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توقع عقد غاز مبدئيًا قريبًا
فيما ِ

مصادر :آفاق جديدة نحو تطوير العالقات
االقتصادية العراقية األلمانية

مصاف لرفع الطاقة اإلنتاجية إلى مليون
النفط :إنشاء أربعة ٍ
ونصف المليون برميل يوميًا
بغداد  /متابعة المدى االقتصادي
�أكد م�صدران مطلعان �أن العراق يعتزم توقيع عقدا
مبدئيا بقيمة  12مليار دوالر مع رويال دات�ش �شل
الحتج ��از الغ ��از يف حق ��ول النف ��ط اجلنوبية فيما
�أعلن ��ت وزارة النف ��ط م�ؤخرا �أن امل�ص ��ايف الأربعة
الت ��ي تعت ��زم �إن�ش ��ائها �س�ت�رفع �إنتاج الع ��راق من
امل�ش ��تقات النفطي ��ة �إىل ملي ��ون و� 500ألف برميل
يومي ًا
وقال امل�صدران �أنه متت ت�سوية خالفات بني وزارة
النف ��ط و�ش ��ل وميت�سوبي�ش ��ي ال�ش ��ركة الياباني ��ة
ال�ش ��ريكة يف امل�ش ��روع كان ��ت �س ��ببا يف ت�أخ�ي�ر
امل�ش ��روع امل�شرتك مع �شركة غاز اجلنوب العراقية
منذ التو�صل مل�سودة االتفاق يف عام .2008
وذكر م�ص ��در بوزارة النفط "اتفقنا على كل �شيء.
التوقيع املبدئي يوم الثالثاء".
وقال م�ص ��در �آخ ��ر مطلع على االتفاق �إن الن�س ��خة
النهائي ��ة م ��ن العقد والت ��ي ت�أجل توقيعه ��ا نتيجة
م�ش ��اكل قانوني ��ة وخالف ��ات �سيا�س ��ية �س�ت�رفع
للحكوم ��ة لإقرارها عقب التوقي ��ع عليها بالأحرف
الأوىل هذا الأ�سبوع.
وعانى العراق ل�س ��نوات من انقطاع الكهرباء وهو
مهدد با�ستمرار العجز يف الكهرباء ل�سنوات �إىل �أن
يتم احتجاز الغاز امل�صاحب من حقول نفط �ضخمة
يف اجلنوب لتغذية حمطات كهرباء جديدة.
وح�س ��ب االتف ��اق مع �ش ��ل ميكن احتج ��از �أكرث من
 700ملي ��ون قدم مكعبة من الغ ��از من ثالثة حقول
جنوبية هي الرميلة والزبري وغرب القرنة املرحلة
الأوىل للم�ساع ��دة يف تلبي ��ة الطل ��ب �سري ��ع النمو
على الكهرباء.
وكانت العقود الآجلة ملزيج برنت واخلام الأمريكي
اخلفي ��ف ع ��ززت موج ��ة �صع ��ود مطل ��ع الأ�سبوع
املا�ض ��ي بعدم ��ا قل�ص ��ت مكا�سبه ��ا لف�ت�رة وجيزة،
وذل ��ك بعدما �أظهر تقرير حكوم ��ي تراجع الطلبات
اجلدي ��دة للح�صول على �إعان ��ة بطالة يف الواليات
املتح ��دة الأ�سبوع املا�ض ��ي ،ومدعوم ��ا بانخفا�ض
�أكرب م ��ن املتوقع يف خمزونات اخل ��ام الأمريكية،
وحت�سن �شهية امل�ستثمرين عق ��ب توقعات متفائلة
للنفط من بنوك كربى.
وقال ��ت م�ص ��ادر اقت�صادي ��ة� :إن خمزون ��ات اخلام
الأمريكي ��ة تراجع ��ت  3.2ملي ��ون برمي ��ل وه ��و
مع ��دل �أكرب من املتوقع .ون�ش ��رت بنوك اال�ستثمار
الك�ب�رى "جولدمان �ساك�س" و"مورجان �ستانلي"
و"باركلي ��ز كابيت ��ال" توقع ��ات متفائل ��ة للعوام ��ل
الأ�سا�سي ��ة ل�س ��وق النف ��ط هذا الأ�سب ��وع ،يف حني
ح ��ذر البع�ض من تقل�ص فائ� ��ض الطاقة الإنتاجية.
وارتف ��ع خ ��ام برن ��ت يف بور�ص ��ة �إنرتكونتننتال
ثالث ��ة دوالرات �إىل  116.62دوالر للربمي ��ل بع ��د
تداوالت يف نطاق بني  113.75و 116.70دوالر.
ويف بور�صة نيويورك التجارية "ناميك�س" ارتفع
اخل ��ام الأمريكي اخلفي ��ف ت�سلي ��م �آب (�أغ�سط�س)
 2.20دوالر �إىل  98.85للربمي ��ل بعد تداوالت من
� 96.99إىل  99.05دوالر.
و�أظهرت بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية
�أم� ��س �أن خمزون ��ات الواليات املتح ��دة من النفط

اخل ��ام ومنتج ��ات تكري ��ره �سجل ��ت انخفا�ض ��ات
طفيف ��ة الأ�سب ��وع املا�ض ��ي� ،إذ �إن زي ��ادة مع ��دالت
ت�شغي ��ل امل�ص ��ايف �أ�ضعف ��ت �أثرها زي ��ادة واردات
اخل ��ام .وقال ��ت الإدارة يف تقريرها� :إن خمزونات
اخل ��ام نق�ص ��ت � 889أل ��ف برمي ��ل �إىل 358.58
ملي ��ون برمي ��ل يف الأ�سبوع املنته ��ي يف الأول من
متوز (يوليو) .وكان حمللون تنب�أوا بهبوط قدره
 2.3مليون برميل.
وهبطت خمزونات البنزين على غري املتوقع 634
�أل ��ف برمي ��ل �إىل  212.54ملي ��ون برمي ��ل خمالفة
تنب� ��ؤات املحللني بزيادة قدره ��ا � 100ألف برميل.
و�سجلت خمزونات املقط ��رات ومنها زيت التدفئة
والدي ��زل هبوط ��ا غري متوق ��ع� ،إذ نزل ��ت � 191ألف
برمي ��ل �إىل  142.05مليون برمي ��ل خمالفة توقع
املحلل�ي�ن بزي ��ادة قدره ��ا � 700أل ��ف برمي ��ل .وزاد
معدل ت�شغيل امل�صايف  0.3نقطة مئوية �إىل 88.4
يف املائة من طاقته ��ا الإنتاجية .وارتفعت واردات
اخلام الأمريكية � 976ألف برميل يوميا �إىل 9.82
مليون برميل يوميا.
�إىل ذل ��ك �أعلنت وزارة النف ��ط �أن امل�صايف الأربعة

الت ��ي تعت ��زم �إن�شائه ��ا �سرتف ��ع �إنتاج الع ��راق من
امل�شتق ��ات النفطي ��ة �إىل ملي ��ون و� 500ألف برميل
يومي� � ًا ،م�ؤك ��دة �أن العراق �سيتح ��ول من م�ستورد
�إىل م�ص ��در للم�شتق ��ات النفطي ��ة بع ��د اجن ��از تلك
امل�صايف ،فيم ��ا �أ�ش ��ارت �إىل �أن م�صفى كربالء هو
الأكرث �إقباال لال�ستثمار قيا�سا بامل�صايف الأخرى.
وقال وكيل وزارة النفط ل�ش�ؤون الت�صفية و�صناعة
الغاز احمد ال�شماع يف حديث لـ"ال�سومرية نيوز"،
�إن "وزارة النف ��ط جتري حالي ��ا ات�صاالت مع عدد
م ��ن امل�ستثمري ��ن لغر� ��ض تنفي ��ذ و�إن�ش ��اء �أربع ��ة
م�ص ��ايف يف �أرب ��ع حمافظ ��ات عراقي ��ة" ،مبينا �أن
"هذه امل�صايف �سرتفع �إنتاج العراق من امل�شتقات
النفطي ��ة �إىل ملي ��ون و� 500أل ��ف برمي ��ل يومي� � ًا،
م�ستورد للم�شتقات
وبذل ��ك يتح ��ول م ��ن
لها".
النفطي ��ة �إىل م�ص ��در
و�أ�ض ��اف ال�شم ��اع
�أن "امل�ص ��ايف الت ��ي
تعتزم الوزارة �إن�شائها هي
م�صف ��ى يف حمافظ ��ة
كرب�ل�اء وم�صف ��ى يف

حمافظ ��ة مي�س ��ان وم�صف ��ى يف حمافظ ��ة كرك ��وك
وبطاق ��ة � 150أل ��ف برميل يوميا ل ��كل واحد منها،
�إ�ضاف ��ة �إىل م�صفى النا�صري ��ة يف حمافظة ذي قار
بطاق ��ة � 300إل ��ف برميل يومي ��ا" ،م�ش�ي�را �إىل �أن
"م�صفى كربالء هو �أك�ث�ر امل�صايف تقدما و�إقباال
عليه من قبل امل�ستثمري ��ن قيا�سا بامل�صايف الثالثة
الأخرى".
وتابع ال�شماع �أن "م�صفى مي�سان تقدم ال�ستثماره
ائتالفان ي�ضمان �شركات �أجنبية و�إقليمية وحملية
لال�ستثم ��ار في ��ه وان ال ��وزارة ب�ص ��دد التباح ��ث
معهم ��ا" ،الفت ��ا �إىل �أن "بع� ��ض ال�ش ��ركات فاحتت
وزارة النفط لال�ستثمار يف م�صفى النا�صرية الذي
ما زال يف املراحل االوىل من الت�صميم".
و�أ�ش ��ار ال�شماع �إىل �أن "م�صف ��ى كركوك يعد الأقل
م ��ن بني امل�صايف الثالثة الأخ ��رى جذبا لال�ستثمار
حيث مل ترد حتى اليوم �إي طلبات جادة لال�ستثمار
فيه" ،م�ؤك ��دا �أن "اال�ستثم ��ار يف امل�صايف الأربعة
�سيك ��ون �إما ا�ستثمار ًا قائماُ بذاته �أو بامل�شاركة مع
وزارة النفط".
ووقع ��ت وزارة النف ��ط خ�ل�ال الع ��ام  ،2009عقدا
مع �شركة فو�سرت ميل ��ر الأمريكية لت�صميم م�صفى
النا�صرية بطاقة  300الف برميل باليوم ،وعقد مع
جمموعة �شركات �شوب الأمريكية لت�صميم م�صفيي
كركوك ومي�سان بطاقة � 150ألف برميل لكل منهما،
وعقد م ��ع �شركة تكنبل االيطالي ��ة لت�صميم م�صفى
كربالء بطاقة � 150ألف برميل يوميا.
وكان جمل� ��س النواب العراقي �ص ��ادق ،يف الثامن
م ��ن �شهر ت�شرين الأول من عام  ،2007على قانون
اال�ستثم ��ار اخلا�ص بن�شاط ت�صفي ��ة النفط اخلام،
م�صاف لتكرير النفط يف العراق،
من خ�ل�ال �إن�شاء
ٍ
وهو ي�سمح للقطاع اخلا�ص ب�إن�شاء م�صاف لتكرير
النفط اخلام وامت�ل�اك من�ش�آت وت�شغيلها و�إدارتها
وت�سويق منتجاته ��ا ،على �أن تكون ن�سبة  %75من
عامليه ��ا من العراقي�ي�ن ،و�أن تبقى ملكي ��ة الأر�ض
للدولة العراقية.
وميل ��ك الع ��راق عدد ًا م ��ن امل�ص ��ايف منه ��ا م�صفى
ببج ��ي الواقع يف حمافظ ��ة �صالح الدي ��ن ،وينتج
نحو �سبعة ماليني لرت من البنزين يوميا ،وخم�سة
مالي�ي�ن ل�ت�ر يومي ًا م ��ن م ��ادة النف ��ط الأبي�ض ،يف
ح�ي�ن مت �إن�ش ��اء م�صف ��ى ال ��دورة يف بغ ��داد ع ��ام
 1953وبا�ش ��ر بالإنت ��اج ع ��ام  1955وتبلغ طاقته
الإنتاجي ��ة � 90أل ��ف برميـل يومي� � ًا ،و يقوم ب�إنتاج
كاف ��ة امل�شتق ��ات النفطية وهو ي�س ��د حاجة املناطق
الو�سط ��ى بامل�شتق ��ات النفطية ،وم�صف ��ى الب�صرة
�إ�ضاف ��ة �إىل م�ص ��اف �صغرية يف النج ��ف وم�صفى
الك�سك يف املو�صل وم�صفى يف ال�سماوة وم�صفى
كركوك.
ووق ��ع العراق ،خالل العام احل ��ايل  ،2010عقود ًا
ع ��دة م ��ع �ش ��ركات عاملي ��ة لتطوي ��ر بع� ��ض حقوله
النفطية �ضمن جولتي الرتاخي�ص الأوىل والثانية
للتو�ص ��ل �إىل �إنتاج ما ال يقل عن  11مليون برميل
يومي� � ًا يف غ�ضون ال�سن ��وات ال�س ��ت املقبلة ،و12
مليون برميل يومي ًا ،بع ��د �إ�ضافة الكميات املنتجة
من احلقول الأخرى باجلهد الوطني.
يذك ��ر �أن الع ��راق يعاين من ق ��دم من�ش�آته النفطية،
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وينت ��ج م ��ا يق ��ارب املليون�ي�ن و� 600أل ��ف برمي ��ل
يومي� � ًا من النفط اخلام ،وهي دون احل�صة املقررة
له �ضم ��ن الدول امل�صدرة للنف ��ط "�أوبك" التي يعد
العراق �أحد �أع�ضائها امل�ؤ�س�سني.
يف غ�ضون ذلك نفت �شركة ت�سويق النفط العراقية
(�سوم ��و) زي ��ادة النف ��ط العراق ��ي امل�ص ��در للملكة
الأردني ��ة �إىل � 15ألف برميل يوميا ،م�ؤكدا على �أن
العراق ال ي ��زال ي�صدر � 10آالف برميل يوميا وفق
االتفاق املوقع بني اجلانبني قبل عامني.
وكانت ت�صريحات قد ن�شرتها و�سائل �إعالم �أردنية
ع ��ن م�س�ؤول�ي�ن كب ��ار يف احلكوم ��ة الأردني ��ة ،ق ��د
�أك ��دوا ان هناك اتفاق ًا بني بغداد وعمان على زيادة
�إمدادات النفط العراقي للأردن من � 10إىل � 15ألف
برميل يوميا.
وق ��ال مدي ��ر ع ��ام �شركة ت�سوي ��ق النف ��ط (�سومو)
فالح العام ��ري لوكالة كرد�ست ��ان للإنباء(�آكانيوز)
�إن "وزارة النف ��ط مل توعز برف ��ع م�ستوى ت�صدير
النفط �إىل الأردن لي�صل |�إىل  15الف برميل يوميا
عرب ال�شاحنات املحملة من بيجي".
و�أ�ض ��اف ان "ال�شرك ��ة ال ت ��زال ت�س ��وق للأ�س ��واق
الأردني ��ة � 10آالف برمي ��ل يومي ��ا ،وم ��ن دون �أي
انقطاع ح�سب االتفاق امل�ب�رم بني العراق والأردن
قبل عامني".
وكان ��ت وكالة الأنباء الأردني ��ة الر�سمية (برتا) قد
نقلت عن رئي�س الوزراء الأردين معروف البخيت،
بعد عودته من بغداد �إثر زيارة قام بها مطلع ال�شهر
املا�ض ��ي ،قوله �إن "العراق �سيزود بالده بـ � 15ألف
برميل من النفط يومي ًا ،بد ًال من � 10آالف".
و�أ�ض ��اف البخي ��ت �أن "اجلانبني اتفق ��ا �أي�ضا على
تزوي ��د الأردن ب� �ـ� 30أل ��ف ط ��ن من الوق ��ود الثقيل
وبخ�صم ت�شجيعي ي�صل �إىل  88دوالر ًا للطن".
وكان الع ��راق ق ��د �أب ��رم يف  2008اتفاق ��ا لتزوي ��د
الأردن بـ � 10آالف برميل يوميا من اخلام ب�شروط
تف�ضيلي ��ة .وتغط ��ي الكمي ��ة نح ��و  % 10فق ��ط من
احتياجات اململكة من الطاقة.
و�أ�شار العامري �إىل �أن "�شركة ت�سويق النفط تعمل
عل ��ى ت�سويق النفط ب�شكل منتظ ��م �إىل الأردن عرب
ال�شاحن ��ات ولديها اال�ستعداد على توفري الظروف
الفنية والقانونية لرفع م�ستوى الت�صدير".
وميل ��ك الع ��راق رابع �أك�ب�ر احتياط ��ات نفطية يف
الع ��امل ،ويعتم ��د ميزانيت ��ه عل ��ى واردات النف ��ط
بن�سبة .% 95
وقال ��ت وزارة النفط العراقية قب ��ل �أيام �إن العراق
�ص ��در يف املتو�س ��ط  2.274مليون برمي ��ل يوميا
يف حزيران/يونيو ،مقاب ��ل  2.225مليون برميل
يوميا يف �أيار/مايو.
وكان ��ت �شركات عاملية عمالق ��ة يف جمال الطاقة قد
فازت بعقود خالل ثالث جوالت تراخي�ص لتطوير
حقول نفطية مكت�شفة غري م�ستغلة.
ورغم �أن احلكومة العراقية توقعت و�صول �إنتاجها
م ��ن النفط اخلام �إىل نحو  12مليون برميل يوميا
خ�ل�ال ال�سن ��وات اخلم� ��س املقبل ��ة� ،إال �أن خ�ب�راء
�شكك ��وا يف و�صول الإنتاج �إىل ذلك الهدف ،وقالوا
�إن �سبعة ماليني برميل يوميا يعد رقما معقوال.

بغداد  /متابعة المدى االقتصادي
�أعل ��ن نائ ��ب رئي� ��س البعث ��ة الأملاني ��ة يف الع ��راق �أن حج ��م التب ��ادل
االقت�ص ��ادي بني البلدين بلغ نحو ملي ��ار يورو خالل ال�سنوات الأربعة
املا�ضية ،لكن خرباء يجدون حج ��م التبادل متوا�ضع ًا بالن�سبة للفر�ص
اال�ستثمارية الهائلة املتاحة يف العراق.
وبل ��غ حجم التب ��ادل االقت�صادي بني العراق و�أملاني ��ا نحو مليار يورو
خالل ال�سنوات الأربعة املا�ضية ،توزعت على قطاعي الطاقة وال�صناعة
ب�ش ��كل رئي�سي ،ف�ض ًال عن �إعادة بناء وتطوي ��ر البنى التحتية املتهالكة
يف الع ��راق ،كم ��ا �أعلن �أولري�ش كن ��ه ،نائب رئي�س البعث ��ة الأملانية يف
العراق والقائم على �أعمالها.
وتوق ��ع كن ��ه يف الوق ��ت ذات ��ه �أن يتط ��ور التب ��ادل االقت�ص ��ادي ب�ي�ن
البلدي ��ن خالل املرحل ��ة املقبلة ،حيث قال يف ح ��وار خا�ص مع دويت�شه
فيل ��ه �إن "�أملاني ��ا تعمل على توف�ي�ر �شبكة ا�ستثمار قوي ��ة متهد الطريق
للم�ستثمري ��ن الأملان الراغب�ي�ن يف العمل يف الع ��راق" ،مبين ًا �أن بالده
تن�سق م ��ع ال ��وزارات العراقية لتمثيله ��ا لـ"حني تنفي ��ذ اتفاقية حماية
اال�ستثمار املوقعة بني البلدين".
وعن طبيعة التبادل التجاري بني البلدين �أ�ضاف كنه" :التبادل يقت�صر
يف املرحل ��ة احلالية على تطوير البني ��ة التحتية ك�إعادة ت�أهيل ال�سدود
واملوان ��ئ يف جنوب الع ��راق و�شماله وت�صدي ��ر الآالت واملعدات التي
تدخل يف تطوير قطاعي ال�صناعة والنقل".
وع ��ن �سبب عدم دخ ��ول ال�شركات الأملاني ��ة املناف�س ��ة ال�ستثمار حقول
النف ��ط العراقي� ،أو�ضح كن ��ه �أن "النفط العراق ��ي ال ينا�سب �صناعاتها
م ��ن ناحية املوا�صفات" ،م�ؤكد ًا على �أن ب�ل�اده تعمل يف الوقت الراهن
عل ��ى ا�ستثم ��ار الغ ��از الطبيعي من حق ��ول كرد�ستان الع ��راق عرب خط
"نابوك ��و" .وال تخفى �أهمي ��ة هذا اخلط بالن�سبة لأملانيا ودول غرب
�أوروب ��ا الأخرى� ،إذ �سيقلل من اعتمادها عل ��ى الغاز الرو�سي ،الذي ما
لبث تدفقه يتوقف بني الفينة والأخرى ب�سبب خالفات رو�سيا مع دول
املنظومة اال�شرتاكية ال�سابقة ،ب�شكل ي�ؤثر على �أملانيا نف�سها.
و�أبدى نائب رئي� ��س البعثة الأملانية يف العراق ارتياحه قائ ًال �إن غياب
الأم ��ن الن�سبي يف بع�ض مناطق العراق ال ي�ش ��كل عائق ًا �أمام امل�ستثمر
الأمل ��اين" ،الذي ي�ستطيع �إدارة م�صاحله يف العراق عن طريق �شركات
�أخرى" ،على حد تعبريه.
وع ��ن امل�شاري ��ع الأملانية امللمو�سة على ار� ��ض الواقع يف العراق ي�شري
كن ��ه �إىل دخول �شركة ب ��اور ( )Bauerالأملاني ��ة املتخ�ص�صة يف بناء
ال�سدود املناف�سة على توقيع عقد مع احلكومة العراقية على �أعادة بناء
�سد املو�صل وت�أهيله.
م ��ن جان ��ب �آخر �أك ��د امل�س� ��ؤول الأملاين عل ��ى حر�ص ب�ل�اده على "دعم
م�شاري ��ع الع ��راق الإمنائي ��ة وذلك من خ�ل�ال تقدمي امل�ساع ��دة بتطوير

