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تقرير :ارتفاع طفيف في مس��تويات التضخم بنس��بة % 0.8
لشهر نيسان الماضي
بغداد  /متابعة المدى االقتصادي
�سجلت م�ستويات الت�ضخم خ�لال �شهر ني�سان
املا�ضي ارتفاع ًا طفيف ًا ب�أقل من مرتبة ع�شرية واحدة
بن�سبة  %0.8عن ال�شهر الذي �سبقه.
وذكر التقرير ال�صادر عن اجلهاز املركزي للإح�صاء
ل�شهر ني�سان � 2011أن���ه اع��د على �أ���س��ا���س جمع
ال��ب��ي��ان��ات ميدانيا ع��ن �أ���س��ع��ار ال�سلع واخلدمات
املكونة ل�سلة امل�ستهلك من عينة خمتارة من منافذ
البيع يف كافة حمافظات العراق معتمد ًا �سنة �أ�سا�س
.2007
وف�صل التقرير ال��ذي ت�سلمت (امل��دى االقت�صادي)
ن�سخة منه حيثياته ب�ضوء النتائج التالية
او ًال -:م�ؤ�شرات الأرقام القيا�سية لأ�سعار امل�ستهلك
على م�ستوى العراق
بلغ الرقم القيا�سي العام لأ�سعار امل�ستهلك ()%131.0
يف �شهر ني�سان  2011م�سج ًال ارتفاع ًا بن�سبة %0.8
عن ال�شهر ال�سابق وبن�سبة  %5.8مقارنة مع �شهر
ني�سان  2010وقد �أظهرت النتائج ح�سب الأق�سام
ما ي�أتي-:
.1ق�����س��م الأغ��ذي��ة وامل�����ش��روب��ات غ�ير الكحولية-:
�سجلت �أ�سعار هذا الق�سم ارتفاعا خالل �شهر ني�سان
 2011بن�سبة  %1.0مقارنة بال�شهر ال�سابق،
نتيجة الرت��ف��اع �أ���س��ع��اره يف منطقة كرد�ستان
بن�سبة  %0.9ويف منطقة الو�سط بن�سبة %1.1
ويف منطقة اجلنوب بن�سبة  ،%0.9ال�سبب
الرئي�سي الرت��ف��اع �أ���س��ع��ار ه��ذا الق�سم على
م�ستوى العراق يرجع ب�شكل رئي�سي الرتفاع
�أ�سعار الفواكه� .سجلت �أ�سعار ه��ذا الق�سم
ارتفاعا بن�سبة  %3.9مقارنة ب�أ�سعاره يف
�شهر ني�سان .2010
.2ق�سم امل�شروبات الكحولية والتبغ� -:سجلت
�أ���س��ع��اره يف ال��ع��راق ارت��ف��اع��ا خ�ل�ال ال�شهر
احلايل بن�سبة  %1.1مقارنة بال�شهر ال�سابق،
نتيجة الرتفاع �أ�سعاره يف منطقة الو�سط بن�سبة
 %1.2ويف منطقة اجلنوب بن�سبة  %1.1يف حني
ا�ستقرت �أ���س��ع��اره يف منطقة ك��رد���س��ت��ان� .سجلت
�أ�سعار ه��ذا الق�سم ارتفاعا بن�سبة  %3.2مقارنة
ب�أ�سعاره يف �شهر ني�سان .2010
.3ق�سم املالب�س والأح��ذي��ة� -:سجلت �أ�سعاره يف
العراق ارتفاعا خالل ال�شهر احلايل بن�سبة %1.9
مقارنة بال�شهر ال�سابق ،حيث ارتفعت �أ�سعارها يف
منطقة الو�سط بن�سبة  %2.6ويف منطقة اجلنوب
بن�سبة  %0.3يف حني انخف�ضت �أ�سعارها يف منطقة
كرد�ستان بن�سبة � .%0.7شهدت �أ�سعار هذا الق�سم
ارتفاعا بن�سبة  %2.4مقارنة ب�أ�سعارها يف �شهر
ني�سان .2010
.4ق�سم ال�سكن� -:-:شهدت �أ�سعار هذا الق�سم ارتفاعا
خ�لال ال�شهر احل��ايل بن�سبة %0.9مقارنة بال�شهر
ال�سابق ،نتيجة الرتفاع �أ�سعاره يف منطقة كرد�ستان
بن�سبة  %0.1ويف منطقة الو�سط بن�سبة  %1.4ويف
منطقة اجلنوب بن�سبة � .%0.1سجلت �أ�سعار هذا
الق�سم ارتفاعا بن�سبة  %12.1مقارنة ب�أ�سعاره يف
�شهر ني�سان  ،2010ب�سبب ارتفاع �أ�سعار ايجارات
الدور ال�سكنية بن�سبة  %9.5وكذلك ارتفاع �أ�سعار
�أج��ور الكهرباء نتيجة تطبيق الت�سعرية اجلديدة
حيث بلغ االرتفاع بن�سبة .%100

امل��ج��م��وع��ة ال��ف��رع��ي��ة ال���وق���ود (ال��ب��ن��زي��ن والنفط
والغاز)
بالن�سبة للمجموعة الفرعية ال��وق��ود (البنزين
والنفط وال��غ��از) فقد �شهدت �أ�سعارها انخفا�ضا
خالل �شهر ني�سان بن�سبة  %0.8مقارنة بال�شهر
ال�سابق نتيجة النخفا�ض �أ�سعارها يف منطقة
الو�سط بن�سبة  %1.5ويف منطقة اجلنوب بن�سبة
 %0.4يف ح�ين ارت��ف��ع��ت �أ���س��ع��اره��ا يف منطقة
ك��رد���س��ت��ان بن�سبة � .%1.5سجلت �أ���س��ع��ار هذه
املجموعة ارتفاعا بن�سبة  %7.9مقارنة ب�أ�سعارها
يف �شهر ني�سان .2010
.5ق�سم التجهيزات وامل��ع��دات املنزلية� -:سجلت
�أ�سعاره يف العراق ارتفاعا طفيف ًا خ�لال ال�شهر
احل����ايل بن�سبة  %0.2م��ق��ارن��ة بال�شهر
ال�����س��اب��ق ،نتيجة الرتفاع
�أ�سعارها يف منطقة
ال������و�������س������ط
بن�سبة

منطقة الو�سط بن�سبة  %0.7ويف منطقة اجلنوب
بن�سبة  ،%1.1يف حني ارتفعت �أ�سعاره يف منطقة
كرد�ستان بن�سبة � .%0.4سجلت �أ�سعار هذا الق�سم
انخفا�ضا بن�سبة  %0.9مقارنة ب�أ�سعاره يف �شهر
ني�سان .2010
.8ق�سم االت�����ص��ال� -:سجلت �أ���س��ع��اره يف العراق
ا���س��ت��ق��رارا خ�لال ال�شهر احل���ايل مقارنة بال�شهر
ال�����س��اب��ق ،نتيجة ال���س��ت��ق��رار �أ���س��ع��اره يف ك��ل من
منطقتي كرد�ستان واجلنوب ،يف حني انخف�ضت
�أ�سعاره يف منطقة الو�سط بن�سبة � .%0.1سجلت
�أ�سعار هذا الق�سم انخفا�ضا بن�سبة  %8.7مقارنة
ب�أ�سعاره يف �شهر ني�سان .2010
.9ق�سم الرتفيه والثقافة� -:سجلت �أ�سعاره يف
ال���ع���راق ان��خ��ف��ا���ض��ا خ�ل�ال ال�����ش��ه��ر احل��ايل
بن�سبة  %0.5مقارنة بال�شهر
ال�������س���اب���ق ،نتيج ًة
الن���خ���ف���ا����ض
�أ �سعا ر ه
يف

%0 . 4
ويف منطقة
اجل����ن����وب بن�سبة
 %0.2يف ح�ي�ن انخف�ضت
ا�سعارها منطقة كرد�ستان بن�سبة .%0.3
�سجلت �أ�سعار هذا الق�سم ارتفاعا بن�سبة %1.3
مقارنة ب�أ�سعاره يف �شهر ني�سان .2010
.6ق�سم ال�صحة� -:سجلت �أ���س��ع��اره يف العراق
ارتفاعا مقداره  %1.3خالل ال�شهر احلايل مقارنة
بال�شهر ال�سابق ،نتيجة الرتفاع �أ�سعاره يف منطقة
كرد�ستان بن�سبة  %0.5ويف منطقة الو�سط بن�سبة
 %1.2ويف منطقة اجلنوب بن�سبة � .%1.9سجلت
�أ�سعار هذا الق�سم ارتفاعا بن�سبة  %10.0مقارنة
ب�أ�سعاره يف �شهر ني�سان .2010
.7ق�����س��م ال��ن��ق��ل� -:سجلت �أ���س��ع��اره يف العراق
انخفا�ضا مقداره  %0.8خالل ال�شهر احلايل مقارنة
بال�شهر ال�سابق ،نتيجة النخفا�ض �أ���س��ع��اره يف

م���ن���ط���ق���ة
ك����رد�����س����ت����ان
بن�سبة  %0.2ويف
منطقة الو�سط بن�سبة %0.7
ويف منطقة اجلنوب بن�سبة � .%0.2سجلت
�أ�سعار هذا الق�سم انخفا�ضا بن�سبة  %2.7مقارنة
ب�أ�سعاره يف �شهر ني�سان .2010
.10ق�����س��م التعليم� -:سجلت �أ���س��ع��ار ه��ذا الق�سم
ارتفاعا خالل ال�شهر احلايل مقداره  %0.7مقارنة
بال�شهر ال�سابق ،نتيج ًة الرتفاع �أ�سعاره يف منطقة
كرد�ستان بن�سبة  %3.4ويف منطقة الو�سط بن�سبة
 %0.5ويف منطقة اجلنوب بن�سبة � .%0.2سجلت
�أ�سعار ه��ذا الق�سم ارتفاعا بن�سبة  %6.2مقارنة
ب�أ�سعاره يف �شهر ني�سان .2010
.11ق�سم املطاعم� -:سجلت �أ�سعاره يف العراق
ارتفاعا خالل ال�شهر احلايل مقداره  %0.5مقارنة
مع ال�شهر ال�سابق نتيجة الرتفاع �أ�سعاره يف كل من
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منطقة الو�سط بن�سبة  %0.2ويف منطقة اجلنوب
بن�سبة  ،%0.9يف حني ا�ستقرت �أ�سعاره يف منطقة
كرد�ستان� .سجلت �أ�سعار هذا الق�سم ارتفاعا بن�سبة
 %6.5مقارنة ب�أ�سعارها يف �شهر ني�سان .2010
.12ق�����س��م ال�سلع واخل��دم��ات املتنوعة� -:سجلت
�أ�سعاره يف العراق ارتفاعا خالل ال�شهر احلايل
بن�سبة  %2.0عن ال�شهر ال�سابق ،حيث ارتفعت
�أ�سعاره يف منطقة كرد�ستان بن�سبة  %2.5ويف
منطقة الو�سط بن�سبة  %1.0ويف منطقة اجلنوب
بن�سبـة � .%2.4سجلت �أ�سعار هذا الق�سم ارتفاعا
بن�سبة  %10.7مقارنة ب�أ�سعاره يف �شهر ني�سان
.2010
.13بلغ الت�ضخم الأ�سا�س[ )%131.1( ]1م�سج ًال
ارت��ف��اع��ا ب��ن�����س��ب��ة( )%0.5ع���ن ال�����ش��ه��ر ال�سابق
وب��ن�����س��ب��ة( )%6.1ع���ن ���ش��ه��ر ن��ي�����س��ان م���ن العام
املا�ضي.
ث��ان��ي�� ًا -:م���ؤ���ش��رات الأرق�����ام القيا�سية لأ�سعار
امل�ستهلك على م�ستوى املناطق
� .1سجلت الأ�سعار يف منطقة كرد�ستان يف �شهر
ني�سان  2011مقارنة بال�شهر ال�سابق ارتفاعا
مقداره  %0.5نتج ب�صورة رئي�سية عن ارتفاع يف
�أ�سعار الأغذية وامل�شروبات غري الكحولية بن�سبة
� ،%0.9أ�سعار ال�سكن بن�سبة � ،%0.1أ�سعار
ال�صحة بن�سبة � ،%0.5أ�سعار النقل بن�سبة
� %0.4أ�سعار التعليم بن�سبة � ،%3.4أ�سعار
ال�سلع واخلدمات املتنوعة بن�سبة .%2.5
 .2يف منطقة ال��و���س��ط �سجلت الأ�سعار
يف �شهر ني�سان  2011م��ق��ارن��ة بال�شهر
ال�سابق ارتفاعا مقداره  %1.2نتج ب�صورة
رئي�سية ع��ن ارت��ف��اع يف �أ���س��ع��ار الأغذية
وامل�شروبات غري الكحولية بن�سبة ،%1.1
�أ�سعار امل�شروبات الكحولية والتبغ بن�سبة
�،%1.2أ�سعار املالب�س والأحذية بن�سبة ،%2.6
�أ�سعار ال�سكن بن�سبة � ،%1.4أ�سعار التجهيزات
واملعدات املنزلية وال�صيانة بن�سبة � ،%0.4أ�سعار
ال�صحة بن�سبة � ،%1.2أ�سعار التعليم بن�سبة ،%0.5
�أ�سعار املطاعم  ،%0.2ا�سعار ال�سلع واخلدمات
املتنوعة بن�سبة .%1.0
 .3يف منطقة اجلنوب �سجلت الأ�سعار يف �شهر
ني�سان  2011مقارنة بال�شهر ال�سابق ارتفاعا
م��ق��داره  %0.5نتج ب�صورة رئي�سية عن ارتفاع
�أ�سعار الأغذية وامل�شروبات غري الكحولية بن�سبة
� ،%0.9أ�سعار امل�شروبات الكحولية والتبغ بن�سبة
�،%1.1أ���س��ع��ار املالب�س واالح��ذي��ة بن�سبة ،%0.3
�أ�سعار ال�سكن بن�سبة � ،%0.1أ�سعار التجهيزات
واملعدات املنزلية وال�صيانة بن�سبة � ،%0.2أ�سعار
ال�صحة بن�سبة � ،%1.9أ�سعار التعليم بن�سبة ،%0.2
�أ�سعار املطاعم  ،%0.9ا�سعار ال�سلع واخلدمات
املتنوعة بن�سبة .%2.4
يق�صد بالت�ضخم اال�سا�س:CoreInflationهو
ن�سبة التغري يف الرقم القيا�سي ال�سعار امل�ستهلك
املحت�سبة بعد ا�ستبعاد امل�شتقات النفطية (النفط،
ال��غ��از) �ضمن ق�سم ال�سكن وجمموعتي الفواكه
واخل�����ض��راوات الفرعيتني �ضمن ق�سم الأغذية
وامل�شروبات غري الكحولية.

خبراء :انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية
ضرورة للنهوض بالقطاع الخاص
بغداد  /علي الكاتب
تس ��عى كثي ��ر م ��ن ال ��دول النامي ��ة او تل ��ك التي في
طريقه ��ا لتحقي ��ق النم ��و االقتصادي ال ��ى االنضمام
الس ��ريع واتخاذ الخطوات التي من ش ��انها االنضمام
لمنظم ��ة التجارة العالمي ��ة ،اال ان طريق االنضمام
للمنظم ��ة وكما يبدو ليس معب ��دا بالورود بل هناك
م ��ن التحدي ��ات واالثار الس ��لبية الت ��ي تعطي جهاز
االنذار للجهات المس ��ؤولة للحذر من االسراع بشكل
غير منهجي ومحس ��وب لتالفي تلك االثار الس ��لبية
وتجاوز مشكالتها.
وق ��ال الدكت ��ور س ��لمان الربيع ��ي اس ��تاذ االقتصاد
ف ��ي جامعة بغ ��داد ان االنضم ��ام لمنظم ��ة التجارة
العالمي ��ة يجع ��ل الع ��راق امام ع ��دة تحديات يجب
التعام ��ل معها بايجابية بم ��ا يخدم تحقيق االهداف
في تفعيل دور ونش ��اط القط ��اع الخاص في مجمل
العملي ��ة االقتصادية والتنموية في البالد ،وهي ذات
االهداف التي يقدم
م ��ن ورائه ��ا العراق
ف ��ي االنضمام لهذه
المنظمة العالمية.

و�أ�ض���اف ان م���ن جمل���ة تل���ك التحدي���ات معرف���ة
القط���اع اخلا�ص املحل���ي بقواعد منظم���ة التجارة
العاملي���ة يف ع���دة جم���االت والتثقيف به���ا ومعرفة
مزاي���ا االن�ضم���ام للمنظم���ة واتفاقياته���ا ،وكيفي���ة
اال�ستف���ادة من تل���ك املزايا لزي���ادة امكانية ت�صدير
املنتج���ات املحلي���ة وزيادة ق���درة القط���اع اخلا�ص
على النف���اذ اىل اال�سواق العاملي���ة ،وكذلك امكانية
املناف�س���ة مع املنتجات امل�ستوردة ب�شكل حر بدون
فر����ض ر�سوم جمركي���ة على املنتج���ات امل�ستوردة
م���ن اخلارج،والت���ي تت���م من خ�ل�ال عقد �ش���راكات
او الدخ���ول يف اتفاقي���ات م���ع ال�ش���ركات االجنبية
وجذب اال�ستثمارات اىل البالد.
واك���د اهمية ايجاد الي���ات للتن�سيق بني القطاعني
الع���ام واخلا����ص �ضم���ن اط���ار امل�صال���ح امل�شرتكة
وتنفيذ جميع التزامات البالد امام املنظمة،خا�صة
م���ا يتعلق بالقدرة التفاو�ضي���ة للعراق يف الق�ضايا
اجلدي���دة املطروح���ة على املنظم���ة ،وايجاد كوادر
متخ�ص�ص���ة تعم���ل يف �ش���ركات القط���اع اخلا����ص
وعدم االقت�ص���ار على احللق���ات ال�ضيقة يف تعيني
كوادره،ال�سيم���ا م���ا يتعل���ق بالإمل���ام باملمار�س���ات
التجارية غري امل�شروعة ومواجهة ظاهرة االغراق
ال�سلعي وال�سيا�سات التجارية االحتكارية.
وا�ش���ار اىل اهمي���ة ايج���اد �شراك���ة اخ���رى ب�ي�ن
القط���اع اخلا����ص وامل�ستهل���ك مبني���ة عل���ى ا�سا�س
امل�صال���ح امل�شرتك���ة والتقائه���ا عن���د نقط���ة واحدة
ور�ؤي���ة موحدة ل���كال اجلانبني،يف ظ���ل االن�ضمام
للمنظمة،م���ع الت�أكي���د عل���ى �إيالء الأهمي���ة الكربى

للم�ستهل���ك املحلي وت�شجيعه عل���ى �شراء املنتجات
الوطني���ة وت�شجيع القطاع اخلا�ص من اجل ايجاد
فر����ص عم���ل للعاطلني ودعم���ه من اج���ل تخفي�ض
اال�سع���ار ملنتجات���ه بعد خف�ض تكالي���ف انتاجها او
ا�ستريادها.
فيم���ا ق���ال اخلب�ي�ر االقت�ص���ادي عل���ي الها�شمي ان
هن���اك مزاي���ا كثرية الن�ضم���ام الع���راق اىل منظمة
التج���ارة العاملية تتعلق بامل�ستهل���ك املحلي كزيادة
اف���ق االختيار امام���ه كم�ستهلك لل�سل���ع واخلدمات
وحق���ه يف احل�صول عل���ى خدمات و�سل���ع منا�سبة
وبا�سع���ار جيدة،وحمايت���ه م���ن املنتج���ات الرديئة
وغ�ي�ر املطابق���ة للموا�صف���ات القيا�سي���ة العراقية،
وكذل���ك جتنيبه دفع قيمة م�ضافة للخدمات وال�سلع
املحلي���ة وامل�ستوردة،ف�ض�ل�ا ع���ن زي���ادة فر����ص
العم���ل للعاطلني بعد زي���ادة ال�ص���ادرات والتو�سع
باال�ستثمارات،وحتقي���ق زيادة يف حج���م الن�شاط
االقت�صادي ب�شكل عام وحت�سني م�ستويات املعي�شة
وتقليل معدالت الفقر.
و�أ�ضاف من ال�ضروري ان يكون هناك ان�سجام يف
موق���ف القطاعني الع���ام واخلا����ص ازاء االن�ضمام
ملنظمة التجارة العاملية وااللتزام باتفاقياتها ،وذلك
الن القط���اع اخلا�ص ب�شقيه التج���اري وال�صناعي
ه���و �صاحب الت�أثري املبا�ش���ر ايجابيا كان ام �سلبيا
بقواع���د تل���ك املنظم���ة ،وه���ذا �ش���ان جمي���ع الدول
املن�ضوي���ة حت���ت مظل���ة املنظم���ة يف اقام���ة اليات
حمددة للتن�سيق بني القطاعني العام واخلا�ص من
اج���ل التعرف عن كثب لوجهة نظر القطاع اخلا�ص
يف املواقف التفاو�ضية وت�ضمينها يف تلك املواقف
التفاو�ضية للحكومة مع منظمة التجارة العاملية.
وق���ال الدكتور ا�سامه �ش���راد التدري�سي يف جامعة
بغ���داد ان االن�ضمام ملنظمة التج���ارة العاملية بقدر
تعلق االم���ر بقط���اع ال�صناعات الوطني���ة �سي�ؤدي
اىل الت�ضخ���م وزي���ادة ال�صعوب���ات ام���ام مناف�سة
املنتجات امل�ستوردة لل�سل���ع املت�شابهة املنتجة يف
اخلارج،ف�ض�ل�ا ع���ن ان معظ���م ال�ص���ادرات املحلية
هي عب���ارة عن م���واد او خدمات اولي���ة وامل�صدرة
اىل ال���دول ال�صناعية،والت���ي يع���اد ت�صديرها اىل
الع���راق مرة اخرى ك�سلع جاهزة لال�ستهالك،بينما
ي�ست���ورد الع���راق �سلع���ا ن�ص���ف م�صنع���ة لغر����ض
ادخاله���ا يف �صناعات �شتى،وهي بقيم مالية كبرية

