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ال ميــــكـــــــن ألي قــــــــــطـــــــــــــــــاع مـــــــن
القـــطــــــاعــــــات االقــتـــصــــــاديــــــة او
االجـتـمـــاعـيـــة ان يـــؤدي نــشـــاطه
القــطــــاعـي بـكفــــاءة عــــالـيــــة دون
متـانـة ورصـانــة البنـاء الـتحتـاني
) (infra-structureاخلــاص
به، ال ســيــمــــــا ان عـــصــــــر الــيــــــوم
يتـميـز بـالتــوسع عمـوديــاً وافقيـاًُ
لـكـل قــــطـــــــاع مــن الـقــــطـــــــاعـــــــات
االقتـصــاديــة اخملـتلفــة )القـطــاع
الصنـاعي، الـزراعي، اخلـدمات...

الخ(.
فـكمـا هـو احلـال بــالنــسبــة لهـذه
الـقطـاعــات، ينـطبق االمــر ايضـاً
علــى اجملتـمع املـدنـي يف القـطـاع
الـــسـيـــاسـي والـبـنـــاء الــتحـتـــانـي

اخلاص به.
ففــي اجملــتــمعـــــات الــتــي ســبقــت
غـيــرهــا والـتـي اخـتــارت الـطـــريق
احلـر مـسلكـاً يف الـرؤيـة والـبنـاء،
لـم تكـن حتتــاج الــى هــدم اصنــام
يف الفكــر والـسلــوك لعــدم وجــود
هـــذه االصـنـــام مـن جهـــة او عـــدم
فــــاعلـيــتهــــا يف ضـمـيــــر اجملـتــمع
الغــربي احلــر املنفـتح اصالً علـى
كل مـا هـو جـديــد حتـى وان جـاء
مـــن خـــــــــارج حـــــــــدود مـجـــتـــمـعـه
الفكرية او االجتماعية او الفنية
واجلمـــاليــة. بل غـــالبــاً مــا ميـيل
الــى الـتعــاطف والـتفــاعل مع مــا
يفــــد الــيه لـيـــشــمل ايــضـــــاً تلـك
االفكـار التي حترض علـى تدمير

ـ

ـ

بهـذه الطـريقـة ميكن ان تتـشكل
القـــــاعـــــدة املـــــاديـــــة ملـــــؤســــســـــات
اجملــــتــــمـع املـــــــــــدنــــي، ولــــيــــــــســــت
بـالطـريقــة التي يـشهـدهـا اليـوم
الـعــــــــــراق اجلــــــــــديــــــــــد، بــــــصــــيـغ
مــصــطــنعــــة مفـتـعلــــة واحـيــــانــــاً
مــــــــســــتــــــــــوردة مبـفــــــــــاهــــيــــمـهــــــــــا
ومـصطلحـاتهـا حتـى تصل حلـد
اقـــامـــة الـنـــدوات واالجـتـمـــاعـــات
بـــــالــتعــــــريف وكــيفــيـــــة تـــطــبــيق
الــدميقــراطيــة، لــذا فــإن صـيغــة
تــــشـكـــيل مــــــؤســــســــــات اجملــتـــمع
املــدني الـتي نـشهـدهـا وتــوسعهـا
راح يــزيــد مـن هــامــشـيـتهــا ممــا
ابــرز جــوانب عــدم فــاعـليـتهــا بل
وعجــزهــا عـن استـيعــاب وهــضم
املــــرحلـــة الـــدقـيقـــة والــشـــديـــدة
الـــــسخـــــونـــــة، فـــــأكــثـــــريـــــة هـــــذه
املـــــؤســــســـــات لــم تـــصـــــدر حــتـــــى
الـنــظـــــام الـــــداخلـي يف تـنــظـيـم
عملهـا اال بعد مـرور مدة طـويلة
على تـأسيسها وانتـماء اجلمهور
الـــيـهـــــــــا كـــمـــــــــا ان بـعـــــض هـــــــــذه
املــؤسـســات قــد تــشكلـت ألسبــاب
اخــرى غيــر املعـلنــة، وهي غــالبــاً
مـــــا تــتـكـــــون مــن مـكــتــب واعالن
لـوجـودهـا مـن غيـر ان يكـون لهـا
بعـــداً اجـتـمـــاعـي، مـنـــاسـب فهـي
مـــــشـكـلـــــــة مــن اخـــــــوان واقـــــــارب
ومـقــــــــربـــني مبــــــــا يــكـفـــي هـــيــكـل

املؤسسة  فقط.

ذلـك تـــبعــــــاً إلنـكــمــــــاش الـــــــوضع
الـــسـيــــاسـي ملــــؤســـســــات اجملـتــمع
املدني ألنها ابتلعـت ملدة 35 عاماً
مـن الـتــــاريخ العـــراقـي احلـــديـث،
بــإستـثنـاء مـا هـو عـالق يف ذاكـرة

