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بغداد / علي الكاتب 

العراقي   االقت�صاد  يف  االإ�للصللاح  عملية  تعتمد    
امل�ؤ�ص�صات  قللللدرة  اأهللمللهللا،  علللدة  جللل�انلللب  علللللى 
ون�صاط  للدولة   واخلدمية   ال�صلعية   االنتاجية 
البنى  يف  التط�ر  وم�صت�ى  اخلللا�للص،  القطاع 
ال�صائدة، ومناذج  العمل  التحتية، وكذلك عاقات 
يف  ال�صائدة  وال�صل�كيات  املنفذة،  العمل  اأنظمة 
العمل  وم�صت�ى اأداء امل�ؤ�ص�صات والعاملني فيها، 
ومن هنا فان اإحداث اأية تنمية حقيقية لاقت�صاد 
�صمن  املح�رين  هذين  تط�ير  تتطلب   العراقي 
عملية التخطيط املنهجي واال�صرتاتيجي ملختلف 
االإدارية  وامل�صت�يات  املراحل  وجلميع  االأن�صطة 

التخطيطية  والتنفيذية واملراقبة.
بغداد  جامعة  يف  االقت�صادية  اخلللبللرة  وقللالللت 
متعددة  ال�صاملة  التنمية  عملية  اإن  زايللر   �صل�ى 
حلقة  االإداريلللة  التنمية  متثل  واالأبللعللاد  اجل�انب 
اأ�صا�صية يف اإ�صرتاتيجيتها، اإذ هنالك عاقة وثيقة 
حيث  ال�صاملة،  والتنمية  االإداريللللة  التنمية  بللني 
ان  اىل  املتقدمة  للدول  التنم�ية  التجارب  ت�صر 
حدث  التنم�ية   خططها  يف  حققته  الذي  النجاح 

بف�صل اإدارتها ال�اعية والكف�ءة. 
املهنية  الللقللدرة  م�صت�ى  انخفا�ص  ان  وا�صافت 
املعم�ل  العمل  انظمة  وتقادم   و�صعف  للعاملني، 
دوائر  خمتلف  يف  االأعللمللال  تنفيذ  يتم  حيث  بها، 
قللدميللة ومتخلفة  بلل�للصلل�رة  اللللدوللللة احلللكلل�ملليللة  
تنجز  حيث  وال�ظيفية،  الهيكلية  الناحية  مللن 
روتينية  اإجللراءات  وفق  على  االأعمال  ب�ا�صطتها 
عرقلة  حلل�للصلل�ل  يف  ت�صببت  مللرنللة  غللر  جللامللدة 
العاملني  فقد  اىل  ادى  مما  التنفيذ،  عند  وا�صحة 
املطل�بة  القرارات  واتخاذ  االإبللداع  على  قدرتهم 
وال�صع�بات  امل�صكات  ملعاجلة  �صريعة  ب�ص�رة 

التي تعرت�صهم.
لظاهرة  احلقيقية  املللعللاجلللة  ان  اىل  واأ�لللصلللارت 
ال�صاملة  املعاجلة  خال  من  تتم  ان  يجب  الف�صاد 
االإداريللللة  والتنمية  االإ�لللصلللاح  بعملية  املتمثلة 
لاأجهزة احلك�مية وال�حدات االقت�صادية للدولة 
بني  ال�صديد  الرتابط  فكرة  يذكي  وهذا  العراقية، 
املايل  الف�صاد  وحمللاربللة  االقللتلل�للصللادي  االإ�للصللاح 
املايل  الف�صاد  عمليات  تقليل  الن  واالإداري،وذللللك 
اال�صاح  عملية  خللال  مللن  اال  يتم  ال  واالإداري 

املن�ص�دة.
اخاقية  منظ�مة  اىل  اللل��للصلل�ل  ان  اىل  ولفتت 
واملللايل،  االداري  الف�صاد  مللن  مللن  للحد  متكاملة 
يتم  االآجلللل  وط�يلة  مت��صطة  خطط  �صمن  يتم 
حيث  الللعللاقللة،  ذات  اجلللهللات  قبل  مللن  اعتمادها 
جميع  ت�صبق  ان  يجب  العمل  بللهللذا  املللبللادرة  ان 
االإ�صاحية  العملية  الإجلللراء  املتخذة  اخلللطلل�ات 
يف  التنم�ية  واخلطط  االقت�صادية  العملية  يف 
البلد، وذلك الن جميع اخلط�ات املتخذة الأغرا�ص 
تتخذ  مل  مللا  والتلك�ؤ  الف�صل  �صي�صيبها  التنمية 
التجارب  اجلانب،الن  هذا  يف  العملية  اخلط�ات 
التنم�ية الناجحة التي نفذتها املجتمعات العاملية 
يف  مهمة  تغيرات  باأجراء  اأواًل  ابتداأت  املتقدمة 

اجلانب االجتماعي والثقايف للمجتمع.
العاملني  اإن امل�ازنة بني م�صت�يات اج�ر  وقالت 

مع م�صت�يات اال�صعار ال�صائدة يف ال�ص�ق 
بينهما  بامل�ازنة  تتم  ان  يجب  املحلية، 
الدولية  واملعاير  امل�ؤ�صرات  وفللق  على 
ميثل  فيها  الكبر  اخللل  الن  املقب�لة، 
عاما مهما لت�صجيع العاملني على قب�ل 
القطاعني  اتخاذ  مع  الر�ص�ة،ال�صيما 
الللعللام واخلللا�للص خلللطلل�ات مهمة يف 
معي�صة  ملل�للصللتلل�يللات  حت�صني  �صبيل 

العاملني من خال زيادة االأج�ر.
�صاكر  الللدكللتلل�ر �للصللالللح  قلللال  فلليللمللا 
اإن  النهرين:  جامعة  يف  التدري�صي 
اعتماد ا�صرتاتيجية جديدة يف ادارة 
على  للباد  االقت�صادية  االن�صطة 
من  ال�ص�ق،  اقت�صاد  نظرية  وفق 
لتطبيق  املطل�ب  التح�صر  دون 
افكار هذه النظرية على امل�صت�ي 
الفكري والتطبيقي لها، اذ مل تتم 
هذه  لتطبيق  ال�صليمة  التهيئة 
تطبيق  يف  خا�صة  النظرية،  
ا�صل�ب  اعتماد  ا�صرتاتيجية 
�صمن  اللللاملللركلللزي  الللنللظللام 
للدولة  الللهلليللكلللللي  الللتللقلل�للصلليللم 
االداري  والتق�صيم  العراقية 
واالقاليم،حيث  للمحافظات 
ال�حدات  مب�جبها  تخ�ل 

االدارية �صاحيات وا�صعة 
وال�صرف  الللتللعللاقللد  يف 
�صمن  تثبيتها  مت  والتي 
نللل�لللصللل��لللص اللللد�لللصلللتللل�ر 
العراقي، وكذلك مل تتم 
هذه  لتطبيق  التهيئة 
اال�صرتاتيجية  بجميع 
وااللللليلللات  االدوات 
ل�صمان  املللطللللل�بللة 

جناح تطبيقها.
ان  واأ�لللللللللللصلللللللللللاف 
اجراءات اال�صاح 
االقلللللتللللل�لللللصلللللادي 
تتطلب  والتنمية 
ا�لللللصلللللتلللللحلللللداث 
م�ؤ�ص�صة م�صتقلة 
بعملية  تخت�ص 
تنمية  ا�للصللاح 

املالية  االجلللهلللزة 
واالدارية يف العراق، مع منحها �صاحيات 

املطل�ب   الللدعللم  انللل�اع  جميع  لها  تللقللدم  وا�للصللعللة 
املادي واملعن�ي، لتتمكن من القيام  بتنفيذ املهمات 
واالهداف اليها باأف�صل �ص�رة،على وفق املعاير 
العلمية املعتمدة عامليا يف جمال اال�صاح والتنمية 

االدارية للم�ؤ�ص�صات والدوائر احلك�مية.
االقت�صادي   االإ�للصللاح   �صيا�صات  ان  اىل  وا�للصللار 
االقت�صادي  االأداء  على  املللدى  البعيد  االأثلللر  ذات 
للللللدولللة،  مللن اهلللم مللكلل�نللاتللهللا  حتللريللر التجارة 
االأ�صعار  م��ص�ع  وكذلك  واالنفتاح،  اخلارجية 
والدعم والعجز يف امل�ازنة و�صعر الفائدة، والذي 
اختال حاد  ل�ج�د  مبا�صر  كارتداد  نتائجه  تظهر 

نتيجة  الللدولللة  اقت�صاد  يف 
التدخل احلك�مي املركزي  ولفرتات ط�يلة، 

وكذلك العجز احلاد يف ميزان املدف�عات وامليزان 
التجاري وعجز امل�ازنة، وزيادة معدالت الت�صخم 
وارتفاع  ال�طنية  العملة  �صرف  اأ�صعار  وتده�ر 
يف  للدول  دافعا  ي�صكل  مما  اخلارجية،  املدي�نية 
من  كج�انب  والتنمية،  االإ�للصللاح  عملية  انتهاج 
برنامج  ف�صل  ميكن  ال  اخلارجية،حيث  ال�صغ�ط 
التحرير االقت�صادي عن ارتفاع م�صت�ى املدي�نية، 
اذ حدث هناك �صبه ارتباط بني عملية اإعادة جدولة 
الدي�ن وبرنامج اال�صتقرار االقت�صادي يف الدول، 

اإ�صافة لربط عملية التم�يل واالإقرا�ص اخلارجي 
ما  وفللق  على  �صيا�صية،  اأهللللداف  بتحقيق 
بامل�صروطية  يلل�للصللمللى 

ال�صيا�صية.
�للللصللللرورات  اأن  وبللللللني  
حتللللقلللليللللق االإ�لللللللصلللللللاح 
املرحلة  يف  االقللتلل�للصللادي  
الللراهللنللة يللتللطلللللب اأملللل�را 
معدالت  حتقيق  منها،  عدة 
حقيقية يف م�صت�يات النم� 
يف االقت�صاد ال�طني،والتي 
حت�صني  على  اآثارها  تنعك�ص 
للم�اطن  املعي�صة  م�صت�ى 
عملية  اإيللاء  وكذلك  العراقي، 
االإ�صاح ال�صيا�صي جانبا مهما 
خال  مللن  التنمية،  عملية  يف 
اإ�صراك  �للصللرورة  على  الللرتكلليللز 
االقت�صادية  العملية  يف  امل�اطن 
التعاون  وحتقيق  مبا�صر،  ب�صكل 
النظام  يف  الللفللاعلللللة  اللللللدول  ملللع 
الللللدويل،واملللللنللللظللللمللللات اللللدولللليلللة  
امل�صاعدات  من  مزيد  على  للح�ص�ل 

والقرو�ص.
االإ�صاح  برنامج  حتقيق  اأن  واأكلللد 
االقللتلل�للصللادي يللتللم ملللن خلللال اإتللبللاع 
التجارة  وحتللريللر  االنللفللتللاح  �صيا�صة 
اال�صتثمارات  وحتلللريلللر  اخللللارجللليلللة 
االأجنبية  االأملل�ال  روؤو�للص  وا�صتقطاب 
وتعديل  تللغلليللر  واإحلللللداث  والللعللربلليللة، 
مبا  ال�طنية  والت�صريعات  الق�انني  يف 
والتحديث  الللتللطلل�يللر  حللركللة  مللع  يللتللاءم 
تاأهيل  وكللذلللك  مللرونللة،  اأكللر  تك�ن  بحيث 
يف  امل�صتجدات  ال�صتيعاب  الب�صرية  الق�ى 
والتكن�ل�جيا  املعل�ماتية  املعرفة  ثللل�رة 
وملل�اكللبللة الللتللطلل�رات الللتللي حتلللدث يف هذا 

املجال يف ال�قت احلا�صر.
حقيقية  معدالت  اإىل  ال��ص�ل  ان  اىل  ولفت 
معاجلة  احداث  يتطلب  االقت�صادي،  النم�  من 
االختال احلا�صل مبيزان املدف�عات، وامل�ازنة 
الللعللامللة واملللليلللزان الللتللجللاري، مللن اأجللللل زيلللادة 
حجم  وتقلي�ص  للللللملل�اطللن،  املعي�صة  م�صت�ى 
اإجراء  خال  من  يتحقق  والللذي  والفقر،  البطالة 
االإ�صاحية  االقت�صادية  ال�صيا�صات  من  �صل�صلة 
وحترير  الهيكلي،  والتكيف  التثبيت  ك�صيا�صات 
الدولية  املالية  امل�ؤ�ص�صات  مع  بالتعاون  التجارة 
كالبنك الدويل لاإن�صاء والتعمر، و�صندوق النقد 

الدويل، ومنظمة التجارة العاملية.
االقت�صادي  اال�للصللاح  �صيا�صات  مللن  اإن  وقللللال: 
الت�صريع يف تطبيق برنامج �صندوق النقد الدويل، 
اأكرب للقطاع اخلا�ص، والرتكيز على  واإعطاء بعد 
اإن العهد اجلديد يختلف  اإنتاجية معينة،  قطاعات 
عن املرحلة ال�صابقة  يف هذا املجال، وعدم الرتدد 
يف القيام باالإ�صاحات االقت�صادية املطل�بة لدعم 
واإقرار  االقت�صادي،  واالنفتاح  ال�ص�ق  اقت�صاد 
جذب  يف  ت�صاهم  التي  والت�صهيات  الت�صريعات 

اال�صتثمار.

بغداد / متابعة المدى االقتصادي

وتقدر حاجة البلللاد ال�صهرية من االأرز بنح� 103 
اآالف طن يتلللم تاأمينها عرب اال�صتلللراد، بحيث يعد 

البلد يف مقدمة البلدان امل�صت�ردة له.
وا�صلللرتى العراق م�ؤخرا 30 األف طن من االأرز من 
اأوروغ�اي يف اأحدث مناق�صة اأجراها يف حماولة 

لتعزيز املخزون يف ال�صه�ر املقبلة.
وو�صلللل اإنتلللاج البللللد ملللن اللللرز اإىل 60 األلللف طن 

�صن�يلللًا. وقال م�ص�ؤول�ن اإنللله ال يكفي الحتياجات 
ن�صف �صهر من حاجة ال�صكان اىل الرز.

وقلللال وكيلللل وزارة الزراعة مهدي �صملللد القي�صي 
ل�كاللللة كرد�صتلللان لاأنبلللاء )اآكانيللل�ز( اإن ال�زارة 
"غلللر قادرة على رفع م�صتللل�ى اإنتاج العراق من 

الرز املحلي ب�صبب قلة املياه".
ويقللل�ل متخ�ص�صللل�ن يف �صللل�ؤون املللل�ارد املائية 
اإن العلللراق يعد االأكر تبذيرا للميلللاه ب�صبب اآليات 

ال�صقي االروائية القدمية.
ويحّملللل العراق تركيا و�ص�ريلللا واإيران م�ص�ؤولية 
نق�لللص منا�صيلللب مياه االأنهلللر الداخلة اإليللله ب�صبب 

اإقامتهم م�صاريع اأروائية وزراعية عليها.
واأ�صاف القي�صي اأن �صح املياه يفر�ص على ال�زارة 
تقلي�لللص املزيلللد ملللن م�صاحلللات زراعلللة ال�صلب يف 
املحافظلللات، وقال اإن امل�صلللاكل ترتكز يف االأرا�صي 

ال�اقعة على نهر الفرات.
وقبلللل عقللل�د كان العراق منتجلللا رئي�صلللا للحب�ب 
ملللن  فلللرتة  القملللح وال�صعلللر. وكان يف  وي�صلللدر 

الفرتات اأكرب م�صدر للتم�ر يف العامل.
لكنه  حت�ل اإىل م�صرٍت رئي�ص يف االأ�ص�اق العاملية 
ب�صبلللب م�صلللكات مل�حلللة الرتبة و�صعلللف  اأنظمة 

اللللري التلللي ت�صافلللرت ملللع اجلفلللاف ال�صديلللد يف 
ال�صن�ات الثاث املا�صية.

وتابلللع القي�صي "من امل�صتبعد اأن ي�صل العراق اإىل 
م�صتللل�ى االكتفلللاء الذاتي اأو رفع االإنتلللاج عما ه� 

عليه االآن".
وحلللذرت االأمم املتحلللدة ال�صلطلللات العراقيلللة ملللن 
احتمال ن�ص�ب نهري دجللللة و الفرات بحل�ل عام 
2040، ب�صبب تفاقم تاأثر تغير املناخ وانخفا�ص 

معدالت املياه من امل�صدر.
وي�صت�رد العراق الرز وحما�صيل اأخرى وال�صيما 
القمح لدعم  مفردات البطاقة التم�ينية التي يعتمد 
عليهلللا �صريحة وا�صعلللة من العراقيلللني يف  غذائهم 
االأ�صا�صلللي، وذلك منذ بلللدء العق�بلللات االقت�صادية 
عللللى العلللراق يف العلللام 1991 عقلللب  غلللزو �صدام 

ح�صني للك�يت.
وتت�صملللن البطاقة التم�ينية ت�زيلللع خم�ص م�اد  
غذائيلللة رئي�صية على الع�ائل العراقية �صهريا، هي 
الطحني والرز والزيت  وال�صكر، اإ�صافة اإىل حليب 

االأطفال وب�صعر رمزي.
ويطبق النظام ب�صكل  اأ�صا�صي منذ عام 1996 وكان 
يت�صملللن ت�زيع اأكر من 10 م�اد بينها البق�ليات  

ومعج�ن الطماطم وم�صاحيق الغ�صيل التي رفعت 
من البطاقة يف العام املا�صي.

وكانلللت وزارة التجلللارة ذكرت يف وقلللت �صابق اأن 
االإنتلللاج املحللللي من حم�صللل�ل الرز ي�صلللل اإىل 60 
األلللف طن �صن�يا، وتلك الكميلللة ال تكفي ل�صد حاجة 

ال�ص�ق لن�صف �صهر فقط.
وقلللال مديلللر علللام �صركلللة جتلللارة احلبللل�ب ح�صن 
اإ�صماعيلللل ل�كاللللة كرد�صتان لاأنبلللاء )اآكاني�ز( اإن 
"اإنتاج العراق من حم�ص�ل الرز يبلغ �صن�يا 60 
األلللف طن وي�صلللكل نح� ن�صلللف احتياجلللات وزارة 

التجارة ملدة �صهر واحد فقط".
واأ�صلللاف اأن "العراق يحتاج �صهريا اإىل 103 اآالف 

طن من الرز".
ولفلللت اإ�صماعيلللل اإىل اأن "ال�صركلللة العاملللة لتجارة 
احلب�ب ال تعتمد كثرًا على االإنتاج املحلي وتركز 
جه�دهلللا على التعاقد ملللع ال�صلللركات العاملية التي 

ت�صتطيع ان تلتزم بالتعاقد".
وبني اإ�صماعيل اإن "انخفا�ص اإنتاج الرز يف الباد 
يعللل�د اإىل ح�صلللر وزارة الزارعلللة ال�صللللب )اللللرز( 
يف مناطلللق حمددة ملللن العراق االأملللر الذي فر�ص 

االعتماد على الرز العاملي".

