ارتفاع الطلب على القناين امل�ستوردة
فـي م�شهد يثقل كاهل امل�ستهلكني
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�أعلنت عن عر�ض ثماين حمطات لال�ستثمار

وزارة الكهرباء تتجه اىل اخل�صخ�صة بعد �أن ذهبت
وعودها �أدراج الرياح
بغداد  /علي الكاتب
اعلنت وزارة الكهرباء عن عر�ض حمطات
ك�ه��رب��ائ�ي��ة ح��راري��ة وغ��ازي��ة ت�ق��ع يف مدن
وحمافظات عدة لال�ستثمار �أم��ام ال�شركات
الأجنبية  ،يف وقت انخف�ضت معدالت انتاج
الطاقة الكهربائية ب�شكل كبري االم��ر الذي
�أدى اىل ردود �أفعال �شعبية غا�ضبة .
وكانت وزارة الكهرباء قد اعلنت يف وقت
�سابق عن اختيار ثماين حمطات كهربائية
ح��راري��ة وغ��ازي��ة لعر�ضها على ال�شركات
الأجنبية لال�ستثمار وهي حمطات كهرباء
�شط الب�صرة والرميلة وذي ق��ار ومي�سان
وامل �ث �ن��ى وال��دي��وان��ي��ة وال��دب ����س الأوىل
والثانية ،وهي تعده توقيتا منا�سبا وخطوة
جيدة اتخذتها الوزارة لرفع واردات الدولة
التي تعاين من التناق�ص ال�شديد يف العامني
املا�ضيني وتنويع م�صادر ال��دخ��ل ا�ضافة
اىل ال�ق�ط��اع النفطي ،ال�سيما ان�ه��ا متتلك
م�ؤ�س�سات انتاجية وحمطات عمالقة النتاج
ال �ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ال �ت��ي ت�صل ارباحها
اىل ع�شرات املليارات والتي �ستدخل اىل
ميزانية الدولة.
وق��ال اخلبري النفطي �سالم العبيدي� :أنها
تعد حلو ًال عملية ملعاجلة النق�ص يف انتاج
الطاقة الكهربائية التي عانت كثريا وت�سببت
بجملة م��ن امل���ش�ك�لات يف ق�ط��اع��ات اخرى
ما جعل املواطن العراقي يتذمر كثريا من
ت�ل�ك��ؤ ع�م��ل وزارة ال�ك�ه��رب��اء وت�شكيالتها
خالل مدة طويلة ت�صل اىل اكرث من �سبعة
اع��وام  ،حيث ان تقارير وزارة الكهرباء
اعلنت ب�صراحة �أن م�ستويات �إنتاج الطاقة
الكهربائية ت�شكل حاليا ن�صف االحتياجات
احلقيقية للبالد  ،اي بنحو �سبعة �آالف
ميغاواط ،واحلقيقة ان املواطن ي�شعر ان
هذه الأرق��ام غري واقعية وغري حقيقية الن
مات�صله من الطاقة الكهربائية الي�صل اىل
�سقف الـ (� )12ساعة يف اليوم.
و�أ� �ض��اف� :أن ال �ع��راق ميثل �سوقا واع��دة

يف اال�ستثمار لقطاع الكهرباء ،ال�سيما اذا
ترافقت معها منح ت�سهيالت للم�ستثمرين
ت�شجعهم على دخول ال�سوق العراقية وهذا
القطاع حتديدا ،والتي حددتها بنود قانون

اال�ستثمار مع توفريالوقود املطلوب لها يف
عملها  ،يف حني ان وزارة الكهرباء �ستقوم
ب�شراء الطاقة املنتجة من قبل تلك ال�شركات
 ،والو�صول مبعدل ا�ستهالك الفرد العراقي

من الطاقة الكهربائية من  1100كيلوواط
يف ال�ساعة �إىل  3700كيلوواط يف ال�ساعة
وه��و مقيا�س م�ع�م��ول ب��ه يف غالبية دول
العامل.

فيما ق��ال زي��اد ال�شريفي من جمعية حماية
امل�ستهلك العراقي�:إن اال�ستثمار يف قطاع
الكهرباء �سي�سهم ب�شكل فاعل بتخفيف �أزمة
الكهرباء التي تعي�شها البالد حاليا وي�سهم
يف �سد العجز احلا�صل بني العر�ض والطلب
من الطاقة الكهربائية  ،كما ان �إن�شاء ثماين
حمطات كهربائية كبرية عن طريق اال�ستثمار
يف خمتلف املحافظات مع ح�صول العراق
على ط��اق��ة ق��دره��ا خم�سة االف ميكا واط
ت�ضاف اىل املوجود احلايل منها وهذا يعني
�سد ج��زء كبري م��ن العجز وال��و��ص��ول �إىل
م�ستوى جيد من انتاج الطاقة الكهربائية .
وقال املواطن كاظم غازي  :ان موجة القلق
من و�ضع التيار الكهربائي اجتاحت ال�شارع
ال �ع��راق��ي ب���د�أت م��ع ح �ل��ول ف�صل ال�صيف
وب�ل��وغ درج ��ات احل ��رارة ارق��ام��ا فلكية قد
ت�صل اىل درج��ة الغليان  ،وبعد انق�ضاء
ف�صل ال�شتاء ومتتعنا ب�ساعات معدودة
م��ن ال�ك�ه��رب��اء و��ص�ل��ت يف �أف���ض��ل املناطق
ال�سكنية �إىل �سبع �ساعات يف اليوم ،ومع �أن
املوازنة العامة وبرغم تخفي�ضني متتاليني
حفظت لقطاع الكهرباء ح�صته م��ن جمال
�إعادة الإعمار التي ت�أثرت بانخفا�ض �أ�سعار
النفط� ،إال �أن املخ�ص�صات ال يبدو �أنها كافية
ل�ضمان ا�ستمرار تدفق الكهرباء للبيوت
العراقية ،وذل��ك القلق دف��ع املواطنني �إىل
اتخاذ �إجراءات خمتلفة ا�ستعدادا لل�صيف.
وا�ضاف ما ي�صلنا من الطاقة الكهربائية ال
يفرحنا �إذ ت�أتي رب��ع �ساعة لتنقطع بعدها
ن�صف ��س��اع��ة ث��م ت ��أت��ي ب�ع��ده��ا رب��ع �ساعة
وتنقطع الربع او ل�ست �ساعات متتالية فيما
تعطى ل�ساعة واح��دة تكون متقطعة،واالن
تطل علينا وزارة ال�ك�ه��رب��اء بت�صريحات
واعالن عن اال�ستثمار يف حمطات الكهرباء
لزيادة االنتاج الكهربائي ،وملاذا مل يتم اتخاذ
مثل هكذا قرار يف ال�سابق ،وملاذا الأحجام
عن اال�ستثمار يف هذا القطاع �إذا كان مربحا
كما تعلن وزارة الكهرباء؟.

خرباء يدعون اىل ان�شاء �سدود ونواظم جديدةعلى نهري دجلة والفرات
بغداد  /املدى االقت�صادي
دعا اخلبري االقت�صادي ماجد ابو كلل مدير
مركز ذر للتنمية االقت�صادية اىل ان�شاء
نواظم و�سدود جديدة على نهري دجلة و
الفرات ق��ادرة على خزن كميات كبرية من
امل�ي��اه حل�ين احل��اج��ة اليها او لنقلها اىل
اله�ضبة الغربية و بادية ال�سماوة و غريها
م��ن املناطق ،حيث م��ن املمكن اال�ستفادة
منها يف ال��زراع��ة و غ�يره��ا م��ن االن�شطة
االقت�صادية املهمة.
وق ��ال� :أن امل �ي��اه تعد حاليا �سر احلياة
و ا�سا�س ا�ستمرارها و امل �ي��دان احلايل
و امل�ستقبلي لل�صراعات ب�ين ال ��دول يف
مناطق ك�ث�يرة م��ن ال�ع��امل و منها ال�شرق
االو��س��ط ،وهنا ا�صبح هاج�س م�ستوى

ن�ه��ري دج�ل��ة و ال �ف��رات يقلق اجلميع يف
العراق يف ال�سنوات القليلة املا�ضية بعد
ان و��ص��ل اىل م�ستويات متدنية ج��دا ال
تقارن بامل�ستويات التي اعتدنا عليها ،و
ال�سبب يف ذلك م�شاريع ال�سدود الرتكية و
ال�سورية على هذه االنهار امل�شرتكة و كذلك
قلة االمطار.
وا�شار ابو كلل اىل ان ال�سعودية اوقفت
ا��س�ت�ث�م��ارات�ه��ا ال��زراع �ي��ة ال�ضخمة التي
ول��دت لها اك�ت�ف��ا ًء ذات �ي��ا م��ن احل �ب��وب يف
الفرتة املا�ضية ب�سبب خطر فقدان اخلزين
اجلويف املحدود من املياه ،فلماذا ال يحدث
تكامل بينها وبني العراق يف هذا ال�صدد،
�إذ لدينا الأر�ض والأيدي العاملة الرخي�صة
واخل�برة يف ادارة هذه امل�شاريع واملياه

التي يذهب معظمها اىل البحر ه��درا من
دون اال�ستفادة منها ب�شكل امثل  ،و هم يف
املقابل لديهم املال و احلاجة؟
وت��اب��ع :مل ��اذا ال ن�خ�ط��ط ال��س�ت�ث�م��ار هذه
امل ��وارد الكثرية امل��وج��ودة يف ال�ع��راق و
ن�ستعني باالخرين يف التنفيذ فال نرهق
وزارة املالية العراقية بالتمويل وندعها
ت ��دور ح��ول ذات �ه��ا ل�ت��وف�ير روات� ��ب لربع
ال�شعب العراقي يف خمتلف الوزارات من
النفط املباع وك�أن وزارة املالية جمرد امني
�صندوق يبيع بهذه اليد و يطعم العراقيني
باليد االخ ��رى ،ومل نفكر ي��وم��ا كيف اذا
ن�ضب النفط و هي ث��روة نا�ضبة او كيف
اذا ا�ستغنى العامل الغربي عن بع�ض هذا
النفط يف حالة تطوير الطاقات املتجددة؟.

تقارير عربية
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ال�شارقة  /خا�ص باملدى االقت�صادي
تستحوذ قضايا أمن الطاقة وأمن اإلمدادات أهمية كبيرة لدى الدول المستهلكة للنفط منذ بداية االكتشاف وما تبعها من تنام لقنوات االستهالك.
ٍ
بمساع مستمرة لتحقيق تلك الغاية بجميع الوسائل المتاحة والمبتكرة،
واكد تقرير الطاقة االسبوعي الذي تصدره شركة نفط الهالل ان تلك الدول تقوم
ٍ
ذلك أن استخدامات الطاقة أخذت تتوسع على جوانب النشاط االقتصادي كافة ،فيما اتجهت أسواق النفط نحو التذبذب بشكل مستمر حالت دون تطبيق
خطط التنمية اعتمادا على نمط أسعار محددة ،فيما تتأرجح االستثمارات الموجهة إلى قطاع الطاقة بشقيه التقليدي والمتجدد وفقا لدرجة التناغم
واالنسجام بين العرض والطلب واتجاه األسعار إضافة إلى حجم الفرص والتحديات القائمة.

تقرير� :أمن الطاقة ي�ستحوذ �أهمية كبرية لدى الدول
املنتجة الرتفاع حجم الطلب
و�أو�ضح التقرير ان اخلطط الهادفة ت�سعى
�إىل حت�ق�ي��ق ام ��ن الإم� � ��دادات ل ��دى ال ��دول
امل�ستهلكة على معايري متنوعة ي��أت��ي يف
مقدمتها تطوير ال�ق�ط��اع ال�صناعي لديها
وب�شكل خا�ص اجلزء املتعلق ب�صناعة النفط
وال�غ��از مل��ا لذلك م��ن �أهمية يف اال�ستحواذ
واخ���ذ م �ك��ان ال �� �ص��دارة يف ال��دخ��ول على
م�شاريع الطاقة بجميع �أ�شكالها والبقاء يف
املقدمة بكل ما هو جديد يف تلك ال�صناعة.
ول �ف��ت ال�ت�ق��ري��ر �إىل �أن اجت��اه��ات حتقيق
ام��ن الطاقة ت�أخذ على امل�ستوى اخلارجي
ال��دخ��ول يف � �ش��راك��ات وات�ف��اق�ي��ات طويلة
املدى مع الدول املنتجة للنفط والغاز والتي
ت�سهم يف التخفيف من حدة التذبذبات على
م�ستوى الأ��س�ع��ار وق��وة املناف�سة وتامني
�إم � ��دادات ال�ط��اق��ة ال�لازم��ة للمحافظة على
وترية الن�شاط االقت�صادي لديها.
وقال التقرير ان متطلبات امن الطاقة ت�أخذ
م�ساحة اك�ب�ر ل��دى ال���دول املنتجة للنفط
وال �غ��از يف الآون ��ة الأخ�ي�رة ن�ظ��را الرتفاع
حجم الطلب املحلي على امل�شتقات النفطية
لديها لتلبية متطلبات التنمية امل�ستدامة وما
�إىل هنالك من ا�ستخدامات مت�صاعدة،وتقوم
الدول املنتجة للطاقة بتنفيذ م�شاريع متنوعة
لتحقيق هذا الهدف �سواء كان على �صعيد
جلب تكنولوجيا الطاقة التقليدية والطاقة
النظيفة �أم كانت على م�ستوى تطوير البنى
التحتية اخلا�صة بتدعيم خطوط الإنتاج
وحجم التكرير مل�شتقات النفط للحيلولة
دون ت�أثرها ب�أ�سباب تتعلق بال�صيانة وقوة
الطلب �أم كانت لتغطية الطلب املحلي لتلك
البلدان.
وا�ضاف التقرير �أن قدرات الدول املنتجة على
حتقيق هدف امن الطاقة والإمدادات �سوف
يكون باملتناول �إذا ما مت درا�سة االحتياجات
احلالية وامل�ستقبلية من الطاقة ودجمها يف
خطط التنمية والعمل على تق�سيم ثروات
الطاقة لديها �إىل جزء قابل لال�ستغالل وجزء
�سيبقى �ضمن االحتياطيات ال�سرتاتيجية
ليتم ا�ستغالله كلما دع��ت ال���ض��رورة  ،هذا
ع�ل��ى �صعيد ام ��ن ال �ط��اق��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة� ،أم��ا
على م�ستوى الطاقة املتجددة فان و�صول
الدول املنتجة للنفط والغاز �إىل م�ستويات
متقدمة من الإن�ت��اج لتلبي ن�سبة كبرية من
حجم اال�ستهالك لن تكون يف املتناول نظرا
لوجود م�صادر تقليدية متوفرة �إ�ضافة �إىل
ارتفاع تكاليف �إنتاج الطاقة املتجددة يف
الوقت احل��ايل وم��ا يعنيه ذل��ك من تف�ضيل
ال��دول املنتجة للطاقة التقليدية من توجيه
ال�ف��وائ����ض النقدية �إىل ق�ط��اع��ات �إنتاجية
�أخرى يف الوقت احلايل.
والحظ التقرير انه نتيجة لتباين الأهداف
بني املنتجني وامل�ستهلكني يف قراءة وتف�سري
مفهوم ام��ن الطاقة و�إم��دادات�ه��ا ف��ان الدول

امل�ستهلكة للنفط والغاز وب�شكل خا�ص الدول
ال�صناعية �سوف تركز يف املرحلتني احلالية
والقادمة على تطوير قطاع الطاقة املتجددة
لديها والعمل على تر�شيد اال�ستهالك من
م�صادر الطاقة التقليدية كلما �أمكن ذلك ،فيما
�سرتكز ال��دول املنتجة على تدعيم قدراتها
الإنتاجية والتكريرية ودع��م خطط تطوير
الإن �ت��اج وت��وج�ي��ه م��زي��د م��ن اال�ستثمارات
�إىل قطاع الطاقة التقليدية مع الإبقاء على
ط�م��وح��ات�ه��ا يف ام �ت�لاك وت �ط��وي��ر م�صادر
الطاقة املتجددة بالتوازي مع تطور وتنوع
ا�ستخداماتها.

و�أجمل التقرير �أهم االحداث
يف قطاع النفط والغاز مبا يلي :
�ان يف
يف الإم��ارات ف��ازت "دوكاب" بعقد ث� ٍ
م�شروع �أبوظبي لتطوير الغاز املتكامل مما
يرفع قيمة عقود ال�شركة مل�شروع (حب�شان)5
ال�ت��اب��ع ل�شركة �أب��وظ�ب��ي ل�صناعات الغاز
امل �ح��دودة – (جا�سكو) �إىل �أك�ثر م��ن 126
مليون درهم " 35مليون دوالر" وذلك بعد
�سل�سلة من املفاو�ضات التي ج��رت م�ؤخرا
يف مدينة يوكوهاما اليابانية .وتبلغ قيمة
االتفاقية الأخرية بني دوكاب و�شركة "جيه
جي �سي كوربوري�شن" اليابانية  51مليون
درهم حيث �ستقوم "دوكاب" بتوريد كابالت
الطاقة امل�صنعة خ�صي�ص ًا مل�صنع "حب�شان "5
اجلديد ملعاجلة الغاز ،وت�أتي هذه االتفاقية
عقب توقيع ال�شركة عقد ًا مع �شركة هيونداي
للهند�سة والإن�شاءات لتنفيذ وتطوير عقد
�ان ملحقة للم�شروع بقيمة 75
مرافق وم�ب� ٍ
مليون درهم حيث �ستقوم "دوكاب" بتوريد
ما ي�صل �إىل  70فى املئة من �إجمايل كابالت
الطاقة املرتبطة باملن�ش�أة.
من جهة ثانية ،وقعت �شركة �أبوظبي لتكرير
النفط (تكرير) عقدين ت�صل قيمتها الإجمالية
نحو  2.7مليار دره ��م ،ويخ�صان ت�شييد
م�صفاة ج��دي��دة لتكرير ال��زي��وت ،ومرافق
تخزين يف �أبوظبي .يذكر �أن (تكرير) وقعت
العقدين مع �شركتني من كوريا اجلنوبية يف
 15متوز اجل��اري ،وا�ستطردت �أنها وقعت
�أحدهما مع �شركة “هيونداي �إجننريينج
�آن��د كون�سرتك�شن” ،وبقيمة ت�صل لقرابة
 1.7مليار دره��م ،وك��ان��ت ال�شركة �أر�سته
يف �أي��ار املا�ضي ،وه��و يغطي بناء م�صفاة
لتكرير ال��زي��وت بطاقة �إنتاجية ت�صل �إىل
� 500أل ��ف ط��ن �سنوي ًا م��ن ال��زي��وت عالية
اجلودة ،ولأغرا�ض اال�ستخدام املحلي� .أما
العقد الثاين ،الذي يخ�ص �أعمال الهند�سة،
وال�ت��وري��د ،والإن���ش��اء مل�ستودعات تخزين
جديدة يف م�صفح ،فقد مت توقيعه مع �شركة
“دايو �إجننريينج” ،وبقيمة  991مليون
درهم.
ويف قطر ت�سري االم��ور ق��دم� ًا على حتقيق

ه��دف�ه��ا ب ��إن �ت��اج  77م�ل�ي��ون ط��ن م��ن الغاز
الطبيعي امل�سال قبل نهاية العام اجلاري
ل�ت�ع��زي��ز م��وق�ع�ه��ا يف ت ��أم�ين ت��وري��د الغاز
الطبيعي امل�سال على نطاق العامل ،يف الوقت
الذي قامت (قطر غاز) بت�سليم �أول �شحنة كيو
ماك�س من الغاز الطبيعي امل�سال �إىل اليابان،
ومت ت�سليم احلمولة �إىل حمطة �شركة �شوبو
�إلكرتيك يف ت�شيتا بوا�سطة ناقلة كيو ماك�س
للغاز الطبيعي امل�سال (موزة).
ويف العراق طلبت وزارة النفط من �شركة
النفط الربيطانية العمالقة بي.بي و�شريكتها
�شركة النفط الوطنية ال�صينية (�سي.ان.بي.
�سي) حتويل عالوة توقيع عقد تطوير حقل
الرميلة النفطي �إىل منحة ال ترد ولكن بقيمة
�أق��ل ب��دال من قر�ض مي�سر ،حيث طلبت من
ال�شركتني حتويل القر�ض املي�سر البالغة
قيمته  500مليون دوالر �إىل منحة ال ترد
بقيمة  100مليون دوالر �أ�سوة ببقية العقود.
ويف ك��ان��ون ال �ث��اين دف�ع��ت ب��ي.ب��ي و�سي.
ان.بي�.سي عالوة توقيع بقيمة  500مليون
دوالر مبوجب العقد الذي فازتا به لتطوير
حقل الرميلة النفطي العمالق ال��ذي تقدر
احتياطياته بنحو  17مليار برميل .ووافق
العراق يف ني�سان على خف�ض عالوتي توقيع
يف عقدين لتطوير حقلني نفطيني وحولهما
�إىل دفعات ال ترد بدال من قرو�ض مي�سرة،
وجرى خف�ض قيمة عالوة التوقيع على عقد
تطوير املرحلة الأوىل من حقل غرب القرنة

ال��ذي ت�ق��در احتياطياته بنحو  8.7مليار
برميل والذي فازت به �شركتا اك�سون موبيل
وروي��ال دات�ش �شل �إىل  100مليون دوالر
من  400مليون دوالر ،كما خف�ضت عالوة
توقيع عقد تطوير حقل الزبري ال��ذي تقدر
احتياطياته بنحو �أرب�ع��ة مليارات برميل
والذي فازت به ايني االيطالية و�شريكتاها
اوك�سيدنتال برتوليوم ك��ورب وكوجا�س
الكورية اجلنوبية �إىل  100مليون دوالر
�أي�ضا من  300مليون دوالر يف ال�سابق.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ي�ت��وق��ع �أن ت �ط��رح بي.بي
و� �ش��ري �ك �ت��اه��ا م ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ن �ف��ط الوطنية
ال�صينية (�سي.ان.بي�.سي) و�شركة نفط
اجلنوب العراقية مناق�صات حلفر � 40إىل
 50بئرا ج��دي��دة يف حقل الرميلة النفطي
العمالق هذا العام والعدد نف�سه تقريبا العام
املقبل ،ومن املتوقع طرح وتر�سية مناق�صات
عقود حفر �آبار العام املقبل يف وقت ما من
هذا العام ،ويف وقت �سابق قالت �شركة نفط
اجلنوب �أن ال�شركات الثالث تعتزم حفر �أكرث
م��ن  70بئرا ج��دي��دة يف  ،2011وح�صلت
�شركات خدمة دولية من بينها ويذرفورد
انرتنا�شونال بالفعل على عقود بقيمة زهاء
 500مليون دوالر حلفر  49ب�ئ��را جديدة
يف الرميلة ه��ذا ال�ع��ام ،ويف العام املا�ضي
وقعت بي.بي و�سي.ان.بي�.سي عقد تطوير
ملدة  20عاما حلقل الرميلة وتتوقعان رفع
�إنتاج احلقل �إىل  2.85مليون برميل يوميا

وهو ما من �ش�أنه �أن ي�ضع الرميلة يف املركز
الثاين عامليا بعد حقل الغوار ال�سعودي �أكرب
حقل نفطي يف العامل.
وق��ال م���س��ؤول يف �شركة النفط الوطنية
االن�غ��ول�ي��ة ��س��ون��اجن��ول �أن ��ش��رك��ة النفط
الأمريكية الكربى اوك�سيدنتال برتوليوم
كورب و�شركة النفط احلكومية االندوني�سية
برتامينا �أظهرتا اهتماما باحل�صول على
ح�صة يف م�شروعني ل�شركة �سوناجنول
ل�ت�ط��وي��ر ح �ق��ول ن �ف��ط ب��ال��ع��راق ،ومتتلك
�سوناجنول حاليا ح�صة  75يف املئة يف
م�شروعي احلقول النفطية مقابل  25يف املئة
ل�شركة النفط احلكومية العراقية ،واحلقالن
�ضمن جمموعة حقول منحها العراق ل�شركات
العام املا�ضي وميكن �أن ت�ضع العراق �ضمن
القوى الكربى يف قطاع النفط على م�ستوى
العامل وقد يناف�س ال�سعودية بطاقة �إنتاجية
تبلغ  12مليون برميل يوميا خ�لال �سبع
�سنوات ،ويقع حقل القيارة  800 -مليون
برميل -والنجمة  900-مليون برميل -يف
حمافظة نينوى ب�شمال العراق.
ويف عمان تعتزم �سلطنة عمان �إنفاق 3.5
مليار دوالر خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة
لتعزيز �إنتاجها من النفط بن�سبة  18باملئة
ول�ت�ح�ق�ي��ق ال���س�ي��ول��ة ال�ل�ازم��ة مل�شروعات
البنية الأ�سا�سية ،وت�ستهدف �إنتاج مليون
برميل يوميا من النفط يف املتو�سط بحلول
 ،2015وتنتج ال�سلطنة � 850أل��ف برميل
يوميا حاليا وتتوقع رفع الإنتاج �إىل 870
�أل��ف برميل يوميا يف املتو�سط هذا العام،
يذكر �أن اال�ستثمارات اجلديدة �ست�ستخدم
حلفر مزيد من الآبار مبا يف ذلك حقل الغبار
جنوب الذي تبلغ احتياطياته مليار برميل.
ويف ال�ك��وي��ت �أر� �س��ت �شركة نفط الكويت
عقودا تبلغ  1.8مليار دوالر تقريبا ل�شركتني
الأوىل �شركة هيونداي للهند�سة والإن�شاءات
الكورية اجلنوبية ،والثانية �شركة برتوفاك
الربيطانية لتطوير خط �أنابيب ميتد من
ميناء الأحمدي �إىل حمطات توليد الطاقة
الكهربائية يف البالد .وك��ان ن�صيب �شركة
ه�ي��ون��داي جمموعة العقود الأوىل بقيمة
 404ماليني دينار �أو  1.39مليار دوالر،
يف حني �أر�ست �شركة نفط الكويت املجموعة
الثانية م��ن الأع �م��ال على �شركة برتوفاك،
وتبلغ قيمتها الإجمالية  402مليون دوالر.
من جهة ثانية ،يتوقع �أن ت�ستثمر م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية � 8إىل  9مليارات دوالر
ل�ب�ن��اء م���ص�ف��اة نفطية ج��دي��دة يف منطقة
بالوجنان باندوني�سيا ،حيث �أن م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية و�شركة الطاقة احلكومية
االندوني�سية برتامينا �ستوقعان مذكرة
تفاهم يف نهاية ال�شهر اجلاري ،على �أن يتم
ت�أ�سي�س م�شروع م�شرتك يف غ�ضون �ستة
�أ�شهر.
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�صناعة ال�سيارات ال�صينية منو
مذهل يلفه الغمو�ض
بكني  /وكاالت
فيما تعاين اقت�صادات العديد من الدول
ال �غ��رب �ي��ة االم ��ري ��ن م��ن ت� ��أث�ي�رات االزم ��ة
االقت�صادية التي ما برحت تع�صف بالعامل
منذ �سنتني تقريبا ،تتحدث ال�صني عن بزوغ
حقبة جديدة من الرخاء حيث تعد �صناعة
ال�سيارات فيها على وجه اخل�صو�ص العدة
ملقارعة وحتدي عمالقة �صناعة ال�سيارات
العامليني.
وي �ق��ول م��اي�ك��ل روب �� �س��ون اح ��د املحللني
االقت�صاديني يف البي بي �سي  :كنت يف
بكني قبل اي��ام ب�صحبة �صديق ا�سمه ريك
ه ��ال ،وه��و م��ؤ��س����س اك�ب�ر �شبكة توزيع
م�ستقلة لل�سيارات يف ا�سرتاليا .كنا واقفني
على مقربة من �ساحة تني �أن مني (ال�سالم
ال���س�م��اوي) ال���ش�ه�يرة يف ق�ل��ب العا�صمة
ال�صينية ن�ح��اول ا�ست�شراف م��دى تنوع
ماركات ال�سيارات امل�ستخدمة يف ال�صني
م��ن خ�ل�ال م��راق �ب��ة ال �� �س �ي��ارات امل� ��ارة يف
الطريق ذي الع�شرة مم��رات ال��ذي يقطع
العا�صمة.
وريك من املهتمني بتطور �صناعة ال�سيارات
يف ال�صني ،وهو يزور البالد منذ �سنوات
ع��دة ويعد �شاهدا على النمو املذهل لهذه
ال�صناعة.
وتعبري (املذهل) هو املنا�سب فعال لو�صف
م��ا ي�ح��دث يف ه��ذه ال�صناعة .فقد �سبقت
ال�صني اليابان يف العام املا�ضي بو�صفها
اكرب منتج لل�سيارات يف العامل .اما يف هذه
ال�سنة ،فقد بزت الواليات املتحدة لت�صبح

