
العدد )2009(ال�سنة الثامنة -الثالثاء )11( كانون الثاين 2011 ملحق اقت�سادي ا�سبوعي ي�سدر عن موؤ�س�سة  املدى لالعالم والثقافة والفنون

رئي�س جمل�س االدارة
 رئي�س التحرير
فخري كرمي

متخصصون: اإلصالحات االقتصادية 
تتطلب سقفًا زمنيًا طويل األمد 

صناعة السياحة في العراق 212

جدلية السكن
وامكانية االعمار 



العدد )2009(ال�سنة الثامنة -الثالثاء )11( 2
كانون الثاين 2011

العدد )2009(ال�سنة الثامنة -الثالثاء )11( 
3كانون الثاين 2011 تقارير عالميةتقارير محلية

 وكذلك تعدد مراكز القرار بني ال�سلطات 
النمو  يعرقل  مما  واملحلية  االحتادية 
االق��ت�����س��ادي امل��ن�����س��ود يف ال���ع���راق، 
االقت�سادي  اال���س��اح  ان  ع��ن  ف�����س��ًا 
الذي نطمح اليه يف العراق الميكن ان 
بل  حم��ددة،  زمنية  فرتة  خال  يتحقق 
وجهود  طويلة  ل�سنوات  حاجة  هناك 
كبرية واإجراءات عديدة من املهم القيام 
امل�سكات  ك��ل  درا���س��ة  ع��ن  بها،ف�سا 
الناجعة  احللول  وو�سع  االقت�سادية 

وتذليل معوقات منو االقت�ساد.
العراقي  االقت�ساد  عانى  لقد  واأ�ساف: 
خال  ت��راك��م��ت  وال��ت��ي  م�سكات  ع��دة 
منوه  ع��اق��ت  وال��ت��ي  املا�سية  احلقبة 
خال  وان��ه��ي��اره  تراجعه  اىل  ادت  ب��ل 
املا�سية  ع�����س��ر  اخل��م�����س��ة  االع�������وام 
حتديدا، ومل يقم امل�سوؤولون عن القرار 
العراق  يف  واالق��ت�����س��ادي  ال�سيا�سي 
التي  للم�سكات  باية معاجلات واقعية 
ب����داأت ب��ال��رتاك��م م��ن ج����راء احل���روب 
االقت�سادية،  وال��ع��ق��وب��ات  امل��ت��ك��ررة 
ب�سبب القرارات اخلاطئة وال�سيا�سات 
ت�سيري  يف  املركزي  النهج  تبنت  التي 
ب�سكل  واالقت�سادية  التنموية  العملية 
عام اآنذاك،مما ترتب عليه انهيار البنية 
املوا�سات احلديثة  التحتية من طرق 
وو�سائل االت�ساالت والطاقة الكهربائية 
وحتديث تقنيات االنتاج وغريها والتي 
النمو  لتحقيق  اأ�سا�سية  ع��وام��ل  تعد 
ال�سروع  والتطوراالقت�سادي،وبرغم 
خال  للعراق  التحتية  البنية  بتطوير 
ان  اإالاّ  املتتالية  القومية  التنمية  خطط 
الظروف ال�سيا�سية التي مر بها العراق 
اخلطط،  ت��ل��ك  تنفيذ  ت��وق��ف  اىل  ادت 
النفقات  تخ�سي�سات  ن�سبة  لتنخف�ض 
اال�ستثمارية خال عقد الثمانينات اىل 
ن�سب كبرية،وهي التي كانت تخ�س�ض 
الغرا�ض تطوير البنية التحتية للباد.

يعد  واملايل  االداري  الف�ساد  ان  وتابع 
التي تواجه  االآف���ات اخل��ط��رية  اإح���دى 
البلدان وتوؤدي اىل االإ�سرار باالقت�ساد 
الوطني من الداخل واخلارج وبالتايل 
من  وب��ال��رغ��م  ك��ام��ل،  ب�سكل  ان��ه��ي��اره 
وامل���ايل  االداري  ال��ف�����س��اد  ح����االت  ان 
املوؤ�س�سات  يف  ���س��ائ��ع��ة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
احلكومية العراقية، اإال انها ال ت�ساهي 
وكذلك  احلالية،  املرحلة  خال  مابلغته 
الت�سخم  منها  اخ��رى  معوقات  هناك 
او  للنقود  ال�سرائية  القوة  وانخفا�ض 
واخلدمات  ال�سلع  �سلة  ا�سعار  زي��ادة 

حيث  العراقي،  للمواطن  ال�سرورية 
توازن  عدم  على  موؤ�سرا  الت�سخم  يعد 
االقت�ساد  يف  والطلب  العر�ض  ق��وى 
الت�سخم  م�ستوى  يكون  وقد  الوطني، 
ط��ب��ي��ع��ي��ا ع��ن��د م�����س��ت��وي��ات ت�����س��ل اىل 
يكون  ان��ه  اإالاّ  امل��ث��ال،  �سبيل  على   %5
اال�سعار  ارت��ف��اع  ح���ال  يف  ان��ف��ج��اري��ا 
وكبرية  وم�ستمرة  م��ت��زاي��دة  بن�سب 
لفرتات متتالية الميكن ال�سيطرة عليها 
خال  العراق  �سهده  ما  وه��ذا  ب�سهولة 

ال�سنوات ال�سابقة.
االقت�ساد  ان  اىل  ال���ف���وؤادي  واأ����س���ار 
الرتاجع  م��ن  �سل�سلة  �سهد  ال��ع��راق��ي 
اال�سعار  نظم  وج��ود  ب�سبب  والك�ساد 
ال��ث��اب��ت��ة وال�����س��ي��ا���س��ة امل���رك���زي���ة يف 
ال�سوق  من��و  اىل  ادى  مم��ا  الت�سعرية 
ال�سوداء وازدهارها ملختلف ال�سلع،مما 
ج���ع���ل ال�������س���وق ال���ع���راق���ي���ة ت��ع��اين 
انخفا�ض  رافقها  �سعرية  ا�سطرابات 
العراقي  ل��ل��دي��ن��ار  ال�����س��رائ��ي��ة  ال���ق���وة 

وازدياد م�ستويات االنفاق، ويف مقابل 
ذلك تدين م�ستويات االدخار ومعدالت 
معدالت  اال���س��ت��ث��م��اري،ل��ت�����س��ل  ال��ن��م��و 
يف  م�ستوياتها  اع��ل��ى  اىل  الت�سخم 
القليلة املا�سية اىل م�ستوى  ال�سنوات 
ت�����س��خ��م ي��ب��ل��غ ا���س��ع��اف م��ع��دالت��ه يف 
امل�ستويات  ه��ذه  1980،ووج���ود  �سنة 
ق��درات  م��ن  ك��ث��ريا  ي��ح��داّ  الت�سخم  م��ن 
حتقيق  ع���ل���ى  ال���ع���راق���ي  االق���ت�������س���اد 
تنفيذ  يعيق  ان��ه  املن�سودة،اذ  التنمية 
مما  ل��اق��ت�����س��اد  امل�ستقبلية  اخل��ط��ط 
يتطلب اجراءات مالية لتحديد االإنفاق 
ال��ذي  االم����ر  منخف�سة،  مب�����س��ت��وي��ات 
االقت�سادية  اخل��ط��ط  و���س��ع  يتطلب 
م�ستويات  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال�����س��ل��ي��م��ة 
الت�سخم عند حدودها الدنيا وبال�سكل 
و�سع  ن��ح��و  ب��االن��ط��اق  ي�سمح  ال���ذي 
لاقت�ساد  ط��م��وح��ة  اق��ت�����س��ادي��ة  خ��ط��ة 

بجميع قطاعاته.
ا�ستاذ  غفوري  ناظم  الدكتور  اكد  فيما 

االدارة العامة يف جامعة بغداد ان ن�سب 
كثري  يف  ت�سل  التي  املرتفعة  البطالة 
حجم  ن�سف  من  اكرث  اىل  االحيان  من 
املتباينة  التقديرات  برغم  العمل  ق��وة 
مل�����س��ت��وي��ات��ه��ا حت���د ك��ث��ريا م���ن جهود 
التنمية االقت�سادية، وبغ�ض النظر عن 
لها،  االقت�سادية  واملعاجلات  ا�سبابها 
اإالاّ ان املهم هنا هو توفري فر�ض العمل 
وذلك  ال��ع��م��ل  ع��ن  للعاطلني  املنا�سبة 
االقت�سادي  اال�ساح  خطة  من  كجزء 

ال�سامل يف العراق.
ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  ت��ده��ور  ان  وق���ال 
دور  وت��راج��ع  وال�سياحي  وال��زراع��ي 
القطاع اخلا�ض يف العملية االقت�سادية 
م���ن ال���ع���وام���ل ال���ت���ي حت���د ك���ث���ريا من 
االقت�سادية،حيث  التنمية  حت��ق��ي��ق 
ع��ان��ت ه��ذه ال��ق��ط��اع��ات ط���وال احلقبة 
والتقادم  الكبري  االهمال  من  املا�سية 
تردي  اىل  ادى  مما  التحتية  بناه  يف 
ب�سورة  ونوعيته  االنتاج  م�ستويات 

وا������س�����ح�����ة،ووج�����ود م�������س���ك���ات يف 
االولية  امل��واد  وتوفر  االنتاج  تقنيات 
االنتاجية  اخلطوط  كفاءة  وانخفا�ض 
االنتاج  م�ستوى  انخفا�ض  وبالتايل 
االنتاج  م�ستويات  وتراجع  ونوعيته 
الزراعي برغم امتاك العراق اإمكانات 
من  �سا�سعة  وم�ساحات  هائلة  زراعية 
انخف�ست  حيث  الزراعية.،  االأرا�سي 
حما�سيل  م���ن  ال���واح���د  ال�����دومن  غ��ل��ة 
وازدادت  ك��ب��ريا،  انخفا�سا  احل��ب��وب 
االآفات التي ت�سيب اأ�سجار احلم�سيات 
الرثوة  وتناق�ض  والطماطم  والنخيل 
اأ�سعار  زي����ادة  ادى  مم��ا  احل��ي��وان��ي��ة، 
ال�سوق  وانفتاح  واملبيدات  االأ�سمدة 
املنتجات  ا����س���ت���رياد  ام�����ام  امل��ح��ل��ي��ة 

الزراعية من الدول املجاورة. 
احللول  من  جملة  هناك  ان  واأ���س��اف: 
���س��اأن��ه��ا حلحلة  م���ن  ال��ت��ي  ال��ن��اج��ح��ة 
واإعطاء  االق��ت�����س��ادي��ة  امل�سكات  تلك 
الف�ساد  على  الق�ساء  يف  كبرية  اهمية 
دوائ����ر  ج��م��ي��ع  يف  واالداري  امل�����ايل 
خال  م��ن  وذل��ك  وموؤ�س�ساتها  ال��دول��ة 
ال��ق��ي��ام ب���اج���راءت ق��ان��ون��ي��ة واداري����ة 
واقت�سادية،ف�سا عن العمل على تغيري 
وروؤي��ة  ال�سائدة  االجتماعية  الثقافة 
املتجذرة  ال�سلبية  للظواهر  املجتمع 
فيه، وتفعيل دور مكاتب املفت�ض العام 
العمل  املالية،وكذلك  الرقابة  ودي��وان 
والوطني  القانوين  الوعي  ن�سر  على 
عامة  ب�سورة  امل��واط��ن  ل��دى  والديني 
وال��ع��ام��ل��ني يف م��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ة 
والقطاع اخلا�ض ب�سورة خا�سة للحد 
التي  واملح�سوبية  الر�سوة  ظاهرة  من 

متثل اأحد اأهم اوجه الف�ساد االإداري. 
وت��اب��ع غ��ف��وري: ان م��ن اه��م اخلطط 
امل�ستقبلية للنهو�ض باالقت�ساد العراقي 
اإعمار  الإع��ادة  كبرية  اهمية  اعطاء  هو 
البنية التحتية،خا�سة يف ظل الظروف 
النفط  ا�سعار  احلالية ونتيجة الرتفاع 
بامل�ساعدات  ال��دول��ي��ة  واالل���ت���زام���ات 
املالية،اذ من املمكن ال�سروع يف و�سع 
برنامج الإعادة اإعمار البنية التحتية يف 
جميع املحافظات،وكذلك ال�سري قدما يف 
نهج اخل�سخ�سة والبدء مبرحلة انتقال 
االأن�سطة االإنتاجية ال�سلعية واخلدمية 
للن�ساط  واخلا�سعة  للدولة  اململوكة 
املعنويني  االأ���س��خ��ا���ض  ن��ح��و  ال���ع���ام 
واملوؤ�س�سات  )ال�����س��رك��ات  امل��ادي��ني  اأو 
اأو  ذل��ك جزئيا  ك��ان  ���س��واء  واالأف�����راد( 
اأو  مبا�سرة  وباأ�ساليب  م��راح��ل  على 
غري مبا�سرة تختلف باختاف جماالت 
تطبيقها واجتاهاتها وتاأثريها لتحقيق 
اإليه  ن��ه��دف  ال���ذي  االق��ت�����س��ادي  النمو 
التحوالت  م��ع  ت��ت��واف��ق  وب��اجت��اه��ات 
يف  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����س��اد  ي�سهدها  ال��ت��ي 

املرحلة احلالية.
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قضية التجسس في رينو تسلط الضوء 
على احتدام الصراع االقتصادي

بغداد/ علي الكاتب 

يعد االقتصاد العراقي من االقتصاديات االحادية المورد من خالل االعتماد على الموارد النفطية في تمويل الموازنة العامة 
للدولة وعموم االنشطة االقتصادية االخرى، وهو ايضا أداة في طريق التحول والتنمية، مما يعني حدوث شد وجذب في 
العملية التنموية بين ارتفاع وانخفاض أسعار النفط العالمية وبالتالي التذبذب في تمويل الموازنة المالية الحكومية عالوة على 
عرقلة عملية التنمية االقتصادية.  الخبير صادق الفؤادي من منظمة التنمية االقتصادية في العراق قال: ان هناك تحديات 
اخرى تقف بوجه تحقيق التنمية االقتصادية في البالد بسبب وجود االجراءت الروتينية المعرقلة للمصادقة على الميزانية 
المالية السنوية وتعدد السياسات التنموية،

لندن / )رويترز( 

اقت�سادية" بينما  "حرب  انها  فرن�سا  تقول   
بق�سية  حم��ت��م��ل��ة  ���س��ي��ن��ي��ة  ع��اق��ة  ت��ت��ع��ق��ب 
يتزامن  ما  وهو  رينو  يف  �سناعي  جت�س�ض 
العمات  ب�����س��اأن  احل��ا���س��ل��ة  امل��واج��ه��ة  م��ع 
ويف  االولية  ال�سلع  م��وارد  على  واملناف�سة 
خ�سم ذلك يتفاقم تاأثري ال�سراع االقت�سادي 

على ال�سركات.
اأن مكتب  واأب��ل��غ م�سدر حكومي روي���رتز   
املخابرات  كلف  �ساركوزي  نيكوال  الرئي�ض 
باأنها  ي�ستبه  م��ا  يف  بالتحقيق  الفرن�سية 
�سناعة  عماق  يف  �سناعي  جت�س�ض  ق�سية 

ال�سيارات مع وجود عاقة �سينية حمتملة.
واأوقفت رينو ثاثة م�سوؤولني تنفيذيني عن 
فيهم ع�سو  املا�سي مبن  االثنني  يوم  العمل 
ان  لرويرتز  م�سدر  وقال  االداري��ة  بلجنتها 
ال�سركة قلقة من خطر يتهدد برناجمها املهم 
فيه  ت�ستثمر  والذي  كهربائية  �سيارة  النتاج 
دوالر(  مليار   5.3( ي��ورو  مليارات  اأرب��ع��ة 

بالتعاون مع ني�سان.
من جانبه قال وزير ال�سناعة الفرن�سي اريك 
االقت�سادية"  "احلرب  م�سطلح  اأن  بي�سون 

هو تو�سيف منا�سب.
اأورا�سيا  جمموعة  رئي�ض  برمير  ايان  وقال 
تراه  "ما  ال�سيا�سية  املخاطر  ال�ست�سارات 
هو تغري يف طبيعة ما تعنيه احلرب يف حد 
و�سواريخ  قنابل  م�ساألة  تكون  لن   .. ذاتها 
���س��ب��ك��ات وجت�����س�����ض �سناعي  وامن���ا ح���رب 
منها.  التن�سل  ميكن  اقت�سادية  و�سراعات 
خا�ض  ب�سكل  �سعبة  بيئة  ه���ذه  ���س��ت��ك��ون 

لل�سركات الغربية."
وهو يعتقد اأن هذا �سيدفع ال�سركات الغربية 
مع  اأوث���ق  ع��اق��ات  لبناء  امل��ط��اف  نهاية  يف 

مواجهة  يف  ل��ل��ح��م��اي��ة  ط��ل��ب��ا  احل���ك���وم���ات 
�سعود قوى "راأ�سمالية الدولة" مثل ال�سني 

ورو�سيا.
الوحيدة  بها  امل�ستبه  الق�سية  لي�ست  ورينو 
باأي حال. فالربقيات االمريكية التي ك�سفها 
ويكيليك�ض تظهر دبلوما�سيني يلقون باللوم 
على ال�سني يف اخرتاق اأنظمة جوجل الذي 
ح��دا بعماق االن��رتن��ت اىل اخل��روج لفرتة 

وجيزة من الرب ال�سيني.
�سرقة  اأن  يف  املحللني  بع�ض  ي�ستبه  كما 
�سد  على  ال�سني  ت�ساعد  رمب��ا  امل��ع��ل��وم��ات 
من  اأك���رب  ب�سرعة  التكنولوجية  ال��ف��ج��وة 
�سبح"  "مقاتلة  ببناء  قيامها  م��ع  امل��ت��وق��ع 
ملناف�سة الطائرة اف-22 التي تنتجها �سركة 
ن�سرها  ���س��ور  واأظ���ه���رت  م��ارت��ن.  لوكهيد 
املا�سي  اال�سبوع  االنرتنت  مواقع  من  عدد 
للمقاتلة  ع��ام��ل  �سيني  من���وذج  اأن���ه  ب��دا  م��ا 
ال�سبح رغم قول الواليات املتحدة ان ال�سني 
حتتاج ل�سنوات قبل اأن متلك منوذجا عاما 

حقيقيا.
حكوميا  امل��دع��وم  ال�����س��رك��ات  جت�س�ض  لكن 
لي�ض �سيئا جديدا. وقد اتهمت فرن�سا نف�سها 
ذلك  يف  مب��ا  ال�سيء  بنف�ض  بالقيام  م���رارا 
مزاعم بزرع اأجهزة تن�ست يف مقاعد درجة 
رجال االعمال على منت طائرات اير فران�ض 
�سعود  لكن  والثمانينيات.  ال�سبعينيات  يف 
ما  على  االجت��اه  ذلك  ي�سرع  النا�سئة  القوى 

يبدو.
بني  امل�ستمرة  املواجهة  م��ع  ذل��ك  ويتزامن 
قوة  ب�ساأن  واملتقدمة  النا�سئة  االقت�سادات 
اىل  الغذاء  اأ�سعار  ارتفاع  ظل  يف  العمات 
جمددا  النفط  وحت��رك  قيا�سية  م�ستويات 
ج��راء  ل��ل��ربم��ي��ل  دوالر   100 ���س��ع��ر  ���س��وب 

تنامي الطلب على املوارد الطبيعية.

القوى  بني  امل��وارد  على  املناف�سة  وتت�ساعد 
اأقل  وب��درج��ة   - ال�سني  وتقوم  الرئي�سية. 
والهند  رو���س��ي��ا  م��ث��ل  اأخ����رى  نا�سئة  ق���وى 
افريقيا  وماليزيا والربازيل - بالتو�سع يف 

على نحو خا�ض.
ح�س�ض  �ستقل�ض  انها  اأي�سا  بكني  وتقول 
من  كثري  املهمة يف  النادرة  معادنها  ت�سدير 
مما  وااللكرتونية  التكنولوجية  ال�سناعات 
م�سادر  عن  بحثا  عاملي  �سباق  �سرارة  اأوق��د 
من  باملئة   97 نحو  ال�سني  وتنتج  جديدة. 
وقد  العامل  يف  ن��درة  العنا�سر  اأك��رث  بع�ض 
يف  املنتجني  اأ�سهم  ال�سادرات  خف�ض  دف��ع 

اأماكن اأخرى اىل االرتفاع بحدة.
واحلكومات  اخلا�ض  القطاع  اأن  حني  ويف 
ال�سلة  وثيقة  ت��ك��ون  امل��خ��اب��رات  ووك���االت 
لدرجة التداخل فيما بينها يف دول راأ�سمالية 
الدولة مثل ال�سني ورو�سيا فانها تكون اأكرث 

انف�ساال يف الدول الغربية.
االمن  اأ�ستاذ  جفو�سديف  نيكوال�ض  وق��ال 
 " اأياند  رود  يف  البحرية  بالكلية  القومي 
هناك مزيد من االهتمام بال�سرر االقت�سادي 
من  نوعا  ثمة  لكن  القومي  باالمن  الاحق 
والقطاع  االمريكية  االنف�سال بني احلكومة 

اخلا�ض.
احلكومة  ب���اأن  قائما  م���ازال  "االفرتا�ض 
 ' وال��ق��ط��اع اخل��ا���ض يتوىل  'ال��دف��اع'  تتوىل 

االقت�ساد'."
ويقول اخرون انه يف حني اأن �سعود قوى 
اقت�سادية جديدة �سيجعل وكاالت املخابرات 
تويل هذه القوى بع�ض االهتمام فان اجلهد 
احليلولة  ع��ل��ى  من�سبا  �سيظل  الرئي�سي 
�سوؤون  ال  مت�سددون  ي�سنها  هجمات  دون 

ال�سركات.
باملخابرات  ���س��اب��ق  ك��ب��ري  م�����س��وؤول  وق����ال 
الربيطانية م�سرتطا عدم ك�سف هويته "اأ�سك 
للوكاالت  اأول��وي��ة  االم��ر  ه��ذا  ي�سبح  اأن  يف 

الربيطانية عدا ما يتعلق ب�سوؤون الدفاع.
راعية  دول���ة  لي�ست  بريطانيا  "تقليديا 
ميل  هناك  يكون  اأال  املرجح  ومن  لل�سركات 
نيابة  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  بعمل  للقيام  كبري 
عنه. من ال�سعب اأن نتحدث عن دول غربية 
اأخرى النها م�ساألة فل�سفة �سيا�سية اأكرث منها 
يقع يف  ال�سركات  .. جت�س�ض  قدرات  م�ساألة 

اجلانب ال�سهل من النطاق الوا�سع."
فيها  يزعم  التي  ويكيليك�ض  ق�سية  وتظهر 
االمريكي  ب��اجل��ي�����ض  ���س��غ��ريا  ج��ن��دي��ا  اأن 
ا�ستطاع ت�سريب كل �سجات حربي العراق 
األف  اأكرث من 250  اىل  ا�سافة  واأفغان�ستان 
املعلومات  اأن ع�سر  كيف  دبلوما�سية  برقية 
اأ�سهل  �سخمة  �سرية  بيانات  �سرقة  يجعل 

