العدد ( )266االحد()5كانون االول 2004
NO (266)Sun. (5) December

BUSINESS

املدى االقتصادي

مشاركة عراقية بوفد من املقاولني
ورجال االعامل و 105رشكات حملية
واجنبية يف معرض البناء واالعامر

من يحل مشكلة السراجني؟

املطالبة بحامية الصناعات اجللديـــــــــة العراقيـــــة
سناء النقاش

مت تـشكيـل جمعيـة للسـراجني يف
بغداد مـؤخراً لـتضم اصـواتهم يف
شكـوى اقتصادية مـريرة يعرضون
فيهـا واقع احلال ومـا وصلت اليه
هذه الـصناعـة العريقـة يف العراق
وما سـتؤدي الـيه فيمـا اذا استـمر
ب ـ ـ ــاب اس ـت ـي ـ ـ ــراد امل ـ ـ ــواد والـ ـ ـسـلـع
اجللدية مـفتوحاً علـى مصراعيه
ومـن ت ــدخل مـن جهـ ــة حك ــومـي ــة
حتـرص علـى االقـتصـاد العـراقي،
وتكـون عـونـاً للـصنـاعـة العــراقيـة
واحل ـ ـ ـ ــرفـ ـي ــني والـ ـ ـصـ ـن ـ ـ ـ ــاعـ ـي ــني
العراقيني.
وقـد بعثت هـذه اجلمعيـة برسـالة
الى السيـد وزير التـخطيط ننقل
جزءاً مما جاء فيها:
بع ــد الـتغـيـي ــر الكـبـي ــر يف اح ــوال
الـ ـس ـ ــوق عقــب سقـ ــوط الـن ـظـ ــام
ال ـس ــابق  2003والــدخ ــول اله ــائل
لكل الـسلع املـصنعـة دون حـسـيب
او رق ـي ــب وتغـ ـط ـي ــته ـ ـ ــا لالن ـتـ ـ ــاج
احمللي الذي ال يستطيع املنافسة
للظـروف اخلـاصــة التي ميـر بهـا
العراق ومنها قـدم واندثار املكائن
واملعـدات املــستخـدمــة يف االنتـاج،
اض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى ضـعف ال ــتغ ـ ــذي ـ ــة
الكهربائيـة والعامل االمني الذي
يجـعلـنـ ــا ن ـ ــدخل يف مــنع جتـ ــوال
اجـب ــاري وغـي ــره ــا مـن املع ــوق ــات
التي جـعلتنـا نخـرج من املـنافـسة
وتـلفنـا بـطـالـة مــؤقتـة او طــويلـة
االمد ويتحـول صمت املكـائن عن
االن ـت ـ ــاج ال ـ ــى ك ـ ـسـ ـ ــاد ألصح ـ ــاب
محال ومعـامل املواد االولية التي
تــدخل يف هــذه الــصنــاعــة املـهمــة
الـ ـت ــي ت ـ ـ ـشـ ـمـل احلـقـ ـ ـ ــائ ــب ب ـكـل
انـ ــواعهـ ــا واالحـ ــزمـ ــة واالحـ ــذيـ ــة
وغيرها.
مـ ـ ــا س ـبـق دفع ـنـ ـ ــا الـ ـ ــى ت ـ ـشـك ــيل
جــمعـي ـ ــة للـ ـس ـ ــراجــني يف بغ ـ ــداد
ونـ ــرج ـ ــو لهـ ــا ان تـكـ ــون عـ ــون ـ ـاً يف
جتـمـيع اصــواتـن ــا وامكــانــاتـنــا يف
العمل املـشتـرك ملـسـاعـدة بعـضنـا
بــشكـل اولي والــدخــول مــوحــدين
يف معتــرك العمل املـدنـي لصـالح
تـطويـر اجملتمع الـعراقي اجلـديد
مـع تع ـيــني ه ـي ـئ ـ ــة م ـ ــؤق ـت ـ ــة مــن

حذاء شبابي  6000-5000دينار
حذاء رياضي  4500-3000دينار
حق ـ ــائــب م ـ ــدرس ـي ـ ــة 3500-1850
دينار
ق ـم ـ ـ ــاصـل غ ـنــم ط ـ ـ ــويـل 125000
دينار للقمصلة الواحدة
ق ـمـ ـ ــاصل غ ـنــم قـ ـص ـي ـ ــر 105000
دينار للقمصلة الواحدة
قـمـ ــاصل ن ـس ــائـي ــة غـنـم 125000
دينار
قمــاصل نـس ــائيــة مــاعــز طــويلــة
 85000دينار للقمصلة الواحدة
قمــاصل رج ــاليــة مــاعــز قــصيــرة
 85000دينار للقمصلة الواحدة
حقيبة دبلوماسية  3000دينار
كفــوف جلــديــة طــويلــة وقــصيــرة
 2500 - 1600دينار
حـذاء الـسالمـة الـصنـاعـة 10750
دينار
حقائب السفر  6000- 3500دينار

حسب االحجام

خمـســة اشخـاص حتـاول تـرتـيب
االوضـ ـ ــاع وايجـ ـ ــاد مق ـ ــر م ـ ــؤقــت
حلـني عقــد مــؤمتــر م ــوسع نعـلن
مــن خـالله ال ـنـ ـظـ ـ ــام ال ـ ـ ــداخلــي
وبـ ــرامج العـمل ونـنـتـظ ــر ال ــدعـم
واالسنـاد والتـوجيه مـنكم إلمتـام
املسيرة.

