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ارتفاع األسعار..
وتحقيق األمن الغذائي

2

رؤية تحليلية
لم يسبق ان تصدرت قضية تقلب
اسعار المواد الغذائية في السوق الدولية
اهتمامات العالم بهذه الجدية مثلما هو
جار اآلن .فقد التقى ،على سبيل المثال،
وزراء زراعة مجموعة العشرين ()G20
في باريس في  23 – 22حزيران،
وألول مرة ،في اجتماع مخصص لتدارس
تأثير تقلبات االسعار على الزراعة في
العالم ،واتفقوا على خطة عمل موحدة
لتطوير وتنسيق السياسات الزراعية
على المستويات الوطنية والدولية للدول
االكثر ثراء في العالم ،والنظر في تطبيق
التعهدات المعلنة في االجتماعات
السابقة لقادة العالم ،ومنها مؤتمر قمة
الغذاء في روما ،2009او القمم التي
سبقتها ،وقمم مجموعة العشرين او
مجموعة الثمانية ،او اعالن الكويال ،الذي
تعهد به القادة بإنفاق عشرين مليار
دوالر لتعزيز األمن الغذائي ،وغير ذلك
من المنتديات الدولية التي التزمت بها
الدول بتحقيق األمن الغذائي والسعي
لتطبيق مبدأ حق االنسان بالحصول على
الغذاء.

ح���س���ن ال���ج���ن���اب���ي *
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ارتفاع األسعار العالمية..
وتحقيق األمن الغذائي
ه���ل ال���ع���راق ف���ي م��أم��ن؟
فال�سوق الغذائي �شهدت تقلبات كربى
ادت اىل زيادات هائلة يف عدد اجلياع
يف ال�ع��امل ب�سبب ع��دم متكن الفقراء
من احل�صول على كفايتهم من الغذاء.
وق��د �سجل انهيار ال�سوق املالية يف
ال�ف�ترة � 2008 – 2007أع�ل��ى ارتفاع
يف م�ؤ�شر �أ�سعار ال�غ��ذاء ال��ذي تعتمده
منظمة الأغذية وال��زراع��ة الدولية ،حيث
دُفع املاليني من الب�شر اىل �صفوف اجلياع
فزاد عددهم انذاك على املليار �شخ�ص.
و�سجل بعد ذلك انخفا�ض ملحوظ يف اال�سعار
منذ منت�صف ع��ام  2008نتيجة ال�ستقرار
ال �� �س��وق .ول �ك��ن م ��ؤ� �ش��ر اال� �س �ع��ار ب��د�أ
ب��ال �ت �� �ص��اع��د م� ��رة اخ�� ��رى يف ع��ام
 ،2010ب��ال�ت��زام��ن م��ع في�ضانات
باك�ستان وحرائق حقول القمح
يف رو��س�ي��ا ،وب�ق��ي يف اعلى
م���س�ت��وي��ات��ه ح�ت��ى اليوم.
ف�ق��د ا� �ش��ار �آخ���ر تقرير
م��ن منظمة االغذية
وال��زراع��ة الدولية
(فاو) اىل ان م�ؤ�شر
ا��س�ع��ار ال �غ��ذاء ل�شهر
ح�� ��زي�� ��ران ،2011
وبالرغم من انه لي�س
الأع �ل��ى ل�ه��ذا العام،
اال انه �سجل ارتفاعا
ب� �ن� ��� �س� �ب ��ة ()%39
مقارنة ب�شهر حزيران
ل�ع��ام  .2010وال توجد اليوم معطيات ب�أن

ا�سعار املواد الغذائية يف ال�سوق العاملي �ستعود
اىل م�ستويات ما قبل .2008
�أم��ا االح�صائية الر�سمية املعتمدة يف منظمة
الفاو لعدد اجلياع يف العامل فما زالت ت�شري اىل
�أن ( )925مليون �شخ�ص ي�صنفون كذلك ،اي �أن
�شخ�صا واح��دا من كل �ستة ا�شخا�ص يف العامل
تقريبا يعترب جائعا .وه��ذه االح�صائية بعيدة
كليا عما التزم به ق��ادة ال��دول يف الهدف االول
من �أه��داف االلفية الثالثة ،والقا�ضي بتخفي�ض
عدد اجلياع يف العامل اىل حواىل ( )400مليون
بحلول عام � ،2015أي ن�صف عددهم امل�سجل يف
عام يف عام  1990والبالغ انذاك ( )800مليون
جائع.
هل العراق يف م�أمن من تقلبات اال�سعار؟
ال�ع��راق بلد غري معزول عما يجري يف العامل،
وبالتايل فهو يت�أثر �سلبا وايجابا مبا يح�صل يف
ال�سوق ال��دويل ،ولكن درج��ة ت�أثر �سوق الغذاء
يف ال�ع��راق بتقلبات اال�سعار العاملية تبدو يل
غري وا�ضحة متاما بل وا�شكالية ،وبحاجة اىل
درا�سات تف�صيلية لال�سباب التالية:
 .1ق��دم او حم��دودي��ة االح�صاءات وامل�سوحات
الر�صينة التي اج��ري��ت يف ال �ع��راق ،وع��دم دقة
االح�صائيات التي تتداولها ال�صحف واملواقع
نقال عن ا�شخا�ص غري خمولني بالت�صريح يف
ال��وزارات واملحافظات املختلفة .فالتعداد العام
لل�سكان ال يزال يف طور االعداد ،منذ فرتة طويلة
ن�سبيا ،ام��ا ال��درا��س��ة ال�شاملة ل�لام��ن الغذائي
واله�شا�شة التي اجراها برنامج الأغذية العاملي
(دبليو �أف ب��ي) ،بالتعاون مع اجلهاز املركزي
لالح�صاء يف وزارة التخطيط والتعاون الدويل

ال �ع��راق �ي��ة ،ب�ع�ن��وان "التحليل ال���ش��ام��ل لالمن
ال�غ��ذائ��ي وال�ف�ئ��ات اله�شة يف العراق" ،والتي
ن���ش��رت ع��ام  ،2008ف�ق��د اع �ت �م��دت اح�صاءات
ومعطيات �سجلت يف عام  .2006وكذلك تقرير
اجلهاز امل��رك��زي لالح�صاء املعنون "خط الفقر
ومالمح الفقر يف العراق" فقد ن�شر يف �آذار عام
 2009ويبدو انه ا�ستند على نف�س املعطيات التي
اتيحت لدرا�سة "التحليل ال�شامل لالمن الغذائي
والفئات اله�شة يف العراق" ،وقد ذكر ان حتديثا
مهما للمعطيات ق��د اجن��ز م ��ؤخ��را يف العراق،
بالتعاون بني اجلهاز املركزي لالح�صاء وبرنامج
الأغذية العاملي ووكاالت اخرى ،ولكن املعلومات
مازالت خا�ضعة للتحليل ومل تن�شر بعد.
 .2االنتقال ال�سريع ،بل املنفلت يف الكثري من
اوجهه ،من اقت�صاد مفرط يف مركزيته قبل عام
 ،2003اىل اق�ت���ص��اد ��س��وق ع���ش��وائ��ي تعرتيه
فو�ضى عارمة ،وت�ضخم مهول ،وا�سترياد منفلت
للب�ضائع ،وت��داول كبري للعملة ،و�ضخ �سيولة
ك �ب�يرة ،وارت �ف��اع غ�ير م�سبوق يف م�ستويات
رواتب املوظفني ،وغري ذلك .وقد رافق ذلك زيادة
كبرية وم�ستمرة يف ا�سعار الغذاء يف ال�سوق
العراقي ،ومل تكن هذه الزيادة مرتبطة ع�ضويا
بتقلبات ا�سعار الغذاء يف ال�سوق العاملي ،بقدر
ما تعود اىل عوامل داخلية ،نابعة من حركية
اقت�صاد ال�سوق ودرج��ة الطلب على الب�ضاعة،
وارتفاع م�ستوى املعي�شة لدى فئات اجتماعية
جديدة ،وا�ضطراب االنتاج الزراعي يف العراق،
وتراجع قدرته التناف�سية مع الب�ضاعة امل�ستوردة
وغ�ير ذل��ك الكثري مما يتطلب درا��س��ة تف�صيلية
وم�ستقلة.

 .3ارتباط تقلبات ا�سعار �سوق الغذاء على الأغلب
با�سعار الطاقة ،وق��د متثل ال��زي��ادة يف ا�سعار
ال�غ��ذاء اي ��رادات مالية ا�ضافية ل�ل��دول النفطية
نتيجة لزيادة ا�سعار النفط يف ال�سوق العاملي،
ومبا ان العراق بلد نفطي ف�إن ت�أثري زيادة ا�سعار
الغذاء قد يقابله زي��ادة يف االي ��رادات النفطية،
مما مينح بع�ض املرونة يف دع��م �سوق الغذاء،
خا�صة يف املواد اال�سا�سية التي تغطيها البطاقة
التموينية ،التي مل ت�شهد اية زيادة يف اال�سعار
الرمزية التي يدفعها املواطنون لقاء ح�صولهم
على مفرداتها ،ه��ذا اذا م��ا غ�ض�ضنا النظر عن
�شكاوى املواطنني حول نوعية الب�ضائع املدرجة
يف البطاقة ،وهي �شكاوى مزمنة.
 .4ا��س�ت�م��رار ال��دع��م احل�ك��وم��ي ال��س�ع��ار الغذاء
عن طريق البطاقة التموينية كنظام للم�ساعدة
الغذائية ،وه��و دع��م م�ستمر منذ ع�شرين عاما،
وي�شكل عبئا ثقيال على ميزانية ال��دول��ة ،حيث
بلغت تخ�صي�صاته لهذا العام ( )7مليار دوالر� ،أي
اكرث من ( )%8من ميزانية  ،2011مما ي�سهم يف
كبح اال�ستجابة الطبيعية ل�سوق الغذاء الداخلي
على تقلبات اال�سعار العاملية ،بالرغم من ان املبلغ
املخ�ص�ص ال�سترياد مفردات البطاقة يت�أثر قطعا
وب�شكل مبا�شر ب�أ�سعار ال�سوق ال�سائدة ،اذ ان
��ش��راء نف�س الكمية م��ن امل��واد الغذائية يتطلب
امواال ا�ضافية ،اما ال�سلع والب�ضائع غري املغطاة
بالبطاقة التموينية ،فيكون ت�أثري ارتفاع ا�سعار
ال�سوق العاملي عليها مبا�شرا وفوريا (وقد ا�شرت
اىل مو�ضوع البطاقة التموينية يف مقال �سابق
يف جريدة املدى بتاريخ  20ني�سان .)2011
 .5الدعم احلكومي لالن�شطة الزراعية يف العراق

مبا فيها �سيا�سات االقرا�ض املتبعة �ضمن "املبادرة
الزراعية" ودعم املدخالت االخرى ،باال�ضافة اىل
�شراء املنتجات الزراعية ب�أ�سعار حتدد يف حينها،
وت�أخذ باحل�سبان اعتبارات �سيا�سية واجتماعية
اخ ��رى ،ه��ادف��ة اىل دع��م الفالحني وامل��زارع�ين،
والتخفيف م��ن ت��أث�ير حركية اقت�صاد ال�سوق
الغذائي يف العراق ،حيث تنعدم ق��درة املنتوج
العراقي على املناف�سة� ،سواء من ناحية النوعية
او ب�سبب ارتفاع كلفة االنتاج ،املرتبطة بتخلف
البنى التحتية لالقت�صاد ال��زراع��ي ،وب�ضمنها
نق�ص الطاقة الكهربائية ،وتعرث التنمية الريفية
عموما.
 .6تبقى املعلومات التي يتيحها اجلهاز املركزي
لالح�صاء ،هي امل�صدر ااملوثوق الوحيد ،ولكنها
�شحيحة لأ�سباب خمتلفة ،ويفيد اعالنه الأخري
مل�ؤ�شرات الأرق��ام القيا�سية لأ�سعار امل�ستهلك يف
العراق ،اىل ان ا�سعار املواد الغذائية يف ت�صاعد،
وميكن  -مثال  -مالحظة اال� �ش��ارة اىل ا�سعار
الفواكه يف العراق حيث �شهدت ارتفاعا بن�سبة
( )%6.2يف �شهر ايار  2011مقارنة ب�شهر �أيار
من العام املا�ضي ،اال ان هذه البيانات ال تعطي
�صورة متكاملة ل�سوق الغذاء وا�سعاره على مدى
زمني طويل.
ان ا��س�ع��ار امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة يف ال���س��وق ق�ضية
�شائكة ،حيث يزيد حجم االم��وال امل�ستثمرة يف
�سوق الغذاء العاملي على ترليون (ال��ف مليار)
دوالر� .أم��ا حجم ال��دع��م ال��ذي تقدمه حكومات
ال ��دول املتقدمة لقطاع ال��زراع��ي فيبلغ ح�سب
منظمة الفاو اكرث من ( )350مليار دوالر ،ولي�س
من ال�سهل تغيري الوقائع املت�شابكة على االر�ض

مهما كانت النوايا طيبة للموقعني على االعالنات
العاملية املتكررة.
من اجلدير ذك��ره هنا هو ان االنتاج العاملي من
الغذاء يكفي حاليا للق�ضاء على اجلوع املتف�شي
يف العامل ،ولكن �سوء التوزيع واختالل املوازين
وع��دم �شفافية ال�سوق ،واحل��واج��ز التجارية،
وال��دع��م احل �ك��وم��ي يف ال� ��دول ال�غ�ن�ي��ة للقطاع
الزراعي ،وامل�ضاربات التجارية ،وحوكمة ال�سوق
العاملي للغذاء ( ،)governanceيجعل الدول
النامية والفقرية �ضحية او�ضاع و�شروط ال قدرة
لها على مقاومتها.
ويف العراق ،كما يف كافة ال��دول النامية ،تنفق
الأ�سرة العراقية ّ
جل دخلها على �شراء الغذاء،
وم��ا تبقى م��ن ال��دخ��ل ينفق على االحتياجات
االخ��رى ،كالتعليم وال�صحة وال�سكن وامللب�س.
لذلك ف ��إن اي��ة زي ��ادة يف االن �ف��اق على الأغذية،
نتيجة ارت �ف��اع ا��س�ع��ار امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ،ي ��ؤدي
بال�ضرورة اىل تغيري منط االنفاق و�شراء ال�سلع،
وينعك�س بالتايل على �شكل فقدان الأ�سر الفقرية
لأي��ة خدمات �صحية او تعليمية او يف م�ستوى
ال�سكن او امللب�س ،او على ح�ساب نوعية الغذاء
نف�سه ،اذ تلج�أ الأ��س��ر الفقرية اىل التخلي عن
الربوتينات واللحوم والفواكه واخل�ضر الغنية
بالفيتامينات ،واالكتفاء باملواد االرخ�ص والأقل
ت�غ��ذوي��ة ،مم��ا يعر�ضهم ل�لام��را���ض واله�شا�شة
والت�شوه ونق�ص ال��وزن والف�شل يف الدرا�سة
والت�سرب من املدار�س وغري ذلك ،مما يثقل كاهل
اال�سرة ال�ضعيفة ا�صال.
من هنا تنبع اهمية �شبكات احلماية االجتماعية
ودعم الدولة للفئات الفقرية ،واعتقد ان م�شروع

التغذية املدر�سية هو من اهم امل�شاريع التي يجب
ان تفعّل يف العراق ب�أق�صى �سرعة حلماية اطفال
املدار�س وتوفري �شروط جناحهم .فالتعليم من
�أهم مقومات التنمية ،واملواطن املتعلم هو اكرث
ق��درة على العمل والتخل�ص م��ن ب��راث��ن الفقر،
ا�ضافة اىل انه يخفف عن عوائل االطفال �ضغط
الزيادة امل�ستمرة يف اال�سعار يف ظل دخل ثابت
او غري م�ضمون �أوبطالة.
ان مراقبة ا�سعار املواد الغذائية ،وتخفيف ت�أثري
االرتفاع احلاد لها على املجتمع� ،ضرورة ق�صوى
وخ �ط��وة اوىل ل�ت�ط��وي��ر ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة وطنية
لتحقيق الأمن الغذائي يف العراق.
واعتقد ان املراجعة اجلريئة وال�شاملة لربنامج
البطاقة التموينية املطبّق يف العراق ،للنظر يف
كيفية ا�ستخدام االم��وال املخ�ص�صة يف ميزانية
ال��دول��ة ل �� �ش��راء م���واد احل���ص��ة ال�ت�م��وي�ن�ي��ة من
اخلارج ،لتحفيز االنتاج الزراعي يف العراق هي
من االجراءات ال�ضرورية االوىل بهذا االجتاه.
فاالنتقال م��ن ال���ص��رف ال�سهل ل�ل�م��وارد املالية
يف �شراء مواد البطاقة التموينية يف اال�سواق
ال�ع��امل�ي��ة ،اىل اال��س�ت�ث�م��ار ال�صعب يف القطاع
ال��زراع��ي ال�ع��راق��ي ال حت��دث ب�ق��رار ف��وق��ي دون
تطوير برنامج وطني �شامل لال�ستثمار الزراعي،
واطار زمني وا�ضح لتحقيقه ،مع �ضمان اي�صال
امل�ساعدات الغذائية للفئات الفقرية من املجتمع،
اثناء املرحلة االنتقالية.

*سفير العراق لدى منظمة
األغذية والزراعة الدولية (فاو)
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البلديات وآلية إحالة المشاريع الخدمية
محمد صادق جراد
�أك�ث�ر ما تعانيه امل�ش ��اريع اخلدمي ��ة يف العراق هو
ع ��دم االلتزام مبواعي ��د االجناز من قبل ال�ش ��ركات
املعني ��ة �إ�ض ��افة �إىل ت ��دين م�س ��توى املوا�ص ��فات
املطلوب ��ة وعدم توافقها مع م ��ا مت االتفاق عليه مع
اجلهة الر�س ��مية وح�س ��ب ما جاء يف العقد الذي مت
مبوجبه �إحالة امل�ش ��روع� ،إ�ضافة اىل وجود الكثري
من املعوقات الأخرى لتكرث ظاهرة امل�شاريع ن�صف
املنجزة واملتوقفة لأ�سباب خمتلفة.
وجتد اجلهات احلكومية �صعوبة يف ال�سيطرة على
املعوقات وامل�ش ��اكل الت ��ي ت�ؤدي �إىل ه ��ذا الت�أخري
و�سوء م�ستوى املوا�صفات ل�ضعف الرقابة وغياب
القوان�ي�ن ال�ص ��ارمة التي حتا�س ��ب ه� ��ؤالء يف ظل
التغا�ضي من بع�ض اجلهات امل�س�ؤولة رمبا لوجود
م�ص ��الح متبادلة مع ال�ش ��ركات املنفذة للم�شاريع او
لوجود الف�س ��اد الإداري واملايل يف �أروقة البلديات
وال ��ذي اعرتفت ب ��ه ال ��وزارة وعن تدين م�س ��تواه
اليوم اىل م�س ��تويات منخف�ض ��ة عما كان يف بداية
التجربة العراقية.
ومتتل ��ك وزارة البلدي ��ات م ��ا يق ��ارب  360بلدي ��ة
تتوزع عل ��ى حمافظات العراق وير�ص ��د لها يف كل
ع ��ام املبالغ ال�ض ��خمة من اج ��ل ال�ش ��روع يف �إقامة
امل�شاريع اخلدمية الأ�سا�سية التي يحتاجها املواطن
العراقي يف مهمة لي�ست بالهينة وذلك ب�سبب غياب
ه ��ذه امل�ش ��اريع ع�ب�ر العق ��ود املا�ض ��ية واحلاج ��ة
الكبرية لها �سيما يف بع�ض املحافظات التي �شهدت
غياب الرعاية واالهتمام ب�صورة متعمدة.
والي ��وم تنطل ��ق امل�ش ��اريع اخلدمي ��ة لتعوي� ��ض
املحافظ ��ات ومواطنيها عن املعان ��ات التي رافقتهم
لفرتة طويلة ،وبالت�أكيد فان الأمر �س ��يكون بحاجة

اىل و�ض ��ع اخلط ��ط الإ�س�ت�راتيجية طويل ��ة املدى
واخلا�ض ��عة للدرا�س ��ات التي ي�ض ��عها املخت�ص ��ون
واخلرباء والتي تعتمد الأ�س ���س العلمي ��ة الدقيقة،
وخا�ص ��ة عندم ��ا يتعل ��ق الأم ��ر بامل�ش ��اريع الكبرية
حي ��ث تك ��ون �أك�ث�ر حاج ��ة للخ�ب�رات الأجنبية يف
التخطيط والدرا�سة ورمبا التنفيذ اي�ضا.
ما ح�ص ��ل يف الع ��راق ومنذ انطالق حمل ��ة الإعمار
�أن معظم امل�ش ��اريع التي ح�صلت على الأولوية يف
التنفيذ قد �أحيلت اىل �ش ��ركات حملي ��ة لعدم تكامل
امل�ش ��روع اال�س ��تثماري وعدم ن�ض ��وج الت�شريعات
الت ��ي ت�س ��مح للم�س ��تثمر الأجنب ��ي بالدخ ��ول يف
مناف�سة امل�ستثمر املحلي ليح�صل الأخري على ح�صة
كبرية من امل�شاريع بالرغم من حداثة التجربة لدى
البع� ��ض وقلة اخلربات قيا�س ��ا بامل�ش ��اريع الكبرية

التي �أحيل ��ت لها حيث حتتاج اىل اخلربات العاملية
والدرا�سات العلمية.
وه ��ذا ما ميي ��ز امل�س ��تثمر الأجنب ��ي الذي اكت�س ��ب
اخل�ب�رات م ��ن خ�ل�ال التج ��ارب العملي ��ة وتنفيذه
م�ش ��اريع عديدة عرب تاريخ طويل ومعروف ف�ضال
ع ��ن اعتم ��اده عل ��ى ال�ش ��ركات املعروفة يف و�ض ��ع
املخططات الرئي�سة للم�شاريع الإ�سرتاتيجية.
وبالرغ ��م م ��ن ت�ش ��جيعنا لل�ش ��ركات املحلي ��ة اال ان
املعوقات الكثرية التي تواجهها منذ بداية التجربة
الدميقراطية يف الع ��راق جتعلها تواجه الكثري من
املعوق ��ات واهمه ��ا ع ��دم التوا�ص ��ل م ��ع التطورات
العلمي ��ة احلا�ص ��لة يف العامل وغيابها ع ��ن مواكبة
الث ��ورة العلمي ��ة والعمراني ��ة وذلك ب�س ��بب العزلة
التي كان يعي�ش ��ها العراق يف زمن النظام ال�س ��ابق

مقاالت 5

قروض اإلسكان والفوائد الكبيرة
�إ�ض ��افة اىل احل�ص ��ار والعقوب ��ات الدولي ��ة الت ��ي
حرمت العراق من هذا التوا�صل يف جميع جماالت
احلياة.
وم ��ن امل�ش ��اكل الأخ ��رى الت ��ي يعانيه ��ا امل�ش ��روع
العم ��راين يف الع ��راق هو الف�س ��اد الإداري واملايل
الذي،ورثت ��ه امل�ؤ�س�س ��ات العراقي ��ة عرب ال�س ��نوات
املا�ض ��ية والذي وجد �أر�ض ��ية منا�س ��بة بعد �سقوط
النظام للتنامي واالنت�ش ��ار �أكرث و�أكرث لي�ساهم يف
تعطيل عجلة الإعمار.
الر�س ��الة الت ��ي نري ��د �إي�ص ��الها للجهات امل�س� ��ؤولة
مفادها ب�أن العراق اليوم بعد ان خرج من احلروب
املدمرة واملقاطعة الدولية �أ�ص ��بح يعاين من تدمري
بنيته التحتية ب�صورة كبرية،وان التجارب العاملية
�أثبت ��ت ان ال ��دول الت ��ي م ��رت بنف� ��س التجرب ��ة قد
ا�ستعانت بدول متقدمة علميا يف �إعمار هذه البنية
املدم ��رة .ونحن اليوم بحاجة ل�ش ��ركات ذات كفاءة
عالية ومعروفة بخربتها ونزاهتها لتنفيذ امل�شاريع
الت ��ي ت�س ��هم يف بناء العراق وان تك ��ون �آلية �إحالة
ومن ��ح امل�ش ��اريع �آلي ��ة تعتم ��د الكف ��اءة والنزاه ��ة
واخل�ب�رة ولي� ��س �ش ��يئا �آخ ��ر ويف نف� ��س الوق ��ت
اختي ��ار القطاعات املهمة يف الإنفاق احلكومي على
امل�ش ��اريع وح�س ��ب الأولوية والت�سل�س ��ل ال�صحيح
فال نقوم بتنفيذ م�ش ��اريع اك�س ��اء الأر�صفة ثم ن�أتي
بع ��د ح�ي�ن لنحفره ��ا لنم ��د املج ��اري او الت�أ�س ��ي�س
ل�ش ��بكات الهات ��ف!!� ،إ�ض ��افة �إىل �ض ��رورة العم ��ل
الرقابي ملتابعة تنفيذ امل�شاريع وح�سب املوا�صفات
املطلوبة من اجل تقدمي �أف�ضل اخلدمات للمواطن.
و�أخريا �ض ��رورة حماربة الف�س ��اد الإداري واملايل
ال ��ذي يرافق عملية االعمار من خ�ل�ال دعم الهيئات
واللج ��ان الرقابي ��ة باملزي ��د م ��ن ال�ص�ل�احيات
والت�شريعات التي ت�ساهم يف حماية املال العام.

