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البـصرة منـذ ان أسسـت سنة 14هـ
/635 م عـــــــــرفـــت بـــنـــــــشـــــــــاطـهـــــــــا
االقــتـــصـــــادي مــن خالل حـــــركـــــة
اسواقـها التجـارية الـبدائيـة حتى
تـــوسعـت وتـنـــامـت فـيهـــا الـتجـــارة
وباتت حلقة وصل يـزورها التجار
مـن مختلف املـناطـق اجملاورة لـها
، ثـم اصــبحــت بعــــد ذلـك نقــطــــة
انـطالق جتاري للعـراق مع الدول
العـربيـة والعـامليـة وانـتهت احليـاة
الـتجـــاريـــة واالقـتـصـــاديـــة فـيهـــا،
االمـــــر الـــــذي زاد مــن اهــمــيـــتهـــــا
الـــتـــــــــاريـخـــيـــــــــة واجلـغـــــــــرافـــيـــــــــة
والستـراتيجـية . حـتى يف بـدايات
تــأسيـسهــا لم تـسلـم من احلـروب
والغــزوات واعمــال التخــريب. ويف
عـــــــصــــــــــــرنــــــــــــا احلــــــــــــديـــــث أي يف
ثمانيـنيات القرن املـاضي توجعت
هـــذه املـــديـنـــة فــــاثخـنـت احلـــرب
العـــراقـيـــة االيـــرانـيـــة علـــى مـــدى
ثمـاني سنوات جراحاتها، وازدادت
آالمهـــــــا خالل حــــــرب عــــــام 1991
واكـملـتهــا احلــرب االخـيــرة الـتـي
ادت الــــى سقـــوط الـنــظـــام املـبـــاد
ومــنـــــذ ذلـك الــتـــــأريخ والــبــصـــــرة
تـلملم نـفسهـا وتـستعيـد انفـاسهـا
بفـضل تـضــافـــر جهــود اخلـيــريـن
مـن ابـنـــائهــا . لــذا وجـــد مجلــس
اعمار البـصرة ان ينشـط سياسته
بعقـــد مـــؤمتـــر حتـت شعـــار)نحـــو
بـصــرة مـتعـــافيــة ومــزدهــرة( وهــو
اول مـؤمتر للـتنميـة  االقتصـادية
وافاق االستثمار يف البصرة الذي
سـلــــط الــــضـــــــوء عـلـــــــى مـخــتـلـف
مجاالت احلياة وحاجة احملافظة
الــــــى املــــشـــــــاريع االســتــثــمــــــاريــــــة
االنتاجـية واخلدمية لتنهض من
جـــــديـــــد. مـــــديــنــــــة علــم وتــــــاريخ
ومـيـنــــاء عــمالق يــــربـــط العــــراق
بــالعـالـم. ونظـراً الهـميـة املـؤمتـر

منـاطق البـصرة زراعـياً وجغـرافياً
لتنـشيط هـذه املشـاريع وعالقـتها
بـاالقـتصـاديــات احملليــة للمـدينـة
من جهـة ومكـافحـة الـبطـالــة من
جهــــة اخــــرى الــــى جــــانـب مــــروره
مبـشكلـة اعـادة  تـوطني املـواطنني
يف املـنــــاطق الــــريفـيــــة لـتـخفــيف
الـضغـط علــى املــديـنــة مقـتــرحــاً
ايجــــاد مـنــــاطق اقـتــصــــاديــــة ذات
طـبيعــة زراعيــة يف منــاطق شمـال

البصرة وغربها وجنوبها ...
وتـضمن احـد البحـوث مقتـرحات
وحـلــــــــوالً بــــــشــــــــأن حتــــــســـني اداء
املــنـــطقـــــة احلـــــرة يف محـــــافــظـــــة
الـــبــــصــــــــرة ورؤى مــــــســـتـقـــبـلـــيــــــــة
النعـــاشهــا وقــد شــارك يف اعــداده
الـــدكـتـــور صـــالح اسـمـــاعـيل جنـم
واملهنـدس مـاجــد هالل التـميـمي
وعقـيل عبـاس حـسن وعـادل عبـد
الـوهـاب معتـوق حيـث تطـرقـوا يف
بحـثهـم عـن املـنـطقــة احلــرة الــى
ضــــرورة تــــوســيع مـــســــاحــتهــــا يف
مـنــطقــــة خــــور الــــزبـيــــر والـــســبل
الـكفـيلـــة لـالرتقــــاء بهـــا وأهـمـيـــة
انعـاشهـا ومـد حـدودهـا وواجهتهـا
الـبحــريــة ونـشــاطــاتهــا اخملـتلفــة
واهـمـيــــة اســتقـاللهــــا ادارايــــاً عـن
مــــركــــزهـــــا العـــــام يف بغــــداد لـكـي
تـتمـتع  مبـرونـة الـتعــامل إضـافـة
الـــــــى دعــم وانـعـــــــاش مــيـــــــزانــيـــــــة
محـافظة البـصرة التي كـما اكدوا
يف ورقـتهـم انهـــا اكـثـــر محـــافـظـــة
تعـرضت للـدمار مـن اثر سيـاسات
النظـام السابق، واقتـرحوا اختيار
منـاطق متعـددة يف البـصرة نـظراً
جملــــاورتهــــا ثالث دول وامـتـالكهــــا

الواجهة البحرية الوحيدة .