وال�سيما اذا كان لك م�سدر داخلي.
ويعتقد �سندوق "اميرجنت الدارة اال�سول" 
وهو من اأوائل ال�سناديق التي بداأت �سراء 
من  لا�ستفادة  افريقيا  يف  زراع��ي��ة  اأرا����ض 
التوترات  ت�ساعد  اأن  الغذاء  اأ�سعار  ارتفاع 
املطاف اىل حرب. وهو  نهاية  �سيف�سي يف 
ب�سدد اطاق �سندوق جديد يف وقت الحق 

هذا العام لتعقب الت�سدعات ال�سيا�سية

صندوق النقد يحث الواليات المتحدة 
على خفض العجز

واشنطن / وكاالت

الواليات  على  يجب  اأنه  من  الدويل  النقد  ب�سندوق  كبري  م�سوؤول  حذر   
تكلفة  ف�ستواجه  واال  قريبا  املوازنة  عجز  خف�ض  نحو  التحرك  املتحدة 

باهظة خلدمة ديونها مع ارتفاع اأ�سعار الفائدة.
وقال جون ليب�سكي النائب االول للمدير العام لل�سندوق يف كلمة باملوؤمتر 
و�سع  املهم  من   .. ينفد  "الوقت  االمريكية  االقت�سادات  لرابطة  ال�سنوي 

اأ�سا�ض لتعديل مايل جدير بالثقة يف االجل املتو�سط."
واأ�ساد ليب�سكي باخلطوات التي اأخذها م�سوؤولو البنك املركزي وال�سا�سة 
االمريكيون يف االونة االخرية لدعم تعاف اقت�سادي ه�ض ب�سيا�سة نقدية 
فر�ض  من  تقلل  اخلطوات  تلك  ان  قال  لكنه  حتفيزية.  مالية  و�سيا�سات 
بحلول  الن�سف  اىل  العجز  خف�ض  اهداف  حتقيق  يف  املتحدة  الواليات 

.2013
جمل�ض  واأعلن  جدال.  واملالية  النقدية  التحفيزية  االجراءات  واأثارت 
خطة  الثاين  ت�سرين  يف  االمريكي(  املركزي  )البنك  االحتادي  االحتياطي 
يف  منتقدين  احتجاجات  اأثار  ما  دوالر  مليار   600 بقيمة  �سندات  �سراء 
يف  كبرية  لزيادة  وتوؤدي  الدوالر  �ست�سعف  انها  قالوا  واخلارج  الداخل 

الت�سخم.
على  االول  كانون  والكوجنر�ض  اأوباما  باراك  االمريكي  الرئي�ض  ووافق 
االقت�سادي  النمو  لدعم  تهدف  دوالر  مليار   858 بقيمة  �سريبية  حزمة 
توؤدي احلزمة الت�ساع عجز  اأن  قلقها من  ال�سندات عربت عن  اأ�سواق  لكن 

امليزانية البالغ 1.3 تريليون دوالر.
وقال ليب�سكي انه بالرغم من اأن اتخاذ اجراءات دعم مايل يف املدى القريب 
النمو االقت�سادي و�سيثري جدال �سيا�سيا فانه �سوف يوؤدي على  قد يعوق 

املدى البعيد اىل منو اأقوى.
الفائدة  اأ�سعار  االمريكي  املايل  الو�سع  يدفع  اأن  هو  اخلطر  اأن  واأ�ساف 

طويلة االجل لارتفاع مامل تتمكن من خف�ض العجز قريبا.

استثمار يرفع قيمة فيسبوك
إلى 50 مليار دوالر

واشنطن / وكاالت

 اأ�سارت تقارير اأولية اإىل اأن موقع "في�سبوك" للتوا�سل االجتماعي، الذي 
تلقى  الزوار،  العامل من حيث حجم  العديد من دول  االأول يف  املوقع  بات 
متويات وا�ستثمارات ت�سل اإىل 500 مليون دوالر لقاء ع�سرة يف املائة من 
ح�س�سه، ما يجعل قيمة املوقع 50 مليار دوالر، اأي اأكرث من �سبكات عماقة 

مثل "ياهو" و"تامي ورنر" نف�سها.
CNN من تاأكيد �سحتها ب�سكل م�ستقل،  ولفتت التقارير التي مل تتمكن 
اأن م�سرف "غولدمان �ساك�ض" قدم 450 مليون دوالر، بينما قدم م�ستثمر 

رو�سي مل يك�سف عن ا�سمه مبلغ 50 مليون دوالر.
"في�سبوك" و"غولدمان �ساك�ض" التعليق على  وقد رف�ض الناطقون با�سم 
ال�سري بخيار  اإىل  ال�سهري  التي قد تدفع املوقع االجتماعي  هذه املعلومات 

طرح اأ�سهم يف البور�سة.
بينما ال يعمل  "في�سبوك" عوائد �سنوية تتجاوز ملياري دوالر،  وي�سجل 
هي  العوائد  من  االأكرب  الن�سية  اأن  يعني  ما  �سخ�ض،  األفي  من  اأكرث  لديه 
"ميل"  اأرباح �سافية. وتاأتي هذه املعلومات بعد اأ�سبوع من اإ�سارة �سركة 
فيه،  وامل�سرتكني  املوقع  داعمي  اأبرز  من  واحدة  تعترب  التي  الرو�سية، 
اإجراء طرح اأويل يف بور�سة لندن. وتعترب "ميل" اأكرب �سركات االنرتنت 
يف رو�سيا، ويقدر طرحها بقرابة خم�سة مليارات دوالر، وهي متتلك ع�سرة 

يف املائة من اأ�سهم "في�سبوك."
وهو  "ميل،"  ماك  اأكرب  عثمانوف،  �سري  علي  الرو�سي،  الرثي  ويعترب 
�سخ�سية معروفة با�ستثماراتها املتنوعة، وخا�سة منذ اأن اأ�سبح ثاين اأكرب 

امل�ساهمي يف نادي اأر�سنال االإجنليزي.
يناف�ض  وهو  امل�سرتكني،  مايني  مئات  ي�سم  "في�سبوك"  موقع  اأن  يذكر 
لي�سبح  كوم"  دوت  "غوغل  ال�سهري  البحث  حمرك  موقع  جدية  ب�سورة 
عرب  البحث  طرق  يف  حتول  اإىل  يوؤ�سر  ما  زيارة،  االأمريكية  املواقع  اأكرث 

االإنرتنت، غري اأنه مل يتحول اإال الربحية اإال يف االأ�سهر االأخرية.
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االقرا�ض  �سيكون  وعندها  البناية، 
عملنا  م��ن  ب�سيطًا  ج����زءًا  ال���ف���ردي 

ولي�ض العمل اال�سا�سي.
كفيلة  ت��خ�����س��ي�����س��ات��ك��م  ان  *ه�����ل 

بالتعامل مع املقرت�سني؟
االق���را����ض  ط����ور  يف  االآن  -ن���ح���ن 
املالية  فالتخ�سي�سات  ال���ف���ردي، 
 300 ه��ي  ال�سندوق  تاأ�سي�ض  منذ 
م��ل��ي��ار دي��ن��ار ع��راق��ي ح��ي��ث مكنتنا 
القرو�ض  منح  يف  اال���س��ت��م��رار  م��ن 
خال  اي   2005 اآذار  ���س��ه��ر  م��ن��ذ 
وبلغ  املا�سية  اخلم�ض  ال�����س��ن��وات 
مقرت�ض  األ���ف   14 املقرت�سني  ع��دد 
م��ن��ح��وا 25 م��ل��ي��ون دي���ن���ار داخ���ل 
يف  دي��ن��ار  مليون  وع�سرين  ب��غ��داد 
املحافظات وثمانية ع�سر مليونًا يف 
لدينا  وم��ازال  والنواحي،  االق�سية 
منح  اال�ستمرار يف  يكفل  مال  راأ���ض 
املبلغ  بقايا  م��ن  ل�سنتني  ال��ق��رو���ض 
ونحن  ال�سندوق،  عليه  ا�س�ض  الذي 
حيث  م��ن  املبلغ  تعزيز  على  نعمل 
االإق���را����ض ال��ف��ردي، وخ���ال خم�ض 
األف  ل���14  قرو�سًا  اعطينا  �سنوات 
وثماين  مليونني  ا�سل  من  مقرت�ض 
مئة وحدة �سكنية اي اقل من 1% من 
االزمة، فما قمنا به اف�سل من ال �سيء 
لكنه بعيد جدًا عن حل االزمة فاأكرث 

من 99% من االزمة مازال قائمًا 
اإقرا�ض  ان  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن   ،
يكن  مل  الفردية  ال�سكنية  ال��وح��دات 
الهدف اال�سا�سي من ان�ساء �سندوق 
ملوؤ�س�سة  نحتاج  ال  الننا  اال���س��ك��ان، 
العقاري  للم�سرف  ك��ب��دي��ل  ت��ع��م��ل 
فهدفنا يف التاأ�سي�ض اقرا�ض م�ساريع 
م�ستثمرين  كاإقرا�ض  كبرية  ا�سكان 
والدخول يف �سراكات من اجل بناء 
وحدات ب�سكل جممعات �سكنية وهذا 
ان  ويجب  تف�سيليًا،  قانونًا  يحتاج 
لكي  ال�سندوق  قانون  �سياغة  تعاد 
ما  والتف�سيل  امل��رون��ة  م��ن  يعطي 

يكفل التعامل مع امل�ساريع.
*م���اذا ع��ن االإط����ار ال��ق��ان��وين لعمل 

�سندوق االإ�سكان؟ 
اأ�س�ست  ف��ت��ي��ة  دائ����رة  -ال�����س��ن��دوق 
التف�سيل  يفتقر اىل  بقانون �سعيف 
من  اأ�س�ض  التي  االه��داف  تاأدية  يف 
على   2010 خ��ال  عملنا  وق��د  اجلها 
 %10 بزيادة  حتقيقها  مت  خطة  وفق 
وخطة   ،2009 ع��ام  عن   %25 بنمو 
بني  ك��ب��ريًا  ف�سًا  ت�سم   2010 ع��ام 
والت�سريع  ال��ق��ان��ون  درا���س��ة  اع���ادة 
التمويل  واع��ادة  لل�سندوق  اجلديد 
ك��اأه��م ف�����س��ل يف خ��ط��ة ع���ام 2011 
وترية  على  اال�ستمرار  اىل  ا�سافة 

واح�������دة يف االجن�������از خ�����ال ع���ام 
بعد  ال�����س��ن��دوق  ان  ك��م��ا   ،2010
لا�سكان  الوطنية  ال�سيا�سة  �سدور 
متويلية  ك��م��وؤ���س�����س��ة  ع��ل��ي��ه  ي��رتت��ب 
ان  وبعد  ال�سيا�سة،  ه��ذه  ي�سند  ان 
ع���رف ت��وج��ه ال��دول��ة يف ح��ل ازمة 
حول  مقت�سبة  بدرا�سة  قمنا  ال�سكن 
دعم  يف  ال�����س��ن��دوق  ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
�سيا�سة اال�سكان، لكن القانون الذي 
ونحن  التف�سيل  من  يخلو  به  نعمل 
باأن يعطينا مرونة  للتف�سيل  نحتاج 
الوطنية،  اال�سكان  �سيا�سة  دعم  يف 
واالآن نعمل عليه �سمن خطة 2011 
الإ�سدار ت�سريع ي�سمن اعادة ت�سريع 
�سيا�سة  يدعم  لل�سندوق  تف�سيلي 
اال���س��ك��ان ال��وط��ن��ي��ة امل��ق��رة م��ن قبل 
اع����ادة متويل  اىل  ا���س��اف��ة  ال��دول��ة 
ال�سرتاتيجية  يدعم  لكي  ال�سندوق 
اجلديدة، وهذه الق�سايا تاأخذ حيزًا 
تبقى  وم���ا  خ��ط��ة 2011  م��ن  ك��ب��ريًا 
م��ن اخل��ط��ة ه��و اال���س��ت��م��رار بعملية 
االقرا�ض فردي، والقانون ن�ض على 
ان الهدف من تاأ�سي�ض ال�سندوق هو 
دعم ذوي الدخل املحدود واالقرا�ض 
وال�سوابط  والتعليمات  ال��ف��ردي 
التي و�سعت لتحديد امل�سمولني من 
خدمة  لديهم  الذين  ال��دول��ة  موظفي 
اكرث من خم�ض �سنوات واملتقاعدين 
ذوي االعمار اقل من 70 �سنة ونحن 

االآن م�ستمرون باالفرتا�ض.
انتم  وهل  لكم  املقدمة  امل�ساريع  *ما 
اأجن��ز  ل��و  ف��ي��م��ا  للعمل  م�����س��ت��ع��دون 

القانون؟
-نحن غري قادرين على تقبل م�ساريع 
دون اإطار قانوين ي�سمح لنا باالعان 
م�ساريع  لتمويل  ق��رو���ض  منح  ع��ن 
القطاع  م���ن  ل��ل��راغ��ب��ني  ا���س��ك��ان��ي��ة 
�ستاأتي  احل���ني  ذل���ك  ف��ف��ي  اخل��ا���ض، 
وفق  م�ساريعها  وت��ق��دم  ال�����س��رك��ات 

ال�سوابط املتوفرة يف ال�سندوق.

ا�ستحداث  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل��وا  مل  *مل����اذا 
موؤ�س�سات تعيد متويلكم؟

موؤ�س�سات  ان�ساء  باإمكاننا  -لي�ض 
للتمويل  قنوات  لدينا  لكن  للتمويل 
وفق ال�سوابط التي و�سعها القانون 
ال����ذي ح���دد و���س��ائ��ل ت��ع��زي��ز راأ����ض 
الميكن  لكن  و�سائل  عدة  وهي  امل��ال 
ان  دون  ونحتكره  امل���ال  جنلب  ان 
قادرين  غري  اننا  فامل�سكلة  ي�ستثمر، 
او  وطنية  �سركة  اي  اق��را���ض  على 
لل�ساحيات  نحتاج  فنحن  اجنبية 
التي نقوم من خالها باالقرا�ض من 
بخ�سو�ض  اأما  جديد،  ت�سريع  خال 
الثانية  املرحلة  يف  فهو  امل��ال  راأ���ض 
من  ق��ر���ض  ا�ستح�سال  املمكن  فمن 
مقداره  والرافدين  الر�سيد  م�سريف 
ترليون لكل منهما وبفائدة 2% ونحن 
اأقر قانون  مننح بفائدة 5% فمتى ما 
التنفيذية  ال�سلطة  ف���اإن  لل�سندوق 

�سيكون من واجبها اإعادة التمويل.
*ما حجم راأ�ض مال ال�سندوق وهل 

يتنا�سب وحجم اأزمة ال�سكن؟
مئة  ث��اث  على  اأ�س�ض  -ال�����س��ن��دوق 
م��ل��ي��ار دي���ن���ار وق����د ���س��رف��ن��ا مئتني 
ت�سعون  فاملتبقي  مليارات  وع�سرة 
مليار ا�سافة اىل املتح�سل من ال�سنني 
املا�سية بحدود خم�سني مليار دينار، 
وباإمكاننا القول ان ما لدينا مايكفي 
لت�سغيل ال�سندوق �سنة ون�سف �سنة 
اخرى على ذات الطريقة بخ�سو�ض 

بناء الوحدات الفردية.
ب�ساأن  م��ع��ك��م  تن�سيق  ه��ن��اك  *ه���ل 

امل�ساريع االإ�سكانية؟
-لي�ض من تن�سيق الن امل�ساريع التي 
احيلت واعلنت ووقعت من قبل هيئة 
اال�ستثمار ذات القانون امل�سطرب كما 
هو احلال يف قانون �سندوق اال�سكان 
وا�سح  غري  لكنه  ل�سرورة  وج��د  اذ 
ق��ان��ون اال�ستثمار  ع��دل  امل��ع��امل وق��د 
اإال ان  يف ما يتعلق بتمليك االر���ض، 

هذا القانون غري وا�سح يف التعامل 
م��ع ق��ط��اع��ات ال��دول��ة و���س��ك��ل عاقة 
هيئة اال�ستثمار مع وزارة املالية او 
و�سندوق  والبلديات  ال��ت��ج��ارة  م��ع 
اال�سكان كوزارة اعمار فكيفية تنظيم 
ال  االآن  وحلد  وا�سحة،  غري  العاقة 
مت  فقد  تن�سيق  او  فعالية  اي  يوجد 
اعداد �سيا�سة اال�سكان الوطنية التي 
والنمو  الفعلية  احلاجة  حجم  ثبتت 
الفعلي ال�سنوي، وقد مت اعدادها من 
واالمم  واالعمار  التخطيط  وزارتي 
يف  العمل  ا�ستغرق  حيث  املتحدة، 
وعندما  �سنوات  �ست  ال�سيا�سة  هذه 
واجبات  معر�سها  يف  ك��ان  اعلنت 
المانة بغداد مثًا يف تهيئة االرا�سي 
عن  م�����س��وؤول��ون  ون��ح��ن  ال�سكنية، 
الهادفة  للم�ساريع  التمويلي  اجلانب 
اجرينا  وق����د  ال�����س��ك��ن،  ازم����ة  حل���ل 
�سرتاتيجية  ف��ي��ه��ا  ح���ددن���ا  درا����س���ة 
ال�سكن،  ازم����ة  ح��ل  يف  ال�����س��ن��دوق 
واالآن توجد جلنة عليا برئا�سة وزير 
االمني  وع�سوية  واالعمار  اال�سكان 
عن  وممثلني  ال��وزراء  ملجل�ض  العام 
ان  ينبغي  اللجنة  ال���وزارات، وه��ذه 
وتوحيد  ال�سكن  ازم���ة  حل��ل  تعمل 
ال������روؤى وال���ط���اق���ات امل��رت��ب��ط��ة مع 
بع�سها يف ال��وزارات كافة من خال 
اجل  من  بع�سها  مع  احللقات  جمع 

اجناز االهداف.
لاإقرا�ض  ���س��واب��ط��ك��م  ع���ن  *م�����اذا 

الفردي؟
-ن��ح��ن ن��ع��م��ل ع��ل��ى ���س��واب��ط عجز 
عمره  يبلغ  ال��ذي  العقاري  امل�سرف 
نعمل  ونحن  تنفيذها  ع��ن  �سنة   45
بحيث  ومف�سل  ودقيق  منظم  بنظام 
يف  ال�سنتني  ت�ستغرق  التي  املعاملة 
ال�سهر  تتجاوز  ال  العقاري  امل�سرف 

لدينا.
�سوابطكم  ببع�ض  يطعن  من  *ثمة 
املالك  ك�����س��رط  ال���ف���ردي  ل���اإق���را����ض 

الواحد فهل هذا �سحيح؟
الذي  ال��ق��ان��ون  باأ�سل  يتعلق  -ه���ذا 
امل�ستفيد ميتلك  ين�ض على ان يكون 
عقارًا على وجه اال�ستقال وطاملا مل 

يغري القانون فنحن نعمل به.
واالإداري  امل��ايل  الف�ساد  ع��ن  *م���اذا 

املوجود يف �سندوق االإ�سكان؟
-ال�سندوق يعترب من اف�سل الدوائر 
قبل  حتى  موظفيه  نزاهة  حيث  من 
امل�سوؤولية  ت�سنمي  وب��ع��د  جميئي 
عملت على خلق �سوابط ملنع الف�ساد 
باإمكانه  مراجع  اي  ان  اإذ  االداري، 
وبكل �سهولة ان ي�سل للمدير العام، 
وان��ه��ي��ت ال�����س��اح��ي��ات ال��ت��ي جتعل 
املوظف يجتهد مبن فيهم املدير العام 
فاأ�سبح العمل يدار ب�سكل موؤ�س�ساتي 
ال  لكي  الوا�سحة  لل�سوابط  وف��ق��ًا 
ويف  ال��ر���س��وة  الع��ط��اء  �سببًا  يبقى 
اإيلاّ  احيلت  التي  املوا�سيع  بع�ض 
العام  امل��دي��ر  ���س��اح��ي��ات  م��ن  لكنها 
ال�ساحيات  ه����ذه  ب�����اأن  اج��ب��ت��ه��م 
ال�سوابط،  وفق  يتم  والعمل  رفعت 
العام  امل��دي��ر  بيد  ح�سرًا  وال�سرف 
او والوكيل، الن الف�ساد يح�سل عند 
وجود جلان تقرر املنح من عدمه وقد 

ا�ستبدلناها ب�سوابط وا�سحة.

*ملاذا مل ت�سطلعوا بتمويل م�ساريع 
بني  االختاف  وما  كربى،  اإ�سكانية 

عملكم وامل�سرف العقاري؟
ان  اإذ  م�����س��رف��ًا  ل��ي�����ض  -ال�����س��ن��دوق 
م�ساريع  متويل  اال�سا�سي  واجبنا 
جممعات �سكنية كبرية، ومن املوؤكد 
وحدة  األف  بناء  م�سروع  متويل  ان 
خال  ومن  واحدة  باإ�سبارة  �سكنية 
األف  من  بكثري  اأف�سل  واحدة  �سركة 
من  ف��ردي��ة  لبناء وح���دات  م�����س��روع 
خ���ال االإق���را����ض ال���ف���ردي، ك��م��ا ان 
الفردية هو هدف  الوحدات  اإقرا�ض 
الدولة  ارت��اأت  اذ  لل�سندوق  ثانوي 
واملتقاعدين  امل��وظ��ف��ني  تقر�ض  ان 
لكننا  امل���ح���دود،  ال���دخ���ل  ذوي  م���ن 
ب��داأن��ا ب��االإق��را���ض ال��ف��ردي م��ن اجل 
ونحن  ال�����س��ن��دوق،  ك����ادر  ت�سغيل 
ومنار�ض  ع��ق��اري  كم�سرف  نعمل 
ي�ستمر  ان  اجل  من  الثانوي،  دورنا 
قاعدة  وب��ن��اء  العمل  يف  ال�سندوق 
للقيام  جاهزين  نكون  لكي  ر�سينة، 
تتوفر  ع��ن��دم��ا  اال���س��ا���س��ي  ب���دورن���ا 
البيئة الت�سريعية معززًة براأ�ض املال 
اذ �سيكون الهيكل التنظيمي والكادر 
اإعداد  مت  ان  بعد  جاهزين  الب�سري 

يمثل صندوق االسكان إحدى 
المؤسسات التمويلية في هذا القطاع 

لمشاريع كبرى فضال عن مهمة 
االقراض الفردي.

وبحكم معطيات الواقع لم يعمل هذا 
الصندوق على المساهمة الفعلية 

والجادة في التصدي الحقيقي الزمة 
السكن المتفاقمة، ما جعل وجوده 

هامشيًا من دون تأثير واضح في 
المشهد االسكاني.

