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مراقبون :تعزيز دور القطاع الخاص ركيزة مهمة لتحقيق
النمو االقتصادي

بغداد  /علي الكاتب
دعا عدد من املراقبني واخلرباء اىل �ضرورة ايجاد
حل ��ول جذري ��ة لالقت�ص ��اد العراق ��ي مب ��ا يتنا�سب
وحجم امل�شكالت التي تع�ت�ري طريق اال�صالحات
االقت�صادية املطلوبة.
وقالت من�سق اجندة جل ��ان اعمال حمافظة االنبار
الدكتورة منى تركي مو�سى ان الواقع االقت�صادي
والذي يتمحور يف القطاعات ال�صناعية والزراعية
وقطاع املق ��اوالت والتجارة والنقل اخلا�ص،كانت
�ضمن اولويات عمل اجندتنا الرئي�سة الظهار جملة
من امل�ؤ�شرات التي تو�ضح وجود م�ؤ�شرات لرتاجع
كب�ي�ر على �صعي ��د البنى التحتي ��ة،ودور احلكومة
يف رفع القدرة التناف�سية لتلك القطاعات.
وا�ضاف ��ت اما بخ�صو�ص القط ��اع اخلا�ص وكونه
يع ��د ال�شري ��ك اال�سا� ��س يف عملي ��ة اال�ص�ل�اح
والتنمية،مل ��ا ميك ��ن القيام به من جه ��ود يف اعمال
اع ��ادة االعمار والبناء والتنمي ��ة على وفق مبادئ
اقت�ص ��اد ال�س ��وق وار�س ��اء ركائ ��زه اال�سا�سي ��ة
ع�ب�ر دور فاع ��ل للدول ��ة وتدخله ��ا يف اقت�ص ��اد
ال�س ��وق ،وبناء م�ؤ�س�س ��ات الدولة للنهو�ض بواقع
القط ��اع اخلا� ��ص واتخاذ الق ��رار االقت�صادي عرب
امل�شاركة،خا�ص ��ة م ��ع احت ��ادات رج ��ال االعم ��ال
وغرف التج ��ارة وال�صناع ��ة وامل�ؤ�س�سات النقابية
واملهنية واحتادات اجلمعيات الفالحية.
وتابع ��ت ان اجن ��دة اعم ��ال االنب ��ار خ�ل�ال عمله ��ا
املتوا�ص ��ل ابت ��داء من �شه ��ر اب  2008ومب�ساعدة
م ��ن مرك ��ز امل�شروع ��ات الدولي ��ة اخلا�ص ��ة تع ��د
م�ساهم ��ة نحو تعزي ��ز م�سرية اال�ص�ل�اح والتنمية
الت�شاركي ��ة وتعزي ��ز مب ��د�أ التناف�سي ��ة والن�ش ��اط
اخلا� ��ص ،حيث ت�ضمنت ا�ستعرا�ض ��ا �شامال لواقع
املحافظة وقطاعاتها االقت�صادية من خالل اللقاءات

واحل ��وار الدائ ��م م ��ع قط ��اع االعم ��ال اخلا� ��ص
واملعني�ي�ن بال�ش� ��أن االقت�صادي للوق ��وف عن كثب
عل ��ى التحديات وامل�ش ��كالت اال�سا�سية التي يعاين
منها القطاع اخلا�ص وايجاد احللول واملقرتحات
له ��ا مبا ين�سج ��م م ��ع التخ�صي�ص االمث ��ل للموارد
املالية والتقليل من م�شكالت البطالة والفقر.
وا�ش ��ارت اىل ان م ��ن امله ��م توف�ي�ر البيئ ��ة
اال�ستثمارية املالئمة لتن�شيط عمل القطاع اخلا�ص
وحتفيزه،وت�شخي� ��ص نقاط اخللل وال�ضعف التي
حتد من الية القطاع اخلا�ص ومواكبته للتطورات
واملتغ�ي�رات العاملي ��ة الت ��ي جتت ��اح االقت�صاديات
الدولية،وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال و�صف ��ة وا�سع ��ة م ��ن
املقرتحات والتو�صيات التي ت�سهم ب�شكل فاعل يف
معاجلة نقاط اخللل وجتاوز املعوقات.
ولفت ��ت اىل االجن ��دة تع ��د حماول ��ة لتعزي ��ز دور
القط ��اع اخلا� ��ص العادة بن ��اء االقت�ص ��اد العراقي
من خالل ال�ش ��روع يف عملية التنمي ��ة االقت�صادية
الع ��ادة بناء الع ��راق الت ��ي تتم من خ�ل�ال م�شاركة
القطاع اخلا�ص يف عملية اتخاذ القرار االقت�صادي
مب�شاركة الدولة،ملا ميلكه من دور مهم ورئي�س يف
عملي ��ة التح ��ول االقت�ص ��ادي م ��ن اقت�ص ��اد الدولة
اىل اقت�ص ��اد ال�سوق،من اجل مواكب ��ة التطورات
احلا�صل ��ة يف الع ��امل والت�أقل ��م م ��ع املتغ�ي�رات
االقت�صادية الدولية.
وبين ��ت انه ��ا و�ضع ��ت املعوق ��ات الرئي�س ��ة الت ��ي
تواج ��ه الن�ش ��اط اخلا� ��ص وتطوي ��ر القطاع ��ات
االقت�صادي ��ة يف املحافظة،مع اهمي ��ة توفري البيئة
اال�ستثمارية املالئمة لتن�شيط عمل القطاع اخلا�ص
وحتفيزه،وحتديد نقاط ومكامن اخللل وال�ضعف
الت ��ي حت ��د م ��ن تطوي ��ره ومواكبت ��ه للتط ��ورات
واملتغ�ي�رات االقت�صادي ��ة العاملي ��ة ،م ��ن خ�ل�ال
ا�ستعرا� ��ض امل�ش ��كالت والتحديات الت ��ي تواجهه

يف القطاع ��ات الرئي�س ��ة لالرتقاء بواق ��ع قطاعات
ال�صناعة والزراعة واملقاوالت والتجارة والنقل.
ولفت ��ت اىل ان ا�سه ��ام قطاع االعم ��ال اخلا�ص يف
عملي ��ة اال�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي يف ظ ��ل املتغ�ي�رات
االقت�صادي ��ة الدولية،حي ��ث االنفت ��اح واملناف�س ��ة
االقت�صادي ��ة والتجاري ��ة ب�ش ��كل خا� ��ص منه ��ا
و�ض ��رورة التكيف مع متغريات البيئة االقت�صادية
الدولية،حي ��ث التغ�ي�ر املت�سارع يف بيئ ��ة االعمال
واملناف�س ��ة الدولي ��ة و�سرع ��ة تطبي ��ق و�سائ ��ل
التكنولوجي ��ا احلديثة،والت�أكي ��د عل ��ى اقت�ص ��اد
ال�س ��وق مب ��ا يعك� ��س تخ�صي� ��ص امل ��وارد و�إع ��ادة
توزيعه ��ا ب�شكل امث ��ل لتحقيق اعل ��ى م�ستوى من
اجلودة وب�أقل تكاليف مالية.
الدكتورة �سه ��ام كامل حممد من�س ��ق اجندة اعمال
املحافظ ��ة قالت:ان معظم اراء قطاع رجال االعمال
اخلا� ��ص اتفق ��ت عل ��ى ان هناك م�ش ��كالت حقيقية
تعاين منها املحافظة،خا�صة يف اجلوانب اخلدمية
وال�صناعية،وكل م ��ا يتعلق بالبنى التحتية،والتي
متث ��ل اال�سا� ��س امل ��ادي النطالق الن�ش ��اط اخلا�ص
واالط ��ار امل�ؤ�س�س ��ي (القوان�ي�ن والت�شريع ��ات)
املنظم ��ة لال�ستثمار،والت ��ي متث ��ل البيئ ��ة امل�ؤاتية
لعمل القطاع اخلا�ص واالرتقاء به.
وا�ضاف ��ت انه ��ا ت�شم ��ل ع ��دم توف ��ر قاع ��دة بيانات
دقيقة واح�ص ��اءات ملختلف الن�شاط ��ات ال�صناعية
والزراعية والتجارية وال�س ��كان واعداد العاطلني
ع ��ن العم ��ل وم�ستوياته ��م العلمي ��ة وم�ستوي ��ات
الدخ ��ول وكلفة اع ��ادة االعم ��ار والبن ��اء وخارطة
اال�ستثم ��ار ال�صناع ��ي وحجم اال�ض ��رار ال�صناعية
وغريها،مما يجعل �صعوبة املعرفة وبدقة للفر�ص
اال�ستثماري ��ة املتاحة،وبرغم ذلك من املمكن اعتماد
بيان ��ات �سابق ��ة لتحلي ��ل اجتاهات الطل ��ب احلايل
وامل�ستقبل ��ي مع االخذ بنظ ��ر االعتبار احلاجة اىل
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اال�سترياد نتيجة النق�ص من املعرو�ض ال�سلعي.
وا�ش ��ارت اىل ان الفرتة التي اعقبت ني�سان 2003
�شهدت االلية اجلديدة يف حرية اال�سترياد واالجتاه
نح ��و اقت�ص ��اد ال�س ��وق احلر ودخول ان ��واع �شتى
من ال�سل ��ع وبا�سعار تعجز امل�شروع ��ات ال�صغرية
واملتو�سط ��ة املحلي ��ة م ��ن جماراته ��ا ومناف�سته ��ا
ب�سب ��ب اال�ست�ي�راد م ��ن منا�ش ��ئ رخي�ص ��ة ال تتقيد
مبوا�صف ��ات اجل ��ودة واملتان ��ة ،وكذل ��ك انخفا�ض
م�ست ��وى كفاءة امل ��وارد الب�شري ��ة ومهاراتها حيث
�ضع ��ف امله ��ارات الفني ��ة امل�ؤهل ��ة وخا�ص ��ة ب�ي�ن
�صفوف خريجي ال�شباب العاطلني عن العمل وعدم
قدرة ه ��ذا املعرو�ض على اال�ستجاب ��ة للطلب عليه
وانع ��دام �سيا�سة التحفيز للتطوير واالبتكار يف
ظل مايعرف اليوم بالريادية.
واك ��دت ان ع ��دم توف ��ر البيئ ��ة اال�ستثماري ��ة
م ��ن البن ��ى التحتي ��ة واجلوان ��ب التنظيمي ��ة
واالداري ��ة والقانونية،االم ��ر ال ��ذي ا�سه ��م يف
انخفا� ��ض م�ستوي ��ات اال�ستثم ��ار اخلا� ��ص ب�شكل
كبري وتراج ��ع التحفي ��ز يف ان�شطته،وعدم وجود
خارطة لال�ستثمار تعك�س اولويات تنفيذ امل�شاريع
واملفا�ضلة يف ما بينها م�ستندة اىل قواعد وبيانات
موثوق ��ة عن تط ��ور القط ��اع تعك� ��س االحتياجات
الفعلي ��ة وحجم الطاقات املطلوب ��ة واملوارد املادية
التي متتاز بها املحافظة.
ولفت ��ت اىل ع ��دم املعرف ��ة ب�آلي ��ة اجن ��از املعامالت
احلكومي ��ة وتكاليف ت�سجي ��ل وت�أ�سي�س الوحدات
واملعام ��ل ومن�ش� ��آت االعم ��ال ال�صناعي ��ة وت�سل ��م
القرو� ��ض وذل ��ك حلداث ��ة االحت ��ادات واعب ��اء
امل�س�ؤوليات التي ت�ضطلع به ��ا ،وعدم توفر البنية
التحتي ��ة خا�ص ��ة للط ��رق واجل�س ��ور والكهرب ��اء
واالت�صاالت وغريها ،وكذل ��ك اال�ستيعاب املحدود
واملتوا�ض ��ع للق ��وى العامل ��ة وال ��ذي ادى اىل
ا�ستفح ��ال البطال ��ة مب�ستوي ��ات عالي ��ة،اذ ت�ش�ي�ر
االح�صائي ��ات يف وزارة التخطي ��ط والتع ��اون
االمنائ ��ي اىل ان مع ��دالت البطال ��ة يف حمافظ ��ة
االنب ��ار تبل ��غ %33.3كمع ��دل ح�ساب ��ي متو�س ��ط
لل�سن ��وات اخلم� ��س االخرية،ف�ضال ع ��ن عدم توفر
مراكز تدريبي ��ة لت�أهيل الكف ��اءات الفنية والعلمية
وتوفر مكاتب لتقدمي اال�ست�شارات وت�سهيل عملية
ان�ش ��اء م�شروع �صناعي من خ�ل�ال تقدمي امل�شورة
االدارية والعلمية.
واو�ضح ��ت ان م ��ن اه ��م التحدي ��ات الت ��ي تواجه
القطاع ��ات االقت�صادية الرئي�س ��ة لالرتقاء بالقطاع
اخلا� ��ص ون�شاط ��ه ه ��ي امل�شارك ��ة يف الق ��رار
االقت�ص ��ادي وتطوي ��ر كف ��اءات ا�صح ��اب العم ��ل
اخلا�ص وبناء اطار م�ؤ�س�سي متكامل ،حيث تكون
الق ��رارات املطلوبة خلق حوار دائ ��م و�شامل ي�ضم
جمي ��ع االط ��راف املعني ��ة بعملية التنمي ��ة وب�شكل
دوري و�ص ��وال اىل اتخاذ ق ��رار م�شرتك جلملة من
الق�ضايا وامل�ش ��كالت التي تواجه القطاع اخلا�ص،
والتعاون بني احلكومة من جهة والقطاع اخلا�ص
ومنظم ��ات املجتمع املدين م ��ن جهة اخرى لتدعيم
فك ��رة امل�س�ؤولي ��ة االجتماعي ��ة امل�شرتكة،وحتقيق
ال�شفافي ��ة وتب�سي ��ط الإج ��راءات الإدارية وو�ضع
الربامج للإقرا�ض والتمويل لدعم مزايا التناف�سية
للم�شروعات اخلا�صة (ال�صغرية واملتو�سطة) حلل
م�شكلة البطالة والفقر يف حمافظة الأنبار.

تقرير :ارتفاع مؤشرات التضخم بنسبة % 0,1
خالل شهر أيار الماضي
بغداد  /المدى االقتصادي
�شهد م�ؤ�شرات الت�ضخم ارتفاعا طفيفا يف معدالتها
خ�ل�ال �شهر اي ��ار املا�ض ��ي بل ��غ ( )%0,1مقارنة مع
�شهر ني�سان املا�ض ��ي ..فيما �سجلت هذه امل�ؤ�شرات
ارتفاعا بل ��غ ( )%6,6مقارنة مع �شهر ايار من العام
املا�ضي 2010
واو�ضح بيان �صحفي �ص ��ادر عن وزارة التخطيط
ت�سلمت (امل ��دى االقت�صادي) ن�سخة منه ان اجلهاز
املركزي لالح�صاء اجنز تقرير الت�ضخم ل�شهر �أيار
 2011الذي اعد على �أ�سا�س جمع البيانات ميدانيا"
عن �أ�سعار ال�سلع واخلدمات املكونة ل�سلة امل�ستهلك
من عينة خمتارة من منافذ البيع يف كافة حمافظات
العراق وقد اعتمد �سنة �أ�سا�س  2007حيث �أظهرت
النتائج ما يلي:
او ًال -:م�ؤ�شرات الأرقام القيا�سية لأ�سعار امل�ستهلك
على م�ستوى العراق
بل ��غ الرق ��م القيا�س ��ي الع ��ام لأ�سع ��ار امل�ستهل ��ك
( )%131.1يف �شه ��ر �أي ��ار  2011م�سج�ل ً�ا ارتفاع ًا
بن�سب ��ة  %0.1ع ��ن ال�شه ��ر ال�ساب ��ق وبن�سبة %6.6
مقارن ��ة م ��ع �شهر �أي ��ار  2010وقد �أظه ��رت النتائج
ح�سب الأق�سام مايلي-:
 .1ق�س ��م الأغذي ��ة وامل�شروب ��ات غ�ي�ر الكحولي ��ة-:
�سجلت �أ�سعار هذا الق�سم ارتفاعا طفيف ًا خالل �شهر
�أي ��ار  2011بن�سبة  %0.1مقارن ��ة بال�شهر ال�سابق،
نتيج ��ة لإرتفاع �أ�سعاره يف منطق ��ة الو�سط بن�سبة
 %0.2ويف منطقة اجلن ��وب بن�سبة  %0.9يف حني
انخف�ض ��ت ا�سع ��اره يف منطق ��ة كرد�ست ��ان بن�سب ��ة
 ،%1.5ال�سب ��ب الرئي�سي لإرتفاع �أ�سعار هذا الق�سم
على م�ستوى العراق يرجع لإرتفاع �أ�سعار
الفواكه� .سجلت �أ�سعار هذا الق�سم �إرتفاع ًا
بن�سب ��ة  %6.2مقارن ��ة ب�أ�سع ��اره يف �شهر
�أيار .2010
 .2ق�س ��م امل�شروب ��ات الكحولي ��ة والتبغ-:
�سجل ��ت �أ�سعاره يف الع ��راق �إرتفاع ًا خالل
ال�شهر احلايل بن�سبة  %2.7مقارنة بال�شهر
ال�سابق ،نتيجة لإرتفاع ا�سعاره يف منطقة
الو�سط بن�سبة  %4.6ويف منطقة اجلنوب
بن�سبة  %1.0يف حني ا�ستقرت ا�سعاره يف
منطقة كرد�ستان� .سجلت �أ�سعار هذا الق�سم
�إرتفاع� � ًا بن�سبة  %5.9مقارنة ب�أ�سعاره يف
�شهر �أيار .2010
 .3ق�س ��م املالب� ��س والأحذي ��ة� -:سجل ��ت
�أ�سع ��اره يف العراق �إنخفا�ض ًا خالل ال�شهر
احل ��ايل بن�سب ��ة  %0.5مقارن ��ة بال�شه ��ر
ال�ساب ��ق ،نتيج ��ة النخفا� ��ض �أ�سعارها يف
منطقة كرد�ستان بن�سبة  %3.0ويف منطقة
الو�س ��ط بن�سب ��ة  %1.5يف ح�ي�ن ارتفع ��ت
ا�سعاره ��ا يف منطق ��ة اجلن ��وب بن�سب ��ة
� .%0.9شه ��دت �أ�سعار هذا الق�س ��م �إرتفاع ًا
بن�سب ��ة  %2.2مقارن ��ة ب�أ�سعارها يف �شهر
�أيار .2010
 .4ق�سم ال�سكن� -:شهدت �أ�سعار هذا الق�سم

�إنخفا�ض ًا خالل ال�شهر احلايل بن�سبة  %0.2مقارنة
بال�شه ��ر ال�ساب ��ق ،نتيج ��ة النخفا� ��ض �أ�سع ��اره يف
منطقة كرد�ستان بن�سبة  %1.5ويف منطقة الو�سط
بن�سب ��ة  %0.2يف حني ارتفع ��ت �أ�سعاره يف منطقة
اجلن ��وب بن�سبة � .%0.2سجلت �أ�سع ��ار هذا الق�سم
�إرتفاع� � ًا بن�سب ��ة  %12.0مقارن ��ة ب�أ�سعاره يف �شهر
�أيار  ،2010ب�سبب ارتف ��اع ا�سعار ايجارات الدور
ال�سكنية بن�سب ��ة  %9.5وكذلك �إرتفاع �أ�سعار اجور
الكهرباء نتيج ��ة تطبيق الت�سع�ي�رة اجلديدة حيث
بلغ االرتفاع بن�سبة .%100
املجموع ��ة الفرعي ��ة الوق ��ود (البنزي ��ن والنف ��ط
والغاز)
بالن�سب ��ة للمجموع ��ة الفرعي ��ة الوق ��ود (البنزي ��ن
والنف ��ط والغاز) فق ��د �شه ��دت �أ�سعاره ��ا �إنخفا�ض ًا
خ�ل�ال �شه ��ر �أي ��ار بن�سب ��ة  %2.1مقارن ��ة بال�شه ��ر
ال�ساب ��ق نتيج ��ة لإنخفا� ��ض ا�سعاره ��ا يف منطق ��ة
كرد�ستان بن�سبة  %6.1ويف منطقة الو�سط بن�سبة
 %1.9ويف منطقة اجلن ��وب بن�سبة � .%0.3سجلت
�أ�سعار هذه املجموعة �إرتفاع ًا بن�سبة  %5.7مقارنة
ب�أ�سعارها يف �شهر �أيار .2010
 .5ق�س ��م التجهي ��زات واملعدات املنزلي ��ة� -:سجلت
�أ�سع ��اره يف الع ��راق �إرتفاع ًا خ�ل�ال ال�شهر احلايل
بن�سب ��ة  %0.3مقارن ��ة بال�شه ��ر ال�ساب ��ق ،نتيج ��ة
لإرتفاع ا�سعارها يف منطق ��ة الو�سط بن�سبة %0.4
ويف منطق ��ة اجلن ��وب بن�سب ��ة  %0.9يف ح�ي�ن
انخف�ض ��ت ا�سعاره ��ا يف منطق ��ة كرد�ست ��ان بن�سبة
�.%0.2سجل ��ت �أ�سع ��ار ه ��ذا الق�سم �إرتفاع� � ًا بن�سبة
 %1.6مقارنة ب�أ�سعاره يف �شهر �أيار .2010
 .6ق�س ��م ال�صح ��ة� -:سجل ��ت �أ�سع ��اره يف الع ��راق
�إرتفاع ًا مقداره  %2.0خ�ل�ال ال�شهر احلايل مقارنة