الكهول والكبار من ابنائه.
فـبـنــــاء اجملـتــمع الـــــدميقــــراطـي
بدون املقـدمات االساسية والبناء
الــتحـتــــانـي الــضــــروري ال يـكــــون
قــــــــويــــــــاً ومـــتـــيـــنــــــــاً اذا لـــم يــــــــأت
كــإسـتجــابــة حلــاجــة اجـتمـــاعيــة
ضــــــــروريــــــــة لـــتــــطــــــــور اجملـــتـــمـع
ونـــضـــــــوجه لــنــــــوع جــــــديــــــد مــن
املـمــارســة االنــســانـيــة الـتـي تعــد
مـرحلـة اعلـى رقيـاً من سـابقتهـا،
تلك املمـارسة الدميقـراطية فهي
اذن نـوع مـن اآلليـة االجـتمــاعيـة
الـتـي يـتــــوصل الــيهــــا الــضـمـيــــر
االجـــتـــمــــــــاعـــي عـــبــــــــر طـلـــيـعـــتـه
الــداعيـة، املـثقفــة التـي ستــدخل
يف نــوع جــديــد من الـصــراع علــى
املـؤسـســات الفكـريـة القـدميـة، او
مـع املـــــــؤســـــســـــــات احلـكـــــــومــيـــــــة
الـتقلـيــديـــة القــائـمــة، املـتـنفــذة،
والــتــي لــم تــــــزل تـــتعـكـــــــز  علــــــى
املفـاهـيم الـسـابقـة، هــذا الصـراع
اجلـــديـــد بــني مفهـــومــني مفهـــوم
بــــالٍ يحـــاول الـتــشـبـث بـــالــبقـــاء
دفاعـاً عن مصـاحله اآلنيـة وآخر
جــــديــــد، ولـيــــد مـــــادته اجلـمــــوع
االنـــســــانـيــــة - غـيــــر الــــواعـيــــة-

لتداخالت هذه املرحلة.

الـبنـــاء التـحتــانـي لهــذا القـطــاع
)صفراً( والذي يتمثل يف:

-املستشفيات واملراكز الصحية.
- املعــاهــد واملــؤســســـات العلـمـيــة

التدريبية.
- املالك الصحي.

ونـتيجة لتـأسيس هذه املـؤسسات
وتـطــورهــا نـشــأت عالقــة جــديــدة
هــي مــــــا يــــســمــــــى بــــــالـ )الــــــوعــي
الــــصـحـــي( والــــــــذي يـقــــــــابـلـه يف
مــــــوضــــــوعــنــــــا بــــــالـ)املــمــــــارســــــة
الدميقـراطية، واجملـتمع املدني(،
فكــان تـطـــور القـطــاع الـصحـي -
وكـما قلنـا مثالً- يسـير منـسجماً
مع تـطـــور عـنـــاصــــره االرتكـــازيـــة
االســـاسـيـــة، وبــشـكل مـتـــوازن مع
حـــاجـــة اجملـتـمـع للـتـخلــص مـن
االمـــراض املـتـــوطـنـــة او االوبـئـــة
التي تصيب او تنتشر يف مجتمع
معــني دون آخـــــر تـــبعــــــاً للــبــيــئـــــة
احملـليـة ذات اخلـصـائـص املعـينـة
لــنــــــوع معــني مــن االمـــــراض دون

غيره.
لـــــــذا فـــــــإن اهـــمـــيـــــــة الـــبـحـــث يف
املقــدمــات االســـاسيــة لـلمـجتـمع
املــدنـي العــراقـي علــى اعـتـبــار ان
تـشكيل بعـض هذه املـؤسسـات قد
جـــاء عـبـــر مخـــاض جـمـــاهـيـــر ي
وشعـبـي يف الـعقــــود املـبـكــــرة مـن
هـــذا القــرن وشـمل تــشكـيل عــدد
من االحـزاب والصحف الـيومـية،
واجملــالــس البــرملــانيــة، ثم تــوقف

انـبثـاق مـؤسـسـة حقـوق االنـسـان
بل تعدت ذلك الى حماية حقوق
جـــــديــــــدة معـــــروفـــــة )الــتـــــألــيف،
الــنـــــشـــــــر، االخــتـــــــراع( وحـقـــــــوق
احلــيـــــــوان.. هـــــــذه الــتـــــشـكـــيالت
املعـــايــشـــة واملــســـايـــرة للـمجـتـمع
الغـربـي اصبحـت حقيقـة قـائمـة،
راسخــة وبنـاء تـاريـخيـاً انـســانيـاً
اجتمـاعيـاً منـدرجـاً بـدون قفـزات

فوق اجملتمع.
امـا التجـربـة العـراقيـة اجلـديـدة
الـتي حتـاول االنـدمـاج يف الـبنـاء
العاملي )قسـراً( والتي بدأت عقب
االنقالب السيـاسي احلاصل بعد
انهــيـــــار املـــــؤســــســــــات القـــمعــيـــــة
للـنــظــــام الـــســــابـق واالعالن عـن
تبني نـظام آخـر جديـد، اتضحت
احـد معـامله، بـاالنتقـال من نـظام
احلــــــزب الــــــواحــــــد الــــــى طـــــــريق
التعـدديـة، وعلــى صعيـد الــرغبـة
والـنـيـــات احلــسـنـــة الـتـي تــــرافق
عـــــــــادة كـل تـغـــيـــيـــــــــر يف الـهـــيــكـل
الـــسـيــــاســي للــمجـتـمـع علــــى ان
الفكــرة التي نـريـد ايصـالهـا اآلن
هــي ان الــبــنـــــــاء الــتـحــتـــــــانــي او
القــــــاعــــــدة املــــــاديـــــــة للـــمجــتـــمع
الــــدميقـــراطـي يجـب ان تـتــشـكل
كحـــاجـــة وضـــرورة إلداء الـنـظـــام

