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بغداد / متابعة المدى االقتصادي

ني�سان  �سهر  خللال  الت�سخم   م�ستويات  �سجلت 
املا�سي ارتفاعًا طفيفًا باأقل من مرتبة ع�سرية واحدة 

بن�سبة  0.8% عن ال�سهر الذي �سبقه.
 وذكر التقرير ال�سادر عن اجلهاز املركزي لاإح�ساء 
جمع  اأ�للسللا�للس  على  اعللد  اأنللله   2011 ني�سان  ل�سهر 
واخلدمات  ال�سلع  اأ�للسللعللار  عللن  ميدانيا  الللبلليللانللات 
منافذ  من  خمتارة  عينة  من  امل�ستهلك  ل�سلة  املكونة 
البيع يف كافة حمافظات العراق معتمدًا �سنة اأ�سا�س 

.2007
االقت�سادي(  )املللدى  ت�سلمت  الللذي  التقرير  وف�سل 

ن�سخة منه حيثياته ب�سوء النتائج التالية 
اواًل:- موؤ�سرات االأرقام القيا�سية الأ�سعار امل�ستهلك 

على م�ستوى العراق 
بلغ الرقم القيا�سي العام الأ�سعار امل�ستهلك )%131.0( 
يف �سهر ني�سان 2011 م�سجًا ارتفاعًا بن�سبة %0.8 
�سهر  مع  مقارنة   %5.8 وبن�سبة  ال�سابق  ال�سهر  عن 
االأق�سام  ح�سب  النتائج  اأظهرت  وقد   2010 ني�سان 

ما ياأتي:-  
الكحولية:-  غللر  وامللل�للسللروبللات  االأغللذيللة  1.قلل�للسللم 
�سجلت اأ�سعار هذا الق�سم ارتفاعا خال �سهر ني�سان 

ال�سابق،  بال�سهر  مقارنة   %1.0 بن�سبة   2011
كرد�ستان  منطقة  يف  اأ�للسللعللاره  الرتللفللاع  نتيجة 

بن�سبة 0.9% ويف منطقة الو�سط بن�سبة %1.1 
ال�سبب   ،%0.9 بن�سبة  اجلنوب  منطقة  ويف 
على  الق�سم  هللذا  اأ�للسللعللار  الرتللفللاع  الرئي�سي 
م�ستوى العراق يرجع ب�سكل رئي�سي الرتفاع 
الق�سم  هللذا  اأ�سعار  �سجلت  الفواكه.  اأ�سعار 
يف  باأ�سعاره  مقارنة   %3.9 بن�سبة  ارتفاعا 

�سهر ني�سان 2010.  
2.ق�سم امل�سروبات الكحولية والتبغ:- �سجلت 

ال�سهر  ارتللفللاعللا خلللال  الللعللراق  اأ�للسللعللاره يف 
ال�سابق،  بال�سهر  مقارنة   %1.1 بن�سبة  احلايل 

نتيجة الرتفاع اأ�سعاره يف منطقة الو�سط بن�سبة 
1.2% ويف منطقة اجلنوب بن�سبة 1.1% يف حني 

�سجلت  كللرد�للسللتللان.  منطقة  يف  اأ�للسللعللاره  ا�ستقرت 
مقارنة   %3.2 بن�سبة  ارتفاعا  الق�سم  هللذا  اأ�سعار 

باأ�سعاره يف �سهر ني�سان 2010.   
يف  اأ�سعاره  �سجلت  واالأحللذيللة:-  املاب�س  3.ق�سم 
 %1.9 بن�سبة  احلايل  ال�سهر  خال  ارتفاعا  العراق 
مقارنة بال�سهر ال�سابق، حيث ارتفعت اأ�سعارها يف 
اجلنوب  منطقة  ويف   %2.6 بن�سبة  الو�سط  منطقة 
بن�سبة 0.3% يف حني انخف�ست اأ�سعارها يف منطقة 
الق�سم  هذا  اأ�سعار  �سهدت   .%0.7 بن�سبة  كرد�ستان 
�سهر  يف  باأ�سعارها  مقارنة   %2.4 بن�سبة  ارتفاعا 

ني�سان 2010.   
4.ق�سم ال�سكن:-:- �سهدت اأ�سعار هذا الق�سم ارتفاعا 
بال�سهر  0.9%مقارنة  بن�سبة  احلللايل  ال�سهر  خللال 
ال�سابق، نتيجة الرتفاع اأ�سعاره يف منطقة كرد�ستان 
بن�سبة 0.1% ويف منطقة الو�سط بن�سبة 1.4% ويف 
هذا  اأ�سعار  �سجلت   .%0.1 بن�سبة  اجلنوب  منطقة 
يف  باأ�سعاره  مقارنة   %12.1 بن�سبة  ارتفاعا  الق�سم 
�سهر ني�سان 2010، ب�سبب ارتفاع اأ�سعار ايجارات 
اأ�سعار  ارتفاع  وكذلك   %9.5 بن�سبة  ال�سكنية  الدور 
اجلديدة  الت�سعرة  تطبيق  نتيجة  الكهرباء  اأجللور 

حيث بلغ االرتفاع بن�سبة %100.  

)الللبللنللزيللن والنفط  اللللوقلللود  الللفللرعلليللة  املللجللمللوعللة 
والغاز(   

)البنزين  الللوقللود  الفرعية  للمجموعة  بالن�سبة 
انخفا�سا  اأ�سعارها  �سهدت  فقد  والللغللاز(  والنفط 
بال�سهر  مقارنة   %0.8 بن�سبة  ني�سان  �سهر  خال 
منطقة  يف  اأ�سعارها  النخفا�س  نتيجة  ال�سابق 
الو�سط بن�سبة 1.5% ويف منطقة اجلنوب بن�سبة 
منطقة  يف  اأ�للسللعللارهللا  ارتللفللعللت  حللني  يف   %0.4
هذه  اأ�للسللعللار  �سجلت   .%1.5 بن�سبة  كللرد�للسللتللان 
املجموعة ارتفاعا بن�سبة 7.9% مقارنة باأ�سعارها 

يف �سهر ني�سان 2010.  
�سجلت  املنزلية:-  واملللعللدات  التجهيزات  5.ق�سم 
ال�سهر  خللال  طفيفًا  ارتفاعا  العراق  يف  اأ�سعاره 

بال�سهر  مللقللارنللة   %0.2 بن�سبة  احلللللايل 
الرتفاع  نتيجة  اللل�للسللابللق، 

اأ�سعارها يف منطقة 
الللللللو�للللللسللللللط 

بن�سبة 

 %0 . 4
منطقة  ويف 

بن�سبة  اجلللللنللللوب 
انخف�ست  حلللني  يف   %0.2

.%0.3 بن�سبة  كرد�ستان  منطقة  ا�سعارها 
 %1.3 بن�سبة  ارتفاعا  الق�سم  هذا  اأ�سعار  �سجلت 

مقارنة باأ�سعاره يف �سهر ني�سان 2010. 
العراق  يف  اأ�للسللعللاره  �سجلت  ال�سحة:-  6.ق�سم 
ارتفاعا مقداره 1.3% خال ال�سهر احلايل مقارنة 
بال�سهر ال�سابق، نتيجة الرتفاع اأ�سعاره يف منطقة 
كرد�ستان بن�سبة 0.5% ويف منطقة الو�سط بن�سبة 
1.2% ويف منطقة اجلنوب بن�سبة 1.9%. �سجلت 
مقارنة   %10.0 بن�سبة  ارتفاعا  الق�سم  هذا  اأ�سعار 

باأ�سعاره يف �سهر ني�سان 2010. 
العراق  يف  اأ�للسللعللاره  �سجلت  الللنللقللل:-  7.قلل�للسللم 
انخفا�سا مقداره 0.8% خال ال�سهر احلايل مقارنة 
يف  اأ�للسللعللاره  النخفا�س  نتيجة  ال�سابق،  بال�سهر 

منطقة الو�سط بن�سبة 0.7% ويف منطقة اجلنوب 
بن�سبة 1.1%، يف حني ارتفعت اأ�سعاره يف منطقة 
كرد�ستان بن�سبة 0.4%. �سجلت اأ�سعار هذا الق�سم 
�سهر  يف  باأ�سعاره  مقارنة   %0.9 بن�سبة  انخفا�سا 

ني�سان 2010. 
العراق  يف  اأ�للسللعللاره  �سجلت  االتلل�للسللال:-  8.ق�سم 
بال�سهر  مقارنة  احللللايل  ال�سهر  خللال  ا�للسللتللقللرارا 
كللل من  اأ�للسللعللاره يف  اللل�للسللابللق، نتيجة ال�للسللتللقللرار 
انخف�ست  حني  يف  واجلنوب،  كرد�ستان  منطقتي 
�سجلت   .%0.1 بن�سبة  الو�سط  منطقة  يف  اأ�سعاره 
مقارنة   %8.7 بن�سبة  انخفا�سا  الق�سم  هذا  اأ�سعار 

باأ�سعاره يف �سهر ني�سان 2010.   
يف  اأ�سعاره  �سجلت  والثقافة:-  الرتفيه  9.ق�سم 
اللللعلللراق انللخللفللا�للسللا خلللال اللل�للسللهللر احلللايل 
بن�سبة 0.5% مقارنة بال�سهر 
نتيجًة  الللل�لللسلللابلللق، 
النلللخلللفلللا�لللس 
ه  ر �سعا اأ

يف 

ملللنلللطلللقلللة 
كللللرد�للللسللللتللللان 
ويف   %0.2 بن�سبة 
 %0.7 بن�سبة  الو�سط  منطقة 
�سجلت   .%0.2 بن�سبة  اجلنوب  منطقة  ويف 
مقارنة   %2.7 بن�سبة  انخفا�سا  الق�سم  هذا  اأ�سعار 

باأ�سعاره يف �سهر ني�سان 2010.   
الق�سم  هللذا  اأ�للسللعللار  �سجلت  التعليم:-  10.قلل�للسللم 
ارتفاعا خال ال�سهر احلايل مقداره 0.7% مقارنة 
بال�سهر ال�سابق، نتيجًة الرتفاع اأ�سعاره يف منطقة 
كرد�ستان بن�سبة 3.4% ويف منطقة الو�سط بن�سبة 
0.5% ويف منطقة اجلنوب بن�سبة 0.2%. �سجلت 
مقارنة   %6.2 بن�سبة  ارتفاعا  الق�سم  هللذا  اأ�سعار 

باأ�سعاره يف �سهر ني�سان 2010.   
العراق  يف  اأ�سعاره  �سجلت  املطاعم:-  11.ق�سم 
ارتفاعا خال ال�سهر احلايل مقداره 0.5% مقارنة 
مع ال�سهر ال�سابق نتيجة الرتفاع اأ�سعاره يف كل من 

منطقة الو�سط بن�سبة 0.2% ويف منطقة اجلنوب 
بن�سبة 0.9%، يف حني ا�ستقرت اأ�سعاره يف منطقة 
كرد�ستان. �سجلت اأ�سعار هذا الق�سم ارتفاعا بن�سبة 

6.5% مقارنة باأ�سعارها يف �سهر ني�سان 2010.   
�سجلت  املتنوعة:-  واخلللدمللات  ال�سلع  12.قلل�للسللم 
احلايل  ال�سهر  خال  ارتفاعا  العراق  يف  اأ�سعاره 
ارتفعت  حيث  ال�سابق،  ال�سهر  عن   %2.0 بن�سبة 
ويف   %2.5 بن�سبة  كرد�ستان  منطقة  يف  اأ�سعاره 
منطقة الو�سط بن�سبة 1.0% ويف منطقة اجلنوب 
ارتفاعا  الق�سم  هذا  اأ�سعار  �سجلت   .%2.4 بن�سبلة 
ني�سان  �سهر  يف  باأ�سعاره  مقارنة   %10.7 بن�سبة 

   .2010
م�سجًا   )%131.1( االأ�سا�س]1[  الت�سخم  13.بلغ 
ال�سابق  اللل�للسللهللر  علللن  بللنلل�للسللبللة)%0.5(  ارتللفللاعللا 
وبللنلل�للسللبللة)6.1%( علللن �للسللهللر نلليلل�للسللان ملللن العام 

املا�سي. 
  

الأ�سعار  القيا�سية  االأرقلللللام  مللوؤ�للسللرات  ثللانلليللًا:- 
امل�ستهلك على م�ستوى املناطق 

�سهر  كرد�ستان يف  االأ�سعار يف منطقة  1. �سجلت 
ارتفاعا  ال�سابق  بال�سهر  مقارنة   2011 ني�سان 
مقداره 0.5% نتج ب�سورة رئي�سية عن ارتفاع يف 
اأ�سعار االأغذية وامل�سروبات غر الكحولية بن�سبة 
اأ�سعار   ،%0.1 بن�سبة  ال�سكن  اأ�سعار   ،%0.9
بن�سبة  النقل  اأ�سعار   ،%0.5 بن�سبة  ال�سحة 
اأ�سعار   ،%3.4 بن�سبة  التعليم  اأ�سعار   %0.4

ال�سلع واخلدمات املتنوعة بن�سبة %2.5.   
االأ�سعار  �سجلت  الللو�للسللط  منطقة  يف   .2
بال�سهر  مللقللارنللة   2011 ني�سان  �سهر  يف 
ارتفاعا مقداره 1.2% نتج ب�سورة  ال�سابق 
االأغذية  اأ�للسللعللار  يف  ارتللفللاع  عللن  رئي�سية 
 ،%1.1 بن�سبة  الكحولية  غر  وامل�سروبات 
بن�سبة  والتبغ  الكحولية  امل�سروبات  اأ�سعار 
1.2%،اأ�سعار املاب�س واالأحذية بن�سبة %2.6، 
اأ�سعار ال�سكن بن�سبة 1.4%، اأ�سعار التجهيزات 
واملعدات املنزلية وال�سيانة بن�سبة 0.4%، اأ�سعار 
ال�سحة بن�سبة 1.2%، اأ�سعار التعليم بن�سبة %0.5، 
واخلدمات  ال�سلع  ا�سعار   ،%0.2 املطاعم  اأ�سعار 

املتنوعة بن�سبة %1.0.   
�سهر  يف  االأ�سعار  �سجلت  اجلنوب  منطقة  يف   .3
ارتفاعا  ال�سابق  بال�سهر  مقارنة   2011 ني�سان 
ارتفاع  عن  رئي�سية  ب�سورة  نتج   %0.5 مللقللداره 
اأ�سعار االأغذية وامل�سروبات غر الكحولية بن�سبة 
0.9%، اأ�سعار امل�سروبات الكحولية والتبغ بن�سبة 
 ،%0.3 بن�سبة  واالحللذيللة  املاب�س  1.1%،اأ�للسللعللار 
التجهيزات  اأ�سعار   ،%0.1 بن�سبة  ال�سكن  اأ�سعار 
واملعدات املنزلية وال�سيانة بن�سبة 0.2%، اأ�سعار 
ال�سحة بن�سبة 1.9%، اأ�سعار التعليم بن�سبة %0.2، 
واخلدمات  ال�سلع  ا�سعار   ،%0.9 املطاعم  اأ�سعار 

املتنوعة بن�سبة %2.4. 

 يق�سد بالت�سخم اال�سا�سCore Inflation:هو 
امل�ستهلك  القيا�سي ال�سعار  الرقم  التغر يف  ن�سبة 
املحت�سبة بعد ا�ستبعاد امل�ستقات النفطية )النفط، 
الفواكه  وجمموعتي  ال�سكن  ق�سم  �سمن  الللغللاز( 
االأغذية  ق�سم  �سمن  الفرعيتني  واخللل�للسللراوات 

وامل�سروبات غر الكحولية. 

تقرير: ارتفاع طفيف في مســتويات التضخم بنســبة 0.8 % 
لشهر نيسان الماضي

بغداد /  علي الكاتب 

تس���عى كثي���ر م���ن ال���دول النامي���ة او تل���ك التي في 
طريقه���ا لتحقي���ق النم���و االقتصادي ال���ى االنضمام 
الس���ريع واتخاذ الخطوات التي من ش���انها االنضمام 
لمنظم���ة التجارة العالمي���ة، اال ان طريق  االنضمام  
للمنظم���ة وكما يبدو ليس معب���دا بالورود بل هناك 
م���ن التحدي���ات واالثار الس���لبية الت���ي تعطي جهاز 
االنذار للجهات المس���ؤولة للحذر من االسراع بشكل 
غير منهجي ومحس���وب لتالفي تلك االثار الس���لبية 

وتجاوز مشكالتها.
وق���ال الدكت���ور س���لمان الربيع���ي  اس���تاذ االقتصاد 
ف���ي جامعة بغ���داد ان االنضم���ام لمنظم���ة التجارة 
العالمي���ة يجع���ل الع���راق امام ع���دة تحديات يجب 
التعام���ل معها بايجابية بم���ا يخدم تحقيق االهداف 
في تفعيل دور ونش���اط القط���اع الخاص في مجمل 
العملي���ة االقتصادية والتنموية في البالد، وهي ذات 

التي يقدم  االهداف 
م���ن ورائه���ا العراق 
ف���ي االنضمام لهذه 

المنظمة العالمية.

التحديلللات معرفلللة  تللللك  ملللن جمللللة  واأ�سلللاف ان 
القطلللاع اخلا�س املحللللي بقواعد منظملللة التجارة 
العامليلللة يف علللدة جملللاالت والتثقيف بهلللا ومعرفة 
مزايلللا االن�سملللام للمنظملللة واتفاقياتهلللا، وكيفيلللة 
اال�ستفلللادة من تللللك املزايا لزيلللادة امكانية ت�سدير 
املنتجلللات املحليلللة وزيادة قلللدرة القطلللاع اخلا�س 
على النفلللاذ اىل اال�سواق العامليلللة، وكذلك امكانية 
املناف�سلللة مع املنتجات امل�ستوردة ب�سكل حر  بدون 
فر�لللس ر�سوم جمركيلللة على املنتجلللات امل�ستوردة 
ملللن اخلارج،والتلللي تتلللم من خلللال عقد �سلللراكات 
او الدخلللول يف اتفاقيلللات ملللع ال�سلللركات االجنبية 

وجذب اال�ستثمارات اىل الباد.
واكلللد  اهمية ايجاد اليلللات للتن�سيق بني القطاعني 
العلللام واخلا�لللس �سملللن اطلللار امل�ساللللح امل�سرتكة 
وتنفيذ جميع التزامات الباد امام املنظمة،خا�سة 
ملللا يتعلق بالقدرة التفاو�سيلللة للعراق يف الق�سايا 
اجلديلللدة املطروحلللة على املنظملللة، وايجاد كوادر 
متخ�س�سلللة تعملللل يف �سلللركات القطلللاع اخلا�لللس 
وعدم االقت�سلللار على احللقلللات ال�سيقة يف تعيني 
كوادره،ال�سيملللا ملللا يتعللللق باالإمللللام باملمار�سلللات 
التجارية غر امل�سروعة  ومواجهة ظاهرة االغراق 

ال�سلعي وال�سيا�سات التجارية االحتكارية.
بلللني  اخلللرى  �سراكلللة  ايجلللاد  اهميلللة  اىل  وا�سلللار 
القطلللاع اخلا�لللس وامل�ستهللللك  مبنيلللة عللللى ا�سا�س 
امل�ساللللح امل�سرتكلللة والتقائهلللا عنلللد نقطلللة واحدة 
وروؤيلللة موحدة للللكا اجلانبني،يف ظلللل االن�سمام 
للمنظمة،ملللع التاأكيلللد عللللى اإياء االأهميلللة الكربى 

للم�ستهللللك املحلي وت�سجيعه عللللى �سراء املنتجات 
الوطنيلللة وت�سجيع القطاع اخلا�س من اجل ايجاد 
فر�لللس عملللل للعاطلني  ودعمللله من اجلللل تخفي�س 
اال�سعلللار ملنتجاتللله بعد خف�س تكاليلللف انتاجها او 

ا�سترادها.
فيملللا قلللال اخلبلللر االقت�سلللادي عللللي الها�سمي ان 
هنلللاك مزايلللا كثرة الن�سملللام العلللراق اىل منظمة 
التجلللارة العاملية تتعلق بامل�ستهللللك املحلي كزيادة 
افلللق االختيار امامللله كم�ستهلك لل�سللللع واخلدمات 
وحقللله يف احل�سول عللللى خدمات و�سللللع منا�سبة 
وبا�سعلللار جيدة،وحمايتللله ملللن املنتجلللات الرديئة 
وغلللر املطابقلللة للموا�سفلللات القيا�سيلللة العراقية، 
وكذللللك جتنيبه دفع قيمة م�سافة للخدمات وال�سلع 
فر�لللس  زيلللادة  علللن  وامل�ستوردة،ف�سلللا  املحليلللة 
العملللل للعاطلني بعد زيلللادة ال�سلللادرات والتو�سع 
باال�ستثمارات،وحتقيلللق زيادة يف حجلللم الن�ساط 
االقت�سادي ب�سكل عام وحت�سني م�ستويات املعي�سة 

وتقليل معدالت الفقر. 
واأ�ساف من ال�سروري ان يكون هناك ان�سجام يف 
موقلللف القطاعني العلللام واخلا�لللس ازاء االن�سمام 
ملنظمة التجارة العاملية وااللتزام باتفاقياتها، وذلك 
الن القطلللاع اخلا�س ب�سقيه التجلللاري وال�سناعي 
هلللو �ساحب التاأثر املبا�سلللر ايجابيا كان ام �سلبيا 
بقواعلللد تللللك املنظملللة، وهلللذا �سلللان جميلللع الدول 
املن�سويلللة حتلللت مظللللة املنظملللة يف اقاملللة اليات 
حمددة للتن�سيق بني القطاعني العام واخلا�س من 
اجلللل التعرف عن كثب لوجهة نظر القطاع اخلا�س 
يف املواقف التفاو�سية وت�سمينها يف تلك املواقف 

