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المقدمة 
اإلنسان يبحث عن مصادر  أنفك  ما 
احتياجاته  لتغطية  للطاقة  جديدة 
الحياة  تطبيقات  في  المتزايدة 
المتطورة التي يعيشها، ولكن بعض  
بنضوبها  معروفة  الطاقة  مصادر 
المرتفعة  استغاللها  وتكلفة 
على  الستخدامها  السلبي  والتأثير 
البيئة، وقد تنبه اإلنسان في العصر 
االستفادة  إمكانية  إلى  الحديث 
والرياح  الشمس  أشعة  حرارة  من 
بأنها  تتصف  والتي  بديلة  كطاقات 
تنضب،  ال  ودائمة  متجددة  طاقات 
الذي  الكبير  الخطر  جليًا  وأدرك 
الطاقة  مصادر  استخدام  يسببه 
النفط  )وخاصًة  والشائعة  األخرى 
البيئة  تلوّث  في  الطبيعي(  والغاز 
الطاقة  أضحت  ولهذا  وتدميرها. 
الحالي  عصرنا  في  خاصة  الشمسية 
دخاًل قوميًا لبعض البلدان حتى أنه 
في دول الخليج العربي والتي تعتبر 
بالنفط،  غنىً  العالم  بالد  أكثر  من 

تستخدم الطاقة الشمسية .
تأمين  مشكلة  من  العراق  عانى 
يزال  وال  الكهربائية  الطاقة 
على  الحاضر  بالوقت  منها  يعاني 
بشكل  الحكومات  سعي  من  الرغم 
محطات  .إلنشاء  وفعّال  رئيسي 
استمرار  إن  حيث  الكهرباء،  توليد 
انقطاع التيار الكهربائي واستعمال 
أو  أدت   ، ذلك  من  بداًل  المولدات 
تؤدي بدورها إلى تلوث الجو والتأثير 
بها  المحيط  اإلنسان  أعصاب  على 

الناحية  من  عليه  التأثير  إلى  إضافة 
الطاقة  استهالك  وزيادة  االقتصادية 
تأثير في  لها من  المتجددة وما  غير 

المستقبل. 
فوائد  بعض  البحث  هذا  يتناول 
البديلة  الطاقة  تلك  واستنتاجات 
المبادئ  على  خاللها  من  والتعرف 
الطاقة  تلك  إلى  ومنتهيًا  األولية 
نصنعها  أن  يمكننا  والتي  البديلة 

ونستخدمها في حياتنا اليومية.
مشكلة البحث:

العالمي الحالي   يواجه نظام الطاقة 
الطاقة  مصادر  على  يعتمد  الذي 
مشاكل  النفط  وخاصة  االحفورية 
عديدة أهمها مدى قدرة هذه المصادر 
االقتصاد  احتياجات  تلبية  على 
العالمي المتنامية من الطاقة بشكل 

األضرار  من  المزيد  ودون  موثوق 
النظام  هذا  استمرار  وان  البيئية. 
مرهون  البعيد،  المدى  على   ،
بمدى قدرته على االستجابة لهذه 
والسياسية  االقتصادية  التحديات 

وحتى االجتماعية .
فرضية البحث:

 إن الضغوط االقتصادية والبيئية 
المتزايدة تجاه مواردنا الحالية من 
توصف  والتي   ، االحفورية  الطاقة 
عن  البحث  تتطلب   ، بالناضبة 
بديلة  طاقة  بمصادر  واالستعانة 
أخرى تكون مكملة لها على المدى 
األمد  في  عنها  وبديلة  القصير 

البعيد .
الهدف من البحث:

التوصل  إلى  البحث  هذا  يهدف 
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إلى  الرامية  واإلجراءات  اآلليات  إلى 
اهمية  ومؤشرات  أهداف  تطوير 
مع  يتناسب  بما  المتجددة  الطاقة 
في  يساهم  وبما   ، العراق  الظروف 
الـمـوارد  هدر  من  الحد   ّ تحسين 
البيولوجي،  والـتـنـوع  الطبيعية 
البيئية  الخدمات  نوعية  وتحسين 
تواجه  التي  التحديات  ومواجهة 
خاصة  الطبيعية  الموارد  استدامة 
األساسية  الركائز  كأحد  النفط، 
اعتمد  وقـد  المستدامة.  للتنمية 
من  العديد  على  البحث  هذا 
السابقة  والبحوث  الدراسات 
بشكل  تناولت،  التي  واألدبيات 
مـوضـوعـات  مباشر،  أوغير  مباشر 
ذات عالقة بالطاقة البديلة ، حـيـث 
ّ تــم مراجعتها وتحليلها فـي ضـوء 
أهــداف الـبـحـث. وبـنـاء عليه فقدّ  

تـم عـرض مـادة هـذا البحث .
الدراسات السابقة:

من  تعد  المتجددة  الطاقة  1-ان 
ان  اال  الحديثة  العلمية  المجاالت 
فكرة  و  الشمسية  الطاقة  تاريخ 
يعود  المتجددة  الطاقة  استخدام 
الثالثينيات من  بداية  الى  تاريخها 
القرن العشرين حيث يعتمد التفكر 
لها  وأجهزة  مواد  توفير  على  فيها 
الشمس  طاقة  تحويل  على  القدرة 
وقد   ، كهربائية  طاقة  الى  والرياح 
تم اكتشاف مادة تسمى السيلينيوم 
التي تتأثر بشكل كبير في مقاومتها 
للضوء،  تعرضها  عند  الكهربائية 
صدفة  مجرد  كان  االكتشاف  هذا  و 
كان فقط  البحث  أساس  وذلك الن 
الكهربائية  مقاومتها  مادة  إيجاد 
كابالت  تمديد  أجل  من  عالية 
المحيط  قيعان  في  االتصاالت 
استخدام  أن  إلى  إضافة  االطلسي، 
طاقة الرياح في أوروبا كانت النتاج 
وتجدد  قديمًا.  للطواحين  الطاقة 
في  الشمسية  بالطاقة  االهتمام 
شرائح  بتطوير  الخمسينيات  بداية 

عالية الجودة بأشكال هندسية لها 
الشمس  أشعة  تحويل  على  القدرة 
كانت  ولكن  كهربائية  طاقة  إلى 

ذات تكلفة عالية جدًا.
2- وكذلك أشير إلى أن أول استخدام 
أللواح الشمسية المصنعةمن مادة 
االتصاالت  مجال  في  السليكون 
تم  ثم  النائية  المناطق  في  كان 
االقمار  تزويد  أجل  من  استخدامها 
الصناعية بالطاقة الكهربائية حيث 
أشعتها  بتسليط  الشمس  تقوم 
ثم  ومن   . يوميًا  ساعة   24 لمدة 
المتجددة  بالطاقة  االهتمام  تجدد 
حظر  عندما  السبعينيات  بداية  في 
للغرب.وفي  النفط  تصدير  العرب 
طاقة  مجال  نما  الثمانينيات  بداية 
أسفرت  حيث  سريعا،  نموا  الرياح 
عن  السبعينيات  خالل  االبحاث 
أثبتت  و  الطاقة  مجال  في  ثورة 
الرياح  طاقة  أن  الحديثة  الدراسات 
هي مصدر عملي للكهرباء، و تبين 
االن بأنه يجري تركيب أعداد ضخمة 
الريحية  التوربينات  أو  المراوح  من 
من  الكهربائية  الطاقة  لتوليد 
للمرة  البالد  من  كثير  في  الرياح 
خمسين  على  يزيد  ما  منذ  أالولى، 
الطاقة  محطات  أخذت  عامًا.والحقا 
الكلفة  القتصادية  تزداد  المتجددة 
والنفط  والغاز  بالفحم  مقارنة 

ولقلة االنبعاث.
مصادرها  المتجددة  الطاقة 

واستخدامها:
    الطاقة المتجددة نعني بها تلك 
غير  طبيعي  مصدر  من  المولدة 
تقليدي، مستمر ال ينضب، ويحتاج، 
فقط، إلى تحويله من طاقة طبيعية 
استخدامها  يسهل  أخرى  إلى 

بوساطة تقنيات العصر. 
من  محيط  في  اإلنسان  يعيش   
الطاقة، فالطبيعة تعمل من حولنا 
ضخمة  كميات  معطية  توقف  دون 
المحدودة بحيث ال  الطاقة غير  من 

إال  يستخدم  أن  اإلنسان  يستطيع 
المولدات  فأقوى  منها،  جزءًا ضئياًل 
و  الشمس،  هي  اإلطالق  على 
على  قادرة  وحدها  المياه  مساقط 
أن تنتج من القدرة الكهرومائية ما 
يبلغ 80% من مجموع الطاقة التي 

يستهلكها اإلنسان. 
من  ألنتجت  الرياح  سخرت  ولو   
الماء  ينتجه  ما  ضعف  الكهرباء 
المد  اندفاع  استخدمنا  ولو  اليوم، 
لزودنا  الطاقة  توليد  في  والجزر 

بنصف حاجتنا منها. 
          ومن كل بدائل النفط، استحوذت 
األخرى  والبدائل  الشمسية،  الطاقة 
والبقايا  الرياح،  مثل  المتجددة؛ 
من  المولدة  والطاقة  العضوية، 
األمواج  وفي  والجزر،  المد  حركة 
الموائع  و  الحرارية  التدرجات  و 
على  استحوذت  الجوفية،  الحرارية 
خيال الرأي العام وصانعي القرارات 

واهتماماتهم على حد سواء. 
        ورغم أن مزايا البدائل المتجددة 
بعض  هناك  أن  إاّل  جيدًا،  معروفة 
استخدامها،  تواجه  التي  الصعوبات 
فهي غير متوفرة دومًا عند الطلب، 
ضخمة،  أولية  استثمارات  وتتطلب 
فيها  األولي  االستثمار  واسترداد 

يستغرق زمنًا طوياًل. 
   وتدخل الطاقة الشمسية والمصادر 
المتجددة عناصر أساسية في برامج 
وخاصة  البلدان،  لدى جميع  الطاقة 
تلك التي تتمتع بظروف شمسية أو 

جيوثرمية أو رياحية جيدة. 

خصائص وميزات الطاقة المتجددة
1. متوفرة في معظم دول العالم. 

ويتالءم  ينتقل،  ال  محلي  مصدر   .2
النائية  المناطق  تنمية  واقع  مع 

والريفية واحتياجاتها. 
3. نظيفة وال تلوث البيئة، وتحافظ 

على الصحة العامة. 
من  كثير  في  اقتصادية   .4
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اقتصادي  عائد  وذات  االستخدامات، 
كبير. 

وبسعر  توافرها  استمرار  ضمان   .5
مناسب وانتظامه. 

6. ال تحدث أي ضوضاء، أو تترك أي 
مخلفات ضارة تسبب تلوث البيئة. 

واجتماعيًا،  بيئيًا،  تطورًا  تحقق   .7
البالد  طول  على  وزراعيًا  وصناعيًا، 

وعرضها. 
معقدة  غير  تقنيات  تستخدم   .8
الدول  في  ويمكن تصنيعها محليًا 

النامية. 
صور الطاقة المتجددة

1. الطاقة الشمسية. 
2. طاقة الرياح. 

3. طاقة الكتلة الحية. 
4. طاقة المساقط المائية. 

5. طاقة حرارة باطن األرض. 
6. طاقة حركة األمواج والمد والجزر. 
في  الحرارة  درجات  فرق  طاقة   .7

أعماق المحيطات والبحار. 
في  البحث  هذا  في  اختص  سوف 
نوعين من الطاقة المتجددة وهما 
الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة 
بين  من  تطبيقا  األكثر  باعتبارهما 

األنواع األخرى .
الطاقة الشمسية:

لمحة عن الطاقة الشمسية
الطاقة  الشمسية  الطاقة  تعتبر 
حيث  األرض  كوكب  فوق  األم 
الطاقات  كل  أشعتها  من  تنبعث 
و  ماكينات  كل  تسير  ألنها   . فوقه 
المحيط  الجو  آلية األرض بتسخين 
وتصريفها  الرياح  وتولد  واليابسة 
و   ، المياه  تدوير  دورة  وتدفع   ،
النباتات  تنمي  ،و  المحيطات  تدفئ 
الزمن  مع  و   . الحيوانات  وتطعم 
باطن  في  اإلحفوري  الوقود  تكون 
يمكن  الطاقة  وهذه   . األرض 
غير  بطرق  أو  مباشرة  تحويلها 
كهرباء  و  برودة  و  لحرارة  مباشرة 

الشمس  .وأشعة  محركة  قوة  و 
طيفها  كهرومغناطيسية.و  أشعة 
مرئي  الغير  و   %49 يشكل  المرئي 
يشكل  بنفسجية  الفوق  كاألشعة 
و   .%49 حمراء  دون  األشعة  و   %2
حسب  تختلف  الشمسية  الطاقة 
حركتها و بعدها من األرض. تختلف 
شدتها  و  الشمس  أشعة  كثافة 
فصول  حسب  األرض  خريطة  فوق 
األرضية  الكرة  نصفي  فوق  السنة 
و  ميولها  و  األرض  عن  بعدها  و 
الجغرافية  المواقع  فوق  وضعها 
طوال النهار أو خالل السنة، و حسب 
ألنها  تحجبها.  التي  السحب  كثافة 
األشعة  كمية  في  تتحكم  أو  تقلل 
التي تصل لليابسة . عكس السماء 
أو  السحب  من  الخالية  الصحوة 
تسقط  الشمس  وأشعة  األدخنة. 
واليابسة  والنوافذ  الجدران  علي 
األشعة  والمياه، وتمتص  والبنايات 
حرارية  )مادة(  كتلة  في  وتخزنها 
الحرارة  وهذه   .Thermal mass
داخل  ذلك  بعد  تشع  المخزونة 
الكتلة  هذه  وتعتبر   . المباني 
شمسي  تسخين  نظام  الحرارية 
يقوم بنفس وظيفة البطاريات في 
شمسي)الفولتية  كهربائي  نظام 
حرارة  يختزن  (.فكالهما  الضوئية 
و  بعد.  فيما  لتستعمل  الشمس 
،إما  طرق  بثالث  تنتقل  الحرارة 
conduction من خالل  بالتوصيل 
 convection مواد صلبة، أو بالحمل
أو   ، أوالسوائل  الغازات،  خالل  من 
هنا  من  و   .radiation باإلشعاع 
بصفة  الحرارة  النتقال  الحاجة  نجد 
الحرارية  المادة  لنوعية  عامة 
و  الطاقة  لتوفير  ستختزنها،  التي 
مبادئ  عدة  توجد  .لهذا  تكاليفها 
لمشروعات  المصممون  يتبعها 
قدرة  بينها  من  الشمسية،  الطاقة 
علي  المختارة،  الحرارية  المواد 
الشمسية  الطاقة  وتخزين  تجميع 

واختيار  البنايات  تصميم  في  حتى 
مناطقها  حسب  بنائها  مواد 
الحارة  المناطق  في  سواء  المناخية 

أو المعتادة أو الباردة .

استخدام الطاقة الشمسية

من  القدم  منذ  اإلنسان  استفاد 
مباشرة  الشمسي  اإلشعاع  طاقة 
كتجفيف  عديدة  تطبيقات  في 
المحاصيل الزراعية وتدفئة المنازل 
أخرى  مجاالت  في  استخدمها  كما 
التاريخية  العلوم  كتب  في  وردت 
األسطول  أرخميدس  أحرق  فقد 
عام  حرب  في  الروماني  الحربي 
212 ق م عن طريق تركيز اإلشعاع 
الشمسي على سفن األعداء بواسطة 
المئات من الدروع المعدنية . وفي 
الكهنة  نساء  كانت  البابلي  العصر 
مصقولة  ذهبية  آية  يستعملن 
الشمسي  اإلشعاع  لتركيز  كالمرايا 
قام  كما   . النار  على  للحصول 
وسويز  تشرنهوس  أمثال  علماء 
وأريكسون  وموتشوت  والفوازييه 
وهاردنج وغيرهم باستخدام الطاقة 
وطهي  المواد  صهر  في  الشمسية 
وتقطير  الماء  بخار  وتوليد  الطعام 
الماء وتسخين الهواء . كما أنشئت 
الحالي  الميالدي  القرن  مطلع  في 
بواسطة  للري  عالمية  محطة  أول 
الطاقة الشمسية كانت تعمل لمدة 
في  وذلك  اليوم  في  ساعات  خمس 
حاول  لقد   . القاهرة  قرب  المعادي 
اإلنسان منذ فترة بعيدة االستفادة 
واستغاللها  الشمسية  الطاقة  من 
ومع  ومحدود  قليل  بقدر  ولكن 
والتقدم  التقنية  الكبير في  التطور 
اإلنسان  إليه  وصل  الذي  العلمي 
في  جديدة  علمية  آفاقا  فتحت 
ميدان استغالل الطاقة الشمسية .

الطاقة  تمتاز  ذكر  لما  باإلضافة 
مصادر  مع  بالمقارنة  الشمسية 
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التجارة العراقية دراسات

الطاقة األخرى بما يلي :- 
فيها  المستعملة  التقنية  1.إن 
معقدة  وغير  نسبيًا  بسيطة  تبقى 
المستخدمة  التقنية  مع  بالمقارنة 

في مصادر الطاقة األخرى . 
حيث  البيئي  األمان  عامل  2.توفير 
طاقة  هي  الشمسية  الطاقة  أن 
والتترك  الجو  تلوث  ال  نظيفة 
خاصا  وضعًا  يكسبها  مما  فضالت 
القرن  في  وخاصة  المجال  هذا  في 

القادم. 
تحويل الطاقة الشمسية

الشمسية  الطاقة  تحويل  يمكن 
إلى:

1- طاقة كهربائية :
التحويل  آلية  خالل  من 
بالتحويل  ويقصد   ، الكهروضوئية 
اإلشعاع  تحويل  الكهروضوئية 
إلى  مباشرة  الضوئي  أو  الشمسي 
الخاليا  بوساطة  كهربائية  طاقة 
 ،  ) الكهروضوئية   ( الشمسية 
بعض  هناك  معلوم  هو  وكما 
بعملية  تقوم  التي  المواد 
تدعى  الكهروضوئية  التحويل 
كالسيليكون  الموصالت  أشباه 
تم  وقد   . وغيرها  والجرمانيوم 
قبل  من  الظاهرة  هذه  اكتشاف 
أواخر  في  الفيزياء  علماء  بعض 
حيث  الميالدي  عشر  التاسع  القرن 
تحرير  يستطيع  الضوء  أن  وجدوا 
المعادن  بعض  من  اإللكترونات 
كما عرفوا أن الضوء األزرق له قدرة 
الضوء األصفر على تحرير  أكبر من 
اإللكترونات وهكذا . وقد نال العالم 
عام  في  نوبل  جائزة  اينشتاين 
هذه  تفسير  الستطاعته  1921م 

الظاهرة .
2- طاقة حرارية :

الحراري  التحويل  آلية  خالل  من 
على  ويعتمد  الشمسية  للطاقة 
إلى  الشمسي  اإلشعاع  تحويل 

المجمعات  طاقة حرارية عن طريق 
والمواد  الشمسية   ) األطباق   (
داكن  جسم  تعرض  .فإذا  الحرارية 
للون ومعزول إلى اإلشعاع الشمسي 
درجة  وترتفع  اإلشعاع  يمتص  فإنه 
الحرارة  هذه  من  يستفاد   . حرارته 
وتسخين  والتبريد  التدفئة  في 
 . وغيرها  الكهرباء  وتوليد  المياه 
وتعد تطبيقات السخانات الشمسية 
هي األكثر انتشارًا في مجال التحويل 
يلي   . الشمسية  للطاقة  الحراري 
المجففات  األهمية  حيث  من  ذلك 
الشمسية التي يكثر استخدامها في 
الزراعية  المحاصيل  بعض  تجفيف 
يمكن  كذلك  وغيرها  التمور  مثل 
في  الحرارية  الطاقة  من  االستفادة 
طبخ الطعام ، حيث أن هناك أبحاث 
تجري في هذا المجال إلنتاج معدات 
للطهي تعمل داخل المنزل بدال من 
أشعة  تحت  الجلوس  مشقة  تكبد 

الشمس أثناء الطهي .
ورغم أن الطاقة الشمسية قد أخذت 
البدائل  ضمن  هامة  مكان  تتبوأ 
إال   ، المتجددة  بالطاقة  المتعلقة 
يرتبط  منها  االستفادة  مدى  أن 
طيلة  الشمس  أشعة  بوجود 
بالطاقة  أسوة  االستخدام  وقت 
التقليدية. وعليه يبدو أن المطلوب 
وتطوير  تقنية  بعد  تقنيات  من 
والحراري  الكهربائي  التحويل 
للطاقة الشمسية هو تقنية تخزين 
أثناء  منها  لالستفادة  الطاقة  تلك 
 . الشمسي  اإلشعاع  احتجاب  فترة 
لتخزين  تقنية  طرق  عدة  وهناك 
التخزين  تشمل  الشمسية  الطاقة 
والميكانيكي  الكهربائي  الحراري 
وتعد   . والمغناطيسي  والكيميائي 
الشمسية  الطاقة  تخزين  بحوث 
الالزمة  التطوير  مجاالت  أهم  من 
الشمسية  الطاقة  تطبيقات  في 
حيث   ، واسع  مدى  على  وانتشارها 
أنها  رغم  الشمسية  الطاقة  أن 

متناول  في  ليست  أنها  إال  متوفرة 
بالمعني  مجانية  وليست  اليد 
المفهوم . فسعرها الحقيقي عبارة 
عن المعدات المستخدمة لتحويلها 
إلى  كهرومغناطيسية  طاقة  من 
طاقة كهربائية أو حرارية . وكذلك 
ورغم   . الضرورة  دعت  إذا  تخزينها 
أن هذه التكاليف حاليًا تفوق تكلفة 
ال  أنها  إال  التقليدية  الطاقة  إنتاج 
تعطي صورة كافية عن مستقبلها 
االنخفاض  في  أخذة  أنها  بسبب 
الجارية  البحوث  بفضل  المتواصل 

والمستقبلية .
الخاليا الشمسية :

عبارة  هي  الشمسية  الخاليا  إن 
تقوم  فولتوضوئية  محوالت  عن 
إلى  المباشر  بتحويل ضوء الشمس 
كهرباء ، وهي نبائض شبه موصلة 
بغالف  ومحاطة  ضوئيًا  وحساسة 

أمامي وخلفي موصل للكهرباء. 
كثيرة  تقنيات  تطوير  تم  لــقد 
الشمسيـــة  الخاليـا  إلنـتــاج 
من  متسلسلة  عــــمــليات  عبر 
والفيزيائية  الكيميائية  المعالجات 
شكــل  عـــلى  والكهربــائيـــة 
عالي  أو  اآلليــــة  ذاتي  متكاثف 
مــــواد  تطوير  تـم  كمـــا   ، اآللية 
الموصالت  أشبــاه  من  مختلفـــة 
على  الشمسية  الخاليـــا  لتصنيع 
هيئة عناصر كعنصر السيليكون أو 
على هيئة مركبات كمركب الجاليوم 
زرنيخ وكربيد الكادميوم وفوسفيد 
النحاس  وكبريتيد  األنديوم 
وغيرها من المواد الواعدة لصناعة 
إنتاج  على  للعمل  الفولتوضوئيات 

الطاقة البديلة. 

ميكانيكية تيار الخاليا الشمسية:
للتطبيقات  الشمسية  الخلية   
من  رفيعة  رقاقة  هي  األرضية 
السيليكون مشابه بمقادير صغيرة 
واحد  جانب  إلعطاء  الشوائب  من 
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شحنة  اآلخر  والجانب  موجبة  شحنة 
مساحة  ذا  ثنائيًا  مكونة  سالبة 

كبيرة. 
قدرة  الشمسية  الخاليا  تولد 
لضوء  تتعرض  عندما  كهربائية 
الضوئيــــــــــــــات  حيث  الشمس 
) الفوتونات ( والتي يحمل كل منها 
مُقدارًا من الطاقة المحدودة يكسب 
تجعلها  طاقة  الحرة  اإللكترونات 
الذري  الرابط  وتكسر  حراريًا  تهتز 
موصلة  الشبه  بالمادة  بالشبكة 
أزواج  وإنتاج  الشحنات  تحرير  ويتم 
تنطلق   . الفراغ  في  اإللكترون  من 
هذه  الشحنة  حامالت  ذلك  بعد 
متنقلة  الثنائي  وصلة  نحو  متجهة 
بين نطاقي التوصيل والتكافؤ عبر 
الفجوة الطاقة وتتجمع عند السطح 
محدثة  للخلية  والخلفي  األمامي 
عند  مستمر  كهربائي  تيار  سريان 
كهربائي  بمحمل  الخلية  توصيل 
المنتجة  الكهربائية  القدرة  وتبلغ 

للخلية الشمسية عادة واحد واط. 
   

أنواع الخاليا الشمسية التجارية:
تم تصنيع خاليا شمسية من مواد 
المواد  هذه  أغلب  أن  إال  مختلفة 
نادرة الوجود بالطبيعة أولها خواص 
معقدة  أو  للبيئة  ملوثة  سامة 
التصنيع وباهظة التكاليف وبعضها 
ال يزال تحت الدراسة والبحث وعليه 
تصنيع  على  االهتمام  تركز  فقد 
السيليكونية  الشمسية  الخاليا 
السيليكون  عنصر  لتوفير  وذلك 
العلماء  في الطبيعة عالوة على أن 
هذا  دراسة  من  تمكنوا  والباحثين 
وتعرفوا  دراسة مستفيضة  العنصر 

على خواصه المختلفة ومالئمته 
لصناعة الخاليا الشمسية المتبلورة 

ومتصدعة التبلور. 
السيليكونية  الشمسية  الخاليا  1ـ 

المتبلورة: 

السيليكون  الخاليا من  تصنع هذه 
السيليكون  من  قضبان  إنماء  عبر 
أحادي أو عديد التبلور ثم يؤرب إلى 
وفيزيائيًا  كيميائيًا  تعالج  و  رقائق 
عبر مراحل مختلفة لتصل إلى خاليا 

شمسية. 
كفاءة هذه الخاليا عالية تتراوح  ما 
بين 9ـ  17 % والخاليا السيليكونية 
حيث  الثمن  غالية  التبلور  أحادية 
الطاقة  واستهالك  التقنية  صعوبة 
عديدة  السيليكونية  الخاليا  بينما 
من  تكلفة  أقل  تعتبر  التبلور 
وأقوى  كفاءة  وأقل  التبلور  أحادية 
للطاقة  أيضًا  األنتاجية  الناحية  من 

الكهربائية. 
السيليكونية  الشمسية  الخاليا  ـ   2

األمورفية)متصدعة التبلور(: 
شكل  ذات  الخاليا  هذه  مادة 
البلوري  التكوين  حيث  سيليكوني 
الهيدروجين  عنصر  لوجود  متصدع 
عمدًا  أدخلت  أخرى  عناصر  أو 
مميزة  كهربائية  خواص  لتكسبها 
وخاليا السيليكون األمورفي رخيص 
السيليكون  التكلفة مُقارنًة بخاليا 
البلوري حيث ترسب طبقة شريطية 
صغيرة  كميات  باستعمال  رقيقة 
في  المستخدمة  الخام  المواد  من 
بعمليات  مقارنة  قليلة  عمليات 
تصنيع  ويعتبر  البلوري  التصنيع 
أكثر  االمورفي  السيليكون  خاليا 
تطويعًا ومالئمة للتصنيع المستمر 

ذاتي اآللية. 
المادة  هذه  خاليا  كفاءة  تتراوح 
للمساحة  بالنسبة   % ـ 9   4 بين  ما 
ذلك  عن  وتزيد  الكبيرة  السطحية 
بقليل بالنسبة للمساحة السطحية 
الصغيرة وإن كان يتأثر استقرارها 

باإلشعاع الشمسي. 
مجال  في  العالمية  االستثمارات 

الطاقة الشمسية:
أموااًل  المصنعة  الدول  تستثمر   

الشمسية  الخاليا  مجال  في  طائلة 
وذلك على مستوى البحث والتطوير 
إلى  الوصول  بغية  والتطبيق 
كفاءتها  وزيادة  أسعارها  تخفيض 
وجعلها  إنتاجها  طرق  وتسهيل 

واعدة لإلنتاج والتطبيق الموسع.
في  الشمسية  الطاقة  استثمارات 

الوطن العربي:- 
الطاقة  مجال  في  العاملون  يدرك 
دول  أكثر  العربية  األراضي  أن 
الشمسية  بالطاقة  الغنية  العالم 
مُقارنًة مع بعض الدول العالمية ، 
ولو أخذنا متوسط الخاليا الشمسية 
ولنفترض  الطاقة  تحويل  بمعامل 
من  العربية  األرض  يصل  ما   %  5
أخذنا  ولو   ، الشمسية  الطاقة 
مساحة 16000 كيلو متر مربع من 
وهذهِ   ( للعراق  الغربية  الصحراء 
مساحة  تقريبًا  تعادل  المساحة 
توليد  بإمكاننا  أصبح   ،  ) الكويت 
 10 طاقة كهربائية تساوي 400 * 
في   / الساعة  في  واط  ميكا   / مربع 
خمسة  عن  يزيد  ما  وهو   ، اليوم 
من  اليوم  نحتاجهُ  ما  أضعاف 
حالة  حسبنا  إذا  طبعًا  وهذا  الطاقة 
لالستعمال  القصوى  االستهالك 

أيضًا . 
طاقتنا  أن  أيضًا  البديهي  ومن 
عشرات  بعد  ستنضب  النفطية 
أحسن  وهو  األكثر  على  السنين 
المصادر للطاقة ، وذلك لعدم وجود 
اليورانيوم  مادة  من  كبيرة  كميات 
في بلداننا العربية أيضًا ، باإلضافة 
وتقدم  الطاقة  أجهزة  تكلفة  إلى 
السنوات  خالل  تكنولوجيتها 
إمكانية عدم  و  الماضية  الخمسين 
اللحاق بها وهو ما جعلنا مقصرين 
في استثمارها و نأمل أن ال تفوتنا 
تكنولوجيات  خلق  في  الفرصة 
،أو على األقل عربية  محلية عراقية 
الشمسية  الطاقة  الستغالل  أيضًا 

دراسات التجارة العراقية
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وهي ال زالت في بداية تطورها. 
المحدودة  التجـارب  ومن   
في  الشمسية  الطاقة  الستخدامات 

العراق والبالد العربية ما يلي: 
والتدفئة  المياه  تسخين  1ـ 
بواسطة  السباحة  برك  وتسخين 
طريقة  أصبحت  الشمسية  الطاقة 
والبلدان  العراق  في  اقتصادية 
تصنيع  حالة  في  وخاصة  العربية 

السخانات الشمسية محليًا. 
أحسن  الشمسية  الطاقة  تعتبر  2ـ 
زاد  كلما  أنه  حيث  للتبريد  وسيلة 
اإلشعاع الشمسي كلما حصلنا على 
التبريد  أجهزة  التبريد وكلما كانت 
الشمسي أكثر كفاءة ، ولكن تكلفة 
من  أعلى  تكون  الشمسي  التبريد 
إلى  بثالثة  للتبريد  الحالي  السعر 
االعتيادية  تكلفته  أضعاف  خمس 
التكلفة  الرتفاع  السبب  ويعود 
ومعدات  الشمسي  التبريد  لمواد 
تجميع الحرارة وتوليد الكهرباء في 

الوقت الحاضر. 
والتطبيقات  البحث  استعرضنا  ولو 
في  الشمسية  للطاقة  السارية 
العراق والوطن العربي لتبين لنا أن 
استخدام السخانات الشمسية أصبح 
البلدان  بعض  في  مألوفًا  شيئًا 
العربية بينما بقيت صناعة الخاليا 
جميع  في  متأخرة  تجارية  بصورة 
البلدان العربية بسبب تكلفة إنشاء 
سياسة  إتباع  و  األولية  المصنع 
التأمل القائلة : ) يجب االنتظار إلى 

حين تنخفض الكلفة (. 
الميدانية  التجارب  معظم  إن 
الطاقة  الستغالل  والمختبرية 
والوطن  العراق  في  الشمسية 
األولى  مراحلها  في  تزال  ال  العربي 
ويجب تنشيطها و اإلكثار منها و لو 
العالم  دول  به  تقوم  ما  استعرضنا 
الدول  بخاصة  و  المجال  هذا  في 
تملك  ال  والتي  صناعيًا  المتقدمة 

العربية  الدول  تملكه  ما  خمس 
أن  لوجدنا  الشمسية  الطاقة  من 
بريطانيا وحدها تنفق على مشاريع 
جميع  يعادل  ما  الشمسية  الطاقة 
مجتمعة  العربية  الدول  تنفقه  ما 
العاملين  عدد  على  هذا  وينطبق 
حيث  المتجددة  الطاقة  مجاالت  في 
الذين  ضعف  فرنسا  في  يعمل 
العربية  الدول  جميع  في  يعملون 

في هذه المجاالت. 
في  المبذولة  الجهود  احدث  ومن 
الشمسية في  الخاليا  مجال تصنيع 
الحبيب ما قامت به مجموعة  بلدنا 
البصرة لتقديم  باحثين في جامعة 
هذه  من  محليا  مصنع  نموذج 
كخطوة  باالمكان  حيث  الخاليا 
التنسيق مع الجهات  الحقة أن يتم 
هذه  النتاج  المحلية  التخصصية 
الصعيد  على  محليا،أما  الخاليا 
العالمي قامت اليابان بتوزيع خاليا 
تنتج  بيت  لكل  مجانا«  شمسية 
الظهيرة  وقت  في  منها  الواحدة 
وبسطوع الشمس ما يقارب )4 كيلو 
استخدام  لتشجيع  كخطوة  واط( 
الحلول  وكأحد  الشمسية  الطاقة 
المتبعة للتخلص من انقطاع التيار 

الكهربائي. 
اقتصاديات الطاقة الشمسية:

تعتبر تكلفة المواد األولية ألجهزة 
استخدام الطاقة الشمسية أهم عائق 
باإلضافة  استخدامها  دون  يحول 
المطلوبة  الكبيرة  المساحة  إلى 
لوضع هذه األجهزة المجمعة ألشعة 
الشمس غير المركزة و بالرغم من 
بعض  فهناك  العوامل  هذه  كل 
الشمسية  للطاقة  االستخدامات 
تعتبر اقتصادية في الوقت الحاضر 
، منها تسخين المياه واالستعماالت 
مثل  النائية  المناطق  في  األخرى 
توليد الكهرباء وضخ المياه وتحلية 
والبث  الضوئية  واإلشارات  المياه 

الكاثودية  والحماية  الالسلكي 
وغيرها. 

