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إط�لاق التقري��ر التحليلي
حول واقع الشباب العراقي
بدعم األمم المتحدة

الوكال��ة األمريكية للتجارة تمنح مصاف��ي الجنوب أكثر من
نصف مليون دوالر

بغداد  /متابعة المدى االقتصادي

البصرة  /وكاالت

ق ��ال املمثل اخلا� ��ص للأم�ي�ن العام ل�ل��أمم املتحدة
يف الع ��راق �آد ميلك ��رت مبنا�سب ��ة �إط�ل�اق التقري ��ر
التحليلي حول واقع ال�شباب العراقي "حان الوقت
لتطوير ر�ؤي ��ة و�سيا�س ��ات و�إ�سرتاتيجيات وخطة
عمل عراقية خا�صة بال�شب ��اب على �أ�سا�س م�شاركة
متثيلية لل�شباب".
وقام ��ت جامعتا بغ ��داد والرافدين ب�إع ��داد التقرير
بالتعاون م ��ع وزارة التخطيط وبدعم من �صندوق
الأمم املتح ��دة لل�س ��كان .ويق ��دم التقري ��ر حتلي�ل ً�ا
حلاجات وت�صورات و�أولويات ال�شباب يف املجاالت
التالي ��ة :التعلي ��م والتوظي ��ف وال�صح ��ة والإعاقة
و�إمكاني ��ة الو�ص ��ول �إىل الإع�ل�ام والتكنولوجي ��ا
والريا�ضة والأمن وامل�شاركة ال�سيا�سية وامل�شاركة
يف املجتمع املدين والفقر.
وتعقيب� � ًا عل ��ى التقري ��ر الح ��ظ ممثل الأم�ي�ن العام
ميلكرت �أن عدد ًا من م�ؤ�شرات تنمية ال�شباب تدعو
للقلق حيث ت�صل ن�سبة امللتحقني بالتعليم الثانوي
اىل 21باملائ ��ة فقط ومعدالت الأمي ��ة والبطالة بني
ال�شب ��اب مرتفعة فقد جت ��اوزت ن�سب ��ة البطالة بني
ال�شب ��اب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و 29عام ًا
 57باملائة .وت�ش�ي�ر الإح�صائيات �إىل ارتفاع معدل
الزواج املبكر حيث ت�صل ن�سبة الفتيات املتزوجات
ما بني �سن � 16إىل  18عام ًا  42,8باملائة ،مما يزيد
من خماطر وفيات الر�ضع والأمهات.
وق ��ال ميلك ��رت "يوف ��ر التقري ��ر له ��ذه احلكوم ��ة
ودوائره ��ا املختلف ��ة �أداة تخطي ��ط هام ��ة ملعاجل ��ة
الق�ضاي ��ا الأ�سا�سي ��ة الت ��ي ت�شم ��ل البني ��ة التحتية
والتعلي ��م و ال�صح ��ة والتوظي ��ف ،الأم ��ر ال ��ذي
�سي� ��ؤدي �إىل حت�س�ي�ن حي ��اة النا� ��س مل ��ا في ��ه خري
املجتمع العراقي ب�أ�سره".
وا�ضاف املمث ��ل اخلا�ص للأمني الع ��ام �آد ميلكرت:
"ت�س ��اور ال�شباب خم ��اوف م�شروعة حول فر�ص
العم ��ل وتق ��دمي اخلدم ��ات الأ�سا�سي ��ة وامل�ساءلة"،
داعي� � ًا �صن ��اع الق ��رار العراقي�ي�ن "�إىل اال�ستم ��اع
�إىل احتياج ��ات ال�شب ��اب واال�ستجاب ��ة ملطالبه ��م
وتوقعاته ��م امل�شروع ��ة" ،وق ��دم يف ه ��ذا ال�ص ��دد
ث�ل�اث تو�صي ��ات حلكومة الع ��راق والربملان لينظر
فيها �صن ��اع الق ��رار العراقيون عن ��د توجههم نحو
تروي ��ج الربامج اخلا�صة بال�شباب� .أما التو�صيات
فتمثل ��ت بالت ��ايل :االتف ��اق عل ��ى و�ض ��ع "ج ��دول
�أعمال للم�ستقبل" وو�ض ��ع �أهداف وجداول زمنية
لل�سيا�س ��ات الت ��ي م ��ن �ش�أنه ��ا �أن حت�س ��ن الآف ��اق
االقت�صادية واالجتماعي ��ة لل�شباب؛ و�إن�شاء "منرب
للحوار بني ال�شباب" بحيث ي�ضم جمموعة وا�سعة
التمثيل م ��ن امل�شاركني الذين ترتاوح �أعمارهم بني
 18و� 25سنة لعقد م�شاورات منتظمة مع احلكومة
وجمل� ��س الن ��واب؛ و�إط�ل�اق برنام ��ج "توظي ��ف
لل�شب ��اب" يه ��دف �إىل زي ��ادة ع ��دد ال�شب ��اب الذي ��ن
يح�صل ��ون عل ��ى الوظائ ��ف �أو التدري ��ب �أو فر� ��ص
العمل حل�سابهم اخلا�ص على �أ�سا�س �شهري.
وخل� ��ص ملكريت �إىل الق ��ول "لقد حان الآن الوقت
ليعم ��ل املجتمع امل ��دين والأمم املتح ��دة مع ًا �ضمن
برنام ��ج من�س ��ق للو�ص ��ول �إىل تواف ��ق يف الآراء
ب�ش�أن �آفاق م�ستقبل العراق من خالل �شبابه".

قال م�صدر مطلع من القن�صلية الأمريكية يف الب�صرة ان القن�صل
الأمريكي العام بايرب كامبل وقعت بالنيابة عن الوكالة الأمريكية
للتجارة والتنمية ،اتفاقا مع �شركة م�صايف اجلنوب ،ملنح ال�شركة
منحة قدرها  502الف دوالر لإجراء درا�سة تنفيذية لإعادة ت�أهيل
م�صفاة الب�صرة.
وا�ض ��اف مدير مكتب القن�صلي ��ة الأمريكية برن ��ت ماير ،يف بيان
لل�سفارة الأمريكي ��ة بح�سب وكالة (�أ�صوات العراق) �أن "القن�صل
الأمريكي العام بايرب كامبل وقعت بالنيابة عن الوكالة الأمريكية
للتجارة والتنمية ،اتفاقا مع املدير العام ل�شركة م�صايف اجلنوب
عب ��د احل�سني نا�ص ��ر قا�سم ،يق�ض ��ي بت�سليم ال�شرك ��ة منحة مالية
قدره ��ا  502ال ��ف دوالر لإجراء تطوير رئي�س ��ي مل�صفاة الب�صرة،

خب��راء يدعون إلى تثقي��ف المجتمع
للتعامل بجهاز الصرف اآللي
بغداد  /متابعة المدى االقتصادي
ك�شف خرباء اقت�صاديون عن تخوف املواطن العراقي من التعامل
املتط ��ور مع ال�ص ��راف الآيل الذي بد�أت تعتم ��ده بع�ض امل�صارف،
داع�ي�ن اىل تثقي ��ف املجتم ��ع ع�ب�ر و�سائ ��ل االعالم ملواكب ��ة ع�صر
التطور التكنولوجي الذي ي�شهده العامل.
وقال اخلبري الإقت�صادي مناف ال�صائغ بح�سب (للوكالة الإخبارية
للإنب ��اء)� :أن" جهاز ال�صراف الآيل ه ��و جزء من الثقافة والتطور
ال ��ذي ي�شهده العامل الآن "،م�شريا اىل دور الأعالم الفاعل بتثقيف
املجتمع بهذا االجتاه.
و�أو�ضح �أن هناك" ع ��دة عوامل �ساعدت على عدم �إقبال املواطنني
على هذا اجلهاز منها الو�ضع الأمني وحاالت االختال�س وال�سرقة
التي تتعر�ض لها امل�صارف العراقية بني احلني والأخر".
و�أ�ض ��اف اخلبري الإقت�صادي�:أن م�صارفن ��ا يف حالة �إعادة هيكلية
نف�سها وف ��ق الأنظمة احلديثة والدخول يف �شراكات مع امل�صارف
ذات ال�سمع ��ة اجليدة ،ف� ��إذا كان جهاز ال�صراف الآيل يف امل�صارف
غ�ي�ر متكام ��ل فكي ��ف نطل ��ب م ��ن �أ�صح ��اب املح ��ال واملطاع ��م ب�أن
ي�ستخدموا هذا اجلهاز.
م ��ن جهت ��ه قال رئي� ��س التجم ��ع ال�صناع ��ي العراقي عب ��د احل�سن
ال�شمري لـ (للوكالة الإخبارية للإنباء) �أن الثقافة تلعب دورا مهما
يف ه ��ذا املو�ضوع ،الفت ًا اىل �أن املواطنني يتخوفون من �أية حالة
تطور تطر�أ عليهم لأن ثقافتهم حمدودة.
و�أ�ض ��اف ال�شمري نحن بحاجة اىل ن�ش ��ر الثقافة والوعي اجلديد
يف املجتم ��ع ،و كلم ��ا تط ��ور العلم يج ��ب �أن ن�ض ��خ املعلومات عن
طريق الف�ضائيات.
وتابع ال�شمري :نحن منتلك ف�ضائيات كثرية وال توجد هناك قناة
ف�ضائية متخ�ص�صة بالإقت�صاد تق ��وم بتعريف املواطن مبا يجري
من تطور يف العامل.
ويذك ��ر �أن التطور الذي ي�شهده العامل �شمل جميع جماالت احلياة
كافة ،والإن�سان بطبيعته يرغب االبتكار وا�ستحداث كل ما يفيده،

وخري دليل له ��ذا التطور هو جهاز ال�ص ��راف الآيل الذي ي�ستخدم
يف امل�ؤ�س�سات املالية والتجارية.
فيم ��ا دعا رئي� ��س الإحتاد الدويل لرج ��ال الأعمال حمي ��د العقابي
اىل �ض ��رورة ا�ستخدام جهاز ال�ص ��رف الآيل يف الدوائر الر�سمية
التابعة للوزارات كدائ ��رة ال�ضرائب والنفو�س وامل�صارف،م�شيد ًا
بتجرب ��ة رواتب املتقاعدي ��ن التي �ساعدت على جت ��اوز الكثري من
ق�ضايا الف�ساد الإداري واملايل يف امل�صارف.
وقال العقابي �إذا ا�ستمرت الدولة من دون (الفيزا كارد) و(البطاقة
الذكية) ف�سي�ست�شري الف�ساد الإداري يف جميع مفا�صل الدولة.
و�أو�ض ��ح �أن املواطن �سيتعامل مع الأجهزة احلديثة حينما يجدها
متوف ��رة من قب ��ل الدولة ف�إذا �أ�ستخ ��دم وفهم املواط ��ن �إيجابياتها
ف�سي�ؤدي اىل تعميمها حتى على م�ستوى القطاع اخلا�ص.
و�أ�ضاف رئي�س �إحتاد رجال �أعمال العراق ال توجد هناك م�ؤمترات
وندوات تعريفية حول هذا املو�ضوع.
م ��ن جانب ��ه �أ�ش ��ار عل ��ي نا�ص ��ر (متقاع ��د) اىل ان ا�ستخ ��دام جهاز
ال�ص ��رف الآيل عند ا�ستالم راتبه ب�أنه ّ
حل ل ��ه الكثري من املعوقات
وم ��ن �ضمنه ��ا الأزدحامات الب�شري ��ة والف�س ��اد الإداري (الر�شوة)
داخل امل�صارف.
وق ��ال جا�سم حممد (مواطن) :ه ��ذا �شيء جميل عندما نرى املحال
واملطاعم والدوائر احلكومية ت�ستخدم هذا اجلهاز وي�شعرنا ب�أننا
نواكب ع�ص ��ر التطور ،متمنيا ب�أن يكون ح ��ال العراقي على الأقل
م�شابها حلال مواطن الدول املجاورة.
واعل ��ن م�ص ��رف ال ��وركاء االهل ��ي ع ��ام  2009ع ��ن اط�ل�اق خدمة
ال�صراف الآيل يف العراق من خالل اعتمام بطاقة املا�سرت كارد.
ويعد م�ص ��رف الوركاء �أول امل�صارف العراقي ��ة التي حت�صل على
ع�ضوية بطاقات املا�س�ت�ر كارد العاملية ،يف حني اعتمدت م�صارف
عراقي ��ة �أخ ��رى بطاق ��ات ائتمانية من ن ��وع �آخر كالفي ��زا كارد ،اال
انه ��ا بقيت حم�ص ��ورة �ضمن فئ ��ة معينة ومل تنت�ش ��ر يف الأ�سواق
العراقية ،جراء الأو�ضاع الأمنية وخ�شية تعر�ض �أجهزتها لل�سرقة
او التخريب.

حي ��ث �ست�ساع ��د املنح ��ة يف التقيي ��م الع ��ام للم�صف ��اة وحتدي ��د
املتطلب ��ات الهند�سي ��ة الالزم ��ة ،وتوفري املع ��دات وجه ��ود البناء
الالزمة لتطوير امل�صفاة".
و�أ�ض ��اف ماي ��ر �أن "ه ��ذا التطوي ��ر �سوف مين ��ح الب�ل�اد الفر�صة
لتحقي ��ق املنفع ��ة االقت�صادي ��ة م ��ن �أك�ب�ر االحتياطي ��ات النفطي ��ة
املوج ��ودة ،و�ستدع ��م وزارة النفط العراقية به ��دف الو�صول �إىل
القدرة على انتاج  12مليون برميل
يوميا بحلول عام ."2020
وا�ش ��ار اىل ان "القن�صل اكدت على �إقامة �شراكة دائمة ،بناء على
الرغبة املتبادلة لل�صداقة والتعاون مع العراق ،وعلى نطاق وا�سع
من امل�صالح امل�شرتكة".
ولف ��ت اىل �أن "االتفاق مت مبوجب اتف ��اق الإطار اال�سرتاتيجي،

وه ��ذا ي�شمل التزام ��ا للم�ساعدة يف ت�شجيع تطوي ��ر قطاع النفط
العراقي و�إعادة ت�أهيل املرافق احليوية".
وا�ستط ��رد ان "ه ��ذه املنحة املتفق عليها متث ��ل خطوة �أوىل مهمة
يف تطوي ��ر م�صفاة الب�صرة ،وتقدم مثاال ملمو�سا لدور القن�صلية
االمريكي ��ة العام ��ة يف م�ساع ��دة الب�ص ��رة عل ��ى حتدي ��د كل م ��ن
ال�ش ��راكات بني القطاع�ي�ن العام واخلا�ص الت ��ي ت�ضمن امل�ستقبل
االقت�صادي للب�صراويني وجلمي ��ع املواطنني العراقيني" ،منوها
بان الدرا�س ��ة التنفيذية لإعادة ت�أهيل امل�صفاة "�ستكون على مدار
ال�سن ��ة القادمة ،والعمل على اعداد  20برناجم ��ا تدريبيا تعاونيا
اخ ��ر وتب ��ادل الربامج الت ��ي تدعمه ��ا الوكالة الأمريكي ��ة للتجارة
والتنمية يف خمتلف القطاعات
االقت�صادية يف العراق منذ عام ."2004

اقتصاديون يطالبون الحكومة بوضع حد لالستيراد
العشوائي للسيارات
بغداد  /متابعة المدى االقتصادي
تعج ال�شوارع مب�شهد �صفراوي ميثل ما ي�سمى
ب�سيارات الأج ��رة (التاك�سي) يف ظ��ل عملية
ا�سترياد ع�شوائي غ�ير منظم م��ن دون رقابة
حكومية او �ضوابط معينة لهذه الظاهرة التي
خلفت مردودات �سلبية اقت�صادية ومعي�شية.
اق �ت �� �ص��ادي��ون ي� ��رون يف ح��دي �ث �ه��م (للوكالة
االخبارية لالنباء):ان ال�سبب كرثة ال�سيارات
ج ��اءت نتيجة الإ� �س �ت�ي�راد ال�ع���ش��وائ��ي وغري
املدرو�س منذ العام .2003
وق��ال رئي�س �إحت��اد رج��ال �أعمال العراق حميد
العقابي ان �إغراق ال�سوق بال�سيارات يعود اىل
قلة ال�ضرائب الكمركية املو�ضوعة ال�سترياد
ال�سيارات وعدم وجود �ضوابط و�أ�س�س تنظم
دخولها اىل العراق.
و�شدد العقابي على �ضرورة وجود موازنة ملا
يحتاجه ال�شارع العراقي من ال�سيارات لكي
ال تهدر ال�ث�روة الوطنية ،مطالبا ب�ـ (ت�سقيط
امل��ودي�لات ال�ق��دمي��ة) اىل ح��د ( )1995لتقليل
الأ�ضرار البيئة واالزدحام املروري.
فيما �أ�شار اخلبري االقت�صادي با�سم جميل يف
ت�صريح ملرا�سل (الوكالة الإخ�ب��اري��ة للإنباء)
اىل ان ال�شركة العامة لل�سيارات ت�ستورد �أعداد ًا
كبرية من ال�سيارات وب�شكل ع�شوائي وبدون
�ضوابط ومل ت�أخذ بنظر االعتبار االختناقات
املرورية وطاقة ال�شارع الإ�ستيعابية و�إ�ستهالك
الوقود لل�سيارات.
ودعا جميل اىل �إيجاد جلنة تن�سيقية وتخطيطية
عليا تقودها وزارة التخطيط بالتن�سيق مع
مديرية امل��رور العامة وجهات �أخ��رى كوزارة
الداخلية ووزارة النقل واملوا�صالت لإجراء
تعداد لعدد من ال�سيارات يف العراق وبعدها تتم
معرفة كم حمطة وقود نحتاج لتقليل الهدر يف
الوقود.

يف حني دعا اخلبري الإقت�صادي غازي الكناين
يف ت�صريح �سابق (للوكالة الإخبارية للإنباء)
احلكومة اىل �إي�ج��اد تنظيم خا�ص با�سترياد
ال�سيارات ،م�شريا اىل �أن هناك فو�ضى وا�ضحة
مما ي�ؤدي اىل هدر كبري يف الرثوة الوطنية.
و�أ� �ض��اف الكناين �صحيح �أن هناك حرية يف
التجارة لكن يجب �أن تكون لها �ضرورياتها
و�أخالقياتها ،داعي ًا اىل ت�شجيع النقل اجلماعي
كما حا�صل يف �أغلب دول العامل مبا فيها �أمريكا
التي تعترب من �أكرب منتجي ال�سيارات.
وذكر اخلبري الإقت�صادي �أن من املمكن تفعيل
م�ع��ام��ل الإ� �س �ك �ن��دري��ة ال���س��اب�ق��ة واالت� �ف ��اق مع
�شركات دولية ل�صناعة ال�سيارات وفتح ور�ش
عمل �صيانة ،مم��ا يوفر فر�ص عمل للعاطبني
وت�شغيل �أيد عاملة كبرية يف البلد.
اىل ذلك قال اخلبري الإقت�صادي ماجد ال�صوري
يف ت�صريح ملرا�سل (الوكالة
الإخبارية للإنباء)�:أن
ا� �س �ت�يراد الأع� ��داد
ال� � �ك� � �ب �ي��رة م��ن
ال�سيارات اثر
ب �� �ش �ك��ل كبري
على الإقت�صاد
العراقي.
وا� � � � �ض� � � ��اف
ال � �� � �ص� ��وري
ان احلكومة
ت �� �ش �ج��ع املوظفني
وامل � ��واط� � �ن �ي��ن على
ام��ت�ل�اك ه ��ذه ال�سيارات
من خالل تخ�صي�ص مبالغ طائلة
لإ� �س �ت�يراد ��س�ي��ارات للم�س�ؤولني احلكوميني
وموظفي دوائ��ر الدولة واملواطنني (العاطلني
ع��ن العمل) وال��دع��وة ل�شراء ه��ذه ال�سيارات
بالأق�ساط.

وطالب اخلبري الإقت�صادي ب��ان يتم االهتمام
بعملية التلوث احلا�صلة من ال�سيارات القدمية
و�أن تكون هناك �ضوابط لتنظيم هذا اال�سترياد
الع�شوائي.
ويف ت�صريح �سابق اكد املتحدث با�سم عمليات
بغداد اللواء قا�سم عطا �إن الأجهزة الأمنية يف
بغداد� ،ستعمل على �إيجاد حلول للزحام الذي
ت�شهده �شوارعها ،من خالل فتح بع�ض الطرق
الرئي�سة وتقليل عدد نقاط التفتي�ش املوجودة
يف عدد كبري من مناطق العا�صمة".
وي�ضيف عطا� :أن قيادة عمليات بغداد و�ضعت
خ�ط��ة متكاملة لإن �ه��اء ال��زح��ام ال ��ذي ت�شهده
�شوارع العا�صمة العراقية
بغداد� ،ست�ؤدي �إىل
تخفيف

االزدحمات ب�شكل كبري " ،مو�ضحا �أن "اخلطة
تت�ضمن فتح عدد من الطرق الرئي�سة يف جانبي
الكرخ والر�صافة التي �أغلقت خالل ال�سنوات
املا�ضية ،ورف��ع الكتل الكونكريتية يف بع�ض
ال�شوارع الرئي�سة".
وي�شري عطا �إىل �أن "كل ال�صعوبات التي تواجه
�سكان بغداد �أثناء حتركهم يف �شوارعها للتنقل
�إىل وظ��ائ�ف�ه��م �أو ال��ذه��اب ل �ت ��أدي��ة حاجاتهم،
�ستنتهي مع ا�ستقرار الأو�ضاع الأمنية ب�شكل
ك��ام��ل يف ك��اف��ة م �ن��اط��ق ال�ع��ا��ص�م��ة العراقية
بغداد".
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أزم����������ة ال�������دي�������ون األم����ري����ك����ي����ة
علي نافع حمودي
خماوف كثرية تنتاب الأ�سواق العاملية نتيجة عجز �أمريكا عن ت�سديد
ديونها،والدي ��ون تنت ��ج عادة نتيج ��ة الفجوة التمويلي ��ة بني الإنفاق
والدخل ال ��ذي تتح�صل عليه �أمريكا من ال�ضرائب وكلما تفاقم العجز
يف امليزانيات املتعاقبة تفاقم الدين وتراكمت قيمته.
ورمبا ال يع ��رف البع�ض ب�أن الواليات املتحدة الأمريكية حتى القرن
التا�س ��ع ع�شر مت ��ول العجز يف امليزانية ع�ب�ر اال�ستدانة املبا�شرة من
الأف ��راد الأثري ��اء ،مثل عائل ��ة روت�شيل ��د ال�شهرية يف الق ��رن التا�سع
ع�ش ��ر .ولك ��ن ابتدعت الحق ��ا و�سيل ��ة اال�ستدانة عرب �إ�ص ��دار �سندات
حكومي ��ة من قب ��ل وزارة اخلزان ��ة ،وعر�ضها للبي ��ع �إىل امل�ستثمرين
الأجان ��ب واملحلي�ي�ن مقابل فائ ��دة �سنوية و�آجال حم ��ددة ال�ستحقاق
قيم ��ة ال�سن ��دات ،ويف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة من حك ��م الرئي�س جورج
بو� ��ش الأب ،ال ��ذي ينتم ��ي �إىل احل ��زب اجلمه ��وري ،كان العجز يف
امليزاني ��ة الأمريكي ��ة يبل ��غ  300ملي ��ار دوالر ،وعندما ج ��اء الرئي�س
الدميقراطي بيل كلينتون ،حت ��ول هذا العجز يف امليزانية الأمريكية
�إىل فائ� ��ض ،وبحل ��ول ع ��ام  2001بل ��غ فائ� ��ض امليزاني ��ة الأمريكية
 300ملي ��ار دوالر .وكان ميك ��ن �أن حتق ��ق �أم�ي�ركا فوائ� ��ض �ضخمة،
لو ا�ستم ��رت على م�ستويات الإنفاق وال�ضرائ ��ب املتح�صلة على عهد
الرئي� ��س كلينت ��ون ،بنهاي ��ة العقد املا�ض ��ي ،املنتهي يف ع ��ام ،2010
ولك ��ن الواليات املتحدة على عهد الرئي�س ج ��ورج بو�ش االبن قررت
طريق ��ا �آخر يتمثل يف زيادة الإنف ��اق وخف�ض ال�ضرائب ،حيث دخلت
يف ح ��روب مت متويله ��ا باالقرتا� ��ض كح ��رب �أفغان�ست ��ان والع ��راق

