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 بغداد / كرمي حممد ح�سني

اكد النائب ع�سو اللجنة  املالية يف جمل�س النواب �سامي 
الذي  التقاعد  قانون  ان  االقت�سادي(  )املدى  االترو�سي 
�سبق وان اقر من قبل الربملان يف 2007 مل يجرى عليه 
اأي تعديل م�سريا اىل ان اللجنة املالية كانت قد طالبت 
م��ن  احلكومة ان جت��ري تعديال يف ما  يف وق��ت �سابق 
الذين تقاعدوا قبل حدود  القدماء او  يخ�س املتقاعدين 

القانون يف 2006 وهو قانون اجلمعية الوطنية .
وقال  االترو�سي ان احلكومة قد وعدت ان ت�سكل جلنة 
رواتب  تعديل  من  متكنها  التي  االج���راءات  يف  للنظر 
اقرانهم  مع  رواتبهم  م�ساواة   بغية  املتقاعدين  جميع 
لكن احلكومة مل جتر هذا التعديل، بل اأجتهت اىل منح 
للذين  دينار  ال��ف   70 ق��دره  مقطوعًا  مبلغًا  املتقاعدين 
جاء  التحديد  هذا  كون  اىل  م�سريا   2008 قبل  تقاعدوا 
يف  ال��ن��واب  املجل�س  يف  واق��ر  �سبق  ق��ان��ون  على  بناء 
2007 وحدد هذا القانون على ان تعطى الرواتب �سكل 
اىل  الفتا  التقاعدية  الرواتب  ا�ستالم  وقت  ويف  حمدد 
ان �سريحة كبرية من الذين تقاعدوا قبل 2008 باأ�سهر 
قد حرموا من �سلم الرواتب اجلديد اخلا�س باملوظفني 

ماجعل احلكومة متنح هوالء 70 الف دينار .
تاأخر ومل  لال�سف  التعديل  ان هذا  االترو�سي:  وا�ساف 

يف  به  نبداأ  ان  نتمنى  وكنا  ال��ن��واب  جمل�س  اىل  ي�سل 
بداية الف�سل الت�سريعي لكنه ار�سل اىل جمل�س �سورى 

الدولة متاأخرا .
االترو�سي اىل عدم  وجود تعديالت ومقرتحات  ولفت 
املبلغ  باأ�ستثناء  احل��ك��وم��ة  ق��ب��ل   م��ن  حاليا  للقوانني 

املقطوع والبالغ 70 الف دينار .
ان  االترو�سي:  قال  اجلامعات   ا�ساتذة  يخ�س  ما  ويف 
على   اإنهم  اخلا�س  القانون  ح��دود  بعد  تقاعدوا  الذين 
ا�سا�س �سلم الرواتب اما الذين تقاعدوا قبل حدود �سلم 
اأ�سوة باملتقاعدين  الرواتب قبل 2008 فهوؤالء يكونون 

ب�سكل عام وال توجد خ�سو�سية لهم .
املالية  القوانني  اجن��از  �سرورة  على  االترو�سي  واأك��د 
قرئت  قد  القوانني  بع�س  ان  مبينا   النواب  جمل�س  يف 
قراءة اوىل وثانية وق�سم منها قد اجلت اىل حني و�سول 

الن�سخة النهائية من قبل احلكومة .
الكمركية  التعرفة  قانون  اأ�ستلمنا  لقد  االترو�سي:  وذكر 
حيث و�سل كم�سودة لكن اجلداول امللحقة بها مل تتفق 
عليها وزارات الدولة وبالتايل ننتظر هذا القانون كونه 
املوازنة  م��وارد  اىل  اأ�سافة  باملالية  يتعلق  مهمًا  قانونًا 
العامة للدولة كذلك هناك قانون ال�سريبة املوحد ونحن 
الواردات  به النه يعظم  للبت  النهائية  الن�سخة  باأنتظار 
التجاذبات  يف  ت��ك��م��ن   امل�����س��ك��ل��ة  ل��ك��ن  ل��ل��دول��ة  امل��ال��ي��ة 

ال�سيا�سية وكلها مرتبطة بقوانني النفط والغاز و�سركة 
النفط الوطنية و وزارة النفط .

على  ال�سيا�سية  ال��ت��ج��اذب��ات  بتاأثري  االت��رو���س��ي  واأق���ر 
امكانية مترير هذه القوانني م�سريا يف هذا االجتاه اىل 
الدخل  �سريبة  لقانون  االوىل  القراءة  جرت  عندما  انه 
مع  تتعاقد  التي  االجنبية  ال�سركات  35%ع��ل��ى  بن�سبة 

العراق وحتديدا �سركات النفط .
يف  القوانني  من  كثري  �سدور   عدم  االترو�سي  وتوقع 
للعام  ال��دول��ة  م��وازن��ة  ب�سبب   الت�سريعي  الف�سل  ه��ذا 
بدءًا  النواب  فيها جمل�س  ين�سغل  �سوف  التي   )2010(
من  �سهر ت�سرين ت�سرين الثاين املقبل  الفتا اىل امكانية 
اقرار  بع�س القوانني الداعمة لالقت�ساد العراقي التي 

تع�سد من واردات الدولة.
اللجنة  ان  او�سح   التكميلية  املوازنة  يخ�س   ما  ويف 
املالية اأعطت راأيها الذي قدم على �سكل تقرير اىل هيئة 
الرئا�سة مبينا انه من حيث  املبدا النرى هناك �سرورة 
للموافقة على هذا القانون النه �سوف ي�سعنا يف اكرث 
م��ن م��وق��ف حم��رج وق��ان��ون االدارة امل��ال��ي��ة ا���س��ار اىل 
ق�سمه ال�سابع الفقرة اخلام�سة حيث يقول: ان املوازنة 
الطارئة  ال��ظ��روف  او  احل����االت  يف  ت��ق��دم  التكميلية 
واخل��ط��رية يف االق��ت�����س��اد ال��ع��راق��ي ون��ح��ن ن��ع��رف ان 
هناك ظروفًا طارئة جتعل من احلكومة تزيد من االنفاق 

بانها  العجز ونحن نتوقع من احلكومة  وبالتايل تزيد 
قادرة على �سد العجز من خالل اكرث من جمال اوال من 
املرور من ال�سنني ال�سابقة املبالغ املتبقية من عدم تنفيذ 
امل�ساريع ال�سابقة هذا ا�سافة اىل ارتفاع ا�سعار النفط  

.
�سنوات  ثالث  منذ   انه  املالية:  اللجنة  ع�سو  واأو�سح 
�سابقة كانت املوازنة تعاين عجزا تخطيطيا واذا اأ�ستنفد 
لدينا النقد خالل هذه ال�سنة فاأننا �سنواجه عجزا حقيقيا 
�سوف  وبالتايل  دوالر  مليارات  الثمانية  يتجاوز  وقد 
وخا�سة  الدولة  موازنة  على  كبرية  بدرجة  هذا  يوؤثر 
التكميلية  امل��وازن��ة  يف  امل��وج��ودة  املبالغ  ان  ن��رى  اننا 
لي�س باحلاجة املا�سة كذلك مل ت�ستطع ان تنفذ اجلانب 
اال�ستثماري م�سريا اىل جتربة املوازنة التكميلية ل�سنة 
2008 حيث مل ت�ستطع املحافظات والوزارات ان تنفذ 

املوازنة التكميلية .
وقال االترو�سي اما يف ما يتعلق باملحافظات واجلانب 
الت�سغيلي فيها فنحن غري متفقني مع احلكومة ل�سرف 
هذه املبالغ اما باجلانب اال�ستثماري فنحن متفقني على 
 2010 ع��ام  م��وازن��ة   خ��الل  من  املبالغ  تلك  ت�سرف  ان 
والميكن  التكميلية  ب��امل��وازن��ة  ت�سرف  ان  م��ن  اف�سل 
النها  املبالغ  تلك  من  املحافظة  حترم  وبالتايل  �سرفها 

�سوف ترجع اىل خزينة الدولة.

اللجنة املالية : مل يجِر اأي تعديل على قانون التقاعد با�ستثناء 
مبلغ الـ70 الف دينار املقطوع

 بغداد / ح�سني الها�سم 

اأكد الدكتور احمد عجيل اخلبري االقت�سادي يف وزارة 
ال�سركات  خ���ربات  اىل  احل��اج��ة  وامل���ع���ادن  ال�سناعة 
ال��وزارة  الفتا  العاملية �سعيا  لتاأهيل �سركات ومالكات 
اىل ثقافة الو�سيط يف الو�سول اىل ال�سركات املخت�سة 
التطور  مزايا   من  ال�سركات  يحرم  الذي  االمر  العاملية 

التكنولوجي لل�سناعة الوطنية.
وقال عجيل: ان االت�سال املبا�سر مع ال�سركات العاملية 
عن  حمليًا  امل�ستورد  من  جزء  ت�سنيع  فر�سة  لنا  يتيح 
العراقية  ال�سركات  بني  العمل  يف  �سراكة  بناء  طريق 
وال�سركات العاملية املخت�سة .. م�سددا على ان تكون لكل 
�سركة خطة عمل منظمة تبنى على ا�سا�سها �سرتاتيجية 
للم�ستهلك  ال�سركة  منتجات  قيمة  هية  وم��ا  ال�سركة 
امل�ساريع املطلوبة  ال�سوق والتناف�سية ومالية  وحتليل 
التي  والفر�س  وملخاطر  العاملني  وت�سنيف  لتاأهيلة 
تواجهها م�سريًا اىل ان هذا التوجه �ساعدتنا فيه بع�س 
ال�سركات العاملية التي تعمل على توفري مدربني العداد 
اخلطط التي �ستقدم اىل 39 �سركة بانتظار تنظيم �سري 
التي جندها   . امل�ستقبلي من خالل هذه اخلطط  عملها 
اىل  ننظر  ان  على  ت�ساعدنا  الن��ه��ا  االه��م��ي��ة   غ��اي��ة  يف 
التوجه ال�سرتاتيجي لل�سركة وهل لل�سركة م�ستقبل يف 
يف  ومناف�سة  لال�ستثمار  جاذبة  جمدية  وهل  منتجاتها 
لغر�س  واحلجة  التمويل  ا�سلوب  وما  املحلية  ال�سوق 
اإعادة ت�سغيلها؟ موؤكدًا انه خالل هذا العام �ستكون هناك 

خطط عاملية لل�س��ركات على ان تتجدد كل �ستة ا�سهر.
اىل ذلك قال ها�سم االطرقجي رئي�س احتاد ال�سناعات 
العراقي: ان تفعيل القطاع ال�سناعي اخلا�س يف العراق 
يحتاج اىل بنية ت�سريعة متكاملة م�سريا اىل الدور الذي 
امل�سوؤولة واملخت�سة مبوجب  مور�س يف حث اجلهات 
ت�سكل  هو  يحدث  وما  االن،  وحتى  م�ستمرة  مرا�سالت 
جلان ونعتقد ان هذه اللجان منذ �سنة 2005 مل حتقق 
الرغبة  اهدافها، وال�سبب هو عدم وجود  اي هدف من 

واالرادة لدى ا�سحاب القرار بدعم القطاع اخلا�س .
وا�ساف ان هناك مزايدات على القطاع اخلا�س الذي مل 

يتلق اي دعم عملي حقيقي الفتا اىل عدم اال�ستفادة من  
وثيقة العهد الدويل التي توؤكد على دعم القطاع اخلا�س 
ال�سناعة  ملمثلي  حقيقية  ف��ر���س��ة  وج���ود  ع���دم  مبينا 
القرار االقت�سادي وحتى يف  للم�ساركة يف  اخلا�سة    
اللجان امل�سكلة االقت�سادية او ال�سناعية ف�سال عن عدم 
قانون  مناق�سة  با�ستثناء  القوانني  اعداد  يف  امل�ساهمة 

العمل بعد اعداده.
ع��دم وج���ود �سرتاتيجية  ع��ائ��ق ه��و  اه��م  ان  الف��ت��ًا اىل 
العراق  يف  اخلا�س  ال�سناعي  القطاع  لدعم  حكومية 
ولو توفرت هذه ال�سيا�سة وب�سكل جدي الأمكن ت�سغيل 
م�ساريع عمالقة يف القطاعات العام واخلا�س واملختلط 
املجاورة  ال��دول  او  العربية  ال��دول  يف  حتى  تتوفر  ال 
ف�سال عن عدم توفر التمويل من قبل الدولة، يف  وقت 
جتد ان القطاع املختلط يحتاج اىل متويل ب�سيط العادة 
ت�سغيل معامله مبا فيها رفع اليد عن موجوداته املالية 
يف البنوك او ت�سديد الديون املرتتبة بذمة دوائر الدولة 

.. موؤكدا ان قانون اال�ستمار كتب بعيدا عن ال�سناعي 
اال  ا�سراكنا  يتم  ومل  املحلي  امل�ستثمر  وه��و  العراقي 
�سواء  �سناعيني  ا���س��راك  يتم  ومل  ل��ل��ربمل��ان  ق��دم  ح��ني 
منذ  ق��اال:  واأ���س��اف  اللجان..  يف  ام  ال�سياغة  يف  ك��ان 
العام 2003 وحتى االن وخا�سة وبعد ان قدم العراق 
وقبوله  العاملية  التجارة  منظمة  اىل  االن�سمام  طلب 
منظومة  وب��ل��ورة  اع����داد  امل��ف��رو���س   . م��راق��ب  ب�سكل 
�سياغة  اعادة  او  قوانني  وجمموعة  متكاملة  ت�سريعية 
القوانني املعيقة ولكن مل يحدث ذلك مثل قانون حماية 
التنمية  قانون  االحتكار،  منع  قانون  العراقي،  املنتج 
قانون  العمل،  قانون  ال�سناعي،  واالنتاج  ال�سناعية، 
ومل  الكمركية،  التعرفة  ق��ان��ون  االجتماعي،  ال�سمان 
للقطاع  خدمات  يقدم  العراق  يف  واح��د  قانون  ي�سدر 

ال�سناعي اخلا�س او االقت�ساد العراقي.
يف  اتباعها  ميكن  ك��ث��رية  جم���االت  وج���ود  مو�سحًا 
امل��ي��دان ال�����س��ن��اع��ي، م��ث��ل ان�����س��اء امل��ع��ام��ل اجلديدة 

واال�ستفادة من قانون اال�ستثمار رقم 13 ل�سنة 2006 
رئي�س االحتاد ابدى خماوفه من دخول اال�ستثمارات 
االجنبية وخ�سخ�سة امل�ساريع من دون درا�سات توؤمن 
هناك  وان   . العراقي  االقت�ساد  هوية  على  وحتافظ 
اعتمادًا  العراق  يف  بال�سناعة  للنهو�س  كبرية  اآفاقًا 
�سوء  وعلى  والب�سرية  املادية  وقدراته  خرباته  على 
جنحت  التي  املجاورة  او  اال�سيوية  البلدان  جت��ارب 
والتاأهيل  اال���س��الح  م�سارات  تتعامل  ان  م��ن  والب��د 
الرتكيز  يتم  وال  واح��د  اآن  يف  القطاعات  جميع  يف 
القطاعات  لت�سابك  نظرًا  وذلك  فقط  على جانب واحد 
وهناك درا�سات عاملية ب�ساأن الو�سع االقت�سادي ميكن 

اال�ستفادة منها.
ال�سناعي  القطاع  ت��واج��ه  التي  امل�ساكل  اه��م  مبينا 
بقانون  العمل  وايقاف  ال�سريبة  م�ساألة  هو  اخلا�س 
ل�سنة 1955 مبوجب قرار  الكمركية رقم 77  التعرفة 
القرار  ن�س  وقد   2004 ل�سنة   54 رقم  املدين  احلاكم 
اعادة العمل بالتعرفة الكمركية بعد ت�سكيل احلكومة 
العراقية وحتى االن مل يتم اعادة العمل بهذا القانون.
هذا التعليق ادى اىل خ�سارة العراق مليارات الدوالرات 
من ميزانية الدولة بفر�س الر�سوم الكمركية القانونية 
او بفر�س ال�سريبة على الب�سائع امل�ستوردة ما ادى 
الروتينية  بالب�سائع  العراقي  ال�سوق  ا�ستباحة  اىل 

وتوقف القطاع ال�سناعي اخلا�س.
العامة  ال�سركة  يف   م�سوؤول  م�سدر  ق��ال  جانبه  من 
ل�سناعة اال�سمدة اجلنوبية: نعمل على تطوير معامل 
والغازات  ال�سماد  من  االنتاج  كميات  ورف��ع  ال�سركة 
وحملول االمونيا من خالل تاهيل اخلطوط االنتاجية 
امل�سروع  لهذا  امل�سممة  ال�سركة  مع  بالتعاون  احلالية 
ا�سافة اىل ان�ساء خط انتاج حديث من ال�سركة ذاتها 
وخطط  اآل��ي��ات  وف��ق  يتوا�سل  العمل  ان  اىل  م�سريًا 
العمل  حمددات  جميع  جتاوز  ال�سركة  ادارة  تر�سمها 
لل�سركة  الفعلية  االنتاجية  الطاقة  اىل  وال��و���س��ول 
�سماد  م��ن  املحلية  احل��اج��ة  �ستغطي  حينها  وال��ت��ي 
اليوريا الزراعي الذي يرفع الطاقة االنتاجية جلميع 

املحا�سيل الزراعية.

خبري �سناعي: احلاجة ملحة لال�ستفادة من خربات ال�سركات العاملية 
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ورئي�س  االأدوي���ة  ل�سناعة  العامة  ال�سركة  ع��ام  مدير 
اإبراهيم عبا�س  ال�سيدالين   الدكتور  اإدارتها   جمل�س 
�سهدتها  التي  امل��راح��ل  اأه��م  وال��ذي حت��دث عن  طعمة 

م�سرية عمل ال�سركة وامل�سنع.

 العراق اأ�سبح اأالن �سوقًا مفتوحة للكثري من 
 ال�سلع ومنها االأدوية وامل�ستلزمات الطبية  فهنا
ا�ستطاعت  هل   ، الدوائية  املاركات  من  الكثري 
وتثبت  املناف�سة  حلبة  تدخل  ان  �سركتكم 

جدارتها يف جمال اإنتاج وت�سنيع االأدوية؟
القدرة  لدينا  نعم،  عالية  وبثقة  اأجيب  ان  -ا�ستطيع 
�سامراء  فعالمة  وبقوة  املناف�سة  حلبة  يف  البقاء  على 
مطلوبة وحتظى بثقة املواطن الأنها تخ�سع لل�سيطرة 
اذا ما  قورنت  اأ�سعارنا التي  النوعية ا�سافة لرخ�س 
زهيدة  اأ���س��ع��ارن��ا  ان  �ستجد  االأ���س��ع��ار  م��ن  ب��غ��ريه��ا 
ج���دا ح��ي��ث ان ���س��ري��ط ال���رب ا���س��ت��ول ال ي��ت��ج��اوز 80 
بالن�سبة  دينار   400 اىل   300 ال��دواء  وقنينة  دينارًا 

للتو�سريام واالنتبايتك .
املاركات واالأدوية املغ�سو�سة  الكثري من  ولكن دخول 
ومن دون اأي رقيب اأو �سيطرة نوعية اأدى اىل �سعف 
وحتى  ال�سحة  ووزارة  اخل��ا���س  للقطاع  مبيعاتنا 
وزارة  اىل  بالكامل  يذهب  اإنتاجنا  كان  فقد  املواطن 
ال�سحة قبل عام 2004 ولكن االأمر و�سل اىل 19% من 
ال�سحة  وزارة  عزوف  �سبب  ندري  وال  اإنتاجنا  قيمة 
حزينًا  منتلك  اإننا  العلم  مع  �سركتنا  مع  التعامل  على 
هائاًل ما يقارب 9 مليار دينار عراقي وناأمل ان يكون 
وخا�سة  اإنتاجنا  م��ن  كبرية  ح�سة  ال�سحة  ل���وزارة 
ولدينا  الدوائي  االإنتاج  يف  كبرية  اإمكانات  لدينا  ان 
اإمكانية لتغطية احتياجات ال�سوق العراقي حيث اإننا 

نغطي ما يقارب 25 % من حاجة ال�سوق.   
اإمكانيتنا ال�سهرية لالإنتاج ت�سل اىل قيمة 3 مليارات 
دينار عراقي وطموحنا ان ي�سل اىل 4 مليارات ولكن 
الداخلة  االأدوي���ة  على  �سيطرة  هناك  تكون  ان  ناأمل 
ال  الأنها  معها  التعامل  وخ��ط��ورة  خلطورتها  للعراق 
بكفاءة  ونوعية  ا�سك  فاأنا  النوعية  لل�سيطرة  تخ�سع 
خمترب  دور  يربز  وهنا  وال�سيني  الهندي  االإنتاجني 
يتعلق  ال���ذي  امل��و���س��وع  خل��ط��ورة  امل��رك��زي  ال�سحة 

بحياة املواطن العراقي.

�سحة  م��ن  امل�ست�سفيات  م��ن  الكثري   تعا  
اإنتاج  فائ�ص  من  ذكرت  ا  الرغم  على  الدواء 

فاأين يكمن اخللل من يتحمل هذا التق�سري؟
وعلى  م��وزع��ني  ول�سنا  منتجون  نحن  ذك��رت  كما   -
الرغم من الت�سهيالت والتنازالت التي نقدمها لوزارة 
الثالث  وخ���الل  ال�سحة  وزارة  زودن���ا  وق��د  ال�سحة 
عراقي  دينار  مليارات   3 يقارب  ما  االأخ��رية  �سنوات 
ولكن بالتاأكيد ان اخللل لي�س يف االإنتاج بل بالتوزيع 

.
التدخل فيها  لوزارة ال�سحة خطة توزيع ال ن�ستطيع 
فنحن اأي�سا نتعامل مع القطاع اخلا�س بن�سبة من 60 
% اىل 70% وعن طريق املذاخر االأهلية وال�سيدليات.

ما  االأهلية  املذاخر  مع  لتعاملكم  بالن�سبة   
التالعب  م��ن  للحد  ت�سعونها  التي  ال�����س��روط 
يرتاوح  الربا�ستول   سري� ان   حي باالأ�سعار 

�سعره من 20 اىل 00 دينار؟
كما ذكرت ان اأ�سعارنا رخي�سة جدا  واغلب املنتجات 
ال�سيدالنية ال تتجاوز 100 دينار بالن�سبة لالأقرا�س 
اأم���ا امل��ق��وي��ات وامل��راه��م ب��اأن��واع��ه��ا ال ت��ت��ج��اوز 500 
لنا عالقة  لي�س  التوزيع  االأ�سعار و�سوء  ، غالء  دينار 
لوزارة  العام من خالل خ�سم  القطاع  ندعم  فنحن  به 
ال�سحة ي�سل 15% ا�سافة اىل النقل جمانًا والتخزين 
يف خمازننا جمانا اأي�سا والدفع باالآجل وهذه اأربعة 

ت�سهيالت كبرية نقدمها لوزارة ال�سحة . 
 

قبلكم  من  املقدمة  الت�سهيالت  هذه  برغم   
اإنتاجكم  من  ح�ستها  انخف�ست  ال�سحة  ل��وزارة 
اىل  1 ما ال�سبب براأيك وملاذا تعتمد الوزارة 

على اال�سترياد ؟
- رغم ما نقدمه من ت�سهيالت لكن ال�سحوبات �سعيفة 
اأكرث ي�سرًا فكما  برغم ان تعاملنا مع القطاع اخلا�س 
تكاليف  يتحمل  من  هو  ن��ق��دًا   االأخ��ري  يدفع  تعرفون 
النقل وبرغم الت�سهيالت الكبرية التي نقدمها لوزارة 
ان  وم���ع  اال���س��ت��رياد  ع��ل��ى  تعتمد  زال���ت  م��ا  ال�سحة 
الظروف االأمنية كانت مربرًا لقلة ال�سحوبات اال اأنها 
اأالن تغريت كثريا عن ال�سابق وال ندري ملاذا ال تعيد 

وزارة ال�سحة تعاملها مع �سركتنا وكما كانت قبل عام 
2004؟

واملعادن  ال�سناعة  ل��وزارة  تابعة  ال�سركة   
خ�سخ�سة  احلكومة  وحتى  ال��وزارة   خط ويف 
بهذا  م�سمولة  �سركتكم  هل  وامل�سانع،  ال�سركات 

ال�سيء؟
اإننا  وم��ع  احل��ر  االقت�ساد  نحو  ه��و  ال��دول��ة  توجه   -
اأالن غري م�سمولني باخل�سخ�سة اال اإن عمل  �سركتنا 
اىل  حتولت  اأنها  ومع  ذاتيًا  متوياًل  كانت  فقد  راب��ح  
و�سل  اأرب��اح  من  حققناه  ما  ولكن  املركزي  التمويل 
بالتايل  ال��دول��ة  حلزينة  حتويلها  مت  مليارات   4 اىل 
كان  �سنوات  والأرب���ع  كنا  فقد   ، ربحية  �سركة  نحن 
الرواتب و�سراء  دفع  يتم  االأرباح  ذاتيا ومن  متويلنا 
املواد االأولية الداخلة يف ال�سناعة الدوائية ومن دون 

االعتماد على ميزانية الدولة .
منحنا  مت  االأخ����رية  ال��ف��رتة  يف  ال��دول��ة  دعمتنا  فقد 
اخلطة  وح�سب  جديدة  م�سانع  لبناء  امل��ال  من  مبلغًا 
لل�سرجنات  بابل  م�سنع  تاأهيل  منها  اال�ستثمارية 
وتاأهيل البنى التحتية لل�سركة  منها اإكمال تاأهيل ق�سم 
االوتوباك ون�سب وت�سغيل خطني اإنتاجني ) االيطايل 
والهندي ( بعد توقف دام )7( �سنوات وبطاقة اإنتاجية 
ا�سافة اىل  ذاتيه  يوميًا  وبجهود  فيال  األف  تبلغ 40 
وقطرات  والتحاميل  والكرميات  املراهم  ق�سم  تاأهيل 
قاعات  وت��اأه��ي��ل  والبال�ستيكية  ال��زج��اج��ي��ة  ال��ع��ني 
حت�سري ق�سم احلبوب وبجهود ذاتيه اأي�سا مع تاأهيل 
اأكرث  دام  اأجزائه بعد توقف  خط االمبوالت وبجميع 
القطرات  اإكمال تهيئة وتن�سيب خط   ، من 5 �سنوات 
الت�سغيل خالل  ب��دء  امل��وؤم��ل  االي��ط��ايل وم��ن  اجل��دي��د 

االأ�سهر القادمة .
واهم ما حتقق هو حتويل اأكرث من 6 مليارات دينار 

عراقي اىل وزارة املالية كجزء من االأرباح.

