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خبري اقت�صادي :اال�ستثمارات �ضرورة لتجاوز امل�شاكل
االقت�صادية

بغداد  /ح�سني الها�شم
دعا اخلبري االقت�صادي كمال الب�صري
اىل �ضرورة العمل على خلق الظروف
املنا�سبة وامل�شجعة ال�ستقطاب رجال
االع �م��ال وامل�ق��اول�ين الأك �ف��اء ،و�إ�صدار
ال�ت�ع�ل�ي�م��ات لتمكني ه�ي�ئ��ة اال�ستثمار
والوزارات يف تقلي�ص الروتني وح�صول
امل��واف �ق��ات وتفعيل ال�ن��اف��ذة الواحدة،
وو��ض��ع �ضوابط التي م��ن �ش�أنها عدم
ا�ستالم املعامالت غري املتكاملة (للحد
م��ن ت��أخ��ر امل �ع��ام�لات) .وحت��دي��د �سقف
زمني للنظر باملعامالت وت�سهيل فتح
االعتمادات امل�صرفية ،الفتا اىل ان دور
اجهزة الرقابة ك��ان وال ي��زال الغرا�ض
�سليمة ،لكن النتائج ت�شري اىل انها كانت
عقبة يف ت�أخري كثري من االعمال.
وق ��ال ال�ب���ص��ري ل��دى م�ق��ارن�ت��ة البيئة
اال� �س �ت �ث �م��اري��ة يف ال� �ع ��راق مبجموعة
من ال��دول كم�صر ،واالردن ،واملغرب،
وم��ال �ي��زي��ا ،و��س�ن�غ��اف��ورة (با�ستخدام
بيانات امل�سح االقت�صادي ال��ذي �أعده
البنك الدويل( )Doing Business
لعام  : 2008جند فروق ًا كبرية ت�ؤ�شر
اىل ان ال��ع��راق مي�ث��ل ن�سبيا ا�صعب
بيئة ا�ستثمارية ،م�شري ًا اىل ان �سهولة
البيئة اال�ستثمارية تنعك�س ايجابيا

ع �ل��ى رف��اه �ي��ة امل ��واط ��ن كالت�سهيالت
اال�ستثمارية التي توفرها �سنغافورة
(وه��ي دول��ة تفتقر للموارد الطبيعية)
جتعل معدل دخل الفرد يعادل � 48ألف
دوالر ،يف ح�ين دخ ��ل ال �ف��رد العراقي
يعادل  3600دوالر (يف .)2007
وا�ضاف  :هناك عوامل ت�ؤثر �سلبا يف
االداء احل�ك��وم��ي منها ع��ام��ل خارجي
ي�ت�م�ث��ل ب��ت���أث�ي�رات ال� �ظ ��روف الأمنية
و��ض��واب��ط م�ؤ�س�سات الرقابة وغياب
البنى التحتية اال�ستثمارية  ،وعوامل
داخ �ل �ي��ة خ��ا��ص��ة بتنظيم ال�ع�م��ل داخ��ل
ال � � ��وزارة (امل �ع �ن �ي��ة) ت�ت�م�ث��ل بدرا�سة
اجل� ��دوى االق �ت �� �ص��ادي��ة وك��ف��اءة ادارة
ال�ت�ع��اق��د ،ووج���ود ال�شخ�ص املنا�سب
يف امل��وق��ع امل�ن��ا��س��ب  ،وع��ام��ل متعلق
بالتن�سيق ب�ين دوائ ��ر ال��دول��ة ك�ضعف
تعاون اجهزة الدولة املختلفة  ،وقرارات

اطالق ال�صرف و�صرف التخ�صي�صات
احلكومية وفتح االعتمادات  ،ا�ضافة
اىل ذلك م�شكلة الق�صور والتق�صري .
وت ��اب ��ع ال �ب �� �ص��ري :ك �م��ا ان العوامل
الداخلية ت�شري اىل عدم ممار�سة العاملني
لأدواره��م بالكفاءة املطلوبة  ،و�ضعف
التنفيذ مي�ك��ن ان يف�سر(بالتق�صري)
الذي ي�ستلزم ايجاد احلوافز ال�ضرورية
املعنوية وامل��ادي��ة (بالق�صور) والذي
يتطلب تدريب وت�أهيل وو�ضع ال�شخ�ص
امل�ن��ا��س��ب يف امل��وق��ع امل�ن��ا��س��ب م�شريا
اىل ان لرفع م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية
دور ًا يف االرتقاق باالن�سان يف جتاوز
التق�صري والق�صور.
ولفت الب�صري اىل ان م�شكلة ال�شعور
ب��امل���س��ؤول�ي��ةغ��ال�ب��ا م��ا ي�ع�ت�ق��د موظفو
امل�ؤ�س�سات (اجلهة املتعاقدة) ان دورهم
ينتهي مبجرد ابرام التعاقد مع املقاولني،

يف حني ي�ستلزم �ضرورة قيام م�شاركة
حقيقة بني املتعاقد واملنفذ  ،حيث يجب
النظر اىل املنفذ بانه جهة متحالفة ي�ساعد
على حتقيق اهداف اجلهة املتعاقدة التي
يجب ان ترعى ح�سن اداء املنفذ ومتكنه
بكل ما ت�ستطيع من قوة،حيث يتحول
العقد اىل عقد �شبه ت�ضامني او عقد
�شراكة مبوجبه يتم تدار�س ال�صعوبات
والتحديات التي �ستواجه املنفذ و عندها
ت�ت�ح��ول حت��دي��ات امل�ن�ف��ذ اىل م�شكالت
اجلهة املتعاقدة.
و�أو� �ض��ح �أن امل�شكلة االق�ت���ص��ادي��ة يف
تنفيذ امل�شاريع هي لي�ست م�شكلة قلة
امل��وارد والتخ�صي�صات املالية ،بل هي
م�شكلة �ضعف تفاعل الفرد مع العملية
االق�ت���ص��ادي��ة م���ش�ير ًا اىل ان�ه��ا م�شكلة
ع��دم االن�سجام ب�ين امل�صالح اخلا�صة
والعامة ،والتي جتد تعبريها يف عدم