اكرب �سوق لل�سيارات اي�ضا.
وي�ضيف روب�سون  :ل�ست �صحفيا خبريا
يف � �ش ��ؤون ال �� �س �ي��ارات ،ول�ك�ن��ي متكنت،
من وقفتي مع ري��ك على نا�صية الطريق،
م��ن ال�ت�ع��رف ع�ل��ى ال�ع��دي��د م��ن ال�سيارات
االمريكية واالوروبية واليابانية والكورية
التي كانت متر من امامنا.
ويتابع روب�سون  :امعن ري��ك النظر يف
ال�سيارات املارة امامنا ،ثم هز بر�أ�سه وافرد
ذراعيه وبد�أ ي�ضحك.
"م�ستحيل" ق��ال ري��ك "كل ه��ذه االن��واع
واالطرزة ،انه لأمر مربك فعال".
تنف�ست ال�صعداء عندما �شعرت ب�أن خبريا
حمنكا يف �ش�ؤون ال�سيارات ي�شعر بنف�س
الذهول الذي ا�شعر به .ففي اليوم ال�سابق،
ويف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقد مبنا�سبة
اف�ت�ت��اح م�ع��ر���ض ب�ك�ين ل�ل���س�ي��ارات 2010
(وه ��و الآن بالطبع االك�ب�ر م��ن ن��وع��ه يف
العامل) �شعرت باحلرية فعال.
بدا املعر�ض الول وهلة كغريه من املعار�ض
ال�ت��ي ت�ع��ودن��ا عليها ،فاملو�سيقى نف�سها
وكذلك اال�ضواء الرباقة املنطلقة من جميع
االجت��اه��ات وا� �س��راب الفتيات اجلميالت
اللواتي يبدو عليهن ال�ضجر احيانا وهن
يعر�ضن ت�شكيلة ال متناهية من ال�سيارات
املختلفة.
ولكن عند هذه النقطة بد�أت تنتابني م�شاعر
احلرية .فعند جناح �شركة فولفو ال�شهرية
�س�ألت عن ال�شركة ال�صينية  -التي ال يتعدى
عمرها ال�ـ  12عاما  -التي ا�شرتت فولفو

م�ؤخرا من �شركة فورد.
اقرتبت من اح��د امل�ست�شارين االعالميني
التابعني لل�شركة وق�ل��ت ل��ه" :كانت هذه
ال�سيارة �سويدية يف ي��وم م��ن االي ��ام ،ثم
ا�صبحت امريكية عندما ا�شرتتها فورد،
وهي الآن مملوكة ل�شركة �صينية .اريد ان
اعرف هويتها احلالية :هل هي �سويدية �أو
امريكية �أو �صينية؟"
جت�ن��ب امل�ست�شار االج��اب��ة ع�ل��ى �س�ؤايل،
و�س�ألني عو�ضا عن ذلك ما اذا كنت ارغب
يف تفقد ال�سيارات من الداخل ،او اذا كنت
راغ �ب��ا يف االط�ل�اع على بع�ض الن�شرات
االعالنية.
بدا وا�ضحا يل انه مل يكن يعرف اجلواب.
ومل يكن ذلك مفاجئا ،حيث ان �سيارات فولفو
ك��ان��ت ت�صنع يف ال�صني قبل ان ت�شرتي
ال�شركة ال�صينية عالمتها التجارية.
ولكن ماذا عن املاركات ال�صينية اجلديدة
املختلفة؟
يف جناح اح��دى ال�شركات ال�صينية التي
عر�ضت ت�شكيلة م��ن ��س�ي��ارات ال�صالون،
التقيت مب�صمم ا�سباين يعمل لدى �شركة
رينو الفرن�سية .كان امل�صمم يراقب ت�صاميم
ال�سيارات ال�صينية بدقة واهتمام.
ق���ال يل م �� �ش�يرا اىل اح� ��دى ال�سيارات
امل �ع��رو� �ض��ة" :ان اخل �ل��ف ي���ش�ب��ه �سيارة
رينو ميجان ،وبينما ت�شبه املقدمة �سيارة
مر�سيد�س �سي ال ا�س".
"اذن ف�ه��ي � �س �ي��ارة ��ص�ي�ن�ي��ة ،اي تقليد
ل �ل �� �س �ي��ارات االخرى" .ك �ن��ت اف� �ك ��ر يف

ال���ش�ك��اوى امل�ت�ن��اه�ي��ة م��ن امل �ي��ل ال�صيني
لقر�صنة املو�سيقى وبرامج الكمبيوتر.
هز امل�صمم اال�سباين كتفه وق��ال مبت�سما:
"كلنا نقلد الآخرين ،لهذا تت�شابه ال�سيارات
احلديثة اىل حد بعيد ،امل�س�ألة احلقيقية هي
جودة االنتاج واالناقة".
�صعد اال�سباين اىل داخ��ل ال�سيارة وبد�أ
بفح�صها ،وقال "ميكن للقطع البال�ستيكية
ان ت �ك��ون اح �ك��م ��ص�ن�ع��ا ،ك �م��ا ان رائحة
ال�سيارة لي�ست كرائحة �سيارة جديدة".
اال ان��ه ا� �ض��اف" :اعطهم خم�س �سنوات
و�سي�صبحون مناف�سني اق��وي��اء لرينو ،ال
�شك لدي يف ذلك".
تطلع اىل اخلارج
اث �ن��اء زي��ارت��ي جل �ن��اح اح ��دى ال�شركات
ال�صينية املتخ�ص�صة بانتاج ال�سيارات
الريا�ضية الفارهة ،واثناء تفقدي باعجاب
�سيارة �صينية ال�صنع ت�شبه اىل حد بعيد
�سيارات فرياري االيطالية ال�شهرية ،التقيت
بهيدي�شي م�ي���س��ون��و ،رئ�ي����س امل�صممني
اال�سبق يف �شركة تويوتا اليابانية.
ت��وق �ع��ت ان ي���س�خ��ر م�ي���س��ون��و م��ن امليل
ال�صيني للتقليد ،ولكني وجدته قلقا على
م�ستقبل �صناعة ال�سيارات يف اليابان.
ملاذا؟ يقول مي�سونو �إن طلبة الت�صميم الذين
يدر�سهم يف اليابان ميالون اىل الرتكيز على
اليابان ذاتها ،بينما يركز طالبه ال�صينيون
على العامل اخلارجي.
"اذا نظرت اىل اعينهم عندما احدثهم" قال
يل "�ستعجب بهم فعال ،فهم ينظرون اىل

اخل��ارج وي��ري��دون ان ي�صبحوا م�صممني
من الطراز العاملي،و�سوف يكون لهم ذلك
ويلتحقون بركب العامل ب�سرعة".
من الناحية التقنية ،متكنت �شركة �صينية
واح���دة  - BYD -م��ن تخطي اجلميع
بالفعل .فال�سيارة الكهربائية التي انتجتها
م�ؤخرا م��زودة ببطارية بلغت من التطور
حدا دفع بامل�ستثمر االمريكي ال�شهري وارن
بوفيت اىل ا�ستثمار  250مليون دوالر من
ماله اخلا�ص يف ال�شركة.
اكت�شفت ف �ج ��أة اين  -م��ن خ�لال معر�ض
ال�سيارات  -كنت ا�شاهد ملخ�صا للثورة
ال�صناعية ال�صينية التي متكنت ب�سرعة
فائقة من التحول من ال �شيء �إىل �أن ت�صبح
امل�صنع االكرب يف العامل.
ولكن بقيت احجية واح��دة :ملاذا ال ت�صدر
ال���ص�ين ن�سبة اك�ب�ر م��ن ال �� �س �ي��ارات التي
تنتجها اىل اخلارج؟
يجيب �صديقي ريك هال" :امل�س�ألة ب�سيطة
جدا ،فالطلب على ال�سيارات داخل ال�صني
م��ن ال�ق��وة بحيث ال يحتاج املنتجون اىل
ت���ص��دي��ر ��س�ي��ارات�ه��م اىل اخل � ��ارج ،ولكن
انتظر حتى يقرروا العك�س ،وعندئذ �سرتى
املناف�سة احلقيقية (للمنتجني الغربيني)".
وقد بد�أت هذه العملية فعال يف ا�سرتاليا،
ح�ي��ث ق��رر ري��ك يف ال �ع��ام امل��ا��ض��ي للمرة
االوىل ا�سترياد بع�ض ال�سيارات ال�صينية
ال�صنع.
ويقول ريك �إن زبائنه وقعوا يف حب هذه
ال�سيارات.

جملة 99 :مليار دوالر (فقط) ثروات ملوك العامل!
وا�شنطن CNN /
برغم الظروف االقت�صادية ال�صعبة التي �شهدها
العامل خ�لال الأع��وام القليلة املا�ضية ،والأزم��ة
االقت�صادية التي م��رت بها العديد من املناطق،
�إىل جانب تدهور �سعر �صرف اليورو وتراجع
�أو ك�ساد �سوق العقارات عاملي ًا� ،إال �أن ملوك العامل
حافظوا على ثرواتهم �إن مل يزيدوها.
غ�ير �أن القيمة الإج�م��ال�ي��ة ل�ثروات�ه��م تراجعت
بحدود  10مليارات دوالر ،لت�صل �إىل  99مليار ًا
فقط ،وه��و رق��م يقل بنحو  32مليار دوالر عن
�إجمايل ثرواتهم يف عام .2008
�أم��ا �سبب الرتاجع يف ه��ذه ال�ثروات لهذا العام
ف�ك��ان �إم��ارات �ي � ًا ،بح�سب جملة ف��ورب����س� ،إذ �إن
انهيار �أ��س��واق العقارات يف الإم ��ارات العربية
املتحدة عمل على تراجع �إجمايل الرثوات مللوك
العامل ،فيما قدر بنك �أمريكان مرييل لينت�ش ديون
الإمارات بنحو  184مليار دوالر.
ووف �ق � ًا للمجلة فقد جن��م ع��ن ه��ذا ت��راج��ع ثروة
ال�شيخ حممد بن را�شد مبقدار  7.5مليار دوالر،
بعد �أن كان قد خ�سر يف وقت �سابق  6مليارات
�أخ ��رى ،لي�صبح �أك�ثر احل�ك��ام وامل�ل��وك خ�سارة
للعام الثاين على التوايل.
�أم��ا القائمة للزعماء اخلم�سة ع�شر الأوائ��ل من
حيث الرثوات فجاءت على النحو التايل:

حافظ ملك تايالند ،بوميبول �أدولياديج ،البالغ من
العمر  82عام ًا ،على �صدارته لأثرى ملوك العامل
للعام الثالث على التوايل ،برثوة قدرت بنحو 30
مليار دوالر ،برغم اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي
�شهدتها بالده م�ؤخر ًا.
املركز الثاين حافظ عليه �سلطان بروناي ،ح�سن

بلقيه ،البالغ م��ن العمر  62ع��ام� ًا ،حيث قدرت
ثروته بنحو  20مليار دوالر.
وت �ق��دم ال �ع��اه��ل ال �� �س �ع��ودي امل �ل��ك ع�ب��دال�ل��ه بن
عبدالعزيز ( 86عام ًا)� ،إىل املركز الثالث برثوة
تقدر بنحو  18مليار دوالر ،حيث قفزت ثروته
من مليار واح��د ،وذلك ب�سبب النمو االقت�صادي

ال��ذي حققته ب�لاده واخل�ط��ط االقت�صادية التي
اعتمدتها ال�سعودية.
وتراجع رئي�س دولة الإم��ارات العربية املتحدة،
ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان ( 62عام ًا) �إىل
املركز الرابع ،حيث قدرت ثروته بنحو  15مليار
دوالر .وجاء نائبه ،وحاكم دبي ،ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ( 60عام ًا) يف املركز اخلام�س،
بعد ت��راج��ع ث��روت��ه للعام ال�ث��اين على التوايل،
لت�صل �إىل  4.5مليار دوالر.
يف امل��رك��ز ال���س��اد���س ،ح��ل �أم�ي�ر ليختن�شتاين،
هان�س �آدم الثاين ( 65عام ًا) ،برثوة قدرت بنحو
 3.5مليار دوالر.
العاهل املغربي ،حممد ال�ساد�س ( 46عام ًا) احتل
امل��رك��ز ال�سابع بث��روة ق��درت بنحو  2.5مليار
دوالر ،وجاء معظمها من الفو�سفات الذي ارتفع
�سعره العام املا�ضي ،بعد �أن �شهد تراجع ًا يف
العام ال�سابق.
�أمري قطر ،ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين ،البالغ
من العمر  58عام ًا ،احتل املركز الثامن برثوة
ق��درت بنحو  2.4مليار دوالر ،بعد �أن و�سعت
ب�ل�اده اق�ت���ص��اده��ا بن�سبة  9.5يف امل �ئ��ة العام
املا�ضي ،وم��ن املنتظر �أن تقفز الن�سبة �إىل 15
يف املئة خالل العام اجلاري ،حيث زاد من ثروته
مبقدار  400مليون دوالر ،بعد �أن كانت ملياري

دوالر .ويف املرتبة التا�سعة ج��اء "العري�س"
اجلديد ،و�سليل �أ�سرة غرميالدي� ،أمري موناكو
�أل�ب�رت ال�ث��اين ( 52ع��ام� ًا) ب�ثروة ق��درت مبليار
دوالر.
ويف املركز العا�شر ،حل الزعيم الديني للطائفة
الإ�سماعيلية التي يقدر عددها بنحو  15مليون ًا،
الأم�ير كرمي �آغ��ا خان الرابع ( 73عام ًا) بعد �أن
حافظ على ثروته البالغة  800مليون دوالر.
كذلك حافظ �سلطان ع�م��ان ،قابو�س ب��ن �سعيد،
البالغ من العمر  69عام ًا على مركزه احلادي ع�شر
برثوة قدرت بنحو  700مليون دوالر.
كما حافظت امللكة الربيطانية� ،إليزابيث الثانية،
على املرتبة الثانية ع�شرة ،ب�ث�روة تبلغ 450
مليون دوالر.
وجاء �أمري دولة الكويت ،ال�شيخ �صباح الأحمد
اجل��اب��ر ال�صباح ( 81ع��ام � ًا) ،يف امل��رك��ز الثالث
ع�شر ،حيث تراجعت ث��روت��ه �إىل  350مليون
دوالر.
كذلك ا�ستقرت ملكة هولندا ،بياتريك�س ( 72عاما)ً
يف املرتبة الرابعة ع�شرة ،برثوتها البالغة 200
مليون دوالر.
ويف املركز اخلام�س ع�شر ،حل ملك �سوازيلند،
م�سواتي الثالث ( 42عام ًا) دون �أن يتغري مركزه،
برثوته املقدرة بنحو  100مليون دوالر.
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االقت�صاد الربيطاين يحقق منو ًا مبعدل %1.1
لندن  /وكاالت
ا�ستطاع االقت�صاد الربيطاين النمو
�أ�سرع مبرتني تقريبا مما كان متوقع ًا
يف الربع الثاين من العام احلايل .
وبح�سب ت �ق��دي��رات امل�ك�ت��ب الوطني
ال�بري �ط��اين ل�ل�إح �� �ص��اءات ب�ل��غ معدل
النمو  % 1.1يف الربع الثاين من العام
احلايل.
وي �ع��د ه ��ذا �أ���س��رع م �ع��دل للنمو ربع
ال�سنوي يف بريطانيا منذ عام .2006
وج� ��اء ه ��ذا ب���ص�ف��ة �أ� �س��ا� �س �ي��ة نتيجة
االن�ت�ع��ا���ش يف ق�ط��اع اخل��دم��ات الذي
حقق �أف�ضل معدالت للنمو منذ ثالث
�سنوات .
ي�شار �إىل �أن قطاع اخلدمات ي�ستحوذ
ع��ل��ى ن��ح��و ث�ل�اث ��ة �أرب�� � ��اع الن�شاط
االقت�صادي يف بريطانيا وبلغ معدل
من��وه يف الربع الثاين من ه��ذا العام
نحو �.% 1.3ساهم قطاع التعمري �أي�ضا
يف ه ��ذا االن �ت �ع��ا���ش مب �ع��دل من��و يعد
الأ�سرع منذ عام .1963
كان القطاع الوحيد الذي �سجل تراجعا
يف الربع الثاين هو النقل واالت�صاالت
بن�سبة  % 0.7ويعزى ذلك بدرجة كبرية
�إىل �أزمة ال�سحب الربكانية يف ني�سان

املا�ضي.
ويرى وزير اخلزانة الربيطاين جورج

�أوزبورن �أن هذه الأرقام تظهر �أن خطة
التق�شف كانت �صائبة.

وا�شنطن تتوقع عجز ًا يف امليزانية بنحو
 1.47تريليون دوالر

وا�شنطن  /وكاالت
توقع تقرير جديد �صادر من مكتب الإدارة
وامليزانية التابع للبيت الأبي�ض الأمريكي
�أن ي�صل العجز فى امليزانية الأمريكية �إىل
رقم قيا�سي وهو تريليون و�سبعة و �أربعون
مليار دوالر.
وتعني هذه التقديرات �أن احلكومة الأمريكية
تقرت�ض نحو �أرب �ع�ين �سنتا م��ن ك��ل دوالر
تنفقه،لكن ه��ذه الأرق ��ام ت�شري اىل حدوث
حت�سن عما كان الو�ضع عليه بح�سب تقرير
�أ��ص��دره البيت االبي�ض فى �شباط املا�ضي
حيث تقل�صت ن�سبة العجز املتوقع مبقدار

 84مليار دوالر.
وي�ت��وق��ع التقرير اجل��دي��د �أن ت�صل ن�سبة
البطالة يف الواليات املتحدة يف العام القادم
�إىل .% 9
وق��ال املكتب �إن��ه من املتوقع ان يهبط هذا
العجز يف �سنة � 2011إىل  1.42تريليون
دوالر مع ان هذا املبلغ يزيد  150مليار دوالر
على التقديرات املبدئية.
و�أع�ل��ن البيت االبي�ض يف بيان ر�سمي ان
االقت�صاد الأمريكي يواجه رياحا معاك�سة
ق��وي��ة ،م�ست�شهدا ب�ضعف ��س��وق اال�سكان
وال�شكوك ب�ش�أن االنتعا�ش يف اوروبا التي

قد ت�ضعف الطلب على ال�صادرات الأمريكية.
وترى �إدارة الرئي�س باراك �أوباما �أنه حتى
الآن ال توجد تغيريات كبرية يف التوقعات
بالن�سبة مل�ستقبل االقت�صاد الأمريكي خالل
ال�سنوات الع�شر القادمة خا�صة يف ما يتعلق
مب�ستويات العجز يف امليزانية والديون
وهي م�ستويات تعد عالية.
وي�خ���ش��ى احل���زب ال��دمي �ق��راط��ي �أن ت�ؤثر
امل�ستويات احلالية للعجز يف امليزانية �سلبا
على �أداء احل ��زب يف ان�ت�خ��اب��ات التجديد
الن�صفي للكونغر�س يف الثاين من ت�شرين
الثاين املقبل.
ويرى حمللون �أن الناخب الأمريكي قد يعاقب
�إدارة الرئي�س �أوباما على �أدائها االقت�صادي
خا�صة ما يتعلق بالإنفاق احلكومي وارتفاع
م�ع��دالت البطالة بعد ال��رك��ود ال��ذي خلفته
الأزمة املالية العاملية عام .2008
من جهة �أخرى �أكد مكتب الإدارة وامليزانية
�أن االنتعا�ش الأوروبي يواجه خطرا ب�سبب
ال�شكوك جت��اه �إم�ك��ان�ي��ة ا��س�ت�م��رار حت�سن
الأو�ضاع بعد انتهاء الفرتة الزمنية خلطط
التحفيز احلكومي.
وتقول وا�شنطن �أن �أي��ة م�شكالت يتعر�ض
ل�ه��ا االق�ت���ص��اد الأوروب � ��ي ت ��ؤث��ر ع�ل��ى بقية
دول العامل التي قد ترتاجع �صادراتها �إىل
�أوروبا.
وك ��ان ال��رئ�ي����س �أوب��ام��ا ق��د وق��ع الأ�سبوع
املا�ضي على �أكرب خطة �إ�صالح للنظام املايل
يف بالده منذ الك�ساد الكبري �أوائل ثالثينيات
القرن املا�ضي ،لت�صبح بذلك قانونا نافذا
يهدف �إىل تفادي تكرار وقوع �أزم��ات مالية
جديدة.

وق � ��ال �أوزب� � � ��ورن �إن � ��ه يف ميزانية
ال�ت�ق���ش��ف و� �ض��ع خ �ط��ة " ال�ستعادة

الثقة يف اقت�صادنا من خ�لال معاجلة
العجز بداية من العام احلايل و�إعادة
التوازن يف النمو بني القطاعني العام
واخلا�ص".
و�أو��ض��ح �أن الأرق��ام تظهر ان القطاع
اخلا�ص �ساهم بنحو  % 0.1يف معدل
النمو يف الربع الثاين مما ال يدع جماال
لل�شك يف ���ض��رورة ال �ت �ح��رك خلف�ض
العجز يف امليزانية.
لكن �سلفه العمايل �ألي�سرت دارلينج قال
�إن هذه املعدالت ال تعزى �إىل �سيا�سيات
احلكومة احلالية ،بل �إىل الإج��راءات
التي اتخذتها احلكومة ال�سابقة.
وقالت مرا�سلة بي بي �سي لل�ش�ؤون
االقت�صادية �ستيفاين فالندز �إن��ه من
امل �ه��م ق���راءة �أه�م�ي��ة ه��ذه الأرق � ��ام يف
�سياقها ال�صحيح.
فقد اك��د امل��راق�ب��ون �أن ه��ذه الأرق ��ام ال
تعني �أن االقت�صاد الربيطاين تعافى
متاما من تبعات الأزمة املالية العاملية
ويت�ساءل املحللون عما �إذا بالإمكان
متابعة هذا النمو يف الن�صف الثاين من
العام بعد �إعالن حكومة ديفيد كامريون
نيتها تخفي�ض العجز يف املوازنة عرب
اقتطاعات كبرية يف الإنفاق العام.

مبيعات ويندوز  7تعزز
�أرباح مايكرو�سوفت
وا�شنطن  /وكاالت
�أعلنت �شركة مايكرو�سوفت عمالق �صناعة الربجميات �أنها حققت �أرباحا بلغت يف
الربع الثاين من العام احلايل  4.52مليار دوالر بزيادة تقدر بنحو  % 48عن الفرتة
نف�سها العام املا�ضي.
وبح�سب بيانات �أعلنتها ال�شركة ف�إن مبيعات برنامج الت�شغيل "ويندوز � "7ساهم
يف تعزيز الأرباح.وقالت مايكرو�سوفت �إنه مت بيع  175مليون ن�سخة من "ويندوز
" 7منذ طرحه يف الأ�سواق العام املا�ضي.
وحققت ال�شركة عائدات و�صلت هذا العام �إىل  16مليار دوالر بف�ضل ويندوز 7
وحمرك البحث (بينج) وجهاز �ألعاب الفيديو "�إك�س بوك�س".
و�إجماال بلغت الأرباح هذا العام حتى نهاية حزيران  18.76مليار دوالر بزيادة 29
 %عن �أرباح العام املا�ضي.
وقال بيرت كالين املدير املايل ملايكرو�سوفت �إن " زيادة العائدات وال�سيا�سية
اجلديدة لتنظيم النفقات �ساعدتا يف حتقيق هام�ش ربحي يف الربع الثاين".
وا�ستفادت مايكرو�سوفت �أي�ضا من طرح منتجات جديدة هذا العام مثل برنامج
"�أوفي�س  ،"2010وزادت الأرباح كذلك بف�ضل االنتعا�ش امللحوظ يف �سوق
تكنولوجيا املعلومات،فقد ارتفعت مبيعات احلوا�سيب ال�شخ�صية بن�سبة % 20
خالل الثالثة �أ�شهر املا�ضية.
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املفت�ش العام لـ وزارة ال�صناعة � :إطالق ال�سرتاتيجية الوطنية
ملكافحةالف�سادكخارطةطريقللت�صديلهذه الآفة امل�ست�شرية
حوار/املدى االقت�صادي

ي�شكل الف�ساد املايل و االداري امل�ست�شري يف م�ؤ�س�سات الدولة عائق ًا �أمام التنمية امل�ستدامة ،ماجعل احلاجة ملحة لآليات و�إجراءات
وقوانني تت�صدى حلاالت الف�ساد هذه( .املدى االقت�صادي) حاورت املفت�ش العام يف وزارة ال�صناعة و املعادن �سامل بول�ص ابراهيم من اجل
االطالع على ال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد التي ت�ضطلع بها مكاتب املفت�شني العموميني يف الوزارات.
*ي��ع��د الف�ساد امل���ايل و االداري
مب��ث��اب��ة ح�����ش��رة ت��ن��خ��ر ج�سد
االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي و تعطل
التنمية  ،فما الذي ت�ستند عليه
ال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة
الف�ساد ؟
ـ �إ�سرتاتيجية مكافحة الف�ساد ت�ستند �إىل علم
الإدارة ومكافحة اجلرمية ممزوج ًا بالتجارب
ال �ع��امل �ي��ة ،ف �ه��ي ع��ب��ارة ع��ن الئ �ح��ة تو�ضح
خ��ارط��ة الطريق ال��ذي ُي� ّت�ب��ع ،ودور الأف��راد
وامل�ؤ�س�سات للم�ساهمة يف حماية املجتمع
ومكافحة ظواهر الف�ساد ومنع وقوعها ،ومت
حتديد الأه ��داف الوطنية التي ت�ضمن بناء
جمتمع نزيه و�شفاف وفعّال ،وهي تعمل على
تر�سيخ ثقة املواطنني بامل�ؤ�س�سات الوطنية
م��ن خ�ل�ال تنفيذ ��س�ي��ا��س��ات ف � ّع��ال��ة ملعاجلة