قبل  م��ن  حمتكرة  االأدوي����ة  بع�ص   ه��ن��ا   
من  املجال  هذا  يف  مام�ساعيكم  عاملية  �سركات 
تعالج  التي  االأدوي���ة  من  اأن��واع  تطوير  ناحية 

بع�ص االأمرا�ص؟
- نحن نخطو اخلطوات االأوىل للتطوير النوعي  ويف 
خمتلف االجتاهات بدءًا من التعبئة والتغليف وانتاج 
مع  االتفاق  خالل  من  يتم  وهذا  جديدة  م�ستح�سرات 
اإنتاجها  بنوعية  ومعروفة  وعريقة  عاملية  �سركات 
وهي �سركات اأوربية و غربية  وعملنا يخ�سع حلاجة 
بن�سبة  �ساهمنا  فقد  م�ستمر  تطور  يف  ونحن  ال�سوق 
24 %  من راأ�سمال �سركة احلكماء ل�سناعة االأدوية يف 
نينوى وهي �سركة م�ساهمة بالتايل ان عملية التطوير 
االلفية  لدخول  م�ستعدون  ونحن  م�ستمرة  النوعي 

الثالثة وبثقة عالية.

مدير عام  ال�سركة العامة ل�سناعة االأدوية وامل�ستلزمات الطبية يف �سامراء:

لدينا القدرة على البقاء فـي لبة املناف�سة  الدوائية  
برغم الت�سهيالت الكبرية التي نقدمها لوزارة ال�سحة فهي مازالت تعتمد على اال�سترياد 

تاأ�س�ست ال�سركة العامة ل�سناعة االأدوية 
مبوجب قانون املوؤ�س�سات العامة رقم  ل�سنة 
1 ، وبعد �سدور قانون ال�سركات رقم 22 
ل�سنة 17 تاأ�س�ست ال�سركة العامة ل�سناعة 
االأدوية و امل�ستلزمات الطبية وموقعها الرئي�ص 
يف مدينة �سامراء وبراأ�سمال اوز املليار دينار 
عراقي وعلى م�ساحة 17  دومنًا وت�سم ال�سركة 
الكثري من امل�سانع ومنها م�سنع اأدوية �سامراء 
من اأقدم امل�سانع القائمة حي يقوم باإنتاج 
اغلب االأ�سكال ال�سيدالنية  املتداولة يف العراق 
التي اوزت 0 م�ستح�سراً �سيدالنيًا.
حاولت القاعدة ال�سيطرة على املعمل ولكنها 
ف�سلت يف حتقيق ماآربها ومع هذا مل ينج من 
اال�ستهداف فقد اأحرقت الكثري من �سياراته 
و ا�ستهداف العاملني به اأما بالقتل اأو التهديد 
وبعد هزمية القاعدة اأعيد العمل و�سهد االإنتاج 
تطوراً ملحوظًا حي بلغت مبيعات ال�سركة 
خالل االأربعة االأ�سهر املا�سية 1 مليون دينار 
عراقي .

 بغداد / احمد مطري
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تراجع اجلنيه اال�سرتليني جمددا وبحدة امام اليورو 
وال�����دوالر ع��ق��ب ت�����س��ري��ح��ات رئ��ي�����س ال��ب��ن��ك املركزي 
العملة  قيمة  تراجع  ان  اىل  فيها  ا�سار  انكلرتا(  )بنك 

الربيطانية "مفيد" لالقت�ساد الربيطاين.
 1،0947 اىل  لي�سل  ال��ي��ورو  ام��ام  اجلنيه  وانخف�س 
يورو للجنيه، وو�سل امام الدوالر اىل 1،6172 دوالر 

للجنيه.
مقابلة  يف  كينج  مريفن  امل��رك��زي  البنك  حمافظ  وق��ال 
يف  اجلنيه  قيمة  تراجع  ان  م��وؤخ��را:  ن�سرت  �سحفية 
البور�سة �سيكون عامال م�ساعدا على انتعا�س االقت�ساد 

من خالل رفع معدالت ال�سادرات.
ويقول حمللون ان اجلنيه قد ي�سجل تراجعات جديدة 
ان  تو�سح  كينج  ت�سريحات  ان  وي��رون  اليورو،  امام 

بنك انكلرتا مع مبداأ خف�س قيمة اال�سرتليني.
كما �سرح كينج يف مقابلة اجرتها معه �سحيفة جورنال 
حت�سن  على  موؤ�سرات  هناك  ان  نيوكا�سل:  مدينة  يف 
وترية االنتعا�س االقت�سادي، لكنه حذر من التمادي يف 

التفاوؤل.
وكان اال�سرتليني قد تراجع يف احلادي والع�سرين من 
هذا ال�سهر اىل ادنى معدالته منذ ابريل/ ني�سان املا�سي 
ع��دم حتمل  احتمال  من  ال��ي��ورو، عقب حتذيرات  ام��ام 

املوازنة الربيطانية العامة اعباء الدين العام.
فقد حذر بنك انكلرتا من ان امل�ستثمرين االجانب رمبا 
مل يعودوا راغبني يف �سراء موجودات وا�سول مالية 
بريطانية، وهو ما �سيوؤثر �سلبيا على قيمة اجلنيه على 
اقوى  زالت  ما  الربيطانية  العملة  ان  اال  البعيد،  املدى 

مما كانت عليه يف بداية العام احلايل.
وقال بنك انكلرتا يف تقريره الف�سلي الثالث لهذا العام 
قابل  وان��ه  تقريبا،  عقد  منذ  م�ستمر  ال��ع��ام  ال��دي��ن  ان 
امل�ستثمر االجنبي يف �سراء  ا�ستمر  لل�سيطرة يف حال 
لكنه  بريطانية،  مالية  ومنتجات  وم��وج��ودات  ا�سول 
ترتجم  التي  امل�ستثمر،  هذا  رغبة  تراجع  ان  من  حذر 
�ست�سرب  الربيطانية،  امل��ال  ال�سواق  متويل  انها  على 

قيمة اجلنيه على املدى البعيد.

 دبي / وكاالت 

بت�سابق عدد من املدن حول العامل بخ�سو�س  �ساحبة العقار االأغلى يف العامل، وغالبًا ما تكون املناف�سة �سديدة بني 
لندن وطوكيو ونيويورك، ومل تكن هونغ كونغ من بني املدن املتناف�سة غالبًا برغم ارتفاع اأ�سعار العقارات فيها، 

لكن املدينة ال�سينية اأخذت ت�سق طريقها لتكون �ساحبة اأغلى عقار يف العامل.
الذي ت�سهد  الوقت  العامل، ففي  االأغلى حول  املدن  تاأثري حتى يف ترتيب  لها  العاملية كان  املالية  االأزمة  اأن  ويبدو 
العقارات حول خمتلف املدن يف العامل انخفا�سًا لي�س ب�سيطًا، اإال اأنه مت االإعالن عن النية يف بيع �سقتني �سكنيتني 

يف هونغ كونغ مببلغ مذهل و�سل اإىل 38.7 مليون دوالر لل�سقة الواحدة.
واإذا ما وجد مطور العقارات، �سن هونغ كي، من ي�سرتي ال�سقق بهذا ال�سعر، فاإنها �ستكون االأغلى يف العامل، علمًا 

اأن ال�سقتني تقعان يف اأعلى برج كولينان الذي يتكون من 93 طابقًا.
املربعة 9677 دوالرًا، ما يجعلها تفوق  القدم  اآالف قدم مربع، وبذلك، �سيكون �سعر  اأربعة  ال�سقة  وتبلغ م�ساحة 

ال�سعر الذي بيعت بها من قبل �سقة يف لندن عام 2007، عندما بيعت القدم املربعة ب�سعر 6000 دوالر.
وعلى الرغم من انخفا�س اأ�سعار العقارات يف لندن مبقدار 20 يف املئة عما كانت عليه يف العام املا�سي، فاإن اأ�سعار 
اأقدر من غريه على التعايف  العقارات يف هونغ كونغ ما زالت بارتفاع، ب�سبب قوة االقت�ساد ال�سيني الذي كان 
من االأزمة، كما اأن حزمة التحفيزات التي قدمتها للحكومة التي ت�سمنت تخفي�س الفائدة على القرو�س البنكية، 

�ساهمت يف ا�ستمرار منو �سوق العقارات هناك.
وتلعب القوانني التي حتدد من حركة روؤو�س االأموال ال�سينية خارج البالد دورًا يف اإبقاء كميات كبرية من املال 

داخل البالد، ما يحرك االأ�سواق، ويحميها اأو يقلل من تاأثريات التغريات اخلارجية عليها.
و�سهدت هونغ كونغ قبل اأ�سبوع بيع �سقة مببلغ و�سل اإىل 3.13 مليون دوالر، وهو لي�س مبلغًا قلياًل على �سقة 

م�ساحتها 590 قدم مربعة فقط، اأي ما يعني اأن �سعر القدم املربعة و�سل اإىل 5356 دوالرًا.

  دبي / وكاالت

 قالت �سركة جونز الجن ال�سال للخدمات العقارية  موؤخرا: ان زيادة املعرو�س من الوحدات ال�سكنية عن 
الطلب يف �سوق العقار بدبي �سي�ستمر يف دفع اال�سعار لالنخفا�س يف االجل القريب.

وا�سافت ال�سركة يف تقرير ان من املرجح اأن يزداد و�سع العر�س �سوءا قبل اأن يتح�سن يف بع�س القطاعات 
وان هذا �سيظل يفر�س �سغوطا نزولية على اال�سعار وم�ستويات االيجارات يف امل�ستقبل القريب.

وتاأثر �سوق العقارات يف االمارة �سلبا ب�سدة من جراء االزمة املالية العاملية ومت وقف اأو الغاء م�سروعات 
مبليارات الدوالرات، وانخف�ست اأ�سعار الوحدات ال�سكنية نحو 50 يف املئة منذ بداأت االزمة يف اأواخر 

العام املا�سي.
وتابعت  �سركة جونز الجن ال�سال ان الوحدات ال�ساغرة يف �سوق املكاتب تبلغ االن نحو 25 يف املئة وان 

متو�سط معدل ا�سغال الفنادق انخف�س االن اىل نحو 65 يف املئة.
وتو�سح بيانات حديثة لبنك دويت�سه االملاين اأن من املتوقع اأن يبلغ عدد الوحدات ال�سكنية الزائدة عن 

الطلب يف دبي 32 األفا يف عام 2010.
من  املزيد  جلذب  ممكن  و�سع  اأف�سل  يف  البي�ساء  وال��دار  والقاهرة  ودب��ي  اأبوظبي  اأن  ال�سركة  وبينت 
الثالثة  االع��وام  اأو  العامني  خالل  العقارية  اأ�سواقها  اىل  االجل  طويلة  والعاملية  االقليمية  اال�ستثمارات 

املقبلة.
وقالت: ان هذه املدن االربع اختريت ال�سباب منها امكاناتها التناف�سية وظروف ال�سوق.

 وا�سنطن / وكاالت

اع��ل��ن ال��رئ��ي�����س االم��ري��ك��ي ب����اراك اوب���ام���ا ان ب��الده 
الثمانية  جمموعة  اع�ساء  ال��دول  بقية  مع  �ستتعاون 
العاملي وانه ال ميكن  املايل  النظام  الفجوات يف  ل�سد 
من االن ف�ساعدا الت�ساهل مع املمار�سات غري امل�سوؤولة 
على  احل�����س��ول  ب��ه��دف  امل���ايل  ال��ق��ط��اع  على  للقائمني 

كبرية". "مكافاآت 
عقد  م��ن  اأن��ع��ق��اد  قبيل  اوب��ام��ا  ت�سريحات  وج����اءت 
جمموعة الثمانية اال�سبوع املا�سي  قمتهم يف الواليات 

املتحدة خالل خطابه اال�سبوعي.
واو�سح اوباما ان االجراءات التي مت اتخاذها عقب 
يف  ل��ن��دن  الربيطانية  العا�سمة  يف  املجموعة  قمة 
للحد  ملمو�سة  نتائج  اعطت  قد  املا�سي  ني�سان  �سهر 
"النزيف يف  ا�سار اىل  لكنه  العاملية  املالية  االزمة  من 

االقت�ساد العاملي مل ي�سارف على نهايته".
العمل على ال�سعيد  القيام مبزيد من  انه يجب  وقال: 
العاملي يف جمال تعزيز القوانني والقواعد التي تنظم 
عدم  "ل�سمان  املالية  واال���س��واق  امل��ايل  القطاع  عمل 

وقوعنا يف االزمة التي وجدنا انف�سنا فيها قبل عام".
و�سيكون ا�سالح النظام املايل العاملي حمور اجتماع 
املجموعة املقبل يف مدينة بيت�سبورا االمريكية برغم 
ان التقدم الذي احرزه اوباما على ال�سعيد االمريكي 

ما زال بطيئًا.
التي كان يح�سل عليها  الكبرية  املكافاآت  وبخ�سو�س 
مدراء البنوك قال اوباما: " ال ميكننا ال�سماح بان�سطة 
برمته  املايل  النظام  امن  وتقو�س  باملخاطر  حمفوفة 
ويحمل دافعو ال�سرائب تبعاتها فقط بدافع احل�سول 

على ارباح �سريعة ومكافاآت كبرية للم�سوؤولني".
وكرر دعوته للكونغر�س امل�سادقة على اقرتاحه الن�ساء 
وا�سحة  ا�س�س  و�سع  مهمتها  امل�ستهلك  حماية  هيئة 
االعتماد  وب��ط��اق��ات  ال��ع��ق��اري  االق���را����س  جم���ال  يف 

والت�سليف.
وا�سار اوباما اىل ان هناك مراكز قوى تعمل جاهدة 
ل�سالح البنوك يف وول �سرتيت بهدف عرقلة ا�سالح 
القطاع امل�سريف الن هذا اال�سالح " �سوف يخ�سعهم 
للمحا�سبة بينما يف�سلون بقاء االو�ساع كما هي وهو 

ما ال ميكننا ال�سماح به".

عقارات هونغ كونغ الأغلى فـي العامل 

ــــايل الــعــاملــي ــام امل ــظ ــن ــالح ال ــس ــا� ـــا يــتــعــهــد ب ـــام ا�ستمرار تراجع اوب
ال�سرتليني امام

 اليورو

تقرير: اأ�سعار امل�ساكن يف دبي �ستوا�سل انخفا�سها
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   بيت�سربغ /  وكاالت 

بيت�سربغ  يف  ال��ع�����س��ري��ن  جم��م��وع��ة  دول  و���س��ع��ت   
ادارة  ا�س�س  امل��ا���س��ي   اال���س��ب��وع  املتحدة  ب��ال��والي��ات 
اقت�سادية ومالية جديدة على امل جتنب ح�سول ازمة 

جديدة يف العامل.
جمموعة  يف  وال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�سناعية  ال����دول  وق����ررت 
الع�سرين يف بيانها اخلتامي تعزيز تعاونها حد القبول 
بها  تدير  التي  الطريقة  على  ل�سركائها  الرقابة  بحق 
اقت�ساداتها مب�ساعدة �سندوق النقد الدويل الذي خرج 

قويا من هذه القمة.
واكدت دول جمموعة الع�سرين "ان ال�سندوق يجب ان 
العاملي  املايل  اال�ستقرار  لت�سجيع  ا�سا�سيا  دورا  يلعب 

واعادة التوازن اىل النمو".
اختالالت  مراقبة  ال���دويل  النقد  �سندوق  و�سيكلف 
اىل  االقت�سادية  لل�سيا�سة  تو�سيات  وتقدمي  التوازن 
ت�سحيحية  تدابري  اتخاذ  عليها  �سيتعني  التي  ال��دول 

متالئمة مع الو�سع.
اىل ذلك قررت دول جمموعة الع�سرين التي متثل نحو 
ت�سبح  ان  للكوكب  الداخلي  الناجت  اجمايل  من   %90
من االن ف�ساعدا املنتدى الرئي�س للتعاون االقت�سادي 

الدويل على ح�ساب جمموعة الثماين.
هذا  وبريطانيا  املتحدة  وال��والي��ات  فرن�سا  واغتنمت 
املنرب الدبلوما�سي ال�سا�سع يف بيت�سربغ لتذهب ابعد 
من املجال االقت�سادي ولتتهم معا ايران بتطوير موقع 

نووي �سري لتخ�سيب اليورانيوم.
ثم التقى قادة جمموعة الع�سرين على طاولة التفاو�س 
يف  ا�سبح  ال��ذي  العاملي  االقت�سادي  الو�سع  لبحث 
حالة اف�سل بالتاأكيد لكن لي�س بال�سكل الكايف. وتوؤكد 
جمموعة الع�سرين يف هذا اخل�سو�س �سرورة االبقاء 
بالعودة  ال�سعور  "ان  وق��ال��ت  االن��ع��ا���س،  خطط  على 
يف  اف��راط  اىل  يقودنا  اال  يجب  الطبيعي  الو�سع  اىل 

الثقة".
"اعادة  على  اي�سا  الع�سرين  جمموعة  دول  وت��زم��ع 
توازن منو" االقت�ساد العاملي. ور�سمت مالمح اقت�ساد 
العامل  مركز  االم��ريك��ي  امل�ستهلك  فيه  يكون  ال  جديد 

ال��ك��ربى )يف طليعتها  امل�����س��درة  ال���دول  ت��زي��د  وح��ي��ث 
ال�سني واملانيا( م�ستورداتها.

ال�سبط  ت�سديد  اىل  اي�سا  الع�سرين  جمموعة  و�سعت 
"لن  املايل بغية تفادي اندالع اي ازمة جديدة. وقالت 
ال�سابقة حيث ادى  ن�سمح بعودة املمار�سات امل�سرفية 

عدم التب�سر وغياب امل�سوؤولية اىل االزمة".
ل��ل��ع��الوات املخ�س�سة  م�����س��ددا  اط����ارا  ب��ذل��ك  وح����ددت 
للعاملني يف البور�سة وامل�سارف التي ت�سببت املبالغ 
الراأي  غ�سب  يف  ا�سا�سها  على  دفعت  التي  ال�سخمة 

العام.
نيكوال  ال��ف��رن�����س��ي  ال��رئ��ي�����س  ق���ال  ال�����س��دد  ه���ذا  ويف 
���س��ارك��وزي ب��ارت��ي��اح خ�����س��و���س��ًا وان���ه ج��ع��ل م�سالة 
"ا�ستمع  فرن�سا  ان  ال��رئ��ي�����س  م��و���س��وع��ه  ال���ع���الوات 
"منع  وخ�سو�سا  العالوات"  م�ساألة  يف  �سوتها  اىل 
"و�سع  اي�سا  �سنة" او  بعد  ما  اىل  املكفولة  العالوات 

نظام للمكافاآت والعقوبات".
وبوجه عام تبنت جمموعة الع�سرين تو�سيات جمل�س 
ال�سبط  جهات  بني  التن�سيق  هيئة  امل��ايل،  اال�ستقرار 
املايل والبنوك املركزية، بغية ربط مكافاأة العاملني يف 
على  ولي�س  االمد  طويل  ب��اداء  ال�سوق  ويف  امل�سارف 

ا�سا�س املجازفة املفرطة.
امل�سرتك"  "التحرك  الع�سرين  جمموعة  ق��ررت  كذلك 
لتقومي املعايري امل�سرفية يف ما يتعلق باالموال النظيفة، 
وهي �سيغة يفرت�س ان ت�سمح بتذليل اخلالفات ب�ساأن 

هذه النقطة بني االوروبيني واالمريكيني.
با�سالح  املتعلقة  للجدل  املثرية  امل�ساألة  وبخ�سو�س 
�سندوق النقد الدويل تو�سلت جمموعة الع�سرين يف 

نهاية املطاف اىل اتفاق ب�ساأن ادارتها املقبلة.
وقررت املجموعة نقل "ما ال يقل عن 5%" من ح�س�س 
�سندوق النقد الدويل اىل الدول النا�سئة التي ت�ستكي 
ال�سحيح.  بال�سكل  ممثلة  غري  بانها  طويل  زم��ن  منذ 
وعرب الرئي�س الربازيلي لوي�س اينا�سيو لوال دا �سيلفا 

عن ارتياحه قائال: "انه ن�سر عظيم".
وهذا النقل يجب ان يتم قبل العام 2011 لكن جمموعة 
من  حت��دد  مل  انها  كما  طريقة  ب��اي  حت��دد  مل  الع�سرين 

�سيخ�سر او يك�سب نتيجة هذه العملية.

اال ان فرن�سا اعلنت من قبل ان االوروبيني �سيقدمون 
ال�سعودية  اىل  م�سرية  وحدهم  لي�س  لكن  ت�سحيات 
واي����ران ورو���س��ي��ا واالرج��ن��ت��ني، ام��ا ال���دول الرابحة 

فيتوقع ان تكون ال�سني وكوريا وتركيا.
اىل ذلك و على الرغم  من تو�سيع نادي الدول املهمة اىل 
ع�سرين ع�سوا، مل حتقق البلدان الفقرية اي مك�سب من 

قمة بيت�سربغ كما ا�سف مدافعون عن م�ساحلها.
لي�ست  "انها  اىل  املتحدة  لالمم  االلفية  احلملة  ولفتت 
بداية جيدة" ملجموعة الع�سرين التي ا�سبحت "املنتدى 

الرئي�س للتعاون االقت�سادي".
"قادة  ان  االل��ف��ي��ة:  احلملة  م��دي��ر  �سيتي  �سليل  وق���ال 
جمموعة الع�سرين ركزوا على موا�سيع مثل العالوات 
م��ل��ي��ار ب�سري  ع��ل��ى ح��اج��ات 1،4  وامل��ك��اف��اآت ول��ي�����س 
ان  حتى  ال��ي��وم  يف  دوالر   1،25 م��ن  ب��اق��ل  يعي�سون 

حياتهم مهددة باالزمة االقت�سادية".
ا�سارة اىل 50  اي  البيان  "ال نرى يف  �سيتي  وا�ساف 
مليار دوالر وعد بها هوؤالء القادة الدول الفقرية )اثناء 
قمتهم ال�سابقة( يف ني�سان/ابريل، ودفع منها فقط اقل 

من الن�سف".
يف  النق�س  دوالر  مليار  ب33  االلفية  احلملة  وتقدر 
اواخر  حتى  الفقرية  للبلدان  بها  املوعود  امل�ساعدات 

.2010
الع�سرين  جمموعة  قادة  اكتفى  اخلتامي،  بيانهم  ويف 
باال�سارة اىل م�سري "اكرث من اربعة مليار �سخ�س غري 
مثقفني بال�سكل الكايف وغري مزودين روؤو�س االموال 
والتكنولوجيات، كما انهم غري مندجمني يف �سكل كاف 

باالقت�ساد العاملي".
وا�ساف البيان "بهدف ان تقرتب االنتاجية وم�ستويات 
وقت  ا�سرع  يف  والنا�سئة  النامية  البلدان  يف  املعي�سة 
جمموعة  كلفت  ال�سناعية،  البلدان  يف  م�ستوياتها  من 
ائتمانيا  �سندوقا  ين�سىء  ان  ال��دويل  البنك  الع�سرين 
جديدا لدعم املبادرة اجلديدة بخ�سو�س االأمن الغذائي 

مل�سلحة الدول ذات الدخل املتدين".
ا�سا�س  "على  لكن  امل�ساعدات  زي��ادة  عن  حتدثوا  كما 

طوعي" للح�سول على "طاقة نظيفة".
والهند  ال�سني  بينها  ع��دة  نا�سئة  دول  حتدثت  كذلك، 

عن  الع�سرين،  جمموعة  م��ن  ج���زءا  ت�سكالن  ال��ل��ت��ان 
منظمة  يف  الدوحة  دورة  مفاو�سات  اجن��اح  �سرورة 

التجارة العاملية.
ومن �ساأن اجناحها تعزيز الثقة بنظام التجارة العاملي، 
"�سيمنع تنامي احلمائية و�سيعطي دفعا �سروريا  كما 

جدا لالقت�ساد العاملي" كما قالوا يف البيان.
ويف هذا ال�ساأن، اكتفى قادة جمموعة الع�سرين بتكرار 
التعهد الذي قطع مطلع ال�سهر على م�ستوى املفاو�سني 
بخ�سو�س  ال��دوح��ة  مفاو�سات  دورة  اجن���از  ب��ه��دف 
حترير املبادالت التجارية التي بداأت يف 2001، العام 

املقبل.
ك��ذل��ك، اع��ت��ربت ال��ت�����س��ري��ح��ات ب�����س��اأن ا���س��الح نظام 
احل�س�س يف �سندوق النقد الدويل بهدف اعطاء وزن 

اكرب للبلدان النا�سئة، غري كافية.
منظمة  يف  امل�ست�سارين  كبري  ل��و���س��ون  م���ارك  وق���ال 
ا�سالحا  "لي�س  االم���ر  ه���ذا  ان  اخل��ريي��ة:  اوك�����س��ف��ام 
على  ترميم  جم��رد  ه��و  ب��ل  ال����دويل،  النقد  ل�سندوق 
الهام�س، ما دام �سندوق النقد الدويل مل يغري قواعده 
لها  تكون  ان  يف  فعليا  حقا  الفقرية  البلدان  الع��ط��اء 

كلمتها يف ادارته، ف�سيبقى ناديا للدول الغنية".
ولفت توم هارت امل�سوؤول يف منظمة )وان( التي �سارك 
يف تاأ�سي�سها املغني بونو اىل ان "ا�سالح عملية اتخاذ 
�سرورة  يعترب  ال��دويل  النقد  �سندوق  يف  ال��ق��رارات 
ان  يجب  هنا  املقرتحة  ال��رق��اب��ة  لكن  بعيد،  زم��ن  منذ 
تقود البلدان الفقرية اىل الطاولة اذا كان ال بد من ان 
الدويل فعال موؤ�س�سة ذات �سفة  النقد  ي�سبح �سندوق 

متثيلية".
جمموعة  من  بدال  الع�سرين  جمموعة  هيمنة  جلهة  اما 
الدول الثماين االكرث ت�سنيعا، فعربت اوك�سفام ووان 
للبلدان  ممثلني  دخ��ول  عرب  ذلك  يرتجم  اال  قلقهما  عن 

الفقرية اىل هذا النادي.
واحد  بلد  �سوى  فقرا  االك��رث  القارة  افريقيا  ميثل  وال 
و"يعني  افريقيا،  جنوب  هو  الع�سرين  جمموعة  يف 
النمو  عن  الع�سرين  جمموعة  تتحدث  عندما  ان��ه  ه��ذا 
ف��ق��را على  ال��ب��ل��دان االك���رث  واال���س��ت��ق��رار، فانها ت��رتك 

الهام�س" بح�سب اوك�سفام!

