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ال�صوري :املرحلة تتطلب تغيريا فـي وجه العالقة بني الدولة وامل�صارف
بغداد  /ح�سني الها�شم
اكد الدكتور ماجد ال�صوري اهمية اعادة
النظر برتكيبة الهيكل االداري االعلى
للم�صارف احلكومية وع�لاق�ت��ة بالدولة
ليكون اكرث ان�سجاما مع متطلبات اقت�صاد
ال �� �س��وق و�آل �ي��ات��ه وم�ت�ط�ل�ب��ات ال�صناعة
امل�صرفية العاملية املتطورة لي�صبح اكرث
مرونة يف تعامله مع الواقع االقت�صادي
العراقي باعتباره وحدة اقت�صادية م�ستقلة
ق��ادرة على اتخاذ القرارات التي تن�سجم
مع م�صلحة امل�صرف دون ان يكون للدولة
واجراءاتها البريوقراطية اي ت�أثري على
�شكل ن�شاط هذه امل�صارف وممار�سة عملها
اليومي بال�سرعة واملرونة الكافية .
وقال ال�صوري  :ان املرحلة االنتقالية التي
مير بها العراق تتطلب تغيريا جذريا يف
ا�س�س تعامل ال��دول��ة م��ع ه��ذه امل�صارف
مب��ا يف ذل��ك ت�شكيل جمال�سها االداري ��ة .
خ�صو�صا وان��ه مت اق��رار اقت�صاد ال�سوق
كمنهج اقت�صادي يف العراق .
وا� �ض��اف  :يتكون ال�ن�ظ��ام امل���ص��ريف يف
العراق من البنك املركزي العراقي الذي
مي��ار���س عملية اال� �ش��راف وال��رق��اب��ة على
امل �� �ص��ارف م��ن  42م���ص��رف��ا �أه �ل �ي � ًا  ،و6
م�صارف حكومية  ،بعد ان��دم��اج م�صرف
ال� �ع ��راق مب �� �ص��رف ال��راف��دي��ن م��ن بداية
�شهر اي��ار  ، 2009منها ث�لاث��ة م�صارف
اخت�صا�صية  ،وث�لاث�ين م�صرفا حمليا
اهليا  ،و�ستة ف��روع مل�صارف اجبية عدا
ال���ش��رك��ات االخ ��رى ال�ت��ي مت��ار���س بع�ض
االع�م��ال امل�صرفية  .وت�سيطر امل�صارف
احلكومية على اكرث من  %90من اجمايل
الن�شاط امل�صريف يف العراق .
وت��اب��ع  :ان ��ه ب �ع��د � �ص��دورق��ان��ون البنك
امل��رك��زي ال�ع��راق��ي رق��م  56ل�سنة 2004

وق��ان��ون امل�صارف رق��م  94ل�سنة 2004
وا�ستنادا اىل منهجية اقت�صاد ال�سوق مت
حترير �سعر الفائدة والغاء خطط االنتماء
التي كان يفر�ضها البنك املركزي قبل ذلك
وفتح باب العمل للم�صارف االجنبية �سواء
عن طريق امل�شاركة يف امل�صارف املحلية
وبدون و�ضع اى حدود لن�سبة امل�شاركة ،
او فتح فروع لها يف العراق  ،دون حترير
را� ��س امل ��ال  ،وا��ض��اف��ة اىل امكانية فتح
مكاتب متثيل لها .وك��ذل��ك اط�ل�اق حرية
التحويل اخل��ارج��ي و�إل �غ��اء القيود على
حتويل االم��وال ،عدا ما يتعلق مبتطلبات
ق��ان��ون مكافحة غ�سيل االم ��ول ومتويل
الإره��اب .و�إخ�ضاع جميع امل�صارف  ،مبا
يف ذلك امل�صارف املتخ�ص�صة اىل قانون
واح��د يعنى بالن�شاط امل�صريف التجاري
فقط .

واو� �ض��ح ان ال �ع��راق بعد ني�سان 2003
ورث اقت�صادا منهارا ونظاما م�صرفيا
متخلفا م��ن ج�م�ي��ع ال �ن��واح��ي االداري� ��ة
وامل ��ال� �ي ��ة واخل ��دم� �ي ��ة ب �� �س �ب��ب ح ��روب
احل���ص��ار االق�ت���ص��ادي وع�سكرة االنتاج
وت��وري��ط امل���ص��ارف احلكومية بعالقات
مالية خارجية وداخلية معقدة ومركبة
لها  ،ا�ضافة اىل انقطاع العراق ون�شاطاته
االقت�صادية ع��ن ال �ت �ط��ورات العاملية يف
جميع املجاالت الفكرية والعلمية واملادية ،
االمر الذي �أدى اىل خلق �ضعف يف الثقافة
امل�صرفية ب�شكل عام و�ضعف الثقة املحلية
بامل�صارف العراقية و�ضعف الثقة الدولية
يف امل�صارف العراقية  ،وكذلك �ضعف دور
امل�صارف يف الن�شاط االقت�صادي العراقي.
وا� �ض��اف ان ق��ان��ون امل���ص��ارف امل��رق��م 94
ل�سنة  2004يعترب ب�شكل عام من القوانني

املتطورة يف العامل رغم �صفة اال�ستعجال
الذي رافقته وعدم درا�سته ب�شكل متكامل
من قبل ال�سلطات املحلية العراقية ذات
االخ �ت �� �ص��ا���ص  .وق ��د ك�ث�رت التحفظات
حول هذا القانون �سواء من قبل ال�سلطات
التنفيذية او من اجلهات التي ي�شملها هذا
القانون ب�سبب عدم و�ضوح بع�ض مواده
واملالب�سات التي تثريها والرتجمة غري
امل�ه�ن�ي��ة يف ن���ص��و���ص ه ��ذا ال �ق��ان��ون مما
ي ��ؤدي لال�ضطرار اىل اللجوء اىل الن�ص
االجنليزي للت�أكد من �صحة املادة القانونية
وم��ن ال���ض��روري مراجعة ه��ذا القانون ،
الذي يقوم بتنظيم اهم املرافق االقت�صادي
يف ال �ع��راق ،م��ن ق�ب��ل اجل �ه��ات املخت�صة
 .ول�ف��ت ال���ص��وري اىل ان ��ه م��ن املالحظ
على �شكل (الكيان) القانوين للم�صارف
�أن��ه ال يوجد اي ن�ص �صريح يف قانون
امل�صارف ين�ص على ان ت�ؤ�س�س امل�صارف
على �شكل �شركات م�ساهمة  .اال ان دائرة
ت�سجيل ال�شركات يف وزارة التجارة ت�صر
على ت�أ�سي�س امل�صارف على �شكل �شركات
م�ساهمة باعتبار ان املفهوم العام للقانون
يدلل على ذلك ،مبين ًا انه من املعروف ان
الق�سم االعظم من امل�صارف القائمة ت�سيطر
عليها عوائل معروفة وح�صلت على رخ�صة
ت�أ�سي�س م�صرف رغم حيازة العائلة على
ح��وايل  %90من �أ�سهم امل�صارف  ،وذلك
ح�سب ن�ص القانون الذي ي�شرتط موافقة
ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ع�ل��ى م�ث��ل ه��ذه احل��االت
مو�ضح ًا ان ت�أ�سي�س امل�صارف على �شكل
�شركة م�ساهمة يعترب �أف�ضلية مل�ؤ�س�سي
امل�صرف النهم ي�ستطيعون ان يح�صلوا
على ر�أ���س م��ال امل�صرف من ع��دد اخ��ر من
امل�ساهمني  ،وا�ستغالل �أم ��وال املودعني
ل�صالح �أعمال العائلة وم��ا يتبع ذل��ك من

امل �خ��اط��ر م��ع وج ��ود ام�ك��ان�ي��ة امل�ضاربة
على الأ�سهم يف ال�سوق العراقي لالوراق
املالية.
وا��ش��ار ال�صوري اىل ان جت��ارب العامل
والعراق اثبتت ان الكثري من هذه العوائل
ت�ستغل هذه االمكانيات مل�صلحتها اخلا�صة
دون االهتمام مب�صالح امل�ساهمني االخرين
امل��ودع�ي�ن  ،خ���ص��و��ص��ا وان �ه��م ي�شكلون
ك��ل او اغلبية اع���ض��اء جمل�س االدارة ،
مع �سيطرتهم التامة على ق��رارات الهيئة
العامة للم�صرف  ،اذ ان التو�صيف يكون
ح�سب عدد اال�سهم اململوكة ولي�س ح�سب
عدد امل�ساهمني  ،حيث درجت بع�ض الدول
على عدم منح �صفة ال�شركة امل�ساهمة اىل
امل�صرف الذي تزيد فيه ن�سبة بع�ض مالكي
اال�سهم عن احليازة امل�ؤهلة ( وهي ت�صل
يف بع�ض ال� ��دول اىل  %25وق��د ح��ددت
يف ال�ع��راق بن�سبة  ) %10االب�ع��د مرور
ث�لاث �سنوات،على الأق ��ل ،م��ن ممار�سته
العمل امل�صريف ،يف بع�ض الدول و�ضعت
امل�صارف التي متتلك فيها عائلة او جمموعة
ا�شخا�ص مرتابطة ن�سبة كبرية من ر�أ�س
امل��ال فيها  ،حتت امل�س�ؤولية الت�ضامنية
الموال املجموعة او العائلة اخلا�صة ا�ضافة
اىل م�س�ؤوليتها يف ر�أ���س م��ال امل�صرف
 .وق��ال ال�صوري  :من ه��ذه املنطلق فان
ف�سح املجال امام ت�أ�سي�س امل�صارف على
ا�شكال قانونية خمتلفة ك�شركات الت�ضامن
او ال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة
يعترب اك�ث�ر منطقية  ،وال تعطى �صفة
ال�شركة امل�ساهمة اىل مثل هذه امل�صارف
االبعد مرور فرتة معينة  ،التقل عن ثالث
�سنوات  ،وبعد ان تثبت جدارتها وقدراتها
وال �ت��زام �ه��ا ب��ال �ل��وائ��ح التنظيمية التي
ي�صدرها البنك املركزي العراقي.

كلية الزراعة تعقد الندوة اال�ست�شارية الأوىل لتنمية حم�صول القطن يف كركوك
بغداد /علي الكاتب
خل�صت ن��دوة تخ�ص�صية ع�ق��دت يف مدينة
ك ��رك ��وك �إىل زي � ��ادة االه��ت��م��ام مبح�صول
القطن احليوي املهم من خالل و�ضع برنامج
وطني فعال ي�سهم يف زيادة �إنتاجه من خالل
�إعتماد ب��ذور ذات �أ�صناف جيدة وتوزيعها
على املزارعني وتخ�صي�ص حمالج خا�صة بها
لدعم انتاجها اجليد والتي ميكن ان تنعك�س
مب� � ��ردودات ك �ب�يرة ،ك �م��ا دع ��ت ال� �ن ��دوة �إىل
ا�ستخدام املكننة يف زراع��ة القطن وجنيه ،
ف�ضال عن �أهمية ا�ستخدام الأ�سمدة الع�ضوية
احليوية ملا لها من �آثار ايجابية على املح�صول
والبيئة.
و�أق� ��ام� ��ت ج��ام �ع��ة ك���رك���وك ه�� ��ذه ال� �ن ��دوة
اال�ست�شارية الأوىل لتنمية حم�صول القطن
يف كركوك التي �أقامتها كلية الزراعة بح�ضور
رئي�س جامعة كركوك الدكتور ح�سني ح�سن
عمر خانقاه وحتت �شعار (لنجعل من مدينة
الذهب الأ�سود مدينة تزهو بالذهب الأبي�ض)
ومب�شاركة متميزة لباحثني ومتخ�ص�صني
يف جامعتي امل��و��ص��ل وت�ك��ري��ت وج�م��ع كبري
م��ن اال��س��ات��ذة والتدري�سيني وذل��ك على قاعة
م�ؤمترات اجلامعة.
وق ��ال ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال ��زراع ��ة ال��دك �ت��ور بهرام
خور�شيد حم�م��د�:أن جامعة ك��رك��وك حتر�ص
على حتقيق التوا�صل والتفاعل مع خمتلف
م ��ؤ� �س �� �س��ات ال� ��دول� ��ة وق� �ط ��اع ��ات املجتمع

بهدف �أي�ج��اد �آل�ي��ات ت�ع��اون مثلى ع�بر تقدمي
�إ�ست�شاراتها العلمية و�إ�شرافها املبا�شر من قبل
�أ�ساتذتها وخربائها وباحثيها للم�ساهمة يف
�إيجاد احللول املنا�سبة للم�شكالت واملعوقات
التي تواجهها .
و�أكد حممد على �أهمية عقد مثل هذه الندوات
وامل� ��ؤمت ��رات العلمية ل�ل��وق��وف على الواقع
الزراعي يف املحافظة خا�صة بالن�سبة لزراعة
ه� ��ذا امل �ح �� �ص��ول ال���س�ترات�ي�ج��ي امل �ه��م بغية
�أيجاد �سبل النهو�ض بزراعته وتوفري جميع
امل�ستلزمات املطلوبة له ،اذ تعد مدينة كركوك
م��ن �أه� ��م امل �ن��اط��ق ال �ت��ي ا��ش�ت�ه��رت بزراعته
وحققت ن�سب ًا عالية يف الإنتاج ،لكنها �شهدت
تراجعا كبري ًا ب�سبب الظروف وال�صعوبات
التي واجهها البلد خالل املدة املا�ضية ،م�شيد ًا
بالدور الكبري الذي تقوم به اجلامعة من �أجل
ت�سليط الأ�ضواء على واقع زراعته يف كركوك
خا�صة والعراق ب�شكل عام .
وا�شار الدكتور خالد �سعيد عبد الله التدري�سي
يف جامعة كركوك �إىل �أهمية الت�شريع كقاعدة
لالنطالق يف االجتاه ال�صحيح والبناء ال�سليم
وملختلف �أوجه احلياة ومنها ما يتعلق بالواقع
الزراعي ،مموها بهذا اخل�صو�ص �إىل التجارب
الأوروب�ي��ة �إب��ان الثورة ال�صناعية� ،إذ حقق
�أالهتمام بالقطاع الزراعي نتائج �ساهمت يف
التطور ال�صناعي لها.
و�أو�ضح عبد الله �أن حم�صول القطن يعد من

املحا�صيل ذات الطابع ال�صناعي التي حظيت
خ�لال العقود املا�ضية بعناية كبرية من قبل
الدولة  ،اذ قامت بتوفري غطاء قانوين له من
خالل �صدور قانون تنظيم زراع��ة القطن رقم
 129ل�سنة  1963الذي نظم عمل حمالج القطن،
ومنع �أجازة املحالج اخلا�صة ملا لها من خماطر
�سلبية ت�ؤثر على تنميته وتو�سع املح�صول.
و دع��ا عبد الله �إىل ��ض��رورة مراجعة بع�ض
املواد املوجودة فيه التي تعيق تنفيذ الأهداف
املطلوبة و ت�سهم ب�شكل غري مبا�شر يف ت�شتيت
متابعتها �،إذ �إن من املالحظ ان هذه اجلهود قد
�ضاعت بني وزارتي الزراعة وال�صناعة.
من جانبه ق��ال الدكتور خالد حممد داود من
جامعة املو�صل� :إن الهدف الأ�سا�سي من �إنعقاد
ه��ذه ال �ن��دوة ه��و البحث ع��ن �سبل النهو�ض
بواقع زارعة هذا املح�صول املهم الذي يدخل يف
�صناعة الن�سيج والزيوت النباتية ،و�ضرورة
تهيئة كل امل�ستلزمات التي يحتاجها املزارع مع
�ضمان �أ�سعار جمزية من قبل الدولة.
وا�ضاف داود� :إن عقد الثمانينيات من القرن
املا�ضي �شهد تدهورا كبري ًا يف زراعته ب�سبب
انعدام اهتمام الدولة و�إر�شاد املزارعني �إىل
��ض��رورة �إعتماد الأ�سلوب العلمي ال�صحيح
يف زراعته من خالل ا�ستعمال البذور امل�صدقة
ذات النوعية اجليدة الن املح�صول يعترب من
املحا�صيل املجهدة للرتبة نظرا للمدة الطويلة
التي يحتاجها فيها ومناف�سة من قبل بع�ض

املحا�صيل ال�صيفية ذات امل� ��ردودات املادية
الكبرية ،ف�ضال عن خماطر الإ�صابة بالآفات
ومناف�سة الأدغال له كل ذلك �أدى �إىل العزوف
عن زراعته وتقليل امل�ساحات التي تزرع بهذا
املح�صول .واو��ض��ح داود �إن ف�ترة منت�صف
الت�سعينيات من القرن ذات��ه كانت قد �شهدت
بداية مهمة للنهو�ض بزراعته فاعتمدت لأجل
ذلك برامج وطنية لتنميته لي�صبح هناك تعاون
بني كليات الزراعة وامل�ؤ�س�سات البحثية املعنية
،ف� ً
ضال عن دع��م وزارة ال��زراع��ة �إذ مت �إدخال
وا�ستنباط �أ�صناف جديدة من القطن تتنا�سب
مع الظروف البيئية يف القطر وتنظيم حمالت
توعية �إر�شادية م�ستمرة لزراعته ب�شكل علمي
�صحيح وتطبيق فعاليات الت�سميد ومكافحة
الآفات وفق �أ�س�س علمية .
وا��ش��ار داود اىل �إن ذل��ك الآم��ر �أنعك�س على
واقع زراعته والإنتاجية التي حققها وب�صورة
ت�صاعدية من مو�سم �إىل �آخر حتى عام 2003
الذي �شهد توقف الربنامج الوطني وانح�سار
امل�ساحات املزروعة به ب�شكل كبري .
وق ��ال ال��دك �ت��ور ج��ا��س��م حم�م��د اجل� �ب ��وري�:أن
�أهمية ا�ستخدام التقنيات الزراعية احلديثة
يف زي � ��ادة الإن� �ت ��اج م��ن خ�ل�ال ال �ت �ح��ول من
ا�ستخدام الأ��س�م��دة الكيمياوية التي ت�ؤثر
��س�ل�ب� ًا ع�ل��ى الطبيعة وال�ب�ي�ئ��ة �إىل ال��زراع��ة
الع�ضوية وال�ت��ي تعتمد على �سماد املا�شية
وال�سماد الأخ�ضر وا�ستخدام و�سائل املقاومة

البايلوجية للحفاظ على �إنتاجية الرتبة،م�شري ًا
ب�ه��ذا اخل�صو�ص �إىل وج��ود بكرتيا ت�ساعد
على تثبيت النرتوجني يف الرتبة.مو�ضح ًا
ان بع�ض العوامل التي ت�ساعد على تثبيت
ال �ن�ت�روج�ي�ن يف ال�ت�رب��ة ب �� �ص��ورة ح ��رة عن
طريق وجود مركبات نرتوجينية مثل �أمالح
االمونيوم والنرتات ،كما يلعب توافر درجات
حرارة مثلى ما بني (20ـْ 30م ) ورطوبة ن�سبية
بحدود(60ـْ 65م ) يف زيادة كفاءة الرتبة .
ودعا اىل عدم ا�ستعمال الأ�سمدة الكيمياوية
ال�ت��ي ت ��ؤث��ر �سلب ًا على البيئة  ،وا�ستخدام
الت�سميد احليوي بدال من ذلك لزيادة احلا�صل
وع��دم تعر�ض عنا�صره الغذائية للهدر، ،كما
ي�سهم يف زي��ادة وج��ود الأل �ي��اف التي جتعل
القطن حمتفظ ًا بنظارته لأط��ول م��دة ممكنة
حلني حلول موعد اجلني.
ودع��ت تو�صيات ال �ن��دوة يف خ�ت��ام �أعمالها
�إىل زي��ادة االهتمام بهذا املح�صول احليوي
امل�ه��م م��ن خ�ل�ال و��ض��ع ب��رن��ام��ج وط�ن��ي فعال
ي�سهم يف زيادة �إنتاجه من خالل �إعتماد بذور
ذات �أ�صناف جيدة وتوزيعها على املزارعني
وتخ�صي�ص حمالج خا�صة بها لدعم انتاجها
اجل�ي��د وال �ت��ي ميكن ان تنعك�س مب ��ردودات
كبرية ،كما دعت الندوة �إىل ا�ستخدام املكننة
يف زراع��ة القطن وجنيه  ،ف�ضال ع��ن �أهمية
ا�ستخدام الأ�سمدة الع�ضوية احليوية ملا لها
من �آثار �إيجابية على املح�صول والبيئة.
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ال�شارقة  /خا�ص باملدى االقت�صادي
تستمر جهود التنقيب والبحث عن مصادر الطاقة لدى الدول غير المنتجة لها بشكل مكثف في المرحلة الحالية لتشمل إعادة تقييم الدراسات السابقة
وإعادة فحص لآلبار القديمة باإلضافة إلى فتح مساحات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز فيها مع استمرار جهود التنسيق والمناقشة مع شركات البترول
المحلية واألجنبية لالستفادة من الخبرات المتوفرة لديها وجذبها للدخول في شراكات وفق مضامين جديدة تسهم في تحسين نتائج االستثمار المحتمل
لديها وفق ما تخرج به الدراسات وحمالت االستكشاف الجارية.

تقرير :الدول غري املنتجة تكثف جهود التنقيب عن
النفط والغاز لدعم احتياجاتها من الطاقة
واك��د تقرير الطاقة ال��ذي ت�صدره �شركة نفط
الهالل ان التطورات الأخ�ي�رة التي ي�شهدها
ق�ط��اع ال�ط��اق��ة ال �� �س��وري وال���ذي ف�ت��ح املجال
للتنقيب عن النفط والغاز يف الرب والبحر ت�أتي
لت�صل امل�ساحة اخلا�ضعة لال�ستك�شاف �إىل 74
�أل��ف كيلو م�تر م��رب��ع وال �ت �ط��ورات احلا�صلة
على القطاع ل��دى اململكة الأردن �ي��ة الها�شمية
والتي تتحدث عن ا�ستثمارات قد ت�صل �إىل 15
مليار دوالر من الآن وحتى العام  2025بهدف
تقلي�ص ح�ج��م امل���س�ت��ورد م��ن ال�ط��اق��ة وخلق
وظائف جديدة وا�ستقطاب ا�ستثمارات �أجنبية
مبا�شرة على مكونات القطاع� ،أ�ضف �إىل ذلك
احل��راك احلا�صل ل��دى لبنان ال��ذي من املمكن
�أن يدخلها �إىل حيز املنتجني ،وم��ا ت�شهده
اليمن وباك�ستان وغريها من ال��دول النامية
لتطوير ق��درات�ه��ا الإن�ت��اج�ي��ة خ�ير دل�ي��ل على
قوة ون��وع احل��راك احلا�صل لتطوير م�صادر
الطاقة لديها وبكل الإمكانات املتوفرة و�صوال
�إىل م��راح��ل متقدمة م��ن الإن �ت��اج تتجاوز يف
مداها وم�ضمونها خطط تلبية الطلب املحلي
املتنامي.
واو�� �ض ��ح ال �ت �ق��ري��ر �أن ال� ��دول غ�ي�ر املنتجة
للنفط وال�غ��از التي تتزايد �إمكانات وفر�ص
التنقيب لديها لن توفر جهدا �إ�ضافيا للتنقيب
واال�ستك�شاف خالل املرحلة القادمة مدفوعة
ب�ح��زم��ة م��ن ال���ض�غ��وط االق�ت���ص��ادي��ة واملالية
القائمة التي تتطلب حلوال عملية لتجاوزها،
الأم��ر ال��ذي يعني ا�ستمرار احل��راك ون�شاط
البحث والدرا�سة والتقييم واتفاقيات ال�شراكة
واال� �س �ت �ث �م��ار ع�ل��ى ج�م�ي��ع امل��واق��ع املحتملة
م�ستفيدة من التقدم التقني احلا�صل وتطور
�آليات البحث امل�ستخدمة ،والتغيري احلا�صل
على طرق اال�ستخدام مل�صادر الطاقة املكت�شفة
�سواء كانت تقليدية �أم متجددة.
و�أ�ضاف التقرير ان ال��دول النامية ت�سعى من
خالل ذلك �إىل تعزيز مدخالت املوازنة العامة
لديها وتقليل حجم ال �ع �ج��وزات والتخفيف
م��ن حجم ف��ات��ورة ال� ��واردات النفطية وخلق
جماالت ا�ستثمارية جديدة ت�ساهم يف جتاوز
تلك ال��دول لآث��ار الأزم��ة املالية وما رافقها من
تراجع يف حجم امل�ساعدات واملنح املبا�شرة
وغري املبا�شرة ومواجهة الطلب املتزايد على
م�صادر الطاقة.
م���ش�ير ًا اىل ان��ه ل��دى ال���دول ال�ن��ام�ي��ة فر�صا
جيدة للح�صول على اتفاقات �شراكة ب�شروط
متوازنة �إذا ما ت�أكدت احتياطياتها من النفط
والغاز تبعا لرغبة ال�شركات النفطية العاملية
يف اال�ستحواذ على �أكرب قدر ممكن من منابع
الطاقة بجميع �أ�شكالها ،وم��ا يعنيه ذل��ك من
تقوية ملراكز وجودها وح�ص�صها ال�سوقية،
وهذا يعترب م�صدر ًا �آخر لقوة الدول امل�ستهدفة
�إ�ضافة ملا لديها من ق��درات �إنتاجية لتح�سني
حجم العوائد ونوعية اال�ستثمارات القادمة
ومبا يحقق لها �أمن الطاقة والفوائ�ض النقدية

ال�لازم��ة مل�شاريع التنمية و��س��د العجوزات
واالن �ت �ق��ال مل��رح�ل��ة الإن� �ت ��اج امل �ت �ع��دد ب�شقيه
ال�صناعي واخلدمي.
ويف ما يخ�ص �أه��م االح��داث يف قطاع النفط
والغاز ملنطقة اخلليج العربي لال�سبوع املا�ضي
فقد �أجملها التقرير على ال�شكل التايل :
يف االمارات طرحت �شركة �أبوظبي ل�صناعات
ال�غ��از (جا�سكو) مناق�صتني تخ�صان مرافق
لإنتاج وتوزيع الكربيت يف �إم��ارة �أبوظبي،
بينما يتوقع �أن تطرح مناق�صة ثالثة بحلول
نهاية ال�شهر اجلاري .ويف ما يخ�ص املناق�صة
الأوىل ف�إن ال�شركة مددت مهلة تقدمي العرو�ض
الفنية ملحطة مناولة وت�صدير الكربيت يف
ال��روي����س � 3أ�سابيع �إىل  27مت��وز اجل��اري.
�أما يف ما يتعلق باملناق�صة الثانية فقد حددت
"جا�سكو" تاريخ � 17آب كموعد نهائي لتقدمي
ال �ع��رو���ض ال �ف �ن �ي��ة ،و� 28أي� �ل ��ول للعرو�ض
التجارية اخلا�صة مب�صنع معاجلة الكربيت
يف حب�شان.
م��ن ج��ان��ب اخ��ر �أج�ل��ت �شركة تكرير مواعيد
العرو�ض التقنية مل�شروع �إن�شاء خط الأنابيب
امل��زم��ع ب�ين امل�صايف �إىل  20مت��وز اجل��اري،
وكان املوعد الأ�صلي يوم اخلام�س من ال�شهر
اجل� ��اري .و�أب �ل �غ��ت ��ش��رك��ة ت�ك��ري��ر ال�شركات
املتناف�سة على تنفيذ عقد �أن��اب�ي��ب امل�صايف
ال��ذي ي�شمل الأع�م��ال الهند�سية وامل�شرتيات
والإن�شاءات بت�أجيل املوعد النهائي للعرو�ض
التجارية �إىل  22ال�شهر اجل ��اري ،وتوقعت
ال�شركات املتناف�سة �أن يتم ت�أجيل املوعد �إىل
نهاية �آب �أو منت�صف �أيلول حتى ينتهي �شهر
رم�ضان املقبل.
وقامت �شركة �أبو ظبي لتطوير الغاز املحدودة
والتابعة ل�شركة ب�ترول ابوظبي الوطنية "
ادن��وك " بتوقيع �أرب�ع��ة عقود بنظام ت�سليم
املفتاح وبتكلفة �إجمالية تبلغ  13.3مليار
درهم كجزء من الربنامج ال�شامل لتطوير حقل
غ��از ��ش��اه ،وق��د مت تر�سية ه��ذه العقود خالل
�شهر �آي��ار املا�ضي بعد انتهاء تقييم عرو�ض
املناق�صات التناف�سية على هذه ال�شركات ،وقد
ح�صلت �شركة �سايبم الإيطالية بقيمة عقود
�إجمالية بقيمة  1.6مليار دوالر �أمريكي ت�شمل
عقد حزمة �أعمال وحدات ا�ستخال�ص الكربيت
بقيمة  1.4مليار دوالر �أمريكي وعقد حزمة
�أع �م��ال خطوط �أن��اب�ي��ب نقل املنتجات بقيمة
 196مليون دوالر �أمريكي ،وح�صلت �شركة
�سام�سوجن للهند�سة الكورية اجلنوبية على
عقد حزمة �أع�م��ال وح��دات امل��راف��ق واملالحق
معها بقيمة  1.49مليار دوالر �أمريكي ،فيما
ح�صل ائتالف �شركتي تكنيكا�س ريونيدا�س
الإ�سبانية وبوجن لويد الهندية على عقد حزمة
�أعمال خطوط �أنابيب و�أنظمة جتميع الغاز
بقيمة  463مليون دوالر �أم��ري�ك��ي .وي�شمل
امل�شروع �أعمال تطوير الغاز احلام�ض ملكامن
طبقات (ع��رب) يف حقل �شاه الواقع مبنطقة

