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بغداد / علي الكاتب 

�أكد عدد من �خلرب�ء �القت�صاديني �أن هناك خماطر 
جر�ء  من  كبرية  و�جتماعية  و�صحية  �قت�صادية 
�لغذ�ئية،ومن  للمكمالت  �لييريييا�ييصيييييني  تييعيياطييي  
من  للحد  �ملنا�صبة  �الإجيييير�ء�ت  �تخاذ  �ل�صروري 
تاأثري�ت تناولها و�لعمل على �يجاد ريا�صة خالية 

من �ملخاطر 
بغد�د  جامعة  يف  �القييتيي�ييصييادييية  �خلييبييرية  وقييالييت 
جميع  على  �ن  �ملييو�ييصييوي  تييركييي  منى  �لييدكييتييورة 
�عطاء  �ملدرجة  �لعالقة  ذ�ت  و�جلهات  �ليييوز�ر�ت 
نظرً�  ق�صوى  �أهمية  �لغذ�ئية  �ملكمالت  مو�صوع 
�مل�صتهلكني  من  كبرية  �صريحة  قبل  من  لتعاطيها 
يف ظل غياب �لت�صريعات �ملطلوبة  يف ��صتري�دها 
وعدم وجود مرجعية يف متابعة �لفح�ص و�لتحليل 
و�صالحيتها  �ييصييالمييتييهييا  مييين  لييلييتيياأكييد  �ملييخييتييربي 

لال�صتهالك �لب�صري.
 و�أ�صافت �ن جميع ما متوفر من تلك �ملكمالت يف 
حتدد  مل  �صحي،طاملا  غري  حاليا  �ملحلية   �ل�صوق 
ماهيتها هل هي غذ�ء �أم دو�ء، كما مل حتدد �جلهة 
للمو��صفات  ومطابقتها  فح�صها  عيين  �مل�صوؤولة 
�لقيا�صية و�صالحية ��صتهالكها، و�ن �ملوؤ�ص�صات ذ�ت 
�لدو�ئية،  �لرقابة  �ل�صحة)ق�صم  وز�رة  يف  �لعالقة 
معهد  �لدو�ئية،  و�لرقابة  للبحوث  �لوطني  �ملركز 
بحوث �لتغذية، خمترب �ل�صحة �لعامة �ملركزي( مل 
حت�صم مرجعية فح�صها منذ �كرث من ع�صر �صنو�ت 
وتد�عياتها  �ملحلية  �ليي�ييصييوق  يف  وجييودهييا  عييلييى 

�ل�صحية و�القت�صادية و�الجتماعية.
و��صارت �ىل �ن على جمل�ص �لنو�ب و�صع ت�صريع 
خييا�ييص ال�ييصييتييري�د ورقييابيية مثل هييذه �الأنييييو�ع من 
بنظر  �الأخيييذ  مييع  �لريا�صية،  و�ملييكييمييالت  �الأغييذييية 
�لدولية بخ�صو�صها،  �ملعايري و�التفاقات  �العتبار 
وو�صع تو�صيف خا�ص بها من حيث كونها �أدوية 
�مل�صوؤولة عن  �أغذية، ف�صال عن حتديد �جلهات  �أو 
هذ�  يت�صمن  �أن  يجب  كما  و�ملتابعة.  �لتو�صيف 
�لرت�خي�ص  ملنح   خا�صة  �صو�بط  و�صع  �لت�صريع 
�أ�صحاب  متابعة  عن  �مل�صوؤولة  �جلهات  وحتديد 
و�ل�صباب  �لريا�صة  )كييييوز�ر�ت  �لرت�خي�ص  هييذه 

و�ل�صحة و�لد�خلية(.
�لوزر�ء  �لعامة ملجل�ص  �الأمانة  وتابعت نتمنى من 
�ل�صحة  وجليييان  �مليي�ييصييتيي�ييصييارييين   هيئة  وحتيييدييييد� 
�ل�صوء  ت�صليط  و�لقانونية  �القت�صادية  و�للجنة 
�لغذ�ئية  �ملكمالت  مو�صوع  على  �كييرث  ب�صورة 

بالتن�صيق مع �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ص�صات ذ�ت �لعالقة، 
�لغذ�ئية  �ملكمالت  مو�صوع  طرح  خالل  من  وذلييك 
و�لهيئة  لالغذية  �ال�صت�صارية  �لهيئة  �نظار  �أمييام 
ماهية  حتييديييد  بييهييدف  �الأدوييييية  النييتييقيياء  �لوطنية 
�أم دو�ء على وفق  �لغذ�ئية هل هي غذ�ء  �ملكمالت 
يف  بها  �ملعمول  �لييدولييييية  و�ملييعييايييري  �لت�صريعات 

�لوقت �حلا�صر.
وبينت �ملو�صوي �ن من �ملهم ت�صكيل جلنة وز�رية 
ع�صويتها  يف  ت�صم  �ليييييوزر�ء   جمل�ص  بييرئييا�ييصيية 
ممييثييلييني مييين �لييهيييييئيية �لييوطيينييييية النييتييقيياء �الأدويييييية 
وز�ر�ت  عن  ف�صال  لالأغذية،  �ال�صت�صارية  و�لهيئة 
)�ل�صباب و�لريا�صة و�لتجارة  و�ل�صناعة و�ملعادن 
�الإمنائي  و�لتعاون  �لتخطيط  ووز�رة  و�لزر�عة 
�لنوعية،  و�ل�صيطرة  للتقيي�ص  �ملركزي  /�جلهاز 
�مل�صتهلك  �ل�صوق وحماية  �إ�صر�ك مركز بحوث  مع 
�لغذ�ء كونها  للتغذية و�صالمة  �لعر�قية  و�جلمعية 
من �جلهات �ملبادرة �ىل هذ� �ملو�صوع، حيث تكون 
��صتري�د  يف  �ييصييو�بييط  و�ييصييع  �للجنة  مييهييام  �بيييرز 
تقوم  �لييتييي  �جلييهييات  وحتييديييد  �لغذ�ئية  �ملكمالت 
للتاأكد من مطابقتها  بالفح�ص و�لتحليل �ملختربي 
و�صالحيتها  و�صالمتها  �لقيا�صية  للمو��صفات 

لال�صتهالك �لب�صري.
�ملبا�صر  �لتن�صيق  �ليي�ييصييروري  ميين  �ن  و�أو�ييصييحييت 
بني وز�رة �ل�صحة و�جلهات �الأخرى ذ�ت �لعالقة 
دور  تفعيل  خييالل  ميين  �ملييو�ييصييوع،  بييهييذ�  �ملبا�صرة 
�الأجهزة �لرقابية و�لقيام بحمالت تثقيفية و�صحية 
عن  �لناجمة  باملخاطر  �لتوعية  �أجييل  من  �إعالمية 
من  �الأنيييو�ع  هييذه  ملثل  �ل�صحيح  غييري  �ال�صتعمال 
�ملكمالت �لغذ�ئية بني �ل�صباب بالتعاون مع �صبكات 

�الإعالم �ملحلية و�إعالم �لوز�ر�ت.
مركز  من  حممد  كامل  �صهام  �لدكتورة  قالت  فيما 
�جلهاز  على   �ن  �مل�صتهلك  وحماية  �ل�صوق  بحوث 
بييوز�رة  �لنوعية  و�ل�صيطرة  للتقيي�ص  �ملييركييزي 
و�صع  على  �لعمل  �الإمنييائييي  و�لتعاون  �لتخطيط 
مو��صفة قيا�صية عر�قية للمكمالت �لغذ�ئية ح�صب 
هذ�  يف  �لعلمية  �مل�صتجد�ت  وفييق  وعلى  �أنو�عها 
�ملجال، مبا ميكن �جلهات ذ�ت �لعالقة من �لتعامل 
مع مثل هذ� �لنوع من �ملو�د لالأغر��ص �ال�صتري�دية 

و�ال�صتهالكية. 
وز�رة  يف  �خلا�ص  �لقطاع  د�ئييرة  على  و��صافت 

�لغذ�ئية  �ملييكييمييالت  �صمول  على  �لعمل  �لييتييجييارة 
�ملعمول  للت�صريعات  وفييقييًا  �ال�ييصييتييري�د  ب�صو�بط 
�لعمل  و�ل�صباب  �لريا�صة  وز�رة  على  بها،وكذلك 
فتح  يف  �لرت�خي�ص  منح  ��صرت�طات  حتديث  على 
�ل�صاالت و�لقاعات �لريا�صية وكمال وبناء �الأج�صام 
بالتن�صيق مع وز�رة �ل�صحة و�جلهات ذ�ت �لعالقة 
مع و�صع  �صو�بط خا�صة تلزم ��صحاب �ل�صاالت 
�ملجال  بهذ�  خمت�صني  م�صرفني  مييع  �لتعاقد  على 

الإد�رة �لقاعات من �لنو�حي �لعلمية و�لفنية. 
عن  توعية   بحمالت  كييذلييك  �لقيام  �ىل  و�أ�ييصييارت 
خماطر �لتعاطي غري �ل�صحيح للمكمالت �لريا�صية 
��صتعمالها  يكون  و�أن   ، عنها  �لناجمة  و�ملخاطر 
حتيييت �إ�ييييصيييير�ف طييبييي خمييتيي�ييص بييالييتيينيي�ييصيييييق مع 
�لقاعات  هذه  عمل  �صري  ومتابعة  �ل�صحة،  وز�رة 
ل�صمان  و�ل�صحة  �لد�خلية  وز�رتي  مع  بالتن�صيق 
�أجييياز�ت  عليها  تن�ص  �لتي  �ال�ييصييرت�طييات  تطبيق 
�لرت�خي�ص، وكذلك �لعمل على �إجر�ء م�صح ميد�ين 
على �ل�صاالت و�لقاعات �لريا�صية وكمال �الأج�صام 
�ال�صرت�طات  تطبيق  من  للتاأكد  �ملحافظات  ح�صب 
بالتن�صيق  �لرت�خي�ص  �إجيياز�ت  عليها  تن�ص  �لتي 

مع وز�رتي �ل�صحة و�لد�خلية.
وتابعت �ن من �ل�صروري �لعمل على �عد�د برنامج 
تثقيفي عن �الأغذية و�ملكمالت �لريا�صية ي�صتهدف 
وطرق  الأنو�عها  و�لريا�صيني   �لقاعات  �أ�صحاب 
��صتخد�مها  على وفق �ملعايري �ملعتمدة لكل ريا�صة 
�لرتبية  وكليات  �ل�صحة   )وز�رة  مع  بالتن�صيق 

�لريا�صية و�صبكة �العالم �لعر�قي(.
و�ملعاهد  �لييكييليييييات  مييفيياحتيية  �هييمييييية  �ىل  ولييفييتييت 
و�أبحاث   در��صات  �إجر�ء  بهدف  �لبحثية   و�ملر�كز 
طلبة  من  عدد  وتوجيه  �لغذ�ئية  باملكمالت  متعلقة 
�لدر��صات �لعليا بتبني هذ� �ملو�صوع يف �أبحاثهم 
و�ل�صباب  �لريا�صة  وز�رة  بني  �لتن�صيق  خالل  من 
ووز�رة �ل�صحة و�جلهات ذ�ت �لعالقة، وكذلك دعم 
�مل�صتهلك  وحماية  �ل�صوق  بحوث  مركز  خمترب�ت 
للك�صف  و�مل�صتلزمات  باالأجهزة  بغد�د  جامعة  يف  
عن تر�كيب منتجات �ملكمالت �لغذ�ئية �ملتوفرة يف 
�أ�صو�قنا �ملحلية كونه �ملوؤ�ص�صة �لر�صمية �لوحيدة 
�لتي  �لعربي  �لييوطيين  م�صتوى  وعلى  �لييعيير�ق  يف 

تعنى باأبحاث �ل�صوق وحماية �مل�صتهلك.
مو�صوع  متابعة  �لد�خلية  وز�رة  على  �ن  وبينت 

على  وح�صولهم  �لييريييا�ييصييييية  �لييقيياعييات  �أ�ييصييحيياب 
�الأر�صفة  بيياعيية  ومتابعة  �لقانونية  �لرت�خي�ص 
�لت�صريعات  وتطبيق  �مليييو�د  هييذه  يبيعون  �لييذييين 
نيينيي�ييصييى �هييمييييية دور  �لييقييانييونييييية بييحييقييهييم،كييمييا ال 
و�ييصييائييل �العييييالم �ليير�ييصييمييييية وغيييري �ليير�ييصييمييييية يف 
وخماطر  �لغذ�ئية  �ملكمالت  على  �ل�صوء  ت�صليط 
ذلك   كان  طبية،�صو�ء  ��صت�صارة  دون  من  تعاطيها 
�صا�صات  تعر�ص  �لييتييي  �ل�صحية  �لييرب�مييج  �صمن 
و�الإعالمية  �ل�صحفية  �لف�صائيات،و�لتحقيقات 

�ملختلفة و�ملتعلقة بهذ� �ملو�صوع.  
�خ�صائي  �جلييليييييل  عييبييد  ر�ئيييد  �لييدكييتييور  قيييال  فيما 
�الأدوييية  تاأثري  �ن  و�لهرمونات  �لطبيعي  �لعالج 
�الإن�صان  �صحة  على  �لبناءة  و�لهرمونات  �ملن�صطة 
بع�ص  لعالج  خ�صي�صا  �صنعت  كونها  يف  ترتكز 
قد  �ل�صحيح  غييري  ��صتعمالها  �ن  �ال  �الأمييير��يييص، 
�جل�صم،  �أنظمة  يف  عامة  ��صطر�بات  �إىل  يييوؤدي 
�لتي  )�لت�صت�صرتون(  �لبناءة  �ل�صتريويد�ت  فهناك 
�لرجال،  �لعقم عند  �أ�صناف  لعالج بع�ص  ت�صتعمل 
لت�صريع  ال�صتعمالها  يييلييجيياأون  �لبع�ص  �ن  نييرى 
�لقوة  من  مزيد  و�كت�صاب  �لع�صلية،  �لكتلة  نفخ 
و�لقدرة على �لتحمل،غري �آبهني مب�صارها و�أثارها 
و�صرطان  �لرجال  عند  �لعقم  �همها  ومن  �ل�صلبية 
حدوث  يف  رئي�ص  ب�صكل  و�لت�صبب  �لربو�صتات، 
�ل�صباب،  مفاجئة، وكذلك ظهور حب  قلبية  �أزمييات 

وظهور �الأثد�ء لدى �لرجال.
)�ل�صالبيتامول(  بخاخ  �أي�صا  هناك  �ن  و��ييصيياف 
يعتمدها  و�لييتييي  �لييربييو  مر�صى  لييدى  �مل�صتعملة 
يف  �الأوك�صجني  من  مزيد  الكت�صاب  �لريا�صيون 
حاالت �لتدريب �مل�صتمر، ومن �أهم م�صارها حدوث 
�رجتاج  قلق،  حيياالت  �لقلب،  دقييات  يف  ��صطر�ب 
وت�صنج �لع�صالت، وكذلك مادة �لكورتيزول �ملن�صطة 
ومن  بيياالأمل،  �الإح�صا�ص  من  للتقليل  ت�صتعمل  �لتي 
�ل�صكري،  ومر�ص  �لنوم،  على  �لقدرة  عدم  �آثارها 
و�لذي يقلل من �لقدر�ت �ملناعية، ويت�صبب بارتفاع 
 )HCG( صغط �لدم، وكذلك مادة غونادوتروفني�
وهو هرمون لت�صريع نفخ �لع�صالت وي�صبب لدى 
قلبية  و�أزمييات  �لرجال،  لدى  �أثييد�ء  متناوله ظهور 
مفاجئة، و�صرطان �لربو�صتات و�لعقم عند �لرجال، 
وهناك �أي�صا �صوماتوتروبني وهو هرمون ي�صبب 

ت�صخم �لكبد على �ملدى �لبعيد.

تقارير محلية تقارير محلية

بغداد / المدى االقتصادي 
�قرتح خبري مايل عدد� من �لتعديالت على قانون �صلم رو�تب موظفي 
�لدولييية، فيما �ثار هذ� �لقانيييون جداًل و��صعًا يف �الو�صاط �ملالية وبني 
�صر�ئح �ملوظفني، يف وقت عد خرب�ء �آخرون �أن هذ� �لقانون فيه كثري 

من �لهنات و�جبة �لعالج.
وقيييال �خلبيييري �مليييايل مهيييدي حممود ح�صييين ليييي )�مليييدى �القت�صادي(:  
نيييرى �أن يتجيييه �لتعدييييل �ىل �مليييادة )1/ثانييييًا( لي�صميييل �إ�صافييية بنيييد 
جدييييد للميييادة )4( هو �لبند ثالثًا وفقر�تيييه )�أ، ب، ج( لتعالج ق�صما من 
�حلاالت،مقرتحيييًا �إجييير�ء �لتعديل عليييى كلمة يعيني �ينميييا وردت يف 
�لقانيييون لتحل مكانهيييا كلمة ي�صتحق لت�صمل جمييييع �حلاالت �مل�صابهة 

للحاالت �ملقرتح تعديلها.

و��صييياف: لي�يييص هناك تو�زن عنيييد معاجلة حييياالت �لتعيني خلريجي 
كليييية �لهند�صييية و�لتي ميييدة �لدر��صة فيها �أربع �صنيييو�ت يعني بعنو�ن 
معييياون مهند�ص يف �لدرجييية �ل�صابعة �ملرحلييية �الأوىل، يف حني يعني 
خرييييج كلية �لهند�صة و�لتي مدة �لدر��صة فيها خم�ص �صنو�ت بعنو�ن 
مهند�ص وبالدرجة �ل�صاد�صة �ملرحلة �الأوىل، و�حلا�صلون على �صهادة 
�ملاج�صتري بعنيييو�ن مهند�ص وبالدرجة �ل�صاد�صييية �ملرحلة �لثالثة، يف 
حني �أن �حلا�صلني على �ل�صهيييادة �جلامعية لالخت�صا�صات �الإن�صانية 
بعنيييو�ن معييياون حا�صيييب �أو معييياون مالحيييظ ح�صيييب �الخت�صا�يييص 
و�لدرجة �ل�صابعة �ملرحلة �الأوىل و�حلا�صلون على �صهادة �ملاج�صتري 
بعنو�ن حما�صب �أو مالحظ ح�صيييب �الخت�صا�ص وبالدرجة �ل�صاد�صة 

�ملرحلة �لثالثة.
 و�قرتح ح�صن  باأن ي�صتحق خريجو �لكليات وجلميع �الخت�صا�صات 

�لدرجييية �ل�صابعييية �ملرحلييية �الأوىل للكلييييات �لتيييي ميييدة �لدر��صة فيها 
�أربيييع �صنيييو�ت، ويف �ملرحلييية �لثانيييية للكلييييات �لتيييي ميييدة در��صتهيييا 
خم�يييص �صنيييو�ت و�ملرحلييية �لثالثييية للكليات �لتي ميييدة �لدر��صييية فيها 
�صيييت �صنيييو�ت وبالعناويييين �ليييو�ردة يف جيييد�ول وز�رة �ملاليييية لهذه 
�لدرجة، كما ي�صتحق �حلا�صلون على �صهادة �ملاج�صتري �و ما يعادلها 
ولالخت�صا�صيييات �لتي ميييدة �لدر��صة للح�صول عليييى �ل�صهادة �الأولية 
�أربيييع �صنيييو�ت �لدرجييية �ل�صاد�صييية �ملرحلييية �الأوىل وت�صييياف مرحلة 
ليييكل �صنة در��صيييية يف مرحلييية �لبكالوريو�ص، �إ�صافييية �ىل ��صتحقاق 
�حلا�صلني على �صهادة �لدكتور�ه �أو ما يعادلها ولالخت�صا�صات �لتي 
ميييدة �لدر��صييية للح�صول عيييل �ل�صهيييادة �الأولية �أربع �صنيييو�ت �لدرجة 
�خلام�صة �ملرحلة �الأوىل وت�صاف مرحلة لكل �صنة در��صية يف مرحلة 

�لبكالوريو�ص.

بغداد / المدى االقتصادي 

فيما ت�صهد مفرد�ت �لبطاقة �لتموينية تلكوؤ� الفتًا 
�لنوعية  بييرد�ءة  تت�صم  �لتوزيع،  عملية  يف  للنظر 
غالب  يف  �الميير  و�صل  حتى  �ل�صالحية  و�نتهاء 
�الحيان �ىل �ال�صر�ر �ل�صحية �لتي قد تنجم جر�ء 

تناولها من قبل �ملو�طنني.
ويقول �لدكتور �ياد يون�ص �لتدري�صي يف جامعة 
�كرث  �ليه  �لتطرق  مت  �ملو�صوع  هذ�  �إن  �لنهرين: 
و�جلهات  �لتجارة  وز�رة  بيانات  برغم  مييرة  من 
�مل�صوؤولة عن عدم �صحة تلك �النباء �لتي تت�صرب 
بييني �حليييني و�حلييييني عيين وجييييود حيييياالت لت�صمم 
�لبطاقة  ملفرد�ت  و��صحة  ورد�ءة  �ملو�طنني  بني 
ر�أيي  ح�صب  ��صباب  لعدة  تعود  وهي  �لتموينية، 
�ملتو��صع منها وجود مالمح لف�صاد �د�ري ومايل 
�لتي  �لتجارة  وز�رة  عقود  �صفقات  يف  م�صت�صٍر 
ملفرد�ت  بتجهيزها  تقوم  جهات  عييدة  مع  تربمها 
�لروتني  �جيير�ء�ت  عن  �لتموينية،ف�صال  �لبطاقة 
بتلف  �الحيييييان  بع�ص  يف  يت�صبب  �لييذي  �الد�ري 
جر�ء  من  �ال�صا�ص  بالدرجة  غذ�ئية  وهييي  �ملييو�د 

بقائها يف �ملخازن ملدة طويلة.
وز�رة  ت�صريحات  ميين  �لييرغييم  وعييلييى  وي�صيف: 
ميين جر�ء  ت�صمم  حييياالت  بييعييدم وجيييود  �لييتييجييارة 
�لتموينية،وكذلك  �لييبييطيياقيية  ميييفيييرد�ت  تييينييياول 
�جلودة  ل�صروط  �ملفرد�ت  تلك  مو��صفات  مطابقة 
عن  حتدث  موثوقة  حو�دث  هناك  �ن  �لوطنية،�ال 
�عتقال  مذكرتي  �لب�صرة  حتقيق  حمكمة  ��صد�ر 
بييحييق وزيييييري �لييتييجييارة �الأ�ييصييبييقييني عييبييد �لفالح 
�ل�صود�ين و�صفاء �لدين �ل�صايف يف ق�صية �لزيت 
خالل   من  ومي�صان  �لب�صرة  حمافظة  يف  �لفا�صد 
�ملحافظات،  تلك  �إىل  �لفا�صد  �لييزيييت  �صحنة  نقل 
وبعد  �صالحيتها،  بانتهاء  معرفتهما  من  بالرغم 
تقدمي عدد من �لوثائق �ىل رئا�صة جمل�ص �لنو�ب 
و�ل�صخ�صيات  �لييقييوى  بع�ص  مار�صت  وقتها  يف 
�لق�صية  ملف  لنقل  خمتلفة  �صغوطات  �ل�صيا�صية 
من �لب�صرة �إىل �لعا�صمة بغد�د من �جل ت�صويف 

�لق�صية وتدلي�ص �حلقائق.

