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أفكار إلصالح أجهزة الرقابة المالية و اإلدارية في العراق

كريم حمود فرج

*

اجلهات املناط بها مهام الرقابة املالية:
متار�س �أعمال الرقابة املالية واالدارية يف العراق
اجلهات التالية .
 -1ادارات واق�سام الرقابة املالية الداخلية يف
الوزارات واالدارات التابعة لها.
 -2املفت�شون العموميون يف الوزارات واالدارات
غري املرتبطة بوزارة .
 -3ديوان الرقابة املالية.
 -4هيئة النزاهة .
وقد ت�أثر �أداء مهام الرقابة املالية والت�شكيالت
امل�ن��اط بها مهام ه��ذه الن�شاط ب �ق��رارات �صادرة
عن �سلطات التحالف ور�ؤيتها با�سلوب فر�ض
الرقابة على امل��ال العام يف العراق والتي كانت
م �ت ��أث��رة بالفكر ال��رق��اب��ي امل�ط�ب��ق يف الواليات
املتحدة االمريكية � .أنها تختلف ب�شكل �أو ب�أخر
عن �أ�ساليب الرقابة التي تعارف عليها العراق
وكانت مت�أثرة ب�شكل وا�ضح بالتجربة الربيطانية
لهذا الن�شاط.
ا�ستعرا�ض تاريخي لتطوير �أجهزة الرقابة املالية
يف العراق وحتديد �أهدافها :
ظهرت الرقابة املالية يف العراق ،عند ت�أ�سي�س

ال��دول��ة العراقية احلديثة يف ع��ام ()1927وق ��د
متثلت االدارة التي نه�ضت بهذه املهام بدائرة
مراقب احل�سابات العام  .وك��ان يرتبط بوزير
امل��ال�ي��ة وي �ق��دم ت �ق��اري��ره اىل ال��وزي��ر وال�سلطة
الت�شريعية .
املرحلة الثانية – مرحلة تطبيق مبادئ الرقابة
املالية احلديثة ومتابعة التطورات التي حدثت
على هذا الن�شاط حتت عنوان الرقابة ال�شاملة .
وقد غطى هذا الن�شاط وحدد �أهدافه قانون ديوان
الرقابة املالية ال�صادر ع ��ام( ،)1968ومبوجبه
مت �ضمان جمموعة من تطبيقات الرقابة املالية
احلديثة التي منها-:
 -1ا��س�ت�ق�لال ج �ه��از ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة وارتباطه
بال�سلطات املعنية بالت�شريع .
 -2تخويل ديوان الرقابة املالية �صالحية تقومي
االداء و�أج� ��راء عمليات التدقيق قبل ال�صرف
ب�صيغة �أ�ستثنائية .
 -3ممار�سة اعمال التدقيق املحا�سبي وفق َا لتقاليد
التدقيق الغربي والتي ت�شمل تدقيق احل�سابات
اخل�ت��ام�ي��ة وامل �ي��زان �ي��ات ال�ع�م��وم�ي��ة للم�شاريع
االقت�صادية العامة  ،وابداء الر�أى بنتائج ن�شاطها
واو�ضاعها املالية.
 -4تقييم القوانني واالنظمة والتعلميات املتعلقة
باملال العام والطلب ب�أجراء التعديالت عليها ملا
يعزز احلد من �سوء الت�صرف وتفعيل اقت�صادية

التنفيذ م��ن حيث زي��ادة امل ��وارد وتقليل حاالت
الهدر يف املال العام.
 -5ومبوجب القانون املذكور �أ�صبحت الرقابة
على املال العام �شاملة للدوائر احلكومية الر�سمية
ومن�ش�آت القطاع العام اململوكة للدولة .
�� -6ش�م��ول رق��اب��ة دي���وان ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة الية
م�ؤ�س�سة ت�ستخدم املال العام ب�صيغة امل�ساهمة او
الدعم.
 -7كما منح ديوان الرقابة املالية �صالحية �أحالة
املخالفني املاليني اىل الق�ضاء وفق َا لت�سل�سل معقول
من ال�صالحيات.
املرحلة الثالثة  -:ات�سمت بالتطابق بني اهداف
قانون ديوان الرقابة املالية وواجباته ،و�سمات
وخ�صائ�ص ال��دول��ة امل��رك��زي��ة املطلقة ،وا�صبح
دي��وان الرقابة امل��ال�ي��ة،ج��زءا م��ن �أدوات الدولة
امل�ستخدمة بهدف القمع ،وتدقيق احل��االت التي
يرت�أي النظام تدقيقها  ،دون الرتكيز على مبد�أ
ال�شمولية واحليادية وم��ع ذل��ك فقد ت�ضمن هذا
القانون ،ح��ق دي��وان الرقابة املالية يف تدقيق
ك�ف��اءة االداء للم�شاريع واالدارات التي يقرها
جمل�س الرقابة املالية يف خططه ال�سنوية على
ان يقرتن ذل��ك مبوافقة مركز الدولة ،وتخويله
�صالحية فر�ض الرقابة ال�سابقة لل�صرف بطريقة
انتقائية يقرها جمل�س ال��رق��اب��ة املالية على ان
يقرتن ذلك مب�صادقة مركز الدولة رغم قلتها قيا�س َا
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بحجم الن�شاط.
لقد ات�سم القانون هذا بالعيوب التالية-:
�أ� -سحب �صالحية ال��دي��وان يف �أج��راء عمليات
التحقيق باملخالفات املكت�شفة واحالة املخالفني
اىل الق�ضاء.
ب -تو�سيع �أخت�صا�صاته ت�شمل تدقيق القطاع
التعاوين واجلمعيات والنقابات وفروع ال�شركات
االجنبية يف العراق .
ج -ت�شتت ج �ه��وده ك��ذل��ك  ،ع��ن ط��ري��ق ا�شراك
عنا�صره مع عنا�صر امن وخمابرات النظام يف
التحقيق بالق�ضايا اجلانبية التي ال ت�شكل جزء ًا
م��ن ا�سرتاجتية ال��رق��اب��ة امل�ف��رو���ض على ديوان
الرقابة املالية القيام بها .
وق �ف��ة ن�ق��دي��ة حل ��ال ال��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة يف الوقت
الراهن:
ت�أثر ن�شاط ديوان الرقابة املالية النوعي والكمي
بر�ؤية �سلطات التحالف بعد  2003/4/9وبعد ان
مت تعديل قانونه وا�ستحداث �ست مديريات عامة
موزعة
على املناطق اجلغرافية يف يف البلد (ع��دا اقليم
كرد�ستان) اال �أنه لوحظ االتي -:
ا� -أ� �س �ت �ح��داث وظ�ي�ف��ة امل�ف�ت����ش ال �ع��ام وحتديد
واجباته بتكرار وا�ضح وبتداخل ملمو�س مع
واجبات واخت�صا�صات ديوان الرقابة املالية .

ب -االبقاء على مديريات الرقابة الداخلية يف
االدارات التنفذية بالدولة وحتويل ق�سم َا منها
اىل ادارات ع��ام��ة  ،حت ��دد واج �ب��ات �ه��ا بطريقة
م �ك��ررة م��ع ال��واج �ب��ات ال�ت��ي ينه�ض بها ك��ل من
دي��وان الرقابة املالية واملفت�ش العام وتو�سيع
عمليات الرقابة ال�سابقة لل�صرف لهذه االجهزة ،
مما �أدى اىل اتكال ديوان الرقابة املالية ودوائر
املفت�شني العموميني يف الوزارات بالنهو�ض ملهمة
الرقابة على املال العام قبل ال�صرف او بعد وفق َا
للن�صو�ص القانونية ال��واردة يف قوانني عملها
وب�شكل وا�ضح.
ج� -أ��س�ت�ح��داث هيئة ال �ن��زاه��ة ب�صفة م�ستقلة
وت�خ��وي�ل�ه��ا �صالحية ت�شمل ال��رق��اب�ت�ين املالية
واالداري��ة  ،بهدف تفعيل الرقابة على املال العام
و�أيقاف حالة التداعي يف اال�ساءة اليه وبطريقة
�أ� �ص �ب �ح��ت م �ع��روف��ة وم� �ع�ت�رف ب �ه��ا م ��ن جهات
االخت�صا�ص الوطني والدويل .
م �ق�ترح��ات �آن �ي��ة لتفعيل دور دي� ��وان الرقابة
املالية-:
ا -اع��ادة ت�شكيل جمل�س الرقابة املالية ب�صيغة
متثيل اع �ل��ى التخ�ص�صات يف ن���ش��اط الدولة
كاالخت�صا�ص القانوين واالخت�صا�ص االقت�صادي
واالخ�ت���ص��ا���ص ال�ه�ن��د��س��ي ...وب�صيغة التفرغ
التام.
ب -االبتعاد القطعي عن ت�شكيل جمل�س الرقابة
املالية وفق َا الية �صيغة متثيل غري االخت�صا�ص
امل��ايل واخل�برة الطويلة وامل�ساهمة الفعالة يف
ثقافة املحافظة على املال العام وح�سن تدبريها
واقت�صادية و�شرعية �أ�ستخدامها.
ج -اع ��ادة النظر بالتوزيع القطاعي لوظائف
ال��دي��ون مب��ا يطابق التخ�ص�ص النوعي للعمل
ولي�س الي �أعتبار �أخر.
ج -ا� �ش�تراط م��واف�ق��ة هيئة ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة يف
ال��دائ��رة او اق��راره��ا ب ��أن �أج ��راءات منح العقود
قد متت بكافة مراحلها بطريقة موافقة للقانون
والتعليمات وب�صيغة بعيدة عن �شبهات التحيز
ه -منح هيئة الرقابة املالية بالديوان �صالحية
مراقبة ال�صرف قبل �أمت��ام معاملته لدى الدائرة
بالن�سبة مل�صروفات عقود امل�شاريع يف منهاج
اال�ستثمار وامل�شرتيات املحلية التي تزيد على
( )50مليون دينار عراقي ...وامل��واد التي يجب
ا�ستريادها من اخلارج .
و -اي�ضاح معنى احل�صانة الرقابية وتعريفها
بقانونه ل�ضمان ع��دم ت��ردد ك��ادره عن النهو�ض
بواجباته ب�صورة مر�ضية.
ز� -أخ�ضاع موظف الديوان الرقابي من م/الرقيب
وحتى رئي�س الهيئة اىل ق�سم د�ستوري ي�ستهدف
حيادتيه وبذله اجلهود املتعارف عليها.
ح -ت�أ�سي�س جمل�س ان�ضباط خا�ص مبوظفي
الديوان ميار�س �صالحيات اجلهات ذات الو�صف
ذاته.
و� -أعادة النظر يف قانون ديوان الرقابة املالية مبا
ي�ضمن �أعادته اىل مواقع امل�ؤ�س�سات مبا ي�ضمن
اعادته اىل مواقع امل�ؤ�س�سات الرقابية للرقابة
ال�شاملة على املال العام وتخويله بال�صالحيات
ال�ت��ي ت�سمح ل��ه وتخويله بال�صالحيات التي
ت�سمح له بفر�ض الرقابة على املال العام ب�شكل
كفوء وفعال وحقه يف �أحالة امل�سيئني اىل املحاكم
لنيل العقاب املنا�سب ،وال��ذي مل يحدث ل�سوء
احلظ.
ج -تخويله ن�سبة م��ن اال�صالحيات الق�ضائية

التي متكنه من ردع ح��االت �سوء الت�صرف يف
املال العام ذات ال�صفة الوا�ضحة واملتكررة.

األمن الغذائي واإلدارة الناجحة

ما مدى قدرة ديوان الرقابة املالية بو�ضعه احلايل
على حتقيق طموحات التغيري املطلوب؟
نعتقد بب�ساطة ان هذه امل�ؤ�س�سة مل تعد قادرة
على القيام بالواجبات املو�صفة �أعاله،بو�ضعها
احل��ايل  ...وه��ي بحاجة اىل ا�صالحات ت�شمل
تخلي�ص دي��وان الرقابة املالية من امل�ؤا�شرات
ال�سلبية التي مت اال�شارة اليها يف اعاله ،وو�ضعه
على طريق االداء ال�سليم ،م��ع اعتبار خطوتي
التخل�ص م��ن ال �ك��ادر املتعب وتر�شيق الكادر
والرتكيز على النوعية وتوفري مقومات احل�صانة
بحد معقول للرقباء املاليني ومنحه ال�صالحيات
التي متكنه من النهو�ض مبهمته بهذه ال�صيغة.
تعدد اجهزة الرقابة املالية يف الوقت احلا�ضر
وا� �س��ال �ي��ب ت�ف�ع�ي��ل ك� �ف ��اءة ادائ� �ه ��ا وب �� �ص��ورة
خمت�صرة:
من دون عناء يذكر ي�ستطيع املتخ�ص�ص واملتابع
النبيه ،ان ي�شخ�ص بان �أجهزة الرقابة على املال
العام يف العراق قد تعددت وت�شابكت مهماتها ،
وا�صبح اعادة تفعيل ن�شاطها من جديد يقت�ضي
ال��درا� �س��ة ال���س��ري�ع��ة يف ظ��ل ال �ت��وج��ه بتحقيق
االهداف التالية-:
�أ -التخل�ص من ازدواج وظائف اجهزة الرقابة
كلما كان ذلك ممكن َا
ب -حماولة حتديد تخ�ص�صات الرقابة املو�ضوعة
حتت عناوين
(املفت�ش العام – الرقابة الداخلية – النزاهة
..ال� ��خ) وب �ي��ان ا��س��ال�ي��ب ادائ �ه��ا ب�شكل وا�ضح
وحتديد ادواتها الجناز مهامها ب�شكل مينع هذ
الزدواج.
الن احل��دي��ث ع��ن ه��ذا املو�ضوع الميكن ح�سمه
مبثل ه��ذه املقالة ال�سريعة وه��و مدخل لبحث
ا�صالح حال اجهزة الرقابة يف العراق وميكنه
ان يكون مو�ضوع َا مل�ؤمتر او ندوة متخ�ص�صة او
يوكل اىل جلنة تتوىل عملية تقييم الواقع احلايل
للعمل ال��رق��اب��ي وت�شخي�ص م���س��ارات ملمو�سة
وحمددة لتعديله .ومنها على �سبيل املمثال-:
�أ -توجه هيئة النزاهة اىل الرقابة االدارية كلما
كان ذلك ممكن َا.
ب -اعتبار خمرجات عمل اجهزة الرقابة الداخلية
والعمل ال��دوري الجهزة دي��وان الرقابة املالية
 ،م��ادة لتحديد م�سارات نهو�ض هيئة النزاهة
مبهماتها.
َ
ج-ال��غ��اء وظ�ي�ف��ة املفت�ش ال �ع��ام ف���ورا واع ��ادة
مهماتها اىل اج�ه��زة ال��رق��اب��ة الداخلية على ان
ي�صار اىل حماية ه��ذه االج�ه��زة بربطها مبركز
الوزارة .وعلى م�ستوى مديريات عامة  ،ويربر
ذل��ك ب�صورة جلية اخ�ف��اق اغلب اج�ه��زة دوائر
املفت�ش العام من القيام بواجباتها باحلد االدنى
الذي حدده قانون ت�أ�سي�سها ومبادئ ومقت�ضيات
التدقيق والرقابة املعروفة
ت -يف احل�ق�ي�ق��ة اين م��ن دع ��اة ت�ك��وي��ن هيئة
م�ستقلة للرقابة االدارية يكون احد اهدافها حماية
املوظفني من تع�سف ادراتهم وحماية الدولة من
ت��ده��ور اداء امل�سيئني واع�ت�بر تو�صيتي لقيام
دي��وان الرقابة االداراي ��ة باملهمة مرحلة لن�ضج
التجربة ثم ت�صبح م�ستقلة.

* خبير مالي ومصرفي

ستار الوادي
�إن الدولة يف الوقت احلا�ضر عبارة عن منظومات معقدة جد ًا وجاء هذا التعقيد من التطور
العلمي والتقني ال��ذي دخل يف جم��االت احلياة ي�ضاف �إىل ذلك الزيادة يف الكثافة ال�سكانية
يقابلها تناق�ص كبري يف املوارد والرثوات الطبيعية .ب�سبب اال�ستخدام املتعاقب على مر الأجيال
ولفرتات طويلة بدون خطط علمية مدرو�سة .وعلى هذا الأ�سا�س حتتاج منظومات وم�ؤ�س�سات
الدولة �إىل قيادات لديها م�ؤهالت علمية قادرة على ا�ستخدام فن الإدارة احلديث املبني على �أ�س�س
علمية م�ضمونة النتائج .ب�أ�سلوب و�صيغ �إ�سرتاتيجية وا�ضحة املبادئ تف�ضي اىل ا�ستنتاج
خطط منها للمدى البعيد واملتو�سط والقريب .وفق تكتيكات وم�سالك و�سياقات عمل متطورة
ومتغرية وفق متطلبات املرحلة واحلاجة  .بعيد ًا عن االجتهاد واالعتقاد والت�صور والفو�ضى.
وي�شرتط يف قياداتها ان تكون حري�صة ونزيهة وت�ضع م�صالح النا�س وحاجاتها مو�ضع الأمانة
يف العنق ؟ وحتتاج �إىل قابلية احلركة والتعاون على امل�ستوى الوطني مع منظومات الدولة
االخرى ومع املحيط االقليمي وال�شراكة الدولية املبنية على ا�سا�س تبادل امل�صالح وفق قاعدة
اال�ستفادة والإفادة للطرف الآخر .و�ضمان حياة كرمية للمواطن هو بند د�ستوري واخالقي يجب
االلتزام به لأن املواطن هو اللبنة الأ�سا�سية لبناء الوطن .ويتحقق ذلك من ت�أمني االمن والغذاء
وهنا يو�ضع حتت الغذاء خط احمر الن ذلك هو اال�سا�س واملعيار احلقيقي لقيا�س جناح الدولة
والغذاء ركن وحمرك ا�سا�سي لكل الثورات التي ظهرت يف العامل .الن اجلوع ي�ؤدي اىل االنفجار
وهذا ما نالحظه االن وما يجري من انتفا�ضات وثورات يف تون�س وم�صر واحلبل على اجلرار
هو اجلوع والظلم ومن االمور التي يجب االنتباه اليها هو بالإمكان نقل كل �شيء اىل القطاع
اخلا�ص �إال الغذاء يجب ان يبقى بيد الدولة الن القطاع اخلا�ص والتجار مييلون ويبحثون
عن الربح الفاح�ش وال�سعر اجل�شع وال يهمهم ما تعاين منه ال�شعوب؟ وان ال تتهرب الدولة
من الواجب الوطني والد�ستوري �أجتاه ال�شعب بتوفري حياة كرمية له .وال نريد �أن ن�صل مثل
م�صر عندما تالعب التجار والر�أ�سمالية املحلية بقوت ال�شعب مثل احمد عز ور�شيد حممد ر�شيد
وغريهم الذين او�صلوا املواطن امل�صري حلد املوت والفقر واجلوع .مما ول َد انتفا�ضه غا�ضبه
راح �ضحيتها احلكومة او ًال .لذا يجب ان تبقى وزارة التجارة يف العراق بيد احلكومة املركزية
مهما يكون �شكل النظام حالها حال الوزارات ال�سيادية الأخرى لأنها هي امل�س�ؤولة عن توفري �سلة
الغذاء للمواطن العراقي وبدون متييز بني فقري وغني وعامل وم�س�ؤول الكل مت�ساوون بتوفري
الغذاء .وعليه �سوف تتحقق العدالة االجتماعية والت�ساوي وميكن توفري �سلة الغذاء من خالل
تفعيل وتن�شيط القطاع النفطي لتوفري الأم��وال والقطاع العلمي ال�ستخدام العلم يف الزراعة
والقطاع ال�صناعي لتوفري م�ستلزمات والتجهيزات الزراعية احلديثة وتطوير منظومة الري
ب�أ�سلوب احلديث هذا على امل�ستوى املحلي � ،أما على م�ستوى اال�سترياد يجب �أن يكون اال�سترياد
من خالل امل�ؤ�س�سات احلكومية املخت�صة وفق �ألية تن�سجم مع املوا�صفات العاملية واال�سراف
املركزي على عمليات النقل واخلزن والتوزيع من خالل �شبكة تغطي كل هذه الفعاليات .وال �ضري
من ابتكار طريقة و�سياقات جديدة لتنظيم هذه العملية �أو العودة �إىل جتارب �سابقة ومن �أجنح
هذه التجارب هي التجربة العراقية يف زمن النظام ال�سابق والتجربة امل�صرية قبل التحول
�إىل ال�سوق احلرة املواطن و�صل �إىل حالة اخليبة واخلذالن بالتجربة الدميقراطية والعملية
ال�سيا�سية وبرجاالتها و�أحزابها املختلفة و�أ�صبح يدب يف نفو�س النا�س ال�شعور والإح�سا�س
باحلنني على الزمن ال�سابق وف�شل �أي جتربة دليل على ف�شل قادتها وانتفا�ض ال�شعوب عليهم.
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العمالة الوافدة بين اإلقامة والزيارة