ومن الضروري قبل احتساب تكلفة 
الشمسية  الطاقة  واقتصاديات 
الشمسي  التطبيق  نوع  نعلم  أن 
أي  المكان  إلى مواصفات  باإلضافة 
ودراسة  طرح  علينا  يجب  بمعنى 
بعض األسئلة واألستفسارات ومنها 

مثاًل : 
قرب  أو  نائية  المنطقة  أَن  هل   *

المدينة أو في داخل المدينة ؟ 
التشغيل  فترة  معرفة  ويجب   *
إلى  حاجة  هناك  وهل   ، اليومية 

تخزين الطاقة أم ال ؟ 
الصيانة  إلى  حاجة  هناك  وهل   *

ومدى تكرارها ؟.
البلدان  بأن معظم  المعلوم  ومن   
الكهرباء  أسعار  تدعم  العربية 
النفطية  بالمشتقات  المولدة 
هذا  أخذ  من  بد  وال  لمواطنيها 
الدعم في نظر االعتبار عند مقارنة 
باستخدام  الكهرباء  توليد  تكلفة 

الطاقة الشمسية. 
و إذا أخذت جميع هذه العوامل في 
الصحيحة  الطرق  واتبعت  الحسبان 
الستغالل و استخدام هذا النوع من 
ومحاولة  اقتصادي  بشكل  الطاقة 
قد  األفضل  الشكل  إلى  تطويرها 
الواط  تكلفة  انخفاض  إلى  يؤدي 

الواحد المنتج منها.
مشاكل استخدام الطاقة الشمسية:
                                                                                                                                                      
أواًل :إن أهم مشكلة تواجه الباحثين 
الطاقة  استخدام  مجاالت  في 
الشمسية هي وجود الغبار ومحاولة 
تنظيف أجهزة الطاقة الشمسية منه 
حول  الجارية  البحوث  برهنت  وقد 
هذا الموضوع أن أكثر من 50 % من 
في  تفقد  الشمسية  الطاقة  فعالية 
حالة عدم تنظيف الجهاز المستقبل 

ألشعة الشمس لمدة شهر. 

التجارة العراقية دراسات
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فهي  الثانية  المشكلة  :أما  ثانيًا   
واالستفادة  الشمسية  الطاقة  خزن 
منها أثناء الليل أو األيام الغائمة أو 
األيام المغبرة ويعتمد خزن الطاقة 
وكمية  طبيعة  على  الشمسية 
الطاقة الشمسية ، و نوع االستخدام 
إلى  باإلضافة  االستخدام  وفترة 
التكلفة اإلجمالية لطريقة التخزين. 
في  الثـالثة  والمشكـلة  ثالثًا: 
هي  الشمسية  الطاقة  استخدامات 
المجمعـات  في  التـآكل  حدوث 
األمـالح  بسبب  الشمسيــة 
الموجودة في الميــاه المستخدمــة 

في دورات التسخــين . 
الحلول المقترحة لمشاكل استخدام 

الطاقة الشمسية:
    

من  للتخلص  طريقة  أفضل  1-إن 
التنظيف  استخدام طرق  الغبار هي 
تتجاوز  ال  فترات  على  أي  المستمر 
هذه  وتختلف  فترة  لكل  أيام  ثالثة 
الطرق من بلد إلى آخر معتمدة على 
الطقس في  الغبار وطبيعة  طبيعة 
، أما هذا فهو ال ينطبق  البلد  ذلك 
على معظم مناطق عراقنا الحبيب .

أجهزة  استعمال  عدم  2-يفضل 
لتقليل  الصغيرة  للمناطق  للخزن 
ذلك  من  بداًل  واالستفادة  التكلفة 
مباشرة  الشمسية  الطاقة  من 
يخص  ما  أما  فقط.  وجودها  حين 
المدن األكبر أو الكبيرة جدًا فينصح 
تتوزع  لكي  التخزين  طريقة  بذلك 
على  بدورها  المخزنة  الطاقة  تلك 
األكثر  االحتياجات  ذو  المناطق 

للطاقة .
المغلقة  الدورات  3-استخـــدام 
للحد  األمالح  من  خـال  ومــاء 
في  والصدأ  التآكل  مشكلة  من 

المجمعات الشمسية.
 طاقة الرياح :

لمحة عن استخدام طاقة الرياح

في مطلع عام 1981 أصبحت طاقة 
حيث  النمو،  سريع  مجااًل  الرياح 
التي  والطموحات  الجهود  أسفرت 
البحث  السبعينيات في  بذلت خالل 
الدراسات  من  ثروة  عن  والتطوير 
الحديثة التي أثبتت أن طاقة الرياح 
يجري  إذ  للكهرباء.  عملي  مصدر 
اآلن تركيب أعداد ضخمة من اآلالت 
من  كثير  في  بالرياح  تعمل  التي 
يزيد  ما  منذ  األولى،  للمرة  البالد، 

على الخمسين عامًا. 
تزداد  ضخمة  سوق  اآلالت  ولهذه 
حيث  النائية،  المناطق  في  نموًا 
تمد  التي  الضخ  وقوى  الكهرباء 
الشبكات  الديزل  محركات  بها 
الكهربائية الصغيرة باهظة الثمن. 
 فمضخات الري التي تعمل بالرياح 
تنتشر اآلن في أستراليا، وأجزاء من 
الالتينية.  وأمريكا  وآسيا،  أفريقيا، 
القريب  في  الرياح،  تستخدم  وربما 
العاجل، لتوليد الكهرباء في المزارع 
أقل مما يتقاضاه  والمنازل بتكلفة 

مرفق الكهرباء المحلي. 
التوربينات  إسهام  يتطلب  وقد 
في  وافر  بقسط  الكبيرة  الريحية 
أطول  وقتًا  العالمي  الطاقة  إمداد 
قلياًل. فهذه التوربينات ليست آالت 
أعمااًل  تتضمن  إنها  حيث  بسيطة، 
إلى  باإلضافة  متطورة،  هندسية 
الحاسبات  على  ترتكز  تحكم  نظم 
وهناك  الدقيقة.  اإللكترونية 
شركات كثيرة في الواليات المتحدة 
األمريكية وبضعة بالد أخرى لديها 
برامج بحثية في مجال طاقة الرياح، 
هذا  على  لالعتماد  عديدة  وخطط 

المصدر للطاقة. 
لكي  تمامًا  مهيأة  الظروف  إن   
من  سريعًا،  التقنية  هذه  تنتقل 
إلى  والتخطيط،  البحث  مرحلتي 
قريبًا  تتوافر  وقد  التجاري.  الواقع 
التوربينات  من  الماليين  عشرات 

تلبي  التي  الصغيرة  والمضخات 
الريفية،  العالم  مناطق  احتياجات 
من  مجموعات  ربط  الممكن  ومن 
بشبكات  الكبيرة  الريحية  اآلالت 
المنافع  لشركات  التابعة  الكهرباء 
األولى  السنوات  خالل  وفي  العامة. 
أن  كثيرة  لبالد  يمكن  القرن،  لهذا 
تحصل على ما بين 20% و30% من 
بتسخير  الكهرباء  من  احتياجاتها 
لتقنية  وسيكون  الرياح.  طاقة 
تستغل  التي  الحديثة،  الرياح  طاقة 
االقتصادي  النظيف  المصدر  هذا 
عالم  في  مكانها  للطاقة،  المتجدد 

ما بعد النفط. 

تسخير الرياح
ضوء  من  من%2  يقرب  ما  إن 
الكرة  سطح  على  الساقط  الشمس 
حركة  طاقة  إلى  يتحول  األرضية 
من  هائلة  كمية  وهذه  للرياح. 
الطاقة تزيد كثيرًا على ما يستهلك 
العالم  أنحاء  جميع  في  الطاقة  من 

في أي سنة من السنين. 
ميترولوجيتان  ظاهرتان  وهناك 
الجزء  في  تتسببان  أساسيتان 
فينشأ  العالم.  رياح  من  األعظم 
من  الهواء  لدوران  ضخم  نمط 
نحو  البارد  القطبي  الهواء  سحب 
ليحل  المداريتين،  المنطقتين 
الذي  واألخف  األدفأ  الهواء  محل 
القطبين.  نحو  يتحرك  ثم  يصعد 
ومناطق  عاٍل  ضغط  مناطق  وتنشأ 
ضغط منخفض، وتعمل قوة دوران 
األرض على دوران الهواء في اتجاه 
حركة عقرب الساعة في نصف الكرة 
حركة  اتجاه  عكس  وفي  الجنوبي، 
االستواء،  الساعة شمال خط  عقرب 
وهذان الخطان هما المسئوالن عن 
كالرياح  الرئيسية  الطقس  سمات 
المناطق  في  المستمرة  التجارية 
السائدة  الغربية  والرياح  المدارية، 

دراسات التجارة العراقية
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الشمالية.  المعتدلة  المناطق  في 
والسبب اآلخر للرياح البعيدة المدى، 
هو أن الهواء الذي يعلو المحيطات 
به  يسخن  الذي  بالقدر  يسخن  ال 
الهواء الذي يعلو البر. وتنشأ الرياح 
البارد  المحيط  هواء  يتدفق  عندما 
الدافئ  الهواء  محل  ليحل  البر  إلى 

الصاعد. 
نظم  هي  النهائية  والنتيجة   
ودائمة  مستقرة  غير  للطقس 
الشمس  ضوء  طاقة  إن  التغير. 
إلى  باستمرار  تتحول  الحرارية 
هذه  ولكن  للرياح.  حركة  طاقة 
االحتكاك  طريق  عن  تتغير  الطاقة 
الرياح  داخل  وفي  األرض  سطح  مع 
ذاتها. وجزء صغير من طاقة الرياح 
هو الذي يمكن االستفادة به فعاًل. 
فمعظم الرياح تهب في االرتفاعات 
وعلى  المحيطات،  فوق  أو  العالية 

ذلك فهي بعيدة المنال. 
  وتسخير طاقة الرياح ليست فكرة 
السفن  استخدمت في  جديدًة، فقد 
الشراعية. وظهرت بعدها طواحين 
طاقة  تستلب  آالت  وهي  الهواء، 
ميكانيكية  أعمااًل  لتؤدي  الرياح، 
إشارة  أول  وتظهر  متنوعة. 
لطواحين الهواء في كتابات العرب 
وصفوا  فقد  الوسطى،  العصور  في 
فارس  في  بدائية  ريحية  آالت 
وقد  الميالدي.  السابع  القرن  في 
ُطورت آالت مماثلة لها في الصين، 
على  عام   2000 منذ  واستخدمت 

األقل. 
   وُأدخلت طواحين الهواء في أوربا 
في وقت ما قبل القرن الثاني عشر، 
وبحلول القرن الخامس عشر وجدت 
أشكااًل متطورة من هذه التقنية في 
بلغ  هولندا  وفي  أوربا،  أنحاء  جميع 
مستخدمة  كانت  التي  اآلالت  عدد 

في تلك الحقبة نحو 12 ألف آلة 
بدرجة  تفتقر  التي  والدانمارك   

عظيمة إلى الوقود الحفري المحلي 
طواحين  ُأنتجت  المختلفة،  بأنواعه 
لإلمداد  واستخدمتها  محسنة  هواء 
بربع الطاقة الصناعية في البلد في 
القرن  أواخر  وبحلول  عام1900، 
بستة  يقدر  ما  كان  عشر  التاسع 
مستخدمة  هوائية  مضخة  ماليين 

في الواليات المتحدة. 
          وقد أنتج مهندس في الدانمارك 
الكهرباء في عام  لتوليد  آلة ريحية 
1890 بعد إنتاج الكهرباء بواسطة 
بوقت  األولى  للمرة  تجاري  محرك 
مزدهرة  سوق  وظهرت  قصير. 
الجديدة  الريحية  التوربينات  لهذه 
المتحدة  والواليات  الدانمارك  في 
خالل  أخرى  بالد  وبضعة  األمريكية 
هذا  من  والثالثينات  العشرينات 

القرن. 
          وصمم الباحثون في بريطانيا، 
واالتحاد  وفرنسا،  والدانمارك، 
المتحدة،  والواليات  السوفيتي، 
بريش  ريحية  توربينات  وألمانيا 
وقدرة  أكثر  أو  مترًا   20 أقطارها 
كهربائية زادت على 100 كيلووات. 
          وفي الواليات المتحدة األمريكية 
طور توربين سميث وبوتنام الريحي 
نموذجًا  األربعينات،وكان  خالل 
لتقنية متقدمة للمشروعات البحثية 
تديرها  وكانت  الحقبة،  هذه  خالل 
ال  الذي  الصلب  من  ضخمة  ريش 
كيلووات،   1250 وقدرتها  يصدأ، 
وهذا الرقم لم تصل إليه آلة أخرى 
اآلالت  وتتسم  السبعينيات  حتى 
الريحية الجيدة التصميم بقدر من 
اقتناع  والدقة، ساعد على  البساطة 
الكثيرين من العلماء والمهندسين 
به  تبشر  الذي  العظيم  بالنجاح 

تقنيات الطاقة المتجددة. 
 وتعتمد الطاقة المتاحة في الرياح 
سرعتها،  على  حاسمة  بصورة 
ثمانية  إلى  الطاقة  تتضاعف  حيث 

الرياح  سرعة  زادت  كلما  أمثالها 
السنوي  والمتوسط  المثلين.  إلى 
أقل من  يتفاوت من  الرياح  لسرعة 
بضع  في  الساعة  في  أميال  ستة 
مناطق، إلى 20 مياًل في الساعة في 
بعض المناطق الجبلية والساحلية. 
على  تزيد  أو  تبلغ  التي  والسرعات 
المتوسط  في  الساعة  في  12مياًل 
وهي السرعات المناسبة لكي تكون 
للكهرباء  المولدة  الريحية  اآللة 
تتوافر  أن  ويمكن  اقتصادية، 
طاقة  وتبلغ  واسعة.  مناطق  في 
ما يعادل  المتوقعة  الكونية  الرياح 
تقريبًا خمسة أضعاف االستخدامات 
مستوى  على  الحالية  الكهربائية 
المتاح  القوى  إن  وحيث  العالم، 
بارتفاع  ترتفع  الرياح  من  توليدها 
فإن  لذلك  الرياح،  سرعة  مكعب 
المناطق ذات الرياح الشديدة سوف 
تشهد تطورًا كبيرًا في هذا المجال. 
          وفي الواليات المتحدة األمريكية 
التي  الرياح  توربينات  أن  ظهر 
األرض  مساحة  من   %6 على  ركبت 
يمكن أن تفي بما يوازي 20% من 
وتكفي  الكهرباء.  من  احتياجاتها 
نورث  هي  أمريكيةـ  واليات  ثالث 
تكساس،  ووالية  داكوتا،  وساوث 
تنفيذ مثل  يتوقع  أحدًا ال  أن  ورغم 
القوى  أن  الواقع  الخطة، فمن  هذه 
سوف  الرياح  من  المولدة  المحركة 
شبكة  في  أساسيًا  مكونًا  تصبح 

الكهرباء في أمريكا الشمالية.

وبرامج  الريح،  طاقة  اقتصاديات 
بعض الدول من أجل استغاللها :

الصغيرة  الريحية  التوربينات  تنتج 
ويتركز  كثيرة،  وأشكال  بأحجام 
معظم النشاط اإلنتاجي على اآلالت 
يتفاوت من  توليد ما  التي يمكنها 
كيلووات،   15 إلى  واحد  كيلووات 
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األمريكي  والمنزل  12مترًا.  عن  ريَشُه  أقطار  وتقل 
النموذجي الكائن في منطقة يزيد فيها متوسط سرعة 
الرياح على 12 مياًل في الساعة، يمكن أن يحصل على 
معظم احتياجاته من الكهرباء باستخدام توربين ريحي 
وتتفاوت  كيلووات.  وخمسة  ثالثة  بين  قدرته  تتراوح 
تكاليف نظام طاقة الرياح، الذي يعد للوفاء باحتياجات 
دوالر  ألف   20 إلى  آالف  خمسة  من  المنزل،  هذا  مثل 

أمريكي. 
وهو  النموذجي،  النائية  األماكن  توربين  وهناك     
اختزانه في  تيارًا مستمرًا يمكن  صغير ومتين، ويولد 
شديدة.  الرياح  تكون  ال  عندما  الستخدامه  بطاريات، 
األماكن  في  ريحي  توربين  ألف   20 اآلن  وتستخدم 
النائية،  والمطارات  الحرائق،  مراقبة  نقط  في  النائية، 
والمزارع المنعزلة في أستراليا، وعلى العوامات الطافية 
األماكن  وفي  شيلي،  ساحل  عن  بعيدًا  السفن  إلرشاد 

المقامة بها األكواخ الجبلية بسويسرا. 
في  الريحية  للتوربينات  نشيطة  صناعات  وتوجد      
والواليات  والسويد  وهولندا  والدانمارك  أستراليا 
عادة  الريحية  أخرى،والتوربينات  بالد  المتحدة وبضعة 
أرخص في االستخدام من المولدات التي تعمل بالديزل، 
خاصة في المناطق التي تكون الحاجة فيها إلى الكهرباء 
قليلة جدًا. ومع هذا فإن هذه النظم الصغيرة للطاقة 
الريحية باهظة الثمن، فهي تولد الكهرباء بسعر يزيد 
ـ أي أعلى كثيرًا  كثيرًا على 20 سنتًا للكيلووات ساعة 
من سعر الكهرباء التي تولد مركزيًا في معظم البالد. 
في  تخزن  أن  يجب  تولدها  التي  الكهرباء  ألن  وذلك؛ 

بطاريات، وهذه عملية مرتفعة التكلفة جدًا. 

الصعوبات التي تواجه استخدام طاقة الرياح و أمكانية 
حلها  :

         الريح، مثلها مثل باقي أنواع الطاقات المتجددة، 
بقعة  مستديمة،فأي  بصفة  عليها  االعتماد  يمكن  ال 
على األرض قد تتعرض لرياح عاتية في بعض األوقات، 
وقد تتوقف عندها الريح تمامًا في أوقات أخرى وللتغلب 
على مشكلة تذبذب الطاقة، نتيجة لتغير سرعة الريح، 
يجب أن يواكب برنامج إنشاء محطات قوى تعمل بطاقة 
الريح برنامجًا آخر لحفظ الطاقة، إما على صورة طاقة 
كهربية في بطاريات، أو طاقة ميكانيكية تستخدم في 
رفع المياه إلى أعلى فوق جبل مثاًل، ثم إعادة استخدام 

هذه المياه في توليد الكهرباء عندما تضعف الرياح. 

المقترحات و التوصيات:
إن البحث والمثابرة في إيجاد بدائل للطاقة األحفورية 
والدول  العراق  دور  الستمرارية  مكمل  جزء  إاّل  هو  ما 
للطاقة  مصدرة  كدول  العربية  الدول  و  المجاورة 
والحفاظ على المستوى االقتصادي الذي تنعم به هذه 
الدول اآلن ومن أجل مواكبة بقية دول العالم في هذا 

المجال ، يقترح مراعاة التوصيات التالية: 
1ـ الدعم المادي والمعنوي وتنشيط حركة البحث في 

مجاالت الطاقة البديلة. 
الشمسي  اإلشعاع  لمعلومات  بنك  بإنشاء  القيام  ـ   2
وغيرها  الغبار  وكمية  الرياح  وشدة  الحرارة  ودرجات 
الطاقة  الستخدام  الضرورية  الدورية  المعلومات  من 

الشمسية. 
3ـ  القيام بمشاريع رائدة وكبيرة نوعًا ما وعلى مستوى 
الكوادر  وتدريب  الطاقة  من  آخر  كمصدر  البلد  يفيد 
المحلية عليها باإلضافة إلى عدم تكرارها بل تنويعها 
جميع  من  لالستفادة  والعالم  العربية  البلدان  في 

تطبيقات الطاقة البديلة.
العلمية  والمشورة  العلمي  التبادل  طرق  تنشيط  ـ   4
والعالمية وذلك عن طريق عقد  العربية  البلدان  بين 

الندوات واللقاءات الدورية. 
في  البديلة  الطاقة  استخدامات  دراسات  تحديث  ـ   5

الوطن العربي وحصر وتقويم ما هو موجود منها. 
الطاقة  على  الحفاظ  ترشيد  سبل  جميع  تطبيق  ـ   6
المواطنين  دعم  إلى  باإلضافة  طرقها  أفضل  ودراسة 

اللذين يستعملون الطاقة الشمسية في منازلهم. 
7 ـ تشجـيع التعاون مع الـــدول المتقدمــة في هـذا 
المجال واالستفــادة من خبراتهــا على أن يكـون ذلك 

مبنيــًا على أســاس المســاواة والمنفعة المتبادلة. 
إلى  الدولة  قِبل  من  المادي  القرض  أو  التشجيع   -  8
إستعمال  ينوي  أو  يستعمل  الذي   ، المواطن  أو  الفرد 

هذا المشروع على النطاق المنزلي أو المعمل . 
في  ويُدرس  حكوميًا  يُدعم  خاص  قسم  إدخال   -  9
جامعات العراق مثاًل عن تلك الطاقة وكيفية تطويرها .

حكومية  بحثية  صناعية  علمية  دائرة  10-استحداث 
كافة  مع  بالتنسيق  وتقوم  المجال  هذا  في  تتخصص 
الجامعات  )وباألخص  والصناعية  العلمية  الجهات 
كافــة ( ذات العالقة في العراق والدول العربية والعالم 

أن أمكن ويحدد عملها في االتجاهين التاليين:
الشمسية  الخاليا  استيراد  إلى  التوجه  أولى  أ-كخطوة 
واالستفادة منها في المناطق النائية وفي المدن والتي 

دراسات التجارة العراقية
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ال تتوفر فيها الطاقة الكهربائية وكذلك في المناطق 
الزراعية أو في توفير اإلنارة في الشوارع العامة.

لغرض  الشمسية  للخاليا  إنتاجية  خطوط  ب-استيراد 
إلى  باإلضافة  الخاليا  لهذه  مصانع  أنشاء  على  العمل 
منظومات انشاء محطات رئيسية كبيرة تخدم الغرض 
في  خاصة  هذه  التصنيع  عملية  عن  الناتج  الرئيسي 
كالسليكون  األولية  المواد  فيها  تتوفر  التي  المناطق 
الطاقة  مجال  في  التطور  ،لمواكبة  وغيرها  والرمال 
البديلة لغرض التهيؤ منذ أالن للدخول في عالم طاقة 

ما بعد الوقود االحفوري من نفط وغيرها .
وليكن لوزارة التجارة الدور الفعال والنشط في عملية 
هذا  في  المختصة  الجهات  مع  وبالتنسيق  االستيراد 
المجال وللمرحلتين )أ،ب( أنفتي الذكر وذلك من اجل 
الشمس  توفر  من  القصوى  االستفادة  عملية  تسهيل 
الطاقة  لتوليد  كمصدر  واستخدامها  العزيز  بلدنا  في 
به  قامت  ما  ذلك  على  وكمثال  المحدودة  الكهربائية 
بغداد وهي  إنارة بعض شوارع  في  المختصة  الجهات 
اعتبارها  اجل  من  والدعم  التقدير  تستحق  تجربة 
تضل  خطوة  ولكنها  الصحيح  االتجاه  في  أولى  خطوة 
نضجا«  اكثر  خطوات  تتبعها  مالم  وبسيطة  محدودة 
أوسع فائدة وعلى مستوى ونطاق واسع تصل فائدتها 
مكثفة  جهود  هناك  أن  ،كما  البلد  مساحة  كامل  على 

إعداد  سبيل  في  والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  قبل  من 
من  الحقا«  استخدامه  لغرض  العراق(  رياح  )أطلس 
الكهربائية  الطاقة  إنتاج  المتخصصين في مجال  قبل 
الرياح حيث باالمكان من خالل هذا األطلس  بواسطة 
الرقعة  كامل  وعلى  البلد  في  المهمة  المواقع  تحديد 
انتاج  نحو  أولى  كخطوة  وتكون  للعراق  الجغرافية 

الطاقة الكهربائية بهذا األسلوب.

التجارة العراقيةدراسات
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التجارة العراقيةبحوث

المقدمة :
التقنيات  استخدام  هو  المعرفي  باالقتصاد  يقصد 
حياة  إلى  الوصول  لغرض  وتوظيفها  التكنولوجية 
استخدام  أنه  أو  واألنشطة  المجاالت  بكافة  متطورة 
التقنية وتوظيفها بهدف تحسين نوعية الحياة بكافة 
المعلومات  من  اإلفادة  وأنشطتها من خالل  مجاالتها 

واإلنترنت والتطبيقات المعلوماتية المختلفة . 

االقتصادي  والنمو  اإلنتاج  محرك  المعرفة  أصبحت   
إنتاج  في  التقنية  من  االستفادة  تمت  وقد  العالم  في 
والخدمات  السلع  وتسويق  وتوزيع  ومعالجة  وتجهيز 
وتحويلها إلى اقتصاد معرفي، إما بتحويل المعلومات 
عن  التقليدية  السلع  بتطوير  أو   ، وخدمات  سلع  إلى 
الوسائل  من  واالستفادة  التقنية  استخدام  طريق 
التقنية في تجاوز الحدود الجغرافية وعمليات التسويق 
ذهاب  مفهوم  وتجسيد  المختلفة،  للبضائع  واإلنتاج 

السلعة أو الخدمة إلى العميل وليس العكس. 
اقتصادًا  ليس  المعرفة  على  المبني  االقتصاد  ان 

ومهم  قديم  دور  للمعرفة  كان  بالكامل،  فقد  جديدًا 
في االقتصاد ,  لكن الجديد هو أن حجم المساحة التي 
تحتلها المعرفة في هذا االقتصاد أصبح أكبر مما سبق 
االقتصاد  أصبح هذا  بل  وأكثر عمقًا مما كان معروفاً ، 
إلى  األلف  من  المعلومات  على  يقوم  منه،  قطاع  في 
الياء ,  أي أن المعلومات هي العنصر الوحيد في العملية 
هذا  في  الوحيد  المنتج  هي  والمعلومات  اإلنتاجية ,  
االقتصاد ,  والمعلومات وتكنولوجياتها هي التي تشكل 
ومجاالته ،  التسويق  وفرص  اإلنتاج  أساليب  تحدد  أو 
سواء أكانت المعلومات مجرد بيانات، أو بحوثًا علمية 

وخبرات ومهارات  .

