر.
وحــــــــســــب االرقـــــــــــام الـــــــــــواردة يف
اجلـــدول أعاله فقـــد بـلغ املعـــدل
السنـوي لالستيـرادات العسكـرية
مــا مقــداره ) 5.6 ( بليـون دوالر
خالل الــسـنـــوات ) 1980 - 1988
(، او مــــــــــا مـجــــمــــــــــوعـه ) 52.4(

بليون دوالر . 
ان االرتفــاع احلــاد لالسـتيــرادات
املــدنـيـــة خالل الــسـنــوات االولــى
مـــن احلــــــــــرب ادى الــــــــــى زيــــــــــادة
حـــــــصـــــتـهــــــــــــا مـــــن اجـــــمــــــــــــالـــــي
االســتــيـــــــرادات ، حــيــث بـلـغــت )
82.6 % ( عـــــــام 1980 ، بعــــــدهــــــا
بـــدأت تـــسجل اجتـــاهـــاً تـنـــازلـيـــاً
ابــتـــــداءاً مــن عــــــام 1982 . ففــي
عــام 1984 لـم تتـمكـن احلكــومــة
مـن اسـتـيـــراد اكـثـــر مـن ) 1.9 (
بليون دوالر او مـا يعادل ) 17.1

% ( من اجمالي االستيرادات .
تقدير كلفة دمار احلرب

ـ ـ

االعتمـاد املتـزايـد علـى االسـواق
اخلــــارجـيـــــة يف جتهـيــــز الـــسـلع
الغــذائيـة ، الـسلع الــوسيـطـة او
الــــــرأســمــــــالــيــــــة ، الــتـجهــيــــــزات
العــسكــريــة يعـني ان أي تــراجع
غــــــــــيـــــــــــــــــــــــــر مـــخـــــــــــــطـــــــــــــط يف/
االسـتـيــرادات/ الـصــادرات يــؤثــر
بـال شك يف مــسـتـــوى الـنــشـــاط
االقتـصــادي ، التـشـغيل ، تــوزيع
الـــدخل ، االسعـــار وغـيـــرهـــا مـن

املتغيرات االقتصادية .
تـبني االرقـام الـواردة يف اجلـدول
رقـم ) 2 ( أعاله ان االستيرادات
العـــسـكــــريــــة قــــد ارتـفعـت مـن )
0.5  بلـيون دوالر عام 1975 الى
2.4 ( بلـيـــون دوالر عـــام 1980 ،
بعـدها الـى ) 9.2 ( بليون دوالر
عـــــام .1984 وعلـــــى الـــــرغــم مــن
تــراجع االسـتيــرادات العـسكـريـة
بعــد عـــام 1980، فقــد اسـتـمــرت
مبـستـويـات عــاليـة لغـايـة 1988،

ـ ـ ـ

النفقات العسكرية 
) 23.9 ( بلـيــون دوالر سـنــويــاً ،
كان مـتوسط العائـدات النفطية
) 9.7 ( بـلــــيــــــــــون دوالر ، أي ان
العـجز يف الـسنـوات اخلمـس قد
اصـــبـح )71.5( بـلـــيـــــــــون دوالر ،
وهـــــــذا الـفـــــــارق بــني الــنـفـقـــــــات
العـسكـريـة وااليـرادات النفـطيـة،
الــــــــــــذي متــــت تـغـــــــطــــيــــتـه مــــن
الـسعــوديــة والكــويـت عن طــريق
قــروض اجملهـــزين، الــسحـب من
احـتـيـــاطـي العـمالت االجـنـبـيـــة
املـتــــراكـم، اضــــافــــة الــــى تـــــوقف
الصرف علـى خطط التـنمية او
بـــرامج االسـتـيــراد او اخلــدمــات
االجـتـمـــاعـيـــة ) أنـظـــر اجلـــدول

رقم. 
احلرب واالستيرادات
العسكرية واملدنية

ان ضيق الـقاعـدة االقتصـادية ،

أمـا الـديـون املـسـتحقــة ملصــدرين
لبنانيني فتحتاج إلى إثبات

اثـنـــاء وجـــودهـم يف بـيـــروت بحـث
الــــوزراء العـــراقـيـــون يف مـــوضـــوع
الــودائع العـــراقيــة العــالقــة لــدى
مـصـارف لـبنــانيــة كمـا بـحثـوا يف
مـــبـــــــــالـغ مــــــســـتـحـقـــــــــة يف ذمـــــــــة
مــــؤســـســــات عــــراقـيــــة ملــصــــدريـن