التفاو�سية للحكومة مع منظمة التجارة العاملية.
وقلللال الدكتور ا�سامه �سلللراد التدري�سي يف جامعة 
بغلللداد ان االن�سمام ملنظمة التجلللارة العاملية  بقدر 
تعلق االملللر بقطلللاع ال�سناعات الوطنيلللة �سيوؤدي 
اىل الت�سخلللم  وزيلللادة ال�سعوبلللات املللام مناف�سة 
املنتجات امل�ستوردة  لل�سللللع املت�سابهة املنتجة يف 
اخلارج،ف�سلللا علللن ان معظلللم ال�سلللادرات املحلية 
هي عبلللارة عن ملللواد او خدمات اوليلللة وامل�سدرة 
اىل اللللدول ال�سناعية،والتلللي يعلللاد ت�سديرها اىل 
العلللراق مرة اخرى ك�سلع جاهزة لا�ستهاك،بينما 
ي�ستلللورد العلللراق �سلعلللا ن�سلللف م�سنعلللة لغر�لللس 
ادخالهلللا يف �سناعات �ستى،وهي بقيم مالية كبرة 

ملللن �ساأنهلللا رفع كلفلللة االنتاج املحللللي وبالتايل لن 
يكلللون مبقلللدوره مناف�سلللة املنتجلللات امل�ستلللوردة 
املت�سابهلللة املوجودة يف ال�سوق املحلية،مما يوؤدي 
اىل علللزوف امل�ستهللللك عن �سراء املنتجلللات املحلية 

الرتفاع ا�سعارها مقارنة بامل�ستوردة.
وتابلللع ان ملللن اهم متطلبلللات الدخلللول يف منظمة 
التجلللارة العامليلللة توفلللر علللددا ملللن ال�سلللروط على 
امل�ستلللوى العامللللي يف املجاالت الفنيلللة والقانونية 
واملوا�سفات وال�سامة ال�سحية واملعلوماتية،على 
وفلللق النظام التجاري العاملي  اجلديد،وان حدوث 
تاأخلللر لدى العراق يف توفر تللللك ال�سروط يعني 
لللله لت�سديلللر منتجاتللله  فقدانللله الفر�سلللة املتاحلللة 
يلللوؤدي اىل تعر�سللله  املنظمة،مملللا  تاأ�سي�لللس  قبلللل 
خل�سائلللر كبلللرة و�سياع بع�س الفر�لللس امامه يف 
الت�سديلللر وحمايلللة ودعلللم املنتجلللات وال�سناعات 
املحليلللة، وهي تعزى اىل �سعلللف القدرات االدارية 
واملوؤ�س�ساتية،ووجلللود نق�س وا�سلللح يف الكوادر 
الفنيلللة املتخ�س�سلللة بالعمل وانعلللدام وجود نظام 

املعلوماتية املطلوب.
وا�سلللاف ان حدوث اي تلكلللوؤ يف القيام باجراءات 
االتفاقيلللة  يف  املقلللرة  الن�سو�لللس  وفلللق  عللللى 
الهادفلللة اىل حت�سلللني م�ستوى ال�سناعلللات املحلية 
ومللللدة  االنتلللاج  يف  اجللللودة  معايلللر  ومراعلللاة 
زمنيلللة طويلة، لن ي�سب يف م�سلحلللة الباد،حيث 
ان ذللللك  �سيحلللد كثلللرا ملللن املناف�سلللة الت�سديرية 
لل�سللللع  العاملية،خا�سلللة  اال�سلللواق  يف  والدخلللول 
ذات القلللدرة التناف�سيلللة مع ال�سللللع امل�ستوردة،يف 
ظل وجلللود تطويلللر م�ستملللر ومتوا�سلللل ال�ساليب 
االنتاج وااللتلللزام باملوا�سفات الفنيلللة والقيا�سية 
العاملية،واعتملللاد املناف�سلللة التجاريلللة على ا�سا�س 
اجللللودة وااللتزام باملوا�سفلللات ال�سحية و�سمان 
�ساملللة املنتجلللات الغذائيلللة، واحللللد ملللن الر�سوم 

اجلمركية وتخفي�سها.   
بالتجلللارة  اخلا�سلللة  اال�ستثملللار  قيلللود  ان  واكلللد 
�ستلللوؤدي اىل فر�س هيمنة خارجيلللة على الرثوات 
الوطنية وا�ستغال املوارد املحلية من قبل �سركات 
اجنبية،مما يوؤدي اىل هيمنلللة اال�ستثمار االجنبي 
ملللن  انطاقلللا  املحليلللة   ال�سناعلللات   قطلللاع  عللللى 
معاير الكفلللاءة االقت�ساديلللة واجلودة،مما يوؤدي 
اىل التقليلللل �سيئلللا ف�سيئلللا ملللن م�ساركلللة املنتجات 

الوطنيلللة يف امل�ساهمة يف ال�سادرات العاملية،فيما 
حتقلللق املنتجلللات امل�ستلللوردة نتائلللج ايجابيلللة من 
جلللراء حترير التجارة لتمتعهلللا باجلودة والكفاءة 
التي ت�ستطيع من خالهلللا الوقوف بوجه املناف�سة 

العاملية لل�سلع امل�سابهة.
وا�سار اىل ان ال�سلع املحلية مبجرد �سحب احلماية 
الوطنيلللة منهلللا وفتلللح اال�سواق ملللن دون �سوابط  
امام ال�سلع امل�ستوردة واغراق اال�سواق بالب�سائع 
وال�سللللع الرديئلللة امل�ستوردة،لهلللا تاأثلللرات �سلبية 
كبلللرة على املنتجلللات املحلية ب�سلللكل عام،وب�سكل 
وال�سناعلللات  التناف�سيلللة  غلللر  املنتجلللات  خا�لللس 
النا�سئة،ملللامل يتم فر�س القيلللود ب�سيا�سات تهدف 
اىل حت�سلللني م�ستويلللات االنتاج املحللللي  وحماية 
ال�سلللوق املحليلللة يف ظلللل وجلللود حاللللة ملللن علللدم 
التنا�سب يف القدرات االإنتاجيلللة لل�سناعات،االمر 
الذي ملللن املمكن تفاديللله لتجنب خماطلللر االفا�س 
وغللللق ال�سلللركات مملللا يلللوؤدي اىل زيلللادة معدالت 

البطالة والك�ساد االقت�سادي.
وقلللال ان التخفي�س التدريجلللي يف ن�سبة الر�سوم 
اجلمركيلللة املفرو�سلللة عللللى ال�سللللع �سيلللوؤدي اىل 
تقلي�لللس ايرادات الدولة من عائلللدات  تلك الر�سوم 
وبالتايل حلللدوث عجز يف املوازنلللة العامة للدولة 
وعدم حدوث منو يف االإيلللرادات املطلوبة لتمويل 
النفقلللات العاملللة التلللي تنعك�لللس عللللى االيلللرادات 
االخرى،حيث تتم زيادة ن�سبة ال�سرائب والر�سوم 
املفرو�سلللة عللللى االأفلللراد وال�سلللركات وم�ساريعها، 
وبالتلللايل ترتلللب اثلللار �سلبية عللللى تكلفلللة االنتاج 
لل�سللللع املحلية التلللي �ستقف عاجزة املللام مناف�سة 
ال�سللللع  امل�ستوردة من اخلارج بكلفلللة اقل وجودة 

اكرب.
واأو�سح ان تخفي�س التعرفة اجلمركية على ال�سلع 
املنتجة يف اللللدول ال�سناعية  الكربى �سيوؤدي اىل 
زيادة معدالت اال�سترادات يف ما بينها،مب�ستوى 
اكرب من م�ستواها قبل اجراء التخفي�س عليها،مما 
يلللوؤدي اىل التاأثلللر عللللى املنتجلللات امل�سلللدرة من 
العراق والتلللي تعتمد عليها اقت�سادياته ب�سكل عام 
وبالتلللايل انخفا�س ال�سلللادرات املحلية اىل الدول 
املتقدمة مع التاأثلللر على حجم التبادالت التجارية 

امل�سرتكة.
وا�سلللاف ان حتريلللر التجلللارة املحليلللة وتخفي�س 
الر�سلللوم ملللن �سانللله اال�سلللرار بايلللرادات العلللراق 
ب�سبب االنخفا�س يف حم�سات الر�سوم اجلمركية 
والتي تعد احدى ا�سا�سيات املوازنة  املالية للدولة 
العراقيلللة، ف�سا عن دورهلللا يف منع ت�سرب موارد 
الدولة واإمكاناتها املالية اىل خارج الباد وخروج 
املنتجلللات اال�سا�سيلللة اىل اللللدول االخرى،خا�سلللة 
ان العلللراق اليلللزال يعملللل بنظام حمايلللة املنتجات 

الوطنية.
وقال ان اتفاقية التجلللارة العاملية تت�سمن االلتزام 
 )900 )االيلللزو  الدوليلللة  التجلللارة  مبوا�سفلللات 
يف اطلللار منظملللة اجلات وهلللي متثل احلللد القيود 
الرئي�سة على ال�سادرات املحلية  على ا�سا�س كونها 
احلللدى الو�سائلللل واالجلللراءات املهملللة يف التحكم 
بالتجلللارة الدولية،حيث من املمكلللن ا�ستخدام تلك 
املوا�سفات ب�سكل تع�سفي ملللن قبل الدول املتقدمة 
مما يعرقل و�سول الب�سائع العراقية اىل اال�سواق 

اخلارجية.

العالمية   التجارة  لمنظمة  العراق  انضمام  خبراء: 
ضرورة للنهوض بالقطاع الخاص 
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محمد عبد األمير عبد

تعلللد مهملللة اإيجلللاد فر�لللس عملللل للعاطللللني ملللن اأهلللم االأولويلللات التلللي 
حتر�س عليها الدول واحلكومات، وتعتلللرب مقيا�سا لتحقيق اال�ستقرار 
االقت�سلللادي واالجتماعلللي وال�سيا�سلللي يف اأي بلد من البللللدان، وكثر 
ملللن الدول املتقدملللة ت�سع موؤ�سرات للبطالة تتم ملللن خالها قراءة االأثر 
االقت�سادي واالجتماعي يف �سوء ن�سبة البطالة وارتفاعها وانخفا�سها 
وفق قاعدة من البيانات التي تتم عملية حتديها با�ستمرار، ويف الوقت 
نف�سه تعملللل على تدريب اأبنائها حتى تتحقق لها اال�ستفادة من الكوادر 
املوؤهلة الأداء تلك االأعمال وفق قدراتهم وموؤهاتهم على كافة امل�ستويات 

العلمية وال�سحية. 
وال بلللد هنلللا اأن ن�سلللر اإىل اأن العديلللد من اللللدول ت�سعلللى الأن جتعل من 
القطلللاع اخلا�لللس م�سدرًا مهملللًا من م�سلللادر التوظيف،عللللى اعتبار اأن 
القطلللاع اخلا�س يتطللللب موؤهات واإمكانلللات والتزامات قلللد ال تطالب 
بهلللا القطاعلللات االأخلللرى، وعللللى راأ�سها القطلللاع احلكومي، ملللا يتطلب 
مناهلللج واأ�ساليلللب تدريبيلللة واإدارية خمتلفلللة، ويبقى التحلللدي االأكرب 
هلللو قلللدرة العمل اجلماعلللي املتكامل بلللني خمتلف قطاعلللات الدولة على 

حتقيق اال�ستقلللرار االقت�سادي التنموي القادر على اإيجاد فر�س العمل 
احلقيقية للمواطن وفقًا الإمكاناته وقدراته وتعليمه وتاأهيله،  ويف هذا 
ال�سيلللاق يجب االلتفات اإىل م�ساريلللع البنى التحتية التلللي يتم تنفيذها 
حاليلللًا يف العلللراق �سلللواء ما يتعلق منهلللا بقطاع النفلللط اأو البلديات اأو 
االإ�سلللكان والتعمر اأو حتى جماالت ال�سياحة وغرها والتي من �ساأنها 

اأن توفر مزيدًا من الوظائف ل�سرائح كثرة يف املجتمع.
ي�ساف اإىل ذلك كله دعم امل�ساريع ال�سغرة، بحيث يتم اإن�ساء عديد من 
امل�ساريلللع ال�سغرة ت�ساعد على اإيجاد فر�لللس عمل حقيقية للمواطنني، 
ويف الوقلللت نف�سه ميكن اإدارتهلللا وتطويرها بكفاءات اأقلللل وجهد اأقل، 
وهي التجربة التي يعتمد عليها كثر من الدول املتقدمة، كما اأن ا�ستثمار 
وا�ستغال فر�سة اإن�ساء امل�ساريع العماقة �سي�ساعد على اإعطاء الفر�سة 
لاآالف ملللن ال�سباب للعملللل يف تلك امل�ساريع وا�ستقطلللاب اخلربات من 
خلللال العملللل مع اخللللرباء والفنيلللني واكت�ساب اخللللربات منهم، وهذه 
امل�ساريلللع العماقة لتحقق ذللللك يجب اأن تكون وا�سحلللة و�سريحة يف 
عقودهلللا اأهمية نقل اخللللربة لل�سباب العراقي القادر عللللى اإدراك ما يتم 
ا�ستخدامه ب�سرعة كبرة جدًا الأننا بنقل اخلربة ن�سمن ا�ستمرار تنفيذ 
مثلللل هذه امل�ساريلللع يف امل�ستقبل من خال الكفلللاءات العراقية امل�سهود 

لها يف ميادين عديدة، واأي�سًا ن�سمن ح�سن وا�ستمرار �سيانتها، وبهذا 
نحقق هدفلللني اأو اأكرث من خلللال م�ساريعنا االإن�سائيلللة اأو اال�ستثمارية 
مبلللا يعود بالنفع على اجلميلللع، ونحقق من خال ترجمة م�ساريعنا اإىل 
م�ساريلللع حيلللة وديناميكيلللة ح�سن التنفيلللذ وكفاءة التدريلللب والتاأهيل 
للقلللوى العامللللة يف العلللراق واإيجاد الطملللوح والروحية القلللادرة على 

حتدي ال�سعاب مهما كانت متى ما اأعطيت الفر�سة ومنح التاأهيل.
اإن املرحللللة التنمويلللة التي ن�سعى للو�سول اإليهلللا يف العراق هذا العام 
واالأعوام القادمة من خال تنفيذ عديد من امل�ساريع العماقة يف خمتلف 
املناطلللق وامللللدن ومنها ما مت االإعان عنه خا�سة ملللرتو بغداد وعدد من 
املجمعلللات ال�سكنية، وما مت ويتم اعتملللاده من مليارات الدوالرات لتلك 
امل�ساريع، يجعل ح�سن ا�ستغالها وا�ستثمارها لتوطني التنمية واإيجاد 
فر�س العمل للمواطنني اأولوية ق�سوى يجب عدم التاأخر يف ا�ستغالها 
وا�ستثمارهلللا، الأننا نعرف جميعلللًا اأن دورة االقت�سلللاد تتباين من فرتة 
الأخلللرى خا�سلللة واإن اقت�سلللاد العراق يعتملللد االآن ب�سلللكل رئي�سي على 
ت�سديلللر النفط، وبالتايل يتطلب ذلك اأن نحقق توازنلللًا تنمويًا اإن�سانيًا 
ومكانيًا يحقق لنا ما ن�سبو ونطمح اإليه من االنتقال باملجتمع العراقي 

اإىل م�ساف الدول املتقدمة املنتجة ولي�ست امل�ستهلكة.

علي نافع حمودي

 من الافلللت  للنظر اأن القائمني على و�سع اخلطط 
االقت�سادية يف العراق مل ينظروا للزراعة على اإنها 
ركن مهم من اأركان االقت�ساد العراقي. وال�سبب يف 
ذللللك يكمن بوجود النفلللط و�سادراتللله التي ت�سكل 
ن�سبلللة عاليلللة جدًا ملللن اللللواردات املتحققلللة للبلد، 
وهلللذا  اأدى اإىل تراجلللع كبلللر وم�ستملللر مل�ساهملللة 
قطلللاع الزراعلللة يف النلللاجت املحلي االإجملللايل وقد 
زاد القللللق من هذا الرتاجع اأنللله مل يقف عند حدود 
الرتاجلللع الن�سبي الذي يعلللزى اإىل تقدم القطاعات 
االقت�سادية االأخرى وح�سب، بل تعداه اإىل تراجع 
م�ستملللر وتدهلللور اأنعك�س عللللى العامللللني يف هذا 
القطلللاع والذين ي�سكلون ن�سبة كبلللرة من ال�سعب 

العراقي.
مبقيا�لللس  تقا�لللس  ال  الرتاجلللع  هلللذا  خطلللورة  اإن 
االقت�ساد وحده، رغم كون االقت�ساد املحور االأكرث 
اأهمية يف التنمية املتكاملة ب�سفته املولد االأ�سا�سي 
لفر�لللس العمل والدخلللل، فثمة مقيا�سلللان اآخران ال 
يقان اأهمية عنه: االأول مقيا�س اجتماعي �سيا�سي 
مركلللب م�سدره دور الزراعلللة يف وقف الهجرة من 
الريلللف اإىل املدن وما ين�ساأ عنها من جتمعات للفقر 
والبطاللللة يف املدن وحولها، والثاين مقيا�س بيئي 
م�سلللدره �سلللرورة ا�ستغلللال امللللوارد االقت�سادية 
الطبيعيلللة ملللن اأر�لللس وميلللاه وغطاء نباتلللي لي�س 
فقلللط ملللن منظلللور اقت�سلللادي مبا�سلللر واإمنلللا ملللن 
اأجلللل املحافظلللة عللللى هلللذه امللللوارد ومنلللع تدهور 
خ�سائ�سهلللا يف حلللال اإهملللال ا�ستغالها.ولعل اأهم 

ما هلللو متفلللق عليه ملللن االأ�سبلللاب العاملللة لرتاجع 
قطلللاع الزراعة يتمثل مبلللا ياأتي:اإخفلللاق �سيا�سات 
احلكوملللة يف توفر البيئة املنا�سبلللة حلفز القطاع 
اخلا�س على اال�ستثملللار يف الزراعة. وعدم جناح 
القطلللاع اخلا�س يف اإقاملللة م�سروعات ذات حجوم 
اقت�سادية وبنية اإدارية وفنية منا�سبة وتخلفه عن 
اإن�سلللاء موؤ�س�ساتللله املهنية والتنظيميلللة التي تعزز 
دوره املهنلللي واالقت�سلللادي وم�ساركته يف توجيه 
جهلللود التنميلللة وو�سلللع ال�سيا�سلللات املنا�سبة لها. 
واأي�سلللا عدم جنلللاح املوؤ�س�سات العاملللة واخلا�سة 
يف رفلللد عمليلللة التنميلللة الزراعيلللة، حيلللث ف�سللللت 
التعاونيلللات والنقابلللات يف امل�ساهملللة يف تطوير 
الزراعة وتنظيم املنتجني الزراعيني، كما مل تنجح 
اجلامعلللات واملوؤ�س�سلللات ذات العاقلللة بالبحلللوث 

ونقل التكنولوجيا بالقيام باملهام املوكلة لها.  
اإىل �سعلللف  االأ�سبلللاب جمتمعلللة  هلللذه  اأدت  وقلللد   
اإىل  التنميلللة  وافتقلللاد  الزراعلللة  يف  اال�ستثملللار 
ال�سموليلللة املطلوبلللة والتكاملللل ما بلللني عنا�سرها 
فلم يلق الت�سنيلللع الزراعي ما ي�ستحقه من اهتمام 
عللللى الرغم ملللن اأهميته الكبلللرة يف تعظيم القيمة 
امل�سافلللة، ومل تللللق امللللوارد الب�سريلللة ن�سيبها من 
التاأهيل والتعليم والرعاية ال�سحية واالجتماعية. 
وقلللد اأدى تراجلللع قطلللاع الزراعة لظهلللور من يرى 
فيللله عبئًا على االقت�سلللاد الوطني ويقف منه موقفًا 
�سلبيلللًا داعيلللًا اإىل تقلي�لللس دوره ل�ساللللح قطاعات 
اأخرى كخيار ال بديل عنه من وجهة نظر اقت�سادية 
بلللداًل من معاجلة اأ�سباب تراجعللله وت�سويب م�سار 
التنميلللة فيه وتعزيلللز تكامله مع باقلللي القطاعات. 