اقتصاد  إلى  التقليدي  االقتصاد  الكبير من  التحول  إن 
المعرفة أحدث ثورة كبيرة في هذا المجال، مما انعكس 
إيجابًا على االقتصاديات المحلية والعالمية في معظم 
زيادة  في  التطور  هذا  من  استفادت  التي  العالم  دول 
جديدة  وظيفية  فرص  وإيجاد  لها،  المحلي  الناتج 
في  خالقة  إبداعية  عمل  أساليب  وابتكار  لمواطنيها، 
واإلنتاجية.  والمالية  البشرية  والموارد  األعمال  إدارة 

اإلطار المفاهيمي لالقتصاد المعرفي 
كلثوم هاشم صحن

مدير قسم الدراسات والنشر/دائرة تطوير القطاع الخاص
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وهذا التحول الكبير قلب المفاهيم النظرية والعملية 
في عالم المال واألعمال، بحيث أصبح االقتصاد الرقمي 
الخاص  القطاع  أعمال  في  السائد  هو  به  والعمل 
وعالقاتها  وإدارتها  األعمال  ومؤسسات  العالمي 
المحلي  المستوى  على  األخرى  األعمال  قطاعات  مع 
والعالمي ، مما أنعكس إيجابًا على زيادة رؤوس أموالها 
وتضاعف أرباحها، بفضل استخدام التطبيقات التقنية 

والمعلوماتية في هذا المجال. 
تسعى  حديثًا  عالميًا  توجها  المعرفي  االقتصاد  يعد 
االستفادة  خالل  من  والمجتمعات  الدول  تحقيقه  إلى 
الصناعات  اقتصاد  من  والتحول  العصر  معطيات  من 
إنتاج  إلى  البضائع  إنتاج  ومن  المعلومات  اقتصاد  إلى 
المعلومات، وإيجاد اقتصاد رقمي يكون عموده الفقري 
قوة  على  واالعتماد  والمعلومات،  االتصاالت  شبكات 
من  أكثر  البشري  المال  ورأس  والمعرفة  المعلومات 

االعتماد على المواد الخام والثروات الطبيعية.
عهد  لنهاية  وبداية  جديد  عالم  المعرفي  االقتصاد 
سابق لذلك البد من فهم االقتصاد المعرفي وفلسفته 
والقانونية  التشريعية  االجواء  تهيئة  ثم  وابعاده 

للتحول له . 
ويمكننا التعرف على اقتصاد المعرفة وتسليط الضوء 

عن قرب عليه من خالل المحاور التالية :- 

المحور االول : نشأة اقتصاد المعرفة : 
  لغرض فهم نشأة »اقتصاد المعرفة« البد من التطرق 
المجتمعات  تطور  ميّزت  التي  الثالث  المراحل  إلى 
فمن   ، الثالث  التحوالت  عليها  يطلق  ما  أو  البشرية 
إلى  وصواًل  الصناعي  المجتمع  إلى  الزراعي  المجتمع 

المجتمع المعرفي. 
اقتصـــــاد  أو)  الزراعي  المجتمع  األول:  •التحول 

الطبيعـة (  
على  يعتمد  كان  األرض  على  نزوله  ومنذ  اإلنسان  أن 
مرحلة  فأن  لذلك  تلقائي،  بشكل  ومواردها  الطبيعة 
فطري  ونتاج  طبيعي،  امتداد  هي  الزراعي  المجتمع 

للسلوك البشري.
 هذا من ناحية علم التاريخ البشري عمومًا، ولكن للتأريخ 
مرحلة  لوصف  عليها  اعتُمِد  أخرى  معايير  االقتصادي 
الزراعي  مجتمعها  أنجبت  والتي  الزراعية  بالثورة  ما 
باعتبارها التحول األول، فخالل قرون طويلة من الزمن 
لم يتشكل بالمفهوم االقتصادي ذلك التكتل البشري 
الذي قد يعتبر مجتمعًا يحمل في طياته بذور نموذج 
ومبعثرًا  قلياًل  كان  السكان  فعدد  متكامل،  اقتصادي 

حدود  يتجاوز  وال  معدومًا  كان  االقتصادي  والنشاط 
االكتفاء الفردي. 

منظمة  بشرية  تكتالت  مالمح  تتجلى  بدأت  وعندما    
تحتاج  ما  لتوفير  كأساس  الزراعة  نشاط  على  تعتمد 
إليه ليسد ضرورياتها من الحاجيات اليومية من خالل 
دورة نشاط اقتصادي زراعي منظمة، بدأ عمداء التأريخ 
االقتصادي مسارهم في التدوين، باعتبار تلك المرحلة 
الزراعي بوصفه  أنجبت مجتمعها  التي  الزراعية  الثورة 

التحول األول في ظل اقتصاد الطبيعة.
 إن أول مابدأت هذه الثورة على ضفاف األنهار الكبرى 
لدى  تشكلت  وبذلك  والمتجددة،  الخصبة  التربة  حيث 
المجتمعات ظروف تالءمت بوجه خاص مع وصف  تلك 
المؤرخون  التي سماها  الحقبة  الزراعي وهي  المجتمع 
مدى  على  دامت  والتي  الحديث  الحجري  العصر  بثورة 

آالف السنين منذ العام 10 آالف قبل الميالد .
 التحول الثاني: المجتمع الصناعي أو اقتصاد اآللة 

والثاني )من  التحولين األول  االنتقال عبر    أن عملية 
من  لحزمة  طبيعيًا  نتاجًا  كان  الصناعة(  إلى  الزراعة 

األسباب تمحور أهمها حول : 
-تضخم عدد السكان في المناطق اآلهلة.

توفير  عن  وعجزها  الطبيعية  المصادر  -محدودية 
الكميات الكافية من ضروريات العيش .

المزايا  حيث  من  اآلهلة  للمناطق  الشديد  -التمايز 
الطبيعية المتوفرة.

-تعقد أنماط الحياة وبروز رغبات أخرى لم يكن الناس 
يحس بها من قبل .

-ظهور العديد من مصادر الطاقة الجديدة.
الزمن،  من  الحقبات  تلك  سكان  على  ضروريًا  فكان    
بعملية  عليه  يصطلح  أن  يمكن  ما  إلى  اللجـوء 
يكون  ولن  والصيد،  الزراعة  عمليات  بدل  التصنيع 
استعمال مصطلح التصنيع نافذ المعنى إن لم نقرنه 
عمود  والمصنع  المصنع  أساس  فاآللـة  اآللة،  بمفهوم 
الصناعة، والصناعة تحدد معدالت ومستويات التصنيع، 
بين  يحتوى  الذي  الصناعي  مجتمعه  أنجب  والتصنيع 

طياته اقتصاده الميكانيكي.

اقتصاد  أو  المعرفي  المجتمع  الثالث:  التحول   •
المعرفة 

في  انعراج  نقطة  الثانية  العالمية  الحرب  شكلت  لقد 
فقد  حربًا  وصفها  فبمجرد  جمعاء،  البشرية  مسيرة 
العالم،  ومظاهر  وقائع  من  الكثير  تغيير  في  تسببت 
واقتصاديًا وبعد النظر إليها كقدر ُقدر علــى البشرية، 
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يعتبرها الكثير من المختصين نقطة التحول الثالث، 
أو  التكنولوجية  أو  العلمية  الثورة  والذي تمثل في 
المعرفية. ومن أهم ما ميز هذا التحول عما سبقه 

مايلي :
وتحول  اإلنتاج  منظومات  في  العلوم  -اندماج 

المعرفة إلى قوة منتجة.
االختراع  ميالد  بين  الفاصلة  المسافة  -تقلص 
وتطبيقه على أرض الواقع : ففي حين كان الفارق 
بين ظهور االختراعات وتجسيدها على واقع الحياة 
العامة للناس يحتاج إلى سنين طويلة من الزمن، 
أصبح ذلك الفارق في ظل الثورة المعرفية ال يتعدى 

بأقصى تقدير بعض من السنوات .  
مرحلة  من  والتقني،  العلمي  اإلنتاج  نمط  -تحول 
اإلبداع الفردي خالل القرنين 18 و  19 إلى مرحلة 
اإلنتاج الجماعي والمؤسساتي خالل القرن العشرين 
كان  والثاني  األول  التحولين  خالل  أنه  بمعنى   :
ظل  في  أما  واالبتكار،  االختراع  أساس  هم  األفراد 
التحول الثالث فقد أصبحت المؤسسات والجامعات 
إنتاج  في  الرائدة  هي  العلمية...الخ  والجمعيات 

الصناعات االبتكارية والتكنولوجية.
-طغيان الطابع األوتوماتيكي على وسائل ودورات 
اإلنتاج : فخالل مرحلة الزراعة كانت وسائل اإلنتاج 
ال تتعدى حدود بعض األدوات البسيطة التي تعمل 
بمصادر الطاقة التقليدية كالفحم والبخار...، ولكن 
الثورة المعرفية طورت تلك اآلالت وأدخلت ما يدعى 
لآللة  التشغيل  نظام  ضمن  اإللكترونية  بالعقول 
فأصبح نظام تشغيلها أوتوماتيكيا دون الحاجة إلى 

كثير من اليد العاملة.
   على أساس ما تقدم ومن ناحية التأريخ االقتصادي 
فقد ربط المؤرخون تطـور المجتمع البشري بثالث 
مراحل أساسية شكلها انفجار ثالث ثورات رئيسية، 
ثم  ومن  الصناعة  ثورة  نحو  الزراعة  ثورة  فمن 
ما  أو  المعرفية  الثورة  أساس  باعتبارها  المعرفة 

يعرف بالتحول الثالث .

على  المبني  االقتصاد  خصائص    : الثاني  المحور 
المعرفة

لكي نحدد أثر ثورة المعلومات على االقتصاد والمجتمع 
وكيف يمكن أن يتالءم نموذج التنمية الشاملة الوطنية 
العالمية، ال بد من تحديد خصائص  التغيرات  مع هذه 

هذا االقتصاد الجديد والتي نوجزها فيما يلي:-
اتجاه  المعرفة هو  المبني على  العولمة: االقتصاد   -  1
يكن  لم  وبالتأكيد  العالمي،  التكامل  آفاق  نحو  متنام 
هذا االقتصاد ممكنًا لوال ثورة المعلومات واالتصاالت، 
ذلك  فإن  صغيرة   كقرية  العالم  عن  نتحدث  فعندما 
يعني بالدرجة األولى تقصير المسافات من خالل شبكة 
المستفيدين من خدمات  التجارة أول  اإلنترنت، وكانت 
واإلعالن  الصفقات  وإبرام  االتصال  لتعزيز  اإلنترنت، 
في  المعلومات  على  والحصول  والتسويق  والترويج 
المنافسة،  وعن  العالم  اقتصاد  عن  الحقيقي  الزمن 
القادمة،  للسنوات  المنافسين  وربما عن مخططات  بل 
أخرى  دول  في  أقوياء  حلفاء  مع  شراكات  لعقد  وأخيرًا 

وتقاسم نتائج هذه الشراكة.
والعولمة اليوم نظام اقتصادي بالدرجة األولى قبل أن 
تكون نظامًا سياسيًا، وهو نظام معتمد أواًل وقبل كل 

شيء على ثورتي المعلومات واالتصاالت .
2- االنتشار والتنوع : اتسم التوجه العام القتصاد الثورة 
أكثر  تركيز  نحو  باالتجاه  السبعينيات  وحتى  الصناعية 
لرأس المال بيد شركات ضخمة تحتكر كل شيء وتفرض 
ما تشاء على األسواق، وكانت قوتها ال تعتمد فقط على 
احتكار  على  ذلك  وقبل  بل  والتكنولوجيا،  المال  احتكار 
الخاصة  بوسائلها  تجمعها  كانت  التي  المعلومات 

لتشكل أحد مظاهر ومنابع قوتها المتنامية.
حق  المعلومات  تكنولوجيا  أتاحت  فقد  عصرنا  في  أما 
المركزية  الشركات  سلطة  وبدأت  للجميع،  االطالع 
التي  التجزئة  شركات  لصالح  تتهاوى  الكبرى  الصناعية 
قواعد  في  تعالجها  التي  المعلومات  قوة  على  اعتمدت 
في  شروطها  تفرض  جعلها  مما  الضخمة  المعطيات 

النهاية على الشركات االحتكارية.
الثورة  في  سائدًا  كان  الذي  االتجاه  إن  القول  ويمكن 
الصناعية نحو االحتكار تحول إلى اتجاه جديد في عصر 

المعلومات نحو التنوع واالنتشار.
3- من االنغالق نحو االنفتاح : كانت شركات الستينيات 
والسبعينيات من القرن العشرين تسعى نحو االنغالق 
أي نحو إنتاج كل شيء ضمن أقسام الشركة بما في ذلك 
توزيع المنتج وتسويقه ، في حين يتميز اقتصاد العالم 
أية  أو  الحاسوب  أو  السيارة  صنع  على  بقدرته  اليوم 
أن تجمع  بلدان مختلفة ثم يمكن  أربعة  أخرى في  آلة 
أجزاؤها في بلد خامس، حيث أن المنتج بشكله النهائي 
إطار  أكثر ضمن  أو  نتاج تعاون خمس شركات  سيكون 
المركزية  العقلية  وتتخطى  الحدود  تتخطى  شراكة 

الضيقة.
التسارع  إلى  الطويلة  الدورة  المنتج من  دورة حياة   -4
بأنه  المعرفة  على  المبني  االقتصاد  يتميز   ، التنافسي 
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يعتمد على الصناعة المتنوعة التي تسعى إلى تخفيض 
الشديدة  المنافسة  ضغط  فتحت   ، المنتج  حياة  دورة 
المستهلك  فعل  ردود  معرفة  إلى  المصممون  يسعى 
، من أجل دراسة المالحظات  الجديد  المنتج  فور توزيع 
بإنجاز  واإلسراع   ، ورغباتهم  العمالء  السلبية وتوجهات 
ثم  ومن   ، عليه  الالزمة  التجارب  وإجراء  جديد  تصميم 
طرحه في السوق قبل أن يتمكن المنافسون من طرح 

منتجهم البديل.
أقصر  المنتج  حياة  دورة  يجعل  المتواصل  السباق  إن 
كل يوم ، مما يؤكد عدم قدرة الشركة على طرح أعداد 
االتجاه  هذا  أن  ونالحظ   ، موحدة  منتجات  من  كبيرة 
وخطوط  الشديدة  والمركزية  لالحتكار  تمامًا  معاكس 
هائلة  أعدادًا  تطرح  كانت  حيث   ، الكثافة  عالية  اإلنتاج 
زمنية طويلة  فترة  وتنتظر   ، المتشابهة  المنتجات  من 
، أي أن دورة  قبل إجراء تعديالت على النموذج القديم 

حياة المنتج كانت طويلة نسبيًا.
المبني على  االقتصاد  يتميز   : االقتصادية  الشراكة   -5
المنتجات  ألن  العمل  فريق  على  باعتماده  المعلومات 
إلى  المنتجين ثم  إلى  المصممين  تنتقل من  الجديدة 
الموزعين وأخيرًا إلى العمالء ، وذلك بكل سرعة ممكنة. 
ويشكل هؤالء جميعًا فريق عمل واحد، وإن كان متباعدًا 
وموزعًا في أرجاء األرض جميعها 6- إعادة توزيع األرباح 
في  العمل  سرعة  لزيادة   : والسلطات  والمسؤوليات 
ولكن   ، كثيرة  آثار  المنتج  حياة  دورة  وتقصير  الشركة 
توزيع  إعادة  على  مباشرًا  تأثيرًا  تؤثر  أنها  هو  أهمها 
هذه  تساهم  فمثاًل   ، والسلطات  والمسؤوليات  األرباح 
بقاء  عن  الناتجة  المصارف  أرباح  تخفيض  في  السرعة 
المال في حسابات العمالء فترة طويلة قبل انتقاله الى 
الجهة المنتجة التي تطلبه ، فبقدر ما تحصل الشركات 
على سرعة أكبر بسبب اإلمكانات الحديثة للتكنولوجيا 
دورة  تقصير  بهدف  الشديدة  المنافسة  ضغط  وتحت 
حياة المنتج ، فإن األرباح التي تحققها المصارف تتضاءل، 
وتصبح هذه المصارف مضطرة للبحث عن موارد أخرى 
مما يقودها إلى مزاحمة الفروع األخرى للقطاع المالي 

من خالل تطوير خدماتها وتنويعها وتوسيع نطاقها.
7- العولمة في مواجهة النظم المالية الوطنية : عندما 
األموال تتحرك  والتسويق عالميين بدأت  اإلنتاج  أصبح 
بسهولة وسرعة عبر الحدود، وقد نشأ عن ذلك تناقضات 
مما  القديمة،  الوطنية  المالية  والنظم  العولمة  بين 
المالية  النظم  إلى سقوط  النهاية  يمكن أن يؤدي في 
القديمة، ليصبح النظام المالي أكثر مرونة وأكثر قدرة 

على تلبية متطلبات الشركات، وعلى مواجهة األزمات .
االتصال  شبكات  بسرعة  الثروة  لخلق  جديد  نظام   -8
مع  وتتواصل  األموال  رؤوس  أسواق  تنمو  ما  بمقدار   :

أن  إذ  أكبر،  بسرعة  يجري  المال  فإن   ، بعضًا  بعضها 
شبكات االتصال اإللكترونية تتيح جمع أو توزيع مليارات 
المال  يتدفق  وهكذا  معدودة،  ثوان  في  الدوالرات 
االتصال  شبكات  بسرعة  يتدفق  وهو  متزايد،  بتسارع 
يد  إلى  يد  من  المالية  القوة  تنتقل  وبذلك  نفسها، 

بسرعات متزايدة.
عصر  في  والسلطة  الثروة  مصادر  أهم  المعرفة   -9
العلمية  المعرفة  المال يشتري  رأس  : كان  المعلومات 
ويوظفها في خدمة خطوط إنتاجه الكثيفة في المراحل 
اليوم  أما  الصناعية،  الثورة  من  بدءًا  جميعها  السابقة 
فإن المعرفة العلمية أو (المعلومات) تحولت إلى مصدر 
 ، الثروة، ولعله سيكون أحد أهم مصادرها  من مصادر 
لم  العالمية  الشركات  أقوى  من  مجموعة  ظهرت  فقد 
تستند في قوتها إلى أرصدتها المالية أو إلى موجوداتها 
المادية من بناء أو تجهيزات أو آالت ، بل استندت إلى 
العالقات  ومجموعة  اإلدارة  لدى  التنظيمية  الكفاءة 
المستمر  المستمر واإلبداع والطرح  والصالت والتطوير 

لمبادرات جديدة .
10- النقد اإللكتروني يحل محل النقد الورقي : تتجاوز 
المعلومات  ظهور  مجرد  المعاصرة  البنيوية  التغيرات 
النقدي  فالتبادل  والسلطة،  للثروة  جديد  كمصدر 
اليوم بحد ذاته لم يعد سوى أرقام ورموز مسجلة على 

حواسيب الشبكات الدولية.
نحو  بثبات  تسير  وكأنها  اليوم  الورقية  العملة  وتبدو 
نهايتها المحتومة كعملة ثانوية إلى جانب أشكال النقد 
القديم: الذهب، الفضة ، فالنقد اإللكتروني ليس سوى 
مجرد تتابع دقيق لألصفار واآلحاد تنقل من حاسوب إلى 

آخر عبر الشبكة الدولية.
إن هذا النظام الجديد سيقلل من أهمية المصارف التي 
تعالج العمليات المالية على دفعات منفصلة، وسيسود 
نظام الدفع المتصل أي أن النظام المالي سيعمل في 
وثانية  بدقيقة  دقيقة   Real Time الحقيقي  الزمن 

بثانية.
تنشأ  أن  الممكن  من   : والبطالة  العاملة  القوة   -11
والخدمات  والزراعة  الصناعة  حول  جديدة  مفاهيم 
حملت  الصناعية  الثورة  أن  نتذكر  أن  والبد  والبطالة، 
معها أساليب ومفاهيم جديدة، فبعد أن كان العاملون 
انخفضت  السكان  أكثر من نصف  الزراعة يشكلون  في 
المتحدة  الواليات  الخمس،وفي  ثم  الثلث  إلى  نسبتهم 
وتنتج  السكان،  من   %2 من  أكثر  المزارعون  يشكل  ال 
هذه النسبة القليلة أعلى نسبة من السلع الغذائية في 

العالم.
فقد  الصناعة،  مجال  في  مماثاًل  تطورًا  العالم  ويشهد 
الخطرة  الصناعية  المهن  المتقدمة  الدول  في  انتهت 
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وعدد  مبرمجة  بآالت  استبدالها  وتم  والشاقة،  والصعبة 
توجهًا  نالحظ  عملها،ولذلك  يراقبون  العمال  من  قليل 
قطاع  في  العاملين  عدد  زيادة  نحو  ومستمرًا  ثابتًا 
الزراعة  في  العاملين  عدد  تقلص  وبالمقابل  المعلومات 
والصناعة، وبالفعل فقد وصل عدد العاملين ممن يتصل 
القوة  أرباع  ثالثة  من  أكثر  المعلومات  بأنظمة  عملهم 

العاملة .
نوعية  مشكلة  المعلومات  وعصر  مجتمع  في  البطالة  إن 
أن  الصناعية  الثورة  اقتصاد  استطاع  فقد  كمية،  وليست 
يشاء،  ما  منه  ينتقي  العاملة  لأليدي  واسعة  سوقًا  يخلق 
في  المسرحين  النسيج  عمال  يستوعب  أن  ويستطيع 
يتطلب  يكن  لم  العمل  ألن  الحديد،  أو  األسمنت  مصانع 
سوى مقدار محدود من المهارات والكفاءة التي يمكن أن 
العمل  الجديد بسرعة مقبولة،أما سوق  العامل  يكتسبها 
تتمتع  التي  العاملة  األيدي  على  بالطلب  فيتميز  اليوم 
المستمر  للتطور  عالية وقابلة  بمهارات وكفاءات وخبرات 
التكيف  على  قادرين  العمل،  عن  العاطلون  يكن  لم  فإذا 
مع هذه المتطلبات، فإن األعمال الجديدة لن تتمكن من 

استيعابهم.
التنظيمات  في  العادة  جرت   : لإلدارة  جديد  نموذج   -12
اإلدارة  تقوم  أن  القديمة  الصناعية  للمؤسسات  اإلدارية 
بتقسيم العمل إلى أجزاء من العمليات البسيطة المتتالية 
ويكون  كبيرة،  خبرة  إلى  منها  عملية  أية  تحتاج  ال  التي 
المدير مسئواًل عن متابعة وتسلسل وترابط هذه العمليات 
البسيطة المتتالية للتأكد من أن خط اإلنتاج يسير بصورة 
على  نظريًا  تعتمد  اإلدارة  في  الطريقة  هذه  صحيحة،إن 
عناصرها،  أبسط  إلى  للمشكالت  التدريجي  الرد  ضرورة 
وبالتالي الفصل بين هذه العمليات وتتبعها ثم تحليلها 
بشكل متكامل.وبالنتيجة كانت اإلدارة تتعامل مع اإلنتاج 

كما لو أنه سلسلة من المراحل المعزولة.
منظور  إلى  يستند  فهو  لإلنتاج  الجديد  النموذج  أما 
تركيبًا،  أكثر  كعملية  اإلنتاج  إلى  ينظر  لإلدارة،  متكامل 
إلى جانب بعضها  العناصر  التسليم بأن جمع  إلى  يستند 
بعضًا ال يستطيع أن يشكل المجموعة اإلجمالية لإلنتاج، 
فالمجموعة عندما تعمل يجب أن تكون أكبر فاعلية من 
نظام  ضمن  جزء  ألي  يمكن  ال  أجزائها،وبالتالي  مجموع 
باألجزاء  الصلة  مقطوع  يكون  أن  متكامل  حديث  إنتاج 

األخرى.
كان  القديمة  الصناعية  اإلدارة  في   : العمل  فريق   -13
ال  وكانوا  معزولة،  مراحل  ضمن  يعملون  العاملون 
يعرفون شيئًا عما يجري في المراحل األخرى أي أن اإلدارة 
كانت مركزية، وكانت تختزن كل المعلومات والمالحظات 
ثورة  ظل  وفي  اليوم  كله،أما  العمل  ومراحل  أجزاء  حول 
المعلومات فإن النموذج المعتمد هو تشكيل فريق عمل 
يبدي  أن  مرحلة  أية  في  فيه  فرد  كل  يستطيع  متكامل 

التي  للمرحلة  بالنسبة  فقط  ليس  واقتراحاته  مالحظاته 
عمل بها وإنما بالنسبة للمراحل األخرى أيضًا، فالمسئول 
عليه  ويعرض  بالمصمم  يتصل  المنتج  تسويق  عن 
قسم  مع  ويتعاون  يتصل  والمصمم   ، العمالء  مالحظات 
المقترح  للتصميم  مناسب  غير  تنفيذ  أي  لتالفي  اإلنتاج 

وهكذا.

اإلنتاج  إدارة  نظم  توفر   : المخزون  حجم  تخفيض   -14
الصناعي كمية كافية من المعلومات إلعادة تنظيم العمل 
وتحديد الوقت المناسب والكمية المناسبة من المنتجات 
التي يجب إنتاجها لتغطية السوق، وبالتالي ستتمتع اإلدارة 
بإمكانية إدارة اإلنتاج دون أن تضطر إلى تخزين أية كمية 

من المنتجات االحتياطية )المخزون(.
إن اإلنتاج المتنوع بأعداد قليلة مناسبة هو الحل المناسب 
لعدم استخدام مساحات واسعة للتخزين مع كل ما يترتب 
على ذلك من تجميد للمبالغ الناجمة عن كلفة اإلنتاج فترة 

طويلة قبل تصريف البضائع.
يزداد  أن  المتوقع  من   : الحياة  مدى  للتعلم  الحاجة   -15
عدد المتعلمين الكبار أكثر من أي وقت مضى، ففي ظل 
عصر المعرفة ستكون الحاجة للتربية والتعلم المستمرين 
متطلبات جوهرية للحفاظ على قدرة الفرد على البقاء في 
الوظيفة، وال يعني هذا أن التعليم في المدارس الثانوية 
أساسيًا  متطلبًا  سيكون  ولكنه  سينتهي،  الجامعات  أو 

ومستمرًا أثناء حياة اإلنسان العملية كلها.

المحور الثالث : ركائز االقتصاد المعرفي

ركائز،  أربعة  على  أساسه  في  المعرفي  االقتصاد  يستند 
وهي:

الروابط  من  فعال  نظام  والتطوير(:  )البحث  )االبتكار   .1
التجارية مع المؤسسات األكاديمية وغيرها من المنظمات 
التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها 

وتكييفها مع االحتياجات المحلية.

لإلنتاجية  األساسية  االحتياجات  من  وهو  التعليم:   .2
الحكومات  على  يتعين  حيث  االقتصادية،  والتنافسية 
المال  رأس  أو  واإلبداعية  الماهرة  العاملة  اليد  توفر  أن 
في  الحديثة  التكنولوجيات  إدماج  على  القادر  البشري 
المعلومات  تكنولوجيا  دمج  إلى  الحاجة  وتنامي  العمل، 
المناهج  في  اإلبداعية  المهارات  عن  فضال  واالتصاالت 

التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياة.

المعلومات  تكنولوجيا  على  المبنية  التحتية  البنية   .3
المعلومات  وتجهيز  نشر  تسهل  التي   : واالتصاالت 
والمعارف وتكييفه مع االحتياجات المحلية، لدعم النشاط 
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االقتصادي وتحفيز المشاريع على إنتاج قيم مضافة عالية.
4.  الحاكمية الرشيدة:  والتي تقوم على أسس اقتصادية 
قوية تستطيع توفير كل األطر القانونية والسياسية التي 
تهدف إلى زيادة اإلنتاجية والنمو، وتشمل هذه السياسات 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  جعل  إلى  تهدف  التي 
على  الكمركية  التعريفات  وتخفيض  ويسر،  إتاحة  أكثر 
التنافسية  القدرة  وزيادة  المعلومات  تكنولوجيا  منتجات 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المحور الرابع : ابعاد االقتصاد المعرفي
أن لالقتصاد المعرفي أبعادًا مختلفة ومتشابكة ومن أهم 

هذه األبعاد :
االقتصاد  في  المعلومة  تعتبر  االقتصادي:  البعد  أواًل: 
المضافة،  للقيمة  الرئيس  والمصدر  السلعة  المعرفي هي 
أن  يعني  وهذا  االقتصاد،  وترشيد  العمل،  فرص  وإيجاد 
مختلف  في  ويستعملها  المعلومة  ينتج  الذي  المجتمع 
شرايين اقتصاده، ونشاطاته المختلفة يستطيع أن ينافس 

ويفرض نفسه .
يعني  المعرفي  االقتصاد  أن  التكنولوجي:  البعد  ثانيًا: 
انتشار وسيادة التكنولوجيا، وتطبيقها في مختلف مجاالت 

الحياة، وهذا يعني ضرورة االهتمام بالوسائط المعلوماتية، 
لكل  الموضوعية  الظروف  حسب  وتطويعها  وتكييفها 

مجتمع.
ثالثًا: البعد االجتماعي: إذ يعني االقتصاد المعرفي سيادة 
درجة معينة من الثقافة المعلوماتية في المجتمع، وزيادة 
ودورها  وأهميتها  المعلومات،  بتكنولوجيا  الوعي  مستوى 

في الحياة اليومية لإلنسان. 
إعطاء  المعرفي  االقتصاد  يعني  إذ  الثقافي:  البعد  رابعًا: 
بالقدرات  واالهتمام  والمعرفة،  للمعلومة  معتبرة  أهمية 
التفكير  حرية  إمكانية  وتوفير  لألشخاص،  اإلبداعية 
يعني  كما  والمعرفة،  العلم  توزيع  في  والعدالة  واإلبداع، 
والمؤسسة  للفرد  اليومية  الحياة  والثقافة في  الوعي  نشر 

والمجتمع ككل.  

مما سبق يتبين أن االقتصاد المعرفي ال يقتصر على إنتاج 
تقيم  ثقافة  إلى  يحتاج  بل  فحسب،  وتداولها  المعلومة 
المجال  في  ويستغلها  المعلومة،  هذه  ينتج  من  وتحترم 
وثقافي  اجتماعي  محيط  إيجاد  يتطلب  مما  الصحيح، 
وسياسي يؤمن بالمعرفة، ويؤمن بدورها في كافة مناحي 

الحياة.
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المحور الخامس : كيفية التحول من اقتصاد رأس المال الى 
اقتصاد المعرفة

إن التحول من االقتصاد القائم على رأس المال إلى اقتصاد 
التغير   .1 هي:  قوى  ثالث  تفاعل  خالل  من  يتم  المعرفة 
والموارد،  المعلومات  تكنولوجيا  ويشمل  التكنولوجي، 

والتكنولوجيا البيولوجية. 
2. تحرير التجارة، وتدويل أنظمة اإلنتاج .