تركـــيا

وي�ض ��اف �إليها العديد من العمليات الع�سكري ��ة يف دول العامل والتي
حتت ��اج ملزيد من الإنفاق ،كم ��ا قررت خف�ض ال�ضرائ ��ب ،ومنح مزايا
للأثري ��اء ،و�إعفاءات �ضريبية� .أدت ه ��ذه ال�سيا�سة املالية �إىل اختالل
يف املوازن ��ات املتعاقبة ،حي ��ث حتول هذا الفائ� ��ض �إىل عجز ،وهذه
الإج ��راءات �أدت �إىل �أدى �إىل �أن تتفاق ��م املديوني ��ة يف نهاي ��ة �أي ��ار
املا�ض ��ي لت�صل �إىل  14.3تريليون ،وهو �أق�ص ��ى حد للدين امل�سموح
ب ��ه د�ستوريا ،ال ��ذي يحتاج مع ��ه الرئي�س باراك �أوبام ��ا� ،إىل موافقة
من الكونغر� ��س لزيادته �إىل م�ستويات �أعلى ت�سمح للواليات املتحدة
بدفع التزاماتها الإنفاقية حمليا ،على �صعيد دفع املرتبات وميزانيات
الوزارات ،وخدمة فوائد ال�سندات وا�ستحقاقاتها.
وميكنن ��ا �أن نقول ب�أن الوالي ��ات املتحدة هي م ��ن و�ضعت نف�سها يف
ه ��ذه الديون مبح�ض �إرادته ��ا ،حيث �إنها �أنفق ��ت ب�سخاء خالل العقد
املا�ض ��ي ،وخف�ض ��ت ال�ضرائ ��ب عل ��ى الأثري ��اء ،ومنح ��ت الكثري من
املي ��زات ال�ضريبية التي �أدت �إىل خف�ض كبري يف ال�ضرائب ،وبالتايل
يف الدخ ��ل املتح�ص ��ل للخزان ��ة .وكان ميك ��ن للوالي ��ات املتح ��دة �إذا
ا�ستمرت يف الفائ�ض الذي حققته يف عام .1991
له ��ذا ف�إن �أمري ��كا الآن ت�ضع نف�سها والكثري م ��ن الدول يف حمنة عدم
الق ��درة عل ��ى ال�س ��داد �أو التخلف عن ال�س ��داد الذي يع ��رف اقت�صاديا
ب�أن ��ه يح ��دث حينم ��ا تف�شل ع ��ن ت�سدي ��د فوائ ��د �أي �سند م ��ن �سندات
الدي ��ن امل�ستحق ��ة يف موعده ��ا� ،أو تف�ش ��ل يف دف ��ع �أي ا�ستحقاق من
ا�ستحقاق ��ات ال�سن ��دات الت ��ي حان �أج ��ل ا�سرتداده ��ا .يف هذه احلال
تع ��د وكاالت الت�صني ��ف الدولي ��ة الواليات املتحدة عل ��ى قائمة الدول
غري املوث ��وق يف م�صداقيتها االئتمانية يف الإيفاء بالتزاماتها املالية

بالقيم ��ة والوقت املحدد ،ورمبا تقوم وفقا للتحذيرات التي �أ�صدرتها
بخف� ��ض ت�صنيفه ��ا االئتم ��اين املمت ��از «تريبل �إي ��ه» نقط ��ة واحدة �أو
نقطت�ي�ن .ولكن على الرغم من كل الزخم الإعالمي امل�صاحب الحتمال
التخل ��ف ،فمن غري املحتم ��ل �أن تتخلف �أمريكا فنيا ع ��ن ال�سداد؛ لأن
ذلك مكل ��ف للخزانة الأمريكية ،كما �أنه �سي�سب ��ب �صدمة يف الأ�سواق
العاملية وداخل �أمريكا.
وبالت ��ايل ف� ��إن الع ��امل يرتقب ع ��ن احلل ��ول واخلي ��ارات املتوقعة �أو
املطلوب ��ة لتجاوز ه ��ذه الأزمة� ،أح ��د �أهم احللول يكم ��ن يف التعليق
امل�ؤقت لدفع بع�ض امل�ستحق ��ات الداخلية ،واخليار الثاين بيع بع�ض
ما متتلكه احلكومة الأمريكية على الرغم من �إن هذا الإجراء �سي�سبب
مزيد ًا من الذعر يف داخل �أمريكا نف�سها.
وم ��ع ه ��ذا ف� ��إن هن ��اك خماط ��ر كث�ي�رة حت ��دق باالقت�ص ��اد الأمريكي
والعامل ��ي �أهمها:بي ��ع امل�ستثمري ��ن ل�سن ��دات اخلزان ��ة الأمريكية مما
�سي�ؤدي لزي ��ادة النفقات من جهة ومن جهة ثانية هروب ال�سيولة من
ال�صناديق الأمريكية وحرمانها من التمويالت اجلديدة.
ال�ش ��يء الآخر يكم ��ن يف عزوف الأجانب م ��ن امل�ستثمرين على �شراء
ال�سندات� ،أما الأ�س ��واق العاملية فهي بالت�أكيد �ستت�أثر يف حال تخلف
الوالي ��ات املتحدة عن ال�سداد ،ف� ��إن الأ�سواق املالي ��ة �ستتعر�ض لهزة
مالي ��ة ك�ب�رى ،حيث م ��ن املتوقع �أن تهت ��ز ثقة امل�ستثمري ��ن يف معظم
الأدوات املقيم ��ة بال ��دوالر ،وكذل ��ك يف الدوالر نف�س ��ه كعملة احتياط
عاملي ��ة .و�ست�ض ��اف هذه اله ��زة �إىل اهتزاز الثق ��ة يف منطقة اليورو.
وبالت�أكيد ف� ��إن كثريا من البنوك �ستتعر� ��ض للإفال�س وهذا ما ي�ؤدي
لأزمة مالية عاملية جديدة �ستكون تداعياتها كبرية جد ًا.

بين السياسة والسياحة

مجيد حميد العزاوي

�إن املتتبع لنه ��ج ال�سيا�سة الرتكية
لل�سنوات الع�شرة الأخرية يرى �أن تركيا
تتب ��ع نهج �سيا�سة معتدلة مع كل دول املنطقة وهي
�سيا�سة عقالني ��ة نتجت عن فك ��ر �سيا�سي متوراث
وت ��راث مرتاكم يف اللغ ��ة ال�سيا�سية وتوجه حكيم
نح ��و بن ��اء دول ��ة علمانية عقالني ��ة تر�س ��خ �أ�س�س
التنمي ��ة احلقيقي ��ة ونظ ��رة م�ستقبلي ��ة طموح ��ة
يف رف ��ع مع ��دالت النم ��و االقت�ص ��ادي ع ��ن طري ��ق
خط ��ط تنموي ��ة حديث ��ة تدعمه ��ا �أ�س� ��س �سيا�سي ��ة
ثابت ��ة و�سيا�س ��ة حكومي ��ة متوازن ��ة م ��ع اجلميع،
�إن ال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي والدميقراطي ��ة الرتكي ��ة
بغ� ��ض النظر ع ��ن مو�ض ��وع م�شكلة ح ��زب العمال
الرتكي الذي يعترب اح ��دى امل�شاكل ال�سيا�سية يف
تركيا لكن قوة ال�سيا�سة الرتكية مدعومة باقت�صاد
قوي يعتم ��د على ال�صناع ��ة والزراع ��ة وال�سياحة
والأخرية هي احللقة االقت�صادية التي ت�سعى اليها
تركيا للعقود القادمة.
فرتكي ��ا كان ��ت ت�سع ��ى لالن�ضم ��ام اىل االحت ��اد
الأوربي الذي ب ��د�أت اقت�صادياته بالتداعي نتيجة
التف ��اوت الكبري ب�ي�ن اقت�صاديات دول ��ه وامل�شاكل
الت ��ي تواج ��ه اقت�صادي ��ات بع� ��ض ال ��دول حيث مل
تنف ��ع �سيا�سة (النفق) املايل يف احلفاظ على متانة
االقت�صاد للدول ال�ضعيفة فيه�.أ�صبحت تركيا تعي
االن مكانتها كدولة رائ ��دة ودولة مركز يف ال�شرق

الأو�س ��ط وان دوره ��ا يف املنطق ��ة �أهم م ��ن دورها
داخل االحتاد الأوربي.
�إن الزائ ��ر لرتكي ��ا الي ��وم وم ��ن �أوج ��ه الإمكاني ��ة
ال�سياحي ��ة لها ي�ص ��ل اىل قناعة تامة �أن تركيا دولة
رائ ��دة يف ال�سياحة ومناف�سة لأح�س ��ن دول العامل
وذلك لأ�سباب عديدة.
�إن اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي يف تركي ��ا كان حج ��ر
الأ�سا� ��س يف دع ��م القطاع ال�سياح ��ي والذي و�ضع
الأ�سا� ��س لقي ��ام �سياح ��ة واع ��دة يف تركي ��ا والتي
دعمته ��ا التنمي ��ة احلقيقي ��ة عل ��ى م�ست ��وى البن ��ى
التحتي ��ة والت ��ي ه ��ي حج ��ر الزاوي ��ة يف جن ��اح
ال�سياحة يف �أي بلد.

�إن امل�سافات الكبرية بني املدن وامل�ساحة ال�شا�سعة
لرتكي ��ا ال متن ��ع م ��ن وج ��ود حرك ��ة �سياحي ��ة على
م�ست ��وى دول اجل ��وار والع ��امل وان امل�شاهد يرى
روع ��ة الط ��رق ال�سريع ��ة ب�ي�ن امل ��دن والت ��ي تبخر
وامل�سافات التي يعاين فيها امل�سافر عادة،
فالط ��رق املعب ��دة وال�سريعة واخلدم ��ات على هذه
الطرق ويف امل ��دن والفنادق واماك ��ن االقامة التي
ت�ت�راوح ب�ي�ن الفن ��ادق الراقي ��ة ج ��دا اىل الفنادق
املعتدل ��ة يف ا�سعاره ��ا وذات خدم ��ات جيدة �أ�ضف
اىل ذل ��ك تواف ��ر و�سائ ��ل النق ��ل اجل ��وي وال�ب�ري
والبح ��ري داخليا وخارجيا ووج ��ود تراث �آثاري
وتاريخ ��ي هائ ��ل يف تركي ��ا جم ��ع احل�ض ��ارات
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اليوناني ��ة والرومانية والإ�سالمية ،وكذلك تدعمها
طبيع ��ة جبلي ��ة خالب ��ة وبح ��ار رائع ��ة و�سواح ��ل
كبرية وتق ��دم عمراين وخدم ��ات متنوعة تكمل ما
يحتاج له ال�سائ ��ح يف كل �شيء مدعوما بال�صناعة
والزراع ��ة التي وظف ��ت لدعم االقت�ص ��اد ال�سياحي
بكل احتياجاته.
�أ�ض ��ف اىل ذلك خطط التنمية اجلي ��دة التي تعتمد
املعاي�ي�ر امل�ستقبلي ��ة يف بناء �سياح ��ة واعدة و�إذا
علمنا ان تركي ��ا ت�ستقبل االن ما يقارب ()40 -35
ملي ��ون �سائح �سنوي ��ا ت�سعى الن ت�ص ��ل بال�سياحة
الواف ��دة اىل ( )60ملي ��ون �سائ ��ح بحل ��ول �سن ��ة
� ،2020إنه ��ا خط ��ة طموحة تعتمد عل ��ى التخطيط
ال�سلي ��م والر�ؤي ��ة الوا�ضح ��ة مدعوم ��ة ب�سلط ��ة
�سيا�سي ��ة معتدل ��ة ت�ضع م�صالح تركي ��ا فوق جميع
االعتبارات.
�إن ال�سياح ��ة ال تنم ��و يف اي بل ��د يك ��ون و�ضع ��ه
ال�سيا�س ��ي غ�ي�ر م�ستق ��ر ،لذا ف ��ان ال�سيا�س ��ة تدعم
ال�سياح ��ة فال�سيا�سة املعتدل ��ة لل�سلطة واال�ستقرار
ال�سيا�س ��ي ه ��و مفت ��اح النج ��اح للتنمي ��ة يف كل
جماالتها وخا�صة اذا كانت التنمية متوازنة لتخدم
جمي ��ع القطاعات لذا ف ��ان ال�سياحة يف هذا القطاع
امله ��م يف حياة ال�شع ��وب والذي ي�ساه ��م يف ن�سبة
( )%20من املي ��زان التجاري الرتك ��ي يعترب ن�سبة
عالي ��ة ج ��دا واذا م ��ا علمن ��ا ان م�ساهم ��ة الن�ش ��اط
ال�سياح ��ي العراقي اىل امليزان التج ��اري العراقي
ال يتع ��دى ( )%1يف �أح�س ��ن احتماالته الن اقت�صاد
الع ��راق اقت�ص ��اد �أح ��ادي اجلان ��ب ومل تكتمل فيه
الهيكلي ��ة االقت�صادي ��ة لذل ��ك تبقى التنمي ��ة ناق�صة
م ��ا مل تكتم ��ل هيكلية االقت�ص ��اد العراقي يف جميع
قطاعات ��ه ،و�أخ�ي�را فان تركيا تعت�ب�ر مثاال يُحتذى
به و�ستبقى تركيا دولة م�ؤثرة يف املنطقة �سيا�سيا
و�سياحيا.

إصالح القطاع العام..
التجربة النيوزلندية
محمد عبد األمير عبد
الكثير من المتابعين للنشاط االقتصادي في
العراق يجدون بأن البنوك والمصارف الخاصة
باتت ُملزمة بزيادة رأس مالها لدعم أنشطتها
االقتصادية ،هذه المصارف تواجه صعوبات كبيرة
أهمها أنها تقاوم عقودا من هيمنة الدولة على
هذا القطاع المصرفي وبالتالي فإنه من الصعب
عليها أن تحظى بجزء من قاعدة األصول التي
تسيطر عليها المؤسسات الحكومية .يقابل ذلك
ضعف ثقافة االئتمان واالفتقار إلى نظام مصرفي
حديث وهيمنة البنوك الحكومية فإن القطاع
المالي والمصرفي في البلد يتطور ببطء شديد جدًا
بعد أكثر من ثماني سنوات من التحول االقتصادي
ومحاولة االندماج باقتصاد السوق الذي يتطلب
مزيدًا من الال مركزية المطلوبة من جهة ،ومن
جهة ثانية وهي األهم أن ترفع الدولة يدها عن
الكثير من المفاصل المهمة مع دعم كامل للقطاع
المصرفي الخاص.

تفعيل عمل المصارف الخاصة
إيمان محسن جاسم
وال يخف ��ى علينا ب� ��أن الكثري من العراقي�ي�ن ال يتعاملون مع
البن ��وك اخلا�صة ب�سبب املخاوف الأمني ��ة �أو ًال ،وعدم الثقة
ثاني� � ًا ،وهذا م ��ا يدفع الكثري م ��ن العراقيني للتعام ��ل بالنقد
مبا�ش ��رة دون اللجوء للخدم ��ات امل�صرفية حت ��ى و�إن كانت
مع امل�صارف احلكومية التي تزداد فيها العمليات الروتينية
املعقدة �إىل حد ما.
وه ��ذا ما يعك� ��س وجود بقايا نظ ��ام الإدارة املركزية الذي ال
يزال يجرب امل�صال ��ح احلكومية والوزارات على التعامل مع
البن ��وك احلكومي ��ة فقط ومن ثم ف� ��إن جمي ��ع الودائع تتجه
�إىل تل ��ك البنوك مم ��ا ي�ضعف فر�صة امل�ص ��ارف اخلا�صة من
�أن تط ��ور خدمتها �أو حتى جتاري ما موجود لدى امل�صارف
احلكومية.
والع ��راق ما زال يفتق ��ر للعمل امل�صريف اخلا� ��ص ويتنا�سى
دور ه ��ذا القط ��اع يف تن�شي ��ط االقت�ص ��اد العراق ��ي ،خا�صة
و�إن البل ��د يعي� ��ش هيمنة امل�ص ��ارف احلكومي ��ة يف الن�شاط
االقت�ص ��ادي منذ عام  1964وهو العام الذي �أمم فيه العراق
البنوك اخلا�صة ،لك ��ن مع فر�ض العقوبات عام  1991جراء
غ ��زو الكويت �أعاد الع ��راق العمل لبع�ض البن ��وك اخلا�صة،
لكن معظ ��م الأن�شطة امل�صرفية اخلا�صة تقت�صر على خدمات
الودائ ��ع والإقرا�ض ال�شخ�صي .ويحتك ��ر م�صرف الرافدين
وم�ص ��رف الر�شي ��د احلكومي ��ان الرئي�سيان معظ ��م الأ�صول
فعلي ��ا .ويقوم البنكان ب�إعادة هيكلة لإزالة الديون املرتاكمة
بعد �سنوات من احلرب والعقوبات االقت�صادية.
له ��ذا جن ��د ب� ��أن البن ��وك احلكومية ت�سيط ��ر عل ��ى  %87من
الودائ ��ع مقاب ��ل  %13للبن ��وك وامل�ص ��ارف اخلا�ص ��ة وه ��ذا
م ��ا يعك�س الهيمن ��ة احلقيقي ��ة للقطاع امل�ص ��ريف احلكومي،
خا�ص ��ة و�إن جميع الوزارات العراقي ��ة والدوائر الأخرى ال
تتعام ��ل �إال مع امل�صارف احلكومية وه ��ذا ما ي�ؤدي بالت�أكيد

لهذا التباين الكبري ،ولغة الأرقام ت�شري �إىل �إن ودائع القطاع
احلكومي والقطاع اخلا�ص لدى البنوك احلكومية تبلغ 41
تريلي ��ون دينار عراقي يف املقاب ��ل تبلغ الودائع لدى البنوك
اخلا�صة �ستة تريليونات دينار.
وال�سب ��ب كم ��ا �أ�شرنا هو �أن وزارة املالي ��ة منعت امل�ؤ�س�سات
احلكومية عام  2008من التعامل مع البنوك اخلا�صة بهدف
مكافحة الف�ساد و�سوء ا�ستغالل الأموال .وهذا ما يعني ب�أن
ثم ��ة مقاطعة ر�سمية من قبل الدول ��ة للبنوك اخلا�صة ،وهذا
م ��ا يتناق�ض وتوجهات العراق نح ��و اقت�صاد ال�سوق خا�صة
و�إن البل ��د م ��ن املمكن �أن يجذب مزيد ًا م ��ن اال�ستثمارات يف
ال�سن ��وات القادمة وبالتايل يحتاج ل�شبكة م�صارف متطورة
ت ��دار بطريق ��ة ال مركزي ��ة ومرتبط ��ة ب�أحدث نظ ��م وتقنيات
العمل امل�صريف.
له ��ذا املطل ��وب البح ��ث ع ��ن خط ��ط دع ��م القط ��اع امل�صريف
اخلا� ��ص ،ويف ه ��ذا االجتاه جن ��د ب� ��أن وزارة املالية جتري
حمادث ��ات للم�ساع ��دة يف دم ��ج البنوك اخلا�ص ��ة يف النظام
امل ��ايل ا�ستجابة ملطالبات من البنك ال ��دويل و�صندوق النقد
ال ��دويل .وتت�ضمن اخلطة برناجم ��ا لزيادة ر�ؤو� ��س �أموال
البن ��وك اخلا�ص ��ة لي�ص ��ل �إىل  213ملي ��ون دوالر ل ��كل بن ��ك
بحل ��ول حزي ��ران  2013وم ��ن املتوق ��ع �أن يحفز ذل ��ك �أي�ضا
بع�ض االندماجات يف القطاع.
وم ��ن ال�ضروري ج ��د ًا �أن يُفعل عمل امل�ص ��ارف اخلا�صة يف
العراق خا�صة �إذا ما عرفنا ب�أن الديون اخلارجية والداخلية
عل ��ى م�ص ��رف الرافدي ��ن  28ملي ��ار دوالر بينم ��ا تبلغ ديون
م�ص ��رف الر�شي ��د ملي ��ار دوالر .وتراكم ��ت معظ ��م الدي ��ون
اخلارجية من خالل حقبة النظام ال�سابق.
وبالتايل ينبغي �أن يكون لدينا نظام م�صريف متطور لن�ضمن
�أن تدفق ر�ؤو�س الأموال وحركتها ي�سريان بالطريقة نف�سها
املتبعة يف بقية �أنحاء العامل و�أن جند البيئة ال�سليمة لنجاح
العمل امل�صريف يف العراق.