اجملـمدة الـصغيـرة وتهيئـة البيـئة
الــــصــــــــاحلــــــــة لـالنـفـــتــــــــاح نـحــــــــو

االقتصاد احلر.. 
عمل االطفال

بـعــــــــدهــــــــا تـــنــــــــاولـــت االســـتــــــــاذة
اجلـامـعيـة نــدوة هالل مـوضـوعـاً
مهــمـــــاً وخـــطــيـــــراً اســتــــشـــــرى يف
مجـتمـعنــا العــراقي قـبل سقــوط
النظام وبعده وهو الفقر وظاهرة
عــــــمــل االطــفـــــــــــــــال يف شـــــــــــــــوارع

احملافظة حيث وجدت الباحثة.
ان ظـــــــاهـــــــرة عــمـل االطـفـــــــال يف
الــشـــوارع هـي ظـــاهـــرة مـنـتــشـــرة
بكثرة يف محافظة البصرة معللة
ذلك بــانـتـشــار حــالـــة الفقــر بـني
االسـر يف احملــافظـة الـتي تعـتمـد
بــالــدرجــة االســـاس يف دخلهــا يف
جتارة الشوارع ، خاصة من خالل
عـمل االطفال الـذين فقـدوا احد
االبـــــويــن واصــبحـــــوا هــم  املعــيل
االول وخلصـت بان هذه الـظاهرة
اخذت بالتـزايد، السيما بـالنسبة
لـالطفـــال الـــذيـن هـم بعـمــــر أقل
مـن عشـر سنـوات والذيـن تسـربوا
مـن املــــدارس واكــــدت ضــــرورة درء
خطر هـذه الظاهـرة حفاظـاً على
الــطفـــولـــة العـــراقـيـــة ورعـــايـتهـــا
واعــــدادهـــــا للـمـــســتقــبل طــــاقــــة

بشرية نافعة خلدمة اجملتمع .
ايجاد مناطق اقتصادية

وركــــــزت الــــــورقـــــــة املقــــــدمــــــة مــن
املهـنــــدس الــــزراعــي عالء هــــاشـم
الــبـــــــدران عـلـــــــى مـــــــا حتــتــــضــنـه
الـبــصــــرة مـن مــــوارد وامـكــــانـيــــة
اسـتـثـمـــارهـــا يف اقـــامـــة مــشـــاريع
زراعيـــة وصنــاعــات مـــرتبـطــة بهــا
نــظـــراً لـــوجـــود الـــســــوق احمللـيـــة
واالقلـيمية ، مسلطـاً الضوء على

ـ ـ

اسـهـــم وســـنــــــــدات والــــصـــنــــــــاديـق
اجلـمـــــاعـيـــــة ودورهـــــا يف تخــطـي
احـتـمــاالت تعــرض املــسـتـثـمــريـن
لـلـــمـخــــــــاطــــــــر ودور الـــبــــــــورصــــــــة
والــسـمـــاســـرة وهـيـئـــات املـــراقـبـــة،
بعـــــدهـــــا تـــطـــــرق الــبـــــاحــث الـــــى
البــورصــات الـــرئيـســة يف  العـــالم
والـــشـــــركـــــات املـــــدرجـــــة وكــيفــيـــــة
دخـولها سـوق االوراق املاليـة، كما
تـــــوقف عـنـــــد دور االنـتـــــرنـيـت يف
انـعـــــــــاش االســـــــــواق واخـــتـــــصـــــــــار
عـملـيـــات الـبـيع، ورفـــد املــشــــاريع
االسـتـثـمــــاريــــة ممــــا يـــســــاهـم يف
حتــــريك وتـفعـيل رؤوس االمـــوال

مبختلف الـوسـائل والطـرائق من
اجل بـصــرة جمـيلـة ومـتعــافيـة ..
ومـن الــطــــروحــــات االقـتــصــــاديــــة
والـعلـمـيــــة جــــاء بحــث املهـنــــدس
عبــاس مــاهــر مـن مجلــس اعمــار
الـبــصــــرة تـنــــاول فــيه اســتحــــداث
االوراق املـاليـة يف الـبصـرة ودورهـا
يف االسـتثمـار واالعمـار واالنعـاش
االقتـصــادي مثـبتــاً فـيهــا تـصــوره

املستقبلي.
كيفية العمل بـالبورصة »

نــظــــرة تــــاريخـيــــة عـن الـبــــورصــــة
وتعــــريـفهــــا وكـيـف تعــمل وانــــواع
املسـتثمريـن واملنتجات املـالية من

وجتــمـــيع الـــــســيـــــــارات مبخــتـلف
انـــواعهــا األمـــريكـيــة والـيــابــانـيــة
والكــوريــة وورش ملعــامـل املنـطقــة
الـصـنــاعـيــة ويـضـيف: ان الهــدف
الـــرئـيــس مـن هـــذه املــشـــاريع هـــو
تـــوفـيـــر فـــرص  العـمل وتـنــشـيـط
الـتنـميــة االقتـصـاديـة يف مــدينـة
البصرة والعراق بصورة عامة مما
يـنـعكـــس ايجـــابـيــــاً علـــى الــــواقع
االمــنــي ويف هـــــذا الــــســيـــــاق فـــــان
الــورقــة االســاسـيــة تـطــرقـت الــى
املعـوقـات والـسلـبيـات الـتي حـالت
دون الـشــروع بهــذه املـشــاريع وقــد
اقــتــــــرحــنــــــا تــــــذلــيـل املعــــــوقــــــات

وذلــك لـلـــنـــــظـــــــــر يف املـــــــشـــــــــاريـع
االسـتـثـمــــاريــــة وتــــسهـيـل مهـمــــة
الــشــركــات الــوطـنـيــة واألجـنـبـيــة
لـلعــمـل يف العـــــراق ضــمــن بــنـــــود
قـانون االسـتثمـار االجنـبي رقم 9
لــسـنــة 2003 الـصــادر عـن سلـطــة
االئـــتالف ســــــابقـــــاً  C.P.Aوقـــــد
متكن اجمللس من اصدار املوافقة
علــى 50 مشـروعـاً اسـتثمـاريـاً من
بـيـنهـــا اعـــادة اعـمـــار املـتـنـــزهـــات
الـثالثــة اخلــورة ولـبنــان وحــدائق
االنـــــــــــدلــــــــس، واخـــــــــــرى تـعــــنـــــــــــى
بالسـياحة والفندقـة ومستلزمات
الـبنــى الـتحـتيـــة وورش لتــصنـيع