الظواهر ال�سلبية وك�شف مواطنها ومعاجلة
�أ�سبابها ،وتفعيل الثقافة املجتمعية الراف�ضة
للف�ساد ،وو�ضع �آل�ي��ات عمل فعّالة للتعاون
والتن�سيق م��ع اجل�ه��ات املحلية والإقليمية
والدولية التخاذ الإج��راءات الالزمة للوقاية
م��ن ج��رائ��م الف�ساد والق�ضاء عليها ،ف�ض ًال
ع��ن حتديد وا��ض��ح ل�برام��ج العمل ت��أخ��ذ يف
ح���س��اب��ات�ه��ا اع �ت �ب��ارات الأداء وم ��ا �أف��رزت��ه
الظواهر االيجابية وال�سلبية ،كما ت�ضمنت
حتديد خطط لتكون �أ�سا�س ًا ل�سري العمل و�أداة
لتحديد امل�س�ؤوليات ..وم��راك��ز امل�س�ؤولية
ت�ضمن حتقيق نتائج يراد الو�صول �إليها يف
زمن حمدد ومبوا�صفات حمددة يتم تقييمها
دوري ًا ب�أ�ستخدام معايري متفق عليها و�ضعت
كموجهات لتحفيز خمتلف الأن�شطة تتيح
ل�ل��إدارة العليا �إمكانية ال�سيطرة على زمام

الأم��ور واملبادرة واملباد�أة بد ًال من ان تكون
يف حالة من جمرد رد الفعل يف بناء م�ستقبل
العراق.
لقد كان جلهود الأمم املتحدة الفنية واملادية
وامل �ع �ن��وي��ة امل �ب��ذول��ة م��ن ق�ب��ل ال�ع��ام�ل�ين يف
الربنامج الإمنائي UNDPب�شراكة مكتب
مكافحة اجلرمية واملخدرات الأثر البارز يف
�إث��راء جهود العراق يف جمال تطوير برامج
مكافحة ال�ف���س��اد م��ن خ�ل�ال �إق��ام��ة الندوات
واالجتماعات وور�ش العمل وقيامها بتقدمي
اال�ست�شارات والتو�صيات الفنية �إ�ستهدفت
تطوير �سيا�سات وبرامج وخطط و�أدلة العمل
التي �أُع��دت من قبل اللجان وفريق اخلرباء
ال �ع��راق �ي�ين تلبية الح �ت �ي��اج��ات ومتطلبات
بنود اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
والإر�� �ش ��ادات وال��وث��ائ��ق املتعلقة بها الأم��ر

الذي ي�شري �إىل وفاء منظمات الأمم املتحدة
بالتزاماتها وم�شاركتها الفاعلة واجل��ادة يف
دعم بلدنا اقت�صادي ًا .
*ما الأ�س�س والآليات املعتمدة يف
�سرتاتيجية مكافحة الف�ساد املايل
و االداري ؟
ـ و��ض�ع��ت ال�سرتاتيجية ال��وط�ن�ي��ة ملكافحة
الف�ساد ا�ستناد ًا �إىل الفقرة ( )1من املادة ()5
من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد لعام
 2003التي �صادق عليها العراق بالقانون رقم
 35ل�سنة  2007لت�شمل خمتلف امل�ستويات
التنظيمية وتوزيع الأدوار فيما بينها وترتيب
الأولويات والنتائج املتوقعة بالأعتماد على
ا�س�س عدة منها حتليل بيئة العمل الداخلية
واخلارجية وال��وق��وف على ما بها من نقاط

ال�ق��وة ون�ق��اط ال�ضعف والتحديد الوا�ضح
والدقيق للظواهر ال�سلبية وجرائم الف�ساد،
وت�شخي�ص ا�سبابها ،وات �خ��اذ الإج� ��راءات
ال�ك�ف�ي�ل��ة مل �ع��اجل �ت �ه��ا ،وت �ن �ف �ي��ذ الإج � � ��راءات
القانونية بحق مرتكبيها.
ام��ا بخ�صو�ص الآل �ي��ات املعتمدة فمن �أهم
الآل� �ي ��ات ال �ت��ي �أُخ � ��ذت يف احل �� �س �ب��ان بناء
ال���س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��وط �ن �ي��ة مل�ك��اف�ح��ة الف�ساد
ل�ت�ك��ون واق �ع �ي��ة ه��ي امل�ك��اف�ح��ة ع�بر �إح ��داث
ت�غ�ي�يرات يف ال�سيا�سات والأن �ظ �م��ة ح�سب
تطور العمل و تر�سيخ ال�شراكة بني اجلهات
املعنية كافة يف بناء اجلبهة الوطنية ملكافحة
الف�ساد �إ�ضافة اىل تو�ضيح دور امل�ؤ�س�سات
احل�ك��وم�ي��ة ،وت�شخي�ص امل�شاكل الرئي�سة
التي تعاين منها ،وخا�صة يف جمال تر�شيد
الهياكل التنظيمية وتنمية امل��وارد الب�شرية
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ور�سم ال�سيا�سات املالية والإداري��ة وتطبيق
مبادئ احلكم الر�شيد والنزاهة وال�شفافية
وامل���س��اءل��ة ،وتفعيل �آل�ي��ات مكافحة الف�ساد
باختيار الأه ��داف القريبة والبعيدة املدى
م��ع الأخ��ذ بنظر احل�سبان ان يكون الهدف
املختار واقعي ًا وميكن حتقيقه وقيا�سه و�أنه ال
يتعار�ض مع الأهداف الأخرى و تهيئة املوارد
الب�شرية واملادية وامل�ستلزمات الأخرى لتنفيذ
اخلطة و حتديد �سقف زمني لتنفيذ كل مفردة
من مفردات اخلطة و توزيع امل�س�ؤوليات على
�ضوء مفردات اخلطة و �إ�صدار تقارير متابعة
دوري� ��ة لإجن� ��از امل �ه��ام م��ن ق�ب��ل امل�ؤ�س�سات
امل �ع �ن �ي��ة ،وت���ص�ح�ي��ح امل�����س��ارات يف �ضوء
حتليل النتائج و �إ��ص��دار تقرير �سنوي يف
نهاية كل �سنة يو�ضح نتائج �صياغة وتنفيذ
اخلطة الوطنية وحتديد امل�شاكل واملعوقات
واملقرتحات الب ّناءة لتجاوزها وت�أمني التدفق
امل�ستمر للبيانات وامل�ع�ل��وم��ات و االهتمام
ب��و��ض��ع خ�ط��ط ب��دي�ل��ة للمفا�صل امل�ه�م��ة مبا
ي�ضمن اال�ستجابة لأية متغريات او حتديات
تواجه عمليات التنفيذ.
* كيف ّ
تقيمون ال��ع��راق كبيئة
عمل هذه ال�سرتاتيجية؟
 ن�ت��ائ��ج حتليل بيئة ال�ع�م��ل �أف� ��رزت جملةم��ن م��ؤ��ش��رات ال�ق��وة وال�ضعف  ،فالظواهر
االي �ج��اب �ي��ة لبيئة ال�ع�م��ل (ع�ن��ا��ص��ر القوة)
م���وج���ودة ح �ي��ث ب � ��رزت خ �ل�ال ال�سنوات
املن�صرمة جملة من الظواهر االيجابية يف
بيئة العمل �ستكون مبثابة الدعامة الأ�سا�سية
التي �ستبنى عليها ال�سرتاتيجية الوطنية
ملكافحة الف�ساد ،تتمثل يف بناء امل�ؤ�س�سات
 ،وتعزيز دور الرقابة وامل�ساءلة يف �إدارة
الأم��وال العامة و ا�ستعادة �سلطة القانون،
وتطوير �أ�ساليب الك�شف عن جرائم الف�ساد
و تفعيل دور الإع�لام باعتباره و�سيلة مهمة
للحد من جرائم الف�ساد و�إ�شاعة قيم النزاهة
و �سن قانون جمل�س اخلدمة و�إ�صالح نظام
ال��وظ�ي�ف��ة ال �ع��ام��ة و م�ن��ح زي� ��ادة ك �ب�يرة يف
الرواتب والأجور للعاملني يف �أجهزة الدولة
ومراعاة م�ستوى النمو االقت�صادي وتكاليف
املعي�شة و تطوير �شبكة احلماية االجتماعية
لت�شمل �شريحة وا�سعة من املجتمع و االنتقال
التدريجي �إىل الالمركزية وتوزيع ال�سلطات
و �إ�صدار قانون ت�شجيع اال�ستثمار واالجتاه
نحو اخل�صخ�صة و �إلزام امل�ؤ�س�سات باعتماد
ال�شفافية يف قطاعات الدولة كافة وعلى وجه
اخل�صو�ص يف قطاع النفط والغاز ون�شاط
املناق�صات والعقود و تقليل الفجوة املعا�شية
ب�ين ��ش��رائ��ح املجتمع املختلفة ،واحلر�ص
على توفري الأم��ن الغذائي م��ن خ�لال الدعم
الالحمدود للبطاقة التموينية وتطوير نظام
ال��وظ�ي�ف��ة ال �ع��ام��ة ،وت �ق��دمي ال��دع��م مل�شاريع
القطاع اخلا�ص ،واالجتاه نحو تو�سيع حجم
املوازنة اال�ستثمارية ودعم اقت�صاد ال�سوق
ال��ذي �أت��اح فر�صة كبرية لإن�شاء العديد من
امل�شاريع التجارية واخلدمية ال�صناعية و
ان�ضمام ال�ع��راق �إىل اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد وو�ضع �آلية جديدة الختيار
املفت�شني العموميني تت�سم بال�شفافية واملهنية
و�ضوح الر�ؤيا والر�سالة والأهداف الوطنية
وحت��دي��د دور امل�ؤ�س�سات يف بناء املجتمع
اجلديد رف�ض املجتمع العراقي لظواهر الف�ساد
ب�أ�شكالها والتم�سك مبنظومة القيم الأخالقية
والعادات الر�صينة الأمر الذي �سيتيح �إمكانية
مت��ري��ر م���ش��اري��ع وب��رام��ج م�ك��اف�ح��ة الف�ساد
وم�شاركة ال�شعب ب�شكل ف� ّع��ال يف تنفيذها
و �سن جمموعة من م�شاريع القوانني التي
ت�ع��زز تفعيل �إج � ��راءات الإ� �ص�ل�اح الإداري
ومكافحة الف�ساد (ق��ان��ون حماية املخربين،

قانون حماية امل�ستهلك ،قانون حماية املنتج،
ق��ان��ون اال��س�ت�ث�م��ار ،ت�ق��دمي م���ش��روع قانون
مكافحة الف�ساد) و تعزيز الأنظمة والتعليمات
اخل��ا��ص��ة بتو�سيع ال���ص�لاح�ي��ات املمنوحة
للم�ؤ�س�سات املعنية مبكافحة الف�ساد (ديوان
الرقابة املالية ،هيئة النزاهة ،مكاتب املفت�شني
العموميني ،مكتب من�سق دولة رئي�س الوزراء
لل�ش�ؤون الرقابية) ..ام��ا الظواهر ال�سلبية
َ
بك�شف
لبيئة العمل (عنا�صر ال�ضعف) فتتمثل
التحليل الدقيق لبيئة العمل ع��ن انخفا�ض
كفاءة الأداء التنظيمي للم�ؤ�س�سات وخا�صة
يف ع ��دم �إم�ك��ان�ي��ة ت�شخي�ص ع�ل��ل البيئات
التنظيمية للم�ؤ�س�سات و عدم و�ضوح القيم
التنظيمية املوجهة ل�ل��أداء و�ضعف القوى
احلافزة للإبداع يف العمل و �سيادة الرتكيب
التنظيمي املرتبك يف بناء امل�ؤ�س�سات و عدم
تطبيق املعايري العلمية يف اختيار املوظفني
وخا�صة القياديني منهم ،م��ن خ�لال اعتماد
�أ�سلوب املحا�ص�صة واالعتبارات ال�سيا�سية،
وع� ��دم ت�ف�ع�ي��ل م �ب��ادئ ت �ك��اف ��ؤ ال �ف��ر���ص بني
املواطنني و تنازع ال�سلطات و�ضعف العمل
اجلماعي ،وتف�شي النزعة الفردية يف �إدارة
امل ��ؤ� �س �� �س��ات وع���دم ال��ق��درة ع�ل��ى املحافظة
على ا�ستمرار املوظفني امل�ؤهلني واملدربني
و�أ� �ص �ح��اب اخل�ب�رة امل�ت�م�ي��زة يف الوظيفة
ال �ع��ام��ة؛ ب�سبب ��ض�ع��ف احل��واف��ز امل��ادي��ة،
وهجرة الكفاءات والطاقات الب�شرية الفعّالة
و ع��دم ال �ق��درة على ر��س��م ال�سرتاتيجيات،
و�صياغة الأهداف ،وحتديد الأولويات وبناء
خطط العمل و عدم و�ضوح الر�ؤية بخ�صو�ص
�إج��راءات التعاون والتن�سيق والتكامل بني
امل�ؤ�س�سات احلكومية لتقوي�ض ظواهر الف�ساد
و قلة و�ضعف الربامج الرتبوية والتثقيفية
التي تدعو �إىل �إ�شاعة قيم النزاهة وال�شفافية
وامل�ساءلة �إ�ضافة �إىل التعقيدات البريوقراطية
وال��روت�ين و�ضعف الأداء يف برامج ت�سهيل
وتب�سيط �إج� ��راءات م�ع��ام�لات امل��واط�ن�ين و
عدم اعتماد ال�شفافية يف الت�صرفات املالية،
وخا�صة يف جم��ال الك�شف عن نتائج تنفيذ
املوازنات واجن��از �أعمال اجلهات احلكومية
وع ��دم الإع �ل�ان عنها يف و��س��ائ��ل الإع �ل�ام ،
والتغا�ضي عن معاقبة كبار امل�س�ؤولني املتهمني
بالف�ساد او �سوء الإدارة وا�ستغالل املن�صب
الذي �أدى �إىل انهيار منظومة القيم الأخالقية
وا�ستخفاف �أفراد املجتمع بالقوانني النافذة
يف خمتلف امل�ج��االت احلياتية والتنظيمية
 ،وت�خ�ل��ف ن �ظ��ام االت �� �ص��االت ،وع ��دم تدفق
وان���س�ي��اب وك�ف��اي��ة ال�ب�ي��ان��ات ال�لازم��ة لبناء
قاعدة البيانات واملعلومات املطلوبة التخاذ
ال�ق��رار الإداري ال�صائب والر�شيد � ،ضعف
خطط وب��رام��ج ال�ت��دري��ب وال�ت��أه�ي��ل ،وعدم
متابعة امل�ستجدات احلديثة يف اجلوانب
الإداري ��ة والفنية ،وع��دم االهتمام بعمليات
التطوير واالب�ت�ك��ار والتحديث ،مم��ا �ساهم
يف �إي �ج��اد �شريحة م��ن امل��وظ�ف�ين حم��دودي
الكفاءة ي�سهل ا�ستغاللهم من قبل امل�سيئني
 ،النق�ص يف امل�ه��ارات الإداري��ة العليا وعدم
و� �ض��وح ال��ر�ؤي��ة ب���ش��أن دور ال�ق�ي��ادي�ين ،و
�ضعف �إجراءات ال�ضبط وال�سيطرة والرقابة
الداخلية  ،و �ضعف قابليات القطاع اخلا�ص
ال�ع��راق��ي وحم��دودي��ة م�ساهمته يف تطوير
االقت�صاد و�ضعف بنيته التنظيمية واملالية

والإداري� ��ة  ،ع��دم ا�ستخدام �آل�ي��ات متطورة
للحفاظ على الوثائق م��ن ال�ت��زوي��ر ،وكذلك
عدم احلفاظ على النماذج التي يجب تداولها
داخ��ل امل�ؤ�س�سات احلكومية وت�سليمها �إىل
املزورين � ،ضعف التن�سيق بني دوائر الوزارة
ال��واح��دة �أو مع دوائ��ر ال ��وزارات الأخ��رى ،
�ضعف الثقة بامل�ؤ�س�سات احلكومية الوطنية
وباخل�صو�ص تلك التي تقدم خدمات مبا�شرة
للمواطنني ،خا�صة مع انت�شار ظاهرة الر�شوة
فيها � ،ضعف اال��س�ت�ف��ادة م��ن ب��رام��ج الدعم
الدولية وخا�صة يف جم��ال مكافحة الف�ساد
وا�ستخدام الأ�ساليب التقنية احلديثة  ،عدم
اعتماد التو�صيف الإداري للوظائف ا�ستناد ًا
�إىل تعليمات و�ضوابط (و�صف الوظائف)
ب�سبب عدم تي�سر تلك التعليمات او جتاهلها
لكونها ال تخدم بع�ض الإدارات وال حتقق
م�آربها ال�شخ�صية او لعدم وجودها يف اال�صل
كما هي احلال بالن�سبة للكثري من الوظائف
امل�ستحدثة بعد تغيري ، 2003االجتهاد يف
ممار�سة ال�صالحيات لعدم و�ضوح التعليمات
التي حت��دد تلك ال�صالحيات م��ا ول��د حاالت
من الإرب��اك وع��دم دق��ة االجتهادات الإداري��ة
وتناق�ضها بني دائ��رة و�أخ��رى برغم ت�شابه
العناوين الوظيفية ال�ت��ي ت�صدر عنها تلك
االجتهادات ما �أدى �إىل ا�ستغالل هذه احلالة
من قبل �ضعاف النفو�س يف عرقلة معامالت
املواطنني وترويج املعامالت غري الأ�صولية
بق�صد اال�ستغالل واالب �ت��زاز ،و ع��دم �إق��رار
الهيكلية الوا�ضحة للكثري من دوائ��ر الدولة
او ال�سماح بتجاوز الهيكلية املقرة وهو الأمر
الذي �ساهم يف ت�شكيل دوائر وجلان و�شعب
من دون �سند قانوين ،حيث كان الأ�سا�س يف
ت�شكيلها حماولة البع�ض للبحث عن من�صب
او دور ميكنه من حتقيق م ��آرب �شخ�صية ال
متت ب�صلة للنفع العام الذي هو هدف الدوائر
احلكومية ،ما و ّلد الكثري من الإرباك وحاالت
االزدواج��ي��ة يف مم��ار��س��ة العمل و�أدى اىل
�ضياع الكثري من حقوق املواطنني وح�صول
�آخرين على تلك احلقوق من دون وجه حق،
ب��ل وح���ص��ول ف�ئ��ة ث��ال�ث��ة ع�ل��ى ت�ل��ك احلقوق
لأكرث من مرة ب�سبب تعدد م�صادر احل�صول
على ذلك احلق  ،و انت�شار ظواهر اجلرمية
املنظمة ب�سبب الأو�ضاع الأمنية التي تلت عام
 ،2003وظواهر الإره��اب والتهديد للعاملني
يف م�ؤ�س�سات ال��دول��ة و�أج�ه��زت�ه��ا الرقابية
لت�صديها لعمليات الإ�صالح ومكافحة الف�ساد ،
و عدم ال�سيطرة او الرقابة على حركة الأموال
وحتويلها �إىل خارج العراق مما �ساعد على
ت�سهيل عمليات تهريب الأموال وغ�سيلها.
* ما �آليـات تنفيذ اتفاقيـة الأمـم
املتحـدة و ال�سرتاتيجية الوطنية
ملكافحة الف�ساد ؟
ـ ال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد
لن يكون لها �أي اثر �إذا مل تنفذ على النحو
ال�صحيح وال�ف� ّع��ال ل�ضمان امل�صداقية يف
التنفيذ كونها تعد خط ال�شروع مل�ستقبل واعد
الأم��ر الذي يتطلب حتديد املحاور الرئي�سة
الآتية لت�سهيل عملية التنفيذ و�ضمان تدفق
اخلطة ع�بر اجلميع  ،بو�ضع �إط��ار توزيع
م�س�ؤوليات تطبيق خطط العمل وحتديد
م�س�ؤوليات تنظيم وتن�سيق فعّالة ذات طابع

م�ؤ�س�سي و حتديد �آليات التنفيذ والرقابة
والتقييم و حتديد الأولويات و حتديد الإطار
الزمني للتنفيذ والت�أكد من ان اخلطط يتم
تنفيذها �ضمن ال�سقوف الزمنية املحددة و
�إخ�ضاع نتائج تنفيذ اخلطة للتقييم الدوري
و�إج� ��راء التحديث عليها يف ��ض��وء نتائج
متابعة التنفيذ و حتديد املوارد وامل�ستلزمات
ال�ل�ازم��ة للتنفيذ و حت��دي��د و� �س��ائ��ل فعّالة
وم�ستمرة للر�صد واال�ستعرا�ض والإف�صاح.
*م��ا �آل��ي��ات التنفيذ وال��رق��اب��ة
وت��ق��ي��ي��م لإج��������راءات تنفيذ
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد ؟
ـ بخ�صو�ص �آلية التنفيذ ،فتنفيذ ال�سرتاتيجية
ال��وط�ن�ي��ة مل�ك��اف�ح��ة ال�ف���س��اد ي�ت��م ب�أ�شراف
وتوجيه هيئة النزاهة تنفيذ ًا للمادة ()6
من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد من
خالل ت�شكيل فريق من اخلرباء املتخ�ص�صني،
ي�ضم ممثلني عن هيئة النزاهة ،الأول منهما
يحمل اخت�صا�ص ًا قانوني ًا ،والثاين منهما
يحمل اخت�صا�ص �إ� �ش��اع��ة ث�ق��اف��ة النزاهة
وم��ب��ادئ ال���ش�ف��اف�ي��ة و مم�ث�ل�ين ع��ن دي ��وان
الرقابة املالية ،الأول منهما يحمل اخت�صا�ص
ال��رق��اب��ة الإداري� � ��ة ،وال �ث��اين منهما يحمل
اخت�صا�ص الرقابة املالية و ممثل عن اجلهاز
املركزي للإح�صاء يحمل اخت�صا�ص تنفيذ
وحتليل ا�ستبيانات مدركات الف�ساد و ممثل
عن البنك املركزي العراقي يحمل اخت�صا�ص
معاجلة جرائم غ�سيل الأم��وال و ممثل عن
املجتمع امل��دين ممثال ع��ن الإع�ل�ام و ممثل
عن اجلامعات العراقية و ممثل عن القطاع
اخل��ا���ص ومم�ث� ً
لا ع��ن منظمة الأمم املتحدة
(ب�صفة م��راق��ب) ،وللفريق ح��ق اال�ستعانة
بخرباء من خمتلف االخت�صا�صات مل�ساعدته
يف اجناز مهامه ،و يتوىل الفريق مهام ًا عدة
من التن�سيق بني اجلهات ذات العالقة بتنفيذ
االتفاقية اىل عقد اجتماعات دوري��ة �شهرية
يح�ضرها جميع املفت�شني العموميني تناق�ش
خ�لال�ه��ا الأم� ��ور ك��اف��ة ذات ال�ع�لاق��ة بتنفيذ
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد و و�ضع
برامج و�أدلة عمل لتنفيذ فقرات ال�سرتاتيجية
الوطنية ملكافحة الف�ساد وما جاء يف اتفاقية
الأمم املتحدة من التزامات و و�ضع م�ؤ�شرات
ل�ل�ت�ق��دم امل �ح��رز و �إع� ��داد ه�ي��اك��ل التقارير
املطلوبة م��ن مكاتب املفت�شني العموميني
وحت��دي��د حم��اوره��ا و حتليل تلك التقارير
و�أية تقارير �أخرى ذات العالقة �سواء كانت
واردة من املجتمع املدين �أم و�سائل الإعالم
�أم القطاع اخلا�ص �أم اجلهات الرقابية العليا
ب�ش�أن مكافحة الف�ساد و �إع��داد تقارير ُترفع
�إىل هيئة ال�ن��زاه��ة تت�ضمن التقدم املحرز
يف تنفيذ ال�سرتاتيجية وتقييم �أثر التنفيذ
وتتوىل هيئة النزاهة بدورها �إ�صدار تقارير
�إىل اجل�ه��ات العليا وع��ر���ض املنا�سب منها
يف و�سائل الإعالم ومواقع ال�شبكة الدولية
للمعلومات (االنرتنت) تت�ضمن تقييم نتائج
التنفيذ وت�شخي�ص �آثاره على املجتمع ب�شكل
عام.
* ع�لام اعتمدت �سرتاتيجية
مكافحة الف�ساد؟

لقد كان جلهود الأمم املتحدة الفنية واملادية واملعنوية املبذولة من قبل العاملني يف الربنامج الإمنائي UNDP
ب�شراكة مكتب مكافحة اجلرمية واملخدرات الأثر البارز يف �إثراء جهود العراق يف جمال تطوير برامج مكافحة
الف�ساد من خالل �إقامة الندوات واالجتماعات وور�ش العمل وقيامها بتقدمي اال�ست�شارات والتو�صيات الفنية
�إ�ستهدفت تطوير �سيا�سات وبرامج وخطط و�أدلة العمل التي �أُعدت من قبل اللجان وفريق اخلرباء العراقيني
تلبية الحتياجات ومتطلبات بنود اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد والإر�شادات والوثائق املتعلقة بها الأمر
الذي ي�شري �إىل وفاء منظمات الأمم املتحدة بالتزاماتها وم�شاركتها الفاعلة واجلادة يف دعم بلدنا اقت�صادي ًا .
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 اعتمدت مبادئ اال�سرت�شادية املدرجة يفادناه يف ر�سم الإطار العام للخطة الوطنية
ملكافحة الف�ساد يف �ضوء مبد�أ ع��ام مفاده:
(عند و�ضوح امل�سار ،البداية تر�سم النهاية)
ف�إن جهود العراق يف جمال مكافحة الف�ساد
ت�ستند �إىل مكامن القوة يف الت�أريخ والتقاليد
والثقافة التي يتمتع بها ،ف�ض ًال عن االجنازات
التي حتققت يف هذا املجال بعد عام 2003
الأمر الذي يتطلب املحافظة على قيم املجتمع
الفا�ضلة وتقاليده احلميدة ،كما �إن �ضبط
ظ��واه��ر الف�ساد وال��وق��اي��ة منها م�س�ؤولية
م�شرتكة ت�شارك فيها احلكومة والربملان
واجلهات املكلفة باملكافحة ومنظمات املجتمع
املدين واملواطنني و لن تكون عملية مكافحة
الف�ساد ممكنة �إال من خالل جمموعة م�شرتكة
من الإج ��راءات تت�ضمن املالحقة اجلزائية
والت�أديبية �إ�ضافة �إىل الإج��راءات الوقائية
وع�م�ل�ي��ات ال�ت��وع�ي��ة ال�ع��ام��ة و ي�ع��د الف�ساد
م�شكلة تنظيمية ،ومن �أجل مكافحته من قبل
اجلهات املختلفة يجب ان ت�صبح ن�شاطات
مكافحته جزء ًا متمم ًا للعملية الإداري��ة و �إن
مكافحة الف�ساد ب�شكل فاعل تتطلب تن�سيق
اجلهود يف القطاعني احلكومي واخلا�ص
واال��س�ت�ف��ادة الق�صوى م��ن ف��ر���ص التعاون
ال��دويل وم��ن اج��ل �ضمان التطبيق الفاعل
ل�سيا�سة مكافحة الف�ساد من خ�لال الوقاية
والتثقيف واملالحقة اجلزائية ،يجب ان تتم
عملية تن�سيق تنفيذ هذه ال�سيا�سة من خالل
جهة واحدة م�س�ؤولة وهي "املجل�س امل�شرتك
ملكافحة الف�ساد" و لقد خطى العراق خطوات
كبرية جت��اه مكافحة الف�ساد عرب �إج��راءات
�إداري� ��ة وت�شريعية ت�ق��وم على تفعيل دور
امل�ؤ�س�سات الرقابية ،ما مهد الطريق نحو
�إن���ش��اء م�ؤ�س�سات مكافحة ال�ف���س��اد ،حيث
ان ال�ت�ح��دي��ات اجل��دي��دة واحل��اج��ة لتلبية
طموحات املواطنني املتزايدة تتطلب تطبيق
منهجية م�ؤ�س�سية جديدة يف هذا املجال و �إن
من حق املواطنني توفري وحت�سني اخلدمات
امل�ق��دم��ة ل�ه��م ن��وع � ًا وك �م � ًا وحت���س�ين نوعية
احلياة و�إ�شاعة قيم النزاهة ومبادئ امل�ساواة
والعدالة وتكاف�ؤ الفر�ص ،وحمايتهم من خطر
�إغتيال ال�شخ�صية والإ��ش��اع��ة ،وح�صولهم
على اخل��دم��ات العامة بفعالية وم�ساواة و
�إن الواجب الوطني يتطلب من كل مواطن
جمابهة الف�ساد والإخبار عن �أي حالة ف�ساد
يط ّلع عليها ،ويتعني على املوظف العام ان
يبلغ رئي�سه وهيئة مكافحة الف�ساد عن كل
ق�ضية ف�ساد او ق�ضية ي�شتبه ان تكون ق�ضية
ف�ساد وال�سرتاتيجية لي�ست ك�شف او قائمة
ب�أ�سماء الأ�شخا�ص الفا�سدين ولي�ست ح ًال
�سحري ًا لكل التجاوزات ولي�ست �إج��راءات
او �صيغ نهائية ،ب��ل �سيتم حتديثها بني
فرتة و�أخرى و مع عدم �إهمال ق�ضايا الف�ساد
ال�صغرية ف�أن اخلطة تركز وتغطي وجتلب
االنتباه نحو ظواهر الف�ساد الكبرية و اخلطة
الوطنية ت�شري �إىل املفاهيم وال�سيا�سات
واالجتاهات عرب الأمدين الق�صري واملتو�سط
التي �صيغت على �أ�س�س متعددة االجتاهات
تعتمد على �أ�سلوب امل�شاركة وترتكز على
مبادئ عدة كالوقاية من خالل امل�ؤ�س�سات
املعنية بالتعليم املكثف و ال��ردع من خالل
امل�ؤ�س�سات الق�ضائية (العقوبات) و املكافحة
من خ�لال ت�صميم الأنظمة ال�شاملة ولي�س
ت �ن��اول احل� ��االت امل �ن �ف��ردة،وو� �ض��ع بدائل
لإج��راءات تنفيذ اخلطة مبا ي�سمح مواكبة
امل���س�ت�ج��دات وم��واج �ه��ة احل� ��االت الطارئة
واال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة و ��ض�م��ان م���ش��ارك��ة جميع
اجلهات املعنية يف �إط��ار (جبهة واح��دة) و
خ�ضوع اجلميع ل�سلطة القانون بغ�ض النظر
عن مواقعهم ومنا�صبهم.
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تحقيقات
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حتقيق /ليث حممد ر�ضا

ما تشهده االسواق المحلية من منتجات المياه الصالحة للشرب تشكل ظاهرة اقتصادية جديرة بالتوقف مع تزايد الطلب عليها في
موسم الصيف الحالي وما ترتب عليه من كلف مالية باهظة تثقل كاهل العائلة العراقية  ،السيما وان قناني المياه الصالحة تستورد من
دول مجاورة كالكويت و السعودية  ،في وقت يعد كثير من الخبراء ان مياه شبكة االسالة الحالية غير صالحة للشرب ،ما يجعل الحاجة
ملحة لتعاطي قناني المياه الصالحة للشرب سوا ًء أكانت مستوردة ام محلية.