لبنانيني..
وذكـــر أن الـــودائـع العــــالقـــة لـــدى
املـصــارف اللـبنـــانيــة تقــدر بـنحــو
600 ملـيون دوالر وقـد مت االتفاق
علـى أن يـستـرد اجلــانب العــراقي
ـــــــــــــون دوالر كــل مـــــبــلــغ 100 مــلـــــي
شهــــــريــن ومــن املـعلــــــوم أن هــــــذه
الـودائع تعـود إلـى الـبنك املـركـزي
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الودائع العراقية يف لبنان 600 مليون دوالر
العـــــراقــي ومـــصـــــرف الـــــرافـــــديــن
ومصـرف الـرشيـد وشـركـة تسـويق
النفط )سـومو( وهي مـوزعة على
نحـو )17( مصـرفاً وذكـر أنه جرى
حتـويل مـبلغ مقـداره مئـة مليـون
دوالر أمـــــــا املــبـــــــالغ املـــــســتـحقـــــــة
والعــــــالقـــــة يف ذمـــــة املـــــؤســــســـــات
العراقية ملصـدرين لبنانني فتقدر
بـ 250 مـلــــيــــــــــــون دوالر إال إنـهــــــــــــا
حتتـاج إلـى اثبـاتـات مـاديـة.. وقـد
شــــدد الـــــوزراء العــــراقـيـــــون علــــى
وجـــوب تقـــدمي اصحـــاب احلقــوق
املـسـتنــدات الـثبـــوتيــة االســـاسيــة
الــــتــــي تــــبــــني بــــــــــوضــــــــــوح حـجــــم
املستحقـات ألن كثيـراً من امللفات

تلف أو أحرق يف بغداد..

اســـــتـــــمـع االحتــــــــــــاد الـعــــــــــــربـــــي
للــصنــاعــات الـــورقيــة والــطبــاعــة
والـتـغلــيف يف اجـتـمــــاع مـجلـــس
ــــــــــــاسـع واالربـعـــــني يف إدارتـه الـــــت
بـــيـــــــــروت عـــــــــرض دقـــيـق لـهـــــــــذه
الـــصــنـــــــاعــــــــة يف العــــــــراق يف ظل
الـتـطـــورات الـتـي يـــشهـــدهـــا ومـــا
حتتـاج الـيه من مــؤازرة للنهـوض

من قبل الصناعيني العرب.
وتـضمن جـدول أعمـال اجللـسات
الـتي حـضــرهــا االعـضــاء الـــذين
ميثلـون 12 دولـة عـربيــة منتـسبـة
لالحتــــــاد مـــــشــــــروعــــــاً لــتـكــــــرمي
الـــصــنـــــاعــيــني العـــــرب االحــيـــــاء
والــــــــراحـلـــني الــــــــذيـــن اسـهـــمــــــــوا
بنشـاطات االحتاد مبنـاسبة مرور

25 عاماً على تأسيسه.
وكـــــــان اتـفـــــــاقـه عـلـــــــى انــتـخـــــــاب
مــنــــسقــني لقــطـــــاعـــــات االحتـــــاد
الـــثالثـــــة: الـــتعــبــئـــــة والــتـغلـــيف
والـطبـاعـة والـصنـاعـات الــورقيـة
لالهـتمـام بـالـشـؤون املـشتـركـة يف

ـ ـ

ـ

مناقشة أوضاع الصناعات الورقية
والطباعة يف العراق

لقــاءات دوريــة كمــا كــان التــركيــز
عـلى ضـرورة التـوصل إلـى اصدار
مـــــواصفـــــات قــيـــــاســيـــــة عـــــربــيـــــة
لـالنتــاج الـــورقي بــاالسـتنــاد إلــى
املواصفـات الدولـية وقـد مت لهذه
الغــــايــــة تـكلــيف جلـنــــة خــــاصــــة
ملتــابعــة املــوضــوع وايجـــاد اآلليــة
املـناسبـة لوضعه مـوضع التنـفيذ
يف القــــريــب العـــــاجل كــــذلـك مت
بحـث شـــؤون تـنــظـيـمـيـــة بـيــنهـــا
شـــؤون االمـــانــــة العـــامــــة بهـــدف
تـفـعـــيـل الـــتـعــــــــــاون اإلداري بـــني
املـكـــــــاتـــب االقـلـــيـــمـــيـــــــة لـلـــــــدول
املـنـتـــسـبــــة وضـم مــــا تــبقــــى مـن
مـؤسسات غير منـتسبة يف العالم