بال�شه ��ر ال�ساب ��ق ،نتيج ��ة لإرتف ��اع �أ�سع ��اره يف
منطقة الو�سط بن�سب ��ة  %1.3ويف منطقة اجلنوب
بن�سبة  %4.0يف ح�ي�ن ا�ستقرت ا�سعاره يف منطقة
كرد�ستان� .سجلت �أ�سعار هذا الق�سم �إرتفاع ًا بن�سبة
 %10.5مقارنة ب�أ�سعاره يف �شهر �أيار .2010
 .7ق�س ��م النق ��ل� -:سجل ��ت �أ�سع ��اره يف الع ��راق
�إنخفا�ض ًا مقداره  %0.5خالل ال�شهر احلايل مقارنة
بال�شه ��ر ال�ساب ��ق ،نتيج ��ة لإنخفا� ��ض �أ�سع ��اره يف
منطقة كرد�ستان بن�سبة  %1.2ويف منطقة الو�سط
بن�سبة  %0.3ويف منطق ��ة اجلنوب بن�سبة .%0.2
�سجلت �أ�سع ��ار هذا الق�سم �إنخفا�ض� � ًا بن�سبة %1.7
مقارنة ب�أ�سعاره يف �شهر �أيار .2010
 .8ق�س ��م االت�ص ��ال� -:سجل ��ت �أ�سع ��اره يف العراق
�إنخفا�ض� � ًا مق ��داره  %0.3خ�ل�ال ال�شه ��ر احل ��ايل
مقارنة بال�شهر ال�ساب ��ق ،نتيجة لإنخفا�ض �أ�سعاره
يف منطق ��ة الو�س ��ط بن�سب ��ة  %0.2ويف منطق ��ة
اجلن ��وب بن�سب ��ة  %0.5يف حني ا�ستق ��رت �أ�سعاره
يف منطق ��ة كرد�ست ��ان� .سجل ��ت �أ�سعار ه ��ذا الق�سم
�إنخفا�ض� � ًا بن�سبة  %7.3مقارن ��ة ب�أ�سعاره يف �شهر
�أيار .2010
 .9ق�س ��م الرتفي ��ه والثقاف ��ة� -:سجل ��ت �أ�سعاره يف
العراق �إنخفا�ض ًا خالل ال�شهر احلايل بن�سبة %0.3
مقارنة بال�شهر ال�ساب ��ق ،نتيج ًة لإنخفا�ض �أ�سعاره
يف منطق ��ة كرد�ست ��ان بن�سب ��ة  %1.1ويف منطق ��ة
الو�س ��ط بن�سبة  %0.2يف حني ارتفعت ا�سعاره يف
منطق ��ة اجلنوب بن�سب ��ة � .%0.2سجلت �أ�سعار هذا
الق�س ��م �إنخفا�ض ًا بن�سبة  %2.7مقارنة ب�أ�سعاره يف
�شهر �أيار .2010
 .10ق�س ��م التعلي ��م� -:سجل ��ت �أ�سع ��ار ه ��ذا الق�سم
�إرتفاع� � ًا طفيف ًا خالل ال�شهر احل ��ايل مقداره %0.1

مقارنة بال�شهر ال�سابق ،نتيج ًة لإرتفاع �أ�سعاره يف
منطقة كرد�ستان بن�سبة  %0.8ويف منطقة اجلنوب
بن�سبة  %0.4يف حني انخف�ضت ا�سعاره يف منطقة
الو�س ��ط بن�سب ��ة � .%0.1سجلت �أ�سعار ه ��ذا الق�سم
�إرتفاع ًا بن�سبة  %6.2مقارنة ب�أ�سعاره يف �شهر �أيار
.2010
 .11ق�س ��م املطاع ��م� -:سجلت �أ�سع ��اره يف العراق
�إرتفاع ًا خالل ال�شهر احل ��ايل مقداره  %0.2مقارنة
م ��ع ال�شه ��ر ال�ساب ��ق نتيج ��ة الرتف ��اع �أ�سع ��اره يف
منطق ��ة اجلن ��وب بن�سب ��ة  %1.4يف ح�ي�ن ا�ستقرت
ا�سعاره يف منطقة كرد�ستان وانخف�ضت يف منطقة
الو�س ��ط بن�سب ��ة � .%0.8سجلت �أ�سعار ه ��ذا الق�سم
�إرتفاع� � ًا بن�سب ��ة  %6.5مقارن ��ة ب�أ�سعارها يف �شهر
�أيار .2010
 .12ق�س ��م ال�سل ��ع واخلدم ��ات املتنوع ��ة� -:سجلت
�أ�سع ��اره يف الع ��راق �إرتفاع ًا خ�ل�ال ال�شهر احلايل
بن�سب ��ة  %2.3ع ��ن ال�شه ��ر ال�سابق ،حي ��ث ارتفعت
�أ�سع ��اره يف منطق ��ة كرد�ست ��ان بن�سب ��ة  %3.9ويف
منطقة الو�سط بن�سب ��ة  %1.8ويف منطقة اجلنوب
بن�سبـ ��ة � .%1.9سجل ��ت �أ�سعار هذا الق�س ��م �إرتفاع ًا
بن�سب ��ة  %11.3مقارن ��ة ب�أ�سع ��اره يف �شه ��ر �أي ��ار
.2010
 .13بل ��غ الت�ضخ ��م الأ�سا� ��س ( )%131.5م�سج�ل�اً
�إرتفاع� � ًا بن�سب ��ة( )%0.3ع ��ن ال�شه ��ر ال�ساب ��ق
وبن�سبة( )%6.3عن �شهر �أيار من العام املا�ضي.
ثاني ًا -:م�ؤ�شرات الأرقام القيا�سية لأ�سعار امل�ستهلك
على م�ستوى املناطق
� .1سجل ��ت الأ�سع ��ار يف منطق ��ة كرد�ستان يف �شهر
�أيار  2011مقارنة بال�شهر ال�سابق �إنخفا�ض ًا مقداره
 %1.0نتج ب�صورة رئي�سية عن �إنخفا�ض يف �أ�سعار
االغذية وامل�شروبات غري الكحولية بن�سبة
�،%1.5أ�سع ��ار املالب� ��س واالحذي ��ة بن�سبة
� ،%3.0أ�سعار ال�سكن بن�سبة � ،%1.5أ�سعار
التجهيزات واملع ��دات املنزلي ��ة وال�صيانة
بن�سب ��ة � ،%0.2أ�سعار النقل بن�سبة ،%1.2
�أ�سعار الرتفيه والثقافة بن�سبة .%1.1
 .2يف منطق ��ة الو�س ��ط حافظ ��ت الأ�سع ��ار
عل ��ى م�ستواها يف �شهر �أيار  2011مقارنة
بال�شهر ال�سابق.
 .3يف منطقة اجلنوب �سجلت الأ�سعار يف
�شهر �أي ��ار  2011مقارن ��ة بال�شهر ال�سابق
�إرتفاع� � ًا مق ��داره  %0.7نت ��ج ب�ص ��ورة
رئي�سي ��ة ع ��ن �إرتف ��اع �أ�سع ��ار االغذي ��ة
وامل�شروبات غري الكحولية بن�سبة ،%0.9
�أ�سع ��ار امل�شروب ��ات الكحولي ��ة والتب ��غ
بن�سب ��ة �،%1.0أ�سع ��ار املالب� ��س واالحذية
بن�سب ��ة � ،%0.9أ�سع ��ار ال�سك ��ن بن�سب ��ة
� ،%0.2أ�سع ��ار التجهي ��زات واملع ��دات
املنزلي ��ة وال�صيانة بن�سب ��ة � ،%0.9أ�سعار
ال�صح ��ة بن�سب ��ة � ،%4.0أ�سع ��ار الرتفي ��ه
والثقاف ��ة بن�سب ��ة � ،%0.2أ�سع ��ار التعلي ��م
بن�سب ��ة � ،%0.4أ�سع ��ار املطاع ��م ،%1.4
ا�سعار ال�سلع واخلدم ��ات املتنوعة بن�سبة
.%1.9
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المبادرة الصناعية ودعم القطاع الصناعي
محمد عبد األمير عبد
واحدة من �أهم النقاط التي ميكن مالحظتها يف عملية بناء االقت�صاد
العراق ��ي يف مرحلة ما بعد  2003تكمن يف عدم ا�ستثمار ما موجود
يف البلد من ركائز اقت�صادي ��ة متينة �أهمها قطاع الزراعة ،ال�سياحة،
ال�صناعة و�أكرث �أهمية هو قطاع املوارد الب�شرية ،وبالتايل جند ب�أن
االقت�ص ��اد العراقي تخلى بطريقة �أو ب�أخرى عن دور هذه القطاعات
يف تعزيز االقت�صاد الوطني للبلد.
وبالت�أكي ��د �إن الكث�ي�ر من البل ��دان العربية تعاين م ��ن تباين املوارد،
ولكن العراق زاخر بها ومن خالل ما ا�ستمعنا له يف تقييم عمل وزارة
ال�صناع ��ة يف جمل�س الوزراء ،ف�إن املتاب ��ع يخرج بجملة من النتائج
املهم ��ة منه ��ا ب�أن هنالك تعطي�ل�ا وا�ضحا لدور قط ��اع مهم يف العراق
وهو قط ��اع ال�صناعة ب�شقي ��ه العام واخلا�ص ،وه ��ذا التعطيل يبدو
�أحيان� � ًا كثرية ي�صب يف �صالح جه ��ات �أخرى �سواء �أكانت حملية �أو
�إقليمية ت�سعى لتهمي� ��ش ال�صناعات العراقية حتى التقليدية منها �أو
الت ��ي بالإمكان ت�صنيعها يف البلد وح�سن� � ًا فعل �أحد الوزراء بطرحه
هذا الهاج�س حني �أكد ب�أن العراق ي�ستورد حتى ماء ال�شرب من دول
خالية من الأنهار! وهذه حقيقة م�ؤملة جد ًا علينا �أن نعاجلها والبحث
فع�ل� ًا عن مبادرة �صناعية من �ش�أنها �أن تعي ��د �شيئا من الدور للقطاع
ال�صناعي العراقي �سواء العام �أو اخلا�ص �أو املختلط.
وبالت�أكي ��د ف� ��إن الع ��راق علي ��ه �أن ال يظ ��ل يراه ��ن عل ��ى ا�ستق ��دام
اال�ستثم ��ارات �سواء املحلي ��ة �أو العربية �أو العاملي ��ة ،وعدم املراهنة
ه ��ذا له ما يربره ويف مقدمته ب�أن القوانني العراقية يف هذا اجلانب

ه ��ي ط ��اردة للم�ستثمر املحل ��ي �أو الأجنبي من جهة وم ��ن جهة ثانية
وه ��ي الأك�ث�ر �أهمي ��ة باعتق ��ادي تكمن ب� ��أن العراق جزء م ��ن منطقة
�إقليمي ��ة ما زالت فيها ب� ��ؤر توتر كثرية ومل ت�شه ��د ا�ستقرارا ي�ؤهلها
لأن تكون جاذبة لال�ستثمارات وهذا الكالم �أكده �آخر تقرير �صادر عن
برنام ��ج التنمية للأمم املتحدة �أن معدالت التنمية يف الدول العربية
يف منطقة ال�ش ��رق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �سجلت يف العقد الأخري
تدنيا وا�ضح ��ا يف معدالت التنمية العامة ،ب�سب ��ب الرتاجع امل�سجل
يف التدفق ��ات املالية العاملية وتقل�ص مع ��دالت اال�ستثمار اخلارجية،
وق ��د عزا التقرير هذه احلالة �إىل غياب ح ��االت اال�ستقرار ال�سيا�سي
الواجب ��ة لتحقي ��ق و�ضعي ��ة جاذب ��ة لال�ستثم ��ار ,وع ��دم ا�ستمرارية
م�ؤ�ش ��رات اال�ستق ��رار االقت�ص ��ادي �إن عل ��ى امل�ست ��وى الداخل ��ي �أو
اخلارج ��ي� ،إىل جان ��ب االرجتالي ��ة املعتم ��دة يف نه ��ج الإ�صالح ��ات
االقت�صادية.
وه ��ذه احلال ��ة وتل ��ك امل�ؤ�ش ��رات ق ��ادت �إىل تقل�ص مط ��رد يف حجم
اال�ستثم ��ارات الواف ��دة حيث مل تتج ��اوز التدفق ��ات اال�ستثمارية يف
الع ��ام املا�ضي  4.630مليارات دوالر مقاب ��ل  5.800مليارات دوالر
يف العام .2009
ويف اجلانب الثاين جند �أن جمموع الأموال العربية املهاجرة خارج
رقعة العامل العرب ��ي ت�صل ح�سب �إح�صائيات ر�سمية �إىل  500مليار
دوالر ،يف حني يت�ضاعف ه ��ذا الرقم كثريا لي�صل ح�سب �إح�صائيات
غ�ي�ر ر�سمي ��ة �إىل  800ملي ��ار دوالر منها  730ملي ��ار دوالر من دول
اخللي ��ج ،يف حني �أن  365مليار دوالر من هذه الأموال يتم توظيفها
يف دول االحت ��اد الأوروب ��ي يف �ش ��كل عق ��ارات �أو امت�ل�اك �سن ��دات

يف اخلزين ��ة �أو �أ�سه ��م يف �ش ��ركات عاملي ��ة .وه ��ذا ما ي�ؤ�ش ��ر اىل �إن
امل�ستثم ��ر املحل ��ي يف دول املنطقة بات غري مقتن ��ع بالعمل يف بيئته
هذه لأ�سباب معروفة للجمي ��ع و�أ�شرنا �إليها ،وهذا ما ميكن مالحظة
هروب الكثري م ��ن ر�ؤو�س الأموال العراقية �إىل خارج البلد بعد عام
 2003بالتحديد.
له ��ذا جن ��د ب� ��أن وزارة ال�صناعة وجمل�س ال ��وزراء علي ��ه �أن يتحمل
م�س�ؤوليت ��ه يف املب ��ادرة ال�صناعي ��ة وتفعيل قطاع ��ات مهمة يف هذا
اجلان ��ب وم�صان ��ع ومعام ��ل م ��ن �ش�أنه ��ا �أن ت�ساه ��م م�ساهمة كبرية
يف تن�شي ��ط دورة االقت�ص ��اد العراق ��ي كمعام ��ل اال�سمن ��ت واحلديد
وال�صل ��ب والفو�سف ��ات والأ�سم ��دة الكيماوي ��ة والأدوي ��ة والزج ��اج
وغريه ��ا ،ي�ضاف �إىل هذا كله دع ��م القطاع اخلا�ص من خالل حماور
عدي ��دة �أهمها التمويل ع�ب�ر القرو�ض بت�سهي�ل�ات م�صرفية معقولة،
ثاني� � ًا �شراء وت�سوي ��ق �إنتاج هذا القطاع ،ثالثا وه ��و املهم ال�سيطرة
عل ��ى حركة التج ��ارة القادمة للعراق عرب حتديد م ��ا ميكن ا�سترياده
ع�ب�ر اقت�صار اال�سترياد على ال�سلع التي ال ميكن �إنتاجها وت�صنيعها
يف البلد.
خا�ص ��ة و�إن اجلمي ��ع ي ��درك جي ��د ًا بان القط ��اع اخلا�ص ه ��و املعني
بخلق الفر�ص اال�ستثمارية الالزمة مبا ي�ساعد على ا�ستحداث فر�ص
�شغل جديدة للطوابري املعطلة من حاملي ال�شهادات اجلامعية واليد
العاملة املدربة.
�إن احل ��ل الأمثل يف م�سرية االنتق ��ال التنموي يتم عرب قنوات الفعل
املمنوحة للقطاع اخلا�ص ومزيد من عمليات التخ�صي�ص يف القطاع
اخلدماتي حتديدا.

القطاع الصناعي العراقي وغياب التشريعات
محمد صادق جراد

العراق وأمريكا والتعويضات المطلوبة
إيمان محسن جاسم
كلنا �سمعنا خرب ًا مل نتوقف عنده جلي ًا ومنحناه بُعد ًا �سيا�سي ًا �أكرث
من �أبعاده االقت�صادية احلقيقية �أو الرئي�سية �إن �صح التعبري ،ومل
نحلل مدياته ومراميه ودوافعه ،هذا اخلرب متثل بطلب �أحد نواب
وفد الكونغر�س الأمريكي الذي زار العراق م�ؤخر ًا ب�أن يقدم العراق
تعوي�ضات للأمريكان عن ت�ضحياتهم يف حرب حترير العراق ،خا�صة
و�إن �أمريكا قد تتعر�ض لهزة اقت�صادية قريب ًا.
قلت �أخذنا اخلرب ب�سياقه ال�سيا�سي البحت دون �أن نعرف مكامنه
االقت�صادية وحتليل ذلك وهل هذا الطلب جاء من فراغ �أو هو بالون
اختبار وغري ذلك؟ وهل هذه التعوي�ضات �ستدفع مبا�شرة �أم ت�أخذ
منحنيات �أخرى؟.
والأه��م من هذا وذاك كيف تتعامل الواليات املتحدة الأمريكية مع
حلفائها الذين قدمت لهم خدمات كبرية كاحلالة يف كوريا اجلنوبية
بعد احلرب يف خم�سينيات القرن املا�ضي ،واحلالة الكويتية بعد عام
 1991وحتريرها؟
كنت قبل فرتة قد طالعت ترجمة �أو تلخي�ص لكتاب يحمل عنوان
(ن�ه��اي��ة ال� ��دوالر) لل�صحفية م�يري��ت زاك ��ي ،ال�ك��ات�ب��ة وال�صحفية
خت�صـة بال�ش�ؤون املالية،
ال�سوي�سرية وهي من �أ�صول م�صرية و املُ ّ
من حت ُّول الدوالر الأمريكي �إىل �أكرب فقاعة للمُ�ضاربة يف التاريخ،
و�أعلنت ب�أنَّ العُـملة اخل�ضراء يف طريقها �إىل االنقرا�ض ،حالها حال

ه��ذه املطالعة ي�ستنتج
ال��دي �ن��ا� �ص��ورات! وم��ن خالل
القارئ ب�أن م�ستقبل اليورو �أكرث �إ�شراق ًا رغم ما تتعر�ض له منطقة
اليورو حالي ًا من ه��زات كبرية �سواء يف اليونان �أو �إ�سبانيا �أو
الربتغال ،ومع هذه الهزات ف��إن م�ستقبل اليورو يبدو �أف�ضل من
الدوالر الأمريكي من وجهة نظر الكاتبة ال�سوي�سرية.
لهذا ف�إن ما ت�ضمنه الكتاب ي�شري �إىل انهيار الدوالر الأمريكي واقع
ال حمالة وال َم َفر منه ،وما احلديث عن االقت�صاد الأكرب يف العامل،
كدخل
�سوى وَ هْ ـم كبري يف الواقع .ولأجل �إنتاج  14000مليار دوالر ٍ
قومي ،وَ َّلـدت الواليات املتحدة �إجمايل ،ديون تزيد على 50000
مليار دوالر ،والتي تك ّلـف فوائدها ال�سنوية لوحدها مبلغ 4000
مليار دوالر.
وه��ذا ما يجعل املتابع يكت�شف ب��أن ال��دوالر الأمريكي الأق��وى يف
العامل مفل�س ًا من الناحية التقنية البحتة مع وجود مديونية كبرية،
وما يجعلنا نحن ن�شعر بهذا هو حجم الإنفاق الأمريكي على م�شاريع
كبرية تعدت حدود كوكبنا وهذا ما جعل ال�سيا�سة النقدية الأمريكية
حمل نقد ال ُكتاب واملحللني الأمريكيني �أنف�سهم الذين ي�شعرون
ب��أن هذه ال�سيا�سة النقدية �ست�ؤدي لكارثة على الواليات املتحدة
الأمريكية.
ول�ه��ؤالء حججهم املقنعة والتي تتمثل بهبوط ال��دوالر �أم��ام عدد
من العمالت العاملية ،وي�ضاف �إىل ذل��ك بـ�أن االحتياطي الفدرايل

الأم��ري �ك��ي ي�ق��وم ب�شراء
ُم �ـ �ع �ظ��م �� �س� �ن ��دات ال� � َّدي ��ن
الأمريكية اجلديدة م�ضيف ًا عبئ ًا
�آخر عليه.
ال�شيء الآخ��ر يتمثل بقوة منطقة اليورو
وت �ن��وع �ه��ا و�أح� �ي ��ان� � ًا ك �ث�يرة ب � ��د�أت ت�ستقطب
ا�ستثمارات كبرية يف جماالت عدة مبا فيها الع�سكرية،
وب��اجل��ان��ب ال �ث��اين ت���ص��اع��د ق ��وة ال���ص�ين االق �ت �� �ص��ادي��ة وجذبها
ال�ستثمارات عديدة جدا منها �أمريكية.
لهذا عندما �سمعنا بالطلب الأمريكي و�إن كان غري ر�سمي وال ميثل
وجهة نظر الإدارة الأمريكية حول دفع العراق لتعوي�ضات لأمريكا،
كان علينا كما �أ�شرت �أن نتعامل معه يف �سياقه االقت�صادي ال ال�سيا�سي
�أو الإعالمي البحت ،وال�سبب يف تعاملنا معه من زاوي��ة �سيا�سية
يكمن يف قلة خربتنا كدولة وحكومة يف التعامل مع �ألأمريكان وفهم
�سيا�ستهم جتاه الدول احلليفة لهم والتي تقع عليها واجبات عديدة
يف �إبقاء �أمريكا كقوة عظمى يف العامل و�إبقاء اقت�صادها الأول يف
العامل ،خا�صة و�إن الكثري من الدول مبا فيها دول �أوربا لها َم�صلحة
يف ا�ستمرار ال��والي��ات املتحدة كقوة عظمى وه��ذا يتطلب دعمها
اقت�صاديا من خالل حماور عديدة �أهمها بالت�أكيد التبادل التجاري،
الإنفاق على الت�سليح من خالل عقد �صفقات مع ال�شركات الأمريكية
املنتجة للأ�سلحة كما ح�صل مع العربية ال�سعودية العام املا�ضي
وامت�صا�ص عائدات النفط �أو زي��ادات الأ�سعار املتحققة من طفرة
�أ�سعار النفط وغريها.
اجل��ان��ب الآخ� ��ر يتمثل ب� ��أن ت�ت�ح��ول ه��ذه ال �ب �ل��دان ل�ساحة قوية
لال�ستثمارات الأمريكية خا�صة يف جم��االت النفط والغاز والبنى
التحتية ،وبالتايل جند ب�أن هذه التعوي�ضات املطلوبة �أو املق�صودة
من �ش�أنها لي�س فقط �أن تدعم االقت�صاد الأمريكي بل تعزز يف نف�س
الوقت دور �أمريكا ال�سيا�سي والع�سكري.