الق ��درات الوظيفية وتق ��دمي اال�ست�ش ��ارات �إىل غرفة التج ��ارة والبنك
املرك ��زي العراق ��ي" .وفيم ��ا يتعل ��ق بح�ض ��ور ال�ش ��ركات الأملاني ��ة يف
م�شاري ��ع �إع ��ادة �إعمار العراق ،ت�ش�ي�ر مديرة دائ ��رة ت�سجيل ال�شركات
الأجنبي ��ة التابعة لوزارة التجارة العراقي ��ة �إىل �أن هناك ثماين ع�شرة
�شرك ��ة �أملاني ��ة م�سجلة يف الوزارة ،و�إىل �أن "ه ��ذه ال�شركات تعمل يف
تطوير وت�أهيل البنى التحتية وكذلك يف قطاعي ال�صحة والنقل".
اىل ذل ��ك او�ضح ��ت خن�س ��اء ا�سكندر ،مدي ��رة قطاع ت�سجي ��ل ال�شركات
الأجنبي ��ة،يف الع ��راق� :أن "عم ��ل ه ��ذه ال�ش ��ركات مي ��ر مبراحل عده
�أولها :متهيد عقد العمل مع دوائر الدولة وال�شركة الأم يف �أملانيا ،ومن
ث ��م العم ��ل على تنفي ��ذ امل�شروع مع دوائ ��ر الدولة" .وت�ش�ي�ر امل�س�ؤولة
العراقي ��ة �إىل �أن "ع ��دد ال�ش ��ركات �آخذ يف االزدياد م ��ع حت�سن الو�ضع
الأمني يف �أغلب املدن العراقية".
يُذك ��ر �أن الع ��راق ي�ضم قن�صلي ��ة �أملانية يف حمافظة �أربي ��ل� ،إىل جانب
ال�سف ��ارة الأملانية يف بغداد ،واللتان ت�ساهمان يف تقوية العالقات بني
البلدين يف املجاالت كافة .وتعتزم ال�سفارة الأملانية افتتاح قن�صلية لها
يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة جنوبي العراق للم�ساهم ��ة يف عملية اال�ستثمار
الت ��ي ت�شهده ��ا املدين ��ة ،وذلك على �إثر زي ��ارة �سفريه ��ا كر�ستيان كارل
بريغ� ،إىل الب�صرة يف �18أيار/مايو املا�ضي.
م ��ن جانبه يرى اخلبري االقت�صادي يف مركز تطوير االقت�صاد العراقي
عم ��اد �شهاب �أن الع ��راق بات يتطل ��ع �إىل ا�ستثمار ال�ش ��ركات الأجنبية
ب�ش ��كل عام و"الأملانية" ب�شكل خا�ص ،فـ"�أملانيا جتد يف العراق حميط ًا
هائ ًال من اال�ستثمار يف خمتلف املجاالت".
وق ��ال �شهاب يف حديث مع دويت�شه فيله� :إن "مبلغ املليار يورو يعترب
مبلغ� � ًا متوا�ضع� � ًا يف ظ ��ل الفر� ��ص اال�ستثمارية املتاح ��ة يف العراق"،
م�ضيف ًا �أن "للع ��راق جتارب عدة مع ال�شركات الأملانية وذلك باعتبارها
م ��ن �أهم ال ��دول املتقدمة واملتط ��ورة �صناعي ًا" ،مذك ��ر ًا بتاريخ التبادل
التج ��اري ب�ي�ن البلدي ��ن ،ال ��ذي كان الأك�ب�ر لبل ��د عرب ��ي م ��ع �أملانيا يف
�سبعينيات القرن املا�ضي وثمانينياته.
وا�ش ��ار �شهاب �إىل �إن "العراق ب�أم� ��س احلاجة �إىل بناء وتطوير البنى
التحتي ��ة يف جم ��االت ع ��دة كالطاق ��ة والنق ��ل واملوا�ص�ل�ات والقط ��اع
ال�صناع ��ي ال ��ذي �أ�صب ��ح �أثر ًا بع ��د عني يف الع ��راق" ،داعي� � ًا ال�شركات
الأملاني ��ة �إىل �أن "تلع ��ب دور ًا �أ�سا�سي� � ًا ومهم� � ًا يف ه ��ذه املج ��االت
احليوية".
يُذك ��ر �أن العا�صمة الأملانية برل�ي�ن ا�ست�ضافت خالل �شهر ت�شرين الأول
املا�ض ��ي م�ؤمتر منت ��دى العراق ،كما �شهد العام املا�ض ��ي انعقاد م�ؤمتر
اال�ستثم ��ار العراق ��ي الأملاين يف مدين ��ة ميونيخ ،والذي �ش ��ارك فيهما
وف ��د اقت�صادي عراقي ر�سم ��ي تر�أ�سه وزير ال�صناع ��ة فوزي حريري،
و�س ��ط م�شاركة كثيفة من ممثلي ال�شركات الأملانية ذات االخت�صا�صات
املتعددة.
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التصريحة الكمركية واالرتقاء بمستوى البضائع المستوردة
محمد صادق جراد
يف واح ��دة م ��ن الإج ��راءات الت ��ي كان ��ت تطال ��ب
به ��ا اجلهات املتابع ��ة لأو�ضاع االقت�ص ��اد العراقي
ومعوقات ��ه الت ��ي الزمته لفرتة طويل ��ة ي�أتي العمل
بالت�صريح ��ة الكمركي ��ة يف خط ��وة ايجابي ��ة م ��ن
قب ��ل اجله ��ات امل�س�ؤولة الت ��ي واجه ��ت �صعوبات
يف تطبي ��ق ه ��ذا الإج ��راء  ,حيث �ستق ��وم اجلهات
املخت�ص ��ة بعملي ��ة تفتي�ش دقيقة وعالي ��ة امل�ستوى
والدق ��ة م ��ن اج ��ل مراقب ��ة الب�ضائ ��ع الداخل ��ة �إىل
الع ��راق ويت ��م اخ ��ذ ن�سبة  %5م ��ن قيم ��ة الب�ضائع
الداخلة للبالد.
ومم ��ا ال�ش ��ك فيه ف ��ان املبا�ش ��رة به ��ذه الإجراءات
�سيك ��ون له ��ا انعكا�س ��ات ايجابي ��ة �أهمه ��ا حماولة
االرتقاء مب�ستوى الب�ضائع الداخلة للعراق وو�ضع
حد للإغراق ال�سلع ��ي واال�سترياد الع�شوائي الذي
�ساه ��م يف �إدخ ��ال الب�ضائ ��ع الرديئ ��ة ذات العالمة
التجاري ��ة �إىل �أ�سواقنا �إ�ضاف ��ة �إىل ان تطبيق هذا
الإجراء �سيعطي الفر�صة للقطاع اخلا�ص من اجل
الدخ ��ول يف �أجواء مناف�سة الب�ضائ ��ع بعد اختفاء
الب�ضائع الرديئة والتي تكون عادة رخي�صة الثمن
ومناف�س ��ة قوي ��ة لل�صناع ��ات الوطني ��ة لقلة خربة
امل�ستهلك بالعالمة التجارية املل�صقة عليها.
وهكذا �سيتم تفعيل دور جهاز التقيي�س وال�سيطرة
النوعي ��ة” ال ��ذي تعاق ��د م ��ع �شركت�ي�ن �أجنبيت�ي�ن
�سوي�سرية و�أخ ��رى بلجيكية لفح�ص الب�ضائع يف
دول املن�ش� ��أ و�ستقوم جلان عراقي ��ة خا�صة تتوزع
عل ��ى املنافذ احلدودية ب� ��أداء مهامه ��ا اجلديدة من
خ�ل�ال مطالبة التاجر او اجله ��ة امل�ستوردة بتقدمي
ك�شوف ��ات الفح� ��ص واملوافق ��ة الت ��ي منحته ��ا �إياه
ال�ش ��ركات الأجنبي ��ة والت�أك ��د من �صالحي ��ة املواد
وقانونية دخولها اىل البالد.
ومن اجلدي ��ر بالذكر ان جهاز التقيي�س وال�سيطرة
النوعي ��ة يف الع ��راق ت�أ�س� ��س ع ��ام  1979ومار�س

عمل ��ه من ��ذ ذل ��ك احل�ي�ن عل ��ى املناف ��ذ احلدودي ��ة
واملط ��ارات العراقي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا عن تفعي ��ل �أدائه يف
امل�صانع املحلية يف البالد.
وم ��ن جان ��ب �آخ ��ر ف ��ان تفعي ��ل نظ ��ام الت�صريحة
الكمركي ��ة جاء لإيقاف معان ��اة املواطنني واملتمثلة
بتعر�ضهم لال�ستغالل م ��ن قبل بع�ض التجار الذين
ي�ست ��وردون الب�ضائ ��ع املغ�شو�ش ��ة حي ��ث �شه ��دت
ال�س ��وق العراقي ��ة بع ��د  2003دخ ��ول الكث�ي�ر من
الب�ضائ ��ع الأجنبية ال�سيئ ��ة يف ظل �ضعف املراقبة
وال�سيط ��رة النوعي ��ة على دخولها ونظ ��را ل�ضعف
الو�ضع الأمني العام يف البالد ليدفع امل�ستهلك ثمن
ه ��ذا ال�ضع ��ف ويتعر� ��ض للغ�ش من خ�ل�ال اقتنائه
لب�ضائع �سيئة و�أحيانا مغ�شو�شة.
وم ��ن الأهمي ��ة مب ��كان ان ن�ش�ي�ر هن ��ا �إىل ان دول

العامل اليوم ت�ش ��دد على م�سالة املراقبة وال�سيطرة
النوعية �سيما يف ظل وجود حاالت خطرية تتمثل
يف ع ��دة اجتاه ��ات �أهمه ��ا خط ��ورة دخ ��ول املواد
الغذائي ��ة امللوث ��ة كاللح ��وم الت ��ي حتم ��ل �أمرا�ض
وفريو�س ��ات خط�ي�رة عل ��ى �صحة املواط ��ن والتي
توج ��ب على ال�شركات امل�س�ؤول ��ة فح�ص الب�ضائع
ومن ��ع ا�ستريادها من ال ��دول املعروفة بوجود هذا
املر� ��ض عل ��ى �أرا�ضيه ��ا .بالإ�ضاف ��ة �إىل ان النظام
اجلدي ��د (الت�صريح ��ة الكمركية)اذا �ص ��ح ت�سميته
�سي�ساعد الدولة يف منع ما تريد منعه من الب�ضائع
الت ��ي ت ��رى بانه ��ا ت�ش ��كل خط ��ورة عل ��ى ال�سالمة
الوطني ��ة او ت�ض ��ر امل�ستهلك وت�ساعدن ��ا �أي�ضا يف
التخل�ص من ا�سترياد الأدوي ��ة الفا�سدة او منتهية
ال�صالحي ��ة وحت ��ى الرديئة منها وكل ه ��ذا ي�ضمن

للم�ستهل ��ك العراق ��ي ارتق ��اء م�ست ��وى الب�ضائ ��ع
امل�ستوردة عل ��ى اختالف �أنواعها وا�سترياد اجليد
والفعال منها.
ولك ��ن الأم ��ر ال ��ذي ميك ��ن ان ن�سجل ��ه �ض ��د العمل
بالت�صريح ��ة الكمركي ��ة ه ��و �ضع ��ف الإع�ل�ان ع ��ن
تطبيقه وعدم اتخ ��اذ التح�ضريات الالزمة لتفعيله
ونق�صد هنا �ضرورة �إقامة الندوات لتوعية التجار
و�إعالمه ��م بتفا�صيل الإجراءات  ,والدليل على هذا
ال�ضع ��ف يف الإج ��راءات ه ��و مالي�ي�ن الأطنان من
الب�ضائ ��ع التي بقي ��ت يف املناف ��ذ احلدودية لتجار
مل يح�صل ��وا على تقاري ��ر الفح� ��ص املطلوبة لعدم
معرفتهم بالقرار ما ا�ستوجب من احلكومة بتمديد
الق ��رار لع�ش ��رة �أي ��ام �أخ ��رى ملن ��ح التج ��ار فر�صة
جديدة.
ه ��ذا م ��ن جانب وم ��ن جان ��ب �آخ ��ر ف ��ان ال�شركات
الأجنبي ��ة لديها كفاءات وخ�ب�رات عالية يف فح�ص
الب�ضائ ��ع يف البل ��د املن�ش ��ئ �أي خ ��ارج الع ��راق
باعتباره ��ا �ش ��ركات عاملي ��ة معروفة ولك ��ن يلزمنا
تدري ��ب امل�ل�اكات الت ��ي �ستت�ش ��كل منه ��ا اللج ��ان
العراقية التي �ستعمل على املنافذ العراقية الكثرية
واملتع ��ددة ب ��را وبح ��را وج ��وا (داخ ��ل الع ��راق)
والت ��ي �ستت�أك ��د بدوره ��ا ح�س ��ب ت�صري ��ح الهيئة
م ��ن �سالم ��ة الب�ضائ ��ع والت�أكد م ��ن �أو�ضاع اخلزن
والنقل وو�صولها �ساملة وانه ��ا ذات الب�ضائع التي
مت فح�صه ��ا من خ�ل�ال الفح�ص الب�ص ��ري ومطالبة
التاج ��ر بتقاري ��ر وك�شوف ��ات الفح� ��ص ال�ص ��ادرة
م ��ن ال�ش ��ركات الأجنبي ��ة .وكل ه ��ذا يجعلن ��ا �أمام
م�س�ؤولية فت ��ح ور�ش تدريبية للفني�ي�ن والعاملني
يف ه ��ذه اللج ��ان �إ�ضاف ��ة اىل التن�سيق م ��ع جهات
رقابي ��ة خا�ص ��ة بالنزاه ��ة تعمل عل ��ى مراقبة عمل
املنافذ وحمايتها م ��ن الف�ساد الإداري واملايل الذي
ق ��د تتعر�ض له خ�ل�ال �أداءها لعمله ��ا اجلديد الذي
نتمن ��ى ان ي�ساه ��م يف االرتق ��اء بواق ��ع االقت�صاد
العراقي باجتاه خدمة املواطن.

ال����ب����ن����ى ال���ت���ح���ت���ي���ة ل��ل�اس����ت����ث����م����ارات
إيمان محسن جاسم
عندم ��ا تت ��اح لأي منا زي ��ارة �أية دولة
�أوروبي ��ة ف�إن ��ه �سيكت�ش ��ف ب�سرع ��ة
ب� ��أن هذه البل ��دان متتل ��ك بنى حتتية
ت�ساهم يف حتقيق مكا�سب كبرية جدا
وت�ساع ��د يف �إجناز اخلطط التنموية
واالقت�صادي ��ة ،وبالت�أكيد ف� ��إن البنى
التحتي ��ة يف قامو�سن ��ا املتعارف عليه
�س ��واء يف الع ��راق �أو الع ��امل العربي
ال تتع ��دى ما ب ��ات يع ��رف باخلدمات
كال�ش ��وارع واملج ��اري وبناي ��ات
املدار� ��س وامل�ست�شفي ��ات ،دون �أن
نفك ��ر بتطوي ��ر ه ��ذا املفه ��وم لي�شمل
البنى املطلوب توفرها يف العراق من
�أجل حتقيق قف ��زة كبرية يف جماالت
التنمي ��ة واال�ستثم ��ار وغريه ��ا م ��ن
امل�سمي ��ات الت ��ي ا�ستهلكناه ��ا تعريف ًا
يف ال�سنوات املا�ضية دون �أن جند لها
عمال ملمو�سا يف واقعنا.
ويف ال�سن ��وات املا�ضي ��ة عمدن ��ا

�إىل تهيئ ��ة �أذه ��ان املواطن�ي�ن عل ��ى
اال�ستثم ��ارات وعق ��دت الكث�ي�ر م ��ن
الندوات داخل الع ��راق وخارجه ومل
ي�س�أل �أحدنا هل وفرنا مقومات جناح
اال�ستثم ��ار؟ ه ��ل منتل ��ك بني ��ة حتتية
ت�ساعد امل�ستثمر؟ ه ��ذه الأ�سئلة علينا
�أن نطرحها بقوة خا�صة بعد �أن تناقلت
�ألأخب ��ار عن نية الكث�ي�ر من امل�صارف
يف �سوي�س ��را لدع ��م اال�ستثم ��ار يف
الع ��راق مبليارات ال ��دوالرات ،وهذه
�أخبار �سارة ولكنه ��ا حتتاج يف نف�س
الوق ��ت لت�شجيع وبيئة �صاحلة ت�ؤمن
جن ��اح اال�ستثمارات وتدفقه ��ا ب�شكل
�أك�ب�ر وجت ��اوز كاف ��ة العقب ��ات الت ��ي
حتول دون ذلك.
البن ��ى التحتي ��ة املق�صودة هن ��ا ت�أخذ
م�ساري ��ن الأول البن ��ى التحتي ��ة
املعروفة للجميع من طرق وموا�صالت
ومط ��ارات وغريه ��ا ،وعن ��د درا�ستنا
لواق ��ع ه ��ذه البن ��ى �سنج ��د ان البنى
التحتي ��ة العراقية املوجودة الآن غري

ق ��ادرة عل ��ى حتمل اال�ستثم ��ار الكبري
الق ��ادم واملتوقع خ�صو�ص� � ًا ما يتعلق
بالطرق اخلارجي ��ة والداخلية،بحكم
حمدودية ه ��ذه الطرق وع ��دم قدرتها
عل ��ى �أن تك ��ون عام ًال م�ساع ��د ًا ،حيث
جند ب� ��أن الطرق �سواء الداخلية منها
�أو اخلارجي ��ة ال زالت عاجزة عن �أداء
مهمتها للمواطنني وحركتهم اليومية
املعت ��ادة م ��ع ت�ضرره ��ا ب�ش ��كل كب�ي�ر
جد ًا ج ��راء العملي ��ات الع�سكرية �أو ًال
والعملي ��ات الإرهابي ��ة ثاني� � ًا حي ��ث
جن ��د الكث�ي�ر م ��ن ه ��ذه ال�ش ��وارع قد
ت�ض ��ررت كثري ًا،ي�ض ��اف �إىل ذل ��ك كله
�ضع ��ف �شبك ��ة القط ��ارات واملطارات
يف البلد وبالتايل ف�إن وجود �شركات
ا�ستثمارية عاملة يف العراق وبكثافة
كالت ��ي �شهدته ��ا ف�ت�رة ال�سبعيني ��ات
تتطل ��ب بالت�أكي ��د توفري بن ��ى حتتية
تتنا�س ��ب وحجمه ��ا خا�صة م ��ا يتعلق
باملوا�ص�ل�ات وطرقه ��ا وتطويره ��ا.
وه ��ذا م ��ا ميك ��ن �أن نلم�س ��ه ب�ش ��كل

وا�ض ��ح يف ب ��طء �إجن ��از الكث�ي�ر من
الأعم ��ال الهند�سي ��ة يف مدين ��ة بغداد
مث ًال والتي جتاوزت فرتتها املحددة،
وال�سب ��ب يف ذل ��ك �أن �سرع ��ة االجناز
�أحيان ًا كثرية تتطلب �سد هذا ال�شارع
�أو غ�ي�ره كم ��ا ه ��و احل ��ال يف �أعمال
املج�س ��رات والبواب ��ات يف مداخ ��ل
مدين ��ة بغ ��داد والت ��ي �أخ ��ذت وقت� � ًا
طوي�ل�ا و�أدت �إىل اختناق ��ات مرورية
م�ستدمية وملحوظة.
لهذا ف�إن من الأولويات ال�ضرورية �أن
تك ��ون لدين ��ا �شبكة موا�ص�ل�ات عالية
الكف ��اءة تك ��ون ق ��ادرة عل ��ى تن�شي ��ط
احلرك ��ة وان�سيابيته ��ا م ��ن جهة ومن
جه ��ة �أخ ��رى تطوي ��ر قطاع ��ات النقل
الأخرى ال �سيما حركة القطارات التي
من املفرت� ��ض ا�ستخدامه ��ا على الأقل
يف نق ��ل الب�ضائ ��ع وال�سل ��ع وامل ��واد
ال�ضرورية كاال�سمنت وحديد الت�سليح
وغريه لكون النقل بالقطارات يخفف
م ��ن الزخ ��م يف الط ��رق العام ��ة م ��ن

جهة ومن جهة ثاني ��ة ي�ؤمن نقل �أكرب
كمي ��ة ممكن ��ة ب�أقل تكلفة وه ��ذا عامل
اقت�صادي مهم جدا.
وامل�س ��ار الث ��اين يتمث ��ل بالقوان�ي�ن
والت�شريعات التي عليها �أن ُت�سن وفق
نظري ��ات اقت�ص ��اد ال�س ��وق والتحول
االقت�ص ��ادي الكب�ي�ر ال ��ذي علين ��ا �أن
ن�شه ��ده ،و�أن تك ��ون ه ��ذه القوان�ي�ن
والأنظمة يف جانب مهم منها م�شجعة
وجاذبة لر�ؤو�س الأموال.
و�أي�ضا ي�شمل هذا امل�سار تطوير عمل
امل�صارف العراقية وت�شجيع امل�صارف
الأهلي ��ة لك ��ي تك ��ون ق ��ادرة عل ��ى �أن
ت�ساهم يف دف ��ع عجل ��ة اال�ستثمارات
والتح ��ول االقت�ص ��ادي املطل ��وب،
خا�صة و�إن امل�صارف العراقية �سواء
احلكومية منها �أو الأهلية ال زالت يف
بداي ��ة طريقه ��ا وحتت ��اج �إىل تطوير
كام ��ل �سواء لكوادرها �أو �آليات عملها
مب ��ا يتنا�سب والدور الذي �ستقوم به
يف هذا ال�ش�أن.

اإلســكـان

وآل����ي����ات ج���دي���دة ل��ح��ل األزم����ة

ميعاد الطائي
ميكنن ��ا الق ��ول �إن احل�صول على �سك ��ن مالئم هو
احد حقوق الإن�سان الأ�سا�سية التي ت�سعى الدول
واحلكوم ��ات �إىل توفريه ��ا ملواطنيه ��ا التزام ��ا
منها بواجبه ��ا يف توفري احتياجاته ��م الإن�سانية
وتطبيق ��ا للمادة  25الفق ��رة  1من الإعالن العاملي
حلق ��وق الإن�س ��ان والت ��ي تن� ��ص عل ��ى ان (ل ��كل
�شخ� ��ص احل ��ق يف م�ست ��وى م ��ن املعي�ش ��ة كاف
للمحافظ ��ة عل ��ى ال�صحة والرفاهية ل ��ه ولأ�سرته،
ويت�ضمن ذلك التغذية وامللب�س وامل�سكن )...علما
ب ��ان ع ��دم توفري هذا ال�سك ��ن �سيك ��ون �سببا مهما
يف الكث�ي�ر من امل�ش ��اكل االجتماعي ��ة وخا�صة �إذا
ما كانت هن ��اك م�شاكل �أخ ��رى م�صاحبة له ومنها
البطالة والفقر.
ومن اجلدي ��ر بالذكر �أن الع ��راق يعاين من نق�ص
كبري يف الوحدات ال�سكنية مبا يقارب  2,5مليون
وحدة �سكنية قابلة للزيادة يف ظل النمو ال�سكاين
امل�ستمر واملتزايد ,ومن خالل متابعة الت�صريحات
الأخ�ي�رة لوزير الإعمار والإ�سكان العراقي ال�سيد
الدراج ��ي جن ��د ان هيئ ��ة الإ�س ��كان الوطني التي
ترت�أ�سه ��ا وزارة الإعم ��ار والإ�س ��كان ت�ضع ن�صب
عينيها ه ��ذه احلقيقة وتقدر خط ��ورة الأزمة وقد
و�ضع ��ت �آليات جديدة ح�س ��ب ال�سيد الوزير حلل
م�شكلة ال�سكن يف العراق خالل الفرتة املقبلة ومن
ه ��ذه الآلي ��ات زي ��ادة املخ�ص�صات املالي ��ة لوزارة
الإعمار لبناء جممعات �سكنية �إ�ضافة اىل ت�شجيع

وت�سهيل اال�ستثمار الأجنبي لبناء وحدات �سكنية
وامل�ضي قدما يف م�شروع بناء الوحدات ال�سكنية
االقت�صادي ��ة والتي ت ��وزع جمانا للأ�س ��ر الفقرية
وقيام الوزارات ببناء وح ��دات �سكنية ملوظفيها،
بالإ�ضاف ��ة �إىل زيادة ر�أ�س مال �صندوق الإ�سكان،
و�إج ��راءات �أخرى تتمثل بقيام ال�شركات النفطية
العاملي ��ة التي ت�ستثمر يف الع ��راق ببناء جممعات
�سكني ��ة يف الع ��راق ،ف�ض�ل�ا ع ��ن تهيئ ��ة وزارة
البلدي ��ات والدوائ ��ر التابع ��ة له ��ا البن ��ى التحتية
لإن�شاء جممعات �سكنية.
ونح ��ن بدورنا نتمنى ان تكون هذه الآليات كافية
حلل الأزمة حيث تعت�ب�ر �أزمة ال�سكن م�شكلة ذات
�أبع ��اد عاملية و�إن�ساني ��ة لأنها تعتمد عل ��ى الواقع
االقت�صادي العام واخلا�ص للدول وتت�أثر ب�صورة
طبيعي ��ة بالنمو ال�سكاين املتزاي ��د والذي يت�سبب
ب ��دوره ب�ضغوط ��ات كب�ي�رة على خارط ��ة انت�شار
وتوزي ��ع ال�سكان الأمر ال ��ذي يولد مطالب خدمية
كب�ي�رة مقابل هب ��وط يف م�ستوى ه ��ذه اخلدمات
وعج ��ز ي�شم ��ل اجلان ��ب االقت�ص ��ادي وال�صح ��ي
واالجتماعي والإن�ساين.
ويع ��اين العراق ومعظ ��م الدول النامي ��ة من هذه
امل�شكلة حيث تتفاقم كل عام هذه الأزمة ال�ستمرار
الزي ��ادات يف ظ ��ل اجلمود الوا�ض ��ح يف م�شاريع
الإ�سكان التي تفتقدها هذه الدول.
ومن ��ذ ثالث ��ة عق ��ود توقف ��ت عجل ��ة الإ�س ��كان يف
الع ��راق يف ظل الظ ��روف التي الزم ��ت البالد من
حروب وعقوبات دولي ��ة وح�صار اقت�صادي حرم

املواطن من �أدنى حقوقه الإن�سانية وهو ال�شعور
باالطمئنان مل�ستقبله واحل�صول على �سقف يحميه
و�أ�سرته م ��ن هاج�س اخلوف من الت�شريد و�ضيق
املعي�شة .وليبقى يع ��اين من �أزمة ال�سكن اخلانقة
حي ��ث تتفاقم هذه الأزمة كل ع ��ام ويزداد املواطن
�شع ��ور ًا باالختناق والغربة وهو يعي�ش بال �سكن
حقيقي يوفر له احلماية والأمان.
ث ��م جاءت الظ ��روف الأمنية التي رافق ��ت العملية
ال�سيا�سي ��ة يف  2006و�ساهم ��ت العملي ��ات
الإرهابي ��ة يف تهجري �آالف الأ�س ��ر العراقية لتفقد
م�ساكنها وتزيد من �أزمة ال�سكن اخلانقة يف البالد
وت�ض ��اف �أرقام جدي ��دة �إىل الأرق ��ام ال�سابقة من
الذين �أ�صبحوا بحاجة �إىل �سكن وم�أوى يحميهم
من الظروف اخلارجية.
ولق ��د �ساهم ��ت �أمور كث�ي�رة يف تراج ��ع م�شاريع
الإ�س ��كان يف الع ��راق على م ��دى العق ��ود املا�ضية
و�أهمه ��ا �ضع ��ف دور الدولة يف توف�ي�ر الوحدات
ال�سكني ��ة وانع ��دام دور اال�ستثم ��ار والقط ��اع
اخلا�ص يف قطاع الإ�س ��كان و�إحجام امل�ستثمرين
يف ا�ستثمار �أمواله ��م يف هذا القطاع لعدم وجود
الت�شجي ��ع والدع ��م الت�شريع ��ي املنا�سب�،إ�ضاف ��ة
اىل البريوقراطي ��ة املعرقل ��ة للم�شاري ��ع والف�ساد
الإداري وامل ��ايل ال ��ذي رافق الأزم ��ة منذ �سنوات
طويل ��ة وانخفا� ��ض م�ست ��وى الدخ ��ل للمواط ��ن
العراق ��ي مقارن ��ة بارتف ��اع كلف ��ة البن ��اء وارتفاع
�أ�سع ��ار امل ��واد الإن�شائي ��ة و�أج ��رة العامل�ي�ن يف
ه ��ذا امليدان .وااله ��م من كل ذلك غي ��اب ال�سيا�سة

