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 بغداد / اأ�سماء عبيد

التعليم  وزارة  يف  ال��ع��ل��م��اء  م���ن  جم��م��وع��ة  جن��ح��ت 
هو  علمي  اإجن��از  حتقيق  يف  العلمي  والبحث  العايل 
ال�����س��رق الأو���س��ط ومت��ك��ن��وا من  ن��وع��ه يف  الأول م��ن 
املتجددة  الطاقة  )ا�ستخدام  املو�سوم  البحث  اإجن��از 
با�ستخدام  بالتنقيط  ال���ري  م��ن��ظ��وم��ات  ت�سغيل  يف 
ال�سيطرة احلديثة(، وتطبيقه عمليًا وذلك �سمن اخلطة 
 – والتطوير  البحث  مديرية   – للوزارة  ال�ستثمارية 

ق�سم رعاية العلماء واملبدعني ووفقًا للعقد رقم )571(.
وقال الدكتور املهند�س )علي عبد العبا�س البكري( من 
الكلية التقنية يف امل�سيب، رئي�س فريق العمل البحثي  

ل� )املدى القت�سادي(: " امل�سروع بهذه التقنية احلديثة 
التخ�س�سات  خمتلف  ط��ي��ات��ه��ا  ب��ني  ان�����س��ه��رت  ال��ت��ي 
الهند�سية )هند�سة الطاقة املتجددة، ال�سم�سية، هند�سة 
ال�سيطرة احلديثة، هند�سة  الكهربائية، هند�سة  القوى 
الرتبة  وهند�سة  امل�سخات  هند�سة  وال��ب��زل،  ال���ري 
�سمن  الدقيقة  العلماء  اخت�سا�سات  وهي  الزراعية( 
الكبري  امل�سروع  هذا  من  الغاية  م�سيفًا:  العمل،  فريق 
هو حتقيق اأهداف عدة وهي ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية 
ري  منظومات  ت�سغيل  يف  الكهربائية  الطاقة  عن  بدًل 
بالتنقيط احلديثة وبهذا نكون قد رفعنا بع�س احلمل 
الكهربائي عن كاهل ال�سبكة الوطنية العراقية ووفرنا 
ل  العراق  يف  ال�سم�سية  للطاقة  جديدًا  تطبيقيًا  جماًل 

�سيما واأن الطاقة ال�سم�سية ال�ساقطة على اأر�س العراق 
تعترب الأكثف والأكرثعامليًا طوال اأيام ال�سنة".

م�ستدركًا " اأما الهدف الثاين فهو توفري كميات من مياه 
التقليدية  الزراعة  خالل  من  �سدى  تذهب  كانت  ال��ري 
بالتنقيط  ال��ري  منظومات  ا�ستخدام  طريق  عن  وذل��ك 
الذي  الكومبيوتر  بوا�سطة  عليها  وامل�سيطر  احلديثة 
بدوره ي�سيطر على م�سخات املياه و�سمامات التحكم 
بحيث اأن كل نبتة تاأخذ حاجتها الفعلية من املياه فقط 
ومن دون اأي زيادة اأو نق�سان وهذا يتم من خالل زرع 
جم�سات الرطوبة احلديثة )حيث مت ا�ستخدام جم�سات 
يف  ال���ع���راق(    يف  م���رة  لأول  ت�ستخدم  ج���دًا  ح��دي��ث��ة 
مناطق خمتلفة من احلقل لتنقل البيانات اإىل امل�سيطر 

امل�سخات  بت�سغيل  ب��دوره  يقوم  ال��ذي  الكومبيوتري 
بال�سمامات  التحكم  خالل  من  ال�سقي  عملية  وبرجمة 
وك��ل ه��ذا اأوت��وم��ات��ي��ك��ي��ًا وب��ال��ك��ام��ل وم��ن دون تدخل 

الفالح".
هو  البحث  من  الثالث  الهدف  ب�ساأن  البكري  واأو�سح 
ا�ست�سالح اأرا�ٍس وا�سعة امل�ساحات مهملة حاليًا ب�سبب 
حيث  وامل��ي��اه  الكهربائية  الطاقة  م�سادر  ع��ن  بعدها 
الوطنية  الكهرباء  عن  تعو�س  ال�سم�سية  الطاقة  اأن 
بينما مياه الآبار تعو�س عن مياه ال�سواقي التي �سح 
لتذبذب  ب��ه  م��وث��وق  غ��ري  م�����س��درًا  تعترب  التي  م��اوؤه��ا 
لدول  املائية  ال�سيا�سة  ب�سبب  الأن��ه��ار  مياه  م�ستوى 
اأن  اإىل  م�سريًا  والفرات،  دجلة  جلوار وحتكمها مبياه 
ذكية من خالل حتكمها  النبتة �ست�سبح  باأن  هذا يعني 
وكذلك  عط�سها  عند  بالتنقيط  الري  منظومة  بت�سغيل 
اإطفاءها عند اأخذ كفايتها من املياه عن طريق جم�سات 
التحكم احلديثة املزروعة بقربها التي تعطي البيانات 
منظومة  وه��ي    PLCاملربمج التحكم  منظومة  اإىل 
يف  م��رة  لأول  وت�ستخدم  ج��دًا  متطورة  كومبيوترية 
مثل هكذا تطبيقات عراقيًا وعامليًا وبهذا نقلل ب�سورة 
كبرية من الهدر املائي ل �سيما واأن تربة العراق بحاجة 

لكل قطرة ماء " .
املوقعية م�ستمرة  البحثية  الدرا�سة  اأن هذه  واأكد على 
امل���دة املقررة  اأن  اأ���س��ه��ر ح��ي��ث  اأك���رث م��ن ع�����س��رة  م��ن��ذ 
عام  ه��ي  منه  امل��رج��وة  بالنتائج  للخروج  للم�سروع 
كانون   31 ولغاية   2008 الأول  كانون   31( من  واحد 
 10 زراعة  الت�سعة  الأ�سهر  خالل  ومتت   )2009 الأول 
دوامن من الأر�س ون�سب معدات واأجهزة امل�سروع يف 
قرية اأولد م�سلم )ع( �سمن ق�ساء امل�سيب يف حمافظة 
بابل اعتمادًا على اخلطوات التي ذكرت �سابقًا وكانت 

النتائج رائعة جدًا ومب�سرة .
قبل  من  مبا�سر  باإ�سراف  مت  املهم  البحث  هذا  اأن  يذكر 
التعليم  وزي��ر  العجيلي  ذي��اب  عبد  الدكتور  الأ���س��ت��اذ 
العايل والبحث العلمي والأ�ستاذ الدكتور حممود �ساكر 
املال خلف رئي�س هيئة التعليم التقني والدكتور حممد 
بالوزارة  والتطوير  البحث  دائ��رة  عام  مدير  ال�سراج 
واأي�سًا  للم�سروع(  والداعمة  امل�سرفة  )اجلهة  وه��ي 
الدكتور حميد كاظم املو�سوي عميد الكلية التقنية يف 

امل�سيب .

اإجناز عراقي زراعي تقني هند�سي .. هو الأول من نوعه فـي ال�سرق الأو�سط

  بغداد / وكاالت 

زراعيون  وم��ه��ن��د���س��ون  ب�ساتني  اأ���س��ح��اب  دع���ا   
كارثة  لتجنب  عاجلة  خطة  و�سع  اىل  احلكومة 
ب�سبب  ال��ع��راق��ي��ة  النخيل  غ��اب��ات  ت��ه��دد  منتظرة 
الروائية  اخلطط  اإىل  والفتقار  الزراعية  الآفات 
وانعدام خطط ت�سويق الإنتاج املرتاكم من التمور 
لدى املزارعني يف وقت ي�ستورد فيه التجار التمور 

من الدول املجاورة . 
بح�سب  ق��ال  العي�ساوي  كامل  ال��زراع��ي  املهند�س 
خطة  اإىل  بحاجة  ال��ع��راق  اأن  "بابنيوز"  وك��ال��ة 
العراق  يف  التمور  بواقع  لالرتقاء  اإ�سرتاتيجية 
ت�سدير  على  املنتجني  ت�سجيع  طريق  ع��ن  وذل��ك 
التمور وت�سنيعها لكن ذلك لن يكون قبل حت�سني 

اخلدمات الروائية للب�ساتني. 
الأ�سعار  اأن  الب�ساتني   اأ�سحاب  من  كثري  وي��رى 
املنخف�سة وانعدام اآليات ت�سويق التمور وافتقار 
العراق اإىل �سناعات متور تكميلية، وراء انعدام 
خطة  اإىل  العي�ساوي  .ودع���ا  بالنخلة  اله��ت��م��ام 
عاجلة ملكافحة انت�سار الآفات الزراعية يف اأ�سجار 

النخيل التي تهدد غابات النخيل العراقية . 

ويبداأ مو�سم "جني التمر" يف العراق مع ا�ستداد 
يف  القوية  ال�سم�س  اأ�سعة  ت�سبب  حيث  احل��رارة 
اإن�ساج التمور لي�ستعد النا�س بعدها ملو�سم اجلني 
مع  املو�سم  " الك�سا�س" .وينتهي  ي�سمى  وال��ذي 
الأول  ت�سرين  �سهري  ب��ني  ال�ستاء،  ع��الم��ات  ب��دا 
ميدانيا يف  "بابنيوز" جتولت   . الثاين  وت�سرين 
ي�سبح  حيث  العامرة،  العراقية  النخل  ب�ساتني 
مو�سم اجلني فر�سة للتعاون بني الأ�سر والعوائل 

 .
يغ�سل احلاج حليم مع اأبنائه الثالثة بقايا التمور 
باجلني  ي��ب��داأ  اأن  ق��ب��ل  الأر������س  ع��ل��ى  ال�����س��اق��ط��ة 
درجة  اىل  م��رن��ة  التمور  ت�سبح  حيث  احلقيقي 
تبداأ مرحلة  بعدها   . ال�سوائل  منها  لتخرج  كبرية 
القطاف احلقيقي . وي�سعد اأ�سخا�س اأكفاء النخلة 

البا�سقة ليقطف الثمر من اأعلى النخلة . 
يف  النخيل  دور  لنح�سار  حليم  احل��اج  وياأ�سف 
وقلة  اأع���داده���ا،  يف  الن��خ��ف��ا���س  ب�سبب  احل��ي��اة 
املردود القت�سادي الذي يوفره ثمرها، اإ�سافة اإىل 
�سعوبات تقدمي اخلدمات للنخلة ب�سبب انح�سار 
�ساحب  وينتظر   . املنا�سبة  املعدات  وغياب  امل��اء 
الب�ستان احلاج حميد مو�سم اجلني بفارغ ال�سرب 

احلاج  وي��ت��اأمل   . ب�ستانه  ب��ه  ج��ادت  م��ا  يبيع  لكي 
مثلما  عليه  بدت  والعوز  احلاجة  �سبح  لن  حميد 

بدت على ب�ستانه التي لت�سلها املياه . 
بقدر  عليك  جت��ود  النخلة   ... حميد  احل��اج  يقول 
ال�سنوات  طيلة  واأن���ا  لها  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ة 
توفر  وع��دم  مر�سي  ب�سبب  اخدمها  مل  ال�سابقة 
ال��ق��درة ل�سراء  ام��ت��الك��ي  اإىل ع��دم  اإ���س��اف��ة  امل��ي��اه 
اأف�سل يف  الأمر  يكون  اأن  . ويتمنى  مياه  م�سخة 

موعد اجلني املقبل. 
يبداأ مو�سم جني التمر عادة منت�سف �سهر متوز، 
ودياىل  وب��اب��ل  الب�سرة  يف  خا�سة  طقو�س  ول��ه 
والديوانية وكربالء وباقي املحافظات التي يكرث 

فيها النخيل . 
ي�سف نعيم ح�سني وهو �ساب متخ�س�س يف قطف 
ج�سدية  طاقة  اإىل  يحتاج  باأنه  عمله  النخلة  ثمار 
وقدرة على ت�سلق النخلة، ل�سيما النخلة الطويلة 

التي حتتاج اإىل جهد اإ�سايف . 
ي�سيف : عندما تن�سج "عذوق" التمر، يبداأ مو�سم 
لأقطف  البا�سقة  النخلة  بت�سلق  واأق���وم  اجلني، 
اأوىل الثمرات النا�سجة. وي�سمى التمر يف مراحل 
اإىل  لونه  ويتحول  "بالرطب"،  الأوىل  الن�سوج 

الأ�سفر الذهبي. 
وت�سرتك الن�ساء يف مو�سم القطاف ويطلق عليهن 
ا�سم "الطوا�سات"، وهن زوجات الفالحني وبناته 

واأخواته وبنات اجلريان. 
ع�سري  اإىل  لتحويله  جدا  النا�سج  التمر  ويع�سر 
التمر "الدب�س". حيث تعلق �سالل التمور ويجمع 
ما ي�سيل منها من ع�سري، ويكب�س يف حاويات من 
�سعف النخيل ت�سمى "حالنات". ويف هذه الفرتة 
املحليون  ي�سميها  ال��ت��ي  امل��ك��اب�����س،  م��ئ��ات  تفتح 

بال�"جراديغ"، لكب�س التمر . 
وتزيد اأنواع التمر العراقي على 600 نوع، اأ�سهرها 
والزهدي  ال��دي��ري  ال��رط��ب،  اأن����واع  اإىل  اإ���س��اف��ة 
وال�ساير  وال���ربح���ي  واحل�����الوي  واخل�����س��ت��اوي 
واخل�سراوي. وكان العراق ي�سدر يف ال�سبعينات 
اأكرث من 500 األف طن من التمور �سنويًا اإىل اأكرث 
التمر  م��ن   %80 ح��وايل  مغطيًا  دول��ة  ثمانني  م��ن 
اأن  البلدان. يقول ح�سن حميد  اإىل هذه  امل�ستورد 
�سحة مياه الري ت�سببت يف تقلي�س اإنتاج التمور 
. وي�سيف انه لحظ تدهور اإنتاج التمور العراقية 
احلروب  واأح��دث��ت  ال�سبعينيات،  منت�سف  منذ 

اإ�سرارا يف الب�ساتني عن جتريف الب�ساتني . 

ب�سبب  انعدام خطط الت�سويق وانت�سار االآفات

ال�سوق العراقية ت�ستورد التمور الجنبية واملحلية تعاين من الك�ساد
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 بغداد/ املدى االقت�سادي

البطاقة الذكية هي بطاقة بال�ستيكية �سبيهة ببطاقات 
حتتوي  اأنها  اإل  الئتمان  وبطاقات  الآيل  ال�سراف 
البطاقة  غالباُ حتتوي  وذاك��رة..  معالج �سغري  على 
اأو  الطبية  كال�سجالت  مهمة  معلومات  على  الذكية 
حالة  يف  للم�ستخدم..  البنكية  احل�سابات  معلومات 
على  ج��دًا  ال�سعب  من  يكون  الذكية  البطاقة  �سرقة 
اخلا�س  ال�سري  الرقم  معرفة  البطاقة  �ساحب  غري 
بالبطاقة او بب�سمة �ساحبها، خدمة مل تكن معروفة 
يف العراق وهي اليوم حتاول الولوج اىل القطاعات 

احليوية كافة لتكون البديل الأمثل.

يف  الذكية  البطاقة  متثله  الذي  ما   
العمل امل�سريف؟

الأدوات امل�سرفية  اإحدى  الذكية هي  - بطاقة )كي( 
النقد  اىل  احلقيقي  النقد  من  النتقال  مرحلة  وهي 
يتطلب  م�سريف  عمل  اي  ال�سابق  يف  الل��ك��رتوين، 
زيارة امل�سرف، با�ستخدام نظام بطاقة )كي( الذكية 
متكن امل�سرف من نقل اخلدمة امل�سرفية اىل خارج 
مرتبطة  كانت  التي  اخلدمات  اكرث  وتقدم  امل�سرف 
يف زمان ومكان حمدد با�ستخدام هذه البطاقة جتعل 
حمددين  وزم���ان  مكان  يف  مرتبطة  غ��ري  اخل��دم��ات 
الف��راد  م��ن خ��الل تقدمي اخل��دم��ة نف�سها يف حم��ال 
وال�سريفة وقد خلقت نوعا من املرونة لنها جعلت 
احل�ساب امل�سريف ح�سابًا متنقاًل، لأنها �سهلت الكثري 
من الأمور منها �سهولة الو�سول اىل الأموال املودعة 
امل�سرف  خارج  اىل  خدماته  نقل  للم�سرف  و�سهلت 
وال�سيطرة على الكتلة النقدية بعد نقلها من ال�سارع 
اىل امل�سرف ومن ثم الإفادة من هذه الكتلة النقدية 
النقد  خالل  ومن  جيد،  ب�سكل  ا�ستثمارها  خالل  من 
وحتركيه  القت�ساد  تفعيل  يتم  �سوف  الل��ك��رتوين 

بعد ان تعيد امل�سارف حركة الئتمان.

 ماهي مراحل تنفيذ خدمات بطاقة ) كي ( 
الذكية ؟

ون�ساط  فعالية   255 على  اخل��دم��ات  ه��ذه  ا�ستملت 
روات���ب  دف���ع   ( ه��ي  واح����دة  بفعالية  اأول  اأب���ت���داأ   ،
املتقاعدين ( الذين ي�سل عددهم اىل حوايل 2 مليون 
متقاعد ف�سال عن رواتب �سبكة احلماية الجتماعية 
الذين يقدر عددهم بحوايل مليون م�ستفيد حيث بداأ 
ال�سدار يف الول من �سهر اآب املا�سي وبواقع 700 
األف بطاقة حيث يعد هذا الرقم قا�سيا بالقيا�س اىل 
ومن   ، كالبحرين  عربية  دول  يف  م�سابهة  جت��ارب 
نهاية  بطاقة  مليون  ح��وايل  اىل  ت�سل  ان  املتوقع 

العام احلايل .
الدولة  فاأنها �ستكون مع وزرات  الثانية  املرحلة  اأما 
العمل  ان  ح��ي��ث  موظفيها  روات����ب  ل��دف��ع  الخ����رى 
الثالثة  املرحلة  و�ستكون   ، املرحلة  هذه  لتنفيذ  جار 
 ، اخلا�س  للقطاع  البطاقات  ه��ذه  ل���س��دار  مكر�سة 
و�ستنفتح يف امل�ستقبل لتنفيذ بقية اخلدمات ال 255 
للخدمات  خم�س�سة  منها  خدمة   82 ان  حيث  خدمة 
حيث  م��ن  اقت�سادية  ج��دوى  ذات  وه��ي  امل�سرفية 
على  كال�سحب  البطاقة  حلاملي  ت�سهيالت   اأع��ط��اء 

املك�سوف وبن�سبة معينة من الراتب مثال .
ومن المور الخرى تطمح ال�سركة اىل جعل التب�سع 
الق�ساط  وف��ق  على  ال���س��واق  من  البطاقة  حلاملي 
ال�سناديق  تفعيل  امكانية  عن  ف�سال  هذا   ، املريحة 
على  واحل�سول  لعر�سها  احلكومية  ال�ستثمارية 

الب�سائع .
يف  للم�ستثمرين  فر�سة  اعطاء  الخرى  املزايا  ومن 
قطاع ال�سكان لعر�س الوحدات ال�سكنية على حاملي 

هذه البطاقة و�سرائها وكذلك بيع ال�سيارات. 

ه��ل ه���ذه ال��ب��ط��اق��ة ه��ي ح�����س��راً   
بامل�سار احلكومية؟

يف  بدئها  و�سبب  امل�سارف  لكل  هي  بالتاأكيد  ل   -
من  ال��ك��ث��ري  ت�ستقطب  لن��ه��ا  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����س��ارف 
اأهلية  م�سارف  من  مقدمة  طلبات  وهناك  الزبائن 
وهناك خطة عمل م�سرتك معهم وقريبا �سوف جندها 

يف امل�سارف الأهلية.

براأ�سمال  ه��ذا  االأم���ر  يتعلق  ه��ل   
 ولها تعامل مع راأ�سمال امل�سر امل�سر
 امل�����س��ر ح��رك��ة  اىل  ي�����س��ري  ال����ذي 

ون�ساطه وعالقته باجلمهور؟
- هي واحدة من الأدوات التي ت�سهل العمل امل�سريف 
ونحن نتعامل مع امل�سارف املجازة ويجب ان تتوفر 
املتطلبات كاأحد اأدنى من التقنيات يجب ان تتوفر يف 
امل�سرف لكي ت�ستخدم هذه التقنية وهناك تفاهمات 
مع البنك املركزي لبلورة هذا التعاون مع امل�سارف 
لقتناء هذه التقنية، وهناك حد اأدنى من املتطلبات 
التي يجب ان تتوفر يف امل�سرف من خالل التقنيات 
واأجهزة الت�سال واملالكات الب�سرية.. الرباجميات 
ال�ساملة التي ي�ستخدمها امل�سرف يف حالة ل يتوفر 
هذا احلد الأدنى نقوم نحن بتدريب املالكات وتهيئة 
الرباجميات ال�ساملة وم�ساعدة امل�سارف يف تقدمي 

اخلدمات للجمهور.

يف  الذكية  البطاقة  توفره  الذي  ما   
قطاع  يف  لي�س  بيانات  قاعدة  توفري 
على  تنفتح  ب��ل  فح�سب،   امل�����س��ار

قطاعات اأخرى؟
- علينا ان نعرف م�سطلح البطاقة الذكية لن هناك 
عليها  يطلق  بال�ستيكية  بطاقة  ف��اأي  خاطئًا  فهمًا 
بطاقة ذكية والبطاقة الذكية يف تعريفها العام هي 
 ،) )معالج  الكرتونية  �سريحة  فيها  تكون  ان  يجب 
املمغمط  وال�سريط  العمومية  الهواتف  فبطاقات 
ان  ذكية  بطاقة   كل  على  فيجب  ذكية  بطاقة  لي�س 
القدرة  لديها  وت��ك��ون  الكرتونيًا  معاجلًا  حت��وي 
البيانات،  ومعاجلة  ح�سابية  بعمليات  القيام  على 
وبطاقة )كي( تختلف عن غريها انها ل تعتمد على 
الرقم ال�سري امنا تعتمد على الب�سمة احلية وهي 
امل�سارف  مع  وعملنا  وال�سرقة  للتزوير  قابلة  غري 
التعاون  من  نوع  هناك  املنطقة  دول  يف  املركزية  
ن�ستخدم  ون��ح��ن  )ك���ي(  بطاقة  ي�ستخدموا  لكي 
التقنيات  ه��ذه  ولن  منا  طلبوا  ولكنهم  بطاقاتهم 
غري متوفرة ب�سبب عدم تطوير تقنياتهم ان تعمل 
هذه البطاقات بالرقم ال�سري ومن خالل ا�ستخدام 
لنا  تخلق  اأن  على  ت�ساعدنا  �سوف  احلية  الب�سمة 
تكرار  او  تزوير  فيها  ولي�س  نظيفة  بيانات  قاعدة 
ال�سابق كانت تعطي قرو�سًا وبعد  وامل�سارف يف 
قدم  قد  للقر�س  املتقدم  ال�سخ�س  ان  تكت�سف  فرتة 
وربطها  البطاقة  ه��ذه  با�ستخدام  مزيفة،  اأوراق���ًا 

بالب�سمة احلية ل ميكن ان تتكرر هذه احلالت.
لن  الفعاليات  من  الكثري  على  تنفتح  ان  وميكن 
فيها 255 فعالية 82 منها فعاليات مالية وم�سرفية 
�سهادة  تكون  ان  فيمكن  مدنية  فعاليات  والبقية 

واإج���ازة  مدنية  بطاقة  تكون  ان  وميكن  جامعية 
�سوق وبطاقة �سحية.

التعداد  يف  نربطها  ان  ميكن  هل   
العام اأو يف االنتخابات ملنع التزوير؟

- نعم ميكن هذا لو اأخذت مداها �سنجد  فيها قاعدة 
يرجع  المر  وهذا  خدماتنا  نعر�س  ونحن  بيانات 
للجهة امل�ستفيدة ونحن نعر�س خدماتنا للوزارات 
بها  ننفتح  ان  ومي��ك��ن  اخ��ت�����س��ا���س��ه،  ح�����س��ب  ك��ل 
لتحقيق اأهداف وغايات عدة فلو تولدت قناعة لدى 
وزارة الداخلية والدوائر التابعة التي تعنى مبنح 
البطاقات املدنية هذا المر �سوف مينع الكثري من 
مبعلومات  البطاقة  تغذية  وميكن  التزوير  حالت 
متعددة يف اآن واحد او يف مراحل متعددة وميكن 
ان ن�سمنها معلومات عن العمر واجلن�س والو�سع 
التعداد  يف  ن�ستخدمها  ان  ومي��ك��ن  ال�����س��ح��ي، 
قاعدة  التزوير ويوفر  الذي �سوف مينع  ال�سكاين 
بيانات مهمة، وميكن لهذه القاعدة من البيانات ان 
ت�ساعد يف عملية  التخطيط وهي خدمات لي�س لها 

نهاية.
وهناك مثل ب�سيط لو اعتمدت الآن على املوظفني 
فلو  للموظفني  م��الي��ني   6 ل��دي��ن��ا  ان  فر�سنا  ف��ل��و 
فمعناه  القادمة  النتخابات  يف  الرقم  هذا  اعتمدنا 
ان لدينا 6 ماليني �سجالتهم نظيفة، والعتماد على 
الدولرات  من  الباليني  يوفر  �سوف  البطاقة  هذه 
حالة  يف  وخ��ا���س��ة  ال��وق��ت  م��ن  الكثري  وتخت�سر 
التعداد الذي يتم يف يوم واحد لكي ل يحدث تنقل 
اما يف حالة ا�ستخدام البطاقة مل تعد احلاجة اىل 
كل هذا اجلهد الكبري الذي تبذله اأجهزة الدولة يف 

يوم التعداد العام لل�سكان.