جمموعة الع�سرين بحلة جديدة ت�سع اأ�س�س اإدارة اقت�سادية عاملية 
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رئي�س هيئة ال�ستثمار يف ال�سليمانية :190 م�سروعًا 
لالإقليم خالل الفرتة املا�سية 

اال�ستثماري  ال�سليمانية / جنالء قادر كرد�ستان  اقليم  قانون  ا�ستطاع  رمبا 
ان ي�سهم يف حتقيق نه�سة تنموية الفتة للنظر يف 
وقت يتعر�س هذا القانون النتقادات امل�ستثمرين.

ومن اجل االطاللة على هذا قانون اال�ستثمار رقم 
رئي�س  التقينا  حيثياته  وعر�س   2004 ل�سنة   4
هيئة ا�ستثمار ال�سليمانية يا�سني فقي للحديث عن 

هذا القانون: 

 ما مزايا قانون اال�ستثمار؟
 2004 ل�سنة   4 رق��م  ال��ق��ان��ون  امل�ستثمرون  -ع���ّد 
توافق  باملتميزالذي  كرد�ستان  برملان  �سنه  ال��ذي 
�سمانات  ل��ه��م  وك��ف��ل  االق��ت�����س��ادي  وط��م��وح��ه��م 

جوهرية كتحديد املواقع التي تخ�س�س للم�ساريع 
اوامل�ساطحة  امل��زاي��دة  ط��ري��ق  ع��ن  اال�ستثمارية 
الهيئة  ت�سعها  �سوابط  وف��ق  وب�سعرت�سجيعي 
وايجاراالأموال  بيع  قانون  احكام  من  ا�ستثناًء 
التملك  ح��ق  امل�ستثمرمن  ب��ه  يتمتع  مل��ا  ا���س��اف��ة  
االنتاجية  وال�����س��ي��ارات  االرا����س���ي  وا���س��ت��ئ��ج��ار 
م�سروعه  ي�ستاجرل�سالح  او  ي�سرتي  ان  له  يحق 
عقارات �سكنية و�سيارات غريانتاجية مبا يتطلبه 

امل�سروع.
كما ويعفى امل�سروع من جميع ال�سرائب والر�سوم 
االولية  املواد  وتعفى  �سنوات،   10 ملدة  الكمركية 
 5 ملدة  الكمركية  الر�سوم  من  لالنتاج  امل�ستوردة 

�سنوات واي�سا يحق له ا�سترياد جميع احتياجات 
م�سروعه من اليات ومعدات واجهزة وكلها معفاة 
جلب  ح��ق  ميزاته  وم��ن  الكمركية،  ال��ر���س��وم  م��ن 
مع  واالجنبية  املحلية  العاملة  لاليدي  امل�ستثمر 
اعطاء االولوية لاليدي العاملة املحلية كما وي�سمح 
له بالتامني على م�سروعه يف �سركة تامني حملية 
حتويل  للم�ستثمراالجنبي  وي��ح��ق  اواج��ن��ب��ي��ة، 
ارباحه للخارج، وميكن له حتويل ا�ستثماره اىل 
م�ستثمروطني او اجنبي بالتنازل، تلك الت�سهيالت 
من اجل ت�سجيع القطاع اخلا�س وبالذات املحلي 
ال�ستثمارامواله داخل البلد الإعادة البنى التحتية 
واحياء املجاالت الزراعية وال�سناعية واال�ستفادة 
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من ثروات املنطقة، ا�ستطيع ان ا�سفه بانه قانون 
حل االزمات .

على  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  حققه  ال���ذي  م��ا   
امل�ستوى العملي؟

عمل  اذ  االقليم،  منها  يعاين  التي  ال�سكن  ازم��ة   -
املح�سلة  وك��ان��ت  �سنوات  م��ن��ذ3  عليها  ال��ق��ان��ون 
بع�سها  ال�سكنية  املجمعات  لبناء  م�سروعا   190
االملانية،  كالقرية  اخل��ا���س  للقطاع  ا�ستثماري 
وال��ب��ع�����س االخ����ر وط��ن��ي ���س��م��ن م�����س��روع اق���ره 
�سندوق  ل��ال���س��ت��ث��م��ارب��دع��م��ه  االع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
اال�سكان الذي خ�س�س له 100 مليون دوالرمينح 
قيمة  من   %  30 ن�سبته  قر�سا  املواطن  بو�ساطته 
 10 خالل  ت�سديده  يتم  ال�سكنية  العقاراوالوحدة 
واالرامل  ال�سباب  القر�س  ه��ذا  وي�سمل  �سنوات 
ذوي  �سمل  بينما  اجل��دد  واملتزوجني  والعازبات 
القر�س،وحدد  م��ن   % ب����50  واملنفلني  ال�����س��ه��داء 
الف   50 مببلغ  ال�سكنية  ا�سعارالوحدات  القانون 
ال�سكن،  ازمة  حل  امل�ستثمريف  من  دوالرم�ساركة 
 1500 العقاري  القر�س  من  امل�ستفيدين  عدد  بلغ 
املواطنني  من  اكربعدد  �سمول  اجل  ومن  مواطن 
�سخ لل�سندوق 100 مليون دوالراخرى، امل�ساريع 
املرخ�سة هي 15 الف وحدة �سكنية 8 االف وحدة 
تلك  ومثل  احلكومي  امل�سروع  �سملها  منها  �سكنية 

امل�ساريع يف مدينة اربيل اقامتها �سركة الداماك .

منحها  التي  الرتاخي�ص  طبيعة  ما   
القانون؟

- قبل ثالث �سنوات مت ترخي�س 40 م�سروعًا من 
60 م�سروعا هي عاملة االن، وخالل الثالث �سنوات 
لعموم  م�سروعا   190 الهيئة  رخ�ست  االخ���رية 
االقليم 80 م�سروعا منها ح�سة ال�سليمانية اجنزنا 
ال�سمنت  م�ساريع  منها  م�سروعا   25 بالرتاخي�س 
العمالقة والطابوق واملاء الذي اأ�ستطيع ان اقول 
انها كفلت احلاجة ال�سترياداملاء املعقم من اخلارج 
م�ساريع  ك��وال  البيب�سي  ان��ت��اج  م�ساريع  وك��ذل��ك 
النوريف 3  ل�سركة  املوا�سي  االلبان وتربية  انتاج 
حمافظات واالجنازالعلمي الكبري ت�سييد اجلامعة 
كالقرية  ال�سكنية  ال��ق��رى  وم�����س��اري��ع  االم��ري��ك��ي��ة 
االملانية وجممع �سنيار ال�سكني وقيوان وبهاران 
العمل  و�سينتهي  ا���س��ت��ث��م��اري��ة  م�����س��اري��ع  وت��ل��ك 

مب�سروع املنطقة ال�سناعية احلرة .

التي  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  اي��ن   
كخطوط  والنقل  الكهرباء  ازمة  تعالج 

�سكك احلديد ومعاجلة اأزمة املاء؟
- لدينا م�ساريع مرخ�سة من قبل الهيئة واحلكومة 
وبعقد مع وزارة الكهرباء هي بانتظار امل�ستثمرين، 
اما املاء فبعد اجنازم�سروع دوكان نكون قدا�سهمنا 
م�ساريع يف جمال  املاء، ولي�ست هناك  ازمة  بحل 

ال�سكك يقدم عليها امل�ستثمر�سواء كانت حملية ام 
اجنبية كون تلك امل�ساريع هي من خطط احلكومة 
بني  يربط  �سكك  مل�سروع  خططت  التي  الفيدرالية 
كلف  ذات  امل�ساريع  تلك  وال�سليمانية،  ك��رك��وك 

وميزانية عالية .

تاأثريات  العاملية  املالية  لالزمة  هل   
على اال�ستثمار يف كرد�ستان؟

ال�سركات  اذ جعلت  كبرية  تاأثريات  لها  بالتاأكيد   -
البع�س  مل�ساريع  ا�ستثمارها  يف  ترتيث  العاملية 
منها متفق عليه، برغم وجود العديد من ال�سركات 
العاملية املعروفة التي لديها ا�ستثمارات يف االقليم 
الفرن�سية  الفاج  و�سركة  اربيل  يف  دام��اك  ك�سركة 
امل�ستثمر  م��ع  ال�سمنت  جم��ال  يف  ت�ستثمر  ال��ت��ي 

املحلي فاروق م�سطفى مبعامل بازيان .

برغم الت�سهيالت التي و�سعها قانون   
اال�ستثمار اال انها لي�ست كافية ك�سمانات 
لبع�ص  اال�ستثمار  يعد  ورمبا  للم�ستثمر 

ال�سركات الكربى جمازفة ؟
امام اال�ستثمار جملة معوقات منها عدم وجود   -
م�سارف ن�سطة لتنظيم العالقة امل�سرفية بني دول 
التاأمني،  �سركات  واملركزوغياب  اجلوارواالقليم 
فاأي م�سروع اقيم جاء بناًء"على الت�سهيالت املقدمة 
امل�ستثمرمرتبكا"لعدم  يقف  مل  التي  احلكومة  من 

وجودالتاأمني اوامل�سارف اوحتى ال�سمانات التي 
االجنبية  ال�سركات  اعتمدت  ل��ذا  م�سروعه  توؤمن 
امل�ساركة مع امل�ستثمراملحلي كونها تعد ا�ستثمارها 
منفردة جمازفة، ومن ا�ستثمر من دون �سمانات مل 
يكن جمازفا"النه احتكر م�سروعه الذي �سي�ستفيد 
يف  انفقه  م��ا  �سيعيد  خاللها  لع�سر�سنوات  منه 

اال�ستثمار.

مع  امل�ساركة  مبداأ  على  القانون  اأقيم   
امل�ستثمر  يعامل  ملاذا  االجنبي،  امل�ستثمر 

املحلي من غري االقليم باملبداأ نف�سه؟ 
- مل يفرق قانون االقليم مابني العراقيني الت�سهيالت 
كربالء  يف  اال�ستثمار  هيئة  مع  وعالقاتنا  ذاتها 
له  املحلي  م�ستثمرنا  واالنبارخريدليل،  و�سامراء 
ت�ستثمرداخله  امواله  العراق  ابن  النه  االف�سلية 
اف�سل من االجنبي الذي يحّول العملة للم�سارف 

االجنبية ال ازدواجية يف القانون .

 الإجناح القانون مباذا نكمله ؟
امل�ساحات  مل��ا���س��رتب��الن  خ��ط��ة  و���س��ع  ع��ل��ي��ن��ا   -
خم�سية  خ��ط��ة  ل��ال���س��ت��ث��م��ارمب��وج��ب  املخ�س�سة 
وهذا  االر���س  مبلكية  املتعلقة  امل�سكالت  وان��ه��اء 
امل�سروع  �سينفذ  امل�ستثمرالذي  ب�سمان  مرتبط 
التاأمني  �سركات  خ��الل  من  حمايته  يجب  وال��ذي 

وت�سهيالت امل�سارف املعتمدة دوليًا.
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رفقة خم�سني عامًا مع ال�سمك
اأول من فتحت لنا اقفال �سندوقها اال�سود هي )ام حممد( امراة 
طاعنة  يف ال�سن تقا�سمت وجهها خطوط ال�سقاء وال�سيخوخة 
عامًا  خم�سني  قرابة  ال�سمك  بيع  مهنة  يف  لها  ام�ست  ان  بعد 
فعرفت على اثر ذلك باأ�سهر بائعة �سمك يف ا�سواق بغداد كلمتها 
بخجل فاأ�ستقبلت �سوؤايل برحابة �سدر و�سرب امراأة عراقية مل 
تفلح �سنوات ال�سقاء يف ازالة نب�س االبت�سامة عن �سفاهها التي 

انبئتني ا�سل احلكاية بالقول:
الرابعة  ال�ساعة  م��ن  ا�سحو  ان��ا  �سنة  اخلم�سني  تلك  ط��وال   -
فجرًا الذهب باجتاه علوة ال�سمك وبعدها اعود اىل ال�سوق بعد 
�ساعتني لت�سويق الب�ساعة واظل على هذا احلال حلني ال�ساعة 
ال�سقاء  رحلة  بعد  منهكة  ق��واي  وك��ل  للبيت  اع��ود  لياًل  الثامنة 
املزمن تلك فلقمة العي�س يا ابنتي ال ميكن ان تاأتي ب�سهولة غري 
ان هنالك من يكتب عليهم التعب يف مرحلة او فرتة معينة من 
جتاوزت  االآن  وانا  علي  ماكتب  وهو  بطولها  احلياة  ال  احلياة 
اال�سواق  يف  وال�سراء  البيع  مهنة  �سقاء  من  العمر  من  ال�ستني 
ان  وج��دت  حينما  العمل  زوج��ي  مع  تقا�سمت  تزوجت  ان  فمنذ 
احلياة �سعبة فاأخرتت مهنة ال�سمك الن زوجي كان �سيادًا ولي�س 
مبقدوره القيام بعمل ال�سيد والبيع معا فانيطت ايل تلك املهمة 
وانا بدوري ا�ستقبلتها بطيب زوجة و�سريكة طاملا كانت تخفف 
احلال  فبقي  احلياة  م�ساعب  مكابدة  على  وتعيننا  كاهلة  عن 
ل�سنوات طوال هكذا نتقا�سم العمل فجر كل يوم اىل �ساعة متاخرة 
من الليل احيانا ولكن مبرور ال�سنوات اا�سيب زوجي مبر�س 
الكلى ومل تعد �سحته حتتمل ان يقوم باي جمهود فاأ�سطر اىل 
اجمعوا  الذين  االطباء  مبراجعة  واالن�سغال  البيت  يف  الركون 

على عدم قيامه باي جمهود ع�سلي وقد حاول امل�سكني االلتجاء 
اىل دائرة ال�سوؤوؤن والرعاية لتح�سيل راتب قد ي�ساعدنا بع�س 
ال�سيء ولكنه لال�سف مني باخليبة حينما اكمل معاملته وح�سب 
اال�سول القانونية ال�سحيحة فاذا بالقائمني هناك يخربونه باأن 
ما خ�س�سته الدولة له كراتب �سهري قد اعيد اىل البنك الأنه تاخر 
عن موعد ا�ستالمه بحكم �سعوبة تنقله وحركته لذا توجب عليه 
املزمنة  االداري���ات  من  طويلة  �سل�سلة  يف  جديد  من  يتوجه  ان 
فاأ�سطررت هنا اىل العمل مبفردي فاذا تركت العمل �سدقيني لن 
ناكل الن بيع ال�سمك هو م�سدر رزقنا الوحيد مع العلم ان لدي 
كل واحد  بعوائل ولدى  ك�سبة ومكبلون  اوالد وجميعهم  ثالثة 
منهم ما يزيد على خم�سة اطفال لذا انا االآن اعمل مبفردي وهذه 
الرابعة فجرا  ال�ساعة  تبداأ من  ال�سمك  امام  ترينها  التي  وقفتي 
ولن تنتهي االبعد ال�ساعة الثامنة ليال اظل واقفة حتى تهد كل 

قواي فاأعود اىل البيت كجثة من التعب!

�سحكت له الدنيا فرتكني
 ثالثون �سنة ق�ستها بني الطماطم والب�سل والباذجنان والعنب 
البقالة  انها  املهنة  تلك  فيه  ت��زاول  مل  يوما  فيها  ن�سيت  لدرجة 
من  ب�سعوبة  احلديث  منها  �سرقت  علي(.التي  ام  جبار  )زينة 

زحمة املتب�سعني فقالت:
-نحن عائلة طبيعتها باال�سا�س امتهان البقالة فاأنا منذ �سغري 
وال�سراء  والبيع  البقالة  مهنة  ا���س��ول  وتعليمي  تاهيلي  مت 
وامي  اب��ي  م��ع  يوميا  اخ���رج  وك��ن��ت  مبكر  وق��ت  يف  فاتقنتها 
ت��رتك يل عمال  التي مل  بيع اخل�����س��راوات  للعمل يف  واخ��وت��ي 
�سواها �سيما حني الغيت من حياتنا م�ساألة الدرا�سة والوظيفة 
والعمل يف دوائر الدولة النها تتعار�س مع اعرافنا بقي احلال 
هكذا اىل ان تزوجت وحتى زوجي الذي هو االآن ا�سبح تاجرا 
للخ�ساريف حمافظة الب�سرة االآن كان باال�سا�س بقااًل مل ميانع 
اىل  بالعودة  قاطعتها  وهنا  اخل�سار،  بيع  مهنة  على  بقائي  يف 

حكاية زوجها التاجر فاأجابتني بح�سرة :
تزوجت رجال ب�سيطا وبقاال مثلي وبقيت بجانبه متحملة عبء 
الدنيا  تغري حاله و�سحكت  ان  ما  انه  معًا غري  وال��زواج  املهنة 
يتنكر  به  اإذا  ماميكن  باأو�سع  ال��رزق  اب��واب  وانفتح  عينيه  يف 
بجانبه  ق�سيتها  التي  العجاف  ال�سنوات  تلك  و�سقاء  تعب  لكل 
و�سكن  ب��اأخ��رى  وت���زوج  وامكانيته  امل��ادي��ة  ق��درت��ه  وا�ستغل 
حمافظة الب�سرة بعيدا عنا وكاأن االمر اليعنيه لكن احلمدلله انا 
بعيدة عنه منذ خم�س �سنوات وا�سكن عند اهلي واتقن مهنتي 
ويتكفل  علينا  ي�سرف  ان  منه  الطلب  اىل  احلاجة  تدفعني  ومل 
البنائي  املعيل  فاأنا  �سنوات  خم�س  منذ  اأفعله  لن  وهو  بامورنا 
وما اح�سل عليه يكفيني وي�سد حاجتي وحاجتهم فل�سنا بحاجة 

له ال من بعيد وال من قريب.

ال يتجاوز ربحي �سبعة اآالف دينار
ال�سيقة من  البقعة  تلك  باأوجاعها  �سنوات وهي تفرت�س  ثماين 
ال�سوق التي بالكاد تكفي لتو�سد ب�سطيتها التي تتقا�سم زواياهم 
نا�سر(�ساألتها  )علية  البائعة  انها  الكيوي  وفاكهة  النبق  اكيا�س 
عن مدى رغبتها يف ال�سماح يل بت�سفح �سريط حياتها التي بدت 
من  حفرة  �سفا  على  الذابلتني  عينيها  ونظرة  الرثة  هيئتها  من 
الفقر فوافقتني بنظرة ر�سى �سبقت حديثها الذي بداأت �سجونه 

هكذا.
م�ست على ا�سابة زوجي مبر�س التدرن مدة ثماين �سنوات مل 
اجد خاللها من �سبيل ل�سد حاجتنا وفاقتنا املادية التي و�سلت 
لطريق م�سدود بعد تدهور حالته وو�سولها اىل العجز الكامل 
برعايته  ان��ا  اتكفل  ان  �سوى  عمل  اي  فعل  على  املقدرة  وع��دم 
ورعاية اطفايل الذين ا�سيب احدهم هو االآخر مبر�س ال�سكري 
فاأمتهنت منذ ذلك احلني مهنة البيع يف ال�سوق يف رحلة يومية 
ابداأها من ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا وحتى ال�ساعة الثامنة ليال 
النبق  اكيا�س  لبيع  ترينه  ال��ذي  ال�سغري  املكان  هذا  يف  اجل�س 
واملرغوبةمن  ال�سغرية  الفواكه  من  وهي  والكيوي  والزعرور 
منا�سب  ه��و  بيعها  ثمن  ان  اىل  وال�سغارا�سافة  الكبار  قبل 
ويتمكن منه اغلب الفئات وهو مااليعر�سني بطبيعة احلال اىل 
اخل�سارة لذا انا اقوم ببيع كل ما اأت�سوقه يوميا وجل ما اح�سل 
اح�سن  يف  اليتجاوز  هو  الب�سيطة  الفواكه  تلك  بيع  من  عليه 

قانعة و�سعيدة من هذا  انا  لله  لكن احلمد  اآالآف  ال�سبعة  حاالته 
اليومية  حاجتي  �سد  يف  كثريًا  ي�ساعدين  ال��ذي  ال�سئيل  املبلغ 

على االقل واالهم من كل ذلك انه يجنبي احلاجة اىل االآخرين.

العراقية اأمنوذجًا لل�سرب
ب�ساأن  راأيها  عن  عربت  العزاوي  ا�سواق  االجتماعية  الباحثة 
اال�سواق  يف  العامالت   الن�سوة  اأول��ئ��ك  حكايا  من  �سمعته  ما 

باأعتبارهن املعيل الوحيد لعوائلهن بالقول:
- لدينا نوعان من الظروف التي تدفع الن�ساء باأجتاه العمل بدال 
ترتك  ال  حينما  حتما  قا�سية  تكون  قد  مهن  ويف  ازواجهن  عن 
العائلة  فهنالك  م�س�س  على  بها  القبول  �سوى  خيارًا  ل�ساحبها 
اثر احلوادث االرهابية والتداعيات  التي فقدت معيلها الوحيد 
االرامل  ماليني  اف��رزت  والتي  االخ��رية  ال�سنوات  يف  االمنية 
معرتك  ول��وج  اىل  امهاتهم  �ست�سطر  حتما  وه��وؤالء  واليتامى 
العمل ومهما يكن نوعه وطبيعته فاملهم انه كفيل باأبعاد ابنائهن 
عن �سبح الفقر واحلرمان واالنحراف وبطبيعة احلال ان اغلب 
تلك ال�سرائح الن�سائية ال متلك موؤهال علميا يوؤهلها للعمل رمبا 
فت�سطر  اخلا�س  القطاع  اوموؤ�س�سات  الر�سمية  املوؤ�س�سات  يف 
هنا للعمل يف مهن ب�سيطة وحمدودةالدخل وبالكاد تكفي ل�سد 
وممن  الن�سوة  ه���وؤالء  بع�س  ان  ذل��ك  اىل  ا�سف  العي�س  رم��ق 
ميلكن موؤهاًل علميًا حمدودًا قد يرغنب يف احل�سول على وظيفة 
الالمر �سيندرج حتت عنوان  لهن ولكن  لو توفرت  ذلك  وياأملن 
االرباك الوظيفي والبطالة وقلة الدرجات الوظيفية املخ�س�سة 
بالعمل  �سريبتها  تدفع  التي  االخرى  الظروف  اما  الفئات  لتلك 
بعدم  تتعلق  لالأ�سف  فهن  امل�سكينات  الن�سوة  ه���وؤالء  ال�ساق 
ال�سعور مبعاناتهن و�سقائهن فهنالك الكثري من الن�ساء ال �سيما 
الكبريات يف ال�سن كن �سحية عقوق ابنائهن وازواجهن الذين 
ان�سرفوا حلياتهم ال�سخ�سيةوملذاتهم اخلا�سة وتركوا م�سري 
العائلة جمهواًل وهنا ال جتد املراأة املغلوبة على امرهاواحللقة 
اال�سعف باملجتمع �سوى القبول بحرارة ال�سم�س ومكابدة برد 
ال�ستاء مقابل احل�سول على م�ستوى معي�سي يوؤمن لقمة العي�س 
ومازالت  كانت  التي  لعراقية  امل��راأةا  ديدن  براأيي  وهذا  بكرامة 
حماية  اج��ل  من  ال�سعاب  ورك��وب  والتحدي  لل�سرب  امنوذجا 

بيتها وعائلتها.