الإ�سكاني ��ة الوا�ضح ��ة والتي ت�سع ��ى حلل م�شكلة
ال�سكن يف العراق خالل العقود املا�ضية.
م ��ا نري ��د ان نقول ��ه ان الآلي ��ات اجلدي ��دة الت ��ي
و�ضعته ��ا الهيئ ��ة يج ��ب ان ت�أخ ��ذ بنظ ��ر االعتبار
ان الأزم ��ة كبرية وحله ��ا لن يكون ع�ب�ر مبادرات
وت�شريع ��ات عل ��ى م�ست ��وى �ضيق و�إمن ��ا حتتاج
�إىل اعتم ��اد ب�ش ��كل كب�ي�ر عل ��ى دور اال�ستثمارات
الأجنبي ��ة ل ��ذا علين ��ا العمل عل ��ى تعدي ��ل و�إعادة
النظ ��ر بالت�شريع ��ات احلالي ��ة او ت�شري ��ع قوانني
جدي ��دة لغر� ��ض ت�سهيل دخ ��ول القط ��اع اخلا�ص
لغر�ض اال�ستثمار والتمويل لدفع وتن�شيط العمل
يف قط ��اع الإ�سكان�،إ�ضاف ��ة اىل ت�سهي ��ل توف�ي�ر
الأرا�ض ��ي ال�سكني ��ة لإن�ش ��اء املجمع ��ات ال�سكنية
عليه ��ا وت�سخ�ي�ر ملكي ��ة الأرا�ض ��ي وا�ستئجارها
لت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي يف متويل القرو�ض
ودع ��م احلكومات املحلية �إ�ضافة اىل دعم وتعزيز
النظام امل�صريف و�إيجاد م�ص ��ادر للتمويل لقطاع
الإ�س ��كان ونق ��ل التج ��ارب املنف ��ذة يف البل ��دان
امل�شابهة حلالة العراق لت�شجيع القرو�ض والرهن
العق ��اري وتطوي ��ر الك ��وادر املتخ�ص�ص ��ة يف
جم ��ال الإ�سكان وبكل �أ�شكال ��ه و�أخريا تخ�صي�ص
امليزاني ��ة املنا�سب ��ة لهذا امللف امله ��م ومتابعته من
قب ��ل املخل�صني بعيدا عن الف�س ��اد املايل والإداري
ك ��ي ن�ضم ��ن تنفيذا مثالي ��ا و�سريعا له ��ذا الن�شاط
ال ��ذي �أ�صب ��ح �ض ��رورة ملح ��ة يف ظ ��ل احلاج ��ة
الكب�ي�رة واملتزايدة له من قب ��ل �شريحة كبرية من
العراقيني.
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دروس من تجربة كوريا الصناعية

ما هي أولويات خطط التنمية؟
علي نافع حمودي

ت ��رددت في األس ��ابيع األخي ��رة أخبار أكيدة عن قي ��ام الكثير من الش ��ركات الكورية الجنوبية
باالستثمار في العراق ،وبالتالي فإننا نتعامل اليوم مع دولة متقدمة في مجاالت عديدة وعلينا
أن نكتس ��ب الخب ��رة ونتعل ��م الدروس من التط ��ور الذي حصل في بلدان كان ��ت تعيش أوضاعًا
كالتي نعيشها اليوم.

محمد عبد األمير عبد
و�ضم ��ن منطق حتلي ��ل الدرو�س
املُ�ستف ��ادة م ��ن جت ��ارب بع� ��ض
ال ��دول التي كانت �إىل عهد قريب
لي�ست بذاك ال ُبع ��د من �أو�ضاعها
االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ةُ ،تعد
كوري ��ا اجلنوبية م ��ن ال�شواهد
احلديث ��ة عل ��ى ق ��درة ال ��دول
على ت�سخ�ي�ر �إمكاناته ��ا املُتاحة
م ��ن �أج ��ل حتقي ��ق �إجن ��ازات
غ�ي�ر م�سبوق ��ة جتع ��ل الآخرين
يقف ��ون احرتام� � ًا له ��ا وتقدي ��ر ًا
لطموحاته ��ا يف الو�ص ��ول �إىل
قم ��ة ال�صناعي ��ة ،حي ��ث عج ��زت
مم له ��ا ما
ع ��ن ت�سل ��ق �سنامه ��ا �أ ٌ
له ��ا م ��ن الإمكانات وامل ��وارد لو
مت توظيفه ��ا وتوجيهها الوجهة
ال�سليم ��ة لكانت من �ضمن الدول
املُتقدم ��ة .و كوري ��ا اجلنوبي ��ة
ك�أم ��ة متح�ض ��رة قب ��ل �أن تك ��ون
الق ��وة االقت�صادي ��ة رقم  12على
امل�ستوى العاملي.
خ�ضع ��ت كوري ��ا اجلنوبي ��ة
لالحت�ل�ال الياب ��اين ،حي ��ث مت
تق�سيم �شب ��ه اجلزي ��رة الكورية
�إىل كوري ��ا ال�شمالية واجلنوبية
وانته ��ى ه ��ذا االحت�ل�ال ع ��ام
 ،1945ب�إمكان ��ات وم ��وارد
كوري ��ة جنوبي ��ة حم ��دودة ال
تتع ��دى التنج�س�ت�ن وفح ��م م ��ن
الدرج ��ة املُنخف�ض ��ة واحلدي ��د.
م�ساحته ��ا ال تتجاوز ()99,274
ك ��م مربع ��ا وتعداده ��ا ال�س ��كاين
يف ح ��دود ال� �ـ  48ملي ��ون ن�سم ��ة ح�س ��ب �إح�ص ��اء
عامُ .2007تعترب كوريا اجلنوبية منطقة �أحرا�ش
وغاب ��ات على �أنه متت �إزالته ��ا ب�سبب قيام احلرب
الكوري ��ة ،وقد متخ� ��ض تق�سيم اجلزي ��رة الكورية
املُزدحمة بال�سكان �إىل ازدياد املهاجرين من اجلزء
ال�شمايل �إىل اجلنوب ��ي ،فقدان الإنتاج من احلديد
وال�صل ��ب وبقية املعادن ،وزي ��ادة الإنتاج الزراعي
والغذائي� .أدى ن�شوب احلرب الكورية عام 1950
�إىل �ضياع املكا�سب ال�ضئيلة التي حتققت من حيث
توف�ي�ر الطاقة ،ونظ ��ام النق ��ل واملوا�صالت ،حيث
دُمر تقريب� � ًا ن�صف طاقاتها ال�صناعي ��ة والإنتاجية
كاملن�سوج ��ات وبن ��اء ال�سف ��ن،ويف ه ��ذه الظروف
ال�شدي ��دة التعقي ��د ،كان عل ��ى الدول ��ة العم ��ل على
حتقي ��ق هدف�ي�ن رئي�سي�ي�ن الأول حماول ��ة من ��ع
انخفا�ض اال�سته�ل�اك الوطني با�ستخ ��دام �سيا�سة
�إحالل الواردات و�إنتاج ال�سلع اال�ستهالكية حملي ًا
والأخذ بنظام حمائي مُعقد عن طريق تعدد �أ�سعار
ال�صرف وفر� ��ض �ضرائب عالية وقي ��ود كمية على
الواردات.

�أم ��ا اله ��دف الرئي� ��س الثاين ف ��كان احل�صول على
�أكرب ق ��در من التمويل وامل�ساع ��دات اخلارجية من
�أجل �إع ��ادة بناء ال�صناعات والبن ��ى التحتية التي
دمرته ��ا احل ��رب� .إال �أن ال�ش ��يء الأه ��م يف درا�سة
التجرب ��ة الكوري ��ة اجلنوبي ��ة ،ه ��و الرتكي ��ز على
الظ ��روف الزماني ��ة التي م ��رت بها ه ��ذه التجربة،
لأنها ق ��د ُتعطي الإ�ش ��ارة اخلاطئ ��ة خا�ص ًة يف ظل
املُتغ�ي�رات الدولي ��ة الراهن ��ة كالعومل ��ة وتدوي ��ل
الأزمات و�أُحادية ال ُقطب ،ولهذا ف�إن النمو ال�سريع
ال ��ذي حتقق للياب ��ان مث ًال مل يك ��ن ليتحقق لوال �أن
اخلربات الفني ��ة والإدارية وال�شب ��كات ال�صناعية
مل تت�ض ��رر بذات الدرجة مقارن ��ة بالبنية التحتية،
وكذل ��ك احل ��ال بالن�سب ��ة لكوري ��ا اجلنوبي ��ة حيث
مت تدم�ي�ر من�ش�آته ��ا وجتهيزاتها لك ��ن العمال بقوا
وبقت معهم خرباتهم الإنتاجية ومهاراتهم الإدارية
والفنية.
وهن ��ا �أود الإ�ش ��ارة �إىل �أهمية التعلي ��م والتدريب
كراف ��د �أ�سا�س م ��ن رواف ��د التنمية وبي ��ت الق�صيد
هُ نا تنمية العن�صر الب�شري ،فالرتكيز على التعليم
والتدري ��ب بجميع �أ�شكاله و�ص ��وره حمرك �أ�سا�س

للتنمي ��ة املُ�ستدام ��ة ودافع ق ��وي لتحقيقها �شريطة
مراعاة نوعية التعليم لي�شمل على وجه اخل�صو�ص
التعليم الفني والتطبيقي ال النظري فقط.
وم ��ن الدرو� ��س امل�ستخل�ص ��ة م ��ن جترب ��ة كوري ��ا
اجلنوبية ب� ��أن ال�سيا�س ��ات احلمائي ��ة التي ترتكز
على خف� ��ض ال ��واردات الأجنبي ��ة �أن تدخل كوريا
اجلنوبي ��ة ُمع�ت�رك ال�صناع ��ة م ��ن �أو�س ��ع �أبوابه.
وهنالك عام ��ل �آخر مهم وهو دور الدولة املف�صلي،
خا�ص� � ًة يف ظ ��ل الأزم ��ات الطاحن ��ة كاحل ��روب
والكوارث الطبيعية ،وه ��ذا ما ح�صل فقد �ساهمت
احلكوم ��ة الكوري ��ة يف الوقوف بح ��زم لعالج �آثار
الدم ��ار ال ��ذي ح ��ل وذلك من خ�ل�ال الدع ��م املبا�شر
للنهو� ��ض بال�صناع ��ة ،وذلك من خ�ل�ال العمل على
توف�ي�ر امل�ساع ��دات اخلارجي ��ة وزي ��ادة االدخ ��ار
املحلي عامة ،حيث كانت العقبة الرئي�سية لعالج ما
�أحدثته احلرب من خ�سائر مادية .لقد �أ�صبح ظهور
امل�شروع ��ات ال�صناعي ��ة الأ�سا�سي ��ة ذات الطاب ��ع
الثقي ��ل لتواجه عزوف القط ��اع اخلا�ص عن القيام
بها ،كذلك العمل من خالل م�ؤ�س�سات الدولة للتحكم
يف ال�سيا�سة املالية والنقدية من خالل و�ضع نظام
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�ضريب ��ي مرن وتق ��دمي احلوافز
للم�صدري ��ن وزي ��ادة املُدخ ��رات
املحلية احلكومية لتغطية نق�ص
املُدخرات اخلا�صة نقطة م�ضيئة
يف تاري ��خ احلكوم ��ة الكوري ��ة،
وله ��ذا جن ��د �أن الدولة قد ركزت
جهده ��ا ب�ش ��كل عام عل ��ى تعزيز
امل�شروع ��ات العام ��ة العمالق ��ة
خلدم ��ة القط ��اع اخلا� ��ص ومنع
الرتكيز االحتكاري.
�إن اخلط ��وة ال ُكربى متثلت يف
التخطي ��ط ال�شام ��ل واملدرو� ��س
بحي ��ث مت ا�ستخ ��دام جه ��از
الأ�سعار ك�أداة للتخطيط املركزي
والرتكي ��ز عل ��ى �إ�سرتاتيجي ��ة
الت�صني ��ع للت�صدير،م ��ا �ساع ��د
على خف� ��ض الإنف ��اق احلكومي
وتوجيه ��ه للرفاهية االجتماعية
ورف ��ع م�ست ��وى الكف ��اءة يف
الإنت ��اج وبالت ��ايل ميكنن ��ا
تلخي�ص ق�صة النجاح ال�صناعي
يف كوري ��ا �إىل �أربع ��ة مراح ��ل
مرت به ��ا عملية الت�صنيع وهي:
التح ��ول م ��ن �سيا�س ��ة الت�صنيع
القائ ��م عل ��ى �إح�ل�ال ال ��واردات
�إىل �سيا�س ��ة الت�صني ��ع املوج ��ه
�إىل الت�صدير،من ��و ال�صناع ��ات
الثقيل ��ة والكيماوي ��ة حي ��ث مت
العمل عل ��ى تطوي ��ر ال�صناعات
الكيماوية وزيادة م�ساهمتها يف
ال�سل ��ع الت�صديري ��ة .الت�صحيح
الهيكلي للقطاع ال�صناعي حيث
قام ��ت ال�سيا�س ��ة االقت�ص ��ادي
الكوري ��ة عل ��ى فك ��رة حتقي ��ق
النم ��و ال�صناعي املتوازن م ��ع �إعطاء الأولوية �إىل
ال�صناع ��ات الثقيل ��ة وكثيف ��ة ر�أ�س امل ��ال وتطوير
�صناع ��ة الن�سي ��ج و�صناع ��ة ال�سي ��ارات .وتطبيق
عومل ��ة القط ��اع ال�صناع ��ي الك ��وري ا�ستجاب ��ة
لتحدي ��ات العومل ��ة وتطبيق ��ات اتفاقي ��ات منظم ��ة
التجارة العاملية.
�أما �أهم الدرو�س امل�ستف ��ادة من التجربة الكورية:
�إن التجرب ��ة ال�صناعي ��ة الكوري ��ة قام ��ت يف ظ ��ل
�أنظمة حكم م�ستقرة وتعطي القطاع اخلا�ص دوره
يف احلي ��اة االقت�صادية والعمل عل ��ى توفري الأطر
امل�ؤ�س�سي ��ة للم�شاركة ال�شعبي ��ة وتفعيلها يف �صنع
القرار االقت�ص ��ادي .اعتمدت كوري ��ا على التعاون
م ��ع الدول الأكرث تقدم ًا مث ��ل اليابان للم�ساهمة يف
النه�ضة التنموي ��ة .و�أي�ضا توفري الدعم احلكومي
لل�صناع ��ات الإ�سرتاتيجي ��ة خا�ص ��ة عن ��د بداي ��ة
انطالقه ��ا خا�ص ��ة يف جم ��ال البح ��ث والتطوي ��ر.
وكذل ��ك الرتكي ��ز عل ��ى ع ��دم التعلي ��م وتطوي ��ره
وحت�سني مدخالته بالإ�ضاف ��ة �إىل االهتمام بتنمية
املوارد الب�شرية وت�أهيل وتدريب العمالة.

املع ��روف �أن للتنمية �أثرا كبريا يف ميادين عديدة
ي�أت ��ي يف مقدمته ��ا النم ��و ال�س ��كاين وذل ��ك م ��ن
خ�ل�ال ما حتدثه م ��ن تغيري يف مع ��دالت الوالدات
والوفيات لأن �أهداف التنمية هي الرقي باملجتمع
من خ�ل�ال النظ ��م ال�صحية والتعليمي ��ة وم�ستوى
اخلدم ��ات املقدمة للمواطنني يف بيئاتهم املعي�شية
املختلف ��ة وكذل ��ك ارتفاع م�ست ��وى الدخل الفردي
وال ��ذي هو من �أهم م�ؤ�ش ��رات التنمية االقت�صادية
واالجتماعي ��ة يف �أي جمتم ��ع م ��ن املجتمع ��ات،
فارتفاع م�ستوى الدخل يعت�ب�ر مظهر ًا من مظاهر
التنمية ونتيجة من نتائجها والذي ي�ؤدي ارتفاعه
�إىل انخفا�ض معدل الوفيات من خالل زيادة ح�صة
الفرد املخ�ص�صة للإنفاق ب�سبب حت�سني اخلدمات
ال�صحي ��ة ونوعي ��ة الغ ��ذاء ،فهناك عالق ��ة عك�سية
ب�ي�ن م�ست ��وى الدخل ومع ��دل الوفي ��ات فكلما زاد
م�ستوى الدخل كلما �أدى النخفا�ض معدل الوفيات
والعك� ��س �صحي ��ح� ،أي�ض� � ًا ي�ؤثر حت�س ��ن م�ستوى
الدخ ��ل على معدل الوالدات ولك ��ن ت�أثريه يختلف

�سواء �سلب� � ًا �أو �إيجاب ًا من جمتمع لآخر فقد ي�ؤدي
حت�س ��ن م�ست ��وى الدخ ��ل �إىل ت�أخري �س ��ن الزواج
وبالت ��ايل �إىل انخفا� ��ض اخل�صوب ��ة �أو ق ��د ي�ؤدي
�إىل تع ��دد الزوجات وبالتايل ارتف ��اع اخل�صوبة،
كذل ��ك ف� ��إن رف ��ع م�ست ��وى اخلدم ��ات يف املجتمع
ي�ؤدي �إىل زي ��ادة اال�ستثمارات وحت�سني م�ستوى
الدخ ��ول واحلد من البطالة ورفع م�ستوى معي�شة
الأف ��راد ،وه ��ذا ينعك�س عل ��ى امل�ست ��وى التعليمي
للأف ��راد م ��ن خ�ل�ال توف�ي�ر امل�ؤ�س�س ��ات التعليمية
وانخفا� ��ض م�ستوى الأمية ،ومبوج ��ب ما نلم�سه
يف الع ��راق وخا�ص ��ة بعد  2003جن ��د هنالك عدم
ت ��وازن ب�ي�ن ع ��دد ال�س ��كان وامل ��وارد واخلدم ��ات
وه ��ي زي ��ادة ع ��دد ال�س ��كان دون تزاي ��د فر� ��ص
التعلي ��م واملرافق ال�صحية وفر�ص العمل وارتفاع
امل�ستوى االقت�صادي فتظهر امل�شكلة ب�شكل وا�ضح
وتتمث ��ل مبعدالت زيادة �سكانية مرتفعة ومعدالت
تنمي ��ة ال تتما�ش ��ى مع مع ��دالت الزي ��ادة ال�سكانية
وانخفا�ض م�ست ��وى املعي�شة حيث ت�شري التقارير
اىل ان �أك�ث�ر من ربع �سكان العراق يعي�شون حتت
خط الفق ��ر �أي ما يعادل  8مليون ن�سمة ،بالإ�ضافة

اىل البن ��ى التحتية التي �أن�ش� ��أت منذ عقود طويلة
ومل تع ��د ق ��ادرة عل ��ى تلبي ��ة احتياج ��ات ال�س ��كان
املتزايدة �أعدادهم ويف مقدمة هذه البنى املدار�س
وامل�ست�شفي ��ات وط ��رق املوا�ص�ل�ات واخلدم ��ات
الأخ ��رى حي ��ث جند ووف ��ق ما موج ��ود حاليا يف
الع ��راق من بنى حتتية ب ��ان هنالك مدر�سة واحدة
ل ��كل  1000تلمي ��ذ وطال ��ب مبوج ��ب ازدواجي ��ة
الدوام وتقلي�ص �ساعات ��ه حيث جند مدر�ستني او
اكرث يف البناية الواحدة و�أي�ضا مركزا �صحيا لكل
ع�شرين �ألف ن�سمة وم�ست�شفى عام لكل ربع مليون
مواطن وهذا نق�ص كبري جدا ،لهذا جند بان خطط
التنمي ��ة التي �أعلن عنه ��ا يجب ان تركز على البنى
التحتي ��ة ذات امل�سا� ��س املبا�ش ��ر بحي ��اة املواطن،
وعلينا �أن نعرف جيدا ب�أن النمو ال�سكاين ال ميكن
يف �أي ح ��ال من الأح ��وال �أن يكون عقبة �أو ذريعة
يف طري ��ق التنمي ��ة و ال ميكن �أن يك ��ون هو �سبب
تخل ��ف البل ��دان وخا�صة يف عاملن ��ا العربي ،حيث
ان زي ��ادة النم ��و يف ال�س ��كان خا�ص ��ة يف الع ��راق
يوفر م ��وارد ب�شرية تكون ركي ��زة مهمة من ركائز
التنمية اذا م ��ا توفرت لها مقومات ت�أهيلها لتكون

نافع ��ة خا�ص ��ة وان الع ��راق ي�شه ��د حال ��ة انفجار
�س ��كاين كان يج ��ب ان ي�ستثم ��ر يف التق ��دم وال
يك ��ون عبئ ��ا كما ه ��و حا�ص ��ل االن خا�ص ��ة اذا ما
عرفن ��ا ب� ��أن االنفج ��ار ال�س ��كاين يف �أوروبا جاء
نتيج ��ة طبيعية للث ��ورة ال�صناعية الت ��ي �شهدتها
�أوروب ��ا ،وما ميكن �أن نقول ��ه باننا بحاجة ما�سة
لتخطيط �سلي ��م قائم على الأولويات ال الكماليات
وه ��ذه الأولويات هي مقوم ��ات �ضرورية لنجاح
خطط التنمية امل�ستقبلية ويف مقدمة ذلك الق�ضاء
على الأمية الأبجدية وخلق فر�ص عمل عرب دعم
اال�ستثمارات وتهيئة الفر� ��ص املالئمة لإجناحها
وج ��ذب اال�ستثمارات املحلية التي هربت للخارج
وهرب ��ت معها العق ��ول والكف ��اءات العلمي ��ة �أثر
عوامل عديدة يف مقدمتها العامل الأمني واملناخ
ال�سيا�سي امل�ضطرب والف�ساد الإداري امل�ست�شري
يف اغلب املفا�ص ��ل ،وت�شري ��ع القوانني امل�شجعة
عل ��ى اال�ستثمار وفك الإ�شكاليات ما بني احلكومة
املركزية وحكوم ��ات الأقالي ��م واملحافظات حيث
متثل هذه حال ��ة �سلبية ت�ؤثر ب�شكل �أو ب�آخر على
خطط التنمية �سواء الآن �أو يف امل�ستقبل.

مقترح��ات ح��ول جدلي��ة مينائ��ي الف��او ومب��ارك
جاسم الشريفي
بع ��د خروج الع ��راق من حل ��ف بغداد
ومنطقة اال�ستريلين ��ي وحتجيم دور
ال�ش ��ركات الربيطانية  IPCوغريها
من ال�ش ��ركات من لع ��ب دور تخريبي
لالقت�صاد الوطني.
وبع ��د �إخ ��راج الق ��وات العراقي ��ة من
الكويت ,وما حدث يف خيمة �صفوان
لتوقيع هدنة مع قوات التحالف حيث
مت تر�سي ��م احل ��دود من ط ��رف واحد
الكويت وق ��وات التحالف دون �سماع
ر�أي الع ��راق ,ومل يتفاو� ��ض الع ��راق
م ��ع الكويت ب ��ل ر�سمت احل ��دود يف
لن ��دن والبنتاغون ونف ��ذت يف خيمة
�صف ��وان ع�ب�ر ق ��رار ملجل� ��س الأم ��ن
ال ��دويل والذي لي�س م ��ن اخت�صا�صه
ح ��ل النزاع ��ات احلدودي ��ة ولكنه ��ا
�سيا�سة الغالب واملغلوب.
وه ��ذه االتفاقي ��ة والق ��رار جعل ��ت
الكوي ��ت تتم ��ادى يف فر� ��ض مطالبها
على العراق ففي كل يوم تخرج علينا
ب�أم ��ر جدي ��د من اج ��ل �إرب ��اك العملية
ال�سيا�سي ��ة يف البل ��د و�إحل ��اق الأذى
بال�شع ��ب العراقي واقت�ص ��اده .وكان
�آخر هذه ال�ضغ ��وط هو م�شروع بناء
مين ��اء مب ��ارك وال ��ذي اذا نف ��ذ فان ��ه
�سيلح ��ق الأذى باالقت�ص ��اد العراق ��ي
ويعم ��ل عل ��ى خنق ��ه متام ��ا وجعل ��ه
حتت رحمة دول اجل ��وار للتحكم يف
جتارته
ومن هنا نرى ان ي�صار اىل مايلي:
� -1ش ��ق قن ��اة مالحية تب ��د�أ من خور

عبد الل ��ه باجت ��اه ال�شم ��ال ت�شبه اىل
ح ��د م ��ا مو�ضوع ��ة قن ��اة ال�سوي� ��س
الت ��ي حفره ��ا الفرن�سي ��ون بجه ��ود
ال�شع ��ب امل�ص ��ري .ويك ��ون عر�ضه ��ا
300م وعمقه ��ا يتنا�س ��ب م ��ع �أعل ��ى
غاط� ��س ل�سفن التج ��ار وتنتهي �شمال
الب�صرة عن ��د املعقل حيث متر ال�سفن
لتفرغ حمولتها على الأر�صفة املمتدة
عل ��ى ال�ضفة ال�شرقي ��ة للقناة وال�ضفة
الغربي ��ة وتع ��ود فارغ ��ة او حممل ��ة
بالب�ضاعة عن طريق �شط احلرب اىل
اخلليج .بعد �إزال ��ة الألغام والقذائف
غري املنفلقة.