العربي إلى صفوف االحتاد..
ويـــذكـــر أن هـــذا االحتـــاد انــشـيء
بقـرار من جـامعة الـدول العربـية
وهـــــو عـــضـــــو مـجلــــس الـــــوحـــــدة
االقتـصاديـة العـربيـة ويتخـذ من

بغداد مقراً له..

علـمت )املــدى( أن مجمـوعـة )ايـون( االميـركيـة
املتـخصصـة يف إدارة االخطـار ووساطـة التـأمني
واعــادة التــأمني وقـد وقـعت اتفـاقـاً مع شـركـات
التــأمـني العــراقيــة الـثالث احلكــوميــة يتـضـمن

قيام اجملموعة بتوفير أغطية اإلعادة لها.
وذكــرت مصــادر اجملمـوعــة: لقـد ابــرمنــا اتفـاقـاً
تـكلفـنـــا مبـــوجـبه بـــاسـنـــادات شـــركـــات الـتـــأمـني
الــثـالث العــــــائــــــدة لـلقـــطــــــاع العــــــام وقــــــد كــنــــــا
الــسـبــاقـني إلــى دخــول الــســـوق العــراقـي حـيـث

اتفاق مع رشكات التأمني العراقية يوفر هلا أغطية االعادة

قـــام وزيـــر الـتجـــارة العـــراقـي
محـمـــد مـصــطفـــى اجلـبـــوري
علـــــى رأس وفـــــد اقــتـــصـــــادي
بـزيـارة إلـى مـصــر استغــرقت
عــدة أيــام لـتعــزيـــز العالقــات
االقـــتــــصـــــــاديـــــــة بـــني بـغـــــــداد

والقاهرة.
وأجــرى اجلبـوري خـالل تلك
الزيارة عـدة لقاءات مع عدد
مــن املـــــســــــؤولــني املـــصــــــريــني
ورجال االعمـال واملستـثمرين
لــبحـث ســبل دعـم الـعالقــــات
الـــتجــــــاريــــــة بــني الـــبلــــــديــن،
والــتعــــرف علـــى احـتـيـــاجـــات
الــســـوق العــراقـيــة لـتلـبـيـتهــا
مــن املــنـــتجــــــات والــبـــضـــــــائع

املصرية.
وكــان رئيـس الــوزراء املـصــري
آنـــــذاك عــــــاطف عــبــيـــــد قـــــد
افتتح بالقـاهرة يف شهر آذار
املــــاضــي بحــضـــــور نحــــو 500
رجـل أعمـال عـراقـي معـرضـاً
للمنتجات املصـرية يستهدف

العراق يبحث تعزيز العالقات التجارية 
مع مرص

تـــــأمــني نـــصــيــب للــــشـــــركـــــات
املـصـــريــــة يف صفقـــات إعـــادة

االعمار يف العراق.
وحـضــر املعــرض ممـثلــو 320
شركـة ومؤسـسة مـصريـة من
القــطــــاعــني العــــام واخلــــاص
تـــأمل احلـصـــول علـــى عقــود

يف السوق العراقية.
ونـظـم املعــرض الـــذي افتـتح
حتت شعـار معـاً نـبني عـراقـا
جــــديــــداً احتــــاد الــصـنــــاعــــات
املــصــــري الـــــذي وقع رئـيــــسه
آنـــذاك عـبـــد املـنعـم سعـــودي
مع نـظيـره العـراقي اتفـاقيـة

للتعاون.
وكـــان العـــراق يحـتل املــرتـبــة
الثـــانيــة علــى قـــائمــة الــدول
العــربـيــة الـتـي تـصــدر إلـيهــا
مــــصـــــــر مــنــتـجـــــــاتـهـــــــا بـعـــــــد

