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المالك��ي :الضرورة تتجه ال��ى تفعيل القطاع الخاص
فــي المحـافظــات

متخصصون :البالد لم تشهد خالل السنوات الماضية
مشاريع إستراتيجية
بغداد /علي الكاتب
�أك��د عدد من املتخ�ص�صني يف ال�ش�أن االقت�صادي
�أن الفرتة املا�ضية وال�سنوات الثمانية الأخرية
مل ت�شهد اجن��از �أي��ة م�شاريع �إ�سرتاتيجية
مهمة ،ال�سيما يف جم��االت البنى التحتية
وقطاع اخلدمات ،بالرغم من تخ�صي�ص
م���وازن���ات م��ال �ي��ة ��ض�خ�م��ة الدنانري
لتنفيذ مثل تلك امل�شاريع يف عموم
املحافظات بال�شكل التي تتطابق
ف �ي��ه م��ع امل��وا� �ص �ف��ات الهند�سية
والفنية املعتمدة يف العراق.
وق��ال ال��دك�ت��ور ح��اف��ظ العلواين
التدري�سي يف جامعة النهرين �إن
هناك الكثري من امل�شاريع املنفذة
خالل ال�سنوات املا�ضية خ�ص�صت
لها ميزانيات مالية كبرية كونها
م�شاريع �إ�سرتاتيجية وحيوية� ،إال
�أن واقع تنفيذها ال يدعو لذلك� ،إذ
�أن عدد من م�شاريع التبليط والبناء
و��ش�ب�ك��ات امل �ي��اه ال���ص��احل��ة لل�شرب
و�شبكات ال�صرف ال�صحي واملج�سرات
وغ�يره��ا حتمل دالالت وا��ض�ح��ة ت�شري
بو�ضوح اىل م�ستوى ال�تردي يف نوعية
التنفيذ وبطئه ورداءة امل ��واد امل�ستعملة
فيها وخمالفته للموا�صفات الفنية القيا�سية
العراقية ،الأم��ر ال��ذي يدعو اىل تفعيل اجلهات
الرقابية الفنية منها اجل�ه��از امل��رك��زي للتقيي�س
وال�سيطرة النوعية.
و�أ� �ض��اف ان ذل��ك م��ن �أ��س�ب��اب��ه ال���س�م��اح بدخول
الب�ضائع امل�ستوردة منها مواد البناء كالأ�سمنت من
النوعيات الرديئة التي ال تتطابق مع املوا�صفات
العراقية ،مما يعك�س واقعا غري ملمو�س حول
قلة امل�لاك��ات الهند�سية والفنية املتخ�ص�صة يف
الإ� �ش��راف على تنفيذ مثل تلك امل�شاريع ،ف�ضال
عن قلة اخلربات املكت�سبة لدى الكثري منهم� ،إىل
جانب �أن بع�ض تلك املالكات ت�شارك او تدير عددا
من امل�شاريع يف �آن واحد ،الأمر الذي ال يتيح لها
امل�شاركة احلقيقية وحتقيق الكفاءة يف العمل
او الإدارة املطلوبة للم�شروع و�ضمان حتقيق
�شروط �سيطرة نوعية يف التنفيذ.
و�أ� �ش��ار �إىل �إن رداءة التنفيذ يف ك��م كبري من
امل�شاريع املنفذة حاليا وت��دين موا�صفات اجلزء
الباقي منها من التي مت تنفيذها خالل ال�سنوات
الأخ�ي�رة ،له م�ؤ�شرات مل�ستوى الف�ساد الإداري
واملايل الذي تغلغل �إىل معظم تلك امل�شاريع ،من
خالل التقارير التي ت�صدر من املختربات الإن�شائية
يف �إ��ص��دار التقارير النهائية مل�شاريع ال يطابق
تنفيذها موا�صفات اجلودة والكفاءة ،وكمثال على
ذلك يف عقد املقارنة الب�سيطة بني موا�صفات طرق
املرور ال�سريع التي �أن�شئت قبل �أكرث من ع�شرين
عاما ،مع غريها مما �أن�شئ م�ؤخر ًا.
فيما قال اخلبري املهند�س عالء ال�شرويف �أن �إحالة
مقاوالت وم�شاريع ملنفذين غري كفوئني ومن دون
خربات �سابقة ،مما ي�ؤ�شر وجود م�ؤ�شرات لتف�شي
الف�ساد مما �أدى بالتايل �إىل خلق خلل جوهري
يف تلك امل�شاريع ،ال�سيما �أن التوقف عن تنفيذ

م� ��� �ش ��اري ��ع م�ت�ردي ��ة
املوا�صفات يعد يف الوقت
احلا�ضر �ضمان ل�ثروات البالد،
حل�ي�ن حت �ق��ق �إج� � � ��راءات فعالة
و�ضامنة ل�ضبط تنفيذ امل�شاريع
باملوا�صفات املعتمدة.
و�أ�ضاف� :أن �ضبابية الأ�س�س التي ت�سبق تنفيذ
امل�شروع كدرا�سة اجل��دوى االقت�صادية ومراحل
التنفيذ وموا�صفاته ت�ؤدي بنحو كبري �إىل نتائج
�سلبية ،يف حني �أن الكفاءة الهند�سية واخلربة
العملية متوفرة يف العراق من خالل تراكم اخلربات
ووجود مالكات فنية وهند�سية ،لكن �إحالة الكثري
من الأعمال الإن�شائية جلهات غري كفوءة ،مع �سوء
�إدارة امل�شاريع وخمالفة املوا�صفات وجتاوزها
وم��ا يرافقها من ح��االت الف�ساد امل��ايل والإداري
نتجت عنها م�شاريع فا�شلة ،وواقع خدمي مرتدٍ.
وتابع �أن من �أهم احللول الناجعة لهذه امل�شكالت
العمل على اال�ستفادة م��ن خ�برات �أع ��داد كبرية
م��ن مهند�سي م��ؤ��س���س��ات ال��دول��ة خ�ل�ال احلقبة
املا�ضية ،من العاملني يف م�شاريع هيئة الت�صنيع
الع�سكري املنحلة ملا ميتلكونه من خربة هند�سية
تنفيذية ط ��وال ع�ق��ود م��ن ال��زم��ان ،واال�ستفادة
كذلك من الكوادر الهند�سية والفنية احلديثة من
احلا�صلة على �شهادات علمية عالية يف جماالت
اخت�صا�صاتها،ويف ذلك حتقيق م�صالح م�شرتكة
يف رف ��ع م���س�ت��وى الأداء يف ت�ن�ف�ي��ذ امل�شاريع
والق�ضاء على البطالة وت�شغيل الأي��دي العاملة

وتوفري فر�ص العمل
مل� �خ���رج���ات اجل ��ام� �ع ��ات
والكليات واملعاهد.
وق���ال ح���س�ين ال�ف�ك�ي�ك��ي املدير
امل� �ف ��و� ��ض ل�����ش��رك��ة النخيل
للمقاوالت الهند�سية والإن�شائية
�إن امل �� �ش��اري��ع امل �ن �ف��ذة حاليا
تفتقر لكونها م�شاريع �إ�سرتاتيجية كبرية تهدف
�إىل حتقيق التطوير يف البنى التحتية برغم
تخ�صي�ص مبالغ مالية كبرية لها ،ف�ضال عن افتقار
امل�شاريع ملوا�صفات اجل��ودة ،حيث من املهم هنا
الرجوع لقاعدة البيانات التي ت�صنف املقاولني
العراقيني بح�سب خرباتهم وكفاءتهم من جهة،
واىل طبيعة وحجم امل�شاريع التي مت تنفيذها
يف الفرتة املا�ضية .ولفت �إىل �أن الف�ساد بجميع
�أ�شكاله والذي ا�ست�شرى �إىل �أغلب مراحل التنفيذ
يف ع��دد كبري من امل�شاريع ،من درا�سة اجلدوى
و�إعالنها و�إحالتها ومتابعة تنفيذها ،ناهيك عن
�أن بع�ض امل�شاريع تقا�س باملقا�س ل�شركات معينة
�أو ملقاول بذاته ،ك�شكل من �إ�شكال الف�ساد الذي
�أبعد ��ش��روط كفاءة امل�شاريع املنفذة ور�صانة
امل��وا��ص�ف��ات العراقية ال�ت��ي تعتمد على ج��داول
املوا�صفات الفنية.
و�أ�شار �إىل �أهمية اخلربات العراقية يف التعامل
مع املوا�صفة ال�صحيحة ،ال�سيما �أن العراق يتميز
بالرغم من الأزم��ات االقت�صادية املتكررة ب�سبب
الأح���داث غ�ير امل�ستقرة ال�ت��ي راف�ق��ت ال�سنوات
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الأخ�يرة ،والتي تعد م�ؤ�شرات لتحديات تواجه
اقت�صاديات الكثري م��ن البلدان التي تعاين من
ظ��روف م�شابهة� ،إال �أن �سوء الإدارة التنفيذية
وت�أثري الف�ساد الإداري واملايل ،وغياب ال�شفافية
يف �إح ��ال ��ة امل �� �ش��اري��ع وت �ن �ف �ي��ذه��ا� ،أف� ��رزت
واق �ع��ا م��ري��را ب��ان �ع��دام وج ��ود امل�شاريع
الإ�سرتاتيجية الكبرية ،ف�ضال عن انعدام
وجود امل�شاريع الناجحة� ،إذ ال يوجد
م�شروع خدمي ناجح ب�شكل متكامل
وان بدت بع�ض مالمح النجاح يف
بع�ضها ،وخا�صة ما ن�شاهده على
ار�ض الواقع من ف�شل ورداءة يف
التنفيذ مثال يف م�شروع خدمي
لآخر.
ف�ي�م��ا ق ��ال اخل �ب�ير االقت�صادي
�أمري فوزي �إن ممار�سات الف�ساد
الإداري واملايل التي ت�سببت بهدر
�أموال طائلة من ميزانية الدولة،
�أعاقت كثريا تنفيذ م�شاريع خدمية
يف خمتلف امل �ج��االت ،م��ع الغياب
ال��وا� �ض��ح ل�ل�ح�ل��ول ل�ت�ل��ك الأزم� ��ات
اخلدماتية وعلى ر�أ�سها �أزمة الكهرباء
ب���س�ب��ب ك�ث�رة ال ��وع ��ود ال �ت��ي يطلقها
امل�س�ؤولون يف تلك الوزارة.
و�أ� �ض��اف �أن ع��دة ع��وام��ل ت�سهم يف عرقلة
تنفيذ امل�شاريع الإ�سرتاتيجية وتنفيذها على
وف��ق املوا�صفات العراقية ،منها ظاهرة الف�ساد
التي ت�سببت بهدر �أم��وال طائلة خالل ال�سنوات
املا�ضية ،كما �أع��اق��ت اجن��ازه��ا م�شاريع خدمية
يف خمتلف املجاالت ،ف�ضال عن وجود �أ�شخا�ص
كو�سطاء يف املعامالت التجارية واالقت�صادية
ال�ت��ي ت�ك��ون ال��دوائ��ر احلكومية ط��رف��ا فيها على
ال�صعيدين الداخلي واخلارجي ،والذين يجنون
�أمواال طائلة من دون مقابل.
و�أ�� �ض ��اف �أن ت��راج��ع ث �ق��ة اجل��ه��ات التجارية
الدولية وال�شركات الأجنبية ،بالوفود التجارية
واالقت�صادية العراقية الر�سمية ،حيث �أن الوفود
العراقية التي تذهب �إىل اخلارج بهدف التعاقد مع
�شركات �أجنبية ل�شراء معدات �أو مواد غذائية �أو
�إن�شائية �أو عمرانية ،تطلب من ال�شركات الأجنبية
ن�سبة عموالت قبل توقيع عقود معها ،الأمر الذي
�أدى �إىل ت��راج��ع �إجن��از امل�شاريع وت��دين جودة
املواد املختلفة امل�ستوردة ل�صالح البالد.
و�أ��ش��ار �إىل �أهمية معاجلة ه��ذه الظاهرة ب�شكل
�سريع،ال�سيما �أنها �أ�صبحت �صفة تالزم ال�صفقات
والعقود التجارية واالقت�صادية وال�ت��ي جنمت
عنها انفتاح الأ�سواق ب�شكل كبري على املنتجات
وال�سلع امل�ستوردة غري اجليدة بفعل ا�ست�شراء
الف�ساد املايل والإداري ،ال�سيما يف ظل ت�صريحات
�أعلنت عنها اجل�ه��ات احلكومية ع��ن �إن�ف��اق نحو
 300مليار دوالر طوال ال�سنوات الأربع املا�ضية
على قطاعات الدولة املختلفة ،خ�ص�ص منها بنحو
 20مليار دوالر لقطاع الكهرباء� ،إال �أن الواقع
احلايل ي�شري �إىل �أن البـــــــــــــــــــالد ال تزال تعاين
من �أزم��ة حادة يف جمال الطاقة تنعك�س �سـاعات
تقنني طويلة بالتيار الكهربائي يف ف�صل ال�صيف
احلايل.

اعل ��ن رئيس ال ��وزراء نوري المالك ��ي االحد الماضي
ان الع ��راق اصب ��ح اكثر الدول جذبا لالس ��تثمار في
المنطقة ،داعيا المحافظات الى تفعيل االستثمار.
وق ��ال المالكي في كلمة اثناء افتتاح اربعة مش ��اريع
اس ��تثمارية ف ��ي مدين ��ة كربالء :لننطل ��ق في فضاء
االس ��تثمار لدينا رجال اعمال وشركات كانت تبحث
ع ��ن اعمال ،لك ��ن اليوم ال توجد دول ��ة في المنطقة
جاذب ��ة وفيه ��ا فرص لالس ��تثمار باعت ��راف الجميع
اكثر من العراق.
بغداد  /متابعة المدى االقتصادي
وي�ش ��ار اىل ان ع ��ددا كبريا من ال�ش ��ركات الكورية
والفرن�سية والرتكية وال�سويدية واالملانية وعددا
من ال ��دول العربية تتناف�س للح�ص ��ول على فر�ص
ا�ستثمارية يف الع ��راق منذ ان �شهد ا�ستقرار امنيا
ن�سبيا.
وا�ض ��اف املالك ��ي :نحت ��اج اىل اخت�ص ��ار الوق ��ت،
لالعم ��ار التخريب �سهل لكن بناء امل�ؤ�س�سة يحتاج
اىل زمن ،ال نريد ان نتحجج بالزمن واالمكانات".
وتاب ��ع� :سندخ ��ل عن�ص ��ر التناف�س ب�ي�ن ال�شركات
العاملية لكي ياتوا باالف�ضل واالح�سن".
وكان ��ت هيئ ��ة اال�ستثم ��ار العراقي ��ة وقع ��ت اتفاقا
م ��ع �شركة هان ��وا الكورية اجلنوبي ��ة بقيمة �سبعة
ملي ��ارات و 250مليون دوالر لبناء مئة الف وحدة
�سكني ��ة يف حمافظ ��ة بغ ��داد ،يف م�ش ��روع اعتربه
العراق خطوة اوىل نحو بناء مليون وحدة �سكنية
يف كل انحاء البالد.
كم ��ا با�ش ��رت �شركة الف ��احت اللبنانية بن ��اء 1200
وح ��دة �سكنية بقيم ��ة  244ملي ��ون دوالر بجنوب
بغداد.
وطال ��ب املالكي جميع املحافظات العراقية بتفعيل
القطاع اخلا�ص و�شركات اال�ستثمار ،وعدم ح�صر
فر�ص الأعمار بيد الدولة ،م�ؤكدا �أن العراق �أ�صبح
من �أكرب دول املنطقة جذبا لال�ستثمار.
وق ��ال املالك ��ي� :إن مهم ��ة الع ��راق الآن ه ��ي البناء
واالعم ��ار وا�ستثم ��ار ثروات ��ه بع ��د �أن �صم ��م على

مواجه ��ة الإره ��اب وحتدي ��ه" ،مطالب ��ا جمي ��ع
املحافظ ��ات بـ"تفعي ��ل القط ��اع اخلا� ��ص و�شركات
اال�ستثم ��ار وعدم ح�صر فر� ��ص الأعمار بيد الدولة
لأنه �سي�ستغرق وقتا �أطول ومواال �أكرب".
و�أ�ضاف املالك ��ي �أن "طبيعة اخلراب والدمار التي
ورثناها بجميع البن ��ى التحتية يف البالد ،جعلتنا
�أم ��ام مهم ��ة �صعب ��ة حتت ��اج �إىل ع ��دة عوام ��ل من
�أج ��ل النهو� ��ض بها" ،م�ش�ي�را �إىل �أن "بناء العراق
ينبغي �أن يكون باال�ستعانة يف اخلربات الأجنبية
والتط ��ور احلا�صل ،وبتطوير ال�ش ��ركات الوطنية
التي ينبغي �أن تنه�ض وتتحمل امل�س�ؤولية".
و�أك ��د املالك ��ي �أن الع ��راق �أ�صب ��ح وباع�ت�راف
اجلمي ��ع من اك�ب�ر دول املنطق ��ة جاذب ��ا لال�ستثمار
وفر� ��ص الأعم ��ار" ،الفت ��ا �إىل �أن ��ه "�سيت ��م �إدخال
عن�ص ��ر التناف�س بني امل�ستثمري ��ن وال�شركات لكي
يجلب ��وا الأف�ض ��ل والأح�س ��ن يف جم ��االت الأعمار
واخلدمات".

وب�ي�ن املالك ��ي �أن "تواف ��د الزائري ��ن �إىل حمافظة
كرب�ل�اء يحت ��اج �إىل �أعم ��ار وخدم ��ات وا�ستق ��رار
و�سك ��ن" ،معربا ع ��ن �أمل ��ه بـ"تو�س ��ع امل�ستثمرين
ب�إعمالهم وقدراتهم".
وكان رئي�س الوزراء ن ��وري املالكي دعا ،يف الـ19
من حزيران املا�ضي ،هيئة اال�ستثمار �إىل التعجيل
ب�إن�ش ��اء امل�شاري ��ع الكب�ي�رة وخا�ص ��ة الوح ��دات
ال�سكني ��ة بواقع مليون وح ��دة �سكنية للمواطنني،
وفيم ��ا انتقد ب ��طء التعاقد م ��ع امل�ستثمرين ،طالب
ب�ت�رك �أي م�ستثمر والتعاقد مع غريه يف حال ظهر
ما ي�ؤخر امل�شروع.
وكان الربمل ��ان العراق ��ي �أق ��ر يف �شه ��ر ت�شري ��ن
الأول م ��ن عام  ،2006قان ��ون اال�ستثمار العراقي،
ال ��ذي قيل عن ��ه يف حينه �أنه �سيفت ��ح الأبواب على
م�صراعيها �أمام اال�ستثمار الأجنبي ،ب�سبب تقدميه
الكثري م ��ن الت�سهيالت للم�ستثمري ��ن الأجانب� ،إال
�أن العدي ��د من ال�ش ��ركات الأجنبية م ��ا زالت ترتدد