م���ن �ش�أنه���ا رفع كلف���ة االنتاج املحل���ي وبالتايل لن
يك���ون مبق���دوره مناف�س���ة املنتج���ات امل�ست���وردة
املت�شابه���ة املوجودة يف ال�سوق املحلية،مما ي�ؤدي
اىل ع���زوف امل�ستهل���ك عن �شراء املنتج���ات املحلية
الرتفاع ا�سعارها مقارنة بامل�ستوردة.
وتاب���ع ان م���ن اهم متطلب���ات الدخ���ول يف منظمة
التج���ارة العاملي���ة توف���ر ع���ددا م���ن ال�ش���روط على
امل�ست���وى العامل���ي يف املجاالت الفني���ة والقانونية
واملوا�صفات وال�سالمة ال�صحية واملعلوماتية،على
وف���ق النظام التجاري العاملي اجلديد،وان حدوث
ت�أخ�ي�ر لدى العراق يف توفري تل���ك ال�شروط يعني
فقدان���ه الفر�ص���ة املتاح���ة ل���ه لت�صدي���ر منتجات���ه
قب���ل ت�أ�سي����س املنظمة،مم���ا ي����ؤدي اىل تعر�ض���ه
خل�سائ���ر كب�ي�رة و�ضياع بع�ض الفر����ص امامه يف
الت�صدي���ر وحماي���ة ودع���م املنتج���ات وال�صناعات
املحلي���ة ،وهي تعزى اىل �ضع���ف القدرات االدارية
وامل�ؤ�س�ساتية،ووج���ود نق�ص وا�ض���ح يف الكوادر
الفني���ة املتخ�ص�ص���ة بالعمل وانع���دام وجود نظام
املعلوماتية املطلوب.
وا�ض���اف ان حدوث اي تلك����ؤ يف القيام باجراءات
عل���ى وف���ق الن�صو����ص املق���رة يف االتفاقي���ة
الهادف���ة اىل حت�س�ي�ن م�ستوى ال�صناع���ات املحلية
ومراع���اة معاي�ي�ر اجل���ودة يف االنت���اج ومل���دة
زمني���ة طويلة ،لن ي�صب يف م�صلح���ة البالد،حيث
ان ذل���ك �سيح���د كث�ي�را م���ن املناف�س���ة الت�صديرية
والدخ���ول يف اال�س���واق العاملية،خا�ص���ة لل�سل���ع
ذات الق���درة التناف�سي���ة مع ال�سل���ع امل�ستوردة،يف
ظل وج���ود تطوي���ر م�ستم���ر ومتوا�ص���ل ال�ساليب
االنتاج وااللت���زام باملوا�صفات الفني���ة والقيا�سية
العاملية،واعتم���اد املناف�س���ة التجاري���ة على ا�سا�س
اجل���ودة وااللتزام باملوا�صف���ات ال�صحية و�ضمان
�سالم���ة املنتج���ات الغذائي���ة ،واحل���د م���ن الر�سوم
اجلمركية وتخفي�ضها.
واك���د ان قي���ود اال�ستثم���ار اخلا�ص���ة بالتج���ارة
�ست����ؤدي اىل فر�ض هيمنة خارجي���ة على الرثوات
الوطنية وا�ستغالل املوارد املحلية من قبل �شركات
اجنبية،مما ي�ؤدي اىل هيمن���ة اال�ستثمار االجنبي
عل���ى قط���اع ال�صناع���ات املحلي���ة انطالق���ا م���ن
معايري الكف���اءة االقت�صادي���ة واجلودة،مما ي�ؤدي
اىل التقلي���ل �شيئ���ا ف�شيئ���ا م���ن م�شارك���ة املنتجات

الوطني���ة يف امل�ساهمة يف ال�صادرات العاملية،فيما
حتق���ق املنتج���ات امل�ست���وردة نتائ���ج ايجابي���ة من
ج���راء حترير التجارة لتمتعه���ا باجلودة والكفاءة
التي ت�ستطيع من خالله���ا الوقوف بوجه املناف�سة
العاملية لل�سلع امل�شابهة.
وا�شار اىل ان ال�سلع املحلية مبجرد �سحب احلماية
الوطني���ة منه���ا وفت���ح اال�سواق م���ن دون �ضوابط
امام ال�سلع امل�ستوردة واغراق اال�سواق بالب�ضائع
وال�سل���ع الرديئ���ة امل�ستوردة،له���ا ت�أث�ي�رات �سلبية
كب�ي�رة على املنتج���ات املحلية ب�ش���كل عام،وب�شكل
خا����ص املنتج���ات غ�ي�ر التناف�سي���ة وال�صناع���ات
النا�شئة،م���امل يتم فر�ض القي���ود ب�سيا�سات تهدف
اىل حت�س�ي�ن م�ستوي���ات االنتاج املحل���ي وحماية
ال�س���وق املحلي���ة يف ظ���ل وج���ود حال���ة م���ن ع���دم
التنا�سب يف القدرات الإنتاجي���ة لل�صناعات،االمر
الذي م���ن املمكن تفادي���ه لتجنب خماط���ر االفال�س
وغل���ق ال�ش���ركات مم���ا ي����ؤدي اىل زي���ادة معدالت
البطالة والك�ساد االقت�صادي.
وق���ال ان التخفي�ض التدريج���ي يف ن�سبة الر�سوم
اجلمركي���ة املفرو�ض���ة عل���ى ال�سل���ع �سي����ؤدي اىل
تقلي����ص ايرادات الدولة من عائ���دات تلك الر�سوم
وبالتايل ح���دوث عجز يف املوازن���ة العامة للدولة
وعدم حدوث منو يف الإي���رادات املطلوبة لتمويل
النفق���ات العام���ة الت���ي تنعك����س عل���ى االي���رادات
االخرى،حيث تتم زيادة ن�سبة ال�ضرائب والر�سوم
املفرو�ض���ة عل���ى الأف���راد وال�ش���ركات وم�شاريعها،
وبالت���ايل ترت���ب اث���ار �سلبية عل���ى تكلف���ة االنتاج
لل�سل���ع املحلية الت���ي �ستقف عاجزة ام���ام مناف�سة
ال�سل���ع امل�ستوردة من اخلارج بكلف���ة اقل وجودة
اكرب.
و�أو�ضح ان تخفي�ض التعرفة اجلمركية على ال�سلع
املنتجة يف ال���دول ال�صناعية الكربى �سي�ؤدي اىل
زيادة معدالت اال�ستريادات يف ما بينها،مب�ستوى
اكرب من م�ستواها قبل اجراء التخفي�ض عليها،مما
ي����ؤدي اىل الت�أث�ي�ر عل���ى املنتج���ات امل�ص���درة من
العراق والت���ي تعتمد عليها اقت�صادياته ب�شكل عام
وبالت���ايل انخفا�ض ال�ص���ادرات املحلية اىل الدول
املتقدمة مع الت�أث�ي�ر على حجم التبادالت التجارية
امل�شرتكة.
وا�ض���اف ان حتري���ر التج���ارة املحلي���ة وتخفي�ض
الر�س���وم م���ن �شان���ه اال�ض���رار باي���رادات الع���راق
ب�سبب االنخفا�ض يف حم�صالت الر�سوم اجلمركية
والتي تعد احدى ا�سا�سيات املوازنة املالية للدولة
العراقي���ة ،ف�ضال عن دوره���ا يف منع ت�سرب موارد
الدولة و�إمكاناتها املالية اىل خارج البالد وخروج
املنتج���ات اال�سا�سي���ة اىل ال���دول االخرى،خا�ص���ة
ان الع���راق الي���زال يعم���ل بنظام حماي���ة املنتجات
الوطنية.
وقال ان اتفاقية التج���ارة العاملية تت�ضمن االلتزام
مبوا�صف���ات التج���ارة الدولي���ة (االي���زو )900
يف اط���ار منظم���ة اجلات وه���ي متثل اح���د القيود
الرئي�سة على ال�صادرات املحلية على ا�سا�س كونها
اح���دى الو�سائ���ل واالج���راءات املهم���ة يف التحكم
بالتج���ارة الدولية،حيث من املمك���ن ا�ستخدام تلك
املوا�صفات ب�شكل تع�سفي م���ن قبل الدول املتقدمة
مما يعرقل و�صول الب�ضائع العراقية اىل اال�سواق
اخلارجية.
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االقتصاد العراقي بين االستهالك واإلنتاج
محمد عبد األمير عبد
تع���د مهم���ة �إيج���اد فر����ص عم���ل للعاطل�ي�ن م���ن �أه���م الأولوي���ات الت���ي
حتر�ص عليها الدول واحلكومات ،وتعت�ب�ر مقيا�سا لتحقيق اال�ستقرار
االقت�ص���ادي واالجتماع���ي وال�سيا�س���ي يف �أي بلد من البل���دان ،وكثري
م���ن الدول املتقدم���ة ت�ضع م�ؤ�شرات للبطالة تتم م���ن خاللها قراءة الأثر
االقت�صادي واالجتماعي يف �ضوء ن�سبة البطالة وارتفاعها وانخفا�ضها
وفق قاعدة من البيانات التي تتم عملية حتديها با�ستمرار ،ويف الوقت
نف�سه تعم���ل على تدريب �أبنائها حتى تتحقق لها اال�ستفادة من الكوادر
امل�ؤهلة لأداء تلك الأعمال وفق قدراتهم وم�ؤهالتهم على كافة امل�ستويات
العلمية وال�صحية.
وال ب���د هن���ا �أن ن�ش�ي�ر �إىل �أن العدي���د من ال���دول ت�سع���ى لأن جتعل من
القط���اع اخلا����ص م�صدر ًا مهم��� ًا من م�ص���ادر التوظيف،عل���ى اعتبار �أن
القط���اع اخلا�ص يتطل���ب م�ؤهالت و�إمكان���ات والتزامات ق���د ال تطالب
به���ا القطاع���ات الأخ���رى ،وعل���ى ر�أ�سها القط���اع احلكومي ،م���ا يتطلب
مناه���ج و�أ�سالي���ب تدريبي���ة و�إدارية خمتلف���ة ،ويبقى التح���دي الأكرب
ه���و ق���درة العمل اجلماع���ي املتكامل ب�ي�ن خمتلف قطاع���ات الدولة على

حتقيق اال�ستق���رار االقت�صادي التنموي القادر على �إيجاد فر�ص العمل
احلقيقية للمواطن وفق ًا لإمكاناته وقدراته وتعليمه وت�أهيله ،ويف هذا
ال�سي���اق يجب االلتفات �إىل م�شاري���ع البنى التحتية الت���ي يتم تنفيذها
حالي��� ًا يف الع���راق �س���واء ما يتعلق منه���ا بقطاع النف���ط �أو البلديات �أو
الإ�س���كان والتعمري �أو حتى جماالت ال�سياحة وغريها والتي من �ش�أنها
�أن توفر مزيد ًا من الوظائف ل�شرائح كثرية يف املجتمع.
ي�ضاف �إىل ذلك كله دعم امل�شاريع ال�صغرية ،بحيث يتم �إن�شاء عديد من
امل�شاري���ع ال�صغرية ت�ساعد على �إيجاد فر����ص عمل حقيقية للمواطنني،
ويف الوق���ت نف�سه ميكن �إدارته���ا وتطويرها بكفاءات �أق���ل وجهد �أقل،
وهي التجربة التي يعتمد عليها كثري من الدول املتقدمة ،كما �أن ا�ستثمار
وا�ستغالل فر�صة �إن�شاء امل�شاريع العمالقة �سي�ساعد على �إعطاء الفر�صة
للآالف م���ن ال�شباب للعم���ل يف تلك امل�شاريع وا�ستقط���اب اخلربات من
خ�ل�ال العم���ل مع اخل�ب�راء والفني�ي�ن واكت�ساب اخل�ب�رات منهم ،وهذه
امل�شاري���ع العمالقة لتحقق ذل���ك يجب �أن تكون وا�ضح���ة و�صريحة يف
عقوده���ا �أهمية نقل اخل�ب�رة لل�شباب العراقي القادر عل���ى �إدراك ما يتم
ا�ستخدامه ب�سرعة كبرية جد ًا لأننا بنقل اخلربة ن�ضمن ا�ستمرار تنفيذ
مث���ل هذه امل�شاري���ع يف امل�ستقبل من خالل الكف���اءات العراقية امل�شهود

لها يف ميادين عديدة ،و�أي�ض ًا ن�ضمن ح�سن وا�ستمرار �صيانتها ،وبهذا
نحقق هدف�ي�ن �أو �أكرث من خ�ل�ال م�شاريعنا الإن�شائي���ة �أو اال�ستثمارية
مب���ا يعود بالنفع على اجلمي���ع ،ونحقق من خالل ترجمة م�شاريعنا �إىل
م�شاري���ع حي���ة وديناميكي���ة ح�سن التنفي���ذ وكفاءة التدري���ب والت�أهيل
للق���وى العامل���ة يف الع���راق و�إيجاد الطم���وح والروحية الق���ادرة على
حتدي ال�صعاب مهما كانت متى ما �أعطيت الفر�صة ومنح الت�أهيل.
�إن املرحل���ة التنموي���ة التي ن�سعى للو�صول �إليه���ا يف العراق هذا العام
والأعوام القادمة من خالل تنفيذ عديد من امل�شاريع العمالقة يف خمتلف
املناط���ق وامل���دن ومنها ما مت الإعالن عنه خا�صة م�ت�رو بغداد وعدد من
املجمع���ات ال�سكنية ،وما مت ويتم اعتم���اده من مليارات الدوالرات لتلك
امل�شاريع ،يجعل ح�سن ا�ستغاللها وا�ستثمارها لتوطني التنمية و�إيجاد
فر�ص العمل للمواطنني �أولوية ق�صوى يجب عدم الت�أخر يف ا�ستغاللها
وا�ستثماره���ا ،لأننا نعرف جميع��� ًا �أن دورة االقت�ص���اد تتباين من فرتة
لأخ���رى خا�ص���ة و�إن اقت�ص���اد العراق يعتم���د الآن ب�ش���كل رئي�سي على
ت�صدي���ر النفط ،وبالتايل يتطلب ذلك �أن نحقق توازن��� ًا تنموي ًا �إن�ساني ًا
ومكاني ًا يحقق لنا ما ن�صبو ونطمح �إليه من االنتقال باملجتمع العراقي
�إىل م�صاف الدول املتقدمة املنتجة ولي�ست امل�ستهلكة.

م��ئ��ة ي���وم وم��ع��وق��ات اإلن��ج��از
محمد صادق جراد
�ألزم���ت احلكوم���ة نف�سه���ا مبراقب���ة وزرائها خالل
مئ���ة ي���وم لتحا�سب نف�سه���ا بنف�سها يف ظ���ل تزايد
املطالب���ات ال�شعبي���ة باخلدم���ات الغائب���ة من���ذ
عقود م���ن الزمن حي���ث �أعلن رئي�س ال���وزراء يوم
� 27شب���اط املا�ض���ي اي بع���د يوم�ي�ن م���ن انط�ل�اق

التظاه���رات يف الع���راق عن منح وزرائ���ه مدة مئة
ي���وم لتق���دمي تط���ور ملمو����س يف مل���ف اخلدمات
املتعلق���ة بحي���اة املواط���ن ويف القطاع���ات كاف���ة
و�أهمها قط���اع الكهرباء وامل���اء واملجاري وال�سكن
وم�شكلة البطالة وملفات عديدة �أخرى..
وبح�س���ب اخلرباء ف���ان املئة ي���وم ال تكفي الجناز
ما يتوقع���ه البع�ض �إال �أن هذه املهل���ة كانت لتقييم

الأداء ولي�س���ت م���دة لالجن���از فال يت�ص���ور احد �أن
احلكوم���ة الت���ي عمرها �أرب���ع �سنوات ق���ادرة على
اجن���از برناجمه���ا احلكوم���ي يف مئة ي���وم �إمنا مت
حتدي���د هذه الفرتة الزمنية ملعرف���ة قدرة احلكومة
وال���وزراء وامل�ؤ�س�سات على اجن���از مهامها لو�ضع
م�شاري���ع ه���ذه ال���وزارات يف االجت���اه ال�صحي���ح
وحتقي���ق مطال���ب النا����س ومل����س تق���دم ملح���وظ
يف امللف�ي�ن اخلدم���ي واالقت�ص���ادي ومعرف���ة مدى
�ضرورة �إجراء تغيري يف �أية وزارة �أو م�ؤ�س�سة مل
تتمك���ن من �أن ت�سجل �أي تقدم ومل ت�ضع املعاجلات
واحللول مل�شاكلها يف هذه الفرتة..
وم���ن خ�ل�ال اجلل�س���ة املعلن���ة ملجل����س ال���وزراء
والت���ي ا�ستعر�ض خاللها ال���وزراء �أهم اجنازاتهم
واملعوق���ات التي تواجههم جند ب���ان امل�شاكل التي
يطرحها الوزراء لي�ست باجلديدة ومبعنى �آخر ان
املعوق���ات التي تقف �أمام تق���دمي اخلدمات لل�شعب
العراق���ي ه���ي ذات املعوق���ات التي رافق���ت العملية
ال�سيا�سية منذ انطالقه���ا ولطاملا مت ت�شخي�صها من
قبل اخلرباء واملخت�صني عرب الندوات وامل�ؤمترات
وم���ن خ�ل�ال الإع�ل�ام املتاب���ع لل�ش����أن االقت�ص���ادي
يف الع���راق حي���ث �شكا ال���وزراء م���ن بريوقراطية
الإجراءات ونق����ص التخ�صي�صات وتف�شي الف�ساد
الإداري وباملقاب���ل قام البع�ض من الوزراء ب�إيجاد
احللول املنا�سبة له���ذه املعوقات من خالل املطالبة
بالت�شريع���ات الت���ي ت�سه���ل عمله���م للق�ض���اء عل���ى
الروت�ي�ن الإداري ال���ذي يعط���ل العم���ل يف اجن���از
امل�شاري���ع � ,إ�ضاف���ة اىل مكافح���ة الف�س���اد الإداري
واملايل من خالل القي���ام بالزيارات امليدانية ودعم
الهيئات الرقابي���ة للق�ضاء على كل �أن���واع الت�أخري
الذي ي�صب يف �صالح املف�سدين..
وم���ن الأهمية مب���كان �أن ن�شري هن���ا �إىل ان عر�ض
االجتم���اع الوزاري عل���ى الف�ضائي���ة العراقية كان
�أمرا ايجابي���ا للغاية من اجل ان يطلع ال�شعب على
عمل الوزارات وطبيع���ة امل�شاكل التي يتعر�ض لها
الوزراء.
وميك���ن لأي متابع لالجتم���اع �أن يكت�شف �إن هناك

نوعا من عدم التن�سي���ق بني الوزارات يف ما بينها
حيث تع���اين وزارة الزراعة من �شح���ة املياه ولقد
قدم ال�سيد وزي���ر الزراعة من �ضمن املعوقات التي
تعرت����ض عم���ل الوزارة ع���دم وج���ود اتفاقيات مع
ال���دول املت�شاطئ���ة مع العراق ح���ول الن�سب املائية
الت���ي يج���ب �أن متن���ح للع���راق وه���ذا بالت�أكيد من
واجب وزارة اخلارجية �إ�ضافة اىل وزارة الزراعة
واملوارد املائية.
بينم���ا �شكا وزير الكهرباء من قل���ة الوقود لت�شغيل
املحط���ات الكهربائية وقل���ة التخ�صي�صات،وهذان
الأم���ران م���ن اخت�صا����ص وزارة النف���ط ووزارة
املالية،الأم���ر ال���ذي دع���ا رئي����س ال���وزراء �إىل
توجيه ال���وزراء بتق���دمي تقاريرهم الت���ي تت�ضمن
االحتياج���ات ال�ضرورية لعم���ل وزاراتهم لعر�ضها
عل���ى جمل�س ال���وزراء و�إحالته���ا اىل وزارة املالية
واىل الربملان من اجل احل�صول على الدعم املطلوب
وعدم االكتف���اء بالتحجج بعدم توفر الدعم،م�شريا
�إىل �أن الوزارة عندما تقدم احتياجاتها وت�شخ�ص
املعوق���ات �أم���ام جمل����س ال���وزراء ف�إنها ق���د جعلت
امل�س�ؤولية ت�ضامنية يتحملها اجلميع.
وبالرغ���م م���ن وج���ود بع����ض التلك����ؤ يف االجن���از
وبالرغ���م من ع���دم الإيف���اء بجمي���ع الوع���ود التي
وع���دت بها احلكوم���ة املتظاهري���ن �إال �إنن���ا نلم�س
حماوالت جادة من قبل ال���وزارات للقيام بواجبها
كفري���ق وال ب���د من الإ�ش���ارة هن���ا �إىل ان فرتة املئة
ي���وم ل���ن تنته���ي بانته���اء الي���وم الأخ�ي�ر ب���ل على
احلكومة ان تتعامل مع الأربع �سنوات كلها مبثابة
املئة ي���وم وان ال�شع���ب يتطلع اىل عم���ل احلكومة
وينتظ���ر منه���ا الكث�ي�ر ل���ذا يتطل���ب الأم���ر توحيد
اجله���ود واملوقف من قبل الق���ادة ال�سيا�سيني حلل
جمي���ع م�شاكلهم بعيدا ع���ن التجاذب���ات ال�سيا�سية
و�ضرورة اتخاذ خطوات مهمة وجدية يف حت�سني
الأو�ض���اع ال�سيا�سي���ة واالقت�صادي���ة والأمني���ة يف
الب�ل�اد من اج���ل �أن ي�شع���ر املواطن ب���ان �صوته قد
�أ�صب���ح م�سموع���ا وان احلكوم���ة فع�ل�ا ا�ستجابات
ملطالبه امل�شروعة...