هناك عوامل ت�ؤثر �سلبا يف االداء احلكومي منها عامل خارجي يتمثل بت�أثريات الظروف الأمنية
و�ضوابط م�ؤ�س�سات الرقابة وغياب البنى التحتية اال�ستثمارية  ،وعوامل داخلية خا�صة بتنظيم العمل
داخل الوزارة (املعنية) تتمثل بدرا�سة اجلدوى االقت�صادية وكفاءة ادارة التعاقد ،ووجود ال�شخ�ص
املنا�سب يف املوقع املنا�سب  ،وعامل متعلق بالتن�سيق بني دوائر الدولة ك�ضعف تعاون اجهزة الدولة
املختلفة

احرتام �سيادة القانون.
و�شدد على اهمية الت�ضامن بني امل�صالح
العامة واخلا�صة  ،ال�سيما عند املقارنة
ب�ين ال ��دول الغنية وال�ف�ق�يرة للوقوف
على م�صادر وعوامل الرخاء ،فال جند
للعمق ال�ت��اري�خ��ي ،وال ل�ت��وف��ر امل ��وارد
االقت�صادية ،وال لنوع الديانة� ،أو لون
الب�شرة لها ت�أثري يذكر ،بل جند الدول
الغنية تت�صف ب�شكل ع ��ام ،مب�ستوى
مرتفع م��ن الثقافة والتعليم،وبنظام
ق�ضائي �سيا�سي عادل .
وا�شار اىل انه ب�سب �شحة التخ�صي�صات
اال�ستثمارية ن�سبة ملتطلبات االنفاق
العام جند من ال�ضروري تق�سيم االنفاق
اال� �س �ت �ث �م��اري اىل ان �ف��اق ذي �أول��وي��ة
�أ�سا�سية و�آخر ذي �أولوية ثانوية.
واقرتح الب�صري توزيع التخ�صي�صات
امل� �ط� �ل ��وب ��ة ع� �ل ��ى اخل� �م� �� ��س ���س��ن��وات
ال �ق��ادم��ة ب�شكل ت �ن��ازيل (وف �ق��ا للطاقة
اال�ستيعابية بكل قطاع) لغر�ض حتقيق
اول ��وي ��ات زي� ��ادة االن �ت��اح والت�صدير
النفطي لغر�ض توفري ال�سيولة النقدية
ل�ت�م��وي��ل امل���ش��اري��ع  ،و ت��وف�ير الطاقة
الكهربائية وال��وق��ود ال�ضروري لتلبية
حاجة املواطن وامل�شاريع االقت�صادية
 ،وكذلك التو�سع يف الرتبية والتعليم
العايل افقيا وعموديا مبا يكفل حتقيق
�سيادة القانون وخلق التنمية الب�شرية
ال�ساندة لتنمية االعمار ،مبينا �أن االمر
ه�ن��ا ي�ت�ع��دى جم��ان�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي��م لي�شمل
ت��وف�ير ت�خ���ص�ي���ص��ات وح ��واف ��ز مالية
للطلبة وبكل املراحل الدرا�سية ،لغر�ض
انت�شال الطلبة من حالة الفقر واحلرمان
ورف��ع اخل��دم��ات احلكومية (كال�صحة،
واال�سكان ،والبلديات) ورفع م�ستوى
االنتاج الزراعي واالهتمام باال�ستثمار
يف م�شاريع الري وا�ست�صالح الأرا�ضي
وال��ث��روة احل �ي��وان �ي��ة ل �غ��ر���ض توفري
فر�ص عمل و مواد غذائية ومن ثم قيام
�صناعات زراعية.
ام� ��ا ال� �ق� �ط ��اع ��ات ذات االول� ��وي� ��ة من
الدرجة الثانية اقرتح الب�صري توزيع
التخ�صي�صات املطلوبة على اخلم�س
�سنوات القادمة ب�شكل ت�صاعدي لتحقيق
حت �� �س�ين اداء ال �ق �ط��اع��ات االنتاجية
الواعدة واعادة ت�أهيلها من خالل تبني
ا�سلوب م�شاركة القطاع اخلا�ص للقطاع
العام وتوفري القرو�ض ،والتاكيد على
االهتمام بتخطيط االن�ف��اق الت�شغيلي
ح �ي��ث ي �ج��ب ع �ل��ى احل �ك��وم��ة م�ستقبال
�أن تتبنى م �ب��د�أ رب ��ط زي� ��ادة االج ��ور
وامل��رت��ب��ات ب��االن �ت��اج �ي��ة ،وان تتبنى
�سيا�سة اع��ال��ة االف ��راد م��ن خ�لال �شبكة
احلماية االجتماعية .وبهذا ت�ستطيع
احلكومة احتواء م�شكلة ت�ضخم االجور
وجعل العراق ار���ض تناف�سية منا�سبة
لال�ستثمار الفت ًا اىل ان االي��رادات غري
النفطية كانت والزالت ال تتجاوز الـ %10
من االي��رادات العامة ونتوقع م�ستقبال
ان تنمو من��وا �ضعيفا من خ�لال العمل
ع�ل��ى تطبيق ن�ظ��ام ال�ت�ع��رف��ة الكمركية
(الذي ال زال ينتظر الت�شريع) ومن خالل
زيادة كفاءة جباية الر�سوم.
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ابريهي� :سيا�سة البنك املركزي رفعت من القوة
ال�شرائية للدينار العراقي

بغداد  /املدى االقت�صادي
اكد نائب حمافظ البنك املركزي العراقي
الدكتور احمد ابريهي ان البنك ركز على
ا�ستهداف الت�ضخم يف اجراءاته ات�ساق ًا
م��ع ب��رن��ام��ج اال� �ص�لاح��ات االقت�صادية
وامل��ال�ي��ة ال��ذي ت�ع��اق��دت عليه احلكومة
العراقية مع �صندوق النقد الدويل وهو
من جملة ما طلبه نادي باري�س لتخفيف
عبء املديونية عن العراق.
وقال ابريهي  :ان البنك املركزي اعتمد
ت�سهيالت االيداع القائمة لت�سهيل احتجاز
اكرب قدر ممكن من ودائع اجلمهور لدى
امل���ص��ارف مبين ًا ان ه��ذه االداة تت�سم
ب�ب���س��اط��ة � �ش��دي��دة اذ ت� ��ودع امل�صارف
ال�سيولة الفائ�ضة لديها� ،أي فائ�ضة عن
االئ �ت �م��ان واالح�ت�ي��اط��ي ال �ق��ان��وين لدى
البنك املركزي با�سعار فائدة معلومة.
و�أ� �ض��اف  :اعتمد البنك امل��رك��زي �آم��اداً
زمنية ع��دة ل�ه��ذه ال��ودائ��ع فمنها ليوم
واحد وت�سمى ت�سهيالت االي��داع الليلي
واخ���رى مل��دة �أ� �س �ب��وع ،و�أخ� ��رى ل�شهر
ولثالثة �أ�شهر.
وت��اب��ع� :أن البنك امل��رك��زي عندما رفع
ا�سعار الفائدة ا�صبحت امل�صارف تف�ضل