إيمان محسن جاسم
�أحد احللول التي طرحتها احلكومة العراقية للتغلب على م�ش ��كلة ال�سكن
تكم ��ن يف منح موظفي الدولة العراقية قر�ض� � ًا يع ��ادل 100راتب لغر�ض
ال�س ��كن،ورغم �إن هذا الإجراء يحمل دالالت ومعاين كثرية جد ًا ويحدث
نقلة كبرية يف حياة موظفي الدولة العراقية�،إال انه يف نف�س الوقت ميثل
تناق�ض� � ًا كب�ي�ر ًا مع الد�س ��تور العراقي ال ��ذي التزم يف �أكرث م ��ن مادة من
مواده على �إن ال�س ��كن �إحدى �ض ��روريات احلياة للمواطن العراق وحق
م ��ن حقوقه ،فكي ��ف �إذا كان ه ��ذا املواطن موظف خدمة عام ��ة يف الدولة
العراقية،ونحن هنا نتحدث عن ن�س ��بة الفائ ��دة والتي حددتها التعليمات
ال�ص ��ادرة عن وزارة املالية العراقية بن�س ��بة  %8قابلة للزيادة والنق�صان
وب�شكل �سنوي ولي�ست ن�سبة تدفع على �أ�صل املبلغ مرة واحدة،وبالتايل
ف� ��إن ه ��ذا يتعار�ض �أي�ض ��ا م ��ع ال�ش ��ريعة الإ�س�ل�امية التي حرم ��ت الربا
والعراق بلد �إ�س�ل�امي ال ميكنه �أن يتجاهل هذا الو�ض ��ع خا�صة و�إن هذه
املبالغ ُتدفع من امليزانية العامة للدولة �أي من واردات البلد.
وق ��د يق ��ول البع� ��ض ب�أن ه ��ذه الإرب ��اح ت�س ��تخدم يف تطوي ��ر اخلدمات
والبنى التحتية الأخرى وت�شكل �أحد موارد الدولة وقد يكون هذا مقنع ًا
لو �أخذت ملرة واحدة ولكن علينا �أن نت�صور ب�أن حجم الفوائد على مبلغ

القر�ض �س ��يكون كبريا جد ًا وقد يعادل ن�صف املبلغ وح�سب عدد �سنوات
الدف ��ع ،ويف كل الأحوال ف� ��إن الفوائد بحد ذاتها �س�ت�رهق كاهل املوظف
�أكرث مما ت�س ��عده �أو تخفف عنه حيث �سيق�ض ��ي �سنوات عديدة من عمره
الوظيفي وحتى تقاعده ي�س ��دد مبلغا كبري ًا مما يحد من تنفيذه ملتطلبات
احلياة الأخرى.
وم ��ن ال�ض ��روري هن ��ا �أن ن�ش�ي�ر �إىل �أن حاجة املوظف ملبل ��غ القر�ض من
�أج ��ل ت�ش ��ييد وحدة �س ��كنية قد جتربه عل ��ى التعاطي مع ه ��ذا النوع من
القرو� ��ض ولك ��ن يف نف�س الوقت يجب على احلكومة عدم ا�س ��تغالل تلك
احلاجة يف عملية ت�شبه �إىل حد كبري االبتزاز خا�صة وان املال امل�ستخدم
يف منح هذه القرو�ض كما قلنا هو مال عام للمواطن �س ��واء �أ كان موظف ًا
�أم قطاعا خا�ص ��ا ،حق طبيعي فيه �أو على �أقل تقدير �أن ت�س ��عى احلكومة
ملن ��ح ه ��ذه القرو�ض بدون فوائد لأ�س ��باب عدي ��دة �أوله ��ا� ،إن الغاية منها
هي ت�ش ��ييد وح ��دة �س ��كنية لعائلة عراقي ��ة ،واجلانب الث ��اين يتمثل ب�أن
احلكوم ��ة �ستق�ض ��ي عل ��ى ظاهرتني مع� � ًا ،الظاهرة الأوىل �أزمة ال�س ��كن،
والثاني ��ة البطالة من خالل تن�ش ��يط دورة العمل �س ��واء لعم ��ال البناء �أو
النج ��ارة ،احلدادة ،وغريها من امله ��ن التي تتحرك جميعها بتحرك قطاع
البناء والإ�سكان.
وعلينا هنا �أن ن�ؤ�شر �أن ما تقوم به وزارة املالية العراقية يعد �سابقة يف

تاريخ الإ�س ��كان وقرو�ض ��ه يف الع ��راق منذ عقود طويلة خا�ص ��ة و�إن كل
�أبناء ال�ش ��عب العراق ��ي يدركون جيد ًا ب�أن كاف ��ة احلكومات التي تعاقبت
عل ��ى العراق مل ت�أخذ فوائ ��د كهذه على قرو�ض الإ�س ��كان مبا فيها النظام
ال�س ��ابق رغ ��م كل م�س ��اوئه و�أخطائ ��ه �إال �أن ��ه مل ي�ض ��ع فوائ ��د كهذه على
قرو�ض الإ�سكان.
لهذا جند ب�أن الكثري من موظفي الدولة يف حالة تردد من امل�ضي قدم ًا يف
بناء وحدة �سكنية لأ�سباب عديدة �أهمها الفوائد الكبرية،وال�سبب الثاين
�إنها تدخل �ض ��من الربا الذي منعه الإ�س�ل�ام ،والأهم من كل هذا وذلك هو
تخل ��ي الدولة عن واجباتها الرئي�س ��ة يف توفري ال�س ��كن املالئم للمواطن
العراقي يف هذه الظروف.
وقد يقول البع�ض ب�أن هذه ال�ش ��روط رمبا و�ضعت من قبل م�س�ؤولني يف
�ص ��ندوق النقد ال ��دويل وكذلك البنك ال ��دويل من �أجل �إنعا�ش االقت�ص ��اد
العراق ��ي ب�ش ��كل �أو ب�آخر ،وقد يكون هذا �ص ��حيحا ولكن هنا ن�س� ��أل عن
دور احلكومة العراقية يف التخفيف عن كاهل املواطن املوظف والذي ما
زال دخله حمدود ًا مهما �أرتفع هذا الدخل يبقى حمدود يف �أرقامه و�س ��ط
تزايد متطلبات احلياة اليومية.
لهذا نتمنى �أن تراجع وزارة املالية �ش ��روط منح ال�سفلة خا�صة ما يتعلق
منها بن�سبة الفائدة.

التوسع باستخدام البطاقة الذكية
علي نافع حمودي

التعداد السكاني والتأثير في الواقع الخدمي
ميعاد الطائي
يعي� ��ش العراق اليوم مرحلة البن ��اء واالعمار يف حماولة من احلكومة
يف توفري اخلدمات لل�ش ��عب العراق ��ي يف معظم القطاعات التي تعاين
م ��ن النق�ص الكبري .وم ��ن املفرت� ��ض �أن تكون هذه احلمل ��ة العمرانية
وفق خطط �س�ت�راتيجية مبنية على �إح�ص ��ائيات وبيانات دقيقة متكن
احلكومة من ت�شخي�ص النق�ص لتقدم اخلدمات ح�سب ما يتوفر لها يف
هذه البيانات من ن�س ��ب الكثافة ال�س ��كانية وتوزيع ال�سكان اجلغرايف
ومعرفة النق�ص يف املن�شات اخلدمية كامل�ست�شفيات او املدار�س وباقي
الدوائر الأخرى يف كل منطقة ملعرفة احلاجة ال�ضرورية واحلقيقية.
وكل ه ��ذه املعلومات يوفرها التعداد العام لل�س ��كان ال ��ذي تعتمد عليه
ال ��دول يف جمي ��ع �أنح ��اء الع ��امل وحتر� ��ص عل ��ى اجنازه م ��ن اجل ان
تتمكن من و�ضع اخلطط والدرا�سات ح�سب الإح�صائيات الدقيقة التي
يوفرها هذا التعداد.
لذل ��ك ميكننا القول بان التعداد ال�س ��كاين يف بل ��د مثل العراق -ينه�ض
م ��ن جديد -ينط ��وي على جانب كبري من الأهمية يف �ض ��وء التحديات
الت ��ي تواجهها احلكوم ��ة العراقية اليوم وهي تقود اك�ب�ر حملة �إعمار
يف املنطقة بدون �إح�ص ��ائيات دقيقة وحديث ��ة ودون معرفة دقيقة لعدد
ال�سكان يف كل حمافظة او مدينة لكي ت�ستطيع احلكومة ان تخ�ص�ص
لهم مركزا �صحيا او مدر�سة تتنا�سب مع �أعدادهم.
احلكوم ��ة اليوم ال تع ��رف الرقم الدقيق للعاطلني ع ��ن العمل وال �أعداد
الذي ��ن ال ميلكون دورا �س ��كنية لتوف ��ر لهم العدد ال ��كايف من املجمعات

ال�سكنية ويتم توزيع امل�شاريع ح�سب الن�سب ال�سكانية.
و�أمثال كثرية تنطبق هنا ك�أعداد الأيتام والأرامل وو�ص ��ول اخلدمات
من عدمها للمناطق النائية كالكهرباء واملاء وتعبيد ال�ش ��وارع ودرا�سة
كثافة ال�س ��كان وق ��راءة تزايدهم الع ��ددي وعالقته بامل ��وارد الطبيعية
وتوزيعهم على املناطق احل�ض ��رية والريفية ومعرف ��ة الفئات العمرية
وتوزيع املهن وم�ستوى العمالة والتعليم وحجم البطالة ،كما يت�ضمن
م�ؤ�ش ��رات �أخ ��رى مثل مع ��دل املوالي ��د والوفيات ودرجة اخل�ص ��وبة،
�إ�ض ��افة لدرا�س ��ة ظاه ��رة الهج ��رة ب�أنواعها وم ��ا يرتتب عل ��ى ذلك من
ظ ��روف بيئية واجتماعية خمتلفة و�أ�ش ��ياء �أخرى ميكننا �إن نكت�ش ��فها
ونحن نطالع اال�ستمارة اخلا�صة بالتعداد ال�سكاين والتي ت�شمل �أمورا
كثرية معظمها يتعلق باجلانب االقت�صادي ميكن للدولة اال�ستفادة منه
كثريا يف و�ضع اخلطط والتخ�صي�صات املالية.
وح�س ��ب تو�ص ��يات الأمم املتح ��دة مت تعريف التع ��داد ال�س ��كاين ب�أنه
(العملي ��ة الكلي ��ة جلم ��ع وجتهي ��ز وتقيي ��م وحتلي ��ل ون�ش ��ر البيان ��ات
الدميوغرافية واالقت�ص ��ادية واالجتماعية املتعلقة بكل الأفراد يف قطر
معني� ،أو يف جزء حمدد املعامل من هذا القطر عند حلظة زمنية حمددة
واله ��دف م ��ن �إجرائه هو معرفة حالة ال�س ��كان يف دول ��ة ما �أو يف جزء
حمدد من تلك الدولة عند حلظة زمنية معينة ،وهذه املمار�سة مبفهومها
الوا�س ��ع تعني عدد ال�س ��كان ،ومعدالت منوهم ،وتوزيعهم اجلغرايف،
وتركيبهم الدميوغرايف ،وخ�صائ�صهم االجتماعية واالقت�صادية).
ويرى اخلرباء �أن مدة ع�شر �سنوات هي الفرتة املنا�سبة لتكون فا�صلة
بني تعداد و�آخر من اجل �إح�ص ��اء املتغريات والنمو ال�سكاين احلا�صل

يف ه ��ذه الف�ت�رة علم ��ا ب ��ان العراق م ��ن �أك�ث�ر ال ��دول يف املنطقة منوا
�سكانيا ولقد اجري �آخر تعداد لل�سكان يف العراق عام  1997وكان من
املفرو� ��ض ان يتم التعداد الالح ��ق له يف  2007اال ان الظروف الأمنية
�س ��اهمت يف ت�أجيله اىل  2009ومن ثم مت ت�أجيل ��ه مت�أثرا بالتجاذبات
ال�سيا�س ��ية حي ��ث مل يح�ص ��ل عل ��ى التواف ��ق ال�سيا�س ��ي لإج ��راء ه ��ذه
املمار�س ��ة املهمة وال�ض ��رورية لدعم اخلطط الإ�س�ت�راتيجية بالبيانات
التي حتتاجها كما �أ�سلفنا.
والتع ��داد الع ��ام لل�س ��كان مب ��ا ينتجه م ��ن بيان ��ات مهمة ميث ��ل متطلب ًا
�أ�سا�س ��ي ًا لو�ض ��ع خط ��ط وبرام ��ج التنمي ��ة ،والت ��ي تعتم ��د عل ��ى جمع
وت�ص ��نيف وتقييم وحتليل ون�ش ��ر �أو توزيع البيان ��ات الدميوغرافية
واالقت�صادية واالجتماعية لل�سكان خالل فرتة زمنية معينة.
ومن هنا تتبني لنا �أهمية هذه املمار�سة املعطلة منذ �أكرث من � 4سنوات
والت ��ي �أ�ص ��بح الع ��راق الي ��وم ب�أم� ��س احلاجة له ��ا من اج ��ل النهو�ض
بالواقع اخلدمي والعمراين على �أ�س�س علمية مدرو�سة ودقيقة ت�ساعد
اجله ��ات املخت�ص ��ة كالبلديات وال ��وزارات اخلدمي ��ة يف معرفة مكامن
اخللل ومعاجلة امل�ش ��اكل االقت�صادية بالإ�ض ��افة اىل ر�صد معدل النمو
ال�س ��كاين وما ي�ش ��كله من �أعب ��اء على اال�س ��تهالك للم ��وارد الطبيعية.
ويجب ان يتحمل اجلميع م�س� ��ؤولية �إجراء هذا امل�ش ��روع واملمار�س ��ة
التي تبني لنا من خالل ما تقدم من احلقائق انها ا�س ��تحقاق وطني قبل
ان تكون عملية �إنتاج �إح�ص ��ائيات وبيانات ت�س ��اعد احلكومة العراقية
عل ��ى تق ��دمي اخلدمات للمواط ��ن يف جمي ��ع �أنحاء الع ��راق ومبختلف
مناطقه.

يمكننا القول بأن استخدام البطاقة
الذكية أحدث تطورًا إيجابيًا مهما
في العمل المصرفي العراقي ،خاصة
وإن عدد الذين شملوا حتى اآلن
ببطاقة كي الذكية من المتقاعدين
والمشمولين بنظام الحماية االجتماعية
بلغوا مليونين ومئة ألف في عموم
العراق،وهي نسبة جيدة بالقياس
لعمر التجربة التي القت استحسان
المواطنين.

و�إن ا�س ��تخدام النق ��ود االلكرتوني ��ة واح ��د م ��ن
�أبرز االجن ��ازات العلمي ��ة املتحققة على ال�ص ��عيد
امل�ص ��ريف يف �أغل ��ب البل ��دان العاملي ��ة املتط ��ورة،
حيث تعت�ب�ر عملية الت ��داول النق ��دي االلكرتوين
للعمالت واحدا من احلواجز احلمائية التي توفر
ملتداوليه ��ا الأم ��ان والثق ��ة يف التعام ��ل بعيد ًا عن
حم ��اوالت االبت ��زاز والر�ش ��اوى �إ�ض ��افة �إىل �إنها
متثل �إ�صالحا كبريا يف العمل امل�صريف.
لـِما ال�ستخدام نظام البطاقة الذكية من انعكا�سات
ايجابية عل ��ى ال�سيا�س ��ة النقدية وعملي ��ات �إدارة
العملة الت ��ي باتت مكلفة وتتطل ��ب جمهودا كبريا
لل�س ��يطرة عل ��ى احلج ��م الكب�ي�ر للكتل ��ة النقدي ��ة
املتداول ��ة حالي ��ا وحمايته ��ا م ��ن خماطر ال�س ��رقة
واخلزن ،ناهيك عن تكاليف �إ�ص ��دارها وهي �أمور
معقدة،حي ��ث يكف ��ل التحول نحو اعتم ��اد البطاقة
الذكي ��ة التخفيف كثريا م ��ن �أعبائها وتنظيم عملها
بال�ش ��كل الذي مينح هذا العمل االن�سيابية والدقة

املطلوبة.
وعلين ��ا �أن ندرك جيد ًا ب�أن اعتم ��اد البطاقة الذكية
ُنظ ��ر ل ��ه يف بداي ��ة التجربة على �أنه عامل �ض ��غط
عل ��ى القط ��اع امل�ص ��ريف اخلا� ��ص �إال �أنه ��ا تندرج
يف نهاي ��ة املطاف �ض ��من توجهات عام ��ة لدفع هذا
القطاع نح ��و اعتماد �أدوات الدف ��ع املايل احلديثة
وهي يف حقيقة الأمر لي�ست �إال خطوة من خطوات
التحوّ ل نحو اقت�ص ��اد ال�سوق الذي يفر�ض وجود
م�ؤ�س�سات م�صرفية قوية تعتمد الأنظمة املتطورة
يف �إدارة ن�ش ��اطاته �ش� ��أنها يف ذلك �ش�أن الكثري من
دول العامل يف هذا املجال املهم.
ومب ��ا �إن عملية الدفع وف ��ق البطاقة كي قد جنحت
رغ ��م وج ��ود بع� ��ض الإخفاق ��ات والت ��ي ميك ��ن
جتاوزه ��ا م�س ��تقب ًال ف� ��إن الكث�ي�ر م ��ن املوظف�ي�ن
العامل�ي�ن يف دوائ ��ر الدولة يتمن ��ون �أن توفر لهم
هذه اخلدمة احل�ص ��ول على رواتبه ��م بهذه الآلية
خا�ص ��ة يف ظ ��ل تزايد ح ��االت �س ��رقة الرواتب �أو