3. تحرير حركة رأس المال في النظام االقتصادي العالمي، 
والطاقة،  واإلنتاج،  االقتصاد،  أو هيكلة  إعادة  وهذا يتطلب 

والمواصالت وبقية األنشطة لضمان االستمرارية. 
مستوى  على  للعيان  واضحة  أصبحت  التحول  هذا  آثار  إن 
مستوى  فعلى  والمجتمعات.  واألفراد  والشركات  الدول 
األفراد وهم نواة المجتمعات التي تشكل الدول، فعليهم أن 
لمواكبة  باستمرار على تحسين مستوى مهاراتهم  يعملوا 
التطورات والتحوالت المستمرة والسريعة في مراكز عملهم 
اقتصاد  إلى  الولوج  إن  فيه.  يعيشون  الذي  المجتمع  وفي 
القيود  جميع  من  التخلص  الدول  من  يتطلب  المعرفة 
والتقاليد  والعادات  التقليدية  والقوانين  الضرورية  غير 
التي  والمجتمعات  فالدول  للتطورات،  المقيدة  والثقافات 
المرنة  القوانين  وتمتلك  عالية،  ثقافية  بمستويات  تتمتع 
المعرفة،  اقتصاد  في  والتأثر  التأثير  على  قدرة  األكثر  هي 
المال  رأس  اقتصاد  من  التحول  من  الدول  تتمكن  وحتى 
أن  منها  يتطلب  هذا  فإن  المعرفة،  اقتصاد  إلى  والعمل 
تولي النظام التعليمي العناية الكافية وذلك من خالل ما 

يلي: 
1.  يجب أن يكون النظام التعليمي مرنًا حتى تتمكن الدولة 

من تطبيق إستراتيجية التحول إلى اقتصاد المعرفة. 
جميع  أن  من  للتأكد  التعليم  سياسات  تطوير  يتم  أن   .2
الطلبة لديهم القدرة على التعامل مع تكنولوجيا المعرفة 
واالتصاالت، وهم صغار السن، وأن تكون أدبيات المعلومات 

والمعرفة ومهارات الحاسوب جزءًا من اهتمام الدولة. 
إجبارية  بصورة  استثناء  دون  المعلمين  تأهيل  يتم  أن   .3
التجهيزات  بجميع  تزودهم  وأن  الحاسوب،  مهارات  على 
تكنولوجيا  في مجال  ومهاراتهم  قدراتهم  لتطوير  الالزمة 

المعرفة واالتصاالت. 
حقل  في  التدريب  مجال  في  االستثمار  فرص  توفير   .4
العاملين  عدد  لزيادة  االتصاالت،  وتكنولوجيا  المعرفة 
على  تعتمد  التي  الصناعات  في  المشاركة  على  القادرين 

المعرفة. 
جميع  في  القدامى  للعاملين  التدريب  فرص  توفير   .5
القطاعات العامة والخاصة على مهارات الحاسوب واإلنترنت، 

بحيث تصبح قادرة على التعامل مع اقتصاد المعرفة. 

المحور السادس : العوامل األساسية الواجب توفرها لضمان 
نجاح اقتصاد المعرفة

1- التعليم: إن التعليم ضرورة أساسية من ضرورات نجاح 
اقتصاد المعرفة، ومن األمثلة الحية على ذلك تايوان، هونغ 
الزمن  من  فترة  في  كانت  التي  الدول  من  وغيرها  كونغ، 
من الدول ذات الدخل المنخفض وتمكنت هذه الدول خالل 
العقدين الماضيين من أن تتجاوز ذلك بكثير. حيث أصبحت 
من الدول ذات الدخل العالي، وذلك يعود إلى االستثمارات 
أبناءها  شجع  مما  المهني،  والتدريب  التعليم  في  الكبيرة 

على اإللتحاق بالتعليم العالي والتقني. 
الستقطاب  للدول  المجال  تفسح  الهجرة  إن  الهجرة:   -2
ذوي الكفاءات العالية والمدربة، وذات الخبرة الطويلة، مما 
يجعلها تساهم بكفاءة واقتدار في تطوير اقتصاد المعرفة، 
القيود  من  خالية  الهجرة  سياسات  تكون  أن  يجب  لذا 
اجتذاب  عملية  لتسهيل  والمادية،  القانونية  السياسية 

المهارات المطلوبة.
 3- البحث والتطوير: إن من المحددات الهامة في اقتصاد 
وتأخذ  هذا  والتكنولوجي،  العلمي  اإلبداع  سرعة  المعرفة 
بناًء على قدرتها في  العالم  التنافسية في  الدول مراكزها 
سرعة الخلق واإلبداع، حيث تنتشر أخبار األبحاث واإلبداع في 

جميع أنحاء العالم في أجزاء من الثانية.
والمجتمعات  فالدول  المالئمة،  البيئة  يتطلب  اإلبداع:   -4  
التي تتمتع بمستويات علمية عالية وعادات وتقاليد منفتحة 

تكون هي األقدر على اإلبداع والتقدم.
 5- تغير هيكل الصادرات: لقد كانت الصادرات لدول العالم 
المادية،  السلع  من  تتكون  نموًا  واألقل  والنامية  المتقدم 
صادراتها  في  تعتمد  المتقدمة  الدول  فأصبحت  اليوم  أما 
النامية-  الدول  أما  المعرفة،  واستعمال  وتوزيع  إنتاج  على 
وخاصة العربية منها- ال زالت المعرفة تشكل جزءًا ال يذكر 
اقتصادية  تحديات  أمام  تقف  يجعلها  مما  صادراتها،  من 
كبيرة. وعليه فإن على جميع الدول النامية – واألردن منها- 
أن تعمل على تبني خطط قصيرة ومتوسطة المدى للتحول 
إلى اقتصاد المعرفة، وأن تعمل على إعادة صياغة القوانين 
واألنظمة المعمول بها بما يتالءم مع روح العصر، ومفهوم 
في  واالستثمار  االنفاق  حجم  تزيد  وأن  المعرفة،  اقتصاد 
قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي 
التغيرات  والمهني والتدريب البشري، لتتمكن من مواكبة 
السريعة في كافة نواحي الحياة ، من أجل الولوج إلى عالم 
من  اتخذ  عالم  في  اإليجابي  واالمتزاج  المعرفة،  اقتصاد 

المعرفة والتكولوجيا الخاصة بها هوية له.
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المحور السابع : التجارب الناجحة ) التجربة الكورية ( 
كوريا  تحويل  نيته  الكوري  الرئيس  أعلن   2000 عام  في 
القتصاد معتمد على المعرفة  وبعد ثالثة أشهر من اإلعالن 
ثالثة  مدتها  إستراتيجية  بخطة  العمل  بدء  تم  الرئاسي، 
المعرفة.اعتمدت  اقتصاد  نحو  كوريا  رؤية  لتنفيذ  سنوات 

الخطة الكورية على المحاور التالية: -
• تطوير الموارد البشرية

• تطوير الصناعات المعتمدة على المعرفة
• العلوم والتقنية

• تقليل الفجوة الرقمية
فقيرة  دولة  من  التحول  من  الجنوبية  كوريا  تمكنت  حيث 
على  المعرفية  االقتصادات  أهم  من  واحدة  إلى  الموارد 
حيث  من  نموًا  األسرع  الدول  من  وواحدة  العالم  مستوى 
حاليا  كوريا  واصبحت  الناتج   من  الفرد  نصيب  متوسط 
نحو  كوريا  اتجاه  إلى  ذلك  ويعزى   ، نموًا  الدول  أكبر  من 
على  ومعتمد  المعرفية  الصناعات  على  قائم  اقتصاد  خلق 
 ، والتشغيل  الناتج  األكبر من  الجزء  التكنولوجيا في توليد 
حيث انتهجت كوريا سياسات لالستدانة واالقتراض الخارجي 
ونقل  البشري  المال  رأس  في  االستثمار  عمليات  لتمويل 
التكنولوجيا على نطاق واسع واالتجاه نحو تكثيف الصناعات 
عالية التقنية ، لقد ساعد ذلك على ارتفاع اإلنتاجية الكلية 
الكثير  على  تتفوق  وجعلها  ملحوظ  بشكل  اإلنتاج  لعناصر 

مــــــن االقتصادات المتقدمة. 

االستنتاجات :-
نحو  متنام  اتجاه  هو  المعرفة  على  المبني  االقتصاد  1.أن 
مفتوح  عالمي  اقتصاد  إلى  متجه  العالمي،  التكامل  آفاق 

وذلك بفضل ثورة المعلومات واالتصاالت.
 ، للمعرفة  المناسب  المناخ  تخلق  أن  الدول  على  2.ينبغي 
أهم عنصر  أصبحت  بل  فكريًا  ترفًا  ليست  اليوم  فالمعرفة 

من عناصر اإلنتاج .
طياته  في  يحمل  العالمي  االقتصاد  على  االنفتاح  3.أن 
إذا  أيضًا،  الوقت يحمل فرصًا جديدة  بنفس  ولكنه  مخاطر 
أن تطور نفسها وترفع من مستوى  المؤسسات  استطاعت 

أدائها وأن تستثمر تكنولوجيا المعلومات بصورة جيدة .
4.تؤكد النظرية الحديثة إن االستثمار في األبحاث والتطوير 
للنمو  الدافع  القانون  يشّكل  الذي  هو  التقني،  اإلبداع  في 
كانت  التي  التقليدية،  النظريات  عكس  على  االقتصادي 
التقدم  التنافسية تكمن كل دوافع  العملية  تعتقد أن في 
وأن تقنية المعلومات واالتصاالت هي أحد مخرجات البحث 

والتطوير التقني.
5. ساعد االقتصاد المعرفي في توفير فرص عمل ساعدت 
في حل مشكلة البطالة وبالتالي انعكس إيجابًا على مستوى 

التشغيل في االقتصاد بشكل عام.

الدول  صادرات  زيادة  على  المعرفي  االقتصاد  6.يعمل 
سواء كان من السلع المصنعة أو صادرات ما يسمى بإدارة 
المعلومات أي تقديم االستشارات والخبرات التقنية والحلول 

البرمجية. 
رؤوس  تمتلك  ال  التي  لالستثمارات  الفرصة  إتاحة   .7
أموال هائلة ، ولكنها تمتلك القدرة على العمل في قطاع 
المعلومات وتمتلك الخبرة وروح المبادرة والتنظيم اإلداري 
الجديد  الجيل  أمام  عظيمة  فرصة  يشكل  مما  المتطور 
واستخدام  اإلنترنت  وتستفيد من شبكة  المستثمرين  من 

تكنولوجيا المعلومات.

التوصيات :
1.تقوية البحث العلمي والتطوير وإعطائه األهمية والحث 
باتفاقيات  مدعومة  وطنية  خطط  خالل  من  االبتكار  على 
للبنية  متناسقة  خطط  وضع  إلى  إضافة  ودولية  إقليمية 
على  واالعتماد  االتصال،  بشبكات  يتعلق  فيما  التحتية 
التركيب  على  قادرة  بشرية  وموارد  مستقلة  تكنولوجيا 
والتشغيل والصيانة ، مع االهتمام بتحقيق درجة أعلى من 
األمان المعلوماتي والشبكي، وتفعيل مبادرات المؤسسات 

العامة والخاصة والمجتمع المدني إلنشاء مواقع معرفية .
بنوعية  وتطويره  البشري  المال  رأس  خلق  على  2.العمل 
عالية وقدرات كبيرة وذلك من خالل التدريب والتطوير إذ 
يعد رأس المال البشري حجر الزاوية لبناء مجتمع المعلومات 
ونموها  االقتصادية  المؤسسة  تطور  ودعامة  جهة  من 

ونجاحها من جهة أخرى.
3.إقامة منظومات بحث وتطوير عالية الجودة، لتعزيز قدرات 
المشكالت  وحل  االكتشاف  مهارات  وبناء  البحثية،  األفراد 

واتخاذ القرار والفهم والتحليل واالستنباط والربط. 
االقتصاد  تطبيقات  في  الرائدة  التجارب  من  4.االستفادة 
المبني على المعرفة في الدول المتقدمة في هذا المجال .

إلستيعاب  المتسارعة  التكنولوجية  التغييرات  5.مواكبة 
التطورات المستمرة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، 

ومحاولة ممارستها ميدانيًا .
متناسقة  صناعة  لبناء  مناسبة  بيئة  ايجاد  على  6.العمل 

ومكملة للصناعات العالمية ومطورة لها .
7.زيادة االهتمام بالعلماء والباحثين ولجميع االختصاصات 
على  وتمكينهم  المعاشي  مستواهم  تحسين  خالل  من 
التواصل العلمي والعمل على جذب المغتربين منهم بخلق 
األجواء المناسبة لهم والعمل على عودة العقول والكفاءات 

إلى الوطن .
التحديات  على  للتغلب  والتصورات  اآلليات  وضع  8.ضرورة 

التي تواجه التحول نحو االقتصاد المعرفي، وهي : 
تكييف  إلى  )الحاجة  واالجتماعية  الثقافية  العوامل   -
االقتصاد  حاجة  وفق   العمل  وسوق  االجتماعية  السياسات 

المعرفي(.  
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- الحوافز )الحوافز التي تخلق الطلب على المعرفة، وتغطي 
المبادرة  روح  وتعزز  المنافسة  وتشجع  المهارات،  تطوير 

وتساعد على اكتشاف المواهب(.
- الجوانب المؤسسية )تمكين وتشجيع مبادرات وابتكارات 

القطاع الخاص، تبني نهج التعاون وتبادل المعرفة(. 
المهارات  اكتساب  من  المواطنين  )تمكين  القدرات   -
المعرفة  مع  تتواصل  التي  المسارات  وتبني  والقدرات 

العالمية( . 
المبتكرين  ودعم  لالبتكار  ومسارات  مواقع  9.إنشاء 
المعرفي وقوانين  وتسويق مبتكراتهم في إطار االقتصاد 
حماية الملكية الفكرية ، ووضع  آليات عمل لبراءات االختراع 

وتسجيلها .
تعتمد على   ، الواقع  نابعة من  10.وضع  سياسات وطنية 
وبخطوات  التقدم  بهدف  المتوافرة  واإلمكانات  الطاقات 
وبما  التقني،  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  طريق  على  ثابتة 
يحقق نقل التقنية وتوطيدها على المدى البعيد بدال من 

استيرادها . 
بالبحوث  االهتمام  خالل  من  الجديدة  المعرفة  11.بناء 
البحث  لنشاطات  المخصص  اإلنفاق  وزيادة   ، األساسية 
التقنية وتوطيدها، والتركيز على تحقيق  والتطوير، ونقل 
ومراكز  المتخصصة،  والمعاهد  الجامعات  بين  التكامل 
المعرفة  لتوليد  مراكز  تُعد  والتي  والمؤسسات،  البحوث، 

والحصول على التقنية.
12.تعزيز مخصصات البحث العلمي للجهات الحكومية 
إلعداد البحوث التطبيقية إلنتاج  ونشر ثقافة المعرفة 
واالقتصاد المعرفي تحقيقا لهدف بناء اقتصاد المعرفة 
، مع التقييم والمتابعة المستمرة، وكذلك وضع هيكل 
االقتصاد  خدمة  في  والتطوير  العلمي  البحث  وسياسة 
والمجتمع، ووضع أجندة للبحوث التطبيقية في مجاالت 

الصناعة المعرفية واجتذاب الباحثين والعلماء 

والمؤسسات البحثية العالمية.
المؤسسات  في  المعرفي  االقتصاد  مقررات  13.إدخال 
التعليمية واألكاديمية وتطوير المناهج الجامعية والتربوية 
واساليب التدريس بما يواكب عملية االبتكار واإلبداع وربط 
مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل وذلك 
الغد  لوظائف  المناسبة  بالمهارات  الشباب  تزويد  لضمان 
الحاضر  لتحديات  للتصدي  الالزمة  للمعرفة  وانتاجها   ,
اللذان  واالبتكار  للمعرفة  حاضنة  انها  ذلك  والمستقبل 

يحركان النمو االقتصادي
لقطاع  الداعمة  والقانونية  التشريعية  البيئة  14.إيجاد 
المعرفي  االقتصاد  ومحاور  واالتصاالت  المعلومات  تقانة 
االقتصاد  ممارسات  من  المزيد  تحقيق  نحو  تدفع  والتي 

المعرفي.
15.تطوير البنية التحتية المعلوماتية واالتصاالتية وتطوير 
قطاع االنتاج والخدمات في تقانة المعلومات واالتصاالت مع 
ما تستلزمه من جهود لبناء الهيكلية ) االدارة والقانونية 

واالمنية ( الالزمة لمجتمع المعرفة .
بأهمية  والشركات  المستثمرين  قناعة  على  16.العمل 
والتطوير  البحث  على  االنفاق  وزيادة  المعرفة  اقتصاد 
ورفع  لديهم  العاملين  تعليم  في  والمساهمة  واالبتكار 

مستوى تدريبهم وكفاءتهم.
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واقع توطن نشاط الصناعات النسيجية في مدينة الحلة - الحالة الدراسية 
)الشركة العامة للصناعات النسيجية في الحلة(

علي عادل حسين
معاون مدير/ دائرة تطوير القطاع الخاص

تمهيد : 
في   ) العام   ( للقطاع  الصناعية  المشاريع  نشوء  أن    
التركز  حالة من  أيضًا  يمثل   ، متميز  االقليم وبشكل 
االتفاقية  توقيع  عند   1959 عام  بدأ  الصناعي 
العراقية – السوفيتية التي من خاللها أنشأت معامل 
االسكندرية الميكانيكية والتي تعتبر نواة الصناعات 
الهندسية الثقيلة ، حيث بدأت أنتاجها التجريبي عام 
1964 .  ان هذا ال يعني عدم وجود صناعة قبل عام 
1959  . وتشير احدى الدراسات الخاصة بواقع النسيج 
الصناعات موجودة في محافظة بابل  العراق بأن  في 
االمر  يتعلق  ما  سواء  الثقيلة  الصناعات  نشوء  قبل 
وأن   ، الخاص  او  )العام(  بالقطاع  الخاصة  بالصناعات 
الصناعات  نشاط  مؤسسات  مجموع  من   )%47( نسبة 
الغذائية ظهرت قبل 1959 ، ومعظمها تختص بمواد 
هذه  بعد   . والتمور   والشلب  كالحنطة  زراعية  أولية 
المنشأة  بأسم  نسيجية  الصناعات  تأسست  الفترة 
تقع  والتي   1966 عام  في  الصناعي  للحرير  العامة 
العامة  المنشاة  ثم    ) الهندية  سدة   ( ناحية  فـــي 
للنسيج الناعم في عام 1968 . تالها تأسيس صناعات 
أخرى هي صناعة االسمنت في سدة الهندية ، ومعمل 
ومعمل  والهاشمية  المحاويل  في  الحديث  الطابوق 

المشروبات الغازية في الحلة  . 
-مشكلة البحث :

 ينطلق البحث من معالجة مشكلتين هما : 
صناعة  توطن  عوامل  ابرز  على  التعرف  1-ضرورة 
النسيج في مدينة الحلة ليتسنى للمخططين التعرف 
التي  لألثار  المناسبة  الحلول  لوضع  كثب  عن  عليها 

تتركها هذه الصناعة .   
واقع  عن  الحديثة  والدراسات  البيانات  توفر  2-قلة 
هذه الصناعة في العراق ، وماهي الظروف االقتصادية 
لكونها  الحاضر  الوقت  في  تعييشها  التي  واالنتاجية 
االساس  مقومات  اهم  شكلت  سابقة  فترات  في 

االقتصادي الغلب المدن . 
-هدف البحث : 

1-يهدف البحث الى تسليط الضوء على واقع العوامل 

المؤثرة في توطن فرع الصناعة النسيجية في مدينة 
مشروع  اي  نجاح  اسس  اهم  من  تعتبر  والتي  الحلة  
الرسمية  واالحصاءات  البيانات  اعتماد  خالل  من 

والميدانية.
2-يساعد تحليل واقع حال هذه الصناعة المخططين 
واالقتصاديين والباحثين واصحاب القرار على معرفة 
انتاجيتها  تراجع  واسباب  تعيشه  الذي  الحالي  الوضع 

بالشكل الذي اصبحت عليه االن .  
-فرضية البحث :

تركز  على  ساعدت  التي  العوامل  ابرز  1-ماهي 
الصناعات النسيجية في مدينة الحلة .

2-ما هو واقع البيئة الداخلية لهذه الصناعة واسباب 
تراجع انتاجيتها . 
-منهجية البحث : 

يتكون البحث من محورين رئيسيين  وكما يأتي : 
1-االطار النظري يتناول عوامل التوطن الصناعـــــي 

) طبيعية ، اجتماعية ، بيئية(. 
2-االطار العملي ويتضمن محورين هما : 

لفرع  الصناعي  التوطن  عوامل  واقع  تحليل  االول- 
الصناعات النسيجية في مدينة الحلة للفترة الحالية . 
الثاني - تحليل البيئة الداخلية ) الخصائص االقتصادية 

( لشركة نسيج الحلة واسباب تراجع انتاجيتها . 
عوامل  توطن الصناعات النسيجية في مدينة   -1-1

الحلة :  
من  الصناعية  الوحدات  مواقع  تحديد  يعتبر 
، ذلك  التخطيط الصناعي  التي يعالجها  الموضوعات 
والكثر  للغاية  ضروري  امر  المكان  اختيار  حسن  أن 
المكاني  الحيز  بمساحة  يتعلق  ما  سواء  أعتبار  من 
التوسعية  االنتاجية واالحتماالت  الوحدة  الذي تشغله 
وأتجاهات   ، الجيولوجية  والبيئة   ، االرض  وطبيعة 

الرياح السائدة ، واالنتشار الحضري.  .  
الصناعات  فرع  توطن  تفسير  أن  نجد  تقدم   مما 
النسيجية في مواقع معينة ليس باالمر السهل ، حيث 
أن قيام صناعة نسيجية ناجحة وذات قدرات تنافسية 
في موضع ما يعني توفر عدة عوامل اسهمت مجتمعة  
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وبنسب متفاوتة في تحديد قيامها . 
سيركز البحث على عوامل التوطن الرئيسية وكما يأتي: 

1-1-1-العومل الطبيعية : 
   للعوامل الطبيعية أهمية كبيرة في توطن فرع الصناعات 
النسيجية وخاصة تفاعل عوامل طبوغرافية السطح وتوفر 
المياه والمناخ والتربة، كل مع بعض للخروج بسبب يدعو 

إلى توطن الصناعات النسيجية في مدينة الحلة . 
أ -الموقع الجغرافي : 

الحلة  مدينة   شرقي   جنوب  الحلة  منسوجات  نشاط  يقع   
في حي نادر عند الطريق الرئيسي الرابط بين تقاطع بغداد 
النجف وعلى بعد 3 كم من مركز المدينة ) حي الحسين وباب 
المشهد ( وموقعها مالئم تخطيطيُا من حيث أتجاه الرياح 
 ، اال ان تتداخلها مع بعض االحياء السكنية  القريبة منها 
بدون وجود حزام اخضر يفصل بين االستعمالين يعد خطأ 
توسع  من  يحد  بشريا  محددا  سيشكل  أنّه  كما  تخطيطيا 
المدينة باالتجاه الجنوبي والغربي ، وتبلغ مساحة المنشأت 
)250000( م2 ، أما مساحة االبنية فتبلغ )7000م2 ( وهي 
مساحة كافية للتوسع المستقبلي للصناعة النسيجية بدون 

الحاجة الى الزحف على المناطق السكنية   .
 وأن هذا الفرع الصناعي يقع بعيدًا عن شط الحلة بمسافة 
تتجاوز )7 كم ( والذي يعد أحد روفد نهر الفرات الذي يخترق 
على  المدينة  وتتوزع  الجنوب  الى  الشمال  من  المدينة 
باالتجاه  لنموها  رئيسي وهو يشكل محددا  جانبيه بشكل 
دفع  مما  الشرق  الجنوبي  االتجاه  في  وكذلك  الشمالي 
الصالحة  المياه  الى أستخدام  اللجوء  الى  الصناعي  النشاط 

للشرب الستخدامها في التصنيع . 
ان هذا الموقع لفرع الصناعات النسيجية جعلها نقطة تجمع 
او انطالق معظم الطرق البرية حيث تمر بمدينة الحلة عدة 
طرق برية باتجاهات مختلفة مما انعكس ذلك على كثافة 
حركة النقل البري للبضائع واالفراد كما في طريق ) حلة – 
الرئيس  المدخل  يعدان  والذين   ) كربالء   – حلة  و)   ) نجف 
الزوار  ان  أعتبار  على  والنجف  كربالء  مدينتي  من  كل  الى 
يسلكون هذين الطريقين بالدرجة االولى ، مما يولد كثافة 
حركة  النقل البري وخصوصًا ايام المناسبات الدينية ، هذا 

وتتمتع المدينة بشبكة نقل داخلية واسعة تتمثل بالطرق 
بسائر  المحافظة  مركز  تربط  الحديد  وسكك  المبلطة 

وحداتها االدارية .  
 وخالصة القول ان موقع الفرع الصناعي ووقوعه في ارض 

منبسطة جعله يتمتع بمزايا عديدة منها:- 
انحاء  جميع  من  األولية  المواد  على  الحصول  -سهولة 

المحافظات إذ تعتبر الحلة قلب السوق التجاري 
-سهولة تسويق المنتجات إلى مختلف مدن العراق. 

ب - السطح والتربة:  تعد االرض من العوامل المسؤولة عن 
اختيار الموقع الصناعي، فالصخور الصلبة التحتاج إلى بناء 
 ، واالهتزازات  والمكائن  المباني  أوزان  تتحمل  أسس قوية 
وبذلك تعمل على خفض التكاليف لإلنشاء وبخالفه الصخور 
أعمال  إلى  تحتاج  ال  فهي  المستوية  االرض  أما  الهشة. 
البناء أيضًا،  تسوية لذا فهي تساعد على انخفاض تكاليف 

وبخالفه االرض شديدة التضرس .
 وإذا نظرنا إلى خارطة مدينة الحلة نجدها تتربع على أرض 
تربتها  وتحت  30-34م.  بين  ارتفاعها  يتراوح  مستوية 
الطين   مادة  عليها  تغلب  رسوبية  تكوينات  توجد  الهشة 
البنية والسطح من العوامل التي تشجع  وهكذا فإن عامل 
ان سعر األرض  اال  المدينة،  الصناعة في هذه  انتشار  على 
للتوطن في مناطق  الحرية ويوجهها  وإيجارها يحدد هذه 
المكانية  والعوامل  المقومات  من  األرض  وتعد  محددة. 
الضرورية لقيام النشاط الصناعي ومن الضوابط األساسية 

إلعادة التوقيع المكاني .

تبعًا  االرض  إلى  الصناعية  األنشطة  متطلبات  وتختلف   
لطبيعة الصناعة وحجمها، وعليه فإن ثمن األرض قد 

الصناعي،  النشاط  موقع  اختيار  في  كبيرًا  تأثيرًا  يؤثر 
فالنشاطات الصناعية ذات العمليات الكبيرة والتي تتطلب 
مساحات واسعة من االرض وأثمان رخيصة تختار مواقعها 
المناطق  عن  بعيدًا  بالمدينة  المحيطة  المناطق  في 
أيضًا  ويضمن  ورخصًا،  توافرًا  اكثر  االرض  حيث  السكنية، 

السرعة والسهولة في استخدام وسائط النقل .
ج-  درجة الحرارة :  تتميز درجة حرارة مدينة الحلة بارتفاعها 

الجدول رقم )1(
كميات الرطوبة النسبية التي يحتاجها كل نوع من انواع الغزول 
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في فصل الصيف خاصة شهر تموز وتنخفض في شهر كانون 
الصيف  فصل  في  خاصة  الشديدة  الحرارة  وتؤدي  الثاني. 
إلى رفع تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية النسيجية بسبب 
الحاجة إلى وسائل التبريد ، وكذا الحال في الشتاء والحاجة 
إلى وسائل التدفئة وتلعب الحرارة السائدة في مدينة الحلة 

والعراق في تشجيع قيام وتطور الصناعات النسيجية  . 
فعااًل  أثرًا  المناخية  للظروف  إن    : النسبية  د -الرطوبة 
الخاصة  الصناعة  نوع  يحدد  وهو  االقتصادي  النشاط  في 
بالنسيج، حيث تحتاج عمليات الغزل والنسيج إلى الرطوبة أي 
ان يكون الجو رطبًا ألن الرطوبة تقوي الشعيرات والخيوط 
وتمنع تقطعها وتجعل من عمليات الغزل والنسيج سهلة.  
واحتياجاتها  األلياف  نوع  تختلف حسب  الرطوبة  وان كمية 
واذا نظرنا إلى الجدول رقم )1( نالحظ مثاًل ان ألياف الصوف 
تحتاج إلى كميات من الرطوبة بنسبة قدرها 16-35%، أما 

القطن فيحتاج إلى كميات من الرطوبة قدرها %80-70.
إن للرطوبة أهمية خاصة في صناعة الغزل والنسيج لتأثيرها 
الرطوبة  فزيادة  اإلنتاج،  وعملية  المستخدمة  الغزول  على 
تؤدي إلى تعفن الخامات وضعفها وصدأ اآلالت المستعملة، 
وكذلك نقص الرطوبة يؤدي إلى تنافر الشعيرات مثاًل في 
الصوف، وتقطيع األشرطة أو المبروم ويسبب ضعف الخيوط 

وتقطيعها في عملية النسيج .
المثالية  الرطوبة  توفير  تستطيع  النسيج  صناعة  وان    
ان  اال  السنة  أشهر  جميع  في  اإلنتاج  لمواصلة  صناعيًا 
نصب  خالل  من  استثمارات  تتطلب  الصناعية  الرطوبة 
كافية  طاقة  وقود  وكميات  شتاءًا  عمالقة  بخارية  مراجل 
لضخ  عمالقة  مضخات  وكذلك  السنة  مدار  على  لتشغيلها 
االستثمارية  المبالغ  يزيد من حجم  وهذا  الماء صيفًا  رذاذ 

في هذا القطاع مما تنعكس سلبيًا على تكاليف اإلنتاج. 
ه - الرياح :  تعد دراسة اتجاهات الرياح ذات أهمية يعتمد 
المجاورة  المدن  تأثر  لتالفي  الصناعات  توطن  في  عليها 
بالملوثات الناتجة عن الصناعة، اال ان الصناعات النسيجية 
والتي تعد من الصناعات الخفيفة التبعث ملوثات في الجو 
كاالبخرة والدخان، لذلك ال ضير من توطنها قرب المناطق 
لتنقية  وتقنيات متطورة  احزمة خضراء  السكنية مع وجود 

الهواء المطروح منها . 
باالت  أخرى فمثاًل عند  نقل  بأشكال  التلوث  آثار    وتظهر 
على  الرياح سيعمل  عامل  فإن  النسيج  إلى مصانع  القطن 
تطاير الرذاذ واألتربة العالقة بأكوام القطن والتي غالبًا ما 

تسبب الحساسية لدى الكثير من الناس والعاملين .

