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خبراء :اإلصالح االقتص��ادي واإلداري يتطلب رفع
القدرات اإلنتاجية للقطاعين العام والخاص
بغداد  /علي الكاتب

أقرت وزارة الزراعة بعدم
إمكانية رفع إنتاج الرز
المحلي بسبب قلة المياه
المخصصة لزراعة الشلب.
وال يزال العراق يعاني
من موجة جفاف بسبب
شح األمطار على مدى
السنوات القليلة الماضية،
إضافة إلى قلة منسوب
مياه األنهر التي تدخل
األراضي العراقية والسيما
من نهري دجلة والفرات.
بغداد  /متابعة المدى االقتصادي
وتقدر حاجة الب�ل�اد ال�شهرية من الأرز بنحو 103
�آالف طن يت���م ت�أمينها عرب اال�ست�ي�راد ،بحيث يعد
البلد يف مقدمة البلدان امل�ستوردة له.
وا�ش�ت�رى العراق م�ؤخرا � 30ألف طن من الأرز من
�أوروغواي يف �أحدث مناق�صة �أجراها يف حماولة
لتعزيز املخزون يف ال�شهور املقبلة.
وو�ص���ل �إنت���اج البل���د م���ن ال���رز �إىل � 60أل���ف طن

الزراعة :ع��دم إمكانية رفع إنتاج
الرز بسبب شح المياه
�سنوي��� ًا .وقال م�س�ؤولون �إن���ه ال يكفي الحتياجات
ن�صف �شهر من حاجة ال�سكان اىل الرز.
وق���ال وكي���ل وزارة الزراعة مهدي �ضم���د القي�سي
لوكال���ة كرد�ست���ان للأنب���اء (�آكاني���وز) �إن الوزارة
"غ�ي�ر قادرة على رفع م�ست���وى �إنتاج العراق من
الرز املحلي ب�سبب قلة املياه".
ويق���ول متخ�ص�ص���ون يف �ش����ؤون امل���وارد املائية
�إن الع���راق يعد الأكرث تبذيرا للمي���اه ب�سبب �آليات
ال�سقي االروائية القدمية.
ويحمّ���ل العراق تركيا و�سوري���ا و�إيران م�س�ؤولية
نق����ص منا�سي���ب مياه الأنه���ر الداخلة �إلي���ه ب�سبب
�إقامتهم م�شاريع �أروائية وزراعية عليها.
و�أ�ضاف القي�سي �أن �شح املياه يفر�ض على الوزارة
تقلي����ص املزي���د م���ن م�ساح���ات زراع���ة ال�شلب يف
املحافظ���ات ،وقال �إن امل�ش���اكل ترتكز يف الأرا�ضي
الواقعة على نهر الفرات.
وقب���ل عق���ود كان العراق منتج���ا رئي�س���ا للحبوب
وي�ص���در القم���ح وال�شع�ي�ر .وكان يف ف�ت�رة م���ن
الفرتات �أكرب م�صدر للتمور يف العامل.
م�شرت رئي�س يف الأ�سواق العاملية
لكنه حتول �إىل
ٍ
ب�سب���ب م�ش���كالت ملوح���ة الرتبة و�ضع���ف �أنظمة

ال���ري الت���ي ت�ضاف���رت م���ع اجلف���اف ال�شدي���د يف
ال�سنوات الثالث املا�ضية.
وتاب���ع القي�سي "من امل�ستبعد �أن ي�صل العراق �إىل
م�ست���وى االكتف���اء الذاتي �أو رفع الإنت���اج عما هو
عليه الآن".
وح���ذرت الأمم املتح���دة ال�سلط���ات العراقي���ة م���ن
احتمال ن�ضوب نهري دجل���ة و الفرات بحلول عام
 ،2040ب�سبب تفاقم ت�أثري تغيري املناخ وانخفا�ض
معدالت املياه من امل�صدر.
وي�ستورد العراق الرز وحما�صيل �أخرى وال�سيما
القمح لدعم مفردات البطاقة التموينية التي يعتمد
عليه���ا �شريحة وا�سع���ة من العراقي�ي�ن يف غذائهم
الأ�سا�س���ي ،وذلك منذ ب���دء العقوب���ات االقت�صادية
عل���ى الع���راق يف الع���ام  1991عق���ب غ���زو �صدام
ح�سني للكويت.
وتت�ضم���ن البطاقة التموينية توزي���ع خم�س مواد
غذائي���ة رئي�سية على العوائل العراقية �شهريا ،هي
الطحني والرز والزيت وال�سكر� ،إ�ضافة �إىل حليب
الأطفال وب�سعر رمزي.
ويطبق النظام ب�شكل �أ�سا�سي منذ عام  1996وكان
يت�ضم���ن توزيع �أكرث من  10مواد بينها البقوليات

ومعجون الطماطم وم�ساحيق الغ�سيل التي رفعت
من البطاقة يف العام املا�ضي.
وكان���ت وزارة التج���ارة ذكرت يف وق���ت �سابق �أن
الإنت���اج املحل���ي من حم�ص���ول الرز ي�ص���ل �إىل 60
�أل���ف طن �سنويا ،وتلك الكمي���ة ال تكفي ل�سد حاجة
ال�سوق لن�صف �شهر فقط.
وق���ال مدي���ر ع���ام �شرك���ة جت���ارة احلب���وب ح�سن
�إ�سماعي���ل لوكال���ة كرد�ستان للأنب���اء (�آكانيوز) �إن
"�إنتاج العراق من حم�صول الرز يبلغ �سنويا 60
�أل���ف طن وي�ش���كل نحو ن�ص���ف احتياج���ات وزارة
التجارة ملدة �شهر واحد فقط".
و�أ�ض���اف �أن "العراق يحتاج �شهريا �إىل � 103آالف
طن من الرز".
ولف���ت �إ�سماعي���ل �إىل �أن "ال�شرك���ة العام���ة لتجارة
احلبوب ال تعتمد كثري ًا على الإنتاج املحلي وتركز
جهوده���ا على التعاقد م���ع ال�ش���ركات العاملية التي
ت�ستطيع ان تلتزم بالتعاقد".
وبني �إ�سماعيل �إن "انخفا�ض �إنتاج الرز يف البالد
يع���ود �إىل ح�ص���ر وزارة الزارع���ة ال�شل���ب (ال���رز)
يف مناط���ق حمددة م���ن العراق الأم���ر الذي فر�ض
االعتماد على الرز العاملي".

تعتمد عملية الإ���ص�لاح يف االقت�صاد العراقي
ع��ل��ى ج���وان���ب ع���دة �أه��م��ه��ا ،ق����درة امل�ؤ�س�سات
االنتاجية ال�سلعية واخلدمية للدولة ون�شاط
القطاع اخل��ا���ص ،وم�ستوى التطور يف البنى
التحتية ،وكذلك عالقات العمل ال�سائدة ،ومناذج
�أنظمة العمل املنفذة ،وال�سلوكيات ال�سائدة يف
العمل وم�ستوى �أداء امل�ؤ�س�سات والعاملني فيها،
ومن هنا فان �إحداث �أية تنمية حقيقية لالقت�صاد
العراقي تتطلب تطوير هذين املحورين �ضمن
عملية التخطيط املنهجي واال�سرتاتيجي ملختلف
الأن�شطة وجلميع املراحل وامل�ستويات الإدارية
التخطيطية والتنفيذية واملراقبة.
وق��ال��ت اخل��ب�يرة االقت�صادية يف جامعة بغداد
�سلوى زاي��ر �إن عملية التنمية ال�شاملة متعددة
اجلوانب والأب��ع��اد متثل التنمية الإداري���ة حلقة
�أ�سا�سية يف �إ�سرتاتيجيتها� ،إذ هنالك عالقة وثيقة
ب�ين التنمية الإداري����ة والتنمية ال�شاملة ،حيث
ت�شري التجارب التنموية للدول املتقدمة اىل ان
النجاح الذي حققته يف خططها التنموية حدث
بف�ضل �إدارتها الواعية والكفوءة.
وا�ضافت ان انخفا�ض م�ستوى ال��ق��درة املهنية
للعاملني ،و�ضعف وتقادم انظمة العمل املعمول
بها ،حيث يتم تنفيذ الأع��م��ال يف خمتلف دوائر
ال���دول���ة احل��ك��وم��ي��ة ب�����ص��ورة ق��دمي��ة ومتخلفة
م��ن الناحية الهيكلية والوظيفية ،حيث تنجز
بوا�سطتها الأعمال على وفق �إج��راءات روتينية
ج��ام��دة غ�ير م��رن��ة ت�سببت يف ح�����ص��ول عرقلة
وا�ضحة عند التنفيذ ،مما ادى اىل فقد العاملني
قدرتهم على الإب��داع واتخاذ القرارات املطلوبة
ب�صورة �سريعة ملعاجلة امل�شكالت وال�صعوبات
التي تعرت�ضهم.
و�أ����ش���ارت اىل ان امل��ع��اجل��ة احلقيقية لظاهرة
الف�ساد يجب ان تتم من خالل املعاجلة ال�شاملة
املتمثلة بعملية الإ����ص�ل�اح والتنمية الإداري����ة
للأجهزة احلكومية والوحدات االقت�صادية للدولة
العراقية ،وهذا يذكي فكرة الرتابط ال�شديد بني
الإ���ص�لاح االق��ت�����ص��ادي وحم��ارب��ة الف�ساد املايل
والإداري،وذل���ك الن تقليل عمليات الف�ساد املايل
والإداري ال يتم اال م��ن خ�لال عملية اال�صالح
املن�شودة.
ولفتت اىل ان ال��و���ص��ول اىل منظومة اخالقية
متكاملة للحد م��ن م��ن الف�ساد االداري وامل��ايل،
يتم �ضمن خطط متو�سطة وطويلة الآج���ل يتم
اعتمادها م��ن قبل اجل��ه��ات ذات ال��ع�لاق��ة ،حيث
ان امل��ب��ادرة ب��ه��ذا العمل يجب ان ت�سبق جميع
اخل��ط��وات املتخذة لإج���راء العملية الإ�صالحية
يف العملية االقت�صادية واخلطط التنموية يف
البلد ،وذلك الن جميع اخلطوات املتخذة لأغرا�ض
التنمية �سي�صيبها الف�شل والتلك�ؤ م��ا مل تتخذ
اخلطوات العملية يف هذا اجلانب،الن التجارب
التنموية الناجحة التي نفذتها املجتمعات العاملية
املتقدمة ابتد�أت �أو ًال ب�أجراء تغيريات مهمة يف
اجلانب االجتماعي والثقايف للمجتمع.
وقالت �إن املوازنة بني م�ستويات اجور العاملني

مع م�ستويات اال�سعار ال�سائدة يف ال�سوق
املحلية ،يجب ان تتم باملوازنة بينهما
على وف��ق امل�ؤ�شرات واملعايري الدولية
املقبولة ،الن اخللل الكبري فيها ميثل
عامال مهما لت�شجيع العاملني على قبول
الر�شوة،ال�سيما مع اتخاذ القطاعني
ال��ع��ام واخل��ا���ص خل��ط��وات مهمة يف
�سبيل حت�سني م�����س��ت��وي��ات معي�شة
العاملني من خالل زيادة الأجور.
ف��ي��م��ا ق���ال ال��دك��ت��ور ���ص��ال��ح �شاكر
التدري�سي يف جامعة النهرين� :إن
اعتماد ا�سرتاتيجية جديدة يف ادارة
االن�شطة االقت�صادية للبالد على
وفق نظرية اقت�صاد ال�سوق ،من
دون التح�ضري املطلوب لتطبيق
افكار هذه النظرية على امل�ستوي
الفكري والتطبيقي لها ،اذ مل تتم
التهيئة ال�سليمة لتطبيق هذه
النظرية ،خا�صة يف تطبيق
ا�سرتاتيجية اعتماد ا�سلوب
ال��ن��ظ��ام ال�ل�ام���رك���زي �ضمن
ال��ت��ق�����س��ي��م ال��ه��ي��ك��ل��ي للدولة
العراقية والتق�سيم االداري
للمحافظات واالقاليم،حيث
تخول مبوجبها الوحدات
االدارية �صالحيات وا�سعة
يف ال��ت��ع��اق��د وال�صرف
والتي مت تثبيتها �ضمن
ن�������ص���و����ص ال���د����س���ت���ور
العراقي ،وكذلك مل تتم
التهيئة لتطبيق هذه
اال�سرتاتيجية بجميع
االدوات واالل���ي���ات
امل��ط��ل��وب��ة ل�ضمان
جناح تطبيقها.
و�أ������������ض�����������اف ان
اجراءات اال�صالح
االق�����ت�����������ص�����ادي
والتنمية تتطلب
ا������س�����ت�����ح�����داث
م�ؤ�س�سةم�ستقلة
تخت�ص بعملية
ا���ص�لاح تنمية
االج���ه���زة املالية
واالدارية يف العراق ،مع منحها �صالحيات
وا���س��ع��ة ت��ق��دم لها جميع ان���واع ال��دع��م املطلوب
املادي واملعنوي ،لتتمكن من القيام بتنفيذ املهمات
واالهداف اليها ب�أف�ضل �صورة،على وفق املعايري
العلمية املعتمدة عامليا يف جمال اال�صالح والتنمية
االدارية للم�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية.
وا���ش��ار اىل ان �سيا�سات الإ���ص�لاح االقت�صادي
ذات الأث���ر البعيد امل��دى على الأداء االقت�صادي
ل��ل��دول��ة ،م��ن اه���م م��ك��ون��ات��ه��ا حت��ري��ر التجارة
اخلارجية واالنفتاح ،وكذلك مو�ضوع الأ�سعار
والدعم والعجز يف املوازنة و�سعر الفائدة ،والذي
تظهر نتائجه كارتداد مبا�شر لوجود اختالل حاد

يف اقت�صاد ال��دول��ة نتيجة
التدخل احلكومي املركزي ولفرتات طويلة،
وكذلك العجز احلاد يف ميزان املدفوعات وامليزان
التجاري وعجز املوازنة ،وزيادة معدالت الت�ضخم
وتدهور �أ�سعار �صرف العملة الوطنية وارتفاع
املديونية اخلارجية ،مما ي�شكل دافعا للدول يف
انتهاج عملية الإ���ص�لاح والتنمية ،كجوانب من
ال�ضغوط اخلارجية،حيث ال ميكن ف�صل برنامج
التحرير االقت�صادي عن ارتفاع م�ستوى املديونية،
اذ حدث هناك �شبه ارتباط بني عملية �إعادة جدولة
الديون وبرنامج اال�ستقرار االقت�صادي يف الدول،

�إ�ضافة لربط عملية التمويل والإقرا�ض اخلارجي
بتحقيق �أه����داف �سيا�سية ،على وف��ق ما
ي�����س��م��ى بامل�شروطية
ال�سيا�سية.
وب���ي��ن �أن �����ض����رورات
حت����ق����ي����ق الإ��������ص���ل���اح
االق��ت�����ص��ادي يف املرحلة
ال��راه��ن��ة ي��ت��ط��ل��ب �أم����ورا
عدة منها ،حتقيق معدالت
حقيقية يف م�ستويات النمو
يف االقت�صاد الوطني،والتي
تنعك�س �آثارها على حت�سني
م�ستوى املعي�شة للمواطن
العراقي ،وكذلك �إي�لاء عملية
الإ�صالح ال�سيا�سي جانبا مهما
يف عملية التنمية ،م��ن خالل
ال�ترك��ي��ز على ���ض��رورة �إ�شراك
املواطن يف العملية االقت�صادية
ب�شكل مبا�شر ،وحتقيق التعاون
م���ع ال�����دول ال��ف��اع��ل��ة يف النظام
ال����دويل،وامل����ن����ظ����م����ات ال���دول���ي���ة
للح�صول على مزيد من امل�ساعدات
والقرو�ض.
و�أك���د �أن حتقيق برنامج الإ�صالح
االق��ت�����ص��ادي ي��ت��م م���ن خ�ل�ال �إت��ب��اع
�سيا�سة االن��ف��ت��اح وحت��ري��ر التجارة
اخل���ارج���ي���ة وحت���ري���ر اال�ستثمارات
وا�ستقطاب ر�ؤو���س الأم��وال الأجنبية
وال��ع��رب��ي��ة ،و�إح�����داث ت��غ��ي�ير وتعديل
يف القوانني والت�شريعات الوطنية مبا
ي��ت�لاءم م��ع ح��رك��ة ال��ت��ط��وي��ر والتحديث
بحيث تكون �أك�ثر م��رون��ة ،وك��ذل��ك ت�أهيل
القوى الب�شرية ال�ستيعاب امل�ستجدات يف
ث���ورة املعرفة املعلوماتية والتكنولوجيا
وم��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي حت���دث يف هذا
املجال يف الوقت احلا�ضر.
ولفت اىل ان الو�صول �إىل معدالت حقيقية
من النمو االقت�صادي ،يتطلب احداث معاجلة
االختالل احلا�صل مبيزان املدفوعات ،واملوازنة
ال��ع��ام��ة وامل���ي���زان ال��ت��ج��اري ،م��ن �أج����ل زي���ادة
م�ستوى املعي�شة ل��ل��م��واط��ن ،وتقلي�ص حجم
البطالة والفقر ،وال��ذي يتحقق من خالل �إجراء
�سل�سلة من ال�سيا�سات االقت�صادية الإ�صالحية
ك�سيا�سات التثبيت والتكيف الهيكلي ،وحترير
التجارة بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات املالية الدولية
كالبنك الدويل للإن�شاء والتعمري ،و�صندوق النقد
الدويل ،ومنظمة التجارة العاملية.
وق����ال� :إن م��ن �سيا�سات اال���ص�لاح االقت�صادي
الت�سريع يف تطبيق برنامج �صندوق النقد الدويل،
و�إعطاء بعد �أكرب للقطاع اخلا�ص ،والرتكيز على
قطاعات �إنتاجية معينة� ،إن العهد اجلديد يختلف
عن املرحلة ال�سابقة يف هذا املجال ،وعدم الرتدد
يف القيام بالإ�صالحات االقت�صادية املطلوبة لدعم
اقت�صاد ال�سوق واالنفتاح االقت�صادي ،و�إقرار
الت�شريعات والت�سهيالت التي ت�ساهم يف جذب
اال�ستثمار.
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مقاالت