اجلديد يف مهماته اجلديدة.
فــإذا كــان القـطــاع الـصـحي مـثالً
قـــد نــشـــأ عـنـــد تـــشكـيل الـــدولـــة
العــــراقـيــــة عــــام 1921 فقــــد كــــان

وتـقــــــــويـــــض اجملـــتـــمـع الـقــــــــائـــم
ومــؤسـســاته، فـنـظــريــة )الـتحــرر
الوطني( وحـركاتها الـتي تشكلت
يف الـنـــصف الـثــــانـي مــن القــــرن
املـاضي وما كـانت تهـدف اليه من
تقــويض الركـان اجملـتمع الغـربي
بكافة مـؤسساته الفكـرية واملادية
قـــد وجـــدت تـفهـمـــاً واسـتــيعـــابـــاً
مـنقــطع الـنـظـيـــر لـــدى اجملـتـمع
احلــر االوربـي او االمـــريكـي تـبعه
دعـــم غـــيـــــــر مـحـــــــدود وتـــــشـكـــيـل
Non( منـظمــات غيــر حكــوميـة
Government
Organization) (N.G.O)
مــــؤيــــدة ومـــســــانــــدة لـم تـتـمـكـن
الـتـــشـكــيلـــــة الفــــرقـيــــة مـن كــبح
جـماحهـا او احلؤول  دون ايـصال
املعــونــات الــشعـبـيــة ذات الـطـــابع
االجــــتــــمــــــــــــاعــــي مــــن مـخــــتـلـف
االوســــاط كحــــركــــات الــتحــــرر يف
العـالم الثـالث كمـا اصطـلح على

تسميته آنذاك.
وهكــذا فــإن مــؤســســات اجملـتـمع
املــــدنــي الغــــربـي والـتـي تـــشـكلـت
تـــــأريخـيــــاُ بـنـــــاءً علــــى حــــاجــــات
تــطلـبـتهـــا ضـــرورات اجـتـمـــاعـيـــة
قـطــاعيــة لتقـوم بــأعبــاء محـددة
ال بــــــــــد مـــنـهــــــــــا، كــــــــــاحلــــــــــاجــــــــــة
االجـتـمــــاعـيــــة الـتــي ظهــــرت مع
القانون واجلـرمية والعقاب وادت
الـى تـشكيل نقـابـات احملـامني ثم

البناء االرتكــــــــازي يف املجتمــــــــــع املدنــــــــــي
Infra- structure to civil society 

املدى-سناء النقاش
مت وضـع مـعـــــــايــيـــــــر جـــــــديـــــــدة
لتـأجير االراضـي الزراعيـة على
وفق خــطــــة العــــادة الـنــظــــر يف
بــــــدالت االيجــــــارات اعلــن ذلـك
الــدكتــور عبــد احلـسـن احلكـيم
الـنــــاطق الــــرسـمـي بــــاسـم وزارة

الزراعة وقال:
قــامت الهـيئــة العـامـة لـتنـظـيم
االستـثمــارات الــزراعيــة بــاعــادة
النظـر يف بدالت ايجـار االرضي
الـزراعيـة املـؤجـرة وفقـاً الحكـام

القانون رقم 35 لسنة ,1983
واضـاف:- ان املعــاييـر اجلـديـدة
وضعت مبـوجب موقعهـا وقربها
او بعـدهـا عـن الطـرق الــرئيـسـة
ومـصــادر الـطــاقــة الـكهــربــائـيــة
ومحـــطـــــــات جتهــيــــــز الــــــوقــــــود
واالهــم مــن ذلـك مـــــدى تـــــوفـــــر
احلصـة املـائيـة لهـا وقـربهـا من
االنهـار املغذيـة وقد اقـر مجلس
الـــوزراء هـــذه املعـــايـيـــر علـــى ان
يـتـم تـنفـيـــذهـــا مع بـــدايـــة عـــام

. 2005

معايري جديدة الجيار 
االرايض الزراعية

املدى / ستار احلسيني
خــضع ســــوق الـعقــــار يف بغــــداد
للــــركــــود الـــــواضح رغـم صــــدور
قـــــرارات كــثــيـــــرة تـــــشجـع علـــــى
الـتــملـك واالسـتـثـمــــار يف هــــذا
املـضـمـــار، فـــالقـــرارات اجلـــائـــرة
الـتي أصـدرهــا النـظـام الـســابق
والـتـي كــــانـت حتــــد مـن حــــريــــة
الـتـملـك يف بغـــداد - وهـي ضـــد
حقــوق االنـســان طـبعــاً - وعلــى
رأسهـا القرار الـذي يقول أن أي
عـراقـي حتـى لـو ولـد يف مـدينـة
بغــــداد وهــــو مــنحــــدر مــن اصل
جـنــــوبـي أو مــن بعــض املــــدن ال
يـحـق لـه الــــتــــمـلــك، وحـــــصــــــــــر
حـقــــــــــــوق الـــــتـــــمـلـــك ملـــــن أدرك
تـسجـيل نفـوسـه قبل عـام 1957
يف بغـــداد وهــــذا القـــرار وغـيـــره
مــن القـــــرارات شــملــتهـــــا ريـــــاح
الــتغـيـيــــر يف الــــوضع اجلــــديــــد
فألغـي هو ومـا تبعه مـن قرارات