وقد كان لعدم دقلللة البيانات واالإح�ساءات املتعلقة 
بالزراعة دور اأ�سا�سي يف تنامي هذا املوقف ال�سلبي 
من قطاع الزراعة. حيث اأدى احت�ساب قيمة بع�س 
جوانب النلللاجت الزراعي باأقل من قيمتها احلقيقية 
اإىل خف�لللس ن�سبلللة م�ساهملللة الزراعلللة يف النلللاجت 
االإجمايل املحلي. ومن ابرز االأمثلة على ذلك �سراء 
املحا�سيل ال�سرتاتيجيلللة من الفاحني واملزارعني 
كاحلنطلللة وال�سعلللر باأ�سعلللار ال تتنا�سلللب وملللا مت 
�سرفللله يف مراحلللل زراعتهلللا، وهذا ميثلللل جتاهل 
الفر�لللس املتاحلللة لتقلللدم قطلللاع الزراعلللة وحت�سني 
م�ساهمتللله يف االقت�ساد الوطنلللي وم�ساعفة دوره 
يف التنميلللة االجتماعيلللة واحلفلللاظ عللللى البيئلللة. 
فعللللى ال�سلعيد االقت�سادي ال تلللزال اأرا�س زراعية 
كثلللرة دون اال�ستغلللال االأمثلللل مليزاتهلللا املختلفة 
وعللللى راأ�سها امليزة املناخية، كملللا ال تزال اجلهود 
يف جمال ا�ستخدام تقنيات الري  على �سبيل املثال 
دون امل�ستلللوى املطلوب رغم ما ميكن اأن توفره من 

كميات اإ�سافية من مياه الري. 
كملللا جلللرى جتاهلللل االإمكانيلللات الكبلللرة لتطوير 
فعلللال يف  التلللي ت�سهلللم ب�سلللكل  املراعلللي  وتنميلللة 
املحافظلللة على املوارد الزراعيلللة والبيئة، وخف�س 
اال�ستلللراد ملللن االأعلللاف وحتقيلللق التكاملللل بلللني 
االنتاجلللني النباتلللي واحليلللواين. وعللللى ال�سعيد 
االجتماعلللي ميكلللن للزراعة اأن ت�ساهلللم ب�سكل اكرب 
يف زيلللادة دخول االأ�سر الريفيلللة من خال م�ساركة 
والزراعلللات  ال�سغلللرة  امل�سروعلللات  يف  امللللراأة 
املنزليلللة وتربيلللة املوا�سلللي وال�سناعلللات الريفيلللة 
الزراعيلللة، باالإ�سافلللة مللللا ميكن للزراعلللة اأن توفره 

ملللن فر�س للعملللل وم�سادر دخلللل اإ�سافيلللة ل�سكان 
الريلللف. وهي عواملللل ت�سهم بفعاليلللة يف احلد من 
الهجلللرة ملللن الريلللف وتوفر عللللى املدن مزيلللدًا من 
ال�سغلللوط عللللى اخلدملللات فيهلللا، وعللللى ال�سعيلللد 
البيئلللي كان متاحًا اأمام الزراعلللة، وال يزال، القيام 
بلللدور رائد وكبر يف حماية امللللوارد الطبيعية من 
اأر�س ومياه وغطاء نباتي من التدهور واملحافظة 
على اإمكاناتها االإنتاجية وعلى قدرتها على التجدد 
واإىل  امل�ستداملللة  التنميلللة  ملتطلبلللات  لا�ستجابلللة 
احلفلللاظ على التنوع احليلللوي. وال يقل اأهمية عن 
ذللللك ما ميكن اأن ت�ستوعبه الزراعلللة من التداعيات 

البيئية.
 اإن ملللا تقلللدم ملللن تراجلللع وا�سلللح يف دور قطلللاع 
الزراعلللة يف االقت�سلللاد الوطنلللي وملللا ينتظره من 
حتديلللات خ�سو�سلللًا يف ظل حترير جتلللارة ال�سلع 
الزراعيلللة، توؤكلللد اأن هلللذا القطلللاع ميلللر مبرحللللة 
م�سريلللة ت�ستدعلللي اإعلللادة النظر بجهلللود التنمية 
الزراعيلللة وتوجهاتهلللا احلاليلللة لتايف ملللا �سوف 
�سلبيلللة  تطلللورات  ملللن  ا�ستمرارهلللا  اإليللله  يلللوؤدي 
خطلللرة، االأملللر الذي يظهلللر حاجة عاجللللة وملحة 
لو�سلللع اإ�سرتاتيجية جديدة وفعاللللة لتنمية قطاع 
الزراعلللة، تكون قادرة عللللى اال�ستجابلللة ملتطلبات 
التنميلللة وحتقيق التلللوازن بني البعلللد االقت�سادي 
)زيلللادة العوائد والقدرة عللللى املناف�سة( والبعدين 
االجتماعي والبيئي )عداللللة توزيع عوائد التنمية 
ل�سالح قطلللاع الزراعة واملحافظة على املوارد( يف 
املديلللني الق�سر والطويل، وتكاملللل قطاع الزراعة 

مع قطاعات االقت�ساد االأخرى.

االقتصاد العراقي بين االستهالك واإلنتاج

الُبعد االقتصادي واالجتماعي للقطاع الزراعي
محمد صادق جراد

األزملللت احلكوملللة نف�سهلللا مبراقبلللة وزرائها خال 
مئلللة يلللوم لتحا�سب نف�سهلللا بنف�سها يف ظلللل تزايد 
منلللذ  الغائبلللة  باخلدملللات  ال�سعبيلللة  املطالبلللات 
عقود ملللن الزمن حيلللث اأعلن رئي�س اللللوزراء يوم 
27 �سبلللاط املا�سلللي اي بعلللد يوملللني ملللن انطلللاق 

التظاهلللرات يف العلللراق عن منح وزرائللله مدة مئة 
يلللوم لتقلللدمي تطلللور ملمو�لللس يف مللللف اخلدمات 
كافلللة  القطاعلللات  ويف  املواطلللن  بحيلللاة  املتعلقلللة 
واأهمها قطلللاع الكهرباء وامللللاء واملجاري وال�سكن 

وم�سكلة البطالة وملفات عديدة اأخرى..
وبح�سلللب اخلرباء فلللان املئة يلللوم ال تكفي الجناز 
ما يتوقعللله البع�س اإال اأن هذه املهللللة  كانت لتقييم 

االأداء ولي�سلللت ملللدة لاجنلللاز فا يت�سلللور احد اأن 
احلكوملللة التلللي عمرها اأربلللع �سنوات قلللادرة على 
اجنلللاز برناجمهلللا احلكوملللي يف مئة يلللوم اإمنا مت 
حتديلللد هذه الفرتة الزمنية ملعرفلللة قدرة احلكومة 
واللللوزراء واملوؤ�س�سات على اجنلللاز مهامها لو�سع 
م�ساريلللع هلللذه اللللوزارات يف االجتلللاه ال�سحيلللح 
وحتقيلللق مطاللللب النا�لللس ومل�لللس تقلللدم ملحلللوظ 
يف امللفلللني اخلدملللي واالقت�سلللادي ومعرفلللة مدى 
�سرورة اإجراء تغير يف اأية وزارة اأو موؤ�س�سة مل 
تتمكلللن من اأن ت�سجل اأي تقدم ومل ت�سع املعاجلات 

واحللول مل�ساكلها يف هذه الفرتة..
اللللوزراء  ملجل�لللس  املعلنلللة  اجلل�سلللة  خلللال  وملللن 
والتلللي ا�ستعر�س خالها اللللوزراء اأهم اجنازاتهم 
واملعوقلللات التي تواجههم جند بلللان امل�ساكل التي 
يطرحها الوزراء لي�ست باجلديدة ومبعنى اآخر ان 
املعوقلللات التي تقف اأمام تقلللدمي اخلدمات لل�سعب 
العراقلللي هلللي ذات املعوقلللات التي رافقلللت العملية 
ال�سيا�سية منذ انطاقهلللا ولطاملا مت ت�سخي�سها من 
قبل اخلرباء واملخت�سني عرب الندوات واملوؤمترات 
وملللن خلللال االإعلللام املتابلللع لل�سلللاأن االقت�سلللادي 
يف العلللراق حيلللث �سكا اللللوزراء ملللن بروقراطية 
االإجراءات ونق�لللس التخ�سي�سات وتف�سي الف�ساد 
االإداري وباملقابلللل قام البع�س من الوزراء باإيجاد 
احللول املنا�سبة لهلللذه املعوقات من خال املطالبة 
بالت�سريعلللات التلللي ت�سهلللل عملهلللم للق�سلللاء عللللى 
الروتلللني االإداري اللللذي يعطلللل العملللل يف اجنلللاز 
امل�ساريلللع ، اإ�سافلللة اىل مكافحلللة الف�سلللاد االإداري 
واملايل من خال القيلللام بالزيارات امليدانية ودعم 
الهيئات الرقابيلللة للق�ساء على كل اأنلللواع التاأخر 

الذي ي�سب يف �سالح املف�سدين..
وملللن االأهمية مبلللكان اأن ن�سر هنلللا اإىل ان عر�س 
االجتملللاع الوزاري عللللى الف�سائيلللة العراقية كان 
اأمرا ايجابيلللا للغاية من اجل ان يطلع ال�سعب على 
عمل الوزارات وطبيعلللة امل�ساكل التي يتعر�س لها 

الوزراء.
وميكلللن الأي متابع لاجتملللاع اأن يكت�سف اإن هناك 

نوعا من عدم التن�سيلللق بني الوزارات يف ما بينها 
حيث تعلللاين وزارة الزراعة من �سحلللة املياه ولقد 
قدم ال�سيد وزيلللر الزراعة من �سمن املعوقات التي 
تعرت�لللس عملللل الوزارة علللدم وجلللود اتفاقيات مع 
اللللدول املت�ساطئلللة مع العراق حلللول الن�سب املائية 
التلللي يجلللب اأن متنلللح للعلللراق وهلللذا بالتاأكيد من 
واجب وزارة اخلارجية اإ�سافة اىل وزارة الزراعة 

واملوارد املائية.
بينملللا �سكا وزير الكهرباء من قللللة الوقود لت�سغيل 
املحطلللات الكهربائية وقللللة التخ�سي�سات،وهذان 
النفلللط ووزارة  ملللن اخت�سا�لللس وزارة  االأملللران 
اإىل  اللللوزراء  رئي�لللس  دعلللا  اللللذي  املالية،االأملللر 
توجيه اللللوزراء بتقلللدمي تقاريرهم التلللي تت�سمن 
االحتياجلللات ال�سرورية لعملللل وزاراتهم لعر�سها 
عللللى جمل�س اللللوزراء واإحالتهلللا اىل وزارة املالية  
واىل الربملان من اجل احل�سول على الدعم املطلوب 
وعدم االكتفلللاء بالتحجج بعدم توفر الدعم،م�سرا 
اإىل اأن الوزارة عندما تقدم احتياجاتها وت�سخ�س 
املعوقلللات اأملللام جمل�لللس اللللوزراء فاإنها قلللد جعلت 

امل�سوؤولية ت�سامنية يتحملها اجلميع. 
وبالرغلللم ملللن وجلللود بع�لللس التلكلللوؤ يف االجنلللاز 
وبالرغلللم من علللدم االإيفلللاء بجميلللع الوعلللود التي 
وعلللدت بها احلكوملللة املتظاهريلللن اإال اإننلللا نلم�س 
حماوالت جادة من قبل اللللوزارات للقيام بواجبها 
كفريلللق وال بلللد من االإ�سلللارة هنلللا اإىل ان فرتة املئة 
يلللوم للللن تنتهلللي بانتهلللاء اليلللوم االأخلللر بلللل على 
احلكومة ان تتعامل مع االأربع �سنوات كلها مبثابة 
املئة يلللوم وان ال�سعلللب يتطلع اىل عملللل احلكومة 
وينتظلللر منهلللا الكثلللر للللذا يتطللللب االأملللر توحيد 
اجلهلللود واملوقف من قبل القلللادة ال�سيا�سيني حلل 
جميلللع م�ساكلهم بعيدا علللن التجاذبلللات ال�سيا�سية 
و�سرورة اتخاذ خطوات مهمة وجدية يف حت�سني 
االأو�سلللاع ال�سيا�سيلللة واالقت�ساديلللة واالأمنيلللة يف 
البلللاد من اجلللل اأن ي�سعلللر املواطن بلللان �سوته قد 
اأ�سبلللح م�سموعلللا وان احلكوملللة فعلللا ا�ستجابات 

ملطالبه امل�سروعة...

مــئــة يـــوم ومــعــوقــات اإلنــجــاز 
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إيمان محسن جاسم

حلللني نطاللللع الكثلللر ملللن التجلللارب االقت�ساديلللة 
العامليلللة �سلللواء يف اآ�سيلللا مثلللل كوريلللا اجلنوبية 
واليابلللان وال�سني اأو اأوربلللا التي حتول اجلانب 
ال�سرقلللي منهلللا حتواًل كبرُا يف العقلللد التا�سع من 
القلللرن املا�سلللي، اأو الربازيلللل التي حققلللت طفرة 
اقت�ساديلللة كبرة يف �سنلللوات قليلة جلللدًا، عندما 
نطاللللع هذه التجارب نتوقف كثرًا اأمام ما متوفر 
لدينا من موارد وملللواد اأولية وحتى اأيٍد عاملة مل 
ت�ستغل وت�ستثمر بال�سلللكل املنا�سب والذي يوؤمن 

منوًا كبرًا يف اقت�سادنا ينعك�س على املجتمع.
ولعلنلللا اليوم ونحن نرى جتربلللة بلد �سهد حتواًل 
كبلللرًا يف ال�سنلللوات االأخلللرة، اإنهلللا �سنغافلللورة 
اأ�سغر النمور االآ�سيويلللة، وهو النمر االقت�سادي 
الوحيلللد الذي ظل �سامدًا اأمام الكثر من االأزمات 
االقت�ساديلللة التلللي اجتاحلللت العلللامل ومنهلللا دول 
�سرق اآ�سيا،هو اأ�سغلللر النمور من ناحية امل�ساحة 

اجلغرافية.
و�سنغافللللورة هي جمرد جزيرة �سغللللرة تقطعها 
مللللن اأق�ساها باملللللرتو يف حللللدود 45 دقيقة، وهي 
تقريبللللًا خالية مللللن كل املوارد الطبيعيللللة الثمينة، 
وكانللللت تعتللللرب دولللللة متخلفللللة قبللللل عقللللود قليلة 
جللللدًا مللللن الزمللللن، ومل تبللللداأ م�سرتهللللا التنموية 
ب�سللللكل جللللاد اإال يف بداية ال�سبعينيللللات من القرن 
قائمللللة  يف  �سنغافللللورة  تعتللللرب  الع�سريللللن.االآن 
اأكللللرث ع�سللللر دول يف العامل من ناحيللللة اال�ستقرار 
االقت�سللللادي ومللللن ناحية معللللدالت النمللللو، وهي 
حمطة �سياحيللللة ملايني ال�سيللللاح يف كل عام، كما 
اأنها حمطة جتاريللللة ال ي�ستغني عنها كل من يفكر 

يف �سرق اآ�سيا.
وعندما نقول هذا فاإننا ن�ستند جلملة من احلقائق 
اأهمهللللا اأن  اإجمايل الناجت املحلللللي يف �سنغافورة 
بلغ نحو 182 مليار دوالر يف 2010، مقارنة بل 7 
مليللللارات دوالر يف العام 1960، فيما ارتفع دخل 
الفللللرد يف �سنغافورة مللللن 427 دوالرًا يف 1960 

لي�سل اإىل 37.597دوالر يف 2010.
فكيف بداأت �سنغافورة م�سوارها هذا؟ اإن جتربة 

�سنغافللللورة بللللداأت منللللذ اإ�سللللرار االأمهللللات علللللى 
تدري�للللس العلللللوم والريا�سيات ب�سللللكل مكثف يف 
املدار�للللس احلكومية، واإياء �سنغافللللورة اهتمامًا 
كبللللرًا مبو�سللللوع التعليللللم. ففي العللللام 1968 مل 
تخللللرج اجلامعللللات اأي مهند�للللس، اأمللللا االآن فهللللي 
تخللللرج نحو 20 األف مهند�للللس �سنويًا، اإىل جانب 

املئات من املعاهد الفنية واملهنية املتطورة.وهذه 
النظللللرة ملخرجللللات التعليللللم �سكلت ركنللللًا اأ�سا�سيًا 
مللللن اأركان �سللللوق العمللللل يف بلللللد ظللللل يكافح من 
اأجل حتقيق معدالت منو، وقللللد بداأت �سنغافورة 
خطوتهللللا االأوىل عللللرب ت�سكيللللل جمل�للللس التنميللللة 
االقت�سادي منللللذ ال�ستينات والذي �ساهم مبا�سرة 
يف بناء اقت�ساد حديث ومتطور عن طريق اإقامة 
�سناعللللات وطنيللللة مملوكللللة للدولللللة مت اإ�سغالهللللا 
باأف�سل املهارات والقدرات املتوافرة حمليًا، التي 

مت تدريبها على العمل وفق معطيات ال�سوق.
لهلللذا بنيت قرارات التنمية منذ البداية على مدى 
جدواهلللا للتنميلللة االقت�سادية، وروؤاهلللا البعيدة 
امللللدى، ومتيلللز رجاالتهلللا بنظافلللة اليلللد والوالء 

مل�سالح الوطن.
ولكلللي يتلللم ا�ستقطلللاب روؤو�س االأملللوال الازمة 
للكثلللر من امل�ساريع املدرجلللة يف خطط التنمية، 
امل�سرفيلللة  الوحلللدات  �سنغافلللورة  اأن�سلللاأت  فقلللد 
اخلارجيلللة يف علللام 1968 لت�سجيلللع ا�ستقطلللاب 
اال�ستثمارات اإىل �سنغافلللورة، معتمدين �سيا�سة 
اقت�ساديلللة  قائملللة عللللى مبلللداأ �سلللرورة االإنتاج 
للت�سدير، ول�سمان جناح تلك املهمة اهتم �سناع 
القلللرار ب�سرورة توفر البيئلللة املنا�سبة لتحقيق 
النملللو االقت�سلللادي وذللللك من خلللال توفر عدة 
عواملللل اأهمها وجود معدل ت�سخم متدن وتوفر 
عنا�سر اال�ستقلللرار وال�سفافية الأ�سحاب االأعمال 
املقيملللني واالأجانلللب عللللى حلللد �سلللواء وحتقيق 
معلللدالت عاليلللة من التوفلللر وتهيئة منلللاخ ودي 

يتيح لها جذب اال�ستثمارات اخلارجية.
اأما اإ�ساحات �سوق العملللل كربنامج و�سيا�سات 
تناوللللت احلديث عن رفع كلفلللة العمالة االأجنبية 
فللللم تبلللداأ اإال يف نهاية الثمانينلللات، اأي بعد نحو 
ع�سريلللن عامًا ملللن بدايلللة االإ�سلللاح االقت�سادي 

والتعليمي.
وجلللاءت حزملللة هلللذه االإ�ساحلللات ملللن زاويلللة 
حملللددة جلللدًا وهي رغبلللة �سنغافلللورة يف دخول 
القلللرن اجلديلللد علللن طريلللق الوللللوج ب�سناعتها 
العاليلللة  التقنيلللة  ذات  املتقدملللة  احللقلللات  علللرب 
التلللي ت�سمح لها بالو�سلللول اإىل اأ�سلللواق جديدة 
تغنيها علللن االعتماد عللللى ال�سناعلللات التقليدية 
التي تعلللاين مناف�سة �سديدة ملللن قبل الدول ذات 
االأجلللور املنخف�سلللة ن�سبيًا كال�سلللني وباقي دول 
جنلللوب �سلللرق اآ�سيا. لذللللك، جللللاأت اإىل رفع كلفة 
العماللللة االأجنبيلللة يف ال�سناعلللات القائملللة على 
االأجلللور املنخف�سة الإجبارها عللللى التحول نحو 

ال�سناعات ذات القيمة امل�سافة العالية.
 وملللا ميكلللن اأن نخرج به ملللن هلللذه التجربة باأن 
التعليلللم يلعلللب دورًا حيويلللًا يف حتفيلللز النملللو 
االقت�سادي، حيث ت�سكل اجلامعات مراكز رائدة 
يف خلق املعرفة التي تخلللدم االقت�ساد واملجتمع 

معًا. 
بالن�سبة لنا منلك امل�ساحات اجلغرافية ال�سا�سعة 
وامللللوارد الطبيعيلللة الهائللللة، وال نحتلللاج �سوى 
مبخرجلللات  واالهتملللام  اإقت�ساديلللاأً  توظيفهملللا 

التعليم لتتنا�سب و�سوق العمل ومتطلباته.