حلول ت�ستوعب اجلميع
جلنة املراأة واال�سرة والطفولة يف جمل�س النواب وعلى ل�سان 
لها  كانت  املو�سوي  د.�سمرية  النواب  وع�سوجمل�س  رئي�ستها 
املفرت�س  ال��دور  ب�ساأن  نقا�سنا  �سل�سلة  يف  واخ��رية  مهمة  حلقة 
التي حملناها  بها من اجل و�سع احللول واالجابات  واملنوط  

قدمت  بقولها:  مبتدئني  امل��ح��ارب��ات  الن�سوة  تلك  ل��ت�����س��اوؤالت 
عدة  النواب حلواًل  والطفولة يف جمل�س  امل��راأة واال�سرة  جلنة 
بحيث ت�ستوعب جميع اعمار الن�ساء وكذلك الفتيات وعلى  اثر 

مقرتحاتها وتو�سياتها ومالحظاتها مت االتي:
وزارة  يف  للمراأة  االجتماعية  الرعاية  دائ��رة  ا�ستحداث  1.مت 
املعيل  وفاقدات  الن�ساء  .ترعى  االجتماعية  وال�سوؤون  العمل 
امراة  اي  زوجها  واملفقود  واملطلقة  االأرملة  االعمار  جميع  من 
فاقدة املعيل لي�س لها دخل �سهري ثابت م�ستمر ( كذلك لها راتب 
الطفل  حد  اىل  اطفالها  و�سمول  عراقي  دينار  ال��ف   100000
الواحد  للطفل  �سهريا  دينار  الف   15000 مقداره  مبلغ  الرابع 
وللدائرة منافذ مفتوحة )11( منفذًا يف بغداد وحدها يف جميع 
املناطق وكذلك يف بقية املحافظات وعلى االغلب فقد مت �سمول 
التي مل  البقية  اال  ارام��ل ومطلقات مت �سمولهن  اكرث من 90 % 

تتقدم هي ل�سمولها فتم حل هذه امل�سالة واحلمد لله 
2- طلبت اللجنة زيادة التخ�سي�سات املالية لالرامل واملطلقات 
لهذا  ال���وزراء  جمل�س  قبل  م��ن  اال�ستجابة  مت��ت  وق��د  واالي��ت��ام 

الطلب وازدادت املعونة ال�سهرية من 65000 اىل
100000 لالرملة وااليتام من 10000 اىل 15000  .

3- وجهت جلنة املراة واال�سرة والطفولة امانة جمل�س الوزراء 
التعينات  من  ن�سبة  بتخ�سي�س  كافة  ال��دول��ة  وزارات  ب��ال��زام 
وخا�سة  املعيل  وف��اق��دات  واملطلقات  االرام���ل  اىل  والوظائف 
اجلامعية  ال�سهادات  على  واحل��ا���س��الت  االره���اب  �سحايا  م��ن 

واخريات ا�ستيعابهن �سمن القوى الت�سغيلية.

4- هناك دور رعاية امل�سنني التابعة اىل وزارة العمل وال�سوؤون 
االجتماعية وهي دور ايوائية تتوفر فيها امل�ستلزمات املعي�سية 
من اكل و�سرب ونوم وعناية �سحية وم�سرف جيب وت�ستقبل 
رغبتهن  ح�سب  �سنة  ال���50  اعمارهن  تتجاوز  اللواتي  الن�ساء 
الدول  جميع  يف  امل�سنني  ح��ال  ه��و  وه���ذا  ذل��ك  مينع  .وال���س��ي 
املتقدمة اذ يتوجهن اىل دور رعاية امل�سنني اذ ان هناك خيارات 
عدة للن�ساء فوق ال�50 �سنة باختيار الرعاية اما با�ستالم املعونة 
من دائرة الرعاية االجتماعية للمراة او االنت�ساب اىل دور رعاية 

امل�سنني .
املعنية  ال���وزارات  وجهت  والطفولة  واال�سرة  امل��راأة  جلنة   -5
الالتي  العامالت  الن�ساء  تعاونية ال�ستيعاب  بتا�سي�س جمعيات 
يرغنب بالعمل ولهن القدرة والطاقة وهذا امر ايجابي ويوؤ�سر 

حب الن�ساء للعمل جلعلهن منتجات ال م�ستهلكات فقط .
وتوفري  اال�سواق  اح��وال  بتح�سني  بغداد  امانة  توجيه  مت   -6
والرعاية  االم��ن  وم�ستلزمات  احلماية  وتوفري  الالئق  العمل 
�سمن  هي  املعايري  ه��ذه  وتوفري  والبيئية  ال�سحية  والعناية 

امكانات الدولة وظروفها.
وغري  معيب  غ��ري  اال���س��واق  يف  الن�ساء  عمل  ح��ال  ك��ل  وع��ل��ى 
ممنوع وكذلك  جزء من �سيا�سات الدولة يف توعيتهن يف عمل 
القطاع اخلارجي وهذا هو من واجبات منظمات املجتمع املدين 
الن�سوية اذ انه  ال يوجد يف القانون ما مينع ذلك فعمل الن�ساء 
يف جميع املجاالت عمل مقبول وعملهن كبائعات غري معيب وال 

يوجد ت�سريع مينع ذلك .

امللمح االأكث�ر بروزاً يف االأ�سواق ال�سعبية

اقت�سادي �سقاء  و�سط  لئق  معي�سي  مب�ستوى  اأماًل  احلياة  ي�سارعن  بائعات 
 حتقيق /  اآمنة عبد النبي

هربًا من �سبح الفقر والعوز املادي واماًل يف 
احل�سول على م�ستوى معي�سي يليق باأ�سرهن 
وجلن غمار احلياة ال�سعبة بقلب ابي�ص وعزمية 
ال تلني بعد ان غيب املوت والعجز �سند البيت 
ومعيله دفعة واحدة.
هواج�ص مزمنة اثقلت �سدور الكثريات من 
ن�ساء بالدي اللواتي مل يجدن �سبياًل لقيمة 
العي�ص بكرامة �سوى اختالط عرق اجلبني 
بقطرات الدموع للعمل  يف زحمة اال�سواق عو�سًا 
عن ازواجهن، )املدى االقت�سادي( حاولت ان 
تقتفي اثر قتامة حكاياتهن التي وان تعددت 
وجوه ا�سبابها اال اأن منبع ال�سقاء االقت�سادي 
فيها كان موحداً.
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رواج 
للف�سة 
يف ا�سواق 
االنتيكات

ارتغاع 
ا�سعار 
العقارات يف 
بغداد بيعًا 
وايجاراً

انت�سار 
املوبايل 
ال�سيني يف 
اال�سواق

رغم انق�ساء 
�سهر رم�سان 

وا�سعار اللحوم 
يف ارتفاع 

حمموم

رفقة خم�سني عامًا مع ال�سمك
اأول من فتحت لنا اقفال �سندوقها اال�سود هي )ام حممد( امراة 
طاعنة  يف ال�سن تقا�سمت وجهها خطوط ال�سقاء وال�سيخوخة 
عامًا  خم�سني  قرابة  ال�سمك  بيع  مهنة  يف  لها  ام�ست  ان  بعد 
فعرفت على اثر ذلك باأ�سهر بائعة �سمك يف ا�سواق بغداد كلمتها 
بخجل فاأ�ستقبلت �سوؤايل برحابة �سدر و�سرب امراأة عراقية مل 
تفلح �سنوات ال�سقاء يف ازالة نب�س االبت�سامة عن �سفاهها التي 

انبئتني ا�سل احلكاية بالقول:
الرابعة  ال�ساعة  م��ن  ا�سحو  ان��ا  �سنة  اخلم�سني  تلك  ط��وال   -
فجرًا الذهب باجتاه علوة ال�سمك وبعدها اعود اىل ال�سوق بعد 
�ساعتني لت�سويق الب�ساعة واظل على هذا احلال حلني ال�ساعة 
ال�سقاء  رحلة  بعد  منهكة  ق��واي  وك��ل  للبيت  اع��ود  لياًل  الثامنة 
املزمن تلك فلقمة العي�س يا ابنتي ال ميكن ان تاأتي ب�سهولة غري 
ان هنالك من يكتب عليهم التعب يف مرحلة او فرتة معينة من 
جتاوزت  االآن  وانا  علي  ماكتب  وهو  بطولها  احلياة  ال  احلياة 
اال�سواق  يف  وال�سراء  البيع  مهنة  �سقاء  من  العمر  من  ال�ستني 
ان  وج��دت  حينما  العمل  زوج��ي  مع  تقا�سمت  تزوجت  ان  فمنذ 
احلياة �سعبة فاأخرتت مهنة ال�سمك الن زوجي كان �سيادًا ولي�س 
مبقدوره القيام بعمل ال�سيد والبيع معا فانيطت ايل تلك املهمة 
وانا بدوري ا�ستقبلتها بطيب زوجة و�سريكة طاملا كانت تخفف 
احلال  فبقي  احلياة  م�ساعب  مكابدة  على  وتعيننا  كاهلة  عن 
ل�سنوات طوال هكذا نتقا�سم العمل فجر كل يوم اىل �ساعة متاخرة 
من الليل احيانا ولكن مبرور ال�سنوات اا�سيب زوجي مبر�س 
الكلى ومل تعد �سحته حتتمل ان يقوم باي جمهود فاأ�سطر اىل 
اجمعوا  الذين  االطباء  مبراجعة  واالن�سغال  البيت  يف  الركون 

على عدم قيامه باي جمهود ع�سلي وقد حاول امل�سكني االلتجاء 
اىل دائرة ال�سوؤوؤن والرعاية لتح�سيل راتب قد ي�ساعدنا بع�س 
ال�سيء ولكنه لال�سف مني باخليبة حينما اكمل معاملته وح�سب 
اال�سول القانونية ال�سحيحة فاذا بالقائمني هناك يخربونه باأن 
ما خ�س�سته الدولة له كراتب �سهري قد اعيد اىل البنك الأنه تاخر 
عن موعد ا�ستالمه بحكم �سعوبة تنقله وحركته لذا توجب عليه 
املزمنة  االداري���ات  من  طويلة  �سل�سلة  يف  جديد  من  يتوجه  ان 
فاأ�سطررت هنا اىل العمل مبفردي فاذا تركت العمل �سدقيني لن 
ناكل الن بيع ال�سمك هو م�سدر رزقنا الوحيد مع العلم ان لدي 
كل واحد  بعوائل ولدى  ك�سبة ومكبلون  اوالد وجميعهم  ثالثة 
منهم ما يزيد على خم�سة اطفال لذا انا االآن اعمل مبفردي وهذه 
الرابعة فجرا  ال�ساعة  تبداأ من  ال�سمك  امام  ترينها  التي  وقفتي 
ولن تنتهي االبعد ال�ساعة الثامنة ليال اظل واقفة حتى تهد كل 

قواي فاأعود اىل البيت كجثة من التعب!

�سحكت له الدنيا فرتكني
 ثالثون �سنة ق�ستها بني الطماطم والب�سل والباذجنان والعنب 
البقالة  انها  املهنة  تلك  فيه  ت��زاول  مل  يوما  فيها  ن�سيت  لدرجة 
من  ب�سعوبة  احلديث  منها  �سرقت  علي(.التي  ام  جبار  )زينة 

زحمة املتب�سعني فقالت:
-نحن عائلة طبيعتها باال�سا�س امتهان البقالة فاأنا منذ �سغري 
وال�سراء  والبيع  البقالة  مهنة  ا���س��ول  وتعليمي  تاهيلي  مت 
وامي  اب��ي  م��ع  يوميا  اخ���رج  وك��ن��ت  مبكر  وق��ت  يف  فاتقنتها 
ت��رتك يل عمال  التي مل  بيع اخل�����س��راوات  للعمل يف  واخ��وت��ي 
�سواها �سيما حني الغيت من حياتنا م�ساألة الدرا�سة والوظيفة 
والعمل يف دوائر الدولة النها تتعار�س مع اعرافنا بقي احلال 
هكذا اىل ان تزوجت وحتى زوجي الذي هو االآن ا�سبح تاجرا 
للخ�ساريف حمافظة الب�سرة االآن كان باال�سا�س بقااًل مل ميانع 
اىل  بالعودة  قاطعتها  وهنا  اخل�سار،  بيع  مهنة  على  بقائي  يف 

حكاية زوجها التاجر فاأجابتني بح�سرة :
تزوجت رجال ب�سيطا وبقاال مثلي وبقيت بجانبه متحملة عبء 
الدنيا  تغري حاله و�سحكت  ان  ما  انه  معًا غري  وال��زواج  املهنة 
يتنكر  به  اإذا  ماميكن  باأو�سع  ال��رزق  اب��واب  وانفتح  عينيه  يف 
بجانبه  ق�سيتها  التي  العجاف  ال�سنوات  تلك  و�سقاء  تعب  لكل 
و�سكن  ب��اأخ��رى  وت���زوج  وامكانيته  امل��ادي��ة  ق��درت��ه  وا�ستغل 
حمافظة الب�سرة بعيدا عنا وكاأن االمر اليعنيه لكن احلمدلله انا 
بعيدة عنه منذ خم�س �سنوات وا�سكن عند اهلي واتقن مهنتي 
ويتكفل  علينا  ي�سرف  ان  منه  الطلب  اىل  احلاجة  تدفعني  ومل 
البنائي  املعيل  فاأنا  �سنوات  خم�س  منذ  اأفعله  لن  وهو  بامورنا 
وما اح�سل عليه يكفيني وي�سد حاجتي وحاجتهم فل�سنا بحاجة 

له ال من بعيد وال من قريب.

ال يتجاوز ربحي �سبعة اآالف دينار
ال�سيقة من  البقعة  تلك  باأوجاعها  �سنوات وهي تفرت�س  ثماين 
ال�سوق التي بالكاد تكفي لتو�سد ب�سطيتها التي تتقا�سم زواياهم 
نا�سر(�ساألتها  )علية  البائعة  انها  الكيوي  وفاكهة  النبق  اكيا�س 
عن مدى رغبتها يف ال�سماح يل بت�سفح �سريط حياتها التي بدت 
من  حفرة  �سفا  على  الذابلتني  عينيها  ونظرة  الرثة  هيئتها  من 
الفقر فوافقتني بنظرة ر�سى �سبقت حديثها الذي بداأت �سجونه 

هكذا.
م�ست على ا�سابة زوجي مبر�س التدرن مدة ثماين �سنوات مل 
اجد خاللها من �سبيل ل�سد حاجتنا وفاقتنا املادية التي و�سلت 
لطريق م�سدود بعد تدهور حالته وو�سولها اىل العجز الكامل 
برعايته  ان��ا  اتكفل  ان  �سوى  عمل  اي  فعل  على  املقدرة  وع��دم 
ورعاية اطفايل الذين ا�سيب احدهم هو االآخر مبر�س ال�سكري 
فاأمتهنت منذ ذلك احلني مهنة البيع يف ال�سوق يف رحلة يومية 
ابداأها من ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا وحتى ال�ساعة الثامنة ليال 
النبق  اكيا�س  لبيع  ترينه  ال��ذي  ال�سغري  املكان  هذا  يف  اجل�س 
واملرغوبةمن  ال�سغرية  الفواكه  من  وهي  والكيوي  والزعرور 
منا�سب  ه��و  بيعها  ثمن  ان  اىل  وال�سغارا�سافة  الكبار  قبل 
ويتمكن منه اغلب الفئات وهو مااليعر�سني بطبيعة احلال اىل 
اخل�سارة لذا انا اقوم ببيع كل ما اأت�سوقه يوميا وجل ما اح�سل 
اح�سن  يف  اليتجاوز  هو  الب�سيطة  الفواكه  تلك  بيع  من  عليه 

قانعة و�سعيدة من هذا  انا  لله  لكن احلمد  اآالآف  ال�سبعة  حاالته 
اليومية  حاجتي  �سد  يف  كثريًا  ي�ساعدين  ال��ذي  ال�سئيل  املبلغ 

على االقل واالهم من كل ذلك انه يجنبي احلاجة اىل االآخرين.

العراقية اأمنوذجًا لل�سرب
ب�ساأن  راأيها  عن  عربت  العزاوي  ا�سواق  االجتماعية  الباحثة 
اال�سواق  يف  العامالت   الن�سوة  اأول��ئ��ك  حكايا  من  �سمعته  ما 

باأعتبارهن املعيل الوحيد لعوائلهن بالقول:
- لدينا نوعان من الظروف التي تدفع الن�ساء باأجتاه العمل بدال 
ترتك  ال  حينما  حتما  قا�سية  تكون  قد  مهن  ويف  ازواجهن  عن 
العائلة  فهنالك  م�س�س  على  بها  القبول  �سوى  خيارًا  ل�ساحبها 
اثر احلوادث االرهابية والتداعيات  التي فقدت معيلها الوحيد 
االرامل  ماليني  اف��رزت  والتي  االخ��رية  ال�سنوات  يف  االمنية 
معرتك  ول��وج  اىل  امهاتهم  �ست�سطر  حتما  وه��وؤالء  واليتامى 
العمل ومهما يكن نوعه وطبيعته فاملهم انه كفيل باأبعاد ابنائهن 
عن �سبح الفقر واحلرمان واالنحراف وبطبيعة احلال ان اغلب 
تلك ال�سرائح الن�سائية ال متلك موؤهال علميا يوؤهلها للعمل رمبا 
فت�سطر  اخلا�س  القطاع  اوموؤ�س�سات  الر�سمية  املوؤ�س�سات  يف 
هنا للعمل يف مهن ب�سيطة وحمدودةالدخل وبالكاد تكفي ل�سد 
وممن  الن�سوة  ه���وؤالء  بع�س  ان  ذل��ك  اىل  ا�سف  العي�س  رم��ق 
ميلكن موؤهاًل علميًا حمدودًا قد يرغنب يف احل�سول على وظيفة 
الالمر �سيندرج حتت عنوان  لهن ولكن  لو توفرت  ذلك  وياأملن 
االرباك الوظيفي والبطالة وقلة الدرجات الوظيفية املخ�س�سة 
بالعمل  �سريبتها  تدفع  التي  االخرى  الظروف  اما  الفئات  لتلك 
بعدم  تتعلق  لالأ�سف  فهن  امل�سكينات  الن�سوة  ه���وؤالء  ال�ساق 
ال�سعور مبعاناتهن و�سقائهن فهنالك الكثري من الن�ساء ال �سيما 
الكبريات يف ال�سن كن �سحية عقوق ابنائهن وازواجهن الذين 
ان�سرفوا حلياتهم ال�سخ�سيةوملذاتهم اخلا�سة وتركوا م�سري 
العائلة جمهواًل وهنا ال جتد املراأة املغلوبة على امرهاواحللقة 
اال�سعف باملجتمع �سوى القبول بحرارة ال�سم�س ومكابدة برد 
ال�ستاء مقابل احل�سول على م�ستوى معي�سي يوؤمن لقمة العي�س 
ومازالت  كانت  التي  لعراقية  امل��راأةا  ديدن  براأيي  وهذا  بكرامة 
حماية  اج��ل  من  ال�سعاب  ورك��وب  والتحدي  لل�سرب  امنوذجا 

بيتها وعائلتها.

حلول ت�ستوعب اجلميع
جلنة املراأة واال�سرة والطفولة يف جمل�س النواب وعلى ل�سان 
لها  كانت  املو�سوي  د.�سمرية  النواب  وع�سوجمل�س  رئي�ستها 
املفرت�س  ال��دور  ب�ساأن  نقا�سنا  �سل�سلة  يف  واخ��رية  مهمة  حلقة 
التي حملناها  بها من اجل و�سع احللول واالجابات  واملنوط  

قدمت  بقولها:  مبتدئني  امل��ح��ارب��ات  الن�سوة  تلك  ل��ت�����س��اوؤالت 
عدة  النواب حلواًل  والطفولة يف جمل�س  امل��راأة واال�سرة  جلنة 
بحيث ت�ستوعب جميع اعمار الن�ساء وكذلك الفتيات وعلى  اثر 

مقرتحاتها وتو�سياتها ومالحظاتها مت االتي:
وزارة  يف  للمراأة  االجتماعية  الرعاية  دائ��رة  ا�ستحداث  1.مت 
املعيل  وفاقدات  الن�ساء  .ترعى  االجتماعية  وال�سوؤون  العمل 
امراة  اي  زوجها  واملفقود  واملطلقة  االأرملة  االعمار  جميع  من 
فاقدة املعيل لي�س لها دخل �سهري ثابت م�ستمر ( كذلك لها راتب 
الطفل  حد  اىل  اطفالها  و�سمول  عراقي  دينار  ال��ف   100000
الواحد  للطفل  �سهريا  دينار  الف   15000 مقداره  مبلغ  الرابع 
وللدائرة منافذ مفتوحة )11( منفذًا يف بغداد وحدها يف جميع 
املناطق وكذلك يف بقية املحافظات وعلى االغلب فقد مت �سمول 
التي مل  البقية  اال  ارام��ل ومطلقات مت �سمولهن  اكرث من 90 % 

تتقدم هي ل�سمولها فتم حل هذه امل�سالة واحلمد لله 
2- طلبت اللجنة زيادة التخ�سي�سات املالية لالرامل واملطلقات 
لهذا  ال���وزراء  جمل�س  قبل  م��ن  اال�ستجابة  مت��ت  وق��د  واالي��ت��ام 

الطلب وازدادت املعونة ال�سهرية من 65000 اىل
100000 لالرملة وااليتام من 10000 اىل 15000  .

3- وجهت جلنة املراة واال�سرة والطفولة امانة جمل�س الوزراء 
التعينات  من  ن�سبة  بتخ�سي�س  كافة  ال��دول��ة  وزارات  ب��ال��زام 
وخا�سة  املعيل  وف��اق��دات  واملطلقات  االرام���ل  اىل  والوظائف 
اجلامعية  ال�سهادات  على  واحل��ا���س��الت  االره���اب  �سحايا  م��ن 

واخريات ا�ستيعابهن �سمن القوى الت�سغيلية.

4- هناك دور رعاية امل�سنني التابعة اىل وزارة العمل وال�سوؤون 
االجتماعية وهي دور ايوائية تتوفر فيها امل�ستلزمات املعي�سية 
من اكل و�سرب ونوم وعناية �سحية وم�سرف جيب وت�ستقبل 
رغبتهن  ح�سب  �سنة  ال���50  اعمارهن  تتجاوز  اللواتي  الن�ساء 
الدول  جميع  يف  امل�سنني  ح��ال  ه��و  وه���ذا  ذل��ك  مينع  .وال���س��ي 
املتقدمة اذ يتوجهن اىل دور رعاية امل�سنني اذ ان هناك خيارات 
عدة للن�ساء فوق ال�50 �سنة باختيار الرعاية اما با�ستالم املعونة 
من دائرة الرعاية االجتماعية للمراة او االنت�ساب اىل دور رعاية 

امل�سنني .
املعنية  ال���وزارات  وجهت  والطفولة  واال�سرة  امل��راأة  جلنة   -5
الالتي  العامالت  الن�ساء  تعاونية ال�ستيعاب  بتا�سي�س جمعيات 
يرغنب بالعمل ولهن القدرة والطاقة وهذا امر ايجابي ويوؤ�سر 

حب الن�ساء للعمل جلعلهن منتجات ال م�ستهلكات فقط .
وتوفري  اال�سواق  اح��وال  بتح�سني  بغداد  امانة  توجيه  مت   -6
والرعاية  االم��ن  وم�ستلزمات  احلماية  وتوفري  الالئق  العمل 
�سمن  هي  املعايري  ه��ذه  وتوفري  والبيئية  ال�سحية  والعناية 

امكانات الدولة وظروفها.
وغري  معيب  غ��ري  اال���س��واق  يف  الن�ساء  عمل  ح��ال  ك��ل  وع��ل��ى 
ممنوع وكذلك  جزء من �سيا�سات الدولة يف توعيتهن يف عمل 
القطاع اخلارجي وهذا هو من واجبات منظمات املجتمع املدين 
الن�سوية اذ انه  ال يوجد يف القانون ما مينع ذلك فعمل الن�ساء 
يف جميع املجاالت عمل مقبول وعملهن كبائعات غري معيب وال 

يوجد ت�سريع مينع ذلك .