بالد الرافدين تروي ظم�أها من مياه الربع اخلايل!

ارتفاع الطلب على القناين امل�ستوردة فـي م�شهد
يثقل كاهل امل�ستهلكني
غري �صاحلة لال�ستهالك
امل��واط �ن��ون احل��ري���ص��ون ع�ل��ى �صحتهم
مم��ن اجت �ه��وا للمياه املعدنية ه��م ا�شبه
بامل�ستجري من الرم�ضاء بالنار فقد �سبق
ان ك�شف رئي�س اجلهاز املركزي للتقيي�س
وال�سيطرة النوعية �سعد عبد الوهاب يف
ندوة عقدها اجلهاز عن �أهمية مياه ال�شرب
املعب�أة يف العراق ببغداد �إن "ما بني 40
�إىل  % 50من املياه املعدنية التي تباع يف
الأ�سواق العراقية غري �صاحلة لال�ستهالك
ال�ب���ش��ري� ،إ� �ض��اف��ة �إىل  % 10م��ن املياه
املعدنية امل�ستوردة" ،مبينا �أن "غالبية
معامل املياه املعدنية يف البالد ال حتتوي
على خم�ت�برات لفح�ص امل�ي��اه وال تلتزم
بتحديث �أ��س��ال�ي��ب الإن �ت��اج ومراحله".
و�أ���ض��اف ع�ب��د ال��وه��اب� :أن "الأ�سواق
العراقية �شهدت ظهور العديد من �أنواع
امل�ي��اه املعدنية التي تفتقر للموا�صفات
وال�شروط ال�صحية التي يجب توفرها
يف املياه املعدنية" ،الفتا �إىل �أن "اجلهاز
امل��رك��زي �أغ �ل��ق  11معمال لإن �ت��اج املياه
املعدنية و�أن ��ذر �سبعة معامل ملخالفتها
ال�شروط ال�صحية".
و�أ���ش��ار ع�ب��د ال��وه��اب �إىل �أن "اجلهاز
امل��رك��زي للتقيي�س وال�سيطرة النوعية
يقوم حاليا بفح�ص نحو  1500منوذج
من املواد الغذائية والإن�شائية والن�سيجية
خالل ال�شهر الواحد بعد �أن كانت ن�سبة
الفح�ص ت�ق��در ب �ـ  11700من��وذج خالل
ال�ع��ام  ،2009و�أك�ث�ر م��ن  5500منوذج
خالل العام ."2008
فيما قالت وكيل وزارة التجارة �سويبة
زنكنة� :إن "غالبية معامل �إن �ت��اج املياه
امل�ع��دن�ي��ة يف ال �ع��راق غ�ير حا�صلة على
��ش�ه��ادة (االي� ��زو) اخل��ا��ص��ة باملوا�صفات
ال���ص�ح�ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ل�ل�م�ي��اه املعدنية".
و�أو�ضحت على هام�ش الندوة �أن "املياه
املعدنية التي تنتج يف املعامل العراقية
فيها الكثري م��ن ال�شوائب" ،م ��ؤك��دة �أن
"رداءة املياه املعدنية املحلية �أدت �إىل
عزوف املواطنني عن ا�ستهالكها" ،بح�سب
تعبريها .وطالبت وكيل وزارة التجارة
"اجلهاز امل��رك��زي للتقيي�س وال�سيطرة
النوعية ودائ���رة اجل��رمي��ة االقت�صادية
ب�إغالق جميع معامل املياه املعدنية التي
ال تلتزم بال�شروط ال�صحية لإنتاج املياه
و�إحالتها �إىل الق�ضاء العراقي ب�أ�سرع

وقت ممكن".
مواطنون
املواطن مالك عبا�س قال :انه �أ�صيب بعجز
يف الكلى مبين ًا ان الطبيب ع��زا ذل��ك اىل
ال�شوائب املوجودة يف املياه و بعد ذلك
عزف عن �شرب مياه اال�سالة والذ باملياه
املعدنية لكي يحافظ على �صحته اال ان
امل�شكلة تفاقمت� ،إذ �أن املياه املعدنية هي
االخرى غري نقية!
فيما قال املواطن ط�لال ن��ور :ان �شراءه
للمياه ال�صحية لي�س ل�غ��ر���ض احلفاظ
على �صحته ،بل الن اقتناء املياه املعدنية
ا�صبح ذا �أبعاد اجتماعية للتفاخر بتقدميها
باملنا�سبات لكي يظهر للنا�س ان��ه يتمتع
بو�ضع اقت�صادي جيد .
�أما املواطن حامد حم�سن فقال :انه يعتزم
فتح معمل لت�صنيع املياه املعدنية النقية
الن الطلب عليها كبري جد ًا .

ان االمانة اجنزت التو�سيع الأول مل�شروع �شرق دجلة بطاقة ( )225500مرت مكعب يف اليوم وتو�سيع
م�شروع ماء الوثبة بطاقة (� )48ألف مرت مكعب يف اليوم وتو�سيع م�شروع ماء الوحدة بطاقة ()38
�ألف مرت مكعب يف اليوم خلدمة منطقة الكرادة وت�أهيل اخلط الأول مل�شروع ماء الكرامة للو�صول اىل
طاقته الق�صوى البالغة (� )45ألف مرت مكعب يف ال�ساعة ا�ضافة اىل اجناز م�شروع ماء ال�صدر بطاقة
(� )90ألف مرت مكعب يف اليوم".

جتار و�صناعيون
ازده� � ��رت جت� ��ارة ب �ي��ع امل� �ي ��اه املعدنية
املعب�أة يف الأ�سواق العراقية بعد عزوف
امل��واط�ن�ين ع��ن ا��س�ت�خ��دام م�ي��اه الإ�سالة
املجهزة عرب �شبكة املياه العامة تخوفا من
الإمرا�ض التي انت�شرت يف الآونة الأخرية
ب�سبب مياه الإ�سالة امللوثة.
ع�ضو رابطة التجار و ال�صناعيني امنار
�ضياء قال  :لي�س من بديل عن قناين املياه
املعدنية فالواقع امل�تردي ملياه اال�سالة و
م��ا ت�سببه م��ن ام��را���ض للمواطنني جعل
امل��واط��ن يتجه ل���ش��راء امل�ي��اه النقية الن
املاء �ضرورة للحياة و بخ�صو�ص اجتاه
املواطنني للمنتجات االجنبية من املياه
�سيما ال�سعودية والكويتية فال�سبب هو
انعدام ثقة املواطن باملنتج املحلي �إ�ضافة
اىل ما تتمتع به تلك ال�شركات من مكائن
حديثة و�إ��ض��اف��ة اىل �إم�ك��ان��ات التجهيز
الهائلة املوجودة لدى ال�شركات ال�سعودية
و الكويتية ناهيك عن ما تقوم به م�ؤ�س�سات
الدولة من عقود جتهيز املياه النقية اذ انها
ت�شرتط ان تكون املياه كويتية او �سعودية
و ق�س على ذلك عندما يكون هذا هو اجراء
م�ؤ�س�سات ال��دول��ة فكيف باملواطن الذي
يريد ان ي�ؤمن االف�ضل لعائلته و هو غري
معني بالعملة ال�صعبة التي تخرج من
البلد او حتى دعم ال�صناعة الوطنية بقدر
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ما يعني هذا االمر م�ؤ�س�سات الدولة؟
يقول التاجر عمر � �س��امل�:أن جت��ارة بيع
املياه املعدنية املعب�أة يف العبوات الكبرية
�سعة  20لرت ًا وال�صغرية ترتاوح بني لرت
ون�صف لرت ازدهرت يف الأ�سواق العراقية
بعد عزوف املواطنني عن ا�ستخدام مياه
الإ�سالة املجهزة عرب �شبكة املياه العامة
تخوف ًا م��ن الإم��را���ض التي انت�شرت يف
الآونة الأخرية ب�سبب مياه الإ�سالة.
حممد م�صطفى ت��اج��ر يف ��س��وق جميلة
ق��ال :ان��ا ا�شرتي املياه املعدنية بكميات
كبرية و�أقوم بت�صريفها على جتار املفرد
ب�شكل كبري.
فيما قال عدنان يو�سف و هو تاجر جملة
يف منطقة ال�صليخ � :أنا �أتعامل باملياه ذات
املاركات الكويتية و ال�سعودية الن الطلب
عليها وا�سع ب�سبب نوعيتها اجليدة .
و لبغداد امانة :
امل�ست�شار االع�لام��ي الم�ي�ن ب �غ��داد امري
علي احل�سون حتدث لنا قائ ًال  :ان �أمانة
ب�غ��داد يف �سعيها ملعاجلة م�شكلة �شحة
املياه �أجن��زت ( )%75من �أعمال حتديث
�شبكات امل��اء ال�صايف للمحالت ال�سكنية
يف جانبي الكرخ والر�صافة من العا�صمة
بغداد وزهاء( )%30من �أعمال مد �شبكات
املاء ال�صايف للأحياء والإفرازات احلديثة
ف�ض ًال ع��ن �إك �م��ال ( )%35م��ن �أع �م��ال مد
�شبكات امل��اء اخل��ام يف العا�صمة بغداد،
حيث ان العدد الكلي للمحالت ال�سكنية
( )472منها (� )119إف���راز ًا حديث ًا فيما
ب�ل��غ ع��دد امل �ح�لات امل �ج��ددة �شبكاتها ما
قبل ع��ام ( )150( )2005حملة يف حني
بلغت الأط � ��وال ال�ك�ل�ي��ة ل�ل��إف ��رازات منذ
ع ��ام ( )2005ل�غ��اي��ة ع ��ام ( )2007هو
( )443030م�ت�ر ًا و�أن الأط� ��وال الكلية

ان ن�صيب الفرد البغدادي من املاء ال�صايف �سيكون الثالث على م�ستوى العامل وبكمية
ت�صل لزهاء ( )400لرت يف اليوم بعد �إجناز م�شروع ماء الر�صافة وامل�شاريع اجلديدة
االخرى والتي و�صلت اىل مراحل متقدمة يف االجناز.
للمحالت ه��و ( )454349م�تر ًا بلغ عدد
املحالت املخدومة منها باملاء اخلام ()164
حملة.
و ا�ضاف  :ان االم��ان��ة اجن��زت التو�سيع
الأول مل� ��� �ش ��روع �� �ش ��رق دج� �ل ��ة بطاقة
( )225500مرت مكعب يف اليوم وتو�سيع
م�شروع ماء الوثبة بطاقة (� )48ألف مرت
مكعب يف ال�ي��وم وتو�سيع م�شروع ماء
الوحدة بطاقة (� )38أل��ف مرت مكعب يف
ال �ي��وم خل��دم��ة منطقة ال��ك��رادة وت�أهيل
اخلط الأول مل�شروع ماء الكرامة للو�صول
اىل طاقته الق�صوى البالغة (� )45ألف
مرت مكعب يف ال�ساعة ا�ضافة اىل اجناز
م�شروع ماء ال�صدر بطاقة (� )90ألف مرت
مكعب يف اليوم".
و ت��اب��ع احل �� �س��ون ان االم ��ان ��ة با�شرة
بت�شغيل( )29جممع ًا جديد ًا لت�صفية املاء
يف العا�صمة بغداد ( )12منها يف منطقة
ال �ك��رادة ب�ط��اق��ة ( )200م 3يف ال�ساعة
خل��دم��ة امل �ح�لات (، 913 ، 911 ، 901
 )929و( )4جممعات �أخ��رى يف منطقة
ال�شماعية و�أثنني يف حي �أكد وواحد يف
ح��ي املنتظر يف ج��ان��ب الر�صافة بطاقة
( )200م 3يف ال�ساعة و ثالثة جممعات
اخ���رى يف منطقة ال��زع �ف��ران �ي��ة ا�ضافة
اىل ( )7جممعات بطاقة ( )200م 3يف
ال�ساعة ( )2يف منطقة الر�ستمية ومثلها
يف الكمالية و العبيدي وواحد يف منطقة

�سبع ق�صور" .
و ل�ف��ت احل �� �س��ون اىل ج��ان��ب امل�شاريع
املنجزة ثمة م�شاريع قيد االجناز كم�شروع
ماء الر�صافة العمالق بكلفة ( )6113مليار
دي�ن��ار وب�سقف زمني مدته (� )28شهر ًا
حيث و�صلت ن�سبة الإجن��از فيه ()%30
ومن امل�ؤمل �أن ينتج قرابة (� )910آالف
م�تر مكعب يف ال �ي��وم م��ن امل��اء ال�صايف
حال �إجن��از املرحلة الأوىل منه" و تنفيذ
ثالثة م�شاريع لت�صفية املاء يف العا�صمة
بغداد واح��د يف منطقة الكاظمية بطاقة
( )112500مرت مكعب يف اليوم واثنني
يف منطقة البلديات بطاقة ()112500
�أل��ف م�تر مكعب يف ال�ي��وم لكل م�شروع
ا�ضافة اىل قرب املبا�شرة بتنفيذ م�شروع
رابع يف منطقة القاد�سية بطاقة (� )90ألف
مرت مكعب يف اليوم حيث و�صلت ن�سب
االجناز اىل قرابة ( % )80وم�شروع ت�أهيل
وتو�سيع م�شروع ماء الر�شيد بكلفة ()69
مليار دينار وب�سقف زمني مدته عامني
لزيادة طاقته الإنتاجية لت�صل �إىل ()90
�أل��ف م�تر مكعب يف ال�ي��وم حيث و�صلت
ن�سب االجن��از اىل جن ( %)21و م�شروع
التو�سيع الثاين مل�شروع دجلة بكلفة ()38
مليار دي �ن��ار وب�سقف زم�ن��ي مدته()24
�شهر ًا حيث من امل��ؤم��ل �أن ي�ضيف كمية
جديدة من املاء ال�صايف ت�صل لـ(� )185ألف
مرت مكعب يف اليوم حيث و�صلت ن�سب

االجناز اىل ( "% )70و م�شروع اخلزانات
االر�ضية الثالثة يف جانب الر�صافة وهي
اخل � ��زان الأر�� �ض ��ي ( )R14يف منطقة
احلبيبية بطاقة خ��زن ت�صل �إىل()110
الآف مرت مكعب و اخلزان الأر�ضي ()R7
يف منطقة البلديات بطاقة خ��زن ت�صل
ل� �ـ(� )120أل��ف و اخل��زان الأر��ض��ي ()R5
يف منطقة النه�ضة وبكلفة �إجمالية تبلغ
قرابة ( )236مليار دينار للخزانات الثالثة
وو�صلت اىل املراحل النهائية يف االجناز
و" م�شروع خزان ( )R3يف منطقة ك�سرة
وعط�ش بكلفة ( )64مليار دينار وب�سقف
زمني مدته عامني خلدمة مناطق ال�صدر
وال���ش�ع��ب وو� �ص �ل��ت ن�سب االجن� ��از اىل
( ،% )11وم�شروع اخلزان الأر�ضي ()R9
يف منطقة ال� �ك ��رادة ب�ط��اق��ة خ ��زن ()30
�أل��ف مرت مكعب بكلفة ( )35مليار دينار
وب�سقف زمني مدته عام ًا واح��د ًا .وقال
�أمني بغداد �صابر العي�ساوي :ان ن�صيب
الفرد البغدادي من املاء ال�صايف �سيكون
الثالث على م�ستوى العامل وبكمية ت�صل
ل��زه��اء ( )400ل�تر يف ال�ي��وم بعد �إجناز
م�شروع ماء الر�صافة وامل�شاريع اجلديدة
االخرى والتي و�صلت اىل مراحل متقدمة
يف االجناز� .صرح بذلك العي�ساوي خالل
جولة ميدانية تفقدية اىل م�شروع ماء
ال��ر��ص��اف��ة ال�ع�م�لاق وم���ش��روع التو�سعة
الثانية مل���ش��روع ��ش��رق دج�ل��ة يف جانب
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ال��ر��ص��اف��ة " �أن م���ش��روع م��اء الر�صافة
ال�ع�م�لاق ال ��ذي جت ��اوزت ن�سبة �إجن ��ازه
( )%25ي�ع��د االك�ب�ر يف منطقة ال�شرق
االو�سط حيث تبلغ طاقته االنتاجية قرابة
مليونني ومئتني وخم�سني الف مرت مكعب
للق�ضاء ع�ل��ى ال�شحة ب�شكل ن�ه��ائ��ي يف
العا�صمة بغداد"  ،م�شري ًا اىل "�أن م�ساحة
امل�شروع تبلغ ( )1100دومن مع حمطة
امل�آخذ قرب اجلزيرة ال�سياحية مب�ساحة
دومنني " .و�أ�ضاف" �أن املعدات واملعامل
واملواد االولية والتقنيات وكوادر ال�شركة
الهندية املنفذة للأعمال املدنية و�صلت اىل
موقع العمل الذي ي�سري بوترية مت�صاعدة
مم��ا ي���س��رع م��ن �إجن���از امل �� �ش��روع خالل
املدة املحددة للإجناز البالغة (� )28شهر ًا
او قبلها"  .و�أو�ضح �أن امل�شروع ميتلك
م�ن�ظ��وم��ة خ �ط��وط ن��اق�ل��ة و( )17خزان ًا
ار�ضي ًا ( )11منها يف جانب الر�صافة و()6
منها يف جانب الكرخ �ستعطي القدرة يف
ت��وزي��ع امل ��اء ع�ل��ى ك��ل ال��رق��ع اجلغرافية
ملدينة بغداد ب�شكل مت�ساو للق�ضاء على
ال�شحة ب�شكل نهائي حتى العام ()2030
�إ�ضافة اىل ال�سيطرة على املوا�صفة الفنية
للماء املنتج" .
وتابع� ":أن ح�صة الفرد يف مدينة بغداد
من املاء ال�صايف بعد �إجن��از م�شروع ماء
ال��ر��ص��اف��ة وغ�ي�ره م��ن امل���ش��اري��ع �ستبلغ
( )400لرت يف اليوم"  ،م��ؤك��د ًا "ان هذا
ال��رق��م مل ت �ت �ج��اوزه � �س��وى دول �ت�ين على
م�ستوى العامل فقط" .
الفت ًا اىل " ان م�شروع م��اء الر�صافة لن
يت�أثر يف حالة �إنخفا�ض منا�سيب املياه
يف نهر دجلة اىل ادنى م�ستوياتها نتيجة
عدم �إط�لاق الكميات الكافية من امل��اء من
قبل اجلانب الرتكي".
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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 الثاين
الدكتور مظهر حممد �صالح
ثانيا -ت�صنيف درج��ة املخاطر
االقت�صادية  /املدة الطويلة
ي �ن �� �ص��رف م �ف �ه��وم ال�ت���ص�ن�ي��ف االئ �ت �م��اين
 Credit Ratingاىل ك��ون��ه مقيا�س ًا
للجدارة االئتمانية للمدين ،اي قدرة املدين
على خدمة الدين وو�سيلة خلف�ض اوحتى
ت�أ�شري خماطر االئتمان لأي م�صدر ائتماين
او ا�صدار ائتماين معني ،كما ي�شري الت�صنيف
اىل ال �ق��درة ال �ع��ام��ة يف تلبية االلتزامات
املتعلقة ب��االئ�ت�م��ان اي خ��دم��ة ال��دي��ن (دفع
الفائدة والأ�صل) .
ان غ�ي��اب الت�صنيف االئ�ت�م��اين (الر�سمي)
للعراق وحتديد درجة خماطره االقت�صادية
 ،مازالت تخترب يف مراكز الدرا�سات العاملية
من دون وجود مرجعية ر�سمية حتدد اجلدارة
االقت�صادية لبالدنا .
فت�صنيف خم��اط��ر االق�ت���ص��اد ل�ل�ب�ل��دان على
امل ��دى ال �ط��وي��ل  Long Termمازالت
تبقي العراق يف مرتبة وزنها � 51.5ضمن
جمموعة الـ ( )14دول��ة �شرق او�سطية بلغ
متو�سط وزنها قرابة  59نقطة ،ولكن على
ال��رغ��م م��ن ذل��ك �سيعلو ال�ع��راق قلي ًال بلدان
اال��س��واق النا�شئة التي �ستبلغ  49.5نقطة
ويقرتب من املتو�سط العاملي
البالــغ  52.4نقطـة .
* ه��ل حققت ج��ول��ة ال�تراخ�ي����ص ت�صنيفا
ائتمانيا م�ضاف ًا غريمعلن للعراق؟
بغ�ض النظر عن هذه التي ت�صدرها م�ؤ�س�سات
الت�صنيف االئتماين الدولية والتي تنعك�س
الحمال يف كلفة اقرتا�ض البلدان من ال�سوق
املالية الدولية  ،وحتملها هوام�ش خماطر
عالية عند االق�ترا���ض املبا�شر ت�ضاف �إىل
ا�سعار ال�ف��ائ��دة املرجعية التي تتعامل بها
ال�سوق امل�صرفية التق�سيمات العاملية ،ف�أن
مثل ه�ك��ذا ظ��روف دول�ي��ة معقدة ام�ست ال
ت�شجع على اال�ستثمار والتنمية والتعاون

ال ��دويل االي�ج��اب��ي  ،وه��ذا م��ا مل�سه العراق
حق ًا يف تعامله م��ع املجتمع ال��دويل طوال
ال�سنوات ال�ست املا�ضية ،وعليه ف ��أن عقد
اخلدمة النفطي عرب جوالت الرتاخي�ص التي
�شهدها العراق خالل املدة املا�ضية مع �شركات
دولية عالية امل�ستوى يف تكنولوجيا النفط
وتنفيذ العمليات اال�ستخراجية � ،سيوفر يف
الظرف ال��راه��ن متالزمة ثالثيـــة Triad
 Syndromeا�سا�سية هـي :
 - 1توفري ائتمان (اق�ترا���ض) غ�ير مبا�شر
وب�شروط تتنا�سب ومعايري �سوق التمويل

الدولية �ستوفره ال�شركة املقاولة وتتحمل
ادارت��ه ال��ذي اخ��ذ ينعك�س �ضمن ًا يف الفرتة
الق�صرية على تعظيم الت�صنيف االئتماين
عال على الرغم من ان
للعراق اىل م�ستوى ٍ
ب�لادن��ا م��ازال��ت خ��ارج الت�صنيف ا ْالئتماين
الر�سمي الدويل.
 - 2ت��وف�ير تكنولوجيا متقدمة يف جمال
ال���ص�ن��اع��ة النفطية اال��س�ت�خ��راج�ي��ة ،وهي
التكنولوجيا التي حرم منها العراق على مدى
اكرث من جيل تكنولوجي يف اقل تقدير .
 - 3حت�ق�ي��ق ت��دري��ب ف�ن��ي واداري للكادر

ال �ع��راق��ي واالط �ل�اع ع�ل��ى االدارة احلديثة
ل�ل�ع�م�ل�ي��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة وع �ل��ى وف���ق معايري
االدارة ال��دول�ي��ة امل�ع��ا��ص��رة وه��و مايعرف
ب��ال�ت��دري��ب اث �ن��اء اخل��دم��ة In Service
 . Trainingوهذا ما�سيتمتع بـه ال�شريك
العراقي امل�لازم وامل��راق��ب لعمليات االنتاج
م��ن م�ي��زة نقل للتكنولوجيا Transfer
 Technologyواخلربات املختلفة .
على الرغم من ان مناخ اال�ستثمار احلايل
يف العراق ،هو مناخ غري م�شجع لال�ستثمار
الدويل وال�سيما يف امل�شاريع ال�سرتاتيجية