       وتعد الرياح الشمالية الغربية هي السائدة في العراق 
الهابة  الرياح  مجموع  من   %75 حوالي  نسبتها  تبلغ  التي 
على المحافظة ، ويبلغ معدل األيام التي تهب فيها الرياح 
من  يومًا   244 حوالي  غربية  أو  غربية  شمالية  أو  شمالية 
الرملية  العواصف  هبوب  هو  األول  المؤثر  أن  إال  السنة، 
واشتداد سرعة الرياح التي تصل أحيانًا إلى اكثر من 65 كم 
في الساعة ويتراوح مابين 3-63 يومًا، وتبلغ قمة تكرارها 

في شهر تموز .
في  األساسية  العناصر  من  المياه  عامل  يعد   : المياه  و - 
العملية اإلنتاجية، فهي مادة أساسية في بعض الصناعات 
من  الكثير  إلى  تحتاج  التي  النسيجية  الصناعات  خاصة 
بداية  أنشأت  التي  القديمة  المصانع  نجد  لهذا  المياه، 
مجاري  قرب  تتوطن  كانت  العشرين  القرن  الثالثينات من 
االنهار الرئيسة كما في مصانع النسيج في الكوت والموصل 
واألعظمية في بغداد والديوانية وغيرها.  وتستعمل المياه 
في  البخار  وتوليد  والتبريد  والتدفئة  التنظيف  ألغراض 
اواًل  تدار  النسيج  مصانع  كانت  وقد  النسيجية،  الصناعات 
بقوى الماء لهذا كانت بداية توقيعها قرب المياه الجارية 
فقد  الصناعة،  قطاع  في  الحاصل  التطور  بعد  ولكن   ،
الماء  إلى  النسيج  وتحتاج صناعة  أخرى،  أماكن  إلى  انتقلت 
العذب بشكل وافر ودائم   في عمليات التحضير والتنظيف 
الماء خاليًا من  ان يكون  والتبييض والصباغة كما ينبغي 
األمالح وان يكون صافيًا نقيًا ال لون له وخاليًا من الشوائب، 
وتزداد الحاجة إلى الماء في قطاعات المنسوجات الصوفية 
الفانيالت  قطاعي  في  وتقل  والجوت  والحريرية  والقطنية 

والجواريب والتريكو . 
  وبالنسبة لمنطقة الدراسة فإن شط الحلة يخترقها وهو 
نهر دائم الجريان ، حيث وفر في مدينة الحلة شبكة أنابيب 
عن  فضاًل  السكنية  األحياء  جميع  تغطي  الصافية  للمياه 
مصانع  أقيمت  وسابقًا  الثقيل.  للماء  أيضًا  واسعة  شبكة 
النسيج لالستفادة من قربها من نهر الفرات ، إال أن التطور 
في شبكة المياه الصافية لمدينة الحلة  وكذلك تطور شبكة 
التصريف للمياه الثقيلة عززت عملية توطن صناعة النسيج 
نجد  ولذلك   ، مثاًل  الفرات  كنهر  المياه  مصادر  عن  بعيدًا 
ان المصنع الذي  عد  عينة للبحث ) في مدينة  بابل ( لم 
أخرى  انما كان توطنها ألسباب   ، الفرات  يتوطن قرب نهر 
المركز  الرئيسية في  كان منها السوق والقرب من االحياء 

كحي الحسين ، وباب االمام وكراج بغداد والحي الصناعي. 
للمشاريع  الفعلية  الطاقة  مجموع  بان  االحصاءات  تشير   

التجارة العراقية بحوث



23

م3/  )175494( القضـــــاء  مركز  في  المائية  والمجمعات 
يوم  لعام 2012 وتشكل هذه الكمية  ما نســـبته 36 % من 
مجموع كمية المياه المنتجة في المحافظة وهي غير كافية أذا 
ما وزعت على حجم السكان واالستعماالت المختلفة في مركز 
القضاء ) سكني ، حكومي ، تجاري ، صناعي ( حيث تصل حصة 
النشاط الصناعي 15%  بينما السكني 80% علمًا انه يوجد في 
 )  2  ( رقم  الجدول  المبينة في  المائية  المشاريع  الحلة  قضاء 

وهناك مشاريع اخرى حديثة منجزة وأخرى قيد االنشاء : 
-1-2-  العوامل االجتماعية :  وتتلخص تلك العوامل بما ياتي: 

أ -حجم القوى العاملة في النشاط الصناعي: 
التنمية  لعملية  الرئيسة  المتطلبات  أحد  العمالة  تعد     
بعدد  الصناعي،  اإلنتاج  في  العمالة  أثر  ويتحدد  الصناعية، 

العمال ومستوى كفاءتهم . 
الرجال  تستقطب  فإنها  المنسوجات  لصناعة  بالنسبة     
والنساء، بهذا فإنها أوجدت الفرصة الستغالل األيدي العاملة 
اقتصاديًا  أساسًا  تشغل  جعلتها  صفة  وهذه  الجنسين  من 
ساعد على تطورها وتوسعها. وتعد  الخبرة دليل على سرعة 
وأيضًا   ، تطورها  في  يساعد  مما  النسيج  صناعة  في  العامل 
تقبله لمعرفة سير العمل الذي يقوم به، كذلك الحال لقابلية 
النسيج القطني على االشراف ففي الوقت  العامل في صناعة 
الذي يختص فيه كل عامل في آلة واحدة تقوم في عمل معين 

النسيجية  الصناعات  عامل  نجد  االخرى،  للصناعات  بالنسبة 
يشرف على عدد من االالت وهذا بدوره ساعد على زيادة االنتاج.

معدات  صيانة  في  العاملين  معظم  ان  نجد  آخر  جانب  ومن 
متقدمة  عمرية  فئات  من  هم  النسيج  ومكائن  وأجهزة 
أو  الميكانيك  في  الدبلوم  شهادات  على  الحاصلين  ومن 
الفئات  من  وخاصة  الميكانيكية  الهندسة  في  البكالوريوس 
الموظفين  ان  نجد  بينما  سنة(   44-30( مابين  تقع  التي 
الصغار العاديين هم من الفئات االدنى التي تقع مابين )20-

25 سنة(  . 
الجـــــــدول رقم )3 ( يوضح التباين في حجم اليد الــــــــعاملة 
لفرع الصناعات النسيجية في مدينة الحلة للــــــــفترة من ) 

2003-2012 ( وأن اسباب ذلك تعود الى ما يأتي : 
1-عودة المفصولين من وظائفهم الى العمل بعد عام 2003 
حيث بلغ مجموع عددهم في أحدى السنوات 1420 موظف ثم 
تراجع الى 1083 موظف بعد نقل جزء كبير منهم الى الدوائر 

الخدمية وأحالة الجزء االخر على التقاعد . 
2-عدم وجود نظام حوافز فعال ونظام الرواتب المطبق غير 
 10-5 من  للدرجات  وخصوصا«  االنتاجية  للشركات  مالئم 
مما دفع الكثير منهم ومن حملة الشهادات الجامعية االولية 

والعليا  باالنتقال الى الوزارات االخرى ذات االجور المرتفعة . 
، التصنيع  ) الدفاع  الوزارات المنحلة  3-نقل أعداد كبيرة من 

العدد الكلي للعاملينالســـــنوات
20032647
20042802
20053331
20063777
20073717
20083718
20093609
20103396
20113265
20123151

الجدول رقم ) 3(
نسب التغير في حجم القوى العاملة االجمالي للشركة للفترة ) 2003-  2012(

العسكري ، الثقافة واالعالم ( الى شركات النسيج في وزارة 
الصناعة مما ادى الى زيادة وترهل الهيكل الوظيفي فيها 

في السنوات االخيرة . 
ب - التركيب العمري والنوعي للقوى العاملة :

العاملة  االيدي  استخدام  نسبة  ان   )4( الجدول  من  تبين 
النسوية كانت ضئيلة جدا فقد بلغت نسبتهم )19%( من 

مجموع االيدي العاملة ، واقتصر ذلك على شعب مصنع

 القديفة وبعض شعب قسم النسيج ، أما العنصر الذكري 
الماهريين  العمال  من  وأغلبهم   %81 نسبتهم  فتبلغ 
في  يعملون  الذين  والفنيين  والمهندسيين  واالداريين 

الشعب االنتاجية للمصنعين .
كما يتبين ان نسبة العاملين من صغار السن ) دون سن 
20عاما ( تبلغ )0,2%( وهي واطئة جدًا واغلبهم من سكنة

التجارة العراقيةبحوث
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المناطق المجاورة او من ذوي المهن الصناعية واطئة 
التعليم . واما نسبة استخدام كبار السن ممن يتجاوزوا 
الستين عاما فتبلغ )4%( من مجموع العمالة الصناعية 
الكلي وأغلبهم من الحرفيين الماهريين الذين سوف 
 ( اقتصاديًا  النشطة  الفئة  اما   ، التقاعد  على  يحالون 

والتي   )%96  ( نسبتهم  تتراوح  جيدة  فهي   )  60-25
االنتاجية  أنشطتها  معظم  في  الشركة  عليها  تعتمد 

والخدمية والفنية واالستشارية . 
من  يتضح    : العاملة   للقوى  الدراسي  التحصيل  ج-  
للعمال  الثقافي  المستوى  انخفاض   )  5( الجدول 

جدول )4(
التركيب العمري والجنسي للعمالة الصناعية في شركة نسيج الحلة لعام 2012

فحملة الشهادة االبتدائية يشكلون نسبة )39%( من 
والكتابة  القراءة  يجيدون  والذين   ، الكلي  المجموع 
يشكلون نسبة )2%( ، وهذا يعني ان شهادة اكثر من 
بلغت  وقد   . المتوسطة  الشهادة  دون  العمال  ثلث 
ونسبة   )%12( المتوسطة  الشهادة  حاملي  نسبة 
الشهادة  وحاملي   )%30( االعدادية  الشهادة  حاملي 

المهنية من الدبلوم الفني واالداري )9 %( ومعظمهم 
نسبة  فتبلغ  الجامعية  الشهادة  حملة  اما  الذكور  من 
 ، الصناعيين  العمال  مجموع  من   )%7( استخدامهم 
وأخيرًا حملة الشهادة العليا ) ماجستير ودبلوم عالي ( 
فنسبتهم واطئة جدًا قياسًا بحملة الشهادة االبتدائية 

واالعدادية .

االهمية النسبية %العددالمستوى الثقافي
672يقرأ ويكتب

124239ابتدائية
37812متوسطة
95830اعدادية

2779دبلوم سنتين 
2247بكلوريوس 

50,2ماجستير + دبلوم عالي 
100%3151المجموع 

جدول )5(
المستوى الثقافي للعمالة الصناعية في شركة نسيج الحلة 2012
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د-  القرب والبعد عن محل السكن : 
النسبة  ان  نجد   )6( رقم  الجدول  معطيات  من      
مدينة  مركز  في  الساكنين  العاملين  من  المئوية 
 ،  )%40( تبلغ  لها   المجاورة  االخرى  والمناطق  الحلة 
وان الساكنين في المنطقة نفسها التي يقع فيها فرع 
الصناعات النسيجية فتبلغ ) 13% ( ، اما الساكنون في 

فيتشكل  الحلة   مدينة  مركز  خارج  تقع  التي  المناطق 
في  الساكنين  فتمثل  المنخفظة  النسبة  أما   ،  )  %36(
النواحي واالقضية االخرى التابعة للمحافظة حيث تبلغ 
نسبتهم ) 9% ( ، وأن النسبة االوطئ من الساكنين في 

مناطق أخرى مثل بغداد وكربالء فأن نسبتهم %2 . 

االهمية النسبية %العددمحل السكن
المناطق السكنية الواقعة في مركز مدينة 

الحلة  واالحياء التالية  : 
البكري ، الجزائر ، حي االمام ، الثورة ، نادر 

، المهندسين ، الشهداء ، الطهمازية  ، 
العسكري ، الوردية ، القادسية

125540

42313المنطقة السكنية نفسها ) حي نادر (   
المناطق الحضرية والريفية الواقعة خارج 

مركز مدينة الحلة  
114036

المناطق السكنية الواقعة في النواحي 
واالقضية االخرى 

2739

602مناطق أخرى عدا ما ورد  

جدول )6(
التوزيع المكاني للقوى العاملة في مصنعي النسيج والقديفة لعام 2012

ه-  نوع وسيلة الوصول :  من الجدول رقم )7( يظهر 
الذين يستخدمون وسائط النقل العام فبلغت نسبتهم 
للسيارات  المستخدمين  نسبة  بلغت  حين  في   ،  %33
 ،  %7 االجرة  لسيارات  والمستخدمين   ،  %8 الخاصة 

يستخدمون  العاملين  مجموع  من   %3 نسبة  وهناك 
الدراجات النارية او الهوائية في رحالت عملهم .

االهمية النسبية %عدد العمالنوع الوسيلة
2257سيرا على االقدام

132242نقل بخطوط الشركة
2368نقل خاص

2207سيارات اجرة
104833نقل عام

1003نقل بالدرجات البخارية والهوائية
100%3151المجموع

جدول )7(
وسيلة االنتقال
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 ) البيئي  التلوث   ( البيئية  الجوانب   -2-1-1
:  من اآلثار الضارة والتي تنتج عن التصنيع ما يعرف 
بالتلوث البيئي، وهو تلوث العناصر األساسية للمحيط 
وتمثل  والتربة،  والماء  الهواء  وهي  لإلنسان  الحيوي 
الملوثات الناتجة عن النشاطات الصناعية حوالي ثلث 
مجموع الملوثات الموجودة في الهواء، كذلك الملوثات 
السائلة وهي من المخلفات الصناعية التي تعتبر أهم 
وأخطر ملوثات المصادر المائية في أي دولة من الدول، 
إذ وجد ان اغلب الملوثات السامة الموجودة في المياه 
بالنسبة  األمر  كذا  الصناعية،  النشاطات  ومصدرها 
والتي  الصناعات  عن  تتخلف  التي  الصلبة  للنفايات 

تمثل نسبة عالية من مجموع ما يتخلف عن نشاطات 
اإلنسان االخرى من تجارية ومعيشية  . 

أنواع  والنسيج  الغزل  معامل  تبعث     : الماء  أ -تلوث 
النسيجية  الصناعات  وتحتاج  الماء  ملوثات  عديدة من 
الصناعة  في  الرئيسة  أهميتها  تأتي  التي  المياه  إلى 

بوصفها :-
- مادة خام -  وسيلة للتبريد -  بيئة للفضالت - وسيلة 

لنقل كميات ضخمة من المواد 
ويشير الجدول) 8(  إلى متطلبات الصناعات النسيجية 
من كميات المياه بحسب الطن الواحد من المواد الخام 

المستخدم في كل صناعة  . 

كمية المياه/م3نوع الصناعة/طن واحد
600م3صناعة النسيج الصوفي
2660صناعة الحرير الصناعي

4200الكتان الصناعي
5600صناعة خيوط الفايبر

260صناعة النسيج القطني

الجدول رقم8 
متطلبات الطن الواحد من الصناعة النسيجية للمياه

تخرج الصناعات النسيجية الملوثات اآلتية:- 
منظفات  صبغات-  زيوت-  دهون-  كاربوهيدرات- 
عضوية-  غير  حوامض  عضوية-  مبيدات  ومظهرات- 
كيميائية  مواد  أمالح-  ثقيلة-  معادن  قلوية-  فلزات 

قاصرة- السلفات- نشأ- قواعد- فينول. 
تطرح  النسيجية  الصناعات  ان  الدراسات  وتشير      
مواد  على  حاوية  عضوية  وغير  عضوية  أصباغًا 
وتطرح  المعادن(  )أكاسيد  وأكاسيد  وامالح  كيمياوية 
إذ   ، والقطن  كالصوف  عضوية  نسيجية  مواد  كذلك 
تحتاج هذه الصناعات إلى معالجة كيمياوية وفيزياوية 
ويقدر  المائي  المصدر  إلى  طرحها  قبل  وبايولوجية 
االنهر  إلى  المخلفات  هذه  من  طرحه  مايتم  مجموع 

معرفة  ويمكن   . 3000م3/ساعة   حوالي  العراق  في 
التقييم البيئي االولي لمياه نهر شط الحلة من خالل 

االطالع على نتائج البحوث التالية : 
 

1-فحوصات فرع صناعة نسيج الحلة : 
الشركة  يومية في مختبرات   إجراء فحوصات  يتم      
لمعرفة  مدى مطابقة المياه المطروحة مع المحددات 
البيئيـة وعلى أساسها يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من 
تحاليل وفحوصات المياه الصناعية المطروحة ويبين 
الجدول في أدناه رقم )9( ان كافة القراءات هي ضمن 

المحددات المعمول بها . 
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ويتم ايضًا الفحص والتحليل الشهري لمطابقة المياه 
للمحددات البيئية من قبل دائرة البيئة في محافظتي 
في  والتحليل  الفحص  إلى  إضافة  والقادسية(  )بابل 
وكذلك   ، المحددات  ضمن  وهو  المصانع  مختبرات 
في  البيئة  لمجلس  الدوري  االجتماع  في  المشاركة 
واقع  لمناقشة  الجلسة  في  أصيل  كعضو  المحافظة 

البيئة للمحافظة والمصانع  .  

وفيما يلي توضيح لمدى مطابقة الفحوصات أعاله مع 
الضوابط البيئة الصادرة لنظام صيانة االنهار العراقية 
من التلوث رقم ) 25 ( لسنة ) 1976 ( المعدل لعــام 

   -: ) 1998 (
-الحدود العليا لتراكيز المواد الصلبة الذائبة الكليــــة 
الحلة  المطروحة في شط  الصناعية  للمياه   )  T.D.S (
الحدود  ضمن  تقع  جميعها  موقعيًا  معالجتها  بعد 
المسموح بها لنظام صيانة االنهار العراقية من التلوث 

والبالغة ) 1500 ( ملغرام / لتر .
الكلية  العالقة  الصلبة  المواد  لتراكيز  العليا  -الحدود 
بها  المسموح  البيئية  الحدود  ضمن  وأنها   )  T.S.S  (
أضرارًا  تسبب  لتر   / ملغرام   )  200  ( تركيز  بأن  علمًا 
لخياشيم األسماك ، كما تؤثر في تواجد بعض األنواع 

منها . ويعزى سبب ارتفاع تراكيز الـ ) T.S.S ( في مياه 
إلى سقوط أمطار غزيرة في  الحلة بصورة عامة   شط 
بعض أيام السنة تتسبب في جريان سريع للمياه على 
انجراف  الحلة وبالتالي حدوث  المجاورة لشط  األراضي 
للتربة والمواد العضوية التي تلقى في النهاية في شط 
الحلة ، فضاًل عما يلقيه مصنع  المشروبات الغازية من 
الصلبة  والمواد  الشوائب  على  تحتوي  سائلة  مخلفات 

العالقة ، باإلضافة إلى مياه الصرف الصحي 
-تراكيز الكبريتات  ) Sulfates  ) SO4 : يزداد تركيز 
المخلفات  طرح  نتيجة  األنهار  مياه  في  الكبريتات 
ومخلفات   ، كصناعة  عليه  الحاوية  السائلة  الصناعية 
المجاري  إلى  مخلفاتها  تطرح  التي  الصحي  الصرف 
بها  المسموح  الحدود  ضمن  تقع  وجميعها   . النهرية 

والبالغة ) 300 ( ملغرام / لتر .
مقدار  وهو   :  )  BOD  ( لألوكسجين   الحيوي  -الطلب 
ماتحتاجه المادة العضوية إلكمال تحللها وهذا التحلل 
يسبب استنزاف ألوكسجين المورد المائي . وهي داخل 

الحدود المسموح بها والبالغة ) 5 ( ملغرام / لتر. 
  :  )Dissolved  Oxygen (  األوكسجين المذاب-

      إن انعدام األوكسجين المذاب في الماء يؤدي إلى 
حدوث عمليات التحلل الالهوائي والذي ينتج عنه غازات 

المحدداتالماء الخامبعد المعالجةقبل المعالجةنوع الفحص
PH
CL

SO4
T.S.S
T.D.S
BOD

Do
T.H
Na

7,7
270
257

19,8
1452

14
7,7

370
119

6,9
125
202
3,5

1093
3,5
6,5

300
85

7,9
135
211

--
697

3
6

180
80

8,5pm-6,5
pm 200
300pm
ppm 60

1500pm
5pm

5pm+
500pm
200pm

الجدول رقم )9(
يمثل معدل نتائج الفحوصات لمصانع الشركة لعام 2012
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ضارة كغاز الميثان وغاز كبريتيد الهيدروجين وغيرها 
. فضاًل عن أهميته لمعيشة األسماك واألحياء المائية 
بها  المسموح  الحدود  ضمن  تقع  وجميعها   . األخرى  

والبالغة ) أكثر من  5 ( ملغرام / لتر .
أيضًا  يسمى   :  )  PH  ( الهيدروجيني  األس  -تراكيز 
بالدالة الحامضية ويدل على درجة حامضية أو قاعدية 
محلول ما والتي تبين مقدار تركز أيونات الهيدروجين 
في الماء ، ويكون محلول الماء متعاداًل إذا كانت قيمة 
تقع  جميعها  أعاله  الفحص  ونتائج   .  7   =  )  PH  ( الـ 
 )  8,5  –  6,5  ( والبالغة  بها  المسموح  الحدود  ضمن 

ملغرام / لتر .
يمكن   :    )   Chloride( الكلورايد   أمالح  -تراكيز 
تمييز طعم الكلورايد بواسطة التذوق إذا كان بحدود 
 ، المالح  الطعم  لوجود  أكثر  أو  لتر   / ملغرام   )  250  (
وان الحدود البيئية المسموح بها 200 ملغرام/لتر وأن 
نتائج الفحوصات للمياه المطروحة للشركة هي ضمن 

المحددات البيئية . 
-العسرة الكلية  ) Total  Hardness(  : تعرف عسرة 
الموجودة  الموجبة  األيونات  مجموع  أنها  على  المياه 
بالدرجة  والمغنيسيوم  الكالسيوم  مثل  المياه  في 
بالدرجة  والمنغنيز  والسترونتيوم  والحديد  األساس 
الثانية . واضرار العسرة في المصنع )  زيادة استهالك 
الصوابين ومساحيق التنظيف ، تتلف العسرة األنابيب 
وتشكل طبقة من األمالح على السطح الداخلي لمراجل 
من  يزيد  مما  الحمامات  وسخانات  المصنع  في  البخار 
استهالك الطاقة ، كذلك تؤدي إلى ظهور بقع صبغية 
على المالبس بعد طبع النقشات عليها (  ، ويالحظ بأن 
جميع التراكيز الخاصة بالمياه الصناعية المطروح بعد 
 ( والبالغة  بها  المسموح  الحدود  معالجتها تقع ضمن 

500 ( ملغرام / لتر .
: كمادة مهمة تدخل في      )  Sodium(  الصوديوم-
مركباته  أهم  ومن   ، االغذية  وحفظ  اإلنسان  غذاء 
وهو  مركباته  أحد  ويستخدم   ،  )  NaCl  ( الطعام  ملح 
هيدروكسيد الصوديوم ) NaOH ( في صناعة الصابون 
االقمشة  غسل  في  بكثرة  تستعمل  التي  والمنظفات 

الخام لتثبيت الوانها وخلطة قصر االقمشة . 
التابعة  الصناعية  المنشآت  ان   : الهواء  ثلوث  ب - 
بسبب  الهواء  تلوث  تسبب  النسيجية   للصناعات 
شعيرات القطن واالتربة والغبار المتطاير من منشآت 
الغزل والنسيج والخياطة خصوصًا اذا كانت قريبة من 

المناطق السكنية. 
     غير أن واقع حال الصناعات النسيجبة في الحلة غير 

ذلك تمامًا العتمادهم االساليب االتية : 

-وجود فتحات ارضية في جميع الخطوط االنتاجية ئؤدي 
تحتوي  المصنع   بناية  ارض  تحت  كبيرة  الى سراديب 
االتربة  سحب  على  تعمل  عمالقة  هواء  مفرغات  على 
والقطن المتطاير الى داخل السراديب ومن ثم جمعه . 
-تحوي الخطوط االنتاجية في مصنعي الغزل والنسيج 
والبارد  شتاءًا  الحار   ) البخار  ضخ  انابيب  شبكة   ( على 
صيفًا لترطيب االقطان والخيوط والتقليل من تصاعد 

زغب االقطان واالتربة اثناء دوران مناول الغزل . 
نسيج  صناعة  لفرع  الداخلية   البيئة  عناصر   -2-1

الحلة :
  تعني عملية فحص وتحليل العوامل الخاصة بوظائف 
والمالية  والتسويقية  االنتاجية  االدارات  وانشطة 
والبشرية وغيرها وذلك لتحديد عناصر القوة والضعف 
كفاءة  باقصى  العمل  المنشأة  تستطيع  لكي  الداخلية 
انتاجية الستغالل الفرص المتاحة ومواجهة التهديدات 

في البيئة الداخلية     .  

المدروس  الصناعي  للنشاط  الداخلية  البيئة  وتتكون 
من العاناصر االتية : 

أ - تأسيس فرع الصناعات النسيجية: 
    الشركة العامة للصناعات النسيجية / الحلة  أحدى 
بأسم  تأسست  والمعادن  الصناعة  وزارة  تشكيالت 
بمصنع     1967 عام  الحريري  للنسيج  العامة  الشركة 
واحد هو مصنع النسيج الناعم في الحلة النتاج 45 يارد 
من االقمشة الحريرية والمخلوطة والبولستر وبرأسمال 
أسمي )15( مليون دينار ، تم تغير أسمها الى المنشأة 
العامة للنسيج الناعم في عام 1968 ، أال أن اال أنه لم 

يباشر باالنتاج التجريبي فيها اال  في عام 1970 . 
    ثم جرى عدة توسعات مهمة ففي عام 1976 تأسس  
في  وباشر  والجيكارد   القديفة  أقمشة  النتاج  معمل 
متر  المليون  وربع  مليون  النتاج   1980 عام  االنتاج 
الجيدة   المواصفات  النسوية ذات  القديفة  أقمشة  من 
لسنة   22 المرقم  العامة  الشركات  لقانون  وأستنادًا 
1997 تم تكييف االوضاع القانونية للمنشأة العتبارها 
للصناعات  العامة  الشركة  أسم  تحت   ) عامة  شركة   (
 )958954000( قدره  اسمي  مال  وبرأس  النسيجية 
دينار نشرت في جريدة الوقائئع العراقية بالعدد 4808 
في 2000/1/10  ويبلغ أخر احصائية لعدد المنتسبين 

لعام 2012 حــــــوالي ) 3151 موظف ( . 
ب -الهيكل التنظيمي  : 

    تتكون الشركة العامة للصناعات النسيجية في الحلة 
من ) 11 ( قسم  :  

القسم اإلداري ، قسم النوعية ، قسم التخطيط ، القسم 
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المالي ، قسم الرقابة الداخلية ، قسم القانونية ، قسم 
 ، المخازن  ،  قسم  التجاري  القسم   ، والتدريب  البحوث 

قسم الجودة )أال يزو( ،
 اما ) مصانع النسيج ( ويضم مصنعين هما : 

-مصنع نسيج /الحلة  رقم ) 1 ( .  
-مصنع القديفة والخياطة / بابل رقم ) 2 ( . 

ت - منتجات الشركة : 
القديفة  ومصنع  الحلة  نسيج  مصانع  تتخصص 
وكما  المختلفة   األقمشة  إنتاج  في  بابل   / والخياطة 

يأتي : 
1- منتجات مصنع نسيج الحلة رقم )1( : 

-األقمشة القطنية والمخلوطة  
-أقمشة القديفة والكوبالن . 