)المدى االقتصادي( حاورت المدير 
العام لصندوق االسكان خيري فاضل 

حول الدور المتواضع لهذه المؤسسة 
والعراقيل التي تعتري سير عملها.

حوار/ ليث محمد رضا

الصندوق دائرة فتية أسست بقانون 
ضعيف يفتقر الى التفصيل في 

تأدية االهداف التي أسس من اجلها 
وقد عملنا خالل 2010 على وفق 
خطة تم تحقيقها بزيادة 10 % 

بنمو 25 % عن عام 2009، 
وخطة عام 2010 تضم فصاًل 
كبيرًا بين اعادة دراسة القانون 

والتشريع الجديد للصندوق واعادة 
التمويل كأهم فصل في خطة عام 
2011 اضافة الى االستمرار على 

وتيرة واحدة في االنجاز خالل عام 
2010، كما ان الصندوق بعد 

صدور السياسة الوطنية لالسكان 
يترتب عليه كمؤسسة تمويلية ان 

يسند هذه السياسة

مساهمتنا ال تتعدى نسبة 1 % من أزمة السكن 
بسبب ضعف التخصيصات المالية

)المدى االقتصادي(: مدير عام صندوق اإلسكان لـ
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الفر�سة  اإت���اح���ة  خ���ال  م��ن  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
ال�سناعية  االرا�سي  قطع  على  للح�سول 
يف عموم املحافظات بامل�ساحات املطلوبة 
التحديدات  وفق  على  املنا�سبة  واملواقع 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة، وم��ت��اب��ع��ة ت��ل��ك امل�����س��اري��ع عرب 
الك�سوفات امليدانية التي تقوم بها كوادر 
واالداري���ة،  والفنية  الهند�سية  املديرية 
املكلية  نقل  معامات  باإجراءات  والقيام 
بنقل  ا�سحابها  يرغب  التي  للم�ساريع 
���س��رك��ات،  اىل  حت��وي��ل��ه��ا  او  م��ل��ك��ي��ت��ه��ا 
ذات  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  وال��ت��ع��اون 
العاقة لتقدمي الدعم للم�ساريع ال�سناعية 
واملختلط  اخلا�ض  ال�سناعي  القطاع  يف 
املطلوبة  التخويات  منحهم  خ��ال  م��ن 
ل�سمان ا�ستمرار عمل م�ساريعهم وتقدمي 
اف�سل اخلدمات التي من �ساأنها النهو�ض 
الدعم  تقدمي  وكذلك  الوطني،  باالقت�ساد 
حل�سول  الفر�ض  اتاحة  خال  من  امل��ايل 
القرو�ض  ع��ل��ى  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل�����س��اري��ع 
والبحوث  ال��درا���س��ات  امل��ي�����س��رة،واع��داد 
من  التي  ا�سرتاتيجية  اخلطط  وو���س��ع 
واالرتقاء  اخلا�ض  القطاع  تطوير  �ساأنها 
بواقع ال�سناعة املحلية،وكذلك االعفاءات 
ال�سناعية  امل�ساريع  ل�سمول  واالمتيازات 
من  ب��االع��ف��اء  ال��ق��ان��ون  نفاذ  قبل  القائمة 
�سريبة  )عدا  والر�سوم  ال�سرائب  جميع 
من  ب���دءًا  �سنوات  خم�ض  ومل��دة  ال��دخ��ل( 
تاريخ نفاذ القانون مبا فيها ح�سة العمال 
بالوقت الذي ي�سمل امل�ساريع املقامة بعد 
�سنوات،   10 ملدة  املذكور  لاعفاء  نفاذه 
واعفاء امل�ساريع من ارباح �سريبة الدخل 
جمموع  من  ال����)%25(  تتجاوز  ال  بن�سبة 
توظيف  يتم  ان  على  ال�سنوية،  ارب��اح��ه 
امل�سروع  تطوير  يف  االح��ت��ي��اط��ات  تلك 

وتو�سيعه قبل مرور خم�ض �سنوات على 
تاريخ تخ�سي�سها لاأغرا�ض املذكورة،كما 
ال�سرتاتيجية  ال�سناعات  م�ساريع  تتمتع 
)م�����س��اري��ع  اخل���ا����س���ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ذات 
كاإنتاج  الثقيلة  التمويلية  ال�سناعات 
و�سناعة  اال�سا�سية  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
الورق والعجينة الورقية وانتاج املعادن 
املتطورة(،  والقوالب  واملكائن  واالآليات 
وكذلك امل�ساريع املقامة الأغرا�ض الت�سدير 
املحلية  االول���ي���ة  امل����واد  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��دة 
و�سائل  نقل  يف  ت�سهم  التي  وامل�ساريع 
التكنولوجيا احلديثة اىل العراق باإعفاء 
اإ�سايف يحدد على وفق كل حالة،و�سملت 
املادة )9( من القانون املذكور االجراءات 
املوقع  �سمن  ارا���ض  لتخ�سي�ض  الكفيلة 
ال�سناعي من خال التن�سيق مع اجلهات 
النفاذ  فرتة  طيلة  وتاأجريها  العاقة  ذات 
باقامة  ال�سماح  وكذلك  التاأ�سي�ض  الجازة 
امل�ساريع على ارا�ض زراعية �سواء كانت 
الت�سرف  ح��ق  ال�سحاب  او  �سرفا  ملكا 
البيئية  ال�����س��روط  ف��ي��ه��ا  ت��ت��واف��ر  ال��ت��ي 
ع��ل��ى ال�سحة  ال�����س��ارة  امل��ط��ل��وب��ة وغ���ري 
احلادية  امل���ادة  �سملت  ح��ني  ال��ع��ام��ة،يف 
التو�سيع  م��ك��ائ��ن  ال��ق��ان��ون  م��ن  ع�����س��رة 
املطلوبة  واالبنية  واالرا�سي  والتطوير 
يف  ال��واردة  واالمتيازات  لاعفاءات  لها 
ه���ذا ال��ق��ان��ون مل���دة خ��م�����ض ���س��ن��وات من 
امل�سروع،كما  الفعلية يف  املبا�سرة  تاريخ 
منه   )17( امل��ادة  مبوجب  القانون  اعفى 
ومعدات  مكائن  من  امل�سروع  ا�ستريادات 
من  الت�سغيل  وم�ستلزمات  اولية  وم��واد 

�سرط احل�سول على اجازة اال�سترياد.
*وم��������اذا ع����ن ����س���واب���ط م���ن���ح اإج������ازة 

التاأ�سي�ض؟

جاء  ال�سناعي  اال�ستثمار  ق��ان��ون  -ان 
اخلا�ض  للقطاع  و�سهلة  مي�سرة  ب�سروط 
التاأ�سي�ض  اجازة  ان  ومنها  وامل�ستثمرين 
من  ي��وم��ا   15 خ���ال  للم�ستثمر  مت��ن��ح 
تاريخ تقدمي الطلب وله احلق يف اختيار 
وعدد  ومكانها  وحجمها  ال�سناعة  ن��وع 
خطوط  ايجاد  اجل  من  واملعدات  املكائن 
انتاجية متكاملة و�ساحلة الإنتاج يطابق 
ومنحه  العراقية،  القيا�سية  املوا�سفات 
احلرية الكاملة يف اختيار موقع امل�سروع 
بغداد  حمافظة  فيها  مبا  حمافظة  اي  يف 
�سمن املناطق ال�سناعية حيث حددت �سنة 
الإكمال  �سنوات  وثاث  للمبا�سرة  واحدة 
يكون  ان  ه��ي  ال��ت��اأ���س��ي�����ض،وال�����س��واب��ط 
اكمل  مم��ن  اجلن�سية  ع��راق��ي  امل�ستثمر 
الثامنة ع�سرة من عمره مع ا�ستثناء �سرط 
العمر عند انتقال امللكية باالرث،وحتقيقا 
الإ�سدار  امل��وج��ب��ة  واال���س��ب��اب  ل��اه��داف 
قانون اال�ستثمار ال�سناعي داأبت املديرية 
الكفيلة  االج�����راءت  ج��م��ي��ع  ات��خ��اذ  ع��ل��ى 
بت�سهيل اجراءات احل�سول على اجازات 
القطاع  يف  اال�ستثمار  وت�سجيع  تاأ�سي�ض 
ال�سناعي،اذ متيزت الفرتة منذ بدء تنفيذ 
القانون املذكور با�سدار عدد من موافقات 
التاأ�سي�ض مبا ي�ساهي ما مت ا�سداره يف 

ظل القوانني ال�سابقة.
التنمية  *ما هي معايري اجلودة مل�ساريع 

ال�سناعية؟
القطاع  ب��ه��ا  ي��ق��وم  امل��ن��ف��ذة  -امل�����س��اري��ع 
املديرية  يف  ت��ق��ري��ب��ا،ون��ح��ن  اخل���ا����ض 
تنفيذ  اج��ل  من  الرقابة  ب��اإج��راءات  نقوم 
ومواكبة  �سورة  باأف�سل  امل�ساريع  تلك 
ال���ت���ط���ورات ال��ع��امل��ي��ة ال���ت���ي حت����دث يف 
توفري  ع���ن  ال�����س��ن��اع��ة،ف�����س��ا  جم�����االت 

للم�ستثمر  اخل��دم��ات  واف�سل  املتطلبات 
ون�سعى  ننفذه  م�سروع  العراقي،وهناك 
االيزو  �سهادة  على  للح�سول  خاله  من 
ولقد و�سلنا اىل م�ستويات متقدمة وجيدة 
ا�ستخدام  )اأمت��ت��ة(  م�سروع  وك��ذل��ك  فيه 
احل��ا���س��وب وامل��ك��ن��ن��ة يف جم����االت عمل 
عقود  ع��دة  هناك  اإذ  وك��وادره��ا،  املديرية 
مع الوزارة يف هذا املجال بهدف حتقيق 
االخت�سار يف اجلهد والوقت يف اآن واحد 

الجناز املعامات اإلكرتونيًا،وكذلك �سمن 
النافذة  ب��رن��ام��ج  ا���س��ت��ح��داث  ن�ساطاتنا 
االخرى  احلكومية  اجلهات  مع  الواحدة 
املوافقات  ا�ستح�سال  ت�سهيل  اج��ل  م��ن 
ايجاد  ي��وؤم��ن  مب��ا  ال�سناعي  للم�سروع 
من  واج��واء  اال�ستثماري  املناخ  من  نوع 
البيئة  وخلق  امل�ستثمرين  بني  املناف�سة 

اجلاذبة لا�ستثمار.

ظاهرة  م��ن  للحد  اإج���راءات���ك���م  ه��ي  *م���ا 
الف�ساد االإداري واملايل؟

داخلية  اج��راءات  عدة  املديرية  -اتخذت 
واملايل  االداري  الف�ساد  ظاهرة  من  للحد 
امل�ست�سري يف دوائر الدولة،وهو مو�سوع 
يف غاية االهمية يف مديريتنا التي يتعلق 
املواطنني،  م��ن  وا�سعة  ب�سريحة  عملها 
ومنها  لديها  املتاحة  الو�سائل  خ��ال  من 
املق�سرين  وحما�سبة  والتوعية  االر�ساد 
الرادعة  االج���راءات  وات��خ��اذ  وامل�سيئني 
اإدانتهم،وكذلك  ث��ب��وت  ح��ال  يف  بحقهم 
ت���وف���ري اج������واء م��ائ��م��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
موؤثثة  ق��اع��ة  تهيئة  وم��ن��ه��ا  امل��واط��ن��ني 
وت�سلم  امل��واط��ن��ني  ال�ستقبال  ومتكاملة 
مراجعة  ببطاقة  وت��زوي��ده��م  طلباتهم 
الطلبات  عن  متكاملة  معلومات  تت�سمن 
واملراجعة  ال��ت��ق��دمي  وت���اري���خ  امل��ق��دم��ة 
تخ�سي�ض  ال��ن��ت��ي��ج��ة،وك��ذل��ك  ل��ت�����س��ل��م 
ا�ستف�سارات  على  للرد  هاتفية  خطوط 
االلكرتوين  الربيد  اىل  املواطنني،ا�سافة 
ل���ل���م���دي���ري���ة،ح���ي���ث ب����اإم����ك����ان امل���واط���ن 
الربيد  خال  من  معاملته  عن  اال�ستف�سار 
ا�ستحدثت  للمديرية،وكذلك  االلكرتوين 
املديرية برناجمًا حا�سوبيًا خا�سًا ملتابعة 
ونعمل  وطلباتهم  امل��واط��ن��ني  م��ع��ام��ات 
على ادخاله للموقع االلكرتوين للمديرية 
لربطه ب�سبكة حا�سوبية متكن املواطن من 
خالها االطاع على مراحل �سري معاملته 
من خال موقع املديرية االلكرتوين على 

�سبكة املعلومات الدولية )االنرتنت( 
*ما هي تطلعاتكم خللق مناخ ا�ستثماري 

اأمثل؟
-من اهم تطلعاتنا خلق مناخ ا�ستثماري 
اال�سراف  خ��ال  م��ن  امل�ستثمرين  جل��ذب 
تنمية  يف  م��ه��م  دور  ول��ع��ب  وال��ت��ن��ظ��ي��م 
اخلا�ض،وتطوير  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع 
امل�سافة  القيمة  ال�سناعي وزيادة  القطاع 
و�سائل  ونقل  القوية  الروابط  خال  من 
اىل  تهدف  التي  احلديثة  التكنولوجيا 
ت��ع��زي��ز امل��ن��اف�����س��ة يف ال��ق��ط��اع امل��ذك��ور، 
متطورة  ���س��ن��اع��ي��ة  م��ن��اط��ق  واإن�������س���اء 
ت�ستخدم و�سائل للتكنولوجيا احلديثة يف 
ال�سناعة  دعم  اجل  من  املحافظات  عموم 
للعاطلني عن  املحلية وتوفري فر�ض عمل 
الطبيعية  امل��وارد  من  واال�ستفادة  العمل 
امل��ت��اح��ة، وك��ذل��ك اي��ج��اد وح���دة تطوير 
اال���س��ت��ث��م��ار ال��ت��ي ت��ه��دف اىل اال���س��راع 
تعزيز  خ��ال  م��ن  االقت�سادي  النمو  يف 
يف  واخل��ارج��ي��ة  املحلية  اال���س��ت��ث��م��ارات 
قطاعات ال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة 
التي من �ساأنها توفري اآفاق وا�سعة للعمل 
االعمال  لرجال  الذهنية  ال��ق��درات  وبناء 
بامل�ساريع  االرت��ق��اء  الطموحني،وكذلك 
امل�سودات  بو�سع  وامل�ساركة  ال�سناعية 
ل��ل��ق��وان��ني وال��ت�����س��ري��ع��ات ال���ت���ي حتكم 
فعاليات القطاع ال�سناعي اخلا�ض او تلك 

التي حتكم اال�ستثمارات االجنبية.

حوار/ علي الكاتب 

احلكومي  ب�سقيه  ال�سناعي  القطاع  *ان 
للنظر،  الف���ت  ب�سكل  ت��راج��ع  واخل��ا���ض 
للنهو�ض  ومقرتحاتكم  خططكم  هي  فما 
العراق  ان  خ��ا���س��ة  ال�سناعي  ب��ال��واق��ع 

ميتلك مقومات ال�سناعة الناه�سة؟
الواجب  االج��راءات  بحزمة  تقدمنا  -لقد 
بالقطاع  ال��ن��ه��و���ض  ب���ه���دف  ات���خ���اذه���ا 
للقيام  وت��ط��وي��ره  اخل��ا���ض  ال�����س��ن��اع��ي 
بدوره احلقيقي وممار�سة دوره املطلوب 
وامل�ساهمة الفعالة يف االقت�ساد الوطني، 
التمويل  توفري م�سادر  تتمثل يف  والتي 
بناء املجمعات  وب�سروط مي�سرة واعادة 
يف  ج��دي��دة  واأخ���رى  احلالية  ال�سناعية 
بغداد واملحافظات وتاأهيل البنى التحتية 
ومدن  جممعات  وان�ساء  متكامل  ب�سكل 
االخذ  مع  الباد،  يف  اأمنوذجية  �سناعية 
ميزانية  تخ�سي�ض  خال  االعتبار  بنظر 
و�سع  ذل��ك  يتطلب  امل�����س��اري��ع،ك��م��ا  لتلك 
مبنع  اخلا�سة  والت�سريعات  ال�سيا�سات 
من  والب�سائع  لل�سلع  الع�سوائي  التدفق 
املن�سبط  غري  واال�سترياد  العراق  خارج 
الرقابية،  اجلهات  دور  تفعيل  خ��ال  من 
وال�سيطرة  للتقيي�ض  امل��رك��زي  كاجلهاز 
النوعية والهيئة العامة للكمارك والرقابة 
ال�سحية ودوائر االمن االقت�سادي،وكذلك 
ال�سلة  ذات  ق���وان���ني  وت��ن��ف��ي��ذ  ت�����س��ري��ع 

باملو�سوع.
ال�سروري  من  ن��رى  �سريعة  وكحلول   -
بالطاقة  ال�سناعية  املجمعات  تلك  اإم��داد 
القطع  من  ا�ستثناوؤها  وكذلك  الكهربائية 
���س��اع��ات العمل  امل��ربم��ج خ��ا���س��ة خ���ال 
ال��ي��وم��ي��ة ع��ل��ى اق���ل ت��ق��دي��ر،ب��ه��دف دعم 
القطاع ال�سناعي وتخفيف بع�ض العبء 
ذلك  وراء  من  العام  الهدف  وحتقيق  عنه 
ل��ي��اأخ��ذ مكانته  ب��واق��ع��ه  ال��ن��ه��و���ض  وه���و 

احلقيقية من جديد.
*ما اأ�سباب تراجع ال�سناعات املحلية؟

تعر�ض  خا�ض  ب�سكل  ال�سناعي  -القطاع 
ل��ن��ك�����س��ات م��ت��ع��ددة اب����ت����داأت ب���ق���رارات 
من  ال�سبعيني  العقد  ب��داي��ة  يف  التاأميم 
العراقية  باحلرب  م��رورا  املا�سي  القرن 
االيرانية يف ثمانينات القرن ذاته وفر�ض 
ت�سعينيات  يف  االقت�سادية  ال��ع��ق��وب��ات 
بالظروف  وان��ت��ه��اًء  ال��ع�����س��ري��ن،  ال��ق��رن 

ال�سعبة التي تلت �سقوط النظام ال�سابق 
ال�سناعات  قطاع  تدهور  اىل  ادت  والتي 

ب�سكل كبري.
م�سروع  تبنينا  ت��ق��دم  م���ا  ع��ل��ى  وب���ن���اء 
االجنبي  للم�ستثمر  ال�����س��م��اح  ق���ان���ون 
ال�سناعي،ا�سافة  القطاع  يف  لا�ستثمار 
بزيادة  احل��ايل،وال�����س��م��اح  ال��ق��ان��ون  اىل 
�سريبة  م���ن  ال�����س��ري��ب��ي��ة  االع�����ف�����اءات 
خال  من  بذلك  معنية  الدخل،واملديرية 

العراق  يف  ال�سناعي  امل�سروع  متابعة 
من  اب��ت��داًء  فيه  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  ودور 
منح االجازة ملمار�سة م�سروعه ال�سناعي 
بعد  والتنفيذ  بالت�سغيل  املطلوب،مرورا 
والعمل  التاأ�سي�ض  ���س��ه��ادة  ا�ستح�سال 
�سمن النطاق التجاري واال�ستمرار بذلك 
طيلة عمر امل�سروع بالتن�سيق مع اجلهات 
ال�سلة باملو�سوع  القطاعية االخرى ذات 
والتي لها عاقة بان�ساء وت�سغيل القطاع 

وعقارات  البلدية  الدوائر  مثل  ال�سناعي 
املنا�سبة  االر�����ض  لتخ�سي�ض  ال���دول���ة 
البيئة  ال�سناعي ودوائر  امل�سروع  الإقامة 
ملطابقة  اخل��ا���س��ة  االداري����ة  وال���وح���دات 
الواجب  لل�سروط  ال�سناعي  امل�����س��روع 
توفرها مع دوائر الكتاّاب العدول لت�سجيل 
يف  والتوثيق  �ساحبه  با�سم  امل�����س��روع 
يخ�ض  م��ا  يف  ال�سحية  ال��دوائ��ر  م��ع  م��ا 
مع  والكيمياوية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�سناعات 
يتعلق  ف��ي��م��ا  االخ����رى  ال���دول���ة  وزارات 
املجازة  ال�سناعية  امل�����س��اري��ع  بتجهيز 
مبتطلبات عملها وجتهيزها باملواد االولية 
وم�ساعدتها يف ذلك يف حال توفرها لدى 
اجلهات احلكومية على �سبيل املثال تقوم 
املحروقات  بتجهيز  النفط  وزارة  دوائ��ر 
لل�سناعات  ال�سناعية  امل�ساريع  ال�سحاب 
مواد  بتجهيز  احل��ال  وك��ذا  البا�ستيكية 
البرتوكيمياويات وجتهيز مادة االمونيا 

ملعامل الثلج اي�سا.
ت�سطلعون  التي  االأخرى  الن�ساطات  *ما 

بها يف التنمية ال�سناعية؟
التي  ال�سناعية  التنمية  مديرية  -ت��ع��د 
مبوجب  املا�سي  القرن  بدايات  تاأ�س�ست 
القانون 14 ل�سنة 1929 اجلهة القطاعية 
واملختلط  اخلا�ض  القطاع  على  امل�سرفة 
والواجهة الرئي�سة التي تقوم الدولة من 
اال�ستثمار  قانون  احكام  بتنفيذ  خالها 
�سميت  1998،ول��ق��د  ل�سنة   20 ال�سناعي 
ت�سجيع  ب��ه��دف  امل��ع��ام��ل  ب�سعبة  �سابقا 
اال���س��ت��ث��م��ار ل��رتت��ب��ط ب��ع��د ذل���ك ب����وزارة 
العامة  ال�سناعة  مديرية  االقت�ساد،ثم 
مبوجب القانون 18 ل�سنة 1957 والذي 
نظم تا�سي�ض امل�ساريع ال�سناعية وكيفية 
منحها من قبل وزير االقت�ساد اآنذاك، وثم 

العامة يف �سنة  ال�سناعة االهلية  مديرية 
اىل  م�سوؤولياتها  حت��ول��ت  حيث   1959
وزارة ال�سناعة واملعادن، لتتغري بعد ذلك 
ال�سناعية  التنمية  مديرية  اىل  ت�سميتها 
ت�سكلت  ثم  وم��ن   1970 �سنة  يف  العامة 
ال�سناعية  للتنمية  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة 
 134 ال��ق��ان��ون  مبوجب   1973 �سنة  يف 
للم�سرف  العامة  املديرية  �سملت  والتي 
للتعاونيات  العامة  واملديرية  ال�سناعي 
واجلمعيات ال�سناعية ا�سافة اىل مديرية 
�سنة  العامة،ويف  وامل�ساعدات  التنظيم 
ب�)املديرية  ت�سميتها  ا���س��ت��ق��رت   1987
االآن،  ال�سناعية(وحلد  للتنمية  العامة 
والهمة  اجلهد  ب��ذات  تعمل  الت��زال  وه��ي 
اهم  احل��ب��ي��ب،وم��ن  البلد  ه��ذا  خ��دم��ة  يف 
قانون  املديرية  بها  عملت  التي  القوانني 
ل�سنة   20 رق���م  ال�����س��ن��اع��ي  اال���س��ت��ث��م��ار 
ال�سناعي  لا�ستثمار  قانون  وهو   1998
واملختلط،وتوالت  اخل��ا���ض  للقطاعني 
القطاع  لعمل  املنظمة  القوانني  ذل��ك  بعد 
اخلا�ض ال�سناعي املحلي حتديدا ب�سبب 
يف  االج��ن��ب��ي  امل�ستثمر  وج���ود  ان���ع���دام 

وقته.
اىل  ت�سعى  اه��داف  ع��دة  لها  واملديرية   -
قاعدة �سناعية  بناء  اهمها  حتقيقها ومن 
ر�سينة ومتطورة يف العراق تعتمد على 
اخلدمات  اف�سل  وت��ق��دمي  البيئة  �سامة 
امل�سورة  ت��ق��دمي  وك��ذل��ك  للم�ستثمرين 
م�ساريعهم  الإجن����اح  امل��ط��ل��وب  وال���دع���م 
و���س��م��ان دمي��وم��ت��ه��ا،وك��ذل��ك م��ن جملة 
من  ال�سناعية  امل�ساريع  رع��اي��ة  مهامها 
لتجهيز  ترفعها  التي  التو�سيات  خ��ال 
لت�سغيل  الازمني  االولية والوقود  املواد 
للم�ساريع  الدعم  امل�ساريع،وتوفري  تلك 

المشاريع المنفذة يقوم بها 
القطاع الخاص تقريبا،ونحن في 
ات الرقابة  المديرية نقوم بإجراء

من اجل تنفيذ تلك المشاريع 
بأفضل صورة ومواكبة التطورات 
العالمية التي تحدث في مجاالت 

الصناعة،فضال عن توفير 
المتطلبات وافضل الخدمات 

للمستثمر العراقي،وهناك 
مشروع ننفذه ونسعى من خالله 
للحصول على شهادة االيزو ولقد 

وصلنا الى مستويات متقدمة 
وجيدة فيه وكذلك مشروع 
)أتمتة( استخدام الحاسوب 
والمكننة في مجاالت عمل 

المديرية وكوادرها

نسعى إلى بناء قاعدة صناعية وطنية رصينة
في ظل التراجع الحالي

)المدى االقتصادي(: مدير عام التنمية الصناعية لـ

تعد من المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع مجمل المشاريع الصناعية للقطاع الخاص فضال عن تقديم 
الدعم المالي ومنحه اإلجازة المطلوبة، ما يجعل دورها مهمًا في تحقيق التطور الصناعي والتنموي 
واالستثماري.