ُ
البعد االقتصادي واالجتماعي للقطاع الزراعي
علي نافع حمودي
من الالف���ت للنظر �أن القائمني على و�ضع اخلطط
االقت�صادية يف العراق مل ينظروا للزراعة على �إنها
ركن مهم من �أركان االقت�صاد العراقي .وال�سبب يف
ذل���ك يكمن بوجود النف���ط و�صادرات���ه التي ت�شكل
ن�سب���ة عالي���ة جد ًا م���ن ال���واردات املتحقق���ة للبلد،
وه���ذا �أدى �إىل تراج���ع كب�ي�ر وم�ستم���ر مل�ساهم���ة
قط���اع الزراع���ة يف الن���اجت املحلي الإجم���ايل وقد
زاد القل���ق من هذا الرتاجع �أن���ه مل يقف عند حدود
الرتاج���ع الن�سبي الذي يع���زى �إىل تقدم القطاعات
االقت�صادية الأخرى وح�سب ،بل تعداه �إىل تراجع
م�ستم���ر وتده���ور �أنعك�س عل���ى العامل�ي�ن يف هذا
القط���اع والذين ي�شكلون ن�سبة كب�ي�رة من ال�شعب
العراقي.
�إن خط���ورة ه���ذا الرتاج���ع ال تقا����س مبقيا����س
االقت�صاد وحده ،رغم كون االقت�صاد املحور الأكرث
�أهمية يف التنمية املتكاملة ب�صفته املولد الأ�سا�سي
لفر����ص العمل والدخ���ل ،فثمة مقيا�س���ان �آخران ال
يقالن �أهمية عنه :الأول مقيا�س اجتماعي �سيا�سي
مرك���ب م�صدره دور الزراع���ة يف وقف الهجرة من
الري���ف �إىل املدن وما ين�ش�أ عنها من جتمعات للفقر
والبطال���ة يف املدن وحولها ،والثاين مقيا�س بيئي
م�ص���دره �ض���رورة ا�ستغ�ل�ال امل���وارد االقت�صادية
الطبيعي���ة م���ن �أر����ض ومي���اه وغطاء نبات���ي لي�س
فق���ط م���ن منظ���ور اقت�ص���ادي مبا�ش���ر و�إمن���ا م���ن
�أج���ل املحافظ���ة عل���ى ه���ذه امل���وارد ومن���ع تدهور
خ�صائ�صه���ا يف ح���ال �إهم���ال ا�ستغاللها.ولعل �أهم

ما ه���و متف���ق عليه م���ن الأ�سب���اب العام���ة لرتاجع
قط���اع الزراعة يتمثل مب���ا ي�أتي�:إخف���اق �سيا�سات
احلكوم���ة يف توفري البيئة املنا�سب���ة حلفز القطاع
اخلا�ص على اال�ستثم���ار يف الزراعة .وعدم جناح
القط���اع اخلا�ص يف �إقام���ة م�شروعات ذات حجوم
اقت�صادية وبنية �إدارية وفنية منا�سبة وتخلفه عن
�إن�ش���اء م�ؤ�س�سات���ه املهنية والتنظيمي���ة التي تعزز
دوره املهن���ي واالقت�ص���ادي وم�شاركته يف توجيه
جه���ود التنمي���ة وو�ض���ع ال�سيا�س���ات املنا�سبة لها.
و�أي�ض���ا عدم جن���اح امل�ؤ�س�سات العام���ة واخلا�صة
يف رف���د عملي���ة التنمي���ة الزراعي���ة ،حي���ث ف�شل���ت
التعاوني���ات والنقاب���ات يف امل�ساهم���ة يف تطوير
الزراعة وتنظيم املنتجني الزراعيني ،كما مل تنجح
اجلامع���ات وامل�ؤ�س�س���ات ذات العالق���ة بالبح���وث
ونقل التكنولوجيا بالقيام باملهام املوكلة لها.
وق���د �أدت ه���ذه الأ�سب���اب جمتمع���ة �إىل �ضع���ف
اال�ستثم���ار يف الزراع���ة وافتق���اد التنمي���ة �إىل
ال�شمولي���ة املطلوب���ة والتكام���ل ما ب�ي�ن عنا�صرها
فلم يلق الت�صني���ع الزراعي ما ي�ستحقه من اهتمام
عل���ى الرغم م���ن �أهميته الكب�ي�رة يف تعظيم القيمة
امل�ضاف���ة ،ومل تل���ق امل���وارد الب�شري���ة ن�صيبها من
الت�أهيل والتعليم والرعاية ال�صحية واالجتماعية.
وق���د �أدى تراج���ع قط���اع الزراعة لظه���ور من يرى
في���ه عبئ ًا على االقت�ص���اد الوطني ويقف منه موقف ًا
�سلبي��� ًا داعي��� ًا �إىل تقلي����ص دوره ل�صال���ح قطاعات
�أخرى كخيار ال بديل عنه من وجهة نظر اقت�صادية
ب���د ًال من معاجلة �أ�سباب تراجع���ه وت�صويب م�سار
التنمي���ة فيه وتعزي���ز تكامله مع باق���ي القطاعات.

وقد كان لعدم دق���ة البيانات والإح�صاءات املتعلقة
بالزراعة دور �أ�سا�سي يف تنامي هذا املوقف ال�سلبي
من قطاع الزراعة .حيث �أدى احت�ساب قيمة بع�ض
جوانب الن���اجت الزراعي ب�أقل من قيمتها احلقيقية
�إىل خف����ض ن�سب���ة م�ساهم���ة الزراع���ة يف الن���اجت
الإجمايل املحلي .ومن ابرز الأمثلة على ذلك �شراء
املحا�صيل ال�سرتاتيجي���ة من الفالحني واملزارعني
كاحلنط���ة وال�شع�ي�ر ب�أ�سع���ار ال تتنا�س���ب وم���ا مت
�صرف���ه يف مراح���ل زراعته���ا ،وهذا ميث���ل جتاهل
الفر����ص املتاح���ة لتق���دم قط���اع الزراع���ة وحت�سني
م�ساهمت���ه يف االقت�صاد الوطن���ي وم�ضاعفة دوره
يف التنمي���ة االجتماعي���ة واحلف���اظ عل���ى البيئ���ة.
فعل���ى ال�صـعيد االقت�صادي ال ت���زال �أرا�ض زراعية
كث�ي�رة دون اال�ستغ�ل�ال الأمث���ل مليزاته���ا املختلفة
وعل���ى ر�أ�سها امليزة املناخية ،كم���ا ال تزال اجلهود
يف جمال ا�ستخدام تقنيات الري على �سبيل املثال
دون امل�ست���وى املطلوب رغم ما ميكن �أن توفره من
كميات �إ�ضافية من مياه الري.
كم���ا ج���رى جتاه���ل الإمكاني���ات الكب�ي�رة لتطوير
وتنمي���ة املراع���ي الت���ي ت�سه���م ب�ش���كل فع���ال يف
املحافظ���ة على املوارد الزراعي���ة والبيئة ،وخف�ض
اال�ست�ي�راد م���ن الأع�ل�اف وحتقي���ق التكام���ل ب�ي�ن
االنتاج�ي�ن النبات���ي واحلي���واين .وعل���ى ال�صعيد
االجتماع���ي ميك���ن للزراعة �أن ت�ساه���م ب�شكل اكرب
يف زي���ادة دخول الأ�سر الريفي���ة من خالل م�شاركة
امل���ر�أة يف امل�شروع���ات ال�صغ�ي�رة والزراع���ات
املنزلي���ة وتربي���ة املوا�ش���ي وال�صناع���ات الريفي���ة
الزراعي���ة ،بالإ�ضاف���ة مل���ا ميكن للزراع���ة �أن توفره

م���ن فر�ص للعم���ل وم�صادر دخ���ل �إ�ضافي���ة ل�سكان
الري���ف .وهي عوام���ل ت�سهم بفعالي���ة يف احلد من
الهج���رة م���ن الري���ف وتوفر عل���ى املدن مزي���د ًا من
ال�ضغ���وط عل���ى اخلدم���ات فيه���ا ،وعل���ى ال�صعي���د
البيئ���ي كان متاح ًا �أمام الزراع���ة ،وال يزال ،القيام
ب���دور رائد وكبري يف حماية امل���وارد الطبيعية من
�أر�ض ومياه وغطاء نباتي من التدهور واملحافظة
على �إمكاناتها الإنتاجية وعلى قدرتها على التجدد
لال�ستجاب���ة ملتطلب���ات التنمي���ة امل�ستدام���ة و�إىل
احلف���اظ على التنوع احلي���وي .وال يقل �أهمية عن
ذل���ك ما ميكن �أن ت�ستوعبه الزراع���ة من التداعيات
البيئية.
�إن م���ا تق���دم م���ن تراج���ع وا�ض���ح يف دور قط���اع
الزراع���ة يف االقت�ص���اد الوطن���ي وم���ا ينتظره من
حتدي���ات خ�صو�ص��� ًا يف ظل حترير جت���ارة ال�سلع
الزراعي���ة ،ت�ؤك���د �أن ه���ذا القط���اع مي���ر مبرحل���ة
م�صريي���ة ت�ستدع���ي �إع���ادة النظر بجه���ود التنمية
الزراعي���ة وتوجهاته���ا احلالي���ة لتاليف م���ا �سوف
ي����ؤدي �إلي���ه ا�ستمراره���ا م���ن تط���ورات �سلبي���ة
خط�ي�رة ،الأم���ر الذي يظه���ر حاجة عاجل���ة وملحة
لو�ض���ع �إ�سرتاتيجية جديدة وفعال���ة لتنمية قطاع
الزراع���ة ،تكون قادرة عل���ى اال�ستجاب���ة ملتطلبات
التنمي���ة وحتقيق الت���وازن بني البع���د االقت�صادي
(زي���ادة العوائد والقدرة عل���ى املناف�سة) والبعدين
االجتماعي والبيئي (عدال���ة توزيع عوائد التنمية
ل�صالح قط���اع الزراعة واملحافظة على املوارد) يف
املدي�ي�ن الق�صري والطويل ،وتكام���ل قطاع الزراعة
مع قطاعات االقت�صاد الأخرى.
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وزارة الكهــربــاء
والتوجــه نحــو الخصخصة
ميعاد الطائي
ت�أ�س�س���ت وزارة الكهرب���اء يف ع���ام  2003بعد
�أن كان���ت هيئ���ة الكهرب���اء منذ ع���ام  1999وقبل
ذل���ك كان قطاع الكهرباء �ضم���ن ت�شكيالت وزارة
ال�صناعة واملعادن ،وحتمل وزارة الكهرباء على
عاتقه���ا م�س�ؤولية توليد ونق���ل وتوزيع الطاقة
الكهربائية يف عموم حمافظات العراق.
ويع���د قط���اع الكهرباء م���ن �أهم القطاع���ات التي
ترتبط بحياة املواطن يف العراق ويف �أي بلد ملا
له م���ن عالقة بالكثري من مفا�صل احلياة وتعتمد
علي���ه الكثري م���ن القطاعات الأخ���رى كال�صناعة
والزراع���ة �إ�ضاف���ة اىل حاج���ة املواط���ن للطاق���ة
الكهربائية يف احلياة اليومية.
ويع���اين العراق من نق�ص كبري يف جمال توليد
الطاقة لأ�سباب كثرية منها احلروب والنزاعات
التي دخل���ت فيها البالد �إ�ضاف���ة �إىل قدم وتهالك
املحط���ات الكهربائي���ة املوج���ودة يف البل���د
بالإ�ضاف���ة اىل زي���ادة الطلب ل���دى امل�ستهلك مبا
ال يتنا�سب مع زيادة الإنتاج وح�سب الدرا�سات
ف���ان قط���اع الكهرب���اء ي�شه���د �سنويا زي���ادة يف
الإنت���اج ،حيث زادت الق���درة الكهربائية يف عام
 2010ع���ن الع���ام الذي �سبق���ه بن�سب���ة  ،%4بيد
ان الع���راق ي�شهد �سنويا زي���ادة يف اال�ستهالك،
مو�ضح ًا ان الطلب ارتفع منذ عام  2003وحتى

الآن بن�سب���ة  ،%128فيم���ا زاد الإنت���اج بن�سب���ة
 ،%103ما يعن���ي ان الطلب يرتفع ب�صورة اكرب
من ارتفاع الإنتاج.
ولق���د �شهدنا بع����ض احللول الوقتي���ة يف مهلة
املائ���ة ي���وم لأزمة الكهرب���اء املتفاقم���ة من خالل
تزوي���د الدول���ة �أ�صح���اب املول���دات الأهلي���ة
بالوقود جمانا مقابل تخفي�ض الأجور التي يتم
ا�ستح�صالها من املواطن مقابل تزويده بالطاقة
الكهربائي���ة الت���ي ترغ���ب الدول���ة ب�إي�صالها اىل
� 12ساع���ة يوميا.بالإ�ضاف���ة اىل حماول���ة �شراء
وت�شغي���ل املحط���ات ال�صغ�ي�رة وتوزيعه���ا على
املناط���ق املختلفة و�إدامة خطوط النقل املتهالكة
والتي تت�سبب ب�ضياع الكثري من الطاقة.
�إال ان احلل���ول النهائي���ة مل�شكل���ة الكهرب���اء يف
الع���راق ل���ن ت�أت���ي �سريع���ا فح�س���ب املخت�ص�ي�ن
�سيك���ون حتقي���ق االكتف���اء الذات���ي بع���د �سنتني
عل���ى اق���ل تقدير عرب �إنت���اج � 14أل���ف ميغا واط
وه���ي احلاج���ة الفعلية حلاجة الع���راق والتي ال
ت�ستطي���ع الك���وادر املتوفرة يف الع���راق ت�أمينها
دون اال�ستعان���ة باال�ستثم���ارات الأجنبي���ة حيث
يبل���غ �إجم���ايل الإنت���اج املحلي مع م���ا ي�ستورده
الع���راق من الدول املجاورة حوايل � 7آالف ميغا
واط..
وهك���ذا تفر����ض اخل�صخ�ص���ة نف�سه���ا بق���وة يف
قط���اع الكهرب���اء حيث �أخفقت جمي���ع املحاوالت

ل���وزارة الكهرب���اء
خالل الأعوام املا�ضية بالرغم من
ع�شرات امل�شاريع والتي كلفت مبالغ طائلة
ملعاجل���ة النق�ص امل�ستم���ر ومل تتمك���ن ال�شبكات
الوطني���ة من تزويد املواطن ب�أكرث من � 4ساعات
ح�سب ادع���اء املواطن و� 8ساع���ات ح�سب ادعاء
الوزارة.
وي���رى اخل�ب�راء �إن خ�صخ�صة اي قط���اع تعني
تق���دمي خدم���ات �أف�ض���ل للم�ستهلك ال���ذي �سيدفع
ثمنه���ا ،بدال من اخلدمات الرديئة التي تقدمها له
���ان .وان دافع الربح �سيفر�ض
الدول���ة ب�شكل جم ٍ
على ال�ش���ركات امل�ستثمرة تق���دمي خدمات جيدة
لق���اء �أجور ق���د تك���ون مرتفع���ة� ،إال ان امل�ستهلك
العراق���ي ق���ادر على دفعه���ا مقاب���ل ح�صوله على
�ساع���ات كهرب���اء م�ستم���رة.وال ب���د م���ن الإ�شارة
هنا �إىل �إن م�سالة دف���ع الأموال من قبل املواطن
لل�ش���ركات اخلا�ص���ة �سي�ضط���ر امل�ستهل���ك اىل
تر�شيد اال�ستهالك وهو الأمر الذي نحاول �إقناع

املواط���ن ب���ه من
اج���ل ان تك���ون
لدينا ثقافة الرت�شيد
التي يج���ب ان ت�شيع
بني املواطنني باعتبار
ان اخل�صخ�ص���ة م���ن
�ش�أنه���ا تغي�ي�ر ثقاف���ة
امل�ستهل���ك العراقي "التي متيل
اىل التبذير و�إهدار املوارد الوطنية.
ويف هذا املجال �صرح م�ست�شار وزير االقت�صاد
الأمريك���ي ج���ون د�سرو�ش���ر ان �أزم���ة الكهرب���اء
يف الع���راق ل���ن حت���ل قب���ل ع���ام  ،2015وان
قط���اع الكهرباء العراق���ي �سيواك���ب نظرائه يف
ال���دول املتقدم���ة بحل���ول ع���ام  2030وفق خطة
�إ�سرتاتيجي���ة مو�ضوع���ة لت�أهيل���ه .اال �إننا ومن
خالل توجه احلكومة اىل اخل�صخ�صة نتطلع �إىل
اخت�صار الزمن �سيما ونحن ن�سمع عن ا�ستعداد
�ش���ركات ل���دول متقدمة مثل رو�سي���ا للدخول يف
م�شاري���ع �سرتاتيجي���ة لإن�ش���اء حمط���ات توليد
الطاق���ة الكهربائية يف الع���راق والتي نتمنى ان
تالقي التعاون والت�سهي�ل�ات من قبل م�ؤ�س�سات
الدولة الت�شريعية والتنفيذية لنتمكن من جتاوز
�أزمة الكهرباء التي �ساهمت ق�ضية معاجلتها يف
زعزعة الثقة بني املواطن واحلكومة.