-غزول مختلفة .
2- منتجات مصنع القديفة والخياطة / بابل : 

-منتجات مصنع القديفة:  
  

أنواعها والستائر  للدوشمة بكافة   ( القديفة  اقمشة   
الكوبالن  وأقمشة  أخرى(   واستخدامات  والشراشف 
 ،  ) أخرى  واستخدامات  والشراشف  الستائر  لعمل   (
( وسجادة  استخداماتها  بكافة  الجوادر  والجادر) لعمل 
صالة من القديفة والكوبالن  , وسائد وكوشات قديفة 

وكوبالن .
- منتجات مصنع الخياطة : 

    خياطة بدالت العمل والسراويل والشراشف والصداري 
في  تعتمد  والتي   . ذاتيًا  منتجة   بأقمشة  والستائر 
انتاجها الغزول القطنية والغزول المستوردة من الياف 

البولستر والفسكوز.
- بدالت عمل قطعة واحدة او قطعتين ولكافة مجاالت 

االستخدام  .     
-بدالت الكادر الطبي والكوادر العاملة في المختبرات. 
سيت   ، وسادة   مع  فرشة   ، المرضى  السرة  شراشف 
.  منتجات ذات  الجراحية  العمليات  كادر  زي   ، عمليات 
  ) DISPOSIBLE االستخدام الواحد مصنوعة من مادة
شرشف مريض مع وسادة .  زي كادر العمليات الجراحية 
، دشداشة مريض رجالي ونسائي , ودشداشة طفل  ، 

سيت عمليات . طباعة مختلف األلبسة . 
على  الشركة  مصانع  تعمل    : االولية  ج -الــــــمواد 
والغزول  الصناعية  األلياف  من  الخام  المادة  استيراد 
واأللياف تحولها إلى غزول ومن ثم تصنيعها بشكل 
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العمالء  على  وتوزيعها  لالستخدام  جاهزة  أقمشة 
التسويق  منافذ  طريق  عن  تتم  وهي  النهائيين 
وسائل  المصنع  يمتلك  وال  للعمالء  المباشر  والبيع 
)األقمشة  البضائع  لنقل  الحاضر  الوقت  في  نقل 
المواد  شراء  عملية  وتتم  والكوبالن(  والقديفة 
بالشراء  وذلك  المحليين  التجار  طريق  عن  األولية 
أو  تجهيز  مـــــــناقصة  إعالن  اعتماد  أو  المباشر 
مناقصة شراء خارجية والبضاعة واصلة إلى المعمل 
كشــــــرط أساســــــــي  وان احتياج مصانع الشركة 
من ) المواد األولية ( مبينة في الجدول رقم  ) 10( 
الكميات  بعض  اال  الخارج  من  مستوردة  ومعظمها 
محافظة  من  شراءه  يتم  الذي  المحلي  القطن  من 

الموصل وقضاء المحاويل : 

د -الطاقة : 
لعدة  مهم  توقيعي  عامل  الطاقة  مصادر  تعد       
من  خفض  قد  الحديث  التطور  ان  اال  صناعات 
في  العامل  هذا  تأثير  من  قلل  مما    ، أهميتها 
توطن الصناعات النسيجية  واعتمادها على الطاقة 
بصورة  ولكن  متوفرة  وهي  اإلنتاج،  في  الكهربائية 
متذبذبة باالعتماد على الشبكة الوطنية، وفي حالة 
الصناعات النسيجية حيث ال تشكل الطاقة ااّل نسبة 
ضئيلة من إجمالي الكلفة لهذا فإنها حرة في اختيار 
، كما  الطاقة  أو مصادر  موقعها بالقرب من السوق 

الجدول رقم ) 10 (
المواد االولية الداخلة في العملية االنتاجية لمصنعي النسيج والقديفة لعام 2013
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باستخدام  الكهربائي  التيار  إنقطاعات  تتالفى  انها 
مختلفة  الكهربائية(  بـ)المولدات  المتمثلة  البدائل 

اإلحجام والتي تعوض عن فقدان الطاقة. 
وتتمثل مصادر الطاقة المستخدمة في فرع الصناعات 

النسيجية بالمصادر االتية : 
تشير    : المدينة  في  الكهربائية  الطاقة  -خدمات 
الحلة  قضاء  مركز  أن  الكهربائية  الطاقة  احصاءات 
تنتج   ) غازية  وحدات   8  (  2012 عام  في  يمتلك  
الموزعة  الطاقة  ، وأّن   ) )616981 ميكا واط /ساعة 
 ( المختلفة   الرئيسية  القطاعات  استعماالت  حسب 

 18844 التجاري    ، /س   ط  م.   373229 المنزلي 
الحكومي   ،  11719 الزراعي   ،  48404 الصناعي    ،

 )67480
من  حصته  الصناعي  االستعمال  أن  نجد  وبذلك      
الى  تصل  القضاء  مركز  في  الموزعة  الطاقة  مجموع 
 %13 والحكومي   ،  %71 السكني  بينما   ،  %9 نسبته 
وهذا يؤكد تلكأ العملية االنتاجية في معظم المنشأت 
الصناعية الكبيرة  لشمولها بساعات القطع المبرمج 
التي تعمل بمحركات  ، مما يدفعها للجوء للمولدات 
الديزل لتعويض االنقطاعات  . والغراض بيان تأثير 

االجراءات القدرة  KVAالعدد
مخصصة لألقسام اإلنتاجية في 21500

الشركة  وتعمل بكفاءة  %40 
مخصصة لألقسام اإلنتاجية وتعمل  21375

بكفاءة %60   
خاصة بالطوارى )اإلنارة(1380
خاصة بتشغيل محطة تصفية المياه 1175

الصناعية وضخ  المياه الى مراجل 
البخار  والتي تبعد بمقدار 12 كم 

عن موقع الشركة  
مخصصة لقسم الحاسبة االلكترونية 160

الجدول رقم ) 11(
يبين أعداد وقدارات مولدات الكهرباء العاملة وتوزيعها الجغرافي في فرع صناعة نسيج الحلة

-انقطاعات الطاقة الكهربائية : 
ساعات  معدل  يوضح   )  12( ادناه  الجدول   
ومدى  شهريًا  الكهربائي  التيار  في  االنقطاع 
العمل  ساعات  مجموع  من  النسبية  أهميتها 
الفعلية خالل السنة لمصنعي النسيج والقديفة 

 : ) 2012-2006 (
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في  النسيجية  الصناعات  نشاط  عمل  في  الطاقة 
الطاقة  مجاالت  بعض  استعراض  يجري  سوف  الحلة 

الرئيسية المستخدمة فيها : 

الحلة  نسيج  في مصانع  الكهربائية  الطاقة  -خدمات 
 ، عليه  تعتمد  الطاقة  من  نوع  صنــــــاعة  لكل   :
االالت  تشغيل  في  معينة   بطريقة  منها  وتستفيد 
وبالتالي   ) النفط   ، الكهربائية   ( مثل  والمــــــكائن 
يمكن  موقع  في  او   ، مصادرها  من  بالقرب  تتوطن 
وتعتبر   . اقتصادية  بتكلفة  الطاقة  اليه  تنقل  ان 
الطاقة الكهربائية المصدر الرئيسي لتشغيل مكائن 
كبيرة  بكميات  وتحتاجها  والقديفة  النسيج  مصنعي 
لضرورتها في أستمرار عمل المكائن االنتاجيـــــــــة 
) بدون توقف ( وهذا يشكل تكلفة أقتصادية في حالة 
الديزل  مولدات  وتشغيل  الوطنية  الكهرباء  انقطاع 
الكهرباء  مولدات  عدد  يبين   )  11  ( رقم  والجدول   .

العاملة وطاقاتها في شركة نسيج الحلة . 
-خدمات الطاقة الحرارية : 

مـن  كبيرة  كميات  ايضًا  النسيج  صناعة  تسخدم      
التي تضخ  البخار  مراجل  لتشغيل   ) االبيض  النفط   (
البخار الى شعب مصنع نسيج الحلة والقديفة لترطيب 

الغزول والغراض التدفئة . 

ه -الســـــوق : 
الشركة  في  والقديفة  النسيج  مصنعي  يتنافس   
داخل السوق العراقية أمام منتجات نسيجية المحلية 
، ويتزايد الطلب على منتجاتها  والمستوردة متنوعة 

حجم  نمو  معدل  يصل  أن  ويتوقع    ، تدريجي  بنحو 
الطلب المحلي على منتجات الشركة الى 10%  سنويًا  
بابل(  قديفة  )معمل  القديفة  مشروع  دخول  نتيجة 
 9  ( متطورة  حديثة  مكائن  شراء  بعد  اإلنتاج  حيز 
مكائن ( ومواد أولية ذات نوعية جيدة إلنتاج أقمشة 
تضاهي اإلنتاج العالمي بنوعيه القديفة والكوبالن ، 
وكذلك السعي إلى شراء معمل نسيج متكامل إلنتاج 
األقمشة القطنية والحريرية مع توسيع وتطوير قسم 
الغزل والتكملة والتحضيرات حيث سيتم إنتاج أقمشة 
ذات مواصفات وجودة عالية تضاهي المنتج العالمي 
باستخدام غزول ذات مناشيء عالمية معروفة وبألوان 

زاهية تواكب ذوق المستهلك  .
على  تتفوق  الشركة  منتجات  جودة  أن  ونعتقد      
منتجات المنافسين المحليين وأنها قادرة على البيع 
فيما  األجانب  المنافسين  من  تنافسية  أكثر  بأسعار 
إذا تم تأهيل المصانع واستمرار عملها لثالث وجبات 
الكهربائية  الطاقة  وتوفر  األمني  الوضع  بعد تحسن 
قبل  من  المنتجات  حماية  قانون  وتفعيل  المطلوبة 

الدولة .  
  

-المنافذ التسويقية :   وجود مجمعات تسويقية خاصة 
وبغداد  وكربالء  بابل  في  الشركة  مصانع   بمنتجات 
والنجف األشرف كنوافذ مهمة للتسويق فان الشركة  
التنسيق  مهامهم  مبيعات  مندوبي  نظام  اعتمدت 
العام بكافة تخصصاته  القطاع  بين الشركة  ودوائر 
تسهيالت  وتقديم  الخاص  القطاع  إلى  باإلضافة 
مع  والتشاور  المنتجات   على  العمالء  ترغيب  لغرض 

مجموع ساعات العمل السنة
*

مجموع ساعات 
االنقطاع

معدل االنقطاع /شهر%

36 ساعة2006352844612
47 ساعة2007351456916
36 ساعة2008350043312
32 ساعة2009350038511
66 ساعة2010348679923
23 ساعة201134442778
50 ساعة2012347260217

الجدول رقم )12 (
ساعات انقطاع التيار الكهربائي في فرع الصناعات النسيجية / الحلة
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العمالء في بعض التفاصيل الفنية الخاصة بالمنتجات 
المحلية  الحكومات  مسؤولي  مع  التنسيق  وكذلك 
على  للحصول  العامين  والمدراء  الشرطة  ومدراء 
عقود تجهيز منتجات . لذلك وجد الباحث بأن الشركة  
وتشكل   ، كبير  بشكل  متنوعة  عمالء  قاعدة  تمتلك 
العقود المبرمة مع القطاع العام ممثال بوزارتي الدفاع 
والداخلية ووزارة الصحة ووزارة األشغال والبلديات 40 
% من تعاقدات المصانع ويمثل القطاع الخاص %30 ، 
أما الشركات التابعة لوزارة الصناعة فتمثل 30% من 

العقود. 
وفيما يلي شرائح العمالء التي تتعامل معها الشركة .

خالل  من  المباشر  البيع  الية  الشركة  اعتمدت  وقد    
إقامة المعارض التالية:

مدينة  جنوب   ( بابل  محافظة  في  التسويقي  المجمع 
الحلة في شارع 60 ( . 

معرض كربالء المقدسة ) مركز المدينة ( 
معرض النجف الشرف ) مركز المدينة ( 

معرض الكاظمية ) معرض شركة نسيج الكاظمية ( 
معرض الشركة في شارع السعدون . 

- شرائح العمالء 
* وزارة الصحة ) الشراشف والصداري والشاش الطبي 

والستائر وأكياس النفايات ( 
* الدفاع ) بدله عرضات والناموسية ( 

) بدله عرضات والناموسية وعقود تصنيع  الداخلية   *
مثل الكرفانات ( 

* البلديات واألشغال العامة) بدالت العمل(. 
التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ) حسب  الشركات   *

حاجة الشركات لمنتجاتنا كافة (. 

الحريرية  األقمشة  الخاص)  القطاع  مستهلكو   *
والقطنية والمخلوطة وأقمشة القديفة والكوبالن    

المنسوجة  واألكياس  الصالة  وسجادة  والجادر     
والبالستيكية(. 
- المنافسون :  

االقمشة  من  الشركة  لمنتجات  الرئيسي  المنافس    
القطنية والمخلوطة )بولستر ، فسكوز ( هي البضاعة 
السورية  األقمشة  وكذلك  األساس  بالدرجة  الصينية 
ودخول  لالستيراد  وجود ضوابط  لعدم  واألندونوسية 
المركزي  الجهاز  قبل  من  فحص  بدون  البضاعة 
قانون  تفعيل  وعدم   ، النوعية  والسيطرة  للتقييس 
حماية المنتج الوطني على كافة المنتجات االستهالكية 
، وتشير تقديرات قسم التخطيط والمتابعة في الشركة 
بان مبيعات  المصنع للسوق المحلية لعام 2011 مثاًل 
من جميع أنواع األقمشة ولكال المصنعين تشكل نسبة 
 %88 والباقي  المحلي  الطلب  حجم  من   %14 بحدود 
والسوري  الصيني  المستورد  على  الطلب  حجم  يمثل 
واالندونيسي والهندي لرخص هذه األقمشة وتميزها 
باأللوان الزاهية ، مع ارتفاع المستوى ألمعاشي للفرد 
فأصبح اإلقبال لشراء البضائع األجنبية كبير دون النظر 
إلى نوعية األقمشة وتأثيرات األصباغ المستخدمة في 
األقمشة على صحة اإلنسان , وان دخول البضائع بدون 
فحص أو رسوم كمركية  لذا كانت المنافسة صعبة جدًا 
ونأمل وبعد إجراء التأهيل للخطوط اإلنتاجية )خطوط 
إنتاج األقمشة القطنية واألقمشة المخلوطة بالبولستر 
والفسكوز ( وبالتالي تحسين نوعية اإلنتاج للمنافسة 

الفعلية للسوق المحلية لتصل بحدود %40.   
أقمشة  من  إنتاجه  فان  للقديفة  بابل  مصنع  أما    

الشكل رقم ) 1 (

حصة المنافسين من سوق األقمشة لعام 2012
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-حجم مبيعات الشركة : 
مهامجها  في  كبيرًا  تحواًل  حاليًا  المصانع  تشهد    
النظام  صيغة  من  واالنتقال  والمبيعات  التسويقية 
يتطلب  الذي  الرأسمالي  النظام  إلى صيغة  االشتراكي 
المنافسة الشديدة واإلبداع في التسويق وإيجاد فرص 
 . البيع  الزبون وخدمات ما بعد  التسويق والبيع ورضا 
إن المصنع بدأ تدريجيًا بتنفيذ إستراتيجية محددة رغم 
تحدي السوق المفتوح والوضع األمني الصعب ودخول 
الثمن  ورخص  ضوابط  بدون  المستوردة  البضاعة 

مقابل النوعية. 

    بدأ المعمل بتنفيذ خطة تسويقية والبحث عن أسواق 
جديدة في معارض داخلية داخل البلد وكذلك مفاتحة 
ننفذها  أن  يمكن  التي  االحتياجات  لتحديد  الوزارات 
ومن المتوقع أن يكون قسم التسويق قسمًا كبيرًا ذو 
قابلية أكثر على التعامل مع الزبائن لتحديد االحتياجات 

وفرصة البيع األكثر لتحقيق الخطة االسترتيجية. 
الوضع  بسبب  كثيرًا  تضررت  الحالية  المبيعات  إن   
األمني للسنوات الماضية وبدأت تتحسن ولكن بشكل 
الحالية   المنتجات  لتغيير  العمل  جدية  رغم  بطيء 
إنتاج مصنع الحلة من أقمشة الخام والسادة  ويشارك 
المحافظة  داخل  واالستهالكية  الصناعية  األسواق  في 
الخام كونه  القماش  الطلب على  وخارجها فقد  يزداد 
بدون منافس خارجي ألن المنتج نصف مصنع وال ينتج 

عالميا وبسبب قلة اإلنتاج حاليا مما يعزز قوة الطلب. 
والجدول رقم )13 ( يوضح تطور كمية الطلب المحلي 

على منتجات الشركة وللسنوات السابقة . 
الشركة  قدرة  وتراجع  المبيعات  تذبذب كميات  ويعود 
في تنفيذ خططها االنتاجية والتسويقة خالل السنوات 
المشاكل  من  العديد  لوجود  نتيجة  أعاله  المذكورة 

والمعوقات أستطاع الباحث الوقوف على أبرزها : 
-ما زالت الفرصة محدودة امام الشركة في إبرام العقود 

مع الدوائر والمؤسسات الحكومية . 
المتاحة  العمل  ساعات  كامل  استغالل  إمكانية  -عدم 

بسبب الوضع األمني .
كثرة  كفايتها،  عدم   ( الكهربائية  الطاقة  -مشكلة 

االنقطاعات ، برمجة تجهيزها ، تذبذبها صيفًا (. 
تكاليف  ارتفاع  بسبب  المنتوج  صناعة  كلفة  -زيادة 

الوقود والماء .
-عدم استالم التخصيصات االستثمارية بشكل يتناسب 
والحاجة لتنفيذ المشاريع االستثمارية من حيث مقدار 
مبالغها )المخصصة(  او توقيتاتها الزمنية )السنوية( 
بشكل  االستثمارية  المشاريع  اكتمال  عدم  كذلك    ،
. والتلكأ في  المنتوج  ، عدم تفعيل قانون حماية  عام 
تطبيق  قانون التعرفة الكمركية على البضائع الداخلة 
للبلد ارتفاع عدد العمالة غير المنتجة حيث تمثل نسبة 

)35%( من اجمالي عدد العاملين .
-اثر التضخم النقدي على نتائج نشاط الشركة ومركزها 

الجدول رقم )13 (
كمية المبيعات المتحققة في شركة الحلة  للصناعات النسيجية للفترة من ) 2012-2003 (

التجارة العراقيةبحوث
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المواد  أسعار  ارتفاع  ادى  حيث  مباشر  بشكل  المالي 
األولية والمساعدة والتكميلية الداخلة في اإلنتاج الى 

ارتفاع أسعار بيع المنتجات. 

-االستنتاجات : 

بل  مصنع  القامة  صالحة  ارض  قطعة  اي  1(ليست 
من  عدد  توفر  يتطلب  صناعي  نشاط  أي  قيام  أن 
العوامل االقتصادية واالجتماعية والعمرانية والبيئة 
هذه  تتنافس  حيث  والمكان  الزمان  عبر  لديمومته 
مواطن  الى  الصناعة  على جذب  بينها  فيما  العوامل 
يمثل  العوامل  هذه  توفر  وعدم  الرئيسية  تواجدها 

احدى العقبات في عملية االختيار. 
كونه  منها  مواصفات  بعدة  يتمتع  الحالي  2(الموقع 
اتجاه  وفي  المدينة   في  المار  الحلة   شط  عن  بعيد 
معاكس للرياح وبالشكل الذي يمكن فيه التخلص من 
الدخان واالبخرة الصاعدة والروائح والضجيج بسهولة 
دون احداث تلوث للهواء وكذلك وجود محطة معالجة 
مركزية للمياه الصناعية قبل طرحها في شط الحلة  
وغير  العضوية  والمواد  االصباغ  اثار   من  قلل  مما 
االجتماعية  للعوامل  بالنسبة  أما   . الحاوية  العضوية 
العاملة  القوى  عدد  في  النسيج  مصانع  لتباين 
بعضها  في  نجد   ، االخيرة   السنوات  خالل  ونوعيتها 
االفراط في استخدام األيدي العاملة ) عمالة فائضة ( 

بسبب قرار عودة المفصوليين من وظائفهم . 
عرض  في  كبير  بشكل  المنافسة  مشكلة  3(تتضح 
بأنواعها  المنتوجات  من  والمحلي  األجنبي  اإلنتاج 
فالبضاعة األجنبية لرخصها وتنوع موديالتها  تكون 
كانت  لو  وحتى  العراقي  المواطن  عند  أكثر  مرغوبة 
العديد  أوضح  وقد  المحلية تضاهيها جودة  البضاعة 
لتعزيز  الحل  هي  الحماية  قوانين  ان  العاملين  من 
التجار  مع  تتفق  الدول  كانت  ان  وبعد    ، المنافسة 
النسيجية  الشركات  منتوج  أو  بضاعة  تصريف  في 
ذلك،  عن  الدولة  تخلي  ان  اال  لها،  التابعة  والمصانع 
أكثر  جعل  وحاليًا،  سابقًا  السائدة  الظروف  ولصعوبة 
على  القدرة  لديهم  يكون  ان  دون  راكدة،  المصانع 
السوق  فحاجة  السابقة،  بالطرق  بضاعتهم  تصريف 
إلى تلك البضاعة هي التي باتت تتحكم بالطلب على 
بمدى  يرتبط  التسويق  ونجاح  وتسويقها،  البضاعة 

العالقة بين الزبون ومحل البيع. 

4(ومن مالحظة مبررات انشاء المنشأة وأهدافها التي 
وجدت من اجلهما اتضح لنا بأنها أخذت  طابع اقتصادي 
يميل في جزءًا منه الى الجانب االجتماعــــــي ) تشغيل 
العاطلين ( لكنه يفتقر في جزءه االخر ) المهم ( الى 
البيئية الخاصة  المعايير االقليمية والموقعية وحتى 
بتوطن المشاريع الصناعية الكبيرة ، ويضاف الى ذلك 
أن اختيار المشروع وتوطنه قد تم بتوجيه من الخبراء 
السوفيت الذين كانت تنقصهم النظرة االستراتيجية 
البعيدة وكذلك ظروف العراق ، مما شكل جانب ضعف 
في توطنهما مكانيًا لكونه اهمل االفاق المستقبلية 
والعمرانية  السكنية  والكثافات  المدن  كتوسعات 
شكل  فأنه  لتوطنه  االيجابي  المؤشر  أما  للمدينة  
صناعيًا  المدينة  أقتصاد  وجعل  االقتصادي  االساس 

بعد أن كان زراعيًا . 

-التوصيات : 

1-ضرورة تبني المعاهد والمراكز البحثية في جامعات 
المواقع  توطن  عوامل  تقييم  ستراتيجية   العراق 
الصناعية المتركزة في مراكز المدن الرئيسية للوقوف 

على مدى مالئمتها وأثارها في الوقت الحاضر . 
محافظة  في  الصناعي  الهيكل  تطوير  اجل  2-من 
المفتوح  السوق  سياسة  توجهات  مع  وأنسجامًا  بابل 
والجهات  والمعادن  الصناعة  وزارة  على  نقترح  لذا 
االمور  االقتصادية  السياسة  تخطيط   عن  المسؤولة 

االتية : 
يجري   : النسيج  نشاط  لدعم  المؤسساتي  أ -التعاون 
والتجارة  والزراعة  الصناعة  وزارة  بين  التنسيق 
بابل خاصة  لمحافظة  زراعية ستراتيجية  لوضع خطة 
الدعم  وتوجيه  اصنافه  بكافة  القطن  زراعة  بتنشيط 
الكافي لمزراعيه لسد حاجة مصنع النسيج من المادة 
والخيوط  االقطان  على  االعتماد  وتقليل  االولية 
من  الحد  الطبيعية واالصطناعية المستوردة. ب - 
الصناعية  للمشروعات  االجنبية  المنتجات  منافسة 
قبل  من  متكاملة  دراسة  أعداد  خالل  من   : الوطنية 
وزارة الصناعة والمعادن بالتعاون مع المراكز البحثية 
والمعاهد المتخصصة في الجامعات العراقية لدراسة 
المنافسة  وأثر  المحلية  الصناعية  المشروعات  واقع 
. ومن ثم  االنتاجي والمالي  االجنبية على مستقبلها 
االقتصادية  الدائرة  انظار  على  الدراسة  هذه  تعرض 
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36

القوانين  صياغة  ليتسنى  الموقر  الوزراء  مجلس  في 
الكفيلة بحماية تلك المشروعات من التنافس االجنبي. 
والمعدات  المكائن  على  الحصول  صعوبة  تذليل  ح- 

والمادة األولية والطاقة الكهربائية :
 من خالل التنسيق بين أدارات مصنعي النسيج ودائرتي 
العقود والموازنة في وزارة الصناعة والمعادن العداد 

االقتصادية  الجدوى  دراسة 
المراد  للمشروعات 
تحديثها وتحسين ظروفها 
يضمن  وبما  التشغيلية 
افضل  انتاج  نوعية  تحقيق 
وبأقل التكاليف سواء كانت 
هذه التكاليف اقتصادية أم 

بيئية . 

أما فيما يخص مشكلة 
الكهربائية  الطاقة 
من  بتوفيرها  فنوصي 
الكهرباء  وزارة  قبل 
خاصة  بخطوط 
مولدات  الن  للمصانع 
المنشأتين  في  الديزل 

مستمرة  بصورة  كهرباء  تولد  ال 
جدوى  ذات  صناعة  لتحقيق  ومستقرة 
مقبولة حسب المواصفات الن اي انقطاع 
المكائن  أعادة  يسبب ساعات ضياع في 
الى  اضافة   ، االولى  النمطية  لطبيعتها 
خارج  منتج  حصول  من  الحالة  ماتسببه 

المواصفات . 

التجارة العراقيةبحوث
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اإلدارة العامة في إطارها النظري والمفاهيمي

اعداد : ماجد محمد علي الموسوي
الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية 

المقدمة

اهمية االدارة
في  البشرية  الحياة  سمات  من 
وفي  تعقدها  وفي  سهولتها 
تكوين  تقدمها  وفي  بدايتها 
للسيطرة  المختلفة  الجماعات 
فيها  يعيش  التي  البيئة  على 
االنسان نظرا لطاقاتة وامكانياتة 
يعيش  االنسان  فكان  المحدودة 
حياتة البدائية اليسيرة بين افراد 
قبلية التي يعتمد عليها في حماية 
نفسية ضد هجمات االعداء , وكأن 
عن  المسؤول  هو  القبيلة  رئيس 
االعمال  وتوزيع   , امورها  تصريف 
بين افرادها , وحل النزاع , واتخاذ 
على  بالخير  يعود  فيما  القرار 
الجميع , وهو بذلك يمارس شكال 

من اشكال االدارة .
مع  يعيش  القدم  منذ  فاالنسان 
ال  بطبعه  مدني  النه  الجماعات 
يحب ان يعيش منعزال عن الناس 
لتسيير  مهمة  وسيلة  فاالدارة 
اهدافها  نحو  والفرد  الجماعة  امر 
امور  لتسيير  مهمة  وكذلك 
اهدافها  تحقيق  نحو  المؤسسة 
المؤسسة  داخل  االدارة  فتطبق 
صغيرة  او  كبيرة  كانت  ,سواء 
او  رياضية  صناعية  او  تجارية 

عسكرية .
من  قليل  وجود  من  الرغم  وعلى 
نجاحًا  حققت  التي  المؤسسات 

ال  هذا  ان  اال  فعالة  ادارة  بدون 
يقوم  الحضاري  التقدم  ان  يعني 

بدون جهود االدارة . 
أي   : اجتماعية  عملية  االدارة   -
معا  يعملون  الناس  مجموعة من 

لتحقيق هدف واحد مشترك . 
-الموارد التي تتعامل معها االدارة 
مثل  والمادية  البشرية  الموارد   :

المواد الخام واالالت واالموال.  
بالمستقبل  التنبؤ  -التخطيط: 

واالستعداد له .    
توزيع  كيفية  -التنظيم: 
على  والمهمات  المسؤوليات 
االفراد العاملين في المؤسسة 0  

االفراد  انشطة  ارشاد  -التوجيه 
لتحقيق  المناسبة  االتجاهات  في 

االهداف المطلوبة    
التنفيذ  ان  من  التأكد   : -الرقابة 
الخطة  اساس  على  يسير 
الموضوعة واذا وجد انحراف فيجب 

تعديلة 0 
المطلوب  الغاية   : -الهدف 

الوصول اليها0
الكفاية: الوصول الى الهدف باقل 

جهد واقل تكلفة واسرع وقت 0  
افضل  الى  الوصول  الفاعلية: 
كانت  سواء  المنتج  من  نوعية 

سلعة او خدمة 0  

االدارة فن وعلم  
الفكر  رجال  بين  كبير  جدل  يدور 
، اهي  االداري حول طبيعة االدارة 

معا؟   وفن  علم  ام  فن  ام  علم 
تعتمد  انها  يعني  علم:  االدارة 
عند مالحظة  العلمي  اسلوب  على 
وتحليلها  االدارية  المشكالت 
نتائج  الى  والتوصل  وتفسيرها 

يمكن تعميمها0  
مبادىء  لها  أي  علم:  االدارة 
تحكم  ونظريات  ومدارس  وقواعد 
العمل االداري كما ان تطبيق هذه 
الى  يؤدي  والنظريات  المبادئ 

نتائج محددة 0 
االدارة فن: أي ان المدير يحتاج الى 
ممارسة  في  وذكاء  ومهارة  خبرة 
عمله وتعاملة مع العنصر البشري 
التنظيمية  االهداف  على  لتحفيزه 
الن ليس كل من درس علم االدارة 
االدارة  ففن   0 تطبيقه  على  قادر 
هو القدرة على تطبيق االدارة في 

المجاالت المختلفة0 
ما  كل  معا: من  وعلم  فن  االدارة 
سبق يمكن القول بان االدارة فن 
وعلم معا فاالداري يجب ان يعتمد 
االدارية  والنظريات  الكتب  على 
باالضافة الى الخبرة العملية التي 

ال تغنى عنها 0   

ان  يجب  التي  االدارية  الصفات 
يتمتع بها االداري:

في  واالخالص  والعدل  االمانة   -
العمل 0 

ان  أي   ، وفكرية  عقلية  -صفات 
يكون على قدر من الذكاء 0 
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يتحمل  حتى  جسمانية  -صفات 
عبء العمل 0

ملما  يكون  ان  أي  فنية  -صفات 
بالتخصص الذي يعمل به 0  

يكون  بحيث  ثقافية  -صفات 
مطلعا على العلوم االخرى 0

من  يستطيع  انسانية  -صفات 
العنصر  مع  التعامل  خاللها 

البشري0

االدارة والعلوم االخرى 
•االدارة وعلم االقتصاد 

ان هدف علم االقتصاد هو استغالل 
الموارد البشرية والمادية باقصى 
االنسانية  الحاجات  الشباع  درجة 
الهدف  مع  يلتقي  الهدف  وهذا 
االمثل  االستغالل  في  المتمثل 
للموارد . فال بد لالداري ان يكون 
حتى  االقتصاد  بنظريات  ملما 
يستطيع حل المشاكل االقتصادية 

التي تواجهه . 
•االدارة وعلم االجتماع 

بدراسة  االجتماع  علم  يهتم 
نشاتها  حيث  من  الجماعات 
وتطور  وتكوينها  وتطورها 
العالقات فيها , فمن الظروري ان 
االجتماع  االداري بمبادئ علم  يلم 
مجتمعًا  المؤسسة  تعتبر  حيث   ,
االجتماع  علم  دراسة  او  صغيرًا 
مع  والتعامل  ادارتها  في  تساعد 
المجموعات الموجودة فيها . كما 
يساعد على خلق جو اجتماعي قائم 
على الود واالحترام بين الجميع . 

•االدارة وعلم النفس 
الفرد  بسلوك  النفس  علم  يهتم 
لذلك  فيه  تؤثر  التي  والعوامل 
هذا  دراسة  االداري  على  يجب 
ويشجع  يحفز  ان  ليستطيع  العلم 
العاملين  مع  ويتعامل  ويدفع 
والمتعاملين مع المشروع . لذلك 

يعود بالفائدة على المؤسسة . 
الطبيعية  والعلوم  •االدارة 

والرياضية 
وعلم  الطبيعية  العلوم  تضم 
واالحصاء  والكيمياء  الفيزياء 
العالقة  مظاهر  ومن  والرياضيات 
بين العلوم الطبيعية وعلم االدارة 
العمليات  ببحوث  مايسمى  ظهور 
Operation Research وهو علم 
يساعد  اقتصادي  فيزيائي  رياضي 
قرارات  الى  التوصل  في  المدير 
رشيدة كذلك يساعد علم االحصاء 
والنماذج  االحتماالت  ونظرية 
الى  التوصل  المدير في  الرياضية 

قرارات رشيدة . 
بعلم  االداري  يلم  ان  ينبغي  كما 
الحكومة  اتجاه  ليعرف  القانون 
االقتصادية  المشروعات  نحو 
االخالق  وعلم  السياسة  وبعلم 
امور  لتسيير  والجغرافيا  والتاريخ 

المؤسسة . 

•مبادئ االدارة 
التي  المدارس  من  العديد  يوجد 
وضعت مبادئ واسس لالدارة وان 

كان من اهمها : 
االدارة  في  الكالسيكية  المدرسة 

  the classical school
تشمل المدرسة الكالسيكية 

-االدارة العلمية 
-االدارة البيروقراطية 

االدارة العلمية 
المدرسة  هذه  علماء  اشهر  من 
 )Fredrik tylor( فريدريك تايلور
 )henri fayol( فايول  وهنري 
 )henri gant( غانت  وهنري 
اوليفر  و  جلبرت   ليليان  وفرانك 
وليندول  ورايلي  وموني  شيلدون 

ارويك . 