 -2ي�ستف ��اد م ��ن الرتاب ال ��ذي يكون
ناجت� � ًا للحف ��ر بتغطي ��ة البح�ي�رات
املاحل ��ة بطبق ��ة م ��ن ال�ت�راب لت�صبح
�صاحل ��ة للزراعة والباق ��ي ين�شر على
ال�صح ��راء الغربية لتمن ��ع العوا�صف
الغبارية.
 -3القي ��ام بتنظي ��ف �ش ��ط العرب من
ال�سفن الغارقة والعوائق من خملفات
احلرب الإيرانية العراقية.
 -4لت�سهي ��ل مرور ال�سي ��ارات الناقلة
للب�ضائ ��ع تبنى ج�س ��ور معلقة ت�سمح
مل ��رور ال�سفن من حتته ��ا وبارتفاعات
منا�سبة.

 -5مل ��د جزيرة الف ��او م�ستقبال باملاء
ال�ل�ازم للزراع ��ة ومتطلب ��ات احلي ��اة
يبن ��ى �سيف ��ون حت ��ت القن ��اة لعب ��ور
املاء.
 -6اذا كان ��ت كل ��ف بن ��اء اجل�س ��ور
مرتفعة فتعمل انفاق لعبور ال�شاحنات
والقط ��ارات الت ��ي حتم ��ل الب�ضائ ��ع
امل�صدرة وامل�ستوردة والرتان�سيت.
 -7يف حال نق�ص املاء وعدم و�صوله
اىل كل �أنحاء اجلزيرة تن�صب وحدات
معاجلة ملياه البحر لإنتاج مياه �شرب
وي�ستفاد من الأمالح لل�سوق املحلي.
 -8م ��د �شبكات حديث ��ة ل�سكك احلديد

بعي ��دة عن امل ��دن والت ��ي تتعلق بنقل
ب�ضائع الرتان�سيت لت�سريع و�صولها
اىل ال ��دول االوربي ��ة و�سوري ��ا
والأردن ...عل ��ى �ش ��رط ع ��دم رب ��ط
ه ��ذه ال�شبكة مع دول اجلوار الكويت
وال�سعودي ��ة و�إي ��ران لك ��ي ال تزده ��ر
موانئه ��ا على ح�س ��اب موانئ العراق
وال ت�ستفي ��د م ��ن جت ��ارة الرتان�سيت
با�ستخدام �سكك حديد العراق
 -9تن�شي ��ط م�ش ��روع القن ��اة اجلاف ��ة
بني العراق والأردن و�سوريا وتركيا
و�أوربا.
 -10العم ��ل على �إن�شاء ر�ؤو�س داخل
مي ��اه اخللي ��ج م�ستقبال وذل ��ك برمي
الكتل الكونكريتية وبقايا البناء
�إنن ��ي �أ�ضع هذا املقرتح �أم ��ام ال�سادة
امل�س�ؤول�ي�ن لدرا�ست ��ه ب�ص ��ورة جدية
بعي ��د ًا ع ��ن البع ��د ال�سيا�س ��ي وان
جنع ��ل م�صلحة الوط ��ن قبل كل �شيء
وميكن �إعطاء �شركات �أجنبية مواقع
ا�ستثماري ��ة ال تزي ��د ع ��ن � 5سن ��وات
قابل ��ة للتجدي ��د خلم�س ��ة ثاني ��ة فقط
�أرجو �إيالء هذا املو�ضوع عناية فائقة
ودقة للإف ��ادة من هذه القناة حتى من
الناحية ال�سياحي ��ة والرتفيهية وذلك
بن ��اء من�ش ��ات �سياحي ��ة كبح�ي�رات
ومن�شات وفنادق ومطاعم.
و�س ��وف ت�س ��دد كل ��ف ه ��ذا امل�ش ��روع
الرائ ��د من خ�ل�ال جت ��ارة الرتان�سيت
وغريها م ��ن الر�سوم الت ��ي �ست�ضاف
اىل �أجور النقل والتفريغ والتحميل.
وكذلك بن ��اء جممعات �سك ��ن عمودية
للعامل�ي�ن يف ه ��ذا امل�ش ��روع اذا نف ��ذ
والكوادر الهند�سية.
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اخلدم ��ات التي توفرها اىل ال ��زوار وال�سياح والأمر
بحاجة �إىل تفعيل القط ��اع اخلا�ص الذي له دور مهم
اىل جانب القط ��اع احلكومي،فاملو�ضوع بحاجة �إىل
�شراك ��ة القطاع�ي�ن لتوف�ي�ر ماميكن من �سب ��ل ارتقاء
الأداء ،وميك ��ن للقط ��اع اخلا� ��ص القي ��ام بتوف�ي�ر
اخلدمات،وعلى احلكومة �أن ت�شرف ب�شكل عام على
امل�شاريع ال�سياحي ��ة الن بناء فنادق �ضخمة وتطوير
البن ��ى التحتية يحتاج اىل اموال كب�ي�رة يتعذر على
القط ��اع اخلا�ص القي ��ام بها وحده،وعل ��ى احلكومة
تقع م�س�ؤولية ذلك.
وق ��ال ال ��راوي :ان م�س�أل ��ة حتدي ��د ال ��زوار يجب ان
حتدد فق ��ط يف ايام الزيارات املتع ��ارف عليها وعلى
احلكوم ��ة تطوي ��ر املواق ��ع ال�سياحي ��ة املنت�ش ��رة يف
انحاء العراق الن البع�ض منها بحاجة اىل الرتويج،
وهي غري معروفة ل ��دى ال�سياح الأجانب منها مراقد
االنباء لدى الديانات غري امل�سلمة.

الس ��ياحة الديني ��ة يمكن له ��ا ان تكون احد
مصادر الدخل المهمة في االقتصاد الوطني،
مازال ��ت تعان ��ي م ��ن تهال ��ك البن ��ى التحتية
وضعف القطاعات االقتصادية الس ��اندة لها
ف ��ي وق ��ت يزخر الع ��راق بالمواق ��ع الدينية
الكثيرة التي هي محط اهتمام س ��ياح العالم
كافة.
(المدى االقتصادي) ناقشت اسباب الالمباالة
الحكومي ��ة ،وأس ��باب انحس ��ار دور القطاع
الخ ��اص ف ��ي الس ��ياحة الديني ��ة فض�ل ً�ا عن
اس ��باب انعدام المقومات والركائز الحقيقية
لالرتقاء باالداء عبر التحقيق اآلتي:

السياحة الدينية ..ثروة مبددة!
قلة دعم الموازنة للقطاع:
قالت ع�ضوة اللجن ��ة االقت�صادية يف جمل�س النواب
ناه ��دة ال ��داين:ان املوازن ��ة اال�ستثماري ��ة قليلة جد ًا
فان غالبي ��ة االهتمام ين�صب يف جان ��ب االعمار وقد
ت�ص ��ل اىل جمل� ��س الن ��واب يف هذا االجت ��اه الكثري
م ��ن ال�شكاوى فهي بحاج ��ة �إىل تطوير وتنمية وهذا
مانطالب به �سواء من الوقف ال�شيعي او ال�سني.
وا�ضاف ��ت الدايني :ان غالبي ��ة واردات العراق يكون
اعتماده ��ا االعم على اجلان ��ب النفطي يف حني لو مت
تفعيل قطاع ال�سياحة �س ��وف تكون واردات ا�ضافية
اىل جانب القط ��اع النفطي،فهناك الكثري من ال�سياح
الذين يتواف ��دون اىل الع ��راق يف املنا�سبات الدينية
املعروف ��ة وحت ��ى يف االي ��ام العادي ��ة والت ��ي ت�ص ��ل
اعدادهم اىل � 6000آالف ،حيث ينعك�س ذلك بطبيعة
احلال على القطاعات االقت�صادية كافة.
واك ��دت الداين ��ي ان ال�سياح ��ة الديني ��ة بحاجة اىل
تفعي ��ل القط ��اع اخلا� ��ص ال ��ذي له دور مه ��م يف هذا
القطاع من خالل مايوفره من بنى حتتية التي ميكن
م ��ن خالله ��ا الت�أث�ي�ر املبا�شر عل ��ى اع ��داد املتوافدين
اىل املراقد املقد�سة �س ��واء �أكان على جانب ال�سياحة
الرتفيهي ��ة او الدينية وامكاني ��ة توفرياعداد ا�ضافية
من الفنادق و�شركات النقل لل�سياح.
وبين ��ت الداين ��ي ان ال�سياحة الديني ��ة لها دور كبري
يف ا�ضاف ��ة ارب ��اح اىل املوازنة العام ��ة للدولة وعلى
ذل ��ك هي بحاج ��ة اىل ان تكون تخ�صي�ص ��ات ا�ضافية
ميك ��ن من خالله ��ا توفري فر� ��ص ا�ستثماري ��ة ناجحة

ومهي� ��أة دائم ًا ال�ستيع ��اب �أعداد ال�سي ��اح املتوافدين
والتي ميكن ا�ضافة ماينتجه هذا القطاع اىل واردات
الدولة حي ��ث ان التخ�صي�ص ��ات املهي�أة له ��ذا القطاع
قليل ��ة والتتنا�س ��ب وحج ��م الفائدة املتاح ��ة منه على
�صعيد الناجت القومي.
بحاجة الى دعم وتخصيصات:
ق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة االقت�صادية يف جمل� ��س النواب
حمم ��ا خلي ��ل :تع ��د ال�سياح ��ة م ��ن القطاع ��ات املهمة
واحليوي ��ة والت ��ي ميك ��ن االعتم ��اد عليه ��ا يف زيادة
ال ��واردات املتوقعة من هذا القط ��اع اذا ما مت تفعيله
بال�ش ��كل االمث ��ل خ�صو�ص ًا من خ�ل�ال ماتتمتع به من
مكان ��ة دينية لدى جمي ��ع امل�سلمني ،وه ��ذا املو�ضوع
يق ��ع عل ��ى عات ��ق الدول ��ة وخ�صو�ص� � ًا ان الد�ست ��ور
العراق ��ي اك ��د ه ��ذه الق�ضية من خالل امل ��ادة  10منه
التي ن�صت على �ض ��رورة تفعيل هذا القطاع وتقدمب
كافة الدعم والتخ�صي�صات املالية له.
وا�ض ��اف خلي ��ل :ان االو�ض ��اع االمني ��ة تع ��د واحد ًا
من الأ�سب ��اب التي �أدت �إىل انح�س ��ار هذا القطاع يف
ال�سن ��وات ال�سابق ��ة� ،أم ��ا يف الوق ��ت احلا�ضر فنحن
بحاج ��ة اىل جدي ��ة يف املو�ض ��وع وخ�صو�ص� � ًا بع ��د
التح�س ��ن امللحوظ يف اجلانب االمن ��ي ،فهي بحاجة
اىل ان يك ��ون هن ��اك تط ��ور لوج�ستي وزي ��ادة �أعداد
الفن ��ادق وتفعي ��ل النق ��ل وخ�صو�ص� � ًا النق ��ل اجلوي
الت ��ي تع ��د من اال�سب ��اب التي تعيق و�ص ��ول ال�سياح
�إىل العراق �إ�ضافة �إىل م�س�ألة �سمة الدخول ل�صعوبة

احل�ص ��ول عليها ،حيث اجتمعت ه ��ذه االمور ا�ضافة
اىل �ضع ��ف هيئة ال�سياحة وعدم قيامها بالدور الذي
ميك ��ن ان ت�ضطل ��ع ب ��ه حي ��ث اذا اخذت ه ��ذه االمور
بنظ ��ر االعتب ��ار �س ��وف يتك ��ون لدينا اي ��رادات �إىل
خزين الدول ��ة وخ�صو�ص ًا ان العراق يحتل ال�صدارة
يف م�س�أل ��ة اع ��داد ال�سياح الوافدين �إلي ��ه ،وقد ي�صل
عدد الزوار يومي ًا اىل  200زائر اىل العتبات املقد�سة
وه ��ذا االمر بحاجة اىل توفري ط ��رق للنقل من �سكك
حديدي ��ة التي ميكن من خالله ��ا تعزيز �سمعة العراق
ا�ضاف ��ة اىل املردود املادي الذي ميك ��ن ان نوفره من
خالل هذا القطاع.
وبني خليل ان القطاع اخلا�ص له دور كبري يف تفعيل
ال�سياح ��ة م ��ن خ�ل�ال توف�ي�ر اخلدم ��ات اىل ال�سياح
املتوافدين �إىل العراق و�إ�ضافة �إىل جذب امل�ستثمرين
والق�ض ��اء عل ��ى اع ��داد كبرية م ��ن البطال ��ة وبالتايل
رف ��ع انتاجي ��ة ال�سياحة الدينية ،حي ��ث اكد الد�ستور
�أهمي ��ة تفعيل القطاع اخلا�ص من خالل املادة  25من
الد�ست ��ور التي حتدث ��ت عن دوره واهميت ��ه والعمل
على دميومة تفعيله بال�شكل االمثل.
عدم توفر الخطط الحقيقية لالستثمار:
ق ��ال الدكتور احمد عمر الراوي :ان الكثري من الدول
تعتم ��د عل ��ى ماينتجه ه ��ذا القطاع من اي ��رادات اىل
الن ��اجت القوم ��ي وال ��ذي ي�ضي ��ف ارباح� � ًا الب�أ�س بها
اىل الناجت االجم ��ايل ملوازنتها ،والع ��راق الذي يعد
م ��ن ال ��دول الت ��ي متتلك مراق ��د كثرية وه ��ي مبثابة
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حمط ��ات جلذب ال�سياح من امل�سلمني كافة ا�ضافة اىل
غ�ي�ر امل�سلمني من الديانات االخرى نظر ًا ملايتمتع به
العراق من وجود مراق ��د للعديد من االنبياء والأئمة
وال�صحاب ��ة ،وهذا الأم ��ر الذي يعطي ل ��ه مردودات
�أخ ��رى يف زي ��ادة ال ��واردات التي ميك ��ن ان يح�صل
عليها اذا م ��امت توفري اخلدمات املتاحة جلذب ه�ؤالء
ال�سياح وتوفري الأجواء املالئمة لهم.
وا�ضاف الراوي :ان العراق حقق تقدم ًا يف ال�سنوات
االخ�ي�رة يف هذا اجلانب ولكن املو�ضوع بحاجة اىل
اهتم ��ام اكرب فهناك الكثري من املراقد مل تكن معروفة
ل ��دى ال�سي ��اح الأجانب وه ��ي بحاج ��ة اىل التطوير
يف البن ��ى التحتي ��ة له ��ا وتوفري اخلدمات م ��ن النقل
واملطاعم والفنادق التي ميكن توفري ايرادات كبرية
منها تع ��زز م�صادر دخ ��ل االقت�ص ��اد الوطني وتعمل
على تنويعها.
واكد الراوي ان التق�صري احلا�صل جتاه هذا القطاع
يتمثل يف ع ��دم توفري اخلطط احلقيقي ��ة لال�ستثمار
حي ��ث ان ما يف ��رق ال�سياح ��ة الدينية ع ��ن الرتفيهية
هو ان االوىل تتمت ��ع باال�ستمرارية على مدار ال�سنة
وغري حمددة مبوا�سم معينة االمر الذي يجعلها ذات
جدوى م�ستمرة يف رف ��ع االقت�صاد العراقي وا�ضافة
له ايرادات كبرية.
وب�ي�ن ال ��راوي :تعد هن ��اك مفارق ��ة ب�ي�ن ماميكن ان
حتقق ��ه ال�سياح ��ة وبني االهمال والتخل ��ف الكبريين
يف البن ��ى التحتي ��ة واخلدمات الت ��ي مازالت تعانيه
اغل ��ب الأماك ��ن ال�سياحي ��ة واملراق ��د الديني ��ة وقل ��ة

تطور بطيء:
وقال الدكت ��ور عبد ال�ستار عبد اجلب ��ار من اجلامعة
امل�سن�صري ��ة:ان ال�سياح ��ة الديني ��ة خ�ل�ال ال�سنت�ي�ن
االخريت�ي�ن الق ��ت تقدم� � ًا ملحوظ� � ًا وتو�سع� � ًا يف
جماالتها ،فهي تعد املتنف�س الوحيد للعائلة العراقية
يف الداخل،وم ��ع ه ��ذا ف� ��إن م ��ا نطم ��ح �إلي ��ه يف هذا
املج ��ال �أك�ث�ر�،إذ �أن ماموجود الميك ��ن االعتماد عليه
يف تعزيز موازنة الدولة.
واملكان ��ة الت ��ي يتمت ��ع به ��ا الع ��راق من حي ��ث كرثة
االماك ��ن ال�سياحية وهي بحاج ��ة اىل جهود ا�ضافية
وارتق ��اء ع ��ايل امل�ست ��وى م ��ن خ�ل�ال مايجلب ��ه هذا
القطاع م ��ن ال�سي ��اح الأجانب وماميك ��ن ان ينفقوه
خ�ل�ال �سياحته ��م وتب�ضعهم لل�سلع و�أج ��ور الفنادق
والنق ��ل و املطاعم والإرباح الكبرية املتحققة من هذا
املجال.
وب�ي�ن عب ��د اجلب ��ار ان ال�سن ��وات القادم ��ة حتم ��ل
تط ��ور ًا يف هذا القط ��اع�،إذ �أن معرفة النا�س ب�أهمية
املراق ��د املقد�سة وتوج ��ه الدولة لتطويره ��ا �سيكون
ل ��ه بالغ الأث ��ر يف ازدياد ال ��زوار وال�سياح،ولأهمية
ال�سياح ��ة الديني ��ة يف العراق،ف�إنه ��ا بحاج ��ة �إىل �أن
يتدخ ��ل القط ��اع اخلا� ��ص الذي يعد ل ��ه دور كبري يف
زي ��ادة الواردات املتوقعة من ه ��ذا القطاع يف تعديل

البن ��ى االرتكازية له وتطوير ماموجود والعمل على
اال�شراف على اال�سواق والب�ضائع التي تباع يف تلك
اال�سواق من قبل اجلهات املعنية وتو�سيع امل�ساحات
املحيط ��ة باملراق ��د وتعمريه ��ا ال�ستيع ��اب االع ��داد
املتوافدة كل عام.
التخلخل في الظروف االمنية:
ق ��ال الدكت ��ور احمد جا�سم م ��ن جامع ��ة الب�صرة :ان
ال�سياح ��ة الدينية يف العراق تعاين من التخلخل يف
الظ ��روف االمني ��ة التي حت ��د من دخ ��ول ال�سياح من
باق ��ي الدول االجنبية واملجاورة اىل العراق،ا�ضافة
اىل نق� ��ص اخلدم ��ات احلا�ص ��ل جراء ع ��دم االهتمام
وقل ��ة التخ�صي�ص ��ات املقدم ��ة لهاذا القط ��اع احليوي
مب ��ا فيها اخلدم ��ات الفندقي ��ة وقلته ��ا والنقل الربي
واجل ��وي ا�ضاف ��ة اىل �ضي ��ق امل�ساح ��ات املحيط ��ة
باملراق ��د الديني ��ة املقد�س ��ة ،فه ��ي تعاين م ��ن الزحام
واالختناق ��ات املروري ��ة وع ��دم احتماله ��ا �أع ��داد
املتوافدي ��ن م ��ن الزوار،حي ��ث حتيط املراق ��د املحال
التجارية والفنادق ا�ضافة اىل وقوعها يف حمافظات
ه ��ي بالأ�سا� ��س تع ��اين م ��ن النق� ��ص يف اخلدم ��ات
املتوفرة لدى �سكانها.
وا�ض ��اف جا�س ��م:ان عملي ��ة انف ��اق دوالر واحد على
جان ��ب ال�سياحة الدينية له فائدة قد ت�صل اىل �سبعة
دوالرات حي ��ث ان ه ��ذا القط ��اع يعد م ��ن القطاعات
احليوي ��ة ذات امل ��ردود امل ��ادي وال ��ذي يع ��ود بالنفع
للدول ��ة وميزانيته ��ا وزي ��ادة وارداته ��ا �إذا م ��امت
تو�ضيفه ��ا بال�ش ��كل االمث ��ل وهي تعترب نفط ��ا دائما
الينقط ��ع اذا ما القت االهتم ��ام الذي يليق باجلوانب
الفنية املرتبطة بها.
وب�ي�ن جا�س ��م ان اال�س ��واق الت ��ي حتي ��ط باملراق ��د
ال�سياحية التتما�شى م ��ع التطورات احل�ضارية التي
و�صل ��ت �إليها ال ��دول يف ه ��ذا اجلانب،فه ��ي مازالت
تع ��اين م ��ن رداءة الب�ضائ ��ع التي يتب�ضعه ��ا ال�سياح
�إ�ضافة �إىل انت�شارها ب�صورة ع�شوائية وغري منظمة
فه ��ي بحاج ��ة اىل ان تكون م ��وردا جتاري ��ا ذا �أهمية
تعود بالنف ��ع �إىل الدولة وهذا اليحدث �إالاذا توفرت
�شروط و�سبل التجارة الناجحة.
وق ��ال جا�س ��م:ان ال�سي ��اح املتوافدي ��ن �إىل املراق ��د
والأماك ��ن ال�سياحي ��ة يعان ��ون م ��ن �صعوب ��ة النق ��ل

احلا�صل ��ة من العراقيل املو�ضوع ��ة على فيز الدخول
واخل ��روج يف املناف ��ذ احلدودية ا�ضاف ��ة اىل وجود
بع� ��ض املعرق�ل�ات يف النق ��ل اجل ��وي وحت ��ى مطار
النج ��ف ال ��ذي كان الأم ��ل يف ان يلب ��ي طموح ��ات
ال�سياح ��ة الدينية االان ��ه مل ي�ستط ��ع حتقيق املرجو
منه واملطلوب توفري و�سائل نقل مريحة لل�سياح.
وا�ش ��ار جا�س ��م اىل ان الكث�ي�ر م ��ن �سف ��راء ال ��دول
املج ��اورة ا�ش ��اروا اىل اعداد ال ��زوار الكبرية الذين
ي�صل ��ون يومي� � ًا اىل الع ��راق واىل االماك ��ن املقد�سة
بال ��ذات �س ��واء يف االي ��ام االعادي ��ة او يف الزيارات
املعروفة و التي ي�صل �أعداد الزائرين اىل الآالف هي
بحاج ��ة اىل ان يكون هن ��اك اهتمام وتنظيم وتوعية
ماميك ��ن ان يحقق ��ه ه ��ذا القط ��اع يف رف ��ع امل�ستوى
االقت�صادي بغ�ض النظر عن القطاعات االخرى.
عدم التوافق بين الوقفين السني والشيعي:
وقال الباحث االقت�صادي ثام ��ر الهيم�ص:ان العامل
االمني يعد من اال�سباب الرئي�سية النح�سار ال�سياحة
الدينية ا�ضاف ��ة اىل عدم التواقف بن الوقفني ال�سني
وال�شيع ��ي يف بع� ��ض االماك ��ن الديني ��ة االم ��ر الذي
حي ��د من اع ��ادة اعمارها وتطويره ��ا وان عدم تهيئة
اخلدم ��ات له ��ذا القط ��اع وارتف ��اع اال�سعارالج ��ور
اخلدم ��ات الفندقي ��ة واملطاع ��م وا�سع ��ار الب�ضائ ��ع
الرديئة التي تب ��اع يف تلك االماكن كل هذه العوامل
اجتمعت على ان تكون اداة ل�ضعف هذا القطاع وعدم
ارتقائه بامل�ستوى املطلوب.
وا�ض ��اف الهيم�ص:ان ال�سياح ��ة الدينية بحاجة اىل
تع�شيقه ��ا بال�سياح ��ة الرتفيهي ��ة كاقام ��ة منتجع ��ات
وجممع ��ات ترفيهي ��ة وتفعي ��ل البح�ي�رات املت�صل ��ة
يف بع�ضه ��ا مثل بح�ي�رة الرزازة الت ��ي تت�صل مبرقد
دين ��ي عريق كي تكون اداة جل ��ذب ال�سياح اىل هذه
االماك ��ن وتكوي ��ن �سياح ��ة ديني ��ة وترفيهي ��ة يف ان
واحد ،حيث يك ��ون القطاع اخلا�ص اداة لفتح االفاق
وحتقيق هذا التطور املهم الذي يدعم ايرادات الدولة
نحوالزيادة.
عدم االتفاق بين الهيئات المشرفة:
وق ��ال اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي جمي ��د الع ��زاوي:ان
ال�سياح ��ة ت�ش ��كل  %50من واردات بع� ��ض الدول يف