الزراعة:  عــدم إمكانية رفع إنتاج 
الرز بسبب شح المياه

خبراء: اإلصالح االقتصــادي واإلداري  يتطلب رفع 
القدرات اإلنتاجية للقطاعين العام والخاص 

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.
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وملللن �صمن هلللذه اللللدول )ماليزيا( التلللي تقع يف 
جنللل�ب �صلللرق اآ�صيلللا وهلللي مك�نة ملللن 13 والية 
مق�صمة على ثاثة اأقاليلللم احتادية، مب�صاحة كلية 
تبللللغ 329،845 كم2. العا�صمة هلللي ك�االملب�ر، 
اأملللا مقلللر احلك�ملللة االحتاديلللة فهللل� يف مدينلللة 
ب�تراجايلللا ، ويبللللغ علللدد ال�صلللكان اأكلللر من 28 
مليللل�ن ن�صملللة. ينق�صم البللللد اإىل ق�صملللني يف�صل 
بينهما بحر ال�صلللني اجلن�بي، هما �صبه اجلزيرة 
املاليزية وب�رني� املاليزية )املعروفة اأي�صًا با�صم 
ماليزيلللا ال�صرقيلللة(. يحلللد ماليزيا كل ملللن تايلند، 

اندوني�صيا، �صنغاف�رة و�صلطنة بروناي. 
مل يكلللن ملاليزيلللا كدوللللة م�حدة وجللل�د حتى عام 
1963.وهلللي اليللل�م واحلللدة ملللن اأرقلللى اجلهات 
تعليميلللًا و�صحيًا يف املنطقة. حيث تعترب ماليزيا 

دولة �صناعية جديدة.. 
يف العلللام 2008 كان ن�صيلللب الفلللرد ملللن النلللاجت 
مملللا  دوالر،   14،215 نحللل�  االإجملللايل  املحللللي 
ي�صعهلللا يف املرتبلللة 48 عامليلللًا وثانيلللًا يف جن�ب 

�صرقي اآ�صيا، متخلفة عن جارتها �صنغاف�رة.
بلللداأت ماليزيلللا يف ال�صبعينيات تقليلللد اقت�صادات 
ك�ريلللا  )جمه�ريلللة  االأربلللع  االآ�صي�يلللة  النمللل�ر 
)ك�ريا اجلن�بيلللة( وجمه�رية ال�صني )تاي�ان(، 
ثلللم م�صتعمرة التلللاج الربيطلللاين يف ه�نغ ك�نغ 
وجمه�رية �صنغاف�رة(، واألزمت نف�صها باالنتقال 
ملللن ك�نهلللا تعتملللد عللللى التعديلللن والزراعلللة اإىل 

اقت�صاد يعتمد ب�ص�رة اأكرب على الت�صنيع. ب�ج�د 
ال�صناعلللات  ازدهلللرت  اليابانيلللة،  اال�صتثملللارات 
الثقيلة يف غ�ص�ن �صنللل�ات، واأ�صبحت �صادرات 
البلللاد حملللرك النمللل� الرئي�لللص. حققلللت ماليزيلللا 
با�صتملللرار معدل منللل� حملي اإجملللايل اأكر من 7 
٪ ملللع انخفا�ص معدالت الت�صخم يف الثمانينيات 
والت�صعينيات. تعد ماليزيا الي�م واحدة من اأكرب 

م�صنعي االأقرا�ص ال�صلبة احلا�ص�بية.
خال الفلللرتة نف�صهلللا، حاولت احلك�ملللة الق�صاء 
على الفقلللر مع ال�صيا�صلللات االقت�صاديلللة اجلديدة 
املثلللرة للجدل، وخا�صلللة اأعمال ال�صغلللب العرقية 
يف 13 اأيلللار ملللن علللام 1969. كان هدفها الرئي�ص 
الق�صلللاء على ربط العرق بال�ظيفلللة االقت�صادية، 
وكانلللت اخلطة املاليزية الثانية اأول خطة خم�صية 
�صمللللت تنفيلللذ ال�صيا�صلللة االقت�صاديلللة اجلديلللدة. 
جنلللاح اأو ف�صل ال�صيا�صة االقت�صادية اجلديدة ه� 
م��ص�ع جدل كبر، على الرغم من اإحالتها ر�صميًا 
للتقاعلللد يف علللام 1990 وحللللت حملهلللا �صيا�صلللة 
التنميلللة ال�طنية. ظهرت يف االآونلللة االأخرة من 
جديد الكثر من النقا�صات ح�ل نتائج واأهمية ما 
علللرف بال�صيا�صة االقت�صادية اجلديدة. وقد جادل 
البع�لللص باأنهلللا جنحت يف خلق طبقلللة مت��صطة/

عليا من رجال االأعمال واملهنيني املاي�. 
يعترب جن�ب �صرق اآ�صيا مركزا للتجارة منذ عق�د 
ط�يللللة لتداول ال�صلع املختلفة كاخلزف والت�ابل 

حتى قبل ظهللل�ر ملقا و�صنغافللل�رة على ال�صاحة. 
يف القلللرن ال�صابع ع�صلللر، وجدت هلللذه ال�صلع يف 
علللدة ملللن دول املايللل�. الحقلللًا، وملللع ال�صيطلللرة 
الربيطانيلللة عللللى املايللل�، مت ا�صتخلللدام اأ�صجلللار 
املطلللاط واأ�صجار زيت النخيلللل الأغرا�ص جتارية. 
ملللع مرور ال�قت، اأ�صبحت ماليزيا املنتجة االأكرب 
للق�صديلللر واملطلللاط وزيلللت  الكلللربى  العلللامل  يف 
النخيلللل. هلللذه ال�صلع الثاث، جنبلللًا اإىل جنب مع 
غرهلللا من امل�اد اخلام، دفعلللت ب�ترة االقت�صاد 

املاليزي خال منت�صف القرن 20.
بلللدال ملللن االعتملللاد عللللى ال�صعب امللللاوي املحلي 
كم�صلللدر للعمالة، جللللب الربيطانيللل�ن ال�صينيني 
والهنللل�د للعمل يف املناجم واملزارع وملء الفراغ 
يف اخللللربة املهنيلللة. وعللللى الرغم ملللن اأن العديد 
منهلللم علللادوا اإىل بلدانهلللم االأ�صليلللة بعلللد انتهلللاء 
عق�دهم، فاإن بع�صهلللم ا�صتقر يف ماليزيا ب�ص�رة 

دائمة.
ومع �صر الباد نحللل� اال�صتقال، بداأت احلك�مة 
يف تنفيذ اخلطط االقت�صادية اخلم�صية، بدءًا من 
اخلطة اخلم�صيلللة املاوية االأوىل يف عام 1955. 
بنلللاء عللللى والدة ماليزيلللا، اأعيلللد بنلللاء وترقيلللم 
اخلطلللط من جديد، بدءًا من خطلللة ماليزيا االأوىل 

يف عام 1965.
يف اآذار/مار�ص 2005، ن�صر م�ؤمتر االأمم املتحدة 
للتجلللارة والتنمية )االأونكتلللاد( ورقة عن م�صادر 
ووترة االنتعا�ص يف ماليزيا، كتبها ك.�ص ج�م� 
ملللن ق�صلللم االقت�صلللاد التطبيقلللي، جامعلللة مااليلللا، 
كللل�اال ملبللل�ر. خل�صلللت ال�رقلللة اإىل اأن ال�ص�ابط 
التلللي فر�صتهلللا احلك�ملللة املاليزيلللة مل ت�صلللر اأو 
ت�صاعد االنتعا�لللص. كان العامل الرئي�ص ه� زيادة 
ال�صادرات االإلكرتونيلللات، والذي جنم عن زيادة 
كبلللرة يف الطللللب عللللى القطلللع االإلكرتونيلللة يف 

ال�اليات املتحدة.
ولقد تزامنلللت ع�دة انتعا�ص االقت�صلللاد اأي�صًا مع 
االنفلللاق احلك�مي الهائلللل والعجلللز يف امليزانية 
وقلللت  االأزملللة. يف  اأعقبلللت  التلللي  ال�صنللل�ات  يف 
الحق، متتعت ماليزيلللا بانتعا�ص اقت�صادي اأ�صرع 
مقارنلللة بجرانها، حيلللث عاد اقت�صلللاد الباد اإىل 
م�صت�يلللات ما قبلللل االأزمة على �صبيلللل املثال: عاد 
م�ؤ�صر ب�ر�صة ك�االملبللل�ر املركب اإىل 1386 يف 
20 حزيلللران 2007 وه� ملللا يقرب من 100 نقطة 
اأعلى من الرقم القيا�صي ال�صابق لاأزمة من 1275 

يف عام 1993.
يف  ماليزيلللا  يف  االقت�صلللادي  النمللل�  ينعك�لللص 
برجلللي برتونا�لللص، مقر عماق النفلللط املحلي يف 
ك�االالمبللل�ر، ويف حينه خام�لللص اأعلى مبنى يف 
العامل.بينملللا وترة التنميلللة الي�م لي�صت �صريعة 
اإال اأنللله ينظلللر اإليهلللا عللللى اأنهلللا اأكلللر ا�صتداملللة. 
وعللللى الرغم من ال�ص�ابلللط والتدابر احلك�مية 
االقت�صادية قد تكللل�ن اأو ال تك�ن ال�صبب الرئي�ص 
لانتعا�لللص، فاإنه ال �صلللك يف اأن القطلللاع امل�صريف 
ال�صدملللات  مقاوملللة  عللللى  قلللدرة  اأكلللر  اأ�صبلللح 
اخلارجيلللة. كملللا اأن احل�صاب اجللللاري انتهى اإىل 
فائ�ص هيكلي، م�فرًا االأملللان �صد هروب روؤو�ص 
امللللال. علللادت اأ�صعلللار االأ�صللل�ل ب�صلللكل علللام اإىل 
م�صت�يلللات ملللا قبلللل االأزمة، عللللى الرغم ملللن اآثار 
االأزملللة املالية العامليلللة. ماليزيا اأي�صلللًا اأكرب مركز 

م�صريف ومايل يف العامل االإ�صامي.

محمد صادق جراد 

القطاعلللات  بتنللل�ع  العلللراق  ميتلللاز 
االقت�صاديلللة ما مينحه القلللدرة على 

النه��لللص  اأ�صبلللاب  يف  التن�يلللع 
والتقلللدم يف امللف االقت�صادي. 

فاإ�صافة اإىل امل�ارد الطبيعية 
ميتلكهلللا  التلللي  الكبلللرة 
والغلللاز  كالنفلللط  العلللراق 
والف��صفلللات  الطبيعلللي 
ت�صاهلللم  اأخلللرى  ومللل�ارد 
يف جلب ملللردود اقت�صادي 
العلللراق  فلللان  للبللللد  كبلللر 

باالإ�صافلللة اىل ذللللك ميتللللك 
اأ�صبابلللا وع�امل ت�صاعد على 

ملللن  ال�طنلللي  الدخلللل  زيلللادة 
خلللال تن�صيلللط قطاعلللات اأخرى 

لها فر�لللص كبرة للنجلللاح كالقطاع 
الزراعي وال�صناعي وال�صياحي حيث 

ميتللللك العراق املق�ملللات الكفيللللة لنجاح 
هلللذه القطاعات،كامتاكللله االأر�لللص ال�ا�صعلللة 

ال�صاحلة للزراعة وثروة مائية وم�ارد ب�صرية هائلة 
اإ�صافلللة اإىل مق�ملللات ال�صياحلللة املت�فلللرة يف جميلللع مدن 

العراق تقريبا.  
فالعراق ميكنللله حتقيق االأمن الغذائلللي للم�اطن وحتقيق 
االكتفلللاء الذاتلللي من االإنتلللاج الزراعي واحليللل�اين اذا ما 
ا�صتطلللاع ا�صتغلللال االأر�ص و�صخلللر تن�ع املنلللاخ وطبيعة 
الرتبلللة التي تختللللف من ال�صملللال اىل ال��صلللط واجلن�ب 
وال�صلللرق والغرب.كما وميكن للقطلللاع ال�صناعي لعب دور 
كبر يف عملية النه��ص اذا ما مت ت�صخر امل�ارد الب�صرية 
وت�صريلللع الق�انلللني الازمة وتقدمي الدعلللم احلك�مي لهذا 

القطاع احلي�ي.
اأما القطاع ال�صياحلللي فرى اخلرباء يف العامل باأنه ميتلك 
مق�ملللات فريلللدة المتتلكها جميلللع القطاعلللات االقت�صادية 
االأخلللرى واأهمهلللا ان امل�اقلللع ال�صياحيلللة يف اأي دولة تعد 
ثلللروة وطنية ال تن�صلللب وال تتهالك كما يحلللدث مع امل�ارد 
الطبيعيلللة االأخرى التي تتناق�ص ملللع مرور الزمن بل جند 
ان امل�اقع االأثرية والتاريخية وحتى الدينية تزداد اأهمية 
كلملللا تقادمت وملللر عليها الزمن فت�صبح اأكلللر قيمة وجذبا 
لل�صيلللاح ف�صلللا عللللى ان املرافلللق ال�صياحيلللة ال حتتاج اىل 
الكثلللر من النفقات احلك�مية كما ه� احلال يف القطاعات 
االأخرى كالنفلللط وال�صناعة الأنها حتتاج فقط لت�فر البنية 
التحتية املنا�صبة لل�صياحة ك��صائط النقل احلديثة ومرافق 

ال�صكن والطعام وغرها.
لهلللذا جند اأن القطلللاع ال�صياحي ي�صلللكل اأهمية كبرة ويعد 
اأهم القطاعلللات االقت�صادية يف العديد من الدول يف العامل 
حيث تعتملللد بع�ص الدول يف اآ�صيا واإفريقيلللا اعتمادا كليا 
عللللى ال�صياحلللة واإيراداتهلللا لتم�يلللل النفقلللات احلك�ميلللة 
ومعاجلة م�صكلة البطالة ملللن خال ت�صغيل االأيدي العاملة 
وتن�صيط ال�ص�ق املحلية من خال خلق الكثر من الفر�ص 
الأ�صحلللاب املهن واحللللرف املتن�عة والتلللي �صت�صهد حركة 
ق�ية مع ت�افد ال�صياح على االأ�ص�اق ومنها تن�صيط حركة 
النقل امل�ا�صلللات وخدمات االت�صاالت والفندقة واملطاعم 
�صي�صاهلللم يف  هلللذا  ال�صرفلللة وكل  اإىل خدملللات  اإ�صافلللة 
ا�صتيعلللاب الكثر ملللن القطاعات امل�صانلللدة لقطاع ال�صياحة 

ويت�صبب يف حتقيق االأرباح..
كل ملللا تقدم جعلللل الكثر من اللللدول تعتمد عللللى ال�صياحة 
كملللا اأ�صلفنا فنجد ان يف ه�نك ك�نك مثلللا ت�صكل اإيرادات 
القطلللاع ال�صياحلللي اأكلللر ملللن 40٪ ملللن اإيلللرادات الدوللللة 
املتن�علللة بينما ت�صكل ال�صياحة يف تركيا ثاين اكرب م�صدر 
للعملللات ال�صعبة يف الباد ، اأما يف م�صر فت�صكل اإيرادات 

هلللذا القطلللاع املهم 
الثاللللث للعملة  امل�صدر 
االأجنبيلللة يف البلللاد وتاأتلللي بعلللد 
اإيلللرادات قناة ال�ص�ي�ص وحت�يلللات العملة التي يق�م بها 

العمال امل�صري�ن من خارج الباد.
اأملللا يف العراق فيمكلللن للمتابع لتفا�صيل هلللذه الق�صية ان 
يكت�صلللف ان قطلللاع ال�صياحلللة يف العلللراق يتمتلللع بالتن�ع 
الفائق حيث جمع بني امل�اقع ال�صياحية مبختلف �صن�فها 
ويف اختلللاف م�اقعهلللا فمن النادر ان جتلللد مدينة عراقية 
تخل� من امل�اقع االأثرية وال�صياحية فالعراق ميتلك املراقد 
املقد�صة يف كربلللاء والنجف وبغداد و�صاملللراء والب�صرة 
وامل��صلللل وتت�زع امل�اقلللع التاريخيلللة واالأثرية على عدد 
ملللن املحافظات العراقية اإ�صافة اىل امل�اقع ال�صياحية ذات 
الطبيعلللة اجلميلة واملناخ الرائلللع يف اأكر من حمافظة يف 

�صمال العراق.
اأملللام تط�يلللر  اإال اأن هنلللاك الكثلللر ملللن املع�قلللات تقلللف 
وانتعا�لللص القطاع االقت�صادي يف العراق يقف يف مقدمتها 
العاملللل االأمني واال�صتقلللرار ال�صيا�صي الذي يعترب من اأهم 
الع�املللل التي ت�صاعد على جذب ال�صياح وهذا ما ثبت فعا 
بعد تده�ر االأو�صاع االأمنية يف بع�ص الدول العربية التي 
تعتملللد على ال�صياحة كم�صر وت�ن�لللص االأمر الذي اأدى اىل 

تراجع ال�صياحة يف هذه البلدان.
 وهناك مع�قات اأخرى تقف يف طريق تط�ير ال�صياحة يف 
العراق وهي البنية التحتية من طرق م�ا�صات وو�صائط 
النقل احلديثة والفنادق واالت�صاالت وخدمات اأخرى تعد 
غائبة او غر متكاملة يف العراق الي�م بالرغم من اإنها تعد 
ملللن الع�امل امل�صاندة لل�صياحلللة ويت�قف جناح وانتعا�ص 
ال�صياحلللة على ت�فرها ملا تقدمه من خدمات لل�صياح ت�صاعد 
على جذبهم لهذه املعامل ،واأخرا غياب اخلربات ال�صياحية 
املتمثلة بال�صركات املخت�صلللة والتي متتلك اخلربة الكافية 
مل�اكبة التط�ر يف العمل ال�صياحي والذي ي�ؤهلها ملناف�صة 

ال�صركات ال�صياحية االأخرى يف املنطقة. 
وبالرغلللم ملللن هلللذه املع�قات التلللي يجب معاجلتهلللا اال ان 
م�صتقبلللل ال�صياحلللة يف العلللراق يب�صلللر باخلر مللللا متتلكه 
البيئلللة العراقيلللة من تنللل�ع يف خمتللللف املجلللاالت تنتظر 
اال�صتثملللار االأمثلللل لهلللا يف امل�صتقبل القريلللب. وما يجعلنا 
متفائلني ه� ان ال�صياحة نفط دائم وم�رد ال ين�صب ولكنه 
ينتظلللر اال�صتغال االأمثل ليحقق طفلللرة كربى تت�صبب يف 
خللللق فر�لللص كثرة ومتن�علللة ت�صكل دخا مهملللا الأكر من 
�صريحلللة يف املجتمع اإ�صافة اىل ك�نها م�صدرا مهما للدخل 

ال�طني.

محمد عبد األمير عبد

بعلللد خف�لللص الت�صنيلللف االئتملللاين الأملللركا تركلللز احلديث حللل�ل االآثار 
ال�صلبية املت�قعة على خف�ص قيمة اال�صتثمارات واالحتياطات الدوالرية 
والعديد من الع�امل االأخرى، العراق كغره من البلدان �صيتاأثر مبختلف 

ال�صلبيات املت�قعة واإن كان بن�صب خمتلفة عن غرها.
ولكلللن االأهلللم هللل� اأن الت�قعلللات بانخفا�ص قيملللة الدوالر قد تكللل�ن اأبرز 
امل�ؤثرات اإن مل تكن اأق�صاها يف املدى املنظ�ر ولهذا فاإن ما يجب الرتكيز 
عليه ه� االإجلللراءات املحتملة مل�اجهة الت�صخلللم املت�قع يف حال تراجع 
اللللدوالر بن�صلللب كبرة قلللد ت�صلللل اإىل ع�صريلللن باملائة ح�صلللب الت�قعات 
املطروحة من بي�ت املال العاملية والتي بداأت بع�ص م�ؤ�صراتها بالربوز، 

م�صافًا اإليها انخفا�ص �صعر النفط باالأ�ص�اق العاملية.
وبالنظلللر اإىل واقلللع اقت�صادنا ال�طنلللي فاإنه يعي�ص عللللى واردات النفط 
بن�صبلللة كبرة جلللدا، وبالتايل فلللاإن هناللللك خماطر كبلللرة تعرت�ص بنية 
االقت�صاد العراقي يف هذه املرحلة احلرجة كما تعرت�ص بنية اقت�صاديات 
دول اأخرى.وهلللذا يح�صلللل بالتزامن مع م�صلللاكل اقت�صادية كبرة تعاين 
منها منطقة الي�رو، وبالتايل فاإن دول العامل االأخرى �صتجد نف�صها حتت 

تاأثر وتداعيات هذه االأزمات.
اإن انعكا�صلللات هذه الهلللزة على اقت�صاديات العلللامل العربي ومنها العراق 
�صتك�ن كبرة، خا�صلللة واأن هذه االأزمة لي�صت باحلديثة، اإذ اأنها تفاقمت 
خال الع�صر �صن�ات املا�صية، وبال�صبط منذ عام 2000 حينما كان �صقف 
الديلللن االأمريكي يف حدود 5950 مليار دوالر، يف حني اأ�صبح �صقف هذا 
الديلللن االآن يف حدود 14.3 ترلي�ن دوالر، اأي انه ت�صاعف اأكر من مرة 
خلللال ع�صر �صن�ات، واأ�صباب ذلك معروفة، منها احلروب يف اأفغان�صتان 

والعراق وارتفاع النفقات االأمريكية داخليا وخارجيا.
وانعكا�صلللات هلللذا االأزملللة عللللى العامل كبلللرة، وذللللك من ناحيلللة تراجع 
قيملللة الدوالر على ال�صعيد اللللدويل، واإذا علمنا اأن معظلللم عمات الدول 
النفطيلللة ومنهلللا بالتاأكيلللد العراق مرتبطلللة بالدوالر، فهذا يعنلللي اأن هذه 
اللللدول �صتتعر�لللص خل�صائلللر كبر جلللدا، فاملتتبع لتط�رات منللل� الدوالر 
خال الع�صر �صن�ات املا�صية يلحظ تراجع هذه العملة بن�صبة 50 باملائة 
باملقارنلللة مع الي�رو. ومبا ان معظم م�جللل�دات وم�ارد الدول النفطية 
تاأتلللي بالدوالر، فاإن هذه اللللدول قد خ�صرت خم�صني باملائلللة من عائداتها 
خلللال الع�صر �صن�ات املا�صية، وقد تزيد هلللذه اخل�صائر يف حال تعر�ص 

الدوالر االأمريكي اإىل انتكا�صة ب�صبب اأزمة الدي�ن االأمريكية.
ورمبلللا العراق يختللللف عن باقي اللللدول لك�ن العلللراق  ال ميتلك �صندات 
يف اخلزينلللة االأمريكية، وهلللذه االأزمة جتعل تلك ال�صنلللدات م�صك�كا يف 
ا�صرتجاعهلللا، باالإ�صافلللة اإىل اأن قيملللة اللللدوالر �صترتاجلللع ملللا ي�ؤثر على 
قيملللة تللللك ال�صنلللدات. فملللا يحلللدث يف ال�اليات املتحلللدة ينعك�لللص دائما 
عللللى اقت�صاديات العلللامل العربي، نظرا للع�ملة التي باتلللت تربط ال�صرق 
بالغلللرب، اقت�صاديلللا واجتماعيا، لذلك فاإن االنعكا�صلللات املرتقبة من اأزمة 
الديلللن االأمريكلللي �صتتكللل�ن كبلللرة وكبرة جلللدا، وعدم امتلللاك العراق 
ل�صنلللدات وم�صاربات يف ال�صللل�ق العاملية نقطة اإيجابية تخفف من الهزة 
االقت�صاديلللة املت�قعلللة خا�صلللة واإن دول اخلليج العربلللي ل�حدها متتلك 

�صندات يف اخلزينة االأمريكية بقيمة تقدر بل 750 مليار دوالر.
ولعلللل اأول هذه التاأثرات عللللى الدول العربية متثل بالرتاجع الكبر يف 

الب�ر�صة التي تكبدت خ�صائر بحكم تراجع الدوالر نف�صه.
لهلللذا فاإن اأكر الدول تعر�صًا لهلللزات ارتدادية نتيجة املدي�نية االأمريكية 
املرتفعة �صتك�ن الدول املنتجة للنفط ومنها العراق، الذي ي�صتعد لتقدمي 
م�ازنلللة علللام 2012 بتكهنات اأكرب ملللن املت�قع وه� ما �صي�ؤثلللر بالتاأكيد 
عللللى امل�ازنلللة نف�صها التي قد ت�صلللاب بعجز كبر يف ظل تفلللاوت اأ�صعار 

النفط وتقلباته مع انخفا�ص قيمة الدوالر االأمريكي.
ورغلللم ت�صريحلللات وزارة املالية باأن امل�ازنة القادملللة �صتك�ن خالية من 
العجلللز املايل، اإال اإن هذا بعيد علللن املهنية واحلرفية خا�صة واإن ال�زارة 
اعتملللدت �صعر 85$ للربميلللل وب�اقع اإنتاج ملي�نلللني و200 األف برميل 
ي�ميلللا، لهلللذا فلللاإن عللللى وزارة املالية مراعلللاة تاأثلللرات اأزملللة املدي�نية 
االأمريكيلللة على االقت�صلللاد العراقي وتاأثراتها عللللى �صعر �صرف الدوالر 
وحتلللى عللللى اأ�صعار النفلللط ذاتها، خا�صلللة واإن عددا كبرا جلللدا من دول 
العلللامل اتخذت مزيدًا ملللن االإجراءات االحتياطية لتلللايف هزة اقت�صادية 

كبرة.