دور التقنيات االلكترونية في االرتقاء بواقع الخدمات
إياد مهدي عباس
هن���اك و�سائل عديدة ميك���ن للم�ؤ�س�س���ات والدوائر
اخلدمية يف الع���راق ا�ستخدامها لالرتقاء مب�ستوى
اخلدمات املقدم���ة للمواطن ا�سوة بال���دول املتقدمة
ومنه���ا ا�ستخ���دام التط���ور العلم���ي والتكنولوجي
يف جم���ال االت�ص���االت للق�ض���اء عل���ى جان���ب مه���م
م���ن بريوقراطي���ة الإج���راءات وت�أخ�ي�ر امل�شاري���ع
واملعام�ل�ات الت���ي تع���اين م���ن ب���طء املخاطب���ات
واملكاتبات بني الدوائر املعنية.
وم���ن اجلدير بالذك���ر ان بع����ض م�ؤ�س�ساتن���ا ت�شهد
قف���زة نوعية يف ه���ذا املجال �إال ان معظ���م وزاراتنا
ودوائره���ا مازال���ت تعتم���د عل���ى �إج���راءات قدمي���ة
يف التعام���ل م���ع املواط���ن الذي م���ازال يراجع هذه
الدوائ���ر وامل�ؤ�س�س���ات من ال�شبّ���اك وهو يقف حتت
�أ�شعة ال�شم�س ال�ساخنة خارج الدائرة.
لذلك يجب ان ت�سع���ى احلكومة العراقية �إىل �إدخال
التكنولوجيا املتطورة يف عم���ل دوائر وم�ؤ�س�سات
الدولة كافة ملا لها من �أهمية كبرية يف ت�سهيل اجناز
معام�ل�ات املواطن�ي�ن حي���ث ت�ساه���م يف اخت�ص���ار
الزم���ن وان�سيابي���ة العم���ل والتخل����ص م���ن النظام
البريوقراط���ي الق���دمي وم���ا يت�ضمن���ه م���ن روت�ي�ن
يعرق���ل اجن���از املعام�ل�ات ويعط���ل العم���ل يف هذه

امل�ؤ�س�سات.
ونعتق���د ان احلكوم���ة االلكرتوني���ة ه���ي ال�سبي���ل
الأمث���ل للإ�س���راع يف اجناز املعام�ل�ات وهناك عدة
تعريف���ات للحكوم���ة االلكرتونية من �أك�ث�ر من جهة
دولي���ة .فف���ي الع���ام  2002ع ّرف���ت الأمم املتح���دة
احلكوم���ة االلكرتوني���ة ب�أنها "ا�ستخ���دام الإنرتنت
وال�شبك���ة العاملي���ة العري�ض���ة لتق���دمي معلوم���ات
وخدم���ات احلكوم���ة للمواطن�ي�ن"� .أي�ض��� ًا ،وقدمت
منظم���ة التع���اون والتنمي���ة يف املج���ال االقت�صادي
( )OECDيف ع���ام  ،2003التعري���ف الت���ايل
"احلكومة الإلكرتونية ه���ي ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلوم���ات واالت�ص���االت وخ�صو�ص��� ًا الإنرتن���ت
للو�صول �إىل حكومات �أف�ضل"
ويعك�س ه���ذا التعريف �سعي احلكومات البتكار كل
م���ا من �ش�أنه حت�س�ي�ن �أداء القطاع العام واحلكومي
لتحقي���ق الإ�ص�ل�اح وتطوي���ر العملي���ات والهيكلية
والثقاف���ة احلكومي���ة يف حت���ول ج���ذري م���ن اج���ل
حت�س�ي�ن االت�صال مع املواط���ن وحتقيق دميقراطية
اكرب من خ�ل�ال تن�شيط الو�ض���ع التناف�سي للهيئات
والدوائ���ر احلكومي���ة يف تقدميه���ا �أف�ضل اخلدمات
للمواطن.
ومن املالح���ظ يف امل�شه���د العراقي بداي���ة االهتمام
به���ذا اجلان���ب من خ�ل�ال الف�ض���اءات الوا�سعة التي

ا�ستجدت ل���دى املواطن واحلكومة عل���ى حد �سواء
حي���ث تو�سع���ت اال�ستخدام���ات لو�سائ���ل االت�ص���ال
العاملي���ة واالنرت نت ونالحظ ذلك م���ن خالل ازدياد
�إعداد امل�ستخدمني يف العراق ودخول التكنولوجية
اىل الدوائر الر�سمية ب�صورة ملحوظة ,ولكن تبقى
احلاج���ة قائم���ة �إىل اال�ستعمال املث���ايل واال�ستفادة
الفعلي���ة م���ن التكنولوجي���ة املتوف���رة ومغ���ادرة
الأ�ساليب القدمية واال�ستغناء عن امللفات والوثائق
الت���ي متلأ الرفوف والغرف املظلمة كي ن�شهد والدة
حكوم���ة الكرتونية مثالية تق���دم اخلدمات للمواطن
العراقي �أ�سوة باملواطنني يف العامل املتح�ضر.
ويعل���م اجلمي���ع ان احلكوم���ة االلكرتوني���ة ق���د بد�أ
تطبيقه���ا يف �أمري���كا و�أورب���ا مم���ا جع���ل الف���ارق
احل�ض���اري ال���ذي يقا����س مبئ���ات ال�سن���وات ب�ي�ن
النظ���ام الإداري يف الغرب وب�ي�ن النظام يف بلداننا
العربي���ة ..حي���ث يج���د املراجع للدوائ���ر احلكومية
يف ال���دول الغربي���ة جم���رد موظف�ي�ن �أم���ام �أجه���زة
الكمبيوت���ر ،يدي���رون حي���اة املواطن�ي�ن ب�صمت من
خ�ل�ال �ضغ���ط �أزرار الكمبيوتر �أو ال���رد على �أجهزة
الهاتف،وكذل���ك جند املواطن يحم���ل بطاقة �صغرية
يتعام���ل مع الدائرة من خالله���ا وكل هذا ي�صب يف
م�صلح���ة املواط���ن وي�ساه���م يف ان�سيابي���ة العم���ل
مم���ا يحق���ق الفائدة للموظ���ف والدائ���رة واملراجع.

مقاالت 7

م���ن خالل ه���ذا املثال واملقارن���ة ن�ستطيع ان نالحظ
الفائ���دة املرتتبة م���ن تفعيل احلكوم���ة االلكرتونية
,وم���ن هن���ا نلم����س االهتم���ام العامل���ي به���ذا ال�ش�أن
حيث ك�شف���ت �أحدى الدرا�سات التي تعنى بجاهزية
احلكوم���ات االلكرتونية ان الواليات املتحدة جاءت
يف املرك���ز الأول تليه���ا الدمن���ارك فاململك���ة املتحدة
وحتت���ل م�ص���ر املركز ال���ـ28 يف ما يتعل���ق بربنامج
احلكومة االلكرتوني��� ة طبقا لتقرير �صادر عن الأمم
املتح���دة يف يناي���ر  2008وتعت�ب�ر حكوم���ة دب���ي
�سباقة يف تطبيق ه���ذا النظام ،وكثري من حكومات
العامل الأخرى ،كم���ا بد�أ تطبيقه على م�ستوى دولة
الإم���ارات العربية املتحدة ككل .وتعترب ماليزيا من
ال���دول التي متكن���ت من حتقي���ق مفه���وم احلكومة
الإليكرتوني���ة� .أم���ا الوالي���ات املتح���دة الأمريكي���ة
واململك���ة املتحدة فهما م���ن �أوائل الدول التي طبقت
هذا النظام.
خال�ص���ة الق���ول انن���ا يف امل�شه���د العراق���ي جند ان
ع���ددا م���ن دوائرن���ا وم�ؤ�س�ساتنا قد �شه���دت تطورا
تكنولوجيا وا�ضحا يلم�س���ه املواطن الذي يراجعها
وي�ستفي���د من هذا التطور بينم���ا يغيب هذا التطور
ع���ن دوائ���ر �أخ���رى نتمن���ى ان ي�سع���ى مدرا�ؤه���ا
وال���وزراء امل�س�ؤول���ون عنه���ا �إىل تطريه���ا �أ�س���وة
بباقي الدوائر وامل�ؤ�س�سات.

سنغـــافورة..
ال��ت��ع��ل��ي��م ف����ي خ��دم��ة
االقتصــــــاد
إيمان محسن جاسم
ح�ي�ن نطال���ع الكث�ي�ر م���ن التج���ارب االقت�صادي���ة
العاملي���ة �س���واء يف �آ�سي���ا مث���ل كوري���ا اجلنوبية
والياب���ان وال�صني �أو �أورب���ا التي حتول اجلانب
ال�شرق���ي منه���ا حتو ًال كبري ُا يف العق���د التا�سع من
الق���رن املا�ض���ي� ،أو الربازي���ل التي حقق���ت طفرة
اقت�صادي���ة كبرية يف �سن���وات قليلة ج���د ًا ،عندما
نطال���ع هذه التجارب نتوقف كثري ًا �أمام ما متوفر
لدينا من موارد وم���واد �أولية وحتى �أيدٍ عاملة مل
ت�ستغل وت�ستثمر بال�ش���كل املنا�سب والذي ي�ؤمن
منو ًا كبري ًا يف اقت�صادنا ينعك�س على املجتمع.
ولعلن���ا اليوم ونحن نرى جترب���ة بلد �شهد حتوالً
كب�ي�ر ًا يف ال�سن���وات الأخ�ي�رة� ،إنه���ا �سنغاف���ورة
�أ�صغر النمور الآ�سيوي���ة ،وهو النمر االقت�صادي
الوحي���د الذي ظل �صامد ًا �أمام الكثري من الأزمات
االقت�صادي���ة الت���ي اجتاح���ت الع���امل ومنه���ا دول
�شرق �آ�سيا،هو �أ�صغ���ر النمور من ناحية امل�ساحة
اجلغرافية.
و�سنغاف����ورة هي جمرد جزيرة �صغ��ي�رة تقطعها
م����ن �أق�صاها بامل��ت�رو يف ح����دود  45دقيقة ،وهي
تقريب���� ًا خالية م����ن كل املوارد الطبيعي����ة الثمينة،
وكان����ت تعت��ب�ر دول����ة متخلف����ة قب����ل عق����ود قليلة
ج����د ًا م����ن الزم����ن ،ومل تب����د�أ م�سريته����ا التنموية
ب�ش����كل ج����اد �إال يف بداية ال�سبعيني����ات من القرن
الع�شري����ن.الآن تعت��ب�ر �سنغاف����ورة يف قائم����ة
�أك��ث�ر ع�ش����ر دول يف العامل من ناحي����ة اال�ستقرار
االقت�ص����ادي وم����ن ناحية مع����دالت النم����و ،وهي
حمطة �سياحي����ة ملاليني ال�سي����اح يف كل عام ،كما
�أنها حمطة جتاري����ة ال ي�ستغني عنها كل من يفكر
يف �شرق �آ�سيا.
وعندما نقول هذا ف�إننا ن�ستند جلملة من احلقائق
�أهمه����ا �أن �إجمايل الناجت املحل����ي يف �سنغافورة
بلغ نحو  182مليار دوالر يف  ،2010مقارنة بـ 7
ملي����ارات دوالر يف العام  ،1960فيما ارتفع دخل
الف����رد يف �سنغافورة م����ن  427دوالر ًا يف 1960
لي�صل �إىل 37.597دوالر يف .2010
فكيف بد�أت �سنغافورة م�شوارها هذا؟ �إن جتربة

�سنغاف����ورة ب����د�أت من����ذ �إ�ص����رار الأمه����ات عل����ى
تدري�����س العل����وم والريا�ضيات ب�ش����كل مكثف يف
املدار�����س احلكومية ،و�إيالء �سنغاف����ورة اهتمام ًا
كب��ي�ر ًا مبو�ض����وع التعلي����م .ففي الع����ام  1968مل
تخ����رج اجلامع����ات �أي مهند�����س� ،أم����ا الآن فه����ي
تخ����رج نحو � 20ألف مهند�����س �سنوي ًا� ،إىل جانب

املئات من املعاهد الفنية واملهنية املتطورة.وهذه
النظ����رة ملخرج����ات التعلي����م �شكلت ركن���� ًا �أ�سا�سي ًا
م����ن �أركان �س����وق العم����ل يف بل����د ظ����ل يكافح من
�أجل حتقيق معدالت منو ،وق����د بد�أت �سنغافورة
خطوته����ا الأوىل ع��ب�ر ت�شكي����ل جمل�����س التنمي����ة
االقت�صادي من����ذ ال�ستينات والذي �ساهم مبا�شرة
يف بناء اقت�صاد حديث ومتطور عن طريق �إقامة
�صناع����ات وطني����ة مملوك����ة للدول����ة مت �إ�شغاله����ا
ب�أف�ضل املهارات والقدرات املتوافرة حملي ًا ،التي
مت تدريبها على العمل وفق معطيات ال�سوق.
له���ذا بنيت قرارات التنمية منذ البداية على مدى
جدواه���ا للتنمي���ة االقت�صادية ،ور�ؤاه���ا البعيدة
امل���دى ،ومتي���ز رجاالته���ا بنظاف���ة الي���د والوالء
مل�صالح الوطن.
ولك���ي يت���م ا�ستقط���اب ر�ؤو�س الأم���وال الالزمة
للكث�ي�ر من امل�شاريع املدرج���ة يف خطط التنمية،
فق���د �أن�ش����أت �سنغاف���ورة الوح���دات امل�صرفي���ة
اخلارجي���ة يف ع���ام  1968لت�شجي���ع ا�ستقط���اب
اال�ستثمارات �إىل �سنغاف���ورة ،معتمدين �سيا�سة
اقت�صادي���ة قائم���ة عل���ى مب���د�أ �ض���رورة الإنتاج
للت�صدير ،ول�ضمان جناح تلك املهمة اهتم �صناع
الق���رار ب�ضرورة توفري البيئ���ة املنا�سبة لتحقيق
النم���و االقت�ص���ادي وذل���ك من خ�ل�ال توفري عدة
عوام���ل �أهمها وجود معدل ت�ضخم متدن وتوفري
عنا�صر اال�ستق���رار وال�شفافية لأ�صحاب الأعمال
املقيم�ي�ن والأجان���ب عل���ى ح���د �س���واء وحتقيق
مع���دالت عالي���ة من التوف�ي�ر وتهيئة من���اخ ودي

يتيح لها جذب اال�ستثمارات اخلارجية.
�أما �إ�صالحات �سوق العم���ل كربنامج و�سيا�سات
تناول���ت احلديث عن رفع كلف���ة العمالة الأجنبية
فل���م تب���د�أ �إال يف نهاية الثمانين���ات� ،أي بعد نحو
ع�شري���ن عام ًا م���ن بداي���ة الإ�ص�ل�اح االقت�صادي
والتعليمي.
وج���اءت حزم���ة ه���ذه الإ�صالح���ات م���ن زاوي���ة
حم���ددة ج���د ًا وهي رغب���ة �سنغاف���ورة يف دخول
الق���رن اجلدي���د ع���ن طري���ق الول���وج ب�صناعتها
ع�ب�ر احللق���ات املتقدم���ة ذات التقني���ة العالي���ة
الت���ي ت�سمح لها بالو�ص���ول �إىل �أ�س���واق جديدة
تغنيها ع���ن االعتماد عل���ى ال�صناع���ات التقليدية
التي تع���اين مناف�سة �شديدة م���ن قبل الدول ذات
الأج���ور املنخف�ض���ة ن�سبي ًا كال�ص�ي�ن وباقي دول
جن���وب �ش���رق �آ�سيا .لذل���ك ،جل����أت �إىل رفع كلفة
العمال���ة الأجنبي���ة يف ال�صناع���ات القائم���ة على
الأج���ور املنخف�ضة لإجبارها عل���ى التحول نحو
ال�صناعات ذات القيمة امل�ضافة العالية.
وم���ا ميك���ن �أن نخرج به م���ن ه���ذه التجربة ب�أن
التعلي���م يلع���ب دور ًا حيوي��� ًا يف حتفي���ز النم���و
االقت�صادي ،حيث ت�شكل اجلامعات مراكز رائدة
يف خلق املعرفة التي تخ���دم االقت�صاد واملجتمع
مع ًا.
بالن�سبة لنا منلك امل�ساحات اجلغرافية ال�شا�سعة
وامل���وارد الطبيعي���ة الهائل���ة ،وال نحت���اج �سوى
توظيفهم���ا �إقت�صادي����أً واالهتم���ام مبخرج���ات
التعليم لتتنا�سب و�سوق العمل ومتطلباته.
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أثارت مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي
لحكومت ��ه ردود افع ��ال متباين ��ة من قبل الخب ��راء والمراقبين
فضال عن االوساط االجتماعية
والنخب االقتصادية والسياسية ً
واإلعالمية االخرى.
(المدى االقتصادي) استطلعت ردود األفعال حول ماحققته
الحكوم ��ة خ�ل�ال المئة يوم م ��ن تغييرات عل ��ى الواقع الخدمي
ودوره ��ا بالكش ��ف ع ��ن حاالت الفس ��اد المال ��ي واالداري وابراز
االدارات الكفوءة القادرة على التخطيط واالتيان برؤى وافكار
من شأنها االرتقاء بمستويات االداء.

مهلة المائة يوم..
بين التنظير والتنفيذ!
إبراز جوانب الضعف والكفاءة:

وقال الدكتور مهدي �صالح الدواي:هناك حقائق
ي��ك��ون التعامل فيها على �أ���س��ا���س ال��وق��ت ولها
م��ه��ام مر�سومة �ضمن وق��ت حم��دد،ام��ا العملية
االقت�صادية ه��ي ذات ابعاد تراكمية قد تتكون
من م�شاريع ميكن اجنازها من خالل ال�شروع بها
والنتائج املتوخاة من حتقيقها وهذا االمر الذي
يتعلق مبا تر�سمه الوزارة يف حتقيق اخلطوات
التي ميكن تنفيذها ،االمر الذي كان بحاجة اىل
منظومات وتعاقدات هي لي�ست من املعجزات
التي ي�صعب حتقيقها ،وه��ي بالنتيجة حتتاج
اىل ج��دي��ة يف التنفيذ ور���ص��د ومتابعة م��ا مت
اجنازه خالل املدة املعطاة اىل الوزارات ،و�ضمن
اخلطوات لل�شروع مبا اجنزته من اعمال وو�ضع
اال�س�س الالزمة يف حتقيقها.
و�أ���ض��اف ال����دواي :ان م��دة املئة ي��وم ميكن من
خاللها معرفة ج��وان��ب ال�ضعف يف ال����وزارات
واالدارات ومدى كفاءتها ،حيث ميكن من خاللها
حتديد م�ستويات االنتاج التي مت حتقيقها خالل
هذه املدة ،وجتدر اال�شارة هنا اىل ان الوزارات
تختلف يف املهام املعطاة اليها فهي تختلف من
واحدة اىل اخرى وح�سب اعمالها التي تقوم بها
فالبع�ض حمطمة متام ًا وحتتاج اىل وقت اكرب يف
اعادة هيكلة م�ؤ�س�ساتها والبع�ض االخر قد تكون
م�شاريعها قيد التنفيذ حيث ان هذه املدة تكون
ل�صاحلها يف اجناز امل�شاريع و�إمتامها.
وت��اب��ع ال����دواي :ان النتائج ال��ت��ي يعلن عليها
من خالل االعمال التي قامت بها ال��وزارات هي
االخ���رى بحاجة اىل متابعة ورق��اب��ة ،حيث ان
اللجان التي تقوم باملتابعة يجدر بها ان تكون
ملمة وذات ك��ف��اءة يف تقييم اع��م��ال ال���وزارات
والك�شف عن مواطن االبداع والف�شل فيها.
وا�شار الدواي اىل ان املئة يوم قد تكون فر�صة
يف الك�شف عن ح��االت الف�ساد امل��ايل واالداري
وم��ن خ�لال امل��وازن��ة املقدمة لعمل تلك ال��وزارة
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وما �أجنز من اعمال اعمار وتطورات خالل ما
خ�ص�ص لها من �سقف زمني.

خدمات قليلة الكلفة:

م��ن جهته ق��ال رئي�س االحت���اد ال����دويل لرجال
الأع��م��ال حميد العقابي :ميكن م��ن خ�لال املئة
يوم تقدمي خدمات قليلة الكلفة والوقت وميكن
تنفيذ م�شاريع �صغرية ،يف حني ال ميكن حتقيق
م�شاريع كبرية وذات �أثر كبري على �صعيد النطاق
اخلدمي والتي كان من ال�صعب حتقيقها خالل
الأعوام املا�ضية ،حيث �إن م�شاريع البنى التحتية
حتتاج اىل وقت وكلفة عاليتني.
و�أ�ضاف العقابي :ان مهلة املئة يوم تعد عملية
ع���م���ل
الختيار ال����وزراء نتيجة لإطالق
ال����وزارة حيث مت��ت املوافقة
ع��ل��ي��ه��م واختيارهم
ب�����ص��ورة �سريعة
وخ��ل�ال م���دة قليلة
ن�سبي ًا االم���ر الذي
ا������س�����ت�����وج�����ب
و���ض��ع مدة
الخ������ت������ب������ار
اعمال ه�ؤالء
ال�����وزراء من
خ�����ل�����ال ه������ذه
امل��دة ،والتي تعد
م���ن االم�����ور التي
ميكن ت�صنيفها �ضمن
عمليات االختيار االدراي
قبل ان يكون خدميا وذات
نتائج جمدية.
وت��اب��ع ال��ع��ق��اب��ي :م��ن خالل
املتابعة العمال ال���وزارات ميكن
م��ع��رف��ة م����امت حت��ق��ي��ق��ه من
اجن���������ازات ع���ل���ى ال����واق����ع

العملي ،فالبع�ض قد حققت اجن��ازات وا�ستفادة
م��ن ه���ذه امل����دة يف ت�شغيل امل�����ش��اري��ع املعطلة
وا�ستثمار االعمال من خاللها ،يف حني البع�ض
االخر مل تقدم �شيئا يذكر حيث انها بحاجة اىل
مدة اط��ول يف االجن��از والتنفيذ لالعمال امللقاة
على عاتقها.
و�أكد العقابي �ضرورة حما�سبة الوزارة مبا فيها
من مدراء ووكالء وموظفني واكادميني حيث ان
االم��ر الينطبق فقط على ال��وزراء للقيام بتنفيذ
االعمال لأن كل فرد يف الوزارات م�س�ؤول عنها،
االم��ر ال��ذي ميكن من خالله الك�شف عن مواطن
ال��ق��وة وال�����ض��ع��ف فيها وح����االت ال��ف�����س��اد املايل
واالداري التي ت�سرتعي االهتمام وخ�صو�ص ًا ان
االقت�صاد العراقي يقوم على ا�سا�س املحا�ص�صة

الطائفية ولي�س على م��دى الكفاءة واالمكانات
املتاحة.

رسم المناهج:

من جهته قال اخلبري االقت�صادي �سامل البياتي:
�أن اطالق الرقم  100يوم ال يبنى على قيا�سات
�صحيحة وخاطئة حيث ان هذه اللفظة هي اداة
لالنتظار ،و�أراد من خاللها جمل�س الوزراء ر�سم
املناهج او اعادة النظر فيها من جديد ،حيث ان
كل وزارة تعاين من م�شاكل جمة يف م�ؤ�س�ساتها
االم��ر ال��ذي يحتم على املراقبني ع��دم رب��ط املئة
يوم كمقيا�س للنجاح والف�شل حيث انها حتتاج
اىل معايري للحكم عليها من خاللها.
وا�ضاف البياتي:ان القيا�سات العملية ملدة املئة
يوم ال ميكنها ان ت�صل بنا اىل نتائج جمدية حيث
ان االيام ال�سابقة �شبيهة
ب���������الأي���������ام

الالحقة مبا فيها هذه املئة يوم،
وميكن القول انها قد ت�شكل عامال
حافزا لأن�شطة ال��وزارات وعلى الرغم
من االكتفاء بو�صفها كحافز اال انها مل
حتقق من خاللها اية نتائج ملمو�سة على
الواقع الفعلي او وجود خطوات ارتقائية
لاليام التي تليها.
وت��اب��ع ال��ب��ي��ات��ي :ان ح����االت ال��ف�����س��اد ت��ع��د من
املنظومات اال�سا�سية التي ي�ساعد عليها الروتني
املوجود يف ال��دول��ة حيث ان ه��ذه امل��دة الميكن
من خاللها الك�شف عن حاالت الف�ساد املوجودة
داخلها ،وميكن ان تكون اداة لردع الف�ساد الن
املعاقبة �سوف تكون ام��ام اجلمهور يف الك�شف
عنها ما يخلق عامل االبتعاد عنها حتى و�أن �شكل
ج��زءا قليال فهو بالنتيجة ق��د يكون اف�ضل من
عدمه.