حتى عمليات و�ض ��ع عملة مزورة �أو وجود نق�ص
يف املبال ��غ ،خا�ص ��ة و�إن الكثري م ��ن الدوائر التي
ت�س ��تلم مرتب ��ات موظفيها يدوي� � ًا وبكميات كبرية
جتد هناك نق�ص ��ا كبريا يف املبالغ �إ�ض ��افة لوجود
�أوراق نقدية تالفة �أو حتى مزورة خا�ص ��ة من فئة
ع�شرة �آالف دينار.
لهذا جند ب�أن التو�سع با�س ��تخدام البطاقة الذكية
لي�ش ��مل جمي ��ع دوائر الدولة من �ش� ��أنه �أن يقو�ض
عمليات الف�س ��اد من جانب ,وينهي م�ش ��اكل �سرقة
الرواتب الوظيفية التي كرثت �أ�ش ��كالها يف الآونة
الأخ�ي�رة م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ,ال�س ��يما ان جناح ��ات
ه ��ذه البطاقة ب ��د�أت بالظهور الآن بعد �أن �ش ��ملت
املتقاعدين و�شبكة احلماية االجتماعية ،واجلانب
الأهم هو تخفيف الزخم على امل�صارف.
وميكنن ��ا القول ب�أنه ميث ��ل يف �أحد جوانبه املهمة
م�ض ��اعفة �إي ��رادات الدول ��ة اب ��رز امل�س ��اعي الت ��ي
تتج ��ه احلكوم ��ة �إىل حتقيقه ��ا يف الوق ��ت الراهن
لتقلي ��ل االعتماد عل ��ى ال ��واردات النفطية يف دعم
موازن ��ات البل ��د ،ل ��ذا فان �إيج ��اد مناف ��ذ تدعم تلك
الإي ��رادات يحقق �أمور ًا مهمة ،الأمر الأول :يتمثل
يف حتقي ��ق م ��وارد مالي ��ة �إ�ض ��افية �س ��يتم جنيها
بوا�س ��طة اال�س ��تقطاعات الطفيف ��ة ل ��كل موظ ��ف،
حي ��ث ان الأجه ��زة املالي ��ة املرتبط ��ة مب�ص ��ريف
الر�ش ��يد والرافدين وتدار من قبل ال�شركة العاملية
للبطاق ��ة الذكي ��ة تق ��وم با�س ��تقطاع م ��ايل ب�س ��يط
ال يتج ��اوز اخلم�س ��ة �آالف دين ��ار وكذل ��ك ميك ��ن
ا�س ��تقطاع فوائ ��د مالي ��ة ب�س ��يطة من نح ��و �أربعة
مالي�ي�ن موظف هم جمم ��وع العامل�ي�ن يف القطاع
احلكومي لت�ضاف هذه اال�س ��تقطاعات �شهريا �إىل
ميزانية البلد يف املح�صلة النهائية و�سي�شكل رقم ًا
مهم ًا يدعم �إيرادات الدولة� ،إ�ض ��افة اىل ذلك تفعيل
عم ��ل املكاتب وامل�ص ��ارف اخلا�ص ��ة املنت�ش ��رة يف
عم ��وم العراق �س ��واء يف املدن �أو الق ��رى البعيدة
ويبلغ عدده ��ا حالي ًا �أكرث م ��ن  850منفذ ًا مرتبطة
مب�صريف الرافدين والر�شيد.
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االقتصــــاد التركـــي

ال���ت���ض���خ���م ال���ن���ق���دي وم����ك����ون ال��ف��ق��ر
ثامر الهيمص

وأعل��ى مع��دالت النم��و ف��ي العال��م
إياد مهدي عباس
تلعب تركيا دورا مهما يف امل�شاركة يف حملة اعمار
العراق من خالل �شركاتها اال�ستثمارية املتواجدة
يف �أكرث من بقعة على �أر�ضه والتي باتت جتربتها
الناجحة يف �إقليم كرد�ستان والب�صرة ومدن �أخرى
دل�ي�لا على ح��ر���ص احل�ك��وم��ة ال�ترك�ي��ة و�شركاتها
اال�ستثمارية على التعاون مع العراق
ليتمكن من ك�سب اخل�برات من
اجلانب الرتكي �سيما وهو
ي�شهد نه�ضة اقت�صادية
ك� �ب�ي�رة جت �ع �ل �ن��ا نتطلع
لال�ستفادة من هذه التجربة
الرائدة.
حيث ت�سعى تركيا لتكون �ضمن
اكرب ع�شر اقت�صاديات يف العامل يف عام
 2023وهي حتتل اليوم املركز ال�ساد�س
ع�شر عامليا وال�ساد�س �أوربيا وبذلك
ت�ضيق ال �ف �ج��وة ولأول م ��رة بهذه
الن�سبة بني معدالت التنمية الرتكية
ومعدالت التنمية الأوربية .وي�شهد
االق�ت���ص��اد ال�ترك��ي �أعلى
م� �ع���دالت ال �ن �م��و يف
ال � �ع� ��امل يف ال� �ع ��ام
املا�ضي ال��ذي �شهد
ارت�ف��اع دخ��ل الفرد
ال�ت�رك���ي وه��ب��وط
م�ستوى الت�ضخم
و�أ�سعار الفائدة اىل
م�ستويات تاريخية و�أ�صبح
عجز امليزانية املتوا�ضع ون�سبة الدين
العام ال�ضئيلة دليال على جناح احلكومة
الرتكية يف امللف االقت�صادي لي�شهد هذا
االقت�صاد قفزة يف الناجت القومي الإجمايل
بني عامي  2008 -2002من  300مليار دوالر
�إىل  750مليار دوالر ،مبعدل منو بلغ  .% 6.8وقفز
معدل الدخل الفردي للمواطن يف نف�س ال�سنة من
ح��وايل  3300دوالر �إىل ح��وايل  10.000دوالر
وحتققت م�ستويات ملحوظة من توزيع العائدات
وجت��اوزت الدولة �إىل حد كبري امل�شكالت املتعلقة
باالختالالت الناجتة عن االقت�صاديات الأ�سا�سية
ال�ك�ب�يرة مثل العجز والت�ضخم وب �ه��ذا حت�سنت
�أج ��واء اال�ستثمار ،حيث دخلت تركيا ب�ين �أكرث
الدول جذبا لال�ستثمار اخلارجي.
والبد من الإ�شارة �إىل ان تركيا هي من الدول التي
يتوقع لها ان ت�شكل و�ضعا اقت�صاديا كبريا ورقما
�صعبا يف املعادلة االقت�صادية الأوربية والعاملية
وذلك للدور الكبري املتنامي الذي �ستكون له ت�أثريات
ايجابية على املدى البعيد ولأ�سباب عديدة اهمها
زي��ادة ال�صادرات الرتكية من  30مليارا �إىل 130
مليار دوالر خالل خم�س �سنوات ،وتنوع �أ�سواق
�صادراتها ،حيث تعتمد ال�صادرات الرتكية ب�شكل
خ��ا���ص ،على املنتجات ال�صناعية ،وت�ب��اع ن�صف

ال���ص��ادرات الرتكية �إىل �أ��س��واق ال��دول الأوربية
الأك�ثر تطورا ،ويباع الن�صف الآخ��ر �إىل �أكرث من
 180دول��ة من دول العامل الأخ ��رى .حيث �أثبتت
املنتجات الرتكية قدرتها على �أن تناف�س دوال كبرية
مثل م�صر ورو�سيا و�إيران من خالل جغرافيتها التي
تتو�سط القارات الثالثة �أوروب��ا و�آ�سيا و�أفريقيا،
ومن خالل قوتها االقت�صادية
ال � � �ت� � ��ي

تتعمق
وتنفتح
ع� � � �ل � � ��ى
العامل.
وقدقامت
احلكومة
ب ��إ� �ص��دار ق��وان�ين خمتلفة من
�أج��ل تن�شيط حركة ال�ثروات والأم ��وال يف نهاية
�سنة  2008وحقق ذلك دعما ماليا يقدر بـ  15مليار
دوالر انعك�س ب�شكل �إيجابي على �أ�سعار الفائدة.
وم��ن امل�ظ��اه��ر االقت�صادية الأخ���رى ال�ت��ي جاءت
متوازية مع التغيريات التي طر�أت على االقت�صاد
الرتكي دخول قطاعات اقت�صادية جديدة وتطورها

حتى و�صلت يف مدة ق�صرية �إىل قطاعات م�ستقرة.
وجت��در الإ��ش��ارة اىل ان تركيا قامت ب�سل�سلة من
الإ�صالحات يف اجتاه اقت�صاد ال�سوق �سنة 1999
برعاية من �صندوق النقد ال��دويل ،والتي ترافقت
�واز م��ع وج��ود م�شاكل اقت�صادية �أدت
ب�شكل م�ت� ٍ
�إىل �إ�ضعاف االقت�صاد الرتكي ،وبالرغم من وجود
بع�ض الإ��ش��ارات التي دلت
ع �ل��ى �أن الأم� ��ور
ت�سري على
م� � � ��ا

ي�� � ��رام
يف م� �ط� �ل ��ع
�سنة � ،2000إال �أن
هذه ال�سل�سلة من الإ�صالحات قد
انتهت ب�أزمة عميقة �سنة  ،2001وكان من مظاهرها
انخفا�ض معدل النمو وزي ��ادة م�ع��دالت الت�ضخم
وارتفاع العجز يف خزينة الدولة �إىل درجة ال ميكن
التحكم بها ،ف�ضال عن ارتفاع �سعر الفائدة وعدم
ا�ستطاعة القطاعات االقت�صادية يف الدولة حتمل
هذه التغيريات وتردي �أو�ضاعها.
ولكن بعد جميء حزب العدالة والتنمية مت تغيري
ق�سم كبري من االفرتا�ضات واملبادئ الأ�سا�سية التي
اعتمد عليها برنامج �صندوق النقد الدويل ،ومنها
االعتماد على نظام ال�صرف الثابت عو�ضا عن نظام
ال�صرف املرن ،ومت التزود باحتياطي خارجي بلغ
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ما يقارب  25مليار دوالر من �أج��ل �ضمان جناح
الربنامج ،ومن هنا بد�أت موجة كبرية من الإ�صالح
جتتاح القطاعات املالية والإدارية.
وهنا ميكن القول من الناحية التقنية �إن الدولة �إذا
ا�ستطاعت �أن حتقق معدالت منو طيلة فرتة خم�س
�سنوات م�ستمرة فهذا يعني �أنها قد �أ�س�ست لربنامج
منو م�ستمر ،ولقد ا�ستطاعت تركيا اخل��روج من
تلك الأزم ��ة ب�سرعة ع��ن طريق الإ��ص�لاح��ات التي
اتبعتها والتي متثلت بالدعم اخلارجي والتعامل
م��ع الأ� �س��واق اخل��ارج�ي��ة ،ول�ه��ذا فقد حققت منوا
م�ل�ح��وظ��ا ح�ي��ث زادت ���ص��ادرات ت��رك�ي��ا ب�صورة
وا�ضحة وك�ب�يرة ولقد
اعتمدت زيادة معدالت
ال �ن �م��و يف تركيا
ب �ع��د ع� ��ام 2002
ع�ل��ى ا�ستثمارات
ال �ق �ط��اع اخلا�ص،
وتراجعت املراقبة
احلكومية للقطاع
اخلا�ص ب�شكل �سريع يف املوا�ضيع
املتعلقة مب�صادر ر�ؤو�س الأموال
والإنتاج والبيع ،ومن نتائج ذلك
ارتفاع حجم اال�ستثمار بحوايل
�أربعة �أ�ضعاف ون�صف وارتفاع
حجم الإن�ت��اج �ضعفني وارتفاع
معدل ا�ستخدام ر�ؤو�س الأموال
م��ن � %75إىل � %80إ��ض��اف��ة �إىل
ارتفاع معدالت ا�ستثمار القطاع
اخل��ا���ص يف ال�ف�ترة ال��واق�ع��ة بني
 2008-2001ما ن�سبته ،%300
�أم� ��ا ا� �س �ت �ث �م��ارات القطاع
احل � �ك� ��وم� ��ي ف� �ق ��د بلغت
.%100
ول � �ق� ��د ارت� �ف� �ع���ت ن�سب
اال�ستهالك يف نف�س الفرتة
ب�ن���س�ب��ة و� �ص �ل��ت  %39يف
القطاع اخلا�ص و %22يف القطاع
احل� �ك ��وم ��ي ،وق� ��د ب �ل��غ جم��م��وع قيمة
اال�ستثمارات من الناجت املحلي الإجمايل
م��ا ن�سبته ح��وايل  %25حمققة �أع�ل��ى مرتبة على
م�ستوى �أوروبا.
وبهذا تكون التجربة الرتكية من �أك�ثر التجارب
الناجحة يف املنطقة والتي ا�ستطاعت النهو�ض
بفرتة وجيزة ومتكنت من مناف�سة الدول الأخرى
من خالل اعتمادها احللول الناجحة والتي تتالءم
مع الظروف االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية
للبلد.
ومن هنا نقول بان علينا اال�ستفادة من هذه التجربة
الرائدة يف النهو�ض بواقع التجربة االقت�صادية
العراقية �سيما وان الكثري من الظروف متقاربة
بني التجربتني �إ�ضافة �إىل ا�ستعداد تركيا اجلارة
لتقدمي الدعم وامل�ساندة وه��ذا ما �أكدته الزيارات
املتبادلة بني القادة يف البلدين.

الت�ضخم النقدي هو �ضعف القوة ال�شرائية للعملة،
وكلما كان الدخل قليال" كانت طبعا" قوته ال�شرائية
�أق ��ل ،ولنتكل ��م بلغة الد�س ��تور ف ��ان مك ��ون الفقراء
البالغة ن�سبتهم  %23من ال�سكان ر�سميا" ،هو من
يدفع الثمن وت�ش ��كل هذه الن�سبة قاع املجتمع التي
تعلوه ��ا كافة املكونات امل�س ��ببة حيث ال منرب حمدد
له ��ذه ال�ش ��ريحة يف النخب ال�سيا�س ��ية برملانيا" �أو
وزاريا".
لذلك كان ومازال الفقر يف عراقنا تكوينا" �سيا�سيا"
بامتياز ولي�س العتبارات اقت�ص ��ادية كنتيجة مثال"
ل�ص ��راع طبقي وا�ض ��ح الن ط ��ريف املعادلة يف هذا
ال�صراع هي الطبقات امل�س ��تغلة مع الطبقة الأعلى.
ولهذا ف�أن طبيعة ال�ص ��راع هي بني الدولة واملكون
ال ��ذي يغط ��ي ربع �س ��كان العراق واقله ��ا خطا" يف
ث ��روة الدولة الت ��ي هي ال تقل عن  %95من الناجت
الوطني ،فاملت�ص ��رف بهذا املال ه ��و الدولة ونخبها
ال�سيا�س ��ية من باق ��ي املكون ��ات امل�ؤتلف ��ة برملانيا"
ووزاريا" �أي ر�سميا" وقانونيا" بالأ�سماء .وتبخل
على ربع �سكان البلد من غري امل�ؤتلفني.
فالت�ضخم النقدي هو الأداة الرئي�سة بيد هذا املالك.
حيث �أن الت�ض ��خم النقدي يعرب عن نف�سه ك�أداة بيد
الدولة حلج ��ب الرثوة �أو التوزيع العادل لها ولكي
ال ميتد اىل عيالها من الفقراء.
فاالرتف ��اع املف ��رط للدخ ��ول النقدي ��ة (الروات ��ب

واملكاف� ��آت الر�س ��مية وغ�ي�ر الر�س ��مية) مظه ��ر"
وا�ض ��ح" للت�ض ��خم النق ��دي ليغط ��ي م�ش�ت�ريات
حمدودة العر�ض .وهذه املحدودية غالبا" مايكون
م�ص ��درها اال�س ��ترياد الذي يلبي يف الغالب رغبات
املكون ��ات غ�ي�ر الفق�ي�رة والت�ض ��خم مرتب ��ط به ��ذا
اال�سترياد خ�صو�صيا" اال�سترياد اال�ستهالكي الذي
هو جوهر اال�سترياد االن.
وهذا الت�ض ��خم النق ��دي ك�أداة بيد الدولة ي�ض ��عف
االدخ ��ار كون �س ��عر العملة �س ��يكون متذبذبا" مما
ال ي�ش ��جع عل ��ى االدخ ��ار ب�ش ��كل افقي �أي الو�س ��ع
القطاع ��ات وكذل ��ك ي�س ��تعمل الت�ض ��خم النق ��دي
كو�سيلة الحباط امل�ش ��اريع الإ�سرتاجتية التي هي
املج ��ال الأ�سا�س ��ي لرفع م�س ��توى الفق ��ر ،حيث �أنه
يجعل احل�ساب االقت�ص ��ادي م�ضطربا" مما ي�ؤدي
لعدم ا�س ��تقرار عنا�ص ��ر الكلفة مما ي�سبب احتفاظ
�أ�ص ��حاب امل�ش ��اريع بهوام�ش عالية للربح لتغطية
خ�س ��ارة حمتمل ��ة ج ��دا" .وبذل ��ك نخل�ص �أي�ض ��ا"
اىل �أن اال�س ��ترياد له الباع االطول يف رفع عنا�صر
الكلفة وعدم ا�س ��تقراها الرتباط بال�س ��وق العاملية
وتنوعاته ��ا ح�س ��ب املنا�ش ��ئ والظ ��روف الدولي ��ة
وتذبذبات اال�س ��عار لتتجمع يف ا�سعار جديدة يف
ارتفاع متوا�صل عموما" كقاعدة حيث االنخفا�ض
دائما" ا�س ��تثناء و�ش ��ذوذ وتعبري عن ازمة .ولذلك
هناك عالقة طردية �أي�ضا" بني اال�سترياد وارتفاع
م�ؤ�شراته مع ارتفاع ر�صيد احلكومة يف م�صارفها
الر�سمية (رافدين ،ر�شيد ،بنك التجارة وامل�صارف

التخ�ص�ص ��ية) اذ تبلغ الكتلة النقدية لديها حوايل
 %95م ��ن النقد يف امل�ص ��ارف والقطاع امل�ص ��ريف
( 42م�ص ��رفا) ميل ��ك  %5منه ��ا .ومبوجب املادة
( )28من قانون امل�صارف م�سموح للعمل التجاري
فق ��ط ومتنع العمل اال�س ��تثماري ب�ش ��كل مبا�ش ��ر
وغري مبا�شر وهكذا بالن�سبة للم�صارف احلكومية
التخ�ص�صية الزراعي وال�صناعي بحيث ال يعمالن
يف اال�س ��تثمار �أي�ض ��ا" .ومل يرتب ��ط توجيه �أوامر
البنك املركزي الأخري برفع ر�س ��ما ميل امل�ص ��ارف
الأهلية اىل ربع مليار دينار باال�ستثمار وحكومتنا
ا�ص ��درت قان ��ون اال�س ��تثمار وت�ش ��جيعه عل ��ى
امل�ستوى املعروف.
�أمل تكن الدولة ت�س ��تعمل الت�ض ��خم النقدي ب�ش ��كل
يزيد من وتريته يف هذه احلالة؟
�أذن الف�س ��اد هو ال�سبب اال�سا�س يف عرقلة التنمية
ب ��كل جتلياته ��ا والف�س ��اد ه ��و العدو االخ ��ر ملكون
الفقراء ال ��ذي يحول دون التنمي ��ة الن �أهم ميزات
التنمية �أنها �شاملة وعمودها اال�ستثمار.
ولذل ��ك �أ�ص ��بح التب ��اري ب�أنن ��ا �س�ن�رفع التب ��ادل
التج ��اري مع جريانن ��ا اىل م�س ��تويات اعلى حيث
�أن هذا التبادل هو رفع ا ال�سترياد ولي�س الت�صدير
ولذل ��ك يتفاق ��م العج ��ز التج ��اري وهذه ال�سيا�س ��ة
هي �سيا�س ��ة االفقار التي ت�ص ��يب يف خانة النخب
ال�سيا�س ��ية واالقت�ص ��ادية .فاجل�ي�ران ترتف ��ع
�ص ��ادراتها ومي ��زان التج ��ارة مل�ص ��احلهم ونح ��ن
نع ��زف �أموال النف ��ط لهم ونلغي �أو جنمد اب�س ��ط
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الســياحـــة داخــــل البلــد

ال�س ��ياحة هي ن�ش ��اط ال�سفر بهدف
الرتفي ��ه ،وتوفري اخلدمات املتعلقة
به ��ذا الن�ش ��اط .وال�س ��ائح ه ��و ذلك
ال�ش ��خ�ص ال ��ذي يق ��وم باالنتق ��ال
لغر�ض ال�س ��ياحة �سواء يف بلده �أو

خارجه.
فق ��د متكن ��ت ال�س ��ياحة من جت ��اوز كل الأزم ��ات و�أثبت ��ت التجارب
�أنه ��ا �ص ��ناعة ال تن�ض ��ب وال تندثر بل تنم ��و عاما بعد ع ��ام رغم كل
الأحداث امل�ؤ�س ��فة التي قد متر بها.فال�س ��ياحة هي �ص ��ناعة مرتبطة
بالرغبة الإن�س ��انية يف املعرفة وتخطي احل ��دود ،لقد توقع البع�ض
من ��ذ �س ��نوات �أن تق ��ل حركة ال�س ��ياحة مع تط ��ور الإع�ل�ام وظهور
�ش ��بكة الإنرتنت التي تعج باملعلومات وال�ص ��ور والبيانات..ولكن
ال�سنوات �أثبتت �أن ال�سياحة �ستظل �أكرث ال�صناعات منوا و�أكرثها
ر�س ��وخا ورغ ��م دخ ��ول دول كثرية يف الف�ت�رة الأخرية �إىل �س ��وق
ال�سفر وال�سياحة �إال �أن ال�سوق ي�ستطيع ا�ستيعاب العامل كله..فهي
�صناعة العامل من العامل واىل العامل والأكرث تطورا وتفهما وتفتحا
هو الذي ي�ستطيع �أن ي�أخذ منها قدر ما يريد.
ويف ال�سنوات املا�ضية ومنذ عام  2003اعتاد الكثري من العراقيني
�سواء �أفرادا �أو عوائل على ق�ضاء �شهر �أو �أكرث من ال�صيف العراقي
خارج البالد يف رحالت تنظمها ال�ش ��ركات ال�س ��ياحية لدول اجلوار
خا�ص ��ة �إيران و�س ��ورية وال تكلف مبالغ طائلة لك ��ون هذه البلدان
م ��ن ال ��دول الأقل تكلف ��ة ،وال�ش ��يء الآخر املهم ج ��د ًا ب�أن ال�س ��ياحة
تن�ش ��ط يف الدول غ�ي�ر املكلفة مادي ًا وتدر �أرباح� � ًا كبرية جدا،ولعل
الكثري من العراقيني الحظوا الأعداد الكبرية من ال�سياح العراقيني
يتدفقون على هذه الدول وي�شكلون رقم ًا مهم ًا.
يف هذا املو�س ��م ال�س ��ياحي مل تك ��ن هنالك قوافل �س ��ياحية لعدد من
الدول ب�س ��بب �أو�ض ��اعها الداخلية ال�ص ��عبة واملخاطر الكبرية التي
قد حت ��دق بامل�س ��افرين،وهذه النقطة بال ��ذات مل ترث انتباه ُ�ص ��ناع
ال�س ��ياحة الداخلية يف العراق،هذه ال�سياحة التي علينا �أن نعرتف
ب�أنه ��ا تع ��اين كث�ي�ر ًا وال �إقبال عليها م ��ن قبل املواط ��ن العراقي لأن
اجلميع يعرف ب�أن �س ��ياحة الداخل مكلفة ال �ش ��ك يف ذلك باعرتاف

التعريفات الكمركية .العتبارات �سيا�س ��ية .وبذلك
�أ�ص ��بح الفق ��ر يف الع ��راق تكوينا �سيا�س ��يا .حيث
الإنت ��اج املحل ��ي والتنمية �أ�ص ��بحا �ش ��عارا يرفعه
الفقراء و�أمامه هذه احلراب.
لذل ��ك البد عل ��ى الأقل لأي �سيا�س ��ي ولديه بعد نظر
باحلد من الأذى �أن يراجع ح�ساباته قبل تفاقم هذا
الرتهل والف�ساد واال�ستحواذ وفق ما ي�أتي :ـ
 1ـ تقلي ��ل الفروقات بني الأجور والرواتب باجتاه
خف�ض م�ستوى الفقر.
 2ـ الإعالن عن الأجور واملرتبات يف املن�ش� ��آت بكل
�شفافية.
 3ـ تخفي�ض اال�سترياد الع�شوائي و�إعادة التعريفة
مبا يخدم الإنتاج الوطني زراعيا و�صناعيا.
 4ـ رب ��ط االدخ ��ار بتغري الأ�س ��عار بحي ��ث ال يكون
تغري الأ�سعار وفق اال�سترياد.
 5ـ مراجعة م�س�ي�رة الت�ض ��خم العراقية �سيا�س ��يا"
واقت�صاديا".
فــي اخلتــام ال نريد �أن نكرر ون�ؤكد على احللول
التقليدية مل�س ��وغات التنمية ال�شامطة وامل�ستدامة
وم�س ��تلزماتها بقدر م ��ن نطلب االب ��داع واالبتكار
يف العقل العراقي وخ�صو�ص ��ية التجربة العراقية
قبل �أن يدهمها طوفان الف�ساد والرتهل والأجندة
اخلارجية وتفاقم الفقر .وخروجه اىل ال�س ��احات
�أكرث بني متظاهر ومت�س ��ول ورافع" �س ��يف �أبي ذر
الغفاري .والإره ��اب واجلرمية املنظمة �أو كليمها
كلما تباط�أ احل�سم.