ـ

سقط النـظام وهددت بـالرحيل
فــستــشكل مــشكالً امـينــاً بـــاتت
معـــــاملـه واضحـــــة. أمـــــا بــــشـــــأن
القـرارات االداريــة يف التـشـجيع
علـــى االستـثمـــار العقـــاري فمــا
زالـت اغلب القـرارات التي حتـد
مـن هــــذا الـنـــشــــاط نــــافــــذة يف
القـانون العراقي ذلك ان قانون
االيجـار اخلـاص بـالـسـكن يلـزم
الـعقــــد بـني املــــؤجــــريـن بــــان ال
تـــزيـــد بــــدالت االيجــــار للـعقـــار
املـــــذكــــــور علـــــى 5% مــن قــيــمــته
الــتقــــديــــريــــة وطــبعــــاً القـيـمــــة
الــتقـــــديـــــريــــــة تخـــضع حــتــمـــــاً
لــتقــــديــــرات دوائــــر الــضــــريـبــــة
املـعـــــــروفـــــــة بــنــــظـــــــافـــــــة بـعــــض
مــــــوظفــيهـــــا ويــــــدفع مــن هـــــذه
القـيـمـــة قـــرابـــة 35% ضـــريـبـــة،
ونسبـة معينـة لالندثـار ويصبح
مــا ال يــزيــد علــى 3% يف احــسن
حـالته هـو عملـية اسـترداد رأس
املال وهـذه عمليـة غيـر مجـدية
للمستثمـرين حسبمـا قال احد
اخلبــراء ألن أي مـبلغ مــودع يف
أي مــصــــرف عــــراقـي قــــد تـــصل
نــسـبـــة الفـــائـــدة فــيه للـــوديعـــة
الـثــــابـتــــة إلــــى 10% مـن قـيـمــــة
املــــــودعــــــات وهــــــذا إذا مــــــا كــــــان
االسـتـثـمــــار لالمــــوال بــــاســــواق
اخرى غير سـوق العقار. ويقول
علــي الــــــربـــيعــي.. مـــــســتــثــمــــــر
عـقارات يف منطقـة زيونة أن كل
الـــدعـم الــــذي تقــــدمه الـــدولـــة
للمــواطن للـبنــاء او التـملك ال
يفي بـربع قـيمـة العقــار وطبعـاً
الـعقـــــارات الـــصغـيـــــرة ولـيـــسـت
عقــــــارات مــنـــــــاطق اجلــــــادريــــــة
واملـــــســـبح واملــنـــصــــــور وزيــــــونــــــة
وغـيــــرهــــا. ويــــرى الــــربــيعـي ان
الـدولة ستـواجه كارثـة اخرى ال
تـقـل اهـــمـــيــــــــة وخـــــطــــــــورة عـــن
الـكــــــارثــــــة االمــنــيــــــة وهــي ردود
االفعال السلبية آلالف العوائل
الـتـي ال متلـك سكـنــــاً بل يهـــدد
املــصـيــــر املـــســتقــبلــي للـــشـبــــاب
الــذي يـطـمح بــالــزواج يف شقــة

منفردة او دار سكن صغيرة.

الــــسـكـــــانــي الـــطــبـــيعــي وقـــــدوم
اعــــداد مـن طــــالـبــي العــمل مـن
بقـية احملـافظـات لكثـرة ولتـنوع
فــرص العـمل يف بغــداد قـيــاســاً

باحملافظات.
ولــو تــوقـفنـــا عنــد كل القــرارات
التي صـدرت منـذ اكثـر من عـام
لـبـنــــاء وحــــدات سـكـنـيــــة تــــأوي
اآلالف مـــن الـعــــــــوائـل الـــتـــي ال
متـلك سكنـاً لهـا لـوجـدنـا أن مـا
نفـذ ومــا ينفـذ اآلن ال يـسـد %5
مـــن احلـــــــــاجـــــــــة احلـقـــيـقـــيـــــــــة
للـوحدات الـسكنـية، هـذا اذا ما
اخــــذنـــــا بعـني االعـتـبــــار ان مــــا
شـــــــرع بــبــنـــــــائـه اآلن ال يـجـهـــــــز
للــسكـن إال بعـــد اكثــر مـن سنــة
يف اقـل تـقـــــــديـــــــر وهـــــــذا يــنـــــــذر
بـكـــــــارثـــــــة امــنــيـــــــة اخـــــــرى لـــــــو
اسـتعادت الـدولة سـلطتهـا على
املـبـــانـي الـتـي اسـتـــولـت علـيهـــا
عـــــوائل ال حــصـــــر لهـــــا بعــــد ان

يف هذا الشأن.
وبــرغم هــذا التغـييـر فـان سـوق
الـعقـــــار لــم يـــتغــيــــــر يف بغـــــداد
وضـــــــــواحـــيـهـــــــــا بـل أن بـــــــــدالت
االيجـــار التـي شهــدت انـتعــاشــاً
ملمـوساً بقدوم بعـض الشركات
العـامليـة لـتنفيـذ مشـاريع كـانت
قــد احيلـت عليهـا واتخـذت من
الـبيــوت والعمــارات مقــرات لهـا
شهـــــدت هــي االخـــــرى ضــمـــــوراً
واضحــــــاً وبــــــات الــــطلـــب علــــــى
االسـتـئجـــار مـن قـبل االجـــانـب
يـكــــاد يــنعــــدم نـتــيجـــــة مغــــادرة
الـشــركــات العــربيــة واالجنـبيــة