ب�سب ��ب تخوفه ��ا من الواق ��ع الأمني ،غ�ي�ر امل�ستقر
يف الع ��راق� ،إ�ضاف ��ة �إىل �أن القان ��ون مل يكن مينح
امل�ستثمرين حق ملكي ��ة العقار اخلا�ص بامل�شروع،
و�س ��اوی ب�ي�ن امل�ستثم ��ر العراق ��ی والأجنب ��ی فی
كل االمتي ��ازات ،با�ستثن ��اء متلك العق ��ار� ،إذ مي ّكن
امل�ستثم ��ر الأجنبی م ��ن ا�ستئج ��ار الأر�ض ملدة 50
�سن ��ة قابلة للتجديد ،بح�س ��ب الفقرة  11من قانون
اال�ستثمار.
م ��ن جانب ��ه �أك ��د مرا�س ��ل "ال�سومري ��ة ني ��وز"� ،أن
ال�صحفي�ي�ن قاطع ��وا جولة رئي�س ال ��وزراء نوري
املالكي مبحافظة كربالء ب�سبب اعتداء حمايته على
عدد منه ��م ،مبين ��ا �أن التفتي�ش املكث ��ف با�ستخدام
الكالب البولي�سي ��ة لل�صحفيني خالل جولة املالكي
ولد انتقادا لدى عدد من ال�صحفيني.
و�أو�ضح املرا�سل �أن �أحد حماية رئي�س الوزراء قام
مب�ص ��ادرة كامرة ال�صحفي حامد احل�سناوي الذي
يعمل بقناة بالدي الف�ضائية ،م�شريا �إىل �أن ه�ؤالء
ال�صحفيني طالبوا امل�س�ؤولني احلكوميني باحرتام
ال�صحفي و�إيجاد �آليات لت�سهيل عمله.
وكان رئي� ��س ال ��وزراء العراق ��ي ن ��وري املالك ��ي
دع ��ا ،يف الثاين م ��ن حزيران املا�ض ��ي ،امل�ؤ�س�سات
ال�صحفي ��ة ونقاب ��ة ال�صحفي�ي�ن العراقي�ي�ن �إىل
االهتمام بخريجي الإعالم اجلدد واجليل ال�سابق،
معرب ��ا ع ��ن �أمله ب ��ان يقر جمل� ��س الن ��واب قانون
حماي ��ة ال�صحفي�ي�ن قريب ��ا ،فيم ��ا تعه ��د مبحا�سبة
املتجاوزين على الإعالميني.
يذكر �أن �أكرث من � 360صحافي ًا و�إعالمي ًا تعر�ضوا
للقت ��ل من ��ذ ع ��ام  ،2003دون �أن يح�صل ��وا عل ��ى
حقوقهم ،وتن�ص امل ��ادة  11من القانون املعدل� ،أن
مينح كل من قتل من ال�صحافيني من غري املوظفني
�أثن ��اء ت�أدية واجبه �أو ب�سببه راتب ًا تقاعدي ًا مقداره
� 750ألف دينار ويتمتع باملزايا التي يح�صل عليها
ورث ��ة ال�شه ��داء ،وتن�ص الفقرة (ب) م ��ن املادة 38
م ��ن الد�ست ��ور العراقي عل ��ى �أن الدول ��ة تكفل حق
حرية ال�صحافة والإعالم والإعالن والن�شر.
اىل ذل ��ك حمل اخلبري االقت�ص ��ادي ماجد ال�صوري
جمي ��ع ال�سيا�سي�ي�ن م�س�ؤولي ��ة تده ��ور االقت�ص ��اد
العراق ��ي م ��ا بع ��د ،2003داعي ��ا اىل ا�ستغ�ل�ال
العالق ��ات الدولية مع الوالي ��ات املتحدة الأمريكية
من اجل �إعادة �إعمار العراق.
وق ��ال ال�ص ��وري (للوكال ��ة الأخباري ��ة للأنب ��اء)
�أن "التوج ��ه ال�سيا�س ��ي وال ��ر�ؤى الغ�ي�ر وا�ضحة
للحكوم ��ات املتعاقب ��ة يف الع ��راق بعد ع ��ام 2003
�أدى اىل ركود االقت�صاد وتدهور قطاعي ال�صناعة
والزراعة.و�أ�ض ��اف ال�صوري:هن ��اك امكاني ��ة
وا�سع ��ة للعالق ��ات الدولية م ��ع الوالي ��ات املتحدة
الأمريكية،يج ��ب ان ت�ستغل من �أج ��ل �إعادة اعمار
العراق.
واو�ض ��ح:ان عدم و�ضوح الر�ؤي ��ا نتيجة الفو�ضى
ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة ادى اىل
وجود ف�ساد اداري ومايل.
و�أ�ش ��ار اىل �أن جميع ال�سيا�س�ي�ن الذين جاءوا بعد
ع ��ام  2003يتحمل ��ون امل�س�ؤلية الك�ب�رى بتدهور
الأقت�ص ��اد العراق ��ي ،وذل ��ك لعدم امتالكه ��م القدرة
والفك ��ر العلمي الذي ي�ؤهلهم للنهو�ض يف اجلانب
االقت�صادي.
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ال������وزارات وض�����رورة تنسيق ال���رؤى
ميعاد الطائي
من خ�ل�ال متابعة اداء الوزارات خالل املائة يوم نتبني ان العمل يحتاج
اىل تن�سي ��ق اكرب ب�ي�ن العديد من ال ��وزارات يف ما بينه ��ا وذلك لتداخل
املهم ��ات باعتب ��ار ان كل وزارة تعتمد يف عملها على م ��ا متتلكه وزارات
اخرى فوزارة الكهرب ��اء على �سبيل املثال تعتمد على مامتدها به وزارة
النف ��ط من وق ��ود وجميع ال ��وزارات ترتبط بوزارة املالي ��ة والتخطيط
والبلدي ��ات وامثل ��ة كث�ي�رة تثب ��ت لن ��ا �ض ��رورة التن�سي ��ق املتكامل بني
ال ��وزارات للعم ��ل كفريق واحد ميك ��ن ان يحقق النج ��اح وي�سّ رع العمل
دون ان يحدث ت�ضارب يف االجراءات وامل�صالح بني هذه الوزارة وتلك
والذي يعطل العمل وياخر االجناز.
اال انن ��ا جن ��د ان هناك الكثري م ��ن الت�ضارب واالخت�ل�اف يف ال�سيا�سات
وااله ��داف لهذه ال ��وزارات �سيما العالقات اخلارجي ��ة ففي الوقت الذي
ت�شك ��و وزارة الزراعة واملوارد املائية م ��ن �شحة كبرية وخطرية باملياه
القادمة من دول اجلوار املت�شاطئة مع العراق ونق�صد هنا تركيا و�سوريا
وايران جند عدم وجود تن�سيق بني وزارة اخلارجية وهذه الدول لعقد
اتفاق ��ات ت�ضمن للعراق ح�صته الطبيعية من امل ��اء والتي فقدها ل�شروع
تل ��ك ال ��دول يف بن ��اء �سدود كب�ي�رة حلجز املي ��اه مبا يخال ��ف االتفاقات
الدولي ��ة يف الوق ��ت الذي ن�ستغرب فيه عدم عق ��د اتفاقات مع هذه الدول

بالرغ ��م من وج ��ود تفاهمات وا�ستثمارات وعالق ��ات بينها وبني العراق
اليتم اال�ستفادة منها وا�ستغاللها يف ملف �شحة املياه.
وكذلك ينطبق احلديث اي�ضا على ميناء مبارك الكبري الذي تقوم الكويت
ببنائه يف جم ��رى التنف�س العراقي البحري الوحيد لتخنق هذا املجرى
مبا يخالف القرارات الدولية وخا�صة القرار  833اخلا�ص بحق العراق
يف ا�ستخدام املنافذ البحرية.
ويف ه ��ذا املل ��ف جن ��د م ��ن ال�ض ��روري ان تتوح ��د جه ��ود وزارة النقل
واملوا�ص�ل�ات م ��ع باق ��ي امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة ويف مقدمته ��ا ال�سلطة
الت�شريعية والتنفيذية ووزارة اخلارجية من اجل ال�ضغط على الكويت
لثنيه ��ا ع ��ن تنفيذ ه ��ذا امل�شروع الذي نعتق ��د انه قد جاء ك ��ردة فعل على
جن ��اح مقرتح القناة اجلافة العراقية ومل ي�أت من منطلق احلاجة امللحة
لهذا امل�شروع فالكويت متتلك �سواحل بحرية يزيد طولها على  500كيلو
م�ت�ر بالإ�ضافة اىل املوانئ التخ�ص�صية يف منطق ��ة الأحمدي وال�شعيبة
والقليعة والدوحة وال�شويخ.
وم ��ن اجلدير بالذكر ان ميناء مبارك ي�ؤث ��ر ب�صورة كبرية على م�شروع
مين ��اء الف ��او الكب�ي�ر ال ��ذي يحتاج ��ه الع ��راق م ��ن اج ��ل زي ��ادة قدرت ��ه
عل ��ى اال�ست�ي�راد والت�صدي ��ر حي ��ث ت�ستورد املوان ��ئ العراقي ��ة احلالية
حوايل( )20مليون طن يف ال�سنة ح�سب وزير النقل واملوا�صالت ال�سيد
ه ��ادي العام ��ري ال ��ذي اك ��د ان احلاجة احلقيقي ��ة لل�شع ��ب العراقي هي

ا�ست�ي�راد ( )60مليون طن وهذا الفارق ب�ي�ن احلايل واملطلوب حتقيقه
الميكن تداركه دون تو�سيع املوانئ العراقية وتنفيذ م�شروع ميناء الفاو
الكبري �سيما ونح ��ن مقبلون على مرحلة املبا�شرة بتنفيذ م�شروع القناة
اجلافة الت ��ي وافق البنك الدويل ح�سب ت�صريح وزير اال�سكان العراقي
على متويلها والتي تربط ميناء ام ق�صر بكل من تركيا وايران و�سوريا
واالردن ع�ب�ر �شبكة الطرق ال�سريعة و�سي�ؤم ��ن للعراق حركة اقت�صادية
منظم ��ة وم�ستم ��رة تدر عليه ارباح هائلة من خ�ل�ال ا�ستيفاء االجور من
ال ��دول الت ��ي �ستنقل ب�ضائعها عرب ه ��ذه القناة كاق�صر قن ��اة تربط ا�سيا
باوروب ��ا ودول املتو�سط التي جتد يف هذه القن ��اة بديال ناجحا للطرق
البحري ��ة التي ا�صبحت غري امنة بوج ��ود القر�صنة البحرية ا�ضافة اىل
�سرع ��ة نقل الب�ضائع عرب القناة اجلاف ��ة قيا�سا بالطرق البحرية البطيئة
واملكلف ��ة .وم ��ن جانب اخ ��ر �سي�ستفيد العراق من خ�ل�ال ت�شغيل االيدي
العاملة وال�شركات االهلية العراقية التي �ستقوم بنقل وحتميل الب�ضائع
ع�ب�ر هذه القن ��اة لتكون موردا جدي ��دا للدخل الوطن ��ي وظاهرة جديدة
تعيد العراق اىل اخلارطة االقت�صادية العاملية.
من اجل كل هذا ن�ؤكد هنا توحيد اجلهود جلميع الوزارات وامل�ؤ�س�سات
النه ��ا يف النهاية لن ت�صب يف جعبة الوزي ��ر او الوزارة بل �ست�صب يف
م�صلح ��ة العراق واملواطن العراقي ال ��ذي ينتظر االجنازات واخلدمات
منذ زمن بعيد.

منظومات الري الحديثة ،وإيقاف هدر المياه
إياد مهدي عباس
ق� ��ام ال� �ع���راق ب��ا���س��ت�ي�راد ع� ��دد ك �ب�ير من
منظومات ال��ري احلديثة ال�ستخدامها يف
القطاع ال��زراع��ي كو�سائل حديثة الب��د من
�إدخالها اىل البلد �ضمن �إجراءات تهدف اىل
تر�شيد ا�ستهالك املياه التي يعاين العراق
ودول كثرية �أخرى من �شحتها حيث ي�شهد
العامل اليوم مناف�سة كبرية وحممومة من
اجل ال�سيطرة على منابع املياه وم�صادرها
ملا ي�شكله هذا امللف من �أهمية كبرية تتعلق
بحياة النا�س التي تتوقف على وجود املاء
ال�ستخدامه يف توفري الغذاء فعليه تتوقف
احلياة.
ول �ق��د خلفت �شحة امل �ي��اه م�شاكل عديدة
للنا�س الأمر الذي دعا دول العامل للتناف�س
حول م�صادر املياه ومنابعه واللجوء �إىل
اتخاذ �إجراءات خمتلفة للخروج من الأزمة
�أهمها كانت بناء ال�سدود و�إن�شاء البحريات
خل ��زن امل �ي��اه وا� �س �ت �خ��دام��ه ع �ن��د احلاجة
�إ�ضافة �إىل �إج��راءات �أخ��رى تتمثل بو�ضع
اخل�ط��ط الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة وع�ق��د االتفاقات
مع ال��دول املت�شاطئة وتوعية النا�س بعدم
ه��در امل �ي��اه يف امل �ن��ازل وامل ��ؤ� �س �� �س��ات من
خالل تر�شيد اال�ستهالك و�أخ�يرا ا�ستخدام
ال �ط��رق ال��زراع �ي��ة احل��دي�ث��ة والعلمية يف
ال�سقي والتي �ستوفر الكثري من املياه �إذا ما
ا�ستخدمت بالطريقة ال�صحيحة.
و�أزم��ة املياه يف العراق لها �أ�سباب عديدة
�أهمها �إن�شاء ال�سدود وامل�ستودعات املائية
على جم��ري نهري دجلة وال�ف��رات من قبل
الدول التي تنبع ومتر فيها هذه الأنهار قبل
دخولها �إىل ال�ع��راق وه��ي تركيا و�سوريا
 ,حيث ت�شري التقارير االقت�صادية �إىل �أنَّ

تركيا ما�ضية يف ت�شييد م�شروع كاب ،الذي
يهدف ح�سب ما هو خمطط له �إىل بناء 22
�سدًّا وح��وايل  19حمطة كهرومائ َّية على
�ضفاف نهري دجلة وال ُفرات وذلك من اجل
َريِّ م��ا ي�ق��ارب  9ماليني دومن يف منطقة
الأن��ا� �ض��ول ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال خ��زن َكمِّية
تزيد على  100بليون م�تر مكعب ،الأمر
الذي �سيق�ضي على ثلُث م�ساحة الأرا�ضي
ال ِّزراعية يف العراق خالل � 15سنة.
وبالإ�ضافة �إىل م�شكلة ال�سدود وامل�شاريع
التي تن�شئها الدول املجاورة يعاين العراق
من م�شاكل �أخ��رى وممار�سات ت ��ؤدي اىل
تفاقم �أزمة املياه ومنها الإهدار الكبري للمياه
عرب �إتباع طرق قدمية يف �سقي املزروعات
وكل هذا و�سط غياب �سيا�سة �سرتاتيجية
لهذا امللف املهم لي�ؤدي كل ذلك اىل قلة املياه
يف العراق.
وال�ي��وم ي�سعى ال�ع��راق �إىل �إدخ��ال الطرق
احلديثة يف ال�سقي كما ا�سلفنا م��ن اجل
تر�شيد اال�ستهالك يف ظل �شحة املياه التي
ي�شكو منها ال �ع��امل ب���ص��ورة ك�ب�يرة نظرا
للم�شاكل التي ذكرناها خا�صة �إذا ما عرفنا
ب��ان ال�سقي ب��ال�ط��رق ال�ق��دمي��ة يف العراق
ي�ستهلك �أك�ث�ر م��ن  %85م��ن ن�سبة املياه
املتاحة .لهذا كان من ال�ضروري ا�ستقدام
الطرق والآليات احلديثة ومن هذه الطرق
ال ��ري بالتنقيط وال � ��رذاذ وبا�ستخدامنا
لهاتني الطريقتني نرفع من كفاءة ا�ستخدام
املياه اىل حوايل  %90-85وميكن ان نوفر
�أك�ثر من  %55من كمية املياه امل�ستخدمة
بالطرق التقليدية.
من هنا جند بان الدولة يجب ان ال تكتفي
ب��ا� �س �ت�يراد ه� ��ذه امل �ك �ن �ن��ة احل��دي �ث��ة �إمن ��ا
يجب و��ض��ع اخل�ط��ط ال��زراع�ي��ة والربامج

التعليمية التي تهدف اىل تثقيف وتوعية
الفالحني ب�أهمية وكيفية ا�ستخدام هذه
املنظومات وم��راج�ع��ة ه��ذه اخلطط بني
ف�ت�رة و�أخ � ��رى الك �ت �� �ش��اف فاعليتها
والنتائج ال�ت��ي مت التو�صل �إليها
ومعرفة امل�شاكل واملعوقات التي
تواجه الفالح .ويجب بيع هذه
املنظومات للفالحني ب�أ�سعار
مدعومة وزي��ادة تخ�صي�صات
�صندوق الإقرا�ض يف امل�صرف
ال��زراع��ي ف�ضال ع��ن �ضرورة
ت��وف�ير الأدوات االحتياطية
لهذه امل�ع��دات وتوفري الور�ش
امليكانيكية ق��ري�ب��ا م��ن الفالح
والتي يديرها �أ�شخا�ص من ذوي
االخت�صا�ص من فنيني ومهند�سني
زراع�ي�ين ميتلكون اخل�ب�رات الكافية
مل���س��اع��دة ال �ف�لاح�ين يف ا��س�ت�خ��دام هذه
املنظومات التي تعد جتربة ج��دي��دة على
الزراعة العراقية.
و�أخ �ي��را الب ��د م��ن �إج � ��راء امل��زي��د من
التجارب والبحوث والدرا�سات
التي ت�سعى لتطوير هذه
املنظومات مبا يتالءم
م��ع طبيعة الزراعة
يف ال��ع��راق ون��وع
ال�ت�رب ��ة م ��ن اج��ل
ت��ط��وي��ر ال �ق �ط��اع
ال� � ��زراع� � ��ي ويف
ذات ال� � ��وق� � ��ت
ال�سعي للمحافظة
ع �ل��ى ك �م �ي��ات امل �ي��اه
املتي�سرة لنا لنتجاوز
�أزمة �شحة املياه.

البطـالــة

وآليــات التأثــير عليهـــا

محمد عبد األمير عبد
تعت�ب�ر البطال ��ة ظاه ��رة ذات �أبع ��اد خمتلف ��ة ،فهي
ظاه ��رة اقت�صادي ��ة تبني وج ��ود خل ��ل يف الن�شاط
االقت�ص ��ادي ،كم ��ا تعت�ب�ر يف نف�س الوق ��ت ظاهرة
اجتماعي ��ة مل ��ا لها من �آث ��ار اجتماعية عل ��ى تركيبة
املجتم ��ع .و لعل البعدين االقت�صادي و االجتماعي
للبطال ��ة يزي ��دان من تعقيده ��ا و يفر�ض ��ان اعتماد
و�سائ ��ل حتليل متع ��ددة لفهم طبيعته ��ا و �آثارها و
من ثم حماولة حتديد �آليات الت�أثري عليها.
و لعل الغالب يف حتليل ظاهرة البطالة هو اعتماد
املقارب ��ات االقت�صادي ��ة و االجتماعي ��ة م ��ن �أج ��ل
فه ��م و تف�س�ي�ر الظاه ��رة .و لذلك جن ��د العديد من
الدار�س ��ات االقت�صادية حتاول فق ��ط فهم الظاهرة
م ��ن وجهة نظر حم ��ددة دون حماولة فهم العالقات
املعق ��دة و ال�سببية التي ت�ؤث ��ر يف البطالة و كيفية
تغري الظاه ��رة نف�سها يف حاالت عامة و خا�صة �أو
حاالت منطية.
وانطالقا من هذه التحليل ف�إنه يبدو من ال�ضروري
لفه ��م طبيع ��ة البطال ��ة �أن يت ��م اعتم ��اد مقاربت�ي�ن
خمتلفتني ،و اعتماد يف نف�س الوقت التحليل العام
و اخلا�ص له ��ذه الظاهرة .فمحاول ��ة فهم الظاهرة

وف ��ق �أبع ��اد خمتلفة ي�ساه ��م يف دق ��ة التحليل كما
ي�ؤدي �إىل معرفة العالقات امل�سببة لظاهرة و كيفية
تغريه ��ا ،و م ��ن ثم �أمك ��ن طرح بع� ��ض الت�صورات
النظري ��ة و الواقعي ��ة للبطال ��ة انطالق ��ا من حتليل
معمق.
و لع ��ل تزايد مع ��دالت البطالة يف البل ��دان النامية
و العربي ��ة خ�صو�ص ��ا ي�ؤكد هذا الط ��رح ،فرغم كل
ال�سيا�س ��ات التي و�ضعت عرب العق ��ود املا�ضية� .إال
�أنه ��ا مل متك ��ن م ��ن تخفي� ��ض مع ��دالت البطالة ،بل
التوقعات امل�ستقبلية تتوقع تزايد معدالت البطالة
بن�سب كبرية حوايل � %3سنويا يف املنطقة العربية
ح�سب منظمة العمل الدولية.
فالتوقعات امل�ستقبلية ت�ش�ي�ر �إىل منحى ت�صاعدي
يف مع ��دالت البطال ��ة ،و ه ��ذا رغ ��م امل�ؤ�ش ��رات
االقت�صادية الإيجابي ��ة التي حتققها بع�ض البلدان
العربي ��ة كارتف ��اع مع ��دالت النمو ،و زي ��ادة معدل
اال�ستثم ��ارات ،و انخفا� ��ض مع ��دالت الت�ضخ ��م .و
رغ ��م كل الربام ��ج و ال�سيا�س ��ات الت ��ي تطب ��ق من
�أجل ت�سهيل خلق منا�صب عمل للفئات التي تعاين
�أك�ث�ر من غريه ��ا البطال ��ة� ،إال �أن مع ��دالت البطالة
مل تنخف� ��ض ب�ص ��ورة م ��ن �ش�أنه ��ا �أن تدع ��م النمو
االقت�صادي على املدى الطويل.

هذا الأم ��ر ي�ؤكد �أن ال�سيا�س ��ات املوجهة لتخفي�ض
مع ��دالت البطال ��ة تنطل ��ق م ��ن مقارب ��ات تفرت� ��ض
�أن البطال ��ة ترتب ��ط ارتباط ��ا مبا�ش ��را م ��ع النم ��و،
ف ��كل زي ��ادة يف مع ��دالت النم ��و ال ب ��د �أن تتواف ��ق
م ��ع انخفا� ��ض ن�سب البطال ��ة ،فتحلي ��ل الدرا�سات
القيا�سية للعالقة ب�ي�ن النمو االقت�صادي و البطالة
ال ي�ش�ي�ر عادة �إىل وجود اجت ��اه عام و موحد ،كما
ال ميك ��ن �إيجاد عالقة ذات اجت ��اه واحد بني النمو
و البطال ��ة� ،أي �أن زيادة النمو ي�ؤدي �إىل تخفي�ض
يف ن�س ��ب البطالة بطريقة �آلي ��ة .و الدليل الواقعي
ه ��و �أنه رغم �أن متو�سط النم ��و املحقق يف البلدان
العربي ��ة كان يف ح ��دود  5.6يف املائ ��ة �سنوي ًا يف
ال�سنوات الع�شر ال�سابق ��ة� ،إال �أن هذا الأمر ارتبط
بانخفا� ��ض ي ��كاد يك ��ون دون اث ��ر فعل ��ي يف ن�سب
البطالة لل�سنوات الع�شر املا�ضية بحيث انخف�ضت
م ��ن � %14.9إىل م ��ا ن�سبت ��ه  %13.4وه ��ي ن�سب ��ة
انخفا�ض �ضئيلة جد ًا.
و كذلك ف�إن معدالت النمو املحققة يف بع�ض البلدان
العربية البرتولية و �إن كانت مرتفعة �إىل حدا ما �إال
�أنها مل تتمكن من تخفي�ض البطالة بن�سب كبرية ،و
املالحظ �أن حتى ما مت حتقيقه ا�ستلزم وقتا طويل
ماب�ي�ن � 7إىل � 10سنوات مقاب ��ل تخفي�ض بحوايل

� %3إىل  %5يف ن�سب البطالة.
يف نف� ��س املجال ت�ؤك ��د درا�سات البن ��ك الدويل �أن
ن�س ��ب النم ��و املحقق ��ة و املتوقعة بالن�سب ��ة للدول
العربي ��ة تعترب غري كافية لتحقيق انخفا�ض معترب
يف معدالت البطال ��ة و خلق منا�صب عمل تتنا�سب
مع زي ��ادة عر�ض العم ��ل يف ال�سن ��وات القادمة .و
يفرت�ض البن ��ك الدويل �أن تخفي� ��ض ن�سب البطالة
يجب �أن يتوافق مع حتقيق معدالت منو اقت�صادي
حقيقي ��ة م ��ا ب�ي�ن � %6إىل �%7سنوي� � ًا عل ��ى امل ��دى
الطويل.
له ��ذا ف�إن حماول ��ة فهم كيفية الت�أث�ي�ر على البطالة
يج ��ب �أن ينطل ��ق م ��ن فه ��م طبيع ��ة العالق ��ة م ��ع
املتغريات االقت�صادية الأخرى كالنمو ،اال�ستثمار،
مع ��دل الأجور و ن�سبة الت�ضخم .و مبا �أن العوامل
ال�سابق ��ة تتداخ ��ل يف م ��ا بينه ��ا و ترتب ��ط كله ��ا
بالتغي�ي�رات احلا�صلة يف البني ��ة االقت�صادية ،ف�إن
حتلي ��ل التغي�ي�ر ينطلق �أ�سا�س ��ا من رب ��ط البطالة
بالتغي�ي�ر احلا�ص ��ل يف ق ��درات االقت�ص ��اد عل ��ى
التغي�ي�ر �أي م ��ع النم ��و االقت�صادي باعتب ��اره �أهم
مقيا� ��س للتغي�ي�ر االقت�صادي الكم ��ي .ولهذا تعترب
ال�سيا�س ��ات االقت�صادية الداعم ��ة للنمو هي نف�سها
�سيا�سات الق�ضاء على البطالة.
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أهمي��ة القوانين والتش��ريعات في جذب
االستثمارات

أولوي��ات اإلنفاق الع��ام وتأثيراته
على التنمية البشرية
علي نافع حمودي

في أعداد سابقة من الملحق
االقتص ��ادي لجري ��دة المدى
تطرقنا لتج ��ارب اقتصادية
عالمي ��ة ناجح ��ة لكنن ��ا اليوم
س ��نتناول تجرب ��ة جن ��وب
أفريقي ��ا االقتصادي ��ة خاصة
م ��ا يتعل ��ق منه ��ا بالجان ��ب
االس ��تثماري ،آخذي ��ن بنظر
االعتب ��ار بأن تجرب ��ة جنوب
أفريقي ��ا ممك ��ن أن تك ��ون
نموذج� �ًا للعم ��ل ف ��ي العراق
م ��ن خ�ل�ال تش ��ابه الم ��وارد
واالحتياجات معًا.