(ليوا) الذي يقع على بعد  180كيلومرت ًا �إىل
اجلنوب الغربي من مدينة �أبوظبي .وي�شتمل
تنفيذ امل���ش��روع على ح��زم ع��دة منها جتميع
الغاز من الآبار وبناء وحدات امل�صنع ملعاجلة
نحو مليار ق��دم مكعب من الغاز يومي ًا وذلك
لإنتاج قرابة  540مليون قدم مكعب يومي ًا من
الغاز الطبيعي يتم توريدها �إىل �شبكة الغاز
لال�ستعمال املحلي ب��الإ��ض��اف��ة �إىل م��د �شبكة
خطوط �أنابيب لنقل �سوائل الغاز التي تقدر
بزهاء  4400طن يومي ًا و � 35ألف برميل يومي ًا
من املكثفات البرتولية و�إنتاج  9200طن من
الكربيت النقي يومي ًا ليتم تخزينه وت�صديره
م��ن ميناء ال�شحن امل��زم��ع ب �ن��ا�ؤه يف منطقة
الروي�س ال�صناعية.
من جهتها �أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي ويف
�إطار تطوير قدراتها لتلبية الطلب املتزايد على
خدماتها ثالثة عقود مع عدد من املوردين من
�أج��ل ت�أهيل وتعزيز االعتمادية يف من�ش�آتها
وتنفيذ م�شاريع تطويرية بتكلفة تقدر بـ 522
مليون دره��م .وت��أت��ي جهود الهيئة يف �إطار
تطوير ق��درات�ه��ا لتلبية الطلب امل�ت��زاي��د على
خدماتها يف ال��وق��ت ال��ذي توا�صل فيه تنفيذ
امل�شاريع احليوية وخا�صة البنى التحتية.
ويف قطر �أك��دت �شركة هانيويل �أنها تعمل مع
�شركة دول �ف�ين للطاقة يف قطر على حتديث
خمدمات وحمطات وبرامج نظام �إك�سبرييون

يف م�صنع معاجلة الغاز التابع للأخرية مبنطقة
را���س لفان ،وذل��ك بهدف تعزيز كفاءة امل�صنع
وتخفي�ض تكاليف ال�صيانة فيه ،حيث �ست�سهم
هذه التحديثات التي يتم �إج��را�ؤه��ا حالي ًا يف
تعزيز عمليات الإن �ت��اج يف امل�صنع املتواجد
مبدينة را���س لفان ال�صناعية ،ال��ذي يعد من
امل�صانع الأ�سا�سية ل�شركة دولفني يف املنطقة
و�أك�بر حمطات معاجلة الغاز املبنية كوحدة
متكاملة يف العامل .و�ستقوم �شركة هانيويل،
��ض�م��ن �إط� ��ار عملها يف امل �� �ش��روع ،بتحديث
برامج وجتهيزات ت�سعة خمدمات و 45حمطة
�إك �� �س �ب�يري��ون �إىل م��ا ي�ت��م تطبيقه يف نظام
هانيويل �إك�سبرييون املعتمد بهدف ال�سماح
ل�شركة دول�ف�ين بتعزيز �أداء �أن�ظ�م��ة التحكم
املتكاملة اخلا�صة بها وا�ستدامة ا�ستثماراتها
يف جت�ه�ي��زات الأمت��ت��ة .ويت�ضمن امل�شروع
االنتقال بالربجميات اخلا�صة يف نظام امل�صنع
�إىل �أح��دث ما مت التو�صل �إليه من �إ�صدارات،
مبا يف ذلك نظام الت�شغيل.
ويف العراق طرحت �شركة لوك �أويل الرو�سية
للطاقة مناق�صات للعمل يف املرحلة الثانية من
تطوير حقل غ��رب القرنة ال�ع��راق��ي العمالق،
وفتحت لوك �أوي��ل  -التي ف��ازت مع �شريكتها
الرنويجية �شتات �أويل بعقد لتطوير احلقل-
باب التقدم بعرو�ض لعقود ت�صميم وهند�سة
و�إدارة �إن�شاء مواقع الآب��ار والطرق ،وبينت

ال�شركة �أن املوعد النهائي لتقدمي العرو�ض
ه��و  27مت��وز ،كما �أن�ه��ا دع��ت ��ش��رك��ات �أي�ضا
للتقدم بعرو�ض للإ�شراف على م�سح �سيزمي
ث�لاث��ي الأب �ع��اد للحقل وح ��ددت الأول م��ن �آب
موعدا نهائيا لتقدمي العرو�ض� ،أب��رم��ت لوك
�أويل و�شتات �أويل اتفاقا ملدة  20عاما لتطوير
املرحلة الثانية من حقل غرب القرنة بجنوب
ال �ع��راق ال��ذي تبلغ احتياطياته  12.9مليار
برميل خالل مناق�صة يف كانون االول ،وتعهدت
ال�شركتان بتعزيز الإن �ت��اج �إىل  1.8مليون
برميل يوميا.
من جهتها ك�شفت �شركة نفط اجلنوب و�شركة
روي��ال دات�ش �شل �أنهما ب�صدد منح اتفاق من
�أجل حفر �آبار نفط جديدة يف حقل (جمنون)
العمالق للنفط جنوبي العراق ،يذكر �أن �شل
التي �شاركت ال�شركة املاليزية اململوكة للحكومة
ب�ترون��ا���س م��ن �أج��ل تطوير حقل "جمنون"،
�سوف متنح ات�ف��اق هند�سة وت��وري��د و�إن�شاء
من �أجل �إن�شاء جتهيزات �إنتاج يف احلقل ،كما
مت��ت دع��وة �شركات ،م��ن بينها "هاليربتون"
و"ويذرفورد انرتنا�شيونال" و"برتوفاك" ،من
�أجل تقدمي العرو�ض لهذين الطرحني .وكانت
"�شل" قد ذك��رت يف وقت �سابق �أنها تعتزم
حفر  15بئر ًا جديدة خالل ال�سنتني املقبلتني
يف حقل "جمنون" ،ما �سي�ساعدها على زيادة
�إنتاجها من � 45أل��ف برميل يومي ًا حالي ًا �إىل
� 175ألف برميل يف اليوم.
ويف عمان فازت �شركة "جرنال �إلكرتيك" بعقود
ت�صل قيمتها الإجمالية �إىل نحو  300مليون
دوالر ،لتزويد توربينات غازية من طراز 6FA
متطورة وخ��دم��ات طويلة الأم��د �إىل م�شروع
حمطة �صاللة امل�ستقلة للكهرباء وامل�ي��اه ،يف
خطوة تهدف �إىل دعم النمو االقت�صادي الكبري
الذي ت�شهده منطقة ظفار جنوب �سلطنة عُمان.
وتقع املحطة يف منطقة طاقة يف �صاللة ،على
بعد نحو �ألف كيلومرت جنوب غرب العا�صمة
م���س�ق��ط ،و��س�ت�ب�ل��غ ط��اق�ت�ه��ا الإن �ت��اج �ي��ة 445
ميغاواط من الكهرباء و 15مليون غالون يومي ًا
من املياه املحالة ،لت�سهم بدور �أ�سا�سي يف تلبية
الطلب املتنامي على م�صادر الطاقة وموارد
املياه النظيفة يف املنطقة.
ويف الكويت �أر�ست �شركة نفط الكويت على
�شركة  ABJللهند�سة واملقاوالت املحلية عقدا
للقيام ب�أعمال �صيانة يف قطاع �إن�ت��اج النفط
بقيمة  170مليون دوالر وتبلغ م��دة العقد
�� 5س�ن��وات .وك��ان��ت ال�شركة ق��د ق��دم��ت �أدن��ى
العرو�ض لدى ف�ض مظاريف املناق�صات يف 21
�آذار املا�ضي ،وقد تفوقت على العرو�ض املقدمة
من قبل �شركات مناف�سة مثل �شركة هي�سكو،
و�شركة اميكو للهند�سة وامل �ق��اوالت و�شركة
اخلرايف نا�شنال و�شركة املري للخدمات الفنية،
والغامن انرتنا�شنال ،و�شركة ال��دار للهند�سة
واملقاوالت ،وجميعها �شركات حملية بالإ�ضافة
�إىل �شركة كنتز اوفر�سيز الإيرلندية.
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حوكمة ال�سيا�سة النقدية للبنك املركزي العراقي

بناء ال�شفافية وكلفة االقرتا�ض اخلارجي

*

مازالت االدبيات االقتصادية
الجارية تبرهن من خالل تجاربها
الكمية المستمرة واستخدامها
النماذج االحصائية المختلفة،
ان كلفة االقتراض من السوق
المالية الدولية تتناسب عكسيا مع
درجة شفافية البلدان المقترضة
والسيما اقتراضات البلدان ذات
االسواق الناشئة .وقد اشرت تلك
الدراسات انخفاض كلفة االقتراض
لديها الى قرابة  % 11في متوسط
درجات االنتشار االئتماني (credit
 )spreadعندما اختارت الدول
مستوى من الشفافية ينسجم
والمعايير الدولية لالفصاح ،وان
هذا االمر قد تجسد بظاهرتين :

اجلزء االول
الدكتور مظهر حممد �صالح

االوىل :ان ال�ت�ط��ور يف درج ��ة ال�شفافية
يعك�س وع�ل��ى ن�ح��و وا� �س��ع ت��واف��ر او وجود
م�ؤ�س�سات منتجة للمعلومات وتعمل بكفاءة
عالية.
واالخرى  :ان قوة امل�ؤ�س�سات مو�ضوع
البحث تن�سجم مع م�ستوى جودة حوكمتها.
فــــاذا كـان مفهــوم احلوكمــة وب�شكــل خـا�ص
حوكمــة ال�شركـــــــــــــــات (Corporate
 )Governanceي�ع��رف على ان��ه ميثل
م�ستوى من التعامل مع امل�شكالت النا�شئة عن
الف�صل بني امللكية اخلا�صة واالدارة * .فان
اق�صى من��اذج احلوكمة يف االدارة احلكومية
وال �ت��ي ت��و��ض��ح ان�ف���ص��ال امل�ل�ك�ي��ة ال�ع��ام��ة عن
اجلهاز االداري احلكومي متثلها ( ا�ضافة اىل
ال�شركات العامة او القطاع العام ) ا�ستقاللية
ال �ب �ن��وك امل��رك��زي��ة يف ب��ل��دان ال��ع��امل اليوم
والكيفية التي تدار فيها احلقوق وامل�س�ؤوليات
العامة من حيث قوة التعامل مع الفئات امل�ؤثرة
واملت�أثرة بعمل ال�سلطة النقدية  ،ونق�صد هنا
ا�صحاب امل�صلحة العامة من متخذي القرارات
احلكومية ،ذلك بجعل اال�ستقاللية فع ًال يحقق
االن�سجام والتوا�صل يف بلوغ اهداف ال�سيا�سة
النقدية جراء ف�صل ادارة ال�سلطة النقدية عن
امللكية العامة  ،وعليه فان مقاي�ضة ا�ستقاللية
البنك املركزي العراقي با�شرتاط بلوغ اهداف
ال�سيا�سة النقدية وامل�ستمدة م��ن احلوكمة

نف�سها ( �سواء يف خف�ض الت�ضخم اوحتقيق
ا� �س �ت �ق��رار ال �ن �ظ��ام امل ��ايل اوحت �ق �ي��ق التنمية
امل�ستدامة واال�ستخدام ال�شامل ) متثل �شرط
ال �� �ض��رورة necessary condition
يف بناء قوة ا�ستقاللية ال�سيا�سة النقدية التي
تقوم علـى مبد�أ عدم اقرا�ض احلكومة �سواء
ب�شكل مبا�شر او غري مبا�شر ا�ستنادا اىل قانون
البنك امل��رك��زي العراقي رق��م  56ل�سنة 2004
وع��دم تلقي اوام��ر من ال�سلطة التنفيذية يف
ت�سيري ادوات ال�سيا�سة النقدية وكذلك اخ�ضاع
ح�سابات البنك املركزي ال�سنوية اىل التدقيق
اخلارجي وعلى وفق معايري التدقيق الدولية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) اذ يعود تطور ال�سوق العاملية اىل التطور
يف �أ� �س �ب��اب ال �ن �ظ��ام ال��ر�أ� �س �م��ايل م�ن��ذ القرن
ال���س��اب��ع ع�شر ع�ن��دم��ا ب���د�أت ب���وادر انف�صال
امللكية الر�أ�سمالية عن االدارة وهو ماتناوله
"ادم �سميث" نف�سه يف كتاب ث��ورة االمم
يف ع��ام  1776ليجد القطرية ال�ت��ي تناولت
ذل ��ك ان �ف �� �ص��ال ب�ي�ن ا� �ص �ح��اب ح �ق��وق امللكية
واجلهاز االداري (الت�شغيلي) من غري املالكني
ل�ل�م���ش��روع ال��ر�أ� �س �م��ايل م��ن م��دي��ري��ن وعمال
وغريهم،وهي النظرية التي يطلق عيلها اليوم
)principals) Agents Theory
راجع:مظهر حممد �صالح/مدخل يف االقت�صاد
ال�سيا�سي للعراق:الدولة الريعية من املركزية

االقت�صادية اىل دمي�ق��راط�ي��ة ال�سوق-/بيت
احلكمة-بغداد 2010/يف طريق الن�شر.
�إن ح��وك�م��ة ال�سيا�سة ال�ن�ق��دي��ة الب��د ان تبلغ
م���س�ت��وى االم �ث �ل �ي��ة ع �ن��دم��ا ي���أخ��ذ التن�سيق
والت�شاور مع احلكومة م�ستواه لبلوغ اهداف
البالد يف اال�ستقرار الكلي والتنمية وحتقيق
اال�ستخدام ال�شامل التي متاثل االهداف نف�سها
التي يعمل عليها البنك املركزي �ضمن االهداف
االق�ت���ص��ادي��ة االج�م��ال�ي��ة ال��رام�ي��ة اىل حتقيق
االزده��ار االقت�صادي للبالد .وميثل م�ستوى
ال�ت���ش��اور والتن�سيق ب�ين ال�سيا�سة النقدية
وال�سيا�سات االقت�صادية االخرى �شرط الكفاية
 sufficient conditionيف حوكمة
ال�سيا�سة النقدية معرب ًا عنها با�ستقاللية البنك
املركزي ب�شكل عـام .
وب �ن��اء ع�ل��ى م��ا ت�ق��دم ف��ان ال�سيا�سة النقدية
�ستخ�ضع للتقييم من احدى الزوايا املهمة يف
احلوكمة وه��ي ال�شفافية �أو االف�صاح والتي
متثل من دون �شك كفاءة ودقـة بيانات االقت�صاد
ال�ك�ل��ي ذات ال �ع�لاق��ة وا� �س �ت �م��رار ت��دف�ق�ه��ا اىل
االطراف امل�ستخدمة لها .
وتزايدت الدرا�سات التي حتبذ الدور املتنامي
ل�ل�م��ؤ��س���س��ات وق��درات��ه��ا يف ت �ط��وي��ر االداء
االقت�صادي للبلدان ،اذ اثبت الكثري منها ان
وج��ود م�ؤ�س�سات عالية اجل ��ودة ي� ��ؤدي اىل
ا� �س��واق مالية اك�ثر ت�ط��ورا واك�ثر ق��درة على

مواجهة ال�صدمات وحتقيق و�ضع اف�ضل يف
تخ�صي�ص امل ��وارد الر�أ�سمالية ،وان �أو�سع
م�ق��دار م��ن ال�شفافية ()transparency
ميكن حتقيقه من خالل خيار توافر �سيا�سات
عملية للبلدان التي تتطلع حقا اىل حت�سني
اداء م�ؤ�س�ساتها .
ي� ��ؤك ��د ج ��وزي ��ف � �س �ت �غ �ل �ت��ز (– Joseph
 )Stiglitzيف مقالته ع��ن دور ال�شفافية
يف احلياة العامة التي ن�شرت يف كتابه عام
 2001عن �صراعه مع البنك الدويل منوه ًا  :ان
فكرة ال�شفافية بالرغم من اهميتها يف حت�سني
تخ�صي�ص امل��وارد فانها جتعل احلكومة اكرث
عر�ضة للم�ساءلة وت�ضعف قوة ونفوذ امل�صالح
ال���ش�خ���ص�ي��ة وت �ق��ود اىل حت���س�ين �سيا�سات
امل�ؤ�س�سات *.
وب�ع�ي��دا ع��ن ال�ت�ف���س�يرات ال��ذات �ي��ة يف تناول
مو�ضوع ال�شفافية ف��ان التف�سري املو�ضوعي
لها ميكن ح�صره بانه يتمثل بـدقة وانتظام
امل �ع �ل��وم��ات االق�ت���ص��ادي��ة امل�ت��دف�ق��ة للجمهور
وي �ك��ون ب��ذل��ك اق ��رب اىل م��و��ض��وع االف�صاح
( )disclosureالتي تعتمده امل�ؤ�س�سات
املالية والذي ي�ساعد متخذي القرارات يف تقييم
املركز املايل  .واالعمال التي تقوم بها منظمات
االعمال على �سبيل املثال وغريها وكذلك ي�ساعد
على التنب�ؤ بالتدفقات امل�ستقبلية ومنها طبيعة
منظمات االعمال مبا فيها امل�صارف *
وعلى ال��رغ��م م��ن ان الكثري م��ن ال��درا��س��ات قد
اظ�ه��رت ان ثمة ارت�ب��اط ب�ين تعاظم ال�شفافية
وحت���س��ن االداء االق�ت���ص��ادي(ك�ه�ب��وط ن�سبة
ال�ت���ض�خ��م وان �خ �ف��ا���ض ال �ع �ج��ز يف امل��وازن��ة
العامة وانخفا�ض هوام�ش الكلفة الناجمة عن
انخفا�ض املخاطر ال�سيادية عند االقرتا�ض من
ال�صناديق العاملية وارت�ف��اع تدفق الر�أ�سمال
الأجنبي املبا�شر للعديد من ال�ب�ل��دان) اال ان
بع�ض الكتاب وج ��دوا ان ه��ذه النتائج التي
تو�ضح تعاظم م�ستوى ال�شفافية وتن�سجم معها
مـاهـي �إال نتاج عر�ضي لتطور مقدرة امل�ؤ�س�سات
وتعاظم ادائها االقت�صادي ولي�س العكـ�س .
وي�ستدل مما تقدم  ،ان ثمة متالزمة بني حت�سني
اداء امل�ؤ�س�سات وال�شفافية وانه الميكن ا�صالح
م�ستوى ال�شفافية االرت��ف��اع مب�ستوى دقة
امل�ع�ل��وم��ات وك�ف��اي�ت�ه��ا م��امل تخ�ضع للتطور
امل�ؤ�س�سي ،فال�شفافية عالية اجل��ودة تعك�س
تطور ًا عايل اجلودة يف البنية امل�ؤ�س�سية للبالد
وه��ذا مايقودنا اىل تقييم �شفافية ال�سيا�سة
النقدية للعقود الثالثة املن�صرمة .

دور البنك املركزي العراقي يف
تطور معايري ال�شفافية

املرحلة االوىل يف ال�شفافية ( :الهبوط)
ام�ت�ن��ع ال��ع��راق م�ن��ذ اواخ� ��ر ع ��ام  1978عن
تزويد امل�ؤ�س�سات املالية الدولية التي يتمتع
بع�ضويتها ب��اي��ة معلومات اقت�صادية مهمة
وال� �س �ي �م��ا ح �ج��ب امل �ع �ل��وم��ات ع��ن املجموعة
االح�صائية املالية الدولية  IFSال�صادرة عن
�صندوق النقد الدويل .
وملا كانت م�شاورات الفقرة الرابعة من اتفاقية
ال�صندوق التي تتطلب ا�ستطالعا �سنويا عن
ح��ال��ة االق�ت���ص��اد يعر�ضها خ�ب�راء ال�صندوق
�ضمن تقرير اخلرباء ( )staff – reportهي
االخرى قد توقف ا�صدارها منذ اخر م�شاورات
اجراها ال�صندوق مع العراق يف عام ،1983
مو�ضحني ان ال �ع��راق ك��ان وم��اي��زال ع�ضوا

مقاالت

العدد ()1853ال�سنة ال�سابعة -الثالثاء ()20
متوز 2010

م�ؤ�س�سا يف ��ص�ن��دوق النقد ال ��دويل والبنك
الدويل منذ ت�أ�سي�سهما يف عام  1945وم�شاركا
يف و�ضع ميثاق هاتني امل�ؤ�س�ستني امل�س�ؤولتني
عن اال�ستقرار املايل يف العامل �ضمن اهدافهما
املعلنة .

امل���رح���ل���ة ال��ث��ان��ي��ة يف ب��ن��اء
ال�شفافية�(:إعادة الت�أ�سي�س)
اىل حني �صدور قرار جمل�س االمن رقم 1483
يف �آيار  2003مل يكن العراق ع�ضوا فاعال يف
�أي��ة مبادرة لل�شفافية مع امل�ؤ�س�سات الدولية
وال�سيما �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل
وهما امل�ؤ�س�ستان اللتان الزم قرار جمل�س االمن
ال�ع��راق انفا بالتعامل معهما وعدهما بوابة
الدخول اىل نادي باري�س حلل م�شكلة مديونية
العراق
اخلارجية بال�سرعة املمكنة .وب�ن��ا ًء على ذلك
�� ،س��اع��دت االت�ف��اق�ي��ة ال�ط��ارئ��ة ل�ب�ل��دان م��ا بعد
ال �� �ص��راع  EPCAامل��وق �ع��ة يف ع ��ام 2004
من ح�صول العراق على خ�صم يف مديونيته
اخلارجية مبوجب اتفاقية نادي باري�س ،بعد
ان قدم اجلانب العراقي املعلومات والبيانات
عـن احلالة االقت�صادية لي�ضعها ال�صندوق يف
حتليل ما ي�سمى بتحمل الدين ، DSAوبناء
على تو�صية ال�صندوق خ�صمت مديونية العراق
بن�سبة  %80على ان توا�صل البالد اتفاقياتها مع
ال�صندوق �ضمن ما ي�سمى برتتيبات اال�ستعداد
االئتماين او االتفاقية ال�ساندة SBAبني عام
 2005ونهاية عام  2008وان جل تلك االتفاقية
قد ن�صت على م�س�ألة ت�لازم خف�ض املديونية
با�صالح امل�ؤ�س�سات املالية مبا يحقق ال�شفافية
ويرفع من جدارة العراق االئتمانية ،اذ حظي
العراق بعدد من التقارير ال�صادرة عن �صندوق
النقد الدويل مبا فيها تقرير اخلرباء عن حالة
االقت�صاد يف ع��ام  2007ا�ستنادا اىل تطبيق
احكام املادة الرابعة من اتفاقية ال�صندوق التي
ن�صت على اجراء م�سح �سنوي حلالة االقت�صاد
الكلي وو�ضع التو�صيات والتنب�ؤات املطلوبة
لولوج اال�ستقرار والنمو االقت�صادي للدولة
الع�ضو.