الخصخصة ودورها في تحقيق النمو االقتصادي
علي نافع حمودي

ثامر الهيمص
فقط ل�صاحب امل���ش��روع ال��ذي يعمل م��ع الدولة
�أو الأجانب له احلق �أن ي�ستدعي عمالة �أجنبية
�أو دع��وة من ي�شاء للزيارة  ،مل��اذا ه��ذا التهمي�ش
للقطاع اخلا�ص املفرو�ض هو املعني �أو ًال بالتنمية
وما يحتاجه من دعم لكي يقف على قدميه؟ فمن
امل �ع��روف ج�ي��دا �أن االدارة امل��رك��زي��ة احلكومية
للعقود الأربعة املا�ضية على الأقل  ،مل تختمر لديها
جتربة خا�صة بالقطاع اخلا�ص يف املجاالت كافة
حيث ك��ان ه��ذا القطاع �أم��ا حماربا باال�شرتاكية
�أو مهاجرا  ،ولذلك مل ترتاكم اخل�برة مهما كان
م�ستواها خا�صة الأداء يف هذا القطاع الختالف
ا�سلوبه عن جتربة القطاع العام التي كانت عمالته
�سبب خ�سارته يف غالب امل�شاريع وف��ق الأ�س�س
احل�سابية التقليدية  ،كما �أن اخللط بني معاجلة
الفقر ومعاجلة البطالة �أدى اىل ت�شو�ش الر�ؤيا يف
كال احلقلني  ،فاملفرو�ض ان تتواىل مكافحة الفقر
جهات ذات عالقة مبا�شرة اجتماعيا ودينيا مثل
الأوق��اف مب�ؤ�س�ساته الثالث واالعانات الدولية
والدعم احلكومي  ،اما البطالة فعالجها الأ�سا�س
هو توفري العمل  ،ولذلك يعاين �أ�صحاب امل�شاريع
االهلية من الرتدد على دوائر ال�ش�ؤون االجتماعية
ودوائ��ر االقامة لكي ي�ستجلبوا خبريا �أو عامال
فنيا م�ؤهال �أو عامل خدمة  ،فمن املعلوم �أن العمل
التجاري مب�ستوياته املختلفة يحتاج لي�س لعملية
بيع و�شراء ومتاجرة فقط بل اىل خربة علمية ذات
موا�صفات تكاد تكون دولية يف عمليات الرتويج
للب�ضاعة ويكون املوقف يوميا وا�ضحا من حيث
الداخل واخلارج والر�صيد ماال �أو ب�ضاعة  ،وهذا
مل ن�ألفه يف قطاعنا العام ال�سابق االو�سع انت�شارا
لوقت قريب ومازال م�ستمرا  ،ناهيك عن اجلوانب

الفنية وط��ول ال ��دوام مب�ع��دل � 12ساعة يوميا
ملواجهة الطلب  ،وه��ذا مامل نعرفه �سابقا �أي�ضا
 ،و هنا اخل�برة وامل�ط��اول��ة وال�ستعداد لها غري
متوفرة ح�سب اجلدوى االقت�صادية الي �صاحب
م�شروع  ،فالعمالة يف هذا املجال فر�صة كبرية
للمواطن للتعليم والتدريب و�سد ال��ذرائ��ع امام
العاطلني الذين يهدفون للعمل ببطالة مقنعة و�أال
تثار م�شاكل ل�صاحب العمل حتت ذرائ��ع ما انزل
الله بها من �سلطان  ،ولهذا كانت هذه ال�سلوكيات
احد ا�سباب طلب العمالة الوافدة  ،اما التدريب
فلماذا ال يحق ل�صاحب العمل �أن ي�ستدعي خبريا
لفرتة ا�شهر لتدريب كوادره ال ب�شق الأنف�س كما �أن
العاملني الوافدين مل يتم التجديد لهم اال ب�أ�ساليب
غري معقولة ؟
واليفوتنا �أن التدريب داخ��ل العراق �أك�ثر فائدة
م��ن ال�ت��دري��ب خ��ارج��ه كونه ي�ستوعب املتدربني
فعال ولي�س املحظوظني للتدريب يف اخلارج كما
�أن الكلفة �أق��ل والعدد املتدرب �أك�ثر  ،فالتدريب
ولي�س الدرا�سة جدواه يف الداخل �أكرث بكثريمن
اخل��ارج وم��ا يرتتب عليه من ف�ساد وحم�سوبية
ورمب��ا ال تدريب  ،كما �أن الزيارة املعدة لدخول
الأجنبي ت�ؤهله لأن يعطي فكرة للم�شروع الأم �أو
ال�شريك اخلارجي فكرة واقعية جدا عن م�شروع
ينه�ض يف العراق وم�شاكله وا�ساليب عمله فلماذا
تعرقل عمليات دخ��ول�ه��م ؟ مم��ا ي��دف��ع �أ�صحاب
امل �� �ش��اري��ع ل �ط��رق م�ل�ت��وي��ة الدخ� ��ال اخل �ب�راء �أو
الوفود ذات العالقة  ،كما يدخل غريهم با�ساليب
�شتى  ،فاذا كان الداعي عراقيا وم�سجلة �شركته
ويحا�سب �ضريبيا" فلماذا يكون غري م�ؤمتن على
�أمن �أو �صحة البلد من غرية موظفي الدولة الذين
يدعون ويدعون ال�سباب عديدة؟ فكل بلد لديه ما
يكفي من الإجراءات احلدودية امنيا" �أو �صحيا"

ملكافحة اجلرمية وغريها من املخالفات واليكون
الهاج�س الأمني ذريعة ثم و�سيلة الهداف ما انزل
الله بها من �سلطان  ،و�إال كيف يت�سنى لنا ونحن
يف ه��ذا االن�غ�لاق املفتعل �أن نتالقح م��ع جتارب
الآخ��ري��ن العملية والنظرية والنماذج الناجحة
يف العامل  ،ود�ستورنا والعهد الدويل يجعل من
القطاع اخلا�ص قائد عملية التنمية ،فلماذا يكبل
القائد ومطلوب منه التنمية وحم��ارب��ه البطالة
واال�ستثمار باو�سع املجاالت.
لذلك البد �أن يكون هناك و�ضوح ومبادئ ومرونة
ونافذة واحدة لفتح الطريق �أمام اخلربة والعمالة
ذات اجلدوى الفنية واالقت�صادية بعقود حمددة
حلني اكتمال التجربة بحيث ت�صبح كلفة عمالتنا
م�ساوية لهم ولي�س �ضريبة معرقلة يدفعها �صاحب
العمل ب ��دون �سبب معقول ب��اال��ض��اف��ة ل�ضريبة
الدخل �أو غريها ولن�ؤ�شر �أن املبادئ واال�س�س
ادناه ت�صلح اطارا" للمناق�شة واحلوار يف و�ضع
خارطة طريق لهذا املنهج  :ـ
�أوال :نقر�أ ق��رارا وا�ضحا" ب��أن العمالة العراقية
خربتها يف القطاع اخلا�ص حمدودة حيث جتلب
لكادرها امل��وت �أو ال�شيخوخة �أو الهجرة لذلك
يتوجب �إع���ادة احل �ي��اة العملية والعلمية لهذه
الطبقة .
ثانيا :يتوجب و�ضع ا�س�س وا�ضحة لقبول العمالة
الأجنبية لي�س هدفها مكافحة البطالة ب��ل يتم
مبوجب عقد م�ؤقت حلني ن�ضوج عمالتنا الوطنية
لت�ساوي لهم يف الأج��ر وامل�ه��ارة وب��دون تبعات
�أخ��رى ذات طابع معرقل للعمل وفتح الزيارة
للخرباء وبدعوات من �أ�صحاب العمل من خالل
مدراهم املفو�ضني واملخولني وبكفالتهم .
ثالثا :علينا االعرتاف ب�أن الق�ضاء على البطالة يف
القطاع اخلا�ص ال يتم عرب منع اخلربة الأجنبية
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بارغام �أ�صحاب العمل على ت�شغيل عمال عراقيني
ب��أج��ور عالية وم�ه��ارة حم��دودة بحيث الجدوى
اقت�صادية من ذلك.
راب �ع��ا :االق ��رار ب ��أن م�شاريع ال�سنوات القليلة
املا�ضية كانت فا�شلة كما الحظنا يف �أمانة العا�صمة
وغ�يره��ا كونها قامت بخربة عراقية ور�أ�سمال
عراقي وذلك ملحدودية العاملني باال�ضافة للعوامل
الأخرى املعروفة .
خام�سا :مكافحة الفقر ال تتم فقط عرب الق�ضاء
على البطالة فالعوائل املتعففة واالرامل والأيتام
وذوي االح �ت �ي��اج��ات اخل��ا� �ص��ة  ،ه �ن��اك جهات
�شرعية معروفة وهي دواوي��ن االوق��اف نريد لها
دورا وا�ضحا وحم��دودا بالتن�سيق مع ال�ش�ؤون
االجتماعية وامل�ساعدة على ردم الهوة و�صوال
للمت�سولني باال�ضافة لدعم الدولة واجلهد الدويل
.
�ساد�سا :البطالة ال تكافح ع�شوائيا بل بالتدريب
و�إزالة التفاوت ال�سباب غري ذات عالقة بالهويات
الثانوية واعتماد الهوية الوطنية فقط من خالل
جمل�س خ��دم��ة وط �ن��ي ع��ام وال �ك��ف نهائيا" عن
االمتيازات واال�ستثناءات التي �أكلت فر�ص العمل
بدون وجه حق .
ومن هنا البد من منح الثقة ب�أرباب العمل بحيث
ي�ستدعي كما ي�ستدعي خلق الله يف اخلليج �أو
الدول االوربية عمالة �أو زوارا مبا يراه منا�سبا"
للم�شروع �ضمن �ضوابط عامة متفق عليها مع
ذوي العالقة وب�أ�سرع �آليات ممكنة تواكب العمل
وتوقيتاته ع�بر احل��وار م��ع اجل�ه��ات التي متثل
�أرب� ��اب ال�ع�م��ل ( احت ��اد رج ��ال االع �م��ال  ،غرفة
التجارة احتاد ال�صناعات  ،اجلمعيات الفالحية )
وغريها من ذوي العالقة لإن�ضاج �شروط وا�ضحة
حمددة لدخول وخروج العمالة .

�شهد العامل تغيريات اقت�صادية كبرية يف العقود املا�ضية � ،شكلت
بع�ضها نقطة حمورية يف التحول من منط اقت�صادي �إىل �آخر،
خا�صة يف التحول من مركزية الدولة يف ال�سيطرة على االقت�صاد
�إىل اخل�صخ�صة التي باتت العالمة الفارقة يف اقت�صاديات الكثري
من الدول التي حققت طفرات مهمة يف هذا امليدان .
ولقد بد�أت موجة اخل�صخ�صة جتتاح دول العامل خالل ت�سعينيات
القرن الع�شرين  ،وقد كانت �إنكلرتا من �أوائل الدول التي �سبقت �إىل
ذلك ،ثم تبعتها دول متقدمة �أخرى مثل فرن�سا و�إيطاليا و�أ�سبانيا
وكندا وغريها .وانتقلت موجة اخل�صخ�صة �إىل ال��دول النامية
مثل الأرجنتني والربازيل و�شيلي وبنغالد�ش وباك�ستان وتركيا
ونيجرييا وم�صر وغريها  .كما بد�أت الدول اال�شرتاكية �سابق ًا يف
تبني برامج اخل�صخ�صة مثل الإحت��اد ال�سوفيتي وجمهوريتي
الت�شيك وال�سلوفاك وبولندا واملجر  .ولقد ظهر هذا االجتاه نتيجة
لل�شروط التي و�ضعها �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل �أثناء
التمهيد لعملية �إعادة جدولة ديونها " طبق ًا للقواعد املعروفة لنادي
باري�س ونادي لندن "  ،حيث يقوم الفكر لدى هاتني امل�ؤ�س�ستني
على التحليل التايل  :لكي تتجنب ه��ذه ال��دول م�صاعب خدمة
ديونها وم�شكالت ميزان مدفوعاتها ،ف�إنها حتتاج لإعادة هيكلية
اقت�صادياتها ؛ حتى تتمكن من رفع كفاءة ت�شغيل وتخ�صي�ص
مواردها  ،ويلزم ذلك جمموعة من ال�سيا�سات النقدية واملالية ،
مع برنامج للتكيف الهيكلي ت�أتي اخل�صخ�صة من �أهم مكوناته
 .ويرى خرباء البنك الدويل �أن �سيا�سة اخل�صخ�صة حتتاج �إىل
و�ضع برنامج يبد�أ ب�إجراء عملية م�سح كامل مل�شروعات القطاع
العام وم�شكالته  ،وت�صنيف هذه امل�شروعات ح�سب �أو�ضاعها ،
ثم حتديد امل�شروعات املراد خ�صخ�صتها  ،مع و�ضع �أ�س�س لتقييم

�أ�صول ال�شركات املباعة  ،وحتديد جدول زمني يحدد دفعـات البيع
 ،و�إن�شاء جهاز خا�ص يكون م�س�ؤوال ًعن برنامج اخل�صخ�صة .
وال ميانع البنك م��ن تقدميه الدعـم امل��ايل والفني لو�ضع هذا
الربنامـج وتنفيذه  ،كمـا يتعني لإجناح الربنامج �أن تقوم حكومة
الدولة بخلق مناخ يعمل على �إنعا�ش اقت�صاديات ال�سوق � ،أبرزها
حترير الأ�سعار وب�صفة خا�صة �سعر ال�صرف  ،و�سعر الفائدة
،حت��ري��ر التجارة اخلارجية،تغيري القوانني املنظمة ل�شركات
القطاع العام ،وتنمية بور�صة الأوراق املالية .
من هنا جند ب�أن �أهم عن�صر يف عملية اخل�صخ�صة  ،هو تغيري
�أ�سلوب ت�شغيل و�إدارة امل�شروعات العامة  ،لتتفق مع مبادئ
القطاع اخلا�ص  ،والتي تتمثل يف اتخاذ الربح �أو الإنتاجية
ك�أ�سا�س لتقييم الأداء  ،واالعتماد على الأ�سعار االقت�صادية يف
ح�ساب املنافع والتكاليف  ،وتبني نظام احل��واف��ز يف ت�شغيل
و�إدارة املوارد  .وعليه ميكن �أن يتحقق هذا املعنى للخ�صخ�صــة
( على امل�ستوى املحلي ) ب�إ�سناد امل�شروعات العامة �إىل وحدات
قطاع خا�ص  ،طبق ًا لعقود �إدارة مع احتفاظ الدولة مبلكيتها العامة
 ،كما ميكن �أن يتحقق بت�أجري هذه امل�شروعات العامة لوحدات
قطاع خا�ص  ،لتتوىل ت�شغيلها و�إدارت�ه��ا مقابل الأرب��اح بن�سب
معينة يتم االتفاق عليها  ،كما يتحقق مب�ساهمة وحدات القطاع
اخلا�ص �سواء املحلي �أو الأجنبي يف ر�أ�س مال هذه امل�شروعات ،
مع ا�شرتاكها يف الإدارة .
وبالتايل �إن اخل�صخ�صة ال تقت�صر على جم��رد حتويل ما بيد
القطاع العام �إىل حوزة القطاع اخلا�ص  ،و�إمن��ا تت�ضمن زيادة
الدور الذي يوكل �إىل القطاع اخلا�ص املحلي يف خطط التنمية
على امل�ستويات املحلية من خالل احلوافز التي تقدم له  ،بحيث
ي�ستحوذ تدريجي ًا على الن�صيب الأكرب من اال�ستثمار والعمالة
والناجت على امل�ستوى املحلي .

وت��وف��ر عملية اخل�صخ�صة �إع ��ادة ت��وزي��ع الأدوار ب�ين القطاع
العام والقطاع اخلا�ص وان�سحاب ال��دول��ة تدريجيا من بع�ض
الن�شاطات االقت�صادية وف�سح املجال �أمام املبادرات اخلا�صة عن
طريق ت�شجيع اال�ستثمار اخلا�ص .كما �إنها تخفف من الأعباء
التي تتحملها ميزانية الدولة نتيجة دعمها املن�ش�آت االقت�صادية
اخلا�سرة  ،وتكري�س م��وارده��ا لدعم قطاعات التعليم والبحث
العلمي وال�صحة  ،وااله �ت �م��ام بالبنية الأ��س��ا��س�ي��ة واملن�شات
االقت�صادية ذات الأهمية اال�سرتاتيجية  .و�أي�ضا تطوير ال�سوق
املالية وتن�شيطها و�إدخال احلركية على ر�أ�س مال ال�شركات بق�صد
تطويرها وتنمية قدرتها الإنتاجية  ،وخلق مناخ اال�ستثمار
املنا�سب  ،وت�شجيع اال�ستثمار املحلي الجتذاب ر�ؤو�س الأموال
املحلية والأجنبية .
ومن جتارب الدول يف هذا امليدان جند ب�أن اخل�صخ�صة �أدت �إىل
ح�صول الدولة على ر�ؤو���س �أم��وال نتيجة حتويل امل�شروعات
العامة �إىل القطاع اخلا�ص  .فعلى �سبيل املثال زادت �إيرادات
الأرجنتني بنحو( )19مليار دوالر نتيجة عملية اخل�صخ�صة  .ومت
تخفي�ض ديونها التجارية بن�سبة ( )%40عندما ا�ستخدمت()11
مليار دوالر من ح�صيلة اخل�صخ�صة يف خف�ض هذه الديون  ،كما
خف�ضت املك�سيك ديونها وقامت كذلك بتخ�صي�ص جزء من �إيرادات
اخل�صخ�صة  ،والتي بلغت ( )22مليار دوالر  ،لتمويل برامج
مكافحة الفقر ،مما �أدى �إىل زي��ادة درج��ة الت�أييد العام لربنامج
اخل�صخ�صة.
لهذا جند ب�أن العراق كبلد �شهد حتوال اقت�صاديا بحاجة كبرية
جد ًا خل�صخ�صة الكثري من املرافق ال�صناعية واملعامل التي من
املمكن �أن ت�ساهم م�ساهمة كبرية يف دعم االقت�صادي العراقي يف
امل�ستقبل القريب وينعك�س ذلك على جممل احلياة يف البلد خا�صة
يف امت�صا�ص البطالة .