األمريكية  المديونيــــة 
واالقتصاد العراقي

االقتصـــاد المــــاليـزي ..السياحة ثروة وطنية ال تنضب
التصنيع إلـــى  والـــزراعـــة  الــتــعــديــن  ــن  م االنــتــقــال 

تمر اقتصادات الدول في فترات متباينة وتحوالت 
تسعى من خاللها الحكومات للخروج من األزمات 
والنهوض بالواقع االقتصادي ووضع سياسات 
م مع طبيعة موارد الدولة وحاجتها  اقتصادية تتالء
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.

إيـــاد مهــدي عبــــاس
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إيمان محسن جاسم

 دائمللللا نتحللللدث عللللن الرقابللللة ونطمللللح الأن تاأخذ 
دورهللللا املتكامللللل يف كافللللة املجللللاالت واأهمها ما 
يتعلق بخطط التنمية وتاأثراتها على االقت�صاد 
ال�طني من جهة،ومن جهة اأهم، احلد من حاالت 
تف�صللللي الف�صاد يف مفا�صللللل الدوائر وامل�ؤ�ص�صات 
واللللل�زارات العراقيللللة، هذا الف�صللللاد الذي ي�صكل 
اأبرز التحديات التي ت�اجه البناء ال�صليم للدولة 

العراقية.
حجللللم  ب�صبللللب  الرقابللللة  اأهميللللة  ظهللللرت  ولقللللد 
العمللللل  تق�صيللللم  مبللللداأ  وظهلللل�ر  امل�صروعللللات 
والتخ�ص�للللص وال�صللللركات امل�صاهمة وما نتج عن 
ذلك من كللللرة العاقات بني امل�صروعات املختلفة 
وتعللللدد اأ�صحاب امل�صللللروع ال�احد وتن�ع ماكه 
ذلللللك.  غللللر  اإيل  االإدارة  عللللن  امللكيللللة  بانف�صللللال 
وبالتللللايل فللللاإن وجلللل�د م�ازنللللة كبللللرة وخطط 
تاأكيللللد  بللللكل  ت�صتدعللللي  ا�صتثماريللللة وت�صغيليللللة 
تفعيل العمللللل الرقابي وفق املعايللللر ال�صحيحة 
وال�صليمللللة واملتبعللللة مللللن قبللللل دول العللللامل واأن 
يت�صم اجلهاز الرقابللللي باحليادية التامة البعيدة 

عن املحاباة الأي كان.

والرقابللللة هي اإحدى ال�ظائللللف الت�صيرية، فهي 
تقلللل�م مب�صايللللرة االأعمللللال ومتابعتهللللا وتقييمها 
جندهللللا مرتبطللللة بللللكل مراحللللل الت�صيللللر داخل 
امل�ؤ�ص�صة وخا�صة التخطيطية منها والتي تر�صم 
االأهللللداف، فالرقابللللة تك�صللللف عللللن مللللدى حتقيق 
هللللذه االأهداف ومبفهلللل�م اآخر واأب�صللللط: الرقابة 
هللللي قيا�للللص االأداء وت�صحيحه.لهذا فللللاإن للرقابة 
اأهدافا، االأول هلللل� خدمة االإدارة وم�صاعدتها يف 
�صمللللان اأن االأداء يتللللم وفقا للخطللللط امل��ص�عة، 
والثللللاين يتمثللللل مبعرفللللة االأخطللللاء يف ال�قللللت 
املنا�صب واكت�صللللاف النقائ�ص ومعرفة م�ا�صيع 
اإزالتهللللا  بغيللللة  اأ�صبابهللللا  و  ال�صع�بللللات  ن�صلللل�ء 
باأق�صللللى �صرعللللة وبللللدون تاأخر حتللللى يت�ا�صل 

وي�صتمر ن�صاط امل�ؤ�ص�صة اأو ال�زارة.
الرقابللللة يف تعميللللم اخلللللربات  نن�صللللى دور  وال 
النجللللاح  حتقيللللق  اأماكللللن  معرفللللة  اأي  اجليللللدة 
وا�صتخا�للللص النتائللللج املطل�بللللة مللللن ذلللللك بغية 
تعميللللم هللللذه النجاحات علللللى اأماكللللن اأخرى يف 

امل�ؤ�ص�صة.
لهللللذا فللللاإن الكثللللر مللللن املعايللللر هلللل� تغييب يف 
العمللللل الرقابللللي، خا�صة ونحن الحظنللللا ذلك من 
خال املناق�صللللات التي �صمعناهللللا يف تقييم عمل 

اللللل�زارات اأو مللللا يق�م به حاليللللا جمل�ص الن�اب 
باال�صتمللللاع لللللل�زراء، وهللللذا الغيللللاب للمعايللللر 
يجعل من العمل الرقابي غر ذي جدوى وبعيدا 
عللللن املهنية واأقرب ما يك�ن للعمل ال�صيا�صي منه 
لاقت�صللللادي ذي االأبعللللاد التللللي تلللل�ؤدي لتح�صني 

االأداء واالرتقاء نح� االأف�صل.
فقد الحظنا باأن مناق�صات اأداء اجلهات احلك�مية، 
مل تكللللن مبنية على تقارير مهنية ر�صينة بقدر ما 
اأنها اعتمللللدت على خلفية �صيا�صيللللة اأو تقاطعات 
يف هللللذا اجلانللللب وما بللللني الكتللللل ال�صيا�صية يف 
البلللللد وبالتللللايل فلم تكللللن عملية الرقابللللة لغر�ص 
الرقابة بقدر ما هي لغر�ص الت�صقيط ال�صيا�صي.

 ومللللن هنا جند بللللاأن مفه�م الرقابللللة لدينا غابت 
عنلللله االأطللللر العلميللللة واملهنيللللة خا�صة مللللا يتعلق 
منهللللا بق�صايا عديدة متللللت مناق�صتها يف الربملان 
العراقي م�ؤخرًا �ص�اء ما يتعلق منها با�صتج�اب 
املف��صيللللة العليللللا امل�صتقلة لانتخابللللات وعق�د 
الكهرباء التي اأثارت �صجة كبرة يف الراأي العام 

العراقي اأو �صفقة الزي�ت الفا�صدة وغرها.
وال �صك اأن اأف�صل و�صيلة نح� بناء اإطار متكامل 
للرقابللللة يتمثللللل ب��صللللع و�صياغللللة جمم�عة من 
االأ�ص�للللص العلميللللة ت�صاهللللم يف ت��صيللللح مفهلللل�م 

الرقابللللة وتبني العنا�صللللر االأ�صا�صية التي تتك�ن 
التللللي  الرئي�صيللللة واالأ�صاليللللب  منهللللا ووظائفهللللا 
ت�صتخللللدم يف حتقيللللق الرقابللللة الفعالللللة وميكللللن 
حتديللللد هذه املجم�عللللة من االأ�ص�للللص واالأ�صاليب 
مللللن  اإ�صرتاتيجللللي و يعتللللرب كل  عللللرب تخطيللللط 
التخطيط االإ�صرتاتيجللللي و التخطيط التكنيكي 
�صللللرورة حتمية لتحقيللللق الرقابللللة ال�صليمة الأنه 
ي�صللللع م�صتقبل املن�صللللاة اأو امل�ؤ�ص�صة اأو ال�زارة 
على طريق مر�ص�م بدال من اأن تك�ن الت�صرفات 
جمللللرد رد فعللللل لاأحداث كمللللا يح�صللللل لدينا يف 
العراق حيث غياب التخطيط من �صاأنه اأن ُيغيب 

الكثر من االأم�ر االأخرى. 
الللل�زارات  ملللن  الكثلللر  بلللاأن  جنلللد  وبالتلللايل 
وامل�ؤ�ص�صلللات العراقيلللة خا�صلللة اخلدميلللة منها 
تعملللل وفلللق رد الفعلللل كملللا ح�صلللل يف االأ�صهلللر 
ال�صعبيلللة يف 25  التظاهلللرات  وبعلللد  املا�صيلللة 
�صبلللاط املا�صي ومهللللة املائة ي�م التلللي اأعطيت 
للللل�زراء، جند باأن اأغلب االأعملللال التي اأجنزت 
كانلللت عبلللارة علللن رد فعل مل تلللاأت ثمارهلللا الأنها 
ابتعدت علللن التخطيط والتنظيم واقرتبت اأكر 
ملللن الع�ص�ائيلللة وتركلللت ت�ص�هلللات كبلللرة يف 

البنى التحتية لهذا البلد.

علي نافع حمودي

اال�صطاحات  اأكرب  من  ه�  االقت�صادي  الت�صخم 
االقت�صادية �صي�عًا غر اأنه على الرغم من �صي�ع 
بني  اتفاق  ي�جد  ال  فاإنه  امل�صطلح  هذا  ا�صتخدام 
االقت�صاديني ب�صاأن تعريفه ويرجع ذلك اإىل انق�صام 
الراأي ح�ل حتديد مفه�م الت�صخم حيث ي�صتخدم 
هذا اال�صطاح ل��صف عدد من احلاالت املختلفة 
مثل:االرتفاع املفرط يف امل�صت�ى العام لاأ�صعار، 
عنا�صر  مللن  عن�صر  اأو  النقدية  الللدخلل�ل  ارتللفللاع 
االأرباح،ارتفاع  اأو  االأجللل�ر  مثل  النقدي  الدخل 

التكاليف، واالإفراط يف خلق االأر�صدة النقدية.
ب�ترة  ع�ص�ي  ب�صكل  ترتبط  الت�صخم  وم�صكلة 
االإنفاق  زيللادة  اإىل  ترجع  والتي  ال�صريع،  النم� 
ال�صي�لة  حجم  يف  الكبر  والللنللملل�  احلللكلل�مللي، 
اإ�صافة  وامل�صاكن،  العقارات  يف  والنق�ص  املحلية 

اإىل الت�صخم امل�صت�رد الذي ي�صعب التحكم به. 
الرتكيز  كان  امليادي،  ع�صر  التا�صع  القرن  ويف 
وه�  الت�صخم،  جلل�انللب  مللن  واحلللد  جللانللب  على 
النق�د  عر�ص  ازداد  اإذا  بحيث  النقدي،  الت�صخم 
اأي  قيمتها،  انخف�صت  عليها  الطلب  اإىل  بالن�صبة 
على  الطلب  ازداد  واإذا  االأ�صعار.  م�صت�ى  ارتفع 
قيمتها،  ارتللفللعللت  عر�صها  اإىل  بالن�صبة  الللنللقلل�د 

وبعبارة اأخرى انخف�ص م�صت�ى االأ�صعار.
واحلقيقة اإن مفه�م الت�صخم اأمر �صائك وهاج�ص 
كبر ومقلق جلميع امل�صتثمرين، فارتفاع االأ�صعار 
يف ال�صلع ب�صفة عامة يتنا�صب عك�صيًا مع القيمة 
النقدية، اأي اأنه كلما ارتفعت االأ�صعار كلما �صعفت 
اأمر خطر ي�ؤدي  النقدية. وهذا بحد ذاته  القيمة 
تعمل  ال  التي  الللدول  يف  الفقر  م�صت�ى  رفللع  اإىل 

على حفظ وت�ازن اأ�صعارها.
احلر  االقت�صاد  ذات  الللدول  وتعمل 

م�ؤ�صرات  متابعة  على  والللقلل�ي 
الت�صخم  مللللعلللرفلللة  االأ�للللصللللعللللار 

هنا  ومللن  ومن�صئه،  ومللقللداره 
يبداأ العاج. 

الراأ�صمالية  الللدول  وتتخذ 
و�صيلة  اللللفلللائلللدة  ملللعلللدل 

للللللللحلللد ملللللن اللللتللل�لللصلللخلللم، 
بالزيادة  الفائدة  مبعدل  فتتعامل 

الت�صخم،  تعالج  لكي  النق�صان  اأو 
تك�ن هناك عامات ت�صخم  فعندما 
البنك  فلللللاإن  اللللظلللهللل�ر،  يف  بلللللداأت 
ن�صبة  زيلللادة  على  يعمل  املللركللزي 

الفائدة، واحلكمة من ذلك ه� الرغبة يف 
اإىل عملية  ال�ص�ق وت�جيهها  االأملل�ال من  �صحب 
الت�صخم  اأ�صباب  العراق  ا�صتثمار.ويف  اأو  ت�فر 
حاليًا زيادة ال�صي�لة النقدية يف التداول الي�مي 
هذا  المللتلل�للصللا�للص  علللدة  مللعللاجلللات  يتطلب  وهلللذا 

الت�صخم.
م�صتمر  ب�صكل  العمل  هلل�  املللعللاجلللات  هللذه  اأهلللم 
التداول  قيد  النقدية  الكتلة  حجم  تقلي�ص  على 
منها  والتي  منظمة  امت�صا�ص  عملية  طريق  عن 
باالأ�صهم  والللتللداول  بالتعامل  الرتغيب  عمليات 
وال�صندات يف اأ�ص�اق االأوراق املالية التي ت�صاعد 
على تن�صيط اأ�ص�اق االأوراق املالية وامل�صاعدة يف 
جتزئة الت�صخم النقدي من جهة، ومن جهة ثانية 
حت�صني  اإىل  تهدف  جديدة  نقدية  �صيا�صة  اإتللبللاع 
الدوالر باجتاه تخفي�ص �صعره عدة  �صعر �صرف 
نقاط يف املزاد الذي ينظمه البنك املركزي ي�ميًا 

بهدف  الللدوالر  �صراء  على  االإقبال  على  للت�صجيع 
�صحب النقد من التداول.

 وهنالك دول عدة اأتبعت معاجلات لظاهرة الت�صخم 
اأهمها احلد من ال�صي�لة عرب الفائ�ص يف امل�ازنة، 
النقدية،  الكتلة  حجم  تقلي�ص  اإىل  يللل�ؤدي  الللذي 
بيع حجم من  الت�صخم،  وبالتايل خف�ص معدالت 
املت�افر  النقد  و�صحب  اجلمه�ر  اإىل  العام  الدين 
ال�ص�ق  يف  الزائد  العر�ص  من  للحد  ال�ص�ق  يف 
بزيادة  يتمثل  االآخللر  املتداول.اجلانب  النقد  من 
قلة  يتداولها  التي  الكمالية  ال�صلع  على  ال�صرائب 

من ال�صكان من اأ�صحاب الدخ�ل املرتفعة.
اأحد  يعد  الللذي  احلك�مي  االإنللفللاق  خف�ص  اأي�صا ً  
االأ�صباب امل�ؤدية اإىل زيادة املتداول من النقد يف 
�صي�ؤدي  وتقلي�صه  االإنفاق  من  احلد  الأن  ال�ص�ق، 

تباعًا اإىل خف�ص النقد املتداول يف االأ�ص�اق.

حب  ي�صا العمل و ذلللللك 
م�صتمر  تقلي�ص ب�صكل  على 

التداول حلللللجلللللم الللللكللللتلللللللللة  قيد  النقدية 
طريق  منظمة،عن  امت�صا�ص  عملية  طريق  عن 
من  اإيلللداع  و�صهادات  و�صك�ك  �صندات  اإ�للصللدار 
يف  ال�صي�لة  فائ�ص  المت�صا�ص  احلك�مة  قبل 

االأ�ص�اق املحلية.
باالأ�صهم  والللتللداول  بالتعامل  الرتغيب  وكللذلللك 
املالية ما ي�صاعد  اأ�ص�اق االأوراق  وال�صندات يف 
باجتاه  النقدية  الكتلة  من  جزء  امت�صا�ص  على 
يف  وامل�صاعدة  املالية  االأوراق  اأ�للصلل�اق  تن�صيط 

جتزئة الت�صخم النقدي.
واملناخات  االأجللللل�اء  تلل�فللر  علينا  نن�صى  وال 
عنه  تت�لد  ما  اخلارجية  لا�صتثمارات  املائمة 
حللركللة روؤو�للللص االأملللل�ال بللاجتللاه الللداخللل ودفع 
االقت�صاد نح� التح�صن وجتاوز خماطر الت�صخم 

وتاأثراته على االقت�صاد ال�طني.

ولقلللد كان ملللن الطبيعلللي اأن يعلللاين العلللراق من 
م�صكلة البطاللللة وذلك لرتدي ال��صع االقت�صادي 
اللللذي مر عرب عق�د ط�يلة من االإهمال ، وبالرغم 
ملللن التقديرات واالإح�صائيات التي ت�صر اىل ان 
ن�صبلللة البطاللللة يف العراق هي 15٪ ملللن االأيدي 
العامللللة اإال اإن امل�صكللللة تبلللدو اكلللرب بكثر وذلك 
لغيلللاب احلل�ل وتفاقم ن�صبلللة البطالة يف كل عام 
ملللن خال رفلللد اجلامعات العراقيلللة �ص�ق العمل 
الغلللر ن�صيلللط بلللاآالف اخلريجلللني ملللن ال�صبلللاب 
الباحلللث عن فر�صتللله الغائبة و�صلللط غياب خطة 

االإ�صاح االقت�صادي ال�صاملة يف العراق.
وميكننلللا اأن نق�ل بان فر�لللص الت�صغيل للعاطلني 
واخلريجني ملللن حملة ال�صهادات يف هذه الفرتة 
�صعيلللف جدا وذللللك الأ�صبلللاب عديدة منهلللا غياب 
اال�صتثمارات عن ال�صللل�ق العراقية وانح�صارها 
يف جملللال اأعملللال البنلللاء باالإ�صافلللة اإىل �صعلللف 
القطلللاع اخلا�لللص وت�قلللف الكثر ملللن ال�صركات 
االإنتاجيلللة يف هلللذا املجلللال باالإ�صافلللة اإىل غياب 
التن�صيق بلللني اجلامعات واملعاهلللد املهنية وبني 
�صللل�ق العملللل وعلللدم معرفلللة احلاجلللة احلقيقية 
لاخت�صا�صلللات املطل�بلللة لذلك جند عللللى �صبيل 
يف  واملت��صطلللة  الثان�يلللة  املدار�لللص  ان  املثلللال 
العلللراق تفتقر اإىل اخت�صا�لللص الريا�صيات بينما 
يتكد�ص فيها اخت�صا�صات اأخرى  كاللغة العربية 
والرتبيلللة االإ�صاميلللة واملثلللال ينطبلللق اأي�صا يف 
وزارة ال�صحلللة حيث يغيلللب اخت�صا�ص التخدير 
عللللى ح�صلللاب اخت�صا�صات اأخلللرى وهكذا جميع 

ال�زارات لذلك جند ان اخلريجني ال ي�صتطيع�ن 
ت�ص�يق اأنف�صهم يف �ص�ق العمل. 