اقت�سادي �سقاء  و�سط  لئق  معي�سي  مب�ستوى  اأماًل  احلياة  ي�سارعن  بائعات 
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املن�سرمة  العقود  خالل  ماأ�ساوياأ  و�سعا  العراق  يعي�س 
واالآتية جراء تردي م�ستوى الواردات املائية من نهري 
دجلة والفرات و�سوف ي�ستمر هذا التدين بعد اجناز �سد 

الي�سو على نهردجلة.
عام  يف  تركيا  جانب  من  امل�سروع  بهذا  التفكري  وب��داأ 
اواخر  يف  الهيدرولوجي  وامل�سح  التحري  وبداأ   1930
اآب 2006 قام رئي�س وزراء تركيا بو�سع حجر اال�سا�س 
تكلفته  وتبلغ  العراقية  احل��دود  عند  50ك��م  بعد  وعلى 
1.200 مليار دوالر على ان يتم اأجنازه يف عام )2010( 

  .
اإلي�سو على نهر دجلة، الذي ينبع من مرتفعات  يقع �سد 
جنوب �سرق ه�سبة االأنا�سول وحتديدًا من بحرية وان 
اخلليج  يف  وي�سب  الرتكية،  الي�سو  قرية  يف  الواقعة 
الي�سو  �سد  ويتمركز  ال��ف��رات.  بنهر  لقائه  بعد  العربي 
كليومرتًا  بعد 45  الواقعة على  دراغيجيتني  يف منطقة 
يبلغ من�سوب قمته حوايل  ال�سورية، حيث  من احلدود 
 528( االع��ل��ى  الفي�ساين  اخل��زن  من�سوب  ام��ا   )530(
خزن  وي�ستطيع   ،)  525( لل�سد  االعتيادي  واخل��زن   )
مكعب  م��رت  مليار   )  11،40( ب���  ت��ق��در  امل��ي��اه  م��ن  كمية 
وتبلغ م�ساحة بحرية ال�سد نحو 300 كم2 ، وتبلغ طاقة 
نحو  من  بال�سد  امللحقة  كهربائية   _ الهيدرو  املحطات 
1200 ميكا واط وبطاقة �سنوية تبلغ 3830 كيلو واط 
املائي اىل  ال��وارد  ينخف�س  ال�سد �سوف  اكتمال  ، وعند 
من   %  47 نحو  متثل   ، �سنوباأ  مكعب  مرت  مليار   )9،7(

الواردات ال�سنوية لنهر دجلة . 
مبياه  تتحكم  �سخمة  من�ساآت  تعترب  ال�سدود  كانت  وملا 
ال��ن��ه��ر ب�����س��ورة ك��ام��ل��ة ف���ان اإن�����س��اء امل�����س��اري��ع احلالية 
واملخطط تنفيذها يف كل من تركيا و�سوريا على حو�س 
اإىل  اإطالق املياه اجلارية  دجلة �سوف يجعل من عملية 
االأتراك  ي�سعى  ت�سغيلها،  ب�سيا�سة  مرتبطًا  اأمرًا  العراق 
امل��ن��اف��ع واالأه����داف  م��ن  ع���دد  اإىل حتقيق  م��ن ورائ��ه��ا 
ولعل  منها  الع�سكرية  وحتى  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 

ابرز االأغرا�س االقت�سادية املعلنة هي:
اإقامة  عرب  كبرية  بكمياٍت  الكهرومائية  الطاقة  • توليد 

م�ساريع مائية على نهري دجلة
والفرات بهدف تقليل فاتورة ا�سترياد النفط من اخلارج، 

وكذلك ت�سدير الفائ�س من
الطاقة الكهربائية اإىل دول اجلوار مقابل احل�سول على 

عوائد مالية �سخمة.
الزراعية  االأرا���س��ي  م��ن  �سا�سعة  م�ساحات  ارواء   •
وت�سدير  الغذاء،  من  الذاتي  االكتفاء  حتقيق  اجل  من 
الفائ�س من املحا�سيل الزراعية اإىل دول املنطقة بهدف 

جعل تركيا �سلة غذاء ال�سرق االأو�سط.
خماطره   ودرء  الفي�سان  على  • ال�سيطرة 

يعمل  دج��ل��ة  نهر  على  �سيقام  ال���ذي  امل��سروع  ه��ذا  اإن 
 )%60( بن�سبة  الن�هر  مياه  واردات  تقل�يل  على  لوحده 
اإىل  ال�مياه من )20( مليار م3  حيث �ستنخف�س ك�ميات 
)9( مل�يار م3، االأمر الذي �سينعك�س بدوره على جميع 
�ستتاأثر  حيث  النهر،  ح��و���س  على  القاطنني  ال�سكان 
من  ابتداًء  امل�سروع  هذا  اإقامة  جراء  من  كثريًا  حياتهم 
بو�سعهم  م��رورًا  اجلغرايف  وتوزيعهم  معي�ستهم  منط 
ال�سحية  حالتهم  اإىل  النهاية  يف  و���س��واًل  االقت�سادي 
النهري  التلوث  ن�سبة  زيادة  بفعل  كثريًا  �سترتدى  التي 

احلا�سلة يف مياه ال�سرب. 

اأبرز التاأثريات التي �سيخلفها بناء امل�سروع  تتجلى لنا 
الرتكي على ال�سكان يف العراق باالتي:

1- التغري يف اأمناط معي�سة �سكان احلو�س :
الي�سو  �سد  م�سروع  بناء  الرتكية  احلكومة  اعتزام  اإن 
البيئية  �سوف يعمل بال �سك على تو�سيع حجم امل�سكلة 
لها �سلة  اأخرى  اأبعادًا  املتفاقمة يف العراق، و�سيعطيها 
خالل  املتوقع  الكبري  ال�سكاين  التزايد  مب�سكلة  وثيقة 
احل�سرية  امل��راك��ز  تو�سع  وطريقة  القادمة،  ال�سنوات 
لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  لتامني  امللحة  احلاجة  وزي��ادة 

وبقية اال�ستخدامات اليومية االأخرى.
اإمالء خزان ال�سد �سوف يت�سرر  وعندما �سيحني موعد 
اأنحاء  يف  املنت�سرين  الب�سر  من  املاليني  ذلك  وراء  من 
حيث  واجلنوب(،  والو�سط  )ال�سمال  البالد  يف  متفرقة 
�ستت�سرر )5( مراكز حمافظات عراقية و )13( ق�ساء و 
)21( ناحية تقع جميعها على حو�س هذا النهر وروافده 
االأخرى، مما �سيدفع بال�سكان اإىل ترك مهنهم الزراعية 
وال�سناعية واحلرفية والهجرة من االأرياف والقرى اإىل 
املدن وبقية التجمعات ال�سكانية. فهذا النزوح الع�سوائي 
واأ�ساليب  اأمناط  تغيري  اإىل  الزمن  يوؤدي مبرور  �سوف 
اإىل  منتجة  اأمناط  من  النا�س  لهوؤالء  االقت�سادي  العمل 
اأمناط غري منتجة. ويف الوقت نف�سه �سينخف�س االإنتاج 
الزراعي ب�سكٍل كبري جراء تزايد رقعة اجلفاف وتدهور 
ملحوظ  تراجع  وح�سول  الطبيعية،  واحلقول  املراعي 
من  يزيد  اأن  �ساأنه  م��ن  ذل��ك  ك��ل  احليوانية  ال���رثوة  يف 
حجم امل�ساكل االجتماعية ل�سكان احلو�س القاطنني فيه 

م�ستقباٍل.
2- تاأثري امل�سروع على اقت�ساديات �سكان احلو�س:

اأ�سرنا �سابقًا اإىل اأن بناء �سد الي�سو �سيرتك انعكا�سات 
خطرية على الواقع االقت�سادي ل�سكان حو�س دجلة يف 
اإىل  اجل��اري��ة  املياه  واردات  النخفا�س  نتيجة  ال��ع��راق 
للفالحني  االقت�سادي  الو�سع  �سيرتدى  حيث  ال��ب��الد، 
مياه  اأ�سا�سية على  يعتمدون ب�سورة  الذين  واملزارعني 
النهر يف ارواء حقولهم ومزارعهم التي �ستعاين من قلة 
اإىل اال�سترياد  اإىل جانب ظهور احلاجة  املياه،  امدادت 
بداًل من االكتفاء الذاتي اأو �سبه الذاتي لبع�س املحا�سيل 
البطالة  معدالت  يف  كبرية  زي��ادة  وح��دوث  ال��زراع��ي��ة، 
فر�س  وانخفا�س  الفالحني  هجرة  ارتفاع  عن  الناجمة 

العمل بالن�سبة للعاطلني منهم.
جتدر االإ�سارة اإىل اأن م�سروع �سد الي�سو �سيق�سي على 
ثلث م�ساحة االأرا�سي الزراعية يف العراق والتي تقدر 
اخلم�س  ال�سنوات  خالل  دومن  ماليني  اأربعة  من  باأكرث 
االآالف  مئات  حرمان  هذا  يعني  مما  املقبلة،  والع�سرين 
من املزارعني من مزاولة اأعمالهم ومهنهم الزراعية التي 
يقت�سر  وال  االأ�سا�سية.  ملعي�ستهم  رئي�سًا  م�سدرًا  تعد 
احلال وحده على هوؤالء فح�سب بل يتعداه لي�سمل اأي�سًا 
ال�سيادين الذين يعتمدون يف مهنهم على �سيد االأ�سماك، 
حيث �سيوؤثر انخفا�س معدالت ت�سريف مياه نهر دجلة 

على تنمية الرثوة ال�سمكية يف البالد.
ل�سكان  ال�����س��ح��ي��ة  احل��ال��ة  ع��ل��ى  امل�����س��روع  ت��اأث��ري   -  3

احلو�س:

تعد هذه امل�سالة غاية يف احل�سا�سية ب�سبب انعكا�ساتها 
ال�سلبية واخلطرية على البيئة واالإن�سان معًا. فانخفا�س 
يعمل  �سوف  الي�سو  �سد  بناء  بعد  �سيح�سل  الذي  املياه 
على حرمان اأعداد كبرية من �سكان احلو�س من احل�سول 
نوعيتها وزيادة  تردي  برغم  الكافية،  ال�سرب  مياه  على 
معدالت التلوث النهري فيها جراء احتوائها على ن�سب 
عالية من املواد الكيمياوية واالأ�سمدة امل�ستخدمة من قبل 
املزارعني االأتراك. وبال �سك فان هذا التلوث �سيوؤدي اإىل 
ظهور العديد من االأمرا�س الوبائية اخلطرية بني �سكان 
احلو�س وعلى نطاٍق وا�سٍع وكبري خ�سو�سًا االأمرا�س 

املعدية مثل الطاعون والكولريا والتيفوئيد واملالريا.

�سكان  �سالمة  على  االأر�سية  والهزات  الزالزل  تاأثري   -4
حو�س دجلة يف العراق:

ن�سيط  زل��زايل  نطاق  �سمن  تقع  تركيا  اأن  املعلوم  من 
كمية  اآن  اإىل  العلمية  والبحوث  الدرا�سات  ت�سري  حيث 
نهري  على  املقامة  الرتكية  ال�سدود  يف  املحتجزة  املياه 
حدوث  فر�س  م��ن  تزيد  اأن  �ساأنها  م��ن  وال��ف��رات  دجلة 
القيام  �سرورة  يتطلب  مما  االأر�سية،  والهزات  الزالزل 
من  تركيا  على  لل�سغط  العراق  قبل  من  �سريع  بتحرٍك 
حقوق  ت�سمن  وتعهدات  �سمانات  على  احل�سول  اجل 
مادية  وخ�سائر  اأ���س��راٍر  اأي��ة  عن  التعوي�س  يف  العراق 
املقامة  ال�سدود  انهيار احد  وب�سرية قد حتدث يف حالة 
عالمات  هنالك  اأن  علمنا  اإذا  خ�سو�سًا  احلو�سني،  على 
املائية  امل�ساريع  مطابقة  مبدى  تتعلق  كثرية  ا�ستفهام 
ل�سروط ال�سالمة الدولية ومنها ال�سدود الكبرية املقامة 
قايا  وق��ره  كيبان  �سدود  وه��ي  ال��ف��رات  نهر  على  حاليًا 
واتاتورك وكذلك �سد الي�سو الذي �سيقام على نهر دجلة 

يف امل�ستقبل.
ويف ما يخ�س التاأثريات التي �سيخلفها �سد الي�سو على 
االإن�سائي  الطابع  ف��ان  العراق  يف  دجلة  حو�س  �سكان 
العالية  الفي�سانات  ال�سد لن يقلل من ذروة حدوث  لهذا 
بالطبع على  يوؤثر  اأن  �سانه  الوقوع، وهذا من  املحتملة 
اأو املنت�سرين على طول  القاطنني  ال�سكان  �سالمة وامن 
اأ�سفل جمرى النهر، ناهيك طبعا عن االأخطاء الهند�سية 
التي قد حتدث اأثناء العمل بامل�سروع والتي من املمكن اأن 
تظهر عيوبها الهند�سية بعد اإكمال بناء ال�سد اإىل جانب 
اجلماعات  بع�س  بها  تقوم  قد  التي  التخريبية  االأعمال 
عوامل  كلها  وه��ي  الرتكية  للحكومة  املناوئة  امل�سلحة 
من  وغ��ريه  امل�سروع  هذا  بناء  خماطر  زي��ادة  يف  ت�سهم 
ال�سكان  املائية يف تركيا على حياة وم�ستقبل  امل�ساريع 

يف العراق.
اإن هذا امل�سروع يّج�سد ترجمًة خطرية  القول:  خال�سة 
للموقف الرتكي الداعي اإىل اعتبار نهري دجلة والفرات 
ال�سرعي  ". وان لرتكيا احلق  تركيان  " نهران وطنيان 
حتى  عليهما  املطلقة  �سيادتها  وب�سط  ا�ستثمارهما  يف 
النهاية، بهدف نزع ال�سفة الدولية عنهما يف ما يخ�س 
م�ساألة املياه برغم خمالفة ذلك للعهود واملواثيق الدولية 

املتعلقة با�ستثمار االأنهار الدولية.
التجربة، جتربة  ندر�س هذه  ان  وعلينا نحن كعراقيني 
بتعلم  نبداأ  وان  جوانبها  بكل  الي�سو،  �سد  ايقاف  حملة 
االو�ساط  مع  نتعامل  جتعلنا  التي  والو�سائل  االليات 
يكفي  ال  اذ  امل�ستوى.  عالية  بكفاءة  واالقليمية  العاملية 
لنا حقوقا  العط�س وان  اهلنا ميوتون من  باأن  نردد  ان 
تاريخية يف املياه. بل ان هناك الكثري من املعطيات التي 
يجب ان نوليها الرعاية واالهتمام لكي نواجه املتغريات 
منذ  خماطرها  اىل  العامل  انتبه  التي  والبيئية  املناخية 
اكرث من عقدين من الزمن، كان العراق خاللها ورمبا ما 
لكي  الوقت  حان  املختلفة.   بال�سراعات  من�سغال  يزال، 
ينتبه العراقيون على امل�ستويني الر�سمي وال�سعبي، اىل 
�سرورة توجيه اجلهود اىل تعزيز قدراتنا ملواجة نوع 
اخر من التحدي مع الطبيعة، الذي ميكن ان يحول بالد 

ما بني النهرين اىل �سحراء قاحلة!
ولدعم هذه التوجهات االن�سانية ولتعزيز التاأييد ال�سعبي 
هذا  ان�ساء  رف�س  و  الغاء  اىل  الداعية  للحملة  العاملي 
ال�سد وال�سعي اإىل عقد اتفاٍق مبا�سر مع اجلانب الرتكي، 
ين�س على تعهد االأتراك بعدم القيام باإمالء خزان ال�سد 
التي  لالآثار  العراق، جتنبًا  الزراعي يف  مع بدء املو�سم 
قد حت�سل يف امل�ستقبل، خ�سو�سًا واأن معدالت �سقوط 
انخفا�سًا  االأخ��رية  ال�سنوات  يف  ت�سهد  ب��داأت  االأم��ط��ار 
ملحوظًا، اإىل جانب تزايد موجات اجلفاف التي اأخذت 
ال�����س��روري جدًا  فمن  ل��ذا  االأخ����رى،  ه��ي  ت���زداد  حدتها 
ال�سرورية  االإج��راءات  باتخاذ  العراقية  احلكومة  قيام 
ملواجهة ذلك، واال فان الكارثة قد حتل وتتكرر كما ح�سل 
يف عام 1974 عندما قامت كل من تركيا و�سوريا باإمالء 
خزاين )كيبان وطبقة( املقامني على نهر الفرات، وكذلك 
اإمالء خزان اأتاتورك العمالق املقام على هذا النهر اأي�سًا 
عام 1990، حني اأدى هذان االإجراءان اإىل اإحلاق اأ�سراٍر 
الزراعة  قطاعات  �سملت  ب��ال��ع��راق،  ف��ادح��ة  اقت�سادية 

وال�سناعة واإنتاج الطاقة الكهربائية .

* مركز اأبحاث االهوار/ جامعة ذي قار

�سيا�سة ال�سدود الرتكية.. �سد )  األي�سو (  اأمنوذجا 
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 ابراهيم ما �ساء اهلل ح�سني

ان قانون ال�سركات رقم 21 ل�سنة 1997 املعدل ولد من رحم الدكتاتورية 
مت�سمنة  مواده  معظم  جاءت  حيث  االقت�سادي  احل�سار  فرتة  و�سمن 
املمنوعات اكرث من اجلوازات مع ا�سلوب غري متطور لت�سجيل ال�سركات 
االجراءات  اىل  ا�سافة  االجنبية  ال�سركات  ووكاالت  وفروع  الوطنية 

اال�ستخباراتية ب�ساأن االأ�سخا�س املوؤ�س�سني. 
وكان من نتيجة هذه االجراءات ان طفحت على ال�ساحة العراقية يف حينه 
�سركات تتميز بالطابع ال�سخ�سي والعائلي لتحقيق مكا�سب �سخ�سية اكرث 
الوطني  االقت�ساد  ومنو  تطوير  اىل  تهدف  م�ساهمة  �سركات  كونها  من 

وجمع مدخرات االفراد و�سربا يف عملية اال�ستثمار. 
وبعد تغيري النظام يف 2003/4/9 اجرت �سلطة االئتالف املوؤقت برئا�سة 
هذا  مواد  بع�س  على  مدرو�س  غري  تعديال  برامير  بول  املدين  احلاكم 

القانون. 
ومن هذه التعديالت تعليق العمل بالفقرتني اواًل وثانيًا من املادة )32( 
ال�سركات  من  واملعنون  الطبيعي  ال�سخ�س  م�ساهمة  مبوجبها  اطلق 
امل�ساهمة اخلا�سة من دون حتديد حد اأعلى حيث كانت �سابقًا ال تتجاوز 
واعطت   )93( املادة  التعديالت  �سملت  كما  ال�سركة  راأ�سمال  من   %20
االختيار اىل ممثل م�سجل ال�سركات للح�سور اأو عدم احل�سور الجتماعات 

الهيئة العامة لل�سركة واال�سراف على انتخاب اع�ساء جمل�س االدارة. 
ان هذه التعديالت مكنت جمال�س االدارة من االحتفاظ يف مراكزهم ملدد 
متعاقبة طيلة 6 �سنوات املا�سية ا�سافة اىل ال�سنوات ال�سابقة التي كانوا 

فيها. 
على  تقوم  التي  ال�سركات  لتكوين  اال�سا�سي  املبداأ  تخالت  احلالة  وهذه 
مالكي  قبل  من  خمولة  فاالدارة  والراأ�سمال،  االدارة  بني  الف�سل  ا�سا�س 
الدميقراطي  االنتخاب  طريق  عن  حمدودة  لفرتة  ال�سركة  الدارة  اال�سهم 
ومن خالل ذلك يتم تناوب اع�ساء جمال�س االدارة ح�سب درجة ن�ساطهم 
وادائهم اجليد وبذلك يتم حتقيق مبداأ مهم يف ادارة ال�سركات امل�ساهمة 
وهو ف�سل االدارة عن الراأ�سمال وهذا مل يتحقق يف العراق ويعود اىل 
احكام قانون ال�سركات املعدل كما ا�سرنا اعاله وكذلك اىل �سعف الثقافة 

اال�ستثمارية حلملة اال�سهم. 
وان هذه ال�سركات مل ت�ستطع مواكبة التطور االقت�سادي الذي حدث يف 
العراق بعد 2003/4/9 وا�ستغلت الو�سع االمني ف�سارعت اىل جتميع 
ان�سطة ال�سركات التابعة لها اىل ادنى امل�ستويات مما ادى اىل هبوط قيمة 
فادحة  �سبب خ�سائر  ذلك مما  اال�سمية واقل من  القيمة  ال�سهم يف حدود 

حلملة اال�سهم من �سغار امل�ستثمرين. 
خا�سعة  لكونها  نظرًا  االهلية  امل�سارف  �سركات  ذلك  من  )وي�ستثنى 
ال�سراف ورقابة البنك املركزي العراقي ا�سافة اىل طبيعة ن�ساطها تدفعها 

ذاتيا اىل �سرعة التكيف مع االو�ساع امل�ستجدة(. 
لو خ�سعنا هذه ال�سركات اىل درا�سة اقت�سادية موجزة يظهر لنا ما يلي: 
1. ان معظم هذه ال�سركات امل�ساهمة اخلا�سة مل حتقق ربحًا خالل الفرتة 
التاريخ وحتى  من 2003/4/9 ولغاية 2008/12/31 وربحا قبل هذا 
التي اظهرت ح�ساباتها فائ�سًا يف املوازنة بن�سبة ال تتجاوز 10% فهي ال 
متثل ربحًا وفق املعايري االقت�سادية النها غري ممّولة من ن�ساط ال�سركة، 

بل فوائد على ودائع يف امل�سارف. 
2. لو افرت�سنا ان مثل هذه ال�سركات متواجدة مثيالتها يف دول اخلليج 
العربي او جنوب �سرق ا�سيا وال نفرت�س وجودها يف اوروبا، فان اآليات 
اقت�ساد ال�سوق تعمل على انق�سائها خالل ال�سنوات االوىل من تاأ�سي�سها 
وحتولت اال�ستثمارات من جمالها اخلا�س اىل احلقول الن�سطة. احلقيقة 
من  الغر�س  وامنا  اال�سخا�س  ي�ستهدف  ال  املو�سوع  هذا  من  الهدف  ان 
ال�سركات  ذلك هو اظهار روؤيا وا�سحة اىل ج�سامة االموال بجودة هذه 
والنمو  اال�ستثمار  عمليات  يف  ت�سارك  وال  معطلة  �سبه  اأو  معطلة  وهي 
وغربًا  �سرقًا  العامل  دول  يف  امل�سوؤولون  يبحث  الوقت  يف  االقت�سادي 
اىل  االجنبية  اال�ستثمارات  جلذب  وال�سمانات  الت�سهيالت  ويقدمون 

العراق. 

ت�ستلزم  وامل�ستقبلية  الراهنة  املرحلة  فان  اعاله  املذكورة  ولال�سباب 
اعداد قانون �سركات حديث ي�سجع على ت�سكيل �سركات وطنية ت�سهم يف 
عملية اال�ستثمار والنمو االقت�سادي وان يت�سمن القانون اجلديد املبادئ 

والقواعد التالية: 
وفق  حديثًا  توؤ�س�س  التي  وال�سركات  القائمة  ال�سركات  متتلك  ان   .1
اخرتاع  براءة  او  ن�ساطها  جمال  يف  حديثة  تكنولوجيا  اجلديد  القانون 

طلب  مع  يقدم  اخت�سا�س  ذات  علمية  جهة  من  عليها  وي�سادق  م�سجلة 
تاأ�سي�س ال�سركة وذلك ال�ستثمار التكنولوجيا او براءة االخرتاع علمًا اأن 

ال وجود ل�سركة يف العامل لي�س لديها تكنولوجيا يف جمال ن�ساطها. 
م�ساهمة خا�سة م�سرتكة عراقية واجنبية  �سركات  بتاأ�سي�س  ال�سماح   .2

وتطرح ا�سهمها للجمهور لغر�س االكتتاب. 
مع  من�سجمة  اجلديد  ال�سركات  قانون  يف  الواردة  االحكام  تكون  ان   .3

قانون اال�ستثمار احلايل. 
اآليات دميقراطية النتخاب اع�ساء جمل�س االدارة وعدم جواز  4. و�سع 
انتخاب الع�سو الكرث من دورتني متتاليتني وخالل 8 �سنوات مع جواز 
االنابة  االنتخاب وعدم جواز  الغري يف  لتمثيل  الر�سمية  الوكالة  اعتماد 

النها مو�سع �سك وتزوير. 
واحلاقه  ال�سركات  قانون  احكام  اىل  الفردي  امل�سروع  خ�سوع  عدم   .5

باجلهات ذات العالقة الأنه مبداأ غري منطقي وغري عملي. 
6. اعفاء املعامل ال�سناعية املتوقفة عن العمل من زيادة راأ�سمالها ويتم 

دعمها وحمايتها من املناف�سة االجنبية حلني متكينها من اعادة ن�ساطها. 
واحلايل  اجلديد  ال�سركات  قانون  احكام  من  ال�سغرية  املعامل  اعفاء   .7
حيث �سبق ومت اخ�ساعها ب�سكل ق�سري يف العهد ال�سابق ما ادى اىل قيام 

ا�سحابها بغلق م�سانعهم يف  ذلك الوقت. 
واالجنبية  واخلا�سة  العامة  ال�سركات  تاأ�سي�س  عقد  يف  ن�س  يتم  ان   .8
وتوفري  فيها  للعاملني  االجتماعي  وال�سمان  العمل  قانون  تطبيق  على 
ظروف العمل االمنة وال�سحية وكذلك التزام ال�سركات اال�ستثمارية التي 
يتم التعاقد معها مثل �سركات النفط االجنبية ب�سرورة �سمول هذه العقود 
وال�سحي  االجتماعي  وال�سمان  العمل  قانون  تطبيق  يت�سمن  بن�س 

للعاملني فيها. 