مقاالتمقاالت

إياد مهدي عباس

هنلللاك و�سائل عديدة ميكلللن للموؤ�س�سلللات والدوائر 
اخلدمية يف العلللراق ا�ستخدامها لارتقاء مب�ستوى 
اخلدمات املقدملللة للمواطن ا�سوة باللللدول املتقدمة 
ومنهلللا ا�ستخلللدام التطلللور العلملللي والتكنولوجي 
يف جملللال االت�سلللاالت للق�سلللاء عللللى جانلللب مهلللم 
ملللن بروقراطيلللة االإجلللراءات وتاأخلللر امل�ساريلللع 
املخاطبلللات  بلللطء  ملللن  تعلللاين  التلللي  واملعاملللات 

واملكاتبات بني الدوائر املعنية.
وملللن اجلدير بالذكلللر ان بع�لللس موؤ�س�ساتنلللا ت�سهد 
قفلللزة نوعية يف هلللذا املجال اإال ان معظلللم وزاراتنا 
ودوائرهلللا مازاللللت تعتملللد عللللى اإجلللراءات قدميلللة 
يف التعاملللل ملللع  املواطلللن الذي ملللازال يراجع هذه 
الدوائلللر واملوؤ�س�سلللات من ال�سّبلللاك وهو يقف حتت 

اأ�سعة ال�سم�س ال�ساخنة خارج الدائرة.
لذلك يجب ان ت�سعلللى احلكومة العراقية اإىل اإدخال 
التكنولوجيا املتطورة يف عملللل دوائر وموؤ�س�سات 
الدولة كافة ملا لها من اأهمية كبرة يف ت�سهيل اجناز 
معاملللات املواطنلللني حيلللث ت�ساهلللم يف اخت�سلللار 
الزملللن وان�سيابيلللة العملللل والتخل�لللس ملللن النظام 
البروقراطلللي القلللدمي وملللا يت�سمنللله ملللن روتلللني 
يعرقلللل اجنلللاز املعاملللات ويعطلللل العملللل يف هذه 

املوؤ�س�سات.
ال�سبيلللل  هلللي  ان احلكوملللة االلكرتونيلللة  ونعتقلللد 
االأمثلللل لاإ�سلللراع يف اجناز املعاملللات وهناك عدة 
تعريفلللات للحكوملللة االلكرتونية من اأكلللرث من جهة 
دوليلللة. ففلللي العلللام 2002 عّرفلللت االأمم املتحلللدة 
احلكوملللة االلكرتونيلللة باأنها "ا�ستخلللدام االإنرتنت 
معلوملللات  لتقلللدمي  العري�سلللة  العامليلللة  وال�سبكلللة 
وخدملللات احلكوملللة للمواطنلللني". اأي�سلللًا، وقدمت 
منظملللة التعلللاون والتنميلللة يف املجلللال االقت�سادي 
التلللايل  التعريلللف   ،2003 علللام  يف   )OECD(
تكنولوجيا  ا�ستخدام  هلللي  االإلكرتونية  "احلكومة 
االإنرتنلللت  وخ�سو�سلللًا  واالت�سلللاالت  املعلوملللات 

للو�سول اإىل حكومات اأف�سل"
ويعك�س هلللذا التعريف �سعي احلكومات البتكار كل 
ملللا من �ساأنه حت�سلللني اأداء القطاع العام واحلكومي 
لتحقيلللق االإ�سلللاح  وتطويلللر العمليلللات والهيكلية 
والثقافلللة احلكوميلللة يف حتلللول جلللذري ملللن اجلللل 
حت�سلللني االت�سال مع املواطلللن وحتقيق دميقراطية 
اكرب من خلللال تن�سيط الو�سلللع التناف�سي للهيئات 
والدوائلللر احلكوميلللة يف تقدميهلللا اأف�سل اخلدمات 

للمواطن.
ومن املاحلللظ يف امل�سهلللد العراقي بدايلللة االهتمام 
بهلللذا اجلانلللب من خلللال الف�سلللاءات الوا�سعة التي 

ا�ستجدت للللدى املواطن واحلكومة عللللى حد �سواء 
حيلللث تو�سعلللت اال�ستخداملللات لو�سائلللل االت�سلللال 
العامليلللة واالنرت نت وناحظ ذلك ملللن خال ازدياد 
اإعداد امل�ستخدمني يف العراق ودخول التكنولوجية 
اىل الدوائر الر�سمية ب�سورة ملحوظة ،ولكن تبقى 
احلاجلللة قائملللة اإىل اال�ستعمال املثلللايل واال�ستفادة 
ومغلللادرة  املتوفلللرة  التكنولوجيلللة  ملللن  الفعليلللة 
االأ�ساليب القدمية واال�ستغناء عن امللفات والوثائق 
التلللي متاأ الرفوف والغرف املظلمة كي ن�سهد والدة 
حكوملللة الكرتونية مثالية تقلللدم اخلدمات للمواطن 

العراقي اأ�سوة باملواطنني يف العامل املتح�سر.
ويعللللم اجلميلللع ان احلكوملللة االلكرتونيلللة قلللد بداأ 
الفلللارق  اأمريلللكا واأوربلللا مملللا جعلللل  تطبيقهلللا يف 
بلللني  ال�سنلللوات  اللللذي يقا�لللس مبئلللات  احل�سلللاري 
النظلللام االإداري يف الغرب وبلللني النظام يف بلداننا 
العربيلللة.. حيلللث يجلللد املراجع للدوائلللر احلكومية 
يف اللللدول الغربيلللة  جملللرد موظفلللني اأملللام اأجهلللزة  
الكمبيوتلللر، يديلللرون حيلللاة املواطنلللني ب�سمت من 
خلللال �سغلللط اأزرار الكمبيوتر اأو اللللرد على اأجهزة 
الهاتف،وكذللللك جند املواطن يحملللل بطاقة �سغرة 
يتعاملللل مع الدائرة من خالهلللا  وكل هذا ي�سب يف 
م�سلحلللة املواطلللن وي�ساهلللم يف ان�سيابيلللة العملللل 
مملللا يحقلللق الفائدة للموظلللف والدائلللرة واملراجع.

ملللن خال هلللذا املثال واملقارنلللة ن�ستطيع ان ناحظ 
الفائلللدة املرتتبة ملللن تفعيل احلكوملللة االلكرتونية 
،وملللن هنلللا نلم�لللس االهتملللام العامللللي بهلللذا ال�ساأن 
حيث ك�سفلللت اأحدى الدرا�سات التي تعنى بجاهزية 
احلكوملللات االلكرتونية ان الواليات املتحدة جاءت 
يف املركلللز االأول تليهلللا الدمنلللارك فاململكلللة املتحدة 
وحتتلللل م�سلللر املركز اللللل 28   يف ما يتعللللق بربنامج 
احلكومة االلكرتونيلللة  طبقا لتقرير �سادر عن االأمم 
املتحلللدة يف ينايلللر 2008 وتعتلللرب حكوملللة دبلللي 
�سباقة يف تطبيق هلللذا النظام، وكثر من حكومات 
العامل االأخرى،  كملللا بداأ تطبيقه على م�ستوى دولة 
االإملللارات العربية املتحدة ككل. وتعترب ماليزيا من 
اللللدول التي متكنلللت من حتقيلللق مفهلللوم احلكومة 
االإليكرتونيلللة. اأملللا الواليلللات املتحلللدة االأمريكيلللة 
واململكلللة املتحدة فهما ملللن اأوائل الدول التي طبقت 

هذا النظام. 
خا�سلللة القلللول اننلللا يف امل�سهلللد العراقلللي جند ان 
علللددا ملللن دوائرنلللا وموؤ�س�ساتنا قد �سهلللدت تطورا 
تكنولوجيا وا�سحا يلم�سللله املواطن الذي يراجعها 
وي�ستفيلللد من هذا التطور بينملللا يغيب هذا التطور 
مدراوؤهلللا  ي�سعلللى  ان  نتمنلللى  اأخلللرى  دوائلللر  علللن 
واللللوزراء امل�سوؤوللللون عنهلللا اإىل تطرهلللا اأ�سلللوة 

بباقي الدوائر واملوؤ�س�سات.

سنغـــافورة..
ــة  ــدم ــم فــــي خ ــي ــل ــع ــت ال

االقتصــــــاد

دور التقنيات االلكترونية في االرتقاء بواقع الخدمات 

ميعاد الطائي

  تاأ�س�سلللت وزارة الكهربلللاء يف علللام 2003 بعد 
اأن كانلللت هيئلللة الكهربلللاء منذ علللام 1999 وقبل 
ذللللك كان قطاع الكهرباء �سملللن ت�سكيات وزارة 
ال�سناعة واملعادن، وحتمل وزارة الكهرباء على 
عاتقهلللا م�سوؤولية  توليد ونقلللل وتوزيع الطاقة 

الكهربائية يف عموم حمافظات العراق.
ويعلللد قطلللاع الكهرباء ملللن اأهم القطاعلللات التي 
ترتبط بحياة املواطن يف العراق ويف اأي بلد ملا 
له ملللن عاقة بالكثر من مفا�سل احلياة وتعتمد 
عليللله الكثر ملللن القطاعات االأخلللرى كال�سناعة 
والزراعلللة اإ�سافلللة اىل حاجلللة املواطلللن للطاقلللة 

الكهربائية يف احلياة اليومية.
ويعلللاين العراق من نق�س كبر يف جمال توليد 
الطاقة الأ�سباب كثرة منها احلروب والنزاعات 
التي دخللللت فيها الباد اإ�سافلللة اإىل قدم وتهالك 
البللللد  يف  املوجلللودة  الكهربائيلللة  املحطلللات 
باالإ�سافلللة اىل زيلللادة الطلب للللدى امل�ستهلك مبا 
ال يتنا�سب مع زيادة االإنتاج وح�سب الدرا�سات 
فلللان قطلللاع الكهربلللاء ي�سهلللد �سنويا زيلللادة يف 
االإنتلللاج، حيث زادت القلللدرة الكهربائية يف عام 
2010 علللن العلللام الذي �سبقللله بن�سبلللة 4%، بيد 
ان العلللراق ي�سهد �سنويا زيلللادة يف اال�ستهاك، 
مو�سحًا ان الطلب ارتفع منذ عام 2003 وحتى 

االآن بن�سبلللة 128%، فيملللا زاد االإنتلللاج بن�سبلللة 
103%، ما يعنلللي ان الطلب يرتفع ب�سورة اكرب 

من ارتفاع االإنتاج.
  ولقلللد �سهدنا بع�لللس احللول الوقتيلللة يف مهلة 
املائلللة يلللوم الأزمة الكهربلللاء املتفاقملللة من خال 
االأهليلللة  املوللللدات  اأ�سحلللاب  الدوللللة  تزويلللد 
بالوقود جمانا مقابل تخفي�س االأجور التي يتم 
ا�ستح�سالها من املواطن مقابل تزويده بالطاقة 
الكهربائيلللة التلللي ترغلللب الدوللللة باإي�سالها اىل 
12 �ساعلللة يوميا.باالإ�سافلللة اىل حماوللللة �سراء 
وت�سغيلللل املحطلللات ال�سغلللرة وتوزيعهلللا على 
املناطلللق املختلفة واإدامة خطوط النقل املتهالكة 

والتي تت�سبب ب�سياع الكثر من الطاقة.
الكهربلللاء يف  النهائيلللة مل�سكللللة  اإال ان احلللللول 
العلللراق للللن تاأتلللي �سريعلللا فح�سلللب املخت�سلللني 
�سيكلللون حتقيلللق االكتفلللاء الذاتلللي بعلللد �سنتني 
عللللى اقلللل تقدير عرب اإنتلللاج 14 األلللف ميغا واط 
وهلللي احلاجلللة الفعلية حلاجة العلللراق والتي ال 
ت�ستطيلللع الكلللوادر املتوفرة يف العلللراق تاأمينها 
دون اال�ستعانلللة باال�ستثملللارات االأجنبيلللة حيث 
يبللللغ اإجملللايل االإنتلللاج املحلي مع ملللا ي�ستورده 
العلللراق من الدول املجاورة حوايل 7 اآالف ميغا 

واط..
وهكلللذا تفر�لللس اخل�سخ�سلللة نف�سهلللا بقلللوة يف 
قطلللاع الكهربلللاء حيث اأخفقت جميلللع املحاوالت 

الكهربلللاء  للللوزارة 
خال االأعوام املا�سية بالرغم من 

ع�سرات امل�ساريع والتي كلفت مبالغ طائلة 
ملعاجللللة النق�س امل�ستملللر ومل تتمكلللن ال�سبكات 
الوطنيلللة من تزويد املواطن باأكرث من 4 �ساعات 
ح�سب ادعلللاء املواطن و8 �ساعلللات ح�سب ادعاء 

الوزارة.
ويلللرى اخللللرباء اإن خ�سخ�سة اي قطلللاع تعني 
تقلللدمي خدملللات اأف�سلللل للم�ستهلك اللللذي �سيدفع 
ثمنهلللا، بدال من اخلدمات الرديئة التي تقدمها له 
الدوللللة ب�سكل جملللاٍن. وان دافع الربح �سيفر�س 
على ال�سلللركات امل�ستثمرة تقلللدمي خدمات جيدة 
لقلللاء اأجور قلللد تكلللون مرتفعلللة، اإال ان امل�ستهلك 
العراقلللي قلللادر على دفعهلللا مقابلللل ح�سوله على 
�ساعلللات كهربلللاء م�ستملللرة.وال بلللد ملللن االإ�سارة 
هنا اإىل اإن م�سالة دفلللع االأموال من قبل املواطن 
اىل  امل�ستهللللك  �سي�سطلللر  اخلا�سلللة  لل�سلللركات 
تر�سيد اال�ستهاك وهو االأمر الذي نحاول اإقناع 

املواطلللن بللله من 
تكلللون  ان  اجلللل 
لدينا ثقافة الرت�سيد 
التي يجلللب ان ت�سيع 
بني املواطنني باعتبار 
ملللن  اخل�سخ�سلللة  ان 
ثقافلللة  تغيلللر  �ساأنهلللا 
امل�ستهللللك العراقي "التي متيل 

اىل التبذير واإهدار املوارد الوطنية.
ويف هذا املجال �سرح  م�ست�سار وزير االقت�ساد 
االأمركلللي جلللون د�سرو�سلللر ان اأزملللة الكهربلللاء 
وان   ،2015 علللام  قبلللل  حتلللل  للللن  العلللراق  يف 
قطلللاع الكهرباء العراقلللي �سيواكلللب نظرائه يف 
اللللدول املتقدملللة بحللللول علللام 2030 وفق خطة 
اإ�سرتاتيجيلللة مو�سوعلللة لتاأهيلللله. اال اإننا ومن 
خال توجه احلكومة اىل اخل�سخ�سة نتطلع اإىل 
اخت�سار الزمن �سيما ونحن ن�سمع عن ا�ستعداد 
�سلللركات للللدول متقدمة مثل رو�سيلللا للدخول يف 
م�ساريلللع �سرتاتيجيلللة الإن�سلللاء حمطلللات توليد 
الطاقلللة الكهربائية يف العلللراق والتي نتمنى ان 
تاقي التعاون والت�سهيلللات من قبل موؤ�س�سات 
الدولة الت�سريعية والتنفيذية لنتمكن من جتاوز 
اأزمة الكهرباء التي �ساهمت ق�سية معاجلتها يف 

زعزعة الثقة بني املواطن واحلكومة.

وزارة الكهــربــاء 
والتوجــه نحــو الخصخصة
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ة: إبراز جوانب الضعف والكفاء
وقال الدكتور مهدي �سالح الدواي:هناك حقائق 
ولها  الللوقللت  اأ�للسللا�للس  على  فيها  التعامل  يللكللون 
العملية  حمللدد،امللا  وقللت  �سمن  مر�سومة  مللهللام 
تتكون  قد  تراكمية  ابعاد  ذات  هللي   االقت�سادية 
من م�ساريع ميكن اجنازها من خال ال�سروع بها 
الذي  والنتائج املتوخاة من حتقيقها وهذا االمر 
يتعلق مبا تر�سمه الوزارة يف حتقيق اخلطوات 
كان بحاجة اىل  الذي  االمر  تنفيذها،  التي ميكن 
املعجزات  من  لي�ست  هي  وتعاقدات  منظومات 
حتتاج  بالنتيجة  وهللي  حتقيقها،  ي�سعب  التي 
مت  مللا  ومتابعة   ور�للسللد  التنفيذ  يف  جللديللة  اىل 
اجنازه خال املدة املعطاة اىل الوزارات، و�سمن 
اخلطوات لل�سروع مبا اجنزته من اعمال وو�سع 

اال�س�س الازمة يف حتقيقها. 
يللوم ميكن من  املئة  مللدة  ان  الللللدواي:  واأ�للسللاف 
الللللوزارات  يف  ال�سعف  جللوانللب  معرفة  خالها 
واالدارات ومدى كفاءتها، حيث ميكن من خالها 
حتديد م�ستويات االنتاج التي مت حتقيقها خال 
هذه املدة، وجتدر اال�سارة هنا اىل ان الوزارات 
من  تختلف  فهي  اليها   املعطاة  املهام  يف  تختلف 
واحدة اىل اخرى وح�سب اعمالها التي تقوم بها 
فالبع�س حمطمة متامًا وحتتاج اىل وقت اكرب يف 
اعادة هيكلة موؤ�س�ساتها والبع�س االخر قد تكون 
تكون  املدة  هذه  ان  حيث  التنفيذ  قيد  م�ساريعها 

ل�ساحلها يف اجناز امل�ساريع واإمتامها.
عليها  يعلن  الللتللي  النتائج  ان  الللللدواي:  وتللابللع 
هي  الللوزارات  بها  قامت  التي  االعمال  خال  من 
ان  حيث  ورقللابللة،  متابعة  اىل  بحاجة  االخلللرى 
تكون  ان  بها  يجدر  باملتابعة  تقوم  التي  اللجان 
اللللوزارات  اعللمللال  تقييم  يف  كللفللاءة  وذات  ملمة 

والك�سف عن مواطن االبداع والف�سل فيها.
املئة يوم قد تكون فر�سة  الدواي اىل ان  وا�سار 
واالداري  املللايل  الف�ساد  حللاالت  عن  الك�سف  يف 
الللوزارة  تلك  لعمل  املقدمة  املللوازنللة  خللال  ومللن 

اأجنز  من اعمال  اعمار وتطورات خال ما  وما 
خ�س�س لها من �سقف زمني.

خدمات قليلة الكلفة:
لرجال  الللللدويل   االحتلللاد  رئي�س  قللال  جهته  مللن 
املئة  خللال  مللن  ميكن  العقابي:  حميد  االأعللمللال 
وميكن  والوقت  الكلفة  قليلة  خدمات  تقدمي  يوم 
تنفيذ م�ساريع �سغرة، يف حني ال ميكن حتقيق 
م�ساريع كبرة وذات اأثر كبر على �سعيد النطاق 
خال  حتقيقها  ال�سعب  من  كان  والتي  اخلدمي  
االأعوام املا�سية، حيث اإن م�ساريع البنى التحتية 

حتتاج اىل وقت وكلفة عاليتني.
عملية  تعد  يوم  املئة  مهلة  ان  العقابي:  واأ�ساف 

الإطاق  نتيجة  الللللوزراء  علللملللل الختيار 
املوافقة  متللت  حيث  الللللوزارة 

واختيارهم  عللللليللهللم 
�سريعة  بلل�للسللورة 

قليلة  ملللدة  وخللللال 
الذي  االملللر  ن�سبيًا 

ا�لللللسلللللتلللللوجلللللب 
مدة  و�للسللع 

الخللللللتللللللبللللللار 
هوؤالء  اعمال 

اللللللوزراء  من 
خلللللللللللال هللللللذه 

املللدة، والتي تعد 
التي  االملللللور  ملللن 

ميكن ت�سنيفها �سمن 
عمليات االختيار االدراي 

ان يكون خدميا وذات  قبل 
نتائج جمدية.

وتللابللع الللعللقللابللي: مللن خال 
ميكن  اللللوزارات  العمال  املتابعة 

مللعللرفللة مللللامت حتللقلليللقلله من 
اجنلللللللللازات علللللللى الللللواقللللع 

وا�ستفادة  اجنللازات  حققت  قد  فالبع�س  العملي، 
املعطلة  امللل�للسللاريللع  ت�سغيل  يف  املللللدة  هلللذه  مللن 
البع�س  حني  يف  خالها،  من  االعمال  وا�ستثمار 
اىل  بحاجة  انها  حيث  يذكر  �سيئا  تقدم  مل  االخر 
امللقاة  لاعمال  والتنفيذ  االجنللاز  يف  اطللول  مدة 

على عاتقها.
واأكد العقابي �سرورة حما�سبة الوزارة مبا فيها 
من مدراء ووكاء وموظفني واكادميني  حيث ان 
بتنفيذ  للقيام  الللوزراء  على  فقط  الينطبق  االمللر 
االعمال الأن كل فرد يف الوزارات م�سوؤول عنها، 
مواطن  الك�سف عن  من خاله  الللذي ميكن  االمللر 
املايل   الللفلل�للسللاد  فيها وحللللاالت  واللل�للسللعللف  الللقللوة 
واالداري  التي ت�سرتعي االهتمام وخ�سو�سًا ان 
املحا�س�سة  ا�سا�س  على  يقوم  العراقي  االقت�ساد 

واالمكانات  الكفاءة  مللدى  على  ولي�س  الطائفية 
املتاحة.

رسم المناهج:
البياتي:  �سامل  االقت�سادي  اخلبر  قال  جهته  من 
قيا�سات  على  يبنى  ال  يوم   100 الرقم  اطاق  اأن 
اداة   اللفظة هي  �سحيحة وخاطئة حيث ان هذه 
لانتظار، واأراد من خالها جمل�س الوزراء ر�سم 
ان  فيها من جديد، حيث  النظر  اعادة  او  املناهج 
كل وزارة  تعاين من م�ساكل جمة  يف موؤ�س�ساتها 
املئة  ربللط  عللدم  املراقبني  الللذي يحتم على  االمللر 
حتتاج  انها  حيث  والف�سل  للنجاح  كمقيا�س  يوم 

اىل  معاير للحكم عليها من خالها.
املئة  ملدة  العملية  القيا�سات  البياتي:ان  وا�ساف 
يوم ال ميكنها ان ت�سل بنا اىل نتائج جمدية حيث 
ان االيام ال�سابقة �سبيهة 

بلللللللللاالأيلللللللللام 

يوم،  املئة  فيها هذه  الاحقة مبا 
عاما  ت�سكل  قد  انها  القول  وميكن 

الرغم  وعلى  الللوزارات  الأن�سطة  حافزا 
مل  انها  اال  كحافز  بو�سفها  االكتفاء  من 

حتقق من خالها اية نتائج ملمو�سة على 
الواقع الفعلي او وجود خطوات ارتقائية 

لايام التي تليها. 
وتللابللع الللبلليللاتللي: ان  حللللاالت الللفلل�للسللاد تللعللد من 
املنظومات اال�سا�سية التي ي�ساعد عليها الروتني 
الللدولللة  حيث ان هللذه املللدة الميكن  املوجود يف 
املوجودة  الف�ساد  حاالت  عن  الك�سف  خالها  من 
الف�ساد الن  اداة لردع   داخلها، وميكن  ان تكون 
الك�سف  يف  اجلمهور  امللام  تكون  �سوف  املعاقبة 
عنها ما يخلق عامل االبتعاد عنها حتى واأن �سكل 
من  اف�سل  يكون  قللد  بالنتيجة  فهو  قليا  جللزءا 

عدمه.