ومن خلللال نظرة لل�اقلللع االقت�صلللادي العراقي 
ندرك بلللان احد اأهلللم اأ�صباب البطاللللة يف امل�صهد 
العراقلللي ه� ت�قف عجلة االإنتلللاج يف ال�صركات 
والتلللي  اخلا�لللص  للقطلللاع  التابعلللة  وامل�صانلللع 
�صهلللدت اإهماال كبرا قبلللل 2003 و�صهدت ت�قفا 
تاملللا بعد �صقللل�ط النظلللام بعد تعر�صهلللا لل�صلب 
والنهلللب وت�صريح الكثلللر من م�ظفيهلللا اإ�صافة 
اىل ان م�صالة اال�صتراد الع�ص�ائي الذي �صهدته 
االأ�صللل�اق العراقيلللة يف ال�صنللل�ات االأخرة اأدت 
اىل ت�قلللف ما تبقى من هلللذه ال�صركات واملعامل 
التلللي مل ت�صتطلللع مناف�صلللة الب�صائلللع امل�صتللل�رة 
ف�صا عن ان �صيا�صلللة اال�صتراد الع�ص�ائي اأدت 
اإىل االإ�صلللرار بالقطاع الزراعلللي اأي�صا وت�صببت 
بنف�لللص النتائج ونق�صد تلللرك العمل الذي اأ�صبح 
ال يتنا�صب ملللع التكاليف واجلهلللد املبذول نظرا 
لاإغلللراق ال�صلعلللي اللللذي تعر�صت لللله االأ�ص�اق 
العراقيلللة ملللن قبل اللللدول املجلللاورة لي�صاهم كل 
هذا بزيادة ن�صبة البطالة التي حاولت احلك�مة 
اإن تعاجلهلللا من خلللال ت�فر ال�ظائلللف االأمنية 
و�صبكة احلماية االجتماعيلللة ومن خال العق�د 
امل�ؤقتلللة ولكنللله مل يكلللن احللللل املثلللايل والكايف 
بحاجلللة  واإننلللا   ، البللللد  يف  امل�صكللللة  ملعاجللللة 
ملعاجلات اأخرى تتمثل بت�فر الفر�ص من خال 
الت�جللله اإىل قطاعات اإنتاجية اأف�صل اأو م�صاريع 
اال�صتثملللار على اعتبار اإن االأخلللرة تخف�ص من 

كاهلللل االأعباء املرتتبلللة من دفع مرتبلللات الأعداد 
كبلللرة جدا ملللن قبل الدوللللة االأمر اللللذي ي�صاعد 
خزينلللة الدوللللة عللللى �صلللرف االأمللل�ال يف اأم�ر 

اأخرى ويف جماالت خمتلفة. 
ولذللللك يرى البع�ص �صلللرورة ال�صعي اإىل زيادة 
فر�لللص الت�صغيلللل يف جميلللع القطاعلللات �صيملللا 
القطلللاع ال�صناعي والزراعي وال�صياحي يف ظل 
الدعلللم املقدم من احلك�مة لهلللذه القطاعات ويف 
ظل التح�صن يف املللللف االمني الذي ي�صاعد على 
ازدهار هذه القطاعات وخا�صة القطاع ال�صناعي 
ومن خلللال ربطه بالقطلللاع الزراعلللي وت�صجيع 
وا�صتغلللال  املختلفلللة  الزراعيلللة  ال�صناعلللات 

االرا�صي الزراعية ال�ا�صعة يف الباد.
وملللن االأهميلللة مبلللكان ان تعملللل احلك�ملللة على 
الت�صريعلللات  خلللال  ملللن  اال�صتثملللار  ت�صجيلللع 
وتقدمي الت�صهيات للم�صتثمر لت�صاهم امل�صاريع 
اال�صتثماريلللة يف ت�صغيل العمالة العراقية وعدم 
االعتملللاد عللللى الت�ظيلللف احلك�ملللي يف دوائر 
الدوللللة وم�ؤ�ص�صاتهلللا. واأخلللرا يلللرى البع�لللص 
اإننلللا بحاجلللة اىل بع�لللص التعديلللات يف قان�ن 
التقاعلللد لي�صاهلللم يف منلللح الفر�صلللة لل�صباب مع 
االأخلللذ بعلللني االعتبار حقللل�ق املتقاعلللد ونق�صد 
هنلللا ال�صماح للم�ظف بالتقاعلللد يف �صن اقل من 
ال�صلللن القان�نية باحت�صاب ن�صبة مئ�ية مر�صية 
له ت�صاهلللم يف خلق فر�ص لل�صبلللاب ورمبا هناك 
حل�ل اأخلللرى ال تخفى عللللى املخت�صني ونتمنى 

تفعيلها للق�صاء على هذه امل�صكلة اخلطرة.

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

ـــــة ـــــرقـــــاب ــــر ال ــــي ــــاي ــــع م

وســـائل الحـــد مـن التضخم
البطـالــة
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وزارة التخطيط:
التخطيلللط  وزارة  با�صلللم  الر�صملللي  الناطلللق  قلللال 
عبلللد الزهلللرة الهنلللداوي: اإن اطاق قانللل�ن فح�ص 
املطابقلللة اجراء البد منه بغ�ص النظر عن الت�قيت 
احللللايل او اختيلللار اي وقت اخر لللله �ص�ف يجابه 
بنف�ص االعذار من قبلللل التجار بان الت�قيتات غر 
منا�صبلللة الطلللاق مثل هكلللذا قلللرارات، و ان غالبية 
التجلللار اليريدون خ�صللل�ع ب�صاعتهم اىل الفح�ص 
وهلللذا االملللر يتمخ�لللص عنه كلللرة االعلللذار وردود 

االفعال الراف�صة لهذه القرارات.
وا�صلللاف الهنلللداوي: ان وزارة التخطيلللط اعلنت 
علللن تطبيلللق اآليلللة فح�ص املطابقلللة منلللذ بداية عام 
2011على الب�صائع وال�صلع امل�صت�ردة حيث اتخذ 
بع�لللص التجار هذا امل��ص�ع ذريعلللة لرفع اال�صعار 
ولكلللن احلقيقة خاف هلللذا االمر  حيلللث ان وزارة 
التخطيلللط حري�صلللة عللللى علللدم ادخلللال الب�صاعلللة 
غلللر املطابقلللة للم�ا�صفلللات، و ان الغايلللة من هذا 

امل��ص�ع هي حتقيق املنفعة العامة.
وتابلللع الهنداوي: ان وجللل�د الب�صائع الرديئة يف 
اال�صللل�اق وعلى مدى اعللل�ام ط�يللللة ا�صبح ي�ؤثر 
عللللى البيئلللة االقت�صاديلللة وال�صحيلللة للبللللد مادفع 
الللل�زارة للقيام بهلللذه اخلط�ة للحد ملللن دخ�لها، 
حيلللث ان هذا االملللر اليعمل يف ال�قلللت نف�صه على 
احللللد ملللن عمليلللة التبلللادل التجلللاري بلللني العراق 
واللللدول االخرى وامنا حماية ال�صللل�ق وامل�صتهلك 

واملنتج املحلي.
وبلللني الهنداوي ان هلللذا االجراء غلللر �صعب وان 
التكلفلللة املاليلللة لللله ت�صلللل اىل 4 باالأللللف ملللن قيمة 

الب�صاعلللة حيلللث ان هذا الرقم غلللر مكلف باملقارنة 
ملللع الب�صائع الكبلللرة الداخلة م�صلللرًا اىل ان هذا 

امل��ص�ع كان يف ال�صابق معقدا للغاية.
وان الب�صاعلللة تتاأخلللر ملللدة ثاث ا�صهلللر بالفح�ص 
باال�صافة اىل اجلهللل�د املبذولة ازاء هذا امل��ص�ع 
فلللان ال�قلللت احلايل مبجلللرد ح�صللل�ل التاجر على 
ادخلللال  يتلللم  �صللل�ف  املطابقلللة  او  املن�صلللاأ  �صهلللادة 
ب�صاعتللله خلللال 24 �صاعلللة، االأمر اللللذي ي�صهل من 

عملية اال�صتراد.

وزارة المالية:
قلللال وكيل وزير املاليلللة فا�صل عبلللد النبي عثمان: 
اإن االجلللراءات يف هذا املجلللال متعددة واحرتازية 
للحد والتقليل من ظاهرة الغ�ص التجاري وحاالت 
الف�صاد وان اجراءات الفح�ص للب�صائع امل�صت�ردة 
واملطابقلللة يف البللللد املن�صلللاأ خط�ة مهملللة يف هذا 

االجتاه.
وا�صلللاف عثملللان: ان وزارة املالية ملللع اي خط�ة 
ت�صلللر باجتلللاه التخل�ص ملللن اي �صكل ملللن اأ�صكال 
الف�صاد وللحد من هذه الظاهرة يف املجتمع واحلد 
ملللن الغ�لللص التجلللاري وال�صناعي وميكلللن حتقيق 
االهداف املت�خاة من خال هذه اخلط�ة باال�صافة 
اىل التخل�لللص ملللن ظاهلللرة االغلللراق ال�صلعي التي 

تنت�صر يف اال�ص�اق.
وتابع عثمان: ان االجراءات املتخذة من قبل وزارة 
التخطيلللط واجلهاز املركلللزي للتقيي�ص وال�صيطرة 
الن�عيلللة ال ت�ؤثلللر عللللى م�صهد اال�صعلللار فيما ل� مت 
التعامل ملللع امل��ص�ع ب�صكل منظم واحل�ص�ل من 

قبل التجار على �صهادة املطابقة من بلد املن�صاأ. 
     

اللجنة االقتصادية في البرلمان:
قلللال رئي�لللص اللجنة االقت�صاديلللة يف الربملان احمد 
العل�اين: اإن نظام املعاير الن�عية معم�ل به يف 
اغللللب دول العلللامل للمحافظة على جللل�دة الب�صائع 
الداخللللة للبللللد، ويجب ان يك�ن هنلللاك دور رقابي 
للتقيي�ص وال�صيطرة الن�عية حيث ان هذا االمر له 

اهمية كبرة. 
 وقد ح�صل  ارباك يف اال�ص�اق ب�صبب عدم اختيار 
الت�قيلللت املنا�صب لهذا االجراء وقد مت عقد لقاءات 
عدة مع وزير التخطيط حلل هذه اال�صكاالت حيث 
يف�صلللل ان يكللل�ن هنلللاك دور لل�صيطلللرة الن�عيلللة 

املدع�مة من وزارة املالية.
وا�صلللاف العلللل�اين: ان العراق بحاجلللة اىل اتباع  
املعايلللر الدوليلللة يف ادخلللال الب�صائلللع والفح�ص 
حيلللث ان البع�ص ملللن التجار ا�صتغلللل غياب الدور 
احلك�ملللي يف ادخلللال الب�صائع الرديئلللة وال�صامة 
واملتاجلللرة مبثلللل هلللذا الن�ع ملللن الب�صائلللع االمر 
اللللذي ادى التعاقد مع �صلللركات �ص�ي�صرية واخرى 
فرن�صيلللة للقيام مبثل هلللذه املهمة وهلللذا االمر يقع 

�صمن املعاير االمنية وال�صيا�صية للبلد.
وتابلللع العل�اين: اأن ال�صللل�ق العراقية بحاجة اىل 
�صناعلللة حمليلللة ملللن داخل البللللد للحد ملللن ظاهرة 
االغراق ال�صلعي وان تك�ن با�صعار رخي�صة وهذا 
االمر بحاجة اىل وقفة وم�صاندة من قبل احلك�مة 
يف تعزيز ال�صناعة املحلية حتى تتمكن من مناف�صة 

الب�صائع امل�صت�ردة.

من جهته، قال ع�ص� اللجنة االقت�صادية يف الربملان 
عبد احل�صني عبطان: اإن اال�صكال املطروح من خال 
هذا االجراء يكملللن بتزامنه مع �صهر رم�صان حيث 
ان االجلللراءات الن�عية وفح�لللص املطابقة امر البد 
منللله للحد من دخللل�ل الب�صائع الرديئلللة والنفايات 
واالزبلللال التلللي تاأتي من اىل العلللراق عرب احلدود 
فان وج�د اجلهات الرقابيلللة  وال�ص�ابط الن�عية 
و�صهلللادة املن�صلللاأ تتم ال�صيطرة عللللى الب�صائع التي 
ت�صلللل اىل اال�ص�اق املحلية مع احلاجة اىل مراقبة 

اال�صعار فيها.
الن�عيلللة  االجلللراءات  ان  عبطلللان:  وا�صلللاف 
الت�ؤثر عللللى حركة التبلللادل التجاري بلللني العراق 
واللللدول االخرى حيلللث ان هذا االجلللراء قد ي�ؤدي 
الن�عيلللات اجليلللدة  ذات  الب�صائلللع  ا�صتلللراد  اىل 
وامل�ا�صفلللات العاليلللة  ملللن قبلللل التجلللار بلللداًل من 

الن�عيات الرديئة.
وتابلللع عبطلللان: ميكلللن ملللن خلللال تطبيلللق هلللذه 
االجلللراءات احلد من ظاهرة االغراق ال�صلعي التي 
تكاد تغزو اال�صللل�اق حيث ان هذا االمر يعمل على 

املحافظة على ن�عية الب�صاعة.

 الخــــــــبراء:
قلللال اخلبر االقت�صادي �صتلللار البياتي: اإن اعتماد 
هلللذه املعاير يعللل�د اىل االإجلللراءات ال�صابقة التي 
كان معمللل�ال بهلللا قبلللل علللام 2003 لل�صيطلللرة على 
ال�صللل�ق وال�صللللع الداخللللة اىل العلللراق حيلللث مت 

التعاقد مع �صركتني فرن�صية و�ص�ي�صرية.
واأ�صاف البياتلللي:اأن ارتفاع اال�صعار يف اال�ص�اق 

املحليلللة يعللل�د اىل �صهلللر رم�صلللان اللللذي غالبلللًا ما 
ناحلللظ فيللله ارتفاعلللًا يف اال�صعلللار وخ�ص��صًا يف 
مثل هذه املنا�صبات الدينية حيث ان هذا امل��ص�ع 

لي�ص له عاقة بفح�ص الب�صائع يف البلد املن�صاأ.
وتابلللع البياتلللي: من ال�صلللروري ال�صلللر على مثل 
هكلللذا خط�ات يف امل�صتقبلللل الن العراق مرت عليه 
�صن�ات ملللن التغير وه� ي�صتقبلللل ال�صلع وبدون 
متابعلللة لهلللذا امل��صللل�ع وبنلللاء على قلللرار احلاكم 
املدين االمريكي ال�صابلللق للعراق ب�ل برمير الذي 
�صملللح بادخال الب�صائع وال�صللللع اىل العراق وهذا 
امل��صللل�ع اأحلق �صررًا مبا�صلللرًا على امل�صتهلك مما 
دفلللع احلك�ملللة اىل ا�صدار قلللرار يحملللي ال�صناعة 
املحلية واملتمثل مبعايلللر ال�صيطرة الن�عية للحد 

من من دخ�ل ال�صلع الرديئة اىل البلد.
واأكلللد البياتلللي  اذا مل تتلللم ال�صيطلللرة عللللى هلللذه 
امل��ص�ع من خلللال املعاير الن�عية �ص�ف ي�ؤدي 
اىل اال�صتملللرار بدخللل�ل الب�صائلللع غلللر ال�صاحلة  
للبللللد مبيناُ انللله لي�ص ملللن م�صلحة العلللراق القيام 
بحركلللة التبلللادل والعاقلللات التجاريلللة ملللع الدول 
وا�صتراد الب�صائع غر ال�صاحلة لا�صتخدام على 

ح�صاب امل�صتهلك.
واأ�صلللار البياتي اىل ان العلللراق ميتلك اكر من 23 
منفلللذًا حدوديًا يتم ملللن خالها دخ�ل الب�صائع اىل 
البللللد فمنهلللا  اجل�يلللة والبحريلللة والربيلللة، حيث 
انللله ملللن ال�صعب ال�صيطلللرة على هلللذه املنافذ للحد 
ملللن دخ�ل الب�صائلللع الرديئة ولكن ملللن خال هذه 
اخلطللل�ة ميكلللن التخل�ص من هلللذا امل��ص�ع حتى 
وان كان ب�صلللكل قليل و�ص�اًل اىل التخل�ص من هذا 

امل��ص�ع ب�صكل نهائيًا يف امل�صتقبل. 
ملللن جهتللله، قال الباحلللث االقت�صادي ملللن اجلامعة 
امل�صتن�صريلللة عبلللد الرحملللن جنلللم امل�صهلللداين:ان 
م�صادفة مثل هكذا قرارات خال �صهر رم�صان يعد 

امرًا  ال بد منه.
وا�صاف امل�صهداين:ان العراق بحاجة اىل ت�صريع 
مثل هكلللذا قرارات والعملللل بهلللا وان تطبيقها مهم 
جدًا حيث انه مل يتعر�ص لدخ�ل الب�صائع الرديئة 
وح�صلللب بلللل اىل ابعلللد من ذللللك حيلللث مت ا�صتراد 
تللل�ؤدي  والتلللي  والفا�صلللدة  امل�صرطنلللة  الب�صائلللع 
بال�صلللرورة اىل حلللدوث امرا�ص واأوبئلللة ي�صعب 

ال�صيطرة عليها م�صتقبًا.
وتابلللع امل�صهلللداين: ان تطبيق املعايلللر الن�عية ال 
ي�ؤثر على حركلللة التبادل التجاري بل على العك�ص 
�صللل�ف يعملللل عللللى دخللل�ل الب�صائع اجليلللدة ذات 
امل�ا�صفلللات العامليلللة وانللله �ص�ف يقلل ملللن عملية 
اال�صتهاك الن ا�صتراد ب�صائع جيدة و�صرائها من 
قبلللل امل�صتهلك �ص�ف تعملللر ط�يًا  على عك�ص  تلك 
التي تتعر�ص اىل اال�صتهلللاك ب�قت ا�صرع، وخر 
مثلللال عللللى هذا االملللر امل�لدات التلللي تتعر�ص اىل 

التلف وكرة عمليات ال�صيانة لها.
وبني امل�صهداين ان املت�صرر االول من هذه العملية 
اللللدول التلللي ي�صتللل�رد العلللراق منهلللا بكلللرة  مثل 
ال�صني حيث ان العراق يقع بالدرجة الرابعة ع�صرة 
من بني  الدول امل�صتللل�ردة، مما يجعلها تعمل على 
حت�صني ن�عيلللة املللل�اد امل�صت�ردة منهلللا باال�صافة 
اىل احلد من ظاهرة االغلللراق ال�صلعي التي يعاين 
منهلللا البللللد يف ال�قلللت احللللايل م�ؤكلللدا ان قان�ن 
املعاير الن�عية �ص�ف ي�ؤدي اىل حتقيق االهداف 
املت�خلللاة من ا�صلللداره من خال احللللد من ظاهرة 
الغ�لللص التجلللاري وال�صناعي، حيلللث ان ال�صركات 
التي تق�م بهلللذه العملية تعد من ال�صركات العاملية 

التي تتمتع ب�صمعة جيدة. 