ت��وظ�ي��ف ال���س�ي��ول��ة ال �ت��ي ت�ت��وف��ر لديها
م��ن ال��ودائ��ع ل��دى البنك امل��رك��زي وذلك
ل�سببني يتداخل ت�أثريهما� ،أولهما �سعر
الفائدة املرتفع وثانيهما الغياب التام
للمخاطرة من قبل املخاطر العالية يف
� �س��وق االئ �ت �م��ان اخل��ا���ص الف �ت � ًا اىل ان
امل�صارف احلكومية عمدت على توظيف
ج��زء م��ن ال��ودائ��ع احلكومية لديها من
البنك املركزي وهذا قد ال يتفق مع الهدف
م��ن اي�ج��اد ت�ل��ك الت�سهيالت مبين ًا ان
الودائع احلكومية لي�ست من االموال
املعدة للإقرا�ض ،بل ترتاكم يف امل�صارف
ن��اجت��ا ع��ر��ض��ا الدارة امل��وازن��ة املالية
العامة للدول �إي ��رادا ونفقات ،كما انه
لي�س من نية وزارة املالية ا�صال اتاحة
هذه االموال املودعة لالئتمان اخلا�ص
وال للمن�ش�آت االقت�صادية .
و�أ�شار �إىل ان ت�سهيالت االيداع اقت�صرت
على ا�سبوع واح��د فقط من دون االماد
االخرى املذكورة �آنفا والتي جربها البنك
امل��رك��زي وال ت��وج��د دالئ ��ل تفيد تباين
ا�ستجابة امل�صارف ح�سب مديات االيداع
 .واج��از البنك املركزي اي�ضا خالل تلك
املدة اي��داع العملية االجنبية بفائدة يف

الوقت احلا�ضر توقفت هذه الإيداعات
الن البنك املركزية اقت�صر على الدينار .
ام��ا عن ح��واالت البنك امل��رك��زي �أو�ضح
ابريهي ان البنك املركزي ا�صدر حواالت
ت�شرتيها امل�صارف مدتها  180يوم ًا
وكانت م�صارف ت�شرتيها على االغلب
ب���س�ع��ر ف��ائ��دة ي��زي��د قليال ع�ل��ى �سعر
الفائدة املعلن لت�سهيالت االيداع قائ ًال:
ان �سعر الفائدة على تلك احل ��واالت ال
ميكن ان ينخف�ض عن �سعر الفائدة على
الت�سهيالت ولذلك ال ميكن القول ان مزاد
هذه احلواالت يعك�س �سوق النقد متاما
الن ار�ضية �سعر الفائدة على احلواالت
حم ��ددة ب�سعر ال �ف��ائ��دة ع�ل��ى ت�سهيالت
االيداع وهو حمدد �إداريا.
و�أ�شار �إىل ان �سعر الفائدة ا�صبح على
القرو�ض التي تقدمها امل�صارف للقطاع
اخلا�ص كما هو متوقع �أعلى من �سعر
ال �ف��ائ��دة ع�ل��ى ح ��واالت ال�ب�ن��ك املركزي
وب��ذل��ك ت��اث��ر ��س�ع��ر ال �ف��ائ��دة يف �سوق
االئتمان بتحديد اداري��ة ل�سعر الفائدة
من البنك املركزي ،لكنه مل ي�ؤثر بالدرجة
نف�سها على �أ�سعار الفائدة التي تدفعها
امل�صارف للمودعني.

و�أ���ض��اف :ان ح ��واالت ال�ب�ن��ك املركزي
ك��ان��ت مل� ��دة  180ي ��وم� � ًا و 360يوم ًا
واحلوالة للأمد الثاين مرتبطة بقرو�ض
�سابقة قدمها البنك امل��رك��زي قبل عام
 2003اىل وزارة املالية ت�سددها باق�ساط
وبفائدة  %5ويعر�ضها البنك املركزي
على امل���ص��ارف ب�ف��ائ��دة اع�ل��ى من�سجمة
مع �سعر فائدته  ،وعندما ت�سدد وزارة
امل��ال�ي��ة يطفئ تلك احل� ��واالت ويتحمل
الفروقات يف ا�سعار الفائدة  .ولفت اىل
ان البنك املركزي حاول اي�ضا ا�ستخدام
�سعر ال�صرف خلدمة هدفه وهو حتجيم
الت�ضخم ول��ذل��ك ع��ن ط��ري��ق رف��ع قيمة
الدينار العراقي تدريجيا و��ص��وال اىل
امل�ستوى احلايل الذي هو 1170دينار ًا
للدوالر بعد ان كان  1949دينار ًا للدوالر
يف ت�شرين االول .2003
مبينا ان الرقم القيا�سي العام لال�سعار
ا� �س �ت �م��ر ب��ال �ت �� �ص��اع��د وجت� � ��اوز معدل
الت�ضخم  %50الحدى ال�سنوات ما احدث
تباينا كبريا بني القوة ال�شرائية الداخلة
للدينار العراقي وقوتة ال�شرائية الدولية
فاالخرية ترتفع واالوىل تنخف�ض وقد
ع�م��ق ه��ذا االجت���اه االب �ت �ع��اد ك �ث�ير ًا عن