عملي ��ة �إ�صالح القط ��اع العام تعد م ��ن الأولويات املهمة الت ��ي تقت�ضيها عملية
التح ��ول االقت�صادي يف الكثري من البلدان التي حتدث فيها تغيريات �سيا�سية
واقت�صادي ��ة ،خا�ص ��ة يف بل ��د مث ��ل العراق يعاين ه ��ذا القطاع غ�ي�ر امل�ستثمر
بال�ش ��كل ال�سلي ��م وال�صحيح ،ونتحدث يف هذا املق ��ال عن جتربة نيوزلندا يف
جمال �إ�صالح القطاع العام.
وتعترب نيوزلندا دولة رائدة يف جمال �إ�صالح القطاع العام ،فقد قامت حكومة
بعمل �إ�صالحات �شاملة بال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صادية و�إ�صالح القطاع
الع ��ام ،وطبقت �أف ��كارا ونظريات ح ��ادة لتنفي ��ذ عملية الإ�ص�ل�اح ،على �سبيل
املث ��ال ،لعب ��ت اخلزانة دور ًا رئي�س� � ًا يف تطوير هيكل عم ��ل لإ�صالح اخلدمات
العامة ،وتكثيف ا�ستخدام النظرية االقت�صادية والإدارية،وقد مت حتديد �ستة
عنا�صر نظري ��ة :نظرية الوكالة،واالختيار العام،و�إب ��رام العقود ،والتمويل،
واملحا�سب ��ة ،الإدارة� ،أو�ضح ��ت اخلزان ��ة التقنيات ال�سيا�سي ��ة للنظريات يف
اللحظ ��ات املنا�سبة لأ�صل وت�صنيف الإ�صالح .وقد �أ�سفر عن ذلك �إيجاد حلول
�شامل ��ة حم ��ددة للم�ش ��اكل يف �إدارة خدم ��ات القط ��اع الع ��ام مت عر�ضها عندما
كان ��ت احلكومة يف مواجه ��ة مع الأزمة االقت�صادية وقام ��ت ب�إجراء تغيريات
اقت�صادية واجتماعية رئي�سية.
�إن حج ��م التغي�ي�ر ال ��ذي �شهدت ��ه تل ��ك الدول ��ة �أدى �إىل " حتوي ��ل " املجتم ��ع
النيوزلن ��دي ،فق ��د كان ��ت هن ��اك ظ ��روف خا�ص ��ة ح ��ددت عملي ��ة الإ�ص�ل�اح
مثل:الأو�ض ��اع االقت�صادي ��ة غري املالئم ��ة التي جعلت اال�ستق ��رار يف الو�ضع
الراه ��ن �أمرا متعذر الدفاع عنه،واملفاهيم االقت�صادية والإدارية احلديثة التي
ت�شجع القادة ال�سيا�سيني على و�صف ممار�سات جديدة دون �إجراء �أية درا�سة
م�سبقة عليها.
�أن التجرب ��ة النيوزلندي ��ة قد ا�ستقطب ��ت االهتمام الدويل وذل ��ك ب�سبب تبني
الدول ��ة لربنام ��ج تعديل اقت�ص ��ادي �شامل و�ضخ ��م بد�أ ع ��ام  1984من و�ضع
�صع ��ب تنامي خالل  20عام ًا �أو �أكرث .ومن جانب �أخر ،ب�سبب �إن هذه الأمور
املتعلق ��ة بربنامج الإ�ص�ل�اح مرتبطة ب�إعادة تعري ��ف دور الدولة يف ال�سيا�سة
االقت�صادي ��ة واالجتماعية ،وعلى وجه اخل�صو�ص تلك التي ت�ستلزم تغيريات
يف نظ ��ام الإدارة احلكومية لتقدمي اخلدمات،والتي قدمت لبع�ض التجديدات
الت ��ي لي�س لها مثي ��ل� ،إ�ضافة �إىل ذلك ال تعترب نيوزلن ��دا من الدول التي تتخذ
�أفكارها اجتاه ًا واحد ًا وممار�ساتها يف االجتاه املعاك�س ،ونتيجة لذلك �أثبتت
التجرب ��ة النيوزلندي ��ة ان �شع ��ار " و�ضع الأف ��كار حيز التنفي ��ذ " وخا�صة يف
القطاع العام.
وم ��ا دف ��ع احلكوم ��ة النيوزلندية لإ�ص�ل�اح القطاع الع ��ام جملة م ��ن الأ�سباب
�أهمها،و�ص ��ف ال�سيا�سات االقت�صادي ��ة حلكومة نيوزلندا من عام  1975حتى
 1984ب�أنه ��ا مل حتق ��ق الأه ��داف االقت�صادية املرج ��وة ومل ت�ساهم يف ارتفاع
م�ست ��وي املعي�شة ،ب�سب ��ب اال�ستغالل ال�سيئ للم ��وارد ،والإنتاجية املنخف�ضة
والنم ��و البط ��يء .مع وجود نظ ��ام �ضريبي غ�ي�ر فعال وجائر �شج ��ع النظام
ال�ضريبي اال�ستثمارات غري املنتجة وحتمل الأفراد معدل �ضريبي عال جد ًا.
�صاحب كل هذا ت�شويه نظام الأ�سعار من خالل القوانني والإعانات احلكومية
وال�ضرائ ��ب ،ونظ ��ام الأ�سع ��ار ب�أكمل ��ه يف نيوزلن ��دا ف�إن ��ه ال يعك� ��س القيم ��ة
احلقيقي ��ة للب�ضائع واخلدم ��ات ،والعمال ور�ؤو�س الأم ��وال ،و�أ�سفر ذلك عن
فق ��دان الب�ضائع النيوزلندية القابلة للتج ��ارة لقدرتها التناف�سية يف الأ�سواق
الداخلية واخلارجية.
لهذا توجب �إجراء �إ�صالحات يف نظام الإدارة احلكومية متثل بف�صل الأن�شطة
التجارية عن الأن�شطة غري التجارية و�إن�شاء م�شروعات متتلكها الدولة لتنفيذ
الأن�شطة ذات الطابع التجاري .وكذلك خ�صخ�صة امل�شروعات اململوكة للدولة
يف الأ�س ��واق املناف�سة جتاريا ،مع تعزيز دور امل�ساءلة الوزارية والتنفيذية،
وكذل ��ك ت�صميم نظم لإدارة امليزانية والأمور املالية بهدف حت�سني قيا�س �أداء
القطاع العام.
وه ��ذا م ��ا �أدى �إىل التحوي ��ل من نظام موازن ��ة مبنى على املدخ�ل�ات �إىل �آخر
مبن ��ى على املخرج ��ات ونتيجة لذل ��ك ا�ستجابت احلكوم ��ة لربنامج �إ�صالحي
يه ��دف �إىل حتقي ��ق منو ثاب ��ت متو�سط امل ��دى و�شملت الإ�صالح ��ات املحاور
املهم ��ة منها�:إلغ ��اء كافة �أنواع الرقاب ��ة كافة على الأ�سع ��ار والرواتب والدخل
والعم�ل�ات اخلارجي ��ة ،و �إلغاء �أنواع الرقاب ��ة كافة على اال�ستثم ��ار الأجنبي
ماع ��دا اجلوان ��ب احل�سا�س ��ة مث ��ل الأرا�ض ��ي ال�ساحلي ��ة وكذل ��ك التخفي�ض
التدريجي للتعريفة اجلمركية.
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ال����م����ي����اه ودوره�������ا ف��ي ال��واق��ع االقتصادي
محمد صادق جراد
لطامل ��ا كانت املياه على مر التاريخ عام�ل�ا مهما يف ظهور احل�ضارات
وتلع ��ب دورا رئي�سا يف تقدمها ورقيها مل ��ا ت�شكله من �أر�ضية منا�سبة
ال�ستقط ��اب التجمع ��ات الب�شري ��ة الأمر ال ��ذي ميهد لبن ��اء املجتمعات
و�إر�ساء دعائم احلياة االقت�صادية.
وخ�ي�ر مث ��ال على ذل ��ك احل�ض ��ارات التي ظه ��رت يف الع ��راق وم�صر
عل ��ى �ضفاف الأنهار وهذا ي�ؤكد حقيق ��ة ال يختلف عليها احد وهي �أن
الأنهار وال�ث�روة املائية يف �أي بلد ت�ساهم اليوم يف ازدهار قطاعات
كثرية تعتم ��د على وجود املياه و�أهمها الزراع ��ة والرثوة احليوانية
وال�سمكي ��ة �إ�ضافة �إىل م�شاريع �صناعية كثرية تعتمد على املياه منها
تولي ��د الطاق ��ة الكهربائية ف�ضال ع ��ن النقل النهري وقط ��اع ال�سياحة
 ,وااله ��م م ��ن كل ذلك تامني حاج ��ة ال�سكان من امل ��اء ال�صالح لل�شرب
بطرق �سهلة وغري مكلفة.
ه ��ذا من جان ��ب ومن جانب �آخ ��ر تع ��د ال�سواحل البحري ��ة �أي�ضا مبا
فيه ��ا من موان ��ئ ومرا�س ،مناط ��ق ذات �أهمي ��ة كب�ي�رة وم�ؤثرة على
االقت�ص ��اد يف �أي دول ��ة باعتباره ��ا �أه ��م املنافذ الت�صديري ��ة وبنف�س
الوق ��ت ت�ستخدم ال�ستقب ��ال وا�سترياد الب�ضائع والأغذي ��ة الأ�سا�سية
الت ��ي تتوقف عليها حياة املواطنني يف ه ��ذا البلد �إ�ضافة �إىل جوانب
عديدة يرتبط وجودها بالبحر كال�صيد والنقل وال�سياحة.
والع ��راق ميتلك كل ه ��ذه امليزات ونق�ص ��د هنا نهري دجل ��ة والفرات
وروافدهم ��ا وبح�ي�رات وم�سطح ��ات مائي ��ة �أخ ��رى مهم ��ة كاالهوار
�إ�ضاف ��ة �إىل منف ��ذ عل ��ى البحر مم ��ا يجع ��ل طموحات الع ��راق كبرية
يف تطوي ��ر االقت�ص ��اد العراقي واالرتقاء به من خ�ل�ال ا�ستغالل هذه
العوام ��ل وبالفعل مت طرح مقرتح القناة اجلافة وم�شروع بناء ميناء
الف ��او الكب�ي�ر ليك ��ون العراق ج�س ��را يربط ال�ش ��رق بالغ ��رب ك�أق�صر
مع�ب�ر بري وجوي لي�ستغل وج ��ود املوانئ على البحر ويكون طريقا
لنق ��ل الب�ضائع بني �آ�سي ��ا ودول �أوروبا والبح ��ر املتو�سط عرب تركيا
والأردن و�سوريا.
�إال �إن ه ��ذه القراءة االقت�صادية املتفائلة بد�أت تت�أثر مبمار�سات تقوم
بها دول اجلوار العراقي ملحاربة هذه الطموحات الكبرية ل�شعب ظل
حما�صر منذ عقود طويلة وحلد اللحظة .فالأنهار العراقية تعاين �شح
املي ��اه فيها وذلك بفعل ال�سدود الكثرية التي تبنيها دول اجلوار التي

مت ��ر فيها هذه الأنهار حيث ت�شري التقاري ��ر االقت�صادية �إىل �أنَّ تركيا
ما�ضي ��ة يف ت�شيي ��د م�ش ��روع كاب ،اله ��ادف �إىل �إن�ش ��اء � 22سدًّا و19
حمطة كهرومائ َّية على نه ��ري دجلة وال ُفرات؛ ل َريِّ م�ساحة تزيد على
 9مالي�ي�ن دومن يف منطق ��ة الأنا�ضول ،من خالل خزن َكمِّية تزيد على
 100بلي ��ون مرت مكع ��ب ،وهذا �سيق�ضي على ُثلُ ��ث م�ساحة الأرا�ضي
ال ِّزراعية يف العراق خالل � 15سنة .بالإ�ضافة اىل ال�سدود التي تقوم
�سوري ��ا ببنائه ��ا على الأنه ��ار يف ظل غي ��اب املعاه ��دات واالتفاقيات
بني البلدي ��ن والتي تلزم تل ��ك البلدان باحرتام ح�ص ��ة العراق املائية
وحتديد كميتها ب�صورة وا�ضحة.
ويف ه ��ذا اخل�صو� ��ص �أ�ش ��ار �صن ��دوق الأمم املتح ��دة للطفول ��ة
(يوني�سي ��ف) �إىل “تقري ��ر دويل يث�ي�ر احتم ��ال جف ��اف نه ��ري دجلة
والفرات يف العام  2040نظرا للتغيريات املناخية وانخفا�ض كميات
املياه واال�ستخدام املكثف لأغرا� ��ض ال�صناعة واال�ستهالك املنزيل”.
وبالت�أكي ��د ف ��ان ه ��ذا ي�شكل خطرا على حي ��اة الإن�س ��ان العراقي ما مل

تق ��وم الدولة باتخ ��اذ �إجراءات منها التح ��رك دبلوما�سيا باجتاه عقد
االتفاقيات الدولية التي ت�ضمن حق العراق بح�صته املائية �إ�ضافة �إىل
حملة توعية لرت�شيد اال�ستهالك املنزيل والزراعي من خالل ا�ستعمال
الطرق احلديث ��ة يف الري وتبطني الأنهار واملبازل و�إجراءات �أخرى
البد من اتخاذها ب�أ�سرع وقت ممكن.
والأزم ��ة املائي ��ة الثانية التي يعاين منها الع ��راق اليوم يف ما يخ�ص
املنافذ البحرية هي بناء الكويت مليناء مبارك الذي يخنق رئة العراق
الوحي ��دة الت ��ي يتنف� ��س منه ��ا ونافذته عرب البح ��ر من خ�ل�ال �إن�شاء
ه ��ذا املين ��اء ال ��ذي ال ميثل بن ��ا�ؤه حاج ��ة حقيقية للكوي ��ت ويف هذا
امل ��كان بال ��ذات باعتبار ان الكويت لها خط ��وط �ساحلية مفتوحة على
البح ��ر ,يزيد طولها على  498كيلومرتا ,ومتتل ��ك موانئ تخ�ص�صية
وا�سع ��ة يف ال�شعيبة ,والأحم ��دي ,والدوحة ,وال�شوي ��خ ,والقليعة,
وعنده ��ا جمموعة كبرية من املراف ��ئ واملرا�سي العميقة ,وهي لي�ست
بحاج ��ة لهذا امل�شروع اجلديد الذي �سي�ض ��ر وي�ؤثر على عمل املوانئ
العراقية.
وت�ش�ي�ر امل�صادر �إىل ان اجلانب الكويت ��ي "با�شر بعملية نقل احلجر
م ��ن �سلطنة عم ��ان لدفن املم ��ر البح ��ري العراقي يف املي ��اه الإقليمية
امل�ؤدي ��ة اىل موان ��ئ الب�ل�اد" .ومن املق ��رر ان ي�صل ع ��دد املرا�سي يف
املين ��اء اىل  60مر�سى،وعم ��ق القن ��اة املالحي ��ة اىل  20م�ت�را وذل ��ك
بهدف ات�ساع نط ��اق ا�ستخدام امليناء وا�ستيعاب ��ه لل�سفن ذات ال�سعة
والأحجام الكبرية.
م ��ن هن ��ا ميكننا القول ب ��ان املياه الي ��وم تعد احدى ركائ ��ز االقت�صاد
و�ض ��رورة البد م ��ن توفريه ��ا واملحافظة عليه ��ا لأنها ترتب ��ط بحياة
النا�س �سيما ونحن نعي�ش يف بلد زراعي تزداد احلاجة فيه للمياه.
�إال �إنن ��ا جن ��د ان ال ��دول املج ��اورة تق ��ف يف طري ��ق م�صال ��ح العراق
االقت�صادية بل وت�سعى �إىل حما�صرة الطموحات العراقية امل�شروعة
للنهو� ��ض بالواقع االقت�صادي وذلك من خ�ل�ال املمار�سات التي تقوم
بها ه ��ذه الدول يف ظل غياب املوقف ال�سيا�س ��ي احلازم وكذلك غياب
احلل ��ول الدبلوما�سية الأمر ال ��ذي قد ي�صل بن ��ا �إىل �أزمة حقيقية مع
ه ��ذه ال ��دول  ,لهذا فالعراق مطالب مبوقف حلل ه ��ذه امل�سائل العالقة
رمبا من خالل بناء �شراكة اقت�صادية مع هذه البلدان او من خالل عقد
االتفاقي ��ات الثنائية والتي تعتمد املواثي ��ق واملعايري الدولية حلفظ
حق العراق من اجل النهو�ض بواقعه االقت�صادي.

الكهرباء بين زيادة الطلب وقلة اإلنتاج
ميعاد الطائي
ال ميكن االبتعاد عن �أزمة الكهرباء و�سط االرتفاع
الكب�ي�ر لدرج ��ات احلرارة الت ��ي ي�شهده ��ا العراق
خ�ل�ال ف�صل ال�صيف حيث يعي� ��ش املواطن معاناة
حقيقي ��ة م ��ع النق� ��ص الكبري يف جتهي ��زه بالطاقة
الكهربائي ��ة والتي تكاد تكون معدوم ��ة �أحيانا مع
حاجت ��ه الكبرية لها،ف�ضال ع ��ن حاجة البلد بجميع
قطاعات ��ه اىل الكهرباء،فب ��دون الزيادة يف جتهيز
املق ��دار ال ��كايف من الكهرب ��اء ي�صبح م ��ن ال�صعب
تدوي ��ر عجل ��ة االقت�ص ��اد الن حت�س ��ن التجهيز يف
الطاق ��ة الكهربائية �سوف ي�سان ��د توفري اخلدمات
الأ�سا�سي ��ة مثل املي ��اه وال�صح ��ة وال�صناعة وكل
مرافق احلياة الأخرى.
وكما يع ��رف اجلميع فان العراق يعاين من نق�ص
كب�ي�ر يف جمال توليد الطاقة لأ�سب ��اب كثرية منها
احلروب والنزاعات التي دخلت فيها البالد�،إ�ضافة
�إىل قدم وتهالك املحطات الكهربائية املوجودة يف
البلد بالإ�ضافة �إىل زيادة الطلب لدى امل�ستهلك مبا
ال يتنا�س ��ب مع زي ��ادة الإنتاج وح�س ��ب الدرا�سات
فان قطاع الكهرباء ي�شهد �سنويا زيادة يف الإنتاج،
حي ��ث زادت القدرة الكهربائي ��ة يف عام  2010عن

الع ��ام الذي �سبقه بن�سبة  ،%4بيد ان العراق ي�شهد
�سنويا زي ��ادة يف اال�ستهالك ،وح�س ��ب الدرا�سات
ف ��ان الطل ��ب ارتف ��ع من ��ذ ع ��ام  2003وحت ��ى الآن
بن�سبة  ،%128فيم ��ا زاد الإنتاج بن�سبة  ،%103ما
يعن ��ي ان الطل ��ب يرتفع ب�صورة اك�ب�ر من ارتفاع
الإنتاج.
وت�أت ��ي زي ��ادة الطل ��ب عل ��ى الطاق ��ة ع�ب�ر حت�سن
�أو�ضاع املواطن املعي�شية وزيادة قدرته ال�شرائية
الت ��ي �أدت �إىل اقتنائ ��ه العدي ��د م ��ن الأجه ��زة
الكهربائي ��ة وخا�ص ��ة �أجه ��زة التكيي ��ف والت ��ي
يتطلب ت�شغيلها ا�ستهالك كميات كبرية من الطاقة
الكهربائي ��ة �إ�ضافة اىل غياب ثقاف ��ة الرت�شيد لدى
املواط ��ن العراق ��ي والت ��ي تر�سخت لدي ��ه لأ�سباب
عديدة �أهمها غياب ا�ستح�صال ال�ضرائب احلقيقية
م ��ن قب ��ل الدولة ب�سب ��ب �سوء جتهيزه ��ا للمواطن
بالطاقة الكهربائية وتق�صريها يف هذا اجلانب.
وال نري ��د �أن نلق ��ي بالل ��وم عل ��ى املواط ��ن وح ��ده
يف ق�ضي ��ة زي ��ادة الطلب عل ��ى الطاق ��ة الكهربائية
فهن ��اك جه ��ات �أخ ��رى �ساهم ��ت يف زي ��ادة الطلب
منه ��ا املعام ��ل واملن�شئ ��ات اخلا�ص ��ة وامل�ؤ�س�سات
وامل�صان ��ع احلكومية التي يتم ربطها على ال�شبكة
الوطني ��ة خا�صة �إذا ما عرفن ��ا بان هذه امل�ؤ�س�سات

واملن�ش�آت ت�شهد مع مرور الزمن تو�سعا يف العمل
وزيادة يف الطلب عل ��ى الطاقة الكهربائية بالتايل
فان �أية زيادة يف جتهي ��ز الطاقة تقابلها زيادة يف
الطلب على هذه الطاقة،الأمر الذي يجب ان ينتبه
ل ��ه املخت�صون لك ��ي تك ��ون توقعاته ��م ووعودهم
بتوف�ي�ر الطاقة الكهربائية يف ف�ت�رة زمنية معينة
وف ��ق الزي ��ادات يف الطل ��ب ون�س ��ب االجن ��از يف
توف�ي�ر الطاقة وكل ذلك �ضمن خط ��ط �سرتاتيجية
مدرو�س ��ة لأنن ��ا ن�سم ��ع الكث�ي�ر من الوع ��ود بحل
امل�شكل ��ة يف ف�ت�رات زمنية م ��رت دون حتقيق ذلك
ونعتق ��د �إن الإخف ��اق بتطبيق الوع ��ود احلكومية
ترتب ��ط بالكث�ي�ر من الأ�سب ��اب منها زي ��ادة الطلب
وجت ��اوزات املواطنني وامل�ؤ�س�س ��ات على ال�شبكة
الوطنية وعدم �إيفاء ال�شركات يف اجناز املحطات
يف وقته ��ا املح ��دد وذل ��ك لبريوقراطي ��ة العم ��ل
امل�ؤ�س�ساتي يف العراق �إ�ضافة اىل الف�ساد املتف�شي
والذي يعطل االجناز ويهدر املال العام.
وح�س ��ب امل�س�ؤول�ي�ن فان احلل ��ول النهائية مل�شكلة
الكهرباء ل ��ن تكون �سريعة بل حتت ��اج اىل �سنتني
عل ��ى الأق ��ل لتحقي ��ق االكتف ��اء الذات ��ي وال ��ذي
�سيتحق ��ق عندما ي�صل العراق اىل �إنتاج ما يقارب
� 14أل ��ف ميغا واط ،وه ��ي احلاجة الفعلية حلاجة

الع ��راق وبالت�أكيد هي ت�س�ي�ر نحو الزيادة كل عام
والت ��ي ال ت�ستطي ��ع الك ��وادر املتوف ��رة يف العراق
ت�أمينها دون اال�ستعان ��ة باال�ستثمارات الأجنبية.
من هنا جن ��د �أن قطاع الكهرباء يف العراق يحتاج
�إىل ا�ستثمارات كب�ي�رة من اجل م�ضاعفة القدرات
التوليدي ��ة ل�س ��د الطل ��ب املحل ��ي من خ�ل�ال �إن�شاء
حمط ��ات تولي ��د جدي ��دة يف عموم الع ��راق ،حيث
تبل ��غ القدرة التوليدية للعراق الي ��وم ما يقارب الـ
( )7500ميغ ��ا واط،وه ��ي ن�ص ��ف الطل ��ب املحلي
على الطاقة الكهربائية".
لذل ��ك ي ��رى البع� ��ض ب ��ان احل ��ل الأمث ��ل الزم ��ة
الكهرب ��اء يف العراق هي عرب اخل�صخ�صة ودعمها
بالت�شريعات والت�سهيالت املنا�سبة لأنها �ست�ضمن
تق ��دمي خدم ��ات �أف�ض ��ل للمواط ��ن مقاب ��ل امل ��ال
ال ��ذي �سيدفع ��ه للم�ستثمر الذي �سي ��زوده بالطاقة
الكهربائي ��ة الكافي ��ة وبذلك ن�ضم ��ن خدمات جيدة
مقاب ��ل تر�شي ��د يف اال�سته�ل�اك الن املواطن عندما
يدفع ثم ��ن الكهرباء التي ي�ستهلكه ��ا �سي�ضطر اىل
تر�شي ��د اال�سته�ل�اك لن�ص ��ل باملواط ��ن �إىل ثقاف ��ة
الرت�شيد وهي الثقافة الغائبة عن املجتمع العراقي
لعقود طويلة.