وبقية املنظمات االنسانية.
وعلى النـقيض من قلـة الطلب
على العقـارات التي يستـأجرها
االجــانـب فقـــد كثــر الـطلـب بل
ارتفع سعـر بدالت االيجار على
الـعقــــارات الـــصغـيــــرة والـــشـقق
الـــــسـكــنــيــــــة نــتـــيجــــــة الــنــمــــــو

سوق العقار يف بغداد يعاين من الركود

صرح وزيـر النقل لـؤي العرس أن
احلكــومـــة العــراقـيــة تـنـــوي ضخ
استثـمارات يف اخلـطوط اجلـوية
العـــراقـيـــة ألعـــادة بـنـــاء اسـطـــول
طـيــران وطـنـي. وبـني الــوزيـــر أنه
ســيجـتــمع قـــــريـبـــــا مـــســـــؤولـــــون
عراقيون مع مـسؤولني من شركة
بـــويـنغ لـتقــــرر احلكـــومـــة مـــا اذا
كانت ستعتمد الشركة االميركية
ام منـافسـتها االوروبـية ايـرباص.
هــذا وكــانـت ايــربــاص قـــد وقعـت
عقـدا قبل حـرب اخللـيج لتـزويـد
العراق بحـوالي ست طـائرات من
طـــــــراز ايـه 310، وســـــــدد الـعـــــــراق
دفعـة مقـدمـة قيـمتهـا 12 مليـون
دوالر الـى ايـربـاص قبل 16 عـامـا
تقـريبـا كجــزء من ثمـن الصفقـة
الـتـي لـم تـتـم. ومـن جهـــة أخـــرى
اكــــدت مــصــــادر مــــوثـــــوق بهــــا أن
بـوينغ مؤهلـة للفوز كثيـرا بعقود
يف الـعــــــــــــــراق يف ظـل الـــــنـفــــــــــــــوذ
االمـــيــــــــركـــي يف الـــبـالد. وجتــــــــدر

مــسـتعـملـتـني مـن طـــراز بـــويـنغ
737 حصـلت علـيهمـا قـبل ثالثـة

اشهر مقابل 3,8 مليون دوالر.

وتقــــوم حــــالـيــــا بـتـــسـيـيــــر عــــدة
رحالت أســبـــــوعــيـــــة الـــــى عــمـــــان
ودمـــشق بـــاســتخـــدام طـــائـــرتـني

اإلشارة الى أن اخلطوط اجلوية
العــراقـيــة كــانـت متـلك أسـطــوال
ضـخـــمـــــــا قـــبـل حـــــــرب اخلـلـــيـج،

قــال مـصـــدر مخــول يف الـبـنك
املـــــــركـــــــزي الـعـــــــراقـــي أن بـــنـك
االستيراد والتصدير االمريكي
وافق علــى اول صفقـة جتـاريـة
مبـــــوجــب بـــــرنـــــامـجه اخلـــــاص
بــــالـتــــامـني قــصـيــــر االجـل مع
الـعـــــــراق. واضـــــــاف ان الـــبـــنـك
سيقدم تأمينا على صفقة بيع
شركـة )تيفا( بوالية نيوجرسي
وهـي آالت رش ولــــوازم خــــاصــــة
مبـبـيــدات احلــشـــرات للــشــركــة
العــــــامــــــة لــتـــــســـــــويق االدويــــــة
واملـعدات الطبية التابعة لوزارة
الــصحـــة العـــراقـيـــة، وسـيـــدعـم
تــــأمـني الـبـنـك كـتــــاب اعـتـمــــاد
صـــــــــادر عــــن بــــنــك الــــتـجـــــــــارة
العـــراقـي ويـصـــادق علـيه بــنك

ـ ـ

)مـورجـان تــشيـس( مـؤكــدا انه
مت االتفــــــاق مع الــبــنــك علـــــى
العـمل لـتلـبـيـــة االحـتـيـــاجـــات
االنيـة واملساهمة بـإعادة اعمار
ــــــــــــــــى جــــــــــــــــانــــــب الــعــــــــــــــــراق ال
االحــتــيــــــاجــــــات املــتــــــوســـطــــــة
والـطــويلــة االجل العــادة بنــاء
ــــــــوع وقــــــــابـل اقـــتـــــصــــــــاد مـــتـــن
لالســتــمــــــرار. هــــــذا وتــــــسعــــــى
ــــــــى خـلـق هـــيــكـل ــــــــة ال ــــــــدول ال
مـسـتقل فعـال للـبنك املـركـزي
العـــراقـي لــتقـــدمي اخلـــدمـــات
وعقــــد الــصـفقــــات واالشــــراف
علــــــى الــنـــظــــــام املـــصـــــــريف مع
تــــأسـيـــس خــــدمـــــات املقــــاصــــة
احلـــديثــة للـبنـك من نـظــرائه

يف دول العالم 
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 )صفقة جتارية بموجب برنامج تأمني
قصري األجل مع العراق(

احلكومة العراقية تعتزم إعادة بناء اسطول طريان وطني

الرباط - من منجي ميغري 
تــــــوقعــت املــنـــــدوبــيـــــة الــــســـــامــيـــــة
للــتخــطـيــط املغــــربـيــــة أن تــــرتـفع
وتيرة النمـو االقتصادي يف املغرب،
خـالل العــــام اجلــــاري إلــــى 3,5 يف
املــــائــــة، وذلـك نـتــيجــــة الـتـنــــامـي
املنتظر للناجت الداخلي اإلجمالي
الــــــــزراعـــي املـقــــــــدر بـ4 يف املــــــــائــــــــة،
والـــتــــــــوجـه اإليـجــــــــابـــي لـــبــــــــاقـــي
األنشـطة القـابلة للـمتاجـرة املقدر