)المدى االقتصادي( حاورت مدير عام التنمية الصناعية عباس نصر الله محان لتسليط الضوء على هذه 
المهام وغيرها عبر الحوار اآلتي:

عباس نصر الله محان

نتطلع إلى خلق مناخ استثماري مالئم لجذب 
االستثمار وتطوير القطاع الصناعي ونقل 
وسائل التكنولوجيا الحديثة إليه..
إنشاء وحدة لتطوير 
االستثمار تهدف إلى 

النهوض باالقتصاد 
الوطني وتعزيز 

الصناعات المحلية 
وتوفير فرص عمل 

للعاطلين..
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ال�سركات العامة رقم 22 ل�سنة 1997 
االجنبية  وامل��ك��ات��ب  ال��ف��روع  ون��ظ��ام 
وقانون الوكاالت التجارية وال�سركات 

العربية واالجنبية.
ا�سكندر:  قالت  ال�سركة  ت�سجيل  وعن 
ا�سم  تتطلب حجز  ب�سيطة  العملية  ان 
التجارية  ال��غ��رف  اح��دى  يف  جت��اري 
اأحد امل�سارف  واإي��داع راأ���ض املال يف 
امل��ج��ازة يف ال��ع��راق وب���راءة ذم��ة من 
ال�سرائب مع الوثائق الثبوتية للتاأكد 
م�سادرة  او  ح��ج��ز  وج����ود  ع���دم  م��ن 
ال�سركة  ن�ساط  وان  امل��وؤ���س�����ض،  على 
وهذه  التاأ�سي�ض  عقد  خال  من  ينظم 
التتاأخر  كاملة  تكون  عندما  الوثائق 
الزخم  االجازة كثريًا وال يح�سل هذا 

يف املعامات.
تزيد  التاأ�سي�ض  بعد  �سركات  وتوجد 
بكتاب  وت��اأت��ي  الت�سغيلي  امل��ال  راأ���ض 
راأ�ض  ب��اأن��ه  امل�سارف  اأح��د  م��ن  و�سل 
امل��ال امل���ودع وي��وؤي��د الو�سل م��ن قبل 
�سركات  وت��وج��د  احل�سابات  م��راق��ب 
خم��ال��ف��ة اح���ي���ان���ًا الت���ق���دم امل���وازن���ة 
املعلومات  ل��ب��اق��ي  ا���س��اف��ة  ال�سنوية 
فتغرم وفق القانون فم�سجل ال�سركات 
من  متكنه  جنح  قا�سي  �ساحية  لديه 
عملية  وه��ن��اك  ال�سركة،  ه��ذه  ت��غ��رمي 
ا�سهم  لديه  فمن  اال�سهم،  و�سراء  بيع 
مبوافقة  ي��اأت��ي  ان  عليه  بيعها  ي��ري��د 
مليون  املال  راأ���ض  وان  ال�سريبة،  من 
لل�سركات املحدود ومليونان لل�سركات 
امل�����س��اه��م��ة، وه����و راأ������ض امل�����ال عند 
حقك  م��ن  العمل  عند  لكن  الت�سجيل 
املال، ويح�سر مندوب  راأ�ض  ان ترفع 
لديه  حم��ام  او  املراجعة  عند  ال�سركة 
�سدور  �سحة  م��ن  ونتحقق  ت��وك��ي��ل 

الوكالة الن بع�سها تكون مزورة.
ب�ساأن  وردت��ن��ا  التي  ال�سكاوى  وع��ن 
والتعقيد  امل��ع��ام��ات  اجن���از  ت��اأخ��ري 
هناك  ا�سكندر:  قالت  االج���راءات  يف 
ال�  تتجاوز  التي  املعامات  يف  زخ��م 
دوائر  من  �سدور  �سحة  معاملة   600

الدولة.
وا�سافت ا�سكندر:ان تاأخري املعامات 
ولكن  ال�سركات،  م�سجل  ب�سبب  لي�ض 
اخطاء،  وج��ود  اأو  النواق�ض  ب�سبب 
على  ال�سركة  ن�ساط  تعديل  عند  فمثًا 
���س��ب��ي��ل امل���ث���ال م���ن جت����ارة ع��ام��ة اىل 
تغيري  او  اال���س��ه��م  ب��ي��ع  او  م��ق��اوالت 
ت��غ��ي��ري اال���س��م  امل���ف���و����ض او  امل���دي���ر 
التجاري يف ال�سركة وكل حالة من تلك 
احلاالت لهااجراءات معينة ويتم نقلها 
اىل ق�سم من االق�سام وتتوزع املعاملة 
يعد  مثًا  االأ�سهم  فبيع  االق�سام،  على 
�سحة  من  توثيق  اىل  يحتاج  اج��راء 
الوثائق  ت��ك��ون  ال  وان  اال���س��ه��م  ب��ي��ع 
البيع  ينكر  احيانًا  البائع  الن  وهمية 
وامل�سرتي كذلك يف بع�ض االحيان يف 
حاالت من التزوير والتاعب، فيطلب 
تقدمي حم�سر ي�سم طلبًا واحدًا، حيث 
حم�سر  يف  طلبات  ت�سعة  حاليًا  تردنا 
واحد وهي توزع على االق�سام ا�سافة 
على  امل��رتت��ب��ة  ال��غ��رام��ات  تدقيق  اىل 
ال�سركة منذ 2003 ولغاية االآن ب�سبب 

عدم تقدمي ال�سركة للموازنة.
اخلرباء  بع�ض  ماقاله  وبخ�سو�ض 
ال�سركات  ت�سجيل  لدائرة  و�سفهم  يف 

والتنمية  اال�ستثمار  العملية  باملعرقل 
ت�سجيل  دائ���رة  ا���س��ك��ن��در:ان  اج��اب��ت 
ثمانية  ت�سم   2003 لغاية  ال�سركات 
اآالف �سركة م�سجلة ومنذ 2003 لغاية 
االآن مت ت�سجيل اكرث من خم�سني الف 
�سركة فاأين عرقلة اال�ستثمار و�سجلت 
اكرث من الف �سركة اجنبية فاأين عرقلة 

اال�ستثمار؟
التي  ال�����س��رك��ات  ان  ا�سكندر  واك���دت 
معامات  ذو  ه��ي  معاماتها  ت��ت��اأخ��ر 
ناق�سة قانونيًا وقد متت مفاحتة �سوق 
باالجراءات  املالية  ل���اوراق  ال��ع��راق 
وبالتايل فاإن �سوق االوراق املالية هو 

الذي يلزمهم با�ستكمال االإجراء.
عدم  يف  ال�����س��ب��ب  ع���ن  ���س��وؤال��ن��ا  ويف 
ادخال التكنلوجيا للتعجيل يف اجناز 
عدد  يف  النق�ض  وجت���اوز  امل��ع��ام��ات 
الدائرة  ا���س��ك��ن��در:ان  قالت  املوظفني 
ما�ساهدناه  وان  التكنلوجيا  ت�ستخدم 
من فو�سى يف غرفة اال�سابري ال اأهمية 
على  موجودة  املعلومات  كل  ان  اذ  له 
ن�سر  عدم  وطلبت  احلا�سوب،  اجهزة 

ال�سور اخلا�سة بغرفة اال�سابري.
وع�����ن م����ا اح���ت���ج���اج���ات امل���راج���ع���ني 
الدخول  م��ن  منعهم  على  وامل��ح��ام��ني 
قالت ا�سكندر: يوجد قرار من االمانة 
دخول  مينع  ال���وزراء  ملجل�ض  العامة 
وهو  املوظفني  غ��رف  اىل  امل��راج��ع��ني 

قرار قطعي.
اأما حاالت الف�ساد املايل واالداري يف 
قاطعًا  نفيًا  ا�سكندر  نفتها  فقد  الدائرة 
دائرتها  ب��ني  تن�سيق  وج���ود  واك���دت 
الف�ساد  م��ك��اف��ح��ة  ع��م��ل��ي��ات  وغ���رف���ة 
ا�سكندر  احالتنا  ذل��ك  بعد  والر�سوة، 
وال�سخ�سية  ال�سركة  م��دراء  احد  اىل 
املدير  بعد  االهمية  حيث  من  الثانية 
من  معنا  جتاوبًا  اقل  ب��داأ  ال��ذي  العام 
انيقة  غرفة  اىل  اخذنا  حيث  مديرته، 
غرفة  انها  وق��ال  باحلوا�سيب  مليئة 
املهملة  ال��غ��رف��ة  ان  م���وؤك���دًا  ال��ت��وث��ي��ق 
اكتفى  ث��م  لها،  القيمة  دخلناها  التي 
دائرته  عن  نبذة  وه��ي  ورق��ة  مبنحنا 
م��ن��ه عدد  ن��ط��ل��ب  ان  ق��ب��ل  ال��ع��ت��ي��دة، 
فقال:  الدائرة  يف  امل�سجلة  ال�سركات 
لدينا 47948 �سركة وطنية حمدودة، 
130 �سركة ب�سيطة، 46 �سركة عراقية 
�سركة  و187  خم��ت��ل��ط��ة،  م�����س��اه��م��ة 

عراقية م�ساهمة خا�سة.
ا�ستقبال  غرفة  اىل  انتقلنا  ذل��ك  بعد 
املراجعني التي حتدثت لنا عنها املدير 
العام بعد ان مررنا بجمهور املراجعني 
حممد  ه��ن��اء  باملوظفة  التقينا  حيث 
ت�سلم  ق��اع��ة  ال��ع��ام��ل��ني يف  وزم��ائ��ه��ا 
املعامات وقالت:انها تت�سلم املعامات 
ان  قبل  اجل��دي��د  بالت�سجيل  اخلا�سة 

تذهب للتوثيق ونت�سلاّم اال�سابري.

المحامي والمعقب
املوجودين  املحامني  من  جمع  التف 
يف الدائرة حولنا، واأخذوا يتحدثون 
عن م�ساكلهم وكيف منعوا يف االآونة 

االخرية من دخول الدائرة.
ذكر  رف�ض  ال��ذي  املحامني  احد  وق��ال 
على  املعقب  تف�سل  ا���س��م��ه:ال��دائ��رة 

املحامي وهذا �سيء غريب.
ن��ح��ن حم��ام��ون ونعرف  واأ����س���اف: 

حقوقنا  ون���ع���ي  ج����ي����دًا  ال���ق���ان���ون 
اغلب  اأدخ����ل يف  ف��اأن��ا  وواج��ب��ات��ن��ا، 
وقد  م�سكلة  دون  ال��دول��ة  موؤ�س�سات 
دخلت يف مكتب رئي�ض الوزراء فكيف 
املحامون  دائ��رة يدخلها  ادخ��ل يف  ال 

يف كل العامل.
حمام  اي  تعاقب  ال��دائ��رة  ان  وتابع: 
اي  تبني  م��ن  مبنعه  بوجهها  ي��ق��ف 

معاملة دخلها.
ف��ي��م��ا ق���ال حم���ام اآخ��ر:ح��ج��ت��ه��م يف 
باطل  بها  اريد  كلمة حق  كانت  منعنا 
باأن احدهم �سرق  اتهموا املحامني  اذ 
دائ����رة ت�سجيل  ا���س��ب��ارة م��ن داخ���ل 
ان احلادثة ح�سلت  ال�سركات وقالوا 
اثاروا  انهم  املفارقة  لكن  ال�ستاء  يف 
عدة  ب��ع��د  اي  ال�����س��ي��ف  يف  الق�سية 
اأ�سهر على احلادثة ان �سحت، ونحن 
نعلم ان منعنا من الدخول اىل دائرة 
ت�سجيل ال�سركات هو لغاية يف نف�ض 

يعقوب.
ال�سماح  ع���دم  ف��ائ��دة  ع��ن  وت�����س��اءل 
ل��ل��م��ح��ام��ني مم���ن دخ���ل���وا ال���دائ���رة 

لاقت�ساد الوطني.
وقال احد املوظفني:�سابقًا كان ي�سمح 
حلني  ال�����س��رك��ة  ب��دخ��ول  للمراجعني 
اإال  املراجعني  دخول  منع  قرار  ورود 

يف حاالت ا�ستثنائية.

الخبراء
اخل����ب����ري االق����ت���������س����ادي د.����س���ت���ار 
القاتل  ال���روت���ني  ان  ال��ب��ي��ات��ي:ق��ال 
مع  االآن  لغاية  ال��ع��راق  يف  امل��وج��ود 
االداري  العمل  يف  ال��زائ��دة  احللقات 
ا�سافة لعدم خربة املوظفني ووعيهم 
باأهمية عملهم للعملية التنموية، فمن 
املهم ان تكون ثمة �سفافية فاملراجع ال 

يرى االمور بو�سوح.
اال�ستثمار  قانون  البياتي:  وا�ساف 
اعتماد  اك��د   2006 رقم"13"ل�سنة 
ا���س��ل��وب ال��ن��اف��ذة ال���واح���دة يف منح 
وا�سحاب  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  اج������ازات 
جميع  مراجعة  عن  بعيدًا  ال�سركات 
عمليات  اىل  وي��ت��ع��ر���ض  ال������وزارات 

الف�ساد.
املطلوبة  ال��ف��رتة  ال��ب��ي��ات��ي:  وت��اب��ع 
الهيئة  خال  من  لل�سركة  اج��ازة  ملنح 
وباأعرتافها  ل��ا���س��ت��ث��م��ار  ال��وط��ن��ي��ة 
امل��دة يف  ي��وم��ًا، وه��ذه  ي�ستغرق 45 
على  موؤ�سرًا  تعترب  الع�سر  ح�سابات 
ا�سبحت  ح��ني  يف  التنمية،  عملية 
الكثري من الدول متنح االجازات يف 
اق��ل من ه��ذه امل��دة وه��ذا التاأخري ذو 
اىل  نحتاج  ونحن  �سلبية،  انعك�سات 
مع  التعامل  يف  واحل��ر���ض  اجل��دي��ة 

امل�ستثمرين.
وتابع البياتي:نحتاج تعليمات توؤطر 
هذا اجلهد االداري يف ا�سلوب يخدم 
فنحتاج  العراق  يف  االداري��ة  العملية 
وتقليل  امل��و���س��وع  ه��ذا  متابعة  اىل 
العمل االداري اذا كانت هناك حلقات 

فائ�سة.
عبد  االق��ت�����س��ادي  اخل��ب��ري  ق���ال  فيما 
امل�سوؤولية  حجم  ان  احللي:  احلميد 
ت�سجيل  دائ����رة  ع��ات��ق  ع��ل��ى  امل��ل��ق��اة 
ال�سركات ال تتاءم مع االمكانات وال 
تنظيم  الآلية  ا�سافة  الفنية،  القدرات 

الوحدة  العماء وجتهيزات  ا�ستقبال 
االدارية.

ه���ذا �سبب يف  وا���س��اف احل���ل���ي:ان 
اىل  باملواطن  يدفع  مما  العمل  تلكوؤ 
خال  م��ن  االداري  ال��ف�����س��اد  ح����االت 
ياأتي  عندما  انه  حيث  الفا�سدة،  القلة 
م�ستثمر اجنبي او حملي ي�سطر اىل 
ومطر  ال�سيف  �سم�ض  يف  ال��وق��وف 
بريوقراطية  واج�������راءات  ال�����س��ت��اء 
عقيمة ف�سًا عن اال�ستخدام ال�سعيف 
واملخجل للتكنولوجيا موؤكدًا احلاجة 

اىل التطوير واملتابعة.

مهمات الدائرة
اأه���م االع��م��ال ال��ت��ي ت��ق��وم بها دائ��رة 
تاأ�سي�ض  ه���ي  ال�����س��رك��ات  ت�����س��ج��ي��ل 
ال�سركات الوطنية واإ�سدار �سهاداتها 
اجتماعات  حما�سر  على  والت�سديق 
الوطنية  لل�سركات  العامة  الهيئات 
اجتماعات  حما�سر  على  والت�سديق 

جمال�ض االدارة لل�سركات امل�ساهمة 
ال�سركات  تاأ�سي�ض  ع��ق��ود  وت��ع��دي��ل 
الن�ساط،  اال���س��م،  حيث  من  الوطنية 
زي�������ادة وت��خ��ف��ي�����ض راأ��������ض امل�����ال، 
والت�سفية  وال����دم����ج،  وال���ت���ح���ول، 
االجنبية  ال�سركات  ف��روع  وت�سجيل 
احل�سابات  وت���دق���ي���ق  وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا 
وفروع  الوطنية  لل�سركات  اخلتامية 
وتثبيت  االجنبية  ال�سركات  ومكاتب 

املاحظات عليها.
تاأ�سي�ض  �سهادة  وا���س��دار  وت�سجيل 
للدولة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��ام��ة  ال�����س��رك��ات 
على  تطراأ  التي  التعديات  وتاأ�سري 

عقود تاأ�سي�سها.
باملعلومات  ال��دول��ة  دوائ���ر  وت��زوي��د 
امل�سجلة  ال�����س��رك��ات  ع���ن  امل��ط��ل��وب��ة 
ال��ع��راق��ي��ة م��ن��ه��ا واالج��ن��ب��ي��ة )ف���روع 

ومكاتب(.
وامل�سادرة  احلجز  ق��رارات  وتاأ�سري 
كافة التي ترد من اجلهات املعنية على 

اال�سخا�ض ال�سركات.
الوكالة  اعمال  ملمار�سة  اجازة  ومنح 
ال���ت���ج���اري���ة وت�����س��ج��ي��ل ال����وك����االت 
االجنبية  ال�����س��رك��ات  ع��ن  ال��ت��ج��اري��ة 
التجارية  الوكالة  تنظيم  قانون  وفق 

رقم"51"ل�سنة 2000.
واإح����ال����ة ال�����س��رك��ات امل��خ��ال��ف��ة اىل 
الدائرة وتغرميها  العديل يف  املحقق 
وف���ق���ًا الح���ك���ام ق���ان���ون ال�����س��رك��ات 

رقم"21"ل�سنة 1997.
رئا�سة  اىل  واالحالة  �سكوى  حتريك 
متار�ض  التي  لل�سركات  العام  االدعاء 
التي  او  ت�سجيلها  دون  ن�����س��اط��ه��ا 
متار�ض ن�ساطًا خمالفًا للن�ساط املثبت 

يف عقد تاأ�سي�سها.