مقاالت

حتديث قانون ال�سركات 
القــتــ�ــســادي والــنــمــو  ال�ــســتــثــمــار  عملية  يــ�ــســرع 
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 بغداد / كرمي حممد ح�سني

ت�سوير : �سعد اهلل اخلالدي

يف  للنظر  الف��ت��ة  ظ��اه��رة  امل�ستعملة  ال�سلع  �سكلت 
القرن  ت�سعينيات  خ��الل  ال�سيما  املحلية  اال���س��واق 
املا�سي اإبان فرتة العقوبات االقت�سادية التي تعر�س 
لها العراق وانح�سرت �سيئا ف�سيء اىل ان عادت من 

جديد بعد العام 2003 .
وبرغم ماي�ساع عن م�سارها ال�سحية ومدى جودتها 
يتعلق  اقت�ساديا  ب��ع��دا  حتمل  اأن��ه��ا  اإال  للم�ستهلك 
بالظروف املعي�سية ودخل اال�سرة العراقية وال�سيما 

اال�سر التي تقع حتت م�ستوى الفقر .
بها  املتعاملني  اآراء  اأ�ستطلعت  االقت�سادي(  )امل��دى 
وبع�س مقتنيها لت�سخي�س ابعاد وا�سباب انت�سارها 

يف اال�سواق املحلية . 
احمد عبد علي �ساحب حمل مواد م�ستعملة يقول : 
هي مواد نوعًا ما جيدة من حيث ال�سنع واملن�ساأ ذات 
ت�سهم يف عملية  اال�سعار بدورها  كذلك  �سمعة جيدة 
التدبري بالن�سبة لدخل امل�ستهلك اأي ا�سعار هذه املواد 
عادة تكون اقل بكثري من املواد اجلديدة ا�سافة اىل 
وم�سكوكًا  حم��ريًا  ب��ات  ال��ذي  اجلديد  ومن�ساأ  ج��ودة 
يف ما هية �سناعته وجتميعه فانا مثاًل اجلب االثاث 
حيث  م��ن  ج��دًا  جيدة  ف��اأراه��ا  امل�ستعملة  اخلليجية 
بل  جيد  عليها  واالق��ب��ال  وال�سعر  وامل��ودي��ل  املتانة 
و�سل اىل حد احلجز امل�سبق كونها جربت يف املنازل 
عك�س االثاث اجلديدة �سواء من تركيا او م�سر فهي 
مرتفعة ال�سعر وال ت�سمد كثريًا امام ظروف امل�ستهلك 
وعادة  فيه  امل�سنعة  امل��واد  له�سا�سة  وذل��ك  العراقي 
ناهيك  الت�سنيع  عملية  يف  الثالث  النخب  من  تكون 

عن التخزين ال�سيئ والنقل املرتفع ا�سعاره. 
و�سوبات  ث���الج���ات  ب��ي��ع  حم���ل   - اجل���اب���ري  اي����اد 
ثالجات  م��ن  امل�ستعملة  امل����واد  معظم  م�ستعملة: 
ومدافئ تاأتي من اخلليج وخ�سو�سًا االمارات وهي 
لي�ست مواد م�ستعملة من قبل دولة االمارات بل يتم 
واغلب  العراق  اىل  خ�سي�سا  قبلها  من  ا�ستريادها 
اأي  قليل  وا�ستعمالها  اوروبية  هي  امل��واد  منا�سيء 
املواد  بع�س  يف  اإال  جيد  واداوؤه���ا  العام  يتجاوز  ال 
كون  بت�سليحه  فنقوم  م��ا  عطب  هناك  يكون  حيث 
ا�ستريادها  يتم  امل���واد  بهذه  اخلا�سة  الغيار  قطع 
ويتلقفها  منا�سبة  فهي  لال�سعار  بالن�سبة  اما  اي�سا 
ات�سح  التجربة  املحدود ومن خالل  الدخل  ا�سحاب 
كثرية  احيان  ويف  جيدة  ق��درة  ذات  امل��واد  هذه  بان 
خ�سو�سا  اجل��دي��دة  امل�����س��ت��وردة  ال�سلع  م��ن  اف�سل 
االخرى  والظروف  املتذبذب  الكهرباء  لتيار  حتملها 
التي ت�سبب العطب وي�سعب ا�سالحها، اما بالن�سبة 
يل فاأين ا�ستورد كميات كبرية �سيفا و�ستاءًا واقوم 
ا�سحاب  خ�سو�سًا  للم�سرتي  ك��ث��رية  بت�سهيالت 
وفق  امل���واد  تلك  ببيع  اق���وم  حيث  امل��ح��دود  ال��دخ��ل 
ان  التبديل واعتقد  ناهيك عن عملية  التق�سيط  نظام 
االغلبية  ل��دى  ومطلوبة  مرغوبة  امل�ستعملة  امل��واد 
الكبرية من املواطنني ومعظمهم من املحافظات حيث 

حمدودية الدخل والبطالة واالزمات االخرى.
امل�ستعملة  ال�سلع  : ارى يف  فالح عبد املجيد مدر�س 
واملعروفة يف ال�سوق حاليًا جوانب عدة منها �سلبي 
واآخر ايجابي، ال�سلبي هو انها م�ستعملة ومهما تكن 
فانها قد تنقل امرا�سًا خ�سو�سًا اذا كانت مالب�س او 
موبليات باال�سافة اىل بع�س املوا�سفات التي تكون 
ع�سوائي  ا�ستريادها  الن  امل�ستهلك  على  مفرو�سة 
تلك  م�ستهلك  حاجة  عن  فائ�سة  احلال  بطبيعة  وهي 
الدولة التي جاءت منه اأي لن يكون هناك اختيار، اما 
املنا�سبة  ا�سعارها  فهي  امل�ستعملة  ال�سلع  ايجابيات 
املقلدة  ال�سينية  ال�سلع  مبوا�سفات  قيا�سًا  ومتانتها 
او التايلندية او الرتكية ناهيك عن توفر قطع غيارها 
وهذه ال�سلع كثرية ومتنوعة وت�سمى )البالة( فهناك 
واملكيفات  وال�سوبات  والتلفزيونات  الثالجات  بالة 
ال�سيارات واملالب�س واملوبليات  باالت  اي�سا  وهناك 

واجهزة  موبايالت  من  وال�سلكية  �سلكية  واج��ه��زة 
وتلقى  الب�سائع  بهذه  يعج  ال��ي��وم  فال�سوق  حتكم 
املحافظات  خ�سو�سًا  مكان  ك��ل  يف  وطلبا  رواج���ًا 
يف  امل�ستمرة  احل��رك��ة  ه��ذه  ان  واع��ت��ق��د  احل��دودي��ة 
القوة  على  تعتمد  وامل�ستعمل  اجلديد  بني  ال�سوق 
ال�سرائية لدى امل�ستهلك الذي حت�سن و�سعه املعي�سي 
والتجار  املوظفني  خ�سو�سًا  االخ���رية  االآون���ة  يف 
موؤ�سر  وهذا  واحلرف  املهن  وا�سحاب  واملتقاعدين 

يب�سر باخلري. 
االخوين:  �سيارات  جليل اجلبوري �ساحب معر�س 
بيع  طويلة  ف��رتة  منذ  ال�سيارات  معار�س  يف  اعمل 
طريق  عن  اما  والقدمية  احلديثة  ال�سيارات  و�سراء 
اال�سترياد او ال�سيارات من موديالت قدمية والعملية 
دول  من  ن�ستورد  فنحن  ام��ا  وطلب  عر�س  هي  هنا 
�سيارات  عليها  ويطلق  امل�ستعملة  ال�سيارات  اخلليج 
املجال  ه��ذا  يف  جتربتي  خ��الل  وم��ن  اي�سا  )البالة( 
والطلب  العر�س  يف  حظا  اوفر  ال�سيارات  هذه  اجد 
وهذا يعتمد على عدة ا�سباب منها وفرة قطع الغيار 
بال�سيارات احلديثة  قيا�سًا  متانتها  ورخ�سها وكذلك 
ا�سافة اىل اال�سعار التي تعد منا�سبة للمواطن الذي 
يود اقتناء �سيارة كذلك �سهولة عملية البيع وال�سراء 
كون هذه ال�سيارات ذات موديالت خمتلفة واقت�سادية 
العراق  ظروف  وتتحمل  الوقود  �سرفيات  حيث  من 
النها م�سممة لدول اخلليج وهناك ت�سابه يف االجواء 

والظروف بني العراق ودول اخلليج. 
�سحيح  امل�ستعملة  امل��واد  ان  موظفة:  علي  ح��وراء 
ك��ذل��ك جودتها  امل���واد اجل��دي��دة  اق��ل �سعرا م��ن  ه��ي 
لكنها تبقى ت�سوبها العيوب والميكن ا�سالحها ومن 
جانب اخر معظم النا�س تنظر اليها نظرة معيبة كون 
الفرد العراقي هو من بلد غني برثواته فلماذا يقتتي 
او  مالب�س  كانت  �سواء  االخ��رى  ال�سعوب  ف�سالت 
اجهزة او موبليات؟ فتقول حوراء األي�س من حقنا ان 
وا�سترياد  اموال  هناك  طاملا  واجليد  اجلديد  نقتني 
فلماذا  حولنا؟  من  كثرية  عاملية  ومنا�سىء  مفتوح 
متاع  �سقط  ارت��داء  وعلينا  واال�ستهانة  االذالل  هذا 
وح�سارة  ورقعة  ث��روة  منا  اقل  هم  الذين  االخرين 
مع  التعامل  وه��ذا  احلق  هذا  تعي  ان  الدولة  وعلى 
املواطن وعليها اي�سا ان توفر كل ما هو جيد وجديد 

والكف عن 
والتي  واملقلدة  الرديئة  ال�سينية  امل���واد  ا�سترياد 
ت�ستنزف مدخراتنا ومن دون طائل وعلى التجار ان 
يراعوا هذا اجلانب ويتنازلوا عن ج�سعهم واالتيان 

بب�ساعة جيدة ومن منا�سئ جيدة اي�سا؟
امل�ستعملة  امل��واد  يف  :ارى  ح��رة  اعمال  �سامل  ع��ادل 
ان  العمل  ع��ن  للعاطلني  متاحة  فر�سة  ه��ي  حاليا 

ي�سريوا ظروفهم
للبائع  اهمية  ت�سكل  باتت  النها  امل��واد  هذه  بيع  يف 
وامل�ستهلك كونهم من م�ستوى واحد وهو فقر احلال 

وقلة احليلة 
حاليا فهذه املواد هي االرخ�س �سعرا وجودة ال باأ�س 
الرديئة  املنا�سئ  ذات  اجلديدة  بال�سلع  مقارنة  بها 
فرتى االقبال عليها دائمًا ويف مو�سم حيث ت�ستطيع 
�ستة  من  اأكرث  افرادها  نفو�س  وعدد  الفقرية  العائلة 

ا�سخا�س ان تك�سو
مادة  �سعر  اىل  ي�سل  قد  مببلغ  افرادها  العائلة  هذه 
يعتا�سون على  اليوم  النا�س  واحدة جديدة ومعظم 
ال�سراء  اأم  البيع  يف  �سواء  امل�ستعملة  ال�سلع  ه��ذه 
واال���س��ت��ه��الك ط��امل��ا احل��ك��وم��ة ق��د �سحبت ي��ده��ا عن 
مع  توظيف  وال  ع��م��ل،  ف��ر���س  ف��ال  ك��ث��رية  موا�سيع 
ياأتي  اأي��ن  فمن  املنا�سبات  كل  يف  اال�سعار  ارت��ف��اع 
الرزق؟ كنا نعّول على اال�ستثمارات وعلى اخلدمات 
كي نعمل ونح�سن و�سعنا املعي�سي لكن �سيء حدث 
املتاحة  الفر�سة  (ه��و  )ب��ال��ب��االت  فالعمل  ذل��ك  م��ن 

والقريبة من املواطن الفقري .

)املدى االقت�سادي( تر�سد ظاهرة يف االأ�سواق املحلية

املواد امل�ستعملة مالذ العوائل الفقرية برغم ماي�ساع عن م�سارها ال�سحية
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 طلب م�ستق 
ينتج  االن��ت��اج  عنا�سر  م��ن  عن�سر  على  الطلب 
يدخل  ال��ت��ي  النهائية  ال�سلعة  على  الطلب  ع��ن 
اطارات  على  فالطلب  انتاجها  في  العن�سر  ه��ذا 

ال�سيارات ينتج عن الطلب على ال�سيارات. 

 م�ستقات 
من  قيمتها  ن�ستق  حديثة  ا�ستثمارية  ادوات 
ال��ف��وري��ة مثل  ال�����س��وق  ف��ي  ف��ع��ال  ق��ائ��م��ة  ادوات 
النف�سية  والمعادن  والعمالت  المالية  االوراق 
وال��ح��ا���س��الت ال��زراع��ي��ة وي��ج��ري ت��داول��ه��ا في 

بور�سات الخيارات والعقود االآجلة. 

 قواعد االف�ساح
العميل  ب��اف��ادة  تلزم  التي  وال��ق��واع��د  القوانين 
المرتبطة  االخرى  وال�سروط  المالية  بالتكاليف 
باتفاقية القر�س او معالجة التاأخير في ال�سداد. 

 تق�سيم العمل
كل  يتخ�س�س  ح��ي��ث  االن��ت��اج  لتنظيم  و�سيلة 
وي��وؤدي  االنتاجية  العملية  م��ن  ج��زء  ف��ي  عامل 
اجمالي  ع��وائ��د  ارت��ف��اع  ال��ى  العمالة  تخ�س�س 
الناتج الأن العامل يمكن ان يكون اكثر مهارة في 
المكنة  ادخ��ال  يمكن  والن��ه  معينة  بمهمة  القيام 
بدرجة  محددة  فرعية  اعمال  الداء  المتخ�س�سة 

اكبر من الدقة. 

 �سوق ثنائي
هيكل من هياكل اال�سواق يكون فيه عدد البائعين 

اثنين فقط.

 وفورات نطاق 
اقت�ساديات انتاج �سلع او خدمات متعددة توجد 
وال�سلعة  )اأ(  ال�سلعة  انتاج  تكلفة  تكون  عندما 

)ب( معا اقل من تكلفة انتاج كل منهما منفردة. 

 مرونة 
للتعبير  االقت�ساد  علم  في  كثيرًا  ي�ستخدم  تعبير 
في  للتعبير  المتغيرات  احد  ا�ستجابة  مدى  عن 
تعني  )����س(  مقابل  )����س(  فمرونة  اآخ���ر  متغير 
 %1 بن�سبة  تغير  لكل  )���س(  في  الن�سبي  التغيير 

في )�س(. 

 خدمات تاأجير معدات
�سراء االجهزة نيابة عن عميل البنك وقيام البنك 

بتاأجيرها له مقابل مدفوعات ايجارية عدة. 

 وفورات �سالبة خارجية
او�ساع يعر�س فيه االنتاج واال�ستهالك تكاليف 
ال يتم تقوي�سها الأط��راف اخ��رى. مثال على ذلك 

التلوث. 

 خدمة تح�سيل ديون 
لها  الم�ستحقة  الديون  ببيع  �سركة  تقوم  حينما 
ا�سترداد  بدورها  تتولى  ل�سركة تح�سيل  يخ�سم 

الديون. 

 هند�سة مالية
او  منتجات  اج��ل  من  والتطوير  البحث  عملية 
خدمات مالية جديدة تلبي احتياجات الم�ستهلك 

وتحقق ربحية. 

 ب�ساعة تامة ال�سنع
للبيع  ال��ج��اه��زة  ال��ت��ام��ة  الم�سنعة  المنتجات 
واي�سا ح�ساب المخزون المحتفظ به لمثل هذه 

المنتجات. 

مفاهيم وم�سطلحات اقت�سادية

 اإعداد / املدى االقت�سادي

اكت�سف ال�سينيون �سناعة احلرير نحو �سنة 3000 قبل 
امليالد، وعرفوا يف هذا الوقت املبكر فنونًا مبهرة الإتقان 
النا�س  ال�سناعة  ه��ذه  اأذه��ل��ت  وق��د  وتطريزه.  �سنعته 
اأنهم  ال�سبل، حتى  قدميًا، ف�سعوا القتناء احلرير ب�ستى 
الكرمية.  باالأحجار  وزنه  مقابل  عليه  يح�سلون  كانوا 
من  طريقه  ياأخذ  احلرير  ب��داأ  �سنة،  اآالف  خم�سة  وقبل 
بالطبع،  وحده  احلرير  لي�س  العامل.  اأرجاء  اإىل  ال�سني 
من  انتقالها  لبث  ما  كثرية،  ب�سائع  معه  ان�سربت  واإمنا 
ال�سني واأقا�سي اآ�سيا، اإىل اأوا�سط اآ�سيا و�سمال اأفريقيا 
وو�سط اأوروب��ا؛ اأن اتخذ م�سارات حمددة ، عرفت منذ 

الزمن القدمي با�سم طريق احلرير.
يف واقع االأمر، فاإن طريق احلرير مل يكن طريقًا واحدًا، 

واإمنا �سبكة من الطرق الفرعية التي ت�سب يف
اأحدهما  كبريين،  طريقني  يف  ب��االأح��رى  اأو  اأك��رب  ط��رق 
يف  ي�سلكونه  ك��ان��وا  �ستوي  واالآخ���ر  )�سيفي(  �سمايل 
وامل�سارات  ال�سبل  هذه  بني  يجمع  والذي  ال�ستاء.  زمن 
جميعًا، هو اأنها م�سالك للقوافل املتجهة من ال�سرق اإىل 
جهة الغرب، لتمر يف طريقها ببلدان ما لبثت اأن ازدهرت 
مع ازدهار هذا الطريق التجاري االأكرث �سهرة يف العامل 

القدمي. 
 وقد انتظمت م�سارات طريق احلرير منذ القرن اخلام�س 
قبل امليالد، وظلت منتظمًة الألف وخم�سمئة �سنة تالية، 
كان طريق احلرير خاللها معربًا ثقافيًا واجتماعيًا ذا اأثر 
عميق يف املناطق التي مير بها. مل يتوقف �ساأن طريق 
وال�سعوب  االأمم  بني  جت��ارة  �سبيل  كونه  على  احلرير 
اآفاق  اإىل   ) العاملي  )االقت�ساد  جت��اوز  واإمن��ا  القدمية، 
اإن�سانية اأخرى، فانتقلت عربه )الديانات( فعرف العامل 
)البارود(  عربه  وانتقل  االإ�سالم  اآ�سيا  وعرفت  البوذية 
عربه  وانتقل  املدمرة،  املحتدمة  احلروب  االأمم  فعرفت 
مع  االإن�سانية  ت��راث  يف  ك��ربى  طفرة  فحدثت  )ال���ورق( 
اأمره،  ال���ورُق  ل  �َسهَّ ال��ذي  الوا�سع  التدويني  الن�ساط 
وانتقلت عربه اأمناط من )النظم االجتماعية( التي كانت 
�ستظل، لواله، مدفونة يف حوا�سر و�سط اآ�سيا .. غري اأن 
الن�ساط االقت�سادي، ظل دومًا هو العامُل االأهم، االأظهر 
اأثرًا. ويكفى لبيان اأثره واأهميته، اأن طريق احلرير اأدَّى 
اإىل تراكم املخزون العاملي للذهب، يف ال�سني، حتى اأنه 
ال�سني وحدها،  امليالدي، �سارت  العا�سر  القرن  بحلول 
الدول  متتلكه  مما  اأكرب  قدرًا  الذهب  خمزون  من  متتلك 

االأوروبية جمتمعة. 
نقلًة  العاملي  االقت�ساد  انتقل  البحر،  اإىل  الياب�سة  ومن   
كبرية مع اكت�ساف التجار اأن امل�سارات البحرية اأكرث اأمنًا 
من الطرق الربية. وقد تزامن ذلك مع ا�ستعال احلروب 
املغولية- االإ�سالمية بقلب اآ�سيا، و�سيئًا ف�سيئًا، اندثرت 
والثقافات  الب�سائع،  و���س��ارت  احل��ري��ر  ط��ري��ق  م��ع��امل 

تتجه  منتظمة،  بحرية  م�سارات  يف  تنتقل  االإن�سانية، 
عرب املحيط الهندي من حران اآ�سيا اجلنوبية، اإىل �سمال 
اأفريقيا مرورًا من البحر االأحمر، لت�ستلم القوافُل الربية 
الب�سائع من اآخر نقطة يف خليج ال�سوي�س، لتنقلها اإىل 
موانئ  من  حوله  وما  دمياط  ثغر  يف  الرا�سية  املراكب 
م�سرية .. ويف هذا الزمان، كان مماليك م�سر يتقا�سون 
كانوا،  اأنهم  حتى  )الو�سلة(  هذه  مقابل  عالية  ر�سومًا 

لون على الفلفل االأ�سود وزنه ذهبًا.  مثاًل يح�سِّ
وازدهرت م�سر اململوكية حينًا من الدهر، حتى اكت�سف 
حتفُّ  ال�سفن  ف�سارت  ال�سالح،  ال��رج��اء  راأ����س  طريق 
جنوب اآ�سيا، لتمر بحواف اأفريقيا، فرت�سو على موانئ 
واإ�سبانيا،  الربتغال  فازدهرت   .. اأيبرييا  جزيرة  �سبه 
وانطفاأت م�سر اأواخر ع�سرها اململوكي وخالل ع�سرها 

العثماين. 
البحري  امل�ساُر  وات�سل  ال�سوي�س،  قناة  افتتحت  وملا   
.. وانتظمت  اأوروب���ا، تغريَّ احل��ال  اإىل  اآ�سيا  االآت��ي من 
من  م�سرية  مدنًا  ال�سوي�س  قناُة  وا�ستولدت  التجارة 
�سعيد  وبور  واالإ�سماعيلية  ال�سوي�س  فكانت  ال�سحراء 
وبور فوؤاد، وكثريًا من نقاط ح�سرية اأخرى موزعة على 

احلافة الغربية ملجرى القناة .

ن�ساأة طريق احلرير:
االأمل����اين  اجل���غ���رايف  ال���ع���امل  اأط���ل���ق   ،1877 ع���ام  يف 
املوا�سالت  طريق  على   F.Von Richthofen
لتجارة احلرير ب�سكل رئي�سي فيما بني ال�سني يف اأ�سرة 
الو�سطى  الآ�سيا  والغربي  اجلنوبي  اجل��زء  وبني  هان 
ب�"طريق  وي��ق�����س��د  احلرير".  "طريق  ا���س��م  وال��ه��ن��د 
احلرير" هو خط املوا�سالت الربية القدمية املمتد من 
كلها  واآ�سيا  ال�سني  و�سمال  غرب  مناطق  وعرب  ال�سني 
وبوا�سطة  واأوروب��ا،  اإفريقيا  من  القريبة  املناطق  اإىل 
النطاق  الوا�سعة  التبادالت  جترى  كانت  الطريق،  هذا 
خمتلف  بني  والثقافة  واالقت�ساد  ال�سيا�سة  حيث  من 

املناطق والقوميات.

انتقال احل�سارة املادية عرب طريق 
احلرير اإىل اخلارج:

بداأ الغرب يعرف ال�سني من انتقال احلرير ال�سيني عرب 
"طريق احلرير" اإىل اخلارج. يف عهد اأ�سرة تانغ، بلغت 
اأ�ساليب  وازدادت  ال���ذروة،  ال�سينية  احلرير  �سناعة 
احلريرية  املن�سوجات  ورث��ت  وق��د  وزخرفته.  ن�سجه 
وجمالها  اأن��واع��ه��ا  لكرثة  تقاليد  مينغ  اأ���س��رة  عهد  يف 
خمتلف  جتار  فاجتذبت  تانغ،  اأ�سرة  عهد  منذ  الزاهي 
املمتازة. وعندما و�سل احلرير  بنوعيتها  العامل  بلدان 
به  اأعجب  الغرب  اإىل  االألوان  النوعية والزاهي  املمتاز 
الروماين  ال�ساعر  مدح  فقد  االإعجاب،  �سديد  الغربيون 
واأدق  الزهور  من  اأجمل  باأنه  ال�سيني  احلرير  ويجري 

اإىل  ال�سيني  احلرير  انتقال  ومع  العنكبوت.  ن�سج  من 
و  ال�سني.  عرف  كما  احلرير  الغربيون  عرف  اخل��ارج، 
ب�ساعة  ال�سيني  احلرير  اأ�سبح  القدمية  الع�سور  يف 
انتقلت وبيعت اإىل مكان اأبعد وو�سل حجمها التجاري 
اإىل االأعلى وبلغ �سعرها االأغلى وربحها االأكرث تدريجيا 
يف التجارة العاملية. واإىل جانب احلرير، اأعجبت بلدان 
الغرب بخزفيات ال�سني ومنتجاتها اللكية ذات اجلاذبية 

ال�سرقية.
ويف "طريق احلرير"، كانت الثقافة املادية متبادلة، فقد 
منتجاتهم  واآ�سيا  اأوروب��ا  بلدان  خمتلف  �سعوب  حمل 

املتنوعة اإىل ال�سني اأي�سا. 
ان طريق احلرير ممر كانت ال�سني متر به يف تبادلها 
اآ�سيا واأوروبا  اآ�سيا وغرب  التجاري الربي مع جنوب 
نقل  ب�سبب  احلرير  بطريق  وي�سمى  افريقيا  و�سمال 
حجم كبري من احلرير واملن�سوجات احلريرية ال�سينية 
اىل الغرب عرب هذا الطريق. واكت�سف علماء االثار ان 
طريق احلرير ت�سكل ا�سا�سا يف ا�سرة هان ال�سينية يف 
احلرير  طريق  اجت��ه  وحينئذ  امليالد  قبل  االول  القرن 
غربا  واي��ران  واوزبك�ستان  افغان�ستان  اىل  اجلنوبي 
مر  االخ��ر  والطريق  امل�سرية  اال�سكندرية  مدينة  حتى 
بباك�ستان وكابول االفغانية حتى راأ�س اخلليج وميكن 

الو�سول منه اىل ايران وروما.
والقرن  امليالد  قبل  الثاين  القرن  بني  ما  الفرتة  ويف 
الثاين امليالدي كان على طول طريق احلرير اربع دول 
اأوروب��ا وبارثيا يف  امرباطورية كربى وهى روما يف 
و  العبودي(  النظام  ذات  القدمية  اي��ران   ( اآ�سيا  غ��رب 
اآ�سيا  على  ت�سيطر  الدولة   ( الو�سطى  اآ�سيا  يف  كو�سان 
الو�سطى و �سمال الهند( وا�سرة هان ال�سينية يف �سرق 
اآ�سيا. وان ت�سكيل طريق احلرير جعل هذه احل�سارات 
ذلك  وبعد  بالبع�س  بع�سها  وت��ت��اأث��ر  تتبادل  العريقة 

تتطور اية ح�سارة ب�سورة منعزلة عن االخرى.
ال�����س��رق وال��غ��رب ع��رب طريق  ب��ني  تكثفت االت�����س��االت 
احلرير املكون من  �سبكة طرق معقدة. وتقول �سجالت 
اال�سود  والفلفل  اخليار  و  اجل��وز  ان  �سينية  تاريخية 
القرن  بني  ما  تانغ  ا�سرة  فرتة  ويف  الغرب.  من  جلبت 
احلرير  طريق  ازدهر  امليالدي  التا�سع  والقرن  ال�سابع 
احليوانات  و  الطيور  ال�سني  اىل  جلبت  حيث  اك��رث 
الزجاجية  واالواين  والتوابل  واملجوهرات  ال��ن��ادرة 
واملو�سيقى  الغرب  من  والف�سية  الذهبية  والعمالت 
اآ�سيا  والرق�س واالطعمة واالزياء وزخارفها من غرب 
واآ�سيا الو�سطى ويف الوقت نف�سه �سدرت املح�سوالت 
احلرير  م��ث��ل  ال�سينية  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وامل��ن��ت��ج��ات 
باللك  املطلية  واالواين  الطباعة  فن  و  الورق  و�سناعة 
واالواين اخلزفية والديناميت والبو�سلة اىل اخلارج 
للح�سارة  مهمة  م�ساهمة  ق��دم  م��ا  احل��ري��ر  طريق  ع��رب 

العاملية.