حني ان العراق مل يتمت ��ع مبا لديه من مراقد واماكن
�سياحية ومل تاخذ امل�ستوى املطلوب بتحقيق الرفاه
االقت�صادي ال ��ذي ميكن ان يتحقق م ��ن خاللها ،وان
الع ��راق من البل ��دان التي تتمتع بزي ��ادة الطلب على
ال�سياح ��ة ب�سبب مايزخر به من كرثة وجود االماكن
ال�سياحية واملراقد الدينية لالولياء واالنبياء واالمر
بحاج ��ة اىل ان يك ��ون اهتمام به ��ذا اجلانب اكرث من
غ�ي�ره من خالل تو�سي ��ع اخلط ��ط اال�ستثمارية التي
تخ�ص ه ��ذا القط ��اع والبن ��ى التحتية وط ��رق النقل
واملنافذ احلدودية.
وا�ضاف الع ��زاوي:ان ال�سياح ��ة الدينية حتتاج اىل
وج ��ود جهة تتحك ��م وم�شرفة عليها النه ��ا تعاين من
تدخل جه ��ات متعددة ،االمر الذي ي� ��ؤدي اىل وجود
حال ��ة م ��ن االختالف بني ه ��ذه اجلهات م ��ا يعيق من
�س�ي�ر هذا القطاع نحو االف�ض ��ل حيث يجب ان تكون
وزارة ال�سياح ��ة هي امل�شرف ��ة عليها وان تكون هناك
عمليات اتفاق بني الهيئات ال�سياحية االخرى.
وتاب ��ع الع ��زاوي:ان ال�سياح ��ة بحاج ��ة اىل تنظي ��م
لل�ش ��ركات التي ت�ش ��رف على ال�سياح ��ة وال�سفر فهي
االخ ��رى تعاين من الت�شتت بني �شركة الخرىوهناك
تف�ضي ��ل بينه ��ا فيج ��ب ان يك ��ون انفتاح عل ��ى جميع
ال�ش ��ركات واالم ��ر بحاج ��ة اىل اتفاقي ��ة ب�ي�ن هيئات
ال�سياحة.
توافد اعداد متزايدة:
وقال الناطق الر�سمي ل ��وزارة ال�سياحة واالثار عبد
الزه ��رة الطالقاين:ان اف�ض ��ل ال�سياحات يف العراق
هي ال�سياحة الدينية والتي القت اهتماما وا�سعا من
قبل الدولة وخ�صو�ص ًا بعد عام  2003ولقد �شهد عام
 2004تواف ��د �سياح ق ��د و�صل عدد هم من خالل اخر
تقديرات ع ��ام  2010اىل مليون ون�صف املليون من
 30بل ��د ًا ،وهذه الن�سب ��ة تتوزع على عدد من البلدان
وهذا االمر الذي ي�شري اىل ان ال�سياحة بد�أت تتطور
ب�ش ��كل ملحوظ وانها ت�سج ��ل اررقاما جديدة يف كل
عام.
وا�ض ��اف الطالق ��اين :ان عملية تنمي ��ة ال�سياحة عن
طري ��ق اال�ستثم ��ار وخ�صو�ص� � ًا ان ه ��ذا القط ��اع من
القطاع ��ات الت ��ي ت�شكل اهمي ��ة كب�ي�رة يف االقت�صاد
العراق ��ي فه ��و بحاج ��ة اىل ان يك ��ون هن ��اك ت�شغيل
لل�س ��وق اال�ستثماري ��ة ويعد ه ��ذا االمر م ��ن املحاور
الت ��ي تالق ��ي االهتمام م ��ن قب ��ل وزارة ال�سياحة من
خ�ل�ال الزي ��ارات الت ��ي ق ��ام به ��ا امل�س�ؤول ��ون خارج
الع ��راق واحل�ض ��ور يف املعار�ض وامل�ؤمت ��رات التي
تخ�ص هذا اجلانب.
وتاب ��ع الطالقاين:ان الع ��راق يعد �سوق� � ًا ا�ستثماري ًا
يف جانب القط ��اع ال�سياحي وقد توج ��ه دعوات اىل
ال�شركات املتخ�ص�ص ��ة للأ�ستثمار يف قطاع ال�سياحة
وان ه ��ذا املو�ض ��وع الينح�صر عل ��ى االماكن الدينية
وامن ��ا االثري ��ة والرتفيهي ��ة وهن ��اك عر� ��ض ام ��ام
امل�ستثمرين يف احداث تطورات يف بحرية اجلادرية
وعر� ��ض لبن ��اء مدينة العاب يف �سف ��وان ،ويعد هذا
املو�ضوع �شامل جلميع حمافظات العراق.
اما اال�سثم ��ار الفندقي وخا�ص ��ة يف حمافظة كربالء
والنج ��ف فهناك  40م�شروع� � ًا فندقي ًا قيد االجناز يف
كل انواعه االجنبي واملحلي والعربي والتي بدورها
ت�ستوع ��ب االعداد املتزايدة من االعداد املتوافدة اىل
العراق من خمتلف البلدان االخرى.
وق ��ال الطالقاين:هناك م�ؤ�شرات اخ ��رى للتطور يف
ه ��ذا القط ��اع منه ��ا توقي ��ع وزارة ال�سياح ��ة واالثار
وهيئةاحلج والعمرة مذكرة تفاهم والتي من خاللها
ي�ستقب ��ل الع ��راق � 6000سائ ��ح م ��ن اي ��ران وب�شكل
يوم ��ي وان كل اجلهود م ��ن وزارة ال�سياحة واالثار
والهيئة عل ��ى م�شاركة القطاع اخلا� ��ص واال�ستثمار
بتفعي ��ل  160فندق� � ًا م ��ن اجــــــ ��ل تنمي ��ة ال�سياح ��ة
والنهو�ض بها.

10

مقاالت

العدد ()2188ال�سنة الثامنة -الثالثاء
( )12متوز 2011

العدد ()2188ال�سنة الثامنة -الثالثاء
( )12متوز 2011

استعراض تاريخي لنشوء وتطور القطاع الخاص الصناعي:

نش ��أ القط ��اع الصناع ��ي الخاص منذ بداي ��ات القرن الماضي واتخذ ش ��كل أعمال حرفية بس ��يطة
لتلبية حاجات المجتمع العراقي منها الحدادة ،والنجارة ،والصناعات النس ��يجية البيتية الصغيرة
(الجومة) لحياكة البسط والعبي ،إضافة إلى صناعة الصوابين البيتية من زيوت نباتية تنتج محليًا،
كما تطورت دباغة وصناعة الجلود لكثرة المواشي و المراعي في العراق إضافة إلى بعض األعمال
الحرفي ��ة ف ��ي الصناعات الزراعي ��ة خاصة من مادة الب ��ردي واألصواف وكذلك صناعات إنش ��ائية
كالطابوق والجص والكاشي.
وكانت اغلبها تعتمد على القطاع الخاص العراقي دون تدخل الدولة واس ��تمر ذلك لغاية خروج
الع ��راق من الحرب العالمية األول ��ى ودخول االحتالل البريطاني للعراق ،حيث بدأ بعد تلك الفترة
ظهور أفكار متعددة نتيجة للزيارات التي قام بها الكثير من ش ��باب ذلك الوقت للدول الغربية
وع ��ودة بع ��ض حملة الش ��هادات للعراق والتفكير في إنش ��اء بعض الصناع ��ات المحلية الوطنية
تقليدًا لما ش ��اهدوه في دول متعددة ،إضافة الى دفع القوى األجنبية بعض أصحاب األموال الى
وفعال نشأت بعض الصناعات الوطنية
بناء صناعات محلية في الفترات األولى فقط من االحتاللً ،
واغلبها لتلبية حاجة البلد وقسم منها تصدر خامات نصف مصنعة مثل الجلود واألصواف.

باسم جميل انطون
الجـــزء األول

خبير صناعي

وص��ف الواق��ع الصناعي
للقطاع الخاص
بع ��د العق ��د الراب ��ع للق ��رن املا�ض ��ي ب ��د�أ القط ��اع
ال�صناع ��ي اخلا� ��ص بالنهو� ��ض باالعتم ��اد عل ��ى
نف�س ��ه ،رغ ��م املقاوم ��ة الت ��ي جابهت ��ه م ��ن مراك ��ز
ق ��وى يف ال�سلطة ال�سابقة لفت ��ح �أبواب اال�سترياد
والتجارة على م�صراعيها ،لكنه ا�ستطاع �أن يحمي
نف�سه ويحقق تراكم ��ا �صناعيا ب�سيطا من فوائ�ض
القيمة التي حتققت له رغم �صغر حجم ا�ستثماراته
وا�ستط ��اع ت�أ�سي�س منظمة �صناعية تدافع عنه عام
 1956وهي( :احتاد ال�صناعات العراقي).
بعد متوز  1958انتع�ش القطاع ال�صناعي اخلا�ص
بعمليات الدعم التي تلقاها و من �أهمها:
 – 1قرو� ��ض مي�سرة بفوائد ب�سيط ��ة من امل�صرف
ال�صناعي.
– 2حماية بع�ض املنتجات ال�صناعية.
�– 3سيا�سة دعم الت�صدير لبع�ض منتجاته.
 – 4توزي ��ع الأرا�ض ��ي ال�صناعي ��ة �شب ��ه جماني ��ة
(منطقة الوزيرية).
– 5ت�سهيل فتح االعتماد ب�ضمانات ب�سيطة.
وغريه ��ا م ��ن قوان�ي�ن الدع ��م للقط ��اع ال�صناع ��ي
اخلا� ��ص حلني ح ��دوث عملي ��ة ت�أميم ه ��ذا القطاع
ع ��ام  1964وفق قانوين رق ��م ( )99و( )101ل�سنة
 ،1964يف حتجيم دور القطاع اخلا�ص ال�صناعي
والتجاري.
وتعت�ب�ر ه ��ذه املرحل ��ة فا�صل ��ة يف تاري ��خ القطاع
اخلا� ��ص العراق ��ي ور�ؤيت ��ه للحي ��اة االقت�صادية،
حي ��ث �أ�صي ��ب بانتكا�س ��ة كبرية وهج ��ر الكثري من
ال�صناعي�ي�ن هذا القطاع �إما �إىل خارج البلد �أو �إىل
ن�شاطات اقت�صادية �أخرى.
ودخل ��ت بع ��د تل ��ك الف�ت�رة فئ ��ات �أخ ��رى �إىل هذا

القط ��اع اغلبه ��ا طفيلية لي�س ��ت له ��ا ر�ؤى �صناعية
وا�ضحة و�أفكار تنموية ويعترب هذا حتول جذري
يف تاري ��خ القط ��اع اخلا� ��ص ،حيث امت ��ازت اغلب
هذه الفئات مبا يلي:
 - 1دخ ��ول فئات ال حتمل فك ��ر �أو ر�ؤى اقت�صادية
�صناعي ��ة يف هذا املج ��ال يف نهاية �ستينيات القرن
املا�ض ��ي وبداي ��ة ال�سبعيني ��ات و�ضع ��ف انتمائه ��ا
للوطنية احلقة.
 – 2ب ��د�أت تفك ��ر يف �إن�ش ��اء م�شاري ��ع حتقق اكرب
الأرباح وب�أ�سرع الأوقات.
 – 3الإف ��ادة م ��ن مزاي ��ا الدع ��م يف احل�ص ��ول على
أرا�ض وقرو�ض وغريها.
مكا�سب كبرية من � ٍ
 – 4العم ��ل كو�سيل ��ة لتهري ��ب العملة خ ��ارج البلد
بالإف ��ادة م ��ن الت�سهي�ل�ات م ��ن �إج ��ازات ا�ست�ي�راد
امل ��واد الأولية واملكائن وتقدي ��ر احلاجة ب�أ�ضعاف
م ��ا حتتاجه م ��ن م ��واد كو�سيل ��ة لت�سري ��ب العملة
خارج البلد يف ظل االقت�صاد املركزي املت�شدد على
حتويل العملة �إىل اخلارج والتي كانت حم�صورة
بيد ال�سلطة املالية املركزية للنظام ال�سابق.

مرحلة النمو:

حدث ��ت بع� ��ض االنتعا�ش ��ات االقت�صادي ��ة للقط ��اع
ال�صناعي اخلا�ص خالل فرتة ال�سبعينيات وكانت
ب�ي�ن مد وج ��زر ،وط ��ور القط ��اع اخلا� ��ص معامله
وحدث مكائنه وا�ستطاع �أن يلبي احلاجات املحلية
وخا�ص ��ة ال�سل ��ع اال�ستهالكية ،وق ��د غطى يف كثري
من الأحيان حاجة ال�سوق يف �صناعات معينة منها
الغذائية والألب ��ان واجللود والأ�صب ��اغ والزيوت

وال�صناع ��ات الن�سيجي ��ة والإن�شائي ��ة واملعدني ��ة
والأث ��اث والهند�سي ��ة وااللكرتوني ��ة والأدوي ��ة...
ال ��خ ،ولكن ذلك �شهر الع�سل مل يدم طوي ًال ف�سرعان
م ��ا دخل النظ ��ام يف اقت�ص ��اد الت�سلي ��ح واحلروب
وب ��د�أت ُت�سخ ��ر اغل ��ب ورادات النف ��ط والف ��روق
يف الأ�سع ��ار يف بن ��اء املاكنة الع�سكري ��ة و ت�سليح
اجلي�ش مل�ستقبل جمهول مظلم.
وهن ��ا ب ��د�أ التحجي ��م الق�س ��ري للقط ��اع ال�صناعي
اخلا� ��ص من ��ذ منت�ص ��ف ثمانينات الق ��رن املا�ضي،
ف�أوقفت �أي عملية حتديث ملكائنه وا�سترياداته من
امل ��واد الأولية ،ثم �أعقبه ح�ص ��ار الت�سعينيات على
الدولة والقطاع اخلا�ص يف مكائنه ومعداته وحتى
مواده الأولية ولغاية �سقوط النظام ال�سابق.

الواقع االقتصادي الحالي للقطاع الخاص
الصناعي:
ميكن تق�سيم القطاع اخلا� ��ص ال�صناعي �إىل ثالثة
�أ�صناف من ناحية حجم هذه امل�شاريع:

أوال :المنشآت الصناعية الكبيرة
ً

تقل� ��ص ع ��دد املن�ش� ��آت ال�صناعية الكب�ي�رة العاملة
يف العراق بعد �سق ��وط النظام ال�سابق يف الإنتاج
خا�ص ��ة من�ش� ��آت القط ��اع اخلا� ��ص الت ��ي يتج ��اوز
عدد عماله ��ا ( )50منت�سب ًا وذل ��ك ب�سبب اال�سترياد
الع�شوائ ��ي لل�سل ��ع والب�ضائ ��ع الأجنبي ��ة من دول
اجل ��وار وكاف ��ة املنا�شئ العاملية ،وهج ��رة عمالتها
�إىل القطاع العام ب�سبب فروق الأجور وال�ضمانات
والتقاع ��دات املمي ��زة للقط ��اع الع ��ام� ،إ�ضاف ��ة �إىل
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الأو�ض ��اع الأمني ��ة وغ�ي�ر امل�ستق ��رة يف مناط ��ق
تواجد ه ��ذه امل�شاريع ،كما �أن هجرة �أ�صحاب هذه
امل�شاريع �إىل دول اجلوار و�إن�شائها م�شاريع بديلة
يف تل ��ك الدول واعتبارها ال�سوق العراقية امل�صدر
الرئي�س ��ي لها يف ت�صري ��ف ب�ضائعه ��ا� ،إ�ضافة �إىل
وج ��ود ت�سهي�ل�ات ا�ستثماري ��ة لها �أف�ض ��ل يف هذه
الدول.
توزع ��ت املن�ش�آت يف �صناعات عدة �أخذت الغذائية
احل�ص ��ة الكربى منه ��ا خا�صة امل�شروب ��ات الغازية
واملالب�س اجلاهزة وال�صناعات الورقية والطباعة
وال�صناع ��ات الكيمياوية واال�صب ��اغ والوارني�ش،
كذل ��ك ال�صناع ��ات املعدنية و الكهربائي ��ة والأدوية
وال�صناع ��ات الإن�شائي ��ة (لطاب ��وق وال�سمن ��ت
وال�شتايكر والكا�ش ��ي والكتل الكونكريتية) ،حيث
بل ��غ عدد ه ��ذه امل�شاريع ( )392من�ش� ��أة ،وبلغ عدد
العامل�ي�ن فيه ��ا ( )19404منت�س ��ب وبالت�أكي ��د هذا
الرقم عدا العاملني الثانويني غري امل�ضمونني.
ان اغلب ه ��ذه ال�صناعات تعمل مبكائنها ومعداتها
القدمي ��ة و مل ت�ستط ��ع ان تط ��ور و�ضعه ��ا الفن ��ي
ب�سب ��ب �ضعف التمويل والدعم م ��ن الدولة لها ،مع
�ضع ��ف يف �إمكاني ��ة الت�سويق والرتوي ��ج ل�سلعها،
�إ�ضافة �إىل �أن ق�سم ًا منها يعمل ب�شكل مو�سمي.
كم ��ا �أن تردد اال�ستثم ��ارات الأجنبي ��ة يف الدخول
للقط ��اع ال�صناعي الطويل الأم ��د يف اال�ستثمارات
حد م ��ن �إمكانية تطوير ه ��ذه امل�شاريع رغم وجود
ج ��دوى كبرية فيها لوجود �سوق رائجة لها وهناك
�س ��وق واعدة يف الع ��راق لها وامل�ستثم ��ر الأجنبي
الآن �أ�صبح يتطلع �إىل �أ�سرع اال�ستثمارات مع اكرب
رب ��ح ب�أق�صر فرتة وهذا ال ينطب ��ق على اال�ستثمار

ال�صناعي قطع ًا.

ثانيًا :صناعات متوسطة

يق ��در العدد التقريبي لهذه ال�صناعات بني (–14
 )17ال ��ف م�ش ��روع وع ��دد عمالته ��ا (*)29–10
عام�ل ً�ا وقيم ��ة مكائنه ��ا ومعداته ��ا ال تتج ��اوز
( )100.000دين ��ار �أي ( $)300.000منت�ش ��رة
ب�ي�ن عدة �أ�صن ��اف غذائي ��ة ،كيمياوي ��ة ،معدنية،
ن�سيجية و هذا تق�سيم ملديرية التنمية ال�صناعية
يف وزارة ال�صناع ��ة و املع ��ادن اجله ��ة امل�س�ؤولة
�إداري ًا عن واقع القطاع اخلا�ص العراقي.
يف ح�ي�ن يق�س ��م احت ��اد ال�صناع ��ات العراق ��ي
التق�سي ��م ب�ش ��كل �آخ ��ر و ب�أك�ث�ر م ��ن (� )12صنف ًا
وت�سم ��ى امل�شاري ��ع املتو�سط ��ة وح�س ��ب �إح�صاء
احت ��اد ال�صناع ��ات �أن عدده ��ا ي�ص ��ل �إىل ()14
�ألف م�ش ��روع وهي نف�سها م�سجل ��ة لدى مديرية
التنمي ��ة ال�صناعي ��ة م�صنفة ب�ش ��كل �آخر وح�سب
الأ�صن ��اف ال�صناعية املمثلة يف مندوبي االحتاد
وكما يلي:
� – 1صناعات ا�ستخراجي.
�– 2صناعات غذائية.
�– 3صناعات ن�سيجية.
�– 4صناعات خ�شبية.
� – 5صناعات ورقية.
� – 6صناعات كيمياوية.
�– 7صناعات �إن�شائية.
� – 8صناعات معدنية �أ�سا�سية.
�– 9صناعات معدنية.
– 10ال�صناعات التحويلية.
�– 11صناعة اخلدمات ال�شخ�صية.
�– 12صناعات بال�ستيكية.

ثالث� �ًا :الصناعات الصغيرة والحرفية والخدمية
المسجلة في اتحاد الصناعات:
هناك �صناعات �صغرية وحرفية و خدمية مبوبة
يف احت ��اد ال�صناع ��ات العراق ��ي تعتم ��د على قلة
العمال ��ة وع ��دد عمالتها م ��ن ( )9–1عمال ورمبا
يك ��ون رب العمل و�أوالده هم م ��ن ي�سري العملية
الإنتاجية.
تت ��وزع ه ��ذه امل�شاري ��ع يف كاف ��ة �أنح ��اء العراق
ومراك ��ز امل ��دن وه ��ي جم ��ازة م ��ن قب ��ل احت ��اد
ال�صناع ��ات العراقي ولي�س لها ذك ��ر يف املديرية
العامة للتنمية ال�صناعية ،ق�سم كبري منها منت�شر
يف مناطق �سكني ��ة ت�سد يف عملها حاجة املناطق
املوج ��ودة فيها مثل �أف ��ران ال�صمون واللوندري
وت�صلي ��ح ال�سيارات و�صناع ��ات غذائية ب�سيطة
وور� ��ش اخلياط ��ة وحياك ��ة الب�س ��ط و�صناع ��ة
املخلالت و�صناعة الرا�ش ��ي والدب�س و�صناعات
بال�ستيكية ومطاطية.
يبل ��غ ع ��دد ه ��ذه امل�شاري ��ع ( )3126م�ش ��روع
ت�ستعم ��ل اغلبه ��ا تكنولوجي ��ة قدمي ��ة او حرفية
اغلبها غري خا�ضعة لل�ش ��روط ال�صحية والبيئية
وحت ��ى املوا�صف ��ات النوعي ��ة قامت عل ��ى حاجة
زمني ��ة وجغرافية م�ؤقتة لت�س ��د طلبات رمبا غري
دائمة و ت�ستعم ��ل طرق بدائية يف الإنتاج تعتمد
بالغال ��ب على مواد �أولية حملي ��ة �أو مواد معادة
او ق�س ��م منها تنتج مواد مغذية ل�صناعات �أخرى
بالأخ� ��ص ق�ضايا امليكاني ��ك والبال�ستك واملطاط
منت�ش ��رة ب�ش ��كل كب�ي�ر يف املناط ��ق القدمي ��ة من
بغ ��داد ورمب ��ا ق�س ��م منه ��ا �أ�صبح ��ت جممع ��ات
�صناعي ��ة ع�شوائي ��ة (الر�شي ��د و ر�أ� ��س القري ��ة)
(.)Clusters

أهم المعوقات التي تعترض هذه المشاريع:

 -1تفتقد ه ��ذه امل�شاري ��ع اىل التمويل واحل�صول
عل ��ى القرو� ��ض لع ��دم وج ��ود �ضمانات كافي ��ة لها
لغر�ض تو�سيعها وتطويرها ك�صناعات معتمدة.
� –2ضعف الأ�سواق التي ت�ستوعب منتجاتها.
 –3غي ��اب التنظيم ��ات اجل ��ادة الت ��ي تتبناه ��ا من
احتادات ومنظمات مهنية.
 –4ع ��دم وج ��ود مراك ��ز تدري ��ب وتطوي ��ر له ��ذه
ال�صناعات و�إر�شادها نحو تطوير نف�سها.
وهناك بع�ض ال�صناع ��ات احلرفية بد�أت بالتحجم
ب�شكل كب�ي�ر ولأ�سباب ع ��دة منها ال�صياغ ��ة الفنية
للذه ��ب والف�ض ��ة ب�سب ��ب اال�ست�ي�راد املتزاي ��د من
دول اخللي ��ج والهن ��د وهجرة العمال ��ة الفنية لهذه
ال�صناع ��ات ،وكذل ��ك �صناعات �شعبي ��ة مثل نقو�ش
النحا� ��س يف الأ�سواق ال�شعبي ��ة نتيجة ال�ستعمال
املكائ ��ن والربي�سات ي�ضاف لذل ��ك �صناعة الأحذية
ب�شكل خا� ��ص و اجللود عامة لغزو املنتج ال�صيني
الرخي�ص الثمن.

التشخيص االستراتيجي في المنظومة
الصناعية:
 - Iالق ��درات ال�صناعي ��ة :اغل ��ب ه ��ذه امل�شاري ��ع
متوقف ��ة ع ��ن العمل وبن�س ��ب ت�صل كمع ��دل توقف
�إىل ( )%80وكل ح�س ��ب �صناعت ��ه وب�شكل متفاوت
يعتمد على:
�أ– نوع ال�صناعة.
ب– ق ��درات املناف�سة للمنتج ��ات امل�صدرة من دول
اجلوار.
جـ– حداثة وتطور مكائن امل�شروع القائم.
د– درجة اعتم ��اد هذه ال�صناعات على ن�سب املواد
الأولية املتوفرة حملي ًا.
يعتم ��د ا�ستم ��رار عم ��ل ه ��ذه امل�شاريع �أي�ض� � ًا على
بع� ��ض العوامل الذاتية لدى �صاحب امل�شروع منها
مث ًال:
 –1ملكي ��ة الأر� ��ض واملن�ش� ��آت القائ ��م عليه ��ا
امل�شروع.
–2موقع امل�شروع وقربه من املدن الكبرية.
 –3درج ��ة اخلدم ��ات املقدم ��ة وم�ست ��وى البن ��ى
التحتية املتوفرة يف املنطقة ال�صناعية.
ومدى توف ��ر الطاق ��ة والوقود و�سرع ��ة احل�صول
عليها.
 –4درج ��ة الأم ��ان واال�ستق ��رار يف املنطق ��ة
ال�صناعية.