تأريخ تسجيل الشركات 
ب��داي��ة ال���دائ���رة ك��ان��ت اوائ����ل القرن 
ت�سجيل  دائ��رة  اأ�س�ست  اإذ  الع�سرين 
ال�����س��رك��ات مب��وج��ب ال��ب��ي��ان رق��م 26 
من   1919/6/2 ب��ت��اري��خ  ال�����س��ادر 
احل��اك��م ال��ع��ام خ��ال احل��رب العاملية 
االوىل، وقامت بتنفيذ قانون ال�سركات 
واأنيط   1913 ل�سنة   )7( رقم  الهندي 
بوزارة  حينه  يف  القانون  هذا  تنفيذ 
ثم  وم��ن  االقت�ساد  وزارة  ث��م  املالية 
مبديرية الت�سجيل ومراقبة ال�سركات 
ا���س��ت��ح��دث��ت مبوجب  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 
نظام وزارة التجارة رقم )55( ل�سنة 
وواجباتها  مهامها  وح���ددت   1959
حيث  و�سعبها  واق�سامها  القانونية 
كانت م�سوؤولة عن ت�سجيل ال�سركات 
عاتقها  ع��ل��ى  واخ�����ذت  وم��راق��ب��ت��ه��ا 
تطبيق قانون ال�سركات التجارية رقم 
القانون  حمل  حل  الذي   1957  )31(
ت�سريع عراقي خمت�ض  كاأول  الهندي 
بجميع  ال�سركات  ومتابعة  بت�سجيل 

اأنواعها وجن�سياتها.
وقد جرت عدة تعديات على القانون 
مع  ليتاءم  ق���رارات  عليه  وتداخلت 
الو�سع ال�سيا�سي اآنذاك فقد ا�سبحت 
لذا  متناثرة،  فيه  القانونية  االحكام 
اقت�سى اإعادة النظر يف هذه االحكام 
وت��وح��ي��ده��ا حت��ق��ي��ق��ًا مل���ب���داأ وح���دة 
قانون  اإ���س��دار  يف  متثلت  الت�سريع 

ال�سركات رقم )36( 1983.
ث��م ���س��در ق��ان��ون ال�����س��رك��ات رق��م 21 
ل�سنة 1997 وبعد �سقوط النظام يف 
رقم  برامير  احلاكم  امر  �سدر   2003
بع�ض  علق  ال��ذي   2004 ل�سنة   )64(
وعدل  املذكور  ال�سركات  قانون  مواد 
تغيريات  حل����دوث  االآخ�����ر  ال��ب��ع�����ض 
االقت�سادي  النظام  يف  وكبرية  مهمة 
بحجة وجود تعقيدات تعطل التنمية 
ا�ستفادة  ول���غ���ر����ض  االق��ت�����س��ادي��ة 
وامل�ساريع  العراقيني  االعمال  رج��ال 
العراقية من تطبيق معايري و�سروط 
م���وح���دة وا���س��ح��ة ع��ل��ى اج�����راءات 
تاأ�سي�ض ال�سركات وا�ستثمار االموال 
االن�سطة  تنمية  اىل  واحل��اج��ة  فيها 
وحتويل  ال���ع���راق  يف  االق��ت�����س��ادي��ة 
النظام  وحتويل  االقت�سادي  النظام 
اقت�ساد  اىل  امل��رك��زي  االقت�ساد  م��ن 
ت�����س��ه��ي��ل تدفق  ال�����س��وق م���ن خ����ال 
التجارية  امل�ساريع  اىل  امل��ال  راأ����ض 

واال�ستثمار اخلا�ض.

تعقيدات وكوارث!
دائرة  اىل  ال��دخ��ول  ظ��روف  تعقيدات 
ت�سجيل ال�سركات والتي ت�سبب زحام 
الحظت  حيث  ال��ب��اب،  عند  املراجعني 
)املدى االقت�سادي( منع املراجعني من 
الدائرة  دخولنا  وبعد  الدائرة،  دخول 
املوظفات  اح��دى  لنا  اأ�سارت  مبا�سرة 
للدخول يف الغرقة املجاورة ع�سى ان 
حد  على  امل��وج��ودة  للكارثة  ح��ًا  جند 
قولها وحني دخلنا تلك الغرفة فوجئنا 
مبنظر اال�سابري وامللفات على االر�ض 
العلب  وداخ��ل  الرفوف  يف  واملبعرثة 
ماهية  عن  �ساألنا  وح��ني  الكارتونية، 
لنا  قيل  كالنفيات  املهملة  االوراق  تلك 
انها غرفة التوثيق، حينها ذهلنا ونحن 
تعامل  عندما  ال��ك��ارث��ة  حجم  نتخيل 
انواعها  مبختلف  ال�����س��رك��ات  ملفات 
ا�سارات  دون  كالنفايات  وتخ�س�سها 
لتحقيق  ي�����س��ع��ى  ب��ل��د  يف  ارق�����ام  او 

تلك  ن�ساط  اقت�سادية من خال  تنمية 
الكامريا  اخرجنا  حينها  ال�سركات، 
من  جمموعة  علينا  دخل  اذ  للت�سوير 
امل��وظ��ف��ني ط��ل��ب��وا م��ن��ا م��غ��ادرة غرفة 
عن  واالمتناع  وقت  باأ�سرع  اال�سابري 
الغرفة  من  اخل��روج  وبعد  الت�سوير، 
تغريت وجوه املوظفني الذين امتنعوا 
عن التحدث معنا وبدا كل منهم منهمكًا 
يف عمله، وقالوا لنا انهم غري خمولني 
ينبغي  احلديث  ان  وقالوا  باحلديث، 

ان يتم مع املدير العام.

دفاع المدير العام
ال�سركات  ت�سجيل  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر 
ا�سكندر  خن�ساء  التجارة  وزارة  يف 
بالقول:ان  بداأت احلديث عن �سركتها 
ماينظم عمل ال�سركات حيثيات القانون 
الوكاالت  وق��ان��ون   1997 ل�سنة   21
التجارية رقم 51 ل�سنة 2000 وقانون 

حاالت الفساد المالي واالداري 
في الدائرة نفتها اسكندر نفيًا 
قاطعًا واكدت وجود تنسيق 
بين دائرتها وغرفة عمليات 

مكافحة الفساد والرشوة، بعد 
ذلك احالتنا اسكندر الى احد 

مدراء الشركة والشخصية 
الثانية من حيث االهمية 

بعد المدير العام الذي بدأ 
اقل تجاوبًا معنا من مديرته، 
حيث اخذنا الى غرفة انيقة 
مليئة بالحواسيب وقال انها 

غرفة التوثيق مؤكدًا ان 
الغرفة المهملة التي دخلناها 
القيمة لها، ثم اكتفى بمنحنا 
ورقة وهي نبذة عن دائرته 

العتيدة،

شكلت دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة محطة ادارية وفنية مهمة في عجلة المسار التنموي 
واالقتصادي، حيث تكمن اهميتها في جدلية الشركات العاملة ضمن مديات القطاع الخاص، ماجعلها مثار لغط 
مة االداء  المتعاملين من رجال اعمال واصحاب شركات وقانونيين. )المدى االقتصادي( بحثت اسباب عدم مواء
لمتطلبات المرحلة التنموية واالستثمارية في البلد عبر التحقيق اآلتي:

تحقيق/ ليث محمد رضا

دائرة تسجيل الشركات
ات العقيمة بين مطرقة اإلجراء

وسندان التوجه االستثماري والتنموي
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ال�����س��ي��اق اه��م��ل��ت امل��ب��ادئ  ويف ه����ذا 
ومنها  االقت�سادية  ل��ادارة  اال�سا�سية 
االهداف،  لتحقيق  التكاليف  ا�ستدناء 
او اق�سى ما ميكن من االهداف بنف�ض 
ال��ك��م م��ن امل����وارد )ال��ت��ك��ال��ي��ف(. وكلها 
التقني  مبعناها  ال��ك��ف��اءة  اىل  حت��ي��ل 
زيادة  ت�ستدعي  وال��ت��ي  االق��ت�����س��ادي. 
والتح�سن  جميعها  امل����وارد  انتاجية 

امل�ستمر يف الت�سرف بها. 
ان العجز يف البناء التحتي واخلدمات 
ال��ع��ام��ة وال�����س��ك��ن ه��و ال��وج��ه الثاين 
العراقي،  االقت�ساد  يف  املريع  للتخلف 
للمورد  االجنبية  العملة  ازاح���ة  عند 
والوجه  االإنفاقي،  امل�سهد  عن  النفطي 
تتحا�سى  التي  التفكري  طريقة  الثالث 
اخليال  ومتجد  والكيف،  الكم  منطق 
احل�ساب  ازدراء  مقابل  يف  ال�سعري 
االق��ت�����س��ادي، وال��وج��ه ال��راب��ع �سلوك 
مطالب  بتمثيل  ت�سابقت  التي  النخبة 
جتاري،  م�سرح  خ�سبة  على  التع�ساء 
وادع���اء امل�����س��روع ال��وط��ن��ي، ومل تكن 
الوطنية االقت�سادية من حماور النزاع 

والتوافق يف ما بينها. 
العراق32،4 مليون ن�سمة  يقدر �سكان 
 ،2010 ع���ام  ا����س���رة  م��ل��ي��ون   4،7 او 
ويف  واغ���رتب.  ه��اج��ر  م��ن  وب�سمنهم 
عائلة  األ���ف   146 ت�ساف   2011 ع��ام 
نت�سورها  ب���داي���ة  واأف�����س��ل  اخ�����رى. 
ال�سكني  ال��و���س��ع  لتح�سني  منطقيًا 
جديدة  �سكنية  وح��دة  األ��ف   175 بناء 
�سحيًا  مائمة  مبوا�سفات   2011 عام 
 107 منه  املقرتح  والعدد  وح�ساريًا. 
عدد  يف  ال��زي��ادة  الإ�سكان  وح��دة  اآالف 
لكل  ا���س��رة  ب��اف��رتا���ض 137  ال��ع��وائ��ل 
اإ�سغال  كثافة  اعلى  وهي  م�سكن،   100
واي�سًا  ر���س��م��ي��ة،  وث��ي��ق��ة  يف  وردت 
ا�ستبدال 2% من امل�ساكن القائمة والتي 
بعدد  وح��دة  مليون   3،4 ع��دده��ا  يقدر 
يف  تتفاوت  القائمة  امل�ساكن  الفًا.   64
م�سقفة  منها   %16،4 وان  �ساحيتها، 
و65،3%  اخ����رى.  وم����واد  ب��اخل�����س��ب 
م�ساحتها  مب�ساكن  تعي�ض  اال���س��ر  م��ن 
العوائل  من  و%61،3  م2،   200 دون 
ي�سكون من قدم البناء، وتدين نوعيته، 
كفاية  ع���دم  ي��ع��ان��ون  م��ن��ه��م  و%69،1 
الغرف، و16،4% من اال�سر فقط را�سية 
املعاجلة  ان  ال�����س��ك��ن��ي.  و���س��ع��ه��ا  ع��ن 
األف   175 ببناء  تبداأ  والتي  املقرتحة، 
ت�ستجيب   ،2011 ع��ام  ج��دي��د  م�سكن 
الحتياجات  وتدريجيًا  االدن��ى  باحلد 
انها  يت�سح  ���س��وف  ول��ك��ن  ال�����س��ك��ان، 
على  الوطنية  القدرة  ب�ساآلة  ت�سطدم 
حتول  �سرورة  نوؤكد  ولذلك  االإع��م��ار. 
من  االنطاق  نحو  االقت�سادية  االدارة 

االمكانية والعمل على تطويرها. 
والعجز ال ينح�سر يف امل�سكن بل توجد 
ال�سكن فمثًا ن�سبة  �سعوبات يف بيئة 
املجاري  �سبكة  من  املنتفعني  ال�سكان 
املجموع،  من   %30 تتجاوز  ال  العامة 
ومنها  اخ��رى  و�سائل  يعتمد  والباقي 
�سارة ب�سحة العائلة واحلي ال�سكني. 
يعانون  ال�����س��ك��ان  م���ن   %56،4 وان 
القريبة،  وامل�ستنقعات  الراكدة  املياه 
قرب  النفايات  يعانون  منهم  و%36،1 
امل�ساكن  من  و%33  ال�سكنية.  الوحدة 
م�ساك�ل  اإن  ت��راب��ي��ة.  ط���رق  ع��ل��ى  ت��ق��ع 

مقاالتمقاالت

بل  امل�����س��ك��ن  ع��ل��ى  تقت�سر  ال  ال�����س��ك��ن 
العامة.  واخل��دم��ات  التحتي  وال��ب��ن��اء 
من  امل�سكن  اج��ت��زاء  ي�سح  ال  ول��ذل��ك 
اخلدمات  ون��ظ��ام  احل�����س��ري  الن�سق 
االنتفاع  و�سهولة  ونوعيتها  العامة 
منها. لبناء 175 األف م�سكن مبتو�سط 
كلفة 40 مليون دينار نحتاج 7 ترليون 
عدد  بتزايد  يتزايد  املبلغ  وهذا  دينار، 
ال�سكان  لنمو  تبعًا  اجل��دي��دة  امل�ساكن 
النظر عن  العوائل، وذلك بغ�ض  وعدد 
العوامل االخرى ومنها تزايد التكاليف 
قد  ال�سكن  يف  اال�ستثمار  واال���س��ع��ار. 
اال�ستثمار  اليتجاوز 20% من جمموع 
يف اال�سول الثابتة. ومل يقرتب العراق 
نادرًا  اإالاّ  تاريخه  يف  الن�سبة  هذه  من 
ال�����س��ن��وات. م��ا يعني  ول��ع��دد قليل م��ن 
الن�ساط  رف��ع  اىل  بحاجة  ال��ع��راق  ان 
ترليون   35 اىل  عمومًا  اال�ستثماري 
كي   ،2011 عام  لل�سكن  منها   7 دينار، 
الذي ال تتوفر  ين�سجم مع ذلك املطل�ب 

دالئل كافية عن امكانيته.
وثمة �سابط اآخر لا�ستثمار يف ال�سكن 
وهو اأالاّ يتجاوز 6% من الناجت املحلي 
ي�سل  ان  ي��ت��ط��ل��ب  وال�����ذي  االج���م���ايل 
اىل  الثابت  املال  راأ�ض  تكوين  جمموع 
كي  االجمايل  املحلي  الناجت  من   %30
وهذه  الذكر.  اآنف  املوؤ�سر  مع  ين�سجم 
امل�ستويات من اجلهد التنموي حتاكي 
لعقد  اليابان  واحرزتها  حاليًا،  ال�سني 
الثانية،  من الزمن بعد احلرب العاملية 
ويف  ون�سف.  لعقد  اجلنوبية  وكوريا 
كان   2003 ع���ام  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
ال�سكني%5،2  ال��ب��ن��اء  يف  اال�ستثمار 
م���ن ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي االج����م����ايل. ومل 
منذ   %6 ال�سكن  يف  اال�ستثمار  ي�سل 
االخرية.  االزم��ة  قبيل  اإالاّ   1960 ع��ام 
لتلك  االق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سة  وك��ان��ت 
االئتمان  تي�سري  يف  تت�ساهل  ال��دول��ة 
م���رون���ة عالية  م���ع  امل�����س��ك��ن  ب�����س��م��ان 
من  امل�سكن  بيع  اي  التمويل،  الع���ادة 
على  القر�ض  وحتويل  املقرت�ض  طرف 
االخطاء  ت��راك��م  لكن  اجل��دي��د،  احل��ائ��ز 
واآثار الف�ساد االداري ا�سهما يف تكوين 
االزمة عندما توقفت ا�سعار امل�ساكن عن 
تتجاوز  فلم  اأوروب��ا  يف  اأما  االرتفاع. 
ال�سكني  البناء  يف  اال�ستثمار  ن�سبة 
ايام  االج��م��ايل  املحلي  الناجت  من   %5

االنتعا�ض.
ت�ستحوذ االبنية واالن�ساءات على %65 
اال�سول  يف  اال�ستثمار  جم��م��وع  م��ن 
قد  ال��ع��راق  ويف  باملتو�سط.  الثابتة 
ذلك.  نحو  او   %70 اىل  الن�سبة  ت�سل 
يف  للم�ساكن  الطاغي  احل�سور  ورغ��م 
ت��رتاوح بني  كلفتها  ان  اإال  املدن  ف�ساء 
االبنية  جم��م��وع  كلفة  ث��ل��ث  اىل  رب���ع 

واالن�ساءات يف عموم الوطن. 
جتاوز  �سعوبة  املوؤ�سرات  تلك  تعني 
اال�ستثمار يف ال�سكن ن�سبة ق�سوى من 
جمموع اال�سافة اىل ر�سيد املوجودات 
يف  اال�ستثمار  الن  ما.  بلد  يف  الثابتة 
العمل  م����وارد  ع��ل��ى  يتناف�ض  ال�سكن 
ان�سطة  مع  والتنظيم  واالدارة  واملواد 
واملدار�ض،  الطرق،  يف  االخرى  البناء 
وامل�ست�سفيات، ومياه ال�سرب، و�سبكات 
احلديد،  وال�سكك  ال�سحي،  ال�سرف 
و�سبكات  وامل�����ط�����ارات،  وامل����وان����ئ، 

واخلزانات،  وال�سدود  والبزل،  ال��ري 
وغريها. 

ما بني  تنا�سبات �سرورية يف  وتوجد 
ع��ن��ا���س��ر ه���ذا امل��رك��ب ال��ع��ي��ن��ي، ميكن 
احلياة،  نظام  يف  بب�ساطة  ماحظاتها 
والت�سكيل العمراين يف اية م�ستوطنة 

ب�سرية وللوطن باأكمله. 
يقت�سي احل�ساب اآنف الذكر بناء 922 
اعوام  خم�سة  يف  �سكنية  وح��دة  األ��ف 
العائلي  املجتمع  بها  يقوم  مهمة  وهي 
بالدرجة  اخل���ا����ض  االع���م���ال  وق���ط���اع 
االوىل. ولكن هذه املقرتحات طموحة، 
ال  واملحافظات  االحت��ادي��ة  فاحلكومة 
من  القليل  ال��ع��دد  اإال  اجن��از  ت�ستطيع 
غري  من  العراقية  وامل�سارف  امل�ساكن، 

القرو�ض  ر�سيد  زي���ادة  منها  املتوقع 
ترليون   2 من  باأكرث  لاإ�سكان  احلالية 
فروع  اأما  االح��وال،  اح�سن  يف  دينار، 
حمدود،  فن�ساطها  االجنبية  امل�سارف 
اخلا�سة  امل�سارف  من  ا�ستعدادًا  واقل 
االئتمان.  خم��اط��ر  ل��ت��ق��ب��ل  ال��ع��راق��ي��ة 
 5 م��ن  اك���رث  ال��ه��دف  حتقيق  ويتطلب 
ال�سنة  يف  ال�سمنت  م��ن  ط��ن  م��اي��ني 
االوىل للبناء ال�سكني دون غريه، وما 
حملية  اخ��رى  م��واد  من  معها  يتنا�سب 
املواد  لتلك  نقل  وخدمات  وم�ستوردة 
التناف�ض  �سدة  على  ي��دل  م��ا  وغ��ريه��ا، 
والت�سييد  البناء  واأن�سطة  ال�سكن  بني 
االخ���������رى، وال��������ذي ي����ول����د م���وج���ات 
االختناق  ن��ق��اط  عند  ت��ب��داأ  ت�سخمية 
التكاليف  يف  �سريع  منو  مع  وال�سحة 
باملعنى النقدي، ورمبا احلقيقي اي�سًا، 
اذ قد يرتافق ذلك التناف�ض مع انخفا�ض 
ال��ن��وع��ي��ة ونق�ض  االن��ت��اج��ي��ة وت����ردي 
االلتزامات واطالة املدد الزمنية للبناء 
اليد  ان  ال��ن��ه��ائ��ي.  االجن����از  وت���اأخ���ري 
يف  قليلة  ال��ب��ن��اء  يف  امل��اه��رة  العاملة 
ا�ستخدام  حالة  يف  االآن  وهي  العراق، 
ال���زائ���د عليها  ال��ط��ل��ب  ت����ام، وا���س��ب��ح 
وا�سحًا يف ا�سطرار ارباب العمل اىل 

انتظارها. 
اإمكانية  ع��دم  ال��ت��ق��دي��رات  تلك  وتفيد 
حتقيق نه�سة يف البناء ال�سكني دون 
تطوير �سريع، باإرادة �سيا�سية وتدابري 
على  الوطنية  القدرة  ملجموع  خاقة، 
اأمثالها  ثاثة  اىل  العراق  يف  االإعمار 
مبا يتنا�سب مع ا�ستخدام ما يزيد على 
�سنويًا،  ال�سمنت،  من  طن  مليون   15
والت�سييد  ال��ب��ن��اء  ان�����س��ط��ة  جل��م��ي��ع 
و�سواًل اىل 20 مليون طن، وموا�سلة 
النمو.  ا�ستمرار  ل�سمان  اجلهد  ب��ذل 
مبثابة  هنا  ال�سمنت  طن  ان  ومعلوم 
االإعمار  حجم  لقيا�ض  مرجعية  وح��دة 

ال�سنوي. 
ا�ستندت  التي  احلرمان  موؤ�سرات  يف 
تعتمد  والتي  امل�سوحات،  اح��دث  اىل 

يف  احلرمان  كان  لها،  ا�سا�سًا  اال�سرة 
وبن�سبة  االع��ل��ى  ه��و  التحتية  البنى 
52،8%، ويف ال�سكن 28،7% واحلرمان 
يف الو�سع االقت�سادي 34،1%. ما يدل 
ابعاد  احد  هي  ال�سكن  م�سكلة  ان  على 
الو�سع االقت�سادي االجتماعي باأكمله، 

وينبغي ان تعالج على هذا اال�سا�ض.
هائل  ب��ادن��ا  يف  العمراين  العجز  ان 
 2008 عام  املدار�ض  عدد  و�سل  فمثًا 
االبنية  اىل 17913، وال يتجاوز عدد 
ذلك  م��ن��ه��ا، مب���ا يف  امل���در����س���ي���ة%70 
 %15 وان  ال��ط��ني،  م��ن  م��در���س��ة   656
الهدم  تقت�سي  املدر�سية  االبنية  م��ن 
اىل  ب��ح��اج��ة  ال��ب��ن��اء، و%24  واع����ادة 
حوايل  ت�سغل  ول��ذل��ك  �سامل.  ترميم 
املرحلة  املدر�سية يف  االبنية  من   %36
الثانوية  االبتدائية و42% يف املرحلة 
بثاث  ومنها  )االزدواج(  مبدر�ستني 
العجز  مواجهة  ميكن  فكيف  مدار�ض. 
ع��ن��دم��ا تكلف  امل��در���س��ي��ة  االب��ن��ي��ة  يف، 
املدر�سة مليار دينار، ومتى نتمكن من 
تاأثيثها بامل�ستلزمات التي تليق بكرامة 
االن�سان وترتقي بامل�ستوى التعليمي، 
اذا ا�ستمرت التكاليف على هذا النحو 
ح��ول  نف�سه  ال�سيء  ويقال  املخيف. 
ابنية اخلدمات احلكومية ب�سكل عام، 
والطرق  ال�سحي  ال�سرف  و�سبكات 

وغريها. 
اإحراز  نحو  للتوجه  ما�سة  واحلاجة   
قدرة وطنية كبرية ونامية يف االعمار، 
واملنهجي  احلثيث  بال�سعي  وتقرتن 
االن�سائية  امل����واد  ���س��ن��اع��ة  ل��ت��ط��وي��ر 
وادارت���ه،  البناء  وا�ساليب  وبدائلها 
الكفاءة  ع��ال��ي��ة  ���س��رك��ات  وت�����س��ك��ي��ل 
ان�سطة  يف  للعمل  الكبري  وب��احل��ج��م 

االإعمار كافة. 
البيت  هو  ال��ع��راق  يف  ال�سائد  النمط 
املفرد، وما يطلق عليه التو�سع االفقي، 
ويف�سر بالعوامل االجتماعية و�سيا�سة 
االرا�سي  قطع  ت��وزي��ع  يف  احل��ك��وم��ة 
ل��ا���س��ك��ان واج���ازات���ه���ا. ول��ك��ن غياب 

ن�ساط اال�سكان هو  الكبري يف  االنتاج 
يفتقر  ال��ع��راق  وظ��ل  االق���وى.  ال�سبب 
عقار،  و���س��رك��ات  ب��ن��اء،  ���س��رك��ات  اىل 
يعتمد  ال�سكني  ال��ب��ن��اء  ب��ق��ي  ول��ذل��ك 
والتنظيم  االدارة  يف  العائلي  اجلهد 
بل والتمويل، اىل حد كبري، اىل جانب 