الحكومة والقطاع الخاص والشراكة المطلوبة
محمد عبد األمير عبد
من التغيريات التي طالت القطاع اخلا�ص بعد عام  2003والتحول
�إىل اقت�صاد ال�سوق ودخول العراق يف ال�شراكة مع �صندوق النقد
الدويل والبنك الدويل ،وما نتج عن ذلك من ا�شرتاط �صندوق النقد
الدويل على احلكومة و انتهاج �سيا�سة ال�سوق احلر واالنفتاح،
و�أن تفتح املجال للقطاع اخلا�ص ليمار�س دوره ،كما �إن الدول
والهيئات املانحة تطالب احلكومة با�ستمرار ب�إعطاء دور �أكرب
ونطاق حركة �أو�سع للقطاع اخلا�ص واال�ستثمار بغية حتقيق النمو
املطلوب واحلد من ن�سب الت�ضخم ومعاجلة مواطن اخللل يف البنية
االقت�صادية للبلد.
وبالتايل ف�إن هذه ال�سيا�سة �أدت �إىل بروز احلاجة �إىل �إدراك دور
القطاع اخلا�ص وحاجة البالد �إليه لتوليد الكثري من اال�ستثمارات
ال�ضرورية لتو�سيع قاعدتي اال�ستثمار والتوظيف وامل�ساهمة ب�شكل
رئي�سي �إىل جانب احلكومة يف توليد الناجت املحلي الإجمايل وبناء
قواعد الإنتاج ومرتكزات الت�صدير.
و�أمام ذلك ف�إن املهام املنوطة بالقطاع اخلا�ص يف قيادة عملية التنمية
االقت�صادية واالجتماعية تتطلب الكثري من الأمور منها،و�ضع
�إ�سرتاتيجية وطنية متفق عليها ما بني احلكومة والقطاع اخلا�ص
حتدد �أهداف العراق من النمو والتطور ال�صناعي والتجاري
والزراعي واجتاهاته وتربطه يف �إطار تكاملي مع مدخالت
واجتاهات النمو يف القطاعات الإنتاجية الأخرى للبالد مثل قطاع
اخلدمات وقطاع التعليم وتنمية املوارد الب�شرية وبرامج تطوير
البنى الأ�سا�سية وغريها لتعظيم اال�ستفادة من اال�ستثمارات املوظفة
يف هذه جميعها كما يتوجب تعزيز دور م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص

وتنمية قدراتها و�إعطا�ؤها ما يكفي من ال�صالحيات واحلقوق التي
ت�ستطيع من خاللها بلورة وتوجيه الدور القيادي املن�شود للقطاع
اخلا�ص يف عملية التنمية مع �ضرورة مراجعة القوانني مبا يتالءم
واملرحلة احلالية .
ايجاد عالقة �شراكة حقيقية بني احلكومة والقطاع اخلا�ص
وم�ؤ�س�ساته والعمل بجدية من �أجل تبديد مناخ ال�شك والريبة
و�إحالل الثقة املتبادلة والتعاون مل�صلحة كال الطرفني وامل�صلحة

العامة للبالد .
�إن القطاع اخلا�ص يف العراق يف مرحلة ما بعد  2003واجه العديد
من التحديات ،ومنها عملية الإغراق ال�سلعي بالب�ضائع امل�ستوردة
� ،ضعف دعم الدولة لهذا القطاع الذي عانى كثريا  ،اجلانب الآخر
هجرة ر�ؤو�س الأموال خلارج البالد ب�سبب الأو�ضاع الأمنية .
لهذا نحن يف العراق نحتاج �إىل درا�سة �أف�ضل ال�سبل لتفعيل ال�شراكة
بني القطاع اخلا�ص واحلكومة يف جمال ت�شجيع اال�ستثمار ،وحتديد
م�شاركة القطاع اخلا�ص ممث ًال يف االحتاد والغرف التجارية
ال�صناعية يف اللجان واملجال�س احلكومية املعنية بو�ضع �سيا�سات
اال�ستثمار وت�شريعاته.
وكذلك امل�شاركة الفاعلة مع اجلهات احلكومية املخت�صة يف �إقامة
مناطق �صناعية على م�ستوى املحافظات وذلك من خالل بلورة
مقرتحات يتم درا�ستها مع اجلانب احلكومي واالتفاق عليها للرتويج
لهذه املناطق مبا يخدم امل�صلحة امل�شرتكة للم�ستثمرين لإقامة
املناطق ال�صناعية وامل�ستثمرين امل�ؤجرين لإقامة م�شاريع �صناعية
�ضمن هذه املناطق .
وال ميكن �أن نتجاهل الدور الكبري للقطاع اخلا�ص والذي من �ش�أنه
�أن ي�سهم يف حل الكثري من امل�شاكل املنت�شرة يف البالد  .وقد تقف
ق�ضية البطالة املتف�شية بني �أو�ساط وا�سعة من القادرين على العمل
يف مقدمة الق�ضايا التي ينبغي حلها خا�صة و�إن هذه املع�ضلة �شكلت
حتدي ًا كبري ًا �أمام احلكومات العراقية التي تعاقبت منذ عام .2003
فانت�شار البطالة من �ش�أنه �أن يولد الكثري من امل�شاكل االقت�صادية
واالجتماعية  .وبالتايل جند ب�أنه يتطلب �أن تكون هنالك �شراكة
حقيقية بني احلكومة والقطاع اخلا�ص من �ش�أنها �أن تعالج الكثري
من ال�صعوبات التي تواجه االقت�صاد العراقي .
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تجارة السيارات  . .االنفتاح الذي يخنق العاصمة

الفقراء يزدادون في العالم

إيمان محسن جاسم

�أن عدد الدول الأقل منو ًا ارتفع يف العقود املا�ضية
من  25يف عام � 1971إىل  48يف الفرتة احلالية ،
هذا ما �أكده الأمني العام للأمم املتحدة يف كلمته
التي �ألقاها يف امل�ؤمتر الرابع للأمم املتحدة حول
الدول الأقل منو ًا الذي عقد يف ا�سطنبول بداية
�أيار  2011والذي ركز على �إيجاد معاجلات دولية
�سريعة لظاهر الفقر �أو الدول الفقرية .
والدول الفقرية هي تلك الدول التي ينخف�ض
فيها دخل الفرد عن  600دوالر �سنويا �أي ما
معدل دوالرين يف اليوم الواحد ،وعددها 48
دولة معظمها يف �أفريقيا ،منها  15دولة يقل فيها
متو�سط دخل الفرد عن  300دوالر �سنويا وجممل
هذه الدول ت�شكل ن�سبة  %13من �سكان العامل �أي
بحدود  950مليون ن�سمة وبزيادة عما كان عام
.1971
برنامج الإمناء للأمم املتحدة ي�ضيف معايري
�أخرى تعرب مبا�شرة عن م�ستوى رفاهية الإن�سان
ونوعية احلياة” هذا الدليل و�سع دائرة الفقر
مبفهوم نوعية احلياة لت�ضم داخلها  70دولة من
دول العامل� ،أي هناك حوايل  %45من الفقراء
يعي�شون يف جمتمعات غري منخف�ضة الدخل� ،أي
هناك فقراء يف بالد الأغنياء.
وباملقابل وجدنا يف هذا امل�ؤمتر من يطالب ب�إعادة
النظر يف �أولويات الإنفاق يف الدول املتطورة،

مالحظ ًا �إن الإنفاق على الت�س ّلح كبري جد ًا مقارنة
مبا يخ�ص�ص للدول الأقل منو ًا ،وبالتايل ف�إن
على الدول الغنية �أن تقدم دعما متوا�صال للدول
الفقرية والتي من املمكن �أن ي�شكل �سكانها هاج�سا
للكثري من الدول املتقدمة ال �سيما يف جمال الهجرة
غري ال�شرعية .
وحذر من �أن العامل قد يواجه تهديدات �سيا�سية
و�أمنية كبرية وتهديدات �أخرى �إذا مل يعالج
امل�شاكل البنيوية مثل اجلوع والأمرا�ض وهي
عوامل ت�ساعد على االنخراط يف ارتكاب الكثري
من اجلرائم .
وعلى الرغم من �إن العراق لي�س من البلدان الفقرية
وفق مفهوم الأمم املتحدة للفقر بحكم الواردات
الكبرية للبلد جراء عائدات النفط التي قفزت يف
ال�شهر املا�ضي لأكرث من �سبعة مليارات دوالر
بحكم ارتفاع �أ�سعار النفط العاملي � ،إال �إن البلد
يعاين من ما ن�سبته  %16من ال�سكان يعي�شون
يف حالة ت�شابه كثريا ما يعي�شه مواطنو البلدان
الفقرية من حمدودية الدخل وانعدامه يف احيانا
اخرى .
بالت�أكيد �إن ال�سبب الرئي�س لوجود الفقراء يف
العراق يكمن يف ا�ستفحال ظاهرة الف�ساد الإداري
التي بد�أت ت�أخذ منحنيات خطرية جدا خا�صة يف
جمايل الأمن الغذائي و�أمن املواطن ب�سياقاته
�أملعروفة من خالل املواد الغذائية الفا�سدة والتي
فاحت روائحها يف الآونة الأخرية وال�صفقات

مقاالت 7

امل�شبوهة حتى يف جمال ت�سليح القوات العراقية ،
ي�ضاف �إىل ذلك كله ما ي�سببه الف�ساد من ت�شوهات
اجتماعية ي�صعب �إزالتها ب�سهولة .
اجلانب الثاين يتمثل بعدم التوزيع العادل
للموارد وعدم وجود دعم للقطاعات ال�صحية
واالجتماعية خا�صة ما يتعلق منها بدعم الأ�سر
الفقرية عرب م�شاريع �إ�سكان �أو �صحة �أو غذاء
وبالتايل جند ب�أن املعاجلات التي �شهدها العراق
بعد  2003ملعاجلة هذه احلاالت واحلد من ن�سبة
الفقراء كانت معاجلات م�شوهة قائمة على تكري�س
الفقر عرب �إتباع �آليات غري دقيقة يف ت�شخي�ص
امل�شمولني برواتب الرعاية االجتماعية وعدم
مراعاة االحتياجات احلقيقية لهذه ال�شرائح وعدم
ا�ستيعاب قدراتهم يف م�شاريع �صغرية من �ش�أنها
�أن ترتقي بهم اقت�صاديا .
وتعترب �سرتاتيجية مكافحة الفقر يف املدى
الق�صري( )2014/2011والتي اعتمدت بداية
العام اجلاري دون التفكري يف كيفية توفري
موارد خارج املوازنة من �ش�أنها �أن تفعل عمل هذه
الإ�سرتاتيجية  ،مع غياب تام لقاعدة املعلومات
التي ميكن �أن ت�ستند اليها اجلهات امل�س�ؤولة عن
هذا الربنامج اخلا�ص مبكافحة الفقر  ،ورمبا ال
يدرك �أحد من القائمني على ملف معاجلة الفقر ب�أن
عوامل �أخرى غري الف�ساد ت�ساهم يف بقاء الفقر
ويف مقدمتها �ضعف التعليم والو�سائل امل�ساندة
له والتي جتعل الكثري من العوائل ال تعري للتعليم

�أهمية لأنه ي�صبح �أحيانا مكلفا ماديا وخارج نطاق
حتملها خا�صة و�إن جمانية التعليم يف العراق
مل تعد جمانية بحكم التطورات ال�سلبية الكثرية
التي �صاحبة التعليم يف البلد ويف مقدمتها �إهمال
وزارة الرتبية للمدار�س بحيث باتت الكثري من (
املجانيات ) ت�شرتى من الأ�سواق مبا فيها الكتب
والقرطا�سية.
لهذا جند ب�أن على املخت�صني وامل�س�ؤولني �أن
ي�ضعوا يف ح�ساباتهم الدقيقة ب�أن معاجلة الفقر
وتخفي�ض ن�سبته تتطلب �أن يكون لدينا نظام
تعليمي جيد  ،وخدمات �صحية وغذائية مدعومة
من الدولة  ،ي�ضاف �إىل هذا كله قاعدة بيانات
دقيقة جتعلنا يف من�أى عن �أي جتاوزات من �ش�أنها
�أن تعرقل هذا امل�شروع وهذه الإ�سرتاتيجية املهمة
جدا والتي �ستق�ضي �إن وجدت الأيدي الأمينة
على كافة الت�شوهات املوجودة الآن يف احلياة
االجتماعية واالقت�صادية والتعليمية للمجتمع
العراق مبا يقلل من الفجوة الكبرية جدا بني
�أغنياء البلد وفقرائه ،مع الأخذ بنظر االعتبار
ب�أن هنالك حاالت فقر �ستولد وتتنامى �سنويا
يف البلد خا�صة و�إن الفقر كظاهرة عاملية ودولية
�أرتفع مبعدالت كبرية خا�صة مع ظهور العوملة
كفكر �سيا�سي واقت�صادي ق�ضى على الكثري من
املهن وال�صناعات املحلية وجتاوزت �أرقام البطالة
املرادفة للفقر ن�سب جديدة يف عدد كبري من دول
العامل .

القناة الجافة وربط الموانئ العراقية بأوروبا
محمد صادق جراد
من املعروف �إن دول البحر الأبي�ض املتو�سط والبحر الأ�سود تنقل
ب�ضائعها �إىل اخلليج و�شرق �آ�سيا عرب البحر الأحمر وقناة ال�سوي�س
وعرب املياه العربية التي تكلف هذه الدول �أمواال كبرية وت�ضطرها
لقطع م�سافات طويلة �إ�ضافة �إىل ان ال�سفن التي تنقل هذه الب�ضائع
�صارت يف الفرتة الأخرية تتعر�ض خلطر القر�صنة يف بع�ض املناطق
التي متر فيها .
كل هذا جعل فكرة القناة اجلافة التي طرحت نف�سها بقوة تفر�ض
وجودها على امل�شهد االقت�صادي العاملي لتكون م�شروعا حيويا
يتم مبوجبه ربط املوانئ العراقية ب�شمال �أوربا عرب تركيا و�سوريا
حيث يتم ربط ميناء ام ق�صر باملوانئ الرتكية وكذلك عرب ربط ميناء
ام ق�صر مبيناءي طرطو�س والالذقية يف �سوريا وبذلك يكون العراق
حلقة و�صل بني اخلليج العربي والبحر املتو�سط لريبط بني ن�صف
الكرة الأر�ضية اجلنوبي بالن�صف ال�شمايل عرب معرب بري يعد من
اق�صر الطرق و�أرخ�صها تكلفة و�أك�ثره��ا �أمانا لل�سفن والب�ضائع
العاملية ليكون هذا امل�شروع قفزة نوعية �ست�ساهم يف تغيري مالمح
النقل و�سيا�سات العامل االقت�صادية القادمة فهو ي��وازي عمل قناة
ال�سوي�س وعمل املوانئ اخلليجية الأم��ر الذي �ست�ستفيد منه دول
البحر املتو�سط التي �ست�سلك هذه القناة لتتجنب دفع الر�سوم الباهظة
وتخت�صر الكثري من الزمن واجلهد  ,حيث �ستخت�صر ما يقارب - 20
 25يوما تقطعها البواخر وال�سفن يف املياه العربية والبحر الأحمر
لعبور قناة ال�سوي�س �إىل �أوروب��ا لتفريغ و�شحن الب�ضائع ،ف�ض ًال
عن نفقات تقدر بع�شرات املاليني من ال��دوالرات �ستوفرها الدول
و�شركات النقل البحري والتجارة العاملية� .إ�ضافة �إىل �أن البواخر
القادمة من قارة ا�سرتاليا والدول يف �شرق �آ�سيا و�أوروبا �ستتبادل
�شحن وتفريغ الب�ضائع املنقولة عرب ال�سكك احلديد �أو �أ�سطول وزارة
النقل الربي من العراق �إىل تركيا و�سوريا والأردن.
ولقد �شهد العراق يف الفرتة الأخرية ن�شاطا متميزا للقناة اجلافة فلقد

تدفقت الب�ضائع القادمة من املوانئ ال�سورية وخا�صة بعد ان قامت
وزارة النقل بت�أهيل و�صيانة ال�سكك احلديد بني العراق و�سوريا
ف�ضال عن م�شروع فتح خط �سكك احلديد بني العراق وتركيا .
ويف هذا االجت��اه �أعلنت وزارة النقل العراقية �أن واردات القناة
اجلافة و�صلت خالل �شهر واحد �إىل  4552طنا عرب �شاحنات و�صلت
�إىل � 174شاحنة منتظمة قدمت �إىل بغداد من تركيا و�سوريا وموانئ
الب�صرة  ,ولقد بد�أت ال�شركة بو�ضع �آليات لت�سريع عمل القطارات
املخ�ص�صة لنقل الب�ضائع املخ�ص�صة لعمل القناة اجلافة".
هذا من جانب ومن جانب اخر مل يقت�صر عمل القناة على نقل الب�ضائع
فقط بل ن�شهد ازدياد اعداد امل�سافرين عربها من خالل القطارات فقد

بلغ عدد امل�سافرين ل�شهر واحد اكرث من ( )3849م�سافرا .وي�أتي
ه��ذا �ضمن خطة عمل وزارة النقل لدعم القناة اجلافة وت�شجيع
امل�ستوردين والتجار بالنقل عن طريق هذا امل�شروع الوطني الهادف
لربط �شمال وجنوب �أوروبا بجنوب و�شرق �آ�سيا من خالل تخفي�ض
�أجور النقل بوا�سطة �سكك احلديد..
وم��ن اجلدير بالذكر ان ن�شري هنا اىل ان امل ��ردودات االقت�صادية
املتحققة للعراق من م�شروع القناة اجلافة �ستكون عالية حيث يقول
احد املهند�سني بان املردودات ال�ضخمة التي �ستحققها القناة اجلافة
ي�صعب ح�صرها برقم حم��دد ،فهناك ع��وائ��د و�أج ��ور ت�ستح�صلها
املوانئ وتكاليف �شحن تفريغ البواخر جتنيها ال�شركات الأهلية
املحلية املخت�صة بهذا العمل ،ور�سوم جمركية و�أجور نقل الب�ضائع
لل�سكك احلديد والنقل ال�بري� ،إ�ضافة �إىل ت�شغيل الأي��دي العاملة
العراقية .وبالفعل با�شرت وزارة النقل وبع�ض ال�شركات با�ستخدام
القناة اجلافة منذ �أ�شهر ووقعت عقودا مع تركيا و�سوريا ملرور
القطارات املحملة بالب�ضائع ،ولقد �أبدت ال�شركات الأجنبية العاملة
يف املوانئ العراقية رغبة �شديدة للم�شاركة يف القناة اجلافة على
حمور ال�سكك احلديدية.
من هنا نكت�شف �ضرورة تطوير قطاع النقل يف العراق باعتباره
يعمل على �إ�سناد القطاعات االقت�صادية الأخ��رى �سيما وان هذا
القطاع عانى من الإهمال على مدى ال�سنوات املا�ضية وهو بحاجة
اليوم �إىل �إعادة ت�أهيل يف الكثري من جوانبه .
مبعنى �آخر يجب تطوير جوانب النقل واملوا�صالت املختلفة و�أهمها
ال�سكك احلديد واملطارات والأ�سطول الربي من خالل عمل الوزارة
اجلاد على ت�سخري كل الطاقات بهذا االجتاه واال�ستفادة من امل�شاريع
اال�ستثمارية التي ت�ساعد يف تطوير هذه اجلوانب .
ون��ود ان نقول يف اخل�ت��ام اننا يف ظ��ل املناف�سة القوية م��ن دول
اجلوار لل�صراع على املنافذ البحرية ميكننا ان ن�ستفيد من تطوير
م�شروع القناة اجلافة لي�سهم يف خدمة االقت�صاد العراقي يف جوانبه
املختلفة من اجل تنويع م�صادر الدخل الوطني .