مطالب السراجني

ان مـا يعـانيه الـسراجـون اآلن هو
الـب ـطـ ــالـ ــة ويـ ــرون ان يف ال ـ ــوضع
احلـالي مـأسـاة لـهم يف ظل غيـاب
الـت ـ ــوجه االقـت ـصـ ــادي الـ ــوطـنـي
ويـســألــون مـن سيــوف ــر احلمــايــة
للـصنـاعـة احملـليـة؟ ويـؤكـدون ان
احلـمــاي ــة للـصـنــاع ــات اجللــديــة
مـ ـ ــوجـ ـ ــودة ح ـتـ ـ ــى يف ايـ ـطـ ـ ــال ـيـ ـ ــا
وســويسـرا وبـريطـانيـا ويطـالبـون
بـإدخال الصناعـات احمللية ضمن
خ ـطــط اعـ ــادة االعـمـ ــار ويـ ـسـ ــأل

الـ ـسـيـ ــد عـبـ ــد الـ ــوهـ ــاب جـ ــار اهلل
(صـاحـب معمـل صغيــر لتـصـنيع
االحـذيـة) مـا الفـرق بـني االعمـار
وبني اسنـاد الـصنـاعـات الـصغيـرة
إنهـا جمـيعاً خلـدمة الـبلد وابـناء
البلد.
امـ ــا عـ ــدنـ ــان قح ـطـ ــان (صـ ــاحـب
محل لـبـيع االحــذيــة واحلقــائـب
الـن ـســائـيــة) فـيق ــول :لقــد ورثـنــا
مـهن ــة صنــاعــة االحــذيــة وبـيعهــا
فلــوالــدي معـمل صغـيــر وك ــذلك
عـمـي وخ ــالـي اس ــر تع ــد ب ــاملـئ ــات
تعـتمــد علــى هــذه املعــامل وهــذه
الصنـاعة التـي ال غنى عنهـا فما
اخل ـي ـ ــر يف ان ت ـن ـ ــاقـ ــش اجله ـ ــات
املعنيـة مثل احتاد رجـال االعمال
واحت ـ ــاد الـ ـص ـن ـ ــاعـ ـ ــات الع ـ ــراقــي
وغ ـ ــرف ـ ــة جتـ ـ ــارة بغ ـ ــداد ،واحت ـ ــاد
الغـرف التـجاريـة هذه االشـكالـية

فهـن ــاك ض ــرورة يف جعل قـض ــاي ــا
الــصنــاعــة ضـمن حـمل ــة االعمــار
فكل املعـامل بحـاجـة الـى جتـديـد
املكــائن وحتــديث هــذه الـصنــاعــة
بع ــد م ــا ذاقـت االم ــريـن يف زمـن
احلـصـار الـظــالم ويـســأل اين هـو
دور م ــدي ــري ــة الـتـنـمـي ــة يف اع ــادة
احليـاة الـى هــذه الصنـاعـة املهمـة
واحليوية؟.
وطـ ــالـب الـ ـسـيـ ــد زهـي ـ ــر محـمـ ــد
تـنظيـم عمليـة استيـراد املنتـجات
اجللـديـة وليــس منعهـا بل فـرض
ضـرائـب عليهـا وحتـويل قـسم من
امل ـبـ ـ ــالـغ لفـ ـ ــائـ ـ ــدة ودعــم الـ ـ ــورش
واملصانع احمللية.
اما السيد سعـدي هادي فهو يرى
ض ـ ـ ــرورة تعـ ـ ــاون دوائـ ـ ــر الـ ـ ــدولـ ـ ــة
خ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة وزارة الـ ـت ـ ـ ـ ــربـ ـي ـ ـ ـ ــة مـع
الـ ـ ـس ـ ـ ــراجــني مــن اجـل ت ـ ـص ـن ـيـع

احلقـائب املدرسيـة وتوزيعهـا على
الطلبة بدالً من استيرادها.
ان االستيـراد بشكل عشوائي ومن
مـخ ـ ـتـلـف امل ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــئ ادى ال ـ ـ ـ ـ ــى
انـخفـ ـ ــاض اسع ـ ــار الـ ـص ـن ـ ــاع ـ ــات
اجللدية الوطنية.

اسعار مخففة

اعلنت شركـة الصناعـات اجللدية
عــن خف ــض اسعـ ــاره ـ ــا بالفـتـ ــات
علقتها قرب الشركة.
وسـن ــورد هـن ــا اسع ــار الـصـن ــاع ــات
اجللــديــة ح ـسـبـمــا وجــدنــاهــا يف
الكــرادة قــرب شــركــة الـصـنــاعــات
اجللدية (باتا):
حـ ـ ـ ـ ــذاء رجـ ـ ـ ـ ــالـ ــي 13000 - 5000
دينار
حذاء نسائي  8000-4000دينار
والدي وبناتي  4500-3000دينار
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ومـع كل ه ــذه الـت ــسعـي ــرة ف ــإنـن ــا
جنـد يف االسواق احذيـة وحقائب
واحــزم ــة جلــديــة ارخــص بكـثـيــر
مـن هـ ــذه االسعـ ــار ومـن مـنـ ــاشـئ
آسيويـة صينيـة وكوريـة وماليـزية
وسريالنكية.
ولـكن املــواطنـني متـضــامنــون مع
السـراجني فـالعـديـد مـنهم يـؤكـد
ب ـ ـ ــأن ال ـ ـص ـن ـ ـ ــاع ـ ـ ــات اجلـل ـ ـ ــدي ـ ـ ــة
االج ـن ـب ـيـ ـ ــة ل ـيـ ـ ـســت اجـ ـ ــود مــن
الع ــراقـي ــة ف ــاالح ــذي ــة ت ـسـتهـلك
بسـرعة .امـا الصنـاعات اجللـدية
االوربيــة فهي ذات اسعـار خيـاليـة
وال تـ ـن ـ ـ ـ ــاس ــب دخـل الـع ـ ـ ـ ــائـل ـ ـ ـ ــة
العراقية وال يقـتنيها اال االثرياء
يف حـني يـطـمح اغلـب املــواطـنـني
الى صناعة عراقية عالية اجلودة
وبأسعار مناسبة.
وخالل جولة سـريعة قمـنا بها يف
ع ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ــن االس ـ ـ ـ ـ ــواق ط ـ ـ ـ ـ ــالـ ــب
املـت ـس ــوقـ ــون ان تقـ ــوم احلك ــوم ــة
اجل ــدي ــدة ب ــإسـن ــاد ال ـصـن ــاع ــات
العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة وم ــنه ـ ـ ــا اجللـ ـ ــديـ ـ ــة
وح ـمـ ـ ــاي ــتهـ ـ ــا مــن الـ ـص ـنـ ـ ــاعـ ـ ــات
االجنبية الرديئة.