مبادئ تايلور 
من  بدال  العلمية  الطرق  1.احالل 
علة  تقوم  التي  البدائية  الطرق 

التقدير والتخمين . 
وتدريبهم  العاملين  2.اختيار 

بصورة علمية صحيحة
العاملين  مع  االدارة  3.تعاون 
لتنفيذ االعمال المطلوبة بدال من 

النزاع 
4.تقسيم عادل للعمل بين االدارة 
االدارة  تتولى  بحيث  والعمال, 

اعمال التخطيط وتنظيم العمل 
عن  التخطيط  اعمال  5.فصل 
لكل  يتسنى  حتى  التنفيذ  اعمال 
فرد ان يقوم بواجبه بكفاية عالية 

الى  وجهت  التي  االنتقادات 
تايلور :ـ 

ان افكار العالم تايلور القت الكثير 
من االنتقادات لالسباب االتية : 

تظر  انها  الكثيرين  1.عدها 
شخصية  وتلغي  العاملين  بصالح 
العامل وتجعله يعمل مثل االلة , 
وبالتالي تقل اهمية العامل داخل 

المؤسسة 
على  تايلور  دراسة  2.اقتصرت 
مستوى المصنع الصغير )الورشة( 
من  نوع  الى  تايلور  افكار  3.ادت 
واصحاب  العاملين  بين  الحرب 

العمل 
اقترحها  التي  الحوافز  4.طريقة 
العامل  معاقبة  الى  تؤدي  تايلور 
بارهاق  العامل  وتغري  البطئ 
اجر  على  الحصول  مقابل  نفسه 

دون اعتبار للنواحي الصحية 
5.عارضها اصحاب المصانع الذين 
حقوق  تعطي  انها  لهم  خيل 

جديدة للعمال ال يستحقونها 
معارضة  تايلور  افكار  6.القت 
وطرق  افكار  تطرح  النها  شديدة 
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جديدة في االدارة لم يعتد عليها 
الطرق  ان  بل   , المصانع  اصحاب 
التقليدية في االدارة كانت بمثابة 
قابلة  غير  ثابتة  وتقاليد  عادات 

للتغيير . 
مبادئ فايول : 

يعتبر هنري فايول االب الحقيقي 
لمبادئ االدارة الحديثة , وقد قام 
المؤسسة  انشطة  فايول بتقسيم 
العامة  )االدارة  كتابه  في 

والصناعية( الى ست مجموعات : 
االنتاج   / فنية   1.نشاطات 

والتصنيع 
البيع  الشراء   / تجارية  2.نشاطات 

المبادلة .
البحث   / مالية  3.نشاطات 

واالستخدام االمثل لرأس المال .
 / والضمان  الوقاية  4.نشاطات 
واالشخاص  الممتلكات  حماية 
في  سالمتهم  على  والمحافظة 

المؤسسة .
وتشمل   / محاسبية  5.نشاطات 
واعدادات  الحسابات  تسجيل 
الميزانية ومعرفة التكاليف وعمل 

االحصاءات .
التخطيط   / ادارية  6.نشاطات 
االوامر  واصدار  والتنظيم 

والتنسيق والرقابة .
النشاط  على  فايول  ركز  وقد 
النشاط  اهمية  ان  وبين   , االداري 
االداري تنبع من انه متعلق بالتنبؤ 
, كما انه مميز عن باقي االنشطة 
في  فايول  تعرض  وقد   . االخرى 
كتابه الى ثالث موضوعات رئيسة 

وهي :
1.الصفات االدارية 

2.المبادئ العامة لالدارة
3.عناصر االدارة 

الصفات الدارية 
في  توفرها  يجب  التي  الصفات 

المديرين : 
الصحة   : جسمانية  1.صفات 

والقوة والنشاط 
على  القدرة   : عقلية  2.صفات 
والتحصيل  واالستيعاب  الفهم 
على  والحكم  التصرف  وحسن 

االشياء .
3.صفات خلقية : الحيوية والحزم 
 , المسؤولية  تحمل  في  الرغبة   ,

الوالء واالبتكار , والمهابة .
الصفات  او  العامة  4.الثقافة 
بالمعلومات  االلمام   : التربوية 
التي التتصل مباشرة بالعمل الذي 

يؤديه المدير .
االلمام   : فنية  5.صفات 
التي  الوظيفة  عن  بالمعلومات 

يؤديها المدير .
وهي   : بالخبرة  تتعلق  6.صفات 
صفات تنشأ نتيجة مزاولة العمل. 

مبادئ االدارة عند فايول : 
1.مبدأ تقسيم العمل 

يترتب  الذي  المبدأ  وهو   
عده  والذي   , التخصص  عليه 
لرفع  اساسيا  عامال  االقتصاديون 
يؤدي  انه  حيث  العاملين  كفاءة 
الى زيادة المقدرة ويزيد من ثقة 

العامل بنفسه .
2.السلطة والمسؤولية : 

والمسؤولية  السلطة  تكون  وهنا 
تتبع  فالمسؤولية  مرتبطان, 
والسلطة   . عنها  وتنبثق  السلطة 
الرسمية  السلطة  من  مزيج  هي 
 , المدير  مركز  من  المستمدة 
تتكون  التي  الشخصية  والسلطة 
والقيم   , الخبرة  الذكاء  من 

الخلقية. 

3.النظام : 
هو احترام االتفاقات والنظم وعدم 
المبدأ  وهذا   , باالوامر  االخالل 
يستلزم وجود رؤساء قديرين في 

كل المستويات االدارية 
4.وحدة اصدار االوامر :

من  االوامر  تصدر  ان  يجب  وهنا 
ال  حتى  واحد  مشرف  او  رئيس 
مع  واالوامر  التعليمات  تتعارض 

بعضها بعضا .
5.مبدأ وحدة التوجيه : 

طبقا لهذا المبدأ فان كل مجموعة 
الهدف  نفس  لها  االنشطة  من 
لرئيس  تابعة  تكون  ان  يجب 
واحد, ويختلف هذ المبدأ عن مبدأ 
على  ينطبق  انه  في  االمر  وحدة 
في  وانشطتها  المؤسسة  عمليات 
االوامر  اصدار  مبدا  ينطبق  حين 

على االفراد العاملين . 
6.مبدأ خضوع المصلحة الشخصية 

للمصلحة العامة : 
المصلحة  تتعارض  عندما  أي 
مع  العامل  للفرد  الشخصية 
خضوع  يجب  العامة  المصلحة 
للمصلحة  الشخصية  المصلحة 

العامة .
7.مبدأ المكافأة والتعويض :

االفراد تعويضًا عاداًل  أي تعويض 
باستخدام  او   , اجورهم  في  سواء 
االرباح  تقسيم  في  او  المكافات 
بحيث  اخرى  عينية  مزايا  في  او 
يحقق ذلك رضاء كل من العاملين 

واصحاب العمل .
8.مبدأ المركزية 

ويقضي تركيز السلطة في شخص 
ما  حسب  تفويضها  ثم  معين 

تقتضي الظروف 
9.مبدأ تدرج السلطة : 

اعلى  من  السلطة  تسلسل  أي 
يكون  بحيث   , ادناها  الى  الرتب 
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اتجهنا  كلما  اقل  السلطة  حجم 
وهذا   , االداري  الهرم  اسفل  الى 
اصدار  وحدة  لتامين  ضروري  امر 

االوامر في المؤسسة . 
10.مبدأ الترتيب والنظام : 

معين  مكان  هناك  يكون  ان  أي 
لكل  معين  مكان  او  شيء  لكل 
كل  يكون  ان  يجب  كما  شخص 
مكانه  في  شخص  وكل  شيء 

الخاص به . 
11.مبدأ المساواة : 

في  الرؤساء  تمييز  عدم  أي 
 , للمرؤوسين  معاملتهم 
والء  على  الرؤساء  يحصل  حيث 
المستخدمين عن طريق المساواة 

والعدل .

12.مبدأ االستقرار في العمل : 
استمرار  على  المحافظة   : ويعني 
العالية  االنتاجية  ذوي  العاملين 
الن  طويلة  لمدة  المؤسسة  في 
يترتب  جدد  عاملين  عن  البحث 
الجهد  حيث  من  اضافة  عليه 

والوقت والمال .
مبدأ المبادرة   .13

المبادرة  مبدأ  ايجاد  الرؤساء  على 
او  مرؤوسيهم  بين  واالبتكار 
الرؤساء تشجيع  اخرى على  بعبارة 
المرؤوسين على التفكير المتجدد 

واالبتكار .
14.التعاون : 

او  بروح  العمل  ظرورة  ويعني 
شعار  من  انطالقا  الفريق  بشكل 

االتحاد قوة . 

عناصر االدارة عند فايول
)عناصر   : فايول  ماكتب  اهم  من 
 , االدارة  وظائف  وعدها  االدارة( 
االدارة  عناصر  ان  فايول  ويرى 

خمسة : 

1.التخطيط 
2.التنظيم 

3.اصدار االوامر 
4.التنسيق 

5.الرقابة 
التنبؤ  بالتخطيط  فايول  ويقصد 
العمل  خطة  أي  الخطط  ووضع 
المرجوه  والنتائج  الوقت  تحديد 
 , يتبع  ان  يجب  الذي  وطريق 

وخطوات العمل وطرق العمل 

الوظيفة االولى التخطيط 

الوظيفة  التخطيط  مايعد  غالبا 
فهي  االدارة  وظائف  من  االولى 
القاعدة التي تقوم عليها الوظائف 
االدارية االخرى والتخطيط عملية 
طريقة  تحديد  تتضمن  مستمرة 
االسئلة  عن  لالجابة  االمور  سير 
ومن  نفعل  ان  يجب  ماذا  مثل 
وكيف  ومتى  واين  به  يقوم 
بواسطة التخطيط يمكن الى حد 
االنشطة  تحديد  من  المدير  كبير 
لتحقيق  الالزمة  التنظيمية 
االهداف فمفهوم التخطيط العام 

يجيب على اربعة اسئلة هي : 
1.ماذا نريد ان نفعل. 

2.اين نحن من ذلك الهدف االن 
التي ستساعدنا  العوامل  3.ماهي 

او ستعيقنا  عن تحقيق الهدف؟ 
لدينا  المتاحة  البدائل  4.ماهي 
البديل  وماهو  ؟  الهدف  لتحقيق 

االفضل ؟ 
التخطيط ستحدد طرق  من خالل 
بها  سيقوم  التي  االمور  سير 
االفراد واالدارات والمؤسسة ككل 
لمدة ايام , وشهور, وحتى سنوات 
هذه  يحقق  التخطيط   . قادمة 

النتاج من خالل : 

تحديد الموارد المطلوبة :
الموظفين  ونوع  عدد  •تحيد 
مدراء(   , مشرفين   , )فنيين 

المطلوبين 
التنظيمية  البيئة  قاعدة  •تطوير 
حسب االعمال التي يجب ان تنجز 

)الهيكل التنظيمي ( 
القياسية  المستويات  •تحديد 
يمكن  وبالتالي  مرحلة  كل  في 
قياس المدى تحقيقنا الهداف مما 
يمكننا اجراء التعديالت في الوقت 

المناسب . 
حسب  التخطيط  تصنيف  يمكن 
ثالث  الى  اتساعه  او  منه  الهدف 

فئات مختلفة تسمى .
يحدد   : االستراتيجي  1.التخطيط 

فيه االهداف العامة للمنظمة 
يهتم   : التكتيكي  2.التخطيط 
الخطط  بتنفيذ  االولى  بالدرجة 
االدارة  على مستوى  االستراتيجية 

الوسطى .
يركز   : التنفيذي  3.التخطيط 
النجاز  االحتياجات  تخطيط  على 
لمدراء  المحددة  مسؤوليات 

االقسام او االدارات .

انواع التخطيط الثالثة : 
االستراتيجي  •التخطيط 
للمؤسسة  العامة  بالشؤون  يهتم 
ككل ويبدأ التخطيط الستراتيجي 
المستوى  قبل  من  ويوجه 
لجميع  ولكن  االعلى  االداري 
ان  يجب  االدارية  المستويات 
وغاية   . تعمل  لكي  فيها  تشارك 
هي:  الستراتيجي  التخطيط 
طويلة  عامة  خطة  1.ايجاد 
المهام  تبين  المدى 
ككل  للمؤسسة  والمسؤوليات 
متعددة  مشاركة  2.ايجاد 
لمستويات في العملية التخطيطية 
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من  المؤسسة  3.تطوير 
الوحدات  خطط  تالف  حيث 
. البعض  بعضها  مع  الفرعية 

 : التكتيكي  التخطيط 
على  التكتيكي  التخطيط  يركز 
في  المحددة  االنشطة  تنفيذ 
الخطط  هذه  االستراتيجية  الخطط 
كل  به  تقوم  ان  يجب  بما  تهتم 
وحدة من المستوى االدنى , وكيفية 
مسؤوال  سيكون  ومن   , به  القيام 
التكتيكي  التخطيط   . انجازه  عن 
التخطيط  لتحقيق  جدا  ضروري 
لهذه  الزمني  المدى  االستراتيجي 
التخطيط  مدى  من  اقصر  الخطط 
على  تركز  انها  كما  االستراتيجية 
االنشطة القريبة التي يجب انجازها 
 . للمؤسسة  االستراتيجات  لتحقيق 

: التنفيذي  •التخطيط 
يستخدم المدير التخطيط التنفيذي 
عمله  ومسؤوليات  مهام  النجاز 
او  واحدة  مرة  تستخدم  ان  ويمكن 
االستخدام  ذات  الخطط  مرات  عدة 
التي  االنشطة  على  تطبق  الواحد 
ذات  الخطط  على  كمثال   . تتكرر 
االستخدام الواحد خطة الموازنة.  اما 
االستخدام  مستمرة  الخطط  امثلة 
فهي خطط السياسات واالجراءات . 

التنفيذية  الخطط  اعداد  •خطوات 
: االولى  الخطوة 

المستقبلية  االهداف  وضع   
وتقييم  تحليل   : الثانية  الخطوة 
الحالي  الوضع  تحليل   : البيئة 
والموارد المتوفرة لتحقيق االهداف 
الخطوة الثالثة : تحديد البدائل:  بناء 
قائمة من االحتماالت لسير االنشطة 
اهدافك  باتجاه  ستقودك  التي 
الخوة الرابعة : تقييم البدائل:  عمل 

قائمة بناءًا على مزايا العيوب لكل 
احتمال من احتماالت سير االنشطة . 
الحل  اختيار   : الخامسة  الخطوة 
صاحب  االحتمال  اختيار  االمثل 
. فعلية  عيوب  واقل  مزايا  اعلى 

الخطة  تنفيذ   : السادسة  الخطوة 
تحديد من سيتكفل بالتنفيذ وما هي 
ستقيم  وكيف  له  المعطاة  الموارد 
التقارير  اعداد  وتعليمات   , الخطة 
وتقييم  مراقبة   : السابعة  الخطوة 
الخطة  ان  من  التاكد   : النتائج 
لها  متوقع  ماهو  مثل  تسير 
لها  الالزمة  التعديالت  واجراء 

 : التنظيم   : الثانية  •الوظيفة 
يقول  التنظيم  لعنصر  وصفه  وفي 
العالقات  يبين  التنظيم  فايول 
))وارين  والسلطات  االنشطة  بين 
عرفا  اتنر((  و))ريموند  بلنكت(( 
وظيفة  االدارة  مقدمة  كتابهم  في 
تنظيم على انها عملية دمج الموارد 
هيكل  خالل  من  والمادية  البشرية 
. والسلطات  المهام  يبين  رسمي 

هناك  اربعة  انشطة بارزة في التنظيم : 
التي  العمل  انشطة  1.تحديد 
االهداف لتحقيق  تنجز  ان  يجب 

العمل  انواع  2.تصنيف 
العمل  ومجموعات  المطلوبة 
ادارية  عمل  وحدات  الى 
الى  العمل  3.تفويض 
اعطائهم  مع  اخرين  اشخاص 
السلطة   من  مناسب  قدر 
4.تصميم مستويات اتخاذ القرارات 
عملية  من  النهائية  المحصلة 
كل   : المؤسسة  في  التنظيم 
الوحدات التي يتالف منها )النظام( 
المهام  لتنفيذ  بتالف  تعمل 
وفعالية  بكفاءة  االهداف  لتحقيق 

اهمية التنظيم :
 العملية التنظيمية ستجعل تحقيق 
سابقا  المحددة  المؤسسة  غاية 
ممكنا  امرا  التخطيط  عملية  في 
تضيف  فهي   , ذلك  الى  باالضافة 

مزايا اخرى 
1.توضيح بيئة العمل : كل شخص 
يجب ان يعلم ماذا يفعل . فالمهام 
فرد  كل  بها  المكلف  والمسؤوليات 
العام  التنظيمي  والتقسيم  وادارة 
يجب ان يكون واضحا ونوعية وحود 

السلطات يجب ان تكون محددة .
الفوضى   : العمل  بيئة  2.تنسيق 
يجب ان تكون في ادنى مستوياتها 
كما يجب العمل على ازالة العقبات 
العمل  وحدات  بين  والروابط 
المختلفة يجب ان تنمى وتطور كما 
التفاعل  بخصوص  التوجيهات  ان 

بين الموظفين يجب ان تعرف .
القرارات  التخاذ  الرسمي  3.الهيكل 
الرئيس  بين  الرسمية  العالقات   :
والمرؤوس يجب ان تطور من خالل 
سيتيح  هذا  التنظيمي  الهيكل 
عبر  مرتب  بشكل  االوامر  انتقال 

مستويات اتخاذ القرارات .

انه   ) اتنر   ( و   ) )بلنكت  ويضيف 
التنظيمية  العملية  بتطبيق 
تحسين  من  االدارة  ستتمكن 

امكانية انجاز وظائف العمل.

عملية  في  الخمسة  الخطوات 
التنظيم : 

الخطط  احترام   : االولى  الخطوة 
واالهداف : 

المؤسسة  على  تملي  الخطط 
ان  يجب  التي  واالنشطة  الغاية 
انشاء  الممكن  تسعى النجازها من 
مسؤوليات  اعطاء  او  جديدة  ادارات 



42

التجارة العراقيةبحوث

القديمة  االدارات  لبعض  جديدة 
االدارات  بعض  الغاء  الممكن  كما 
بين  جديدة  عالقات  تنشأ  قد  ايضا 
مستويات اتخاذ القرارات فالتنظيم 
للعالقات  الجديد  الهيكل  سينشأ 
ويقيد العالقات المعمول بها االن 

االنشطة  تحديد   : الثانية  الخطوة 
الضرورية النجازاالهداف :

لتحقيق  الضرورية  االنشطة  تحديد 
حيث  المحددة  التنظيمية  االهداف 
الواجب  بالمهام  قائمة  اعداد  يجب 
المستمرة  باالعمال  ابتداء  انجازها 
وانتهاء   ) مرات  عدة  تتكرر  )التي 

بالمهام التي  تنجز لمرة واحدة 
الخطوة الثالثة :تنصيف االنشطة :

حيث يكون المدراء مطالبون بانجاز 
ثالث عمليات 

تحديده  تم  نشاط  كل  1.فحص 
.... انتاج  )تسويق  طبيعته  لمعرفة 

الخ ( 
2.وضع االنشطة في مجموعات بناء 

على هذه العالقات
االساسية  االجزاء  بتصميم  3.البدأ 

من الهيكل التنظيمي 

العمل  :تفويض  الرابعة  الخطوة 
والسلطات :

لهذا  كقاعدة  الحصص  مفهوم  ان 
التنظيمي  العمل  الخطوة هو اصل 
في بدأ االدارات , الطبيعة , الغاية , 
المهام , واداء االدارة يجب ان يحدد 
الخطوة  هذه  للسلطة  كأساس 
العملية  واثناء  بداية  في  مهمة 

التنظيمية 

تصميم   : الخامسة  الخطوة 
مستويات العالقات 

هذه الخطوة تحدد العالقات الرأسية 
المؤسسة  األفقية( في   ( والعرضية 
األفقي يبين من هو  الهيكل  ككل 

المسؤول عن كل مهمة اما الهيكل 
الرأسي فيقوم باالتالي 

1.يعرف عالقات العمل بين االدارات 
العاملة 

تحت  النهائي  القرار  2.يجعل 
السيطرة.

 الوظيفة الثالثة : التوظيف 
هم  للمؤسسة  المنتمين  الناس 
جميع  من  األهمية  األكثر  المورد 
الموارد االخرى هذه الموارد البشرية 
خالل  من  المؤسسة  عليها  حصلت 
التوظيف المؤسسة مطالبة بتحديد 
الموظفين  على  والمحافظة  وجذب 
الشاغرة  المواقع  لملئ  المؤهلين 
.التوظيف  التوظيف  فيها من خالل 
البشرية  الموارد  بتخطيط  يبدأ 
طوال  ويستمر  الموظفين  واختيار 

وجودهم بالمؤسسة
على  التوظيف  تبيين  ويمكن 
ثمان  من  مكونة  عملية  انها 
المؤسسة  لتزويد  صممت  مهام 
باالشخاص المناسبين في المناصب 
الثمانية  الخطوات  هذه  المناسبة 
البشرية  الموارد  :تخطيط  تتضمن 
 , االختيار   , الموظفين  توفير   ,
,التدريب  بالمؤسسة  التعريف 
والتطوير , تقييم االداء , المكافئات 
الدرجات والنقل  والترقيات وخفض 
كل  تعرف  ويتم  الخدمة  وانهاء   ,
واحدة من هذه المهام الثماني كما 

يلي 

الوظيفة الرابعة :  التوجيه 
خطط  صياغة  من  االنتهاء  بمجرد 
التنظيمي  هيكلها  وبناء  المؤسسة 
تكون   , فيها  العاملين  وتوظيف 
الخطوة التالية في العملية االدارية 
تحقيق  باتجاه  الناس  توجيه  هي 
هذه  في  التنظيمية  االهداف 

واجب  من  يكون  االدارية  الوظيفة 
المدير تحقيق اهداف المؤسسة من 
خالل ارشاد المرؤوسين وتحفيزهم. 
احيانا  اليها  يشار  التوجيه  وظيفة 
او  القيادة  او  التحفيز  انها  على 
االرشاد او العالقات االنسانية لهذه 
الوظيفي  التوجيه  يعتبر  االسباب 
االداري  المستوى  في  اهمية  االكثر 
تركيز  مكان  ببساطة  النه  االدنى 
معظم العاملين في المؤسسة واذا 
او  مشرفًا  يكون  ان  ؤشخص  ا  اراد 

مديرًا فعاال عليه ان يكون قياديًا 
متغيرات التوجيه : 

للمرؤوسين  التوجيهات  اساس 
قيادة  نمط  حول  سيتركز 
عدم   , ديمقراطي   , )دكتاتوري 
القرارات  اتخاذ  وطريقة  التقييد( 
التي  المتغيرات  من  العديد  هناك 
ستتدخل في هذا القرار حول كيفية 
مدى  مثل  المرؤوسين  توجيه 
خطوات الحالة نمط القيادي لتحفيز 
الى  باالضافة  وغيرها  المرؤوسين 
الموجه لالخرين  القائد  ذلك يكون 

عليه 
1.معرفة جميع الحقائق عن الحالة .

عن  الناجم  االثر  في  2.التفكير 
القرارات المهمة.

العنصر  االعتبار  بعين  3.االخذ 
البشري عند اتخاذ القرار .

تم  الذي  القرار  ان   من  4.التاكد 
اتخاذه هو القرار السليم الذي يجب 

اتخاذه.
يوجه  الذي  للشخص  بالنسبة 

انشطة لالخرين عليه ايضًا .
لجميع  االوليه  المهام  1.تفويض 

العاملين .
2.جعل االوامر واضحة ومختصرة 

تفويضه  تم  شخص  كل  3.متابعة 
سواء  المحدودة  االوامر  واعطاء 

كانت كتابة او شفوية .
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التجارة العراقية بحوث

التوجيهية  بالعملية  يتعلق  وفيما 
نورد مايلي 

مقترحات حول عملية التوجيه : 
نزاع  التوجيهات  جعل  1.عدم 
تركيز  ومحاولة  السلطة  اجل  من 
اهتمام المدير واهتمام الموظفين 
على هدف الواجب تحقيقها الفكرة 
التي  الوضع  هذا  ان  تخيل  هي 
مبنيا  ليس  فهو  االوامر  تقتضيه 

على هوى المدير .
2.عدم اللجوء الى االساليب الخشنة 
الموظفين  ياخذ  ان  الجل  وذلك 

التعليمات بجدية .
تصبح  التي  لكلمات  3.االنتباه 
لالفكار  فيه  موثوق  غير  موصلة 
كما يجب ايضا مراقبة نبرة الصوت 
حقيقة  يتقبلون  الناس  فمعظم 
االوامر  اصدار  المشرف  عمل  ان 
لهذه  ومعارضتهم  والتعليمات 
اصدر  التي  الطريقة  على  االوامر 

فيها هذا االمر . 
الموظفين  ان  االفتراض  4.عدم 
فهموا كل شيء واعطاء الموظفين 
والمناقشة  االسئلة  لطرح  فرصة 
االهداف واعطاءهم الفرصة لياكدو 
تم  ما  يكررون  بجعلهم  فهمهم 

قوله .
على  الحصول  من  5.التاكد 
صحيحة  بطريقة  الراجعة  التغذية 
يريدون  الذين  الموظفين  واعطاء 
االعتراض على مهام وفرص العمل 
فيه  يتم  الذي  الوقت  في  لذلك 
معرفة  ان  لهم  المهام  تفويض 
الفهم  وسوء  المعارضة  السيطرة 
من  افضل  العمل  بدأ  قبل  من 

االنتظار لما بعد .
االوامر  من  الكثير  اعطاء  6.عدم 
والمعلومات الزائدة عن الحد الذي 
تعتبره فيه مثبطة للعاملين وجعل 
ومباشرة  مختصرة  التعليمات 

العاملون  ينتهي  حتى  واالنتظار 
من العمل االول من قبل ان الطلب 

منهم البدأ في عمل ثاني. 
فقط  المهمه  التفاصيل  7.اعطاء 
القدماء  للمساعدين  بالنسبة 
حيث اليوجد ما يضجرهم اكثر من 

استماعهم للتفاصيل المعروفة 
المتضاربة  للتعليمات  8.االنتباه 
للموظفين  القول  من  والتاكد 
االدارات  المشرفين  مابينما  امرا 
ما  لموظفيهم  يقول  المجاورة 

يعارض ذلك .
 , المستعد  العامل  االختيار  9.عدم 
الشخص  تحميل  عدم  من  والتاكد 
المستفيد اكثر من طاقته والتاكد 
ايضا من اعطاء االشخاص الصعب 
العمل  من  وتنصيبهم  قيادتهم 

الصعب ايضًا .
شخص  أي  تمييز  عدم  10.محاولة 
الشخص  معاقبة  الالئق  غير  من 
محاولة  و  كريهه  بمهمة  بتكليفه 
قدر  االمر  هذا  من  التقليل 

المستطاع .
عدم  ذلك  جميع  من  11.المهم 
اللعب التسديدة الكبرى المشرفين 

الجدد .
أي   : اجتماعية  عملية  االدارة 
معا  يعملون  الناس  من  مجموعة 

لتحقيق هدف واحد مشترك .
االدارة  مها  تتعامل  التي  -الموارد 
مثل  والمادية  البشرية  الموارد   :

الخام واالالت واالموال .
بالمستقبل  التنبؤ   : -التخطيط 

واالستعداد له .
توزيع  كيفية   : -التنظيم 
المسؤوليات والمهمات على االفراد 

العاملين في المؤسسة .
االفراد  انشطة  ارشاد   : -التوجيه 
لتحقيق  المناسبة  االتجاهات  في 

االهداف المطلوبة .

التنفيذ  ان  من  التاكد   : -الرقابة 
يسير على اساس الخطة الموضوعة 

واذا وجد انحراف فيجب تعديلة .
-الهدف : الغاية المطلوبة للوصول 

اليها .
الهدف  الى  الوصول   : -الكفاية 
بأقل جهد واقل تكلفة واسرع وقت. 
افضل  الى  الوصول   : -الفاعلية 
نوعية من المنتج سواء كانت سلعة 

او خدمة .

االدارة فن ام علم

الفكر  رجال  بين  كبير  جدل  يدور 
اهي  االدارة  طبيعة  حول  االداري 

علم ام فن ام علم وفن معًا .
تعتمد  انها  يعني   : علم  االدارة 
على االسلوب العلمي عند مالحظة 
وتحليلها  االدارية  المشكالت 
نتائج  الى  والتوصل  وتفسيرها 

يمكن تعميمها .
االدارة علم : أي لها مبادئ وقواعد 
العمل  تحكم  ونظريات  ومدارس 
االداري كما ان تطبيق هذه المبائ 
والنظريات يؤدي الى نتائج محددة. 
االدارة فن :أي ان المدير يحتاج الى 
ممارسة  في  وذكاء  ومهارة  خبرة 
عمله وتعاغملة مع العنصر البشري 
لحفزة على االهداف التنظيمية الن 
االدارة  علم  درس  من  لكل  ليس 
االدارة  ففن  تطبيقة  على  قادر 
االدارة في  القدرة على تطبيق  هو 

المجاالت المختلفة .
ما  كل  :من  معًا  وعلم  فن  االدارة 
االدارة فن  بأن  القول  سبق يمكن 
وعلم معًا فاالداري يجب ان يعتمد 
االدارية  والنظريات  الكتب  على 
التي  العملية  الخبرة  الى  باالضافة 

ال غنى عنها .
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ان  يجب  التي  االدارية  الصفات 
يتمتع بها االداري :

في  واالخالص  والعدل  -االمانة 
العمل .

ان  ,أي  وفكرية  عقلية  -صفات 
يكون قدر من الذكاء .

-صفات جسمانية حتى يتحمل عبئ 
العمل .

ملمًا  يكون  ان  :أي  فنية  -صفات 
بالتخصص الذي يعمل به .

يكون  :بحيث  ثقافية  -صفات 
مطلعًا على العلوم االخرى .

من  يستطيع   : انسانية  -صفات 
خاللها التعامل مع العنصر البشري. 

 االدارة والعلوم االخرى 
-االدارة وعلم االقتصاد 

ان هدف علم االقتصاد هو اسغالل 
بأقصى  والمادية  البشرية  الموارد 
االنسانية  الحاجات  الشباع  درجة 
الهدف  مع  يلتقي  الهدف  وهذا 
االمثل  االستغالل  في  المتمثل 
. فال بد لالداري ان يكون  للموارد 
حتى  االقتصاد  بنظريات  ملمًا 
يستطيع حل المشاكل االقتصادية 

التي توجهه .