� –5إمكانية احل�صول عل ��ى العمالة الفنية القريبة
من منطقة العمل وم�ستوى الأجر املدفوع لها.
 –6القيم ��ة امل�ضاف ��ة والأرب ��اح املتحقق ��ة له ��ذه
امل�شاري ��ع ل ��ه دور كبري وق ��د تعمل ه ��ذه امل�شاريع
�أحيان� � ًا بخ�سائ ��ر ،لك ��ن ن�أم ��ل يف ا�ستم ��رار عملها
لك ��ي ال تنقط ��ع ع ��ن الأ�س ��واق و�صعوب ��ة عودتها
الحق ًا ويف ح�سابات الكل ��ف االقت�صادية احلقيقية
وح�س ��ب حج ��م اال�ستثم ��ار املوج ��ود يف امل�شروع
تعت�ب�ر ق�سم� � ًا كبري ًا منه ��ا خا�سرة ل ��وال الرتاكمات
ال�سابقة لدى هذه امل�شاريع.
التغ�ي�ر يف الهي ��كل :ال يوجد تغ�ي�ر جذري يف هذه
امل�شاري ��ع ل�صعوب ��ة التمويل وامل�ستقب ��ل املجهول
للقطاع ال�صناع ��ي وعدم وجود فكر و�إ�سرتاتيجية
�صناعية لدى �أ�صحاب القرار يف دعم وتطوير هذا
القط ��اع ورمب ��ا هناك م ��ن يتطل ��ع اىل الدخول يف
ا�ستثم ��ارات م ��ع م�ستثمرين �أجان ��ب يف احل�صول
على تكنولوجيا حديثة (وا�سم جتاري) مع ر�أ�سمال
كبري لغر�ض الدخول يف الإنتاج الوا�سع ومناف�سة
ال�سل ��ع الأجنبي ��ة امل�صدرة م ��ن دول اجلوار ،ويف
ه ��ذه احلالة ميك ��ن ان تفكر يف خل ��ق قيمة م�ضافة
عندما تعمل بطاقات عالية دون توقف.
الت�صدي ��ر :ميك ��ن اعتب ��ار الت�صدي ��ر يف حك ��م
امل�ستح ��ال ،حيث تغ ��رق ال�سوق العراقي ��ة بال�سلع
والب�ضائ ��ع م ��ن دول اجل ��وار م ��ا ع ��دا بع� ��ض
ال�صناعات ن�صف م�صنعة مثل اجللود والأ�صواف
الطبيعي ��ة و�صناع ��ة الرا�ش ��ي والدب� ��س والتم ��ور
املعلب ��ة ،وب�سبب توقف اغل ��ب م�شاريع ال�صناعات
اجللدية وغزو اال�سترياد الأجنبي لها.
تط ��ور الإنتاجية :هناك �صعوبات كبرية يف تطور
الإنتاجي ��ة منه ��ا املكائ ��ن القدمي ��ة� ،ضع ��ف تكوين
ر�أ�سم ��ال� ،ضع ��ف ال�سيط ��رة عل ��ى العمال ��ة ومنها
الفنية خا�ص ًة.
الأداء االجتماع ��ي :ه ��ذا مو�ض ��وع مه ��م بالن�سب ��ة
للقط ��اع اخلا� ��ص فعم ��ل وت�شغيل م�صان ��ع القطاع
اخلا�ص بحكم انت�شارها يف عدة مناطق ق�سم منها
حول املدن الكبرية وبالذات العا�صمة بغداد وق�سم
�أ�صب ��ح و�سط املدن ميك ��ن ت�شغيل ه ��ذا القطاع ان
يعمل عل ��ى حل الكثري من هذه امل�ش ��اكل ويقلل من
ن�سب الفقر البالغة ( )%23وكذلك ن�سب البطالة.
العمال ��ة :حتاط بغ ��داد على �سبيل املث ��ال مبناطق
�صناعية يتجاوز عددها ( )25منطقة �صناعية ق�سم
منه ��ا ع�شوائي وق�سم �آخ ��ر نظامي ح�سب تخطيط
مدينة بغداد ال�سابق.

وجود هذه املناطق املجاورة ملناطق ال�سكن وقربها
منه ��ا يعمل على حل كثري من امل�ش ��اكل االجتماعية
وذلك للأ�سباب التالية:
 – 1قربها من مناط ��ق العمل و�سهولة انتقالها �إىل
امل�صانع.
 – 2ع ��دم دف ��ع �أج ��ور النقل للو�ص ��ول اىل مناطق
العمل وحتميل عبء على املوا�صالت.
� – 3إيجاد فر�ص عمل ل�سكنة هذه املناطق وجتنبها
الن ��زول اىل امل ��دن الكب�ي�رة وخل ��ق الزحام ��ات
والتعر�ض �إىل امل�شاكل االجتماعية العديدة.
 -4ويف ه ��ذه احلال ��ة �س ��وف نرب ��ي كادر ًا فني� � ًا
�صناعي� � ًا يف ه ��ذه املناط ��ق مغذى بالعمال ��ة الفنية
وغري الفنية.
 -5كم ��ا �ستول ��د يف الوق ��ت نف�س ��ه ور� ��ش �صيانة
وت�صني ��ع له ��ذه املناط ��ق ال�صناعي ��ة تخل ��ق �أي�ض ًا
فر�ص عمل ل�سكنة املنطقة.
 –6كذلك �ستخل ��ق مواقف �سيارات و�أ�سطول لنقل
املنتج ��ات ال�صناعي ��ة له ��ذه املناط ��ق �إىل الأ�سواق
التجاري ��ة واملراك ��ز املهم ��ة وكذل ��ك رفده ��ا باملواد
الأولي ��ة ونقله ��ا من املناط ��ق املتع ��ددة يف �أ�سواق
املواد الأولية.
وبذل ��ك �س ��وف تتط ��ور ه ��ذه املناطق وتخل ��ق لها
دخ ��ول وت�س ��ري املوج ��ة االقت�صادي ��ة (الكنزية)،
وبه ��ذه الطريقة �أي�ض ًا �س ��وف ترتفع دخول الأفراد
للعوائ ��ل الفق�ي�رة ،حي ��ث يك ��ون الفقر عل ��ى �أ�شده
يف ه ��ذه املناطق ويب ��د�أ التح�س ��ن املعي�شي وتقلل
من م�ست ��وى خط الفقر ،حيث عل ��ى �أ�شده يف هذه
املناطق.
الأداء البيئ ��ي :اغل ��ب املناط ��ق الت ��ي تق ��ع فيه ��ا
م�شاريع القطاع اخلا�ص الآن غري مطابقة ل�شروط
البيئ ��ة وال�سالمة املهني ��ة حتى املناط ��ق النظامية
التي �أن�ش�أت قبل �أكرث من ( )50–40عام ًا �أ�صبحت
داخ ��ل امل ��دن بحك ��م التو�سع ملدين ��ة بغ ��داد وبقية
امل ��دن والتفافه ��ا ح ��ول امل ��دن ال�صناعي ��ة القدمية،
�أم ��ا املناطق ال�صناعية الع�شوائي ��ة فهي �أ�ص ًال غري
م�شمول ��ة باخلدمات وال تطبق عليها �شروط البيئة
بحكم انت�شار م�صانع وور�ش �صغرية غري نظامية
ي�ض ��اف لذل ��ك ام ��ا فق ��دان الت�شريع ��ات او �ضع ��ف
الت�شريع ��ات وهو الأهم �ضع ��ف �سلطة القانون يف
تطبي ��ق الت�شريع ��ات البيئية وهنالك تل ��وث بيئي
كب�ي�ر م ��ن الغ ��ازات املنبعثة م ��ن �صه ��ر الر�صا�ص
والبطاري ��ات والأملني ��وم ب�ش ��كل كب�ي�ر ومعام ��ل
اال�سفلت والفلنكوت واملا�ستك ي�ضاف لذلك انت�شار
وا�ستخدام املولدات الديزل يف املناطق ال�صناعية
ب�شكل كبري نتيجة ل�ضعف جتهيز الطاقة الكهربائية
من الدولة.
كم ��ا ان ا�ستخ ��دام امل ��واد املع ��ادة الت�صني ��ع م ��ن
البال�ستي ��ك خا�ص ��ة وب�شكل ع�شوائ ��ي غري نظامي
يرف ��ع من م�ست ��وى التلوث يف البيئ ��ة وي�ؤدي اىل
انت�ش ��ار كثري م ��ن الأمرا�ض يف اجله ��از التنف�سي
وحت ��ى ال�سرطانية ،ي�ضاف لذل ��ك ان اغلب املناطق
ال�صناعية غ�ي�ر م�شمولة مبنظومة املجاري وحتى
امل�شمولة منها فان م�صانعها ال تطبق نظام �أحوا�ض
الرت�سي ��ب بل تق ��ذف بف�ضالتها يف مي ��اه املجاري
والأنهار واجلداول التي ت�ستعمل للري.
�أم ��ا النفاي ��ات ال�صلب ��ة فهن ��اك جممع ��ات �سك ��ن
ع�شوائية ق ��رب مناطق الطمر ال�صح ��ي تقوم هذه
املجامي ��ع ال�ساكن ��ة يف هذه املناط ��ق بعملية بحث
وتفتي� ��ش ونب� ��ش لتع ��زل ب�ش ��كل ع�شوائ ��ي يدوي
غ�ي�ر �صحي ه ��ذه النفايات م ��ن البال�ستك واملعادن
والزج ��اج لتعتا� ��ش عليه ��ا ث ��م تبيعه ��ا اىل جه ��ات
�أخرى واغلب هذه الفئات م�صابة ب�أمرا�ض التهاب
الكبد الفريو�سي و�أمرا�ض �أخرى غري م�شخ�صة.
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صناعيون يطالبون بانتخابات حرة وديمقراطية التحاد
الصناعات العراقي

دعا صناعيون إلى ضرورة اعتماد أسس وآليات ديمقراطية تتالءم وتتوافق مع طموحات الصناعيين من
خالل انتخاب هيئة إدارية جديدة التحاد الصناعات العراقي.
وطالبوا في بيان تسلمت (المدى االقتصادي) نسخة منه انبثاق مجلس ادارة جديد من بين اوساط
الصناعيين له الشرعية و القانونية التي تؤهله من ممارسة مسؤولياته بروحية وطنية ومهنية عالية
بوصفه احد لبنات المجتمع العراقي و مؤسساته الديمقراطية التي ظهرت الى سوح العمل بعد زوال
النظام الدكتاتوري البائد.
وفيما يأتي نص البيان:

وع لدى اجلهات احلكومية
احتاد ال�صناعات وذات �صوت قوي و م�سم صناعي النا�صع له مواقف
شغف كبري ي�ؤمن بها و يعمل على حتقيقهاوة ال�صناعيني اىل و من ذوي التاريخ ال� اع اخلا�ص يف كل املحافل
كان ال�صناعيون و ما زالوا يرتقبون ب� رتحة من �ستقوم اللجنة التح�ضريية بدع ال�سبل العملية مميزة يف الدفاع عن القطت�صادية و ال�صناعية خارج
تدار�سوا
وابط املق
و الندوات و الور�ش االق
االعالن عن �صدور اال�س�س و ال�ضميكن ان تعتمد يف جل�سة حوار مفتوحة لياح االنتخابات  ,و يف
نج
تي
اىل و داخل العراق.
ون ان جناح االنتخابات
جلنة رقم ( )3ل�سنة  2004ال ت و اجلمعيات املهنية املقرتحة و الكفيلة باطية التي ميكن ان تقود
من
�
ؤ
ي
ني
عي
قر
صنا
ابات االحتادات و النقابا
مي
ل�
الد
ا
ان
ت
ليا
ني امل�ؤهلني لقيادته هو
املتغريات حتديد الآ
تخ
زيهة ير�ضى عنها اجلميع.
يق
ار
حلق
تب
الع
ا
ا
ني
ظر
مثل
ان الثقافية بعد ان ت�أخذ بن
امل
ن
و
ار
رة
تي
اخ
ح
إر�ساء ال�شرعية القانونية
ت
و
ابا
تخ
بة
ان
�س
منا
ية
ية بالت�أكيد
و
و االجتماعية و الثقاف
ال�سيا�سية و االقت�صادية
ان اجراء االنتخابات الدميقراطون فر�ص ًا متكافئة امر �ضروري يف �سياق �جديد ي�ضطلع مبهام قيادة
ت
را
ؤث
�
امل
كل
رة
عي
عن
ادا
صنا
زل
ل�
قة واالعتبارية ملجل�س
مير بها العراق اليوم و مبع
�صفحة جديدة �أخرى لكل
طيبة �سيتم فيها منح اري عن طموحاتهم يف طري
نح
د.
م
لبل
لى
ا
ع
بها
مل
عب
التي �سية و الطائفية التي مير
يع
الت
و
و
د.
هم
حتا
رائ
ملحبة جلميع الذين يريدون
تقودهم حتم ًا اىل اال
�س و اليات للإدالء ب�آ
ال�سيا
و املنا كبري يف ان يتم اقرتاح ا�س طموحات اختيار ممثليهم بحرية تامة ميثلهم ب�صدق يف اخلريين � ,صفحة ملئها ا بناء اقت�صاد وطني متني
تالءم و تتوافق مع
االطمئنان ملن اختاروه واىل من ول مبد�أ احرتام و اخلري و العمل من اجل ال�صناعيني يف امل�ساهمة
دميقراطية ت
يع
قب
جم
هو
عو
لك
املجل�س .والأهم من كل ذ
جل ومتوازن  ,و يد
ت واختيار ممثليهم بكل
ال�صناعيني.
ا
من
ية
خر
العداد لتلب
لر�أي الآ
لطوعية ب�إجناح االنتخابا
و لكي يت�سنى لالحتاد التهيئة و اقراطية ينبثق اثبات الر�أي و قبول و مناق�شة ا الأن�ضج و الأح�سن ا
صل �إىل ال�صيغة الأف�ضل و
مي
لتقبل حالتي حرية.
تهيئ الظروف القانونية
الدعوة اىل اجراء انتخابات حرة و د�ساط ال�صناعيني التو�
عي
لو
ا
ان
من
ول
�س ادارة جديد من بني او
ية
فلي�س من املعق
و �إىل التحلي بروح عال
�س النيابي و على مدى
�سة
ار
مم
من
جل
هله
امل
عنها جمل ية و القانونية التي ت�ؤ
ان لأجراء انتخابات
فه الفوز و اخل�سارة.
�صة لإجراء انتخابات
له ال�شرع
�ض
رو
ملف
طنية ومهنية عالية بو�ص
التي ا
و
ية
و مثل هذه الأجواء الدميقراطيةريها  ,والتي �سبق دورتني وال تتوفر الفرنوين يتوىل ادارة احتاد
وح
بر
ته
م�س�ؤوليا
ية
الدميقراط
ميقراطية ملجل�س ادارة قا
احد لبنات املجتمع العراقي وم�ؤ�س�ساتهزوال النظام يعمل االحتاد على تهيئتها و توفطويلة خلت  ,حتى د
عقود
عد
ال�صناعات العراقي.
لجنة امل�شرفة قرار ًا يدعو
التي ظهرت اىل �سوح العمل ب ح�ضريية مدعوة و�أن حرم منها ال�صناعي ل النتخابات واال�ستفتاءات
ال
خذ
تت
ي البائد  ,ان اللجنة الت
ا
ان
كاد ان ين�ساها يف عتمة
الهيمنة فمن ال�ضروري
اجتماع عام لل�صناعيني
ئة
ظل
هي
الت
يف
يه
قد
ف
ع
ي
وا
ية
جتر
دع
كان
الدكتاتورتماع مو�سع لل�صناعيني ي
يف فيه اىل درا�سة ام
امل�شبوهة التي كانت
نزيهة مهمتها االعداد
لعقد اج
بة
غال
ت
ال
ابا
وهي
النتخ
لت�شكيل جلان خا�صة مهمتها االعداد ل�ستعتمد يف والتظليل �ستكون هي ال�سائدة ,يع و هم منت�صرون و التهيئة لت�شكيل جلان و اال�س�س واالليات التي
وفق ال�ضوابط و اال�س�س و الآليات التي رة احتاد جو االنتخابات  ,و �سيخرج اجلم غم خ�سارته �سوف لالنتخابات وفق �ضوابط ية انتخاب اع�ضاء جمل�س
نتخاب اع�ضاء جمل�س ادا
جمال�س غرف وفائزون  ,حيث ان اخلا�سر منهم ر ك�سب فع ًال ممث ًال �ستعتمد يف امل�ستقبل لكيف لعراقي ولطريقة انتخاب
امل�ستقبل لكيفية ا
خو�ض االنتخابات و قد
ادارة احتاد ال�صناعات ا
ب
خا
نت
ا
قة
ري
لط
و
ي,
عد
راق
و االعداد يخرج ب
ال�صناعات الع
يف عمله املهني.
يف املحافظات.
ال�صناعة يف املحافظات  ,و كذلك التح�ضريام وحتديد حقيقي ًا يعرب عن طموحاته و �آماله املجال بان نتائج جمال�س الغرف ال�صناعية لقد و�صل واقع القطاع
عامة لالحتاد و امل�ؤمتر الع
و البد لنا من القول يف هذا اجواء احلرية ايها االخوة ال�صناعيون ط اىل حالة من التدهور
ءم
تال
ي
مبا
ختل
النعقاد الهيئة اللآلية املتبعة يف كل منهما
ود
وامل
حد
�ص
تهازيني ال�صناعي اخلا
االنتخابات ,و�ضمن
تبيحت ال�سوق العراقية
�صالحيتهما وا
الن
حتاد
ا
باال�ستناد اىل قانون ا
ف�ضح
مع الظرف الراهن و
والدميقراطية �ستعمل على �سلل اىل االحتاد و ال�ضياع ال تطاق و ا�س �ضائع الرديئة يف حني
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يم هذا القرار على منت�س
الله
و
بة
تغ
تر
�س
ل
أ
حتت واجهات عديدة ال
ملتوية تعج معاملنا با
جز  ,فالبد من قيادة حكيمة
عم
ت
ب
لبا
الي
تط
�س
�
أ
م
ب
ي
ئة
ار
لع
و يجري ت اهمة الفعالة يف تهي
الد
ا
و
ا
الة
و
واىل ن�شر الف�ساد املايل
العاملة من البط
حلة الع�صيبة و �إي�صال
غر�ض امل�س
�شعبة ,وتقدمي املقرتحات
ل النتخابات العديدة و املت
ويت الفر�صة عن و جريئة لتخطي هذه املرطئ ال�سالم و مب�ستوى
ة.
يد
عد
ي
يو
ا
هذا املو�ضوع الهام و احل
والتعديالت اخلا�صة ب
و �إننا واثقون هذه املرة من تفجاهة الفارغة من ال�صناعة العراقية �إىل �شالها كل القطاع اخلا�ص
د.
حتا
يف حا�ضر و م�ستقبل اال
ت التي يتطلع
كرا�سي و الو
يف حياة ال�صناعيني  ,و ون هذا القرار يف ال�صحف بع�ض طالبي المة االقت�صادية املهنية و التنموية الطموحا واخلريين يف هذا البلد.
اىل مكاتب ال�صناعي
يف ت�سلق هذه املنظ
االنتخابية لفرتات طويلة
ويتم االعالن عن م�ضم م�شاركة كافة املحافظات
ويلها
وو�سائل االعالم لغر�ض
و الوطنية و من اخرتاقها و حت�ض يف ممار�سة �أن روحية الت�أجيل للعملية�ض بناء ع�شو�ش وقواعد
هذه التظاهرة االنتخابية الدميقراطية .ثل خطوة �شخ�صية لإ�شباع نهمهم املري مواقف انتهازية بحجج و ذرائع �شتى لغر ظ مبراكز يف االحتاد لن
ان عملية التهيئة و االعداد لالنتخابات مت ويتطلب ال�سلطة و الت�سلط و خلق مواقع وقى املكا�سب على لب�ض الطامعني يف االحتفاخالل �سبع �سنوات م�ضت
هامة و �ضرورية تقع على عاتق االحتاد � ,سبق لكل وو�صولية ت�سبح بحمدهم و تتل بل و على ح�ساب جتدي نفع ًا فال�صناعيون اليب و هم اعلم باختيار
نظيم و الإعداد امل
قد جربوا كل هذه اال�س
ريين,
ح�ساب بقية الأع�ضاء اخل كر بقيادة متفانية خالية
خو�ضها قدرة عالية من الت طلبها عملية االنتخابات.
ئم ممثليهم احلقيقيني.
نظمة بكاملها بل نحن نف
من املراحل التي تت
امل
ان الذات و العطاء الدا
مرحلة الق ًا من هذا النهج الوطني و الدميقراطي يف من الأنانية تتمتع بنكر
و انط
التطلعات و الآمال التي
لعمل و من هذه االفكار و
ا

تقاريـــر 13

أعلن في بغداد مؤخرًا عن االفتتاح الرسمي
لمجلس األعمال العراقي ــ االمريكي في
العراق والذي سيكون امتدادا لعمل غرفة
التجارة االميركية في العراق.
وذكر بيان للهيئة الوطنية لالستثمار
تسلمت (المدى االقتصادي) نسخة منه أن
رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار سامي
رؤوف األعرجي بحث مع نائب وزيرة
الخارجية االميركية توماس نايدز والوفد
االقتصادي المرافق له إمكانية دخول
المستثمرين االميركان إلى العراق من خالل
هذا المجلس.