نتيجة للمطالب الجماهيرية:

م��ن جهتها ق��ال��ت اخل��ب�يرة االق��ت�����ص��ادي��ة عامرة
البلداوي :ان مدة املئة يوم اذا ما اردنا ان ن�أخذها
م��ن خ�لال ماحققته م��ن ا���ص�لاح��ات واخلدمات
و�إبراز اهم نتائحها واعمالها التي اجنزتها فهي
�سوف يكون االعالن عنها امام اجلمهور من قبل
ال��وزارات كافة ،االمر الذي جاء نتيجة للمطالب
اجلماهريية من قبل الوزارات كافة ،وابراز مامت
اجنازه خالل هذه املدة.
وا�ضافت ال��ب��ل��داوي :ان اجل��وان��ب اخلدمية مل
يح�صل فيها تطور يذكر ،فالكهرباء على حالها
وه��ن��ا تن�صب امل�����س���ؤول��ي��ة ع��ل��ى ع��ات��ق اجلهات
امل�����س���ؤول��ة ع��ن ملف ال��ط��اق��ة ،ام��ا ق��ط��اع التعليم
ف��ه��و االخ���ر مل ي�شهد اي���ة ت��غ��ي�يرات م��ث��م��رة يف
جوانب التعيينات عدا التعليم املهني الذي �أعلن
عن الدرجات الوظيفية فيه ،و مل تعلن اجلهات
االخ��رى عنها ويعد هذا االم��ر خل ًال وا�ضحا ً يف
ت��وف�ير ف��ر���ص للعاطلني ع��ن ال��ع��م��ل ،ام���ا قطاع
اال�سكان الذي ي�شكل ازمة والتي تعد من الق�ضايا
امل�ستعجلة التي مل يجر فيها اي نتائج ملمو�سة
حتى على م�ستوى التخطيط.
وتابعت البلداوي�:أن مدة املئة يوم الميكن من
خاللها القيام ب�أي اعمال تنعك�س ايجابي ًا و�سريع ًا
على م�ستوى اخلدمات.
من جانبه ق��ال اخلبري االقت�صادي با�سم جميل
انطون :من املعلوم ان مدة املئة يوم �شهدت تقدمي
بع�ض االجنازات والتقدم يف ما يتعلق باجلوانب

اخل���دم���ي���ة
ذات امل�سا�س
امل�����ب�����ا������ش�����ر ب���ح���ي���اة
ال����ن����ا�����س،اال ان امل�������ش���اري���ع
اال�سرتاتيجية يف القطاعات
االق��ت�����ص��ادي��ة االخ�����رى التي
حتتمل ���س��ق��وف�� ًا زم��ن��ي��ة ط��وي��ل��ة او
متو�سطة امل���دى فهي المي��ك��ن اخ��ذه��ا بنظر
االعتبار �ضمن مدة املئة يوم التي و�ضعها رئي�س
الوزراء لطاقمه الوزاري.
وا�ضاف انطون :ان االجنازات اخلدمية تكتنفها
بع�ض ال�صعوبات وال�سيما التي تتعلق بالكفاءات
االداري��ة التنفذية واك��د انطون �ضرورة اختيار
الكفاءات املنا�سبة وال��ق��ادرة على اجن��از ب�شكل
ع��ايل امل�ستوى انطالق ًا وت�ساوق ًا مع متطلبات
املرحلة الراهنة يف اخلدمات واالعمار.
ودعا انطون الوزارات واالجهزة التنفيذية كافة
اىل اعتماد خطط من �ش�أنها حتقيق م�ستويات
اجن���از عالية م��ع الرتكيز يف ال��وق��ت ذات���ه على
معاجلة حاالت الف�ساد املايل واالداري يف اجهزة
الدولة وم�ؤ�س�ساتها.
من جانبه قال االكادميي الدكتور هادي املالكي:
ان ال�سبب وراء اطالق مبادرة املئة يوم من قبل
رئي�س ال����وزراء ن���وري امل��ال��ك��ي ه��و امت�صا�ص
الغ�ضب اجلماهريي ،حيث ان هذا ال�سقف الزمني
اليكفي ملعاجلة ح��االت الف�ساد امل��ايل واالداري
وتقدمي اخلدمات املطلوبة وميكن معرفة النتائج
املتوخات من خالل اعطاء هذه املدة واالجنازات
التي الميكن حتقيقها من خاللها.
وا���ض��اف املالكي :ان االخ��ت�لاالت امل��وج��ودة يف
بنية اخلدمات واالعمار الميكن معاجلتها بهذه
امل���دة ال��وج��ي��زة حيث �أن��ه��ا تتطلب �سقف ًا زمني ًا
اكرب وارادة �سيا�سية ووطنية قادرة على جتاوز
مع�ضالت اخل��دم��ات بوقت قيا�سي وعلى وفق
ر�ؤى وعالجات �شافية وب�أولويات حمددة.

فبركة إعالمية:

م��ن جانبه ق��ال االك��ادمي��ي م��ن جامعة الب�صرة
احمد جا�سم� :أن مهلة املئة يوم تعد فربكة اعالمية

اخل�����دم�����ي�����ة االوىل
للمتظاهرين واالبتعاد عن
ت�أجيل احل��ل��ول اخلا�صة
بها و�أن الرتكيز على االنتاج
م��ن خ�لال حمطات ال�سريعة ذات
التكاليف الكبرية يعد م�ؤ�شرات للف�شل.
����س���اع���ي���ة
اىل ك�سب
الوقت حيث ان
جميع املحافظات مل ت�شهد اي تقدم ملحو�ض يف
اخلدمات واالجنازات.
وا�ضاف جا�سم:ان هذه املهلة تعد مقيا�سا ً زمني ًا
لو�ضع اخلطط فقط من دون التنفيذ ،ما يجعل
ه��ن��اك ح��رج�� ًا ق��د و�ضعت احل��ك��وم��ة نف�سها فيه
ان�سجام ًا مع معطيات الواقع والتي مل تتحدث
عن م�ستويات اجناز معينة.
ولفت جا�سم اىل وجود ت�شابك يف جميع امللفات
االقت�صادية ما يتطلب �سعي ًا لو�ضع حلول �سوية
نظر ًا لتالزمها وتداخلها.
ً
وب��ي�ن ج���ا����س���م:ان ه���ن���اك ق�������ص���ورا يف العمل
التخطيطي والتنفيذي يف ان واحد فاالمر بحاجة
اىل جدية يف التنفيذ واالداء.
م��ن جانبه ق��ال اخلبري االقت�صادي يف �ش�ؤون
الطاقة حممود الزبيدي :مل حتدث اية تغيريات
وتطورات حتى ولو كان ب�سيط ًا يف جمال الطاقة
خالل هذه املهلة املعطاة من قبل رئا�سة الوزراء يف
جمال الطاقة الكهربائية،حيث كانت الإجراءات
ترقيعية من خالل زيادة اعداد املولدات يف االزقة
وال�شوارع وجتهيزها مبادة الديزل التي ت�سبب
هدرا ًيف االموال العامة مقابل ماتنجزه من مهام
ف� ً
ضال عن حاالت للف�ساد املايل واالداري الناجتة
عن االعمال املتداخلة معها من نقل وتوزيع ملادة
الديزل.
وا�ضاف الزيدي :ان م�سالة التعاقد مع ال�شركات
االجنبية يف زيادة الإنتاج النفطي ،كان االجدر
بالوزارة املعنية القيام باالمور التي من �ش�أنها
العمل على زي��ادة الطاقة الكهربائية وحت�سينها
فهي بحاجة اىل حلول جذرية وما زالت املعوقات
التي تعمل على عرقلة �سري عملها وو�ضع احلجر
اال�سا�س ملو�ضوعة الكهرباء التي تعد من املطالب

الكشف عن حاالت الفساد:

من جهتها قالت الدكتورة �إك��رام عبد العزيز :ان
مهلة املئة يوم خطوة ايجابية يف طريق تكثيف
اجلهود من م�س�ؤولني يف الدولة و تقدمي ماهو
اف�ضل يف وقت قيا�سي وال�شعور بامل�س�ؤولية يف
�سرعة االجن��از على الرغم من وج��ود املعوقات
وال��ظ��روف التي ت�شكل عامل حتد ام��ام حتقيق
االه��داف املن�شودة وه��ي حافز لتحد اخ��ر التي
ميكن تخطيها من خالل �سرعة االجناز.
وا�ضافت عبد العزيز:ان ه��ذه الفرتة تعد امر ًا
قيا�سي ًا بالن�سبة لتحقيق االه��داف واالجنازات،
ح��ي��ث المي��ك��ن ال��ن��ه��و���ض ب��ه��ا ا���ض��اف��ة اىل عدم
وج��ود ع��وام��ل م�ساندة لها،وميكن ال��ق��ول انها
عن�صر حافز ودافع حل�شد الهمم وتكثيف اجلهود
للعمليات اخلدمية.
وتابعت عبد العزيز :ان املئة يوم ميكن ان تك�شف
عن االدارات الكفوءة يف ظل الظروف والعوامل
ال�ساندة لها حيث ان بع�ض ال���وزارات مل تتهي�أ
لها الفر�ص لعر�ض وامتام االعمال واالجنازات
خالل هذه املدة الوجيزة.
ولفتت عبد العزيز اىل ان يكون هناك اختيار
م��ن��ا���س��ب اىل الإدارات ال��ت��ي مت ال��ك�����ش��ف عن
ع���دم ق��درات��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ط��ور وت��ق��دمي اخلدمات
واالجن������ازات امل��ط��ل��وب��ة وان ي��ك��ون ه��ن��اك دور
للخربات وال��ك��ف��اءات امل��وج��ودة يف البلد ومبا
يتنا�سب م��ع التخ�ص�صات املطلوبة لكل جمال
حيث ان االمر ي�ستدعي ان يكون هناك تخ�ص�ص
يف جمال العمل الذي يقوم به كل م�س�ؤول.
وقالت عبد العزيز :ان هذه املدة ميكن من خاللها
الك�شف عن حاالت الف�ساد ،االمر الذي ي�ستدعي
املتابعة م��ن قبل ال��ل��ج��ان املتخ�ص�صة يف هذا
اجل��ان��ب ،حيث ان��ه��ا يجب ان ت�سرتعي حاالت
التلك�ؤ وحتديد النقاط االيجابية التي قد ت�شكل
عامال حافزا لديهم لدفع امل�س�ؤولني على ال�سري
بالعمل نحو االف�ضل.
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مدير عام االستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء :هناك عجز في
إنتاج الطاقة الكهربائية حاليا يقدر بـ  5000ميكا واط
تمث ��ل أزم ��ة الطاقة الكهربائية الملمح األبرز ليس على مس ��توى االس ��تهالك المنزلي فحس ��ب ،بل على
مس ��توى القطاعات االقتصادي ��ة والخدمية واالعمارية كافة ،في وقت تزحف مش ��اريع الكهرباء المعلن
عنها زحف السلحفاة مع تزايد الحاجة والطلب على الطاقة الكهربائية.
(المدى االقتصادي) حاورت مدير عام االس ��تثمارات والعقود في وزارة الكهرباء المهندس ليث حميد
حسن حول مشاريع وزارته وإجراءاتها في تحسين إنتاج الطاقة وتوزيعها والعقود الموقعة مؤخرا في
هذا المجال وخططها االستثمارية لتحسين هذا القطاع الحيوي والمهم ،عبر الحوار التالي:
* م ��ا أس ��باب توج ��ه وزارة الكهرباء الحالي نح ��و بناء محطات
غازي ��ة على الرغ ��م من انها تمتاز بقل ��ة انتاجها من الكهرباء
مقارنة بغيرها من المحطات؟

التوجه احلايل للوزارة نح���و بناء حمطات غازية
هدف���ه الرئي�سي هو ان�شاء حمط���ات لتوليد الطاقة
الكهربائية با�س���رع وقت ممكن وخالل فرتة زمنية
ق�ص�ي�رة ن�سبية وهو ما يتحقق خالل بناء حمطات
غازي���ة لتوليد الطاقة الكهربائي���ة التي نحن ب�أم�س
احلاج���ة لها حيث نعي�ش يف �ص���راع مع الزمن من
اجل حتقيق ذلك.
 ولقد �سبق لنا ان تعاقدنا يف �سنة  2008مع �شركة GEاالمريكي���ة لتوفري 7000مي���كا واط،وكذلك
عقد مع �شركة  SIEMENSلتجهيز  3200ميكا
واط،حيث كان من املتوقع و�صول جميع الوحدات
يف �سن���ة  2009ليكون التجهيز خالل مدة من -14
� 24شه���را للح�ص���ول عل���ى طاق���ة كهربائي���ة لي�ست
بالقليلة ،ولو قمنا بفت���ح اعتمادات لتلك ال�شركات
يف تلك ال�سنة لأوف���ت بالتزاماتها وقامت بت�شغيل
الوح���دات يف �سن���ة ،2010ولت�صب���ح معظمها يف
ط���ور اعمال الن�ص���ب او تعمل بالفع���ل ،اال ان عدم
توف���ر التخ�صي�ص���ات املالي���ة يف �سن���ة  2009حال
دون ذل���ك،اذ مل نح�ص���ل عل���ى التخ�صي�صات املالية
املطلوب���ة لتل���ك امل�شاريع من خ�ل�ال احل�صول على
املكائ���ن وال�شروع يف التنفيذ خ�ل�ال �سنتني ،االمر
ال���ذي اع���اق عملن���ا ب�شكل كب�ي�ر و�أخر اجن���از تلك
امل�شاريع اىل ال�سنوات 2012و.2013

ذلك.
 وال�ش���ركات الت���ي تقدم���ت يف بداي���ة االمر كانتاعداده���ا بح���دود � 70 - 60شرك���ة مت اختي���ار 30
�شرك���ة م�ؤهل���ة منه���ا مت تبليغها بتق���دمي عرو�ضها
التجارية والفنية ،وعند االطالع على تلك العرو�ض
تو�ضحت للوزارة ان بع����ض تلك ال�شركات �أدا�ؤها
�ضعيف ،حيث ا�ستبعدت ومت االبقاء على ال�شركات
ذات االداء الر�ص�ي�ن فق���ط الختي���ار االف�ضل يف ما
بينها عرب مرحلتني االوىل اختيار العرو�ض الفنية
له���ا والثانية اختي���ار العرو�ض التجاري���ة لها ليتم
وفق ذل���ك اختيار ال�شركة امل�ؤهلة فنيا وجتاريا مع
�ضمان تقدميها للأ�سعار املنا�سبة.
* هل أسهمت تلك العقود في تحسين مستوى إنتاج الطاقة
الكهربائية وتوفيرها للمستهلك؟

 �إن الطاق���ة الكهربائي���ة املتوف���رة حالي���ا يفالع���راق بح���دود االكرث م���ن 7000مي���كا واط ،يف
ح�ي�ن احلاج���ة الفعلي���ة بح���دود 12000-11000
مي���كا واط اي ان هن���اك عج���زا بنح���و 5000ميكا
واط،كم���ا ان الوح���دات اجلديدة الت���ي تن�صب يف
(اخل�ي�رات) يف حمافظ���ة كرب�ل�اء و(املو�صل) يف
حمافظ���ة نين���وى و(ع���كاز)يف حمافظ���ة االنب���ار
و(احليدرية) يف حمافظة النجف و(النجيبية) يف
حمافظة الب�صرة من �ش�أنها حت�سني م�ستوى �إنتاج
الطاق���ة الكهربائي���ة لت�ص���ل اىل م�ست���وى احلاج���ة

الفعلية والتي مت التعاقد ب�صددها لتنجز يف نهاية
الع���ام املقب���ل  2012ل�س���د العجز وزي���ادة االنتاج،
والوزارة ت�أخذ يف احل�سبان زيادة النمو ال�سكاين
املتوقعة بن�سب���ة  %10يف ال�سنوات 2015-2014
�ضم���ن خططه���ا امل�ستقبلي���ة ل�سد العج���ز يف انتاج
الطاقة الكهربائية.
*االس ��تثمار..ماذا عن ��ه! وماه ��ي األه ��داف التي تس ��عون إلى
تحقيقها من خالله وتطلعاتكم المستقبلية بهذا الشأن؟

 ان اح���د اق�س���ام الدائ���رة ه���و اال�ستثم���ار ،ولق���د�شرعن���ا بخط���وات اولي���ة في���ه ب�سب���ب ع���دم توفر
التخ�صي����ص امل���ايل املطل���وب للوح���دات الت���ي مت
�شرا�ؤه���ا م���ن ال�ش���ركات ( GEاالمريكي���ة � ,شركة
،)SIEMENSوكان التوج���ه لعر����ض اربع���ة
م�شاري���ع العالنه���ا لال�ستثم���ار وه���ي حمط���ة �شط
الب�صرة بحدود  10وحدات  1500-200ميكا واط
وموقع ال�سماوة ب 500ميكا واط وموقع العمارة
ب500مي���كا واط وموق���ع الديواني���ة ب500ميكا
واط،حيث قدمت ع���دة عرو�ض لال�ستثمار فيها من
قب���ل عدة �شركات يف عمل متوا�ص���ل للدائرة خالل
�سنة كاملة م���ع امل�ستثمري���ن واال�ست�شاريني،حيث
مت تقدمي عرو�ض �شراء عالية من امل�ستثمرين،ومت
احت�س���اب تكلف���ة ذل���ك عل���ى ال���وزارة بنح���و 550
مليون دوالر تدفع �سنويا للم�ستثمرين من املوازنة
الت�شغيلية.

* ماهي المعايير المعتمدة في إبرام العقود؟

 بداي���ة الأم���ر يج���ب تو�ضي���ح حقيق���ة ان العقوداملوقع���ة م���ع � 60شرك���ة مبثاب���ة دع���وة لل�ش���ركات
املتخ�ص�ص���ة يف جم���االت ن�ص���ب حمط���ات الطاقة
الكهربائي���ة ،حي���ث مت ت�شكي���ل جل���ان متخ�ص�ص���ة
يف املديري���ة العامة للم�شاري���ع الغازية التي قامت
بدرا�س���ة عرو����ض تلك ال�ش���ركات و�سريها الذاتية
وخرباته���ا يف هذه املجاالت وقابلياتها وامكاناتها
املالي���ة والفني���ة وامل�شاريع املنف���ذة يف هذا املجال
واالرب���اح ال�سنوي���ة املتحققة ور�أ�س م���ال ال�شركة
اعداد منت�سبيها وغريها ،وهي معايري من الواجب
توفره���ا يف ال�شرك���ة لبيان كونه���ا متخ�ص�صة يف
ه���ذا املج���ال م���ع معرف���ة جن�سيتها وطبيع���ة عملها
و�أ�سبقي���ات العمل له���ا يف املنطقة املحيطة وحجم
امل�شاريع الت���ي نفذتها من قب���ل والأرباح ال�سنوية
املتحققة،وه���ي معلوم���ات متكننا م���ن معرفة مدى
�أحقي���ة ال�شرك���ة يف العم���ل مع ال���وزارة او خالف

نهاية عام 2012
ستشهد سد العجز
في الطاقة الكهربائية
وزيادة اإلنتاج...

قلة التخصيصات المالية
حالت دون إنجاز مشاريع
بناء محطات إنتاج الطاقة
الكهربائية!...