بالرغم م ��ن الإجراءات التي قام ��ت بها احلكومات
املتعاقب ��ة عل ��ى العراق بع ��د  2003م ��ازال القطاع
ال�صناع ��ي يف الع ��راق يع ��اين م ��ن م�ش ��اكل كبرية
ورثته ��ا احلكوم ��ات احلالي ��ة وتواج ��ه �صعوبات
كب�ي�رة يف حله ��ا نتيج ��ة للف�س ��اد الإداري وامل ��ايل
املتف�ش ��ي يف امل�ؤ�س�سات احلكومي ��ة وبريوقراطية
الإج ��راءات بالإ�ضاف ��ة اىل م�شاكل �أخ ��رى كنق�ص
الطاقة الكهربائية التي تعد �أهم ال�شرايني احليوية
لل�صناع ��ة العراقية وارتفاع �أ�سع ��ار املواد الأولية
الأمر الذي �أدى �إىل ارتفاع كلفة املنتجات العراقية
وباملقاب ��ل انخفا� ��ض فر�صه ��ا يف مناف�س ��ة املنت ��ج
امل�ست ��ورد ال ��ذي ي�أت ��ي ب�أ�سعار منخف�ض ��ة ما يدفع
امل�ستهلك للتوجه له بعيدا عن �إنتاجنا الوطني.
وم ��ن ال�ض ��روري هنا ان ن�ش�ي�ر اىل حقيق ��ة مهمة
وه ��ي ان القوان�ي�ن الت ��ي �ص ��درت يف ال�سن ��وات
الأخ�ي�رة من قب ��ل احلكوم ��ة ..كقان ��ون اال�ستثمار
وقان ��ون التنمي ��ة ال�صناعية والقرو� ��ض والتعرفة
الكمركية م ��ا زالت غري مفعلة وذل ��ك ب�سبب �ضعف
النظام القانوين ب�ص ��ورة عامة يف العراق وغياب
الت�شريع ��ات والتعدي�ل�ات املنا�سب ��ة لأ�سباب باتت
وا�ضح ��ة للجمي ��ع تتعل ��ق بالتجاذب ��ات ال�سيا�سية
التي �أ�صبحت ت�ؤثر �سلبا على امللف االقت�صادي.
ولق ��د ورد يف الفق ��رة  19م ��ن الربنامج احلكومي
ال ��ذي �أعلن ��ه ال�سيد رئي� ��س الوزراء �أم ��ام الربملان
عن ��د تكليفه بت�شكي ��ل احلكومة م ��ا ي�أتي(..تطوير
القطاع�ي�ن ال�صناعي والتج ��اري وتو�سيع �شبكات
النقل الربي والبحري واجلوي ،علما ب�أن اجلانب
ال�صناع ��ي يع ��اين تخريب ��ا و�إهم ��اال وبحاجة �إىل
�سرتاتيجية جديدة).
ويتف ��ق اجلميع مع ما جاء يف هذه الفقرة حيث ان
القط ��اع ال�صناع ��ي يف العراق وعلى م ��دى العقود

املا�ضي ��ة ق ��د عان ��ى م ��ن تراكم ��ات كث�ي�رة �أدت اىل
تراجعه ومنها العقوب ��ات الدولية التي تعر�ض لها
العراق جراء �سيا�سات النظ ��ام ال�سابق واحل�صار
االقت�صادي �إ�ضافة اىل غياب الدعم احلكومي خالل
ال�سن ��وات الأوىل م ��ن التجرب ��ة العراقي ��ة وتدمري
البنية التحتية جراء احل ��روب والنزاعات وغياب
ال�سرتاتيجي ��ة الوا�ضح ��ة والتخطي ��ط ال�ضروري
لإع ��ادة احلياة ل ��ه وعوامل �أخرى كث�ي�رة �ساهمت
يف تراجع هذا القطاع ب�صورة كبرية.
وح�سب �إح�صائيات ودرا�سات اقت�صادية فان واقع
امل�شاريع ال�صناعية يف البلد قد �شهد تراجعا بن�سبة
 % 65تقريبا عن الأعوام التي �سبقت �سقوط النظام
يف  2003وان ن�سبة كبرية من امل�شاريع ال�صناعية

توقف ��ت عن العم ��ل ومت ت�سري ��ح منت�سبيه ��ا بينما
تق ��وم املتبقية منها بتقدمي ن�سب �إنتاج متدنية جدا
ال تتنا�سب مع احلاجة احلقيقي ��ة لل�سوق العراقية
لي�ستمر التدهور يف القطاع ال�صناعي.
وبالرغم من �إن العراق يعد اليوم من �أهم الأ�سواق
اال�ستهالكي ��ة يف املنطق ��ة باعتب ��اره واح ��دا م ��ن
البل ��دان ذات الكثاف ��ة ال�سكانية الت ��ي تعك�س حجم
امل�ستهلك  ,وان زي ��ادة الطلب على الب�ضائع ناجمة
عن مرحلة التغيري التي مي ��ر بها املواطن العراقي
ال ��ذي ي�شهد انفتاحا وحت�سنا يف الدخل بعد �سنني
القحط ال�سابقة الأمر الذي يزيد من حاجة املواطن
للب�ضائ ��ع والأجه ��زة املنزلي ��ة واقتن ��اء �أجه ��زة
التكنولوجي ��ا احلديثة  ,بالرغم من كل هذا نالحظ

ابتع ��اد ال�صناع ��ة العراقية عن تلبي ��ة االحتياجات
الأ�سا�سي ��ة التي يحتاجها امل�ستهلك العراقي ليبتعد
القط ��اع ال�صناعي ع ��ن املناف�سة يف ال�سوق ويرتك
الفر�ص ��ة للب�ضائ ��ع الأجنبية التي غ ��زت الأ�سواق
م ��ن خ�ل�ال اال�ست�ي�راد الع�شوائ ��ي غ�ي�ر اخلا�ض ��ع
لقان ��ون التعرف ��ة الكمركية وال ملقايي� ��س ال�سيطرة
النوعي ��ة الت ��ي اختف ��ت يف ال�سن ��وات الأوىل بعد
�سقوط النظام ال�سابق.
وهن ��ا نكت�ش ��ف حاج ��ة ال�صناع ��ة العراقي ��ة اىل
معاجل ��ات كفيل ��ة بالنهو� ��ض بواقعه ��ا امل�ت�ردي
وخا�صة احلاجة اىل ت�شريعات وقوانني اقت�صادية
تنظ ��م عمله ��ا ون�شاطاتها باالجت ��اه ال�صحيح وفق
م ��ا تتطلب ��ه املرحل ��ة الراهن ��ة ونق�صد هن ��ا مرحلة
االنتقال م ��ن اقت�صاد اىل �آخ ��ر وحماولة احلكومة
يف االنتق ��ال �إىل اقت�ص ��اد ال�س ��وق والت ��ي حتتاج
اىل مقوم ��ات ت�أت ��ي من خ�ل�ال خط ��وات �صحيحة
يجب اتخاذه ��ا ومنها �إع ��ادة بناء البني ��ة التحتية
وتفعي ��ل القوانني املهمة و�إ�ضافة بع�ض التعديالت
ال�ضروري ��ة له ��ا مب ��ا يت�ل�اءم م ��ع الو�ض ��ع احلايل
كتعدي�ل�ات على قانون ال�ضرائ ��ب وقانون التعرفة
الكمركي ��ة وقان ��ون اال�ستثم ��ار ودع ��م القطاع ��ات
ال�صناعية كافة.
وختام ��ا نري ��د �أن نق ��ول ان النهو� ��ض بالقط ��اع
ال�صناع ��ي يحت ��اج اىل التع ��اون والتن�سي ��ق ب�ي�ن
ال�سلطة التنفيذية والت�شريعية وت�شجيع ال�شركات
الأجنبي ��ة للدخ ��ول يف م�شاري ��ع �سرتاتيجي ��ة
بالإ�ضاف ��ة �إىل خ�صخ�ص ��ة ال�ش ��ركات ال�صناعي ��ة
املتوقفة عن العمل وعر�ضها لال�ستثمار مع مراعاة
توفري حل ��ول مل�س�ألة البطالة املقنع ��ة التي تتواجد
يف هذه ال�شركات واحليلولة دون ت�سريح العاملني
فيها ودرا�سة حالته ��م واخلروج بحلول منطقية ال
ت�ؤثر على حالتهم املعي�شية.
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ميعاد الطائي
يتطل ��ع املواطن العراق ��ي للخدم ��ات املقدمة له من
قب ��ل احلكوم ��ة العراقي ��ة احلالية ويتوق ��ع الكثري
يف الف�ت�رة القادم ��ة بع ��د ان مت تخ�صي�ص املوازنة
الكب�ي�رة والتن�سي ��ق ب�ي�ن احلكوم ��ة املركزي ��ة
وحكومات املحافظات.
وم ��ن الطبيعي ان يحل ��م املواطن مب�شاريع خدمية
عمالق ��ة وناطح ��ات �سح ��اب تعلو يف �سم ��اء بغداد
واملحافظ ��ات �إال �إن احلقيق ��ة العلمي ��ة تق ��ول ان
اخلدم ��ات البد ان تب ��د�أ من حتت الأر� ��ض ونق�صد
هن ��ا مب�شاريع امل ��اء واملجاري وال�ص ��رف ال�صحي
لك ��ي ن�شرع بعد ذلك يف اعمار م ��ا هو فوق الأر�ض
من �شوارع وبناي ��ات وم�شاريع عمالقة نتمكن من
بنائه ��ا دون احلاج ��ة اىل �إعادة احلف ��ر مرة اخرى
وتخريب ما بنيناه.
وال ب ��د من الإ�شارة هنا اىل ان خدمات املجاري يف
العراق تعاين م ��ن �إهمال كبري على م�ستوى البالد
ب�ص ��ورة عام ��ة ب�سبب �إهمال النظ ��ام ال�سابق لهذه
اخلدم ��ات يف الكث�ي�ر من املحافظ ��ات التي تتحول
اىل برك ماء كب�ي�رة مبجرد �سقوط الأمطار  ,الأمر
ال ��ذي يتطل ��ب جه ��ودا ا�ستثنائي ��ة وتخ�صي�ص ��ات
كب�ي�رة �إ�ضافة اىل احلاجة �إىل ف�ت�رة زمنية طويلة
تتمك ��ن م ��ن خاللها احلكوم ��ة املركزي ��ة او املحلية
م ��ن �إمتام هذه ال�شب ��كات ال�ضروري ��ة واملهمة جدا
علم ��ا ان العم ��ل يف ه ��ذه امل�شاري ��ع ي�ش ��كل معوقا
حلي ��اة املواطن من خ�ل�ال احلفريات الت ��ي تعرقل
�س�ي�ر ال�سيارات واحلفر الكبرية التي ت�شكل خطرا
عل ��ى الأطف ��ال �إ�ضافة اىل
التقاطع ��ات الكثرية التي
حت ��دث ب�ي�ن حفري ��ات
املج ��اري و�أنابي ��ب مي ��اه
ال�شرب ما ي�ؤدي �إىل تلوث
مي ��اه ال�ش ��رب وت�سري ��ب
ماء املج ��اري عرب �أنابيب
املياه ال�صاحلة لل�شرب.
وبالت�أكيد ان على املواطن
ان يتحمل هذه التداعيات
حل�ي�ن �إكم ��ال امل�شاري ��ع
والتي ت�ص ��ب يف �صاحله
يف النهاي ��ة اال ان ما يحدث ان التلك�ؤ احلا�صل يف
امل�شاري ��ع ي�ؤدي اىل ت�أخرها وترك معظم امل�شاريع
بن�س ��ب اجن ��از متفاوت ��ة وع ��دم �إكمال العم ��ل فيها
يعني بقاء امل�شكالت الت ��ي �أ�سلفنا ذكرها م�صاحبة
حلي ��اة املواط ��ن حيث يع�ب�ر الكثري م ��ن املواطنني
ع ��ن ا�ستيائه ��م م ��ن بق ��اء احلفري ��ات يف ال�شوارع
دون ردم لف�ت�رة طويلة وبقاء ال�شوارع دون تعبيد
(تبلي ��ط) ما ي�ضط ��ر املواطنني التخ ��اذ طرق بديلة
تت�سب ��ب بازدحام ��ات �إ�ضاف ��ة اىل رداءته ��ا حي ��ث
يعاين �أ�صحاب املركبات من �أ�ضرار كبرية �أ�صابت
�سياراتهم جراء هذه الطرق البديلة.
وي�ش�ي�ر امل�س�ؤول ��ون اىل ان �سبب تلك� ��ؤ امل�شاريع
يكم ��ن يف عدم وجود ر�صانة لدى ال�شركات املنفذة
بالإ�ضافة اىل عدم وج ��ود متابعة ميدانية مبا�شرة
وغي ��اب التخطيط العلمي الذي يعتمد على خرائط
�شب ��كات املي ��اه و�شب ��كات الهاتف والت ��ي يجب ان
تكون يف جعبة ال�شركة املنفذة.

االقتصاد التركي واإلجراءات
اإلصالحية الناجحة
إياد مهدي عباس

المش��اريع الخدمي��ة بين
التلكؤ وتأخير االنجاز
لذل ��ك جند بان على ال ��وزارة او املحافظة ان ت�سند
ه ��ذه امل�شاري ��ع وت�صاميمه ��ا اىل �ش ��ركات عاملي ��ة
معروف ��ة ب�سمعتها ومتان ��ة االجن ��از و�سرعته الن
املواط ��ن رمب ��ا ي�ص�ب�ر عل ��ى اجن ��از �أي م�ش ��روع
يك ��ون بعيدا ع ��ن ال�شارع واحلي ال ��ذي يعي�ش فيه
وبالت�أكيد فان م�شاريع املجاري وال�صرف ال�صحي
تتداخ ��ل م ��ع م�شاريع �أخ ��رى مهمة حت ��ت الأر�ض
وان العم ��ل به ��ا م ��ن دون ا�ستخ ��دام التكنولوجيا
املتط ��ورة والطرق العلمية ال�صحيحة �سي�ؤدي اىل
تعر�ض باقي البنية التحتية للتلف والأ�ضرار التي
�ست�ؤخ ��ر االجن ��از وي�ضي ��ف وقتا �آخ ��را على وقته
املت�أخر.
ول ��و �أردنا ان ن�ضرب مث�ل�ا لهذا التلك� ��ؤ والت�أخري

يف املحافظ ��ات جند ان وزير البلدي ��ات والأ�شغال
العام ��ة ق ��د ك�ش ��ف ان ال�سب ��ب يف توق ��ف م�شاريع
بقيم ��ة ( 511ملي ��ار) يف حمافظ ��ة الك ��وت ب�سبب
وج ��ود الف�ساد املايل وان ال ��وزارة �ستتعامل بقوة
وعن ��ف م ��ع املقاول�ي�ن يف �سبي ��ل العم ��ل باالجتاه
ال�صحيح وتقدمي اخلدمات للمواطنني
وق ��ال ال�سيد عادل مه ��ودر "ان م�شروع ماء الكوت
(� 10آالف) م�ت�ر مكع ��ب يف ال�ساعة والذي �سيغذي
كل مدين ��ة الكوت �أحيل يف �سنة  2005ونحن االن
يف �سنة  2011حيث بلغت ن�سبة االجناز فيه ()%9
فق ��ط وهو �ش ��يء م�أ�س ��اوي وكذلك كاف ��ة امل�شاريع
الأخ ��رى يف الك ��وت جميعه ��ا تع ��اين م ��ن توق ��ف
تام (م�شروع جم ��اري الكوت وم�ش ��روع ماء بدرة
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وج�صان وم ��اء املوفقية وم ��اء الزبيدية وم�شروع
جماري النعمانية.
خال�ص ��ة الق ��ول ان ه ��ذه امل�شاري ��ع والت�أخ�ي�ر يف
اجنازه ��ا تعد مث�ل�ا لتع�ث�ر العمل و�إع ��ادة االعمار
يف الع ��راق ب�ص ��ورة عام ��ة وال ��ذي يحت ��اج اىل
اختيار ال�شركات العاملي ��ة املعروفة بالثقة واملتانة
و�ض ��رورة املتابع ��ة امليداني ��ة من قب ��ل امل�ؤ�س�سات
احلكومي ��ة وو�ض ��ع الت�شريع ��ات الت ��ي تعمل على
تقدمي الت�سهيالت والتخ�صي�صات للمقاولني ف�ضال
ع ��ن احلاجة للق�ضاء عل ��ى بريوقراطية الإجراءات
الروتينية والق�ضاء على الف�ساد من اجل ان نتمكن
من الإ�سراع يف تنفي ��ذ امل�شاريع و�إعادة بناء البلد
من جديد.

من خالل قراءة اقت�صادية لالنتخابات الرتكية جند
ان الف ��وز الذي حققه ح ��زب العدالة والتنمية الذي
ير�أ�سه اردوغان كان بف�ض ��ل الربنامج االقت�صادي
الناجح للحزب والطفرة االقت�صادية الناجحة التي
حققتها تركيا خالل ال�سنوات الأخرية والتي كانت
مفاجئة للجميع.
ولطاملا اعترب املراقب ��ون ان العائق احلقيقي الذي
يق ��ف �أم ��ام حتقي ��ق رغب ��ة تركي ��ا باالن�ضم ��ام اىل
االحت ��اد الأورب ��ي ه ��و �ضع ��ف االقت�ص ��اد الرتكي
ال ��ذي كان يعاين من �أزم ��ات عديدة �أهمه ��ا الأزمة
االقت�صادي ��ة الت ��ي ع�صف ��ت بالب�ل�اد بداي ��ة الألفية
الثانية.
م ��ن اج ��ل ذل ��ك �سع ��ت تركي ��ا للخ ��روج م ��ن ه ��ذه
الأزم ��ات م ��ن خالل �إع ��ادة هيكل ��ة البني ��ة التحتية
لالقت�ص ��اد ورفع القدرات التناف�سي ��ة على ال�صعيد
ال ��دويل وجنح ��ت احلكوم ��ة الرتكي ��ة يف احلفاظ
عل ��ى ا�ستق ��رار املوازن ��ة العامة للب�ل�اد الأمر الذي
�سينعك�س ايجابيا على امل�شاريع اال�ستثمارية النها
ت�ساه ��م يف ك�س ��ب ثق ��ة امل�ستثمري ��ن وامل�ؤ�س�سات
الدولي ��ة و�ش ��ركات القط ��اع اخلا�ص وتع ��زز هيبة
الدولة ومتانة اقت�صادها.
وبع ��د �أربع �سنوات من الإجراءات الإ�صالحية بدا
االقت�ص ��اد الرتكي ي�شهد من ��وا وتعافيا حيث حقق
يف العام املا�ض ��ي منوا يف �إجمايل الناجت القومي
و�ص ��ل �إىل ن�سبة  9.9باملئة .كم ��ا تتوقع الأو�ساط
االقت�صادي ��ة الرتكي ��ة حتقي ��ق من ��و يف �إجم ��ايل
الناجت املحلي و�إجمايل الن ��اجت القومي ي�صل �إىل
ن�سبة  4.7باملئة و  5باملئة على التوايل.
وم ��ن اجلدي ��ر بالذك ��ر ان �صن ��دوق النق ��د الدويل
�ش ��دد عل ��ى تركيا �أب ��ان الأزم ��ة التي م ��رت بالبالد
ع ��ام � 2001ضرورة ا�ستقرار الإط ��ار امل�ؤ�س�ساتي
الرتكي ب�صورة عامة واالقت�صادي ب�صورة خا�صة
ويف الوق ��ت نف�سه ويف معر� ��ض ت�شخي�صه لنقاط
ال�ضعف يف االقت�ص ��اد الرتكي ربط �صندوق النقد
ال ��دويل م�ساعدات ��ه املالي ��ة لرتكي ��ا ب�سل�سل ��ة م ��ن
ال�ش ��روط التي ا�ضطرت حكومته ��ا �إىل القبول بها
مث ��ل حترير االقت�صاد من القي ��ود القانونية وخلق
من ��اخ ا�ستثماري �أف�ضل ،عالوة على ت�سريع عملية
خ�ص�ص ��ة االقت�ص ��اد الرتك ��ي .وعلى الرغ ��م من �أن
م�ساع ��دة �صندوق النقد ال ��دويل للحكومة الرتكية
كان ��ت حيوي ��ة يف حماوالته ��ا الرامي ��ة �إىل جتاوز
�أزمة .2001
ويف مثال يو�ضح حجم العطاءات التي مت تر�سيها

يف �إط ��ار عملي ��ة اخل�صخ�ص ��ة من ��ذ بداي ��ة الع ��ام
املا�ضي تفي ��د املعطيات �أن قيمته ��ا بلغت 13.985
ملي ��ار دوالر وه ��ي اكرب م ��ن �إجم ��ايل كل عطاءات
ال�سن ��وات ال�سابق ��ة من ��ذ ب ��دء عملي ��ة تخ�صي� ��ص
�ش ��ركات الدول ��ة يف ع ��ام  .1985فف ��ي الفرتة بني
ع ��ام � 1985إىل عام  2005بلغ ��ت قيمة خ�صخ�صة
�شركات القطاع العام  9.437مليارات دوالر فقط.
كم ��ا �ساع ��دت �صفق ��ة توبرا� ��ش وبيع �شرك ��ة ترك
تليك ��وم لالت�ص ��االت الأر�ضية بقيم ��ة  6.55مليار
دوالر تركيا على حتطيم الأرقام القيا�سية لأن�شطة
اخل�صخ�صة يف هذا العام.
�إىل �أنه يج ��ب الإ�شارة �إىل �أن التف ��ا�ؤل ال�سائد يف
�أو�س ��اط النخب ��ة االقت�صادية الرتكي ��ة بخ�صو�ص

حظوظه ��ا اجليدة يف االن�ضمام للإحتاد الأوروبي
�شكل عام�ل ً�ا فاع ًال �ساهم يف حتقي ��ق هذه الطفرة.
ويعت�ب�ر امل�ستثمرون ان ع�ضوية تركيا يف الإحتاد
الأوروب ��ي �ستوفر لها على املدى البعيد اال�ستقرار
الذي حتتاج اليه من �أجل موا�صلة تنمية اقت�صادها
وجذب اال�ستثمارات الأجنبية.
ويف م ��ا يتعل ��ق ب�صادرات تركيا ق ��ال وزير الدولة
الرتك ��ي يف اجتم ��اع جلمعي ��ات امل�صدري ��ن �إن
ال�صادرات الرتكي ��ة ارتفعت بن�سبة  19.9يف املئة
خ�ل�ال �شه ��ر واح ��د لت�ص ��ل �إىل  6.496ملي ��ارات
دوالر .و�أ�ض ��اف الوزي ��ر "للم ��رة الأوىل �ستقرتب
الأرق ��ام ال�شهري ��ة لل�ص ��ادرات من �سبع ��ة مليارات
دوالر .و�سيك ��ون ه ��ذا رقم� � ًا قيا�سي ��ا يف تاري ��خ
اجلمهورية الرتكية احلديثة رغم كل ال�صعوبات".
وخ�ل�ال الأ�شهر الت�سع ��ة الأوىل من الع ��ام املا�ضي
حتى � 29سبتمرب� /أيلول بلغت ال�صادرات 53.06

