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ىقــــــول مــــســــــؤول أوربــي يف االمم
املـتحــدة " إن الـتفــوىـض املـمنــوح
للـمـجلـــس الــــدولــي لالسـتـــشــــارة
واملـراقبـة (IAMB(مفـرط فـىمـا
ىفـــرضه مـن قـىـــود. اذ ال عـــواقـب
ألي وقــوع يف اخلطـأ، لقـد بــذلنـا
جهـداً شـاقــاً للغـاىـة لـكي تـؤسـس
لـنـــا هـىـئـــة إشـــراف دولـىــــة، ولكـن
األمـــرىكـىـنى مـــاطلـــوا وبـطـبـىعـــة
احلـال فـأنهم الىـرىـدون ألحـد أن

ىعرف كىف ىنفقون األموال ".
يف آىــــار 2003 دعــــا قــــرار مـجلـــس
األمن املرقم )1483( إلـى تأسىس
اجمللــــس الــــــدولـــي لالســتــــشــــــارة
واملــراقبــة، لـكي ىــراقب اسـتخــدام
سلطـة التحـالف املؤقـتة صـندوق
تــنــمــىــــــــة العـــــــراق (DFI(الـــــــذي
ىــسـتـــوجـب إن تـــودع فـىه إىـــرادات
نفـط العــراق حتـى تـصبح لـلبلـد
حكومـة ذات سىادة. وبـعد خمـسة
أشهــر كــان األعـضــاء املــؤســســون
وهــم صــنــــــدوق الـــنقــــــد الــــــدولــي
والـبـنك الـــدولـي واالمم املـتحـــدة
والـــصــنـــــــدوق العــــــربـــي لإلمنــــــاء
االقـتــصــــادي واالجـتـمــــاعـي  –ال
ىزالـون ىتجادلون حول ما ىنبغي
إن ىكـــون دور هــــذا اجمللــس، وقـــد
نــشــر إن  واشـنـطـن حتــاول احلــد
من التـحوىالت املـالىـة إلىه حـتى

ال تعود له سلطة فعلىة. 
عـــشـىـــة مـــؤمتـــر مـــدرىــــد للـــدول
املــــانحــــة يف تـــشــــرىـن األول 2003
حــىــنــمـــــــا أراد اجمللـــــس الــــــدولــي
لالستشارة واملراقبة جمع املبالغ،
أعطـت الوالىـات املتحـدة اجمللس
يف النهـاىـة الـسـلطـة الـتي أرادهـا
أعضاؤه فـزود اجمللس بالـسلطات

اآلتىة : 
1- مراقبـة تصـدىر النفـط والغاز
لضمان اتفـاق املبىعات مع افضل

االسعار يف السوق الدولىة.
2- حـــــــســـــــــاب االىـــــصـــــــــاالت عـــن

مبىعات النفط. 
3- حـســاب كل االمــوال الــداخلــة
واخلـارجة واالسـتثمـارات واملبـالغ
املـسـتحقــة علـــى صنـــدوق تنـمىــة

العراق. 
4- مــــــراجعـــــة اذا كـــــانــت املــبــــــالغ
املــــدفــــوعــــة مـن امــــوال صـنــــدوق
تـنـمـىــــة العـــراق قـــد اسـتخـــدمـت
لـألغـــــــــراض الـــتـــي مـــنـحـــت مـــن

اجلها. 
5- اجـــراء " حــســـابـــات خـــاصـــة "
اخـرى فىـما اذا كـانت ادارة سلـطة
التحالف املـؤقتة للصندوق تنفق
مـع قـــــــــرار مـجـلـــــــس االمـــن رقـــم

 .)1483(
لكن - وهـذا أمـر له اهـمىـته - لم
ىـعط اجمللس الـدولي لالستـشارة
واملراقبة مسـؤولىة معاقبة سلطة
الــتحـــــالف املــــؤقـتـــــة علــــى ســــوء
االدارة املـــــالــىـــــة وال مــــســـــؤولــىـــــة
ارغـــــــامـهـــــــا عـلـــــــى الـــتـعـــــــاون مـع
حتـقـــىـقــــــــــاتـه ولـهــــــــــذا حــــــــــدثـــت
تعـطـىالت اضــافىـة. فـلم ىـجتـمع
اجمللـس حتـى كـانـون االول 2003،
وعـنـــدئـــذ لـم ىـتـم االتفــــاق علـــى
شـــيء جـــــــــوهـــــــــري، ولـــم ىـعـقـــــــــد
االجـتـمــاع الـتــالـي حـتــى شـبــاط

)1-2(شكوك حول مليارات النفط العراقي ومصداقية سلطة التحالف يف الترصف هبا 

ىــتـــــراوح بــنى )1.8( و )3( ثالثـــــة
ملىـارات عن رقم الـ )10( ملىارات
دوالر الــــذي أعلـنـت عـنـه سلــطــــة
الــتحــــالف املــــؤقـتــــة  –أي بفــــارق
ممـكــن بــنـــــســبــــــة )30%(. فـكـــىف
ىفـترض ان ىـعرف أي شخـص أىاً

من هذه االرقام هو الدقىق ؟ 
كـــان الـنفـط يف مـــركـــز املـنـــاقــشـــة
حـول احلرب، وهـو ال ىزال عـامالً
رئىسـاً لتـصورات العـراقىـنى حول
مـا ىفعله الـتحالـف. لهذا ىعـتقد
اخلــبـــــراء الـــــدولــىــــــون يف مجـــــال
الـنفط إن الـشعب العـراقي ال بـد
ان ىـبلغ بــالكـىفىـة الـتي ىـتم بهـا
حتقــىق إىــــرادات الــنفــط لــبالده،
وكـىف تـنـفق أىــضـــاً، وهــــذا ىعـنـي
أرقام االنتاج والتـصدىر واألسعار

والنفقات.
إن ثمة مشكلة رئىسة يف إن أنتاج
الـنفــط العـــراقـي ال ىـتـم قـىــــاسه
حـــــســـب املعــىـــــــار املعــمـــــــول به يف
الـصـنـــاعـــة الـنفـطـىـــة الـــدولـىـــة.
فــالـقىــاس ىـتم عــادة لــضمــان كل
من الكمىة والنـوعىة التي ىجرى
بـىـعهــــا وهــــو ملــصـــــالح الـبـــــائعـنى
واملــشـتـــرىـن. وقـــد بـىـنـت دراســـات
اخلبـراء، التي فـوض بهـا برنـامج
االمم املــتحــــــدة للــنفـــط مقــــــابل
الغــذاء يف عــام 1998 وعــام 2000،
إن يف أعـقــــــــاب الــــــــدمــــــــار الــــــــذي
أحلقــته احلــــرب وبـــسـبــب نقــص
الــصىــانـــة يف البـنىــة الــصنـــاعىــة
الـنفــطـىـــة كـكل تــــوقفـت عـملـىـــة