عدنان  �صالم  �القت�صادي  �خلبري  يقول  جانبه  من 
�ل�صويلي: �إن غالبية �لعر�قيني يعتمدون يف غذ�ئهم 

�لتموينية،  �لبطاقة  من  تزويدهم  على  �الأ�صا�ص 
منذ  �لعر�ق  على  �لييدويل  �حل�صار  بدء  منذ  وذلييك 
�لتموينية  �حل�صة  مفرد�ت  وكانت   ،1991 �صنة 
و�لزيت  و�لييطييحييني  �الأرز  ت�صمل  �لييو�حييد  لييلييفييرد 

وم�صحوق  و�ليي�ييصيياي  و�ل�صكر  �لنباتي 
و�حلليب  و�ل�صابون  �لغ�صيل 

و�حلليب  �ملجفف)للكبار( 
�مليييجيييفيييف )لييليي�ييصييغييار( 

و�لبقوليات كالعد�ص 
و�لييييفييييا�ييييصييييوليييييييييا 

و�حليييييييمييييييي�يييييييص، 
وتقدر قيمة هذه 
بالن�صبة  �مليييو�د 
لييلييفييرد �لييو�حييد 
�ليييي�ييييصييييوق  يف 

�ملييحييلييييية بيياأكييرث 
دوالر�ت   10 ميين 

�حت�صاب  دون  ميين 
حييليييييب �الأطييييفييييال، يف 

عليها  �حل�صول  يتم  حني 
�لتموينية  �لبطاقة  طريق  عن 

مببلغ500 دينار فقط.
قل�صت مفرد�ت  �ن �حلكومة   �ل�صويلي:  وي�صيف 
هي  �أ�صا�صية  مو�د  خم�ص  �إىل  �لتموينية  �لبطاقة 
�الأطفال،   وحليب  و�لزيت  و�ل�صكر  و�لرز  �لطحني 
�ما بقية مفرد�ت �لبطاقة �لتموينية فعلى �ملو�طن 
�صر�وؤها من �الأ�صو�ق �ملحلية كالبقوليات و�ل�صاي 

وم�صحوق �لغ�صيل و�ل�صابون وحليب �لكبار.
ويتابع �ل�صويلي حديثه عن حاالت تقدر بالع�صر�ت 
مبحافظة  �صنجار  ق�صاء  يف  ملو�طنني  �دنييى  كحد 
نينوى ت�صممو� من جر�ء تناولهم  لزيت طعام غري 
�صالح لال�صتهالك �لب�صري، تبني �نه �صمن مفرد�ت 
�لبطاقة �لتموينية �ملوزعة على تلك �ملنطقة،وهناك 
حاالت �صحية موثقة �صجلت يف بع�ص م�صت�صفيات 
حمافظة نينوى ودهوك و�ربيل توؤكد �ن �ملر�صى 
�لتي وزعت  �لزيت  �مل�صابني جميعا تناولو� مادة 
�لتموينية،�لتي  �حل�صة  من  �الأخييرية  �لوجبة  يف 
ثبتت خمتربيا عدم �صالحيتها لال�صتهالك �لب�صري 
�إىل  �لييزيييت  ميييادة  ميين  عينات  �إر�ييصييال  �ن  مت  بعد 
خمترب�ت �إقليم كرد�صتان لغر�ص فح�صها و�لتاأكد 

من �صالحيتها.
�لعامة يف  تقول  رئي�ص جلنة �خلدمات  ذلك،  �إىل 
جمل�ص دياىل �إميان عبد �لوهاب �لالمي: �إن وز�رة 
�لتجارة وزعت على مو�طني ناحية بني �صعد 18كم 
جنوب غرب بعقوبة، وناحية كنعان �صرق 
بعقوبة، مادة زيت �لطعام �صمن 
مفرد�ت �لبطاقة �لتموينية، 
وهيييييييي غييييييري �يييصييياحلييية 
�لب�صري،  لال�صتهالك 
خم�صة  هناك  �أن  �ذ 
مو�طنني ت�صممو� 
�لناحيتني  يف 
�ملييييييذكييييييورتييييييني 
ب�صبب �لتاأثري�ت 
لتلك  �ليي�ييصييلييبييييية 

�ملادة.
�أن  وتيييي�ييييصيييييييييف   
جليييينيييية �خليييييدميييييات 
�صتفتح حتقيقا مو�صعا 
�لق�صية،  مييالبيي�ييصييات  يف 
للخروج بتو�صيات يتم بالتايل 
ملعاجلة  �ملخت�صة  �جلهات  �إىل  رفعها 
�لرقابية يف  للدو�ئر  �لنقد  هذ� �خللل، مع توجيه 
وز�رة �لتجارة �لتي �صمحت بتوزيع مو�د غذ�ئية 
�إذ �إن �غلب مناطق حمافظة  تالفة على �ملو�طنني، 
دياىل عانت خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية من تردي يف 
بع�ص مفرد�ت �لبطاقة �لتموينية، �إ�صافة �إىل تاأخر 
�إي�صالها، حيث �متد يف بع�ص �الأوقات  مزمن يف 
يف  حت�صنت  �لتوزيع  �آلية  �أن  �إال  �أ�صهر،  عدة  �إىل 
نهاية  �ل�صعبية  �الحتجاجات  بعد  �ملناطق   �غلب 

�صهر �صباط �ملا�صي.
�إن  �أعلنت   قد  و�ملييعييادن  �ل�صناعة  وز�رة  وكانت 
�ل�صركة  ميييع  عييقييودهييا  جييمييدت  �لييتييجييارة  وز�رة 
�المر  �صابق  وقييت  يف  �لنباتية   للزيوت  �لعامة 
ولالقت�صاد  لل�صركة  كبرية  بخ�صارة  يت�صبب  �لذي 
�لزيت  ميين  كميات  وجيييود  مييع  ال�صيما  �لييوطيينييي، 
طعام  زيييوت  �إىل  حتويلها  �صيتم  �خلييام  �لطعام 
ل�صالح وز�رة �لتجارة يف �إطار جهود رفد �لبطاقة 
�لتموينية ومبوجب عقد مربم م�صبقًا بقيمة 2400 
دوالر للطن �لو�حد، يف حني �ن خالف ذلك وبقاء 

تلك �لكميات يف �ملخازن يعر�صها للتلف. 
�إن  �لفرطو�صي خبري �صناعي:   بدوره،يقول زين 
يف  تورطها   تثبت  حييو�دث  عدة  �لتجارة  لييوز�رة 
�صاحلة  غري  �لتموينية  �لبطاقة  مفرد�ت  ��صتري�د 
�ملو�طنني  بييني  توزيعها  مت  �لب�صري  لال�صتهالك 
�صيني  من�صاأ  ميين  حليب  كييا�ييصييتييري�د  �لييعيير�قيييييني، 
�صاحلة  غري  �صامة  كيمياوية  مييو�د  على  يحتوي 
يف  �ملو�طنني  على  لتوزيعه  للب�صري،  لال�صتهالك 
�لتجارة  وز�رة  قيام  �لتموينية،وكذلك   �حل�صة 
بتكرير زيت )�ولني �لنخيل( �لفا�صد وحتويله �ىل 
بدال  بذلك  لقيامها  دو�ٍع  وجود  دون  من  �صابون، 

من �عادته �ىل �لتاجر.
من جانبها وز�رة �لتجارة نفت وجود حالة ت�صمم 
مفرد�ت  �صمن  �ملييوزع  �لزيت  مادة  �ملو�طنني  بني 
�لبطاقة �لتموينية،�ذ �أعلنت نفيها حول ما تناقلته 
ت�صمم  حيياالت  وجييود  عيين  �الإعيييالم  و�صائل  بع�ص 
حدثت يف حمافظة دياىل ناحية كنعان وبني �صعد 
لال�صتهالك  �صالح  غري  طعام  زيييت  توزيع  نتيجة 
�لب�صري �صمن مفرد�ت �لبطاقة �لتموينية، كما �ن 
مالك �لوز�رة �لرقابي وبتوجيه  من وزير �لتجارة 
�لدكتور خري �لله ح�صن بابكر �صارعت وعلى �لفور 
باإجر�ء زيارة ميد�نية �إىل �لوكالء و�لعائالت يف 
عدم  �لعائالت  تلك  جميع  �أكييدت  �ملنطقتني،�إذ  تلك 
�صحة �ملعلومات يف �لتي ترددت عن عدم �صالحية 
بع�ص مفرد�ت �لبطاقة �لتموينية، و�نه مت توزيع 
مادة �لدهن )�لر�عي( يف تلك �ملناطق ولي�ص مادة 
�لزيت وهذه �ملادة مل ت�صكل �أي حالة ت�صمم �صمن 

مو�طني هاتني �ملنطقتني. 
- كما قامت �لفرق �لرقابية بزيارة �ملر�كز �ل�صحية 
هناك ونفت بدورها وجود حاالت ت�صمم يف مادة 
مديرية  مفاحتة  متييت  �ملييو�طيينييني،�ذ  بييني  �لييدهيين 
�صحة دياىل لغر�ص تثبيت �حلالة وما ز�لت حالة 
�لتدقيق و�ال�صتبيان م�صتمرة وذلك من �أجل �إظهار 
�لعام،مع  للر�أي  �مل�صتجد�ت  �أخر  وبيان  �حلقيقة 
�لدقة  تييوخييي  يف  �الإعييييالم  و�ييصييائييل  عييلييى   �لتاأكيد 
من  و�لتاأكد  حيياالت  هكذ�  ر�صد  يف  و�ملو�صوعية 
ت�صويه  من  فيه  ملا  م�صتقباًل  �لن�صر  قبل  �صحتها 
يف  تبذل  �لتي  جلهودها  و�صياع  �لييوز�رة  ل�صمعة 
تقدمي �أف�صل �خلدمات للمو�طن ومبا يحافظ على 

ذوقه و�صحته.

مراقبون: رداءة مفردات البطاقة التموينية وعدم مطابقتها 
للمواصفات النوعية 

خبير مالي: الضرورة تتجه إلى إجراء تعديالت على قانون سلم رواتب موظفي الدولة

للمكمالت الغذائية 

خبراء: 
مخاطر 
اقتصادية 
وصحية 
جراء تعاطي 
الرياضيين
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محمد عبد األمير عبد

تعييياين �ل�صناعييية �ملحليييية يف �لعييير�ق 
مييين �إغييير�ق �ل�صوق �ملحليييية بالب�صائع 
�مل�صتيييوردة من �خليييارج وهذ� ميييا �أثر 
ب�صيييكل كبيييري عليييى  �الإنتييياج �ملحليييي، 
وهيييذه �حلالة ت�صمى باإغييير�ق �ل�صوق 

�ملحلي بالب�صائع �مل�صتوردة.  
مييين  حالييية  باأنيييه  �الإغييير�ق  ويعيييرف 
�لتميييييز يف ت�صعيييري منتيييج ميييا وذلك 
عندميييا يتم بيع ذليييك �ملنتج يف �صوق 
بليييد م�صتيييورد ب�صعييير يقل عييين �صعر 
بيعه يف �صوق �لبلد �مل�صّدر، وت�صكل 
�لفروقيييات يف �الأ�صعيييار هذه جتارة 
غيييري من�صفة ت�صبب �صيييررً� لالإنتاج 
يف �لدولييية �مل�صتيييوردة وقيييد ي�صل 
�صعييير �ملبيع يف �لدولييية �مل�صتوردة 
جيييدً�  منخف�صييية  م�صتوييييات  �إىل 
وما دون �لتكلفييية ي�صتهدف ب�صكل 
مق�صيييود �إز�لة مناف�صني ي�صنعون 
منتجيييات �صبيهييية �أو يوؤخييير قيام 
�صناعة ب�صبب وجود و�رد�ت من 

�ل�صلعة باأ�صعار �إغر�ق.
يجيييب  �حلييياالت  �أغليييب  ويف 
مييين  �صل�صلييية طويلييية  تتخيييذ  �أن 
�لتحليالت �ملعقدة ملعرفة �ل�صعر 
�ملنا�صيييب يف �صوق �لبلد �مل�صدر 

وهو ميييا يعرف بالقيمييية �لعادّية، 
ومعرفييية �ل�صعر �ملنا�صب يف �صيييوق �لبلد �مل�صتورد وهو ما يعرف 

ب�صعر �لت�صدير، وحتديد �أ�صلوب مقارنة منا�صب بني �ل�صعرين.
�إن �الإغييير�ق عادة ميييا يحدث من دول تكون قيمييية عمالتها �أقل من 
قيمييية عملة �لدول �مل�صتيييوردة مقارنة باأ�صعار �لعميييالت �ل�صعبة، 
مثل �لعملتيييني �ل�صينّية و�لرتكّية. ونادرً� ميييا يحدث �الإغر�ق من 
دول تتمتيييع عملتها ب�صعييير حتويل مرتفع �أميييام �لعمالت �ل�صعبة 
ومييين �ملعيييروف �أن �إحيييدى �لو�صائيييل �لتيييي تتبعها �ليييدول لتنمّية 
�ل�صيييادر�ت هيييي تخفي�ص قيمييية �لعملييية �ملحلّية مقابيييل �لعمالت 

�ل�صعبة. 
 وبالتيييايل فاإن هنالك ثمة خماطر كثيييرية ومتنوعة منها ما يوؤدي 
�إىل �إغالق �مل�صانع �ملحلّية و�نخفا�ص طاقتها �الإنتاجية، و�رتفاع 
ن�صبييية �لبطالة، ونزف �لعمالت �الأجنبّية �إىل خارج �لبالد و�الآثار 
و�ملقايي�يييص �ل�صحّيييية �خلا�صييية يف جميييال �مليييو�د �لغذ�ئّيييية، عد� 
عييين تدمريهيييا لالقت�صييياد �لوطني و�الآثيييار �ل�صارة عليييى �قت�صاد 
�مل�صتهليييك من حيث �جليييودة لهذه �ملنتجات ب�صبيييب رخ�ص �لثمن 

و�لتهافت على �صر�ئها. 
وتختليييف خماطييير �الإغييير�ق ح�صب �أنيييو�ع �الإغر�ق حييييث ميكننا 
�لعار�يييص  هي:�الإغييير�ق  لالإغييير�ق  �أنيييو�ع  ثالثييية  بيييني  �لتميييييز 
)�لفجائيييي(: يف�صر هيييذ� �لنوع مييين �الإغر�ق باأنيييه: �الإغر�ق �لذي 
يحيييدث يف ظيييروف طارئة كالرغبة يف �لتخل�يييص من �صلعة معينة 
يف فيييرتة �آخييير �ملو�صيييم �إذ تطيييرح يف �الأ�صيييو�ق �لدوليييية باأ�صعار 
منخف�صييية. كميييا �أن �ملنتجيييني �ملحليني قد يخطئيييون يف تقديرهم 
لنطييياق �ل�صيييوق �ملحليييية وي�صطيييرون �إىل �لتخل�يييص مييين فائ�ص 
�الإنتييياج يف �ل�صوق �لدولية حتى ال ي�صطرون بالتايل �إىل خف�ص 

�أ�صعارهم يف �لد�خل ثم �لعمل بعدئذ على رفعها.
و�لنيييوع �لثاين هيييو �الإغر�ق ق�صري �الآجل: يهيييدف هذ� �لنوع من 
�الإغييير�ق �إىل حتقييييق هيييدف معيييني �إذ ينتهي مبجيييرد حتقيق هذ� 
�لهيييدف، ومييين �الأمثلة على هيييذ� �لنوع مييين �الإغييير�ق: �لتخفي�ص 
�ملوؤقيييت الأ�صعيييار �لبييييع بق�صيييد فتح �صيييوق كبيييرية، �إال �أنيييه يقبل 
حتملهيييا حتيييى يتحقيييق �لهدف ثيييم يعيييود �ملنتجيييون لتعوي�ص ما 
�أ�صابهيييم. �أميييا �الإغييير�ق �لد�ئيييم: يتمييييز هيييذ� �لنوع مييين �الإغر�ق 
باأنيييه د�ئيييم وال ميكييين �أن يقيييوم عليييى �أ�صا�يييص حتّميييل �خل�صائييير، 

ويفرت�ص هيييذ� �لنوع وجيييود �حتكار يف 
�ل�صيييوق �ملحلية ويعتمد هذ� �الحتكار على وجود حماية لتخفيف 
حيييدة �ملناف�صييية �لدوليييية، فاحلو�جيييز �لكمركيييية توليييد �الحتيييكار 

و�الحتكار يولد �الإغر�ق. 
ومن خماطر هاتني �حلالتني حرمان �مل�صتهلكني من �لدول �ملنتجة 
لهيييذه �ل�صلع مييين �قتنائها باأ�صعيييار منخف�صة بينميييا ي�صتفيد منها 
م�صتهلكيييو �ليييدول �مل�صتقبلة لها بحيث يزيد مييين ��صتنز�ف �لقطع 

�الأجنبي من هذه �لدول �إىل �لدول �ملنتجة لتلك �ل�صلع.
 ولكي تتمكن �لدول من مكافحة �الإغر�ق ملنتج ما يجب �أن تتحقق 
بع�يييص �الأمور منهيييا:�أن تثبيييت �لتحقيقات وجود �إغييير�ق من ذلك 
�ملنتيييج، ي�صاحب ذليييك وقوع �صرر ميييادي على �ل�صناعييية �ملحلّية 
�لتيييي تنتج منتجًا مثياًل لذلك �ملنتج �ملغرق، و�أن يكون وقوع ذلك 
�ل�صرر ب�صبب وجيييود ذلك �الإغر�ق �أي �أن ال يكون �ل�صرر قد وقع 

ب�صبب عو�مل �أخرى )وهو ما ي�صمى بعالقة �ل�صببّية(.
و�إذ� ميييا حتققيييت تليييك �الأركان تتخذ ر�صيييوم ال تزيد عليييى هام�ص 
�الإغييير�ق عند دخول �ملنتج مييين �ملنافذ �لكمركّيييية للبلد �مل�صتورد، 
وت�صمى هذه �لر�صوم بر�صوم مكافحة �الإغر�ق. �أو قد يطبق نظام 
�حل�ص�ص يف �ال�صتري�د حيث حتيييدد كميات حمددة الإدخالها �إىل 
�لبلد �أو قد ي�صرتط عدم دخول هذه �ملو�د �إذ� كانت حتظى بالدعم 
مييين �أجل ت�صديرها يف بلد �إنتاجها، ولكييين �أف�صل و�صيلة ملكافحة 
�الإغر�ق هو فر�يييص �لر�صوم �لكمركية مبا يقابيييل هام�ص �الإغر�ق 
وهذ� ما يحتاجه �لعييير�ق يف �لوقت �حلا�صر خا�صة و�إن �صيا�صة 

�الإغر�ق �ل�صلعي �أ�صبحت د�ئمة يف �لعر�ق ولي�صت وقتية.
وعليييى �لرغم من �لقو�عد �الإجر�ئية �ملهمييية �لتي و�صعتها �تفاقّية 
مكافحييية �الإغييير�ق يف ميييا يتعليييق بالتحقيقيييات فاإن هيييذه �لقو�عد 
وكيفّيييية �إجر�ئهيييا يف حد ذ�تهيييا ال تفي بجميع �أوجيييه �لتحقيقات 
وال بّد مييين تاأمني �الإطار �لقانوين و�لفنيييي �ملنا�صب على �ل�صعيد 

�ملحلي و�ال�صتجابة �إىل �الإجر�ء�ت خالل فرتة زمنّية حمددة. 
ليييذ� قد يكيييون من �ل�صيييروري �صن ت�صريعيييات �إ�صافيييية يف �صبيل 
�لقييييام بالتحقيقيييات بنييياء عليييى قو�عد منظمييية �لتجيييارة �لعاملّية 
وتوؤكد �التفاقّية على �صمان �تفاق ت�صريعات �لبلد�ن �الأع�صاء مع 

بنود �التفاقّية.