مليار دوالر .كما قال الوزير امل�س�ؤول عن التجارة
اخلارجي ��ة �أنه ��ا ارتفعت خالل االثن ��ي ع�شر �شهرا
الأخ�ي�رة �إىل �أكرث من  72مليار دوالر .و�أ�ضاف �أن
العجز التجاري املتوقع هذا العام بحدود  40مليار
دوالر ميث ��ل ما ب�ي�ن  20و  22يف املئة من �إجمايل
حجم التجارة اخلارجية.
م ��ا نري ��د ان نقول ��ه يف اخلتام ب ��ان املراح ��ل التي
مر به ��ا االقت�صاد الرتك ��ي �سيما الأزم ��ات اخلانقة
ت�شب ��ه �إىل ح ��د كب�ي�ر م�ش ��اكل االقت�ص ��اد العراقي
حالي ��ا املتمثل ��ة بالبنية التحتية املدم ��رة واحلاجة
للخ�صخ�ص ��ة والإ�صالح ��ات امل�ؤ�س�ساتية وكل هذا
دف ��ع �صن ��دوق النق ��د ال ��دويل �إىل و�ض ��ع �ش ��روط
مل�ساع ��دة الدولت�ي�ن للخ ��روج م ��ن ازماته ��ا .وعلى
الع ��راق ان ي�ستفيد من جتارب الآخرين يف �إجراء
الإ�صالحات االقت�صادي ��ة وخا�صة الدول املجاورة
والتي متكنت من �إحراز تقدم كبري ومتميز.
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تحقيقات

تحقيق  /صابرين علي

ما أسباب تراجع أداء القطاع الصناعي
ّ
صناعيـ ـ ـ ـ ـ ــون:

ق��ال اخلبري ال�صناعي با�سم جميل ان�ط��ون :ان
م�شكلة تراجع اداء هذا القطاع بد�أت منذ ان بد�أ
العراق باحلروب الع�سكرية حيث كانت تكلفتها
تت�أتى من القطاعني ال�صناعي والزراعي ،ما اثقل
كاهلهما ف�ض ًال ع��ن العقوبات االقت�صادية �أبان
ت�سعينيات ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،حيث �شلت حركته
ب�سبب قلة التخ�صي�صات املالية له و�سحب عدد من
الكوادر ال�صناعية اىل املاكنة احلربية ومبا فيهم
ا�صحاب اخل�برة والكفاءة االم��ر ال��ذي ادى اىل
وجود نق�ص يف واح��دة من املقومات اال�سا�سية
لهذا القطاع.
وا�ضاف انطون:ان قطاع ال�صناعة كان لها امل
كبري بعد ع��ام  2003يف اع��ادة بناء مادمر منها
ولكن على العك�س حيث ابتليت مب�شاكل اخرى
اىل ج��ان��ب ماكانت ت�ع��اين منه وتكمن يف عدم
وج��ود ا�سرتاتيجية �صناعية تعالج امل�سار
ال �� �ص �ن��اع��ي يف ال �ب �ل��د ،ح �ي��ث حاولت
الدولة من تفعيل دور القطاع اخلا�ص
ولكن ماحدث بعد عام  2003وعمليات
ال�سلب والنهب االم��ر ال��ذي زاد احلال
�سوءا وا�صبح القطاع ال�صناعي يعاين
من معوقات كثرية.
وتابع انطون :البد من وجود حزمة من
الإجراءات التي ميكن من خاللها النهو�ض
بهذا القطاع بالإ�ضافة اىل حاجتها اىل قرار
�سيا�سي ور�ؤى وا�ضحة لتفعيله لعل يف
مقدمتها توفري الطاقة الكهربائية او الوقود
امل��دع��وم وتقدمي القرو�ض املي�سرة للقطاع
اخلا�ص او املن�ش�آت ال�صناعية التابعة لوزارة
ال�صناعة وايقاف االغراق ال�سلعي من كل دول
العامل ب��دون التعرفة الكمركية لغر�ض حماية
املنتج املحلي وتطوير املناطق ال�صناعية واعادة
ب�ن��اء م��دن �صناعية حديثة.وت�أ�سي�س م�صرف
تنموي بر�أ�س مال كبري وبعقلية القطاع اخلا�ص
واعطاء القرو�ض املي�سرة وب�ضمانات امل�شروع
نف�سه وجتديد املكائن وحتديثها وحت�سني و�ضع
العاملني بالقطاع املختلط وم�ساهمتهم بالقطاع
العام وت�شجيع امل�ستثمر للتوجه نحو ال�صناعة
املحلية ورب��ط ال�صناعة العراقية باالمهات من
ال�صناعات وت�سهيل نقل التكنولوجيا واال�ستفادة
من ال�شركات العاملية واالتفاقيات االقت�صادية التي
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يعاني قطاع الصناعة من خمول وكساد كبيرين في وقت يتجه االقتصاد العراقي الى فضاءات اقتصاد السوق
التي تعول كثيرًا على قطاعات انتاجية فاعلة ونش���يطة وقادرة على خلق دورة اقتصادية مس���تمرة ،ولعل
م���ن أه���م القطاعات االنتاجية هو قطاع الصناعة ،حيث تش���ير معطي���ات الواقع الى تراجع خطير في وقت
تعاني االس���واق المحلية من ظاهرة االغراق الس���لعي ،وغدت ثقافة االس���تهالك هي الس���ائدة في ظل انعدام
الصناعات المحلية.
وتتحدث حيثيات القطاع الصناعي عن  83ش���ركة ومعمال للقطاعين العام والمختلط تحت أش���راف وزارة
الصناع���ة والمع���ادن ،لم يلمس المس���تهلك إال نس���با ضئيلة من المنتج المحلي التكاد تس���د  5%من الحاجة
الفعلية في مشهد يكاد يكون األغرب في ظل التوجه الحكومي الداعي الى دعم القطاع الصناعي.
(المدى االقتصادي) بحثت في أسباب هذا التراجع عبر التحقيق اآلتي:

يعقدها العراق لت�شجيع اال�ستثمار ال�صناعي.
وقال مدير �شركة �صناع االبداع حم�سن جبار :ان
م�شكلة الكهرباء تعترب �سببا ا�سا�سيا يف ايقاف
 %70من امل�صانع ،حيث ان عدم وجودها يزيد من
عوامل التكلفة االنتاجية لل�صناعات فهي بحاجة
اىل م�صادر للطاقة التي ميكن من خاللها احداث
تطوير يف التكنولوجيا فهي مقيدة ب�سبب هذا
ال�ضعف يف م�صادر الطاقة.
وا�ضاف جبار :ان م�شكلة الطاقة الكهربائية ادت
اىل انتقال الكثري من امل�صانع العراقية خارج
العراق وبد�أت امل�صانع فيه تتقل�ص تدريجي ًا،وما
يزيد االم��ور �سوء ًا هو انخفا�ض �سعر امل�ستورد
على ح�ساب املنتج املحلي ،وم��ا يرافقه من عدم
وجود تعرفة كمركية على ال�سلع امل�ستوردة.
وت��اب��ع ج�ب��ار :ان ال�صناعة بحاجة اىل خف�ض
تكاليف االنتاج من خالل

ت��ويف م�صدر الطاقة
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وو���ض��ع
�شروط وقوانني حتد من
اغ��راق اال� �س��واق باملنتج
االج �ن �ب��ي ذات النوعية
ال� ��ردي � �ئ� ��ة ،االم� � ��ر ال� ��ذي
ي��زي��د م��ن ج��ذب امل�ستثمر
املحلي والأجنبي وتفعيل
دور التكنولوجيا احلديثة
التي تتحدد بوجود الطاقة
الكهربائية لال�ستفادة منها.

دائرة التطوير والتنظيم الصناعي:

ق��ال مدير ع��ام التطوير والتنظيم ال�صناعي يف
وزارة ال�صناعة واملعادن �سنان كاظم ال�سعيدي:
ان ال�صناعة مل تالق ت�شريعات ملتابعتها من قبل
الدولة حيث انها ظلت قدمية وغري متطورة ومتيل
اىل اال�ستثمار االجنبي اكرث من اال�ستثمار املحلي
وتعامل االخرية مثل ما تعامل االوىل.
و�أ�ضاف ال�سعيدي�:إن امل�شكلة االخ��رى بالن�سبة
لرتاجع ال�صناعة هي امل�صارف التي ي�صعب عليها
التعرف على ا�ساليب التنمية اال�ستثمارية احلديثة،
حيث انها م��ا زال��ت متعلقة بالأ�ساليب القدمية
والقرو�ض غالب ًا ما تكون ا�سعار الفائدة فيها عالية
جد ًا ،وان هذه النوافذ الميكن من خاللها التطوير
يف جمال ال�صناعة احلديثة من قابليات وكوادر
وم��وارد ب�شرية االم��ر ال��ذي يعمل
على ايجاد اال�سباب لال�ستثمار
م��ن قبل ال�ت�ج��ار خ ��ارج العراق
وا�ستفادة ال��دول من القابليات
واملوارد املتاحة لدينا.
وت��اب��ع ال���س�ع�ي��دي:ان الدولة
بحاجة اىل م�شاريع متطورة
بحيث انها ت�ستحق ان تقوم
بدعمها وتقدمي التخ�صي�صات
املالية اليها ويجب ان تكون
ذات اول � ��وي � ��ات واه �م �ي��ة
ل���ص��رف ه��ذه امل���وال عليها
وخالف ذلك تكون عمليات
ه��در وا��س��راف لها
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لأن ال�صناعة تعد من عمليات املجازفة اما ان تكون
ذات جدوى او خا�سرة.
وق��ال ال�سعيدي :ان عمليات االغ ��راق ال�سلعي
موجودة يف كل دول العامل ولكن كل واحدة منها
لديها قوانني حتكمها يف هذا ال�ش�أن والعراق ا�صدر
قانون 2010/11حلماية املنتجات العراقية ،فان
ال�صناعة العراقية بحاجة اىل ب��رام��ج متطورة
للتنمية ال�صناعية والإق��را���ض ال�ضريبة حتى
تتمكن من مواكبة ماموجود يف دول العامل.

الخ ـ ـ ـ ـ ــبراء:

من جهته قال اخلرب االقت�صادي ماجد ال�صوري:ان
عدم جدية احلكومة يف التطوير لهذا القطاع تعد
واحدة من اال�سباب التي ادت اىل تراجع ب�شكل
م�ل�ح��وظ ،حيث ان�ه��ا ت�ع��اين م��ن ع��دم وج ��ود اي
برنامج للأ�صالح فلذلك مل يتوفر لها املناخ املالئم
للتطور من بنى حتتية،وم�ساعدات مالية واتباع
�سيا�سة �ضريبية مع القطاع ال�صناعي وتفعيل
القطاع اخل��ا���ص واع ��ادة هيكلته ب�شكل منا�سب
بحيث ميكن ان يوفر املناخ للعمل داخل الظروف
التي حتيط بها من قلة الكهرباء واتباع �سيا�سة
�ضريبية التي ت��ؤث��ر ب�شكل مبا�شر على تكليف
االنتاج وارتفاعها.
وا�ضاف ال�صوري :ان و�ضع مقايي�س للإغراق
ال�سلعي يعد من االمور املهمة التي تقلل من عامل
التكلفة يف االنتاج واملناف�سة لل�سلع املوجودة يف
اال�سواق ،ف�أنها بحاجة اىل ا�صدار قانون للحد من
االغراق ال�سلعي والت�أكد من عدم ممار�ستها له.
وتابع ال�صوري :ان االمر بحاجة اىل اجراءات
ع��دة من قبل احلكومة لتقدمي الدعم لل�صناعة
ال�ع��راق�ي��ة منها،الت�شجيع على التكنولوجيا
احل��دي�ث��ة ومتابعة ال �ك��وادر للعمل ولل�سوق
فيجب ان يتنا�سب مع الطلب ال�صناعي فان
عدم وجود مثل هذا الدعم ي�ؤثر على الزيادة
يف ال�تراج��ع ب�صورة م�ستمرة و��ص��و ًال اىل
االنهيار يف ال�صناعة العراقية متام ًا وعدم
مواكبة ما موجود يف دول العامل.
م ��ن ج�ه�ت��ه ق���ال اخل�ب�ر االق �ت �� �ص��ادي علي
الفكيكي :ان ق�ضية االغراق تعد من االمور
التي تكون حجة واهية ميكن ا�ستخدامها
للوقوف وراء الف�شل ،حيث ان الأ�سباب
وراء ه��ذا ال�تراج��ع تعود اىل ع��دم توفر

وتابع االطرقجي:ان م�س�ألة عدم التحاق العراق
بالتكنولوجيا تعد م��ن ال�ت�بري��رات التي يقدمها
التجار لتختئ وراء الف�شل يف هذا القطاع وابقاء
وا�ستمرار تدفق الب�ضائع امل�ستوردة فالكثري من
ال�صناعات ال حتتاج اىل التطور يف التكنولوجيا.
وا�ستفهم االطرقجي عن ال�صناعات التي تكون
م�سجلة بن�سبة %90والتي تعد من امل�شاريع املعطلة
متان ًاوالتي مت ت�سجيلها يف احتاد ال�صناعات مثل
�صناعة الكا�شي واخلياطة واجل�ل��ود وم�شتقات
البناء وغريها.
و�أكد االطرقجي ان االدعائات التي يربرها التجار
مبا فيها رداءة ال�صناعة هذا االمر الذي يزيد من
فتح املجال ام��ام ال�سلع امل�ستوردة يف اال�سواق
العراقية وقلة وجود الرقابة عليها.
من جانبه ق��ال الع�ضو يف احت��اد ال�صناعات عبد
الله جا�سم جميد� :إن الأ�سباب وراء هذا الرتاجع
ك�ث�يرة وت�ع��د البيئة اال�ستثمارية وماتعنيه من
�ضعف ا��ض��اف��ة اىل قلة م���ص��ادر ال�ط��اق��ة والبنى
التحتية وقلة التمويل الذي تعاين منه ال�صناعة
العراقية ووج ��ود ال�ع��ام��ل املناف�س ال�شديد بني
ال�سلع امل�ستوردة واملحلية.
و�أ� �ض��اف جم�ي��د :الأم ��ر ال��ذي ي��زي��د م��ن االعتماد
على ال�سلع امل�ستوردة هو قلة وجود امل�ستثمرين
ف��أن الغالبية العظمى منهم خ��ارج العراق،وحتى
التكنولوجيا امل�ت�ط��ورة ت��زي��د م��ن االع�ت�م��اد على
اال�سترياد الأم��ر ال��ذي يزيد من عامل التكلفة يف
الإن �ت��اج ،حيث �إن �أك�ثر امل�صانع واملعامل تزيد
اع �م��اره��ا ع�ل��ى ع�ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن وه��ي مندثرة
ومتوقفة عن مدة طويلة مما يجعلها متخلفة يف
كافة النواحي عما موجود يف العامل.

املناخ ال�صناعي املالئم لها وتخلف و�سائل االنتاج
والتطور التكنولوجي وف�شل �سيا�سات الت�صنيع
و�ضعف عمليات االبتكار وتخلف االداء النوعي
يف االن�ت��اج ال�صناعي ممايزيد من ارت�ف��اع كلف
االن �ت��اج االم��ر ال��ذي ي�ضعف امل��وق��ف التناف�سي
لل�صناعة العراقية.
وا�ضاف الفكيكي :ان عدم وجود اجازات لال�سترياد
التي تعد من الق�ضايا التي تكون يف جميع الدول
االخرى ومع ذلك انها تنتج وت�صدر ومفتوحة امام
الب�ضاعات امل�ستوردة والدليل على هذه ان العراق
يح�صل على ب�ضائعها يف اال�سواق.
وتابع الفكيكي :ان ال�صناعة العراقية ن�ش�أت يف
اخلم�سينيات من القرن املا�ضي معتمدة ب�صورة
مبا�شرة على ال��دول��ة يف ك��ل تفا�صيلها،اما يف
ال��وق��ت احلا�ضر فحدث تطور كبري على �صعيد
ال�صناعات كافة ودخلت مرحلة جديدة من التطور
والتحرر يف التجارة وقلة تدخل الدول يف القطاع
اخل��ا���ص وا��س�ع��ار ال�صرف املبالغ بها ،فوجدت
ال�صناعة العراقية نف�سها ام��ام مناخ غري مالئم
لها وال ت�ستطيع املناف�سة لأنها التزال تعتمد على
الدولة يف نتاجاتها.
وبني الفكيكي ان االنظمة ال�صناعية يف العراق
ل��و ان�ه��ا ن�ش�أت على غ��رار م��ا م��وج��ود يف الدول
االخ��رى يف ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرن
املا�ضي لكانت واكبت التطورات التي حتدث يف
العامل االن وا�صبحت واحدة من الدول املناف�سة
يف ال�صناعة.
وقال الفكيكي :ان ال�صناعة بحاجة اىل �سيا�سات
ج��دي��دة قائمة على حترير االقت�صاد والتجارة
وا�سعار ال�صرف التي تعد من االم��ور املهمة يف
انطالق ال�صناعة مثل ماحدث يف الدول االخرى
كرتكيا وال�صني.

(هيئة االستثمار):

التجمع الصناعي العراقي:

وق ��ال رئ�ي����س التجمع ال���ص�ن��اع��ي ال �ع��راق��ي عبد
احل���س�ين ال �� �ش �م��ري :ان ال���س�ب��ب الأ� �س��ا� �س��ي يف
تراجع اداء القطاع ال�صناعي هو االغراق ال�سلعي
وماي�صاحبه من قوانني وت�شريعات التي التعري
اهتماما اىل االن �ت��اج املحلي حيث ان اال�سواق
تعاين م��ن االغ ��راق ال�سلعي للمنتجات وال�سلع
الرديئة النوعية ذات ال�صالحية املنتهية من عام
 2003واىل حد الوقت احلا�ضر.
و�أ�ضاف ال�شمري:ان ال�صناعة العراقية بحاجة
اىل الدعم املادي واملعنوي حيث ان التخ�صي�صات
التي تقدم اىل هذا القطاع التكفي ملناف�سة الب�ضائع
امل�ستوردة وهي ب�أم�س احلاجة اىل تفعيل قوانني
التعرفة الكمركية الن وج��ود مثل ه��ذه الكميات

من الب�ضائع امل�ستوردة ي��ؤدي اىل تدمري القطاع
ال�صناعي ب�أكمله ،فالعراق يعد من ال��دول التي
كان لها دور كبري يف التنمية امل�ستدامة ولكن هذا
االنح�سار ال��ذي �شهده يعد م��ن ال�تراك�م��ات التي
حدثت بعد الت�أمني عام  1964حيث بد�أ التدهور
لل�صناعة بعد عام .2003
وت��اب��ع ال �� �ش �م��ري:ان ال���س�ب��ب االخ ��ر يف تراجع
اداء ه��ذا القطاع هو ال�سيا�سة التي تلعب دورا
كبريا يف الت�أثري عليها وعلى نتاجاتها حيث ان
ال�صناعة بحاجة اىل النهو�ض بها حيث ان الكثري
م��ن ال�ت�ج��ار ال�ع��راق�ي�ين ي�ع��زف��ون ع��ن ال�ق�ي��ام باي

م�شاريع ا�ستثمارية هنا ب�سبب العوامل ال�سيا�سية
والت�شريعات والقوانني.
وق���ال ال �� �ش �م��ري:ان ك��ل ب�ل��د ي�ط�م��ح يف �صناعة
م�ت�ط��ورة ه��و ب�ح��اج��ة اىل درا� �س��ة الأه � ��داف من
خاللها حتى تتمكن من التطوير االقت�صادي،واما
ان حت��ول ال�صناعات اىل �صناعات حتويلية او
�صناعات �صغرية او كليهما مع ًا حتى تتمكن من
البطالة املوجودة ب�شكل كبري يف البلد واحداث
تطور اقت�صادي فيه وهذا ما حدث يف الثمانينيات
يف ا�سترياد العمالة وتطوير ال�صناعات املوجودة
فع ًال.

اتحاد الصناعات العراقية:

قال رئي�س احتاد ال�صناعات العراقية ه�شام ذنون
االطرقجي:ان م�صادر الطاقة عموم ًا والكهرباء
خ�صو�ص ًا تلعب دورا كبريا يف تدهور ال�صناعة
ا��ض��اف��ة اىل دخ ��ول الب�ضائع امل���س�ت��وردة ب�شكل
ي�ضاهي املنتج املحلي وبدون �أي رقابة وتقيي�س
و�سيطرة نوعية واغراق ال�سوق ب�صورة متعمدة
وباالتفاق مع املنظمات العاملية ادى اىل توقف
ال�صناعة.
وا��ض��اف االط��رق�ج��ي:ان عملية تبيي�ض االم��وال
من خ�لال ال�صناعة بن�سبة  %50ه��ذا االم��ر الذي
ي�ؤدي اىل بيع ال�سلع العراقية ب�أ�سعار رخي�صة يف
اال�سواق باملقارنة مع الب�ضائع االخرى ا�ضافة اىل
عدم وجود حتميل على املواد وال�سلع امل�ستوردة
ومايقابله م��ن قلة التمويل وحتطيم يف البنى
التحتية ادى اىل وج��ود ��ص��ورة م��ن الرتخي�ص
للب�ضاعة العراقية.

قال امل�ست�شار االقت�صادي يف هيئة اال�ستثمار عبد
الله البندر :ان مراحل تدهور ال�صناعة عديدة
ففي املرحلة الأوىل كانت ال�صناعة العراقية قبل
عام  2003م�صدر �أ�سا�سي لل�صناعات وخ�صو�ص ًا
م��ن ال�سبعينيات وحتى الثمانينيات ك��ان يوفر
الغالبية العظمى من احتياجات يف ال�سوق مما
يزيد م��ن ال�ن��اجت املحلي والإج �م��ايل يف ال�سوق
ال�ع��راق�ي��ة ،وب�ع��د احل��رب ال�ع��راق�ي��ة الإي��ران �ي��ة مت
حتويل العاملني فيها اىل ع�سكر حيث بد�أت تعاين
من وجود اختالل هيكلي داخلها،وبعد عام 2003
وخ�صو�ص ًا بعد تعر�ض املعامل اىل عمليات ال�سلب
والنهب وتوقف الكثري من امل�شاريع التي كانت
قائمة �آن� ��ذاك ،وم��ا زاد االم ��ور ت��ده��ور ًا ه��و فتح
احلدود امام ال�سلع امل�ستوردة وب�صورة فو�ضوية
وبدون وجود تعرفة كمركية عليها مما زاد احباط
ال�صناعة وتدهورها.
وا�ضاف البندر :ان الدولة لديها  192م�شروعا وهي
ت�سعى اىل ايجاد حلول للم�شاريع املعطلة حيث مت
العمل يف هذا املجال منها م�شاريع الكهرباء ومت
التعاقد مع �شركات تركيا يف هذا املجال.
وتابع البندر :ان العراق يعد من البلدان املتخلفة
تكنولوجي ًا االمر الذي يزيد من احلاجة اىل دعم
القطاع احلكومي لهذا القطاع املهم وذات الت�أثري
االهم يف ال�سوق العراقي.
وبني البندر ان القطاع ال�صناعي مرتبط بقطاعات
اخرى مثل القطاع الزراعي حيث انها بحاجة اىل
االرتباط وتفعيلهما �سوية االمر الذي ي��ؤدي اىل
خف�ض التكلفة يف االن�ت��اج واذا ما �أول�ت��ه الدولة
االهتمام ال�لازم وخ�صو�ص ًا يف ما يخ�ص خطط
التنمية حيث انه بحاجة اىل ان يكون هناك تكامل
بني القطاعات االم��ر ال��ذي يزيد من االرت�ق��اء يف
العمل باال�ضافة اىل الدعم والعمل على قلة ادخال
ال�سلع امل�ستوردة من اخلارج.