الكربى  ، Mega Projectsاال ان عقد
اخلدمة ومايوفره من ا�سناد تتواله �شركات
اجنبية تنه�ض بالعمليات االنتاجية� ،سيطلق
من دون �شك ا�شارة موجبة عن حت�سن مناخ
اال�ستثمار الوطني ،و�سيفتح الباب جلذب
تدفقات قوية لال�ستثمار االجنبي املبا�شر
يف احلقول والقطاعات الالحقة لال�ستخراج
واالنتاج النفطي وال�سيما �صناعة التكرير
وال�ب�تروك�ي�م�ي��اوي��ات وغ�يره��ا م��ن قطاعات
انتاجية �صناعية وخدمية خمتلفة ،وعندها
� �س �ي �ك��ون ال� �ع���راق م �� �ص��در ج� ��ذب حقيقي
لال�ستثمارات االخرى وبيئة وطنية حا�ضنة
للتدفقات اخلارجية الداخلة تتوافر فيها ما
ي�أتــي :
 مناف�سة ا�ستثمارية دولية غري احتكاريةملجاالت اال�ستثمار يف العراق.
 تنوع يف جماالت اال�ستثمار . ا�ضعاف القيود ال��دول�ي��ة املفرو�ضة علىالعراق �ضمن �سيا�سة االمر الواقع .
 ان ام��ام العراق فر�صة للتقدم وا�ستغاللال��وق��ت �ضمن ماي�سمى بالكلفة الفر�صيــــة
 Opportunity Costلتعظيم الناجت
املحلي االجمايل احلقيقي واالرتقاء بحياة
االفراد وم�ستوى املعي�شة .ففي العام 1980
قبل ان��دالع احل��رب م��ع اي��ران بلغ متو�سط
دخل الفرد ال�سنوي قرابة  3700دوالر والتي
تعادل يف الوقت احلا�ضر زهاء  10000دوالر
 ،يف حني ازداد دخل الفرد ال�سنوي من 750
دوالر ًا يف نهاية  2002اىل نحو  3300دوالر
وهو تطور مهم يف حياة الفرد العراقي ولكن
هذا املتو�سط الي�ساوي �سوى  1000دوالر
بالقيمة ال�شرائية لعام  1980قبل احلرب
املذكورة �آنف ًا .
ان م�ضاعفة دخل الفرد العراقي ليبلغ على
االق ��ل  7000دوالر �سنوي ًا  ،ف� ��أن احلاجة
تقت�ضي اىل م�ضاعفة االن�ف��اق اال�ستثماري
من م�ستواه احل��ايل البالغ  20مليار دوالر
�سنويا اىل  40مليار دوالر وعلى م��دى 8
اىل � 10سنوات لكي يرتفع معدل النمو يف
الناجت املحلي االجمايل احلقيقي من م�ستواه
احلايل البالغ � %5سنويـ ًا الــى � %10سنويــا
علـى وفــق معطيــات معامــل ر�أ���س املـــــــال
 ، Capital Output Ratioاي ن�سبة
اال�ستثمار اىل االنتاج يف الظرف العراقي
ال��راه��ن وال�ت��ي تعد مرتفعة ب�سبب تدهور
البنية التحتية وت ��دين االن�ت��اج�ي��ة .وهذا
الميكن حتقيقه اال مب ��وارد متويلية ذاتية
ا�ضافية �صافية Sustainable Self
 Financeالتوفرها يف الوقت احلا�ضر
اال ال�صناعة النفطية الوطنية  ،لكي تنطلق
التنمية احلقيقية يف بالدنا اىل امام بعد ان
حتولت ثروات البالد الر�أ�سمالية او التكوين
الر�أ�سمايل املادي اىل ما ي�شبه احلطام واقرب
ماتكون اىل ( انقا�ض وخرائب) ال ت�ساعد على
�أي انطالقة قوية للتنمية االقت�صادية .
وعليه  ،ف� ��أن امل���س��ؤول�ي��ة الوطنية تتطلب
اال�سراع برفع طاقة االنتاج من النفط اخلام
اىل م��اي��زي��د ع�ل��ى  4م�لاي�ين ب��رم�ي��ل يوميا
خ�لال االع��وام  2010اىل  2012وبواقعية
ع��ال �ي��ة ،وان اي ت�ع�ط�ي��ل يف ت�ن�ف�ي��ذ عقود
ال�ن�ف��ط ال�سرتاتيجية ال�ت��ي ت�ت��م مب�ساعدة
�شركات متخ�ص�صة اجنبية هو دم��ار لتقدم
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العراق وم�ستقبله االقت�صادي واالجتماعي
وال�سيا�سي  .فرخاء العراق هو مدعاة للوحدة
ال��وط�ن�ي��ة وان ع��دم ازده � ��اره ه��و الطريق
للت�شرذم واالنعزال ،وان اي تعطيل لفر�ص
اال�ستثمار النفطي والدخول يف دوائر �ضياع
الوقت والفر�صة �سي�ضيف للعراق عقد ًا �آخر
من عقود التنمية ال�ضائعة و�سيقود البالد اىل
منحدر كارثة اقت�صادية واجتماعية ال حتمد
عقباها .
- 4اال��س�ت�ن�ت��اج��ات وال�ت��و��ص�ي��ات  :تقييم
تكاليف االخفاق ور�ؤية امل�ستقبل
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ان ال �ع��راق م���ازال يخ�ضع
الحكام البند ال�سابع من ميثاق االمم املتحدة
وهو البند الذي ي�ضع العراق للأ�سف ال�شديد
يف اط ��ار امل�ج�م��وع��ة ال��دول �ي��ة ال�ت��ي التوفر
معايري ال�سالم واالم��ن واال�ستقرار الدويل
وتبيح ا�ستخدام القوة �ضد ب�لادن��ا .وازاء
ذلك  ،فقد ا�ضحت قواعد القانون الدويل هي
االخرى ال توفر ال�ضمانات الكافية عند قيام
النزاع مع ال�شركات التي تعمل يف العراق،
اي يف ب�لاد ال يعتد ب�ضماناتها وتعاقداتها
عند قيام اي نزاع قانوين مع ال�شركات التي
تعمل يف العراق � ،سواء اكان مل�صلحة العراق
ام مل�صلحة ال�شركة املقاولة.
ان بالدنا قـد ُ�صنفت ر�سمي ًا منذ العام 1982
�ضمن جمموعة البلدان عالية املخاطر High
 Risk Countriesحيث احتل العراق
درج��ة تقييم قدرها ( )23.1مقابل بلد مثل
الرنويج حالي ًا الذي يحتل اليوم درجة تقييم
( )100وان ت�سل�سل العراق بني املجموعات
الدولية قـد احتل الت�سل�سل  111وهي �آخر
الت�سل�سالت يف الت�صنيف االئتماين الدويل
كبلد عايل املخاطر مقابل الت�سل�سل ( )1الذي
حتتله الرنويج اليوم على �سبيل املثال *.
ت�ؤكد الدرا�سات االكادميية ان كلفة االخفاق
ال���س�ي��ادي او امل �خ��اط��ر ال���س�ي��ادي��ة املتمثلة
ب ��أخ �ف��اق احل�ك��وم��ة يف ت�سديد التزاماتها
ام��ام دائنيها اخل��ارج�ين وح�سب ماي�ؤ�شره
الت�صنيف االئ �ت �م��اين ل �ل��دول او االنت�شار
االئ �ت �م��اين  ،ف��أن�ه��ا ت��رت��ب ت�ك��ال�ي��ف واعباء
ا��ض��اف�ي��ة يتحملها االق�ت���ص��اد ال�ك�ل��ي للبالد
وع �م��وم ال �ن �� �ش��اط االق �ت �� �ص��ادي ل�ت�ع�بر عن
ظاهرة االخفاق ال�سرتاتيجي strategic
 . defaultفهنالك على �سبيل املثال تكاليف
ال�سمعة  reputationيف ال�سوق املالية
وكذلك تكاليف االئتمان التجاري trade
 creditالتي تت�أثر ب�سل�سلة االخفاقات
واملعرب عنها بال�ضغوط التي تتعر�ض اليها
التجارة اخلارجية وكلف متويلها وقبول
تكاليف م�ضافة عن طلب االئتمان التجاري
مبا يف ذلك تعدد �سل�سلة الو�سطاء التجاريني
وال�ل�ج��وء اىل الو�سائل غ�ير التقليدية يف
متويل التجارة.
كما ان هنالك كلف ًا �أخرى هي كلفة االقت�صاد
املحلي التي يت�أثر بها النظام املايل الداخلي
حتت �ضغط االخفاق ال�سيادي وعجز الدولة
ع��ن االي �ف��اء ب�ألتزاماتها يف خ��دم��ة ديونها
اخلارجية ،ف�ضال عن الكلف ال�سيا�سية التي
ترتب ا�ستبدال مراكز حكومية حتت ت�أثري
االخفاق ال�سيادي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ان ال �� �ص��ورة ال �ت��ي �شهدتها ب�لادن��ا خالل
االخ��ف��اق ال �� �س �ي��ادي ال �ن��اج��م ع��ن احل�صار
االق��ت�����ص��ادي ول�ل��أ���س��ب��اب امل��ع��روف��ة منذ
ت�سعينيات ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي وح �ت��ى مطلع
القرن اجلديد ك��ان امن��واذج � ًا جت�سدت فيه
تكاليف االخفاق ال�سيادية على ال�صعد كافة
التي مازال بع�ض �آثارها ممتدة حتى الفرتة
القريبة  .وهي التكاليف التي حتملها العراق
ب�سبب خماطرة ال�سيادية ما و�ضعت البالد
مبا ي�سمى بـ ( نقطة االخفاق – Default
 ) pointوهي النقطة التي جتعل الديون
ع�ن��د اع �ل��ى ن�ق�ط��ة ع�ن��د ا� �س �ت �م��رار تكاليفها
التعاقدية والعجز عن �سدادها مقارنة بحالة
التفاو�ض واع ��ادة هيكلة ال��دي��ن واخ�ضاع
ال��دي��ن اىل اخ �ت �ب��ارات ق ��درة حت�م��ل الدين
 DSAوهو االمر الذي ابعد �شبح االخفاق
ال�سيادي وم�شكالت نقطة االخ�ف��اق ح�سب
ماج�سدتها مفاو�ضات نادي باري�س واتفاقية
ت�سوية املديونية ال�سيادية للعراق يف العام
 2004مع جمموعة الدائنني املن�ضوين يف
نادي باري�س .
وي�لاح��ظ يف ه��ذا ال���ش��أن ان نظرية نقطة
االخفاق  Default point theoryهي
واحدة من اخطر ماتواجه ُه الديون ال�سيادية
يف ح��ال��ة اخفاقها وال �ت��ي ت ��ؤك��د ع��دم قدرة
البالد املدينة من حتقيق �صايف مركز للرثوة
ب�سبب ا�ستمرار الدين وال�سيما عندما تكون
املطلوبات م�ساوية للقيمة ال�سوقية الكلية
مل��وج��ودات�ه��ا وه��و االم ��ر ال ��ذي يبقي قيمة
ال�ثروة ال�صافية ت�ساوي �صفر ًا ب�شكل دائم
. zero equity
وع� �ل ��ى � �ص �ع �ي��د ال �ن �م��و االق� �ت� ��� �ص ��ادي فقد
اظهرت الدرا�سات االكادميية التي ق��ام بها
الكثري م��ن الباحثني خ�لال عقد م��ن الزمن
ام �ث��ال (Sturzenegger, F)2006
وكذلك
and Zettelmeyer. J
Borensztein, E and Panizza.
� )2008( Uأن االخ�ف��اق ال�سرتاتيجي
ال��ذي هو �أٌ���س االخ�ف��اق ال�سيادي وتكاليف
االخفاق ال�سيادية عرب درا�ساتهم التطبيقية
التي اجريت على قرابة  83بلد ًا يف العامل
خالل املدة  ، 2000-1972ان كلفة االخفاق
ال�سيادي او ال�سرتاتيجي ترتبط بعالقة
عك�سية مع النمو االقت�صادي ،وان التكاليف
ال�سرتاتيجية لنقطة االخفاق لها ت�أثري �سلبي
 negative effectعلى النمو االقت�صادي
بن�سبة ترتاوح بني  %0.5اىل  %2ومبتو�سط
انخفا�ض مل يقل عن * . %1.2
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وازاء تبدل الو�ضع االقت�صادي للعراق كقوة
اقت�صادية واع��دة  ،ف ��أن بالدنا غ��دت اليوم
ب�أم�س احلاجة اىل و�ضع ت�صنيف ر�سمي
للجدارة االئتمانية لها Credit Rating
م��ن م��ؤ��س���س��ات ت�صنيف ائ�ت�م��ان�ي��ة دولية
معتمدة ر�سمي ًا ال�سيما بعد تبلور م�ؤ�س�سات
اح�صائية وطنية تتمتع بقدر منا�سب من
ال�شفافية على م�ستوى اج �ه��زة االح�صاء
ل��دى ال�سلطة النقدية اوال�سلطات املالية
والتخطيطية االخرى .
وقدر تعلق االمر بتطور ال�شفافية من حيث
البيانات التي تنتجها م�ؤ�س�سة االح�صاء
املرتبطة بال�سيا�سة النقدية  ،ف� ��أن هناك
ت�لازم� ًا قوي ًا بني ا�ستقاللية البنك املركزي
من جهة وحوكمة ن�شاطاته من جهة اخرى
والتي تعتمد االف�صاح ركن ًا ا�سا�سي ًا يف تلك
احلوكمة وتقوم على م�س�ألتني:
االوىل خ�ضوع ح�ساباته ،التي هي م�صدر
بياناته اىل التدقيق اخلارجي وفق املعايري
املحا�سبية الدولية وه��و االم��ر ال��ذي حتقق
م�ن��ذ ع��ام  2005وح �ت��ى ال��وق��ت احلا�ضر،
واالخرى انتظام تدفق املعلومات وفق معيار
الن�شر العام وت�شكيل امل�صفوفة االح�صائية
ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي ي��رف��ده��ا اجل �ه��از امل��رك��زي
للأح�صاء وتكنولوجيا املعلومات بالبيانات
الوطنية التي تخ�ص القطاع احلقيقي واملايل
ب�شكل عام بعد ان �آزرت م�ؤ�س�سة االح�صاء يف
البنك املركزي العراقي تطور هذه امل�صفوفة
وب �ن��اء مقوماتها ب�شكل مت�سق يجعل من
اجل ��دارة االئتمانية ل�ل�ع��راق عند م�ستوى
التحقق الر�سمي املتوافق مع القدر احلايل
الكامن لبلوغ م�ستوى يو�ضح تقدم العراق
ون�شاط م�ؤ�س�ساته املعلوماتية واملقدرة
على بناء دولة امل�ؤ�س�سات بالتزامن مع تدفق
امل�ع�ل��وم��ات وال�ب�ي��ان��ات م��ن حيث االنتظام
وال��دق��ة على وف��ق امل�ع��اي�ير ال�ت��ي تعتمدها
امل�ؤ�س�سات الدولية او متعددة االط��راف،
فالعراق هو ع�ضو فاعل فيها كالبنك الدويل
و�صندوق النقد ال��دويل ومنظمة التجارة
العاملية ومنظمة االنكتاد واجهزة االح�صاء
الر�سمية لالمم املتحدة .
لذا نو�صي باهمية تبني الت�صنيف الر�سمي
جل ��دارة ال �ع��راق االئتمانية وي �ك��ون البنك
املركزي العراقي واجلهاز املركزي لالح�صاء
وتكنولوجيا املعلومات  COSITالنقطة
املرجعية يف امل�ساعدة على بناء الت�صنيف
االئ�ت�م��اين ل�ب�لادن��ا مب��ا يتنا�سب واملرحلة
اجلديدة القادمة التي يتطلع اليها العراق
كقوة اقت�صادية اقليمية ودول�ي��ة مزدهرة
مندجمة يف النظامني امل��ايل واالقت�صادي
العاملي.
* احد البحوث امل�شاركة يف
م�ؤمتر املدى االقت�صادي االول

على الرغم من ان مناخ اال�ستثمار احلايل يف العراق ،هو مناخ غري م�شجع لال�ستثمار الدويل
وال�سيما يف امل�شاريع ال�سرتاتيجية الكربى  ، Mega Projectsاال ان عقد اخلدمة ومايوفره من
ا�سناد تتواله �شركات اجنبية تنه�ض بالعمليات االنتاجية� ،سيطلق من دون �شك ا�شارة موجبة عن
حت�سن مناخ اال�ستثمار الوطني.

ت�أثري الف�ساد على التنمية
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ح�سني علي احلمداين
ان الأ�سباب الرئي�سة لظهور الف�ساد وانت�شاره مت�شابهة يف معظم املجتمعات
�إال انه ميكن مالحظة خ�صو�صية يف تف�سري ظاهرة الف�ساد بني �شعب و�آخر
تبعا الختالف الثقافات والقيم ال�سائدة كما تختلف النظرة �إىل هذه الظاهرة
باختالف الزاوية التي ينظر �إليها من خاللها وذلك ما بني ر�ؤية �سيا�سية �أو
اقت�صادية �أو اجتماعية ،وهو ما يربر االختالف يف حتديد مفهوم الف�ساد.
والف�ساد قدمي قدم املجتمعات الب�شرية وان مكافحته ت�ستدعي حتديدا لهذا
املفهوم كما ت�ستدعي بيانا لأ�سباب انت�شاره يف املجتمع ،وتو�ضيح ابرز �صوره
و�أ�شكاله ،والآثار ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية املرتتبة عليه ،وبلورة
ر�أي عام م�ضاد له وبناء �إرادة �سيا�سية ملواجهته ،وتبني �سرتاتيجيات لذلك
تتنا�سب وطبيعة كل جمتمع  ,لذا وجب علينا حتديد مفهوم الف�ساد فهنالك من
يقول ب�أنه خروج عن القانون والنظام �أو ا�ستغالل غيابهما من اجل حتقيق
م�صالح �سيا�سية �أو اقت�صادية �أو اجتماعية للفرد �أو جلماعة معينة ،بينما
يعرفه �آخرون ب�أنه قيام املوظف العام وبطرق غري �سوية بارتكاب ما يعد
�إهدارا لواجبات وظيفته ،فهو �سلوك يخالف الواجبات الر�سمية للمن�صب
العام تطلعا �إىل حتقيق مكا�سب خا�صة مادية �أو معنوية .ومع هذا هناك
اتفاق دويل على تعريف الف�ساد كما حددته "منظمة ال�شفافية الدولية" ب�أنه
(كل عمل يت�ضمن �سوء ا�ستخدام املن�صب العام لتحقيق م�صلحة خا�صة ذاتية
لنف�سه �أو جماعته)تتجلى ظاهرة الف�ساد مبجموعة من ال�سلوكيات التي يقوم
بها بع�ض من يتولون املنا�صب العامة ،وبالرغم من الت�شابه �أحيانا والتداخل
فيما بينها �إال انه ميكن �إجمالها بالر�شوة واملح�سوبية واملحاباة ونهب املال
العام واالبتزاز والأخرية – �أي االبتزاز – ظاهرة تبدو �شائعة يف العراق
يف ال�سنوات الأخرية وعمليات االبتزاز هذه ت�صل يف �أحيان كثرية �إىل
ابتزاز الفقراء �أنف�سهم!! خا�صة و�إن هنالك تقارير كثرية ت�ؤكد �إن هنالك �آالف
املتجاوزين على رواتب الرعاية االجتماعية و�شبكة احلماية املخ�ص�صة ا�صال
للفقراء ي�ضاف �إىل ذلك الأرقام املخيفة عن اعداد الذين يعي�شون حتت خط
الفقر يف العراق .ومن املعروف تعدد الأ�سباب الكامنة وراء بروز ظاهرة
الف�ساد وتف�شيها يف املجتمعات بالرغم من وجود �شبه �إجماع على كون
هذه الظاهرة �سلوكا �إن�سانيا �سلبيا حتركه امل�صلحة الذاتية ،وميكن �إجمال
جمموعة من الأ�سباب العامة لهذه الظاهرة التي ت�شكل يف جمملها ما ي�سمى
مبنظومة الف�ساد� ،إال انه ينبغي املالحظة بان هذه الأ�سباب وان كانت متواجدة
ب�شكل �أو ب�آخر يف كل املجتمعات �إال �أنها تتدرج وتختلف يف الأهمية بني
جمتمع و�آخر فقد يكون لأحد الأ�سباب الأهمية الأوىل يف انت�شار الف�ساد بينما
يكون يف جمتمع �آخر �سبب ثانوي ،وب�شكل عام ميكن �إجمال هذه الأ�سباب كما
يلي:
.1انت�شار الفقر واجلهل ونق�ص املعرفة باحلقوق الفردية ،و�سيادة القيم
التقليدية والروابط القائمة على الن�سب والقرابة.
.2عدم االلتزام مببد�أ الف�صل املتوازن بني ال�سلطات الثالث التنفيذية
والت�شريعية والق�ضائية يف النظام ال�سيا�سي وطغيان ال�سلطة التنفيذية على
ال�سلطة الت�شريعية وهو ما ي�ؤدي �إىل الإخالل مببد�أ الرقابة املتبادلة ،كما �أن
�ضعف اجلهاز الق�ضائي وغياب ا�ستقالليته ونزاهته يعدان �سبب ًا م�شجع ًا على
الف�ساد.
� .3ضعف �أجهزة الرقابة يف الدولة وعدم ا�ستقالليتها.
.4تزداد الفر�ص ملمار�سة الف�ساد يف املراحل االنتقالية والفرتات التي ت�شهد
حتوالت �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية كتلك التي مير بها ال�شعب العراقي
(االنتقال من مرحلة االحتالل �إىل مرحلة الدولة) وي�ساعد على ذلك حداثة
�أو عدم اكتمال البناء امل�ؤ�س�سي والإطار القانوين التي توفر بيئة منا�سبة
للفا�سدين م�ستغلني �ضعف اجلهاز الرقابي على الوظائف العامة يف هذه
املراحل.
�.5ضعف الإرادة لدى القيادة ال�سيا�سية ملكافحة الف�ساد ،وذلك بعدم اتخاذ �أية
�إجراءات وقائية �أو عقابية جادة بحق عنا�صر الف�ساد ب�سبب انغما�سها نف�سها
�أو بع�ض �أطرافها يف الف�ساد ولعلنا يف العراق عانينا من هذا ال�سبب كثريا
خا�صة وان الكثري من امل�س�ؤولني يف الوزارات العراقية يحملون �أكرث من
جن�سية يحتمون بها �إ�ضافة �إىل احل�صانة املتوفرة لهم.
�.6ضعف دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة يف الرقابة على
الأداء احلكومي �أو عدم متتعها باحليادية يف عملها.
وبالت�أكيد هنالك �أ�سباب �أخرى وكلها تقود �إىل هدر املوارد ب�سبب تداخل
امل�صالح ال�شخ�صية بامل�شاريع التنموية العامة ،والكلفة املادية الكبرية للف�ساد
على اخلزينة العامة كنتيجة لهدر الإيرادات العامة،و�أي�ض ًا الف�شل يف احل�صول
على امل�ساعدات الأجنبية ،كنتيجة ل�سوء �سمعة النظام ال�سيا�سي وهذا بحد
ذاته عانى منه العراق يف تعامله مع ال�صندوق الدويل لإعادة االعمار بعد �أن
�أ�صبح العراق ثالث دولة يف م�ؤخرة �سلم النزاهة وال�شفافية يف العامل.
وي�ؤدي ا�ستفحال الف�ساد �إىل هجرة الكفاءات االقت�صادية نظرا لغياب التقدير
وبروز املح�سوبية واملحاباة يف �أ�شغال املنا�صب العامة .رمبا ا�ستعر�ضنا
بع�ض خماطر الف�ساد وعلينا الآن �أن نبحث عن �آليات مكافحته التي �أجدها
تنح�صر يف املحا�سبة ،امل�ساءلة،ال�شفافية ،والنزاهة مع توفر الإرادة من
قبل القيادة ال�سيا�سية ملحاربة الف�ساد حتى يكون ذلك على م�ستوى الدولة
واملجتمع �أو على الأقل بان ال ت�صطدم توجهات مكافحة الف�ساد مع ال�سلطة
ال�سيا�سية.
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مقاالت

العدد ()1860ال�سنة ال�سابعة -الثالثاء ()27
متوز 2010

اخل�صخ�صة وقرار جمل�س احلكم رقم ( )90ل�سنة 2003
ها�شم ذنون االطرقجي
بع ��د التغي�ي�ر يف � 2003/4/9أعتق ��د
الكثريون من العراقيني وخا�ص ��ة �أ�صحاب
املظامل ب�أن الآمال �س ��تتحقق متنا�سني كالم
رب العاملني ب�س ��م الله الرحمن الرحيم (�أن
املل ��وك �إذا دخلوا قرية �أف�س ��دوها وجعلوا
�أعزة �أهلها �أذلة وكذلك يفعلون) �صدق الله
العظيم (امللوك هم اجلند).
ما حدث من ا�س ��تباحة وقتل ونهب وتدمري
حل�ض ��ارة العراق والبن ��ى التحتية والغاء
مع ��امل الدول ��ة العراقية كانت ل ��ه تداعيات
كث�ي�رة وخا�ص ��ة االقت�ص ��اد العراق ��ي
اه ��م الأه ��داف الرئي�س ��ة للتغي�ي�ر والب ��دء
باال�ستحواذ على القطاع ال�صناعي (العامل
واملختل ��ط والتعاوين واخلا�ص) و�س� ��أبد�أ
بالقط ��اع الع ��ام للمل ��وك للدول ��ة العراقي ��ة
املكون من ( )192م�ش ��روع ًا �ص ��ناعي ًا ي�ضم
�أكرث من (� )240شركة وم�ؤ�س�سة �صناعية
و�أخ ��ذت الذئاب الكا�س ��رة تتهي� ��أ الفرتا�س
اقت�صاد العراق حتت �شعار (اخل�صخ�صة)
لأن الطري ��ق ال�س ��هل والي�س�ي�ر للإث ��راء
الفاح� ��ش ملل ��وك املافي ��ا والإره ��اب املنظم
لنه ��ب خ�ي�رات ال�ش ��عوب كم ��ا ح ��دث يف
(االحت ��اد ال�س ��وفييتي ال�س ��ابق وبولونيا
ورومانيا وبقية دول املع�س ��كر اال�شرتاكي
ال�س ��ابق وكان �آخره ��ا جمهوري ��ة �أملاني ��ا
ال�شرقية بعد ان توحدت الأملانيتان).
وكذلك ما حدث يف جمهورية م�صر العربية
من نه ��ب للقطاع الع ��ام و�س�أ�ض ��رب بع�ض
الأمثل ��ة العاجل ��ة واملهمة و�س� ��أقوم بكتابة
تف�صيلية عن التجربة الأملانية الحقا.
1ــ لقد باعت حكومة بالن�س الرو�سية �شركة
�س ��يارات (الدا) مببل ��غ ( )45مليون دوالر
والذي ��ن ا�ش�ت�روا ال�ش ��ركة باع ��وا ادوات
احتياطي ��ة خمزون ��ة يف ال�ش ��ركة مببل ��غ
( )200ملي ��ون دوالر وبقي ��ت املوج ��ودات
الأخرى من مكائ ��ن و�أدوات و�أر�ض وبناء
وملحقاتها ملك ًا مباح ًا.
2ـ باع ��ت حكوم ��ة بلن� ��س موج ��ودات
مين ��اء �سوا�س ��تيبول مببل ��غ ( )15ملي ��ون
دوالر بيع ��ت م ��ن املوج ��ودات باخرت ��ان بـ
( )20ملي ��ون دوالر والباق ��ي مب ��اح لتجار
احلروب.
3ـ �أن �س ��تة م ��ن املافيا ال�ص ��هيونية تربعوا
على عرو�ش ال�شركات النفطية وا�ستحوذوا
على امللي ��ارات من ال ��دوالرات من االرباح
وا�س ��تطاعت حكوم ��ة (بوت ��ن) ا�س�ت�رجاع
ال�ش ��ركات النفطية وو�ضع اثنني من ه�ؤالء
املجرمني يف ال�سجون وهروب �أربعة منهم
اىل خارج البالد.
4ـ �أم ��ا م ��ا ح ��دث يف ال ��دول اال�ش�ت�راكية
االخ ��رى م ��ن نه ��ب وا�س ��تحواذ با�س ��م
اخل�صخ�صة فيحتاج اىل جملدات.
5ـ يف جمهوري ��ة م�ص ��ر العربي ��ة ج ��رى ما
هو �أ�س ��و�أ مما حدث يف الدول اال�شرتاكية
بحجة اخل�صخ�صة والتخل�ص من ال�شركات
اخلا�سرة والعمالة الفائ�ضة وبيع امل�شاريع
ال�صناعة ب�أبخ�س الأثمان وتدارك اخلريون
من املثقفني و�أ�ساتذة اجلامعة واملتنورون
يف القط ��اع اخلا� ��ص ونقاب ��ات العم ��ال
ب�إيق ��اف هذا امل�ش ��روع اخلا�س ��ر ومعاجلة
الأم ��ور ب�ش ��كل �آخ ��ر حيث قام ��ة احلكومة
امل�ص ��رية ب�ش ��راء ق�س ��م من امل�ش ��اريع التي
باعتها با�سم (اخل�صخ�صة).
6ـ �س ��بق وان باع ��ت احلكوم ��ة الربيطانية