علي نافع حمودي 

ي�صهد �لعامل طفرة علمية كبرية �أثرت �إيجابيًا على جممل نو�حي �حلياة 
وقللت من �لوقت و�جلهد معًا، ومن �أبرز �الإجناز�ت ما حتقق من ثورة 
م�صرفيييية حقيقيييية متثلت يف �لتو�صيييع �لهائل يف مييييد�ن �لتكنولوجيا 
�مل�صرفيييية، نتج عن �لتو�صع مظاهر �نت�صار �مل�صارف �اللكرتونية �لتي 

تعترب حديثة مقارنة بامل�صارف �لتقليدية ملا حتققه من مز�يا عديدة.
وتختليييف �لت�صميات حول مفهوم �مل�صيييارف �اللكرتونية ولكنها ت�صب 
يف مفهيييوم و�حد هو �مل�صارف �لتي تعمل عييين طريق �صبكة �ملعلومات 

�لدولية )�النرتنت(.
وبالتيييايل ميكييين للعمييييل �أن يت�صيييل بامل�صيييرف مبا�صيييرة باال�صيييرت�ك 
�لعام،عرب �صبكييية �ملعلومات �لدولية و�إجر�ئه ملختلف �لتعامالت بي�صر 
و�صهولة، وهذ� ما يتبعه �لعديد من رجال �الأعمال يف �لعر�ق يف �إجناز 
تعامالتهيييم �لتجارية مع دول �لعامل �الأخيييرى دون �نتقالهم من �أماكنهم 

وهذ� ما وفر لهم �جلهد و�لوقت معًا.
وتعيييود ن�صييياأة �مل�صارف �الإلكرتونيييية �إىل بد�ية �لثمانينيييات مع ظهور 
�لنقيييد �الإلكرتوين، �أما ��صتخد�م �لبطاقات كان مع بد�ية �لقرن �ملا�صي 
يف فرن�صا على �صكل بطاقيييات كرتونية ت�صتخدم يف �لهاتف �لعمومي، 
وبطاقيييات معدنية ت�صتعمل على م�صتوى �لربييييد يف �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية. 
خيييالل منت�صيييف �لت�صعينات ظهر �أول م�صرف �إلكيييرتوين يف �لواليات 
�ملتحيييدة �الأمريكيييية ميّييييز بني نوعني مييين �مل�صارف  كالهميييا ي�صتخدم 
تقنية �ل�صريفة �الإلكرتونية، وكان �صبب �نت�صار �مل�صارف �اللكرتونية 
يعود �إىل عن�صرين �أ�صا�صيني: �الأول �أهمية ودور �لو�صاطة بفعل تز�يد 
حركيييية �لتدفقات �لنقديييية و�ملالية يف جميييال �لتجارة،و�لثاين  تطور 
�ملنظمييية �الإعالمية لالت�صال �لتكنولوجي و�لتيييي مت ��صتثمارها ب�صكل 

كبري جدً� يف جمال عمل �مل�صارف.
ويجب علينا �أن نعرف  �أن هناك ثالثة �أ�صناف �أ�صا�صية للم�صارف  على 
�صبكة �ملعلومات �لدولية تتمثل هذه �الأ�صناف يف: �ملوقع �ملعلوماتي: 
ميثل �مل�صتوى �الأ�صا�صي و�حلد �الأدنى للن�صاط �الإلكرتوين �مل�صريف، 
وي�صمح هذ� �ملوقع للم�صرف بتقدمي معلومات حول بر�جمه ومنتجاته 

وخدماته �مل�صرفية.
و �ملوقيييع �الت�صيييايل: يتيح هيييذ� �ملوقع عمليييية �لتبيييادل �الت�صايل بني 
�مل�صرف و�لعمالء مثل �لربيد �الإلكرتوين،تعبئة طلبات �أو مناذج على 
�خلط،وتعدييييل معلومات �لقييييود و�حل�صابات،�ال�صتف�صار�ت.و�ملوقع 
�لتبييياديل: وميكييين من خالليييه �أن ميار�يييص �مل�صرف ن�صاطاتيييه يف بيئة 
�إلكرتونيييية، كميييا ميكن للعميل �لقييييام مبعظم معامالتيييه �إلكرتونيا من 
�صيييد�د قيمة �لفو�تري، و�إد�رة �لتدفقات �لنقدية، و�إجر�ء كافة �خلدمات 

�ال�صتعالمية �صو�ء د�خل �مل�صرف �أو خارجه.
وال بيييد هنيييا �أن ن�صيييري �إىل نقطييية متمييييزة تتمثيييل بييياأن هذ� �لنيييوع من 
�مل�صيييارف بقدرتهيييا على �لو�صول �إىل �صريحة �أو�صيييع من �لزبائن دون 
�لتقيد مبكان �أو زمان معني وباإجر�ء�ت ب�صيطة جدً� تبتعد عن �لروتني 
و�لروقر�طيييية، كما تتيح لهم �إمكانية طليييب �خلدمة يف �أي وقت وعلى 
طيييول �أيام �الأ�صبوع وهو ما يوفر �لر�حة للعميل، �إ�صافة �إىل �أن �صرية 
�ملعاميييالت �لتي متيز هيييذه �مل�صارف من ثقة �لعمالء فيهيييا. �إ�صافة �إىل 
�إنها تقوم تقدمي جميع �خلدمات �مل�صرفية �لتقليدية، مع تقدمي خدمات 

جديدة عن طريق �صبكة �ملعلومات �لدولية )�النرتنت(.
وهنييياك عدة �أ�صكال لهيييذه �خلدمة ظهرت يف بع�ص �ليييدول ففي �أمريكا 
بيييد�أت هيييذه �خلدمة مع ميدالنيييد، �مل�صرف �لذي يقيييوم بتوفري �خلدمة  
حتت ��صيييم �حل�صاب �الأول �ملبا�صر ،يتم �الت�صيييال بامل�صرف عن طريق 
رقيييم �صري خا�يييص ميكن �لزبون من حتوييييل �الأميييو�ل �أو �الأمر بالدفع 

ل�صالح د�ئنيه.
يف بريطانييييا دخلت هذه �خلدمة 1985 وكانت تعمل بو��صطة �صا�صة 
متوفرة لدى �لعمييييل يف �ملنزل يت�صل مبا�صرة مع �مل�صرف، متكنه من 

معرفة كل �ملعلومات �لتي هو يف حاجة �إليها وباأقل تكلفة وجهد.
�أما يف عام 1987 متت �إ�صافة خدمة �ل�صوت �أي حمادثة بني �لزبون 

و�مل�صرف مبا�صرة من خالل �حلا�صب �الآيل �خلا�ص بالزبون.
ونيييرى �أن تكلفة �لعمل �مل�صريف على �النرتنت منخف�صة بن�صبة كبرية 

مقارنة بالقنو�ت �لتقليدية �حلديثة وتوفر بيئة عمل �صليمة جدً�.

تصاعد مؤشرات الفساد.. الكهرباء إنموذجًا
إيمان محسن جاسم

كلميييا حاولنيييا �أن نتفييياءل باأننيييا قطعنيييا �صوطًا قي 
�لق�صاء على �لف�صاد، وجدنا �أنف�صنا ُن�صدم بق�صية 
ف�صاد �أكرب من �لتي قبلها،ولعلنا جميعا يف �لعر�ق 
�لوهميييية يف وز�رة  �لعقيييود  ق�صيييية  دمنيييا يف  �صُ
�لكهربييياء و�لتي تقدر قيمتها مبليار و700 مليون 

دوالر.
وما ح�صل يف عقود �لكهربييياء هو ف�صاد �قت�صادي 
بامتياز حييييث ُيعرف �خلرب�ء �لف�صييياد �القت�صادي 
باأنيييه ��صتعميييال �لوظيفييية �لعامة للك�صيييب �خلا�ص 
وتكون �ملح�صلة �لنهائيييية جلر�ئم �لف�صاد �الد�ري 
و�ملايل تتمثل بتحقيق منافع مادية �و جتنب �لنفقة 
�و هدر �ملال �لعام وهذ� هو �لبعد �القت�صادي لهذه 

�جلر�ئم �لتي عادة ما يدفع ثمنها �ملجتمع.
وللف�صييياد باأنو�عيييه �آثيييار مدمرة، لي�صيييت فقط على 
�لنو�حيييي �الأخالقيييية، بيييل ت�صييييب ب�صيييكل مبا�صر 
�لنو�حيييي �القت�صاديييية و�ل�صيا�صيييية الأي بلد.فقيييد 
�أثبتيييت �لدر��صيييات �مليد�نيييية �أن للف�صييياد �نطباًعيييا 
�صيًئيييا عليييى: و�صعيييية �لفقييير، م�صتيييوى �الأ�صعيييار، 
جناعة �ال�صتثميييار�ت، �الإنفييياق �حلكومي، توزيع 
�لدخل، نوعية �خلدمات، و�صعية �ملو�رد �لب�صرية 
و�لفكريييية، �لتح�صيل �جلامعي، �إعانيييات �لتنمية، 
تكاليف �الإنتاج و�أعباء �ال�صتغالل، وح�صب در��صة 
ميد�نية، فاإن تخفي�ص �لف�صاد بن�صبة %30 ي�صمح 

بالرفع من معدل �ال�صتثمار بي4%.
و �لف�صييياد يعييييق �أكرث ميييا يعيق تطيييور �ملوؤ�ص�صات 
�ل�صغيييرية و�ملتو�صطييية، وهيييي �ملوؤ�ص�صيييات �ملعول 
عليهيييا يف منو �القت�صييياد �ملعا�صر.وي�صّوه �لف�صاد 

�مليييو�رد  وتخ�صي�يييص  �لعامييية.  �لنفقيييات  تركيبييية 
�لب�صرية، ويوؤدي �إىل �إ�صعاف �لرقابة على �لقطاع 

�لعام.
ولعلنيييا يف �لعييير�ق �أدركنيييا �ملخاطر �لكبيييرية لهذ� 
�ال�صتفحيييال يف ق�صاييييا ف�صييياد يف جو�نيييب عديدة 
لكن �أكرثها خطورة ما يتعلق منها بالبنى �لتحتية 
للبليييد ومنها قطاع �لكهرباء �ليييذي �صرف عليه منذ 
عيييام 2003 وحتيييى يومنا هيييذ� ميز�نيييية �صخمة 
جد� دون �أن حتقق نتائج ملمو�صة، ومل تكن ق�صية 
�لف�صييياد �الأخيييرية هيييي �الأوىل يف قطييياع �لكهربييياء 
بل �صبقتهيييا ق�صايا �أخرى منذ عيييام 2005 وحتى 
يومنا هذ� و�إن كانيييت هنالك ثمة حتقيقات �أجريت 

�إال �إنها مل تتمكن من ��صرتد�د �ملال �ملهدور فيها. 
و�لتاأثيييري �لكبري للف�صييياد يتمثل بييياأن �قت�صاد �لبلد 
يرت�جيييع وال يحقيييق ن�صيييب منيييو متوقعييية، خا�صة 
و�إن   �لنميييو �القت�صادي هو د�ئًميييا هاج�ص �لدول، 
الأنه ي�صيييّكل �لبو�بة �الأمامية للتنميييية، وتعد ن�صبة 
مييين 8 �إىل 9 باملئييية كمعيييدل منيييو �صنيييوي ن�صبييية 
م�صتهدفييية مييين جمييييع �ليييدول، �إال �أن هيييذه �لن�صبة 
تظيييل مرهونة مبدى ��صتجابة كل دولة �إىل معايري 
�حلكيييم �ل�صاليييح، و�إىل موقعهيييا من درجييية �لف�صاد 
�القت�صيييادي، فقد بات و��صًحا من خالل �لدر��صات 
�لقيا�صيييية و�مليد�نية �أن معدالت �لنمو تتاأثر ب�صكل 
كبري بدرجات �لف�صاد، حيث تخ�ص�ص �ملو�رد على 
غري �أ�صا�ص �لنمو، و�إمنا على �أ�صا�ص �لريع �ملتوقع 

منها. 
 لهيييذ� جنيييد باأن �أكيييرب عملييييات �لف�صييياد يف �لعر�ق 
حتيييدث يف �لقطاعيييات �خلدميييات و�لبنيييى �لتحتية 
ذ�ت �ل�صلييية �ملبا�صيييرة بالتنميييية خا�صييية جمييياالت 
 – و�لغيييذ�ء  �ل�صحييية   – �الأ�صغيييال   – )�لكهربييياء 

�لتعلييييم( وبالتايل فاإن موؤ�صر�ت  �لتنمية �ل�صعيفة 
دلييييل على وجيييود ف�صاد كبري جدً� بدلييييل �إن �صفقة 
و�حيييدة كالتي ح�صلت يف �لكهربييياء قيمتها تقرتب 
مييين مليييياري دوالر وهيييذ� �لرقيييم ميثيييل %2 مييين 
مو�زنييية �لبلد لعيييام 2011، ناهيك عييين �ل�صفقات 
�الأخيييرى يف �لقطاعات �الأخيييرى، وبالتايل ميكننا 
�أن ن�صتنتيييج بييياأن �أكرث مييين 20 باملئة مييين �ملو�زنة 

�لعامة تهدر بهذه �لطريقة.
وال بيييد �أن نعرف باأن ميييا يتحقق من �أمو�ل يف هذ� 
�ملجيييال غالبا ما يتم تهريب �الأميييو�ل �ملتح�صلة من 
جر�ئيييم �لف�صاد �الد�ري و�ملايل خيييارج �لبالد وذلك 
مبمار�صة جرمية غ�صيل �الأمو�ل وهي من �جلر�ئم 
عليييى  �صلبيييية  �ثيييار  ولهيييا  �القت�صاديييية �خلطيييرية 
�قت�صاديات �لدول، ويعرف �جلميع حجم �الأمو�ل 
�لعر�قية �مل�صتثميييرة يف دول �جلو�ر �لعر�قي على 

�صكل �أ�صهم وعقار�ت و�صركات.
ناهيك عييين �إن للف�صييياد تاأثري�ت �أخيييرى على قطاع 
�ال�صتثمار�ت �صيييو�ء �ملحليييية �أو �الأجنبية، خا�صة 
و�إن �حل�صيييول على �ل�صفقيييات �لعامة من عرو�ص 
�حلكومييية عن طرييييق �لعموالت، يزييييد من تكاليف 
�ال�صتثميييار يف قطاعيييات مثيييل �لبنييياء و�الأ�صغيييال 
يف  �لعميييوالت  مباليييغ  �حت�صبيييت  ميييا  �إذ�  �لعامييية، 
حما�صبيييات �ل�صيييركات ب�صيييورة �أو باأخيييرى. ويف 
ما يخ�يييص نوعية �ال�صتثميييار، فاإن منيييح �ل�صفقات 
�إد�رة  لي�صيييت بال�صيييرورة متحّكمييية يف  ل�صيييركات 
�الإنتييياج �أو يف �أخالقييييات �ال�صتثميييار، بيييل قيييادرة 
فقيييط عليييى �صييير�ء ذمم �مل�صوؤولني، غالًبيييا ما يوؤدي 
�إىل �لغ�يييص يف �ملنتج. كما يوؤثر �لف�صاد يف حتويل 
�ال�صتثمار عن جمييياالت معينة �إىل جماالت �أخرى، 
لهيييا �لقيييدرة على �إنتييياج �لريع، مما يوؤثييير �صلًبا يف 

عملية تخ�صي�ص �ملو�رد، ويعيق عملية �لتنمية.
ويدرج بع�ص �القت�صاديني مو�صوع �لف�صاد �صمن 
نظريييية �لتوزييييع، كميييا ي�صتخدمون نظريييية �لريع 
لتف�صيييري �أبعاد هيييذه �لظاهرة، ومعليييوم �أن نظرية 
�لتوزيع من نظريات �القت�صاد �ملهمة، و�صع بع�ص 
�أ�ص�صهيييا �القت�صيييادي �النكليزي د�فيييييد ريكاردو، 
وقد كان مفهوم )�لريع( يف هذه �لنظرية، مقت�صًر� 
على �الأر�ص ثم على �ملادة �الأولية )يف �القت�صاد�ت 
�لنفطيييية خا�صييية(، وييييرد �الآن حتلييييل �لرييييع مييين 
خيييالل �ملباليييغ �ل�صخمة للعميييوالت، �لتيييي يتلقاها 
�مل�صوؤولون لقاء خدميييات ي�صتغلون فيها منا�صبهم 
�حلكومية، وعلى قدر �ملنفعة �حلدية، �لتي يح�صل 
عليها �ملوظيييف �حلكومي �ملعني بظاهيييرة �لف�صاد، 
يتحيييرر �صلوكيييه �ملهنيييي، وهكيييذ� ت�صاعيييد نظريييية 
�لقيا�يييص �القت�صادي عليييى �إيجاد �لعالقييية �ملف�صرة 
بيييني ممار�صة �لف�صاد، و�ملنافيييع �حلدية للموظفني، 

بغ�ص �لنظر عن �الأثر �الجتماعي.
وقد ي�صييياأل �لبع�ص كييييف نكافح �لف�صييياد؟ لالإجابة 
عليييى هذ� �ل�صوؤ�ل علينا �أن نحيييدد �أواًل باأن عمليات 
�لف�صاد �مل�صت�صرية يف �لعر�ق تتمتع بغطاء �صيا�صي 
وتاأخذ ُبعيييد �صيا�صي حني �كت�صافهيييا ويتم �لتعامل 
معها من خالل �لروؤيييية �ل�صيا�صية ولي�ص من خالل 
خماطرها �القت�صادية  وتاأثري�تها وقد الحظنا ذلك 
يف �أكيييرث مييين ق�صية ف�صييياد �صهدها �لعييير�ق خا�صة 
ميييا يتعلق بيييوز�رة �لتجيييارة و�لكهربييياء و�لهيئات 
�مل�صتقلة كاملفو�صية وغريها وبالتايل فاإن مكافحة 
�لف�صييياد يتطليييب بالدرجييية �الأوىل �إر�دة �صيا�صيييية 
تيييدرك خماطييير �لف�صاد �مليييايل لي�ص عليييى �القت�صاد 
�لعر�قيييي فقط بيييل حتى عليييى �لبنييياء �لدميقر�طي 

وثقة �ل�صارع �لعر�قي بالقوى �ل�صيا�صية.

المصارف اإللكترونية اإلغراق السلعي وسبل مكافحته
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إياد مهدي عباس 

و�ملعوقات  �لعر�قي  �القت�صاد  عن  �حلديث  عند 
�لبع�ص  يذكر  لطاملا  نهو�صه  طريق  يف  تقف  �لتي 
بان �حلروب كانت �صببا رئي�صيا يف تدهور �لو�صع 
�القت�صادي حيث �صاهمت يف تدمري �لبنية �لتحتية 
للبلد �إ�صافة �إىل تبديد �الأمو�ل و�لرثو�ت �لطبيعية 
و�لب�صرية وم�صاكل كثرية �أخرى موروثة من زمن 
�إال  �ليير�أي  تلك �حلييروب. ونحن هنا نتفق مع هذ� 
�إننا ال نريد �ن ي�صتمر �لتحجج بهذه �لذريعة لفرتة 
طويلة فيجب على �لدولة �ن تتجاوز هذه �ملخلفات 
كما حدث يف �القت�صاد �لياباين يف 1945م حيث 
ذريتني  قنبلتني  �أول  �الأمريكية  �لطائر�ت  �أ�صقطت 
تلك  وتركت  وناجاز�كي  هريو�صيما  مدينتي  على 
من  فالكثري  هزمية،  �صر  مهزومة  �ليابان  �حلييرب 
و�ل�صناعات  �أنقا�ص،  �إىل  حتولت  �ليابانية  �ملدن 
�ليابانية حتطمت، و�حتلت قو�ت �حللفاء �ليابان. 
غري �أن مهارة �الإن�صان �لياباين عملت ب�صكل دوؤوب 
للتغلب على �آثار �حلرب. فمع نهاية �ل�صتينيات من 
قوة  �ليابان  �أ�صبحت  �مليييييالدي،  �لع�صرين  �لقرن 
�صناعية عظمى. حاز �لنجاح �القت�صادي �لياباين 
�إال  �إعجاب �لعامل. ويف �لوقت �حلا�صر، ال تتمتع 
م�صتوى  يفوق  معي�صي  مب�صتوى  قليلة  �صعوب 

معي�صة �ليابان.
بعد  كبرًي�  تقدًما  �لياباين  �القت�صاد  حقق  ولقد   
�حلرب �لعاملية �لثانية، فمع منت�صف �خلم�صينيات، 
�حلرب،  قبيل  م�صتو�ه  �إىل  �ل�صناعي  �الإنتاج  عاد 
كان  �إىل1970م،   1960 ميين  �لييفييرتة  و�أثييينييياء 

�الإنتاج �القت�صادي ينمو مبعدل %10 �صنوًيا. 
عدة  �إىل  �ل�صريع  �لنجاح  هذ�  يف  �لف�صل  ويعود 
�لغربية  للتقنية  �ليابان  ��صتري�د  منها:  �أ�صباب 
يف  �لكبري  و�ال�صتثمار  ن�صبًيا،  رخي�صة  باأ�صعار 
�إنتاج  على  �ليابانيني  وتركيز  و�ملييعييد�ت،  �الآالت 
�ليابان بقوى عاملة  �لعاملية، ومتتع  لل�صوق  �صلع 
مدربة ب�صكل جيد، وتعمل بجدية متناهية. عالوة 
على ذلك، فقد منت �لتجارة �لدولية ب�صكل مت�صارع 
بعد �حلرب مما مكن �ليابان من ��صتري�د �خلامات 
�لتي حتتاجها، وت�صدير �ل�صلع �ل�صناعية �ملتنوعة. 
و�الجتماعي  �القييتيي�ييصييادي  �مل�صتوى  �رتييفييع  كما 
لل�صكان بعد �حلرب، فز�د ��صتهالكهم من �الأجهزة 

�لكهربائية. 
�ل�صناعة  عمالقة  من  و�حييدة  �ليابان  تعد  و�ليوم 
�ل�صناعي  �الإنيييتييياج  يييفييوق  ال  حيييييث  �ليييعيييامل،  يف 
�لياباين �صوى �إنتاج �لواليات �ملتحدة. وقد �صنع 
�ليابانيون جمموعة متنوعة من �ملنتجات، مبا فيها 
�ل�صيار�ت و�حلو��صيب و�حلديد و�لفوالذ ومو�د 
و�أ�صبحت  و�لتلفاز.  �ملذياع  و�أجهزة  �لبال�صتيك 
مو�ردها  قلة  رغم  رئي�صية  �قت�صادية  قوة  �ليابان 
�ملو�د �خلام  كثرًي� من  ت�صتورد  �إنها  �إذ  �لطبيعية، 
من  �ليابان  تعترب  كما  �ل�صناعات،  حتتاجها  �لتي 

�لبلد�ن �لتجارية �لرئي�صة.
�أن  جنييد  �لياباين  لالقت�صاد  �صريعة  نظرة  ويف 
�القت�صاد.  على  �ملهيمن  �لييقييطيياع  هييي  �ل�صناعة 
ويعتمد هذ� �لقطاع على �صادر�ت �ملو�د �الأولية و 
�أما �لقطاع �لزر�عي في�صغل حجمًا �أ�صغر  �لطاقة. 
يف �قت�صاد �لبالد و يحظى بدعم كبري من �حلكومة. 

ن�صب  و

يف  �ملردودية 
�الأعلى  هي  �ليابان 

�ليابان  وييي�ييصييد  �ليييعيييامل   يف 
يقوم  و  بنف�صه،  �الأرز  من  �ل�صخ�صية  �حتياجاته 
بييا�ييصييتييري�د �الأنييييو�ع �الأخييييرى ميين �حلييبييوب. يعد 
�أ�صطول �ل�صيد �لياباين �الأكرب يف �لعامل، و يقوم 

بح�صد %15 من حم�صول �ل�صيد يف �لعامل. 
عيييرف �القييتيي�ييصيياد �ليييييابيياين منييييوً� كيييبيييريً� خالل 
خالل  �صنويا   10% �الأخييرية:  �لثالث  �لع�صريات 
 4% �ل�صبعينات،  خالل  �صنويا   5% �ل�صتينات، 
�صنويا خالل �لثمانينات. ثم تناق�صت وترية �لنمو 
�ل�صخمة  �ال�صتثمار�ت  ب�صبب  �لت�صعينات  خالل 
خالل �لع�صرية �لتي �صبقتها، و �ل�صيا�صة �لتق�صفية 

�لتي �نتهجتها �حلكومة للتخل�ص من �لفائ�ص 
يف �الأ�صو�ق �ملالية و�لعقارية.