 البطاقة ت�سهم يف ال�سيطرة على الكتلة النقدية

 بطاقة )كي( تختلف عن غريها وتعتمد على 
الب�سمة احلية

مدير عام �سركتها  بهاء عبد احل�سني  ل� )املدى االقت�سادي(:

بطاقة كي الكية حتمل 2 فعالية 2 منها م�سرفية 
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  الكويت / وكاالت

ال�سبوع  الكويتية  املالية  الوراق  جمموعة  ق��ال��ت 
املا�سي  انها تدر�س امكانية �سراء ح�سة الهيئة العامة 
لال�ستثمار يف �سركة زين الكويتية لالت�سالت اأو جزء 

منها.
تدير  التي  للهيئة  املنتدب  الع�سو  ال�سعد  ب��در  وك��ان 
ان  املا�سي  ال�سبوع  ق��ال  للكويت  ال�سيادية  ال��رثوة 
الهيئة قد تدر�س بيع ح�ستها البالغة 24.5 يف املئة يف 
زين رغم اأنها لي�ست طرفا يف حمادثات بني امل�ساهمني 

يف ال�سركة وم�سرتين حمتملني.
جمموعة  جتريها  التي  الدرا�سة  اىل  ال�سارة  ووردت 
يوم  الكويتية  ال����راأي  �سحيفة  يف  امل��ال��ي��ة  الوراق 

الحد.
اأ�سهم  ل�سراء  �ستدفعه  الذي  ال�سعر  ال�سركة  تذكر  ومل 
زين واكتفت بالقول انها توؤيد بيان الهيئة ال�سابق باأن 

�سعر دينارين لل�سهم �سعر "جيد".
نقال  اليومية  اأوان  �سحيفة  قالت  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
عرو�سا  تلقت  الهيئة  ان  ال�ستثمار  بهيئة  م�سادر  عن 
هذه  ت��در���س  وان��ه��ا  زي���ن  يف  ح�ستها  ل��ب��ي��ع  ج��دي��دة 

العرو�س الن.
وقالت ال�سحيفة "ت�سري امل�سادر اىل اأن الهيئة تدر�س 
ن�سبة  بيع  يف  متانع  ول  لها  املقدمة  الطلبات  حاليا 
الفر�سة  وج��دت  م��ا  اذا  زي��ن  يف  ح�ستها  م��ن  م��وؤث��رة 

املواتية للبيع وبقيمة تزيد على دينارين."
على  للتعقيب  بالهيئة  الت�سال  الفور  على  يت�سن  ومل 

هذا التقرير.
ويف ال�سهر املا�سي قالت جمموعة اخلرايف الكويتية 
ملجموعة  زي��ن  من  املئة  يف   46 بيع  على  وافقت  انها 
وت�سم  الهندية  فافا�سي  جمموعة  تت�سدرها  �سركات 
ماهاناجار  و�سركة  نيجام  �سان�سار  ب��ه��ارات  �سركة 
خمتار  �سيد  امل��ال��ي��زي  وامل��ل��ي��اردي��ر  ن��ي��ج��ام  تليفون 

البخاري.
ان  الكويتية  ال�ستثمار  لهيئة  املنتدب  الع�سو  وق��ال 
اخلرايف  جمموعة  اأعلنت  الذي  لل�سهم  دينارين  �سعر 
"�سعر  ال�سركات هو  عليه من جمموعة  �ستح�سل  انها 
جيد".ويف متوز املا�سي باعت هيئة ال�ستثمار ح�سة 
تبلغ 19.8 يف املئة يف بنك بوبيان ال�سالمي يف مزاد 
تناف�ست فيه جمموعة الوراق املالية مع بنك الكويت 

الوطني.

 ا�سطنبول / وكاالت

من  ان  الح���د  ي��وم  ال���دويل  النقد  �سندوق  ق��ال 
املتوقع اأن يتباطاأ النمو القت�سادي بدول اخلليج 
هذا  باملئة   0.7 لي�سجل  للنفط  امل�سدرة  العربية 
ليبلغ   2010 يف  انتعا�سا  �سي�سهد  اأن��ه  ال  العام 

5.2 باملئة بف�سل ارتفاع ايرادات النفط.
ت�سجل  اأن  امل���رج���ح  م���ن  ان  ال�����س��ن��دوق  وق����ال 
ال�سعودية وخم�س من البلدان املجاورة يف اأكرب 
املناطق امل�سدرة للنفط يف العامل فوائ�س مالية 
تبلغ 5.3 باملئة من الناجت املحلي الجمايل هذا 
املحلي  الناجت  من  باملئة  مع 27.4  مقارنة  العام 

الجمايل لعام 2008.
�ستبلغ  الفوائ�س  تلك  اأن  ال�سندوق  واأ���س��اف 
10.4 باملئة من الناجت املحلي الجمايل للمنطقة 

خالل العام املقبل.
اأحمد رئي�س ادارة ال�سرق  اىل ذلك قال  م�سعود 
الو�سط واآ�سيا الو�سطى ب�سندوق النقد الدويل 

املحلي  للناجت  الفعلي  النمو  معدل  ان  بيان  يف 
 - اخل��ل��ي��ج  منطقة  يف   2009 خ���الل  الج��م��ايل 
وعمان  وقطر  والكويت  الم���ارات  ذل��ك  يف  مب��ا 
والبحرين - �سيرتاجع عن الن�سبة املقدرة العام 

املا�سي عند 6.4 باملئة.
باملنطقة  الهائلة  الحتياطيات  اأن  اأحمد  واأ�ساف 
جراء  �سنوات  �ست  م��دى  على  تراكمت  وال��ت��ي 
اأ�سوا  م��ن  املنطقة  حمت  النفط  اأ�سعار  ارت��ف��اع 
من  بعدد  دفعت  التي  القت�سادية  الزمة  مراحل 

اأكرب القت�سادات العاملية اىل الركود.
اخلليجية  البلدان  اىل  ا�سارة  يف  اأحمد  وتابع  
يف  للنفط  امل�سدرة  الخ��رى  البلدان  من  وع��دد 
ال�سرق الو�سط ان انفاق البلدان امل�سدرة للنفط 
اقت�ساداتها  تاأثري  من  خفف  املالية  الزم��ة  رغم 
ال���دول  ع��ل��ى  ايجابية"  جانبية  "اثارا  وت���رك 

املجاورة.
واأ�سار اأحمد اىل  اأن على الدول موا�سلة النفاق 
من  العامل  يتعاف  مل  اذ  املقبل  العام  خالل  العام 

الزمة بعد.
البلدان  رفعت  العاملية  املالية  الزم��ة  اأعقاب  يف 
م�ستوى  اخل��ل��ي��ج  منطقة  يف  للنفط  امل��ن��ت��ج��ة 
النفاق العام اذ تعهدت ال�سعودية وحدها وهي 
يزيد  ما  بتوفري  العربي  بالوطن  اقت�ساد  اأك��رب 

على 400 مليار دولر لدعم النمو.
معظم  يف  الت�سخم  م��ع��دلت  ت��راج��ع  ظ��ل  ويف 
قاربت  م�����س��ت��وي��ات  ع���ن  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال���ب���ل���دان 
 2008 ع��ام  يف  امل�سجلة  القيا�سية  امل�ستويات 
النفاق  بوترية  ال�سراع  من  احلكومات  متكنت 

دون اخلوف من ال�سغوط الت�سخمية.
البلدان  من  عدد  ي�سجل  اأن  اقت�ساديون  ويتوقع 
العام  ه���ذا  �سلبية  ت�سخم  م��ع��دلت  اخلليجية 
اأ�سعار  ذلك ب�سورة رئي�سية اىل تراجع  ويرجع 
املنازل. وتربط كافة البلدان اخلليجية فيما عدا 
وحتولت  المريكي.  ب��ال��دولر  عملتها  الكويت 
الكويت عن ربط عملتها بالدولر وربطتها ب�سلة 

من العمالت الخرى يف عام 2007.
ب�ساأن  للقلق  يدعو  ما  يوجد  ل  ان��ه  اأحمد  وق��ال 
ال��ع��الم��ات ع��ل��ى ال��ت�����س��خ��م وان����ه ق��د ي��ك��ون من 
بالنظر  عليه  هو  ما  على  الم��ر  يبقى  اأن  اجليد 
اأ�سعار ال�سرف يف الكثري من تلك  اىل �سيا�سات 

البلدان.
وقال ال�سندوق ان من املتوقع اأن ترتفع ايرادات 
ال�سعار  ارت��ف��اع  ظ��ل  يف   2010 خ���الل  ال��ن��ف��ط 
المر  العاملي  الطلب  ظهور  بعودة  والتوقعات 
الذي �سي�سمح للبلدان امل�سدرة للنفط يف ال�سرق 
الو�سط - مبا يف ذلك اجلزائر وايران والعراق 
وليبيا وال�سودان واليمن - اىل اعادة بناء مراكز 
الحتياطيات العاملية اخلا�سة بها مبا يزيد على 

100 مليار دولر يف 2010.
م�ستوياتها  م��ن  اخل���ام  ال��ن��ف��ط  اأ���س��ع��ار  وه���وت 
للربميل يف  دولرا  عند 147  امل�سجلة  القيا�سية 
يوليو متوز 2008 لت�سل اىل ما يزيد قليال على 
32 دولرا للربميل يف دي�سمرب كانون الول ال 
اأنها انتع�ست ليجري تداولها عند �سعر يقارب 70 

دولرا للربميل يف اغ�سط�س اب املا�سي.
واأبقت الكثري من البلدان يف املنطقة على م�ستوى 
على  اقت�ساداتها  مل�ساعدة  مرتفعا  العام  النفاق 

مواجهة الزمة املالية العاملية.
ومل يوفر �سندوق النقد الدويل توقعاته املنف�سلة 

للنمو يف كل دولة على حدة.

 دبي / وكاالت

وقع العراق اتفاقًا مبدئيًا مع كل من املوؤ�س�سة القومية ال�سينية للبرتول، 
لتطوير   BP الربيطانية  النفط  و�سركة   ،CNPC �سي.ان.بي.�سي 

حقل رميلة بالعراق، الذي يعترب اأكرب احلقول النفطية العراقية.
ال�سركتني  اأن  "�سينخوا"  ال�سني  يف  الر�سمية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
النفط  وزارة  مع  الأوىل  بالأحرف  وقعتا  وال�سينية،  الربيطانية   -
 15 من  اأكرث  ا�ستثمار  تتطلب  �سفقة   يف  املا�سي   ال�سبوع  العراقية 

مليار دولر اأمريكي.
و�سيعر�س التفاق املبدئي على جمل�س الوزراء العراقي للموافقة عليه، 
ح�سب  اجلاري،  العام  نهاية  قبل  النهائي  التفاق  اإبرام  املتوقع  ومن 

امل�سدر.
مليون   2.85 اإىل  النفط  من  العراق  اإنتاج  رفع  اإىل  ال�سركتان  وتهدف 
برميل  مليوين  على  قليال  يزيد  الذي  احلايل  م�ستواه  من    برميل 

يوميا.
وت�سعى BP الربيطانية احل�سول على ح�سة من امل�سروع ن�سبتها 38  
يف املائة و 37 يف املائة ة للموؤ�س�سة القومية ال�سينية للبرتول، وتبقى 

ن�سبة الربع - 25 يف املائة -  للعراق.
ونقلت �سحيفة "ت�ساينا ديلي" اأن اأن ال�سركتني الربيطانية وال�سينية 
متكنتا من �سمان الفوز بالعقد بعد خف�س اأتعابهما اىل 2 دولر عن كل 

برميل ينتج.
النفط، وتبلغ  العراق من  اإنتاج  "الرميلة" بنحو ن�سف  وي�ساهم حقل 
احتياطي  على  ويحتوي  يوميًا،  برميل  مليون   1.1 الإنتاجية  طاقته  

نفطي قدره 17 مليار برميل.
مع  اتفاقًا  يوليو/متوز  يف  اأبرمت  قد  العراقية  احلكومة  وكانت   
كون�سريتيوم تقوده �سركة BP الربيطانية لتطوير حقل نفط الرميلة، 

بعد مناق�سة كبرية ف�سلت فيها �سركات اأجنبية اأخرى.
منذ  الأجنبية  لل�سركات  الأكرب  العراق  عنها  اأعلن  التي  املناق�سة  وتعد 
اأثارت جدل يف طريقة عر�س  الغزو الأمريكي عام 2003، والتي  بدء 

عقود النفط، اإذ اأنها ل تعد الطريقة املعتادة ملنح تلك العقود.
وقد رف�ست �سركة اك�سون موبيل الأمريكية �سروط احلكومة العراقية 
الذي يحوي خمزونا  اإنتاج احلقل  الربميل من  بالر�سوم على  املتعلقة 
نفطيا عند 17 مليار برميل، يف وقت كان مراقبون يقولون اإن ال�سيا�سة 

رمبا تلعب دورا يف تلزمي العقود.
ويهدف العراق اإىل زيادة اإنتاجه من النفط من 2.4 مليون برميل يف 
اأربعة ماليني برميل يوميا خالل الأعوام اخلم�سة  اأكرث من  اإىل  اليوم 

املقبلة."

بور�سة الكويت  تدر�س �سراء ح�سة هيئة ال�ستثمار فـي زين

�سركتان بريطانية و�سينية  
توقعان مبدئيًا لتطوير حقل 

الرميلة

�سندوق النقد يتوقع تراجع النمو القت�سادي فـي اخلليج
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 وا�سنطن / وكاالت

تراجعات  بعد  جديدة  مكا�سب  المريكي  ال���دولر  حقق 
املركزي  البنك  رئي�س  بها  ادىل  ت�سريحات  خلفية  على 
المريكي )الحتياطي الفدرايل( بن برينانكي وقال فيها 
اكرث �سرامة  النقدية وجعلها  ال�سيا�سة  يعتزم �سبط  انه 

لكن بعد تعايف القت�ساد المريكي.
وادت تعليقات برينانكي اىل التخفيف من حدة القلق يف 
ا�سعار  لبقاء معدلت  الت�سخمية  التاأثريات  ال�سواق من 
�سفر  بني  ت��رتواح  والتي  حالها،  على  المريكية  الفائدة 

وربع نقطة مئوية.
كما ان ارتفاع معدلت الفائدة ميكن ان جتعل من العملة 

المريكية ا�ستثمارا اف�سل واكرث جاذبية.
اىل  ال��دولر  المريكي  امل��ايل  امل�سوؤول  تعليقات  ودفعت 
حقق  كما  مئوية،  نقطة  اخما�س  اربعة  مبعدل  الرتفاع 

مكا�سب امام اجلنيه ال�سرتليني واليورو.
فقد تراجع اجلنيه بنحو ثلث نقطة مئوية امام الدولر، 

لي�سل اىل نحو 1،602 دولر للجنيه.
وتراجع اليورو بنحو 0،45 يف املئة لي�سل امام الدولر 
 89،10 نحو  ال��دولر  قيمة  بلغت  حني  يف   ،1،472 اىل 

ين ياباين.وقال برينانكي، يف موؤمتر �سحفي عقده يف 
مقر البنك يف وا�سنطن ال�سبوع املا�سي ، ان "�سيا�سات 

احلماية ما زالت مطلوبة لفرتة اطول".
التعايف  يتعزز  وعندما  ما،  مرحلة  عند  "لكن  وا�ساف: 
القت�سادي، �سنحتاج اىل �سبط ال�سيا�سة النقدية لتجنب 
معطيات  ان  اىل  لحقا".ي�سار  الت�سخم  م�سكلة  ظهور 
القت�ساد المريكي، وهو الكرب يف العامل، ت�سري اىل انه 

يتجه اىل التعايف، وان على نحو متعرث وبطيء.
فعلى الرغم من ان الرقام اظهرت ان ال�سركات المريكية 
�سبتمرب/  خالل  املتوقع  من  اكرث  وموظفني  عمال  اقالت 
لال�سبوع  التف�سيلية  املعطيات  ان  ال  املا�سي،  اي��ل��ول 

املا�سي ت�سري اىل ارتفاعات يف مبيعات التجزئة.
يف  العمل  عن  العاطلني  طوابري  ان  املعطيات  بينت  كما 
الوليات املتحدة انح�سرت اىل اقل معدلتها خالل ت�سعة 

ا�سهر.

 نيويورك / وكاالت

اأعلنت �سركة جرنال موتورز الأمريكية بيع م�سنع 
تنجزوجن  �سي�سوان  ���س��رك��ة  اإىل  ه��ام��ر  ���س��ي��ارات 
ال�سينية وم�ستثمر اخر مقابل مبلغ مل يتم الإف�ساح 

عنه.
وقد ا�ستحوذت ال�سركة ال�سينية على 80 باملائة من 
ا�سهم هامر بينما ا�سرتى امل�ستثمر �سولجن دوجي 

20 باملائة الباقية من ا�سهمها.
يف  هامر  عالمة  ا�سرتت  قد  موتورز  جرنال  وكانت 

عام 1999.
وكانت هذه ال�سيارة قد اأنتجت يف البداية خ�سي�سا 

لال�ستعمالت الع�سكرية ثم طرحت يف الأ�سواق.
ي�سار اإىل اأن مبيعات الهامر وهي من �سيارات الدفع 

الفارهة قد تراجعت ب�سورة كبرية ب�سبب  الرباعي 
الأمريكيني  ا�سطرت  التي  العاملية  املالية  الأزم���ة 
ت�ستهلك  التي  ال�سيارات  عن  للتخلي  خا�سة  ب�سفة 

كميات كبرية من الوقود.
الكبري  با�ستهالكها  الهامر  اأن  البع�س  اعترب  وق��د 
يف  ال�سيارات  �سناعة  لف�سل  منوذجا  مثلت  للوقود 

الوليات املتحدة.
اأما موؤ�س�سة �سي�سوان تينجزوجن لل�سناعات الثقيلة 
لتطوير  ت�سعى  اأنها  اعلنت  فقد  الهامر  ا�سرتت  التي 

الهامر خا�سة فيما يتعلق با�ستهالك الوقود.
وقالت جرنال موتورز يف بيان ر�سمي اإنها تو�سلت 
اإىل مذكرة تفاهم مع ال�سركة ال�سينية التي �ستتوىل 
وحدات  عمليات  واإدارة  العليا  الإدارة  م�سوؤولية 

اإنتاج الهامر.

منذ  للبيع  هامر  طرحت  قد  موتورز  ج��رنال  وكانت 
دولر  مليون   500 على  احل�سول  اآم��ل��ة  ع��ام  نحو 
مئة  عن  قيمتها  تزيد  اأن  ي�ستبعدون  حمللني  ولكن 

مليون دولر.
يف  التفاق  هذا  ي�سهم  اأن  يف  موتورز  جرنال  تاأمل 
اإنقاذ نحو ثالثة اآلف وظيفة داخل الوليات املتحدة 

التي �ستبقى املقر الرئي�سي للهامر.
�سركة  فيها  متتلك  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  ه���ذه  وت��ع��د 
�سينية اإحدى العالمات الأمريكية يف جمال �سناعة 
ال�سيارات مما يعك�س مدى الأزمة التي تواجهها هذه 

ال�سناعة يف الوليات املتحدة.
وكانت عدة �سركات �سينية �سواء ل�سناعة ال�سيارات 
اأ�سول  بع�س  ���س��راء  عر�ست  ق��د  غ��ي��اره��ا  قطع  اأو 

�سركات �سناعة ال�سيارات الأمريكية.

 لندن / وكاالت

اإن  ال���وزراء الربيطاين غ��وردون ب��راون،  ق��ال رئي�س   
املتوقع  من  اأ�سرع  من��وًا  ي�سهد  �سوف  ب��الده   اأقت�ساد 
البالد  اأن  املحافظني يف  اإ�سارات  واأن  املقبل،  العام  يف 
اأجل  اأمام �سنوات متعبة وخيارات �سعبة من  �ستكون 

دفع النمو لي�س منطقيًا.
يف  بالده  لقت�ساد  متزايد  بنمو  تفاوؤله  براون  واأبدى 
العام املقبل، يف الوقت الذي يرى فيه اأن خطة خف�س 
بقيادة  املحافظني  ح��زب  طرحها  التي  ال��ع��ام  الإن��ف��اق 
الركود  فرتة  اإطالة  على  اإل  تعمل  لن  كامريون،  ديفيد 

القت�سادي.
تليغراف" الربيطانية  "ديلي  �سحيفة  مع  مقابلة  ويف 
وخططًا  للنمو،  خططًا  لديك  ك��ان  "اإذا   : ب���راون  ق��ال 
به  والتقدم  القت�ساد  وحتفيز  البطالة،  حجم  خلف�س 

اإىل الأمام، ميكنك حتمًا حتقيق النمو."
باأن  روؤيتنا  من  اقرتبت  النا�س  اأن  "اأعتقد  واأ���س��اف: 
اأعلى  مبعدلت  النمو  اإىل  العودة  على  قادرة  بريطانيا 
النا�س،  توقعه  مما  اأف�سل  ب�سكل  القادمة،  ال�سنة  يف 

ومبعدلت اأعلى م�ستقباًل."
مبعدل  �سينمو  الق��ت�����س��اد  اأن  "قلنا   : ب���راون  وت��اب��ع 
1.5 يف املائة يف العام املقبل، وبداأ الكثري من النا�س 
يف  حت�سن  من  �ساهدو  ما  بعد  املوقف،  هذا  ي�ساركونا 

الو�سع القت�سادي يف الأ�سهر القليلة املا�سية."
ومن املتوقع اأن تفاجئ ت�سريحات براون القت�ساديني 
رئي�س  عليه  مما  تفاوؤًل  اأقل  يبدون  والذين  ب��الده،  يف 
اأن  يتوقع  كما  النمو،  مبعدلت  يتعلق  فيما  وزرائ��ه��م، 
يهاجمه حزب املحافظني معتربين اأنه ي�سلل النا�س ول 

يخربهم حقيقة الو�سع القت�سادي.
و�سيا�ستهم  امل��ح��اف��ظ��ني  ع��ل��ى  ه��ج��وم��ًا  ب����راون  و���س��ن 
وتعاملهم مع الأزمة املالية، معتربًا اأن ال�سيا�سات التي 
الإنفاق  خف�س  على  تعتمد  والتي  احل��زب،  لها  يدعو 

العام �ستو�سل البالد اإىل الهاوية.
ب�ساأن  خمطئون  "اإنهم   : ال�سدد  هذا  يف  ب��راون  وق��ال 
التعايف والنمو، لقد راأينا هذا الأ�سبوع اأنهم ل ميلكون 

اأي �سيا�سة لإعادة بريطانيا للنمو من جديد."
"فالتعليم وال�سحة ل ميكن لهما ال�ستمرار  واأ�ساف : 
ب�سكل طبيعي يف ظل حجم خف�س الإنفاق الذي يتكلم 
عنه املحافظون، هل يرغب النا�س يف اأن يكون جزءًا من 
�سيكونون  اأنهم  اأم  للنمو،  بريطانيا  تقود  ا�سرتاتيجية 
من  ع�سور  اإىل  �ستقودهم  مت�سائمة  خطة  م��ن  ج���زءًا 

التق�سف."
براون  غ��وردون  يتزعمه  ال��ذي  العمال  ح��زب  ويعي�س 
بعد  �سعبيته  انخفا�س  ب�سبب  ال�سيا�سية  حالته  اأ�سواأ 
الأزمة املالية العاملية، فيما يتقدم زعيم املحافظني ديفيد 
كامريون يف ا�ستطالعات الراأي معتربين اأنه قد يكون 

اأف�سل من براون يف رئا�سة الوزراء.

جرنال موتورز تبيع م�سنع هامر

براون: القت�ساد الربيطاين 
�سينمو ب�سكل اأ�سرع فـي العام 

القادم

الدولر  المريكي يحقق ارتفاعا جيدا بعد تراجعات متتالية
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 حوار/ احمد مطري

اأ�ستلم مهمة وزارة التجارة بعد اأن �سابت عمل وزيرها 
الق�ساء،  قيد  وم����ازال  ب��ه  اأط��اح��ت  وات��ه��ام��ات  �سكوك 
واجتهد لن ي�سلح ما اأف�سده الدهر وهو مازال يف بداية 

امل�سوار.
البطاقة  ���س��ج��ون  ع��ن  الق��ت�����س��ادي( ح���اورت���ه  )امل����دى 
التموينية، وجتارة ال�سيارات وحركة التبادل التجاري 
بعمل  والرت���ق���اء  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  تطوير  واإم��ك��ان��ي��ة 

الأ�سواق املركزية عرب حوار ل تنق�سه ال�سراحة.

بالغة  اأهمية  التموينية  البطاقة  تكت�سب   
املواطنني،  م��ن  وا�سعة  �سرائح  تعني  الأن��ه��ا 
البطاقة  ب�ساأن  وزارت��ك��م  �ساتيجية  م��ا 

التموينية توزيعا وتطويراً؟
- يف الواقع البطاقة التموينية و�سلة املفردات املوجودة 
فيها كان الهدف  الأ�سا�سي  منها هو توفري غذاء متكامل 
الفرد وفقا ملعايري دولية، وقد و�سعت يف فرتة  ل�سحة 
املواطن   يتمكن   يكن  مل  ال��ع��راق  بها  م��ر  حرجة  زمنية 
م��ن احل�����س��ول على احل��د الأدن����ى م��ن ال��غ��ذاء ال�سحي 
الكرمي  العي�س  م�ستلزمات  مع  يتنا�سب  ومبا  والكايف  
ع��ل��ى  وف��ق امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة وه���ذه ال��ف��رتة ه��ي فرتة 
العقوبات القت�سادية، يف الواقع ا�ستمر هذا الربنامج  
مع تطويره  حيث وفرت هذه املواد التي حتتوي على 
والبقوليات  والن�سويات  والكاربوهيدرات  ال�سكريات 
ملحة  حاجة  هناك  كان  الو�سع  ان  ب�سبب  والكال�سيوم 
اىل ال�ستمرار بعد التغيري الذي حدث عام 2003، ولكن 
وجدنا مع تقدم الزمن والنفتاح التجاري والقت�سادي 
العراقي  املواطن  يعد  فلم  امل��واد  خمتلف  العراق  دخلت 
حمروما من اأي مفردة من مفردات البطاقة التموينية  اأو 
غريها ولكن لي�س اجلميع قادرًا على احل�سول عليها ومع 
واأ�سبح هناك  املواد   بتوفري هذه  الدولة  ا�ستمرت  ذلك 

وبالتايل  اإج��م��ايل  ب�سكل  املعي�سي  الو�سع  يف  حت�سن 
للبطاقة  من هذه  النظر مبا يخ�س�س  نعيد  ان  يقت�سي 
ميزانية  من  الكثري  ت�ستهلك  اأ�سبحت  والتي  الأم���وال  
الدولة وكان هناك ا�سطرار لتقلي�س هذه امليزانية مما 
املفردات  التي توفر هذه  الأم��وال  ترتب عليه نق�س يف 
بنوعية جيدة للمواطنني  وهذا يعني انك ل ت�ستطيع ان 
ما  )ج( رمبا  اأو  اأو )ب(  )اأ(  النوعية  املفردات من  توفر 
خ�س�س من اأموال لن متكنك احل�سول ال على النوعية 
التموينية ت�سكل  البطاقة  اأ�سبحت  الإطار  )د( ويف هذا 
اأتكلم عن ال�سرتاتيجية  ثقاًل على كاهل الدولة واأنا هنا 
ان  اأو  �سيئة  التوزيع  عملية  تكون  ك��اأن  الأداء  ولي�س 
تخ�س  الأم���ور  ه��ذه  كل  الف�ساد  نتيجة  تغري  مفرداتها 
التموينية  البطاقة  اأ�سل  عن  نتكلم  نحن  الأداء  عمليات 
ولكي ل يكون هناك خلط بني الثنني، اإذًا نحن األن يف 
مرحلة اإعادة النظر يف البطاقة التموينية، وهي هل ان 
للمواطن؟  التموينية مفيدة من جميع جوانبها  البطاقة 
التموينية  البطاقة  درا�سة  حيث  من  جل��ان  �سكلت  وق��د 
كمًا ونوعًا وتاأثريًا واأنا اأحتدث األن ب�سفتي مواطن  ل 
ب�سفتي م�سوؤول وب�سقي امل�سوؤولية م�سوؤول يف الدولة 
وجمل�س الوزراء واألن م�سوؤول يف وزارة التجارة واأنا 
يف  لي�ست  احل��ايل  ب�سكلها  التموينية  البطاقة  ان  اأرى 
منها  لي�ستفيد  الفقراء  من  تقتطع  لأنها  الفقراء  م�سلحة 

الأغنياء، فماذا ي�ستفيد الفقري من البطاقة التموينية؟
الأخ���رى  الأم����وال  ول��ك��ن  ج��دا  الي�سري  ال��ن��زر  ي�ستفيد 
وهم  البطاقة  م��ن  ي�ستفيدوا  لن  الأغ��ن��ي��اء  اىل  تذهب 
لديهم الأموال  لن ي�سرتوا مفرداتها، األن البطاقة هي 
الآن  ظلم،  وه��ذا  املت�ساوين  لغري  العطاء  يف  الت�ساوي 
امل��ف��ردات مع  ه��ذه  اأعطيه  اأك��رث  اأو  مليون  رات��ب��ه  ال��ذي 
لديه  ملن  نعطي  ان  يجوز  فهل  رات��ب،  لديه  لي�س  ال��ذي 
راتب ون�ساويه مع الذي لي�س لديه راتب؟! لو كانت غري 
لن  فقط  الدولة  وبيد  احلياة   عليها  ويتوقف  موجودة 
فيه  يت�ساوى  ان  الطعام حق اجلميع وهذا احلق يجب 

اجلميع ولكن مفردات البطاقة موجودة يف ال�سوق وهي 
يف متناول اجلميع.