املرحلة الثالثة يف تطور مبادئ
ال�شفافية (ال�صعود)

ا�ستعاد العراق واح��دة من مبادرات ال�شفافية
من خ�لال توقيعه على اج��راءات الدخول مبا
ي�سمى مبعيار ن�شر املعلومات العام GDDS
يف بيان �صدر عن �صندوق النقد ال��دويل يف
كانون االول عام  ، 2009اذ �شكل دخول العراق
يف ه��ذا املعيار جن��اح البنك املركزي العراقي
يف ا��س�ت�ع��ادة موقعه ك��دول��ة �ضمن جمموعة
ال���دول ال�ت��ي ت�ت�ن��اول امل�ج�م��وع��ة االح�صائية
املالية الدولية  IFSال�صادرة عن �صندوق النقد
الدويل وذلك منذ مطلع عام  2008بعد انقطاع
دام قرابة  30عاما حجبت ال�شفافية لتت�ضح
�صورة ثانية البالد عرب جمموعة االح�صاءات
املالية والنقدية ذات ال�صلة بعمل ال�سيا�سة
النقدية اخ��ذت تغطي االع��وام منذ عام 2004
وحتى الوقت احلا�ضر راف��ق ذلك البدء بن�شر
اح�صاءات ميزان املدفوعات العراقي منذ عام
 2005وحتى عام  . 2008وبهذا اعتمد العراق
بلدا م�شاركا ا�سا�سيا يف النظام العام لن�شر
البيانات  GDDSليكون الع�ضو ال�سابع
والت�سعني من البلدان االع�ضاء يف ال�صندوق
وامل�شرتكة بهذا النظام .
مل تكن امل�شاركة احلالية يف النظام العام لن�شر
البيانات بعيدة عن تاريخ ت�أ�سي�سه يف عام
 1997اذ �ست�سهم امل�شاركة الفاعلة فيه اىل
توجيه ال�ع��راق على انتاج وت��وزي��ع البيانات
االح�صائية بدقة وانتظام عاليني وتعد خطوة
متقدمة يف تطوير نظامه االح�صائي ب�شمولية
او�سع من حيث انتاج املعلومات ونطاق ن�شرها
*.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* اب �ت��دا ًء م��ن  17اذار  2010ادخ��ل �صندوق
النقد الدويل ثالثة تغيريات ذات اثار ت�شغيلية
مبا�شرة على عملية ن�شر وثائق البلدان االع�ضاء
يف ال�صندوق وال�صادرة ب�ش�أنها موافقة املجل�س
التنفيذي وال �ت��ي ت�ق��ع �ضمن اط ��ار ماي�سمى
مراجعة �سيا�سة ال�شفافية وال�ت��ي من اهمها
ح�صول موافقة البلد الع�ضو على ن�شر وثائقهِ
مثل تقارير اخل�ب�راء ب�ش�أن م���ش��اورات املادة
الرابعة من اتفاقية ال�صندوق وا�ستخدام موارد
ال�صندوق والتي تقوم جميعها على ا�سا�س عدم
االعرتا�ض مامل يطلب البلد الع�ضو حجب تلك
التقارير او االختيار باالن�سحاب من اجراءات
احل �� �ص��ول ع�ل��ى امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ا� �س��ا���س عدم
االعرتا�ض كما نوهنا  ،وت�شمل وثائق البلدان
امل�شمولة بقرار ال�شفافية بتطبيق اج��راءات
احل�صول على املوافقة على الن�شر على ا�سا�س
ع��دم االع�ترا���ض  :اع �م��ال ال��رق��اب��ة والوثائق
امل�ساندة وب�شكل خا�ص تقارير م�شاورات املادة
الرابعة والتقارير املرحلية عن �سرتاتيجية
النمو واحل��د من الفقر واخلا�صة ب�أ�ستخدام
البلد الع�ضو موارد ال�صندوق و كذلك الربامج
التي يراقبها اخل�براء ومنها تقارير اخلرباء
امل�ستقلة وخطابات النوايا ا�ضافة اىل التقارير
امل��رح�ل�ي��ة ع��ن �سرتاتيجية ال�ن�م��و واحل ��د من
الفقر واملرتبطة ب��اداة دع��م ال�سيا�سات التي
يقدمها ال�صندوق وقد ا�ستثنى ال�صندوق من
ه��ذه االج ��راءات الت�صريحات ب�ش�أن قرارات
ال�صندوق بخ�صو�ص الإع�ف��اء من اع�لان عدم
التقيد او االعفاء من تطبيق معايري االداء.
وعلى الرغم من ان هذا النظام �سيمكن العراق
من انتاج املعلومات االح�صائية ون�شرها وفق
اف�ضل التطبيقات الدولية املعتمدة لكونه ميثل
نقطة البداية الن�شاء اطر من انظمة اح�صائية
اكرث تطورا ،اال ان الدخول فيه �سي�ساعد من
دون �شك متخذي القرارات و�صناع ال�سيا�سة
االق �ت �� �ص��ادي��ة يف احل �� �ص��ول ع �ل��ى البيانات
اال�سا�سية والدقيقة وبالتوقيتات املنا�سبة
ا��ض��اف��ة اىل اجل�م�ه��ور وم��ؤ��س���س��ات االبحاث
و�شركات الت�صنيف االئتماين ك�أطراف ثالثة
خمتلفة م�ستخدمة للبيانات.
او� �ض��ح الكاتبان(Glennerster and
 )2008 shinان هنالك م�صاعب ينبغي
تخطيها يف ان�ت��اج البيانات  ،ذل��ك م��ن خالل
اال�صالحات التي عر�ضها �صندوق النقد الدويل
لتحفيز ال�شفافية  ،وت�شتمل تلك اال�صالحات ما
يلـــي:
�أ ) ن�شر تقديرات م�ستقلة عن م�ستقبل االقت�صاد
وال�سيا�سات املطلوبة باال�ستناد على تقرير
خرباء ال�صندوق  staff reportبعد اجراء
امل�شاورات ال�سنوية مع الدولة الع�ضو لتقييم
الو�ضع االقت�صادي فيها وح�سب متطلبات (
املادة الرابعة) من اتفاقية �صندوق النقد الدويل
والتي تلزم الدول االع�ضاء اجراء م�شاوراتها
ال�سنوية معه .
ب �ـ ) ن�شر ت �ق��دي��رات مف�صلة ع��ن امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية ذات العالقة وال�سيما دوائر مراقبة
ال���ص�يرف��ة واالئ �ت �م��ان يف اط ��ار م��ا ي�سمى بـ
(تقاريـر مراقبـة املعاييـر واملدونات report
on the observance of standards
and codes – ROSCs
جـ ) ن�شر اح�صاءات دورية ودقيقة وبتوقيتات

حم ��ددة ت�ت�ن��اول االق�ت���ص��اد الكلي يف الدولة
الع�ضو اع�ت�م��ادا على امل�ع�ي��ار اخل��ا���ص لن�شر
البيانات*. SDDS
وا��س�ت�ن��ادا اىل م��اج��اء بالفقرة (� )2آن �ف � ًا ف�أن
تقرير مراقبة املعايري امل��دون��ات ROSCs
ال���زم ال �ب �ل��دان االع �� �ض��اء يف � �ص �ن��دوق النقد
ال� ��دويل اع �ت �م��اد ل��وائ��ح رق��اب �ي��ة وتنظيمية
 Regulationsتنظم عمل القطاع املايل.
فقد ا�صدر البنك املركزي العراقي ا�ستنادا اىل
تقرير مراقبة املعايريواملدونات  ROSCsمـا
يقارب  37الئحة رقابية  ،تنظم العمل امل�صريف
يف العراق ،ا�ستنادا اىل مبادئ الرقابة امل�صرفية
احلديثة امل�سماة بالرقابة الوقائية Prudent
 Regulationsالتي اقرها جمل�س ادارة
البنك املركزي العراقي على مرحلتني والتي
منها  :معيار كفاية ر�أ���س امل��ال والتحوط �ضد
الديون الرديئة ون�سب اال�ستثمار يف ال�شركات
التابعة وال�شركات ال�شقيقة  ،كذلك احلوكمة
ونظام ال�ضبط والتدقيق الداخلي واالف�صاح
امل �ط �ل��وب يف ال �ت �ق��اري��ر ال ��دوري ��ة للم�صارف
والبيانات املالية املجمعة ومركز النقد االجنبي
امل�سموح بـه للم�صارف وادارة خماطر ال�سيولة
وادارة املخاطر الت�شغيلية ومتطلبات مواجهة
املخاطر االئتمانية وخماطر ال�سوق .
ان ام ��ام ال �ع��راق ف��ر��ص��ة ال�ت�ح��ول م��ن معيار
ال�ن���ش��ر ال �ع��ام  GDDSاىل م�ع�ي��ار الن�شر
اخل��ا���ص  SDDSاذ يختلف املعيار االخري
عن املعيار االول بكونه يحمل تفا�صيل ا�سا�سية
تخ�ص ق��رارات امل�ستثمرين االجانب ومتدهم
باملعلومات التي �ست�ساعد على تطبيق قانون
اال�ستثمار العراقي رقم  13ل�سنة  2006املعدل
ويقود الحمال اىل خف�ض الن�سبة املرتفعة التي
ينت�سب اليها العراق يف �سلة مراتب خماطر
البلدان ( )country – riskكما ان خف�ض
ه ��ذه املخاطر�سيتنا�سب عك�سيا م��ع توافر
البيانات التف�صيلية عن الناجت املحلي االجمايل
وح �� �س��اب��ات امل��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة واالحتياطيات
الدولية.
لقد ابتد�أ العمل مبعيار الن�شر اخلا�ص منذ عام
 1999بنا ًء على دع��وة �صندوق النقد الدويل
يف ع��ام  1996وام���س��ى ه��ذا امل�ع�ي��ار امل�ؤ�شر
املعول عليه لدى امل�ؤ�س�سات املالية الرئي�سة يف
العامل واملعنية يف و�ضع الت�صنيف االئتماين
ال�سيادي sovereign Credit rating
او حتديد درجة خماطر البلدان .
ان �ضعف دقة تفا�صيل االحتياطيات االجنبية
ل��دى تايلند يف ع��ام  1997على �سبيل املثال
وع��دم االف�صاح عن تفا�صيل امل�شتقات املالية
التي ت�ضمنتها احتياطياتها االجنبية امل�ستثمرة
ك��ان��ت ال�سبب يف ��س��وء معرفة ق ��درة حتوط
تايلند يف مواجهة ازمة النمور اال�سيوية خالل
االع��وام  99 – 97والتي طالت خم�سة بلدان
ا�سيوية اخ��رى ت ��أث��رت بهجومات م�ضاربي
العملة والتدفق الر�أ�سمايل ق�صري االج��ل بعد
ان اظهرت احتياطياتها الدولية �ضعفا �صارخا
وخماطر �سيولة عالية ب�سبب �سوء االف�صاح
وال���ش�ف��اف�ي��ة يف ع��ر���ض ب�ي��ان��ات احتياطاتها
االجنبية او الدولية.
ان امكانية انتقال ال �ع��راق م��ن النظام العام
اىل النظام اخلا�ص يف ن�شر البيانات يقت�ضي
قدر ًا عالي ًا من االت�ساق والتوافق يف م�صفوفة
البيانات الوطنية مبداخالتها وخمرجاتها ،

ك�أت�ساق بيانات احلا�سبات القومية و ح�سابات
ميزان املدفوعات على �سبيل املثال مع البيانات
املالية او بيانات القطاع املايل.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ان البنك امل��رك��زي العراقي
ا�ستطاع تقريب بياناته املالية مع بيانات ميزان
امل��دف��وع��ات م��ن ح�ي��ث امل ��وج ��ودات االجنبية
وتدفقاتها الداخلة واخل��ارج��ة باعتماد نظام
اب�لاغ املعامالت الدولية للم�صارف التجارية
( ITRSالنظام الذي يعك�س بالكامل معامالت
ميزان املدفوعات النقدية وال�سيما اخل�صائ�ص
الرئي�سة للمدفوعات بالعملة االجنبية� ،أي
مقبو�ضات ومدفوعات النقد االجنبي لزبائن
امل�صرف وحل�ساب امل�صرف نف�سه خالل ال�شهر
الواحد) وان تلك املدفوعات ال�صادرة والواردة
والطبيعة االقت�صادية وجن�سية الطرف االجنبي
ا�ضافة اىل االلتزامات ال�ضريبية واحلكومية
االخرى واال�س�س القانونية للتحويل من حيث
مو�ضوع مكافحة غ�سل االموال واموال اجلرمية
واالرهاب قد متت تغطيتها باعتماد نظام ابالغ
املعامالت الدولية للم�صارف التجارية ITRS
وعلى الرغم مما تقدم فان حت�سني ن�سبة النظام
االح�صائي للبالد هي مهمة ما زال��ت تقع على
ع��ات��ق ال� ��وزارات وال��دوائ��ر القطاعية ب�شكل
عام واجلهاز املركزي لالح�صاء وتكنولوجيا
املعلومات  COSITعلى وجه اخل�صو�ص .

ال�شفافية والت�صنيف االئتماين
للعراق

اوال -درج� ��ة امل �خ��اط��ر االق �ت �� �ص��ادي��ة  /امل��دة
الق�صرية
على الرغم من ان العراق اليحظى ب�أي ت�صنيف
ائتماين (ر�سمي) يعتد فيه حتى اللحظة�،إال ان
الإمكانات االقت�صادية املتاحة لبالدنا ،ت�ؤ�شر
حاالت ايجابية وجدارة ائتمانية ميكن نلتم�س
بع�ض معاملها املعلنة هنا و ه�ن��اك  .فمازال
العراق يحظى بالت�صنيف ( )Bغري الر�سمي
ل��دى ال�سوق املالية الدولية  ،فعندما عر�ضت
�سندات العراق يف ال�سوق الدولية منذ ا�صدارها
يف عام  ، 2006زاد الدوالر الواحد منها وقت
ذاك على � 60سنتا وك��ان مقاربا للمجموعة
االئتمانية الدولية نف�سها من حيث الت�صنيف،
وان ال�سندات العراقية الدولية نف�سها ابتيعت
بنحو � 80سنتا للدوالر الواحد خالل اال�سابيع
املا�ضية ،ويعود ذلك ل�سببني :
اولهما  :ارتفاع العائد على ال�سندات العراقية
 yieldليبغ اكرث من  %9.2التي حتمل فائدة
ثابتة قدرها  %5.8وهي فائدة تعد عالية يف
ظروف الك�ساد الدويل الراهن .
الثاين :التح�سن الذي �شهدته ا�سعار النفط
ال �ع��امل �ي��ة  ،ف���ض�لا ع��ن ت��وق �ي��ع ع �ق��ود جولتي
الرتاخي�ص االوىل والثانية مما �ساهم يف رفع
اجلدارة االئتمانية للعراق اىل م�ستويات اعلى
مقارنة ب�سندات تتداولها بلدان ذات اال�سواق
النا�شئة يف �سوق االقرتا�ض الدولية .
ان قــدرة ال�ب�لاد علـى توفيــر مـــوارد مالية
م�ستدامة sustainable self finance
او حتى احتماالت توفريها م�ستقب ًال  ،ت�ؤ�شر
هي االخ��رى اجل��دارة االقت�صادية وانخفا�ض
درج��ة ت�صنيف املخاطر االقت�صادية لبالدنا
 .فيلحظ ان متو�سط نقاط الفائدة اال�ضافية
او متو�سط االن�ت���ش��ار االن�ت�م��ائ��ي Credit
 Spreadيف حال اقرت�ض العراق من ال�سوق

على الرغم من ان العراق اليحظى ب�أي ت�صنيف ائتماين (ر�سمي) يعتد فيه حتى اللحظة�،إال ان الإمكانات
االقت�صادية املتاحة لبالدنا ،ت�ؤ�شر حاالت ايجابية وجدارة ائتمانية ميكن نلتم�س بع�ض معاملها املعلنة هنا
و هناك  .فمازال العراق يحظى بالت�صنيف ( )Bغري الر�سمي لدى ال�سوق املالية الدولية  ،فعندما عر�ضت
�سندات العراق يف ال�سوق الدولية منذ ا�صدارها يف عام  ، 2006زاد الدوالر الواحد منها وقت ذاك على � 60سنتا
وكان مقاربا للمجموعة االئتمانية الدولية نف�سها من حيث الت�صنيف ،وان ال�سندات العراقية الدولية نف�سها
ابتيعت بنحو � 80سنتا للدوالر الواحد خالل اال�سابيع املا�ضية،

5

الدولية (م��أخ��وذا على ا�سا�س �سوق حواالت
اخل��زي �ن��ة االم��ري�ك�ي��ة ال �ت��ي ام��ده��ا  30عاما)
ت��راوح��ت ب�ين ادن��ى ح��د لها ه��و  4ن�ق��اط فوق
�سعر احل��واالت امل��ذك��ورة �آنفا يف �آي��ار 2006
(وهو الوقت الذي ا�صدر العراق فيه �سنداته
الدولية مببلغ  2.7مليار دوالر وبفائدة ثابتة
ق��دره��ا  %5.8على م��دى ع�شرين عاما الطفاء
دي ��ون جت��اري��ة بن�سبة  %80ح�سب اتفاقية
نادي باري�س) لريتفع �إبـان الركود االقت�صادي
العاملي مقارب ًا  12نقطة فوق ال�سعر املذكور �آنف ًا
يف مطلع عام  2009عندما �صارت االزمة املالية
واالقت�صادية العاملية ت�ضرب ج��ذوره��ا بقوة
 ،وال�سيما عندما تعر�ضت ا�سواق النفط اىل
هبوط وقتي حاد بلغ عندها ادنى �سعر لربميل
النفط اىل اقل من  30دوالر ًا للربميل ،قبل ان
يرتفع ليبلغ يف الوقت احلا�ضر مـا يزيـد علــى
 80دوالر ًا  .ومازال العراق يف م�ستوى ح�سن
من اجل��دارة االئتمانية او يف انخفا�ض درجة
خماطره االقت�صادية ،اذ مل تزد نقاط االنت�شار
االئتماين على  4نقاط فوق ا�سعار ال�سندات
االمريكية طويلة االج��ل يف �سوق االقرا�ض
الدولية .
ومما تقدم  ،فان امام العراق فر�صة كبرية للتقدم
االقت�صادي الذي ت�ؤ�شره جدارته االقت�صادية
وان�خ�ف��ا���ض درج ��ة خم��اط��ره االق�ت���ص��ادي��ة ،اذ
تو�ضح الدرا�سات الراهنة ال�صادرة عن بع�ض
مراكز اال�ستطالع الدولية ،ان ال�ع��راق يحتل
على مدى الفرتة الق�صرية Short Term
املرتبة ( )7يف نطاق تدرج انخفا�ض ت�صنيف
املخاطر االقت�صادية للبلدان Economic
 Risk Ratingوب��وزن يبلغ  67.3نقطة
من ا�صل  100نقطة ومن بني ( )14دولة �شرق
او�سطية ،وان��ه ف��وق امل�ؤ�شر االقليمي البالغ
 62نقطة ،حيث حظيت دولة قطر على الوزن
 84.4وباملرتبة االوىل وك��ان��ت ادن��اه��ا دولة
لبنان بوزن  26نقطة وباملرتبة الرابعة ع�شرة
�ضمن املجموعة ال�شرق او�سطية املنوه عنها
�آنف ًا ،يف حني ان املتو�سط العاملي قـد بلغ هو
االخر  54.2نقطة  ،ما يعني ان العراق يتقدم
باجتاه خف�ض خماطره االقت�صادية يف الفرتة
الق�صرية مقارنة مبحيطه االقليمي والدويل .
ان ت���ص�ح�ي��ح ا� �س �ع��ار ال �ن �ف��ط واجت��اه��ات �ه��ا
ال���ص�ع��ودي��ة ع�ل��ى ن�ح��و يتحقق والتنب�ؤات
االح�صائية املتوقع لها  ،ت�ؤكد ان م�ستقبل البالد
عال.
املايل ومراكزه اخلارجية هي يف حت�سن ٍ
فالتوقعات القوية ت�ؤكد ان هناك فائ�ض ًا يف
احل�ساب اجل��اري مليزان املدفوعات يف املدة
القادمة  ،على الرغم من توقع حالة العجز يف
املوازنة العامة لعدد من ال�سنوات والتي هي
تعد �ضئيلة ن�سبي ًا وان هناك ثمة ق��درة على
تدبري ذلك العجز وت�ؤكد ال�سنوات القادمة ان
منو ًا قوي ًا يف الناجت املحلي االجمايل يرافقه
انخفا�ض يف م�ستوى الت�ضخم  ،الذي مل يعد
م�شكلة تذكر مقارنة بال�سنوات 2007 – 2002
ال�ت��ي بلغ الت�ضخـم فيهـا م�ستوى املرتبتني
الع�شريتني  ،قبل ان يتحول اىل املرتبة الع�شرية
الواحـدة حالي ًا .
ك�م��ا ان جن��اح ج��ول�ت��ي ال�تراخ�ي����ص النفطية
االوىل والثانية من عقود اخلدمة التي �ستمتد
ل�سنوات طوال وحلقول عمالقة كحقل القرنة
والرميلة وغريهما � ،ست�ؤدي اىل تعاظم انتاج
ال�ط��اق��ة النفطية ورف��ع م�ستويات الت�صدير
والو�صول اىل اقت�صاد متعايف ن�سبيا يف تدبري
موارد ذاتية م�ستدامة من عوائد النفط والتي
ينبغي ان تاخذ طريقها نحو برامج التنمية
االقت�صادية واالجتماعية التي تتطلبها نه�ضة
بالدنا يف االمد البعيد .

* احد البحوث امل�شاركة يف
م�ؤمتر املدى االقت�صادي االول
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الوكيل االقدم لوزارة الزراعة :ب�سبب �شح املياه اجتهنا اىل
التكثيف والتو�سع العمودي لزيادة انتاجية غلة الدومن
حوار /ليث حممد ر�ضا

�شهد القطاع الزراعي تراجع ًا خطرياً والفت ًا للنظر خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،ما�أثر على العجلة
الإنتاجية يف االقت�صاد الوطني  ،ويف ظل غياب امل�شاريع الزراعية اال�ستثمارية تراجع االنتاج ب�شكل
كبري( .املدى االقت�صادي) حاورت الوكيل االقدم لوزارة الزراعة �صبحي اجلميلي للحديث عن
املعوقات التي تواجه القطاع الزراعي.
* ما �سبب تراجع ن�سبة م�ساهمة
القطاع الزراعي يف الناجت املحلي
االج��م��ايل  ،وم���ا خ��ط��ة ال����وزارة
للعام احل��ايل باجتاه تن�شيط هذا
القطاع؟
 ن�سبة م�ساهمة القطاع الزراعي ترتاوح بني %9اىل  %11م��ن ال�ن��اجت املحلي االج �م��ايل و
الوزارة ت�سعى اىل الو�صول لالكتفاء يف بع�ض
املحا�صيل الزراعية على �أقل تقدير و امل�ؤ�شرات
الزراعية لبع�ض املحا�صيل يف هذه ال�سنة تدلل
على ان هنالك اجن��ازات و هنالك �شيء حتقق
بهذا ال�صدد وخا�صة يف حم�صويل احلنطة و
ال�شعري  ،ا�ضافة اىل ان وزارة الزراعة ومنذ
مدة اوقفت ا�سترياد اخل�ضروات بعد ان ت�أكدت

ان الناجت املحلي ي�سد احلاجة يف مو�سم الذروة
 ،و قد جاء هذا التح�سن يف انتاج اخل�ضروات
بعد اطالق القرو�ض الزراعية يف اطار املبادرة
الزراعية التي اطلقتها احلكومة  ،و اجلهد الذي
بذلته ال��وزارة لتوفري م�ستلزمات و ت�شجيع
الزراعة املحمية .
وب �خ �� �ص��و���ص ح �ظ��ر ا���س��ت�ي�راد ال��ف��واك��ه و
اخل �� �ض��راوات م ��ازال ��س��اري امل�ف�ع��ول و حتى
ا�شعار �آخ��ر لأن املعطيات و من خالل مراقبة
ال�سوق جتعلنا ن�شعر ان هناك كفاية من االنتاج
املحلي الذي يبدو كافي ًا ل�سد احلاجة  ،وكذلك
ففي ه��ذه ال�ف�ترة اي���ض� ًا حتققت ارق ��ام جيدة
بالن�سبة النتاج اللحوم و االح�صائيات املتوفرة
ت�شري اىل ان  %35من م�شاريع االنتاج ال�سابقة

اعيدت اىل العمل،و هناك بع�ض املطالبات و
نحن ندر�سها عن كثب لوقف ا�سترياد البي�ض
لكن حتى االن مل نتخذ قرار ًا و نريد ان نت�أكد ان
االنتاج املحلي يكفي او يقرتب من �سد احلاجة
املحلية قبل ان نتخذ مثل هكذا ق� ��رار،والآن
جمل�س ال��وزراء اتخذ ق��رار ًا ب�أنه بالإمكان يف
اوقات الذروة و بالتن�سيق بني وزارة الزراعة
و اللجنة االقت�صادية يف جمل�س الوزراء ايقاف
اال�سترياد لبع�ض املواد الزراعية لفرتة معينة
 ،و االن نحن نتهي�أ ملو�سم ال��زراع��ة ال�صيفية
وبالذات ال�شلب و الزراعة ب�شكل عام حمددة
بعوامل �ضاغطة يف مقدمتها املياه لكننا يف
ظل �شحة املياه نتجه اىل التكثيف الزراعي و
التو�سع العمودي و لي�س االفقي مبعنى زيادة

انتاجية غلة ال��دومن و زي��ادة انتاجية حيوان
املزرعة وزيادة كفاءة مياه الري  ،حيث اطلقنا
م�شروع ًا وا�سع ًا و كبري ًا هو م�شروع قناة الري
احلديثة بكلفة و�صلت اىل  70مليون دوالر
و من امل��ؤم��ل ان يغطي ثالثة ماليني دومن و
هو مركز على حم�صول احلنطة ال��ذي جتاوز
انتاجها مليونني و ن�صف اىل ثالثة مليون طن
و بهذا يغطي اك�ثر من  %50للحاجة املحلية
فنحن نقرتب تدريجي ًا من حاجة ال�ع��راق من
احلنطة و هي بحدود اربعة ماليني طن اىل
اربعة ون�صف .
و بخ�صو�ص ان �ت��اج ال�ت�م��ور فبعد ان دخلت
الدولة على اخلط و ا�ستلمت التمور ل�سنتني
العام املا�ضي و احلايل فالعناية اف�ضل بالنخيل

االن نحن ننتج نحو 600الف طن وحاجة البلد
نحو 150الف طن و ممكن ت�صدير الفائ�ض .
وفيما يخ�ص القرو�ض املتخ�ص�صة نحن نعلم
ان ه�ن��اك موا�سم ان�ت��اج ذروة و ه�ن��اك وفرة
يف بع�ض املحا�صيل لذلك فنحن ن�شجع على
ال�صناعات التحويلية التي تتعامل مع املواد
الزراعية كمواد اولية خام و تقوم بت�صنيعها و
تعليبها كما هو احلال مبعامل معجون الطماطة
فاطلقنا الكثري م��ن ال�ق��رو���ض املتخ�ص�صة و
غطينا حيزا وا�سعا من العمليات والفعاليات
ال��زراع�ي��ة و ال�ق��رو���ض املي�سرة ال�ت��ي تقدمها
الدولة من دون حتويالت ادارية فالدولة تتحمل
ال�ت�ح��وي�لات االداري� ��ة لكنها ت��دف��ع للم�صرف
الزراعي و الفالح ي�ستلم ب�شكل مبا�شر من دون
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اية حتويالت و لو اخذنا كل دول العامل رمبا نحن الدولة
الوحيدة التي تقدم ت�سهيالت بهذا ال�ش�أن،ولدينا ارقام
كبرية و منذ ان ا�س�س �صندوق القرو�ض املتخ�ص�صة  ،كما
اننا نهتم بالبحث العلمي و االن نتجه اليجاد ا�صناف �سيما
من املحا�صيل اال�سرتاتيجية التي تكون جيدة و مقاومة
للملوحة و اجلفاف وفيها انتاج و م��ردود جيد و تو�صلنا
لنتائج ناجحة يف ه��ذا ال�ش�أن مث ًال يف ال��رز هنالك انواع
ا�ضافة اىل العنرب التقليدي ال��ذي ي��زرع يف العراق هناك
ا�صناف اليا�سمني و الفرات التي حققت انتاجية جيدة تفوق
 1200كيلو غرام و اي�ض ًا ادخلنا ا�صناف ًا جديدة يف دجلة و
الفرات باحلنطة و هي االخرى ا�صناف ذات انتاجية جيدة
وعالية و وزارة الزراعة تتوزع مهامها و اخت�صا�صاتها بني
توفري امل�ستلزمات و اخلدمة و االر��ش��اد و بني البحث و
تطوير ماهو موجود .
*القطاع الزراعي ميثل احد اهم القطاعات
االنتاجية يف االقت�صاد العراقي فما �سبب
تراجع االنتاج يف هذا القطاع املهم ؟
هنالك م�ؤ�شرات ايجابية و بالتايل من ال�صعب ان احتدثعن ال�تراج��ع بل على العك�س فهناك الكثري من اخلطوات
االيجابية اىل االمام فعلينا ان نحدد اي جمال �شهد تراجعا.
ومع ذلك فان القطاع الزراعي يف الفرتات املا�ضية تراكمت
به الكثري من اال�شكاليات و ال�صعوبات نتيجة �سيا�سات
النظام ال�سابق و لل�صعوبات التي رافقت العملية الزراعية
و ت�أتي �شحة املياه يف مقدمة ال�صعوبات و اي�ض ًا التدهور
الذي ح�صل لالرا�ضي الزراعية التي اهملت و اتلفت مبا فيها
االرا�ضي التي ا�ست�صلحت �سابق ًا اهملت و مل جتر �صيانتها
و لدينا جمموعة عوامل للرتاجع عملت وتعمل الوزارة على
تالفيها يف امل�ستقبل و ال�صعوبات التي نتحدث عنها تراكمت
طيلة الفرتة ال�سابقة فقد عانى القطاع الزراعي من االهمال
طيلة الفرتة ال�سابقة ا�ضافة اىل ال�سيا�سات املرجتلة و غري
املنظمة و االن حل مكانها توجه اخر فلدينا خطة خم�سية
يف ال��وزارة  ،و القطاع الزراعي يحتل حيز ًا الب�أ�س به من
اخلطة ،و قد ا�ستندت هذه اخلطة على خطة وزارة الزراعة
لل�سنوات اخلم�س القادمة  ،و هنالك جماالت نركز عليها
و رمب��ا مل تفهم او مل ي�شعر بها الفالح او امل��زارع للوهلة
الوىل  ،فنحن نتجه من دعم امل�ستلزمات الزراعية رغم اننا
االن ندعم االجتاهني (امل�ستلزمات و املخرجات) اىل دعم
املخرجات  ،وهذا يعد التطبيق العملي له يف اال�سعار التي
ت�ستلم بها حما�صيل احلنطة و ال�شعري وكذلك الرز و التمور
 ،وكذلك نحن نتعاون مع وزارة املوارد املائية املعنية ب�شكل
ا�سا�س بق�ضايا املياه و ا�ست�صالح االرا�ضي و نعتقد اننا
البد من ان نركز يف الفرتة القادمة على هذين املو�ضوعني
الهميتهما للم�ستقبل ال��زراع��ي و كيفية ا�ستخدام املياه و
تقنني ا�ستخدام املياه و ن�شر التقنيات احلديثة يف الري
و املعلوم ان الزراعة يف العراق ت�ستهلك الكمية االكرب من

* وماذا بخ�صو�ص تراجع االنتاج املحلي من
الفواكه؟
 الفواكه ال ت�سد احلاجة املحلية حلد االن فعلى �سبيل املثالامل��وز ال ينتج لدينا يف العراق و كذلك الكيوي باال�ضافة
اىل ان العادات الغذائية للعراقيني اي�ض ًا تبدلت و مل تعد
كال�سابق و دخلت ا�صناف مل تكن موجودة يف ال�سابق،
�شكل املائدة تغري و دخلت فواكه ال تنتج يف العراق النها
حتتاج لظروف مالئمة النتاجها.