ت�صع  �أن  بييذلييك  و��ييصييتييطيياعييت 
�الإ�صرت�تيجية  �خلييطييط 

�القيييييييتييييييي�يييييييصييييييياديييييييية 
و�الجيييييتيييييمييييياعييييييييييية 
�أ�صو�ق  فاكت�صحت 
ذ�ت  ب�صلعها  �لعامل 
�جلييييييييودة �لييعييالييييية 

�لعظيم  و�إنيييتييياجيييهيييا 
باملو�رد  فقرها  )برغم 

�أر��صيها  وطبيعة  �لطبيعية 
% من م�صاحتها �لبالغة   85 �جلبلية �لتي تغطي 
�لكبري  �صكانها  وعيييدد  مييربييعييًا  كلم   )377459(
�لبالغ تعد�ده )123400( مليون ن�صمة ومع ذلك 
بهر  كبريً�  �قت�صاديًا  جناحًا  حتقق  �أن  ��صتطاعت 
�لغرب و�لعامل و�صارت مق�صدً� للباحثني ليتعرفو� 

على �أ�صر�ر جناح �ليابان. 
ثرو�ت  لديه  �لييعيير�ق  بييان  هنا  نقوله  �أن  نريد  مييا 
يف  كييثييري�  يييعيياين  لكنه  كييبييرية  وطبيعية  ب�صرية 
�لنهو�ص باالقت�صاد فهاهي �ل�صنو�ت متر دون �أن 
ن�صهد نه�صة ميكن �أن نقول �إنها كبرية بالرغم من 
�جلهود و�لتخ�صي�صات �لكبرية. فما �ل�صر يف جناح 
جتربة �ليابان �القت�صادية؟ وما �الأ�ص�ص و�ملعايري 

قامت  �لتيييييييييي 
وهل  عليهيييييا؟ 

�ال�صتفادة  ميكن 
ميييييييييييييييييين هييييييييييييذه 

فييييييي  �لتجربيييييييييييييية 
بهيييييييييييييدف  �لعييييييييير�ق 

�لييينيييهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو�يييص 
وحتقيق  بيياقييتيي�ييصيييييييييييييييييييييييييييييادنييا 

لتنمييييييييييييييية  �

�القت�صادية -�الجتماعية؟.
نحن هنا يف هذه �مل�صاحة من �مللحق �القت�صادي 
�لتجارب  مييين  �لييعييديييد  نيي�ييصييتييعيير�ييص  �أن  نيييحييياول 
�القت�صادية �لعاملية �لناجحة ومنها جتربة �ليابان 
لتجارب  معمقة  در��ييصيية  �ىل  بحاجة  �لييعيير�ق  الن 
على  �حلفاظ  �ىل  ت�صعى  �لتي  �ليير�ئييدة  �ل�صعوب 
�لع�صر  عييلييى روح  �لييكييامييل  �النييفييتيياح  مييع  �لييييذ�ت 
و�ملعلوماتية،  �الإعييالمييييية  وثييورتييه  وحيي�ييصييارتييه 
حققت  �لتي  �ل�صعوب  جتارب  من  �لعديد  و�أمامنا 
تقدمها  على  �نعك�ص  �الإد�رييييية  �لنظم  يف  تقدمًا 
�القييتيي�ييصييادي و�الجييتييميياعييي كما هييو حييال �أوروبيييا 
و�لواليات �ملتحدة، ويف �أ�صيا ��صتيقظ عمالق كبري 

تنه�ص  �أن  ��صتطاعت  �لتي  �ل�صعبية(  )�ل�صني  هو 
مبوؤ�ص�صاتها �الإد�رية و�الإمنائية لتكون ثالث دولة 
�ن  و��صتطاعت  �الإنتاجية  �لناحية  من  �لعامل  يف 
تغمر �أ�صو�ق �لعامل ب�صلعها �ملناف�صة، ويف �ل�صرق 
�ملييجييال ولكن  بيييرزت عيييدة دول يف هيييذ�  �لييعييربييي 
وقطر  �لعربية  �الإمييييار�ت  مثل  حميييدودة  بييقييدر�ت 
ماليزيا  حققت  �آ�صيا  جنوب  ويف  و�ل�صعودية، 

تقدمًا كبريً� بتطوير �أنظمتها �الإد�رية.
جتارب  ميين  �لييعيير�ق  ي�صتفيد  �أن  نتمنى  ونييحيين 
و�للحاق  �القت�صادي  بالو�قع  للنهو�ص  �الآخرين 

بركب هذه �لدول �لناجحة �قت�صاديا.

محمد صادق جراد

�ال�صتثميييار�ت  عليييى جيييذب  �لعيييامل  تتناف�يييص دول 
�الأجنبيييية �إليها ولذليييك جندها ت�صعيييى لتهيئة بيئة 
��صتثماريييية منا�صبييية ت�صاعيييد عليييى جيييذب روؤو�ص 
�الأميييو�ل و�ل�صركات �ال�صتثماريييية من خالل تقدمي 
و�الإعفييياء�ت  و�حلو�فيييز  �مل�صرفيييية  �لت�صهييييالت 
و��صعييية  �صيييوق  وتوفيييري  و�لكمركيييية  �ل�صريبيييية 
ون�صيطة ووجود �إد�رة حكومية نزيهة و�أيد عاملة 
و�الإجييير�ء�ت  �لت�صريعيييات  �إىل  �إ�صافييية  رخي�صييية 
�لقانونية �لتي ميكييين �ن تدخل �لدولة يف مناف�صة 
ميييع �لدول �الأخرى مييين خالل تقدميها هيييذه �ملز�يا 

�لتفا�صلية جلذب �مل�صتثمر.    
 �إال �ن �مل�صتثمييير �الأجنبي �لقادم �ىل �لعر�ق ماز�ل 
يو�جيييه �صعوبات بريوقر�طية و�إجييير�ء�ت �صائكة 
ت�صتهليييك �لكثري من �لوقيييت و�ملال لغايييية ح�صوله 
عليييى �مل�صتم�صيييكات و�ملو�فقيييات �الأ�صوليييية �لتيييي 
متكنيييه مييين �خلو�يييص يف �ملجيييال �ال�صتثماري يف 
�لعر�ق �الأمر �ليييذي �صيجعل من �لبيئة �القت�صادية 

�لعر�قية طاردة لال�صتثمار و�مل�صتثمرين. 
ولقيييد ن�صرت جملة " ذ� �تالنتيييك " �الأمريكية تقرير 
يبني باأن �لعر�ق ماز�ل حلد �ليوم يعمل باإجر�ء�ت 
�إجييير�ء�ت  و�ن  �ال�صتثميييار  جميييال  يف  معقيييدة 

وتعقييييد�ت تو�جيييه �مل�صتثمييير �ملحليييي �أو �الأجنبي 
�ليييذي ي�صعيييى �إىل تاأ�صي�يييص �صركييية د�خيييل �لعر�ق 
�أو �حل�صيييول عليييى رخ�صييية جتاريييية.. �لتعقيد�ت 
ت�صل كفرتة زمنيييية �إىل �صبعة و�صبعني يوما و�ىل 
مبليييغ مليوين دينيييار كر�صوم �صريبيييية.. و�أ�صارت 
�ل�صحيفييية يف تقريرها �إىل �ن �لعر�ق �صنف عامليا 
مييين �جلانب �القت�صادي باملركيييز �لثالث و�ل�صبعني 

بعد �ملئة ". 
وبالتاأكييييد �ن هيييذه �ملعوقات و�الإجييير�ء�ت �ملعقدة 
�صاهميييت يف �إ�صعاف وتقلي�ص حجم �ال�صتثمار�ت 
يف �لعر�ق و�صاعدت على هيييروب روؤو�ص �الأمو�ل 
�لعر�قيييية �ىل �خليييارج و�أنتجيييت تيييردد� و��صحيييا 
ليييدى �مل�صتثمريييين �الأجانب لال�صتثميييار يف �لعر�ق 
بالرغم من حاجة �لبلد �ملا�صة لهذه �مل�صاريع ب�صبب 
�نقطييياع �لعييير�ق عييين �لعيييامل �خلارجيييي و�لتطور 
�لعلميييي و�لتكنولوجيييي �ليييذي �صهيييده �لعامل خالل 
�لعقود �ملا�صية �الأمر �لذي �أدى �إىل �ت�صاع �لفجوة 
�لتقنيييية بينيييه وبني �لعيييامل ، وتزد�د هيييذه �حلاجة 
ونحييين نعي�يييص يف ظيييل عملية �إعيييادة �عميييار �لبلد 
و�لتنميييية �القت�صاديييية �ملطلوبييية يف هيييذه �ملرحلة 
باليييذ�ت بعد �لظروف �ل�صعبييية �لتي مر بها �لعر�ق 
�لعر�قيييي  �القت�صييياد  ت�صببيييت يف تر�جيييع  و�لتيييي 

بدرجة كبرية..

ومل تكييين هذه �الإجييير�ء�ت �ملعقدة هيييي كل ما يقف 
يف طرييييق �مل�صتثمييير فهنييياك عو�ميييل �أخيييرى �أدت 
�إىل تر�جيييع �مل�صيييروع �ال�صتثماري ومنهيييا �لف�صاد 
�الإد�ري و�الأ�صالييييب �لقدمية و�جلامدة يف �لقطاع 
�لعيييام ويف �لهيئات و�للجيييان �ملخت�صة بهذ� �مللف 
ف�صيييال عييين �صيييكل �لنظيييام �مل�صيييريف و�لتعقييييد�ت 
�لت�صريعيييية وت�صيييارب �ل�صالحيات بيييني �حلكومة 
�ملركزية وجمال�يييص �ملحافظات و�لتيييي حتتاج �ىل 
ترمييييم �لعالقة بينها وفيييق ت�صريعات جديدة حتدد 
هذه �ل�صالحييييات كي ال ن�صهد عقود ملغاة و�أخرى 
وهميييية مل حت�صل على مو�فقييية �حلكومة �ملركزية 
وم�صاكل عديدة يجيييب �اللتفات �إليها وو�صع خطة 
��صتثماريييية وطنيييية �صاملة باالتفاق ميييع حكومات 
�ملحافظيييات وح�صيييب �لتوزيع �جلغييير�يف وح�صب 
توزييييع  لن�صمييين  للم�صارييييع  �ملحافظيييات  حاجييية 
عيييادل للم�صاريع وعيييدم تكر�رها و�صيييياع جدو�ها 

�القت�صادية..
ومن �جلدير بالذكر �أن �حلاجة لال�صتثمار �الأجنبي 
ال يقل �أهمية عن �ال�صتثمار �ملحلي �لذي يندرج يف 
�إطيييار ت�صجييييع �لقطييياع �خلا�ص �ملحليييي وحماولة 
�لنهو�يييص بو�قعيييه �مليييرتدي مييين خيييالل ت�صجييييع 
�مل�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة علما بان �ال�صتثمار 
باأنو�عيييه يوؤثييير ب�صيييورة مبا�صرة عليييى �لكثري من 

�لركائيييز �القت�صاديييية و�الجتماعيييية يف �لبلد ويف 
مقدمتهيييا م�صكلة �لبطالييية �لتي ماز�ليييت تبحث عن 
�حلليييول حيث مييياز�ل عيييدد كبري مييين �لعاطلني عن 
�لعميييل مييين حملييية �ل�صهييياد�ت يف�صليييون �لعمل يف 
�لوظائف �حلكومية وذليييك لغياب فر�ص �لعمل يف 

�لقطاع �خلا�ص و�مل�صاريع �ال�صتثمارية.
وجتيييدر �الإ�صيييارة �إىل �ن �حلكومييية لييين تتمكن من 
��صتيعييياب �الأعد�د �لكبرية مييين �لعاطلني عن �لعمل 
يف موؤ�ص�صاتها �حلكومية �ملختلفة ولذلك يربز دور 
�ال�صتثمار يف حل م�صكلييية �لبطالة ن خالل ت�صغيل 
�الأيدي �لعاملييية يف �مل�صارييييع �ال�صتثمارية �إ�صافة 
�لبليييد  يف  �ال�صتثمييياري  �مل�صيييروع  جنييياح  �ن  �إىل 
�صينعك�يييص �يجابيا عليييى تنمية �لقطييياع �ل�صناعي 
و�لزر�عيييي وقطاعات �أخيييرى �صت�صاهم بدورها يف 
حيييل م�صاكل كثرية مييين م�صاكل �القت�صييياد �لعر�قي 
، ومييين �جيييل ذليييك نتمنيييى توفيييري �ملنييياخ �ملنا�صب 
لال�صتثميييار ولتطوير �لقطاع �خلا�ص مبا يجعلهما 
ي�صاهميييان يف و�صيييع �حلليييول مل�صييياكل �قت�صادية 
كثرية ت�صمل قطاعات �الإ�صكان و�لكهرباء و�ل�صحة 

و�لتعليم،�إ�صافة �إىل م�صكلة �لبطالة.

ميعاد الطائي

يتخذ �لف�صاد �أ�صكاال عديدة فقد ميار�ص من قبل �أفر�د فيكون فرديا 
�و ميار�يييص بانتظام من قبل موؤ�ص�صيييات حكومية �و �أهلية فيكون 
موؤ�ص�صييييا،�إال �إن �خطييير �أنيييو�ع �لف�صييياد هو �لف�صييياد �ملنتظم �لذي 
ينت�صييير يف �ملجتمع وي�صبح �آفة مييين �ل�صعب مكافحتها حيث يعد 
�لف�صاد باأنو�عيييه خطر� يهدد �الأمم و�ملجتمعات ويعترب من �خطر 
�الآفيييات و�الأمر��ص �لتي تقف بوجه تطور �ملجتمعات من �لناحية 

�القت�صادية و�الجتماعية و�ل�صيا�صية.
ولقيييد كرثت م�صميات �لف�صاد لتعيييدد �أنو�عه فهناك )�لف�صاد �ملايل( 
�ليييذي يعك�ص قييييام �جلهيييات �لفا�صيييدة مبخالفات ماليييية و��صحة 
�لغر�ص منهيييا �حل�صول على �الأمو�ل بطريقييية غري �صرعية توؤدي 
�إىل �لهيييدر يف �الأمو�ل �لعامة و�الأمثلة على هذ� �لنوع كثرية منها 

�لر�صوة باأنو�عها و�الختال�ص.
و)�لف�صييياد �الإد�ري( وهيييو خمالفييية �الأنظمييية و�لقو�نيييني �الإد�رية 
و�ملاليييية �ملتبعييية يف �ملوؤ�ص�صيييات �الأمييير �ليييذي ييييوؤدي �ىل توجيه 
�الأميييو�ل �إىل غري جهتها �ل�صحيحة مثيييل تعيني �الأ�صخا�ص مقابل 
�أميييو�ل وو�صعهيييم يف �ملكان غيييري �ملنا�صيييب و�إعطييياء �المتياز�ت 
كااليفييياد�ت و�لدر��صيييات ملييين ال ي�صتحقها على �صبييييل �ملجاملة �و 

للقر�بة �و مقابل ثمن.
�أميييا )�لف�صاد �القت�صادي( فهو �ال�صميييل و�الأعم حيث ي�صمل جميع 
�ملمار�صيييات �لتيييي تيييوؤدي �ىل �الإ�صييير�ر باالقت�صييياد �لوطنيييي من 

خيييالل ممار�صة �أنيييو�ع �لف�صاد �الأخيييرى كالف�صاد �مليييايل و�الإد�ري 
و�ل�صيا�صي.

وهنييياك تعريفيييات كثيييرية للف�صييياد �القت�صيييادي وجدنيييا �أهمها هو 
�نيييه "�صوء ��صتخيييد�م �لوظيفة �أو �ملن�صب عموميييًا لتحقيق منفعة 
خا�صييية " ذليييك �أن ��صتخد�م م�صطلح �لوظيفييية �أو �ملن�صب عمومًا 
يف هيييذ� �لتعرييييف يعد �أكيييرث �صمواًل مييين ��صتخد�مها مقييييدة فيما 
�صيييو�ه، حييييث ي�صمل هذ� �مل�صطليييح كاًل من �لوظيفييية �لعمومية.، 
و�لتيييي ال تطليييق �إال عليييى �لعاملني يف �لقطييياع �لعام. كميييا ي�صمل 
�أي�صيييًا �لوظيفة يف �لقطاع �خلا�يييص، غاية ما يف �الأمر �أن �ملوظف 
�لعمومي �أكرث عر�صة للف�صاد من �ملوظف يف �لقطاع �خلا�ص لبعد 
�الأول عييين �لرقابييية و�أمنه منهيييا  بخالف �لثاين فهيييو �أكرث تعر�صًا 
للم�صاءلة و�لرقابة �إما من قبل �ملدير �مل�صوؤول عنه مبا�صرة،�أو من 
قبيييل �ملالك �أو جمل�ص �الإد�رة ونحو ذلك، وبالتايل فاإنه �أقل ف�صادً� 

من �الأول.
ويعييياين �لعييير�ق من �لف�صاد �القت�صادي �ليييذي مل يكن جديد� على 
�مل�صهد �لعام حيث ر�فق �لف�صاد �لتجربة �لعر�قية منذ عام 1921 
ولكييين بن�صيييب خمتلفة �رتفعيييت �ىل درجة كبيييرية يف زمن �لنظام 
�ل�صمويل حيث بلغ �لف�صييياد ذروته بعد عام 1991 وحتديد� بعد 
فر�ص �حل�صار �القت�صادي على �لعييير�ق نتيجة ملمار�صات �لنظام 
حينهيييا ، �الأمييير �لذي كليييف �ملو�طييين �لعر�قي �أعباء هيييذ� �حل�صار 
وتيييدين قدرته �ل�صر�ئية مقابل �رتفاع معدالت �لت�صخم حيث كان 
ر�تيييب �ملوظيييف ال يكفيه الأيام معيييدودة �الأمر �لذي �صيييول للبع�ص 
ممار�صييية �أنو�ع �لف�صاد �مليييايل و�الإد�ري لتامني معي�صته من خالل 

تقبل �ملال �حلر�م �ملتمثل بالر�صاوى و�الختال�صات �ملالية.

�أميييا بعد �صقيييوط �لنظام وبد�يييية �لتجربة �لدميقر�طيييية �لعر�قية 
فيمكننا مالحظة حجيييم �لف�صاد من خالل �ملو�زنات �ل�صخمة �لتي 
تخ�ص�يييص لالقت�صاد دون �أن تظهر �أي مالمح للنهو�ص على �ر�ص 
�لو�قيييع �الأمر �لذي يجعلنا نت�صاءل �أيييين تذهب كل هذه �الأمو�ل؟.
ولقيييد مت �كت�صييياف ملفات ف�صاد كبيييرية يف ظل �صييير�ع �صيا�صي ال 
ي�صب يف �صالح �القت�صييياد �لعر�قي وحماولة �لنهو�ص من جديد 
حيث �ن �الإعالن عن هذه �ل�صر�عات وكرثة �التهامات بالف�صاد بني 
�مل�صوؤوليييني �صتعطي �صيييورة م�صوهة تطيييرد �ال�صتثمار �خلارجي 
وال ت�صجع روؤو�ص �الأمو�ل بالقدوم �ىل �لعر�ق �الأمر �لذي يوؤدي 
�ىل �نعد�م �لثقة بالنظام �القت�صادي و�ل�صيا�صي �لقائم يف �لبلد. 
ومن �جل حماربة �لف�صاد على �لدولة �ال�صتعانة بالتجارب �لعاملية 
�صيميييا �لدول �لتي قامت باإ�صالحيييات �قت�صادية مهمة كخ�صخ�صة 
�غليييب �لقطاعات �القت�صاديييية كالنقل و�لكهربييياء و�الت�صاالت مع 
مر�عييياة وجيييود �لرقابة �حلكومية مييين قبل هيئيييات م�صتقلة لديها 
�ل�صالحييييات �لكافيييية لردع �ملف�صديييين و�إيقييياف ن�صاطاتهم وكذلك 
�حلاجييية �إىل ت�صريعيييات �صارمييية ت�صاهيييم يف �إيقييياف نزييييف �ملال 

�لعام.
وباالإ�صافييية �ىل كل ذلك البد من �البتعاد عن �لتجاذبات �ل�صيا�صية 
و�ل�صر�عيييات �لتي تتحكم بال�صلطييية �القت�صادية وتوجهها ح�صب 
غاياتهيييا ورغباتها وت�ّصيييرع قو�نني معينة ومتتنيييع عن ت�صريعات 
�أخيييرى الأ�صبييياب �صيا�صيييية ولي�صيييت �قت�صادية. و�أخيييري� البد من 
�لتعاون بني �الأو�صاط �ل�صيا�صية و�الإعالمية و�لرتبوية و�لثقافية 
عليييى �إ�صاعة مفاهيم �لنز�هة و�الأمانة بني �أبناء �ملجتمع وحماربة 

�ملفاهيم �لفا�صدة.

االستثمار ومشاكل االقتصاد العراقي 

الفســــــاد االقتصـــــــــادي.. 
مخالفات إدارية وهدر لألموال

االقتصاد الياباني..
 النهوض وتجاوز آثار الحروب
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البنك المركزي:
قيييال نائب حمافيييظ  �لبنيييك �ملركيييزي مظهر حممد 
�صاليييح: للم�صيييارف �خلا�صييية �حلريييية يف رفيييع 
��صعيييار �لفائيييدة وخ�صو�صيييًا �لتجاريييية، حيث �ن 
�مل�صيييارف �خلا�صييية تاأخذ بنظييير �العتبار خماطر 
�ل�صوق فييياذ� �خفقت هذه �مل�صيييارف يرتتب عليها 
�صمانيييات كبيييرية مما ييييوؤدي بها �ىل رفيييع ��صعار 
�لفائيييدة و�ملبالغة يف خماطييير �الئتمان فهي تفتقر 
�ىل وجود فقرة تخت�ص بدعم �لعر�ص �لذي يجب 

�ن يكون �صمن �عد�د �ملو�زنة �لعامة. 
و��صييياف �صالح: �ن �قلييييم كرد�صتان ياأخذ عن�صر 
�ملنحة من  خيييالل �عد�د �ملو�زنة مما يهيئ �المور 
�ىل �صاليييح �ملنح �لتيييي تعطيييى �ىل �ملو�طن وهي 
بالنتيجييية تزييييد مييين طيييول �لفيييرتة لهيييا  حيث �ن 
تطبيق مثل هكيييذ� مو�صوع يف �ملركز بحاجة �ىل 

�صرت�تيجية و��صعة.
و��صييياف �صاليييح:�ن �لقرو�يييص �ال�صكانيييية تكون 
جمديييية �ذ� ما مت �لتعامل معها على �صكل م�صاريع 
��صكانية ووحيييد�ت �صكن فان وجود �حللول لهذه 
�مل�صكلييية اليكمن ب�صكل فردي فيييان �عطاء �المو�ل 
يحتاج �ىل وقيييت يف ت�صديدها حيث �ن �لقرو�ص  
�لتيييي �صوف تعطيييى تتوزع على �عيييد�د كبرية من 
�ل�صيييكان �لذين بحاجة �ىل �صكييين ��صافة �ىل �ملدة 
�لتي حتتاجها  �مل�صيييارف يف �لت�صديد �المر �لذي 

يجعل هذه �حللول غري جمدية.
وتابيييع �صاليييح: �ن �لعييير�ق بحاجييية �ىل ��صيييكان 
جماعي �و ما يدعى باإ�صكان �جلملة ب�صبب �لتاأخر 
�ليييذي عانى منه �لعر�ق خيييالل مدة ثالثني عام من 
�لتدهيييور حييييث �ن �لتمويل �لفردي يحيييل �مل�صاألة 
ب�صيييكل �نفييير�دي و�ن هيييذ� �ملو�صيييوع بحاجة �ىل 
ت�صافييير �جلهود من قبل �لدولييية ووز�رة �ال�صكان 
و�ال�صتثمار وحتى �لقطاع �خلا�ص �لذي ميكن �ن 
ي�صارك يف �يجاد �حلليييول لهذه �مل�صاألة �جلماعية 
باال�صافييية �ىل �حلاجييية يف �عيييد�د ميز�نيييية لهيييذ� 

�ملو�صوع.
وبيييني �صالح �ن �لعامل و�مل�صارف �لقدمية تتحمل 
�لفائيييدة وخ�صو�صيييًا للعو�ئيييل  فيهيييا جيييزء� مييين 

�لكبرية و�ملحرومة مييين �ل�صكن موؤكدً� �ن ماتقوم 
بيييه  �مل�صيييارف يف �قلييييم كرد�صتيييان بخف�يييص �و 
�عفييياء �ملقرت�صني للقرو�يييص �ال�صكانية من ��صعار 
�لفائيييدة يعد مييين �خالقييييات �ل�صعوب حييييث �نها 
تعيييد من �مل�صائل �لدينية �لتيييي تقوم بها �مل�صارف 
�ال�صالمية �لتي تعمل على ��صا�ص �لربحية ولي�ص 
�لفائيييدة، و�ن �لعملية �لتي تدعم مثل هكذ� ق�صايا 
حتتيييم على �ملو�طن �اللتيييز�م بال�صريبة  حيث �نه 
بحاجييية �ىل تثقييييف بهذ� �ل�صييياأن وعلييييه �حرت�م 
حقوق �لدولييية من خالل �ل�صريبة �ال�صكانية �لتي 

تكون و�جبة عليه.     