الأموال التي ت�سرف  والتي قد ت�سل اىل �ستة مليارات 
وعندنا  مواطن  ون�سف  مليون   31 منها  ي�ستفيد  دولر 
العراق  ربع  ان  مبعنى   %23 الفقراء  ن�سبة  العراق  يف 
للبطاقة  دولر  مليارات  �ستة  نخ�س�س  ونحن  ف��ق��راء 
ربع  هم  الذين  واملحتاجني   الفقراء  ح�سة  التموينية 
اأربعة  حني  يف  ون�سف   مليار  ح�ستهم  العراق  �سكان 
غري  النا�س  اأو  الأغ��ن��ي��اء  اىل  تذهب  ون�سف  مليارات 
من  ن�ستفيد  ان  وميكن  التموينية  للبطاقة  املحتاجني 
الأربعة مليارات ون�سف من خالل التوجه اىل م�ساريع 
والفقراء  ال��ف��ق��رية،  املناطق  يف  وا�ستثمارية  خدمية 
اأو يعي�سون يف بيئة  لديهم فر�سة عمل  لي�س  اأما  عندنا 
ل تتنا�سب مع كرامتهم الإن�سانية ومن خالل هذه املبالغ 
ن�ستطيع ان نوفر فر�س عمل اأو نح�سن من نوع اخلدمات 
يف مناطقهم، اإذًا البطاقة التموينية ب�سكلها احلايل احد 

معوقات التنمية لأنها اأموال تذهب ملن ل ي�ستحق.
جريء،  ق��رار  اىل  حتتاج  ولكنها  كثرية  حلول  وهناك 
احلل هوان نعطي للفقري ل الغني لن الأخري ميكن ان 
ياأكل ما ي�ساء  وان ي�سرتي ما يريد وبالتايل اقرتحت اأنا  
املعاجلة  عملية  يف  تدرج  هناك  يكون  ان  وهو  اقرتاحًا 
للطبقات  الدعم  يوجه  ب��اأن  الدخل  بقدر  ندعم  ان  وه��ي 
الغني  اىل  ون��ت��درج  اأك���رث  الفقري  ن��دع��م  ف��ق��رًا،  الأك���رث 
بالعطاء  فالت�ساوي  العدالة  هي  وه��ذه  بالأقل  وندعمه 
بني غري املت�ساوين ظلم ولكن اإذا كان العطاء كال بح�سب 
البطاقة  مننح  اإننا  مبعنى  العدالة،  هي  ه��ذا  احتياجه 
التموينية بح�سب الدخل مع اأنها تكلفنا �سهريا 27 األف 
دينار للفرد الواحد فاملواطن الذي دخله 200 األف متنح 
مفردات البطاقة جمانًا اأو ب�سعر رمزي اأما اإذا كان راتبه 
350 اأو 500 األف ناأخذ منه 2000 دينار للفرد الواحد، 
ناأخذ منه  4000 عن  األف  وال��ذي راتبه 500 اىل 750 
ن��اأخ��ذ منه  ال��ذي رات��ب��ه م��ن 750 اىل مليون  اأم��ا  ال��ف��رد 

7000 عن الفرد  والذي يزيد دخله على املليون  وربع 
ناأخذ منه 10 اآلف عن الفرد وما يزيد راتبه على املليون 
ون�سف ناأخذ منه  15 األفًا عن الفرد واملواطن هنا حر يف 
اأخذ احل�سة التموينية  باملقابل �سوف نوفر له احل�سة 

يف وقتها وبنوعيات جيدة.
الأموال  معدل  من  تخفف  �سوف  الأم��وال  هذه  بال�تاأكيد 
ان  ميكن  وبالتايل  التموينية  للبطاقة  تخ�س�س  التي 
وامل�ست�سفيات  امل��دار���س  بناء  يف  الأم���وال  ه��ذه  نوجه 
هو  اآخ��ر  توجه  وهناك  التوجهات  احد  وه��ذا  وغريها، 
فقط  رئي�سة  مواد  خم�س  اىل  البطاقة  مواد  من  التقليل 
واحلليب  واحلم�س  كال�سابون  الأخ��رى  املواد  وحذف 
ال����رز وال��ط��ح��ني وال�����س��ك��ر وال���زي���ت وال�ساي  واإب���ق���اء 
اأعدتها  م�سحية  درا�سات  وفق  الأم��ر  وه��ذا  وامل�ساحيق 

جلنة متخ�س�سة يف الأمانة العامة ملجل�س الوزراء.
للجميع  العطاء  األن  العطاء  عملية  نر�سد  ان  هو  واملهم 
القادمة  ال�سنة  ومن  عدل  لي�س  الأمر  هذا  القيمة  بنف�س 
علينا نوجه البطاقة للطبقات الأكرث فقرًا ونح�سنها لهم 
الثالث هو ان نخف�س من كميات مفردات  التوجه  اأما   ،
ح�سة  من  واحدًا  كيلوًا  خف�سنا  فلو  التموينية  البطاقة 
دينار   يكلفنا 700  الذي  الطحني  مادة  الواحد من  الفرد 
وح�����س��ب ال��درا���س��ة وج��دن��ا ان 30% م��ن ال��ع��راق��ي��ني ل 
 250 ب�سعر  يبيعونه  منهم  فق�سم  الطحني  ي�ستخدمون 
وق�سم  ح��ي��واين  كعلف  ي�ستخدمه  منهم  وق�سم  دي��ن��ارًا 
اآخر تاأخذه �سركات وحتوله اىل طحني �سفر، بل وحتى 
بع�س  ح�سب  ال��ع��راق  خ��ارج  اىل  ي�سدر  منه  ق�سما  ان 

املعلومات.
وهذه الن�سبة ال� 30%  تكلف �سنويا من الطحني الذي ل 
األي�س هذا هدرًا؟  مليار دولر  اأكرث من  ن�ستفيد منه هو 
ولو ننق�س من ح�سة كل فرد كيلوا واحدًا �سوف يوفر 

لنا اأموال كثرية.
�سوء  ويف  ال��ب��ط��اق��ة  يف  ال��ن��ظ��ر  ن��ع��ي��د  ان  ي��ج��ب  اإذن 
داخل  امل����واد  وب��ت��وف��ر  ب��ال��دخ��ل  املتعلقة  امل�����س��ت��ج��دات 

الأ�سواق.

 ولكن يف حالة تقليل احل�سة التموينية هل 
احلا�سل،  النق�س  العراقي  ال�سوق  ي�ستوعب 
املواد  اأ�سعار  ارتفاع  لعدم  �سمان  هناك  وهل 
الغذائية، ثم اأي املقحات التي �سو تاأخذ 

بها الوزارة؟
للتجار  امل��ج��ال  نفتح  ان  ال��ف��رتة  ه���ذه  خ���الل  علينا   -
النق�س  يعو�سوا  ول��ك��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  ل��ال���س��ت��رياد 
عملية  هناك  تكون  ان  نف�سه  الوقت  يف  ولكن  احلا�سل 
ان  �سحيح  ال�سوق،  يتاأثر  ل  حتى  الأ�سعار  يف  ت��وازن 
لدينا اجل��راأة لن  ان تكون  �سهلة ويجب  لي�ست  امل�ساألة 

ننطلق.
التدرج  هو  الأول  املقرتح  ندر�س  ك��وزارة  نحن  واألن 
اىل  نتحول  ثم  وم��ن  �سنة  مل��دة  املقرتح  ه��ذا  يكون  وق��د 
التقلي�س بعد ان نهيئ ال�سوق ومقرتح اآخر هو م�ساألة 
الطحني  من  كيلوات  خم�سة  نعطي  ان  وهو  التخفي�س 
وهذا  ال�سوق  ب�سعر  كيلوات  واأربعة  املدعوم  بال�سعر 
ال�سرائح  من  الكثري  هناك  لن  اأي�سًا  الكثري  لنا  يوفر 
مع  التعامل  اأخ��رى  اأف��ك��ار  وهناك  الطحني  ت�ستخدم  ل 
هي  كما  بقيت  لو  التوزيع  حيث  من  التموينية  البطاقة 
للمحافظات  التموينية  البطاقة  تخ�سي�سات  تعطى  باأن 
كل حمافظة تتكفل بعملية ال�سراء والتوزيع مع اأن هذه 
منها عدم اخلربة يف  املحاذير  الكثري من  فيها  اخلطوة 
الرقابة على  الآن �سرتاتيجية وزارتنا  ال�سراء،  عمليات 
املفردات ب�سكل دقيق من حيث نوعيتها و الفح�س كذلك 
التجارية  والرقابة  العام  املفت�س  فعلنا  اخل��زن  عملية 
النقل  عملية  وح�سنا  والتخطيط  التموين  اإدارة  وفعلنا 

وزير التجارة وكالة ل�)املدى االقت�سادي(:

البطاقة التموينية تقتطع من الفقراء لي�ستفيد منها الأغنياء .. 
واقرتحنا حجبها عن املي�سورين
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 32 اإطعام  مع  نتعامل  ونحن  واملوانئ  املحافظات  بني 
مليون مواطن ونحن نتعامل 8 ماليني طن �سنويا �سراًء 
وخزنًا وتوزيعًا ولدينا اكرث من 67 الف وكيل واإدارة 
من  اأف�سل  ب�سكل  ت�سري  ذلك  مع  بال�سهلة  لي�ست  ه��وؤلء 
نوعًا  اهتمامنا  التموينية هي جل  البطاقة  اذًا  ال�سابق، 

وكمًا ومعاجلة.

 مع هذا مل يلم�س املواطن العراقي اأي تطور 
يف توزيع مفردات البطاقة التموينية برغم 
ت�سنمكم  بعد  ال��وزارة  قطعتها  التي  الوعود 

مل�سوؤوليتها؟
- انا احتج على هذا ال�سوؤال لن فيه ظلمًا كبريًا وجتنيًا 
اأربعة  خ��الل  ال���وزارة  به  قامت  ال��ذي  العمل  حجم  على 
وم�سخر  ال��ت��وزي��ع  حل��رك��ة  يوميا  متابع  وان���ا  ���س��ه��ور، 
ال�سحافة وحتى اأع�ساء جمل�س النواب من اجل مراقبة 
عمليات التوزيع  ولقد وزعنا احل�سة التموينية وخا�سة 
اأحت��دى كل من يقول عك�س هذا  �سهر رم�سان وان��ا  يف 
وقد قمنا بعمل غري عادي باأن نو�سل املواد اىل املواطن 
باأ�سرع وقت ممكن وكل املناطق ا�ستلمت ح�ستها وهناك 
هو  التاأخر  و�سبب  عملنا  يقدرون  املن�سفني  من  الكثري 
يف عملية التوزيع التي تتطلب وقتا.. قبل فرتة ات�سل 
منطقة  ان  يل:  وق��ال  ال��ن��واب  جمل�س  اأع�ساء  اح��د  ب��ي 
وحني  التموينية  البطاقة  مفردات  ت�ستلم  مل  العظمية 
اأجريت ات�سالتي للتاأكد من �سحة هذه املعلومات تبني 
حني  كثريا  اف��رح  وان��ا  ت�سل  مل  امل��واد  بع�س  هناك  ان 
يكون لل�سحافة دور يف عملية التقومي لنها عيوننا يف 
مراقبة الأداء ولدينا رقابة فعالة ومتابعة يومية ملراقبة 
الأداء وقد متكنا ان نوفر املفردات و�سحيح اننا نتاأخر 
يف الو�سول اىل بع�س املناطق ب�سبب اآليات العمل وقد 

جنحنا ب�سكل جيد يف اداء عملنا.

 ما ال�سبيل اىل تطوير القطاع اخلا�س اذا ما 
لتطوير  خا�سة  دائرة  وزارتكم  يف  ان  عرفنا 

هذا القطاع؟
- القطاع اخلا�س يف العراق خالل هذه ال�سنني الطوال 
قبل التغيري كان قطاعا م�سمرًا نتيجة لالقت�ساد ال�سمويل 
الذي كانت متار�سه الدولة والذي قتل املبادرات الفردية 
ولي�س هناك انفع للمواطن من ان يتحرر ال�سوق وتتحر 
الأ�سعار ويدخل التناف�س ولكن الأخري يحتاج اىل راأ�س 

املال وكيف ياأتي راأ�س املال؟
رجال  دع��م  على  ق��ادرة  وبنوك  متويل  اىل  نحتاج  اذن 
امل�ساألة  وهذه  القت�ساد  فتح  لعملية  العراقيني  العمال 
تطوير  ودائ��رة  وقوانني  ت�سريعات  اىل  حتتاج  بالذات 
القطاع اخلا�س تعمل على و�سع هذه الأفكار عن طريق 
لكيفية تطوير اخلا�س، من جملة  الندوات والدرا�سات 
الت�سدير  دع��م  �سندوق  ي�سمى  �سندوق  لدينا  الم��ور 
اذا  مدعومة  منتجاته  ان  ال��ع��راق��ي  املنتج  ي��رى  فحني 
اأراد ان ي�سدرها �سوف ت�سجعه هذه العملية على زيادة 
الإنتاج فحني تدعم الدولة هذا القطاع اخلا�س وت�سجعه 
على الإنتاج �سوف يكون لدينا نوع من الكتفاء لن من 
دول  على  نعتمد  نحن  لن  قوته ل ميلك حريته  ل ميلك 
جوعًا،  من��وت  �سوف  يوما  احل��دود  اأغلقت  لو  اجل��وار 
التاجر العراقي ل ينظر اىل بلده، بل  ولكن مع الأ�سف 
البلد مع هذا دعم  اىل جيبه وهمه م�سلحته ل م�سلحة 
ومهمة  اأ�سا�سية  ركيزة  هو  وتطويره  اخلا�س  القطاع 
للمواطن لننا حني ندعم القطاع اخلا�س معناها اإيجاد 
ال�سعر،  يف  ال�ستقرار  اىل  ت���وؤدي  التناف�س  م��ن  حالة 
و�سوح  عدم  ب�سبب  لدينا  وا�سحة  غري  الدعم  وعملية 
اقت�سادنا وهناك بطء  يف و�سع ال�سرتاتيجية الوا�سحة 
القادمة  ال�سنني  ان  واعتقد  القطاع اخلا�س  دعم  لعملية 

هي �سنني خمططة لدعم القطاع اخلا�س.

ال�سركة  خالل  ومن  ال��وزارة  تلجاأ  مل  مل��اذا   
ب�سكل  اال�سترياد  تبني  اىل  لل�سيارات  العامة 
توزيعية  منافذ  خالل  من  وتوزيعها  مبا�سر 

متعددة؟
بعقود  تتعامل  ال�سركة  كانت  ال��دور  بهذا  قمنا  الآن   -
تكون  حني  يف  فقط   %5 ال�سركة  ارب��اح  تكون  اخلدمة 
الرباح اىل التاجر قد تكون هذه الو�سيلة �سحيحة يف 
وقت ما لن التعامل مع ال�سركات املنتجة تتطلب مالءمة 
�سركات  مع  عالقات  كانت  لل�سركة  ان  �سحيح   ، مالية 

ال�سركات  ه��ذه  م��ع  القطيعة  ب�سبب   ، م��ع��روف��ة  دول��ي��ة 
وب�سبب ان البنية التحتية لل�سركة كانت منتهية تقريبا 
اخلدمة  بعقود  التعامل  تقلي�س  هو  اتخذته  قرار  واأول 
لل�سيارات  املنتجة  الدولية  ال�سركات  مع  احل��وار  وفتح 
وهناك  وك��ي��ا(  )ت��ي��وت��ا  �سركتي  م��ع  ات�����س��الت  وه��ن��اك 
معر�س لرتويج ال�ستثمار يف العراق يف اأملانيا وب�سكل 
ال�سترياد  لإع���ادة  ات�سالت  وهناك  لل�سيارات  خا�س 
يف  حم��ج��وزة  اأم���وال  لدينا  الأ���س��ف  م��ع  ولكن  املبا�سر 
ال�سترياد  وعملية  ملاذا؟  غريب  امر  وهذا  املالية  وزارة 
واإيجاد  الأرب��اح  يف  زي��ادة  عليه  يرتتب  �سوف  املبا�سر 
يقت�سي  نف�سه  الوقت  يف  ولكن  للمواطنني  عمل  فر�س 
ان ل تعمل الدولة كتاجر يجب ان ترتك التجارة للقطاع 
اخلا�س وهذا �سد التوجه امل�ستقبلي للدولة ولكن طاملا 
مل ياأت وقت هذا التوجه واملواطن بحاجة اذن يجب ان 
من  متكن  ال��ذي  الوقت  اىل  املواطن  حاجة  مع  نتما�سى 
ال�ستعانة  املواطن  ويقدر  ال�سركة  هذه  من  تخل�س  ان 
املتناف�سة، ونحن  ال�سركات  بال�سوق مع وجود عدد من 
ال�سركة  فيها  ومبا  ال�سركات  هذه  نهيئ  اأن  الن  نحاول 
�سركة  من  ونحولها  قانونها  بتغيري  لل�سيارات  العامة 
عامة اىل �سركة م�ساهمة عن طريق حتويل راأ�س اأموالها 
اىل اأ�سهم تباع للجمهور للتحول اىل قطاع خمتلط ومن 
هذه  تقوم  ان  اىل  ن�سعى  ونحن  خا�س  قطاع  اىل  ث��م 
للتقليل  املبا�سر  بال�سترياد  الوقت احلا�سر  ال�سركة يف 

من الأ�سعار ولتكون هناك حرية اكرب يف ال�سترياد.

لديكم  ال�سركات  ت�سجيل  عملية  تكتنف   
مع  تن�سجم  ال  التي  القدمية  االآليات  بع�س 
امللحة  واحل��اج��ة  البلد  يف  التطور  طبيعة 
لذلك، ملاذا مل  ي�سار اىل تغيري قانون ت�سجيل 

ال�سركات؟
ال�سركات  ق��ان��ون  يف  النظر  اإع���ادة  اىل  نحتاج  نحن   -
وقانون ت�سجيل ال�سركات وهذا الأمر من جملة اهتمامنا 
وهناك حزمة من القوانني ذات طابع اقت�سادي الآن هي 
قيد اإعادة النظر، الآن هناك نوع من ال�سركات ل توجد 
لدينا ت�سمى ال�سركات القاب�سة هناك رجال اعمال لديهم 
املجالت  جميع  يف  يعملوا  ان  ويريدون  كثرية  اأم��وال 
�سركات  ومتويل  ب��اإدارة   تقوم  هي  القاب�سة  وال�سركة 
العراقي  القانون  يف  عندنا  موجود  غري  وه��ذا  اأخ��رى 

ال�سركات  من  وغريها  احل��رة  املناطق  �سركات  وهناك 
وبني  اأجنبية  ل�سركة  مكتبًا  يفتح  من  بني  خلط  وهناك 

فتح فرع لها.

 �سبق وان اأعلنت الوزارة يف اكرث من منا�سبة 
بطرق  املركزية  االأ�سواق  لتاأهيل  خطة  عن 
اي  يلم�س  مل  املواطن  ان  اإال  جديدة  واأ�سكال 
غاية  انها  عرفنا  ما  اذا  الوعود  هذه  من  �سيء 

يف االأهمية، ما ال�سبب يف ذلك؟
- املواطن الذي مل يذهب اىل الأ�سواق مل يلم�س �سيئًا ومنذ 
ال�سهر ال�ساد�س حينما تولينا م�سوؤولية الوزارة كان جل 
املركزية وقد اجتمعت مع مدير عام  الأ�سواق  اهتمامنا 
دور  لالأ�سواق  يكون  ان  منه  وطلبت  املركزية  الأ�سواق 
فاعل يف توازن الأ�سعار يف ال�سوق ودعمته و�سهلت له 
لي�س على عقود اخلدمة والت�سريف امنا على  النفتاح 
عمل املناق�سات وال�سراء وكل من زار الأ�سواق املركزية 
يف �سهر رم�سان الفائت يلم�س حجم التغيري كما حدث 
هي  املركزية  والأ�سواق  والثالثاء،  الر�سيد  �سوقي  يف 
الن يف مرحلة اإعادة التاأهيل بجهود العاملني بها وهي 
تخطو بخطوات متتابعة وبعملية تطوير مواقعها هذا 
جمال  فتح  اىل  ن�سعى  فاأننا  الآخ��ر  اجلانب  ام��ا  جانب 
م�سروعان  ولدينا  امل��رك��زي��ة  الأ���س��واق  يف  ال�ستثمار 
املن�سور  �سوق  ل�ستثمار  اإماراتية  �سركة  مع  احدهما 
و�سيكون  �سنة  مل��دة  تاأهيله  ب��اإع��ادة  ه��ي  تقوم  ان  بعد 
ثمانية  مل��دة  ا�ستمرت  مفاو�سات  بعد  منوذجيًا  �سوقًا 
اأ�سهر ولدينا اأي�سًا �سوق يف كركوك �سيكون ال�ستثمار 
فيه  من قبل م�ستثمر عراقي، ومع بداية العام الدرا�سي 
وفرنا املالب�س واللوازم الدرا�سية من اجل التخفيف عن 
اأ�سعارها منا�سبة جدا وهي  كاهل املواطن العراقي لن 
يف  تطور  وهناك  امل��واد  خمتلف  توفري  يف  ت�سهم  الآن 

عمل هذه الأ�سواق.

 �سهدت االأ�سعار احلكومية للمواد االإن�سائية 
�سبب  ا�ستثنينا  ما  اذا  م�سبوق  غري  ارتفاعًا 
توجه  م��ا  العاملية،  االأ���س��واق  يف  ارتفاعها 

الوزارة يف دعم اأ�سعار املواد االإن�سائية؟
ت�سهم الن وب�سكل  الإن�سائية  للمواد  العامة  ال�سركة   -
وا�سع يف ت�سريع عملية بناء م�ساكن املواطنني ب�سكل 

خف�سنا  وق��د  ع��ام  ب�سكل  التنموية  والعملية  خ��ا���س 
ا�سعار املواد الإن�سائية وتخفي�س الأ�سعار يف ال�سركة 
اأدى اىل الإقبال على �سراء املواد وزاد من فر�س البناء 
وهذا الأمر يوؤدي اىل زيادة فر�س العمل واجتهنا اأي�سًا 
الكلف  لتقليل  مبا�سر  املنتجني وب�سكل  مع  التعاقد  اىل 
وفكرة هذه ال�سركات لي�س الربح امنا لها عمل جتاري 
ذو وظيفة اجتماعية وهام�س الربح الذي حت�سل عليه 

هو لتغطية كلف العاملني وال�سيانة وراأ�س املال.
�سد  اإن��ن��ي  م��ع  الأداء  ه��ذا  تطوير  على  نعمل  ون��ح��ن 
القطاع العام باملطلق ولكن لدينا ظرف يجب ان نطور 
هذا القطاع خدمة ملن يعمل به اإ�سافة اىل حت�سني اأدائه 
�سعور  لدينا  لي�س  باأمانه  اأقولها  ولكن  العام  لل�سالح 
ينجح  اخلا�س  القطاع  لذا  العام  القطاع  لدعم  وطني 
الآن  وال�سركة  م��ال��ه،  على  حري�س  امل��ال  �ساحب  لن 
العاملية ومع  ال�سركات  يف عملية تطوير وانفتاح على 
كل الدول املنتجة من اجل توفري جميع املواد باأ�سعار 

منا�سبة.

اإقامة  يف  ونفعًا  جدوى  ال��وزارة  ترى  هل   
املعار�س داخل وخارج العراق فهي مل تقدم 
او  اال�ستثمار  عملية  تفعيل  يف  �سيء  اأي 
رغبتها  عن  اأعلنت  التي  ال�سركات  ا�ستقدام 

يف الدخول اىل ال�سوق العراقية؟
من  اخل��ا���س  القطاع  دع��م  يف  ج��دا  مهمة  امل��ع��ار���س   -
عملية  يف  اخلطوات  اأه��م  من  وهي  املنتج  جلب  خالل 
التاجر  وتعريف  عالقة  لتكوين  ال��دويل  املنتج  تقريب 
اإقامة  وب��ال��ت��ايل  املختلفة  امل��ن��ت��ج��ات  ب��ه��ذه  ال��ع��راق��ي 
املعار�س املتنوعة  العامة واخلا�سة يف داخل العراق 
العامة  ال�سركة  اجن��ازات  اأروع  من  وهي  وت�سجيعها 
اهم  الداخل  املعار�س يف  واإقامة مثل هذه  للمعار�س، 
الذي  بغداد  ان يكون معر�س  ناأمل  من اخلارج ونحن 
هي  دولية  اقت�سادية  تظاهرة  القادم  ال�سهر  �سينطلق 

بداية التعامل مع التجارة الدولية . 
باملنتجات  املتعلقة  امل��ع��ار���س  م��ن  اآخ���ر  ن��وع  وه��ن��اك 
من  جزء  ولنها  الوطني  لإنتاجنا  دعم  لنها  العراقية 
ولكن  قليلة  منتجاتنا  ان  وم��ع  القت�سادي  الن�ساط 
كالتمور  املحلي  املنتج  لت�سويق  فر�سة  املعار�س  هذه 

واجللود وال�سناعات اليدوية.