إيمان محسن جاسم
ومتث ��ل جن ��وب �أفريقيا الي ��وم واحدة
م ��ن �أك�ث�ر الأ�س ��واق النا�شئ ��ة تط ��ور ًا
عل ��ى م�ستوى الع ��امل حي ��ث �أنها جتمع
ب�ص ��ورة فريدة بني تواف ��ر بنية حتتية
عالية التطور ت�ضاهي مثيالتها يف دول
العامل املتقدم م ��ع اقت�صاد �ضخم ل�سوق
نا�شئ ��ة واعدة مم ��ا �أوجد بيئ ��ة مواتية
للم�شروعات واال�ستثمارات.
�إن تقرير م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة
والتنمي ��ة (الأنكت ��اد) UNCTAD
ح ��ول اال�ستثم ��ار يف الع ��امل لع ��ام ق ��د
�صن ��ف جن ��وب �أفريقي ��ا ك�أف�ض ��ل دولة
جاذب ��ة لال�ستثم ��ار لل�ش ��ركات املتعددة
اجلن�سي ��ات يف العق ��د املا�ض ��ي .وق ��د
حل ��ت اال�ستثمارات الأجنبي ��ة املبا�شرة
يف قطاع ��ي االت�ص ��االت وتكنولوجي ��ا
املعلوم ��ات حم ��ل اال�ستثم ��ارات يف
قطاع ��ي التعدي ��ن وا�ستخ ��راج املعادن.
وتق ��دم جن ��وب �أفريقي ��ا العدي ��د م ��ن
احلواف ��ز اال�ستثماري ��ة للم�ستثم ��ر

املرتق ��ب .و�إن كاف ��ة قطاع ��ات الأعم ��ال
مفتوح ��ة للم�ستثمري ��ن ولي�س ��ت هناك
حاجة للح�صول عل ��ى موافقة احلكومة
للب ��دء يف �أي ا�ستثم ��ار وال توج ��د �أي ��ة
قي ��ود عل ��ى �ش ��كل �أو حج ��م اال�ستثمار
الأجنب ��ي طامل ��ا �إن ��ه ي�ص ��ب يف �صال ��ح
االقت�ص ��اد الوطن ��ي ،وه ��ذا ي�شب ��ه �إىل
ح ��د كبري التجرب ��ة ال�صيني ��ة يف جذب
اال�ستثمارات.
وبالت�أكي ��د ف� ��إن �إجراءات كه ��ذه حتقق
اال�ستق ��رار االقت�ص ��ادي ويخل ��ق
فر�ص� � ًا لزي ��ادة حقيقي ��ة يف النفق ��ات
عل ��ى اخلدم ��ات االجتماعي ��ة ويخف�ض
التكاليف واملخاطر جلميع امل�ستثمرين
مما ي�ضع �أ�سا�س ًا قوي ًا لزيادة اال�ستثمار
والنم ��و االقت�ص ��ادي .وينعك� ��س �أي�ض ًا
على تن�شيط قطاعات �أخرى يف مقدمتها
امل�صارف والبور�صة وغريها.
وعلينا هن ��ا �أن نعرف ب�أن �أهم الأ�سباب
الت ��ي جعلت من جن ��وب �أفريقيا واحدة
م ��ن �أك�ب�ر املقا�ص ��د جذب� � ًا للتج ��ارة
واال�ستثم ��ارات يف الع ��امل ه ��و تلبي ��ة
احلاجات اخلا�صة لكل م�ستثمر .وهناك
العديد من الفر�ص املربحة نتيجة لوفرة
امل ��وارد الطبيعي ��ة يف جن ��وب �أفريقي ��ا

والإمكانات الت ��ي ال حدود لها للت�صدير
واال�سترياد.
واحلاف ��ز الأول للم�ستثمرين يتمثل �إن
تكلفة اال�ستثمار يف جنوب �أفريقيا تقل
ع ��ن مثيالتها يف دول الأ�سواق النا�شئة
الأخ ��رى يف العامل .وق ��د �صنفت جملة
الأيكونوم�ست االقت�صادية الربيطانية
املرموقة جن ��وب �أفريقيا كدولة يح�صل
فيها امل�ستثمر على �أف�ضل عائد وجدوى
ال�ستثمارات ��ه .وعالوة عل ��ى ذلك فهناك
مي ��زة �إ�ضافية وه ��ي �أن �أ�سع ��ار الطاقة
الكهربائية يف جنوب �أفريقيا هي الأقل
على م�ستوى الع ��امل .كما تتميز جنوب
�أفريقيا بتوافر العمالة املدربة التي تقل
يف تكلفته ��ا عن دول الأ�س ��واق النا�شئة
الأخ ��رى يف الع ��امل وم ��ن العوام ��ل
الأخرى اجلاذب ��ة لال�ستثمار والتجارة
يف جنوب �أفريقيا ه ��و انخفا�ض معدل
�ضرائب الأرباح التجارية.
ي�ض ��اف �إىل ذل ��ك تتواف ��ر يف جن ��وب
�أفريقي ��ا ك ��وادر �ضخم ��ة م ��ن امل ��وارد
الب�شري ��ة ب ��دء ًا م ��ن العمال ��ة املدرب ��ة
ون�صف املدربة وغري املدربة .وقد �سنت
احلكوم ��ة ت�شريع� � ًا للنهو� ��ض بق ��درات
ومه ��ارات العمال ��ة وامل ��وارد الب�شري ��ة

وللإ�سراع من وترية بناء كوادر م�ؤهلة
ومدربة على �أعلى م�ستوى عاملي.
و�أي�ض ��ا ربط ��ت جن ��وب �أفريقي ��ا
اجلامع ��ات ب�سوق العم ��ل حيث توجد
�شبك ��ة متكاملة من اجلامع ��ات ومعاهد
التعليم الع ��ايل واجلامع ��ي التي يعمل
به ��ا لفيف م ��ن الباحث�ي�ن والأكادمييني
الدوليني البارزي ��ن .والعامل الآخر هو
توف ��ر البنية التحتي ��ة خا�صة امل�صارف
و�أ�س ��واق اخلدمات املالي ��ة او ما يعرف
ب�سوق الأوراق املالية.
وي�ضاف لهذا كله عام ًال غاية يف الأهمية
يتمث ��ل بوجود بنية حتتية للموا�صالت
ُتعترب من بني الأكرث تطور ًا يف �أفريقيا.
وتلع ��ب البنية الأ�سا�سي ��ة دور ًا حا�سم ًا
يف اقت�ص ��اد الب�ل�اد حت ��ى �أن ال ��دول
املجاورة تعتمد عليها.
كل ه ��ذه احلواف ��ر ا�ستثماري ��ة متوفرة
�إىل جان ��ب توف ��ر احتياط ��ات هائلة من
امل ��وارد املعدنية الطبيعي ��ة حيث يوجد
يف جنوب �أفريقيا  %80من احتياطيات
الع ��امل م ��ن املنغني ��ز اخل ��ام  %88 ,من
احتياطيات العامل م ��ن معادن جمموعة
البالت�ي�ن %45 ،م ��ن احتياطي ��ات العامل
م ��ن الذهب %73 ،من احتياطيات العامل
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من الكروميوم.
وهنالك ميزات �أخرى للم�ستثمر تتمثل
بان برنامج �إ�ص�ل�اح التعريفة الكمركية
يهدف �أول ما يهدف �إىل خف�ض تكاليف
الإنت ��اج بالن�سب ��ة للمنتج�ي�ن وق ��د مت
تخفي�ض القيود عل ��ى اال�سترياد مت�شي ًا
م ��ع التزام ��ات جن ��وب �أفريقي ��ا جت ��اه
االتفاقي ��ة العام ��ة للتعريف ��ة الكمركي ��ة
(اجلات) ومنظمة التجارة العاملية.
ومينح امل�ص ��درون يف جن ��وب �أفريقيا
حواف ��ز مغرية منه ��ا على �سبي ��ل املثال
م�ساع ��دة لت�سوي ��ق الت�صدي ��ر و�إعف ��اء
كام ��ل م ��ن �ضريب ��ة القيم ��ة امل�ضاف ��ة
عل ��ى ت�صدي ��ر الب�ضائ ��ع واخلدمات مع
الإعفاء م ��ن الكمارك والر�سوم املختلفة
الأخرى.
وبالت ��ايل ميكنن ��ا القول ب� ��أن القوانني
يف ه ��ذا البل ��د جاذبة لر�ؤو� ��س الأموال
وحمفزة للكثري م ��ن امل�ستثمرين الذين
ي�سع ��ون جلني �أرباحهم م ��ن جهة ومن
جه ��ة �أك�ث�ر �أهمية ه ��و �أن جتن ��ي دولة
جنوب �أفريقي ��ا عوائد اقت�صادية كبرية
�أهم ��ا توف�ي�ر فر� ��ص عم ��ل ،دف ��ع عجلة
النم ��و االقت�ص ��ادي يف البل ��د ،تن�شي ��ط
دورة االقت�صاد و�إدامته.

تناقل ��ت الأخبار عن �إن الع ��راق �سيدرج يف تقرير
التنمي ��ة الب�شري ��ة ع ��ام  2011وه ��ذا م ��ا يجعلنا
كمتابع�ي�ن �أن نتوق ��ف �أمام م�ؤ�ش ��رات خطرية عن
التنمي ��ة الب�شري ��ة يف الع ��راق ،وكيفي ��ة الإنف ��اق
عليه ��ا م ��ن خ�ل�ال حم ��اور (ال�صح ��ة ،التعلي ��م،
اخلدم ��ات) ،وال بد لن ��ا يف املقدم ��ة �أن نعرف ب�أن
الفك ��ر االقت�ص ��ادي العامل ��ي اهتم من ��ذ وقت مبكر
وبالتحدي ��د غداة احل ��رب العاملي ��ة الثانية بالنمو
االقت�صادي �إن مل نق ��ل بالتنمية الب�شرية ،واع ُترب
النمو االقت�صادي غاية يف حد ذاته ،و�إن العن�صر
الب�ش ��ري م ��ا ه ��و �إال عن�ص ��ر �إنتاج ��ي� .أي �أنه مت
�إغف ��ال �أن العن�ص ��ر الب�ش ��ري ه ��و غاي ��ة التنمية،
بحج ��ة �أن النم ��و االقت�صادي امل�ستم ��ر كاف بحد
ذاته لتوفري املكا�س ��ب االجتماعية لأفراد املجتمع
كاف ��ة ,غ�ي�ر �أن ��ه يف عق ��د الت�سعين ��ات م ��ن القرن
الع�شرين برزت مراجعات جادة حل�صيلة اجلهود
التنموي ��ة ،وجت ��ارب التنمي ��ة يف خمتل ��ف بلدان
الع ��امل خ�ل�ال الأربعني �سن ��ة ال�سابق ��ة ،وذلك من
حيث م ��دى جناحها �أو �إخفاقها يف حتقيق التقدم
االقت�ص ��ادي ،وكذا من حيث نوعي ��ة النمو ومدى
ا�ستدامته.
وق ��د جاء ه ��ذا االهتمام كرد فع ��ل لإخفاق املناهج
التنموي ��ة يف حتقي ��ق �سعادة الإن�س ��ان باعتباره
غاية التنمية وو�سيلتها.
ولق ��د كان للربنام ��ج الإمنائ ��ي ل�ل��أمم املتح ��دة
( )UNDPدور كب�ي�ر يف �إبراز و�إعادة الرتكيز
عل ��ى البعد الإن�ساين يف مناهج التنمية ،وذلك مع
�صدور �أول تقري ��ر للتنمية الب�شرية عام 1990م،
والذي �أعط ��ى مفهوم ًا جدي ��د ًا للتنمية تركز حول
الإن�سان باعتباره �أداة التنمية وغايتها.
من هنا جن ��د �أن املفهوم اجلدي ��د للتنمية يت�ضمن
ت�شكي ��ل الق ��درات م ��ن ناحي ��ة ،واالنتف ��اع بها من
ناحي ��ة �أخرى.و�أ�صب ��ح النم ��و االقت�ص ��ادي طبق ًا
ملفه ��وم التنمي ��ة الب�شرية �شرط� � ًا �ضروري ًا لعملية
التنمي ��ة ،ولكنه غري كاف يف ح ��د ذاته ،ويفرت�ض
�أن يكون عاد ًال وم�ستمر ًا.
وعليه ف� ��إن ت�شكيل وتو�سيع ق ��درات واختيارات
النا� ��س ميثل الركيزة الأ�سا�سية للتنمية الب�شرية،
وبالت ��ايل ف� ��إن توف�ي�ر اخلدم ��ات االجتماعي ��ة
الأ�سا�سي ��ة ،وتوف�ي�ر تكاف� ��ؤ الفر� ��ص ،وت�شجي ��ع
امل�شاركة يف كافة املجاالت ،متثل جوانب رئي�سية
يف تو�سيع خيارات النا�س.
ويف مقدمة االهتمامات العاملية بالتنمية الب�شرية،
وب ��روز مفه ��وم التنمية الب�شرية ،ترك ��ز االهتمام
عل ��ى مراجع ��ة �أولوي ��ات الإنف ��اق الع ��ام للدولة،
وم ��دى حتقيقه لأهداف التنمي ��ة الب�شرية .وتركز
تل ��ك االهتمامات عل ��ى ق�ضية تخ�صي� ��ص الإنفاق
العام بني الأولويات االجتماعية وبني الأولويات
االقت�صادي ��ة ،لأنها �أداة هامة و�أ�سا�سية تربط بني
هدف حتقي ��ق منو اقت�صادي وب�ي�ن هدف حتقيق
تنمية ب�شرية مرتفعة.
ويعت�ب�ر �إع ��ادة �إدراج العراق يف ع ��ام  2011يف
دلي ��ل التنمي ��ة الب�شري ��ة انعكا�س ًا مبا�ش ��ر ًا لتدين
مالمح التنمية الب�شرية يف ال�سنوات املا�ضية ،مما
ي�ؤكد ب�أن العراق يواجه العديد من التحديات على

الأم ��د الطويل ،وهي بالإ�ضاف ��ة �إىل ارتفاع معدل
النم ��و ال�سكاين ،ع ��دم كفاية اخلدم ��ات التعليمية
الأ�سا�سي ��ة وخدمات الرعاية ال�صحي ��ة الأ�سا�سية
وغريها م ��ن اخلدمات االجتماعية الأخرى الهامة
بالن�سبة للتنمية الب�شرية .فهناك ق�صور يف تقدمي
هذه اخلدمات �إىل كل فئات املجتمع ،وبالذات يف
املناطق النائية واملحرومة ،بالإ�ضافة �إىل تدهور
م�ستوى ونوعية اخلدمات املقدمة منها ،مما ي�ؤثر
�سلب ًا يف تنمية قدرات الب�شر املعرفية وال�صحية.
وعل ��ى هذا ف�إن الق�ص ��ور يف تقدمي هذه اخلدمات
وتدهور م�ستوى ونوعية املقدم منها يعود �أ�سا�س ًا
�إىل قل ��ة امل ��وارد املالي ��ة الالزمة لتموي ��ل الإنفاق
العام على هذه اخلدمات الناجم عن �ضعف م�صادر
التموي ��ل ،وتخ�صي�ص موارد الإنف ��اق العام لغري
�صال ��ح الإنف ��اق االجتماع ��ي خا�صة �إذا م ��ا عرفنا
ب� ��أن قطاع التعلي ��م مل تتعد ح�صت ��ه يف ال�سنوات
املن�صرم ��ة ن�سب ��ة  %5و�أعلى بقلي ��ل لل�صحة فيما
جن ��د الن�سبة الأكرب م ��ن املوازنة لرواتب موظفي
الدول ��ة وهذا ما جعل ن�سبة الأمية يف البلد ترتفع
لنح ��و  %40ومع ��دل الوفي ��ات امل�سج ��ل للأطف ��ال
حديثي الوالدة مازال مرتفعا بحدود  85لكل الف
طف ��ل رغ ��م �إن تقاري ��ر وزارة التخطي ��ط العراقية
�أدنى من هذا الرقم.
وبن ��ا ًء عل ��ى ذل ��ك ف� ��إن انخفا� ��ض الإنف ��اق الع ��ام
االجتماعي(تعليم و�صحة وخدمات) له �أثار �سلبية
عل ��ى م�ستوى حي ��اة ومعي�شة الأف ��راد باعتبارهم
غاي ��ة التنمية ،وك ��ذا عل ��ى �إنتاجي ��ة العاملني يف
القطاعات االقت�صادي ��ة واالجتماعية ،وانخفا�ض
القدرة على الت�شغي ��ل وال�صيانة للآالت واملعدات
والتجهي ��زات ،وخا�ص ��ة يف قطاع ��ي التعلي ��م
وال�صح ��ة وغريه ��ا م ��ن القطاع ��ات االجتماعي ��ة
الأخ ��رى التي تعاين م ��ن املع ��دات القدمية .ومن
هن ��ا ميك ��ن القول ب� ��أن �إحراز �أي تق ��دم يف جمال
التنمي ��ة الب�شرية �أو الإخف ��اق يف ذلك �إمنا يرجع
�أ�سا�س� � ًا �إىل اجت ��اه الإنفاق العام عل ��ى القطاعات
االجتماعي ��ة ،وبال ��ذات قطاعي التعلي ��م وال�صحة
باعتب ��ار �أن هذين القطاعني ميث�ل�ان �أهم الروافد
الأ�سا�سية للتنمية الب�شرية.
عل ��ى اعتب ��ار �أن الإنفاق الع ��ام ه ��و الأداة الهامة
والأ�سا�سي ��ة التي تدفع بعملي ��ة النمو االقت�صادي
والتنمي ��ة الب�شري ��ة ب�ص ��ورة خا�ص ��ة والتنمي ��ة
ال�شاملة ب�صورة عام ��ة ،ويف �ضوء تزايد الإنفاق
العام يف جماالت بعيدة ع ��ن التنمية الب�شرية من
�ش�أنه �أن ي�سب ��ب اختالل ترتيب �أولويات املوازنة
العام ��ة للدول ��ة يُف�سر تباط� ��ؤ النم ��و االقت�صادي
والتنمية الب�شرية على حد �سواء ،و�أن رفع كفاءة
تخ�صي�ص الإنفاق العام �سيكون له الأثر الإيجابي
يف حتقيق النمو والتنمية مع ًا.
وم ��ن هن ��ا يتوج ��ب علين ��ا الت�صدي لواح ��دة من
�أهم الق�ضاي ��ا التي تواجهن ��ا الآن ويف امل�ستقبل،
�أال وه ��ي ق�ضية متوي ��ل التنمي ��ة الب�شرية خا�صة
يف ظ ��ل توجه ��ات الدول ��ة لرت�شيد الإنف ��اق العام
يف �إط ��ار برنام ��ج الإ�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي واملايل
والإداري والقيود املفرو�ضة على اقت�صاد العراق
مبوجب �ش ��روط �صن ��دوق النقد ال ��دويل والبنك
الدويل وحتى �شروط نادي باري�س.