م�ستوى تعادل القوة ال�شرائية ..ومن
املعروف ان هذا امل�سار ي�ضعف القدرة
التناف�سية الدولية لالقت�صاد العراقي
الن ت �ك��ال �ي��ف االن� �ت ��اج امل �ح �ل��ي ت�صبح
اعلى منظورا اليها من زواي��ة امل�ستثمر
االجنبي يف العراق وامل�ستورد الأجنبي
لل�سلع العراقية  ،يف حني ت�صبح تكاليف
االن��ت��اج يف اخل� ��ارج ادن���ى م��ن زاوي ��ة
امل�ستثمر يف العراق وال�سلع االجنبية
ارخ�ص ن�سبا منظورا اليها من العراق .
و�أكد �أن الت�ضخم املرتفع مع عدم حتقيق
زي��ادات كبرية يف الإنتاجية ي ��ؤدي �إىل
هذه النتيجة وعندما الميكن خف�ض قيمة
العملة املحلية لإلغاء �آثاره م�شري ًا �إىل ان
هذا التناق�ض قد حدث يف بلدان اخرى
اي�ضا عندما ارادت مواجهة الت�ضخم
بال�سيا�سة النقدية اذ ان التناق�ص بني
ه��دف ال�سيطرة على الت�ضخم واهداف
اخ ��رى ممكن وم��ن ال�صعب ت�ف��ادي��ه اال
اذا كانت معدالت الت�ضخم �ضمن مديات
ميكن معاجلتها ب�سيا�سة اخ��رى وترك
�سعر ال�صرف يحدد ح�سب مقت�ضيات
احلفاظ على القدرة التناف�سية الدولية
ودوافع اال�ستثمار.
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ال�شارقة  /خا�ص باملدى االقت�صادي
تأتي التقلبات التي تشهدها ساحة اإلنتاج من النفط والغاز العالمي في مقدمة المتغيرات التي يواجهها قطاع الطاقة ،والتي تعمل على تغيير خطط
اإلنتاج واالستثمار الحالية ،وتسهم في استمرار تذبذب أسعار النفط والغاز السائدة ،سواء كان ذلك لعوامل بيئية أم عوامل جغرافية أم صعوبات في البحث
والتنقيب أم صعوبات مالية تواجه الدول والشركات النفطية نتيجة تعرضها لخسائر متنوعة تبعا للمشاريع التي تقوم بتنفيذها في الوقت الحالي ،األمر
الذي أدى إلى صعوبات كبيرة على مستوى التخطيط االقتصادي ومواجهة التحديات القائمة لدى كل من الدول المنتجة والمستهلكة.
واوضح التقرير الذي تصدره شركة نفط الهالل أن الدول المنتجة للنفط والغاز تقوم بتنفيذ مشاريع حيوية وستراتيجية على مستوى تعزيز الطاقة
اإلنتاجية والتكريرية

تقرير للطاقة :التقلبات التي ي�شهدها قطاع الطاقة
ت�سهم يف تذبذب �أ�سعار النفط والغاز
�إ�ضافة �إىل الدعم الوا�ضح الذي ي�ستحوذ عليه
ق�ط��اع الكهرباء ب��دءا م��ن زي ��ادة ع��دد املحطات
وزي��ادة طاقة التوليد للمحطات القائمة مرورا
بتطوير ط��رق الإن �ت��اج ال�ت��ي �أخ ��ذت ت�ستخدم
الغاز والنفط لزيادة قدراتها الإنتاجية و�صوال
�إىل ا�ستخدام الطاقة النووية يف الإنتاج خالل
الفرتة القادمة.
وا�شار التقرير اىل ان هذه التطورات ت�أتي يف
�إطار فهم جيد للمعطيات احلالية وحجم التطور
ال��ذي ي�شهده ق�ط��اع الطاقة يف ك�لا االجتاهني
(الإنتاج واال�ستهالك) ،وتعطي دالالت وم�ؤ�شرات
على قدرة الدول على التعامل مع التحديات التي
ميكن �أن تواجهها يف امل�ستقبل تبعا لقدرتها على
ال�ت�ح��وط واال��س�ت�ع��داد ل�ف�ترة تقلب م�ستويات
الإنتاج وتنوع الطلب.
و�أو� �ض��ح التقرير ان م�ساعي �شركات الطاقة
ت�أتي لتتجاوز اخل�سائر املرتاكمة التي جاءت
كنتيجة مبا�شرة لتداعيات الأزم��ة �إ�ضافة �إىل
ال�ع��وام��ل ذات ال�صلة باملناف�سة واال�ستحواذ
على ال�ف��ر���ص القائمة وال �ت��ي ت��راج�ع��ت ب�شكل
ملحوظ تبعا لعمليات �إعادة التقييم التي قامت
بها الدول املنتجة للنفط والغاز يف بداية الأزمة
وف�ق��ا لأول��وي��ات التنمية ل��دي�ه��ا ،ومب��ا ين�سجم
م��ع العوائد املت�أتية وم�سار الأ��س�ع��ار احلايل،
وت �ع �ط��ي ه ��ذه االجت ��اه ��ات دالالت ع �ل��ى ق��درة
ال�شركات على البقاء واملناف�سة وقدرتها �أي�ضا
على بناء مراكزها املالية من جديد واال�ستمرار
يف خلق فر�ص ا�ستثمارية ل��دى قطاع الطاقة
تب�شر با�ستمرار النمو والإنتاج ومقابلة الطلب
املتنامي �سواء كان على م�ستوى الدول املنتجة
�أم امل�ستوردة.
ول �ف��ت ال�ت�ق��ري��ر اىل ان ال �ت �ط��ورات القانونية
والت�شريعية املتعلقة ب�إنتاج وا�ستهالك الطاقة
تلقي بظاللها على قطاع النفط لدى جميع الدول
�سواء كان ذلك على �صلة بالبيئة �أم على عالقة
بتطور تقنيات �إن�ت��اج الطاقة النظيفة �إ�ضافة
�إىل القيود التي قد تفر�ض على �شركات النفط
العمالقة لتحد من قدرتها على التو�سع يف الإنتاج
و�آلياته على املديني املتو�سط والطويل ،وتعطي
ه��ذه املتغريات دالالت على طبيعة امل�شروعات
ال �ت��ي ي�شهدها ق �ط��اع ال�ن�ف��ط وال �غ��از ويعطي
م�ؤ�شرات عن الكيفية التي �سيدار بها القطاع
خالل الفرتة احلالية والقادمة ،ومبا يكفل بقاء
وت�ي�رة اال�ستثمار والإن �ت��اج عند م�ستوياتها
امل�ستهدفة من دون جتاوز الت�شريعات ال�سارية
باخل�صو�ص.
ويف ما يخ�ص �أهم االح��داث اجلارية يف قطاع
النفط والغاز يف منطقة اخلليج العربي �أجملها
التقرير مبا يلي :
يف االمارات ت�سلمت �شركة �أبوظبي لتكرير النفط
(تكرير) عرو�ض ًا �أولية من �شركات هند�سة عاملية
لعقد قيمته  700مليون دوالر لبناء �سل�سلة من
خطوط الأنابيب متتد عرب الإمارة .وقد تقدمت
خم�س �شركات على الأقل بعرو�ضها الفنية لعقد
الأعمال الهند�سية والتوريدية والإن�شائية �إىل