اإلعالن عن افتتاح مجلس األعمال العراقي  -األميركي في بغداد
بغداد  /المدى االقتصادي
وقال الأعرجي يف م�ؤمت ��ر �صحفي مو�سع مع عدد
من و�سائ ��ل الإعالم �إن ه ��ذا اللقاء ج ��اء ا�ستمرارا
وا�ستكماال لالجتماع الذي عقد يف وا�شنطن والذي
كان برعاي ��ة وزي ��رة اخلارجية االمريكي ��ة ال�سيدة
هيالري كلنتون ونائبها ال�سيد نايدز ملعرفة التقدم
احلا�صل يف �ض ��وء االجتماع الأول ولالطالع على
او�ضاع العراق عن قرب.
و�أك ��د الأعرج ��ي �أن جمل� ��س الأعم ��ال العراق ��ي ـ� �ـ
االمريك ��ي يف العراق والذي �سيكون امتدادا لعمل
غرف ��ة التج ��ارة االمريكي ��ة يف الع ��راق �سيتعام ��ل
ب�شكل مبا�شر مع القطاع اخلا�ص العراقي لت�شجيع
التنمي ��ة االقت�صادية يف العراق وخا�صة يف جمال
ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة كما �سيتعامل مع
الهيئة الوطني ��ة لال�ستثمار يف ج ��ذب امل�ستثمرين
للدخول �إىل القطاعات االقت�صادية املختلفة.
وطال ��ب رئي�س الهيئة خالل االجتم ��اع الثنائي مع
نائ ��ب وزي ��رة اخلارجي ��ة االمريكي ��ة وجمموعت ��ه
ع ��ددا م ��ن امل�شاري ��ع احليوي ��ة يف الع ��راق تكثيف
دع ��م بع� ��ض امل�ؤ�س�س ��ات املالي ��ة االمريكي ��ة تقدمي
الت�سهي�ل�ات املطلوب ��ة للم�ستثمري ��ن ومب ��ا ي�ساعد
يف دخولهم ب�أ�سرع وقت ممكن خا�صة يف جماالت
ال�سك ��ن والكهرباء والبن ��ى التحتي ��ة والتي تكون
يف الغال ��ب بحاج ��ة للتمويل ،الأم ��ر الذي يتوجب
في ��ه طم�أنة البن ��وك االمريكية من قب ��ل م�ؤ�س�ستني
حكوميت�ي�ن مهم ��ة هي بن ��ك اال�ست�ي�راد والت�صدير
االمريكي وم�ؤ�س�س ��ة اال�ستثمار االمريكية ملا وراء
البحار.
ولفت �إىل االهتمام الكبري بدعم اجلهد الكبري الذي
يبذل مع امل�ستثمري ��ن ويف خمتلف االخت�صا�صات
ومبا يعطيه ��م ال�ضمان بان ا�ستثماراتهم ت�سري يف
االجت ��اه ال�صحيح وبان العراق هو املركز الرئي�س
لالقت�ص ��اد يف ال�شرق الأو�سط ،م�ؤك ��دا �أن العراق
منفت ��ح يف جم ��ال اال�ستثم ��ار عل ��ى كل دول العامل
للح�ص ��ول عل ��ى �أف�ض ��ل العرو� ��ض ل ��كل القطاعات
وب�إ�ش ��كال خمتلف ��ة لال�ستثم ��ار وان هن ��اك خارطة
ا�ستثماري ��ة يف كل حمافظة م ��ن حمافظات العراق
بالإ�ضافة �إىل اخلارطة الوطنية.
م ��ن جانبه قال نائ ��ب وزيرة اخلارجي ��ة االمريكية

توما� ��س ناي ��دز �إن الوالي ��ات املتح ��دة االمريكي ��ة
ه ��ي ال�شري ��ك وال�صدي ��ق الأف�ض ��ل للع ��راق وان
الع ��راق حمظ ��وظ لوج ��ود الكث�ي�ر م ��ن الق ��درات
الدبلوما�سي ��ة فيه ،م�ؤك ��دا ب�أن املرحل ��ة االنتقالية
يف املج ��ال الدبلوما�س ��ي قد ب ��د�أت فع�ل ً�ا وان هذه
املرحل ��ة االنتقالية هي التزام كبري للقطاع اخلا�ص
يف العراق ،داعي ��ا ال�ش ��ركات االمريكية ال�ستغالل
الفر�ص املتاح ��ة يف العراق يف املج ��االت املختلفة
بالتعاون مع القطاعني احلكومي واخلا�ص ،م�ؤكدا
ب�أن بذل املزيد من اجلهود يف هذا املجال من �ش�أنه
ان ي�صنع عالقات متميزة بني البلدين.
�إىل ذل ��ك رحب رئي� ��س جمل�س الأعم ��ال العراقي -
االمريكي برو�س الر�سن بكل من يرغب من اجلانب
العراقي بالدخول اىل ع�ضوية املجل�س وامل�شاركة
ب�أعمال ��ه الت ��ي تتمث ��ل بت�شجي ��ع اال�ستثم ��ارات
االمريكي ��ة يف الع ��راق م ��ن خ�ل�ال احلكومت�ي�ن
العراقي ��ة والأمريكي ��ة و�صوال �إىل ه ��دف املجل�س
بعراق مزدهر اقت�صاديا.
ه ��ذا وح�ض ��ر االجتماع ��ات ال�سف�ي�ر االمريك ��ي
يف الع ��راق جيم� ��س جيف ��ري و�أع�ض ��اء ال�سف ��ارة
االمريكي ��ة يف بغداد ،بالإ�ضافة �إىل �أع�ضاء جمل�س
الإعمال العراقية االمريكية.
وعل ��ى �صعي ��د ذي �صل ��ة عق ��دت الهيئ ��ة الوطني ��ة
لال�ستثم ��ار منت ��دى رج ��ال الأعم ��ال اال�ستثم ��اري
العراق ��ي – الإي ��راين بح�ض ��ور �أك�ث�ر م ��ن ()170
�شرك ��ة و رج ��ل �أعم ��ال متخ�ص�ص�ي�ن م ��ن اجلانب
الإي ��راين وما يزيد عن املائت�ي�ن واخلم�سني �شركة
ورجل �أعمال من اجلانب العراقي.
وق ��ال رئي� ��س ال ��وزراء ن ��وري كامل املالك ��ي الذي
ح�ض ��ر املنت ��دى� :إن انعق ��اد هذا اللقاء ه ��و ر�سالة
وا�ضحة تعلن عن ب ��د�أ مرحلة جديدة من العالقات
الثنائي ��ة املتكافئ ��ة واملتكاملة ب�ي�ن البلدين ال�سيما
و�أن الع ��راق واجلمهوري ��ة الإ�سالمي ��ة الإيراني ��ة
لهم ��ا ثقلهم ��ا االقت�ص ��ادي والإ�س ��كاين والعلم ��ي
والت�أريخي ومبا يجعله ��م م�س�ؤولني وب�شكل كبري
عن دعم عملية اال�ستقرار والأمن يف املنطقة.
ودعا املالكي رجال الأعمال العراقيني والإيرانيني
والهيئة الوطنية لال�ستثمار ب�ضرورة الإ�سراع يف
اغتنام فر�ص التعاون التي ميكن �أن تن�شئ عن هذا
اللق ��اء ،مو�ضح ًا �أن البيئة اال�ستثمارية يف العراق

�أ�صبح ��ت منا�سب ��ة من خ�ل�ال �إ�ص ��دار الت�شريعات
والقوانني التي ت�ضمن للم�ستثمر وال�شركات �سالمة
العم ��ل والنجاح والك�سب امل�ش ��روع مع اال�ستمرار
بتقدمي التعديالت القانوني ��ة والت�شريعية الالزمة
ل�ضمان �سري عملية الأعمار ودخول ال�شركات.
م ��ن جانبه �أعلن رئي�س الهيئ ��ة الوطنية لال�ستثمار
�سام ��ي الأعرجي خ�ل�ال املنتدى ع ��ن ( )11حمور ًا
اقت�صادي ��ا للتع ��اون امل�ش�ت�رك ب�ي�ن البلدي ��ن ويف
قطاعات خمتلف ��ة توزعت بني (الكهرب ��اء ،ال�سكن،
ال�صناع ��ة ،ال�سياح ��ة ..وغريه ��ا) ،م�ؤك ��د ًا �أن هذا
املنت ��دى �سيك ��ون بداي ��ة لعالق ��ة متمي ��زة وكبرية
بني البلدي ��ن وعلى امل�ستويني اخلا� ��ص وال�شراكة
اال�ستثمارية.
و�أو�ض ��ح الأعرج ��ي �أن الهيئ ��ة قدم ��ت اخلي ��ارات
املتوف ��رة لأ�ش ��كال اال�ستثم ��ار يف الع ��راق �أم ��ام
ال�ش ��ركات ورج ��ال الأعم ��ال الإيراني�ي�ن واملتمثلة
بامل�شاركة مع القط ��اع اخلا�ص �أو مع القطاع العام
�أو اال�ستثم ��ار املبا�ش ��ر �أو التع ��اون عل ��ى �أ�سا� ��س
جتهيز املواد.
وبني �أن ال�سن ��وات القليلة املقبلة �ست�شهد �شراكات
ا�ستثماري ��ة خمتلف ��ة ب�ي�ن الع ��راق و ال�ش ��ركات
املتخ�ص�ص ��ة يف �إي ��ران ودع ��ا �إىل �ض ��رورة �إىل
ا�ستغ�ل�ال تلك الفر�ص مبا ي�سه ��م يف بناء �شراكات
جادة لكل القطاعات.
�إىل ذلك توقع رئي�س الهيئة العليا لتطوير العالقات
االقت�صادي ��ة الإيراني ��ة – العراقي ��ة ح�سن كاظمي
قم ��ي �أن ي�صل حجم التب ��ادل التجاري بني البلدين
خ�ل�ال الع ��امل احل ��ايل �إىل  20ملي ��ار دوالر بعد ما
�سجل الع ��ام املا�ضي  6مليار دوالر ،م�ؤكدا �أن هذه
الزي ��ادة هي نتيج ��ة لتطور العالقات ب�ي�ن البلدين
ويف مقدمتها العالقات االقت�صادية.
و�أع ��رب قم ��ي عن ا�ستع ��داد بالده لدع ��م وت�شجيع
القط ��اع اخلا� ��ص الإي ��راين للدخ ��ول �إىل ال�س ��وق
العراقي ��ة وخل ��ق �ش ��راكات ا�ستثماري ��ة مع نظريه
العراق ��ي يف القطاعات االقت�صادية املختلفة ومنها
ت�شييد حمط ��ات لتوليد الطاق ��ة الكهربائية بطاقة
 5000ميغاواط وبناء الوحدات ال�سكنية وتطوير
وت�أهي ��ل م�ؤ�س�س ��ات القط ��اع ال�صناع ��ي والنفطي
والزراعي.
وكان رئي�س احتاد الغرف التجارية العراقية جعفر

احلم ��داين ق ��د �أك ��د يف كلمت ��ه �أن ه ��ذا املنتدى هو
فر�صة كبرية لل�شركات العراقية لكي تربم اتفاقات
م ��ع نظريتها الإيراني ��ة وتهيئ الظ ��روف املنا�سبة
لإجناحه ��ا لتك ��ون �ش ��راكات �إ�سرتاتيجي ��ة ال�سيما
وان ال�شركات الإيرانية ا�ستطاعت �أن تنجز الكثري
من امل�شاريع على م�ست ��وى اجلمهورية الإ�سالمية
ودول �إقليمية وعاملية.
م ��ن جانب ��ه دعا رئي� ��س جمل� ��س االعم ��ال الوطني
العراق ��ي ال�سي ��د �إبراهي ��م البغ ��دادي اىل ت�أ�سي�س
جمل� ��س �أعمال عراق ��ي – ايراين م�ش�ت�رك ليتوىل
عملية دعم ورعاية القط ��اع اخلا�ص يف اال�ستثمار
يف كال البلدين ا�سوة بباقي املجال�س امل�شرتكة مع
البلدان ال�صديق ��ة ،م�شدد ًا على رغبة املجل�س الذي
ي�ض ��م نخبة من رجال الأعمال يف العراق بالتعاون
مع ال�شركات االيرانية ب�أ�شكال ا�ستثمارية خمتلفة
وبكل القطاعات االقت�صادية �سواء كان على �أ�سا�س
التع ��اون طوي ��ل امل ��دى �أو �أي نوع م ��ن ال�شراكات
االخرى.
و�شه ��د الي ��وم الأول و الث ��اين من �أعم ��ال املنتدى
تنظي ��م ور� ��ش عم ��ل مثل ��ت ( )11حم ��ور ًا تناولت
�أب ��رز القطاع ��ات املهم ��ة ذات الأهتم ��ام امل�ش�ت�رك
بني اجلانب�ي�ن ،حيث عقدت تل ��ك الور�ش بح�ضور
ممثل�ي�ن ع ��ن القطاع�ي�ن اخلا� ��ص و الع ��ام يف كال
البلدين عن كل قطاع.
كم ��ا اختتم ��ت �أعم ��ال املنت ��دى يف الي ��وم الث ��اين
النعق ��اده بالإعالن ع ��ن البيان اخلتام ��ي الذي �أكد
ب�أن هنال ��ك عدة مذكرات تفاهم قد مت االتفاق عليها
بني اجلاني�ي�ن ويف خمتل ��ف القطاع ��ات و�ستكون
هن ��اك مراجع ��ة وتقييم له ��ذه املذك ��رات و�سيكون
التقيي ��م من تاريخ االنتهاء من ه ��ذا املنتدى وعلى
مرحلت�ي�ن الأوىل بعد ثالث ��ة �أ�شه ��ر والثانٍية نهاية
ه ��ذا العام وبذل ��ك �سيقف اجلانبان عل ��ى املذكرات
الت ��ي مت تنفيذها واملذك ��رات التي هي قيد االجناز
او التي مل تنف ��ذ للوقوف على الأ�سباب واملعوقات
التي حالت دون تنفيذها
و�أ�ض ��اف البي ��ان ان ��ه م ��ن امل�ؤم ��ل عق ��د م�ؤمت ��ر
ا�ستثم ��اري يف عا�صم ��ة اجلمهوري ��ة الإ�سالمي ��ة
الإيراني ��ة طه ��ران خالل �شه ��ر ني�س ��ان �أو �أيار من
الع ��ام املقبل والذي �سيكون مكم�ل�ا ملا خرج به هذا
ملنتدى من تو�صيات و�إجنازات.

14

ترجمة

رؤية تحليلية 15

العدد ()2188ال�سنة الثامنة -الثالثاء
( )12متوز 2011

العدد ()2188ال�سنة الثامنة -الثالثاء
( )12متوز 2011

الخصخصة في االقتصاد األلماني
إياد مهدي عباس

أخيرا و بعد ثالث سنوات ،من
المحتمل ان تعطي صفقة الغاز
الطبيعي بين شركتي (شل –
متسوبيشي) من جهة والعراق من
جهة أخرى ثمراتها.
وفي عام  2008وقعت شركة
شل الهولندية اتفاقية أولية مع
وزارة النفط العراقية لتطوير
الغاز المنتج من حقول البترول في
البصرة .فيما بعد شاركت شركة
متسوبيشي كشريك ثانوي  ،حيث
شملت المحادثات القضايا القانونية
واإلجرائية و التشغيلية ،قد ينتهي كل
ذلك أخيرا و يتحول تطوير موارد
الغاز الطبيعي في العراق الى حقيقة
ملموسة.

ثمار صفقة الغاز الطبيعي بين العراق و شل
ترجمة  /عبدالخالق علي
يف  19حزي ��ران  ،2011ذك ��رت م�ص ��ادر ب ��ان
�شركت ��ي �ش ��ل و ميت�سوبي�ش ��ي ق ��د ب ��د�أت �أخ�ي�را
ببع� ��ض الأعم ��ال التمهيدية يف حمافظ ��ة الب�صرة.
وقال ��ت وكالة اخبار بلومربج بان �شركة �شل �أنهت
م�سحا جغرافيا للمجرى املائ ��ي ل�شط العرب الذي
يعت�ب�ر املنف ��ذ العراق ��ي اىل اخللي ��ج العرب ��ي .يف
مت ��وز كان املفرت�ض ان يتم ن�صب  15بئرا �إنتاجيا
و خ ��ط �أنابي ��ب يف حقل جمن ��ون النفطي الذي مت
توقي ��ع عقد لتطويره مع �شركة برتونا�س املاليزية
عام  .2009كذلك فان ال�شركة تخطط لبناء ر�صيف
يف املج ��رى املائي للم�ساعدة يف جلب التجهيزات
و لرتقي ��ة حمط ��ات التفريغ و بن ��اء م�صنع جتهيز
يف املحافظة .هذا هو �أول عمل قامت به �شركة �شل
يف الب�ص ��رة من اج ��ل م�شروعها للغ ��از .مع ذلك مل
تتو�ص ��ل وزارة النفط اىل اتفاق نهائي حتى الآن،
و النتيج ��ة ان ح ��وايل  700ق ��دم مكعب م ��ن الغاز
تتطاي ��ر يف الي ��وم الواحد خالل �إنت ��اج النفط من
حقول الب�صرة.
وكان ��ت �شركة �شل و فيما بعد ميت�سوبي�شي جتري
حمادثات مع احلكومة العراقية حول هذه ال�صفقة
من ��ذ  ،2008اال انها دخلت يف �سل�سلة ال تنتهي من
امل�ش ��اكل .يف هذا العام ك ��ررت وزارة النفط القول
بانه ��ا تقرتب م ��ن �إيجاد حلول له ��ذه الق�ضايا ،لكن
لي�ست هناك اتفاقيات حت ��ى الآن .يف نهاية كانون
الث ��اين ،حيث قال وكيل وزير النفط احمد ال�شماع
ان الطرف�ي�ن م ��ازاال يناق�ش ��ان التفا�صي ��ل ،اال ان
الأج ��زاء ال�صعبة قد وجدت حل ��وال لها .يف ال�شهر

التايل قي ��ل ان هناك عوائق قانوني ��ة و د�ستورية
تقف يف طري ��ق ال�صفقة .و قال وكيل وزير النفط
ب ��ان القوانني القدمي ��ة ت�سمح للحكوم ��ة بت�صدير
الغاز فقط ،ل ��ذا يجب تغيري هذه القوانني من اجل
دفع الأمور للأمام.
يف �آذار� ،أخ�ب�رت جلن ��ة النف ��ط و الغ ��از الربملانية
وزارة النفط بانها بحاجة اىل مراجعة اقت�صاديات
اخلط ��ة .ث ��م يف نهاي ��ة ال�شه ��ر ادع ��ت احلكوم ��ة
بانه ��ا تغلبت عل ��ى العوائق .مت �إيج ��اد حل لق�ضية
ال�صادرات عندما وافقت �شركتا �شل وميت�سوبي�شي
عل ��ى ال�سم ��اح لهيئ ��ة ت�سوي ��ق النف ��ط احلكومي ��ة
بت ��داول ه ��ذه امل�سالة .ذلك الإع�ل�ان جرت خمالفته
يف ني�س ��ان عندم ��ا ظهرت امل�ش ��اكل القانونية مرة
�أخ ��رى ،لك ��ن بعد ذل ��ك �أعلن ع ��ن م�س ��ودة عقد يف
ماي�س و الذي كان من امل�ؤمل �إكماله خالل �أ�سبوع.
يف نف� ��س ذلك ال�شهر ،ادعت احلكومة بانها �ستقوم
بتطوي ��ر غاز الب�صرة �س ��واء مت حل اخلالفات مع
�ش ��ل و ميت�سوبي�شي ام ال ،ثم هددت كلتا ال�شركتني
بان عليهما اما توقي ��ع عقد فورا او االن�سحاب .ثم
فج� ��أة يف حزي ��ران كان كل �شيء يرتاجع .كل ذلك
يدل على عدم �إمكانية الوثوق بت�صريحات وزارة
النفط اخلا�ص ��ة ب�إيجاد احللول ،فق ��د ادعت كثريا
ب ��ان احل ��ل قريب لك ��ن للأ�س ��ف مل يح�ص ��ل �شيء.
ا�ستم ��ر ذلك ملدة ث�ل�اث �سنوات متتالي ��ة ،حتى انها
جتر�أت عل ��ى تهديد ال�شركتني ب�إلغ ��اء العقد اذا مل
توافقا على كل مطالب بغداد.
يف حال ��ة �إكم ��ال العقد فانه �سيك ��ون خطوة كبرية
جت ��اه تطوير الغ ��از الطبيعي للع ��راق� .سيتم منح
ال�شركت�ي�ن عق ��دا مل ��دة ع�شرين عام ��ا لتجميع الغاز

املنتج من حقول جمن ��ون و الرميلة و غرب القرنة
 1و الزب�ي�ر .ميك ��ن توف�ي�ر  3مليارات ق ��دم مكعب
م ��ن الغاز خالل � 7-6سن ��وات اذا ما قامت �شركات
�أجنبي ��ة �أخ ��رى بتطوير هذه احلق ��ول .اغلب هذه
الكميات �سوف ي�ستخ ��دم مل�صانع الطاقة يف البالد
بالإ�ضافة اىل الت�صدير.
و ي�أم ��ل العراق ان ي�صبح م�صدرا كبريا للطاقة يف
منطقة �شرق �آ�سي ��ا ،و م�ستقبال يف �أوروبا� .صفقة
حزي ��ران  2010ميك ��ن ان ت�س ��اوي  12,5ملي ��ار
دوالر ،و م ��ع ه ��ذا املق ��دار الكبري و امله ��م من املال
فم ��ن العجيب ان ال يح�صل �ش ��يء كبري حتى الآن.
م ��ن املعروف عن الع ��راق انه غالبا م ��ا ي�ضيّع كل
املواعيد النهائية املهمة التي يتفق عليها.
وميتل ��ك الع ��راق بع�ضا م ��ن اكرب احتياط ��ي الغاز
الطبيعي يف ال�شرق الأو�سط ،اال انه ال ي�ستخدمها.
يف ع ��ام  2010مت ��ت املزاي ��دة بنج ��اح عل ��ى ثالثة
حق ��ول للغ ��از ،اال ان �صفق ��ة �ش ��ل – ميت�سوبي�شي
�ستك ��ون اك�ب�ر مهم ��ا كان ��ت الأ�سب ��اب ،فل ��م يتبني
منه ��ا �ش ��يء ،و مل تتمك ��ن وزارة النفط م ��ن �إكمال
املفاو�ضات .ففي كل �شهر تدّعي ب�أنها حققت تقدما
لكن دون نتائج تذكر.
ن�أم ��ل ان يتج ��ه كل ه ��ذا اىل نهاية ناجح ��ة بعد ان
ب ��د�أت �شركة �ش ��ل بتطوي ��ر بع�ض البن ��ى التحتية
ال�ضروري ��ة يف الب�صرة ،واال فان الغ ��از �سي�ستمر
بال�ضي ��اع و تكليف الب�ل�اد ماليني الدوالرات على
�ش ��كل عائدات �ضائعة و وقود ميكن ا�ستخدامه يف
م�صانع الطاقة الكهربائية.

عن  /افكار عن العراق

ت�شهد العالق ��ات االقت�صادية بني الع ��راق و�أملانيا
انتعا�ش ��ا كب�ي�را ح�س ��ب وزارة التج ��ارة الأملانية
التي �أكدت على جتاوز حجم التجارة بني البلدين
م�ستوى  1,5مليار يورو.
ولق ��د ازداد حجم ال�ص ��ادرات الأملانية اىل العراق
والت ��ي تغل ��ب عليه ��ا الآالت وال�سي ��ارات وال�سلع
الكهربائي ��ة والكيماوي ��ات وال�صل ��ب بن�سب ��ة 54
باملئ ��ة الع ��ام املا�ض ��ي �إىل  926ملي ��ون يورو يف
حني ت�ضاعفت تقريبا الواردات التي تكاد تقت�صر
على النفط لت�صل �إىل  160مليون يورو.
ومبنا�سبة احلديث ع ��ن االقت�صاد الأملاين ميكننا
ان ن�ستفي ��د من التجرب ��ة الأملانية ومن معاجلاتها
للمعوقات الت ��ي واجهتها يف بداية م�شوارها بعد
انهيار النظ ��ام اال�شرتاكي يف �أملانيا ال�شرقية قبل
�أكرث من ع�شرين عاما وطرحت حينها �إىل الواجهة
ق�ضية �إعادة هيكل ��ة اقت�صادها و�ضرورة حتويله
�إىل اقت�ص ��اد ال�سوق يف �إط ��ار مهمة تاريخية غري
م�سبوق ��ة تطل ��ب اجنازه ��ا حل ��وال غ�ي�ر م�سبوقة
ومثرية للجدل �أي�ضا.
يف خريف عام  1989حدث ما مل يكن باحل�سبان.
فج�أة ودون �سابق �إنذار انهار جدار برلني ال�شهري
معلنا نهاية حقب ��ة تاريخية بكاملها �سادت خاللها
احل ��رب الباردة وال�صراع بني املع�سكرين الغربي
وال�شرق ��ي .ومل مت� ��ض �س ��وى �شه ��ور قليلة حتى
�سقط ��ت نظم كانت تب ��دو را�سخة ومن بينها نظام
جمهوري ��ة �أملانيا الدميقراطي ��ة �-أملانيا ال�شرقية-
الت ��ي �سرع ��ان م ��ا ان�ضم ��ت �إىل جمهوري ��ة �أملانيا
االحتادي ��ة ر�سمي ��ا يف  3ت�شري ��ن الأول�/أكتوب ��ر
 .1991غ�ي�ر �أن الفرح ��ة بنهاي ��ة �أربع ��ة عقود من
تغط على حالة القلق نتيجة التحديات
التق�سيم مل ِ
ال�ضخم ��ة الت ��ي واجه ��ت عملي ��ة توحي ��د �شطري
البالد.

تطورات سريعة وتركة ثقيلة

�سق ��وط جداربرل�ي�ن فت ��ح الب ��اب عل ��ى م�صراعيه
�أم ��ام هجرة وا�سعة النطاق من ال�شرق �إىل الغرب
ب�سب ��ب الف ��ارق يف م�ستوى املعي�ش ��ة .و�أ�صبحت
مناطق كثرية يف �شرق البالد تواجه نزيفا ب�شريا
ه ��دد بانهيار كل الهي ��اكل االجتماعية وال�سيا�سية
واالقت�صادي ��ة وو�ضع حكوم ��ة امل�ست�شار الأ�سبق
ومهند� ��س الوح ��دة الأملاني ��ة "هيلم ��وت ك ��ول"
يف موق ��ف ال يح�س ��د علي ��ه .ومل يكن هن ��اك بديل
�سوى اتخاذ �إج ��راءات عاجلة تتنا�سب مع �سرعة
التط ��ورات .وبعد �إج ��راء �أول انتخابات حرة يف

�أملاني ��ا ال�شرقية مه ��دت حكومت ��ا البلدين للوحدة
ال�سيا�سي ��ة عرب االتفاق على �إقامة االحتاد النقدي
واالقت�ص ��ادي بينهم ��ا .ولعل �أهم م ��ا جاء يف هذا
االتف ��اق هو اعتماد عمل ��ة �أملاني ��ا الغربية "املارك
الأمل ��اين" يف الأول م ��ن متوز/يولي ��و 1990
كبدي ��ل للمارك ال�شرقي يف املناطق ال�شرقية .هذه
اخلطوة الت ��ي كانت ته ��دف �إىل طم�أنة املواطنني
يف اجل ��زء ال�شرق ��ي وحتفيزه ��م عل ��ى البقاء يف
مناطق �سكناهم ،ك�شفت وب�ضربة واحدة اقت�صاد
�أملاني ��ا ال�شرقية املنغلق حتى ذلك احلني للمناف�سة
اخلارجي ��ة ب ��كل �صوره ��ا .ووج ��دت امل�ؤ�س�سات
احلكومي ��ة نف�سه ��ا يف ظ ��روف جدي ��دة مل تك ��ن
م�ستعدة لها .فقد دخلت هذه ال�شركات ،التي كانت
تعتمد ع ��ادة على دعم الدول ��ة ،يف معركة خا�سرة
�سلف ��ا تتمث ��ل يف املناف�س ��ة املفتوحة م ��ع �شركات
�أملاني ��ة غربية وعاملي ��ة �أخرى متقدم ��ة عليها بكل
املقايي�س .كما �أدت التغريات ال�سيا�سية املت�سارعة
يف االحتاد ال�سوفيتي �سابقا والدول اال�شرتاكية
الأخ ��رى �إىل انهيار الأ�س ��واق التقليدية ملنتجات
�أملاني ��ا ال�شرقي ��ة .و�إزاء هذا الو�ض ��ع املعقد وغري
امل�سب ��وق جل� ��أت اجله ��ات املعني ��ة �إىل �إج ��راءات
جذري ��ة لالنتق ��ال ال�سري ��ع �إىل اقت�ص ��اد ال�س ��وق
عنوانه ��ا الأب ��رز ه ��و اخل�صخ�صة و�إع ��ادة هيكلة
امل�ؤ�س�سات العامة يف اجلزء ال�شرقي من البالد.