الق��روض ودورها في تطوير
القطاع الصناعي
محمد صادق جراد
طرحت احلكومة املبادرة الزراعية للنهو�ض بالواقع الزراعي يف البلد ملا ميثله هذا القطاع
م ��ن �أهمي ��ة كبرية ودور مهم يف توفري الغ ��ذاء مبا ي�ضمن للمواطن العراق ��ي �أمنه الغذائي
 ,ولق ��د �ساهم ��ت املب ��ادرة باتفاق اجلمي ��ع بازالة العديد م ��ن املعوقات و�أخ ��ذت بيد الفالح
العراقي للخروج من بع�ض الأزمات اخلطرية التي تعر�ضت لها الزراعة يف العراق.
ونحن هنا ل�سنا ب�صدد احلديث عن املبادرة الزراعية مع ما لها من اهمية ودور فعال � ,إمنا
نري ��د ان نبني احلاجة ال�ضرورية لتبني املبادرة ال�صناعية ب�صورة جدية من قبل احلكومة
للنهو� ��ض بواق ��ع القط ��اع ال�صناع ��ي العراقي ال ��ذي يواجه الكث�ي�ر من امل�ش ��اكل املوروثة
واجلدي ��دة فهو يواجه املنتج امل�ستورد يف ظل الإغ ��راق ال�سلعي مبقومات �صناعية ال تكاد
تك ��ون كافية لت�ض ��ع القطاع ال�صناعي يف �أجواء املناف�سة مع م ��ا ي�ستورد حيث فقد القطاع
ال�صناع ��ي الكثري من مقوم ��ات املناف�سة و�أهمه ��ا البنية التحتية املدم ��رة واملتمثلة مبكائن
ومعدات م�ستهلكة �سلبت معظمها و�سرقت يف مرحلة �سقوط النظام وغياب الأمن يف البالد
بالإ�ضافة اىل غياب الدعم املايل من قبل احلكومة خالل ال�سنوات املا�ضية �إ�ضافة �إىل تردي
التي ��ار الكهربائ ��ي وطول فرتات القطع وغالء امل ��واد الأولية و�أ�شي ��اء �أخرى كثرية جعلت
املناف�سة غري متكافئة بني ال�صناعات الوطنية وال�صناعات امل�ستوردة والتي غزت الأ�سواق
بعيدا عن القوانني املنظمة لال�سترياد.
م ��ن هنا جند ان القطاع ال�صناع ��ي بحاجة اىل دعم كبري من اجل �إعادة بناء البنية التحتية
وتطوي ��ر امل�شاريع وبناء مدن �صناعي ��ة خمت�صة تكون جممعات مثالي ��ة تتوفر فيها جميع
ال�ش ��روط الالزمة للنجاح.ولذلك �أ�صبح من ال�ضروري توف�ي�ر الدعم الكبري من قبل الدولة
م ��ن خالل من ��ح القرو�ض الكبرية واملتو�سطة مل�ساعدة ال�صناعي�ي�ن يف �إعادة بناء امل�شاريع
ال�صناعية الكبرية.
وم ��ن اجلدير بالإ�ش ��ارة انه كلما زاد حجم الدم ��ار والأ�ضرار يف قطاع م ��ا ازدادت احلاجة
اىل دعم كبري يتنا�سب مع حجم الأزمة و �أهمية الإ�صالحات االقت�صادية املطلوبة ومن هنا
جاءت الأهمية الق�صوى مل�س�ألة القرو�ض املقدمة للقطاعات كافة والقطاع ال�صناعي ب�صورة
خا�ص ��ة من اجل ان يتمكن القط ��اع ال�صناعي من ت�أهيل امل�صانع واملعامل املتوقفة والبداية
م ��ن جدي ��د بقوة �سيما اذا ما عرفن ��ا بان يف العراق ما يقارب  266معم�ل�ا وم�صنعا �إ�ضافة
اىل جممعات �صناعية كربى  ,وكل هذه املعامل وامل�شاريع ال�صناعية املتهالكة حتتاج اىل 3
ملي ��ارات دوالر لإعادة ت�أهيلها ح�س ��ب خمت�صني وخرباء اقت�صاديني بينما ر�صدت املوازنة
ال�سابق ��ة للقط ��اع ال�صناع ��ي ب�أكمله  600ملي ��ون دوالر وهي غ�ي�ر كافية لت�أهي ��ل و�إ�صالح
امل�صان ��ع واملعامل فكي ��ف بنا �إذا �أردنا تطوريه ��ا وتو�سيعها نحو الأف�ض ��ل ونحو ا�سترياد
مكائ ��ن ومع ��دات جديدة و�إدخ ��ال التكنولوجي ��ا املتطورة .وكم ��ا يعلم اجلمي ��ع بان معظم
امل�صان ��ع يف الع ��راق مت �إن�شا�ؤه ��ا يف ال�سبعيني ��ات والثمانينيات وه ��ي ال تواكب التطور
العلم ��ي والتكنولوج ��ي احلا�ص ��ل يف العامل فه ��ي بالتايل بحاج ��ة اىل الإدام ��ة التي غابت
عنه ��ا ل�سنوات طويل ��ة �إ�ضافة اىل التطوير ملواكبة الع�صر واللح ��اق بالثورة التكنولوجية
والعلمية التي ي�شهدها العامل يف ميدان ال�صناعة.
وهن ��ا ميكنن ��ا القول بان الدعم املطلوب ميك ��ن ان توفره القرو� ��ض ال�صناعية التي يقدمها
امل�ص ��رف ال�صناع ��ي حيث يقوم مبنحها لأغرا�ض بناء امل�شاري ��ع ال�صناعية و�شراء املكائن
و�شراء املواد ال�صناعية وم�ستلزمات الإنتاج بعد ان يقوم املقرت�ض بتقدمي درا�سة اجلدوى
م ��ن القر�ض يدر�سها امل�ص ��رف ال�صناعي ويحدد من خاللها قيمة القر�ض .هذا وكان جمل�س
الوزراء قد وافق على طلب وزارة املالية يف مطلع ني�سان املا�ضي بزيادة ر�أ�س مال امل�صرف
ال�صناعي من ( 25مليار) دينار اىل ( 75مليار) دينار ,وذلك ا�ستناد ًا اىل �أحكام املادة (10
 /ثاني� � ًا) م ��ن قانون ال�شركات العام ��ة رقم ( )22ل�سنة  1997املع ��دل وقانون امل�صارف رقم
( )94ل�سن ��ة  2004على �أن يتم متويل الزيادة للم�صرف املذكور والبالغة ( 50مليار) دينار
من اخلزينة العامة  ,ومن موازنة .2010
وت�أ�سـ� ��س امل�صـرف ال�صناعي الزراع ��ي يف عام  1935ثم ا�ستقل كم�صرف �صناعي تنموي
ع ��ام  ،1946من �أجـل تنمية وتطـوير قطاع ال�صناع ��ة الوطنية يف العراق وملا لهذا القطاع
احلي ��وي م ��ن �أهمية يف تطوير االقت�صاد الوطني و�ساهم امل�ص ��رف يف ت�أ�سي�س العديد من
ال�شركـات ال�صناعية التي �شكلت هيكل ال�صـناعة الوطنية.
وبالت�أكي ��د ان رف ��ع ر�أ�سمال امل�ص ��رف اىل  75مليار دينار �سيدفع باجت ��اه التو�سع يف منح
القرو� ��ض ،ورف ��ع قيمتها م ��ن اجل ان ت�ساه ��م هذه القرو� ��ض يف النهو�ض بواق ��ع القطاع
ال�صناع ��ي اال اننا هنا نريد ان ن�ؤكد جتاوز املعوق ��ات التي تواجه عملية الإقرا�ض و�أهمها
بريوقراطية الإجراءات الروتينية و�ضرورة تخفي�ض ن�سبة الإرباح و�أخريا معاجلة حاالت
التزوي ��ر التي ترافق ح ��االت الإقرا�ض والتي ينتج عنها م�شاري ��ع وهمية يتم تنفيذها على
ال ��ورق فقط يجب ك�شفها من خ�ل�ال متابعة هذه امل�شاريع متابعة ميدانية و�إعطاء القرو�ض
عل ��ى �شكل دفع ��ات وح�سب ن�سب االجناز كما هو معمول ب ��ه حاليا.ونتمنى ان ت�ساهم هذه
القرو� ��ض اىل جان ��ب الدع ��م احلكوم ��ي والت�شريعات والقوان�ي�ن اجلديدة يف �إع ��ادة بناء
وتطوير القطاع ال�صناعي لي�أخذ دوره الطبيعي يف تنمية االقت�صاد العراقي.
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الكهربائي �ستحل ف ��ورا يف حال و�صول الإنتاج
اىل تل ��ك امل�ستويات ،وه ��و ذات االمر الذي جعل
املواط ��ن العراق ��ي يتذم ��ر كث�ي�را يف واق ��ع عدم
حتقق تلك الوعود وتطبيق تلك الأرقام يف حمل
التنفي ��ذ احلقيقي ،وه ��ي بال �شك تع ��ود لأ�سباب
منه ��ا تلك� ��ؤ عم ��ل وزارة الكهرب ��اء وت�شكيالتها
خ�ل�ال م ��دة طويل ��ة ت�ص ��ل اىل �أك�ث�ر م ��ن ثمانية
�أع ��وام ،حيث ان تقاري ��ر وزارة الكهرباء �أعلنت
ب�صراح ��ة �أن م�ستويات �إنتاج الطاقة الكهربائية
ت�شكل حالي ًا ن�صف االحتياجات احلقيقية للبالد،
�أي بنح ��و �سبع ��ة �آالف مي ��كاواط ،واحلقيقة ان
املواط ��ن ي�شعر ان هذا الأرقام غري واقعية وغري
حقيقي ��ة الن م ��ا ت�صله م ��ن الطاق ��ة الكهربائية ال
ي�صل اىل �سقف الـ (� )12ساعة يف اليوم.

االستثمار

�إن الع ��راق ميث ��ل �سوق� � ًا واع ��دة يف اال�ستثم ��ار
يف قط ��اع الكهرب ��اء ،ال�سيم ��ا اذا ترافق ��ت معه ��ا
من ��ح ت�سهي�ل�ات للم�ستثمري ��ن ت�شجعه ��م عل ��ى
دخ ��ول ال�س ��وق العراقية وهذا القط ��اع حتديدا،
والت ��ي حددتها بنود قانون اال�ستثمار مع توفري
الوقود املطلوب لها يف عملها ،يف حني ان وزارة
الكهرب ��اء �ستقوم ب�شراء الطاق ��ة املنتجة من قبل
تل ��ك ال�ش ��ركات ،والو�ص ��ول مبع ��دل ا�سته�ل�اك
الف ��رد العراقي من الطاق ��ة الكهربائية من 1100
كيل ��وواط يف ال�ساع ��ة �إىل  3700كيل ��وواط يف
ال�ساع ��ة وهو مقيا�س معمول ب ��ه يف غالبية دول
العامل.

م ��ع دخ ��ول فصل الصيف ي ��زداد الطلب على الطاقة الكهربائية التي أصبحت محض أمنيات للمس ��تهلكين،
وسط وعود وإجراءات ترقيعية ال تصلح ما أفسده الدهر..
(المدى االقتصادي) ناقشت أزمة الكهرباء مع طيف من الخبراء والمتخصصين عبر التحقيق اآلتي:

تحقيق /علي الكاتب

أزمة الكهرباء المستديمة!
مشكالت في التوزيع

الدكت ��ور احم ��د املن ��دالوي التدري�س ��ي يف كلية
الهند�س ��ة بجامعة بغداد يقول يف الوقت الذي ال
تزال الطاقة الكهربائية تراوح يف مكانها مبعدل
�س ��اعة جتهي ��ز و�أرب ��ع غريه ��ا قط ��ع ،ما ي�ؤ�ش ��ر
خل�ل ً�ا يف منظومة و�ش ��بكات الكهرب ��اء يف عموم
املحافظات ب�س ��بب امل�ش ��كالت يف جتهيز الطاقة
وتوزيعه ��ا التي مل تو�ضع له ��ا حلول منذ �سنني،
تقابله ��ا الوع ��ود الت ��ي يطلقه ��ا امل�س�ؤول ��ون يف
وزارة الكهرب ��اء ع ��ن حت�سن طفي ��ف يف ال�صيف
احلايل من خالل زيادة �ساع ��ات ح�صة العا�صمة
اىل � 12ساع ��ة يومي� � ًا والعم ��ل عل ��ى جعله ��ا 16
�ساعة يف امل�ستقبل القريب.
وحت ��ى ه ��ذه اللحظ ��ة مل يت�أكد للمواط ��ن هل �أنه
فع�ل�ا �ستك ��ون زي ��ادة احل�ص ��ة يف ه ��ذا ال�صيف
وتك ��ون وع ��ود امل�س�ؤول�ي�ن واقع ��ا ملمو�سا على
�أر� ��ض الواقع �أم حاله حال بقية الوعود ال�سابقة
الت ��ي ذهب ��ت �أدراج الري ��اح ،و�إرج ��اع الثق ��ة
بينهم وب�ي�ن املواطن الذي مل يع ��د يثق بالوعود
والت�صريح ��ات ب�ش�أن حت�سن التي ��ار الكهربائي،
واليوم تتكرر الوعود لكن ب�أ�سلوب جديد ولهجة
مغايرة ،فبعد ان كانت الوعود بتح�سن الكهرباء
خ�ل�ال �أ�شهر او خالل �سنة �أ�صبحت الوعود التي
يطلقها امل�س�ؤولون خالل خم�س او ع�شر �سنوات،

وهذه املطالب تو�ض ��ح ب�شكل جلي ال يقبل ال�شك
ان امل�ش ��كالت التي ا�شرنا اليها �سابقا ال تزال من
دون حلول حتى الآن.

وع ��دم ح ��دوث �أية حت�س ��ن يف �ساع ��ات التجهيز
منذ ثماين �سنوات ،خا�صة يف ف�صل ال�صيف ذي
احلر القائ ��ظ والذي ت�صل في ��ه درجات احلرارة
اىل �أعلى م�ستوياتها.

اخلبري االقت�ص ��ادي طارق علي يق ��ول� :أن هناك
جمل ��ة مقرتح ��ات نطرحها عل ��ى وزارة الكهرباء
لغر� ��ض تنفيذه ��ا والت ��ي م ��ن �شانه ��ا حتدي ��د
احل�ص� ��ص املخ�ص�ص ��ة للمحافظ ��ات م ��ن اج ��ل
توزيعها على عم ��وم املحافظات واملناطق ب�شكل
ع ��ادل ،والإ�س ��راع يف تنفي ��ذ م�شاري ��ع ال ��وزارة
لإنت ��اج وجتهي ��ز الطاق ��ة الكهربائي ��ة وم�شاريع
النقل والتوزيع ،وكذلك �إعطاء �صالحية ملجال�س
املحافظ ��ات م ��ن اج ��ل تنفي ��ذ م�شاري ��ع الن�ص ��ب
ال�سري ��ع و�شراء الطاق ��ة وتهيئة مواق ��ع �سريعة
لن�ص ��ب بارجات التوليد لغر� ��ض اال�ستفادة منها
يف ف�ص ��ل ال�صيف احلايل ،وكذل ��ك على اجلهات
احلكومي ��ة امل�س�ؤول ��ة اخ ��ذ ذل ��ك بنظ ��ر االعتبار
لتجنب ح ��دوث حاالت م ��ن االحتق ��ان �أو تنظيم
تظاه ��رات يف ال�ش ��ارع العراق ��ي يف بغ ��داد او
يف الب�ص ��رة او يف املو�ص ��ل ويف بقي ��ة امل ��دن
الأخ ��رى م ��ن دون ا�ستثن ��اء ،يف ح ��ال مل تب ��ادر
وزارة الكهرب ��اء باتخ ��اذ اخلط ��وات ال�سريع ��ة
حل ��ل م�شكالت انقط ��اع التي ��ار الكهربائي املزمن

مدة المئة يوم ..ووعود الكهرباء

تحديد حصص المحافظات والمشاريع

�س�ل�ام يون� ��س موظ ��ف متقاع ��د يقول م ��رت مدة
املئة يوم علين ��ا من دون حدوث انفراج يذكر يف
مو�ض ��وع اخلدمات وه ��و بال �ش ��ك مق�صد جميع
املواطن�ي�ن وم ��ن �أهمه ��ا حت�سني جتهي ��ز �ساعات
التي ��ار الكهربائ ��ي ،حيث ال يزال احل ��ال كما هو
علي ��ه قبل الإع�ل�ان عن تلك املدة �س ��وى النية يف
�إلغ ��اء وزارات الدولة التي �أوج ��دت على �أ�سا�س
املحا�ص�ص ��ة والتقا�س ��م يف ال�سلطة،ولي�س ��ت
له ��ا عالقة مبو�ض ��وع اخلدمات ال م ��ن قريب وال
من بعي ��د ،وكان م ��ن الأحرى حما�سب ��ة الوزراء
وامل�س�ؤول�ي�ن يف الوزارات اخلدمي ��ة �أو ًال ،ومن
ث ��م �إلغاء بع�ض الوزارات التي ال مربر لوجودها
كوزارة وجمع �أكرث م ��ن وزارة حالية يف وزارة
واح ��دة كامل ��وارد املائي ��ة م ��ع وزارة الزراع ��ة
واالت�ص ��االت م ��ع وزارة النق ��ل والكهرب ��اء م ��ع
النف ��ط بوزارة واح ��دة للطاقة ،وه ��ذا حال كثري
م ��ن دول الع ��امل ،ال�سيما الأكرث تط ��ور ًا يف هذه
املجاالت.
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كم ��ا ان االنقط ��اع امل�ستم ��ر للتي ��ار الكهربائ ��ي
�أ�صب ��ح منغ�ص ��ا للحي ��اة الت ��ي يعي�شه ��ا املواطن
العراق ��ي وحق ��ه املن�صو� ��ص علي ��ه يف الد�ستور
يف العي�ش الكرمي وم�س�ؤولية الدولة ووزاراتها
وم�ؤ�س�ساته ��ا يف توف�ي�ر جميع و�سائ ��ل الراحة
ل ��ه ،ال�سيما بعد ان �أ�صبح االنقط ��اع �شبه الدائم
للتي ��ار الكهربائي ميثل عبئ ًا ثقي ًال عليهم وتالعب ًا
�ساف ��ر ًا ب�أع�صابهم وراحتهم وا�ستقرار معي�شتهم
اليومية،من دون ان تلوح بالأفق مالمح ملبادرات
تهدف اىل حت�سني واقع جتهيز التيار الكهربائي
للمواطن�ي�ن ،وتوف�ي�ر جمم ��ل اخلدم ��ات الت ��ي
ت�ساه ��م يف حت�سني �أو�ض ��اع حياتهم ومعي�شتهم
ورفاههم.

أرقام خيالية إلنتاج الطاقة

اخلب�ي�ر النفط ��ي ا�سع ��د اخلي ��ال يق ��ول :ان م ��ن
�أهم احللول العملي ��ة والواقعية ملعاجلة النق�ص
يف �إنت ��اج الطاق ��ة الكهربائي ��ة الت ��ي عان ��ت منها
الب�ل�اد كثري ًا وال ت ��زال والتي ت�سببت بجملة من
امل�ش ��كالت يف قطاع ��ات حيوي ��ة ومهم ��ة �أخرى،
هي ك�ث�رة الوعود التي �أطلقته ��ا وزارة الكهرباء
م ��ن دون طائل لأرقام خيالي ��ة يف بع�ض الأحيان
مل�ستويات �إنت ��اج الطاقة الكهربائي ��ة بامليكاواط
والت ��ي يت�ص ��ور امل ��رء ان امل�شكل ��ة يف التي ��ار

العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية

يق ��ول املتحدث الر�سم ��ي با�س ��م وزارة الكهرباء
م�صع ��ب املدر� ��س كم ��ا يعل ��م اجلمي ��ع ان الطاقة
الكهربائي ��ة املتوف ��رة حالي ��ا يف الع ��راق بحدود
الأك�ث�ر م ��ن 7000مي ��كاواط ،يف ح�ي�ن احلاج ��ة
الفعلية بح ��دود  12000-11000ميكاواط� ،أي
ان هن ��اك عجزا بنح ��و 5000مي ��كاواط ،كما ان
الوح ��دات اجلديدة الت ��ي تن�صب يف (اخلريات)
يف حمافظ ��ة كرب�ل�اء و(املو�ص ��ل) يف حمافظ ��ة
نينوى و(عكاز) يف حمافظة االنبار و(احليدرية)
يف حمافظ ��ة النج ��ف و(النجيبي ��ة) يف حمافظة
الب�صرة من �ش�أنها حت�سني م�ستوى �إنتاج الطاقة
الكهربائي ��ة لت�صل اىل م�ست ��وى احلاجة الفعلية
والت ��ي مت التعاق ��د ب�صدده ��ا لتنج ��ز يف نهاي ��ة
الع ��ام املقبل  2012ل�سد العج ��ز وزيادة الإنتاج،
وال ��وزارة ت�أخ ��ذ يف احل�سب ��ان زي ��ادة النم ��و
ال�س ��كاين املتوقع ��ة بن�سب ��ة  %10يف ال�سن ��وات
� 2015-2014ضم ��ن خططه ��ا امل�ستقبلي ��ة ل�س ��د
العجز يف �إنتاج الطاقة الكهربائية.
ان الوزارة وقعت م�ؤخرا عقدا مع �شركة NTX
الكوري ��ة وهو عقد متميز لكون ��ه ي�ضم عدد ًا من
املوا�صفات عن بقية العقود الأخرى التي وقعتها
ال ��وزارة يف ال�سابق،كون ��ه عق ��دا لبناء حمطات
�سريعة الن�صب مبا ين�سجم مع حاجة العراق يف
الوق ��ت احلا�ضر ،حيث تعه ��دت ال�شركة الكورية
املذك ��ورة ب�إكمال ن�صب  25حمطة لتوليد الطاقة
الكهربائي ��ة تعم ��ل بطاق ��ة 100مي ��كاواط خ�ل�ال
�13شه ��را املقبل ��ة ،كم ��ا ان تل ��ك املحط ��ات تعمل
بالوقود الثقيل والنفط الأ�سود املتوفرة بكميات
كب�ي�رة يف العراق،ف�ض�ل�ا ع ��ن ممي ��زات �أخ ��رى
للعقد املذكور وال ��ذي ين�سجم مع خطط الوزارة
وا�سرتاتيجتها اجلديدة يف معادلة حجم التوليد
مبق ��دار احلاجة من الطاق ��ة الكهربائي ��ة وتقليل
ال�ضائع ��ات يف النق ��ل ب�ي�ن املحافظات،حي ��ث مت
تخ�صي� ��ص  17حمط ��ة �سيت ��م ن�صبه ��ا يف حدود
مدين ��ة بغ ��داد لتغذي ��ة املدين ��ة ،اىل جانب ن�صب

حمطات �أخ ��رى يف بقية املحافظات مبا يتنا�سب
مع احلاجة اىل توليد الطاقة الكهربائية.
وكذل ��ك يف خط ��ط ال ��وزارة وم�شاريعه ��ا �إ�ضافة
وح ��دات جديدة ملحطة جن ��وب بغداد،كونها تعد
م ��ن املحط ��ات القدمي ��ة يف الب�ل�اد والت ��ي تعمل
بالطاقة البخارية ،حيث مت �إ�ضافة وحدات غازية
له ��ا به ��دف تطويرها وزي ��ادة قدرته ��ا يف توليد
الطاق ��ة الكهربائية ،اىل جان ��ب ت�أهيل الوحدات
القدمي ��ة فيه ��ا الت ��ي ت�ؤث ��ر �سلب ��ا عل ��ى م�ستوى
�إنتاجها من الطاقة الكهربائية.

اما يف حال تنفيذ امل�شروع من قبل املحافظة ذاتها
على ح�س ��اب تخ�صي�صاتها من (البرتودوالر) او
برنامج تنمي ��ة الأقاليم فبالإمكان تقدمي درا�سات
اجلدوى الفنية واالقت�صادية له ليت�سنى للجهات
امل�س�ؤول ��ة وحتدي ��دا وزارة التخطيط والتعاون
الإمنائ ��ي مناق�شت ��ه و�إب ��داء املالحظ ��ات ب�ش�أن ��ه
وم ��ن ثم �إقراره و�إدراج ��ه �ضمن م�شاريع اخلطة
اال�ستثمارية وتنفيذه من قبل تلك املحافظة،ليتم
متويل ��ه م ��ن تخ�صي�ص ��ات (الب�ت�رودوالر) او
برنامج تنمية الأقاليم.