التجــــــــار:   
قلللال التاجر حمملللد الفرط��صلللي: ان تطبيق قان�ن 
املعايلللر الن�عيلللة و�صهلللادة املن�صلللاأ اثلللر بالدرجلللة 
�صهلللر  خلللال  وخ�ص��صلللًا  امل�اطلللن  عللللى  االوىل 
رم�صلللان حيث ان التجار يتحملللل�ن كلفًا عالية من 
خلللال القيام بهلللذا االجلللراء وت�صل ملللن 500 اىل 
700 دوالر باال�صافلللة اىل التعقيدات التي متر بها 

من خال مرورها بثاث وزارات.
وا�صلللاف الفرط��صلللي: ان اجلللازات اال�صتلللراد مت 
رفعهلللا ملللن قبل الدول االخرى يف حلللني ان العراق 
ملللازال يعمل بها حلد االن،  حيث كانت يف ال�صابق 
ت�صلللل مدة نفاذهلللا اىل �صنلللة كاملة املللا يف ال�قت 
احلا�صلللر ال تتجلللاوز ثاثلللة ا�صهلللر مملللات يجعلللل 
التجلللار امام معاناة من عدم كفايلللة املدة باال�صافة 

اىل حتديدها مبن�صاأ ومنفذ واحد.
وتابلللع الفرط��صلللي: ان التجار مع هلللذه اخلط�ة 

التلللي  املهملللة 
ملللدى  تبلللني 
الب�صائع  جللل�دة 
التلللي ت�صلللل اىل 
البللللد باال�صافلللة 
ملللن  احللللد  اىل 
الغ�لللص التجلللاري وال�صناعي للب�صائلللع ، ولكن من 
ال�صروري ان تك�ن �صمن عمل ال�زارات املخت�صة 
بلللداًل  ملللن القيلللام بهلللذه املهمة ملللن قبلللل ال�صركات 
االجنبيلللة التي تقللل�م باأخذ االم�ال ملللن احلك�مة 

وامل�اطن معًا.  
وبني الفرط��صي ان بع�ص الدوائر التي تق�م بهذه 
املهمة يك�ن مت�يلها ذاتيًا مما يدفعهم اىل االعتماد 
على التجار يف �صد النفقات االدارية م�صرًا اىل ان 
التجار ي�صطرون اىل رفع اال�صعار لتغطية النفقات 

التي يتم انفاقها على ادخال الب�صائع.
ملللن جانبه، قال عامر ابراهيم مال الله:ان الت�قيت 
غر منا�صب لطرح مثلللل هذه القرارات وخ�ص��صًا 
خلللال هلللذه ال�صهلللر حيلللث ان هلللذه االجلللراءات ال 
ميكلللن تطبيقها من قبل اي تاجر وحتت ظل وج�د 
معايلللر �صهلللادة املن�صاأ و ان و�صللل�ل الب�صاعة اىل 
البللللد ا�صبح ا�صبه باحللم لللله الن االجراءات مملة 
ومعقلللدة يف حلللني كانلللت يف ال�صابلللق ت�صل خال 

اال�صب�ع ال�احد اكر من ب�صاعة.
وا�صاف مال اللللله: ان هذه القرارات مل تاأخذ بعني 
االعتبار حرملللة هذا ال�صهر باال�صافلللة اىل االم�ال 
املبلللددة من قبل التاجلللر والدولة والتلللي تدفع اىل 
هلللذه ال�صلللركات االجنبيلللة حيلللث ان االملللر بحاجة 
اىل كللل�ادر ملللن قبلللل دوائلللر الدوللللة للقيلللام بهلللذه 
املهمة واخلللذ االم�ال التي ت�صلللل اىل 70٪ بزيادة 

واال�صتفادة منا للبلد بدل من الدول االخرى.
وتابلللع ملللال الله: ان هلللذا امل��ص�ع انعك�لللص �صلبًا 
عللللى امل�صتهللللك العراقلللي حيلللث انه ال�حيلللد الذي 
يتحملللل تبعاتللله بعلللد ان ي�صطلللر التاجلللر اىل رفع 
اال�صعار لتغطية النفقات التي ت�صل اىل 100 ٪ من 

قيمة الب�صاعة  يف اال�ص�اق.
وبني مال اللللله ان الب�صائع التي  ت�صل اىل العراق 
اليتم ا�صتهاكها من قبلللله فقط بل انها تت�صرب اىل 
اللللدول املجلللاورة التلللي تكللل�ن النفقلللات الكمركية 
عالية فيها االمر اللللذي يدفعها اىل ادخال ب�صائعها 

عن طريق العلللراق مطالبًا من اجلهات املخت�صة ان 
يك�ن هناك دع�ة ملللن قبلها للتجار كي يت�صنى لهم 
معرفلللة تداعيلللات هذا امل��صللل�ع الن اال�صللل�اق قد 
تعلللاين يف امل�صتقبلللل القريب من �صحلللة يف ال�صلع 

وامل�اد باال�صافة اىل االرتفاع يف اال�صعار.
فيما قال ح�صلللن الدهلكي:ان االو�صلللاع على حالها 
ومل يتم القيام باأي تعديل على القان�ن وخ�ص��صًا 
خال �صهر رم�صان حيث يعاين امل�اطن من ارتفاع 

اال�صعار وخ�ص��صًا الفئات الفقرة منه.
وا�صلللاف الدهلكلللي: ان ال�صركات التلللي تق�م بهذه 
املهملللة تغلللايل كثرًا بفح�لللص الب�صائلللع الن الكلفة 
النقديلللة لكل حاوية ب�صاعة ت�صلللل اىل 500 دوالر 
باال�صافة اىل فح�ص املطابقة واالم�ال التي تنفق 
يف املنطقلللة احلدوديلللة التي حتملللل التاجر نفقات 
كبلللرة وان وملللا ي�صلللاف اليها ملللن نفقلللات الربيد 

ال�صريع واأتعاب املعقب.
وتابلللع الدهلكلللي ان دائلللرة املعار�لللص واخلدملللات 
التجارية التي تعد من الدوائر التي يك�ن مت�يلها 
ذاتيلللًا االمر اللللذي يدفعها اىل ا�صتيفلللاء مبلغ قدره 
مليللل�ن ون�صلللف دينلللار ملللن التاجلللر لقلللاء  اجلللازة 
اال�صتلللراد والتي يتلللم �صرفها باملح�صللللة النهائية 

من امل�اطن العرقي.
وبلللني الدهلكلللي ان اجازة اال�صتلللراد عمرها ي�صل 
اىل ملللدة �صنلللة املللا يف ال�قت احلا�صلللر ال تتجاوز 
ثاثلللة اأ�صهلللر باالإ�صافلللة اىل تعقيلللدات حتديدهلللا 
مبن�صاأ ومنفلللذ واحد يف حني كانت يف ال�صابق من 
منافلللذ  ومنا�صلللئ متعددة حيث ان تاأخلللر الب�صاعة 
يف هذه االجلللراءات ي�ؤدي اىل انتهاء مدة االجازة 
وعدم و�ص�ل الب�صاعلللة املرتقبة ما ي�ؤدي اىل رفع 

ا�صعار امل�اد امل�ج�دة يف اال�ص�اق.
واأكلللد الدهلكي اأن اإجازات اال�صتلللراد كان معم�ال 
بهلللا يف ال�صابلللق حيلللث كان يتلللم العملللل بهلللا اذا 
كانلللت هناك حالة ملللن اخلاف بني اللللدول امل�ردة 
وامل�صت�ردة فتق�م هذه ال�صركات بحل هذا النزاع 
من خلللال فح�ص الب�صاعة يف البللللد املن�صاأ ولكنها 
كانلللت تقللل�م عللللى اأ�صا�لللص املعايلللر يف اال�صعلللار 
املحددة واملعق�لة،اما �صبلللب وج�د هذه العراقيل 
يف عملهلللا بالعلللراق هللل� وجللل�د اجلهلللات املتعددة 
التلللي تتدخل يف هذا العمل وهي م�صتفيدة منه يف 

املح�صلة النهائية.

هـل أثــرت 
المعايير النوعية 
في األســــعار؟

تحقيق / صابرين علي 

ات الحكومية الخاصة بتطبيق ش���هادة المنش���أ  أث���ارت اإلجراء
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:  

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
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الكبرة  املالية  املنح  كالغاء  باحلا�صمة واجلريئة  
التي متنح للم�ص�ؤولني باالإ�صافة اإىل تفعيل النظام 
بني  االأملل�ال  انت�صار  تلل�ازن  اإعللادة  مع  ال�صريبي 

امل�ؤ�ص�صات احلك�مية.
وي��صح: اأن مق�مات معاجلة الت�صخم املايل غر 
مت�فرة حاليًا، ك�ن القرارات مازالت مت�صابكة بني 
وزارة املالية والبنك املركزي العراقي مع ا�صتمرار 
اخلافات بينهما ب�صاأن ملف القرو�ص التي متنحها 
وزارة املالية للمزارعني وامل�اطنني والعاطلني عن 
االقت�صادية  املنظمات  تفعيل  من  البد  كما  العمل، 
العاملية وا�صت�صارتها يف اإنقاذ العراق من ا�صتمرار 

الت�صخم املايل يف منظ�مته االقت�صادية العامة.
ابجديات  يف  يللعللرف  الللتلل�للصللخللم  ان  ويلللقللل�ل   -
يف  املفرط  االرتفاع  باأنه  االقت�صادية  الدرا�صات 
النقدية  الدخ�ل  لاأ�صعار وارتفاع  العام  امل�صت�ى 
االأج�ر  النقدي مثل  الدخل  اأو عن�صر من عنا�صر 
التكاليف واالإفراط  ارتفاع  االأربللاح، ف�صًا عن  اأو 
عام  م�ازنة  اأن  كما  النقدية،   االأر�للصللدة  خلق  يف 
يعانيه  اللللذي  امللللايل  الت�صخم  تعالج  لللن   2011
االقت�صاد العراقي ب�صبب ت�صخم القيمة ال�صرائية 
غياب  عن  ف�صًا  امل�صت�ردة،   والب�صائع  لل�صلع 
مل  والتي  الللبللاد   يف  االقت�صادي  الللقللرار  مركزية 
الناجعة  لظاهرة  تقم ب��صع احلل�ل واملعاجلات 
االقت�صاد  منظ�مة  ت�صهدها  التي  املللايل  الت�صخم 
2003ب�صبب  تلت  التي  ال�صن�ات  خال  العراقي 
عدم و�صع ق�انني مالية تنظم عملية تداول حترك 

الب�صائع امل�صت�ردة  يف االأ�ص�اق العراقية.
ظاهرة  هي  املللايل  الت�صخم  ظاهرة  اأن  وي�صيف: 
عاملية، لكن مايحدث يف العراق يف املرحلة الراهنة 
ب�صكل  ظهرت  املالية   الت�صرفات  ف��صى  ب�صبب 
احلك�مات  ك�ن  املا�صية،  ال�صن�ات  خال  كبيلللر 
القرارات  بني  اإطاقا  تفرق  مل  اإدارتلله  ت�لت  التي 
كما   البحتة،  االقت�صادية  والللقللرارات  ال�صيا�صية 
والقرار  ال�صيا�صي  الللقللرار  بللني  الف�صل  عللدم  اأن 

االقت�صاد  منظ�مة  علللللى  األللقللى  االقللتلل�للصللادي 
بداأ  واللللذي  املللايل  الت�صخم  ثقل  الللعللراقللي 

يللتللنللامللى بللل�لللصللل�رة كلللبلللرة يف اللل�قللت 
املركزي  البنك  ان  حني  يف  احلا�صر، 

العراقي كان قد اعلن يف وقت �صابق 
يف  الت�صخم  ن�صبة  انخفا�ص  عن 

الذي  االأملللر   ٪2.7 اإىل  الللعللراق 
ال�صي�لة  اإطلللللاق  علللللى  �للصللجللع 
من   ٪5 بللنلل�للصللبللة  للللللملل�للصللارف 
القان�ين  النقدي  االحتياطي 
امل�ج�د لديه، بهدف الت��صع 
ودفع  االإقللرا�للص  عمليات  يف 
التنميةاالقت�صادية  عجلة 

واملالية.
 ويللتللابللع حللديللثلله قلللائلللا: ان 
يف  االرتفاع  من  ن�صبة  وج�د 

يف  املللايل  الت�صخم  م�صت�يات 
الللبللاد، الللذي من امللل�ؤمللل له اأن 

الزمن،  من  لعقدين  ذلللك  ي�صتمر 
والذي يتزامن مع االرتفاع الهائل 

ال�صن�ات  يف  امللل�ظللفللني  للللرواتلللب 
ال�صابقة الذي  ت�صبب بزيادة الت�صخم 

اأن  كللمللا  املللاللليللة،  البنية  واربللللاك  امللللايل 
كليًاً  الللعللراق  اعتماد  اإىل  يع�د  الت�صخم  

امل�صاريع  عمل  ت�قف  مع  النفط  ت�صلللدير  على 
الب�صائع  ا�صتراد  وزيللادة  والزراعية  ال�صناعية 

من دون تفعيل عمل اجلمارك.
وي�صر اإىل اأن غياب القرار املايل املركزي و�صياعه 
احد  املالية  ووزارة  العراقي  املركزي  البنك  بني 
املايل،   الت�صخم  ظاهرة  ُتزيد  التي  ابرزامل�صكات 

والزراعية  ال�صناعية  امل�صاريع  ت�قف  يعد  حيث 
بالدوالر  مقارنة  مل�قعها  ال�طنية  العملة  وفقدان 
معدالت  زيلللادة  ا�صباب  ابلللرز  احللد  االأمللركللي،مللن 
 2011 عللام  ملل�ازنللة  اأن  ال�صيما  امللللايل،  الت�صخم 
للنفط ولي�صت على  اأ�صعار تخمينية  اعتمدت على 
ال�ص�ق  اأ�صعار  فاأن ت�صخم  دقيقة،ومن هنا   اأرقام 

العراقي �صيك�ن يف تزايد م�صتمر.

 منظمات المجتمع المدني 
وا�صتثمار  اعمار  منظمة  يف  االقت�صادي  اخلبر 
ان  بللنّي:  ال�صمري  فهد  حممد  االقت�صادية  التنمية 
خ�صائر  اىل  �صت�ؤدي  املحلية   العملة  تغير  عملية 
خزينة  وتكلف  الللعللراقللي  االقللتلل�للصللاد  على  كللبللرة 
امل�ج�دة  العملة  ا�صافية ال�صتبدال  ام�اال  الدولة 
العام احلايل  من  الذي تعاين م�ازنة  ال�قت  يف 
عجز ي�صل اىل 11 مليار دوالر، بينما على اجلهات 
ايجاد م�ارد  الباد   الر�صمية يف  املالية والنقدية 
جديدة لزيادة وارادات الدولة وتفادي العجز يف 
ا�صعار  ارتللفللاع  على  تعتمد  التي  العامة  امللل�ازنللة 

النفط فقط. 
وي�صيف: ان هناك  �صرورة اليجاد منافذ جديدة 
القطاع اخلا�ص وت��صيع م�ارد  لا�صتثمار ودعم 
يف  املللاللليللة  االوراق  �للصلل�ق  ان  ال�صيما  اللللدوللللة، 
يت�افق  جديد  قان�ن  ا�صدار  اىل  بحاجة  العراق 
اال�صتثمارية  العملية  يف  احلا�صلة  والتط�رات 
واالقللتلل�للصللاديللة يف الللعللراق واللللعلللامل، خللا�للصللة ان 
اىل  يفتقد  احلللايل  ال�قت  يف  العراقي  االقت�صاد 

�صائر  مللاحملله،وهلل�  ت��صح  الللتللي  الللهلل�يللة 
اقت�صاد  �صيا�صة  على وفق 

مللللعلللليللللنللللة،فللللان 

والروؤية  اال�صتقرار  من  كثر  اىل  بحاجة  االزمللة 
ال�ا�صحة.

 البنك المركزي العراقي 
يق�ل  م�صدر م�ص�ؤول يف البنك املركزي العراقي: 
اإن العملة اجلديدة �صتطبع بثاث لغات هي العربية 
والكردية واالجنليزية، يف حني اأن العملة القدمية 
الغاوؤها ف�ر ا�صدار اجلديدة واإمنا �صيتم  يتم  لن 
االإ�صتغناء عنها بالتدريج،حيث ال ي�جد فروق يف 
اإزاء �صعر  العملة اجلديدة، خا�صة ب�صاأن احلق�ق 
ال�صرف وال�صراء،  فعندما نريد اأن ن�صرتي دوالرا 
و200  بدينار  �صن�صرتيه  فاإننا  ديللنللار   1200 بللل 

فل�ص.
اآلية  االأ�صفار  ينظم  اأن م�صروع حذف  وي�صيف:  
رفع اال�صفار الثاثة للنه��ص بقيمة العملة املحلية 
يف التداول االقت�صادي اخلارجي والداخلي، وه� 
يعد م�صروعًا ا�صرتاتيجيًا يهدف اإىل تقليل معدالت 
ال�قت  العراقية يف  ال�ص�ق  الذي تعانيه  الت�صخم 
من  العراقي  االقت�صاد  �صيحرر  انه  كما  احلا�صر، 
�صندوق  يف  العراقي  الدينار  قيمة  ويعزز  القي�د 

البنك الدويل.

 مواطنــــــون 
حذف  عملية  ان  يللقلل�ل:   عاما   45 �صك�ر  ح�صني 
القيمة  رفلللع   يف  ت�صهم  لللن  العملة  مللن  االأ�للصللفللار 
ال�صرائية لها،كما اأن اجله�د املبذولة لرفع االأ�صفار 
وتغير العملة احلالية قد ي�صهم يف خلق حالة من 
عدم  مقابل  النقدية،  ال�صيا�صات  يف  التخبط 
حللللللللدوث تللللغلللليللللرات يف 
القيمة ال�صرائية 
حلقيقة  ا

العملة  لللتلل�للصللرب  خمللاطللر  هللنللاك  ان  كللمللا  للعملة، 
حرية  �صيا�صية  اإقللرار  بعد  اخلللارج  اإىل  االأجنبية 
ال�صرف،  ال�صيما اأن مزادات البنك املركزي للدوالر 
من  كبرة  كميات  خللروج  يف  كبر  ب�صكل  ا�صهمت 

العملة االأجنبية من الباد.
متقاعد:اإن  م�ظف  الكرطاين  �صياء  يق�ل  فيما 
العراقية  العملة  الثاثة من  اال�صفار  رفع  م�صروع 
الدينار  قيمة  رفللع   ي�صهم يف  ولللن  قللرارغللر جمد 
العراقي بال�صكل املطل�ب، يف حني �صي�صبب  عند 
ت�صاف  االأبللعللاد  متعددة  اأخلللرى  م�صكلة  تطبيقه 
للم�صكات الكثرة التي يعانيها االقت�صاد العراقي 
وت�ص�ي�ص  اإربللاك  امل�صكات   هذه  ومن  املتده�ر، 
ال�ص�ق يف البيع وال�صراء والدي�ن بني امل�اطنني، 
وكذلك اإرباك احلالة النف�صية التي �صتنتاب امل�اطن 
تتطلب  جديدة  ظاهرة  ظه�ر  جللراء  من  العراقي 
وتقبلها  عليها  للتاأقلم  والنف�صي  الفكري  االإجهاد 

ب�صكل �صريع.

وي�صيف: ان امل�صروع وقبل تطبيقه يتطلب عملية 
�صك فئات �صغرة للعملة والتي متثل اأجزاء الدينار 
الذي �صت�صبح قيمته فل�صًا واحدًا، علمًا اأن �صك هذه 
العمات ال�صغرة �صتكلف الدولة مبالغ كبرة، ثم 
حيث  العراقي،  الدينار  قيمة  يعزز  ال  امل�صروع  اإن 
�صتبقى قيمته كما هي اإذا طرحت كميات مت�صاوية 

من اأخرى مت�صاوية تك�ن النتائج مت�صاوية.
اإن  ويق�ل رعد �صبحي م�ظف يف وزارة البيئة: 
عملية رفع اال�صفار الثاثة من العملة املحلية هي 
اقت�صادية  درا�صة  اإىل  بحاجة  وهي  معقدة  عملية 
م�صتفي�صة، كما علينا اأن نتعامل مع هذا امل��ص�ع 
اقت�صادية  مب�صكات  يت�صبب  قد  الأنه  وتللاأّن  بحذر 
كما  عنها،  بغنى  نحن  العراقي  املركزي  البنك  يف 
العراقي  العام  الراأي  من املهم طرح امل�صروع على 
مع دع�ة ذوي االخت�صا�ص يف علم االقت�صاد لبيان 

راأيهم واال�صتئنا�ص به.
وي�صيف: ان  عدم جدوى امل�صروع  تتلخ�ص 
الدينار  قيمة  رفللع  اإىل  يلل�ؤدي  ال  ك�نه  يف 
العراقي كما يعلن امل�ص�ؤول�ن يف البنك 
منهم  نتاأمل  العراقي،الذين  املركزي 
اإىل رفع قيمة  اقرار م�صروع يهدف 
قيمته  �صابق  اىل  العراقي  الدينار 
دوالر  للللل)3.33(  م�صاويًا  ليع�د 
اأمريكي، وذلك من خال حزمة 
مللن االإجلللللللراءات واللللقلللرارات 
النظر  اعادة  ومنها  اجلريئة، 
اال�للصللتللراديللة  الللعللمللللليللة  يف 
حيث  وتقلي�صها،  اخلاطئة 
على  املفت�ح  اال�للصللتللراد  اأن 
فائ�ص  ي�صتنزف  م�صراعيه 
العملة ال�صعبة وامل�دعة لدى 

البنك املركزي العراقي.
قلللائلللا:   حلللديلللثللله  ويلللتلللابلللع   -
العملة  دعللللم  الللل�لللصلللروري  ملللن 
عن  للبيع  طرحها  وعللدم  املحلية 
للراغبني  الللعلللللنللي  املللللزاد  طللريللق 
لتغطية  العراقيني  التجار  قبل  من 
اإعادة  وكذلك  للب�صائع،  ا�صتراداتهم 
النظر بهدف تقلي�ص االإنفاق العام للدولة 
االأثاث  ا�صتراد  يخ�ص  ما  يف  ودوائللرهللا 
باهظة الثمن، حيث ميكن احل�ص�ل عليها من 
ال�ص�ق املحلية، مما ي�صجع ويدعم قطاع ال�صناعة 
للعاطلني، وكذلك دعم  املحلية وت�فر فر�ص عمل 
وتنمية قطاع الزراعة من خال م�صاعدة الفاحني 
وجتهيزهم بالبذور واملكائن الزراعية بهدف زيادة 

االإنتاج للمحا�صيل الزراعية.