السعودية.
وبـلغـت الــصـــادرات املــصـــريـــة
إلـــــى العـــــراق نحــــو 63 دوالر

يف العام .2000

قـالت شـركـة هـاليبـرتـون - التي
اتهـمـت بــــاملـبــــالغــــة يف تـــسعـيــــر
عقـودهـا يف العـراق - إنهـا رمبـا
تقـــــرر عـــــدم الـــتقـــــدم بعـــــروض
جـديــدة للـمنـافـســة علــى عقـود
يف الـعـــــــراق إذا قـــــــرر اجلـــيـــــش
االميــركي تقـسـيم عقــد عمالق

حصلت عليه.
يـأتي ذلك بعـد أن كـشف تقـريـر
نــشــــرته صحـيفـــة وول سـتـــريـت
جــــورنــــال عـن أن وزارة الــــدفــــاع
االميــركيــة )البـنتــاغــون( تنــوي
تقـــسـيــم عقــــد إمــــداد ومتــــويـن
قـيـمـته ملـيــارات مـن الــدوالرات
سعـيـــاً وراء عـــروض تـنـــافــسـيـــة
ألداء املـهـــمـــــــة الـــتـــي مـــنـحـهـــــــا
لـشــركــة هــالـيـبــرتــون لعـملـيــات
االمـــداد والـتـمـــويـن والـتخـــزيـن

واخلدمات للقوات االميركية.
ونقـلت الـصحـيفــة عن مـســؤول
يف الـبـنـتـــاغـــون قـــوله إن الـنـيـــة
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هاليربتون وعقودها يف العراق
عـلـــــــى الـــــــرغــم مــن مــــظـــــــاهـــــــر
الـــتخـلف يف مـــــســتـــــــويـــــــات أداء
القــطـــــاعـــــات االقــتــصـــــاديـــــة يف
العقــود االخيــرة املــاضيــة إال أن
معــــــدالت الــبـــطــــــالــــــة لــم تـكــن
مــــرتـفعــــة خالل الـــســبعـيـنـيــــات

والثمانينيات.
وتـذكـر تقـاريــر وزارة التـخطـيط
والـتعــاون االمنــائي: يــؤكــد ذلك
االعـــــداد الـكــبــيـــــرة مـــن القـــــوى
العـــاملــة االجـنـبـيــة الـتـي كــانـت
تــــــشــكـل ظــــــــاهــــــــرة واضـحــــــــة يف
مجــريــات احلـيــاة االقـتـصــاديــة
الـيــــومـيــــة يف العــــراق إذ تـــشـيــــر
بعـض االحـصــائيــات إلــى وجــود
نحــــــو ملــيــــــون مقــيــم عـــــربــي أو
أجـــــنـــــبـــــي خــالل الــعــقـــــــــــــديـــــن
املـــــذكـــــوريــن ويف الـــــوقــت الـــــذي
بـلغــت نــــســبـــــــة العـــــــاطلــني عــن
العـمل مـن الـــسكـــان الـنــشـطـني
اقـتصاديـاً )العاملـني والعاطلني
الذيـن يبحثـون عن عمل( %4.9
عـــــام 1987 ارتـفعــت إلـــــى %16.7
عـــام 1997 كمــا شهــدت ارتفــاعــاً

خالل االشهر املاضية.
وقــــد متـكـنـت وزارة الــتخــطـيــط
والـتعـاون االمنـائـي علـى الــرغم
من ظــروف العـمل الـصـعبــة من
تنفيـذ مسح مـيداني وقـد قدرت
خـالله نــــســبــــــة العــــــاطلــني عــن
العـمـل.. فقـــــد بـلغـت الـنـــسـبـــــة
28.1% وتـبـــايـنـت تـلك الـنــسـبـــة
بني اجلنـسني إذ قـدرت بـ %30.2
للـــذكـــور مقـــارنـــة بـ 16% لالنـــاث
كـمـــا تـبـــايـنـت تـلك الـنــسـب بـني
احملــــافــظــــات نـتــيجــــة اخــتالف
مــستــويــات وفــاعـليــة االنـشـطــة
االقـــتــــصـــــــاديـــــــة فـــيـهـــــــا.. فـفـــي
العـاصمـة بغـداد الـتي تـستحـوذ
علـــى ربـع سكــــان العـــراق قـــدرت

النسبة بـ %33.
ولـم تقـتـصــر ظــاهــرة الـبـطــالــة
علــى العــاطلـني عن الـعمل إمنـا

ـ

ارتفاع معدالت البطالة...
50% من النشطني اقتصادياً يعانون مشكالهتا!