ميعاد الطائي
�أ�صبح العراق اليوم بعد االنفتاح التجاري
واالق �ت �� �ص��ادي ��س��وق��ا ي�شهد ن�شاطا جتاريا
ي�ضاهي ن�شاط العديد من الدول املجاورة يف
جت��ارة ال�سيارات احلديثة  ،حيث اك��د ممثل
م��دي��ري��ة امل ��رور ال�ع��ام��ة ان ن�سبة ال�سيارات
احلديثة التي دخلت البالد �شكلت ن�سبة %120
ومبختلف املوديالت وارقى املوا�صفات حيث
�أ�صبح املواطن ي�شاهد انواعا جديدة تدخل
اىل العراق الول مرة مثل الهمر و الهيونداي
و ال�سوناتا وااللنرتا ،واالك�سنت ،و الكامري،
ويعتقد البع�ض ان ارت�ف��اع ه��ذه الن�سبة يف
ا�سترياد ال�سيارات يرجع اىل حت�سن امل�ستوى
املعي�شي للمواطن وك��ذل��ك ب�سبب تخفي�ض
التعريفة الكمركية على الب�ضائع الواردة اىل
العراق وخا�صة ال�سيارات التي كانت ت�صل
تعريفتها الكمركية قبل  2003اىل ن�سبة %30
م��ن �سعر ال�سيارة لذلك مل يكن هناك ن�شاط
ملحوظ يف جت��ارة ال�سيارات ان��ذاك بل كان
اال� �س �ت�يراد حم���ص��ورا ب�شكل كبري بال�شركة
العامة لل�سيارات التي كانت ت�ستورد انواعا
حمدودة جدا ومن منا�شئ حمددة .
اما اليوم في�ستطيع التجار ا�سترياد ال�سيارات
احلديثة ذات املوا�صفات العالية ومن منا�شئ
عاملية م�شهورة وت�سجل هذه ال�سيارات ب�أرقام
بي�ضاء وه��ذا يعني ��ض��رورة ت�سقيط �سيارة

قدمية يف دائ��رة امل��رور العامة لتحولها با�سم
�صاحب ال�سيارة احلديثة وال بد من الإ�شارة
هنا اىل ان هذه العملية �أ�صبحت مكلفة وت�شهد
ارتفاعا دائما يف الكلفة وتختلف من حمافظة
اىل �أخ��رى  .مبعنى اخر ان ال�سيارة القدمية
والرقم الذي حتمله يكون اكرث كلفة اذا كانت
اللوحة م�سجلة يف العا�صمة بغداد حيث ي�صل
اىل ما يقارب  3000دوالر يف بع�ض االحيان
وينخف�ض ال�سعر يف باقي املحافظات .
هذا االنفتاح يف جت��ارة ال�سيارات �ساهم يف
ايجاد م�شاكل عديدة يف العراق اهمها خنق
العا�صمة بغداد ب��إع��داد هائلة من ال�سيارات
و�سط احرتازات �أمنية جعلت معظم ال�شوارع
مغلقة بقطع كونكريتية �إ��ض��اف��ة اىل الكثري
من ال�سيطرات الأمنية التي جعلت ال�شوارع
مكتظة بال�سيارات التي �أخ��ذت تزحف ببطء
على �شكل طوابري نحو هدفها ليعي�ش املواطن
�أجواء الت�أخري اململ وال�صعب  ,وبالرغم من
�سعي احلكومة املحلية لإن�شاء اجل�سور التي
�ستعمل على حل جزء كبري من امل�شكلة اال ان
هذه اجل�سور لن تكتمل يف وقت قريب الأمر
ال��ذي زاد ال�ط�ين بلة حيث �ساهمت الأعمال
يف ه��ذه اجل���س��ور يف زي ��ادة ال�ق�ط��وع��ات يف
ال�شوارع وزاد من معاناة املواطن .
هذا من جانب ومن جانب اخر تعد هذه الزيادة
يف �أع���داد ال���س�ي��ارات يف � �ش��وارع العا�صمة
و�شوارع املدن الكبرية االخرى ح�سب ال�سيد

م�ن�ير ك��اظ��م املتخ�ص�ص يف � �ش ��ؤون البيئة
من �أه��م �أ�سباب التلوث البيئي حيث ت�شكل
ال �غ��ازات التي تنبعث م��ن ع��وادم ال�سيارات
م�شكلة خطرية ولها ت�أثري مبا�شر على تلوث
الهواء ومع ازدي��اد �أع��داد ال�سيارات منذ عام
 2003فان خطرها على البيئة �أ�صبح يتزايد
وت�صدر عن عوادم ال�سيارات عدة غازات �أهمها
اكا�سيد الكربيت وهي من امللوثات الرئي�سة
وت�صيب اجل �ه��از التنف�سي فت�سبب التهاب
الق�صبات وال�سعال وال��رب��و كما ان�ه��ا تهيج
اجللد والعيون وت��زداد خطورة عندما يكون
اجلو رطبا وتعترب غازات اكا�سيد النيرتوجني
�سامة وت�سبب الوفاة اذا وجدت برتاكيز عالية
يف الهواء وتتولد هذه الغازات عندما يحرتق
ال��وق��ود يف درج��ة ح ��رارة عالية م�شريا �إىل
ان م�شكلة التلوث من م�شاكل الع�صر �سواء
التلوث كميائيا او �شعاعا وميتد التلوث اىل
الهواء والأتربة ويت�أثر به الإن�سان واحليوان
وال �ن �ب��ات وم��ن اه��م م���ص��ادر ال�ت�ل��وث ع��وادم
ال�سيارة (البنزين والديزل) الذي ميثل ن�سبة
ك�ب�يرة م��ن جم�م��وع ملوثات ال �ه��واء ويقرتح
ايجاد نظام يتم من خالله الك�شف عن ال�سيارات
امل�سببة للتلوث البيئي �أثناء �سريها يف حماولة
للتحكم يف كمية الغازات املنبعثة من ال�سيارات
وال�ضارة ب�صحة الإن�سان والبيئة وي�ستخدم
النظام الأ�شعة حتت احلمراء ويقوم بت�سجيل
بيانات ال�سيارات امللوثة للبيئة با�ستخدام

كامريات رقمية لي�صبح بالإمكان جتديد اي
من ال�سيارات التي تقوم بتلويث البيئة �أثناء
ال�سري ،منوها ب��ان الفكرة تقوم على و�ضع
�صندوقني م�ستطيلني على جوانب الطرق مير
من بينها �شعاع الأ�شعة حتت احلمراء ومبجرد
ان متر ال�سيارة يتم الك�شف عن كمية الغاز
املنبعثة من ما �سورة العادم بكل �سهولة وهذا
النظام معمول به يف الدول املتقدمة م�شريا اىل
ان دخول املاليني من ال�سيارات ومن خمتلف
املوديالت والأ�شكال والأنواع �سببت �أ�ضرارا
على البيئة والإن�سان.
وم��ن اج��ل معاجلة ال��و��ض��ع امل �ت ��أزم للمرور
يف بغداد وامل��دن الأخ��رى من ج��راء االنفتاح
على جت��ارة ال���س�ي��ارات ن�ق�ترح عمل درا�سة
ل �ل �ق��درة اال��س�ت�ي�ع��اب�ي��ة ل �� �ش��وارع �ن��ا وو�ضع
�سيا�سة ا�سترياد منا�سبة لل�سيارات ح�سب
القدرة على ا�ستيعابها بالإ�ضافة اىل �ضرورة
تو�سيع ال�شوارع والإ�سراع بامل�شاريع املتعلقة
باجل�سور والطرق اجلديدة وتوفري عمارات
وكراجات كبرية لوقوف ال�سيارات و�إخراج
املجمعات التجارية وامل�ؤ�س�سات الكبرية من
و�سط بغداد �إىل خارجها وهذا ي�شمل املنطقة
اخل�ضراء وبع�ض الوزارات اي�ضا  ,وعلينا ان
ن�ستفيد من طبيعة الأر�ض امل�ستوية و�إمكانية
�شق الطرق والقنوات فيها ب�سهولة للخروج
من ازم��ة االزدح��ام التي �أ�صبحت عامل توتر
وقلق للمواطن .
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مواقع سياحية في طريقها لالنقراض

بحيرة الرزازة من منتجع سياحي إلى بركة مياه!

ب�سبب العط�ش و االهمال وتعر�ضت ال�شاليهات
والبنايات االخ��رى اىل اعمال ال�سلب و النهب
وحاليا ف�أن واقع البحرية عبارة عن موقع مرتوك
ومهمل وال قيمة له من الناحية ال�سياحية وح�سب
ت�صوري ف�أن هذا املوقع قد رفع متاما من اخلارطة
ال�سياحية للمحافظة وال نية لإعادة املياه اىل هذا
امل��وق��ع اذا ا�ستمر ال��و��ض��ع امل��ائ��ي ل�ل�ع��راق على
و�ضعه احلايل .
و�أن هذا املوقع قد ترك متاما من قبل ال�سياحة
ومل يتم اي تخ�صي�ص مايل لهذا املوقع لال�سباب
املذكورة اعاله والجدوى من ال�صرف على موقع
ميت مت��ام��ا وال نية الح�ي��ائ��ه واحل �ي��اة ال ميكن
اعادتها اىل البحرية يف ظل الو�ضع املائي ال�سيئ
احلايل للقطر حيث ال ميكن تزويد البحرية باملياه
و اغلب مناطق العراق تعاين من اجلفاف خا�صة
اذا عرفنا ان امل�ي��اه الدخلة اىل البحرية تعترب
خزينا ميتا وال ميكن اال�ستفادة منه و يف حالة
التفكري باعادة احلياة اىل هذا املوقع ال�سياحي
يتطلب ت��وف�ير ��ض�م��ان��ات ب��اال��س�ت�م��رار يف رفد
البحرية بكميات من املياه حتافظ على من�سوب
مقبول للبحرية وهذا �صعب جدا يف هذه الظروف
اذا علمنا ان هناك م�ساحات وا�سعة من االرا�ضي
يف اجلنوب تعاين من الت�صخر ب�سبب �شحة املياه
لذلك وح�سب ت�صوري ف�أن هيئة ال�سياحة التفكر
يف تخ�صي�ص اي مبلغ لهذا املوقع .

المتحدث باسم وزارة السياحة عبد الزهرة
الطلقاني:

تحقيق /حيدر يوسف

يزخر العراق بمناطق سياحية يقل مثيلها في العالم
فهي تنتشر على بقاعه الواسعة فكل واحة كبيرة
كانت ام صغيرة تتميز بميزة تؤهلها ان تكون مرفقا
سياحيا سواء كان دينيا او اثاريا او ترفيهيا من
شأنه ان يكون مصدر دخل جديد في الموازنة العامة
للدولة .
( المدى االقتصادي ) استقصت أحوال واحدة من اهم
المناطق السياحية في العراق وهي (بحيرة الرزازة )
التي لفها النسيان وغدت من وحي الذاكرة السياحية.

وزارة الموارد المائية :

املدير التنفيذي للموقع يو�سف حممد امل�سعودي
ق ��ال  :ان ب �ح�يرة ال�� ��رزازة ك��ان��ت م��ن الأم��اك��ن
ال�سياحية املهمة يف حمافظة كربالء وق��د كانت
منطقة جذب العداد كبرية من ال�سواح من داخل
ال �ق �ط��ر وخ ��ارج ��ه ح �ي��ث ازده � ��رت ال �ب �ح�يرة يف
ال�ستينيات وال�سبعينيات والثمانينات من القرن
املا�ضي وذلك يف بداية ان�شاء البحرية التي �أن�ش�أت
يف �سنة  1954للحاجة لها لغر�ض ا�ستيعاب
م��وج��ات الفي�ضانات التي يتعر�ض لها العراق
�سنويا وتهدد م�ساحات �شا�سعة من االرا�ضي و
املدن بالغرق  ،وبد�أ جتهيز هذا املنخف�ض باملاء
منذ ذلك التاريخ للحد من الفي�ضانات حيث يتم
امت�صا�ص نوبة الفي�ضان بوا�سطة ت�صريف املياه
الزائدة يف نهر الفرات اىل منخف�ض الرزازة عن
طريق بحرية احلبانية و قد ظهرت احلاجة اىل
تعلية ��س��داد بحرية ال ��رزازة حيث يتم �إحالتها
اىل احدى ال�شركات العاملية يف �سنة  1963نظرا
لكميات املياه الهائلة التي مت �ضخها اىل البحرية
وق��د و��ص��ل اع�ل��ى من�سوب للمياه يف البحرية
�سنة  1988خالل فرتة الفي�ضانات التي مر بها
القطر يف هذه الفرتة اىل  38،00/فوق م�ستوى
�سطح البحر وهو اعلى من�سوب ممكن ا�ستيعابه
تقريبا  .واذا عرفنا ان من�سوب �أر�ضية البحرية

هو بحدود  18،00/فوق م�ستوى �سطح البحر
في�صبح عمود املاء هو بحدود  20مرتا ومنذ ذالك
التاريخ حلد االن ف��ان مياه البحرية يف تراجع
حيث ان�سحبت املياه من م�ساحات وا�سعة ب�سبب
التبخر وعدم رفد البحرية مبياه �إ�ضافية ب�سبب
و�ضع امل��اء ال�سيئ ال��ذي مير به القطر منذ ذلك
التاريخ حتى الآن وامل�صدر الوحيد الذي يغذي
البحرية حاليا هو مياه املبازل التي يتم �ضخها
اىل البحرية بوا�سطة حمطة �ضخ الرزازة والتي
جتهز البحرية بكمية  15م / 3ثا با�ستمرار وهذه
الكمية تعترب ال قيمة لها امام هذا امل�سطح الكبري
الذي تبلغ م�ساحته ال�سطحية بحدود  1700كم2
.
لذلك فقد انخف�ضت املياه يف البحرية حاليا اىل
من�سوب  20,00ف��وق م�ستوى �سطح البحر اي
ب�ن��زول م �ق��داره 18م ع��ن �سنة  1988ل��ذل��ك فقد
ظهر تراجع حاد يف اقبال النا�س على هذا املوقع
منذ بداية الت�سعينات وقد راف��ق انخفا�ض املاء
يف البحرية االح��داث التي مر بها القطر يف تلك
ال�ف�ترة وال�ت��ي �سببت اي�ضا ت��رك احلكومة هذا
املوقع وكذلك جميع املواقع االخ��رى ال�سياحية
نتيجة ال�سيا�سات االقت�صادية املتخبطة قبل عام
. 2003
اما من الناحية االقت�صادية  ،فقد كانت البحرية

م���ص��در م�ه��م الن���واع ع��دي��دة م��ن اال� �س �م��اك التي
كانت جتهز ا�سواق حمافظة كربالء واملحافظات
املجاورة بكميات كبرية وقد مت زرع بع�ض اال�سماك
البحرية يف ال�سنني االخرية نظرا لأرتفاع امللوحة
يف البحرية ب�سبب انخفا�ض املاء والتي مت جلبها
من حمافظة الب�صرة وخا�صة �سمك ال�شانك والذي
جن��ح جن��اح��ا ك�ب�يرا يف البحرية ب�سبب حتمله
ن�سبة االمالح العالية وتكاثره ال�سريع .
ول �ك��ن ح��ال�ي��ا ف��ان جميع ه��ذه اال� �س �م��اك وبقية
االحياء املائية قد انقر�ضت متاما ب�سبب ارتفاع
ن�سبة امللوحة يف البحرية اىل ن�سبة اعلى من
ملوحة البحر.
لذلك فان االداء ال�سياحي قد تراجع ب�شكل كبري
يف الت�سعينات واهملت البحرية متاما وا�صبحت
مكانا مرتوكا ال قيمة له من الناحية ال�سياحية .اما
ا�سباب ترك هيئة ال�سياحة لهذا املوقع املهم لأن
مياه البحرية قد ان�سحبت اىل م�سافات بعيدة عن
ال�ساحل املعد لل�سواح عن ال�شاليهات والبنايات
التي مت ان�شا�ؤها من قبل املواطنني على ال�ساحل
واذا اراد ال�سائح ان ي�صل اىل املاء فعليه ان يقطع
ع��دة كيلو م�ت�رات للو�صول و��س��ط ال�صخور و
الكثبان الرملية لذلك ف�أن املوقع ا�صبح غري �صالح
لل�سياحة وال فائدة منه حيث ان جميع اال�شجار
واحلدائق التي مت زرعها �سابقا ا�صبحت جرداء

بحرية ال��رزازة من املواقع ال�سياحية املهمة يف
العراق ب�صورة عامة ويف حمافظة كربالء ب�صورة
خا�صة لكن تراجع ال�سياحة يف هذا املوقع هو عدم
ات�صال وزارة ال�سياحة مع جمل�س حمافظة كربالء
والنقا�ش معه مبو�ضوع هذا املوقع املهم وكذلك
من ا�سباب تراجع ال�سياحة هو التجاوز من قبل
املواطنني على املوقع كذلك عدم ات�صال املياه التي
كانت تعتمد عليها البحرية وهي املياه املتدفقة
من نهر الفرات ا�ضافة اىل ذلك من اال�سباب عدم
وجود اال�ستثمار فال�ستثمار بالتعاون مع وزارة
ال�سياحة وجمل�س حمافظة كربالء العادة احلياة
للبحرية  .وكذلك فالدولة لن ت�ضع اي تخ�صي�ص
مايل لهذا املوقع فهذا من م�س�ؤولية هيئة ال�سياحة
وجمل�س حمافظة كربالء وتراجع ال�سياحة يف هذا
املوقع هو انقطاع اال�ستثمار وعدم توفري االموال
وعدم وجود االدارة الناجحة باال�ضافة اىل توجه
ال��دول��ة ب��االخ����ص جمل�س حم��اف�ظ��ة ك��رب�لاء اىل
ال�سياحة الدينية واهمال باقي جوانب ال�سياحة
مثل بحرية ال��رزازة واذا ع��ادت احلياة اىل هذه
ال �ب �ح�يرة  ،ف� ��أن معظم ال��زائ��ري��ن او الداخلني
اىل حمافظة كربالء يذهبون اىل البحرية ومن
احللول التي يجب و�ضعها لإعادة احلياة للبحرية
هي بالدرجة االوىل اال�ستثمار فيجب عر�ض هذا
املوقع اىل م�ستثمرين عراقيني او اجانب وكذلك
يجب توفري االموال وتخ�صي�صها للموقع وكذلك
يجب ان تتوفر الإدارة الناجحة التي ت�ستطيع ان
تقود مثل هذا املوقع ال�سياحي املهم وكذلك يجب
توجه الهيئة ال�سياحية العراقية وجمل�س حمافظة
كربالء لي�س فقط على ال�سياحة الدينية املوجودة
يف املدينة بل يجب االهتمام بال�سياحية الأخرى
امل��وج��ودة ويجب ر�سم خطة ناجحة ومدرو�سة
ب�شكل ج�ي��د اىل ال �ب �ح�يرة وت �ط��وي��ره��ا م��ن كل
اجلوانب .

الخبير االقتصادي علي محمود الفكيكي يقول:

بحرية ال ��رزازة كموقع �سياحي يجب االهتمام
بالبنية التحتية لل�سياحة ف�ي��ه اي االهتمام

باجلانب امل��ادي ال��ذي يت�ضمن طريق الو�صول
اىل امل��وق��ع وال �ط��رق الداخلية يف نف�س املوقع
وتوفري الطاقة الكهربائية بالإ�ضافة اىل توفري
امل��اء وال�غ��ذاء لل�سائحني وامل� ��أوى املتمثل بدور
اال�سرتاحة (موتيل اوهوتيل) ودور اال�سرتاحة
امل�ؤقتة املتمثلة بالكرفانات و ما�شابه ذلك وكذلك
توفري املطاعم والكافرتيات واملقاهي وو�سائل
االت�صال بجميع ا�شكالها وح��دائ��ق ومتنزهات
ومدينة ال�ع��اب وك��ذل��ك ت�سلية �صيفية و�شتوية
وم�سابح حديثة وق��اع��ات اجتماعات وحفالت
وم�ؤمترات وكذلك م�سجد وهذا يتوفر اذا كانت
هنالك االدارة الناجحة للموقع واملهارات التنفيذية
وخ�برات حديثة تفتقر اليها املنطقة يف الوقت
احلا�ضر الن العقول العراقية عقول بدوية تفتقر
اىل التفكري ال�سياحي فيجب تعاون العراقيني مع
لبنان وتركيا يف هذا اجلانب الن هذه البلدان قد
قطعت �أ�شواط ًا يف املجال ال�سياحي  ،ودور الدولة
يف هذا املجال هو �إعطاء الت�سهيالت للم�ستثمرين

يف القطاع اخلا�ص عراقي �أو غري ذلك .
�أما من الناحية االقت�صادية فبحرية ال��رزازة من
املواقع املهمة من ناحية الرثوة ال�سمكية ف�سبب
تراجعها اقت�صاديا نق�ص امل�ي��اه وع��دم كفايتها
لعي�ش الأ�سماك ونق�ص تدفق املياه لها وكذلك
ارتفاع ن�سبة امللوحة يف البحرية مما ينبغي �أن
الأ�سماك املوجودة يف العراق ال ت�ستطيع العي�ش
يف مثل ه��ده امل �ي��اه ،وح �ل��ول ه��ده امل�شاكل يف
البحرية تكمن بقيام احلكومة بتغيري االتفاقية
مع الأت ��راك ب�ش�أن نهر ال�ف��رات وبالتايل ي�صبح
تدفق مياه نهر الفرات يف بحرية ال��رزازة ب�شكل
جيد وت�صبح البحرية بيئة جيدة لعي�ش الأ�سماك
وجلب �أنواع من الأ�سماك ت�ستطيع العي�ش يف مثل
هده املياه وتكاثرها و بالتايل �سي�صبح انتعا�ش
يف الرثوة ال�سمكية يف بحرية الرزازة.
ع�ضو جمل�س حمافظة كربالء د.افتخار الهنداوي
قالت :ال�سياحة يف ال�ع��راق عامة ويف حمافظة
كربالء خا�صة ،منح�سرة مند زمن النظام البائد