استطالعاتاستطالعات

 بين السلب واإليجاب:
يف  االقت�صاد  ا�صتاذ  فالح  �صامر  الدكت�ر  يق�ل    -
كلية املن�ص�ر اجلامعة  ان م��ص�ع حذف اال�صفار 
معمقة  درا�للصللة  اىل  بحاجة  العراقي  الدينار  مللن 
قبل  الللتللاأين   املللركللزي  البنك  وعلللللى  ومتحي�ص، 
اتخاذ القرار،ال�صيما اأن البنك املركزي طرح ق�صية 
اكر  ال�رقية  العملة  من  اال�صفارالثاث   حللذف  
ت�اجه  كانت  انها  ال�صابق،اال  ال�قت  يف  مرة  من 
يف كل مرة  معار�صة �صديدة من قبل املتخ�ص�صني 
واالكادمييني،وذلك  لعدم درا�صة امل��ص�ع ب�صكل 
ان  عن  ف�صا  املركزي،  البنك  ادارة  قبل  من  دقيق 
على  ال�صلبي  الللتللاأثللر  �صاأنه  مللن  اال�للصللفللار  حللذف 

امل�صهد االقت�صادي يف العراق ب�صكل عام.
مل  النقدية  للعملة  العامة  النظرة  ان  وي�صيف   -
تعد كما يف ال�صابق �ص�اء بالن�صبة لعقلية التاجر 

كثرا  تغرت  حيث  الب�صيط،  امل�اطن  او  املحلي 
ي�صتطيع  ال  امللل�اطللن  كلل�ن  املا�صية،  الللفللرتة  عللن 
تعادل  كبرة  بكميات  حديدة  عمات  حمل  حاليا 
ومن  احلللا�للصللر،  اللل�قللت  يف  اللل�رقللي  النقد  قيمة 
النقدية،  العمات  ا�صتعمال  جناح  يف  ن�صكك   هنا 
ال�ص�ق  تعامات  على  �صلبية   تاثرات  عن  ف�صا 
املالية  االوراق  قيمة  احت�صاب  املحلية،ال�صيما  

واال�صهم امل�ج�دة واملعامات  باالآجل وغرها. 
بغداد  جامعة  يف  االقت�صادي  اخلبر  جانبه،  من 
خليل العب�دي يق�ل:  ان عملية حذف اال�صفار لها 
واالقت�صادي  املايل  ال�اقع  على  كبرة  ايجابيات 
ال�ا�صع  اال�صتخدام  على  �صت�صاعد  العراق،اذ  يف 
يف العملة ووفرتها بكميات �صخمة يف ال�ص�ق بني 
معدنية  ام�ال  نقل  املمكن  من  فيها،كما  املتعاملني 
من مكان اىل اخر ب�صه�لة تامة، ف�صا عن  ان حذف 

االنتعا�ص  العملة �صي�صاهم يف زيادة  اال�صفار من 
يف احلالة االقت�صادية واملالية للباد، وبذلك يك�ن 
عن  �صغرة،ف�صا  حديدية  عملة  دينار   1000 كل 
خال  الدينارالعراقي  �صعر  زيلللادة  يف  اال�للصللهللام 

التعاماات النقدية.
ت�صخي�صا  ال�صخ�صية تظهر  روؤيتي  ان  وي�صيف:  
تدين معدالت  بعد  القائم، خا�صة  لل��صع  مبا�صرا 
النم� االقت�صادي واملايل يف الباد، الذي بلغ ادنى 
م�صت�ياته  من القيمة اال�صمية م�ؤخرا، اىل جانب 
والثانية  ا�صمية  االوىل  القيمة  من  ن�عني  وجلل�د 
الركن  هللي  اال�صمية  القيمة  ان  حللني  حقيقية،يف 
الذي  املعيار  وه�  احلقيقية  القيمة  من  اال�صا�صي 

يبنى عليها االقت�صاد العراقي. 
منه  يعاين  الللذي  املللايل  الت�صخم  اأن  ويللتللابللع:   -
العراق قد ي�صتمر اإىل عقدين اخرين يف امل�صتقبل 

القريب، خا�صة اذا مل تكن هناك اإجراءات حقيقية 
الإ�صاحيات مالية مهمة يف املنظ�مة االقت�صادية، 
ال�صيما اإن الت�صخم املايل الذي يعاين منه العراق 
كما يت�قعه خرباء االقت�صاد واملال �صي�صتمر حتى 
�صنة  2030، ب�صبب الرتهل االقت�صادي الذي عانى 

منه العراق خال ال�صن�ات املا�صية.
العراق  تراأ�صت  التي  ان احلك�مات  اىل   وي�صر: 
االقت�صاد  واقللع  على  �صلبًا  اأثللرت  قللرارات  اتخذت 
وراءها  تقف  التي  القرارات  تلك  خا�صة  العراقي 
اأغرا�ص �صيا�صية وا�صحة، كما  اأن رفع اال�صفار من 
العملة املحلية لي�ص له اأية عاقة يف ملف الت�صخم 
كامل  ف�صل  اإىل  بحاجة  الباد  ان   خا�صة  املللايل، 
بني القرارات االقت�صادية عن القرارات ال�صيا�صية، 
املنظ�مة  منه  تعاين  الللذي  الت�صخم  اأن  ال�صيما  
االقت�صادية يف العراق بحاجة اإىل قرارات تت�صف 

حـــذف االصـــفار مــــن العملــــة.. 
بين التوجــس والتفــــاؤل!

 أث���ارت عملية ح���ذف االصفار من العملة المحلية  التي اعلن عنها البنك المركزي العراقي 
ف���ي وقت س���ابق من العملة المحلية جداًل بين اوس���اط اقتصادية ومالي���ة، في وقت أثارت 
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
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اأواًل( م�صاأللللة النفلللط: كانلللت كرد�صتلللان �صباقة يف 
ت�صريلللع قانللل�ن النفط والغلللاز وتنفيلللذه رغم عدم 
�صدور قان�ن املركز حللللد االن ومعار�صته لقان�ن 
كرد�صتلللان. وكان ملللن ذلك اإفلللرازات كثلللرة �ص�اء 
بعدم التكامل مع كرد�صتان نفطيًا اأو تاأخر تاأ�صي�ص 
�صركة النفط ال�طنية وم�ا�صلة هدر الغاز ونتيجة 
اخللللاف الد�صت�ري ملللع االإقليلللم يف تف�صر امل�اد  
)115 و  113( و )110، 111( مع اخلاف القان�ين 
ح�ل امل�صادقة بني جمل�ص ال�زراء ووزارة النفط 
وكذلك اخلافات الفنيلللة واالقت�صادية التي اأخذت 
طابعلللًا �صيا�صيًا. كل هذه اخلافات كانت وما زالت 
املحا�ص�صلللة �صيلللدة امل�قف ولنلللا اأن نت�ص�ر الهدر 
الي�مي نتيجلللة التاأجيل واملناكفات ال�صيا�صية مما 
دفع بح�ص�ل م�صاكل يف العق�د االأخرة مع برت�ص 

 .B P    برتلي�م
ثانيلللًا( م�صاألة الكهرباء: لدينلللا �صتة حمطات مقامة 
عللللى ال�صلللدود وثاث�ن حمطلللة بخاريلللة وغازية. 
تتللل�زع بلللني عاطللللة اأو العملللل بن�صلللف طاقتهلللا. 
واإدارتهلللا مركزية ملللن قبل الكهربلللاء ال�طنية ومل 
ت�فلللر الللل�زارة �صللل�ى  38٪  ملللن الطاقلللة املتاحة 
يف املحطات ال�ارد ذكرهلللا. وهذه ال�زارة تعاقب 
عليهلللا اأربعة وزراء حللللد االن وهي وزارة �صيادية 
فلذللللك ال�زيلللر باالإ�صافلللة الخت�صا�صللله فهللل� منتٍم 
وان مل ينتلللم. بينما كرد�صتان ومن خال اإمكاناتها 
ا�صتطاعت ت�فر كحد ادنى ع�صرين �صاعة باالإدارة 
اجليلللدة غر املخرتقلللة وامل�صل�لة ملللن كتل اأخرى.  
علملللًا اأن ال�صرف واالإمكانات املركزية اأكر واأي�صر 
مثلللًا مل تتم اال�صتفادة ملللن ت�رنيات حنيزال الكرت 
الغازية اخلم�صلللني ومل يتم ت�صيد اأي من ت�ر نيات 
�صمينلللز الغازية مبا جمم�عة  9800 ميكاواط  )د. 
نزار احمد جملة ح�ار عدد \ 27 مت�ز  2011(  هذا 
التق�صلللر ال ميكلللن اأن يعزى للف�صلللاد فقط واأن كان 

كذللللك فاأن الف�صلللاد بعد ت�صيي�صللله كان �صببًااأ�صا�صيًا 
وهذا الت�صيي�ص يعللل�د اىل قاعدته االأ�صا�صية وهي 

ثقافة املك�نات اأو املحا�ص�صة. 
امل�صاللللح تعطللللت وخ�صلللارات ترتاكلللم  ملللن  فكلللم 
ال�صلللك اأنها خرافيلللة نتيجة غياب الكهربلللاء �صهيدة 
املحا�ص�صلللة. هلللذا اذا ما دفلللع بنا الظلللن التقليدي 
حما�ص�صلللة   اأي�صلللًا  وهلللي  اخلارجيلللة  باالأجنلللدة 

بامتياز.  
ح�صلللب  االإداري:  اجلهلللاز  يف  الرتهلللل  ثالثلللًا( 
م�ص�ؤوللللني كبلللار اأننلللا ال نحتاج اىل اأكلللر من ثلثه 
كان  البدايلللة  معلللروف يف  الرتهلللل  هلللذا  و�صبلللب 
العتبارات اإن�صانية )امت�صا�ص البطالة( ولكن كاأي 
م�صروع اأ�ص�ص ا�صتغاله ليك�ن هدفًا �صيا�صيًا وه� 
ك�صلللب الناخبلللني لللللدورات القادملللة بح�صدهم يف 
دوائر الدولة. فقد علللاد كثر من املتقاعدين اإ�صافة 
للفا�صديلللن تزويرًاوتبلللع ذللللك نظلللام التللل�ازن بني 
املك�نلللات يف الدرجلللات اخلا�صة لكلللي يك�ن طلقة 
الرحمة عللللى الرجل املنا�صب ومكانللله. لذلك ترهل 
اجلهلللاز وانخف�لللص االأداء اأملللا ك�صًا لغيلللاب �صلطة 
القانللل�ن اأو ف�صلللادًا لنف�لللص ال�صبلللب. اأملللا التجربة 
الكرد�صتانيلللة فهي اأح�صن حااًل بكثر نظرًا لتجربة 
الت�ازنلللات وظه�ر معار�صلللة حقيقية يف الربملان. 
ورغلللم كل ذلك الرتهل ما زال  )23٪  من العراقيني 
حتت خلللط الفقلللر و10٪  مع�قلللني ومثلهلللم اأرامل 
واأيتلللام(  مما يعني اأن الت�ظيف م�صّي�ص وانتقائي 
بامتيلللاز يف حني هنلللاك اإمكانات هائللللة لا�صتثمار 
المت�صا�لللص البطاللللة. لقلللد كانت الع�اقلللب وخيمة 

اأي�صًا. 
رابعلللًا( االأداء الربملاين:  هذا هللل� امليدان اال�صطع 
للمحا�ص�صة وثقافة املك�نات فقد ترتب الكثر من 
الع�اقب ال�خيمة اقت�صاديًا على ال�صعب العراقي. 
فقلللد كان م�صرحلللًا لتعطيلللل الق�انلللني نتيجلللة عدم 

اكتملللال الن�صاب والغيابات وتاأخلللر هذه الق�انني 
هي عمليًا تعطيلللل م�صالح. واأ�صبح بع�صهم جمرد 
حملللام علللن قائمته اأو مك�نلللة فقط حيلللث اأن ت�صعة 
ع�صلللر نائبًا فقط ح�صل على العتبة االنتخابية لذلك 
يكللل�ن ال�الء غر اعتيادي للقائملللة ولي�ص غرها. 
ونتيجلللة ذلك تعطلت مئات الق�انلللني املفرو�ص ان 
تنبثق ملللن الد�صتللل�ر اولهلللا قان�ن النفلللط والغاز 
والتلللي اأدرجت بت�صل�صل ح�صلللب امل��صم وال�صراع 

وامل�صاومة على امل�اقف واملنا�صب. 
هذا من حيلللث االأداء، اما من ناحية الكلفة )رواتب 
وامتيازات( فانها ا�صتثنائية عامليًا وعندما نرتجمها  
اىل اأرقام فاأنها ت�صبح فلكية ومتفاقمة مع كل دورة 

لزيادة عدد الربملانني جددًا ومتقاعدين. 
فعندملللا يك�ن الربمللللان ه� املعزز االأكلللرب للتفاوت 
الطبقلللي وه� يف قمته فكيف يكللل�ن حال املع�قني 
ومكللل�ن الفقلللر باأراملللله واأيتامه التي ندفلللع ثمنها 
اأي�صلللًا جرميلللة واإرهلللاب وف�صلللاد وملللا يقابلهلللا من 
ت�صخلللم يف اجلهاز الب�لي�لللص املكلف جدًا. ولي�صت 
هلللذه الكللللف حم�صللل�رًة يف الربمللللان بلللل امتلللدت 
يلللد املحا�ص�صلللة لن�صرهلللا اىل جمال�لللص املحافظات 
واالق�صيلللة والن�احي اأي�صلللًا بنظام فريد من حيث 
الكلفة )تقاعد ورواتلللب( يف �صنني قليلة وتبداأ من 

�صتة اأ�صهر خدمة بالتمام والكمال. 
ومع ذلك فقد كانت املحا�ص�صة حتمي ن�ابها فماذا 
كان االإجلللراء برف�لللص   214 نائبلللا تقلللدمي ك�صلللف 
امل�صاللللح املاليلللة يف دورة   2010  و  63  نائبلللًا 
يف دورة  2006،اأي زيلللادة مباركلللة يف الراف�صني 
رغلللم االمتيلللازات امل�صروعلللة. ناهيلللك علللن التهرب 
فكيلللف نف�صلللر ذللللك واللبيب تغنيللله االإ�صلللارة.  هذا 
ناهيلللك عن امل�صت�صارين وامللللدراء العامني مبا فيهم 
رئي�لللص الدي�ان يف جمل�ص النللل�اب لعام  )2010( 
حيلللث  )بلغلللت الن�صبة الكليلللة   2 ر 78 ٪( )1(   امل 
تكلللن الكتلة اأو املك�ن �صندًاعظيمًا  واإال كيف نف�صر 
كتلة او مك�نا ي�صحلللي ب�صمعته من اأجل فرد لي�ص 
عظيملللًا ولنلللا اأن نت�صللل�ر اخل�صائلللر املرتاكملللة اأما 
برمللللان كرد�صتلللان فيبلللدو اأن م�صاكلهلللم اأقلللل بكثر 
حيث ظهر العمران والكهربلللاء وقلة الفقراء قيا�صًا 

ب�صعب املركز. 
خام�صلللًا( ملف البطالة:   ت�صيي�لللص هذا املطلب كان 
نتيجة الرتهل امل�ؤدي للف�صاد والتزوير ومل حت�صم 
امل�صكللللة وكاأنللله حلقة مفرغلللة تعرب علللن ق�صر نظر 
لدينلللا  )192 م�صروعلللا و�صركلللة حك�ميلللة معطللللة 

اأو �صبلللة معطللللة( و )719 م�صروعلللا اأهليلللا حتتاج 
لتم�يلللل، هذه كافية المت�صا�ص البطالة ب�صكل غر 
م�صي�لللص ولكلللن املحا�ص�صة منعت رئي�لللص ال�زراء 
عن تنفيذ كثر من امل�صاريع لكي ال يح�صب جناحها 
له وكتلته وهذا اأمر معروف. والبطالة ندفع ثمنها 
)ف�صلللاد واإرهاب وجرميلللة( يقابلها جهلللاز ب�لي�ص 

يت�صخم طرديًا معها كلف ومتاعب.  
والكيديلللات  املناكلللدة  علللن  الناجتلللة  فاملعاجللللات 
والتقا�صلللم املتللل�ازن تدور يف حلقلللة مفرغة ولي�ص 
املناف�لللص وال  بلللل كرهلللا بفرعللل�ن  حبلللًا مب��صلللى 
حبلللًا مب��صلللى الذي هللل� العاطل علللن العمل.  ويف 
كرد�صتلللان اأي�صلللًا كان ال��صلللع اأف�صلللل ب�صبب عدم 
جت�صد املحا�ص�صلللة برملانيًا اأو وزاريًا بل معار�صة 

حقيقية برملانية اأ�ص�لية حلد ما. 
�صاد�صًا(  ملف الف�صاد:  ال�صك اأن ثمنه باهظ جدًا قد 
يك�ن كافيًا للق�صاء على البطالة اأو تخفي�ص ن�صبة  
23٪   من مك�ن الفقر على االقل من حيث االعانات 

اىل ن�صبة معق�لة اأو مقب�لة. 
امل�صكللللة يف ف�صادنلللا اأنللله م�صي�لللص اأي�صلللًا اذ طامللللا 
اأغم�صلللت جهات �صيا�صيللله اأو دافعت علللن فا�صديها 
الربملانيلللة  اال�صتملللاع  مل�صناهلللا يف جل�صلللات  كملللا 
يف  الت�صريحلللات  وت�صلللارب  اال�صتدعلللاءات  اأو 

امل�ؤمترات ال�صحفية.  
امل�صكللللة االأ�صا�صيلللة يف الف�صلللاد هلللي يف ال�زارات 
الكتلللل  عللللى  مبا�صلللرة  املح�ص�بلللة  اأي  ال�صياديلللة 
ن�صبلللة    ٪19 ر   29 بلغلللت    فقلللد  املتحا�ص�صلللة.  
املحك�مني يف وزارة الدفاع  و 9ر7٪  يف الداخلية 

)ح�صب تقرير النزاهة  �صنة  2010 )19(. 
ح�صلللب ذات التقرير ويف مقدمتللله الذي جعل ملف 
مكافحة حمدودًا جدًا ال يتنا�صب مع حجم امل�صكلة، 
هللل� ال�صغللل�ط ال�صيا�صية والع�صائريلللة مع الف�صاد 
ال�صع�بة البالغة يف ماحقة الف�صاد الكبر ب�صبب 
التهديلللدات واملخاطلللر والنفللل�ذ ال�صيا�صلللي و�صبه 
ا�صتحاللللة ت�فلللر االأدلة لعلللدم  وجللل�د �صفافية يف 
تعامل كبار م�ظفي الدولة واإحاطة نف�صه باالأقارب 

واملنتفعني وامل�صتفيدين. 
هلللذا اأي�صلللًا كانت وملللا زاللللت املحا�ص�صلللة وغياب 
معار�صلللة حقيقية يف الربمللللان وراء عدم ال�صفافية 
الرئي�صلللة حلفلللظ  الق�صايلللا  وال��صللل�ح وت�صلللرب 
اللجلللان وم�صاوماتهلللا.  وملللع ذللللك احللللال اأف�صلللل 
يف التجربلللة الكرد�صتانيلللة ل�جللل�د حلللد اأدنلللى من 
الق�ا�صم امل�صرتكة الرئي�صلللة بني الق�ى ال�صيا�صية 
هناك وي�اجه�ن نف�ص التحدي يف حني كل مك�ن 
يف املركلللز لللله حتدياتللله اخلا�صلللة ولذللللك تختللللف 

االأهداف. 
فللللللي اخلتلللللام.. ويف �صللل�ء الع�اقلللب ال�خيملللة 
جلللدًا لثقافلللة املك�نلللات وابنتها البكلللر املحا�ص�صة 
يف  والتللل�ازن  ال�طنيلللة  ال�صراكلللة  وحفيدتيهلللا 
الدرجلللات اخلا�صة وغيلللاب معار�صلللة حقيقية يف 

الربملان.
         البد من مراجعة لقان�ن االنتخابات وحت�يل 
العراق ملنطقلللة انتخابية واحدة ليكللل�ن لنا برملان 
بعيلللد علللن احل�ص�لللص واملك�نلللات واملناطقية التي 
بداأت فعلهلللا يف الفدرلة كامتداد لهلللذه املحا�ص�صة 

وتفرعات لها. 
اأو املراهنلللة على جمل�ص ال�صيا�صات واملفرو�ص اأن 

يك�ن حًا للملفات االأ�صا�صية بروؤية واحدة. 
وهلللذه م�صتبعلللد ك�نللله طرفلللًا اأ�صا�صيلللًا يف ثقافلللة 

املك�نات.  