* هل يعني ذلك ان توجهكم لالستثمار مشروط..؟

حوار  /علي الكاتب

 �صحي���ح ان امل�ستثمري���ن �سي�سرتجع���ون تل���كاملحطات بعد �7سنوات ن�ص عليها العقد،لكن ر�أينا
م���ن ال�ضرورة ومن اجل حتقيق امل�صلحة الوطنية
العلي���ا احالة امل�شاري���ع لتنفذها ال�ش���ركات ل�صالح
ال���وزارة ،ومت���ت مناق�ش���ة ذل���ك م���ع جلن���ة العقود
املركزي���ة يف الوزارة ومع جلنة الطاقة يف جمل�س
الوزراء،ليت���م اتخاذ القرار ب�ش����أن املواقع الأربعة
التي كان���ت خم�ص�صة لال�ستثمار لإحالتها ل�شركات
تنفذها ل�صال���ح الوزارة،ولت�صب���ح حمطات تابعة
لل���وزارة ولي����س للم�ستثمرين،الأم���ر ال���ذي يحتم
عل���ى ال���وزارة تعيني اكرث م���ن  250موظفا يف كل
حمط���ة اي تعيني الف وخم�سمائة موظف جديد او
تثبيت العق���ود او حتويل موظفي الأجور اليومية
اىل العق���د امل�ؤق���ت او التعي�ي�ن الدائ���م وملختل���ف
االخت�صا�صات،وهي �أف�ضل من التوجه لال�ستثمار
و�ص���رف مبالغ طائل���ة ت�صل اىل نح���و 550مليون
دوالر �سنويا.
 من جانب �آخر لنا خطط م�ستقبلية مع امل�ستثمرينل�شراء معدات ون�صب حمطات وتوقيع عقود معهم
ل�ش���راء الطاقة على وفق ماهو معمول به يف معظم
دول الع���امل،اي ان امل�ستثم���ر م���ن خ�ل�ال �إمكانات���ه
املالي���ة الذاتية يقوم بدعم ومتويل البنوك له ببناء
حمطات وجلب معدات لن�صبها وت�شغيلها،فيما تقع
على ال���وزارة مهام تهيئة املوق���ع (املكان املنا�سب)
وتهيئ���ة الوق���ود واملوافق���ات الأ�صولي���ة من هيئة
اال�ستثم���ار واجلهات الأخ���رى وم�ساعدته يف بناء
املحط���ة وتوقي���ع العقد ل�شراء الطاق���ة من الوزارة
عل���ى مدى ع�ش���ر �سن���وات او ع�شري���ن �سنة ح�سب
العق���د املوق���ع ب�ي�ن الطرفني،وهذه اخلط���وات هي
الأف�ض���ل من وجهة نظر ال���وزارة والتي بد�أنا فيها
للعمل املقبل مع امل�ستثمرين خالل املرحلة املقبلة.
 وبخ�صو����ص القرار يف تنفيذ تل���ك امل�شاريع يفاملواق���ع الربعة املذك���ورة �سابقا،ح�صل���ت الوزارة
عل���ى التخ�صي����ص املطل���وب لن�صب تل���ك املحطات
ب900ملي���ون دوالر م�ؤخرا،وم���ن امل�ؤم���ل اجناز
العم���ل فيه���ا خ�ل�ال � 24-18شه���را ،اىل جان���ب
رغبتن���ا بالعم���ل م���ع م�ستثمرين حملي�ي�ن كانوا ام
اجان���ب يف اعم���ال ن�ص���ب حمط���ات انت���اج الطاقة
الكهربائية،واال�ستغن���اء ع���ن نق���ل الطاق���ة ع�ب�ر
احل���دود من ايران واال�ستغناء عن البوارج الناقلة
للطاق���ة الكهربائية،من خالل زي���ادة بناء املحطات
داخل العراق.

 التوجه للدولة يف الوقت احلا�ضر نحو اال�ستثماروت�شجي���ع القط���اع اخلا����ص املحل���ي واالجنب���ي
لتح�س�ي�ن م�ست���وى انت���اج الطاق���ة الكهربائي���ة يف
العراق،وايج���اد نوع م���ن التناف�س ب�ي�ن القطاعني
العام واخلا����ص يف هذا املجال،حلاج���ة البالد من
الطاق���ة الكهربائي���ة لغاي���ة �سن���ة  2017والزي���ادة
املتوقع���ة يف النمو ال�سكاين وال���ذي يرافقه النمو
االقت�ص���ادي والتو�س���ع يف القط���اع ال�صناعي،مما
يوج���د �شح���ة يف الطاق���ة الكهربائي���ة برغ���م بن���اء
حمط���ات جديدة،وهي م�ؤ�شرات الهمي���ة م�ساهمة
اال�ستثم���ار يف اعم���ال �س���د النق����ص يف الطاق���ة
الكهربائية.
 وحلد االن مل نلم�س وجود حقيقي ل�شركات القطاعاخلا����ص املحل���ي للقي���ام بدوره���ا املطلوب،برغ���م
توجه الوزارة مل�ساعدة ال�ش���ركات املحلية واحالة
ن�ص���ب حمطات م�ش���روع عكاز يف االنب���ار الحدى
تل���ك ال�شركات،وكذا احلال يف م�ش���روع احليدرية
يف النج���ف اذ متت احالته ل�شرك���ة عراقية لتوليد
500مي���كا واط يف كل منها،وكذل���ك مت احال���ة
م�ش���روع النا�صري���ة ل�شرك���ة البالل وه���ي م�سجلة
يف دول���ة م�صر مل�ستثمر عراق���ي بقيمة 700مليون
دوالر لتجهي���ز 120مي���كا واط ،وهي �ضمن خطط
ال���وزارة لت�شجي���ع القطاع اخلا����ص املحلي للعمل
يف ه���ذه املجاالت بج���د وتفان،ال�سيم���ا انه ميتلك
خربات كبرية يف ه���ذا ال�صدد يناف�س به ال�شركات
االجنبية.
* وماذا عن نشاطات دائرتكم االخرى؟

 الدائ���رة التي �شكلت بقرار م���ن جمل�س الوزراءيف �سن���ة  2007والت���ي كان���ت قب���ل ذل���ك التاريخ
�ضم���ن الدائ���رة االقت�صادي���ة للوزارة،حي���ث جاء
ت�شكيله���ا نظ���را للتو�س���ع يف اعم���ال ال���وزارة
ون�شاطاته���ا ومهامه���ا احلالية الج���راء التعاقدات
�ضم���ن مق���ر الوزارة واع�ل�ان املناق�ص���ات يف مقر
ال���وزارة واملديري���ات التابع���ة لها،ومتابع���ة فتح
االعتمادات للعقود يف عموم املحافظات عدا اقليم
كرد�ستان،ا�ضافة اىل ن�شاط���ات ومهام اال�ستثمار
مع القطاع اخلا�ص.
 كم���ا تق���وم الدائ���رة باج���راء التعاق���دات م���عال�ش���ركات لن�صب املحطات بالتعاون مع مديريات
ال���وزارة االخ���رى وهي مديري���ة م�شاري���ع انتاج
الطاق���ة الكهربائي���ة امل�س�ؤولي���ة ع���ن م�شاري���ع
املحط���ات البخارية وم�شاري���ع حمطات الديزالت
واملديرية العام مل�شاريع االنتاج الغازية امل�س�ؤولة
عن ابرام عق���ود ن�صب املحطات الغازية ومديرية
م�شاري���ع النق���ل وم�س�ؤولياته���ا اب���رام العق���ود
مل�شاري���ع نق���ل الطاق���ة الكهربائية وحمط���ات نقل
الطاقة الكهربائية.
 وبع���د اعالن املناق�صات �س���واء من قبل الوزارةاو من خ�ل�ال املديريات املعني���ة واملخولة باعالن
املناق�ص���ة تفت���ح العرو����ض م���ن قب���ل املديري���ة
والدرا�س���ة لرتفع لدائرتنا،ونح���ن بدورنا نرفعها
اىل �سكرتارية جلن���ة العقود املركزية يف الوزارة
الت���ي تنظر يف العقود املربمة م���ن قبل املديريات

لم نلمس لحد اآلن وجود
حقيقي لشركات القطاع الخاص
المحلي للقيام بدورها المطلوب
في بناء محطات توليد الطاقة
الكهربائية!..

املتكونة م���ن اع�ضاء قانوني�ي�ن وفنيني واداريني
وجتاريني ومن مكتب املفت�ش العام،وبعد درا�ستها
ت�ص���در التو�صي���ات النهائي���ة اىل جلن���ة العق���ود
املركزي���ة التي يرت�أ�سها وزي���ر الكهرباء وع�ضوية
الوكالء الثالثة يف ال���وزارة وامل�ست�شار واملفت�ش
الع���ام ومدي���ر الدائ���رة القانوني���ة واالقت�صادي���ة
ومدي���ر اال�ستثم���ارات والعق���ود ومدي���ر الرقابة
الداخلي���ة يف الوزارة،وبعده���ا ترف���ع �سكرتارية
العق���ود التقرير عن امل�شروع املعني مع اخلال�صة
النهائية،لتت���م درا�ستها يف جلن���ة العقود املركزية
ولق���راءة اخلال�ص���ة وبي���ان املالحظ���ات ب�صددها
والثغ���رات التجاري���ة والقانونية،ومالحظ���ة
وج���ود م�شكل���ة يف التخ�صي����ص امل���ايل او خالفه
م���ع درا�سة وجود اية م�شكالت يف ال�شركة املحال
اليه���ا امل�ش���روع وموقفه���ا ب�ش���كل ع���ام للب���ت يف

املو�ضوع.
 ويف حال���ة كون العقد بقيم���ة 100مليون دوالريرفع بذلك اىل جمل�س الوزراء للم�صادقة عليه اما
اذا كان اق���ل من 100مليون دوالر فمن �صالحيات
وزي���ر الكهرب���اء امل�صادق���ة عليه،والعق���ود الت���ي
قيمتها دون اخلم�سة ماليني دوالر فمن �صالحيات
وكالء الوزير،ونح���ن يف ط���ور توري���د  56ماكنة
لتوليد الطاقة الكهربائية قيمة الواحدة منها 125
مليون دوالر ،ولنا عقود مربمة مع �شركات عاملية
بهذا ال�صدد،اال ان قلة التخ�صي�صات املالية جعلت
ال���وزارة تق���وم بتجزئ���ة ت�سدي���د النفق���ات املالية
الت���ي بذمته���ا لتل���ك ال�ش���ركات على مراح���ل متتد
لث�ل�اث �سنوات مقبل���ة من اجل اجن���از م�شاريعها
يف الوق���ت املح���دد وتوف�ي�ر الطاق���ة الكهربائي���ة
مب�ستوى احلاجة املطلوبة.
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اإلنفاق العس��كري وتعاظ��م االقتصاد
العالمــــــي
أوس عز الدين عباس
ثمة �سمة مميزة للتطور العاملي اليوم  ,والتي
تتمثل يف الت�صاعد املتعاظم للإنفاق الع�سكري
يف معظم بلدان العامل  ,بحيث �أ�صبح ي�شكل عبئا
يرهق كاهل موازنات �أغلب الدول  ,ويرى العديد
م��ن املحللني االقت�صاديني يف ال��ع��امل �إن �أعباء
احل��رب يف كل من العراق و�أفغان�ستان هي �أحد
الأ�سباب الرئي�سية للأزمة الراهنة التي �ضربت
االقت�صاد الأمريكي ب��دءا من العام ((, ))2007
ومن ثم حتولت �إىل �أزمة مالية واقت�صادية عاملية
 ,تعيد �إىل الأذه��ان �أزم��ة ((الك�ساد العظيم)) يف
بداية الثالثينيات من القرن املا�ضي.
لقد كانت الطفرة االقت�صادية التي �شهدها االقت�صاد
العاملي يف ت�سعينيات القرن املا�ضي ثمرة مبا�شرة
النتهاء احلرب الباردة � ,إذ �إن جزءا �أ�سا�سيا من
الأموال التي كانت تنفق على �سباق الت�سلح �أخذت
تتوجه ح��ي��ن��ذاك نحو م�شاريع البنى التحتية
االجتماعية منها وامل��ادي��ة  ,غري �أن تلك احلقبة
الذهبية مل ت��دم طويال  ,فنهاية احل��رب الباردة
مل جتلب ال�����س�لام النهائي للعامل ,
و�سرعان ما

اح��ت��دم��ت ال��ت��ن��اق�����ض��ات ب�ين ال����دول  ,وانت�شرت
النزاعات وتفاقمت ال�صراعات ووقعت احلروب ,
وت�سابقت وت�سارعت عجلة �سباق الت�سلح � ,سواء
كانت بني الدول الكربى � ,أم بني دول نامية وفقرية
ذات دخول منخف�ضة ومتو�سطة  ,حيث كانت يف
�آ�سيا و�إفريقيا بالدرجة الأوىل.
�إن الإن��ف��اق الع�سكري هو مبنزلة ق��رار �سيا�سي
وا�سرتاتيجي واقت�صادي  ,حيث �إن من البديهي
�أن تخ�ضع عملية اتخاذ القرار يف هذا اخل�صو�ص
لت�أثري عوامل خمتلفة � ,سيا�سية و�إ�سرتاتيجية
واقت�صادية  ,تتفاعل يف ما بينها  ,حيث ت�شمل
العوامل ال�سيا�سية الو�ضع ال�سيا�سي القائم يف
البلد املعني  ,وطبيعة نظام احلكم فيها  ,ودرجة
ا�ستقراره ال�سيا�سي  ,ومن الطبيعي �إن ثمة عالقة
مبا�شرة بني عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والإنفاق
الع�سكري  ,وكذلك يف التحالفات الإقليمية للبلد
املعني ومدى ارتباطه بتحالفات ع�سكرية  ,ميكنها
�أن جتعل �إن��ف��اق ذل��ك البلد عند م�ستويات عالية
 ,و�أم��ا العوامل الإ�سرتاتيجية فتتمثل يف خطر
ن�شوب احل���رب .حيث �إن الإن��ف��اق الع�سكري
ي��ك��ون عاليا يف املناطق التي

تلوح يف �أفقها احتماالت احلرب  ,وكذلك احلروب
الأهلية والنزاعات الإقليمية  ,والتي تطلق �سباقات
الت�سلح بني دول املنطقة ككل  ,بينما تتمثل العوامل
االقت�صادية بتوافر املوارد االقت�صادية  ,فكلما كانت
الدولة غنية مبواردها االقت�صادية  ,كانت �أكرث من
غريها قدرة على الإنفاق على الأغرا�ض الع�سكرية
 ,والعك�س �صحيح  ,ولذلك ف�إن م�ستوى التنمية
االقت�صادية  ,والذي يعرب عنه عادة بالتغيريات يف
متو�سط ن�صيب الفرد من �إجمايل الناجت الوطني
 ,ف���إن��ه يلعب دورا م���ؤث��را يف حتديد م�ستويات
الإنفاق الع�سكري  ,فمع تزايد وتائر النمو ف�إن هذا
الإنفاق قد مييل �إىل االرتفاع  ,وكذلك يف ال�صرف
الأجنبي  ,ف�إن توافر ال�صرف الأجنبي ميكن �أن
ي�ساعد الدولة على تلبية احتياجاتها من املعدات
الع�سكرية املختلفة واملتطورة  ,مما يدفع النفقات
الع�سكرية �أي�ضا �إىل االرتفاع  ,والعك�س �صحيح ,
و�أخريا يف الت�صنيع الع�سكري � ,أي مدى وجود
�صناعة ع�سكرية لأي بلد  ,ففي الدول التي تتوافر
فيها �صناعات ع�سكرية  ,جتد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
التابعة لذلك البلد نف�سها حتت �ضغط �ضمان طلب
م�ستمر وكاف على �إنتاج هذه ال�صناعات  ,الأمر
ال��ذي يجعل الإن��ف��اق الع�سكري عند م�ستويات
مرتفعة جدا له.
ومل جتلب نهاية احلرب الباردة ال�سالم النهائي
ل��ل��ع��امل ك��ك��ل  ,وق���د ك��ان��ت النتيجة النهائية
الحتدام التناق�ضات بني جميع الدول  ,وانت�شار
النزاعات املختلفة وكذلك تفاقم ال�صراعات
 ,و�أي�����ض��ا ت�سارع عجلة �سبق الت�سلح ,
�أن تعاظمت النفقات الع�سكرية لأغلب
ب��ل��دان ال��ع��امل  ,فح�سب معطيات معهد
((�ستوكهومل)) لأبحاث ال�سالم الدويل
 ,فقد �شهدت الفرتة من عام (())1989
وحتى ع��ام (( ))2006ارتفاعا كبريا
ج���دا وغ�ي�ر م�����س��ب��وق ل���ه يف النفقات
الع�سكرية على جميع م�ستوى العامل ,
وكان ال�سباق الأكرب للواليات املتحدة
الأمريكية بالطبع  ,والتي �شكل الإنفاق
الع�سكري فيها ق��راب��ة ن�صف جمموع
الإنفاق الع�سكري على م�ستوى العامل
ك��ك��ل  ,وق���در ذل���ك الإن���ف���اق الع�سكري
بنحو (( ))1464مليار دوالر يف �سنة
(( ))2008وحدها  ,وبزيادة مقدارها
(( ))%4بالأ�سعار احلقيقية  ,مقارنة
ب�إنفاق عام (( , ))2007وزيادة بن�سبة
(( ))%45على مدة ال�سنوات الع�شرة
م��ن ال��ع��ام (( ))1999وح��ت��ى العام
(( , ))2008وقد �شكل كل ذلك قرابة
(( ))%2.4من �إجمايل الناجت املحلي
العاملي � ,أو (( ))217دوالرا لكل ف��رد  ,وبقيت
الواليات املتحد الأمريكية الدولة الأكرث �إنفاقا يف
�سنة (( , ))2008حيث ا�ست�أثرت بـ (())%41.5
م��ن الإن���ف���اق ال��ع�����س��ك��ري الإج���م���ايل يف
العامل  ,تلتها ال�صني بن�سبة ((, ))%5.8
ثم فرن�سا وبريطانيا ورو�سيا بن�سبة ((4

–  ))%4.5لكل منها  ,وال تقت�صر معدالت االرتفاع
الكبرية هذه يف الإنفاق الع�سكري على البلدان
الكبرية واملتقدمة فقط  ,بل �إن بلدانا كثرية نامية
يف �آ�سيا و�إفريقيا و�أمركا الالتينية تنفق �أي�ضا
ق�سما كبريا من ثرواتها الوطنية على اقتناء هذه
الأ�سلحة  ,وذلك بدواعي حماية الأمن الوطني لها
ومواجهة التهديدات اخلارجية الفعلية واملفرت�ضة
عليها  ,وب�سبب النزاعات الداخلية والإقليمية
وغريها  ,وت�شري الوقائع واملعطيات املتوافرة
�إىل �إن هذه البلدان �أهدرت خالل العقود الأخرية
م��وارد �ضخمة ج��دا على الت�سلح  ,حيث ك��ان من
املمكن �أن توجهها ملواجهة التخلف والفقر  ,و�أي�ضا
لتحقيق التنمية امل�ستدامة ل�شعوبها.
وثمة عالقة عك�سية الآن بني وتائر ارتفاع الإنفاق
الع�سكري والتنمية االقت�صادية  ,حيث توجد
درا�سة لأحد اخلرباء الأوربيني ن�شرت يف �صحيفة
((هانديل�سبالت)) الأملانية بتاريخ (( 13حزيران
 , ))2002ت�شري �إىل �إن زيادة الإنفاق الع�سكري
بن�سبة (( ))%1فقط من �إجمايل الناجت املحلي لبلد
ما  ,ميكنها �أن ت���ؤدي خ�لال خم�س �سنوات �إىل
تراجع قدرات االقت�صاد الوطني بن�سبة (())%0.7
 ,كما �إن التناف�س يف تطوير �أ�سلحة جديدة ي�ساهم
وب�شكل مذهل يف ا�ستنزاف م��وارد املجتمع كلها
 ,فعلى �سبيل املثال  ,ف�إن التكلفة املرتبطة ب�إنتاج
غوا�صة نووية واح��دة ت�ساوي ميزانية التعليم
ال�����س��ن��وي لأك�ث�ر م��ن (( ))36ب��ل��دا ن��ام��ي��ا  ,فيها
(( ))180طفل يف �سن الدرا�سة  ,وف�ضال عن ذلك كله
 ,ف�إن الإنفاق الع�سكري العاملي يفوق �ستة �أ�ضعاف
خدمة الديون اخلارجية جلميع للبلدان النامية
 ,وم��ن �ش�أن تخفي�ض ه��ذا الإن��ف��اق �أن يوفر على
نطاق وا�سع امل��وارد الالزمة لإح��راز تقدم �سريع
نحو حل جميع امل�شكالت العاملية  ,كالفقر واجلوع
والتخلف وغريها  ,كما �إن هذا الإنفاق املت�صاعد ,
والذي يكون �أحيانا يف جزء �أ�سا�سي منه  ,ومن
دون �أي م�بررات حقيقية  ,قد ي���ؤدي �إىل اقتطاع
ق�سم كبري ج��دا من امل��وارد املتاحة  ,وخ�صو�صا
يف البلدان النامية  ,والتي ميكنها �أن تخ�ص�ص
للإنفاق على القطاعات االقت�صادية املنتجة وعلى
تطوير البنى التحتية  ,املادية منها واالجتماعية
 ,مما ي���ؤدي �إىل دفع عملية ((تنويع االقت�صاد))
نحو الأم��ام � ,أي تو�سيع قاعدته وتنويع بنيته
الإنتاجية  ,واخلروج من دائرة االقت�صاد الأحادي
اجلانب  , ,والقائم �أ�سا�سا على قطاع النفط والغاز
وكذلك �إنتاج املواد الأولية لهما يف بع�ض البلدان
� ,أو �إنتاج ال�صناعات اخلفيفة يف بلدان �أخرى ,
و�إىل ح��د م��ا على اخل��دم��ات املختلفة يف حاالت
معينة  ,كما �إنه يحرم �أبناء املجتمع من جزء من
الرثوة الوطنية  ,والتي ميكن �أن تنفق يف جماالت
تطوير النظام التعليمي وحت�سني الرعاية ال�صحية
للمواطنني  ,كما �إن تطوير الإن��ت��اج الع�سكري
يف البلدان التي ت�صنع الأ�سلحة  ,يتم توجيه
ق�سم كبري من �أف�ضل القدرات والكفاءات العلمية
والإنتاجية للعمل يف القطاع ال�صناعي الع�سكري
فيها  ,حارما قطاعات الإنتاج املدين منها  ,فتعمل