امل�صفاة احلكومية يف  19متوز .ويغطي العقد
بناء �أكرث من  900كيلومرت من خطوط الأنابيب،
ت�ت�راوح �أحجامها ب�ين  10ـ  28بو�صة ،ويعد
واح��د ًا من �أك�بر العقود التي طرحت للمناق�صة
يف الإمارة يف ال�سنوات الأخرية ،ويغطي اجلزء
الأك�ب�ر م��ن العقد خ�ط��وط �أن��اب�ي��ب طولها 230
كيلومرت ًا تربط م�صفاة �أبو ظبي مب�صفاة تكرير
يف الروي�س.
من جهة ثانية ،فازت �شركة �سيمن�س للطاقة بعقد
م��ن �شركة مملوكة م��ن ب�ي�تروف��اك و�شركة جي
�إ�س للهند�سة والإن�شاء بقيمة  150مليون درهم
يف �أبوظبي لت�صميم وتقدمي �أحد حلول الطاقة
املتكاملة ملحطة جتزئة �سوائل الغاز الطبيعي.
و�سوف متثل �شركة �سيمن�س املقاول الرئي�س
لأع �م��ال الكهرباء مل���ش��روع خ��ط �إن �ت��اج �سوائل
الغاز الطبيعي الرابع يف الروي�س التابع ل�شركة
(جا�سكو) ،وم��ن املخطط �أن يبد�أ ت�شغيل هذا
اخلط يف �آذار ،2012يذكر �أن �شركة �سيمن�س،
بو�صفها املقاول الرئي�س لأعمال الكهرباء� ،ستقوم
ب�إمداد املحطة باملحوالت الكهربائية وحموالت
التوزيع واملحطات الكهربائية عالية الفولتية
ومتو�سطة الفولتية ومنخف�ضة الفولتية ومراكز
التحكم باملحركات .و�سوف ي�شمل نطاق الإمداد
�أي�ض ًا ،الهند�سة،والت�صميم ،نظام �إدارة الكهرباء
وامل �ح��رك��ات م�ت��و��س�ط��ة ال�ف��ول�ت�ي��ة ومنخف�ضة
الفولتية والعنا�صر الأخرى املختلفة من املعدات
والأج�ه��زة ،ف�ض ًال عن ذل��ك ،ي�شمل الطلب �أي�ض ًا
عملية الرتكيب بالكامل والتجهيز والإ�شراف
على املعدات والأجهزة الكهربائية.
ويف ال�سعودية ت�سعى �شركة (كيان) ال�سعودية
للبرتوكيماويات لتمويل م��ا ن�سبته  %24من

�إج �م��ايل تكاليف م�شروعها يف اجلبيل .يذكر
�أن ال��زي��ادة يف التكاليف ال�ت��ي ت�ق��در بنحو 9
مليارات ري��ال ج��اءت ب�سبب �أن ال�شركة وقعت
معظم العقود لبناء املجمع وت�شييده يف وقت
�شهد ارتفاع ًا ح��اد ًا يف تكاليف الإن�شاء والبناء
عامليا على نحو غري م�سبوق وارت�ف��اع تكاليف
القوى العاملة يف املنطقة �إ�ضافة �إىل التعديالت
الهند�سية التي طر�أت على مرافق امل�شروع لتلبية
احتياجات جميع امل�صانع .و�ستعمل ال�شركة على
الرتتيبات الالزمة للح�صول على متويل تغطية
تلك الزيادة يف التكاليف من بنك �أو بنوك عدة
بدعم وم�ساندة من قبل امل�ساهمني الرئي�سيني
ل�ضمان اكتمال تنفيذ جميع امل�صانع يف جممع
ال�شركة يف الوقت املحدد .ويعد جممع ال�شركة
�أك�ب�ر جم�م��ع ب�تروك�ي�م��اوي متكامل يف العامل
لإن �ت��اج االيثيلني ،ال�بروب�ل�ين ،ال�ب��ويل �إيثلني،
البويل بروبلني ،جاليكول االيثلني� ،إىل جانب
العديد من املنتجات املتخ�ص�صة التي تنتج حمليا
لأول مرة مثل �أمينات الإيثانول ،البي�سفينول،
الإيثوك�سيليت ،البويل كاربونيت ،الأ�سيتون
وغ�يره��ا،وك��ان��ت ال�شركة ق��د �أعلنت �أي���ض� ًا عن
بدء الت�شغيل التجريبي مل�صنع االوليفينات يف
جممع ال�شركة مبدينة اجلبيل ال�صناعية.
ويف ق�ط��ر �أع�ل�ن��ت ��ش��رك��ة را� ��س غ��از املحدودة
التي تقوم بتوريد الغاز الطبيعي امل�سال ،عن
بيع �شحنة من الغاز الطبيعي امل�سال �إىل �شركة
برتوبرا�س ،وهي �أكرب �شركة بالربازيل ،م�سجلة
ب��ذل��ك �أول �شحنة م��ن ال �غ��از الطبيعي امل�سال
القطري �إىل الربازيل .يف الوقت الذي ي�شهد فيه
�سوق الغاز الطبيعي امل�سال يف �أمريكا اجلنوبية
تنامي ًا ،وق��د مت حتميل �شحنة ال�غ��از الطبيعي