العواقب االقتصادية لثقافة المكونات 

ثــامــــر الهيمــــص

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:  

بغداد / متابعة المدى االقتصادي

تبحلللث ا�صللل�اق امللللال االأوروبيلللة علللن بارقلللة املللل ميكلللن ان تقدمهلللا 
للم�صاربلللني وامل�صتمرين غدا الزالة �صملللات الت�تر واخل�ف والرتدد 
التلللي �صادت تعاملللات الب�ر�صلللات االوروبية خال اال�صبللل�ع املا�صي 
وادت اىل هبللل�ط م�ؤ�صلللرات ادائها ب�ص�رة حادة اآخلللذة معها ما حققته 

من ارباح منذ بداية العام.
فقد تاأرجحت م�ؤ�صرات هب�ط الب�ر�صات االوروبية بني 6ر8 يف املئة 
يف فرانكفللل�رت و�ص�ال اىل ثاثة يف املئلللة يف �ص�ي�صرا والي�نان بعد 
الرتاجلللع احلاد يف االقبال على ا�صهم قطاع �صلللركات �صناعة ال�صيارات 
والبن�ك وامل�ؤ�ص�صات املالية والبناء والكيماويات بن�صب تراوحت بني 

8ر11 يف املئة و 7ر7 يف املئة وفق م�ؤ�صر )ي�رو�صت�ك�ص(.
وتعني تلك امل�ؤ�صرات ال�صلبية تراجع كل ما حققته الب�ر�صات االوروبية 
منلللذ بداية العام من مكا�صب لترتاوح خ�صائرها بن�صب ترتاوح بني 38 
يف املئة يف الب�ر�صة الي�نانية و20 يف املئة يف باري�ص وفرانكف�رت 

وهي مت��صط ن�صبة هب�ط م�ؤ�صرات )ي�رو�صت�ك�ص(.
يف حلللني ت�زعلللت اخل�صائر عللللى ا�صهم قطاعلللات ال�صلللركات املطروحة 
للتلللداول بن�صلللب تراوحلللت بلللني 31 يف املئلللة يف ا�صهم كل ملللن البن�ك 
وامل�ؤ�ص�صلللات املالية و�صلللركات جتارة امل�اد اخللللام و 5ر4 يف املئة يف 

ا�صهم �صركات االدوية واخلدمات الطبية.
وهللل�ى م�ؤ�صلللر اأ�صهلللم البنللل�ك االوروبيلللة بن�صبلللة 3ر9 يف املئة خال 
اال�صبللل�ع اذ �صجلت ا�صهم البن�ك الربيطانية اعلى ن�صبة هب�ط بن�صب 
تراوحلللت بلللني 6ر21 يف املئلللة يف ا�صهم )رويال بنلللك اوف �صك�تاند( 

و16 يف املئة الأ�صهم بنك )ل�يدز(.
و�صجللللت ا�صهم اكرب بنكني �ص�ي�صريني هب�طا ن�صبته 11 يف املئة لبنك 
)كريدي �ص�ي�ص( وثمانية يف املئة لبنك )ي�.بي.ا�ص( وفق م�ؤ�صر اداء 
الب�ر�صلللة ال�ص�ي�صرية ومل يكن احلال اف�صل يف ب�ر�صة فرانكف�ت اذ 

�صجلت ا�صهم )ك�مرت�ص بنك( االملاين تراجعا ن�صبته 6ر13 يف املئة.
ويف باري�لللص هللل�ت ا�صهم بنك )�ص��صييته جلللرال( بن�صبة 14 يف املئة 

فيما ه�ت ا�صهم بنك )بي.ان.بي. باري با( بن�صبة 12 يف املئة.
ويقللل�ل حمللللل�ن هنا ل�كاللللة االنبلللاء الك�يتية )ك�نلللا( ان امل�صتثمرين 
يعانللل�ن من اخل�ف من ال�قللل�ع يف فخ رك�د اقت�صادي كبر ويعان�ن 
ملللن عدم الثقة يف قلللدرة احلك�مات االوروبية على جتلللاوز تلك االزمة 

التي ال يبدو لها حل قريب يف االفق.
وي�ؤكلللدون ان امل�صكلة تكمن اي�صا يف غيلللاب االأ�صهم التي ت��صف باأنها 
دفاعيلللة اأو وقائية يف وقت االزملللات امل�صابهة ما يدفع بامل�صتثمرين اىل 
التخل�ص من اال�صهم والبحث عن عملة اآمنة ي�صتثمرون فيها ام�الهم او 

املعادن الثمينة وعلى راأ�صها الذهب اىل حني ا�صعار اآخر.

بغداد / متابعة المدى االقتصادي

اعلنلللت وزارة التخطيلللط اال�صبللل�ع املا�صلللي  علللن 
ارتفلللاع م�ؤ�صرات الت�صخلللم ال�صهريلللة ل�صهر مت�ز 
املا�صي بن�صبة )0،4٪( مقارنة مع �صهر حزيران،كما 
�صهدت م�ؤ�صرات الت�صخم ال�صن�ية للفرتة من �صهر 
مت�ز 2010 لغاية �صهلللر مت�ز 2011 هي االخرى 

ارتفاعا بن�صبة )٪6،2(.
تقريلللر  يف  لاإح�صلللاء  املركلللزي  اجلهلللاز  وقلللال 
ح�صلت)امللللدى االقت�صلللادي( عللللى ن�صخللله منه:اأن 
عللللى  اعلللد  اللللذي   2011 متللل�ز  ل�صهلللر  الت�صخلللم 
اأ�صا�ص جملللع البيانات ميدانيا" علللن اأ�صعار ال�صلع 
عينلللة  ملللن  امل�صتهللللك  ل�صللللة  املك�نلللة  واخلدملللات 
خمتارة من منافذ البيع يف كافة حمافظات العراق 
وقلللد اعتملللد �صنلللة اأ�صا�لللص 2007 حيلللث اأظهلللرت 
النتائجارتفاعلللَا يف الرقلللم القيا�صي العلللام الأ�صعار 
امل�صتهلك )130.6٪( يف �صهر مت�ز 2011  بن�صبة 
0.4٪ عن ال�صهرال�صابق وبن�صبة 6.2٪ مقارنة مع 

�صهر مت�ز 2010.
وا�صلللار التقريلللر اىلاأن ق�صم االغذيلللة وامل�صروبات 
غلللر الكح�ليلللة  �صجللللت اأ�صعلللاره انخفا�صًا خال 
�صهلللر متللل�ز 2011 بن�صبلللة 1.0٪ مقارنلللة بال�صهر 
ال�صابلللق، نتيجلللة النخفا�لللص اأ�صعلللاره يف منطقلللة 
ال��صلللط  منطقلللة  ويف   ٪2.7 بن�صبلللة  كرد�صتلللان 
بن�صبة 0.6٪ ويف منطقلللة اجلن�ب بن�صبة ٪0.9، 

ال�صبب الرئي�صي النخفا�ص اأ�صعار هذا الق�صم على 
م�صتللل�ى العلللراق يرجع ب�صكل رئي�صلللي النخفا�ص 
اأ�صعلللار الف�اكه واخل�صلللروات. �صجلت اأ�صعارهذا 
الق�صلللم اإرتفاعًاً بن�صبلللة 3.7٪ مقارنة باأ�صعاره يف 

�صهر مت�ز 2010. 
الكح�ليلللة  امل�صروبلللات  ق�صلللم  ان  التقريلللر  وذكلللر 
والتبلللغ  �صجللللت اأ�صعلللاره  اإ�صتقرارًا خلللال ال�صهر 
احللللايل مقارنة بال�صهر ال�صابلللق، نتيجة الإ�صتقرار 
ا�صعلللاره يف كل ملللن مناطلللق كرد�صتلللان وال��صلللط 
اجلن�ب. �صجلت اأ�صعار هذا الق�صم اإرتفاعًا بن�صبة 
6.2٪ مقارنلللة باأ�صعاره يف �صهلللر مت�ز 2010،اما 
ق�صلللم  املاب�لللص واالأحذية�صجلت اأ�صعلللاره اإرتفاعًا 
خلللال ال�صهراحلايل بن�صبلللة 0.8٪ مقارنة بال�صهر 
اأ�صعارهلللا يف كل ملللن  ال�صابلللق، نتيجلللة الرتفلللاع 
منطقتلللي كرد�صتلللان واجلن�ب بن�صبلللة 0.5٪ ويف 
منطقلللة ال��صلللط بن�صبة 1.1٪. �صهلللدت اأ�صعار هذا 
الق�صم اإرتفاعلللًا بن�صبة 1.8٪ مقارنة باأ�صعارها يف 

�صهر مت�ز 2010.
وبلللني التقرير اأن ق�صلللم ال�صكن �صهلللدت اأ�صعار هذا 
الق�صلللم اإرتفاعلللًا خال ال�صهراحللللايل بن�صبة ٪1.8  
مقارنلللة بال�صهلللر ال�صابق، نتيجة الرتفلللاع اأ�صعاره 
يف منطقلللة كرد�صتلللان بن�صبلللة 1.4٪ ويف منطقلللة 
ال��صلللط بن�صبة 0.9٪ ويف منطقة اجلن�ب بن�صبة 
4.7٪. �صجللللت اأ�صعلللار هذا الق�صلللم اإرتفاعًا بن�صبة 
12.6٪ مقارنلللة باأ�صعلللاره يف �صهلللر متللل�ز 2010 

ب�صبلللب ارتفلللاع ا�صعلللار ايجلللارات الدورال�صكنيلللة 
اجللل�ر  اأ�صعلللار  اإرتفلللاع  وكذللللك   ٪11.7 بن�صبلللة 
الكهربلللاء نتيجة تطبيق الت�صعلللرة اجلديدة حيث 

بلغ االرتفاع بن�صبة ٪100.
ويف املجم�علللة الفرعية ال�قللل�د )البنزين والنفط 
والغلللاز(، اعلن اي�صلللَا عن ارتفلللاع  اأ�صعارها خال 
�صهلللر مت�ز بن�صبلللة 0.3٪ مقارنلللة بال�صهر ال�صابق 
نتيجلللة الإرتفلللاع ا�صعارهلللا يف منطقلللة كرد�صتلللان 
بن�صبلللة 2.4٪ ويف منطقة ال��صلللط بن�صبة ٪0.5، 
يف حلللني انخف�صلللت ا�صعارهلللا يف منطقة اجلن�ب 
املجم�علللة  اأ�صعارهلللذه  �صجللللت   .٪0.8 بن�صبلللة 
اإرتفاعلللًا بن�صبلللة 3.4٪ مقارنلللة باأ�صعارها يف �صهر 

مت�ز 2010.
واخلدملللات  ال�صللللع  ق�صلللم  اأن  التقريلللر  وقلللال 
املتن�عة�صجللللت اأ�صعلللاره اإرتفاعلللًا خلللال ال�صهلللر 
احللللايل بن�صبلللة 0.9٪ عن ال�صهلللر ال�صابق، نتيجة 
بن�صبلللة  اأ�صعلللاره يف منطقلللة كرد�صتلللان  الرتفلللاع 
ويف   ٪0.1 بن�صبلللة  ال��صلللط  منطقلللة  ويف   ٪2.7
منطقة اجلنللل�ب بن�صبلة 0.9٪. �صجلت اأ�صعار هذا 
الق�صلللم اإرتفاعلللًا بن�صبلللة 13.2٪ مقارنلللة باأ�صعاره 
يف �صهر متللل�ز 2010،حيث بلغ الت�صخم االأ�صا�ص  
)132.9٪( م�صجلللًا اإرتفاعلللًا بن�صبلللة)1.0٪( علللن 
ال�صهر ال�صابق وبن�صبة )7.1٪( عن �صهر مت�ز من 

العام املا�صي.
وا�صلللار التقرير اىل ان  م�ؤ�صرات االأرقام القيا�صية 

الأ�صعلللار امل�صتهللللك عللللى م�صت�ى املناطلللق  �صجلت 
االأ�صعار يف منطقة كرد�صتان يف �صهر مت�ز 2011 
مقارنلللة بال�صهر ال�صابلللق اإنخفا�صًا مقلللداره ٪0.2 
نتلللج ب�صللل�رة رئي�صيلللة علللن اإنخفا�لللص يف اأ�صعار 
االغذية وامل�صروبات غر الكح�لية بن�صبة ٪2.7، 
اأ�صعلللار النقل بن�صبلللة 0.3٪،اما يف منطقة ال��صط 
�صجللللت االأ�صعلللار يف �صهلللر متللل�ز 2011 مقارنلللة 
بال�صهر ال�صابق اإرتفاعًا مقداره 0.2٪ نتج ب�ص�رة 
رئي�صيلللة علللن اإرتفلللاع اأ�صعلللار املاب�لللص واالحذية 
بن�صبلللة 1.1٪، اأ�صعار ال�صكن بن�صبة 0.9٪، اأ�صعار 
التجهيلللزات واملعلللدات املنزلية وال�صيانلللة بن�صبة 
اأ�صعلللار   ،٪0.9 بن�صبلللة  ال�صحلللة  اأ�صعلللار   ،٪0.1
املطاعلللم بن�صبلللة 0.1٪، اأ�صعار ال�صللللع واخلدمات 

املتن�عة بن�صبة ٪0.1.
وذكر التقرير ان منطقلللة اجلن�ب �صجلت االأ�صعار 
يف �صهلللر متللل�ز 2011 مقارنلللة بال�صهلللر ال�صابلللق 
اإرتفاعلللًا مقلللداره 1.4٪ نتج ب�صللل�رة رئي�صية عن 
اإرتفلللاع اأ�صعار املاب�لللص واالحذيلللة بن�صبة ٪0.5، 
اأ�صعلللار ال�صكن بن�صبلللة 4.7٪، اأ�صعلللار التجهيزات 
واملعدات املنزليلللة وال�صيانة بن�صبة 0.3٪، اأ�صعار 
ال�صحلللة بن�صبة 0.3٪، اأ�صعار النقل بن�صبة ٪0.7، 
اأ�صعلللار االت�صلللال بن�صبلللة 0.5٪، اأ�صعلللار الرتفيللله 
والثقافلللة بن�صبلللة 0.2٪، اأ�صعلللار التعليلللم بن�صبلللة 
0.1٪، اأ�صعار املطاعم بن�صبة 1.1٪، اأ�صعار ال�صلع 

واخلدمات املتن�عة بن�صبة ٪0.9.  

التخطيط:  ارتفاع  مؤشر التضخم بنسبة)%0,4( 
والتضخم السنوية بنسبة )%6( 

البورصــات األوروبيــة تبحــث عــن بارقــــــة أمل 
لتشجيع المستثمرين 
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ترجمة / عادل العامل

يعي�ص مايني النا�ص يف اأفريقيا يف حالة مت�ا�صلة من 
الفاقة و اجل�ع. و وفقًا للم�صتقبل املنظ�ر، فاإن الطريقة 
ال�حيلللدة للتخفيف من تعا�صتهم هي ملللن خال التنمية 
الزراعية. و لهذا فاإن من امل�صجع اأن ترى منظمة الغذاء 
و الزراعلللة و البنك العاملي اإمكانية عظيمة للت��صع على 
امتلللداد )منطقة �صافانلللا غينيا(، و هي منطقلللة اأكرب من 

الهند و متتد عرب 25 بلدًا من ال�صنغال اإىل م�زمبيق.
ب به، لكن ن�عيتها ت�صتلزم  و اإمكانية التنميلللة اأمٌر مرحَّ
اهتماملللًا حري�صلللًا بتجنلللب التهديلللدات التلللي ت�اجهها 
القابليلللة لا�صتمرار. و ميكن القللل�ل، على �صبيل املثال، 
اإنللله بالرغم ملللن اأن اأفريقيا حتتفظ بالكثلللر من تن�عها 
احلياتي، فاإن هناك اجتاهات معينة ت�صكل �صببًا للقلق. 
و الت��صلللع الزراعلللي داخل مناطلللق ح�ّصا�صلللة ميكن اأن 

يفاقم التده�رات احلا�صلة االآن.
اإن الت�تلللر بلللني التنميلللة الزراعيلللة و حمايلللة الطبيعلللة 
وكائناتهلللا conservation  لي�لللص باالأملللر الفريلللد 
بالن�صبلللة الأفريقيلللا. فاالإنتاج الزراعلللي املتزايد مطل�ب 
على امتداد العامل. و ما بني الي�م و عام 2050، ُينتَظر 
اأن يرتفلللع عدد �صكان العامل ملللن 6.9 بيلي�ن اإىل ما بني 
8.0 و 9.7 بيليللل�ن. و ملللن املت�قع اأن يت�صاعف الطلب 
عللللى احلبللل�ب، و النفلللط، و حم�صللل�ل ال�صكلللر يف هذا 
ال�قت، اإذ ي�صتهلك النا�ص املزيد من اللحم و وال�صعرات 
اأهدافلللًا  احلك�ملللات  ت�صلللع  و   ،calories احلراريلللة 

وق�دية.
و �صيكللل�ن تلبية هذه احلاجلللة حتّديًا. و من املحتمل اأن 
يكللل�ن حتقيق املكا�صلللب يف الغلللال اأ�صعب كثلللرًا منه 
خال الث�رة اخل�صلللراء يف ال�صتينيات، التي دفعت بها 
مقادير �صخمة من ال�صماد و املاء. و غاٌل اأعلى لن تك�ن 
باالأمر الكايف؛ ف�صيك�ن مطل�با اأي�صًا مقادير كبرة من 
ر االأر�لللص االإ�صافية  االأر�لللص الزراعية اجلديلللدة. و ُتقدَّ
بحللل�ايل 6 اإىل 17 مليللل�ن مرت مربع عنلللد عام 2050. 

وي�صاوي الرقم االأعلى منطقًةً اأكرب من رو�صيا.
غلللر اأن االأر�لللص، و املاء، و االأ�صملللدة هي االآن  يف حالة 
نق�ص يف الكثر من املناطق، و �صي�صبب ت��صيع االأر�ص 
الزراعيلللة �صغطًا اأكلللر على التنللل�ع احلياتي. و ميكن 
للزيلللادة يف انبعاثات غاز البيللل�ت الزجاجية الزراعية 
اأن تقّربنلللا من النقلللاط البيئ�ية التي جتهلللد اأنظمة دعم 

احلياة العاملية التي تعتمد عليها الزراعة نف�صها. 
و هناك حاجة لطرٍق جديدة ب�صكل وا�صح اإذا كان علينا 
الت�جللله نحللل� حاجلللات مايلللني النا�ص الذيلللن يذهب�ن 
للنللل�م جياعًا كلَّ ليلة. و قلللد تاأخر كثرًا الن�صاط امل�حد 

املطل�ب من وقاية الطبيعة و كائناتها و من الزراعة. 
فلللاأواًل و قبلللل كل �صللليء نحتلللاج اإىل " زراعلللة جديدة ". 
ويرى برناملللج البيئة لاأمم املتحدة )UNEP(، الذي 
اأنلللا مديلللره التنفيلللذي، اأنه لكلللي تلبي الزراعلللة حاجات 
النا�لللص امل�صتقبلية بطريقة قابللللة لا�صتمرارية، فاإن من 
ال�اجلللب تعزيز خدملللات النظلللام البيئي مثلللل احتياط 
املاء، و التلقيلللح و�صيانة خ�ص�بة الرتبة. و يف ال�قت 
احلا�صلللر، فلللاإن قيملللة هذه اخلدملللات ال تدخلللل يف كلفة 
اإنتلللاج الغلللذاء. و النتيجة هي اأن املزارعلللني ال يكافاأون 
على خدمتهم اأر�صهم الأجيال امل�صتقبل، و غالبًا ما يك�ن 

انتاج الغذاء و ت�زيعه �صارًا من الناحية البيئية.
فنحلللن نحتاج الأن جنلللد طرقا ل��صع قيملللة اأو ثمن على 
كاملللل جمال خدملللات النظلللام البيئي و مراقبلللة التنفيذ 
واأنظمة الدفع ملكافاأة اأولئك الذين يتدّبرون اأمر االأر�ص 
عللللى نحٍ� قابلللل لا�صتمرارية لل مثًا، علللن طريق ت�فر 
ح�افلللز خلدمات عزل الكاربللل�ن اأو جمع مياه االأمطار. 

وملللن املطل�ب اإدخلللال التكاليلللف البيئ�يلللة لانتاج يف 
�صعر ال�صلع و اخلدمات.