اللجنة المالية في البرلمان:
قيييال ع�صيييو �للجنييية �القت�صاديييية يف �لربملان عبد 
�حل�صني �ليا�صيييري: �ن ��صعار �لفائدة تتباين بني 
م�صيييرف و�آخر  فامل�صيييارف �لعقاريييية تاأخذ ن�صبة 
3% من �لفو�ئد،�ميييا �مل�صارف �لتجارية �لتي على 
�عتبيييار �نها تتعامل  باأمو�ل كبيييرية تاخذ 18 �ىل 
19 % ولذليييك تكون ��صعار �لفائيييدة عالية فيها،�ما 
قييييام بع�ص �مل�صارف بعدم �خذ ��صعار فائدة على 

�لقرو�يييص �ال�صكانية فيييان هذ� �ملو�صيييوع يختلف 
من م�صرف �ىل �خر حيث �ن �ملر�صد و�مل�صرع يف 

هذه �لعملية هو �لبنك �ملركزي.
�قلييييم  يف  �مل�صيييارف  �ن  �ليا�صيييري:  و��صييياف 
كرد�صتيييان تكيييون �لغالبية �لعظميييى فيها م�صارف 
�إ�صالميييية تعتميييد عليييى ��صا�يييص �لربحيييية ولي�يييص 
عليييى ��صا�يييص �لربوبيييية يف تعامالتهيييا و�ن مهمة 
�لبنك �ملركزي هي �ل�صلطييية �لت�صريعية فهو ي�صع 
�لقو�نني لهيييذه �مل�صارف ويتم �ال�صر�ف عليها من 

قبله.
تتبنيييى بع�يييص  �ليا�صيييري:�ن �حلكومييية   وتابيييع 
م�صارييييع �القر��يييص �ملي�صيييرة و�لتيييي تتحمل فيها 
بع�يييص �أو كل ��صعيييار �لفائدة فمن خيييالل م�صرف 
�لر�صييييد تتجه لقرو�يييص �لعاطلني عييين �لعمل،�ما 
�لتجار و�ل�صناعيون فتهييييئ لهم بع�ص �لقرو�ص 
مل�صارييييع �ال�صتثميييار والغر��يييص �لربيييح فيوؤخيييذ 
منهم مبالغ فو�ئد الأغر��يييص �ال�صتثمار �لتي تدفع 
للود�ئيييع �لتيييي تو�صع بهيييا و�مل�صارييييف �الإد�رية 
للم�صيييارف  لذلك يرتتب عليها �ن ترفع من ��صعار 

�لفائدة. 

مصرفيون:
قيييال �خلبيييري �مل�صيييريف �صيييريو�ن م�صطفيييى: �إن 
��صبييياب �الرتفييياع يف ��صعيييار �لفائيييدة و�الجيييور 
يتعليييق بالكليييف �لت�صغيليييية للقرو�يييص حييييث �ن 
م�صيييارف �ملركيييز تختليييف عييين ماهيييو موجود يف 
كرد�صتان فان �العمال د�خل �ملركز ي�صوبها بع�ص 
�ل�صعوبات �لتي تزيد مييين خماطر �الئتمان �المر 

�لذي يحتم عليه �ملتابعة وزيادة ن�صبة �لفائدة.
و��صاف م�صطفيييى:�ن �لقرو�يييص �الئتمانية �لتي 
تعطيييى من قبل �مل�صارف جمدية حلل �أزمة �ل�صكن 
حيث �نها توفر �ل�صيولة �لنقدية وتزيد من عملية 
�ال�صتثمار ميييا يقلل من عدد �لبطالييية �لتي و�صلت 
معدالتهيييا �ىل 18% باال�صافييية �ىل �لبطالة �ملقنعة 
�لتي يزييييد عددها د�خل �ملوؤ�ص�صيييات �لتي بحاجة 
�ىل توفيييري فر�يييص عمل  و�ال�صتفيييادة من �لطاقات 

�ملتوفرة لديهم.
وتابيييع م�صطفيييى:�ن �مل�صيييارف �خلا�صييية توفييير 
فر�صيييا للعمل مييين خيييالل �لقرو�ص �لتيييي متنحها 
�ىل �مل�صارييييع و�لتي تكون ذ�ت جدوى �قت�صادية 
للمجتمع �المر �لذي يزييييد من �لفر�ص �لت�صغيلية 

للبطالة.
 وبني م�صطفى �ن �قليم كرد�صتان غالبًا مايتعامل 
مع �مل�صيييارف �الإ�صالمية �لتي يتوفر فيه عدد منها 
حيث �أن �ملجتمعات غالبًا ما ترف�ص �لقرو�ص �لتي 
يدخيييل فيهيييا �لربا �المر �ليييذي يزيد مييين ن�صاطات 
تليييك �مل�صيييارف يف �الإقليم باالإ�صافييية �ىل �ن بيئة 
�العميييال �صاحلييية للت�صغييييل حييييث تكيييون خدمييية 
�مل�صيييارف و��صعة و�كرث جناحيييًا من خالل توفري 
�الو�صييياع �المنية �لتي تقليييل من خماطر �الئتمان 

و�لكلف �لنقدية.
و��صار �صريو�ن �ىل �ن �مل�صارف �خلا�صة الميكن 
�ن تقيييوم باعفاء �ملقرت�صني من ��صعار �لفائدة الن 
�الميييو�ل �ملوجيييودة لديها ترجيييع �ىل �مل�صتثمرين 
باالإ�صافة �ىل �لكلف �الد�رية و�لنفقات �لت�صغيلية 
فالبد منها �ن تاأخذ فائدة كي يت�صنى لها �لقيام بكل 
هيييذه �العمال،�ما �مل�صارف �حلكومية هي وحدها 
قادرة على �لقيام مبثل هذه �خلطوة الن �مل�صارف 

�حلكومية تكون مدعومة من قبل �لدولة.
وقيييال �صيييريو�ن:�ن �لقرو�يييص �حلكوميييية غالبيييًا 
مايدخيييل فيها �لف�صييياد �الد�ري النها تعاين من قلة 
�ملتابعييية فيدخل فيها عامل �لتميييييز بني فئة وفئة 
�خيييرى �و تكيييون لالأقربييياء �المييير �ليييذي يقلل من 

فاعليتها يف حتقيق �الهد�ف �ملن�صودة.

مصرف الشرق األوسط:
قييييال �ملدييييير �ملفو�ييييص مل�صييييرف �ل�صييييرق �الو�صط 
حكمييييت جرجي�ص:�ن ��صعار �لفائييييدة ترت�وح من 
م�صييييرف الخيييير فتكييييون بع�صهييييا ذ�ت كلييييف عالية 
و�لبع�ييييص �الخر تكون قليليييية و�ن حتى ما موجد 
بييييني �ملركز و�القليييييم ينطبق عليه �لييييكالم فان كل 

م�صرف له �لكلف �لتي يتحملها �ملقرت�ص.
و��صيييياف جرجي�ييييص:�ن �مل�صارف عييييادًة ما تقوم 
باأخييييذ فائدة و�صمانات متثل ديون حلملة �ال�صهم  
حتى تتمكن ميييين تاأدية �مل�صاريف و�ال�صتحقاقات 
�لالزميييية باال�صافيييية �ىل �العمييييال �الد�رييييية �الميييير 
�لذي يحتاج �ىل �مو�ل للقيام بهذه �العمال وهذ� 
مايجعلها تفر�ص فو�ئد عالية  على �لقرو�ص �لتي 

متنحها.
و�كييييد جرجي�ييييص �ن �لقرو�ييييص �ال�صكانييييية �لتييييي 
متنحهييييا �مل�صييييارف �حلكومييييية للمقرت�صييييني غري 
جمدية  مبينًا �ن �مل�صييييارف �حلكومية و�خلا�صة 
منهييييا  يجب �ن يكون بينهما حالة من �لتعاون كي 
تتمكن من �لقيام بهييييذه �لعملة حيث �ن �مل�صارف 
�حلكومييييية عييييادًة غري مطالبة بتحقيييييق �رباح �ما 
�مل�صارف �خلا�صة مطالبة بتحقيق ربح من خالل 
�لقرو�ص �لتي تعطيهييييا �ىل �ملقرت�صني باال�صافة 
�ىل �ن �مل�صييييارف �لتجارييييية التتمكيييين ميييين �عطاء 
قرو�ييييص طويليييية �الجييييل �لتييييي تتمثييييل بالقرو�ص 
�ال�صكانية وبالتايل تكييييون غري جمدية بحل هذه 
�الزميييية م�صييييريً� �ىل �ن �حلكوميييية متتلييييك �الر�ص 
و�ل�صلطيييية و�ملييييال �المر �لذي ميكنهييييا من معاجلة 
هييييذ� �ملو�صوع من دون �لتعر�ييييص �ىل �ي م�صاكل 
فهي التطلب �ن تكن  هناك �رباح مقابل �لقرو�ص 
علييييى خالف �لقطاع �خلا�ص �لذي يهف عادتة �ىل 
�لربحييييية وخ�صو�صييييًا �مل�صييييارف �لتجارييييية �لتي 

ت�صعى �ىل �لقيام مب�صاريع ��صتثمارية.

مصرف كردستان اإلسالمي:
قييييال �ملدير �ملفو�ص مل�صييييرف كرد�صتان �الإ�صالمي 
ب�صطان �جلنابييييي: �إن �مل�صارف �الإ�صالمية تعتمد 
علييييى �لربحييييية ميييين خييييالل بيييييع �ل�صلييييع �و �لقيام 
مب�صاريييييع حتقق �رباح حيث ت�صييييل �رباحها �ىل 
10% �و 15% �المر �لذي يزيد من عدد �ملقرت�صني  
من تلييييك �مل�صييييارف باال�صافيييية �ىل �ن �ملجتمعات 
غالبييييًا ما تبتعييييد عن �الرباح �لتييييي تاأتي من خالل 
�لربا و�لفو�ئد فتلجاأ �ىل هذ� �لنوع من �مل�صارف 

�لتي تكون متفقة وتعاليم �ل�صريعة �ال�صالمية.
و��صاف �جلنابي:�ن �مل�صييييارف �ملوجودة د�خل 
�ملركز تعاين من �ملخاطر �الئتمانية الن �الو�صاع 
�المنية د�خل �ملركز ماز�لييييت غري م�صتقرة، حيث 
تزيييييد �لعبء على �ملقرت�ص ميييين خالل رفع ��صعار 

�لفائدة.
وتابييييع �جلنابييييي:�ن �لقرو�ييييص �ال�صكانية تكون 
غييييري جمدييييية مبثل هييييذه �الو�صاع �لتييييي ي�صوبها 
�لقلق و�العد�د �لكبرية �لتي تعاين من قلة وجود 
�مل�صاكيييين �الميييير �لييييذي يكييييون بحاجيييية �ىل تدخل 
حكومي بهذ� �ملو�صوع فان �لقرو�ص وحدها غري 
كافية ملعاجلة هذه �الزمة مبينًا �ن هذه �لقرو�ص 
قد تت�صبب بحدوث حالة من �لت�صخم �ملايل د�خل 
�لبلييييد النهييييا  متت�ص كميييييات كبرية ميييين  �المو�ل 
مقابييييل  عر�ييييص قليييييل ميييين �مل�صييييارع �لتييييي تقييييوم 
ببناء م�صاكيييين للمعولني لها مع قليييية �ملتابعة لهذه 

�لقرو�ص وقلة �لدر��صة لهذ� �ملو�صوع. 

مصرف الرشيد:
قييييال مدير عام م�صييييرف �لر�صيييييد �حلكومي كاظم 
نا�صييييور:�إن ��صعييييار �لفائييييدة يف �ل�صابييييق كانييييت 
وبييييد�أت  عالييييية  ن�صبيييية  وهييييي   %20 �ىل  ت�صييييل 
تدريجيييييًا تنخف�ييييص بف�صل تدخل �لبنييييك �ملركزي 
بهييييذ� �ملو�صوع و��صتقر�ر �صعيييير �ل�صرف �لدينار 
�لعر�قييييي حيييييث �ن هييييذه �لفائدة غييييري معربة عن 
�لكلفيييية �حلقيقية الن �القت�صاد د�خييييل �ملركز غري 
م�صتقيييير باال�صافيييية �ىل عييييدم �لقدرة علييييى ت�صغيل 
كل عو�مييييل �النتيييياج �الميييير �لذي يخلييييق حالة من 
�الختييييالف بييييني �ملركييييز و�قليييييم كرد�صتييييان حيث 
و�الد�ري  �المنييييي  باال�صتقيييير�ر  �الخييييري  يتمتييييع 
ويتمتييييع بوجود عو�مييييل �ملناف�صة بييييني م�صارفها 
و�ن �ملخاطيييير �لتي يتعر�ص لهييييا �لبلد حتتاج �ىل 
دعييييوة للعمل مبييييا هو موجييييود يف �القليييييم وهذ� 
�ملو�صوع  بحاجة �ىل بحث وتخطيط الن �ل�صوق 
و�حييييد وعامييييل �ملناف�صة و�حييييد وكلهييييا توؤثر على 
�ل�صوق فيجب �ن تتحييييرك �المو�ل بني �لوحد�ت 
�القت�صادييييية لال�صتفييييادة منهييييا يف رفييييع �مل�صتوى 

�القت�صادي للبلد.
و��صيييياف نا�صور: �ن حل �زمة �ل�صكن بحاجة �ىل 
تدخييييل من قبييييل �لدوليييية يف بناء وحييييد�ت �صكنية 
للموظييييف و�ملو�طن �لعييييادي حيث يتييييم �الختيار 
ميييين قبلييييه لالر�ييييص و�ملييييكان و�لت�صميييييم ويرتتب 
علييييى �حلكومة قطع جزء ميييين �ملرتب �ل�صهري �ما 
يف �لوقييييت �حلا�صر فان هذه �لقرو�ص تعمل على 
زيييييادة �لت�صخييييم يف �لبلييييد النها تتوجييييه للق�صايا 
�ال�صتهالكييييية �كييييرث ميييين ق�صايييييا �لبنيييياء وتغطية 

�حلاجة من �ل�صكن.
وتابييييع نا�صييييور: �أن �حلكوميييية تتوجييييه من خالل 
م�صييييارف بغييييد�د و�لنجييييف للقيام بعييييدة م�صاريع 

�صكنييييية و�لتييييي هي عمومييييًا حتتيييياج �ىل تخطيط 
ومتابعة وتنظيم الإمتامها  على �أح�صن وجه.

الخـــــــــبراء:
قيييال �خلبيييري �القت�صيييادي ماجد حممد نقيييي: �أن 
غالبيييية �لقرو�يييص �لعقاريييية ال تعطيييى مييين قبيييل 
�مل�صارف �خلا�صة وهي �لتي حتدد ن�صب �لفو�ئد 
وهيييي مثبتة من قبل �لبنيييك �ملركزي  فاالأمر �لذي  
يجعل هنييياك تفاوت بني م�صيييرف وم�صرف �خر  
باال�صافييية �ىل �ن �ملخاطييير �الئتمانيييية متعيييددة 
د�خيييل �ملركيييز �لتي تعيييود �ىل �الو�صييياع �المنية 
د�خليييه �المييير �ليييذي يجعل �مل�صيييارف تلجييياأ �ىل 
�ملبالغة فيهيييا ب�صبب �ال�صكاالت �لتي تتعر�ص لها 
�لقرو�يييص و�لتلكوؤ يف �لت�صدييييد �المر �لذي �دى 
�ىل وجود ديون د�خل بع�ص �مل�صارف مماجعلها 

تاأخذ �صمانات عدة ل�صمان حقوقها.
و��صييياف نقيييي �ن �لقرو�يييص �ال�صكانيييية تتمييييز 
بطيييول مدة �القر��ص �المر �ليييذي يبعد �مل�صارف 
�خلا�صييية باإعطاء هيييذ� �لنوع مييين �لقرو�ص فهي 
غالبيييًا ما تلجاأ �ىل �لقرو�يييص �لتي حتقق �الرباح 
ومبدة زمنيييية قليلة موؤكيييدً� �ن �حلكومة وحدها 
قيييادرة على هذ� �لنوع مييين �القر��ص �و �ن تقوم 
ببنييياء جممعيييات �صكنيييية مييين خيييالل �لقرو�يييص 
�ال�صتثماريييية �لتيييي تعمل على بنائهيييا وتوزيعها 

على �ملوظفني.
وتابيييع نقيييي �ن �قلييييم كرد�صتان يتمتيييع بوجود 
حالة من �ال�صتقر�ر �المني و�نتعا�ص  �ال�صتثمار 
�لعقييياري �لتي التعتمد عليييى �لقرو�ص �مل�صرفية 
بيييل  مييين  �ال�صتثماريييية  �مل�صارييييع  عليييى  و�إمنيييا 
�مل�صتثمييير ينفيييي �ملنطقييية �ل�صماليييية �أكيييرث مميييا 

موجود يف �ملركز باال�صافة �ىل �لثقة �لتي يتمتع 
بها �ال�صتثمار د�خل �القليم.

من جهته، قال �خلبري �مل�صريف �صهيل �لعبا�صي:�ن 
�لقرو�يييص �لعقاريييية تعد مييين �خت�صا�ص �مل�صرف 
�لعقييياري �ليييذي يقيييوم باإعطائهيييا �ىل مثيييل هكيييذ� 
م�صارييييع وقيييد قاميييت �لدولييية بتخ�صي�يييص مبالغ 
ماليييية للقيام بهيييذه �لعمليييية يف �لوقيييت �حلا�صر 
و�لتيييي تكون بدون فائدة، �ما �مل�صارف �لتجارية 
التعطي مثل هذ� �لنوع من �لقرو�ص فهي فو�ئدها 
مي�صرة وتبلغ 2% وتكون ذ�ت مدة طويلة لت�صديد 
�المييير �ليييذي يجعلهيييا قرو�صيييا غيييري جمديييية لهذ� 
�لنيييوع من �مل�صارف �لتي تلجاأ عادة �ىل �مل�صاريع 
�ال�صتثمارية ذ�ت �ملدة �لقليلة ذ�ت �الرباح �لعالية 

الن غر�صها حتقيق �الرباح و�لفو�ئد.
و��صييياف �لعبا�ص: �ن �مل�صيييارف �لتجارية لي�صت 
لديهيييا منحييية لهيييذ� �لنوع مييين �القر��يييص حيث �ن 
قانيييون �ل�صيييركات �ليييذي  قيييام باز�لييية �لقرو�يييص 
�ال�صكانيييية منها ومبوجبها تكون عامة لكل �نو�ع 
�لقرو�ص ولي�ص لهدف �لربح و�منا لرفع �مل�صتوى 
و�لنا�يييص  للموظفيييني  و�الجتماعيييي  �القت�صيييادي 

�لعاديني و�لتي تبلغ مدة �القر��ص لهم %15.
وتابيييع �لعبا�صيييي:�ن منيييح �لقرو�يييص �ال�صكانيييية 
غيييري جمدية حليييل �زمة �ل�صكييين حيث �نهيييا تكون 
ذ�ت عالقييية با�صحييياب �الميييو�ل �لذيييين يتمكنون 
مييين �صر�ئهيييا ومن ثم عر�صها عليييى �صكل جممعات 
تعر�يييص لغر�ص �اليجار وبذليييك التخفف من هذه 

�الزمة للنا�ص �لعاديني و�لب�صطاء. 
مييين جهته، قيييال خبري �قت�صيييادي ف�صل عيييدم ذكر 
��صميييه:�ن �مل�صيييارف نوعيييان م�صيييارف �إ�صالميييية 
و�خرى ربوية ويدخل �الول يف �ملر�بحة و�صر�ء 
�ل�صلع ب�صعييير مي�صر ولي�ص من خيييالل �لفائدة �ما 
�لنيييوع �الخييير �ليييذي يقوم عليييى ��صا�يييص �ملر�بحة 
و�لفائيييدة ويعد هذ� فرق بيييني �مل�صارف �ملوجودة 
يف �القلييييم و�ملركيييز حييييث تعتميييد �الوىل عليييى 
�مل�صارف �ال�صالمية حييييث يوجد �ربعة م�صارف 

فيها.
و�أ�صييياف �ن �المور �ملرتتبة على خماطر �الئتمان 
تعود �ىل طبيعييية �ملقرت�صني  فاأن بع�صهم اليلتزم 
بااليفييياء للم�صيييارف باال�صافييية �ىل �لود�ئع �لتي 
حتتييياج �ىل �لربح اليفييياء كلف �مل�صيييرف وفو�ئد 
�لود�ئيييع و�لكلف �الد�رية و�ملخاطر �لتي يتحملها 
�مل�صرف فيييان �لبنك �ملركزي يفر�ص على �مل�صرف 
�ن يكيييون هناك �حتياطي قانوين حيث يبلغ %10 
ففي حالة عدم �يفاء �ملقرت�صني للقرو�ص ي�صتويف 
�لبنيييك �لفائيييدة مييين خيييالل �الحتياطيييي �لقانوين 
باال�صافييية �ىل �حتفاظ �لبنيييك بن�صبة 5% ك�صيولة 
نقديييية يف خزينييية �مل�صرف حيث يبليييغ �الجمايل 
15%  وهذ� مايجعل هناك عدم �ال�صتفادة من هذه 

�لكلف �ال �صيء قليل منها.
وتابيييع �خلبيييري �ن �مل�صيييارف �خلا�صييية التقيييوم 
باأعطييياء �لقرو�يييص �ال�صكانيييية حيث �نهيييا بحاجة 
�ىل �صنيييدوق �صميييان �لقرو�ص �ليييذي يعتمد عليه 
يف حالييية عدم ت�صديد �ملديييين للقرو�ص فيقوم هذ� 
�ل�صنيييدوق بت�صدييييد �المر �لذي يقليييل من خماطر 
�الئتميييان للم�صارف وهي بحاجة لهذه �ل�صمانات 
الن حجيييم �لود�ئيييع فيهيييا تبليييغ 85% �لتيييي ميكن 
�ن توؤثييير عليييى قطاعات عيييدة ومن �صمنهيييا قطاع 

�ال�صكان.
وبني �خلبيييري �مل�صيييريف �ن �لقرو�يييص �ال�صكانية 
بحاجييية �ىل تكيييون هنييياك �صر�كييية بيييني �مل�صارف 
للقيام بعملة �القر��يييص  �لعقاري �المر �لذي يزيد 
من تو�صيع رقعييية �لعمل وعيييدد �مل�صاريع و�صرعة 
�مليييدة �لتي يتم بها �الجنييياز باالإ�صافة �ىل �لتقليل 
من خماطر �الئتميييان �المر �لذي يعمل على جناج 

هذ� �لنوع من �لقرو�ص. 

جدليــة القروض اإلســكانية بين 
المركز واإلقليم! 