نتيجة للمطالب الجماهيرية:
عامرة  االقللتلل�للسللاديللة  اخلللبللرة  قللالللت  جهتها  مللن 
البلداوي: ان مدة املئة يوم اذا ما اردنا ان ناأخذها 
واخلدمات  ا�للسللاحللات  مللن  ماحققته  خللال  مللن 
واإبراز اهم نتائحها واعمالها التي اجنزتها فهي 
�سوف يكون االعان عنها امام اجلمهور من قبل 
للمطالب  الللوزارات كافة، االمر الذي جاء نتيجة 
اجلماهرية من قبل الوزارات كافة، وابراز مامت 

اجنازه خال هذه املدة.
مل  اخلدمية  اجلللوانللب  ان  الللبلللللداوي:  وا�سافت 
حالها  على  فالكهرباء  يذكر،  تطور  فيها  يح�سل 
اجلهات  عللاتللق  علللللى  امللل�للسللوؤوللليللة  تن�سب  وهللنللا 
التعليم  قللطللاع  امللا  الللطللاقللة،  امللل�للسللوؤولللة عللن ملف 
تللغلليللرات مللثللمللرة يف  ايلللة  فللهللو االخلللر مل ي�سهد 
اأعلن  جوانب التعيينات عدا التعليم املهني الذي 
تعلن اجلهات  فيه،  و مل  الوظيفية  الدرجات  عن 
وا�سحا ًيف  خلًا  االمللر  هذا  ويعد  عنها  االخللرى 
قطاع  املللا  الللعللمللل،  عللن  للعاطلني  فللر�للس  تللوفللر 
اال�سكان الذي ي�سكل ازمة والتي تعد من الق�سايا 
ملمو�سة  نتائج  اي  فيها  يجر  مل  التي  امل�ستعجلة 

حتى على م�ستوى التخطيط.
من  الميكن  يوم  املئة  مدة  البلداوي:اأن  وتابعت 
خالها القيام باأي اعمال تنعك�س ايجابيًا و�سريعًا 

على م�ستوى اخلدمات.
جميل  با�سم  االقت�سادي  اخلبر  قللال  جانبه  من 
انطون: من املعلوم ان مدة املئة يوم �سهدت تقدمي 
بع�س االجنازات والتقدم يف ما يتعلق باجلوانب 

اخللللدمللليلللة 
امل�سا�س  ذات 

امللللللبلللللا�لللللسلللللر بلللحللليلللاة 
املللل�لللسلللاريلللع  ان  الللللنللللا�للللس،اال 
القطاعات  يف  اال�سرتاتيجية 
التي  االخلللللرى  االقللتلل�للسللاديللة 

او  طللويلللللة  زمللنلليللة  �للسللقللوفللًا  حتتمل 
بنظر  اخللذهللا  الميللكللن  فهي  امللللدى  متو�سطة 

االعتبار �سمن مدة املئة يوم التي و�سعها رئي�س 
الوزراء لطاقمه الوزاري. 

وا�ساف انطون: ان االجنازات اخلدمية تكتنفها 
بع�س ال�سعوبات وال�سيما التي تتعلق بالكفاءات 
اختيار  �سرورة  انطون  واكللد  التنفذية  االداريللة 
ب�سكل  اجنللاز  على  والللقللادرة  املنا�سبة  الكفاءات 
متطلبات  مع  وت�ساوقًا  انطاقًا  امل�ستوى  عللايل 

املرحلة الراهنة يف اخلدمات واالعمار.
ودعا انطون  الوزارات واالجهزة التنفيذية كافة 
م�ستويات  حتقيق  �ساأنها  من  خطط  اعتماد  اىل 
على  ذاتللله  الللوقللت  يف  الرتكيز  مللع  عالية  اجنلللاز 
معاجلة حاالت الف�ساد املايل واالداري يف اجهزة 

الدولة وموؤ�س�ساتها.
املالكي:  الدكتور هادي  االكادميي  قال  من جانبه 
ان ال�سبب وراء اطاق مبادرة املئة يوم من قبل 
امت�سا�س  هللو  املللالللكللي  نلللوري  الللللوزراء  رئي�س 
الغ�سب اجلماهري، حيث ان هذا ال�سقف الزمني 
واالداري  املللايل  الف�ساد  حللاالت  ملعاجلة  اليكفي 
وتقدمي اخلدمات املطلوبة وميكن معرفة النتائج 
املتوخات من خال اعطاء هذه املدة واالجنازات 

التي الميكن حتقيقها من خالها.
املللوجللودة يف  ان االخللتللاالت  املالكي:  وا�للسللاف 
بهذه  معاجلتها  الميكن  واالعمار  اخلدمات  بنية 
زمنيًا  �سقفًا  تتطلب  اأنللهللا  حيث  الللوجلليللزة  امللللدة 
اكرب وارادة �سيا�سية ووطنية قادرة على جتاوز 
وفق  وعلى  قيا�سي  بوقت  اخلللدمللات  مع�سات 

روؤى وعاجات �سافية وباأولويات حمددة.

فبركة إعالمية:
الب�سرة  جامعة  مللن  االكللادميللي  قللال  جانبه  مللن   
احمد جا�سم: اأن مهلة املئة يوم تعد فربكة اعامية 

�لللسلللاعللليلللة 
ك�سب  اىل 
الوقت حيث ان 
جميع املحافظات مل ت�سهد اي تقدم ملحو�س يف 

اخلدمات واالجنازات.
زمنيًا  مقيا�سا ً تعد  املهلة  وا�ساف جا�سم:ان هذه 
يجعل  ما  التنفيذ،  دون  من  فقط  اخلطط  لو�سع 
فيه  نف�سها  احلللكللومللة  و�سعت  قللد  حللرجللًا  هللنللاك 
تتحدث  مل  والتي  الواقع  معطيات  مع  ان�سجامًا 

عن م�ستويات اجناز معينة.
ولفت جا�سم اىل وجود ت�سابك يف جميع امللفات 
االقت�سادية ما يتطلب �سعيًا لو�سع حلول �سوية 

نظرًا لتازمها وتداخلها.
العمل  يف  قللل�لللسلللورًا  هلللنلللاك  جلللا�لللسلللم:ان  وبللللني 
التخطيطي والتنفيذي يف ان واحد فاالمر بحاجة 

اىل جدية يف التنفيذ واالداء. 
�سوؤون  يف  االقت�سادي  اخلبر  قللال  جانبه  مللن 
تغيرات  اية  حتدث  مل  الزبيدي:  حممود  الطاقة 
وتطورات حتى ولو كان ب�سيطًا يف جمال الطاقة 
خال هذه املهلة املعطاة من قبل رئا�سة الوزراء يف 
االإجراءات  كانت  الكهربائية،حيث  الطاقة  جمال 
ترقيعية من خال زيادة اعداد املولدات يف االزقة 
ت�سبب  التي  الديزل  وال�سوارع وجتهيزها مبادة 
هدرا ًيف االموال العامة مقابل ماتنجزه من مهام 
ف�سًا عن حاالت للف�ساد املايل واالداري الناجتة 
عن االعمال املتداخلة معها من نقل وتوزيع ملادة 

الديزل.
وا�ساف الزيدي: ان م�سالة التعاقد مع ال�سركات 
االجدر  كان  النفطي،  االإنتاج  زيادة  يف  االجنبية 
�ساأنها  من  التي  باالمور  القيام  املعنية  بالوزارة 
وحت�سينها  الكهربائية  الطاقة  زيللادة  على  العمل 
فهي بحاجة اىل حلول جذرية وما زالت املعوقات 
التي تعمل على عرقلة �سر عملها وو�سع احلجر 
اال�سا�س ملو�سوعة الكهرباء التي تعد من املطالب 

االوىل  اخللللللدمللللليلللللة 
عن  واالبتعاد  للمتظاهرين  
اخلا�سة  احللللللول  تاأجيل 
االنتاج  الرتكيز على  واأن  بها 
ذات  ال�سريعة  حمطات  خللال  مللن 
التكاليف الكبرة يعد موؤ�سرات للف�سل.

الكشف عن حاالت الفساد:
ان  العزيز:  اإكللرام عبد  الدكتورة  قالت  من جهتها 
مهلة املئة يوم  خطوة ايجابية يف طريق تكثيف 
ماهو  تقدمي  و  الدولة  يف  م�سوؤولني  من  اجلهود 
اف�سل يف وقت قيا�سي وال�سعور بامل�سوؤولية يف 
املعوقات  وجللود  من  الرغم  على  االجنللاز  �سرعة 
حتقيق  امللام  حتد  عامل  ت�سكل  التي  والللظللروف 
التي  اخللر  لتحد  املن�سودة وهللي حافز   االهللداف 

ميكن تخطيها من خال �سرعة االجناز.
امرًا  تعد  الفرتة  هللذه  العزيز:ان  عبد  وا�سافت 
واالجنازات،  االهللداف  لتحقيق  بالن�سبة  قيا�سيًا 
حلليللث الميللكللن الللنللهللو�للس بللهللا ا�للسللافللة اىل عدم 
انها  الللقللول  لها،وميكن  م�ساندة  عللوامللل  وجللود 
عن�سر حافز ودافع حل�سد الهمم وتكثيف اجلهود 

للعمليات اخلدمية.
وتابعت عبد العزيز: ان املئة يوم ميكن ان تك�سف 
عن االدارات الكفوءة يف ظل الظروف والعوامل 
تتهياأ  مل  اللللوزارات  بع�س  ان  حيث  لها  ال�ساندة 
واالجنازات  االعمال  وامتام  لعر�س  الفر�س  لها 

خال هذه املدة الوجيزة.
اختيار  هناك  يكون  ان  اىل  العزيز  عبد  ولفتت 
عن  الللكلل�للسللف  مت  الللتللي  االإدارات  اىل  مللنللا�للسللب 
علللدم قللدراتللهللا علللللى الللتللطللور وتللقللدمي اخلدمات 
يللكللون هللنللاك دور  املللطلللللوبللة وان  واالجنللللللازات 
ومبا  البلد  يف  املللوجللودة  والللكللفللاءات  للخربات 
جمال  لكل  املطلوبة  التخ�س�سات  مللع  يتنا�سب 
حيث ان االمر ي�ستدعي ان يكون هناك تخ�س�س 

يف جمال العمل الذي يقوم به كل م�سوؤول.
وقالت عبد العزيز: ان هذه املدة ميكن من خالها 
ي�ستدعي  الذي  االمر  الف�ساد،  حاالت  عن  الك�سف 
هذا  يف  املتخ�س�سة  اللللللجللان  قبل  مللن  املتابعة 
حاالت  ت�سرتعي  ان  يجب  انللهللا  حيث  اجلللانللب، 
ت�سكل  قد  التي  االيجابية  النقاط  التلكوؤ وحتديد 
ال�سر  على  امل�سوؤولني  لدفع  لديهم  حافزا  عاما 

بالعمل نحو االف�سل. 

مهلة المائة يوم.. 
 بين التنظير والتنفيذ!

أثارت مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي 
لحكومت���ه  ردود افع���ال متباين���ة من قبل الخب���راء والمراقبين 
والنخب االقتصادية والسياسية فضاًل عن االوساط االجتماعية 

واإلعالمية االخرى.
 )المدى االقتصادي( استطلعت ردود األفعال  حول ماحققته 
الحكوم���ة خ���الل المئة يوم م���ن تغييرات عل���ى الواقع الخدمي 
ودوره���ا بالكش���ف ع���ن حاالت الفس���اد المال���ي واالداري وابراز 
ة القادرة على التخطيط واالتيان برؤى وافكار  االدارات الكفوء

من شأنها االرتقاء بمستويات االداء.
تحقيق / صابرين علي
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* م���ا أس���باب توج���ه وزارة الكهرباء الحالي نح���و بناء محطات 
غازي���ة على الرغ���م من انها تمتاز بقل���ة انتاجها من الكهرباء 

مقارنة بغيرها من المحطات؟

التوجه احلايل للوزارة نحلللو بناء حمطات غازية 
هدفللله الرئي�سي هو ان�ساء حمطلللات لتوليد الطاقة 
الكهربائية با�سلللرع وقت ممكن وخال فرتة زمنية 
ق�سلللرة ن�سبية وهو ما يتحقق خال بناء حمطات 
غازيلللة لتوليد الطاقة الكهربائيلللة التي نحن باأم�س 
احلاجلللة لها  حيث نعي�س يف �سلللراع مع الزمن من 

اجل حتقيق ذلك.
- ولقد �سبق لنا ان تعاقدنا يف �سنة 2008 مع �سركة 
واط،وكذلك  7000ميلللكا  لتوفر  االمركيلللة   GE
عقد مع �سركة SIEMENS لتجهيز 3200 ميكا 
واط،حيث كان من املتوقع و�سول جميع الوحدات 
يف �سنلللة 2009 ليكون التجهيز خال مدة من 14- 
24 �سهلللرا للح�سلللول عللللى طاقلللة كهربائيلللة لي�ست 
بالقليلة،  ولو قمنا بفتلللح اعتمادات لتلك ال�سركات 
يف تلك ال�سنة الأوفلللت بالتزاماتها وقامت بت�سغيل 
الوحلللدات يف �سنلللة 2010،ولت�سبلللح معظمها يف 
طلللور اعمال الن�سلللب او تعمل بالفعلللل، اال ان عدم 
توفلللر التخ�سي�سلللات املاليلللة يف �سنلللة 2009 حال 
دون ذللللك،اذ مل نح�سلللل عللللى التخ�سي�سات املالية 
املطلوبلللة لتللللك امل�ساريع من خلللال احل�سول على 
املكائلللن وال�سروع يف التنفيذ خلللال �سنتني، االمر 
اللللذي اعلللاق عملنلللا ب�سكل كبلللر واأخر اجنلللاز تلك 

امل�ساريع اىل ال�سنوات 2012و2013.

* ماهي المعايير المعتمدة في إبرام العقود؟
- بدايلللة االأملللر يجلللب تو�سيلللح حقيقلللة ان العقود 
املوقعلللة ملللع  60 �سركلللة مبثابلللة دعلللوة لل�سلللركات 
املتخ�س�سلللة يف جملللاالت ن�سلللب حمطلللات الطاقة 
الكهربائيلللة، حيلللث مت ت�سكيلللل جللللان متخ�س�سلللة 
يف املديريلللة العامة للم�ساريلللع الغازية  التي قامت 
بدرا�سلللة  عرو�لللس تلك ال�سلللركات و�سرها الذاتية 
وخرباتهلللا يف هذه املجاالت وقابلياتها وامكاناتها 
املاليلللة والفنيلللة وامل�ساريع املنفلللذة يف هذا املجال 
واالربلللاح ال�سنويلللة املتحققة وراأ�س ملللال ال�سركة 
اعداد منت�سبيها  وغرها، وهي معاير من الواجب 
توفرهلللا  يف ال�سركلللة لبيان كونهلللا متخ�س�سة يف 
هلللذا املجلللال ملللع معرفلللة جن�سيتها وطبيعلللة عملها 
واأ�سبقيلللات العمل لهلللا يف املنطقة  املحيطة وحجم 
امل�ساريع التلللي نفذتها من قبلللل واالأرباح ال�سنوية 
املتحققة،وهلللي معلوملللات متكننا ملللن معرفة مدى 
اأحقيلللة ال�سركلللة يف العملللل مع اللللوزارة او خاف 

ذلك.
- وال�سلللركات التلللي تقدملللت يف بدايلللة االمر كانت 
اعدادهلللا بحلللدود 60  - 70 �سركلللة مت اختيلللار 30 
�سركلللة موؤهللللة منهلللا مت تبليغها بتقلللدمي عرو�سها 
التجارية والفنية، وعند االطاع على تلك العرو�س 
تو�سحت للوزارة ان بع�لللس تلك ال�سركات اأداوؤها 
�سعيف، حيث ا�ستبعدت ومت االبقاء على ال�سركات 
ذات االداء الر�سلللني فقلللط  الختيلللار االف�سل يف ما 
بينها عرب مرحلتني االوىل اختيار العرو�س الفنية 
لهلللا والثانية اختيلللار العرو�س التجاريلللة لها ليتم 
وفق ذللللك اختيار ال�سركة املوؤهلة فنيا وجتاريا مع 

�سمان تقدميها لاأ�سعار املنا�سبة.

* هل أسهمت تلك العقود في تحسين مستوى إنتاج الطاقة 
الكهربائية وتوفيرها للمستهلك؟

يف  حاليلللا  املتوفلللرة  الكهربائيلللة  الطاقلللة  اإن   -
العلللراق بحلللدود االكرث ملللن 7000ميلللكا واط، يف 
حلللني احلاجلللة الفعليلللة بحلللدود 12000-11000 
ميلللكا واط  اي ان هنلللاك عجلللزا بنحلللو 5000ميكا 
واط،كملللا ان الوحلللدات اجلديدة التلللي تن�سب يف 
)اخللللرات( يف حمافظلللة كربلللاء و)املو�سل( يف 
حمافظلللة نينلللوى و)علللكاز(يف حمافظلللة االنبلللار 
و)احليدرية( يف حمافظة النجف و)النجيبية( يف 
حمافظة الب�سرة من �ساأنها حت�سني م�ستوى اإنتاج 
الطاقلللة الكهربائيلللة لت�سلللل اىل م�ستلللوى احلاجلللة 

الفعلية والتي مت التعاقد ب�سددها لتنجز يف نهاية 
العلللام املقبلللل 2012 ل�سلللد العجز وزيلللادة االنتاج، 
والوزارة تاأخذ يف احل�سبان زيادة النمو ال�سكاين 
املتوقعة بن�سبلللة 10% يف ال�سنوات 2015-2014 
�سملللن خططهلللا امل�ستقبليلللة ل�سد العجلللز يف انتاج 

الطاقة الكهربائية.

*االس���تثمار..ماذا عن���ه! وماه���ي األه���داف التي تس���عون إلى 
تحقيقها من خالله وتطلعاتكم المستقبلية بهذا الشأن؟

- ان احلللد اق�سلللام الدائلللرة هلللو اال�ستثملللار، ولقلللد 
�سرعنلللا بخطلللوات اوليلللة فيللله ب�سبلللب علللدم توفر 
التخ�سي�لللس امللللايل املطللللوب للوحلللدات التلللي مت 
�سراوؤهلللا ملللن ال�سلللركات )GE االمركيلللة ، �سركة 
اربعلللة  لعر�لللس  التوجللله  SIEMENS(،وكان 
م�ساريلللع العانهلللا لا�ستثملللار وهلللي حمطلللة �سط 
الب�سرة بحدود 10 وحدات 200-1500 ميكا واط  
وموقع ال�سماوة ب500 ميكا واط وموقع العمارة 
ب500ميلللكا واط وموقلللع الديوانيلللة ب500ميكا 
واط،حيث قدمت علللدة عرو�س لا�ستثمار فيها من 
قبلللل عدة �سركات يف عمل متوا�سلللل للدائرة خال 
�سنة كاملة ملللع امل�ستثمريلللن واال�ست�ساريني،حيث 
مت تقدمي عرو�س �سراء عالية من امل�ستثمرين،ومت 
احت�سلللاب تكلفلللة ذللللك عللللى اللللوزارة بنحلللو 550 
مليون دوالر تدفع �سنويا للم�ستثمرين من املوازنة 

الت�سغيلية.

تللللك  �سي�سرتجعلللون  امل�ستثمريلللن  ان  �سحيلللح   -
املحطات بعد 7�سنوات ن�س عليها العقد،لكن راأينا 
ملللن ال�سرورة ومن اجل حتقيق امل�سلحة الوطنية 
العليلللا احالة امل�ساريلللع لتنفذها ال�سلللركات ل�سالح 
اللللوزارة، ومتلللت مناق�سلللة ذللللك ملللع جلنلللة العقود 
املركزيلللة يف الوزارة ومع جلنة الطاقة يف جمل�س 
الوزراء،ليتلللم اتخاذ القرار ب�سلللاأن املواقع االأربعة 
التي كانلللت خم�س�سة لا�ستثمار الإحالتها ل�سركات 
تنفذها ل�ساللللح الوزارة،ولت�سبلللح حمطات تابعة 
لللللوزارة ولي�لللس للم�ستثمرين،االأملللر اللللذي يحتم 
عللللى اللللوزارة تعيني اكرث ملللن 250 موظفا يف كل 
حمطلللة اي تعيني الف وخم�سمائة موظف جديد او 
تثبيت العقلللود او حتويل موظفي االأجور اليومية 
اىل العقلللد املوؤقلللت او التعيلللني الدائلللم وملختللللف 
االخت�سا�سات،وهي اأف�سل من التوجه لا�ستثمار  
و�سلللرف مبالغ طائللللة ت�سل اىل نحلللو 550مليون 

دوالر �سنويا.
- من جانب اآخر لنا خطط م�ستقبلية مع امل�ستثمرين 
ل�سراء معدات ون�سب حمطات وتوقيع عقود معهم 
ل�سلللراء الطاقة على وفق ماهو معمول به يف معظم 
دول العلللامل،اي ان امل�ستثملللر ملللن خلللال اإمكاناتللله 
املاليلللة الذاتية يقوم بدعم ومتويل البنوك له ببناء 
حمطات وجلب معدات لن�سبها وت�سغيلها،فيما تقع 
على اللللوزارة مهام تهيئة املوقلللع )املكان املنا�سب( 
وتهيئلللة الوقلللود واملوافقلللات االأ�سوليلللة من هيئة 
اال�ستثملللار واجلهات االأخلللرى وم�ساعدته يف بناء 
املحطلللة وتوقيلللع العقد ل�سراء الطاقلللة من الوزارة 
عللللى مدى ع�سلللر �سنلللوات او ع�سريلللن �سنة ح�سب 
العقلللد املوقلللع بلللني الطرفني،وهذه اخلطلللوات هي 
االأف�سلللل من وجهة نظر اللللوزارة والتي بداأنا فيها 

للعمل املقبل مع امل�ستثمرين خال املرحلة املقبلة.
- وبخ�سو�لللس القرار يف تنفيذ تللللك امل�ساريع يف 
املواقلللع الربعة املذكلللورة �سابقا،ح�سللللت الوزارة 
عللللى التخ�سي�لللس املطللللوب لن�سب تللللك املحطات 
ب900مليلللون دوالر موؤخرا،وملللن املوؤملللل اجناز 
جانلللب  اىل  �سهلللرا،   24-18 خلللال  فيهلللا  العملللل 
رغبتنلللا بالعملللل ملللع م�ستثمرين حمليلللني كانوا ام 
اجانلللب يف اعملللال ن�سلللب حمطلللات انتلللاج الطاقة 
علللرب  الطاقلللة  نقلللل  علللن  الكهربائية،واال�ستغنلللاء 
احللللدود من ايران واال�ستغناء عن البوارج الناقلة 
للطاقلللة الكهربائية،من خال زيلللادة بناء املحطات 

داخل العراق. 