ال�س ��كك احلدي ��د بتقليع ��ة (اخل�صخ�ص ��ة)
ب�س ��عر ( )900ب ��اون لل�س ��هم الواحد وبعد
اك�ث�ر م ��ن عام�ي�ن قام ��ت احلكومة ب�ش ��راء
ال�س ��هم الواحد لـ ( )2باونني وا�س�ت�رجعت
ال�سكك احلديد اىل الدولة.
7ـ قام ��ت احلكوم ��ة االملاني ��ة بع ��د توحيد
االملانيتني باال�سراع بتطبيق (اخل�صخ�صة)
ب�أه ��داف �سيا�س ��ية و�ض ��غوط �أوروبي ��ة
و�أمريكي ��ة ودفعت ثمن ذلك خ�س ��ارة تزيد
عل ��ى ( )180مليار يورو حتملتها اخلزينة
االملاني ��ة ودافع ��و ال�ض ��رائب واالقت�ص ��اد
االمل ��اين وال زال ��ت املعاناة م�س ��تمرة حتى
الآن (�س� ��أقوم بكتاب ��ة بح ��ث كام ��ل ع ��ن
التجرب ��ة االملاني ��ة يف اخل�صخ�ص ��ة) هذه
مقدم ��ة ملا عانته دول العامل الثالث والدول
الأخ ��رى من فر� ��ض نظام (اخل�صخ�ص ��ة)
بحجة االقت�صاد احلر والنظام الر�أ�سمايل
واالنفتاح الذي تتبناه الدول الر�أ�س ��مالية
وال ��ذي �أثب ��ت ف�ش ��ل الكث�ي�ر م ��ن �س ��ماته
وا�س�س ��ه بالأزمة االقت�صادية التي �ضربت
العامل الر�أ�سمايل منذ عام  2008و�ستبقى
تبعاته �أكرث من خم�س ��ة ع�ش ��ر عام� � ًا قادمة
وم ��ا �أ�ص ��اب ال ��دول النامي ��ة م ��ن ا�ض ��رار
وخا�ص ��ة دول اخلليج العربي �سي�ؤثر على
م�ستقبل هذه الدول لفرتة طويلة.
نعود اىل مو�ضوع اخل�صخ�صة يف العراق
بع ��د  2003/4/9وكن ��ت �آن ��ذاك ع�ض ��و
جمل� ��س ادارة احت ��اد ال�ص ��ناعات العراقي
بانتخاب ��ات  ،2002/12/30ورئي� ��س
احت ��اد م�ص ��نعي البال�س ��تك الع ��رب ف ��رع

العراق الذي ت�أ�س�س عام  2001يف بغداد.
يف بداي ��ة ال�ش ��هر ال�س ��ابع من ع ��ام 2003
التقيت باملرحوم الدكتور فائز املدير العام
ل�ش ��ركة الزي ��وت النباتي ��ة وج ��رى نقا�ش
وتبادل الآراء ب�ش�أن م�شاريع القطاع العام
ال�ص ��ناعي والقط ��اع اخلا�ص وم ��ا يتناقل
يف الدوائر احلكومية وبني املواطنني عن
العامل احلر والر�أ�سمالية و�ضرورة تطبيق
نظام (اخل�صخ�صة) وكان للخريين ن�شاط
مه ��م ب�إيقاف ه ��ذا امل ��د الر�أ�س ��مايل املدمر
لالقت�ص ��اد العراقي وخا�ص ��ة القطاع العام
ال�ص ��ناعي ببي ��ع امل�ش ��اريع ال�ص ��ناعية
الناجحة باجمعها وت�شريد االيدي العاملة
وزي ��ادة البطال ��ة واحل ��اق �ض ��رر ف ��ادح
باالقت�ص ��اد العراق ��ي ال ��ذي ب ��د�أه النظ ��ام
ال�شمويل الدكتاتوري ال�سابق.
جرى االت�صال مبجل�س احلكم �آنذاك وكان
م�س� ��ؤول العالق ��ات االقت�ص ��ادية باملجل�س
�س ��مري ال�ص ��ميدعي وبعد عر� ��ض وجهات
النظ ��ر طل ��ب تقارير م ��ن مدراء ور�ؤ�س ��اء
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية لدرا�ستها وتقرر عقد
اجتماع يح�ضره بع�ض ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات
وممث ��ل ع ��ن القط ��اع اخلا� ��ص م ��ن احتاد
ال�صناعات العراقي على ان يعقد االجتماع
ع�ص ��را يف اح ��دى قاعات جمل� ��س النواب
احلايل يوم ال�سبت امل�صادف 2003/8/2
ويف ي ��وم اخلمي�س قب ��ل االجتماع امتدت
ب ��د الغ ��در واغتال ��ت الدكت ��ور فائ ��ز ي ��وم
 2003/7/30املدير العام ل�شركة الزيوت
النباتية (رحمه الله).

ويف الي ��وم املحدد عقد االجتماع برئا�س ��ة
�س ��مري ال�ص ��ميدعي ع�ض ��و جمل�س احلكم
وح�ض ��ره حممد العاين ورئي�س امل�ؤ�س�سة
العامة لل�س ��منت والدكتور رئي�س ال�شركة
العام ��ة للكيمياوي ��ات يف ال�س ��دة ومعاون
مدير �ش ��ركة الزيوت النباتية الذي مل يكن
ا�س ��مه م�س ��ج ًال يف اال�س ��تعالمات ومدي ��ر
اح ��دى ال�ش ��ركات االخ ��رى واملحام ��ي
ها�ش ��م ذن ��ون االطرقج ��ي ع�ض ��و �إدارة
احت ��اد ال�ص ��ناعات العراق ��ي ورئي� ��س
احت ��اد البال�س ��تك والدكتور عب ��د املوجود
ال�صميدعي كما ح�ضر اثنان من امل�ست�شارين
االمريكان يف وزارة ال�صناعة احدهما هو
الدكت ��ور كرابي ��ت عراقي اال�ص ��ل والآخر
امريكي عربي اال�صل وبعد عر�ض ملخ�ص
للتقاري ��ر املقدم ��ة م ��ن ر�ؤ�س ��اء ال�ش ��ركات
احلكومية جرى نقا�ش مطول ا�ش�ت�رك فيه
اجلان ��ب العراقي مع ممث ��ل جمل�س احلكم
وكان امل�ست�ش ��اران االمري ��كان يح�س ��نان
اللغة العربي ��ة ويكتبان ما يدور من نقا�ش
ودفاع عن القط ��اع العام باعتبار ان جميع
هذه امل�شاريع مهمة وناجحة وان امل�شاريع
التي ا�س�س ��ها النظام الدكتاتوري ال�س ��ابق
(م�ش ��اريع الت�ص ��نيع الع�س ��كري) ميك ��ن
حتويلها اىل االنتاج االقت�ص ��ادي ال�سلمي
ومم ��ا عر�ض ��ه رئي� ��س م�ؤ�س�س ��ة ال�س ��منت
عر�ض�ي�ن �إحداهما �ش ��ركة تركية واالخرى
ياباني ��ة بت�ش ��غيل جمي ��ع معامل ال�س ��منت
يف الع ��راق بتزويده ��ا مبول ��دات للطاق ��ة
الكهربائي ��ة وبااليجار له ��ذه املولدات ملدة

�س ��نة كامل ��ة وتدفع املبال ��غ �س ��منت ًا عراقي ًا
من االنتاج وكان طلب امل�ؤ�س�سات هو رفع
اليد ع ��ن اموال ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات املودعة
يف البن ��وك العراقي ��ة والت ��ي و�ض ��ع الي ��د
عليه ��ا احلاكم امل ��دين االمريك ��ي (برمير)
وعل ��ى هذا انتهى االجتم ��اع بتقدمي تقرير
مف�ص ��ل ملجل�س احلكم الذي ا�ص ��در القرار
رق ��م ( )90ل�س ��نة ( 2003ق ��رر جمل� ��س
احلكم بجل�سته امل�ؤرخة يف 3003/11/4
م ��ا يل ��ي( :وق ��ف �أي خط ��ط او ن�ش ��اطات
خل�صخ�ص ��ة امل�ؤ�س�س ��ات وامل�ش ��اريع
اململوك ��ة م ��ن قب ��ل الدول ��ة وذل ��ك الجراء
درا�س ��ة منا�سبة الو�ض ��اع هذه امل�ؤ�س�سات
وامل�ش ��اريع وتقييم العواق ��ب االجتماعية
واالقت�ص ��ادية وال�سيا�س ��ية املرتتب ��ة على
خ�صخ�صتها) توقيع جالل طالباين رئي�س
جمل� ��س احلكم وكان لهذا القرار التاريخي
الوطن ��ي االثر املهم بوق ��ف تبديد االموال
وامل�ش ��اريع الت ��ي ميلكها ال�ش ��عب العراقي
وحت ��ى الآن برغم وج ��ود حماوالت كثرية
لاللتف ��اف على ه ��ذا الق ��رار التاريخي من
قبل احلكومات املتعاقبة وبع�ض الوزارات
واملنظمات الدولية ومنها وزارة ال�صناعة
بابتداع ا�س ��اليب جدي ��دة للتعامل مع هذه
امل�ش ��اريع عن طريق االيجار او امل�ش ��اركة
مع امل�س ��تثمرين العراقيني واالجانب بدال
من ت�ش ��غيلها باالم ��وال العراقية املكد�س ��ة
يف البن ��ك املرك ��زي واالموال املكد�س ��ة يف
م�ص ��ريف الرافدي ��ن والر�ش ��يد ،لأن ه ��ذه
امل�شاريع لديها كفاءات علمية مدربة وكادر
و�س ��طي جي ��د ومكائن متط ��ورة وحتويل
املنت�س ��بني لهذه امل�ؤ�س�سات وال�شركات من
افواه اكلة ال ت�س ��د الرمق وال توفر العي�ش
املطلوب له ��م بدفع روات ��ب مقطوعة 200
و 300ال ��ف دينار والتي تزيد �ش ��هريا عن
( )30ملي ��ار دين ��ار عراقي م ��ن دون مقابل
م ��ن عم ��ل وانت ��اج ه ��ذا الع ��دد الهائ ��ل من
الكفاءات الوطني ��ة املدربة وحتويلها اىل
�سواعد منتجة.
وعل ��ى م ��دى االرب ��ع �س ��نوات االخ�ي�رة
خ�ص ���ص من امليزانية العامة اال�ستثمارية
 %15م ��ن املبالغ العام ��ة للميزانية و %85
للروات ��ب واخلدم ��ات الت�ش ��غيلية وكان ��ت
ح�ص ��ة وزارة ال�ص ��ناعة يف اح ��دى ه ��ذه
ال�س ��نوات الأرب ��ع ال تزي ��د عل ��ى ()250
مليون دوالر ال ت�سد الرمق وتقوم الوزارة
باالقرتا� ��ض م ��ن البن ��وك لدف ��ع روات ��ب
منت�س ��بي هذه ال�ش ��ركات و�أما امل�ؤ�س�سات
املتوقف ��ة ب�س ��بب التمويل امل ��ادي والطاقة
الكهربائي ��ة والبن ��ى التحتي ��ة والظ ��روف
الأمنية وال زال االقت�ص ��اد العراقي يعاين
من االهمال املتعمد وخا�صة ال�صناعة التي
تنت ��ج القيم ��ة الزائ ��دة (الأرب ��اح) لتدوير
عجلة االقت�صاد وت�ش ��غيل العمالة وتوفري
النق ��ود والق�ض ��اء عل ��ى الت�ض ��خم وع ��دم
االعتم ��اد على الوارد الريع ��ي للنفط الذي
هو ح ��ق االجيال القادمة التي �ستحا�س ��ب
املق�ص ��رين الذي ��ن ا�س ��تباحوا خ�ي�رات
الع ��راق باه ��دار املال العام م ��ن دون وجه
حق ومن دون وازع من �ض ��مري ،وال بد ان
يقول ال�ش ��عب العراقي يوما كلمته الف�صل
بال�ض ��رب على ايدي ا�صحاب القرار الذين
�أه ��دروا حقوق ��ه و�آمال ��ه العري�ض ��ة وهذا
الق�س ��م الأول �س�أوا�ص ��ل الكتاب ��ة بعده ان
�شاء الله.

مقاالت
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�إ�صالح وخ�صخ�صة ال�شركات العامة
د  .عبد احل�سني العنبكي

* فريق العمل برئا�س ��ة الدكتور عبد احل�س�ي�ن
العنبكي  /م�ست�ش ��ار رئي�س الوزراء لل�ش�ؤون
االقت�صادية
مت مفاحتة الوزارات التي لديها �شركات عامة
با�س ��تثناء وزارتي النفط والكهرباء  ،وطلبنا
تقدمي بيان ��ات دقيقة وفقا لنم ��وذج معلومات
معد من قبل الفريق .

* ت�ضمن��ت البيان��ات املطلوب��ة
املو�ضحة يف النموذج الآتي :
 اعداد العاملني وت�صنيفاتهم قيمة را� ��س املال الثابت واملت ��داول بالقيمةالدفرتية واحلالية
 قيمة االنتاج واملبيعات والطاقات االنتاجيةالت�صميمية واملتاحة وامل�ستغلة
 تكاليف االنتاج االجمالية ومكوناتها معلوم ��ات اخ ��رى تخ� ��ص ن�س ��ب الت�أهي ��لواخل�صخ�صة وغريها.

* �أه��م حتدي��ات الإ�ص�لاح
(الت�شغيل وفق معايري جتارية
)

 عدم توف ��ر الكهرباء ي� ��ؤدي اىل توقف جزءكبري م ��ن الطاقات الإنتاجي ��ة املتاحة ويجعل
كلف الإنتاج مرتفعة واملنتجات غري مناف�س ��ة
يف ال�سوق .
 هيمن ��ة ال ��وزارات عل ��ى ق ��رارات جمال� ��سالإدارة .
 عقلي ��ة العاملني لي�س ��ت تناف�س ��ية ...نحتاجاىل ثقافة ال�سوق .
 غياب املعيار الذي يحدد وجود ميزة ن�سبيةللمنتج من عدمه .

* �أه��م حتدي��ات التح��ول (
اخل�صخ�صة )

 العمالة الفائ�ضة ترعب امل�ستثمر. عدم وجود قرار جاد يف الوزارات للتخل�صمن ال�شركات العامة .
 امل ��دراء العام ��ون لل�ش ��ركات والكث�ي�رم ��ن العامل�ي�ن مرعوب�ي�ن م ��ن اخل�صخ�ص ��ة
ويقاوموها بقوة .
 -نواق�ص يف الت�شريعات.

* خارط��ة طري��ق لإ�ص�لاح
ال�شركات العامة
�إجراءات تنفيذية

 -1تغي�ي�ر تركيب ��ة جمل�س االدارة مبا ي�س ��هم
بفعالية يف ادارة ال�شركات مع تغيري املرجعية
ل ��ه  ،بجعلها تعم ��ل وفق معاي�ي�ر جتارية ....
(يحتاج قرار)
 -2م�س ��ح مي ��داين لل�ش ��ركات العامة مبوجب
جداول منطية معدة لهذا الغر�ض ومت اعدادها
فع ًال وار�سالها اىل الوزارات (...قيد التنفيذ 3
وزارات �أر�سلت البيانات هي التجارة والنقل
وال�صناعة ) .
 -3و�ضع �سقوف زمنية للتحول.
� -4إيج ��اد دائ ��رة يف ال ��وزارات الت ��ي لديه ��ا
�ش ��ركات عام ��ة ت�س ��مى ( دائ ��رة املوظف�ي�ن
االحتي ��اط ) ينقل �إليها املوظفون الفائ�ض ��ون
يف ال�ش ��ركات العام ��ة وي�س ��تمرون يف
احل�ص ��ول على مرتباته ��م كاملة م ��ن املوازنة
العامة للدولة ويخ�ض ��عون ل�ض ��وابط الرتقية
والع�ل�اوة والتواجد ال�س ��تالم الراتب فقط او
ح�س ��ب تعليمات الدائرة  ،كم ��ا يجب طم�أنتهم
�إىل اال�س ��تمرار والتقاعد وفق ال�سن القانوين
وخلق حوافز للتقاعد املبك ��ر ك�إعطاء مرتبات
لثالث �سنوات قادمة.
 -5م ��ن يح ��دد العمال الفائ�ض�ي�ن  ،وك ��م هم ،
والفوائد املتوقعة؟

 جمل�س �إدارة ال�ش ��ركة العام ��ة قبل حتويلهااىل خا�ص ��ة ( للتخل� ��ص م ��ن الرته ��ل وتعم ��ل
بكفاءة )
 امل�س ��تثمر املحلي او الأجنب ��ي بعد حتويلهااىل �شركة خا�صة او م�ساهمة.
 يجب ان ال تتجاوز ن�س ��بة العمالة امل�ستغنىعنها ( )% 50للفر�ص اال�ستثمارية التي تطرح
حاليا  ،ويعاد النظر م�ستقبال يف �ضوء طبيعة
ال�شركات املعرو�ضة لال�ستثمار .
 �س ��وف تتحقق الفائ ��دة للحكوم ��ة وللقطاعاخلا� ��ص  ،م ��ا كان ��ت تدفع ��ه الدول ��ة (نفقات )
= (روات ��ب الفائ�ض�ي�ن  +م ��ا يح�ص ��لون علي ��ه
من خالل الف�س ��اد) وبعد هذا الإجراء �س ��تدفع
(الرواتب فقط ).
 الكثري من الفائ�ضني ميلكون خربات �سوفتكون يف خدمة القطاع اخلا�ص لأنهم �س ��وف
يكونون متفرغني ب�ش ��كل �شبه كامل للعمل يف
القطاع اخلا�ص .
 -6املرجعية الإدارية املقرتحة هي:
�إجراءات ت�شريعية
 .1كتاب ��ة م�س ��ودة قان ��ون لأدارة ال�ش ��ركات
العامة وخ�صخ�ص ��تها ويت�ضمن مقرتح قانون
الهيئة لأدارة ال�شركات العامة وخ�صخ�صتها.
 .2التح ��ول من خ�ل�ال امل ��ادة( )35قانون 22
ل�س ��نة ( ،1997 ،الف�ص ��ل التا�س ��ع) .يج ��وز
حت ��ول ال�ش ��ركة العام ��ة اىل �ش ��ركة م�س ��اهمة
مبوافقة جمل�س الوزراء .
 .3املادة ( )38من قانون  22ي�صبح كالآتي:
�أ .يحق للمجل�س الأعلى للإ�صالح االقت�صادي
ان يح ��دد ن�س ��بة م�س ��اهمة القط ��اع اخلا� ��ص
يف ال�ش ��ركات العام ��ة املتحول ��ة اىل �ش ��ركات
م�ساهمة.
ب .ميك ��ن للقط ��اع احلكومي بيع �أ�س ��همه يف
�س ��وق الأوراق املالي ��ة تدريجي� � ًا مب ��ا ي�ؤم ��ن
التحول نحو القطاع اخلا�ص ب�ش ��كل كامل من
دون التفريط باملال العام.
 .4زي ��ادة ر�ؤو�س �أموال ال�ش ��ركات وعمليات
االكتت ��اب يق�ت�رح م ��ن قب ��ل جمال� ��س الإدارة
لل�ش ��ركات ث ��م يعتم ��د من قب ��ل (هيئ ��ات �إدارة
ال�شركات العامة) يف الوزارات وي�صادق عليه
من املجل�س الأعلى للإ�صالح االقت�صادي.
 .5ا�ستثناء �ش ��ركات وزارة النفط وال�شركات
اال�ستخراجية و�شركات وزارة الكهرباء حاليا
من هذا القانون.
 .6النظام الداخلي لل�ش ��ركات يعد من الهيئات
الإداري ��ة يف ال ��وزارات وي�ص ��ادق علي ��ه م ��ن
جمل�س الوزراء.
الإي ��رادات والنفق ��ات والفائ� ��ض او العج ��ز
ل�ش ��ركات التموي ��ل الذات ��ي لل�س ��نتني 2007
 ( 2008,ملي ��ون دين ��ار) كان ��ت ال�ش ��ركات
العامة للقطاعات كافة تخ�سر ( )4.18ترليون
دينار ،اي بحدود $ 4بليونات يف 2007
بينم ��ا �ص ��ارت ه ��ذه ال�ش ��ركات ترب ��ح 2.27
ترلي ��ون دين ��ار � ،أي بح ��دود  $2بليون�ي�ن يف
2008
• ه ��ذا الأم ��ر لي� ��س له �أ�س ��ا�س من ال�ص ��حة
بع ��د ان علمن ��ا ان البيانات �أع�ل�اه هي بيانات
تخطيطي ��ة ولي�س ��ت فعلي ��ة واحل�س ��ابات
اخلتامي ��ة لل�ش ��ركات ال تعر�ض واذا عر�ض ��ت
تك ��ون طريقة احل�س ��اب م�ض ��للة وخا�ص ��ة يف
فقرة الرواتب واالجور.
•  2007و  2008كانت الرواتب ت�س ��دد من
وزارة املالي ��ة (منح ��ة) لل�ش ��ركات وك�أمنا هي
هب ��ة م ��ن ال�س ��ماء وال حت�س ��ب �ض ��من الكلف
وفق معايري جتارية .
• يح�سب جزء من الرواتب املدفوعة للعاملني

(التموي ��ل الذاتي) يف �أحي ��ان �أخرى على انه
�إي ��راد يغطي جزء ًا من التكالي ��ف  ،و�إذا كانت
الرواتب حت�س ��ب �ض ��من الدخ ��ل القومي على
م�س ��توى االقت�ص ��اد الكل ��ي فه ��ي تكاليف على
امل�س ��توى اجلزئ ��ي (ال�ش ��ركة) ،وه ��ذا اخللل
يجعل بع�ض ال�شركات تبدو رابحة.

* �إ�صالح وخ�صخ�صة ال�شركات
العام��ة ل��وزارة التج��ارة
–منوذج ًا-

�أو ًال :قب ��ل اكرث من اربع �س ��نوات ا�س ��تحدثت
وزارة التج ��ارة مديري ��ة لتطوي ��ر القط ��اع
اخلا� ��ص ،كان ��ت �س ��بب ًا يف ت�ض ��خم القط ��اع
احلكوم ��ي والهي ��كل امل�ؤ�س�س ��ي لل ��وزارة من
دون تق ��دمي �ش ��يء يعتد به يف جم ��ال تطوير
ق ��درات القط ��اع اخلا� ��ص وف�س ��ح املج ��ال ل ��ه
لقيادة القطاع التجاري.
ثاني ًا :هنالك ثالث �ش ��ركات عامة تتوىل ادارة
نظام البطاقة التموينية ،وهي ادارة �ض ��عيفة
وبريوقراطي ��ة وينتابه ��ا الف�س ��اد االداري
واملايل ،وهي (ال�ش ��ركة العام ��ة لتجارة املواد
الغذائي ��ة وال�ش ��ركة العام ��ة لتج ��ارة احلبوب
وال�شركة العامة لت�صنيع احلبوب).
ثالث ًا :ال ميكن خ�صخ�ص ��ة ال�شركات الثالث اال
بالتخل� ��ص من البطاق ��ة التمويني ��ة او اجراء
تغي�ي�ر يف ادارته ��ا وتقييد م�س� ��ؤولية وزارة
التجارة يف ذلك من خالل الآتي:
ال�س ��يناريو االول :ا�ص ��دار كوبونات البطاقة
التمويني ��ة على غ ��رار (الفي ��زا كارت)وتكون
مقبول ��ة يف اال�س ��واق مقاب ��ل مف ��ردات عينية
حمددة من حي ��ث الكم والنوع ويحق حلاملها
(تنقيده ��ا) يف امل�ص ��ارف متى ي�ش ��اء ،وتقوم
وزارة املالي ��ة بفت ��ح ح�س ��ابات يف امل�ص ��ارف
تخ�ص كوبونات التموينية و�سوف ينجم عن
ذلك الآتي:
القط ��اع اخلا� ��ص التج ��اري �س ��وف ي�س ��عىلتطوي ��ر قدرات ��ه اال�س ��تريادية واخلزين ��ة
والتوزيعي ��ة م ��ن اجل ا�ش ��باع الطل ��ب الكبري
على مفردات البطاقة التموينية.
امل�ص ��ارف �سوف تطور �آليات عملها من اجلالتعامل مع (ا�شباه النقود ،الكوبونات).
التخل�ص من �س ��وء االدارة والف�ساد وحاالتالت�أخ�ي�ر والنق� ��ص يف مف ��ردات البطاق ��ة
التموينية.
 ه ��ذا ال�س ��يناريو يحتاج اىل نظام م�ص ��ريفكفوء وعادات م�ص ��رفية ل ��دى اجلمهور وهذا
قد ال يتحقق يف الأمد القريب.
ال�سيناريو الثاين :التعاقد مع �شركات خا�صة
لأ�سترياد واي�صال مفردات البطاقة التموينية
بالكم والنوع املحدد ملدة �سنة مبعدل حمافظة
واح ��دة ل ��كل �ش ��ركة واخت�ص ��ار دور وزارة
التجارة على الرقابة واال�شراف.
وبذل ��ك ميك ��ن خ�صخ�ص ��ة ال�ش ��ركات الث�ل�اث
بالكام ��ل او ابق ��اء ح�ص ��ة للحكوم ��ة ،وتق ��وم
وزارة التج ��ارة ببي ��ع او ايج ��ار املخ ��ازن
واملرائب وو�سائل النقل وغريها.
رابع ًا :ال�شركة العامة للأ�سواق املركزية يعمل
فيها ( ) 6020موظف ًا وميكن عر�ض الأ�س ��واق
املركزي ��ة للبيع لتكون (موالت)  ،فهنالك ()21
�س ��وق ًا مركزي ًا منها (� )9ص ��احلة و( )6مدمرة
جزئيا و( )6مدمرة كليا  .وهنالك �أي�ض ��ا ()37
موقع ًا وم�س ��قف ًا وخمزن ًا ميكن عر�ض ��ها للبيع
او الإيج ��ار .وحتويل العامل�ي�ن الذين يتخلى
عنهم امل�س ��تثمر اىل دائرة املوظفني االحتياط
املقرتحة .
خام�س� � ًا :ال�ش ��ركة العام ��ة لتج ��ارة امل ��واد
الإن�ش ��ائية وال�شركة العامة لتجارة ال�سيارات

وهي تعد رابحة ،كونها معفية من ال�ض ��رائب
الكمركية  ،وم�ؤ�س�سات الدولة ملزمة بال�شراء
منها ح�ص ��را  ،وال�سيارات امل�س ��توردة تعطى
رقم ًا جماني ًا لل�س ��يارة وهو يكلف �أالن بحدود
( )$3000للم�س ��توردة م ��ن القط ��اع اخلا�ص
،الأمر الذي اوجد �أف�ض ��لية احتكارية لإ�ش ��باع
الطل ��ب احلكوم ��ي وحتم ��ل جزء م ��ن رواتب
العاملني وغريها من �أدوات الدعم.