تحقيق / صـــابرين علـــي

في وقت يعاني العراق من ازمة ســـكن خانقة، تســـعى بعض المصارف 
الى منح قروض اســـكانية اســـهامًا منها بحل هذه االزمة المتفاقمة، اال 

انها كانت مثار جدل واسع حول رفع اسعار الفائدة.
)المدى االقتصادي( ناقشـــت جدلية القروض االســـكانية بين مصارف 
المركز التي رفعت اسعار الفائدة عليها فيما شطبتها مصارف اقليم 
كردستان بحســـب آراء المعنيين والخبراء والمستهلكين عبر التحقيق 

التالي:

ان المصارف الخاصة توفر 
فرصا للعمل من خالل 
القروض التي تمنحها الى 
المشاريع والتي تكون ذات 
جدوى اقتصادية للمجتمع 
االمر الذي يزيد من الفرص 
التشغيلية للبطالة
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* ثمـــة رأي يقـــول بعـــدم االختـــالف بيـــن المصـــارف 
اإلســـالمية والمصـــارف التقليديـــة وان الفـــارق شـــكلي 
وحسب، فما السمات التي تميز المصارف اإلسالمية عن 

غيرها بنظركم؟

- يف �ل�صيييريفة �الإ�صيييالمية ت�صيييتحق �الرباح على 
وفيييق قاعيييدة �لُغنم بالغيييرم �أي ربح وخ�صيييارة وقد 
يكيييون �لتعامل موجبًا �و �صيييالبًا وال يحدد م�صيييبقًا 
�أي تطبيق �حكام �ل�صيييريعة، و�ل�صريفة �ال�صالمية 
هي عقد يق�صيييد به �لرفيييق بالنا�ص ومعاونتهم على 
�صيييوؤون �حلياة و�لعي�ص ولي�ص و�صيلة من و�صائل 
�لك�صيييب وال ��صيييلوبًا من ��صييياليب �ال�صتغالل حيث 
يقطعيييه �ملقر�يييص من ماليييه وهيييو قربة يتقيييرب بها 
�ىل �لليييه "و�أقر�صيييو� �لليييه قر�صيييًا ح�صنيييًا" كما �أن 
�لعقيييود جائزة �صرعيييًا على �عتبيييار �أن �ملال ال يولد 
�مليييال و�إمنيييا يولد �لعميييل فهذ� مباله وهيييذ� بجهده 
وخربتيييه، على �عتبيييار �أن �لنقد لي�يييص �صلعة و�إمنا 
هو معييييار تقوم به �الأ�صياء ومن �صييياأن هذ� �ملعيار 
)�ملقيا�يييص( �أن يكيييون ثابتًا و�أن �لفائيييدة تلغي هذه 
�حلكمييية وتعتيييرب مف�صدة حييييث نرى �لنقيييد يرتفع 
وينخف�يييص تبعًا ل�صعر �لفائدة وبذلك ف�صد �ملقيا�ص 
)�ملعييييار( �لذي تقيييوم به �ل�صلع )جتيييارة بالنقود(، 
تكيييون م�صوؤولة عن �صيييري �مل�صروع �ملميييول بنف�ص 
�لتموييييل  مفهيييوم  �أن  �مل�صتثمييير،  �لعمييييل  درجييية 
�الإ�صالمي يعطي �الأمو�ل �إىل من يتجر بها باإحدى 
�صييييغ �لتموييييل لتحقييييق �لربح �حليييالل �لذي هو 
�ملحرك �الأ�صا�يييص حلركة �النتييياج و�لنمو القت�صاد 
�لبليييد ومنفعة �لفيييرد و�ملجتمع وتنميييية �لقطاعات 
)�القت�صادية و�الجتماعية( لتعزيز �لقيم �لرتبوية 
و�الجتماعيييية و�الن�صانية كما يقيييوم بربط �أهد�ف 
�لتنمية �القت�صادية باالجتماعية عن طريق توجيه 
�ملدخر�ت �ىل �ملجاالت �لتي تخدم �الن�صان بالدرجة 
�ال�صا�ص وحتقيق عد�لة �لتوزيع وتقلي�ص �لفجوة 
بني �لغني و�لفقري فتقتل �ل�صح و�لبخل لدى �لغني 
وتقتيييل �حل�صد و�لعد�وة لدى �لفقري،لذلك �صيوؤدي 
�إىل �رتفييياع معدالت �لعائد �لتيييي حتققها �ل�صريفة 
�ال�صالميييية �ذ� قورنيييت بال�صريفييية �لتقليديييية، �أن 
�الحتفييياظ بالنقود يف �لفقه �ال�صالمي ي�صكل تكلفة 
ينبغيييي �أن يدفع عليها �مل�صلم زكاة 2.5% لذ� ينبغي 
تقلييييب هذه �المو�ل با�صتمر�ر لكي ال تاأكلها �لزكاة 
�أن ملكيييية �لوديعييية للمودع جتعليييه يتحمل خماطر 
�إيد�عهيييا حيث �أن يد �مل�صرف ييييد �مانة ولي�صت يد 
�صمانييية �ال �ذ� ثبيييت ق�صيييور مييين قبيييل �مل�صرف �و 
خاليييف �صيييروط �لعقد �أو ميييا قيده رب �مليييال عندها 
يعتيييرب متعدييييًا وتنقليييب يده مييين يد �مانييية �ىل يد 
�صمانييية على �ملال مبعنى حتيييول �ملال من م�صاربة 
�ىل دين يف ذمته، كما ال تظهر يف جانب �ملطلوبات 
�أي ود�ئيييع الأجيييل قرو�يييص و�إمنيييا تظهييير ود�ئيييع 
�ال�صتثمار ويقيييوم �مل�صرف با�صتثمارها وفقًا لعقد 

�مل�صاربة �ل�صرعية على �أ�صا�ص �مل�صاركة يف �لربح 
و�خل�صارة )قاعيييدة �لُغنم و�لُغرم(، و�الهم من ذلك 
�أن �مل�صيييارف �الإ�صالمية تخ�صيييع للرقابة �ل�صرعية 

�إ�صافة �إىل رقابة �لبنك �ملركزي.

* ما أهم التحديات أمام تطبيق الصيرفة اإلسالمية؟

- من �لناحية �لقانونية نالحظ �ن �لبنوك �ملركزية 
مل تعيييرتف بامل�صيييارف �ال�صالميييية يف �غلب �لدول 
�لتيييي تعمل يف نطاقهيييا ذلك �ن معظيييم �لقو�نني قد 
و�صعت و�صممت وفق �لنميييط �لتقليدي وحتتوي 
�حكامًا ال تنا�صب �أن�صطة �لعمل �مل�صريف �ال�صالمي، 
كما �نفيييردت بع�ص �ليييدول �لكيييربى وهيمنت على 

�الأن�صطة �مل�صرفية يف �لدول �الإ�صالمية.
�أميييا �لتحديات مييين �لنو�حيييي �القت�صادية حيث �ن 
�لقو�نيييني �ل�صيييادرة عن �لبنيييك �ملركزي قيييد منعت 
�ملوؤ�ص�صيييات �ملاليييية �مل�صرفيييية من ممار�صييية �أعمال 
�لتجارة ومتليييك �ملعد�ت و�لعقيييار�ت و��صتثمارها 
وتاأجريها مع �أن تليييك �الأعمال من �صميم �أن�صطتها 
يف �لوقيييت �لذي يعفي فيه روؤو�يييص �أمو�ل وفو�ئد 

�مل�صارف �لتقليدية.
و�مل�صارف �الإ�صالمية �الآن بانتظار ��صد�ر قانونها 

لتنطلق يف ن�صاطها �الأ�صا�ص.
ومن �لنو�حي �لت�صريعية يف �ختالف �الجتهاد�ت 
و�لفتييياوى �ل�صرعية حيث نالحظ �أن هناك تناق�صا 
�لرقابييية  هيئيييات  ليييدى  للفتييياوى  و�صدييييد�  حييياد� 
�ل�صرعيييية يف �مل�صيييارف �ال�صالميييية ميييع تعددهيييا 
وبيييني تليييك �لهيئيييات �ل�صرعيييية وعلمييياء �مل�صلميييني 
من خيييالل هيئيييات �لرقابييية �ل�صرعية مابيييني فتوى 
نظرية وفتاوى تالم�ص �حلاجة �مل�صرفية و�حلياة 
�القت�صاديييية وميييا بيييني متم�صيييك باالأ�صيييل �ل�صرعي 
وتطوييييع �مل�صائل �لفقهية مبيييا يتنا�صب مع �أعمالها 
�ىل درجييية �لت�صاهيييل و�لتفرييييط بد�فيييع �حلر�يييص 
عليييى �مل�صيييرية �ل�صريفيييية �الإ�صالمية، كميييا عك�صت 
�الختالفيييات يف �لتطبييييق و�دت �ىل تنيييوع مناذج 
وعقيييود �لتمويل وهذ� ميييا جعل �لقائميييني �الأو�ئل 
على �مل�صرفية �الإ�صالمية �ن يو�جهو� حتديات يف 
��صيييد�ر قو�نني خا�صة باإن�صاء م�صارف قائمة على 

حكم �ل�صريعة.
كميييا ويوجد حتيييٍد من �لناحيييية �لت�صغيليييية فالبنك 
�ملركزي يليييزم جميع �مل�صارف ب�صرورة �الحتفاظ 
بن�صبة من ود�ئعها بحدود 20% لدى �لبنك �ملركزي، 
و�ن �مل�صيييارف تقوم بدورهيييا باإقر��ص هذه �ملبالغ 

بفائدة وهو ماال يتفق مع منهجها �الإ�صالمي.
وهنييياك عيييدم توفر �مليييورد �لب�صري �لكفيييوء الإد�رة 
وتنيييوع وزييييادة �دو�ت �ال�صتثمار ليييدى �مل�صارف 
�ال�صالميييية، وبعيييد �أكيييرث من ثيييالث عقيييود من عمر 
�ل�صريفييية �الإ�صالميييية ومل تقيييم �لبنيييوك �ملركزيييية 
باإ�صد�ر �أي تعليميييات من قو�نني و��صحة و�صفافة 

للم�صرفيييية �ال�صالمية وباالخ�ص بتقدمي بد�ئل يف 
�ن�صطييية �ل�صيييوق �ملفتوحة �و �خل�صيييم �و �ملقر�ص 
�الخيييري و ت�صتفييييد �مل�صيييارف �لتقليديييية مييين هذه 
�لت�صهييييالت �ميييا �ل�صريفييية �ال�صالميييية فاأنها بحكم 
�بتعادها عن �لتعاطي بالفائدة فاأن �ل�صريعة حترم 

عليها تلك �لت�صهيالت.
كما وثمة حتديات من �لناحية �الد�رية على �أعتبار 
�أن �مل�صارف �ال�صالمية تفتقر �ىل حتديد �جر�ء�ت 
�لتاأ�صي�يييص وقو�عيييد �ملر�قبة و�لتفتي�يييص و�صقوف 
�الئتمان وم�صييياكل ن�صب �الحتياطييييات و�ل�صيولة 
و�لتن�صييييق فيميييا بيييني �الد�ر�ت وبيييني �مل�صيييارف 

�ال�صالمية.
كميييا ثمة حتدييييات خارجيييية من خالل زييييادة حدة 
�لتناف�يييص وذلك عندميييا دخلت �مل�صيييارف �لتقليدية 
�لعربيييية و�لغربية �ىل �صيييوق �ل�صريفة �ال�صالمية 
مبيييا متلكيييه مييين �مكانيييات هائلييية وخيييرب�ت وذليييك 
مييين �ت�صييياع ن�صييياط �لقطاع �مليييايل �لغربيييي عمومًا 
و�الوربي بوجيييه خا�ص و�جتاه �ملوؤ�ص�صات �ملالية 

�لعاملية نحو �الندماج و�لتعملق.
هنييياك حتد �خييير وهو �اللتيييز�م بتعليميييات �لبنوك 
�ملركزيييية، وحتدييييات �اللتيييز�م بتعليميييات هيئيييات 
�لرقابييية  مبعاييييري  و�اللتيييز�م  �ل�صرعيييية  �لرقابييية 
�مل�صرفية �ل�صادرة عن جلنة بازل ملو�جهة �ملخاطر 
�الئتمانيييية و�ل�صوقيييية وخماطر �لت�صغييييل �أ�صافة 
�ىل �اللتيييز�م مبعاييييري �حلوكمة و�لتيييي تهدف �ىل 
وجود نظام تدقييييق د�خلي و�صرعي ونظام حديث 
للمخاطييير يوفر �مكانية م�صاءلييية �الإد�رة �لتنفيذية 
عليييى حميييل  �الد�رة  قيييدرة جمل�يييص  مييين  و�لتاأكيييد 

�الأمانة.

* مـــا هـــي ضوابـــط اســـتثمار األمـــوال فـــي المصـــارف 
اإلسالمية؟

- تعتميييد �مل�صارف �الإ�صالمية عليييى بع�ص �ملعايري 
و�الأ�ص�يييص مييين �أجيييل حتقييييق �لتوظييييف �ل�صلييييم 
و�لك�صب �حليييالل ميكييين �إيجازها باأربعييية معايري 
�أولهيييا معييييار �لك�صيييب �حليييالل مييين خيييالل تطبيق 
حكيييم �ل�صريعة طامليييا �أن �مل�صيييرف موؤ�ص�صييية مالية 
تهيييدف �إىل حتقيق �لك�صب �حلالل من خالل �صيغة 
�مل�صاربييية و�مل�صاركييية ويجدر �لقيييول �أن يف قاعدة 
�لتيييو�زن بني �ل�صيولييية و�الأمان هيييذ� �صلوك جميع 

�مل�صارف �أن كانت �أ�صالمية �أو تقليدية.
�أميييا �ملعيار �لثاين فهو تنميييية وتطوير �ملجتمعات 
�إذ �أن �ل�صريفييية �ال�صالمية متتييياز ب�صفة �ل�صمولية 
�لتعالييييم  بجمييييع  �اللتيييز�م  �صيييرورة  مبعنيييى 
�ال�صالميييية �أي حتقييييق تنمية وتطويييير �لقطاعات 
ح�صب �الولوييييات �أي حتقيق مقا�صد �ل�صريعة يف 
�ملحافظة على �لدين، �لعقل، �لن�صل، �لنف�ص، �ملال.

�ميييا �ملعيار �لثاليييث فهو عدم �الكتنييياز �أي ��صتثمار 

�الأميييو�ل وتنميتهيييا فال�صريفييية �ال�صالميييية تعتميييد 
��صا�صيييًا عليييى �ال�صتثمار فهيييو بالن�صبة لهيييا كالقلب 
�ليييذي ي�صيييخ �لدمييياء �ىل جمييييع �نحييياء �جل�صيييم 
�ذ بيييدون �ال�صتثميييار ال جميييال ال�صتمر�ريييية تليييك 
�مل�صيييارف وعلى �مل�صرف �ن يقوم باإيجاد و�بتكار 
�صييييغ ��صتثماريييية ومتويلية لغر�يييص توجيه هذه 

�ال�صتثمار�ت وفقًا ملا يريده �لله.
و�لتكافيييل  بالتيييو�زن  يتمثيييل  �لر�بيييع  و�ملعييييار 
فال�صريفييية �ال�صالميييية لهيييا دور �جتماعيييي هام يف 
حتقييييق �لتكافيييل و�مل�صوؤوليييية �الجتماعيييية ومييين 
�صمييين ذليييك جميييع �ليييزكاة و�صرفهيييا يف �بو�بهيييا 
�ل�صرعيييية وكذلك يف توزيع �لعو�ئيييد توزيعًا عاداًل 
كما �أن �صندوق �لقر�ص �حل�صن �ملوجود يف بع�ص 
�مل�صيييارف ي�صيف بعيييدً� �إن�صانييييًا و�جتماعيًا وهو 
�صمييين �مل�صوؤولييييات �ليييو�ردة �صمييين �إ�صرت�تيجية 
و�صيا�صييية بع�ص تلك �مل�صارف �أي �د�ء حق �لله يف 

�المو�ل.

* وما طبيعة وظائف المصارف اإلسالمية؟

- متوييييل �لقطاعيييات �ملختلفييية مييين خيييالل تقيييدمي 
�لتمويل �ملنا�صب للقطاعات �ل�صناعية و�لزر�عية، 
�ملقييياوالت  لقطييياع  �لتموييييل  لتقيييدمي  ��صافييية 
و�لعقيييار�ت ب�صيغ عقيييود �ال�صت�صنييياع و�الجارة، 
�لتجييياري  للن�صييياط  �ملنا�صيييب  �لتموييييل  وتقيييدمي 
��صتيييري�دً� وت�صدييييرً� عييين طريق تطبييييق �أ�صاليب 
�لبييييوع �ال�صالمية �ملختلفييية كامل�صاومة و�مل�صاربة 
و�مل�صاركة و�ملر�بحة لالمر بال�صر�ء وما يتعلق بهذ� 
�لن�صييياط من فتيييح �العتماد�ت �مل�صتنديييية و��صد�ر 
خطابات �ل�صمان وموؤ�صييير�ت �لتح�صيل و�ل�صحن 
كما �أن �إد�رة �الإ�صالميييي باإمكانها �ن توفر لزبائنها 
خدميييات ��صت�صارية وفنيييية مل�صاعدتهم على �ختيار 

ما ينا�صبهم من فر�ص �ال�صتثمار و�لتمويل.
�ميييا �لوظيفييية �لثانية فتتمثيييل بييياإد�رة ��صتثمار�ت 
�ميييو�ل �لغيييري حييييث يكيييون �مل�صيييرف م�صاربًا عن 
طرييييق هذه �اللية لقييياء ن�صبة من نييياجت �ال�صتثمار 
عليييى ��صا�ص عقيييد �مل�صاربة وي�صتحيييق تلك �لن�صبة 
يف حيييال حتقق �لربح فقيييط و�إذ� حتققت �خل�صارة 
فاأن �مل�صرف يخ�صر جهده ووقته ويتحمل رب �ملال 
�خل�صيييارة �ملالية كما قد يقيييوم �مل�صرف با�صتخد�م 
هيييذه �الآليييية من خيييالل �جييير مقطيييوع �و ن�صبة من 
�مليييال �مل�صتثمر وذلك على �أ�صا�ص عقد �لوكالة باأجر 
وي�صتحق هذ� �الأجر باأد�ء �لعمل �صو�ء حتقق ربح 

�م مل يتحقق.
كميييا وتوجد وظيفة ��صتثمار �الأميييو�ل وعن طريق 
هيييذه �الآليييية يقيييوم �مل�صيييرف �ال�صالميييي بتوظيف 
�الميييو�ل �ملتاحة له من م�صيييادر ذ�تية مع ح�صابات 
�ال�صتثمار �لتيييي تلقاها ب�صفته م�صاربًا با�صتخد�م 
عقود خمتلفة �و عن طريق تاأ�صي�ص من�صئات تابعة 
للقييييام باأوجه ن�صاط خمتلفة �أو عن طريق �ال�صهام 
يف من�صئيييات قائمة وعند حتقق �ربييياح �و خ�صارة 
نتيجييية هذه �ال�صتثميييار�ت فعندها يقيييوم �مل�صرف 
بتوزيع ذلك عليييى م�صادر �الميييو�ل �مل�صتثمرة بعد 

��صتقطييياع �لن�صبة �ملخ�ص�صة له من �لربح يف حال 
حتققيييه وذلك ب�صفته م�صاربيييًا وح�صب �التفاق مع 
��صحييياب ح�صابيييات �ال�صتثميييار ميييع �لعليييم �أن هذه 
�حل�صابيييات تنق�صم �ىل ح�صابات �ال�صتثمار �ملطلقة 
�لتي يقيييوم ��صحابها باأعطاء �حليييق للم�صرف يف 
��صتثميييار تلك �المو�ل وفيييق ما يييير�ه منا�صبا دون 
تقيييييد ��صحاب �حل�صابات للم�صيييرف با�صتثمارها 
بانف�صهيييم �و يف م�صيييروع معيييني �و لغر�يييص ميييا، 
وثمة ما تعيييرف بح�صابات �ال�صتثميييار �ملقيدة و�ن 
هيييذه �الد�رة �لتي يقييييد ��صحابها �مل�صرف ببع�ص 

�ل�صروط كاأن ي�صتثمر يف م�صروع معني �أو لغر�ص 
معني �و �ن ال يخلطها باأمو�له �و عدم �لبيع باالجل 
�و بيييدون كفيل �و رهن �و ��صيييرت�ط �لبيع بربح ال 
يقل عن ن�صبة حمددة مقدمًا �و �ن ي�صرتط ��صحاب 
تليييك �حل�صابات على �مل�صرف �ن ي�صتثمرها بنف�صه 

عن طريق م�صاربة مع �لغري.
�ما �لوظيفة �لر�بعة فتتمثل يف �خلدمات �مل�صرفية 
�ذ يقيييوم �مل�صيييرف �ال�صالمي بتقدميهيييا مقابل �جر 
حميييدد كاحليييو�الت و�ل�صكيييوك وفيييق �العتمييياد�ت 
و��صد�ر خطابات �ل�صمان و�خلدمات �ال�صت�صارية 

وخدمات �ل�صييير�ف �اليل من خالل �ال�صتف�صار عن 
�لر�صييييد �و طباعييية ك�صيييف �حل�صييياب �و �لتحويل 
مييين �حل�صييياب �جلييياري �ىل �لتوفيييري �و بالعك�يييص 
�و ��صيييد�ر بطاقيييات خا�صييية للت�صيييوق عليييى �صبكة 
�النرتنت بكل �مان وغريها من �خلدمات �الخرى.
وتعيييد �خلدميييات �الجتماعيييية �لوظيفييية �خلام�صة 
للم�صيييارف �ال�صالمية فهند�صة �ل�صريفة �ال�صالمية 
خدميييات  بتقيييدمي  �مل�صيييرف  يقيييوم  بييياأن  تق�صيييي 
مييين  �و  �القر��يييص  مييين خيييالل  كثيييرية  �جتماعيييية 
�صندوق �لقر�ص �و من �صندوق �لزكاة و�ل�صدقات 
ليقوم بتنمية �لطاقات �لب�صرية وخدمة �لبيئة وكل 
ما ينبثق عن مفهوم �عمار �الر�ص من خالل �يجاد 
فر�يييص عمل ل�صر�ئيييح و��صعة وكبيييرية من �ملجتمع 
وتدريبيييه و�ك�صابهم مهيييار�ت فنية عاليييية ودعمهم 
مالييييًا الخر�جهم من د�ئرة �لبطالييية ليكونو� �فر�دً� 

منتجني يف �ملجتمع.
�ملبا�صييير  �الجتيييار  فهيييي  �ل�صاد�صييية  و�لوظيفيييية 
و�ال�صتثميييار �ملبا�صييير يف �مل�صيييارف �ال�صالميييية �ذ 
تت�صيييع �صيغة �مل�صرف لالجتار �ملبا�صر كاأحد �صيغ 
توظيف �المو�ل �صو�ء يف �لبيوع �لعادية �و بيوع 
�ملر�بحييية، ويقوم �مل�صيييرف بذلك من خيييالل بد�ئل 
متنوعة من �الد�رة �ملخت�صييية بالتمويل و�الئتمان 
�و عييين طرييييق �د�رة جتارية م�صتقلييية د�خل هيكل 
�مل�صيييرف �و عييين طرييييق �صركييية جتاريييية تابعة �و 
عييين طريق �لتعاون مع �لتجيييار، وميكن للم�صارف 
�ال�صالميييية �ن تقيييوم بتاأ�صي�يييص م�صروعات جديدة 
�و ت�صيييارك يف �خرى قائمة، �أي �ن تقوم �مل�صارف 
�ال�صالميييية ببييييع ميييا �صبيييق �ن ��صرتته مييين �ل�صلع 
بثمنيييه �ال�صليييي مع زيادة �لربح علييييه ويعترب هذ� 

�ل�صكل من قبيل �الجتار �ملبا�صر.
وتتمثل �لوظيفة �ل�صابعة ب�صمان �الأمو�ل فاأمو�ل 
�حل�صابيييات �جلارية وما ياأخذ حكمها م�صمونة من 
جانيييب �مل�صرف، و�الميييو�ل �مل�صاركة يف ح�صابات 
�ال�صتثميييار يف �لنتائيييج �لفعليييية للعملييييات ومييين 
ثيييم ييييرد عليهيييا �حتمييياالت �لنق�صيييان يف �الربييياح 
�ملتوقعييية، وكيييذ� �حتماالت �لنق�يييص يف قيمة ��صل 
�مليييال، وتن�صيييئ �مل�صارف �ال�صالميييية نظمًا حلماية 
�ميييو�ل �لود�ئيييع ووقايتهيييا مييين خماطييير �خل�صارة 
على �أ�ص�ص تعاونيييية تكافلية، و�ذ� كان �لنق�ص يف 
�الرباح �و يف ��صيييل �المو�ل ناجتا عن تق�صري �و 
�همال �و خمالفة لل�صيييروط �ملتفق عليها من جانب 
�د�رة �مل�صيييرف �مل�صيييارب  فييياأن �مل�صيييرف  يتحمل 
وحده عبء �لنق�ص و�ثاره وتلزمه بذلك �ل�صلطات 

�لنقدية.