المديونيــ��ة األمريكية
واالقتصاد العراقي
محمد عبد األمير عبد
بع���د خف����ض الت�صني���ف االئتم���اين لأم�ي�ركا ترك���ز احلديث ح���ول الآثار
ال�سلبية املتوقعة على خف�ض قيمة اال�ستثمارات واالحتياطات الدوالرية
والعديد من العوامل الأخرى ،العراق كغريه من البلدان �سيت�أثر مبختلف
ال�سلبيات املتوقعة و�إن كان بن�سب خمتلفة عن غريها.
ولك���ن الأه���م ه���و �أن التوقع���ات بانخفا�ض قيم���ة الدوالر قد تك���ون �أبرز
امل�ؤثرات �إن مل تكن �أق�ساها يف املدى املنظور ولهذا ف�إن ما يجب الرتكيز
عليه هو الإج���راءات املحتملة ملواجهة الت�ضخ���م املتوقع يف حال تراجع
ال���دوالر بن�س���ب كبرية ق���د ت�ص���ل �إىل ع�شري���ن باملائة ح�س���ب التوقعات
املطروحة من بيوت املال العاملية والتي بد�أت بع�ض م�ؤ�شراتها بالربوز،
م�ضاف ًا �إليها انخفا�ض �سعر النفط بالأ�سواق العاملية.
وبالنظ���ر �إىل واق���ع اقت�صادنا الوطن���ي ف�إنه يعي�ش عل���ى واردات النفط
بن�سب���ة كبرية ج���دا ،وبالتايل ف����إن هنال���ك خماطر كب�ي�رة تعرت�ض بنية
االقت�صاد العراقي يف هذه املرحلة احلرجة كما تعرت�ض بنية اقت�صاديات
دول �أخرى.وه���ذا يح�ص���ل بالتزامن مع م�ش���اكل اقت�صادية كبرية تعاين
منها منطقة اليورو ،وبالتايل ف�إن دول العامل الأخرى �ستجد نف�سها حتت
ت�أثري وتداعيات هذه الأزمات.
�إن انعكا�س���ات هذه اله���زة على اقت�صاديات الع���امل العربي ومنها العراق
�ستكون كبرية ،خا�ص���ة و�أن هذه الأزمة لي�ست باحلديثة� ،إذ �أنها تفاقمت
خالل الع�شر �سنوات املا�ضية ،وبال�ضبط منذ عام  2000حينما كان �سقف
الدي���ن الأمريكي يف حدود  5950مليار دوالر ،يف حني �أ�صبح �سقف هذا
الدي���ن الآن يف حدود  14.3ترليون دوالر� ،أي انه ت�ضاعف �أكرث من مرة
خ�ل�ال ع�شر �سنوات ،و�أ�سباب ذلك معروفة ،منها احلروب يف �أفغان�ستان
والعراق وارتفاع النفقات الأمريكية داخليا وخارجيا.
وانعكا�س���ات ه���ذا الأزم���ة عل���ى العامل كب�ي�رة ،وذل���ك من ناحي���ة تراجع
قيم���ة الدوالر على ال�صعيد ال���دويل ،و�إذا علمنا �أن معظ���م عمالت الدول
النفطي���ة ومنه���ا بالت�أكي���د العراق مرتبط���ة بالدوالر ،فهذا يعن���ي �أن هذه
ال���دول �ستتعر����ض خل�سائ���ر كبري ج���دا ،فاملتتبع لتطورات من���و الدوالر
خالل الع�شر �سنوات املا�ضية يلحظ تراجع هذه العملة بن�سبة  50باملائة
باملقارن���ة مع اليورو .ومبا ان معظم موج���ودات وموارد الدول النفطية
ت�أت���ي بالدوالر ،ف�إن هذه ال���دول قد خ�سرت خم�سني باملائ���ة من عائداتها
خ�ل�ال الع�شر �سنوات املا�ضية ،وقد تزيد ه���ذه اخل�سائر يف حال تعر�ض
الدوالر الأمريكي �إىل انتكا�سة ب�سبب �أزمة الديون الأمريكية.
ورمب���ا العراق يختل���ف عن باقي ال���دول لكون الع���راق ال ميتلك �سندات
يف اخلزين���ة الأمريكية ،وه���ذه الأزمة جتعل تلك ال�سن���دات م�شكوكا يف
ا�سرتجاعه���ا ،بالإ�ضاف���ة �إىل �أن قيم���ة ال���دوالر �سترتاج���ع م���ا ي�ؤثر على
قيم���ة تل���ك ال�سن���دات .فم���ا يح���دث يف الواليات املتح���دة ينعك����س دائما
عل���ى اقت�صاديات الع���امل العربي ،نظرا للعوملة التي بات���ت تربط ال�شرق
بالغ���رب ،اقت�صادي���ا واجتماعيا ،لذلك ف�إن االنعكا�س���ات املرتقبة من �أزمة
الدي���ن الأمريك���ي �ستتك���ون كب�ي�رة وكبرية ج���دا ،وعدم امت�ل�اك العراق
ل�سن���دات وم�ضاربات يف ال�س���وق العاملية نقطة �إيجابية تخفف من الهزة
االقت�صادي���ة املتوقع���ة خا�ص���ة و�إن دول اخلليج العرب���ي لوحدها متتلك
�سندات يف اخلزينة الأمريكية بقيمة تقدر بـ  750مليار دوالر.
ولع���ل �أول هذه الت�أثريات عل���ى الدول العربية متثل بالرتاجع الكبري يف
البور�صة التي تكبدت خ�سائر بحكم تراجع الدوالر نف�سه.
له���ذا ف�إن �أكرث الدول تعر�ض ًا له���زات ارتدادية نتيجة املديونية الأمريكية
املرتفعة �ستكون الدول املنتجة للنفط ومنها العراق ،الذي ي�ستعد لتقدمي
موازن���ة ع���ام  2012بتكهنات �أكرب م���ن املتوقع وهو ما �سي�ؤث���ر بالت�أكيد
عل���ى املوازن���ة نف�سها التي قد ت�ص���اب بعجز كبري يف ظل تف���اوت �أ�سعار
النفط وتقلباته مع انخفا�ض قيمة الدوالر الأمريكي.
ورغ���م ت�صريح���ات وزارة املالية ب�أن املوازنة القادم���ة �ستكون خالية من
العج���ز املايل� ،إال �إن هذا بعيد ع���ن املهنية واحلرفية خا�صة و�إن الوزارة
اعتم���دت �سعر  $85للربمي���ل وبواقع �إنتاج مليون�ي�ن و� 200ألف برميل
يومي���ا ،له���ذا ف����إن عل���ى وزارة املالية مراع���اة ت�أث�ي�رات �أزم���ة املديونية
الأمريكي���ة على االقت�ص���اد العراقي وت�أثرياتها عل���ى �سعر �صرف الدوالر
وحت���ى عل���ى �أ�سعار النف���ط ذاتها ،خا�ص���ة و�إن عددا كبريا ج���دا من دول
الع���امل اتخذت مزيد ًا م���ن الإجراءات االحتياطية لت�ل�ايف هزة اقت�صادية
كبرية.
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السياحة ثروة وطنية ال تنضب
محمد صادق جراد
ميت���از الع���راق بتن���وع القطاع���ات
االقت�صادي���ة ما مينحه الق���درة على
التنوي���ع يف �أ�سب���اب النهو����ض
والتق���دم يف امللف االقت�صادي.
ف�إ�ضافة �إىل املوارد الطبيعية
الكب�ي�رة الت���ي ميتلكه���ا
الع���راق كالنف���ط والغ���از
الطبيع���ي والفو�سف���ات
وم���وارد �أخ���رى ت�ساه���م
يف جلب م���ردود اقت�صادي
كب�ي�ر للبل���د ف���ان الع���راق
بالإ�ضاف���ة اىل ذل���ك ميتل���ك
�أ�سباب���ا وعوامل ت�ساعد على
زي���ادة الدخ���ل الوطن���ي م���ن
خ�ل�ال تن�شي���ط قطاع���ات �أخرى
لها فر����ص كبرية للنج���اح كالقطاع
الزراعي وال�صناعي وال�سياحي حيث
ميتل���ك العراق املقوم���ات الكفيل���ة لنجاح
ه���ذه القطاعات،كامتالك���ه الأر����ض الوا�سع���ة
ال�صاحلة للزراعة وثروة مائية وموارد ب�شرية هائلة
�إ�ضاف���ة �إىل مقوم���ات ال�سياح���ة املتوف���رة يف جمي���ع مدن
العراق تقريبا.
فالعراق ميكن���ه حتقيق الأمن الغذائ���ي للمواطن وحتقيق
االكتف���اء الذات���ي من الإنت���اج الزراعي واحلي���واين اذا ما
ا�ستط���اع ا�ستغ�ل�ال الأر�ض و�سخ���ر تنوع املن���اخ وطبيعة
الرتب���ة التي تختل���ف من ال�شم���ال اىل الو�س���ط واجلنوب
وال�ش���رق والغرب.كما وميكن للقط���اع ال�صناعي لعب دور
كبري يف عملية النهو�ض اذا ما مت ت�سخري املوارد الب�شرية
وت�شري���ع القوان�ي�ن الالزمة وتقدمي الدع���م احلكومي لهذا
القطاع احليوي.
�أما القطاع ال�سياح���ي فريى اخلرباء يف العامل ب�أنه ميتلك
مقوم���ات فري���دة المتتلكها جمي���ع القطاع���ات االقت�صادية
الأخ���رى و�أهمه���ا ان املواق���ع ال�سياحي���ة يف �أي دولة تعد
ث���روة وطنية ال تن�ض���ب وال تتهالك كما يح���دث مع املوارد
الطبيعي���ة الأخرى التي تتناق�ص م���ع مرور الزمن بل جند
ان املواقع الأثرية والتاريخية وحتى الدينية تزداد �أهمية
كلم���ا تقادمت وم���ر عليها الزمن فت�صبح �أك�ث�ر قيمة وجذبا
لل�سي���اح ف�ض�ل�ا عل���ى ان املراف���ق ال�سياحي���ة ال حتتاج اىل
الكث�ي�ر من النفقات احلكومية كما هو احلال يف القطاعات
الأخرى كالنف���ط وال�صناعة لأنها حتتاج فقط لتوفر البنية
التحتية املنا�سبة لل�سياحة كو�سائط النقل احلديثة ومرافق
ال�سكن والطعام وغريها.
له���ذا جند �أن القط���اع ال�سياحي ي�ش���كل �أهمية كبرية ويعد
�أهم القطاع���ات االقت�صادية يف العديد من الدول يف العامل
حيث تعتم���د بع�ض الدول يف �آ�سيا و�إفريقي���ا اعتمادا كليا
عل���ى ال�سياح���ة و�إيراداته���ا لتموي���ل النفق���ات احلكومي���ة
ومعاجلة م�شكلة البطالة م���ن خالل ت�شغيل الأيدي العاملة
وتن�شيط ال�سوق املحلية من خالل خلق الكثري من الفر�ص
لأ�صح���اب املهن واحل���رف املتنوعة والت���ي �ست�شهد حركة
قوية مع توافد ال�سياح على الأ�سواق ومنها تن�شيط حركة
النقل املوا�ص�ل�ات وخدمات االت�صاالت والفندقة واملطاعم
�إ�ضاف���ة �إىل خدم���ات ال�صريف���ة وكل ه���ذا �سي�ساه���م يف
ا�ستيع���اب الكثري م���ن القطاعات امل�سان���دة لقطاع ال�سياحة
ويت�سبب يف حتقيق الأرباح..
كل م���ا تقدم جع���ل الكثري من ال���دول تعتمد عل���ى ال�سياحة
كم���ا �أ�سلفنا فنجد ان يف هونك كونك مث�ل�ا ت�شكل �إيرادات
القط���اع ال�سياح���ي �أك�ث�ر م���ن  %40م���ن �إي���رادات الدول���ة
املتنوع���ة بينما ت�شكل ال�سياحة يف تركيا ثاين اكرب م�صدر
للعم�ل�ات ال�صعبة يف البالد � ,أما يف م�صر فت�شكل �إيرادات

االقتصـــاد المــــاليـزي ..
االن��ت��ق��ال م��ن ال��ت��ع��دي��ن وال���زراع���ة إل���ى التصنيع
تمر اقتصادات الدول في فترات متباينة وتحوالت
تسعى من خاللها الحكومات للخروج من األزمات
والنهوض بالواقع االقتصادي ووضع سياسات
اقتصادية تتالءم مع طبيعة موارد الدولة وحاجتها
الضرورية وبما يساهم في تطوير القطاعات
المختلفة وتحسين المستوى المعيشي للفرد في
تلك الدول.
والتجارب االقتصادية العالمية كثيرة يمكن للدول
الساعية للنهوض كالعراق االستفادة من خبرات
وتفاصيل تلك التجارب من اجل تجاوز الكثير من
األخطاء واالقتداء بالسياسات االقتصادية الصحيحة
لدول ال تمتلك الموارد الطبيعية الكافية كما
يمتلكها العراق إال إنها تمكنت من احتالل مراكز
متقدمة ضمن الدول الصناعية الناجحة في العالم.

ه���ذا القط���اع املهم
امل�صدر الثال���ث للعملة
الأجنبي���ة يف الب�ل�اد وت�أت���ي بع���د
�إي���رادات قناة ال�سوي�س وحتوي�ل�ات العملة التي يقوم بها
العمال امل�صريون من خارج البالد.
�أم���ا يف العراق فيمك���ن للمتابع لتفا�صيل ه���ذه الق�ضية ان
يكت�ش���ف ان قط���اع ال�سياح���ة يف الع���راق يتمت���ع بالتنوع
الفائق حيث جمع بني املواقع ال�سياحية مبختلف �صنوفها
ويف اخت�ل�اف مواقعه���ا فمن النادر ان جت���د مدينة عراقية
تخلو من املواقع الأثرية وال�سياحية فالعراق ميتلك املراقد
املقد�سة يف كرب�ل�اء والنجف وبغداد و�سام���راء والب�صرة
واملو�ص���ل وتتوزع املواق���ع التاريخي���ة والأثرية على عدد
م���ن املحافظات العراقية �إ�ضافة اىل املواقع ال�سياحية ذات
الطبيع���ة اجلميلة واملناخ الرائ���ع يف �أكرث من حمافظة يف
�شمال العراق.
�إال �أن هن���اك الكث�ي�ر م���ن املعوق���ات تق���ف �أم���ام تطوي���ر
وانتعا����ش القطاع االقت�صادي يف العراق يقف يف مقدمتها
العام���ل الأمني واال�ستق���رار ال�سيا�سي الذي يعترب من �أهم
العوام���ل التي ت�ساعد على جذب ال�سياح وهذا ما ثبت فعال
بعد تدهور الأو�ضاع الأمنية يف بع�ض الدول العربية التي
تعتم���د على ال�سياحة كم�صر وتون����س الأمر الذي �أدى اىل
تراجع ال�سياحة يف هذه البلدان.
وهناك معوقات �أخرى تقف يف طريق تطوير ال�سياحة يف
العراق وهي البنية التحتية من طرق موا�صالت وو�سائط
النقل احلديثة والفنادق واالت�صاالت وخدمات �أخرى تعد
غائبة او غري متكاملة يف العراق اليوم بالرغم من �إنها تعد
م���ن العوامل امل�ساندة لل�سياح���ة ويتوقف جناح وانتعا�ش
ال�سياح���ة على توفرها ملا تقدمه من خدمات لل�سياح ت�ساعد
على جذبهم لهذه املعامل ,و�أخريا غياب اخلربات ال�سياحية
املتمثلة بال�شركات املخت�ص���ة والتي متتلك اخلربة الكافية
ملواكبة التطور يف العمل ال�سياحي والذي ي�ؤهلها ملناف�سة
ال�شركات ال�سياحية الأخرى يف املنطقة.
وبالرغ���م م���ن ه���ذه املعوقات الت���ي يجب معاجلته���ا اال ان
م�ستقب���ل ال�سياح���ة يف الع���راق يب�ش���ر باخلري مل���ا متتلكه
البيئ���ة العراقي���ة من تن���وع يف خمتل���ف املج���االت تنتظر
اال�ستثم���ار الأمث���ل له���ا يف امل�ستقبل القري���ب .وما يجعلنا
متفائلني هو ان ال�سياحة نفط دائم ومورد ال ين�ضب ولكنه
ينتظ���ر اال�ستغالل الأمثل ليحقق طف���رة كربى تت�سبب يف
خل���ق فر����ص كثرية ومتنوع���ة ت�شكل دخال مهم���ا لأكرث من
�شريح���ة يف املجتمع �إ�ضافة اىل كونها م�صدرا مهما للدخل
الوطني.

مقاالت 5

إيـــاد مهــدي عبــــاس

وم���ن �ضمن ه���ذه ال���دول (ماليزيا) الت���ي تقع يف
جن���وب �ش���رق �آ�سي���ا وه���ي مكونة م���ن  13والية
مق�سمة على ثالثة �أقالي���م احتادية ،مب�ساحة كلية
تبل���غ  329,845كم .2العا�صمة ه���ي كواالملبور،
�أم���ا مق���ر احلكوم���ة االحتادي���ة فه���و يف مدين���ة
بوتراجاي���ا  ,ويبل���غ ع���دد ال�س���كان �أك�ث�ر من 28
ملي���ون ن�سم���ة .ينق�سم البل���د �إىل ق�سم�ي�ن يف�صل
بينهما بحر ال�ص�ي�ن اجلنوبي ،هما �شبه اجلزيرة
املاليزية وبورنيو املاليزية (املعروفة �أي�ض ًا با�سم
ماليزي���ا ال�شرقي���ة) .يح���د ماليزيا كل م���ن تايلند،
اندوني�سيا� ،سنغافورة و�سلطنة بروناي.
مل يك���ن ملاليزي���ا كدول���ة موحدة وج���ود حتى عام
.1963وه���ي الي���وم واح���دة م���ن �أرق���ى اجلهات
تعليمي��� ًا و�صحي ًا يف املنطقة .حيث تعترب ماليزيا
دولة �صناعية جديدة..
يف الع���ام  2008كان ن�صي���ب الف���رد م���ن الن���اجت
املحل���ي الإجم���ايل نح���و  14,215دوالر ،مم���ا
ي�ضعه���ا يف املرتب���ة  48عاملي��� ًا وثاني��� ًا يف جنوب
�شرقي �آ�سيا ،متخلفة عن جارتها �سنغافورة.
ب���د�أت ماليزي���ا يف ال�سبعينيات تقلي���د اقت�صادات
النم���ور الآ�سيوي���ة الأرب���ع (جمهوري���ة كوري���ا
(كوريا اجلنوبي���ة) وجمهورية ال�صني (تايوان)،
ث���م م�ستعمرة الت���اج الربيط���اين يف هونغ كونغ
وجمهورية �سنغافورة) ،و�ألزمت نف�سها باالنتقال
م���ن كونه���ا تعتم���د عل���ى التعدي���ن والزراع���ة �إىل

اقت�صاد يعتمد ب�صورة �أكرب على الت�صنيع .بوجود
اال�ستثم���ارات الياباني���ة ،ازده���رت ال�صناع���ات
الثقيلة يف غ�ضون �سن���وات ،و�أ�صبحت �صادرات
الب�ل�اد حم���رك النم���و الرئي����س .حقق���ت ماليزي���ا
با�ستم���رار معدل من���و حملي �إجم���ايل �أكرث من 7
 ٪م���ع انخفا�ض معدالت الت�ضخم يف الثمانينيات
والت�سعينيات .تعد ماليزيا اليوم واحدة من �أكرب
م�صنعي الأقرا�ص ال�صلبة احلا�سوبية.
خالل الف�ت�رة نف�سه���ا ،حاولت احلكوم���ة الق�ضاء
على الفق���ر مع ال�سيا�س���ات االقت�صادي���ة اجلديدة
املث�ي�رة للجدل ،وخا�ص���ة �أعمال ال�شغ���ب العرقية
يف � 13أي���ار م���ن ع���ام  .1969كان هدفها الرئي�س
الق�ض���اء على ربط العرق بالوظيف���ة االقت�صادية،
وكان���ت اخلطة املاليزية الثانية �أول خطة خم�سية
�شمل���ت تنفي���ذ ال�سيا�س���ة االقت�صادي���ة اجلدي���دة.
جن���اح �أو ف�شل ال�سيا�سة االقت�صادية اجلديدة هو
مو�ضوع جدل كبري ،على الرغم من �إحالتها ر�سمي ًا
للتقاع���د يف ع���ام  1990وحل���ت حمله���ا �سيا�س���ة
التنمي���ة الوطنية .ظهرت يف الآون���ة الأخرية من
جديد الكثري من النقا�شات حول نتائج و�أهمية ما
ع���رف بال�سيا�سة االقت�صادية اجلديدة .وقد جادل
البع����ض ب�أنه���ا جنحت يف خلق طبق���ة متو�سطة/
عليا من رجال الأعمال واملهنيني املاليو.
يعترب جنوب �شرق �آ�سيا مركزا للتجارة منذ عقود
طويل���ة لتداول ال�سلع املختلفة كاخلزف والتوابل