10

حوارات

العدد ()2167ال�سنة الثامنة -الثالثاء ()21
حزيران 2011

العدد ()2167ال�سنة الثامنة -الثالثاء ()21
حزيران 2011

تمث���ل وزارة التخطي���ط وماتطلقه من اس���تراتيجيات مهم���ة وبيانات القاعدة
األساس���ية الت���ي يرتكز عليها المخطط���ون االقتصادي���ون واإلداريون على حد
سواء.
(المدى االقتصادي) حاورت وزير التخطيط الدكتور علي يوسف الشكري حول
حائال امام نجاح عملها
هذه االستراتيجيات الجديدة وابرز المشكالت التي تقف ً
وإب���راز اهم المس���وحات التي تطلقه���ا ودورها في اعداد الموازنة االس���تثمارية
للوزارة والمحافظات.

حاورته /صابرين علي

وزير التخطيط لـ (المدى االقتصادي):

ال��وزارة تطل��ق اس��تراتيجيات الفقر والتش��غيل
الوطني ووضع المرأة
*م����ا ه����ي االس����تراتيجيات الجدي����دة الت����ي تتبناه����ا
الوزارة؟
�إن وزارة التخطي ��ط اطلق ��ت ا�سرتاتيجيات جديدة
وم ��ن بينها ا�سرتاتيجية مكافح ��ة الفقر ،والتي تعد
من اه ��م اال�سرتاتيجيات يف ال ��وزارة التي اطلقتها
من عام  2011حتى عام  2014ومت االتفاق مع البنك
ال ��دويل حول �إمكاني ��ة اطالق ه ��ذه الإ�سرتاتيجية،
وبع ��د الت ��داول م ��ع وزارة املالي ��ة والبن ��ك الدويل
مت تخ�صي� ��ص ملي ��ار و�سبعمائ ��ة وخم�س�ي�ن مليون
دوالر ،اجل ��زء الأك�ب�ر منه ��ا ي�ستقطع م ��ن املوازنة
االحتادية،ام ��ا م�شارك ��ة البن ��ك ال ��دويل كان ��ت جد ًا
حمدودة ومبلغ قدره  250مليون دوالر،حيث كانت
ت�سعى وزارة التخطي ��ط اىل م�شاركة البنك الدويل
الفني ��ة قب ��ل امل�ساع ��دة املادية النه يقوم ع ��ادة بدعم
امل�شاري ��ع التي تقوم مبكافحة الفق ��ر يف الكثري من
دول الع ��امل وتع ��د جترب ��ة العراق يف ه ��ذا االجتاه
م ��ن امليادين التي تتمتع باحلداث ��ة بالن�سبة لوزارة
التخطي ��ط خا�صة ًوالدول ��ة العراقية ب�صورة عامة،
ومن املقرر ان تعمل هذه الإ�سرتاتيجية على خف�ض
ن�سب ��ة الفقر من  %28اىل  %16خالل عام  2014اي
تنخف� ��ض م ��ن  7اىل  5مالي�ي�ن حيث انه ��ا متتد اىل
ع�ش ��رة قطاع ��ات ،و�أرتئيه ��ا يف املرحل ��ة االوىل ان
تكون الإ�سرتاتيجية يف ثالثة حماور وهي ال�صحة
والتعلي ��م وال�سكن ونحن عازمون على امتامها بكل
اجله ��ود املتاحة ،االمر الذي يقود بن ��ا لالنتقال اىل
حماور اخرى.
�أم ��ا الإ�سرتاتيجية الثانية وه ��ي الت�شغيل الوطني
والت ��ي مت اطالقها �أي�ضا من ع ��ام  2011اىل 2014
وبالتعاون م ��ع وزارة العمل التي كانت يف ال�سابق

يف حال ��ة من الرتدد خ�شية الف�ش ��ل يف العمل ،وهذا
الأم ��ر ال يعد مثلبة اذا مت ��ت املحاولة اجتاه حتقيق
االه ��داف مرات ع ��دة حتى وان كان هن ��اك ف�شل يف
ه ��ذه املحاوالت،وحت ��ى اجلهاز املرك ��زي للإح�صاء
كان مرتددا للعمل يف جمال هذه الإ�سرتاتيجية ولقد
طلبن ��ا منه ��م املحاولة وباالت�صال م ��ع وزارة العمل
بغي ��ة للنج ��اح ،و مت العمل يف ه ��ذه الإ�سرتاتيجية
وف ��ق اخلطة الزمني ��ة لإ�سرتاتيجي ��ة مكافحة الفقر
وعلى اعتب ��ار ان الت�شغيل �سوف يقرتن بال�ضرورة
بعمل الإ�سرتاتيجيتني مع ًا.
ام ��ا الإ�سرتاتيجي ��ة الثالث ��ة خ�ص�ص ��ت لدرا�س ��ة
الو�ض ��ع املادي للمر�أة الريفي ��ة باملقارنة مع قرينتها
احل�ضرية ولق ��د وجدنا يف ما يتعلق باملر�أة الأرملة
الت ��ي الجتد لنف�سه ��ا ولأ�سرتها معي�ل�ا والتي تعتمد
عل ��ى نف�سها ،عدادهن و�صل اىل  %33يف الريف اما
يف امل ��دن  ،%16وتع ��د هذه امل�سوح ��ات التي تعتمد
وف ��ق ت�شكي ��ل جل ��ان يف وزارة التخطي ��ط والت ��ي
تقوم بهذا العمل.

*هناك الكثير من الجهات المحلية والدولية تش����كك
في التقارير والمؤش����رات الت����ي تصدرها وزارتكم،ما
مدى صحة هذه البيانات؟ وما المعايير المعتمدة؟
نح ��ن نعتم ��د يف عملن ��ا عل ��ى امل�س ��ح الإح�صائ ��ي،
وه ��ذا النوع م ��ن امل�سوح ��ات ترتكز عل ��ى املعلومة
التي يت ��م احل�صول عليها من قب ��ل ال�شرائح املعنية
بامل�س ��ح وبالتايل �سوف تكون ه ��ذه املعلومة دقيقة
ونح ��ن حري�ص ��ون كل احلر�ص عل ��ى دقتها الن هذه
املعلومات ت�ؤثر يف م�صداقية وعمل الإ�سرتاتيجية

التي نقوم بتنفيذها ،اما مو�ضوع الت�شكيك يف هذه
املعلومات ،فه ��و امر غري مقبول الن هذه املعلومات
تكون خا�ضع ��ة اىل التدقيق من قب ��ل البنك الدويل
و�صندوق التنمية حيث انها تعتمد الإح�صائيات يف
تعاملها معنا ،اما اجلهات التي تقوم بالت�شكيك فهي
من امل�ؤكد تريد و�ضع عراقيل امام م�سارات التنفيذ
واالجناز.
وان م�ؤ�ش ��رات الت�ضخ ��م تعتم ��د معاي�ي�ر معينة يف
اعداده ��ا ،وبالت ��ايل ف� ��أن وزارة التخطي ��ط تعتم ��د
املهني ��ة يف عمله ��ا والت ��ي ت�ش�ي�ر اىل ه ��ذه النقطة
الهام ��ة يف العم ��ل ،ونح ��ن ن�ؤكد على دق ��ة املعلومة
التي نق ��وم باطالقها الن باقي الوزارات تعتمد على
ه ��ذه امل�سوحات يف عملها ،ف� ��إذا كانت املعلومة غري
دقيق ��ة فه ��ذا االم ��ر ي�ؤثر عل ��ى عمل تلك ال ��وزارات،
وهناك حقيقة اخ ��رى تخ�ص هذا اجلانب ان وزارة
التخطيط حر�صت عل ��ى ان تكون بعيدة عما ي�سمى
باملحا�ص�صة الطائفية يف تق�سيم العمل واملنا�صب،
و طالبن ��ا رئا�سة جمل�س الوزراء به ��ذا االمر ،حيث
ان العاملني يف الوزارة من مدراء ووكالء ور�ؤ�ساء
مل يح�ص ��ل اي واح ��د منه ��م على من�ص ��ب من خالل
املحا�ص�ص ��ة الطائفي ��ة وان كل واح ��د م ��ن العاملني
التق ��ل خدمته عن  30عاما يف العمل بالوزارة وهم
م ��ن املتخ�ص�صني الذين يعدون �ضم ��ن التكنوقراط
الناج ��ح ،وان ��ا من ��ذ �أول ي ��وم ا�ستلم ��ت العم ��ل يف
ال ��وزارة طلب ��ت م ��ن جمي ��ع العاملني ان يك ��ون لهم
اجت ��اه مع�ي�ن ولك ��ن ان يكون ه ��ذا التوج ��ه خارج
العم ��ل ،وله ��م احلري ��ة املطلق ��ة يف ه ��ذا املو�ض ��وع
وبدلي ��ل ان ��ا انتمي اىل جه ��ة معينة ،ولق ��د ح�صلت
على مباركة دولة رئي�س الوزراء يف تعزيز الكوادر
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وعدم التغيري فيها.

*حمل����ة الش����هادات العليا الموج����ودة لديكم يكاد ال
يوازي المهمات التي تقوم بها الوزارة ،ما السبب؟
لقد قمت �ضمن برنام ��ج خطة املئة يوم امام جمل�س
ال ��وزراء بتخ�صي� ��ص  30درجة وظيفي ��ة من حملة
ال�شه ��ادات العلي ��ا للعمل يف ال ��وزارة ،الن العاملني
لدين ��ا ه ��م ال تق ��ل خدمتهم ع ��ن  30عاما حي ��ث انهم
�س ��وف يحال ��ون اىل التقاعد ،و هذا االم ��ر �سي�ؤدي
بالنتيج ��ة اىل اخف ��اق يف عمل ال ��وزارة بدون هذه
الدرج ��ات الوظيفية،حيث مل يتم احل�صول على هذا
املطل ��ب الن وزارة املالية اعت�ب�رت هذا املو�ضوع مل
يندرج �ضم ��ن اخلطة الت�شغيلية لل ��وزارة ،واعتقد
ان وزارة التخطيط ال تبنى اال بالكوادر وهذا االمر
اوليته اهتمام ًا كبري ًا منذ بداية عملي فيها ،حيث ان
ع ��دد حاملي ال�شه ��ادات العليا فيه ��ا ال يزيد على 16
�شخ�صا ،وان العدد االجم ��ايل للعاملني يف الوزارة
ي�صل اىل  2355وهذه مفارقة بالقيا�س ملا تقوم به
الوزارة من اعمال مهمة حتتاج اىل خربة وكفاءة من
حاملي ال�شهادات العليا ،وطلبت من رئا�سة الوزراء
تخ�صي� ��ص مبالغ ا�ضافية للعامل�ي�ن فيها الن وزارة
التخطيط يف ال�سبعيني ��ات والثمانينيات من القرن
املا�ض ��ي كانت جاذبة حلملة ال�شهادات وكانت لديهم
امتي ��ازات ال متلكها اية وزارة اخ ��رى ،حيث كانوا
يتجه ��ون اليها وللعمل فيها ،اما يف الوقت احلا�ضر
ا�صبح ��ت طاردة ملث ��ل هذه الكف ��اءات،الن العمل يف
الوزارات االخرى ومبثل هذه ال�شهادة يكون معدل
الرات ��ب ال�شهري فيها ال يقل عن مليون دينار ،وهذا

االمر ينطبق حتى على املنت�سبني يف الوزارة ،ولهذا
نح ��ن طالبنا بان تك ��ون هناك خم�ص�ص ��ات �إ�ضافية
يت�س ��اوى به ��ا حامل ��و املاج�ستري والدكت ��وراه مع
اقرانه ��م يف وزارة التعليم العايل الن هذا اال�سلوب
يجذبهم للعمل يف وزارة التخطيط.

* م���ا طبيعة المس���وحات الت���ي تضطل���ع بتنفيذها
وزارتكم؟
هناك م�سوح ��ات تقوم باطالقه ��ا وزارة التخطيط
بالتعاون مع منظمات دولي ��ة معتمدة ،ولقد اطلقنا
م�سوح ��ات ع ��دة منه ��ا ملعرف ��ة م�ست ��وى الفق ��ر يف
الع ��راق والبطال ��ة و االمي ��ة والت ��ي �شكل ��ت ن�سبة
% 18-12وه ��ذه الن�سب ��ة مقبولة حلد م ��ا بالن�سبة
للظ ��روف الت ��ي يعي�شها الع ��راق والتي م ��ر بها من
ف�ت�رة الثمانيني ��ات وحتى الوق ��ت احلا�ضر وهناك
م�سوحات اخرى تخ�ص املر�أة يف العراق والو�ضع
االجتماعي وال�صحي لعموم العراقيني والذي �شهد
حت�سن� � ًا ملحوظ� � ًا حيث و�صل عم ��ر متو�سط الفرد
اىل عم ��ر  60عام ��ا بع ��د ان كان يف ال�سبعيني ��ات
ي�صل اىل  68عاما ويف الثمانينيات والت�سعينيات
انخف� ��ض اىل  55عام ��ا ام ��ا يف اخر م�س ��ح اطلقته
الوزارة ملعرفة متو�سط عمر الفرد كان  60عاما.
وهن ��اك م�سوحات اخرى تخ� ��ص م�ستوى الوفيات
ب�ي�ن االطف ��ال دون �س ��ن اخلام�س ��ة حي ��ث كان ��ت
الوفيات ب�ي�ن هذه االعم ��ار يف الثمانيني ��ات ت�صل
اىل  40طف�ل�ا ل ��كل ،1000ويف الت�سعيني ��ات م ��ع
وج ��ود الو�ضع االجتماع ��ي واالقت�صادي املتدهور
يف ذلك الوق ��ت ي�صل اىل  128طفال لكل ،1000اما
يف الوق ��ت احلا�ض ��ر ومن خالل اخ ��ر م�سح اطلقته
وزارة التخطي ��ط يف ع ��ام  2011كانت الن�سبة هي
 45طفال يتوفى اىل عمر خم�س �سنوات لكل 1000
طفل.
وان ه ��ذه امل�سوح ��ات الت ��ي تقدمه ��ا ال ��وزارة تعد
مبثاب ��ة القاع ��دة اال�سا�سي ��ة للبيان ��ات لعم ��ل كل
ال ��وزارات االخرى ونحن ما�ض ��ون باجتاه ور�شة
عم ��ل نقوم م ��ن خالله ��ا مب�سوحات تخ� ��ص الواقع
الغذائي للمواطن،ولق ��د ح�صلنا على موافقة البنك
الدويل بقر�ض مقداره مليار ون�صف لدعم امل�شاكل
االقت�صادي ��ة وتق ��دمي الدعم الفني لن ��ا بعد االطالع
عل ��ى امل�ش ��روع وال�شعور ب�أهمية تق ��دمي كل العون
والدعم له من الناحية املادية والفنية.

وبالفع ��ل مت التعاق ��د م ��ع �شرك ��ة فرن�سي ��ة واخرى
�سوي�سري ��ة ،ومل يتم االختي ��ار لهاتني ال�شركتني اال
بع ��د االطالع على �شركات عدة ومت اختيارهما على
ا�سا�س الأف�ضلية والأك�ث�ر انت�شارا ًيف الدول حيث
ان ال�شركة الفرن�سية تعمل يف  140دولة يف العامل
ومل تتعر� ��ض اىل اي ��ة دع ��وى ق�ضائي ��ة عل ��ى مدى
عمله ��ا خالل ن�ص ��ف قرن ومن االمتي ��ازات االخرى
التي تتمتع بها انها تعد من ال�شركات الر�صينة يف
العمل،ام ��ا الفرن�سية هي االخرى تتمتع بانت�شارها
يف  140دول ��ة وتتك ��ون من  439ال ��ف عامل وبعد
املفاو�ض ��ات مع ه ��ذه ال�شركات كان ��ت الن�سبة التي
ت�أخذه ��ا لفح�ص الب�ضاع ��ة � 8آالف وطلبنا منهم ان
تكون � 4آالف وهذا املبلغ يعد �شك ًال رمزي ًا باملقارنة
م ��ع ما كان يتحمله التاجر مع ال�شاحنات التي تقف
عل ��ى احلدود مدة اربعة ا�شه ��ر ودفع اجور ار�ضية
وب�ضاعة ونقل،حيث ا�صبح يف الوقت احلا�ضر يتم
فح�ص الب�ضاعة يف البلد املن�ش�أ وملدة � 7أيام باحلد
االق�ص ��ى اما االجراءات التي تكون يف احلدود هي
الت�أك ��د من �صحة �شه ��ادة املن�ش�أ،حي ��ث مت اكت�شاف
الكث�ي�ر م ��ن ال�شهادات امل ��زورة من خ�ل�ال الفح�ص
للب�ضائ ��ع واالت�ص ��ال بال�ش ��ركات ع�ب�ر االنرتني ��ت
والت�أك ��د منه ��م عل ��ى �صح ��ة ال�ص ��دور للب�ضائ ��ع
ال�ص ��ادرة عنهم،وان الدول ��ة العراقية ال تتحمل اية
مبال ��غ لتحميل الب�ضاعة بل تقع عل ��ى عاتق التاجر
فق ��ط،ويف ه ��ذا ال�ص ��دد مت اكت�شاف وج ��ود بع�ض
التج ��ار الذي ��ن يحمل ��ون الب�ضاعة فوائ ��د ا�ضافية
بحج ��ة ال�سعر اال�ضايف لفح� ��ص الب�ضاعة حيث مت
االعالن من خالل االعالم عن ال�سعر املوحد لفح�ص
الب�ضائ ��ع وهو � 4آالف حي ��ث ان الب�ضاعة ال حتمل
اي ا�سعار ا�ضافية ومت حتذير التجار اذا ما ا�صبح
هناك ارتفاع يف م�ستوى اال�سعار يف ال�سوق �سوف
يتحمل ��ون امل�س�ؤولي ��ة ومت اب�ل�اغ وزارة التج ��ارة
به ��ذا املو�ضوع وو�ضعت الب�ضاعة ب�شهادات ح�صر
فالتاجر غري خمول باغراق ال�سوق بالب�ضائع ويف
ي ��وم اخر تك ��ون هن ��اك �شح ��ة فيها،وتق ��وم وزارة
التخطي ��ط بالتفاو� ��ض م ��ع وزارة التج ��ارة ب�صدد
ه ��ذا املو�ض ��وع لأنه ��ا تع ��د املعني ��ة االوىل يف هذه
االم ��ور لكي تق ��وم بتدقي ��ق على �شه ��ادات احل�صر
ووزارة التخطي ��ط ت�شرف على �شهادة املن�ش�أ وعدم
ادخالها،وهنا �سوف تكون مكافحة الرتفاع اال�سعار
م ��ن جهة وع ��دم اغ ��راق اال�س ��واق يف الب�ضائع يف
ي ��وم وعدم وجودها و�شحتها يف يوم اخر من جهة
اخرى.