االدارة وعلم االجتماع 
بدراسة  االجتماع  علم  يهتم 
نشاتها  حيث  من  الجماعات 
وتطور  وتكوينها  وتطورها 

ان  الضروري  .فمن  فيها  العالقات 
االجتماع  علم  بمبادئ  االداري  يلن 
مجتمعًا  المؤسسة  تعتبر  حيث 
االجتماع  علم  ودراسة  صغيرا 
مع  والتعامل  ادارتها  في  تساعد 
كما  فيها  الموجودة  المجموعات 
يساعد على خلق جو اجتماعي قائم 

على الود واالحترام بين الجميع .
االدارة وعلم النفس 

الفرد  بسلوك  النفس  علم  يهتم 
لذلك  فيه  تؤثر  التي  والعوامل 
هذا  دراسة  االداري  على  يجب 
ويشجع  يحفز  ان  ليستطيع  العلم 
العاملين  مع  ويتعامل  ويدفع 
وذلك  المشروع  مع  والمتعاملين 

يعود بالفائدة على المؤسسة .

التجارة العراقيةمقاالت
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التجارة العراقية
مقاالت

المعقدة  المواضيع  من  اإلغراق  موضوع  يعتبر 
تواجه حكومات  واسواق معظم  التي  والشائكة 
بين  عملية  يمثل  لكونه   ، النامية  البلدان 
أولها:  االطالق  على  متكافئين  غير  طرفين 
هي  العمالقة  وشركاتها  المتقدمة  الدول  ان 
مالية  وامكانيات  جدا  عالية  تكنولوجيا  ذات 
التأقلم  على  وقدرة  معلوماتي  ونظام  وادارية 
من  تعاني  واسواقها   ، العالمي  االقتصاد  مع 
توظيف  عن  فضال  االنتاج.  في  جدًا  كبير  فائض 
ثمار  لقطف  واالقتصادية  السياسية  امكانياتها 
حرية التجارة وسياسة االغراق لصالح منتجاتها. 
ومنشآتها  النامية  بالبلدان  المتمثل  والثاني: 
التي تتسم بضعف قدرتها على منافسة المنشآت 

التكنولوجية  امكانياتها  لضعف  العالمية 
مما   ، والمعلوماتية  والمالية  واالدارية  والفنية 
 ، انتاجها  وانخفاض  التكاليف  ارتفاع  الى  ادى 
سياسة  تمنع  التي  التشريعات  ضعف  عن  فضال 
االغراق والحفاظ على حماية صناعاتها من جهة 
، وضعف امكانياتها العلمية والفنية والسياسية 
المتقدمة  الدول  مع  للتنافس  واالقتصادية 
لقطف ثمار محاسن حرية التجارة لصالح سلعها 

ومستهلكيها واقتصادياتها من جهة اخرى.
   فاالغراق الذي شهده السوق العراقي بعد عام 
الوطنية  الصناعات  من  ما شيد  دمر  قد   2003
وشل القطاع الزراعي وزاد من العاطلين وتضرر 
المستهلك من خالل ارتفاع اسعار السلع الزراعية 

سياسة اإلغراق وسبل دعم وحماية اإلنتاج المحلي
                                                          أ.م.د.نغم حسين نعمة

                                                                جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال
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التجارة العراقية
مقاالت

المستوردة خاصة للعامين 2006 و 2007 وورود 
صناعية  وسلع   ، بالصحة  وضارة  جدا  رديئة  سلع 
الصناعة  التي تحمي  القوانين  وانعدام  مغشوشة 
الدولة  مؤسسات  وتعطيل  والمستهلك  الوطنية 

ذات العالقة والفساد المالي واالداري.

 األمر الذي يتطلب تكاتف جميع الجهود للتصدي 
والتجارة  الصناعة  فوزارة   ، الظاهرة  لهذه 
للتقييس  المركزي  بالجهاز  ممثلة  والتخطيط 
والسيطرة النوعية هي المعنية أوال ، لكونها جهات 
مطالبة بعدة التزامات تجاه المصنعين والمنتجين 
المواصفات  وفق  الجودة  بمعايير  بااللتزام 
القياسية المعتمدة العراقية والعالمية و)الصحة( 
ممثلة  و)الداخلية(   ، الرقابـــة  بموضوعات  معنية 
واهمية  االقتصادية  الجريمة  مكافحة  بمديرية 
االغراق  موضوعة  في  دور  ولها   ، الرقابي  دورها 
عن  فضال  عملها.  من  جزء  وهو  االحتكار  منع  او 
واالقتصاد  والمال  االعمال  وجمعيات  منظمات 

والمجتمع المدني. 
لذا نجد ان ظاهرة االغراق جاءت نتيجة لما يأتي: 

بعض  تقوم  أن  إلى  يؤدي  األسواق  انفتاح  1-ان 
عادلة  غير  تنافسية  بممارسة  والشركات  الدول 
وقد   ، أخرى  دول  في  الوطنية  بالمنتجات  تضر 
الحق  للدول  العالمية  التجارة  منظمة  أتاحت 
من  الوطنية  وصناعتها  منتجاتها  حماية  في 
واتخاذ  الضرر  تسبب  التي  التجارية  الممارسات 
تدابير وإجراءات للحماية أو الوقاية من الممارسات 

الضارة بالصناعات والمنتجات الوطنية.
2-تنبع أهمية وجود وتفعيل قانون محلي للحماية 

من اإلغراق من:
* االنحراف السعري ، ألن الجودة ليست مشكلة بل 

ضرورة ملحة ومطلوبة.
لالتفاقيات  منظمة  الغير  الدول  من  اإلغراق   *

الدولية. 
* تنظيم المنتجين في جمعيات وهيئات. 

* يضمن توحيد الرؤى وتبادل الخبرات.
* توفير البيانات واإلحصاءات للجهات المختصة.

* تنسيق مصالح األعضاء مع مصالح اقتصاد الدولة.

الكثير  يتطلب  اإلغراق  حالة  وتوثيق  إثبات  3-إن 
من الجهد القانوني والفني والمعلومات الدقيقة ، 
مما يتطلب تضافر جهود العديد من الجهات ذات 
العالقة والتي يأتي على رأسها التنظيمات الخاصة 

بالمنتجين.
4- أن قدرة القطاع الخاص على االنتفاع من اإلطار 
المؤسسي الذي نتج عن جولة أوروجواي , أو بمعنى 
تعتمد   , العالمية  التجارة  منظمة  اتفاقيات  آخر 
التجارية  بالقواعد  معرفتهم  على  كبير  حد  إلى 
والحقوق التي قد تترتب على هذه االتفاقيات إلى 

جانب االلتزامات التي تفرضها.
5-وجوب معرفة القطاع الخاص بالفرص التجارية 
الجديدة التي قد تنشأ عن التزامات تحرير التجارة 
إضافة   , المفاوضات  أثناء  الدول  بها  تتعهد  التي 
المشكالت  على  حكوماته  إطالع  إلى  مبادرته  إلى 
األسواق  في  منتجاته  تسويق  في  يواجهها  التي 
العالمية. هذا وأن للقطاع الخاص في دول العالم 
مشاركة كبيرة ودورًا بارزًا في عملية التفاوض التي 
تجري بخصوص اتفاقيات المنظمة العالمية , حيث 
تحرص الدول المتقدمة على مشاركة هذا القطاع 
بالرأي والمشورة ، فيما تتفاوض بشأنه في جوالت 
األخرى  الدول  إلى  وتنقل   , المختلفة  المفاوضات 
ومن قبلها مؤسسات المنظمة العالمية مقترحات 

هذا القطاع وآراءه.
مصراعيها  على  العراقية  السوق  انفتاح  إن   -6
السلع  أنواع  لكل  مسؤول  وغير  فوضوي  وبشكل 
األجنبية الصناعية والزراعية والمواد الغذائية وكل 
شيء ودون ضوابط وال تخضع للرسوم الجمركية , 
األمر الذي أدى إلى توقف العديد من المصانع عن 
قدرتها  لعدم  منها  األخر  البعض  ومعاناة  اإلنتاج 
ارتفاع  بسبب  اإلنتاج  وتصريف  المنافسة  على 

تكاليف اإلنتاج واألسعار وعدم القدرة التنافسية.

7-كما أن العديد من السلع الصناعية تباع بأسعار 
في  إنتاجها  تكلفة  مستوى  دون  وربما  رخيصة 
بلدانها األصلية مما يثير الشكوك حول وجود حالة 
اإلغراق )Dumping( والتي تعني أن بعض الشركات 
الحقيقية  التكلفة  قد تبيع منتجاتها بأسعار دون 
بهدف السيطرة على السوق العراقي وإزاحة اإلنتاج 
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إلى رفع أسعار منتجاتها  ، ومن ثم تعمد  المحلي 
بعد أن تتم السيطرة تماما على السوق. إن حالة 
اإلغراق هذه مرفوضة حتى بموجب قوانين منظمة 
يتعرض  الذي  للبلد  يحق  , حيث  العالمية  التجارة 
لمثل هذه الحالة أقامه الدعوى لدى المنظمة على 
الشركة التي تمارس حالة اإلغراق بهدف مكافحتها 
من خالل فرض الرسوم الجمركية عليها , في حين 
ردود  العراق دون  الحالة تستمر في  إن مثل هذه 
تكرار  رغم  المعنية  العراقية  الجهات  من  فعل 
الدعوات إلنقاذ الصناعة العراقية من هذه الحالة. 
وغالبا ماتتردد تصريحات من أوساط وزارة التجارة 
التبادل  قيمة  بمضاعفة  توقعاتها  فيها  تعلن 
المجاورة  الدول  وبعض  العراق  بين  التجاري 
تحقيق  وكأن  وغيرهما  وإيران  تركيا  مثل  األخرى 
كبيرا  اقتصاديا  انجازا  يمثل  السلع  استيراد  زيادة 
حتى وان كان على حساب تدمير اإلنتاج الصناعي 
العمل. وهذا  العاطلين عن  أعداد  وزيادة  المحلي 

يدعم صحة فرضية البحث.

8-وأخيرا ال بد من اإلشارة إلى إن مبررات الحماية 
والدعم في حالة العراق في الوقت الحاضر تمتلك 
كل المبررات االقتصادية وغير االقتصادية وخاصة 
فالبلدان   , محددة  لفترة  تستخدم  كانت  ما  إذا 
المتقدمة كالواليات المتحدة ودول أوروبا الغربية 
الحماية  إلى استخدام  تلجأ من وقت آلخر  وغيرها 
والكمية( لحماية بعض منتجاتها  )السعرية منها 
بلدان  من  شديدة  منافسة  من  تعاني  التي 
في  الوطنية  العمالة  على  الحفاظ  بحجة  أخرى 
المستثمرين  مصالح  عن  ودفاعا  الصناعات  تلك 
في  ونحن  بنا  فكيف  بلدانهم  في  الصناعيين 
العراق نعاني حاليا من ظروف استثنائية وقاسية 
تهدد باختفاء الصناعة العراقية وتدمير االقتصاد 

الوطني.

وبناءا عليه بات من الضروري القيام باالتي:
1- تفعيل العمل بقانون حماية المنتجات العراقية 
مع  إنسجامًا  جاء  الذي   ،  2010 لسنة   )11( رقم 
العراقي  اإلقتصاد  على  طرأت  التي  المتغيرات 

بناء  العالمية ولغرض  التجارة  أمام  وفتح األسواق 
صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر قد يلحق بها 
من الممارسات الضارة من سياسات إغراق األسواق 
بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة في الواردات أو 
المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة 
الى جمهورية العراق بما يؤدي الى فقدان شروط 
مشروع  تقديم  تم  ذلك  ألجل  العادلة  المنافسة 

قانون حماية المنتجات العراقية.   
للتنمية  وواضحة  محددة  إستراتيجية  وضع   -2
الصناعية والزراعية , وذلك كجزء من إستراتيجية 
بناء  إعادة  تستهدف   , االقتصادية  للتنمية  عامة 
الصناعة وتأهيلها وتطويرها بما يعزز دورها في 
فاعل  دور  إعطاء  مع   , االقتصادية  التنمية  عملية 
القطاعين  جانب  إلى  المضمار  هذا  في  للدولة 

الخاص والمختلط.

مناسبة  وإجراءات  صناعية  سياسات  وضع   -3
لغرض دعم وتشجيع النشاط الصناعي بما يؤمن 
النهوض بواقع الصناعة وتنميتها ورفع كفاءتها. 
الصناعي  والتطوير  التنظيم  دائرة  دور  وتفعيل 
لمواجهة  التدابير  إجراء  الصناعة بهدف  وزارة  في 

الممارسات الضاره.

المطلوبة هي  التجارية  السياسات  4- ومن جملة 
من  الوطنية  الصناعة  حماية  وسائل  إلى  اللجوء 
المرحلة  هذه  في  وخصوصا  األجنبية  المنافسة 
الحرجة التي تمر بها الصناعة العراقية وذلك من 
خالل فرض الرسوم الجمركية المناسبة على السلع 
في  وبما   , المحلي  لإلنتاج  والمنافسة  المستوردة 
بعض  في  المستوردات  على  الكمية  القيود  ذلك 
من  الوطنية  الصناعة  تتمكن  لكي  وذلك  الحاالت 
إنتاجها  تكاليف  وتغطية  قدميها  على  الوقوف 

المرتفعة وتحقيق مستوى مقبول من األرباح.

مختلفة  بأشكال  المالية  المحفزات  تقديم   -5
المختلفة  الصناعات  حاجة  مع  يتناسب  وبما 
وأهميتها لالقتصاد الوطني ودعم إمكاناتها على 
التصدير ولفترات محددة , مثل توفيـــــر الطاقة 
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هذا  في  ويذكر  تفضيلية.  بأسعار  الكهربائية 
من  الستينات  في  المتحدة  المملكة  أن  الصدد 
)عالوة(  مالية  مبالغ  تمنح  كانت  الماضي  القرن 
بتشغيله  تقوم  إضافي  عامل  كل  عن  للصناعات 
وذلك لتقليص حجم البطالة لديها في حينه. وما 
من  الصعبة  الظرف  هذا  مثل  في  بالعراق  أحوج 
تطبيق مثل هذه الوسيلة أو غيرها للمساهمة في 
وإنقاذ  الواسعة من جهة  البطالة  تذليل مشكلة 

الصناعة الوطنية من جهة أخرى.
6- العمل على توفير التمويل الالزم للمستثمرين 
التأسيس  ألغراض  ميسرة  بشروط  الصناعيين 
والتطوير والتوسيع , سواء من خالل أسعار فائدة 
مخفضة وتمديد فترة التسديد للقروض الممنوحة 
لهم وتوفير الضمانات الالزمة للقروض من قبل 
الحكومة وخاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

7- العمل على دعم القطاع المختلط في العراق 
مهمة  صناعية  وقدرات  خبرات  من  يمتلك  لما 
مجاال  يمثل  وانه  السنين سيما  مر  على  تراكمت 

للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

8- االهتمام بمستوى الجودة والنوعية للصناعات 
المركزي  الجهاز  العراقية من خالل دعم وتطوير 
للتقييس والسيطرة النوعية ومن خالل التنسيق 
األبحاث  ومراكز  الجامعات  بين  والتعاون 

والصناعات الوطنية.
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التنوع االقتصادي طريق التنمية المستدامة

                        اعداد/ اتحاد الغرف التجارية العراقية

مقدمة
يمكن تعريف التنوع االقتصادي بأنه عملية تهدف 
جديدة  قطاعات  وخلق  اإلنتاج  هيكل  تنويع  إلى 
مولدة للدخل بحيث ينخفض االعتماد الكلي على 
ستؤدي  إذ  االقتصاد  في  الرئيس  القطاع  إيرادات 
قيمة  ذات  جديدة  مجاالت  فتح  إلى  العملية  هذه 
أكثر  اعلى وقادرة على توفير فرص عمل  مضافة 
إنتاجية لأليدي العاملة الوطنية وهذا ما سيؤدي 

إلى رفع معدالت النمو في األجل الطويل .
النفط  على  تعتمد  كالعراق  ريعية  دولة  وفي 
يمكن  لاليرادات  تقريبًا  ووحيد  اساسي  كمصدر 

اموال  استخدام  بأنه  االقتصادي  التنوع  تعريف 
النفط لخلق  قاعدة دائمة القتصاد ما بعد النفط 
من خالل إقامة الصناعات الثقيلة  وتطوير البنى 
االنتاج  ذات  المجاالت  في  واالستثمار  التحتية 
غير  اضافية  مصادر  ايجاد  يعني  كذلك  الحقيقي 
نفطية للعملة االجنبية واليرادات الموازنة العامة.

نحو  الطريق  االقتصادي  التنويع  يشكل  لذلك 
القطاعات  في  لالستخدام  خلق مصادر مستديمة 
المتنامية  االعداد  الستيعاب  والخدمية  االنتاجية 
االستخدام  عن  بعيدا  العمل  لسوق  الداخلة 

الحكومي .

التجارة العراقيةمقاالت
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اولويات التنويع االقتصادي
 ان التنويع االقتصادي يتضمن اولويتين مهمتين 
مستدامه,لالجيال  اسس  ذو  اقتصاد  :بناء  االولى 
الحالية والمستقبلية ,بعيدا عن النفط مع تشجيع 

القطاع الخاص واالستثمار االجنبي 
المتوازنة  االقتصادية  بالتنمية  تتمثل   -: الثانية 
على  بالفوائد  تعود  والتي  واجتماعيًا  اقليميًا 
من  االولويتين  هاتين  تحقيق  ويمكن   . الجميع 

خالل العمل المتواصل في عدة مجاالت هي :
ومنفتحة  لالعمال  فاعلة  بيئة  بناء  على  1-العمل 

على العالم 
2- تبني سياسة مالية واضحة ومنضبطة 

3- زيادة كفاءة سوق العمل
4- تطوير البنية التحتية 

5- تطوير قوة العمل 
الممول  تصبح  لكي  المالية  االسواق  تمكين   -6

الرئيس للمشاريع.

اهمية التنويع االقصادي

تكمن  االقتصادي  التنويع  وضرورة  اهمية  1-ان 
ان  حيث  العامة  للموازنة  االستقرار  تحقيق  في 
اقتصادات البلدان الريعية تعتمد بدرجة كبيرة على 
صادرات الموارد الطبيعية )الخامات ( التي تساهم 
االجمالي  المحلي  الناتج  تكوين  في  كبيرة  بدرجة 
الجارية  بشقيها  العامة  النفقات  تمويل  وفي 
واالستثمارية التي تتحدد اسعارها وخصوصا النفط 
اقتصادية  لعوامل  وفقا  كبرى  خارجية  اسواق  في 
توازن  استقرار  فان  ولذلك  وطبيعية  وسياسية 
النفطية يكون مرتبطا  الدول  العامة في  الموازنة 
شديدة  الموازنة  يجعل  ما  وهذا  النفط  بأسعار 
عن  المتولدة  الخارجية  للصدمات  الحساسية 
تعوق  االخيرة  هذه  ان  حيث  النفط  اسعار  تقلبات 

تنفيذ الخطط المستقبلية لتلك الدول .
االقل  على  االخرى  االنتاجية  القطاعات  تفعيل   -2
بنسبة مساهمة لكل قطاع تساوي نسبة مساهمة 
المحلي  والناتج  العامة  الموازنة  في  النفط  قطاع 
تشجيع  الى  يؤدي  كذلك  والصادرات  االجمالي 
توفير  المستقبلية وذلك من خالل  الخطط  تنفيذ 

واجنبية  محلية  خبرات  من  التخطيط  يحتاجه  ما 
ومؤسسات ادارية وبيئة اجتماعية ...الخ عن طريق 

توفير االموال المطلوبة لذلك .
االرض  باطن  من  المستخرجة  الموارد  تتسم   -3
بغياب التجدد وبشكل خاص الوقود االحفوري هذا 
بديلة  اقتصادية  قاعدة  هناك  تكون  ان  يستوجب 
فأن  القاعدة  هذه  مثل  غياب  ظروف  وفي  لالنتاج 
النشاط االقتصادي     المحلي والعائدات تنخفض مع 
استمرار استنزاف النفط مما يؤثر سلبًا في النشاط 
االقتصادي للبلد . فضاًل عن ذلك عدم بذل الجهود 
الكفاءة  لتحسين  المطلوبة  النظامية  والمساعي 
وتقنين  المختلفة  الطاقة  مصادر  استعمال  في 
والمستهلكين  المنتجين  قبل  من  استهالكها 
والفحم  كالنفط  الناضبة  الطاقة  مصادر  خاصة 
تحقيق  في  يكمن  النفط  بعد  ما  فالحل  وغيرها 

التنويع االقتصادي .
يؤدي  ان  شأنه  من  النفط  عن  بعيدًا  4-التنويع 
الى تنمية قطاع خاص قادر على تقليل ابعاد هذه 
االقتصادي  التنويع  يقلل  المشكلة فضاًل عن ذلك 
التي  الراهنة  واالجتماعية  االقتصادية  المشكالت 
قطاع  ان  نجد  اذ  احادي  اقتصاد  بتركيب  ترتبط 
ال  مباشرة  بصورة  بالدولة  يرتبط  الذي  النفط 
يستطيع ان يوفر بمفردة الية لتوزيع الدخل االمر  
مباشرة  قنوات   بأستعمال  الحكومات  دفع  الذي 
الدول  اغلب  ان  اال  الدخول  لتوزيع  مباشرة   وغير 

النفطية لم توفق في تحقيق ذلك .
عليها  والتي يطلق  النفطية  الموارد  ادارة  5-سوء 
الموارد وهي قضية ذات صلة قوية وحيوية  لعنة 
مباشرًا  تأثيرًا  هناك  ان  حيث  االقتصادي  يالتنويع 
او غير مباشر لالعتماد على النفط يتضح من خالل 
مساهمة  وانخفاض   , الصادرات  تنويع  محدودية 
التصنيع فيها,وانخفاض درجة تطورالمنتج وغيرها 
للنفط بصورة  المصدرة  البلدان  ما تشهد  .وعادة 
تقلبات  النفطية(   ( صادراتها  نمو  بعد  عامة 
اقتصادية شديدة تتمثل في انهيار النمو في مرحلة 
ما بعد الطفرة النفطية.  مما يؤدي الى ركود طويل 
وذلك   . البلدان  هذه  دخول  انخفاض  والى  االمد 
بسبب زيادة الطلب على عملة البلد النفطي وهذا 

ما يرفع قيمتها اكثر من الالزم فتحصل نتيجتان.

التجارة العراقيةمقاالت
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االولى:تتمثل بأنخفاض اسعار السلع االجنبية 
الوطنيون  الثانية :فقدان الصناعيون والمزارعون 
اسواق  في  التنافسية  لقدراتهم   ) البلد  )داخل 
العالم ,فتنخفض االستثمارات داخل البلد وبالتالي 

تقليص خلق فرص عمل جديدة.
متطلبات وحلول بناء االقتصاد المستدام وتحقيق 

التنوع االقتصادي
ومن اهم متطلباته :

1-ادارة كلية تتصف بالكفاءة وموارد بشرية قادرة 
االقتصادية  للمتغيرات  واالستجابة  االنتاج  على 

واالجتماعية المحلية واالقليمية والعالمية.
ورأس  كاالرض  االنتاج  لعوامل  يكون  ان  2-يجب 
دور  التكنولوجيا  المنظم وخصوصًا  والعمل  المال 
اساس في قيادة النمو االقتصادي لتقليل االعتماد 
وتحقيق  االنتاج  قاعدة  وتنويع  والغاز  النفط  على 

التنمية المستدامة.
برأس  مباشرة  االنتاج  عوامل  ترتبط  ان  3-ينبغي 
المال البشري القادر على االبتكار واالبداع واالدارة 

الحسنة للموارد.
المال  ورأس  )التكنولوجي(  التقني  4-التقدم 
البشري يرتبطان بأستثمار طويل االجل يركز على 
التعليم والبحث والتطوير ,اذ ينبغي ان تخصص له 

االولوية في االنفاق المالي العام .
الحلول:

للتعريف  الصادرات  لتنمية  مؤسسة  1-انشاء 
بيئة  ايجاد  له من خالل  والترويج  المحلي  بالمنتج 
التنافسية  القدرة  وتعزيز  للمصدرين  مالئمة 
تقديم  على  ترتكز  العراقية  للمنتجات  التصديرية 
معلومات وخدمات تجارية ذات قيمة مضافة لدعم 
يساهم  ما  العراقية  التصدير  وشركات  مؤسسات 
االسواق  في  عملياتها  وتوسيع  نشاطها  دعم  في 

الخارجية.
2-انشاء مؤسسة او هيئة مختصة لتنمية المشاريع 
البيئة  تهيئة  على  تعمل  والمتوسطة  الصغيرة 
واقامة  المشاريع  هذه  وتنمية  لتأسيس  الداعمة 
المشاريع المعتمدة على االبتكار والملكية الفكرية. 

الجهات  مع  والعمل  المعرفة  اقتصاد  3-تعزيز 
براءات  استثمار  تسهل  قوانين  لسن  المختصة 

االختراع العراقية او السعي لتخصيص ايرادات ثابتة 
ضمن الموازنة العامة لكل وزارة على حدة من اجل 
االستفادة  ويمكن  االختراع  براءات  تنفيذ  تسهيل 
هذا  في  الفلندية  االختراعات  مؤسسة  تجربة  من 
المجال حيث استلمت مؤسسة االختراعات الفلندية 
التي  االختراعات  عدد  وبلغ  تمويل  16,000طلب 
الخاص  التمويل  فيه  بما  مالي  دعم  على  حصلت 
بأصدار البراءة,2,000اختراع.وحتى هذا التاريخ تم 
تسويق 500 منتج جديد بدعم من المؤسسة على 
اطار  في  او  مباشرة  المقاولين  او  المخترعين  يد 

عقود ترخيص .
 وتولي المؤسسة اهتمام كبيرا لحماية االختراعات 
النشاط  ويعد  الفكرية  الملكية   حقوق  بموجب 
بموجب  للحماية  واهليته  االختراع  في  االبتكاري 
عليه  تعتمد  الذي  الرئيسي  المعيار  براءة 
ستحصل  التي  المشروعات  اختيار  في  المؤسسة 
والشركات  المخترعون  ويحصل  التمويل  على 
على  سبق  ما  الى  باالضافة  والمتوسطة  الصغيرة 
فنلندا  في  البراءات  لحماية  القانونية  المساعدة 
لوضع  المشورة  وعلى  المحتملة  التصدير  واسواق 
في  الفكرية  الملكية  جوانب  بشأن  استراتيجية 
التسويق  مرحلة  وهي  مرحلة  اخر  وفي   . االختراع 
الترخيص  بشأن  المشورة  ايضًا  المؤسسة  ,تسدي 
المخترعين  بين  تجمع  لالختراعات  سوق  .وهناك 

والباحثين عن التراخيص .

الخاتمة
المنطقة  باقتصاد  عصفت  التي  االزمات  كل  خالل 
النفط  على  تعتمد  التي  الريعية  الدول  وخاصة 
كمصدر وحيد للدخل ومنها العراقي يجب ان تعمل 

على تنويع مصادر دخلها من خالل :
القطاع  وتفعيل  التحويلي  الصناعي  القطاع    -1

الزراعي
2-ا الهتمام بالقطاع السياحي 

3-ان ال يعتمد على اي قطاع اقتصادي بنحو منفرد 
لتجنب المشكالت والمخاطر التي تصيب االقتصاد 

في ظل اعتماده على مورد واحد .
تنويع  مجال  في  الدولية  بالتجارب  4-االسترشاد 
االقتصاد كما هو الحال بالنسبة للتجربة النرويجية 
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وتجنبت  السيادية  الصناديق  سياسة  اتبعت  التي 
المشكالت التي تعرض لها االقتصاد النرويجي في 

سبعينيات القرن الماضي .

))مرفق((
مؤسسة االختراعات الفلندية- تشجيع االبتكار

تطوير  الفنلندية  االختراعات  مؤسسة  تدعم 
االختراعات الفنلندية واستغاللها وتشجع االبتكار 

تقديم  المؤسسة  انشطة  من   كبير  جزء  ويشمل 
يتعلق  فيما  المالي  والدعم  القانونية  المشورة 

بأصدار براءات االختراع .
والمؤسسة مصدر من النصائح والدعم له اهميته 
الخاص  القطاع  في  المخترعين  الى  بالنسبة 
في  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات  والباحثين 
فنلندا . وتنقسم انشطة المؤسسة الى ست فئات 

تقابلها المراحل الست في تطوير االختراع :
•انشطة تشجيع االبتكار

والجدة  السوق  في  )الفرص  االختراعات  •وتقييم 
وغيــر  التجارية  واالمكانيات  االبتكاري  والنشاط 

ذلك (
•والخدمات االستشارية )نصائح خاصة باالختراعات 

وبحقوق الملكية الفكرية ونصائح اخرى (
•وتمويل حماية االختراعات )البراءات وسائر حقوق 

الملكية الفكرية(
والتصميم  )التخطيط  المنتجات  تطوير  •وتمويل 
التقنية  والمشورة  االولي  النموذج  واعداد 

والتجارية(
ذلك  في  )بما  التسويق  •تمويل 

المشورة بشأن الترخيص(
انشطة  من  كبير  جزء  ويتعلق 
الموسسة بالخدمات االستشارية. 
المشورة  المؤسسة  وتسدي 
متنوعة  طائفة  بشأن  للشركات 
التقنية  كالمسائل  القضايا  من 
واجراء  مثال  باالختراعات  الخاصة 
في  المنتجات  لفرص  تقييم 
اعداد  على  والمساعدة  األسواق 
النموذج االولي وإسداء المشورة 
البراءة  إصدار  بشأن  القانونية 

الذين  الزبائن  عدد  .ويقدر  االختراع  وترخيص 
في  إنشائها  منذ  المؤسسة  نصائح  من  استفادوا 

سنة 1971 بحوالي 150,000زبون.
االختراعات  لتطوير  المقدم  التمويل  ويخضع 

وتسويقها عموما لإلجراءات االربعة التالية:-
التكاليف  يغطي   :)»keKSI«(»كيكسي« •تمويل 
اقصاه  بمبلغ  االختراع  لتطوير  الالزمة  االولية 
8,000 يورو دون اي التزام بأعادة تسديد المبلغ.

•والدعم بالتمويل :يوظف لتسديد تكاليف اصدار 
اعادة  ويقتضي  المنتج وتسويقه.  البراءة وتطوير 
الذي  النجاح  حسب  المؤسسة  لفائدة  التسديد 
عليها  يحصل  التي  وااليرادات  المشروع  يحققه 
على  فوائد  اية  .والتفرض  المشروع  من  المخترع 

هذا التمويل.
التزام  اي  دون  اقل  مالية  مبالغ  :اتاحة  •والمنح 

بأعادة تسديدها.
•والقروض : تزويد المخترعين والشركات الصغيرة 
المراحل  في  العامل  المال  برأس  والمتوسطة 

االولى من تسويق االختراع.
و100,000يورو   1,500 بين  التمويل  ويتراوح 

حسب طبيعة االختراع وفرصة التجارية.
وزارة  من  المؤسسة  تشغيل  اموال  معظم  ويأتي 

التجارة والصناعة الفنلندية.

التجارة العراقية مقاالت
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