حتى قبل ظه���ور ملقا و�سنغاف���ورة على ال�ساحة.
يف الق���رن ال�سابع ع�ش���ر ،وجدت ه���ذه ال�سلع يف
ع���دة م���ن دول املالي���و .الحق��� ًا ،وم���ع ال�سيط���رة
الربيطاني���ة عل���ى املالي���و ،مت ا�ستخ���دام �أ�شج���ار
املط���اط و�أ�شجار زيت النخي���ل لأغرا�ض جتارية.
م���ع مرور الوقت� ،أ�صبحت ماليزيا املنتجة الأكرب
يف الع���امل الك�ب�رى للق�صدي���ر واملط���اط وزي���ت
النخي���ل .ه���ذه ال�سلع الثالث ،جنب��� ًا �إىل جنب مع
غريه���ا من املواد اخلام ،دفع���ت بوترية االقت�صاد
املاليزي خالل منت�صف القرن .20
ب���دال م���ن االعتم���اد عل���ى ال�شعب امل�ل�اوي املحلي
كم�ص���در للعمالة ،جل���ب الربيطاني���ون ال�صينيني
والهن���ود للعمل يف املناجم واملزارع وملء الفراغ
يف اخل�ب�رة املهني���ة .وعل���ى الرغم م���ن �أن العديد
منه���م ع���ادوا �إىل بلدانه���م الأ�صلي���ة بع���د انته���اء
عقودهم ،ف�إن بع�ضه���م ا�ستقر يف ماليزيا ب�صورة
دائمة.
ومع �سري البالد نح���و اال�ستقالل ،بد�أت احلكومة
يف تنفيذ اخلطط االقت�صادية اخلم�سية ،بدء ًا من
اخلطة اخلم�سي���ة املالوية الأوىل يف عام .1955
بن���اء عل���ى والدة ماليزي���ا� ،أعي���د بن���اء وترقي���م
اخلط���ط من جديد ،بدء ًا من خط���ة ماليزيا الأوىل
يف عام .1965
يف �آذار/مار�س  ،2005ن�شر م�ؤمتر الأمم املتحدة
للتج���ارة والتنمية (الأونكت���اد) ورقة عن م�صادر
ووترية االنتعا�ش يف ماليزيا ،كتبها ك�.س جومو
م���ن ق�س���م االقت�ص���اد التطبيق���ي ،جامع���ة ماالي���ا،
ك���واال ملب���ور .خل�ص���ت الورق���ة �إىل �أن ال�ضوابط
الت���ي فر�ضته���ا احلكوم���ة املاليزي���ة مل ت�ض���ر �أو
ت�ساعد االنتعا����ش .كان العامل الرئي�س هو زيادة
ال�صادرات الإلكرتوني���ات ،والذي جنم عن زيادة
كب�ي�رة يف الطل���ب عل���ى القط���ع الإلكرتوني���ة يف
الواليات املتحدة.
ولقد تزامن���ت عودة انتعا�ش االقت�ص���اد �أي�ض ًا مع
االنف���اق احلكومي الهائ���ل والعج���ز يف امليزانية
يف ال�سن���وات الت���ي �أعقب���ت الأزم���ة .يف وق���ت
الحق ،متتعت ماليزي���ا بانتعا�ش اقت�صادي �أ�سرع
مقارن���ة بجريانها ،حي���ث عاد اقت�ص���اد البالد �إىل
م�ستوي���ات ما قب���ل الأزمة على �سبي���ل املثال :عاد
م�ؤ�شر بور�صة كواالملب���ور املركب �إىل  1386يف
 20حزي���ران  2007وهو م���ا يقرب من  100نقطة
�أعلى من الرقم القيا�سي ال�سابق للأزمة من 1275
يف عام .1993
ينعك����س النم���و االقت�ص���ادي يف ماليزي���ا يف
برج���ي برتونا����س ،مقر عمالق النف���ط املحلي يف
كواالالمب���ور ،ويف حينه خام����س �أعلى مبنى يف
العامل.بينم���ا وترية التنمي���ة اليوم لي�ست �سريعة
�إال �أن���ه ينظ���ر �إليه���ا عل���ى �أنه���ا �أك�ث�ر ا�ستدام���ة.
وعل���ى الرغم من ال�ضواب���ط والتدابري احلكومية
االقت�صادية قد تك���ون �أو ال تكون ال�سبب الرئي�س
لالنتعا����ش ،ف�إنه ال �ش���ك يف �أن القط���اع امل�صريف
�أ�صب���ح �أك�ث�ر ق���درة عل���ى مقاوم���ة ال�صدم���ات
اخلارجي���ة .كم���ا �أن احل�ساب اجل���اري انتهى �إىل
فائ�ض هيكلي ،موفر ًا الأم���ان �ضد هروب ر�ؤو�س
امل���ال .ع���ادت �أ�سع���ار الأ�ص���ول ب�ش���كل ع���ام �إىل
م�ستوي���ات م���ا قب���ل الأزمة ،عل���ى الرغم م���ن �آثار
الأزم���ة املالية العاملي���ة .ماليزيا �أي�ض��� ًا �أكرب مركز
م�صريف ومايل يف العامل الإ�سالمي.
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م����ع����اي����ي����ر ال�����رق�����اب�����ة
إيمان محسن جاسم
دائم����ا نتح����دث ع����ن الرقاب����ة ونطم����ح لأن ت�أخذ
دوره����ا املتكام����ل يف كاف����ة املج����االت و�أهمها ما
يتعلق بخطط التنمية وت�أثرياتها على االقت�صاد
الوطني من جهة،ومن جهة �أهم ،احلد من حاالت
تف�ش����ي الف�ساد يف مفا�ص����ل الدوائر وامل�ؤ�س�سات
وال����وزارات العراقي����ة ،هذا الف�س����اد الذي ي�شكل
�أبرز التحديات التي تواجه البناء ال�سليم للدولة
العراقية.
ولق����د ظه����رت �أهمي����ة الرقاب����ة ب�سب����ب حج����م
امل�شروع����ات وظه����ور مب����د�أ تق�سي����م العم����ل
والتخ�ص�����ص وال�ش����ركات امل�ساهمة وما نتج عن
ذلك من ك��ث�رة العالقات بني امل�شروعات املختلفة
وتع����دد �أ�صحاب امل�ش����روع الواحد وتنوع مالكه
بانف�ص����ال امللكي����ة ع����ن الإدارة �إيل غ��ي�ر ذل����ك.
وبالت����ايل ف�����إن وج����ود موازن����ة كب��ي�رة وخطط
ا�ستثماري����ة وت�شغيلي����ة ت�ستدع����ي ب����كل ت�أكي����د
تفعيل العم����ل الرقابي وفق املعاي��ي�ر ال�صحيحة
وال�سليم����ة واملتبع����ة م����ن قب����ل دول الع����امل و�أن
يت�سم اجلهاز الرقاب����ي باحليادية التامة البعيدة
عن املحاباة لأي كان.

البطـالــة

وغياب خطة اإلصالح االقتصادي الشاملة
تعد البطالة مشكلة اجتماعية عالمية تشكو
منها معظم دول العالم ولكن بنسب مختلفة
ويمكننا تعريفها على إنها فشل النشاط
االقتصادي في اية دولة في توفير فرص
العمل لأليدي القادرة على العمل والراغبة
فيه لتبقى بعيدة عن سوق العمل وهذا ما
يسمى البطالة الحقيقية  ,أما البطالة المقنعة
فهي تشغيل األفراد في وظائف ال تتناسب
مع اختصاصاتهم أو خبراتهم بصورة مؤقتة
او لساعات قليلة ال تصل إلى ساعات العمل
الحقيقية ويقع كل ذلك تحت مفهوم التشغيل
غير الكامل أو البطالة.

ميعـــــاد الطائـــــي

ولق���د كان م���ن الطبيع���ي �أن يع���اين الع���راق من
م�شكلة البطال���ة وذلك لرتدي الو�ضع االقت�صادي
ال���ذي مر عرب عقود طويلة من الإهمال  ,وبالرغم
م���ن التقديرات والإح�صائيات التي ت�شري اىل ان
ن�سب���ة البطال���ة يف العراق هي  %15م���ن الأيدي
العامل���ة �إال �إن امل�شكل���ة تب���دو اك�ب�ر بكثري وذلك
لغي���اب احللول وتفاقم ن�سب���ة البطالة يف كل عام
م���ن خالل رف���د اجلامعات العراقي���ة �سوق العمل
الغ�ي�ر ن�شي���ط ب����آالف اخلريج�ي�ن م���ن ال�شب���اب
الباح���ث عن فر�صت���ه الغائبة و�س���ط غياب خطة
الإ�صالح االقت�صادي ال�شاملة يف العراق.
وميكنن���ا �أن نقول بان فر����ص الت�شغيل للعاطلني
واخلريجني م���ن حملة ال�شهادات يف هذه الفرتة
�ضعي���ف جدا وذل���ك لأ�سب���اب عديدة منه���ا غياب
اال�ستثمارات عن ال�س���وق العراقية وانح�صارها
يف جم���ال �أعم���ال البن���اء بالإ�ضاف���ة �إىل �ضع���ف
القط���اع اخلا����ص وتوق���ف الكثري م���ن ال�شركات
الإنتاجي���ة يف ه���ذا املج���ال بالإ�ضاف���ة �إىل غياب
التن�سيق ب�ي�ن اجلامعات واملعاه���د املهنية وبني
�س���وق العم���ل وع���دم معرف���ة احلاج���ة احلقيقية
لالخت�صا�ص���ات املطلوب���ة لذلك جند عل���ى �سبيل
املث���ال ان املدار����س الثانوي���ة واملتو�سط���ة يف
الع���راق تفتقر �إىل اخت�صا����ص الريا�ضيات بينما
يتكد�س فيها اخت�صا�صات �أخرى كاللغة العربية
والرتبي���ة الإ�سالمي���ة واملث���ال ينطب���ق �أي�ضا يف
وزارة ال�صح���ة حيث يغي���ب اخت�صا�ص التخدير
عل���ى ح�س���اب اخت�صا�صات �أخ���رى وهكذا جميع

الوزارات لذلك جند ان اخلريجني ال ي�ستطيعون
ت�سويق �أنف�سهم يف �سوق العمل.
ومن خ�ل�ال نظرة للواق���ع االقت�ص���ادي العراقي
ندرك ب���ان احد �أه���م �أ�سباب البطال���ة يف امل�شهد
العراق���ي هو توقف عجلة الإنت���اج يف ال�شركات
وامل�صان���ع التابع���ة للقط���اع اخلا����ص والت���ي
�شه���دت �إهماال كبريا قب���ل  2003و�شهدت توقفا
تام���ا بعد �سق���وط النظ���ام بعد تعر�ضه���ا لل�سلب
والنه���ب وت�سريح الكث�ي�ر من موظفيه���ا �إ�ضافة
اىل ان م�سالة اال�سترياد الع�شوائي الذي �شهدته
الأ�س���واق العراقي���ة يف ال�سن���وات الأخرية �أدت
اىل توق���ف ما تبقى من ه���ذه ال�شركات واملعامل
الت���ي مل ت�ستط���ع مناف�س���ة الب�ضائ���ع امل�ست���ورة
ف�ضال عن ان �سيا�س���ة اال�سترياد الع�شوائي �أدت
�إىل الإ�ض���رار بالقطاع الزراع���ي �أي�ضا وت�سببت
بنف����س النتائج ونق�صد ت���رك العمل الذي �أ�صبح
ال يتنا�سب م���ع التكاليف واجله���د املبذول نظرا
للإغ���راق ال�سلع���ي ال���ذي تعر�ضت ل���ه الأ�سواق
العراقي���ة م���ن قبل ال���دول املج���اورة لي�ساهم كل
هذا بزيادة ن�سبة البطالة التي حاولت احلكومة
�إن تعاجله���ا من خ�ل�ال توفري الوظائ���ف الأمنية
و�شبكة احلماية االجتماعي���ة ومن خالل العقود
امل�ؤقت���ة ولكن���ه مل يك���ن احل���ل املث���ايل والكايف
ملعاجل���ة امل�شكل���ة يف البل���د  ,و�إنن���ا بحاج���ة
ملعاجلات �أخرى تتمثل بتوفري الفر�ص من خالل
التوج���ه �إىل قطاعات �إنتاجية �أف�ضل �أو م�شاريع
اال�ستثم���ار على اعتبار �إن الأخ�ي�رة تخف�ض من

كاه���ل الأعباء املرتتب���ة من دفع مرتب���ات لأعداد
كب�ي�رة جدا م���ن قبل الدول���ة الأمر ال���ذي ي�ساعد
خزين���ة الدول���ة عل���ى �ص���رف الأم���وال يف �أمور
�أخرى ويف جماالت خمتلفة.
ولذل���ك يرى البع�ض �ض���رورة ال�سعي �إىل زيادة
فر����ص الت�شغي���ل يف جمي���ع القطاع���ات �سيم���ا
القط���اع ال�صناعي والزراعي وال�سياحي يف ظل
الدع���م املقدم من احلكومة له���ذه القطاعات ويف
ظل التح�سن يف املل���ف االمني الذي ي�ساعد على
ازدهار هذه القطاعات وخا�صة القطاع ال�صناعي
ومن خ�ل�ال ربطه بالقط���اع الزراع���ي وت�شجيع
ال�صناع���ات الزراعي���ة املختلف���ة وا�ستغ�ل�ال
االرا�ضي الزراعية الوا�سعة يف البالد.
وم���ن الأهمي���ة مب���كان ان تعم���ل احلكوم���ة على
ت�شجي���ع اال�ستثم���ار م���ن خ�ل�ال الت�شريع���ات
وتقدمي الت�سهيالت للم�ستثمر لت�ساهم امل�شاريع
اال�ستثماري���ة يف ت�شغيل العمالة العراقية وعدم
االعتم���اد عل���ى التوظي���ف احلكوم���ي يف دوائر
الدول���ة وم�ؤ�س�ساته���ا .و�أخ�ي�را ي���رى البع����ض
�إنن���ا بحاج���ة اىل بع����ض التعدي�ل�ات يف قانون
التقاع���د لي�ساه���م يف من���ح الفر�ص���ة لل�شباب مع
الأخ���ذ بع�ي�ن االعتبار حق���وق املتقاع���د ونق�صد
هن���ا ال�سماح للموظف بالتقاع���د يف �سن اقل من
ال�س���ن القانونية باحت�ساب ن�سبة مئوية مر�ضية
له ت�ساه���م يف خلق فر�ص لل�شب���اب ورمبا هناك
حلول �أخ���رى ال تخفى عل���ى املخت�صني ونتمنى
تفعيلها للق�ضاء على هذه امل�شكلة اخلطرية.

والرقاب����ة هي �إحدى الوظائ����ف الت�سيريية ،فهي
تق����وم مب�ساي����رة الأعم����ال ومتابعته����ا وتقييمها
جنده����ا مرتبط����ة ب����كل مراح����ل الت�سي��ي�ر داخل
امل�ؤ�س�سة وخا�صة التخطيطية منها والتي تر�سم
الأه����داف ،فالرقاب����ة تك�ش����ف ع����ن م����دى حتقيق
ه����ذه الأهداف ومبفه����وم �آخر و�أب�س����ط :الرقابة
ه����ي قيا�����س الأداء وت�صحيحه.لهذا ف�����إن للرقابة
�أهدافا ،الأول ه����و خدمة الإدارة وم�ساعدتها يف
�ضم����ان �أن الأداء يت����م وفقا للخط����ط املو�ضوعة،
والث����اين يتمث����ل مبعرف����ة الأخط����اء يف الوق����ت
املنا�سب واكت�ش����اف النقائ�ص ومعرفة موا�ضيع
ن�ش����وء ال�صعوب����ات و �أ�سبابه����ا بغي����ة �إزالته����ا
ب�أق�ص����ى �سرع����ة وب����دون ت�أخري حت����ى يتوا�صل
وي�ستمر ن�شاط امل�ؤ�س�سة �أو الوزارة.
وال نن�س����ى دور الرقاب����ة يف تعمي����م اخل��ب�رات
اجلي����دة �أي معرف����ة �أماك����ن حتقي����ق النج����اح
وا�ستخال�����ص النتائ����ج املطلوب����ة م����ن ذل����ك بغية
تعمي����م ه����ذه النجاحات عل����ى �أماك����ن �أخرى يف
امل�ؤ�س�سة.
له����ذا ف�����إن الكث��ي�ر م����ن املعاي��ي�ر ه����و تغييب يف
العم����ل الرقاب����ي ،خا�صة ونحن الحظن����ا ذلك من
خالل املناق�ش����ات التي �سمعناه����ا يف تقييم عمل

ال����وزارات �أو م����ا يقوم به حالي����ا جمل�س النواب
باال�ستم����اع لل����وزراء ،وه����ذا الغي����اب للمعاي��ي�ر
يجعل من العمل الرقابي غري ذي جدوى وبعيدا
ع����ن املهنية و�أقرب ما يكون للعمل ال�سيا�سي منه
لالقت�ص����ادي ذي الأبع����اد الت����ي ت�����ؤدي لتح�سني
الأداء واالرتقاء نحو الأف�ضل.
فقد الحظنا ب�أن مناق�شات �أداء اجلهات احلكومية،
مل تك����ن مبنية على تقارير مهنية ر�صينة بقدر ما
�أنها اعتم����دت على خلفية �سيا�سي����ة �أو تقاطعات
يف ه����ذا اجلان����ب وما ب��ي�ن الكت����ل ال�سيا�سية يف
البل����د وبالت����ايل فلم تك����ن عملية الرقاب����ة لغر�ض
الرقابة بقدر ما هي لغر�ض الت�سقيط ال�سيا�سي.
وم����ن هنا جند ب�����أن مفهوم الرقاب����ة لدينا غابت
عن����ه الأط����ر العلمي����ة واملهني����ة خا�صة م����ا يتعلق
منه����ا بق�ضايا عديدة مت����ت مناق�شتها يف الربملان
العراقي م�ؤخر ًا �سواء ما يتعلق منها با�ستجواب
املفو�ضي����ة العلي����ا امل�ستقلة لالنتخاب����ات وعقود
الكهرباء التي �أثارت �ضجة كبرية يف الر�أي العام
العراقي �أو �صفقة الزيوت الفا�سدة وغريها.
وال �شك �أن �أف�ضل و�سيلة نحو بناء �إطار متكامل
للرقاب����ة يتمث����ل بو�ض����ع و�صياغ����ة جمموعة من
الأ�س�����س العلمي����ة ت�ساه����م يف تو�ضي����ح مفه����وم

الرقاب����ة وتبني العنا�ص����ر الأ�سا�سية التي تتكون
منه����ا ووظائفه����ا الرئي�سي����ة والأ�سالي����ب الت����ي
ت�ستخ����دم يف حتقي����ق الرقاب����ة الفعال����ة وميك����ن
حتدي����د هذه املجموع����ة من الأ�س�����س والأ�ساليب
ع��ب�ر تخطي����ط �إ�سرتاتيج����ي و يعت��ب�ر كل م����ن
التخطيط الإ�سرتاتيج����ي و التخطيط التكنيكي
�ض����رورة حتمية لتحقي����ق الرقاب����ة ال�سليمة لأنه
ي�ض����ع م�ستقبل املن�ش����اة �أو امل�ؤ�س�سة �أو الوزارة
على طريق مر�سوم بدال من �أن تكون الت�صرفات
جم����رد رد فع����ل للأحداث كم����ا يح�ص����ل لدينا يف
العراق حيث غياب التخطيط من �ش�أنه �أن يُغيب
الكثري من الأمور الأخرى.
وبالت���ايل جن���د ب����أن الكث�ي�ر م���ن ال���وزارات
وامل�ؤ�س�س���ات العراقي���ة خا�ص���ة اخلدمي���ة منها
تعم���ل وف���ق رد الفع���ل كم���ا ح�ص���ل يف الأ�شه���ر
املا�ضي���ة وبع���د التظاه���رات ال�شعبي���ة يف 25
�شب���اط املا�ضي ومهل���ة املائة يوم الت���ي �أعطيت
لل���وزراء ،جند ب�أن �أغلب الأعم���ال التي �أجنزت
كان���ت عب���ارة ع���ن رد فعل مل ت����أت ثماره���ا لأنها
ابتعدت ع���ن التخطيط والتنظيم واقرتبت �أكرث
م���ن الع�شوائي���ة وترك���ت ت�شوه���ات كب�ي�رة يف
البنى التحتية لهذا البلد.