بـ3,5 يف املائة. 
وأكــدت املنــدوبيـة يف مـذكـرة بـشـأن
احلـالـة االقـتصـاديـة لعـام 2004 أن
الـقطـاع املعـدنـي سيـشهـد حتــسنـا
مـلحــــــوظــــــا بــــــالــنـــظــــــر لـالرتفــــــاع
احلــــاصل مـن إنـتــــاج الفــــوسفــــات
ومـــشــتقــــاته، وتــــوقعـت أن يـــشهــــد
قطـاع الطـاقـة منـوا بــرغم التـزايـد
املهـم ألسعـــار الـبـتـــرول، مـبـــرزة أن
الـصنـاعــات التحــويليـة قـد تعـرف
تبــاطــؤا نـسـبيــا نتـيجــة انخفــاض

إنتاج الصناعات الكيمياوية. 
وأفادت املـذكرة أن الـناجت الـداخلي
اإلجـمــالـي لإلدارة العـمــومـيــة قــد
يـشهـد حتـسنــا ملمـوسـا، علـى إثـر
ارتفــــاع أجـــــور بعـــض الفـئــــات مـن
املـــــوظفـني، يف وقـت ميـكـن فــيه أن
يــشهــد قـطــاع اخلــدمـــات ارتفــاعــا
طفـيفـــا بـــاملــــوازاة مع تــطـــور عـــدد

املبيتات السياحية. 
وأشــــارت املــــذكــــرة إلــــى أن الـــطلـب

وسـجلــت املــــــذكــــــرة أن املــبــــــادالت
الـتجــاريـــة متيـــزت خالل األشهــر
الـثـمــانـيــة األولــى مـن عــام 2004
بتفــاقم حــاد يف العجــز التجـاري
بـلغ 31,8 يف املـــائــــة، مقـــارنــــة مع
املـدة نفـسهــا من الـسنـة املــاضيـة،
ممـــــــا أدى إلـــــــى تـــــــراجـع مـعـــــــدل
تغطـية الواردات بـالصادرات بـ8,7
نقـطة، مقـارنة مع معـدل األعوام

اخلمسة املاضية. 
وتـــــرى املـــــذكـــــرة أن الـــــواردات مــن
املـــــواد االســتـهالكــيـــــة والــطـــــاقـــــة
اسـهـــمـــت بـقـــــــــدر مـهـــم يف هـــــــــذا
الـتطــور السـيئ، غيـر أنهـا تعـد أن
حتــــــســـن حتـــــــــويـالت املـغـــــــــاربـــــــــة
القـــــاطــنــني بـــــاخلـــــارج، وكـــــذلـك
مـــداخـيل الــسـيـــاحــــة، مكـنـــا مـن
تـقلـيــص آثــــار الـعجــــز الــتجــــاري
علـى امليـزان اجلـاري، مـشيـرة إلـى
أنه ال يـبـــدو أن ارتفــاع الـصــادرات
بـ3,8 يف املـائــة، خالل املــدة ذاتهـا،
قـــد اسـتفـــاد مـن تـنـــامـي الــطلـب
اخلــارجـي املـــوجه للـمغــرب، ومـن
الــتــــطـــــــور املـلـحـــــــوظ لـلــتـجـــــــارة

العاملية. 
من جهـة أخـرى ذكـرت املـذكـرة أن
حتــسـن احـتـيـــاطـي الـصـــرف مـن
العملـة الصعبـة بحوالي 21,8 يف
املـــائــــة، خالل الـنــصف األول مـن
الـسنـة اجلـاريـة، مـكن من تـغطيـة

للـرأسمـال الثـابت تـزايـدا بنـسبـة
8,8 يف املائة. 

وأضــــــــــافــــت املــــــــــذكــــــــــرة أن عــــــــــدد
النـشيطني املـشتغلني ارتفع بـ2,3
يف املائـة ،خالل النصف األول من
الــسـنـــة اجلـــاريـــة، يف حـني سـجل
معـدل الـبطـالـة زيـادة قـدرهـا 0,5
نقــطـــة، لـيــســتقـــر عـنـــد 12,1 يف
املـائة، مبرزة أن هـذا االرتفاع طال
كال مــن الــــــوســـطــني احلـــضــــــري
والقـــــروي، ومــــس بـــــاخلـــصـــــوص
الـــــذكـــــور والـــسـكـــــان الـــــذيــن تـقل
أعــمـــــارهــم عــن 35 عـــــامـــــا، وكـــــذا

حاملي الشهادات. 