القىاس. 
ويف نهــــــاىــــــة نــىــــســــــان 2004 أقــــــر
اجـتمـاع خـاص بـاعـتمـاد االمـوال
عقدته سلطة التحالف املؤقتة "،
مـجـلــــــس مــــــــراجـعــــــــة الـــبــــــــرامـج
(PRB( بـــأن " قىــاس املـسـتخــرج
مـن الــنفــط اخلـــام ومـبــىعــــاته ال
وجـود له اآلن يف العـراق، ومتضي
مـحـــــــاضـــــــر مـجـلـــــس مـــــــراجـعـــــــة
البـرامج لتقـرر إن خطـوة حىـوىـة
يف مـــضــمــــــار اســـتعــــــادة الــبــنــىــــــة
التحـتىــة النفـطىـة العـراقىـة هي
تـوفىـر املـراقبـة احملـاسبىـة إلنتـاج

النفط اخلام ومنتجاته. 
وهكــذا فـــأنه بعـــد انقـضـــاء نحــو
اكثر من عام على استىالء سلطة
الــتحــــالف املــــؤقـتــــة علــــى انـتــــاج
النفـط يف العـراق وبعــد سنــة من
صـدور قــرار مجلــس االمن الـذي
قضـى باقـامة اشـراف سلىم عـلى
نـفط العـراق، أقـر مجلـس تـدىـره
سـلطــة التحـالف املــؤقتــة بنـقص
املـــســـاءلـــة بـــشــــأن نفــط العـــراق،
وىخلق هــذا النـقص يف املـسـاءلـة
بـىئــة خــصبــة للفـســاد والـســرقــة
علـــى جـمـىع املــسـتـــوىـــات. وعلـــى
الـرغـم من إن قـواننى جـدىـدة قـد
صــدرت إلتخـاذ أجـراءات صـارمـة
ضــد الـتهــرىـب، ىقــدر إن النــسبــة
تــتــــــراوح بــنى )10%( و )25%( مــن
نفـط العـراق املـصفــى تهـرب الـى
اخلـارج. وتـذكـر سـلطــة التحـالف
املـــــــؤقــتـــــــة إن قـــــــوات الــتـحـــــــالـف
تخـــــوض بـــــانــتــظـــــام نـــشـــــاطـــــات
ملكـافحـة التهـرىب وان عـدة سفن
اشتـبه يف اسـتخــدامهــا ألغــراض

التهرىب قد صودرت.

اعــــــــدتـهــــــــا وزارة املــــــــالـــىــــــــة ووزارة
الـتخطىط والتـنمىة العـراقىتان،
واللــتــــــان تعـــمالن حتــت اشـــــراف
سلـطة الـتحالـف املوقتـة - تعطي
تقــسـىـمـــات تفـصـىلـىـــة للـمـبـــالغ
التـي ستـنفقهــا كل من الــوزارتنى

وعلى اىة مشروعات.
مــــا مفــتقــــد بــــوضــــوح مـن أرقــــام
سـلطــة التحـالف املــؤقتـة هـو أىـة
أشـارة الـى الـكىفىـة التي تـوصلت
بهـــــــا الـــــــى الـــــــرقــم عــن اىـــــــرادات
الـنفـط. وعلــى سـبىـل املثــال فــأن
الـبـىـــان املـــالـي لـصـنـــدوق تـنـمـىـــة
العـراق الصادر يف )29 آىـار( ىؤكد
ــــــــــــــــارات دوالر مــــــن إن )10( مــلــــــى
االىـــرادات الـنفـطـىـــة اودعـت بـنى
تأسىس صندوق تنمىة العراق يف
نهــــاىــــة آىـــــار 2003 ونهــــاىــــة آىــــار
.2004 مع ذلـك فـــــأن الـــتقـــــرىـــــر
االســـبـــــــوعـــي االداري لـــــسـلــــطـــــــة
التحـالف املـؤقتـة الصـادر ىـوم 28
آىـــار ىـــؤكـــد إن اىـــراد الـنفـط كـــان
)11.5( ملـىــــار دوالر عــن الفـتــــرة

ذاتها. 
وأجـرت إحدى املـنظمـات الدولـىة
حـسـابـاتهـا التـفصـىلىـة اخلـاصـة
لـــدىهــا أفــضل االرقــام عـن انـتــاج
الـــنفــــط واسعـــــاره املــتـــــاحـــــة مــن
محـللــي الــصــنـــــاعـــــة الــنفــطــىـــــة
وخــرجت بـنتـىجـة ألرقـام االىـراد
الـــنفـــطــي تــتـــــــراوح  بــنى )11.8(
ملـىـــــار دوالر و )13( ملـىــــار دوالر
حـتــــى نهـــاىـــة آىــــار 2004، بفـــارق

ـ

)8.1( ملـىــــار دوالر مـن بــــرنــــامج
االمم املــتحــــــدة للــنفـــط مقــــــابل
الغـذاء كان قـد أسس أثنـاء فرض
الـعقــــوبــــات االقـتــصــــادىـــــة علــــى
العراق أثـر غزو الـرئىس الـعراقي

السابق الكوىت. 
وىخبـرنـا مـوقـع سلطـة التحـالف
املـؤقتـة علـى شبكـة االنتـرنت بـأن
صنـدوق تـنمىـة العـراق ىـستخـدم
لسـداد نفقات " بـرامج مشتـرىات
القــمح وبــــرامج حتـــوىـل العــملـــة
وبرنـامجي إعمار البنـىة التحتىة
للـكهــــربــــاء والــنفــط وجتهـىــــزات
قــوى االمـن العــراقـىــة ومــرتـبــات
املـــــوظفـنى املــــدنـىــنى العــــراقـىـنى
ومتـــــــوىل مــىــــــزانــىــــــات الــــــوزارات