ــق احلــريــر الــتــجــاري ــري ط
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التقرير ا حلكومي الر�سمي )ب(: نقاط تقاطع التجارة 
وقانونها

ملاذا يوؤثر القانون على التجارة؟
لقد مت اإيقاع القانون املحلي بحبائل التجارة منذ بداية الت�سعينيات. فاملفاو�سات 
خلفتها،  التي  واالتفاقية  الكمركية  والتعرفة  للتجارة  الدولية  االتفاقية  �سمن 
م�ساألة  عن  بعيدًا  تركيزها  من  الكثري  حّت��ول  العاملية  التجارة  منظمة  جعلت 
االأنظمة  او  القوانني  يف  التباينات  ان  ل�سمان  الكمركية  التعريفة  تخفي�س 
القومية ال تتدخل بالتجارة الدولية. حدث ذلك يف جزء كبري منها الأن االتفاقية 
ومنظمة التجارة العاملية جنحا يف تقلي�س القيود التجارية على �سعيد وا�سع. 
والن�سيجية  الزراعية  املنتجات  )با�ستثناء  ال�سلع  جتارة  مناطق  ملعظم  بالن�سبة 
واملالب�س(، كانت التعريفات الكمركية وح�س�سها يف ادنى امل�ستويات منذ اإكمال 
دورة اوروغواي ملباحثاتها يف 1994. االإجراءات مثل اتفاقية املعوقات التقنية 
ال�سحية  اللوازم  واتفاقيتا  طوكيو(  دورة  خالل  عليها  التفاو�س  )مت  للتجارة 
حاولتا  اوروغ����واي(  دورة  خ��الل  عليها  التفاو�س  )مت  ال�سحية  واالإع�����س��اب 
تروي�س مبادئ )التعامل القومي( والو�سع املف�سل تقريبًا لدى ال�سعب يف البنى 

التنظيمية املختلفة املوجودة يف البلدان املختلفة.
منظمة  يف  اخل��الف   � الت�سوية  عملية  يف  اأي�سًا  التنظيمية  الق�سايا  تظهر  قد 
اىل  التجارية  اخلالفات  حتال  الدوحة  جولة  مفاو�سات  ويف  العاملية-  التجارة 
الق�ساء االأمر الذي ي�سجع كال من امريكا واالحتاد االأوروبي اىل اإحالة اخلالفات 
الطويلة االأمد اىل منظمة التجارة العاملية ومنها الق�سايا التي ترتاوح بني الدفاع 
العاملية هيئة  التجارة  املعدلة وراثيًا لدى منظمة  املالية واالأطعمة  االإعانات  عن 
خماطر  ت�سكل  التي  الهائلة  الت�سعبات  هذه  مبثل  النزاعات  يف  تف�سل  ق�سائية 
كبرية وتكاليف باهظة جلميع االأطراف املعنية. يعر�س عدد كبري من اخلالفات 
االأ�سلوب  جانب  اىل  عميقة  فل�سفية  نزاعات  االأطل�سي  عرب  احلالية  التجارية 
املنا�سب للحكومة لتنظم اقت�ساد ال�سوق. على �سبيل املثال، يف اأواخر الثمانينيات 
فر�س االحتاد االأوروبي حظرًا على ا�ستريادات حلم البقر االأمريكي الذي متت 
العاملية  التجارة  منظمة  املتحدة  الواليات  اأبلغت  النمو.  بهرمونات  معاجلته 
يتعامل ب�سكل �سيء مع �سادراتها.  االأوروب��ي  بالق�سية مبينة ان حظر االحتاد 
اأخذت الهيئة الق�سائية التابعة ملنظمة التجارة العاملية جانب الواليات املتحدة، 
وحكمت باأن قوانني �سالمة االأغذية التي يتبعها االحتاد االأوروبي ال تعتمد على 
دليل علمي يوؤكد �سررها )االأمر الذي ميكن تربيره(، بل باالأحرى بدت م�سممة 
ملنع اال�ستريادات االأمريكية. جتاوب االحتاد االأوروبي مع الراأي العام املحلي.

على اأية حال، رف�س متييز حكم الهيئة الق�سائية التابعة 
ما  وهذا  العاملية،  التجارة  ملنظمة 
اأه���ل اأم��ري��ك��ا الأن 
ت��ع��ام��ل االحت����اد 
باملثل  االأوروب����ي 
فر�س  خ����الل  م���ن 
اقت�سادية  عقوبات 
على بع�س منتجاته، 
لكن احلظر على حلم 
ال���ب���ق���ر ب���ق���ي ����س���اري 
املحتمل  من  املفعول. 
على  ردًا  ���س��رى  ان��ن��ا 
خالل  من  النتيجة  ه��ذه 
االأطعمة املعدلة وراثيًا. 

ع��ن��دم��ا ت���ق���وم ن���زاع���ات 
ام������ري������ك������ا واالحت������������اد 
االأوروب���ي  على عدد كبري 
م����ن ه�����ذه ال��ق�����س��اي��ا ف���ان 
االقت�سادية  العظمى  القوى 
غري  من  التي  هي  اخلا�سرة 
حمتمل ان تقبل بحكم منظمة 
طالبتها  اذا  العاملية  التجارة 
وقوانينها  ل��وائ��ح��ه��ا  بتغيري 
الدائم  االل��ت��زام  ع��دم  املحلية، 
بقرارات املنظمة من قبل اي من 
الدول التجارية الرئي�سة ي�سرب 
�سرعية وفاعلية اإجراءات املنظمة 
امل�ساركني،  املمثلني  ك��ل  نظر  يف 
ا�ستخدام  ال�����س��ع��ب  م���ن  وي��ج��ع��ل 
منظمة التجارة العاملية كمنرب يدافع 
االمريكية  ال��ت��ج��اري��ة  امل�سالح  ع��ن 

املتطورة. 

يف ال�سنوات العديدة القادمة، اهتمامات تنظيمية جديدة �ست�سبح مرتبطة ب�سكل 
معقد ب�سيا�سة الدولة وال�سيا�سة التجارية. ومتثل اخلدمات مثل املالية وبرامج 
الوقت  ومب��رور  التجارية،  التدفقات  يف  دائمًا  متزايدة  ح�سة  وي��ر(  )ال�سوفت 
ال�سحية والقانون  التعليم والرعاية  ال�سلع واخلدمات يف قطاعات مثل  ت�سبح 
ب�سكل  تركيزهم  التجاريون  املفاو�سون  �سيحول  بها.  املتاجرة  ميكن  اأ�سياء 

طبيعي اىل هذه القطاعات كذلك.
قابلة  انها ب�سائع  فيها على  التفكري  ان مت  ابدًا  ي�سبق  ان مثل هذه اخلدمات مل 
لذا مل تفر�س عليها تعريفات كمركية او ح�س�س متنع اال�ستريادات  للمتاجرة، 
االأجنبية، وعلى الرغم من ذلك متتلك هذه القطاعات قوانني حملية وا�سعة تعمل 
كمعوقات موؤثرة بالتبادل التجاري العاملي، الأن اأغلب هذه القوانني معدة اأ�ساًل 
للجمهور املحلي، هذه ال�سيا�سات �ستكون اأ�سعب كثريًا من التعريفات الكمركية 
كثافة  يف  م�ساهم  عامل  الدولية.  االتفاقيات  مع  تن�سجم  كي  احل�س�س  ونظام 
النقل   � بها  املتاجرة  الكثري من هذه اخلدمات ميكن  ان  التنظيمية هو  املعوقات 
اجلوي، التعليم، االت�ساالت، املرافق االأخرى � كانت تتم اإدارتها تقليديًا من قبل 

موؤ�س�سات جتارية متلكها الدولة.
ان الكلفة ال�سيا�سية املحلية لتغري هذه القوانني �ستكون هائلة؛ وهذه القوانني 
الراهن،  الو�سع  يف  مقرتح  تغيري  اأي  �سد  ب�سدة  �ستعمل  �سخ�سية  مب�سلحة 
وظهور حتالف كبري لهيئات املجتمع املدين املعادية للتجارة �سي�ساعف امل�سكلة 

فقط.

التجارة واالأنظمة القانونية: نقد راديكايل
العمل و�سحة امل�ستهلك وحركات بيئية كلها اأ�سبحت ت�سك كثريًا بف�سائل التو�سع 
التجاري امل�ستقبلي، والن�سخة االأخرية من انتقادها هي ان التحرر االقت�سادي 
ي�سجع )�سباقًا اىل ابعد حد( ال ميكن تفادية يف املعايري التنظيمية حول العامل. 
متعددة  �سركات  يحرر  والتجارة  اال�ستثمار  قيود  اإزال��ة  ان  املنطق،  لهذا  ووفقًا 
اأعلى  على  احل�سول  ميكنهم  حيث  االإن��ت��اج  ملوقع  اأر�سية  لتنظيف  اجلن�سيات 
اأو  امل�سددة على االحتادات  مثل احلماية  الوطنية  ال�سيا�سات  االأرباح  ن�سبة من 
االأرباح  تقلل  ظاهريًا  املت�سددة  البيئية  القوانني  او  ال�سارم  ال�سحي  التفتي�س 
تنظيمية(  )موازنة  يف  لذلك  ال�سركات  �ستن�سغل  االإنتاج،  كلف  ارتفاع  خالل  من 
تنتقل اىل البلدان هي ومعايري العمل املت�ساهلة وم�ستويات االأجور املنخف�سة، 
�سوى  البلدان  لدى  ولي�س  البطالة،  وارتفاع  ال�سريبية   قاعدتها  فقدان  خ�سية 
خيار ب�سيط، لكنه خلف�س معايريهم اخلا�سة جلذب اال�ستثمار االأجنبي وتفادي 

تهريب راأ�س املال.
دور االتفاقية الدولية للتجارة والتعريفة الكمركية ومنظمة التجارة العاملية يف 
اإمكانية التو�سع التجاري م�ستقباًل. فقد  ت�سهيل التحرر حرم هذه ال�سركات من 
اأ�سدرت حمكمة االتفاقية الدولية للتجارة والتعرفة الكمركية /منظمة التجارة 
العاملية اأحكامًا �سد القوانني البيئية يف اأمريكا مثل قانون نظافة الهواء وقانون 
حماية الثديات البحرية، وقد حدث ذلك ب�سكل مميز جدًا فيما ي�سمى ق�سية )�سمك 
الدولية  لالتفاقية  التابعة  الق�سائية   الهيئة  حكمت  وفيهما  التونا/الدولفني(، 
للتجارة والتعريفة الكمركية ان قوانني الواليات املتحدة تطلب من �سيادي �سمك 
بينت  االأجانب،  ال�سيادين  لدى  امليزة  االآمنة  الدولفني  �سباك  ا�ستخدام  التونا 
دولية  جتارية  بريوقراطية  متثل  الق�سايا  هذه  ان  للعوملة  امل�سادة  الن�ساطات 

تندفع ب�سكل م�سعور. 
ان م�سداقية هذه االدع��اءات ميكن حتديها وفقًا الأ�س�س عدة. هناك دليل ب�سيط 
املعايري  او  العمل  ابعد حد" يف  "�سباقًا اىل  اننا ن�سهد  القائل  على دعم االدع��اء 
� موؤ�س�سة التطوير والتعاون  البيئية. البحث يدعم املوؤ�س�سات الدولية املتعددة 
االدع���اءات  بحثت  التي  ال���دويل-  والبنك  الدولية  العمل  ومنظمة  االقت�سادي 
القائلة ان التحرر التجاري يقلل املعايري التنظيمية وال يجد دعمًا لق�سيته. لقد 
و�سلت التحليالت االأكادميية اىل النتيجة نف�سها. يف الواقع، اذا كان هناك اي 
االأجنبي  اال�ستثمار  و  التجارية  التدفقات  ايجابية بني  فهو وجود عالقة  �سيء، 
املبا�سر والتنظيم الفعال. الأن اأ�سواق اال�ستهالك الكبرية جدًا موجودة يف العامل 
املتطور، والقوانني التنظيمية ال�سادرة يف هذه الدول ت�سبح يف اغلب االحيان 

معيارًا واقعيًا للمنتجني يف كل مكان.
وكما هو احلال بالن�سبة لالدعاء القائل ان منظمة التجارة العاملية تلغي القوانني 
التنظيمية االأمريكية، فان نظرة دقيقة تك�سف حقيقة عميقة جدًا. يف العقد املا�سي، 
اأظهرت منظمة التجارة العاملية رغبتها ال�سديدة لقبول اللوائح والقوانني املحلني 
اأنهم  حلماية البيئة كونها تن�سجم مع التزامات منظمة التجارة العاملية، ب�سرط 

ي�ستخدمونها بطريقة ال متيزها امام املنتجني االأجانب.
الذي  النا�سطة  ال�سركات  اثارت غ�سب  التي  العاملية  التجارة  قرارات منظمة  ان 
كان ب�سبب ا�ستخدام احلكومة االمريكية لهذه القوانني بطرق تنايف االإجراءات 
القانونية الدولية، فقد اأجربت احلكومة الفيدرالية على الت�سرف بهذا اال�سلوب 
ب�سبب الدعاوى التي رفعت من قبل املنظمات غري احلكومية يف املحاكم املحلية.

ــل الـــتـــجـــارة الــقــانــونــيــة ــاب ــق الـــتـــجـــارة احلـــــرة م
 

) املدى االقت�سادي  ( تن�سر ترجمة كتاب.. �سرتاتيجية التجارة االمريكية:
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مقدمة ال�سل�سلةاجلزء االول

�ستجد  فاأنك  يوم  اي  يف  �سحيفة  الي  ت�سفحك  عند 
العناوين التالية:

اال�سعار" باأرتفاع  التوريد  جماميع  تتهم  "اوبك 
على  اال�ستيالء  التجارية حتذر من خطر  "املجاميع 

املقرتحات"
ملدة  ا�ستمر  الني  مقابل  ارتفاعًا  الدوالر حقق  "�سعر 

عامني"
"ارتفاع الطلب على ال�سلع االمريكية املعمرة بن�سبة 

"%3.3
"تباطوؤ منو النتاج املحلي االجمايل ازاء تزايد يف 

خماوف االحتاد الفديرايل"
لعل تلك العناوين تبدو لك ايها القارئ العزيز كالمًا 
االقت�سادي  الكالم  النا�س  معظم  يجد  حيث  غام�سًا 
ذلك  ان  لفهمه،اال  �سبيل  ال  و  فيه  كالما غري مرغوٍب 
الكالم و بفعل القوى االقت�سادية التي اثرت و بعمق 
من  ماألوفًا  كالمًا  ا�سبح  اليومية  حياتنا  جمرى  يف 
يف  ا�سا�سيًا  و  االقت�سادي  و  التجاري  املبداأ  حيث 

لعب دور فعال يف رفاهيتنا. 
ا�سعار  ل��زي��ادة  املفرو�سة  الفائدة  ن�سبة  من  ف��ب��دءًا 
الوقود و�سوء ت�سرف ال�سركات و�سواًل اىل تقلبات 
���س��وق اال���س��ه��م امل��ال��ي��ة واىل اآث���ار االح��ت��ج��اج��ات و 
والتي  البحار  عرب  الطبيعية  وال��ك��وارث  االح���زاب 
امورًا  ُت��َع��ُد  ه��ذه  وطننا)امريكا(..كل  اىل  و�سلت 

اقت�سادية.
لذا فاأن االقت�ساد لي�س فكرة غام�سة وكما اكد روبرت 
الوطني  للمجل�س  التنفيذي  واملدير  الرئي�س  دوفال 
ل����الق����ت���������س����اد 
اكد  وال��ت��ع��ل��ي��م 
ع����ل����ى اه���م���ي���ة 
ال�سباب  معرفة 
ام����ري����ك����ا  يف 
التعليم  ب������اأن 
االق���ت�������س���ادي 
ل��ي�����س خ���ي���ارًا 
ف�����ال�����ث�����ق�����اف�����ة 
االق���ت�������س���ادي���ة 
ذات  ث�����ق�����اف�����ٌة 
ولها  فعال  دور 
الثقافة  اهمية 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
وتعلم  نف�سها، 
االقت�ساد مهارٌة 
على  ت�����س��اع��دك 
ف��ه��م جم��ري��ات 
�سواء  احل��ي��اة 
ك������ان������ت ع���ل���ى 
ن����ط����اق ع���امل���ي 
نطاق  ع��ل��ى  اأم 
ال�سيكات  دف��رت 
بك  اخل�����ا������س 
ن���ه���اي���ة  يف  و 
املطاف �ستكون 
ق�������������ادرًا ع��ل��ى 
اتخاذ القرارات 
ال�������س���ائ���ب���ة و 
احل���ك���ي���م���ة يف 
م���������ا ي���خ�������س 
املالية  �سوؤونك 
و  احلا�سر  يف 

امل�ستقبل.
ه��ذا  ه����دف  ان 
ال��ك��ت��اب ،ال���ذي 
دليل  م����ن  ه����و 

تعزيز  هو  التجارية،  واالعمال  لالقت�ساد  غرينوود 
قابليات  م��ن  والتطوير  االقت�سادية  االم��ي��ة  ملحو 
اج��زاء  ن�سر  مت  حيث  ال�سائبة.  ال���ق���رارات  �سنع 
و  ال��ع��ادي  للقارئ  خدمًة  ال�سبع  ال�سل�سلة  ه��ذه  من 
و  العمال  مدير  و  الكلية  طالب  و  الثانوية  خريج 
التجارية  االعمال  ادارة  اق�سام  وخريجي  املقاول 
نفعًا  يجدي  �سيء  عن  يبحثون  الذين  واالقت�سادية 

النعا�س ذاكرتهم.
لي�سوا  لقراٍء  جماالتهم  يف  خ��رباٌء  الكتاب  هذا  األ��ف 
املبادئ  عن  الكتاب  هذا  نهج  يتحدث  و  خربة  ذوي 
اال�سا�سية التي من �ساأنها تو�سيع نطاق الفهم وازالة 
الغمو�س عن الكيفية احلقيقة التي يعمل بها نظامنا 
هو  الكتاب  ه��ذا  اج��زاء  من  ج��زء  فكل  االقت�سادي. 
امٌر ا�سا�سّي لتو�سيع ذلك النطاق فاأنه مزود مبقدمة 
التعاريف  اىل  ا���س��اف��ة  مو�سوعية  م�ساحة  ذات 
ن�ساطات  اال�سطالحية واملوارد م�ستماًل على جميع 
من  العديد  على  اي�سًا  االقت�سادية ويحوي  املفاهيم 
واالمثلة  واملعاجم  الزمنية  اجل��داول  مثل  العنا�سر 
ا�سافة اىل الر�سوم التو�سيحية التي من �ساأنها نقل 
االقت�سادية اىل واقعنا احلياتي و متثيلها  املفاهيم 

تاريخيًا وبن�سو�ٍس ثقافية.
كان اختيار عناوين �سل�سلة الكتب ال�سبعة ال�سادرة 
اال�ست�ساري  املجل�س  ال�سدد من اخت�سا�س  يف هذا 
فلوريدا  كار�سورد من جامعة  اآلن  واع�سائهم وهم: 
الدولية ،اآلني رينولدز من معهد كاتو ، روبرت �سبك 
من جامعة كاليفورنيا لو�س اجنل�س، وي�سلي تروت 
من جامعة لويال مارمنت ، والرت ولياميز من جامعة 

جورج ما�سون وجارل�س وولف من �سركة راند.
ملن�سب  وال�ساغل  االج��زاء  لهذه  حم��ررًا  لكوين  ان��ا 
عن  اعرب  ان  اريد  للتحرير  االداري  املجل�س  رئي�س 
تقديري لكل من هوؤالء اال�سخا�س فردًا فردًا خلدمتهم 
املتفانية يف م�ساعدتي على نقل هذه ال�سل�سلة املهمة 
اإىل ار����س ال��واق��ع و ب��ني اي��دي��ك��م واالج�����زاء هي 

كالتايل:
ال�سركات:الفه وي�سلي تروت من جامعة لويال ماري 

مونت.
فلوريدا  جامعة  م��ن  ك��ار���س��ورد  ال��ني  الفه  امل��ق��اول��ة: 

الدولية و مالن برا.
الفه روبرت �سبت�س وكري�ستوفر ثورنربغ  العوملة: 

و حيني زاهو.
دخل جامعة كالفورنيا و الرثوة: الفه الني رينولدز 

من معهد كايتو.
���س��وق اال���س��ه��م امل��ال��ي��ة:ال��ف��ه ري��ك ه��اف��ر م��ن جامعة 
الينو�س اجلنوبية و�سكوت هني من جامعة تك�سا�س 

التقنية.
مع جزيل ال�سكر اىل املحرر اال�سمى نيك فيلب�سون، 
االجزاء  فكرة  لت�سويره  للن�سر،  غرينوود  دار  من 
الرئي�س  وتخويلها ل�سحافة غرينود. و ان الغر�س 
والرت  ق���ال  ك��م��ا  ه��و  ك��ك��ل  ولل�سل�سلة  ال��ك��ت��ب  ل��ه��ذه 

ولياميزهو ) ان ندفع بحدود اجلهل اىل الوراء(.

مقدمة �سكر وتنويه
تعودوا  الذين  للقراء  �ساعقة  الكتاب  ه��ذا  �سيبدو 
النه  امل��ال��ي��ة  اال���س��ه��م  ���س��وق  يف  التعقيدات  �سماع 
كتاب ب�سيط وخمت�سر وهدفنا لي�س تغطية امل�سهد 
االقت�سادي باأكمله وماي�سمه من �سوق البور�سة و 
املو�سوعات االخرى هو اعطاء ملحة لالأوجه املتعددة 
بنظر  اآخذين  املالية  لال�سواق  و  البور�سة  ل�سوق 
ح�سري  طابع  ذات  املعاجلة  تكون  ال  ان  احل�سبان 
العطاء  الكفاية  فيه  مب��ا  �سامل  ط��اب��ع  ذات  وامن���ا 
ن�ساأته  حيث  من  املالية  اال�سهم  ل�سوق  عامة  نظرة 
وت�سنيفه واملعامالت املتداولة فيه و بالرغم من ان 
الرتكيز �سيكون على البور�سة االمريكية يف املقام 
مرتابطة  املالية  اال�سهم  ا�سواق  جميع  والن  االول 
وب�سورة متزايدة مع بع�سها اال ان اطراف النقا�س 
�سُتجَذب اىل كيفية تطور بع�س التبادالت التجارية 

من  التي  بنيتها  ح��ال  اىل  و  االجنبية  ال�سوق  يف 
املحتمل ان تكون مرتبطة بتطور االقت�ساد.