قـ ــالـت شـ ــركـ ــة معـ ــرض الـكـ ــويـت
الدولـي انها تـواصل استعـداداتها
لتـرتـيب اقـامــة اكبـر تـظـاهـرة يف
قطـاع مواد البناء حيث تقام دورة
جـديـدة من دورات معـرض البنـاء
واالع ـم ـ ـ ــار عل ـ ـ ــى ارض املعـ ـ ــارض
الـدوليــة يف مشـرف خالل الفتـرة
م ــن  18ال ـ ـ ـ ــى  24ك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون االول
اجلاري.
واعلن مـدير املعـارض لدى شـركة
مع ــرض الكــويـت الــدولـي ضــاري
العـيـبـ ــان ان عـ ــدد املـ ـشـ ــاركـني يف
املعــرض ق ــد ارتفع ال ــى اكث ــر من
 105شـ ــركـ ــات مـتـنـ ــوعـ ــة مـحلـيـ ــة
واجـنـبـيـ ــة مــتخ ـص ـصـ ــة يف مـ ــواد
البنـاء والتـشييـد ،مـشيـراً الـى ان
ما مييز الـدورة املقبلة يف معرض
الـ ـبـ ـنـ ـ ـ ــاء واالعـ ـمـ ـ ـ ــار هـ ـ ـ ــو حـج ــم
امل ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــة االجـ ـنـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي
اسـتقـطـبه ــا الـتـي وصل ع ــدده ــا
ال ـ ــى نحـ ــو  10دول شــملــت علـ ــى
س ـب ــيل امل ـثـ ـ ــال مـ ـصـ ـ ــر وسـ ـ ــوريـ ـ ــا
والبـرتغال وهـونغ كونغ وايـطالـيا
وتـركيـا والصـني والهنـد وتـايالنـد
الــى ج ــانب الـشــرك ــات الكــويـتيــة
املتخصصة.
وذكـ ــر ان اربـع جهـ ــات حـكـ ــومـيـ ــة
واهـليــة اعلـنت رعــايـتهــا املعــرض
الكبير حيث تـضم قائمة الراعني
كالً مــن وزارة االشغـ ـ ــال الع ـ ــام ـ ــة
ومـك ـت ــب الهـ ـ ــدي ـ ـ ــة لالنـ ـ ـشـ ـ ــاءات
الهـنــدسـيــة وشــركــة الـصـنــاعــات
ال ــوطـنـي ــة مل ــواد الـبـن ــاء وش ــرك ــة
احلـق ـ ـ ــول اخل ـ ـض ـ ـ ــراء وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة
التبريد واالوكسجني احملدودة.
واضاف ان (احلدث املميز يف دورة
معــرض الـبن ــاء واالعمــار املقـبلــة

ه ـ ــو انـ ـض ـم ـ ــام احتـ ـ ــاد املق ـ ــاولــني
الع ــراقـيـني (ف ــرع الـب ـص ــرة) ال ــى
املعـ ــرض ولــن يقـت ـصـ ــر الـ ــوجـ ــود
العـ ــراقــي يف املع ـ ــرض عل ـ ــى تلـك
املـ ـ ـشـ ـ ــارك ـ ـ ــة فق ــط امنـ ـ ــا ه ـنـ ـ ــاك
تـرتـيبـات جتـرى لـتيــسيـر فـرصـة
قـ ـي ـ ـ ــام وف ـ ـ ــد م ــن احت ـ ـ ــاد رج ـ ـ ــال
االعمال العراقيني (فرع البصرة)
بزيـارة املعرض خالل فترة اقامته
حـيـث ت ـشـيــر االتـصــاالت الــى ان
اك ـثـ ـ ــر م ــن  15مقـ ـ ــاوالً عـ ـ ــراق ـي ـ ـ ـاً
يخـطـطـون لـزيــارة املعـرض عـقب
افـتـت ـ ــاحه الـ ــى جـ ــانـب وفـ ــد مـن
رجال االعمال العراقيني).
واضـاف ايضـاً ان لزيـارة املقـاولني
ورجــال االعـم ــال العــراقـيـني الــى
جـ ــانـب املـ ـشـ ــارك ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة يف
املعـ ــرض ،عـ ــوامل مـن شـ ــأنهـ ــا ان
تضفي ابعاداً خـاصة على احلدث
وجتعل مـنه واح ــداً مـن املع ــارض
الـتـي تخ ــدم اغ ــراض االعـم ــار يف
الع ــراق ال ــشقــيق واالســتع ــدادات
التي جترى لبدئها يف اقرب وقت
بــالقـطـر الـشقـيق ريـثمـا يـسـتقـر
الوضع االمني هناك.
وقـال العـيبـان ان االمكـانـات الـتي
تـوفـرهـا ارض املعــارض للمعـرض
سـتـجعل مـنه تـظ ــاه ــرة ن ــاجح ــة
بـكـل املقـ ــايـي ــس ،اذ مـن ال ــصعـب
مـقـ ـ ـ ــارنـ ـ ـ ــة اي مـعـ ـ ـ ــرض ممـ ـ ـ ــاثـل
ولالغــراض نفــسهــا يقــام بـعيــداً
عـن القـطــر الــشقـيق فـيم ــا مييــز
مـعرض البـناء واالعمـار  2004هو
قـرب مـركــزه من ميــدان العمل يف
العراق وهـو ما شجـع العديـد من
الـشركـات االجنبـية علـى املشـاركة
الفعالة يف املعرض.