 البطاقة التموينية تكلفنا ما يقارب 27 األف دينار للفرد الواحد 
 ن�سعى يف الوقت احلا�سر اىل ا�سترياد ال�سيارات ب�سكل مبا�سر
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احلدث  اآث���ار  تتبع  يف  وكعادتها  القت�سادي(  )امل���دى 
امل��ودي��الت املتنوعة  ب��ني تلك  م��ا  الق��ت�����س��ادي جت��ول��ت 
من  م�ستهلكوها  يحمله  ما  خلف  للوقوف  حماولة  يف 
اأ�سباب على خلفية تاأخر ت�سجيل �سياراتهم لتخرج بعد 
ذلك بتلك احل�سيلة املت�سارعة من الآراء بداأها بح�سرة 

)خالد كرمي اجلوراين( م�ستهلك قائاًل:
تثقله  كان مفتوحا ول  ال�سقوط  بداية  ال�سترياد يف   -
�سيارة  موديل  بنوعية  التحدد  او  الكمركية  التعريفات 
وذوقية  قيمة  حتدده  الأمر  وامنا  ال�سترياد  عند  معني 
امل�ستهلك اىل جانب ان ال�سعر اآنذاك يعد مالئما للجميع 
ول��ك��ن ب��ع��د ف���رتة اأ���س��ب��ح��ت ه��ن��ال��ك ���س��واب��ط مرورية 
وحتددت نوعية ال�سيارات وموديالتها التي حتما رافقها 
فاأنا قد ا�سرتيت �سيارتي  الأ�سعار،  ارتفاع ملحو يف 
وهي من موديل متو�سط احلداثة ثالثة اآلف واأربعمئة 
دولر كما هو حال  جميع امل�ستهلكني واأ�سحاب �سيارات 
املنفي�ست واليوم انا بحاجة اىل  الفني وخم�سمئة دولر 
ما  اىل  ميالدها  يعود  �سيارة  حتمله  رقم  ل�سراء  اأخ��رى 
قبل ال�سقوط وذلك للح�سول على لئحة رقمها الأ�سلي 
وال�سبب يعود هنا يف هذا الرتفاع امللفت اىل ا�ستغالل 
تاأخري عملية ت�سجيل اأرقام اأ�سولية ل�سيارات املنفي�ست 
اأمامه  لي�س  ال��ذي  املركبة  و�ساحب  امل�ستهلك  ذنب  فما 
اليوم للح�سول على رقم �سوى �سراء اأخرى وت�سقيطها 

لالإفادة من الرقم فقط؟!

روتني خارج احلدود وداخلها 
بيع  معاملة  مرور  ت�سهيل  يف  املتعلق  الإداري  الروتني 
�سيارة املنفي�ست وحتويلها من مالكها الأ�سلي اىل ذمة 
اإف�سال حماولة ال�سراء التي  امل�سرتي كان له ح�سة يف 
حينما  كلية  طالب  خالد(  )حيدر  ال�ساب  يرتقبها  ك��ان 

حتدث قائاًل:
�سيارته  بيع  يف  ال��راغ��ب��ني  م��ع��اريف  اح��د  م��ع  اتفقت   -
الف  ع�سر  خم�سة  وب�سعر  )ال��ن��رتا(  م��ودي��ل  م��ن  وه��ي 
فقد  الم���ارات  دول��ة  م�ستقرًا يف  ك��ان  ان��ه  دولر ومب��ا 
خم�سة  مدتها  مكاتبة  اإج��راء  على  امل�ستورد  مع  اتفقت 
ع�سر يوما حلني و�سولها باعتباره ال�سرط الذي يف�سل 
مابني ملكية ال�سيارة وحوزتها من عدمه ولكن لالأ�سف 
الإمارات  من  املالك  ذلك  بي  ات�سل  املدة  تلك  فبانق�ساء 
وقال ان اإجراءات و�سولها و�سحنها وتوريدها �سياأخذ 
الذي  الروتني  بحكم  يومًا  ع�سر  اخلم�سة  يتعدى  وقتًا 
يلف ب�سراكه �سهولة ت�سيري امر املركبة الوافدة اإ�سافة 
انني  جانب  اىل  هذا  تعقيدًا  الأكرث  دخولها  روتني  اىل 
ناهيك عن  الكمرك  قيمة  ال�سيارة  ا�ستالم  �ساأحتمل عند 

الرقم الذي �سيقع امر تدبره هو الآخر علي ففكرت كم 
انا بحاجة من اموال حلني و�سول تلك ال�سيارة العجيبة 

م�سرفًا بذلك النظر عن �سرائها!

موديل ال�ستني عودة اىل اخللف
مالك �سيارة )النرتا( تي�سري جا�سم عناد عرب عن وجهة 

نظره يف هذا التاأخري بالراأي:
�سيارات  اأرق����ام  ت�سجيل  عملية  ت��اأخ��ري  اأع����ول  اأن���ا   -
فلم  ال�سيارات  مل�ستهلكي  الهائلة  الع��داد  اىل  املنفي�ست 
كما يف  واحدة  �سيارة  على  يحتكم  العراقي  البيت  يعد 
العائلة  يف  فرد  كل  اليوم  تقريبا  اأ�سبح  وامنا  ال�سابق 
الرتاكم  لذلك  الناجع  واحل��ل  ال�سخ�سية   �سيارته  ل��ه 
مرتبطًا  يكون  ان  ال�سيارات يجب  اإع��داد  املتوا�سل يف 
بالبدء بعمليات ت�سقيط املوديالت القدمية وف�سح املجال 
امام احلديثة لالنت�سار ولو توجهنا باأنظارنا قلياًل اىل 
طبيعة اأ�سواق ال�سيارات يف الدول املجاورة جند ان كل 
دول العامل ل�سيما الدول اخلليجية ل ت�ستهلك ال�سيارة 
اأكرث من ثالث �سنوات وهنا بطبيعة احلال المر يعود 
تلك  ب��ه  تتمتع  ال���ذي  الق��ت�����س��ادي  وال��ت��ط��ور  لالنفتاح 
البلدان يف حني ان العراق جتدين فيه وحتى اليوم ان 
واعتقد  كذلك  وال�ستني  يعمل  وخم�سني  ال�سبعة  موديل 
ال�سبب  هو  اراه  انا  املتهالكة  املوديالت  تلك  وجود  ان 
املروري ومنظره  ال�سيارات والزحام  يف عرقلة م�سري 
حتما دليل على عودة املجتمع اىل اخللف، لذا انا اتفق 
ويف  الأق���ل   على  ترحيله  او  القدمي  ت�سقيط  ق��رار  مع 
اإدخال احلديث مقابل  تلك احلالة �سن�سمن موازنة يف 

ت�سقيط القدمي �سيئًا ف�سيئًا.

زاد من نقمة االأ�سعار
كا�سب حت��دث عما  ع��ب��ود(  )اي���اد جبار  اآخ��ر  م��ن جانب 
حركة  على  القدمية  امل��ودي��الت  ت�سقيط  ت��اأخ��ري  �سببه 

ال�سري و�سوق الأ�سواق معًا بالقول:
- ل�سك ان عدد ال�سيارات الداخلة اىل العراق بعد اأحداث 
التعرث والتلكوؤ يف ت�سجيل  افرز هذا  ال�سقوط هي من 
اآلف  مئات  على  ال�سيطرة  فال ميكن  لها  اأ�سولية  اأرقام 
ال�سوابط  �سمن  ال�سهولة  بتلك  ودرجها  املركبات  من 
املرورية القدمية ومن املحال اي�سا ان يتم تغيري رقمني 
اأ�سبحت تراكمية وتزاحم  يف وقت واحد  لن العملية 
اجلدوى  ان  واعتقد  احلديثة  مع  القدمية  للموديالت 
القدمية  امل���ودي���الت  ت�سقيط  م��ط��ال��ب��ة  حت��رك��ه��ا  ال��ت��ي 
يف  بكثافة  ت�سري  التي  ال�سيارات  عدد  تقليل  اىل  تعود 
على  املنفي�ست  حركة  ت��اأث��ري  اىل  جئنا  ول��و  ال�����س��وارع 
ارتفاعا  هنالك  ان  نلحظ  العراق  يف  ال�سيارات  �سوق 
يلهث  التي  القدمية  ال�سيارات  اىل  قيا�سا  اأ�سعارها  يف 

لو  ام��ا  اأرق��ام��ه��ا،  خلف  ال��ي��وم  امل�ستهلكون 
مقارنة  ال�سيارات  لتلك  وال�سراء  البيع  �سوق  اىل  جئنا 
مع الدول الأخرى فالعراق اقل اأ�سعارًا بالن�سبة ل�سوريا 
�سعرًا  ارخ�س  فنحن  للخليج  بالن�سبة  وحتى  والأردن 

اأي�سًا.

نعمة املنفي�ست
ت�سليط  له  يرق  بالكهرباء(مل  )موظف  ال�سويلي  عقيل 
ال�سوء على ال�سلبيات التي تركها تاأخري موعد ت�سجيل 
معتربًا  اليجابيات  وجتاهل  املنفي�ست  �سيارات  اأرق��ام 
الأمر متعلقًا ب�سل�سلة من املروريات الإدارية حينما عرب 

عن وجهة نظره بالقول:
- مل ي�سهد العراق حركة جتارية واقت�سادية تعود ثمرتها 
اأتاح  على ال�سعب ال بعد �سقوط النظام والنتفاع مما 
احلراك التجاري اجلديد يف �سوق ال�سيارات فقد عانى 
ال�سعب العراقي وعلى مدار طوال تلك العهود من الفقر 
واحلرمان من اب�سط �سروريات احلياة فلم يكن مبقدر 
العائلة ذات الدخل املحدود ان تتمكن من �سراء �سيارة لها 
نتيجة لرتفاع الأ�سعار وال�سرائب املفرو�سة اىل جانب 
قيود ال�سترياد اآنذاك ولكن اليوم وبعد تغيريات �سنة 
الفني وثالث اأ�سبح دخل الأ�سرة والفرد العراقي يت�سع 
لأن يتمكن �ساحبه من الدخار و�سراء �سيارة واعتقد ان 
ا�سترياد �سيارات املنفي�ست ووجودها ب�سورة عامة هو 
بالرغم  عنها  التغا�سي  ميكن  ل  كبرية  اقت�سادية  نعمة 

من كل اأثارها 
التي  ت�سبب الزحام املروري نتيجة 

الكرثة ولكن الأمر عائد اىل اإجراءات اإدارية ترافق كل 
يلفه  ال��ذي  بلدنا  ل�سيما  دول��ة  اي  ويف  جتارية  عملية 
الت�سجيل  م�ساألة  ان  فحتمًا  الأمني  والرتباك  الإره��اب 
املروريات  ترتيب  يتم  ان  ومب��ج��رد  وق��ت  م�ساألة  ه��ي 

اإداريًا �ستنتهي اأزمتها.

اأتوقع �سلاًل اقت�ساديًا
وم�ستهلك  معامالت  معقب  ح��م��زة(  اأب���و  ك��رمي  )ح���امت 
اقت�سادية  لأ�سباب  التاأخري  هذا  جانبه  من  رجح  اأي�سًا 

و�سيا�سية يف الوقت نف�سه قائاًل:
كاأن  ال�ساأن  بهذا  مطروحة  كثرية  احتمالت  هنالك   -
الإقليم  على  ال�سوق  بانفتاح  تتعلق  اقت�سادية  تكون 
فيها  ال�سيارات  واأ�سواق  معينة  دول  على  القت�سادي 
فاأراه  الثاين  الحتمال  اما  جتارية  كاتفاقيات  م�ستقباًل 
�سيا�سيًا لأنه من املعلوم بان معظم املعامالت التجارية 
�سغط  واأوراق  مفاو�سات  تتخللها  الدول  بني  اجلارية 
بان  اأرى  ان��ا  ل��ذا  معني  ط��رف  م�سلحة  يف  ت�سب  ق��د 
العراق  اىل  الداخلة  املنفي�ست  �سيارات  ت�سجيل  تاأخري 
بعد اأحداث الفني وثالثة والتي تعترب اأ�سعارها مقارنة 
بالدول الأخرى هي م�ساعفة باأنه رهن للو�سع احلايل 
الذي يعي�سه العراق  وبالن�سبة ملبداأ ت�سقيط ال�سيارات 

الرقم الذي �سيقع امر تدبره هو الآخر علي ففكرت كم 
لو انا بحاجة من اموال حلني و�سول تلك ال�سيارة العجيبة  ام��ا  اأرق��ام��ه��ا،  خلف  ال��ي��وم  امل�ستهلكون 

مقارنة  ال�سيارات  لتلك  وال�سراء  البيع  �سوق  اىل  جئنا 
مع الدول الأخرى فالعراق اقل اأ�سعارًا بالن�سبة ل�سوريا 
مقارنة  ال�سيارات  لتلك  وال�سراء  البيع  �سوق  اىل  جئنا 
مع الدول الأخرى فالعراق اقل اأ�سعارًا بالن�سبة ل�سوريا 
مقارنة  ال�سيارات  لتلك  وال�سراء  البيع  �سوق  اىل  من كل اأثارها جئنا 

التي  ت�سبب الزحام املروري نتيجة 

تفاجاأت �سوارع بغداد واملحافات االأخرى  باأ�سراب من  �سيارات املنفي�ست 
يف ظاهرة ع�سوائية دوا تقنني اأو ترتيب لعملية ا�ستريادها من دول 
اجلوار االإقليمي  يف ملمح جديد مل تاألفه اأ�سواق بيع و�سراء ال�سيارات

امل�سهد مربك وفو�سوي ومل تنعك�س اآثاره على �سعود اخلط البياين 
لتجارة ال�سيارات/ اإال ما ي�سد نهم امل�ستهلك الذي حرم من انواع 

وموديالت ال�سيارات يف الزمن ال�سابق، وظل امل�سهد �سبه ر�سمي حيث مل 
يتم ت�سجيل ال�سيارات يف دوائر املرور ب�سكل دائمي و�سط بروز ظاهرة 

الوكاالت امل�سجلة لدى دوائر كتاب العدول من دون ان تو�سح الدوائر 
احلكومية املخت�سة مرات وم�سوغات التاأخر يف ت�سجيل �سيارات 

املنف�سيت ب�سكل دائمي.

تاأر اأرقام �سيارات املنفي�ست م�سهد يرب اأ�سواق البيع وال�سراء
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مشهد اقتصادي

�سحة يف املاء 
مع اطاللة 
ال�ستاء

خيار املاء 
ال�سوري 
يغزو 
اال�سواق

�سيدليات 
على قارعة 
الطريق 

�سيارات 
املنف�سيت 

بانتار فرج 
اللوحات 

الدائمية 

جدوى  له  ان  ف��اأرى  احلديثة  دخ��ول  من  ب��دًل  القدمية 
اقت�سادية توؤول لطرف معني طاملًا هنالك احتكار جلهة 
للدولة ولو جئنا اىل  �ستوؤول  براأيي  معينة وامل�سلحة 
�سيارات  ت�سجيل  تاأخري  يرتكها  التي  ال�سلبية  الآث��ار 
باأن  املوؤكد  فمن  وال�سراء  البيع  حركة  على  املنفي�ست 
التاأخري �سيوؤدي اىل �سلل اقت�سادي و�سينجر اىل  ذلك 

بو�سلة بيع و�سراء الأدوات الحتياطية كذلك.

االأرقام والب�سمة الع�سرية قادمة
ت�سارب اأ�سباب التاأخري وما عزاه امل�ستهلكون ومروجو 
القت�سادية  ت��داع��ي��ات��ه  ب�����س��اأن  وال�����س��راء  البيع  ع��ق��ود 
مديرية  اىل  اأ�سئلة  �ساكلة  على  حملناه  وال��ت��ج��اري��ة 
هنالك  المر  على  القائمون  يجبنا  فلم  العامة  الكمارك 
فتوجهنا  بالرد  الوزير  من  خطي  ت�سريح  وجود  لعدم 
العامة  املرور  مديرية  اىل 
لأ�سئلتنا  حدًا  بذلك  لت�سع 
العميد  ناطقها  ل�سان  على 
ع���م���ار اخل����ي����اط )اإع������الم 
امل������رور ال���ع���ام���ة(  ال���ذي 

حتدث با�ستب�سار قائاًل:
ب���الأ����س���ا����س  ي���وج���د  ل   -
�سيارات  لت�سجيل  ت��اأخ��ر 
مع  ولوحاتها  املنفي�ست  
بت�سجيل  قمنا  اننا  العلم 
الأرق�����ام يف عام  ل��وح��ات 
لي�ست  وه�������ي   2003
من  وامن��ا  اآن���ذاك  اخت�سا�سنا  م��ن  الأ���س��ا���س  بالدرجة 
دورها  با�سرت  التي  للكمارك  العامة  الهيئة  اخت�سا�س 
يف عام 2004ولكنكم تعلمون �سابقًا ان ال�سيارة اآنذاك 
نحافظ  ولكي  موؤقت  فح�س  رقم  عليها  يثبت  ان  يجب 
ب�سبب  هنالك  كانت  اذا  اجلرمية  ونحدد  البيانات  على 
فال�سيارات  الفح�س  اأرق���ام  اآل��ي��ة  و�سعنا  املركبة  تلك 
املرور  مدير  �سرح  وق��د  م��روري  ت�سجيل  اىل  بحاجة 
باأن ال�سهر ال�ساد�س �سيكون موعدًا لت�سجيلها  وبعدها 
فنية  هنا  والأ���س��ب��اب  ال�سابع  ال�سهر  اىل  تاأجيله  مت 
باأكملها  الطباعة  ومكائن  واحلا�سبات  ف��الأدوات  بحتة 
قبل  الأمل���اين  وال��ف��ري��ق  امل��الك��ات  با�سرت  وق��د  و�سلت 
العيد بتثبيتها وان �ساء الله �ستبداأ املبا�سرة بالت�سغيل 

الفح�س  للمركبات  يخ�س  وفيما  قريبا  لها  التجريبي 
احلكومية  بال�سيارات  اول  ن��ب��داأ  ف�سوف  املنفي�ست 
�سيارات  اما  ت�ستورد،  التي  احلديثة  املركبات  ثم  ومن 
مرتبطة   فهي  ال�سوارع  يف  الأن  ت�سري  التي  املنفي�ست 
ثالثة  اىل  بحاجة  وه��ي  للت�سجيل  املتكامل  بامل�سروع 
معامل يف بغداد ويف كل حمافظة موقع جديد ب�سورة 
متطورة وتختلف عن القدمية وتعتمد الب�سمة الع�سرية 
التي حتدد اجلرمية والتي عليها �سبط واإح�سار واأمور 
�ستعطى  مرة  لأول  تقدمها  التي  فامل�ستم�سكات  كثرية 
يف  اأخ���رى  م��رة  اإر�سالها  اىل  بعدها  حتتاج  ول  رق��م��ًا 
حالة �سرائك ل�سيارة اأخرى وحتى لو ذهبت حينها لأي 
الت�سجيل  يتم  امل�ستم�سكات  تظهر  ان  فبمجرد  حمافظة 
ووفق النظام املتطور نحن حاليًا كل العرو�س املقدمة 
الينا هي موجودة يف جلنة العقود  وعندما تر�سو على 
�سركة معينة �سنبا�سر بالتنفيذ واإكماله  يف مدة اأق�ساها 

من �ستة اأ�سهر اىل �سنة.
الأ�سواق  يف  ال��ي��وم  ال�سائعة  امل�ساربة  عملية  وع��ن 
اأرقام  على  احل�سول  ب�ساأن  امل�ستهلكني  وبني  التجارية 
قدمية ل�سياراتهم املنفي�ست وباأ�سعار مرتفعة جدا بينما 
اأي�سًا موجودة ولكن حتت  العملية ذاتها يف كرد�ستان 
اأيدي احلكومة وهي نف�سها من يتوىل حتديد �سعر �سراء 
الرقم الذي يقل �سعره باأ�سعاف عن ا�سعار املنفي�ست يف 

املركز العميد عمار اأو�سح اأ�سباب ذلك التفاوت بقوله:
ان  اأوؤك���د  ان��ا  التفاوت  ه��ذا  يف  وا�سحني  نكون  لكي   -
اأرقام �ساغرة على خالف  اإقليم كرد�ستان لديها  حكومة 
حكومة املركز وتلك الأرقام ال�ساغرة التي مل تثبت على 
املواطنني   على  ببيعها  هناك  احلكومة  بداأت  مركبة  اي 
بغداد  ويف  املركز  يف  لكننا  قبلها  من  حمددة  وباأ�سعار 
واملحافظات لي�س لدينا لوحات �ساغرة ملنحها اأمام هذا 
الإ�سارة  اأود  لذلك  املنفي�ست  �سيارات  من  الهائل  الزخم 
هنا اىل اننا ل ن�ستطيع التحكم باأ�سعار بيع ال�سيارات 
املراد ت�سقيطها فلكل �ساحب مركبة حقه يف حتديد ما 
ل�سوابط  خا�سعة  اأي�سًا  هنا  وامل�سالة  �سعر  من  يالئمه 
احلرية والدميقراطية يف التداول ال�سخ�سي لالآخرين  
ال�سيارات  من  اع��داد  وج��ود  يف  اأي�سًا  مماثل  والأم���ر 
وهي  وال�سبعينيات  ال�ستينيات  مل��ودي��الت  التابعة 
حمتفظة بحق الإبقاء وال�سري من دون وجود �سوابط  

مفرو�سة لت�سقيطها .        

ان عدد ال�سيارات الداخلة اىل العراق بعد اأحداث 
ال�سقو هي من افرز هذا التعرث والتلكوؤ يف ت�سجيل 
 اأرقام اأ�سولية لها فال ميكن ال�سيطرة على مئات اآال
من املركبات ودرجها بتلك ال�سهولة �سمن ال�سوابط 
املرورية القدمية ومن املحال اي�سا ان يتم تغيري 
رقمني يف وقت واحد

تاأر اأرقام �سيارات املنفي�ست م�سهد يرب اأ�سواق البيع وال�سراء
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 �سهيل العبا�سي*

تطرق امللحق القت�سادي الأ�سبوعي جلريدة املدى يف 
اخلانقة  واأزم��ت��ه  ال�سكن  مو�سوع  اىل   2009/9/15
واجتماعيًا  اقت�ساديًا  وم��ه��م  �ساخن  م��و���س��وع  وه��و 
يعي�س  ان  يريد  ال��ذي  املتح�سر  فالإن�سان  واإن�سانيا، 
الكرامة وال�ستمرارية هو ان يعي�س  الأدنى من  باحلد 
حتت �سقف يوفر له الأمن الجتماعي وال�ستقرار وان 
ال�سكن  قطاع  عن  وم�ستمرة  كثرية  والآراء  النقا�سات 
برغم ان اإبعاده وا�سحة ول حتتاج اىل كل هذا اخلو�س 
امل�ستمر واملتكرر باملقدمة فما اإعداد الوحدات ال�سكنية 
اإح�سائها  يف  املبذول  واجلهد  الأزمة  ملعاجلة  املطلوبة 
فقل ما ت�ساء من الأرقام ثالثة ماليني او خم�سة ماليني 
ما  كل  وي�ستوعب  ج��دًا  وقليل  قليل  ال�سكني  فالعر�س 
ينتج من وحدات �سكنية جديدة وي�ستمر الطلب متدفقًا 
ويتزايد يف �سوء التطور الجتماعي املتمثل با�ستقالل 
نطرح  ان  وميكن  فيه  ن�ساأ  ال��ذي  الأه��ل  بيت  عن  الفرد 
القت�سادي  امللحق  يف  جاء  ما  ملناق�سة  التالية  الأفكار 

مثمنني عاليًا اجلهد املبذول يف اإعداده:

اأواًل :االإقرا�س ال�سكني 
تقر�سها  التي  العقارية  ال��ق��رو���س  �سيغة  تعد  مل   -1
امل�سارف احلكومية العراقية لبناء القطع ال�سكنية التي 
ول  جمدية  العقاري  امل�سرف  منها  وباملقدمة  ميلكونها 
ول  عليها  املعول  الأوىل  اخلطوة  هي  تكون  ان  ت�سلح 
باأ�س ان تكون واحدة من احللول لي�س ال، فالقرو�س 
باأي  كافية  الغر�س غري  لهذا  امل�سارف  التي تخ�س�سها 
حال من الأح��وال لبناء دار مب�ساحة ترتاوح بني 70-
100مرت مربع فما بالك بالذي عا�س اأحالمًا طواًل على 
بناء دار مب�ساحة اكرب من ذلك اإ�سافة اىل ان �سرف هذه 

اأ�سا�س مرحلة  بدفعات وعلى  يكون  ان  القرو�س يجب 
البناء املنجزة ومبوجب ك�سوف اأمينة ودقيقة وخارج 
عباءة الف�ساد الإداري وان يتم تاليف اخلطاأ الذي وقعت 
فيه تعليمات وزارة املالية بتحديد احلد الأعلى للقر�س 
مب�ساحات البناء لكل معاملة اإقرا�س وما اأ�سهل ان يقدم 
املقرت�س خرائط وم�ستندات ت�سري اىل ان م�ساحة بنائه 
هي املرت الفالين وان )توؤيد( جلنة الك�سف املوقعي على 
دفعات  مبلغ  ا�ستالم  من  ميكنه  ومبا  ذلك  �سحة  العقار 
قر�س مرتفعة يف حني ان واقع احلال غري ذلك، اإ�سافة 
مراحل  يف  بناء  على  ت�سرف  القرو�س  بع�س  ان  اىل 
ويتوقف  فقط  ال�سبابيك  او  البادلو(  )�سب  تتعدى  ل 
البناء المر الذي اأدى اىل هدر �سيولة نقدية عالية زادت 
املعدلت الت�سخمية وتوجهت اىل ال�ستهالك حلاجيات 

اأخرى غري ال�سكن ومل تنتج وحدة �سكنية جديدة. 
ينح�سر  ان  يجب  لل�سكن  احلكومي  الإق��را���س  ان   -2
اأكانت على قطع  يف بناء وحدات �سكنية جديدة �سواء 
وتتحمل  قائمة  �سكنية  وح��دات  على  اأم  فارغة  ار���س 
الطابق  يف  اأم  جماورة  جديدة  اإ�سافية  وحدات  اإن�ساء 
التي  العقاري  الت�سجيل  دائرة  تعليمات  وح�سب  الأول 
جتيز افراز 200 مرت مربع من ا�سل القطعة او بقائها 
وحدات  ل�سراء  الإق��را���س  يلغى  وان  اإف���راز  دون  م��ن 
�سكنية يف هذه املرحلة لن ال�سراء ل ينتج وحدة �سكنية 
ال�سكني وامنا �ستن�ساأ  املعرو�س  جديدة وي�سيفها اىل 
باملعرو�س  امل�ساربات    اأ�سا�سها  جديدة  عقارية  �سوق 
الفعلي نف�سه وهو ما ينع�س دور الو�سطاء يف العقارات 
او ما ا�سطلح على ت�سميتهم )الدللني ( وزيادة ا�سعار 

العقارات ب�سكل كبري.
ذلك  اأك��ان  �سواء  ج��دًا  عالية  حاليًا  البناء  كلف  ان   -3
بالن�سبة للمواد الإن�سائية الأ�سا�سية اأم املكملة لها وكذلك 
اأجور الأيدي العاملة وان اي توجه لتن�سيط الإقرا�س 
احلكومي العقاري يجب ان يقابله دعم يف الأ�سعار من 

اأ�سولية  بناء  م�ستندات  لديهم  ملن  التجارة  وزارة  قبل 
وتاأييد من امل�سرف املقر�س باأن �ساحب الطلب م�سمول 

بالقر�س العقاري.