قرو�ض امل�سرف العقاري. 
يعتمد �سوق ال�سكن على الدخل العائلي 
وقرو�ض امل�سارف، ويف نهاية املطاف 
التمويل.  م�سدر  هو  العائلي  االدخ��ار 
ت�سرتد،  ان  م��ن  الب���د  ال��ق��رو���ض  الن 
يف  م��ك��ان  واي  ال��ع��راق،  يف  فالعائلة 
من  م��ات��راك��م  على  تعتمد  اإم���ا  ال��ع��امل، 
جديد  بيت  حليازة  ال�سابقة  مدخراتها 
او ت��ق��رت���ض وت�����س��دد م���ن م��دخ��رات 
تقديرات  حاليًا  تتوفر  وال  امل�ستقبل. 
لادخار  امليل  حول  االعتمادية  عالية 
من الدخل العائلي ون�سبة االخري اىل 

الناجت املحلي او الدخل الوطني. 
امل��ق��رتح��ات التي  وي��ب��دو وا���س��ح��ًا ان 
اذ  ط��م��وح��ه  احل�����س��اب��ات  ه���ذه  قدمتها 
العائلي  ال��دخ��ل  و���س��ول  م��ع  تتنا�سب 
االجمايل  املحلي  الناجت  من   %50 اىل 
 %20 وي��دخ��ر  النفط.  م��ع  ال��ع��راق  يف 
لتمويل  االدخ��ار  ثلثا  ويخ�س�ض  منه، 

اال�ستثمار يف ال�سكن. 
ال�سكن  ب��اأن �سوق  االع��رتاف  الب��د من 
خ�سائ�ض  ي��ك��ت�����س��ب  مل  ال���ع���راق  يف 
حتليل  اج����راء  وع��ن��د  ب��ع��د،  املناف�سة 
لعزل �سعر االر�ض عن املبنى فان �سعر 
االخ���ري، على االغ��ل��ب، ادن��ى م��ن كلفة 
الظاهرة عرقلت  البناء اجلديد. وهذه 
ن�ساط  �سركات عقار، وحجمت  تكوين 
اال�ستثمار بهدف البيع. ودوافع البناء 
ا�سباع احلاجة اىل خدمات  ترتكز يف 
البناء  ام��ا  امل��دخ��رات.  وحفظ  ال�سكن 
بدوره،  �سعيف  فهو  التاأجري  لغر�ض 
اىل  االي��ج��ار  دخ��ل  �سايف  الن  اي�سًا، 
اغلب  يف  منخف�ض  امل�ستثمر  املبلغ 
تعقيدات  اإىل  ا�سافة  ال��ع��راق  مناطق 
العاقة بني �ساحب العقار وامل�ستاأجر 
العديد من  كما احل��ال يف  ال��ع��راق  يف 
بالنطاق  االن��ت��اج  اإن  االخ���رى.  ال��دول 
العراق،  يف  يجر  مل  للم�ساكن  الوا�سع 
العقاري  ال��ره��ن  ���س��وق  ان  كما  ب��ع��د، 
حم����دود ب����دور امل�����س��رف ال��ع��ق��اري، 
امل�سارف  ق��دم��ت��ه��ا  ال���ت���ي  وال�����س��ل��ف 
احل���ك���وم���ي���ة و����س���ن���دوق االإ����س���ك���ان 
احل��ك��وم��ي يف ال�����س��ن��وات االخ�����رية. 
متخلف  ع��ام،  ب�سكل  امل��ايل،  والقطاع 
الدين.  الوراق  ا���س��������واق  ت��وج��د  وال 
ومن املنتظر عند التحول نحو االنتاج 
الوا�سع ت�سكل روابط جديدة بني تغري 
ا�سعار امل�ساكن ودوافع البناء ما ي�سمى 
املرونة ال�سعرية للعر�ض، وتوؤثر هذه 
ملوؤ�س�سات  املايل  الو�سع  على  العاقة 

التمويل واملخاطر التي تتعر�ض لها. 
بعد  اال���س��ك��ان  اق��ت�����س��ادي��ات  ت�سل  مل 
التفكري  امن���اط  يف  ال��ت��اأث��ري  ح��د  اىل 
الدولة  و���س��ي��ا���س��ات  اال���س��ك��ان  ب�����س��اأن 
بني  االن��ف�����س��ام  وان  ال���ع���اق���ة.  ذات 
امل���ايل واالق��ت�����س��اد احلقيقي  ال��ق��ط��اع 
واال�سعار  والت�سغيل  واالنتاج  )البناء 
وال�سيا�سة  التفكري  يف  والتكاليف( 
تاأخر  يف�سر  ما  جملة  من  االقت�سادية 

النه�سة يف بادنا.

والحاجة ماسة للتوجه نحو إحراز قدرة 
وطنية كبيرة ونامية في االعمار، 

وتقترن بالسعي الحثيث والمنهجي 
لتطوير صناعة المواد االنشائية 
وبدائلها واساليب البناء وادارته، 
ة  وتشكيل شركات عالية الكفاء

وبالحجم الكبير للعمل في انشطة 
اإلعمار كافة. 

النمط السائد في العراق هو البيت 
المفرد، وما يطلق عليه التوسع 

االفقي، ويفسر بالعوامل االجتماعية 
وسياسة الحكومة في توزيع قطع 
االراضي لالسكان واجازاتها. ولكن 

غياب االنتاج الكبير في نشاط االسكان 
هو السبب االقوى. وظل العراق يفتقر 
الى شركات بناء، وشركات عقار، ولذلك 
بقي البناء السكني يعتمد الجهد العائلي 
في االدارة والتنظيم بل والتمويل، الى 

حد كبير

د. احمد ابريهي علي

نائب محافظ البنك المركزي العراقي

السكن وإمكانية اإلعمار في العراق 
لقد تزايد متوسط دخل العائلة مع نمو اإلنفاق الحكومي وانخفض الحجم النسبي للفئات فقيرة 
الدخل من مجموع السكان. ونتيجة لرخص العملة االجنبية، ووفرتها واالنفتاح التجاري اتسع 
استيراد السلع الJجارية واقتناء السلع المعمرة. لكن المشاكل االقتصادية التي يقتضي حلها 
تنمية القدرة الوطنية على االنتاج واالعمار مازالت تنتظر توجهًا مختلفا عما درجنا عليه. ان 
الوعي االقتصادي في العراق، الرسمي وغير الرسمي، مشغول كليًا في االحتياجات واإلنفاق والشراء 
دون النظر الى امكانية البناء واالنتاج والعرض المحلي للسلع والخدمات.
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علي نافع حمودي

ت��ع��د ال�����س��ي��اح��ة رك��ن��ا م��ه��م��ا م��ن اأرك����ان 
ومنذ  ولكننا  الوطني،  االقت�ساد  دع��م 
بهذا  اهتمام  ثمة  جند  مل  طويلة  عقود 
فر�ض  يوفر  اأن  �ساأنه  من  ال��ذي  القطاع 
يف  ال�سياحة  واإن  خا�سة  كثرية،  عمل 
العراق متنوعة ما بني دينية وتاريخية 

وا�سطياف و�سفرات عائلية وجماعية.
ال�سياحة  العامل تعترب  والكثري من دول 
لهذا  نظرنا  ب��ذات��ه��ا،واإذا  قائمة  �سناعة 
�سنجد  فاإننا  عديدة  زواي��ا  من  املفهوم 
باأن مقومات ال�سياحة يف بادنا متوفرة 
من حيث وجود موادها االأولية اإن �سح 
التعبري ويف مقدمتها العنا�سر الب�سرية 
املوا�سات  وطرق  واالآث��ار  والطبيعية، 
منت�سرة  باتت  التي  امل��ط��ارات  فيها  مبا 

االآن يف ال�سمال واجلنوب والو�سط.
فقط  الدينية  ال�سياحة  باأن  جند  ولكننا 
 2003 ع��ام  بعد  م��ا  مرحلة  يف  ن�سطت 
 2010 عام  يف  جيدة  اأرقاما  �سكلت  مما 

ال�سياحة  وزارة  اأعلنته  م��ا  خ��ال  م��ن 
االأجانب  ال�سائحني  ع��دد  اأن  العراقية 
يف  الدينية  العتبات  ل��زي��ارة  الوافدين 
مليون   1.5 بلغ  العراق  يف   2010 عام 
دوالر  مليار  على  العراق  ح�سل  �سائح، 
بالقيا�ض  جيد  رق��م  وه��و  ل��ذل��ك  نتيجة 
لقطاع واحد من قطاعات ال�سياحة التي 
يف  اأك��رب  ب�سكل  ا�ستثمارها  املمكن  من 

اأماكن عدة من العراق.
باأن  ال�سدد  هذا  يف  نقوله  اأن  نريد  وما 
تكون  اأن  ممكن  ال��ع��راق  يف  ال�سياحة 
كبري  اقت�سادي  بعد  ذات  فعالة  �سناعة 
قائمة  ما مت و�سع �سرتاتيجية عمل  اإذا 
م�سادر  م��ن  م��ت��وف��ر  م��ا  ا�ستثمار  ع��ل��ى 
دينية  اأو  اآثارية  اأكانت  �سواء  �سياحية 
واأه���وار  ال��ع��راق  �سمال  مثل  بيئية  اأو 
كيف  البع�ض  ي�ستغرب  ورمب��ا  العراق، 
وملن  �سياحية؟  مناطق  االأه���وار  تكون 
مثل  دول���ة  يف  ال�سياحة  ف���اإن  ي��ع��رف  ال 
وبالذات  ب��االه��وار  كثريا  تهتم  اإيطاليا 
لهذه  يذهبون  الذين  ال�سياح  اأغلب  فاإن 

اأهوارها  يف  اأي��ام  عدة  يق�سون  الدولة 
التي هي بالتاأكيد حمط اهتمام القائمني 

على املرافق ال�سياحية يف البلد.
وواحدة من اأهم النقاط التي ت�ساهم يف 
االقت�ساد  يف  واأهميتها  ال�سياحة  دور 
املحلية  اال�ستثمارات  ج��ذب  يف  تتمثل 
اإن�ساء  عرب  امل��ي��دان  ه��ذا  يف  واالأجنبية 
اإطار  يف  ال�سياحية  امل�سروعات  وبناء 
واردات  ع��ل��ى  ال�����س��ري��ب��ي��ة  االإع����ف����اءات 
ال�سياحة ف�سا عن االمتيازات التي ن�ض 
عليها قانون اال�ستثمار العراقي اجلديد 
الدول  مل�ساهمة  مهمة  فر�سا  يوفر  وهذا 
واإعادة  اإن�ساء  يف  واالأف��راد  وال�سركات 
ال�سياحية  امل�ساريع  من  الكثري  تاأهيل 
ال�سياحة  وق��ط��اع  ال��ب��اد،  يف  املعطلة 
حالة  خ��ل��ق  يف  ووا����س���ع���ا  م��ه��م��ا  ي��ع��د 
واالأن�سطة  الفروع  مع  وفعالة  اإيجابية 
مقدمتها  ويف  ال��ب��ل��د  يف  االق��ت�����س��ادي��ة 
اأ�سرنا،  ك��م��ا  ال��ع��ام��ل��ة  االأي����دي  ت�سغيل 
تن�سيط دور التجارة وخا�سة ما يتعلق 
مقاربات  ال��ي��دوي��ة،���س��ي��اغ��ة  ب��احل��رف 

االأخ���رى،  وال�سعوب  ال���دول  م��ع  فكرية 
حم��اول��ة ر���س��م ���س��ورة ج��دي��دة للعراق 
اجلديد واإبراز ذلك ب�سكل وا�سح وجلي 

للزائرين.
ال�سياحية  امل��راف��ق  م��ن  الكثري  ول��دي��ن��ا 
العراق  حمافظات  عموم  يف  املنت�سرة 
تاأهيل  الإع���ادة  حت��ت��اج  قلنا  كما  وال��ت��ي 
املحلي  ���س��واء  لا�ستثمار  طرحها  ع��رب 
منه اأو اخلارجي، وبالتاأكيد عندما نقول 
تفعيلها  يعني  فهذا  لا�ستثمار  طرحها 
والتعطيل  الروتني  �سبح  عن  واإبعادها 
يف مكاتب الدوائر الر�سمية، الأنها عملية 
التعامل  يف  ح��دي��ث  من��ط  اإىل  حت��ت��اج 
و�سرعة يف التنفيذ بعيدا عما ماألوف يف 

املعامات الر�سمية. 
ومن اأبرز هذه املرافق املتاحف واملناطق 
هذه  واإن  خ��ا���س��ة  وغ���ريه���ا،  االأث���ري���ة 
التخريب  من  للكثري  تعر�ست  املناطق 
ال�سنوات  يف  االهتمام  وع��دم  والعبث 

املا�سية.
والكبرية  ال��ك��ث��رية  امل��ت��ن��زه��ات  وك��ذل��ك 

ناهيك  وغريها،  لاأطفال  االألعاب  ومدن 
والتي  واالأث���ري���ة  الدينية  امل��راف��ق  ع��ن 
تو�سيع  مع  لها  م�ستمرة  الإدام��ة  حتتاج 

�سبكة الفنادق وغريها.
املالية  امل��ردودات  بان  ندرك  اأن   وعلينا 
باأنواعها  ال�سياحة  من  الناجمة  الكبرية 
اأو  دينية  �سياحة  اأكانت  �سواء  املختلفة 
ا�سطيافًا اأو �سفرات عائلية من �ساأنها اأن 
ت�ساهم يف دعم االقت�ساد العراقي، وهذا 
يتوقف على عاملني مهمني، االأول ب�سط 
والثاين  البلد  يف  واال���س��ت��ق��رار  االأم���ن 
خلق وعي �سياحي عرب ت�سخري و�سائل 
االإعام لهذا الغر�ض، خا�سة وان خربات 

عديدة متوفرة االآن يف هذا املجال.
واأي�سا اإذا ما نظرنا لل�سياحة من جانب 
اآخر ومهم فهي متثل اآالف فر�ض العمل 
املمكن  م��ن  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ات  م��ن  للكثري 
امليدان  هذا  يف  عمل  فر�سة  لها  جتد  اأن 
الثقايف  جانبها  ك��ل��ه  ذل���ك  اإىل  ي�����س��اف 
واحل�سارات  ال�سعوب  بني  واالختاط 

وتاقحها وان�سهارها.

اقتصاد البرازيل.. التنوع والقضاء على الفقر صناعة السياحة في العراق
ايمان محسن جاسم

تعترب الربازيل اأكرب دولة اقت�سادية يف 
العامل.  يف  والعا�سرة  اجلنوبية،  اأمريكا 
ويعود ذلك اإىل جملة من االأ�سباب اأهمها 
اأمريكا  قارة  يف  وكبرية  وا�سعة  م�ساحة 
ثروات  توؤمن  امل�ساحة  وهذه  اجلنوبية، 
نهر  ح��و���ض  يف  خا�سة  ك��ث��رية  طبيعية 

نهر  بعد  العامل،  اأنهار  اأكرب  ثاين  االأم��ازون، 
النيل  م��اء  ي�ساوي  م��اء  ي�سخ  لكنه  النيل. 
خم�سني مرة، وعددًا كبريًا من ال�سكان يقارب 
عاملة  اأيديًا  يوفر  ن�سمة مما  مليون   200 ال� 

رخي�سة.
يوؤمن  الوقت  نف�ض  ال�سكان يف  عدد  وزي��ادة 
الربازيل،  تعترب  حيث  كبرية  �سرائية  �سوقًا 
)يف  ال��ع��امل��ي  النقد  ���س��ن��دوق  تقرير  ح�سب 
ما  بقدر  لهذا،  �سرائية كبرية  قوة  وا�سنطن( 
والت�سدير،  االإن��ت��اج  على  االقت�ساد  يعتمد 
املحلي  اال���س��ت��ه��اك  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  اأي�������س���ا، 
وبالتايل تتنوع م�سادر االقت�ساد الربازيلي 

بني التجارة اخلارجية والداخلية.
ال��دول��ة �سنجد  ل�����س��ادرات ه��ذه   ول��و نظرنا 
طائرات  م��ن  ���س��يء؛  ك��ل  رمب��ا  ر  ت�سداّ باأنها 
ع�سكرية ومدنية اإىل قهوة وع�سري برتقال. 
الربازيلي  االقت�ساد  ك��اد   ،1999 �سنة  يف 
اأخرى يف  انهيار اقت�سادات دول  ينهار )مع 
القرتا�ض  الربازيل  وا�سطرت  اآ�سيا(،  �سرق 
ثاثني مليار دوالر من �سندوق النقد الدويل 
اأكرب قر�ض  )حتى ذلك الوقت، كان 
لكن،  ال�������س���ن���دوق(.  ت���اري���خ  يف 
ال��ربازي��ل��ي قويا،  االق��ت�����س��اد  ع���اد 
يدفع  اأن  املركزي  البنك  وا�ستطاع 
م���وع���ده. لهذا،  ق��ب��ل  ال��ق��ر���ض  ك��ل 
ال��ربازي��ل ه��دف��ا لكثري من  ���س��ارت 
وموؤ�س�سات  بنوكا  امل�ستثمرين، 
ن��اج��م م��ن الثقة  م�����س��رف��ي��ة وه����ذا 

الكبرية باقت�ساد البلد. 
النقد  ���س��ن��دوق  ت��ق��ري��ر  واأو����س���ح 
االأجانب  امل�ستثمرين  اأن  العاملي 
معجبون بتنوع اقت�ساد الربازيل، 
االأم���ازون،  نهر  منطقة  يف  خا�سة 
ح����ي����ث االأخ�����������س�����اب وال�������س���ل���ب 
والبرتول. ومعجبون بتوفر النفط 
جديدة،  حقول  اكت�سفت  )اأخ���ريا، 
ق���ادرة على  ال��ربازي��ل  رمب��ا جتعل 
امل�سدرة  ال����دول  اإىل  االن�����س��م��ام 
اأي�سا  ومعجبون  اأوب���ك(.  للنفط، 
املائية  خ��ا���س��ة  ال��ب��دي��ل��ة،  ب��ال��ط��اق��ة 
و»االيثانول")من ال�سكر(. وتعترب الربازيل 
له،  اإنتاجا  املتحدة،  ال��والي��ات  بعد  الثانية 

واالأوىل ت�سديرا له على م�ستوى العامل.
ومن  ه��ذا؟  حتقق  كيف  يقول  البع�ض  ولعل 
الكبري  االقت�سادي  التقدم  ه��ذا  وراء  يقف 
الذي ح�سل يف غ�سون اأقل من عقد من عمر 

الزمن؟
ال��ربازي��ل  اتبعتها  ال��ت��ي  االأوىل  اخل��ط��وة 
لتوجيه  اإ�ساحيا  نهجا  تبنيها  يف  متثلت 
اآنذاك  فاتبعت  ال�سوق،  اقت�ساد  نحو  الباد 
اخل�سخ�سة  اإىل  ال���ه���ادف  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ه��ج 
)خا�سة  واالن��ف��ت��اح  االقت�سادي  والتحرير 

�ض  عرَّ ما  وهو  وامل��ال(  التجارة  قطاعي  يف 
اخلارجية  للمناف�سة  امل��ح��ل��ي��ني  امل��ن��ت��ج��ني 

وخلف احلافزية والتناف�ض.
كما طبقت الربازيل اأي�سا بع�ض االإ�ساحات 
مثل  التف�سيلي،  امل�ستوى  على  االقت�سادية 
والتحكم  االإف��ا���ض،  قانون  غ��ريت  التي  تلك 
الواليات  م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ع��ام  ال��ع��ج��ز  يف 
والبلديات، ف�سا عن تنظيم �سوق النفط من 
خال ك�سر احتكار �سركة برتوبرا�ض للتنقيب 

عن النفط وا�ستخراجه يف الباد.
اإ�سافة اإىل جذب اال�ستثمارات العاملية وهذا 
و2008   2004 عامي  ب��ني  ال��ف��رتة  جعل  م��ا 

االإجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  من��و  معدل  زي���ادة 
العاملية،  املالية  االأزمة  4.7 % �سنويا، ورغم 
حقق االقت�ساد الربازيلي معدل منو مقداره 
5.1 % يف عام 2008، وهو عام الذي ميثل 
ثم حافظ على  العا�سفة،  االأزم��ة وذروة  قمة 
معدل اأعلى بقليل يف عام 2009، ويف نهاية 
عام 2010 و�سل 6%. وب�سكل عام فاإن معدل 
النمو احلديث يف االقت�ساد الربازيلي معدل 

اإيجابي ويرتاوح بني 4 و5 %.
انخفا�ض  اإىل  اأدى  املت�سارع  النمو  وه���ذا 
حاد يف التفاوت يف الدخل، وتراجع مماثل 
القرن  ت�سعينيات  منت�سف  فمنذ  الفقر  يف 

الع�سرين طبقت الربازيل عدة و�سائل ملحاربة 
هذه  بني  وم��ن  ال��دخ��ل.  يف  والتفاوت  الفقر 
امل�سروطة  املالية  االإعانات  برنامج  الو�سائل 
لاأ�سر الفقرية. وكان هذا الربنامج قد بداأ قبل 
و�سول الرئي�ض"لوال دا �سيلفا"اإىل الرئا�سة، 
طاقة  �سخ  يف  اإىل"لوال"الف�سل  يعود  لكن 
عدد  اإىل  ب��ه  وال��و���س��ول  الربنامج  يف  اأك��رب 
اإىل  االأرق���ام  وت�سري  امل�ستفيدين:  من  اأك��رب 
اإن عدد امل�ستفيدين من هذا الربنامج بحدود 
�سيلفا  دا  لوال  اإن  ورغم  �سخ�ض،  مليون   20
الرئي�ض الذي ينحدر من العمال هو �ساحب 
االقت�سادية  االإ�ساحات  يف  الكبري  الف�سل 
التي �سهدتها الربازيل يف ال�سنوات الثمانية 

املا�سية وهي فرتة حكمة )2010/2002(. 
بناء  �سنوات  بالفعل  كانت  ال�سنوات  وه��ذه 
الطريق  ال��ربازي��ل��ي مم��ا مي��ه��د  االق��ت�����س��اد 
الرئي�ض  ل�سلفه  التالية  اخل��ط��وات  الإجن���از 
اأكدت  التي  رو�سيف  ديلما  ال�سيدة  اجلديد 
االقت�سادي  النهج  ذات  على  �ست�سري  اإن��ه��ا 
للكثري  اإبقائها  عرب  واقعيا  ذلك  عن  وع��ربت 

من وزراء الرئي�ض ال�سابق خا�سة املالية. 
الربازيل  جتربة  ب��اأن  نقول  اأن  ميكننا  لهذا 
تتلخ�ض باأن اال�ستقرار االقت�سادي، والنمو، 
قد خلق حراكا جديدا يف  الفقر،  من  واحل��د 
لذلك  وك���ان  ال���ربازي���ل،  يف  املحلي  ال�����س��وق 
ال�سكان  م��ن  ج��دي��دة  فئات  دم��ج  يف  الف�سل 
يف �سوق العمل الر�سمي و�سوق اال�ستهاك، 
وهو ما جعل الربازيل اأقل ح�سا�سية ل�سدمات 
الطلب االقت�سادي اخلارجي، واأكرث اعتمادا 

على �سوقها املحلي. 
جناحا  حققت  الربازيل  اأن  من  الرغم  وعلى 
الكلي،  اقت�سادها  ا�ستقرار  تدعيم  يف  كبريا 
خ��ا���س��ة ب��ت��ق��دمي��ه��ا دع��م��ا ق��وي��ا ل��اإع��ان��ات 
االج��ت��م��اع��ي��ة، وم��ا ت��رك��ه ذل��ك م��ن تداعيات 
من  واحل��د  االق��ت�����س��ادي،  النمو  على  كبرية 
بعبارة  اأي  الدخل،  الت�ساوي يف  فجوة عدم 
واال�ستهاك  االإن���ت���اج  ب���ني  ال���ت���وازن  اأدق 
لتدعيم  الربازيلي  ال�سوق  من  واال�ستفادة 
ال�سناعة والزراعة والتجارة وخمتلف اأوجه 

االإقت�ساد االأخرى.