مشاريع شراء الكهرباء

إجراءات الوزارة بحسب المعطيات المتاحة

اخلب�ي�ر النفط ��ي �سع ��د الربيعي يق ��ول يثار بني
احلني واحلني مو�ضوع م�شاريع �شراء الكهرباء
ودوره يف تخفي ��ف �شح ��ة التي ��ار الكهربائ ��ي،
خا�صة يف املحافظ ��ات احلدودية مع بع�ض دول
اجلوار،وتخ�صي� ��ص اب ��واب التموي ��ل له ��ا م ��ن
تخ�صي�ص ��ات (الب�ت�رودوالر) ،وم ��دى تعار�ض ��ه
م ��ع قان ��ون وتعليمات تنفي ��ذ املوازنت�ي�ن العامة
واال�ستثماري ��ة ،اذ م ��ن االمه ��م الإ�ش ��ارة هنا اىل
تعار� ��ض ذلك م ��ع تعليمات تنفيذ �أح ��كام املادتني
( 42و )43من قان ��ون املوازنة العامة االحتادية
رق ��م ( )10ل�سنة  ،2010و�أ�س� ��س ومبادئ �إعداد
املنهاج اال�ستثماري.
وبالتايل ف�أن عملية ال�شراء هذه يجب ان تتم على
ح�ساب املوازنة الت�شغيلية بد ًال من اال�ستثمارية،

كان ��ت وزارة الكهرباء ق ��د ك�شفت يف وقت �سابق
عن �أن م�شاريعها لن�صب املحطات الغازية تهدف
لإنت ��اج 7150ميغاواط تدخ ��ل املنظومة يف عام
.2013
ورجح ��ت وزارة الكهرب ��اء ة يف بداي ��ة ال�شه ��ر
اجل ��اري توقف ع ��دد م ��ن املحط ��ات الكهربائية
ب�سب ��ب ع ��دم و�ص ��ول الوق ��ود ال�ل�ازم لت�شغيلها
م�ؤك ��دة �أنه ��ا �شكلت جلنة لتوف�ي�ر الوقود الالزم
لت�شغيل املحطات الكهربائية خالل ف�صل ال�صيف
احلايل.
و�أ�ضاف ��ت وزارة الكهرب ��اء  380مي ��كاواط �إىل
املنظوم ��ة الكهربائية يف الب�ل�اد ،وطالبت وزارة
الكهرب ��اء رئي� ��س الوزراء ن ��وري املالك ��ي �أثناء
زيارته الوزارة يف � 8شباط املا�ضي بحل م�شكلة

ال�ضواب ��ط ال�صارم ��ة يف التعاق ��د م ��ع ال�شركات
الأجنبي ��ة واملحلية لن�صب املحط ��ات الكهربائية
التي ت�سببت بت�أخري اجناز امل�شاريع.
وبح�س ��ب خرباء ف� ��أن العراق بحاج ��ة �إىل خطة
ط ��وارئ من خالل توفري حمط ��ات �صغرية توفر
نح ��و � 11أل ��ف فول ��ت ،ت�أت ��ي جاهزة م ��ن الدول
املجاورة وتق ��وم بن�صبها �ش ��ركات عاملية مهتمة
مب�شاريع اال�ستثمار الكهربائي.
ويع ��اين الع ��راق م ��ن نق� ��ص ح ��اد يف الطاق ��ة
الكهربائية ،وال تزال ال�شبكة الوطنية غري قادرة
عل ��ى توفري �إمدادات الكهرب ��اء لأكرث من �ساعات
قليلة يف الي ��وم ،وت�أتي االنقطاعات املتكررة يف
الكهرباء على ر�أ�س �شكاوى املواطنني.
وبح�سب �أرقام حكومية ف�إن طاقة العراق املتاحة
تبلغ نحو � 9آالف ميكاواط ،فيما يقدر الطلب مبا
ي�صل �إىل � 14ألف ميكاواط خالل ال�صيف حينما
تتجاوز درجات احلرارة  50درجة مئوية.
ويخط ��ط الع ��راق لزي ��ادة طاقت ��ه م ��ن الكهرب ��اء
�إىل � 27أل ��ف مي ��كاواط يف �أرب ��ع �سن ��وات مقبلة
ويحت ��اج ال�ستثم ��ارات ال تق ��ل ع ��ن ثالث ��ة �إىل
 4ملي ��ارات دوالر �سنوي ��ا ليتمك ��ن م ��ن حتقي ��ق
ه ��ذا اله ��دف ،وت�ست ��ورد وزارة الكهربائية نحو
�ست ��ة ماليني لرت م ��ن الوق ��ود يومي ًا م ��ن �إيران،
مبوجب عقدي ��ن وقعتهم ��ا مع طه ��ران ،ومليون
لرت يومي� � ًا من تركي ��ا ل�سد النق� ��ص احلا�صل يف
جتهيز الوزارة بالوقود الالزم لت�شغيل املحطات
الكهربائية.
وحتت ��اج وزارة الكهرب ��اء لتغذي ��ة حمطاته ��ا
الكهربائية العاملة �إىل ما يقرب من ع�شرة ماليني
لرت م ��ن الغاز �أويل يومي ًا ،وتق ��وم وزارة النفط
بتزويدها مبليونني و� 500ألف �إىل ثالثة ماليني
لرت ،فيما يتم ا�سترياد �ستة ماليني لرت يومي ًا من
دول اجلوار و�أ�سواق النفط العاملية.
و�سب ��ق لع ��دد من م ��دراء حمطات كهرب ��اء بغداد
الغازي ��ة ،قد ع ��زوا �أ�سباب االنخفا� ��ض يف �إنتاج
الطاقة يف بغداد وحدها �إىل نحو  200ميكاواط،
�إىل قلة املواد االحتياطي ��ة وانعدام الغاز ،ف�ض ًال
عن ا�ستعمال الوقود الثقيل بد ًال من الغاز اجلاف
يف ت�شغي ��ل الوحدات ،مطالب�ي�ن وزارة الكهرباء
بالتعاق ��د املبا�شر مع ال�ش ��ركات املجهزة وجتاوز
الروتني الإداري وزيادة املخ�ص�صات.
وغالب� � ًا م ��ا ت�شتك ��ي وزارة الكهرب ��اء م ��ن نق�ص
الوق ��ود املجه ��ز ملحطاته ��ا ب�صورة عام ��ة ،حتى
باتت م�شكلة مزمنة ،مل جتد ح ًال منذ زمن النظام
ال�ساب ��ق ،يف ح�ي�ن ت�ب�رر وزارة النف ��ط ذلك �إىل
حال ��ة عدم اال�ستقرار الأمني ،وتعر�ض اخلطوط
الناقلة للوقود لأعمال تخريب ،عالوة على حاالت
ال�سرق ��ة التي تطول �صهاريج نقل الوقود ،وعدم
اكتمال م�شاريع ا�ستخراج الغاز العراقية.
ويع ��اين الع ��راق م ��ن نق� ��ص ح ��اد يف الطاق ��ة
الكهربائي ��ة من ��ذ بداي ��ة ع ��ام  ،1990وازدادت
�ساع ��ات تقنني التيار الكهربائ ��ي بعد عام 2003
يف بغ ��داد واملحافظ ��ات ،ب�سبب ق ��دم الكثري من
املحط ��ات بالإ�ضافة �إىل عملي ��ات التخريب التي
تعر�ض ��ت لها املن�ش� ��آت خالل ال�سن ��وات اخلم�س
املا�ضية ،حي ��ث ازدادت �ساعات انقطاع الكهرباء
عن املواطنني �إىل نح ��و ع�شرين �ساعة يف اليوم
الواحد ،ما زاد من اعتم ��اد الأهايل على مولدات
الطاق ��ة ال�صغ�ي�رة والأهلية ،وق ��د �شهدت الفرتة
املا�ضية تظاهرات عديدة حملت احلكومة ووزير
الكهرب ��اء امل�س�ؤولية عن انقط ��اع التيار ل�ساعات
طويلة� ،أدت �إىل ا�ستقالة الوزير ال�سابق يف �شهر
حزي ��ران م ��ن الع ��ام املا�ضي م ��ن دون حل لأزمة
الكهرب ��اء ،يف وق ��ت ت�سجل فيه ح ��رارة الطق�س
ارتفاعا ملحوظا و�صلت �إىل  56درجة مئوية.

10

حوارات

العدد ()2181ال�سنة الثامنة -الثالثاء
( )5متوز 2011

العدد ()2181ال�سنة الثامنة -الثالثاء
( )5متوز 2011

تدخ ��ل مادة الطحين في مكونات س ��لة غ ��ذاء المواطن العراقي ،وتصنيع ه ��ذه المادة ضروري
ومه ��م م ��ن عدة نواح من أهمها على المس ��توى الغذائي للمواطن إنت ��اج الخبز والصمون،ومهمة
فحص الطحين من مسؤوليات الشركة العامة لتصنيع الحبوب احدى تشكيالت وزارة التجارة،اال
ان هناك مخالفات واضحة في آلية توزيع الطحين على المواطنين،وغيرها من المالحظات االخرى
ح ��ول ه ��ذا الموض ��وع والذي حاورت في ��ه (المدى االقتص ��ادي) مدير عام الش ��ركة رياض فاخر
الهاشمي من اجل توضيح بعض االشكاليات التي ترافق عمل هذه الشركة.

حوارات 11

حوار  /المدى االقتصادي

مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب لـ (المدى االقتصادي):

مش��اريع مس��تقبلية إلنتاج الطحين المخصص
للبطاقة التموينية في عموم البالد
* هناك بعض اإلشكاليات ترافق آلية توزيع الطحين على
المواطنين !..ماهي اجراءاتكم؟
 من ��ذ ا�ستالمنا ملهامن ��ا يف ال�شركة العامة لت�صنيعاحلبوب،قمنا بج ��والت م�ستمرة لالطالع على واقع
عمل ال�شرك ��ة واق�سامها،ووجهنا االق�سام ب�ضرورة
جتهيز املواطنني مبادة الطحني،مع االهتمام بجودة
الطحني املنتج،كما وجهنا االق�سام الرقابية كالرقابة
والت�سويق بت�شديد االجراءات ملتابعة نوعية الطحني
املنتج يف املطاحن وحما�سبة املخالفني ح�سب ماورد
بالتعليم ��ات املتعلق ��ة به ��ذه املخالفات،كم ��ا وجهن ��ا
الف ��رق الرقابية بتوثيق اية خمالف ��ات بال�صور لكي
تك ��ون االج ��راءات التي تقوم به ��ا ال�شركة �صحيحة
ومنا�سب ��ة ودقيقة،مع ع ��دم غنب اجله ��ة املعاقبة من
ا�صح ��اب املطاح ��ن او وكالء احل�ص ��ة التمويني ��ة
وغريهم،حيث عندم ��ا تكون االجراءت موثقة تكون
االجراءات املتخذة �صحيحة.
*ه ��ل انجزتم مهمة تجهيز م ��ادة الطحين لوكالء الحصة
التموينية؟
 اكملنا حاليا الوجبة اخلام�سة منها من دون حدوثتلك�ؤ يذكر،حيث تدف ��ق احلبوب ب�شكل ان�سيابي من
ال�سايل ��وات اىل املطاحن،خا�ص ��ة انن ��ا يف مو�س ��م
الت�سويق ملح�صول احلنط ��ة ،وتلك اجلهود املبذولة
من قبل مالكاتنا ت�أتي يف اطار التن�سيق بني �شركتنا
وال�شرك ��ة العامة لتج ��ارة احلبوب،بتوجيه من قبل
ال�سي ��د الوزير ل�ضرورة توحيد الدورات التجهيزية
يف عم ��وم املحافظ ��ات لتت�سلم ح�ص�صه ��ا يف الوقت
املنا�سب.
وبالن�سب ��ة ل�شركتن ��ا وبق ��در تعل ��ق االم ��ر مبهامه ��ا
تق ��وم مالكاتن ��ا بت�سلم احلنطة م ��ن ال�سايلوات ليتم
حتويله ��ا اىل م ��ادة الطح�ي�ن وه ��ي ذات موا�صفات
نوعية جي ��دة ،اذ ن�ستخدم حم�صول احلنطة املحلية
م ��ن منا�ش ��ئ عاملية ممت ��ازة ،وهو وا�ض ��ح للمواطن
العراق ��ي من خالل نوعي ��ة الطحني املنتج يف الفرتة
االخرية.

* ماهي آلية تسلم شكاوي المواطنين بخصوص ذلك؟
 قمن ��ا بفتح ع ��دة قنوات لت�سلم �ش ��كاوي املواطننيح ��ول ه ��ذه املوا�ضي ��ع التي تخ� ��ص عم ��ل �شركتنا،
ونحن كادارة ال�شركة خ�ص�صنا يوم االربعاء من كل
ا�سبوع ملقابالت املواطنني واال�ستماع اىل �شكاويهم
والتوجي ��ه بحله ��ا باق ��رب وق ��ت ممكن ،كم ��ا توجد
هوات ��ف خم�ص�ص ��ة لل�ش ��كاوي لالت�ص ��ال باالق�س ��ام
الرقابي ��ة يف ال�شركة،ف�ض�ل�ا ع ��ن الدوائ ��ر الرقابية
االخ ��رى يف ال ��وزارة كالدائ ��رة الرقابي ��ة يف مق ��ر
الوزارة ومكتب املفت�ش العام.
�أم ��ا بخ�صو� ��ص تخفي ��ف الزخ ��م احلا�ص ��ل عل ��ى
ال�سايل ��وات وت�سل ��م حم�ص ��ول احلنط ��ة ،فهن ��اك
اج ��راءات تق ��وم به ��ا جلن ��ة الت�سوي ��ق العلي ��ا يف
ال�شركة العامة لتج ��ارة احلبوب لتاليف اال�شكاليات
الت ��ي حتدث اثن ��اء عملي ��ة ت�سلم حم�ص ��ول احلنطة
يف ال�سايل ��و وغريها من امل�ش ��كالت االخرى املتعلقة
به ��ذا املو�ضوع،ام ��ا بخ�صو�ص وجود ني ��ة للتعاقد
م ��ع مطاحن جديدة من القطاع اخلا�ص ل�سد احلاجة
الفعلي ��ة للطحني،فم ��ن امله ��م اال�ش ��ارة هن ��ا �إىل �أن
املطاح ��ن العاملة حالي ��ا ت�سد حاجة الب�ل�اد من مادة
الطح�ي�ن �سواء من مطاحن ال�شرك ��ة او من املطاحن
االخرى املتعاقدين معها.
* هل هناك مشكالت ترافق عملكم مع أصحاب المطاحن
االهلية! ماتعليقكم؟
 ان العم ��ل املتوا�ص ��ل يف ��رز بع� ��ض امل�ش ��كالت معم ��رور الوقت،وعملن ��ا م ��ع ا�صحاب املطاح ��ن يفرز
ع ��ددا من امل�شكالت ب�ي�ن احلني واحل�ي�ن كاملخالفات
الت ��ي يقوم ��ون به ��ا وخمالف ��ة �ش ��روط التعاقد بني
اجلانب�ي�ن ،وبن ��اء على ذلك نقوم باالج ��راء املنا�سب
عل ��ى وفق تلك ال�شروط بال�ش ��كل الذي اليخل ببنود
العقد بني ال�شركة وا�صحاب املطاحن.
* وماذا عن خلطة الطحين المنتجة في المطاحن؟
 حالي ��ا خلطة الطحني امل�ستخدمة م�ستوردة %100وه ��ي ذات موا�صف ��ات ممت ��ازة ومن منا�ش ��ئ عاملية

معروفة،اما يف مو�س ��م الت�سويق فاحلال يختلف،اذ
نوق ��ف العم ��ل باخللطة امل�ست ��وردة تلك ملن ��ع اعادة
ت�سويق احلنط ��ة املحلية مرة اخ ��رى،ويف الفرتات
االخرى عملنا متوا�صل يف انتاج اخللطة امل�ستوردة
ذات املوا�صف ��ات اجليدة وال�صحي ��ة ال�ستهالكها من
قبل املواطنني.

وجهنا الدوائر
الرقابية إلى تشديد
اإلجراءات لمتابعة
نوعية الطحين
المنتج في المطاحن
ومحاسبة المخالفين
لتلك التعليمات..
مشروع استثماري
في مجمع أفران
الكاظمية يتمثل
بخط إنتاجي كبير
إلنتاج أنواع ممتازة
من الصمون..

* وماذا عن مشاريع الشركة االستثمارية المستقبلية؟
 هن ��اك م�ش ��روع ا�ستثماري كبري ومه ��م يف جممعاف ��ران الكاظمية يتمث ��ل بخط انتاج ��ي كبري النتاج
ان ��واع ممت ��ازة م ��ن ال�صم ��ون ،ف�ض�ل�ا ع ��ن خط ��ة
م�ستقبلية الن�شاء م�صنع النتاج االكيا�س امل�ستخدمة
يف تعبئ ��ة الطح�ي�ن ،اىل جانب ا�ستح�ص ��ال موافقة
جلن ��ة اخلدم ��ات واالعمار يف جمل�س ال ��وزراء على
تخ�صي�ص قطع ��ة االر�ض املنا�سبة الن�شاء مطحنتني
كبريت�ي�ن يف منطق ��ة خ ��ان �ضاري�،ضم ��ن م�ش ��روع
ان�شاء 20مطحنة حديثة والذي تنفذه ال�شركة.
وه ��ي تع ��د خط ��وة مهم ��ة يف طري ��ق اجن ��از ه ��ذا
امل�شروع احليوي،حيث اكملت ال�شركة خالل الفرتة
املا�ضي ��ة اكمال ن�ص ��ب وتركي ��ب  17مطحنة�،آخرها
كان ��ت مطحن ��ة الفراهي ��دي يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة،
والت ��ي �ست�سه ��م تل ��ك املطاح ��ن بانت ��اج الطح�ي�ن
املخ�ص� ��ص الغرا� ��ض البطاقة التمويني ��ة يف الوقت
احلا�ضر،ف�ض�ل�ا ع ��ن حتويلها النتاج م ��ادة الطحني
ال�صف ��ر يف املرحلة املقبلة،بعد ا�ستح�صال املوافقات
اال�صولي ��ة بذل ��ك لغر� ��ض بيع ��ه با�سع ��ار مدعوم ��ة
ال�صحاب املخابز واالفران،االمر الذي من �شانه دعم
االقت�صاد الوطني وتوفري مبالغ مالية كبرية للدولة
العراقية.
وم ��ن املهم اال�ش ��ارة اىل ان ه ��ذا امل�ش ��روع اعتذرت
ال�ش ��ركات املجه ��زة للمطاحن عن تن�صي ��ب ال ()20
مطحن ��ة حديث ��ة يف عم ��وم البالد،لتق ��وم مالكاتن ��ا
الفني ��ة باعم ��ال الن�ص ��ب والرتكي ��ب لتل ��ك املطاحن
وت�شغيله ��ا با�ستخ ��دام احلا�سوب ونظ ��ام ال�سيطرة
املركزي ��ة وت�شغيل اجه ��زة املايرا الت ��ي تعد مبثابة
خمترب الكرتوين يقوم بفح�ص الطحني بوقت مبكر

اثناء عملية الطحن واالنتاج.
* م ��اذا ع ��ن تعاونكم م ��ع املنظمات العاملي ��ة ال�ضافة
مواد غذائية ملادة الطحني؟
 ال�شرك ��ة تبنت م�شروع� � ًا لإدخال مادة (الربمك�س)يف الطحني،وال ��ذي كان معموال ب ��ه يف ال�سابق،كما
من موا�صفات الطحني املنتج احتوا�ؤه على احلديد
وه ��و معم ��ول ب ��ه يف جمي ��ع املطاح ��ن احلكومي ��ة
واالهلي ��ة على ح ��د �سواء،واملادة جمه ��زة من خالل
منظم ��ات االمم املتحدة،من اج ��ل تقدمي غذاء اف�ضل
للمواط ��ن �ضمن خطة اعدته ��ا ال�شركة لدعم الطحني
بكربيت ��ات احلدي ��دوز كح ��ل تغ ��ذوي مل�شكل ��ة فق ��ر
الدم،وه ��ي �ضم ��ن خط ��ة التدعي ��م لربام ��ج منت�شرة
يف ع ��دد م ��ن دول الع ��امل لتطبي ��ق برام ��ج تدعي ��م
الدقيق،نظ ��را الهميت ��ه يف �صناعة اخلب ��ز الذي يعد
م ��ن اكرث املواد الغذائية ا�ستهالكا من ال�سكان ،حيث
مت االتف ��اق مع منظمة ( )Unicefووزارة ال�صحة
يف تنفي ��ذ هذه اخلط ��ة للحد من انت�ش ��ار حاالت فقر
ال ��دم الناجت من انخفا� ��ض م�ستوى احلديد يف الدم
مب ��ا الي�ؤث ��ر عل ��ى ال�صف ��ات احليوي ��ة املوجودة يف
اخلبز وال�صمون.
* مااستراتيجية الشركة المستقبلية؟

االستمرار بنهجنا لتدعيم الطحين بمادة
الحديد للحد من انتشار أمراض فقر الدم
باالتفاق مع منظمة األمم المتحدة ووزارة
الصحة
 ته ��دف ال�شرك ��ة �إىل امل�ساهم ��ة يف دع ��م االقت�صادالوطن ��ي يف جم ��ال �إنت ��اج وتوزي ��ع الطح�ي�ن عل ��ى
ال ��وكالء وت�أمني توزيعه عل ��ى املواطنني والإ�شراف
عل ��ى �إنت ��اج اخلب ��ز وال�صم ��ون ،وال�شرك ��ة متتل ��ك
فرن ��ا لإنت ��اج ال�صم ��ون و فرن ��ا �آخر لإنت ��اج اخلبز
العرب ��ي ،حي ��ث تق ��وم بت�سوي ��ق ال�صم ��ون �إىل
امل�ست�شفي ��ات و دوائ ��ر الدول ��ة و ت�سويق اخلبز �إىل
الأ�سواق املحلية للمواطن�ي�ن و ب�أ�سعار مدعومة اما
بخ�صو� ��ص ن�شاطاته ��ا فهي و�ضع اخلط ��ط املتعلقة
بت�أمني توفري الطح�ي�ن ب�أنواعه واخلبز و ال�صمون
يف م�صان ��ع ال�شرك ��ة والقط ��اع اخلا� ��ص ،وكذل ��ك
منح �إج ��ازات �إن�ش ��اء املطاح ��ن و�إج ��ازات ممار�سة
املهن ��ة للمخابز والأفران والإ�ش ��راف على عملها من