ثانيًا: 
ب�سكل جيد  اأدائ���ه  اأع���اله ويف حالة  ذك��رن��اه  م��ا  ان   -1
�سيكون �سكنًا اأفقيًا ل ينتج وحدات �سكنية معوًل عليها 
جدِاً  حم��دودًا  �سيكون  وامن��ا  ال�سكني  العر�س  لزيادة 
منها  ق�سم  اىل  ا�سرنا  والتي  البناء  وم�ساكل  ملعوقات 
اإ�سافة اىل انه �سيكون بناء تنق�سه اخلدمات املطلوبة 
فاأن التوجه ال�سحيح واملجدي  لالإحياء ال�سكنية، واذًا 
لزيادة ال�سكن وبوتائر عالية هو اإن�ساء جممعات �سكنية 
عمودية ومتكاملة اخلدمات وعلى طريقة البناء اجلاهز 
املوازنة  من  النقدية  ال�سيولة  لها  توفر  اوىل  كمرحلة 
العامة �ساأنه �ساأن ال�سحة والتعليم وم�ساهمة امل�سرفني 
احلكوميني الرافدين والر�سيد ويكون البناء عن طريق 
اجلهة القطاعية وهي وزارة العمار والإ�سكان )والتي 
مل تعجز مطلقًا وكما جاء بالدرا�سة املذكورة( وكانت لها 
التمويل هو الذي يحول  جتارب رائدة يف ذلك، ال ان 

دائمًا دون تنفيذ م�ساريع الإ�سكان التي تكلف بها.
2- تنظم العالقة بني اجلهة املقر�سة )امل�سرفية اأعاله( 
الأعداد  بتحديد  قيامها  خ��الل  من  امل��ذك��ورة  وال���وزارة 
وت�سكيالتها  ال��وزارات  هذه  من  وزارة  لكل  املخ�س�سة 
ب��ت��وزي��ع ه��ذه ال���س��ت��م��ارات على امل��وظ��ف��ني )ال��ذي��ن ل 
على  ال��ت��وزي��ع  ليتم  �سكنية(  وح����دات  ق��ط��ع  مي��ل��ك��ون 
العقاري  امل�سرف  ويقوم  النقاط  وح�سب  امل�ستحقني 
باعتبار اأثمان هذه القطع قرو�سًا �سكنية وحتدد املبالغ 
ال�سكنية  ال��وح��دة  من  امل�ستفيد  يدفعها  ان  يجب  التي 
اأوىل ل تقل عن 25% من قيمة الوحدة ويق�سط  كدفعة 
ع�سرين   )20( الأعلى  حدها  �سنوية  اق�ساط  على  املبلغ 
عامًا وبفوائد مي�سرة ل تتجاوز ال� 6% للمواطن فان كان 

كان موظفًا  �سنويًا وان  تدفع  الدولة  يعمل يف  اأهليًا ل 
فباأق�ساط �سهريًا من راتبه ل تتجاوز ال� 50% من راتبه 
املالية ول  وح�سب تعليمات دائرة املحا�سبة يف وزارة 

ت�سجل باأ�سمائهم ال بعد ت�سديد كامل املبلغ.

ثالثًا:
اإقرا�س  اأ�سلوب  م��ن  �سكنية  او  اقت�سادية  ج��دوى  ل 
امل��ال��ي��ة م��ن قبل  ب��ه وزارة  ب��ا���س��رت  ال��ذي��ن  امل��وظ��ف��ني 
من  الكثري  فاأن  وبالتاأكيد  والرافدين  الر�سيد  م�سريف 
ا�ستفادوا  قد  �سعودًا   ع��ام  مدير  العليا  ال��درج��ات  بني 
للحاجيات  اأ�سا�سًا  توجهت  التي  ال��ق��رو���س  ه��ذه  م��ن 
ال�ستهالكية والدخار وال هل ي�سح ان يعقل باأن مدير 
عام او وكيل وزارة ل ميلك دار طوال خدمته التي اأهلته 
�سكنية  ل�سراء وحدة  مبلغًا  املن�سب حتى يقرت�س  لهذا 
كل  ليح�سد  م���اردًا  وامل���ايل  الإداري  الف�ساد  و�سيقف 
هذه املبالغ ويبقى املوظف او املواطن الأهلي ال�سغري 
الذي يرغب بتملك وحدة �سكنية له ولأ�سرته ال�سغرية 
منه  ا�ستقطعت  اللقمة  لن  جدوى  دون  ومن  فاه  فاغرًا 
يف  الزاوية  حجر  ويبقى  املليء..  املتخم  اىل  وذهبت 
بني  التعاون  هو  ال�سكني  العر�س  زي��ادة  نحو  التوجه 
وزارة املالية باعتبارها اجلهة املمولة ووزارة الإ�سكان 

والإعمار وهي اجلهة املنفذة.
ولن �سوق ال�سكن العراقي بحاجة ما�سة وملحة لإنتاج 
الطرق  ومبختلف  العر�س  لزيادة  ال�سكنية  الوحدات 
فان اأي حماولت فردية او عامة وعلى م�ستوى الن�ساط 
مطلوبة   تكون  �سرحناه  ال��ذي  وبالأ�سلوب  التعاوين 
وم�ستمرة مادام �سكان العراق  بازدياد مطرد ول ميكن 
ان تت�سور اأن ياأتي يوم نقول فيه باأن هناك �سكنًا فائ�سًا 
خلدمة  جميعًا  تعاىل  الله  وفقنا  عليه،  طلب  يوجد  ول 

وطننا العراق العزيز انه نعم املوىل ونعم الن�سري.
*خبري اإ�سكاين

احللم العراقي فـي ال�سكن.. هل تفلح وزارة املالية فـي حتقيقه؟
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 كاظم مو�سى

يعد القت�ساد الدعامة الرئي�سة والعمود الفقري للكيان 
وترت�سخ  احلياة  مفا�سل  تنمو  بازدهاره   ، ال�سيا�سي 
فالقت�ساد  �سحيح،  والعك�س  ال�سيا�سي  الكيان  اأ�س�س 
العراقي الذي مر ول يزال مبرحلة الفو�سى والنهيار 
مرتكزات  تكون  �سليمة  اأ�س�س  اىل  بحاجة  القت�سادي 
ذات  واإ�سالحات  اإج��راءات  عرب  والنهو�س  الت�سحيح 
�سقني: ت�سريعي يت�سمن �سن عدد من القوانني احلديثة 
التي تواكب عملية النتقال من نظام راأ�سمالية الدولة 
اىل ما يعرف باقت�ساد ال�سوق او القت�ساد احلر الذي 
توجيه  يف  اأ�سا�سيًا  دورًا  اخلا�س  القطاع  فيه  يلعب 

مفا�سل القت�ساد الوطني.
فيتمثل  )اإج��رائ��ي(  الإ�سالحات  من  الثاين  ال�سق  ام��ا 
القت�ساد  م�سار  ت�سحيح  يف  ت�سهم  اإج���راءات  بجملة 
الوطني عرب تخلي�سه من حالة الفو�سى و�سوء الأداء 
متثل  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارة  على  فاح�سة  ن��ظ��رة  م��ن  ب��د  ول 
نحت  اذ  الوطني  القت�ساد  دعائم  من  اأ�سا�سية  دعامة 
احل�سار  �سني  م��ن  اب��ت��داء  وال��ه��در  الفو�سى  ���س��وب 
�سعودا  العراقي  ال�سعب  على  فر�س  الذي  القت�سادي 
دون  من  ال�سترياد  لقانون  كان  اذ  الراهنة  اأيامنا  اىل 
حتويل خارجي اثر بالغ يف حالة الرتاجع والنكو�س 
التي �سابت وت�سوب عمل قطاع التجارة فبعد ان كانت 
التجارة حمكومة بقواعد واأ�س�س و�سوابط ومتار�س 
مهنة  اىل  حتولت  متخ�س�سني  مرتفني  جت��ار  قبل  من 
ميار�سها من ي�ساء من دون �سوابط وتخ�س�س، اذ اأبيح 
واحلديد  وال�ساي  ال�سكر  ا�سترياد  الأم��وال  ميتلك  ملن 
والتخ�سي�س  اخلربة  عن  بعيدا  الكهرباء..  ومولدات 
ال�سليمة  والتح�سب مل�سار جتاوز الأ�س�س وال�سوابط 
التي  الوطنية  ال�سناعة  قطاع  على  �سلبا  تنعك�س  التي 

العمل بقرار  ا�ستمرار  ت�سهد مرحلة ال�سمحالل جراء 
الغراق  ال�سترياد من دون حتويل خارجي و�سيا�سة 
ال�سلعي التي تكتنفها فو�سى وهدر حد غ�سيل الأموال، 
اذ امنحى الوجه احلقيقي للتجارة الوطنية وطفت على 
ال�سطح طبقة جديدة من التجار الذين ل يفقهون قانونا 
جتاريا واحدا ما عدا النهم ال�سديد يف احل�سول على 
اكرب قدر ممكن من الأم��وال والأرب��اح يف اق�سر فرتة 
زمنية ممكنة �ساربني عر�س اجلدار م�سلحة امل�ستهلك 
ونوعية الب�ساعة امل�ستوردة والعمر الت�سغيلي لها اىل 
املنهك  الوطني  بالقت�ساد  فادحة  اأ�سرار  اإيقاع  جانب 
رديئة  ب�سائع  ا���س��ت��رياد  يف  طائلة  ام���وال  ه��در  ع��رب 
النوعية باثمان بخ�سة جنم عنها اغالق اآلف امل�سانع 
لظاهرة  اأ�ساف  ما  فيها  العاملني  وت�سريح  وال��ور���س 
البطالة امل�ست�سرية ُبعدًا اآخر متثل باإ�سافة اأعداد كبرية 
العمالة  اأع���داد  اىل  امل��اه��رة  وغ��ري  امل��اه��رة  العمالة  من 
العاطلة التي جتاوزت حاجز ال� 50 % من جممل اإعداد 

القادرين على العمل.
ظلت  التي  املواطنني  لدى  ال�ستهالكية  النزعة  ان  كما 
مكبوتة ل�سنني طوال ت�سهم يف تفاقم ظاهرة الفو�سى 
التي تعم التجارة جراء تركيز التجار على ا�سترياد �سلع 
املعي�سي  امل�ستوى  انخفا�س  م�ستغلني  الكلفة  واطئة 
تلك  ج���ودة  على  �سلبا  ينعك�س  م��ا  العراقيني  لأغ��ل��ب 
بالرقابة  املتمثلة  الرقابة  حلقات  تال�سي  ان  اذ  ال�سلع، 
وال�سيطرة  التقيي�س  واأج��ه��زة  وال�سحية  التجارية 
النوعية �ساهم هو الآخر بق�سط كبري يف حالة الفو�سى 
اأجهزة  ع��ن  ف��امل��ع��روف   .. ال��ت��ج��ارة  تعم  التي  وال��ه��در 
امل�ستوردات من  باأنواعها تفر�س رقابتها على  الرقابة 
ال�سلع وهذا ما معمول به يف دول الإقليم ودول العامل 
افتقارها  جانب  فاىل  احلدودية  منافذنا  اما  الأخ��رى، 
املايل  للف�ساد  ب���وؤرًا  متثل  فهي  ال��رق��اب��ة  عنا�سر  اىل 

والإداري باأو�سح �سورة وتتعامل مع التجار مبختلف 
والبتزاز  والإت���اوات  كالر�سا  امللتوية  الطرق  اأن��واع 
تالفة  �سلع  ا�سترياد  اىل  التجار  من  كبريًا  كمًا  دفع  ما 
اللحوم  خ�سو�سا  الب�سري  لال�ستهالك  �ساحلة  وغري 
تلك  فقد حتتوي  الأخ��رى،  الغذائية  واملعلبات وامل��واد 
ومواد  عالية  �سمية  تراكيب  على  امل�ستوردة  امل���واد 
العامة  ال�سحة  على  عالية  خ��ط��ورة  ت�سكل  م�سرطنة 

حد  املواطنني  ب�سحة  الإ���س��رار  اأف��دح  اإحلاقها  ج��راء 
املتمثل  القانوين  ال��رادع  غياب  جانب  اىل  هذا  الوفاة 
بالقت�ساد  اإ���س��رارًا  يوقعون  الذين  التجار  مبقا�ساة 
الوطني وال�سحة العامة ي�ساف اىل ذلك تاأثري الإعالن 
التجاري على امل�ستهلك يف توجيه �سلوكه �سوب املزيد 
ال�سناعة  من  جعلت  العوامل  تلك  كل  ال�ستهالك  من 
برغم  وال���س��م��ح��الل  التال�سي  ط��ور  ت��دخ��ل  الوطنية 
املكانة الرفيعة التي حازتها بني قطاعات ال�سناعة يف 
القت�ساد  تطال  مركبة  خ�سائر  ذلك  ويف  الإقليم  دول 
تال�سي  ان  اىل  اأ���س��ف  واملجتمع،  والأف����راد  الوطني 
قطاع ال�سناعة الوطنية يزيد اأعباء اأخرى اىل الأعباء 
التي يعاين منها القت�ساد الوطني املتمثلة باملديونية 
املايل  ال��ف�����س��اد  وح����الت  الأداء  وت��راج��ع  اخل��ارج��ي��ة 
والإداري وت�ساعد وتائر العتماد على املوارد النفطية 
ما  القومي  الدخل  بن�سبة و�سلت حد 94 % من جممل 
يعد خطرا �ساخ�سا يهدد الدخل الوطني يف حال تراجع 

الإنتاج النفطي او توقف ال�سادرات النفطية.
واإزاء ما تقدم ل بد من اإعادة النظر بقرار ال�سترياد من 
اأن�سبتها  اىل  بالتجارة  والعودة  دون حتويل خارجي 
خارجي  بتحويل  ال�سترياد  بقواعد  املتمثلة  الطبيعية 
تخ�س�ساتهم  وفق  التجارة  من  امل�ستوردين  وت�سنيف 
ما ي�سهم يف جعل التجارة يف خدمة القت�ساد بدل من 
العملة  وتهريب  الهدر  عمليات  عرب  هدم  معول  كونها 
وغ�سيل الأموال، اذ من املفرت�س توظيف الأموال التي 
القت�سادي  الأداء  حت�سني  عمليات  يف  للهدر  تتعر�س 
ال�سناعي  للقطاع  احلياة  اإع���ادة  متثل  التي  الوطني 
الغراق  �سيا�سات  عن  بعيدا  مرتكزاتها  احد  الوطني 
ال�سلعي وتدوير اأنظمة احلماية الكمركية التي ت�ساهم 
الذي  الوطني  القت�ساد  فاعل يف حماية  دور  لعب  يف 

تزدهر مفا�سل احلياة الأخرى بازدهاره.

 د. كمال الب�سري

يعاين املواطن نتيجة ت�سوه القت�ساد العراقي جملة من التحديات  التي 
تتج�سد يف  �سعف اخلدمات احلكومية ومن الفقر والبطالة.  ففي تقرير 
يف  الفقر  ومالمح  الفقر  "خط  عن  الإمنائي  والتعاون  التخطيط  لوزارة 
العراق"  )يف اذار 2009( ورد فيه  ان خط الفقر  يعادل  76896 دينارًا 
حاجاتهم  تاأمني  ي�ستطيعون  ل  الذين  الفراد  ن�سبة  وان  بال�سهر،  للفرد  
ال�سا�سية الغذائية وغري الغذائية ت�ساوي 23 %،  اما البطالة فقد بلغت 

يف اخر الح�سائيات 18 %.
وتعبريا عن الحتياجات القت�سادية  احالت احلكومة للربملان  جمموعة 
من القوانني، ال انه  لأ�سباب خمتلفة تعرث ت�سريع القوانني، ول يخفي على 
اجلميع ان الختالف ال�سيا�سي كان ولزال له  دور يف تاأخر ا�سدار مثل 
الت�سريعات، ول�سنا هنا ب�سدد ال�سباب، وامنا ببحث الآثار والكلفة  هذه 
القت�سادية،  القوانني  اإقرار  غياب  عن  الناجمة  والقت�سادية  الجتماعية 

فمن القوانني التي مل يبت بها:
قانون التعرفة الكمركية، قانون اإعادة العمار، م�سروع قانون تعديل نظام 
ت�سديد م�سروع قانون تعديل نظام ت�سديد ا�سرتاكات ال�سمان الجتماعي 
قانون  م�سروع  والغاز،  النفط  قانون  م�سروع   ،1978 ل�سنة   31 رقم 
م�سروع   ،2006 ل�سنة   27 رقم  املوحد  التقاعد  لقانون  الثاين  التعديل 
قانون منح احلقوق التقاعدية لذوي الدرجات اخلا�سة املعينني وكالة بعد 
 23 رقم  اجلامعية  اخلدمة  لقانون  الول  التعديل  مقرتح   ،9/4/2003
ل�سنة 2008، م�سروع قانون رواتب موظفي رئا�سة اجلمهورية، م�سروع 
ل�سنة   120 رقم  املنحل  الثورة  قيادة  جمل�س  لقرار  الول  التعديل  قانون 
وتعوي�ساته،  العراق  اموال  ا�سرتداد  �سندوق  قانون  م�سروع   ،2002
 ،1981 ل�سنة   114 رقم  العدلية  الر�سوم  قانون  تعديل  قانون  م�سروع 
م�سروع قانون تعديل قانون اخلدمة املدنية رقم 24 ل�سنة 1960 املعدل 
املادة 49، م�سروع قانون تنظيم وت�سفية الموال املحجوزة وامل�سادرة، 
مقرتح قانون الهيئة العليا ملحو المية اللزامي، م�سروع قانون املوازنة 

التكميلية العامة الحتادية لل�سنة املالية 2009.
هناك �سرورة ملَحة حل�ساب اخل�سائر او الآثار الجتماعية والقت�سادية 
الناجمة عن غياب هذه القوانني.  يف  هذه  الدرا�سة �سوف نتناول  ثالثة  
قوانني: قانون النفط والغاز، وقانون التعرفة الكمركية،  وقانون  املوازنة  

الفدرالية.
كانت احلاجة  لقانون النفط والغاز تعبريا عن الرغبة  يف زيادة النتاج  
مت  القانون  ان  افرت�سنا  فلو  النفطية،  اليرادات  ثم  ومن   وال�سادرات  
ت�سريعه عام 2007 ومت التعامل مع ال�سركات  النفطية ذات العتبار، فاأن 
خرباء النفط  يعتقدون ان العراق �سوف ي�ستطيع اأن يرفع من قدرته على 
ت�سدير النفط بحد ادنى 0.5 مليون برميل باليوم، وبحد اأعلى 2.0 مليون 
برميل باليوم، ويرتتب على ذلك زيادة يف  ح�سة الفرد العراقي ال�سنوية 
مقدارها  بالدينار العراقي  468،000 باحلد الأدنى،  و1،872،000 باحلد 
العراقي   التايل يو�سح ح�سة املواطن بال�سنة وبالدينار  العلى. اجلدول 
)مع  النفطية  ال�سادرات  يف  املحتملة   الزيادة  من  اليوم(  يف  )وبالدولر 

افرتا�س  �سعر الربميل 60 $(.

 مقدار الزيادة يف
  ال�سادرات النفطية

 )مليون برميل
باليوم(

 ح�سة املواطن
بالدينار بال�سنة

 ح�سة
  املواطن
 بالدولر
وباليوم

0.5 468،000 1.1

1 936،000 2.2

1.5 1،404،000 3.3

2 1،872،000 4.4

3.3  دولر يف اليوم   كمعدل ن�ستطيع  القول ان الفرد العراقي  قد خ�سر 
او  1،404،000 دينار يف ال�سنة، وعند احت�ساب تاأثري غياب الت�سريع على 
�سعف التخ�سي�سات ال�ستثمارية مل�ساريع العمار التي تقدر باقل  تقدير 
التخ�سي�سات �سوف  هذه  مثل   توفري  مدة  ان  جند  دولر،  مليار   $187
ت�ستمر  �سوف  اخرى  وبعبارة  تقدير،  باقل  عامًا  ع�سرين  من  لأكرث  تطول 

معاناة املواطن يف البطالة والفقر واحلرمان.

العقود  ن�سر  يتم  باأن  ال�سفافية  على  ين�س  القانون  ان  من  الرغم   وعلى 
املالية ف�سليا و�سنويا لإطالع اجلمهور، وعلى  وتقاريرالنتاج والتقارير 
ان عقد الرتخي�س يعد باطاًل يف حال انتهكت القوانني اخلا�سة مبكافحة 
الف�ساد،  والزم  القانون ال�سركات النفطية العاملة يف العراق ان تلجاأ اىل 
عطاءات عامة على ا�س�س تناف�سية،  وعلى  الرغم من كل ذلك،  فاأن ن�سبة 
ت�سريع  من  وخماوف  هواج�س  يثريون  النواب  جمل�س  اأع�ساء  من  عالية 

هذا القانون!
وكمثال اآخر على تاأثري غياب الت�سريعات القت�سادية،  هو  قانون التعرفة 
الكمركية، لقد مت اإلغاء الر�سوم الكمركية  يف عام 2003 وا�ستعي�س عنها 
 2006 عام  يف  املتوقع  من  وكان   ،)5%( بن�سبة  العمار  اعادة  ب�ر�سم 
تعديل هذه الن�سبة اىل )%10( ، ال ان ذلك مل يح�سل، لقد اأدى اإلغاء قانون 
ايرادات  قدرت  حيث   العامة،  اليرادات  انخفا�س  اىل  الكمركية  التعرفة 
ر�سوم العمار لعام 2009 ب� 508 مليارات دينار عراقي،  ويف حالة  اقرار 
القانون ورفع الن�سبة املئوية اىل 10%، فاأننا يجب ان نتوقع بلوغ  العوائد 
اىل موازنة  احلكومة اىل  ترليون دينار عراقي، وعليه فاأن ح�سة املواطن 
منها تعادل 37،630 دينار عراقي  �سنويًا، ناهيك عن املنافع  الخرى التي  
ميكن ان تتحقق من خالل  تر�سيد �سيا�سة ال�سترياد، واحلماية التجارية 

التي يعاين منها رجال العمال  واملوؤ�س�سات النتاجية.
تاأخر  �سنويًا  جند  فاأننا   الفدرالية،  املوازنة  قانون  يخ�س  ما  يف  اما  
بامل�ساريع  البدء  تعطيل  اىل  يوؤدي   الذي   المر  املوازنة،  قانون  اإ�سدار 
ال�ستثمارية، ومن ثم خف�س ن�سب تنفيذ  امل�ساريع ال�ستثمارية، وبالتايل 

�سعف اخلدمات احلكومية.
يت�سح مما تقدم ان هناك كلفة اجتماعية تتج�سد با�ستمرار معاناة املواطنني 
من البطالة والفقر و�سعف اخلدمات احلكومية ومن �سعف التخ�سي�سات 

املالية ال�ستثمارية ال�سرورية.
ان املواطن مدعو اىل ان ميار�س دوره يف النتخابات القادمة بالبحث عن 
الكتلة ال�سيا�سية الوطنية التي لها برنامج اقت�سادي واجتماعي و�سيا�سي 
على  والقدرة  بالنزاهة  يتمتعون  الذين  التباع  من  ولها  املعامل،  وا�سح 

الداء.
الفناها  التي  بالطريقة  النتخابي  �سوته  هدر  يف   املواطن  ا�ستمرار  ان 
�سابقا قد عمقت النق�سام والتخلف، لي�س املهم ان ل نخطاأ، بل الأهم  ان 

نعرف اخلطاأ ونتجنبه.