الصين
إياد مهدي عباس
يف الوق ��ت ال ��ذي يتطل ��ع الع ��راق لبن ��اء عالق ��ات
اقت�صادية مع ال ��دول املختلفة يف حماولة لالنفتاح
عل ��ى هذه ال ��دول جند م ��ن ال�ض ��روري �أن ي�ستفيد
الع ��راق م ��ن جتارب الآخري ��ن �سيما البل ��دان التي
مرت بظروف م�شابهة للتجربة العراقية يف بع�ض
مراحلها.
ويف ظ ��ل التفاهم ��ات واالتفاقي ��ات الت ��ي ابرمه ��ا
الع ��راق مع دول ��ة ال�ص�ي�ن ال�شعبي ��ة للم�ساهمة يف
�إعم ��ار الع ��راق والدع ��وة اىل دخ ��ول ال�ش ��ركات
ال�صيني ��ة اىل العراق جند م ��ن املنا�سب ان نتعرف
اىل جترب ��ة ه ��ذه الدول ��ة االقت�صادي ��ة وكي ��ف
ا�ستطاعت جت ��اوز مراحلها ال�صعب ��ة لت�صل �إىل ما
ه ��ي عليه اليوم  ,حيث �شه ��دت ال�صني وهي الدولة
الأك�ث�ر �سكا ًنا يف العامل مع �أك�ث�ر من  1.338مليار
ن�سمة منوا اقت�صاديا �سريعا يف عام  1949ويعتقد
اخلرباء بان من �أهم �أ�سباب هذا النمو املت�سارع يف
االقت�صاد ال�صيني ه ��و �سيا�سة الإ�صالح واالنفتاح
على اخلارج والتي طبقتها احلكومة عام .1978
ولقد حققت ال�صني معدالت كبرية للنمو حيث بلغت
�أك�ث�ر من  %9يف ع ��ام  2003وبلغ �إجم ��ايل الناجت
املحلي ال�صيني  1.4تريليون دوالر �أمريكي،حمتال
املرك ��ز ال�ساد� ��س يف الع ��امل بعد الوالي ��ات املتحدة
واليابان و�أملانيا وبريطانيا وفرن�سا.
وم ��ن اجلدي ��ر بالذك ��ر ب ��ان عملي ��ة الإ�ص�ل�اح يف
االقت�ص ��اد ال�صين ��ي مل تك ��ن عملي ��ة �سهل ��ة وبدون
تخطي ��ط م�سب ��ق �إمن ��ا ج ��اءت بالتدخ ��ل املتوا�صل
م ��ن قبل الدول ��ة من اجل فر� ��ض ما ت ��راه �ضروريا
من ال�سيا�س ��ات االجتماعية مبا فيها تلك التي كانت
تتعار� ��ض مع م�صال ��ح املواطن ال�صين ��ي يف وقتها
والت ��ي �أدت �إىل توف�ي�ر العمال ��ة الرخي�ص ��ة ب�شكل
�ضخ ��م ،نتيج ��ة لتخل ��ي الدول ��ة ع ��ن الكوميون ��ات
الريفي ��ة وع ��ن ملكي ��ة امل�شروع ��ات خ�ل�ال العقدين
املا�ضي�ي�ن .وبلغ ��ت ه ��ذه العملي ��ات ذروته ��ا بع ��د
املج ��زرة الوح�شي ��ة للط�ل�اب والعم ��ال يف مي ��دان
"تيانامن ��ن" عام  ،1989التي كانت مبثابة ر�سالة
للر�أ�سمالية العاملية تعني �أن ال�صني قادرة على قمع
الطبقة العاملة.
يف �سبي ��ل االحتفاظ بنمو اقت�ص ��ادي �سريع ،تدعم
الدول ��ة بق ��وة �صادراته ��ا و�صناعاته ��ا الت�صديرية

أكبر اقتصاد في العالم في غضون خمس سنوات

مث ��ل ال�سيارات وال�صلب من خ�ل�ال معامالت مالية
تف�ضيلي ��ة .وملا كان ��ت الأر� ��ض ملكا للدول ��ة ،تقوم
احلكوم ��ة بطرد �ساكنيه ��ا وتعوي�ضهم ل�شق الطرق
و�إقام ��ة مناط ��ق �صناعي ��ة �ضخمة .وتنف ��ق الدولة
ع�شرات الباليني من الدوالرات �سنويا ل�شق الطرق
ال�سريعة و�إقامة املوانئ وحمطات الطاقة و�شبكات
االت�صاالت ،خللق البني ��ة الأ�سا�سية الالزمة جلذب
امل�ستثمري ��ن الأجانب.نتيجة لذل ��ك ،منت ال�صناعة
ب�شكل انفجاري.
فعل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ،كان ��ت منطقة "�شي ��ئ ت�سني"
االقت�صادي ��ة جم ��رد قري ��ة لل�صي ��د يف �أوائ ��ل
الثمانينيات ،ويف عام � 2006أ�صبحت �أكرب املراكز
ال�صناعي ��ة يف الع ��امل ،وبل ��غ ع ��دد �سكانه ��ا ع�شرة
ماليني.
وبينم ��ا �أ�صبح ��ت ال�ص�ي�ن "ور�ش ��ة" الع ��امل ،تقوم
احلكوم ��ة ال�صيني ��ة بوظائ ��ف ال�شرطي عل ��ى كافة
امل�ستوي ��ات ل�صالح امل�ستثمري ��ن الدوليني وتنحاز
له ��م احلكومة ب�ش ��كل وا�ض ��ح .ملا كان ��ت ال�ضرائب
التي تدفعها ال�ش ��ركات هي امل�صدر الأ�سا�سي لدخل

ال�سلط ��ات املحلية� ،أدت �إىل ن�شوب مناف�سة �ضارية
بني املدن ،والأقاليم واملقاطعات ال�صينية على جذب
ر�أ� ��س املال الأجنبي  ,وبذل ��ك جتاوز ن�صيب الفرد
ال�صين ��ي من �إجم ��ايل الناجت املحل ��ي للبالد 1000
دوالر �أمريكي حتى نهاية عام .2003
وهك ��ذا جند �أن ال�صني ت�شهد حالي ��ا �أو�ضاعا جيدة
لال�ستثم ��ار واال�سته�ل�اك .فف ��ي ع ��ام  ،2003بل ��غ
�إجمايل قيم ��ة اال�ستثمارات ال�صيني ��ة يف الأ�صول
الثابتة �أكرث من  5.5تريليون يوان �صيني ،وحجم
مبيع ��ات امل ��واد اال�ستهالكية بالتجزئ ��ة قرابة 4.6
تريليون يوان �صيني ،وحج ��م التجارة اخلارجية
ال�صينية �أكرث من  850مليار دوالر �أمريكي ،حمتال
املرتب ��ة الرابع ��ة بع ��د الوالي ��ات املتح ��دة و�أملاني ��ا
والياب ��ان وقبل بريطانيا وفرن�س ��ا .ويف نهاية عام
 ،2003جت ��اوز االحتياط ��ي ال�صيني م ��ن العمالت
الأجنبي ��ة  400ملي ��ار دوالر �أمريك ��ي حمتال املركز
الثاين بعد اليابان فقط.
وبعد �أكرث من ع�شرين �سنة من الإ�صالح واالنفتاح
وبن ��اء التحديثات ،حت ��ول االقت�ص ��اد ال�صيني من

االقت�ص ��اد املخط ��ط �إىل اقت�ص ��اد �س ��وق ا�شرتاكي
من حي ��ث الأ�سا�س ،وت�شكل نظ ��ام اقت�صاد ال�سوق
اال�شرتاكي وي�ستكمل ب�صورة تدريجية .وان�سجاما
م ��ع ذل ��ك ،ت�ستكم ��ل القوان�ي�ن واللوائ ��ح ال�صينية
ويتو�سع مدى انفتاح ال�سوق ال�صينية على اخلارج
وتتح�سن البيئ ��ة اال�ستثمارية با�ستمرار ،وزد على
ذلك ،جترى عملية �إ�صالح النظام النقدي بخطوات
ثابتة .ووفر كل ذلك �ضمانا ثابتا قويا ملوا�صلة منو
االقت�صاد ال�صيني.
ومع دخول الق ��رن اجلديد ،طرحت ال�صني مفهوما
يتمثل يف التنا�سق بني الإن�سان والطبيعة وحتقيق
تنمي ��ة متوازنة بني الإن�سان واملجتمع وبني املدن
والأرياف وبني �شرق ال�ص�ي�ن وغربها واالن�سجام
بني التنمية االقت�صادية والتنمية االجتماعية.
وميكنن ��ا الق ��ول ب ��ان ال�ص�ي�ن اليوم تق ��وم بالدور
ال ��ذي كان ��ت تقوم ب ��ه بريطانيا يف الق ��رن التا�سع
ع�ش ��ر ،وه ��و القي ��ام ب ��دور م�صن ��ع الع ��امل ،حيث
ت�صنع ال�صني معظم اللعب والأحذية و�أي�ضا ن�سبة
�ضخم ��ة م ��ن املن�سوج ��ات والأجه ��زة الكهربائي ��ة
املنزلي ��ة .كم ��ا �أ�صبحت م�ستهل ��كا رئي�سي ��ا للمواد
اخل ��ام والطاق ��ة .يف � ،2004أ�صبح ��ت ال�ص�ي�ن
ت�ستهلك  %7.4اال�ستهالك العاملي من النفط اخلام،
و %31م ��ن ا�سته�ل�اك الفح ��م ،و% 30م ��ن احلديد،
و % 27م ��ن ال�صل ��ب ،و %25من الأملني ��وم ،و%40
من الأ�سمنت.
ال�ش ��ركات املتع ��ددة اجلن�سي ��ات ه ��ي الت ��ي تتوىل
�أ�سا�س ��ا عمليات الت�صنيع يف ال�صني ،م�ستفيدة من
عملي ��ات الت�صدي ��ر ال�ضخمة .يرتب ��ط ذلك بظاهرة
اقت�صادي ��ة �أخرى ،وهي �إقبال التجار يف الأ�سواق
الغربية على ال�سلع ال�صينية الرخي�صة ،خا�صة يف
الواليات املتح ��دة .ه�ؤالء التج ��ار الذين ميتلكون
�شب ��كات �ضخم ��ة للت�سويق يوفرون قن ��اة لرتويج
الإنتاج الهائل لل�سلع ال�صينية الرخي�صة.
عموم� � ًا املجتم ��ع ال ��دويل متفائ ��ل ب�ش� ��أن اقت�صاد
ال�ص�ي�ن .وهن ��اك اتف ��اق يف املجتم ��ع االقت�ص ��ادي
ال ��دويل عل ��ى �أن ال�ص�ي�ن �ست�صب ��ح �أك�ب�ر اقت�صاد
يف الع ��امل بحل ��ول ع ��ام � 2030أو � 2050أو يف
وقت مبك ��ر يف عام  .2019وتوق ��ع �صندوق النقد
ال ��دويل ،وفق ًا لتوازن قوت ��ه ال�شرائية ،بان ي�صبح
اقت�ص ��اد ال�صني �أكرب اقت�صاد يف العامل يف غ�ضون
خم�س �سنوات من الآن.
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أث ��ارت عملية ح ��ذف االصفار التي
أعلن عنها البنك المركزي العراقي
ردود أفع ��ال متباين ��ة ،حي ��ث
انقسمت الى فريقين االول تحفظ
على ه ��ذا اإلجراء والثاني س ��انده
ف ��ي ظل سياس ��ة نقدية س ��اعية
للجم جماح التضخم.
(الم ��دى االقتص ��ادي) بحث ��ت ف ��ي
حيثي ��ات ه ��ذا الموض ��وع وتأثيرات ��ه
االيجابية والسلبية على واقع االقتصادي
العراقي عبر التحقيق اآلتي:
ت��ح��ق��ي��ق  /ص���اب���ري���ن علي

حذف األصفار...

ترشــيق ..أم امتصـــاص للعملـة ؟

البنك المركزي

قال م�ست�شار البنك املركزي مظهر حممد �صالح:ان
ح ��ذف اال�صفار من العمل ��ة يدخل يف اطار هيكلتها
و�ضم ��ن ت�سهيل االجراءات النقدية الن وجود هذه
اال�صفار قد ا�ضاف الكث�ي�ر من التدهور والت�ضخم
الكبريين على واقع العملة والتعامل بها.
وا�ض ��اف �صال ��ح:ان النظ ��ام النق ��دي يف الع ��راق
ا�صب ��ح معق ��دا بوج ��ود الكتل ��ة النقدي ��ة الهائل ��ة،
ف ��ان عملية ح ��ذف اال�صفار تعيد م ��ا مت اتالفه منها
والتقلي ��ل من حجمها ،ويف الوق ��ت احلا�ضر تقوم
غالبي ��ة ال�شع ��وب الت ��ي تعر�ض ��ت اىل �صراع ��ات
اقت�صادية ب�إ�صالحات عدة ويدخل مو�ضوع تغيري
العمل ��ة �ضمن ه ��ذه اال�صالحات وبا�ش ��كال وفئات
واحج ��ام جديدة اما العراق فه ��و بحاجة اىل هذا
التغي�ي�ر ب�سبب ماو�ص ��ل اليه م ��ن �صراعات خالل
احلقبات املا�ضية من الزمن حتى يتمكن من احداث
تغي�ي�رات على العملة من جه ��ة والتقليل من الكتلة
النقدي ��ة م ��ن جهة اخرى م ��ع احلفاظ عل ��ى قيمتها
النقدية فان الدينار الواحد ي�ساوي �ألف دينار ًا.
وتابع �صالح:ان املتعاملني بالعمالت الكبرية منها
تعام�ل�ات امل�ص ��ارف مع بع�ضها من جه ��ة وتعاملها
م ��ع البنك من جهة اخرى هم اعلم بالتعقيدات التي
متر به ��ا العمل ��ة ب�سبب كرب حج ��م الكتل ��ة النقدية
الت ��ي و�صلت اليه ��ا يف الوقت احلا�ض ��ر حيث انها
بحاجة اىل ان تك ��ون هناك تغيريات بالفئات التي
و�صل ��ت احجامها اىل الرتليون ��ات ويعد هذا االمر
ت�ضخم ��ا يقع عل ��ى عات ��ق التعام�ل�ات النقدية النه

ي�شكل تعقيدات عدة يف جمال املدفوعات.
وب�ي�ن �صالح ان تر�شي ��ق العملة يعيد م ��ن توازنها
ويج ��د نظاما يعمل على ت�صحيح االقت�صاد النقدي
ال ��ذي و�ص ��ل اىل املالي�ي�ن والرتليون ��ات وهذا ما
عملت به الكثري من الدول من خالل حذف اال�صفار
م�ؤك ��دا ان ه ��ذه العملية تعمل عل ��ى تر�شيق العملة
وتقليل الكتلة النقدية الهائلة.
وقال �صالح :ان ه ��ذا املو�ضوع ال ي�شمل يف طياته
اي انعكا�س ��ات �سلبية غري انه بحاجة اىل وقت كي
يت ��م امت�صا� ��ص العملة القدمي ��ة ابتداء م ��ن البنك
املركزي وامل�صارف وال�شركات ومن ثم التو�سع بها
ا�ضاف ��ة اىل انه بحاج ��ة اىل ان يكون هناك ت�ضافر
يف اجله ��ود من قبل احلكومة وجمل�س النواب كي
تتم تعبئ ��ة العملة التي تكون ج ��زءا من االقت�صاد
الوطني وال�سوق واملوازنة العامة.
و�أ�ش ��ار �صالح اىل انه �سوف يت ��م حذف �إ�صدارات
وا�ضافة اخرى جديدة وباللغتني العربية والكردية
كم ��ا �سوف يت ��م ا�صدار عمل ��ة معدني ��ة اىل جانبها
م�ؤك ��د ًا ان البن ��ك املرك ��زي �س ��وف يق ��وم بحمالت
توعي ��ة واعالمي ��ة ك ��ي يت�سن ��ى للمواط ��ن معرف ��ة
التغي�ي�رات التي تطر�أ على العمل ��ة وب�إ�شرافه على
ذلك على اعتب ��ار ان املواطن العراق ��ي ا�صبح اكرث
ا�ستيعاب ًا لهذه الأمور من خالل تعرفه على ثقافات
عدة ومن خالل التجارب املثلى بهذا املو�ضوع.

مكمل للنمو االقتصادي:

قال اخلبري االقت�صادي �سامل البياتي� :إن مو�ضوع

ح ��ذف اال�صف ��ار م ��ن العمل ��ة يع ��د م ��ن احلل ��ول
املطروحة للجوانب الأكادميي ��ة املعاجلة للت�ضخم
االقت�ص ��ادي ،حيث ان هذا املو�ض ��وع جزء من حل
الأزم ��ات االقت�صادي ��ة وه ��ذا ماجن ��ده يف بع� ��ض
ال ��دول التي قامت بتغيري العملة او حذف الأ�صفار
منه ��ا �أ�ضافت هذا املو�ض ��وع اىل جانب ا�صالحات
اقت�صادي ��ة اخ ��رى حيث ي�ش ��كل امر ًا مكم�ل ً�ا للنمو
االقت�صادي يف البلدان التي متر بحالة من التقدم.
و�أ�ض ��اف البيات ��ي :ان حذف اال�صف ��ار بحاجة اىل
اتب ��اع �سيا�س ��ة نقدية منظمة االمر ال ��ذي يقينا من
الكثري من امل�شاكل التي ميكن ان نقع فيها يف ما لو
مت تغيريه ��ا الن الغر�ض من هذا املو�ضوع حتقيق
ج ��دوى االقت�صادي ��ة ف ��اذا مل حتق ��ق ه ��ذه الفائدة
االمر ال ��ذي �س ��وف ينعك� ��س �سلب ًا عل ��ى االقت�صاد
وه ��ذا االمر بحاجة اىل ان يك ��ون هناك ترتيب يف
كل ما يخ�ص هذا املو�ضوع.

خفض الكتلة النقدية

قال اخلبري املايل هالل الطعان� :إن مايخ�ص ا�ضافة
ا�صفار جدي ��دة يف العملة العراقية بعد عام 2003
يف الوقت الذي كان يعاين العراق من وجود حالة
م ��ن الت�ضخم املايل والنقدي ووج ��ود حالة تزوير
فيه ��ا االم ��ر ال ��ذي ادى باحلكوم ��ات املتعاقبة �إىل
تغيريها وت�شكيل جلنة بهذا ال�ش�أن.
و�أ�ض ��اف الطع ��ان :ان ح ��ذف اال�صفار م ��ن العملة
ي� ��ؤدي اىل �سهول ��ة تعام ��ل املواط ��ن ف ��ان الكتل ��ة
النقدية �سوف تهبط من  2500اىل  15مليار دينار
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اي مايع ��ادل  %3م ��ن ن�سب ��ة الت�ضخ ��م االم ��ر الذي
يعمل على انعا�ش االقت�صاد العراقي ب�صورة عامة
وهناك نظ ��رة تفاعلية من قبل اخل�ب�راء واملهتمني
بهذا ال�ش�أن وامل�ؤيدين مل�شروع حذف اال�صفار على
اعتبار ان هذا املو�ضوع له انعكا�سات ايجابية على
الواقع االقت�صادي حيث انه ي�ؤدي اىل رفع القدرة
ال�شرائي ��ة ودخ ��ول الع ��راق يف اال�س ��واق العاملية
فهن ��اك نظرة عام ��ة عن ال ��دول التي تق ��وم بزيادة
اال�صف ��ار يف العمل ��ة االمر ال ��ذي ي�ؤ�شر اىل وجود
حالة من التخلخ ��ل االقت�صادي يف البلد املعني اما
يف حال حذفها االمر ال ��ذي يعك�س وجود حالة من
التح�سن االقت�صادي فيها.

عمليات حسابية:

قال الباح ��ث االقت�صادي من اجلامعة امل�ستن�صرية
عم ��رو ه�ش ��ام� :إن ح ��ذف اال�صف ��ار تق ��ع يف اط ��ار
العملي ��ات احل�سابية فقط حيث انها تخ�ص االرقام
والتغيري ال�شكلي لها فهي احدى عمليات اال�صالح
النق ��دي وهذا م ��ا مت العم ��ل يف الكثري م ��ن الدول
الت ��ي تطورت اقت�صادي ًا وينطبق االمر على الكثري
م ��ن الدول املج ��اورة كرتكي ��ا ورو�سي ��ا االحتادية
وغريها.
وا�ض ��اف ه�ش ��ام :هن ��اك تخ ��وف من ه ��ذه العملية
النه ��ا ت� ��ؤدي اىل وج ��ود حال ��ة م ��ن التالع ��ب لدى
بع� ��ض التج ��ار كا�ستخ ��دام العملة القدمي ��ة وعدم
قبوله ��م بالتعام ��ل يف العمل ��ة اجلدي ��دة م�ؤك ��د ًا
�ض ��رورة ان يكون هناك وقت لتع ��ود املواطن على

العمل ��ة اجلدي ��دة وان�سحاب العمل ��ة النقدية خالل
ه ��ذه الوقت لكي حتل حملها وعل ��ى ا�سا�س الطرح
التدريجي لها يف اال�سواق.
وتاب ��ع ه�شام:ان هذا املو�ض ��وع له اهمية وجدوى
اقت�صادي ��ة تعم ��ل عل ��ى ا�ص�ل�اح التعام ��ل النق ��دي
واملايل وا�ضافة اىل اهيتها ال�شكلية واملعنوية.
وب�ّي�نّ ه�شام ان كثريا من التجار مييلون يف اغلب
االحي ��ان اىل حمل عمل ��ة الدوالر النه ��م يتعاملون
ع ��ادة م ��ع ام ��وال كب�ي�رة ،حي ��ث ان عملي ��ة حذف
اال�صف ��ار جتع ��ل امكاني ��ة التعام ��ل بها م ��ن قبلهم
�سهلة

رفع القدرة الشرائية:

ق ��ال الدكت ��ور نبيل جعف ��ر من جامع ��ة الب�صرة:ان
ح ��ذف اال�صف ��ار يدخل يف اط ��ار هيكل ��ة االقت�صاد
العراقي الت ��ي او�صى بها �صن ��دوق النقد الدويل،
حيث ان الغاي ��ة اال�سا�سية من هذا املو�ضوع تكمن
يف تقلي� ��ص حج ��م الكتل ��ة النقدي ��ة يف التعامالت
املالي ��ة ل ��دى اال�س ��واق واملعام�ل�ات واالف ��راد يف
الدينار العراقي.
و�أ�ضاف جعف ��ر تعد هذه اخلطوة من اخلطوات
االيجابي ��ة جت ��اه االقت�ص ��اد حيث انه ��ا مل تكن
جدي ��دة عل ��ى الواق ��ع ال ��دويل واالقليم ��ي ومت
تغيريها يف الكث�ي�ر من الدول وت�شكل خطوة
ايجابية نحو التقدم االقت�صادي لتلك الدول.
وتاب ��ع جعف ��ر ان فك ��رة ح ��ذف اال�صف ��ار
ال ت�ش ��كل اي خط ��ر عل ��ى العمل ��ة النقدي ��ة
اوارتف ��اع اال�سع ��ار يف ما ل ��ومت التعامل مع
ه ��ذا املو�ضوع ب�ش ��كل منظم ،وه ��ي م�س�ألة
�شكلية ولكنها حتتوى على افكار اقت�صادية
من �ش�أنه ��ا خف�ض الكتلة النقدي ��ة وت�سهيل
عملي ��ات ا�ستخدامه ��ا ب ��د ًال م ��ن ا�ستخ ��دام
العمالت االخرى من قبل بع�ض التجار.
وبني جعفر ان ه ��ذا املو�ضوع من �ش�أنه
ان يعم ��ل عل ��ى رف ��ع الق ��درة ال�شرائية
لالف ��راد ،حي ��ث انها �سوف ت� ��ؤدي اىل
التعام ��ل بالعملة العراقي ��ة ويرفع من
قيم ��ة العمل ��ة النقدي ��ة جت ��اه الدوالر
والعم�ل�ات االخرى الن م ��ن مثل هذا
املو�ض ��وع يعمل على زيادة الثقة بها
م ��ن قبل املتعاملني به ��ا �سواء كانوا
حمليني او اجانب.