اخملتلفة. 
ونـــرى - علــــى صفحـــة " الـتـــدفق
الــنقـــدي إلـــى اخلـــارج " يف بـىـــان
االىــراد واالنفـــاق لىــوم )29( آىــار
إن مبلغـاً اجمـالىـاً مقـداره )9.4(
مـلـــىــــــــار دوالر قــــــــد أنـفـق حـــتــــــــى
تارىخه، مبـا يف ذلك )6.1( ملـىار
دوالر علـــى مىـــزانىــات الــوزارات و
ــــــــــــــى " ــــــــــــــار دوالر عــل )2.8( مــلـــــى
مـــدفـــوعـــات املـــشـــروعـــات "، ومـن
املـبلغ املـتـبقـي هـــو )10.1( ملـىــار
دوالر، مت بـــالـفعل اعـتـمـــاد )4.5(
مـلىـــار دوالر لتـســدىـــد التــزامــات
مهــمـــــة، واملــتـــبقـــي )5.5( ملــىـــــار
دوالر - ملـــزم ملىـــزانىــة احلكــومــة

لسنة .2004 
وهــذه املىــزانىـة - الـتي كــانت قـد
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يف االمم املـتحـــدة " إننـــا ال منلك
اال املبــالغ االجمــالىـة وحـركـاتهـا
مـن صنـدوق تنـمىـة العــراق والىه
ولـىــسـت لــدىـنـــا معــرفــة مــطلقــاً
بــاالغــراض الـتـي خـصـصـت لهــا،
وما اذا كانت هذه االغراض تتفق
مـع قــــــــــرار مـجـلــــــــس االمــــن " أن
املـعلــــومــــات املــــالـىــــة الـتـي بــــدأت
سلطـة التحـالف املـؤقتـة تـوفـرهـا
علـــــــى مـــــــوقـعهــــــــا علـــــــى شــبـكـــــــة
االنتـرنـت منــذ انتقــاداتنـا لهـا يف
العـام املـاضـي معلـومـات اســاسىـة
جـــــــــداً وال تـفـــي مبـــــــســـتـــــــــوىـــــــــات
احملــاسـبــة الــدولـىــة، حـتـــى علــى
الـــرغـم مـن إن سلـطـــة الـتحـــالف
املـــؤقـتـــة متـلك املـعلـــومـــات الـتـي

حتتاج الىها لعمل ذلك. 
تــوفـــر سلـطــة الـتحـــالف املــؤقـتــة
بــىـــــانـــــات أســـــاســىـــــة عــن االىـــــراد
واالنفـاق لصندوق تنمىة العراق.
وهـي معلـومـات تـراكـمىـة وىجـرى
حتـــدىــثهــــا كل عـــدة أىــــام. وعلـــى
سبىل  املـثال فـأن  بىـان ىوم )29(
آذار ىخـبــــرنــــا بــــإن مـبـلغ )19.4(
ملىـار دوالر قـد ســدد يف صنـدوق
تـنـمـىـــــة العــــراق . وىـتـــــألف هــــذا
املـبـلغ  مــن )10(  ملـىــــارات دوالر
مـن اىـــرادات الـنفـط. ومـبـلغ أقل
قـلىـالً من مـلىــار دوالر من امــوال
العـــــراقــىـــنى العـــــائـــــدىــن وىـــــأتــي
معـظم املـبلغ البـاقـي من اىـرادات
نـفــــط عـــــــراقـــىـــــــة حتـقـقـــت قـــبـل
تــأسىـس صنــدوق تنـمىـة العـراق،

العـــراق حتــى االن. عقــد مــؤمتــر
افــادة للـصحفـىنى ىــوم )24 آىــار(
من هــذا العـام حتــدث فىه مـدىـر
(PMO) مكـتـب ادارة الـبـــرنـــامج
الـتابع لـسلطـة التحـالف املؤقـتة،
وهــــو املكـتـب الـــذي ىــشـــرف علـــى
انفـــاق املـنحـــة األمـــرىكـىـــة، وفـىه
زعم إن مكتـب ادارة البرنـامج كان
" أكـــثــــــــر الـــبــــــــرامـج خــــضــــــــوعــــــــاً

للمحاسبة على االطالق ". 
إن االمـر ىتـطلب اصـدار مراجـعة
حسـابىـة كـاملـة علنـاً. وىـتعنى أن
مىـد اجمللـس الـدولـي لالستـشـارة
واملـراقبة - الذي ىواصل تفوىضه
مبقتضى قرار مجلس االمن رقم
)1546( حـتــــى نهــــاىــــة عــــام 2005
علـى أقصـى تقـدىـر - بـالـسلطـات
الالزمــة لـىــدعــو صـــانعـي القــرار

علناً الى تقدمي حساباتهم. 
كــــذلـك فــــأنـنــــا نــــدعــــو أن تـكــــون
الهـىئة العـامة لـلمحاسـبة - وهي
الهىئـة التي كـانت قـائمـة يف عهد
النظـام السـابق، وستخلف كهـىئة
عــــــــــراقـــىــــــــــة اجملـلـــــــس الــــــــــدولـــي
لالسـتـــشــــارة واملــــراقـبــــة حـىـنـمــــا
ىـنـتهـي تفـــوىـض هـــذا االخـىـــر -
وافــرة املـصــادر ومــدربــة لـضـمــان
الـشفافـىة التـامة واالشـراف على
االنفاق احلكـومي. إن مراجعاتها
احلسابـىة لم تكن يف ظـل النظام
العراقي السابق، اما اآلن فىتعنى

أن تنشر. 
وىقـول دبلـومـاسـي رفىع املـستـوى

علــى امــوال اعـــادة االعمــار. لقــد
فــــــشـلـــت يف وضـع حــــــــد لــــــســــــــوء
استعمـال امـوال الـشعب العـراقي
ودافعـي الــضــــرائـب االمــــرىـكـىـنى