رشكة عشتار للطريان املدين تبدأ أوىل
رحالهتا من ديب اىل بغداد

اوضحــت م ـص ـ ــادر صـحف ـي ـ ــة أنه
ستقـوم أول شركـة طيران عـراقية
مـدنيـة بتـسييـر رحالتهـا من دبي
الــى مطـار بغـداد الــدولي قــريبـا.
وســتعــمل ال ـش ــرك ــة الـتــي تع ــرف
ب ــاسـم ش ــرك ــة ع ـشـت ــار للـطـي ــران
املـ ـ ـ ــدن ــي عـلـ ـ ـ ــى تـقـ ـ ـ ــدمي اسـعـ ـ ـ ــار

تنافـسية مدعومـة لرحالتها التي
ستـسيـر بـواسطـة طـائـرات نفـاثـة
حديـثة .وبـني مسـؤول يف الشـركة
أن العـمـل يجـ ــري حـ ــالـي ـ ــا علـ ــى
تــشغـيل خـط ف ــرانكفــورت-بغــداد
وخــط ف ــرانـكف ــورت-اربـيل وخــط
لندن  -بغداد.

دور الدولة يف سياسة التنمية املكانية للنشاط االقتصادي الصناعي (نوكيا) تدرس إقامة مصنع للهاتف النقال يف اهلند
ته ــدف ال ــدول ــة مـن ت ــدخـله ــا يف
اخـتيــار املــوقع الــصنــاعـي اجليــد
الـ ـ ــى اعـ ـط ـ ـ ــاء دفع ـ ـ ــة او حتف ـيـ ـ ــز
إلقتصـاد البلد بـشكل مخطط او
عن طريق التخطيط.
ومبــا ان الـن ـشــاط الـصـنــاعـي هــو
العـتـب ــة الـتـي يــطل مـنه ــا الـبل ــد
عل ـ ــى ال ـت ـن ـم ـي ـ ــة ،كـ ـ ــونه احمل ـ ــرك
الفـاعل والـسـريع لـتحقـيق ذلك.
فـإن الـدولـة يف هـذه احلـالـة تلجـأ
الـى تــوفيـر مـسـاحـات ممهــدة من
االرض تـت ــوف ــر فــيه ــا اخل ــدم ــات
والـبـنـ ــى االرتـكـ ــازيـ ــة ال ـضـ ــروريـ ــة
كـخطــوط النقل ،املــاء ،الكهـربـاء،
االتـصــاالت  ،املــواد االوليــة ..الخ،
مب ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـطـلـق عـل ـ ـيـه امل ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاطـق
الصنـاعية اخملططـة او التي تقام
خـارج املــدينـة علـى طـريق عـام او
رئـيس .هـذه املنـاطق تـستفـاد من
الـ ـ ــوفـ ـ ــورات امل ــتحـققـ ـ ــة .ويـكـ ـ ــون
تـأثيـرهـا البـيئي يف املـدينــة قليالً
فــاالعـتبــارات الـبيـئيــة قــد اخــذت
ل ـ ـ ـ ــدى حت ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ــا ،وك ـ ـ ـ ــذلــك
االع ـ ـت ـ ـبـ ـ ـ ـ ــارات االق ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ــة
واالجـتـم ــاعـي ــة .وان الـت ــأثـي ــرات
ال ـت ـم ـ ـ ــوي ـن ـي ـ ـ ــة لـه ـ ـ ــذه امل ـن ـ ـ ــاطـق
الـصنــاعيـة اخملـطـطــة ستـنعكـس
علـ ــى اجملـ ــاورات ،واملـ ــدن اجملـ ــاورة
وقد يتعدى ذلك الى خارج حدود
البلد ايضاً.

هــذا الـنـمـط احلــديـث ج ــاء بعــد
محــاولــة اخــذ ايجــابيــات امنــاط
صنـاعيـة سبـقته ،ونبــذ سلبيـاتهـا
وكــان منهــا :االنتـشــار  -التـركـز -
ن ـ ـ ـشـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز -اجملـ ـمـعـ ـ ـ ــات
الصنـاعيـة .ومن ثم اآلن املـناطق
الصنـاعيـة اخملطـطة الـتي تعتـبر
افـ ـ ـ ـضـل اسـل ـ ـ ـ ـ ـ ــوب لـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــم
استعمـاالت االرض الصـناعـية يف
اطار اخملططات الهيكلية.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالً م ـ ــن ال ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداخــل ب ـ ــني
استعماالت االرض الصناعية مع
ب ـ ــاقــي اســتع ـم ـ ــاالت االرض ي ـتــم
اللجــوء ال ــى جتمـيعه ــا يف مكــان
واحــد ملـنـع ذلك الـت ــداخل فـضالً
عــن االس ــتفـ ـ ــادة مــن الـ ـ ــوفـ ـ ــورات
وجتــاوز التــأثيـرات الـسـيئــة علـى
املـدن .ويف دراسـات حــديثـة اكـدت
ان بعض الـدول اخذت تطـور هذا
الـنـمــط ال ــى م ــا ي ـسـم ــى احمل ــور
الصنـاعـي .والقصـد من ذلك هـو
ان ك ــان ت ــدخل ال ــدول ــة م ــدروسـ ـاً
ومخـطـط ـاً فــإن هــذا يهــدف الــى
رفع املــستــوى االقتـصــادي للـبلــد
مـن خالل الـن ـشــاط االقـتـصــادي
الـ ـص ـن ـ ــاعــي .ون ـ ــود ه ـن ـ ــا ع ـ ــرض
الـتجــرب ــة الكــوريــة كـمث ــال جيــد
حـيـث ان كـ ــوريـ ــا الـ ــى عـ ــام 1965
ك ــانـت غـي ــر مع ــروف ــة صـن ــاعـيـ ـاً..
وبعـ ـ ــد ذلـك ال ـت ـ ـ ــأريخ ون ـت ــيجـ ـ ــة
للــتخ ـطـيــط املـ ــدروس والـ ــدقــيق