وســـائل الحـــد مـن التضخم
علي نافع حمودي
الت�ضخم االقت�صادي هو من �أكرب اال�صطالحات
االقت�صادية �شيوع ًا غري �أنه على الرغم من �شيوع
ا�ستخدام هذا امل�صطلح ف�إنه ال يوجد اتفاق بني
االقت�صاديني ب�ش�أن تعريفه ويرجع ذلك �إىل انق�سام
الر�أي حول حتديد مفهوم الت�ضخم حيث ي�ستخدم
هذا اال�صطالح لو�صف عدد من احلاالت املختلفة
مثل:االرتفاع املفرط يف امل�ستوى العام للأ�سعار،
ارت��ف��اع ال��دخ��ول النقدية �أو عن�صر م��ن عنا�صر
الدخل النقدي مثل الأج���ور �أو الأرباح،ارتفاع
التكاليف ،والإفراط يف خلق الأر�صدة النقدية.
وم�شكلة الت�ضخم ترتبط ب�شكل ع�ضوي بوترية
النمو ال�سريع ،والتي ترجع �إىل زي��ادة الإنفاق
احل��ك��وم��ي ،وال��ن��م��و الكبري يف حجم ال�سيولة
املحلية والنق�ص يف العقارات وامل�ساكن� ،إ�ضافة
�إىل الت�ضخم امل�ستورد الذي ي�صعب التحكم به.
ويف القرن التا�سع ع�شر امليالدي ،كان الرتكيز
على ج��ان��ب واح���د م��ن ج��وان��ب الت�ضخم ،وهو
الت�ضخم النقدي ،بحيث �إذا ازداد عر�ض النقود
بالن�سبة �إىل الطلب عليها انخف�ضت قيمتها� ،أي
ارتفع م�ستوى الأ�سعار .و�إذا ازداد الطلب على
ال��ن��ق��ود بالن�سبة �إىل عر�ضها ارت��ف��ع��ت قيمتها،
وبعبارة �أخرى انخف�ض م�ستوى الأ�سعار.
واحلقيقة �إن مفهوم الت�ضخم �أمر �شائك وهاج�س
كبري ومقلق جلميع امل�ستثمرين ،فارتفاع الأ�سعار
يف ال�سلع ب�صفة عامة يتنا�سب عك�سي ًا مع القيمة
النقدية� ،أي �أنه كلما ارتفعت الأ�سعار كلما �ضعفت
القيمة النقدية .وهذا بحد ذاته �أمر خطري ي�ؤدي
�إىل رف��ع م�ستوى الفقر يف ال��دول التي ال تعمل

على حفظ وتوازن �أ�سعارها.
وتعمل ال��دول ذات االقت�صاد احلر
وال��ق��وي على متابعة م�ؤ�شرات
الأ�����س����ع����ار مل���ع���رف���ة الت�ضخم
وم��ق��داره ومن�شئه ،وم��ن هنا
يبد�أ العالج.
وتتخذ ال��دول الر�أ�سمالية
م���ع���دل ال���ف���ائ���دة و�سيلة
ل���ل���ح���د م�����ن ال���ت�������ض���خ���م،
فتتعامل مبعدل الفائدة بالزيادة
�أو النق�صان لكي تعالج الت�ضخم،
فعندما تكون هناك عالمات ت�ضخم
ب�����د�أت يف ال���ظ���ه���ور ،ف������إن البنك
امل��رك��زي يعمل على زي���ادة ن�سبة
الفائدة ،واحلكمة من ذلك هو الرغبة يف
�سحب الأم��وال من ال�سوق وتوجيهها �إىل عملية
توفري �أو ا�ستثمار.ويف العراق �أ�سباب الت�ضخم
حالي ًا زيادة ال�سيولة النقدية يف التداول اليومي
وه���ذا يتطلب م��ع��اجل��ات ع���دة الم��ت�����ص��ا���ص هذا
الت�ضخم.
�أه���م ه��ذه امل��ع��اجل��ات ه��و العمل ب�شكل م�ستمر
على تقلي�ص حجم الكتلة النقدية قيد التداول
عن طريق عملية امت�صا�ص منظمة والتي منها
عمليات الرتغيب بالتعامل وال��ت��داول بالأ�سهم
وال�سندات يف �أ�سواق الأوراق املالية التي ت�ساعد
على تن�شيط �أ�سواق الأوراق املالية وامل�ساعدة يف
جتزئة الت�ضخم النقدي من جهة ،ومن جهة ثانية
�إت��ب��اع �سيا�سة نقدية جديدة تهدف �إىل حت�سني
�سعر �صرف الدوالر باجتاه تخفي�ض �سعره عدة
نقاط يف املزاد الذي ينظمه البنك املركزي يومي ًا

للت�شجيع على الإقبال على �شراء ال��دوالر بهدف
�سحب النقد من التداول.
وهنالك دول عدة �أتبعت معاجلات لظاهرة الت�ضخم
�أهمها احلد من ال�سيولة عرب الفائ�ض يف املوازنة،
ال��ذي ي����ؤدي �إىل تقلي�ص حجم الكتلة النقدية،
وبالتايل خف�ض معدالت الت�ضخم ،بيع حجم من
الدين العام �إىل اجلمهور و�سحب النقد املتوافر
يف ال�سوق للحد من العر�ض الزائد يف ال�سوق
من النقد املتداول.اجلانب الآخ��ر يتمثل بزيادة
ال�ضرائب على ال�سلع الكمالية التي يتداولها قلة
من ال�سكان من �أ�صحاب الدخول املرتفعة.
�أي�ضا ً خف�ض الإن��ف��اق احلكومي ال��ذي يعد �أحد
الأ�سباب امل�ؤدية �إىل زيادة املتداول من النقد يف
ال�سوق ،لأن احلد من الإنفاق وتقلي�صه �سي�ؤدي
تباع ًا �إىل خف�ض النقد املتداول يف الأ�سواق.

ذل����ك العمل
و ي�صا حب
على تقلي�ص
ب�شكل م�ستمر
النقدية قيد التداول
ح�����ج�����م ال����ك����ت����ل����ة
عن طريق عملية امت�صا�ص منظمة،عن طريق
�إ���ص��دار �سندات و�صكوك و�شهادات �إي���داع من
قبل احلكومة المت�صا�ص فائ�ض ال�سيولة يف
الأ�سواق املحلية.
وك��ذل��ك الرتغيب بالتعامل وال��ت��داول بالأ�سهم
وال�سندات يف �أ�سواق الأوراق املالية ما ي�ساعد
على امت�صا�ص جزء من الكتلة النقدية باجتاه
تن�شيط �أ���س��واق الأوراق املالية وامل�ساعدة يف
جتزئة الت�ضخم النقدي.
وال نن�سى علينا ت��وف�ير الأج�����واء واملناخات
املالئمة لال�ستثمارات اخلارجية ما تتولد عنه
ح��رك��ة ر�ؤو�����س الأم����وال ب��اجت��اه ال��داخ��ل ودفع
االقت�صاد نحو التح�سن وجتاوز خماطر الت�ضخم
وت�أثرياته على االقت�صاد الوطني.
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أث ��ارت اإلجراءات الحكومية الخاصة بتطبيق ش ��هادة المنش ��أ
للس ��لع والبضائ ��ع المس ��توردة ردود افع ��ال غاضب ��ة من قبل
المستوردين فيما رحب بها عدد من الخبراء االقتصاديين.
(المدى االقتصادي) بحثت في تأثير تطبيق المعايير النوعية
وشهادة المنش ��أ على السلع والخدمات المستوردة في مشهد
األس ��عار و حركة التبادل التجاري وتحقيق األهداف المتوخاة
منه� �ا ،من خالل الح ��د من الغش التج ��اري والصناعي وظاهرة
اإلغراق السلعي في األسواق المحلية عبر التحقيق اآلتي:
تحقيق  /صابرين علي

هـل أثــرت
المعايير النوعية
في األســــعار؟
وزارة التخطيط:

ق���ال الناط���ق الر�سم���ي با�س���م وزارة التخطي���ط
عب���د الزه���رة الهن���داوي� :إن اطالق قان���ون فح�ص
املطابق���ة اجراء البد منه بغ�ض النظر عن التوقيت
احل���ايل او اختي���ار اي وقت اخر ل���ه �سوف يجابه
بنف�س االعذار من قب���ل التجار بان التوقيتات غري
منا�سب���ة الط�ل�اق مثل هك���ذا ق���رارات ،و ان غالبية
التج���ار اليريدون خ�ض���وع ب�ضاعتهم اىل الفح�ص
وه���ذا االم���ر يتمخ����ض عنه ك�ث�رة االع���ذار وردود
االفعال الراف�ضة لهذه القرارات.
وا�ض���اف الهن���داوي :ان وزارة التخطي���ط اعلنت
ع���ن تطبي���ق �آلي���ة فح�ص املطابق���ة من���ذ بداية عام
2011على الب�ضائع وال�سلع امل�ستوردة حيث اتخذ
بع����ض التجار هذا املو�ضوع ذريع���ة لرفع اال�سعار
ولك���ن احلقيقة خالف ه���ذا االمر حي���ث ان وزارة
التخطي���ط حري�ص���ة عل���ى ع���دم ادخ���ال الب�ضاع���ة
غ�ي�ر املطابق���ة للموا�صف���ات ،و ان الغاي���ة من هذا
املو�ضوع هي حتقيق املنفعة العامة.
وتاب���ع الهنداوي :ان وج���ود الب�ضائع الرديئة يف
اال�س���واق وعلى مدى اع���وام طويل���ة ا�صبح ي�ؤثر
عل���ى البيئ���ة االقت�صادي���ة وال�صحي���ة للبل���د مادفع
ال���وزارة للقيام به���ذه اخلطوة للحد م���ن دخولها،
حي���ث ان هذا االم���ر اليعمل يف الوق���ت نف�سه على
احل���د م���ن عملي���ة التب���ادل التج���اري ب�ي�ن العراق
وال���دول االخرى وامنا حماية ال�س���وق وامل�ستهلك
واملنتج املحلي.
وب�ي�ن الهنداوي ان ه���ذا االجراء غ�ي�ر �صعب وان
التكلف���ة املالي���ة ل���ه ت�ص���ل اىل  4بالأل���ف م���ن قيمة

الب�ضاع���ة حي���ث ان هذا الرقم غ�ي�ر مكلف باملقارنة
م���ع الب�ضائع الكب�ي�رة الداخلة م�ش�ي�ر ًا اىل ان هذا
املو�ضوع كان يف ال�سابق معقدا للغاية.
وان الب�ضاع���ة تت�أخ���ر م���دة ثالث ا�شه���ر بالفح�ص
باال�ضافة اىل اجله���ود املبذولة ازاء هذا املو�ضوع
ف���ان الوق���ت احلايل مبج���رد ح�ص���ول التاجر على
�شه���ادة املن�ش����أ او املطابق���ة �س���وف يت���م ادخ���ال
ب�ضاعت���ه خ�ل�ال � 24ساع���ة ،الأمر ال���ذي ي�سهل من
عملية اال�سترياد.

وزارة المالية:

ق���ال وكيل وزير املالي���ة فا�ضل عب���د النبي عثمان:
�إن االج���راءات يف هذا املج���ال متعددة واحرتازية
للحد والتقليل من ظاهرة الغ�ش التجاري وحاالت
الف�ساد وان اجراءات الفح�ص للب�ضائع امل�ستوردة
واملطابق���ة يف البل���د املن�ش����أ خطوة مهم���ة يف هذا
االجتاه.
وا�ض���اف عثم���ان :ان وزارة املالية م���ع اي خطوة
ت�س�ي�ر باجت���اه التخل�ص م���ن اي �شكل م���ن �أ�شكال
الف�ساد وللحد من هذه الظاهرة يف املجتمع واحلد
م���ن الغ����ش التج���اري وال�صناعي وميك���ن حتقيق
االهداف املتوخاة من خالل هذه اخلطوة باال�ضافة
اىل التخل����ص م���ن ظاه���رة االغ���راق ال�سلعي التي
تنت�شر يف اال�سواق.
وتابع عثمان :ان االجراءات املتخذة من قبل وزارة
التخطي���ط واجلهاز املرك���زي للتقيي�س وال�سيطرة
النوعي���ة ال ت�ؤث���ر عل���ى م�شهد اال�سع���ار فيما لو مت
التعامل م���ع املو�ضوع ب�شكل منظم واحل�صول من

قبل التجار على �شهادة املطابقة من بلد املن�ش�أ.

اللجنة االقتصادية في البرلمان:

ق���ال رئي����س اللجنة االقت�صادي���ة يف الربملان احمد
العلواين� :إن نظام املعايري النوعية معمول به يف
اغل���ب دول الع���امل للمحافظة على ج���ودة الب�ضائع
الداخل���ة للبل���د ،ويجب ان يكون هن���اك دور رقابي
للتقيي�س وال�سيطرة النوعية حيث ان هذا االمر له
اهمية كبرية.
وقد ح�صل ارباك يف اال�سواق ب�سبب عدم اختيار
التوقي���ت املنا�سب لهذا االجراء وقد مت عقد لقاءات
عدة مع وزير التخطيط حلل هذه اال�شكاالت حيث
يف�ض���ل ان يك���ون هن���اك دور لل�سيط���رة النوعي���ة
املدعومة من وزارة املالية.
وا�ض���اف العل���واين :ان العراق بحاج���ة اىل اتباع
املعاي�ي�ر الدولي���ة يف ادخ���ال الب�ضائ���ع والفح�ص
حي���ث ان البع�ض م���ن التجار ا�ستغ���ل غياب الدور
احلكوم���ي يف ادخ���ال الب�ضائع الرديئ���ة وال�سامة
واملتاج���رة مبث���ل ه���ذا النوع م���ن الب�ضائ���ع االمر
ال���ذي ادى التعاقد مع �ش���ركات �سوي�سرية واخرى
فرن�سي���ة للقيام مبثل ه���ذه املهمة وه���ذا االمر يقع
�ضمن املعايري االمنية وال�سيا�سية للبلد.
وتاب���ع العلواين� :أن ال�س���وق العراقية بحاجة اىل
�صناع���ة حملي���ة م���ن داخل البل���د للحد م���ن ظاهرة
االغراق ال�سلعي وان تكون با�سعار رخي�صة وهذا
االمر بحاجة اىل وقفة وم�ساندة من قبل احلكومة
يف تعزيز ال�صناعة املحلية حتى تتمكن من مناف�سة
الب�ضائع امل�ستوردة.
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من جهته ،قال ع�ضو اللجنة االقت�صادية يف الربملان
عبد احل�سني عبطان� :إن اال�شكال املطروح من خالل
هذا االجراء يكم���ن بتزامنه مع �شهر رم�ضان حيث
ان االج���راءات النوعية وفح����ص املطابقة امر البد
من���ه للحد من دخ���ول الب�ضائع الرديئ���ة والنفايات
واالزب���ال الت���ي ت�أتي من اىل الع���راق عرب احلدود
فان وجود اجلهات الرقابي���ة وال�ضوابط النوعية
و�شه���ادة املن�ش����أ تتم ال�سيطرة عل���ى الب�ضائع التي
ت�ص���ل اىل اال�سواق املحلية مع احلاجة اىل مراقبة
اال�سعار فيها.
وا�ض���اف عبط���ان :ان االج���راءات النوعي���ة
الت�ؤثر عل���ى حركة التب���ادل التجاري ب�ي�ن العراق
وال���دول االخرى حي���ث ان هذا االج���راء قد ي�ؤدي
اىل ا�ست�ي�راد الب�ضائ���ع ذات النوعي���ات اجلي���دة
واملوا�صف���ات العالي���ة م���ن قب���ل التج���ار ب���د ًال من
النوعيات الرديئة.
وتاب���ع عبط���ان :ميك���ن م���ن خ�ل�ال تطبي���ق ه���ذه
االج���راءات احلد من ظاهرة االغراق ال�سلعي التي
تكاد تغزو اال�س���واق حيث ان هذا االمر يعمل على
املحافظة على نوعية الب�ضاعة.

الخــــــــبراء:

ق���ال اخلبري االقت�صادي �ست���ار البياتي� :إن اعتماد
ه���ذه املعايري يع���ود اىل الإج���راءات ال�سابقة التي
كان معم���وال به���ا قب���ل ع���ام  2003لل�سيط���رة على
ال�س���وق وال�سل���ع الداخل���ة اىل الع���راق حي���ث مت
التعاقد مع �شركتني فرن�سية و�سوي�سرية.
و�أ�ضاف البيات���ي�:أن ارتفاع اال�سعار يف اال�سواق

املحلي���ة يع���ود اىل �شه���ر رم�ض���ان ال���ذي غالب��� ًا ما
نالح���ظ في���ه ارتفاع��� ًا يف اال�سع���ار وخ�صو�ص ًا يف
مثل هذه املنا�سبات الدينية حيث ان هذا املو�ضوع
لي�س له عالقة بفح�ص الب�ضائع يف البلد املن�ش�أ.
وتاب���ع البيات���ي :من ال�ض���روري ال�س�ي�ر على مثل
هك���ذا خطوات يف امل�ستقب���ل الن العراق مرت عليه
�سنوات م���ن التغيري وهو ي�ستقب���ل ال�سلع وبدون
متابع���ة له���ذا املو�ض���وع وبن���اء على ق���رار احلاكم
املدين االمريكي ال�ساب���ق للعراق بول برمير الذي
�سم���ح بادخال الب�ضائع وال�سل���ع اىل العراق وهذا
املو�ض���وع �أحلق �ضرر ًا مبا�ش���ر ًا على امل�ستهلك مما
دف���ع احلكوم���ة اىل ا�صدار ق���رار يحم���ي ال�صناعة
املحلية واملتمثل مبعاي�ي�ر ال�سيطرة النوعية للحد
من من دخول ال�سلع الرديئة اىل البلد.
و�أك���د البيات���ي اذا مل تت���م ال�سيط���رة عل���ى ه���ذه
املو�ضوع من خ�ل�ال املعايري النوعية �سوف ي�ؤدي
اىل اال�ستم���رار بدخ���ول الب�ضائ���ع غ�ي�ر ال�صاحلة
للبل���د مبيناُ ان���ه لي�س م���ن م�صلحة الع���راق القيام
بحرك���ة التب���ادل والعالق���ات التجاري���ة م���ع الدول
وا�سترياد الب�ضائع غري ال�صاحلة لال�ستخدام على
ح�ساب امل�ستهلك.
و�أ�ش���ار البياتي اىل ان الع���راق ميتلك اكرث من 23
منف���ذ ًا حدودي ًا يتم م���ن خاللها دخول الب�ضائع اىل
البل���د فمنه���ا اجلوي���ة والبحري���ة والربي���ة ،حيث
ان���ه م���ن ال�صعب ال�سيط���رة على ه���ذه املنافذ للحد
م���ن دخول الب�ضائ���ع الرديئة ولكن م���ن خالل هذه
اخلط���وة ميك���ن التخل�ص من ه���ذا املو�ضوع حتى
وان كان ب�ش���كل قليل و�صو ًال اىل التخل�ص من هذا
املو�ضوع ب�شكل نهائي ًا يف امل�ستقبل.
م���ن جهت���ه ،قال الباح���ث االقت�صادي م���ن اجلامعة
امل�ستن�صري���ة عب���د الرحم���ن جن���م امل�شه���داين:ان
م�صادفة مثل هكذا قرارات خالل �شهر رم�ضان يعد
امر ًا ال بد منه.
وا�ضاف امل�شهداين:ان العراق بحاجة اىل ت�شريع
مثل هك���ذا قرارات والعم���ل به���ا وان تطبيقها مهم
جد ًا حيث انه مل يتعر�ض لدخول الب�ضائع الرديئة
وح�س���ب ب���ل اىل ابع���د من ذل���ك حي���ث مت ا�سترياد
الب�ضائ���ع امل�سرطن���ة والفا�س���دة والت���ي ت����ؤدي
بال�ض���رورة اىل ح���دوث امرا�ض و�أوبئ���ة ي�صعب
ال�سيطرة عليها م�ستقب ًال.
وتاب���ع امل�شه���داين :ان تطبيق املعاي�ي�ر النوعية ال
ي�ؤثر على حرك���ة التبادل التجاري بل على العك�س
�س���وف يعم���ل عل���ى دخ���ول الب�ضائع اجلي���دة ذات
املوا�صف���ات العاملي���ة وان���ه �سوف يقلل م���ن عملية
اال�ستهالك الن ا�سترياد ب�ضائع جيدة و�شرائها من
قب���ل امل�ستهلك �سوف تعم���ر طوي ًال على عك�س تلك
التي تتعر�ض اىل اال�سته�ل�اك بوقت ا�سرع ،وخري
مث���ال عل���ى هذا االم���ر املولدات الت���ي تتعر�ض اىل
التلف وكرثة عمليات ال�صيانة لها.
وبني امل�شهداين ان املت�ضرر االول من هذه العملية
ال���دول الت���ي ي�ست���ورد الع���راق منه���ا بك�ث�رة مثل
ال�صني حيث ان العراق يقع بالدرجة الرابعة ع�شرة
من بني الدول امل�ست���وردة ،مما يجعلها تعمل على
حت�سني نوعي���ة امل���واد امل�ستوردة منه���ا باال�ضافة
اىل احلد من ظاهرة االغ���راق ال�سلعي التي يعاين
منه���ا البل���د يف الوق���ت احل���ايل م�ؤك���دا ان قانون
املعايري النوعية �سوف ي�ؤدي اىل حتقيق االهداف
املتوخ���اة من ا�ص���داره من خالل احل���د من ظاهرة
الغ����ش التج���اري وال�صناعي ،حي���ث ان ال�شركات
التي تقوم به���ذه العملية تعد من ال�شركات العاملية

ان تطبيق المعايير النوعية ال
يؤثر على حركة التبادل التجاري
بل على العكس سوف يعمل
على دخول البضائع الجيدة ذات
المواصفات العالمية وانه سوف
يقلل من عملية االستهالك

التي تتمتع ب�سمعة جيدة.