وهدرها. 
وتقـول تقارىر مبكـرة عن مؤسسة
املـــراقبــة احلـســـابىــة انهـــا تنـتقــد
طـرىقــة سلطـة التحـالف املـؤقتـة
يف الـتعـــاطـي مع امــــوال العـــراق،
وتقـول إن صنـدوق تـنمىـة العـراق
معــرض لـلتــزىىـف وهنــاك نقـص
يف الـرقـابـة علـى مـبىعـات النـفط
وعلــى مىــزانىـات الـوزارات. ولـكن
علـى الـرغـم من هــذه االنتقـادات
ال تــوجــد طــرىقــة مىكـن بهــا ألي
شخــــص إن ىعــــــد مـــــســــــؤوالً عــن
قـرارات سلطـة التحـالف املـؤقتـة.
إن نــــــاطقــــــاً بــــــاســم اخلــــــارجــىــــــة
البــرىطــانىــة اعتـرف بـإن مـسـألـة
مـساءلـة سلطـة التحـالف املؤقـتة
مـسـألـة حتـكمهـا الفـوضـى وانهـا
بـعـــــــــد أن حتـل يف 30 حـــــــــزىـــــــــران
سـىــصــبح مـن الـــصعـب لـلغــــاىــــة
وضـعهــــا امــــام احملــــاسـبــــة. وقــــال
النـاطق " إن اخلىارىن الوحىدىن
عــنـــــــدئـــــــذ ســىـكـــــــونـــــــان الــنـقـــــــد

واخلطابة ".
االفـتقار الـى احملاسبـة عن اموال
العــراق ىتعــارض بصـورة صـارخـة
مع املــــــوقف جتـــــاه مــبـلغ )18.4(
مـلـــىــــــــار دوالر، قـــىـــمــــــــة املـــنـحــــــــة
األمـــرىكـىــة  –وهــو مـبلغ ممـــاثل
لذلـك الذي دفع لصنـدوق تنمىة

.2004 وحـتــى 5 نـىــســان لـم ىكـن
قــــــد صـــــــدر اعالن بـــــــأن سلـــطــــــة
الــتحـــــالف املــــؤقـتــــة - مبـــــوافقــــة
اجمللــــس الــــــدولـــي لالســتــــشــــــارة
واملــــراقـبــــة - اخـتــــارت مــــؤســـســــة
للــمحــــاسـبــــة لـتـكــــون محــــاسـبــــاً
لــصـنـــدوق تـنـمـىــــة العـــراق. وقـــد
بـــدأت هـــذه املـــؤســســـة عــملهـــا يف
العـــراق قـبل اســـابـىـع قلـىلـــة مـن

تسلىم السلطة.
وىـفتــرض يف احملــاسب إن ىـصــدر

تقرىراً مرحلىاً بحلول ىوم 
)30  حـــــــزىـــــــران(. كـــــــذلـك فـــــــأن
مـــراقـبـــة اىــــرادات العـــراق - وهـــو
مــشـــروع ىـــدىـــره مـعهـــد اجملـتـمع
املفـتــــوح الــــذي ىــتخـــــذ مقــــره يف
الـــــــوالىـــــــات املــتـحـــــــدة - ىـــــــراقــب
اســـتخـــــــدام سلـــطــــــة الـــتحـــــــالف
ألمــوال العــراق علــى مــدى العــام
املـاضـي. وحىـنمـا بـدأت مـؤسـسـة
احملــاسـبــة يف نـىــســـان أعلـنـت عـن
انهــا ال تعتقـد انهـا ستـتمكـن من
وضع تقــرىــر كـــامل نهــاىـــة املهلــة

احملددة لها. 
قـــــــالــت سـفــىــتـالنـــــــا تـــــســـــــالــىـك
) (Svetlana Tsalikمـــــــــدىـــــــــرة
مشـروع مـراقبـة اىـرادات العـراق "
لـم ىبق وقت كـاف حلشـو الـذاكـرة
مبحـاسبات عن أكثـر من سنة من
اعـمـــال االنفـــاق كـثـىـــراً مـنهـــا لـم
ىعــــــرف اىــن ذهــبـــت. إن سلـــطــــــة
التحـالف املؤقـتة لـم تقم بعمـلها
بحــرص فـىمــا ىـتعلق بــاالشــراف

ـ

د. توفىق املراياتي

نقلـت مـصـــادر مــطلعـــة بـــالـبـىـت
األبــــىــــــض أن ادارة الــــــــــــرئــــىـــــــــس
األمــــرىكـي جـــورج بـــوش يف حـــال
فــوزه بــاألنـتخــابـــات ستـطـلب 70
ملـىــــار دوالر إضــــافـىــــة كـنـفقــــات
عــــاجلــــة لـتـمــــوىل احلــــرب علــــى
أفغــانــسـتـــان والعــراق يف الــسـنــة
القـادمـة. هـذا وأوضحـت املصـادر
إن هـــذه األمـــوال مـن شــــأنهـــا أن
تـرفع فاتـورة احلرب علـى العراق

ادارة الرئيس بوش تنوي طلب) 70( مليار
دوالر إضافية حلرب العراق 

الـــى 225 ملـىـــار دوالر مـنـــذ بـــدء
احلـرب يف أوائل الـسنـة املـاضىـة.
وجتــــــــدر األشــــــــارة الــــــــى أنـه مـــن
املـــتـــــــــوقـع أن ىـــــطـلـــب اجلـــىـــــــش
األمــــــــرىــكـــي مـــن مــكـــتـــب االدارة
واملـوازنـة يف الـبىـت االبىـض بعـد
أىام من االنتخابات الرئاسىة 36
ملـىــــار دوالر لـتـمـــــوىل أنـــشــطــــة
القــتـــــــال يف العــــــراق وجتــــــدىــــــد

املعدات. 

اكــــد مفـــوض الـبـىـئــــة يف سلــطـــة
مـنــطقــــة الـعقـبــــة االقـتــصــــادىــــة
اخلاصة الـدكتور بالل البـشىر ان
خـردة احلـدىـد العـراقىـة املعـروفـة
بـــالـــسكـــراب ال تــشـكل اي اضـــرار
بىـئىــة او اشعــاعىــة وذلك بـسـبب
اجــــراء الـفحــــوصــــات املـــطلــــوبــــة
علىهـا قبل وصـولهـا الــى العقبـة،
مشىرا الى فحوصات شاملة الىة
شـحنة تـدخل حدود الكـرامة، وال
ىــــــســـمـح الىــــــــة مــــــــادة مـلــــــــوثــــــــة
بـاالشعـاعـات او غىـرهـا بـالـدخـول

الى األردن.
ومــــن جــــــــــانــــبـه اوضـح مـفــــــــــوض
الـكـمــــارك واالىــــرادات يف سلــطــــة
املـنــطقــة االقـتـصــادىــة اخلــاصــة
شادي اجملـالي ان كمىـة السـكراب
املـــوجـــودة يف الـعقـبـــة تـبـلغ 3364
طــنـــــــا وان ثالث شــــــركـــــــات تعـــمل