حي ��ث النوعي ��ة وال ��وزن وال�سعر ،والإ�ش ��راف على
ت�شغي ��ل املطاحن مبا ي�ؤمن توف�ي�ر الطحني للبطاقة
التمويني ��ة ومتابع ��ة عمله ��ا ح�س ��ب التعليمات ذات
العالق ��ة حي ��ث تق ��وم ال�شرك ��ة بتجهي ��ز املواطن�ي�ن
بكمي ��ة  270000طن طحني �شهري� � ًا ،وت�أمني حاجة
املطاحن من م�ستلزمات الإنتاج (كاحلبوب واملكائن
ومواد التعبئة والتغليف) ،و�إن�شاء ون�صب مطاحن
حديث ��ة يف جميع حمافظات الع ��راق لتطوير الواقع
ال�صناعي والإنتاجي ملادة الطحني.
كم ��ا قام ��ت مالكاتها الفني ��ة يف هذا املج ��ال بن�صب
وت�شغيل املطاحن اجلديدة التابعة لها وهي مطحنة
التاج ��ي بطاق ��ة  600طن حبوب ،ومطحن ��ة الدورة
بطاق ��ة  600طن ومطحنة مي�س ��ان بطاقة  200طن،

ومطحنة الديوانية بطاقة  200طن ومطحنة �سومر
يف النا�صري ��ة بطاق ��ة  200طن،ومطحن ��ة النج ��ف
بطاقة  150طنا ،ومطحنة املتنبي يف وا�سط بطاقة
 200طن،ومطحن ��ة �صالح الدي ��ن يف تكريت بطاقة
 200ط ��ن ،ومطحنة بابل يف احللة بطاقة  150طنا،
ومطحنة ال�سماوة بطاقة  200طن ،ومطحنة كربالء
بطاق ��ة  150طنا،ومطحنة كرك ��وك بطاقة  200طن،
ومطحنة املقداد يف بغداد بطاقة  200طن ،ومطحنة
الر�صافة يف بغداد بطاقة  200طن ،ومطحنة االنبار
بطاق ��ة  200ط ��ن ،ومطحنة دياىل بطاق ��ة  200طن،
ومطحن ��ة الفراهيدي يف الب�ص ��رة بطاقة  200طن،
ومطحنة املو�صل بطاقة  200طن يوميا.
ا�ستحدث ��ت ال�شرك ��ة العام ��ة لت�صنيع احلب ��وب عام
 1990نتيج ��ة ظروف احل�ص ��ار االقت�صادي لغر�ض
توف�ي�ر طحني البطاقة التموينية ،بعد دمج من�ش�أتني
هم ��ا املن�ش� ��أة العام ��ة للمطاح ��ن الت ��ي ت�أ�س�ست عام
 1971واملن�ش� ��أة العام ��ة للمخاب ��ز والأف ��ران الت ��ي
ت�أ�س�س ��ت عام  , 1979حيث كان ه ��دف الدولة �آنذاك
هو ع ��دم ال�سماح لل�سلعة الغذائية الأ�سا�سية لل�شعب
العراقي �أن تكون مطلقة بيد القطاع اخلا�ص.
وله ��ذا �سعت اىل خلق حالة م ��ن التوازن يف توفري
رغيف اخلبز وال�صمون وع ��دم ف�سح املجال للقطاع
اخلا�ص للت�صرف بقوت ال�شعب الذي كان يعد �سلعة
�أ�سا�سي ��ة ،كم ��ا قامت ب�إن�ش ��اء خطوط �أف ��ران كبرية
يف حمافظ ��ات الع ��راق بع ��دد يتنا�س ��ب م ��ع الكثافة
ال�سكانية ل ��كل حمافظة ،حيث �أن�ش�أت �أربعة خطوط
يف الب�ص ��رة ومثله ��ا يف نين ��وى وكرك ��وك� ،أما يف
بغ ��داد فقد �أن�ش� ��أت جممعا خلطوط �إنت ��اج ال�صمون
واخلبز بنوعي ��ه العربي والرغي ��ف العراقي وبعدد
اثن ��ي ع�شر خط �إنت ��اج يقع يف �ساحة ع ��دن بجانب
الكرخ ي�سمى جممع �أفران الكاظمية وكان يعترب يف
حينه اكرب جممع يف ال�ش ��رق الأو�سط لإنتاج اخلبز
وال�صمون.
�إ�ضاف ��ة اىل �أربعة خطوط �أخ ��رى يف مديرية �أفران
بغ ��داد يف منطق ��ة ت ��ل حمم ��د و�أربع ��ة خط ��وط يف
مديرية �أفران الرباعي يف النه�ضة بجانب الر�صافة،
وكان ��ت ه ��ذه الأف ��ران تع ��د امل�س ��وق الأول للجي�ش
وامل�ست�شفي ��ات ودوائر الإ�ص�ل�اح وغريها من دوائر
الدول ��ة ،وكان ل ��دى ال�شرك ��ة �أي�ض� � ًا جمموع ��ة م ��ن
املطاح ��ن احلكومي ��ة يف بغ ��داد (ال ��دورة والتاجي)
ويف الب�ص ��رة ونينوى ومطحنة الريحانة يف دياىل
والنا�صري ��ة يف ذي ق ��ار وهي ذات طاق ��ات �إنتاجية
كبرية تبلغ  200طن يف اليوم لغر�ض �إنتاج الطحني
وبيعه للمواطنني من خالل ال�سوق املحلية.
كم ��ا مت بي ��ع معظم تل ��ك املطاح ��ن والأف ��ران نتيجة
�إتب ��اع الدولة �سيا�س ��ة الرت�شيق،حيث مت بيع معظم
�ش ��ركات القط ��اع الع ��ام اىل القطاع اخلا� ��ص عامي
 1988و� ،1989أما بالن�سبة لأفران القطاع اخلا�ص
كان لل�شركة دور مه ��م يتمثل مبنح وجتديد �إجازات
ممار�س ��ة املهن ��ة بالن�سب ��ة للمخابز والأف ��ران ووفق
�شروط حمددة بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة ودوائر
�أمانة بغداد والدوائر البلدية يف املحافظات .وكانت
ال�شرك ��ة تطب ��ق نظاما رقابي ��ا �صارما عليه ��ا نتيجة
الدعم ال ��ذي تقدمه لها من حي ��ث جتهيزها بالطحني
ال�صف ��ر ب�أ�سع ��ار مدعوم ��ة �إ�ضاف ��ة اىل اخلم�ي�رة
واملح�سنات التي توفرها لهم.
* وماذا بخصوص منح رخص إنشاء المطاحن؟
 ي�ؤخ ��ذ ر�أي ال�شرك ��ة كجه ��ة ا�ست�شاري ��ة ال�ص ��داراج ��ازة املطاح ��ن اجلديدة،حي ��ث تق ��وم ال�شرك ��ة
بدرا�س ��ة الطلب ح�س ��ب احلاجة والطاق ��ة االنتاجية
يف كل حمافظ ��ة البداء ال ��ر�أي يف ان�شاء مطحنة يف
حال كونه م�شروعا ا�ستثماريا وجتاريا� ،أما اذا كان
الغرا�ض البطاقة التموينية فهناك جلنة مركزية يف
الوزارة تنظر يف طلبات ان�شاء مطاحن جديدة.
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القطاع الخاص واقتصاد المواطنة
البيئة االستثمارية ...إطار ومســــــار
ثامر الهيمص
هل ارتبط عندن ��ا اال�ستثمار باخل�صخ�صة ،بحيث
ب ��ات الميك ��ن الف�ص ��ل بينهما؟ وه ��ل اخل�صخ�صة
ه ��ي القناة الوحي ��دة؟ �أم �أن اال�ستثم ��ار هو عملية
احي ��اء مل�شاري ��ع دمرته ��ا احل ��روب واحل�صارات؟
وهل م ��ن �سبيل لزج اخل�صخ�ص ��ة كقاطرة مل�سرية
اال�ستثم ��ار؟ وه ��ل الأج ��واء غ�ي�ر االقت�صادي ��ة
جاهزة؟ �أم اجلانب ال�سيا�سي واالجتماعي مازال
متعرث ًا ب�ي�ن ر�أ�سمالية الدول ��ة وخلفياتها الفكرية
مبورثه ��ا الثقايف املرتاكم؟ �أم �أن الإدارة والر�ؤية
مازالت حتت الغ�ش واالنق�سام العمودي للمجتمع
مبوجب هويات ثانوية؟
ال ميك ��ن حتديد االجابات نظري� � ًا واختزالها بنعم
�أو ال يف كل الأح ��وال ولك ��ن النم ��اذج وال�صي ��غ
وامل�شاري ��ع تعك�س التوجهات العامة وخ�صو�صية
كل حالة.
فعندم ��ا تعل ��ن وزارة التج ��ارة ب�إحال ��ة اال�س ��واق
املركزي ��ة لال�ستثمار ب�شروط حتم ��ل تركة حقيقية
م ��ن الرته ��ل واالفال� ��س وموق ��ف �سيا�س ��ي م ��ن
البطال ��ة ال�شك انها تثقل كاه ��ل املت�صدي امل�ستثمر
باال�ضاف ��ة اىل �أن نظام العم ��ل بني القطاعني العام
واخلا�ص خمتلف كلي ًا �س ��واء على م�ستوى الأداء
وم�ستوى الأجور.
فكيف يك ��ون �ش ��رط ا�ستخدام العامل�ي�ن احلاليني
ا�سا�سيا" يف ارجحية املتقدم؟
وق ��د �أعطي ��ت �ستون يوم� � ًا اعتبارا م ��ن االول من
حزيران اجلاري لتق ��دمي العرو�ض وكان امل�ؤمتر
املنعق ��د غري م�شج ��ع الن وزارة التجارة ر�أت هذه
العملي ��ة غري م�شهود لها يف كفاءة الأداء والنزاهة
كم ��ا يف البطاق ��ة التمويني ��ة ،ولذل ��ك �سيك ��ون
م�شروعه ��ا يحمل �أ�سب ��اب فا�شلة رمبا ،ولكن هناك
جت ��ارب جت ��ازف �سيا�سي� � ًا واقت�صادي� � ًا للنج ��اح
بحي ��ث تكون احتماالته متوف ��رة بابداع وعبقرية
الإدارات العليا �أو ًال.
فالإحال ��ة اىل التقاع ��د املبك ��ر �أم ��را لي� ��س جديد ًا،
والرتهل و�أهمية التخل�ص منه �أمر ًا م�شروع ًا ،لذلك
�أ�صبح العامل ال�سيا�سي ومتلق الناخب والهاج�س
الأمني هو حمور العملية اال�ستثمارية.
�أذن البيئ ��ة اال�ستثماري ��ة اجلاذب ��ة للخ�صخ�ص ��ة
ورجاله ��ا واال�ستثم ��ار ب�أمواله ��ا مازال ��ت تتق ��دم
خط ��وة وترتاج ��ع �أخ ��رى عل ��ى الأق ��ل م ��ن حيث
القوان�ي�ن وامل�شاري ��ع املقرتح ��ة والبريوقراطي ��ة
ناهي ��ك عن اله�شا�ش ��ة ال�سيا�سي ��ة والأمنية ،وهذه
نق ��اط ال�ضعف يجب تعوي�ضه ��ا ال تعقيدها ،ولكن
يبدو وا�ضح� � ًا �أن اخل�صخ�ص ��ة واال�ستثمار هناك
م ��ن يقف دونه ��ا ويحده ��ا وهذا طبيع ��ي من دولة
م�شه ��ورة باملركزي ��ة والري ��ع النفط ��ي والنم ��ط

الآ�سي ��وي للإنت ��اج ،لذل ��ك البيئ ��ة اال�ستثماري ��ة
ن�ستطيع تو�صيفها مبا ي�أتي :ـ
�أوال :لدين ��ا �أكرب قطاع عام يف العامل تكل�س بحيث
�أ�صب ��ح الرات ��ب لي�س ج ��راء العمل مقاب ��ل الإنتاج
اجم ��ا ًال وه ��ذا يتقاط ��ع م ��ع اال�ستثم ��ار واجلدوى
االقت�صادي ��ة ،ولذل ��ك ت�صدي ��ره اىل اال�ستثم ��ار
�سي�شكل خ�سارة �أكيدة.
ثانيا :قط ��اع خا�ص �ضعيف ج ��د ًا قيا�سا للقطاعات
اخلا�ص ��ة يف دول اجل ��وار واالقلي ��م بحي ��ث ميكن
ت�سميت ��ه باملعوق ولذلك يتعكز على هذه القطاعات
وي�شاركها �أحيانا.
ثالثا :لدينا قطاع خمتل ��ط وتعاوين �أ�ضعف كثري ًا
من القطاع اخلا�ص حيث عاين كثري ًا من �سيا�سات
ر�أ�سمالي ��ة الدولة وم�شكالته ��ا و�أمرا�ض القطاعني
الع ��ام واخلا� ��ص بل �أ�صبحا جم ��رد امتداد حمدود
�ضعيف.
رابع ��ا� :أم ��ا املحي ��ط الإقليم ��ي وال ��دويل جعل من
العراق �سوق للخ�ض ��راوات والفواكه وال�صناعات
بكل �أنواعه ��ا بحيث �أ�صبحنا �سوب ��ر ماركت لدول
اجلوار وهناك� ،شرائح �سيا�سية وحملية و�إقليمية
ت�شكلت لتخدم ه ��ذا التيار وله ��ا نفوذها وت�أثريها
يف القرار ال�سيا�سي واالقت�صادي.
خام�سا :لدين ��ا ف�ساد ا�ستثنائ ��ي يتو�سع طردي ًا مع
ت�ضخ ��م جه ��از الدولة وه ��ذا اجله ��از البال ��غ �أكرث
م ��ن �أربعة ماليني موظ ��ف �سي�صبحون م ��ع الأيام
�شريح ��ة م�ؤث ��رة يف الق ��رار ال�سيا�س ��ي كناخب�ي�ن

يخدمه ��م مر�شحه ��م وه ��م ي�شكل ��ون �أغلبي ��ة م ��ع
عوائله ��م ولذلك �أ�صبحت الدول ��ة املرتهلة م�صلحة
�سيا�سية بامتياز.
�ساد�س ��ا :البيئة احلا�ضن ��ة الدولية ال�ستثمارنا هي
غربي ��ة �أو �أمريكي ��ة بامتي ��از وه ��ذه تعم ��ل ح�سب
توجيه ��ات الثالث ��ي (البن ��ك ال ��دويل و�صن ��دوق
النقد ال ��دويل ومنظمة التج ��ارة العاملية) يت�سابق
ال�سيا�سيون واالقت�صاديون للتعامل معهم كهروب
للأم ��ام ونعم ��ل بو�صفاته ��م رغم ع ��دم جناحها يف
م�ص ��ر وتون�س وكما �أننا غ�ي�ر جاهزين لالن�ضمام
لأننا غري متكافئني مع اطراف العالقة.
�سابع ��ا :النف ��ط ميث ��ل �أكرث م ��ن  % 90م ��ن الناجت
الوطن ��ي و�سي ��زداد �أكرث �سعره م ��ع الطلب العاملي
واجتاه الدول املتقدمة ب�إيقاف العمل يف املفاعالت
النووي ��ة بع ��د كارث ��ة �شرنوب ��ل واليا ب ��ان �أخري ًا،
وهذا ما ي�شج ��ع �أويل الأمر بعدم املجازفة بخطط
�إ�سرتاتيجي ��ة ونقل ��ة نوعي ��ة مادام ��ت هن ��اك لدينا
�إمكان ��ات ب�سيا�س ��ة اطفاء احلرائ ��ق بالأموال هذه
التي ترد والرتقيع مي�سور جد ًا بف�ضلها.
ثامن ��ا :عمالتن ��ا وعاطلينا ي�ت�راوح م�ستواهم بني
قل ��ة اخلربة و�ضعف حافز العم ��ل كون �أغلبهم جاء
للعمل الوظيفي لي�س عرب الو�سائل املو�ضوعية بل
غالب ًا من خالل هويات فرعية و والءات �سيا�سية.
تا�سع� � ًا� :أ�صب ��ح لدين ��ا م ��ا ي�سم ��ى ارتب ��اط امل ��ال
بال�سلطة وهذا خطر يهدد اال�ستثمار حيث ال�سا�سة
لديهم م�صالح مبا�شرة ،فمث ًال بلغت ن�سبة ا�ستجابة
�أع�ض ��اء جمل�س النواب الكا�شفني عن ذممهم املالية

ل�سن ��ة  2( 2010ر )% 34فقط يف حني بلغت هذه
الن�سبة �سنة  4( 2006ر � )% 77أي تفاقمت احلالة
من هذا الربملان ممثل ال�شعب.
هذه ال�صورة قد تبدو غري متفائلة ولكن ال ت�ستطيع
القف ��ز فوقه ��ا اال بع ��زم غ�ي�ر اعتي ��ادي م ��ن النخب
ال�سيا�سي ��ة �أو الكارزم ��ا التاريخي ��ة �أو مواجه ��ة
خط ��ر التفاق ��م يف الفق ��ر والع�شوائي ��ات والف�ساد
و�سيادة الهويات الثانوية التي متلك �أقوى االذرع
ال�سيا�سية واملالية واالجتماعية والثقافية �أحيان ًا،
�أذن م ��ا العمل؟ هن ��اك من يقرتح الب ��دء بامل�شاريع
ال�صغرية وتنميتها لت�شكل بنية حتتية ل�صناعة �أو
زراع ��ة �أو �سياحة وهذا جيد ومعمول به ولكن يف
ظل حا�ضنة ال ترى �أنه يقدم لها �شيئ ًا.
وهن ��اك من يحثنا عل ��ى امل�سارع ��ة لالنتماء ملنظمة
التج ��ارة الدولية لتلح ��ق بالركب وه ��ذا م�ستحيل
يف ظ ��ل الأو�ض ��اع �أع�ل�اه وم ��ا دام النف ��ط جاري ��ا
مت�صاعدا.
ال�ش ��ك �أن عملي ��ة �إط ��ار جدي ��د وم�س ��ار متج ��دد
لالقت�ص ��اد العراقي هو ثورة ولي�س �أ�صالحا ،لأننا
غالبا مانبد�أ م ��ن ال�صفر يف جماالت كثرية ،بحيث
�أنن ��ا نفكر يف الغاء م�شاري ��ع كهرباء بدل �أ�صالحها
والكهرب ��اء منوذج ��ا يخت ��زل كل امل�شاري ��ع وه ��ي
قاط ��رة الغلب امل�شاريع ودر�سه ��ا مفيد جدا" ،كذلك
كونها �أكرب م�شروع �صناعي وزراعي.
فالث ��ورة الكهربائية تبد�أ م ��ن اال�سفل كبنية حتتية
لي� ��س لل�صناعة والزراعة فح�س ��ب بل حتى للأفراد
بعيدي النظر يف مواقفهم رمبا.
والث ��ورة كذل ��ك تواكب الكهرباء يف جم ��ال الف�ساد
ال ��ذي الحت�سمه الأجه ��زة والبولي�س اال عرب ثورة
ثقافي ��ة انطالق ��ا" �أن الل ��ه ال يغ�ي�ر م ��ا بق ��وم م ��ع
ال�شفافية والرقابة ال�شعبية والرئا�سية والإعالمية
و�سلطة املجتمع املدين.
وتواك ��ب الث ��ورة يف امل�س ��ار والإط ��ار تعدي ��ل
التعليمات والقوانني و�ص ��وال" لديباجة الد�ستور
الت ��ي جتع ��ل الإن�س ��ان العراق ��ي عراقي ��ا �أو ًال ث ��م
يعت ��ز بكيانه بع ��د ح�سم مو�ضوع قان ��ون االحزاب
واالنتخاب ��ات ك ��ون م ��ا تف ��رزه ه ��ذه العملي ��ة من
�شخ�صي ��ات فق ��ط ه ��م امل�ؤهل ��ون للري ��ادة وتكون
الدميقراطي ��ة �سل ��وكا اقت�صادي ��ا و�سيا�سيا ولي�س
جمرد با�ص ي�صل براكبه ب�أي و�سيلة لل�سلطة.
والعم ��ل م ��ن الآن بف ��ك االرتب ��اط ب�ي�ن ال�سلط ��ة
وامل ��ال فجمه ��ور الناخبني املتغل ��ب االن لي�س هو
الطبق ��ة الو�سطى التي ه ��ي وراء التغيري والتقدم
والريادة.
ب ��دون توف�ي�ر حا�ضن ��ة الإط ��ار وامل�س ��ار �ستك ��ون
الإخفاق ��ات متك ��ررة و�إطفا�ؤه ��ا �سه�ل ً�ا مي�س ��ور ًا
بف�ضل الريع النفطي وندخل حلقة مفرغة هناك من
يعمل عليها من �أعداء الداخل واخلارج.