التجــــــــار:

ق���ال التاجر حمم���د الفرطو�س���ي :ان تطبيق قانون
املعاي�ي�ر النوعي���ة و�شه���ادة املن�ش����أ اث���ر بالدرج���ة
االوىل عل���ى املواط���ن وخ�صو�ص��� ًا خ�ل�ال �شه���ر
رم�ض���ان حيث ان التجار يتحمل���ون كلف ًا عالية من
خ�ل�ال القيام به���ذا االج���راء وت�صل م���ن  500اىل
 700دوالر باال�ضاف���ة اىل التعقيدات التي متر بها
من خالل مرورها بثالث وزارات.
وا�ض���اف الفرطو�س���ي :ان اج���ازات اال�ست�ي�راد مت
رفعه���ا م���ن قبل الدول االخرى يف ح�ي�ن ان العراق
م���ازال يعمل بها حلد االن ،حيث كانت يف ال�سابق
ت�ص���ل مدة نفاذه���ا اىل �سن���ة كاملة ام���ا يف الوقت
احلا�ض���ر ال تتج���اوز ثالث���ة ا�شه���ر مم���ات يجع���ل
التج���ار امام معاناة من عدم كفاي���ة املدة باال�ضافة
اىل حتديدها مبن�ش�أ ومنفذ واحد.
وتاب���ع الفرطو�س���ي :ان التجار مع ه���ذه اخلطوة

املهم���ة الت���ي
تب�ي�ن م���دى
ج���ودة الب�ضائع
الت���ي ت�ص���ل اىل
البل���د باال�ضاف���ة
اىل احل���د م���ن
الغ����ش التج���اري وال�صناعي للب�ضائ���ع  ,ولكن من
ال�ضروري ان تكون �ضمن عمل الوزارات املخت�صة
ب���د ًال م���ن القي���ام به���ذه املهمة م���ن قب���ل ال�شركات
االجنبي���ة التي تق���وم ب�أخذ االموال م���ن احلكومة
واملواطن مع ًا.
وبني الفرطو�سي ان بع�ض الدوائر التي تقوم بهذه
املهمة يكون متويلها ذاتي ًا مما يدفعهم اىل االعتماد
على التجار يف �سد النفقات االدارية م�شري ًا اىل ان
التجار ي�ضطرون اىل رفع اال�سعار لتغطية النفقات
التي يتم انفاقها على ادخال الب�ضائع.
م���ن جانبه ،قال عامر ابراهيم مال الله:ان التوقيت
غري منا�سب لطرح مث���ل هذه القرارات وخ�صو�ص ًا
خ�ل�ال ه���ذه ال�شه���ر حي���ث ان ه���ذه االج���راءات ال
ميك���ن تطبيقها من قبل اي تاجر وحتت ظل وجود
معاي�ي�ر �شه���ادة املن�ش�أ و ان و�ص���ول الب�ضاعة اىل
البل���د ا�صبح ا�شبه باحللم ل���ه الن االجراءات مملة
ومعق���دة يف ح�ي�ن كان���ت يف ال�ساب���ق ت�صل خالل
اال�سبوع الواحد اكرث من ب�ضاعة.
وا�ضاف مال الل���ه :ان هذه القرارات مل ت�أخذ بعني
االعتبار حرم���ة هذا ال�شهر باال�ضاف���ة اىل االموال
املب���ددة من قبل التاج���ر والدولة والت���ي تدفع اىل
ه���ذه ال�ش���ركات االجنبي���ة حي���ث ان االم���ر بحاجة
اىل ك���وادر م���ن قب���ل دوائ���ر الدول���ة للقي���ام به���ذه
املهمة واخ���ذ االموال التي ت�ص���ل اىل  %70بزيادة
واال�ستفادة منا للبلد بدل من الدول االخرى.
وتاب���ع م���ال الله :ان ه���ذا املو�ضوع انعك����س �سلب ًا
عل���ى امل�ستهل���ك العراق���ي حي���ث انه الوحي���د الذي
يتحم���ل تبعات���ه بع���د ان ي�ضط���ر التاج���ر اىل رفع
اال�سعار لتغطية النفقات التي ت�صل اىل  % 100من
قيمة الب�ضاعة يف اال�سواق.
وبني مال الل���ه ان الب�ضائع التي ت�صل اىل العراق
اليتم ا�ستهالكها من قبل���ه فقط بل انها تت�سرب اىل
ال���دول املج���اورة الت���ي تك���ون النفق���ات الكمركية
عالية فيها االمر ال���ذي يدفعها اىل ادخال ب�ضائعها

عن طريق الع���راق مطالب ًا من اجلهات املخت�صة ان
يكون هناك دعوة م���ن قبلها للتجار كي يت�سنى لهم
معرف���ة تداعي���ات هذا املو�ض���وع الن اال�س���واق قد
تع���اين يف امل�ستقب���ل القريب من �شح���ة يف ال�سلع
واملواد باال�ضافة اىل االرتفاع يف اال�سعار.
فيما قال ح�س���ن الدهلكي:ان االو�ض���اع على حالها
ومل يتم القيام ب�أي تعديل على القانون وخ�صو�ص ًا
خالل �شهر رم�ضان حيث يعاين املواطن من ارتفاع
اال�سعار وخ�صو�ص ًا الفئات الفقرية منه.
وا�ض���اف الدهلك���ي :ان ال�شركات الت���ي تقوم بهذه
املهم���ة تغ���ايل كثري ًا بفح����ص الب�ضائ���ع الن الكلفة
النقدي���ة لكل حاوية ب�ضاعة ت�ص���ل اىل  500دوالر
باال�ضافة اىل فح�ص املطابقة واالموال التي تنفق
يف املنطق���ة احلدودي���ة التي حتم���ل التاجر نفقات
كب�ي�رة وان وم���ا ي�ض���اف اليها م���ن نفق���ات الربيد
ال�سريع و�أتعاب املعقب.
وتاب���ع الدهلك���ي ان دائ���رة املعار����ض واخلدم���ات
التجارية التي تعد من الدوائر التي يكون متويلها
ذاتي��� ًا االمر ال���ذي يدفعها اىل ا�ستيف���اء مبلغ قدره
ملي���ون ون�ص���ف دين���ار م���ن التاج���ر لق���اء اج���ازة
اال�ست�ي�راد والتي يت���م �صرفها باملح�صل���ة النهائية
من املواطن العرقي.
وب�ي�ن الدهلك���ي ان اجازة اال�ست�ي�راد عمرها ي�صل
اىل م���دة �سن���ة ام���ا يف الوقت احلا�ض���ر ال تتجاوز
ثالث���ة �أ�شه���ر بالإ�ضاف���ة اىل تعقي���دات حتديده���ا
مبن�ش�أ ومنف���ذ واحد يف حني كانت يف ال�سابق من
مناف���ذ ومنا�ش���ئ متعددة حيث ان ت�أخ���ر الب�ضاعة
يف هذه االج���راءات ي�ؤدي اىل انتهاء مدة االجازة
وعدم و�صول الب�ضاع���ة املرتقبة ما ي�ؤدي اىل رفع
ا�سعار املواد املوجودة يف اال�سواق.
و�أك���د الدهلكي �أن �إجازات اال�ست�ي�راد كان معموال
به���ا يف ال�ساب���ق حي���ث كان يت���م العم���ل به���ا اذا
كان���ت هناك حالة م���ن اخلالف بني ال���دول املوردة
وامل�ستوردة فتقوم هذه ال�شركات بحل هذا النزاع
من خ�ل�ال فح�ص الب�ضاعة يف البل���د املن�ش�أ ولكنها
كان���ت تق���وم عل���ى �أ�سا����س املعاي�ي�ر يف اال�سع���ار
املحددة واملعقولة،اما �سب���ب وجود هذه العراقيل
يف عمله���ا بالع���راق ه���و وج���ود اجله���ات املتعددة
الت���ي تتدخل يف هذا العمل وهي م�ستفيدة منه يف
املح�صلة النهائية.
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أث ��ارت عملية ح ��ذف االصفار من العملة المحلية التي اعلن عنها البنك المركزي العراقي
جدال بين اوس ��اط اقتصادية ومالي ��ة ،في وقت أثارت
ف ��ي وقت س ��ابق من العملة المحلية ً
ردود افع ��ال لدى اوس ��اط ش ��عبية متس ��ائلة عن الج ��دوى االقتصادية له ��ذا االجراء الذي
سيقدم عليه البنك المركزي العراقي.
(الم ��دى االقتص ��ادي) اس ��تطلعت آراء عدد من الخب ��راء واالكاديميين ح ��ول جدلية حذف
االصفار من العملة المحلية عبر االستطالع التالي:

استطالع  /المدى االقتصادي

حـــذف االصـــفار مــــن العملــــة..
بين التوجــس والتفــــاؤل!
بين السلب واإليجاب:

 يقول الدكتور �سامر فالح ا�ستاذ االقت�صاد يفكلية املن�صور اجلامعة ان مو�ضوع حذف اال�صفار
م��ن الدينار العراقي بحاجة اىل درا���س��ة معمقة
ومتحي�ص ،وع��ل��ى البنك امل��رك��زي ال��ت���أين قبل
اتخاذ القرار،ال�سيما �أن البنك املركزي طرح ق�ضية
ح��ذف اال�صفارالثالث من العملة الورقية اكرث
من مرة يف الوقت ال�سابق،اال انها كانت تواجه
يف كل مرة معار�ضة �شديدة من قبل املتخ�ص�صني
واالكادمييني،وذلك لعدم درا�سة املو�ضوع ب�شكل
دقيق من قبل ادارة البنك املركزي ،ف�ضال عن ان
ح��ذف اال���ص��ف��ار م��ن �ش�أنه ال��ت���أث�ير ال�سلبي على
امل�شهد االقت�صادي يف العراق ب�شكل عام.
 وي�ضيف ان النظرة العامة للعملة النقدية ملتعد كما يف ال�سابق �سواء بالن�سبة لعقلية التاجر

املحلي او املواطن الب�سيط ،حيث تغريت كثريا
ع��ن ال��ف�ترة املا�ضية ،ك��ون امل��واط��ن ال ي�ستطيع
حاليا حمل عمالت حديدة بكميات كبرية تعادل
قيمة النقد ال��ورق��ي يف ال��وق��ت احل��ا���ض��ر ،ومن
هنا ن�شكك يف جناح ا�ستعمال العمالت النقدية،
ف�ضال عن تاثريات �سلبية على تعامالت ال�سوق
املحلية،ال�سيما احت�ساب قيمة االوراق املالية
واال�سهم املوجودة واملعامالت بالآجل وغريها.
من جانبه ،اخلبري االقت�صادي يف جامعة بغداد
خليل العبودي يقول :ان عملية حذف اال�صفار لها
ايجابيات كبرية على الواقع املايل واالقت�صادي
يف العراق،اذ �ست�ساعد على اال�ستخدام الوا�سع
يف العملة ووفرتها بكميات �ضخمة يف ال�سوق بني
املتعاملني فيها،كما من املمكن نقل اموال معدنية
من مكان اىل اخر ب�سهولة تامة ،ف�ضال عن ان حذف

اال�صفار من العملة �سي�ساهم يف زيادة االنتعا�ش
يف احلالة االقت�صادية واملالية للبالد ،وبذلك يكون
كل  1000دينار عملة حديدية �صغرية،ف�ضال عن
اال���س��ه��ام يف زي���ادة �سعر الدينارالعراقي خالل
التعامالات النقدية.
وي�ضيف :ان ر�ؤيتي ال�شخ�صية تظهر ت�شخي�صا
مبا�شرا للو�ضع القائم ،خا�صة بعد تدين معدالت
النمو االقت�صادي واملايل يف البالد ،الذي بلغ ادنى
م�ستوياته من القيمة اال�سمية م�ؤخرا ،اىل جانب
وج��ود نوعني من القيمة االوىل ا�سمية والثانية
حقيقية،يف ح�ين ان القيمة اال�سمية ه��ي الركن
اال�سا�سي من القيمة احلقيقية وهو املعيار الذي
يبنى عليها االقت�صاد العراقي.
 وي��ت��اب��ع� :أن الت�ضخم امل��ايل ال��ذي يعاين منهالعراق قد ي�ستمر �إىل عقدين اخرين يف امل�ستقبل
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القريب ،خا�صة اذا مل تكن هناك �إجراءات حقيقية
لإ�صالحيات مالية مهمة يف املنظومة االقت�صادية،
ال�سيما �إن الت�ضخم املايل الذي يعاين منه العراق
كما يتوقعه خرباء االقت�صاد واملال �سي�ستمر حتى
�سنة  ،2030ب�سبب الرتهل االقت�صادي الذي عانى
منه العراق خالل ال�سنوات املا�ضية.
وي�شري :اىل ان احلكومات التي تر�أ�ست العراق
اتخذت ق��رارات �أث��رت �سلب ًا على واق��ع االقت�صاد
العراقي خا�صة تلك القرارات التي تقف وراءها
�أغرا�ض �سيا�سية وا�ضحة ،كما �أن رفع اال�صفار من
العملة املحلية لي�س له �أية عالقة يف ملف الت�ضخم
امل��ايل ،خا�صة ان البالد بحاجة �إىل ف�صل كامل
بني القرارات االقت�صادية عن القرارات ال�سيا�سية،
ال�سيما �أن الت�ضخم ال��ذي تعاين منه املنظومة
االقت�صادية يف العراق بحاجة �إىل قرارات تت�صف

باحلا�سمة واجلريئة كالغاء املنح املالية الكبرية
التي متنح للم�س�ؤولني بالإ�ضافة �إىل تفعيل النظام
ال�ضريبي مع �إع��ادة ت��وازن انت�شار الأم��وال بني
امل�ؤ�س�سات احلكومية.
ويو�ضح� :أن مقومات معاجلة الت�ضخم املايل غري
متوفرة حالي ًا ،كون القرارات مازالت مت�شابكة بني
وزارة املالية والبنك املركزي العراقي مع ا�ستمرار
اخلالفات بينهما ب�ش�أن ملف القرو�ض التي متنحها
وزارة املالية للمزارعني واملواطنني والعاطلني عن
العمل ،كما البد من تفعيل املنظمات االقت�صادية
العاملية وا�ست�شارتها يف �إنقاذ العراق من ا�ستمرار
الت�ضخم املايل يف منظومته االقت�صادية العامة.
 وي���ق���ول ان ال��ت�����ض��خ��م ي��ع��رف يف ابجدياتالدرا�سات االقت�صادية ب�أنه االرتفاع املفرط يف
امل�ستوى العام للأ�سعار وارتفاع الدخول النقدية
�أو عن�صر من عنا�صر الدخل النقدي مثل الأجور
�أو الأرب��اح ،ف� ً
ضال عن ارتفاع التكاليف والإفراط
يف خلق الأر���ص��دة النقدية ،كما �أن موازنة عام
 2011ل��ن تعالج الت�ضخم امل���ايل ال���ذي يعانيه
االقت�صاد العراقي ب�سبب ت�ضخم القيمة ال�شرائية
لل�سلع والب�ضائع امل�ستوردة ،ف� ً
ضال عن غياب
مركزية ال��ق��رار االقت�صادي يف ال��ب�لاد والتي مل
تقم بو�ضع احللول واملعاجلات الناجعة لظاهرة
الت�ضخم امل��ايل التي ت�شهدها منظومة االقت�صاد
العراقي خالل ال�سنوات التي تلت 2003ب�سبب
عدم و�ضع قوانني مالية تنظم عملية تداول حترك
الب�ضائع امل�ستوردة يف الأ�سواق العراقية.
وي�ضيف� :أن ظاهرة الت�ضخم امل��ايل هي ظاهرة
عاملية ،لكن مايحدث يف العراق يف املرحلة الراهنة
ب�سبب فو�ضى الت�صرفات املالية ظهرت ب�شكل
كبيـــر خالل ال�سنوات املا�ضية ،كون احلكومات
التي تولت �إدارت��ه مل تفرق �إطالقا بني القرارات
ال�سيا�سية وال��ق��رارات االقت�صادية البحتة ،كما
�أن ع��دم الف�صل ب�ين ال��ق��رار ال�سيا�سي والقرار
االق��ت�����ص��ادي �أل��ق��ى ع��ل��ى منظومة االقت�صاد
ال��ع��راق��ي ثقل الت�ضخم امل��ايل وال���ذي بد�أ
ي��ت��ن��ام��ى ب�������ص���ورة ك���ب�ي�رة يف ال��وق��ت
احلا�ضر ،يف حني ان البنك املركزي
العراقي كان قد اعلن يف وقت �سابق
عن انخفا�ض ن�سبة الت�ضخم يف
ال��ع��راق �إىل  %2.7الأم���ر الذي
���ش��ج��ع ع��ل��ى �إط��ل��اق ال�سيولة
ل��ل��م�����ص��ارف ب��ن�����س��ب��ة  %5من
االحتياطي النقدي القانوين
املوجود لديه ،بهدف التو�سع
يف عمليات الإق��را���ض ودفع
عجلة التنميةاالقت�صادية
واملالية.
وي��ت��اب��ع ح��دي��ث��ه ق���ائ�ل�ا :ان
وجود ن�سبة من االرتفاع يف
م�ستويات الت�ضخم امل��ايل يف
ال��ب�لاد ،ال��ذي من امل���ؤم��ل له �أن
ي�ستمر ذل��ك لعقدين من الزمن،
والذي يتزامن مع االرتفاع الهائل
ل���روات���ب امل��وظ��ف�ين يف ال�سنوات
ال�سابقة الذي ت�سبب بزيادة الت�ضخم
امل���ايل وارب����اك البنية امل��ال��ي��ة ،ك��م��ا �أن
الت�ضخم يعود �إىل اعتماد ال��ع��راق كلي ًا
على ت�صـــدير النفط مع توقف عمل امل�شاريع
ال�صناعية والزراعية وزي��ادة ا�سترياد الب�ضائع
من دون تفعيل عمل اجلمارك.
وي�شري �إىل �أن غياب القرار املايل املركزي و�ضياعه
بني البنك املركزي العراقي ووزارة املالية احد
ابرزامل�شكالت التي ُتزيد ظاهرة الت�ضخم املايل،

حيث يعد توقف امل�شاريع ال�صناعية والزراعية
وفقدان العملة الوطنية ملوقعها مقارنة بالدوالر
الأم�يرك��ي،م��ن اح��د اب���رز ا�سباب زي���ادة معدالت
الت�ضخم امل���ايل ،ال�سيما �أن م��وازن��ة ع��ام 2011
اعتمدت على �أ�سعار تخمينية للنفط ولي�ست على
�أرقام دقيقة،ومن هنا ف�أن ت�ضخم �أ�سعار ال�سوق
العراقي �سيكون يف تزايد م�ستمر.

منظمات المجتمع المدني

اخلبري االقت�صادي يف منظمة اعمار وا�ستثمار
التنمية االقت�صادية حممد فهد ال�شمري ب�ّيننّ  :ان
عملية تغيري العملة املحلية �ست�ؤدي اىل خ�سائر
ك��ب�يرة على االق��ت�����ص��اد ال��ع��راق��ي وتكلف خزينة
الدولة امواال ا�ضافية ال�ستبدال العملة املوجودة
يف الوقت الذي تعاين موازنة العام احلايل من
عجز ي�صل اىل  11مليار دوالر ،بينما على اجلهات
املالية والنقدية الر�سمية يف البالد ايجاد موارد
جديدة لزيادة وارادات الدولة وتفادي العجز يف
امل��وازن��ة العامة التي تعتمد على ارت��ف��اع ا�سعار
النفط فقط.
وي�ضيف :ان هناك �ضرورة اليجاد منافذ جديدة
لال�ستثمار ودعم القطاع اخلا�ص وتو�سيع موارد
ال���دول���ة ،ال�سيما ان ���س��وق االوراق امل��ال��ي��ة يف
العراق بحاجة اىل ا�صدار قانون جديد يتوافق
والتطورات احلا�صلة يف العملية اال�ستثمارية
واالق��ت�����ص��ادي��ة يف ال��ع��راق وال���ع���امل ،خ��ا���ص��ة ان
االقت�صاد العراقي يف الوقت احل��ايل يفتقد اىل
ال��ه��وي��ة ال��ت��ي تو�ضح م�لاحم��ه،وه��و �سائر
على وفق �سيا�سة اقت�صاد
م����ع����ي����ن����ة،ف����ان

االزم��ة بحاجة اىل كثري من اال�ستقرار والر�ؤية
الوا�ضحة.

البنك المركزي العراقي

يقول م�صدر م�س�ؤول يف البنك املركزي العراقي:
�إن العملة اجلديدة �ستطبع بثالث لغات هي العربية
والكردية واالجنليزية ،يف حني �أن العملة القدمية
لن يتم الغا�ؤها فور ا�صدار اجلديدة و�إمنا �سيتم
الإ�ستغناء عنها بالتدريج،حيث ال يوجد فروق يف
العملة اجلديدة ،خا�صة ب�ش�أن احلقوق �إزاء �سعر
ال�صرف وال�شراء ،فعندما نريد �أن ن�شرتي دوالرا
ب��ـ  1200دي��ن��ار ف�إننا �سن�شرتيه بدينار و200
فل�س.
وي�ضيف� :أن م�شروع حذف الأ�صفار ينظم �آلية
رفع اال�صفار الثالثة للنهو�ض بقيمة العملة املحلية
يف التداول االقت�صادي اخلارجي والداخلي ،وهو
يعد م�شروع ًا ا�سرتاتيجي ًا يهدف �إىل تقليل معدالت
الت�ضخم الذي تعانيه ال�سوق العراقية يف الوقت
احلا�ضر ،كما انه �سيحرر االقت�صاد العراقي من
القيود ويعزز قيمة الدينار العراقي يف �صندوق
البنك الدويل.