عمليات إدارية:

ق ��ال الدكت ��ور ح ��ازم عب ��د
احلمي ��د النعيم ��ي م ��ن اجلامع ��ة
امل�ستن�صرية:تع ��د عملي ��ة تغي�ي�ر
العمل ��ة وح ��ذف اال�صف ��ار منه ��ا م ��ن االم ��ور التي
تدخل يف اطار التعامالت االدارية
اك�ث�ر م ��ن غريه ��ا ،و له ��ا اهمي ��ة
ح�سابية م�ؤثرة اجتاه التعامالت
االقت�صادية واالنتاجية على حد
�سواء نحو االمام.
وتابع النعيمي :ان هذه امل�س�ألة
ال متثل اي خطر اجتاه الت�أثري
عل ��ى ال�س ��وق او اال�سع ��ار
والق ��درة ال�شرائي ��ة ب ��ل عل ��ى
العك�س انها تزي ��د من القدرة
ال�شرائية لل�سلع والتعامالت
للدينار العراقي.
وب�ي�ن النعيم ��ي ان تغي�ي�ر
العمل ��ة يع ��د م ��ن امل�سائ ��ل
الرقمي ��ة الت ��ي يتم فيها تغي�ي�ر العمل ��ة يف االرقام
فقط ،ام ��ا التخ ��وف واالنعكا�س ��ات ال�سلبي ��ة منها

يدخ ��ل يف ام ��ور الغ� ��ش والتالعب م ��ن قبل بع�ض
االف ��راد والتجار كعدم التعامل به ��ا ورفع اال�سعار
ب�سب ��ب ع ��دم ادراك النا� ��س له ��ا وبالنتيج ��ة يبقى
ه ��ذا املو�ض ��وع م�ؤقتا وميك ��ن ان ي�أخذ جمراه يف
معاجلته م ��ن قبل اجلهات املعني ��ة واملخت�صة بهذا
ال�ش�أن.

ارتفاع األسعار:

ق ��ال اخلب�ي�ر حمم ��ود �شاك ��ر الربيع ��ي :ان تغيري
العمل ��ة �س ��وف ي� ��ؤدي اىل ارتفاع اال�سع ��ار لل�سلع
واخلدمات مع الب ��دء بتغيريها ،الن هذا املو�ضوع
مرتبط بالعمل ��ة التداولية لالف ��راد وال�سوق حيث
انه ��ا ال تعني اع ��ادة هيكل ��ة العمل ��ة او التقليل من
قيمتها النقدية.
وا�ضاف الربيعي :ان م�شكلة امل�صارف يف مو�ضوع
تغي�ي�ر العملة �سوف تنح�صر يف عدم ايداع النا�س
امواله ��م فيها ،فان الغالبي ��ة العظمى جتهل اهمية

امل�صارف ودورها يف حفظ االموال وزيادتها ،وان
املاليني من االموال يتم حفظها داخل املنازل ،حيث
ان امكاني ��ة و�صول االم ��وال اىل امل�صارف �ضئيلة
جد ًا فال ميكن للم�صرف ا�ستقطاب ر�ؤو�س االموال
الكب�ي�رة مم ��ا يكون نقطة �سلبي ��ة يف اجتاه تغيري
العملة.
وتاب ��ع :ان تغيري العملة له ��ا عامل نف�سي ايجابي،
حي ��ث ي�شعر املواطن بكرب حج ��م الدينار مما يزيد
من الق ��درة ال�شرائية لها باال�ضاف ��ة اىل ان الدينار
العراق ��ي �س ��وف تكون له اهمية وقيم ��ة مالية لدى
امل�ستثمري ��ن وذل ��ك من خالل ثب ��ات �سعر ال�صرف
الدين ��ار مقاب ��ل ال ��دوالر االمريك ��ي حي ��ث يك ��ون
ح�ساب املعدات واخلدمات التي ميكن ان ت�ستخدم
على ار� ��ض الواقع اال�ستثماري ب�شكل ارخ�ص مما
يهيئ بيئة ا�ستثمارية مالئمة لال�ستثمار.
وب�ي�ن الربيعي ان ه ��ذا املو�ضوع �س ��وف بتعر�ض
يف بداي ��ة االمر اىل االرباك م�ؤكد ًا �ضرورة تكوين

قاع ��دة ر�صين ��ة قب ��ل الب ��دء به ��ذه العملي ��ة لتاليف
الت�ضخ ��م الذي وق ��ع يف ال�ساب ��ق عندما مت تغيري
العمل ��ة فالبنك املركزي يجب ان يل ��م بكافة االمور
املتعلقة بهذا اجلانب قبل القيام ب�أية خطوة.

حدوث فجوه اقتصادية:

قالت الباحثة االقت�صادية من مركز بحوث ال�سوق
منى املو�سوي :ان تطبيق هذا املو�ضوع يف بع�ض
الدول ال يعني بال�ضرورة جناحه او �ضرورة القيام
به على ار� ��ض الواقع فان هذا املو�ضوع ي�شمل يف
طياته م�ؤث ��رات قد تقع على عات ��ق العملة النقدية
م ��ن خالل الق ��درة ال�شرائي ��ة حيث ميك ��ن ان يت�أثر
ال�سوق بهذه العملية باال�ضافة اىل امكانية حدوث
ارتفاع يف اال�سعار فان اال�سواق عاد ًة تت�أثر بقوى
العر�ض والطلب فان حدوث فجوة اقت�صادية بهذا
االمر قد ي� ��ؤدي اىل حدوث م�شاكل اقت�صادية نحن
يف غن ��ى عنها يف الوقت ال ��ذي يعمل اجلميع لرفع
من م�ستوى املعي�شة للمواطن.
وا�ضافت املو�س ��وي :ان املو�ضوع بحاجة اىل دقة
وتنظي ��م قب ��ل الوق ��وع ب ��اي
خط�أ حمتمل من جراء تغيري
العمل ��ة ويف الواق ��ع ان ه ��ذا
املو�ض ��وع يعد مطلب� � ًا ولكن
لي� ��س يف الوق ��ت احل ��ايل الن
تطبيق ��ه بحاج ��ة اىل �إمكان ��ات
متنوعة م ��ن قبل البنك املركزي
وتهيئ ��ة وا�ستع ��داد وتقب ��ل
املواط ��ن وا�ستيعاب ��ه للعمل ��ة
اجلديدة.

ثبات سعر الصرف للدوالر:

قال الكاتب والباح ��ث االقت�صادي
عل ��ي الفكيك ��ي :ان تغي�ي�ر العمل ��ة تق ��وم بخدم ��ة
االعمال االدارية وت�سهل من عملية
نقل العملة م ��ن مكان اىل اخر من
خ�ل�ال تغي�ي�ر الكتلة النقدي ��ة لها،
اما الف ��رق احلا�صل ب�ي�ن العملتني
هو احلجم وال�سهول ��ة بالتنقل اما
النتيج ��ة واحدة ف ��ان القيمة �سوف
تبق ��ى عل ��ى حاله ��ا ولي� ��س ل ��ه اي
ت�أثري ايجاب ��ي او �سلبي على الواقع
االقت�ص ��ادي للعمل ��ة اوعل ��ى م�شه ��د
اال�سع ��ار ويعد هذا املو�ض ��وع عملية
ا�صالحي ��ة له ��ا وم ��ا ي�ش ��كل م ��ن خدع
للب�ص ��ر فان الروات ��ب واالجور �سوف
تبقى على حالها وبثبات القيمة نف�سها.
وا�ض ��اف الفكيك ��ي :ان الدينار العراقي
مرتبط بالدوالر االمريكي
 ،وان تغي�ي�ر العملة �س ��وف يخلق حالة
م ��ن الت�شاب ��ه بينهم ��ا م ��ع ثب ��ات �سعر
ال�ص ��رف االمر ال ��ذي يزيد من خماوف
امل�ستثمرين.
وتاب ��ع الفكيكي:ان الواق ��ع االقت�صادي
العراق ��ي م ��ر يف ال�سابق بتغي�ي�ر العملة
ومت جت ��اوزه عل ��ى رغ ��م م ��ن قل ��ة وعي
املواط ��ن به ��ذا املو�ض ��وع ام ��ا يف الوقت
احلا�ض ��ر ف ��ان امكاني ��ة تطبيقه ق ��د تكون
ب�ش ��كل ا�سهل ب�سبب انت�ش ��ار الوعي املايل
لدى الغالبية العظمى م ��ن املواطنني حيث
ان انط�ل�اق مث ��ل ه ��ذا املو�ض ��وع وجناحه
ب�ش ��كل مبا�ش ��ر يعتم ��د عل ��ى ق ��رارات البنك
املركزي.
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خبير لـ (المدى االقتصادي):

نكوص القطاع الصناعي وراء ظاهرة
اإلغراق السلعي

اذا ارادت النهو� ��ض فعليه ��ا االهتم ��ام بالقط ��اع
ال�سياح ��ي والقطاع�ي�ن الزراع ��ي وال�صناعي وفق
�إ�سرتاتيجي ��ة تخ ��رج ال ��وزارة م ��ن املو�ضوع الن
بق ��اء املو�ضوع ره ��ن الوزارة يدخله ��ا يف االليات
والتعقي ��د وحتيلها لهيئة م�ستقلة ترتبط مبنظمات
عاملي ��ة وتعم ��ل بطالقة لتخرج ع ��ن النمط االداري
احلكومي املعقد.

باحث وأكاديمي ناشط في التأليف
االقتصادي ،لم تقتصر مؤلفاته على
قطاع اقتصادي بعينه ،بل تناول
معظم القطاعات االقتصادية في
البحث والتأليف ،يعمل االن تدريسيًا
في جامعة بغداد.
(المدى االقتصادي) حاورت الباحث
سالم البياتي عن مسببات ظواهر
مالزمة للمشهد االقتصادي ،فكانت
إجاباته مسايرة لمعطيات الواقع،
ومعبرة عن هواجس الجمهور.

أال ترون النظرة السائدة عن الخصخصة واقتصاد
السوق سطحية باعتبار ان الدول هي مالكة اكبر
رأس مال؟

حوار /ليث محمد رضا
ما قولكم في مش ��هد اإلغراق السلعي الذي تعج
به سوقنا المحلية؟

لك ��ي ننه� ��ض و جت ��اوز املناطقي ��ة واالعتب ��ارات
ال�ضيقة.

ـ �إن ال�س ��وق العراقي ��ة منذ العقوب ��ات االقت�صادية
اب ��ان ت�سعينيات القرن املا�ض ��ي ولغاية عام 2003
ح�ص ��ل نكو�ص يف كاف ��ة القطاعات ومب ��ا ان البلد
يف حاج ��ة فال بد من ا�سترياد اال ان هذا اال�سترياد
مل يخ�ض ��ع ال�س� ��س معينة لكن ��ه كان رهن االنفالت
يف احل ��دود واالنت�شار يف ال�س ��وق ودخلت انواع
وب�ضائ ��ع وظه ��ر العدي ��د م ��ن التج ��ار مبختل ��ف
امل�ستوي ��ات مبقاب ��ل وج ��ود دول اقليمي ��ة ودولية
التري ��د لل�صناعة الوطنية ان تنه� ��ض ،فعملت على
اغراق ال�سوق العراقي ��ة بب�ضائعها ،كما ان القدرة
ال�شرائية والثقافة اال�ستهالكي ��ة املتدنية للمواطن
جتعله يتجه اىل ال�سلع الرديئة لرخ�ص ثمنها لكنه
اليعلم انها ت�شكل عبئا عليه يف عديد من اجلوانب
مبا فيه ��ا اجلانب ال�صحي ،بوج ��ود عن�صر الغ�ش
�إ�ضافة اىل القوى التي ت�ساعد وت�سمح وت�ستفيد.
ام ��ا املعاجل ��ة فتكم ��ن يف ال ��روح الوطني ��ة للبناء
االقت�صادي وان اغراق ال�سوق بال�سلع االجنبية قد
يكون يف بع�ض الدول اغراق ًا م�ؤقت ًا لكن يف احلالة
العراقية ثمة ا�سبابا متنوعة الكثري منها مق�صودة
الغراق ال�سوق املحلية بال�سلع ب�شكل عام وال�سلع
الرديئ ��ة ب�شكل خا� ��ص من خالل ا�ستغ�ل�ال طبيعة
احل ��دود و الرقاب ��ة و الدول ��ة واملواط ��ن ،فال�سلعة
ذات اجل ��ودة العالي ��ة يف الياب ��ان قد تك ��ون غالية
ال�سع ��ر لكن عمرها اطول ،ونحتاج اىل جهد مركب

ما تعليقكم على مشهد الطاقة؟
ـ �إن وجود بنى ارتكازية وتفعيل ال�صناعة والزراعة
حتت ��اج اىل منظومة م ��ن العوامل التي حتقق ذلك
ويع ��د مو�ضوع الطاقة بكل انواعه ��ا وا�شكالها من
اه ��م عوام ��ل التنمي ��ة االقت�صادي ��ة وان �أي تع�ث�ر
يف اح ��د العوام ��ل ي� ��ؤدي اىل ارتف ��اع التكالي ��ف
والتحدي ��ات وعرقل ��ة التنمي ��ة وبالت ��ايل فعندم ��ا
يتع�ث�ر توف�ي�ر الطاق ��ة الكهربائية حتدي ��د ًا والتي
ه ��ي ا�سا�س ت�سي�ي�ر عجلة ال�صناع ��ات فهذا حتديا
ملجمل العملي ��ة التنمية الوطنية �سيم ��ا وان البالد
م�ستهدف ��ة م ��ن اطراف ال تري ��د ان تقوم له ��ا قائمة
�صناعية وهذا جنده وا�ضح ًا يف قول جيم�س بيكر
"�سنعيدكم اىل ماقبل ال�صناعة واعتقد ان م�شكلتنا
العراقية تتمي ��ز بالعديد من املداخل اىل ان م�شكلة
الطاقة متثل احللقة الأو�سع.
وال نلم� ��س ن�شاط� � ًا حقيقي� � ًا وج ��اد ًا حل ��ل م�شكل ��ة
الطاق ��ة من قب ��ل احلكومة التي ينبغ ��ي ان ت�سيطر
عل ��ى الف�ساد وتوج ��د خطة تنموي ��ة حقيقية لرفع
م�ست ��وى الطاقة وثمة تعاون حقيقي ولي�س �شكليا
لتكت�س ��ب الدول ��ة العراقي ��ة �شخ�صيته ��ا احلقيقية
وتكون ذا مكانة بني الدول.
ان وزارة الكهرب ��اء ال تزال عاجزة عن توفري احلد
االدن ��ى م ��ن الطاقة حت ��ى عل ��ى م�ست ��وى املواطن

واال�سته�ل�اك املن ��زيل واملعوق ��ات كثرية مب ��ا فيها
ع ��دم وج ��ود رغب ��ة بالعم ��ل اجل ��اد وع ��دم وج ��ود
خط ��ة حقيقي ��ة لال�ستثم ��ار وكان الأوىل ب ��وزارة
الكهرب ��اء بدل كل تلك الأموال الطائلة التي �صرفت
دون ج ��دوى جل ��ب م�ؤ�س�سات بديلة ول ��و كان ذلك
ال�ستطاعوا �أن يعاجلوا ن�سبة كبرية من امل�شكلة.
والآن للأ�س ��ف ال يتوقع نهو�ض قريب للكهرباء الن
التخ�صي�ص ��ات يف ه ��ذا املج ��ال ال توظ ��ف بال�شكل
ال�صحيح.
ووزارة الكهرب ��اء ال ت ��زال تعم ��ل بهيكلي ��ة الهيئ ��ة
والكث�ي�ر م ��ن مالكاته ��ا غ�ي�ر م�ؤهل ��ة وتعر�ض ��ت
له ��زات م ��ن الف�س ��اد ،وعل ��ى ال ��وزارة ان تلج�أ اىل
ا�سل ��وب جديد يعتمد على �ش ��ركات �أجنبية ر�صينة
ويتجاوز االعتب ��ارات البريوقراطية املعرقلة ويف
كل االح ��وال االم ��وال تخ�ص�ص لك ��ن التربير مهم
والف�ش ��ل يف ملف الكهرب ��اء حتدي ��د ًا ينعك�س على
املواط ��ن وي� ��ؤدي اىل احباط ��ه ورمب ��ا جلوئه �إىل
االحتجاج.

كيف ترون عمل المصارف الخاصة وهل يتناسب
ذلك العمل مع احتياجات االقتصاد الوطني؟
ـ امل�ؤ�س�س ��ة امل�صرفية يف العراق مل تواكب التطور
عل ��ى امل�ست ��وى العاملي وال ت ��زال حبي�س ��ة الإدارة
احلكومي ��ة ومل تن�ش� ��أ لدين ��ا م�ص ��ارف ت�ستجي ��ب
للتط ��ور امل�ص ��ريف ال ��ذي ه ��و ميث ��ل التط ��ور
االقت�ص ��ادي ،والتع ��دد املوج ��ود يف امل�ؤ�س�س ��ة

ـ الدول ��ة ومن ��ذ ت�أ�سي�سه ��ا كان ��ت راعي ��ة وحا�ضنة
وا�ستم ��ر ه ��ذا املفه ��وم وبع ��د  2003وم ��ن اج ��ل
التما�ش ��ي مع االقت�ص ��اد العاملي مت �إط�ل�اق مفهوم
اقت�صاد ال�سوق دون االخذ ب�أ�سبابه ودون التدرج
وكان االوىل ان يت ��م العم ��ل مبا يع ��رف بالإحالل
يف ان تق ��وم الدول ��ة بتنمية م�شاري ��ع ثم تن�سحب
تدريجي ًا كما يف النموذج الياباين من خالل تنمية
قطاع خا�ص وعندما نتحدث عن اخل�صخ�صة �أكيد
ال نق�ص ��د بيع كل �شيء ،يف اليابان تتم خ�صخ�صة
�شركات ر�صينة قامت الدولة ب�إن�ضاجها وت�سليمها
اىل القط ��اع اخلا�ص ،والدولة تبق ��ى قبان ملوازنة
العملية االقت�صادية.
وهن ��اك م ��ن ال يري ��د اخل�صخ�ص ��ة م ��ن القي ��ادات
البريوقراطي ��ة خوف� � ًا عل ��ى مواقعه ��م وهنالك من
يريده ��ا لكي ي�ش�ت�ري امل�ش ��روع والر�ؤي ��ة معقدة
وحتت ��اج اىل عم ��ل اخل�ب�راء دون �ضغوط ��ات
�سيا�سية.

امل�صرفي ��ة مل يك ��ن نتيج ��ة لتط ��ور طبيع ��ي يف
االقت�صاد العراقي وبع�ض امل�صارف تفتقر ل�شروط
املتانة ونرى �أنها تنه ��ار ب�سهولة وبع�ضها تخ�ضع
اىل غ�سيل االم ��وال فامل�ص ��ارف اخلا�صة هي جزء
من احلالة امل�شوهة يف االقت�صاد الوطني.
اما امل�ص ��ارف احلكومي ��ة غري متط ��ورة ،ولو كان
ثم ��ة �سيا�س ��ات نقدي ��ة ومالي ��ة ر�صين ��ة النتظم ��ت
امل�ؤ�س�س ��ات لذل ��ك ويف ذل ��ك احلني �ستك ��ون جميع
امل�ؤ�س�سات احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
ت�ص ��ب يف برامج التنمي ��ة واالن احلكومة تتحدث
ع ��ن اقت�ص ��اد ال�س ��وق لكنها تو�س ��ع م ��ن وزاراتها
وتتو�س ��ع يف التعيين ��ات وه ��ي تري ��د ان تخل ��ق
للقط ��اع اخلا�ص دور ًا لك ��ن الفر�ص املتاحة للقطاع
اخلا�ص اما غري �صحيحة او تخ�ضع لالبتزاز.

ما تأثير حذف األصفار على االقتصاد؟

ما رأيكم باالستثمار في مجال التعليم؟

ـ هنال ��ك حل ��ول اقت�صادي ��ة ق ��د تنج ��ح يف بع� ��ض
البل ��دان ولكن ال تنج ��ح يف بلدان �أخ ��رى فال�سبب
ان اقت�صادي ��ات تلك ال ��دول كالربازي ��ل وقد تكون
مقومات ال�شع ��ب واالقت�صاد والقاع ��دة ال�صناعية
وطبيع ��ة امل�شكل ��ة عندم ��ا ج ��اءوا مب�شكل ��ة ح ��ذف
اال�صف ��ار �ساهم ��ت يف ح ��ل م�شكل ��ة الت�ضخ ��م لكن
نح ��ن يف الع ��راق اذا م ��ا حذفن ��ا ونح ��ن ال منتل ��ك
قاع ��دة �صناعي ��ة وال قاع ��دة زراعي ��ة وال خدمي ��ة
ولي� ��س لدينا من قطاع انتاجي يعمل ولي�ست لدينا
موارد نحن نقوم بخلقه ��ا ونحن نعتمد على الريع
النفطي ،وحذف الأ�صفار يف ظل الظروف احلالية
ال يغ�ي�ر �شيئا فالقيمة �ستبق ��ى كما هي مع اختالف
امل�سميات وهي �شكلية واعالمية قد تخلق نوعا من
الطم�أنين ��ة اىل حد ما لك ��ن ارتفاع املعنويات اذا مل
يرافق ��ه اجن ��از حقيقي قد ي�سب ��ب احباطا وم�شكلة
كبرية.
وهك ��ذا ن�ستطيع ا�ستخدام ��ه وي�شاركنا يف عملية
التنمية وي�ساعدنا يف جتاوز ازماتنا.

ـ النظ ��ام التعليم ��ي لدين ��ا م ��ا زال ي�س�ي�ر يف خطا
تقليدي ��ة وانا ادعو اىل تطوير كم ��ا هو احلال يف
االردن مث�ل� ًا حيث نرى النظام التعليمي هو قطاع
خا� ��ص لك ��ن م�سيطرا علي ��ه ب�شكل جي ��د وجتد ان
اجلامعة االهلية اكرث قوة ور�صانة من احلكومية
ولديهم انظمة تعليمية تتيح الدرا�سة يف �أي وقت
فتعلي ��م متط ��ور وغ�ي�ر تقلي ��دي ،لك ��ن يف العراق
لدين ��ا جامع ��ات اهلية يقوم بفتحه ��ا من هب ودب
وبالت ��ايل يتخرج طلب ��ة غري م�ؤهل�ي�ن ب�شكل جيد
ليلتحقون بجي�ش العاطلني.