المصارف اإلسالمية تجربة حديثة على 
مستوى العمل المصرفي  بل لمجمل االقتصاد 
الوطني  لطالما شكلت مثار جدل في األوساط 
االقتصادية، بين من ال يرى فيها اختالفًا 
عن غيرها معتقدًا ان االختالف ال يعدو على 
مستوى العمل شكليًا باعتماد ما يعرف بـ الحيلة 
الشرعية إضافة الى التسمية وبين مدافع يرى 
فيها نموذج حل للمخاوف الفقهية التي تدفع 
الجمهور لإلحجام عن التعامل مع المصارف، 
المدى االقتصادي حاورت خبير المصارف 
اإلسالمية والمدير المفوض للمصرف الوطني 
اإلسالمي الدكتور صادق الشمري لتدعيم تصور 
الوسط االقتصادي عن هذا النمط من العمل 
المصرفي ومنهجيته وتحدياته ومدى قدرته 
على لعب دور إلى جانب المصارف التقليدية.

حوار/ ليث محمد رضا

خبير لـ "المدى االقتصادي":
 المصارف اإلسالمية بانتظار قانونها لتنطلق

 في نشاطها األساسي
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ميناء �لفاو و�حلو�ص �جلييياف فالتق�صري �صيا�صي 
و�قت�صيييادي بامتيييياز ل�صليييل �الر�دة �لوطنية. فقد 
�علن وكيل وز�رة �خلارجية �لكويتية عزم �لكويت 

على �مل�صي قدما" يف م�صروع ميناء مبارك. 
فنحييين مل ن�صيييل �ىل نتيجييية رغيييم جهيييود وز�رة 
�خلارجيييية ورغيييم عالقتنيييا �المريكيييية و�الير�نية 
ومل يت�صامن معنيييا باقي �جلري�ن يف وقفة حق �أو 
��صتحقييياق على �القل مر�عييياة لتجارتهم �ملتعاظمة 
معنيييا �ذ يبيييدو �أن ميناء مبيييارك يخدمهيييم �أكرث من 
مينييياء �لفييياو و�حلو�ص �جلاف وهيييذه م�صاألة فيها 
نظر.   ولكن �ين �لعقود و�ملعاهد�ت �لدولية وملاذ� 
ال نحتكيييم لهيييا بعيييد ��صتنفييياد �ملحييياوالت �لبائ�صة. 
�صيييو�ء يف مو�صيييوع مبيييارك �أو نهييير �لونيييد �ليييذي 
بيييات �غالقه وفتحه مرتبطا مبا�صيييرة باملد و�جلزر 
�ل�صيا�صي مع �المريكان �أو مع �صا�صتنا رغم �لعالقة 
بني �ملجتمعني �لعر�قي و�اليييير�ين و�ملفرو�ص �أن 
ت�صميييو عنيييد  �جلار �الأكيييرب �ىل م�صتيييوى �على من 

ميكافيليات �ل�صيا�صة. 

خامسا"( الزيت الفاسد والفاسدون 
�لبع�يييص ير�هيييا م�صكلييية تاجييير تاأخييير يف �لتوريد 
و�الخييير ير�هيييا �أن بريوقر�طيييي �لتجيييارة تركوها 
يف �ملخيييازن حتيييى فقيييدت �ل�صالحية. هيييل �مل�صكلة 
يف �لعقيييود �أم يف �ملتقاعديييين. فالعقود لها �صروط 
جز�ئية وحتكيم يف حييياالت معينة ونوع �لتحكيم  
)دويل �أو حمليييي(. ثيييم �أنه كما معليييوم لدينا معمل 
للزيوت �لنباتيييية مل تر�جعه وز�رة �لتجارة لكونه  
)غانيييية �حليييي( وال تيييز�ل رغيييم �أنيييه حتيييى �لتعاقد 

معيييه بدون مناق�صات �مييير ممكن ح�صب 
�لقانون كما �أنه بعييييد جد�" عن �لف�صاد 
النيييه جهة حكوميييية )ياب�ص( و�خلالف 

معه لي�ص م�صكلة خارجية. 
�ال يعك�يييص م�صالح حتميهيييا �ل�صيا�صة 
وهذ� �لعقد �ملنحرف �مل يكن م�صر�" 
باالنتييياج �لوطني �لعر�قي ومعزز�" 
للبطالييية �ملقنعييية يف معاملنيييا حيث 
هنييياك �إمكانييييات ال باأ�يييص بهيييا.  �إذ 
ميكن بعيييد ��صتنفاذهيييا �لتعاقد مع 
غريهيييم. هيييذه �لنمييياذج �الربعييية  
يف �لنفيييط و�لكهربييياء و�لتجيييارة 

وم�صكلة نهر �لوند وميناء مبارك هي يف �حلقيقة 
لي�صت م�صكالت قانونية وفنية بقدر ماهي م�صكالت 
�صيا�صيييية بامتياز فاقت�صادنا �ل�صيا�صي يتج�صد يف 
هذه �حلييياالت �لتي هي منييياذج �قت�صاديييية �البعاد 

و�صيا�صية باال�صا�ص من حيث �ملن�صاأ. 
فجميعها بيييد�أت من �ل�صلطة �لتنفيذية و�لت�صريعية 
ب�صيييكل وباأخييير ميييع مر�قبييية حميييدودة جيييد�" مييين 
�ل�صلطييية �لق�صائيييية و�لرقابييية �لتقليديييية )�لنز�هة 
وهيئييية �لرقابة �ملالية( و�لق�صاء كان والز�ل �د�وؤه 

لي�ص مب�صتوى �الإحد�ث �أجماال". 
�أذن �مل�صاألييية لي�صيييت �ختالف بر�مج بيييني �لعر�قية 
ودولة �لقانون، حيث �ملفرو�ص لي�ص هناك �ختالف 
يف ظيييل �ل�صر�كييية و�لتو�فق.  �إذ بليييغ �خلالف �أكرث 
مييين لو كانت هنييياك معار�صة �أ�صوليييية يف �لربملان 
و�ملت�صاركني ال يجمعهم �صوى قا�صم م�صرتك و�حد 
ووحييييد هو وحدة نظام �المتيييياز�ت. �لذي �أي�صا" 

مو�صوعا" �صيا�صيا" وي�صيييكل عبئا" ماليا" كبري�" 
و�ي�صيييا" ميثيييل خليييال" يف �لتعاقيييد بيييني �الطر�ف 
�مل�صتفييييدة و�لد�صتيييور �لذي ين�ص عليييى م�صاو�ت 

�لعر�قيني يف �حلقوق.  
و�ليييذي �أ�صبح عبئا" ييييزد�د ثقال" مع تقادم �ال�صهر 
�ملر�صقيييون  �ليييوزر�ء  �صي�صبيييح  حييييث  و�ل�صنيييني 
�ل�صابقيييون  و�ليييوزر�ء  �صنييية  بخدمييية  متقاعديييين 
م�صت�صاريييين وهكذ� يتنا�صل هيييذ� �لعقد بني �لدولة 
و��صحاب �المتياز�ت يف �ملح�صلة �لنهائية �لعقود 
جميعا" �أ�صبح �مر �اللتز�م بها وباطارتها جمعيا" 

مهدد�" حقيقيا" للعقد و �لن�صيج �الجتماعيني. 
ال يفوتنيييا يف �خلتييام �أن �الختيييالف و�ملد�ر�ت مع 
�جلري�ن و�حللفاء حلد �الن مل ياأخذ بعد�" وطنيا" 
حقيقيا" من  )نهر �لوند �ىل  B P(  مرور�" مبيناء 

مبيييارك �ذ هذه �ليييدول و�ل�صركات تاأخيييذ م�صاحلها 
كيييدول و�صركات فيييوق �العتبار �لدينيييي و�لطائفي 
و�رتفعيييت ب�صر�عها مع �الخرين مبوجب �مل�صالح 
ولي�ص �ملبادئ �صيييو�ء كانت �مريكا �أو بريطانيا �أو 
�لكوييييت �أو �ير�ن ونرجيييو من �صا�صتنيييا �أن يكفو� 
عن �ملر�وحييية و�ل�صمت و�لت�صابيييق ونغلق ثغرتنا 
�ل�صيا�صيييية �لتي يطل منها �لعيييدو �أو �ل�صديق على 
غ�صيلنا ويكون لدينا قوتنا �لع�صكرية و�القت�صادية 
و�ننا ل�صنا جمرد م�صاملني ماد�م جري�ننا وحلفاوؤنا 
لي�صو� كذليييك يف �ل�صيا�صة و�القت�صاد و�لثقافة هل 

�مل�صكلة يف عقودنا �أم يف عقولنا؟ 
�م يف وطينتنا و�صوء �لنية؟ 

ثامر الهيمص 

لذليييك يعيييرف �القت�صييياد �ل�صيا�صيييي )باأنيييه در��صييية 
لن�صييياط �الإن�صيييان يف �ملجتميييع بقيييدر ماليييه عالقييية 
بح�صوليييه عليييى �الأميييو�ل و�خلدميييات(  ومبيييا �أن 
�لن�صييياط  95%  منيييه ر�صميا" لذلك يكيييون �الإن�صان 
�لعر�قيييي �صيا�صيا �قت�صادييييا يف ن�صاطه �صو�ء كان 

م�صوؤوال" �أو مو�طنا عاديا بامتياز �صاء �م �أبى.
و�مل�صاكل و�الإ�صكاالت �أعاله يف �صوء هذه �لعالقة 
هيييي عملية خلل وعيييدم �اللتز�م بالعقيييود و�لعهود 

و�ليمني �لد�صتورية. 
من م�صكلييية جمل�يييص �ل�صيا�صات و�صيييوال" للبطاقة 
�لتموينية مرور�" بعقود �لنفط و�لكهرباء وجميع 

لعقود �لناعمة و�خل�صنة. 
ومبيييا �أن �لعقيييد �صريعييية �ملتعاقدين �أي ليييه �صروط 
بقييياء و�نتهاء جز�ئية وقانونية مييين خالل �أركانه. 
تكيييون �مل�صكلييية يف درجييية �اللتيييز�م بيييني �الطر�ف 
�ملتعاقيييدة �أما جهال" �أو ف�صييياد�" �أو كليهما و�لعياذ 
بالليييه.   وبذليييك ت�صبح �مل�صاألة لي�صيييت جمرد عقود 
فا�صلة يتابعها �لق�صاء بل �أنها تعك�ص بنية �صيا�صية 
جاهيييزة وبا�صتمييير�ر لتفريخ عقود مماثلييية و�أكرث 
تطيييور�"  �أو تر�جعيييا" وعو�قبهيييا تنعك�ص مبا�صرة 
على �ل�صمعة �لدولية للعر�ق وهو مرتبط باخلارج 
�القليميييي �أو �ليييدويل �أكرث من �أي دولييية يف �لعامل 

�صيا�صيا" و�قت�صاديا" وثقافيا". 
لذلك فامل�صهد �ل�صيا�صي �القت�صادي يكون حاله من 

خالل �لنماذج �عاله ح�صبما يلي: ي 

أوال"( تأجيل التعريفة الكمركية  
�ملقيييرر كان �ن متار�ص �لتعريفة �لكمركية �عتبار�" 
مييين �ذ�ر �ملا�صي و�لتاأجييييل �الن �ىل �لعام �لقادم.  
جيييد�" عليييى  �لقييير�ر �خلطيييري  �أن  هيييذ�  يعنيييي  �ال 
�ملو�طييين و�لدولة مل يدر�يييص من قبيييل �أي �أكادميي 
حقيقيييي �أو �صاحيييب خربة معيييروف. ثيييم �أن متخذ 
�لقييير�ر كان جميييرد �صاحب توقيع بيييدون خربة �أو 
ثقافييية �كادميية وبدون م�صت�صاريييين حقيقيني. �أما 
تد�عياته فاأوال" فقد�ن �لثقة من قبل �طر�ف �لعالقة 
دولييييا" و�قليما" وحمليا" وما يرتتب على ذلك من 
�حتياطات يتخذونهيييا و�جر�أت ميار�صونها خا�صة 
بالعر�ق. ندفيييع ثمنهيييا �الن ويف �مل�صتقبل �لقريب 
يف �ال�صتثميييار، كميييا �أن �لقييير�ر لي�يييص ع�صو�ئييييا" 
�أي�صيييا" وهذ� غري معقيييول بل بيييكل ب�صاطة يعك�ص 
�ل�صر�ع �ل�صيا�صي و�مل�صالح �لتي متتد من �تفاقية 

�أربيل �ىل �ل�صهاد�ت �ملزورة. 

ثانيا"( عقود النفط والكهرباء
 ح�صبميييا �فييياد م�صيييوؤول كبيييري جيييد�". �أن �لعقد مع   
BP   �لنفطيييية يجعيييل  40 %  مييين �نتاج �لعر�ق 
�لنفطيييي حتت �صيطرة هذه �ل�صركة.   و�أنها متنفذة 
جيييد�" يف بريطانيا كميييا �أن هذ� �لعقد �صري �ىل �أن 

�علنت عنه �صحيفة بريطانية. 
و�ميييا م�صكلة عقيييود �لكهرباء �الخرية ميييع �ل�صركة 
�لكنديييية و�الملانية فاأنهيييا متثل   10%   من �مليز�نية 
�ال�صتثمارية. وهي ح�صبميييا يقال ك�صف م�صتورها  

)جو�د ها�صم وزير �لتخطيط  �ال�صبق(
�أي�صيييا" وبيييكل ثقييية يعليييق هيييذ� �المر عليييى طبيعة 

�ل�صر�ع على �ل�صلطة كما جت�صد يف م�صكلة جمل�ص 
�ل�صيا�صيييات.  حييييث �الطييير�ف �لفاعلييية بيييني منفيييذ 

ومت�صيد لالخطاء للم�صالح �ل�صيا�صية فقط. 

ثالثا"( مساومات المستعصيات
كما ح�صل ويح�صل يف منا�صبات كثرية على �صيغة  
)�ل�صكيييوت مقابل ثمييين( من�صبيييا كان �أم �متياز� �أو 
خطييير� عليييى ركاب �ل�صفينة كما جتليييى يف �الأبنية 

�ملدر�صية �أو �أجهزة �لك�صف من �ملتفجر�ت. 
حت�صمهيييا  مل  م�صتع�صييييات  عليييى  ير�فقهيييا  وميييا 
�مل�صاوميييات حليييد �الن )م�صكلة �ليييوز�ر�ت �المنية(  
�ل�صيييكاين(  )�الح�صييياء    )140 �مليييادة   )م�صكلييية 
)�ملتنيييازع عليها( )جمل�ص �خلدمة(  )و�خلروج من 

�لبند �ل�صابع(. 
فان عقودهيييا الز�لت موؤجلة يقتيييات عليها �لطرفني 

وي�صتثمرها �مل�صتفيدون من مقاويل �ل�صيا�صة. 
     ولكييين �ثرهيييا �القت�صادي باليييغ �خلطورة حيث 
�أن �لدول و�مل�صتثمرين من �ملوؤكد �أنهم اليتعاملون 
ب�صيييكل تقلييييدي وقانيييوين بيييل ي�صتخدميييون ذ�ت 
�الدو�ت �لتي ن�صتعملها ميييع بع�صنا ولعلها �صبب" 
��صا�صيييي" يف �خلليييل �لذي ي�صوب عقيييود عقدت �أو 
�صتعقيييد بحيث يكيييون �لتعامل �حيانيييا" �صريا" �أو 

قبول �لتعاقد �ل�صفوي و�ملو�عيد غري �ملوثقة.  

ر�بعا"( ميناء مبارك ونهر �لوند: ي  تخ�صع �أي�صا" 
�أقامييية ميناء مبيييارك �ىل �ملناكفيييات �ل�صيا�صية وما 
ح�صيييل مييين ثغيييرة بينهيييا بحييييث جتا�صيييرت علينا 
جارتنيييا ��صافة لثغرتنيييا �القت�صاديييية باأننا �هملنا 

رؤية تحليليةرؤية تحليلية

عقودنا واقتصادنا السياسي

ة سريعة لعناوين رئيسة في  في قراء

الصحافة مثال" )عقبات جديدة أمام 

تشكيل مجلس السياسات( وكذلك 

)المالية تؤجل التعريفة الكمركية 

حتى العام المقبل( ناهيك عن تفاصيل 

الشركات الوهمية في الكهرباء والعقود 

مع شركة )B P( بنرش ليترليوم،وهروب 

سجناء ومشكلة الزيت المستورد...الخ. 

أقل ما يقال أن المشاكل واإلشكاليات 

أعاله تلعب في ساحة واحدة هو ملعب 

المصالح االقتصادية المدعومة سياسيا". 
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ترجمة / عبد الخالق علي

   خ�صعيييت  �صناعييية �لنفيييط �لعر�قيييية �ىل توجهيييات خمتلفييية يف 
متيييوز 2011. فمييين جانيييب، �نخف�صيييت �صادر�ت �لنفيييط ب�صكل 
كبري باملقارنة مع �ال�صهر �ل�صابقة، و من جانب �آخر عادت ��صعار 
�لنفط �لعاملية �ىل �الرتفاع ثانية مما وفرت �رباحا كبرية للبالد. 
ففيييي متيييوز 2011، �صدر �لعر�ق معيييدل 2،164 مليون برميل 
من �لبرتول يف �لييييوم �لو�حد و هو �قل من معدل �صهر حزير�ن 
�لذي بلغت �صادر�ته 2،75 مليون برميل. كما �ن متوز كان �ملرة 
�لر�بعييية �ليييذي ينخف�ص فيه معيييدل �ل�صيييادر�ت �ىل �قل من 2،2 
ملييييون برميل. �لقت �حلكومة �لليييوم يف ذلك على �رتفاع حر�رة 
�ل�صييييف �لتي منعت بيع �لنفط للخيييارج و خ�ص�صته  لال�صتهالك 
�ملحليييي لتموين م�صانيييع �لطاقة. حاليا يعاين �لعييير�ق من درجة 
حييير�رة تبلغ حيييو�يل 50 درجة مئويييية و �ن �لكثري مييين مر�فقه 
�لكهربائية تعمل بوقود �لديزل. يف نف�ص �لوقت، �رتفعت ��صعار 
�لنفيييط �لعاملية فا�صتفاد �لعر�ق مييين ذلك. يف متوز مت بيع برميل 
�لنفيييط �خلام �لعر�قي ب�صعر 108،80 دوالر، �ي �على من �صعر 
�ل�صهر �ل�صابق �ليييذي بلغ 105،16 دوالر و م�صاوي ل�صعر �صهر 
ماي�ص. منذ �صهر �آذ�ر و �لعر�ق يبيع نفطه باأكرث من 100 دوالر 
للربميل �لو�حيييد ب�صبب �ال�صطر�بات يف �لعيييامل �لعربي خا�صة 
يف ليبييييا �لتيييي قل�صت �إنتاجهيييا ب�صكل كبري و ب�صبيييب تخمينات 
�ل�صيييوق �ملت�صاعدة. نتيجة لذلك، ك�صب �لعر�ق 7،3 مليار دوالر 

يف �صهييير متوز باملقارنة ميييع 7،173 مليار دوالر  يف حزير�ن. 
و �صهيييد �صهييير ماي�ص �عليييى ن�صبة �رباح يف �لبيييالد و هي 7،45 
ملييييار دوالر. و بهذ� فقد ��صتفييياد �لعر�ق كثري� من �ل�صر�عات و 

�الحتجاجات �لتي حدثت يف باقي بلد�ن �لعامل �لعربي. 
رغيييم هذه �لتقلبات ق�صيييرية �الجل، فان ��صتعيييد�د �لعر�ق للنمو 
حميييدود حالييييا. �لزييييادة �حلاليييية يف �النتييياج تعيييود �ىل جهود 
�صيييركات �لنفط �لعاملية �لتي وقعت عقيييود� مع وز�رة �لنفط عام 
2009. مع ذلك فقد و�صلت �لبنية �لتحتية للنفط �لعر�قي �ىل 
نهايتهيييا، و مل يعد هناك جمال للمزيد مييين �لتو�صع �إذ �إن �أنابيب 
�لنفيييط ال ميكييين �ن حتتميييل �ملزيد مييين �لطاقة. و قيييد مت ت�صليط 
�ل�صوء على هذ� �ملو�صوع يف تقرير معهد باكر لل�صيا�صة �لعامة 
يف جامعة ر�ي�ص يف تك�صا�ص، و �لذي ذكر �ن �لعر�ق على �ملدى 
�لقرييييب و �ملتو�صيييط �صيعييياين من م�صييياكل رفع �الإنتييياج ب�صبب 
حمدوديييية �لبنية �لتحتية. كميييا �إن وز�رة �لنفط ال متتلك خططا 
الإكميييال �أي من خططها لتو�صييييع �أنابيب �لنفط حتيييى نهاية هذ� 

�لعام على �قل تقدير. 
طاملا تبقيييى �أ�صعار �لنفط �لعاملية مرتفعة، فيييان �لعر�ق ميكن �أن 

يحقق �أعلى �الرباح لهذ� �لعام. 
عن / أفكار عن العراق

انخفاض صادرات النفط في تموز مع ارتفاع 
األسعار العالمية 

صادرات النفط العراقية 
و األربــــــــــــــــــــــــاح 
2011 - 2010

ترجمة: المدى االقتصادي

    كانت �لب�صرة  د�ئما مركز� لالإعمال �لرئي�صة يف �لعر�ق، 
و هي �ملنفذ �لوحييييد �ىل �خلليج �لعربي،�إ�صافة �ىل كونها 
حتتيييوي عليييى �لن�صبة �الكرب مييين نفط �لبيييالد و �حتياطيها 
مييين �لغاز.  �ما �لييييوم فانها ت�صتقطب  �كيييرث بقليل من ثلث 
�ال�صتثميييار�ت يف �لبيييالد. �مل�صكلييية هي �ن �لكثيييري من هذه 
�ل�صفقات مل تثمر �صيئا ب�صبب غلق �حلكومة و �الفتقار �ىل 