حيث كان ال�سبب الرئي�سي يف تراجع ال�سياحة
يف ه��ده البحرية ك�ثرة القواعد الع�سكرية قرب
البحرية �إ�ضافة �إىل املقابر اجلماعية وكذلك من
الأ�سباب الرئي�سية الأخرى �أن يف النظام ال�سابق
ال توجد وزارة �سياحة.
و يف الوقت احلا�ضر توجهت ال��دول��ة وجمل�س
حمافظة كربالء �إىل ال�سياحة الدينية واالهتمام
ب�ه��ا .ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ان ب�ح�يرة ال� ��رزازة لي�ست
منطقة �سياحية فقط ،بل ا�صبحت م�ؤخرا منطقة
�أثرية لوجود �أربع تالل �أثرية فيها و�سط البحرية
يرجع تاريخ الطبقة العليا للتل اىل ()200عام قبل
الإ�سالم اما الطبقة ال�سفلى اي قاعدة التل فريجع
تاريخها اىل ( )13قرنا قبل امليالد .ومن الأ�سباب
الأخ��رى لرتاجع ال�سياحة هو وج��ود اجندة يف
جمل�س النواب تريد الف�صل ال�سياحة عن الآثار.
�أما من ناحية التخ�صي�صات املالية فلم تخ�ص�ص
ال��دول��ة اي خم�ص�صات مالية �إىل البحرية فهي
حتتاج �إىل حوايل ( )400-200مليار دينار لكي
تعيد احلياة �إىل البحرية ب�صورة كاملة واذا حدث
ذلك ف�أن( )%90من الزائرين الداخلني �إىل حمافظة
ك��رب�لاء ي��ذه �ب��ون �إىل ه ��ذا امل�ن�ت�ج��ع ال�سياحي
ف ��أن احل��ل الوحيد لهذه البحرية هو اال�ستثمار
فيجب على امل�ستثمر �أن يدر�س حطة اال�ستثمار
ومعرفة �إذا ما كان املاء املتدفق �إىل البحرية ثابت
واحل�صول على املوافقات من وزارة ال�سياحة
ويدر�س تفا�صيل البحرية.
اح �م��د ه���ادي ك��اظ��م (م ��واط ��ن) :ي �ق��ول كانت
رحلتنا جتري يف ربيع كل عام وكانت طبيعة
الرحلة ترفيهية لق�ضاء �أوقات ممتعة كما كانت
تتمتع البحرية من مناظر خالبة وكانت �آنذاك
الأو� �ض��اع الأمنية م�ستقرة وكانت �آخ��ر رحلة
�سياحية يل �سنة � 1999أم��ا ما ح��دث للبحرية
من ال�تردي ال�سياحي وحتولها �إىل بركة مياه
�إ�ضافة �إىل الأو�ضاع الأمنية ال�سيئة و�إحاطة
البحرية م�ساحات �صحراوية �شا�سعة و�أمتنى
من احلكومة املحلية يف حمافظة كربالء الرتكيز
على هذا املوقع ال�سياحي املهم و�إع��ادة احلياة
له ،ويجب توفري الت�سهيالت اىل امل�ستثمرين
وت��وف�ير ك��ل م��ا يحتاجه ال���س��ائ��ح م��ن مطاعم
وفنادق وكذلك يجب حت�سني الو�ضع الأمني و
تخ�صي�ص خمافر خا�صة من �ش�أنها احلفاظ على
املنطقة وتوفري الأمن �إىل ال�سائحني.
م�صطفى ع�ب��ا���س (م ��واط ��ن) :ي �ق��ول بالن�سبة
ملحافظة كربالء ال يوجد فيها متنف�س ترفيهي
�سياحي منتظم م��ن خ�لال��ه ت�ستطيع العائلة
الكربالئية التوافد عليه على الرغم من توفر
البنى الأ��س��ا��س�ي��ة لإق��ام��ة مثل ه�ك��ذا م�شاريع
�سياحية فت�ضطر العوائل ال�سفر �إىل اخلارج
لال�صطياف ،لذلك ادعوا من املعنيني بهذا ال�ش�أن
االهتمام بهذه املواقع وال�سيما بحرية الرزازة
فهي بالإمكان �أن تكون موقع �سياحي منقطع
النظري بالإ�ضافة اىل امل��ورد امل��ادي من �ش�أنه
�أن يرفع امل�ستوى املعي�شي للمواطن الكربالئي
و�إنعا�ش احلركة التجارية باملدينة من خالل
ال�سائحني من خارج املدينة.
حم�م��د ج�ل�ال (م��واط��ن) ب �ح�يرة ال � ��رزازة من
املواقع ال�سياحية املهمة يف كربالء وكنت مع
الأهل و الأ�صدقاء نذهب لنق�ضي �أوقاتا ممتعة
وكانت �آخ��ر �سفرة يل �سنة ( )2000بعد ذلك
�أ�صبحت منطقة مهجورة ال قيمة �سياحية لها
ف�ت�ردي ال�سياحة و الأو���ض��اع الأم�ن�ي��ة كانت
من الأ�سباب املهمة لعدم ذه��اب ال�سائحني �إىل
ال�ب�ح�يرة و�أط��ال��ب احل�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة �إع ��ادة
احلياة �إىل البحرية لأن حمافظة كربالء تفتقر
�إىل موقع �سياحي غري ال�سياحة الدينية.
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على الرغم من وجود مايقارب  40مصرفًا خاصًا قبالة مصارف حكومية ال تتجاوز عدد أصابع اليد  ،إال ان
هناك بونًا شاسعًا في النشاط المصرفي بينهما .
(المدى االقتصادي) حاورت رئيس مجلس ادارة مصرف دجلة والفرات محمد فاضل عبد الحميد من اجل
تسليط الضوء على القطاع المصرفي الخاص واسباب انحسار دور بعض المصارف والبحث عن السبل الناجعة
في تطوير هذا القطاع .

مصرفي لـ ( المدى االقتصادي ) :

ما زلنا بحاجة إلى ثقافة ووعي مصرفي

من فقدان ال�سيطرة وحماولتها يف امل�سك بزمام
االمور .

هل قانون المصارف الذي يشرف على تطبيقه
البنك المركزي العراقي هو قانون أمثل لعمل
المصارف ؟

بدون ادنى �شك ان قانون امل�صارف يتمتع باملرونة
،ولكن التطور الذي حدث يف الو�ضع االقت�صادي
واالجتماعي وحتى الدويل يف�ضي اىل احلاجة اىل
ا�صدار قوانني جديدة ،فالعامل بالوقت احلا�ضر بعد
االزمة العاملية قام با�صدار معايري جديدة فالتطور
مهم ويجب ان يواكب التطورات يف العامل االمر
ال��ذي ي�ستدعي ت�ط��ورا يف التعليمات واملعايري
والتعامالت ،فقانون امل�صارف ا�ضافة اىل مرونته
ال يكفي لعمل امل�صارف لتفعيل االقت�صاد الوطني
يف البلد وان تفعيل دور امل�صارف بحاجة اىل
قوانني ا�ضافية م�صاحبة لها فامل�صارف اخلا�صة
تت�أثر بطبيعتها بالقوانني االخ��رى فهي بحاجة
اىل تطوير يف البيئة القانونية لالقت�صاد العراقي
،واذا اخ��ذن��ا بنظر االع �ت �ب��ار ال �ق��ان��ون ال ��دويل
بالن�سبة لعمل امل���ص��ارف ،ف��ال�ع��امل باكمله يقوم
بقبول خطابات ال�ضمان ب�شروط بينما يف العراق
هذه اخلطابات غري م�شروطة ،هذا املو�ضوع يعد
م�ؤ�شرا �سلبيا لعملنا هذا من جهة والأم��ر الآخر
ف�إذا طلب امل�صرف اخذ �ضمانات فيجب ان ي�أخذ
رهن عقاري حتى ميكن حتقيق هذا املو�ضوع فمن
واجب احلكومة ان تفر�ض ر�سوم عالية،فقانون
العقار او ال�ضريبة العقارية تقوم برفع ا�سعار
العقارات يف البلد ب�سب احلاجة اىل الرهن يف
ال��وق��ت ال��ذي يجب ان ت�ق��وم بطلب ال�ب�ن��وك اىل
الرهن بعدم اخذ زي��ادة على العقار لت�سهيل على
املوطن عملية امتالك عقار.
و هذا املو�ضوع بحد ذاته بحاجة اىل تطوير يف
البيئة القانونية يف ال��وق��ت ال��ذي ميكن اعتبار
ان ه��ذا املو�ضوع الي�شمل فقط قانون امل�صارف
،فالبنك امل��رك��زي ب�شكل ع��ام هو بحالة مواجهة
م�ستمرة م��ع احلكومة ووزارة املالية بتطبيق
القانون على امل�صارف ،فالق�ضية التخ�ص البنك
امل��رك��زي وم��اي �� �ص��دره م��ن ق��وان�ين تخ�ص عمل
امل�صارف فنحن بحاجة اىل تطوير عام يف البيئة
القانونية .

ما الجدوى من وجود مايقارب  40مصرفًا ،
كاف
وهل هذا العدد الذي وصلت اليه هو عدد ٍ
أم نحن بحاجة الى مصارف اكثر ؟

حوار  /صابرين علي
هناك ب��ون شاسع بين المصارف الحكومية
والمصارف الخاصة  ،ما األسباب وراء ذلك ؟
ال�شك ان واق��ع ال�ع��راق ه��و لي�س واق�ع��ا فجائيا
و�إمن��ا ه��و ع�ب��ارة ع��ن تراكمات �أدت اىل مانحن
عليه االن وبكل مايحمله من ايجابيات و�سلبيات ،
فالواقع امل�صريف هو نتيجة تراكم منذ �سنني عدة
وقد ت�أثر بعملية االنتقال من احلكومة املركزية
ذات التوجه اال�شرتاكي اىل ال�سوق املنفتح وهذا
االمر الذي ا�صاب العامل ب�صدمة ،فا�صبحت هناك
�سرعة يف حركة القطاع امل�صريف اخلا�ص الذي
يعتمد مبد�أ ثقافة ال�سوق مع توجه ال��دول��ة اىل
قطاعات التنمية بغ�ض النظر عن التلك�ؤ والف�ساد
املايل واالداري ،ا�ضافة اىل التخلف الذي يعاين

منه القطاع امل�صريف اخلا�ص من حركة ال�سوق
التي ي�سيطر عليها القطاع امل�صريف احلكومي
 ،ح�ي��ث ان ال �ع��امل ب��أك�م�ل��ه ت�ك��ون ف�ي��ه امل�صارف
اخلا�صة هي ال�سائدة واملهيمنة اما العراق فتكون
نظرة اجلمهور اىل امل�صارف اخلا�صة خمتلفة
مت��ام� ًا وك��ان��ت الثقة بامل�صارف احلكومية اكرب
بكثري من امل�صارف اخلا�صة ب�سبب ما تقدمه من
�ضمانات حفاظها على ام��وال�ه��م فال�شعب تعود
بطريقة �أو ب�أخرى على �سيا�سة الدولة واالرتباط
بها وبالتايل يتوجهون اىل امل�صارف احلكومية
الي��داع �أموالهم فيها ،على الرغم من ان الدولة
توجه جميع ن�شاطاتها اىل تنمية القطاع اخلا�ص
وثقافة ال�سوق ولكن يف الواقع ت�سعى اىل تركيز
جميع ال�سلطات بيدها وه��ذا االم��ر ال��ذي يعود
بنا اىل �شكل اخر من ا�شكال اال�شرتاكية والذي
بطبيعته الي�شبه نظام ال�سوق املنفتح ،ولقد قامت

الدولة مبنع القطاع امل�صريف اخلا�ص من ممار�سة
الن�شاطات م��ع م�ؤ�س�ساتها ،فامل�ستثمر االقوى
هو الدولة حيث ان امل�ستهلك ب�شكل عام مرتبط
بالوظيفة والتوجد فيه ر�أ�سماليات كبرية وحتى
ان وجدت فهي فئات قليلة ،فالطبقات املرتفة لي�س
لديها قدرات مثيلة بقدر ما تتمتع به الدولة االمر
الذي ادى اىل وجود تفاوت بني القطاع امل�صريف
اخلا�ص وال�ع��ام ،وه��ذا االم��ر ال��ذي ينطبق حتى
على اقليم كرد�ستان  ،فالدولة ا�صدرت تعليمات
متنع من خاللها التعامل مع امل�صارف اخلا�صة
فهي التزال تتعامل معها على ا�سا�س انها متحدٍ او
مناف�س لها  ،فال تتعامل معها على انها م�س�ؤولية
ويجب ان ترعاها فهي ت�ضع ال�شروط والقيود
ومنع التعامل مع امل�صارف اخلا�صة االمر الذي
من �ش�أنه ان يعمل على فقدان الثقة لدى املوظفني
وامل�ستثمرين والتجار واجلمهور بهذه امل�صارف
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فهي يف و�ضع اتهام او حتدٍ ام��ام الدولة  ،وتعد
هذه االمور من اال�سباب لهذا البون ال�شا�سع بني
امل�صارف اخلا�صة ومثيالتها احلكومية .
واجلدير بالذكر ان اعداد ال�شعب العراقي كبرية
ج��د ًا واذا اردن��ا تعزيز الثقة ل��دى اجلمهور فمن
البديهي ان ه��ذا املو�ضوع قد يت�أثر البع�ض فيه
واالخر ال يكرتث له �إ�ضافة اىل هذا فيما لو اردنا
التحدث عن عمرامل�صارف احلكومية فهي عريقة
وي�صل عمر البع�ض منها اىل � 70سنة ا�ضافة اىل ما
تتلقاه من دعم حكومي وما تتمتع به من انت�شار يف
جميع انحاء العراق وبدون ادنى �شك �سوف ي�ؤثر
هذا املو�ضوع على معرفة النا�س بهذه امل�صارف
وزيادة ثقتهم بها ،وباملقابل فان امل�صارف اخلا�صة
ماتزال يف بداية الطريق والتعرث الذي متر به من
القيود املر�سومة من قبل احلكومة وماتعانيه من
خوف منها ب�سبب الظروف ال�سيا�سية والتوج�س

هناك اجتاهان يف قراءة هذه الق�ضية ،فاالجتاه
االول فهو يواكب عملية التغيري وانفتاح االبواب
يف العراق والذي يواكب التطور الذي حدث فيه
،فكل النا�س هم لديهم ف�ضول كبري يف التجربة
لعمل تطور لديها فان فرتة درا�سة امل�شاريع هي
�ضيقة جد ًا حيث ان احلكومة قدرتها على التعاطي
مع خمتلف املتطلبات يف وقت واحد �،صعبة جدا
فمن البديهي يكون هناك اقبال على الت�أ�سي�س
واالنفتاح  ،االم��ر ال��ذي الينطبق على امل�صارف
فقط فان هذا املو�ضوع ميكن م�شاهدته من خالل
وجود ال�شركات الكثرية التي �أ�ؤ�س�ست خالل هذه
ال�ف�ترة فهذا املو�ضوع ال يخ�ضع لنظرية  ،ففي
ال�سابق كانت التنمية ال�صناعية تقوم بتحديد
ان��واع امل�شاريع التي تقوم بها حيث انها تبني
عملها وفق خطة ،فاليوم نحن نعاين من م�شكلة
اب�ت��ذال للمنتج فهذا املو�ضوع ن��اجت ع��ن ق�صور
القانون عن عملية التنمية ،وان عملية التغيري
لي�ست بال�ضرورة ق��درة الكل على احتوائها ،اما
االجتاه الثاين فهو ان املواطن التوجد لديه ثقافة
م�صرفية وباملقابل احلكومة تقوم بتنمية اجتاه

مو�ضوع ارتباط املواطن بامل�صرف ،ففي الدول
االخرى ان املواطن م�ضطر للتعامل مع امل�صرف
فاب�سط املوا�ضيع واالمور التي يقوم بها املواطن
يف اخل��ارج هي يجب ان يكون لديه ح�ساب يف
امل�صرف فهذا الفرق احلا�صل بني ماموجود يف
العامل وماموجود لدينا يعترب ق�صورا يف عدم دفع
الدولة بوجود نظم توفر االرتباط بامل�صارف فال
ت��زال الدولة هي الفاعل واملحرك اال�سا�سي فهي
بامكانها القيام بهذه االم��ور بطرقها م��ن خالل
جمل�س الوزراء وال�سلطات العليا بينما منظمات
امل�ج�ت�م��ع ال��وط �ن��ي حت �ت��اج اىل �أ� �ش �خ��ا���ص عدة
للو�صول اىل م�صادر القرار  ،وبالتايل فالدولة
هي املحرك االك�ثر فعالية و الت��زال لدينا �سلطة
الدولة مركزية فهي حت�سم التغيري وق��ادرة على
تنفيذه اف�ضل من غريها اذ انها بحاجة اىل وقت
للقيام بهذا التطور .ومن البديهي ان يكون هنالك
تعرث يف عملها ففي الوقت احلا�ضر ت�سعى اىل
تنظيم مو�ضوع الدخل االلكرتوين فمن هنا تقل
احلاجة اىل النقد فالنا�س بحاجة اىل احل�صول
على كارتات الدفع وهذه نقطة جد ًا مهمة فيجب ان
يكون تعاون بني احلكومة والبنوك حتى تتمكن
من دفع املواطنني على االنتظام ،فهذا املو�ضوع
الي�شمل يف طياته فقط عمليات التثقيف والتطوير
وامن��ا عمليات �ضبط وح�سابات واح�صاء ،ففي
الوقت احلا�ضر توجد اعداد كبرية من املواطنني
الذين يقومون بخزن االم��وال يف منازلهم بينما
يف ظل هذ املوا�ضيع قد ت��ؤدي اىل ح��دوث ثقافة
يف التغيري لدى املوطنني .

هناك أزمة ثقة بين الموطن والمصارف الخاصة
،فما السبب  ،وهل هناك من سبيل لتجاوزها ؟

مي �ك��ن ت�ف���س�ير اال� �س �ب��اب وراء ذل ��ك م��ن خالل
اجتاهني ،االول هو اجتاه الدولة عبارة عن تراكم
نظري ومايخ�ص ثقة املواطن بالدولة وم�صارفها
وان �ه��ا منت�شرة يف جميع ان �ح��اء ال �ع��راق وهي
باملقابل التعتمد مبد�أ الربح فهو اجلهة امل�س�ؤولة

ع��ن عمله دون رج��وع��ه اىل جهة م��راق�ب��ة لعمله
 ،ام��ا القطاع اخلا�ص يقوم بح�ساب كل خطوة
لعمله وك��ل ق��درات��ه حم�سوبة فالبنوك اخلا�صة
غ�ير مكفولة م��ن ق�ب��ل ال�ب�ن��ك امل��رك��زي العراقي
للم�ؤ�س�سات العاملية فبدون �أدنى �شك جتد نف�سها
غري قادرة على التعامل ،فاملواطن الذي يقوم بفتح
اعتماد لدى البنك هو على علم باال�شخا�ص الذين
يتولون عمل هذا امل�صرف يف الوقت الذي ميكن
الرجوع اىل امل�صارف احلكومية التي بامكانها
اعطاءه ت�سهيالت �أك�ثر وتقوم ب�أخذ �أج��ور اقل
ف��ان امل���ص��ارف احلكومية ت��راع��ي امل��واط��ن اكرث
مما تراعيه امل�صارف اخلا�صة  ،وهذا املو�ضوع
يح�صل مع كل البنوك بدون ا�ستثناء ،فالثقة تبنى
على ا�سا�س اخل��دم��ة املعطاة م��ن قبل امل�صارف
اخلا�صة وتلبية متطلبات اجلمهور ،اما االجتاه
االخر هو احلداثة التي مير بها امل�صريف العراقي
فمن عام  1968كان هناك ت�أمني امل�صارف وكان
يف ذل��ك الوقت ع��دد النا�س الذين يتعاملون مع
امل�صارف جد ًا حمدود فتوجد فيها امل�صارف التي
التوجد فيها اخل�برات والبع�ض الت��زال خرباتها
حكومية واخ��رى تفكر يف الربح اكرث من الربح
اال�سرتاتيحي للعمل امل���ص��ريف فهم ع�ب��ارة عن
ا�شخا�ص ح�صلوا على اج ��ازة بفتح م�صارف
،فكونه قطاعا حيث من امل�ؤكد ان يكون فيه عدد
من االخفاقات وه��ذا ماي�شبه اىل حد ما العملية
ال�سيا�سية نتيجة اخ �ت�لاف الأ��ش�خ��ا���ص الذين
يقومون بهذا العمل  ،ويف ما يخ�ص امل�صارف
احلكومية التوجد جهات تعيب عمله  ،فاذا اردنا
احلديث عن االخفاقات يف ه��ذه امل�صارف فهي
كثرية جد ًا  ،وبالتايل التوجد جهات مراقبة لعملها،
�أما امل�صارف اخلا�صة فهي خا�ضعة كل وقت اىل
املراقبة بكل مدخالتها وخمرجاتها وهناك ا�سباب
اخرى ا�ضافة اىل ماتقدم ف�أن عدم حاجة النا�س
اىل الذهاب اىل امل�صرف امر لي�س له اهمية  ،وغري
معولني عليه فالبع�ض منهم يجهل حتى اهمية هذه
امل�ؤ�س�سات فاملواطنني لي�س لديهم اجلر�أة بو�ضع

اموالهم لدى البنوك  ،ف�شعوبنا ي�شوبها التحفظ
واخلوف ،وامل�صارف بحاجة �إىل �صنع التعويل
للمواطن ل��دى امل���ص��ارف حتى يتمكن املواطن
م��ن ال��دخ��ول اىل ه��ذه امل���ص��ارف وي�ت�ع��رف على
ن�شاطاتها فاحلاجة اىل ا�ستخدام هذه مل�صارف
تنمي الثقة يف عملها ب�شكل اكرب ،وال�سبب الآخر
هو نزاهة القطاع امل�صريف اخلا�ص يف تقدمي
خدمة اىل املواطن وهذا املو�ضوع الينطبق على
الكل االم��ر ال��ذي ي ��ؤدي اىل اختالل ثقة املواطن
بهذه امل�صارف فاالخفاقات التي تعاين منها هي
نتيجة اىل �ضعف هذا القطاع .