ارتـــــأت )املـــــدى االقــتـــصـــــادي( ان
تقف علـى البحـوث الـتي تنـاولهـا
والتعرف على آلية تطبيق ما ورد
يف الـبحـــوث من آراء ومـقتــرحــات
وتـصــورات مــسـتقـبلـيــة لـتـطــويــر
نـــــوعــيـــــة احلــيـــــاة يف محـــــافــظـــــة
الـــبـــــصـــــــــرة مـــن خـالل تـــنـفـــيـــــــــذ
املـشــاريع وتعــويـض هــذه املـــدينــة
الـتي قـيل فـيهــا، مـــدينــة اخللـيل
والنخيل، بندقية العرب فينيسيا
الـــشـــــرق، خـــــزانـــــة العـــــرب وبــيــت
الثقـافة واالبداع- الـدكتور صالح
اسـمــــاعــيل جنـم رئـيـــس مـجلـــس
االعـمــــار يف محـــافــظـــة الـبــصـــرة
عـمـيــد كلـيــة الهـنــدســة حتــدث لـ
)املــدى االقـتـصــادي( عـن اهـمـيــة
املؤمتر فقال: "املستوى املعيشي".
الهــــدف االســــاس للـمــــؤمتــــر هــــو
مـنــــاقـــشــــة اهـمـيــــة الـتـنـمـيــــة يف
االرتقـــاء بـــاملــسـتـــوى املعـيــشـي يف
محافظـة البصرة وتـاُثير ذلك يف
االستقرار والواقع االمني مشدداً
علـــى اهـمـيـــة االسـتـثـمـــار احمللـي
واالجــنــبــي يف رفـــــــد االقــتـــصـــــــاد
ومعــــاجلــــة املـــشـكـالت القــــائـمــــة
وحتـــــســني اخلــــــدمــــــات والــبــنــــــى
الـــتـحـــتـــيـــــــة والـــــــواقـع الــــصـحـــي
والثقـايف وقـد تنـاول املـؤمتـر عـدة
اوراق بحـثيـة، اعـدهـا اكــادمييـون
اقــتـــصــــــاديــــــون ورجــــــال اعــمــــــال
مـهنـدســون وخبـراء وبــاحثـون يف
دوائـــــر احملـــــافــظـــــة ومــنــــشــــــآتهـــــا
الـصـنـــاعـيـــة واخلـــدمـيـــة الغـنـــاء
املـــــــــؤمتـــــــــر بـــــــــاالراء الـعـــمـلـــيـــــــــة

املوضوعية.
توفير فرص عمل

ويــــــــــوضـح الــــــــــدكــــتــــــــــور صــــــــــالـح
اسمــاعـيل: أســس مجلــس اعمــار
البصـرة ضمن مجلـس احملافـظة

نحو بصرة متعافية ومزدهرة

انعقاد أول مؤمتر بشأن التنمية االقتصادية وآفاقها املستقبلية
متابعة- عبد احلسني الغراوي
البصرة - املدى

تـبـــذل وزارة الــصـنـــاعــــة واملعـــادن
جهـوداً إلعادة احلـياة الـى جميع
مـــؤســســــاتهـــا اإلنـتـــاجـيـــة ورفـــد
الــســـوق العــراقـيــة بــالـصـنــاعــات
الـوطـنيـة ذات اجلــودة والنــوعيـة
العـــــالــيـــــة حــيــث تعـــــرضــت تلـك
املؤسـسات الـى األضرار الفـادحة
جـراء العـمليـات العـسكـريــة قبل
ـــــــــــــــاريــخ 2003/4/9 وكـــــــــــــــذلــــك ت
الـتداعيات الالحقـة بعد احلرب،
حيـث اصبـح من الـضـروري جـداً
تطـوير صـناعتنـا الوطـنية وذلك
بـــاعـتـبـــارهـــا ضـــرورة اقـتـصـــاديـــة
ملحـــة لـبـنـــاء عـــراقـنـــا اجلـــديـــد
وتتـطلب مهمـة التـطويـر اعتـماد

املقترحات التالية:-
1- رفـــد املـــؤســســـات الـصـنـــاعـيـــة
املـتـمــثلـــــة بـــــاملعـــــامل واملــصـــــانع
بـاملالكـات الفـنيــة املتخـصصـة يف
مجـاالت الصنـاعة الـوطنيـة لكي
تقود العمليات اإلنتاجية وتؤمن
انــــســيــــــابــيــــــة االنــتــــــاج بـــصــــــورة

مستمرة ودون انقطاع.
2- اسـتخـــدام املـــواد االولـيـــة ذات
الـنــوعـيــة اجلـيــدة يف الـصـنــاعــة
لغـرض احلصول علـى منتـوجات
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ونوعاً.
7- ايالء مـوضوع حتـسني البيـئة
واالهــتــمـــــام املـــطلـــــوب مــن قـــبل
املعــامل واملصــانع اإلنتـاجيـة مع
ضـــــــــــرورة حتـــــــــــويـل اخملـلـفـــــــــــات
الصـناعـية الـى مواد غـير ملـوثة

للبيئة.
8- دعــــم مـــــــــــراكـــــــــــز الــــبـحـــــــــــوث
الـصنـاعيـة إلجــراء التحـسـينـات
املــــطلــــــوبـــــــة علــــــى املــنــتــــــوجــــــات

والصناعات الوطنية .
9- حتسني اداء املراكز التدريبية
واعتماد خـطط لتدريب املالكات
الـفنيـة وتـنميـة قـدراتهــا وتفعيل
ادائـهـــــــــــا واعــــتــــمـــــــــــاد الــــــطـــــــــــرق
واالساليب احلديثة يف االنتاج .
10- حتـــديــث املكـــائـن واالجهـــزة
واملـعـــــــــدات مـع نـــــصـــب وحـــــــــدات
وخــطــــوط إنـتــــاجـيــــة اضــــافـيــــة
تـساهم يف زيـادة اإلنتاج وتغـطية

متطلبات السوق.
ان مــوضــوع تـطــويــر الــصنــاعــات
الــــوطـنـيــــة هــــو مـن الــضــــرورات
االقتـصاديـة امللحة الـتي تسـاهم
بـــشـكل ريــــادي يف بـنـــــاء العــــراق

اجلديد.