عدم البت فـي القوانني القت�سادية.. مل�سلحة من؟

�ُسبل حت�سني الأداء التجاري
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 حيدر �سامان ال�ساف�ي*

ازمة  بتفاقم  ا�سهمت  رئي�سة  م�سكالت  ث��الث  توجد 
الدول  اإيفاء  بعدم  متمثلة  البالد،  يف  املائية  ال�سحة 
�سمن  املائية  احل�س�س  من  الدن��ى  باحلد  املت�ساطئة 
من  عليها  امل�ساريع  واإقامة  وال��ف��رات،  دجلة  حو�سي 
دون الرجوع اىل اجلانب العراقي وعدم الف�ساح عن 
خططها الت�سغيلية و"الهيدرولوجية"، امل�سكلة الثانية 
التي  ال�ساقطة  والثلوج  الم��ط��ار  معدل  بقلة  تتمثل 
تراجعت اىل 30 باملئة عن معدلها العام، فيما متثلت 
احوا�س  ا�سحاب  جت��اوزات  بازدياد  الثالثة  امل�سكلة 
جتاوز  والتي  النهرين  حو�س  على  ال�سماك  تربية 
ع��دده��ا الل��ف��ني خ��الل ال��ع��ام احل���ايل، و تتم م��ن دون 
جتاوزات  اىل  ا�سافة  معينة،  جهة  اية  من  موافقات 
التي  املائية  احل�س�س  على  املحافظات  فالحي  بع�س 

و�سلت يف بع�س الحيان اىل 80 باملئة.
ت�سهم  م��ا  على  ع��الوة  "الكارون"  نهر  ان  اىل  ي�سار 
ت�سب  التي  والطيب  "دويريج"   ، الكرخة  انهر  ب��ه 
حمافظة  اىل  ت�سل  ان  قبل  دجلة  نهر  اأو  اله��وار  يف 
الب�سرة، كانت حتى وقت قريب ت�سب يف �سط العرب 
يقطعها  ان  قبل  فيه،  امللوحة  ن�سب  بتقليل  وت�سهم 
اجلانب اليراين �سمن ما يقرب من 44 نهرا ورافدا 
وجدول مو�سميا كانت ت�سب يف العراق ب�سمنها نهر 
نهر  من  باملئة   40 من  يقرب  مبا  ي�سهم  "الوند" الذي 

"دياىل.
ف��زراع��ة ال���رز ت��وق��ف��ت، وال��ع��وا���س��ف ال��رتاب��ي��ة باتت 
ت�سرب مدن العراق واأريافه يوميًا تقريبًا، والأ�سماك 
اجلنوبية  املائية  وامل�سطحات  والأه���وار  انقر�ست، 
حتولت اإىل براٍر موح�سة، بعدما كانت ل�سنوات قليلة 
وجه  على  الطبيعية  املحميات  اأك��رب  من  واح��دة  خلت 

الكوكب واأجملها.
     كذلك املجزرة التي حتدث الآن لغابات النخيل يف 
اجلداول  �سبكة  من  ت�ستقي  والتي  الب�سرة،  حمافظة 
التي ت�سب يف �سط العرب، فبعدما حجبت احلكومة 
�سط  يف  ي�سب  ال��ذي  ال��ك��ارون،  نهر  مياه  الإي��ران��ي��ة 
 205 وارت��ف��اع��ه  م��رتًا   462 طوله  يبلغ  ب�سد  ال��ع��رب 

اأمتار، لتوليد األفي ميكاواط من الكهرباء يف ال�ساعة، 
دجلة  مياه  من  ال�سط  هذا  اإىل  ال��وارد  �سعف  وبفعل 
م�ستوياتها،  اأدنى  اإىل  فيه  املياه  انخف�ست  والفرات، 
�سماًل،  بال�سعود  املاحلة  اخلليج  ملياه  �سمح  ما  وهذا 
هذه  فبداأت  النخيل،  غابات  ج��داول  �سبكة  واجتياح 

بالذبول واملوت تباعًا. 
هنالك 42 نهرًا تنبع من الأرا�سي الإيرانية وت�سب يف 
اإيران  اأقامت  رئي�سًا،  نهرًا   22 منها  العراقية،  الأنهار 
عليها �سدودًا وخزانات ذلك ما اأّثر كثريًا على اإيرادات 
املوارد  كبري يف  نق�س  للعراق وح�سول  الأنهار  هذه 
ما  والزراعية،  الإن�سانية  الحتياجات  ملختلف  املائية 
يجعل منها م�سدر حتد كبريًا للحياة القت�سادية يف 

العراق.  
اإيران  يف  م�سادرها  تقع  دجلة  نهر  رواف��د  معظم  اإن 
لذلك عندما قام اجلانب الإيراين بقطع عدد من الأنهر 
والكارون  ال��ون��د  نهر  مثل  ال��ع��راق  اإىل  ت��دخ��ل  ال��ت��ي 
املائية  امل��وارد  اإدارة  بعملية  كبريا  �سررا  ذلك  احدث 
داخل  اإىل  النهر  مياه  حتويل  اأن  حيث  ال��ع��راق،  يف 
امللوحة  ن�سبة  ب��زي��ادة  ت�سبب  الإي��ران��ي��ة  الأرا���س��ي 
للو�سول  للمد  جمال  ذلك  اأعطى  كما  العرب  �سط  يف 
جتاوزات  وهناك  ال��ع��راق،  يف  عالية  م�ستويات  اإىل 
اإي��ران على مياه �سط العرب من خالل  كبرية من قبل 
طرحها مياه البزل املاحلة ف�سال عن النفايات القادمة 
قتل جميع  اإىل  اأدى  ما  مياهه  اإىل  عبادان  من م�سفى 
اأن لهذه  الأحياء ومنها الرثوة ال�سمكية يف الب�سرة. 
التجاوزات تاأثري كبري يف ارتفاع ن�سبة ملوحة املياه 
لتفتح  ال�سدود  اإذ تقيم كل من تركيا و�سوريا واإيران 
عليها الروافد ما يوؤدي اإىل قلة من�سوب املياه القادمة 

اإىل �سط العرب
وارت��ف��ع��ت ن�سبة امل��ل��وح��ة مب��ع��دلت ع��ال��ي��ة ج���دا يف 
اإىل  امللحي  الل�سان  ب�سبب  �سعود  الب�سرة،  حمافظة 
مياه �سط العرب لقلة اإيرادات املياه العذبة يف نهري 
جميع  على  ال�سلبي  الأث��ر  له  ك��ان  ما  وال��ف��رات،  دجلة 
ت�سهد  كما  ر�سمية،  م�سادر  بح�سب  احل��ي��اة  مناحي 
جدا  كبرية  �سحة  وجنوبه  العراق  و�سط  حمافظات 

باملياه مل ت�سهدها من قبل. 

العراقية  الن��ه��ر  اه��م  على  قليال  ال��وق��وف  وميكننا 
القادمة م�سادرها من اإيران : 

اأرا�سي ق�ساء خانقني  1- نهر الوند الذي يجري يف 
 ( دومن  ال��ف   50 ب���  تقدر  زراع��ي��ة  م�ساحات  وي���روي 
م�سروعات  عليه  اقيمت   ) مربع  مرت   2500 وال��دومن 
على  ك��ث��ريا  من�سوبه  فانخف�س  اإي��ران��ي��ة،  وق��ن��وات 

العراق. 
باجتاه  اي���ران  م��ن  يجري  ال��ذي  ج��م  كنجان  نهر   -2
اجلنوب الغربي نحو العراق لريوي بدرة وزرباطية 
من خالل جداوله العديدة ومن رافديه جزمان و�سرخ، 
الإيرانية  امل�سروعات  جراء  النهر  منا�سيب  قلت  ولقد 
عليه منذ عقود طوال من ال�سنني وقد اعرت�س العراق 
اإيران ت�سيطر  ال�سيا�سية كون  مرات عدة عرب عهوده 
على ح�سته من النهر، وملا جف النهر، جنحت احلكومة 

العراقية ب�سق قناة من دجلة لإرواء زرباطية. 
نحو  اإي����ران  م��ن  ي��ج��ري  ال���ذي  كنكري  وادي  نهر   -3
ق�ساء منديل، وقد انخف�س من�سوبه بفعل ال�سيا�سات 
اإىل  ال��ع��راق  عمد  فيه،  املياه  �سحت  ومل��ا  الإي��ران��ي��ة.. 

م�سروع اإرواء الق�ساء من نهر دياىل. 
4- نهر قره تو الذي يت�ساطاأ عند احلدود العراقية - 
وقد  دي��اىل،  نهر  يف  وي�سب  كم   37 مل�سافة  الإيرانية 
زمن  منذ  الإيرانية  ال�سيا�سات  جراء  مياهه  انقطعت 

طويل فاحلق اأ�سرارا بزراعة العراقيني. 
هور  يف  وي�سب  اإي��ران��ي��ة  منابعه  دوي��ري��ج  نهر   -5
اأق��ام��ت اإي����ران ���س��دا عليه ع��ام 1966  ��رح، وق��د  امل�����سّ

فانقطعت مياهه عن العراقيني. 
هور  يف  وي�سب  اإي��ران��ي��ة  منابعه   : ك��رخ��ة  نهر   -6
احلويزة وقد قّلت مياهه اأي�سا بفعل بناء �سدة عليه، 
�سق  مت  كما  عليه  ج��داول  بناء  مع  مياهه  فاحتجزت 
�سبعة جداول يف مقدمة ال�سد لإرواء الأرا�سي الواقعة 
 : وه��ي  كبرية  منها  اأربعة  الكرخة،  نهر  جانبي  على 
الدهوري؛ والهرموين؛ وغ�سبان؛ وال�ساويل. ويقدر 
عر�س كل جدول منها ) 20 � 30 ( م وثالثة منها �سغرية 
والزامل؛  علي؛  نهر   : وهي  الكبرية  اجل��داول  تقابل 
وال�سرخة؛ وحاجي عبا�س ويرتاوح عر�سها بني )6 
� 8( اأمتار. ومن اأهم روافد نهر الكرخة داخل احلدود 

والك�سرة؛  وال�سابلة؛  وني�سان؛  نعمة؛  هي:  العراقية 
واخلرابة؛ وعمود ال�سيدية وجميعها ت�سب يف هور 
احلويزة، وجتف معظمها يف ف�سل ال�سيف عدا رافد 
عمود ال�سيدية. مع الإ�سارة اإىل اأن معظم تلك الروافد 

قد جفت. 
7- نهر الطيب : منابعه اإيرانية ومير باأرا�سي �سرق 
العمارة وي�سب يف هور امل�ّسرح، واأقامت اإيران عليه 

�سدة حجزت مياهه عن العراق. 
اإيرانية  ق��ن��وات  ع��دة  منه  تفرعت  هركينة  نهر   -8

�سناعية عدة ل�سحب مياهه فنق�س من�سوبه كثريا  
واأقامت  اإي��ران��ي��ة  منابعه  الكبري  ج��وي  زري��ن  ونهر 
اإيران ثالثة �سدود عليه هي بايوه وبالجو وو�سان.. 

فانقطعت مياهه عن العراقيني. 
9- نهر كارون منابعه من جبال البختياريني وي�سب 
على  اإي��ران  �سيطرت   ، خرم�سهر  عند  العرب  �سط  يف 
مياهه منذ عام 1962 بت�سييد �سد دز على نهر دز علما 
فاأثرت   ، مكعب  مرت  مليار   20 ال�سنوي  ت�سريفه  باأن 
عدة  باإن�ساء   ، كثريا  العرب  �سط  على  املياه  كميات 
اأن روافد  بالذكر  .. ومن اجلدير  عليه  اإيرانية  �سدود 
الكارون كلها جتري يف اأرا�ٍس عراقية اأ�سبحت جافة 

  .
العامني  خ��الل  ا�ستفحلت  ق��د  اجل��ف��اف  ح��ال��ة  وك��ان��ت 
�سوء  ب�سبب  ال��ب��الد  حمافظات  جميع  يف  املا�سيني 
املائية  ال����واردات  وقلة  ال�سقي  يف  امل��ي��اه  ا�ستعمال 
من  اأ���س��ال  يعانيان  اللذين  وال��ف��رات  دجلة  حلو�سي 
مدى  على  الثلثني  بلغت  بن�سب  ح�س�سهما  انخفا�س 
كمية  بلغت  فيما  املا�سية،  عاما  والع�سرين  اخلم�سة 
معدلها  عن  باملئة   55 احلايل  للعام  امل�سجلة  الرتاجع 
لأنهر  ال��واردة  املياه  كميات  اجمايل  بلغ  حيث  العام، 
دج��ل��ة وال��ف��رات وال��زاب��ني الع��ل��ى وال���س��ف��ل ودياىل 
مرت  مليون  و400  م��ل��ي��ارا   21 الن  حتى  والعظيم 
اعدتهما  منف�سلني  تقريرين  ان  اىل  ي�سار  مكعب. 
العراق  ان  عن  اأف�سحا  متخ�س�سة،  دولية  منظمات 
�سيخ�سر واردات نهري الفرات ودجلة بالكامل بحلول 

عام 2040.    
* جامعة ذي قار..مركز اأبحاث االهوار

ال�سرتاتيجية 
الإيرانية 
املائية اأزاء 
الأنهار 
امل�سرتكة مع 
العراق
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 االأتمتة 
العمليات  وجميع  والإدارة  الإنتاج  اأداء  هي 
دون  من  الجتماعية  الناحية  من  ال�سرورية 
بم�ساركة  او  الإن�����س��ان،  م��ن  مبا�سرة  م�ساكل 
في  مرحلة  اأعلى  هي  والأتمتة  منه  م��ح��دودة 
الآلت  ظهور  ويحددها  التكنولوجيا  تطور 
�سفوف  �سكل  على  تنتظم  التي  الميكانيكية 
والم�سانع  الور�س  جاءت  هذا  وبعد  منف�سلة 
الآلية التي ت�ستخدم العقول الآلية الحديثة ول 

تلغي الأتمتة العن�سر الإن�ساني.

 العولمة 
القت�سادية  النظم  من  مترابطة  مجموعة  هي 
ال�سوق  ن��ظ��ام  حيث  والثقافية  وال�سيا�سية 
المكونات  ه��ي  والأح������زاب  وال��دي��م��ق��راط��ي��ة 
الحياة  لنمط  المعمم  وت��ك��ون  لها  الرئي�سة 
والديمقراطية  فال�سوق  العالمي،  واأ�سلوبها 
المفاهيم  ه��ي  ال��غ��رب��ي  الإن�����س��ان  ون���م���وذج 
الأ�سا�سية التي تدور عليها فكرة عولمة الكرة 

الأر�سية.

 الندرة
اقت�سادية  ل�سلعة  المميزة  ال�سمة  هي  الندرة 
يعني  ل  نادرة  القت�سادية  ال�سلعة  كانت  فاإذا 
دون  من  متاحة  انها  بل  متاحة،  غير  انها  ذلك 
مقابل وللح�سول على مثل هذه ال�سلعة يجب 
القيام اما باإنتاجها او مبادلتها ب�سلع اقت�سادية 

اأخرى.

 �سوق ثانوية
ال�سندات  بيع  فيه  يعاد  ان  يمكن  مالي  �سوق 
�سندات  تكون  هنا  ومن  اإ�سدارها  �سبق  التي 

تم تداولها فعاًل.

 احتياطات ثانوية
تحتفظ  التي  الأجل  ق�سيرة  الحكومة  �سندات 

بها البنوك.

 عائدة على اأ�سول
بمعدل  يقا�س  البنك  اأ�سول  اإجمالي  عائد على 
الى  ال�سرائب  ا�ستقطاع  بعد  الدخل  �سافي 

اإجمالي الأ�سول. 

 عائد على حقوق ملكية
عائد على راأ�س مال من الأ�سهم ويقا�س بق�سمة 
�سافي الدخل بعد ال�سرائب على اإجمالي راأ�س 

مال من الأ�سهم. 

 عملة المالذ االآمن
مالذًا  التقلبات  وقت  الم�ستثمرون  ي�ستخدمها 

اآمنًا لأموالهم. 

 خط ائتمان متجدد
بالقترا�س  للعميل  ي�سمح  تمويلي  ترتيب 
حتى حد معين وت�سديد جزء من او كل المبلغ 
اللزوم  عند  القترا�س  واإع��ادة  اقتر�سه  الذي 

حتى تاريخ ا�ستقاق الخط الئتماني. 

 اإ�سدار اأ�سهم اأف�سلية 
الم�ساهمين  على  تعر�س  جديدة  عادية  اأ�سهم 

الحاليين قبل عر�سها على الجمهور.

 عالوة مخاطر 
اخطارًا  الم�ستثمرين  ق��ب��ول  ت��ك��اف��وؤ  ع���الوة 
من  المحقق  العائد  اأحيانًا  بها  ويق�سد  اكبر 
ا�ستثمارات في اأ�سهم او اأ�سول خطرة بالأوراق 

عديمة المخاطر كالأوراق الحكومية.

مفاهيم وم�سطلحات اقت�سادية

 املدى االقت�سادي 

ثالثة انفجارات مدوية هزت اأو�ساع اليهود يف م�سر بعد 
الثورة وجعلتهم يغلقون ابوابهم على اأنف�سهم، وينتظرون 
اللحظة املنا�سبة للهرب اىل اإ�سرائيل، كان النفجار الأول 
عامليًا  م�سريًا  والثاين  الغربية،  م�سر  �سحراء  يف  اأملانيًا 
عقب ا�ستعال حرب 56، اما النفجار الثالث فقد كان يكمن 
يف �سخ�سية اليهود اأنف�سهم الذين كان من ال�سهل عليهم ان 

يتحولوا اىل طابور خام�س لإ�سرائيل!
تعددت الأ�سباب والنتيجة واحدة وهو خروج اليهود من 
م�سر ولكن يظل ال�سوؤال معلقا اىل الآن: هل خ�سرت م�سر 

بخروج اليهود، وك�سبت اإ�سرائيل؟
قبل ان ن�سل ملرحلة الثورة كان لبد من الرجوع اىل حقيقة 
و�سع اليهود يف م�سر قبل قيام ثورة يوليو 1952 وبداية 
هجرة اليهود اىل م�سر بت�سجيع من حممد علي. وقد متتع 
الذين زادت هجرتهم اىل م�سر يف عهد اخلديوي  اليهود 
اإ�سماعيل بكل المتيازات الأجنبية، وح�سب تعداد ال�سكان 
لعام 1917 فقد بلغ عدد اأفراد اجلالية اليهودية يف م�سر 
هو  م�سر  يف  القت�سادي  التطور  وكان  ن�سمة،   59.581

عامل اجلذب الأ�سا�سي لقدومهم وا�ستيطانهم فيها.

يهود البنوك
وقد  لها،  اليهود  باإن�ساء  م�سر  يف  البنوك  تاريخ  يرتبط 
يف  بها  امل�سهورين  القت�سادية  بعقليتهم  اليهود  جن��ح 
عامل  يف  بعينها  عائالت  وا�ستهرت  امل��ج��ال،  ه��ذا  احتكار 

البنوك مثل عائلة: قطاوي واملو�سريي و�سوار�س.
اول  تاأ�س�س عام 1880  الذي  امل�سري  العقاري  البنك  كان 
بنوك م�سر واأ�س�سته ثالث عائالت يهودية �سوار�س � رولو 
� قطاوي، كان راأ�سمال البنك عند تاأ�سي�سه 40 مليون فرنك 
فرن�سي، و�سل اىل 8 ماليني جنيه عام 1942 وقد لعب هذا 
البنك دورًا خطريًا يف القت�ساد الزراعي امل�سري فنتيجة 
القرو�س التي منحها للمالك الزراعيني اأ�سبح يتحكم يف 

اأكرث من مليون فدان م�سري.
ويف عام 1898 مت اإن�ساء البنك الأهلي امل�سري الذي لعب 
 3 راأ�سماله  كان  القت�سادي،  م�سر  تاريخ  يف  مهمًا  دورًا 
بنك مركزي عام  اإ�سرتليني، وقد حتول اىل  ماليني جنيه 
امتياز  �ساحب  ه��و  ���س��وار���س(  )روف��ائ��ي��ل  وك��ان   ،1951

التاأ�سي�س ي�ساركه )مي�سيل �سلفاجو( و)ارن�ست كا�سل(.
كذلك البنك التجاري امل�سري الذي عرف وقت تاأ�سي�سه عام 
الفرن�سي ثم حتول اىل �سركة  الت�سليف  با�سم بنك   1905
م�ساهمة م�سرية با�سم البنك التجاري امل�سري عام 1920 

وكان راأ�سماله مليونًا و200 الف جنيه اإ�سرتليني.
اأ�سهر البنوك التي �سيطر عليها  هذه البنوك الثالثة كانت 
يف  �ساهمت  �سغرية  اأخ��رى  بنوك  هناك  وكانت  اليهود، 

ت�سكيل احلياة القت�سادية يف م�سر.

قطاعات اقت�سادية اأخرى
واىل جانب البنوك امتدت �سيطرة اليهود ملجالت اأخرى 
بتاأ�سي�س  عد�س  اميلي  قام  فقد  البرتول  قطاع  مثل  مهمة 
يف  جنيه   75000 براأ�سمال  للبرتول  امل�سرية  ال�سركة 
اليهود  فيه  احتكر  ال��ذي  الوقت  يف  الع�سرينيات،  بداية 

)ايزاك ناكامويل( جتارة الورق يف م�سر.
والأثاث  واملالب�س  الأقم�سة  جتارة  يف  اليهود  ا�ستهر  كما 
حتى ان �سارع احلمزاوي الذي كان مركزًا لتجارة اجلملة 
�سركات  كذلك جاءت  اليهود،  التجار  به عدد كبري من  كان 
)كليمان  اأ�س�سها  �سهرية  حم��ال  وه��ي  �سمال:  �سركة  مثل 
�سركة  باري�س، وقد حتولت اىل  �سماًل  �سماًل( كفرع ملحال 

م�ساهمة عام 1946 براأ�سمال 400.000 جنيه م�سري.
وراأ�س   1887 عام  �سيكوريل  عائلة  اأ�س�ستها  �سيكوريل: 
وكان  العائلة،  عميد  �سيكوريل(  )مورنيو  اإدارتها  جمل�س 
موظفًا   485 بها  وعمل  500.000جنيه،  ال�سركة  راأ�سمال 

اأجنبيًا و142 موظفًا م�سريًا.

بونتبور ميويل: اأ�سهر �سركات 
الديكور واالأثاث، اأ�س�سها هارون 

وفيكتور كوهني
الذي  جاتينيو  موري�س  اأ�س�سها  حمال  �سل�سلة  جاتينيو: 
وقد  احل��دي��د  ال�سكك  وم�ستلزمات  الفحم  جت��ارة  احتكر 
ال�سهيونية  احلركة  دع��م  يف  دور  جاتينيو  ملوري�س  ك��ان 

وم�ساعدة املهاجرين اليهود.
ال�سهرية يف  اليهودية  العائالت  عائلة )عد�س( من  وكانت 
 � بنزايون  مثل  �سركات  جمموعة  واأ�س�ست  القت�ساد  عامل 

هد � ريفويل � هانو � عمر اأفندي.
ال�سكر  �سناعة  مثل  اأخ��رى  �سناعات  اليهود  احتكر  كما 
 1947 عام  �سالمة  �سلفاتور  اأ�س�سها  التي  الأرز  وم�سارب 
براأ�سمال 128.000 جنيه م�سري، وكانت تنتج 250 طن 
عائلة  اأ�س�ستها  التي  وال�سودا  امللح  و�سركة  يوميا،  ارز 

قطاوي عام 1906.
كذلك و�سلت �سيطرة اليهود اىل قطاع الفنادق فقد �ساهمت 
مو�سريي يف تاأ�سي�س �سركة فنادق م�سر الكربى براأ�سمال 
145.000 جنيه و�سمت فنادق كونتيننتال � ميناهاو�س � 

�سافوي � �سان �ستيفانو.
ن�سط اليهود اأي�سا يف امتالك الأرا�سي الزراعية وتاأ�س�ست 
�سركات م�ساهمة من عائالت احتكرت بع�س الزراعات مثل 
بامتياز   1904 عام  تاأ�س�ست  التي  امبو  كوم  وادي  �سركة 
مدته 99 عامًا، وراأ�سمال 300.000 جنيه م�سري وامتلكت 
30.000 فدان يف كوم امبو غري 21.000 فدان و�سقت 91 

كم من امل�سارف والرتع و48 كم من ال�سكك احلديد.
حزيران  يف  تاأ�س�ست  التي  البحرية  م�ساهمة  �سركة  كذلك 
وامتلكت  م�����س��ري  جنيه   750.000 ب��راأ���س��م��ال   1881

120.000 فدان.
حتقيق  م�سر  يف  اليهود  ا�ستطاع  الأ���س��ا���س  ه��ذا  وعلى 
من  الفرتة  يف  اأق�ساها  بلغت  كبرية  اقت�سادية  مكا�سب 
القت�ساد  ك���ان  ال���ذي  ال��وق��ت  يف   1946 وح��ت��ى   1940
العاملي يعاين ركودا نتيجة ظروف احلرب العاملية الثانية 
وا�ستطاع يهود م�سر ان ي�سبحوا اأغنى طائفة يهودية يف 
ال�سرق الأو�سط، ومل يتاأثروا باإلغاء المتيازات الأجنبية 
اأو  م�سر،  اىل  الهجرة  معدلت  انخفا�س  اأو   1937 ع��ام 
يف  �سدر  ال��ذي   138 رق��م  ال�سركات  قانون  �سدور  حتى 

متوز 1947 لتنظيم ال�سركات امل�ساهمة.

خروج اليهود
وكان لقيام اإ�سرائيل عام 1948 واندلع احلرب بني اليهود 
والعرب اثره يف حتديد دور طائفة اليهود يف م�سر، وبعد 
قيام ثورة يوليو، ازداد املوقف ا�سطرابا، بعد ان تغريت 
موازين القوى بني العائالت اليهودية وال�سلطة احلاكمة 
يف م�سر، فقام معظمهم بت�سفية اعماله واأمالكه، وهاجر 

الكثري منهم اىل اأوروبا واأمريكا واإ�سرائيل.

وقد ازدادت هجرة اليهود من م�سر بعد ف�سيحة لفون عام 
1955، تلك العملية التي حاول فيها املو�ساد الإ�سرائيلي 
اإف�ساد العالقة بني م�سر والدول الأجنبية عن طريق اظهار 
الأجنبية  وامل�سالح  املن�ساآت  حماية  ع��ن  ال�سلطة  عجز 
جرى  يهودي  الف   145 م�سر  يف  اليهود  عدد  كان  وقتها 
تهريبهم باأموالهم عن طريق �سبكة )جو�سني( ال�سرية التي 
كانت تتوىل تهريب اليهود امل�سريني اىل فرن�سا � ايطاليا 

� ثم اىل اإ�سرائيل.
وقد ت�ساربت الآراء حول م�ساألة خروج اليهود من م�سر، 
انهم  النا�سر طردهم، واآخرون قالوا  اأكد ان عبد  البع�س 

خرجوا من تلقاء اأنف�سهم.
املعا�سر  التاريخ  اأ�ستاذ  احلميد  عبد  نبيل  الدكتور  يقول 
من  اليهود  اإخ��راج  يف  ت�سافرت  الظروف  كل  واحلديث: 
وطني  م�سار  له  كزعيم  النا�سر  فعبد  الثورة  بعد  م�سر 
�سعر اأن من واجبه اإخراج اليهود، وبخا�سة بعد ف�سيحة 
على  �سيطرت  ال�سهيونية  الفكرة  ان  اىل  اإ�سافة  لف��ون، 
يروجون  ك��ان��وا  اإ�سرائيل  ففي  م�سر  يف  اليهود  عقول 
لفكرة ار�س امليعاد، وال�ستقرار والوطن القومي، وهذه 
لباقي  الفعلي  الرتحيل  لكن  ال�سهاينة  عليها  تيمات عزف 
اليهود مت بعد عام 1961 بعد �سدور قرارات التاأميم، فلم 
باأموالهم  ففروا  القت�سادية  احلياة  يف  مكان  لليهود  يعد 

واأنف�سهم.
لكن ينبغي ال نن�سى ان هناك يهودا مل ينظروا لديانتهم 
م�سريني  وكانوا  ديانة  جمرد  ولكنها  جن�سية،  انها  على 
اليهودي  امل�سري  ال�سهري  املحامي  وهناك  النخاع،  حتى 
�سحاته هارون الذي ا�سر على عدم ترك م�سر، ومات فيها 
اإ�سرائيل  ا�ستقدام حاخام من  وبعد وفاته رف�ست عائلته 

لل�سالة عليه.
انه  والآن عندما ننظر لالأمور نظرة عقالنية متاأنية جند 
اليهود،  خ��روج  م�ساألة  يف  التاأين  النا�سر  عبد  على  كان 
يف  كبري  ب��اع  ل��ه  ك��ان  منهم  فالكثري  يخرجوا  مل  فليتهم 
مثل  حربية  اأم��اك��ن  بناء  يف  اأ�سهم  من  ومنهم  القت�ساد 
امل��ط��ارات، اذك���ر ان��ه ك��ان ه��ن��اك ي��ه��ودي ي��دع��ى »حيينا« 
وكان يحتكر ت�سدير حم�سول الب�سل من م�سر، وعندما 
رف�س  ولكنه  النا�سر  عبد  ا�ستدعاه  الب�سل  ت�سدير  انهار 
لنهم  اليهود  احتواء  علينا  كان  انه  اأق��ول  ولهذا  العودة 
كانوا يعرفون اإ�سرار احلياة القت�سادية ولكننا طردناهم 

مندفعني مب�ساعر غري منطقية.
اأما د. رفعت ال�سعيد اأمني عام حزب التجمع يقول: %80 
من �سما�سرة البور�سة امل�سرية كانوا يهودا ولكن ل نن�سى 
ان الثورة مل تتعر�س مل�سكلة اليهود ال بعد عدوان 1956 
لنه مل تظهر م�سكلة منهم قبل ذلك، ولي�س �سحيحًا انه مت 
ترحيل اليهود ب�سبب ديانتهم، ولكن ب�سبب اخلوف من اأن 
ي�سريوا طابورا خام�سا لإ�سرائيل يف م�سر، وبرغم ذلك 
بقي يف م�سر عدد من اليهود الذين مل يكونوا على عالقة 

باإ�سرائيل والراف�سني لل�سهيونية.