مالذي عمله مصرف دجلة والفرات من اجل مد
جسور الثقة مع الجمهور ؟

ان هذا امل�صرف هو الربوي وطريقة الت�سويق
فيه طريقة مغرية وجذابة وا�ضافة اىل هذا فان
الهيئة اال�ست�شارية لديه هي هيئة عاملية ولي�س
حملية فهو لديه عدد هائل من املتخ�ص�صني يف
املجال الالربوي وهذا املو�ضوع الذي يعطي اىل
امل�صرف بعد ًا اخ��ر ًا فنحن متم�سكون بقرارات
الهيئة اال�ست�شارية او ال�شرعية يف حني توجد
بع�ض امل�صارف التعرتف بها ووج��وده��ا فيها
�شكلي ،فالبنوك �أ�صبحت تقيم مبوجب التزامها
باملعايريالالربوية وهي اليوم ا�صبحت عاملية
يف ال��وق��ت احلا�ضر  ،فحاولنا تنمية قدراتنا
�ضمن االخت�صا�ص من خالل العقود مع ال�شركات
االل�ك�ترون�ي��ة ب��دف��ع  %40م��ن ا�سعارها ونقوم
ببيعها اىل املواطنني بالتق�سيط فمن خالل هذا
املو�ضوع نلفت االنتباه اىل م�ؤ�س�سات الدولة
على ان ه��ذا البنك ه��و داع��م لها  ،وامل�شاركة
امل�ستمرة لدى م�صرف دجلة والفرات وعر�ض
الر�ؤيا للعمل الذي نقوم به من خالل امل�ؤ�س�سات
االع�ل�ام �ي��ة ،وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن وج� ��ود بع�ض
االخفاقات من خالل املغامرات التي يدخل بها
امل�صرف ولكن هذا املو�ضوع متر به كل البنوك
يف العامل .
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من أجل بناء قطاع خاص في الصناعة النفطية
حمزة الجواهري

*

الجزء الثاني :

ثالثًا :

سياسة الدولة المطلوبة لبناء قطاع خاص في
الصناعة النفطية :

الإ�شكالية التي يقع فيها �صاحب القرار بالن�سبة
للقطاع اخل��ا���ص اخل��دم��ي يف ال�صناعة النفطية
هي �أن املطلوب من هذا القطاع �أن يقدم خدمات
عالية التخ�ص�ص ولديه خربة وا�سعة وتكنولوجيا
حديثة ونظم عمل متطورة وقيم عمل عالية ،يف
حني واقع احلال يقول �إن هذا القطاع �أ�صال غري
موجود ،فكيف نطلب منه �أن يكون بهذه الدرجة
من الرقي؟
وعليه تكتفي ال��دول��ة ممثلة مب�ؤ�س�ساتها بجلب
اخل��دم��ات م��ن ��ش��رك��ات �أج�ن�ب�ي��ة ف�ق��ط ،و�إذا كان
با�ستطاعة ال�ع��راق�ي�ين تا�سي�س ��ش��رك��ة تناف�س
ال �� �ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة فلتتف�ضل ،م�ن��ذ زم ��ن لي�س
بالق�صري كانت وزارة النفط قد جنحت �إىل حد
م��اع�ن��دم��ا ف�صلت خ��دم��ات احل �ف��ر ع��ن ال�شركات
ال��وط�ن�ي��ة املنتجة للنفط ك�شركة ن�ف��ط اجلنوب
وال�شمال وغريها ،كما �أنها ف�شلت بت�شكيل �شركات
�أخرى مثل �شركة اال�ستك�شافات النفطية وامل�شاريع
النفطية و�شركات �أخرى ال تزيد على �أ�صابع اليد
ال��واح��دة ،معظمها م ��ازال ي ��راوح يف مكانه وال
ي�ستطيع مناف�سة ال�شركات العاملية ،وحتى �أن
البع�ض منها مل ي�ستطع القيام ب�أي عمل جيد منذ
ت�أ�سي�سها وحلد الآن ،يف حني �إن العراق بحاجة
�إىل �آالف ال�شركات بتخ�ص�صات خمتلفة ومتنوعة

ت�غ�ط��ي ك��ل م�ف��ا��ص��ل ال �ع �م��ل يف ه ��ذه ال�صناعة
الوا�سعة ،وف�شلت �أكرث من مرة برتقية �شركاتها
تلك ،ومل ت�ستطع دفع القطاع اخلا�ص للقيام بدوره
كما يف باقي جماالت العمل الأخرى ،ال�سبب بهذا
الأمر هو عدم وجود رغبة ،ورمبا معرفة ،بكيفية
تقدمي الدعم والإ�سناد للقطاع اخلدمي التخ�ص�صي
ال�ع��ام واخل��ا���ص وامل���ش�ترك لينمو وي ��أخ��ذ دوره
بتطوير احلقول والتنمية ب�شكل عام.
�إن وجود قطاع وطني خا�ص ي�ساهم يف ال�صناعة
النفطية �أمر درجت عليه جميع الأنظمة احلديثة
بدون ا�ستثناء ،وعلى �سبيل املثال ،قد �أثبت هذا
القطاع وج��وده وج��دارت��ه منذ ال�سنوات الأوىل
التي بد�أت فيها دول اخلليج ،وذلك من خالل عقد
�شراكات مع �شركات عاملية متخ�ص�صة يف جمال
عملها ،وه��ي ال�شركات الباحثة �أب��دا عن �أ�سواق
لت�صريف ب�ضاعتها� ،سواء كانت تكنولوجيا �أو
ب�ضاعة معرفية ويف جم��االت خمتلفة ،ل��ذا جند
�أن ال�شركات الوطنية اخلليجية اخلا�صة قد بد�أت
بالعمل من يومها الأول مب�ساعدة ال�شركات العاملية،
واكت�سبت بعد �سنوات قليلة خ�برات وا�سعة يف
جماالت عملها بعد �أن قدم لها الدعم من قبل دولها،
حتى �أنها اليوم ت�ستطيع �أن تناف�س الدول الكربى
يف هذا املجال ،هذا ف�ضال عن تقدميها خدمات على
م�ستوى املحيط الإقليمي ،وقد ا�ستطاعت بع�ض
ال�شركات �أن تناف�س الأمريكية يف �أمريكا ،وح�صلت
�إح��داه��ا على عقد خدمة لإدارة موانئ �أمريكية،
وه��ذه ال�شركة اخلدمية نف�سها قد ا�ستطاعت �أن
تناف�س ال�شركات الآ�سيوية �أي�ضا وت�ف��وز بعقد
لإدارة موانئ �سنغافورية ،وا�ستطاعت �شركات
خدمية �أخرى يف جمال النفط� ،أن تعمل يف �أ�صعب
جمال عمل وهو "التدخالت يف الآبار" ،وا�ستطاعت

احل���ص��ول ع�ل��ى ع �ق��ود ع�م��ل ع��امل�ي��ة وم�ن�ه��ا عقود
يف �أورب��ا ،وك��ان العراق من �أول امل�ستفيدين من
خدماتها وكذلك �إيران وباك�ستان وم�صر و�سوريا
وال�سودان وليبيا وغريها من دول املنطقة ،ذلك �أن
هذه بع�ض هذه البلدان كانت ومازالت تنهج نهج
الدولة العراقية قبل �سقوط النظام ال�سابق ،حيث
�أبقت ه��ذه ال�صناعة كما �أ�سلفنا بعيدة عن �أعني
�شعوبها و�أيديهم �إال بالقدر الذي هم يحددوه.
لتو�ضيح احل��ال��ة ال�ت��ي و�صلت �إل�ي�ه��ا ال�شركات
اخلليجية م��ن ال�ق��وة �أود �أن �أق ��دم ه��ذه احلالة:
خالل ع��ام 2006حدثت �أزم��ة كبرية بني احلكومة
والربملان يف الكويت تتمثل مب�ساهمة ال�شركات
املحلية بتطوير احل�ق��ول ال�شمالية فيها ،حيث
ال �� �ش��رك��ات ك��ان��ت ت �ط��ال��ب ب �� �ش��دة �أن ت �ك��ون هي
التي ت��أخ��ذ على عاتقها م�س�ألة التطوير ولي�س
اال�ستثمارات الأجنبية ،لكن احلكومة كانت م�صرة
على �أن يكون لال�ستثمار الأجنبي الدور الأول يف
عملية التطوير ،و�أن عقود م�شاركة بالإنتاج يجب
�أن متنح لل�شركات الأجنبية ،العائدة للدول الكربى،
حتديدا �أمريكا ،لأ�سباب �سيا�سية بحتة ،وذلك كون
احلقول ال�شمالية فيها الكثري من احل�سا�سية مع
اجل��ارة الكربى العراق ،و�أن معظم هذه احلقول
م�شرتكة ب�ين البلدين ومل يح�سم �أم��ره��ا ب�شكل
قطعي ،لذا ف�إن الدولة كانت تبغي من وراء م�شاركة
الأمريكان و�إعطائهم ح�صة من النفط� ،أن تعزز
موقفها مقابل ال�ع��راق ال�ضعيف �أم��ام الأمريكان
حاليا� ،أ�ضف �إىل ذلك ،ف�إين ك�شاهد وم�شارك يف
جتربة الإم��ارات العربية املتحدة على مدى الربع
ق��رن املا�ضية ،ف ��إن القطاعات اخلدمية ،لي�س يف
جم��ال النفط وح�سب ب��ل ويف جميع املجاالت،
ا�ستطاعت مناف�سة ال�شركات العاملية بقوة وتقدم
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خدمات عالية التخ�ص�ص مبنتهى الكفاءة يف وقت
ب��د�أت به �شركات ه��ذه القطاعات من ال�صفر ،بل
ما دون ال�صفر ،حيث مل يكن هناك ق��وى ب�شرية
اماراتية ت�سد احتياجات القطاع اخلا�ص يف �أي
جمال من املجاالت ومازالت احلالة م�ستمرة حلد
الآن لقلة �أعداد الإماراتيني يف الرتكيبة ال�سكانية
هناك.
عودة للمثال الكويتي ،حقيقة لو مل تكن ال�شركات
ال��وط�ن�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ب �ه��ذه ال �ق��وة واجل � ��دارة ملا
ا�ستطاعت �أن ت�ضع احلكومة يف هذا امل�أزق احلرج،
وح�سب علمي ،هي بالفعل كفء لذلك� .صحيح �أن
امل�س�ألة قد حلت داخليا� ،أي خلف الكولي�س ،لكن
امل�ؤكد هو �أن �شركات القطاع اخلا�ص الوطنية،
هي التي قامت بعمليات التطوير ل�صالح ال�شركات
الغربية و�ستوا�صل عملها هذا �إىل النهاية ،وذلك
م��ن خ�لال ع�ق��ود خدمية ،لأن ال�شركات الغربية
�سوف لن يكون لها �أك�ثر من مكتب ب�سيط تقوم
م��ن خالله بالتن�سيق و�إدارة م�شاريع التطوير
التي عهدت لها ،وهذا ما فعلته يف العراق بال�ضبط
عندما منحت ال ��وزارة تراخي�ص عمل لل�شركات
العاملية ،ولكن هناك فرق كبري بني احلالة العراقية
واحلالة الكويتية ،فقد ا�ستطاعت �شركاتها اخلدمية
من القيام مبعظم عمليات التطوير بحيث بدا وك�أن
التطوير وط�ن��ي ،وه��و بالفعل كذلك ل��وال وجود
ال�شركات العاملية التي تقوم بدور املن�سق كما تفعل
هي ذاتها الآن يف ال�ع��راق ،لكن يف ال�ع��راق جند
�أن ال�شركات العاملة ت�أخذ اخلدمات من �شركات
�أجنبية بالكامل تقريبا ،وه��ذا يعني �أن التطوير
بالكامل �أجنبي ،بالرغم من وجود عراقيني يعملون
مع هذه ال�شركات وكذلك �شركات الوزارة اخلدمية
التي تولت بع�ض الأعمال الب�سيطة.
قبل �أن �أنتقل للنقطة القادمة علي �أن �أعطي مثاال
عمليا ملا يجري يف كرد�ستان مثال� ،إحدى ال�شركات
اخلدمية الإماراتية كانت قد تعاقدت مع ال�شركات
ال�ت��ي ت�ق��وم بالتنقيب ع��ن النفط يف كرد�ستان،
وب�سبب التهويل الإعالمي العربي ملا يجري يف
العراق ،ف��إن ال�شركة ا�ضطرت �أن متنح العاملني
�أرقاما فلكية لإغرائهم على العمل يف العراق ،يف
حني �أن كرد�ستان �أكرث �أمنا من �أية دولة جماورة،
فقد و�صل �أجر العامل الفني �إىل  800دوالر يوميا
للقيام بخدمة غاية بالب�ساطة ،ال يتقا�ضى عليا �أجرا
يف �أم��اك��ن �أخ��رى يف املنطقة �أك�ثر من 50دوالرا
يوميا ،وذل��ك لغياب القطاع اخلا�ص الوطني يف
ال�صناعة النفطية ،ومثاال �آخر يتعلق بن�شاط �شركة
هاليربتون املبكر حني عملت مع الأمريكان على
�صيانة من�ش�آت حقول اجل�ن��وب ،كانت قد قدمت
�إغراءات مالية �ضخمة لت�شجيع العاملني فيها على
العمل يف العراق ،وهذا ما جعل من الكلف النهائية
�أن تكون خرافية مبقايي�س ال�صناعة اخلدمية يف
املنطقة.
من خالل درا�ستي لتجربة دول اخلليج على مدى
رب��ع ق��رن عملت فيها ه �ن��اك� ،أ�ستطيع تلخي�ص
ال�سيا�سة التي عمل على �ضوء منها الإماراتي
ل�ت�ط��وي��ر ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص ،وه ��ي ت�ق��ري�ب��ا ذات
ال�سيا�سة التي يجب �أن تتبعها ال��دول��ة ووزارة
النفط وامل�ؤ�س�سات التابعة لها لكي تتبنى عملية
تا�سي�س ق�ط��اع خ��ا���ص وط�ن��ي يعتد ب��ه ويناف�س
ال�شركات العاملية وما ي�سهل الأمر على العراقيني
بتنفيذ هذه املهمة هو وجود طاقات ب�شرية هائلة

إجراءات تطوير التجارة
الخارجية
علي عبد الكريم الجابري *

غري م�ستغلة و�أخرى تركت تعي�ش يف املهجر بعد
�أن �سدت الدولة عليهم منافذ العودة للوطن والعمل
به ،اقول هذا و�أنا م�س�ؤول متاما عما �أقوله ،لأين
�أعرف �أولئك ال�ضحايا ل�سيا�سة الهدر والتهمي�ش
املتعمد للطاقات الوطنية اخلبرية يف جمال عملها،
هذا ف�ضال عن وجود ماليني العاطلني عن العمل،
� �س��واء البطالة املك�شوفة �أو املقنعة خلريجني
م�ؤهلني علميا والبع�ض منهم يحمل �شهادات عليا.

سياسة الدولة حاليا حيال القطاع الخاص في
الصناعة النفطية :

يتوجب على احلكومة خلق البيئة اخلدمية التي
حتدثنا عنها ب�إ�سهاب ،فلم ت�ؤ�س�س احلكومة حلد
الآن م�ك��ات��ب خ��ا��ص��ة لت�شجيع ال�ق�ط��اع الوطني
اخل��ا���ص للعمل يف ه��ذه ال�صناعة املربحة جدا،
ومل تقدم لها الدعم الكايف من ر�أ�سمال �أو قرو�ض
مي�سرة �أو �أن تكون امل�شاريع معفاة من ال�ضرائب،
ومل تقدم لها الأرا��ض��ي التي تقيم عليها مكاتبها
و�ساحات عملها ،ومل جتد هذه ال�شركات �أي دعم
من قطاعها الوطني اخلا�ص �أو العام الذي يعمل
يف جماالت �أخ��رى� ،إذ ال توجد �شركة متخ�ص�صة
للت�أمني على ممتلكاتها من الأخطار املحتملة ،ومل
جتد من مينحها العقود امل�ضمونة للعمل ،بل وال
ت��وج��د بيئة وثقافة خدمية متطورة تعمل بها،
فقبل �شراء املعدات يجب �أن حت�صل ال�شركة على
عقد خدمة لكي ت�ستطيع التقدم للبنوك لتمويل
احتياجاتها لتغطية متطلباتها� ،أي���ض��ا تطالب
ال�شركات العاملية بوجود عقد خدمي لدى ال�شركة
ال�ع��راق�ي��ة اخل��ا��ص��ة �أو ال�ع��ام��ة ميكنها �أن تقيم
�شراكة مع ال�شركات العاملية التي تدخل ك�شريك
�أو كمقاول ث��ان��وي ،لأن ه��ذه ال�شركات يجب �أن
تدخل وتعمل منذ اليوم الأول لدخولها وال تنتظر
طويال وبالتايل تقع حتت طائلة ابتزاز الفا�سدين،
وهذا يجب �أن يوفره ال�شريك العراقي ،وقبل �أن
تدر�س ال�شركات العاملية البيئة التي �ستعمل بها،
ي�أتيك �أول �س�ؤال منها ،هل يوجد لدى �شركتكم عقد
يغطي ر�أ�س املال وكلف الت�شغيل خالل فرتة العقد؟
وهل توجد �شركات ت�أمني لها م�صداقية عالية؟ وهل

توجد �أيدي عاملة متخ�ص�صة يف هذا املجال؟ وهل
يوجد قانون لال�ستثمار يحمي امل�ستثمر الأجنبي؟
وه��ل توجد بيئة �آمنة للعمل؟ وه��ل توجد ثقافة
العمل اخلدمي اخلا�ص؟ هذه وغريها من مفردات
البيئة التي تعمل بها ال�شركات يجب �أن تكون
متوفرة قبل الإقدام على �أي عملية تطوير للحقول
العراقية ،لأن الدخول ب��دون ه��ذه املقدمات التي
يدخل بها القطاع الوطني اخلا�ص ميكن �أن يعترب
مغامرة حمفوفة باملخاطر القاتلة .احلكومة �أي�ضا
و�ضعت العراقيل �أم��ام �أي��ة �شركة جديدة حتاول
الدخول �إىل هذا املعرتك ،فال�شركة العراقية حتتاج
�إىل �أكرث من �ستة �أ�شهر لكي ت�سجل ،وحتتاج �إىل
دف��ع ر�شاوى ما ق��در الله ،وتنتظر املح�سنني من
الفا�سدين لكي يقدموا لها عقد العمل الغري م�شروط
ب���ش��يء � �س��وى م �ق��دار ال��ر� �ش��وة ،يف ح�ين تدخل
ال�شركة ال�لا خدمية الأجنبية للعراق وتنجز كل
تلك الإج��راءات برم�شة عني� ،صحيح �أنها جمربة
على تقدمي الر�شى املالية �أي�ضا لكنها يف النهاية يف
و�ضع �أف�ضل من العراقية مبا ال يقا�س ،هذا ف�ضال
عن ح�صول ال�شركة الأجنبية على عقد خدمة قبل
�أن تنقل معداتها للعراق ،بل وحتى قبل �أن �إن�شاء
نرفقات عملها على امل�ساحة التي وفرتها لها الدولة
ب�سعر رم��زي ال حتلم به يف بلدانها ،وال يف �أي
مكان �آخر يف الكرة الأر�ضية.
م��ن ال �� �ض��روري ت�شكيل ك�ي��ان يف وزارة النفط
لتطوير القطاع اخلا�ص وفق اال�س�س التي حتدثنا
عنها ب�أ�سرع وقت ممكن ،لكي ننقذ ما ميكن �إنقاذه
قبل ف��وات الأوان ،حيث كنا قد �أ�شرنا يف حلقة
�سابقة من الدرا�سة هذه� ،إن الفرتة الأوىل لعمليات
التطوير يجب �أن تكون مبثابة مدر�سة للعراقيني،
يتعلموا ويت�أهلوا خاللها لكي ت�صبح يف ما بعد
عمليات التطوير وطنية ،ها قد مرت �سنة و�أكرث
على ب��دء عمليات التطوير ومل حت��رك ال ��وزارة
�ساكنا خللق هذا القطاع ،وال ندري �إىل متى �ستبقى
وزارتنا بعيدة عن م�ستجدات الع�صر؟