هل نمتلك حماية للمستهلك؟

كيف ننهض بالواقع السياحي؟
ـ نح ��ن ال منتل ��ك وعي� � ًا �سياحي� � ًا وا�ضح� � ًا ال ل ��دى
امل�س� ��ؤول وال املواط ��ن وم ��ن يريد بن ��اء ال�سياحة
يف �أي بل ��د علي ��ه ان يخلق وعي� � ًا ف�أ�سا�س القيادات

امل�شرف ��ة عل ��ى ال�سياح ��ة يف البل ��د ه ��ي غ�ي�ر
متخ�ص�ص ��ة ،وبالت ��ايل لي� ��س لديها وعي ��ا ،ان هذا
القط ��اع ه ��و ث ��روة هائلة فيم ��ا لو ا�ستغل ��ت �سيما

يف البلدان ذو االث ��ار واالماكن الدينية فال�سياحة
ومن ��ذ زمن بعيد هي لي�س ��ت يف امل�ستوى املطلوب
وا�ضيفت لها تراكمات  2003وانا اعتقد ان الدولة

ـ امل�ستهل ��ك م ��ا زال الط ��رف الأ�ضع ��ف يف معادل ��ة
ال�س ��وق واخط ��ر �شيء يف الع ��راق ان امل�ستهلك ال
يع ��رف على م ��ن ي�شتكي و�أين ي�شتك ��ي كما ولي�س
يف وع ��ي القي ��ادات احلكومي ��ة �شيء ع ��ن حقوق
امل�ستهل ��ك لال�س ��ف وه ��ذه م�شكل ��ة كب�ي�رة فعندما
نري ��د خلق جمعية حلماية امل�ستهلك يعتقد البع�ض
انها �شيء ت ��ريف او غري مهم لكنها يف اروبا متثل
جماع ��ات �ضغط ته ��اب مهني� � ًا وعندما ت�ص ��در �أي
من�ش ��ور �ض ��د منتج تخ�س ��ر ال�شرك ��ة املنتجة لتلك
ال�سلعة.
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محــركـــات االداء الصــناعــــــي

المولدات الكهربائية األهلية  ..مرة أخرى
ستار الوادي
عندما عج ��زت احلكومة بكافة م�ؤ�س�ساتها العمالقة
الأ�صي ��ل منها وال�سان ��د وبتخ�صي�صاته ��ا املليونية
م ��ن الدوالرات ه ��ي ومن معه ��ا من ال ��دول املانحة
وال�ساندة وامل�شرفة ك�أمريكا،عن توفري ولو وم�ضة
كهربائي ��ة عل ��ى وزن وم�ضة �شعري ��ة للمواطن ولو
باحل ��دود الدني ��ا املتف ��ق عليه ��ا عاملي� � ًا الت ��ي ال تقل
ع ��ن اثنتي ع�ش ��رة �ساعة .و بع ��د �أن و�صل املواطن
اىل حال ��ة التذمر واملل ��ل والي�أ�س وث ��م القنوط من
رحمة احلكومة بتجهي ��ز الكهرباء .ا�ست�سلم النا�س
ا�ست�سالم� � ًا كلي ًا ورفعوا الراي ��ة البي�ضاء لأ�صحاب
املولدات الأهلية وت�صاعد في�ض اجل�شع واال�ستغالل
يف نفو�س مالكي املولدات الكهربائية .حترك �ضمري
احلكوم ��ة انطالق ��ا م ��ن االح�سا� ��س مب�س�ؤولياته ��ا
اجت ��اه املواطن كما تدعي بتق ��دمي �أف�ضل اخلدمات
العامة وعل ��ى ر�أ�سها الكهرب ��اء للتخفيف عن كاهله
املتع ��ب ا�ص�ل ً�ا م ��ن الكهرب ��اء وغريها .وبع ��د جهد
جهي ��د وتفك�ي�ر عميق وق ��رار �سدي ��د اعتباطي غري
علمي تو�صلت اىل �صيغة قرار فوري مفرو�ض غري
مدرو� ��س وبدون �أي عناء لدرا�سة مع�ضلة الكهرباء
ال�ستنت ��اج امل�سال ��ك واخليارات االف�ض ��ل حلل هذه
املع�ضل ��ة التي بات م�ستحيل ��ة وا�صبحت �أمنية يف
عقل وقلب كل مواط ��ن ويتطلع لليوم الذي تتحقق
في ��ه هذه االمنية .ب�أن البد للحكومة �أن تتدخل على
خط الكهرباء الأهلية ال ملد خطوط منها اىل املنطقة
اخل�ضراء لأنهم غري حمتاجني لها بل لإمداد مولدتها
بالوق ��ود �شري ��ان الكهرب ��اء وع�صبه ��ا اال�سا�س ��ي
متمثلة مبادتني (كاز �أوي ��ل والدهون) وملدة ثالثة
�أ�شه ��ر غري قابل ��ة للتمديد او التجدي ��د جمان ًا قربة
لوج ��ه الله تع ��اىل وبث ��واب ال�شع ��ب العراقي من
ال�شم ��ال اىل اجلن ��وب الأحي ��اء منه ��م والأم ��وات
وخا�ص ��ة �شهداء �سل ��ك الكهرباء الذي ��ن �سقطوا يف
الب�صرة واملحافظات الأخرى بالتظاهرات املكهربة
والقاتلة بالع�صي الكهربائية للقوات الأمنية .ولكن
انعك�س ��ت �إم ��دادات الأجر والثواب م ��ن احل�سنات
اىل ال�سيئ ��ات عل ��ى احلكوم ��ة واملواط ��ن عل ��ى حد
�س ��واء .مع العر� ��ض ان التدخل جاء بع ��د �أن متكن
املواط ��ن وا�صح ��اب املول ��دات م ��ن اقام ��ة �شراك ��ة
كهربائية ب�إطار اقت�صادي مرن ومدرو�س من جانب
ا�صحاب املولدات بدقة وعناية يهدف اىل زيادة يف
مدخوالت املالك النقدية وانقا�ص هائل مبدخوالت
امل�ستهل ��ك املادية .بالرغم م ��ن �أن املعادلة غري عادلة
ومن�صفة ومل يكن فيها تكاف�ؤ بني الطرفني فقد قبلها
املواطن على م�ض�ض منطلق ًا من مقولة لل�ضرورات
�أح ��كام .وه ��ذه ال�شراكة �أخ ��ذت �صيغ ��ة اال�ستقرار
الن�سب ��ي .وق ��د بني ��ت ه ��ذه ال�شراكة عل ��ى االركان
اال�ستقاللي ��ة واحلاج ��ة اال�ستهالكي ��ة للمواط ��ن
وتنطل ��ق من ا�س� ��س مو�ضوعية ه ��ي موقع املنطقة
وامل�ست ��وى املعي�ش ��ي وطول وق�صر ف�ص ��ول ال�سنة
ومع ��دالت ارتف ��اع وانخفا� ��ض درج ��ات احل ��رارة
وم ��دى توف ��ر الوقود م ��ن عدمه وم�ست ��وى ارتفاع
وانخفا� ��ض ا�سعارها ح�سب االزم ��ات ومدى توفر
قط ��ع الغيار للمولدات ح�س ��ب منا�شئها وا�سعارها.
ي�ضاف اىل ذل ��ك �أن الكهرباء الأهلية مل تكن جامدة
بل تتحرك بابتكار خطوط جديدة حتمل موا�صفات
تختل ��ف عن االعتيادية ومنها اخلط الليلي وهذا له
�سع ��ر ،واخل ��ط الذهبي وه ��ذا �أي�ض ًا �سع ��ره ذهبي
مثل ��ه ،وانطالق ��ا م ��ن ه ��ذه االركان واال�س�س جرى
حتدي ��د ال�سع ��ر للأمب�ي�ر الواح ��د وانح�ص ��اره بني

م ��ا ال يق ��ل ع ��ن  10000الف ويزيد اىل م ��ا ال نهاية
وعل ��ى هذا �شهد �س ��وق الكهرباء االهلي ��ة مبولدتها
النفاث ��ة الت ��ي لوث ��ت البيئ ��ة وال�س ��كان يف العراق
اال�ستق ��رار غري التام واخذت �صف ��ة الثبات والنمو
االفقي تو�سع ًا .وهنا ج ��اء التدخل احلكومي بقوة
بهذا امل�شروع احليوي واملهم جد ًا خا�صة يف ف�صل
ال�صي ��ف احل ��ار ج ��د ًا للوهل ��ة االوىل نق ��ول ح�سن ًا
فعل ��ت احلكومة وبالت�أكي ��د قراراها جاء عن درا�سة
م�ستفي�ض ��ة وحل ��ول ناجح ��ة لهذه املع�ضل ��ة .ولكن
م ��ا �أن تك�شفن ��ا حيثي ��ات الق ��رار ونتائج ��ه �أن�صاب
املواط ��ن بخيبة االم ��ل واالنك�س ��ار الن ال الكهرباء
الوطنية موجودة ومل يحافظ على الكهرباء االهلية
الت ��ي توفرت له ب�شق االنف� ��س .و�أتوقع ان التدخل
احلكوم ��ي غ�ي�ر املوفق ج ��اء للتغطية عل ��ى العجز
والف�شل احلكومي بتوف�ي�ر الكهرباء وعلى الوعود
الكاذبة وكذلك للت�سرت على م�ستوى الف�ساد
املايل واالداري النافذ يف تلك
امل�ؤ�س�سات التي ت�أكل
ن�ص ��ف ميزانية
ا لع ��ر ا ق
�سنو ي ًا

و ا ال م ��ر
الثاين �أرادت
�أن ت�سج ��ل جناح ًا
له ��ا يف توف�ي�ر الكهرب ��اء
لك ��ن هذه املرة عن طري ��ق الكهرباء
االهلي ��ة وذل ��ك بطريق ��ة اعط ��اء الوق ��ود لأ�صحاب
املول ��دات جمان ًا وع ��دم تقدمي الت�سهي�ل�ات الالزمة
بالتحميل والنقل من واىل املولدات يرافقها تعامل
الدوائر امل�س�ؤولة مبزاجية وروتني وبريوقراطية
ادارية عالية تعرق ��ل عملية ا�ستالم الوقود ب�صورة
�سهل ��ة و�سل�س ��ة وه ��ذا يعق ��د م�شه ��د املراجع ��ة مما
يدف ��ع ا�صحاب املولدات االهلي ��ة اىل �سلوك وطرق
غ�ي�ر �شرعي ��ة باحل�ص ��ول عل ��ى الوقود قب ��ل غريه
ومنه ��ا الر�ش ��وة .وهنا البد من اال�ش ��ارة اىل غياب
منظومة التن�سيق والتعاون بتطبيق نظام املناوبة
بني الكهرب ��اء الوطني ��ة واالهلية لن�ضم ��ن توفرها
بالتن ��اوب لأطول ف�ت�رة ممكنة للمواط ��ن وللتقليل
م ��ن عملي ��ة ا�ستهالك املول ��دات االهلي ��ة واملحطات
احلكومي ��ة الت ��ي بعك�سها �ستتوقف ع ��ن العمل مما
يح ��رم املواطن من حقه يف احل�صول على الكهرباء
وميكن ان يتم هذا وفق برنامج وجدول متفق عليه

ح�سب املناطق وهذه اال�شكالية ظهرت يف ثاين يوم
من �صدور القرار بان اغلب املولدات الأهلية تعطلت
النه ��ا تعمل � 12ساعة دفعة واحدة وهذا غري ممكن
فني� � ًا الن هن ��اك غيابا �شبه ت ��ام للكهرب ��اء الوطنية
يف خمتلف املناط ��ق .ومن امل�ؤ�ش ��رات ال�سلبية هو
ارتف ��اع �سعر الل�ت�ر الواحد ملادة ال ��كاز يف ال�سوق
ال�س ��وداء اك�ث�ر م ��ن �ضع ��ف م ��ا كان عليه،مم ��ا اثر
ت�أثريا كب�ي�را جد ًا على ا�صح ��اب املعامل وامل�صانع
وال�ش ��ركات االهلية يف القطاع اخلا�ص التي تعتمد
عل ��ى ه ��ذه امل ��ادة يف �إدارة م�صاحلها،مم ��ا انعك�س
�سلب ًا على ا�سعار منتجات القطاع اخلا�ص ارتفاع ًا.
مما �سيثقل كاهل املواطن ويزيد من معاناة القطاع
اخلا� ��ص امل�ت�ردد يف العم ��ل واال�ستثم ��ار ا�ص�ل ً�ا.
وان�سح ��ب كذل ��ك على اج ��ور النق ��ل الع ��ام للقطاع
اخلا� ��ص وهنال ��ك م�ؤ�شرات اي�ض� � ًا بظهور مولدات
وهمي ��ة لغر�ض ا�ستالم مادة الكاز وبيعها
يف ال�س ��وق ال�س ��وداء.
وهنال ��ك تلك� ��ؤ
وا�ض ��ح م ��ن
ا�صح ��اب

ا ملو ل ��د ا ت
بع ��دم الذه ��اب
الوق ��ود
ال�ست�ل�ام
لدواف ��ع �شخ�صية وانع ��دام روح
التع ��اون والت�ضحي ��ة لوج ��ود �ضغوط م ��ن جهات
�سيا�سي ��ة ال تري ��د للقرار النجاح او لع ��دم اقتناعهم
بالت�سع�ي�رة احلكومي ��ة للأمب�ي�ر ( )7000الن ه ��ذا
ال يتنا�س ��ب مع ارتف ��اع اال�سعار بالن�سب ��ة للأدوات
االحتياطي ��ة وم�ست ��وى املعي�ش ��ة احل ��ايل واحيان ًا
يج ��ري تعلي ��ل التلك� ��ؤ لع ��دم توف ��ر ال�سي ��ارات
احلو�ضية االخت�صا�صي ��ة وارتفاع اجور النقل يف
القط ��اع اخلا� ��ص .اما اخلطوة االخ�ي�رة التي اقدم
عليه ��ا ق�س ��م من احلكوم ��ات املحلية ب�إعط ��اء مبالغ
ال ��كاز املخ�ص�ص للمول ��دات نق ��د ًا ال�صحابها وهذا
�سيفتح ب ��اب الف�ساد على م�صرعي ��ه .او ًال �سي�شجع
عل ��ى تهري ��ب م ��ادة الكاز م ��ن املحط ��ات احلكومية
وانتعا� ��ش ال�سوق ال�سوداء مما ي� ��ؤدي اىل ارتفاع
اال�سعار وامل�ضاربات وت�صبح املبالغ غري كافية مما
يدفع ا�صح ��اب املولدات اىل مطالبة احلكومة بدفع
الفروق ��ات بني ف�ت�رة واخرى .ناهيك ع ��ن االجراء
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التع�سف ��ي بح ��ق الذي ��ن مل يطبق ��وا الق ��رار بازال ��ة
مولداته ��م وايقافه ��ا ع ��ن العمل او اي ��داع ا�صحاب
املول ��دات بال�سج ��ون بتهم ��ة امل ��ادة � 1/4أره ��اب
كهربائ ��ي .ومبا �أن القرار جاء من فوق اىل اال�سفل
عك�س كل القرارات يف الع ��امل التي غالب ًا ما تنطلق
من القاعدة اىل القي ��ادة لكي ت�صدر على �شكل قرار
مل ��زم .كان الأوىل باحلكوم ��ة بل يج ��ب عليها قبل
ا�ست�ص ��دار هكذا ق ��رار ان تبد�أ بدرا�س ��ة م�ستفي�ضة
للمع�ضل ��ة م ��ن خ�ل�ال اجتماع ��ات ولق ��اءات مكثفة
وح�س ��ب املناطق مع ا�صحاب املول ��دات واملجال�س
البلدي ��ة وجمال� ��س املحافظ ��ات واملحافظ�ي�ن
وم�س� ��ؤويل الطاقة يف كل حمافظ ��ة يعا�ضدها جهد
�شعب ��ي متمثل مبنظمات املجتم ��ع املدين وجمال�س
اال�سن ��اد لغر�ض التو�صل اىل اف�ضل ال�سبل لإجناح
ه ��ذا القرار وقبل ف�صل ال�صيف مبدة كافية .واالمر
ال ��ذي �أرادت ��ه احلكوم ��ة ح�سنة لها ه ��و التقرب من
املواط ��ن الذي ا�صبح يبتعد عنها كثري ًا ل�سوء ادارة
البلد بكل مرافق ��ه و�أرادت ان تتقرب عليه مبجانية
الوق ��ود وانخفا�ض �سعر االمبري و�إث ��ارة االرتياح
يف نف�س ��ه بوا�سط ��ة ال�ب�رودة االهلي ��ة التي جتعله
ين ��ام قري ��ر العني راقد ًا به ��دوء تام حت ��ى ي�ستيقظ
مبك ��ر ًا وبكام ��ل ق ��واه البدني ��ة والعقلي ��ة لي�شارك
بفعالي ��ة عالي ��ة يف بن ��اء واعمار الع ��راق ولكن كل
م ��ا ارادت ��ه احلكوم ��ة ان يك ��ون ح�سن ��ة له ��ا انقلب
�ضده ��ا �أي مبعن ��ى ان ال�سحر انقلب عل ��ى ال�ساحر
ال ل�ش ��يء وامنا لأن احلكومة مل تك ��ن �صاحبة قرار
واداري ��ة تامة ب ��ادارة �ش� ��ؤون البلد ب� ��أي مف�صل
من مفا�صله ��ا وكان االجدر به ��ا ان يكون تدخلها
غ�ي�ر مبا�شر عرب ت�سهي�ل�ات هامة مث ��ل تخفي�ض
ا�سع ��ار الوقود ن�سب ��ة معينة كامتي ��از ال�صحاب
املول ��دات وتوفري مادة كاز اوي ��ل والدهون على
م ��دار � 24ساع ��ة ويف حمط ��ات حم ��ددة وبي ��ع
مول ��دات �ضخمة بالتق�سيط املري ��ح وكذلك �أجبار
امل�ستوردي ��ن الأ�صلي�ي�ن للمول ��دات بفت ��ح ور� ��ش
�صيان ��ة ما بعد البي ��ع وب�ضمانات حم ��ددة وتوفري
�سي ��ارات حو�ضية لنق ��ل املنتج م ��ن واىل ،وتقدمي
مكاف�آت جمزي ��ة للمبدعني واملتعاونني من ا�صحاب
املول ��دات م ��ن خ�ل�ال تقييم جل ��ان خا�ص ��ة وتنظيم
برنامج خا�ص تلفزيوين يلتقي با�صحاب املولدات
االهلية لالطالع على امل�شاكل واملعاناة واملقرتحات
لتخفي ��ف ذل ��ك وتطوي ��ر ماميك ��ن تطوي ��ره ومن ��ح
�شهادات تقديرية للمتميزين منهم على ا�سا�س مدى
تعاون ��ه مع املواط ��ن ومقدار اخلدمة الت ��ي يقدمها
كم� � ًا ونوع� � ًا .ال �أن تفر�ض ال ��دول قراراته ��ا فر�ض ًا
وتن�س ��ى االقن ��اع ومب ��د�أ الث ��واب ويك ��ون ا�سلوب
املحا�سب ��ة فت ��ح ب ��اب ال�سج ��ون للمخالف�ي�ن للقرار
ب ��دون �أي �سن ��د قانوين،فعل ��ى احلكوم ��ة ان تق ��ف
وقف ��ة مراجعة �سريعة وت�صحيح م�سار قرارها قبل
ان ت�صل التداعيات اىل حد انعدام االثنني الكهرباء
الوطني ��ة والكهرب ��اء االهلي ��ة ويح ��رم املواطن من
االثنني ال هذه وال تلك ((الحظت برجيله وال اخذت
�سي ��د علي) وال ب ��د ان ن�ضع تل ��ك الت�س� ��أوالت �أمام
انظ ��ار احلكوم ��ة .ه ��ل اردمت تخري ��ب العالقة بني
املواطن وا�صحاب املول ��دات االهلية؟ او هل اردمت
اله ��اء املواطن به ��ذا امل�شكلة حلني عب ��ور احلكومة
مهل ��ة املئة يوم؟ �أو هل هو �سوء حظ احلكومة امام
املواط ��ن؟ �أو هل احلكومة جاهل ��ة اىل هذه الدرجة
مبب ��ادئ ادارة الدول ��ة؟ او ه ��ل هن ��اك مرتب�ص ��ون
باحلكومة الف�ش ��ال كل مف�صل ي�شكل جناحا خلدمة
املواطن �أم ماذا؟

 -التواصل مع العالم

 - 1اال�ستثمار االجنبي:
ال يوجد حلد االن ا�ستثمار اجنبي للقطاع اخلا�ص
ال�صناع ��ي يذك ��ر او �شراكات جديدة هن ��اك العديد
م ��ن العرو� ��ض و مباحث ��ات رغ ��م االجتماع ��ات و
امل�ؤمت ��رات اال�ستثمارية املتع ��ددة ف�إنها مل تتطرق
للعم ��ل مع القطاع اخلا�ص ع ��دا م�صانع ال�سمنت و
البرتوكيمياويات مع الدولة.
– 2امل�شرتين :مل تعر�ض حلد الآن عرو�ض ل�شراء
م�صانع من قب ��ل االجانب الن اال�ستثمار ال�صناعي
يج ��ب ان يك ��ون طويل العمر و عل ��ى مدى �سنوات
و يحت ��اج اىل بيئة �صناعي ��ة ا�ستثمارية مع و�ضع
امني اك�ث�ر ا�ستق ��رار ًا و قانون ا�ستثم ��ار �صناعي
وا�ضح.
 - 3اقتناء التكنلوجيا:
ج ��رت ع ��دة ات�صاالت م ��ع جهات و �ش ��ركات كبرية
للدخ ��ول يف من ��ح ا�س ��م و عالم ��ة جتارية م ��ع كل
املتطلبات الفنية لكنها مل ُتولد �شيء يذكر و يبدو انه
هناك ح�صار من نوع اخ ��ر على ال�صناعة العراقية
خا�صة دول اجلوار لإبق ��اء ال�سوق العراقية �سوق
م�ستهلك ��ة ل�صناعة دول اجلوار و ي�ضاف لذلك عدم
وج ��ود �سيا�س ��ة �صناعي ��ة (�سرتاتيجي ��ة �صناعي ��ة
وا�ضحة) لدعم هذا القطاع من قبل احلكومة.
 - 4انظمة الدعم:
التعلي ��م و التدري ��ب :للأ�س ��ف ال�شدي ��د ان ن�س ��ب
التعلي ��م املهن ��ي ال يتج ��اوز ال� �ـ( )% 20و التعلي ��م
االكادمي ��ي ( )% 80و هي عملية متام ًا عك�س حاجة
البل ��د  ,فنحن نفتقد اىل معاهد مهنية متعددة و يف
�شتى االخت�صا�ص ��ات احلديثة ا�ضافة اىل جامعات
و كليات عملية لتخرج كادر مهني و�سطي متدرب ,
و هذه ثغرة كبرية مل يحدث ت�صحيح لهذه املعادلة
و يع ��اين كث�ي�ر ًا م ��ن ال�شب ��اب خريج ��ي الكلي ��ات
االن�ساني ��ة العاطلني عن العم ��ل و ال ميتلكون مهن
توف ��ر له ��م �سبل العي� ��ش يف حني نفتق ��د اىل انا�س
مهني�ي�ن يف �شت ��ى ال�صناع ��ات و حت ��ى ال ��دورات
التدريبي ��ة الت ��ي تقيمها املنظم ��ات الدولية للأ�سف
ال�شدي ��د مل ير�س ��ل له ��ا اال ذوي املح�سوبي ��ة و
املن�سوبية م ��ن غري ذوي االخت�صا� ��ص او �سرعان
ما تنتق ��ل اىل دوائر �أخرى ال عالق ��ة لها بالدورات
الت ��ي ار�سلت له ��ا .و نحتاج اي�ض� � ًا اىل االكثار من
املدار�س املهنية و خلق اغراءات لدخولها.
هن ��اك مراكز تدريبية لدى وزارة العمل و ال�ش�ؤون
االجتماعي ��ة يتج ��اوز عدده ��ا ( )22مرك ��ز مهن ��ي
لتدري ��ب العاطل�ي�ن ع ��ن العمل يف ع ��دة مناطق من
الع ��راق لكنها لي�ست بالع ��دد الكايف و ال بامل�ستوى
املطل ��وب و �سوف حتت ��اج اىل ه ��ذه املعاهد و ذلك
ب�سب ��ب هج ��رة العديد من ال ��كادر الفن ��ي املتمر�س
لدى القطاع اخلا�ص اىل مهن اخرى او اىل القطاع
الع ��ام او مغ ��ادرة البل ��د ب�سب ��ب التوق ��ف الدائم و
انخفا� ��ض االجر حيث دفع القط ��اع اخلا�ص الثمن
غايل للت�ضخم النقدي ال ��ذي حدث يف البلد نتيجة
الرتفاع �سعر الطاقة (� )22ضعف ًا (الوقود) و زيادة
روات ��ب منت�سب ��ي الدول ��ة و مل ن�ستط ��ع نح ��ن يف
القطاع اخلا�ص اللحاق به.