و الزراعة لي�صت ال�صللليء ال�حيد الذي يحتاج للتغير. 
اإذ اأن " حماية جديلللدة للطبيعة " مطل�بة اأي�صًا الأن ُتقّر 
باأهميلللة الزراعلللة. و بالرغم ملللن اأن الزراعلللة ت�ؤدي يف 
 ،species بع�ص االأحيان اإىل زيادة يف وفرة االأن�اع
فغالبلللًا ما تفعلللل العك�ص اأي�صًا. و ذللللك اأحد االأ�صباب يف 
اأن املهتمني بحمايلللة الطبيعة يبق�ن مركزين على اإقامة 
مناطق طبيعية حممية. و يف ال�قت الذي ميكن اأن تك�ن 
فيه هذه مهمة، فلللاإن حتليات حديثة اأظهرت اأنها لي�صت 
كبلللرة اأو من�ذجية مبا فيه الكفايلللة لت�صمل كل االأن�اع 
دة بال�ص�ء. و االأكر من ذللللك، اأن املناطق املحمية  املهلللدَّ
مقاملللة اأحيانا على ح�صاب حياة ال�صكان املحليني، االأمر 

الذي يجعلهم يتذمرون اجتماعيا و اقت�صاديًا. 
و يحتلللاج املهتمللل�ن بحمايلللة الطبيعلللة لت��صيلللع وجهة 
نظرهلللم و عملهلللم مع الفاحلللني، و العلملللاء الزراعيني، 
و االأعملللال املتعلقلللة بالزراعة من اأجلللل دعم التكامل بني 
التنللل�ع احلياتي و الزراعة. و يف هذا االإطار، ميكن اأن 
ي�صلللر املهتم�ن بحماية الطبيعلللة و علماء الزراعة ُقُدمًا 

يف هذا ال�صياق. 
و هنلللاك عامات على التقلللدم. ففي كان�ن االأول 2010، 
اأحدثلللت اجلمعيلللة العاملللة للللاأمم املتحلللدة هيئلللة تفعل 
خلدملللات التنللل�ع احلياتلللي و النظلللام البيئي ملللا تفعله 
)الربناملللج  �صيكللل�ن  العامللللي. و  للمنلللاخ   IPCC اللللل 
احلك�ملللي لل�صيا�صلللة العلميلللة ب�صلللاأن خدملللات التنللل�ع 
احلياتلللي و النظلللام البيئلللي( منتلللدًى للتكاملللل ملللا بني 
اإىل  الزراعلللة و معرفلللة حمايلللة الطبيعلللة، و ترجمتللله 

�صيا�صة.
و عللللى قمة ذللللك، فاإن م�صروع بحلللث عاملي �صخم يدعى 
التنللل�ع احلياتلللي(  البيئيلللة و  )اقت�صاديلللات االأنظملللة 
يجتلللذب االنتبلللاه االآن للمنافلللع االقت�صاديلللة خلدملللات 
النظلللام البيئلللي و ح�صلللاب خ�صلللارة التنللل�ع احلياتلللي 

وتده�ر النظام البيئي.
فلللاإذا كان ال بلللد لنلللا من اأيلللة فر�صة للحفلللاظ على ك�كب 
اأن  منلللا  بيليللل�ن   8 ي�صتطيلللع  �صليلللم �صحيلللًا  و  منتلللج 
ي�ا�صل�ا العي�ص و االزدهار عليه، فاإن من ال�اجب على 
علملللاء الزراعة و املهتمني بحماية االأر�ص و كائناتها اأن 

يق�م�ا بت�ص�ية ما بينهم من اختافات.
NewScientist / عن  

الدكتورة عامرة البلداوي 

ت�صلللرب ال�ص�ملللال منذ �صنلللة واأكر اعنلللف م�جة جللل�ع جعلت جثث 
االمللل�ات املتناثلللرة يف الطرقات التختللللف كثرا عن ج�صللل�م االحياء 
التي اعياها اجل�ع وحرارة اجل� ، بلد مزقه اجل�ع والنزاع واخل�ف 
وا�صبح كل �صاأن �صكانه حمل االواين طلبا للغذاء وامل�صاعدات الدولية 

واالغاثات العاجلة.
 فلملللاذا يعاين هلللذا البلد منذ ان �صمعنلللا باأ�صمه كل هلللذه املعاناة حتى 
بلللات ي�صلللرب املثل به؟ ، مع العللللم ان ا�صم البلد )�ص�ملللال( كلمة تعني 
)اذهلللب واحلب( وهلللذا مايدل عللللى اخللللر والزراعة وت�فلللر و�صائل 
العي�ص الكرمي وغنى الطبيعة التي تتمتع به تلك الدولة، فما ه� �صبب 

و�ص�لها اىل هذا احلال؟
نظلللرة واحدة اىل خارطلللة ال�ص�مال تكفي ملعرفلللة ال�صبب فهذه الدولة 
التلللي تقع يف القرن االإفريقي اأق�صى �صرق القارة، ويحدها من ال�صمال 
خليلللج عدن، وجيب�تلللي من ال�صملللال الغربي، ومن ال�صلللرق واجلن�ب 
ال�صرقلللي املحيط الهندي، ومن اجلن�ب واجلن�ب الغربي كينيا، ومن 

الغرب اإثي�بيا.
 وب�صبلللب م�قعهلللا التجلللاري املهلللم فهي تقلللع يف املمر اللللذي يربط بني 
قارتلللني مت تقطيعها اىل خم�صة اقاليم احتلت كل دولة احد تلك االقاليم 
وملللا �ص�مال احلالية اال اقليم من تللللك االقاليم التي تقا�صمها االحتال 
الربيطاين و�صم ق�صم منها اىل اإثي�بيا والق�صم االخر �صمته كينيا اليها 
واآخلللر احتلتللله فرن�صا و�صمته اىل جيب�تي ، فهللل� بلد م�صتت تقا�صمته 
اللللدول وحرمتللله اال�صتفادة ملللن ثرواتللله واهمها اللللروة ال�صمكية يف 
�ص�اطئللله اجلن�بية التي مت احتالهلللا وا�صتغالها ب�صكل كامل من قبل 
الدول العظمى وحت�ل امل�اطنني لل�صيد من ال�ص�اطئ ال�صمالية وهي 
ت�صلللدر الت�نا وال�صرديلللن ، يف حني تعد الزراعة واللللروة احلي�انية 

ملللن اهلللم دعائم اقت�صلللاد ال�ص�مال ويعد امل�ز من اهلللم �صادراته  ، كما 
ان لل�ص�ملللال ثلللروات طبيعيلللة مت التاأكيلللد على وج�دهلللا وهي النفط 
بكميلللات جتارية،الغلللاز الطبيعي ،الي�راني�م ف�صلللا عن وج�د بع�ص 
املعلللادن  وهي احلديد ، النحا�ص ،الق�صدير ،مع وج�د امللح واجلب�ص. 
ونعللل�د لل�ص�ؤال ملاذا بلد لديه هذه املق�مات يعي�ص �صكانه يف حالة فقر 

وب�ؤ�ص؟؟.
كما البد ان نت�صاءل هل وج�د الروات الطبيعية الهائلة مبفردها �صببا 

يف حتقيلللق رفاهيلللة ال�صع�ب؟ ام ان العامل االهم هللل� كيفية ادارة تلك 
الروات وا�صتغالها ل�صالح البلدان وال�صع�ب ، وع�دة اىل ال�ص�مال 
التي تن�صب جذور ازمة الفقر واجل�ع اىل ال�صراع االزيل على ال�صلطة 
ومنلللذ اوا�صلللط القلللرن املا�صي بلللني القبائل التلللي تربط بينهلللا اوا�صر 
قرابلللة؟؟؟ فقد ا�صتملللرت تللللك القبائل بالتقاتلللل على املللل�ارد الطبيعية 
ورئا�صلللة القبيلة حتى اأخذ ال�صراع منحى اآخر باإن�صاء جبهات م�صلحة 
ملللن اكرب الع�صائر بهدف اال�صتياء على ال�صلطة. يف ظل هذه الظروف 
التلللي ا�صتعللللت خالها حرب اهلية �صببت هلللروب الن�صاء واالطفال يف 
اللللرباري واحللللدود واقاملللة املع�صكلللرات بهلللدف تلقي امل�صاعلللدات فقد 
تدخللللت القللل�ى اخلارجيلللة تلللارة من اجلللل امل�صاحللللة بلللني الفرقاء او 
احلللل�ار امل�صرتك او االغاثة ويف نف�ص ال�قلللت عا�ص ال�ص�مال مرحلة 
لت�صفيلللة احل�صابات مابني اجلهات الطامعة بهذا البلد او امل�صتفيدة من 
ال�صلللراع بني اأبنائه الذين يعي�صللل�ن حالة  �صراع فارغة من اجل الف�ز 

بال�صلطة.
البلللد لنا ان نفيد ملللن العرب والدرو�ص وال ن�صتملللر برتديد هذه العبارة 
)العراق لي�ص �ص�مال... العراق بلد احل�صارات.. بلد الروات( ، ميكن 
للعلللراق ان يتح�ل ال �صملللح الله اىل �ص�مال اخرى اذا ا�صتمر ال�صراع 
عللللى كل �صغلللرة وكبرة بلللني الفرقلللاء ال�صيا�صيني ، العلللراق بلد غني 
جلللدا ولكن �صعبللله  ال يعي�ص الرفاهية التي تتنا�صلللب وثرواته ، العراق 
ينه�صه الف�صاد وقلة اخللللربة و�ص�ء االدارة واملحا�ص�صة واملح�ص�بية 
، جتلللراأ عللللى العلللراق كل جرانه االق�يلللاء وال�صعفلللاء ومل ي�صدر من 
قياداتللله اي م�قف ي�صفي الغليل ، وقد انتهت مراحل ج�ص النب�ص فقد 
بلللات وا�صح ان العراق يعي�ص ا�صعف حاالتللله وبات ي�زع ثرواته من 
ميزانيلللة الط�ارئ ومن النفط اخلام اىل جرانه يف ال�قت الذي ميلك 
�صاح املفاو�صة لي�صتعيد حق�قه يف املياه واملاحة وال�صيادة... علينا 

التفكر والعمل مب�ص�ؤولية حتى ال ن�صبح �ص�ماال اآخر.

ما أســهل تحول الــدول الغنية 
إلـى                           آخـــــر

التوازن ما بين حماية الطبيعة و الزراعة
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االخيرة

يعللل�ل اخلرباء واملراقبللل�ن كثرًا عللللى اال�صتثملللار لتفعيل وتن�صيلللط االقت�صاد 
ال�طنلللي، يف وقت ملللا زال اال�صتثمار يعاين عقبات ومطبلللات كثرة بحاجة اىل 
جهللل�د فاعلة و�ص�اًل اإىل مناخلللات خ�صبة لا�صتثملللار يف القطاعات االقت�صادية 

كافة.
كملللا ال ميكلللن بحكم املنطلللق اأن يعملللل اال�صتثمار يف بيئلللة �صيا�صيلللة واأمنية غر 
م�صتقلللرة وه�صلللة، وفيها ملللن التداعيلللات ما ميكلللن ان تلقي بظالهلللا وبق�ة على 

م�صارات ومديات اال�صتثمار.
وملللن هنا فلللا ي�صح الق�ل اإن هيئة اال�صتثمار غر فاعلة، فمن االإن�صاف اأن نق�ل 
اإن االآراء التلللي ذهلللب اإليهلللا منتقلللدو الهيئلللة ال�طنيلللة لا�صتثمار هلللي ال تام�ص 
احلقيقلللة، ذللللك اأن الهيئة بحكلللم مهامها على وفلللق القان�ن رقلللم 13 ل�صنة 2006 
وتعدياتللله التي اأجريلللت نهاية علللام 2009، ت�صطلع ب�اجبات حملللددة ير�صمها 
لهلللا القان�ن املذك�ر، وعلى الرغلللم من هذه املهام فاأنها وبحكلللم متابعتنا الدقيقة 
للم�صهلللد اال�صتثملللاري يف العراق اجتهلللدت كثرًا وحاولت اأن حتقلللق قدرًا مهنيًا 
يف الرتويلللج وعر�ص اخلريطة اال�صتثمارية والدخ�ل يف مباحثات ومفاو�صات 
مع جهات حك�ميلللة واأخرى متثل كربيات 
ال�صلللركات اال�صتثماريلللة العاميلللة وب�صكل 
مبا�صلللر حلثها عللللى دخللل�ل اال�صتثمار يف 
البللللد، اإال اأنها غر م�ص�ؤولة عن التداعيات 
االأمنيلللة وال�صيا�صيلللة التلللي متثلللل العقبلللة 
االهم املللام دخ�ل ال�صلللركات اال�صتثمارية 
العربيلللة والعامليلللة بق�ة اىل �صللل�ق العمل 
العراقي، كما اإنها غر م�ص�ؤولة عن ت�فر 
بيئلللة ت�صريعيلللة مثللللى واإقلللرار حزمة من 
الق�انلللني التي يفرت�لللص ان ت�صرع من قبل 
جمل�لللص النللل�اب لتكللل�ن �صانلللدة وداعملللة 
لقانللل�ن اال�صتثملللار رقلللم 13، وكذللللك فاأن 
ظلللروف اال�صتثملللار الطبيعيلللة واجلاذبلللة 
بطبيعلللة  هلللي  و�صركاتهلللم  للم�صتثمريلللن 
احلال من�طلللة باإجلللراءات حك�مية عالية 
امل�صت�ى ت�صرتك فيهلللا اجلهات كافة �صعيًا 
خللق اأج�اء خ�صبة ومنا�صبة لا�صتثمار.

وملللن خلللال متابعتنلللا االإعاميلللة للم�صهد 
االقت�صلللادي نلللرى ان اال�صتثملللار فيما اذا 
اأريلللد له الفاعليلللة والن�صاط ال ميكن للهيئة 
وحدهلللا اأن ت�صطلع بهذه املهمة التي تتطلب مثلما ن�هنا جه�دا ت�صامنية ودعما 
ل�ج�صتيلللا وقان�نيلللا عايل امل�صتللل�ى، وهذا ال يتحقلللق اإال ب�جللل�د اإرادة وطنية 

وقدرة عالية على التنفيذ ب�صكل مهني بعيدًا عن املناكفات ال�صيا�صية.
واال�صتثملللار على وفق اخلريطة اال�صتثمارية التلللي اأعدتها الهيئة ال�طنية زاخر 
بالكثلللر من امل�صاريع التي اإذا ملللا نفذت من قبل ال�صلللركات العاملية فاأنها تنعك�ص 
ايجابيلللًا عللللى القطاعات االقت�صاديلللة كافة، حيث اإنها رتبت عللللى  وفق اأول�يات 
تام�لللص احلاجات االأ�صا�صية لهذه القطاعات، ف�صًا عن اأنها و�صعت ب�صكل علمي 
ومنهجلللي، ما يجعلهلللا تتطلب جهات تنفيذيلللة كف�ءة وفر�صلللا ا�صتثمارية متاحة 

جت�صدها على اأر�ص ال�اقع.
وملللن هنا فاأن اال�صتثمار عملية مركبة ووطنية تتطلب جهدًا مت�صافرًا وم�ازنات 
ماليلللة تغطي حجلللم امل�صاريع املخطلللط لها واإدارات قلللادرة على االم�صلللاك بزمام 
االمللل�ر، وكل هلللذه العنا�صلللر البلللد اأن ت�صلللر يف بيئلللة اآمنلللة ويف ظلللل حزملللة 
ق�انلللني مرادفلللة وم�صانلللدة وو�صلللع �صيا�صلللي داعلللم لا�صتثمار، وجهلللد حك�مي 
�صاملللن لل�صركات التلللي تعمل يف ال�ص�ق العراقية وو�صلللع م�صريف ملٍب لطم�ح 
امل�صتثمريلللن وعنا�صر جلللذب اأخرى لي�ص من املنطقي اأن تت�ىل كل هذه العنا�صر 

املركبة الهيئة ال�طنية لا�صتثمار وحدها.
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بغداد /علي الكاتب  

�صراء احلل�يات يف م��صم ال�صيف اليف�صله الكثرون، ب�صبب 
تناول  يف�صل�ن  النا�ص  جتعل  التي  احلللرارة  درجللات  ارتفاع 
املاأك�الت وامل�صروبات الباردة واملثلجات، اال ان تزامن حل�ل 
�صهر رم�صان مع ذروة م��صم ال�صيف،جعل امل�اطنني وخا�صة 
ل�صعرات  ال�صائم  حلاجة  احلل�يات  �صراء  يف�صل�ن  ال�صائمني 
وغالبًا  النهار،  طلل�ال  ال�ص�م  جللراء  تع�ي�صية  عالية  حرارية 
كل)البقاوة  حل�يات  بتناول  رم�صان  �صهر  جل�صات  ترتبط  ما 

والزالبية( وغرها. 
�ص�ق  يف  احلل�يات  لبيع  حمللال  �صاحب  رحيم  ح�صن  وقللال 
ال�صيف  م��صم  يف  عليها  الطلب  يقل  احلل�يات  ال�صدرية:ان 
هنا،  االقت�صادية  املعادلة  يقلب  رم�صان  �صهر  ان  اال  تقريبا، 
تختلف  التي  احلل�يات  �صتى  �صراء  على  النا�ص  اقبال  ب�صبب 
االذواق،فهناك  جميع  لرت�صى  وتن�عها،  وا�صكالها  م�صمياتها 
)الللبللقللاوة والللزالبلليللة والللربمللة وزنللل�د ال�صت وخلللدود ال�صت 
احلل�يات  من  وان�اع  القا�صي(  ولقمة  والب�صب��صة  والكنافة 
االم�صيات  ويف  الفط�ر  وجبة  بعد  ال�صائم�ن  تناولها  يف�صل 

االميانية الرم�صانية.
م�صغل  بها  يرتبط  فقط،التي  انتاجها  تبيع  ان حمالنا  وا�صاف 
يت�صمن الفرن احلجري واملكان املخ�ص�ص ل�صناعة احلل�يات 
طازجة  لك�نها  الزبائن  يف�صلها  ومنتجاتنا  �صغرا،  وخمزنا 
وجديدة،اكر من �صراء احلل�يات امل�صت�ردة التي تك�ن معباأة 
منذ فرتة ط�يلة،مما يفقدها �صيئا من طعمها وحاوتها،كما ان 
بع�ص احلل�يات يف�صلها الزبائن حارة كل)زن�د ال�صت( وحل�ى 

)الدهينة(وغرها،وه� مانقدمه يف حمالنا اي�صا. 
وتابع رحيم: ان هذا املحل ال�صغر والب�صيط يف كل 

املهنة مع اخ�تي  ت�ارثته ه� وهذه  �صيء 
الذي مينح هذا  ابيه وجده،االمر  من 

العمل روحا تعبق بذاكرة اال�صالة 
امتهنت  ال�لللصلللرة  واالنلللتلللملللاء 

احلل�يات  وبلليللع  �للصللنللاعللة 
منذ اكر من مئتي �صنة او 

للله زبائنه  اكللر، واملللحللل 
يف�صل�ن  الذين  ورواده 
�للللللصللللللراء احلللللللللل�يللللات 
اللللعلللراقللليلللة اللل�للصللهللرة 
ماهرة  بللايللٍد  امللل�للصللنللعللة 
امتهنت املهنة واكت�صبت 

املهارة واجل�دة.
فللليلللملللا قللللللال امللللللر هلللاملللل 

�صاحب حمل لبيع احلل�يات 
يف مللنللطللقللة حلللي اللللقلللاهلللرة: ان 

ا�صبحت  امللل�للصللتلل�ردة  احلللللل�يللات 
من  املحلية  احلللللل�يللات  كللثللرا  تناف�ص 

اجلديدة  اال�صناف  عن  اال�صعار،ف�صا  ورخ�ص  اجل�دة  حيث 
التي مل يعهدها امل�صتهلك�ن، اذ ان معظم احلل�يات امل�صت�ردة 
جماال  يزيدها  واملربيات،مما  والع�صل  باملك�صرات  غنية  تك�ن 
علب  يف  ت��صع  املللذاق،  يف  رائعا  وطعما  ال�صكل  يف  ورونقا 

جذابة املظهر وبا�صكال هند�صية وفنية جميلة.
اال�ص�اق  جميع  يف  وت�فرها  املقب�لة  ا�صعارها  ان  وا�صاف 
امل�صتهلكني،  قبل  من  تف�صيا  االكر  جتعلها  التجارية  واملحال 
ف�صا عن ارتفاع ا�صعار احلل�يات املحلية ف�صعر الكيل� ال�احد 
من البقاوة ارتفع حاليا لل)18( الف دينار او اكر بعد ان كان 
)زن�د  ال�احد من  الكيل�  دينار فقط و�صعر  بت�صعة االف  يباع 
بل ثاثة االف  يباع  كان  ان  بعد  دينار  ب�صتة االف  يباع  ال�صت( 
ان  بعد  دينار  االف  )الزالبية( بخم�صة  كيل�  فقط،و�صعر  دينار 

كان بالفي دينار فقط يف العام املا�صي.
منا�صئ  من  وهللي  امل�صت�ردة  احلل�يات  ا�صعار  ان  اىل  ولفت 
االف  اخلم�صة  التللتللجللاوز  اجلللل�ار  دول  مللن  معظمها  متعددة 
والربمة  والزالبية  البقاوة  على  يحت�ي  الذي  امل�صكل  للطبق 
واحلاوة ال�صعرية الغنية بالف�صتق احللبي واملك�صرات املمتازة 
وبال�صمن اجليد ذي الطعم اجليد الذي يف�صل تناوله امل�صتهلك 

يف كل وقت.
التزال  العراقية  العائات  ان  32�صنة:   ريا�ص  اقبال  وقالت 
الطيب  والطعم  املمتاز  املللذاق  ذات  العراقية  احلل�يات  تف�صل 
واجل�دة واالتقان يف العمل، برغم االرتفاع الطفيف يف ا�صعار 
حل�ل  وقرب  رم�صان  �صهر  حل�ل  مع  تزامنت  التي  احلل�يات 
عيد الفطر املبارك،حيث يزداد الطلب عليها للحاجة يف تقدميها 
جل�صات  واقامة  بينها  ما  يف  العائات  تللزاور  اثناء  لل�صي�ف 

لطيفة يف ليايل ال�صهر الف�صيل. 
وا�صارت اىل ان احلل�يات امل�صت�ردة التي الت�صاهي 
نلل�للصللرتللهللا املللحللللليللة ملللن حلليللث اجللللل�دة 
انت�صرت  الللطلليللب  وامللللللذاق  والللطللعللم 
املحلية  ا�ص�اقنا  يف  ملفت  ب�صكل 
خلللللال الللل�لللصلللنللل�ات االخلللللرة 
انفتاح  املللا�للصلليللة،بلل�للصللبللب 
ا�للصلل�اقللنللا علللللى كللل ماه� 
ان�اع  ومنها  م�صت�رد، 
من احلل�يات وهي ف�صا 
عن عدم ج�دتها ومذاقها 
يف�صله  الللللذي  اللللطلللازج 
ال�صراء،  عللنللد  اللللزبللل�ن 
على  كلللللذللللللك  حتلللللتللللل�ي 
للمحافظة  حافظة  مللل�اد 
ال�صحن  فللرتة  اثللنللاء  عليها 
الط�يلة،ا�صافة  والت�ص�يق 
مرور  بعد  �صاحيتها  عللدم  اىل 
ي�صتدعي  مما  وتلفها،  ق�صر  وقللت 

جتنب تناولها من قبل امل�صتهلكني.

تناول الحلويات في رمضان
هل هي موروث شعبي.. أم حاجة للسعرات 

الحرارية؟

أن االستثمار عملية مركبة 
ووطنية تتطلب جهدًا 
متضافرًا وموازنات مالية 
تغطي حجم المشاريع 
المخطط لها وإدارات قادرة 
على االمساك بزمام االمور، 
وكل هذه العناصر البد أن 
تسير في بيئة آمنة وفي 
ظل حزمة قوانين مرادفة 
ومساندة ووضع سياسي 
داعم لالستثمار