* مهندس مختص بإنتاج وتطوير الحقول
النفطية

يعد العراق من الدول التي تعتمد بالدرجة
الأ�سا�س يف �صادراتها على النفط حيث
ميثل ت�صدير النفط  %99م��ن �صادرات
العراق لذلك ف��أن العراق يعاين من عجز
دائ��م يف امل �ي��زان ال�ت�ج��اري لل�سلع الغري
نفطية ح�ي��ث تقت�صر ���ص��ادرات العراق
على بع�ض املنتجات الب�سيطة لذلك ف�أن
من ال�ضروري االجت��اه لالهتمام بتنمية
ال�صادرات وو�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية
لذلك.
ملا ميثله الت�صدير من دور اليقل عن دور
اال�ستثمار وخا�صة بالن�سبة للدول النامية
حيث يقف الت�صدير مع اال�ستثمار على
قدم امل�ساواة يف الدور الذي يقوم به يف
تنمية الدخل القومي ولي�س غريبا على
بلد مثل اليابان �إن يرفع �شعار (الت�صدير
�أو املوت) حيث كما �إن الت�صدير يجب �إن
يكون يف خدمة الإنتاج ف�أن الت�صدير يقود
الإنتاج ويحدد اجتاهاته .
ويتطلب التو�سع يف الت�صدير زي��ادة يف
الإنتاج وتنويعه وتطويره وفتح الأ�سواق
اخلارجية �أمامه وتتم ه��ذه العملية على
مرحلتني :ـ
 1ـ تنمية ال���ص��ادرات يف الأج��ل الق�صري
:ـ وذل��ك با�ستخدام نف�س ط��اق��ة الإنتاج
وبكفاءة ت�شغيل اكرب وبتكلفة اقل وو�ضع
خطة للإنتاج واال�ستهالك على م�ستوى
ال ��دول ��ة ب�ح�ي��ث ت���س�م��ح ب��و� �ض��ع معايري
مو�ضوعية لكل �سلعة لتخ�صي�ص ح�صة
للت�صدير من الإنتاج ال�صناعي والزراعي
اليتاثر ب�ضغوط اال�ستهالك املحلي.
 2ـ تنمية ال���ص��ادرات يف الأج��ل الطويل
:ـ يتطلب ذلك تعديال وتغيريا يف هياكل
الإن � �ت� ��اج ن �ف �� �س �ه��ا وال�ت�رك� �ي ��ز يف خطة
اال�ستثمارات للدولة على م�شروعات (
الإن �ت��اج للت�صدير) يف ��ص��ورة درا�سات
جدوى متكاملة وان تلتزم قطاعات الإنتاج
كل يف ما يخ�صه بهذه الإ�سرتاتيجية.
لتطوير التجارة اخلارجية يجب اتخاذ
العديد من ال�سيا�سات والإجراءات والتي
�أبرزها :ـ
 1ــ مبا ان النفط ميثل نقطة االرتكاز يف
االقت�صاد ال�ع��راق��ي حيث يعترب ال�سلعة
االكرث اهمية يف هيكل ال�صادرات العراقي
بن�سبة اك�ثر من (  ) %90من ال�صادرات
العراقية فكان من البديهي وامل�سلم به ان
تتجه االنظار له ويحظى بال�صدارة من

حيث االهتمام بتطوير هذه ال�صناعة املهمة
وحت�سينها لتوازي دول املنطقة وتفوقها
ل��ذل��ك ق��ام��ت احل �ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة بطرح
م��اع��رف��ت ب �ج��والت ال�تراخ�ي����ص النفطية
لتطوير ال�صناعة النفطية العراقية .
 2ــ تفعيل االتفاقيات الثنائية املعقودة
ب�ين ال �ع��راق ودول ال �ع��امل واع� ��ادة فتح
امللحقيات التجارية ملد ج�سور التوا�صل
مع اقت�صاديات الدول الأخرى.
 3ــ رفع القيود ام��ام حركة اال�ستريادات
وال�صادرات ل�سد احلاجة الكبرية لل�سوق
العراقية بعد ح�صار اقت�صادي دام اكرث
من اثنتي ع�شرة �سنة.
 4ـ ال���س�ع��ي الن���ض�م��ام ال��ع��راق مبنظمة
التجارة العاملية ابتداء من عام  2004وقد
قطع ال�ع��راق يف مفاو�ضاته م��ع املنظمة
الدولية �شوطا وا�سعا.
 5ـ ال�سعي لتطوير وتو�سيع املناطق
احلرة عن طريق حتفيز امل�ستثمرين على
اال�ستثمار فيها وك��ذل��ك مراجعة العقود
ال�سابقة مع امل�ستثمريني وابقاء ال�صالح
منها .
 6ـ �ـ ال�سعي لتطوير امل�ن��اف��ذ احلدودية
واالدراة ال�ك�م��رك�ي��ة ع��ن ط��ري��ق ت�شكيل
اللجان املتخ�ص�صة للو�صول اىل ا�ستخدام
ن �ظ��ام ال� �ك�ت�روين ي �ق��وم بتح�سني ق��درة
وفعالية االداء الكمركي ومن هذه اللجان
جلنة امليزان التجاري العراقي.
 - 7حت�سني وا� �س �ت �ق��رار �سعر ال�صرف
ب�ه��دف ال��و��ص��ول اىل ن�ظ��ام اك�ثر تناغما
م��ع ال �ع��امل اخل��ارج��ي م��ن حيث التجارة
وتدفقات ر�ؤو�س االموال وذلك للم�ساهمة
يف رف��ع م�ستوى االن�ت��اج وتعزيز املناخ
اال�ستثماري.
 8ـ �ـ امل�ب��ا��ش��رة ب��و��ض��ع االط���ار القانوين
وامل�ؤ�س�سي الرامي اىل تر�سيخ مبدا قواعد
ال�سوق وحرية اال�سعار ومنع املمار�سات
االحتكارية ويتمثل ذلك يف �صدور قانون
اال�ستثمار املعدل وقانون حماية امل�ستهل
وقانون حماية املنتجات العراقية .
 9ــ �إزال��ة احلواجز والقيود الكمية �إمام
حركة التجارة من خالل �إلغاء �أو تخفي�ض
الر�سوم الكمركية على جمموعة ال�سلع
الر�أ�سمالية ومدخالت الإنتاج ال�صناعي.

* باحث اقتصادي
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شـحـة الميـاه وطـرق الـري الحـديثـة

خطة التطوير الخمسية تتخلف عما تم التخطيط له
ترجمة  :عبدالخالق علي
يف ع��ام  2009اعلن ال�ع��راق ع��ن خطة التطوير
ال��وط�ن�ي��ة ل�لاع��وام  . 2014 – 2010ت�ضمنت
اخل �ط��ة ان �ف��اق مبلغ  200م�ل�ي��ار دوالر لغر�ض
تنويع االقت�صاد  ,و خلق فر�ص عمل  ,و ا�ستبدال
االقت�صاد الذي تديره الدولة ب�آخر ر�أ�سمايل  .مع
ذلك  ,ففي ال�سنة الثانية بد�أ الربنامج يتخلف عن
اجلدول الزمني الذي مت التخطيط له .
يف ت , 2009 2اعلن ال�سيد علي بابان  ,وزير
التخطيط يف حينه  ,عن خطة التطوير اخلم�سية
الوطنية .
كانت اخلطة مبنية على بناء و تطوير نفط البالد
و الكهرباء و الزراعة باال�ضافة اىل ال�صناعة  .و
كان الهدف من اخلطة تنويع االقت�صاد لكي يكون

القطاع اخلا�ص هو الرائد و لي�س الدولة  .كان
من املقرر �صرف  186مليار دوالر لأجناز 2700
م�شروع من املفرت�ض ان تخلق  3اىل  4,5ماليني
فر�صة عمل جديدة .
حاملا مت االع�ل�ان ع��ن اخلطة  ,تعر�ضت لالنتقاد
ب�سبب افتقارها اىل التحديد .
يف  23ماي�س  , 2011قيل ان احلكومة املركزية
انزعجت من التباط�ؤ يف خطة التطوير  .و قالت
ان ه�ن��اك بع�ض امل���ش��اري��ع ال�ك�ب�يرة تتخلف عن
اجل��دول املقرر لها  ,و ياتي الف�ساد و عدم كفاءة
احلكومة على را�س تلك اال�سباب  .امل�شاريع التي
مل تتما�ش مع خط الوقت املقرر لها  ,تقرر قطع
التمويل عنها و نقلها اىل احلكومات املحلية يف
املحافظات املقامة فيها  .و ذكر امل�صرف العراقي
املركزي بان معدل النمو يف هذه امل�شاريع كان

العراق يوقع صفقة الستيراد
الغاز الطبيعي

" خمجال " .و كانت التاخريات تعني بان اخلطة
اخلم�سية يجب تعديلها .
اذا اخذنا كافة م�شاكل االقت�صاد العراقي الذي
تديره الدولة  ,فلي�س من املفاجىء ان تواجه اخلطة
اخلم�سية بع�ض امل�شاكل  .فالعديد من امل�شاريع
الكبرية التي �صرفت عليها ماليني ال��دوالرات  ,و
التي اعلن عنها قبل �سنوات قد ف�شلت  ,و مازال
النظام القانوين العراقي غري منا�سب لال�ستثمار
االجنبي  .فمثال  ,ذكر تقرير البنك ال��دويل لعام
 2011ان العراق يحتل املرتبة  166من بني 183
دول��ة بطيئة يف اج ��راء االع �م��ال  .و ا� �ض��اف ان
احل�صول على ترخي�ص بناء يف العراق يتطلب
 14خطوة ت�ستغرق  215يوما لأكمالها  ,و ان
اجراءات ا�سترياد و ت�صدير املواد �صعبة و مكلفة
و من ال�صعب احل�صول على االئتمان .

ان القيود و التحديدات امل�ؤ�س�ساتية يف العراق
تعود اىل تاريخ �سابق  .فلقد كان البلد على مدى
ع�شرين عاما منقطعا عن االقت�صاد العاملي ب�سبب
العقوبات الدولية و احلروب .
املوقف االمني قد حت�سن م�ؤخرا  ,بحيث ان الدولة
ت�ستطيع الآن الرتكيز على االقت�صاد .
يف اجلانب االيجابي  ,ميتلك العراق امواال طائلة
ت�ساعده على االنفاق ب�سبب ا�سعار النفط العالية ,
كما ان ال�شركات االجنبية لها اهتمام متزايد بهذا
البلد .
ان الدوائر احلكومية �سوف ت�ستغرق وقتا للت�أقلم
مع الو�ضع اجلديد  ,و حتى ذلك الوقت ف�سيكون
تقدم البلد بطيئا و دون تغيري .

 عن  :أفكار عن العراق

شركة كوغاز الكورية تضاعف التزامها في العراق

ترجمة  :المدى االقتصادي

اياد مهدي عباس
منذ فجر التاريخ والأمم تهتم بق�ضية املياه نظرا
لأهميتها وارتباطها بحياة ال�شعوب باعتبار �إن
امل�ي��اه اح��د �أه��م دع��ائ��م بناء احل���ض��ارات القدمية
واحل��دي�ث��ة  ,م��ن اج��ل ذل��ك �شهدنا ه��ذا االهتمام
م��ن ق�ب��ل احل �ك��وم��ات وال� ��دول وال�ت�ن��اف����س يف ما
بينها للح�صول على منابع وم�صادر تلك املياه
وت�سخريها خلدمة النا�س الذين يعتمدون عليها
ب�صورة كبرية يف توفري ال �غ��ذاء فباملاء وحده
يتمكن الإن���س��ان م��ن العي�ش والبقاء وم��ن دونه
تنعدم احلياة ويدخل الإن�سان يف مرحلة اخلطر .
وكما يعرف اجلميع بان العقدين املا�ضيني �شهدا
ظاهرة خطرية وهي �شحة املياه ون�ضوب معظم
م�صادره كالروافد والأنهار وحتى مياه الأمطار
واملياه اجلوفية الأم��ر الذي خلف م�شاكل عديدة
كالت�صحر وزي ��ادة ن�سبة امللوحة يف الأرا�ضي
ال��زراع �ي��ة م��ا اث��ر �سلبا ع�ل��ى الإن��ت��اج الزراعي
ب�صورة عامة وعلى حياة النا�س و�أمنهم الغذائي
�إ�ضافة اىل زيادة ن�سبة البطالة يف الأيدي العاملة
يف قطاع الزراعة الأمر الذي جعلنا ن�شهد هجرة
هذه الأيدي من القرى اىل املدن .
وم��ن ال�ضروري ان ن�شري هنا �إىل ان ما زاد من
�أزم��ة املياه هو الزيادة ال�سكانية وازدي��اد معدل
النمو مما دعا اىل تزايد احلاجة للمياه من اجل
تلبية احتياجات الإن�سان املنزلية بالإ�ضافة اىل
احلاجة للمياه يف الزراعة وال�صناعة .
وكلما ت�ق��دم زاد م��ن حجم املناف�سة ب�ين ال��دول

وجعلها تتخذ �إجراءات متعددة للخروج من الأزمة
 .ومن هذه الإجراءات ال�سعي لبناء ال�سدود خلزن
املياه �إ�ضافة اىل تبطني الأنهار واملبازل وا�ستخدام
الطرق احلديثة والعلمية يف الزراعة و�أهمها طرق
ال�سقي احلديثة التي ميكنها معاجلة جانب مهم
من الأزمة من خالل تر�شيد ا�ستهالك املياه وو�ضع
اخلطط ال�سرتاتيجية وعقد االتفاقات مع الدول
املت�شاطئة ل�ضمان ن�سب امل�ي��اه ال�ت��ي يحتاجها
البلد.
م��ا ن��ري��د ان ن�شري �إل �ي��ه ه�ن��ا يف ه��ذه ال�سطور
ون���ؤك��د ع�ل�ي��ه ه��و ت��ر��ش�ي��د ا� �س �ت �خ��دام امل �ي��اه يف
جميع القطاعات ونق�صد هنا اال�ستخدام املنزيل
والن�شاط ال�صناعي ال��ذي ي�ستهلك كميات كبرية
من املياه �إ�ضافة �إىل انه ي�ساهم يف تلوث ن�سب
كبرية �إ�ضافية .ام بالن�سبة للقطاع الزراعي فهو
الأكرث ا�ستهالكا للمياه حيث ي�ستهلك حوايل %85
من كميات املياه املتوفرة يف البالد .
وم��ن اج��ل ه��ذا ن�سعى هنا �إىل الإ��ش��ارة اىل �إننا
بحاجة اىل و�ضع ال�برام��ج التوعوية من خالل
الإع�ل�ام ومنظمات املجتمع امل��دين واملنظمات
ال�شعبية وامل�ؤ�س�سة الرتبوية لتوعية املواطن
يف هذا اجلانب و�إر�شاده اىل الطرق ال�صحيحة
لرت�شيد ا�ستخدام املياه يف كل املجاالت وخا�صة
املنزلية منها وال�صناعية وااله ��م م��ن ك��ل ذلك
اجل��ان��ب ال��زراع��ي ال��ذي ه��و بحاجة اىل توعية
الفالح من اجل ان يعمل على ترك الطرق القدمية
يف ال�سقي والتي ت�ؤدي اىل ا�ستهالك الكثري من
املياه حيث ت�ستهلك حوايل  %85من املياه املتاحة

و اللجوء للطرق احلديثة ومنها الري بالتنقيط
والرذاذ ومن اجلدير بالذكر �إننا با�ستخدام هاتني
الطريقتني �سنوفر اكرث من  %55من كمية املياه
املقدمة ونرفع كفاءة الري اىل حوايل . %90-85
وح�سب املهند�س قا�سم ق�صريني اخلبري باملوارد
الطبيعية ف��ان ط��رق ال ��ري احل��دي�ث��ة مت�ت��از مبا
ي�أتي.
 -1توفري كبري يف مياه الري بحدود  %55مقارنة
مع الري ال�سطحي التقليدي .
 -2توفري يف اليد العاملة لأن طرق الري التقليدي
حتتاج اىل عمالة لت�سوية الأر� ��ض م��ن خطوط
بينما عند ا�ستخدام امل��زارع �شبكات ري حديثة
ميكن اال�ستغناء عن العمال حيث يقوم املزارع
نف�سه بعملية ال��ري او عامل واح��د يكفي لإدارة
ال�شبكة .
 -3ا�ستغالل كامل مل�ساحة احلقل  ,لأن طرق الري
التقليدية تخرج م�ساحة من الأر�ض نتيجة حلفر
اخلطوط والقنوات .
 -4الت�سميد مع مياه الري  .بالن�سبة لطريقة الري
التقليدية ال ن�ستطيع التحكم بعملية الت�سميد نظر ًا
لعدم املعرفة بكمية املياه املقدمة  ,بينما با�ستخدام
الت�سميد م��ن خ�لال امل�سمدات امل��وج��ودة �ضمن
�شبكة ال��ري احلديثة ميكن ان ن�ضبط الت�سميد
ومننع الهدر يف كميات ال�سماد.
 -5با�ستخدام �شبكات ال��ري احلديثة ال توجد
هنالك حاجة ال�ست�صالح الأرا�ضي وهذه ال�شبكات
تتوافق مع امليول .
 -6قلة انت�شار الأع�شاب وذلك لعدم وجود ترطيب

كامل مل�ساحة الأر�ض  ,عك�س عملية الري التقليدية
التي يكون الرتطيب فيها على كامل امل�ساحة  ,مما
ي�ؤدي اىل انت�شار الأع�شاب .
 -7قلة انت�شار الأرا�ضي النباتية املتعلقة بالري
والرطوبة  ,مثل �أمرا�ض الت�صمغ على احلم�ضيات
وال��ذب��ول والتعفنات وذل��ك عند ا�ستخدام طرق
الري التقليدي بينما عند ا�ستخدام الري احلديث
تكون ب��ؤر الرطوبة حم��دودة ومو�ضعية وحتد
كثري ًا من انت�شار الأمرا�ض املذكورة .
 -8حت��د م��ن ط��ور ال�صقيع وذل ��ك ع�ن��د ت�شغيل
ال�شبكة �إث�ن��اء توقع وق��وع ال�صقيع حيث ترفع
درجة حرارة الهواء واملحيط بالنبات .
 -9ط��رق ال��ري احلديثة ذات فعالية ممتازة يف
الأرا�� �ض ��ي ذات ال�ترب��ة اخل�ف�ي�ف��ة بحيث يكون
الرتطيب ببطء وي�سمح بو�صول املياه اىل منطقة
انت�شار اجلذور الفعالة .
 -10زيادة الإنتاج وحت�سني النوعية  ,حيث ت�صل
الزيادة يف الإنتاج يف معظم املحا�صيل �إىل ما بني
 %28-20مع حت�سن نوعية الثمار نتيجة الربجمة
العلمية لعملية الري والت�سميد .
يف اخلتام يجب ان ن�ؤكد ان الفالح بحاجة اىل
دع��م ال��دول��ة ل�ك��ي يتمكن م��ن ا��س�ت�ب��دال الطرق
القدمية يف الري بالطرق احلديثة من خالل و�ضع
الدولة خلطط �سرتاتيجية تعمل من خاللها على
تزويد الفالح بالتكنولوجيا احلديثة والقرو�ض
الالزمة لذلك �إ�ضافة �إىل التوعية والتثقيف الالزم
لذلك وحماولة تطوير الزراعة يف البلد وتر�شيد
ا�ستخدام املياه يف ذات الوقت .