أ.د .املهندس حيدر كمونة -
جامعة بغداد

لل ــدول ــة اصـبحـت تع ــرف فـيـم ــا
بعد بـدولة صـناعيـاً متقـدمة يف
ضـوء الـدور احلـاسم للـصنـاعـة.
علـم ـ ـاً ان مـ ـسـ ــاحــته ـ ــا اقل مـن
نــصف م ـس ــاحـ ــة الع ــراق ،وك ــان
اسـ ــاسه ــا ال ـصـن ــاعـي (صـن ــاع ــة
الـسيـارات) يف منـاطق مخطـطة
مخـت ـصـ ــة بـ ـسـي ـ ــارات الهـ ــونـ ــدا
وال ـ ـ ــداي ـ ـ ــو ..وااللـك ـت ـ ـ ــرون ـي ـ ـ ــات
وغيرها.
ومع مــا ي ـشــاع مـن ان الــواليــات
املـتح ــدة هـي الـتـي دعـت ك ــوري ــا
ال ــى منــافـس ــة اليــابــان والــصني
وروسـي ــا ،اال ان الـتـط ــور اله ــائل
ميكـن ان يبـرر االعـتمـادات علـى
اخلــارج م ــؤقتـ ـاً من دون الــوقــوع
يف التبعية.
ويعــانـي االقتـصــاد الــوطنـي من
ثنائية التنمية املكانية ،شأنه يف
ذلـك شـ ــأن الـكـثـيـ ــر مـن الـ ــدول
الـناميـة التي تلجـأ الى التـركيز
عل ــى الكفــاءة الفـنيــة يف ايجــاد
صـن ــاع ــات مـتق ــدم ــة وح ــديـث ــة
غــالبـاً مــا تتـركـز يف العــواصم او
املـدن الـكبــرى من دون ان تـأخـذ
بـ ـن ـ ـظ ـ ـ ــر االعـ ـتـ ـب ـ ـ ــار الـع ـ ـ ــدال ـ ـ ــة
االجتماعية.
ويعتـبر دعـاة الكفـاءة الفنـية ،ان
املهـم ه ــو االرتق ــاء ب ــاالقـتـص ــاد
الـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي لـلـ ـبـلـ ـ ـ ــد م ــن خـالل

صـنـ ــاعـ ــات مـت ـطـ ــورة قـ ــائـمـ ــة يف
الع ــاصـم ــة او امل ــديـن ــة الكـبـي ــرة..
وعنــدمــا حتقق هــذه الــصنــاعــات
تقدمـاً للبلـد وحتقق له التنـمية،
فــإن هــذه الـتنـميــة ستـنتـشــر من
الع ــاصـم ــة ال ــى امل ــدن اجمل ــاورات.
ول ـك ــن هـ ـ ـ ــذا ل ــم يـحـ ـ ـ ــدث عـلـ ـ ـ ــى
االطـالق .فه ـنـ ـ ــاك الع ـ ــدي ـ ــد مــن
الـصـنــاعــات اقـيـمـت يف بغــداد اال
انـن ــا لـم نالحـظ ثـم ــار الـتـنـمـي ــة
تـنتـشــر يف احملمـوديــة ( 30كم) او
العـ ــزيـ ــزيـ ــة ( 60كـم) مــن بغـ ــداد.
وهـم يعـتبــرون ايـض ـاً .ان مـســألــة
نشـر الصـناعـات يف البعـد املكـاني
ستـؤدي الى هـدر الوفـورات وزيادة
الكلف.
ومــن ذلـك نـ ـ ــرى مــن الـ ـضـ ـ ــروري
الع ـمـل عل ـ ـ ــى حتق ــيق املـ ـ ــوازنـ ـ ــة
املك ــانيــة للـتنـميــة كه ــدف اسمــى
لـلنـشــاط االقتـصــادي الـصنــاعي
اي حتقـيق ن ــوع مـن امل ــوازن ــة بـني
الــكف ـ ـ ــاءة الف ـن ـي ـ ـ ــة لالس ـت ـث ـمـ ـ ــار
والـع ـ ـ ــدال ـ ـ ــة االج ـت ـم ـ ـ ــاع ـي ـ ـ ــة مـع
االعـتـم ــاد ل ــدرجـ ــة معـيـنـ ــة عل ــى
القروض واملساعدات الدولية الى
حـد معني دون ان يـؤدي ذلك الـى
الـتبـعيــة ،ومـن ثم يـتم االعـتمــاد
علــى املــوارد واالمكــانــات ال ــذاتيــة
للبلد وهي كثيرة ومتنوعة.

ص ـ ــرحــت ن ـ ــوك ـي ـ ــا أك ـب ـ ــر ش ـ ــرك ـ ــة
لـ ـص ـن ـ ــاعـ ـ ــة الهـ ـ ــاتف ال ــنق ـ ــال يف
الـعالـم بأنـها تـدرس حالـيا إنـشاء
مصـنع لهــا يف الهنـد الـتي تـشكل
إح ـ ــدى أس ـ ــواقه ـ ــا ال ـ ــرئـيـ ـس ـ ــة يف
املستقبل.
وأضــافت الـشـركـة أنهــا ستقـرر يف
الــربع األول مـن العــام القــادم مــا
إذا ك ــانـت سـتـبـنـي امل ـصــنع ال ــذي
تـ ـ ـ ـصـل تـ ـكـلـفـ ـ ـتـه ب ـ ــني  100و150
مليون دوالر.
وأشار بيـان للشركة إلى أن انتشار
اس ــتخ ـ ـ ــدام اله ـ ـ ــاتف ال ــنقـ ـ ــال يف
مـنــطق ــة آسـي ــا واحملـيــط اله ــادي
سـي ـس ــاهـم ب ـشـكل كـبـي ــر يف زي ــادة
ع ـ ــدد مـ ـســتخ ـ ــدمـيـه يف الع ـ ــالـم،
حيث يتوقع أن يـصل عددهم إلى
أكثر من مليارين عام 2006.
وقـ ــال الـبـي ـ ــان إن الهـنـ ــد تـقع يف
مـنـتــصف مـنــطقـ ــة تـنـمـ ــو فــيهـ ــا
بـاطراد اتـصاالت الـهاتف الـنقال،
ممـ ـ ــا رشـحهـ ـ ــا ل ـتـكـ ـ ــون م ـ ـ ــوقعـ ـ ــا
للمصنع اجلديد.
وسـيكــون مـصـنع الهـن ــد العــاشــر
الذي متلكه نوكيـا بشكل كامل يف
العـ ــالـم .ويـت ـ ــوقع أن يـ ـسـتـ ــوعـب
 2000عامل عند استكماله.
واضافت نـوكيا إنهـا تتوقـع توسعا
كبيرا يف استخدام الهاتف النقال
يف الهند وروسيـا والصني وأميركا
الالتينية.
وحتـ ــاول الـ ـشـ ــرك ـ ــة تعـ ــويــض مـ ــا