املياه بحدود  %70من جممل ا�ستهالكنا للمياه فيجدر بنا يف
وزارة الزراعة ان نح�سن ا�ستخدام املياه و ان نقلل املقدار
ال�ضائع من الري  ،ف� ً
ضال عن خطوات ا�ست�صالح االرا�ضي
اليقاف تدهور الرتبة وال�سيما امللوحة  ،فمن ال�ضروري ان
تتوفر مبازل لي�س فقط املبازل الرئي�سة و امنا اي�ض ًا املبازل
احلقلية ،ون��رى ان التخ�صي�صات غ�ير كافية قيا�س ًا اىل
احلاجة اىل عمليات اال�ست�صالح و نحن اقرتحنا يف وزارة
الزراعة ان يكون ثمة اطار خارج وزارتي الزراعة و املوارد
املائية يعنى فقط مبو�ضوع اال�ست�صالح الزراعي الهمية هذا
املو�ضوع يف توفري االرا�ضي امل�ست�صلحة .
*ما طبيعة اال�ستثمارات الزراعية التي تنوي
الوزارة اعتمادها خالل املرحلة املقبلة ؟
اال�ستثمار من اهتمامات ال��وزارة و لدينا هيئة خمت�صةباال�ستثمار و هناك فر�ص ا�ستثمارية عديدة و مت ت�صنيف
االرا� �ض��ي اىل ارا� ��ض ذات م�شاكل و ارا� ��ض اخ��رى ذات
ا�شكاليات ممكن ان حتل و ارا�ضي مهي�أة لال�ستثمار و هنالك
تن�سيق و تعاون بني الوزارة و الهيئة الوطنية لال�ستثمار و
�سلمنا ارا�ضي و م�شاريع ا�ستثمارية جاهزة للهيئة الوطنية
لال�ستثمار و ما زلنا ن�شجع و ندعو لال�ستثمار يف املجاالت
التي حتتاج لدخول اال�ستثمار فعلى �سبيل املثال املخازن
امل�بردة مث ًال قلة عددها يف العراق تدعونا اىل ان ن�شجع
اال�ستثمار و املجمعات الزراعية ال�صناعية املتكاملة اي�ض ًا
فالوزارة ت�شجع اال�ستثمار يف هذا اجلانب .
* م��ا ت��أث�ير �شحة امل��ي��اه التي يعاين منها
العراق حالي ًا على االنتاج الزراعي ؟
 االن ب�سبب �شحة املياه نحن الن�ستطيع ان ن��زرع علىنطاق وا�سع الننا ال ن�ستطيع توفري احل�صة املائية كما
يف ال�سابق و بالتايل لدينا تقلي�ص يف امل�ساحات التي من
املمكن ان ت�ؤمن لها احل�ص�ص املائية كما ح�صل يف ال�شلب
ففي ال�سنتني املا�ضيتني و�ضعت حمددات لزراعة ال�شلب و
االن يف هذا املو�سم هناك حتديد للم�ساحات املزروعة من
ال�شلب بحكم التجهيز و الو�ضع يف الفرات اكرث �صعوبة
من دجلة ن�سبي ًا ،و الو�ضع يف الفرات ما زال �صعب ًا و ما
زال��ت االط�لاق��ات املائية من ال��دول املت�شاطئة معنا قليلة
ال تتنا�سب مع حاجة العراق و بالتايل نحن الب��د من ان
نوا�صل املطالبة باحل�صول على ح�صة عادلة للعراق من
املياه �سيما مياه دجلة و الفرات و اي�ض ًا االنهر التي ترد
من ايران فينبغي ان ت�ؤخذ م�صالح العراق بنظر االعتبار،
و ا�ضطررنا لتقلي�ص اخلطط الزراعية نتيجة للتحديدات
املائية و هذا التقلي�ص يف امل�ساحات املزروعة �سي�ؤثر على
القطاع الزراعي و بالتايل ي�ؤثر على االقت�صاد الوطني
ككل.
* ما �سبب تراجع االنتاج الزراعي املحلي
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بالفواكه و اخل�ضر مقابل االنتاج امل�ستورد؟
لدينا وفرة يف االنتاج املحلي للخ�ضروات لكن بالن�سبة
للفواكه مازال انتاجنا املحلي منها الي�سد احلاجة املحلية
حتى فرتات الذروة وال�سيما يف حما�صيل التفاح و امل�شم�ش
وباقي الفواكه  ،لكن بالن�سبة للخ�ضراوات التي اوقفنا
ا�ستريادها منذ �شهر ني�سان و ما زلنا م�ستمرين يف حظر
ا�سترياد اخل�ضر الننا نرى ان الزراعة لدينا تطورت كثري ًا
و توفرت اخل�ضروات خ�صو�ص ًا بعد ان اعتمدت الزراعة
املحمية و الت�سهيالت التي ادخلتها الوزارة و الدولة لهذا
النوع من الزراعة  ،و االن من خالل مراقبتنا لل�سوق عن
طريق جلنة خمت�صة تراقب معطياته من حيث الكم و ال�سعر
فما زالت املعلومات املتوفرة لدينا من خالل امل�سح امليداين
ت�شري لتوفر اخل�ضروات و انها ت�سد احلاجة املحلية بل انه
يف بع�ض املناطق انتاج بع�ض املحا�صيل وفري كالطماطم
واملزارعون يتحدثون عن امكانية الت�صدير ،ونحن ن�شجع
يف انتاج الذروة ان يكون لدينا �صناعة حتويلية ت�ستطيع
ان ت�ستفيد من الناجت املحلي املوجود و تعليبه يف مناطق
االن�ت��اج على اق��ل تقدير ،و بالرغم م��ن ال��وف��رة النتاجية
العالية لدينا �صعوبة يف الت�سويق والنقل و هذه واحدة
من ا�شكاليات القطاع الزراعي املرتبطة باملخازن و و�سائل
النقل و الثالجات املربدة و امكانية االحتفاظ باملنتوج اىل
فرتة طويلة و وزارة الزراعة ت�شجع على اال�ستثمار يف
هذه اجلوانب .

نحن نت�ساءل عن ا�سباب تراجع االنتاج
ً
مثال ؟
لربتقال دياىل
الزراعة يف دياىل تواجه �صعوبات جدية نتيجة لقلة املياه
و تكاد النا�س ان ال ت�ستطيع احل�صول على مياه ال�شرب
نتيجة لل�صعوبات امل��وج��ودة رغ��م انني يف االم�س كنت
احتدث اىل مدير زراعة دياىل و ال�سنة اف�ضل من ال�سنوات
ال�سابقة حتى بانتاجية احلنطة و اي�ض ًا ام�س يف جمل�س
ال ��وزارة اق��ررن��ا ط��رق وقائية للحفاظ على الب�ساتني و
هنالك امرا�ض دخلت اىل العراق نتيجة للدخول الع�شوائي
للمنتجات لفرتة معينة دون ان تكون هناك �سيطرة على
احل��دود لكن االن الو�ضع اف�ضل يف هذا االجت��اه و يوجد
تعاون بني وزارة الزراعة و ال��وزارات املعنية بخ�صو�ص
املنافذ احلدودية و ال�سيطرة على املواد و �ضرورة ان تكون
و فق اجازات ا�سترياد منظمة تخ�ضع للرقابة و ال�سيطرة.
ما اجراءاتكم يف اجتاه دعم املنتج الزراعي
املحلي؟
اوىل هذه االج��راءات هي وقف اال�سترياد لفرتات معينة
كنوع من احلماية و اعطاء فر�صة للمنتوج املحلي الن
ي�أخذ دوره و يناف�س  ،و ال�شيء االخر ان قانون التعرفة
الكمركية �سيدخل اىل حيز التنفيذ االمر الذي �سي�ساعد و
ميكن الناجت املحلي من ان يناف�س امل�ستورد فعلى اقل تقدير
لو �سرنا على وفق هذه اخلطوات و متكنا من جعل املنتج
املحلي مناف�س ًا لالجنبي ،و ان تخف�ض كلف االنتاج التي
ما زالت مرتفعة الن القطاع الزراعي ال يرتبط فقط بوزارة
الزراعة بل يرتبط بالكهرباء و النفط و هذا يقت�ضي ان
تذلل الدولة ال�صعوبات املوجودة يف هذه القطاعات لكي
ن�ستطيع ان ن�سهم بخف�ض كلف االنتاج و بالتايل ي�ستطيع
املنتج املحلي املناف�سة  ،و نحن نقدم قرو�ض ًا على البذور
و على تهيئة االر���ض و هناك اج ��راءات جمانية تقدمها
ال��وزارة مل�ساعدة املزارعني مثل تعفري بذور احلنطة فهو
جماين و مكافحة الدوبا�س جمانية ا�ضافة اىل ما تقدمه من
ا�سمدة مدعومة للمزارعني و الفالحني  ،فكل هذه اخلطوات
جمتمعة مع العديد من االجراءات االخرى مبا فيها النايلون
و البال�ستك ب�أ�سعارها املدعومة و الآالت الزراعية �سعي ًا
خلف�ض كلف االنتاج للمواد الزراعية لكي ي�ستطيع القطاع
دخول ال�سوق و املناف�سة مع املنتج االجنبي.
* هل للعراق من خطة يف جمال رفع االنتاج
الزراعي من البذور؟
 انتاج الطن من البذور يكلف الدولة بحدود مليون و 200الف دينار و الدولة تقدمه للمزارعني بحدود  400الف و
بذلك  800الف دينار هي دعم للمزارعني و اي�ض ًا الدولة
تقدم قرو�ض ًا مي�سرة يف ه��ذا ال�ش�أن و ي�ستطيع املزارع
ان ي�أخذ قرو�ض ًا يف هذا ال�ش�أن لزراعة احلنطة  ،فالدعم
ب�أ�شكال خمتلفة حتى ان ال��دول��ة خ�ص�صت مبالغ لدعم
املزارعني يف امل�شتقات النفطية بهدف خف�ض كلف االنتاج
يف العمليات الزراعية.
هل ان التخ�صي�صات اال�ستثمارية لوزارة
ال��زراع��ة و قلة الدعم احلكومي �سبب يف
ا�ستقالة ال��وزي��ر ال�سابق ام ثمة ا�سباب
�سيا�سية؟
* �سبب اال�ستقالة هو لظروف خا�صة و �شخ�صية تتعلق
بالوزير د .علي البهاديل و لي�س لها عالقة بالدعم و ال
بالتخ�صي�صات ،و البد ان اذكر كلمة يف هذا ال�ش�أن فالوزير
ال�سابق قدم الكثري للقطاع الزراعي و خدم هذا القطاع و ما
زال مو�ضع احرتام و تقدير من قبل العاملني يف هذا القطاع
و هو رجل كرمي و فا�ضل و باحث و اكادميي معروف على
م�ستوى العراق و حتى يف اخل��ارج و بالتايل م�ساهماته
كبرية يف هذا و هو ابن القطاع الزراعي.
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حتقيق /املدى االقت�صادي
�شهدت اال�سواق املحلية اغراق ًا بال�سلع ذات املاركات والعالمات التجارية املقلدة مع انت�شار املطابع ال�سرية للتزييف والتزوير و�ضرب العالمات
التجارية  ،بحيث �شكلت مظهراً ملا يعرف بالإقت�صاد املوازي �أو الإقت�صاد ال�سري الذي يقوم به هواة الربح ال�سريع خارج االطر القانونية.
ولعل ا�ستخدام العالمات التجارية العاملية لت�سهيل �شراء ال�سلع كان ب�سبب انعدام الثقة لدى املواطن جتاه �صناعاته املحلية .ويكمن م�شهد
تزوير املاركات التجارية ب�أن تكون اجلهة املزورة لل�سلعة يف بلد املن�ش�أ نف�سه يف �شركة اخرى او ان يكون بلداً �آخر و النتيجة واحدة ب�أن ال�سلعة
تتجه �إىل العراق ،و رغم حماوالت الق�ضاء على هذه الظاهرة امل�ضرة باقت�صاد البالد �إال �أن الأمر مازال م�ستمراً مع وجود �سلع �أثبتت جناحها
بعالمات جتارية خا�صة بها �إال �أن هناك منتجات بعالمات مزورة �أو ب�أ�سماء جتارية ملاركات عاملية �سواء �أكانت متوفرة يف ال�سوق عن طريق
ا�ستريادها �أو تهريبها من دول اجلوار �أو عن طريق �صناعتها حمليا يف العراق.

مافيا تزوير ماركات ال�سلع التجارية تغرق
الأ�سواق وتبدد ثقة امل�ستهلك

�أ�صحاب حمال جتارية
حم�م��د ه ��ادي ي �ق��ول :ان��ا اع �م��ل يف بيع
امل�ب�ردات الإي��ران �ي��ة و ه��ي اك�ثر ال�سلع
ت�صريف ًا لدي لكرثة الطلب عليها و احر�ص
على توفري االف�ضل لزبائني لكي اك�سبهم،
ففي ال�سابق كنت اج�ل��ب م�ب�ردات نوع
برفاب التي هي �سريعة الت�صريف  ،اما
االن فقد مت تزوير هذه النوعية ما جعلنا
منيز بني الباب الأول و الباب الثاين و
التزوير مما �سبب لنا احراجات كبرية مع
املواطنني و االن اي �سلعة ت�شهد قبو ًال
يتم تقليدها �سريع ًا وكذلك احلال بالن�سبة
الجهزة التربيد .
ً
حممد عالء ( 44عاما) قال  :نحن نتعامل
ع��ادة م��ع ال��وك�ي��ل ال�ت�ج��اري للمنتج وال
نتعامل مع غ�يره وذل��ك لكي يتحمل هو
م�س�ؤولية املنتج وتخزينه  ،و لكن �أحيانا
هناك �أ�شياء تكون مميزة وغري متوفرة
يف ال�سوق وهذه الأ�شياء حني توجد يف
حمل فمعنى ذلك �أن هناك تاجر ًا قد قام
بجلبها حل�سابه اخلا�ص �أو املحل ذاته
يكون قد قام با�ستريادها ملحله .
�أم��ا نعيم خ�ضري ( 37عام ًا) فقال :حدث
معي م��رة �أن قمت ب�شراء منتج غذائي
بطريقة �سريعة من حمل جملة ول�سوء
احل��ظ تبني فيما بعد �أن �سوء تخزينها
ل��دي��ه �أ� �ص��اب �ه��ا ت �ل��ف وخ �� �س��رت م ��ايل و
زبائني لأنه كلما فتح �أحدهم العلبة قام
ب�إرجاعها يل مع �إعالمي ب�أنه لن يتعامل
معي وم��ن يومها �أ�صبحت �أت�ع��ام��ل مع
ال��وك�ي��ل الر�سمي للمنتج ب��رغ��م حتكمه
بال�سوق وقيامه برفع الأ�سعار كلما �أراد
ونحن بدورنا نرفعها على املواطن .
جعفر عا�صم ( 55عام ًا) � :أنا �أحاول قدر
الإمكان �أال �أخالف املتبع يف ال�سوق من
��ش��راء وب�ي��ع م��ن الوكيل الوحيد ولكن
�أحيانا هناك منتجات عليها الطلب فيجب
�أن تتوافر دائ�م��ا يف املحل لأن�ن��ي لدي
زبائني ال��ذي��ن ال �أود �أن �أخ�سرهم لذا
�أحيانا �أقوم ب�شراء الب�ضاعة من �أي تاجر
جملة يبيعها و�أت�ع��ر���ض �أح�ي��ان��ا للغ�ش
حيث �إن اغلب ال�سوق غ��ارق باملنتجات
امل �ق �ل��دة وال �ت��ي ت �ب��اع �أح �ي��ان��ا ب ��أق��ل من
ن�صف الثمن لكن لي�ست تقليد ًا عراقي ًا ،
حيث هناك تزوير من نوع �آخ��ر بوجود
�أ��ش�خ��ا���ص ي�ق��وم��ون بجلب �سلع مقلدة
يف دول جم��اورة ويبيعون املنتج على
�أ�سا�س �أن��ه م�ستورد من دول��ة �أوروبية
هناك �أي�ضا تزوير يف بلد املن�ش�أ �أو تاريخ
ال�صنع واالنتهاء .

و يقول نا�صر علي �صاحب حمل عوينات
 :ان ف�صل ال�صيف ي�شهد تهريب النظارات
من بع�ض التجار لتباع على(االر�صفة)
مببالغ زهيدة وعد�ساتها بال�ستيك ت�ؤذي
العني وت�سبب العمى خا�صة ان بع�ض
ال�شباب ي�شرتي النظارة ل��ون مالب�سه
متا�شيا مع الأن��اق��ة وال يعلم ان��ه يرتدي
نظارة يف مظهرها انيقة و باطنها تهلك

العني وت�سبب العمى .
املواطنون
و ي �ق��ول اح �م��د م��اج��د ( 32ع ��ام� � ًا)� :أن��ا
غری م�ستعد ل�شراء ب�ضاعة من املاركات
الأ�صلیة" ،ف�أنا ال �أثق بها" ،ف�ضال عن �أن
"املو�ضات تتغیری ب�سرعة ف�أنا �أ�شرتی
ما �أری��د ب�أ�سعار زه�ی��دة ،وه��ذه العملیة

متكنني م��ن اق�ت�ن��اء احتياجاتي ب�شكل
�أف�ضل كما �أنها ال تكلفني مبالغ كبریة".
جالل حم�سن ( 52عام ًا)  :نحن ال نقوم
ب �� �ش��راء امل� ��واد امل �ق �ل��دة �أو املغ�شو�شة
خلوفنا من انتهاء �صالحيتها �أو ل�سوء
نتائج مفعولها �أو لعدم ت�أكدنا من م�صدر
�إن �ت��اج �ه��ا �سيما امل� ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة حيث
ال�صحة ت��اج ف��وق ر�ؤو� ��س الأ��ص�ح��اء ال

حازم علي ( 24عام ًا) � :أنا �أ�ضطر �أحيانا ل�شراء �أ�شياء غري �أ�صلية ومقلدة النني فقري احلال ولي�س
ب�أمكاين �شراء الأ�شياء الأ�صلية فهذه املنتجات حتل م�شكلة لدى املواطنني الذين يعانون مثلنا ظروف
احلياة وكرثة الأبناء  .نبيلة يا�سني ( 27عام ًا) نطالب االجهزة االمنية بتكثيف احلمالت علي
اال�سواق للق�ضاء متاما على هذه الظاهرة التي تف�شت باال�سواق املحلية وب�سببها مل تعد لأحد ثقة
بال�سوق املحلية .

يراها �إال املر�ضى وال ميكننا �أن ن�ضحي
�أو نغامر بها.
ً
حازم علي ( 24عاما) � :أنا �أ�ضطر �أحيانا
ل�شراء �أ�شياء غري �أ�صلية ومقلدة النني
فقري احلال ولي�س ب�أمكاين �شراء الأ�شياء
الأ�صلية فهذه املنتجات حتل م�شكلة لدى
املواطنني ال��ذي��ن يعانون مثلنا ظروف
احلياة وكرثة الأبناء .
نبيلة يا�سني ( 27عام ًا) نطالب االجهزة
االمنية بتكثيف احلمالت علي اال�سواق
للق�ضاء متاما على ه��ذه الظاهرة التي
تف�شت باال�سواق املحلية وب�سببها مل تعد
لأحد ثقة بال�سوق املحلية .
ً
فیما یقول عزيز م�صطفى ( 22عاما) � :أنا
ال اهتم مباركة الب�ضاعة التي ا�شرتيها،
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بل اريد ب�ضاعة رخي�صة فلو حتدثنا عن
املالب�س انا اهتم باملو�ضة و ال�سعر و ال
اهتم بالنوعية .
ويقول املواطن علي حممد ( 58عام ًا):ان
تزوير املاركات التجارية ال يقت�صر على
مربدات الهواء و مكيفاته اال انها ا�صبحت
ظاهرة هذه االي��ام فعندما نذهب ل�شراء
�سلعة ما نقف يف حرية �أمام �سلع الباب
االول او الثاين و غريها من الت�سميات .
و ت�ق��ول امل��واط�ن��ة �سامية حم�سن( 36
عام ًا)  :هناك ا�ساليب متعددة يف التزوير
ب�ضمنها احتيال على القانون بت�سجيل
ع�ل�ام ��ات جت ��اري ��ة م �� �ش��اب �ه��ة للعالمات
امل��رغ��وب��ة  ،ف�م�ث�ل ًا يف ال���ش�ت��اء املا�ضي
�أردت �شراء �سخان مياه و عندما وجدت
م��ارك��ة (ال��ط��ح��ان) ال �� �ش �ه�يرة �سارعت
ل�شراء ال�سخان النني اعرف عنها املتانة
واجل��ودة هي �شركة عراقية لكن عندما
رجعت �إىل البيت و دققت القراءة وجدت
اال�سم (الطعان) و قد مت حتريف العني
بطريقة مريبة جتعلها ا�شبه باحلاء!
وقد اتفق معها عالء م�صطفى ( 23عام ًا)
الذي يقول انه ا�شرتى مكربات �صوتية
م��ن ن��وع ( ال �ـ ج��ي) و ع�ن��دم��ا رج��ع �إىل
البيت تبني انها لي�ست (ال�ـ جي) بل (الـ
جي اي) و قد مت ت�صغري حرف اي لدرجة
انه ال يرى بالعني املجردة من اجل خداع
امل�ستهلك.
مزورون يف قارعة الطريق!
توجهنا ل�سوق مريدي معقل املزورين
كما ي�شاع من دون ان نعلن اننا �صحافة
و عندما دخلنا ال�سوق و �صادفنا احد
املزورين الذي تو�سط الطريق يف و�ضح
النهار و اخذ ي�صيح ب�صوته اجلهوري:

تقول املواطنة �سامية حم�سن(  36عام ًا)  :هناك ا�ساليب متعددة يف التزوير ب�ضمنها احتيال على
القانون بت�سجيل عالمات جتارية م�شابهة للعالمات املرغوبة  ،فمث ً
ال يف ال�شتاء املا�ضي �أردت �شراء
�سخان مياه و عندما وجدت ماركة (الطحان) ال�شهرية �سارعت ل�شراء ال�سخان النني اعرف عنها
املتانة واجلودة هي �شركة عراقية لكن عندما رجعت �إىل البيت و دققت القراءة وجدت اال�سم
(الطعان) و قد مت حتريف العني بطريقة مريبة جتعلها ا�شبه باحلاء!
جن�سية  ،باجات كل االنواع ،اي وثيقة،
اي م�ستم�سك !!! اي خ �ت��م ،ك��ل �شيء
ونادينا عليه مع تعجبنا مبجاهرته بهذه
التجاوزات القانونية التي يتغنى بها من
دون رادع او حتى معرت�ض و النا�س
حوله ي��زاول��ون حياتهم ب�شكل طبيعي،
بل الأده��ى من ذل��ك ان��ه مل يكن الوحيد،
ب��ل ك��ان ل��ه زم�ل�اء مناف�سون يف املكان
نف�سه حتى ان الباحث عن التزوير ح�سب
م�شاهدتنا اذا مل يتفق مع احد املزورين
يتجه لغريه فاملمزورون كرث  ،وقبل ان
ننب�س ببنت �شفة بادرنا ذلك الرجل الرث
بعر�ض خ��دم��ات��ه مو�ضح ًا ان ب�أمكانه
تزوير هويات (باجات) لوظائف امنية
ح�سا�سة على حد قوله و وثائق مهمة
ف�أخربناه ب�أننا نبحث عن املتخ�ص�صني
ب�ت��زوي��ر م��ارك��ات االج �ه��زة الكهربائية
بعد ان اقتنع ب ��أن لدينا ب�ضاعة كبرية
و لكننا ن��ري��د ترتيب مو�ضوع املاركة
لكي ن�صرفها ف�أجابنا ب ��أن الطلب غري
موجود لديه و لكن ب�أمكانه م�ساعدتنا اي
ت�سهيل امرنا على حد قوله لكن ب�شرط ان
يح�صل على (البخ�شي�ش) و حني وعدناه
ب�إعطائه مايريد ق��ال :ان عمل كهذا هو
من احرتاف (احلجي) ابو هبة الذي ال
ي�صعب عليه �شيء و قلنا له ان الوقت
لي�س ب�صاحلنا و نريد اجن��از االتفاق

ب�سرعة ليعجل ب�أخذنا لأب��ي هبة فطلب
منا البقاء يف مكاننا ثم ا�ستخدم هاتفه
و بالرغم من انه حاول منعنا من �سماع
املكاملة لكن متكنا من �سماعه و هو يب�شر
�أب��ا هبة ب��أن��ه جلب ل��ه زب��ون م��ن العيار
الثقيل ( حجي جبتلك معميل مبني عليه
طاك !) و مل تكن اال دقائق حتى جاء لنا
ابو هبة الذي بدت عليه عالمات الرتف
فا�ست�ضافنا يف �سيارته الفخمة للحديث
ح�ي��ث �أخ�برن��ا ك�ي��ف ي�ع�م��ل بالعالمات
التجارية مقلدة كما يحب ت�سميتها بدال
من مزورة وكيف �أ�صبحت تلك املنتجات
مطلوبة يف ال�سوق،وقد �أبدى يف حديثه
معنا من الكالم امل ��ؤدب وروح التعاون
م��ا يتنافى م��ع مهنته ال�ت��ي تعد جرمية
قانونية ،و حني عر�ضنا طلبنا  ،اذ قلنا
ل��ه اننا نريد مل�صقات ح��راري��ة �سميكة
مطابقة لنموذج م�بردات الهواء و حني
��ش��ددن��ا عليه يف م��و��ض��وع امل�ط��اب�ق��ة و
الدقة ابت�سم ليطمئننا قائ ًال :ان��ه �سبق
ان عمل يف ماركات امل�بردات االيرانية
حتديد ًا  ،و امل�ضحك املبكي يرى انه يدعم
ال�صناعة العراقية بالرغم من ان النا�س
اليثقون بها من خالل خداعهم متنا�سي ًا
ه�ؤالء النا�س اي�ض ًا عراقيون و م�ستد ًال
على كالمه بالنموذج ال�صيني الذي يقلد
املاركات العاملية ! و حينما او�ضحنا لهم