�لتن�صيق و �لقدرة �مل�صرفية �ملحدودة و �لف�صاد. 
يف �صبييياط 2011 ن�صيييرت �صركييية " و�جهييية دنييييا " تقرير� 
بان �ال�صتثمار�ت �خلا�صييية )�الأهلية( يف �لعر�ق ت�صاعفت 
يف 2010. و يف �لعيييام �ملا�صيييي تعهيييدت 156 �صركة مببلغ 
42،668 ملييييار دوالر للعييير�ق، �ي بزييييادة 48،7 % عييين 

مبليييغ 28،7 مليار دوالر لعام 2009. �بيييرز �لقطاعات �لتي 
و�صعيييت فيها �ل�صركات �الأجنبيييية  �أمو�لها كانت �لعقار�ت، 
�لنقل، �لكهرباء، �ل�صناعة، و �لنفط و �لغاز. ح�صلت  بغد�د 
عليييى  39،8 % من هذه �ال�صتثميييار�ت، تليها �لب�صرة بقيمة 
14،702 ملييييار دوالر �و 34،5 % من جممل �ال�صتثمار�ت. 
يف ماي�ص 2011 �علنت جلنة ��صتثمار�ت �لب�صرة ��صتثمار�  
بقيمة 174 مليون دوالر يف �ملحافظة. هذه �لتقارير تغطي 
فقط �المو�ل �ملوعودة و لي�ص �لفعلية. �ن م�صكلة �العالنات 
�لكثيييرية عن �ال�صتثميييار�ت يف �لب�صرة و يف �لعر�ق ب�صكل 
عيييام هيييي �نها تف�صيييل يف حتقيقهيييا فعليا و ذلك يعيييود لعدة 
�أ�صبييياب. ففي حزيييير�ن 2011 مثيييال، قالت جلنييية ��صتثمار 
�لب�صيييرة �أنها و�فقت على 40 م�صروع تطوير منذ تاأ�صي�صها 
يف 2008، �ال �ن �كيييرث مييين ن�صفها مل يتيييم تنفيذها �بد�. و 
ذكرت �للجنة �أن �حدى �مل�صاكل �لرئي�صة هي �ن �ل�صركات ال 
تتمكن من �حل�صول على �أر��ٍص خم�ص�صة لال�صتثمار فيها. 
يف �لب�صيييرة، متتليييك وز�رة �لنفط معظيييم �الأر��صي ب�صبب 
�خلزين �لكبري للنفط و �لغاز يف �ملحافظة. كما �ن �لقانون 
�لعر�قي مينع �ل�صيييركات �الجنبية من �متالك �الأر��صي يف 
معظيييم �حلاالت. لقد حاولت �حلكومييية تغيري هذ� �لت�صريع 
�ال �نهيييا ف�صليييت يف ذليييك. يف ت2/ 2006 ميييرر �لربمليييان 
م�صيييروع قانون ي�صمح للم�صتثمرين با�صتئجار �الر�ص ملدة 
50 عاميييًا، و تبيييع ذلك تعدييييال على قانيييون �ال�صتثمار ل�صنة 
2006 �ليييذي ي�صميييح لل�صيييركات �الأجنبية بامتيييالك �الر�ص 
مييين �جل م�صاريع �ال�صكان. يف ك1 2010 �صدر �مر م�صابه 
ي�صميييح للم�صتثمريييين بامتالك �الر�ص من �جيييل �ال�صكان و 

تاأجريهيييا الأنو�ع �خرى مييين �ال�صتثميييار�ت. �ال �ن �يًا منها 
مل ينفع ب�صبب وجود قو�نني �خرى تقيد ��صتخد�م �الر�ص 
من قبيييل �مل�صتثمرين. كما �ن �حلكومييية تفتقر �ىل ترتيبات 
منا�صبييية ب�صاأن �لنز�ع حول �الر�ص، وتفتقر �ي�صا �ىل كادر 
متدرب لتنفيذ �لقو�نني �جلديدة. م�صكلة �خرى مع �جلهات  
�حلكوميييية هي �نها بطيئة جد� يف ��صد�ر تاأ�صرية �لدخول 
للعميييال �الجانب. حيث قيييال مهند�ص ��صت�صييياري يعمل يف 
�ملحافظييية بان �لق�صيييية �الخرى هي �الفتقيييار �ىل �لتن�صيق 
بيييني �حلكومتيييني �ملحليييية و �ملركزيييية. يف ني�صيييان 2011 
وقعيييت وز�رة �لكهرباء �صفقة بقيمييية 204،4 مليون دوالر 
ميييع �صركة �ملكننة و �ال�صتيييري�د و �لت�صدير �ل�صينية، لبناء 
م�صنع للطاقة �لكهربائية بقدرة 500 ميكاو�ط يف �لب�صرة 
خيييالل 19 �صهر�، و قد �علن ذليييك يف �ملحافظة �ال �ن رئي�ص 
جلنييية �لكهربييياء يف جمل�يييص �ملحافظة �كت�صيييف �ن بغد�د مل 
توقيييع �ل�صفقييية �لنهائية بيييدون ذكر �الأ�صبييياب، لذلك مل تبد�أ 
�ل�صركة بعملها. و مثلميييا يحدث يف بقية �أجز�ء �لبالد، فان 
�لف�صييياد هو �لعائق �لرئي�ص. �ملئيييات من �صركات �الإن�صاء�ت  
ظهيييرت يف �لب�صرة منذ �صقوط �لنظام عام 2003، و �دعت 
غرفة جتارة �لب�صرة بان هناك �لف �صركة �إن�صاء�ت م�صجلة 
يف �ملحافظييية. �مل�صكلييية هيييي �ن معظيييم هذه �ل�صيييركات هي 
�صركات وهميييية مرتبطة بال�صيا�صيني مما يوؤذي �ال�صتثمار 
الأن هيييذه �ل�صركات ينظييير �ليها �مل�صتثميييرون �الجانب على 
�صيييركات و�صاطة )تعاقد فرعي( تقوم باجنييياز �لعمل �ال �ن 
معظمهيييا هي بب�صاطة �صركات ل�صرقييية �الأمو�ل. �أخري�، فان 
�لقطييياع �مل�صريف يف �لعر�ق حمدد ب�صيييكل كبري. يف متوز 
2011 ��صتكيييت وز�رة �لكهربييياء بيييان �ملوؤ�ص�صيييات �ملاليييية 
يف �لبيييالد تفتقييير �ىل �ملدخييير�ت �لالزمييية �لتيييي ت�صتخدمها 
معظيييم  ت�صميييل  �الخيييرى  �لق�صاييييا  �الجنبيييية.  �ل�صيييركات 
�لتعاميييالت يجيييب �ن جتيييري  نقد�، و �الفتقيييار �ىل �العمال 
�مل�صرفيييية �اللكرتونيييية و عيييدم وجيييود تد�خيييل م�صريف و 
مدفوعيييات دوليييية. كل ذلك يعني �ن �ل�صيييركات ال تتمكن من 
�حل�صيييول على �لتمويل �لذي حتتاجيييه و ال ميكنها حتويل 
�مو�لهيييا ب�صهولييية. كل هيييذه �مل�صييياكل جمتمعييية تف�صر ف�صل 
�لعديد من �ل�صفقيييات يف �لب�صرة. فاحلكومة و �لقو�نني ال 
تقيييدم �لدعم، و �لف�صاد م�صت�صٍر، و م�صارف �لبالد ال ميكنها 

توفري متطلبات �الأجانب. 
�لبنيييك �لعاملي ي�صع �لعييير�ق كو�حد من �لدول �القل ود� مع 
�ل�صركات �الجنبية يف �لعامل، و �لب�صرة هي مثال حي على 
ذليييك،  فالكثري من �ل�صركات تهتم يف �ال�صتثمار هناك �ال �ن 
�لكثيييري منها يف�صل يف �جناز �هد�فيييه ب�صبب وجود عو�ئق 

كثرية تعيق �كمال �ل�صفقات.  
�ملو�طن �لعر�قي هو �لذي يعاين من ذلك الأن �لبالد بحاجة 
ما�صييية للتطويييير، فاقد عانيييت من ثالثني عاميييا من �حلروب 
و �لعقوبيييات و �حلرب �الهلية. و بالنتيجييية تهدمت �لبنية 
�لتحتيييية، و �زد�دت ن�صبييية �لبطالة خا�صة بيييني �ل�صباب. و 
هيييذ� هو �ل�صبيييب يف حاجة �لب�صرة و بقيييية مناطق �لعر�ق 
�ىل �المو�ل �الجنبية. و حتيييى تغري �حلكومة ممار�صاتها، 
فيييان �لكثري من �ل�صركات و مييين �لعر�قيني ي�صعرون بخيبة 
�ميييل كبيييرية الأن �التفاقييييات �صت�صتمييير بالف�صيييل يف جليييب 

�العمال و حت�صني �خلدمات. 
عن: أفكار عن العراق

االستثمار األجنبي  في البصرة 

يواجه بعَض المشاكل
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مل يطل علينا �لربملان مبوقف ر�صمي حلد �للحظة �صوى ت�صريحات �إعالمية لعدد 
من �لنو�ب و�صط تناق�ص �ملوقف بني وز�رتي �خلارجية و�لنقل، و�صمت حكومي 
�أف�صى بعد �صد وجذب وند�ء�ت �صيا�صية و�جتماعية و�إعالمية �ىل ت�صكيل جلنة 
وز�رية برئا�صة كبري م�صت�صاري رئي�ص �لوزر�ء ثامر �لغ�صبان لزيارة موقع �إن�صاء 
وحتديد  �لغ�صبان  تر�فق  فنية  جلنة  ومبعاينة  موقعيًا  و�الطييالع  مبارك  ميناء 

مديات تاأثري هذ� �مليناء على حركة �ملالحة �لعر�قية.
�الأزمة  �لذي مل يرقى �ىل م�صتوى  �لنو�ب  �الآن هو موقف جمل�ص  و�لذي يعنينا 
�لذي مل يكن  �مليناء  �إن�صاء هذ�  �لكويتي يف  ��صتمر�ر �جلانب  �لتي قد تنجم عن 
من �ل�صرور�ت �القت�صادية �ملهمة للكويت �لتي متتلك �أكرث من منفذ بحري يلبي 
�صائعًا  م�صتتًا  �لربملاين  �ملوقف  هذ�  �ن  حيث  و�القت�صادية،  �لتجارية  حاجتها 
�لو�زع  ي�صوده  جماعيًا  موقفًا  يتبلور  فلم  �ل�صيا�صية،  و�خلالفات  �ملناكفات  بني 
وقت  يف  نائبًا،   70 من  الأكييرث  توقيعات  وحملة  ت�صريحات  هنالك  بل  �لوطني، 
يفرت�ص �ن يحدد �لربملان جل�صة �و جل�صات عدة ملناق�صات م�صتفي�صة لو�حد من 
من  بييداًل  �القت�صادية  �ملو�صوعات  �أهييم 
ق�صايا  مبناق�صة  طويل  وقت  ��صتغر�ق 

غري ذ�ت �أهمية.
جمل�ص �لنو�ب بجميع كتله ونو�به البد 
�ن ي�صطلع بدور مهم يف حث �حلكومة 
�ل�صبل  جميع  ل�صلك  عليها  �ل�صغط  بل 
مع  و�لييقييانييونييييية  و�لييتييحيياورييية  �لفنية 
�تخاذ  يف  و�الإ�صر�ع  �لكويتي  �جلانب 
مثل هذه �الإجر�ء�ت، كما �ن �الأمر ذ�ته 
�خلارجية  �ل�صوؤون  جلنة  على  ينطبق 
مبجل�ص  �ل�صريع  لالت�صال  �ملجل�ص  يف 
�الت�صال  ثم  ومن  �أواًل،  �لكويتي  �الأميية 
باملوؤ�ص�صات �لربملانية �لعربية و�لدولية 
�جلانب  على  �صاغطة  جهات  لت�صكيل 

�لكويتي لثنيه عن �إن�صاء ميناء مبارك.
والبد لنا �ن نذكر باالتفاقيات �لبحرية 
و�ملالحية �لدولية �لتي تعتمد �صو�بط 
�ملت�صاطئة  للدول  ومعايري  وحمييدد�ت 
�ملمر�ت  يف  و�مليي�ييصييرتكيية  و�ملييتييجيياورة 
�إن�صاء  �لبحرية و�لنهرية وكذلك جدلية 
�ملو�نئ على هذه �ملمر�ت �لتي يفرت�ص 

�ن تكون �لفائدة م�صرتكة ولي�صت جلهة �و لدولة على ح�صاب �أخرى.
ال  النه  جمتمعًا،  �لنو�ب  جمل�ص  يتبناها  �ن  �ملمكن  من  وغريها  �الأمييور  هذه  كل 
�لتحول  مبخا�صات  �لعر�ق  مير  وقت  يف  �لبلد  �قت�صاد  تهدد  ق�صية  على  خالف 
للقطاعات �القت�صادية و�خلدمية كافة، حيث �ن  �لتحتية  �لبنى  و�العمار و�إعادة 
�صو�ء الن  تكا�صل �حلكومة و�لربملان على حد  ب�صبب  �ملعطل  �لكبري  �لفاو  ميناء 
نف�صل  �ن  �ملجال  لنا يف هذ�  �لعملية ت�صامنية من م�صوؤولية �جلميع، وال ميكن 
م�صوؤولية �حلكومة ونلقي بتبعات تاأخري �ن�صاء ميناء �لفاو �لكبري على �لربملان 
ممثلة  تنفيذية  وطنية  �إر�دة  �ىل  �الأمر  يحتاج  ما  فبقدر  �ل�صحيح،  هو  و�لعك�ص 
يعمل  �ن  يفرت�ص  مالية  تخ�صي�صات  ذ�تييه  �لوقت  يف  �الأميير  يتطلب  باحلكومة 
�لفائ�ص  �و  �لتكميلية  �ملو�زنات  �و  �ال�صتثمارية  �ملو�زنات  طريق  عن  �لربملان 
�ملتحقق من �لعائد�ت �لنفطية �و �أية جهة قانونية تعطي �ملجال للجهات �لتنفيذية 
�ن تبا�صر باإن�صاء ميناء �لفاو �لكبري �لذي لو بو�صر �لعمل به على وفق �لتحديد�ت 
�لزمنية �ل�صابقة ملا �أقدمت �لكويت على �إن�صاء ميناء مبارك الن هنالك تعار�صًا فنيًا 
توؤثر على  ترتيبات حمددة ال  �مليناءين �ال يف  �إز�ء وجود  ر�أي �خلرب�ء  بح�صب 

�إمكانية �إن�صاء هذين �مليناءين يف �ل�صو�طئ �لعر�قية و�لكويتية على حد �صو�ء.

ميناء مبارك.. ودور البرلمان
 عباس الغالبي

الـمـــرصــد االقتصـادي

طبعت بمطابع مؤسسة          لإلعالم والثقافة والفنون

اقتصاديات

التحرير: 
عبـــاس الغالبـــي

التصحيح اللغوي: 
مصطفى محمد حامد

االخراج الفني:
ديــــار خــالـــد 
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عرض / ليث محمد رضا

�ل�صمري  �صادق  �لدكتور  �مل�صريف  �القت�صادي  للباحث  �صدر 
�لو�قع  �مليي�ييصييارف  "�إد�رة  بييعيينييو�ن  �لكبري  �لقطع  ميين  كييتيياب 
و�لتطبيقات �لعملية" و�لذي يطل على ماهية �الإد�رة �مل�صرفية 

ودور �مل�صارف يف �لتنمية.
�لف�صل  يتناول  دفتيه  �صتة ف�صول تو�صعت بني  �لكتاب  وي�صم 
من  عوجلت  �لتي  �لتجارية  �مل�صارف  وطبيعة  �أهمية  �الأول 
�ملالية  �أنو�ع �ملوؤ�ص�صات  خالل خم�صة مباحث، بني �الأول منها 
ًودورها يف �القت�صاد �لوطني، بينما حتدث �لثاين عن طبيعة 
تلعب  �مليي�ييصييارف  �ن  ذ�كيييرً�  وتخ�ص�صها  ون�صاأتها  �مليي�ييصييارف 
و�خلدمات  �المو�ل  توفري  يف  وحا�صمًا  وحيويًا  رئي�صيًا  دورً� 
�مل�صرفية ملتطلبات �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية، باال�صافة 
و�ملوؤ�ص�صات  لالفر�د  �لنقدية  �ل�صيولة  توفري  يف  دورهييا  �ىل 
م�صرفًا  جند  �أن  ويندر  �أنو�عها  باختالف  �العمال  ون�صاطات 
�ملبحث  وحتييدث  و�ل�صند�ت  و�الأ�ييصييول  بيياالأمييو�ل  يتعامل  ال 
�لثالث عن وظائف �مل�صارف �لتجارية �حلديثة يف �ل�صناعات 
ظل  يف  �مل�صرف  يقدمها  �أن  ينبغي  �لتي  و�ملنتجات  �مل�صرفية 
�إىل  �لييعييامل  ودخيييول  �مل�صرفية  �لبيئة  يف  �ل�صديدة  �ملناف�صة 
�ت�صعت  �لتجارية  �مل�صارف  و�أعمال  �أن�صطة  فاأن  لذلك  �لكوننة 
لتجميع  مكانًا  ولي�صت  وحيويًا  هامًا  دورً�  تلعب  و��صبحت 
�الأمو�ل و�إقر��صها، ويتحدث �ملبحث �لر�بع عن �أ�صكال �الئتمان 

و�لعنا�صر �ال�صا�صية ل�صيا�صة 
عبارة  وهييي  �الإقييير��يييص 
عييييين وثيييييييقييية تييو�ييصييح 

�ليييييتيييييز�ميييييات �مليييقييير�يييص 
وحيييقيييوقيييه ميييين جيييو�نيييب 
كثرية  منها �لفائدة وعدد 

�لت�صديد،  وفرتة  �الق�صاط 
ويطالعنا �ملبحث �خلام�ص 

�مل�صرفية  �الن�صطة  بو�قع 
�القر��صية  �ل�صيا�صة  يف 

�لتي  )�حلالية(  و�الئتمانية 
مبا  جميعًا  �مل�صارف  تقدمها 

فيها �لعر�قية.
فيتناول  �لييثيياين  �لف�صل  �أميييا 
�لعر�ق  يف  �مل�صريف  �لنظام 

عن  �الأول  مييبييحييثييه  ويييتييحييدث 
�لنظام �مل�صريف  ن�صوء وتطور 

يف �ليييعييير�قيييي وليييييييد �ليييظيييروف 
�لبيئية �ملحيطة به و�لتي طبعته 
كبري  ب�صكل  �أنعك�ص  بطابع معني 

وطبيعة  موؤ�ص�صاته  و�قيييع  عييلييى 
كفاءته  ودرجة  وعملياته  �أن�صطته 

يف �أد�ء �أدو�ره �الأ�صا�صية �ملهمة، وتناول �لثاين مكونات �لنظام 
�ل�صريف �لعر�قي �لبنوك �ملركزية – �الهد�ف و�لوظائف، كما 
ورد يف �ملبحث �لثالث �لو�صائل �لتي ي�صتخدمها �لبنك �ملركزي 
من �أجل �لتاأثري يف �ل�صيا�صة �لنقدية، �ما �ملبحث �لر�بع فيتناول 
مو�صوعة غ�صيل �المو�ل كظاهرة عاملية تهدد �لنمو �القت�صادي 
و�لتنمية �مل�صتد�مة للبلد�ن باعتبارها من �جلر�ئم �القت�صادية 
يف  �صيما  �صلبية  تاأثري�ت  من  لها  ملا  خطورة  �كرث  تعترب  �لتي 

�لدورة �القت�صادية الأي بلد.
ويعالج �لف�صل �لثالث مو�صوعة ر�أ�ص �ملال �مل�صريف وت�صمن 
للم�صرف  بالن�صبة  و�أهميته  �ملال  ر�أ�ص  مفهوم  ومعرفة  حتديد 
�ملال  ر�أ�ص  زيادة  عليها  تقوم  �لتي  و�ال�صرت�تيجيات  و�أنو�عه 
كفاءة  قيا�ص  ميكن  خاللها  من  �لتي  �الأ�صا�صية  �ملبادئ  و�هييم 
للرقابة  بازل  جلنة  متطلبات  وح�صب  �مل�صارف  يف  �ملال  ر�أ�ص 

�مل�صرفية.
وتنظيم  �مل�صريف  �لنظام  بهيكل  فيطالعنا  �لر�بع  �لف�صل  �أمييا 
�مليي�ييصييارف كييحييلييقيية مييين حييلييقييات �لتطور  �مليي�ييصييرف مييتيينيياواًل 
�القت�صادية  الأنظمته  و�نعكا�صًا  بلد  الي  و�ملييايل  �القت�صادي 
و�ملالية باعتبارها عماد �القت�صاد وحموره وال تتقدم �لدول �و 
تتطور بدون نظام م�صريف معافى وذلك ملا يوفره هذ� �لنظام 
بناء  عملية  لكون  وعملياته  �أن�صطته  خييالل  من  �إمكانات  من 
�قت�صاد �أي بلد مهما كان نوعه فاأن �مل�صارف حتتل فيه �أهمية 
جوهرية باعتبارها �كرب �ملوؤ�ص�صات 
وت�صكل  �القت�صاد  ذلييك  يف  �ملالية 

حموره.
عن  فيتحدث  �خلام�ص  �لف�صل  �أما 
وطبيعة  �مل�صرفية  �لود�ئع  �إد�رة 
ويتحدث  و�أنو�عها  �لود�ئع  تلك 
�ملبحث �الأول عن طبيعة ومفهوم 
�مل�صرفية،ويخت�ص  �ليييود�ئيييع 
�لود�ئع  باأ�صكال  �لثاين  �ملبحث 
و�ليييثييياليييث بيياال�ييصييرت�تيييييجييييية 
�لود�ئع  جييذب  يف  �ال�صا�صية 
و�ليييير�بييييع بيي�ييصييلييوك �ليييود�ئيييع 
توليد  �و  بخلق  و�خليياميي�ييص 

�لود�ئع.
�ل�صاد�ص  �لف�صل  ويييتيينيياول 
�مل�صرفية  �ل�صيولة  �إد�رة 
و�أهميتها  ودورً�  مفهومًا 
�ملتعارف  فمن  للم�صارف 
�صفة  �ليي�ييصيييييوليية  �ن  عليه 
�مليييو�د  تك�صبها  طبيعية 
�ملختلفة بدرجات متفاوتة 
�قرب  �ملييادة  كانت  وكلما 

�ىل �ل�صيولة �لكاملة.

إدارة المصــــــــارف
Banks Manegment 

كتاب يعرض لدور المصارف في التنمية

ان ميناء الفاو الكبير المعطل 
بسبب تكاسل الحكومة 
والبرلمان على حد سواء الن 
العملية تضامنية من مسؤولية 
الجميع، وال يمكن لنا في هذا 
المجال ان نفصل مسؤولية 
الحكومة ونلقي بتبعات تأخير 
انشاء ميناء الفاو الكبير على 
البرلمان والعكس هو الصحيح