امل�سال على م�تن ناقلة ال�غ��از الطبيعي امل�سال
(�إك�سربي�س) امل�ؤجرة ت�أجري ًا ق�صري الأمد ل�شركة
برتوبرا�س ،وذل��ك يف ميناء را���س لفان ب�شمال
قطر لتتجه �إما �إىل حمطة بي�سيم للغاز الطبيعي
امل�سال بوالية �سيارا يف �شمال �شرق الربازيل �أو
�إىل حمطة خليج غوانابارا للغاز الطبيعي امل�سال
يف مدينة ريو دي جانريو.
ام��ا يف ال �ع��راق ت�ت��اب��ع ��ش��رك��ة ��ش��ل الهولندية
ال�ت�ط��ورات يف ال �ع��راق يف ظ��ل ق��رار احلكومة
ال�ع��راق�ي��ة ط��رح مناق�صة لإق��ام��ة حمطة توليد
كهرباء جديدة يف خور الزبري ل�سد العجز الكبري
يف الطاقة الكهربائية ،وتهدف هذه املناق�صة �إىل
�إح��راز تقدم �سريع يف م�شروع �ضخم للغاز مع
العراق قد يتم البدء يف تنفيذه قريبا بالتعاون
مع �شركة �شل.
يذكر �أن حمطة التوليد اجلديدة �سوف توفر 50
ميغاوات من الكهرباء يف جنوب العراق ،ومن
امل�ق��رر �أن ت�صدر �إدارة الهند�سة وامل�شرتيات
والإن �� �ش��اءات احلكومية يف ب�غ��داد قريبا هذه
املناق�صة ،يف حني مت الت�أكيد على املتعاقدين يف
القائمة ويف الوقت نف�سه قامت احلكومة العراقية
و��ش��رك��ة ��ش��ل بالفعل ب���ش��راء ك��ل التوربينات
للمحطة املقرر �إن�شا�ؤها يف خور الزبري ،و�أعطت
احلكومة العراقية ال�ضوء الأخ���ض��ر لت�شكيل
�شركة تتوىل عمليات متويل وتنفيذ م�شروعات
الغاز اجلديدة ،يف حني ا�ستحوذت �شركة غاز
جنوب ال�ع��راق على  ، ٪ 51و�شركة �شل ٪ 44
و�شركة ميت�سوبي�شي اليابانية  ٪5وذلك لتجميع
وت�صنيع الغاز ال��ذي يتم حرقه يف ال�ه��واء من
�أربع م�ضخات عمالقة حلقول النفط يف جنوب
العراق.

من جهتها تدر�س وزارة النفط ما �إذا كانت تعتزم
امل�ضي قدم ًا يف جولة ا�ستدراج العرو�ض الثالثة
ملنح تراخي�ص لثالثة حقول غاز كربى يف الأول
من �أي �ل��ول�،أي املوعد ال��ذي مت الإع�ل�ان عنه يف
وقت �سابق� ،أو تغيري هذا املوعد ،وتهدف هذه
اجلولة �إىل العمل على تطوير حقل عكا�س يف
حمافظة الأنبار ال��ذي تقدر وزارة النفط حجم
احتياطياته بـ  5.6تريليون قدم مكعب ،وحقل
املن�صورية يف حمافظة دي��اىل بـ  4.5تريليون
قدم مكعب ،وحقل ال�سيبة يف الب�صرة بـ 1.13
تريليون ق��دم مكعبُ .ي��ذك��ر �أن حقلي عكا�س
وامل�ن���ص��وري��ة ق��د ُع��ر��ض��ا يف ج��ول��ة ا�ستدراج
العرو�ض الأوىل التي �أقيمت يف �شهر حزيران
من العام الفائت .وكانت �شركة واحدة قد قدمت
عر�ض ًا حلقل عكا�س يف تلك اجلولة ،وقد رف�ضت
وزارة النفط هذا العر�ض ،فيما مل تقدم �أي من
ال�شركات املناف�سة عر�ض ًا للعمل على تطوير حقل
املن�صورية .ويُ�سمح لنحو � 45شركة عاملية،
ت�أهلت من قبل وزارة النفط لتكون ج��زء ًا من
جوالت ا�ستدراج العرو�ض ،بامل�شاركة يف املزاد
الذي يجري على رخ�صة الغاز.
كما طالبت وزارة النفط من (بي بي) و�شريكتها
�شركة النفط الوطنية ال�صينية �أو (��س��ي �أن
بي �سي) تغيري ع�لاوة التوقيع اخلا�صة بحقل
الرميلة النفطي من قر�ض قابل لال�سرتجاع بفائدة
خم ّف�ضة �إىل مبلغ �صغري غري قابل لال�سرتجاع.
وك��ان ال�ع��راق قد منح قر�ض ًا قاب ًال لال�سرتجاع
يف خالل � 5سنوات وبفائدة خم ّف�ضة تبلغ قيمته
 500مليون دوالر حلقل الرميلة النفطي العمالق
يف جنوب العراق ،على �أن يقوم كل من (بي بي
و�سي �أن بي �سي) بدفع املبلغ .وكانت الوزارة قد
طلبت من ال�شركتني دفع عالوة توقيع غري قابلة
لال�سرتجاع بقيمة  100مليون دوالر.
ك�م��ا ت�ع�ت��زم ك� � ّل م��ن "برتونا�س نا�سيونال"
املاليزية و"برتوليوم اك�سبلوري�شن" اليابانية
املعروفة با�سم (جابك�س) منح عقد ق�صري الأمد
من �أجل حفر �آبار عدة يف حقل الغراف النفطي
غري امل�ستغل الواقع جنوبي ال�ع��راق ،على حد
تعبري �أحد امل�س�ؤولني التنفيذيني يف ال�شركة.
ي��ذك��ر �أن ائ�ت�لاف ال�شركات يعتزم حفر بئري
تقييم يف ال�غ��راف ه��ذا ال�ع��ام ب��دء ًا م��ن ت�شرين
الثاين  ،ومت منح ائتالف "برتونا�س-جابك�س"
عقد تطوير حقل الغراف الذي تقدّر احتياطاته
النفطية امل�ؤكدة مبليار برميل ،وذل��ك يف �إطار
املزاد الثاين ملنح الرتاخي�ص الذي عُقد يف بغداد
يف كانون الأول من العام الفائت ،كما تعهدت
ال�شركات العمل على تعزيز �إنتاج النفط اخلام يف
حقل الغراف و�صو ًال �إىل � 230ألف برميل يومي ًا
يف العام  ،2016والقبول ب�سعر  1.49دوالر لكل
برميل يتم �إنتاجه .وتبلغ ح�صة "برتونا�س"
يف امل�شروع  ،%45فيما متلك "جابك�س" ح�صة
قدرها � ،%30أمّا احل�صة املتبقية التي متثل %25
من امل�شروع فتملكها ال�شركة النفط احلكومية
العراقية.
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منو االقت�صاد االمريكي يرتاجع اىل  2.4باملئة