الـــــداخلـي ميـكــن أن يحـقق منــــوا
ملحـوظـا، خالل الـسنـة اجلـاريـة،
إذ قـد يشهد االستهالك العمومي
ارتفـــــاعــــــا يقـــــدر بـ7,8 يف املـــــائـــــة،
مــــــســـتـفـــيـــــــدا مـــن دعـــم نـفـقـــــــات
التـسـييــر، مبــرزة أنه يتـوقـع أيضـا
أن يتعزز منـو االستهالك اخلاص
لـيــصل إلـــى حـــوالـي 5 يف املـــائـــة،
وذلـك، علــى اخلـصــوص، نـتـيجــة
حتـسن الـدخل الـزراعي، والـزيـادة
يف أجـــور املــــوظفـني، وكـــذا الـنـمـــو
املعـتــــدل ملعـــدل الـتــضخـم املقـــدر
بـ1,8 يف املــــائــــة. كـمــــا يـــــرتقـب أن
يــــــشهــــــد الــتـكــــــويــن اإلجــمــــــالــي

السياحة ترفع وتيرة النمو االقتصادي يف املغرب 

الناتج الداخيل اإلمجايل لإلدارة العمومية يشهد حتسنا ملموسا برغم ارتفاع أسعار النفط
ما يعـادل سنة كاملـة من استيراد
الـبضـائع، مقـابل 11 شهـرا خالل

السنة املاضية. 
كمـا عـرفـت الكتلـة النقـديـة زيـادة
نــسبـتهــا 9,5 املــائــة  أواخــر شهــر
حــزيــران املــاضـي، ممـــا دفع بـنك
املـغــــــــــــرب لـلــــتــــــــــــدخـل مــــن أجـل
استيعاب السيولة الفائضة، فيما
شهـدت القـروض انتعـاشـا بنـسبـة
8,4 يف املـــــائـــــة، مــــســتفــيـــــدة مــن
استمرار تراجع معـدالت الفائدة،
حيـث انتقـلت املعــدالت املتـداولـة
بـني الـبـنـــوك مـن 2,58 يف املـــائـــة
خالل الربع األول مـن السنـة إلى
2,3 يف املائة خالل الربع الثاني. 
وسـجل املــصـــــدر ذاته أن تــــسعـيــــر
الـــــدرهــم مقـــــابل الـــــدوالر عـــــرف
حتـسنـا قـدر بـ4,5 يف املـائــة، فيمـا
تــــــراجع بــنــــســبـــــة 1,7 يف املـــــائـــــة
مقــــابل الـيـــورو، وذلـك يف نهـــايـــة
شهـــر أيلـــول 2004 بـــاملقـــارنـــة مع

املدة نفسها من السنة املاضية. 
وانـخفــضـت املــــداخـيـل العــــاديــــة
للخزينة العمومية خالل األشهر
الــــســـبعــــــة األولــــــى مــن الــــســنــــــة
احلـــاليــة بـ2,6 يف املــائـــة، نتـيجــة
عـدم إجناز عملـيات اخلصـخصة،
فيمـا سجلـت النفقـات منـوا قـدره
6,2 يف املـائـة، جـراء حتـسن أجـور

املوظفني خصوصا.

 بني تقـريـر صــادر عن اجلهـاز
املـــــــــــــــركـــــــــــــــزي لــالحــــــــصـــــــــــــــاء
وتكـنـــولـــوجـيـــا املـعلـــومـــات أن
نــسـبــــة العــــائالت الـفقـيـــرة يف
املـــسـتــــوي املعــــاشـي تـبـلغ %43
مـن االســــر العـــراقـيـــة، وتــصل
نسـبة العـائالت املتـوسطـة الى
ــــــــة 44%، يف حـــني تـــبـلـغ نــــــســـب
األســـر ذات املــسـتـــوى املعـــاشـي
اجلـيــــد 2%. وأوضح الـتقـــريـــر
الــــــذي شـــمل 28500 أســــــرة يف
جـــمـــيـع أنـحـــــــــاء الـعـــــــــراق أن
محــافـظـــة القــادسـيــة جـنــوب
العــراق هـي أكـثــر احملــافـظــات
الــتــي تعـــــانــي مــن الــنـــــاحــيـــــة
الغــــــذائــيـــــــة، وأن محــــــافـــظــــــة
السليمـانية شمـال العراق من
االماكن التي ال تعاني مشاكل
من النـاحيـة الغـذائيـة. وأشـار
الـــتـقـــــــريـــــــر الـــــــى ان 22% مـــن
الــــــــســكــــــــــان لــــم يـلــــتـحـقــــــــــوا
بـــــالــتـعلــيــم، وأن 11% أكـــملـــــوا
املــــــــراحـل الــــــــدراســـيــــــــة بـعــــــــد
ـــــــــوا ـــــــــة و 9% أكــــمـل االعـــــــــدادي
االعــــداديــــة و15% لـم يـكــملــــوا
املـــرحلـــة االبـتـــدائـيـــة. وجتـــدر
األشـــــارة الـــــى أن معـــــدل دخل
االســـــرة العــــراقـيــــة الــــشهــــري

يبلغ 127 دوالراً. 
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43% نسبة العائالت
العراقية التي تعاين

من الفقر  
غـادر ماليـزيا آالف املهـاجرين
اإلنــــدونـيـــسـيـني املــــوجــــوديـن
بــصفـــة غـيـــر قـــانـــونـيــــة علـــى
أراضــيهـــــا بعــــد أن مــنحــتهــم
ــــــــة لـلـــمـغــــــــادرة وجتـــنـــب مـهـل

الغرامة.
ـــــا أن تـقل ـــــزي وتــتـــــوقع مـــــالــي
قــــــواربـهــــــا 20 ألـف مـهــــــاجــــــر
إنـدونيسي يـوميا عبـر املضيق
الــــذي يــــربــط بـني الــبلــــديـن
حلني انـقضــاء مهلـة الـسمـاح
احملـددة قبـل تغرمي اخملـالفني
ــــدأت ــــرحــيـلهــم قــــســــراً. وب وت
املهلــة يف الـتـــاسع والعـشــريـن
من شهر تشرين االول املاضي
وتـنـتهـي يف الـــرابع عــشـــر مـن