صناعية ذات مواصفات قياسية.
3- تفعـيل دور أقـســام الــسيـطــرة
الــنــــــوعــيـــــــة داخل املــــــؤســـــســــــات
االنـــتـــــــــاجـــيـــــــــة وذلــك لـفـحـــــص
ومـطــابقــة املـنتــوجــات الــوطـنيــة
مع املـــواصفـــات الفـنـيـــة الالزمــة

ومبا يحقق اجلودة املطلوبة .
4- الـقــــــضــــــــــــاء عـلــــــــــــى الـهــــــــــــدر
بـــــــالــــصـــنـــــــاعـــــــة والـعـــمـل عـلـــــــى
االسـتفــادة مـن اخمللفــات كـمــواد
اولية تـدخل يف صنـاعات وطـنية
اخــــــرى انــــــسجــــــامـــــــاً مع مــبــــــدأ
االستـثمــار واالسـتخــدام االمـثل

للمخلفات .
5- حتــــــســـني طــــــــرق الـــتـعـــبـــئــــــــة
والــتــــــرويج الـــتجـــــاري ملــبـــيعـــــات
املنتوجات الصناعية لكي ترتقي
الـــــــــــى ذوق ورغــــبـــــــــــة وطــــمـــــــــــوح

املستهلكني .
6- تــطـــــويـــــر ظـــــروف العـــــاملــني
داخل املـؤسـسـات الـصنـاعيـة مبـا
يضمـن استقرار مالكاتـنا الفنية
واالداريـــــــة الـعـــــــامـلـــــــة وكـــــــذلـك
تـفجـيــــر طــــاقــــاتهـم االبــــداعـيــــة
لـــتقــــــدمي املــــــزيــــــد مـــن اجلهــــــود
لــــزيــــادة االنـتــــاج الــــوطـنـي كـمــــاً

تطوير الصناعات الوطنية ضرورة اقتصادية ملحّة

اخلبري املهندس عادل بدر الرياحي

  أصدرت احلكومة العراقية بياناًوزارة التخطيط والتعاون االنامئي
ـــــــــــــــــة األمم املـــــــتــحـــــــــــــــــدة لــلــجـــــــن
للـتعـويـضـات يـطــالب فـيه فـرض
شروط شديدة على األموال التي
سـيـــدفعهـــا العـــراق جلـيـــرانه عـن
األضـــرار الـبـيـئـيـــة الـنـــاجتـــة عـن
حــــرب اخللــيج. وطــــالـب الـبـيــــان
تخصيـص نسبـة 1% من التـمويل
ملـــــــــــراقــــبـــــــــــة مـــــــــــا اذا مت انـفـــــــــــاق
التعويـضات يف مشـروعات بيـئية.
هـذا وتـبحث جلنـة األمم املتحـدة
للتعـويضـات حـاليـا مطـالب عـدة
دول شقـــيقـــــة لـلعـــــراق بـــــأمـــــوال
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قـيمتها 23 مليـار دوالر للتعويض
عن اضرار بيـئية، اال أنه ال يتوقع
مــــوافقــــة اجمللـــس اال علـــى جـــزء
صغـيــــر مـن هــــذه الــتعــــويــضــــات.
وجتــــــدر األشــــــارة الــــــى أن 5% مــن
عــــائــــدات بــيع الــنفـــط العــــراقـي
تـــــذهــب لـلجــنـــــة األمم املـــتحـــــدة
لـلتعويضات والتـي تعالج مطالب
تـبـلغ قـيـمــتهـــــا 350 ملـيــــار دوالر
لعـــدة جهـــات، حـيـث مت املـــوافقـــة
علــــى تعـــويــضـــات قـيـمـتهـــا 48.9
ملـيـــــار دوالر دفع مــنهـــــا حـــــوالـي

18.8 مليار دوالر. 

العراق يطالب بتشديد مراقبة انفاق
التعويضات البيئية للدول املجاورة

صـــــــرح سلــيــمــــــان قــــــداح االمــني
القـطــري املـســاعــد حلــزب البـعث
احلــــاكـم يف ســــوريـــــة ان القــطــــاع
العــام احلكــومي الـســوري خــاســر
بـسبب ممارسـات خاطئـة وقوانني
جــامــدة، مــؤكــدا ضــرورة القـضــاء
عـلـــــــــى الـعـــيـــــــــوب والـــنـــــــــواقـــــص

الصالحه. 
وقــال قــداح الــذي مـثل الــرئـيــس
الـســوري بـشــار االســد يف افـتتــاح
املـــؤمتـــر احلـــادي عــشـــر لالحتـــاد
الــدولي لـنقــابــات الـعمــال العــرب
ان الـقــــطـــــــاع الـعـــــــام احلـكـــــــومــي
الـــســــوري يعــــانـي مــن صعــــوبــــات
ومـــشـكالت اداريـــــة واقـتــصـــــاديـــــة
وإنـتـــاجـيـــة وتــســــويقـيـــة نـتـيجـــة
ملمـارسات خـاطئـة واسالـيب عمل
وقــــــوانــني جــــــامــــــدة ممـــــــا جعـله

خاسرا. 
وأضـــــاف علـيـنـــــا ايقــــاف الـنــــزف
والقضاء عـلى العيوب والنواقص
بهــدف احلفــاظ علـى املــال العـام
ومـصـــالح العـمــال، مــشـــددا علــى
ضــــــرورة الــــســيــــــر بــــــالــتـــطــــــويــــــر
والـــتحــــــديـــث مبحــــــاربـــــــة الهــــــدر
والـفـــــــــســــــــــــاد وايـجــــــــــــاد حـلــــــــــــول

للمشكالت. 
كـمـــا أكـــد أهـمـيـــة تعـمـيق مـبـــادئ
العــدالــة االجـتـمــاعـيــة وحتــسـني
مــستــوى املـعيـشــة وتـــوفيــر فــرص
العـمل وتـوسـيع دائــرة االستـثمـار
لرفع مستـوى النمو وزيادة الثروة
الـوطنيـة وعـدالـة تـوزيع اخليـرات

املادية بني املواطنني. 
يـــذكـــر ان ســـوريـــا تعـمل مبـــوجـب
اقتصاد موجه كـان يعتمد باكمله
تقــريبــا علـى قـطـاع الـدولــة منـذ
الـــسـتـيـنـيــــات. وقــــد بــــدأت مـنــــذ
سـنوات سياسـة تهدف الى تـطوير
الـقـــــطـــــــــاع اخلـــــــــاص وحتـــــــــديـــث
صـنــــاعــتهــــا ملـــــواجهــــة حتــــديــــات