ب�أننا نريد  100الف مل�صق حراري مقلد
للماركة التي هو ن�صحنا بها (فرباب)
قال ان القطعة الواحدة بـ  100دينار و
بعد طول �سجال و تفاو�ض اتفقنا على
خم�سني دينار للقطعة ليكون املجموع
خم�سة ماليني دينار و اتفقنا على البدء
بالعمل فور جلب عربون من املبلغ ب�أن
نلتقي الطريقة نف�سها النه رف�ض �إعطاءنا
رقم هاتفه متذرع ًا ب�أنه يتخذ اجراءات
امان ال اكرث فهو و ثق بنا على حد قوله.
م��ط��اب��ع ل��ت��زوي��ر ال��ع�لام��ات
التجارية
العديد من املطابع غري املرخ�صة تن�شط
ب���ش�ك��ل ك �ث �ي��ف و ت��ف��وق ع� ��دد املطابع
املرخ�صة و الر�سمية لذلك فال�ضرورة
حت �ت��م ال �ع �م��ل ع �ل��ى ات �خ��اذ االج � ��راءات
ملواجهة مافيا تزوير العالمات التجارية,
ان اال�سواق ت�شهد حاليا ظاهرة وجود
ب�ضائع حتمل ع�لام��ات جت��اري��ة مقلدة
ف�ضال عن تزوير بلد املن�ش�أ.
م��دي��ر م�ك��اف�ح��ة اجل��رمي��ة االقت�صادية
العميد و�ضاح �صرح لنا قائ ًال  :لقد القينا
القب�ض على ا�صحاب مطابع يف �شارع
ال�سعدون متورطني بتزوير املاركات
التجارية خ�صو�ص ًا للمربدات االيرانية
و اج �ه��زة ال�ت�بري��د و ه� ��ؤالء املجرمون
مرتبطني ب ��آخ��ري��ن ي�ق��وم��ون بت�صنيع
االجهزة يف دول اجل��وار او حتى داخل
ال �ع��راق  ،و اك��د ان�ه��م ي�ق��وم��ون ب�ضرب
العالمات التجارية مل�صلحة م�صانع تنتج
�سلع ًا ردي�ئ��ة بعبوات مماثلة للعبوات
احلقيقية ال�ت��ي ت�ستخدمها ال�شركات
�صاحبة املاركات التجارية املعروفة.
مكمن العلة
اخل �ب�ير االق �ت �� �ص��ادي د�� .س�ت��ار البياتي
حت��دث ق��ائ�ل ًا  :ال�سبب يف ه��ذه امل�س�ألة
ه��و �ضعف القانون ب�شكل ع��ام و غياب
ق��ان��ون حلماية امل�ستهلك خ�لال املرحلة
املا�ضية و ال�ي��وم ي��وج��د ق��ان��ون حلماية
امل�ستهلك و يت�ضمن ا�شارة لهكذا م�سائل
و ما يتعر�ض له امل�ستهلك و االج��راءات
التي ينبغي ان تتخذ حلماية امل�ستهلك
لكن ل�ل�أ��س��ف حتى الآن مل يفعل قانون
حماية امل�ستهلك و يفرت�ض ان يكون ثمة
اهتمام بحقوق امللكية الفكرية و ب�ضمنها
العالمات التجارية اي اننا نحفظ حقوق
ال�شركات التي تتكبد خ�سائر كبرية جراء
هكذا م�س�ألة ف�أذا حققنا هذه امل�س�ألة فعلنا
القوانني و نه�ضنا بدور اجلهاز املركزي
للتقيي�س و ال�سيطرة النوعية �سنتمكن
م��ن حفظ ح�ق��وق ال�شركات و العالمات
ال �ت �ج��اري��ة م��ن ال�غ����ش و اخل� ��داع و يف
ذات الوقت نحمي امل�ستهلك العراقي من
الغ�ش و اخل��داع ال��ذي تعر�ض ل��ه خالل
الفرتة املا�ضية و ه��ذه امل�س�ألة ال تتعلق
فقط بالعالمات التجارية او ال�شركات
االجنبية و امنا حتى بالن�سبة لل�شركات
العراقية الننا خ�لال �سنوات ط��وال كنا
منتلك �صناعة متميزة و�شركات متميزة
و منتوج ًا وطني ًا كان معروف يف ال�سوق
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العراقية ينبغي ان نحافظ على حقوق
تلك ال�شركات ب�أحرتام العالمات التجارية
فعلينا ان نحافظ على �سمعة ال�صناعة
ال�ع��راق�ي��ة و اع ��ادة الثقة ب�ين ال�ت��اج��ر و
امل�ستهلك و ال�صناعي العراقي.
اخل�ب�ير االق�ت���ص��ادي غ��ازي الكناين قال
 :التقليد كثري ومو�ضوعه خطري اذ ال
ت��وج��د حماية للمنتج و ال للم�ستهلك و
الكل يت�ضرر م��ن ه��ذه العملية و ه�ؤالء
امل � ��زورون ي���س�ت�خ��دم��ون خ��دع � ًا فبع�ض
ال���ش��رك��ات ت�ت�لاع��ب ع�ل��ى ال �ق��ان��ون و قد
تغري ح��رف� ًا واح ��د ًا م��ن امل��ارك��ة بال�شكل
نف�سه لذلك ينبغي الق�ضاء على مثل هذه
الظاهرة ،حيث �شهدت ال�سوق العراقية
يف الفرتة املا�ضية �إغراق ًا �سلعي ًا وهذا من
قبل �شركات و دول خمتلفة و من املتوقع
يف ظل ما ح�صل ان تدخل �سلع مغ�شو�شة
و لذلك تعر�ضت ال�سلع امل��وج��ودة لغ�ش
جت���اري و غ����ش ��ص�ن��اع��ي و ��ض�م��ن هذا
الغ�ش كان ماح�صل مع العالمات التجارية
فالكثري من ذوي النفو�س ال�ضعيفة ممن
يحاولون ال��رب��ح على ح�ساب امل�ستهلك
ال �ع��راق��ي م��ن خ�ل�ال ت��زوي��ر امل ��ارك ��ات و
العالمات التجارية.
بينما ق��ال اال��س�ت��اذ يف معهد االدارة و
االق�ت���ص��اد د .اح �م��د ح��اف��ظ  :ان عملية
تزوير العالمات االقت�صادية الهدف منها
يف حقيقة االمر ارباك الو�ضع االقت�صادي
م��ن خ�لال جعل امل�ستهلك ام��ام خيارات
متعددة و من اجل جتنيب امل�ستهلك هذه
اخل�ي��ارات املتعددة و الهدر باملال العام
و ام��وال امل�ستهلك يجب ان تخ�ضع هذه
ال�ع�لام��ات التجارية لل�سيطرة النوعية
على اقل تقدير لكي نحد من تلك العالمات
التجارية املتنوعة املن�ش�أ التي ه��ي يف
واقع احلال رديئة املن�ش�أ الن هناك فرق ًا
بني التنوع و ال��رداءة و الغ�ش فالتنوع
ه��و وج ��ود اك�ث�ر م��ن م�صنع ينتج ذات
ال�سلعة و هذا ما ي�سمى ب�سوق املناف�سة
االحتكارية فهناك وج��ود عدد من ال�سلع
ت �ك��ون مت�شابهة يف ب�ع����ض االح �ي��ان و
لكنها تختلف من حيث املاركة التجارية و
العالمات التجارية لذلك نرى هذا امل�ستهلك
يف�ضل ماركة معينة و هذا مقبول اقت�صادي ًا
اال انه عندما يوجد اكرث من من�ش�أ اال انه
هو من�ش�أ واحد رديء و هذا امر مرفو�ض
ف�أزالة الليبالت التجارية و و�ضع ليبالت
مل��ارك��ات جتارية هو تزوير لذلك ينبغي
ا�ستعادة جهود اجلهاز املركزي للتقيي�س
و ال�سيطرة النوعية و فاعلية املراقبة
التجارية لهذه ال�سلع .
د .رع ��د ال�ع�ت��اب��ي امل�ح�ل��ل االقت�صادي:
ال�سلع امل��زورة عادة تكون اقل جودة من
ال�سلع اال�صلية و الب��د من دول��ة ت�شجع
ا�ستهالك ال�سلع ذات امل��ارك��ات اال�صلية
و املن�ش�أ اجليد لتاليف الهدر يف ر�ؤو�س
االم� ��وال املنتقلة اىل اخل� ��ارج و كذلك
ي�ؤكد انتقال �سلع اجليدة مباركات عاملية
جديدة النها تكون خا�ضعة للرقابة مما
ي�شجع ال�صناعة الوطنية و يفتح امامها
فر�ص املناف�سة مع تلك ال�سلع اجليدة و
حتاول الو�صول اىل تلك ال�سلع من خالل
التميز باجلودة العالية و ال�سعر املنا�سب
و هنا ينظر امل�ستهلك لال�سعار و مييز
بني ال�سلعة اجليدة و الرديئة من خالل
جهاز اال�سعار و اخلال�صة ان �سرقة ماركة
معينة �ضمن فو�ضى املناف�سة يف اال�سواق
العاملية ي�ؤثر بكل ت�أكيد على تلك ال�سلعة
حل�ين ت�غ�ير ��س�ل��وك امل�ستهلك و معرفة
الفرق خالل جهاز اال�سعار.
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مقاالت

العدد ()1853ال�سنة ال�سابعة -الثالثاء ()20
متوز 2010

مليون وحدة �سكنية لال�ستثمار..م�سكن �آالم �أم َم ْ�س َكن �إن�سان

الدكتور عبد احل�سني العنبكي

ال��ش��ك ان بلد مثل ال �ع��راق ل��دي��ه فجوة
�سكن تقدر ب�أكرث من ( 2مليون) وحدة
�سكنية ول��دي��ه معدل من��و �سكاين عايل
ي�ق��در ب �ـ ( )3%يحتاج اىل ا�ستثمارات
كبرية يف جم��ال اال�سكان من �أج��ل ردم
الفجوة وا��ش�ب��اع الطلب امل�ستمر على
ال��وح��دات ال�سكنية ،ناهيك ع��ن �أهمية
قطاع اال�سكان يف حتريك قوى العر�ض
والطلب بو�صفه اكرث القطاعات يعتمد
ع �ل��ى امل���دخ�ل�ات امل �ح �ل �ي��ة ،وب ��إم �ك��ان��ه
حتريك الكثري من ال�صناعات واالن�شطة
ال�سائدة ك��امل��واد االن�شائية وال�صحية
والت�أ�سي�سات الكهربائية واملائية ،ف� ً
ضال
ع��ن اح�ت�ي��اج ه��ذا ال�ق�ط��اع الكثيف اىل
الكثري م��ن العمالة العراقية م��ن عمال
وحرفيني ومهند�سني االمر الذي ينعك�س
اي �ج��اب � ًا يف ت��ول�ي��د ال��دخ��ول وحت�سني
امل�ستوى املعا�شي للكثري من ال�شرائح
االجتماعية املحدودة واملتو�سطة الدخل،
ناهيك عن رواج التجارة يف الكثري من
امل�ستلزمات املكملة االخرى  ،ويف خ�ضم
ه��ذه ال �ظ��روف ت�ت�ق��دم الهيئة الوطنية
لال�ستثمار مب�شروع ا�ستثماري لبناء
جممعات �سكنية ملوظفي الدولة بطاقة
مليون وحدة �سكنية .
ونحن اذ نثمن عالي ًا وندعم هذا النوع
م��ن امل���ش��اري��ع ال�ع�م�لاق��ة ال �ت��ي �ستكون
كفيلة باحداث طفرة كبرية يف اال�ستثمار
والت�شغيل والتنمية فيما ل��و نفذ فعال
 ،اال ان �ن��ا ،يف ال��وق��ت ذات ��ه نخ�شى من
الغلو يف التفا�ؤل املبني على ا�ستدراج
رقمي قد ي�أخذنا بعيد ًا عن احلقيقة وعن
حجم الطاقات اال�ستيعابية لال�ستثمار
و�إمكانيات هيئات اال�ستثمار الفتية ،
ومي �ك��ن ال�ترك �ي��ز ع�ل��ى ن �ق��اط االختناق
وغياب ال�صورة الكاملة يف امل�شروع من
خالل االتي:
 .1يف ال��وق��ت ال��ذي ن��ؤم��ن فيه بوجود
نق�ص يف اال�ستثمار لكافة القطاعات
االقت�صادية (االنتاجية واخلدمية) ولي�س
فقط الإ�سكان�،إال �أن الطاقة اال�ستيعابية
لال�ستثمار عادة ماتكون مكبلة بالعوامل
امل�ك�م�ل��ة االخ � ��رى ك��ال��ق��درات االداري � ��ة
وامل�ؤ�س�سية والت�شريعية والتمويلية
وتعقيدات االج��راءات احلكومية وعدم
م ��رون ��ة اج� �ه ��زة ال ��دول ��ة يف التعاطي
م��ع اال��س�ت�ث�م��ار وغ �ي��اب دور (النافذة
الواحدة) و�شللها عن اداء مهامها وغياب
امل�صارف التجارية القادرة على العمل
مبرونة لال�ستجابة ملتطلبات التمويل
وال �ت �� �س �ه �ي�لات واخل���دم���ات امل�صرفية

املتعلقة بامل�ستثمرين وال�ضعف احلاد يف
قطاع الت�أمني واحل��االت امل�ست�شرية من
الف�ساد وعدم االن�ضباط الوظيفي وغياب
ال�شفافية واحلكم الر�شيد ومدى القدرة
على ت��وف�ير البنى التحتية والظروف
امل�ع�ي���ش�ي��ة واخل��دم��ي��ة يف املجمعات
ال�سكنية امل �ق��ام��ة ،فكلنا ي�ع��رف ان يف
ال �ع��راق اق�ي�م��ت ال�ك�ث�ير م��ن التجمعات
ال�سكنية ب�ع��د ت��وزي��ع االرا�� �ض ��ي على
االه��ايل الذين بذلوا الغايل والرخي�ص
من اج��ل بناء امل�ساكن وق��د جنحوا يف
بناء احياء كاملة منذ ثمانينيات القرن
املا�ضي  ،و�شهدت ال��وح��دات ال�سكنية
فيها واالرا� �ض��ي ط�ف��رات �سعرية كبرية
مبنية على توقعات متفائلة حول مدنهم
اجلديدة اال ان الدولة قد خيبت �آمالهم
وحتولت �أزق��ة و��ش��وارع تلك امل��دن اىل
م�ستنقعات تنمو فيها ا�شكال املخلوقات

م��ن ق�صب وب��ردي وح�شرات وبعو�ض
وحت��ول��ت اىل ط���اردة لل�سكان وتدنت
ا� �س �ع��ار ال ��وح ��دات ال�سكنية ف�ي�ه��ا اىل
ح��د يكون فيه م��ن امل�ج��دي تهدمي الدار
واال�ستفادة من بع�ض املواد الداخله فيه
للبناء يف مناطق اخرى  ،فما بالك واالمر
يتعلق مبليون وحدة �سكنية يف بلد مهدم
البنى التحتية من طرق وج�سور و�شبكات
ماء وجماري وكهرباء ف� ً
ضال عن النق�ص
ال�ك�ب�ير يف خ��دم��ات ال�صحة والتعليم
و�شروط العي�ش والبيئة والرتفيه العام.
 .2ان اال�ستثمار الكلي يف االقت�صاد
ه��و حا�صل جمع اال�ستثمار احلكومي
واال�ستثمار اخلا�ص ،وحيث ان اال�ستثمار
اخلا�ص يف قطاع اال�سكان �سوف يرتكز
يف ب �ن��اء ال ��وح ��دات ال�سكنية (مليون
وح���دة) و� �س��وف ي�ستنفد تقريبا (50
مليار دوالر ) بافرتا�ض ان ثمن الوحدة

(100م �ت�ر م��رب��ع ) ه��و  50000دوالر
وفق للم�شروع املقرتح  ،فان اال�ستثمار
احل�ك��وم��ي املخ�ص�ص لقطاع اال�سكان
ي�ف�تر���ض ان يتجه ب��ال�ك��ام��ل اىل البنى
التحتية واخلدمات العامة يف املجمعات
ال���س�ك�ن�ي��ة اجل ��دي ��دة  ،واذا افرت�ضنا
ان م �ع��دل ال �ع��ائ �ل��ة ه��و (� )5أ�شخا�ص
ف��ان البنى التحتية واخل��دم��ات العامة
يفرت�ض ان ت�شيد وت�ق��ام ل� �ـ( )5مليون
ن�سمة ،اي مب�ستوى نفو�س دولة بحجم
االردن اذا ما اريد للمواطن العراقي ان
يعي�ش امل�ستوى ال�لائ��ق ب��ه ،وحيث ان
تخ�صي�صات املوازنة اال�ستثمارية لكافة
ال���وزارات با�ستثناء النفط والكهرباء
وتنمية االقاليم واملحافظات هي ()13
و( )16.6و ( )23ترليون دينار لل�سنوات
 2011،2012،2013ع �ل��ى ال �ت��وايل
(وفقا لتقديرات �سرتاتيجية املوازنة )،

ان اال�ستثمار الكلي يف االقت�صاد هو حا�صل جمع اال�ستثمار احلكومي واال�ستثمار اخلا�ص،
وحيث ان اال�ستثمار اخلا�ص يف قطاع اال�سكان �سوف يرتكز يف بناء الوحدات ال�سكنية
(مليون وحدة) و�سوف ي�ستنفد تقريبا ( 50مليار دوالر ) بافرتا�ض ان ثمن الوحدة
(100مرت مربع ) هو  50000دوالر وفق للم�شروع املقرتح ،

اي ماجمموعه ( )52.6ترليون دينار
اي م��اي�ع��ادل (  ) 45مليار دوالر ،فان
هذا املبلغ (اذا وفقط اذا) وجه بالكامل
للمجمعات ال�سكنية اجل��دي��دة و(اذا و
فقط اذا) وجه بالكامل الجناز م�شاريع
حقيقة وم��درو��س��ة ودون اي �شكل من
ا�شكال الف�ساد� ،سوف لن يكون قادر ًا على
توفري اخلدمات وظروف العي�ش املنا�سبة
مل��ن �سيتم ت�سويق ال��وح��دات ال�سكنية
لهم ،علم ًا ان فر�ضيات ه��ذا ال�سيناريو
م�ستحيلة ال�ت�ط�ب�ي��ق ل��وج��ود جم��االت
كثرية حتتاج اىل توجيه التخ�صي�صات
اال��س�ت�ث�م��اري��ة ل�ه��ا وحت���ض��ى ب�أولوية
جمتمعية واول��وي��ة ل��دى متخذ القرار،
ف�ضال ع��ن ان �ن��ا ق��د ن�ح�ت��اج اىل خم�سة
ا�ضعاف هذا املبلغ لتوفري �شروط العي�ش
وه��ذا م��ا ل��ن يتوفر يف امل��وازن��ة العامة
ال يف االم ��د الق�صري وال يف املتو�سط
بحيث تت�آكل املجمعات ال�سكنية (اذا ما
بنيت حقا) ويعرتيها �سرطان االهمال
ك�سابقاتها لنقع م��ن ج��دي��د يف فو�ضى
امل�شارع التنموية املبتورة .
 .3ي ��ا اخ��وت �ن��ا يف ال �ه �ي �ئ��ة الوطنية
ل�لا� �س �ت �ث �م��ار ،ان اال� �س �ت �ث �م��ار متغري
اقت�صادي بامتياز ول��ه اث��ر مبا�شر يف
ج��ان �ب��ي ال �ع��ر���ض وال �ط �ل��ب لل�سوقني
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معلومات التنمية فـي االقت�صاد العراق
احلقيقية واملالية وق ��رارات اال�ستثمار
التبنى بح�سابات وامزجة
(فنية وهند�سية) وامنا تبنى بح�سابات
وام��زج��ة (اقت�صادية ومالية) مدرو�سة
ب��و� �ص �ف �ه��ا ج� ��زء الي��ت��ج��زء م ��ن حركة
املتغريات االقت�صادية الكلية وال�صورة
االقت�صادية الكاملة ،وهذه للأ�سف ال�شديد
مفقودة لدى مقرتحي مثل هذه امل�شاريع
العمالقة التي يذهبون بها حتت اجنحة
الظالم اىل اجتماعات جمل�س ال��وزراء
للم�صادقة عليها دون درا�سة اقت�صادية
معمقة يف بلد �صار املنطق االقت�صادي
فيه م�ستباح ًا و�أ�صحابه احلقيقيني خلف
�ستار (الفالتر واحلوا�شي ال�ضيقة)الأمر
ال��ذي ي�ضطرنا اىل الذهاب ب�آرائنا اىل
االعالم علنا لنجد من ي�سمعها .
 .4ون� �ح ��ن ن �خ��و���ض غ� �م ��ار اال�� �ص�ل�اح
وال�ت�ح��ول االق�ت���ص��ادي ون�سعى جلعل
ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص ه��و ال �ق �ط��اع القائد
والفاعل يف العمليات االقت�صادية يف
القطاعات ك��اف��ة  ،كنا ن��أم��ل ان التكون
توجهات اال�ستثمار مغايرة لتوجهات
اال�صالح االقت�صادي بل يجب ان تكون
اداة فاعلة فيه  ،فاال�ستثمار والقطاع
اخلا�ص مرهون بوجود وتطور اي منهما
ب��االخ��ر  ،وم��ن هنا يفرت�ض ان اليكون
امل�شروع املقرتح ح�صر ًا للموظفني يف
ال��دول��ة لأن ذل��ك يعطي م��زاي��ا ا�ضافية
للعاملني يف القطاع ال�ع��ام يف ظروف
� �ص��ار فيها ال�ق�ط��اع احل�ك��وم��ي اجل��اذب
االكرب والقطاع اخلا�ص الطارد االكرب،
و� �ص��ارت ال��دول��ة م�تره�ل��ة وغ�ي�ر ق��ادرة
على التحرك ال�سريع ل�ضخامة وتو�سع
الهيكل االداري والروتيني ،االمر الذي
يتطلب قلب املعادله واعطاء االمتيازات
للعاملني يف ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص ولي�س
العك�س ،وبغية ا��س�ت�ح��واذ الر�ساميل
على الوحدات ال�سكنية وامل�ضاربة بها
لتحقيق االرب ��اح ،مي�ك��ن اال� �ش�تراط يف
�آلية الت�سويق بان اليحق ل�شخ�ص واحد
�شراء �أكرث من وحدة �سكنية واحدة ملنع
امل�ضاربة.
 .5ذك��ر يف امل�شروع املقرتح كلفة املرت
امل��رب��ع ال��واح��د ومت ربطه ب�سعر البيع
وا�سلوب ال��دف��ع دون ان ي��ذك��روا لنا ما
الذي يجنيه امل�ستثمر املجازف ب�أمواله
يف بيئة ا�ستثمارية غ�ير ج��اذب��ة تعج
ب�ن��واق����ص وم�ن�غ���ص��ات ع ��دم التناف�س
وع��دم ال�شفافية وع��دم ال��و��ض��وح وهو
يبيع وحداته ال�سكنية ب�سعر الكلفة  ،ثم
ما الذي �سوف يقنع امل�ستثمر (البائع )
للبيع بالتق�سيط املريح هذا حيث ()%25
من قيمة الوحدة ال�سكنية عند الت�سجيل
وتق�سيط ال�ب��اق��ي ع�ل��ى م��دى (15-10
�سنة)  ،فهو قطاع خا�ص يا�سادة ولي�س
من املفيد حتميله م�س�ؤولية اجتماعية
ومربات خريية جتاه �شرائح اجتماعية
فقرية او ه�شة الن ذلك م�س�ؤولية الدولة
وال يدخل �ضمن ح�سابات (الكلفة  /الربح
) مهما كان امل�ستثمر طيب القلب ووطني
وم��ا اىل ذل��ك من النعوت احل�سنة  ،فال
تلب�سوا امل�ستثمر جلباب رعاية الدولة
البنائها امل�ساكني وما اكرثهم النها لي�ست
م���س��ؤول�ي�ت��ه وع�ل�ي�ك��م ان تف�صلوا بني
رغبات القطاع اخلا�ص وتدعوها تنطلق
لتبني بلد مهدم والرغبات االبوية للدولة
 ،فاي م�ستثمر هذا الذي ينتظر  15عام

لي�سدد له ثمن ما يبيع دون مقابل.
 .6اذا كنتم ت�ق���ص��دون ان ال��دول��ة من
تدفع للم�ستثمر ثمن الوحدات ال�سكنية
وتتحمل هي م�س�ؤولية التق�سيط املريح
(ف �ه��و مم�ك��ن ) ول �ك��ن مل ��اذا ال تقولوها
�صراحة ام ان �صورة التغطية املالية غري
مفهومة حتى من قبل مقرتح امل�شروع
ذات��ه (وامل�صيبة هنا اعظم ) ثم ان ذلك
يرتب على ال��دول��ة ان تكون هي اجلهة
الدافعة للم�ستثمر نيابة عن املوظف وهذا
يعني اقرا�ض دون فوائد ب�ضمانة الراتب،
مما يخلق اعباء مالية على الدولة ميكن
ان ت�ستخدمها يف ان�شاء البنى التحتية
للمجمعات امل��زم��ع اق��ام�ت�ه��ا م��ن خالل
اال�ستثمار وه��ذه �سيا�سة مالية الندري
ان كان وا�ضع ال�سيا�سة اال�ستثمارية قد
ن�سق معها يف هذا التوجه ام ال  ،ف�ضال
عن ك��ون االمعان اك�ثر يف دع��م �شريحة
املوظفني دون �شرائح املجتمع العاملة
يف القطاع اخل��ا���ص التي ت�ستحق منا
يف اط��ار التحول نحو اقت�صاد ال�سوق
اقرا�ضا مي�سرة وت�شريعات حتمي حقوق
العمل وال�ضمان واملرتب والتقاعد ا�سوة
بالعاملني يف الدولة هذا االمر يعد م�شكلة
بحد ذاته ولي�س حال .
 .7نحن بهذه الآلية �سوف نقييد الطلب
ع�ل��ى ال��وح��دات ال�سكنية بح�صره يف
اط ��ار امل��وظ�ف�ين ،بينما ب��أم�ك��ان الطلب
امل�ت��أت��ي م��ن ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ان يخلق
حالة كبرية من الرواج ويزيد من �سرعة
تدفق النقود وت�سويق الوحدات ال�سكنية
ليكون مبقدور امل�ستثمر التو�سع الحق ًا
ب�أقامة جممعات �سكنية اخرى وتن�شيط
الفعاليات االق�ت���ص��ادي��ة املرتبطة بهذا
القطاع.
 .8مل ن��ر يف امل���ش��روع امل �ق�ترح �أدواراً
لهيئات اال�ستثمار يف امل�ح��اف�ظ��ات من
حيث اقرار امل�شروع وح�صة كل حمافظة
م��ن ال��وح��دات ال�سكنية وحجم (فجوة
ال�سكن) فيها والأرا�� �ض ��ي ال�ت��ي �سوف
يتم اتاحتها للم�ستثمر وه��ل امل�شروع
�سوف يعر�ض كم�شروع واحد ومل�ستثمر
واح��د ام هو جم��ز�أ لعدة م�شاريع وعدة
م�ستثمرين وع��دة م��واق��ع طبوغرافية؟
وما �سبل الرتويج له وا�ستقدام العرو�ض
والتناف�س و�صالحية منح االجازة وهل
هي اج��ازة واح��دة ام عدة اج��ازات لعدة
م�شاريع؟ واذا كان االمر كذلك ملاذا نبقي
امل�ستثمر ت��ائ �ه � ًا يف عتمة الف�ضاءات
االج �م��ال �ي��ة وال�ع�م��وم�ي��ة ف�ن�غ��ر���س لديه
ال�شعور بهالمية امل�شروع وانه اقرب اىل
اخليال منه اىل الواقع .
 .9ن ��رى �� �ض ��رورة ان ت �ك��ون م�ساحة
ال ��وح ��دات ال�سكنية م�ت�ف��اوت��ة لت�سمح
باملرونة يف ت�سويقها للفئات االجتماعية
امل�ت�ف��اوت��ة ،وان ت�ك��ون م��راح��ل التنفيذ
وف��ق ��س�ق��وف زم�ن�ي��ة منطقية تن�سجم
والطاقات اال�ستيعابية لال�ستثمار وان
تكون اعداد الوحدات ال�سكنية من�سجمة
هي االخ��رى زمانيا ومكانيا مع القدرة
على توفري �شروط العي�ش الكرمي فيها
وال �ق��درة التمويلية لها لكي ن�ضمن ان
تلك املجمعات امل��زم��ع اقامتها ه��ي فعال
م�ساكن للنا�س ولي�ست م�سكنات لآالمهم
�صادرة عن خيال اعالمي خ�صب يطلق
البالونات الكبرية اىل الف�ضاء بني الفينة
واالخرى.