حسين علي الحمداني

حول  جمددا  االأ�سوات  تعالت  املا�سيني  االأ�سبوعني  يف 
احتياجات  تلبية  على  قدرتها  ومدى  التموينية  البطاقة 
العائلة العراقية، وطرحت الكثري من املقرتحات التي مل 
هذه  الأن  العراقي  املواطن  اإليه  يطمح  ما  جوهر  تام�ض 
حتمل  تكن  ومل  الواقعية،  عن  كثريا  ابتعدت  املقرتحات 
ت�سورات ذات بعد اإن�ساين واإداري واقت�سادي يف نف�ض 

الوقت.
التموينية  البطاقة  اإلغاء  يطرح  ك��ان  النا�ض  من  وكثري 
وتوزيع مبالغ نقدية بدال منها للعوائل العراقية، ورمبا 
هذا املقرتح ميثل هروبًا من تقدمي خدمة منوطة بوزارة 
الوقت ميثل  نف�ض  الغر�ض ويف  لهذا  جندت كل طاقاتها 
مل  والبع�ض  العراقي  امل��واط��ن  اإليها  و�سل  ياأ�ض  حالة 
يوؤيدها خوفا من زيادة كبرية يف اأ�سعار املواد الغذائية 
التي تخ�سع ملبداأ العر�ض والطلب. وباملقابل كانت هنالك 

اأ�سوات تتعاىل على مدى ال�سنوات املا�سية توؤكد قدرة 
على  عاملية.  منا�سىء  مفرداتها ومن  تاأمني  على  الوزارة 
مهمة  م��ن  اأك��رب  التجارة  وزارة  واج��ب��ات  اإن  م��ن  ال��رغ��م 
توزيع مواد غذائية ب�سكل �سهري وت�سغل عدد كبري جدا 
من خمازنها وموظفيها وجهازها االإداري الذي من املمكن 
وجود  م�سببات  واإن  خا�سة  اأخ��رى  بواجبات  يقوم  اأن 
البطاقة التموينية زالت ومل تبق �سوى تاأثريات حمدودة 
جدا باالإمكان ال�سيطرة عليها اأو اإيجاد حلول ناجعة لها.

البطاقة  م��ف��ردات  ب��اأن  ب�سراحة  نقولها  اأن  علينا  لكن 
التموينية اأ�سبحت ت�سكل عبئًا على احلكومة وعبئًا على 
املواطن يف نف�ض الوقت، فاحلكومة تخ�س�ض اأكرث من 4 
مليارات دوالر �سنويا لتاأمني مفردات البطاقة التموينية 
التي  املركزية  التاأمني هذه ب�سبب  اأن تراقب عملية  دون 
تتبعها وزارة التجارة، وهذه املركزية ال�سعيفة ولي�ست 
لعدد  نهبًا  التموينية  البطاقة  مفردات  من  جتعل  القوية 
واملخازن  وال��ق��ط��ع  التجهز  ب��ني  م��ا  احل��ل��ق��ات  م��ن  كبري 

�سهر  اأي  ح�سة  يعرف  ال  امل��واط��ن  ب��ات  حتى  والوكيل 
هذه!

ما ميكن اأن نقوله هنا ملاذا ال تتوىل جمال�ض املحافظات 
عملية جتهيز مفردات البطاقة التموينية وفق البطاقات 
قاعدة  وج��ود  ظل  يف  خا�سة  حمافظة  كل  يف  املوجودة 
بيانات متكاملة وهذا يوفر لنا اأن تتفرغ وزارة التجارة 
ملهامها االأخرى من جهة ومن جهة ثانية تن�سيط القطاع 
واالأهم  الثالث  واجلانب  حمافظته  ح�سب  ك��ًا  اخلا�ض 
قوت  عن  امل�سوؤولة  هي  املحافظات  جمال�ض  جنعل  اأن 
حمافظتها ونبعد احلكومة املركزية عن هذا العمل ال�ساق 
االآخر  التجارة وحدها. وال�سيء  به وزارة  والذي تقوم 
وهو االأكرث اأهمية هو التقليل من احللقات االإدارية مما 
يقلل  ورمبا  الف�ساد  حاالت  من  للتقليل  بالتاأكيد  �سيوؤدي 
الذي  الطرف  واإن  خا�سة  وقيمتها  الب�سائع  �سعر  من 
�سيتعاقد لل�سراء �سيكون 18 جمل�ض حمافظة ولي�ض جلنة 
م�سرتيات واحدة، و�ستكون هنالك �سفافية كبرية ونزاهة 

اأكرب ومناف�سة يف تقدمي اخلدمات بني املحافظات، فرمبا 
جند جمل�ض حمافظة ما باإمكانه اأن يزيد مفردات البطاقة 
يف حمافظته من خال فرق االأ�سعار من هذه ال�سلعة اأو 

تلك.
واملاألوف  املعقول  خ��ارج  �سيء  عن  نتحدث  ال  هنا  نحن 
بل اأعتقد باأن اإناطة هذه املهمة ملجال�ض املحافظات ويف 
حتول  نقطة  منه  ج��ان��ب  يف  ميثل  ب��ال��ذات  ال��وق��ت  ه��ذا 
كبرية يف النظام االإداري للدولة العراقية الذي يجب اأن 
يبتعد عن املركزية ويقرتب اأكرث من الامركزية، خا�سة 
واإن يف جمال�ض املحافظات كوادر قادرة على اإدارة هذا 
بقدر  تف�سل  قد  جتربة  نخو�ض  ال  نحن  وبالتايل  امللف 
على  امل�ستقبل  يف  ت�سجعنا  اأن  �ساأنها  من  حالة  نعزز  ما 
من  يعزز  واأي�سا  اأخ��رى،  جوانب  يف  املركزية  من  احلد 
يعي�ض بع�سها  التي  املحافظات  فر�ض جناحات جمال�ض 
حالة من اخلمول والك�سل، وجل ما يقومون به ن�ساطات 

اإدارية ال تتعدى الندوات التثقيفية وما �سابه ذلك.

مجالس المحافظات.. والبطاقة التموينية

كاد االقتصاد البرازيلي ينهار )مع انهيار 
اقتصادات دول أخرى في شرق آسيا(، 

واضطرت البرازيل القتراض ثالثين مليار 
دوالر من صندوق النقد الدولي )حتى 
ذلك الوقت، كان أكبر قرض في تاريخ 

الصندوق(. لكن، عاد االقتصاد البرازيلي 
قويا، واستطاع البنك المركزي أن يدفع كل 
القرض قبل موعده. لهذا، صارت البرازيل 

هدفا لكثير من المستثمرين، بنوكا 
ومؤسسات مصرفية وهذا ناجم من الثقة 

الكبيرة باقتصاد البلد. 
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وترى اآن برين�ستني، رئي�سة م�سغل 
اأفريقي يدعى مركز  فكري جنوب 
موؤيدي  اأن  وامل��ب��ادرة،  التطوير 
امل�سرتكة  االجتماعية  امل�سوؤولية 
مييلون لتجنب هذه النقطة. وهي 
)ق�سية  اجلديد،  كتابها  يف  توؤكد 
النامية  االق��ت�����س��ادات  يف  العمل 
 The Case for Business
 in Developing
الطرق  على   ،)Economies
التي تنفع بوا�سطتها املجتمع عن 
االعتيادي  بعملها  قيامها  طريق 
ل��ي�����ض غ�����ري. ف���ف���ي �����س����وٍق ح���رة 
عن  ال�سركات  تربح  وتناف�سية، 
اخلدمات  اأو  ال�سلع  بيع  ط��ري��ق 
ل��ل��زب��ائ��ن ال��راغ��ب��ني. ول��ل��ب��ق��اء يف 
تعر�ض  اأن  عليها  ي��ج��ب  ال��ع��م��ل، 
اأعلى  نوعية  اأو  اأ�سعارًا منخف�سة 
مناف�ساتها.  تبيعه  ما  نوعية  من 
ذلك  يف  يف�سلون  ال��ذي��ن  واأول��ئ��ك 
يختفون.اأم اأولئك الذين ينجحون 
فين�سرون االزدهار. فيت�سلاّم حَمَلة 
االأ�سهم اإيراداتهم املالية. ويح�سل 
ويفوز  اأج��ور.  على  امل�ستخَدمون 
ويح�سل  ب��ال��ع��ق��ود.  ��زون  امل��ج��هاّ
اإىل  مدخٍل  على  العاديون  النا�ض 
التي  الكماليات  اأو  الرتف  و�سائل 
رود���ض  �سي�سيل  �ستجعل  ك��ان��ت 
القرن  يف  وامل��ال  ال�سيا�سة  )قطب 
19 قي جنوب اأفريقيا( ينبهر بها، 
الهواء،  وتكييف  التلفزيون،  مثل 

وامل�سادات احليوية.
جديدة،  جم���ادالت  لي�ست  وه���ذه 
جتعلها  برين�ستني  االآن�����س��ة  لكن 
هكذا من خال الكتابة من منظور 
اأفريقي. وغالبًا ما يغتاظ مواطنو 
البلدان الغنية من ال�سرر الَعَر�سي 

ت�سببه  ال�����س��رك��ات، ال����ذي 
ن م�������ع ه�����ذا  ي�سلاّمو

باالزدهار الذي تخلقه. اأما النا�ض 
لديهم  فلي�ض  النامية،  البلدان  يف 

ذلك الرتف.
ويف جنوب اأفريقيا، حيث اأكرث من 
دون عمل،  العاملة من  القوة  ثلث 
ال�سركات  اأن  يف  امل�سكلة  لي�ست 
االأخ�����اق واإمن�����ا يف  اإىل  ت��ف��ت��ق��ر 
هناك.  منها  كاٍف  عدد  وجود  عدم 
قادة جنوب  اأن  ذلك  اأ�سباب  واأحد 
امل�سوؤوليات  ي��راك��م��ون  اأف��ري��ق��ي��ا 
اأكتافها.  االجتماعية بارتياٍح على 
ال�سارمة  البيئوية  وال��ق��وان��ني 
تت�سبب بتاأخريات طويلة يف يناء 
البيوت. وهذا اأمر لطيف بالن�سبة 
لكنه  للخطر،  متعر�سة  لفرا�ساٍت 
اأفريقيني  للجنوب  بالن�سبة  قا�ٍض 
كما  اأك���واخ.  يف  يعي�سون  ال��ذي��ن 
يف  ُتبطئ  القوانني  ه��ذه  مثل  اأن 
اإن�ساء حمطات الطاقة الكهربائية، 
التي  التعتيم  ح��االت  يف  فت�ساهم 
اأف��ري��ق��ي��ا يف عام  ���س��ل��ت ج��ن��وب 
2008. وقوانني العمل يف جنوب 

ال�سعب  م��ن  جت��ع��ل  اأف��ري��ق��ي��ا 
القوانني  هذه  العمال،  طرد 
عن  ال�سركات  تعوق  التي 
امل��ق��ام  يف  ا���س��ت��خ��دام��ه��م 
االأول. اأما برنامج"التمكني 
االأ�سود"،  االق���ت�������س���ادي 
ال�سركات  على  ي�سغط  الذي 

ال�سود،  اإىل  االأ�سهم  لتحويل 
النا�ض  م���ن  ق���لاّ���ًة  ج��ع��ل  ف��ق��د 

املرتبطني جيدًا اأغنياء بينما هي 
وتتجنب  اال�ستثمار.  ة  هماّ ُتثبط 
املو�سوع  هذا  برين�ستني  االآن�سة 
للغاية  ح�سا�سًا  ُيعد  الذي  االأخري، 

يف بلدها. 
ويف بع�ض االأحيان، فاإن ال�سغط 
ع��ل��ى االأع����م����ال ال���ت���ج���اري���ة حلل 
من  ال  ياأتي،  االجتماعية  امل�ساكل 
احل��ك��وم��ات، واإمن���ا م��ن منظمات 
الح���ك���وم���ي���ة. وت�������ورد االآن�������س���ة 
االأنابيب  خ��ط  مثال  برين�ستاين 
الذي اأقامته اإيك�سون 
Exxon يف ت�ساد. 
ق�ست  ف���ق���د 
������س�����رك�����ة 
ال���ن���ف���ط 

ال��ع��م��اق��ة ���س��ت ����س���ن���وات وه��ي 
الطريقة  اإىل  ال��ت��و���س��ل  حت����اول 
ل�"املبادئ  لا�ستجابة  االأف�����س��ل 
جمموعة  وه���ي  اال�ستوائية"، 
لتجنب  الطموحة  االأه����داف  م��ن 
وال�سكان  ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة  االإ�����س����رار 
ع�سب  كل  على  ت  ف�سداّ االأ�سليني. 
الغوريا  م��وط��ن  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
رين  املهجاّ ال��ق��روي��ني  ���ض  وت��ع��واّ
م��ن اأم��اك��ن��ه��م. وم��ع ه��ذا م��ا تزال 
املنظمات احلكومية توا�سل حملة 
الكثري من  اأن  بد من  اإدانتها."وال 
ا�ستنتجت  ق��د  امل��درك��ة  ال�سركات 
الفقرية  البلدان  اال�ستثمار يف  اأن 
كما  امل�سعى"،  بهذا  ج��دي��رًا  لي�ض 

تقول االآن�سة برين�ستاين. 
املناه�سون  النا�سطون  ع��ي  وي��داّ
ال�سركات  اأن  اأح��ي��ان��ًا  لل�سركات 
ال����ك����ب����رية اأك�������رث ج�����ربوت�����ًا من 
احل����ك����وم����ات. وه������ذا اأم������ر غري 
اأن  ميكنها  فاحلكومات  معقول. 

القوانني،  جتيز 
وت�������������رف�������������ع 

ال�������س���رائ���ب، وت���ع���ل���ن احل�����رب. 
قوة  فعليًا  ال�سركات  ل��دى  ولي�ض 
النا�ض  ي�����س��رِت  مل  ف����اإذا  االإج���ب���ار. 
ُت�ساب  ف��اإن��ه��ا  ط���وع���ًا،  منجاتها 
العمل  ف����اإن  وه���ك���ذا  ب���االإف���ا����ض. 
جتاه  للغاية  ا�ض  ح�ساّ ال��ت��ج��اري 
الراأي العام. وهو يف الغالب اأمٌر 
برين�ستاين  االآن�سة  وت��ورد  جيد. 
ه��ن��ا م��ث��ال احل��وان��ي��ت ال��ت��ي كان 
ال���ب���ي�������ض يف ج��ن��وب  مي��ت��ل��ك��ه��ا 
احلكم  اأو  االأبارثيد  اأي��اَم  اأفريقيا 
املت�سوقون  بداأ  فحني  العن�سري. 
يقاطعونها،"اأ�سبح  ال�������س���ود 
م���ن امل��ل��ح��وظ ك��ي��ف ك����ان معظم 
البي�ض  احل���وان���ي���ت  اأ����س���ح���اب 
للتخلي  �سريع  ب�سكٍل  م�ستعدين 
ومع  العن�سرية.  املمار�سات  عن 
هذا فاإن ال�سركات ميكنها اأي�سًا اأن 

ُتقدم على ارتكاب االأخطاء. 
امل�سوؤولية  ع���ن  امل���داف���ع���ني  اإن 
يوؤكدون  امل�سرتكة  االجتماعية 
ال�سركات  اأن 
اأن  ي��ن��ب��غ��ي 

الثاثي":  التحتي  تتَّبع"اخلط 
واأي�سًا  ب��ل  ف��ق��ط،  االأرب����اح  لي�ض 
احل���م���اي���ة ال���ب���ي���ئ���وي���ة وال���ع���دل 
االج��ت��م��اع��ي. وه���ذا امل��ف��ه��وم، اإن 
تقول  ك��م��ا  يًا،"مبَهم"،  جداّ اأُخ����ذ 
ف����االأرب����اح ميكن  ب��رين�����س��ت��اي��ن. 
املطالب  اأم���ا  ب�����س��ه��ول��ة.  قيا�سها 
الغالب  يف  وامل��ت��ن��ازع��ة  ال��ك��ث��رية 
للمجموعة املحلية، فلي�ست هكذا. 
م�سوؤواًل  ي��ك��ون  ال����ذي  وال��ع��م��ل 
بالن�سبة للجميع ال يكون هكذا يف 

الواقع بالن�سبة الأحد، كما تقول. 
النظر  وج���ه���ة  ت����اأخ����ذ  ال  وه�����ي 
اال�ستبدادية القائلة باأن ال�سركات 
ملفاقمة  ف��ق��ط  ت��ك��اف��ح  اأن  ينبغي 
االأرباح بينما هي متتثل للقواعد. 
يف  القواعد  الفقرية،  البلدان  يف 
و�ستواجه  وا�سحة.  غري  الغالب 
اجلن�سية  امل���ت���ع���ددة  ال�����س��رك��ات 
مقبول  ه���و  م���ا  ح��ي��ث  خ����ي����ارات 
يف  هناك  جرميًا  �سيكون  حمليًا 
الوطن. وهي �ستقوم، يف املناطق 
االأكرث جهًا، ببناء طرق ومدار�ض 
ال�سكان  ود  ل��ك�����س��ب  اأح����ي����ان����ًا 
مبثل  ح  تتبجاّ و���س��وف  املحليني. 
ثمن  بب�ساطة  لكنها  االأعمال،  هذه 
القيام بعمٍل جتاري، ولي�ض مثااًل 

على الود امل�سرتك. 
وت�سقل االآن�سة برين�ستاين العمل 
من  قلاّة  به  قامت  ال��ذي  االبداعي 
امل�سوؤولية  ل��دم��ج  ال�����س��رك��ات 
االج���ت���م���اع���ي���ة امل�������س���رتك���ة يف 
)اأي  وه����ي  ���س��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا، 
اإدراك  يف  اأف�������س���ل  االآن�������س���ة( 
فهي  احللول.  تقدمي  من  امل�ساكل 
حت���ث االأع����م����ال ال��ت��ج��اري��ة على 
ال��راأ���س��م��ال��ي��ة بنف�ض  ع��ن  ال��دف��اع 
منتجاتها.  به  تعزز  الذي  الن�ساط 
ينبغي  ال�����س��رك��ات  ب����اأن  وت��ع��ت��ق��د 
لل�سحافة،  احل���واف���ز  ت��وف��ر  اأن 
واالأف��������ام، وح���ت���ي ال����رواي����ات، 
ح�سٌن  وحظها  بال�سوق.  املوجهة 
ت�سغط  التجارية  فاالأعمال  بهذا. 
بحما�ض من اأجل اأف�سال خا�سة من 
تقوم  التجارة  وغ��رف  احلكومة، 
اأخف.  تنظيم  اأج��ل  من  بحماتها 
بارعة  تكون  التي  ال�سركات  لكن 
الراأ�سمالية  ث��م��ار  ب��ي��ع  يف  ج���دًا 
ن��ادرًا ما تكون جيدة كثريًا يف 
 popularising �سعبنة 
النظام الذي يعود عليها بالنفع 

الوفري.
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الشركات.. والمسؤولية االجتماعية 
روى ستيف كوغان، الكوميدي البريطاني، ذات يوم نكتة حول ديفيد بيكهام، العب كرة القدم الذي لم يكن 

محتمال أن يفوز بجائزة نوبل للفيزياء، وتقارنه النكتة بالعالم الفيزيائي المعروف ستيفن هوكينغ. وعلى كل حال، 
فإن الشركات الناجحة تشبه وضع بيكهام. فكالهما متفوق في شيء واحد: في حالة بيكهام، رفس الكرة؛ أما في 

حالة الشركات، فتكوين األرباح. كما أنهما يمكن أن يكونا ماهرين في أموٍر أخرى، مثل نمذجة نظارات شمسية أو 
تشكيل حمالت لحل مشاكل بيئية. لكن مساهمتهم الرئيسة للمجتمع تأتي من مجالهم التخصصي. 