وا�شنطن  /وكاالت

ت��راج��ع من��و االق�ت���ص��اد االم��ري�ك��ي م��ا ب�ين ابريل
ني�سان ويونيو حزيران حيث مل تتعد ن�سبة منو
الناجت االجمايل املحلي  ،% 2.4مقارنة ب �ـ% 3.7
يف اال�شهر الثالثة ال�سابقة ،ح�سب ما اعلنت وزارة
التجارة االمريكية.
وتتزايد املخاوف على ق��درة االقت�صاد االمريكي
على التعايف بعد االنكما�ش ال��ذي ا�صابه ،حيث
ان ن�سبة النمو هذه هي االدنى منذ �صيف 2009
الذي �سجل بداية االنتعا�ش يف االقت�صاد االول يف
العامل.

وعند هذا امل�ستوى يكون النمو ادنى من طاقات
االقت�صاد االم��ري�ك��ي ،م��ا ي�شري اىل ان الواليات
املتحدة قد حتتاج اىل فرتة طويلة ال�ستعادة 8.5
ماليني وظيفة خ�سرتها يف االنكما�ش الذي بد�أ يف
كانون االول.2007
واعلن الرئي�س ب��اراك اوباما معلقا على �صدور
االرق� ��ام ان ت�سجيل ارب �ع��ة ف���ص��ول متتالية من
النمو هو "م�ؤ�شر مثري لالرتياح" ،لكنه ا�ضاف
حمذرا "علينا زيادة ن�سبة النمو هذه" المت�صا�ص
البطالة.
واعترب البيت االبي�ض ان ارق��ام اجمايل الناجت

الداخلي تك�شف عن منو "متني" لكنه غري كاف
"خلف�ض البطالة ب�شكل جوهري".
وي��ق��وم ال �ن �م��و ب���ش�ك��ل اك�ب�ر ع �ل��ى ا�ستثمارات
امل�ؤ�س�سات وال�شركات التي ازدادت بن�سبة 19.1
.%
وظهر مفعول الدعم املايل احلكومي بو�ضوح ،لكن
التارة اخلارجية كلفت البالد  2.78نقطة من النمو
ب�سبب تزايد الواردات ب�شكل كبري.
ومل ترتفع مبيعات املنتجات االجمريكية �سوى
بن�سبة  1.3باملئة  ،وهي ن�سبة �ضعيفة بالكاد تزيد
عن الف�صل االول (.)% 1.1
وق��ال اي��ان �شيفرد�سون اخلبري االقت�صادي يف
مكتب ات�ش اف اي لوكالة فران�س بر�س" :يجب ان
تزيد املبيعات النهائية وان يرتاجع التاثري ال�سلبي
للتجارة اخلارجية حتى نتمكن من حتقيق منو
جيد".
وق��ال �سال غواتيريي اخلبري االقت�صادي يف بي
ام او كابيتال ماركت�س للوكالة ان "منو االقت�صاد
االمريكي يبقى ه�شا ويقوم ب�شكل كبري على دعم
الدولة" متوقعا ان يتباط�أ اىل  2باملئة يف الن�صف
الثاين من ال�سنة.
وا�ضاف" :كان ميكن ان نكون اكرث تفا�ؤال لو ان
ال�شركات ت�ستثمر يف التوظيف ولي�س يف الآليات"،
معتربا ان ه��ذا االم��ر ك��ان �ساعد امل�ستهلكني على
"اخلروج من امل�أزق".
و�صدرت معطيات اجمايل الناجت الداخلي يف فرتة
من ال�شكوك ب�ش�أن قوة االقت�صاد االمريكي ومن
املخاوف املتزايدة من ان ينتك�س جمددا او يغرق
يف انهيار اال�سعار.
واعلن رئي�س البنك املركزي االمريكي اال�سبوع
املا�ضي انه م�ستعد التخاذ تدابري دعم ا�ضافية اذا
ما دعت احلاجة ،معتربا ان الو�ضع ال يتطلب ذلك
يف الوقت الراهن.
ويف امل�ق��اب��ل ،اع�ت�بر ��ص�ن��دوق النقد ال ��دويل يف
وثيقة ن�شرت اجلمعة ان على ال�سلطات القيام
بتحركات جديدة.
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�أرامكو ال�سعودية تدعو
�شركات لتقدمي عرو�ض
حلقول غاز بحرية
ال�سعودية ( /رويرتز)

قالت م�صادر بقطاع الطاقة ان �شركة �أرامكو ال�سعودية
احلكومية للنفط دع��ت ��ش��رك��ات لتقدمي ع��رو���ض لتنفيذ
�أع �م��ال بحرية يف حقلني للغاز الطبيعي غ�ير امل�صاحب
للنفط يغذيان حمطة وا�سط �أكرب حمطة للغاز الطبيعي يف
اململكة.
و�ستعالج وا�سط ما ي�صل اىل  2.5مليار قدم مكعبة يوميا
من الغاز الطبيعي من حقلي العربية واحل�صبة البحريني.
وقال م�صدر لرويرتز ان املوعد النهائي لتقدمي العرو�ض
هو ال�سابع من نوفمرب ت�شرين الثاين م�ضيفا �أن العمل
�سي�شمل مد خطوط �أنابيب وبناء من�صات يف حقلي العربية
واحل�صبة.
ودعت �أرامكو �شركات لتقدمي عرو�ض على حزم االعمال
الربية ال�شهر املا�ضي.
وتركز ال�سعودية �أك�بر بلد م�صدر للنفط يف العامل على
تطوير انتاجها من الغاز الطبيعي للوفاء بالطلب املحلي
�سريع النمو وذلك بعد اكتمال خطة لرفع الطاقة االنتاجية
من النفط اخلام العام املا�ضي.
ومل تعلن �أرام �ك��و التكلفة التقديرية ملحطة وا��س��ط لكن
م�صادر بالقطاع قالت انها قد تتكلف بني �ستة مليارات
وثمانية مليارات دوالر.
وي��أت��ي معظم انتاج اململكة من الغاز الطبيعي م�صاحبا
النتاج النفط لذا تت�أثر امدادات الغاز بخف�ض اململكة انتاج
النفط اخلام مت�شيا مع تخفي�ضات منظمة �أوبك.
وقالت �أرامكو يف ن�شرتها ال�سنوية لعام  2009ان انتاجها
من الغاز غري امل�صاحب للنفط جتاوز للمرة االوىل انتاجها
من الغاز امل�صاحب يف العام املا�ضي.
واىل جانب حمطتي اخلر�سانية وك��ران للغاز �ست�ساعد
حمطة وا�سط ال�سعودية يف حتقيق هدفها برفع انتاجها من
الغاز اخلام اىل  15.5مليار قدم مكعبة يوميا بحلول 2015
من  10.2مليار قدم مكعبة يوميا حاليا.