االسواق الدولية. 
ووافق مجلـس الوزراء الـسوري يف
االشهر املـاضية علـى انشـاء اربعة
مصــارف اجنـبيـة يف اطـار حتـريـر
االقـتــصــــاد الـــســــوري واالنــتقــــال
التــدريـجي الــى اقتـصــاد الـســوق،
بينـما اكـد رئيـس الوزراء الـسوري
ناجي العطري مـؤخرا ان القطاع
اخلــاص بــات ميـثل سـتـني بــاملـئــة
مــن الــنـــــشــــــاط االقــتـــصــــــادي يف
ـســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.   ـ

مسؤول سوري:القطاع العام
خارس بسبب عيوب ونواقص  

تل أبــيــب )وكــــــالــــــة الــــصحــــــافــــــة
الفــــرنـــسـيــــة(- طــبقــــاً ملــــا ذكــــرته
صحــيفــــة يـــــديعــــوت  احــــرونــــوت
الـيــــومـيــــة اإلســــرائــيلـيــــة مــطـلع
األسـبــــوع املــــاضــي، فقــــد حتــــدى
ثـمانيـة رجال اعمـال إسرائيـليون
حتذيرات حكومتهم وسافروا الى
العـراق الـذي متـزقه احلــرب لكي
يـــــسـهــمـــــــوا يف مـــــشـــــــاريـع اعـــــــادة

االعمار اجلارية هناك.
وأضـافت الـصحيفـة، بينـما كـانت
تعطي مزيداً من التفاصيل ، بان
وصـول تـلك اجملمـوعـة من رجـال
االعمـال قبل عـدة ايـام جـاء بنـاء
علـــى دعـــوة وجهـتهـــا الـــسلـطـــات

العسكرية االميريكة .
وقـد سافـرت تلك اجملـموعـة التي
وصفــت بـــــــأنهـــــــا تعـــمل يف اطــــــار
تـــصــنــيـع اجهــــــزة تقــنــيـــــة ، الـــــى
العـــراق عبــر بلــد مجـــاور لم تـتم

تسميته.

وقـــــال رئــيــــس مـكــتــب مـكــــــافحـــــة
االرهـــــاب االســـــرائــيلـي اجلـنـــــرال
دانـي آرديـتـي للــصحـيفـــة بـــأن أي
اسرائلـي يسافـر الى الـعراق يضع
حـيــــاتـه علــــى احملـك . واضــــاف::
لدينـا اسباب لالعتقـاد بان بعض
)االســـرائلـيـني( قـــد ســـافـــروا الـــى
العـراق يف وقت ســابق، ونحن نـود
الـتـــأكـيــــد علــــى انه فــضالً عـن ان
ذلـك يخالف القـانون فـانه يشكل

خطراً كبيراً"
ومـنــــذ عـــــدة اشهــــر، كــــان هـنــــاك
الـكـثـيــــر مـن الــتخـمـيـنــــات الـتـي
تـقـــــــول بـــــــان وكـالء الــــــشـــــــركـــــــات
االســـــرائــيلــيـــــة كـــــانــــــوا يعــملـــــون
بالفعل يف بعض مناطق العراق.

ولـــم تــكـــن الســــــــرائـــيـل عـالقــــــــات
دبلــومــاسـيـــة مع العــراق مــطلقــاً

حتى االن .
ترجمة - عمار  أسعد

ثامنية رجال أعامل إرسائيليون ينوون
املسامهة يف إعادة أعامر العراق

أكــــــــد مــــــشــــــــاركــــــــون يف املـــنـــتــــــــدى
االستـراتيجي الـعربـي الذي اخـتتم
اعماله يف دبي ان عـلى صناع القرار
يف العـــــالـــم العـــــربــي الـــتخـــطــيـــط
لتــوفيـر حـوالـي 100 مليـون فـرصـة
عمل بحلول سنـة .2020 فقد توقع
ابـراهيم قـويدر املـدير العـام ملنظـمة
العمـل العربـية يف جلـسة خـصصت
الســواق العمل العـربيـة عـام 2020 :
الـزيـادة الـسكـانيـة وحـرب الكفـاءات
ان يــــصـل عـــــــدد الـعـــــــرب الـــــــى 488
مليـون نسمـة سنـة 2020 ومع نسـبة

الشباب 53 باملئة. 
واوضح ان تقــديــرات واقـعيــة تــشيــر
الـــــــى انـه يف كـل عـــــــام )هــنـــــــاك( يف
الـوطن العـربي ثالثـة ماليني و400

الف شاب يبلغون سن العمل. 
واضاف يـبلغ حجم الـقوى الـعامـلة
يف الوطن العربي حاليا 120 مليون
نـسمة ومع الزيادة الـسكانية ستبلغ
220 مليـون نـسمـة سنـة 2020 وهـذا
يـتـطـــابق مع ارقـــام الـبـنك الـــدولـي
ومنـظمة العمل الدولـية التي تقول
اننا يف حـاجة الـى توفيـر ما بني 80
الــى 100 مليـون فـرصــة عمل خالل

هذه الفترة الزمنية. 
واشــار الـــى ان ذلك يـتــطلـب دراســة
حـــــاجـــــة اســــــواق العــمـل ومالءمـــــة
الهــيـــــــاكل واملــنـــــــاهج الــتـعلــيــمــيــــــة
والتـدريـبيـة مع هـذه االحـتيـاجـات.
وتــســاءل هـل كل مقــدراتـنــا املــالـيــة
ومـــــواردنـــــا الــتــنــمـــــويـــــة مـــــسخـــــرة

العــربيـة سـيكـون اشـد الن املــوظف
الـرئيـسي للنـساء هـو القطـاع العام
والـدولـة ومع التــوجه لتقلـيص دور
الــدولــة سـتـتـنــاقـص قـــدرتهـــا علــى
توظيف النسـاء ما قد يـؤول الى ما