* هل يعني ذلك ان توجهكم لالستثمار مشروط..؟

- التوجه للدولة يف الوقت احلا�سر نحو اال�ستثمار 
واالجنبلللي  املحللللي  اخلا�لللس  القطلللاع  وت�سجيلللع 
لتح�سلللني م�ستلللوى انتلللاج الطاقلللة الكهربائيلللة يف 
العراق،وايجلللاد نوع ملللن التناف�س بلللني القطاعني 
العام واخلا�لللس يف هذا املجال،حلاجلللة الباد من 
الطاقلللة الكهربائيلللة لغايلللة �سنلللة 2017 والزيلللادة 
املتوقعلللة يف النمو ال�سكاين واللللذي يرافقه النمو 
االقت�سلللادي والتو�سلللع يف القطلللاع ال�سناعي،مما 
يوجلللد �سحلللة يف الطاقلللة الكهربائيلللة برغلللم بنلللاء 
حمطلللات جديدة،وهي موؤ�سرات الهميلللة م�ساهمة 
الطاقلللة  يف  النق�لللس  �سلللد  اعملللال  يف  اال�ستثملللار 

الكهربائية.
- وحلد االن مل نلم�س وجود حقيقي ل�سركات القطاع 
اخلا�لللس املحللللي للقيلللام بدورهلللا املطلوب،برغلللم 
توجه الوزارة مل�ساعدة ال�سلللركات املحلية  واحالة 
ن�سلللب حمطات م�سلللروع عكاز يف االنبلللار الحدى 
تللللك ال�سركات،وكذا احلال يف م�سلللروع احليدرية 
يف النجلللف اذ متت احالته ل�سركلللة عراقية  لتوليد 
احاللللة  مت  منها،وكذللللك  كل  يف  واط  500ميلللكا 
م�سلللروع النا�سريلللة ل�سركلللة البال وهلللي م�سجلة 
يف دوللللة م�سر مل�ستثمر عراقلللي بقيمة 700مليون 
دوالر لتجهيلللز 120ميلللكا واط، وهي �سمن خطط 
اللللوزارة لت�سجيلللع القطاع اخلا�لللس املحلي للعمل 
يف هلللذه املجاالت بجلللد وتفان،ال�سيملللا انه ميتلك 
خربات كبرة يف هلللذا ال�سدد يناف�س به ال�سركات 

االجنبية.

* وماذا عن نشاطات دائرتكم االخرى؟
- الدائلللرة التي �سكلت بقرار ملللن جمل�س الوزراء 
يف �سنلللة 2007 والتلللي كانلللت قبلللل ذللللك التاريخ 
�سملللن الدائلللرة االقت�ساديلللة للوزارة،حيلللث جاء 
اللللوزارة  اعملللال  يف  للتو�سلللع  نظلللرا  ت�سكيلهلللا 
ون�ساطاتهلللا ومهامهلللا احلالية الجلللراء التعاقدات 
�سملللن مقلللر الوزارة واعلللان املناق�سلللات يف مقر 
اللللوزارة واملديريلللات التابعلللة لها،ومتابعلللة فتح 
االعتمادات للعقود يف عموم املحافظات عدا اقليم 
كرد�ستان،ا�سافة اىل ن�ساطلللات ومهام اال�ستثمار 

مع القطاع اخلا�س.
-  كملللا تقلللوم الدائلللرة باجلللراء التعاقلللدات ملللع 
ال�سلللركات لن�سب املحطات بالتعاون مع مديريات 
اللللوزارة االخلللرى وهي مديريلللة م�ساريلللع انتاج 
م�ساريلللع  علللن  امل�سوؤوليلللة   الكهربائيلللة  الطاقلللة 
املحطلللات البخارية  وم�ساريلللع حمطات الديزالت 
واملديرية العام مل�ساريع االنتاج الغازية امل�سوؤولة 
عن ابرام عقلللود ن�سب املحطات الغازية ومديرية 
العقلللود  ابلللرام  وم�سوؤولياتهلللا  النقلللل  م�ساريلللع 
مل�ساريلللع نقلللل الطاقلللة الكهربائية وحمطلللات نقل 

الطاقة الكهربائية.
- وبعلللد اعان املناق�سات �سلللواء من قبل الوزارة 
او من خلللال املديريات املعنيلللة واملخولة باعان 
املناق�سلللة تفتلللح العرو�لللس  ملللن قبلللل  املديريلللة 
والدرا�سلللة لرتفع لدائرتنا،ونحلللن بدورنا نرفعها 
اىل �سكرتارية جلنلللة العقود املركزية يف الوزارة 
التلللي تنظر يف العقود املربمة ملللن قبل املديريات 

املتكونة ملللن اع�ساء قانونيلللني وفنيني واداريني 
وجتاريني ومن مكتب املفت�س العام،وبعد درا�ستها 
ت�سلللدر التو�سيلللات النهائيلللة اىل جلنلللة العقلللود 
املركزيلللة التي يرتاأ�سها وزيلللر الكهرباء وع�سوية 
الوكاء الثاثة يف اللللوزارة وامل�ست�سار واملفت�س 
العلللام ومديلللر الدائلللرة القانونيلللة واالقت�ساديلللة 
ومديلللر اال�ستثملللارات والعقلللود  ومديلللر الرقابة 
الداخليلللة يف الوزارة،وبعدهلللا ترفلللع �سكرتارية 
العقلللود التقرير  عن امل�سروع املعني مع اخلا�سة 
النهائية،لتتلللم درا�ستها يف جلنلللة العقود املركزية 
ولقلللراءة اخلا�سلللة وبيلللان املاحظلللات ب�سددها 
والقانونية،وماحظلللة  التجاريلللة  والثغلللرات 
وجلللود م�سكللللة يف التخ�سي�لللس امللللايل او خافه 
ملللع درا�سة وجود اية م�سكات يف ال�سركة املحال 
اليهلللا امل�سلللروع  وموقفهلللا ب�سلللكل علللام للبلللت يف 

املو�سوع.
- ويف حاللللة كون العقد بقيملللة 100مليون دوالر 
يرفع بذلك اىل جمل�س الوزراء للم�سادقة عليه اما 
اذا كان اقلللل من 100مليون دوالر فمن �ساحيات 
وزيلللر الكهربلللاء امل�سادقلللة عليه،والعقلللود التلللي 
قيمتها دون اخلم�سة مايني دوالر فمن �ساحيات 
وكاء الوزير،ونحلللن يف طلللور توريلللد 56 ماكنة 
لتوليد الطاقة الكهربائية قيمة الواحدة منها 125 
مليون دوالر، ولنا عقود مربمة مع �سركات عاملية 
بهذا ال�سدد،اال ان قلة التخ�سي�سات املالية جعلت 
اللللوزارة تقلللوم بتجزئلللة ت�سديلللد النفقلللات املالية 
التلللي بذمتهلللا لتللللك ال�سلللركات على مراحلللل متتد 
لثلللاث �سنوات مقبللللة من اجل اجنلللاز م�ساريعها 
يف الوقلللت املحلللدد وتوفلللر الطاقلللة الكهربائيلللة 

مب�ستوى احلاجة املطلوبة.

مدير عام االستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء: هناك عجز في 
إنتاج الطاقة الكهربائية  حاليا يقدر بـ 5000 ميكا واط 

تمث���ل أزم���ة الطاقة الكهربائية الملمح األبرز ليس على مس���توى االس���تهالك المنزلي فحس���ب، بل على 
مس���توى القطاعات االقتصادي���ة والخدمية واالعمارية كافة، في وقت تزحف مش���اريع الكهرباء المعلن 

عنها زحف السلحفاة مع تزايد الحاجة والطلب على الطاقة الكهربائية.
)المدى االقتصادي( حاورت مدير عام االس���تثمارات والعقود في وزارة الكهرباء المهندس ليث حميد 
اتها في تحسين إنتاج الطاقة وتوزيعها والعقود الموقعة مؤخرا في  حسن حول مشاريع وزارته  وإجراء

هذا المجال وخططها االستثمارية لتحسين هذا القطاع الحيوي والمهم، عبر الحوار التالي:

حوار / علي الكاتب

نهاية عام 2012 
ستشهد سد العجز 

في الطاقة الكهربائية 
وزيادة اإلنتاج...

قلة التخصيصات المالية 
حالت دون إنجاز مشاريع 
بناء محطات إنتاج الطاقة 
الكهربائية...!

لم نلمس لحد اآلن  وجود 
حقيقي لشركات القطاع الخاص 
المحلي للقيام بدورها المطلوب 
في بناء محطات توليد الطاقة 
الكهربائية..! 
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أوس عز الدين عباس 

والتي   ، اليوم  العاملي  للتطور  مميزة  �سمة  ثمة 
الع�سكري  لاإنفاق  املتعاظم  الت�ساعد  يف  تتمثل 
يف معظم بلدان العامل ، بحيث اأ�سبح ي�سكل عبئا 
يرهق كاهل موازنات اأغلب الدول ، ويرى العديد 
اأعباء  اإن  الللعللامل  يف  االقت�ساديني  املحللني  مللن 
اأحد  هي  واأفغان�ستان  العراق  من  كل  يف  احلللرب 
�سربت  التي  الراهنة  لاأزمة  الرئي�سية  االأ�سباب 
 ،  ))2007(( العام  من  بللدءا  االأمريكي  االقت�ساد 
ومن ثم حتولت اإىل اأزمة مالية واقت�سادية عاملية 
يف  العظيم((  ))الك�ساد  اأزمللة  االأذهللان  اإىل  تعيد   ،

بداية الثاثينيات من القرن املا�سي.
لقد كانت الطفرة االقت�سادية التي �سهدها االقت�ساد 
العاملي يف ت�سعينيات القرن املا�سي ثمرة مبا�سرة 
من  اأ�سا�سيا  جزءا  اإن  اإذ   ، الباردة  احلرب  النتهاء 
االأموال التي كانت تنفق على �سباق الت�سلح اأخذت 
التحتية  البنى  م�ساريع  نحو  حلليللنللذاك  تتوجه 
احلقبة  تلك  اأن  غر   ، واملللاديللة  منها  االجتماعية 

الباردة  احلللرب  فنهاية   ، طويا  تللدم  مل  الذهبية 
النهائي  اللل�للسللام  جتلب  ، مل  للعامل 

و�سرعان ما 

وانت�سرت   ، الللللدول  بللني  الللتللنللاقلل�للسللات  احللتللدمللت 
النزاعات وتفاقمت ال�سراعات ووقعت احلروب ، 
وت�سابقت وت�سارعت عجلة �سباق الت�سلح ، �سواء 
كانت بني الدول الكربى ، اأم بني دول نامية وفقرة 
ذات دخول منخف�سة ومتو�سطة ، حيث كانت يف 

اآ�سيا واإفريقيا بالدرجة االأوىل.
�سيا�سي  قللرار  مبنزلة  هو  الع�سكري  االإنللفللاق  اإن 
البديهي  من  اإن  حيث   ، واقت�سادي  وا�سرتاتيجي 
اأن تخ�سع عملية اتخاذ القرار يف هذا اخل�سو�س 
واإ�سرتاتيجية  �سيا�سية   ، خمتلفة  عوامل  لتاأثر 
ت�سمل  حيث   ، بينها  ما  يف  تتفاعل   ، واقت�سادية 
يف  القائم  ال�سيا�سي  الو�سع  ال�سيا�سية  العوامل 
، ودرجة  فيها  ، وطبيعة نظام احلكم  املعني  البلد 
ا�ستقراره ال�سيا�سي ، ومن الطبيعي اإن ثمة عاقة 
واالإنفاق  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  عدم  بني  مبا�سرة 
للبلد  االإقليمية  التحالفات  يف  وكذلك   ، الع�سكري 
املعني ومدى ارتباطه بتحالفات ع�سكرية ، ميكنها 
عالية  م�ستويات  عند  البلد  ذلللك  اإنللفللاق  جتعل  اأن 
خطر  يف  فتتمثل  االإ�سرتاتيجية  العوامل  واأمللا   ،
الع�سكري  االإنللفللاق  اإن  حيث  احللللرب.  ن�سوب 

يف  عاليا  التي يللكللون  املناطق 

تلوح يف اأفقها احتماالت احلرب ، وكذلك احلروب 
االأهلية والنزاعات االإقليمية ، والتي تطلق �سباقات 
الت�سلح بني دول املنطقة ككل ، بينما تتمثل العوامل 
االقت�سادية بتوافر املوارد االقت�سادية ، فكلما كانت 
الدولة غنية مبواردها االقت�سادية ، كانت اأكرث من 
غرها قدرة على االإنفاق على االأغرا�س الع�سكرية 
التنمية  م�ستوى  فاإن  ولذلك   ، �سحيح  والعك�س   ،
االقت�سادية ، والذي يعرب عنه عادة بالتغيرات يف 
متو�سط ن�سيب الفرد من اإجمايل الناجت الوطني 
م�ستويات  حتديد  يف  مللوؤثللرا  دورا  يلعب  فللاإنلله   ،
االإنفاق الع�سكري ، فمع تزايد وتائر النمو فاإن هذا 
االإنفاق قد مييل اإىل االرتفاع ، وكذلك يف ال�سرف 
اأن  ميكن  االأجنبي  ال�سرف  توافر  فاإن   ، االأجنبي 
املعدات  من  احتياجاتها  تلبية  على  الدولة  ي�ساعد 
الع�سكرية املختلفة واملتطورة ، مما يدفع النفقات 
الع�سكرية اأي�سا اإىل االرتفاع ، والعك�س �سحيح ، 
اأي مدى وجود   ، الع�سكري  الت�سنيع  واأخرا يف 
�سناعة ع�سكرية الأي بلد ، ففي الدول التي تتوافر 
فيها �سناعات ع�سكرية ، جتد املوؤ�س�سة الع�سكرية 
التابعة لذلك البلد نف�سها حتت �سغط �سمان طلب 
االأمر   ، ال�سناعات  هذه  اإنتاج  على  وكاف  م�ستمر 
م�ستويات  عند  الع�سكري  االإنللفللاق  يجعل  الللذي 

مرتفعة جدا له.
ومل جتلب نهاية احلرب الباردة ال�سام النهائي 
النهائية  النتيجة  كللانللت  وقلللد   ، كللكللل  للللللعللامل 
الحتدام التناق�سات بني جميع الدول ، وانت�سار 
ال�سراعات  تفاقم  وكذلك  املختلفة  النزاعات 
 ، الت�سلح  �سبق  عجلة  ت�سارع  واأيلل�للسللا   ،
الأغلب  الع�سكرية  النفقات  تعاظمت  اأن 
معهد  معطيات  فح�سب   ، الللعللامل  بلللللدان 
الدويل  ال�سام  الأبحاث  ))�ستوكهومل(( 
، فقد �سهدت الفرتة من عام ))1989(( 
كبرا  ارتفاعا   ))2006(( عللام  وحتى 
النفقات  يف  لللله  ملل�للسللبللوق  وغلللر  جلللدا 
 ، العامل  م�ستوى  الع�سكرية على جميع 
املتحدة  للواليات  االأكرب  ال�سباق  وكان 
االأمريكية بالطبع ، والتي �سكل االإنفاق 
جمموع  ن�سف  قللرابللة  فيها  الع�سكري 
العامل  م�ستوى  على  الع�سكري  االإنفاق 
الع�سكري  االإنلللفلللاق  ذللللك  وقلللدر   ، كللكللل 
بنحو ))1464(( مليار دوالر يف �سنة 
مقدارها  وبزيادة   ، وحدها   ))2008((
مقارنة   ، احلقيقية  باالأ�سعار   ))%4((
باإنفاق عام ))2007(( ، وزيادة بن�سبة 
الع�سرة  ال�سنوات  مدة  على   ))%45((
العام  وحللتللى   ))1999(( الللعللام  مللن 
قرابة  ذلك  كل  �سكل  وقد   ،  ))2008((
املحلي  الناجت  اإجمايل  من   ))%2.4((
وبقيت   ، فللرد  لكل  دوالرا   ))217(( اأو   ، العاملي 
الواليات املتحد االأمريكية الدولة االأكرث اإنفاقا يف 
�سنة ))2008(( ، حيث ا�ستاأثرت بل ))%41.5(( 
مللن االإنلللفلللاق الللعلل�للسللكللري االإجلللملللايل يف 
، تلتها ال�سني بن�سبة ))%5.8(( ،  العامل 
ثم فرن�سا وبريطانيا ورو�سيا بن�سبة ))4 

– 4.5%(( لكل منها ، وال تقت�سر معدالت االرتفاع 
البلدان  على  الع�سكري  االإنفاق  يف  هذه  الكبرة 
الكبرة واملتقدمة فقط ، بل اإن بلدانا كثرة نامية 
اأي�سا  تنفق  الاتينية  واأمركا  واإفريقيا  اآ�سيا  يف 
ق�سما كبرا من ثرواتها الوطنية على اقتناء هذه 
االأ�سلحة ، وذلك بدواعي حماية االأمن الوطني لها 
ومواجهة التهديدات اخلارجية الفعلية واملفرت�سة 
واالإقليمية  الداخلية  النزاعات  وب�سبب   ، عليها 
املتوافرة  واملعطيات  الوقائع  وت�سر   ، وغرها 
اإىل اإن هذه البلدان اأهدرت خال العقود االأخرة  
من  كللان  ، حيث  الت�سلح  على  جللدا  مللوارد �سخمة 
املمكن اأن توجهها ملواجهة التخلف والفقر ، واأي�سا 

لتحقيق التنمية امل�ستدامة ل�سعوبها.
وثمة عاقة عك�سية االآن بني وتائر ارتفاع االإنفاق 
توجد  حيث   ، االقت�سادية  والتنمية  الع�سكري 
درا�سة الأحد اخلرباء االأوربيني ن�سرت يف �سحيفة 
حزيران   13(( بتاريخ  االأملانية  ))هانديل�سبات(( 
الع�سكري  االإنفاق  زيادة  اإن  اإىل  ت�سر   ،  ))2002
بن�سبة ))1%(( فقط من اإجمايل الناجت املحلي لبلد 
اإىل  �سنوات  خم�س  خللال  تللوؤدي  اأن  ميكنها   ، ما 
تراجع قدرات االقت�ساد الوطني بن�سبة ))%0.7(( 
، كما اإن التناف�س يف تطوير اأ�سلحة جديدة ي�ساهم 
كلها  املجتمع  مللوارد  ا�ستنزاف  يف  مذهل  وب�سكل 
، فعلى �سبيل املثال ، فاإن التكلفة املرتبطة باإنتاج 
التعليم  ميزانية  ت�ساوي  واحللدة  نووية  غوا�سة 
فيها   ، نللاملليللا  بلللللدا   ))36(( مللن  الأكلللرث  اللل�للسللنللوي 
))180(( طفل يف �سن الدرا�سة ، وف�سا عن ذلك كله 
، فاإن االإنفاق الع�سكري العاملي يفوق �ستة اأ�سعاف 
النامية  للبلدان  جلميع  اخلارجية  الديون  خدمة 
على  يوفر  اأن  االإنللفللاق  هللذا  تخفي�س  �ساأن  ومللن   ،
�سريع  تقدم  الإحللراز  الازمة  املللوارد  وا�سع  نطاق 
نحو حل جميع امل�سكات العاملية ، كالفقر واجلوع 
والتخلف وغرها ، كما اإن هذا االإنفاق املت�ساعد ، 
، ومن  منه  اأ�سا�سي  اأحيانا يف جزء  يكون  والذي 
اقتطاع  اإىل  يللوؤدي  قد   ، مللربرات حقيقية  اأي  دون 
وخ�سو�سا   ، املتاحة  املللوارد  من  جللدا  كبر  ق�سم 
تخ�س�س  اأن  ميكنها  والتي   ، النامية  البلدان  يف 
املنتجة وعلى  القطاعات االقت�سادية  لاإنفاق على 
منها واالجتماعية  املادية   ، التحتية  البنى  تطوير 
االقت�ساد((  ))تنويع  عملية  دفع  اإىل  يللوؤدي  مما   ،
بنيته  وتنويع  قاعدته  تو�سيع  اأي   ، االأمللام  نحو 
االإنتاجية ، واخلروج من دائرة االقت�ساد االأحادي 
اجلانب ، ، والقائم اأ�سا�سا على قطاع النفط والغاز 
وكذلك اإنتاج املواد االأولية لهما يف بع�س البلدان 
 ، اأخرى  بلدان  ال�سناعات اخلفيفة يف  اإنتاج  اأو   ،
حاالت  يف  املختلفة  اخلللدمللات  على  مللا  حللد  واإىل 
اأبناء املجتمع من جزء من  اإنه يحرم  ، كما  معينة 
الرثوة الوطنية ، والتي ميكن اأن تنفق يف جماالت 
تطوير النظام التعليمي وحت�سني الرعاية ال�سحية 
الع�سكري  االإنللتللاج  تطوير  اإن  كما   ، للمواطنني 
توجيه  يتم   ، االأ�سلحة  ت�سنع  التي  البلدان  يف 
العلمية  والكفاءات  القدرات  اأف�سل  من  كبر  ق�سم 
واالإنتاجية للعمل يف القطاع ال�سناعي الع�سكري 
فيها ، حارما قطاعات االإنتاج املدين منها ، فتعمل 

واخلللرتاع  ابللتللكللار  يف  الب�سرية  الللعللقللول  اأفلل�للسللل 
وتطوير اأ�سلحة التدمر واالإبادة ، ويرتافق تطور 
االإنتاج ال�سناعي الع�سكري مع هدر موارد ومواد 
 ، اأ�سلحة  اإىل  ذلك  بعد  تتحول  والتي  اأولية طائلة 
الي�ستفيد منها املجتمع ، بل ت�ساهم يف تدمره عند 
ن�سوب احلروب والنزاعات امل�سلحة ، واالأخطر من 
كل ذلك هو تدمر راأ�س املال الب�سري نتيجة هذه 
احلروب والنزاعات ، والق�ساء على هذا الراأ�سمال 
الكامن يف اأجيال كبرة جدا من الب�سر ، مما ي�سكل 