د�.صائب نوري
ميتاز االقت�صاد العراقي بتفاعله مع الأو��ض��اع ال�سيا�سية
واالجتماعية ،لذا واجهت عملية التنمية م�صاعب وعقبات
عديدة يف عقد الثمانينيات وما بعدها ب�سبب احلروب من
�سنة  1980احلرب مع ايران والتي ا�ستمرت ثمان �سنوات
وجنمت عنها �أ�ضرار يف البنى التحتية والقطاعات االنتاجية
�إذ تقدر اال�ضرار بـ ( )450مليار دوالر وهذا الي�شمل ا�ضرار
القوى املبا�شرة والت�أثريات االجتماعية ،ثم حرب اخلليج
الثانية �سنة ( )1991وت�ق��در خ�سائرها ب�ـ ( )200مليار
دوالر ثم العقوبات االقت�صادية لل�سنوات ()2003-1991
وبعدها احلرب االخ�يرة لتدمري ماتبقى من بنية االقت�صاد
العراقي رافقها انخفا�ض االي ��رادات النفطية التي يعتمد
عليها االقت�صاد العراقي وزيادة االنفاق الع�سكري وما ترتب
عليها من ا�ضعاف القدرات االمنائية لالقت�صاد والتي �سببت
يف توقف جزء كبري من القطاعات االنتاجية وغريها ومع
ظروف احل�صار االقت�صادي فقد ت�صاعد معدل الت�ضخم عام
( )1993على �أث��ر قيام احلكومة العراقية بطبع مليارات
الدنانري داخ��ل العراق للتخفيف من نتائج احل��رب �إ�ضافة
�إىل دخول العملة امل��زورة بكميات كثرية اىل ال�سوق و�إثر
التغيريات ال�سيا�سية اجته التحول نحو القطاع اخلا�ص
واقت�صاد ال�سوق .ومم��ا �سبق ميكن اال�ستنتاج ب ��أن �أهم
معوقات عملية التنمية لالقت�صاد يف العراق هي:
 .1اختالل الهيكل االقت�صادي وذل��ك باالعتماد على مورد
ا�سا�سي واحد وهو النفط الذي ي�شكل ن�سبة �أكرث من %94
من الناجت املحلي الإجمايل.
� .2ضعف البنى التحتية حيث مت �سرقتها وتخريبها وحرقها
(امل �ب��اين احل�ك��وم�ي��ة ،امل���ص��ان��ع ،امل�ست�شفيات ،الكهرباء،
املدار�س وغريها).
 .3اختالل �سوق العمل حيث ت�سوده ن�سبة عالية من �ضعيفي
الت�أهيل وعمال غري مهرة و�أم�ي��ون وت�شكل البطالة ن�سبة
عالية من ال�سكان يف �سن العمل.
 .4م�شكلة الت�ضخم وارتفاع ا�سعار ال�سلع ال�ضرورية ب�شكل
م�ستمر حيث ت�ؤثر على عملية التنمية االقت�صادية.
 .5ال��دي��ون اخل��ارج �ي��ة ال �ت��ي تبلغ �أك�ث�ر م��ن ( )100مئة
مليون دوالر حيث ت�ؤثر على تخ�صي�صات خطط التنمية
االقت�صادية.
 .6االمن الذي يلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف ت�أخري تنفيذ امل�شاريع
وه��روب اال�ستثمار االجنبي وارتفاع كلفة تنفيذ امل�شاريع
احلكومية والقطاع اخلا�ص.
 .7الف�ساد االداري وماي�سببه م��ن زي ��ادة كلفة امل�شاريع
وت�أخريها �إ�ضافة �إىل تنفيذها خمالفة للموا�صفات املطلوبة.
 .8تدخل ال��دول االجنبية يف الت�أثري على عملية التنمية
االقت�صادية.
 .9اح��ال��ة امل�شاريع احلكومية لتنفيذها على امل�س�ؤولني
املتنفذين (املحا�ص�صة) الذين لي�س من اخت�صا�صهم هم
بدورهم يحيلونها �إىل �شخ�ص �آخر وهكذا اىل ثالث ورابع
اىل �أن ي�صل امل�شروع ل�شخ�ص لي�ست له الإمكانية واخلربة
لتنفيذ امل�شروع مما ي�ؤدي اىل تنفيذ امل�شروع ب�صورة غري
جيدة.
�سيا�سات الإ�صالح االقت�صادي العراقي
ان ان �غ�لاق االق�ت���ص��اد ب�شكل ك��ام��ل ع��ن االق�ت���ص��اد العاملي
للظروف ال�سيا�سية التي مرت على العراق ،لذا يتوجب
تفعيل الو�سائل امل�ؤدية اىل التخفيف من م�شاكل االقت�صاد
ال��وط �ن��ي وال �ب �ح��ث ع��ن �أف �� �ض��ل ال���ص�ي��غ ال��واق�ع�ي��ة لو�ضع
االقت�صاد يف م�ساره التنموي املالئم ملكانته وقدراته بهدف

توفري ال�شروط املطلوبة لتحقيق امل�ستوى املنا�سب من النمو
االقت�صادي القابل لال�ستمرار من اجل حت�سني م�ستوى دخل
الفرد وخلق فر�ص العمل ال�ستيعاب الزيادة يف املنظمني اىل
�سوق العمل والبطالة املوجودة.
ومن �أهم هذه ال�سيا�سات
 .1تنويع الهيكل االقت�صادي وذلك بو�ضع خطة بعيدة املدى
هدفها تغيري الهيكل االقت�صادي لت�صبح قطاعات ال�صناعة،
ال��زراع��ة ،ال�سياحة والكهرباء م�ساهمة كبرية يف الناجت
املحلي االجمايل وتقليل االعتماد على النفط.
 .2تنمية املوارد الب�شرية :متابعة النمو ال�سكاين وزيادة عدد
العاطلني عن العمل وانخفا�ض م�ستوى الكفاءات ب�شكل كبري
يف القطاعات االقت�صادية .لذا يجب االهتمام بهذه امل�شكلة
قبل تفاقمها ملا لها من ت�أثري كبري على عملية التنمية ،ومن
ذلك يعد التعليم والتدريب عن�صرين مهمني يف جناح عملية
التنمية واال��ص�لاح االقت�صادي وت�صحيح اختالل الهيكل
لالقت�صاد ،ف�إن اعداد وتدريب وت�أهيل القوى الب�شرية تعد
�شروط ًا �ضرورية ومهمة لقيادة التنمية ومبا ان االن�سان
هو عن�صر الرثوة احلقيقية ف�إن االرتقاء بامكاناته وقدراته
�سوف يحقق النجاح لأهداف التطور والتغيري.
ومن هنا تت�أكد �أهمية التدريب والتعليم كن�شاط رائ��د يف
عملية التنمية .لذا حتتاج نظم التعليم والتدريب اىل تغيري
وتطوير مناهجها وا�ساليبها ب�شكل وا�ضح كي تتما�شى مع
متطلبات الع�صر واالنتقال من الرتكيز على احلفظ �إىل الفهم
واال�ستنتاج واالبتكار والتعامل مع احلا�سب الآيل واللغات
االجنبية من املرحلة االبتدائية .كذلك زي��ادة االهتمام يف
التعليم املهني والفني من خالل التو�سع يف مراكز التدريب
وتطويرها.
لهذا ف�إن اال�ستثمار يف تطوير املوارد الب�شرية فيما يخ�ص
التعليم ،التدريب ،التطوير ،الت�أهيل وكل مايتعلق باملوارد
الب�شرية يعد �ضروري ًا لتحويل االقت�صاد اىل اقت�صاد مبني
على املعرفة وال��ذي يجب �أن يحتل االول��وي��ة �ضمن �سلم
اولويات اخلطط امل�ستقبلية لإ�صالح االقت�صاد.
 .3خ�صخ�صة القطاع العام :يعد الأخ��ذ بقوى ال�سوق �أحد
املبادئ الرئي�سة يف البنية االقت�صادية مما يتطلب �إعادة دور
الدولة من خالل التخلي التدريجي عن �سيا�سة الدعم ال�شامل
اىل �سيا�سة الدعم الهادف ومبا ي��ؤدي اىل حماية الطبقات
الفقرية يف املجتمع مع اعطاء القطاع اخلا�ص دور ًا �أكرب
يف م�شاركة الدولة بالن�شاط االقت�صادي� .إن مبد�أ امل�شاركة
والتكامل بني القطاع العام واخلا�ص يعد مهم ًا و�ضروري ًا يف
اعادة �صياغة دور الدولة ،وذلك لتخفيف النفقات املالية التي
تتحملها الدولة ،حيث يجب �أن تكون هذه ال�شراكة ح�سب
درج��ة التطور والت�أهيل ل��دور القطاع اخلا�ص يف البيئة
اجلديدة ،كي تكون عملية التحول ذات ج��دوى اقت�صادية
خا�صة يف ال�ق�ط��اع��ات ال�ت��ي �ساهمت ال �ت �ط��ورات التقنية
يف خلق فر�ص ا�ستثمارية تناف�سية ج��دي��دة فيها للقطاع
اخلا�ص مثل قطاع االت�صاالت .لذا ف�إن برامج اخل�صخ�صة
يجب �أن ترتكز على تهيئة نظام كفوء وتهيئة مناخ �أف�ضل
التخاذ القرارات ومبهارات تنظيمية وقدرات �إبداعية �أف�ضل
و�إ�صدار الت�شريعات املنظمة لربامج اخل�صخ�صة والتي من
�أهدافها منع االحتكار وت�شجيع املناف�سة وان�شاء هيئات
رقابية ملتابعة اعمال امل�شروعات املحولة اىل القطاع اخلا�ص
حلماية امل�ستهلك و�ضمان املناف�سة العادلة .و�صفوة القول
مما تقدم ف�إن هذه امل�شاكل الرئي�سة واحللول حتتل الأولوية
يف �إعاقة وتقدم االقت�صاد العراقي.
× �أحد اوراق العمل امل�شاركة يف م�ؤمتر
املدى االقت�صادي االول

جدول رقم ()1
معدل البطالة يف العراق بعمر � 15سنة ف�أكثـر ()%

2006
السنة 2003
الجنس رجال نساء رجال ونساء رجال نساء
37 20
حضر 30 22 31
8 15
25
7 29
ريف
23 16
مجموع 28 16 30

رجال ونساء
23
13
18
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�أثر الف�ساد االقت�صادي على التعليم وال�صحة يف العراق

حممد جا�سم عواد*

كان للفساد في العراق أثر
واضح في تراجع مؤشرات
التنمية البشرية (كالصحة
والتعليم) ،إذ يبين الواقع
العراقي بعد عام ،2003
أن الفساد قلل من الموارد
الموجهة نحو أهداف التنمية
البشرية ،كما أضعف الموارد
المخصصة لها ،ويمكن
توضيحها كاآلتي:

 -1قطاع التعليم
ي�ع��د التعليم �أح ��د امل� �ح ��ددات الأ�سا�سية
للتنمية االقت�صادية واالجتماعية ويف
ال��وق��ت ذات���ه �أح���د خم��رج��ات�ه��ا  ،وتوجد
ع�لاق��ة ب�ين ال�ت�ع�ل�ي��م وم���س�ت��وى ال��دخ��ل ،
وم��ن ث��م ال��رف��اه االجتماعي� .أدت احلرب
الأخ�ي�رة وم��ا �أعقبها م��ن عمليات النهب
وال�سرقة �إىل �إحل��اق �أ� �ض��رار وا�سعة يف
البنى التحتية لقطاع التعليم يف العراق ،
وت�شري تقديرات اليون�سيف عام ، 2004
�إىل �أن ( )%80من املباين املدر�سية بحاجة
�إىل ترميم و�إعادة ت�أهيل و�أن ( )%7حتتاج
�إىل �إعادة بناء � ،إال �إن هذا القطاع مل ي�شهد
ت �ط��ور ًا ي��ذك��ر  ،واخ�ت���ص��ر احل��اك��م املدين
ال�سابق للعراق(بول ب��رمي��ر) الإجن ��ازات
التي حتققت يف كتابه (�سنة يف العراق)
ب�أنها طالء جدران املدار�س يف العراق � ،إذ
مل حت�صل املدار�س على �أي دعم �سواء ببناء
مدار�س جديدة ومبا ي�سد حاجة العراقيني ،
�أم بتوفري امل�ستلزمات الأ�سا�سية  ،و�أ�شارت
جملة نيوزويك الأمريكية � ،إىل �أن حتقيقاتها
ب�ش�أن هذا املو�ضوع تو�صلت �إىل كلفة طالء
جدران املدار�س يف العراق وبنوعية طالء
رديئة ي�ساوي بناء مدر�سة حديثة بكامل
�أثاثها وخمترباتها العلمية وجتهيزاتها
،و�أن ن��وع�ي��ة التعليم انخف�ضت ب�سبب
�إب�ع��اد ال�ك�ف��اءات العلمية  ،نتيجـة اعتماد
املحا�ص�صة يف اختيار القيادات التي ت�شغل
املراكز التعليمية ،مبا ال يتنا�سب واحلاجـة
احلقيقيـة للعمل  ،وال يتنا�سب والنتائج
املتحققة  ،و�أ�صبحت البطالة املقنعة ظاهرة

م ��أل��وف��ة  ،ومت�ث��ل ال�ف���س��اد �أي �� �ض � ًا بت�شوه
الإن �ف��اق احلكومي امل��وج��ه ل�ه��ذا القطاع ،
الذي مل يح�ض ب�أهتمام يوازي �أهميته يف
عملية التنمية من جهة  ،وكذلك الدمار الذي
حلق به من جهة �أخ��رى  ،فقد خ�ص�ص له
عام  2006ما ن�سبته ( )%4.2من �إجمايل
الإنفاق احلكومي  ،وعلى الرغم من الزيادة
يف التخ�صي�صات عام  ، 2008التي �شكلت
( )%8.1من �إجمايل الإنفاق � ،إال �أن ذلك مل
ينعك�س بو�ضوح على هذا القطاع احليوي
ب�سبب التبديد امل�ف��رط يف التخ�صي�صات
وب�شكل غري م�شروع ،ونتيجة لذلك انخف�ض
م�ستوى التعليم يف العراق  ،وزادت معدالت
الأمية � ،إذ ي�شري تقرير التنمية الب�شرية عام
�، 2008إىل �أن ن�سبة الأمية يف العراق عام
 2007قرابة( ، )%74.1و�أن ن�سبة امللتحقني
باملدار�س بلغت ن�سبة متدنية وق��درت عام
 2006بزهاء (.)%59
 - 2قطاع ال�صحة
تعد ال�صحة من �أهم عنا�صر التنمية الب�شرية
 ،وم ��ن دون �ه��ا ي���ص�ع��ب حت�ق�ي��ق م�ستوى
تعليمي جيد  ،وي�صعب احل�صول على دخل
يبعد الفرد عن خط الفقر  ،فقطاع ال�صحة
يف العراق مل يخل من �آثار احلرب الأخرية
 ،و�أ�شار تقرير الأمم املتحدة والبنك الدويل
اخل��ا���ص ب��ال �ت �ق��دي��رات امل���ش�ترك��ة لإع���ادة
البناء والأع �م��ار يف ال�ع��راق ع��ام ، 2003
�إىل �أن ( )%12من امل�ست�شفيات تعر�ضت
�إىل �أ�ضرار  ،يف حني تعر�ضت ( )%7منها
لعمليات الف�ساد املتمثلة بال�سرقة  ،مع
�إغالق ( )%15من وحدات العناية بالأطفال ،

كما �سرقت معظم التجهيزات وامل�ستلزمات
الطبية ،الأم� ��ر ال ��ذي �أث ��ر يف امل�ستوى
ال�صحي يف العراق  ،كما زاد الأم��ر �سوء ًا
حت��ول ج��زء كبري م��ن ال�ع��راق بعد احلرب
الأخ�ي�رة � ،إىل بيئة ملوثة ا�شعاعي ًا ،مما
هدد بزيادة املخاطر ال�صحية للمواطنني ،
ف� ً
ضال عن انقطاع التيار الكهربائي وقلته ،
�أثر يف توقف عمل م�صايف املياه وجماري
الت�صريف  ،وانخفا�ض امل�ي��اه ال�صاحلة
لل�شرب ،فعلى الرغم مما يعانيه هذا القطاع ،
�إال �أنه مل يعط �أولوية يف الإنفاق احلكومي
�،إذ بلغ متو�سط الأنفاق للمدة (– 2005
 )2007نحو ( )%3.8من �إجمايل الإنفاق
العام  ،وحتى هذه الن�سبة املتدنية اقرتنت
بالعديد من مظاهر الف�ساد � ،إذ ي�شري وزير
ال�صحة العراقي (د� .صالح احل�سناوي) �إىل
�أن تكلفة الف�ساد يف ال��وزارة بلغت مئات
املاليني من الدوالرات  ،و�أن نق�ص الأدوية
يف م��ذاخ��ر امل��ؤ��س���س��ات ال�ت��اب�ع��ة ل ��وزارة
ال�صحة يرجع �إىل �سرقتها وانتقالها �إىل
ال�سوق ال�سوداء  ،وه��ذا ما �أك��ده املفت�ش
العام ل��وزارة ال�صحة (د .ع��ادل حم�سن) ،
وي�شري �إىل �أن نق�ص الأدوية �سببه الف�ساد
يف ق�ط��اع��ات اال� �س �ت�يراد واخل ��زن  ،الأم��ر
الذي ي�ؤدي �إىل نقله �إىل الأ�سواق املحلية
وبيعه يف ال�سوق ال�سوداء  ،و�أن اختيار
الأدوية ال يتم على �أ�سا�س احلاجة الفعلية
و�إمنا على �أ�سا�س العالقات غري امل�شروعة
مع املكاتب العلمية التي لها دور كبري يف
الف�ساد  ،م��ن خ�لال تقدمي الر�شا الكبرية
للفوز بعقود توريد الأدوي��ة وامل�ستلزمات

الطبية  ،وب�ه��ذا ال�صدد مت �أح��ال��ة ()12
عر�ض ًا �إىل �شركة (جي �أي) مببلغ ()400
مليون دوالر تت�ضمن ا��س�ت�يراد �أجهزة
طبية  ،التي فازت بالعقد بعد �إعطاء عمولة
( )5ماليني دوالر  ،كما �أو�ضح �أنه ال توجد
�آليه وا�ضحة ملقا�ضاة ال�شركات التي تورد
الأدوي� ��ة يف ح��ال��ة خمالفتها للموا�صفات
امل�ط�ل��وب��ة،الأم��ر ال ��ذي �أدى �إىل ا�سترياد
عقاقري ملوثة بااليدز ع��ام  ، 2006مببلغ
( )300مليون دوالر ت��ورط فيها م�س�ؤول
كبري يف وزارة ال�صحة .ونتيجة لذلك فقد
تراجعت م�ؤ�شرات ال�صحة يف العراق
عام � 2005إذا ماقورنت ب�سوء مرحلة مر
بها العراق هي احل�صار االقت�صادي � ،إذ بلغ
معدل ال��والدات لكل ( )1000من ال�سكان
( )34والدة عام  ، 2007بعد �أن كانت عام
 1991ن��ح��و( )39.2والدة  ،كما تراجع
معدل العمر املتوقع عند الوالدة �إىل ()60
�سنة عام  ، 2007بعد �أن كان (� )61.5سنة
عام � ، 1991أما معدل وفيات الأطفال دون
�سن اخلام�سة لكل ( )1000مولود حي فقد
�أ�صبح ( )125وفاة عام  ، 2007بعد �أن كان
( )50وف��اة عام  ، 1991ويعزى ذلك اىل
�سوء الرعاية ال�صحية التي يعاين منها
العراق التي تفاقمت بعد عام  ،2003ب�سبب
النق�ص احل��ا��ص��ل يف الأدوي� ��ة والعناية
ال�صحية  ،ف� ً
ضال عن ذل��ك ف ��أن ( )%60من
العراقيني يفتقرون �إىل خدمات ال�صرف
ال�صحي.
* �أكادميي عراقي
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القطاع العام واخلا�ص فـي العراق �شراكة �أم تقاطع؟

*

يف هذا االطار ت�سارعت اخلطى باجتاه عقد
املزيد من احلوارات والندوات وامل�ؤمترات
ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى الأك � ��ادمي � ��ي وال � � ��وزاري
ومنظمات املجتمع امل��دين ،بحيث ادى ذلك
اىل تنوع االفكار والتو�صيات التي ان�صبت
يف ثنايا االقت�صاد الكلي واجلزئي كمعاجلات
 ،مع الرتكيز على دور �أكرث فاعلية للوحدات
االقت�صادية اخلا�صة (�أريع فردية او �شركات
خا�صة) ،ال�سيما وان �أول �سرتاتيجية مت
�صياغتها من قبل وزارة التخطيط والتعاون
االمنائي والتي عرفت بـ (�سرتاتيجية التنمية
الوطنية) ،كانت قد �أكدت على �أهمية القطاع
اخل��ا���ص و��ض��رورة منحه الفر�صة والدور
الريادي للنهو�ض باالقت�صاد العراقي .

.د� .ستار البياتي
في الشأن االقتصادي العراقي ،
أفرزت السنوات القليلة الماضية
الكثير من النقاش والجدل بشأن
ماهية التوجهات االقتصادية
الجديدة  ،وما اذا كانت هناك
حدود فاصلة بين االقتصاد
المخطط واقتصاد السوق  ،وهل
نحن فع ً
ال في الطريق نحو اقتصاد
السوق ؟ حتى عال ضجيج الفوضى
 ،في ظل توجهات وسياسات
اقتصادية غير واضحة ،األمر الذي
انعكس على الواقع  ،معبراً عنه
بالفساد المالي واالداري ،والتلكؤ
في مجال النهوض االقتصادي،
وتأخر عملية اعادة االعمار ،
ومن ثم الدعوة الى االصالح
االقتصادي.

� ً
أوال  /القطاع اخلا�ص  :مراجعة
الواقع والدور املطلوب
على ال��رغ��م م��ن �إق ��رار اللجنة االقت�صادية
واالجتماعية لغربي �آ��س�ي��ا التابعة للأمم
املتحدة ح�سب تعريفها للخ�صخ�صة ب�أنها:
�إع��ادة توزيع الأدوار بني ال��دول��ة والقطاع
اخلا�ص� ،إال �أن احل��دود االقت�صادية بينهما
ال ت��زال غري وا�ضحة يف ال�ع��راق ،والدولة
ال ت ��زال مت��ار���س م��رك��زي�ت�ه��ا ع�ل��ى الن�شاط
االقت�صادي كما كانت يف ال�سابق ،الأمر الذي
غيب القطاع اخلا�ص عن ممار�سة دوره يف
�إنعا�ش االقت�صاد الوطني .
تاريخي ًا كان للقطاع اخلا�ص يف العراق دور
معروف يف تنمية االقت�صاد منذ بداية القرن
الع�شرين وحتى �صدور قرارات الت�أميم يف
/14مت��وز . )1(1964/وبعد هيمنة الدولة
وقطاعها العام على جممل الن�شاط االقت�صادي
لعقود عدة ،عادت الدولة مرة �أخرى وحتت
وطئة ماخلفته احل��رب اىل حماولة اعطاء
م�ساحة �أو�سع للقطاع اخلا�ص ،ولذلك اعتمد
العراق �سيا�سة اخل�صخ�صة ر�سمي ًا يف عام
 ،1987وتبنى برناجم ًا للتحرير االقت�صادي
كمخرج مل�شكالته االقت�صادية  ،وقد تبع ذلك
�إجراءات تق�شفية وتخفي�ض م�ستوى الإنفاق
العام  ،حيث ت�ضمن هذا الربنامج بيع املزارع
احلكومية وع��دد من من�ش�آت القطاع العام
ال�صناعي اىل القطاع اخل��ا���ص واالهتمام
ب�ت��وف�ير امل�ن��اف���س��ة يف ال�ن���ش��اط امل�صريف
وحت��ري��ر �أ�سعار ال�سلع ال��زراع�ي��ة والعديد
من �أ�سعار ال�سلع ال�صناعية و�إيجاد �سوق
ل�ل�أوراق املالية وتقدمي احلوافز لن�شاطات
ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص  ،وت���ش�ج�ي��ع اال�ستثمار
الأجنبي(. )2
�أم��ا يف مرحلة ما بعد  ، 2003نعتقد �إن
�أول �إعالن حكومي ر�سمي موثق� ،صدر عن
وزارة التخطيط والتعاون الإمنائي ممث ًال
ب�سرتاتيجية التنمية الوطنية للمدة  2005ـ
 2007والتي �صدرت يف ت�شرين الأول 2004
 ،و�أ��ش��ارت اىل �أن القطاع اخلا�ص �سيلعب
دور ًا �أ�سا�سي ًا يف اعمار ال�ع��راق والعملية
التنموية امل�ستدامة ،وحثت احلكومة على
و�ضع القواعد التنظيمية لل�سماح للقطاع
اخلا�ص بامل�ساهمة يف البنى التحتية املالية
وان ت�ضمن احلكومة توفري اخلدمات العامة
وال�ب�ن��ى التحتية ال�لازم��ة ب��أ��س�ع��ار مالئمة
ت�ساعد على من��و القطاع اخل��ا���ص وتقوية
مركزه التناف�سي ،باعتباره املحرك الأول
لتنويع االقت�صاد يف العراق ،وهذه احلقيقة
تتطلب �إحداث تغيريات م�ؤ�س�سية وقانونية
خللق مناخ مالئم لذلك .
وت��رج �م��ة ل �ه��ذه ال �ت��وج �ه��ات ف �ق��د ت�ضمنت
القوانني االقت�صادية التي �صدرت يف هذه

املرحلة مواد ًا ت�ؤكد على هذا الدور والأهمية..
وعلى �سبيل املثال  ،ف��ان قانون اال�ستثمار
رقم ( )13ل�سنة � ، 2006أتاح الفر�صة لر�أ�س
امل��ال الوطني باال�ستثمار جنب ًا اىل جنب
مع اال�ستثمار الأجنبي ،من كونه جاء حتت
م�سمى ( قانون اال�ستثمار ) ،حيث حددت
اه��داف القانون بـ  :ت�شجيع اال�ستثمارات
ونقل التقنيات احلديثة وت�شجيع القطاع
اخلا�ص العراقي واالجنبي لال�ستثمار يف
العراق ،متجاوز ًا بذلك تو�صيف القانون رقم
( )39ل�سنة  ، 2003الذي كان حتت م�سمى
(اال�ستثمار الأج�ن�ب��ي)،وك��ذل��ك ف��ان قانون
اال�ستثمار اخلا�ص يف ت�صفية النفط اخلام
رقم ( )64ل�سنة  ، 2007اكد هو الآخر على
اهمية القطاع اخلا�ص وج��اء الت�أكيد على
القطاع اخلا�ص يف امل��ادة ( )1التي حددت
ه��دف ال �ق��ان��ون ب ��أن��ه :ي �ه��دف اىل ت�شجيع
القطاع اخلا�ص يف امل�شاركة بعملية التنمية
االقت�صادية يف ال�ع��راق والإ�سهام يف بناء
ال�ق��اع��دة ال�صناعية م��ن خ�لال ال��دخ��ول يف
ن�شاط ت�صفية النفط اخلام .
�إن ه���ذه ال��ن��ظ��رة اىل القطاع
اخلا�ص حتظى ب�أهمية ا�ستثنائية
ـ بر�أينا ـ للأ�سباب الآتية:
�.1إن هذا القطاع ميتلك القدرة على تنويع
م�صادر الإيرادات وتعزيز االحتياطي النقدي
م��ن ال�ع�م�لات ال�صعبة ،واحل ��د م��ن هيمنة
القطاع النفطي كم�صدر وحيد للإيرادات
العامة.
ً
.2يتميز ب�سمعة طيبة تاريخيا من ناحية
جودة منتجاته ،التي كانت متتلك القدرات
التناف�سية وتغطي ال�سوق املحلية ،ويتم
ت�صدير الفائ�ض منها .
.3ان��ه ي�سهم ب�شكل فاعل يف تعزيز امليزان
التجاري ك�أحد مكونات ميزان املدفوعات من
خالل �صادراته املتنوعة اىل اخلارج .
.4مرونة �إدارته يف اتخاذ القرارات الإدارية
والتمويلية والت�صديرية ودرا��س��ة ال�سوق
املحلية واخلارجية مبو�ضوعية وواقعية،
ط��امل��ا �إن ه��دف��ه ب��ال��درج��ة الأ� �س��ا���س حتقيق
الأرباح .
�.5إن املنظم يف القطاع اخلا�ص لديه القدرة
على املجازفة واملغامرة يف ا�ستثمار ر�أ�س
امل��ال ،ول��دي��ه املعرفة بال�سوق ومتطلباته،
ويتمتع بقدرته وكفاءته يف اتخاذ القرار
انطالق ًا من درا��س��ات اجل��دوى االقت�صادية
والتوقعات امل�ستقبلية .
وعلى الرغم من �أن التوجهات االقت�صادية
اجلديدة القائمة على اقت�صاد ال�سوق على
وف��ق �آلية العر�ض والطلب من دون تدخل
ال��دول��ة التف�صيلي ،ال�ت��ي تعتمد على دور
القطاع اخلا�ص يف قيادة الن�شاط االقت�صادي
� ،إال �أن املالحظ �أن القطاع اخلا�ص مل ي�أخذ
دوره كما ينبغي حتى الآن  ،ونعتقد �أن وراء
ذلك �أ�سباب عدة منها :
�أ.ا� �س �ت �م��رار ال���س�ل��وك امل��رك��زي يف �إدارة
االقت�صاد من الدولة،وعدم وج��ود مرجعية
اقت�صادية ت�أخذ على عاتقها م�س�ؤولية ر�سم
ال�سيا�سات االقت�صادية على وفق التوجهات
االق �ت �� �ص��ادي��ة اجل ��دي ��دة وت�ن�ظ�ي��م الأدوار
الوظيفية يف الن�شاط االقت�صادي بني الدولة
والقطاع اخلا�ص .
ب.ال�ضعف يف تفعيل القوانني واالجراءات
ذات العالقة بالقطاع اخل��ا���ص مثل قانون
اال�ستثمار ،واجراءات منع االغراق و�ضبط
احلدود .