يعرف بتأنيث البطالة. 
واكــــد انه لـتاليف هـــذا الــسـيـنـــاريـــو
الـقـــــــامت يــنــبـغــي مــن االن اتـخـــــــاذ
قـرارات تــرتبـط بـاخلـصـوص بــرفع
كفاءة املـوارد البـشريـة وانشـاء هيـئة
مـستقلـة ملراقبـة جودة الـتعليم )..(
وتــــــوجـــيه الــتــــــدريـــب املهــنــي الــــــى
احـتيـاجـات محـددة يف الـسـوق )..(
واالســـــراع بـــــاعـــــادة الــنـــظـــــر يف دور
الـدولـة يف احليـاة االقـتصـاديـة )..(
واصـالح االداء احلكـــومـي. بـيـــد ان
هالل اكد ان هنـاك لدى احلكومات
العــربـيــة خــوفــا مـن اجملـتـمع ومـن
االصالحـــات )..( وضعفــا او غـيــاب
ارادة سـياسيـة وعدم رغـبة يف حتمل
مشـاق اخملـاطـرة. ويف املقـابل اكـدت
وزيــرة التــربيـة والـتعلـيم القـطـريـة
شـــيخــــــة احــمــــــد احملــمـــــــود ان رفع
حتــــدي تــــأهــيل املــــوارد الـبـــشــــريــــة
العـربيـة يعتمـد اسـاسـا علـى القـرار
واالرادة الــسيــاسيـة الـتي بــامكــانهـا
رفع الـتحـــدي متــى حــددت الــرؤيــة
ورصــدت املــوازنــات الالزمــة لــذلك.
اشارت الى احلـاجة ملراجعـة مناهج
الـتعـليـم والتــدريـب املهـني وضــرورة
اسـتـقاللـيــــة اجلـــــامعــــات وربـــطهــــا
بسوق العمل واملشاركة اجملتمعية.

لتحقيق هذا الهدف . 
وقــال مبــرارة صـعب االجــابــة ولـكن
نـــسـتــطـيـع ان نقــــول انه مــن خالل
املـؤشـرات واالرقـام لـو سخـرنــا اكثـر
من 100 مليـار دوالر تضيع هـباء يف
مــــا يـــسـمــــى بــــالفـــســــاد يف الــــوطـن
العــربي خلـدمــة تنـميــة اقتـصـاديـة
فـــــــــــاعـلـــــــــــة وخلـلـق فـــــــــــرص عــــمـل
الســتـــطــــــاعــت وحــــــدهــــــا ان تخـلق
سنـويــا اكثـر مـن 10 ماليني فـرصـة
عمل. كما اكد ضرورة زيادة استثمار
االمـــــــوال الـعـــــــربــيـــــــة داخـل الــبـالد
العـــربـيـــة لـــدعـم الـتـنـمـيـــة وايجـــاد

فرص عمل جديدة. 
مـن جـــانـبه اكـــد علـي الـــديـن هالل
وزير الشباب املـصري السابق انه اذا
اسـتـمــــرت الـــسـيــــاســـــات القــــائـمــــة
فسيكـون من الصعب جدا االقتراب
ولو مبعـدل معقول مـن هذه االرقام
اي ايجاد حوالي 100 ملـيون فرصة
عـــمل بـحلــــــول .2020 واشــــــار الــــــى
ســيــنـــــاريـــــو قـــــامت الســــــواق العـــمل
العـــربـيـــة يف 2020 مــشـيـــرا الـــى انه
سـيكــون هنـاك املـزيــد من الـبطـالـة
والـهـــيـــمـــنــــــــة لـلـقــــطــــــــاع اخلــــــــاص
واالسـتعــداد للـقبــول مبـــرتبــات اقل
وانــتـــــشـــــــار الـفـقـــــــر بــتـــــــداعــيـــــــاتـه
االجتمـاعية والـسياسيـة مضيفا ان
الــشعــور بـــاالحبــاط وفقــدان االمل
سـيــؤدي الــى اجلـنــوح االجـتـمــاعـي

)..( وعدم االستقرار السياسي. 
واكـــــد ان تـــــاثــيـــــر ذلــك علـــــى املـــــراة

تقرير عربي

مئة مليون طالب عمل يف العامل العريب سنة 2020 

تـــسـتــضــيف دبــي معــــرض »آفــــاق
العـــــــراق: مـــــــؤمتـــــــر اإلســتــثــمـــــــار
واألعمـال» يف حزيـران  من الـعام
املـقـــبـل، وقــــــــد أعـلـــن ذلــك خـالل
مـؤمتر صحـفي عقده سلـطان بن
سلــيــم، الــــــرئــيـــــس الــتـــنفــيــــــذي
ملــــــؤســـــســــــة املــــــوانــئ والـكــمــــــارك
واملـنــطقــة احلــرة يف دبـي وشــارك
فــيه فــــالح حـــسـن الــنقـيـب وزيــــر

الداخلية العراقي. 
وينـتظـر ان يـشكل )معـرض آفـاق
العـــــــراق: مـــــــؤمتـــــــر اإلســتــثــمـــــــار
واألعـمـــال(، الـــذي يـنـظـم بـــدعـم
مـن مـــؤســســـة املـــوانـئ والكـمـــارك
واملـنــطقـــة احلـــرة وبـــالـتعـــاون مع
غــــــرفــــــة جتــــــارة وصــنــــــاعــــــة دبــي
ودائـــرتـي الــسـيـــاحـــة والـتــســــويق
الـــتجـــــــاري يف دبــي، اجلــنـــــســيـــــــة
واإلقـــامـــة يف دبـي، حـــدثــــا مهـمـــا
لــــــدعــم خـــطــــــة إعــــــادة اإلعــمــــــار
وتـنـمـيــــة اإلقـتــصـــــاد يف العــــراق،
وخللق وبــالفـــرص اإلستـثمــاريــة
واإلقتصادية الواعدة يف الدولة.