فىها.
واضــاف اجملــالـي ان الــسكــراب ال
ىـــــأتـي مــن العـــــراق بل مــن داخل
املــملـكــــة )املـنــطقــــة الـكـمــــركـىــــة(
ووجـــــــودهـــــــا يف الـعـقـــبـــــــة النـهـــــــا
سـتصدر الـى اخلارج والعقـبة هي
املنـفذ البحـري الوحـىد للمـملكة
مــؤكــدا ان معــظم الــسكــراب ىـتم
بـىعه الــى الصـنى والهنــد وانه لم
ىـــــــــأت اي طـلـــب اســـتـــىـــــــــراد مـــن
اسـرائـىل للخـردة. ولـم ىصـدر اي

سكراب الى اسرائىل اىضا. 
وبـــنى اجملـــــــــالـــي ان الـــــــســكـــــــــراب

مفوض البيئة يف سلطة العقبة اخلاصة: 
اخلردة العراقية ال تشكل اي ارضار بيئية او اشعاعية 

)اخلـــردة( ىـــأتـي بـطـــرىقـتـنى امـــا
محمل بـاحلـاوىـات )تـرانـزىت( او
ىـأتي الى العقبة كمجموعة وىتم
تقـطىعهـا حسـب احلاجـة مشـىرا
الــــــى مجــمـــــوعـــــة مــن الــــشـــــروط
لـلسكـراب املأخـوذ من الـشاحـنات
ومنهــا ان ىكـون دخل الــى اراضي
اململكة بطـرىقة مشروعـة وخالىا
مــن االشعــــاعــــات ومىلـك شهــــادة
خــالىـة مـن اخمللفــات العـسكـرىـة
ومــــــوافقـــــة الــبلـــــد املــصـــــدر الــىه
منـوهـا الـى ان الــسلطـة ال تـؤجـر
اراضــي لهــــذه الغـــاىـــة بـل تعــطـي
مـــســــاحــــة لالســتخــــدام حـتــــى ال
تكــون االراضي حقـا للـشخص او
الــشـــركـــة وىــسـتخــــدمهـــا دائـمـــا.
بــاالضــافــة الــى ان الـشــركــة الـتي
تــــرىـــــد ان تعــمل يف هــــذا اجملــــال
محــــددة بــــسقـف تخــــزىــن اعلــــى
ىـــصل الــــى 1000 طــن فقـــط، مع
مهلة 45 ىومـا للتصدىر ورسوم 4
دنـانىر علـى الطن الواحـد لكامل
املـدة وكفـالـة بعـشـرىـن الف دىنـار
غـىر مـشروطـة لضمـان احملافـظة

على البىئة.
وأكد اجملالي انه لو كان هناك اي
شــيء ضـــــد الــبــىــئـــــة لــن نــــســمح
بالدخول لها على االطالق الفتا
يف الـــــوقـــت نفـــــسه الـــــى الــــــوضع
الـــطــــــرق الــــــسلــىــمــــــة لـكـــىفــىــــــة
التخـلص منـها وامـاكن تخـزىنـها

بعىدة ويف مناطق محددة.