هيئة للخصخصة على شكل شركة قابضة

كان اقت�ص ��اد �أملاني ��ا ال�شرقي ��ة يخ�ض ��ع ل�سيط ��رة
كامل ��ة للدول ��ة متتد من م�صان ��ع احلديد وال�صلب
وت�ص ��ل �إىل حم�ل�ات احلالق ��ة .وكان العم ��ود
الفق ��ري لالقت�ص ��اد اال�شرتاك ��ي يت�ألف م ��ن قرابة
 220جممع ��ا عمالق ��ا تن�شط يف خمتل ��ف الفروع
ال�صناعي ��ة والتجارية وقطاعي البناء واخلدمات
وت�ضم نحو � 13أل ��ف م�صنع ومن�ش�أة� ،إ�ضافة �إىل
� 17أل ��ف من حمالت التج ��ارة واملطاعم والفنادق
وكذل ��ك  2,4مليون هكتار من �أرا�ضي التعاونيات
وم ��زارع الدول ��ة .وكانت ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات التي
كان ع ��دد العاملني فيه ��ا يربو عل ��ى �أربعة ماليني
�شخ�ص ،تعاين من م�شاكل جمة� ،أهمها فائ�ض يف
العمالة ُقدر ب� �ـ  %15وقدم وتهالك معداتها و�آالتها
الإنتاجي ��ة والت ��دين املري ��ع يف �إنتاجيته ��ا الت ��ي
مل ت ��زد ع ��ن  % 30باملقارنة مع قريناته ��ا الغربية.
وكان ��ت جميعه ��ا تقريبا تعم ��ل بخ�سائ ��ر وتعتمد
بهذا القدر او ذاك على دعم املوازنة العامة والذي
بل ��غ يف ع ��ام � 1989أك�ث�ر م ��ن  120ملي ��ار مارك
�شرق ��ي .و�أمام ه ��ذه الإرث الثقيل ط ��رح ال�س�ؤال
نف�س ��ه بق ��وة :م ��اذا نفعل ب ��كل ه ��ذه امل�ؤ�س�سات؟

والأهم من ذلك ما هو م�صري اجلي�ش اجلرار الذي
يعمل فيها؟.
وحل ��ل ه ��ذه املع�ضل ��ة مت �أوال ا�ستح ��داث وكال ��ة
حكومي ��ة ُ�شكل ��ت بن ��اء عل ��ى قان ��ون خا� ��ص بها.
وق ��د ُ�سمي ��ت ه ��ذه الوكال ��ة بهيئ ��ة �إدارة امللكي ��ة
العام ��ة( .)Treuhandو�سرع ��ان م ��ا �أحي ��ل
القطاع الع ��ام يف �أملانيا ال�شرقي ��ة برمته �إىل هذه
الوكال ��ة الت ��ي �أ�صبح ��ت �أك�ب�ر �شرك ��ة قاب�ضة يف
الع ��امل .وق ��د خل�ص ��ت "بريغيت بروي ��ل" رئي�سة
الهيئ ��ة للف�ت�رة � 1994-1991أولوي ��ات عم ��ل
هذه الوكال ��ة احلكومية على النح ��و التايل� :أوال
خ�صخ�صة امل�ؤ�س�سات العامة عرب �إتباع كل الطرق
املعروف ��ة لذل ��ك ،وثاني ��ا حماول ��ة �إع ��ادة هيكلتها
و�إنقاذها وم�ساعدتها عل ��ى الوقوف على قدميها.
و�إذا تع ��ذر ذلك ف� ��إن البديل املتبقي ه ��و الت�صفية
والإغالق مع مراعاة اجلوان ��ب االجتماعية .وقد
تول ��ت هيئة اخل�صخ�ص ��ة مهمة تاريخي ��ة بالفعل
م ��ن حيث حجمها وتعقيداته ��ا وال�سرعة املطلوبة
لتنفيذه ��ا ،ال�سيم ��ا و�أنه ��ا كان ��ت جت ��ري يف ظ ��ل
االنتقال من نظ ��ام التخطيط املركزي �إىل اقت�صاد
ال�س ��وق وو�سط �صراع ��ات وتناق�ضات اجتماعية
و�سيا�سية حادة.
ولكي تتمكن هيئة اخل�صخ�ص ��ة من تنفيذ مهامها
فقد كفل له ��ا قانون ت�أ�سي�سها ا�ستقاللية كبرية يف
اتخ ��اذ القرار .كما مت تو�سيع طاقمها ليبلغ 3000
موظف كانوا يعملون يف املقر الرئي�سي يف برلني
ويف فروعه ��ا يف املحافظ ��ات ال�شرقي ��ة اخلم�س ��ة
ع�شر �آن ��ذاك .وكانت قيادة الهيئة وفروعها تت�ألف
عادة من رجال �أعمال و�سيا�سيني لهم خربة طويلة
يف �إدارة البن ��وك والأعم ��ال ويف �إع ��ادة هيكل ��ة
ال�ش ��ركات واملجموعات االقت�صادي ��ة .وفيما كان
اجلزء الأك�ب�ر من الأع�ض ��اء القياديني م ��ن �أملانيا
الغربي ��ة ،ا�ستعانت الهيئة �أي�ض ��ا بعدد من املدراء
ال�شرقيني ال�سابقني ولكن كم�ست�شارين.
وعل ��ى الرغم من اتخ ��اذ الهيئة لإج ��راءات مثرية
للجدل� ،إال �أن قراراتها كانت ت�أتي بعد التن�سيق مع
ممثل ��ي جهات ر�سمية و�شعبي ��ة عديدة ومن بينها
النقابات .ومع ذلك �أقدمت هيئة اخل�صخ�صة على
ت�صفي ��ة و�إغ�ل�اق الكثري من ال�ش ��ركات احلكومية
الت ��ي �أحج ��م امل�ستثم ��رون ولأ�سب ��اب عدي ��دة عن
�شرائه ��ا .وقد �ساهم ذلك يف رف ��ع معدالت البطالة
�إىل م�ستويات خطرية بلغت يف عام  1992قرابة
.%15
�إال �أن ه ��ذا االرتف ��اع الكب�ي�ر يف البطال ��ة مل ي� ��ؤ ِد
�إىل ا�ضطراب ��ات اجتماعي ��ة خط�ي�رة .ويعود ذلك
بالدرج ��ة الأوىل �إىل تطبيق جملة من الإجراءات

الرامي ��ة للح ��د م ��ن الآث ��ار االجتماعي ��ة ال�سلبي ��ة
للخ�صخ�ص ��ة ،ويف مقدمتها دفع �إعانات للعاطلني
عن العمل .وعالوة على ذلك مولت الدولة م�شاريع
كث�ي�رة للت�شغي ��ل ا�ستوعب ��ت عددا ال با� ��س به من
ذوي الت�أهي ��ل العايل .ولكن ه ��ذه امل�شاريع كانت
م�ؤقتة وتهدف �إىل تهيئة ه�ؤالء لالنخراط ب�سوق
العمل .كما �أطلق ��ت الدولة برناجما �ضخما لإعادة
ت�أهي ��ل العاطلني ع ��ن العم ��ل وتزويدهم مبعارف
نظري ��ة وعملي ��ة يف �شت ��ى املج ��االت .وبالفع ��ل
فق ��د �ش ��ارك مئ ��ات الآالف يف دورات تدريبية يف
الكومبيوت ��ر واملحا�سب ��ة واللغ ��ات والتمري� ��ض
واحل ��دادة والنجارة وال�سياق ��ة وجماالت �أخرى
ال ح�ص ��ر لها .وع�ل�اوة على �أهميته ��ا يف حت�سني
فر� ��ص املتدربني يف �سوق العم ��ل فقد �أدى الطلب
املتزاي ��د عل ��ى ال ��دورات الت�أهيلي ��ة �إىل ت�أ�سي� ��س
الآالف م ��ن املعاهد واملدار� ��س املتخ�ص�صة والتي
وف ��رت بدوره ��ا فر� ��ص عم ��ل كث�ي�رة .و�أخ�ي�را
ولي� ��س �آخرا فق ��د �ساهمت �أ�ش ��كال الدعم املتعددة
لال�ستثمار يف اجلزء ال�شرقي ،وخا�صة لل�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة يف خلق فر�ص عمل جديدة
�ساع ��دت يف امت�صا�ص جزء م ��ن البطالة .وبهذه
الطريق ��ة متكن  80يف املائة من العمال امل�سرحني
م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات اخلا�ضع ��ة للهيئة م ��ن احل�صول
على عمل جديد.

اقتصاد شرق ألمانيا اليوم

�إىل جان ��ب اخل�صخ�ص ��ة وت�سري ��ع االنتق ��ال �إىل
اقت�صاد ال�سوق اعتمدت احلكومة الأملانية برامج
للنهو�ض ب�أو�ضاع اجلزء ال�شرقي من البالد .فبعد
�أن كان الناجت املحل ��ي الإجمايل للفرد الواحد يف
�ش ��رق �أملاني ��ا يف عام الوح ��دة الأملاني ��ة  1991ال
يزي ��د ع ��ن  % 45باملقارنة مع غرب الب�ل�اد ،ارتفع
ه ��ذه امل�ؤ�ش ��ر يف ع ��ام � 2009إىل  .%73وخ�ل�ال
نف� ��س الفرتة ارتفع متو�سط الأجور من � % 58إىل
 .%83وه ��و بطبيعة احل ��ال تقدم وا�ض ��ح مل يكن
ليتحق ��ق لوال النجاح ال�سري ��ع يف �إ�صالح النظام
االقت�صادي.
وعموم ��ا ميك ��ن الق ��ول �إن �س ��ر جن ��اح جترب ��ة
اخل�صخ�ص ��ة يف �أملاني ��ا ال�شرقية يكم ��ن بالدرجة
الأوىل يف توف ��ر الإرادة ال�سيا�سي ��ة ويف مراعاة
اجلوان ��ب االجتماعية ويف وج ��ود اقت�صاد قوي
ق ��ادر على حتم ��ل تبعاتها .وبالت�أكي ��د ف�إن درو�س
هذه التجربة ميكن اال�ستفادة منها يف دول �أخرى
تواج ��ه مهمات م�شابهة كالعراق مع مراعاة الفرق
ال�شا�س ��ع يف الظروف االجتماعي ��ة واالقت�صادية
بني البلدين.
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الـمـــرصــد االقتصـادي

اقتصاديات

اتفاقيات الصندوق والبنك
الدوليين ..الى أين؟
 عباس الغالبي

أزمة الس��كن وغ�لاء اإليج��ار ..ظاهـــرة
استعصت على أصحاب القرار!
لعله ��ا الأزم ��ة الأك�ث�ر ب ��روز ًا وتفاقم ًا� ،أزم ��ة ال�سك ��ن التي عجزت
احلكومات املتعاقبة على الإتيان بحل ناجع لها.
الإح�صائي ��ات تتحدث عن حاج ��ة تقدر ب�أكرث م ��ن  3ماليني وحدة
�سكنية ورمبا تتفاقم �إن مل تعمل احلكومة على تنفيذ خطط كفيلة
ب�إيجاد احللول املمكنة.
ً
وماب�ي�ن التمل ��ك ال ��ذي يع ��د حلم� �ا للف ��رد العراق ��ي وب�ي�ن م�شكل ��ة
الإيجارات املرتفعة التي تعادل راتب املوظف الب�سيط ،هناك كثري
من العوائل املهددة بال�ضي ��اع والت�شرد ب�سبب عدم امتالكها عقارا
ت�سك ��ن فيه� ,أو ع ��دم احل�صول على بيت للإيج ��ار الرتفاع بدالت
الإيجار والتي �أ�صبحت تقرتب من �أرقام خيالية.
(وكال ��ة �أنباء الإع�ل�ام العراقي) ا�ستطلع ��ت �آراء �شرائح جمتمعية
بهذا اخل�صو�ص:
يقول املواطن عمار فداوي� :أنا �أ�ستغرب حلال الكثري من النا�س �إذ
كيف ي�ستطيعون �ش ��راء �سكن يف هذه الظروف وما يدخل لهم من
واردات ال يف ��وق عما يدخل �ألينا ،ب ��ل �أن هناك من جنده ي�ست�أجر
�سكنا ثمن ��ه يفوق (� 600ألف دينار) ما يول ��د دافعا لدى امل�ؤجرين
كي يرفعوا �إيجارات ال�سكن ،وبالتايل تقع هذه امل�شكلة علينا نحن
�أ�صح ��اب الدخل املنخف� ��ض ،ف�أحيان ًا يرغمنا ه� ��ؤالء على الدفع �أو
ت ��رك ال�سك ��ن لنعود م ��رة �أخ ��رى �إىل حلقة مفرغ ��ة يف البحث عما
ينا�سبنا.
ام ��ا املواط ��ن عل ��ي ح�س�ي�ن موظ ��ف حكوم ��ي فيحدثن ��ا بالق ��ول
"جتاوزت اخلم�سني ويل �أربعة �أبناء ومازلت ال ا�ستطيع امتالك
�سكن خا�ص لهم يحميهم من عوا�صف الأيام وق�سوتها ،فقد ق�ضيت
حيات ��ي �أعمل لكي �أوفر ثمن الإيجار ال ��ذي �أدفعه ملالك ال�سكن وها
ه ��ي الإيج ��ارات يف ت�صاع ��د م�ستم ��ر وب ��دون توقف ،وان ��ا ل�ست
الوحي ��د ال ��ذي يعاين م ��ن ه ��ذه امل�شكلة ب ��ل �أن غالبي ��ة املواطنني
يعان ��ون ونحن ال ن�ستطي ��ع ولن ن�ستطيع توف�ي�ر �أي مبلغ ،الغالء
فاح� ��ش واملتطلبات وااللتزام ��ات تتكاثر بل تتفاقم �إىل حد خطري،
كن ��ا نت�أمل من اجلهات املعنية بو�ضع حلول ملا نعانيه ،فهل �سي�أتي
اليوم الذي نتخل�ص فيه من الإيجارات؟؟ �أم انه حلم فقط!.
ام ��ا �سعي ��د الدبي�سي وه ��و موظف فيق ��ول "بني احلل ��م واحلقيقة
ثم ��ة �أم ��ل زرعته احلكوم ��ة والذي يق�ض ��ي �إجرا�ؤه ��ا بالإيعاز �إىل
كاف ��ة ال ��وزارات مبعرفة من ال ميل ��ك �سكنا من موظفيه ��ا وال�سعي
�إىل توف�ي�ره ع ��ن طري ��ق ال�شقق الت ��ي �سي�شيده ��ا اال�ستثمار الذي
�سمعن ��ا عنه على ل�سان رئي� ��س احلكومة من خالل ت�شييد اكرث من
مليون وحدة �سكنية وب ��د�أت الإجراءات الأولية ب�إح�صاء موظفي
ال ��وزارات الراغب�ي�ن ب�ش ��راء وح ��دات �سكني ��ة مب�ساح ��ة ()100

م 2ي�ص ��ل �سعره ��ا �إىل ( )60ملي ��ون دينار يدفع رب ��ع ثمنها مقدما
ويق�س ��ط الباق ��ي على �سنوات .وم ��ع تعليمات حكومي ��ة �ست�صدر
الحقا نتمنى �أن يتحقق هذا احللم الذي يراه بع�ض زمالئنا �سرابا
يح�سب ��ه الظم� ��آن ماء فيم ��ا نتعلق ب ��ه نحن من جت ��اوز ( )40عاما
م ��ن عمره كبارقة �أم ��ل بعد �صرب طويل وهو لي� ��س بالأمر الع�سري
فهنالك الكثري من الدول الفقرية والغنية جل�أت �إىل م�شاريع البناء
باال�ستثم ��ار على �أن يق�سط الت�سديد على مراحل عدة وهو �أ�سلوب
اقت�ص ��ادي ناجح يخف ��ف من معان ��اة النا�س يف ا�ستم�ل�اك ال�سكن
وكذلك ي�سهل عملية الدفع ويعود على امل�ستثمر بالأموال والأرباح
الطائلة مب�شاريع لن تبور كما تفتح �صفحة عمرانية للبلد ومظهرا
جمي�ل�ا للمدين ��ة ,ويف جميع املحافظات ,و لو ق ��در لهذه امل�شاريع
ان تق ��ام حق ��ا ف�ستق�ض ��ي على ازم ��ة ال�سكن مبرور االي ��ام وزيادة
امل�شاريع الناجحة حلل امل�شاكل املزمنة.
وي�ضي ��ف املواط ��ن ع�ل�اء جمي ��ل هناك كثري م ��ن العوائ ��ل املهددة
بال�ضي ��اع والت�شرد نتيجة ع ��دم امتالكها بيتا وعدم احل�صول على
بي ��ت لاليجار الرتقاء ه ��ذا االيجار الذي ا�صبح يق�ت�رب من ارقام
خيالية.
وت�ساءل� ..أما �آن الأوان لبحث هذا املو�ضوع ب�شكل جدي وو�ضع
احلل ��ول املنا�سب ��ة والت ��ي ال ت�ض ��ر ب ��كل الأط ��راف وجع ��ل عملية
الإيجار تخ�ضع ل�ضوابط يتم وفقها تثمني الدار واحت�ساب ن�سبة
معقول ��ة من بدل الإيجار؟� ..أم ��ا �آن الأوان لتوزيع قطع ار�ض على
العوائ ��ل التي ال متتلك دارا ولن متتلك دارا �إال �إذا تبنت احلكومة
هذا املو�ضوع؟.
بدورة يح ّم ��ل املواطن عليوي الهندي اجله ��ات املعنية م�س�ؤولية
الزي ��ادة احلا�صلة يف ثم ��ن الإيجارات و هذا الغالء الذي ب�سببه ال
ن�ستطي ��ع توفري �أي مبل ��غ ل�شراء ار�ض �سكني ��ة �صغرية او م�سكن
لأبنائنا ،فحياتنا يف بالدنا غري م�ضمونة وكل يوم يف حال والذي
ال ميل ��ك �سكنا ال ميلك وطنا ..نحلم بوط ��ن يلمنا حتى لو مل ن�شبع
بطوننا ومنال جيوبنا.
يف�س ��ر لن ��ا املحامي ظاف ��ر حمي ��د الب�صام .ه ��ذه الظاه ��رة بالقول
"االقت�ص ��اد ال�ضعي ��ف هو ال ��ذي ي� ��ؤدي �إىل ارتف ��اع الإيجارات
و�أ�سع ��ار العقارات ،ويزيد فقدان الوظائ ��ف �إذ يلعب دورا رئي�سيا
يف ديناميت الأ�سرة ،ما �أدى �إىل �أن يكون هناك عدة عوائل تعي�ش
حت ��ت �سقف واحد وهذا ب ��دوره حالة غري �صحية وما هي �إال دليل
على تدين م�ستوى الفرد املعي�شي وزيادة ن�سبة املت�ضررين فهناك
الكث�ي�ر م ��ن الأ�سر الت ��ي تعي�ش مع الأق ��ارب والآب ��اء يعي�شون مع
�أبنائهم املتزوجني ،وهناك ا�سر تعي�ش مع غرباء.

التحرير:
عبـــاس الغالبـــي

التصحيح اللغوي:
مصطفى محمد حامد

التغطيات والمتابعات:
ليث محمد رضا

متث ��ل اتفاقي ��ات �صن ��دوق النق ��د والبنك الدولي�ي�ن ظاه ��رة له ��ا انعكا�ساتها على
عملي ��ات اال�ص�ل�اح االقت�صادي املرتقبة يف العراق� ،إال انه ��ا وبعد م�ضي اكرث من
�سب ��ع �سن�ي�ن ،ما الذي حتق ��ق ،واىل �أين ت�سري هذه االتفاقي ��ات التي حققت ردود
افعال بني م�ؤيدة ومعار�ضة منتقدة واخرى تقف على الو�سط.
ويف واقع احل ��ال قد جرت تهيئة لت�صحيح ا�سعار املنتجات النفطية قبل ان يحل
اتف ��اق مع �صن ��دوق النقد الدويل و لك ��ن �صندوق النقد ال ��دويل و البنك الدويل
لالن�شاء و التعمري كانا حا�ضرين يف العراق منذ  2003و �صندوق النقد الدويل
ه ��و الذي اقرتح م�سودة قان ��ون امل�صارف و م�سودة قان ��ون البنك املركزي التي
�ص ��درت ع ��ن �سلط ��ة االئتالف املوح ��دة فيما بع ��د و لكن �سلطة االئت�ل�اف هي من
روجت و �ضغطت ب�أجتاه ت�صحيح ا�سعار املنتجات النفطية.
وم ��ن جملة املبادئ املتع ��ارف عليها يف نظام االقت�صاد احلر ه ��و توفري املناف�سة
الكامل ��ة و الت�ص ��رف االمث ��ل يف امل ��وارد االقت�صادي ��ة و بالتايل يج ��ب ان تكون
التكاليف حقيقية و اال�سعار معربة عن تلك
التكاليف و مبا ان ا�سعار املنتجات النفطية
يف العراق ادنى بكث�ي�ر من م�ستوياتها يف
الع ��امل فه ��ذا يعن ��ي بح�س ��ب ر�أيه ��م وجود
العراق عندما كانت اسعار ا�ساءة للت�ص ��رف بامل ��وارد االقت�صادية الن
النفط منخفضة كان اقدر جمي ��ع املن�ش� ��آت و الوح ��دات االقت�صادي ��ة
على التنافس مع الخارج الت ��ي �س ��وف ت�ستخ ��دم املنتج ��ات النفطية
مما هو عليه االن بمعنى تك ��ون تكاليفها غري حقيقية و بالتايل تتخذ
انه كان يستطييع انتاج قرارات اقت�صادية غري حقيقية.
سلع اكثر مما هو عليه ويف ثمانين ��ات الق ��رن املا�ض ��ي ف� ��أن الذين
االن و بالتالي انخفضت كانوا يعملون على درا�سات اجلدوى كانوا
القدرة التنافسية النسبية ين�صح ��ون بت�صحي ��ح اال�سع ��ار ح�سابي� � ًا
للعراق بتصحيح اسعار مبعنى انك جت ��ري ت�صحيح ًا مالي ًا و تظهر
منتجات النفط يف الك�شوف ��ات املبال ��غ الت ��ي تدفع مبوجب
اال�سع ��ار لكن التحلي ��ل االقت�صادي يقت�ضي
ا�ستب ��دال ه ��ذه املنظوم ��ة م ��ن اال�سع ��ار
املح ��ددة اداري� � ًا مبنظومة ا�سع ��ار حقيقية،
و كن ��ا يف ذل ��ك الوقت نعتمد مب ��د�أ اال�سعار
الدولي ��ة لل�سلع املتاجر بها و من جملتها املنتج ��ات النفطية فمن ناحية االقت�صاد
احلر ينبغي ان تكون اال�سعار �صحيحة مبعنى ان تكون من�سجمة مع امل�ستويات
الدولي ��ة لنف� ��س ال�سلع لكن من جهة اخ ��رى وفرة الطاقة و رخ� ��ص ا�سعارها هي
املي ��زة االقت�صادية الن�سبي ��ة للعراق فعندم ��ا �صححت ا�سعار املنتج ��ات النفطية
التي انعك�ست على تكاليف الطاقة و ا�صبحت تكاليف الطاقة مرتفعة فقد العراق
هذه امليزة االقت�صادية الن�سبي ��ة دون تعوي�ضها مبيزة اخرى بديلة ،ف�أ�ضاف ًة اىل
تخلف انتاجية العمل الذي هو انعكا�س للتخلف التقني و االداري ،العراق عندما
كانت ا�سعار النفط منخف�ضة كان اقدر على التناف�س مع اخلارج مما هو عليه االن
مبعن ��ى ان ��ه كان ي�ستطيع انتاج �سلع اكرث مما هو علي ��ه االن و بالتايل انخف�ضت
القدرة التناف�سية الن�سبية للعراق بت�صحيح ا�سعار منتجات النفط.
وم ��ن هنا ف�أن اال�صالح الذي فر�ضه �صن ��دوق النقد على العراق كانت بواعثه من
ه ��ذا االنخفا�ض يف قدرة الع ��راق التناف�سية ،ولكن هذا االلزام مل يحقق االهداف
املتوخ ��اة من جدلي ��ة اتفاقيات الع ��راق مع �صن ��دوق النقد والبن ��ك الدوليني ،بل
مازالت قدرة العراق �ضعيفة ب�سبب عدم امتالك العراق للميزة املعيارية حليثيات
وف�ضاءات اقت�صاد ال�سوق ب�سبب غياب ال�سيا�سات االقت�صادية الوا�ضحة القادرة
عل ��ى التعاطي وو�ضع العالجات الناجعة لالخت�ل�االت التي يعاين منها االقت�صاد
العراقي.
abbas.abbas80@yahoo.com
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