�أف�����ض��ل ال��ع��ق��ول الب�شرية يف اب��ت��ك��ار واخ�ت�راع
وتطوير �أ�سلحة التدمري والإبادة  ,ويرتافق تطور
الإنتاج ال�صناعي الع�سكري مع هدر موارد ومواد
�أولية طائلة والتي تتحول بعد ذلك �إىل �أ�سلحة ,
الي�ستفيد منها املجتمع  ,بل ت�ساهم يف تدمريه عند
ن�شوب احلروب والنزاعات امل�سلحة  ,والأخطر من
كل ذلك هو تدمري ر�أ�س املال الب�شري نتيجة هذه
احلروب والنزاعات  ,والق�ضاء على هذا الر�أ�سمال
الكامن يف �أجيال كبرية جدا من الب�شر  ,مما ي�شكل
عائقا هائال �أمام تقدم الب�شرية جمعاء.
�إذن  ,ف�إن عمليات الت�سلح ت�شكل �أداة ا�ستنزاف
كربى ملوارد املجتمعات  ,لأنها تت�سبب يف حتويل
موارد هائلة �إىل �أغرا�ض غري منتجة  ,و�إىل تفاقم
�أزمة املديونية اخلارجية للبلدان النامية  ,والتي
تبقى عبئا ثقيال ي��ره��ق ك��اه��ل الأج��ي��ال احلالية
والقادمة  ,وهنا تتج�سد العواقب املدمرة لتزايد
الإنفاق الع�سكري و�سباق الت�سلح  ,يف حني تعاين
غالبية البلدان النامية ب�صورة خا�صة الأزمات
االقت�صادية والتطور غ�ير امل��ت��وازن  ,والنق�ص
الكبري يف الإمكانات املادية ال�ضرورية ملواجهة
التحديات االقت�صادية واالجتماعية والتنموية
عموما.
وعند احلديث عن �أثر ذلك الإنفاق الع�سكري على
النمو االقت�صادي  ,فالبد من الإ�شارة �أي�ضا �إىل
ت�أثريه على معدالت الت�ضخم  ,فمن املعروف لدينا
�إن لهذا النوع من الإنفاق طبيعة ت�ضخمية خمتلفة
 ,و�إنه ي�ؤدي �إىل تغيري �شامل يف امل�ستوى العام
للأ�سعار و�إىل ارتفاع معدالت الت�ضخم  ,و�إعادة
توزيع الدخل الوطني  ,وما يتبعه ذلك من �سوء
يف التخ�صي�ص للموارد املختلفة وت�شوهات يف
االقت�صاد الوطني  ,وعلى الرغم من هذه ال�صورة
الوا�ضحة لدينا لعواقب تزايد الإنفاق الع�سكري ,
فثمة من يحاول الرتكيز على مايعتربه كجوانب
�إي��ج��اب��ي��ة يف عملية ال��ت�����س��ل��ح وزي�����ادة الإن��ت��اج
الع�سكري وتطور املجتمع ال�صناعي الع�سكري
وخ�صو�صا يف البلدان الكبرية واملتقدمة  ,ومن
احلجج التي تطرح يف هذا ال�سياق بالذات  ,هو
الإ�شارة �إىل مراحل �شهدت فيها البلدان الكربى
خالل القرن الع�شرين  ,حاالت من النمو االقت�صادي
يف ظل م�ستويات عالية من الإنفاق الع�سكري ,
ومن الأمثلة على ذلك  ,هو النمو �شهده االقت�صاد
الأمريكي يف فرتة احلرب الباردة  ,والنمو الذي
�شهدته كل من اليابان و�أملانيا خ�لال ثالثينيات
القرن املا�ضي  ,عندما بلغت ع�سكرة االقت�صاد
واملجتمع يف هذين البلدين الذروة  ,وكذلك وتائر
النمو العالية التي �شهدها الإحت���اد ال�سوفيتي
ال�سابق يف الفرتة مابني ع��ام (( ))1930وحتى
ن�شوب احلرب العاملية الثانية  ,ويف فرتة احلرب
الباردة  ,و�صوال �إىل عام ((.))1970
وي���ؤدي تطور ال�صناعات الع�سكرية يف �أي بلد
�إىل خف�ض البطالة يف املجتمع  ,نتيجة ال�ستيعابه
ع�شرات الآالف من العاملني يف قطاعاته املختلفة
 ,مما ي���ؤدي بالتايل �إىل زي��ادة الطلب الكلي يف
ذل���ك املجتمع  ,الأم����ر ال���ذي ي�ساهم يف تطوير

القطاعات املدنية من االقت�صاد  ,وميكننا القول
هنا ب���أن برامج الإن��ف��اق الوطنية على احلاجات
االجتماعية ميكنها �أي�ضا �أن ت�ساهم يف انخفا�ض
م�ستوى البطالة  ,و�أن حتفز ارت��ف��اع م�ستوى
النمو االقت�صادي وكذلك حت�سني م�ستوى املعي�شة
 ,ك��م��ا ت�����س��اه��م ال��ن��ف��ق��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة يف تطوير
التكنولوجيا  ,والتي ميكن �أن ت�ؤدي بدورها يف
حال ا�ستخدامها يف القطاعات املدنية � ,إىل تطور
االقت�صاد ومنوه  ,ولذلك ي�شري املحللون يف هذا
ال�سياق �إىل الإنرتنيت وتكنولوجيا املعلوماتية
واملحرك ال�صاروخي والليزر وغريها  ,كل هذه
االخ�ت�راع���ات وال��ت��ط��ورات ظ��ه��رت ب��ال��ب��داي��ة يف
القطاع الع�سكري  ,ومن ثم انتقلت �إىل القطاعات
املدنية الأخرى يف املراحل الالحقة  ,ولكن ين�سى
ه�ؤالء املحللون �إن �سنوات طويلة تف�صل بني بدء
ا�ستخدام نتائج التطور العلمي والتكنولوجي
يف القطاع الع�سكري  ,وال�سماح ب�إدخالها جزئيا
�إىل القطاعات املدنية  ,مما ي�ضيع على الب�شرية
���س��ن��وات ث��م��ي��ن��ة م���ن ف��ر���ص ال��ت��ط��ور  ,ك��م��ا �إن
الكثري من االخ�تراع��ات تبقى �سرية  ,وال ي�سمح
باال�ستفادة منها مدنيا على الإط�لاق  ,وبالتايل
الي�ستفيد املجتمع منها نهائيا  ,ويالحظ امل�ؤرخ
((ت��وم��ا���س �إي وودز)) يف ه��ذا اخل�صو�ص �إنه
يف الفرتة مابني خم�سينيات و�ستينيات القرن
الع�شرين  ,كما مابني ثلث �إىل ثلثي جممل املواهب
البحثية يف الواليات املتحدة الأمريكية  ,ترتكز
ح�صرا على القطاع الع�سكري  ,وم��ن امل�ستحيل
معرفة ماهية االبتكارات التي مل يقدر لها �أن تظهر
�أو �أن ت�ستخدم يف القطاعات املدنية  ,نتيجة هذا
التحويل للموارد وال��ق��وى املعرفية لت�صب يف
خدمة الإنتاج الع�سكري وح��ده  ,وي�ؤكد �أن�صار
الإنفاق الع�سكري �أنه ميكن �أن ي�ساهم يف تطوير
البنى التحتية للمجتمع  ,من و�سائل ات�صاالت
وموا�صالت وما�شابه ذلك  ,لذلك يوجد �شيء مينع
من �إقامة هذه البنى التحتية بجهود القطاع املدين

والإنفاق على احلاجات االجتماعية.
�أما بخ�صو�ص ر�أ���س املال الب�شري  ,في�ؤكد دعاة
تطوير القطاع الع�سكري �أنه ي�ساهم يف تطويره
واحلفاظ عليه  ,ويف خلق �أجيال ممن يحملون
املعرفة ال�ضمنية وال��ت��ي تتحول �إىل ر�أ����س مال
ف��ك��ري  ,ومي��ك��ن �أن ي�ساهم يف ت��ع��زي��ز ال�ث�روة
املعرفية الوطنية  ,ويف خلق مميزات تناف�سية
ج��دي��دة ت��ق��وم ع��ل��ى حت��وي��ل امل��ع��رف��ة �إىل عن�صر
رئي�سي من عنا�صر الإنتاج  ,لذلك ف�إننا نرى يف
مقابل كل هذا ب�أن الربامج املدنية قادرة �أكرث على
تطوير املوارد الب�شرية للمجتمع  ,و�إعداد الكوادر
التي يحتاج �إليها ه��ذا املجتمع من �أج��ل حتقيق
التنمية امل�ستدامة له  ,و�إن ه�ؤالء الأن�صار يقولون
�إن ذلك كله ي�ؤمن قيام جي�ش وطني قوي يدافع
عن �أمن البالد ويحمي جميع م�صاحلها  ,ويواجه
التهديدات اخلارجية والداخلية له  ,و�ضمان �أمن
البالد يحفز بحد ذاته النمو االقت�صادي ويحمي
املجتمع  ,وال�ضرر يف هذا الكالم �إطالقا  ,فاملهم �أن
يكون ذلك الإنفاق للبلد املعني يف احلجم واحلدود
التي ت�ؤمن الأهداف املذكورة  ,بحيث التدخل البلد
يف �سباق ت�سلح الفائدة منه  ,ميكن �أن يدمر �أ�س�س
وحدتها الوطنية ومقومات ا�ستمرارها  ,وانهيار
دول��ة عظمى كاالحتاد ال�سوفيتي �أك�بر دليل على
ذلك  ,حيث �أدى انخراط هذه الدولة  ,والتي كانت
مبنزلة �إمرباطورية مرتامية الأطراف  ,يف �سباق
ت�سلح مكلف جدا  ,ا�ستنزف كل قدراتها ومواردها
االقت�صادية وامل��ادي��ة والب�شرية  ,مم��ا �أدى �إىل
تفككها بهذه ال�سرعة الفائقة جدا و�سقوطها املريع
كبناء كارتوين ه�ش.
�إن احلجج الآنفة الذكر ب�ش�أن الت�أثري الإيجابي
للإنفاق الع�سكري  ,جتد لها �أن�صارا بني �أ�صحاب
ال��ق��رار يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية  ,وهي
تكون مبجملها ماي�شبه نظرية جديدة  ,وثمة من
يطلق عليها ا�سم ((الكينزية الع�سكرية))  ,ونحن
نعلم ب�أن جوهر ((النظرية االقت�صادية الكينزية))

يتلخ�ص يف �ضرورة تدخل الدولة يف االقت�صاد
 ,ب��ا���س��ت��خ��دام الأدوات وال�����ض��واب��ط والقوانني
ال�ضرورية ل�ضبط �آلية عمل ال�سوق واحل��د من
عفويته  ,وم��ن الفو�ضى التي ميكن �أن تعم فيه
نتيجة العمل الع�شوائي وتخطي القوانني يف
ظل الليربالية املفرطة  ,وي�ستعري دعاة ((الكينزية
الع�سكرية)) من هذه النظرية م�س�ألة تدخل الدولة
 ,ولكن ه��ذه امل��رة يف م�س�ألة ا�ستخدام الإنفاق
الع�سكري لها  ,كو�سيلة من و�سائل حفز النمو
االقت�صادي على حد ر�أيهم  ,ويعترب ه�ؤالء الدعاة
ب����أن ه��ذا الإن��ف��اق ميكنه �أن يلعب دور املخفف
لل�صدمات  ,والأداة التي متت�ص تداعيات الأزمات
 ,ولذلك ف�إنه ي�شكل ((امل�لاذ الآم��ن)) للم�ستثمرين
خ�لال الأزم���ات املالية واالقت�صادية  ,ويقدمون
مثاال على ذلك  ,وهو ماح�صل خالل الأزمة املالية
العاملية الراهنة  ,والتي �أحدثت انكما�شا اقت�صاديا
على امل�ستوى العاملي ككل  ,والتي قادت �إىل خ�سائر
كبرية ج��دا يف العديد من القطاعات ال�صناعية
املختلفة ك�صناعة ال�سيارات وغريها  ,متحولة �إىل
�أزمة اقت�صادية عاملية  ,بعد انتقالها من االقت�صاد
الوهمي �إىل االقت�صاد احلقيقي  ,فقد بقي قطاع
�صناعة الأ�سلحة يف من�أى عن تداعيات هذه الأزمة
 ,وظل حمافظا على �إنتاجيته وعلى جميع القوى
العاملة فيه وعلى قدراته ال�شرائية �أي�ضا  ,الأمر
الذي خفف و�إىل حد كبري من تداعيات هذه الأزمة
 ,وهكذا يعلن �أن�صار هذه النظرية ب���أن النفقات
الع�سكرية ت�شكل عامال مهما من عوامل اال�ستقرار
يف االقت�صاد الأم��ري��ك��ي ب��ال��ذات  ,وي���ؤك��دون �أن
ال��ن��ف��ق��ات الع�سكرية ال��ع��ال��ي��ة ك��ان��ت خ�ل�ال عقود
طويلة من الزمن ت�شكل عامل ا�ستقرار يف اقت�صاد
الواليات املتحدة الأمريكية  ,على الرغم من �إن
وظيفتها املخففة لل�صدمات مل تكن تربز بو�ضوح
�إال يف ح���االت الأزم����ات احل���ادة  ,عندما يجري
بوا�سطتها كبح االنهيار الكارثي يف االقت�صاد ,
ولقد ع��دت امل��وازن��ة الع�سكرية ج��زءا مركزيا من
النظام االق��ت�����ص��ادي الأم��ري��ك��ي  ,وم��ام��ن �إن�سان
عاقل ينفي �ضرورة تخ�صي�ص ج��زء من الرثوة
الوطنية ويف �أي بلد من بلدان العامل لأغرا�ض
حماية البالد و�صيانة �أمنها الوطني وا�ستقرارها
 ,ودفع الأخطار واالعتداءات املحتملة التي ميكن
�أن تتعر�ض لها  ,ال بل �إن هذه امل�س�ألة بالذات تعترب
ق�ضية وطنية م�صريية كربى واليجوز امل�سا�س
بها � ,أو التقليل من �أهميتها  ,ولكن امل�س�ألة املهمة
تكمن يف احلدود التي تتوقف عندها عملية الإنفاق
الع�سكري هذه  ,بحيث الت�صبح عبئا يثقل كاهل
االقت�صاد الأمريكي  ,والذي اليزال يعترب الأكرب
والأق���وى يف العامل  ,ولذلك ف���إن املبالغ الكبرية
التي تنفق على الأغ��را���ض الع�سكرية ب��ال��ذات ,
وخ�صو�صا مع خو�ض احل��روب وعلى �أك�ثر من
جبهة  ,والتي ت�شكل اليوم وح�سب ر�أي الكثري
من املحللني واملتابعني حلالة االقت�صاد الأمريكي
� ,سببا �أ�سا�سيا من �أ�سباب الأزم��ة الكربى التي
ن�شهدها على �أر�ض الواقع اليوم  ,والذي يجر معه
االقت�صاد العاملي �إليها.
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اإلنتـــاج الزراعـــي ..أولويــات وآليـــات

ثامر الهيمص
مثل أية عملية إنتاجية البد أن يكون هناك هدف واليات
تسعى الحكومة الى تحقيقه في سقف زمني معين ،وهذا
المبدأ يعصمنا من العش ��وائية وهشاش ��ة األمن الغذائي
الذي نعاني منه بحيث تش ��كل هذه الغاية ليست جانبها
الم ��ادي فق ��ط ب ��ل أنها تمت ��د الى مجاالت أخرى بش ��كل
مباشر أو غير مباشر.
والأم���ن الغذائ���ي ي�سه���ل ح�ص���ره يف املحا�صي���ل
الإ�سرتاتيجي���ة وه���ذه املحا�صيل ميك���ن حتديدها
بالقم���ح  0فلدين���ا مث�ل�ا"  % 76م���ن الأرا�ض���ي
ال�صاحلة للزراعة تزرع احلبوب و�أبرزها احلنطة
وهذه احل�صة ت�شكل  % 6من م�ساحة العراق ،وتلك
املحا�صي���ل الت�سد �س���وى  % 30من احلاجة الفعلية
ون�ستورد قمح فقط مليوين طن.
لذلك ت�صب���ح الزراع���ة للمحا�صي���ل الإ�سرتاتيجية
هدفا �أمنيا غذائيا واقت�صاديا وماليا بامتياز.
فه���ل نتج���ه اىل الزراع���ة احلديث���ة �أم التقليدي���ة؟
واملق�ص���ود بالأخ�ي�رة هي الأرا�ض���ي ذات امللكيات
ال�صغ�ي�رة التي حتددت مبوج���ب قوانني الإ�صالح

الزراع���ي ل�سنة  1959ول�سنة  1971حيث متتاز
هذه االرا�ضي بانخفا�ض الإنتاجية و�ضعف جميع
عوامل النجاح (اليات ،بذور ،ا�سمدة ،م�شكلة مياة)
ومعاجل���ة هذه احلال���ة مكلفة وحلق���ة مفرغة حيث
ت���زداد االرا�ضي ملوح���ة مع الأي���ام اذ �أن  20ـ 30
 %ق���د اهملت ب�سبب تراكم االم�ل�اح ،ويفقد العراق
�سنوي���ا" ع�شري���ن ال���ف دومن �سنوي���ا يف املناط���ق
الو�سطى واجلنوبية ،نت���ج عنها هجرة من الريف
اىل املدينة و�سببه ف�شل م�شاريع البزل.
وبذل���ك ن�ستطيع �أن نقول �أن ه���ذه امللكيات ندفعها
للزراعة غ�ي�ر الإ�سرتاجتية �أي باجت���اه املحا�صيل
ال�صناعي���ة واخل�ض���راوات الفواكه ه���ذا من حيث
العم���وم ون�ستطي���ع القول ب����أن االنت���اج الزراعي
�ستكون �أولياته والياته ح�سبما ي�أتي :ـ
�أوال :حتديد دور الدولة يف الفقرات التالية والتي
تن�سج���م مع الواق���ع والتجرب���ة املعا�شة ومبوجب
الد�ستور ال���ذي يحدد القطاع اخلا�ص قائدا لعملية
الإنتاج عموما ودور الدولة ح�سبما ي�أتي:ـ
ا) تنظي���م الري والبزل و�صيان���ة االنهر وال�سدود
واخلزان���ات وه���ذا واج���ب تقليدي للدول���ة يف كل
�أنظمة العامل.
ب) اعادة فتح مركز اباء ملا قدمه من جتربة ناجحة
جدا يف الأبح���اث والدرا�سات والتج���ارب العلمية
وال نن�سى جتاربه يف احلب���وب اباء واحد واثنني
وثالث���ة واربع���ة وعملي���ات التهج�ي�ن يف الب���ذور
وغريها من االن�شطة ال�ساندة للزراعة.
ح) توف�ي�ر االر�ضي���ة املالي���ة لدف���ع امل�ص���ارف اىل
الت�سلي���ف يف �ش���راء الأجه���زة بانواعه���ا والبذور
واال�سم���دة وخل���ق بيئ���ة حا�ضن���ة م���ن الكم���ارك
للت�سويق اىل معامل االنتاج الزراعي.