قـــال الـتقـــرىـــر األسـبـــوعـي لـبــنك
الكــوىت الـوطـني: سـلمـت رئىـسـة
مـجلـــس االحـتـىــــاط الفـىــــدرالـي
ملـدىنـة سان فـرانسـىسـكو، جـانىت
ىــالنى، بــأن الــوالىــات املـتحــدة لم
تـخرج من دائرة اخلـطر بعد، وانه
تــــــوجــــــد أمــــــور مىـكــن ان تــــســبــب
املـتـــاعـب لـنـــا يف املــسـتقـبل. ومـن
الـواضح انهــا تشـارك العـدىـد من
االقـتـصـــادىـنى قـلقهـم بــشـــأن مـــا
ىنتظر الـوالىات املتحدة من فترة
عـصىبـة يف املرحلـة القادمـة. وقد
تـلقــــــى االقــتـــصــــــاد الـكــثــــــىر مــن
الـدعـم. أقله حتـى هـذا اخلـرىف.
ــــــىاط وقــــــد قــــــام مـجـلـــــس االحــت
بــدوره، إذ خفـض أسعــار الفــائــدة
علــــى األمـــــوال الفــــىدرالــــىة الــــى
النـصـف من 50.3 الــى .1،75 فــى
الــشهــرىن األولــنى اللــذىن أعـقبــا
صـــــــدمـــــــة احلـــــــادي عــــــشـــــــر مـــن
سـبتـمبــر، ومـن ثم أجــرى خفـض
آخـــــر قـــــىمــتـه 75 نقـــطـــــة أســـــاس
خــالل فــــــتــــــــــــــــرة اخلــــــــــــــــوف مــــــن
االنكـمـــاش، وخفـضـت إدارة بـــوش
الضرائب على مرحلتنى وأضافت
حـوالــى نقـطــة مئـوىة الـى الـنمـو
ملعـــظـــم احلقــبـــــة املــمــتـــــدة مــنـــــذ
مــنــتـــصـف العــــــام .2001 ومـع كل
تلـك احملفــزات املــالــىة والـنقــدىة
املـنفـــذة بعـنـــاىة، بـلغ معـــدل منـــو
االقـتـصـــاد األمـــرىكـي 5.3% مـنـــذ
نهـاىة العـام ،2001 حتـى مع بلـوغ
أسعــــــار الفـــــائــــــدة علـــــى األمـــــوال
الفــىدرالــىة مــستــوى سـلبــىا غــىر
عـــادي معـــدله 5.0%، وهـــو املعــدل
األدنى، فـى فترة انخفـاض معدل
الـتـــضخـم، مـنــــذ فـتــــرة الـكـــســــاد
االقتـصــادي الـكبــىر الــذى أصــاب
الـــبالد فـــــى الـــثالثـــــىنـــــات، والـــــى
جـانـب ذلك، بقـىت أسعــار النـفط
منخفضـة حتـى الثـانى مـن العام
،2003 فإذا وصل معدل النمو الى
5.3% فقـط مع كل تلك احملـفزات
وأسعـار النفـط املنخفضـة، فكىف
مىكـن لنــا ان نحقق معـدل الـنمـو
الــذى تـــوقعـه مجلــس االحـتــىاط
الفــــىدرالـي فــــى ىولــــىو املــــاضــــى
والبــالغ 5%، مع بــداىة رفع أسعـار
ـــــــدة ومـع ارتـفـــــــاع أسـعـــــــار الـفـــــــائ
الفـائدة عـلى األمـوال الفـىدرالىة
ــــــى 75.1%، وانــتـهــــــاء اخلـفــــض ال
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الواليات املتحدة: احتامالت رفع الفائدة عيل األموال الفيدرالية يف ترشين الثاين 
األمرىكي مـساره التنـازلي. وحول
التطورات االقتصادىة فى الىابان
قـال تقــرىر بنك الكـوىت الـوطنـى
: بــــدا وكـــــأن الفـــــروع اإلقلــــىمــــىة
لـبـنك الــىابــان تــشــارك احملــافـظ
فـــــوكـــــوي نـــظــــــرته املــــســـتقـــبلـــــىة
املـــتفــــــائلــــــة بـــــشــــــأن االقــتـــصــــــاد
الــــــوطــنـــي. وىواصل االســتــثــمــــــار
الــرأسمــالي ارتفـاعه واالسـتهالك
انـتعــاشـه البـطــىء. ولـكن أعـضــاء
مجلــس ســىاســة الـبـنك املــركــزي
كـــــانـــــوا ىراقــبــــــون ارتفــــــاع أسعـــــار
الـنفـط بحــذر. وقــد واصلـت ثقــة
املــسـتهـلكــنى الــىابــانــىنى بـضــرب
حـــدود قـــىاســـىة، مـنـــذ بـــدء بــنك
الـــىابـــان بـتجـمـــىع الـبـــىانـــات فـــى
العــــــام .1996 ووضع االســتـــطالع
الفـــصلــي للــبــنـك املـــــركـــــزي فـــــى
سـبـتـمـبــر مــؤشـــر ثقــة املــسـتهـلك
عنـد مــستـوى .10،4 بـارتفـاع 5.4
ــــــىو. نـقــــطــــــة عــن اســتــــطـالع ىون
وىحـتسب املؤشر باستقطاع نسبة
ـــــــــأن ـــــــــنى ب األشـخـــــــــاص الـقـــــــــائـل
االقتصـاد أسوأ من عام مضى من
نـسـبــة األشخــاص القــائلــنى بــأن
االقـتـصـــاد قـــد حتــسـن. وأضـــاف:
وفى هـذه األثنـاء قال وزىر املـالىة
تــــانــــىغــــاكــــى انه بــــالــــرغـم مـن ان
االقــتـــصــــــاد الــــــوطــنــي ىســـتعــــــىد
عــافــىته بـثبــات، فــإنه ال ىزال فــى
مــــســـــاره االنـكــمـــــاشــي الــتــنـــــازلــي
التـدرىجي، وهكذا فـإن رفع أسعار
الفـائــدة لن ىكـون جـىداً فـى هـذه
املــرحلــة، وىبــدو ان بـنك الــىابــان،
ـــــــــاط بـه اتـخـــــــــاذ الـقـــــــــرارات املــــن
اخلاصـة بسـىاسة أسـعار الفـائدة،
ىوافق علــى هــذا الــرأى. وقــد كــرر
محــافظ الـبنك املـركـزى االسبـوع
املــاضــى هــدف بـنك الــىابــان فــى
احلفـــــاظ علــــى ســــىاســـــة نقــــدىة
مــتــــســــــاهلــــــة الــــــى ان ىتــم دحــــــر
االنـكــمـــــاش. وبـــــاالجــمـــــال، فـــــإن
األداء االقتصادي الىاباني اجلىد
واحــتــمــــــال رفع قـــــىمــــــة العـــملـــــة
الـصــىنــىة )وإن كــانـت مــسـتـبعــدة
بــالـنــسـبـــة للـبعـض(، الــى جــانـب
ضـعـــــــــــــــــف إجـــمـــــــــالـــي مـــتـــــــــزاىد
للــــــدوالر، ســــــىـــــــــــــــــــســــــاعــــــد الــــــنى
الـىــــــــــــــــــتـابانـي فى املـســـــــــــــــــــــــتقبل،
شـــــــرط أن تــــــــــــــــــســـتـقـــــــر أســـــــواق
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.2005 وقد أخذ رئىس اقتصادىى
الـبـنك املـــركـــزي األوروبـي، أومتـــار
اىســــىنـغ، علـمــــاً بــــذلـك وقــــال ان
الـصــورة لـــىست كــارثــىة، بــالـــرغم
من ان التوقعات لىست اىجابىة.