مواطنــــــون

ح�سني �شكور  45عاما ي��ق��ول :ان عملية حذف
الأ���ص��ف��ار م��ن العملة ل��ن ت�سهم يف رف���ع القيمة
ال�شرائية لها،كما �أن اجلهود املبذولة لرفع الأ�صفار
وتغيري العملة احلالية قد ي�سهم يف خلق حالة من
التخبط يف ال�سيا�سات النقدية ،مقابل عدم
ح��������دوث ت����غ����ي��ي�رات يف
القيمة ال�شرائية
ا حلقيقة

للعملة ،ك��م��ا ان ه��ن��اك خم��اط��ر ل��ت�����س��رب العملة
الأجنبية �إىل اخل��ارج بعد �إق��رار �سيا�سية حرية
ال�صرف ،ال�سيما �أن مزادات البنك املركزي للدوالر
ا�سهمت ب�شكل كبري يف خ��روج كميات كبرية من
العملة الأجنبية من البالد.
فيما يقول �ضياء الكرطاين موظف متقاعد�:إن
م�شروع رفع اال�صفار الثالثة من العملة العراقية
ق��رارغ�ير جمد ول��ن ي�سهم يف رف��ع قيمة الدينار
العراقي بال�شكل املطلوب ،يف حني �سي�سبب عند
تطبيقه م�شكلة �أخ���رى متعددة الأب��ع��اد ت�ضاف
للم�شكالت الكثرية التي يعانيها االقت�صاد العراقي
املتدهور ،ومن هذه امل�شكالت �إرب��اك وت�شوي�ش
ال�سوق يف البيع وال�شراء والديون بني املواطنني،
وكذلك �إرباك احلالة النف�سية التي �ستنتاب املواطن
العراقي من ج��راء ظهور ظاهرة جديدة تتطلب
الإجهاد الفكري والنف�سي للت�أقلم عليها وتقبلها
ب�شكل �سريع.
وي�ضيف :ان امل�شروع وقبل تطبيقه يتطلب عملية
�سك فئات �صغرية للعملة والتي متثل �أجزاء الدينار
الذي �ست�صبح قيمته فل�س ًا واحد ًا ،علم ًا �أن �سك هذه
العمالت ال�صغرية �ستكلف الدولة مبالغ كبرية ،ثم
�إن امل�شروع ال يعزز قيمة الدينار العراقي ،حيث
�ستبقى قيمته كما هي �إذا طرحت كميات مت�ساوية
من �أخرى مت�ساوية تكون النتائج مت�ساوية.
ويقول رعد �صبحي موظف يف وزارة البيئة� :إن
عملية رفع اال�صفار الثالثة من العملة املحلية هي
عملية معقدة وهي بحاجة �إىل درا�سة اقت�صادية
م�ستفي�ضة ،كما علينا �أن نتعامل مع هذا املو�ضوع
بحذر وت��� ّأن لأنه قد يت�سبب مب�شكالت اقت�صادية
يف البنك املركزي العراقي نحن بغنى عنها ،كما
من املهم طرح امل�شروع على الر�أي العام العراقي
مع دعوة ذوي االخت�صا�ص يف علم االقت�صاد لبيان
ر�أيهم واال�ستئنا�س به.
وي�ضيف :ان عدم جدوى امل�شروع تتلخ�ص
يف كونه ال ي���ؤدي �إىل رف��ع قيمة الدينار
العراقي كما يعلن امل�س�ؤولون يف البنك
املركزي العراقي،الذين نت�أمل منهم
اقرار م�شروع يهدف �إىل رفع قيمة
الدينار العراقي اىل �سابق قيمته
ليعود م�ساوي ًا ل���ـ( )3.33دوالر
�أمريكي ،وذلك من خالل حزمة
م��ن الإج�������راءات وال���ق���رارات
اجلريئة ،ومنها اعادة النظر
يف ال��ع��م��ل��ي��ة اال���س��ت�يرادي��ة
اخلاطئة وتقلي�صها ،حيث
�أن اال���س��ت�يراد املفتوح على
م�صراعيه ي�ستنزف فائ�ض
العملة ال�صعبة واملودعة لدى
البنك املركزي العراقي.
 وي���ت���اب���ع ح���دي���ث���ه ق���ائ�ل�ا:م���ن ال�������ض���روري دع����م العملة
املحلية وع��دم طرحها للبيع عن
ط��ري��ق امل����زاد ال��ع��ل��ن��ي للراغبني
من قبل التجار العراقيني لتغطية
ا�سترياداتهم للب�ضائع ،وكذلك �إعادة
النظر بهدف تقلي�ص الإنفاق العام للدولة
ودوائ��ره��ا يف ما يخ�ص ا�سترياد الأثاث
باهظة الثمن ،حيث ميكن احل�صول عليها من
ال�سوق املحلية ،مما ي�شجع ويدعم قطاع ال�صناعة
املحلية وتوفري فر�ص عمل للعاطلني ،وكذلك دعم
وتنمية قطاع الزراعة من خالل م�ساعدة الفالحني
وجتهيزهم بالبذور واملكائن الزراعية بهدف زيادة
الإنتاج للمحا�صيل الزراعية.
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العواقب االقتصادية لثقافة المكونات

لكل مكون ثقافته وفي الغالب تتقاطع مع البقية ولذلك كان مولودها البكر (المحاصصة) يجد
ذلك .فقد جاءت هذه العملية كحل لمشكلة السلطة بعد سقوط النظام تحت ضغط األحداث
ترافقها خريطة سياسية عراقية جاهزة لذلك .وبعد نفاذ صالحية هذا التشكيل تحولت الى
مصلحة شخصنة لصالح االطراف المتشاركة بالمباشر.
ولكن أحد المكونات له تجربة رائدة ال بأس من تتبع نجاحها واخفاقها وهو المكون الكردي.
وه ��ذه التجربة هي ممارس ��ة الس ��لطة قبل باق ��ي المكونات حيث واجه اغلب مش ��اكل المركز
وال ��ذي تنفرد به كردس ��تان أن خريطة طريقه ��ا أوضح من باقي المكونات .لذلك نتعرض الى
المش ��اكل كما حصلت في المركز واالقليم وكيف اثرت المحاصصة من خالل ثقافة المكونات
في الحاق الضرر باالقتصاد العراقي في المجاالت اآلتية:

ثــامــــر الهيمــــص
�أو ًال) م�س�أل���ة النف���ط :كان���ت كرد�ست���ان �سباقة يف
ت�شري���ع قان���ون النفط والغ���از وتنفي���ذه رغم عدم
�صدور قانون املركز حل���د االن ومعار�ضته لقانون
كرد�ست���ان .وكان م���ن ذلك �إف���رازات كث�ي�رة �سواء
بعدم التكامل مع كرد�ستان نفطي ًا �أو ت�أخر ت�أ�سي�س
�شركة النفط الوطنية وموا�صلة هدر الغاز ونتيجة
اخل�ل�اف الد�ستوري م���ع الإقلي���م يف تف�سري املواد
( 115و  )113و ( )111 ،110مع اخلالف القانوين
حول امل�صادقة بني جمل�س الوزراء ووزارة النفط
وكذلك اخلالفات الفني���ة واالقت�صادية التي �أخذت
طابع��� ًا �سيا�سي ًا .كل هذه اخلالفات كانت وما زالت
املحا�ص�ص���ة �سي���دة املوقف ولن���ا �أن نت�صور الهدر
اليومي نتيج���ة الت�أجيل واملناكفات ال�سيا�سية مما
دفع بح�صول م�شاكل يف العقود الأخرية مع برت�ش
برتليوم .B P
ثاني��� ًا) م�س�ألة الكهرباء :لدين���ا �ستة حمطات مقامة
عل���ى ال�س���دود وثالثون حمط���ة بخاري���ة وغازية.
تت���وزع ب�ي�ن عاطل���ة �أو العم���ل بن�ص���ف طاقته���ا.
و�إدارته���ا مركزية م���ن قبل الكهرب���اء الوطنية ومل
توف���ر ال���وزارة �س���وى  %38م���ن الطاق���ة املتاحة
يف املحطات الوارد ذكره���ا .وهذه الوزارة تعاقب
عليه���ا �أربعة وزراء حل���د االن وهي وزارة �سيادية
منتم
فلذل���ك الوزي���ر بالإ�ضاف���ة الخت�صا�ص���ه فه���و ٍ
وان مل ينت���م .بينما كرد�ستان ومن خالل �إمكاناتها
ا�ستطاعت توفري كحد ادنى ع�شرين �ساعة بالإدارة
اجلي���دة غري املخرتق���ة وامل�شلولة م���ن كتل �أخرى.
علم��� ًا �أن ال�صرف والإمكانات املركزية �أكرث و�أي�سر
مث�ل ً�ا مل تتم اال�ستفادة م���ن تورنيات حنيزال الكرت
الغازية اخلم�س�ي�ن ومل يتم ت�شيد �أي من تور نيات
�سمين���ز الغازية مبا جمموعة  9800ميكاواط (د.
نزار احمد جملة حوار عدد \  27متوز  )2011هذا
التق�ص�ي�ر ال ميك���ن �أن يعزى للف�س���اد فقط و�أن كان

كذل���ك ف�أن الف�س���اد بعد ت�سيي�س���ه كان �سبب ًا�أ�سا�سي ًا
وهذا الت�سيي�س يع���ود اىل قاعدته الأ�سا�سية وهي
ثقافة املكونات �أو املحا�ص�صة.
فك���م م���ن امل�صال���ح تعطل���ت وخ�س���ارات ترتاك���م
ال�ش���ك �أنها خرافي���ة نتيجة غياب الكهرب���اء �شهيدة
املحا�ص�ص���ة .ه���ذا اذا ما دف���ع بنا الظ���ن التقليدي
بالأجن���دة اخلارجي���ة وه���ي �أي�ض��� ًا حما�ص�ص���ة
بامتياز.
ثالث��� ًا) الرته���ل يف اجله���از الإداري :ح�س���ب
م�س�ؤول�ي�ن كب���ار �أنن���ا ال نحتاج اىل �أك�ث�ر من ثلثه
و�سب���ب ه���ذا الرته���ل مع���روف يف البداي���ة كان
العتبارات �إن�سانية (امت�صا�ص البطالة) ولكن ك�أي
م�شروع �أ�س�س ا�ستغالله ليكون هدف ًا �سيا�سي ًا وهو
ك�س���ب الناخب�ي�ن لل���دورات القادم���ة بح�شدهم يف
دوائر الدولة .فقد ع���اد كثري من املتقاعدين �إ�ضافة
للفا�سدي���ن تزوير ًاوتب���ع ذل���ك نظ���ام الت���وازن بني
املكون���ات يف الدرج���ات اخلا�صة لك���ي يكون طلقة
الرحمة عل���ى الرجل املنا�سب ومكان���ه .لذلك ترهل
اجله���از وانخف����ض الأداء �أم���ا ك� ً
سال لغي���اب �سلطة
القان���ون �أو ف�س���اد ًا لنف����س ال�سب���ب� .أم���ا التجربة
الكرد�ستاني���ة فهي �أح�سن حا ًال بكثري نظر ًا لتجربة
التوازن���ات وظهور معار�ض���ة حقيقية يف الربملان.
ورغ���م كل ذلك الرتهل ما زال ( %23من العراقيني
حتت خ���ط الفق���ر و %10معوق�ي�ن ومثله���م �أرامل
و�أيت���ام) مما يعني �أن التوظيف م�سيّ�س وانتقائي
بامتي���از يف حني هن���اك �إمكانات هائل���ة لال�ستثمار
المت�صا����ص البطال���ة .لق���د كانت العواق���ب وخيمة
�أي�ض ًا.
رابع��� ًا) الأداء الربملاين :هذا ه���و امليدان اال�سطع
للمحا�ص�صة وثقافة املكونات فقد ترتب الكثري من
العواقب الوخيمة اقت�صادي ًا على ال�شعب العراقي.
فق���د كان م�سرح��� ًا لتعطي���ل القوان�ي�ن نتيج���ة عدم

اكتم���ال الن�صاب والغيابات وت�أخ���ر هذه القوانني
هي عملي ًا تعطي���ل م�صالح .و�أ�صبح بع�ضهم جمرد
حم���ام ع���ن قائمته �أو مكون���ة فقط حي���ث �أن ت�سعة
ع�ش���ر نائب ًا فقط ح�صل على العتبة االنتخابية لذلك
يك���ون الوالء غري اعتيادي للقائم���ة ولي�س غريها.
ونتيج���ة ذلك تعطلت مئات القوان�ي�ن املفرو�ض ان
تنبثق م���ن الد�ست���ور اوله���ا قانون النف���ط والغاز
والت���ي �أدرجت بت�سل�سل ح�س���ب املو�سم وال�صراع
وامل�ساومة على املواقف واملنا�صب.
هذا من حي���ث الأداء ،اما من ناحية الكلفة (رواتب
وامتيازات) فانها ا�ستثنائية عاملي ًا وعندما نرتجمها
اىل �أرقام ف�أنها ت�صبح فلكية ومتفاقمة مع كل دورة
لزيادة عدد الربملانني جدد ًا ومتقاعدين.
فعندم���ا يكون الربمل���ان هو املعزز الأك�ب�ر للتفاوت
الطبق���ي وهو يف قمته فكيف يك���ون حال املعوقني
ومك���ون الفق���ر ب�أرامل���ه و�أيتامه التي ندف���ع ثمنها
�أي�ض��� ًا جرمي���ة و�إره���اب وف�س���اد وم���ا يقابله���ا من
ت�ضخ���م يف اجلهاز البولي����س املكلف جد ًا .ولي�ست
ه���ذه الكل���ف حم�ص���ور ًة يف الربمل���ان ب���ل امت���دت
ي���د املحا�ص�ص���ة لن�شره���ا اىل جمال����س املحافظات
واالق�ضي���ة والنواحي �أي�ض��� ًا بنظام فريد من حيث
الكلفة (تقاعد وروات���ب) يف �سنني قليلة وتبد�أ من
�ستة �أ�شهر خدمة بالتمام والكمال.
ومع ذلك فقد كانت املحا�ص�صة حتمي نوابها فماذا
كان الإج���راء برف����ض  214نائب���ا تق���دمي ك�ش���ف
امل�صال���ح املالي���ة يف دورة  2010و  63نائب��� ًا
يف دورة �،2006أي زي���ادة مبارك���ة يف الراف�ضني
رغ���م االمتي���ازات امل�شروع���ة .ناهي���ك ع���ن التهرب
فكي���ف نف�س���ر ذل���ك واللبيب تغني���ه الإ�ش���ارة .هذا
ناهي���ك عن امل�ست�شارين وامل���دراء العامني مبا فيهم
رئي����س الديوان يف جمل�س الن���واب لعام ()2010
حي���ث (بلغ���ت الن�سبة الكلي���ة  2ر  )1( )% 78امل
تك���ن الكتلة �أو املكون �سند ًاعظيم ًا و�إال كيف نف�سر
كتلة او مكونا ي�ضح���ي ب�سمعته من �أجل فرد لي�س
عظيم��� ًا ولن���ا �أن نت�ص���ور اخل�سائ���ر املرتاكم���ة �أما
برمل���ان كرد�ست���ان فيب���دو �أن م�شاكله���م �أق���ل بكثري
حيث ظهر العمران والكهرب���اء وقلة الفقراء قيا�س ًا
ب�شعب املركز.
خام�س��� ًا) ملف البطالة :ت�سيي����س هذا املطلب كان
نتيجة الرتهل امل�ؤدي للف�ساد والتزوير ومل حت�سم
امل�شكل���ة وك�أن���ه حلقة مفرغ���ة تعرب ع���ن ق�صر نظر
لدين���ا ( 192م�شروع���ا و�شرك���ة حكومي���ة معطل���ة
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�أو �شب���ة معطل���ة) و ( 719م�شروع���ا �أهلي���ا حتتاج
لتموي���ل ،هذه كافية المت�صا�ص البطالة ب�شكل غري
م�سي����س ولك���ن املحا�ص�صة منعت رئي����س الوزراء
عن تنفيذ كثري من امل�شاريع لكي ال يح�سب جناحها
له وكتلته وهذا �أمر معروف .والبطالة ندفع ثمنها
(ف�س���اد و�إرهاب وجرمي���ة) يقابلها جه���از بولي�س
يت�ضخم طردي ًا معها كلف ومتاعب.
فاملعاجل���ات الناجت���ة ع���ن املناك���دة والكيدي���ات
والتقا�س���م املت���وازن تدور يف حلق���ة مفرغة ولي�س
حب��� ًا مبو�س���ى ب���ل كره���ا بفرع���ون املناف����س وال
حب��� ًا مبو�س���ى الذي ه���و العاطل ع���ن العمل .ويف
كرد�ست���ان �أي�ض��� ًا كان الو�ض���ع �أف�ض���ل ب�سبب عدم
جت�سد املحا�ص�ص���ة برملاني ًا �أو وزاري ًا بل معار�ضة
حقيقية برملانية �أ�صولية حلد ما.
�ساد�س ًا) ملف الف�ساد :ال�شك �أن ثمنه باهظ جد ًا قد
يكون كافي ًا للق�ضاء على البطالة �أو تخفي�ض ن�سبة
 %23من مكون الفقر على االقل من حيث االعانات
اىل ن�سبة معقولة �أو مقبولة.
امل�شكل���ة يف ف�سادن���ا �أن���ه م�سي����س �أي�ض��� ًا اذ طامل���ا
�أغم�ض���ت جهات �سيا�سي���ه �أو دافعت ع���ن فا�سديها
كم���ا مل�سناه���ا يف جل�س���ات اال�ستم���اع الربملاني���ة
�أو اال�ستدع���اءات وت�ض���ارب الت�صريح���ات يف
امل�ؤمترات ال�صحفية.
امل�شكل���ة الأ�سا�سي���ة يف الف�س���اد ه���ي يف الوزارات
ال�سيادي���ة �أي املح�سوب���ة مبا�ش���رة عل���ى الكت���ل
املتحا�ص�ص���ة .فق���د بلغ���ت  29ر  %19ن�سب���ة
املحكومني يف وزارة الدفاع و 9ر %7يف الداخلية
(ح�سب تقرير النزاهة �سنة .)19( 2010
ح�س���ب ذات التقرير ويف مقدمت���ه الذي جعل ملف
مكافحة حمدود ًا جد ًا ال يتنا�سب مع حجم امل�شكلة،
ه���و ال�ضغ���وط ال�سيا�سية والع�شائري���ة مع الف�ساد
ال�صعوبة البالغة يف مالحقة الف�ساد الكبري ب�سبب
التهدي���دات واملخاط���ر والنف���وذ ال�سيا�س���ي و�شبه
ا�ستحال���ة توف�ي�ر الأدلة لع���دم وج���ود �شفافية يف
تعامل كبار موظفي الدولة و�إحاطة نف�سه بالأقارب
واملنتفعني وامل�ستفيدين.
ه���ذا �أي�ض��� ًا كانت وم���ا زال���ت املحا�ص�ص���ة وغياب
معار�ض���ة حقيقية يف الربمل���ان وراء عدم ال�شفافية
والو�ض���وح وت�س���رب الق�ضاي���ا الرئي�س���ة حلف���ظ
اللج���ان وم�ساوماته���ا .وم���ع ذل���ك احل���ال �أف�ض���ل
يف التجرب���ة الكرد�ستاني���ة لوج���ود ح���د �أدن���ى من
القوا�سم امل�شرتكة الرئي�س���ة بني القوى ال�سيا�سية
هناك ويواجهون نف�س التحدي يف حني كل مكون
يف املرك���ز ل���ه حتديات���ه اخلا�ص���ة ولذل���ك تختل���ف
الأهداف.
فـــ���ي اخلتــ���ام ..ويف �ض���وء العواق���ب الوخيم���ة
ج���د ًا لثقاف���ة املكون���ات وابنتها البك���ر املحا�ص�صة
وحفيدتيه���ا ال�شراك���ة الوطني���ة والت���وازن يف
الدرج���ات اخلا�صة وغي���اب معار�ض���ة حقيقية يف
الربملان.
البد من مراجعة لقانون االنتخابات وحتويل
العراق ملنطق���ة انتخابية واحدة ليك���ون لنا برملان
بعي���د ع���ن احل�ص����ص واملكون���ات واملناطقية التي
بد�أت فعله���ا يف الفدرلة كامتداد له���ذه املحا�ص�صة
وتفرعات لها.
�أو املراهن���ة على جمل�س ال�سيا�سات واملفرو�ض �أن
يكون ح ًال للملفات الأ�سا�سية بر�ؤية واحدة.
وه���ذه م�ستبع���د كون���ه طرف��� ًا �أ�سا�سي��� ًا يف ثقاف���ة
املكونات.