ت .ا�ستمرار �سريان الأمر املرقم ( )54ل�سنة
 2003الذي �أ�صدره احلاكم املدين الأمريكي
ل �ل �ع��راق ،امل�ت���ض�م��ن ف�ت��ح احل� ��دود و�إل �غ��اء
ال��ر��س��وم اجلمركية ،ال��ذي ك��ان ال�سبب يف
�إغراق ال�سوق العراقية بال�سلع الأجنبية ،ما
�أدى اىل �إحلاق الأ�ضرار الفادحة مبنتجات
القطاع اخلا�ص ومن ثم الأ�ضرار باالقت�صاد
الوطني .
ث.عمليات التخريب وال�ن�ه��ب ال�ت��ي طالت
�شركات وم�صانع القطاع اخلا�ص على �أثر
احلرب على العراق عام . 2003
ج.ال �ن �ق ����ص يف ال �ط��اق��ة ال ��س�ي�م��ا الطاقة
الكهربائية ال��ذي �أث ��رت �سلبي ًا على �إنتاج
القطاع اخلا�ص .
ح.ه� ��روب ر�ؤو�� ��س الأم� ��وال ال�ع��راق�ي��ة اىل
اخل��ارج بفعل فقدان الأم��ن خالل ال�سنوات
املا�ضية وعدم توافر بيئة ا�ستثمارية مالئمة
.
خ.ارت� �ف ��اع �سعر ال �ف��ائ��دة خ�ل�ال ال�سنوات
املن�صرمة وحتى بعد انخفا�ضه م��رات عدة
فانه مل يكن عام ًال م�شجع ًا على االقرتا�ض،
�إذ كان ( ، )%24ثم انخف�ض اىل ( ، )%19و
( ، )%14و( )%11و( ، )%9و�أخ�ي�ر ًا ا�ستقر
عند ( ، )%7وقد يكون التخفي�ض الأخري ـ اىل
حد ما ـ حمفز ًا للن�شاط االقت�صادي اخلا�ص .
ثاني ًا  /ال�شراكة بني القطاع العام
واخلا�ص
على ال��رغ��م م��ن الت�أكيد ال�ي��وم على القطاع
اخلا�ص  ،وان اقت�صاد ال�سوق (االقت�صاد
احل��ر) هم النظام االقت�صادي ال��ذي ت�سعى
العتماده بدي ًال عن االقت�صاد املخطط الذي
ك��ان � �س��ائ��د ًا يف امل��رح�ل��ة ال�سابقة  ،اال ان
ال�شفافية يف عملية التحول ال ت��زال غائبة
على �أر���ض الواقع  ،حتى يف ظل االف�صاح
عن ه��ذا التحول والقوانني املهمة التي مت
ت�شريعها  ،كقانون البنك املركزي وقانون
اال�ستثمار وقانون حماية املنتوج الوطني
وق��ان��ون ح�م��اي��ة امل�ستهلك  ،وال �ت��ي ميكن
اعتبارها من �ضمن االجراءات املهمة لتهيئة
ال�ب�ي�ئ��ة �أو امل �ن��اخ امل�لائ��م لعملية التحول
املن�شودة  ،وهنا ظلت العالقة بني القطاع
العام والقطاع اخلا�ص غري وا�ضحة املعامل
 ،وي�شوبها الكثري من ال�شكوك ال�سيما ما
يتعلق منها مب��دى م�صداقية ال��دول��ة لتبني
النظام االقت�صادي اجلديد .
ويف �ضوء ما تقدم ميكن �أن تعترب ال�شراكة
ب�ي�ن ال�ق�ط��اع�ين ال �ب��دي��ل امل�ن��ا��س��ب يف هذه
املرحلة عن هيمنة الدولة عرب قطاعها العام
وتغييب ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ع��ن �أداء دوره
االقت�صادي  ،طاملا ان هذا البديل يف داللته
املفاهيمية يعني  :عالقة م�شاركة باملخاطرة
والأرب��اح ومتثل تعاون ًا هادف ًا بني كيانات
عامة وخا�صة من �أجل الو�صول اىل الفوائد
امل�ت�ب��ادل��ة ب�ع��د جت ��اوز امل���ص��ال��ح املتداخلة
واملت�ضاربة �أحيان ًا بني الأطراف املعنية(.)3
وميكن �أن ت�أخذ هذه ال�شراكة ب�أحد الأ�ساليب
املالئمة ،مثل ال�شراكة يف الإدارة �أو الإدارة
والإن�ت��اج وغريها من الأ�ساليب ،وبالتايل
فانها متثل مكان ًا و�سط ًا بني احتكار القطاع
العام واخل�صخ�صة الكاملة .
ه ��ذا اخل��ي��ار ي���أخ��ذ واق �ع �ي �ت��ه م��ن الفقرة
(ثالث ًا) من امل��ادة ( )15من قانون ال�شركات
العامة رقم ( )22ل�سنة  ،1997التي ن�صت
على :لل�شركة ح��ق امل�شاركة م��ع ال�شركات
وامل��ؤ��س���س��ات ال�ع��رب�ي��ة والأج�ن�ب�ي��ة لتنفيذ
�أع �م��ال ذات ع�لاق��ة ب ��أه��داف ال�شركة داخل

العراق  .وحيث �أن ه��ذه امل��ادة مل ت�شر اىل
م�شاركة القطاع اخلا�ص املحلي �صراحة،
فيمكن ت�لايف ق�صورها باالعتماد على ما
جاء بالفقرة (�أو ًال) من املادة ( )12من قانون
ال�شركات رقم ( )21ل�سنة  ،1997التي ن�صت
على :لل�شخ�ص الطبيعي �أو املعنوي� ،أجنبي ًا
ك��ان �أم عراقي ًا حق اكت�ساب الع�ضوية يف
ال�شركات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
كم�ؤ�س�س لها �أو حامل �أ�سهم �أو �شريك فيها .
ومن �أجل حتقيق �شراكة جيدة  ،فانه يجب
توافر عدد من املتطلبات الرئي�سة التي حتقق
فاعليتها ،منها :
.1مراجعة �أ�ساليب ال�شراكة ( عقود اخلدمة
 ،عقود االدارة  ،عقود االيجار ،عقود البناء
والت�شغيل ونقل امللكية والتملك  . . . . ،الخ )
وبيان مزايا وعيوب كل منها .
.2حتديد املبادئ العامة الواجب توافرها لدى
ال�شركاء ( االلتزام والتعهد  ،اال�ستمرارية ،
ال�شفافية ) .
 .3و� �ض��ع م��رح�ل�ي��ات لعملية ال���ش��راك��ة مع
القطاع اخلا�ص ( حتديد الأه��داف وو�سائل
حتقيقها  ،حتليل القدرة الت�سويقية ،مراجعة
وتطوير االط ��ار الت�شريعي وامل�ؤ�س�سي ،
اختيار �أ�سلوب ال�شراكة ).
ثالث ًا  /ما العمل؟
ي ��رى ال �ب��اح��ث ان ال �ع�لاق��ة ب�ين القطاعني
ال �ع��ام واخل��ا���ص ه��ي ع�لاق��ة تكامل  ،حيث
تكمل بع�ضها البع�ض الآخر ،وبالتايل يجب
�أن اليحكمها ال�ت�ق��اط��ع ،ب��ل ان�ه�م��ا �شركاء
يف االقت�صاد وحتقيق التنمية وحتى يف
امل���س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة .وع�ل�ي��ه جن��د ان
ال�شراكة متثل املرحلة �أو اال�سلوب الأكرث
ت�ط��ور ًا وج��دوى م��ن الناحية االقت�صادية،
ففيها ت�ع��ود االرب ��اح املتحققة لكليهما مبا
ي��خ��دم ال �ن �ه��و���ض االق��ت�����ص��ادي وحتقيق
الرفاهية االقت�صادية واالجتماعية  ،كما
يتحمل كال الطرفني امل�س�ؤولية املرتتبة على
املخاطرة �أو اخل�سائر ،طاملا تبقى ال�شراكة
كاطار لتنظيم الأدوار بني القطاعني العام
واخل��ا���ص  ،بحيث ي�ك��ون لكل �شريك دور
خا�ص به ولكن يكمل بع�ضهما البع�ض الآخر
يف اطار تنموي واحد .
ويف ظل الظروف االقت�صادية واالجتماعية
ال �ت��ي مي��ر ب �ه��ا ال� �ع ��راق  ،مي �ك��ن ان تكون
ه��ذه ال�شراكة الطريق ال��ذي ميهد للتحول
نحو اقت�صاد ال�سوق احل��ر ب�أقل التكاليف
االجتماعية .
وال�س�ؤال اخلتامي الآن � :أين دور
الدولة يف كل ما تقدم ؟
يف ال��واق��ع �ستظل ال��دول��ة حقيقة فاعلة من
خ�ل�ال ح�ج��م ال ��دور ال ��ذي ينبغي �أن تقوم
به هي من دون �سواها  ،من خ�لال :توفري
اال�ستقرار الأمني وال�سيا�سي وتهيئة البيئة
احل�ك��وم�ي��ة وامل��ؤ��س���س��ات�ي��ة ل�ن�ظ��ام ال�سوق
ومراقبته واالهتمام باالطار القانوين الذي
ي�شجع ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص وي�ح�م��ي الأف���راد
وال�شركات من املمار�سات الفا�سدة  ،وا�صالح
النظام ال�ضريبي وتطبيقه مبو�ضوعية ،
وتفعيل ا�سلوب النافذة ال��واح��دة لت�سهيل
عملية ا�ستثمار القطاع اخلا�ص لأنها تخف�ض
التكاليف وتخت�صر االجراعات الروتينية،
ومنع االحتكار واال�ستغالل واعتماد املناف�سة
كمعيار للجودة من خالل ال�سوق .
* احد البحوث امل�شاركة يف
م�ؤمتر املدى االقت�صادي االول
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م�ستقبل اوروبا والتحديق فـي الهاوية
ترجمة � /إ�سالم عامر
يف ال��وق��ت ال��ذي ي��روع �شبح ازم��ة منطقة
ال �ي��ورو احل �ك��وم��ات االوروب� �ي ��ة تت�شعب
االراء ت�شعبا دراميا ب�شان جدوى االحتاد
االوربي
ف �ه��ل �سينجح ه ��ذا االحت� ��اد �سيا�سي ًا او
اقت�صادي ًا؟
فان االحت��اد االوروب��ي يواجه ازمة حادة
يف جوهر اقت�صاده اي يف البلدان ال�ست
ع�شرة التي ت�ستخدم عملة ً واح��دة ً .فقد
فقدت اال�سواق اميانها يف ان منطقة اليورو
ب�ضعيفها و قويها �ستجتمع ذات يوم بف�ضل
االن�ضباط ال��ذي يفر�ضه ا�ستخدام عملة
موحدة تنكر عدم تناف�سية ه�ؤالء املنت�شرين
يف غ�ي�ر ال��ن��ظ��ام و ه ��و احل� ��ل ال�سريع
النخفا�ض العملة.
ل�ك��ن ال�ن�ق��ا���ش م��ا زال ع��ال�ق��ا ح ��ول كيفية
انقاذ العملة االوربية املوحدة من التفكك.
ان��ه عالق ٌ لأن ال�ق��وى املهيمنة يف منطقة
ال �ي��ورو،ف��رن �� �س��ا و امل ��ان� �ي ��ا ،ت �ت �ف��ق على
احلاجة ملزيد ٍ من االن�سجام بني اع�ضاء
منطقة اليورو لكنها تختلف على ما يجب
ان�سجامه.
وت��رى امل��ان�ي��ا ب���أن ال �ي��ورو يجب ان يُنقذَ
م��ن االزم ��ة بتطبيق ق��واع��د اك�ثر �صرامة
على االقرتا�ض و االنفاق و املناف�سة على
ان ت�ك��ون ت�ل��ك ال�ق��واع��د م��دع�م��ة بعقوبات
�شبه تلقائية للحكومات الطائ�شة .و قد
ت���ش�ت�م��ل ع �ل��ى ت �ه��دي��دات ل�ت�ج�م�ي��د ام ��وال
االحت��اد االوروب��ي للمناطق االكرث فقرا و
للم�شاريع ال�ضخمة ،و حتى تعليق حقوق
الت�صويت الي بلد يف الهيئات الوزارية يف
االحتاد االوربي .ت�صر املانيا كذلك على ان
التعاون االقت�صادي يجب ان ينطوي على
االع�ضاء ال �ـ 27جميعهم يف ن��ادي االحتاد
االوروب��ي،ال��ذي��ن م��ن بينهم توجد غالبية
�صغرية تعمل يف ليربالية ال�سوق احلرة
و ال���ص��رام��ة االق�ت���ص��ادي��ة .و يف اجلوهر
الداخلي لوحده تخاف احلكومة االملانية
من الغالبية ال�صغرية التي تف�ضل اال�شراف
الفرن�سي.
بينما يريد املع�سكر اجلنوبي الذي ترت�أ�سه
ف��رن���س��ا �شيئا خمتلفا اال وه ��و "حكومة
اقت�صادية اوربية" و ذلك يف النواة الداخلية
الع�ضاء منطقة ال�ي��ورو االم��ر ال��ذي يعني

تدخل ال�سا�سة بال�سيا�سات االقت�صادية و
بنظام اع��ادة التوزيع من البلدان االغنى
اىل البلدان االفقر،عرب االقرتا�ض الرخي�ص
للحكومات من خالل عقود اليورو العادية او
حتويالت ال�سندات املبا�شرة.و يف النهاية
يجب على اع�ضاء منطقة اليورو املوافقة
على بع�ض التن�سيقات املالية و االجتماعية
مثل كبح التناف�سية يف �سعر ال�ضريبة يف
ال�شركات او اجور العمال.
م ��ا زال ال ��وق ��ت م �ب �ك��را ل���ش�ط��ب االحت� ��اد
االوروبي ،ف�أنه ال يزال كتلة العامل التجارية
االك�بر .فكان امل�شروع االورب��ي يف اح�سن
ح��االت��ه م�شروعا حت��رري��ا ليرباليا و على
ن�ح��و ٍ م�ل�ح��وظ ف�ق��د ك��ان مبنيا م��ن وحدة
�سوقية واحدة متكونة من  27بلدا فقريا و
غنيا ،حدوده الداخلية ذات م�سامية كبرية
النتقال ال�سلع و ر�ؤو���س االم��وال و القوة
العاملة اكرب من اي منطقة جتارية اخرى.
انها حماولة طموحة لثلم احل��واف احلادة
التي تت�صف بها العوملة و جلعل الر�أ�سمالية
امرا حمببا.
وامل�شكلة ه��ي �أن "النموذج االجتماعي

الأوروبي" �أ�صبح  ،يف كثري من الأحيان
 ،م ��رادف ��ا لأ� �س �ل��وب م�ك�ل��ف ال �ث �م��ن للقيام
مبثل هذه االم��ور .و ا�صبحت تلك امل�شكلة
النهاية بعينها فقد نادى بع�ض قادة االحتاد
االوروب��ي بالتنمية العفيفية لكي ي�ستطيع
االحت���اد ان ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى ان�ظ�م��ة الرعاية
االجتماعية ،غري ان ذلك النداء مل يكن اال
نداء حمبطا للت�سلح حتى ت�ستطيع اوروبا
ان تتحمل املعا�شات التقاعدية و ا�ستحقاقات
البطالة.
حت �ت��اج اوروب � ��ا اح�ت�ي��اج��ا م�ل�ح� ًا لالفكار
ال�سديدة و ال�ق�ي��ادة احلكيمة .ح��اول عدد
كبري من ق��ادة االحت��اد االورب��ي ان ي�أمِّنوا
موافقة الناخبني لإنقاذ احللقات ال�ضعيفة
م��ن االحت ��اد االورب ��ي مثل ال�ي��ون��ان و ذلك
م��ن خ�ل�ال ال �ت��ذم��ر ب �ح��زن ٍ ع �ل��ى اخلطط
"االنكلو�ساك�سونية" لتدمري اليورو و من
خ�لال تقدمي �آل�ي��ات انقاذ كو�سيلة ٍ لفر�ض
ارادة الدولة على "امل�ضاربني".
االنهيار الذي مل يح�صل
ثمة �سيناريوهان ميكن ر�سمهما لأوروبا يف

امل�ستقبل القريب ،اولهما ايجابي ٌ على نحو
ٍ مده�ش اما ثانيهما فهو على العك�س .يبد�أ
ال�سيناريو االول باحلقيقة التي تقول ان
االمور ميكن ان ت�صبح اكرث �سوءا.
ارجع عزيزي القارئ بتفكريك اىل الثمانية
ع�شر �شهرا التي م�ضت او م��ا مياثل ذلك
اي اىل ف�ترة كئيبة ات�سمت باالحتجاجت
العنيفة املناه�ضة للحكومة يف اليونان
و الت�ي�ف�ي��ا و ب �ل �غ��اري��ا و لوثوينيا.ففي
ذل��ك ال��وق��ت مي�ك��ن ��س�م��اع رئ�ي����س االحت��اد
اال�سباين ملنظمات ارب��اب العمل يقول ان
الوقت قد حان لي�أخذ �سوق االقت�صاد احلرة
ا�سرتاحة ً لي�سمح بتدخل احلكومة.و لرتى
انه قد �ضغط كل من ال�سا�سة يف ا�سبانيا و
بريطانيا على م�صارف االنقاذ لتقر�ض اوال
االعمال املحلية و امل�ستهلكني .و كذلك حثت
ال�سلطات اليونانية امل�صارف املحلية على
ان تكون حذرة حيال نقل ر�ؤو���س االموال
اىل ال�شركات التابعة يف البلقان.
و بعد ذلك حدد م�س�ؤول رفيع قمة ً لالحتاد
االورب ��ي يف �شهر ك��ان��ون االول  2008و
التي مثلت نقطة اخلطر الق�صوى لق�ضية

ال�سوق احل��رة .و يف ع�شاء ٍ للزعماء وبخ
نيكوال ��س��ارك��وزي رئي�س فرن�سا اللجنة
االورب��ي��ة ب���ش��دة و ذل��ك لتطبيقها قواعد
االحتاد االوروبي ب�صرامة مفرطة و اجابه
كل من كان حوله بامياءة ايجابية.
و اق�ترح رئي�سهم ان ت�صرف املليارات من
عملة اليورو مل�ساعدة �صناعة ال�سيارات يف
فرن�سا و ذلك يف �سبيل احلفاظ على االنتاج.
و ك��ان ذل��ك تو�ضيحا ملا قاله �ساركوزي و
لي�س ت�بري��را لل�شركات الفرن�سية لت�صنع
ال�سيارات لل�سائقني الفرن�سيني يف امل�صانع
ال�سلوفاكية.
وب�ع��د ت�صاعد امل �خ��اوف م��ن دالئ��ل تنامي
االنق�سام بني ال�شرق والغرب ،او�ضح رئي�س
ال��وزراء البولندي دونالد ت�سك ان �سفينة
االحتاد االوروب��ي تهتز و انهم �سي�شرعون
برمي امل�سافرين اال�ضعف من على متنها يف
البحر.
ك��ان معظم م��ذه��ب � �س��ارك��وزي يف حماية
االنتاج الوطني مذهبا ً ظاهريا ،فا�ستمرت
ال�شركات الفرن�سية بت�صميم ال�سيارات
القليلة و التي مت االقت�صاد يف �صناعتها.

تق�سيم منطقة اليورو يحقق منو ًا اقت�صادي ًا لدولها
ترجمة  /املدى االقت�صادي
�سيكون تق�سيم منطقة اليورو امرا ايجابيا للنمو يف املنطقة و لي�س
كارثة كما يعتقد الكثري.
هذا ما قاله تقرير �صدر عن كابيتال ايكونوم�ست.
وقالت احدى التقارير التي ن�شرت م�ؤخر ًا ان تق�سيم منطقة اليورو
�سيكون امرا مفيدا لالع�ضاء ال�ضعفاء و االقوياء فيها على حد ٍ �سواء
النه �سيجلب التوازن القت�صاد املنطقة.
و قالت هيئة االبحاث اال�ست�شارية (كابيتال ايكونومك�س) انه منذ بداية
تكوين منطقة اليورو ت�ضررت الدول ال�ضعيفة مثل الربتغال و ايطاليا
و ايرلندا و اليونان و ا�سبانيا ب�سبب ارتفاع التكاليف و ارتفاع اال�سعار
يف هذه الدول اكرث من املانيا االمر الذي ا�ضعف من قدرتها التناف�سية.
و قال اخلرباء ان امل�شكلة الثانية تتمثل يف رف�ض املانيا لأن تزيد من
الطلب املحلي للم�ساعدة يف تعزيز منو اقت�صادات الدول ال�ضعيفة على
الرغم من ان املانيا تدير فائ�ضا جتاريا وا�سعا.