تشرين الثاني احلالي.
مـن جهـتهــــا تقــــوم احلكـــومـــة
اإلنــدونيــسيـة حــاليـا بــاتخـاذ
اإلجراءات الضرورية لتسهيل
عــــــــودة هــــــــؤالء الـعـــمــــــــال، إذ
سـتـــوفـــر وســــائل نـقل عـــام يف
أقـرب املــوانئ إلـى مـدن وقـرى

العمال العائدين.  
ـــــــر ـــــــزور وزي ومـــن املـقـــــــرر أن ي
ـــــة والـهجـــــرة القـــــوى العـــــامل
اإلنــــدونـيـــســي فهـمـي إدريـــس
العـاصمـة املالـيزيـة كواالملـبور
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قــريـبــا لـيقــوم بــالـتـنـسـيق مع
نظـيره املـاليـزي بشـأن مسـألة
تـــرحـيل حـــوالـي 600 ألف مـن
العـمـــال اإلنـــدونـيــسـيـني غـيـــر
القــانــونـيـني مـن مــالـيــزيــا يف

كانون الثاني املقبل.
ــــدونــيــــســي وقــــال مــــســــؤول إن
ــــــــة ــــــــوزارة الـقــــــــوى الـعــــــــامـل ب
ــــــس والـهـجــــــــرة إن زيــــــــارة إدري
ملــــالـيــــزيــــا تـــســتهــــدف ضـمــــان
ــــة ــــدريجــي ــــرحــيل ت ــــة ت عــملــي
وإنـســانيــة للـعمــال، والتــأكيـد
علـــى أن إنـــدونـيــسـيـــا سـتعـــزز
ـــــــى اإلجـــــــراءات األمـــنـــيـــــــة عـل
ـــــديــن ملـــنع احلـــــدود بــني الـــبل
تـسلـل العمـال مجــددا بصـورة

غير قانونية.
يــذكــر أن لــدى مـــاليــزيـــا أكثــر
ـــــر ــــــون مهـــــاجـــــر غــي مـــن ملــي
قـــانـــونـي، وهـــذه ثـــانـي حـملـــة
تـنفــذهـــا لتــرحـيل مهــاجـــرين
إنـــدونـيــسـيـني عـبـــروا احلـــدود
بحثــا عن أجـر أعلـى. ويـوجـد
أيـــضـــــا عــمـــــال مــن الـفلــبــني
والــــــــــــصــــــــني ودول أخـــــــــــــــــــــــرى
بجنـــــــــــــــوب آسـيا يقيمـــــــــــــــــــون

بصفة غير قانونية.
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العاملة اإلندونيسية غري القانونية
تبدأ مغادرة ماليزيا  

بابل/ مكي محمد  ردام
رئيس باحثني متقاعد

أعلن أحـد مـسـؤولـي وزارة النفـط
يـوم الـسـبت املــاضي ملـراسل وكـالـة
انـبـــاء عـــراقـيــــون ان العــــراق فقـــد
خــيــــــارًا لــتــمـــــــويل املـــــشــــــروعــــــات
النفـطيـة بـإلغــائه خطـة اقتـراض
بقيـمـة ـ)1,4( ملـيــــار دوالر ممــــا
يـثيــر املــزيـــد من الــشكــوك بـشــأن
قـــــدرتـه االبقــــــاء علـــــى مــــســتـــــوى
انتــاجه. واضــاف أن هــذا العــرض
كان قـدم من احتاد مصارف يقوده
بـنـك امــــريـكـي كــــان يـــشــمل رهـن
صـــادرات نفـطـيـــة لعــدم الـتـــوصل
الــى االجـتمــاع علــى كيـفيــة دعــوة
الـشــركـــات االجنـبيــة بـسـبب عــدم
اســتقــــرار الـــــوضع االمـنـي الــــذي
عـطل االستثمارات. واكد ان خطة
االقتــراض كــانـت جيــدة وتـسـتنــد
الـــــى االحـتـيـــــاجـــــات الفـنـيـــــة وال
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تـتـضـمـن الـتـــدخالت الــسـيـــاسـيـــة
الـتي عــادًة مــا تــشهــدهــا الـســاحــة
العــــــراقــيــــــة. واشــــــار الــــــى ان وزارة
الــنفــط تـــدرس حـــالـيــــًا امكـــانـيـــة
تـخـفــــيــــــض االسـعــــــــــار احملـلــــيــــــــــة
للمـنتجــات النفـطيـة عـامــة وذلك
لقــرب حلــول فـصل الــشتــاء حـيث
مـن املـتـــــوقع قــــريـبـــــًا اتخــــاذ قــــرار
بـتخـفيـض االسعــار خالل الــشهــر
القــــــادم آخــــــذًا بــنـــظــــــر االعــتــبــــــار
مسـتوى الـدخل الفـردي للمـواطن
العــراقي. ويـذكـر ان الـوزارة سـتبـدأ
تنفيـذ خطــة لتطـويـر املصـايف من
خالل تــوســيعهــا بــإضــافــة طــاقــة
حتــــــويلــيـــــة وقـــــد خـــصـــص لهـــــذه
اخلـــطـــــــة ملــيــــــار دوالر بــتــــــوســـيع
املصاــيف الثالثة القاــئمة و)2,75(
مليار دوالر إلقـامة مصفـى جديد.
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 )العراق يفقد خيارا لتمويل
مرشوعاته النفطية(