تطوير التشكيل

امل�شاري ��ع ال�صغ�ي�رة و املتو�سط ��ة :ا�ستطاع ��ت
بع�ض امل�شاريع ال�صغ�ي�رة يف القطاع اخلا�ص من
الوقوف و العمل لف�ت�رات و ذلك لقلة عدد العاملني

فيها و عدم وجود كلف عالية و كذلك ب�سبب التكيف
ب�أن�شطتهاح�س ��ب حاجة ال�س ��وق خا�صة م�صانع و
ور� ��ش امليكاني ��ك و فق ��دان قطع الغي ��ار و االنتقال
م ��ن �صنع حاجة اىل اخ ��رى والرتكيبة العائليةيف
تكوينها.

اس ��تراتيجية االدارة الصناعي ��ة :الجه ��ات
الفاعلة الرئيسية

جتمعات و نقابات القطاع اخلا�ص :تعاين منظمات
االعمال و نقابات القط ��اع اخلا�ص و االحتادات و
ب�ش ��كل خا�ص احتاد ال�صناع ��ات العراقي من حالة
�شل ��ل و ذل ��ك ب�سب ��ب جتمي ��د عملي ��ة االنتخاب ��ات
الدميقراطي ��ة و ال�شفاف ��ة و و�ض ��ع الي ��د م ��ن قب ��ل
احلكوم ��ة عل ��ى امالكه ��ا و ار�صدتها لغاي ��ة اجراء
االنتخاب ��ات  ,كم ��ا ي�ؤ�س ��ف ل ��ه توالت عل ��ى قيادة
ه ��ذه املنظمات عنا�صر غريب ��ة عن القطاع ال متتلك
االط�ل�اع و املعرفة الكافية ب�ش� ��ؤون هذه املنظمات
ا�ضاف ��ة اىل �ضعف قيادتها و ع ��دم انتمائها لتاريخ
ه ��ذا القطاع و حتليها بالأناني ��ة و الذاتية لتحقيق
مكا�س ��ب خا�ص ��ة .و حتولت اىل اداة بي ��د ال�سلطة
بد ًال م ��ن ان تكون قوة �ضغط عل ��ى ال�سلطة للدفاع
عن القطاع اخلا�ص ال�صناعي بالذات.
جتمعات اال�ستثم ��ار الوطنية :تتوىل هذه العملية
هيئ ��ات ا�ستثم ��ار خا�ص ��ة يف املحافظ ��ات يت ��م
اختياره ��ا من موظفي الدولة مع (ثلث) من اع�ضاء
القطاع اخلا�ص اغلبهم ال ميتلكون اخلربة الكافية
و لي�س ��وا م ��ن ذوي االخت�صا�ص و علي ��ه مل يتقدم
و�ض ��ع اال�ستثمار يف البلد بامل�ستوى املطلوب رغم
�صدور قانون اال�ستثمار رقم ( )13منذ عام 2006
و تعديالته.

وص ��ف نوعي ألصناف الصناعات العراقية في
القطاع الخاص

و ح�س ��ب اح�صاءات مديرية التنمي ��ة ال�صناعية و
احتاد ال�صناعات العراقي و وزارة التخطيط
كما يف امللحق رقم ( )1و ()2
 – 1الغذائية:
يبلغ عدد جمموع ال�صناعات الغذائية يف العراق
لغاي ��ة  )5623( 2010م�ش ��روع منه ��ا ال�صغرية و
احلرفي ��ة ( )3121النت ��اج االلب ��ان و املرطب ��ات و
احللوي ��ات و املعكرون ��ة و املج ��ازر و امل�شروب ��ات
م�شاريع غري متطورة حتتاج اىل حتديث مكائنها.
و اذا ادخل ��ت م�شاريع طح ��ن احلبوب التي يجاوز
عدده ��ا ( )280م�شروع اهلي فه ��ي تغطي اكرث من
( )% 80من حاجة البلد.
 – 2االن�شائية:
يبل ��غ ع ��دد ه ��ذه امل�شاري ��ع ( )6336م�ش ��روع
املتو�سط ��ة و الكبرية و هناك ال�صغرية و احلرفية
يبل ��غ عدده ��ا ( )4414ت�شغل م ��ن ( )10 – 2عامل
منت�ش ��رة يف مناط ��ق عدي ��دة و قريب ��ة م ��ن مناطق
ال�سكن و على االغلب تكون عائلية ت�شتغل ب�أدوات
ب�سيط ��ة و تتقدمه ��ا �صناعة الطاب ��وق و البلوك و
اجل� ��ص و �صناعة الزجاج و اخل ��زف و الكا�شي و
ال�شتايك ��ر و مقالع احلج ��ر و الطبا�شري و املرمر و
ق ��د ت�صل عمالتها احيان ًا اىل اكرث من ( )30عامل و
ت�س ��د اكرث م ��ن ( )% 40من حاجة الع ��راق و ت�شكل
هذه ال�صناع ��ة اكرث من ( )% 40من حجم ال�صناعة
العراقية من ناحية ا�ستيعابها للعمالة الوطنية.
 – 3الكيمياوية:

تك ��ون ه ��ذه ال�صناع ��ات اك�ث�ر تطور م ��ن غريها
بحك ��م ثقافة ا�صحاب ه ��ذه ال�صناع ��ات و يتجاوز
عددها ( )2250م�ش ��روع تنت�شر غالب ًا بني املناطق
ال�صناعي ��ة املتع ��ددة ام ��ا امل�شاري ��ع ال�صغ�ي�رة و
احلرفية منه ��ا تبلغ ( )3317و عل ��ى االغلب تكون
مكمل ��ة ل�صناعات اخرى من البال�ستيك و املطاط و
االنابي ��ب اال�صباغ و املنظف ��ات و مواد التجميل و
احلرب و املا�ستك و كذلك �صناعة الورق و الطباعة
بكل انواعها.
 – 4املعدنية:
تعت�ب�ر ه ��ذه ال�صناع ��ة اكرث انت�ش ��ار ًا من غريها
لرخ�ص معداتها و �سهولة توفرها و احلاجة لها يف
كل الظ ��روف و توف ��ر عمالتها و قربه ��ا من مناطق
ال�سك ��ن و يبل ��غ ع ��دد امل�شاري ��ع املتو�سط ��ة فيها ما
يق ��رب ( )3500م�شروع متت ��از بالب�ساطة و تخلف
ادوات عملها و هي تتوزع بني احلدادة و االملنيوم
و االواين و ال�سباك ��ة و امل�سام�ي�ر و الرباغ ��ي و
اجلالف ��ات و الن�سيج ال�سلك ��ي و اال�سالك و االثاث
املعدين و املكائن و املعدات الب�سيطة و بناء ال�سفن
و ت�صليحها و املعدات الزراعية و ت�صليحها.
و ه ��ي ال تعم ��ل ب�أك�ث�ر م ��ن ( )% 15م ��ن طاقته ��ا
االنتاجي ��ة و ت�ستوعب ه ��ذه ال�صناعة اعداد كبرية
من العمالة تنت�ش ��ر يف مناطق عدة �صناعية و غري
�صناعية و اغلبها تعمل ب�شكل بدائي.
 – 5الن�سيجي ��ة :كانت اك�ث�ر ال�صناع ��ات انت�شار ًا
و عمره ��ا يتج ��اوز الق ��رن م ��ن الزم ��ن و هيوريثة
�صناع ��ات �شعبية ثم تطورت ب�شكل كبري با�سترياد
مكائ ��ن متطورة للحياكة و الرتيكو و بحكم وجود
خام ��ات له ��ذه ال�صناع ��ة انت�شرت مث ��ل االقطان و
اال�صواف كما احتلت �صناعة ال�سجاد موقع متقدم
فيه ��ا كذل ��ك �صناع ��ة الب�س ��ط و املالب� ��س الداخلية
و اجل ��وارب ع ��دد امل�شاري ��ع املتو�سط ��ة جت ��اوز
عدده ��ا ( )3000م�ش ��روع اما امل�شاري ��ع ال�صغرية
و احلرفي ��ة فتبلغ ( )4100م�ش ��روع و منت�شرة يف
كافة املحافظات.
 – 6اجللدي ��ة :احتلت هذه ال�صناع ��ة موقع متقدم
و ا�ستوعب ��ت عمال ��ة كب�ي�رة بحكم وج ��ود خامات
اجلل ��ود م ��ن املوا�ش ��ي و اجلامو� ��س و �س ��واء يف
دباغ ��ة ه ��ذه اجلل ��ود و حت ��ى الت�صني ��ع النهائ ��ي
لها م ��ن احلقائ ��ب و املالب� ��س و االحذي ��ة منت�شرة
يف كل مناط ��ق الع ��راق و هن ��اك جتم ��ع خا�ص لها
( )Clusterيف منطقة العماري يف بغداد تعاين
ب�شكل كبري من املناف�سة ال�صينية و اغلبها متوقف
عدا ت�صنيع اجللود اخلام للت�صدير ن�صف م�صنعة
وقد كانت هذه ال�صناعة رائجة بني ال�سواح خا�صة
�صناعة القما�صل اجللدية و احلقائب.

وص ��ف لبعض المناط ��ق الصناعية في بغداد
و االطراف

 – 1الوزيري ��ة :ت�أ�س�ست بداية عام  1961قريبة
م ��ن و�سط بغداد انتاج و ت�سويق خدمات جيدة و
تبليط و جماري و مي ��اه و كهرباء اف�ضل خدمات
فيه ��ا م ��ن اي منطقة حكومي ��ة و اهلي ��ة م�ساحات
جيدة.
 – 2جميلة ال�صناعية :القرب من بغداد و حتولها
اىل منطق ��ة جتارية فيها �صناع ��ات غري متجان�سة
و ملوث ��ة بيئي� � ًا جتم ��ع ب�ي�ن �صناع ��ات غذائي ��ة و
كيمياوية و زجاجية و ا�سفلتية و ا�صبحت و�سط
املنطقة ال�سكنية خدماتها متو�سطة.

الجـــزء الثالث

باسم جميل انطون

خبير صناعي

 – 3ب ��وب ال�ش ��ام :منطق ��ة �صناعي ��ة قريب ��ة م ��ن
بغ ��داد اجله ��ة ال�شرقي ��ة و ال�شمالي ��ة م�ساح ��ات
كب�ي�رة توزيع ع�شوائي فق ��دان اخلدمات و البنى
التحتية قربها من منطقة �سكنية غري مالئمة بيئي ًا
و معام ��ل �صغ�ي�رة و متو�سطة تن ��وع ال�صناعات
ب�شكل ع�شوائي ا�صلها زراعية.
 – 4ك�س ��رة و عط� ��ش� :صناعية ر�سمي� � ًا و حرفية
تق ��دم خدمات اىل مدينة بغداد و م�شاريع �صغرية
موزع ��ة حكومية �ضعف اخلدمات قربها من بغداد
الق ��رب م ��ن العمال ��ة م�ساح ��ات �صغ�ي�رة �ضع ��ف
البن ��ى التحتية تقدم خدم ��ات �سيارات و حدادة و
ميكانيك.
 – 5ال�شي ��خ عم ��ر :و�س ��ط بغ ��داد و اق ��دم منطقة
�صناعي ��ة تق ��دم خدم ��ات �سي ��ارات و ميكاني ��ك و
خمازن حدادة قرب العمالة ا�شبه بـ ()Clusters
(انت ��اج و ادوات و بي ��ع) مدر�سة حرفية (تدريب)
منطقة ملوثة لبغداد و ب�شكل رئي�سي حرفية.
 – 6العبي ��دي ال�صناعية :قرب م ��ن بغداد  ,تنوع
ال�صناع ��ات متو�سط ��ة  ,م�ساحات كب�ي�رة � ,ضعف
اخلدم ��ات  ,فقدان البن ��ى التحتية  ,ق ��رب العمالة
 ,مناط ��ق �سكني ��ة منطق ��ة نظامي ��ة ر�سمي ��ة تلوث
بيئي.
 – 7الكمالي ��ة :منطقة جتاوز ق�سم منها تخ�ص�ص
�صناع ��ات ان�شائي ��ة و معدنية عل ��ى االغلب ملوثة
قرب العمالة جد ًا فق ��دان البنى التحتية ق�سم منها
ر�سمي ��ة و اخ ��رى غري ر�سمية  ,تن ��وع ال�صناعات
فيها.
 – 8االورفل ��ي منطقة �شرق بغ ��داد غري حمددة ال
توجد بنى حتتية ع�شوائي ��ة �صناعات ملوثة غري
نظامية �ضعف االمن فيها.
 – 9الزعفرانية :منطقة �صناعية قريبة من بغداد
يهيمن عليها ب�شكل رئي�سي القطاع املختلط عليها
مب�ساحات كبرية ت�صل اىل ( )60دومن لكل م�شروع
بن ��اء منتظم خم ��دوم �صناعي ًا نواق� ��ص يف البنى
التحتي ��ة غري مطابق كثري م ��ن امل�شاريع لل�شروط
البيئي ��ة و ال�صحية  ,و هناك تنوع يف ال�صناعات
كيمياوية غذائية م�شروبات غازية كحولية تعب�أة
عم ��ر املنطقة ي�صل (� )50سن ��ة مزاياها انها قريبة
م ��ن منطق ��ة عمالية تغذيه ��ا بالعمال ��ة �سكن قريب
منها قريبة من �سوق الت�صريف لل�سلع و الب�ضائع
�ش ��كل القطاع اخلا�ص جزء منه ��ا و اقام �صناعات
متنوع ��ة اي�ض ًا كم ��ا انها جمعت حوله ��ا �صناعات
ميكانيكي ��ة خلدمتها و �شكل ��ت ا�سواق و جتمعات
خدمية للمنطقة حولها.
– 10عويري ��ج :منطق ��ة �صناعية ا�صله ��ا زراعية
او�س ��ع منطقة ت�شغ ��ل من ناحي ��ة امل�ساحة جنوب
بغداد قامت ع�شوائي ��ة جتمعات �صناعية متنوعة
غذائي ��ة  ,كيمياوي ��ة  ,معدني ��ة  ,ان�شائي ��ة غ�ي�ر
خمدومة فقدان البن ��ى التحتية كلي ًا اغلب عمالتها
غري الفنية م ��ن املنطقة ظروف البيئ ��ة �سيئة ذات
طاب ��ع ع�شائري فق ��دان االمن احيان� � ًا فيها .ميكن
تطوير املنطقة و و�ضع �ضوابط لها تقدمي خدمات
طرق كهرباء.
 – 11النه ��روان :منطق ��ة �صناعي ��ة نظامية تبعد
( )60ك ��م ع ��ن بغ ��داد ت�شم ��ل معام ��ل الطاب ��وق و
اجللود و ب�شكل رئي�سي مع جممع ميكانيك خلدمة
امل�صانع قربها من املنطق ��ة ال�سكنية ملوثة باملياه
الدباغ ��ة و كذل ��ك دخان معام ��ل الطابوق جماورة
منطقة زراعية.
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بنسبة  70%تقدمت بورصتنا على
دول المنطقة بحجم التداول المالي وهذا
يثير الحسد ولكن ال ينسجم مع قول
ذوي االختصاص بأن سوق العراق لألوراق
المالية مازال بحاجة الى مزيد من التطوير
بالتوازي مع مسار تنموي حقيقي للقطاعات
االستثمارية لمجمل االقتصاد الوطني.

البورصة العراقية..

الرئي�س البوليفي مورالي�س

هـــل هـــي ســـوق للمضــاربــــة؟

ثامر الهيمص
ويو�صف هذا ال�سوق ب�أنه �سوق للم�ضاربة ولي�س
لال�ستثم ��ار� ،إ�ضاف ��ة اىل حمدوديت ��ه البالغ ��ة فان
خم�س�ي�ن �شركة واغلبه ��ا تعود للم�ص ��ارف� .أما الـ
( )%15التي متث ��ل حجم التداول وات�ساع م�شاركة
الأجان ��ب فه ��ذا يب ��دو حت�صي ��ل حا�ص ��ل تعاقدات
احلكوم ��ة مع ال�شركات الأجنبية و لي�س بناء على
تعاقدات القطاع اخلا�ص �صاحب ال�سوق.
يف �ضوء االجتاهات اجلديدة وبعد التحوالت
نح ��و اقت�ص ��اد ال�س ��وق نظري ��ا" �أي كم ��ا ورد يف
الد�ست ��ور والعه ��د ال ��دويل .ال�ش ��ك �أن م ��ن �ضمن
الأولويات هو وجود �سوق للأوراق املالية.
وجتاري� � ًا وه ��ذا عملي ��ا" مل يح�ص ��ل العتب ��ارات
متع ��ددة لعل �أبرزه ��ا الف�ساد و�أهمي ��ة بقاء القطاع
العام حي ��ث االنتقال اىل اقت�ص ��اد ال�سوق يقت�ضي
�أوال ،اخل�صخ�ص ��ة ،وكذل ��ك ال�ش ��ركات احلكومي ��ة
الزراعية وال�صناعي ��ة �أن تتجه نحو اخل�صخ�صة.
�أما م ��ن ناحي ��ة اال�ستثمار الذي ه ��و ال�سبب الأول
والأخري يف رفع الأ�سه ��م وال�سندات يف البور�صة
العتب ��ارات �سيا�سي ��ة م ��ع ثب ��ات �آلي ��ات ومعطيات
االقت�ص ��اد الريع ��ي النفط ��ي �أي �إنن ��ا ل�سن ��ا يف
عجل ��ة من �أمرن ��ا نحو اخل�صخ�صة �أم ��ا من ناحية
اال�ستثم ��ار ال ��ذي ه ��و ال�سب ��ب الأول واالخري يف
رفع الأ�سه ��م وال�سندات يف البور�ص ��ة ف�أنه ما زال
مرتهن ًا.

�أذ ًا فه ��ذه ال� �ـ  %70تعك�س حال ��ة ظريفة كما يقول
م�ست�ش ��ار البنك املركزي� .أي �أنه ��ا مرتبطة بالريع
النفطي .وعندما نقارنها ببع�ض دول اجلوار التي
تعي�ش الربيع العربي وتوتراته �أو تداعيات االزمة
املالي ��ة الدولية .لذلك ف�أن تفا�ؤلنا هو خارج قواعد
اللعبة يف البور�ص ��ات التي ترتكز على اقت�صادات
له ��ا خ�ب�رة يف اقت�صاد ال�س ��وق واليات ��ه الإقليمية
والدولية.
ومب ��ا �أن بور�صتن ��ا وج ��دت تتقاذف ��ه العوائ ��ق
الأمني ��ة والف�ساد مع القوان�ي�ن القدمية منها مثال"
امل ��ادة  28من قانون امل�صارف مبنعها الدخول يف
عملي ��ات ا�ستثمارية .كما �أن بور�صتنا �سيدها هو
امل�ص ��ارف الأهلية التي تع ��وم �أ�سهمها فيها .وهذه
امل�ص ��ارف ال ت�ش ��كل موجوداتها �أكرث من  %5من
موجودات القطاع العام امل�صريف.
ون�ضيف من ال�شع ��ر بيت�،أن امل�صارف الأهلية هي
عائلي ��ة �أي �أن عملي ��ة انفتاحه ��ا وتعوميه ��ا مل تعد
�سهلة كذلك عملي ��ات اندماجها لكي ترتفع اىل ربع
ملي ��ار دين ��ار كما يحدده ��ا البنك املرك ��زي وح�سب
علمنا �أن هناك �أ�سهم ًا قيمتها �أقل من (دينار).
�إ�ضاف ��ة مل ��ا تق ��دم ف� ��أن ال�س ��وق املالي ��ة ه ��ي م ��ر�آة
االقت�ص ��اد املنت ��ج وال�ش ��ك �أنن ��ا بل ��د متق ��دم جدا"
يف عج ��زه ب�ي�ن اال�ست�ي�راد والت�صدي ��ر .والإنتاج
الزراع ��ي وال�صناع ��ي بح ��دود ( )%6م ��ن الإنتاج
الوطن ��ي� .إذ ًا فه ��ذه ال� �ـ  %70تعك� ��س حالة ظرفية
كما يق ��ول م�ست�شار البنك املركزي �أي �أنها مرتبطة
بالري ��ع النفط ��ي .وعندم ��ا نقارنه ��ا ببع� ��ض دول

اجلوار الت ��ي تعي�ش الربيع العرب ��ي وتوتراته �أو
تداعي ��ات الأزمة املالية الدولية .لذل ��ك ف�أن تفا�ؤلنا
هو خارج قواعد اللعبة يف البور�صات التي ترتكز
عل ��ى اقت�ص ��ادات له ��ا خ�ب�رة يف اقت�ص ��اد ال�س ��وق
واليات ��ه الإقليمي ��ة والدولية .ومب ��ا �أن بور�صتنا
وجدت
نف�سها هكذا وهذا لي�س ذنبها �أنها ال تعرب بدقة عن
الآليات التقليدية لعم ��ل البور�صات ،لذلك البد من
توفر �شروط داخلية على الأقل لرتتكز عليها نعتقد
هي ما ي�أتي :ـ
�أوال") و�ضع خارطة طريق وا�ضحة املعامل ودقيقة
من خ�ل�ال درا�سات و�أبح ��اث ر�صين ��ة واال�ستفادة
م ��ن جتارب ناجح ��ة ،وذلك بدفع �ش ��ركات التمويل
الذات ��ي احلكومي ��ة للدخ ��ول اىل البور�ص ��ة �أي
بتق ��دمي ا�سع ��ار �أ�سهمها ،لك ��ي تكون جاه ��زة على
االقل للخ�صخ�صة �أي �أن �أقيامها معروفة من خالل
�أ�سهمها والتزاماتها.
ثانيا") ال�ضغط على احلكومة لإلغاء املادة  28من
قان ��ون امل�ص ��ارف لفتح الطريق �أمامه ��ا لال�ستثمار
ولي�س للعمل التجاري وحت ��ى بالن�سبة للم�صارف
احلكومية املتخ�ص�صة (تعاوين زراعي و �صناعي
عقاري) كون هذه اخلطوة ترفع وترية اال�ستثمار
ال ��ذي هو �سبب جن ��اح البور�صة كمع�ب�رة حقيقية
عن اقت�صاد منتج.
ثالث ��ا") امل�ساهم ��ة يف دف ��ع امل�ص ��رف ال�صناع ��ي
للم�ساهم ��ة يف اال�ستثم ��ار يف املعام ��ل املتوقف ��ة
وال�شركات وكذل ��ك دفع امل�ص ��ارف الأهلية لتعظيم

اال�ستثم ��ار يف ه ��ذا املي ��دان .بع ��د حماي ��ة املنت ��ج
العراق ��ي ،ب�شت ��ى الو�سائ ��ل واهم �ش ��رط لذلك هو
الإع�ل�ان ع ��ن �أ�سه ��م املعم ��ل املتوق ��ف �أو ال�شركة،
متواكبا مع عملية املبد�أ باال�ستثمار ما يعزز مركزه
ماليا".
رابع ��ا") العم ��ل عل ��ى دف ��ع امل�ص ��ارف الأهلي ��ة
والزراعي ��ة احلكومي ��ة لتموي ��ل م�شاري ��ع الزراعة
ال�سرتاتيجي ��ة على �شكل �ش ��ركات .حيث �أننا لدينا
طلب متزايد مثال" على احلنطة ال يقل عن مليوين
ط ��ن �سنويا"� .أي هناك ج ��دوى اقت�صادية م�ؤكدة.
فالبور�ص ��ة م ��ن موقعه ��ا ك�س ��وق ل�ل��أوراق املالية
ت�ستطي ��ع �أن تدف ��ع ه ��ذا اال�ستثمار وتك ��ون رائدة
فيه بدال" من �أن يذه ��ب لبور�صات الدول امل�صدرة
وجمال�س احلبوب و�أ�سواقها التي �أ�صبحت �أي�ضا"
بور�صات.
ومبا �أن احلكومة اتفقت م�ؤخرا" مع بنك (T. P.
 )H. Hلتطوير �سوق العراق للأوراق املالية .مما
يعني �أن ال�سوق رغم ا�ستقالله ف�أن ذراع احلكومة
تطالبه بامل�ساعدة املالية والفنية.
ون�أم ��ل م ��ن البنك �أع�ل�اه �أن يك ��ون ذات طابع فني
ولي� ��س جم ��رد ممث ��ل القت�ص ��ادات وم�صال ��ح بلده
لتكري� ��س حالة االقت�صاد الريع ��ي العراقي .ولدفع
البن ��ك باجت ��اه خدم ��ة خارط ��ة طري ��ق مل ي�ألفها �أو
يك ��ون م�ضط ��را" للإب ��داع فيه ��ا ويك ��ون تفا�ؤلن ��ا
حقيقيا" ولي�س فقاعة مو�سمية.
ولك ��ي ال تتح ��ول بور�صتن ��ا �إىل جم ��رد �صال ��ة
م�ضاربات للم�ضاربني املحرتفني.