*بعد تس���نمكم المس���ؤولية أعلنت وزارة التخطيط
تبنيها مشروع فحص البضائع المستوردة ،ما طبيعة
هذا المشروع؟

* م���ا ال���دور المعتمد لديك���م في إع���داد الموازنات
االستثمارية ودعمها وتوجيهها؟

كان م ��ن امل�شاري ��ع الأوىل الت ��ي يق ��وم به ��ا جه ��از
التقيي� ��س وال�سيط ��رة النوعي ��ة ،حي ��ث مت عق ��د
اجتماعات عدة يف هذا اجلانب مع اجلهاز املركزي
للتقيي� ��س وب�أ�ش ��راف امل ��دراء العام�ي�ن ومت حتديد
امل ��دة التي يتم خالله ��ا الفح�ص للب�ضائ ��ع بالعراق
ومبخت�ب�رات متط ��ورة وامل ��دة الت ��ي تكف ��ي له ��ذا
املو�ض ��وع وه ��ي م ��ن � 5-3سن ��وات وه ��ذه م�س�ألة
كارثي ��ة مبعنى الكلمة ،حي ��ث تبني ان العائق االول
هو عدم وجود ارا�ض للمختربات ،حيث عملت بهذا
االجتاه عل ��ى اجراء ات�ص ��االت مع وزي ��ر اال�سكان
وخ�ص�ص ��ت خم� ��س �أرا� ��ض يف حمافظ ��ات املناف ��ذ
احلدودية للعراق ،اما العائق الثاين هو قلة املبالغ
املحددة ل�شراء االجهزة واملعدات ومت الدعم من قبل
وزارة التخطي ��ط مببلغ قدره  6مليارات دوالر ،اما
العائق الثالث هو عدم القدرة على فح�ص الب�ضاعة
اال بعد مرور من � 5-3سنوات ،حيث كانت اخلطوة
االوىل ه ��ي احل�ص ��ول على موافق ��ة احلكومة على
ت�شكي ��ل جلنة تق ��وم بالتعاق ��د مع �ش ��ركات اجنبية

�إن وزارة التخطي ��ط لديه ��ا دائ ��رة تدع ��ى (دائ ��رة
اال�ستثم ��ار احلكوم ��ي) وع ��اد ًة تقوم ب�أع ��داد ر�ؤى
مل�شاريع ا�ستثمارية للمحافظ ��ات والوزارات كافة،
حيث تق ��وم بتدقيق امل�شاريع ال ��واردة لدى وزارة
التخطي ��ط والت ��ي تقدمه ��ا لل ��وزارات واملحافظات
وتن ��درج اال�ستثم ��ارات �ضمن الأولوي ��ة يف عملها
وبعد ار�سال الكل ��ف التخمينية واملخطط لها حيث
ان امل�شاريع الكاملة لديها االولوية يف االدراج واذا
كان هناك تزاحم بني امل�شاريع الكاملة يتم االختيار
عل ��ى �ضوء املبالغ املحددة للم�شروع وتقوم بتقدمي
واح ��د على االخ ��ر ،وان م�س�ؤولية هذه الدائرة هي
حتدي ��د املوازن ��ات اال�ستثماري ��ة ل ��كل حمافظة �أو
وزارة يف �ض ��وء امل�شاري ��ع املرفوع ��ة ل ��دى وزارة
التخطيط.
وان الوزارة رفعت بتاريخ  2011/ 5/31م�ستوى
تنفيذ املوازن ��ة اال�ستثمارية حي ��ث كان بائ�سا جد ًا
ووفق كل املعايري للمحافظ ��ات والوزارات وكانت
الن�سب ��ة  %11ويع ��د مع ��وق رم ��ي االخط ��اء عل ��ى

الغ�ي�ر من املعوق ��ات اال�سا�سية يف ه ��ذا االمر بغية
التخل� ��ص من امل�س�ؤولية ،وان غالبية املحافظات مل
تر�س ��ل خططها لع ��ام  2011وكان من املفرو�ض ان
ت�صدره ��ا وزارة التخطيط قبل حل ��ول العام،حيث
مت ��ت امل�صادقة يف الوقت احلا�ضر على حمافظتني
فق ��ط وبالت ��ايل يك ��ون الق�ص ��ور ملقى عل ��ى عاتق
وزارتن ��ا حي ��ث انه ��ا تتحم ��ل عبئ ��ا كب�ي�را يف هذا
اجلان ��ب ،وهناك بع�ض ال ��وزارات لديه ��ا م�شاريع
واع ��دة ،حيث ان وزارتنا م ��ع اي تغيري ين�صب يف
م�صلح ��ة املواطن و تقوم الوزارة بتقدمي الدعم اذا
م ��ا �شعرت ب�أهمية امل�شروع ،وان امل�شكلة الرئي�سية
هي عدم ار�سال املحافظات و الوزارات خططها لعام
 2011اىل جانب وجود م�شكلة ار�سال امل�شاريع يف
�ضوء كل ��ف تخمينية التي ت�ص ��در من قبل اخلرباء
اي اعط ��اء ارق ��ام اعل ��ى بكثري من املق ��رر لها وعلى
وزارة التخطي ��ط امل�صادق ��ة عل ��ى ه ��ذه امل�شاري ��ع
بحج ��ة ارتفاع اال�سع ��ار اوعدم كفاي ��ة االموال لها،
اما امل�شكلة االخ ��رى التي تعانيها وزارة التخطيط
ه ��ي ان بع�ض ال ��وزارات واملحافظ ��ات يكون لديها
جت ��اوز عل ��ى اخلط ��ة اي لديه ��ا م�شاري ��ع م�صادقة

ان العدد االجمالي للعاملين
في الوزارة يصل الى 2355
وهذه مفارقة بالقياس
لما تقوم به الوزارة من
اعمال مهمة تحتاج الى
خبرة وكفاءة من حاملي
الشهادات العليا ،وطلبت
من رئاسة الوزراء تخصيص
مبالغ اضافية للعاملين فيها
الن وزارة التخطيط في
السبعينيات والثمانينيات
من القرن الماضي كانت
جاذبة لحملة الشهادات
وكانت لديهم امتيازات ال
تملكها اية وزارة اخرى
عليه ��ا وزارة التخطيط وعدم وجود املبالغ الكافية
لها ودخولهم يف تعاقدات اكرب من املوازنة املحددة
له ��م وبالت ��ايل يقوم ��ون بالطلب م ��ن وزارتنا بحل
ه ��ذه االزم ��ة ،فاخلط ��ط الت ��ي تو�ض ��ع لل ��وزارات
واملحافظ ��ات تع ��د مبثاب ��ة د�ستور لدين ��ا والميكن
ا�ضافة اي م�شاريع اخ ��رى اليها وهنا �سوف تكون
لديهم ذريعة بان وزارة التخطيط هي التي حتد من
اعمالهم الناجح ��ة ويلقى على عاتقها ف�شل او الغاء
م�شاريعه ��م االمر الذي يوقع الوزارة يف الكثري من
امل�شاكل مع املحافظات والوزارات.
وهناك م�شكلة اخرى ت�سمى بـ (�أوامر الغيار) وهي
اح ��داث م�سائ ��ل جذري ��ة وق ��د تتمث ��ل يف اكت�شاف
نواق� ��ص يف امل�ؤ�س�س ��ات او ال ��وزارات م ��ن خ�ل�ال
بع� ��ض االم ��ور فيقوم ��ون بطلب اوام ��ر غيار وهي
ع ��اد ًة م ��ا تكون مبالغ اكرب من حج ��م التغيري الذي
�س ��وف يقوم ��ون بالعم ��ل به االم ��ر ال ��ذي يزيد من
االرب ��اك ،اما م�شكلة الب�ت�رو دوالر التي تعد م�س�ألة
ا�ضافي ��ة ملقاة عل ��ى عات ��ق وزارة التخطيط وهي
ا�ستف ��ادة كل حمافظ ��ة م ��ن الب�ت�رو دوالر مبوجب
قان ��ون املوازن ��ة االحتادي ��ة ال ��ذي تقرتح ��ه وزارة
املالي ��ة والتي مت ��ت املوافقة عليها م ��ن قبل جمل�س
النواب ،فاملحافظ ��ات يف ف�صل ال�صيف تتفاقم فيها
�أزمة الكهرباء وتقوم ب�أخب ��ار املواطنني ب�أن يكون

هن ��اك دع ��م من قب ��ل الب�ت�رو دوالر لدع ��م املولدات
واتخ ��اذ وزارة التخطي ��ط ال�سب ��ب يف ع ��دم الدعم
لهك ��ذا م�شاري ��ع وع ��دم التوقي ��ع عليها االم ��ر الذي
يزي ��د م ��ن تهج ��م املحافظ ��ات عل ��ى ال ��وزارة حيث
قام ��ت وزارة التخطي ��ط بو�ض ��ع احلل ��ول املالئمة
له ��ذه امل�شكلة من خالل دخ ��ول املحافظات ك�شركاء
مع ال�شركات املوردة للكهرباء حتى تتمكن الوزارة
م ��ن و�ضعه ��ا �ضمن اال�ستثم ��ار وتت ��م املوافقة على
هذا الطل ��ب وب�صورة قانوني ��ة ولكن ال جدوى يف
ه ��ذا املو�ضوع،م ��ا زاد التهم املوجه ��ة للوزارة،اما
امل�شكلة االخ ��رى �ضمن امل�شكالت املتعددة للوزارة
هي حتديد اجل ��دوى االقت�صادية ب�ص ��ورة مهم�شة
م ��ن دون الرج ��وع اىل وثائ ��ق واعداده ��ا ب�صورة
تخميني ��ة �سريع ��ة وه ��ذه م�شكل ��ة مطروح ��ة عل ��ى
عموم الع ��راق والتفاو�ض باحل ��د االعلى حتى يتم
احل�صول على احلد االدنى املطلوب.

*م���اذا عن تصني���ف المقاولين وحاالت الفس���اد التي
تكتنف هذه العملية؟
يف الوق ��ت احلا�ض ��ر توجد �آلية ال ميك ��ن التجاوز
عليه ��ا وعندم ��ا ت�سنمت العم ��ل يف ال ��وزارة عملنا
عل ��ى ادخ ��ال ت�صنيف املقاول�ي�ن �ضمن عم ��ل جهاز
مكون من اع�ض ��اء من قبل جهات عدة منها وزارات
النق ��ل واالعم ��ار واالت�صاالت باال�ضاف ��ة اىل امانة
بغ ��داد واحت ��اد املقاولني واحتاد الغ ��رف التجارية
وم ��ن نقاب ��ة املهند�س�ي�ن ودي ��وان الرقاب ��ة املالي ��ة
وه ��ذه اللجن ��ة مكونة م ��ن ع�ش ��ر اع�ض ��اء ووزارة
التخطي ��ط لديها ع�ض ��و واحد وهو رئي� ��س اللجنة
فم ��ن يخرتق �شخ�صا ال يتمك ��ن من خرق ع�شرة الن
املحور تت ��م امل�صادقة عليه من قبل ه� ��ؤالء الع�شرة
و�أخره ��م وزير التخطيط،اما االج ��راء االخر الذي
قم ��ت به ه ��و حتدي ��د احلد االدن ��ى للت�صني ��ف مدة
ا�سبوعني وبعد هذه املدة ال يتم ادخال اي ت�صنيف
اخ ��ر ،وحالي� � ًا كان لنا اخر اجراء يف ه ��ذه العملية
للح ��د م ��ن ان يك ��ون هن ��اك اي ات�صال ب�ي�ن التجار
واملقاول�ي�ن واللجن ��ة مت التعاق ��د مع �ش ��ركات على
اع ��داد ا�ستعالم ��ات الكرتوني ��ة والت ��ي تنف ��ذ عل ��ى
عموم الوزارة واول بوابة تكون للمقاولني ويكون
ذلك بتقدمي املعاملة من خالل ال�ضغط على زر ويتم
ا�ست�ل�ام املعاملة بعد ا�سبوعني م ��ن تاريخ االجراء
حيث يكون هناك معتمد يقوم بهذه العملية.

*ماذا عن التعداد العام لس���كان العراق؟وما أس���باب
تأخره؟
�إن وزارة التخطي ��ط انته ��ت م ��ن كل االج ��راءات
املتعلقة بهذا اجلان ��ب من �إدارية وفنية ومت حتديد
ع ��دد امل�ساك ��ن واالف ��راد وامل�ست�شفي ��ات واملراك ��ز
ال�صحي ��ة واملدار�س ولدين ��ا �إح�صائيات عن جممل
انح ��اء العراق وحتى املناطق املتن ��ازع عليها حيث
يتم العمل �ضم ��ن  H INوب�شكل متوا�صل ولدينا
 9900عام ��ل متخ�ص�ص للتعداد الع ��ام لل�سكان،اما
امل�شكلة الوحيدة التي تعاين منها وزارة التخطيط
يف ه ��ذا اجلانب هي ال�سيا�سي ��ة والإ�شكاليات التي
تتعل ��ق باملناط ��ق املتنازع عليه ��ا ،فالبع�ض يرى ان
هناك تغيريا يف الرتكيبة ال�سكانية اما العمل الذي
يق ��ع عل ��ى عاتق ال ��وزارة فقد مت عل ��ى اح�سن وجه
اداري ًا وفني� � ًا و لوج�ستي ًا واالم ��ر بحاجة اىل قرار
�سيا�س ��ي رفيع امل�ستوى اىل جان ��ب وجود الإرادة
يف القي ��ام بهذا العم ��ل الذي يع ��د ا�ستحقاقا وطنيا
مهم ��ا �إ�ضافة اىل االهمية الكبرية من هذا املو�ضوع
التي تخدم جميع املجاالت االخرى املتعلقة به ومن
املتوق ��ع ان تع ��داد العراق التقريبي له ��ذا العام هو
 31مليون ن�سمة.
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تقرير النزاهة لس���نة  2010وتصريحات المس���ؤولين عنها ال
تدعو للتفاؤل مطلقًا ،وال يمكن المراهنة على الجهود المبذولة
م���ن قب���ل الهيئ���ة أو لجنة النزاهة ف���ي البرلم���ان ،فعندما تبلغ
نسبة الكاشفين عن ذممهم المالية سنة ( 2006الدورة
 4ر  % 77ونس���بة الكاش���فين للدورة الثانية
األولى)
س���نة  2010بل���غ ( 2ر  )% 34كم���ا ج���اء في التقرير ص
جلال.
 ،55يصبح األمر ً
التح���دي ال���ذي تواجه���ه (النزاه���ة والمفتش الع���ام والرقابة
المالي���ة) أكب���ر من حجمها النه وببس���اط سياس���ي واجتماعي
وه���ذه الجهة ثالثية االبعاد مجرد أجهزة مرتبطة بالس���لطة
التنفيذية في األعم أما لجنة نزاهة البرلمان فايضا" تعاني من
ذات التحدي والضغوط والتحجيم حتى بإلغاء المادة .136

هل التنمية للنزاهة مخرج

ث���ام���ر ال��ه��ي��م��ص

فم ��ن الناحي ��ة االجتماعي ��ة م ��ازال جمتمعن ��ا
منق�سما" عموديا" �أي اىل كيانات ما قبل الدولة
(طائفية ،ع�شرية ،منطقة) وهذه القوى معرتف
به ��ا د�ستوريا" ومتلك من ال�سلطة العرفية كذلك
ماي�ؤهلها لتكون لها اذرع �سيا�سية وهذه االذرع
حتت ��اج اىل امل ��ال يف كل االح ��وال لتبل ��ور بعد
ذلك وتخرج م ��ن حدودها وت�صبح مغامن للفائز
باملركز الربملاين �أو التنفيذي وعائلته وع�شريته
ثم الطائف ��ة �أو املنطقة ،وهذه املرحلة من احرج
املراحل يف التح ��والت االجتماعية وال�سيا�سية
لن�شوء دولة قانون ،فالدولة احلديثة هي غربية
االطار باعتمادها املواطنة وجربنا التجربة ذات
التوجه القومي وكانت فا�شلة االن وقبل االن.
لذل ��ك تك ��ون التنمي ��ة الزراعي ��ة وال�صناعي ��ة
والتجاري ��ة هي امللع ��ب الوحيد ال ��ذي ت�صطف
فيه الق ��وى االجتماعية متكافئ ��ة بحيث ت�صبح
الهويات الفرعية باطلة املفعول وي�صبح املفعول
�أو ًال للأكف ��اء والعل ��م واالخال� ��ص واملواطن ��ة
احلق ��ة ،فعندم ��ا يلج� ��أ الف ��رد من ��ا لع�شريته الن
مرك ��ز ال�شرطة فقد مرك ��زة اجتماعيا كما نلم�سه
يف ح ��وادث امل ��رور حي ��ث الف�ص ��ل الع�شائ ��ري
اجلائ ��ر هو ال�سائد رغم �أنف ال�شريعة والقانون
و�شركة الت�أمني الوطني ��ة� ،أذن هناك �شرخ كبري
جدا الميك ��ن معاجلته من قبل جه ��ة قانونية �أو
ع�سكري ��ة عمرها �أقل من عق ��د من الزمن ومبنية
على ا�س�س ع�شائرية �أو طائفية �أو مناطقية،
لذل ��ك تك ��ون �إ�سرتاتيجي ��ة التنمي ��ة امل�ستدام ��ة
واكم ��ال البني ��ة التحتي ��ة املرتك ��ز الوحي ��د
ال ��ذي تنطل ��ق منه القوان�ي�ن العملي ��ة والنزاهة
واال�ستقامة �أي بكتابة �أعادة هيكلة كاملة للبناء
االجتماع ��ي واالقت�ص ��ادي ويك ��ون اال�ستق ��واء

واحد ًا وهو بالقانون فقط.
فال ميكن ت�ص ��ور قيام دميقراطي ��ة بدون تنمية
واملق�ص ��ود هنا دميقراطية االح ��زاب ال�سيا�سية
امل�ؤمن ��ة بالت ��داول ومتث ��ل �شرائ ��ح اجتماعي ��ة
متجان�س ��ة طبقيا ،لك ��ي تن�ش�أ وبج ��دارة الطبقة
املتو�سطة رائدة التغري ال غريها.
فنج ��اح اال�ستثم ��ار يف م�شروع ��ه مرتب ��ط بهذا
النوع م ��ن الدميقراطية ولي� ��س بالتوافقية ،بل
دميقراطي ��ة املجتم ��ع املدين بنقابات ��ه واحزابه
وجمعيات ��ه فال�صناعي ��ون لهم احتاده ��م الفاعل
وكذل ��ك الفالحون و�أي�ضا" العم ��ال وهكذا املهن
الأخ ��رى تك ��ون انتم ��اءات بديلة رمب ��ا متار�س
طائفته ��ا �أو عن�صريته ��ا �أو ع�شائريته ��ا �أو
مناطقيتها ولكن بكل االحوال اهون يف البداية
م ��ن التمثي ��ل الف ��ج االن (للطائفي ��ة والع�شرية
واملنطقة) ،لذلك نعتقد �أن االليات نتفق عليها اما
كيفية تفعيلها فهذا الأمر مرتوك لل�شعب ووعيه
بعد �أن مل�س متاما ف�شل ال�شروع احلايل.
فالنزاه ��ة تطل ��ق يديه ��ا عندم ��ا تك ��ون الط ��رق
وا�ضحة وحمددة ب ��دون ا�ستثناءات وتوافقات
وتواطئ ��ات وتهديدات ارهابي ��ة �أو ع�شائرية
وغريه ��ا ،فعلى الأق ��ل امل�شاريع الك�ب�رى (املاء،
الكهرباء ،ال�سكن ،الق�ضاء على البطالة ،التعليم
والف�س ��اد) تخل ��ق �شع ��ورا بامل�س ��اواة والعدالة
احلا�ضنة الوحيدة لالطمئنان واال�ستقرار.
لذل ��ك عل ��ى النزاه ��ة يف ه ��ذا املي ��دان �أن تن�شط
ابحاثه ��ا ودرا�سته ��ا يف تعمي ��ق ه ��ذا االجت ��اه
من خ�ل�ال م�شروعه ��ا بالنزاه ��ة الوقائية ،حيث
الزال ��ت �أ�سب ��اب تفاق ��م الف�س ��اد كاف ��ة ومتزايدة
يف جمي ��ع مرافق الدول ��ة ب ��دون ا�ستثناء حتى
النزاه ��ة ولذلك يك ��ون �سعيها اخلا� ��ص باجتاه

الدفع باجتاه مايلي :ـ
1ـ الت�شدي ��د عل ��ى نظ ��ام االج ��ر مقاب ��ل االنتاج
بحي ��ث التك ��ون هن ��اك ف ��وارق حت ��ى �ضم ��ن
الدائ ��رة �أو االخت�صا�ص الواحد وح�سب القرب
والبع ��د ع ��ن امل�س� ��ؤول �أي الغ ��اء التف ��اوت غري
املو�ضوعي.
2ـ اع ��داد الدرا�س ��ات واالبح ��اث يف �ض ��وء
جتربته ��م بتقلي� ��ص حج ��م الرتهل كون ��ه �سببا
لي� ��س للف�ساد وفح�سب بل للإف�ساد كونهم قاعدة
اجتماعي ��ة ملر�شحني �سيا�سي�ي�ن يف االنتخابات
وانتاجاته ��م ت�ص ��ل اىل حت ��ت ال�صف ��ر �ضم ��ن
البطالة املقنعة وت�صرف عليهم دوائرهم رواتب
ونقال وم�صاريف �أدارية.
3ـ الرتكي ��ز ال�شدي ��د عل ��ى تقلي� ��ص �أو الغ ��اء
الدوائر املوبوءة ج ��دا" فمثال" النخ�سر كثريا"
بالغ ��اء ال�ضريبة حيث �أن الف�س ��اد لي�س خ�سارة
مالي ��ة مبا�شرة فقط بل خ�س ��ارة املواطن وف�شل
امل�ش ��روع التعام ��ل معه ��م ،اذ بلغ ��ت ن�سب ��ة دفع
الر�شوة ال�سراع اجناز املعاملة  95ر � % 33أي
�أعلى من اال�سباب الأخرى ( 38ر )% 37من قيام
الدائرة بالعرقلة �أي اعلى جميع اال�سباب ،فماذا
متثل ال�ضربية مث ًال �أمام ف�ساد واف�ساد الذمم؟.
4ـ العم ��ل مبنهجية �أي ح�سب �أولويات ،ح�سب
خط ��ورة الدائرة وكرثة الفروق ��ات وبالتدريج،
بحي ��ث اال�سب ��اب ولي� ��س معاجل ��ة نتائ ��ج،
باال�سالي ��ب التقليدي ��ة فانه ��ا دورة ت�ستفحل مع
الأي ��ام وتنتج فايرو�سات مقابل ��ة حتى تو�صلنا
اىل �ضعف مناعتنا املكت�سبة
5ـ الإحل ��اح ال�شديد على الالمركزية يف العمل
خ�صو�ص ��ا" يف الدوائ ��ر وامل�شاري ��ع الت ��ي م ��ن
املحتم ��ل جدا" �أن ين�ش� ��أ الف�ساد فيه ��ا من خالل
كث�ي�رة مراجعيه ��ا �أو �ضخام ��ة امل�ش ��روع املالية
وفائدة الالمركزية مثال" �أن جمال�س املحافظات
وحمدودي ��ة �س ��كان املنطق ��ة تك ��ون ال�شفافي ��ة
ممكنة �أكرث وال ت�ضي ��ع و�سط ال�ضجيج كما هو
يف املركز.
6ـ اخل�صخ�ص ��ة يف امل�شاريع كثرية املراجعني
�أو م�شاري ��ع التموي ��ل الذاتي الفا�شل ��ة املرتهلة
والبح ��ث عن جمي ��ع الأ�ساليب الت ��ي تنمي هذه
امل�شاريع بحيث تن�سح ��ب الدولة تدريجيا" من
دور رب العمل.
7ـ ربط منظم ��ات املجتمع والعمل من ممثليهم
عل ��ى �ش ��كل هيئ ��ة عام ��ة ا�ست�شاري ��ة �س ��واء
بامل�شاري ��ع احلالي ��ة �أو املقرتحات للق ��ادم منها،
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ويوف ��ر ه�ؤالء على الأقل دعما" �سيا�سيا" للهيئة
�أو جلنة الربملان للنزاهة.
8ـ ف�سخ وب�شكل دوري لكل املمار�سات اخلا�صة
بتعار� ��ض امل�صال ��ح كم ��ا ه ��ي يف نظ ��ام االمم
املتح ��دة حتى الدرج ��ة الرابعة مب ��ا فيها تعيني
االق ��ارب م ��ن خ�ل�ال ال�شفافي ��ة ب ��كل الو�سائل
املتاح ��ة �إعالمي ��ا" و�شعبيا" من خ�ل�ال منظمات
املجتمع املدين.
9ـ رب ��ط املفت� ��ش العام �أما بالربمل ��ان �أو رئي�س
هيئ ��ة النزاه ��ة ويرتب ��ط ب ��ه اجله ��از الرقاب ��ي
للدائ ��رة لتتم باال�ضافة للعمل الرقابي التقليدي
متابعة جميع املمار�سات مثل تعار�ض امل�صالح
ومتابع ��ة الدرا�س ��ات والأبح ��اث بخ�صو� ��ص
اخل�صخ�ص ��ة �أو املعاجل ��ة اجلذري ��ة للم�ش ��اكل
والرتهل.
10ـ �أن�ش ��اء مركز �أبحاث على اعلى امل�ستويات
يعنى باجلوانب القانونية و�أهمها ال�صالحيات
املمنوح ��ة لل ��وزراء وم ��دى جدواه ��ا االداري ��ة
واالقت�صادي ��ة و�ضرورته ��ا وكذل ��ك الغ ��اء �أو
تقلي� ��ص ن�ش ��اط الدوائ ��ر الفا�شل ��ة يف االداء �أو
اجلدوى االقت�صادية ح�سب املعايري املعروفة.
فــي اخلتــام رب �سائل ي�س�أل �أين يذهب 300
ر 4ملي ��ون موظ ��ف ونح ��ن نحت ��اج يف اح�س ��ن
االحتم ��االت اىل  % 20منه ��م �أي�ض ��ا" ه ��ذا
يدخل يف ب ��اب الدرا�سات حول �أف�ضل الو�سائل
للرت�شيق ولها ابواب هي اخل�صخ�صة والتقاعد
املبك ��ر ،كونها تتفاقم مع الأي ��ام وت�أكل امليزانية
الت�شغيلية مع اال�ستثمارية يف قادم الأيام �سواء
كانت هذه الأجهزة رئا�سية �أو برملانية �أو �أمنية
ف�أن الزيادة النوعي ��ة يف القمة والزيادة الكمية
يف ا�سفل الهرم.
ولذلك تكون �سرعة الأجراء وعدم حتكم هاج�س
اخللود يف ال�سلط ��ة يف اتخاذ القرار ا�سيا�سيا"
يف ح�سم املو�ضوع.
والنزاه ��ة وجلن ��ة الربمل ��ان �أدرى ب�شع ��اب
الرئا�س ��ات الثالث ��ة و�صناع ��ة القرار ،فه ��م �أمام
م�س�ؤولي ��ة تاريخي ��ة كونه ��م االداة املع ��ول
عليه ��ا لرحم ��ة هذا ال�شعب جزع م ��ن م�شاكل يف
االقت�صاد وال�سيا�سة واالمن.
فالتنمي ��ة واخل�صخ�ص ��ة والالمركزي ��ة ح ��ل"
مل�ش ��اكل النزاه ��ة واملواطن على امل ��دى القريب
والبعيد حيث مل يعد الرتقيع واللجان واملواعيد
ذا جدوى "واليوم ال ينفع ال مال وال بنون" يف
الدنيا والأخرة والنماذج العربية �شاخ�صة.