و قال التقرير":طاملا ت�ستمر منطقة اليورو بالعمل بالقوانني احلالية
فلن يكون هناك اي حل بديل ل�سنوات املعاناة االقت�صادية و من اجل
احل�صول على م�ستقبل اقت�صادي �سليم و جناح االقت�صاد االوربي فمن
الالزم تفكيك منطقة اليورو"
و قالت كابيتال ايكونومك�س انه اذا انق�سمت الربتغال و ايطاليا و
اليونان و ايرلندا و ا�سبانيا فان عمالتها �سوف تخف�ض و تقل�ص قدر ًا
كبري ًا من افتقارها اىل التناف�سية ذلك ف�ضال عن متكني منو ال�صادرات.
و ا��ض��اف التقرير ب��ان املانيا �ستجني الفوائد م��ن ا�ستعادة عملتها
اخلا�صة و التي �ستقوي التجارة و تقلل من الفائ�ض التجاري.
"�سيرتجم الفائ�ض التجاري ال�ضخم الذي ال يجني منه االملانيون
اي فائدة اىل زي��ادة يف انفاق امل�ستهلكني و ارتفاع كبري يف م�ستوى
عي�ش اال�سر االملانية" ح�سبما ذكر التقرير.
و منذ ان اندلعت ازمة الديون يف منطقة اليورو و انت�شرت اىل البلدان
البقية مبا فيها ا�سبانيا و بعجز ٍ �ضخم �أُثريت كثري ٌ من ال�شكوك حول
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تدخلت اللجنة االوروبية يف �شهر ت�شرين
االول  2009بعدما ان مت �ضبط املانيا و
هي تقدم امل�ساعدات لت�سهيل �صفقة بيع من
اوبل،و هي �شركة ت�صنيع �سيارات متعرثة،
لأح��د ال�شركاء الذين تعهدوا بابقاء جميع
م�صانع �شركة اوب��ل االربعة مفتوحة ً يف
املانيا.
و مل تنجح عملية ال�ب�ي��ع فيما ب�ع��د .فمن
ناحية كانت حماولة املانيا تلك مقلقة و من
ناحية اخرى كانت املانيا تظهر قوة ال�سوق
منفردا يف اوروب ��ا .و مت اخبار احلكومة
االمل��ان�ي��ة ب��أن�ه��ا ال ت�ستطيع ان �ف��اق ام��وال
دافعي ال�ضرائب للمحافظة على الوظائف
يف املانيا من دون منح الدعم العادل مل�صانع
�شركة اوبل ل�صناعة ال�سيارات يف ا�سبانيا
و بلجيكيا و هنغاريا و بريطانيا.
و كان من املفرت�ض على الدوام ان تتعر�ض
العملة املوحدة لعمليات ا�صالح هيكلية حيث
مت اجبار الدول امل�سرفة ان تتبع القوانني و
ان تعي�ش �ضمن حدود امكاناتها و بدال من
ذلك قادت املانيا و فرن�سا متردا �ضد قوانني
"اتفاقية اال�ستقرار و النمو".
القيام بالأمور ال�صائبة
ازعجت احلكومات االوربية بع�ضها االخر
يف تطبيق اال� �ص�لاح��ات الهيكلية وعلى
م ��دى � �س �ن��وات و م��ن دون حت�ق�ي��ق جناح
كبري .و كما قال الرئي�س جني كالود جنكر
رئي�س وزراء لك�سمبورغ يف " 2007نعلم
جميعنا ما علينا فعله لكننا ال نعرف كيفية
اع��ادة االنتخابات غري اننا فعلنا ذل��ك ملرة
واحدة" .اما االن فان اال�سواق من خالل
جتنبها ب�ع����ض ال�ت�ك��ا��س��ل و ال �ت �ب��اط ��ؤ يف
عملة اليورو تفعل االمر ال�صائب الذي هو
�سبيل ٌ للنجاة .فتحركت اخريا تلك امللفات
الراكدة .حيث اعلنت اللجنة االوروبية يف
خطط مثل
االول من �شهر متوز عن اطالق ٍ
ب��راءات االخ�تراع االوروب�ي��ة ال�سارية يف
جميع البلدان ال�سبعة و الع�شرين (و التي
متثل مطلب مهم لال�ستثمارات االوروبية)
أجيل دام ل�سنوات قامت به ايطاليا
بعد ت� ٍ
و ا�سبانيا .و يف وقت ٍ مبكر من هذا العام
قال قادة ٌ اوروبيون مثل اال�سباين جو�سيه
لوي�س رودراغز ثابيتريو ان �ضغط اال�سواق
على الدين اال�سباين ي�ؤكد وجود م�ؤامرة.و
قال ":ثمة هجوم يقوم به امل�ضاربون �ضد
عملة ال �ي��ورو و ��ض��د التنظيمات املالية
القوية التابعة للنظام املايل و لال�سواق".
لكن �ضغط ال�سوق الذي قاد اىل نقطة بداية
االزم ��ة اج�ب�رت ال�سيد ث��اب��ات�يرو بطبيعة

احل���ال ان ي�ع�ل��ن خ�ف���ض��أ لأج� ��ور اخلدمة
امل��دن�ي��ة و غ�يره��ا م��ن ت��داب�ير التق�شف .و
ك�شف النقاب عن خطة (متوا�ضعة) لتخفيف
قوانني العمل ال�صارمة يف ا�سبانيا ،و التي
تق�ضي غالبا ببقاء العمال الكبار يف ال�سن و
احليلولة دون تقاعدهم تاركة ً بذلك العمال
ال���ش�ب��اب للعقود امل ��ؤق �ت��ة .فلي�ست ن�سبة
البطالة بني ال�شباب و التي تبلغ  %40ن�سبة
عالية فح�سب بل هي الئحة اتهام اخالقي
للنظام ب�أكمله.
و يف قمة االحت ��اد االوروب� ��ي دع��ا ال�سيد
ث��اب��ات�يرو اىل ن�شر اخ�ت�ب��ارت اجل�ه��د على
امل �� �ص��ارف االورب� �ي ��ة ،و ه��و ت��دب�ير ٌ طال
انتظاره تلقى بع�ض املقاومة م��ن املانيا،
ن��اق����ش ال�سيد ث��اب��ات�يرو يف ال��وق��ت الذي
عرب فيه عن تذمره حيال ال�شائعات التي
ال ا�سا�س لها يف اال�سواق املالية قائال":ال
يوجد اي �شيء اف�ضل من ال�شفافية لأثبات
القدرة على االيفاء بالديون"
�سرنى انكما�شا يف الفئة العمرية العاملة
يف االحتاد االورب��ي يف الفرتة املح�صورة
بني  2005اىل  2030و مبا ي�ساوي ع�شرين
م �ل �ي��ون ام ��ا ع ��دد اول �ئ��ك ال��ذي��ن جت ��اوزت
اع�م��اره��م ال�ساد�سة و اخلم�سني فهي 40
م�ل�ي��ون .و بف�ضل ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى االنهيار
املايل العام �سرنى ان القنبلة الدميوغرافية
املوقوتة �ستكون ج��زءا من النقا�ش العام
االوربي.
لقد كانت احلكومات مثل بريطانيا و هولندا
ق��ادرة على اق�تراح دفع الرواتب التقاعدية
يف عمر ال�ستة و ال�سبعني و حتى ال�سبعني
و من دون اي احتجاجات غا�ضبة.
و ح �ت��ى يف ف��رن �� �س��ا ح�ي�ث�م��ا ق���ال اغلبية
الناخبني يف احد ا�ستطالعات ال��ر�أي انهم
يعتقدون ان مقرتح زيادة عمر التقاعد حتى
�سن الثانية و ال�ستني امرا "غري عادل" ،و
رف�ض البع�ض الفكرة قائال ان و�ضع نظام
الرواتب التقاعدية حاليا هو و�ضع ٌ مع�سر
و غري قادر على االيفاء مبا عليه .و يختلف
الي�سار و اليمني على ال�شخ�ص الذي ينبغي
عليه الدفع لت�صحيح هذا االمر .و قد قامت
ن�ق��اب��ات ال�ع�م��ال ال�شيوعية امل�ت���ش��ددة يف
اليونان مبعظم الهجمات التخريبية ،بينما
اظ�ه��رت بع�ض النقابات بع�ضا م��ن �ضبط
النف�س.
بينما متتلئ ال�صحف بالكثري من التعليقات
ح��ول الكيفية التي يجب ان يت�صرف بها
البلد وفقا حل��دود امكاناته و اىل اي مدى
يجب ان تتغري االمور.
عن  /االيكونوم�ست

املنطقة حيث امر االحت��اد االوروب��ي باتباع خطة التق�شف ال�صارمة و خطة
املوازنة بـ 750مليار يورو.
و اتفق اغلب املعلقني على ان تفكيك منطقة اليورو امر غري مرجح اال ان التوتر
يف اال�شهر االخرية جعل االمر اكرث ترجيحا من اي وقت م�ضى منذ بداية و�ضع
العملة املوحدة.
و قال �ستيفن بارو و هو ا�سرتاتيجي العمالت يف م�صرف �ستاندرد انه على
الرغم من ان اليورو قد اجتاز اختبار اجلهد الذي جرى يف وقت الحق من هذا
ال�شهر اال ان ذلك التعزيز لن ي�ستمر".
"لقد ر�أينا ح�صول امور مماثلة يف اجتياز الدوالر االمريكي الختبار اجلهد
يف �شهر ايار عام  .2009لكن ال��دوالر عاود ال�سقوط جمددا و نحن نتوقع
ح�صول ال�شيء عينه مع اليورو و ان اختبار منطقة اليورو لن ينقذ عملة
اليورو و ذلك الن اليورو لديه ا�سا�سا م�شكلة تتمثل بوجود الديون ال�سيادية و
لي�ست امل�شكلة امل�صرفية" .
عن  /ديلي تليغراف
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الأطعمة الرتكية التقليدية تغزو �أ�سواق العامل قريب ًا!
ترجمة  /عادل العامل
على الرغم من غنى و تنوع الأطباق التقليدية الرتكية  ،فلي�س هناك
كالكباب �شيء معروف يف اخل��ارج تقريب ًا عن فن الطبخ الرتكي.
و ي�شكل االفتقار �إىل الت�سوق عرب البحار طلب ًا للمنتجات الغذائية
الرتكية التقليدية م�صدر �إلهام ل�شركة الأغذية اجليدة التي تهدف
من خالل عالمتها املميزة الطبيعية و الإقليمية �إىل تقدمي الأطعمة
الأنا�ضولية �إىل بلدان العامل الأخ��رى .و قد ُقدمت ر�ؤية ال�شركة و
تقدمها العملي يف زيارة �صحفية جرت يف مقاطعة ال�ساحل الغربي
�آيفاليك .و مل يكن اختيار هذه املقاطعة كمكان ال�ست�ضافة هذه الزيارة
م�صادف ًة� ،إذ �أن �آيفاليك ُتعد واحد ًا من �أف�ضل �أقاليم زراعة الزيتون يف
العامل �إىل جنب مناطق �أخرى مثل مالطا ،و تو�سكاين يف �إيطاليا.
و �شركة الأغذية اجليدة هذه ،و مقرها الرئي�س يف الواليات املتحدة
و لها فرع يف تركيا ،حري�صة على اختيار منتجاتها ،وفق ًا ملميزاتها
الأ�صلية و �سماتها الإقليمية.
و الأكرث من هذا ،يُعار اهتمام
خ��ا���ص ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى طرق
الطبخ التقليدية و املظاهر
ذات العالقة ثقافي ًا التي ت ّت�سم
ب�ه��ا امل �ن �ت �ج��ات .و ق��د �صرح
�سمري بريقدار ،املدير العام،
قائ ًال �إن عهد العوملة الراهنة
قد جعل تقاليد و قيَم �ألف �سنة
تختفي يف غ�ضون � 30سنة.
" فتف�ضيالت النا�س ت�سري
وفق ًا ملا تقدمه لهم " ،كما قال.
و َح�سب ب�يرق��دار ،ف���إن هذا
ميكن �أن ي�ستمر فقط لبع�ض
الوقت ،بعد ذل��ك ،و حيث �أن
النا�س مي ّلون مما يُقدم لهم من �أطعمة ،جتدهم يتوجهون للبحث عن
الأ�صول و يركزون نظرهم على التقاليد .و قال بريقدار �إن ال�شركة
�أنفقت مليون دوالر على ن�شاطات البحوث و التطوير يف ال�سنتني
الأوليني و �أطلقت منتجاتها �إىل ال�سوق الرتكي يف الربع الأخري من
�سنة  .2009و مواقع البيع لي�ست فقط املتاجر اخلبرية بالأطعمة،
ب��ل و �أي�ض ًا امل�ط��ارات يف تركيا " .فقد �أدرك�ن��ا م��ن خ�لال بحوثنا
املتعلقة بالأ�سواق �أن تذكارات الأطعمة املحزومة ب�شكل منا�سب
كانت غائب ًة تقريب ًا يف نقاط احلدود الدولية  ،خا�ص ًة املطارات " ،و
�أ�ضاف �أنه على الرغم من �أن الأجانب الذين يزورون تركيا �أ�صبحوا
على �إلفة مع فن الطبخ الرتكي ،ف�إنهم ال يجدون �إال بالكاد طعام ًا
تركي ًا ي�أخذونه �إىل �أوطانهم كتذكار.
و قال بريقدار " و عن طريق ا�ستخدام ت�صاميم رائعة ،و تنظيم
املنتجات يف رزم غذائية تذكارية ،و �إدخال التقاليد بالإ�ضافة �إىل

احلقائق الثقافية و التاريخية على املنتجات ذات العالقة ،ف�إننا
نهدف �إىل جعلها جذابة قدر الإمكان لدى الأجانب ،و بالتايل تقدمي
القيَم النفي�سة ملنتجاتنا الغذائية الع�ضوية " ،و �أ�ضاف �إىل ذلك �أنهم،
كل من اخل�صائ�ص اجلينية للمنتجات
باهتمامهم ال�شديد مبوثوقية ٍ
و املنطقة التي ُزرعت فيها ،ينجحون يف تزويد امل�ستهلكني ب�ألوان
فريدة من الطعام.
و بخ�صو�ص خ�ط��ط ال���ش��رك��ة يف امل�ستقبل ،ق��ال ب�يرق��دار �إنهم
�سيفتحون مواقع بيع لها يف ا�ستنبول يف نهاية هذا العام .و �أنهم
كانوا على و�شك البدء بت�صدير املنتجات� ،أو ًال �إىل الواليات املتحدة
ثم �إىل البلدان الأوروبية مثل اململكة املتحدة و فرن�سا .و �أ�ضاف �أنهم
باالعتماد على قدراتهم يف االنتاج م�ستقب ًال ،ي�ستطيعون التو�سع �إىل
ال�شرق الأو�سط ،خا�ص ًة دُبي .و هم ي�أملون يف �أن يجعلوا ال�شركة
�أف�ضل مم ّثل للطعام و الطبخ الرتكي التقليدي يف اخلارج ،و ذلك يف
عقد من الزمن.
و ت�ع�ت��زم ال���ش��رك��ة ،يف هذا
الإط� ��ار� ،أن تفتح �أكادميي ًة
ل�ش�ؤون الطبخ يف �إيفاليك،
ح�ي��ث �ستتوفر �أم� ��ام جميع
ال �ط �ه��اة م ��ن ج �م �ي��ع �أن��ح��اء
ال �ع��امل �إم �ك��ان �ي��ة ت�ع� ّل��م طبخ
خمتلف �ألوان الطعام الرتكي
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة .ك�م��ا ا�ستثمرت
ال�شركة الآن ما ًال لهذا الغر�ض
يف �� �ش ��راء م �ع �م��ل �صابون
�سابق من �أرب��ع طوابق و له
�ساحة �إىل ج��وار ال�ساحل.
و ��س��وف يتم جت��دي��د املبنى
م��ع امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى مظهره
اخلارجي .و �سيكون �إي��واء الطالب و الطالبات الذين يح�ضرون
درو�س الطبخ الرتكي التقليدي يف الطوابق العليا من املبنى ،التي
�ستوفر لهم التمتع مب�شاهد �ساحل �إيفاليك اخل ّالبة .و من املتوقع �أن
يتم فتح الأكادميية خالل � 18شهر ًا.
�إن منتجات هذه ال�شركة تت�ألف من  12جمموعة ،من بينها زيوت
الزيتون� ،أن��واع املربى املختلفة ،اخل��ل ،الأدب��ا���س ،احللويات ،و
التوابل الرتكية .و هي ُتنتج ،و حتزم و ت��وزع جميع جمموعات
زيوت الزيتون و املربَّيات املتنوعة على م�س�ؤوليتها .بينما تتعاون
مع منتجني �آخرين بالن�سبة ملنتجات �أخرى ،من خالل امل�صادقة على
نوعية انتاجهم و اال�شراف عليه ،ثم تقوم بالرزم و احلزم و التوزيع
وفق ًا ملعايريها املعروفة .و جتري عملية االنتاج �أ�سا�س ًا يف تركيا،
�أما املنتجات النهائية ف ُتباع و ُت�سوَّق مباركات حملية و �أجنبية.
عن Hürriyet Daily News /
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اقتصاديات

�سعـي لإدخال امل�صارف الأهلية
فـي القطاع الإ�سكاين

بغداد /علي الكاتب
جت��رب��ة ي�ج��ري تطبيقها تقريبا يف معظم
دول العامل التي يعتمد اقت�صادها على نظام
ال�سوق احل��ر وه��و ذات النهج ال��ذي يتطلع
ال �ع��راق لتطبيقه ب�ع��د ال�ت�غ�ي�ير ع ��ام 2003
تتمثل ب��االع �ت �م��اد ع�ل��ى امل �� �ص��ارف الأهلية
واحلكومية التي بامكانها ا�ستثمار �سيولتها
املالية ال�ضخمة يف م�شاريع �ضخمة يف قطاع
اال�سكان لبناء جممعات عمودية ومن ثم توزع
على املواطنني با�ستقطاعات مريحة ومقابل
ن�سب فوائد متباينة وعلى وفق مبد�أ التناف�س
�أو ب�أ�سعار مدعومة حكوميا .
و �أكد �سامي االعرجي (رئي�س هيئة اال�ستثمار
العراقي) �إن العراق �سلك النهج ذاته  ،وذلك
م��ن خ�لال االع�ت�م��اد على امل���ص��ارف الأهلية
لت�شجيع القطاع الإ�سكاين ،اذ كان لنا اجتماع
بامل�صارف احلكومية والأهلية العراقية ومت
عر�ض فكرة امل�شاركة التي لقت الرتحيب من
قبلهم .
وا�ضاف� :سيقوم امل�صرف العراقي للتجارة
(  ) TBIبالتن�سيق م��ع ه ��ذه امل�صارف
لتمويل جزء من كلف بناء املجمعات ال�سكنية
بالإ�ضافة �إىل التمويل العربي والأجنبي ،
�إما ن�سبة الفائدة املتوقعة فيجري بحثهايف
الوقت احلا�ضر بني هذه امل�صارف ويف حال
حت��دي��ده��ا �سيتم الإع�ل��ان عنها يف و�سائل
االعالم املختلفة.
و�أو�ضح �سعد البنية رئي�س م�صرف الوركاء

للتنمية واال�ستثمار العراقي الذي يعد امل�صرف
اخلا�ص الوحيد الذي رفع ر�أ�سماله �إىل 250
مليار دينار عراقي �إي ما يعادل  200مليون
دوالر �أمريكي خالل امل��دة املا�ضية على وفق
قرار البنك املركزي االخري يف زيادة ر�ؤو�س
اموال امل�صارف اخلا�صة يف العراق .
و�أ� �ض��اف :ان��ه من املهم حاليا �إن نعرج على
ق��ان��ون امل���ص��ارف ال�ع��راق��ي امل��رق��م  94ل�سنة
 2004ويف مادته ( )28ح�صر ًا ال��ذي حظر
على امل�صارف اال�ستثمار يف جميع املجاالت ،
والذي حدد عملها يف العمليات االئتمانية فقط
 ،يف حني �إن جميع امل�صارف �أ�س�ست لغر�ض
العمليات االئتمانية واال�ستثمار والتمويل
وهذا ما توحي عناوينها ،علم ًا �إن كل البنوك
يف العامل متار�س مثل هكذا عمل �إىل جانب
عملها امل�صريف ،وت�ك��ون ه��ذه اال�ستثمارات
للمدى البعيد تتجاوز �أحيانا (� )15سنة مما
يحقق ع��ائ��د ًا ك�ب�ير ًا للمودعني �،إ��ض��اف��ة �إىل
توفري ال�سكن املريح والكرمي لعموم املواطنني
 ،وال�شك �إن ذلك ال يتوفر �إال بتوفر ال�سيولة
املطلوبة لهذه العمليات � ،إال �إن القرار الذي
�صدر بتحديد التعامل مع امل�صارف الأهلية
و�سحب جميع الودائع التابعة لدوائر الدولة
�أدى �إىل �شحة ال�سيولة يف ه��ذه امل�صارف
ب�شكل كبري  ،وذل��ك م��ن خ�لال �سحب جميع
الودائع احلكومية ب�شكل مفاجئ و�سريع من
دون �سابق �إنذار.
وق��ال البنية� :إن التعويل على اال�ستثمارات

ال�ع�ق��اري��ة ب��ال�ب�ن��وك الأج�ن�ب�ي��ة �أم ��ر ي�صطدم
ب��ال��و� �ض��ع الأم� �ن ��ي الن امل� �ع ��روف �إن ر�أ� ��س
امل��ال(ج �ب��ان) وال ميكن مل�ستثمر �أجنبي �إن
يخو�ض هذا الغمار مامل يكن هناك ا�ستقرار
تام للو�ضع الأمني وب�شكل �سليم  ،عليه يجب
التوجه �إىل الر�أ�س املال احلكومي املوجود يف
البنوك احلكومية املتمثلة بالعمالق النائم �إن
تتوجه �صوب اال�ستثمار العقاري لت�أمني عي�ش
و�سكن كرمي للمواطن �،إما الر�ساميل العراقية
لأ�صحاب ر�ؤو�س الأموال ف�أنها قد حتولت �إىل
اخلارج نتيجة للو�ضع الأمني.
وب�شان �إمكانية ح�صول امل�صارف الأهلية على
دعم حكومي للخو�ض يف م�شاريع اال�ستثمار
يف قطاع الإ�سكان  ،وانا مت�أكد �إن كل مواطن
ع��راق��ي ل��دي��ه ح�س وط�ن��ي يجب �إن يتكاتف
ويتعاون حلل هذه الأزمة الن التعاون مابني
البنوك وجمال�س املحافظات و�أم��ان��ة بغداد
ت�ك��ون حلقة متكاملة تنعك�س على رفاهية
امل��واط��ن ال�ع��راق��ي ،لكن امل�شكلة الأ�سا�سية
بهذا املو�ضوع البنى التحتية هكذا م�شاريع
مثل امل��اء والكهرباء وامل�ج��اري واالت�صاالت
والطرق الن كل ما يحتاجه العراق �أالن هو
ث��ورة بي�ضاء ي��د ًا بيد بجميع �أطيافه للتغلب
على ال�صعوبات واملعوقات والف�ساد الإداري
واملايل من اجل نهو�ض �إمرباطور احل�ضارات
والديانات �إىل م�ستوى يفوق جميع الدول
يف العامل الن العراق مل ي�ستثمر به �إال القليل
طوال الأربعني �سنة املا�ضية.
وتابع� :إم��ا من ناحية �سعر الفوائد املرتتبة
على هكذا قرو�ض طويلة الأم��د فهذه عملية
اقت�صادية ح�سابية تعتمد �أ�سا�سا على عر�ض
ال��ودائ��ع مقابل طلب ا�ستخدام ه��ذه الودائع
حتدد من قبل البنك املركزي العراقي الذي هو
بنك البنوك و�أ�سا�سياته وتقدمي الرخاء يف
العراق بحيث ال تتجاوز عمولة امل�صرف �أكرث
من  %2بال�سنة كم�صاريف �إداري��ة وقانونية
و�سيطرة وا�ستح�صال مبالغ  ،وا�شار �إىل انه
يجب علينا عدم الرتكيز على حمافظة بغداد
ولكن احتياجات الوحدات ال�سكنية يف جميع
�إنحاء العراق من الب�صرة �إىل املو�صل ومن
االنبار �إىل دياىل .
وب�شان �أه��م امل�شاريع امل�ستقبلية للم�صارف
الأهلية قال البنية ال يوجد �إي تقنية حديثة
يف القطاع امل�صريف يف ال�ع��امل م��امل تدخل
هذا التقنية يف م�صرفنا ولكن �إذا كانت هناك
حالة من عدم الثقة مابني احلكومة والقطاع
امل�صريف اخلا�ص فلن يكون هناك تغيري يف
التقنيات احلديثة و�صيغة التعامل مع القطاع
امل�صريف اخلا�ص احل��ذر من دون م�برر من
قبل الدولة ،ما يجعل هذه التقنية التي انفق
عليها ماليني الدوالرات ال تفعل ب�شكل �صحيح
لال�ستفادة منها يف كل العمليات االئتمانية
امل�صرفية كي ت��وازي كربيات امل�صارف يف
العامل احلديث املتطور.
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جدليةاحتادال�صناعات
 عبا�س الغالبي
يعد احتاد ال�صناعات العراقي من املنظمات االقت�صادية غري احلكومية
الوحي ��دة الت ��ي تعم ��ل عل ��ى وفق قانون �ص ��در قب ��ل ع ��ام  ، 2003وله
ح�ض ��ور فاعل يف اجلهات القطاعية امل�س� ��ؤولة عن القطاع ال�ص ��ناعي ،
ف�ض�ل ً�ا عن انه ميثل �شريحة �صناعية عري�ضة من القطاع اخلا�ص كانت
اىل املا�ض ��ي القري ��ب لها ح�ض ��ورها وجدواها االقت�ص ��ادية عن طريق
امل�ش ��اريع ال�ص ��ناعية ال�ص ��غرية واملتو�س ��طة التي تعد يف واقع احلال
رديف ًا مهم ًا لل�صناعات احلكومية الكبرية .
ولكن مايحز يف النف�س �أن ي�ؤول م�صري احتاد ال�صناعات العراقي اىل
هذا امل�ص�ي�ر ال�ض ��بابي وغري القانوين واملرتبك يف ظ ��ل جدلية عقيمة
�س ��ورها التدخ ��ل احلكوم ��ي الوا�ض ��ح  ،فاللجنة التح�ض�ي�رية احلالية
التي عينتها اللجنة الوزارية املرتبطة مبجل�س الوزراء املنتهية واليته
تق ��ول ان ثمة �ص ��عوبات وعراقيل وخمالفات اداري ��ة وقانونية كونت
واقع حال مزريا يكمن بهجرة جل ال�ص ��ناعيني من ا�ص ��حاب امل�ش ��اريع
اىل اخلارج ال�س ��باب �ش ��تى ( وهم الذين ميثلون اع�ضاء الهيئة العامة
لالحتاد )  ،يف ظل حاالت ف�س ��اد مايل واداري مل�شاريع �صناعية وهمية
بح�س ��ب اللجنة التح�ض�ي�رية احلالية  ،وه ��ذا مايقف حائ�ل ً�ا �أمام قيام
االنتخاب ��ات  .يف املقاب ��ل ف� ��أن اللجنة االداري ��ة ال�س ��ابقة املقالة بقرار
م ��ن اللجن ��ة الوزراي ��ة تظلم ��ت
ام ��ام الق�ض ��اء وع ��دت الق ��رار
غري قان ��وين وانه انته ��اك مايل
واداري غري م�س ��بوق  ،وطالبت
مايحز يف النف�س �أن ي�ؤول م ��ن خ�ل�ال و�س ��ائل االع�ل�ام ان
م�صري احتاد ال�صناعات تق ��ام االنتخاب ��ات ب�أ�س ��رع وقت
العراقي اىل هذا امل�صري ممك ��ن �س ��عي ًا النتخ ��اب هيئ ��ة
ال�ضبابي وغري القانوين اداري ��ة جدي ��دة لالحت ��اد ت�أخ ��ذ
واملرتبك يف ظل جدلية على عاتقها قي ��ادة دفة العمل يف
عقيمة �سورها التدخل احتاد ال�ص ��ناعات العراقي الذي
احلكومي الوا�ضح  ،فاللجنة م ��ازال يت�أرج ��ح ب�ي�ن الق ��رارات
التح�ضريية احلالية التي احلكومي ��ة وال�ص ��راعات املهنية
عينتها اللجنة الوزارية الت ��ي تخرج يف بع� ��ض االحيان
املرتبطة مبجل�س الوزراء عن تل ��ك املهنية املتع ��ارف عليها
املنتهية واليته تقول ان يف العمل االحتادي وال�سيما يف
ثمة �صعوبات وعراقيل مث ��ل هك ��ذا منظمة متث ��ل واحدا
وخمالفات ادارية من �أه ��م القطاعات االنتاجية يف
وقانونية كونت واقع حال االقت�ص ��اد العراق ��ي ،وهو حالي ًا
مزريا يكمن بهجرة جل ب�أم�س احلاجة اىل قطاع �صناعي
ال�صناعيني من ا�صحاب فاع ��ل ولع ��ل االحت ��اد كمنظم ��ة
امل�شاريع اىل اخلارج ال�سباب مهني ��ة قادرة عل ��ى حتريك عجلة
�شتى االنتاج �إذا مااح�س ��ن الت�ص ��رف
بامله ��ام والواجب ��ات والعم ��ل
الد�ؤوب على احياء ال�ص ��ناعات
بط ��رق حديث ��ة ومتط ��ورة
وتخطيط �سليم ونزيه قادر على
عودة ال�صناعات العراقية اىل �سابق عهدها بثوب جديد وتقنية وطرق
ت�س ��ويق حديث ��ة  .ونح ��ن ندعو يف ه ��ذا االجتاه احلكوم ��ة �أو جمل�س
الن ��واب اجلدي ��د وع�ب�ر جلانه املتخ�ص�ص ��ة اىل دعوة االط ��راف كافة ،
وفتح حوار �ش ��فاف بعيد ًا عن الت�ش ��نج والتع�صب �س ��عي ًا للملمة �شعث
االحت ��اد ال ��ذي كان باالم�س القري ��ب منظمة فاعلة له ��ا مداها امل�ؤثر يف
القطاع ال�ص ��ناعي  ،مع اال�ش ��ارة اىل �ض ��رورة اع ��ادة النظر يف قانون
االحت ��اد احلايل والعمل عل ��ى تعديله �أو اقرتاح م�س ��ودة قانون جديد
تتما�ش ��ى مع طبيع ��ة التحول اجلديد يف االقت�ص ��اد العراقي وال�س ��يما
يف القطاع ال�ص ��ناعي  ،كما ن�ؤكد على اهمي ��ة الدعم احلكومي لالحتاد
وا�ش ��راكه يف �ص ��لب القرارات االقت�صادية وال�س ��يما املتعلقة بالقطاع
ال�صناعي  ،والعمل على تو�سيع منظومة االقرا�ض امل�صريف للم�شاريع
ال�ص ��غرية واملتو�سطة وعلى وفق �ضوابط ت�ؤمن فاعلية هذه امل�شاريع
يف ال�ش ��ارع ال�ص ��ناعي والت�أكي ��د على االولويات ال�ص ��ناعية بح�س ��ب
حاجة امل�ستهلك .
ولعلن ��ا نتطل ��ع اىل ان ننتهي م ��ن جدلية احتاد ال�ص ��ناعات عن طريق
اج ��راء االنتخاب ��ات بعي ��د ًا عن التدخ ��ل احلكوم ��ي �س ��عي ًا لت�أكيد دور
القط ��اع اخلا�ص ال ��ذي يفرت�ض ان ميتلك الري ��ادة يف العمل املهني يف
مثل هكذا منظمات مهمة.
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