يج��ب ال�سع��ي جلعله��ا �ش��ركات
م�ساهم��ة وترتاج��ع ح�ص��ة
احلكومة فيها من خالل:

 �إ�ص�ل�اح هي ��كل جمال� ��س �إدارته ��ا لكي تعملوفق معايري جتارية .
 زي ��ادة ر�ؤو� ��س �أموالها من خ�ل�ال االكتتابالع ��ام  ،فترتاج ��ع ح�ص ��ة احلكوم ��ة ل�ص ��الح
القطاع اخلا�ص .
 الإعالن عن بيع ن�س ��بة من ح�ص ��ة احلكومةيف البور�صة الحق ًا.
 الب ��د م ��ن التخل ��ي ع ��ن كل �أن ��واع الدع ��مواملفا�ضلة واعتماد معايري التناف�س التام .

*جهود اال�ص�لاح واخل�صخ�صة
لل�ش��ركات العام��ة يف وزارة
ال�صناعة
الواقع :

 لدى وزارة ال�ص ��ناعة � 67شركة عامة متثلبحدود  %40من �إجمايل ال�ش ��ركات العامة يف
الدولة يعمل فيها بحدود (� )180ألف منت�س ��ب
وحت ��وي ( )251معم�ل ً�ا منه ��ا ( )176معم�ل ً�ا
عام ًال �أي مان�س ��بته ( )%70ام ��ا املتوقفة وهي
قي ��د التاهي ��ل حالي ��ا ( )17معم�ل�ا ،واملعام ��ل
املتوقف ��ة وه ��ي ذات ج ��دوى اقت�ص ��ادية فهي
( )23معم ًال ،وال�ص ��احلة اال انها متوقفة لعدم
جدواها اقت�صاديا ( )10معامل  ،واملتوقفة وال
جدوى من اعادة ت�شغيلها فهي ( )25معم ًال.
 �أك�ث�ر ال ��وزارات جدي ��ة لأج ��راء الت�أهيل �أواخل�صخ�ص ��ة  ،اال ان جهوده ��ا تع ��اق بنف� ��س
التحدي ��ات (الكهرب ��اء ،الوق ��ود  ،العمال ��ة
الفائ�ض ��ة) وكانت اجلهود ناجح ��ة يف معامل
اال�س ��منت  ،وميكن ان تنج ��ح الآن يف معامل
اال�س ��مدة لوج ��ود طل ��ب يف ال�س ��وق ومي ��زة
ن�سبية يف االنتاج والتناف�س.

التحديات:

 مت زي ��ادة التخ�صي�ص ��ات يف ع ��ام 2009ب�ش ��كل كب�ي�ر اال ان حتدي ��ات اال�ص�ل�اح
والت�شغيل �أت�سعت ومنها:
 .1تخفي� ��ض ح�ص ��ة ال�ش ��ركات م ��ن الكهرباء
م ��ن ( ) 750ميغ ��ا ع ��ام  2008اىل ()150
ميغ ��ا حالي� � ًا ،اي تخفي�ض بن�س ��بة ()%84.6
لينعك� ��س بالتبعي ��ة يف تخفي� ��ض الطاق ��ات
االنتاجي ��ة امل�س ��تغلة بنف�س الن�س ��بة تقريب ًا.
وه ��ذا يعني زي ��ادة ح�ص ��ة الوح ��دة املنتجة
م ��ن التكاليف الثابتة وبالتبعية زيادة الكلفة
الكلي ��ة للوح ��دة املنتج ��ة وانخفا� ��ض قدرتها
التناف�سية يف ال�سوق.
 .2قرار زي ��ادة رواتب موظقي الدولة �ص ��ار
يبتل ��ع ( )1.15ترلي ��ون دين ��ار عراق ��ي م ��ن
النفقات الكلية لل�شركات العامة البالغة ()1.8
ترليون دينار ع ��ام  2009اي بحدود ()%64
بينم ��ا كان ��ت هذه الن�س ��بة �أقل م ��ن ( ،) %50
مم ��ا ينعك� ��س يف تراجع ح�ص ��ة م�س ��تلزمات
االنت ��اج (املوادالأولي ��ة  +الو�س ��يطة) وكذلك
ح�ص ��ة االم ��وال الباقية لال�س ��تثمار وتكوين
ر�أ�س املال.
 .3مت ا�ض ��افة (� )9شركات اخرى من �شركات
الت�ص ��نيع الع�س ��كري املنحل ��ة اىل وزارة
ال�ص ��ناعة واملع ��ادن ويرتاوح ع ��دد العاملني

فيه ��ا ( )11000منت�س ��ب واغلبية ال�ش ��ركات
ابنيته ��ا مهدمة مم ��ا اثق ��ل ال�ش ��ركات العامة
بعمالة فائ�ضة ا�ضافية.

ا�ستنتاج ..ت�سا�ؤل ..تو�صية:

 ان ح�س ��اب االرب ��اح واخل�س ��ائر ال يعط ��ي�ص ��ورة حقيق ��ة ام ��ام عوائ ��ق عم ��ل اجلانب
الفن ��ي (مدخالت االنت ��اج)  ،النه ق ��د ال يبدو
م�ؤ�ش ��ر ًا حقيقي� � ًا ،خا�ص ��ة وان كلف ��ة الوحدة
املنتج ��ة حت�س ��ب على ا�س ��ا�س ع ��دد العاملني
املطل ��وب يف انتاجها (وهو مفرت�ض) ولي�س
عل ��ى ا�س ��ا�س الع ��دد امل�ض ��خم (الفائ�ض) من
العاملني (املوجودة يف الواقع)
� ��س /م ��ع افرتا� ��ض كهرب ��اء م�س ��تمرة ()24
�س ��اعة والتخل�ص من العمالة الفائ�ض ��ة  ،هل
�ستكون ال�شركات جمدية ومربحة؟
ج /هذا يحتاج اىل درا�س ��ة ال�س ��وق ومعرفة
القدرة التناف�سية ملنتجات ال�شركات ...وهذا
يحتاج اىل جهد كبري وخربة.
�س /حتى بافرتا�ض ان درا�سة ال�سوق بزوال
العقب ��ات املعيق ��ة لالنتاج اثبت ان ال�ش ��ركات
مربح ��ة وان منتجاته ��ا ال�ص ��ناعية مناف�س ��ة
وكفوءة  ،هل �ستبقى هذه ال�شركات عامة؟
ج/كال ،لأن الدول متجهة الن ت�ص ��بح حار�سة
ومنظمة ولي�س ��ت منتجة ولكن االمر �سيبدو
اكرث جاذبية للم�س ��تثمرين واكرث ي�سر ًا �أمام
متخذ القرار يف جعلها �شركات م�ساهمة.
� ��س /هل نزي ��ل العقب ��ات وجنري الإ�ص�ل�اح
ث ��م نب ��د�أ باخل�صخ�ص ��ة ام على العك� ��س نبد�أ
اخل�صخ�ص ��ة ثم نزيل العقب ��ات ونوفر البنى
التحتية ونتخل�ص من العمالة الفائ�ضة؟
ج/ن�سري بخطني متوازيني ،نعر�ض ال�شركات
كاف ��ة لال�س ��تثمار ،واالكتت ��اب وبي ��ع ح�ص ��ة
الدولة �س ��واء من خالل م�ستثمر �سرتاتيجي
او م ��ن خالل البور�ص ��ة ،وال�ش ��ركات التي ال
يقدم �إليها امل�ستثمر الآن تنتظر حلني حت�سن
و�ض ��عها ب�أجراء اال�ص�ل�احات لتك ��ون جاذبة
للم�ستثمرين.

*خ�صخ�ص��ة �ش��ركات وزارة
املوارد املائية
و�ضعها احلايل:

 �ش ��ركات مق ��اوالت مربحة تعم ��ل ( )2منهايف جم ��ال ا�ست�ص�ل�اح الأرا�ض ��ي وواح ��دة
يف جم ��ال ال�س ��دود  ،وقد كانت (� )5ش ��ركات
واليوم الباقية � 3ش ��ركات فقط ،اي مت الغاء
�ش ��ركتني هما �ش ��ركة دجلة وال�ش ��ركة العامة
للمقاوالت الكهربائي ��ة وامليكانيكية مبوجب
القان ��ون رق ��م ( )50ل�س ��نة  2008ب ��دء ًا م ��ن
 ، 2008/11/24ت�ص ��فية ال�شركتني ،توزيع
املوجودات الثابتة واملتداولة والعاملني .
 املف�ص ��ولون ال�سيا�س ��يون مل يع ��ودوالل�ش ��ركات ،و�إمن ��ا اىل املديري ��ات ومق ��ر
الوزارة وهذا قلل من العمالة الفائ�ض ��ة وزاد
من فر�صة الربح .

اخل�صخ�صة:

 ميكن جعلها م�س ��اهمة من خ�ل�ال االكتتاببق�ص ��د زي ��ادة ر�أ� ��س امل ��ال بن�س ��بة ت�س ��مح
بدخول القطاع اخلا�ص وتداول �أ�س ��همها يف
البور�ص ��ة  ،ليكون ذلك على ح�س ��اب ح�ص ��ة
احلكومة .
 حتتاج اىل �إ�صالح جمال�س الإدارة وعزلهاعن هيمن ��ة الوزارة  ،والعمل مبعايري الكلفة
/الربح �س ��ي�ؤدي اىل ارتفاع الأرباح  ،عندها
تك ��ون جاذب ��ة للم�س ��تثمرين وميك ��ن �إعالن
احلكوم ��ة عن بيع جزء من ح�ص ��تها املتبقية
من خالل حتويلها اىل �أ�س ��هم وعر�ضها للبيع
يف البور�صة.
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استطالعات

العدد ()1860ال�سنة ال�سابعة -الثالثاء ()27
متوز 2010

�شركة املعدات الهند�سية الثقيلة تعزز معاملها بخطوط
ومكائن انتاجية حديثة ومتطورة لدعم وزارة النفط
بغداد  /هدى فرحان
تعد ال�شركة العامة للمعدات الهند�سية
الثقيلة اح��دى ال�شركات التابعة اىل
وزارة ال�صناعة واملعادن متخ�ص�صة
بالدرجة اال�سا�س يف ت�صنيع املعدات
ال�ت��ي ت��دخ��ل يف ال�صناعات النفطية
كت�صنيع اخل ��زان ��ات ال�سرتاتيجية
للنفط اخلام وم�شتقاته وت�صنيع اوعية
ال�ضغط العايل واوعية الغاز ال�سائل
وت�صنيع املراجل البخارية وبانواعها
املختلفة وت�صنيع املبادالت احلرارية
ومبختلف انواعها واحجامها وت�صنيع
معدات عزل الغاز وامل��اء واالم�لاح عن
النفط اخل��ام وت�صنيع اب��راج التكرير
واملعدات الدوارة ا�ضافة اىل �إمكاناتها
املتميزة يف ت�صنيع الزوارق البحرية
امل�صممة للعمل يف البحر املفتوح ويف
خمتلف الظروف اجلوية وتتوفر فيها
عوامل االتزان واملتانة والبناء اجليد
وكذلك ت�صنيع حمطات وفالتر ت�صفية
امل� �ي ��اه وت���ص�ن�ي��ع م� �ع ��دات وب ��واب ��ات
ال���س��دود وت�صنيع الهياكل واالب��راج
الهيكلية ف�ضال عن ن�شاطها املتميز يف
ت�أهيل وت�صنيع اجل�سور .
ل�ل���ش��رك��ة ن �� �ش��اط يف اع��م��ال الن�صب
والت�شغيل املوقعي حيث تقوم بن�صب
امل��ع��دات وت�شغيلها وك��ذل��ك ا�صالح
امل �ع��دات امل�ت���ض��ررة يف م��واق�ع�ه��ا كما
تتوفر لديها القدرة على اجناز م�شاريع
�صناعية متكاملة بالتعاون مع �شركات
هند�سية مكملة الن�شطة ال�شركة.
لل�شركة ن���ش��اط هند�سي متمكن من
و�ضع الت�صاميم وامل�سالك التكنولوجية
وحتديد متطلبات االنتاج وال�سيطرة
والفح�ص الهند�سي والتوكيد النوعي
كما انها ت�ستخدم تقنيات حلام خمتلفة
وب�ج�م�ي��ع �أن ��واع ��ه (ال �ل �ح��ام اليدوي
االعتيادي والقو�س املغمور واللحام
االوت��وم��ات �ي �ك��ي امل��غ��م��ور) م ��ن اجل
احل�صول على اجلودة العالية للمنتج.
لل�شركة امكانية وا�سعة يف عمليات
الت�شغيل امليكانيكي حيث تتوفر فيها
م�ك��ائ��ن اخل��راط��ة ال���ض�خ�م��ة ومكائن
ال �ت �ف��ري��ز ال �ع �م�لاق��ة وم �ك��ائ��ن القطع
والتثقيب والق�شط والتنعيم  ،تعنى
ال�شركة بال�سيطرة النوعية والفح�ص
الهند�سي ب��دءا من و�صول امل��واد اىل
ال���ش��رك��ة ودخ��ول �ه��ا االن �ت��اج وفح�ص
العمليات االنتاجية و�صوال اىل املنتج
النهائي من خ�لال خمتربات الفح�ص
املختلفة وجماميع الفح�ص الهند�سي
املنت�شرة يف مراحل الإنتاج كافة.
ويف ما يخ�ص ت�أهيل وتطوير وحتديث
معامل ال�شركة و�أق�سامها وخطوطها
الإنتاجية واهم امل�شاريع والعقود التي
تقوم بتنفيذها حتدث مدير عام ال�شركة
عبد الله بهجت ح�سن قائ ًال  :ان مرور
خم�سني ع��ام��ا على ت�أ�سي�س ال�شركة
يجعل من الطبيعي ح�صول تقادم يف
ق�سم كبري من مكائن وم�ع��دات العمل
واالنتاج فيها لذا قامت الوزارة بتقدمي
ال��دع��م لل�شركة م��ن خ�ل�ال تخ�صي�ص

مبلغ ج��زئ على ث�لاث �سنوات ابتدا ًء
م��ن ع��ام  2008ولغاية ال�ع��ام احلايل
 2010حيث مت تخ�صي�ص مبلغ ()15
م�ل�ي��ار دي �ن��ار يف ع��ام  2008و مبلغ
( )7مليارات دينار لعام  2009ومبلغ
( )8.5مليار دينار للعام  2010لي�صبح
جمموع املبالغ امل�صروفة لل�شركة خالل
االعوام الثالثة ( )30.5مليار دينار مت
�صرفها لت�أهيل املكائن و�شراء مكائن
حديثة وم�ت�ط��ورة ا��ض��اف��ة اىل �شراء
معدات واج�ه��زة ال�سيطرة والفح�ص
ال �ه �ن��د� �س��ي ل �ك��ل م��رح �ل��ة م ��ن مراحل
االنتاج ومن �شركات عاملية متخ�ص�صة
ف�ضال عن اال�ستعانة بخربات وامكانات
ال�شركات ال�شقيقة ك�شركة عقبة بن نافع
يف ت�أهيل اخلطوط االنتاجية وبع�ض
املكائن .
و�أ� �ض��اف� :أن ال�شركة قامت بتدريب
مالكاتها الفنية والهند�سية على ت�شغيل
وا�ستخدام تلك املكائن يف ال�شركة الأم
قبل و�صولها ودخ��ول�ه��ا اىل ال�شركة
من اجل االط�لاع على ماتو�صلت اليه
ال�صناعات العاملية واكت�ساب اخلربة
الالزمة لت�ضاف اىل خرباتهم الطويلة.
وعن اهم امل�شاريع التي نفذتها ال�شركة
او تقوم بتنفيذها حاليا حدثنا قائال:

�أن ال�شركة دخلت يف ت�أهيل ع��دد من
اجل�سور كان اخرها اعادة ت�أهيل ج�سر
ال�صرافية م�شريا اىل اجنازات ال�شركة
الكبرية على م�ستوى ال �ع��راق كبناء
م�صاف عدد اثنني يف اقليم كرد�ستان
ٍ
وبطاقة انتاجية لكل م�صفى ()10000
ب��رم�ي��ل/ي��وم وه��ي ح��ال�ي��ا ق�ي��د العمل
واالنتاج ا�ضافة اىل تنفيذ ال�شركة لعقد
ت�صنيع ثالثة زوارق بحرية ل�صالح
وزارة الدفاع مت ت�سليم زورق واحد يف
نهاية الن�صف الثالث لعام  2009وهو
قيد العمل يف الوقت احل��ايل ويتميز
بكونه من الزوارق اجليدة يف احلركة
واملناورة والزورق الثاين قيد الت�سليم
ح��ال�ي��ا وم ��ن امل���ؤم��ل ت�سليم ال ��زورق
الثالث واالخري نهاية عام . 2010
م��ن جانبه ق��ال م��دي��ر م�صنع املعدات
الثقيلة� :أن ه��ذا امل�صنع انتاجه يكاد
يكون منطي ًا فهو متخ�ص�ص بت�صنيع
املعدات واالوعية واملراجل والفالتر
ل�صالح القطاعني العام واخلا�ص ولدينا
م�لاك فني متميز  ،م�ضيفا ان امل�صنع
يقوم حاليا بتنفيذ عقد ت�صنيع فالتر
رملية ل�صالح �شركة الفار�س العامة
كوننا �شركة متميزة ونعمل مبوا�صفة
عاملية للفلرت ولدينا �سرعة يف التنفيذ

كما ان لدينا ع�ق��ود ًا مع وزارة النفط
لت�صنيع امل�ع��دات التخ�ص�صية املهمة
ذات ال�ضغوط العالية خوف ًا من حدوث
ح��االت انفجار فيها  ،ولكون ال�شركة
تعترب م�صدر ًا للتقييم ومنح �شهادت
للمعدات ذات ال�ضغوط العالية فقد
اح��ال��ت وزارة ال�ن�ف��ط ارب �ع��ة اوعية
للغاز قامت با�ستريادها من من�ش�أ تركي
م��ن اج��ل تقييم و�ضعها و�صالحيتها
لال�ستخدام واثناء الفح�ص اكت�شفنا ان
اغلب خطوط اللحام يف تلك االوعية
فا�شلة ونقوم حاليا باعادتها بالكامل،
كما ان لل�شركة امكانية ت�صنيع عازالت
النفط الكبرية وال�ضخمة لكون امل�صنع
ميتلك بنى حتتية فهو مهي�أ ال�ستقبال
معدات ثقيلة بامتالكه كرينات وروالت
ت�شغيل تتنا�سب مع تلك املعدات الثقيلة
التي يفتقد اليها القطاع اخلا�ص .
وع��ن اه��م امل�شاكل التي تواجه العمل
يف امل�صنع وال�شركة عموم ًا ا�شار اىل
قلة الدعم احلكومي وقلة �ساعات العمل
ال �ت��ي ال ت�ت�ن��ا��س��ب م��ع ح�ج��م املعدات
الثقيلة التي حتتاج اىل ف�ترات طوال
للعمل عليها خا�صة بعد توقف العمل
بال�ساعات اال�ضافية االمر الذي يتطلب
منا ال�ضغط على العاملني من اجل تنفيذ

�أن هذا امل�صنع يقوم بت�صنيع املبادالت احلرارية وكذلك ت�صليح املبادالت التالفة وان اهم اجلهات
امل�ستفيدة هي وزارة النفط و�شركات الزيوت واجللود التابعة اىل وزارة ال�صناعة واملعادن ونقوم
حاليا بتنفيذ عقود ل�صالح �شركة نفط اجلنوب م�ضيفا ان املعمل يقوم اي�ضا بت�صنيع اخلزانات
والفالتر وح�سب الطلب يف حال عدم وجود عقود لت�صنيع املبادالت م�شريا اىل ان امل�صنع مت ت�أهيله
وجتهيزه مبكائن جديدة مربجمة ومتطورة كـ(روالت التدوير  ،مكائن قطع بال�شعلة  ،ماكنة من�شار
لقطع احلزم للمبادالت ،مكائن حديثة الدخال احلزم و�سحبها) وبوزن من ن�صف طن اىل ع�شرة
اطنان.

العقود مع اجلهات امل�ستفيدة ا�ضافة اىل
عدم ت�شجيع املنتج الوطني واللجوء
اىل املنتج امل�ستورد الردئ م�ؤكدا على
ان ال���ش��رك��ة ق���ادرة ع�ل��ى تنفيذ عقود
عمالقة لوجود اخل�برات واالمكانات
واملكائن واملعدات املتطورة فيها ولكن
هذا االمر ي�ستوجب �سن قوانني تدعم
ال�ع��ام�ل�ين يف ه �ك��ذا ق �ط��اع م��ع زي ��ادة
�ساعات العمل وتوفري اخلامات .
من جانبه قال ر.مهند�سني زكي حامد
وك�ي��ل م��دي��ر م�صنع امل��راج��ل� :أن هذا
امل�صنع متخ�ص�ص يف �صناعة املراجل
البخارية ن��وع واي��ر ت�ي��وب م��ن �سعة
ن�صف طن اىل  15طن ًا وكذلك ت�صنيع
املعدات املختلفة كاخلزانات والعازالت
وف�لات��ر امل��اء حيث يتوفر يف امل�صنع
مالك هند�سي متمكن ولديه خربة عالية
م��ن ناحية ت�صنيع امل �ع��دات وخا�صة
يف عمليات اللحام ا�ضافة اىل جتهيز
امل�صنع مبكائن ع��دة كمكائن اللحام
بانواعه املتعددة والتي تخدم العملية
االن �ت��اج �ي��ة وت��دف��ع ب �ه��ا ن �ح��و التقدم
والتطور حيث نقوم حاليا بتنفيذ عقود
عدة منها ت�صنيع خزانات وقود ل�صالح
من�ش�أة الفاو وت�صنيع عازالت ل�صالح
وزارة النفط ف�ضال عن ت�صنيف فالتر
املياه امل�ستخدمة يف حمطات الت�صفية
.م�����ش�ي�را اىل ان م ��ن اه� ��م امل�شاكل
واملعوقات التي تواجه �سري العمل هي
انقطاع التيار الكهربائي .
اىل ذلك قال املهند�س عبدالهادي عبعوب
مدير م�صنع املبادالت� :أن هذا امل�صنع
ي �ق��وم بت�صنيع امل� �ب ��ادالت احل��راري��ة
وكذلك ت�صليح امل�ب��ادالت التالفة وان
اه ��م اجل �ه��ات امل�ستفيدة ه��ي وزارة
ال�ن�ف��ط و� �ش��رك��ات ال��زي��وت واجللود
التابعة اىل وزارة ال�صناعة واملعادن
ون �ق��وم ح��ال�ي��ا بتنفيذ ع �ق��ود ل�صالح
�شركة نفط اجلنوب م�ضيفا ان املعمل
يقوم اي�ضا بت�صنيع اخلزانات والفالتر
وح�سب الطلب يف ح��ال ع��دم وجود
عقود لت�صنيع املبادالت م�شريا اىل ان
امل�صنع مت ت�أهيله وجتهيزه مبكائن
ج��دي��دة مربجمة ومتطورة ك��ـ(روالت
التدوير  ،مكائن قطع بال�شعلة  ،ماكنة
من�شار لقطع احلزم للمبادالت ،مكائن
حديثة الدخال احلزم و�سحبها) وبوزن
من ن�صف طن اىل ع�شرة اطنان.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان ال���ش��رك��ة العامة
للمعادت الهند�سية الثقيلة �شاركت يف
تنفيذ العديد من امل�شاريع ال�سرتاتيجية
يف ال�ب�ل��د منها م���ش��روع ن�ف��ق الطاقة
ونفق التحويل والبوابات مل�شروع �سد
العظيم وت�صنيع معدات م�شروع النفط
الرطب ل�شركتي نفط اجلنوب وال�شمال
وم�شروع ت�صنيع هياكل مراجل حمطة
ت��ول�ي��د ك �ه��رب��اء ال �ه��ارث��ة يف حمافظة
الب�صرة وت�صنيع الهيكل احلديدي
ل�برج االت���ص��االت يف بغداد/امل�أمون
وجتهيز امل��راج��ل ال�ب�خ��اري��ة (مراجل
انابيب النار) للعديد من م�صايف النفط
وال�شركات وغريها.
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النزاهة ال ال�سيا�سة � ..سبيل اال�صالح االقت�صادي
ترجمة  /عادل العامل
رمب� ��ا مل ي �� �ص��ل غ �� �ض��ب ال � � ��ر�أي ال �ع��ام
الأمريكي من نظامه املايل �أعلى من هذا
�رن م��ن ال��زم��ن ت�ق��ري�ب� ًا ،كما يقول
يف ق � ٍ
�سول روزينبريغ يف مقاله .فامل�صارف
ت�سجل �أرب ��اح� � ًا قيا�سية بينما يكافح
امل�ستهلك الأم�يرك��ي على الطرف الآخر
مما كان ي�ش ّكل �أزمة م�شرتكة قبل �سنة.
وما يثري الف�ضول� ،أن هناك يف الوقت
نف�سه الذي ظهرت فيه نتائج الربع الأول
تقريب ًا� ،أُعيد �إ�صدار كتابني خمتلفني جد ًا
و ل�صيقني باملو�ضوع يف اليوم نف�سه من
قِبل ( كتب عامة ،) General Books
و هو نا ٍد يعيد ن�شر الأعمال الكال�سيكية
 ( :ث��روة الأمم ) لآدم �سمِ ث و ( ارتفاع
هاولز .و
�سايال�س الف��ام ) لويليام دين ِ
يبقى كتاب �سمِ ث ،املن�شور عام ،1776
الن�ص االقت�صادي الأ�صويل للمحافظني
الأمريكيني املحدودي احلكم � .أما رواية
ه��اول��ز الأك�ث�ر �شهر ًة ،املكتوبة يف عام
 ،1885فتقدم تعليق ًا مهم ًا بالدرجة نف�سها
على الأحداث الأخرية.
و قد �صمم �سمِ ث على عدد من املبادىء
التي ر�آه��ا �أ�سا�سي ًة بالن�سبة القت�صا ٍد
م��زده��ر ،م �ع�ّب�رّ ًا ع��ن �أك�ثره��ا ��ش�ه��ر ًة يف
ا�ستعارةٍ ليدٍ غري مرئية تنظم امل�صلحة
ال���ش�خ���ص�ي��ة ال��ف��ردي��ة يف ن��ظ��ام عمل
ع��ادل .و ه��ذه الفكرة ه��ي التي �ست�أتي
مب��وج��ب ال�ضغط يف ال�ك�ف��اح الغذائي
القادم للكونغر�س ب�ش�أن التنظيم املايل.
و �سي�س�أل رج��ل ال�ك��ون�غ��ر���س � :أمل ن َر
الفو�ضى التي تلي االعتماد على اليد غري
املرئية؟
�إن هذه حلظة طيبة � ،إذ ًا ،لتذكري �أنف�سنا
ب ��أن �سمث فهم (امل�صلحة ال�شخ�صية)
ع�ل��ى ن �ح� ٍ�و خم�ت�ل��ف ج���د ًا ع��ن الطريقة
نف�سرها بها اليوم .و لقد و ّفر عمله
التي ّ

الكال�سيكي الأ� �س �ب��ق ،و ه��و " نظرية
ال �ع��واط��ف الأخ�لاق �ي��ة Theory of
،1759 " Moral Sentiments
الأ�س�س املنهجية ،و ال�سايكولوجية ،و
الفل�سفية ،و الأخالقية للعمل الالحق.
وافتتاحيته جديرة باالقتبا�س بالكامل
هنا:
ً
[ مهما كان الإن�سان �أنانيا ح�سب ظننا،
نحو جلي بع�ض املبادىء
ف�إن هناك على ٍ
يف ط�ب�ي�ع�ت��ه ،ال �ت��ي ت�ث�ير ان�ت�ب��اه��ه �إىل
ح �ظ��وظ الآخ ��ري ��ن ،و جت�ع��ل �سعادتهم
�ضرورية له ،و لو �أنه ال ي�ستمد �أي �شيءٍ
منها ،با�ستثناء اال�ستمتاع بر�ؤيتها .و
من هذا النوع الرثاء �أو الرحمة ،العاطفة

التي ن�شعر بها جتاه تعا�سة غرينا ،حني
ن��راه��ا �أو ح�ين يجعلنا �أح�� ٌد نت�صورها
ب��أ��س�ل��وب مفعم ح �ي��ويٍّ ج ��د ًا .و كوننا
ن�ستمد احل ��زن يف ال�غ��ال��ب م��ن �أح ��زان
الآخ��ري��ن� ،أم � ٌر واقعي وا�ضح ج��د ًا �إىل
حد �أن��ه ال يحتاج �إىل �أي �أمثلة للربهنة
ع�ل�ي��ه؛ ذل��ك �أن ه��ذه ال�ع��اط�ف��ة ،م�ث��ل كل
العواطف الأ�صيلة الأخ��رى يف الطبيعة
الب�شرية ،لي�ست ب�أية حال مق�صورة على
الفا�ضل �أو الإن�ساين من النا�س ،و لو �أن
ه ��ؤالء ميكن رمبا �أن ي�شعروا بها رمبا
بح�سا�سية م�صطفاة ج��د ًا ،ف�أكرث النا�س
وح�شي ًة ،و �أ�شد منتهكي قوانني املجتمع
ق�سو ًة ،ال يخلون منها متام ًا.