ارتبط ��ت العملي ��ة االقت�صادي ��ة تاريخي� � ًا بالعم ��ل
ال�سيا�سي منذ فج ��ر التاريخ وخ�صو�ص ًا يف الدول
والإمرباطوريات القدمي ��ة وما ت�سمى ق�سم ًا كبري ًا
فه ��ا جمتمعات النم ��ط الأ�سي ��وي للإنت ��اج واولها
الع ��راق وم�ص ��ر الت ��ي تعتم ��د عل ��ى �أدارة الدول ��ة
مبركزيته ��ا .وزاد الأمر �أو توا�صل من خالل الريع
النفطي كبديل �أو مكمل ل�سلطة �إدارة املياه يف عامل
الزراعة.
وجت�س�س ��ت ال�سلط ��ة االقت�صادي ��ة ب�ش ��كل �أخر �أو
بعالقة جدلية عندما تعرب الدولة دائم ًا عن م�صالح
طبق ��ة �أو �شرائح اجتماعية ،فمث ًال يف �أمريكا هناك
جممع ��ات �أو كارتالت له ��ا �أذرع �سيا�سية ولوبيات
م�ؤثرة يف الق ��رار ال�سيا�سي الذي يخدم م�صاحلها
مثل (جممع النفط وال�سيارات ،و�صناعة اال�سلحة،
وامل�صارف الخ) وهي قطاع خا�ص .فهذه اخلريطة
االقت�صادية لها مقابل يف العملية ال�سيا�سية.
فقطاعن ��ا اخلا� ��ص ال ��ذي ميث ��ل الأن  4ـ  % 5م ��ن
الإنتاج الوطن ��ي ترعاة دولة بقطاعه ��ا العام الذي
ميل ��ك  % 96م ��ن اوراق اللعب ��ة االقت�صادي ��ة.
مطل ��وب من ��ه �أن يقل ��ب الطاولة .باجت ��اة معاك�س
يف املدى املنظ ��ور كما مثبت د�ستوري� � ًاويف العهد
ال ��دويل بالإ�ضاف ��ة اىل انته ��اء ف�ص ��ل اال�شرتاكية
وههينة القطاع العام عموم ًا.
ً
وه ��ذا القط ��اع الع ��ام �أ�صب ��ح االن متغ ��وال يبتل ��ع
امليزاني ��ة اال�ستثماري ��ة والت�شغيلي ��ة مبتوالي ��ة
عددي ��ة .العتب ��ارات �سيا�سي ��ة وعوام ��ل وراثي ��ة
مرتاكمة عرب ع�صور م ��ن االزدهار منذ ن�صف قرن
تقريب ًا.
�أم ��ا قطاعن ��ا اخلا� ��ص ف�أن ��ه تعر� ��ض ب�ش ��كل
ا�ستثنائي اىل هجم ��ات وانعطافات مل ي�شهدها �أي
قطاع خا�ص يف �سواء يف دول اجلوار الأقليمي �أو
اغلب ال ��دول النامية .مما �أثر مبا�شرة على وحدته
ومتا�سك ��ه بحي ��ث ي�صب ��ح جاه ��ز ملنازل ��ة القط ��اع
الع ��ام �أو حتى م�ش ��ارك ًا .من خالل قط ��اع التعاون
�أو املختل ��ط .والن�ستطيع �أن نح ��دد خارطة طريق
ل ��ه نح ��و تقدم ��ه لآ ب ��د �أن ن�ستعر�ض �أه ��م املراحل
وهوياتها ال�سيا�سية وهي مايلي :ـ
�أو ًال) القط ��اع اخلا� ��ص حت ��ى �سن ��ة  1958كان
يرتك ��ز بي ��د الأغلبية ال�شيعي ��ة �س ��واء يف الزراعة
و�سطا وجنوب ًا �أو يف التجارة يف املركز وخارجه.
عندم ��ا ابتعد ممثلي ال�شيعة يف الت�شكيالت االوىل
للدول ��ة العراقية من العمل ال�سيا�سي املبا�شر وهذا
االبتع ��اد ي�صع ��د ويهبط ولكن اليت�سي ��د حتى �سنة
 2003خ�صو�ص ًا وا�سا�س� � ًا يف املنا�صب ال�سيا�سية
احل�سا�سة واالمنية وهذا ماتناوله كثري من الكتاب
ولي� ��س �سر ًا� .أي �أن ال ��ذراع ال�سيا�سي لهذا القطاع
اخلا� ��ص كان حم ��دود ًا الن الدول ��ة ريعي ��ة عموم ًا
والمتثل ال�ضرائب مورد ًا ا�سا�س ًا لقيامها باعمالها.
ثاني ًا) بعد  1958وماح�صل حتى احلرب العراقية
االيراني ��ة �ص ��درت قوان�ي�ن اال�ص�ل�اح الزراعي مع
�شب ��ح الي�سار الذي هيمن عل ��ى ال�ساحة ال�سيا�سية
و�شع ��ارات اال�شرتاكي ��ة املارك�سي ��ة والر�شي ��دة
والعربي ��ة فرتاجع القطاع اخلا�ص �أكرث ابتداء من
�سن ��ة  1964ع ��ام الت�أميم لل�ش ��ركات وامل�صاريف
واملعامل م ��ع حماربه ممنهجة ل�شريحة عريقة يف
االقت�صاد العراقي وهم اليهود الذين كانو ي�شكلون
عن�صر ًا ا�سا�سي ًا يف التجارة وبعد بدء هجرتهم كان
التجار ال�شعية ورثتهم يف ال�شورجة مث ًال ليهجرو

بع ��د ذلك اليران ب�أ�سم التبعية وقد �سبقهم بالهجرة
مت�ض ��رري ت�أميم �سنة  1964واال�صالح الزراعي
الثاين ل�سن ��ة � .1971سواء ًا بالهجرة الداخلية �أو
اخلارجية.
ثالث ًا) بعد احل ��رب العراقية االيرانية �سنة 1980
مبا�ش ��رة �أ�صب ��ح كل �شي م ��ن �أجل املعرك ��ة وا�شتد
العمل املركزي و�صو ًال الغلب الن�شاطات وا�صغرها
ويف �أواخر احلرب العراقية بد�أت عمليات م�شوهة
ال�ستع ��ادة بع� ��ض امل�شاري ��ع الفا�شل ��ة �أو املجم ��دة
ببيعه ��ا اىل اقارب ال�سلط ��ة يف الزراعة وال�صناعة
ومواق ��ع التج ��ارة بع ��د املهاجري ��ن اىل �أي ��ران من
خالل اال�ستيالء على امالكه ��م وم�صادرتها ل�صالح
اهل الدول ��ة .و�صاحبها عملي ��ات ت�صنيع بعالقات
معق ��دة مع اخل ��ارج للتعوي� ��ض ع ��ن امل�ستورد يف
فرتة احل�صار.

ون�ش� ��أت �شريح ��ة جديدة تعزز ال�شريح ��ة ال�سابقة
وهم من القطط ال�سمان للنظام من �أهل الكوبونات
النفطية وم�ستغلي حاجة العراق للمواد واملنتجات
امل�ستوردة.
رابع� � ًا) بع ��د �سن ��ة  2003ن�ش� ��أت �شرائ ��ح متعددة
من م�ستفيدي النظام اجلدي ��د من ف�ساد برمير اىل
الفا�سدين الذين تف�ض ��ح بع�ضهم النزاهة من خالل
عملي ��ات اال�ست�ي�راد �أو املق ��اوالت الت ��ي ب ��د�أت مع
دخول املحتل وما ترتب من ف�ضائح لي�س �سر ًا على
امل�ستوى ال�شعبي والر�سمي.
ه ��ذه م�سح ��ة �سريع ��ة مل�س�ي�رة قطاعن ��ا اخلا� ��ص
ب�شرائح ��ه املتع ��ددة االنتم ��اءات لذل ��ك �أ�صبحت له
هيكلية جديدة هي مايلي :ـ
 1ـ جممع عمان وهو جممع عريق قبل �سنة 2003
التح ��ق به مت�ض ��رري النظام احل ��ايل والفا�سدين

وغا�سل ��ي االم ��وال .وحتول ه ��ذا القطاع اخلا�ص
هن ��اك اىل جه ��ة �سيا�سي ��ة �ضاغط ��ة ويعم ��ل يف
ال�صناع ��ة وحت ��ى الزراع ��ة ناهي ��ك ع ��ن الن�ش ��اط
التج ��اري املحموم و�أ�صب ��ح نفوذه لذل ��ك و�أ�ضح ًا
انطالق� � ًا م ��ن عم ��ان اىل باق ��ي العوا�ص ��م العربية
و�ص ��و ًال ال�سطنب ��ول وانق ��رة .وه ��ذا املجم ��ع ل ��ه
برناجم ��ه ودوافعه ال�سيا�سي ��ة القدمية واجلديدة.

لذلك لي�س �سه ًال احتواءه
م ��ن قبل القط ��اع اخلا�ص
العراق ��ي الداخل ��ي �أن مل
يك ��ن موجه ًا ل ��ه ويحوله
اىل وكيل اعمال.
 2ـ جمم ��ع بغ ��داد  /وهم
التج ��ار وال�صناعني من مت�ض ��رري النظام ال�سابق
م ��ن الذين هج ��روا وعادو وم ��ن جه ��ات ع�شائرية
تدع ��ى بالق ��رب م ��ن متنف ��ذي النظ ��ام احل ��ايل
واملدعومني ايراني ًا خ�صو�ص ًا.
وهذا املجمع ميزته �أنه ميلك ال�سلطة �أكرث من املال
ولذلك ي�سعى ملالء امل�سافة بني االثنني كما ال حظنا
م ��ن احجام �أغل ��ب النواب يف ال ��دورة املهنية �سنة
 2010عن تقدمي ك�شف ذممهم مث ًال.
 3ـ جمم ��ع �أربي ��ل �أن ��ه عري ��ق قيا�س ًا ملجم ��ع بغداد
وين�ش ��ط ب�شكل وا�ض ��ح ويدفع باجت ��اه املزيد من
اال�ستقاللي ��ة ع ��ن املرك ��ز ون�شاط باجت ��اه اخلارج
�أك�ث�ر من اجت ��اه نحو الداخل وي�ص ��ل حد ال�صراع
بينه ��م كما ح�ص ��ل يف تظاه ��رات �سليمانية لي�ست
العتب ��ارات ايدلوجي ��ة �صرف ��ة .ب ��ل �ص ��راع فئوي
معروف ل�ضيق م�ساحة العمل وتعدد الولأت.
�أم ��ا مايعرق ��ل عم ��ل القط ��اع اخلا�ص عموم� � ًا فهو
االره ��اب باموال ��ه و�سالم ��ة �أي بع ��دم اال�ستق ��رار

�أ�ضاف ��ة اىل غ�سي ��ل االم ��وال الت ��ي ت�ش ��كل بدي�ل ً�ا
لبع� ��ض امل�شتغل�ي�ن منه ��م م ��ن مم ��ويل االره ��اب
بج ��دواه بالن�سب ��ة لهم لتحقي ��ق �أه ��داف �سيا�سية
اقلمية معروفة.
واملعرق ��ل الأخر ه ��و الف�ساد الن الف�س ��اد يعمل يف
الظالم عموم ًا وال�شفافية الد�أعدائه واقرب للقطاع
اخلا� ��ص بتناف�سه وو�ضوحه من خالل البور�صات
و�سوق االوراق املالية وامل�صارف الأهلية .القابلة
للقيا�س واملراقبة.
ومبا �أن قطاعنا اخلا�ص �أو ممثل الطبقة الو�سطى
هو املعن ��ي الأول با�ستقرار ال ��ذي مل يحققه النفط
ودولته.
كما �أن القطاع اخلا�ص عموم ًا الطبقة الو�سطى غري
معن ��ي كثري ًا باالثنيات والطائفي ��ات ف�أنها تتال�شى
�أم ��ام م�صاحل ��ة ولذل ��ك تك ��ون املواطن ��ة قاعدت ��ه
الفوالذي ��ة ويعمل عليه ��ا .باال�ضافة اىل وحدة هذا
القط ��اع ومتا�سك ��ه �ستكون حج ��ر اال�سا�س لوحدة
وطني ��ة حقيقية .كون ��ه م�ستعد للتفاه ��م واحلوار
ح�س ��ب قواعد اللعب ��ة التناف�سية وب ��دون حموالت
ايدلوجي ��ة واالبعد كثري ًا ع ��ن التع�صب واالق�صاء
م ��ن غرية من �شرائ ��ح املجتمع العراق ��ي .لذلك ف�أن
ه ��ذا القطاع وماحلق ل ��ه به من �شوائ ��ب وم�شاكل
وتدخ�ل�ات �أقلمي ��ة خط�ي�رة بحيث حت ��ول بع�ضهم
اىل وكالء خمل�ص�ي�ن لأولياءنعمتهم عندما طردهم
احل ��كام يوم ًا م ��ا� .أمر يحت ��اج اىل مراحع ��ة للفرز
املن�صف.
وله ��ذا تك ��ون التنمي ��ة واخل�صخ�ص ��ة واالدارة
الالمركزي ��ة هي القنوات العملي ��ة الوحيدة العادة
اللحمة لقطاعنا اخلا�ص بعد فرتة املنايف وال�شتات
ومتاعبها وه ��م اوىل من الفا�سدين ب ��كل ت�أكيد يف
اموال العراق و�أر�ض العراق.
فاخل�صخ�ص ��ة �صورها البع� ��ض بانها جمرد عملية
باطل ��ة لبيع للقط ��اع العام .يف ح�ي�ن هناك جتارب
دولية حمرتمة حتى يف الدول الرا�سمالية وجتارب
ناجحة يف ماليزيا وتركيا مث ًال .مع خربات تراكمت
كثري ًا ل ��كل حاله من احلاالت والالمركزية يعتقدها
البع� ��ض هي عملية تفكيك لوح ��دة العراق يف حني
هناك جتارب حمرتمة يف العامل املتقدم واملتخلف.
كم ��ا �أنها ت�ضمن على االقل تخل�صنا من ،دينا �صور
القطاع العام الذي يتفاقم مع الأيام.
�أم ��ا التنمية امل�ستدام ��ة وم�شاريع البني ��ة التحتية
فه ��ي �أه ��م قاع ��دة للوح ��دة الوطني ��ة واال�ستق ��رار
وعدال ��ة التوزيع التي ت�صبح �أر�ض ًا خ�صبة للقطاع
اخلا�ص لرياج ��ع موقفه �سواء م ��ن قناعات �سابقة
�أو عالقات فر�ضتها ظ ��روف ا�ستثنائية التي دفعت
رجاالت القطاع اخلا�ص لال�ستق ��واء بالع�شرية �أو
الطائفية وبدورة �سوف يكون داعم ًا مالي ًا ومعنوي ًا
له ��ذه الت�شكالت و�أي�ض ًا وكما مل�سنا يف االنتخابات
الربملاني ��ة الأخرية التي كما قال ب�س�ؤول كبري �أنها
جرت حتت ت�أثري عوام ��ل خارجية بامتياز �أي بني
جممع عمان وجممع بغداد.
فــي اخلتــ ��ام �أن الدميقراطي ��ة احلقيقية �أي لي�ست
(دميقراطية الطوائف) والت ��ي متثل �شرائح �أفقية
متتد م ��ن زاخ ��و اىل الفاو ولي�س ��ت حم�صورة يف
مناطقه ��ا هي الكفي ��ل الوحيد �أي�ض� � ًا لتلعب الطبقة
الو�سط ��ى لعبته ��ا التاريخي ��ة م ��ن خ�ل�ال التنمي ��ة
والدميقراطي ��ة ذات الدائ ��رة االنتخابي ��ة الواحدة
واح ��زاب املواطنة �ضمن اقت�ص ��اد املواطنة ولي�س
اقت�صاد الكيانات.
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عندما افتتح العراق مزاد إعادة بناء و
توسيع صناعته النفطية قبل عامين ,
حصلت شركة لوك اويل الروسية على حصة
كبيرة – حقل يحوي  % 10من احتياطي
العراق النفطي المعروف .كان ذلك يبدو
انتصارا جيوسياسيا للشركة الروسية .و
بما ان حقال واحدا فقط من بين االحد
عشر حقال التي اعلنها العراق في المزاد قد
ذهب الى شركة النفط االميركية – اكسون
موبيل – فيبدو ايضا ان فوائد نفطية قليلة
ستتدفق على الواليات المتحدة التي كان
لها الدور االكبر في حرب العراق.

ترجمة عبدالخالق علي

تونس و االنفتاح االجتماعي المثمر اقتصاديًا
ترجمة  /عادل العامل
تركزت �أنظ ��ار العامل ،خالل انتفا�ض ��ة تون�س �ضد
نظامها البولي�س ��ي القمعي،على هذا البلد ال�صغري
ذي املاليني الع�شرة من ال�سكان ،ليتعلموا الدرو�س
من جتربته الأخرية و لريوا �إن كان ال�شباب الذين
�أ�سقط ��وا حك ��م القلة الفا�س ��دة ميكنه ��م �أن يخلقوا
دميقراطي ��ة فاعل ��ة م�ستق ��رة ،كم ��ا ق ��ال جوزي ��ف
�ستيغليتز يف مقاله هذا.
و لنب ��د�أ �أو ًال بالدرو�س .فبالن�سب ��ة للبادئني ،لي�س
كافي ًا بالن�سبة للحكومات �أن توجد منو ًا اقت�صادي ًا
معقو ًال .فبعد كل �شيء ،منا الناجت املحلي الإجمايل
بن�سب ��ة  5باملئة تقريب ًا �سنوي ًا يف تون�س على مدى
الـ � 20سنة املا�ضية ،و كانت البالد ُتذكر يف الغالب
كواحدة من االقت�صادات الأف�ضل �أدا ًء يف املنطقة.
كم ��ا لي� ��س كافي ًا ا ّتب ��اع ام�ل�اءات الأ�س ��واق املالية
العاملي ��ة ـ� �ـ الأمر ال ��ذي ميك ��ن �أن ي�أت ��ي بتخمينات
�سندات جيدة ويُر�ض ��ي امل�ستثمرين العامليني ،لكن
ذلك ال يعني �أن هناك وظائف يجري �إيجادها �أو �أن
م�ستوي ��ات املعي�شة يجري رفعها ملعظم املواطنني.
و يف احلقيق ��ة ،ف�إن �إمكانية خط�أ �أ�سواق ال�سندات
و وكاالت التخم�ي�ن كان ��ت وا�ضح� � ًة خ�ل�ال امل�سري
نحو �أزمة عام .2008
و ميكن القول �إنه حتى توفري تعليم جيد قد ال يفي
بالغر�ض .ففي جميع �أنحاء العامل ،تنا�ضل البلدان
م ��ن �أج ��ل خل ��ق وظائ ��ف كافي ��ة للداخل�ي�ن اجل ��دد
يف الق ��وة العامل ��ة .و عل ��ى كل حال ،ف� ��إن البطالة
املرتفعة و الف�ساد امل�ست�شري يخلقان تركيبة قابلة

لالخ�ت�راق .و ُتظه ��ر الدرا�س ��ات االقت�صادية �أن ما
ه ��و مهم حق ًا لأداء البلد ه ��و الإح�سا�س بالإن�صاف
و املعامل ��ة العادل ��ة .ف� ��إذا كان الذين له ��م ات�صاالت
�سيا�سي ��ة ،يف ع ��امل م ��ن الوظائ ��ف ال�شحيحة ،هم
الذي ��ن يح�صل ��ون عليه ��ا ـ� �ـ و �إذا كان امل�س�ؤول ��ون
احلكومي ��ون ،يف ع ��امل م ��ن ال�ث�روة املح ��دودة،
يكدّ�س ��ون الأم ��وال ـ� �ـ ف� ��إن النظ ��ام �سيو ّل ��د عندئ ٍذ
الغ�ضب ال�شدي ��د من مثل ه ��ذه املمار�سات الظاملة،
بالإ�ضافة �إىل الغ�ضب على مرتكبي هذه " اجلرائم
" .والغ�ضب على امل�صرفيني يف الغرب ن�سخة �أخف
من نف�س املطلب الأ�سا�سي �إىل العدالة االقت�صادية
ال ��ذي �شهدناه �أو ًال يف تون�س ث ��م يف بلدان �أخرى
يف املنطقة.
و مع كون الدميقراطية �شيئ ًا فا�ض ًال ــ و كما �أظهرت
لن ��ا تون�س� ،أنها �أف�ض ��ل من البديل ــ ف� ��إن علينا �أن
نتذك ��ر �إخفاقات �أولئك الذين يتدثرون بعباءتها ،و
�أن هناك ما هو �أكرث بالن�سبة للدميقراطية احلقيقية
م ��ن االنتخاب ��ات الدوري ��ة ،حت ��ى و ه ��م ُي ��دارون
بالعدل .فالدميقراطية يف الواليات املتحدة ،مث ًال،
ترافقها ال م�س ��اواة متزايدة ،كثري ًا جد ًا �إىل حد �أن
ال� �ـ  1باملئة و هم �أهل القمة يت�س ّلمون الآن حوايل
رب ��ع الدخ ��ل القوم ��ي ــ مع ث ��روة يج ��ري توزيعها
ب�شكل �أكرث افتقار ًا للم�ساواة.
و يف احلقيقة ،ف�إن معظ ��م الأمريكيني اليوم �أ�سو�أ
مم ��ا كان ��وا علي ��ه قبل عق ��د م ��ن الزمن ،م ��ع جميع
املكا�سب تقريب� � ًا النا�شئة من النم ��و االقت�صادي و
الذاهبة �إىل القمة ذاتها للدخل و توزيع الرثوة .و
ميكن للف�ساد الأمريك ��ي الأ�سلوب �أن يتمخ�ض عن

هبات بقيمة تريليون دوالر لل�شركات ال�صيدالنية،
و �ش ��راء االنتخاب ��ات ذات امل�ساهم ��ات الدعائي ��ة
ال�ضخم ��ة ،و تخفي�ض ��ات ال�ضرائ ��ب بالن�سب ��ة
لأ�صح ��اب املالي�ي�ن يف وق � ٍ�ت ُتخ َّف�ض في ��ه الرعاية
الطبية للفقراء.
و الأكرث من ذلك� ،إن الدميقراطية ،يف بلدان كثرية،
�صاحبَته ��ا نزاعات مدني ��ة ،و انق�سام ��ات حتزبية،
وحكوم ��ات مبت�ل�اة باالخت�ل�ال الوظيف ��ي .و به ��ذا
االعتبار ،ف� ��إن تون�س تبد�أ عهدها اجلديد مبالحظة
�إيجابي ��ة� :إح�سا� ��س بتالح ��م وطن ��ي ع ��ام خلقت ��ه
الإطاح ��ة الناجح ��ة بدكتات ��ور مك ��روه عل ��ى نطاق
وا�سع .و يجب على تون�س �أن ت�ؤكد ذلك الإح�سا�س
بالتالح ��م ،ال ��ذي يتطل ��ب التزام� � ًا بال�شفافي ��ة ،و
الت�سامح ،و ال�شمول ــ �سيا�سي ًا و اقت�صادي ًا مع ًا.
�إن الإح�سا�س بالتعامل العادل يحتاج �إىل ال�صوت،
ال ��ذي ميك ��ن حتقيق ��ه م ��ن خ�ل�ال احل ��وار الع ��ام.
فاجلميع ي�ش ��ددون على حكم القان ��ون ،لكن ما يهم
ه ��و �أي حك ��م ُيق ��ام .فالقوانني ميك ��ن ا�ستخدامها
ل�ضم ��ان م�س ��اواة الفر�ص ��ة و الت�سام ��ح� ،أو لت�أكيد
التفاوتات بني النا�س و �سلطة ال ُنخب.
و ميكن �أن ال تكون تون�س قادر ًة على منع امل�صالح
اخلا�ص ��ة م ��ن اال�ستح ��واذ عل ��ى حكومته ��ا ،لك ��ن،
�إذا م ��ا بق ��ي التموي ��ل الع ��ام للحم�ل�ات االنتخابية
و التقيي ��دات عل ��ى ال�ضغ ��ط النخب ��وي و الأبواب
ال ��دوّ ارة بني القطاعني الع ��ام و اخلا�ص ،غائب ًا عن
ال�ساح ��ة ،ف�إن مثل هذا اال�ستح ��واذ لن يكون ممكن ًا
فقط ،بل م�ؤك ��د .فااللتزامات مب ��زادات خ�صخ�صة
�شفاف ��ة و عرو� ��ض تناف�سي ��ة ميكنه ��ا �أن تقل ��ل م ��ن

جم ��ال ال�سلوك الباحث عن ريع .و هناك الكثري من
الأفع ��ال التوازني ��ة التي ميكن اتقانه ��ا :فاحلكومة
الت ��ي تك ��ون قوي ��ة كث�ي�ر ًا ميك ��ن �أن تنته ��ك حقوق
املواطنني ،لكن احلكوم ��ة ال�ضعيفة كثري ًا لن تكون
قادرة على التعه ��د بالفعل اجلماعي املطلوب خللق
جمتمع مزدهر ــ �أو على منع فاعلني خا�صني �أقوياء
من االنق�ضا�ض على ال�ضعفاء و ال ُع َّزل.
�إن د�سات�ي�ر ال ��دول حتت ��اج لأن تك ��ون مرن ��ة .و
االحتف ��اظ بب ��دع ال�سيا�س ��ة االقت�صادي ��ة ،كما فعل
االحت ��اد الأوروب ��ي برتكي ��ز امل�ص ��رف املرك ��زي
الأحادي ال ��ر�أي على الت�ضخم ،ه ��و غلطة .غري �أن
حقوق ًا معين ��ة� ،سيا�سية (حرية الدين ،و الكالم ،و
ال�صحافة) و اقت�صادي ��ة مع ًا ،حتتاج �إىل ال�ضمان.
و النقط ��ة ال�سليمة التي تبد�أ منه ��ا مناق�شة تون�س
مل�ستقبلها هي تقرير �إىل �أي مدى �أكرث من احلقوق
املدون ��ة يف الإع�ل�ان العامل ��ي حلق ��وق الإن�س ��ان
ينبغ ��ي �أن ت�صل �إليه الب�ل�اد يف كتابتها لد�ستورها
اجلديد.
و التون�سيون �أنف�سهم هم الذين �سيخلقون النظام
اجلدي ��د ،النظام الذي ميكن �أن يك ��ون منارة ملا قد
تك ��ون عليه دميقراطية القرن احلادي و الع�شرين.
و بدوره ،ف�إن املجتم ��ع الدويل ،الذي غالب ًا ما دعم
�أنظم ��ة احلك ��م اال�ستبدادي ��ة با�سم اال�ستق ��رار (�أو
عدو عدوِّ ي �صديق ��ي ") يتحمل
عل ��ى �أ�سا� ��س �أن " َّ
عون حتت ��اج �إليه
م�س�ؤولي ��ة وا�ضحة لتوف�ي�ر �أي ٍ
تون�س يف الأ�شهر و ال�سنوات القادمة.