فـقدته مـن أسواق ملـنافـساتهـا من
الـشــركــات الـكبــرى يف الع ــالم .يف
حـني شهــد عــالـم الـتكـنــولــوجـيــا
احل ـ ــديـث ـ ــة والسـيـم ـ ــا يف مج ـ ــال
الهـ ـ ــواتف الــنق ـ ــال ـ ــة م ـن ـ ــاف ـ ـس ـ ــة
محمـومة بني شـركات االتـصاالت
العــمالقـ ــة ،فقـ ــد متكـنـت ش ــرك ــة
سوني إريكسـون من تخطي نوكيا
ب ـتـحق ـيـقهـ ـ ــا أربـ ـ ــاح ـ ـ ـاً جتـ ـ ــاوزت
التــوقعــات ،فـيم ــا أصيـبت ن ــوكيــا
بشيء من الـركود ونقص مستوى
الـ ـ ــدخـل مقـ ـ ــارن ـ ـ ــة مع الـ ـ ـس ـنـ ـ ــة

املاضية.
وأف ــادت صحـيف ــة آفـنت ب ــوسـطـن
ال ـنـ ـ ــرويج ـي ـ ــة يف ت ـ ـش ـ ــريــن األول
املــاضي بـأن الـشـركــة املكـونــة من
شـ ـ ــرك ـتــي سـ ـ ــونــي ال ـيـ ـ ــابـ ـ ــان ـيـ ـ ــة
وإريـكسـون السـويـديـة تـوصلت يف
ظرف ثـالثة أشهـر (من متـوز إلى
أيـلـ ـ ـ ـ ــول  )2004إلـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـيـع 10.7
ملـيــون ه ــاتف نق ــال ،أي مبعــدل
منــو يـبـلغ  %51مقــارنــة ب ــالفـتــرة
نـف ـ ـ ـسـهـ ـ ـ ــا م ــن الـعـ ـ ـ ــام املـ ـ ـ ــاض ــي،

املفتش العام يدعم ايقاف دفع مبالغ مالية لرشكة (هاليربتون )
ق ــال املفـتــش الع ــام االم ــريكـي
ل ـش ــؤون اع ــادة اعـمـ ــار الع ــراق
االسـبـ ــوع املـ ــاضـي بـ ــأنـه يجـب
حجـب بعـض الــدفعـات املــاليـة
عن شـركـة هـالـيبـرتــون مقــابل
عـمله ــا يف العــراق ،وذلـك بعــد
تـوصله الـى نتيجـة مفـادهـا ان
سجل الـشـركـة املــالي كــان غيـر
جـي ــد ال ــى درج ــة ان الع ــاملـني
علـ ــى تـ ــدقــيق احلـ ـسـ ــابـ ــات لـم
يستطيعـوا حتديد ما اذا كانت
قـ ـ ــد حـققــت م ـ ـ ــا عل ــيهـ ـ ــا مــن
التزامات للحكومة االمريكية.
وقـ ــد جـ ــاءت مـ ــذك ـ ــرة املفـت ــش
العــام ،سـتـي ــوارت دبلـيــو .بــاون
جـ ـ ــون ـيـ ـ ــر ،ال ـ ـ ــذي مت تع ـي ـي ــنه
خـ ـص ـيـ ـصـ ـ ـ ـاً لالش ـ ـ ــراف علـ ـ ــى
مليـارات الدوالرات التي تدخل
يف اط ـ ــار عق ـ ــود اع ـ ــادة اع ـم ـ ــار
العــراق ،بعــد ثالثــة اشهــر مـن
ـص ـ ـ ـ ـ ــريـح اولـ ــي لـلـجـ ــي ـ ـ ـ ــش
تـــ ـ
االمـ ــريـكـي قـ ــال فـيـه انه رمبـ ــا
يـبـ ــدأ بـحجــب دفع حـ ــوالـي 60
ملـي ــون دوالر شه ــريـ ـاً ل ـش ــرك ــة
هـ ــالـيـبـ ــرتـ ــون بـ ـسـبــب تقـ ــدمي
ح ـس ــاب ــات كـلف ــة غـي ــر دقـيق ــة

ويــستــطيـع اجليـش االمــريـكي
ان يـت ـ ــوقف عــن دفع  %15مـن
املبــالـغ املت ــرتبــة علـيه لـلجهــة
املتعـاقد معها ،مبـوجب قوانني
التعـاقـد الفـدراليـة ،حتـى يتم
تقـدمي تفـسيـر كـامل عـن تلك
املبالغ املطالب بها.
وكمـا جـاء يف املـذكـرة فقـد قـال
بــاون مل ـســؤولـي اجلـيــش ووزارة
الدفـاع( :نحن نعتقـد بأنه من
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواجـ ـ ــب فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض (ت ـلـ ــك
ـ
القوانني).
وقـ ــد تـ ــورطـت شـ ــركـ ــة كــيلـ ــوغ
بـراون آنـدروت التـابعــة لشـركـة
ه ــالـيـب ــرت ــون يف اجل ــدل املـث ــار
لـع ـ ـ ــدة اشـه ـ ـ ــر ح ـ ـ ــول الـعـق ـ ـ ــد
املـمـن ــوح لهــا مـن قـبل اجلـيــش
االم ـ ـ ــريـكــي ال ـ ـ ــذي ي ـت ـ ـض ـمــن
تقــدمي الــدعـم اللــوجـسـتي يف
العـ ــراق او الك ــويـت واالش ــراف
عـل ـيـه .وي ـن ـ ـط ـ ـ ــوي الـعـق ـ ـ ــد يف
مـع ـ ـظـ ـمـه عـلـ ـ ـ ــى اخلـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات
ـدم ـ ـ ـ ـ ـ ــة لـل ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوظـف ـ ــني
امل ــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
العـ ـسـكـ ــريـني ،اال ان الـ ـشـ ــركـ ــة
قــدمت الــدعم كــذلك لـسلـطـة
االحتالل االمــريكيـة يف بغـداد