امـتـــدت لـتـعكــس شـيـــوع حـــالـــة
العمالة الـناقصة بني املشتغلني
انـفـــــسـهــم.. فـقـــــــد بـلـغ مـعـــــــدل
الـعمــالـــة النــاقـصــة بــسبـب قلــة
ســــــــاعــــــــات الـعـــمـل 23.5% وبـلـغ
املعـــــدل بــــســبــب عـــــدم تـــطــــــابق
االخـتـصـــاص 5.6% أمــــا معـــدل
الـعمــالـــة النــاقـصــة بــسبـب قلــة
املدخـوالت املتحققـة بني العمل
فقــــــد بـلغ 21.2% كــمــــــا تــــــؤكــــــد
تقــاريــر الــوزارة: إذا مـــا اضيـفت
مـؤشرات العـمالـة النـاقصـة إلى
معــــدالت الـبــطــــالــــة فــــان ذلـك
يـبعـث علــى القــول ان نحــو %50
من النشطـني اقتصاديـاً يعانون
مـــشــكالت الــبــطـــــالـــــة وهـــــو مـــــا
يتـطـلب الـنهــوض بــالقـطــاعــات
االقــتــصـــــاديـــــة اخملــتـلفــــــة ورفع
مـستـويـات التــأهيل لالسهـام يف
معـاجلة هذه الظاهرة اخلطيرة
وتخـطـي آثـــارهـــا االقـتـصـــاديـــة

واالجتماعية..

ـــــى شـــــركـــــة )كــي بــي آر( وتــتـــــول
للهـنــدســة والـتــشـيـيــد الـتـــابعــة
لهالـيبرتون حاليـاً تنفيذ العقد
لكـنهــا تعـــرضت النـتقـــادات من
جـانـب البـنتـاغـون لعـدم تقـدمي
ـــــر ـــــسعــي ـــــر ملـــــســتـــــوى ت تفـــــســي

خدماتها.
ـــــــشـهــــــــــر املــــــــــاضــــي حــــث ويف ال
املراجعون املاليون يف البنتاغون
اجليـش علــى احـتجــاز 15% من
ــــــســـتـحـقـــــــــة املـــــــــدفـــــــــوعـــــــــات امل
لهــالـيبــرتــون عـن أعمــال إمــداد
ـــــى اربعـــــة تـــــزيـــــد قــيــمـــتهـــــا عل
ملـيـــارات دوالر بــسـبـب مــشـــاكل
تــتعـلق بــتقـــــديـــــرات الــــشـــــركـــــة

للتكاليف.
ـــــــى أن ديــك جتـــــــدر االشـــــــارة إل
تشيني نـائب الرئيـس االميركي
شـغل منـصب املـديــر التـنفيـذي
لهــــالـيـبــــرتـــــون يف الفـتــــرة بـني

عامي 1995 و .2000 
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تـتجه لتقسـيم عقد هـاليبـرتون
ـــــــذي يقــــــدر بـ 13 يف العــــــراق ال
مـليــار دوالر إلـــى ستــة عقــود أو
اكثـر واالنتهـاء من عمليـة طرح

املناقصات نهاية العام.
وقـــــال ديف لــيــــســـــار الـــــرئــيــــس
التنفيذي لشـركة هاليبرتون يف
تــــصــــــريـحــــــات أمــــــام مــــــؤمتــــــر
للـمحـللـني بـنـيـــويـــورك نــشـــرت
علـــى االنتـــرنت إنـه ليـس واثقــاً
من التـقدم بعروض )إذا قسمت
املهــمـــــة يف العـــــراق إلـــــى قــــطع

صغيرة كثيرة(.
ولـــكـــــنـه أوضـح أنـه إذا قـــــــــــــررت
شـــركـته إعـــادة الـتقــــدم بعـــرض
فــسـتــرتـفع )الهــوامــش بــدرجــة
كـبـيــرة(. وأشــار لـيــســار إلـــى أنه
يـنظـر ايجـابيـاً بـالنـسبـة لتقـدم
مـحـــتـــمـل بـعــــــــروض ميــكـــن أن
حتقق للشركة هامش ربح قدره