و ّقع العراق �صفقة جتريبية مع ايران ال�سترياد الغاز الطبيعي من اجل التخفيف
من متاعب الطاقة الكهربائية  .جاء ذلك يف خطوة لتعميق العالقات االقت�صادية مع
طهران اثناء ا�ستعداد القوات االمريكية للرحيل يف نهاية هذا العام .
كانت احلكومة العراقية تبذل جهدها العادة بناء منظومة الكهرباء التي دمرتها
احل��رب بعد ان ادى انقطاع الكهرباء يف ال�صيف املا�ضي اىل تظاهرات مميتة
عندما قامت القوات االمنية باطالق النار على املتظاهرين  .و بالرغم من املليارات
التي �صرفت على حت�سني حمطات الطاقة الكهربائية  ,فان الظالم مازال �سائدا .
وقال الناطق با�سم وزارة الكهرباء العراقية م�صعب املدر�س  ,ان خطة اخلم�س
�سنوات مع ايران �ستجعل العراق ي�شرتي  25مليون مرت مكعب من الغاز الطبيعي
كل يوم لتغذية م�صنعني للطاقة الكهربائية يف ال�ضواحي ال�شمالية ال�شرقية من
بغداد – احدهما قامت اي��ران ببنائه و الثاين بنته جمموعة هونداي الكورية
اجلنوبية  .قال املدر�س ان الغاز �ستتم تغذيته عن طريق خط انابيب من املتوقع
اكماله يف نهاية  . 2012مازالت ال�صفقة بحاجة اىل دعم احلكومة و الربملان  ,اال
ان املدر�س يتوقع امل�صادقة عليها خالل �شهر واحد .
بالن�سبة اليران  ,فان العقد �سيوفر �سوقا مهما �آخر لها لأنها تخ�ضع لعقوبات
اقت�صادية دولية ب�سبب برناجمها النووي  .كذلك فان ايران – التي متتلك ثاين
اكرب احتياطي للغاز يف العامل – تتطلع لزيادة �صادراتها اىل �آ�سيا الو�سطى و
اجلنوبية  .لكن م�شاكل ايران يف مواجهة متطلباتها املحلية من الغاز و العقوبات
الدولية التي تقودها الواليات املتحدة  ,ميكن ان تزيد ال�صفقة تعقيدا  .يقول
�صامويل �سيزوك  ,حملل امليدل اي�ست  " ,على را���س اخلالفات املحلية حول
جتهيز الغاز االيراين  ,فان العقوبات الدولية من املحتمل ان تعقد اية �صفقة و من
املحتمل ان تف�شل ال�صفقة نتيجة �ضغط الواليات املتحدة على احلكومة العراقية
" .كذلك فان �سيزوك يعتقد ان هذه ال�صفقة يحفزها االيرانيون �سيا�سيا النهم
يريدون تا�سي�س انف�سهم يف �سوق الت�صدير العاملية  ,و يقول " لقد كانت هذه
�سيا�ستهم على مدى عقود ".
ينتج العراق حاليا حوايل  7,000ميكاواط من الكهرباء يوميا – حوايل ن�صف
احلاجة الفعلية  . -بينما ياتي اكرث من ن�صف الطاقة الكهربائية امل�ستوردة البالغة
حوايل  1,000ميكاواط من ايران  .و يقول املدر�س ان ذلك ميكن ان يزداد بن�سبة
 % 75يف ال�شهر القادم .
لقد طور العراق و اي��ران عالقات وثيقة يف ظل حكومة رئي�س ال��وزراء نوري
املالكي رغم قلق وا�شنطن و احللفاء العرب ب�ضمنهم العربية ال�سعودية ب�ش�أن
نفوذ ايران الذي يتو�سع يف املنطقة  .ايران متهمة بتمويل و تدريب اجلماعات
امل�سلحة التي تقوم ب�شن هجمات �ضد القوات العراقية و االمريكية  ,بينما تنفي
ايران هذه االدعاءات .

 عن  /واشنطن بوست

ترجمة  :المدى االقتصادي
�ستقوم �شركة كوغاز الكورية مب�ضاعفة التزاماتها من اجل
تطوير احد اكرب حقول الغاز العراقية بعد ان�سحاب �شريكتها
االجنبية يف امل�شروع  ,يف ا�شارة اىل مكامن ال�ثروة التي
تراها ال�شركات الكورية يف هذا البلد الذي دمرته احلروب .
ان �شركة كوغاز الكورية التي تدار من قبل الدولة � ,سيكون
ل�ه��ا ح�صة  % 75يف م���ش��روع غ��از ع�ك��ا���س  -ح�ي��ث كانت
احل�صة � % 37.5سابقا – بعد ان�سحاب �شركة كا�سمونايغاز
الكازاخ�ستانية التي تديرها الدولة يف بداية هذا ال�شهر .
كما �ستح�صل �شركة نفط ال�شمال التي تدار من قبل الدولة
العراقية على  % 25املتبقية .
يقول اح��د امل�س�ؤولني يف ال�شركة انها تخطط ال�ستثمار
حوايل  2,66مليار دوالر يف م�شروع عكا�س على مدى فرتة
 20عاما  .اال ان هذا التخمني مبني على افرتا�ض ان حتتفظ
�شركة كوغاز بكامل احل�صة (  ) % 75يف امل�شروع.
بعد التوقيع النهائي على العقد مع العراق  ,و املتوقع يف
ال�شهر القادم  ,قد جتد �شركة كوغاز �شريكا جديدا ي�ساعدها
يف تطوير حقل الغاز الذي يحوي  3,3ترليونات قدم مكعب
من الغاز .
�سبق و ان مت تاخري التوقيع على العقد مرتني منذ ان فازت
�شركتا كا�سمونايغاز و كوغاز بحقوق تطوير حقل الغاز
يف العام املا�ضي ب�سبب خالفات مع ال�سلطات املحلية يف
حمافظة االنبار التي يقع فيها احلقل .
ياتي قرار �شركة كوغاز يف وقت يزداد فيه اهتمام ال�شركات
الكورية اجلنوبية بفر�ص العمل يف العراق  ,من �ضمنها

قطاع املوارد ال�سائلة و البنية التحتية الرئي�سية و م�شاريع
الطاقة الكهربائية .
يف ني�سان زار رئي�س الوزراء نوري املالكي �سيئول و اتفق
مع رئي�س كوريا اجلنوبية يل ميونك – ب��اك على توثيق
التعاون بني البلدين يف تطوير احتياطي النفط و الغاز
العراقي و يف جهود اعادة االعمار  .احدى االتفاقيات التي
مت توقيعها خ�لال ال��زي��ارة هي ان تكون لكوريا اجلنوبية
ا�سبقية احل�صول على  250الف برميل  ,على االقل  ,يوميا
من النفط اخل��ام خالل االزم��ات التي تعكر ميزان العر�ض
و الطلب العاملي  ,و هو ما يعادل  % 10من واردات كوريا
اجلنوبية من النفط اخلام يوميا  .و قالت �شركات كورية
جنوبية اخرى ترغب بعقود كبرية يف العراق  ,مثل �شركة
هانوا للهند�سة و البناء و �شركة هونداي لل�صناعات الثقيلة
 ,بانها وقعت اتفاقية متهيدية من اجل م�شروع بناء بكلفة
 7,25مليار دوالر لبناء مدينة جديدة يف العراق .
يف  7ني�سان ق��ال وزي��ر الكهرباء ال�ع��راق��ي ب��ان جمموعة
�شركات كورية جنوبية  ,ب�ضمنها �شركة هونداي لل�صناعات
الثقيلة  ,قد وافقت على بناء م�صانع طاقة متعددة بطاقة
انتاج كلية تبلغ  2,500ميكاواط يف �صفقة بلغت قيمتها
 3,12مليار دوالر .
يف ك 2ق��ال ال�ع��راق ان �شركة ه��ون��داي للهند�سة و البناء
ف��ازت بعقد قيمته  218,9مليون دوالر لبناء حمطة طاقة
ب�سعة  500ميكاواط بالقرب من العا�صمة بغداد  ,و التي
�ست�ستخدم طوربينات جمهزة من �شركة جرنال الكرتيك .

عن  :الميدل ايست
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معضلة الكهرباء ..وإجراءات الحكومة

بغداد – علي الكاتب
بعد مرور ثماين �سنوات على التغيري يف العراق،ال يزال املواطن
يعاين من ا�ستمرار انقطاع التيار الكهربائي ،ال�سيما �أن الكهرباء
تعد حاليا �شريان احلياة وحمرك رئي�س لعجلة االقت�صاد الوطني
وزيادة فر�ص اال�ستثمار وغريها.
وق��ال حممد الزهريي نا�شط م��دين واح��د �أع�ضاء حملة املدافعة
لتح�سني واقع الطاقة الكهربائية يف العراق
نحن نطالب وزارة الكهرباء بالإعالن ال�صريح للمواطنني عن خطتها
الإ�سرتاتيجية للع�شر �سنوات املقبلة والتي تهدف من خاللها �إىل
حت�سني واقع الكهرباء يف العراق وو�ضع احللول النهائية له ،وذلك
من خالل �إي�ضاح الآليات التي �ستتبعها وال�سقف الزمني للتنفيذ
وحلحلة م�شكلة الكهرباء والطاقة على املدى القريب والبعيد.
و�أ�ضاف �أن ذلك قد يكون من خالل ن�شر تقارير دورية بذلك ب�شكل
منظم وواقعي يتم تو�ضيح التقدم احلا�صل يف العمل وامل�شاريع
وتنفيذها وب�صورة �شفافة للمواطن العراقي الذي ي�ست�شف منه
بوادر ايجابية لالزمة املزمنة ،وهو دور يناط باملواطن بالدرجة
الأوىل وو�سائل الإعالم امل�س�ؤولة عن نقل نب�ض املواطن العراقي
اوال باول وتنفيذ وعود وزارة الكهرباء على ار�ض الواقع.
و�أ�شار الزهريي اىل ان احلملة تاتي انطالقا من جملة من الن�صو�ص
الد�ستورية وحتديدا يف املادتني (20و  )45الأوىل التي ن�صت على
حق املواطن يف امل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة والثانية التي اكدت
على وجود احلر�ص من الدولة على تعزيز دور م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين ودعمها وتطويرها مبا ين�سجم مع الو�سائل ال�سليمة لتحقيق
الأهداف امل�شار �إليها.
و�أك��د �أن احلملة تنطلق كذلك من ن�ص االتفاقية الدولية اخلا�صة
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية التي �صادق عليها ال�ع��راق والتي
ت�ؤكد يف مادتها ( )19على حق املواطن يف احل�صول على املعلومة
ال�صحيحة،كما ان امل��ادة  114من الد�ستور العراقي ن�صت يف
فقرتها الثانية على ان على احلكومة واجب تنظيم م�صادر الطاقة
الكهربائية الرئي�سة وتوزيعها،كما ن�صت املادة ( )30من الد�ستور
ال�ع��راق��ي على �أن احلكومة العراقية توفري الكهرباء للمواطن
والتي تعد من املقومات الأ�سا�سية للعي�ش الكرمي ،وخا�صة للطفل
واملر�أة.
ولفت �إىل ان الطاقة الكهربائية التي تعد �شريان احلياة و�سر
الوجود وروح االقت�صاد والذي من دونها لن تدور عجلة االقت�صاد
الوطني نحو التقدم،كما ان ا�ستمرار الطاقة الكهربائية ي�شجع
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على اال�ستثمار وجذب امل�ستثمرين وتنظيف اموالهم يف م�شاريع
م�ضمونة يف العراق مبا �سيهم يف تنمية االقت�صاد الوطني.
وقال الزهريي ان من اال�سباب وراء احلملة اي�ضا هو �سوء واقع
خدمات الكهرباء يف العراق وتناق�ص �ساعات التجهيز من الطاقة
الكهربائية للمواطن،خا�صة م��ع ب��دء ف�صل ال�صيف ذور احلر
القائ�ض يف العراق،وباعتبارنا نا�شطني يف منظمات املجتمع
املدين ومنثلها اما اجلهات احلكومية تقع عينا م�س�ؤولية اخذ الدور
الرقابي لتلك املنظمات بهدف خدمة املواطن العراقي،وا�ستعرا�ض
املو�ضوع برمته امام املواطنني بكل �شفافية لتو�ضيح وعود وزارة
الكهرباء خالل الثمانية ال�سنوات والتي مل تتحقق حتى االن.
وا�ضاف اننا عقدنا امل�ؤمتر االول وهو باكورة عملنا يف حملتنا
التي تت�ضمن اقامة م�ؤمترات اخرى يف بقية املحافظات واعداد
برامج تلفزيونية واذاعية واجراء لقاءات مع امل�س�ؤولني يف وزارة
الكهرباء وجمال�س املحافظات لبحث واقع تردي هذه اخلدمة حلد
االن،وم��ن جانب اخر عر�ض م�شاريع احلكومة وخططها يف هذا
املجال وعدم تنفيذها حتى االن ومربراتها ب�ش�أن ذلك.
وتابع ان امل�س�ؤولني يف وزارة الكهرباء ال يزالون غري دقيقني
يف اجاباتهم حول تردي هذه اخلدمة وو�ضع �سقف زمني حقيقي
يتمكن املواطن من خالله ر�ؤي��ة انفراج لهذه االزم��ة املزمنة،بدال
من الوعود التي الطائل منها يف حت�سن الطاقة الكهربائية والتي
تطلقها الوزارة بني احلني واحلني،مما يعك�س وجود عجز وا�ضح
لديها يف تنفيذ خططها يف حت�سني واق��ع الكهرباء يف املرحلة
الراهنة.
وق��ال��ت ا��س��راء ح�سن من�سقة منظمة م �ب��ادرون اح��دى منظمات
املجتمع املدين ان احلملة تاتي لل�ضغط والتاثري على احلكومة
العراقية ووزارة الكهرباء حتديدا،من خالل القيام باجراء عدد
من املقابالت مع امل�س�ؤولني احلكوميني ملتابعة تنفيذ الوعود
التي اطلقوها للمواطنني يف حت�سن واقع الطاقة الكهربائية ،مع
احلاجة اىل الدعم الكايف وامل�ساندة من النا�شطني يف منظمات
املجتمع املدين وال�شخ�صيات امل�ؤثرة يف املجتمع العراقي لإجناح
احلملة وال�ضغط على احلكومة لتح�سني واقع اخلدمات املقدمة
للمواطن العراقي.
وا�ضافت ان احلملة �شهدت اطالق م�سابقة للر�سوم الكاركاتريية
وامل�سرحيات الهادفة لنا�شطني،اىل جانب عقد الندوات اجلماهريية
يف ب�غ��داد ويف ع�م��وم املحافظات وع�بر االن�ترن��ت وا�ست�ضافة
امل�س�ؤولني احلكوميني،خا�صة �إن الو�ضع اخلدمي يف حالة يرثى
له .
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اقتصاديات

قانون الدفع باآلجل

 عباس الغالبي

ت��دور يف االو�ساط الربملانية هذه االي��ام مناق�شات غيرب ر�سمية حول م�سودة
قانون البنى التحتية ال��ذي يتحدث عن م�شاريع خ��ارج نخ�صي�صات املوازنات
اال�ستثمارية ال�سنوية بواقع  70مليار دوالر تنفذ بطريقة الدفع بالآجل ولقطاعات
خدمية وا�سعة �سعي ًا من احلكومة لتقدمي وتنفيذ م�شاريع �ضخمة تتعلق باحلياة
املبا�شرةللمواطنني .
ويف قراءة مل�سودة هذا القانون نرى ان م�شاريع ال�سكن قد ت�صدرت االولويات
بواقع  25مليار دوالر فيما جاءت امل�شاريع الزراتعية يف املرتبة الثانية بواقع
مايقارب  18مليار دوالر  ،ماي�ؤكد للمراقبني ان �أزمة ال�سكن متفاقمة اىل احلد الذي
يجعل احلاجة اىل هذا ال�سقف املايل عالية اىل هذه الدرجة  ،فيما ي�ؤكد الرتاجع
الالفت للنظر يف القطاع الزراعي بجميع حيثياته ان احلاجة اىل دعم وا�ستثمارات
هائلة وم�شاريع ا�سرتاتيجية كبرية �سعي ًا لت�ضييق الهوة بني امل�ساهمة احلقيقية
لهذه القطاعات االنتاجية يف الناجت املحلي االجمايل من عدمها �أو انح�سارها
وتراجعها  ،ولكن هذه الت�شخي�صات احلكومية يف حقيقة االم��ر مل تكن غائبة
عن النخب االقت�صادية العاملة خارج
�أ�سوار اجلهات التنفيذية والت�شريعية
� � �س� ��واءا �أت� �ك ��ان ��ت يف امل ��ؤ� �س �� �س��ات
االك��ادمي�ي��ة �أو االعالمية  ،حيث طاملا
ي�سعت ج��اه��دة م��ن خ�ل�اال امل�ؤمترات
وال� �ن ��دوات وال �ت �غ �ط �ي��ات والكتابات
ان اللجنة االقتصادية في
مجلس النواب ذهبت الى بعض
ال�صحفية �أو ال �ل �ق��اءات واحل� ��وارات
التحفظات على حيثيات مسودة
التلفازية اىل تنبيه الطبقة ال�سيا�سية
هذا القانون  ،حيث اعتبرت
يف الربملان �أو احلكومات املتعاقبة اىل
تنفيذ المشارع بطريقة الدفع
��ض��رورة التعامل م��ع ه��ذه االولويات
باآلجل تعد من قبيل كسب
التي ت�ضمنتها م�سودة ق��ان��ون البنى
الوقت وان تسديد المبالغ
التحتية ال��ذي �سيدفع خ�لال اال�سابيع
المترتبة عليها على اساس
ال�ق�ل�ي�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ب �ع��د ان �ت �ه��اء العطلة
اسعار النفط سيكون تحصيل
الت�شريعية احلالية  ،حيث �أ�شرنا يف
حاصل انطالقًا من االرتفاع
كثري من املتابعات واملقاالت ال�صحفية
المتوقع في اسعار النفط
اىل ان الت�أخر يف تبني هذه ال�سيا�سات
العالمية الذي سيعمل على
االقت�صادية �سيدفع باجتاه تفاقم �أزمة
تغطية المبلغ المرصود في فترة
ال�سكن وارتفاع ن�سب البطالة وتوقف
أقل من المدة المحددة والبالغة
العجلة االنتاجية يف االقت�صاد ب�سبب
خمس سنوات
� �ش��ح ال �ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ف �� �ض� ً
لا عن
زيادة ن�سب الفقر يف اتلمجتمع ب�سبب
ت��ردي اخل��دم��ات وامل�ستوى املعب�شب
واالقت�صادي للفرد العراقي .
ويبدو ان اللجنة االقت�صادية يف جمل�س النواب ذهبت اىل بع�ض التحفظات على
حيثيات م�سودة هذا القانون  ،حيث اعتربت تنفيذ امل�شارع بطريقة الدفع بالآجل
تعد من قبيل ك�سب الوقت وان ت�سديد املبالغ املرتتبة عليها على ا�سا�س ا�سعار
النفط �سيكون حت�صيل حا�صل انطالق ًا من االرتفاع املتوقع يف ا�سعار النفط
العاملية الذي �سيعمل على تغطية املبلغ املر�صود يف فرتة �أقل من املدة املحددة
والبالغة خم�س �سنوات  ،حيث نرى ان هذا التحفظ يعد واقعي ًا بح�سب الوقائع
التي ي�شهدها قطاع النفط والذي يعد امل�صدر الوحيد لالقت�صاد الوطني .
وعلى الرغم من ذلك ف��أن هذا القانون �سي�ساهم اىل حد بعيد يف حتريك عجلة
االقت�صاد العراقي وتنفيذ اخل��دم��ات ال�ضرورية للمواطنني و�سيخلق دورة
اقت�صادية فاعلة ون�شيطة  ،ذلك ان م�شاريعه تدخل يف القطاعات االقت�صادية
كافة مع الرتكيز على القطاعات االكرث �أهمية وفاعلية والتي �ستنعك�س مواردها
واهميتها وجدواتها على القطاعات االخرى  ،ولكن الق�ضية االهم هي م�سارات
تنفيذ امل�شاريع والكيفية التي حتد من حاالت الف�ساد املايل واالداري ف�ض ًال عن
القدرة والكفاءة التنفيذية املطلوبة والتي تعد غاية يف ال�ضرورة .
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