محمد صادق جراد 

توظيف  اىل  احل��ك��وم��ة  جل���اأت  ول��ق��د 
وط���اأة  م��ن  للتخفيف  ال��ن��ف��ط  م����وارد 
القطاعات  ت��ع��ان��ي��ه��ا  ال��ت��ي  امل�����س��اك��ل 
االق���ت�������س���ادي���ة االأخ��������رى م����ن خ���ال 
تخ�سي�ض ن�سبة من املوازنة للتخفيف 
ال�سعي  دون  امل�ساكل  ه��ذه  اآث���ار  م��ن 

لو�سع احللول اجلذرية لها.
فيمكننا ان ناحظ ان تدين ا�ستغال 
موؤ�س�سات  يف  االإن��ت��اج��ي��ة  ال��ط��اق��ات 
القطاع العام يجعل احلكومة م�سطرة 
من  ب��ال��رغ��م  لها  امل���ايل  ال��دع��م  لتقدمي 
لن  ال�سخم  ال��دع��م  ه��ذا  ان  معرفتها 
ب���واق���ع هذه  ال��ن��ه��و���ض  ي�����س��اه��م يف 
اإبقائها  على  يعمل  اإمن��ا  املوؤ�س�سات 
ف��ق��ط. وت�سري  ق��دم��ي��ه��ا  ع��ل��ى  واق���ف���ة 
اأن العراق  درا�سات غري حكومية اىل 
خال  دوالر  مليار   180 قرابة  �سرف 
ب�سبب  امل��ا���س��ي��ة  االأرب�����ع  ال�����س��ن��وات 
املنتج  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل  اع��ت��م��اده 

امل�ستورد.
اإنها  جند   2010 مليزانية  ق��راءة  ويف 
من  دوالر  مليون   2،5 مبلغ  ر���س��دت 

الن  احلكومية  ال�����س��رك��ات  دع��م  اج��ل 
املوؤ�س�سات  تلك  ان  ي��ع��رف  اجلميع 
ت�ستطيع  ال  احلكومي  الدعم  وب��دون 
ما  وه��ذا  موظفيها  مرتبات  دفع  حتى 
املختلط  القطاع  �سركات  على  ينطبق 
ندفع  �سنبقى  اننا  يبدو  حيث  اأي�سا 
�سريبة هذا اخللل االقت�سادي بغياب 

احللول اجلذرية.
الدولة  ان موؤ�س�سات  نكت�سف  من هنا 
الذي  ال�سابق  املوروث  من  تعد جزءًا 
وعجزت  املنا�سبة  املعاجلات  يجد  مل 
من   2003 بعد  املتعاقبة  احلكومات 
الت�سور  غياب  ظل  يف  معها  التعامل 
حيث  تاأهيلها  اإع���ادة  ح��ول  الوا�سح 
ت�سكل هذه املوؤ�س�سات عبئا ثقيا على 
يف  تت�سبب  الأنها  العراقي  االقت�ساد 
والب�سرية  املالية  للموارد  كبري  ه��در 
حيث اأظهرت درا�سة اقت�سادية اأجراها 
عدد  اإن  عام 2004  ال��دويل يف  البنك 
للدولة  التابعة  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
يبلغ 192 موؤ�س�سة تن�سط يف خمتلف 
الفروع االقت�سادية وت�سم نحو 500 
م�سنع ومن�ساأة يعمل فيها قرابة ن�سف 
مليون �سخ�ض. وبا�ستثناء حل �سركة 

موؤخرا  العراقية  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط 
حرب  بتعوي�سات  تتعلق  والأ���س��ب��اب 
ال�سنوات  خال  الو�سع  فاإن  الكويت 
كثريا.  ي��ت��غ��ري  مل  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ب��ع 
فم�ساكل  ذل���ك.  م��ن  العك�ض  ع��ل��ى  ب��ل 
فوفقًا  يوم.  بعد  يومًا  تتفاقم  املرحلة 
ملعلومات وزارة املالية فاإن معظم هذه 
ويعاين  بخ�سارة  يعمل  املوؤ�س�سات 
ق��دم وت��ه��ال��ك م��ع��دات��ه االن��ت��اج��ي��ة وال 
ي�ستغل �سوى جزء ب�سيط من طاقاته 
عدد  ازداد  فقد  ذل��ك  وم��ع  االإنتاجية. 
وال�سركات  الهيئات  العاملني يف هذه 
لعام  الدولة  ميزانية  اأرق��ام  وبح�سب 
2010 اإىل اأكرث من 633 األف موظف 
وعامل. ومل تاأت هذه الزيادة الكبرية 
ل��ق��وى عاملة  ف��ع��ل��ي��ة  ن��ت��ي��ج��ة ح��اج��ة 
بطالة  ع��ن  تعبري  ه��ي  ب��ل  اإ���س��اف��ي��ة، 
على  التوظيف  غالبا  فيها  يتم  مقنعة 

اأ�سا�ض املح�سوبية واملن�سوبية. 
ان  ع��ل��ى  اث���ن���ان  ي��خ��ت��ل��ف  ي���ك���اد  وال 
ال�����زي�����ادات احل��ا���س��ل��ة يف روات����ب 
املوظفني قد �ساعدت على زيادة الطلب 
على التوظيف حيث اغرت الكثري من 
املواطنني على االنخراط يف وظائف 

الدولة باأعداد كبرية وح�سب تقديرات 
مليوين  م���ن  ب���اأك���رث  امل��ال��ي��ة  وزارة 
�سخ�ض تلتهم مرتباتهم وتعوي�ساتهم 
املوازنة ال�سنوية اإ�سافة اىل الدرجات 
الوظيفية التي مت االعان عنها و�سيتم 

تفعيلها يف الفرتة القادمة.
م�����ن ه���ن���ا جن�����د �������س������رورة و����س���ع 
املن�ساآت  خل�سخ�سة  ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
من  ت�سببه  ملا  امل��ذك��ورة  واملوؤ�س�سات 
م��ع مراعاة  ال��دول��ة  اأم����وال  ه���در يف 
ت�ساحب  ال��ت��ي  ال�سلبية  ال��ت��اأث��ريات 
ه��ذه االإج����راءات اذا م��ا مت��ت بغياب 
الازم  والتدريج  املنا�سب  التخطيط 
بعيدا عن اأ�سلوب ال�سدمة الذي يولد 
ظاهرة  زيادة  اهمها  جانبية  تاأثريات 
بدورها  �ستت�سبب  وال��ت��ي  ال��ب��ط��ال��ة 
الذي  االأم��ر  العام  ال��راأي  يف  بانقاب 
خطة  �سمن  توعوية  حملة  ي�ستوجب 

اإعامية وا�سعة.
اأي خطط تو�سع  ان تراعي  ويجب 
منها:  كثرية  اأم���ور  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
الفعلية  امل�����س��اه��م��ة  م�����س��ت��وى  رف���ع 
املحلي  الناجت  يف  اخلا�ض  للقطاع 
ظهور  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل  االإج����م����ايل 

ال�سركات اخلا�سة اجلديدة ويرافق 
القطاع  �سركات  ت�سفية  او  بيع  ذلك 
ال��ع��ام واإل��غ��اء احل��واج��ز التي تقف 
امل�سروعات  واإق���ام���ة  دخ���ول  اأم����ام 
توفري  اأهمية  اإىل  اإ�سافة  اخلا�سة، 
البيئة اال�ستثمارية من خال تطبيق 
وال�سيا�سة  ال�سريبية  ال�سيا�سات 
القطاع  حت��ف��ز  ال���ت���ي  االئ��ت��م��ان��ي��ة 
توفري  على  العمل  ويجب  اخلا�ض، 
االقت�سادية  ال��ب��ي��ئ��ة  ���س��روط  اه���م 
واإرج���اع  االقت�سادي  واال���س��ت��ق��رار 
العراقي  لل�سانع  الفعلية  القيمة 
ميكنها  عراقية  �سناعات  خ��ال  من 

مناف�سة املنتج االأجنبي. 
العراقي  االق��ت�����س��اد  ف���اإن  هنا  وم��ن 
اخل���ط���ط  و������س�����ع  اىل  ب����ح����اج����ة 
مبعاجلة  ال��ك��ف��ي��ل��ة  ال�����س��رتات��ي��ج��ي��ة 
امل�سكات الكبرية التي يواجهها وان 
تعتمد  ان  م�ستدامة يجب  تنمية  اي 
والقطاع  الدولة  بني  التعاون  على 
بعيدًا  امل���دين  وامل��ج��ت��م��ع  اخل��ا���ض 
نبتعد عن  ل��ك��ي  ال��دول��ة  ع��ن حت��ك��م 
تخل�سنا  التي  ال�سمولية  املمار�سات 

منها ب�سقوط النظام ال�سابق.

هل نستطيع ان نقول ان النمو االقتصادي 
الذي شهده العراق في السنوات األخيرة 

ناتج عن سياسة اقتصادية ناجحة؟ 
لإلجابة عن هذا السؤال علينا ان نعترف 
بان هذه النجاحات المتواضعة تعود في 

اغلبها لعوامل خارجية أهمها ارتفاع 
أسعار النفط في األسواق العالمية بينما 
لم تنجح الحكومات المتعاقبة على حكم 
العراق من وضع خطط تنموية تساعد 

البلد على المضي قدما في اإلصالحات 
االقتصادية في مجاالت عديدة أهمها 
السياسة المالية والضريبية والصناعية 

إضافة الى توقف الجهود الرامية 
للخصخصة وضعف قوانين االستثمار 

وعدم تلبيتها للواقع العراقي. 

وال������ح������ل������ول ال����ت����دري����ج����ي����ة
الخصخصة
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اقتصاديات

االخيرة

اإذا فعل  فيما  الوطني  ال�سياحة م�سدر دخل غاية يف االهمية لاقت�ساد  يعد قطاع 
اأمام  ومهمة  كبرية  مهمة  ميثل  ال�سياحة  على  االنفتاح  ان  حيث  االمثل،  بال�سكل 
احلكومة اجلديدة التي نوهت يف برناجمها احلكومي عن عزمها على تطوير قطاع 

ال�سياحة وال�سيما الدينية منها.
والن املوازنة العامة للدولة تعتمد ب�سكل كبري على القطاع النفطي كم�سدر متويل 
ال�سعي احلكومي يف تعدد م�سادر متويل املوازنة ميثل حتديًا كبريًا  فاأن  وحيد، 
الواقع  القادرة بحكم  امل�سادر  اأهم هذه  اأحد  ال�سياحي  القطاع  اأمامها، حيث ميثل 

ال�سياحي يف البلد على التاأثري والفاعلية يف هذا االجتاه.
ومتتلك البيئة ال�سياحية يف العراق مقومات النجاح والتاأثري يف م�سارات االقت�ساد 
ال�سياحية الكثرية واملتعددة على طول العراق وعر�سه  الوطني من حيث املواقع 
دينيًا واآثاريًا وجماليًا والتي تتطلب زخمًا ا�ستثماريًا هائًا من �ساأنه ان يحقق قفزة 

نوعية لي�ض يف القطاع ال�سياحي فح�سب، بل يف عموم امل�سهد االقت�سادي.
التخطيط  ومعها  ال�سياحية  املقومات 
امل�سفوع  امل��ت��م��ك��ن  وال��ت��ن��ف��ي��ذ  ال�����س��ل��ي��م 
هو  منا�سبة  ا�ستثمارية  بتخ�سي�سات 
كبرية  �سياحية  لنه�سة  االجنع  ال�سبيل 
ولعل  قيا�سية،  بفرتة  اإيجابيًا  تنعك�ض 
االكرث  العن�سر  هي  الدينية  ال�سياحة 
به  يزخر  م��ا  خ��ال  م��ن  واأهمية  ت��اأث��ريًا 
العراق من اأماكن دينية وعتبات مقد�سة 
وم��راق��د االن��ب��ي��اء واالول��ي��اء ال��ت��ي تعد 

حمط اهتمام العامل اأجمع.
اىل  احلكومة  تتجه  ان  ن��رى  هنا  وم��ن 
ر�سم خطة �سياحية كبرية تعتمد خريطة 
ا�ستثمارية مف�سلة بع�سها ق�سري املدى 
االخذ  مع  املدى  طويل  االآخ��ر  والبع�ض 
اخرى  قطاعات  تطوير  االعتبار  بنظر 
مرتبطة ارتباطًا مبا�سرًا بقطاع ال�سياحة 
يجعل  ما  والنقل،  االت�ساالت  كقطاعات 
هذا القطاع غاية يف االهمية الن ت�سغيله 
بال�سكل االمثل �سينعك�ض بدون اأدنى �سك 
على قطاعات اقت�سادية اخرى جماورة 
ومتداخلة معه وبالنتيجة ينعك�ض على 

امل�سهد االقت�سادي برمته. 
والأن العراق مقبل على حركة ا�ستثمارية 
كبرية يف القطاعات كافة، فاإن ال�سرورة تعطي االولوية لقطاع ال�سياحة الذي يعد 
باأم�ضاّ احلاجة اىل قدرات واإمكانات هائلة، ذلك اأن الواقع احلايل ي�سري اىل تردي 
وتراجع اإمكاناته بفعل �سيا�سات اقت�سادية خاطئة ومرتاكمة مل تعر اأي اهتمام اىل 
ال�سياحة باعتبارها م�سدرًا مهمًا من م�سادر تنويع االقت�ساد وانفتاحه على عوامل 

اخرى تعطي حيوية وديناميكية فاعلة.
املهمة االآن امام احلكومة ومعها القطاع اخلا�ض ل�سخ الدماء يف �سرايني ال�سياحة 
اخلاملة، ومل يكن االمر ي�سريًا اإالاّ اذا امتلكت اجلهات التنفيذية االإرادة والت�سميم 
زاخر  مثلما هو  العراق  ان  نوؤكد  نف�سه  الوقت  لكننا يف  ال�سليم،  التخطيط  وقبلها 
اآن  يف  والتنفيذية  التخطيطية  الكفاءات  ميتلك  فاإنه  ال�سياحة،  جناح  مبقومات 
واحد، مع اال�سارة اىل �سرورة اال�ستفادة من جتارب دول العامل يف قطاع ال�سياحة 
واإدخال اأف�سل التقنيات التكنولوجية �سعيًا لبناء قطاع �سياحي متكامل من املمكن 

التعويل عليه يف دفع عجلة االقت�ساد ب�سكل �سريع وموؤثر.
االآخ��رون،  ميتلكه  مل  ما  ميتلك  العراق  يف  ال�سياحة  قطاع  ان  التذكري  من  والب��د 

فال�سرورة تتجه اىل التن�سيط والتفعيل وامتاك زمام املبادءة.

وألن العراق مقبل على حركة 
استثمارية كبيرة في القطاعات 
كافة، فإن الضرورة تعطي االولوية 
لقطاع السياحة الذي يعد بأمّس 
الحاجة الى قدرات وإمكانات 
هائلة، ذلك أن الواقع الحالي يشير 
الى تردي وتراجع إمكاناته بفعل 
سياسات اقتصادية خاطئة 
ومتراكمة لم تعر أي اهتمام 
الى السياحة باعتبارها مصدرًا 
مهمًا من مصادر تنويع االقتصاد 
وانفتاحه على عوالم اخرى تعطي 
حيوية وديناميكية فاعلة.

تنشيط السياحة
 عبا�س الغالبي

ال�م���رص��د االقتص�ادي

التحرير: 
عباس الغالبي
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طبعت بمطابع المدى لإلعالم والثقافة والفنون

بغداد/ علي الكاتب 
النوم  غ��رف  على  االي��ام  ه��ذه  الكثريون  يقبل 
وامل�ستعملة  اجل��دي��دة  امل�����س��ت��وردة  اجل��اه��زة 
برغم ارتفاع ا�سعارها وتفاوت جودتها مقارنة 

مبثياتها امل�سنعة املحلية.
الت�ساميم  ذي  امل�ستورد  االث��اث  انت�سار  وبني 
املتعاملون  يرى  اجلذابة،  واالل��وان  احلديثة 
يندرج  ذل��ك  ان  واالث��اث  املوبيليات  �سوق  يف 
وتراجع  امل�ستوردة  ال�سلع  هيمنة  اط��ار  يف 
ثقافة  و�سيوع  املحلية  احلرفية  ال�سناعات 

اال�ستهاك ب�سكل عام.
ال��ل��ه م��وظ��ف��ة يف وزارة  وق��ال��ت ���س��ع��اد خ��ري 
اجلاهزة  النوم  غ��رف  ان  واال�سكان:  االعمار 
امل�ستوردة ا�سبحت مف�سلة للكثري من املقتنني 
ومتطورة  ح��دي��ث��ة  م���ودي���ات  حت��م��ل  ل��ك��ون��ه��ا 
واألوان زاهية، مبينة انها تتمتع بجهد زخريف 
وماليزية  تركية  منا�سئ  من  ج��ذاب  وجمايل 

و�سينية وم�سرية.
وا�سافت: ان الكثري من �سركات �سناعة وبيع 
بالتق�سيط  البيع  اىل  متيل  ا�سبحت  االث���اث 
يف  املناف�سة  حتقيق  ل�سمان  اآليات  وفق  على 
اال���س��واق م��ع غ��ريه��ا م��ن ال�����س��رك��ات االخ��رى 
ب�سبب كرثتها وانت�سارها يف عموم املحافظات 
وامل��ن��اط��ق،وب��ه��دف ك�����س��ب اك���رب ع���دد ممكن 
مالية  وارب��اح  اي���رادات  وحتقيق  الزبائن  من 
وت�سريف اكرب عدد ممكن من الب�سائع،وغالبا 
واملتقاعدين  املوظفني  �سريحة  مع  تتعامل  ما 
ال�سهرية  االق�ساط  ا�ستح�سال  ل�سهولة  وذل��ك 
من  يعدون  والذين  رواتبهم  من  وا�ستقطاعها 

اليتمكنون  الذين  املحدودة  الدخول  ا�سحاب 
م���ن ����س���راء ال��ك��ث��ري م���ن االث�����اث ب��اآل��ي��ة الدفع 
ال�سراء  الآلية  ي�سطرون  يجعلهم  مما  النقدي 
م�سرتكة  امل��ن��ف��ع��ة  ت��ك��ون  ب��ال��ت��ق�����س��ي��ط،وه��ن��ا 

ال�سحاب ال�سركات واملواطنني.
األوانها  ت��غ��ريت  ال��ن��وم  غ���رف  ان  وت��اب��ع��ت: 
وا�سكالها،فبعد ان كان لون ال�ساج هو ال�سائد 
والوحيد، ا�سبحت غرف النوم واالثات باألوان 
ون  يغرياّ الكثريين  جعل  مما  متعددة،  جميلة 
غ���رف ن��وم��ه��م و����س���راء االن�����واع وامل���ودي���ات 
اجلديدة وخا�سة الرتكية واملاليزية، واالخرية 
ا�سعارها  الن��خ��ف��ا���ض  م��ن��ا���س��ب��ة  االك����رث  ه���ي 
عن  واال�ستغناء  الزاهية  واألوانها  وجودتها 

الغرف التقليدية القدمية. 
اإن��ن��ي ح��ال��ي��ا مقبل  ا���س��ع��د ري��ا���ض:  ق���ال  فيما 
ع��ل��ى ال����زواج واف��ك��ر ك��ث��ريا يف ���س��راء غرفة 
التقليدي  غ��ري  ال��ط��راز  ذات  احل��دي��ث��ة  ال��ن��وم 
امل�سرية  ال��غ��رف  ال��زاه��ي��ة خ��ا���س��ة  واالل�����وان 
ان  ب�)الدمياطية(،خا�سة  واملعروفة  ال�سنع 
واملتغريات  احلديثة  للتطورات  مواكبة  فيها 
العامل،ال�سيما  دول  يف  احل��ا���س��ل��ة  االخ����رية 
م�ستوى  على  متغرياتها  لها  ال��ف��رتة  ه��ذه  ان 
واالنفتاح  للمواطن  ال�سرائية  القدرة  حت�سن 
خمتلفة  اذواق  على  وافراده  ملجتمعنا  ال�سامل 
واملختلفة  احلديثة  واملوديات  الت�ساميم  من 

باالنواع واال�سكال واملنا�سئ واال�سعار.
اأحمد ر�سيد موظف يف �سركة امنية لات�ساالت 
املحلية  ال��ن��وم  غ��رف  يف�سل  الي���زال  ان��ه  ق��ال 
ال�سنعة امل�سنوعة من خ�سب ال�ساج واملتميزة 

ور�سانتها  منها  امل�سنوعة  االخ�ساب  بجودة 
ودميومة بقائها برغم مرور �سنني عديدة على 
وتاريخها  امل��ع��روف��ة  جلودتها  �سرائها،وذلك 
اأنها ت�سنع امام انظارنا بخاف  املعروف،كما 
يف  امل�ستوردة،وكذلك  النوم  غرف  من  غريها 
املحلية  احلرفية  لل�سناعة  ت�سجيعا  املو�سوع 
من  امل�����س��ت��ورد  نحو  اجلميع  ت��وج��ه  ان  حيث 
ور�ض  ا�سحاب  يجعل  ال��ن��وم  وغ���رف  االث���اث 
النجارة يعانون من بطالة وك�ساد يف ت�سريف 
منتجاتهم، ف�سا عن اأن الكثري من غرف النوم 
امل�ستوردة وحتديدا الرتكية وامل�سرية باهظة 
 2500 من  اكرث  اىل  ا�سعارها  ت�سل  الثمن،اذ 
معدل  ان  ح��ني  يف  دوالر  وخم�سمائة  األ��ف��ني 
التتجاوز  ال�سنع  حملية  النوم  غ��رف  ا�سعار 
فقط،ا�سافة  دوالر  وخم�سمائة  ال���1500ال��ف 
اىل متانتها وجودتها وجمالية �سكلها اجلاذب 
امل�ستوردة  ال��ن��وم  غ���رف  ل��ل��ن��اظ��ري��ن،ب��خ��اف 
انها  اإال  اخلارجي  منظرها  جمالية  برغم  التي 
وقابلة  واملتانة  اجل���ودة  موا�سفات  الحتمل 
لل�سرر خا�سة يف تفكيكها و�سدها ملرات اخرى 
املحلية،االمر  لنظريتها  مناف�سة  غري  تكون  اذ 
العراقية  العائات  من  الكثري  الينا�سب  ال��ذي 
بني  وتنقاتها  لايجار  بيوت  يف  ت�سكن  التي 

احلني واحلني.
يف  جن��ارة  ور�سة  �ساحب  الكاظم  عبد  اأجم��د 
ال�سيدية قال ان غرف النوم امل�سنوعة  منطقة 
يف ور���س��ت��ه ت�����س��ن��ع ع��ل��ى وف����ق امل���ودي���ات 
طلب  ح�سب  عملها  ويتم  احلديثة  االيطالية 
والغرفة  العمل  كلفة  وتكون  الغرفة  �ساحب 
املادية،اأما  وامكاناتهم  الزبائن  الأذواق  وفقًا 
نت�سلم  اذ  ت�سهيات  حتمل  فهي  الت�سديد  اآلية 
العمل  لتاأكيد  ال���)ع��رب��ون(  الغرفة  �سعر  مقدم 
والطلبية وهو مبلغ لي�ض كبريا يف الغالب،فيما 
فرتة  تتخطى  مراحل  على  الكلفة  بقية  ت�سدد 
اننا  الدائمني،كما  الزبائن  مع  احيانا  الت�سليم 
واال�سكال  باالحجام  النوم  غ��رف  �ستى  نعمل 
الفاخرة  الغرف  فهناك  الزبائن،  يف�سلها  التي 
املعقولة  ال��غ��رف  وه��ن��اك  ال��ث��م��ن  وال��ب��اه��ظ��ة 
من  لكثري  واملنا�سبة  املظهر  والب�سيطة  الثمن 
الدخل  ملحدودي  ومنها  االجتماعية  ال�سرائح 
�سالته  ال��زب��ون  يجد  ان  اج��ل  واملوظفني،من 
ورغباته،ومنتجاتنا  المكاناته  وفقا  وحاجته 
من  اكرب  ب�سورة  للزبائن  اجلاذبة  الت��زال هي 
كثريا  الت�سلح  التي  امل�ستوردة  ال��ن��وم  غ��رف 
اجل���ودة  يف�سل  ال����ذي  ال��ع��راق��ي  للم�ستهلك 
كاأ�سا�ض القتنائه االثاث يف منزله،وما االقبال 
امل�ستوردة  النوم  البع�ض على �سراء غرف  من 
اال موجة �سراء لي�ض اإال �ستنتهي مبرور الوقت 
الن االف�سل هو الذي ي�سود دائما وما دون ذلك 

لن يطول به املقام يف �سوق االثاث العراقية. 

غرف النوم المستوردة.. إقبال واسع 
على شرائها برغم ارتفاع أسعارها..!