تتويجًا  احلا�سر  يف  املالية  اال�سهم  ���س��وق  ميثل 
للتطور الكبري يف اال�سول املالية واالجراءات التي 
او  التداول من خاللها �سواء كان داخل امريكا  يتم 
خارجها. ان تداول اال�سواق القدمية لال�سهم املالية 

يف ال�سركات امٌر م�ستمر اىل يومنا هذا.
البور�سة  ال���س��واق  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ت��ب��ادالت  ت�سمح 
ا�سافة  تطورًا  االكرث  اال�سول  من  باملزيد  احلديثة 
و  االخ���رى  امل�ستقات  و  اخل��ي��ارات  م��ن  العديد  اىل 
تعر�سه  ال��ذي  االم��ر  وه��و  ا�سياء  م��ن  ذل��ك  ما�سابه 
جميع اجزاء اال�سواق التجارية ويرجع �سبب تطور 
التداول باملوجودات التجارية اىل توفري الو�سائل 

التي يتم التعامل بها والتي تخدم ذلك الغر�س.
والهاتف  التلغراف  الخ���رتاع  االوىل  االي���ام  فمنذ 
عرب  التكنولوجية  التقنيات  هذه  التجار  ا�ستخدم 
التجارة  يف  التجارية  للتبادالت  البعيدة  امل�سافات 

بوا�سطة االجهزة الكهربائية.
الرابطة  يف  التجارية  التبادالت  يف  احلال  هو  كما 
بال  التي  و  اآليًا  املالية  االوراق  ل�سما�سرة  الوطنية 
التجار  جتمع  عند  احلا�سل  ال��زح��ام  من  تقلل  �سك 
التقنيات  و  الو�سائل  تلك  ت�سمن  ل��ذا  لوجه  وجهًا 
للح�سول  الالزمتني  الفعالية  و  ال�سرعة  امل�ستخدمة 
التجار  ي�ستطيع  ب��ال��ت��ايل  و  امل��ع��ل��وم��ات،  ع��ل��ى 
بهم  اخلا�سة  اال�سهم  تقلبات  م�ساهدة  املعا�سرون 
الطريق  ه��ذا  يخلق  ق��د  املحمولة  حوا�سيبهم  ع��رب 
للح�سول على املعلومات م�ساكل يف تنظيم ال�سوق.
ال�����س��وق التي  ت��ن��ظ��ي��م  ت��ق��ن��ي��ات  ح��ي��ث مت اه���م���ال 
ا�ستخدمت �سابقًا و ا�ستبدلت بالتقنيات و املنتجات 

احلديثة.
ال�سوق  ان  املجال  ه��ذا  يف  القدماء  اخل��رباء  يقول 
ت�ستمر يف تخ�سي�س روؤو�س املال �سواء كانت هذه 
التنظيمات تعيق او ت�ساعد ال�سوق التجارية اال ان 
بع�س االدلة ت�سري اىل ان ال�سوق املت�سيبة التنظيم 

تقود اىل نتائٍج غري مرغوب بها.
كان انهيار ال�سوق ع��ام1929-1987 الذي بداأ عام 
ذات  تكون  قد  النظم  بع�س  ان  على  الدليل   2000
و  البارزة  التنظيم  طرق  اكت�ساف  مت  حيث  جدوى 
املتطورة ملفهوم انهيار �سوق البور�سة لكن من دون 

القيام باأي حماولة حلل م�سكلة ذلك االنهيار.
غام�سة  تكون  قد  اقت�سادية  لغة  ا�ستخدام  من  البد 
م�سل  اقت�سادي  مو�سوع  اي  تغطية  عند  ما  نوعًا 
�سوق  يف  واالقت�سادية  املالية  امل�سطلحات  بع�س 
الغام�سة  اللغة  تلك  ان تتخلل  املالية. يجب  اال�سهم 
ذلك  ي�ستخدم  ال  ب��اأن  اآم��ل  لكني  االقت�سادي  الكالم 
الكالم اال عند ال�سرورة وعلى كل حال من االحوال 
باأ�سلوب وا�سح وجلي  املادة  نهدف اىل تقدمي تلك 
و�سهل الفهم فاأن وفقنا يف ذلك فلن يكون هذا الكتاب 

اخلري من نوعه يف هذا االخت�سا�س.
�ساعدنا عدد من اال�سخا�س يف ايجاد هذا الكتاب على 
ار�س الواقع ونود اأن ن�سكر : نيك فيلب�سون حمرر 
دار  يف  والتجارية  االقت�سادية  االع��م��ال  يف  كبري 
ال�سل�سلة  حمرر  تروت  وي�سلي  و  للن�سر.  غرينوود 
القيمة  التعليقات  اىل  اإ�سافة  وت�سجيعنا  مل�ساعدتنا 
اآمبل مل�ساعدتنا يف  التي اعطانا اياها، اي�سًا ديفيد 
لي�سكوف�سل  �ستيفن  ون�سكر  اخلارجية  البيانات 
كرفث  وتري�سي  اوت��ا  و�سيلبي  نوفو�ساد  وجانية 
بخربة  وجمعت  التعليقات  ب��اأع��ط��اء  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
لها  ندين  فنحن  ولذلك  الكتاب  يرافق  ال��ذي  امل�سرد 
بال�سكر اجلزيل و نود ان نعرتف بالفائدة العظيمة 
التي ح�سلنا عليها من اال�ساتذة و املعلمني ن�سكرهم 
جميعًا فالعديد من اال�سماء التي ال حت�سى �ساعدتنا 
على ان�ساء هذا الكتاب ون�سكر كل من زوجاتنا جيل 
و ايلني واطفالنا جميعًا اللهامهم ايانا و ت�ساحمهم 
بان  اآملني  امل�سروع.  ه��ذا  ان�ساء  وق��ت  ط��وال  معنا 

يعطي هذا امل�سروع الثمرة املرجوة.

ــة ــي ــال ـــم امل ـــه ـــس ـــوق الأ� �ـــس
تاأليف: ريك هافر& �سكوت هني

ترجمة: ا�سالم عامر

ريك هافر& �سكوت هني
م��راج��ع  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  للن�سر  غ��ري��ن��ود  دل��ي��ل 

وملحقات بيبلوغرافية
يحتوي على 1- تبادالت اال�سهم املالية 2- تبادل 

اال�سهم املالبية يف الواليات املتحدة

دار الن�سر الربيطانية 
حقوق الن�سر حمفوظة2007
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لغة القت�ساد
 عبا�ص الغالبي

من  كثريا  اأ�ستوقفتني  ر�سالة  االلكرتوين  بريدي  طريق  عن  وردتني 
ملحقنا  يف  نكتبه  ملا  املتابعني  املتخ�س�سني  االقت�ساديني  اخلرباء  اأحد 
االقت�سادي اأ�سار فيها اىل لغتي التي اكتب فيها والتي و�سفها باالدبية 
التي تتميز بالطراوة وقال هذا اخلبري اأنه نزوع نحو جتريد االقت�ساد 

من اال�سلوب املنهجي امل�سطلحاتي.
يف  يتحدث  مل��ن  ت��ري��د  ال  ال��ت��ي  القيمة  االلتفاتة  ب��ه��ذه  اأع��ت��ز  م��ا  وب��ق��در 
ذلك  اأق�سد  كنت  فاأنني  الوعرة،  اجلافة  لغته  من  يخل�سه  ان  االقت�ساد 
حقيقة  يف  النني  الطري  اال�سلوب  اأختيار  يف  متاما  واأعنيه  كثريا، 
االمر ال اأكتب للنخبة االقت�سادية فح�سب، بل ان خطابنا االعالمي من 
خالل هذا امللحق االقت�سادي املتخ�س�س هو موجه لل�سواد االعظم من 
املتلقني ولي�س للنخب االقت�سادية فقط، وقد نوهنا يف مقالتنا االوىل 
من هذا اال�سدار، وهو مزيج من املو�سوعات التنظريية والعملية التي 
وحتقيقات  وتقارير  وحتليالت  وترجمات  مقاالت  هيئة  على  تعر�س 
مثلما  خطابنا  عن  ف�سال  خربية،  وق�س�س  وح���وارات  واأ�ستطالعات 
فهو  وم�سوؤولني  حكوميني  من  االقت�سادي  القرار  الأ�سحاب  موجه  هو 
نتقم�س  ان  االمكان  قدر  االقت�سادية ونحاول  النخب  اىل  اي�سا  موجه 
�سو�ساء  دون  من  وم�سكالته  همومه  لنعر�س  الب�سيط  املواطن  دور 
اأو �ستيمة اأو تعري�س اأو جتريح وفق اخلطاب املعتدل الو�سطي الذي 

تتبناه �سحيفتنا.
املالحظة  ف���اأن  ب���دء،  على  وع���ود 
ال����ت����ي وردت������ن������ا م�����ن اخل���ب���ري 
يف  غاية  هي  العزيز  االقت�سادي 
اأ�سدارنا  ك��ان  اأذا  فيما  االهمية 
على هيئة جملة اقت�سادية حمكمة 
امللحق  طبيعة  ولكن  تنظريية، 
الذي عقدنا العزم على اأن نخرجه 
بال�سكل الذي ظهر عليه من تنوع 
على  تركيز  اأمي���ا  ي��رك��ز  �سحفي 
الواقع االقت�سادي املحلي املتخم 
بدرجة  وامل�سكالت  باالختالالت 
التنظريي، كما  اأكرب من اجلانب 
ي�سطبغ  اأن  على  حر�سنا  ان��ن��ا 
العاملية،  م���ن  اأك�����رث  ب��امل��ح��ل��ي��ة 
احلدث  اهمية  نغفل  ال  كنا  وان 
الدويل،  او  العربي  االقت�سادي 
على  تركيزنا  و�سيكون  ك��ان  بل 
نظرا  اكرب  ب�سكل  املحلي  احلدث 
الهميته ف�سال عن قلة اال�سدارات 
التي تتعلق باجلانب االقت�سادي 

يف امل�سهد ال�سحفي املحلي.
تبويبات  ف���اأن  م��ات��ق��دم،  وب��رغ��م 
امل��ل��ح��ق ال ت��خ��ل��و م���ن االب����واب 
ال���ت���ي ت���ت���ح���دث ع����ن امل��ف��اه��ي��م 
�سعيا  االقت�سادية  وامل�سطلحات 
اأبوابًا  تكون  تكاد  وهي  املتلقي،  لدى  االقت�سادية  الثقافة  الأ�ساعة  منا 

ثابتة مت�سل�سلة غري مبتورة.
لغتنا  من  جعلت  اليها،  اأ�سرنا  التي  م�سوغاتا  من  جنتهد  فاأننا  ول��ذا 
وال�سيما يف عمودنا اال�سبوعي يف امللحق وكذلك اليومي يف ال�سفحة 
االقت�سادية يتميز بلغة طرية غري جافة وهي بتقديرنا و�سيلة ال�ساعة 
الوعي االقت�سادي للمتلقي عموما يف وقت هنالك نق�س يف هذا الوعي 
ب�سبب تراكمات االحداث التي تعر�س لها العراق خالل تاريخه املعا�سر 
املعمق،  االنت�سار والفهم  االقت�سادية من  للثقافة  ف�سحة  تعِط  والتي مل 
احلياة  يف  حيوي  مف�سل  االقت�ساد  ان  االعتبار  بنظر  اأخذنا  ما  واأذا 
بالعامل  اأملت  التي  وتداعياتها  املهمة  االح��داث  ان  وحتى  للب�سر  العامة 
على  التهافت  وما  اقت�سادية،  هي  اال�سا�سية  واأ�سبابها  جذورها  كانت 
املنطقة  للعراق ودول  وال�سرتاتيجي  املوقع اجلغرايف  البرتول وعلى 
لل�سيا�سيني  لي�س  االقت�سادية  الثقافة  اأ�ساعة  اأهمية  على  دليل  خري  اإال 
بهذا،  حم��دودا  االم��ر  يكن  ومل  النا�س،  لعامة  بل  فح�سب  والنخبويني 
اأم  اال�سرة  اأم  للفرد  اكانت  �سواء  الثقافة  بهذه  نت�سلح  ان  بنا  وح��ري 
اأعتماد  املعي�سي واالقت�سادي مما يتطلب منا  امل�ستوى  املجتمع الدارة 
و�سائل نرى انها �سهلة االي�سال والفهم، واللغة مثلما هي و�سيلة االدب 
يف اأي�سال النتاج االبداعي �سواء اكان �سعرا ام ق�سة ام رواية فان اللغة 

ذاتها هي و�سيلة االقت�ساد اأي�سا.

اأذا ما اأخذنا بنظر االعتبار ان 
االقت�ساد مف�سل حيوي يف احلياة 
العامة للب�سر وحتى ان االحداث 
املهمة وتداعياتها التي اأملت 
بالعامل كانت جذورها واأ�سبابها 
اال�سا�سية هي اقت�سادية، وما 
التهافت على البرتول وعلى 
املوقع اجلغرايف وال�سرتاتيجي 
للعراق ودول املنطقة اإال خري 
دليل على اأهمية اأ�ساعة الثقافة 
االقت�سادية لي�ص لل�سيا�سيني 
والنخبويني فح�سب بل لعامة 
النا�ص، ومل يكن االمر حمدودا 
بهذا

abbas.abbas80@yahoo.com
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اقتصاديات

االخيرة

 بغداد / احمد مطري 

�سواء  حد  على  واغربها  بغداد  ا�سواق  اقدم  من 
ف��ف��ي��ه ت���ب���اع خم��ت��ل��ف ان�����واع احل���ي���وان���ات من 
والنادر  انواعها  مبختلف  والطيور  ال��زواح��ف 
منها كاحلمام الزاجل والقماري والعنادل والقط 
وال��ب��ط وال��دج��اج واخل���راف وامل��اع��ز والغزالن 

والقرود واالرانب ا�سافة اىل ا�سماك الزينة.
ويقع هذا ال�سوق و�سط العا�سمة بغداد وت�سري 
امل�سادر التاريخية اىل ان هذا ال�سوق يقع �سمن 
منطقة اأ�سواق بغدادية قدمية يعود تاريخها اىل 
الع�سر العبا�سي، حيث يعود تاريخ �سوق الغزل 
اىل الع�سر العبا�سي، وبال�سبط اىل عهد اخلليفة 
امل�ستن�سر بالله الذي بنى املدر�سة امل�ستن�سرية 
دجلة.  ���س��ف��اف  ع��ل��ى  تنت�سب  ت���زال  م��ا  وال��ت��ي 
ي�ستهر  ك��ان  التي  ال��غ��زول  اختفاء  من  وبالرغم 
"�سوق  بها ال�سوق اال انه ما يزال يحمل ا�سمها 
بغزولهن  ياأتني  القرويات  كانت  حيث  الغزل" 
ال�سوفية لبيعها عند �سور جامع ال�سوق "جامع 
ال�سهرية،  مبنارته  يتميز  ال��ذي  الغزل"  �سوق 
الع�سر  اىل  يعود  اي�سا  اجل��ام��ع  ه��ذا  وت��اري��خ 
بقيت  منارته  لكن  اجلامع  تهدم  وق��د  العبا�سي 
اليوم  يحمل  جديد  جامع  حولها  ليبنى  قائمة 

ت�سمية "جامع اخللفاء".
هذه  ميار�س  اإن��ه  يقول:  افاعي  بائع  علي  �سعد 
من  ورواده  عاما  ع�سرين  منذ  الغريبة  املهنة 
ال�سعر  اط��ال��ة  يف  االف��اع��ي  زي��ت  ع��ن  الباحثني 
�سالونات  �ساحبات  وخا�سة  ج��ذوره  وتقوية 

احلالقة الن�سائية وهناك من يبحث عن عالج. 
لكنه  مهنته خطرية جدا  ان  برغم  �سعد:  ويتابع 
له  بالن�سبة  اجلمعة  ي��وم  ويعترب  عليها  اع��ت��اد 
عن  ال�سوق  هذا  مرتادي  لكرثة  باالعمال  زاخرا 

بقية ايام اال�سبوع .
 وعن انواع االفاعي ا�ساف قائال هناك االأفاعي 
العراقية هي الكوبرا واأم قرون وهذه تكرث يف 

مناطق ال�سماوة.
م�سرتي  اأن  اأو�سح:  عليها  االقبال  ا�سباب  وعن 
ا�ستخدامات  لها  اأن  اإذ  عالج  عن  يبحث  االأفاعي 
الثعلبة  وداء  ال�سعر  ع��الج  بينها  كثرية  طبية 
و���س��م��وم��ه��ا ت��دخ��ل ���س��م��ن ع��الج��ات االأم���را����س 
اجللدي  ال�سرطان  وع��الج  والبوا�سري  اخلبيثة 
باملاء  ويغليها  يقطعها  البع�س  اأن  اإىل  م�سريًا 
ال�سعر  لعالج  احلناء  مع  املغلي  املاء  وي�ستخدم 
وتقويته، الكثري من يرتاد هذا ال�سوق يف�سل ان 

يزوره يوم اجلمعة النه يزخر باحلركة . 
الطفل حممد يحمل بيده )كارتونة ( فيها افراخ 

الدجاج ذات الوان خمتلفة وجميلة . 
ال�سورجة  انه جاء اىل �سوق   يقول والد حممد 
العام  م�ستلزمات  الوالده  لي�سرتي  ال��ق��ري��ب 
الدرا�سي اجلديد ، وامام احلاح اطفاله جاء اىل 
احليوانات  اىل  النظر  لهم  ليتيح  الغزل  �سوق 
التي يحبونها خ�سو�سا الطيور وانه وبعد هذه 
نزوال  الدجاج  اف��راخ  من  ع��ددًا  ا�سرتى  الزيارة 

عند طلب ابنه حممد .
وبيع  تربية  يف  يعمل  االخ���ر  ه��و  ف��ائ��ق  ع��م��ار   
باأنها  التي يقول عنها  الكناري  الطيور وخا�سة 
املهنة  جتارة مربحة اىل حد ما فهو يعمل بهذه 

اكرث من ع�سر �سنوات.
وي�سيف يف ال�سابق كانت جتلب هذه الطيور من 
تكاثرها  ويتم  تربى  االن  انها  اال  العراق  خارج 
يف داخل العراق و هناك انواع نادرة من الطيور 
يقوم برتبيتها منها الغندور اال�سفر والكوكتيل 
دائما  املطلوب  هو  الببغاء  يبقى  لكن  والكناري 

ويقوم برتبيته الن ارباحه جيدة بالن�سبة اليه . 

حركة و�سجيج ال ينقطع 
مئات من االأ�سخا�س يتدفقون غالبيتهم العظمى 
اعداد  وهناك  خمتلفة  عمرية  بفئات  الرجال  من 
قليلة من الن�ساء الالئي يفرت�سن االر�س ليعر�سن 

ما لديهن من دجاج وبط او ماعز او خراف . 
تبداأ حركة التدفق اىل �سوق الغزل يف وقت مبكر 
من �سباح يوم اجلمعة من كل ا�سبوع بني بائع 
البائعني وهم  اغلب  او متفرج وياأتي  وم�سرتي 
واحلمام  والبط  الدجاج  من  ب�ساعتهم  حاملون 
والكالب  ب��اأن��واع��ه��ا  وال�����س��ق��ور  وال��ع�����س��اف��ري 
واخرى  متوح�سة  بع�سها  ب�سال�سل  املربوطة 
الغزالن  مثل  اخرى  حيوانات  اىل  ا�سافة  اليفة 
والقردة والذئاب ووالثعابني يف م�سهد يختلف 
ابوابها  تفتح  اخرى  اأ�سواق  ت�سهده  عما  كثريا 

يوم اجلمعة مثل �سوق اخلردة واالنتيكات.
علي عطية عامل يف امانة بغداد يحمل ب�ساعته 
فى قف�س متو�سط احلجم بداخله انواع مميزة 

من طيور الببغاء وع�سافري �سغرية اخرى.
اأع��وام  ع�سرة  م��ن  اك��رث  منذ  ارت���اد  علي:  يقول 
ابيع  حيث  ا�سبوع  كل  من  اجلمع  ايام  وخا�سة 
امل�ساهدة  اج��ل  م��ن  اأح�سر  واح��ي��ان��ا  وا���س��رتي 
لتبادل  ا�سدقائي  ولقاء  اجلديد  على  واالط��الع 

احلديث وق�ساء وقت ممتع بال�سوق".
�سكان  ع��ل��ى  ال�����س��وق  ه���ذا  رواد  يقت�سر  وال   
العا�سمة بغداد حيث يتوافد اإىل ال�سوق ع�سرات 
العراق  م��دن  من  ب�ساعتهم  حاملني  االأ�سخا�س 
االخرى يف الرمادي والب�سرة واقليم كرد�ستان 
والديوانية ومدن اخرى لبيع ب�ساعتهم و�سراء 
مدنهم  يف  مماثلة  ا���س��واق  يف  لعر�سها  اخ��رى 

وهي بالتاأكيد اقل حجما من �سوق الغزل.
ي��ون�����س ال��دل��ي��م��ي م��ن ���س��ك��ان م��دي��ن��ة ال��رم��ادي: 
ويل  ال�سغر  ومنذ  ال�سوق  لهذا  دائم  زائر  "انا 
فى  معهم  اتعامل  الفئات  خمتلف  م��ن  ا�سدقاء 
احلب  وطيور  الع�سافري  من  انواع  و�سراء  بيع 

والببغاوات".
قا�سية  ك��ان��ت  العنف  ���س��ن��وات  الدليمي  وت��اب��ع 
علينا نحن ع�ساق عامل الطيور واحليوانات لكن 
اح�سن  يف  نعي�س  ونحن  تغريت  االن  االأو�ساع 
اأنواع  ا�سبوعيا عر�س  ي�سهد  االحوال وال�سوق 
قادمة  غالبيتها  واحليوانات  الطيور  من  جديدة 
من املحافظات االخرى وهي بغالبيتها من ا�سول 

عراقية وافريقية وا�سيوية وامريكية.
والفريدة  الغريبة  الطيور  اأن��واع  عن  وا�ساف 
جدًا  نادر  نوع  بينها  اأن��واع  وهي  الببغاء،  منها 

املوجود  الوحيد  وه��و  )جنكلي(  اأزرق  ب��ل��ون 
الببغاء  اأي�����س��ا  ال���ن���ادرة  االأن�����واع  ح��ال��ي��ًا وم���ن 
من  نوعًا  هناك  اأن  كما  واالأ���س��ف��ر،  الر�سا�سي 
كبري  وهو  )مكاوي(  يدعى  املتكلمة  الببغاوات 
احلجم وهو اأكرب الببغاوات حجمًا على االإطالق 
واأكرثها ندرة وت�سل اأ�سعارها اإىل 1500 دوالر 
كا�سكو  ببغاء  ب��ع��ده  وي��اأت��ي  ال��واح��د.  للطائر 
اأخ�سر  وهو ر�سا�سي ، وببغاء االأم��ازون وهو 

اللون.
اأما الغندور فقد اأخذ يتكاثر يف العراق وهو على 
األوان عدة بينها الر�سا�سي واالأبي�س واالأ�سفر 

والهولندي وهو مبقع.
ويتجمع رواد ال�سوق يف جمموعات كل بح�سب 
ن���وع احل��ي��وان��ات وال��ط��ي��ور امل��ع��رو���س��ة فاأنت 
احلمام  رك��ن  يف  يتجمعون  ال�سباب  ت��رى  مثال 
والطيور والع�سافري ويكاد يكون االكرب من بني 
والكالب  الثعابني  ال�سحاب  االخرى  التجمعات 
مربوطة  منها  امل��ف��رت���س��ة  م��ات��ك��ون  دائ��م��ا  ال��ت��ي 
باأحكام ب�سال�سل واخرى لطيفة فيما يبهر منظر 
الطاوؤو�س الزبائن مبنظر ري�سة اخلالب ا�سافة 
اىل منظر طيور اللقلق وانواع مميزة من ا�سماك 
الزينة يف حني يتجول بائع القرود بني البائعني 

االخرين.
ا�سماك  بيع  عمليات  تزدهر  اي�سا  ال�سوق  ويف 
طالب  حممد  خمتلفة..  وان��واع  باأ�سكال  الزينة 
بائع ا�سماك زينة ي�سف االقبال على �سراء ا�سماك 
يف  اال�سماك  احوا�س  فوجود   ، باجليد  الزينة 
البيوت مبعثًا للراحة النف�سية فاألوانها اجلميلة 

تعطي رونقا وجمالية للبيوت. 
كانت  اال���س��م��اك  ان���واع  اغ��ل��ب  ط��ال��ب:  وي�سيف 
االآونة  ويف  انها  اال  العراق  خارج  من  ت�ستورد 
االخرية بداأت عمليات تربيتها يف داخل مزارع 

خا�سة يف عدد من املدن . 
ال��ط��ي��ور  ب���ي���ع  وت��ن��ت�����س��ر اىل ج���ان���ب حم�����ال 
لبيع  اخرى  حمال  الزينة  واأ�سماك  واحليوانات 
وال�سال�سل  مميزة  وان���واع  باأحجام  االقفا�س 
م�ستورد  بع�سها  باأنواعها  واجللدية  احلديدية 
ان��واع فاخرة من املواد  من اخل��ارج ا�سافة اىل 
الطيور  ن��وع  بح�سب  ك��ل  واحل��ب��وب  الغذائية 
االك�����س�����س��وارات  اىل  ا���س��اف��ة  واحل���ي���وان���ات 

االخرى.
الغزل  �سوق  يف  احلياة  وتختفي  الهدوء  ويعم 
بعد الع�سر ويغادر الزبائن ال�سوق بهدوء افرادا 
وجماعات على اأمل اللقاء يف اال�سبوع املقبل يف 
ذات املكان بب�ساعة جديدة وجمعة جديدة حافلة 

بال�سجيج واحلركة التي ال تنقطع.
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