قبل ان يتم حلها.
وقـ ــد مت تعـيـني ب ــاون مـن اجل
حت ــدي ــد م ــا اذا ك ــانـت سل ـط ــة
االحــتالل االمـ ــريـكـيـ ــة تـ ــديـ ــر
عق ـ ــد ك ــيل ـ ــوغ ب ـ ــراون آن ـ ــدروت
(بـفك ــاءة و فع ــالـي ــة) مـن اجل
تقدمي الدعم ملوظفي السلطة
يف ارجاء العراق.
اال ان فريق بـاون املشـرف على
تـدقـيق احلسـابـات لم يجـد مـا
يــكفــي مــن املـعل ـ ـ ــوم ـ ـ ــات لـكــي
يحـ ــدد بـ ــال ـضـبــط مـ ــا فـعلــته
كيلـوغ بـراون آنـدروت بـأمـوالهـا
وما هـي الفقرات الـتي تطـالب
فـ ــواتـيـ ــر الـ ـشـ ــرك ـ ــة ،املقـ ــدمـ ــة
للحكـومــة ،بتكــاليفهـا كمـا لم
يـتمكـن مسـؤولـو احلكـومـة من
تقـديــر التكــاليف املـستقـبليـة،
(نـتــيجـ ــة لــنقــص املـعلـ ــومـ ــات
املتعلقة بـالتكاليف) ..املقدمة
مـن قـبل املــتعه ــد (كـم ــا تق ــول
املذكرة).
وكـم ــا كـتـب ب ــاون يف م ــذك ــرته،
فإنه بعـد اجراء اعمـال تدقيق
احلـ ـسـ ــابـ ــات بــني شهـ ــري آيـ ــار
ومت ـ ــوز الـ ـس ـ ــابقــني ،فق ـ ــد كف

بـاون يديه تعبيـراً عن فشله يف
القيام باملهمة املناطة اليه.
وقـ ــال ب ـ ــاون (خالل ابـتـ ــدائـنـ ــا
بـالعمل املـيداني املـوكول الـينا،
فقـد وجـدنـا بـأننـا لم نـسـتطع
الـتع ــامـل بفع ــالـي ــة مع اج ــراء
ت ـ ــدقــيق شـ ـ ــامل لـلح ـ ـس ـ ــاب ـ ــات
نتـيجــة للـعيــوب التـي تنـطـوي
علـيه ــا عـملـي ــة اع ــداد تق ــاري ــر
التكاليف من قبل شركة كيلوغ
ب ــراون آنـ ــدروت .اال انه اض ــاف
قائالًُ (سنعمل على امتام عمل
تــدقـيقـي اض ــايف عل ــى (العقــد
ـوج ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــي املـ ـ ـم ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــوح
ال ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
لهاليبرتون) هذه املرة.
وق ـ ـ ــد ج ـ ـ ــاء االح ـب ـ ـ ــاط ال ـ ـ ــذي
اصــاب املـفتــش الع ــام متــوقف ـاً
مع عــملـيـ ــات تـ ــدقــيق سـ ــابقـ ــة
لـلح ـ ـس ـ ــابـ ـ ــات .فف ــي شه ـ ــر آب
املــاضـي ،وصف املـســؤولــون عن
عـ ـ ـمـل ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدقـ ـ ـيـق يف
ال ـب ـن ـت ـ ــاغ ـ ــون نـ ـظـ ـ ــام تق ـ ــدي ـ ــر
الـتـكـ ــالــيف اخلـ ــاص بـ ـشـ ــركـ ــة
كــيلـ ــوغ بـ ــراون آنـ ــدروت بـك ـ ــونه
غ ـيـ ـ ــر كف ـ ــوء ،قـ ـ ــائل ــني إنه مــن
اصل الـ  4.18مليار دوالر التي

دفـع ــت كـ ـتـ ــك ـ ـ ـ ــالـ ـيـف لـل ـ ـ ـ ــدع ــم
اللـ ــوجـ ـسـتــي ،بقـي مـبـلغ 1.8
مـليــار دوالر مـنهــا من دون ايــة
وثائـق تدعـمه .وتطـالب كيـلوغ
بـ ـ ـ ــراون آنـ ـ ـ ــدروت احل ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة
االمـريكية بدفع فواتير تقترب
قـيـمــتهـ ــا مــن  12ملـيـ ــار دوالر،
لكن ال يـزال مـا يـصل الـى ربع
هـ ــذا املـبـلغ مـ ــوضع ـ ـاًُ للـخالف
بينهما.
وق ــد ق ــاد ت ــدقـيـق للح ـس ــاب ــات
اج ــرته وزارة ال ــدف ــاع ،اجلـيــش
الــى االعالن عـن انه سـيتــوقف
عـ ــن دفـع  % 15مـ ــن املـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ــالـغ
املتــرتبــة علـيه لهـالـيبـرتـون يف
امل ـ ـ ـ ــاض ــي ،وذلــك بـع ـ ـ ـ ــد
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التـوصيات التي قـدمها كل من
ق ـيـ ـ ــادة اله ـنـ ـ ــدسـ ـ ــة ال ـتـ ـ ــابعـ ـ ــة
للجـيــش االم ــريكـي والــوكــالــة
الــدف ــاعي ــة لتــدقـيق حـســابــات
العقـود .لكن مـسؤولـي اجليش
قالـوا بأنهـم سيعطـون الشـركة
املـ ــزيـ ــد مـن الـ ــوقـت حلـل تلـك
املشـاكل ،بعد ان قـامت الشـركة
ـب ـ ـ ـ ـ ــاالعـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ــراض عـل ـ ـ ـ ـ ــى ذلــك
االجراء.