علي نافع حمودي
نالحظ دائم ًا ب�أن اجتماعات �صندوق النقد الدويل
ت�صاحبه ��ا موجة ا�ستياء �شعبي وال�سبب ناجم عن
�أمالءات هذا اجلهاز االقت�صادي الدويل التي تطال
خمتلف جوانب حي ��اة �أ�صحاب الدخول املتو�سطة
فم ��ا دون ،والتي ت�ص ��ب دائم ًا يف بوتق ��ة التق�شف
واخل�صخ�ص ��ة وبيع الأ�ص ��ول يف بع�ض الأحيان،
والتدخل يف و�ضع ال�سيا�سات االقت�صادية للبلدان
التي ت�ضطر لطل ��ب املعونة �أو اال�ست�شارة من هذه
اجلهة وما يرتتب على ذلك من التزامات ت�ؤثر على
احلي ��اة االقت�صادية يف هذه البلدان وحتد من دعم
الدول ��ة للكث�ي�ر م ��ن اخلدم ��ات املقدم ��ة للمواطنني
و�أحيان� � ًا كث�ي�رة جترب ال ��دول على �إتب ��اع �سيا�سة
اقت�صادية معينة بغية جتاوز �أزمتها.
ونحن يف العراق خ�ضعنا لهذا يف �أكرث من منا�سبة
وجم ��ال يف ال�سن ��وات املا�ضي ��ة ومت �إم�ل�اء الكثري
م ��ن الق ��رارات االقت�صادية من قبل �صن ��دوق النقد
ال ��دويل كرفع �أ�سعار امل�شتق ��ات النفطية واحلد من
دع ��م الغذاء وغريها م ��ن الأمور الت ��ي مت�س حياة
املواطنني اليومية.
ولك ��ن ال �أح ��د من ��ا �س�أل نف�س ��ه عن ه ��ذا ال�صندوق
وم ��وارده و�سيا�س ��ة الإقرا� ��ض الت ��ي يتبعه ��ا م ��ع
الدول وغ�ي�ر ذلك من الأمور املهم ��ة والتي جتعلنا
على بينة من �أمرنا.
�إن معظ ��م م ��وارد ال�صندوق املخ�ص�ص ��ة للإقرا�ض
ت�أت ��ي مم ��ا يقدم ��ه بلدان ��ه الأع�ض ��اء ،ال �سيم ��ا
مدفوعاتها ل�سداد ح�ص�ص الع�ضوية .ويف غ�ضون
الع ��ام  ،2010/2009وقع ال�صندوق على عدد من
اتفاقي ��ات االقرتا� ��ض الثنائي ��ة و�ش ��راء ال�سندات
اجلدي ��دة ك ��ي ي�صب ��ح �أق ��در عل ��ى دع ��م البل ��دان
الأع�ض ��اء �أثن ��اء �أزم ��ة االقت�ص ��اد العامل ��ي .ومتثل
اتفاق ��ات االقرتا� ��ض متعددة الأط ��راف �أداة داعمة
�أخ ��رى ملوارد ال�صندوق ،حيث يتم متويل عمليات
الإقرا�ض املي�سر وم�ساعدات تخفيف �أعباء الديون
للبل ��دان منخف�ض ��ة الدخ ��ل م ��ن خ�ل�ال �صنادي ��ق
ا�ستئماني ��ة منف�صلة تقوم عل ��ى امل�ساهمات ،حيث
تخ�ص� ��ص ل ��كل بل ��د ع�ض ��و يف ال�صن ��دوق ح�ص ��ة
ع�ضوية معينة تتحدد عموم ًا ح�سب حجمه الن�سبي
يف االقت�ص ��اد العاملي ،ويتحدد عل ��ى �أ�سا�سها احلد
الأق�ص ��ى مل�ساهمت ��ه يف م ��وارد ال�صن ��دوق املالية.
وعن ��د ان�ضم ��ام �أي بل ��د �إىل ع�ضوي ��ة ال�صن ��دوق،
ع ��ادة ما يدفع مبلغ ًا ي�صل �إىل ربع ح�صته يف �شكل
عم�ل�ات �أجنبي ��ة قابلة للت ��داول على نط ��اق وا�سع
كال ��دوالر الأمريك ��ي �أو اليورو �أو ال�ي�ن �أو اجلنيه
اال�سرتليني� ،أو حقوق �سحب خا�صة.
ت�ص ��ل حي ��ازات ال�صن ��دوق م ��ن الذه ��ب �إىل نحو
 96.6ملي ��ون �أوقية بالوزن الرتوي�سي (3.3005
طن� � ًا مرتي ًا) يف نهاية  ،2010م ��ا يجعل ال�صندوق
ثال ��ث �أكرب احلائزين الر�سمي�ي�ن للذهب يف العامل،
بح�سب تقري ��ر �أورده موقع �صندوق النقد الدويل
الإلك�ت�روين ،غ�ي�ر �أن اتفاقية ت�أ�سي� ��س ال�صندوق
ت�ض ��ع ح ��دود ًا �صارم ��ة ال�ستخدام ��ه .فال�صن ��دوق
يجوز له بيع الذهب �أو قبوله من البلدان الأع�ضاء
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كو�سيلة للدف ��ع ب�شرط موافقة �أغلبية  85باملئة من
جمم ��وع �أ�صوات البل ��دان الأع�ض ��اء ،ولكن يحظر
عليه �شرا�ؤه �أو �إجراء �أي معامالت �أخرى فيه.
ول ��دى ال�صندوق اتفاقان لالقرتا� ��ض على �أ�سا�س
دائ ��م متع ��دد الأط ��راف هم ��ا «االتفاق ��ات اجلديدة
لالقرتا�ض» و«االتفاقات العامة لالقرتا�ض» بطاقة
اقرتا� ��ض كلية تعادل حالي ًا  34مليار وحدة حقوق
�سح ��ب خا�ص ��ة (نح ��و  52ملي ��ار دوالر �أمريكي).
وميك ��ن لل�صندوق تفعيل هذي ��ن االتفاقني �إذا ر�أى
�أن قدرت ��ه عل ��ى االلت ��زام الآج ��ل ق ��د ال تكف ��ي ل�سد
احتياج ��ات بلدانه الأع�ضاء عن ��د وقوع �أزمة مالية
كربى.
ً
وق ��د وقع ال�صندوق عددا م ��ن اتفاقيات االقرتا�ض
الثنائي ��ة من ��ذ الع ��ام  .2009ويبلغ ع ��دد اتفاقيات
االقرتا� ��ض الثنائية حالي� � ًا  14اتفاقية بقيمة 188
مليار دوالر �أمريك ��ي تقريب ًا �آخرها ما قدم لتون�س
وم�صر لدعم اقت�صادهما.
ولعلن ��ا هن ��ا نتوق ��ف �أم ��ام �س� ��ؤال ع ��ن دواع ��ي
االقرتا� ��ض م ��ن ال�صن ��دوق؟ وللإجاب ��ة عل ��ى هذا
ال�س�ؤال علين ��ا �أن نعرف ب�أنه يج ��وز للبلد الع�ضو
�أن يطل ��ب م ��ن ال�صندوق م�ساع ��دة مالي ��ة ـ (فعلية
�أو حمتمل ��ة) ـ عن ��د احتي ��اج مي ��زان مدفوعاته �إىل
التموي ��ل ـ �أي �إذا مل يكن با�ستطاعته تدبري متويل
كاف ب�ش ��روط معقول ��ة ل�س ��داد مدفوعات ��ه الدولية
ال�صافي ��ة م ��ع االحتف ��اظ بق ��در كاف م ��ن الأر�صدة
االحتياطية للم�ستقبل .وتتي ��ح قرو�ض ال�صندوق
هام� ��ش �أم ��ان وقائي ًا يعم ��ل على تي�س�ي�ر �سيا�سات
الت�صحي ��ح والإ�صالح ��ات الت ��ي يتعني عل ��ى البلد
الع�ض ��و تنفيذه ��ا ملعاجل ��ة امل�شكل ��ة الت ��ي تواج ��ه
مي ��زان مدفوعات ��ه وا�ستع ��ادة الأو�ض ��اع املواتية
لتحقيق منو اقت�صادي قوي.
وم ��ا تتميز به قرو�ض ال�صن ��دوق بدرجة عالية من
التذب ��ذب عرب خمتلف الفرتات الزمنية .فقد حدثت
زيادات ح ��ادة يف قرو�ض ال�صن ��دوق عقب �صدمة
النفط يف ال�سبعينات و�أزمة الدين يف الثمانينات.
و�شه ��دت الت�سعين ��ات طف ��رات �أخ ��رى يف الطل ��ب
على م ��وارد ال�صندوق �إثر ب ��دء عملية التحول يف
�أوروب ��ا الو�سطى وال�شرقية والأزمات التي حلقت
باقت�صاديات الأ�سواق ال�صاعدة .وظل الطلب على
هذه امل ��وارد مرتفع ًا ب�سبب الأزم ��ات العميقة التي
تعر�ض ��ت لها �أمري ��كا الالتينية يف �أوائ ��ل الألفية.
كذلك يق ��دم ال�صن ��دوق م�ساعدات الط ��وارئ لدعم
جمي ��ع بلدان ��ه الأع�ض ��اء الت ��ي حتت ��اج �إىل الدعم
لتتعافى من الكوارث الطبيعية وال�صراعات.
وم ��ن هنا جن ��د ب�أن الكث�ي�ر من الدول جت ��د نف�سها
�أحيان� � ًا كث�ي�رة بحاج ��ة ما�س ��ة لالقرتا� ��ض وف ��ق
ت�سهيالت معينة وملدد وفرتات �سداد طويلة ن�سبي ًا
كما ح�صل للعراق م�ؤخر ًا عندما طلب قر�ض بقيمة
ملي ��ار ون�ص ��ف امللي ��ار ل�سد عج ��ز املوازن ��ة املالية
ويب ��دو ب�أن ه ��ذا املبلغ الذي ي�ش ��كل فقط  %1,2من
موازن ��ة العراق �ضئيل جد ًا وبالتايل ف�إن العراق ال
يحتاج لأن يربط اقت�صاده ب�شروط �صندوق النقد
الدويل ،خا�صة و�إن العراق با�ستطاعته ت�أمني هذا
املبلغ من موارد اقت�صادية عديدة داخل البلد.
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ترجمة عبد الخالق علي
عن :أفكار عن العراق

الهوس بالذهب..
وأح�����وال�����ه اإلن���ت���اج���ي���ة ال��م��ت��ق��ل��ب��ة
ترجمة  /عادل العامل
يُعت�ب�ر الذهب الآخ ��ذ بالألباب عموم� � ًا �شريحة من
�شرائ ��ح احل ��ظ الطي ��ب .و امتالكه ،عل ��ى كل حال،
عالمة على �أنك تخ�شى �أ�سو�أ الأمور .و بع�ض النا�س
ي�شرتون املادة ال�صفراء لأنهم يعتقدون ب�أنها تبدو
جميلة ،بال ريب .غري �أن املهوو�س بالذهب م�ستثمر
يتوق ��ع ل ��كل �شكل م ��ن �أ�ش ��كال ال�ث�روة الورقية �أن
يتلف ،جنب ًا �إىل جنب مع احل�ضارة نف�سها.
�إن الذه ��ب لي� ��س كغريه من ال�سل ��ع الأخرى .فطلب
احلدي ��د اخلام يعتمد على �أمور عملي ��ة �أو واقعية،
مثل كم م ��ن العوار�ض الفوالذية ي�ستخدم ال ّنا�ؤون
ال�صيني ��ون� .أما طلب الذهب فيعتمد على اعتبارات
�أك�ث�ر هوائي� � ًة مث ��ل م ��ا �إذا كن ��تَ تعتقد ب� ��أن باراك
�أوباما هو امل�سيح الدجّ ال .Anti-Christ
و ان كل م�ستثم ��ري الذه ��ب يخزن ��ون البن ��ادق و
املعلب ��ات الغذائية يف كابين ��ات نائية ،بالطبع .و ال
هم جميع ًا �أن�صار غلني بيك ،الواعظ الأمريكي الذي
ّ
يب�ش ��ر بيوم احل�ساب و يح ��ث م�ستمعيه على �شراء
الذه ��ب .لكن معظمهم يوافقون على �أن العامل مكان
م ��روِّ ع .فمنطقة الي ��ورو ترت ّنح .و عج ��ز الواليات
املتح ��دة ينذر باخلطر و الت�ضخم يلوح كبري ًا ،كما
ي ��رون .و مثل ه ��ذه املخاوف قد قف ��ز ب�سعر الذهب
�إىل م�ست ��وىً ال يُ�ص� �دَّق1.545 ،دوالر للأون�س ��ة،
مت�صاع ��د ًا �ست ��ة �أ�ضعاف يف عقد م ��ن الزمن (�أنظر
الر�سم البياين).
مع ه ��ذا �أخفقت �أ�سهم معدّين الذه ��ب يف املحافظة
عل ��ى ن�سبة التقدم .و ه ��ذا �أمر جدي ��د .فقد اعتادت
�أ�سه ��م الذه ��ب و تعدي ��ن الذهب �أن ترتف ��ع و تهبط
يف خط ��وة مت�شابكة lockstep.و على كل حال،
فعل ��ى مدى اخلم�س �سن ��وات املا�ضي ��ة ،ازداد �سعر

الذه ��ب ثالثة �أ�ضعاف بينما ت�ضاعفت قيمة �شركات
تعدي ��ن الذه ��ب فقط .و هك ��ذا ف� ��إن امل�ستثمرين يف
ال�ش ��ركات التي تقوم بتحوي ��ل ال�صخور و �سحقها
و معاجلته ��ا هم �أكرث انحدار ًا ،كما يبدو ،من �أولئك
الذين ي�ستثمرون يف ال�سبيكة.
فحني ت�شي ��خ املناج ��م ،يُ�صبح ا�ستخال� ��ص الذهب
�أ�صع ��ب و �أكرث تكلف ًة .فال يتخل ��ف عن اخلامات �إال
القلي ��ل م ��ن املعدن ــ هبط ��ت درجات املع� �دّل بن�سبة
 30باملئ ��ة من ��ذ ع ��ام  1999وفق� � ًا ل� �ـ  ،GFMSو
ه ��ي م�ؤ�س�س ��ة ا�ست�شاري ��ة .و يج ��ب عندئ� � ٍذ �سحب
املادة اخل ��ام من �أعماق �أكرب .فيك ��ون الوقود �أعلى
تكلف� � ًة ،و كذلك العمل و املعدات ،نظر ًا لكون ات�ساع
ا�ستخ ��دام املع ��ادن العاملي ��ة قد زاد م ��ن الطلب على
املع ّدن�ي�ن و املثاق ��ب �أو احل ّف ��ارات .فقب ��ل عق ��د من
الزم ��ن كان متو�س ��ط تكلفة ا�ستخال� ��ص �أون�سة من
الذه ��ب من الأر�ض يتجاوز الـ  200دوالر بقليل .و
يف عام  2010بلغ  857دوالر ،كما تقول GFMS
ــ و لو �أن هذا الرقم يعتمد جزئي ًا على �سعر الذهب.
فعندم ��ا كان الذه ��ب  200دوالر للأون�س ��ة ،ف� ��إن
�شذراته التي يكلف ا�ستخال�صها  800دوالر بقيت
مدفونة يف الأر�ض.
�إن العث ��ور عل ��ى ع ��روق جدي ��دة حت ��ل حم ��ل تل ��ك
امل�ستن َزف ��ة �أم ��ر يُ�صب ��ح �أك�ث�ر �صعوب ��ة .و تق� �دّر
(جمموعة اقت�صاد املع ��ادن) ،وهي م�ؤ�س�سة تعدين
ا�ست�شارية� ،أنه يف ع ��ام � 2002أنفق معدّنو الذهب
 500ملي ��ون دوالر عل ��ى اال�ستك�ش ��اف .و عند عام
 2008كانوا ينفقون  3باليني دوالر لكن مل يعرثوا
�إال عل ��ى القليل .فالذهب ال�سه ��ل قد مت التنقيب عنه
الآن.
و قد حتول ��ت �ش ��ركات تعدين الذه ��ب الكبرية �إىل
االقتن ��اءات لتعزيز مدخراتها .و يف ال�سنة املا�ضية

ا�ش�ت�رت نيوكري�س ��ت اال�سرتالي ��ة �شرك ��ة مناف�س ��ة
مببلغ 7,8بليون دوالر .و كانت ن�سبة  31باملئة من
�صفق ��ات التعدين يف العام املا�ضي تت�ضمن الذهب،
وفق� � ًا لل ��ذراع اال�ست�ش ��اري ل� �ـ  .PwCو ت�سع ��ى
ال�شركات املندجمة لتخفي� ��ض التكاليف ،و غالب ًا ما
تنتهي �إىل االنف ��اق على اال�ستك�شاف �أقل مما كانت
تفع ��ل منف�صل ًة .و هذا يجعل م ��ن �أمر عثورها على
مزيد من الذهب �أقل احتما ًال.
لقد ا�ستخ ��رج املعدّنون يف الع ��امل  2,689طن من
الذه ��ب يف ال�سنة املا�ضي ��ة .و ذلك يف احلقيقة رقم
قيا�سي .لكنه ،رغم االندفاعة الهائلة يف اال�ستثمار،
كان جم ��رد رقائ ��ق قليلة �أكرث من الن ��اجت االجمايل
قبل عقد من الزمن.
�إن اال�ستثم ��ار يف مع� �دّين الذه ��ب يحم ��ل خماط ��ر
غ�ي�ر مت�صل ��ة ب�سعر املع ��دن .و ميك ��ن االندماجات
�أن تخف ��ق .و بينما تتناق� ��ص االحتياطيات القابلة
لال�سرتداد ب�سهول ��ة يف �أماكن م�ستقرة مثل �أمريكا
ال�شمالي ��ة و ا�سرتالي ��ا ،ف� ��إن املع ّدن�ي�ن مرغم ��ون
عل ��ى اال�شتغ ��ال يف �أماك ��ن �أق ��ل ا�ستق ��رار ًا مث ��ل
�أم�ي�ركا الالتيني ��ة و �أفريقيا .و ميك ��ن �أن تتمخ�ض
اال�ستثم ��ارات ال�ضخمة عن عائ ��دات خميّبة للآمال
�إذا انتهى الأم ��ر باملناجم الواعدة لأن حتوي بريق ًا
�أقل مما مت َكهَّن به.
�إن ب � ّ�ق bugsالذه ��ب ،بالتحدي ��د ،يراهنون على
�أن �سع ��ر الذه ��ب �سيت�صاع ��د �أعلى ف�أعل ��ى .و يقوم
املع ّدن ��ون يف بع�ض الأحي ��ان بالعك� ��س .فكثريون
كان ��وا يطوّ ق ��ون �سلعه ��م ،بائع�ي�ن الذه ��ب �سلف� � ًا
لي�ضمنوا تدفقات نقدي ��ة �سهلة و يرفعوا ما ًال حلفر
مناج ��م �أك�ث�ر .و رمبا قد بدا ه ��ذا متعق ًال يف حينه.
لك ��ن ذلك �ص َّد ب � َّ�ق الذه ��ب و �أدى ذلك ،و ق ��د ارتفع
وقت م�ضى� ،إىل الإ�ضرار
�سعر الذهب �أعلى من �أي ٍ
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ب�أرب ��اح املعدّنني� ،أي�ض ًا .و لق ��د �أنفقت باريك غولد،
و ه ��ي �أك�ب�ر �شرك ��ة تعدي ��ن للذه ��ب يف الع ��امل ،و
�أنغلوغول ��د �أ�شانت ��ي ،باليني ال ��دوالرات با�سطتني
احلواجز على مدى ال�سنتني املا�ضيتني.
�إن ب ��ق الذه ��ب ي ّت�سم ��ون يف الغال ��ب باحل�سا�سية
جتاه املعادن الأخرى�.أم ��ا معدّين الذهب ،فلي�سوا
كذل ��ك .فكثريون يًنتجون النحا� ��س� ،أي�ض ًا ،مبا �أنه
غالب� � ًا ما يوجد يف نف�س كتل اخلام كالذهب .و يف
ني�س ��ان قدمت باريك  7.7بلي ��ون دوالر لتب ّز عر�ض ًا
�صيني� � ًا من �أجل �أيكوينوك� ��س ،و هي �شركة تعدين
ا�سرتالية للنحا� ��س .و الطلب ال�شديد يف ال�صني و
التجهيز العاملي الق�صري لـ " الذهب الأحمر " يجعل
حترك باريك يبدو حم�سو�س ًا .لكن بق الذهب كانوا
يكره ��ون ذلك .و قد هبطت �أ�سه ��م باريك بحدّة بعد
انك�شاف العر�ض.
و الأكرث �إ�ضرار ًا باالقرتان بني بق الذهب و �شركات
تعدينه كان و�صول �أداة متويل جديدة .فاالعتمادات
ذات الطاب ��ع التجاري املتب ��ادل ،املدعومة بوا�سطة
الذهب املادي ،توفر للم�ستثمرين ا�ستهداف ًا مبا�شر ًا
ل�سعر الذهب م ��ن دون �أي ا�ستهداف ملعدّين الذهب
�أنف�سه ��م .و لقد �أ�صبحوا �شعبيني :ففي �أقل من عقد
من الزمن حتولت تل ��ك االعتمادات من ال �شيء �إىل
امت�ل�اك ح ��وايل  2,200طن من الذه ��ب ــ ما يقرب
من انتاج �سنة كاملة.
و �إذا م ��ا ذه � َ�ب العامل �إىل اجلحيم ،ف� ��إن ّ
بق الذهب
�سيقول ��ون " :لق ��د قلنا لكم ذلك " .لك ��ن �إذا ما �صحا
امل�ستثم ��رون �أب ��د ًا و الحظ ��وا �أن املع ��دن الأ�صف ��ر
�أكرث نفع� � ًا قلي ًال من زهر اخلزام ��ى ،ف�إن بق الذهب
�سيتعر�ضون للحرق� .أما املعدّنون ،ف�أقل من ذلك.