بوليفيا ..وصعوبات االعتماد على الذات
ترجمة و إعداد  /عادل العامل
�أدت الأ�سع ��ار احللزوني ��ة و النواق� ��ص الغذائي ��ة �إىل �إرغ ��ام حكومة
الرئي�س البوليفي �إيفو مورالي�س على �إعادة التفكري ب�سيا�سته .وكان
مورالي� ��س ق ��د و ّقع قانون� � ًا جديد ًا يه ��دف �إىل �ضمان الأم ��ن الغذائي
لبل ��ده .و مبوجب اخلط ��ة� ،سيت ��م �إعداد ال�ش ��ركات اململوك ��ة للدولة
لإنتاج البذور و الأ�سمدة .و تهدف احلكومة من وراء ذلك �إىل حماية
التن ��وع احليات ��ي و املحافظة على املواد الغذائي ��ة املحلية ،بالإ�ضافة
�إىل �إنهاء االعتماد على �شركات البذور الأجنبية.
و لقد كانت هناك ،يف �أوائل هذا العام ،احتجاجات عنيفة يف خمتلف
�أنح ��اء البالد ،اندلعت ب�سبب النواق�ص يف املواد الغذائية و الأ�سعار
احللزوني ��ة .و قد �أرغمت �أ�سعار الغذاء العاملية الكثري من البوليفيني
عل ��ى التخلي عن بع� ��ض الأ�سا�سيات الغذائي ��ة البلدية ،مثل الكوينوا
 ،quinoaل�صالح منتجات م�ستوردة �أرخ�ص .و تخطط احلكومة
ال�ستثم ��ار  5باليني دوالر عل ��ى مدى ع�شر �سنني ،م ��ع ت�سليف �سخي
ل�صغ ��ار الفالحني ،م ��ن �أجل �إحداث م ��ا تدعوه ث ��ورة غذائية ل�ضمان
ا�ستطاعة البوليفيني �إطعام �أنف�سهم لأجيال قادمة .و قد قال الرئي�س
مورالي�س و هو يخاطب ح�شد ًا من م�ؤيديه " يا رفاقي ،عندما نت�صرف
كالعبني يف الإنتاج ،ف�إننا �سنقوم بتح�سني هذا الإنتاج ".
�إن بوليفيا موط ��نٌ لآالف الت�شكيالت من املحا�صيل الزراعية ،مبا يف
حت�سن ال�ساللة
ذل ��ك البطاطا و الذرة .و تريد احلكوم ��ة البوليفية �أن ّ
اجليني ��ة لهذه النباتات من خ�ل�ال االنتقاء الطبيعي .و هي ترف�ض ما
تدع ��وه بغ ��زو البذور املعدّلة جيني� � ًا ،خوف ًا من �أنه ��ا �ستف�سد الأنواع
الطبيعي ��ة البوليفي ��ة الأ�ص ��ل و تكون غالي� � ًة الثمن بالن�سب ��ة ل�صغار
الفالحني.
و ق ��د �صرحت لي�س ��ا بانادي� ��س ،املندوب ��ة البوليفية ملنظم ��ة الزراعة
و الغ ��ذاء التابع ��ة للأمم املتح ��دة ،قائل� � ًة�:إن القانون ه ��و خطوة يف
االجت ��اه ال�صحي ��ح " ،فالقانون يهدف �إىل خلق الظ ��روف التي تعزز
م ��ن �إنتاج الغ ��ذاء ،و بوج ٍه خا� ��ص و�سط �صغار الفالح�ي�ن الذين هم
الأك�ث�ر تعر�ض ًا للأذى .و القانون وحده لي�س كافي ًا ،لكنني �أعتقد ب�أنه

ب�شكل جيد ،ف�إن هناك ظروف ًا ممتازة
ــ مع دعم احلكومة ــ �إذا ما ُط ِ ِّبق
ٍ
يف بوليفيا ل�ضمان �سيادتها الغذائية ".
و لق ��د ظلت بوليفي ��ا طوي ًال بعيدة عن املناعة جت ��اه الت�صاعد احلايل
يف �أ�سعار الغذاء .فقد ت�ضاعفت �أ�سعار ال�س ّكر ،على �سبيل املثال ،منذ
�أوائل هذا العام .و قد راحت جمتمعات املرتفعات البوليفية ت�أكل الرز
و البا�ست ��ا (و هي نوع م ��ن املعكرونة) بد ًال من حما�صيلهم التقليدية،

مثل الكوينوا ،و ذلك ب�سبب ارتفاعات الأ�سعار.
و يُذك ��ر �أن الرئي� ��س البوليف ��ي مورالي�س كان ق ��د جتنب الظهور يف
منا�سبة عام ��ة يف �أوائل العام احلايل ب�سبب موجة من االحتجاجات
الغا�ضبة نتيجة للنواق� ��ص يف الغذاء و ارتفاع الأ�سعار .فقد كان من
املق ��رر �أن يخط ��ب يف ا�ستعرا�ض يقام لإحياء ذك ��رى االنتفا�ضة التي
حدث ��ت يف الف�ت�رة اال�ستعماري ��ة يف مدين ��ة املناج ��م �أورورو .لكن ��ه
وفريق ��ه امل�صاحب له غ ��ادروا املدينة حتا�شي ًا للتظاه ��ر العنيف الذي
ق ��ام به عمال تعدين يرم ��ون الديناميت ،باال�ضاف ��ة لالحتجاجات يف
م ��دن بوليفية �أخرى على ارتفاع الأ�سعار ،و تكاليف النقل ،و النق�ص
يف ال�س ّكر و مواد غذائية �أ�سا�سية �أخرى.
و هك ��ذا اخت�ص ��ر مورالي�س زيارته و ع ��اد �إىل العا�صمة الباز بعد �أن
حمتجون املتفجرات قريب ًا من امل ��كان الذي كان �سيلقي خطاب ًا
�أطل ��ق
ّ
عن ��ده يف مدين ��ة �أورورو ،و هي مركز مقاطعة كانت موطنه يف غرب
بوليفيا.
و يُعد �إطالق متفجرات الديناميت �سمة �شائعة من �سمات احتجاجات
النقاب ��ات يف بوليفي ��ا ،حيث املواد التفجريية متي�س ��رة ب�شكل وا�سع
لدى عمال التعدين ،غري �أن الإ�صابات تكون نادرة.
�أم ��ا يف مدينة �سانتا ك ��روز ال�شرقية ،و هي معقل املعار�ضة ،فقد قطع
املحتج ��ون الطريق �إىل املطار،مطالبني احلكومة ب�إلغاء وكالة �أقيمت
لرف ��ع انتاج الغذاء ،باعتبار �أن الوكالة ـ� �ـ و ُتدعى �أميابا  Emapaــ
غري فعالة و تحُ بط التجارة اخلا�صة ،على حد قولهم.
�إن الرئي�س مورالي�س يواجه موجة من االحتجاجات ب�سبب امل�شاكل
االقت�صادي ��ة الآنف ��ة الذكر .و قد هبط ��ت �شعبية هذا القائ ��د الي�ساري
ب�ص ��ورة حادة منذ بداية هذا الع ��ام ،حني تخلى عن اخلطط اخلا�صة
بقط ��ع �إعانات الوقود يف مواجه ��ة احتجاجات �شعبية .و بع�ض هذه
االحتجاجات تقودها حركات اجتماعية �أيّدت ال�سيد مورالي�س و هو
يرتق ��ي من كونه قائ ��د ًا فالحي ًا راديكالي ًا ليف ��وز يف االنتخابات ك�أول
رئي�س لبوليفيا من ال�سكان الأ�صليني يف عام .2005
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الـمـــرصــد االقتصـادي

كتاب (ظاهرة الفساد اإلداري والمالي)
رحلة في سايكولوجية الفساد
بغداد /ليث محمد رضا
�ص ��در م�ؤخ ��ر ًا للخب�ي�ر االقت�ص ��ادي والباح ��ث الدكت ��ور �سامل
البياتي كتاب ًا بعن ��وان "ظاهرة الف�ساد االداري واملايل""مدخل
ا�سرتاتيج ��ي للمكافح ��ة" بواق ��ع �364صفحة بالقط ��ع الكبري،
حيث تن ��اول الكتاب الف�س ��اد كظاهرة مت�أ�صل ��ة يف �سلوك الفرد
واملجتم ��ع والدول ��ة ولكن له ��ا ابع ��ادا وا�شكاال واث ��ارا تتحرك
ح�س ��ب م�ساح ��ة فاعليته ��ا وقالبيتها ل ��ذا ا�صبح ��ت معاجلة هذا
املر�ض �ضرورة اخالقية وح�ضارية.
الكت ��اب ميث ��ل رحل ��ة يف �سايكلوجي ��ة الظاه ��رة وحتليله ��ا
وت�شخي�ص مناهج معاجلتها كي ال يقع املجتمع واالفراد فري�سة
له ��ذا املر�ض من حي ��ث ان هذه الظاهرة متث ��ل حتديا كبريا لكل
برامج التنمية.
و�ضم الكتاب بني دفتيه اثني ع�شر ف�ص ًال حيث كان الف�صل االول
مدخ ًال مفاهيمي� � ًا لدرا�سة الف�ساد االداري واملايل ت�ضمن مفهوم
الف�س ��اد لغة وا�صطالح ًا ومعاير املفه ��وم وا�شكاليته ا�ضافة اىل
خ�صائ�ص ��ه و�سايكلوجيته.و�أنواع ��ه وت�صنيفات ��ه وم�ؤ�ش ��رات
قيا�س ��ه واليته كظاهرة كم ��ا ت�ضمن حمور ًا يتح ��دث عن مفهوم
الف�ساد يف القر�آن الكرمي.
فيم ��ا تن ��اول الف�صل الثاين عوامل الف�س ��اد و�آثاره حيث تناول
الف�صل يف حموره االول اال�سباب والعوامل التي ا�شتملت على
نظريات من�ش�أه ومظاهر �سوء االدارة واالجتهادات ال�شخ�صية
للعاملني.
وتناول الف�صل يف حموره الثاين االثار والنتائج لهذه الظاهرة
ومنها النتائ ��ج ال�سلوكية له واهم املجاالت االقت�صادية وتناول
اثر الف�ساد االداري وتكاليفه.
وحت ��دث الف�صل الثالث عن الف�س ��اد االداري واملايل يف الوطن
العرب ��ي والع ��امل ،وتن ��اول

الف�ص ��ل حم ��اور ًا ث�ل�اث كان اوله ��ا الف�س ��اد يف الوط ��ن العربي
وثانيها يف العامل وثالثها يف الدول النامية.
وجاء يف الف�صل الرابع الف�ساد يف العراق وكانت اهم حماوره
ج ��ذور الف�س ��اد االداري يف الع ��راق وطبيعة ال�سل ��وك االداري
للموظ ��ف الع ��ام والبن ��ك ال ��دويل و�صن ��دوق النق ��د ال ��دويل
واجتاه ��ات الف�س ��اد االدراي يف الع ��راق ومتغريات ��ه وم ��دى
�أولويته و الف�ساد خالل التحول واال�ضطراب.
وق ��د خ�ص� ��ص الف�صل اخلام�س ل� �ـ اال�ص�ل�اح االداري وا�شكالية
الف�س ��اد يف املجتمع حيث تطرق اىل مفه ��وم التنمية واال�صالح
االداري وابعاده يف التحليل واالراء املختلفة واهدافه وتناول
عالق ��ة اال�صالح بالتنمية من خالل مناذج من التجارب العربية
يف اال�صالح االداري.
ام ��ا الف�ص ��ل ال�ساد�س فبح ��ث يف ا�سرتاتيجي ��ة مكافحة ظاهرة
الف�س ��اد االداري وامل ��ايل م ��ن خ�ل�ال اجله ��ات الدولي ��ة املعني ��ة
باملكافح ��ة وال�ش ��روط اال�سا�سي ��ة ملكافح ��ة الف�س ��اد ومدخ ��ل
للمعاجلة ور�سم خطة ملعاجل ��ة الف�ساد من خالل منظور االدارة
احلديث ��ة الوظيفي من خالل االع�ل�ام والتوعية وكيفية حماربة
الف�ساد يف املجال االقت�صادي.
وطالعنا الف�صل ال�سابع عن املنهج اال�سالمي يف مكافحة الف�ساد،
اال�س�ل�ام منهج ًا حياتي� � ًا ا�ضافة اىل ت�أث�ي�ر اجلوانب االخالقية
والعقائدية وكيفية بناء منظومة ملكافحة الظاهرة.
وخ�ص�ص الف�ص ��ل الثامن اىل ظاهرة الف�ساد واحلماية االدارية
للمال العام من خ�ل�ال ال�صور والو�سائل واملبادئ العام حلماية
امل ��ال العام وكيفية معاجلة الف�ساد ع�ب�ر املعاهدات وااللتزامات
الدولي ��ة واحلماي ��ة املحا�سبية والرقابة املالي ��ة ودور املحا�سبة
احلكومي ��ة والنظ ��ام املحا�سبي يف حمايته وتن ��اول اثر تطوير
املوازن العامة على املحا�سبة احلكومية وكيفية حمايته.
اما الف�صل التا�سع الذي تناول الف�ساد وامل�ساءلة واملحا�سبة من
خ�ل�ال ثالثة حماور متثل املح ��ور االول يف ال�س�ؤال ملاذا غابت
امل�ساءلة يف النظ ��م ال�سيا�سية فيما تناول املحور الثاين الدولة
العربية احلديثة وع�سر ا�ستنبات امل�سائل.
فيم ��ا حتدث املح ��ور الثالث ع ��ن اجلامعات العربي ��ة و�ضرورة
تر�سيخ ثقافة الدولة احلديثة.
وتن ��اول الف�ص ��ل العا�شر تطور اجتاهات البن ��ك الدويل ب�ش�أن
الف�س ��اد من خ�ل�ال الرتكيز عل ��ى اجتاهات البن ��ك ومو�ضوعة
الف�ساد.
ودر� ��س الف�صل احل ��ادي ع�شر الف�ساد العامل ��ي من وجهة نظر
منظمات املجتمع املدين حيث تناول ازمة اكت�ساب امل�شروعية
وامل ��داوالت ال�سري ��ة والدبلوما�سي ��ة و�إج ��راءات التعاق ��د
واخل�صخ�ص ��ة غري الكف ��وءة وعالقة الف�س ��اد والدميقراطية
امل�ستدامة كم ��ا تناول مزايدات جماع ��ات امل�صالح ومبادرة
منظمة التعاون والتنمية واملنظمات غري احلكومية.
وكان الف�ص ��ل االخري ال ��ذي مثل مدخ�ل ً�ا حما�سبي ًا مقرتح ًا
ملكافح ��ة الف�ساد يف جمتمع االعم ��ال من خالل عدة مداخل
كان االول منه ��ا تطبيق املب ��ادئ والقواعد االدارية العامة
لتطوي ��ر اداء املحا�سب�ي�ن للحكوم ��ة والقط ��اع اخلا� ��ص
وتن ��اول يف املدخ ��ل الث ��اين تطبيق القواع ��د االخالقية
يف االعم ��ال لتطوي ��ر اداء املحا�سب�ي�ن واملوظف�ي�ن وبيع
احلكومة والقطاع اخلا�ص.

التحرير:
عبـــاس الغالبـــي

التصحيح اللغوي:
مصطفى محمد حامد

التغطيات والمتابعات:
ليث محمد رضا

اقتصاديات

ميناء مبارك ..وصمت الحكومة
 عباس الغالبي
يف الوق ��ت ال ��ذي يجم ��ع في ��ه الكثري م ��ن اخل�ب�راء والفني�ي�ن عل ��ى اال�ضرار
االقت�صادي ��ة والبيئي ��ة واملالحية الت ��ي تنجم عن ان�شاء مين ��اء مبارك من قبل
اجلان ��ب الكويتي ،نرى ت�شظ ��ي الر�أي احلكومي العراق ��ي �إزاء هذه اخلطوة
الكويتي ��ة ،حيث تعار�ضه وب�شدة اجلهة االخت�صا�صي ��ة الفنية املمثلة بوزارة
النق ��ل ،فيم ��ا ت ��رى وزارة اخلارجي ��ة ان ه ��ذا املين ��اء الي�ؤث ��ر عل ��ى الن�ش ��اط
االقت�صادي.
والنع ��رف ماهي ��ة ه ��ذا االخت�ل�اف والتباي ��ن يف الت�صريحات عل ��ى الرغم من
ت�شكي ��ل وفد م�شرتك ب�ي�ن الوزارتني للتحدث مع اجلان ��ب الكويتي حيال هذا
املو�ض ��وع ،والندري هل ان اخلالف ��ات ال�سيا�سية الداخلية �ألقت بظاللها على
ال�سيا�س ��ة اخلارجية و�أف�ض ��ت اىل هذا الت�شظ ��ي يف الت�صريحات بخ�صو�ص
ق�ضية وطنية مت�س اقت�صاد البلد.
وبغ� ��ض النظر عن التداعيات ال�سيا�سية املحتمل ��ة ،ف�أن االمر بحاجة اىل ر�أي
حكومي وا�ضح وموحد وعدم الت�أخري واالنتظار فرتة �أطول ،ذلك ان اجلانب
الكويت ��ي مي�ضي باجتاه ان�شاء هذا املين ��اء و�سط ا�صرار ب�أن وجود ه الي�ؤثر
عل ��ى حرك ��ة املالح ��ة واليخن ��ق املم ��رات
املائي ��ة جتاه امل ��واينء العراقي ��ة احلالية
ومين ��اء الف ��او الكبري الذي م ��ازال ينتظر
الف ��رج ،وه ��ي ادع ��اءات ي ��رى الفني ��ون
نرى ان يترفع الجانب وخرباء املالح ��ة والنق ��ل العراقيون انها
الكويتي عن االستفزاز عاري ��ة ع ��ن ال�صح ��ة ،مايتطل ��ب موقف� � ًا
السياسي الذي قد ينجم عنه �سيا�سي� � ًا عراقي� � ًا وا�ضح� � ًا بعي ��د ًا ع ��ن
ضررًا اقتصاديًا بالغًا في وقت املناكف ��ات واخلالف ��ات الداخلي ��ة ،حي ��ث
يتطلع الشعبان العراقي نرى يف هذا االجتاه فاعلية الدبلوما�سية
العراقي ��ة لرتطي ��ب االج ��واء �أو ًال وم ��ن
والكويتي الى طي صفحة ث ��م اال�س ��راع اىل عقد لق ��اءات مكثفة على
الماضي واالنفتاح نحو مصالح امل�ستوى الفني يف العراق والكويت على
اقتصادية مشتركة تحقق ح ��د �سواء ،و�إذا مل يتو�ص ��ل الطرفان اىل
المنفعة للطرفين نتيجة معين ��ة ،يذهب العراق اىل اجلهات
الدولي ��ة لالحت ��كام لديه ��ا ع�ب�ر القان ��ون
الدويل واالتفاقي ��ات الدولية واال�ستعانة
بفري ��ق دويل للف�ص ��ل يف �أحقية ادعاءات
العراق التي تندرج يف اطار ال�سيادة على
مياهه االقليمية وا�ستثمار حركة املالحة والتبادل التجاري عرب منافذه املائية
واملواين التي تن�ش�أ عليها.
وازاء ذل ��ك نرى ان يرتفع اجلانب الكويتي ع ��ن اال�ستفزاز ال�سيا�سي الذي قد
ينج ��م عنه �ضرر ًا اقت�صادي ًا بالغ ًا يف وقت يتطلع ال�شعبان العراقي والكويتي
اىل ط ��ي �صفحة املا�ض ��ي واالنفتاح نح ��و م�صالح اقت�صادي ��ة م�شرتكة حتقق
املنفع ��ة للطرفني من دون االجن ��رار اىل �آراء املتطرف�ي�ن ال�ساعني اىل الت�أزمي
حت ��ت م�ب�ررات �شخ�صية حم�ضة الجتدي نفع ًا على الرغ ��م من حملها لعناوين
وطنية براقة ،ف�ض ًال عن امل�ستفيدين واملنتفعني من خلق الفجوات بني العراق
والكويت.
ولكن امل�صلحة الوطنية التي ينادي بها اجلميع �سيا�سيني وفنيني واقت�صاديني
تتطل ��ب تظافر اجله ��ود واالقدام على توفري املناخ ��ات اخل�صبة الن�شاء ميناء
الف ��او الكبري �أو ًال ،وم ��ن ثم االجتاه اىل ثني الكويت عن تنفيذ م�شروع ميناء
مبارك الذي يتقاطع مع امل�صلحة االقت�صادية التي هي االن تتقدم امل�صالح يف
ظ ��ل عملية التحول والبن ��اء واالعمار التي مير بها الع ��راق حالي ًا ،وكذلك ف�أن
االم ��ر يتطلب �أي�ض ًا جهد ًا حكومي ًا عال امل�ستوى يرادفه وي�سانده جهد برملاين
ب ��ذات امل�ست ��وى �سعي� � ًا لك�سر وازال ��ة حالة ال�صم ��ت احلكوم ��ي ازاء حماولة
الكويت ان�شاء ميناء مبارك.
abbas.abbas80@yahoo.com
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