كل اجله ��ات املعنية نظرا لكلف ��ة الإيواء ال�س ��ياحي والفنادق وعدم
جاهزية البنية الأ�سا�س ��ية التي ت�ؤهّ ل ل�س ��ياحة داخلية ذات تكاليف
معقول ��ة وه ��ي حقيق ��ة مرة نع�ت�رف بها عل ��ى �أمل �أن يتم ت�ص ��حيح
اخللل يف ال�سنني املقبلة حتى ال تبقى جتربة �سياحة الداخل جمرد
�ص ��ورة وردي ��ة ال يذوق مرارتها �س ��وى جمربها رغ ��م �أن يف بالدنا
مناط ��ق �س ��ياحية م�ؤهلة لق�ض ��اء �إجازات عائلية ممتع ��ة لكن هنالك
الكثري م ��ن املعوقات التي حتول دون تطويرها �أهمها بالت�أكيد عدم
وجود ثقافة �س ��ياحية من �ش� ��أنها �أن ترتقي يف تعاملها مع ال�س ��ائح
العراقي الذي ال يختلف كثري ًا عن ال�سواح الأجانب الذين يرتادون
البلد ك�س ��ياحة ديني ��ة رغم �إن القدرة ال�ش ��رائية للمواط ��ن العراقي
�أكرث و�أكرب من قدرة �أولئك ولكن كما قلنا ال توجد مفاهيم �صحيحة
لل�سياحة وقطاعها.
وبالت�أكي ��د ف� ��إن هنالك عوامل �أخ ��رى �أهمها ارتفاع �أ�س ��عار الفنادق
وحت ��ى املطاعم وغريها ،وعندما نقول ارتفاع الأ�س ��عار ف�إننا نعني
بذل ��ك ب�أنها ال تتنا�س ��ب وال�س ��وق العراقي الذي يع ��ده البع�ض ب�أنه
زهي ��د حت ��ى بالقيا�س ل ��دول اجل ��وار ولكن م ��ا نختلف في ��ه هو �إن
امل�س ��تثمر الداخلي ال ميتلك ر�ؤية واقعية يف تن�ش ��يط قطاع مهم من
القطاعات االقت�ص ��ادية ويحاول �أن ي�ش ��كل بطريق ��ة �أو ب�أخرى قوة
طاردة لل�سائح القادم من داخل البالد.
ال�س ��ياحة الداخلية ذات جدوى ح�ي�ن تغذي الأفراد باملتعة الربيئة
واملعلوم ��ة ذات الفائ ��دة وح�ي�ن تق ��دم جتربة حية على �س ��لوك راق
متح�ض ��ر ال يخد�ش ��ه �سوء ا�س ��تغالل �س ��يارة �أجرة �أو �أ�سعار مطعم
�أو ق ��دم �ألعاب الأطفال يف مراكز الرتفيه والت ��ي نفتقد لهذه املراكز
الرتفيهي ��ة والت ��ي من �ش� ��أنها �أن ترتق ��ي بقطاع ال�س ��ياحة يف البلد
خا�صة يف مناطق كرد�ستان وغريها من املناطق ال�سياحية والأثرية
يف البلد.
ن ��درك �أن �آم ��ال ال�س ��ياحة الداخلي ��ة حتت ��اج �إىل ف�ت�رة �أك�ب�ر لك ��ن
اخلط ��وات الثابت ��ة �س ��تقودنا للطريق ال�ص ��حيح وكن ��ت �أتوقع من
القائمني على الن�شاط ال�س ��ياحي يف البلد �سواء ال�شركات اخلا�صة
�أو قطاع الدولة �أن ينتبه للحالة التي تعي�ش ��ها دول اجلوار العراقي
�أو ال ��دول العربي ��ة الأخرى التي اعتاد املواطن العراقي �أن يق�ض ��ي
فيه ��ا �ص ��يفه احلار ج ��د ًا� ،أق ��ول كنت �أمتن ��ى �أن يتم ا�س ��تغالل هذه
الفر�ص يف تن�شيط ال�سياحة الداخلية.
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وتابع :يفرت �ض العمل على حل م�ش ��كلة ال�صناعيني
والزراعي�ي�ن وخف�ض تكالي ��ف النقل عل ��ى املركبات
الكب�ي�رة مم ��ا ينعك�س عل ��ى ا�س ��عار ال�س ��لع ،وكذلك
خف�ض ا�سعار نقل امل�سافرين اي�ض ًا واملبلغ املخ�ص�ص
للم�ش ��روع هو  450مليون دوالر الي�سد احلاجة مئة
باملئة.
�أم ��ا اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي الدكت ��ور ماجد ال�ص ��وري
ق ��ال :كان ينتظ ��ر م ��ن احلكوم ��ة اجلديدة ان ت�ض ��ع
خطة متكاملة حلل م�ش ��كلة الطاقة واملوجودة لغاية
االن ه ��و غياب هذه اال�س�ت�راتيجية ومل يو�ض ��ع حل
لكل م�شاكل البنى التحتية وم�شكلة الكهرباء بح�سب
الت�صريحات احلكومية املتناق�ضة بخ�صو�صها.
و�أ�ض ��اف ال�ص ��وري� :أن احلل ��ول ال ت ��زال ترقيعي ��ة
وهذا احلل االخري مل ي�ؤخذ بنظر االعتبار امل�ؤثرات
االخ ��رى ومل حتل م�ش ��كلة الكهرب ��اء اال وقتي ًا وانها
�ستت�سبب تلوث ًا بين ًا.
وتاب ��ع ال�ص ��وري :ان الدرا�س ��ات ت�ؤكد ان انت�ش ��ار
مول ��دات الدي ��زل يف االحي ��اء ال�س ��كنية ل ��ه نتائ ��ج
�س ��لبية عل ��ى اجلان ��ب ال�ص ��حي وت� ��ؤدي اىل زيادة
معدالت اال�ص ��ابة ب�أمرا�ض ال�سرطان،ولذلك الميكن
حل امل�ش ��اكل االقت�ص ��ادية اذا مل تكن خطة وا�ض ��حة
ومرتبطة بجدول زمني ومراقبة ،بدون هذه النظرة
اال�سرتاتيجية الواقعية.

لع ��ل المفارق ��ة األب ��رز ه ��ي أن الحكوم ��ات
المتعاقب ��ة جميعها فش ��لت فش�ل ً�ا ذريعًا في
اإلتي ��ان بح ��ل الزم ��ة الكهرباء التي اس ��تعصت
على الجميع على الرغم من هدر المليارات من
الدوالرات كتخصيصات استثمارية في مشهد
فوضوي اكتنفه الكثير من حاالت الفساد المالي
واإلداري ومشاريع ترقيعية ال تسمن وال تغني
عن جوع.
(الم ��دى االقتص ��ادي) م ��رة أخ ��رى أطلت على
مش ��هد المول ��دات االهلي ��ة وعل ��ى اإلج ��راءات
الحكومية التي تتعلق بتجهيز أصحابها بمادة
الديزل بش ��كل مجان دعما وتعزيزا وتعضيدا
لساعات التشغيل اليومية.

المستهلك والمعاناة:

مشــهد المولــدات األهليــــة..
والحلول الترقيعية!
ال عالقة للكهرباء!

اح ��د م�ؤ�ش ��رات اخللل يف مل ��ف الكهرباء ه ��و تعدد
اجلهات املتربعة يف احل ��ل دون حتديد جهة تتحمل
م�س� ��ؤولية الكارثة التي يعانيها املواطن واالقت�صاد
الوطني يف قطاع الطاقة.
و�أكد وكي ��ل وزارة الكهرباء رع ��د احلار�س �أن �إلزام
ا�ص ��حاب املولدات االهلية بت�ش ��غيل � 12ساعة بكلفة
 7االف دين ��ار لالمب�ي�ر الواح ��د مقابل توف�ي�ر الكاز
جمان� � ًا مل يك ��ن لوزارة الكهرب ��اء �أي دور فيه بل كان
املو�ض ��وع بني وزارة النفط وجمال� ��س املحافظات،
كما مت ا�شرتاط ان يكون ت�شغيل اثنتي ع�شرة �ساعة
خارج نطاق املنظومة الوطنية لتمثل �إ�ضافة لها.
وب�ي�ن احلار� ��س ان م�ش ��روع ت�ش ��غيل الـ � 12س ��اعة
من �ش� ��أنه ان ي�س ��اعد املواطن ويح ��ل جزءا من ازمة

الكهرب ��اء عن ��د التجهيز ت�ض ��اف اىل ثماين �س ��اعات
جتهزها الوزارة على حد قوله.
وعلل احلار� ��س االنقطاعات املفاجئة بتجاوز بع�ض
املحافظات واملناطق على الطاقة املخ�ص�صة لها.

مشاريع ارتجالية:

و�ش ��كك عدد من اخلرباء االقت�ص ��اديني بانتهاء ملف
الكهرباء اىل هكذا حلول ترقيعية معتربين امل�شروع
م�ؤ�شر ًا على غياب الر�ؤية الإ�سرتاتيجية.
وق ��ال اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي با�س ��م جمي ��ل انطون:
ان م�ش ��كلة الكهرباء ا�ص ��بحت مزمنة اذا مل ت�س ��تطع
الوزارة و�ض ��ع خطة طويلة االمد ،واخرى ق�صرية،
ام ��ا االن ف�أغل ��ب اال�س ��تهالك للمواطن�ي�ن ولك ��ن بعد
الت�شغيل املرتقب للم�صانع �سريتفع اال�ستهالك من5

اىل  14الف ميكا واط.
وا�ض ��اف انطون :نحتاج اىل حمطات توليد عمالقة
والية توزي ��ع ونقل هذه املراح ��ل الثالثة للطاقة مع
اجهزة فنية.
مبين ًا انه يجب ان ال نن�س ��ى ال�س ��رقة والف�ساد املايل
واالداري وعملي ��ات الرتقيع املتوا�ص ��لة،ويجب ان
ندخل اال�س ��تثمار يف قطاع الطاق ��ة ،وهذه املولدات
ال�صغرية مكلفة جد ًا.
وبني انطون ان اغلب ا�ص ��حاب املولدات مل يجهزوا
لغاي ��ة االن فالق ��رارات ال تكف ��ي والب ��د م ��ن متابع ��ة
وتنفيذ.
وفيما ذكر اخلبري االقت�صادي عبد احلميد احللي ان
هذا امل�ش ��روع حل غري ا�سرتاتيجي وهو المت�صا�ص
الزخ ��م ال�ش ��عبي املطال ��ب بتوف�ي�ر الكهرب ��اء وكان
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يفرت�ض ان يتم اعالن هذا القرار واالعداد له ب�ش ��كل
مبك ��ر ك�أن يك ��ون منذ بداي ��ة العام لكي يك ��ون االمر
منظم يف ال�صيف.
وق ��در احللي معدل ن�س ��ب تنفي ��ذ امل�ش ��روع بـ ،%40
لغاية االن.
وق ��ال احلل ��ي :م ��ن امل�ش ��اكل الت ��ي ح�ص ��لت يف هذا
املو�ضوع هو تلك�ؤ تزويد ا�صحاب املولدات اخلا�صة
اي غ�ي�ر امل�س ��جلة عن ��د جمال� ��س املحافظ ��ات والتي
متثل ال�سواد االعظم،والف�ساد املايل واالداري الذي
يرافق عملية ت�سليم احل�ص�ص.
و�أ�ضاف احللي :كان يفرت�ض ان تقوم وزارة النفط
بتوف�ي�ر الديزل له ،ب�ش ��كل جيد وبال�س ��عر الر�س ��مي
حيث مل ت�ش ��هد اال�س ��واق بيع الكاز بال�سعر الر�سمي
ابد ًا.

اعرت�ض ��ت امل�س ��تهلكة هن ��اء مدحت ( 27عام� � ًا) على
امل�شروع وا�صفة �إياه بتن�صل حكومي من امل�س�ؤولية
يف توفري الطاقة الكهربائية ،م�ض ��يفة �أن الد�س ��تور
كان وا�ض ��ح ًا يف حتدي ��د م�س� ��ؤولية احلكوم ��ة يف
توف�ي�ر الكهرب ��اء وينبغ ��ي �أن تلت ��زم احلكومة بذلك
وتوفر الكهرباء دون انقط ��اع الن العراق لي�س ب�أقل
من باقي الدول فنحن ب�شر كما هم ب�شر ناهيك عن �أن
بلدنا غني ولي�س بفقري.
ً
فيم ��ا ق ��ال امل�س ��تهلك ع�ل�اء عبا� ��س ( 43عام� �ا)� :أن
�صاحب املولدة التي ن�شرتك فيها مل يلتزم مبا اعلنته
احلكومة ال من حيث الت�سعرية وال من حيث �ساعات
الت�شغيل.
و�أ�ض ��اف عبا�س� :أن �صاحب املولدة يتحجج ب�أنه مل
ي�ستلم ح�ص ��ته من الكاز ،واحلكومة هي من يتحمل
امل�س�ؤولية يف كل االحوال.
وق ��د اتفق ع ��دد من املواطن�ي�ن الذي ��ن حتدثت معهم
(املدى االقت�صادي) يف خمتلف مناطق بغداد.
فيم ��ا �أك ��دت امل�س ��تهلكة �س ��عاد حمم ��د ان امل�ش ��روع
الذي مت تطبيقه يف احلي الذي ت�س ��كن به ،مبينة ان
ت�ش ��غيل � 12ساعة مثل ح ًال مهما للمواطنني وخطوة
مهمة من جانب امل�س�ؤولني على حد قولها.
وتابعت :لكن على احلكومة يف امل�ستقبل ان تكمل ما
وعدت به وتوفر الكهرباء � 24ساعة.
من جانبه يرى امل�س ��تهلك �سعد �إبراهيم� :إنها خطوة
لاللتف ��اف عل ��ى مطالب اجلماهري الت ��ي طالبت بحل
ج ��ذري الزم ��ة الكهرباء من خ�ل�ال م�ش ��اريع عمالقة
تغطي احلاجة اال�س ��تهالكية لـ � 24س ��اعة �إ�ضافة �إىل
ت�ش ��غيلها للمعام ��ل الن اجت ��اه احلكوم ��ة اىل توفري
ع ��دد حمدود من االمب�ي�رات يعرب عن غي ��اب الر�ؤية
او الني ��ة لبناء م�ص ��انع او معامل �أو �أيجاد �ص ��ناعة
وطنية من �أجل دعم االقت�صاد.

أصحاب المولدات:

فيم ��ا اتف ��ق ع ��دد م ��ن �أ�ص ��حاب املول ��دات الأهلي ��ة
ال�ص ��غرية الذي ��ن رف�ض ��وا ك�ش ��ف �أ�س ��مائهم انه ��م
تعر�ض ��وا لالجح ��اف الن احلكوم ��ة جعلته ��م كب� ��ش
ف ��داء لتج ��اوز ال�ص ��يف ال ��ذي كان يتوق ��ع �أن يكون
حاف�ل ً�ا باالحتجاج على �س ��وء اخلدمات،م�ؤكدين �أن
تزويدهم بالكاز لي�س جمان ًا كما يتداول يف و�س ��ائل
االعالم بل مقابل مبالغ كبرية حتت م�س ��ميات النقل
و�ص ��لت اىل مليون دينار يف بع�ض الأحيان �إ�ض ��افة

أن الدس ��تور كان واضح� �ًا ف ��ي
تحدي ��د مس ��ؤولية الحكوم ��ة ف ��ي
توفي ��ر الكهرباء وينبغي أن تلتزم
الحكوم ��ة بذل ��ك وتوف ��ر الكهرباء
دون انقطاع الن العراق ليس بأقل
من باقي الدول

�إىل ا�ضطرارهم يف بع�ض احلاالت اىل دفع ر�شاوى
على حد قولهم ،االمر الذي انعك�س على ت�س ��عرياتهم
وبالتايل على املواطن الب�سيط.

الكهرباء في العالم:

جتتهد الدول املتقدمة يف تطوير �آليات �أنتاج الطاقة
الكهربائية ف�أما ان ت�سخر قوة الرياح لدفع ري�ش من
توربينات الرياح ،وهذه التوربينات ت�ش ��كل جما ًال
مناطي�س ��ي ًا مما يخل ��ق الكهرباء ،وعادة م ��ا يتم بناء
�أب ��راج الرياح مع ��ا على مزارع الرياح ،حتى و�ص ��ل
ا�س ��تخدام طاقة الرياح �إىل معدل � ٪ 30سنويا على
امل�س ��توى العامل ��ي ،مع جمي ��ع �أنحاء الع ��امل القدرة
املركبة من  158جيجا وات ( )GWيف عام ،2009
وي�س ��تخدم عل ��ى نطاق وا�س ��ع يف �أوروبا� ،آ�س ��يا و
�أمريكا ال�شمالية.
يف نهاي ��ة عام  ،2009يف جميع �أنح ��اء العامل كانت
الق ��درات املنتج ��ة يف م ��زارع الري ��اح 157900
ميج ��اوات ،وه ��و م ��ا ميث ��ل زي ��ادة قدره ��ا  31يف
املائ ��ة ن�س ��بة �إىل  ،2008وهكذا مثل ��ت طاقة الرياح
نحو  ٪ 1.3من ا�س ��تهالك الكهرب ��اء يف العامل .طاقة
الرياح متثل حوايل  ٪ 19من ا�ستخدام الكهرباء يف
الدمنارك ،و  ٪ 9يف ا�س ��بانيا و الربتغال ،و  ٪ 6يف
املاني ��ا وجمهورية ايرلن ��دا .و الواليات املتحدة هي
منطقة منو هامة وتثبيتها الواليات املتحدة و�صلت
ق ��درة طاقة الرياح  25170ميج ��اوات يف نهاية عام
 .2008اعتب ��ارا م ��ن �ش ��هر نوفم�ب�ر ع ��ام  ،2010و
مزرع ��ة الرياح رو�س ��كو ( 781ميغ ��اواط) واملزرعة
�أك�ب�ر �ش ��ركة يف العامل لإنتاج الطاق ��ة من خالل قوة

الرياح.
�أم ��ا عم ��ل مول ��دات الطاقة ال�شم�س ��ية ينط ��وي على
ا�س ��تخدام اخلالي ��ا ال�شم�س ��ية لتحوي ��ل الطاق ��ة
ال�ض ��وئية يف ال�ش ��م�س �إىل طاق ��ة كهربائي ��ة ،وذل ��ك
با�ستخدام �أ�ش ��عة ال�شم�س ل�ضرب الألواح ال�شم�سية
احلرارية وحتويل �أ�ش ��عة ال�ش ��م�س لت�سخني املاء �أو
الهواء ،وذلك بجعل �أ�ش ��عة ال�ش ��م�س ت�صل �إىل مر�آة
مكافئ لت�س ��خني املي ��اه (�إنتاج البخ ��ار) ،ويف جمال
فينيك� ��س �أريزونا ،على �س ��بيل املثال ،ف�إن متو�س ��ط
اال�ش ��عاع ال�شم�سي ال�س ��نوي هو  5.7كيلوواط * ح
( /م • ي ��وم)� ]27[ ،أو  2.1ميغ ��اواط * ح ( /م •
�س ��نويا) .الطلب على الكهرباء يف الواليات املتحدة
القارية هو  12 10 × 3.7كيلو واط * �ساعة �سنويا.
وهك ��ذا ،ف�أن كف ��اءة  ،٪ 20وتبلغ م�س ��احتها حوايل
 3500كيلومرت مربع ( ٪ 3من م�س ��احة الياب�سة يف
والية �أريزونا) حتتاج �إىل مغطاة الألواح ال�شم�سية
لإنتاج الكهرباء ا�س ��تبدال كافة احلالية يف الواليات
املتح ��دة مع الطاقة ال�شم�س ��ية .اال�ش ��عاع ال�شم�س ��ي
املتو�س ��ط يف الواليات املتحدة هو  4.8كيلوواط *
ح ( /م • يوم) ،ولكن ي�صل  9-8كيلو واط �ساعة /
مرت مربع  /يوم يف �أجزاء من اجلنوب الغربي ،كما
توجد حمط ��ة نيلي�س للطاقة ال�شم�س ��ية ،وهي ثالث
�أك�ب�ر ال�ض ��وئية حمطة تولي ��د الكهرب ��اء يف �أمريكا
ال�شمالية.
ام ��ا انتاج الكهرباء من الطاقة ال�ض ��وئية ففي نهاية
ع ��ام  ،2009كان املجموع الرتاكم ��ي العاملي للطاقة
ال�ضوئية قد �أ�صبح ( )PVمن�ش�آت و حمطات توليد
طاق ��ة الكهرو�ض ��وئية ذا �ش ��عبية �س ��يما يف �أملانيا و
�إ�س ��بانيا ،ويوج ��د �أك�ب�ر  354ميج ��اوات ()MW
 SEGSحمط ��ة تولي ��د الكهرب ��اء يف �ص ��حراء
موهايف.
اما يف ال�ص�ي�ن فقد �آخذ ا�س ��تخدام الطاقة ال�شم�سية
يف االزدياد حيث و�صلت قدرة رقاقة ال�سيليكون يف
اخلاليا الكهرو�ضوئية �إىل  2000طن مرتي بحلول
يولي ��و  ،2008و�أكرث من  6000ط ��ن مرتي بحلول
نهاية عام  ،2010واالن ف�أن ثمة ا�س ��تثمارات دولية
هامة متثل ر�أ�س املال املتدفق على ال�ص�ي�ن لدعم هذه
الفر�صة.
وب�ش� ��أن الطاق ��ة الكهرومائي ��ة الت ��ي تع ��د اك�ث�ر
تقليدية م ��ن الطاقتني ال�س ��ابقتني يف �إنت ��اج الطاقة
الكهربائية فاجلاذبية و�ض ��غط ن ��زول ماء النهر على
امل ��دى الطوي ��ل �إىل موق ��ع واحد من ال�س ��د ،يخلقان
تركيز ًا لل�ض ��غط و تدفق ميكن ا�س ��تخدامه لت�ش ��غيل
التوربينات �أو عجالت املياه ،والتي تقود ميكانيكية
املولد الكهربائي.
وع ��ن الطاق ��ة النووي ��ة ودوره ��ا يف انت ��اج الطاقة
الكهربائي ��ة با�س ��تخدام ق ��وة االن�ش ��طار ،فمحط ��ات
الطاقة نووية ا�س ��تخدام االن�ش ��طار النووي لتوليد
الطاق ��ة من خ�ل�ال تفاع ��ل اليوراني ��وم  235-داخل
مفاعل نووي .مفاعل ي�س ��تخدم اليورانيوم ق�ضبان،

والتي هي ذرات من االنق�س ��ام يف عملية االن�شطار،
والإف ��راج ع ��ن كمي ��ة كب�ي�رة م ��ن الطاقة .ا�س ��تمرت
العملية باعتبارها �سل�سلة من ردود الفعل مع غريها
م ��ن النوى .ت�س ��خن املي ��اه والطاقة خلل ��ق البخار،
الذي يدور التوربني مولد ،وتنتج الكهرباء.