التخطيط :ارتفاع مؤشر التضخم بنسبة()%0,4
والتضخم السنوية بنسبة ()%6
بغداد  /متابعة المدى االقتصادي
اعلن���ت وزارة التخطي���ط اال�سب���وع املا�ض���ي ع���ن
ارتف���اع م�ؤ�شرات الت�ضخ���م ال�شهري���ة ل�شهر متوز
املا�ضي بن�سبة ( )%0,4مقارنة مع �شهر حزيران،كما
�شهدت م�ؤ�شرات الت�ضخم ال�سنوية للفرتة من �شهر
متوز  2010لغاية �شه���ر متوز  2011هي االخرى
ارتفاعا بن�سبة (.)%6,2
وق���ال اجله���از املرك���زي للإح�ص���اء يف تقري���ر
ح�صلت(امل���دى االقت�ص���ادي) عل���ى ن�سخ���ه منه�:أن
الت�ضخ���م ل�شه���ر مت���وز  2011ال���ذي اع���د عل���ى
�أ�سا�س جم���ع البيانات ميدانيا" ع���ن �أ�سعار ال�سلع
واخلدم���ات املكون���ة ل�سل���ة امل�ستهل���ك م���ن عين���ة
خمتارة من منافذ البيع يف كافة حمافظات العراق
وق���د اعتم���د �سن���ة �أ�سا����س  2007حي���ث �أظه���رت
النتائجارتفاع��� َا يف الرق���م القيا�سي الع���ام لأ�سعار
امل�ستهلك ( )%130.6يف �شهر متوز  2011بن�سبة
 %0.4عن ال�شهرال�سابق وبن�سبة  %6.2مقارنة مع
�شهر متوز .2010
وا�ش���ار التقري���ر اىل�أن ق�سم االغذي���ة وامل�شروبات
غ�ي�ر الكحولي���ة �سجل���ت �أ�سع���اره انخفا�ض ًا خالل
�شه���ر مت���وز  2011بن�سب���ة  %1.0مقارن���ة بال�شهر
ال�ساب���ق ،نتيج���ة النخفا����ض �أ�سع���اره يف منطق���ة
كرد�ست���ان بن�سب���ة  %2.7ويف منطق���ة الو�س���ط
بن�سبة  %0.6ويف منطق���ة اجلنوب بن�سبة ،%0.9

ال�سبب الرئي�سي النخفا�ض �أ�سعار هذا الق�سم على
م�ست���وى الع���راق يرجع ب�شكل رئي�س���ي النخفا�ض
�أ�سع���ار الفواكه واخل�ض���روات� .سجلت �أ�سعارهذا
الق�س���م �إرتفاع ًا بن�سب���ة  %3.7مقارنة ب�أ�سعاره يف
�شهر متوز .2010
وذك���ر التقري���ر ان ق�س���م امل�شروب���ات الكحولي���ة
والتب���غ �سجل���ت �أ�سع���اره �إ�ستقرار ًا خ�ل�ال ال�شهر
احل���ايل مقارنة بال�شهر ال�ساب���ق ،نتيجة لإ�ستقرار
ا�سع���اره يف كل م���ن مناط���ق كرد�ست���ان والو�س���ط
اجلنوب� .سجلت �أ�سعار هذا الق�سم �إرتفاع ًا بن�سبة
 %6.2مقارن���ة ب�أ�سعاره يف �شه���ر متوز ،2010اما
ق�س���م املالب����س والأحذية�سجلت �أ�سع���اره �إرتفاع ًا
خ�ل�ال ال�شهراحلايل بن�سب���ة  %0.8مقارنة بال�شهر
ال�ساب���ق ،نتيج���ة الرتف���اع �أ�سعاره���ا يف كل م���ن
منطقت���ي كرد�ست���ان واجلنوب بن�سب���ة  %0.5ويف
منطق���ة الو�س���ط بن�سبة � .%1.1شه���دت �أ�سعار هذا
الق�سم �إرتفاع��� ًا بن�سبة  %1.8مقارنة ب�أ�سعارها يف
�شهر متوز .2010
وب�ي�ن التقرير �أن ق�س���م ال�سكن �شه���دت �أ�سعار هذا
الق�س���م �إرتفاع��� ًا خالل ال�شهراحل���ايل بن�سبة %1.8
مقارن���ة بال�شه���ر ال�سابق ،نتيجة الرتف���اع �أ�سعاره
يف منطق���ة كرد�ست���ان بن�سب���ة  %1.4ويف منطق���ة
الو�س���ط بن�سبة  %0.9ويف منطقة اجلنوب بن�سبة
� .%4.7سجل���ت �أ�سع���ار هذا الق�س���م �إرتفاع ًا بن�سبة
 %12.6مقارن���ة ب�أ�سع���اره يف �شه���ر مت���وز 2010

ب�سب���ب ارتف���اع ا�سع���ار ايج���ارات الدورال�سكني���ة
بن�سب���ة  %11.7وكذل���ك �إرتف���اع �أ�سع���ار اج���ور
الكهرب���اء نتيجة تطبيق الت�سع�ي�رة اجلديدة حيث
بلغ االرتفاع بن�سبة .%100
ويف املجموع���ة الفرعية الوق���ود (البنزين والنفط
والغ���از) ،اعلن اي�ض��� َا عن ارتف���اع �أ�سعارها خالل
�شه���ر متوز بن�سب���ة  %0.3مقارن���ة بال�شهر ال�سابق
نتيج���ة لإرتف���اع ا�سعاره���ا يف منطق���ة كرد�ست���ان
بن�سب���ة  %2.4ويف منطقة الو�س���ط بن�سبة ،%0.5
يف ح�ي�ن انخف�ض���ت ا�سعاره���ا يف منطقة اجلنوب
بن�سب���ة � .%0.8سجل���ت �أ�سعاره���ذه املجموع���ة
�إرتفاع��� ًا بن�سب���ة  %3.4مقارن���ة ب�أ�سعارها يف �شهر
متوز .2010
وق���ال التقري���ر �أن ق�س���م ال�سل���ع واخلدم���ات
املتنوعة�سجل���ت �أ�سع���اره �إرتفاع��� ًا خ�ل�ال ال�شه���ر
احل���ايل بن�سب���ة  %0.9عن ال�شه���ر ال�سابق ،نتيجة
الرتف���اع �أ�سع���اره يف منطق���ة كرد�ست���ان بن�سب���ة
 %2.7ويف منطق���ة الو�س���ط بن�سب���ة  %0.1ويف
منطقة اجلن���وب بن�سبـة � .%0.9سجلت �أ�سعار هذا
الق�س���م �إرتفاع��� ًا بن�سب���ة  %13.2مقارن���ة ب�أ�سعاره
يف �شهر مت���وز ،2010حيث بلغ الت�ضخم الأ�سا�س
( )%132.9م�سج�ل ً�ا �إرتفاع��� ًا بن�سب���ة( )%1.0ع���ن
ال�شهر ال�سابق وبن�سبة ( )%7.1عن �شهر متوز من
العام املا�ضي.
وا�ش���ار التقرير اىل ان م�ؤ�شرات الأرقام القيا�سية

لأ�سع���ار امل�ستهل���ك عل���ى م�ستوى املناط���ق �سجلت
الأ�سعار يف منطقة كرد�ستان يف �شهر متوز 2011
مقارن���ة بال�شهر ال�ساب���ق �إنخفا�ض ًا مق���داره %0.2
نت���ج ب�ص���ورة رئي�سي���ة ع���ن �إنخفا����ض يف �أ�سعار
االغذية وامل�شروبات غري الكحولية بن�سبة ،%2.7
�أ�سع���ار النقل بن�سب���ة ،%0.3اما يف منطقة الو�سط
�سجل���ت الأ�سع���ار يف �شه���ر مت���وز  2011مقارن���ة
بال�شهر ال�سابق �إرتفاع ًا مقداره  %0.2نتج ب�صورة
رئي�سي���ة ع���ن �إرتف���اع �أ�سع���ار املالب����س واالحذية
بن�سب���ة � ،%1.1أ�سعار ال�سكن بن�سبة � ،%0.9أ�سعار
التجهي���زات واملع���دات املنزلية وال�صيان���ة بن�سبة
� ،%0.1أ�سع���ار ال�صح���ة بن�سب���ة � ،%0.9أ�سع���ار
املطاع���م بن�سب���ة � ،%0.1أ�سعار ال�سل���ع واخلدمات
املتنوعة بن�سبة .%0.1
وذكر التقرير ان منطق���ة اجلنوب �سجلت الأ�سعار
يف �شه���ر مت���وز  2011مقارن���ة بال�شه���ر ال�ساب���ق
�إرتفاع��� ًا مق���داره  %1.4نتج ب�ص���ورة رئي�سية عن
�إرتف���اع �أ�سعار املالب����س واالحذي���ة بن�سبة ،%0.5
�أ�سع���ار ال�سكن بن�سب���ة � ،%4.7أ�سع���ار التجهيزات
واملعدات املنزلي���ة وال�صيانة بن�سبة � ،%0.3أ�سعار
ال�صح���ة بن�سبة � ،%0.3أ�سعار النقل بن�سبة ،%0.7
�أ�سع���ار االت�ص���ال بن�سب���ة � ،%0.5أ�سع���ار الرتفي���ه
والثقاف���ة بن�سب���ة � ،%0.2أ�سع���ار التعلي���م بن�سب���ة
� ،%0.1أ�سعار املطاعم بن�سبة � ،%1.1أ�سعار ال�سلع
واخلدمات املتنوعة بن�سبة .%0.9

البورص��ات األوروبي��ة تبح��ث ع��ن بارقــــ��ة أمل
لتشجيع المستثمرين
بغداد  /متابعة المدى االقتصادي
تبح���ث ا�س���واق امل���ال الأوروبي���ة ع���ن بارق���ة ام���ل ميك���ن ان تقدمه���ا
للم�ضارب�ي�ن وامل�ستمرثين غدا الزالة �سم���ات التوتر واخلوف والرتدد
الت���ي �سادت تعام�ل�ات البور�ص���ات االوروبية خالل اال�سب���وع املا�ضي
وادت اىل هب���وط م�ؤ�ش���رات ادائها ب�صورة حادة �آخ���ذة معها ما حققته
من ارباح منذ بداية العام.
فقد ت�أرجحت م�ؤ�شرات هبوط البور�صات االوروبية بني 6ر 8يف املئة
يف فرانكف���ورت و�صوال اىل ثالثة يف املئ���ة يف �سوي�سرا واليونان بعد
الرتاج���ع احلاد يف االقبال على ا�سهم قطاع �ش���ركات �صناعة ال�سيارات
والبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية والبناء والكيماويات بن�سب تراوحت بني
8ر 11يف املئة و 7ر 7يف املئة وفق م�ؤ�شر (يورو�ستوك�س).
وتعني تلك امل�ؤ�شرات ال�سلبية تراجع كل ما حققته البور�صات االوروبية
من���ذ بداية العام من مكا�سب لترتاوح خ�سائرها بن�سب ترتاوح بني 38
يف املئة يف البور�صة اليونانية و 20يف املئة يف باري�س وفرانكفورت
وهي متو�سط ن�سبة هبوط م�ؤ�شرات (يورو�ستوك�س).
يف ح�ي�ن توزع���ت اخل�سائر عل���ى ا�سهم قطاع���ات ال�ش���ركات املطروحة
للت���داول بن�س���ب تراوح���ت ب�ي�ن  31يف املئ���ة يف ا�سهم كل م���ن البنوك
وامل�ؤ�س�س���ات املالية و�ش���ركات جتارة املواد اخل���ام و 5ر 4يف املئة يف

ا�سهم �شركات االدوية واخلدمات الطبية.
وه���وى م�ؤ�ش���ر �أ�سه���م البن���وك االوروبي���ة بن�سب���ة 3ر 9يف املئة خالل
اال�سب���وع اذ �سجلت ا�سهم البنوك الربيطانية اعلى ن�سبة هبوط بن�سب
تراوح���ت ب�ي�ن 6ر 21يف املئ���ة يف ا�سهم (رويال بن���ك اوف �سكوتالند)
و 16يف املئة لأ�سهم بنك (لويدز).
و�سجل���ت ا�سهم اكرب بنكني �سوي�سريني هبوطا ن�سبته  11يف املئة لبنك
(كريدي �سوي�س) وثمانية يف املئة لبنك (يو.بي.ا�س) وفق م�ؤ�شر اداء
البور�ص���ة ال�سوي�سرية ومل يكن احلال اف�ضل يف بور�صة فرانكفوت اذ
�سجلت ا�سهم (كومرت�س بنك) االملاين تراجعا ن�سبته 6ر 13يف املئة.
ويف باري����س ه���وت ا�سهم بنك (�سو�سييته ج�ن�رال) بن�سبة  14يف املئة
فيما هوت ا�سهم بنك (بي.ان.بي .باري با) بن�سبة  12يف املئة.
ويق���ول حملل���ون هنا لوكال���ة االنب���اء الكويتية (كون���ا) ان امل�ستثمرين
يعان���ون من اخلوف من الوق���وع يف فخ ركود اقت�صادي كبري ويعانون
م���ن عدم الثقة يف ق���درة احلكومات االوروبية على جت���اوز تلك االزمة
التي ال يبدو لها حل قريب يف االفق.
وي�ؤك���دون ان امل�شكلة تكمن اي�ضا يف غي���اب الأ�سهم التي تو�صف ب�أنها
دفاعي���ة �أو وقائية يف وقت االزم���ات امل�شابهة ما يدفع بامل�ستثمرين اىل
التخل�ص من اال�سهم والبحث عن عملة �آمنة ي�ستثمرون فيها اموالهم او
املعادن الثمينة وعلى ر�أ�سها الذهب اىل حني ا�شعار �آخر.
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التوازن ما بين حماية الطبيعة و الزراعة
ترجمة  /عادل العامل
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ما أس��هل تحول ال��دول الغنية
آخـــــر
إلـى
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صومال

الدكتورة عامرة البلداوي
ت�ض���رب ال�صوم���ال منذ �سن���ة و�أكرث اعن���ف موجة ج���وع جعلت جثث
االم���وات املتناث���رة يف الطرقات التختل���ف كثريا عن ج�س���وم االحياء
التي اعياها اجلوع وحرارة اجلو  ,بلد مزقه اجلوع والنزاع واخلوف
وا�صبح كل �ش�أن �سكانه حمل االواين طلبا للغذاء وامل�ساعدات الدولية
واالغاثات العاجلة.
فلم���اذا يعاين ه���ذا البلد منذ ان �سمعن���ا ب�أ�سمه كل ه���ذه املعاناة حتى
ب���ات ي�ض���رب املثل به؟  ,مع العل���م ان ا�سم البلد (�صوم���ال) كلمة تعني
(اذه���ب واحلب) وه���ذا مايدل عل���ى اخل�ي�ر والزراعة وتوف���ر و�سائل
العي�ش الكرمي وغنى الطبيعة التي تتمتع به تلك الدولة ،فما هو �سبب
و�صولها اىل هذا احلال؟
نظ���رة واحدة اىل خارط���ة ال�صومال تكفي ملعرف���ة ال�سبب فهذه الدولة
الت���ي تقع يف القرن الإفريقي �أق�صى �شرق القارة ،ويحدها من ال�شمال
خلي���ج عدن ،وجيبوت���ي من ال�شم���ال الغربي ،ومن ال�ش���رق واجلنوب
ال�شرق���ي املحيط الهندي ،ومن اجلنوب واجلنوب الغربي كينيا ،ومن
الغرب �إثيوبيا.
وب�سب���ب موقعه���ا التج���اري امله���م فهي تق���ع يف املمر ال���ذي يربط بني
قارت�ي�ن مت تقطيعها اىل خم�سة اقاليم احتلت كل دولة احد تلك االقاليم
وم���ا �صومال احلالية اال اقليم من تل���ك االقاليم التي تقا�سمها االحتالل
الربيطاين و�ضم ق�سم منها اىل �إثيوبيا والق�سم االخر �ضمته كينيا اليها
و�آخ���ر احتلت���ه فرن�سا و�ضمته اىل جيبوتي  ,فه���و بلد م�شتت تقا�سمته
ال���دول وحرمت���ه اال�ستفادة م���ن ثروات���ه واهمها ال�ث�روة ال�سمكية يف
�شواطئ���ه اجلنوبية التي مت احتالله���ا وا�ستغاللها ب�شكل كامل من قبل
الدول العظمى وحتول املواطنني لل�صيد من ال�شواطئ ال�شمالية وهي
ت�ص���در التونا وال�سردي���ن  ,يف حني تعد الزراعة وال�ث�روة احليوانية

م���ن اه���م دعائم اقت�ص���اد ال�صومال ويعد املوز من اه���م �صادراته  ,كما
ان لل�صوم���ال ث���روات طبيعي���ة مت الت�أكي���د على وجوده���ا وهي النفط
بكمي���ات جتارية,الغ���از الطبيعي ,اليورانيوم ف�ض�ل�ا عن وجود بع�ض
املع���ادن وهي احلديد  ,النحا�س ,الق�صدير ,مع وجود امللح واجلب�س.
ونع���ود لل�س�ؤال ملاذا بلد لديه هذه املقومات يعي�ش �سكانه يف حالة فقر
وب�ؤ�س؟؟.
كما البد ان نت�ساءل هل وجود الرثوات الطبيعية الهائلة مبفردها �سببا
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يف حتقي���ق رفاهي���ة ال�شعوب؟ ام ان العامل االهم ه���و كيفية ادارة تلك
الرثوات وا�ستغاللها ل�صالح البلدان وال�شعوب  ,وعودة اىل ال�صومال
التي تن�سب جذور ازمة الفقر واجلوع اىل ال�صراع االزيل على ال�سلطة
ومن���ذ اوا�س���ط الق���رن املا�ضي ب�ي�ن القبائل الت���ي تربط بينه���ا اوا�صر
قراب���ة؟؟؟ فقد ا�ستم���رت تل���ك القبائل بالتقات���ل على امل���وارد الطبيعية
ورئا�س���ة القبيلة حتى �أخذ ال�صراع منحى �آخر ب�إن�شاء جبهات م�سلحة
م���ن اكرب الع�شائر بهدف اال�ستيالء على ال�سلطة .يف ظل هذه الظروف
الت���ي ا�شتعل���ت خاللها حرب اهلية �سببت ه���روب الن�ساء واالطفال يف
ال�ب�راري واحل���دود واقام���ة املع�سك���رات به���دف تلقي امل�ساع���دات فقد
تدخل���ت الق���وى اخلارجي���ة ت���ارة من اج���ل امل�صاحل���ة ب�ي�ن الفرقاء او
احل���وار امل�شرتك او االغاثة ويف نف�س الوق���ت عا�ش ال�صومال مرحلة
لت�صفي���ة احل�سابات مابني اجلهات الطامعة بهذا البلد او امل�ستفيدة من
ال�ص���راع بني �أبنائه الذين يعي�ش���ون حالة �صراع فارغة من اجل الفوز
بال�سلطة.
الب���د لنا ان نفيد م���ن العرب والدرو�س وال ن�ستم���ر برتديد هذه العبارة
(العراق لي�س �صومال ...العراق بلد احل�ضارات ..بلد الرثوات)  ,ميكن
للع���راق ان يتحول ال �سم���ح الله اىل �صومال اخرى اذا ا�ستمر ال�صراع
عل���ى كل �صغ�ي�رة وكبرية ب�ي�ن الفرق���اء ال�سيا�سيني  ,الع���راق بلد غني
ج���دا ولكن �شعب���ه ال يعي�ش الرفاهية التي تتنا�س���ب وثرواته  ,العراق
ينه�شه الف�ساد وقلة اخل�ب�رة و�سوء االدارة واملحا�ص�صة واملح�سوبية
 ,جت���ر�أ عل���ى الع���راق كل جريانه االقوي���اء وال�ضعف���اء ومل ي�صدر من
قيادات���ه اي موقف ي�شفي الغليل  ,وقد انتهت مراحل ج�س النب�ض فقد
ب���ات وا�ضح ان العراق يعي�ش ا�ضعف حاالت���ه وبات يوزع ثرواته من
ميزاني���ة الطوارئ ومن النفط اخلام اىل جريانه يف الوقت الذي ميلك
�سالح املفاو�ضة لي�ستعيد حقوقه يف املياه واملالحة وال�سيادة ...علينا
التفكري والعمل مب�س�ؤولية حتى ال ن�صبح �صوماال �آخر.