�سركة الن�سيج العاملية وتاأثريها على القت�ساد 
امل�سري عام  1920 
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اجلزء الثالث
من قبل بور�سة نيويورك.

الأمريكية  الأ�سهم  �سوق  ان  م��ن  ال��رغ��م  على   :1953
يف  الطلق  الهواء  يف  �سوقا  كانت  التجارية  للتبادلت 
�سارع برود �سرتيت ال انها مل تعد كذلك يف هذه ال�سنة 

واكت�سبت ال�سم احلايل لها.
والتبادلت  امل��ال��ي��ة  الأ���س��ه��م  ���س��وق  اأط��ل��ق��ت   :1954
التي  ال�سهري  ال�ستثمار  خطة  لنيويورك  التجارية 
بقيمة  و  ال�سهري  ال�ستثمار  اإمكانية  ل��الأف��راد  تتيح 
اأدنى، وذلك عن طريق ح�سابات خا�سة مع  40 وكحٍد 
ال�سركات التابعة لالأع�ساء يف �سوق بور�سة نيويورك 

للتبادلت التجارية.
ت�سي�س  م�سرف  ت�سكيل  مت  ال�سنة  تلك  يف   :1955
الذي   )500 ب��ي  )ا����س8  موؤ�سر  اإن�����س��اء  ومت  منهاتن، 
املوؤ�سر  هذا  تو�سع  بور  اند  �ستاندرد  موؤ�س�سة  اأن�ساأته 

لي�سم 500 �سركة بعد ما كان ي�سم 22 �سركة.
)ا�س  خل��ل��ق  ت�سريع  ح���دث  ال�سنة  ه���ذه  يف   :1958

كروبري�سن( لي�سبح فيما بعد قانونًا.
1961: ويف هذه ال�سنة جتاوز عدد الأ�سهم يف بور�سة 

نيويورك الأربعة ماليني �سهم.
1962: قام كل من كمارت وتارغت و وال مارت ببدء 
عمليات ت�سغيلية تطورت فيما بعد لت�سبح وال مارت 
احد اكرب ال�سركات الوطنية للبيع بالتجزئة او املفرق.

جون  الرئي�س  اغتيال  اودى  ال�سنة  ه��ذه  يف   :1963
لتجنب  مبكرًا  الغالق  اىل  نيويورك  ببور�سة  كنيدي 

ح�سول عمليات البيع غري املتوازنة.
للتبليغ  جهاز  وه��و  )ال��ت��ي��ك��ر900(  تبديل  مت   :1964
ومربع  ا���س��ود  ل��ون  ذي  ب�سريط  البور�سة(  باأ�سعار 

اإ�سافة اىل م�ساعفة �سرعة عر�سه للمعلومات.
نيويورك  بور�سة  ���س��وق  موؤ�سر  اإن�����س��اء  مت   :1966
ب الذي ي�سم اأ�سواق البور�سة  للتبادلت التجارية املركَّ
املعروفة حيث ان القيمة الأولية للموؤ�سر هي 50 ويف 

تيكر  اأول  اإنتاج  مت  ال�سنة  )وه������������������و هذه 
اأ�سعار  لتبليغ  ي�ستخدم  جهاز 

البور�سة( يعمل الكرتونيًا.
ميوريل  اأ���س��ب��ح��ت   :1967
تلتحق  ام����راأة  اأول  �سيربت 
بور�سة  �سوق  ع�سوية  يف 
ن�����ي�����وي�����ورك ل���ل���ت���ب���ادلت 

التجارية.
1968: قام جوردن و مور 
و روبرت نوي�س بتاأ�سي�س 
����س���رك���ة )اأن�����ت�����ل( ال��ت��ي 
تطورت فيما بعد لت�سبح 
اكرب �سركة لإنتاج اأ�سباه 

املو�سالت يف العامل.
ت���ق���دمي  مت   :1969
اأ�سعار بور�سة  موؤ�سر 
اىل  واإ�سافة  طوكيو 
ذلك مت اإ�سدار موؤ�سر 
)ه����اجن ���س��ي��ن��ج( يف 
�سوق بور�سة هونغ 
للتبادلت  ك���ون���غ 

التجارية.
ان�سم   :1970
ذو  ع�����س��و  اأول 
�سمراء   ب�����س��رة 
)م���������ن اأ������س�����ل 
اإف���ري���ق���ي( اىل 
بور�سة  �سوق 
ن�����ي�����وي�����ورك 
ل���ل���ت���ب���ادلت 
ال���ت���ج���اري���ة 
وه��������������������و 
ج����وزي����ف 
لي�س  �سري
ال���ث���ال���ث، 

املالية  الأوراق  ���س��رك��ة  اإط����الق  مت  ال�سنة  ه���ذه  ويف 
�سمان  �سركة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  امل�ستثمرين  وحماية 
وتاأمني على الأوراق املالية للم�ستثمرين حيث ان هذه 
خطر  م��ن  اخل�سائر  م��ن  امل�ستثمرين  حتمي  ال�سركة  

التجاوزات والتزوير.
للتبادلت  ن��ي��وي��ورك  ب��ور���س��ة  ���س��وق  ت��غ��ري   :1971
املندجمة،  التجارية  نيويورك  بور�سة  اىل  التجاري 
الوطنية  الرابطة  ت�سكيل  مت  اأي�سًا  ال�سنة  ه��ذه  ويف 
الرابطة  للت�سعري الآيل، تلك  املالية  ل�سما�سرة الأوراق 
او ال�سركة التي تعد اأول �سركة ت�ستخدم هذا الأ�سلوب 
ل��ل��ت��ب��ادلت ال��ت��ج��اري��ة يف ال���ع���امل على  الل���ك���رتوين 

الإطالق.
حاجز  ال�سناعي  ج��ون��ز  داو  م��وؤ���س��ر  اج��ت��از   :1972
ل�1،000 يف �سهر نوفمرب /ت�سرين الثاين وو�سل اىل 

ل�1،003.16.
عرفت  التي  املالية  الودائع  �سركة  تاأ�سي�س  مت   :1973
املتخ�س�سة  املركزي  الإيداع  �سركة  انها  على  بعد  فيما 
ت�سجيل  على  تعتمد  والتي  املالية  الأوراق  ب�سهادات 
ملكية الأوراق املالية الكرتونيًا، ويف هذه ال�سنة اأي�سًا 
اندجمت كل من �سركة دريك�سل و�سركة برنهام �سويًة 
اجنح  من  تعد  التي  وبرنهام  دريك�سل  �سركة  لت�سكيل 
والثمانينيات،  ال�سبعينيات  يف  ال�ستثمار  م�سارف 
هزت ملفات اإفال�س ال�سركة بعد الف�سائح املوؤ�س�سة مما 
ليفني ومي�سيل ميلكن  ديفد  اأ�سبح كل من  ان  اأدى اىل 
افتتاح  ال�سنة  ه��ذه  يف  و���س��ادف  الت��ه��ام،  لئحة  يف 
اختيارات  عقود  يف  للمتاجرة  �سيكاغو  جلنة  اأب��واب 
للمتاجرة  العامل  يف  بور�سة  اأول  تعد  والتي  ال�سراء 
مت  اأي�سًا  ال�سنة  هذه  ويف  ال�سراء،  اختيارات  بعقود 

منح اأول امراأة حق الدخول يف بور�سة لندن.
بافتتاح �سركة اخل�سم يف  ت�سارلز �سواب  قام   :1975
يف  ���س��واب  ت�سارلز  طلب  مت  كذلك  ال�سم�سرة  عمولة 
ال�سنة نف�سها  مت  امل�سرف المريكي عام 1983، ويف 
بتاأ�سي�سه  قام  مايكرو�سوفت  �سركة  تاأ�سي�س 
ابيل غيت�س و بول 

اآلني يف البوكريوك/ نيومك�سيكو.
1976: مت اإطالق نظام )دوت( و هو نظام مدة حتويل 
عملية  بت�سهيل  ي��ق��وم  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  ان  ح��ي��ث  ال��ط��ل��ب 
اآيار/ �سهر  من  نف�سها  ال�سنة  ويف  بالطلبات،  التجارة 

�سهم  مئة  من  باأقل  بالتداول  املتخ�س�سون  ب��داأ  مايو 
اأي  ل���وت(  )اود  ي��دع��ى  ال��ت��داول  م��ن  ن��وع  با�ستخدام 
التجارة بالطلبات باأقل من 100 �سهم. ويف هذه ال�سنة 
والذي  التجزئة  ل�سندوق  موؤ�سر  اأول  اإن�ساء  مت  اأي�سًا 
ت�سنيع  مت  انه  وح��دث  ف��اجن��ارد500(،  )موؤ�سر  يدعى 
بذلك   قام  حيث  )اأب��ل(  �سركة  من  كومبيوتر  جهاز  اأول 
�ستيف  م��ن  ك��ل  وهما  �سخ�سي  حا�سوب  اأول  �سانعا 

جوزيف وزيناك.
عقود  اول  للتجارة  �سيكاغو  جمل�س  عر�س   :1977
ل����وزارة امل��ال��ي��ة الم��ري��ك��ي��ة )وزارة  و���س��ن��دات اآج��ل��ة 
تورنتو  بور�سة  قامت  ال�سنة  ه��ذه  ويف  اخل��زان��ة(، 
بتقدمي موؤ�سر )تي اي ا�س.300( واأي�سًا قامت بور�سة 

تورنتو باإنتاج نظام التجارة املدعم بالكمبيوتر.
اأ�س(  ت��ي  )اآي  املتكامل  ال��ت��ج��ارة  ن��ظ��ام  ب���داأ    :1978
نيويورك  ببور�سة  كهربائيًا  يرتبط  انه  حيث  بالعمل 
البور�سات  و  التجارية   التبادلت  و  املالية  ل��الأوراق 
من  لل�سما�سرة  الفر�س  من  ع��دد  اك��رب  لتتيح  الأخ���رى 
اأ�سعار تبادلت الأوراق املالية يف  ناحية التعرف على 

اأنحاء البالد.
1979: قامت بور�سة نيويورك باإن�ساء �سوق نيويورك 

للتبادلت التجارية امل�ستقبلية.
1981: اأطلق جمل�س الكونغر�س لالأوراق املالية ح�ساب 

التقاعد الفردي.
1982: اجتازت جتارة الأ�سهم املئة مليون �سهم ولأول 

مرة.
ملعاجلة  دوت250(  ���س��وب��ر  )ذا  اف��ت��ت��اح  مت   :1984
تربط  دوت  �سوبر  لأن  املتزايدة  التجارية  ال�سغوط 
�سركة الع�سو مبحطاٍت جتارية  وهي بذلك متثل تقدمًا 
جتاريًا اآخر، ويف هذه ال�سنة مت اإن�ساء موؤ�سر الأ�سهم 
من  مئة  ميثل  كان  حيث  اي100(  ا�س  تي  )اف  املالية 
اكرب �سركات التجارة يف �سوق بور�سة لندن  حيث 
يعد ه��ذا امل��وؤ���س��ر م��وؤ���س��رًا ي��ق��وي ذاك��رة 
يف  املالية  التبادلت  يف  املالية  التغريات 

تبادل البور�سة.
فيها  يتم  التي  ال�ساعات  تغيري  مت   :1985
يبداأ من  ال��ذي  احل��ايل  الوقت  اىل  ال��ت��داول 
حتى  �سباحًا  الن�سف  و  التا�سعة  ال�ساعة 
رونالد  مارج  واأ�سبح  م�ساًء  الرابعة  ال�ساعة 
بور�سة  ي���زور  اأم��ري��ك��ي  رئي�س  اأول  ري��غ��ان 

نيويورك التجارية.
بور�سة  عن  التنظيمية  القيود  رفع  مت   :1986
ال�سنة  ه��ذه  ك��ان��ت  ال��ت��داول حيث  ب���داأ  ل��ن��دن و 

معروفًة با�سم النفجار الكبري.
ال�سناعي يف  داو جونز  موؤ�سر  انخف�س   :1987
اكرب ن�سبة مئوية �سجلها لهبوطه يف التا�سع ع�سر 
من اكتوبر/ت�سرين الأول حيث هبط ب� 508 نقطة 
اليوم ارتفع حجم  اأي ما يعادل 22.61% ويف ذلك 
جتاوز  وق��د  ه��ذا  �سهم،  ماليني   604 ليبلغ  ال��ت��داول 
الرئي�س  وق��ام  �سهم،  ماليني   608 ل�  ال��ت��داول  حجم 
باآليات  املعنية  الرئا�سية  العمل  فرق  باإن�ساء  ريغان 
ال�سوق التي يراأ�سها وزير اخلزانة برادي، كانت مهمة 
هذه الفرقة هي )قطع التداول( عند انخفا�س الأ�سعار 

اىل حٍد كبري.
كتلك  الأ���س��ع��ار  يف  ح��ادة  تقلبات  ظهور  ملنع   :1988
تبادلت  جلنة  ف��اأن   1987 عام  ح�سلت  التي  التقلبات 
ان  حيث  ال��ت��داول  قطع  ق��ان��ون  اأق���رت  املالية  الأوراق 
اأ�سعار  تتقلب  عندما  التداول  بقطع  يقوم  القانون  هذا 

الأ�سهم ب�سكٍل حاد.
1989: مت توجيه تهمة ابتزاز الأموال والحتيال اىل 
مايكل ميكلن املعروف با�سم )ملك امل�ستندات الرديئة( 
�سهرًا  اثنني وع�سرين  مايكل  املطاف ق�سى  نهاية  ويف 
كانون  اىل   1993 م���ار����س/اآذار   19 م��ن  ال�سجن  يف 

ـــــم املـــالـــيـــة ـــــه ـــــس ـــــوق الأ� ـــــس �
تاأليف: ريك هافر& �سكوت هني

ترجمة: ا�سالم عامر

التق�سيم الزمني )الكرونولوجيا(

هاتني  ب��ني  امل��م��ت��دة  ال��ف��رتة  تلك  يف   1933  –  1929
ال�سنتني حدث الك�ساد القت�سادي الكبري.

لالأ�سهم  ن��ي��وي��ورك  بور�سة  �سوق  اإغ���الق  مت   :1929
وذلك  اآذار/مار�س  من  الرابع  التجارية يف  والتبادلت 
لإعالن الرئي�س الأمريكي فرانكلني روزفريت ذلك اليوم 
عطلة لل�سوق حيث يتم فيه اإيقاف عمليات التبادل وهو 
على الأغلب ي�سادف اليوم الذي انتهت فيه اأزمة الك�ساد 

القت�سادي يف ذلك احلني.
امل�سريف  القانون  الكونغر�س  اأ�سدر  نف�سه  العام  ويف 
اخلدمات  ف�سل  مت  ال��ق��ان��ون  ه���ذا  ف��ف��ي   1933 ل��ع��ام 
امل�سرفية التجارية عن اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية 

واإن�ساء ال�سركة الفيدرالية للتامني على الودائع.
ويف العام نف�سه قام جمل�س الكونغر�س لالأوراق املالية 
�سمي  حيث   1933 عام  املالية  الأوراق  قانون  باإ�سدار 
الأوراق  او)قانون  املايل(  الأوراق  )قانون  ب�  القانون 

املالية الفيدرالية(.
للقيام  ال�سركات  وجود  القانون  هذا  يتطلب  كان  حيث 
عن  املعلومات  من  باملزيد  امل�ستثمرين  تزويد  بعمليات 

عمل ال�سركات وعن املعلومات املالية.
1934:  قام جمل�س الكونغر�س لالأوراق املالية باإعالن 

اإن�ساء جلنة الأوراق املالية والتبادلت التجارية.
1935: قام هارلود �ستاينلي وهينريي مورغان اإ�سافة 
اىل بقية املوظفني يف �سركة جي بي مورغان و�ستيلي 
لال�ستثمارات امل�سرفية، ويف عام 1941 ان�سمت �سركة 
�سوق  مع  امل�سرفية  لال�ستثمارات  وي�ستل�س  مورغان 
يف  ودخ��ل��وا  التجارية  للتبادلت  ن��ي��وي��ورك  بور�سة 

رابطة ال�سما�سرة املالية.
1938: اأ�سبح ويليام ويكن�سي البن، الرئي�س امل�ستخدم 
يف �سوق بور�سة نيويورك للتبادلت التجارية والذي 
الحتياطي  حمافظي  جمل�س  رئي�س  بعد  فيما  اأ�سبح 

الفيدرايل لتنظيم التبادلت التجارية.
بارين  جارك�س  �سركة  ان�سمت  نف�سها  ال�سنة  تلك  ويف 

ل�سركة ايدوارد �سمث لت�سكيل �سركة �سمث وبارين.
1940: مت مترير قانون م�ست�ساري ال�ستثمار حيث انه 
الأوراق  جمل�س  يف  امل�ست�سارون  ي�سجل  باأن  يقت�سي 

املالية الأمريكي.
نيويورك  بور�سة  �سوق  د�ستور  تعديل  مت   :1941
ب�ساأن عمليات  �سلطته  ليتمركز يف  التجارية  للتبادلت 

التبادل يف مكتب الرئي�س.
اخلام�س  يف  نيويورك   بور�سة  �سوق  اأغلق   :1945
ع�سر و ال�ساد�س ع�سر من اآب/اغ�سط�س لالحتفال بيوم 
النت�سار على اليابان، اإ�سافة اىل اإعادة افتتاح تبادلت 
اإغالق  بعد فرتة  اأيلول /�سبتمرب  �سهر  فرانكفورت يف 

دامت �ست �سنوات.
اإعادة افتتاح �سوق بور�سة  1949: يف هذه ال�سنة مت 

طوكيو يف �سكلها الع�سري واحلديث.
الأ�سهم   موؤ�سر  افتتاح  اإعادة  ال�سنة مت  تلك  1950: يف 
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زعزعة  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  العاملية  الق��ت�����س��ادي��ة  الأزم����ة 
بنتائج  ال��ع��راق  اإىل  تت�سرب  ال��ع��امل  يف  ال���س��ت��ق��رار 
خطرية توؤثر على ا�ستقرار البالد  حيث هبطت مبيعات 
ال�سيارة وتوقف �سوق العقارات الذي كان مزدهرا يف 
ال�سابق وال�سلع اللكرتونية التي كانت تنفد من رفوف 
مازالت  ب��الد  ويف  اأماكنها  يف  باقية  م��ازال��ت  املتاجر 
مهددة  بالتمرد وما يزال ربع الرجال ما بني اأعمار 18 

اإىل 29 عامًا عاطلني عن العمل.
جزئيا  هنا  اإىل  لت�سل  وقتها  العاملية  الأزمة  اأخذت  لقد 
لأن العراق قد ت�سلم كمية كبرية من اأموال اأ�سعار النفط 
امل�سريف  قطاعه  كان  بينما  املا�سي  العام  يف  املرتفعة 
لكن  اخل��ارج��ي   بالعامل  حم��دودة  عالقات  ذا  الب�سيط 
التقديرات املتفائلة التي قدمت يف �سهر �سباط املا�سي  
والتي بينت اأن العراق حم�سن �سد اأزمة الك�ساد العاملية 

اأثبتت اأنها كانت خاطئة يف هذا املجال.
وكان بع�س املحللني قد قالوا اأن العراق لن يتاأثر بهذه 
الأزمة لكن با�سم جميل اأنطوان القت�سادي الذي ي�سغل 
من�سبا يف اإدارة الحتاد العراقي لل�سناعات قال: "اأن 
ال�سهل روؤية  هوؤلء خاطئون يف ت�سورهم  فلي�س من 
دون  الأزم���ة من  ه��ذه  �سينجو من  ال��ع��راق  ك��ان  اإذا  ما 
تتحمل  التي  النفط   عائدات  فانهيار  ال�سرر  يلحقه  اأن 
العام  يف  للربميل  دولرًا   147 من  ال��دخ��ل   من   %  90
املا�سي  اإىل 50 دولرا للربميل  قد دمر تلك العائدات 
كما اأن متويل اإعادة العمار الأمريكي للبالد قد تال�ست 
قبل  من  الأف��ق  تلوح يف  ولي�ست هناك م�سادر جديدة 

اإدارة الرئي�س اأوباما التي تتهياأ لالن�سحاب.

وكان م�سوؤول حكومي اأمريكي قد �سرح قائاًل: "يف عام 
النقدي  الفائ�س  خالل  من  القت�ساد  دعم  �سيتم   2009
من ال�سنوات ال�سابقة لكن ال�سنة القادمة �ست�سهد ماأزقا 
حقيقيا للحكومة  العراقية التي �ستغدو بال اأموال مما 

�سيجربها على تقليل الإنفاق ب�سبب عجز امليزانية.
ال�ستثمار  نحو  كبرية  بانطالقة  قام  جهته  من  العراق 
الأجنبي لكن امل�ستثمرين من القطاع اخلا�س قد اظهروا 
ميال قليال لنقل اأموالهم اإىل بالد ل تزال فيها التفجريات 

وعمليات اإطالق النار برغم انخفا�سها حدثا يوميًا.
الأ�سابيع  يف  حدث  وما  الأم��ن  هو  لذلك  الأول  ال�سبب 
اأ�سار وزير  املا�سية مل يكن عاماًل م�ساعدًا وقد  القليلة 
املالية العراقي بيان جرب يف مقابلة  اإىل ارتفاع  حدة 
التفجريات يف �سهر ني�سان املا�سي قائاًل: اإن امل�سوؤولني 
العراقيني والأمريكان يربطون بني احلاجة اإىل التنمية 
�سد  ال�سالح  حلمل  العراقيني  واإمكانية  القت�سادية 

حكومتهم.
يف  املالكي  ن��وري  العراقي  ال��وزراء  رئي�س  قال  بينما 
موؤمتر ال�ستثمار الذي عقد يف لندن: اإن الأمن والرخاء 
عن  التحدث  ن�ستطيع  ل  فنحن  مرتابطان  القت�سادي 

ا�ستقرار امني من دون تقدم  اقت�سادي.
العراقية  احلكومة  ال��ع��ائ��دات  يف  النق�س  اأج���رب  لقد 
اجلدد  امل�ستخدمني  لأج���ور  جتميد  حالة  فر�س  على 
وهناك 30 األف متطوع يف �سفوف اجلي�س وال�سرطة 
اأي�سا ما ي�سع الوظائف  مازالوا يف حالة معلقة وهذا 
احلكومية يف خطر حيث كانت احلكومة قد وعدت 90 
األف من اأبناء العراق الذين ي�سعرون بالقلق من الدعم 
احلكومي املقدم لهم حيث لعبوا دورًا مهمًا يف اإحداث 

منعطف كبري  يف احلرب �سد الإرهاب.

عمومًا يحتاج العراق خللق وظائف ل� 28% من الرجال 
اإىل  اجل��دد  والقادمني  العمل  عن  العاطلني  وال�سباب 
�سوق العمل يف كل عام الذين يقدر عددهم ب� 825 األف 
�سخ�س اإذا ما اأرادت احلكومة منعهم من النزلق نحو 
عوائلهم  اإعالة  ي�ستطيعوا  ولكي  الإرهابية  املجاميع 

اأي�سًا.
ك��م��ا حت��ت��اج احل��ك��وم��ة اأي�����س��ا ل��ت��زوي��د ال��ن��ا���س باملاء 
والكهرباء وتوفري ال�سكن املالئم اإذا ما اأردت للعراقيني 

اأن يبقوا على ثقة يف القادة الذين انتخبوهم.
لكن بدل من تو�سيع الإنفاق على امل�ساريع التي تخلق 
يتم �سرفها  التي  اإي��رادات من  ا�ستقطعت  العمل  فر�س 
هذا العام  على اإعادة البناء من 18 مليار دولر اإىل 12 
مليار دولر والإيرادات النفطية التي �ستبلغ 36 مليار 
 64 البالغة  اليومية   احلكومة  نفقات  تغطي  لن  دولر 
ب�سكل  ازدادت  التي  الرواتب  ذلك  يف  مبا  دولر  مليار 
م�ستخدم  مليون  ون�سف  لث��ن��ني   %75 مب��ع��دل  كبري 
النفط  اأ�سعار  كانت  حينما  املا�سي  العام  يف  حكومي 

ترتفع.
ال�سنة حيث �سرح  التقديرات تختلف بخ�سو�س هذه 
�سندوق  مع  التحاور  �سيحاول  اأنه  قائال  املالية  وزير 
النقد الدويل واملوؤ�س�سات العاملية الأخرى ب�ساأن �سمان 

القرو�س من اجل ردم تلك الفجوة.
فهناك  مت�سائمة  كلها  لي�س  ه��ذه  النظر  وج��ه��ات  لكن 
اإ�سارات على حالة من النتعا�س القت�سادي تلوح يف 
الأفق يف الوليات املتحدة ويف اأماكن اأخرى ميكن اأن 
ت�ساعد على رفع اأ�سعار النفط وتعيد العراق اإىل منطقة 

التوازن من جديد. 
عن/ لو�س اأجنل�س تاميز

قدرت  مالية  غرامات  دف��ع  حيث   1995 الثاين/يناير 
باملاليني.