وعود حكومية:

وق ��د �س ��بق ان اعلن ��ت احلكوم ��ة ع ��ن خطة لإن�ش ��اء
حمط ��ات كهربائية بطاق ��ة � 11ألف ميغ ��اواط خالل
العام�ي�ن املقبل�ي�ن ،وع ��زت احلكومة ال�س ��عي لزيادة
ا�س ��ترياد الطاق ��ة الكهربائي ��ة من دول اجل ��وار �إىل
 1700ميغاواط �إىل �ض ��رورة �س ��د النق�ص احلا�صل
يف الطاقة حالي ًا.
وكان ��ت احلكومة قد وعدت على ل�س ��ان نائب رئي�س
ال ��وزراء ح�س�ي�ن ال�شهر�س ��تاين :ان قط ��اع الكهرباء
يف م ��ا يتعل ��ق مبنظوم ��ة التولي ��د �سي�ش ��هد تط ��ورا
ملمو�سا من خالل اتباع اجراءات عدة لزيادة الطاقة
التوليدي ��ة ابرزه ��ا تنفي ��ذ �ص ��يانة �ش ��املة ملحط ��ات
�إنت ��اج الطاق ��ة الكهربائية �ست�ض ��يف  700ميكاواط
للمنظوم ��ة الكهربائي ��ة و �إن�ش ��اء حمط ��ات جدي ��دة
ا�ض ��افة اىل ابرام عقود الن�ش ��اء حمطة توليد غازية
بطاقة  2500وعقود ملحطات بخارية اخرى �ستوفر
 3600ميكا واط ،م�ؤكدا وجود خطة لتاليف النق�ص
احلاد يف الكهرباء املقدمة للمواطنني.
وكان ��ت وزارة الكهرب ��اء قد وعدت ه ��ي االخرى مبا
عرف بخطة �ص ��يف عام  2011حيث قالت ان اخلطة
تلك بثالث م�ستويات من اخلطط (ق�صرية ومتو�سطة
وبعيدة املدى) ،مبينا ان  7000ميكا مقدار ما ينتجه
العراق من طاقة كهربائية �ستمكن الوزارة من توفري
� 8س ��اعات جتهيز كهرباء ،مو�ض ��حا ان هناك خطط
طوارئ لن�ص ��ب حمطات توليد خالل �سنة تعمل على
النفط اال�س ��ود تكون منت�شرة يف خمتلف مدن البلد،
مو�ض ��حا ان �ص ��يف  2012لن يقل جتهي ��ز الكهرباء
فيه عن � 16ساعة اما �صيف  2015ف�سنكون قريبني
من الو�صول للمنظومة الطبيعية.

مبادرة خاصة:

وتبنى نا�ش ��طون حقوقيون جت ��اوز عددهم املئة من
خمتل ��ف املحافظات اجتمعوا يف كربالء لبحث �أزمة
الطاق ��ة الكهربائي ��ة يف البالد ،رغ ��م �أن البالد تطفو
على بحرية من النفط� ،إال �أنها تعاين نق�ص ��ا �شديدا
يف الطاقة الكهربائية ويتظاهر املواطنون احتجاج ًا
على ذلك النق�ص.
وانتقد النا�ش ��طون عدم امكانية وزارة الكهرباء يف
احلكوم ��ات املتعاقبة من �إيجاد ح ��ل لزيادة �إمدادات
الطاقة.
وقال النا�شط العراقي عالء اال�سدي :يحتاج العراق
لأك�ث�ر من � 15ألف ميغ ��اواط لتلبية ذروة الطلب يف
ف�ص ��ل ال�ص ��يف لكن وزارة الكهرب ��اء تتوقع �أال يزيد
املعرو�ض هذا ال�صيف على �سبعة �آالف ميغاواط.
و�أ�ض ��اف اال�س ��دي� :أن النا�ش ��طني عقدوا م�ؤمترهم
الأول يف بغ ��داد يف اخلام� ��س ع�ش ��ر م ��ن �ش ��هر �أيار
(ماي ��و) املا�ض ��ي م ��ع امل�س� ��ؤولني وا�س ��تمرت ه ��ذه
االجتماعات يف  14حمافظة عراقية �أخرى.
وبني اال�س ��دي� :سيكون هناك لقاء �شامل مع وزيري
الكهرب ��اء والتخطي ��ط االحتادي�ي�ن وجلن ��ة الطاق ��ة
والوقود يف الربملان لبحث كافة املعوقات التي تقف
�أمام م�شروع حت�سني �إنتاج الطاقة يف العراق.

المقصرين

ويق ��ول م�س� ��ؤولون �إن الب�ل�اد تخ�س ��ر نح ��و 500
ميغاواط ب�سبب الف�ساد الإداري واملايل.
وي�ش ��كل الف�س ��اد مع�ض ��لة كبرية للحكومة العراقية
الت ��ي حت ��اول بن ��اء اقت�ص ��اد دمرت ��ه �س ��نوات م ��ن
احل ��روب والعقوب ��ات ،بعدم ��ا كانت من�ش ��غلة طيلة
ال�سنوات املا�ضية بتح�سني الأمن.
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عمل ��ت ف ��ي اكثر من موق ��ع حكومي ،واس ��تقر بها المط ��اف في هيئة
االس ��تثمار ،الخبيرة اك ��رام عبد العزيز حاورته ��ا (المدى االقتصادي)
ليس من خالل موقعها الحكومي ،بل من خالل رؤاها االقتصادية العامة
لمجم ��ل القطاع ��ات والس ��يما القطاع النفط ��ي والقطاع ��ات اإلنتاجية
وقطاعات أخرى عبر الحوار اآلتي.

خبيرة لـ (المدى االقتصادي):

الض��رورة تتجه إل��ى إيجاد بيئة
تشريعية داعمة ومنظمة لعمل
القطاع الخاص

حاورها /ليث محمد رضا

* ك�ي��ف ت�ق�ي�م��ون ال �م �س��ار ال�ت�ن�م��وي ف��ي قطاع
الطاقة؟
 يعد القطاع النفطي هو املحرك اال�سا�س لالقت�صادوانه يحتل رقعة كبرية من الناجت املحلي االجمايل
ومب��ا ي��زي��د على  %60منه ف�ضال ع��ن ان��ه املورد
اال�سا�س لتمويل املوازنة العامة للدولة النه ي�سهم
مبا يزيد على  %90من مدخوالتها ،و انه ي�سهم يف
تعزيز م�سارات التنمية ومن واقع القول ان هذا
القطاع يرتكز يف �أول��وي��ات��ه على ت�شجيع قطاع
النفط الت�صديري اخل��ام وعلى الرغم من اهمية
هذا املو�ضوع وما ميكن ان يرتتب عنه من تزايد
م�ستمر ملدخوالت العراق املالية ،اال ان تر�سيخ
ق��واع��د ال�سيا�سة النفطية ب��أط��ر علمية وعملية
حتتاج اىل تهيئة امل���س��ارات ال�لازم��ة الن�شاء او
تدعيم ال�صناعة النفطية لكي تكون عن�صرا منوعا
مل�صادر الدخل ذات اال�س�س الرا�سخة عرب ت�صنيع
النفط اخلام من خالل تن�شيط ال�صناعات النفطية
من برتوكيمياويات ولدائن وجوانب ت�صفوية
ومب��ا ي�ستقطب االي��دي العاملة يف ه��ذا اجلانب
ويرفد الدخل القومي مب��وارد متويلية متجددة،
وعليه ف�أن هذا املو�ضوع يحتاج اىل تكثيف اجلهود
ال�ستغالل هذه الرثوة النا�ضبة مبا يتالءم مع ن�ص
امل��ادة 112م��ن الد�ستور العراقي (قيام احلكومة
االحت ��ادي ��ة وح �ك��وم��ات االق��ال �ي��م واملحافظات
املنتجة ور�سم ال�سيا�سة اال�سرتاتيجية الالزمة
لتطوير النفط والغاز وفق احدث تقنيات ال�سوق
وت�شجيع اال�ستثمار وحتقيق الرفاهية لل�شعب

ال �ع��راق��ي) ،وم��ن هنا ت�ب��دو احل��اج��ة اىل اعتماد
االطر الفنية التي ميكن لها ان ت�سهم برفع كفاءة
عمليات اال�ستك�شاف واليات الت�صدير واخلزن
احلديثة وت�شجيع عملية ت�صنيع امل��ادة النفطية
اخل ��ام وت�ط��وي��ر ورف ��ع ك �ف��اءة ال�ع��ام�ل�ين يف هذا
املجال وت�شري الوقائع التي ن�شهدها اليوم اىل
�أن هنالك توجهات وا�سعة لكربيات ال�شركات
النفطية العاملية للح�صول على فر�ص ا�ستثمارية
يف قطاع النفط لال�ستثمار بكل انواعه طبقا لقلة
كلف اال�ستخراج والإمكانات العالية ملكامن النفط
ونوعية النفط العراقي املتميزة.

* ما أسباب تدهور القطاع الزراعي؟

 ال��زراع��ة نفط ال ين�ضب وق��د لعبت دورا كبريايف حتقيق التنمية والتطور لدول حققت تطورا
اقت�صاديا بعد ما توفرت لها االر�ضية واالمكانات
التكنولوجية واالداري��ة والفنية واملالية وتقدمي
كافة ان��واع الدعم مما ي�سهم يف حل الإ�شكاليات
التنموية  ,وثمة م�شاكل عانى منها القطاع الزراعي
يف العراق حيث التلوث البيئي يف ظل ما �شهده
من احتالل وا�ستخدام �أ�سلحة حمرمة انعك�ست
بدورها على تلوث املياه من ناحية اخرى ،ا�ضافة
اىل ذل��ك رم��ي خملفات ال�صناعة وال��زراع��ة يف
نهري دجلة والفرات ف�ضال عن ذلك هنالك معوقات
اخرى وهي الت�صحر وامللوحة و�شحة املياه طبقا
لتحجيم املياه الداخلة اىل العراق ب�شكل عام واىل
االرا�ضي الزراعية ب�شكل خا�ص كذلك املعوقات

التمويلية وحت�ج��م اال�ستثمار احل�ك��وم��ي وقلة
اال�ست�شارات اخلا�صة وهي ما متثل خطرا على
م�ستقبل الأمن الغذائي للعراق ف�ضال عن م�شكلة
تفتيت امللكيات ال��زراع�ي��ة اىل وح��دات �إنتاجية
�صغرية مبا يعيق ا�ستخدام املكننة الزراعية على
نطاق او�سع وعلى العموم ف�أن هذا القطاع يعاين
من م�شكلة الإغ��راق ال�سلعي حيث ت�شهد ال�سوق
الزراعية العراقية مناف�سة يف ظل وجود كميات
كبرية من املحا�صيل الزراعية امل�ستوردة التي
تفوق ما ينتج وهو �ضئيل من حيث اجلودة تبعا
للمعوقات البيئية واملائية وما يتعلق باالرا�ضي
الزراعية وال�ق��درة التمويلية واالقرا�ضية التي
تخ�ص القطاع ال��زراع��ي اال ان ذل��ك ال يغيب من
الدور املتميز للمبادرة الزراعية يف العراق،على
الرغم من احلاجة امللحة العتماد تخطيط زراعي
�شامل ي�ضع يف م�ساراته احلاجة اىل خلق تناغم
وتفاعل كبري بني التوجهات احلكومية واخلا�صة
يف هذا املجال.

* كيف السبيل إل��ى النهوض بالقطاع الصناعي
وخروجه من السبات الحالي؟
 العراق ولعقود خلت خ�ضع لإدارة مركزية للملفاالقت�صادي حيث مل يكن للقطاع اخلا�ص دور يذكر
ومل يكن �شريكا فاعال يف �صنع القرار االقت�صادي
وال رديفا حقيقيا لر�سم م�سارات التنمية وعليه
ف���أن ال�ت��وج��ه احل��ايل ويف ��ض��وء تغري الفل�سفة

االقت�صادية ف�أن القطاع اخلا�ص بد�أ ي�أخذ وب�شكل
تدريجي دورا يف عملية التنمية االقت�صادية اال انه
وعلى الرغم مما ورد فان العديد من املخت�صني يف
هذا القطاع والعاملني فيه يجدون من ال�ضرورة
ان تكون هنالك بيئة ت�شريعية فاعلة تنظم وتعزز
توجهات القطاع ال�صناعي اخلا�ص وكذلك حاجة
ملحة اليجاد ا�س�س تنموية داعمة لهذه التوجهات
منها م��ا يتعلق ب��االل�ي��ات االق��را��ض�ي��ة لل�شريحة
ال�صناعية املقرت�ضة ف�ضال عن اعادة النظر بكل ما
يتعلق بال�ضرائب والر�سوم الكمركية التي تفر�ض
على املفا�صل احليوية لعمل هذه ال�شريحة كاملكائن
واملعدات امل�ستوردة وكذلك املواد االولية الداخلة
يف �صلب العمل ال�صناعي �سيما وانها مرتفعة اذا
ما قي�ست مبا يفر�ض على امل�ستوردات املماثلة اىل
جانب ذلك ف�أن القطاع ال�صناعي مبعظم جماالته
يعاين م��ن ت�ق��ادم اخل�ط��وط االنتاجية للم�صانع
واملعامل والإغ��راق ال�سلعي امل�شهود مبا ال ي�ؤمن
ح�م��اي��ة للمنتج امل�ح�ل��ي ف���ض�لا ع��ن امل �ع��ان��اة من
الروتني االداري.
وان هذا النهو�ض يتطلب ر�سم �سيا�سة �صناعية
تكاملية بني القطاع العام واخلا�ص ت�أخذ ابعاد
وم�شكالت القطاع ال�صناعي على وج��ه العام،
والقطاع ال�صناعي اخلا�ص على وجه التحديد من
حيث �ضرورة مراجعة كافة القوانني ذات ال�صلة
ومنها ما ميكن ان يوفر احلماية لها القطاع من
املناف�سة غري املتكافئة وتهيئة االوعية االقرا�ضية
الداعمة للعمل ال�صناعي ومراعاة املرونة يف طلب

ال�ضمانات وايالء هذا القطاع
الدعم والرعاية الكافية يف تدعيم
تنويع طابعه ال�صناعي مبختلف
ال�سبل وامل�ساهمة الفاعلة واجلدية يف
ايجاد �صندوق يقوم على ا�س�س متنوعة يف
جمال اقرا�ض هذا القطاع للم�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة منها ما ميثل منحا مل�شاريع ب�سيطة
وميكن ان تخدم املجاالت التي تخ�ص ال�صناعة
احلرفية ذات الطابع العراقي ف�ضال عن ما يحتاجه
ال�سوق العراقي من خدمات اىل جانب ذلك تربز
احلاجة اىل القرو�ض وب�أ�سعار فائدة مي�سرة او
ان يتم ت�أمني ال�سلع واملعدات واملكائن عرب هذا
ال�صندوق مبا يتالءم وحاجة ال�صناعي على وفق
ا�س�س و�ضمانات معينة وحمددة.
وان جناح ال�صناعة وانت�شار م�ساراتها ي�ستلزم
تهيئة البنى التحتية الالزمة لعملها وعلى ر�أ�سها
الطاقة الكهربائية وباقي امل�ستلزمات الرئي�سية
التي من �ش�أنها ان ت�ساهم يف اعادة ت�أهيل امل�شاريع
املتلكئة واملتوقفة عن العمل ال�سباب منها تقادم
اخلطوط االنتاجية و املكائن واملعدات ،وتوفري
الأرا��ض��ي لإقامة التجمعات ال�صناعية مبختلف
�أ�شكالها.

* ماذا عن القطاع السياحي ومدى فرص انطالقه؟

 �إن القطاع ال�سياحي هو من امل�صادر واملرتكزاتاحليوية الرئي�سية لتن�شيط وتنويع م�صادر دخل
االقت�صاد العراقي �سيما وان��ه يتميز بتنوعه من
�سياحة اثارية تعك�س املكانة احل�ضارية للعراق
يف العامل اىل جانب ال�سياحة الدينية ف�ض ًال عن
ال�سياحة الطبية وذلك كله يجعل من ال�سياحة �إذا ما
مت تن�شيطها وايال�ؤها الرعاية م�صدرا غري نا�ضب
للدخل يتميز عن مورد النفط ب�أنه متجدد املداخل
ومتنوع وانه عن�صر بارز يف االرتقاء مب�ستوى
التطور االجتماعي والثقايف واحل�ضاري.
وطبقا لهذه االهمية ف��أن هذا القطاع يحتاج اىل
ا�ستقطاب اال�ستثمارات بكل ثقلها نحوه وتهيئة
االر�ضية املالئمة لهذا اال�ستقطاب من احتياجات

امل� ��� �س� �ت� �ث� �م ��ري ��ن
ال ��واف ��دي ��ن و�إر�� �ش ��اده ��م
على وفق معلومات تتمتع بال�شفافية من نواحي
اقت�صادية وهند�سية وفنية ا�ضافة اىل اجلوانب
اخلدمية وال يغيب عن البال ان اململكة الأردنية
مث ًال دعمت ه��ذا القطاع وب�شكل ب��ارز من خالل
ت��وف�ير ال�ت�م��وي��ل ب ��آل �ي��ات��ه امل�خ�ت�ل�ف��ة للم�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة التي ميكن ان ت�سهم يف
اح �ي��اء ك��اف��ة امل��ج��االت ع�بر ان �� �ش��اء التجمعات
ال�صغرية التي تعنى باحلرف اليدوية والرتويج
لبع�ض اخلدمات وهو ما ن��راه يف مناطق معينة

يف االردن م��ن م�ن��اط��ق ��س�ي��اح�ي��ة م�ث��ل عجلون
والبرتا وغريها ،اما امل�شاريع ذات الثقل االكرب
فتحتاج اىل توفري امل�ستلزمات الفنية املعمارية
اىل جانب االرا��ض��ي لتكون مهيئة للراغبني يف
العمل بهذا املجال وهنالك العديد من االفكار التي
ميكن ان ت�سهم يف تفعيل هذا الن�شاط ومنها ما
يتعلق بتنظيم �صناديق ا�ستثمار معينة ،وبجانب
ما تقدم ف��أن تطوير وتن�شيط القطاع ال�سياحي
يف العراق يحتاج اىل مراجعة دقيقة ملكامن هذه
الرثوة وحتديد امل�شاكل واقرتاح احللول العملية
والفعلية ومنها ما يتعلق ب�ضرورة تهيئة البنى
التحتية الداعمة لهذا التوجه من خدمات وطرق
وكهرباء ف�ضال عن انه هذه اال�سرتاتيجية ينبغي
لها ان ت ��ؤط��ر احل��اج��ة على امل�ستوى االقليمي
وامل�ح�ل��ي يف امل �ج��االت املختلفة اىل ج��ان��ب ذلك
ف ��أن هنالك جم��االت مهمة ج��اذب��ة لال�ستثمار يف
ه��ذا املجال ومنها اعتماد �سياقات فنية وعملية
ومعلوماتية لكيفية الت�سويق وال�تروي��ج لهذا
القطاع والعديد من املوا�ضيع ذات ال�صلة وهي
وا�سعة ومتنوعة و�شاملة.