يعي�ش ماليني النا�س يف �أفريقيا يف حالة متوا�صلة من
الفاقة و اجلوع .و وفق ًا للم�ستقبل املنظور ،ف�إن الطريقة
الوحي���دة للتخفيف من تعا�ستهم هي م���ن خالل التنمية
الزراعية .و لهذا ف�إن من امل�شجع �أن ترى منظمة الغذاء
و الزراع���ة و البنك العاملي �إمكانية عظيمة للتو�سع على
امت���داد (منطقة �سافان���ا غينيا) ،و هي منطق���ة �أكرب من
الهند و متتد عرب  25بلد ًا من ال�سنغال �إىل موزمبيق.
مرحب به ،لكن نوعيتها ت�ستلزم
و �إمكانية التنمي���ة �أم ٌر َّ
اهتمام��� ًا حري�ص��� ًا بتجن���ب التهدي���دات الت���ي تواجهها
القابلي���ة لال�ستمرار .و ميكن الق���ول ،على �سبيل املثال،
�إن���ه بالرغم م���ن �أن �أفريقيا حتتفظ بالكث�ي�ر من تنوعها
احلياتي ،ف�إن هناك اجتاهات معينة ت�شكل �سبب ًا للقلق.
ح�سا�س���ة ميكن �أن
و التو�س���ع الزراع���ي داخل مناط���ق ّ
يفاقم التدهورات احلا�صلة الآن.
�إن التوت���ر ب�ي�ن التنمي���ة الزراعي���ة و حماي���ة الطبيع���ة
وكائناته���ا  conservationلي����س بالأم���ر الفري���د
بالن�سب���ة لأفريقي���ا .فالإنتاج الزراع���ي املتزايد مطلوب
على امتداد العامل .و ما بني اليوم و عام  ،2050ي َ
ُنتظر
�أن يرتف���ع عدد �سكان العامل م���ن  6.9بيليون �إىل ما بني
 8.0و  9.7بيلي���ون .و م���ن املتوقع �أن يت�ضاعف الطلب
عل���ى احلب���وب ،و النف���ط ،و حم�ص���ول ال�سك���ر يف هذا
الوقت� ،إذ ي�ستهلك النا�س املزيد من اللحم و وال�سعرات
احلراري���ة  ،caloriesو ت�ض���ع احلكوم���ات �أهداف��� ًا
وقودية.
و �سيك���ون تلبية هذه احلاج���ة حتدّي ًا .و من املحتمل �أن
يك���ون حتقيق املكا�س���ب يف الغ�ل�ال �أ�صعب كث�ي�ر ًا منه
خالل الثورة اخل�ض���راء يف ال�ستينيات ،التي دفعت بها
مقادير �ضخمة من ال�سماد و املاء .و غال ٌل �أعلى لن تكون
بالأمر الكايف؛ ف�سيكون مطلوبا �أي�ض ًا مقادير كبرية من
الأر����ض الزراعية اجلدي���دة .و ُتقدَّر الأر����ض الإ�ضافية
بح���وايل � 6إىل  17ملي���ون مرت مربع عن���د عام .2050
وي�ساوي الرقم الأعلى منطق ًة �أكرب من رو�سيا.
غ�ي�ر �أن الأر����ض ،و املاء ،و الأ�سم���دة هي الآن يف حالة
نق�ص يف الكثري من املناطق ،و �سي�سبب تو�سيع الأر�ض
الزراعي���ة �ضغط ًا �أك�ث�ر على التن���وع احلياتي .و ميكن
للزي���ادة يف انبعاثات غاز البي���وت الزجاجية الزراعية
�أن تق ّربن���ا من النق���اط البيئوية التي جته���د �أنظمة دعم
احلياة العاملية التي تعتمد عليها الزراعة نف�سها.
لطرق جديدة ب�شكل وا�ضح �إذا كان علينا
و هناك حاجة ٍ
التوج���ه نح���و حاج���ات مالي�ي�ن النا�س الذي���ن يذهبون
للن���وم جياع ًا ك َّل ليلة .و ق���د ت�أخر كثري ًا الن�شاط املوحد
املطلوب من وقاية الطبيعة و كائناتها و من الزراعة.
ف����أو ًال و قب���ل كل �ش���يء نحت���اج �إىل " زراع���ة جديدة ".
ويرى برنام���ج البيئة للأمم املتحدة ( ،)UNEPالذي
�أن���ا مدي���ره التنفي���ذي� ،أنه لك���ي تلبي الزراع���ة حاجات
النا����س امل�ستقبلية بطريقة قابل���ة لال�ستمرارية ،ف�إن من
الواج���ب تعزيز خدم���ات النظ���ام البيئي مث���ل احتياط
املاء ،و التلقي���ح و�صيانة خ�صوبة الرتبة .و يف الوقت
احلا�ض���ر ،ف����إن قيم���ة هذه اخلدم���ات ال تدخ���ل يف كلفة
�إنت���اج الغ���ذاء .و النتيجة هي �أن املزارع�ي�ن ال يكاف�أون
على خدمتهم �أر�ضهم لأجيال امل�ستقبل ،و غالب ًا ما يكون
انتاج الغذاء و توزيعه �ضار ًا من الناحية البيئية.
فنح���ن نحتاج لأن جن���د طرقا لو�ضع قيم���ة �أو ثمن على
كام���ل جمال خدم���ات النظ���ام البيئي و مراقب���ة التنفيذ
و�أنظمة الدفع ملكاف�أة �أولئك الذين يتدبّرون �أمر الأر�ض
نحو قاب���ل لال�ستمرارية ــ مث ًال ،ع���ن طريق توفري
عل���ى ٍ
حواف���ز خلدمات عزل الكارب���ون �أو جمع مياه الأمطار.

وم���ن املطلوب �إدخ���ال التكالي���ف البيئوي���ة لالنتاج يف
�سعر ال�سلع و اخلدمات.
و الزراعة لي�ست ال�ش���يء الوحيد الذي يحتاج للتغيري.
�إذ �أن " حماية جدي���دة للطبيعة " مطلوبة �أي�ض ًا لأن ُتق ّر
ب�أهمي���ة الزراع���ة .و بالرغم م���ن �أن الزراع���ة ت�ؤدي يف
بع�ض الأحيان �إىل زيادة يف وفرة الأنواع ،species
فغالب��� ًا ما تفع���ل العك�س �أي�ض ًا .و ذل���ك �أحد الأ�سباب يف
�أن املهتمني بحماي���ة الطبيعة يبقون مركزين على �إقامة
مناطق طبيعية حممية .و يف الوقت الذي ميكن �أن تكون
فيه هذه مهمة ،ف����إن حتليالت حديثة �أظهرت �أنها لي�ست
كب�ي�رة �أو منوذجية مبا فيه الكفاي���ة لت�شمل كل الأنواع
امله���دَّدة بال�سوء .و الأكرث من ذل���ك� ،أن املناطق املحمية
مقام���ة �أحيانا على ح�ساب حياة ال�سكان املحليني ،الأمر
الذي يجعلهم يتذمرون اجتماعيا و اقت�صادي ًا.
و يحت���اج املهتم���ون بحماي���ة الطبيع���ة لتو�سي���ع وجهة
نظره���م و عمله���م مع الفالح�ي�ن ،و العلم���اء الزراعيني،
و الأعم���ال املتعلق���ة بالزراعة من �أج���ل دعم التكامل بني
التن���وع احلياتي و الزراعة .و يف هذا الإطار ،ميكن �أن
ي�س�ي�ر املهتمون بحماية الطبيع���ة و علماء الزراعة ُقدُم ًا
يف هذا ال�سياق.
و هن���اك عالمات على التق���دم .ففي كانون الأول ،2010
�أحدث���ت اجلمعي���ة العام���ة ل�ل��أمم املتح���دة هيئ���ة تفعل
خلدم���ات التن���وع احليات���ي و النظ���ام البيئي م���ا تفعله
ال���ـ  IPCCللمن���اخ العامل���ي .و �سيك���ون (الربنام���ج
احلكوم���ي لل�سيا�س���ة العلمي���ة ب�ش����أن خدم���ات التن���وع
احليات���ي و النظ���ام البيئ���ي) منت���دىً للتكام���ل م���ا بني
الزراع���ة و معرف���ة حماي���ة الطبيع���ة ،و ترجمت���ه �إىل
�سيا�سة.
و عل���ى قمة ذل���ك ،ف�إن م�شروع بح���ث عاملي �ضخم يدعى
(اقت�صادي���ات الأنظم���ة البيئي���ة و التن���وع احليات���ي)
يجت���ذب االنتب���اه الآن للمناف���ع االقت�صادي���ة خلدم���ات
النظ���ام البيئ���ي و ح�س���اب خ�س���ارة التن���وع احليات���ي
وتدهور النظام البيئي.
ف����إذا كان ال ب���د لن���ا من �أي���ة فر�صة للحف���اظ على كوكب
منت���ج و �سلي���م �صحي��� ًا ي�ستطي���ع  8بيلي���ون من���ا �أن
يوا�صلوا العي�ش و االزدهار عليه ،ف�إن من الواجب على
علم���اء الزراعة و املهتمني بحماية الأر�ض و كائناتها �أن
يقوموا بت�سوية ما بينهم من اختالفات.
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تناول الحلويات في رمضان
هل هي موروث شعبي ..أم حاجة للسعرات
الحرارية؟
بغداد /علي الكاتب
�شراء احللويات يف مو�سم ال�صيف اليف�ضله الكثريون ،ب�سبب
ارتفاع درج��ات احل��رارة التي جتعل النا�س يف�ضلون تناول
امل�أكوالت وامل�شروبات الباردة واملثلجات ،اال ان تزامن حلول
�شهر رم�ضان مع ذروة مو�سم ال�صيف،جعل املواطنني وخا�صة
ال�صائمني يف�ضلون �شراء احللويات حلاجة ال�صائم ل�سعرات
حرارية عالية تعوي�ضية ج��راء ال�صوم ط��وال النهار ،وغالب ًا
ما ترتبط جل�سات �شهر رم�ضان بتناول حلويات كـ(البقالوة
والزالبية) وغريها.
وق��ال ح�سن رحيم �صاحب حم��ال لبيع احللويات يف �سوق
ال�صدرية:ان احللويات يقل الطلب عليها يف مو�سم ال�صيف
تقريبا ،اال ان �شهر رم�ضان يقلب املعادلة االقت�صادية هنا،
ب�سبب اقبال النا�س على �شراء �شتى احللويات التي تختلف
م�سمياتها وا�شكالها وتنوعها ،لرت�ضى جميع االذواق،فهناك
(ال��ب��ق�لاوة وال��زالب��ي��ة وال�برم��ة وزن���ود ال�ست وخ���دود ال�ست
والكنافة والب�سبو�سة ولقمة القا�ضي) وانواع من احللويات
يف�ضل تناولها ال�صائمون بعد وجبة الفطور ويف االم�سيات
االميانية الرم�ضانية.
وا�ضاف ان حمالنا تبيع انتاجها فقط،التي يرتبط بها م�شغل
يت�ضمن الفرن احلجري واملكان املخ�ص�ص ل�صناعة احللويات
وخمزنا �صغريا ،ومنتجاتنا يف�ضلها الزبائن لكونها طازجة
وجديدة،اكرث من �شراء احللويات امل�ستوردة التي تكون معب�أة
منذ فرتة طويلة،مما يفقدها �شيئا من طعمها وحالوتها،كما ان
بع�ض احللويات يف�ضلها الزبائن حارة كـ(زنود ال�ست) وحلوى
(الدهينة)وغريها،وهو مانقدمه يف حمالنا اي�ضا.
وتابع رحيم :ان هذا املحل ال�صغري والب�سيط يف كل
�شيء توارثته هو وهذه املهنة مع اخوتي
من ابيه وجده،االمر الذي مينح هذا
العمل روحا تعبق بذاكرة اال�صالة
واالن���ت���م���اء ال����س���رة امتهنت
���ص��ن��اع��ة وب��ي��ع احللويات
منذ اكرث من مئتي �سنة او
اك�ثر ،وامل��ح��ل ل��ه زبائنه
ورواده الذين يف�ضلون
�������ش������راء احل����ل����وي����ات
ال���ع���راق���ي���ة ال�����ش��ه�يرة
امل�����ص��ن��ع��ة ب��اي��دٍ ماهرة
امتهنت املهنة واكت�سبت
املهارة واجلودة.
ف���ي���م���ا ق������ال ام���ي��ر ه���ام���ل
�صاحب حمل لبيع احللويات
يف م��ن��ط��ق��ة ح���ي ال���ق���اه���رة :ان
احل��ل��وي��ات امل�����س��ت��وردة ا�صبحت
تناف�س ك��ث�يرا احل��ل��وي��ات املحلية من

حيث اجلودة ورخ�ص اال�سعار،ف�ضال عن اال�صناف اجلديدة
التي مل يعهدها امل�ستهلكون ،اذ ان معظم احللويات امل�ستوردة
تكون غنية باملك�سرات والع�سل واملربيات،مما يزيدها جماال
ورونقا يف ال�شكل وطعما رائعا يف امل��ذاق ،تو�ضع يف علب
جذابة املظهر وبا�شكال هند�سية وفنية جميلة.
وا�ضاف ان ا�سعارها املقبولة وتوفرها يف جميع اال�سواق
واملحال التجارية جتعلها االكرث تف�ضيال من قبل امل�ستهلكني،
ف�ضال عن ارتفاع ا�سعار احللويات املحلية ف�سعر الكيلو الواحد
من البقالوة ارتفع حاليا لـ( )18الف دينار او اكرث بعد ان كان
يباع بت�سعة االف دينار فقط و�سعر الكيلو الواحد من (زنود
ال�ست) يباع ب�ستة االف دينار بعد ان كان يباع بـ ثالثة االف
دينار فقط،و�سعر كيلو (الزالبية) بخم�سة االف دينار بعد ان
كان بالفي دينار فقط يف العام املا�ضي.
ولفت اىل ان ا�سعار احللويات امل�ستوردة وه��ي من منا�شئ
متعددة معظمها م��ن دول اجل���وار الت��ت��ج��اوز اخلم�سة االف
للطبق امل�شكل الذي يحتوي على البقالوة والزالبية والربمة
واحلالوة ال�شعرية الغنية بالف�ستق احللبي واملك�سرات املمتازة
وبال�سمن اجليد ذي الطعم اجليد الذي يف�ضل تناوله امل�ستهلك
يف كل وقت.
وقالت اقبال ريا�ض �32سنة :ان العائالت العراقية التزال
تف�ضل احللويات العراقية ذات امل��ذاق املمتاز والطعم الطيب
واجلودة واالتقان يف العمل ،برغم االرتفاع الطفيف يف ا�سعار
احللويات التي تزامنت مع حلول �شهر رم�ضان وقرب حلول
عيد الفطر املبارك،حيث يزداد الطلب عليها للحاجة يف تقدميها
لل�ضيوف اثناء ت��زاور العائالت يف ما بينها واقامة جل�سات
لطيفة يف ليايل ال�شهر الف�ضيل.
وا�شارت اىل ان احللويات امل�ستوردة التي الت�ضاهي
ن�����ض�يرت��ه��ا امل��ح��ل��ي��ة م���ن ح��ي��ث اجل����ودة
وال��ط��ع��م وامل�����ذاق ال��ط��ي��ب انت�شرت
ب�شكل ملفت يف ا�سواقنا املحلية
خ��ل��ال ال�������س���ن���وات االخ��ي��رة
امل��ا���ض��ي��ة،ب�����س��ب��ب انفتاح
ا���س��واق��ن��ا ع��ل��ى ك��ل ماهو
م�ستورد ،ومنها انواع
من احللويات وهي ف�ضال
عن عدم جودتها ومذاقها
ال���ط���ازج ال����ذي يف�ضله
ال���زب���ون ع��ن��د ال�شراء،
حت�����ت�����وي ك�����ذل�����ك على
م���واد حافظة للمحافظة
عليها اث��ن��اء ف�ترة ال�شحن
والت�سويق الطويلة،ا�ضافة
اىل ع��دم �صالحيتها بعد مرور
وق��ت ق�صري وتلفها ،مما ي�ستدعي
جتنب تناولها من قبل امل�ستهلكني.
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مقومات نجاح االستثمار
 عباس الغالبي
يع���ول اخلرباء واملراقب���ون كثري ًا عل���ى اال�ستثم���ار لتفعيل وتن�شي���ط االقت�صاد
الوطن���ي ،يف وقت م���ا زال اال�ستثمار يعاين عقبات ومطب���ات كثرية بحاجة اىل
جه���ود فاعلة و�صو ًال �إىل مناخ���ات خ�صبة لال�ستثم���ار يف القطاعات االقت�صادية
كافة.
كم���ا ال ميك���ن بحكم املنط���ق �أن يعم���ل اال�ستثمار يف بيئ���ة �سيا�سي���ة و�أمنية غري
م�ستق���رة وه�ش���ة ،وفيها م���ن التداعي���ات ما ميك���ن ان تلقي بظالله���ا وبقوة على
م�سارات ومديات اال�ستثمار.
وم���ن هنا ف�ل�ا ي�صح القول �إن هيئة اال�ستثمار غري فاعلة ،فمن الإن�صاف �أن نقول
�إن الآراء الت���ي ذه���ب �إليه���ا منتق���دو الهيئ���ة الوطني���ة لال�ستثمار ه���ي ال تالم�س
احلقيق���ة ،ذل���ك �أن الهيئة بحك���م مهامها على وف���ق القانون رق���م  13ل�سنة 2006
وتعديالت���ه التي �أجري���ت نهاية ع���ام  ،2009ت�ضطلع بواجبات حم���ددة ير�سمها
له���ا القانون املذكور ،وعلى الرغ���م من هذه املهام ف�أنها وبحك���م متابعتنا الدقيقة
للم�شه���د اال�ستثم���اري يف العراق اجته���دت كثري ًا وحاولت �أن حتق���ق قدر ًا مهني ًا
يف الرتوي���ج وعر�ض اخلريطة اال�ستثمارية والدخول يف مباحثات ومفاو�ضات
مع جهات حكومي���ة و�أخرى متثل كربيات
ال�ش���ركات اال�ستثماري���ة العامي���ة وب�شكل
مبا�ش���ر حلثها عل���ى دخ���ول اال�ستثمار يف
البل���د� ،إال �أنها غري م�س�ؤولة عن التداعيات
أن االستثمار عملية مركبة الأمني���ة وال�سيا�سي���ة الت���ي متث���ل العقب���ة
ووطنية تتطلب جهدًا االهم ام���ام دخول ال�ش���ركات اال�ستثمارية
متضافرًا وموازنات مالية العربي���ة والعاملي���ة بقوة اىل �س���وق العمل
تغطي حجم المشاريع العراقي ،كما �إنها غري م�س�ؤولة عن توفري
المخطط لها وإدارات قادرة بيئ���ة ت�شريعي���ة مثل���ى و�إق���رار حزمة من
على االمساك بزمام االمور ،القوان�ي�ن التي يفرت����ض ان ت�شرع من قبل
وكل هذه العناصر البد أن جمل����س الن���واب لتك���ون �سان���دة وداعم���ة
تسير في بيئة آمنة وفي لقان���ون اال�ستثم���ار رق���م  ،13وكذل���ك ف�أن
ظ���روف اال�ستثم���ار الطبيعي���ة واجلاذب���ة
ظل حزمة قوانين مرادفة للم�ستثمري���ن و�شركاته���م ه���ي بطبيع���ة
ومساندة ووضع سياسي احلال منوط���ة ب�إج���راءات حكومية عالية
داعم لالستثمار امل�ستوى ت�شرتك فيه���ا اجلهات كافة �سعي ًا
خللق �أجواء خ�صبة ومنا�سبة لال�ستثمار.
وم���ن خ�ل�ال متابعتن���ا الإعالمي���ة للم�شهد
االقت�ص���ادي ن���رى ان اال�ستثم���ار فيما اذا
�أري���د له الفاعلي���ة والن�شاط ال ميكن للهيئة
وحده���ا �أن ت�ضطلع بهذه املهمة التي تتطلب مثلما نوهنا جهودا ت�ضامنية ودعما
لوج�ستي���ا وقانوني���ا عايل امل�ست���وى ،وهذا ال يتحق���ق �إال بوج���ود �إرادة وطنية
وقدرة عالية على التنفيذ ب�شكل مهني بعيد ًا عن املناكفات ال�سيا�سية.
واال�ستثم���ار على وفق اخلريطة اال�ستثمارية الت���ي �أعدتها الهيئة الوطنية زاخر
بالكث�ي�ر من امل�شاريع التي �إذا م���ا نفذت من قبل ال�ش���ركات العاملية ف�أنها تنعك�س
ايجابي��� ًا عل���ى القطاعات االقت�صادي���ة كافة ،حيث �إنها رتبت عل���ى وفق �أولويات
تالم����س احلاجات الأ�سا�سية لهذه القطاعات ،ف� ً
ضال عن �أنها و�ضعت ب�شكل علمي
ومنهج���ي ،ما يجعله���ا تتطلب جهات تنفيذي���ة كفوءة وفر�ص���ا ا�ستثمارية متاحة
جت�سدها على �أر�ض الواقع.
وم���ن هنا ف�أن اال�ستثمار عملية مركبة ووطنية تتطلب جهد ًا مت�ضافر ًا وموازنات
مالي���ة تغطي حج���م امل�شاريع املخط���ط لها و�إدارات ق���ادرة على االم�س���اك بزمام
االم���ور ،وكل ه���ذه العنا�ص���ر الب���د �أن ت�س�ي�ر يف بيئ���ة �آمن���ة ويف ظ���ل حزم���ة
قوان�ي�ن مرادف���ة وم�سان���دة وو�ض���ع �سيا�س���ي داع���م لال�ستثمار ،وجه���د حكومي
ملب لطموح
�ضام���ن لل�شركات الت���ي تعمل يف ال�سوق العراقية وو�ض���ع م�صريف ٍ
امل�ستثمري���ن وعنا�صر ج���ذب �أخرى لي�س من املنطقي �أن تتوىل كل هذه العنا�صر
املركبة الهيئة الوطنية لال�ستثمار وحدها.
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