اأغلق موؤ�سر داو جونز بعدما اجتاز ل� 3،000   :1991
وب���داأت   . ن��ي�����س��ان/اب��ري��ل  �سهر  يف  الأوىل  ول��ل��م��رة 
نيويورك  بور�سة  يف  التداول  جل�سات  �ساعات  اأي�سًا 

للتبادلت التجارية.
التي  املوحدة  التكنولوجية  اخلطة  اإن�ساء  مت   :1993
امل���دولت  ال��ك��ف��اءة يف  ال��ق��درة و  ���س��اأن��ه��ا حت�سني  م��ن 
والعمليات.اإ�سافة اىل ذلك الإن�ساء فانه يف هذه ال�سنة 
جتاوزت بور�سة نيويورك للتبادلت التجارية البليون 

�سهم.
حاملي  لحت��اد  الت�سويت  حق  �سيا�سة  كانت   :1994
كل  جانب  م��ن  املعتمدة  ال�سيا�سة  ه��ي  املالية  الأ�سهم 
وبور�سة  التجارية  للتبادلت  نيويورك  بور�سة  من 
الوطنية  ال��راب��ط��ة  و  الأمريكية  التجارية  ال��ت��ب��ادلت 

ل�سما�سرة الأوراق املالية.
ا�ستخدام  تقنية  يف  وا�سحة  تطورات  ظهرت   :1995
الهاتف اخللوي والألياف الب�سرية وال�سا�سات، وحدث 
تخطى  جونز  داو  موؤ�سر  ب��اأن  اأي�سًا  ال�سنة  ه��ذه  يف 
نوفمرب/ �سهر  يف  ل�������5،0233.55  م��ق��رتب��ًا  ل�����5،000 
م�سرف  انهيار  ح�سل  ان  و���س��ادف  ال��ث��اين.  ت�سرين 
بارغنز الذي هو احد اأقدم البنوك التجارية يف انكلرتا 
من  املت�ساربة  امل��داولت  من  الناجتة  اخل�سائر  ب�سبب 
طرف احد جتارها وهو نيك لي�سون، ويف هذه ال�سنة 
كاليفورنيا  يف  خو�سيه  �سان  يف  ب��اي(  )اي  تاأ�س�س 
موقع  ان��ه��ا  على  اوم��ي��دي��ار  ب��ي��ريا  يف  تاأ�س�ست  حيث 
للت�سوق والبيع وال�سراء على �سبكة املعلومات الدولية 

.1997 يف  ال�سم  تغيري  "النرتنت"  ومت 
1996: مت عر�س الت�سعرية احلقيقية لزمن معني على 
ان  و)�سي  �سي(   بي  ان  )�سي  قنوات  من  كل  �سا�سات 
الت�سعرية معرو�سة ملدة 20  ان_اف ان( حيث بقيت 
دقيقة، حيث ان هذه ال�سنة اأظهرت ا�ستمرارية لعر�س 
مثل هذه الت�سعريات اإ�سافة اىل العديد من الت�سعريات 
ويف  الأمريكية،  ال�سركات  غري  الأخ��رى  ال�سركات  من 
مع  �سركة   290 اىل  ال��ع��دد  و�سل  يوليو/متوز  �سهر 
ويف  متداول،  �سهم  مليون   681 من  اأك��رث  بلغت  قيمة 
التجارية  للتبادلت  تورنتو  قامت بور�سة  ال�سنة  هذه 
رئي�س  غين�سان  اآل��ن  فقام  الع�سرية  التبادلت  باإدخال 
بقول  الفيدرايل  الحتياطي  النظام  حمافظي  جمل�س 
العبارة التي قالت: )انه لأمر خمالف لل�سواب وب�سكٍل 
امل�ساريع  ملعهد  األقاه  ال��ذي  اخلطاب  يف  وذل��ك  مفرط( 

الأمريكي يف وا�سنطن.
1997: مت اإنتاج نظام نقل البيانات ل�سلكيًا الذي اأتاح 
البيع  اأوامر  تنفيذ  الأوامر و  تلقي  اإمكانية  لل�سما�سرة 
من اأي موقع يف البور�سة، ويف هذه ال�سنة �سادف ان 
البات  قيمة  من  اأنق�ست  الآ�سيوية  القت�سادية  الأزم��ة 
تداول  ا�سعار  على  املالية  الأزم���ة  ف��اأث��رت  التايلندي 
العمالت الآ�سيوية الأخرى اإ�سافة اىل الأ�سواق املالية، 
اكتوبر/ت�سرين  �سهر  م��ن  الع�سرين  و  ال�سابع  ويف 
الول هبط موؤ�سر داو جونز ال�سناعي ب�514 نقطة ما 
اأدى اىل ا�ستخدام قاطع التداول لأول مرة ولذلك توقف 
تداول ال�سهم يف ال�ساعة الثالثة والن�سف ع�سرًا بينما 
بليون  التايل 1.2  اليوم  التداولت يف  قيمة  اأ�سبحت 
 337.717 ب���  ج��ون��ز  داو  موؤ�سر  ارت���د  ث��م  وم��ن  �سهم 
ال�سنة نف�سها ا�ستخدمت تورنتو الو�سائل  نقطة، ويف 
اللكرتونية وب�سكٍل كبري فاأ�سبحت بذلك �سركة تورنتو 

ال�سركة الوىل يف العامل التي تفعل امر مماثل.
اىل  ال�سوق  يف  ح�سلت  التي  التقلبات  اأدت   :1998
قوانني  باإيجاد  للتبادلت  نيويورك   بور�سة  تقوم  ان 
ج��دي��دة ل��ن��ظ��ام ق��ط��ع ال���ت���داول ب��ع��دم��ا ت��راج��ع موؤ�سر 
الع�سرين  ثم  باملئة  الع�سرة  اىل  ال�سناعي  داوج��ون��ز 
باملئة ثم الثالثني باملئة، و�سادف يف هذه ال�سنة انهيار 
يف  ح�سل  ال��ذي  الف�سل  عقب  الرو�سي  امل��ايل  النظام 
جونز  داو  موؤ�سر  انخف�س  حيث  الرو�سية،  احلكومة 
ال�سناعي اىل 512 نقطة اأي ما يعادل )6.4باملئة( يف 

احلادي والثالثني من �سهر اآب/اغ�سط�س.    

عدوى الك�ساد العاملي تهدد القت�ساد العراقي

ترجمة :املدى االقت�سادي 

انه لي�س لدى �سركة غوغل  قالت �سركة مايكرو�سوفت 
يف  والن�سر  التاأليف  ح��ق��وق  هيكلة  اإع���ادة  يف  احل��ق 
�سفقٍة ميكن ان نرى فيها احتكار �سركة غوغل لل�سوق 
اىل  الكتب  طبع  حقوق  من  املاليني  حتويل  طريق  عن 

البيع يف املزاد الرقمي.
يقوم  وموؤيد  معار�ٍس  بني  حادة  كالمية  مناق�سة  ويف 
عمالق النرتنت باإن�ساء ت�سوية من خالل ت�سكيل فريق 
الن�سر  دور  و  املتحدة  ال��ولي��ات  موؤلفي  من  كال  ي�سم 
املطبوعة بعد  للكتب  الكرتونية  باإن�ساء مكتبة  والقيام 

انق�ساء املوعد النهائي للعقد.
ومايكرو�سوفت  ياهو  املعار�ستني  من  كل  قامت  حيث 
موؤامرة  انها  يعتقدون  لنهم  الت�سوية  هذه  مبهاجمة 
الكتب  ا�سعار  زي��ادة  �ساأنه  من  ال��ذي  الحتكار  خللق 
وجعل حمرك بحث �سركة غوغل ذا اأهمية اكرب اإ�سافة 

اىل اأهميته احلالية.
اتهم حمامو �سركة مايكرو�سوفت �سركة غوغل ب�سعيها 
ذل��ك يف  الل��ك��رتون��ي��ة  للكتب  اح��ت��ك��اري��ة  ���س��وق  خللق 
العرتا�سات التي قدمت اىل املحكمة الأمريكية جنوب 
تلك  بها  التي تعمل  الآلية  "ان  نيويورك، حيث كتبوا: 
املكان  هي  املحكمة  وه��ذه  خاطئة  اآلية  هي  الت�سوية 
جلني  م�سروعة  غ��ري  و�سيلة  ه��و  والح��ت��ك��ار  اخل��ط��اأ 
الكتب،  على  احل�سول  يف  الفر�س  زي���ادة  و  ال���رثوة 
ومينح الد�ستور مهمة حتديد نطاق اأ�سحاب الن�سر اىل 

الكونغر�س الأمريكي وحده.
وا�سعة  ق�سايا  ح��ل  اىل  امل��ط��روح��ة  الت�سوية  ت�سعى 
نطاق  تتعدى  ال��ت��ي  ال�سيا�سات  جم���الت  يف  مهمة  و 
لهذه  "ان  ياهو:  �سركة  حمامني  ويقول  الق�سية،  هذه 
وبب�ساطة  انها  حيث  قاتلة،  اأ�سا�سية  عيوب  الت�سوية 
تغطي  لنها  ت�سريعيًا  ق��رارًا  تكون  لن  منا�سبة  لي�ست 
وترفع  املناف�سة  خم��اوف  وتثري  املدعني  من  جمموعة 
وت�سمح  امل�ستقبل  يف  املناف�سني  دخول  اأمام  احلواجز 
لهم بالقيام بعمليات الت�سفح و البحث وعر�س الكتب 

على �سبكة النرتنت".
اىل  منف�سل  بطلب  التقدم  الطرفني  م��ن  لكل  وميكن 
دوت  اأم���ازون  �سركة  فعلت  كما  الت�سوية،  تلك  جانب 
كوم الأ�سبوع املا�سي، يف الوقت الذي اأكد فيه داعمو 
تلك الت�سوية باأن هذه املخاوف غري حقيقية وم�سللة، 
اإ�سافة اىل ذلك فاأنهم رحبوا بتلك التفاقية على اأ�سا�س 
من  املاليني  جعل  خ��الل  من  املجتمع  تنفع  عملية  انها 

الكتب مبتناول اأيدي النا�س عرب النرتنت.
قدمت  التي  البيانات  يف  مايكرو�سوفت  حمامو  وكتب 
اإنتاج  م��ن  املناف�سة  م��وؤي��دو  "�سيزيد  املحكمة:  اىل 
الكتب من خالل تو�سيع نطاق املناف�سة احلرة يف منح 
كل  تعرت�س  التي  واللوج�ستية  القانونية  الرتاخي�س 

من غوغل ومناف�سيها".
وقام قا�ٍس فدرايل يف نيويورك باإعادة النظر يف هذه 

الق�سية يف ال�سابع من اأكتوبر ت�سرين الأول احلايل.

اأمدها  ل�سركة غوغل احلق )مبوجب ت�سوية  و�سيكون 
و  امل��وؤل��ف��ني  متثل  جماميع  اإن�����س��اء  يف  اأ���س��ه��ر(  ع�سرة 

النا�سرين للقيام بعملية البيع.
�ستكون  غوغل  ان  من  املخاوف  التفاقية  تلك  اأث��ارت 

زعيمة املوقف من خالل حتديد ا�سعار الكتب الرقمية.
عن  المريكية  العدل  وزارة  يف  املخاوف  هذه  ا�سفرت 
فتح حتقيق فيما لو كانت تلك التفاقية تخرق القوانني 
لديها  حيث  )امل��دم��ر(،  الفرتا�سي  بالت�سعري  املتعلقة 
الثامن ع�سر من �سبتمرب/اأيلول  اأمدها يف  مهلة انتهى 

املا�سي مللئ ملف نتائجها.
قدمت غوغل تنازلت للنا�سرين خارج الوليات املتحدة 
و قالت باأن الكتب التي طبعت خارج الوليات املتحدة 
و املوجودة يف اأي مكان اآخر ميكنها امل�ساركة يف ذلك.

عن االنديبندنت

مايكرو�سوفت ت�سطدم مع غوغل فـي معركة حقوق الطبع
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البطاقة التموينية
 عبا�س الغالبي

انطلقت البطاقة التموينية اأول مرة بعد فر�س العقوبات القت�سادية 
على العراق من قبل جمل�س المن ابان ت�سعينيات القرن املا�سي كنظام 
تقنيني للغذاء اأبتداأ خجول مبفردات مل تعد كافية ل�سد رمق العي�س، 
وتطور قليال بعد اتفاق مبداأ النفط مقابل الغذاء منت�سف الت�سعينيات، 
بتوزيع  ا�ستمرارها  عن  املخت�سة  اجلهات  اأعلنت   2003 العام  وبعد 
اأو  اأ�سافة  اأي��ة  عليها  جتري  اأن  دون  من  التموينية  البطاقة  مفردات 
التلكوؤ وعدم ال�ستقرار يف  التوزيع اىل  حت�سني، بل تعر�ست عملية 
ا�سترياد  اآليات  على  جلي  ب�سكل  برز  واأداري  مايل  ف�ساد  م�سهد  ظل 
وتوزيع البطاقة التموينية على نحو مل ت�سهده منذ اأنطالقتها الوىل 

وحتى الن.
خالل  الينا  وكالة  التجارة  وزي��ر  حديث  يف  حقًا  النتباه  يلفت  وم��ا 
)ان  قوله:  القت�سادي  ملحقنا  من  العدد  ه��ذا  يف  املن�سور  ح��وارن��ا 
ب�سبب  ال��دول��ة  كاهل  على  عبئًا  متثل  اأ�سبحت  التموينية  البطاقة 
تخ�سي�ساتها املالية املرتفعة نوعا ما وعدم ا�ستفادة العوائل الفقرية 
( منها حيث تتجه المور اىل تقنينها اأو حجبها عن العوائل املي�سورة 

وذوي الدخول املرتفعة �سعيا لفادة العوائل الفقرية.
نخبوية  اأو�ساط  اأطلقتها  قد  كانت  كثرية  دعوات  اأن  نقول  ذلك  واأزاء 
واأكادميية وبرملانية واإعالمية و�سعبية لعتماد هذا املبداأ، ومل تكرتث 
يف  التجارة  ووزارة  احلكومة 
ظل  يف  ال���دع���وات  ل��ه��ذه  حينها 
ورداءة  والف�ساد  التلكوؤ  حالت 
التموينية،  ال��ب��ط��اق��ة  م��ف��ردات 
فيه  ك��ان��ت  ال����ذي  ال���وق���ت  ويف 
برفع  ت��ط��ال��ب  ال��ت��ج��ارة  وزارة 
املالية  ال��ت��خ�����س��ي�����س��ات  ���س��ق��ف 
العامة  امل���وازن���ة  يف  امل���ح���ددة 
تت�ساعد  ال��ت��م��وي��ن��ي��ة  للبطاقة 
قدرتها  بعدم  للوزارة  التهامات 
على اإدارة هذا امللف الذي يتعلق 
بتوفري  تتعلق  خطرية  بق�سية 
المن الغذائي ول�سيما للعوائل 
ال��ف��ق��رية، وظ��ل��ت الم���ور تنحى 
امللف  ه��ذا  يف  مرتاجعا  منحى 
حكومي  ع���الج  دون  م���ن  امل��ه��م 
يق�س م�ساجع الف�ساد اأو التلكوؤ 
الذي يالزم �سرتاتيجية الوزارة 
يف مو�سوعة البطاقة التموينية 
اليه المور  اآل��ت  ما  اآل��ت  اأن  اىل 
الفالح  عبد  ال��وزي��ر  ق�سية  يف 
م�سوؤويل  وب��ع�����س  ال�����س��وداين 
هو  امل���واط���ن  لي�سبح  وزارت�����ه 
اخلا�سر الوحيد يف هذه الق�سية 

اخلطرية واملهمة.
احلالية  ال��وزارة  توجهات  ولن 
تتجه اىل طرق عدة بح�سب ت�سريحات الوزير ال�سايف الينا موؤخرا 
ولعل اأهم مانركز عليه وندعو اليه، ونعده المثل خالل الفرتة احلالية 
البطاقة  اآلية حجب  التجارة  امل�ستقبلية هو ان تعتمد وزارة  بل حتى 
الدخول املرتفعة وعلى وفق  املي�سورة وذوي  العوائل  التموينية عن 
معايري تتوخى الدقة يف حتديد الفئات التي �ستحتجب عنها البطاقة 
وان ي�سار اىل تعزير مفردات البطاقة التموينية التي �ستقت�سر على 
ومن  اأخرى  مفردات  على  واأنفتاحها  الدخل  و�سعيفة  حمدودة  فئات 
التي  التوزيع  باآليات  النظر  اإع��ادة  �سريطة  ور�سينة  جيدة  منا�سيء 
على  امل�ستع�سية  امل�سكلة  تكون  تكاد  وهي  ال�سعوبات  بع�س  تكتنفها 
القائمني على منظومة البطاقة التموينية، ما يتطلب اأن تعتمد الوزارة 
خطة توزيع ت�سل من خاللها املواد الغذائية اىل اجلميع وبتوقيتاتها 
بالغاء  ان اي توجه يق�سي  ال�سارة اىل  تاأخري، مع  املحددة من دون 
بالختاللت  املليء  القت�سادي  الو�سع  ظل  يف  التموينية  البطاقة 
يعني زيادة يف م�ستويات خط الفقر وارتفاع غري م�سبوق يف اأ�سعار 

املواد الغذائية.
مع لفت النتباه اىل ان بقاء المور من دون هذا الحتمال اأو ذاك وعلى 

تعرثها احلايل فهو مبثابة موت �سريري للبطاقة التموينية. 
 

ما يلفت االنتباه حقًا يف 
حديث وزير التجارة وكالة 
الينا خالل حوارنا املن�سور 
يف هذا العدد من ملحقنا 
االقت�سادي قوله: )ان 
البطاقة التموينية اأ�سبحت 
متثل عبئًا على كاهل الدولة 
ب�سبب تخ�سي�ساتها املالية 
املرتفعة نوعا ما وعدم 
ا�ستفادة العوائل الفقرية ( 
منها حيث تتجه االمور اىل 
تقنينها اأو حجبها عن العوائل 
املي�سورة وذوي الدخول 
املرتفعة �سعيا الفادة العوائل 
الفقرية.
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  كرمي حممد ح�سني

ن��واح��ي مهمة يف  ال��ط��واب��ع كبري وغني وي��ربز  ع��امل 
املجتمعات املتح�سرة وي�سيء جوانب مهمة يف حياة 
الفرتات  اىل  يرمز  الربيدي  فالطابع  والأمم  ال�سعوب 
اجلوانب  على  ال�سوء  ي�سلط  كذلك  بلد  لأي  الزمنية 
ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية، كالرتاث وعمقه 

واحل�سارة وقرونها. 
ال�ستقرار  ف��رتات  اىل  يرمز  دائ��م��ًا  ال��ربي��دي  الطابع 
للبلد  القت�سادي  الو�سع  متانة  اىل  ال�سيا�سي وي�سري 
بالطابع  اهتمت  التي  البلدان  اأوائ��ل  من  هو  والعراق 
واحلكومات  ال�����س��ع��ب  ح��رك��ة  يف  ودوره  ال���ربي���دي 
املتعاقبة �سواء كانت ملكية اأم جمهورية وحتى يومنا 
احد  التقت  القت�سادي(  )املدى  جولة  خالل  ومن  هذا 
رواد جمعية الطوابع وامل�سكوكات، فليح ح�سن حيث 
ا�ستعر�س عامل الطوابع وامل�سكوكات قائال: ان تاريخ 
واأول   1918 ع��ام  ال��ع��راق  يف  ب��داأ  العراقية  الطوابع 
عثمانية  عبارة عن طوابع  كان  تو�سح  عراقي  )�سيت( 
 )Iraq in British oqupation(�ب تو�سحت 
اأي عند دخول ال�ستعمار الربيطاين واحتالل العراق 
عام 1917 وبعد مرور �سنة تو�سحت اعداد كبرية من 
اأي  العبارة  بهذه  تو�سحت  حيث  العثمانية  الطوابع 

)العراق حتت الحتالل الربيطاين(. 
وقبل �سنة من �سدور هذه املجاميع �سدر )�سيت( نادر 
 Baghdad in British( عبارة  يحمل  كان  جدًا 
oqupation( اأي بغداد حتت الحتالل الربيطاين، 
مرور  وبعد  العراقية.  الطوابع  اأن��در  من  يعترب  وهو 
)�سيت(  اأول  �سدر   1923 العام  ويف  �سنوات  خم�س 
طوابع عراقية يحمل �سورًا  للحياة العراقية والقدمية 
بريدي  )�سيت(  �سيتات  ثالثة  منه  �سدر  وقد  )كالقمة( 

و)�سيت( مايل و)�سيت( ر�سمي.
وبعد مرور ثماين �سنوات اأي يف عام 1931 �سدرت 
اآن��ذاك  العملة  وك��ان��ت  الأول(  )في�سل  للملك  ط��واب��ع 
�سنة  الهندية. ويف  العملة  )العانة والربية( وهي  هي 

وي�سمى  والدينار(  )الفل�س  اىل  العملة  تغريت   1933
)�سيت( طوابع تغريت الفئة يف فرتة حكم امللك غازي 
ويف  الفرتة  تلك  عن  طوابع  �سدرت   )1936-1934(
ملراحل  الثاين  في�سل  امللك  عام 1942 �سدرت طوابع 
كما  املبكرة  الطفولة  بعمر  كان  عندما  املختلفة  عمره 
�سدرت �سنة 1945 عندما كان �سبيًا وكذلك يف الأعوام 

)1954- 1957( عندما اأ�سبح �سابًا.
بعد ان اأ�سبح احلكم جمهوريًا للفرتة )1963-1958( 
�سورته  يحمل  �سيتات   )10( الفرتة  هذه  عن  �سدرت 
وهي مبجموع )56( طابعًا، كانت هناك جمعية )جمعية 
ال��ط��واب��ع وامل�����س��ك��وك��ات ال��ع��راق��ي��ة( وم��ن خ��الل هذه 
اجلمعية يجتمع فيها الهواة ويتداولون هذه الطوابع 
فتباع وت�سرتى ويتم تبادل الطوابع فيها، اإ�سافة اىل 
مع  اخلارجية  املرا�سالت  خ��الل  من  اجل��ريي  التبادل 
�سدرت  ال�ستينيات  يف  كافة.   العامل  دول  يف  الهواة 
ثم  ج��دًا،  كثرية  تذكارية  عراقية  )�سيتات(  جمموعات 
�سدرت  الر�سمية  املنا�سبات  يف  ال�سبعينيات  ف��رتة 
و�سنة  مت��وز  اأع��ي��اد   ،1969 �سنة  م��ث��اًل  فيها  ط��واب��ع 
النفط ويف الفرتة 1979-2003 ظهرت  تاأميم   1976
ال�سابق  النظام  اإ�سدارات لطوابع كثرية حتمل �سور 
املختلفة  املنا�سبات  التي متثل  الإ�سدارات  اإ�سافة اىل 
الربيد  دائ���رة  يف  ال��ط��واب��ع  لإ���س��دار  خا�سة  وجل��ن��ة 
�سنويا  عنها  ت�سدر  الطوابع  وهناك ممثل عن جمعية 
بحدود )10 -15( �سيتًا عراقيًا وح�سب املنا�سبات التي 
تتطلب ذلك والتي ل تقت�سر على املنا�سبات الوطنية بل 
تخ�س  التي  وهي  ال�سيا�سية  املوا�سيع  جميع  تتناول 
ر�سمي  بكتاب  الربيد  دائ��رة  من  تطلب  الدولة،  رئا�سة 
اجلغرافية  وال��ط��واب��ع  املنا�سبة،  لتلك  طابع  اإ���س��دار 
والقت�سادية وال�سياحية والثقافية والريا�سية.. الخ، 
الربيد  دائ��رة  اىل  تلك اجلهات  ت�سدر بطلب من  وهي 
لإ�سدار طوابع عن تلك املنا�سبات او الأح��داث.. الخ.
وهذه الطوابع تطرح للتداول يف مكاتب الربيد و�سوق 
وجمعية  الطوابع  جمع  ه��واة  بني  الأخ���رى  ال��ت��داول 
خمتلف  وبني  بينهم  تبادلها  ويتم  العراقية،  الطوابع 

الهواة يف دول العامل اخلارجي هذا من جانب.
فان  ال��ط��واب��ع وجمعها  ل��ت��داول  الآخ����ر  ام���ا اجل��ان��ب 
انه  ال  كبريًا  وا�ستثماريًا  اقت�ساديًا  م��ردودًا  للطوابع 
لي�س �سريعًا يف مردوده املادي وال�ستثمار فيها يكون 
بطيئًا، لكنها غري خا�سرة وهي م�سمونة وخا�سة عند 
جمع الطوابع على �سكل �سيتات )جماميع كاملة( غري 
يف  الزمني  امل��دى  وعلى  املادية  قيمتها  فان  م�ستعملة 
تزايد م�ستمر فالطوابع القدمية غالية الثمن جدًا، اما 
الطوابع النادرة فت�سبح ذات قيمة مادية عالية ب�سبب 
قلة الطبع فتكون قليلة يف التداول، ومنها طوابع ذات 
لكونها  عالية  اأ�سعار  ذات  ولكنها  حديثة..  اإ���س��دارات 
قاعدة  اىل  تخ�سع  انها  اأي  ال�سوق  يف  وقليلة  ن��ادرة 
العر�س والطلب فاذا كان الإ�سدار قلياًل ي�سبح الطلب 
ي�سمى  م��ا  وج��ود  اىل  اإ�سافة  وبالعك�س  ك��ب��ريًا  عليه 
ونادرة  ج��دًا  قدمية  طوابع  فهناك  العاملية  ب��امل��زادات 
ويف  وال�����س��راء،  بالبيع  امل����زادات  ه��ذه  مثل  تتناولها 
وامل�سكوكات  الطوابع  جمعية  يف  م��زاد  لدينا  العراق 
الطوابع وامل�سكوكات والعمالت  فيه  العراقية تتداول 

اأ�سبوعيًا )العراقية والعاملية( منها. 
ام��ا امل���زاد ال��ع��امل��ي مثل )اي��ب��ي( وغ���ريه ت��ت��داول فيه 
منها  املعرو�س  لن  وكبرية  �سخمة  مببالغ  الطوابع 

نادر وذو قيمة عالية. 
غري  امل��زاد  ه��ذا  يف  الطوابع  من  العراق  يف  املبيعات 
البيع  دينار ملجمل  الف  فهي بحدود 350-200  عالية 
من   %10 اجلمعية  تتقا�سى  للجمعية  التابع  املزاد  يف 
البائع وهي ت�سم جمموعة من  املزاد كعمولة من  هذا 
الأ�سبوعي  امل���زاد  ه��ذا  اىل  يح�سرون  ال��ذي��ن  ال��ه��واة 

ويبلغ عدد الهواة يف اجلمعية 100 ع�سو.
العمل يف هذا املجال هو من اجل املتعة ولي�س كم�سدر 
للدخل  كعائد  عليه  يّعول  ل  فهو  وال�ستثمار  للرزق 
ان  اذ  الأجنبية  ال��دول  وخا�سة  العراق  خارج  يف  كما 
الطوابع  تتم عن النرتنت عن طريق عر�س  امل��زادات 
ال�سراء  ي��روم��ون  وال��ذي��ن  واأ���س��ع��اره��ا  وامل�سكوكات 

يزايدون عن طريق النرتنت. 

حركة تداول وتبادل ي�سهدها عامل 
الطوابع الربيدية