* كيف تعلقون ال��رأي القائل إن بعض المصارف
الخاصة تمارس نشاطًا صيرفيًا فقط؟

 يبلغ ع��دد امل �� �ص��ارف احل�ك��وم�ي��ة  7م�صارفولديها فروعً وا�سعة يف جميع املحافظات وهي
ذات ر�صانة و�سمعة دولية م�شهودة بجانب ذلك
�شهد ال�سوق امل�صريف العراقـــــــــــي انت�شارا
وا�سعا للم�صارف اخلا�صة حيث بلغ عددها 37
م�صرفا ويبلغ اج�م��ايل ر�ؤو� ��س ام��وال�ه��ا مليار
و�ستمائة مليون دوالر اال ان ه��ذه امل�صارف
تخ�ضع اىل تناف�س غ�ير متكافئ م��ع امل�صارف
احلكومية بحكم ع��دة اعتبارات منها ما يتعلق
بحجم ر�ؤو�س االموال وامللكية العائلية واالداء
اخلدمي مما يجعل البع�ض منها لي�س مب�ستوى
الطموح يف التعامل امل�صريف يف العراق وعلى
العموم ف ��أن واق��ع االداء امل�صريف يف العراق
واخلدمة املقدمة تعك�س حاجة ملحة لزيادة عدد
الروافد امل�صرفية لتقدمي اخلدمة حيث انه هنالك
م�صرف واح��د لكل 45ال��ف مواطن يف حني ان
القواعد امل�صرفيــــــــــــــة ت�ستلزم ان يكون هنالك
م�صرف واح��د لكل  6000مواطـــــــــن وان هذا
العدد املحدود يف العراق يخلق نوعا من ال�ضغط
على امل���ص��ارف لتقدمي اخل��دم��ة مب��ا ي ��ؤث��ر على
م�ساراتها االقرا�ضية املختلفة ،وت�شري التقارير
والدرا�سات اىل ان��ه ه��ذه امل�صارف بحاجة اىل
دم��ج البع�ض منها مب��ا يرفع م��ن ك �ف��اءة �أدائها
النقدي وامل��ايل ومبا يخدم التوجهات التنموية
يف العراق ويعزز من ر�صانتها ان تدعيم عمل
امل�صـــــــــــارف اخلا�صة يجعل منها عن�صرا فاعـــــال
وج��اذب��ا لال�ستثمار يف امل�ج��ال امل�صريف اال ان
جنــــــــــاح هذه امل�صارف يحتـــــــــــاج اىل توفري
الدعامات الالزمة لهذا النجاح منها التكنولوجية
املتقدمة واالعتماد على البطاقات االئتمانية وهو
ما ي�ستلزم مراجعــــــــة �سريعة جلوانب النجاح
والوقوف على املعوقات وب�شكل �شمويل.
وواق� ��ع احل ��ال ال يغيب دور بع�ض امل�صارف
اخلا�صة التي تعمل بقواعد ر�صينـــــــــــــــــــــــــة
ت �ق��ارب يف جم��ال ادائ �ه��ا بع�ض م��ن امل�صارف
احل�ك��وم�ي��ة مل��ا تتمتع ب��ه م��ن �شفافيــــــــــة يف
امل �ع �ل��وم��ات وخ �ب��رة يف اجل���وان���ب االداري� � ��ة
وامل�صرفية يف حــــــني انه هنالك معوقات كبرية
حتـــــــــد من انت�شـــــــــــــــــــار عمل امل�صارف اخلا�صة
ازاء احتياج املواطن للخدمات املذكورة يف ظل
وج��ود حم��ددات منهـــــــــــــــــــا ان��واع ال�ضمانات
املطلوبة و حمدداتهــــــــــــــــا مما يجعل منها معيقا
لتلبيـــــــــــــة احتياجــــــات املواطن.
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الجـــزء الثاني

يف ا�ش ��راكهم بالوف ��ود االجنبية و دع ��م منظماتهم
املهنية.
ام ��ا يف املج ��ال االقت�ص ��ادي التوج ��ه الع ��ام نح ��و
اعتماد اقت�ص ��اد ال�س ��وق و دعم هذه ال�سيا�س ��ة يف
املجال العملي و ت�ش ��ريع قوانني متوا�صلة لغر�ض
تذليل العقبات مع بقاء جذور االقت�صاد املوجه.
يعم ��ل القط ��اع اخلا� ��ص يف دول اجل ��وار لغر� ��ض
تطوير نف�س ��ه و ا�س ��تحداث ارق ��ى التكنولوجيات
املمكن ��ة و يتلقى الدعم املتوا�ص ��ل م ��ن احلكومات
وم ��ن منظمات ��ه ا�ض ��افة اىل البنوك و امل�ؤ�س�س ��ات
املالي ��ة .كما تق ��وم املنظم ��ات الدولية تق ��دمي منح
لبع�ض ال�صناعات كم�ساعدات حلل م�شاكل البطالة
 ,كما يعمل لتطوير نف�س ��ه لغر�ض حتقيق املناف�سة
مع دول اجلوار له.
هناك ا�ش ��راف و ربط لكافة امل�شاريع مع املنظمات
املهني ��ة و ثق ��ة عالي ��ة بامل�ش ��اريع ال�ص ��ناعية بهذه
املنظمات و ا�ش ��راف متوا�ص ��ل عليها و اهتمام بها
كما يوج ��د نف�س ال�ش ��يءمن قبل احلكوم ��ات لأنها
تعتربه ��ا القاع ��دة االقت�ص ��ادية و ال�سيا�س ��ية له ��ا
ومت�س ��مة منها امل�شاريع �ص ��غرية و م�سجلة اغلبها
لأنها تتلقى دع ��م خا�ص من املنح من قبل املنظمات
الدولي ��ة خا�ص ��ة يف االردن و تركي ��ا و حتتاج ذلك
لثق ��ة هذه امل�ش ��اريع بالأنظمة القائمة و ا�س ��تمرار
تطورها ح�سب حاجة القطاع اخلا�ص.
تعم ��ل اغل ��ب دول اجل ��وار عل ��ى ادارة امل�ش ��اريع
الكب�ي�رة كهرب ��اء ,نف ��ط  ,خدم ��ات كبرية م ��ن قبل
احلكومات وب�ش ��كل متنا�س ��ب مع امكانيات الدولة
ع ��دا اي ��ران فه ��ي تتدخ ��ل ب�ش ��كل اك�ب�ر يف بع�ض
تفا�ص ��يل االقت�ص ��اد و لك ��ن يبقى للقط ��اع اخلا�ص
دور مه ��م و ب�ش ��كل عام ف ��ان عمر القط ��اع اخلا�ص
و ب�ش ��كل خا�ص ال�ص ��ناعي يف دول اجلوار ق�صري
ال يتج ��اوز ( )40عام ًا قيا�س� � ًا يف ال ��دول االوربية
و امري ��كا و اه ��م �ش ��يء هن ��اك انظم ��ة عم ��ل حتدد
العالقة بني رب العمل و العامل و هناك م�ؤ�س�س ��ات
و منظمات تتدخل عندما حتدث جتاوزات من احد
االطراف.

محــركـــات
االداء الصــناعــــــي
باسم جميل انطون

خبير صناعي

واقع القطاع الخاص في دول الجوار:
 – 1تركيا:
امل�ساحة 783,562 :كم2
ال�سكان73,722,988 :ن�سمة
الن ��اجت املحل ��ي االجم ��ايل960,511,000,000 :
مليار $
ال�صادرات 117,400,000,000 :مليار $
اال�ستريادات 166,300,000,000 :مليار $
ال�سيا�سة االقت�صادية
�سيا�س ��ة اقت�ص ��ادية وا�ض ��حة يف االعتم ��اد على
اقت�ص ��اد ال�س ��وق ت�ش ��جع القط ��اع ال�ص ��ناعي و
تق ��دم دعم له بالت�ص ��دير و م�ش ��اركة رجال االعمال
و منظمات ��ه االقت�ص ��ادية يف ر�س ��م ال�سيا�س ��ات و
االتفاقي ��ات االقت�ص ��ادية و امل�ش ��اركة يف الوف ��ود
احلكومية لعق ��د االتفاقيات و اعطاء االولوية لهم.
دعم �ش ��ركات الت�ص ��دير و بن�سب من ()% 18 –10
�ش ��ركات ( .)Holdingاقامة منظمات �ص ��ناعية
وم ��دن ( )Clusterو توف�ي�ر بن ��ى حتتي ��ة له ��ا
منت�ش ��رة حول ا�سطنبول و ازمري مناطق �صناعية
نظامية ق�س ��م اقيمت قرب احل ��دود العراقية لقربها
م ��ن ا�س ��واق الت�ص ��دير .ت�س ��هيل فت ��ح اال�س ��واق
اخلارجية لهم من قبل احلكومة تخ�ص�ص ن�سب من
االتفاقي ��ات للقطاع اخلا�ص (بروتوكول) و�ص ��لت
�ص ��ادرات تركيا للعراق لعام  )7,5( 2010مليار $
و تطمح تركيا يف الو�ص ��ول ب�صادراتها اىل ()20
ملي ��ار  $عام  2015وجود عمالة كبرية ن�س ��بية و
ن�سبة �س ��كان عالية ( )74مليون �صناعات متطورة
معتمدة ا�سا�س� � ًا على تكنلوجي ��ا غربية (امتيازات)
ماركات نظام حماية للقطاع اخلا�ص.
اغل ��ب املناط ��ق ال�ص ��ناعية امل�س ��تحدثة تعمل على
تطبي ��ق النظ ��ام البيئ ��ي و يف مناط ��ق �ص ��ناعية
نظامي ��ة متوفر فيها كل امل�س ��تلزمات احلديثة وفق
ال�شروط ال�صحية و جتري حديث ًا عملية ا�صطفاف
له ��ذه ال�ص ��ناعات و حتى تقيم كل منطقة �ص ��ناعية
منظمة خا�صة بها (املو�صياد) ا�ضافة اىل املنظمات
املهنية اال�سا�سية.
ارتفعت �ص ��ادرات تركيا للعراق من ( )750مليون
عام  2003اىل ( )7,5مليار عام 2010
و رمبا و�صلت ( )10مليار .$
 – 2ايران:
امل�ساحة 1,648,195 :كم2

ال�سكان 74,700,000 :ن�سمة
الن ��اجت املحل ��ي االجم ��ايل818,653,000,000 :
مليار $
ال�صادرات 78,690,000,000 :مليار $
اال�ستريادات 58,970,000,000 :مليار $
قطاع خا�ص نامي مل ي�صب بانتكا�سة تطور وقاعدة
�صناعية كبرية يف العديد من املدن قرو�ض مي�سرة
لل�صناعي لدعم الت�صدير م�ساهمة القطاع اخلا�ص
يف الوفود و الربوتوكوالت منظمات مهنية فاعلة
عمال ��ة كب�ي�رة �س ��كان ( )75ملي ��ون �ص ��ادرات اىل
العراق ت�صل اىل ( )6,5مليار $
 – 3االردن:
امل�ساحة 92,3000 :كم2
ال�سكان 6,407,085 :ن�سمة
الن ��اجت املحل ��ي االجم ��ايل34,528,000,000 :
مليار $
ال�صادرات 7,333,000,000 :مليار $
اال�ستريادات 12,970,000,000 :مليار $
اهتم ��ام كبري يف دعم و تطوي ��ر القطاع اخلا�ص
بن ��اء م ��دن �ص ��ناعية حديث ��ة الزرق ��اء و �س ��حاب
اعتماده على اال�ستثمار االجنبي خا�صة اخلليجي
و العراق ��ي و هج ��رة ر�ؤو�س االم ��وال العراقية و
ت�أ�سي�س م�شاريع �ص ��ناعية و ا�ستثمارية للت�صدير
لل�سوق العراقية
ر�س ��وم كمركي ��ة عل ��ى اال�س ��ترياد (تعرفة) ب�ش ��كل
عام �صناعات ا�ستهالكية �س ��وقها الرئي�سي العراق
(قامت خالل فرتة ق�ص�ي�رة باالعتماد على م�ش ��اكل
الع ��راق) وجود ميناء العقبة كذلك مناطق حرة يف

العقب ��ة و �ص ��ارت نظامية متطورة ا�س ��هام القطاع
اخلا�ص االردين بالوفود و االتفاقيات االقت�صادية
مع دول اجلوار منظمات مهنية مكملة لل�سيا�س ��ات
االقت�ص ��ادية احلكومية يف اقت�ص ��اد ال�سوق تهيئة
بن ��ى حتتي ��ة جي ��دة متوا�ص ��لة لتطوي ��ر املناط ��ق
ال�صناعية.
نظام م�ص ��ريف ب�ش ��كل رئي�س ��ي قطاع خا�ص فروع
م�صارف اجنبية �صادرات للعراق ت�صل اىل ()1,7
مليار $
 – 4السعودية:
امل�ساحة 2,149,690 :كم2
ال�سكان 27,136,977 :ن�سمة
الن ��اجت املحل ��ي االجم ��ايل621,993,000,000 :
مليار $
ال�صادرات 235,300,000,000 :مليار $
اال�ستريادات 99,170,000,000 :مليار $
قط ��اع خا�ص نامي حدي ��ث يعتمد على املقاوالت
ثم القطاع ال�صناعي و دخل مب�شاركات و امتيازات
م ��ع �ش ��ركات غربي ��ة حديث ��ة و معام ��ل متط ��ورة
و�ص ��ناعات ثقيل ��ة حدي ��د و �ص ��لب و كيمياوي ��ات
و برتوكيمياوي ��ات و دع ��م كب�ي�ر م ��ن الدولة مدن
�ص ��ناعية حديثة وا�سعة و نظام م�صريف متطور و
ا�ستثمارات اجنبية وا�سعة.
 – 5سوريا:
امل�ساحة 185,180 :كم2
ال�سكان 22,517,750 :ن�سمة
الن ��اجت املحل ��ي االجم ��ايل105,238,000,000 :

مقاالت 13

مليار $
ال�صادرات 12,840,000,000 :مليار $
اال�ستريادات 13,570,000,000 :مليار $
قط ��اع خا�ص �ص ��ناعي نامي ل ��ه جذور قدمية يف
مدن �ص ��ناعية يلقى الت�ش ��جيع م ��ن الدولة و الدعم
خا�صة الن�سيج هناك برجوازية �صناعية مع عمالة
فنية ماهرة ل�سد حاجة ال�سوق املحلية من ال�صناعة
و ت�صدر كميات كبرية لدول اجلوار خا�صة العراق
بد�أت ه ��ذه ال�ص ��ناعات بالدخول بامتي ��ازات فنية
مع �ش ��ركات عمالقة خا�صة يف جمال االدوية اغلب
مكائن امل�شاريع حملية ال�صنع.
ت�ش ��كل عملي ��ة تطوير القط ��اع اخلا�ص ال�ص ��ناعي
يف اغلب دول اجلوار من االولويات يف ال�سيا�س ��ة
االقت�ص ��ادية حلكوم ��ات دول اجل ��وار حي ��ث تعمل
على دع ��م و تطوير االنتاجية لغر�ض �س ��د احلاجة
املحلي ��ة و حتقي ��ق االكتف ��اء الذات ��ي ا�ض ��افة اىل
االهتم ��ام بال�ص ��ادرات و تقدمي الدع ��م لها لتحقيق
م ��وارد ا�ض ��افية يف رف ��ع حج ��م الن ��اجت املحل ��ي
وايج ��اد فر�ص العمل للعاطلني و خا�ص ��ة ال�ش ��باب
وحتت ��ل االولوية يف اغلب ال�سيا�س ��ات احلكومية
والعم ��ل عل ��ى تهيئ ��ة الفر�ص ل ��ه و ت�س ��هيل عملية
اال�س ��تثمار للقط ��اع اخلا�ص املحل ��ي االجنبي عرب
ت�ش ��ريع قوانني مالئمة كذلك الق�ضاء على الروتني
واملتابع ��ة امليداني ��ة م ��ن قبل اعلى امل�س ��تويات يف
الدولة لو�ض ��ع اال�س ��تثمار و اجراء لقاءات دائمية
م ��ع ممثلي القطاع اخلا�ص و تعمل ال�ش ��ركات على
تطوي ��ر واقعه ��ا الفن ��ي مبكائنه ��ا لغر� ��ض حتقيق
املناف�سة مع دول اجلوار.
كما هناك اهتمام �سيا�س ��ي كبري من قبل امل�س�ؤولني

 -المرتكزات الوطنية:

اغل ��ب املناط ��ق ال�ص ��ناعية تق ��ع يف اط ��راف املدن
و ق�س ��م قلي ��ل القدمي منه ��ا داخل امل ��دن و عليه فان
امل�س ��توى الثقايف ل�س ��كنة االطراف دون املتو�سط
ب ��ل حت ��ى ت�س ��ود االمي ��ة و اجله ��ل يف اغل ��ب هذه
املناطق ك ��ون اغلبها من املهاجرين من خارج املدن
الكبرية و الريف.
الو�ضع االمني يف اغلب هذه املناطق ه�ش بني مد
و جزر.
تعتم ��د يف االدارة العامة على م ��دراء النواحي مع
ادارة مركزية مرتبطة باملدن.
هناك احدى املدن ال�صناعية (النهروان) ل�صناعات
الطاب ��وق و دباغ ��ة اجلل ��ود لديه ��ا ادارة م�س ��تقلة
مرتبط ��ة بوزارة ال�ص ��ناعة .و هناك ت�ش ��ابك كبري
يف ادارة القط ��اع ال�ص ��ناعي و املناطق ال�ص ��ناعية
ب�ي�ن ال ��وزارات و الهيئ ��ات املحلي ��ة يف مراك ��ز
املحافظات.
اما االقت�صاد فهو ب�شكل عام مرتبط باملركز و يت�أثر
ب�شكل كبري بالأو�ض ��اع االقت�صادية العامة ملوازنة
الدول ��ة و ن�س ��ب ال�ص ��رف على اخلدم ��ات ال زالت
وارادات النفط تعترب املحرك الرئي�سي لالقت�صاد.
 -منهجية �سيا�سة امل�ؤ�س�سةعلى االغلب ت�س�ي�ر ب�شكل ع�ش ��وائي غري من�ضبطة
مع تعطل االجهزة الرقابية.
ام ��ا حقوق امللكية الفكرية :فهي غري م�ص ��انة ال بل
م�س ��تباحة و ال رادع و بالإم ��كان التج ��اوز عليه ��ا
ل�ض ��عف تطبي ��ق القوان�ي�ن و الت�ش ��ريعات بح ��ق
املتجاوزين.
ام ��ا تنظي ��م االعم ��ال و النظ ��ام ال�ض ��ريبي فهو

غري م�س ��تقر و هن ��اك انفالت يف التحا�س ��ب ما عدا
م ��ا يدخ ��ل عن طري ��ق اال�س ��ترياد لبع�ض امل�ص ��انع
فالت�صريحة الكمركية هي الدليل لدفع ال�ضرائب و
مع ذلك فهناك تهرب اي�ض� � ًا من الت�ص ��ريحة و يبقى
القطاع اخلا�ص ال�صناعي امللتزم االول يف ت�سديد
ال�ضريبة و ايقاف تطبيق قانون التعرفة الكمركية
ل�سنة  2010قد زاد من فو�ضى اال�سترياد.
ام ��ا لوائ ��ح العم ��ل فهن ��اك قان ��ون عم ��ل �س ��اري
املفع ��ول رق ��م ( )71ل�س ��نة  1987و يطب ��ق حالي� � ًا
و لكن ��ه بوج ��ود ت�س ��يب كبري يف تطبيق ��ه و تقاعد
العمال �ضعيف جد ًا ال يتجاوز ( $ )150كحد اعلى
�شهري ًا و هناك م�س ��ودة قانون عمل مطروحة امام
جمل�س النواب لغر�ض ت�ش ��ريعها و هي متطورة و
اكرث متا�ش ��ي ًا مع االو�ضاع احلالية .و التفاوت يف
التقاعد ب�ي�ن موظفي الدولة و اخلا�ض ��عني لقانون
التقاعد و ال�ض ��مان االجتماعي من القطاع اخلا�ص
و املختل ��ط يعمل على احجام الكثري من منت�س ��بي
الدولة من االلتحاق بالقطاع اخلا�ص و املختلط.
- Iعوامل االنتاج:
هن ��اك موارد ب�ش ��رية ل ��دى القطاع اخلا� ��ص لكنها
نزف ��ت اىل قط ��اع الدول ��ة بع ��د م�ض ��اعفة روات ��ب
العامل�ي�ن يف القطاع العام و حدث ��ت عملية انتقال
�س ��ريعة ب�شكل ر�سمي و غري ر�س ��مي عك�س ما كان
�س ��ابق ًا املوظف احلكومي يهرب م ��ن القطاع العام
لك ��ي يلتح ��ق بالقط ��اع اخلا� ��ص لوج ��ود فروقات
كبرية يف الرواتب.
ام ��ا امل ��وارد التكنلوجيا ف�أ�ص ��بحت �ض ��عيفة يف
القط ��اع اخلا�ص بحكم التوق ��ف الطويل و التقادم
التكنلوجي ملكائن ��ه و عدم التجديد و االنغالق عن
الع ��امل اخلارج ��ي و العوملة التي حدثت و �ض ��عف
امكاناته املادية.
اما امل ��وارد املالية للقطاع اخلا�ص فقد هزلت و بدا
ي� ��أكل يف كل مدخرات ��ه بل حتى انته ��ت الرتاكمات
القدمية ,و هجر اغلب القطاع ال�ص ��ناعي اخلا�ص
عمل ��ه نحو قطاع ��ات اقت�ص ��ادية اخ ��رى كالعقار و
التج ��ارة او الهج ��رة اىل دول اخ ��رى قريبة للعمل
واحل�ص ��ول على دخل اخر ,و هذه احدى ال�صفات
املرن ��ة للقط ��اع اخلا� ��ص العراق ��ي يف االنتقال من
ن�شاط اىل ن�ش ��اط اخر يف حالة حدوث الك�ساد يف
احدى القطاعات كما ميتاز بتوزيع ا�ستثماراته يف
عدة ان�شطة.
ام ��ا البنى التحتية فقد تقادمت يف املناطق القدمية
و مل يجر عليها اي ت�أهيل و كذلك املناطق اجلديدة
مل يج ��ري عليه ��ا اي اعم ��ار ب ��ل ا�ص ��بحت امل ��دن
ال�صناعية يف حكم املنتهية قيا�س ًا بدول اجلوار.
اخلدم ��ات �ش ��به مفق ��ودة االت�ص ��االت ال�س ��لكية و
م�س ��تلزمات الدف ��اع امل ��دين و االطف ��اء و االم ��ن و

الطاقة
اهم التحديات التي يعاين منها القطاع ال�ص ��ناعي
اخلا�ص (تو�صيف) و احللول املقرتحة