عن The Economist /

ف���ي تش���رين أول  2010أج���رت وزارة
النفط جول���ة العرض الدولية الثالثة للطاقة
ف���ي ثالثة حق���ول للغاز الطبيع���ي .و جرت
المزايدة على هذه الحقول بشكل ناجح  ,اال
ان احتجاجات المس���ؤولين المحليين اوقفت
واح���دة م���ن ه���ذه الصفقات ف���ي محافظة
االنب���ار .و الس���باب غي���ر معلن���ة ل���م تحرز
الصفقتين األخريين تقدما.
بع���د ثماني���ة اش���هر  ,وقع���ت الش���ركات
األجنبي���ة عقودها خ�ل�ال اربعة اي���ام  ,مما
يعن���ي ان الع���راق بامكان���ه اخي���را ان يب���دأ
بتطوي���ر مورده الطبيعي ال���ذي يأتي ثانيا
في االهمية بعد النفط.

العراق ينهي ثالث
صفقات كخطوة أولى
لتطوير صناعة الغاز
يف ت�شري ��ن اول  , 2010ك�سب ��ت �ش ��ركات
الطاق ��ة االجنبي ��ة بنج ��اح حقوق ثالث ��ة حقول
للغ ��از الطبيع ��ي يف الع ��راق .حي ��ث زاي ��دت
�شرك ��ة ك ��وكاز الكوري ��ة اجلنوبي ��ة و �شرك ��ة
كازموناي ��كاز الكازاخ�ستانية بنجاح على حقل
عكاز يف حمافظ ��ة االنبار ب�سعة احتياطي يبلغ
 5,6ترلي ��ون ق ��دم مكع ��ب .كما ح�صل ��ت �شركة
برتولي ��وم الرتكي ��ة و �شركة الطاق ��ة الكويتية
و �شرك ��ة ك ��وكاز الكورية اجلنوبي ��ة على حقل
املن�صورية يف حمافظة دياىل ب�سعة احتياطي
 4,5ترلي ��ون قدم مكعب .و اخ�ي�را فازت �شركة
برتولي ��وم الرتكي ��ة و �شركة الطاق ��ة الكويتية
بحق ��ل �سيبة يف الب�صرة ب�سع ��ة احتياطي 1,5
ترليون قدم مكعب .كانت تلك املرة الأوىل التي
يعلن فيها الع ��راق عن مزايدة ملوارده من الغاز
الطبيعي.
وميتل ��ك العراق خام� ��س اكرب احتياط ��ي للغاز
يف ال�ش ��رق االو�س ��ط  ,اال ان �صناعة الغاز غري
متط ��ورة و ان الغ ��از مطل ��وب الم ��داد معام ��ل
الطاق ��ة الكهربائي ��ة يف الب�ل�اد .باال�ضافة لذلك
 ,ف ��ان بغ ��داد ت�أم ��ل ت�صدي ��ر الغ ��از خا�صة اىل

اوربا.
م ��ع هذا و قب ��ل بدء املزاي ��دة  ,ب ��د�أت احلكومة
املحلي ��ة يف حمافظ ��ة االنب ��ار باالعرتا� ��ض ,
حي ��ث طالب املحافظ و رئي�س جمل�س املحافظة
ب ��ان يك ��ون حقل ع ��كاز حتت اال�ش ��راف املحلي
للمحافظ ��ة و ا�شتك ��وا م ��ن ان وزارة النف ��ط
كان ��ت تتجاهل هذه املوارد من قبل ،و ب�أنهم لن
يوفروا احلماية االمني ��ة اذا مل ت�ؤخذ مطالبهم
باالعتبار .يف يوم املزايدة خرجت احتجاجات
يف املحافظة لل�ضغط بخ�صو�ص هذا املو�ضوع
 ,مم ��ا اخ ��اف ال�ش ��ركات االحنبية الت ��ي طلبت
من احلكوم ��ة املركزية التفاو� ��ض مع حمافظة
االنب ��ار ب�ش� ��أن حق ��ل ع ��كاز .و كانت تل ��ك املرة
االوىل الت ��ي ت�ستمع فيها وزارة النفط حلكومة
حملية حول موارد الطاقة .كما طالبت املحافظة
بان يكون الغاز املنتج لال�ستخدام املحلي و ان
يتم حت�سني البني ��ة التحتية للمحافظة و ايجاد
فر�ص عم ��ل للعاطلني و بناء خ ��ط انابيب و ان
حت�صل املحافظة على ح�صة من االرباح.
يبدو ان املحافظ ��ة كانت ت�ضيف مطالب جديدة
يف كل �شه ��ر .و ازداد املوقف �س ��وءا لدرجة ان

جلن ��ة النفط و الغ ��از الربملاني ��ة اقرتحت الغاء
العر� ��ض  ,و ان�سحبت �شرك ��ة كازمونايكاز من
ال�صفق ��ة يف �شهر ماي�س .مل تك ��ن االمور جيدة
بخ�صو� ��ص حقل عكاز  ,لكن يف نف�س الوقت مل
ن�سم ��ع عن �شيء بخ�صو�ص عقود حقول �سيبة
و املن�صورية اي�ضا.
بعد ذلك و ب ��دون انذار تغري كل �شيء فج�أة يف
نهاية ماي�س .ففي  26منه �أعلن ان �شركة كوكاز
�ست�أخذ على عاتقها م�س�ؤولية تطوير حقل عكاز
و ت�ستثمر فيه حوايل  2,66مليار دوالر .ثم يف
 1حزيران �أنهت �شركة كوكاز ال�صفقة مع وزارة
النف ��ط بع ��د ثماني ��ة ا�شهر م ��ن الت�أخ�ي�ر .حيث
وقع ��ت �صفق ��ة لع�شري ��ن عاما و وع ��دت ب�إنتاج
 400مليون ق ��دم مكعب من الغاز .و بعد اربعة
ايام وقعت �شركات كوكاز و برتوليوم الرتكية
و الطاقة الكويتية عقودها .و كان من املقرر ان
تزي ��د ال�شركات الثالثة االنتاج اىل  320مليون
قدم مكعب م ��ن الغاز يف اليوم الواحد يف حقل
املن�صورية  ,و ان تنتج �شركة الطاقة الكويتية
و برتولي ��وم الرتكي ��ة  100مليون ق ��دم مكعب
يف حق ��ل �سيبة .مل يذك ��ر �سببا للتغري املفاجئ ,

اال ان ��ه مثل ح ��ال كثري من القرارات املهمة يف
الع ��راق .فنادرا ما ت�سري االمور كما خمطط لها
 ,و غالب ��ا ما يتم خ ��رق املواعيد النهائية  ,و مع
ذلك ففي النهاية تتم ت�سوية االمر.
االقت�ص ��اد العراقي ي�ستن ��د ا�سا�سا اىل النفط ,
اال ان الع ��راق ي�أم ��ل ان ي�صب ��ح منتجا رئي�سيا
للغ ��از الطبيعي .معظم انتاجه احلايل ي�أتي من
حقول ��ه النفطي ��ة و يت ��م �إحراق ��ه و ال ي�ستخدم
اب ��دا .العدي ��د م ��ن م�صان ��ع الطاق ��ة يف الب�ل�اد
يج ��ب ان ت�شتغ ��ل بوا�سطة الغ ��از  ,لكن ب�سبب
ك ��ون �صناع ��ة الغ ��از غ�ي�ر متط ��ورة ف ��ان هذه
امل�صانع ت�شتغ ��ل بالنفط الثقيل ال ��ذي ي�ستهلك
التجهي ��زات �أ�سرع من املعتاد .كذلك تريد بغداد
ان تتجه للت�صدير بعد اكتفاءها حمليا من الغاز
و ان تدخ ��ل ال�سوق الأوربية .كل هذه الأهداف
مازال ��ت بعيدة  ,لأن الأنابيب و خزانات اخلزن
و البنية التحتية االخرى غري موجودة حاليا.
ان توقي ��ع ه ��ذه ال�صفق ��ات  ,و ا�ستجالب ر�أ�س
املال الأجنبي و معرف ��ة كيفية �إدارة هذا املرفق
احلي ��وي  ,هي اخلطوة املهم ��ة الأوىل يف هذه
العملية لكي يدرك العراق �أحالمه.
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الـمـــرصــد االقتصـادي

اإلكسسوارات من النساء إلى السيارات!
بغداد  /علي الكاتب
�أ��ص�ب�ح��ت ال���س�ي��ارات تناف�س ال�ن���س��اء ه��ذه االي ��ام يف ان��واع
اك�س�سواراتها واختالفها وجمالياتها اذ متتلك من االك�س�سوارات
التي تزينها مات�ضاهيها لتبدو باجمل حلة امام الناظرين �سواء
من ا�صحاب معار�ض ال�سيارات او لعموم النا�س،حيث مييل
اكرث ا�صحاب ال�سيارات اىل تزيني �سياراتهم باالك�س�سوارات
الظهارها باملنظر الالئق وح�سب اذواقهم من املل�صقات املختلفة
والن�شرات ال�ضوئية وال��دم��ى واالل�ع��اب وغريها،وكما يقول
�صاحب املثل احلاجة ام االخرتاع،فالتنوع ي�أتي من تعدد االذواق
والتي ا�سهمت يف انتعا�ش هذه املهنة كثريا يف هذه االيام.
وق��ال ��ص��ادق املو�سوي �صاحب حم��ال لبيع االك�س�سوارات
يف منطقة ال�سنك ان كثريا من ا�صحاب ال�سيارات،وخا�صة
احلديثة منها يقبلون ب�شكل ملفت على �شراء انواع خمتلفة من
اك�س�سوارات ال�سيارات،اذ يف�ضل ع��دد منهم و�ضع املل�صقات
امللونة وامللفتة للنظر وه��ي تكون م�ستوحاة من �شخ�صيات
كارتونية و�شخ�صيات ريا�ضية وفنية عاملية معروفة،ف�ضال عن
تف�ضيل البع�ض منهم خا�صة ا�صحاب �سيارات االجرة و(الكيا)
املل�صقات من العبارات املختلفة التي تختلف على وفق اذواقهم.
وا�� �ض ��اف ه �ن��اك ع ��دد اخ ��ر م��ن ا� �ص �ح��اب ال �� �س �ي��ارات يف�ضل
االك�س�سوارات اجل��دي��دة والتي حتمل طابعا حديثا من جهة
وغ�ير م�ألوف من جهة اخ��رى،وه��ي بطبيعة احل��ال ذات معنى
جمايل كالن�شرات ال�ضوئية و(الهورنات) التي ت�صدر ا�صوات
غريبة والدمى باختالف انواعها وا�شكالها واحجامها وعطور
ومعطرات اجلو اخلا�صة بال�سيارات والتي ت�ضيف رونقا جميال
اىل ال�سيارة بك�شل عام.
وتابع ان االقبال املتزايد ا�سهم يف انتعا�ش هذه املهنة التي كانت
تعاين ك�سادا وفتورا وا�ضحا خالل الفرتة املا�ضية،حيث مل يكن
مييل ا�صحاب ال�سيارات اىل تزيني �سياراتهم باالك�سوارات
واملل�صقات يف ال�سابق ،بخالف الوقت احلا�ضر وهو امر يرجع
الرت�ف��اع ال�ق��درة ال�شرائية ملعظم املواطنني والتي مكنتهم من
�شراء ال�سيارات احلديثة ذات اال�شكال اجلميلة ،وهو ال�سبب
ال� � �ـ � ��ى
ذاته هو الذي يجعلهم مييلون
ا�ضافة جانب جمايل
اخ� � � ��ر ي �ك �م��ل
���ش��ك��ل��ه��ا

اجلديد،وكذلك جلذب الناظرين اليها.
فيما ق��ال يا�سني اجل�ب��وري بائع الك�س�سوارات �سيارات يف
منطقة الوزيرية:ان الطلب ازداد م�ؤخرا على �شراء اك�س�سوارات
ال �� �س �ي��ارات ال �ت��ي ي�ق�ب��ل ع �ل��ى � �ش��رائ �ه��ا ا� �ص �ح��اب ال�سيارات
احلديثة،والطلبات هنا تختلف اذ يف�ضل ا�صحاب �سيارات االجرة
(التاك�سي) والنقل(الكيا) املل�صقات و(ال�ستيكرات) والتعليقات
الغريبة التي ت�شد النظر اليها،بينما يف�ضل ا�صحاب �سيارات
اخل�صو�صي املعطرات والدمى وت�ضليل الزجاج وغريها.
وا��ض��اف قطع االك�س�سوارات خمتلفة والتخت�ص ب�سيارة او
م��ودي��ل او ل��ون حم��دد وه��و م��ن اال�سباب التي جتعل الزبائن
يقبلون على �شرائها،كما ان ا�سعارها متفاوتة وهو من اال�سباب
االخرى وراء زيادة مبيعاتنا من اك�س�سوارات ال�سيارات ،اال ان
اال�سعار ب�شكل عام منا�سبة للجميع وغري مكلفة ،على خالف
مايعتقد البع�ض انها باه�ضة الثمن ومكلفة ،والكثري من ا�صحاب
ال�سيارات كانوا يرون فيها ترفا زائدا ووجها من اوجه �صرف
النقود بال طائل وعند جتربتهم لالك�س�سوارات و�شرائها تغريت
نظرتهم،بل ا�صبحوا مقتنعني بجدواها يف ا�ضافة جمالية اىل
�سيارات ت�سر الناظر اليها.
واكد ان خربتنا الطويلة يف هذا العمل التي متتد ل�سنوات جعلته
يقف امام مفارقات يف العمل اده�شته وغري البع�ض من ت�صوراته
لهذه ال�سلع التي يظن الكثريون ان ا�صحاب ال�سيارات احلديثة
فقط هم من يقتنوها،واحلقيقة ان ا�صحاب ال�سيارات القدمية
او الكال�سيك اليختلفون عنهم كثريا ،اذ يتناف�سون على و�ضع
املل�صقات والتعليقات على �سياراتهم ا�سوة بن�ضرائهم ا�صحاب
ال�سيارات احلديثة،اال انهم يف�ضلون �شراء بع�ض االك�س�سوارات
عن غريها لي�ضعوها على �سياراتهم القدمية التي يكون من�ضرها
جيدا وجميال مقارنة بقدم موديالتها.
طالب ال�شرع �صاحب �سيارة قال انا ال اف�ضل و�ضع املل�صقات
واملخطوطات والدمى التي ت�صل يف بع�ض االحيان لدى البع�ض
اىل حد اجلنون واالف ��راط من قبل ال�شباب الطائ�شني الذين
يريدون لفت النظر اليهم ال اىل �سياراتهم ،وكنت اعي�ش فرتة
طويلة يف الدول االوروبية وبع�ض الدول العربية،لكني مل اجد
مثل هكذا تعليقات ي�ضعها ا�صحاب ال�سيارات ،اذ تخرج بع�ضها
على �شروط اللياقة والذوق العام.
وا��ض��اف مل��اذا ال حتا�سب دوائ��ر امل��رور مثل هكذا �سائقي
غري من�ضبطني بالذوق العام ،اذ هناك عبارات ي�ضعها
ا�صحاب �سيارات الكيا تخد�ش احل�ي��اء وال��ذوق
والتقاليد التي ن�شئنا عليها وع��ادات جمتمعنا
التي تربينا عليها ،وهناك بع�ض االك�س�سوارات
التي ي�ضعها ا�صحاب �سيارات غري قانونية
وتخالف ق��واع��د امل��رور اذ حتجب الدمى
امل��و��ض��وع��ة وامل�ع�ل�ق��ة يف ك��ل ج��ان��ب من
ال�سيارة الر�ؤيا لل�شارع وطريق ال�سري.
ول�ف��ت اىل على دوائ ��ر امل ��رور حما�سبة
ال�سائقني غري ملتزمني وتغرميهم للكف
ع��ن و��ض��ع مثل ه�ك��ذا تعليقات ،وعليهم
ان يعلموا ان لي�س ما موجود يف املحال
عليهم �شرائه الن ال�شيء املنا�سب يكون
دائما يف املكان املنا�سب،ولي�س معنى هذا
عدم و�ضع االك�س�سوارات بل االقت�صار بو�ضع
االك�س�سوارات اجلميلة والراقية من دون االكثار
فيها وامل�ب��ال�غ��ة الن ذل��ك يخرجها م��ن اجل �م��ال اىل
خالفه.
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االستثمار في التعليم العالي
 عباس الغالبي
لعل اجلدية التي اعلنت عنها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف تبني
خط ��ط ا�ستثمارية واع ��دة لتنفيذ عدد م ��ن م�شاريعها �س ��واءا �أكانت املركزية
عل ��ى م�ستوى الوزارة او االخرى املتوزعة على م�ستوى اجلامعات� ،ستكون
ذات قيم ��ة وجدوى خالل العامني املقبل�ي�ن للقطاع التعليمي وامكانية احداث
نقلة نوعية على م�ست ��وى البنى التحتية وانعكا�سات ذلك على اخلط البياين
للتعليم والبحث العلمي.
ولك ��ن تبقى االمور معلقة مب�ستويات االجن ��از والقدرة الوطنية على التنفيذ
خا�ص ��ة يف مو�ضوعة اال�سكان اجلامع ��ي التي مازالت قيد الدرا�سة والبحث،
يف وق ��ت ان فر�صة ال�سك ��ن اجلامعي لال�سات ��ذة يف مقدمة االمتي ��ازات التي
يح�صل ��ون عليه ��ا عند التعيني الول مرة يف بلدان الع ��امل االخرى ،وهذا مامل
جنده يف العراق على االطالق.
وم ��ن البديهي ان اال�ستثم ��ار يف القطاعات كافة مدع ��اة لتحريك عجلة العمل
واالنتاج وخلق دورة اقت�صادية متكاملة� ،إال ان اال�ستثمار يف التعليم العايل
ق ��د تكون له خ�صو�صية م ��ن تعامله مع �شريحة جمتمعي ��ة واعية متتلك فهم ًا
كبري ًا ل�ض ��رورات اال�ستثمار واهميته
الق�ص ��وى يف وق ��ت تع ��اين البن ��ى
التحتي ��ة م ��ن انهي ��ار �شبه ت ��ام ،حيث
ميك ��ن للخريط ��ة اال�ستثماري ��ة يف
من الضروري ايضًا ان نلفت التعليم العايل ان تتحدث عن م�شاريع
مهم ��ة من �ش�أنها ان تعم ��ل على توفري
االنتباه الى ان االستثمار فر� ��ص عمل جدي ��دة وحتقيق حاجات
الجامعي يفترض ان ينطلق الى مهم ��ة للقط ��اع التعليم ��ي مبحوري ��ه
مديات خارج االسكان الجامعي الطالب واال�ستاذ.
في تشييد االبنية المكتبية والب ��د م ��ن اال�ش ��ارة اىل ان وزارة
التعليم العايل التي اعلنت خالل الفرتة
واالقسام الداخلية والمختبرات
القليلة املا�ضية عن م�شاريع ا�سكانية،
العلمية وجميع المرافق �إذا ما�أثبتت جديتها يف ت�سريع عملية
فضال عن التنفي ��ذ مبراحله ��ا املعروف ��ة ف�أنه ��ا
الجامعية االخرىً ،
ادارة المرافق الترفيهية االخرى �ستخل ��ق حرك ��ة ا�ستثماري ��ة من جهة
وتعم ��ل عل ��ى تخفي ��ف ازم ��ة ال�سك ��ن
ب�شكل عام وللتدري�سيني ب�شكل خا�ص
م ��ن جه ��ة اخ ��رى ،وبه ��ذا �ستتحق ��ق
منفع ��ة ذات �أبعاد متوازية وم�شرتكة،
وتن ��درج به ��ذا �ضم ��ن اط ��ار معاجل ��ة
االختالالت التي يعاين منها االقت�صاد الوطني ،على ان ي�سلتزم االلتفات اىل
ان اال�س ��كان اجلامع ��ي غاية يف االهمية لي�س �ضمن بوتق ��ة املدن واملجمعات
اجلامعي ��ة فح�سب ،بل حتى على م�ست ��وى املجمعات اال�سكانية املنفردة التي
تك ��ون لي� ��س �ضمن اط ��ار امل ��دن اجلامعية ال�سيم ��ا للتدري�سي�ي�ن العاملني يف
اجلامعات القدمية التي التقع �ضمن املجمعات.
وم ��ن ال�ضروري اي�ض ًا ان نلف ��ت االنتباه اىل ان اال�ستثمار اجلامعي يفرت�ض
ان ينطل ��ق اىل مدي ��ات خارج اال�س ��كان اجلامعي يف ت�شيي ��د االبنية املكتبية
واالق�س ��ام الداخلية واملختربات العلمية وجمي ��ع املرافق اجلامعية االخرى،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ادارة املراف ��ق الرتفيهي ��ة االخرى من قب ��ل القط ��اع اخلا�ص خلق ًا
وتعزيز ًا ل�شراكة ب�ي�ن القطاعني العام واخلا�ص هي �ضرورة حالية ملحة يف
ظل عملية االنتقال التدريجي من االقت�صاد املركزي اىل اقت�صاد ال�سوق.
وم ��ن هنا ف�أن هذه اجلدية الت ��ي ك�شفت عنها وزارة التعلي ��م العايل والبحث
العلم ��ي احلالي ��ة مرهونة بعملية التطبيق التي نتطل ��ع اىل ان تكون م�سورة
ب�أرادة حقيقية ولي�ست حم�ض �شعارات الجتد طريقها يف التطبيق على �أر�ض
الواقع يف ظل احلاجة اىل ولوج عملية اال�ستثمار يف قطاع التعليم العايل.
abbas.abbas80@yahoo.com
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