عن PROGECT SYNDICATE /

ش��ركات التعاقد الفرعي تس��يطر عل��ى بناء صناعة
النفط العراقية
النتائ ��ج الت ��ي متخ�ض عنه ��ا امل ��زاد �ساعدت على
�إ�سكات االنتقادات التي انت�شرت يف العامل العربي
م ��ن ان الواليات املتحدة قد غ ��زت العراق من اجل
ثروت ��ه النفطي ��ة .و ق ��ال الناط ��ق با�س ��م احلكومة
العراقي ��ة  ,عل ��ي الدب ��اغ  ,يف حينه ��ا " ال اح ��د
ي�ستطي ��ع �سرق ��ة النف ��ط  ,حتى لو كان ��ت الواليات
املتح ��دة " .يف احلقيق ��ة  ,ان �ش ��ركات ا�ستخ ��راج
النف ��ط االمريكية قد جمعت ع�ش ��رات املليارات من
ال ��دوالرات من خالل ن�شاطه ��ا النفطي يف العراق
من ��ذ فرتة طويلة قبل ان يبد�أ منتجو النفط بك�سب
عوائدهم من اال�ستثمارات.
�شرك ��ة لوك اوي ��ل و العديد من ال�ش ��ركات االخرى
الت ��ي ف ��ازت بحق ��ول يف امل ��زاد  ,تتعاق ��د الآن م ��ع
�شركات فرعية تعمل مع اكرب اربع �شركات نفطية
امريكي ��ة رائدة يف هذا املجال  ,و هي :هاليربتون
 ,بيك ��ر هي ��وز  ,ويذرف ��ورد و �شلمربغ ��ر .ه ��ذه
ال�ش ��ركات االربعة ف ��ازت باكرب ح�صة م ��ن العقود
الفرعي ��ة ال�ستخراج النفط و بن ��اء الآبار و جتديد
التجهي ��زات .يق ��ول اليك� ��س مونت ��ون  ,حملل يف
املي ��دل اي�ست  ,يعمل ل�شرك ��ة وود مكنزي للبحوث
و اال�ست�ش ��ارات يف ادن�ب�رة " العراق يعترب فر�صة
كبرية للمتعاقدين " .و يخمن مونتون بان حوايل
ن�صف املئة و خم�سني مليار دوالر التي من املتوقع
ا�ستثماره ��ا يف حق ��ول النف ��ط العراقي ��ة يف العقد
القادم �س ��وف تذه ��ب اىل ال�ش ��ركات الفرعية التي
ت�ستخ ��رج النف ��ط – اغلبها اىل ال�ش ��ركات االربعة
الت ��ي لديه ��ا عالق ��ات م ��ع �صناع ��ة نف ��ط تك�سا�س.
�ش ��ركات هاليربتون و بيكر هيوز تقع مقراتها يف
هيو�س�ت�ن  ,و �شركة �شلمربغ ��ر مقرها يف باري�س.

اما �شرك ��ة ويذرفورد فانه ��ا م�ؤ�س�سة يف تك�سا�س.
يق ��ول الربوفي�سور مي�شيل كل�ي�ر  ,ا�ستاذ درا�سات
االم ��ن و ال�س�ل�ام العاملي يف كلي ��ة هامب�شاير  ,بان
�شركات خدم ��ات النفط االمريكي ��ة كانت م�سيطرة
يف ال�ش ��رق االو�س ��ط ب�ش ��كل ع ��ام باال�ضاف ��ة اىل
كونها �ش ��ركات عاملية ب�سب ��ب تقنياتها املتقدمة يف
ا�ستخ ��راج النفط .لذا فلي�س من املفاجىء ان تكون
على ر�أ�س ال�شركات يف العراق اي�ضا.

قال امل�س�ؤولون يف الواليات املتحدة بان اخلرباء
االم�ي�ركان الذي ��ن قدموا امل�ش ��ورة ل ��وزارة النفط
العراقي ��ة ب�ش� ��أن و�سائ ��ل اع ��ادة و زي ��ادة انت ��اج
الب�ت�رول امن ��ا فعل ��وا ذلك لي� ��س من اج ��ل تف�ضيل
ال�ش ��ركات االمريكي ��ة عل ��ى ال�ش ��ركات العاملي ��ة
االخرى .و بعد ان فازت �شركة لوك اويل الرو�سية
بجول ��ة م ��زاد  2009ق ��ال الناط ��ق با�س ��م ال�سفارة
االمريكية يف بغداد  ,فيليب فرين  ,لوكالة رويرتز

" ان نتائج جولة العرو�ض قد �أ�سكتت ال�شائعة
القائل ��ة ب ��ان التدخل االمريك ��ي يف العراق كان من
اج ��ل �ضمان النفط العراقي لل�شركات االمريكية ".
اال ان الربفي�س ��ور كل�ي�ر قال اي�ضا ب ��ان امل�س�ؤولني
االمريكان الذين قدموا امل�شورة للحكومة العراقية
ب�ش� ��أن ق ��رارات التعاق ��د كانوا يتوقع ��ون ان تفوز
�ش ��ركات خدم ��ات النف ��ط االمريكية بح�ص ��ة جيدة
م ��ن العمل هن ��اك بغ�ض النظر عمن يف ��وز بالعقود
الرئي�سية.
ان �ش ��ركات اخلدم ��ات النفطي ��ة االمريكي ��ة  ,التي
م�ض ��ت عليها �سنوات يف العراق مبوجب عقود مع
اجلي�ش االمريكي  ,تق ��وم بتو�سيع وجودها هناك
حت ��ى و ان كان اجلي�ش االمريكي يتهي�أ لالن�سحاب
من الع ��راق .فمثال � ,شركة هاليربت ��ون  ,التي كان
ير�أ�سه ��ا نائ ��ب الرئي� ��س االمريك ��ي ال�ساب ��ق ديك
ت�شين ��ي  ,لديها  600موظ ��ف يف العراق اليوم  ,و
يف بيان له ��ا قالت انها تن ��وي ا�ستئجار عدة مئات
�آخري ��ن قبل نهاية العام " نح ��ن م�ستمرون بك�سب
عقود مهمة يف العراق و ن�ستثمر كثريا من االموال
يف البنية التحتية ".
ان العقود االحد ع�شر التي وقعها العراق مع كربى
�شركات النفط من املتوقع ان تزيد االنتاج العراقي
م ��ن ح ��وايل  2,5ملي ��ون برمي ��ل نف ��ط يف الي ��وم
الواحد حاليا اىل  12مليون برميل عام .2017
بع�ض عقود اخلدمات النفطية هي لإ�صالح احلقول
الإنتاجي ��ة احلالي ��ة  ,و االخرى حلف ��ر املواقع غري
امل�ستخدمة.

عن :نيويورك تايمز
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أسواق تجارية في بغداد تحمل عبق التراث!
بغداد /علي الكاتب
غالبا ما ترتبط م�سميات الأ�سواق التجارية باملوروثات الرتاثية
يف جمتمعن ��ا ،ال�سيم ��ا يف املناط ��ق ال�شعبية �إذ يك ��ون لها القول
الف�ص ��ل يف ت�سمية ه ��ذا ال�سوق �أو ذاك ب�أ�سم ��اء تعود لأ�شخا�ص
معين�ي�ن ارتبط ��ت معهم تل ��ك الأ�س ��واق التجارية ،وه ��م كالعادة
يحمل ��ون �أ�سماء غريبة بالن�سبة للكثريي ��ن �إال �أنها تعني �شيئا ما
�أو ترتبط بحادثة معينة حدثت يف زمن ما.
يقول نا�ص ��ر ال�شويلي  55عام ًا �صاحب حم ��ال يف �سوق مريدي
مبدينة ال�صدر �إن الأ�سماء الغريبة وغري امل�ألوفة للأ�سواق جتدها
يف عم ��وم املحافظ ��ات واملناط ��ق� ،إال �أن الأ�س ��واق التجارية يف
مدين ��ة ال�صدر معظمها حتمل م�سمي ��ات غريبة بالن�سبة للكثريين
من النا� ��س من خارج مدينة ال�صدر ،بل للبع�ض من �سكنة املدينة
خا�ص ��ة الأجيال اجلديدة م ��ن املواطنني لكونهم غ�ي�ر معا�صرين
للف�ت�رة املا�ضية والتي تعود تقريب ��ا �إىل �أكرث من �أربعني �سنة �أو
�أكرث والتي �شهدت ن�شوء تلك الأ�سواق.
و�أ�ض ��اف �أن تل ��ك امل�سميات تعود للطبيع ��ة ال�شعبية والع�شائرية
ل�سكن ��ة مدينة ال�ص ��در (الثورة) �سابقا والت ��ي تنحدر من جنوب
وو�س ��ط العراق والتي قدمت �إىل مدين ��ة بغداد يف بدايات القرن
الع�شرين ،وم ��ن ثم �إن�شاء املدينة احلالي ��ة يف خم�سينيات القرن
ذات ��ه ،وم ��ن هنا حمل ��ت امل�سمي ��ات ال�شعبية واملتدارج ��ة لأ�سماء
�أ�سواق جتارية ك�سوق (مريدي ،العورة ،عريبة ،والكيارة) ،لكنها
وم ��ع مرور الزمن �أ�صبحت �أ�سماء معروفة يف عموم املحافظات،
ف�ضال عن �أنها �أ�صبحت معروفة يف خارج البالد �أي�ض ًا.
وتاب ��ع� :أن �أ�سم ��اء ه ��ذه الأ�سواق مل ت� ��أت من حادث ��ة معينة ،بل
ج ��اءت ع ��ن طري ��ق �أ�سماء بع� ��ض النا� ��س الب�سطاء الذي ��ن كانوا
يعمل ��ون يف ه ��ذه الأ�سواق يف بدايات ومنت�ص ��ف القرن املا�ضي
لي�صبح ��وا فيم ��ا بعد نق ��اط دالل ��ة للمناطق التي يوج ��دون فيها،
وهي ال تزال حمافظ ��ة على موروثها ال�شعبي بالرغم من التطور
والتو�س ��ع الكبريين اللذين ح�ص�ل�ا يف املدينة ب�شكل خا�ص ويف
العا�صم ��ة بغ ��داد ب�شكل عام .و�أ�ش ��ار �إىل �إن �سوق (مريدي) يعد
الأ�شه ��ر والأب ��رز م ��ن ب�ي�ن تل ��ك الأ�س ��واق ال�شعبية الت ��ي حتمل
م�سمي ��ات غريب ��ة ،ولعل الت�سمية غري امل�ألوف ��ة �ساعدت كثريا يف
�إقب ��ال النا�س على ال�ش ��راء من حماله والتج ��ول فيها ملعرفة هذه

الت�سمي ��ة الغريب ��ة وبي ��ان ال�صلة ب�ي�ن اال�سم وامل ��كان ،ومريدي
وال ��ذي ي�سمى ال�سوق با�سمه كان �إن�سانا كادحا ب�سيطا يعمل يف
هذا ال�سوق.
وق ��ال �إن ق ��دوم �أع ��داد كبرية من العائ�ل�ات العراقي ��ة من جنوب
البالد والنزوح �إىل بغداد يف منت�صف خم�سينيات القرن املا�ضي
و�سكنه ��ا بالق ��رب من هذا املكان ،جعلت مري ��دي يقوم ببناء عدة
حم ��ال من الط�ي�ن او الق�ص ��ب ،ال�ستيعاب هذه الزي ��ادة ال�سكانية
القادمة ،ومن هنا �أ�صبح ال�سوق ي�سمى بـ(مريدي) وليكون كذلك
نقط ��ة دال ��ة للمنطقة ،وال ��ذي تو�سع كثريا فيما بع ��د لي�صبح يف
منت�صف الثمانينيات من �أهم الأ�سواق يف مدينة ال�صدر ببغداد.
فيم ��ا قال فالح جواد �صاحب حم ��ال يف �سوق (عريبة) يف مدينة
ال�صدر ان �س ��وق (عريبة) الذي ت�أ�س�س من ��ذ بداية اخلم�سينيات
م ��ن القرن املا�ض ��ي تعود الأر�ض امل�شيدة عليه ��ا ال�سوق ل�شخ�ص
يدع ��ى (عريب ��ة) ،وم ��ن هن ��ا ج ��اءت الت�سمي ��ة ،وب�سب ��ب موقعه
احلي ��وي �ضم ��ن منطقة �سكاني ��ة مزدحمة اخ ��ذ املواطنني يبنون
حم ��ا ًال جتارية في ��ه النتعا�ش احلركة التجاري ��ة يف ال�سوق الذي
تو�سع كثري ًا يف الف�ت�رة املا�ضية ب�سبب توفر ما حتتاجه الأ�سرة
العراقية من مواد غذائية وحاجيات �أخرى وب�أ�سعار منا�سبة.
و�أ�ض ��اف� :إن ال�س ��وق يف الوق ��ت احلا�ض ��ر تفتق ��ر للكث�ي�ر م ��ن
اخلدم ��ات البلدية ال�ضرورية والتي تت�سب ��ب بانت�شار الكثري من
الأمرا� ��ض والأوبئ ��ة يف منطق ��ة �سكنية مزدحم ��ة يف بغداد،مثل
تكد� ��س �أك ��وام النفايات واالزب ��ال من دون رفعها م ��ن قبل كوادر
�أمانة بغداد ب�شكل منتظم،وكرثة التخ�سفات يف �شبكات املجاري
لقدمه ��ا وتهرئها مما ي� ��ؤدي اىل طفح املجاري بني احلني واحلني
يف �أزقة ال�سوق وداخل املحال التجارية.
ولفت �إىل �أن هن ��اك �أ�سواقا �أخرى حتمل م�سميات غريبة ك�سوق
الكي ��ارة وال ��ذي يق�ت�رن بت�سميت ��ه مبنطق ��ة الكي ��ارة يف املدينة،
حي ��ث كانت الأر� ��ض امل�شيدة عليه ��ا ال�سوق حالي ًا معم�ل ً�ا لإنتاج
الإ�سفل ��ت (القري) ،وال�س ��وق ال تختلف من حيث ظ ��روف ن�ش�أتها
ع ��ن بقية �أ�سواق املدينة ولذات احلقب ��ة الزمنية ولذات ال�شرائح
االجتماعي ��ة ،وال�س ��وق تب ��اع وتعر� ��ض فيها خمتل ��ف املنتجات
احلرفي ��ة والب�ضائ ��ع التجاري ��ة وب�أ�سع ��ار منخف�ض ��ة مما يجعل
املواطن�ي�ن يقبل ��ون عل ��ى ال�ش ��راء ب�شكل كب�ي�ر وليك ��ون مق�صدا
للنا�س يقدمون اليه من مناطق بعيدة.

اقتصاديات

سوق العراق لألوراق المالية
 عباس الغالبي
من الطبيعي القول �إن �سوق العراق ل�ل�أوراق املالية يعد من الأ�سواق الفتية
بالقيا�س �إىل بور�صات دول املنطقة واجلوار الإقليمي والعامل الآخر� ،إال انه
مازال يف حركية منح�سرة تتحرك يف مديات منغلقة مل�سارات قطاعات حمددة
هي من حتدد م�ؤ�شرات ال�سوق التي مازالت تنح�صر يف هيمنة مطلقة لقطاع
امل�صارف التي تت�صدر القطاعات الأخرى يف التداول ،وهي يف حقيقة �أمرها
�ضئيلة جد ًا.
وقد يربر ال�سوق عدم فاعلية القطاعات الأخ��رى حتت مربرات �شتى� ،إال �أن
الإدارة التنفيذية لل�سوق ما الذي فعلته مث ًال حيال ال�شركات امل�ساهمة البالغة
ما يقارب � 250شركة ،مل يدرج منها �سوى �أكرث من � 80شركة بقليل يف تداوالت
اجلل�سات ،فهل عملت على الإتيان بتكييفات قانونية لت�شجيع ما تبقى من
ال�شركات امل�ساهمة للدخول يف البور�صة� ،أم �إنها تعمل على طريقة �إ�سقاط
الفر�ض ،فكان من املمكن �أن تعمل �إدارة ال�سوق على �إ�سقاط حجج ال�شركات
وح��ذره��ا الكبري وال�سيما يف جدلية
الإف�صاح وال�شفافية العالية املطلوبة
م �ن �ه��ا� ،إال �أن �ه��ا ك��ان��ت ه��ي الأخ���رى
متوج�سة تعمل على �شاكلة اجلهات
التنفيذية الكال�سيكية ،ف�ل��م تبتكر
البدائل ومل ت ��أت ب�أ�ساليب عمل من
أننا نرى أن سوق العراق
�ش�أنها االرتقاء بالأداء.
لألوراق المالية تعمل في إطار
وعلى الرغم من �إن قطاع ال�شركات
جدلية (إسقاط الفرض) ،وألننا
يعد م��ن ال�ق�ط��اع��ات املتخلفة قيا�ساً
في العراق نعمل في إطار
ل��دول ال�ع��امل الأخ� ��رى� ،إال �أن �سوق
التكوين والتأسيس ،فالبد
ال� �ع ��راق ل� �ل� ��أوراق امل��ال �ي��ة مل تت ّ
نب
من روح المبادرة واالبتكار
برناجم ًا للتطوير من خ�لال ت�شجيع
سعيًا لتكوين مؤسسات مالية
ت�أ�سي�س �أك�بر ما ميكن من ال�شركات
واقتصادية قادرة على إحداث
امل �� �س��اه �م��ة �أو ت �ط��وي��ر ال�شركات
نشاط اقتصادي فاعل ،ال أن
امل �ح��دودة وال �ف��ردي��ة وحتويلها �إىل
ننحسر في إطار ضيق ،ذلك
��ش��رك��ات م�ساهمة ،وح�ت��ى �إذا قالت
أن العمل المؤسساتي يتطلب
ال�سوق �إن ذلك الربنامج التطويري
واإلبداع
روحًا من المبادرة
ي �ق��ع يف ن��ط��اق ���س��وق ر�أ��� ��س امل ��ال
الأويل ،ونحن يف م�س�ؤوليتنا (�أي
ال �� �س��وق) تنح�صر يف �إط� ��ار ر�أ� ��س
امل��ال الثانوي ،فال�س�ؤال ال��ذي يطرح
نف�سه ،من اجلهة احلكومية امل�س�ؤولة
والتي تعد الأكرث ت�أهي ًال لهذا القطاع،
وهل �أن �سوق العراق للأوراق املالية اقرتحوا على احلكومة لتبني مثل هذه
الإجراءات التطويرية �سواء على م�ستوى الت�شريعات القانونية �أو الإجراءات
الفنية �أو اللوج�ستية الأخرى التي من �ش�أنها �أن تعمل على التطوير باجتاه
عمل ال�شركات داخل �أروقة ال�سوق.
ومن هنا ف�أننا نرى �أن �سوق العراق ل�ل�أوراق املالية تعمل يف �إط��ار جدلية
(�إ�سقاط الفر�ض) ،ولأننا يف العراق نعمل يف �إط��ار التكوين والت�أ�سي�س،
فالبد من روح املبادرة واالبتكار �سعي ًا لتكوين م�ؤ�س�سات مالية واقت�صادية
قادرة على �إح��داث ن�شاط اقت�صادي فاعل ،ال �أن ننح�سر يف �إطار �ضيق ،ذلك
�أن العمل امل�ؤ�س�ساتي يتطلب روح � ًا من املبادرة والإب��داع� ،إذا ما عرفنا �أن
البور�صة الن�شيطة والفاعلة م�ؤ�شر ماثل على تنامي االقت�صاد ودليل على
اجتاه امل�ؤ�شرات االقت�صادية نحو التطور واالنتعا�ش.
ولذلك نتطلع �إىل �أن ت�ضطلع �سوق العراق ل�ل�أوراق املالية مبهام التحديث
والتطوير واالبتكار �سعي ًا جلعلها مناف�سة ملثيالتها من الأ�سواق والبور�صات
العربية والعاملية.
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