كـمــــا سـيـمــثل املــــؤمتــــر املــــرتقـب،
الـذي تبدأ أعـماله يف 13 حـزيران
2005 ويــــســتــمـــــر حــتـــــى 16 مــنه،
فــرصــة مـتـمـيــزة إللـتقــاء فــرص
اإلسـتثمـار واإلقـتصـاد يف العـالم،
حيـث ستـتضـمن فعـاليـاته إقـامـة
معـــــرض جتـــــاري وعقـــــد ورشـــــات
عــمل إلـــــى جـــــانــب العـــــديـــــد مـن
الــنـــــــدوات حـــــــول فـــــــرص الـعــمـل

واإلستثمار يف العراق.
وقــد أعــرب وزيــر الــداخـليــة فالح
الـــنـقـــيـــب عـــن ثـقـــتـه بــــــــأن هــــــــذا
احلــــدث سـيـتـيـح الفــــرصــــة أمــــام
اجلـمــيع ملـنــــاقـــشــــة احـتـيــــاجــــات
الشعب العراقي والبحث عن آلية

وســـيـــتــــضـــمـــن »مـعــــــــرض آفــــــــاق
العـــــــراق» العــــــديــــــد مــن ورشــــــات
العـــمل والــنــــــدوات الــتــي ســيــتــم
تكــريسهـا ملنـاقشـة جـوانـب معينـة
إلعــطــــاء املـــشــــاركـني املــــزيــــد مـن
الـــــــــوقـــت لـاللـــتـقـــــــــاء عـــن قـــــــــرب
بـاخلبراء واملسـؤولني واملتحدثني،
وسـتجـــري مـنـــاقــشــــة العــطـــاءات
التـي سيـتم طــرحهـا وقـت انعقـاد
املــــــــؤمتــــــــر، كـل يف ورشــــــــة الـعـــمـل

اخملصصة للمجال املطروح.
كـــمـــــــا ســـيـــتـحـــــــدث يف الـــنـــــــدوات
املتخصصـة عدد من أبرز اخلبراء
واملسـؤولني، حـيث سيـستعـرضـون
ويـنـــاقــشــــون القــضـــايـــا املـتعـلقـــة
بــالتجــارة واإلستـثمـار يف العـراق،
كمـا سيتم بحث مـوضوعـات حول
)كيفيـة إقامة مـشروع يف العراق(،
)اجلـــوانـب واملــســــائل القـــانـــونـيـــة
لـتــــأسـيـــس مـــشــــروع يف العــــراق»،
)كـيفـيـــة الـتعـــامـل مع القـضـــايـــا
والـتحــديــات األمـنـيــة(، وسـتــركــز
الــنـــــدوات كـــــذلــك علـــــى قـــصـــص
الـنجـــاح بني الـشــركــات العـــراقيــة

ورجال األعمال العراقيني.
وســيـكـــــــون مــن ضــمــن الـــــــوفـــــــود
املشـاركة بورشـات العمل والندوات
مــــشــــــاركــــــون مــن أبــــــرز اخلــبــــــراء
املــــالـيـني واملـــسـتـثـمــــريـن ورجــــال
اإلقـــتــــصــــــــاد إلــــــــى جــــــــانـــب وزراء

عراقيني ودبلوماسيني.
ومـن املتــوقع أن تـتيـح )قمـة آفـاق
العـراق( للمستثمـرين واملسؤولني
تـــــوقــيـع إتفـــــاقــيـــــات شـــــراكــــــة مع
الـشـركــات العــراقيــة واملتعـاقــدين
الـثـــــانـــــويـني، وإمتـــــام الــصـفقـــــات
املـتـنـــوعـــة الـتـي سـتـتـــاح لـبــــرامج

وخطط اخلصخصة يف العراق.

وســتـــــســــــاعــــــد يف إعــــــادة إعــمــــــار
اإلقتصاد واجملتمع العراقي.

املعرض
أمـــــــا مـعـــــــرض »آفـــــــاق الـعـــــــراق»
فـــــســيـجــمـع حتــت سـقـف واحـــــــد
شـــركـــات إقلـيـمـيـــة ودولـيـــة تقـــدم
مجـمـــوعـــة كـبـيـــرة مـن املـنـتجـــات
واخلدمـات املتعلـقة بجهـود إعادة
إعمـار العـراق، بـاإلضـافـة إلـى أي
شـــــــركـــــــة أخـــــــرى تــتــــطـلـع نـحـــــــو
اإلنـضـمـــام إلـــى قـــائـمـــة املـــورديـن
الـــذيـن سـيـــدعـمـــون املـتعـــاقـــديـن

الرئيسيني يف العراق.
وسـيعـــرض املــشـــاركـــون عـــددا مـن
الـقــــطــــــــاعــــــــات الـــتـــي تـــتــــضـــمـــن
اإلنــــــــشـــــــــــاءات والــــنـقـل واملــــيـــــــــــاه
والبترول والزيوت وتوليد الطاقة
ــــــــــــاء واإلتـــــــصــــــــــــاالت والـــكـهــــــــــــرب
وتكـنولـوجيـا املعـلومـات والرعـاية
الـــصحـيــــة والـتـعلـيـم والــــزراعــــة
واألغـذية، كمـا سيشـارك عدد من

املؤسسات غير احلكومية.
ويـنتـظـر أن يــؤم املعــرض زوار من
أبــــرز رجــــال األعـمــــال، وصـــــانعـي
القرار ورجال األعمال العراقيني،
إلــى جــانـب املــسـتـثـمــريـن اجلــدد
الــذيـن يخـطـطــون لـلتــوجه نحــو
الـسوق الـعراقيـة، حيث سـيجدون
الفـرصـة للـمنـاقـشـة املبـاشـرة مع
احلـكــــومـــــة العــــراقـيــــة، وممــثلـي
الــشـــركـــات الـتـي تــسعـــى لـتـــأمـني
عقـــود عـمل وتـــأسـيــس شـــراكـــات
جتــــاريــــة واسـتـكـــشـــــاف الفــــرص
اإلستثمارية الضخمة يف العراق،
وأخيــرا وليـس آخـرا املـستـثمــرين

العراقيني املقيمني يف اخلارج.

ـ ـ ـ

للعمل يدا واحدة بهدف مساعدة
العراق.