نحو %2.
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عــرضنـا خـدمــاتنـا ونــأمل يف اطالق مـكتـب لنـا
علــــى األراضــي العــــراقـيــــة والـتــــأسـيـــس آلجــــال

طويلة.
واضـافت: إن اهـتمـامنـا بــالسـوق العـراقي كـبيـر
ومتــنــيـــــــاتــنـــــــا أن تــنـجـلــي االوضـــــــاع االمــنــيـــــــة
لالنـطالق مع حـركــة االعمــار ويف اعتقـادنـا أن
دورنـا سيكـون كبيـراً نظـراً للخبـرة التي نـتميـز
بهـــا يف تقـيـيـم االخـطــار وتــوفـيــر االسـتــشــارات

والدراسات لشركات االعادة واملباشرة..

دعـا رئيس الوزراء اللـبناني رفيق
احلـــريـــري إلـــى تـــوقــيع اتفـــاقـيـــة
مشتـركة بني مصر ولبنان بهدف
زيــــادة حجـم الـتـبـــادل الــتجـــاري
إلـــى نــصف ملـيـــار دوالر سـنـــويـــاً
وإزالة جميع احلـواجز الكمـركية
وتـــسهــيل حـــركـــة الـبــضــــائع بـني

البلدين.
وأفـــــاد احلـــــريـــــري - الـــــذي قـــــام
بـزيارة للقـاهرة استغـرقت يومني
بحـثــت تعــــزيــــز فــيهــــا الـعالقــــات
االقـتـصـــاديـــة والـتجـــاريـــة - بـــأن
االتفـاقيـة ستـسمح يف مــرحلتهـا
األولــى بـتـصــديـــر سلع مـصــريــة
إلــــى لـبـنــــان بقـيـمــــة 300 ملــــون

دوالر سنوياً.
وتـتيح االتفـاقيـة للبنـان تصـدير
سلـع بقـيـمـــــة 200 ملـيــــون دوالر
إلــــى مــصـــــر علــــى أن تـتـم زيــــادة
تـــــــدريجــيـــــــة يف حجــم الــتــبــــــادل

التجاري بني الدولتني.
يذكر أن اجلانبني بحثا إجراءات
تـسهـيل انــسيـاب حـركـة الـتجـارة
بـني مصـر ولـبنـان مبـا يـزيــد من
حجــم الــتــبـــــادل الـــتجـــــاري بــني
الـــبـلـــــــــديـــن وإزالـــــــــة الـعـــــــــراقـــيـل
الـبيـروقــراطيــة ومعـوقــات تبـادل
احلــاصالت الـــزراعيـــة بني مـصــر

ولبنان.

مباحثات مرصية لبنانية لدعم التعاون االقتصادي
وأشـار احلـريـري إلـى إمكـانيـة أن
يشهـد العـام املقبل تـوقيع اتفـاق
الســـتـغـالل الـغـــــــــاز الـــــطـــبـــيـعـــي
املـــصـــــري عــبـــــر خـــط االنـــــابــيــب
املــمــتـــــد مــن مـــصـــــر إلـــــى االردن
فـسوريا وصوالً إلـى لبنان وأوربا.
والتقـى احلـريـري خالل الـزيـارة
الــرئيـس املصـري حـسنـي مبـارك
واالمني العـام للجـامعـة العـربيـة

عمرو موسى.

ويف لقــــــــاء مع رجـــــــال االعــمـــــــال
املــصــــريـني عـبــــر رئـيـــس الــــوزراء
اللبنـاني عن اسفه لـضآلـة حجم
املبــادالت التجـاريــة بني القـاهـرة
وبـيـــروت، مــشـيـــراً إلــــى أن حجـم
واردات لــبــنــــــان الـــــســنــــــويــــــة مــن
االحتــــاد االوروبـي يـبـلغ خـمـــســــة
مليـارات دوالر يف حني ال تـتجاوز
املبـــادالت بني مـصــر ولـبنــان 200

مليون دوالر.

الدكتور توفيق املراياتي