المشكلــة  -الحــــــــل

 – 1فقدان ا�س�ت�راتيجية �ص ��ناعية وا�ض ��حة حيث
بق ��ت �سيا�س ��ة احلكومة بني افكارها يف االقت�ص ��اد
املرك ��زي املوج ��ه الفعل ��ي و هيمن ��ة القط ��اع العام
والت�صريح اعالمي ًا مبنهج اقت�صاد ال�سوق احلر
 – 1العمل على و�ضع ا�سرتاتيجية االنتقال الفعلي
القت�ص ��اد ال�س ��وق االجتماعي وفق املادة ( )25من
الد�س ��تور و تط ��ور القطاع اخلا� ��ص مدعوم بقرار
�سيا�سي.
� – 2ضعف الرتكيبة االجتماعية و الفكرية للقطاع
اخلا�ص ال�ص ��ناعي العراقي  ,و واهمية م�ساهمته
		
يف عملية التنمية الفعلية.
 – 2العم ��ل على ت�أهيل و تدري ��ب القطاع اخلا�ص
ب ��دورات متوالي ��ة و خل ��ق كادر قي ��ادي فك ��ري
باال�س ��تفادة من جت ��ارب ال ��دول الت ��ي انتقلت اىل
اقت�صاد ال�سوق و ب�س ��اندة منظمات االمم املتحدة
( )ILOو (.)UNIDO
� – 3ض ��عف االمكان ��ات املادي ��ة للقط ��اع اخلا� ��ص
ال�ص ��ناعي و تعر�ض ��ه للفق ��ر و االفال� ��س بعد غلق
		
م�صانعه لأكرث من عقدين من الزمن.
– 3العمل على توفري قرو�ض مي�سرة و تقدمي منح
دولية و م�صرف تنموي كبري يقدم قرو�ض مي�سرة
و بفوائد زهيدة يدار بعقلية القطاع اخلا�ص.
 – 4فق ��دان القط ��اع ال�ص ��ناعي اخلا� ��ص للخ�ب�رة
الفني ��ة و الكادر املهن ��ي من العمال ��ة الفنية املدربة
ب�س ��بب الهج ��رة  ,و احل ��روب  ,و ع ��دم ا�س ��تقرار
الو�ض ��ع االمن ��ي  ,و قل ��ة املعاهد الفني ��ة يف تخرج
العمالة الو�سطية الفنية  ,ا�ضافة اىل �ضعف الكادر
الذي تخرجه وزارة العمل و مراكز التدريب.
 – 4الت�أكي ��د عل ��ى �أهمي ��ة التعلي ��م املهن ��ي و تغري
الرتكيب ��ة للتعلي ��م م ��ن ( )% 80اكادمي ��ي ()% 20
مهن ��ي اىل العك� ��س و ه ��ذه العملي ��ة حتت ��اج فت ��ح
معاهد مهنية متط ��ورة و جتهيزها باملعدات الفنية
و املخت�ب�رات احلديثة م ��ع تكثي ��ف التدريب بدعم
املنظم ��ات الدولية و وزارة العمل و التعليم العايل
و الرتبية.
 – 5فقدان الكادر االداري و رجل االعمال ال�صناعي
املهن ��ي  ,ب�س ��بب توقف ال�ص ��ناعة  ,وحت ��ول رجل
االعم ��ال اىل قطاعات اخرى  ,التجاري  ،العقاري,
اخلدمي� ,سوق االوراق املالية ...الخ.
 – 5العمل على خلق بيئة �صناعية قانونية مالئمة
ال�س ��تعادة ه ��ذه الك ��وادر و الكف ��اءات ال�ص ��ناعية
و خل ��ق بيئة جاذبة للم�س ��تثمر ال�ص ��ناعي الوايف

املهاجر و االجنبي.
� – 6ض ��عف االدارة و ذه ��ل كث�ي�ر م ��ن املعام ��ل
وا�ص ��حابها فكري� � ًا  ,و تكنلوجي ًا ب�س ��بب ابتعادها
ع ��ن العاملي ��ة يف جمال ال�ص ��ناعة و تط ��ور االنتاج
عرب عقود من الزمن و هجرة ق�س ��م كبري منها لدول
اجلوار.
 – 6العم ��ل عل ��ى احل�ص ��ول عل ��ى امتي ��ازات
(� )Know Howص ��ناعية مل ��اركات عاملي ��ة
وتدريب ال�ص ��ناعيني عرب ج ��والت ملعامل متطورة
ودخ ��ول با�س ��تثمارات و �ش ��ركات �ص ��ناعية م ��ع
�شركات متطورة.
– 7فقدان التجمعات ال�ص ��ناعية املخدومة و املدن
ال�ص ��ناعية احلديثة و انت�شار املدن الع�شوائية يف
ال�صناعة خا�صة القريبة من بغداد.
 – 7اعم ��ار امل ��دن ال�ص ��ناعية النظامي ��ة و بن ��اء
جممع ��ات �ص ��ناعية حديث ��ة متخ�ص�ص ��ة ذات
موا�صفات عاملية.
� – 8ض ��عف الت�ش ��ريعات احلالية امل�ش ��جعة للقطاع
ال�ص ��ناعي اخلا� ��ص و تعطي ��ل القان ��ون امل�ش ��جعة
له مث ��ل قان ��ون التعرف ��ة الكمركية  ,قان ��ون حماية
امل�س ��تهلك  ,قان ��ون التناف�س ��ية  ,حماي ��ة املنت ��ج
الوطني ...الخ.
 – 8ا�صدار ت�شريعات تعمل على ت�شجيع ال�صناعة
و خل ��ق بيئ ��ة ا�س ��تثمارية ت�س ��هم يف خل ��ق تنمي ��ة
�صناعية حقيقية
– 9التماهل يف تطبيق املوا�صفات الفنية احلديثة
و ال�ص ��حية عل ��ى ال�س ��لع الداخل ��ة للبلد ,مما �س ��هل
دخول �س ��لع و ب�ض ��ائع رديئة من دول اجلوار غري
قابلة للمناف�سة مع املنتج الوطني.
 – 9العمل على تفعيل قوانني التقيي�س و ال�سيطرة
النوعية و املوا�ص ��فات و الرقابة ال�ص ��حية و نظام
اجل ��ودة و الرقاب ��ة احلدودي ��ة و بن ��اء املخت�ب�رات
احلدودية للحد من تدفق ال�سلع الرديئة.
 – 10قل ��ة الطاق ��ة الكهربائي ��ة و �ض ��عف جتهي ��ز
الوقود اىل املناطق ال�صناعية الذي ادى اىل ارتفاع
كل ��ف االنت ��اج و ع ��زوف ال�ص ��ناعيني ع ��ن ت�ش ��غيل
م�صانعهم.
– 10بن ��اء حمط ��ات كهرب ��اء خا�ص ��ة باملناط ��ق
ال�ص ��ناعية و توزيع مولدات مع جتهيزها بالوقود
على مدى (� )8ساعات و ب�شكل مدعوم.
 – 11حرم ��ان القط ��اع ال�ص ��ناعي م ��ن االعف ��اءات
ال�ضريبية و الر�سوم املختلفة.
 – 11اعف ��اء امل�ش ��اريع ال�ص ��ناعية من الر�س ��وم و
ال�ضرائب لغر�ض ت�شجيع امل�ستثمر و دخول ر�ؤو�س
االموال االجنبية و لو ملدة (� )10 – 5سنة.
 – 12اال�س ��لوب البريوقراط ��ي و الروت�ي�ن ل ��دى
مراجع ��ة دوائر الدول ��ة و خلق املعوقات و تف�ش ��ي
الف�ساد االداري.
 – 12العم ��ل عل ��ى تفعي ��ل الناف ��ذة الواح ��دة امام
ال�صناعي و امل�ستثمر و تفعيل احلكومة االلكرتونية
للحد من املراجعات الروتينية.
 – 13عدم وجود م�س ��ح �ص ��ناعي دقيق يحدد واقع
القطاع ال�صناعي اخلا�ص و لفرتة طويلة.
� – 13ضرورة تظافر اجلهود و لعدة جهات لإجراء
م�س ��ح �ص ��ناعي دقيق لتحديد االجتاهات و املهمات
املطلوبة و �سبل النهو�ض بها.
 – 14تعط ��ل دور املنظم ��ات املهني ��ة و االحت ��ادات
وتهمي� ��ش دوره ��ا يف تنظي ��م القط ��اع و �ض ��عف
القي ��ادات له ��ذا القط ��اع خا�ص ��ة احتاد ال�ص ��ناعات
العراقي وتدخالت القوى ال�سيا�س ��ية و ال�سلطة يف
فر�ض قيادات غري م�ؤهلة.
 – 14اعط ��اء ال ��دور الري ��ادي الحت ��اد ال�ص ��ناعات
العراقي و توفري اجواء انتخابية �سليمة له ملتابعة
�ش� ��ؤون القطاع ال�صناعي و احلد من التدخالت يف
�ش�ؤونه و اعطا�ؤه اال�ستقاللية لإقامة مظلة للقطاع
اخلا�ص العراقي.
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س��ــــر االس��ـتهــالك فــ��ي الصــين

تجارة المخ��درات الدموية في المكس��يك
أخ ��ذت كارت�ل�ات أو اتح ��ادات المخ ��درات االحتكاري ��ة
حراس الح ��دود و وكالء الجمارك
المكس ��يكية تس ��تهدف ّ
األميركية بالرشى و إغراءات الجنس بشكل متزايد ،كما جاء
في تصريح ألحد مسؤولي األمن األميركيين.
فقد أخبر تشارلس إدواردز من قسم أمن الوطن األميركي
لجن � ً�ة من مجلس الش ��يوخ أن هذه الكارتالت تس ��تخدم ما
أس ��ماه بالفس ��اد المنتظ ��م من أج ��ل تهري ��ب المخدرات و
المهاجري ��ن إل ��ى داخل الوالي ��ات المتحدة .و ق ��ال أن هذه
الكارت�ل�ات تس ��عى أيض� �ًا لمعرف ��ة م ��ا يتعل ��ق بتحقيقات
وكيال قد
البوليس الس ��رية .و قال مس ��ؤول آخ ��ر إن ً 127
اعتقل أو حوكم منذ عام .2004
ُ

ترجمة و إعداد  /عادل العامل

و �أعل ��ن �أالن بري�س ��ن ،م�أم ��ور حماي ��ة احل ��دود و الر�س ��وم اجلمركي ��ة
الأمريكية �أن الهجمات التي ت�ش ��نها املك�سيك �ضد الكارتالت بارتباط مع
الزيادة يف ت�ش ��غيل وكالء حدوديني يف ال�س ��نوات الأخرية قد �ض ��اعف
من خماطر الف�س ��اد .و قد �أ�سمى ال�س ��يد �إدواردز كارتل زيتا�س Zetas
نحو متزايد يف الف�ساد املنتظم .و قد جاء ذلك
بكونه من املتورطني على ٍ
طرق �أخرى لت�شجيع وكالء
يف �شكل ر�شى نقدية ،و تودّدات جن�سية ،و ٍ
احلدود على م�س ��اعدة ّ
جت ��ار املخدرات ،و �أولئ ��ك املتورطني يف تهريب
املهاجرين غري ال�شرعيني� ،أو على التغا�ضي عن ن�شاطهم ،كما قال.
و يف تقري ��ر جلوليان ميغلرييني من مك�س ��يكو �س ��يتي عن احلرب على
املخدرات �أن خرباء ق�ض ��ائيني يقول ��ون �إن عدد املتوفني ميكن �أن يرتفع
�أكرث حني ي�س ��تمرون يف ا�ستك�شاف املنطقة ال�شمالية ال�شرقية من والية
تاموليبا�س املك�س ��يكية .و قد �أ�ص ��بح اكت�ش ��اف ما ال يقل ع ��ن  116جث ًة
يف مقاب ��ر جماعية هناك احلدث الأكرث ب�ش ��اع ًة يف احلرب على كارتالت
املخدرات يف البلد التي بلغت �أربع �سنوات.
و �س ��بق ملدينة �س ��ان فرينان ��دو ،التي تبع ��د ح ��وايل  150كيلومرت ًا عن
ب�شكل وا�سع
احلدود مع تك�سا�س� ،أن �ضربها العنف املرتبط باملخدرات
ٍ
و تب ��دو اجله ��ود الهادف ��ة لل�س ��يطرة على الو�ض ��ع عدمية اجل ��دوى .و
ق ��د عُرث يف �آب املا�ض ��ي على  72جث ��ة ملهاجرين من �أمريكا الو�س ��طى و
�أمريكا اجلنوبية على م�شارف املدينة .و ه�ؤالء املهاجرون ،الذين كانوا
ي�ش� � ّقون طريقهم �إىل احلدود ،قتلهم رجال ع�ص ��ابات املخ ��درات بعد �أن

رف�ضوا العمل معهم.
مئات �أخرى من القوات الع�س ��كرية يف
لقد ن�ش ��رت احلكومة الفيدرالية ٍ
املنطق ��ة و وعدت بتح�س�ي�ن الو�ض ��ع الأمني .و لكن بعد �أق ��ل من ثمانية
�أ�ش ��هر حدثت جم ��زرة �أكرث فتك ًا يف البقعة نف�س ��ها ،بع ��د �أن اخ ُتطف يف
الظاه ��ر ر ّكاب حافالت م�س ��افات بعيدة على �أي ��دي الزيتا�س ،و هو �أحد
�أعنف كارتالت املخدرات يف املك�سيك.
و كم ��ا يق ��ول �ألبريت ��و �إ�س�ل�ا�س ،و ه ��و حملل �أمن ��ي ،يف تقري ��ر له من
مك�س ��يكو �س ��يتي ،ف�إن ه ��ذه امل�آ�س ��ي� ،إىل جنب حاالت القتل املق�ص ��ودة
لكب ��ار امل�س� ��ؤولني و �أع�ض ��اء الق ��وى الأمني ��ة ،تغ ��ذي الأف ��كار املتعلقة
بكون تامانوليبا�س " دولة فا�ش ��لة " حمتملة داخل املك�س ��يك ــ مالذ جتار
املخدرات ،و مه ّربي الأ�شخا�ص ،و املجرمني من كل نوع.
و ترف� ��ض احلكوم ��ة الفيدرالي ��ة هذه الر�ؤية ب�ش ��دة .لك ��ن حاكم الوالية
�أغيدي ��و ت ��ور كونتو ق ��ال م�ؤخ ��ر ًا �إن العنف لي� ��س فقط تهديد ًا ل�س ��كان
تاموليبا�س ،بل هو �أي�ض� � ًا " و�ض ��ع ي�ؤثر على الأمن الداخلي للمك�س ��يك
".
و ال يُخفي �س ��كان �س ��ان فريناندو على الدوام �إح�سا�س ��هم بالي�أ�س يف ما
يتعلق بفو�ضى الو�ضع الأمني .و قد اكت�شف املقيمون هناك �أمر املجازر
م�ص ��ادف ًة ،كم ��ا قالت �إحدى الأهايل للبي بي �س ��ي عن طري ��ق الهاتف" .
فنح ��ن ن�ش ��م رائح ًة كريه� � ًة لأن هناك من ��زال للجنازات قري ��ب من املكان
ال ��ذي منر ب ��ه يومي ًا ،كما قالت امل ��ر�أة التي طلبت �إبقاء ا�س ��مها جمهو ًال،
و �أ�ض ��افت �أنه ��م يعي�ش ��ون يف خ ��وف ،و ال �أحد يخرج �إىل ال�ش ��ارع بعد
ال�ساعة ال�سابعة م�ساءً.
�أم ��ا يف دار بلدية مدينة �س ��ان فريناندو ،ف�إنه ��م ال يقبلون طلبات �إجراء
مقابالت " العتبارات �أمنية " .و هذه البلدة لي�س ��ت املنطقة الوحيدة من
تاموليبا� ��س ،و هي والية بحجم جمهورية الت�ش ��يك ،التي �ش� � ّلها العنف
فعلي� � ًا .فهناك �أي�ض� � ًا �س ��يوداد مري ،و هي بل ��دة �أبعد �إىل ال�ش ��مال ،التي
كانت م�ش ��هد " الهجرة اجلماعية " الأوىل من التقاتل يف ت�شرين الثاين
املا�ض ��ي .فبعد �أن بد�أت ع�ص ��ابات املخدرات املتناف�سة تتقاتل بينها على
البلدة احلدودية ،فر  400من �سكانها �إىل مدينة قريبة �أكرث �أمان ًا.
و �إىل اجلنوب ،قرب عا�ص ��مة الوالية� ،سيوداد فيكتورياُ ،قتل رودولفو
تور كانتو ،مر�شح احلزب الثوري ملن�صب احلاكم و �أخو احلاكم احلايل،
و ذلك يف كمني يف حزيران عام  .2010و كان يُعترب َّ
املف�ض ��ل للفوز يف
االنتخابات و قد جعل مكافحة اجلرمية �أحد وعود حملته الرئي�سة.
و تعد والية تاموليبا�س تقات ًال دموي ًا بني اثنني من �أقوى الكارتالت يف
املك�س ��يك ،و هم ��ا الزيتا�س امل�ش� � َّكل من اجلنود الفاري ��ن من اجلي�ش يف
�أواخر ت�س ��عينيات القرن املا�ض ��ي و كارتل اخللي ��ج  ،Gulfالذي اعتاد
�أن يكون معقله يف هذه املنطقة .و قد قفز رقم املقتولني لأ�س ��باب تتعلق
باملخدرات يف الوالية من  90يف عام � 2009إىل �أكرث من  1200يف عام
 .2010و يذه ��ب بع�ض النا�س يف املك�س ��يك �إىل ح ��د القول �إن احلكومة
الفيدرالية قد فقدت تاموليبا�س!

عن BBC News /

ترتدي ليلي لي حبال قصيرا معلقا فيه بطاقة
بالستيكية صغيرة حول رقبتها حتى في ايام
عطل نهاية االسبوع .انه وسام الشرف وذلك النه
يرينا بانها امرأة تمتلك وظيفة الطوق األبيض
(وهو مصطلح أوجده كاتب امريكي يطلق على
هؤالء الذين يشغلون مناصب احترافية و ادارية
او مناصب لالعمال المكتبية) حيث ان ليلي لي
تعمل كسكرتيرة في شركة أكسس اسيا و هي
شركة ابحاث للبيع بالتجزئة و تستعمل سماعات
االذن من صنع شركة ابل  Appleلهاتفها النقال
الرخيص الصيني الصنع الذي تضعه في جيبها لذا
فمن الخارج تبدو و كانها تمتلك هاتفا من نوع
اي فون  iPhoneو تقود سيارتها للذهاب الى
العمل على الرغم من انها تستغرق بذلك وقتا
اطول بأربع مرات فيما لو تستقل وسيلة نقل
عمومية ذلك فقط لتري العالم سيارتها الصغيرة.

العنبكي
ترجمة  /إسالم َ
من ��ذ عق ��ود م ��ن احلرم ��ان و تقلي ��د الع ��ادات ف ��ان
ال�ص ��ينيني يعتربون ال�سلع اال�س ��تهالكية الباهظة
الثم ��ن عالمة للنج ��اح فلذل ��ك هم ي�ستعر�ض ��ون ما
ي�س ��تخدمونه من �س ��لع يف العلن فق ��ط لريى بقية
النا� ��س ذل ��ك بينما ه ��م يبخلون حتى عل ��ى البن�س
الواح ��د بعيدا عن الأنظار فرتى �ص ��احب �س ��يارة
البي ام  BMWالفاخرة له القابلية على ان يقود
�س ��يارته ما يقارب الن�صف �ساعة على ان ينفق 50
�س ��نتا لي�ص ��ف �س ��يارته .و انها لترتدد يف ان تنفق
املزي ��د على �أثاث البيت الداخلي ذلك �أن ال احد غري
�أفراد عائلتها يرى ما يف داخل ال�شقة.
و وفق ��ا لبع� ��ض التخمينات فان ال�ص�ي�ن �ست�ص ��بح

ث ��اين اك�ب�ر البل ��دان امل�س ��تهلكة يف الع ��امل و ذل ��ك
بحلول عام  2015و هي مرتبة لي�س ��ت ببعيدة عن
امريكا.
فال�صينيون ي�شرتون بالفعل كم ًا اكرث من ال�سيارات
مقارنة بالنا�س يف البلدان االخرى .لذا فان ال�صني
يف طريقها ان ت�ص ��بح البلد االكرب من حيث امتالء
�سوقه بال�سلع املرتفة .فو�ضعت احلكومة املركزية
زيادة يف اال�ستهالك الوطني ك�أ�سبق اولوياتها يف
خطتها اخلم�سية.
وما يثري اال�س ��تغراب ه ��و د�أب ال�ش ��ركات الغربية
على ت�ص ��دير �س ��لعها بكمي ��ات كبرية اىل ال�ص�ي�ن.
فف ��ي الراب ��ع من �ش ��هر مت ��وز اكدت �ش ��ركة ن�س ��لة

( )Nestléوه ��ي اك�ب�ر �ش ��ركة م ��واد غذائية يف
الع ��امل بانها يف حمادثات جارية مع �ش ��ركة ه�س ��و
فو ج ��ي و هي اك�ب�ر �ش ��ركة م�ص ��نعة للحلويات و
املخبوزات وذلك يف �ص ��دد �ش ��راء ال�ش ��ركة ف�إذا مت
الت�صديق على العقد ف�أنها بذلك �ست�صبح من �أعظم
الأحداث يف ال�صني حيث و�صلت قيمة �شركة ه�سو
فو جي اىل ما يعادل الـ 2.6بليون دوالر يف �سوق
اال�سهم ال�سنغافورية .حيث ان ال�صني هي ال�سوق
الذي يحتل املرتبة التا�سعة االكرب بالن�سبة ملنتجات
ن�سلة ( )Nestléو مببيعات توازي الـ 2.7بليون
دوالر العام املا�ضي .و هذه هي ن�صف الكمية التي
تبيعها �شركة ن�س ��لة ( )Nestléيف الربازيل على
الرغ ��م من ان التعداد ال�س ��كاين يف ال�ص�ي�ن يعادل
�س ��بع ا�ض ��عاف ما هو علي ��ه يف الربازي ��ل .لذا ف�أن
تعط�ش ن�سلة ( )Nestléل�ضم �شبكة توزيع �شركة