ويف وقـت س ـ ــابق مـن االسـبـ ــوع
امل ــاضـي ،ق ــالـت ك ــاثـي غـي ـسـت
امل ــتحـ ـ ــدث ـ ـ ــة بل ـ ـسـ ـ ــان شـ ـ ــركـ ـ ــة
هـاليبرتون ،بـأنه لم يتم فرض
مثل تلك العقـوبات .واضافت:
(سنـسـتمــر يف الـعمـل مبــاشــرة
مع عـمـيلـن ــا (قـي ــادة هـن ــدس ــة
اجلـيــش) ح ــول الـت ــوصل ال ــى
ت ـ ـس ـ ــويـ ـ ــة به ـ ــذا اخلـ ـص ـ ــوص.
اض ــاف ــة الـ ــى ذلك ،سـي ـسـتـم ــر
ال ـطـ ــرفـ ــان بـ ــالــتعـ ــاون بـ ـشـكل
كامل.
من جهـة اخرى قالت متحدثة
بلـســان قيــادة الــدعـم امليــداني
التابعـة للجيش االمريكي بأن
القــادة سـيعـملــون علــى دراســة
مــذكــرة ب ــاون ،لكـنهــا اض ــافت:
(ال تـ ـ ــوجـ ـ ــد ايـ ـ ــة مـعلـ ـ ــومـ ـ ــات
جــديــدة ضـمن هــذا الـتقــريــر)
ويـقـع مـقـ ـ ـ ــر قـ ـيـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـ ــدع ــم
امليــدانـي يف روك آيالن بــواليــة
ايل ـي ـن ـ ــوي االم ـ ــريـك ـي ـ ــة ،وهــي
تـع ـ ـمـل ع ــل ـ ـ ـ ـ ــى ادارة الـعـقـ ـ ـ ـ ـ ــد
اللوجستي موضوع النقاش.
واضافت ليندا ثيس بأن قيادة
ال ـ ـ ــدعــم امل ـي ـ ـ ــدانــي م ـ ـ ــا زالــت

تــتف ـ ــاوض مـع كل مــن اجله ـ ــة
امل ـس ــؤول ــة عـن االش ــراف عل ــى
عق ــود اجليـش  -والـتي ت ــدعم
فــرض عقــوبــة علــى الـشــركــة-
وق ـ ــادة اجلـي ــش االم ـ ــريـكـي يف
العـراق ،الذيـن يخشـون من ان
وقف الـ ــدفعـ ــات املـ ــالـيـ ــة رمبـ ــا
سـيـضـ ــر بجه ــود ه ــالـيـب ــرت ــون
إليصـال اخلـدمــات الضـروريـة
للقوات يف ميدان القتال.
وق ـ ـ ــد ك ـ ـ ــان ــت عـق ـ ـ ــود الـع ـ ـ ــراق
املمنوحة لهاليبرتون موضوعاً
ألحــدى املـنــاظــرات الـتـي دارت
خالل احلملة الـرئاسية بسبب
ال ــصالت ال ـتــي ك ـ ــانــت ت ـ ــرب ــط
نـ ـ ــائــب الـ ـ ــرئ ـيـ ــس االمـ ـ ــريـكــي
تـشيني بهذه الشركة التي تقع
يف مـ ــديـنـ ــة هـيـ ــوسـنت بـ ــواليـ ــة
تكساس ،فقد كان تشيني كبير
املـسؤولني التنفيـذيني للشركة
التـي تقــدم خــدمــات الـطــاقــة،
وذلـك ق ــبل ان ي ـتــم اخ ـت ـيـ ـ ــاره
خلوض االنتخابـات االمريكية
يف فـريق بـوش للـتنـافـس علـى
منصب نائب الرئيس.
وقـ ـ ــد قـ ـ ــام ع ــمالء مــن مـك ـتــب

مــوضح ــة أن أكثــر األجهــزة الـتي
حـققـت مـبــيع ـ ـاً هــي تلـك املـ ــزودة
بك ــامـي ــرا.وق ــد انـخف ـضـت أرب ــاح
شــركــة نــوكـيــا يف هــذا ال ــربع مـن
الـع ـ ـ ــام اجل ـ ـ ــاري ،حـ ـي ــث سـجـل ــت
مبـيعــات بلـغت  8.2مـليــار كــرونــة
مقـ ــارنـ ــة بـ 10ملـيـ ــارات يف الـ ــربع
الثالث من العـام املاضي .ويطمح
املسـؤولون يف نـوكيا الـى أن ترتفع
نسبة األرباح يف الربع األخير من
ه ـ ـ ــذا الـع ـ ـ ــام ،وأن ت ـ ـصـل ج ـمـل ـ ـ ــة
املبيعات  630مليون جهاز.

بقلم /جوناثان وايزمان
ال ـتـحق ــيق ـ ـ ــات الف ـيـ ـ ــديـ ـ ــرالــي
بـتـ ــوجــيه اســئلــتهـم الـ ــى احـ ــد
امل ـســؤولـني عـن عقــود اجلـيــش
ال ـتــي اث ـ ـ ــارت مخـ ـ ــاوف مــن ان
الـبـنـت ــاغ ــون رمب ــا ق ــام وب ـشـكل
غـيــر قــانــونـي مبـنح عقــود مـن
دون اج ــراء اي ــة عـط ــاءات ال ــى
شــركــة هــالـيـبــرت ــون للعـمل يف
ال ــع ـ ـ ـ ـ ــراق وال ـ ـبـلـق ـ ـ ـ ـ ــان ،وذلــك
بحـ ـسـب وكـ ــالـ ــة االسـ ــوشـيـتـ ــد
بــرس .وقــد مت اجــراء املقــابلــة
مع بـانـاتني اتـش .غــرينهـاوس،
الضــابطـة املـسـؤولــة عن عقـود
اجل ـي ــش يف سـالح امله ـن ـ ــدســني
التابع للجيـش االمريكي ،قبل
اسبـوعني ،وهي تقـوم يف الوقت
احل ـ ـ ـ ــال ــي بـجـ ـمـع الـ ـ ـ ـ ــوث ـ ـ ـ ــائـق
ـ
امل ــطل ـ ــوب ـ ــة مــن ق ـبـل محـققــي
مكتـب التـحقيقــات الفيـدرالي
واحملققني اجلنائـيني التابعني
للجيـش ،كما قـالت محامـيتها
االسبوع املاضي.

ترجمة /عمار اسعد
عن صحيفة الواشنطن
بوست