وقال: إنني علـى ثقة تامة أن هذا
احلـــدث سـيــســـاهـم يف الـتعــــريف
بفـــرص االسـتـثـمـــار والـتجـــارة يف
العـراق اجلـديـد احلـر واملـسـتقل،
خــــصـــــــوصـــــــا أنـه يـــــــأتــي يف وقــت
يحتــاج فيه الــشعب العـراقي إلـى
حتــــــســـني عـالقــــــــاتـه الــــــــدولـــيــــــــة،
واســـتـقـــــطـــــــــاب االســـتـــثـــمـــــــــارات

اخلارجية والدعم العاملي.
وأكــــد الــنقـيـب ضــــرورة العــمل يف
هـــــــذه الفــتــــــرة احلــــــرجـــــــة علــــــى
النهـوض واالندمـاج يف االقتـصاد
العــــاملـي وحــث القــطــــاع اخلــــاص
بـالتحـديـد علــى االضطالع بـدور

فاعل يف عملية التنمية.
مـن جهـته، أعــرب مـحمــد الـغبــان
عـن فخـر شـركـة اخلـطـوة األولـى
وسعــادتهــا لـتنـظـيم هــذا احلــدث
والـترويج له. وقـال: )سيكـون هذا
احلـــدث مبـثـــابــــة نقــطـــة إلــتقـــاء
تتـيح للمشـاركني التفـاعل وإبداء
آرائهــم ومــنـــــاقــــشـــــة الــــشـــــراكـــــات
املـــرتقـبـــة إلعـــادة إعـمـــار العـــراق،
وإيــصــــال اإلسـتـثـمــــار يف العــــراق

لبقية أنحاء العالم(.
وتــــابـع الغـبــــان قــــائال: »سـيــــوفــــر
احلدث كـذلك للـشركـات الدولـية
إسـتيعـابــا أكبـر لآلفــاق التجـاريـة
يف العـراق، وكـيف لهم أن يقـدمـوا
خـدمـاتهـم ومنتجـاتهـم للشـركـات
الـعــــــــراقـــيــــــــة ولـلـــمـــتـعــــــــاقــــــــديـــن

الثانويني».
وأكــد أن »آفـــاق العــراق» سـتكــون
الــبــــــدايـــــــة فقـــط لـلعــــــديــــــد مــن
املـشــاريع األخــرى الـتي خـطــطت
لهــــــا شــــــركــــــة اخلـــطــــــوة األولــــــى

ديب تضيّف مؤمتر و معرض آفاق االستثامر يف العراق
قــــال الــــدكـتــــور نــــادر فــــرجــــانـي
رئــيــــس فــــــريق إعــــــداد تقـــــريـــــر
الـتنـميـــة البـشــريــة العـــربي إن
واشـنـطـن تهـــدد بـــوقف متـــويل
برنامج األمم املـتحدة اإلمنائي
يف حــــــــال إصــــــــدار املـــنـــــظـــمــــــــة
الــدوليـة تقـريـرهـا الـذي تعـده،
وذلك لعـدم رضـاهــا عن أجـزاء
بـــالـتقـــريـــر تـنـــاولـت االحـتالل
األمــــريـكـي لـلعــــراق وأنـــشــطــــة
ـــــــــيـــل يف األراضـــــــــي إســـــــــــــــــــــــــرائ

الفلسطينية.
وأضـاف فرجـاني الـذي عمل يف
إعــــــــداد الـــتـقــــــــاريــــــــر الـــثـالثــــــــة
األخيــرة عن التـنميـة الـبشـريـة
العـــربـيـــة، أن حتـــدي الـــواليـــات
املتحدة سـيكلف البرنامج مائة
ملــيـــــون دوالر ســنـــــويـــــا، وقـــــال
عــــــاقــبــت الــــــواليــــــات املـــتحــــــدة
البـرنـامج بـاالمـتنــاع عن سـداد
12 ملـيــــون دوالر مـن تـكــــالــيف
إعداده ألن الـتقريـر السـابق لم

يعجبها.
وأضــــاف فهـمــت أنهــم يهــــددون
هـذه املـرة بعقـوبـة أكثـر صـرامـة
ومبنع كل املـساهـمة األمـريكـية
يف مــيــــــزانــيــــــة بــــــرنـــــــامج األمم
املـــتحـــــدة اإلمنـــــائــي، أو مـــــائـــــة
مــلــــــــيــــــــــــــــــــون دوالر، وأوضــح أن
واشنطن غير راضية عن أجزاء
يف الــتقــــريــــر بـــشــــأن االحــتالل
األمــــريـكـي لـلعــــراق وأنـــشــطــــة
حلـيفتهـا إسـرائـيل يف األراضي

الفلسطينية.
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وعــمـــــــا لـــــــديه مــن أدلـــــــة قـــــــال
فــــرجــــانـي بــــالــطــبع ال تــــوجــــد
وثـــــائق رسـمـيــــة، يف مــثل هــــذه
احلـــــــاالت ال تـعــــطـــي اخلــــصـــم

سالحا للرد.
ومـــن املفــــــارقــــــة أن الــــــواليــــــات
املـتحــدة اسـتـنــدت إلـــى تقــريــر
التنمية البشرية العربية الذي
صــدر يف عــام 2002، وركــز علــى
احلرية ونظم احلكم يف العالم
العــربـي، كــأســاس القـتــراحــات
مفـــصلـــــة لإلصـالح يف العــــالـم

العربي.
وذكــــر فــــرجــــانـي أن الــــواليــــات
املتحـدة يف ذلـك احلني أسـاءت
اســتـغالل الـــتقـــــريـــــر لـــتعـــطــي
أفـكــــارهـــــا بعــض املــصــــداقـيــــة،
بـحــــيــــث روجــــت ألفــكــــــــــارهــــــــــا
لـتحقـيق أهــداف كــانت تـسعــى
لـهــــــــا، وأضــــــــاف أن مــــــــا تـفـعـلـه
الواليات املتحدة اآلن يتعارض
كلـيـــــا مع الـتـــــزامهــــا الـكالمـي
باحلرية، وقـال طلبت الواليات
املـتحــدة مـبــدئـيـــا تغـيـيــرات يف
تقــريــر عــام 2004 الــذي يــركــز
علـى احلـريـة واحلـكم الــرشيـد
يف العــــــالـــم العــــــربــي وأضــــــاف
لـكــنهــم يحـــــاولـــــون اآلن مــنـعه

كليا.
والــتقـــــريـــــر مــن إعـــــداد مـــــائـــــة
مـتخـصـص يف العــالـم العــربـي
وأنفق بـــرنـــامج األمم املـتحـــدة
اإلمنـــائـي علــيه نحـــو 700 ألف

دوالر.
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واشنطن ترفض تقرير التنمية
البرشية العريب