ه�س ��و فو جي اليها و لت�س ��تفيد م ��ن خربتها هو ما
يوخز بخفة براعم التذوق لدى ال�صينيني!
"ان نفه ��م م ��ا يري ��ده امل�س ��تهلك هو االم ��ر االهم
لدين ��ا" ذلك ما قاله بول بلوك رئي�س �ش ��ركة ن�س ��لة
( .)Nestléان �س ��وق املواد الغذائية هو ال�سوق
االك�ث�ر رواجا من غريه فاذا كن ��ت حتاول ان تبيع
اجلنب يف ال�ص�ي�ن فاعرف انه امر مماثل ملحاوتلك
ان تبيع ال�س ��تنكي توفو يف �سوي�س ��را (ال�س ��تنكي
توفو :هي عبارة عن وجبة �س ��ريعة حملية ت�شتهر
بها البلدان اال�سيوية و باالخ�ص ال�صني و تايوان
و هون ��غ كون ��غ) فكانت �ش ��ركة ن�س ��لة ()Nestlé
تتح�س ���س الفرائ� ��س عل ��ى مدى العامني املا�ض ��يني
يف ال�صني لتنق�ض عليها و
�شركة ه�سو فو جي لي�ست
اول الفرائ� ��س فف ��ي �ش ��هر
ابريل/ني�سان كان لها دعما
ماليا م�سيطرا يف جمموعة
ينيل ��و للم ��واد الغذائي ��ة و
ه ��ي �ش ��ركة متلكه ��ا عائلة
�صينية ت�صنع حليب الفول
ال�سوداين و ع�صيدة االرز
املعلب.
و ت�ص ��ب ال�ش ��ركات ذات
اجلن�س ��يات املتع ��ددة
الت ��ي حت ��اول ان تك�س ��ب
امل�س ��تهلكني ال�ص ��ينيني
تركيزه ��ا بالفع ��ل عل ��ى
ال�س ��احلية
املناط ��ق
املزدهرة.
و ل�شركة  P&Gاالمريكية
امل�ص ��نعة لغ�س ��ول ال�ش ��عر
(ال�ش ��امبو) و معج ��ون
اال�س ��نان و ام ��ور اخ ��رى
مماثل ��ة مق ��را يف ال�ص�ي�ن
يف مدينة غوانك ��زو بينما
مقر غرميتها �ش ��ركة انكلو
دت� ��ش يف �ش ��انغاهاي .و
على الرغم من ذلك فان كلتا
ال�ش ��ركتني ت�ص ��بوان اىل
ثورة ثانية بني امل�ستهلكني
ال�ص ��ينيني البال ��غ عدده ��م
 665ملي ��ون ن�س ��مة الذين
يعي�شون يف اماكن ريفية.
ال ت ��زال فج ��وة الدخل بني
مدن ال�ص�ي�ن ال�س ��احلية و
امل ��دن الداخلي ��ة ه ��ي م ��ن  1اىل  6اال ان الدخل يف
االماك ��ن الريفية يتزايد و ان الـ 665مليون ن�س ��مة
هم ر�ؤو�س كافية الن ت�س ��تخدم كل كمية ال�ش ��امبو
امل�صنع!
و متث ��ل احلكوم ��ة ال�ص ��ينية حتديه ��ا الفريد (فكل
�ش ��يء له عالقة بال�سيا�س ��ة" ذلك ما قاله مكجيوجر
الرئي� ��س اال�س ��بق لغرف ��ة التج ��ارة االمريكي ��ة يف
ال�ص�ي�ن" .ت�سمح هذه احلكومة لل�شركات االجنبية
ان ت�ضع ا�سهمها يف ال�سوق يف الوقت الذي تكون
هي بحاج ��ة لها" حيث ميثل ذل ��ك هدفا يحقق على
املدى الطويل ي�س ��تقى من االجانب لكي ت�س ��تطيع
بالنتيج ��ة بناء ابطالها اخلا�ص�ي�ن به ��ا .و حتى ما
ت�ص ��ل اىل تلك النقطة فانها توا�ص ��ل دفع ال�شركات
االجنبية امل�ص ��نعة لل�سيارات من بني االخرين اىل
ال�شراكة غري الهانئة مع ال�شركات ال�صينية.

و لق ��د �ش ��عر معظ ��م منتج ��ي ال�س ��لع اال�س ��تهالكية
الغربي�ي�ن بوق ��ع ي ��د ال�ص�ي�ن الثقيل عليه ��م .و ذلك
عندما مت ا�س ��تدعاء رئي�س �ش ��ركة مويت هين�س ��ي
لوي�س فيمتون و هي �شركة للمنتجات الفاخرة اىل
ال�س ��فري ال�ص ��يني يف باري�س عام  2008لتوبيخه
بعد ما ان قال نيكوال �ساركوزي الرئي�س الفرن�سي
ان ��ه يري ��د ان يلتقي ب� �ـ دايل الما .و يف اال�س ��ابيع
املقبل ��ة فان اع ��داد الن�س ��اء املتقدم ��ات اىل حمالت
لوي� ��س فيتون يف ال�ص�ي�ن حامالت معه ��ن حقائب
لوي�س فيتون املقلدة طالبات بوقاحة ان ي�س ��تعدن
نقودهن.
و وقع ��ت �ش ��ركة ينوليف�ي�ر م�ؤخ ��را يف م�ش ��كلة
وذلك ج ��راء تلميحها ب�أنه �س�ي�رتفع بع�ض ا�س ��عار
منتجاته ��ا .و ت�ش ��عر احلكوم ��ة ال�ص ��ينية بالرعب
حي ��ال الت�ض ��خم و تل ��ك خماوفها ميكن ان ت�ش ��عل
�ش ��رارة اال�ض ��طراب .حيث اتهمت �شركة يونليفري
بانه ��ا حتث مت�س ��ويقها ب ��ان يدخ ��روا منتجاتها و
�ص ��فعتها جراء ذلك بغرامة ثقيل ��ة .ولكن ذلك االمر
مل يع ��ق هار�ش مان ��واين املدير التنفيذي لل�ش ��ركة
ب ��ان ي�ض ��اعف عم ��ل ال�ش ��ركة خم� ��س م ��رات يف
ال�سنوات املقبلة.

مديح رؤساء الجانب المحلي المفرط:

ال تع ��د احلكوم ��ة املركزية امل�ش ��كلة الوحيدة فقط.
فال�ش ��ركات بحاجة اىل ان توط ��د العالقات الودية
مع املالكني املحليني اي�ضا .و حتى قرارات ر�ؤ�ساء
املحافظ ��ات ه ��ي ام ��ر ذو احل ��اح و ذلك للح�ص ��ول
على االر�ض و الي ��د العاملة و الرتاخي�ص و املزيد
م ��ن الفرائ� ��س املكتوبة على ال ��ورق التي حتتاجها
ال�ش ��ركة لت�س ��تمر يف عملها .حيث يف�ض ��ل ر�ؤ�ساء
اجلانب املحلي ال�ش ��ركات ال�ص ��ينية و ذلك �سيكون
�سببا اخر اىل توطيد العالقات.
و تتمث ��ل م�ش ��كلة اخ ��رى لل�ش ��ركات املتع ��ددة
اجلن�س ��يات يف ان ال�ش ��ركات ال�ص ��ينية ت�س ��تطيع
مواكبته ��ا و على نحو �س ��ريع�" .س ��يكون املمثلون
املحلي ��ون مناف�س�ي�ن �ش ��ديدين" ذل ��ك ما اف ��ادت به
تخمينات ديريك �س ��ولكر يف �ش ��ركة لونر كبيتال و
هي �شركة خا�صة.
فحتى االن تتمتع ال�شركات الأجنبية ب�سمعة تبعث
على الراحة من حيث النوعية و ال�سالمة .و ت�سبب
تلوثا كبريا يف ور�ش ��ات ل�ص ��ناعة ال ��ورق املعدين
الف�ض ��ي حمافظ ��ة زهياجن م�ؤخ ��را ب�إ�ص ��ابة 103
اطفال و عدد من البالغني .فامل�ستهلكون ال�صينيون
يكره ��ون ان ي�ص ��ابوا بالت�س ��مم حاله ��م ح ��ال اي
�ش ��خ�ص اخر لذا ان تلك احل ��االت حتث الكثري من
النا�س اىل �ش ��راء ال�س ��لع ذات العالم ��ات الغربية.
اال ان ال�ص ��ناعات املحلية بو�س ��عها �صناعة ب�ضائع
ارخ�ص بكثري و نوعيتها تتح�سن بالتدريج.
حيث ان بع�ض ال�ش ��ركات امل�صنعة لل�سلع الغذائية
و الت ��ي تبل ��ي ب�ل�اء ح�س ��نا يف بلداها اي�ض ��ا تقوم
ب�أداء مده�ش يف ال�ص�ي�ن .و يف امريكا فان �ش ��ركة
ماكدونالد تعيق منو �ش ��ركة كنتاكي فرايد كت�ش ��ن
( KFCو هي ج ��زء من ماركة  )!Yumحيث ان
ل�ش ��ركة كنتاك ��ي فرايد كت�ش ��ن  3,300مطعم و هو
اك�ث�ر بثالثة �أ�ض ��عاف م ��ن غرميتها ذلك ف�ض�ل�ا عن
افتتاحها مطعما جديدا يف كل يوم مير .يتمثل �سر
�ش ��عبيتها يف مدرائه ��ا الذين ميتلك ��ون احلرية يف
ان يكيفوا عرو�ض كنتاكي فرايد كت�ش ��ن مع الذوق
ال�صيني.
عن  /صحيفة االيكونومست
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الـمـــرصــد االقتصـادي

االقتصاد (العلم القائم على الفطرة)..
ترجمة جديدة ترفد المكتبة االقتصادية
عرض  /صابرين علي
�ص ��درت الرتجم ��ة العربي ��ة للكتاب املو�س ��وم (االقت�ص ��اد،العلم
القائ ��م عل ��ى الفط ��رة) مل�ؤلفي ��ه جيم� ��س غورتين ��ي وريت�ش ��ارد
ل�.سرتوب ودوايت ريل ،ترجمة الدكتورعبا�س ابو التمن وهو
اقت�ص ��ادي له م�شاركات هامة يف عدد من امل�ؤمترات والندوات،
ف�ض�ل ً�ا عن ا�سهاماته البحثية الكثرية التي ن�شرت يف املجالت و
ال�صحف االجنبية والعربية واملحلية.
الرتجمة ن�ش ��رت بطعته ��ا االوىل عن منتدى بغداد االقت�ص ��ادي
وه ��و اح ��دى منظم ��ات املجتمع امل ��دين حيث �ش ��ملت مقدمتني
عربية واخرى انكليزية ،و�أربعة ف�صول.
وان قي ��ام منت ��دى بغداد االقت�ص ��ادي برتجمة ه ��ذا الكتاب يعد
ج ��زء ًا من براجم ��ه لتحقيق واحد من اهداف املنتدى يف ن�ش ��ر
الثقاف ��ة والوع ��ي الع ��ام يف التفك�ي�ر االقت�ص ��ادي املو�ض ��وعي
واملفاهيم والتطبيقات وذلك ب�إ�ش ��راك جمموع ��ات املجتمع ذات
العالقة بالن�ش ��اط االقت�ص ��ادي على ا�س ���س علمية ومو�ض ��وعية
ابداعي ��ة ت�س ��تعيد وحتف ��ظ لالقت�ص ��اد واالقت�ص ��اديني ال ��دور
الرئي�س والفاعل يف حياة املجتمع وتطوره.
وهو ي�ش ��تمل على �أربعة اجزاء حيث �ش ��مل اجلزء االول ع�شرة
عنا�ص ��ر �أ�سا�س ��ية لعلم االقت�ص ��اد والت ��ي متثل املرتك ��ز لتفكري
اقت�ص ��ادي �س ��ليم والتي متيز احلقائق االقت�ص ��ادية عن الهراء
واخليال االقت�ص ��ادي يف ح�ي�ن ذهب اجلزء الث ��اين اىل تناول
�س ��بعة م�ص ��ادر رئي�س ��ة ميك ��ن ان

ت�ش ��كل قاعدة لكل من التقدم االقت�ص ��ادي والرثوة ،حيث �شرح
اهمي ��ة م ��ا ميكن ان تقوم ب ��ه احلكومات بحماية ام ��وال النا�س
وممتلكاته ��م من االعتداء عليها وتطبيق العقود ب�أ�س ��لوب عادل
وتوفري احل�ص ��ول على املال ب�ش ��كل �س ��ليم ويف�س ��ر بهذا اجلزء
حت�س�ي�ن امل�س ��توى املعي�ش ��ي للنا� ��س االعتيادي�ي�ن منه ��ا نظام
قانوين و�أ�سواق تناف�سية وو�ضع قيود على اللوائح احلكومية
التنظيمية و�ض ��رورة وجود �س ��وق ر�أ�س مايل كفوء وان يكون
هناك ا�ستقرار نقدي ف�ض ًال عن وجود معدالت �ضريبة منخف�ضة
و�ض ��رورة وجود جتارة حرة تتقدم م ��ن خاللها االمم من خالل
بي ��ع ال�س ��لع واخلدمات الت ��ي ميك ��ن ان تنتج بكلفة منخف�ض ��ة
ن�سبي ًا.
فيما عر�ض الكتاب يف اجلزء الثالث التقدم االقت�ص ��ادي ودور
احلكومات واثر العملية ال�سيا�سية على الواقع االقت�صادي من
حي ��ث اثر الدميقراطية يف معاجلة الق�ض ��ايا االقت�ص ��ادية حيث
قيد احلكومة بوظائف �أ�سا�سية حمددة.
�أما اجلزء الرابع تناول اثني ع�ش ��ر عن�صر ًا للتمويل ال�شخ�صي
و التي ت�س ��اعد على �صنع خيارات اقت�صادية �أف�ضل م�ؤكد ًا على
�ض ��رورة توف�ي�ر املزايا لكل ف ��رد من خ�ل�ال اكت�ش ��اف املميزات
املقارن ��ة التي تو�ض ��ح كيف ميكن للتجارة احل ��رة ان جتعل من
املمك ��ن للنا�س يف البلدان املختلفة حتقيق م�س ��تويات معي�ش ��ية
عالية ووجود عن�ص ��ر التنظيم الذي يعد ا�سا�س ًا يف تقدم النا�س
اىل االمام ب�صورة �سريعة ومب�ساعدة االخرين واكت�شاف طرق
اف�ض ��ل الجناز االعم ��ال ،يف حني ذه ��ب يف العن�ص ��ر الثالث
اىل �ض ��رورة االدخ ��ار يف الك�س ��ب م ��ن خالل و�ض ��ع برنامج
ادخ ��اري منظم ،وع ��دم التمويل لأ�ش ��ياء اطول م ��ن حياتها
النافعة يعد عن�صرا من العنا�صر التي تعد بح�سب تقديرات
امل�ؤلف�ي�ن لهذا الكت ��اب من الأمور الأ�سا�س ��ية التي ت�ش ��جع
على التمويل ال�شخ�ص ��ي ،كما ح ��ذر امل�ؤلفان من مديونية
بطاقات االئتمان ودعوا اىل �ش ��راء مواد م�ستعملة كطرق
للح�صول على عائدات اكرث من االموال كما �أكدا �ضرورة
بدء كل �شهر بالدفع يف ح�ساب ادخارات العامل احلقيقي
وجع ��ل الفائدة امرا مهما يعمل ل�ص ��الح الف ��رد وتوزيع
العم ��ل والتجارة يف ميادين عدة الن و�ض ��عها يف مكان
واحد االمر الذي يعر�ض ��ها ملخاطر ال�سوق واحلث على
�صناديق اال�سهم املقاي�س ��ة ان ت�ساعد على التغلب على
اخل�ب�رة م ��ن دون التعر�ض ملخاطر مفرط ��ة ،فيما حث
امل�ؤلف ��ان يف العن�ص ��ر العا�ش ��ر عل ��ى اال�س ��تثمار يف
الأ�س ��هم لأهداف بعيدة الأمد وزيادة ن�سبة ال�سندات
يف وق ��ت احلاج ��ة لالموال كم ��ا حذرا من امل�ش ��اريع
اال�س ��تثمارية الواع ��دة مب ��رور ع ��ال م ��ع املخاط ��ر
القليل ��ة او املعدومة فيما ذكرا يف العن�ص ��ر الثاين
ع�ش ��ر تعليم االطفال كيفية ك�س ��ب االموال وانفاق
االموال بحكمة.
الكت ��اب يع ��د ا�س ��هامة فاعل ��ة يف تنمي ��ة الفك ��ر
االقت�ص ��ادي من خالل االفكار التي عر�ض ��ت فيه،
كم ��ا ان ��ه يع ��د يف الوقت عين ��ه التفات ��ة ذكية من
املرتجم والباح ��ث االقت�ص ��ادي الدكتور عبا�س
�أب ��و التم ��ن لإ�ش ��اعة الوع ��ي االقت�ص ��ادي يف
املجتمع.

التحرير:
عبـــاس الغالبـــي

التصحيح اللغوي:
مصطفى محمد حامد
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ليث محمد رضا
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اقتصاديات

عقـــــــود أم عقــــــد؟
 عباس الغالبي
اجتهت احلكومة م�ؤخر ًا اىل ماي�سمى بعقود الدفع باالجل ،واقرتحت م�سودة
قان ��ون بهذا االجتاه مازال يراوح يف �أروق ��ة جمل�س النواب ،مبينة من خالل
ت�ص ��ريحات رئي�س احلكومة نوري املالكي ان هذه الطريقة من �ش�أنها ت�سريع
عملي ��ة اع ��ادة االعمار وتنفيذ الكثري من امل�ش ��اريع يف القطاعات االقت�ص ��ادية
واخلدمية كافة مع عدم الدفع النقدي الذي قد يرهق املوازنات ال�سنوية.
ولعل احلكومة ت�سعى يف هذا االجتاه اىل تقدمي اخلدمات وتن�شيط القطاعات
االقت�ص ��ادية حت ��ى ولو �أثق ��ل كاهل االقت�ص ��اد بديون ت�ض ��اف اىل ماتبقى من
الديون ال�سابقة التي ورثها االقت�صاد جراء ال�سيا�سات واملمار�سات احلكومية
قبل عام .2003
والنعلم هل ان اجلهة التي عملت على اعداد م�سودة قانون الدفع باالجل �أخذت
بنظ ��ر االعتبار هذه اجلدليات ،وهل �أغفلت عن مديات االنعكا�س ��ات ال�س ��لبية
املرتتبة جراء عقود الدفع باالجل ،وهل عجزت الر�ؤى التخطيطية عن االتيان
ببدائل �أف�ض ��ل و�أجدى للم�ش ��هد االعماري واخلدمي واالقت�صادي ،النعلم هل
ان هيئة امل�ست�شارين يف جمل�س الوزراء و التي النعرف عدد �أع�ضائها مل تعط
م�ش ��ورة به ��ذا االجت ��اه وتبني ال�ص ��حاب
القرار االقت�ص ��ادي وال�سيا�سي ان جدلية
الدفع باالج ��ل مثلما لها نتائج ت�س ��ريعة،
لها �أي�ض� � ًا انعكا�س ��ات �س ��لبية عل ��ى املدى
النعلم هل ان الجهة التي عملت البعيد ،حيث يبقى العراق يعاين من ربقة
على اعداد مسودة قانون الدفع وعبودية الديون ،و�س ��وف يبد�أ امل�سل�سل
باالجل أخذت بنظر االعتبار ولن ينتهي ،ووقائع ديون العراق ال�سابقة
هذه الجدليات ،وهل أغفلت خري �شاهد على االنعكا�سات ال�سلبية جد ًا
عن مديات االنعكاسات السلبية واملكبلة لالقت�صاد الوطني ،حيث نرى انه
المترتبة جراء عقود الدفع على الرغم من احل�ش ��د الدويل الذي قادته
باالجل ،وهل عجزت الرؤى الوالي ��ات املتح ��دة االمريكي ��ة وبريطانيا
التخطيطية عن االتيان ببدائل وفرن�س ��ا ياجتاه �ش ��طب وخف�ض الديون
أفضل وأجدى للمشهد االعماري بع ��د ع ��ام � ،2003إال ان البع� ��ض م ��ازال
والخدمي واالقتصادي غري مقتن ��ع باملرة ب�ش ��طب ه ��ذه الديون،
والفات ��ورة مفتوح ��ة يدفعها الع ��راق من
عائدات ��ه النفطي ��ة م ��ن دون كل ��ل �أو ملل،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ماي�س ��مى بالدي ��ون التجارية
الت ��ي مل تتوف ��ر ل ��دى ال�س ��لطات العراقية
احلالية قيودها و�أ�ص ��ولها وظلت مبهمة واالموال العراقية ظلت هي االخرى
مك�ش ��وفة للقا�ص ��ي والداين لوال احلماية االمريكية لتلك االم ��وال التي تودع
عادة يف البنك الفيدرايل االمريكي بح�ساب با�سم البنك املركزي العراقي.
ومن هنا ف�أن تكبيل االقت�ص ��اد العراقي من جديد بديون اخرى بحجة ت�سريع
االعم ��ار والبن ��اء هي بتقدير كثري م ��ن اخلرباء واملراقب�ي�ن حالة غري جمدية،
وعلى املدى املتو�س ��ط والبعي ��د ف�أن نتائج وخيمة �س ��تواجه طرق التنمية يف
ظل املتغريات االقت�ص ��ادية التي حتدث يف الع ��امل بني الفينة واالخرى والتي
�س ��تلقي بظالله ��ا حتم ��ا عل ��ى االقت�ص ��اد العراقي بع ��د حتول ��ه التدريجي اىل
ف�ضاءات ال�سوق واندماجه مع االقت�صاديات العاملية.
والن التربي ��رات احلكومية تبدو للمتتبع واقعية وواثقة من امكانية ت�س ��ديد
ه ��ذه الديون لل�ش�س ��ركات املت�ص ��دية للعمل يف الع ��راق� ،إال انها تع ��د مغامرة
وج ��ر�أة حتتاج اىل كثري من املقومات من اجل حتقي ��ق االهداف املتوخاة من
دون خ�سارات م�ستقبلية وانعكا�سات اقت�صادية ت�سور االقت�صاد با�ستحقاقات
كان باالمكان ايجاد بدائل غريها حتقق م�سارات التنمية واالعمار واخلدمات
ب�ش ��كل �س ��ل�س ووا�ض ��ح ،ولكن امل�ش ��هد االقت�ص ��ادي واخلدمي مل يحتمل بعد
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