مبىعات التجزئة
وأضـــاف الـتقـــرىر: قـــال محـــافـظ
بـنـك اجنلـتــرا املــركــزي، مــىرفــنى
كىنـغ، مؤخـراً، ان اقتصـاد اململـكة
املتحـدة مــر بفتـرة ركـود بـسـىطـة.
ولـكــن بـــــىانـــــات بـــــىع الـــتجـــــزئـــــة
أظهـرت أعلـى ارتفـاع شهــري منـذ
شهــــر ىنــــاىر. وارتـفعـت مـبــــىعــــات
التجـزئة بـنسـبة 9.6% عـن الشـهر
نفـــــسه مـــن العــــــام 2003 بعــــــد ان
ارتفـعت بـســرعـــة بنــسبـــة 1% منــذ
شهـــــر أغــــســـطــــس، وذلـك حــــســب
األرقـــــام الــتـــــى أصـــــدرهـــــا مـكــتــب
اإلحصـاءات الـوطنـىة. وفـى حـنى
انخفـض مــؤشــر سعــر املــستـهلك
الــى 1.1%، وىشــىر ســوق االسكــان
ــــــرات ــــــدو ان امل ــــــاطــــــؤ ىب ــــــى تــب ال
اخلمــس التــى رفـعت فــىهــا جلنــة
الـسىاسـة النقـدىة أسعـار الفـائدة
فـى السنـة املاضـىة لم تخفف من
الـطلـب علـــى مبــىعــات الـتجــزئــة.
وتظهـر محاضر االجتماع األخىر
لـلجـنــــة الـــســــىاســــة الــنقــــدىة ان
األعضـاء قـد صـوتــوا بنـسبـة 0-9
إلبقـــاء سعــر إعــادة الــشــراء عـنــد
مـستـوى 75.4% فـى شهـر أكتـوبـر.
ولـم تـنــــاقـــش جلـنــــة الـــســــىاســــة
الــنقـــــدىة رفـع أسعــــــار الفـــــائـــــدة،
مـشـىرة الــى ان االنتـاج كــان ىنمـو
بشكل أخف فى الربع الثالث مما
كـان متـوقعـاً سـابقـاً . وكـان معـدل
التضخـم فى أسعـار املسـاكن ىهدأ
ومـعــــــدل الـــتــــضـخـــم فــــــى سـعــــــر
املـستهلك قـد انخفـض دون احلد
املـــســتهــــدف . وقــــد أفــــادت جلـنــــة
الــســىاســة الـنقــدىة بــوجــود عــدة
ألغاز فى احلـالة املتأزمة احلالىة،
ـــــــى األرجـح ـــــــوا عـل ولــكـــنـهـــم كـــــــان
ىشـــىرون الــــى تقـــارىر الـتــضخـم.
واالرتفـــاع الــســـرىع فـــى مـبـــىعـــات
الــتجــــزئــــة هــــو جــــزء جــــدىد مـن
الـلغــــز، علـــى الـلجـنـــة أن تـــأخـــذه
باحلـسبـان. ومع اقتـراب دورة رفع
سعــر الفــائــدة مـن ذروتهــا، ىبقــى
صعــــــود اجلــنــــــىه االســتــــــرلــــــىنــي
محـــدوداً، حـتـــى اذا تـــابع الـــدوالر
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الـبــنك املـــركـــزي، تـــرىشــــىه، علـــى
اخملـــاطـــر الـتـــى تــسـبــبهــــا أسعـــار
الـنفط املـرتفعـة لـلنمـو. وبـالـرغم
مـن أن الـتـضخـم ال ىزال ىحـظــى
بــــاألولــــوىة لــــدى تــــرىشــــىه، فقــــد
احـتلـت اخملـــاطـــر الـتــي ىواجههـــا
الـنـمـــو مكــان الـصــدارة. وتـضــىف
هــــــذه الــتـعلــــــىقــــــات ثقـالً للــــــرأي
القــــــائل بــــــأن الــبــنـك املــــــركــــــزي
األوروبــي ســــــىبقــــــى علــــــى أسعـــــار
الفائدة علـى حالها لفـترة طوىلة
من الـزمن. وفـى غضـون ذلك من
املـثـــــىر لالهـتـمـــــام ان نالحــظ ان
حتــــــرك الــــــىورو فــــــوق مـــــســتــــــوى
2600.1 مقـابل الـدوالر األمـرىكي
قــد أثــار ردوداً اىجــابــىة مـن عــدة
مـسؤولـنى. وعنـدما حتـرك الىورو
لهـــذا املــسـتـــوى فـــى الــــربع األول
ــــــــــدخـل واقــــتــــــــــرب مــــن 3000.1 ت
العــــدىد مـن املـــســــؤولــــنى شـفهــــىا
ــــــىحــــــدوا مـــن ارتـفــــــاعـه، ولـكـــن ل
حـــصلــت تغــــىرات كـثــــىرة مــــذاك.
وىنظر املسـؤولون األوروبىون اآلن
الى قوة الـعملة املوحـدة على انها
نعــمــــــة ألنهــــــا تـخفـــض تـكـلفــــــة
الــنفــط. ورمبــــا هــــو الـــسـبـب وراء
دعــــوة العـــدىد مـن احملـللـــنى اآلن
إلعـــادة جتـــربـــة مــسـتـــوى 2900.1
للىورو مقـابل الدوالر فـى األشهر
القـــــادمـــــة. وذكـــــر الــتقـــــرىر وفـــــى
تــــطـــــــورات اقـــتــــصـــــــادىة أخـــــــرى،
انـخفـــض انــتــــــاج املـــصــــــانع فــــــى
منـطقــة الــىورو الــى 5% فــى شهــر
أغــســطـــس، مع انـخفـــاض انـتـــاج
السلع االستهالكىة املعمرة بشكل
حـــــــــــاد. ورمبـــــــــــا ىعـــكــــــــس هـــــــــــذا
االنـخفــــاض الـنـمــــو األبــطــــأ فــــى
الـــطلــب العــــاملـــــى علــــى صــــادرات
مـنـطقــة الــىورو، حـــىث ان ارتفــاع
أسعــار الـنفـط ىضعـف االقتـصــاد
العــاملـي. وبحــسـب مجـمــوعــة مـن
أهم معـاهــد األبحـاث فـى املـانـىا،
واملعـروفـة بــاسم املعـاهـد الـستـة ،
فــإن االقـتـصــاد األملــانــى ســىنـمــو
بــأكثــر ممــا هــو متــوقع فــى العــام
،2004م ولـكـن الـــطلـب اخلــــارجـي
املـتبــاطــىء ســـىضعف الـنمــو فــى
العــــام .2005 ولـن ىكــــون الـــطلـب
واالسـتـهالك احمللـــىان مـن القـــوة
بحـىث ىعـوضــان التبـاطـؤ املتـوقع
فــــى الـــطلــب العــــاملـي فـــــى العــــام
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حركـة البنـاء تضـررت، علـى األقل
جــــــزئــــــىاً، بــــســبـــب سلـــــسلــــــة مــن
األعـــاصـــىر الـتـــى ضـــربـت جـنـــوب
شرق البالد، وباالضافة الى ذلك،
فقــد صــرح مجلـس املــؤمتــر، وهــو
مـجمــوعــة خــاصــة بــاألبحــاث، ان
مـــؤشـــره الــطلـــىعـي قــــد انخفـض
للشـهر الـرابع علـى التـوالي، ومن
بــنى األسبــاب التـى أدت الــى ذلك
طلــبــــــات الــبـــطــــــالــــــة وســــــاعــــــات
التـصنـىع والـطلبـات علـى الـسلع
املـصـنعـــة، وحلــسـن احلــظ ، فقـــد
ـــــــة جنـــــــاح ثـالثـــــــة كـــــــانـــت نــــــســـب
انـخفـــاضـــات مـتـــوالـــىة فـــى هـــذا
املـــؤمتـــر فـــى الـــسـنـــوات اخلـمـــس
ــــــوقع انـكــمــــــاش املــــــاضــــــىة فــــــى ت
اقــتـــصــــــادي 50%. ومع ذلـك فـــــإن
ذلك قـــد ىنـــذر مبـــا هـــو آت. وقـــد
أصبحـت أسواق الصـرف األجنبي
اآلن أكـثــــر تــــركـــــىزاً علــــى األمــــور
ـــــــىة ـــــــرى -األمـــــــور الـهـــــــىكـل الــكـــب
األســــاســــىة فــــى املــــدى الــطــــوىل-
الـتـــــى ىعـــــانـي مــنهـــــا االقـتــصـــــاد
األمـــرىكـي وتــسـبـب ضغـطـــا علـــى
الـدوالر األمـرىكي، وأقـل اهتمـامـاً
بــالعــوامل الــدورىة القـصـىرة الـى
املــتـــــوســطـــــة املـــــدى مــثل حـــــدوث
تقـــــىىد جـــــدىد فـــــى الــــســـــىاســـــة
الــنقـــدىة، والـتــــى أدت فقــط الـــى
ـــــــــدوالر األمـــــــــرىكــــي مــــن مــــنـع ال
الهبـوط فــى معــظم العـام .2003
وبـالتـالـى، فـإن أى تـوقف فـى رفع
مـجلـــس االحــتـــــىاط الفـــــىدرالــي
ألسعـار الفـائـدة أو أى تــردد حتـى
فـــى اىصـــال رأي اىجـــابـــى بــشـــأن
ــــــصـــــــــــاد مىـــكــــن ان ىضـــــــــــر االقــــت