�إن اقتناع �سمث ب��أن هذا " وا�ضح جد ًا
" �إىل حد �أنه ال يحتاج �إىل برهان يبدو
غريب ًا ب�شكلٍ �ساحر اليوم ،ذلك لأننا قد
فقدنا ر�ؤية حقيقة �أن احلكومة املحدودة
التي كان �سمث ي�ؤيدها ،و التي تخ ّيلها (
افرتا�ض
م�ؤ�س�سونا ) ،كانت ت�ستقر على
ٍ
مت �ث �ل��ه خ�ي�ر مت �ث �ي��ل م�لاح �ظ��ة ج ��ورج
وا�شنطن القائلة ب��أن " العقل و درو�س
ال�ت�ج��رب��ة  ...ع ّلمتنا �أن اجلمهوريني
الوطنيني ينبغي �أن ي��درك��وا و ُيق ّروا
َ
املواطنة املتدينة فقط التي
الدين لأن
ميكنها �أن ت�سند احلكم الذاتي اجلمهوري
" ،و كانت معتقدات �سمث الدينية غري
معتقدات وا�شنطن.

وعلى كل حال ،ف�إنه كان بالت�أكيد يرى و
ي�ستح�سن وظيفة امل�ؤ�س�سات الدينية يف
اقت�صا ٍد �صناعي ناه�ض .و الآن ،ميكن
�أال يكون من املفيد مبا�شر ًة ،يف البيئة
احل��ال �ي��ة ،ت �ق��دمي م��وع�ظ��ة ع��ن �ضرورة
�إع��ادة �صهر جمتمعنا بروح الدين ،لكن
م��ن احل��ا��س��م �أن ن�شق ال�ط��ري��ق ملفاهيم
ال �ن��زاه��ة الأخ�ل�اق��ي��ة ،ال �ت��ي م��ن دونها
تتعر�ض التجربة الأمريكية للخطر ــ كما
ر�أى جورج وا�شنطن بو�ضوح.
و هنا ت�أتي تو�أمة كتاب (ثروة الأمم) مع
رواي��ة (ارتفاع �سايال�س الف��ام) منا�سبة
ج��د ًا� ،إذ لو مل يكن حمت َم ًال �أن تقوم دار
(ك�ت��ب ع��ام��ة) ب ��إع��ادة �إ� �ص��دار ( نظرية
العواطف الأخالقية) يف �أي وقت قريب،
ف ��إن (ارت �ف��اع �سايال�س الف��ام) ميكن �أن
يحل حمله بالت�أكيد .فهذا الأخري يروي
ق�صة رجل �أعمال يرف�ض يف نهاية املطاف
�أن يبيع غالي ًا ممتلكاته التي يعرف �أن
قيمتها من امل�ؤكد �أن تهبط يف امل�ستقبل
القريب .ف ُيد َّمر مالي ًا ،لكنه يرتفع �أخالقي ًا
ـ �ـ و م��ن هنا ع �ن��وان ال��رواي��ة ( ارتفاع
�سايال�س الفام ).
ل�ق��د ك�ت��ب ه��اول��ز ذل ��ك ق�ب��ل �أن ي���ض��ع "
رع��ب ع��ام  " 1893ب��وق� ٍ�ت ق�صري نهاي ًة
ل�ع���ص��رامل��ال الأم�ي�رك��ي (امل ��زخ� � َرف) .و
م��ا ن��زال ننتظر امل� ��ؤ ّرخ العظيم للحلقة
ال��راه �ن��ة م��ن امل�سل�سل .و يف غ�ضون
ذلك ،ميكن حتى للمعجب طوي ًال بنظامنا
املايل �أن يجد من ال�صعب �أ ّال ي�شعر ب�أن
منا�صرة ( ث��روة الأمم ) ملا يف ( نظرية
العواطف الأخالقية ) من �أمور �ضارة قد
فتحت الباب �أمام �إ�صالح تنظيمي مدفوع
�إيديولوجي ًا ك��ان ميكن ل�شيء من روح
�سايال�س الف��ام �أن تنقذنا منه ــ و رمبا
ميكنها ،يف هذا الوقت� ،أن تفعل ذلك.
عن The New York Sun /

ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة مي��ك��ن �أن ت��ن��ت��ع�����ش م���ن ج��دي��د
ترجمة  /ا�سالم عامر
يف الوقت الذي تتحرك فيه الواليات املتحدة االمريكية
لتقليل االع�ت�م��اد على النفط تتطلع �صناعة الطاقة
النووية اىل التو�سع و بت�صاميم جديدة حت��اول ان
ت�شق طريقها اىل العملية التنظيمية.
فثمة ما ال يقل عن ثالث عمليات تخليق للطاقة النووية
جتري فيها جلنة التنظيمات النووية االمريكية النظر
ملنحها الرتخي�ص و م��ن املحتمل ان ت��ول��د العملية
التخليقية االوىل الطاقة َ عام .2016
و من الوا�ضح ان ادارة اوباما �ستدعم امل�شاريع حيث
�صادقت على 8مليارات دوالر ك�ضمانات قرو�ض لأحد
املن�ش�آت يف جورجيا .و ت�شكل ال�ضمانات جزءا من
�صفقة ذات  18.5مليار دوالر التي �صادقت عليها �إدارة
بو�ش مبوجب قانون عقد الطاقة.
و لقد م�ضى الكثري من الوقت على وج��ود ال�صناعة
النووية يف (الربية)  ،لكن احل��ادث ال��ذي ح�صل يف
جزيرة (ث��ري مايل اي�لان��د) حيثما ذاب قلب املفاعل
ال�ن��ووي جزئيا �أ��ض��ر كثريا بال�صناعة النووية يف
الواليات املتحدة على الرغم من حدوثه يف اوكرانيا
(�شرينوبيل) ويف مفاعل ذو ت�صميم خمتلف.
و يوج َد حاليا  105مفاعالت نووية تعمل يف الواليات
املتحدة و ت��زود م��ا ي�ع��ادل  %18م��ن جمموع الطاقة
الكهربائية لكن مل يتم بناء اي مفاعل ن��ووي جديد
منذ الثمانينيات و اخرها ك��ان يجب ان يبد�أ العمل
يف  ،1996و م��ا ي��زال تنفيذ مفاعالت ج��دي��دة حيث

تلقت اللجنة التنظيمية النووية  18طلبا لرتاخي�ص
الت�شغيل خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية.
ان امل��و��ض��وع الرئي�س يف الت�صاميم اجل��دي��دة هو
تب�سيط املفاعل و تقليل عدد االجزاء املتحركة هذا و
قد اخذ املعماريون بنظر احل�سبان ا�ستخدام انظمة
ال�سالمة االوتوماتيكية بدال من االنظمة التي تتطلب
ت�شغيال ي��دوي��ا و م��ن ال�ع��ام�ل�ين ات �خ��اذ االج� ��راءات
ع �ن��د ح� ��دوث اي خ��ط���أ .وي��ق��وم وي���س�ت�ن��غ هاو�س
( )WESTINGHOUSEبت�صنيع مفاعل
يدعى  AP1000الذي يتم تربيده بتدفق الهواء حول
الوعاء املحتوي واملق�صود هو ال�سماح للهواء الدافئ
باالرتفاع كما هو احلال بال�ضبط مع املدخنة التي تربد
وعاء املفاعل النووي .
و ميكن فح�ص الوعاء املحتوي من اخلارج لذا �سيكون
من ال�سهل معرفة ح�صول اي ت�آكل او �صد�أ و �سيكون
تربيد املفاعل ا�سهل بهذه الطريقة.
و ح�ت��ى االن مي�ك��ن ان ي�ك��ون م��وع��د اف�ت�ت��اح مفاعل
 AP1000اقرب من موعد افتتاح غريه من املفاعالت.
و يف ه��ذه االثناء مت اختيار اريفا ال�صناعية و ذلك
لكي ت�ضع املزيد من مفاعالت املاء اخلفيف التقليدية
مع مفاعل ال�ضغط الأوروب��ي حيث ي�ستخدم مفاعل
ال�ضغط الأوروبي املا َء لنقل احلرارة من وعاء املفاعل
اىل املرجل البخاري ،و ي�شيع ا�ستخدام مثل ت�صاميم
هذه املفاعالت يف غربي �أوروبا و الواليات املتحدة.
كثريا ما ي�شبه ت�صميم اريفا الت�صاميم امل�شتقة منه

و يقول جاريبت �آدم اح��د املتحدثني ب�أ�سم اريفا ان
التغريات التي يتم اتخاذها غالبا ما تكون لتعزيز
البناء املحتوي و ال�ك�ف��اءة ال�ت��ي ي�ستخدم بها هذا
الت�صميم الوقود.
و تعر�ض �شركة جينريال اليكرتيك مفاعل الغليان
املائي االقت�صادي املب�سط ال��ذي كما نرى من ا�سمه
انه ت�صميم اكرث ب�ساطة من املفاعل ال��ذي قبله حيث
ي�ضخ (مفاعل الغليان املائي ) امل��اء َ اىل قلب املفاعل
و ذلك ب�أ�ستخدام احل��رارة لتوليد البخار الذي يزود
املحركات التوربينية بالطاقة .ويقلل هذا الت�صميم
املذكور اعاله من عدد امل�ضخات  ،فعندما ي�سخن املاء
و يتحول اىل بخار ف�أنه يرتفع و عندما يتكاثف ف�أنه
ي�سقط مكونا بذلك دورة طبيعية حلاالت املاء بينما
الت�صاميم ال�سابقة تقوم ب�ضخ املاء .و ثمة ميزة ٌ اخرى
و هي التربيد املتولد من حو�ض املياه فوق م�ستوى
قلب املفاعل ،و يت�سم هذا املفاعل اي�ضا بالت�صميم الذي
ميكنه من ايقاف نف�سه تلقائيا من دون احلاجة اىل
ايقافه يدويا .و ال تخلو تلك الت�صميمات من العيوب
حيث قال ارين غندير�سن و هو م�ست�شار يف م�ؤ�س�سة
فريوند�س و ه��ي م�ؤ�س�سة تقدم الن�صح للمجاميع
البيئية ،ق��ال ان اخللل االك�بر يف  AP1000هو ما
يحدث عندما يكون هناك ت�سرب يف الوعاء املحتوي .
و ا�ضاف ارين قائال :ان الطالء او الطبقة اخلارجية
امل�ستخدمة ال تقي املفاعل من الت�آكل الذي ي�ضره.
و يف هيئة التنظيمات النووية قالت ال�ين مكينا و

هي رئي�سة ف��رع يف م�شروع  AP1000يف مكتب
املفاعالت اجلديدة قالت :ان هيئة املوظفني فيها قد
اخ��ذت بنظر احل�سبان االحتماالت املتوقعة و قررت
ان الت�صميم ك��ان معيوبا .و قامت وي�ستنغ هاو�س
ببع�ض التغيريات على ت�صميم الـ AP1000و �أدى
املهند�سون ما جاء يف تو�صيات عملية املوافقة على
الت�صميم التي �أعطتها هيئة التنظيمات النووية.
و قالت الني ماكينا انها على علم بامل�س�ألة التي �أثارها
غيندير�سون  ،حيث مت اج��راء بع�ض التعديالت على
بناء ال��درع ال��واق��ي ال��ذي مت ت�صميمه االن ليتحمل
حتى �صدمات طائرة فيه .لكن ما تزال بع�ض اال�سئلة
حميطة بالطاقة النووية  ،حيث انها تقلل من انبعاثات
الكاربون يف �صناعة الفحم ،لكن هناك كلفة بيئية
للتنقيب عن اليورانيوم للح�صول على الوقود ،و متثل
التكاليف عامال اخ��ر حيث متثل �ضمانات القرو�ض
الالزمة ليقوم القطاع اخلا�ص ببناءاملفاعالت م�صدرا
مقلقا لبع�ض االقت�صاديني .و متثل عملية التخل�ص من
النفايات ق�ضية ً �ساخنة  ،و قدرت وزارة الطاقة يف
عام  2001ان كمية النفايات كانت مئة غالون من املواد
امل�شعة و  2500طن مرتي من الوقود امل�ستهلك.
وتخزن حمطات الطاقة النووية نفاياتها يف املوقع
حاليا و املوقع الوحيد املوافق عليه هو يف جبل يوكا
يف نيفادا لكن ادارة اوباما قالت انها تعار�ض املزيد
من التمويل و انه ال يوجد اي موقع جديد مقرتح.
عن  /االنترينا�شيونال بيزن�س تاميز
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�شركات املقاوالت املحلية بني �ضعف الأداء والتطلع
نحوتنفيذامل�شاريعالكبريةوال�سرتاتيجية

بغداد  /علي الكاتب
م��ازال��ت �شركات امل �ق��اوالت املحلية مل تلحق
بركب التقدم احلا�صل يف �أداء مثيالتها العربية
واالجنبية االخرى  ،ما �ألقى بظالله على م�شهد
تنفيذ امل�شاريع التي ع��ادة ما تكون من دون
املوا�صفات املطلوبة لها او مرورها بفرتة من
التوقفات متوا�صلة بني احلني واحلني جلملة
من اال�سباب منها قلة خربة �شركات املقاوالت
وامل �ق��اول�ين ذات �ه��م يف تنفيذ م�شاريع كبرية
و�سرتاتيجية ت�سهم يف اعمار البالد وتطويرها
وع��دم متكن تلك ال�شركات من ر�صد امليزانية
املنا�سبة لل�سري قدما يف تنفيذ م�شروعها املحال
اليها من الدولة.
وي �ق��ول ال��دك �ت��ور ع�ل�اء غ��ال��ب ال�ت��دري���س��ي يف
اجلامعة امل�ستن�صرية  :ان هناك م�ؤ�شرات لنمو
ق��درات �شركات امل�ق��اوالت املحلية واملقاولني
من جت��اوز مرحلة تنفيذ امل�ق��اوالت الب�سيطة
وامل���ش��اري��ع ال�صغرية نحو اجن��از امل�شاريع
الكبرية وال�سرتاتيجية بداللة تنفيذ عدد كبري
منها مل�شاريع عمالقة وبنية حتتية يف مناطق
عدة من العراق ،لكن من جانب اخر جند تلك�ؤا
يف تنفيذ واجناز عدد كبري من امل�شاريع املنفذة
م��ن قبل �شركات امل �ق��اوالت وامل�ق��اول�ين برغم
مقدرتها على اجن��از الكثري من تلك امل�شاريع
،االمر الذي زعزع ثقة املواطن بتلك ال�شركات
وتراجعه عن دعمها كما كان يف الفرتة املا�ضية
التي �شهدت مطالبات من جهات ر�سمية عدة
وغري ر�سمية مبنح ال�شركات املحلية فر�صة
يف اع �م��ال االع �م��ار وال�ن�ه��و���ض ب��ال�ب�لاد التي
دمرتها احلروب واخلالفات ال�سيا�سية .
وي�ضيف  :وم �ث��ال ذل��ك م��اجن��ده اح�ي��ان��ا او

ن�سمعه يف احيان اخ��رى عن تلك�ؤ املقاول او
�شركة املقاوالت يف تنفيذ امل�شروع املكلف به
،ام��ام ا�سباب تثري الده�شة والتعجب عن ان
ذلك املقاول او ال�شركة المتلك ال�سيولة النقدية
او افتقار املقاول الفالين اىل اخل�برة الفنية
والتجربة املرتاكمة ،ويف ت�أثري غياب معايري
اخل�ب�رة ال �ت��ي ك��ان��ت م�ع�ت�م��دة م�ن��ذ ع �ق��ود يف
العراق والتي ت�صنف ال�شركات على �ضوئها
 ،حيث ماجنده يف كثري من تلك ال�شركات او
املقاولني هو غياب عن�صر الكفاءة يف التنفيذ
وقلة �سنوات اخلربة التي تعد املعايري املهمة
يف ت�صنيف املقاول او �شركة املقاوالت ومدى
جناحها  ،وهنا تتحمل اللجان احلكومية التي
حتيل الأع�م��ال لغري ذوي االخت�صا�ص جزءا
من م�س�ؤولية الف�شل يف تنفيذ �أو انهاء تلك
امل�شاريع .
فيما تقول ب��راء العتبي موظفة يف وزارة
التخطيط� :أن ترك االبتعاد عن جتارب الدول
الأخ ��رى ل��ه ت��اث�يرات �سلبية يف �سرعة تنفيذ
امل�شاريع ب�سبب النق�ص الكبري يف خربات
ال �ع��دي��د م��ن امل �ق��اول�ين ال�ع��راق�ي�ين خ�صو�صا
حديثي العهد منهم باملهنة والعمل يف مثل
هذه االعمال  ،وبالتايل جند �أن �إهمال معايري
الكفاءة واخل�برة واحالة االعمال وامل�شاريع
امل�ه�م��ة واحل �ي��وي��ة يف اغ�ل��ب امل�ح��اف�ظ��ات اىل
مقاولني حمليني بع�ضهم انتقل للتو من مهن
او حرف خمتلفة اىل هذا القطاع ت�سببت يف
خ�سارة الكثري من فر�ص البناء واالعماريف
البالد.
جميد احلمريي �صاحب �شركة اعمار للمقاوالت
العامة يقول�:أن الظروف اخلطرة التي �أحاطت

بيئة العمل اخلا�ص بهذا القطاع يف العراق
خ�ل�ال ال���س�ن��وات القليلة امل��ا��ض�ي��ة ك��ان��ت من
ال�صعوبة الكافية لإعاقة تنفيذ �أي م�شروع او
اعمال بناء �سواء كانت �شركة مقاوالت حملية
�أم �أجنبية ،كما ان احل��دي��ث ع��ن تلك�ؤ بع�ض
امل���ش��اري��ع ال�ت��ي ع�ه��دت اىل م�ق��اول�ين حمليني
اليعني ان ال �ع��راق يخلو م��ن مقاولني اكفاء
ولديهم جتربة كبرية يف تنفيذ امل�شاريع ،اذ ًا
على العك�س م��ن ذل��ك مت��ام��ا جن��د ان العراق
ميتلك مقاولني و�شركات كفوءة قامت مب�شاريع
ع��دة ن��اج�ح��ة يف ال �ع��راق ودول اجل� ��وار ،اال
ان ��ض�ع��ف االم �ك��ان��ات ل�ل�م�ق��اول�ين املحليني
وانقطاعهم عن التوا�صل مع العامل طوال حقبة
الثمانينيات والت�سعينيات من القرن املا�ضي
 ،ف�ضال عن ان اغلبهم غادر العراق بعد تفاقم
�سوء الأو�ضاع االمنية يف املرحلة املن�صرمة ،
وكم نتمنى عليهم العودة وامل�ساهمة يف بناء
العراق وخلق فر�ص العمل حاليا ،خا�صة ان
الكثري منهم ا�ضطر لرتك البالد م�ؤخرا جنح
يف تنفيذ م�شاريع واجنازات نوعية يف بلدان
اقليمية او حتى �أوروبية.
وي�ضيف�:أن املقاولني العراقيني اثبتوا قدرات
كبرية يف االعمال املناطة ومقدرة على العمل
يف بيئة خطرة التي لي�س مبقدور نظرائهم
الأجانب العمل فيها فنجدهم يهربون منها.
اما بالن�سبة ل�ضعف خربتهم فتعود لعدم انفتاح
البالد على ا�ستثمارات وا�سعة ،واحللول لي�ست
بامل�ستحيلة الن مهام تطوير قدراتهم وتنمية
خرباتهم وت�سهيل اج��راءات التعاقد وتذليل
العقبات التي تعرت�ض عملهم كفيلة باجناح
عملهم و�ضمان خدمة االقت�صاد الوطني.
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حتديثاتال�سيا�سةالنقدية
 عبا�س الغالبي
جنحت ال�سيا�س ��ة النقدية التي انتهجها البنك املركزي العراقي خالل
االربعة �أعوام املا�ضية على حتقيق اال�ستقرار النقدي الوا�ضح  ،حيث
�ش ��هد �سعر �صرف الدينار العراقي جتاه العمالت االجنبية ا�ستقرار ًا
وا�ضح ًا  ،وانخف�ضت م�ستويات الت�ضخم ب�شكل كبري  ،ماجعل البنك
املرك ��زي العراقي يتجه اىل خف�ض ا�س ��عار الفائدة ك�أ�س ��تخدام �أمثل
الحدى �أدواته النقدية .
وعلى الرغم من ان هذا النجاح كان مدرو�س ًا ب�شكل منطقي وتدريجي
� ،إال ان ا�سعار الفائدة مازالت بحاجة اىل حتديث وخف�ض جديد  ،بل
�إلزام جديد ال�س ��يما بالن�سبة للم�ص ��ارف اخلا�صة التي مل تتفاعل يف
كثري من االحيان مع �إجراءات البنك املركزي  ،وتطالب يف منا�سبات
كث�ي�رة ب�ض ��رورة �إعادة النظ ��ر بهذه ال�سيا�س ��ة وال�س ��عي نحو جعل
ال�سيا�س ��ة النقدية تتوافق مع �إهواءات امل�ص ��ارف اخلا�ص ��ة  ،ولي�س
مع امل�صلحة العامة التي تنعك�س ايجابي ًا على االقت�صاد العراقي .
و�س ��عي ًا لتفويت الفر�صة على كثري من امل�صارف اخلا�صة التي ت�ضع
العق ��دة يف املن�ش ��ار  ،والتي �سن�ض ��طر يف منا�س ��بات مقبل ��ة اىل ذكر
�أ�س ��مائها  ،ندعو البنك املركزي العراقي اىل حتديث �سيا�سته النقدية
ب�ش ��كل ع ��ام واالخذ بنظ ��ر احل�س ��بان مطالبات امل�ص ��ارف اخلا�ص ��ة
والت ��ي تتف ��ق م ��ع امل�ص ��لحة
العامة التي تخل ��ق دور ًا واعي ًا
ومهم� � ًا للمنظوم ��ة امل�ص ��رفية
ك�أحد �أهم م�س ��تلزمات النهو�ض
من هنا ف�أن التحديث االقت�ص ��ادي� ،أو ان تعق ��د ندوة
الدوري واملراجعة م�ش�ت�ركة للبن ��ك املرك ��زي م ��ع
حليثيات ال�سيا�سة امل�ص ��ارف اخلا�ص ��ة ملناق�ش ��ة
النقدية نراها �ضرورة مطالبات ه ��ذه امل�ص ��ارف ويف
يف وقت مازالت �ش ��تى املح ��اور  ،ونح ��ن عل ��ى
القطاعات االقت�صادية ا�س ��تعداد لتبن ��ي اقام ��ة ه ��ذه
بحاجة اىل �سيا�سة الندوة  ،وخل ��ق حوارية علمية
مالية تعتمد التو�سع هادفة �س ��عي ًا لتو�ضيح كثري من
اال�ستثماري وتنفيذ االمور اخلافية على الطرفني .
امل�شاريع ال�سرتاتيجية ونح ��ن لي� ��س ب�ص ��دد تبن ��ي
واالخر التي تتعلق ال�سيا�س ��ة النقدي ��ة ،بق ��در م ��ا
بالقطاعات االنتاجية ،نتعام ��ل م ��ع معطي ��ات ه ��ي
مايجعل هوة وبون ًا موج ��ودة عل ��ى ار� ��ض الواق ��ع
بني هذه ال�سيا�سة ترجمته ��ا ال�سيا�س ��ة النقدي ��ة
اال�ستثمارية التو�سعية عل ��ى وف ��ق اج ��راءات عملي ��ة
وال�سيا�سة النقدية اثبتت جناحها �س ��عي ًا من البنك
ال�ساعية اىل جلم املرك ��زي الع ��ادة الثق ��ة بالعملة
جماح الت�ضخم .املحلي ��ة وا�س ��نادها وتقوي ��ة
�س ��عر ال�ص ��رف وبالت ��ايل خلق
احتياط ��ي اجنب ��ي ق ��ادرا عل ��ى
ا�سناد العملة املحلية وحمايتها
م ��ن التقلبات االقت�ص ��ادية التي
تخلقه ��ا ظ ��روف فجائي ��ة� ،أو مايتعل ��ق باالزمات التي ع ��ادة ما تلقي
بظاللها على العملة وقدرتها ال�شرائية .
وم ��ن هن ��ا ف� ��أن التحدي ��ث ال ��دوري واملراجع ��ة حليثيات ال�سيا�س ��ة
النقدي ��ة نراه ��ا �ض ��رورة يف وق ��ت مازال ��ت القطاعات االقت�ص ��ادية
بحاج ��ة اىل �سيا�س ��ة مالي ��ة تعتم ��د التو�س ��ع اال�س ��تثماري وتنفي ��ذ
امل�ش ��اريع ال�س�ت�راتيجية واالخرى التي تتعلق بالقطاعات االنتاجية
 ،مايجعلف هوة وبون ًا بني هذه ال�سيا�س ��ة اال�س ��تثمارية التو�س ��عية
وال�سيا�س ��ة النقدية ال�س ��اعية اىل جلم جماح الت�ضخم  ،حيث تتحرك
مدياته ��ا على وفق هذه اجلدلي ��ة  ،مايتطلب اج ��راءات اخرى رديفة
وكفيل ��ة باخل ��روج من ه ��ذا التناق� ��ض الذي ق ��د يعكر �ص ��فو التالزم
والتن�سيق املطلوب بني ال�سيا�ستني النقدية واملالية .
واالم ��ر ال يتعلق بطبيعة احلال بالبنك املرك ��زي العراقي بل بوزارة
املالية اي�ض ًا التي تتعامل مع املوازنات ال�سنوية ب�شقيها اال�ستثماري
والت�ش ��غيلي  ،حي ��ث الب ��د م ��ن ر�س ��م �سيا�س ��ة مالي ��ة ال تتعار�ض مع
ال�سيا�سة النقدية وان ت�سريا ب�شكل متواز قادر على احتواء االزمات
الت ��ي قد حت ��دث خ�ل�ال االج ��راءات التنفيذي ��ة واملتغ�ي�رات التي قد
حت�ص ��ل ب�س ��بب تقلبات اال�س ��واق او االزمات املالية التي حتدث بني
الفينة واالخرى.
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