عائقا هائا اأمام تقدم الب�سرية جمعاء.
ا�ستنزاف  اأداة  ت�سكل  الت�سلح  عمليات  فاإن   ، اإذن 
كربى ملوارد املجتمعات ، الأنها تت�سبب يف حتويل 
موارد هائلة اإىل اأغرا�س غر منتجة ، واإىل تفاقم 
اأزمة املديونية اخلارجية للبلدان النامية ، والتي 
احلالية  االأجلليللال  كللاهللل  يللرهللق  ثقيا  عبئا  تبقى 
لتزايد  املدمرة  العواقب  تتج�سد  وهنا   ، والقادمة 
االإنفاق الع�سكري و�سباق الت�سلح ، يف حني تعاين 
االأزمات  خا�سة  ب�سورة  النامية  البلدان  غالبية 
والنق�س   ، املللتللوازن  غللر  والتطور  االقت�سادية 
ملواجهة  ال�سرورية  املادية  االإمكانات  يف  الكبر 
والتنموية  واالجتماعية  االقت�سادية  التحديات 

عموما.
اأثر ذلك االإنفاق الع�سكري على  وعند احلديث عن 
اإىل  اأي�سا  االإ�سارة  من  فابد   ، االقت�سادي  النمو 
تاأثره على معدالت الت�سخم ، فمن املعروف لدينا 
اإن لهذا النوع من االإنفاق طبيعة ت�سخمية خمتلفة 
، واإنه يوؤدي اإىل تغير �سامل يف امل�ستوى العام 
واإعادة   ، الت�سخم  معدالت  ارتفاع  واإىل  لاأ�سعار 
�سوء  من  ذلك  يتبعه  وما   ، الوطني  الدخل  توزيع 
يف  وت�سوهات  املختلفة  للموارد  التخ�سي�س  يف 
االقت�ساد الوطني ، وعلى الرغم من هذه ال�سورة 
الوا�سحة لدينا لعواقب تزايد االإنفاق الع�سكري ، 
مايعتربه كجوانب  على  الرتكيز  يحاول  فثمة من 
االإنللتللاج  وزيلللللادة  الللتلل�للسلللللح  عملية  يف  اإيللجللابلليللة 
الع�سكري  ال�سناعي  املجتمع  وتطور  الع�سكري 
ومن   ، واملتقدمة  الكبرة  البلدان  يف  وخ�سو�سا 
، هو  بالذات  ال�سياق  هذا  التي تطرح يف  احلجج 
الكربى  البلدان  فيها  �سهدت  مراحل  اإىل  االإ�سارة 
خال القرن الع�سرين ، حاالت من النمو االقت�سادي 
 ، الع�سكري  االإنفاق  من  عالية  م�ستويات  ظل  يف 
ومن االأمثلة على ذلك ، هو النمو �سهده االقت�ساد 
، والنمو الذي  الباردة  االأمريكي يف فرتة احلرب 
ثاثينيات  خللال  واأملانيا  اليابان  من  كل  �سهدته 
االقت�ساد  ع�سكرة  بلغت  عندما   ، املا�سي  القرن 
واملجتمع يف هذين البلدين الذروة ، وكذلك وتائر 
ال�سوفيتي  االإحتلللاد  �سهدها  التي  العالية  النمو 
وحتى   ))1930(( عللام  مابني  الفرتة  يف  ال�سابق 
ن�سوب احلرب العاملية الثانية ، ويف فرتة احلرب 

الباردة ، و�سوال اإىل عام ))1970((.
بلد  اأي  يف  الع�سكرية  ال�سناعات  تطور  ويللوؤدي 
اإىل خف�س البطالة يف املجتمع ، نتيجة ال�ستيعابه 
العاملني يف قطاعاته املختلفة  ع�سرات االآالف من 
يف  الكلي  الطلب  زيللادة  اإىل  بالتايل  يللوؤدي  مما   ،
تطوير  يف  ي�ساهم  اللللذي  االأمللللر   ، املجتمع  ذللللك 

القول  وميكننا   ، االقت�ساد  من  املدنية  القطاعات 
احلاجات  على  الوطنية  االإنللفللاق  برامج  بللاأن  هنا 
اأن ت�ساهم يف انخفا�س  اأي�سا  االجتماعية ميكنها 
م�ستوى  ارتللفللاع  حتفز  واأن   ، البطالة  م�ستوى 
النمو االقت�سادي وكذلك حت�سني م�ستوى املعي�سة 
الللعلل�للسللكللريللة يف تطوير  الللنللفللقللات  تلل�للسللاهللم  كللمللا   ،
اأن توؤدي بدورها يف  ، والتي ميكن  التكنولوجيا 
حال ا�ستخدامها يف القطاعات املدنية ، اإىل تطور 
املحللون يف هذا  ، ولذلك ي�سر  االقت�ساد ومنوه 
املعلوماتية  وتكنولوجيا  االإنرتنيت  اإىل  ال�سياق 
هذه  كل   ، وغرها  والليزر  ال�ساروخي  واملحرك 
االخلللرتاعلللات والللتللطللورات ظللهللرت بللالللبللدايللة يف 
القطاع الع�سكري ، ومن ثم انتقلت اإىل القطاعات 
املدنية االأخرى يف املراحل الاحقة ، ولكن ين�سى 
هوؤالء املحللون اإن �سنوات طويلة تف�سل بني بدء 
والتكنولوجي  العلمي  التطور  نتائج  ا�ستخدام 
جزئيا  باإدخالها  وال�سماح   ، الع�سكري  القطاع  يف 
الب�سرية  على  ي�سيع  مما   ، املدنية  القطاعات  اإىل 
�للسللنللوات ثللملليللنللة ملللن فللر�للس الللتللطللور ، كللمللا اإن 
ي�سمح  وال   ، �سرية  تبقى  االخللرتاعللات  من  الكثر 
وبالتايل   ، االإطللاق  على  مدنيا  منها  باال�ستفادة 
املوؤرخ  وياحظ   ، نهائيا  منها  املجتمع  الي�ستفيد 
اإنه  اخل�سو�س  هللذا  يف  وودز((  اإي  ))تللومللا�للس 
القرن  و�ستينيات  خم�سينيات  مابني  الفرتة  يف 
الع�سرين ، كما مابني ثلث اإىل ثلثي جممل املواهب 
ترتكز   ، االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  البحثية 
امل�ستحيل  ومللن   ، الع�سكري  القطاع  على  ح�سرا 
معرفة ماهية االبتكارات التي مل يقدر لها اأن تظهر 
اأو اأن ت�ستخدم يف القطاعات املدنية ، نتيجة هذا 
يف  لت�سب  املعرفية  والللقللوى  للموارد  التحويل 
اأن�سار  ويوؤكد   ، وحللده  الع�سكري  االإنتاج  خدمة 
االإنفاق الع�سكري اأنه ميكن اأن  ي�ساهم يف تطوير 
ات�ساالت  و�سائل  من   ، للمجتمع  التحتية  البنى 
وموا�سات وما�سابه ذلك ، لذلك يوجد �سيء مينع 
من اإقامة هذه البنى التحتية بجهود القطاع املدين 

واالإنفاق على احلاجات االجتماعية.
دعاة  فيوؤكد   ، الب�سري  املال  راأ�للس  بخ�سو�س  اأما 
ي�ساهم يف تطويره  اأنه  الع�سكري  القطاع  تطوير 
يحملون  ممن  اأجيال  خلق  ويف   ، عليه  واحلفاظ 
مال  راأ�لللس  اإىل  تتحول  والللتللي  ال�سمنية  املعرفة 
اللللرثوة  تللعللزيللز  يف  ي�ساهم  اأن  وميللكللن   ، فللكللري 
تناف�سية  مميزات  خلق  ويف   ، الوطنية  املعرفية 
اإىل عن�سر  املللعللرفللة  علللللى حتللويللل  تللقللوم  جللديللدة 
يف  نرى  فاإننا  لذلك   ، االإنتاج  عنا�سر  من  رئي�سي 
مقابل كل هذا باأن الربامج املدنية قادرة اأكرث على 
تطوير املوارد الب�سرية للمجتمع ، واإعداد الكوادر 
حتقيق  اأجللل  من  املجتمع  هللذا  اإليها  يحتاج  التي 
التنمية امل�ستدامة له ، واإن هوؤالء االأن�سار يقولون 
يدافع  قوي  وطني  جي�س  قيام  يوؤمن  كله  ذلك  اإن 
عن اأمن الباد ويحمي جميع م�ساحلها ، ويواجه 
التهديدات اخلارجية والداخلية له ، و�سمان اأمن 
ويحمي  االقت�سادي  النمو  ذاته  بحد  يحفز  الباد 
املجتمع ، وال�سرر يف هذا الكام اإطاقا ، فاملهم اأن 
يكون ذلك االإنفاق للبلد املعني يف احلجم واحلدود 
التي توؤمن االأهداف املذكورة ، بحيث التدخل البلد 
يف �سباق ت�سلح الفائدة منه ، ميكن اأن يدمر اأ�س�س 
، وانهيار  ا�ستمرارها  الوطنية ومقومات  وحدتها 
على  دليل  اأكللرب  ال�سوفيتي  كاالحتاد  عظمى  دولللة 
ذلك ، حيث اأدى انخراط هذه الدولة ، والتي كانت 
مبنزلة اإمرباطورية مرتامية االأطراف ، يف �سباق 
ت�سلح مكلف جدا ، ا�ستنزف كل قدراتها ومواردها 
اإىل  اأدى  ممللا   ، والب�سرية  واملللاديللة  االقت�سادية 
تفككها بهذه ال�سرعة الفائقة جدا و�سقوطها املريع 

كبناء كارتوين ه�س.
االإيجابي  التاأثر  ب�ساأن  الذكر  االآنفة  احلجج  اإن 
اأن�سارا بني اأ�سحاب  لاإنفاق الع�سكري ، جتد لها 
وهي   ، االأمريكية  املتحدة  الللواليللات  يف  الللقللرار 
، وثمة من  تكون مبجملها ماي�سبه نظرية جديدة 
، ونحن  الع�سكرية((  ا�سم ))الكينزية  يطلق عليها 
نعلم باأن جوهر ))النظرية االقت�سادية الكينزية(( 

االقت�ساد  يف  الدولة  تدخل  �سرورة  يف  يتلخ�س 
والقوانني  واللل�للسللوابللط  االأدوات  بللا�للسللتللخللدام   ،
من  واحلللد  ال�سوق  عمل  اآلية  ل�سبط  ال�سرورية 
فيه  تعم  اأن  ميكن  التي  الفو�سى  ومللن   ، عفويته 
يف  القوانني  وتخطي  الع�سوائي   العمل  نتيجة 
ظل الليربالية املفرطة ، وي�ستعر دعاة  ))الكينزية 
الع�سكرية(( من هذه النظرية م�ساألة تدخل الدولة 
االإنفاق  ا�ستخدام  م�ساألة  يف  املللرة  هللذه  ولكن   ،
النمو  حفز  و�سائل  من  كو�سيلة   ، لها  الع�سكري 
االقت�سادي على حد راأيهم ، ويعترب هوؤالء الدعاة 
املخفف  دور  يلعب  اأن  ميكنه  االإنللفللاق  هللذا  بلللاأن 
لل�سدمات ، واالأداة التي متت�س تداعيات االأزمات 
للم�ستثمرين  االآمللن((  ))املللاذ  فاإنه ي�سكل  ، ولذلك 
ويقدمون   ، واالقت�سادية  املالية  االأزملللات  خللال 
مثاال على ذلك ، وهو ماح�سل خال االأزمة املالية 
العاملية الراهنة ، والتي اأحدثت انكما�سا اقت�ساديا 
على امل�ستوى العاملي ككل ، والتي قادت اإىل خ�سائر 
ال�سناعية  القطاعات  من  العديد  يف  جللدا  كبرة 
املختلفة ك�سناعة ال�سيارات وغرها ، متحولة اإىل 
اأزمة اقت�سادية عاملية ، بعد انتقالها من االقت�ساد 
قطاع  بقي  فقد   ، احلقيقي  االقت�ساد  اإىل  الوهمي 
�سناعة االأ�سلحة يف مناأى عن تداعيات هذه االأزمة 
، وظل حمافظا على اإنتاجيته وعلى جميع القوى 
االأمر   ، اأي�سا  ال�سرائية  قدراته  وعلى  فيه  العاملة 
الذي خفف واإىل حد كبر من تداعيات هذه االأزمة 
النفقات  بللاأن  النظرية  هذه  اأن�سار  يعلن  وهكذا   ،
الع�سكرية ت�سكل عاما مهما من عوامل اال�ستقرار 
اأن  ويللوؤكللدون   ، بللالللذات  االأمللريللكللي  االقت�ساد  يف 
عقود  خلللال  كللانللت  الللعللاللليللة  الع�سكرية  الللنللفللقللات 
طويلة من الزمن ت�سكل عامل ا�ستقرار يف اقت�ساد 
اإن  من  الرغم  على   ، االأمريكية  املتحدة  الواليات 
وظيفتها املخففة لل�سدمات مل تكن تربز بو�سوح 
يجري  عندما   ، احللللادة  االأزمللللات  حلللاالت  يف  اإال 
 ، االقت�ساد  يف  الكارثي  االنهيار  كبح  بوا�سطتها 
من  مركزيا  جللزءا  الع�سكرية  املللوازنللة  عللدت  ولقد 
اإن�سان  ومللامللن   ، االأمللريللكللي  االقللتلل�للسللادي  النظام 
الرثوة  من  جللزء  تخ�سي�س  �سرورة  ينفي  عاقل 
الأغرا�س  العامل  بلدان  من  بلد  اأي  ويف  الوطنية 
اأمنها الوطني وا�ستقرارها  حماية الباد و�سيانة 
، ودفع االأخطار واالعتداءات املحتملة التي ميكن 
اأن تتعر�س لها ، ال بل اإن هذه امل�ساألة بالذات تعترب 
امل�سا�س  واليجوز  كربى  م�سرية  وطنية  ق�سية 
بها ، اأو التقليل من اأهميتها ، ولكن امل�ساألة املهمة 
تكمن يف احلدود التي تتوقف عندها عملية االإنفاق 
كاهل  يثقل  عبئا  الت�سبح  بحيث   ، هذه  الع�سكري 
االأكرب  يعترب  اليزال  والذي   ، االأمريكي  االقت�ساد 
الكبرة  املبالغ  فللاإن  ولذلك   ، العامل  يف  واالأقلللوى 
 ، بللالللذات  الع�سكرية  االأغللرا�للس  على  تنفق  التي 
من  اأكللرث  وعلى  احلللروب  خو�س  مع  وخ�سو�سا 
الكثر  راأي  وح�سب  اليوم  ت�سكل  والتي   ، جبهة 
االأمريكي  االقت�ساد  واملتابعني حلالة  املحللني  من 
التي  الكربى  االأزمللة  اأ�سباب  من  اأ�سا�سيا  �سببا   ،
ن�سهدها على اأر�س الواقع اليوم ، والذي يجر معه 

االقت�ساد العاملي اإليها.      

اإلنفاق العســكري وتعاظــم االقتصاد 
العالمــــــي 
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ترجمة / عبدالخالق علي

عن /  افكار عن العراق

�سهد العراق رقملللا قيا�سيا يف انتاجه و يف ارباحه 
ملللن �سناعة النفط ل�سهر ماي�س 2011. ففي ال�سهر 
املا�سلللي بلغ معدل �سلللادرات النفلللط 2،22 مليون 
برميلللل يف اليلللوم الواحلللد ، حيلللث كان ذللللك اعلى 
معدل منذ �سقوط النظام ال�سابق عام  2003. على 
ملللدى اال�سهر اخلم�سة املا�سيلللة ، كان العراق يبيع 
اكرث من مليوين برميل و هو رقم قيا�سي اآخر بعد 
�سقوط النظام ال�سابق، و يعود الف�سل يف ذلك اىل 
العملللل الذي اجنزتللله �سركات النفلللط العاملية التي 
فلللازت بعقود يف جولتلللني للرتاخي�س عام 2009. 
هذه االرقلللام العالية  تعني ان العراق حقق ارباحا 
تبلغ   7،4 مليار دوالر يف �سهر ماي�س ، و هي اعلى 
ن�سبة يف �سهر واحد منذ �سقوط �سدام ح�سني. اما 
يف �سهلللر ني�سلللان فقلللد حقق العلللراق ارباحلللا تبلغ 
7،342 مليلللار دوالر  ، و يف �سهر اآذار كان قد حقق 
ارباحلللا تبللللغ 7،167 مليلللار دوالر ، و اكلللرث من 6 
مليلللارات دوالر يف �سبلللاط و كانلللون الثلللاين. قبل 
ذللللك كان العراق يحقق ارباحلللا ال تتجاوز االربعة 

مليارات دوالر  �سهريا. 
وجلللاءت تللللك االربلللاح رغلللم االنهيلللار العامللللي يف 

ا�سعلللار النفط. يف �سهلللر ماي�س باع العلللراق نفطه 
اخللللام ب�سعر 108 دوالرات للربميلللل الواحد ، اي 
اقل ملللن �سعر �سهلللر ني�سان الذي بللللغ 114 دوالرا 
للربميلللل. و هلللذا يعك�س انخفا�سا كليلللا يف ا�سعار  
البلللرتول. بعد ارتفلللاع اال�سعار العامليلللة يف بداية 
ماي�س ، هبطت مرة اخرى  اىل حوايل 100 دوالر 

للربميل الواحد منذ ذلك احلني. 
ملللع ذلك ، فلي�س هنلللاك احتمال ان ترتفلللع اال�سعار 
اىل اكلللرث من هذا، حيث ان  البنية التحتية للعراق 
قد و�سلت اىل حدودها ، و ال ميكن ان جتتاز  اكرث 
من ذلك، و  تخطط وزارة النفط لتجديد و حتديث 
املرافلللق احلاليلللة ، و بنلللاء خطلللوط انابيب جديدة 
و موانلللىء.... اللللخ ، اال ان هلللذه امل�ساريلللع لن يتم 
ال�سلللروع بها قبل علللام او اكرث. و حتلللى يحني ذلك 
الوقت فمن املحتمل ان تبقى ال�سادرات اكرث قليا 
ملللن مليلللوين برميلللل يوميا ، ملللع بع�لللس التقلبات 
الناجتلللة علللن االداملللة و �سلللوء االحلللوال اجلويلللة 
يف الب�سلللرة التلللي توؤثلللر عللللى ار�سلللاء ال�سفن عند  
االر�سفلللة ، و كذلك ب�سبب الهجملللات امل�سلحة على 
خط االنابيب الذاهلللب اىل تركيا. هذه االموال مع 
ا�سعلللار البلللرتول املرتفعة �ستحافظ عللللى ال�سيولة 
النقديلللة ، لكن بن�سبلللة ثابتة و بلللدون زيادة كبرة 
حتلللى تتمكلللن البنيلللة التحتيلللة ملللن التوا�سلللل مع 

مكامن ثروة  العراق. 

ثامر الهيمص

مثل أية عملية إنتاجية البد أن يكون هناك هدف واليات 
تسعى الحكومة الى تحقيقه في سقف زمني معين، وهذا 
المبدأ يعصمنا  من العش���وائية وهشاش���ة األمن الغذائي 
الذي نعاني منه بحيث تش���كل هذه الغاية ليست جانبها 
الم���ادي فق���ط ب���ل أنها تمت���د الى مجاالت أخرى بش���كل 

مباشر أو غير مباشر. 

واالأملللن الغذائلللي  ي�سهلللل ح�سلللره يف املحا�سيلللل 
االإ�سرتاتيجيلللة وهلللذه املحا�سيل ميكلللن حتديدها 
االأرا�سلللي  ملللن   % مثلللا"  76  فلدينلللا   0 بالقملللح 
ال�ساحلة للزراعة تزرع احلبوب واأبرزها احلنطة 
وهذه احل�سة ت�سكل 6 % من م�ساحة العراق، وتلك 
املحا�سيلللل الت�سد �سلللوى 30 % من احلاجة الفعلية 

ون�ستورد قمح فقط مليوين طن. 
لذلك ت�سبلللح الزراعلللة للمحا�سيلللل االإ�سرتاتيجية 

هدفا اأمنيا غذائيا واقت�ساديا وماليا بامتياز. 
فهلللل نتجللله اىل الزراعلللة احلديثلللة اأم التقليديلللة؟  
واملق�سلللود  باالأخلللرة هي االأرا�سلللي ذات امللكيات 
ال�سغلللرة التي حتددت مبوجلللب قوانني االإ�ساح 

الزراعلللي ل�سنة   1959  ول�سنة  1971 حيث متتاز 
هذه االرا�سي بانخفا�س االإنتاجية و�سعف جميع 
عوامل النجاح )اليات، بذور، ا�سمدة، م�سكلة مياة( 
ومعاجللللة هذه احلاللللة مكلفة وحلقلللة مفرغة حيث 
تلللزداد االرا�سي ملوحلللة مع االأيلللام اذ اأن  20 ل 30 
% قلللد اهملت ب�سبب تراكم االملللاح، ويفقد العراق 
�سنويلللا" ع�سريلللن اللللف دومن �سنويلللا يف املناطلللق 
الو�سطى واجلنوبية، نتلللج عنها هجرة من الريف 

اىل املدينة و�سببه ف�سل م�ساريع البزل. 
وبذللللك ن�ستطيع اأن نقول اأن هلللذه امللكيات ندفعها 
للزراعة غلللر االإ�سرتاجتية اأي باجتلللاه املحا�سيل 
ال�سناعيلللة واخل�سلللراوات الفواكه هلللذا من حيث 
العملللوم ون�ستطيلللع القول بلللاأن االنتلللاج الزراعي 

�ستكون اأولياته والياته ح�سبما ياأتي: ل 

اأوال: حتديد دور الدولة يف الفقرات التالية والتي 
تن�سجلللم مع الواقلللع والتجربلللة املعا�سة ومبوجب 
الد�ستور اللللذي يحدد القطاع اخلا�س قائدا لعملية 

االإنتاج عموما  ودور  الدولة ح�سبما ياأتي:ل 
 ا( تنظيلللم الري والبزل و�سيانلللة االنهر وال�سدود 
واخلزانلللات وهلللذا واجلللب تقليدي للدوللللة يف كل 

اأنظمة العامل. 
 ب( اعادة فتح مركز اباء ملا قدمه من جتربة ناجحة 
جدا يف االأبحلللاث والدرا�سات والتجلللارب العلمية 
وال نن�سى جتاربه يف احلبلللوب اباء واحد واثنني 
وثاثلللة واربعلللة وعمليلللات التهجلللني يف البلللذور 

وغرها من االن�سطة ال�ساندة للزراعة. 
 ح( توفلللر االر�سيلللة املاليلللة لدفلللع امل�سلللارف اىل 
الت�سليلللف يف �سلللراء االأجهلللزة بانواعهلللا والبذور 
واال�سملللدة  وخللللق بيئلللة حا�سنلللة ملللن الكملللارك 

للت�سويق اىل معامل االنتاج الزراعي. 