د) اع���ادة النظ���ر يف امللكي���ات الزراعي���ة وح�س���م
متعلقاتها القانونية وخلق قواعد قانونية تن�سجم
م���ع مركزي���ة الق���رار مب���ا ج���اء اع�ل�اه والمركزية
التنفيذ.
ثاني���ا :التو�س���ع حالي���ا يف زراع���ة املحا�صي���ل
الإ�سرتاتيجية كونها حاجة ملحة جدا
لعالقتها باالمن الغذائي وتكون ح�سبما ي�أتي :ـ
ا) املرحل���ة الأوىل �إعادة احلي���اة للمزارع الكبرية
التي تتمتع مبزايا الإنتاج الكبري مثل مزارع عائلة
�صدام ح�سني و�إتباعها التي تقارب الن�صف مليون
دومن والتي متثل  %5تقريبا من �أرا�ضي املحا�صيل
الإ�سرتاتيجية ،وهكذا باقي امل�شاريع الكربى التي
ازدهرت يف فرتة العقوبات االقت�صادية.
ب) املرحلة الثانية ه���ي القيام با�ستثمار الأرا�ضي
البك���ر البالغة مليونا دومن يف اجلزيرة املمتدة من
املو�صل اىل الب�صرة وت�سقى بوا�سطة االبار والآن
علمنا ب�أن مزرعة القائم حوايل ن�صف مليون دومن
تزرع بهذه الطريقة.
ثالث���ا :الدع���م الزراعي لكاف���ة الأن�شط���ة الزراعية
وال�ث�روة احليواني���ة ك�سل���ف وغريها
حي���ث

مازال���ت �شحيح���ة وتبل���غ  350ملي���ون دوالر م���ن
ميزاني���ة  2010وه���ذا الدع���م للإنت���اج الزراع���ي
عموما يجب �أن تكون له ن�سبة حمددة يف امليزانية
باعتب���اره م�ضمون املردود حيث يوف���ر الكثري من
العمل���ة ال�صعبة وت�شغي���ل ايد عامل���ة طاملا ت�ضطر
الدولة لدفع اعانات لهم.
ما تقدم هذه الأولوي���ات والياتها الميكن �أن تكون
معزول���ة ع���ن باق���ي االن�شط���ة الزراعي���ة �سواء يف
املحا�صي���ل ال�صناعي���ة �أو اخل�ض���روات والفواك���ه
ف�أنها عموما" تقطرها الزراعة الإ�سرتاجتية وذات
عالق���ة مبا�شرة بها لذلك ولكي تك���ون هذه الزراعة
وباق���ي الأن�شطة البد من رف���د �صناعي يتواكب مع
االحتياج���ات ،مثال �أع���ادة ن�شاط معام���ل الأ�سمدة
خ�صو�صا و�أننا نتجه اىل الزراعة الكثيفة.
ولذل���ك ت�شكي���ل عملي���ة الت�صني���ع يف اال�سم���دة
واملبي���دات وم���واد املكافح���ة عن�ص���ر ًا لوج�ستي���ا
ا�سا�سيا.
ام���ا الدعم اللوج�ستي الأخر وه���و االجتاه لتوفري
الوق���ود لآلي���ات الزراع���ة ونح���ن دول���ة نفطي���ة اذ
�أنه���ا عن�ص���ر لي����س ب�سيط���ا يف كلفته وه���ذا الدعم
اللوج�ستي ق���د يت�صور البع�ض ب�أن���ه جمرد عملية
لرمي الكرة يف امللعب احلكومي.
وبع���د توفر الدعم اللوج�ستي واالم�ساك باحللقات
املركزي���ة الواردة اع�ل�اه ميكن للدولة
�أن تعر����ض ماتريد من خ�ل�ال دوائر
التخطي���ط ال�سرتاتيج���ي كونها هي
الرائ���دة وامل�ساهم���ة مبا�ش���رة لطرف
يف عملي���ة الإنتاج رغم �أنه���ا الت�ساهم
مبا�شرة فمثال �أنها ت�ستطيع �أن تفر�ض
ماي�أت���ي ل�ضم���ان دورة زراعي���ة ترتاكم
خربة و�إنتاج �سنويا" من خالل :ـ
 1ـ ب�إمكانه���ا التحك���م يف امل�ساح���ات
اخل�ض���راء وم���ا تطلبه البيئ���ة يف زراعة
اال�شج���ار املعمرة مث���ل النخيل والزيتون
والأحزم���ة اخل�ض���راء ك�ش���روط للدع���م
اللوج�ستي.
 2ـ فر����ض ال�شروط يف احل�ص�ص املائية بكل
دقة وح�سم النزاعات يف االر�ض واملاء.
 3ـ التحول الدميقراطي يف الريف باقامة جمعيات
تعاوني���ة وا�ستهالكية لها اليد الطوىل يف التوزيع
والقي���ام بالأن�شط���ة التعاوني���ة ومتثي���ل الف�ل�اح
وامل���زارع ب�شكل حقيق���ي وخ�صو�ص���ا امل�ستفيدين
مبا�شرة من الدعم ملاله م���ن عالقة باجلانب الأمني
وحتجي���م النفوذ القبلي من خالل جمعيات فالحية
تلع���ب دورا اجتماعي���ا حقيقي���ا بدال م���ن ا�صحاب
النفوذ التقليدين.
 4ـ فتح املج���ال ال�صناعي والثقايف على م�صراعيه
يف الريف عموما باقامة املعامل
ذات العالق���ة بالتعليب والتعبئ���ة ومعامل العلف
وامل���زارع النموذجي���ة لكلي���ات الزراع���ة واملعاه���د
املقام���ة يف املناطق الزراعية احليوي���ة �أي املزارع
الت���ي تتعام���ل باملحا�صي���ل ال�سرتاتيجي���ة �أوال ثم
يف امل���زارع ذات العالق���ة بال�صناع���ة (قطن نباتات
زيتية وغريها) ثم معام���ل املعجون الطماطة التي
تزرع يف عراقنا من دهوك اىل الزبري .و البد من
اال�شارة �أخ�ي�را اىل �أن هذا ال���دور الر�سمي �سوف
يك���ون �أمام حتديات الف�ساد وهذا التحدي يرتاجع
فقط �أمام احتاد الفالحني وباقي املنتجني عندما ما
يك���ون �صوتهم م�سموعا يف ال�سلطات الثالثة ،و�إال
�سنبقى حتت التهديد لعقود قادمة �أمنيا وغذائيا.

العراق يشهد رقما قياسيا آخر في صادرات النفط و االرباح
ترجمة  /عبدالخالق علي
عن  /افكار عن العراق
�شهد العراق رقم���ا قيا�سيا يف انتاجه و يف ارباحه
م���ن �صناعة النفط ل�شهر ماي�س  .2011ففي ال�شهر
املا�ض���ي بلغ معدل �ص���ادرات النف���ط  2,22مليون
برمي���ل يف الي���وم الواح���د  ,حي���ث كان ذل���ك اعلى
معدل منذ �سقوط النظام ال�سابق عام  .2003على
م���دى اال�شهر اخلم�سة املا�ضي���ة  ,كان العراق يبيع
اكرث من مليوين برميل و هو رقم قيا�سي �آخر بعد
�سقوط النظام ال�سابق ،و يعود الف�ضل يف ذلك اىل
العم���ل الذي اجنزت���ه �شركات النف���ط العاملية التي
ف���ازت بعقود يف جولت�ي�ن للرتاخي�ص عام .2009
هذه االرق���ام العالية تعني ان العراق حقق ارباحا
تبلغ  7,4مليار دوالر يف �شهر ماي�س  ,و هي اعلى
ن�سبة يف �شهر واحد منذ �سقوط �صدام ح�سني .اما
يف �شه���ر ني�س���ان فق���د حقق الع���راق ارباح���ا تبلغ
 7,342ملي���ار دوالر  ,و يف �شهر �آذار كان قد حقق
ارباح���ا تبل���غ  7,167ملي���ار دوالر  ,و اك�ث�ر من 6
ملي���ارات دوالر يف �شب���اط و كان���ون الث���اين .قبل
ذل���ك كان العراق يحقق ارباح���ا ال تتجاوز االربعة
مليارات دوالر �شهريا.
وج���اءت تل���ك االرب���اح رغ���م االنهي���ار العامل���ي يف

انتاج النفط العراقي و االرباح من كانون ثان  – 2010مايس 2011
االيراد

(مليون)

معدل سعر
البرميل

معدل الصادرات
(مليون /برميل /يوم)

االنتاج الكلي
)مليون /برميل)

الشهر

$4.441
$4.229
$4.351
$4.222
$4.335
$3.889
$4.009
$3.957
$4.428
$4.526
$4.618
$5.222
$6.082
$6+
$7.167
$7.342
$7.4

$73.97
$73.04
$76.20
$79.66
$73.85
$71.10
$71.21
$71.43
$73.07
$77.10
$80.59
$86.31
$90.78
$98.44
$107.13
$114.26
$108

1.92
2.05
1.84
1.80
1.88
1.86
1.82
1.82
2.02
1.91
1.92
1.95
2.16
2.20
2.15
2.14
2.22

59.7
57.9
57.1
53.0
58.7
54.7
56.3
55.4
60.6
58.7
57.3
60.5
67.0
61
66.9
64.2
N/A

ك101
شباط
آذار
نيسان
مايس
حزيران
تموز
آب
.ايلول
ت1
ت2
ك1
ك112
شباط
آذار
.نيسان
مايس

ا�سع���ار النفط .يف �شه���ر ماي�س باع الع���راق نفطه
اخل���ام ب�سعر  108دوالرات للربمي���ل الواحد  ,اي
اقل م���ن �سعر �شه���ر ني�سان الذي بل���غ  114دوالرا
للربمي���ل .و ه���ذا يعك�س انخفا�ضا كلي���ا يف ا�سعار
الب�ت�رول .بعد ارتف���اع اال�سعار العاملي���ة يف بداية
ماي�س  ,هبطت مرة اخرى اىل حوايل  100دوالر
للربميل الواحد منذ ذلك احلني.
م���ع ذلك  ,فلي�س هن���اك احتمال ان ترتف���ع اال�سعار
اىل اك�ث�ر من هذا ،حيث ان البنية التحتية للعراق
قد و�صلت اىل حدودها  ,و ال ميكن ان جتتاز اكرث
من ذلك ،و تخطط وزارة النفط لتجديد و حتديث
املراف���ق احلالي���ة  ,و بن���اء خط���وط انابيب جديدة
و موان���ىء ....ال���خ  ,اال ان ه���ذه امل�شاري���ع لن يتم
ال�ش���روع بها قبل ع���ام او اكرث .و حت���ى يحني ذلك
الوقت فمن املحتمل ان تبقى ال�صادرات اكرث قليال
م���ن ملي���وين برمي���ل يوميا  ,م���ع بع����ض التقلبات
الناجت���ة ع���ن االدام���ة و �س���وء االح���وال اجلوي���ة
يف الب�ص���رة الت���ي ت�ؤث���ر عل���ى ار�س���اء ال�سفن عند
االر�صف���ة  ,و كذلك ب�سبب الهجم���ات امل�سلحة على
خط االنابيب الذاه���ب اىل تركيا .هذه االموال مع
ا�سع���ار الب�ت�رول املرتفعة �ستحافظ عل���ى ال�سيولة
النقدي���ة  ,لكن بن�سب���ة ثابتة و ب���دون زيادة كبرية
حت���ى تتمك���ن البني���ة التحتي���ة م���ن التوا�ص���ل مع
مكامن ثروة العراق.
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الـمـــرصــد االقتصـادي

باعة الجنابر ..مهن تستقطب العاطلين
عن العمل وتزيد أسواقنا فوضى!
بغداد  /علي الكاتب
�ص���ورة �أ�صبح���ت ت�ل�ازم �أ�سواقن���ا مبختل���ف �أنواعه���ا وتع���دد
مناطقها لتكون ملمحا ا�سا�سيا ي�ؤطر اي �سوق من ا�سواق بغداد
نق�ص���ده هذه االيام ل�شراء مانحتاج���ه من �سلعة ما ،و(اجلنابر)
او (الب�سطي���ات) او الباع���ة املتجول���ون كلها م�سمي���ات لعنوان
واح���د ه���و من ميار����س البيع ل�سلع���ه وب�ضائع���ه يف ال�سوق او
ال�ش���ارع او يف داخ���ل املناطق ال�سكنية والميل���ك حمال او دكانا
�صغ�ي�را ميار����س في���ه جتارته تل���ك ،واجلناب���ر وان كانت �صفة
ت�ل�ازم ا�سواقن���ا ال�شعبية واملحالت ال�سكني���ة واملناطق الفقرية
ا�صبح���ت يف الوق���ت احلا�ض���ر ظاه���رة موج���ودة يف املناط���ق
التجاري���ة الراقية كالكرادة وزيون���ة والعر�صات واملن�صور يف
بغداد على �سبيل املثال.
وق���ال ه���اين م�شكور ا�ست���اذ القانون التج���اري يف كلية الرتاث
اجلامع���ة لق���د ازدادت يف االون���ة االخ�ي�رة ظاه���رة البيع على
االر�صف���ة وال�ش���وارع واال�س���واق واالماكن العام���ة مما يعرف
حالي���ا با�صح���اب اجلناب���ر يف ع���دد م���ن املناط���ق يف العا�صمة
بغداد ،حيث انت�شرت هذه الظاهرة ب�شكل ملحوظ يف ال�سنوات
االخرية برغم كونه���ا ظاهرة غري جديدة يف ا�سواقنا ويف دول
العامل.
وا�ض���اف ان باعة اجلنابر اما يكون���وا باعة متجولني يقومون
بعر����ض ب�ضائعهم على قارع���ة الطريق ويف اماكن مرور النا�س
يف اال�س���واق ،او ان ا�صح���اب املح���ال التجاري���ة يقوم���ون
با�ستغالل الف�ضاءات املحيطة مبحالهم لعر�ض ب�ضائعهم عليها،
وهي ظاهرة غري ح�ضارية وذلك ملا لها من مظاهر غري ح�ضارية
يف ا�سواقن���ا و�شوارعنا ومدننا اجلميلة،حيث يخلفون كل يوم
نفايات واو�ساخ ت�شوه منظ���ر ا�سواقنا و�شوارعنا،التي تت�سب
بعرقل���ة اعمال الك���وادر البلدية ملهامها يف رف���ع النفايات ب�شكل
م�ستمر يوميا.
وتاب���ع ان ا�صح���اب اجلناب���ر

التحرير:
عباس الغالبي

بوقوفه���م الع�شوائ���ي والعر�ض���ي عل���ى قارع���ة الطري���ق ويف
منت�ص���ف اال�سواق ال�ضيق���ة يت�سببون باالزدح���ام ال�شديد لدى
مرور الباع���ة خا�صة يف املناطق التجارية املزدحمة كال�شورجة
وال�سوق العربي ،ف�ضال ع���ن كونهم ميثلون باعة غري قانونيني
اليوج���د لهم م���كان عمل ثاب���ت وحمدد،حيث ان �ش���روط العمل
والتج���ارة والبي���ع يف جمي���ع ال���دول الع���امل تخ�ض���ع لقوان�ي�ن
و�شروط الميتثل بها ه�ؤالء الباعة.
وا�شار اىل ان على اجلهات املعنية يف وزارة الداخلية ودائرة
امان���ة بغ���داد العم���ل باج���راءات �سريعة النه���اء ه���ذه الظاهرة
وايج���اد احللول املنا�سبة له���ا وتوفري اماك���ن تخ�ص�ص للباعة
املتجول�ي�ن يف املناطق التجاري���ة وال�شعبية،وايجارها لهم لقاء
بدالت ايجار معقولة تتنا�سب مع ك�سبهم ومايحققونه من ارباح
من البيع ،وغريها من اجراءات ت�سهم يف املحافظة على جمالية
�شوارعن���ا وا�سواقنا من جهة وتوفري فر�ص عمل ملن يبحث عن
العمل،خا�ص���ة اذا عرفن���ا ان هذا املج���ال ي�ستقطب الباحثني عن
العم���ل والعاطلني لوج���ود اال�سواق بالقرب م���ن مناطق ال�سكن
وعدم حتم���ل تكاليف مالية كب�ي�رة للبدء ب�ش���راء �سلع وب�ضائع
وبيعها يف اجلنرب.
فيما قال رائد عبد ال�ستار ان من اهم ا�سباب انت�شار هذه الظاهرة
عدة عوامل منها البطالة امل�ست�شرية يف البالد ب�سبب عدم وجود
الوظائ���ف الكافية يف دوائر الدولة ،ف�ض�ل�ا عن الواقع املعي�شي
املت���دين الذي تعاين من العائالت العراقية هذه االيام من جراء
الغالء الفاح�ش لل�سلع واخلدمات وبدالت االيجار،والذي يجعل
املوظفني والعمال يبحثون عن فر�صة عمل ا�ضافية ل�سداد اجور
املعي�شة وتوفري متطلب���ات املنزل،ولعل املهنة اال�ضافية املمكنة
التحق���ق له���م هي اما �سائ���ق تاك�س���ي او بائ���ع جنرب،واالخرية
ه���ي الأوفر حظا لعدم احلاج���ة فيها اىل ر�ؤو����س اموال كبرية
للح�ص���ول على �سي���ارة حديثة تق���در ا�سعاره���ا بثمانية ماليني
دينار او اكرث.
وق���ال احم���د زاي���ر �صاحب جن�ب�ر يف منطق���ة بغداد
اجلدي���دة ان ال�سب���ب يف انت�ش���ار ظاه���رة باع���ة
اجلناب���ر تع���ود اىل البطال���ة املتفاقم���ة يف الع���راق
والتي اثرت على اجلمي���ع من دون ا�ستثناء ب�شكل
كبري،وكذل���ك نحن باع���ة اجلنابر المنل���ك اي عمل
اخ���ر ولي����س لدينا تعيني او رات���ب �شهري يعيلنا
نح���ن وعائالتنا،وانا احتدث ع���ن �شريحة كبرية
من النا�س تقدر اعدادهم مبئات االف ولي�س لفئة
حمدودة من املواطنني.
وا�ض���اف برغ���م ح�ص���ويل عل���ى �شه���ادة
البكالوريو����س من كلية االداب منذ �سنة 2006
اال انني مل اح�صل على تعيني يف دوائر الدولة
او ل���دى �شركات القطاع اخلا����ص برغم مرور
اكرث من خم����س �سنوات،وبعد طرقي البواب
التعيني الكرث من مرة ت�أكدت ان الباب او�صد
امام���ي ب�ش���كل نهائ���ي ،ومل يتب���ق امامي من
حلول ممكنة التطبيق �سوى البيع يف جنرب
ا�ست�أجرت���ه (�س���ر قفلي���ة) يف ه���ذه املنطقة
التجاري���ة املزدحمة لأوفر لذاتي ولعائلتي
�سبل العي�ش الكرمية.
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اقتصاديات

قطاع الصناعة ..الى أين؟
 عباس الغالبي
مازال قطاع ال�صناعة يعاين من خمول وك�ساد كبريين يف وقت يتجه االقت�صاد
العراقي اىل ف�ضاءات اقت�صاد ال�سوق التي تعول كثري ًا على قطاعات انتاجية
فاعلة ون�شيطة وق��ادرة على خلق دورة اقت�صادية م�ستمرة ،ولعل من �أهم
القطاعات االنتاجية هو قطاع ال�صناعة ،حيث ت�شري معطيات الواقع اىل
تراجع خطري يف وقت تعاين اال�سواق املحلية من ظاهرة االغراق ال�سلعي
وحتول العراق اتلى م�ستورد �أكرب يف املنطقة ،وغدت ثقافة اال�ستهالك هي
ال�سائدة يف ظل انعدام ال�صناعات املحلية.
وتتحدث حيثيات القطاع ال�صناعي عن � 83شركة ومعمل للقطاعني العام
واملختلط حتت �أ�شراف وزارة ال�صناعة واملعادن ،مل يلم�س امل�ستهلك �إال ن�سب
�ضئيلة من املنتج املحلي التكاد ت�سد  %5من احلاجة الفعلية يف م�شهد يكاد
يكون االغرب يف ظل التوجه احلكومي الداعي اىل دعم القطاع ال�صناعي.
وعلى الرغم من ت�صريحات الوزير وامل�س�ؤولني يف وزارة ال�صناعة احلالية
عن خطط وبرامج تفعيلية لل�شركات واملعامل ،ف�أن االمر يكاد خجو ًال باجتاه
دعم وتفعيل القطاع اخلا�ص والي�ؤكد اجلدية يف امكانية جعل القطاع اخلا�ص
ال�صناعي ميتلك دور الريادة ويعمل
على تخلي�ص املن�ش�آت وال�س�شركات
وامل��ع��ام��ل م��ن رالب��ق��ة تالقطاع العام
و�سيطرة الدولة ،حيث هذه املن�ش�آت
نرى من الضروري ان تعمد الجهة ال�صناعية ت��ع��اين م��ن ت��ره��ا اداري
القطاعية المتمثلة بوزارة الصناعة ووظ��ي��ف��ي وتخلف كبري م��ن مديات
التقانة احلديثة يف االخت�صا�صات
والمعادن على ايجاد خطة تالمس كافة ف� ً
ضال عن الق�صور ال��ذي ينتاب
الجروح وتضع العالجات الناجعة القوانني واالنظمة التي يتحرك على
القادرة على المعالجة بشكل وفقها القطاع ال�صناعي.
سريع من جهة وبشكل تدريجي والن ه��ذا ال��ق��ط��اع م��ر مب��راح��ل عدة
من جهة اخرى وبحسب مقتضيات جعلت منه �أ�سري التخطيط املركزي
الحل والعمل على ايجاد شراكة الذي مل يتمكن من اخلروج من �سيطرة
حقيقية بين القطاعين العام احلكومات حتى بعد عام  ،2003ف�أن
والخاص حاليًا االم��ر يتطلب برنامج حكومي قادر
على اعادة هيكلة ال�شركات واملعامل
احل��ك��وم��ي��ة �أو ًال وادخ�����ال التقنية
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة ،وا���ش��اء
معامل و���ش��رك��ات ج��دي��دة ع��ن طريق
اال�ستثمار والعمل على تفعيل دور
القطاع اخلا�ص وجعله رويد ًا رويد ًا من االم�ساك بزمام املبادئة واالجتاه
اىل خ�صخ�صة بع�ض ال�شركات يف ظل ظروف مواتية ولي�س االن تتحقق
فيها املناخات اخل�صبة ملبد�أ اخل�صخ�صة ،والعمل على احلد من �سيا�سة
االغ��راق ال�سلعي التي تعج بها اال�سواق املحلية وتفعيل القوانني العاملة
باجتاه دعم املنتجات املحلية وايجاد معايري و�ضوابط خا�صة بتفعيل عملية
التبادل التجاري عن طريق �سيا�سة جتارية فاعلة حتقق مبد�أ حماية املنتجات
املحلية من جهة ،وحاجة امل�ستهلك الفعلية من جهة �أخرى.
ون��رى من ال�ضروري ان تعمد اجلهة القطاعية املتمثلة ب��وزارة ال�صناعة
واملعادن على ايجاد خطة تالم�س اجلروح وت�ضع العالجات الناجعة القادرة
على املعاجلة ب�شكل �سريع من جهة وب�شكل تدريجي من جهة اخرى وبح�سب
مقت�ضيات احل��ل والعمل على ايجاد �شراكة حقيقية بني القطاعني العام
واخلا�ص حالي ًا واالخذ بنظر االعتبار اعتماد موازنات ا�ستثمارية ملبية
للحاجة �سعي ًا جلعل القطاع اخلا�ص ميتلك زمام قيادة هذا القطاع ب�شكل
يعطي للدولة دور اال�شراف والتوجيه وايجاد البيئة الت�شريعية والتمويلية
املنا�سبة ،حيث يتطلب االمر هنا ارادة وطنية وقدرة تنفيذية على االجناز
ووو�ضع احللول الناجعة لهذا القطاع املهم.
abbas.abbas80@yahoo.com
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