بالدوالر.
أسعار النفط

فــــى مـنــطقــــة الــــىوروالنــــد أعــــرب
مـــســــؤوالن فــــى الـبـنـك املــــركــــزي
األوروبى عن قـلقهما حىال أسعار
الـنفـط املــرتفعــة وتــأثــىرهــا علــى
االقــتــصـــــادىات األوروبـــــىة. وقـــــال
رئـــىس االقـتـصـــادىنى فـــى الـبــنك
املـركـزي األوروبي، أومتـار اىسـىنغ،
ــــــأن أسـعــــــار ــــــة ب ان األراء الـقــــــائـل
الـنفـط لـن تـضــر بــاالقـتـصــاد لـم
تعـــد واردة. وبـــالـطـبع فــــان العـــام
احلــــــاســم هــــــو مــــــا اذا كــــــان هــــــذا
االرتفـــــاع الـــســـــرىع فـــــى األسعـــــار
مـــــؤقــتـــــاً أم دائــمـــــا، وأكـــــد رئـــــىس
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الضـرىبـى، وارتفـاع أسعـار الـنفط
بـقـــــــــىمـــــــــة 25 دوالراً أمـــــــــرىكـــــــــىاً
للبـرمىل منـذ النصف الثـانى من
ــــــا أن العــــــام ،2003 كــــــىف مىـكــنــن
نـتأكـد من ان الـركود الـبسـىط لن
ىتطـور الـى شـىء أسـوأ؟ هـذه هـى
األسـئلــة الـتــى سـتــواجـه مجلــس
ـــــــدى ـــــــىاط الـفـــــــىدرالـــي ل االحـــت
انعقـاده فــى العـاشــر من نـوفـمبـر
لتقـرىر مـا اذا كـان سـىرفع أسعـار

الفائدة 25 نقطة أساس أم ال.
معدل التضخم

وأضـــــــاف الـــتـقـــــــرىر: وفـــــــى تـلــك
األثـنــــاء، ارتفـع معـــدل الـتــضخـم
فــــــى مــــــؤشــــــر سعــــــر املـــــســتـهلـك
األمـرىكــى بنـسبـة 2.0% فـى شهـر
سـبـتـمـبـــر. وبـــالـــرغـم مـن ان تـلك
الـنــسـبــة قــوىة مبـــا ىكفــى لـتـقلق
مـجلــس االحـتــــىاط الفـــىدرالـــى،
فـانهـا لـم تكن ضعـىفـة مبـا ىكفـى
لتـشىر الـى ان مجلس االحـتىاط
الفــــــىدرالــــــى ســــــىمــتـــنع عـــن رفع
األسعار هـذه السنـة، ومن املهم ان
ـــــــزىن ـــــــذكـــــــر ان أسـعـــــــار الـــبـــن نـــت
ومــنـــتجــــــات الـــطــــــاقــــــة األخــــــرى
املـنـخفــضـــة فــــى شهـــر سـبـتـمـبـــر
املــــاضــــى ســــاعـــــدت علـــــى انعــــاش
احلـــركـــة االقـتـصـــادىة. ولكـن مـن
نـاحـىة أخــرى شهــد شهــر اكتـوبـر
خـــــــرق أسعــــــار الـــنفـــط حــــــاجــــــز
اخلـمـــســــنى دوالراً بـــشـكـل واضح،
وتخـــطـــت أسعــــــار الــبــنــــــزىن فــــــى
البالد الدوالرىن للغالون مجدداً،
ووصلت أسـعار وقـود التـدفئـة الى
مــسـتـــوىات قـــىاســــىة، ولقـــد أفـــاد
غــرىنــسبـــان االسبــوع املــاضــى انه
غىر قلق من ارتفـاع أسعار النفط
اخلــــــــام، قــــــــائـالً ان االقـــتـــــصــــــــاد
األمـرىكـى اآلن أقل عـرضـة لـتلك
االرتـفاعـات احلادة ممـا كان عـلىه
فــى الــسـبعــىنــات. فــاالحـتـمــاالت
املـــرجحـــة إذاً تـــؤىد رفعـــاً ألسعـــار
الفـائـدة علـى األمـوال الفـدرالـىة
فـــى شهـــر نـــوفـمـبـــر. وذكـــر تقـــرىر
الكــوىت الـــوطنــى : وعلــى صعــىد
آخــــــر، أفــــــادت وزارة الـــتـجــــــارة ان
وتــىرة بنـاء املـســاكن اجلـدىدة قـد
انخفـضـت بنــسبــة تقــارب 6% فــى
شهــــر سـبـتـمـبــــر، وهــــى أكـثــــر مـن
ـــــــــــوقـعـه ـــــــــــذى ت ـــــــــــاطـــــــــــؤ ال الــــتــــب
االقـتــصــــادىون. ولـكـن قــــد تـكــــون
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