 د( اعلللادة النظلللر يف امللكيلللات الزراعيلللة وح�سلللم 
متعلقاتها القانونية وخلق قواعد قانونية تن�سجم 
ملللع مركزيلللة القلللرار مبلللا جلللاء اعلللاه والمركزية 

التنفيذ. 

املحا�سيلللل  زراعلللة  يف  حاليلللا  التو�سلللع  ثانيلللا:  
االإ�سرتاتيجية كونها حاجة ملحة جدا 

لعاقتها باالمن الغذائي وتكون ح�سبما ياأتي: ل 
 ا( املرحللللة االأوىل اإعادة احليلللاة للمزارع الكبرة 
التي تتمتع مبزايا االإنتاج الكبر مثل مزارع عائلة 
�سدام ح�سني واإتباعها التي تقارب الن�سف مليون 
دومن والتي متثل 5% تقريبا من اأرا�سي املحا�سيل 
االإ�سرتاتيجية، وهكذا باقي امل�ساريع الكربى التي 

ازدهرت يف فرتة العقوبات االقت�سادية.   
ب( املرحلة الثانية هلللي القيام با�ستثمار االأرا�سي 
البكلللر البالغة مليونا دومن يف اجلزيرة املمتدة من 
املو�سل اىل الب�سرة وت�سقى بوا�سطة االبار واالآن 
علمنا باأن مزرعة القائم حوايل ن�سف مليون دومن 

تزرع بهذه الطريقة. 

ثالثلللا:  الدعلللم الزراعي لكافلللة االأن�سطلللة الزراعية 
واللللرثوة احليوانيلللة ك�سللللف وغرها 

حيلللث 

مازاللللت �سحيحلللة وتبللللغ 350 مليلللون دوالر ملللن 
ميزانيلللة   2010 وهلللذا الدعلللم لاإنتلللاج الزراعلللي 
عموما يجب اأن تكون له ن�سبة حمددة يف امليزانية 
باعتبلللاره م�سمون املردود حيث يوفلللر الكثر من 
العمللللة ال�سعبة وت�سغيلللل ايد عامللللة طاملا ت�سطر 

الدولة لدفع اعانات لهم. 
ما تقدم هذه االأولويلللات والياتها الميكن اأن تكون 
معزوللللة علللن باقلللي االن�سطلللة الزراعيلللة �سواء يف 
املحا�سيلللل ال�سناعيلللة اأو اخل�سلللروات والفواكللله 
فاأنها عموما" تقطرها الزراعة االإ�سرتاجتية وذات 
عاقلللة مبا�سرة بها لذلك ولكي تكلللون هذه الزراعة 
وباقلللي االأن�سطة البد من رفلللد �سناعي يتواكب مع 
االحتياجلللات، مثا اأعلللادة ن�ساط معاملللل االأ�سمدة 

خ�سو�سا واأننا نتجه اىل الزراعة الكثيفة. 
اال�سملللدة  يف  الت�سنيلللع  عمليلللة  ت�سكيلللل  ولذللللك 
واملبيلللدات وملللواد املكافحلللة  عن�سلللرًا لوج�ستيلللا 

ا�سا�سيا. 
املللا الدعم اللوج�ستي االأخر وهلللو االجتاه لتوفر 
الوقلللود الآليلللات الزراعلللة ونحلللن دوللللة نفطيلللة اذ 
اأنهلللا عن�سلللر لي�لللس ب�سيطلللا يف كلفته وهلللذا الدعم 
اللوج�ستي قلللد يت�سور البع�س باأنللله جمرد عملية 

لرمي الكرة يف امللعب احلكومي. 
وبعلللد توفر الدعم اللوج�ستي واالم�ساك باحللقات 
املركزيلللة الواردة اعلللاه ميكن للدولة 
اأن تعر�لللس ماتريد من خلللال دوائر 
التخطيلللط ال�سرتاتيجلللي كونها هي 
الرائلللدة وامل�ساهملللة مبا�سلللرة لطرف 
يف عمليلللة االإنتاج رغم اأنهلللا الت�ساهم 
مبا�سرة فمثا اأنها ت�ستطيع اأن تفر�س 
ماياأتلللي ل�سملللان دورة زراعيلللة ترتاكم 

خربة واإنتاج �سنويا"  من خال: ل 
امل�ساحلللات  يف  التحكلللم  باإمكانهلللا  ل   1
اخل�سلللراء وملللا تطلبه البيئلللة يف زراعة 
اال�سجلللار املعمرة مثلللل النخيل والزيتون 
للدعلللم  ك�سلللروط  اخل�سلللراء   واالأحزملللة 

اللوج�ستي.  
2 ل فر�لللس ال�سروط يف احل�س�س املائية بكل 

دقة وح�سم النزاعات يف االر�س واملاء.
 3 ل  التحول الدميقراطي يف الريف باقامة جمعيات 
تعاونيلللة وا�ستهاكية لها اليد الطوىل يف التوزيع 
الفلللاح  ومتثيلللل  التعاونيلللة  باالأن�سطلللة  والقيلللام 
وامللللزارع ب�سكل حقيقلللي وخ�سو�سلللا امل�ستفيدين 
مبا�سرة من الدعم ملاله ملللن عاقة باجلانب االأمني 
وحتجيلللم النفوذ القبلي من خال جمعيات فاحية 
تلعلللب دورا  اجتماعيلللا حقيقيلللا بدال ملللن ا�سحاب 

النفوذ التقليدين. 
4 ل فتح املجلللال ال�سناعي والثقايف على م�سراعيه 

يف الريف عموما باقامة املعامل 
   ذات العاقلللة بالتعليب والتعبئلللة ومعامل العلف 
وامللللزارع النموذجيلللة لكليلللات الزراعلللة واملعاهلللد 
املقاملللة يف املناطق الزراعية احليويلللة اأي املزارع 
التلللي تتعاملللل باملحا�سيلللل ال�سرتاتيجيلللة اأوال ثم 
يف امللللزارع ذات العاقلللة بال�سناعلللة )قطن نباتات 
زيتية وغرها( ثم معاملللل املعجون الطماطة التي 
تزرع يف عراقنا من دهوك اىل الزبر.    و البد من 
اال�سارة اأخلللرا اىل اأن هذا اللللدور الر�سمي �سوف 
يكلللون اأمام حتديات الف�ساد وهذا التحدي يرتاجع 
فقط اأمام احتاد الفاحني وباقي املنتجني عندما ما 
يكلللون �سوتهم م�سموعا يف ال�سلطات الثاثة، واإال  
�سنبقى حتت التهديد لعقود قادمة اأمنيا وغذائيا.  

اإلنتـــاج الزراعـــي..  أولويــات وآليـــات

العراق يشهد رقما قياسيا آخر في صادرات النفط و االرباح

 انتاج النفط العراقي و االرباح من كانون ثان 2010 – مايس 2011
 

الشهر االنتاج الكلي
)مليون/ برميل(

معدل الصادرات
)مليون/ برميل/ يوم(

 معدل سعر
البرميل

 االيراد
)مليون(

59.7 ك101 1.92 $73.97 $4.441
شباط 57.9 2.05 $73.04 $4.229
آذار 57.1 1.84 $76.20 $4.351

53.0 نيسان 1.80 $79.66 $4.222
مايس 58.7 1.88 $73.85 $4.335

حزيران 54.7 1.86 $71.10 $3.889
تموز 56.3 1.82 $71.21 $4.009
55.4 آب 1.82 $71.43 $3.957

60.6 .ايلول 2.02 $73.07 $4.428
58.7 ت1 1.91 $77.10 $4.526
ت2 57.3 1.92 $80.59 $4.618
ك1 60.5 1.95 $86.31 $5.222

67.0 ك112 2.16 $90.78 $6.082
61 شباط 2.20 $98.44 $6+
66.9  آذار 2.15 $107.13 $7.167

64.2 .نيسان 2.14 $114.26 $7.342
مايس N/A 2.22 $108 $7.4
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بغداد / علي الكاتب 

�سلللورة اأ�سبحلللت تلللازم اأ�سواقنلللا مبختللللف اأنواعهلللا  وتعلللدد 
مناطقها لتكون ملمحا ا�سا�سيا يوؤطر اي �سوق من ا�سواق بغداد 
نق�سلللده هذه االيام ل�سراء مانحتاجللله من �سلعة ما، و)اجلنابر( 
او )الب�سطيلللات( او الباعلللة املتجوللللون كلها م�سميلللات لعنوان 
واحلللد هلللو من ميار�لللس البيع ل�سلعللله وب�سائعللله يف ال�سوق او 
ال�سلللارع او يف داخلللل املناطق ال�سكنية والميللللك حما او دكانا 
�سغلللرا ميار�لللس فيللله جتارته تللللك، واجلنابلللر وان كانت �سفة 
تلللازم ا�سواقنلللا ال�سعبية واملحات ال�سكنيلللة واملناطق الفقرة 
ا�سبحلللت يف الوقلللت احلا�سلللر ظاهلللرة موجلللودة يف املناطلللق 
التجاريلللة الراقية كالكرادة وزيونلللة والعر�سات واملن�سور يف 

بغداد على �سبيل املثال.
وقلللال هلللاين م�سكور ا�ستلللاذ القانون التجلللاري يف كلية الرتاث 
اجلامعلللة  لقلللد ازدادت يف االونلللة االخلللرة ظاهلللرة البيع على 
االر�سفلللة وال�سلللوارع واال�سلللواق واالماكن العاملللة  مما يعرف 
حاليلللا با�سحلللاب اجلنابلللر يف علللدد ملللن املناطلللق يف العا�سمة 
بغداد، حيث انت�سرت هذه الظاهرة ب�سكل ملحوظ يف ال�سنوات 
االخرة برغم كونهلللا ظاهرة غر جديدة يف ا�سواقنا ويف دول 

العامل.
 وا�سلللاف ان باعة اجلنابر اما يكونلللوا باعة متجولني يقومون 
بعر�لللس ب�سائعهم على قارعلللة الطريق ويف اماكن مرور النا�س 
يقوملللون  التجاريلللة   املحلللال  ا�سحلللاب  ان  او  اال�سلللواق،  يف 
با�ستغال الف�ساءات املحيطة مبحالهم لعر�س ب�سائعهم عليها، 
وهي ظاهرة غر ح�سارية وذلك ملا لها من مظاهر غر ح�سارية 
يف ا�سواقنلللا و�سوارعنا ومدننا اجلميلة،حيث يخلفون كل يوم 
نفايات واو�ساخ ت�سوه منظلللر ا�سواقنا و�سوارعنا،التي تت�سب 
بعرقللللة اعمال الكلللوادر البلدية ملهامها يف رفلللع النفايات ب�سكل 

م�ستمر يوميا.
اجلنابلللر  ا�سحلللاب  ان  وتابلللع 

بوقوفهلللم الع�سوائلللي والعر�سلللي  عللللى  قارعلللة الطريلللق ويف 
منت�سلللف اال�سواق ال�سيقلللة يت�سببون باالزدحلللام ال�سديد لدى 
مرور الباعلللة خا�سة يف املناطق التجارية املزدحمة كال�سورجة 
وال�سوق العربي، ف�سا علللن كونهم ميثلون باعة غر قانونيني 
اليوجلللد لهم ملللكان عمل ثابلللت وحمدد،حيث ان �سلللروط العمل 
والتجلللارة والبيلللع يف جميلللع اللللدول العلللامل تخ�سلللع لقوانلللني 

و�سروط الميتثل بها هوؤالء الباعة.
 وا�سار اىل ان على  اجلهات املعنية يف وزارة الداخلية ودائرة 
امانلللة بغلللداد العملللل باجلللراءات �سريعة النهلللاء هلللذه الظاهرة 
وايجلللاد احللول املنا�سبة لهلللا  وتوفر اماكلللن تخ�س�س للباعة 
املتجوللللني يف املناطق التجاريلللة وال�سعبية،وايجارها لهم لقاء 
بدالت ايجار معقولة تتنا�سب مع ك�سبهم ومايحققونه من ارباح 
من البيع، وغرها من اجراءات ت�سهم يف املحافظة على جمالية 
�سوارعنلللا وا�سواقنا من جهة وتوفر فر�س عمل ملن يبحث عن 
العمل،خا�سلللة اذا عرفنلللا ان هذا املجلللال ي�ستقطب الباحثني عن 
العملللل والعاطلني لوجلللود اال�سواق بالقرب ملللن مناطق ال�سكن 
وعدم حتملللل تكاليف مالية كبلللرة للبدء ب�سلللراء �سلع وب�سائع 

وبيعها يف اجلنرب.
 فيما قال رائد عبد ال�ستار ان من اهم ا�سباب انت�سار هذه الظاهرة  
عدة عوامل منها البطالة امل�ست�سرية يف الباد ب�سبب عدم وجود 
الوظائلللف الكافية يف دوائر الدولة، ف�سلللا عن الواقع املعي�سي 
املتلللدين الذي تعاين من العائات العراقية هذه االيام من جراء 
الغاء الفاح�س لل�سلع واخلدمات وبدالت االيجار،والذي يجعل 
املوظفني والعمال يبحثون عن فر�سة عمل ا�سافية ل�سداد اجور 
املعي�سة وتوفر متطلبلللات املنزل،ولعل املهنة اال�سافية املمكنة 
التحقلللق لهلللم هي اما �سائلللق تاك�سلللي او بائلللع جنرب،واالخرة 
هلللي االأوفر حظا لعدم احلاجلللة فيها  اىل روؤو�لللس اموال كبرة 
للح�سلللول على �سيلللارة حديثة تقلللدر ا�سعارهلللا بثمانية مايني 

دينار او اكرث.
وقلللال احملللد زايلللر �ساحب جنلللرب يف منطقلللة بغداد 
باعلللة  ظاهلللرة  انت�سلللار  يف  ال�سبلللب  ان  اجلديلللدة 
اجلنابلللر تعلللود اىل البطاللللة املتفاقملللة يف العلللراق 
والتي اثرت على اجلميلللع من دون ا�ستثناء ب�سكل 
كبر،وكذللللك نحن باعلللة اجلنابر المنللللك اي عمل 
اخلللر ولي�لللس لدينا تعيني او راتلللب �سهري  يعيلنا 
نحلللن وعائاتنا،وانا احتدث علللن �سريحة كبرة 
من النا�س تقدر اعدادهم مبئات االف ولي�س لفئة 

حمدودة من املواطنني.
�سهلللادة  عللللى  ح�سلللويل  برغلللم  وا�سلللاف 
البكالوريو�لللس من كلية االداب منذ �سنة 2006 
اال انني مل اح�سل على تعيني يف دوائر الدولة 
او للللدى �سركات القطاع اخلا�لللس برغم مرور 
اكرث من خم�لللس �سنوات،وبعد طرقي البواب 
التعيني الكرث من مرة تاأكدت ان الباب او�سد 
اماملللي ب�سلللكل نهائلللي، ومل يتبلللق امامي من 
حلول ممكنة التطبيق �سوى البيع يف جنرب 
ا�ستاأجرتللله )�سلللر قفليلللة( يف هلللذه املنطقة 
التجاريلللة املزدحمة  الأوفر لذاتي ولعائلتي 

abbas.abbas80@yahoo.com�سبل العي�س الكرمية.

االخيرة

مازال قطاع ال�سناعة يعاين من خمول وك�ساد كبرين يف وقت يتجه االقت�ساد 
العراقي اىل ف�ساءات اقت�ساد ال�سوق التي تعول كثرًا على قطاعات انتاجية 
اأهم  من  ولعل  م�ستمرة،  اقت�سادية  دورة  خلق  على  وقللادرة  ون�سيطة  فاعلة 
اىل  الواقع  معطيات  ت�سر   حيث  ال�سناعة،  قطاع  هو  االنتاجية  القطاعات 
تراجع خطر يف وقت تعاين اال�سواق املحلية من ظاهرة االغراق ال�سلعي 
وحتول العراق اتلى م�ستورد اأكرب يف املنطقة، وغدت ثقافة اال�ستهاك هي 

ال�سائدة يف ظل انعدام ال�سناعات املحلية.
العام  للقطاعني  ومعمل  �سركة   83 عن  ال�سناعي  القطاع  حيثيات  وتتحدث 
واملختلط حتت اأ�سراف وزارة ال�سناعة واملعادن، مل يلم�س امل�ستهلك اإال ن�سب 
�سئيلة من املنتج املحلي التكاد ت�سد 5% من احلاجة الفعلية يف م�سهد يكاد 

يكون االغرب يف ظل التوجه احلكومي الداعي اىل دعم القطاع ال�سناعي.
وعلى الرغم من ت�سريحات الوزير وامل�سوؤولني يف وزارة ال�سناعة احلالية 
عن خطط وبرامج تفعيلية لل�سركات واملعامل، فاأن االمر يكاد خجواًل باجتاه 
دعم وتفعيل القطاع اخلا�س واليوؤكد اجلدية يف امكانية جعل القطاع اخلا�س 
ويعمل  الريادة  دور  ميتلك  ال�سناعي 
وال�س�سركات  املن�ساآت  تخلي�س  على 
العام  تالقطاع  رالبللقللة  مللن  واملللعللامللل 
املن�ساآت  هذه  حيث  الدولة،  و�سيطرة 
اداري  تللرهللا  مللن  تللعللاين  ال�سناعية 
مديات  مللن  كبر  وتخلف  ووظلليللفللي 
االخت�سا�سات  يف  احلديثة  التقانة 
ينتاب  الللذي  الق�سور  عن  ف�سًا  كافة 
على  يتحرك  التي  واالنظمة  القوانني 

وفقها القطاع ال�سناعي.
والن هللذا الللقللطللاع مللر مبللراحللل عدة 
املركزي  التخطيط  اأ�سر  منه  جعلت 
الذي مل يتمكن من اخلروج من �سيطرة 
احلكومات حتى بعد عام 2003، فاأن 
قادر  حكومي  برنامج  يتطلب  االمللر 
واملعامل  ال�سركات  هيكلة  اعادة  على 
التقنية  وادخلللللال  اأواًل  احلللكللوملليللة 
والللتللكللنللولللوجلليللا احلللديللثللة، وا�للسللاء 
طريق  عللن  جللديللدة  و�للسللركللات  معامل 
دور  تفعيل  على  والعمل  اال�ستثمار 
واالجتاه  املبادئة  بزمام  االم�ساك  من  رويدًا  رويدًا  وجعله  اخلا�س  القطاع 
تتحقق  االن  ولي�س  مواتية  ال�سركات يف ظل ظروف  بع�س  اىل خ�سخ�سة 
�سيا�سة  من  احلد  على  والعمل  اخل�سخ�سة،  ملبداأ  اخل�سبة  املناخات  فيها 
العاملة  القوانني  وتفعيل  املحلية  اال�سواق  بها  تعج  التي  ال�سلعي  االغللراق 
باجتاه دعم املنتجات املحلية وايجاد معاير و�سوابط خا�سة بتفعيل عملية 
التبادل التجاري عن طريق �سيا�سة جتارية فاعلة حتقق مبداأ حماية املنتجات 

املحلية من جهة، وحاجة امل�ستهلك الفعلية من جهة اأخرى.
ال�سناعة  بللوزارة  املتمثلة  القطاعية  اجلهة  تعمد  ان  ال�سروري  من  ونللرى 
واملعادن على ايجاد خطة تام�س اجلروح وت�سع العاجات الناجعة القادرة 
على املعاجلة ب�سكل �سريع من جهة وب�سكل تدريجي من جهة اخرى وبح�سب 
العام  القطاعني  بني  حقيقية  �سراكة  ايجاد  على  والعمل  احلللل  مقت�سيات 
ملبية  ا�ستثمارية  موازنات  اعتماد  االعتبار  بنظر  واالخذ  حاليًا   واخلا�س 
ب�سكل  القطاع  هذا  قيادة  زمام  ميتلك  اخلا�س  القطاع  جلعل  �سعيًا  للحاجة 
يعطي للدولة دور اال�سراف والتوجيه وايجاد البيئة الت�سريعية والتمويلية 
املنا�سبة، حيث يتطلب االمر هنا ارادة وطنية وقدرة تنفيذية على االجناز 

ووو�سع احللول الناجعة لهذا القطاع املهم.

قطاع الصناعة.. الى أين؟
 عباس الغالبي

الـمـــرصــد االقتصـادي

التحرير: 
عباس الغالبي

التصحيح اللغوي: 
مصطفى محمد حامد

التصوير:
أدهم يوسف 

التغطيات والمتابعات:
 ليث محمد رضا 

 

طبعت بمطابع         لإلعالم والثقافة والفنون

اقتصاديات

باعة الجنابر.. مهن تستقطب العاطلين 
عن العمل وتزيد أسواقنا فوضى!

نرى من الضروري ان تعمد الجهة 
القطاعية المتمثلة بوزارة الصناعة 
والمعادن على ايجاد خطة تالمس 
الجروح وتضع العالجات الناجعة 
القادرة على المعالجة بشكل 
سريع من جهة وبشكل تدريجي 
من جهة اخرى وبحسب مقتضيات 
الحل والعمل على ايجاد شراكة 
حقيقية بين القطاعين العام 
والخاص حاليًا