تويوتا ت�سحب � 412ألف �سيارة �أخرى من ال�سوق الأمريكية

وا�شنطن  /وكاالت
�أعلنت �شركة تويوتا انها �ستقوم ب�سحب
� 412أل��ف �سيارة م��ن ال�سوق االمريكية
ب�سبب م�شكالت يف عجلة القيادة فيها.
وافادت ال�شركة يف بيان لها انها �ست�سحب
 373الف �سيارة من نوع �أفالون و� 39ألف
�سيارة من نوع ليكز�س . 470 LX
وي �ع��د ه ��ذا االع�ل��ان �أك �ب�ر ع�م�ل�ي��ة �سحب
ل�سيارات جتريها تويوتا منذ �إعالنها �سحب
� 600أل��ف �سيارة من ن��وع �سينا ال�صالح
م�شكالت يف حامل االطار االحتياطي فيها
يف ابريل/ني�سان.
ووا�صلت تويوتا عملية �سحب �سياراتها
منذ اوكتوبر/ت�شرين االول عندما قررت
�سحب  5.3مليون �سيارة و�شاحنة ال�صالح
بطانة ار�ضية ال�سيارة التي ميكن ان تعيق
دوا��س��ة البنزين وت�سبب يف زي��ادة �ضخ
البنزين اىل ال�سيارة.
وب�ع�م�ل�ي��ة ال���س�ح��ب اجل ��دي ��دة ي�ب�ل��غ عدد
ال���س�ي��ارت ال �ت��ي ق��ام��ت ت��وي��وت��ا ب�سحبها
ح��وايل  9.5مليون �سيارة و�شاحنة يف
الواليات املتحدة منذ �شهر ت�شرين االول
عام .2009
و�شمل ال�سحب ال�سيارات من نوع �أفالون
امل�صنعة بني عام  2000و 2004لأن قفل

ليكز�س  470 LXف��إن ال�شركة �ست�سحب
امل��ودي�ل�ات امل�صنعة يف ال �ف�ترة -2003
 2007ال�صالح م�شكالت يف حمور عجلة
القيادة فيها .وتقول ال�شركة انه مل ت�سجل
اي��ة ح��ادث��ة ب�سبب ه��ذه امل�شكلة يف هذا
النوع من ال�سيارات .

مقود القيادة فيها قد يتعر�ض للك�سر حتت
ظروف معينة.
�أو�ضح بيان ال�شركة �أن ثمة م�شكالت يف
ت�صنيع قفل عجلة القيادة ،اذ مبرور الوقت
يت�سبب يف �شقوق على �سطحها ميكن �أن

تتو�سع مبرور الزمن وتت�سبب يف �صعوبة
قفل عجلة القيادة اثناء و�ضع الوقوف او
العك�س احيانا اذ قد تت�سبب يف قفل عجلة
القيادة اثناء قيادة ال�سيارة .
وا�شارت ال�شركة �إىل ر�صد ثالثة حوادث

غري م�ؤكدة ب�سبب هذه امل�شكلة ولكن دون
وقوع �ضحايا فيها.
وا�ضافت ال�شركة ب�أنها �ست�صلح هذا العطل
با�ستبدال اجلزء الذي يت�سبب به يف عجلة
القيادة�.أما بالن�سبة اىل ال�سيارت من نوع

وقالت ال�شركة �إن �أ�صحاب هذه ال�سيارات
�سيتلقون ر�سائل يف �أغ�سط�س�/آب املقبل
تطلب منهم ج�ل��ب ��س�ي��ارات�ه��م اىل وكالء
ال�شركة.
و�أث� ��رت امل�شكلة يف � �س �ي��ارات LX470
ع�ل��ى ح ��وايل �� 9670س�ي��ارة يف اليابان
ويف موديلني من �سيارات �سيارات الالند
كرو�سر .وا�ستدعت تويوتا � 6750سيارة
اخرى يف اليابان من نوع برونارد ب�سبب
امل�شكلة ذاتها التي تعاين منها ال�سيارات
من نوع �أفالون.
وت�سبب هذا ال�سحب يف تلك�ؤ يف مبيعات
ال�شركة يف الواليات املتحدة ،بعد �أن �شهد
العام املا�ضي من��وا �سريعا يف مبيعاتها.
وارتفعت املبيعات بن�سبة  %10يف الأ�شهر
ال�ستة الأوىل من العام بينما �إرتفعت ن�سبة
مبيعات �صناعة ال�سيارات عموما بن�سبة
. %17
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رئ��������ي�����������������س احت�������������������اد رج�������������������ال الأع������������م������������ال

عملية التحول االقت�صادي املثلى تكون تدريجي ًا ولي�س
عن طريق الو�صفات اجلاهزة
حوار  /ليث حممد ر�ضا

يعد احتاد رجال االعمال العراقيني من املنظمات االقت�صادية غري احلكومية التي �سجلت ح�ضوراً الفت ًا للنظر
بعد عام � 2003سعي ًا لتن�شيط دور القطاع اخلا�ص يف اطار التحول االقت�صادي املفرت�ض .
وعلى الرغم من هذا ال�سعي انح�سر دوره يف االداء بفعل ظروف متداخلة ،ولأجل التعرف على طبيعة االداء
واملقرتحات الكفيلة بتفعيل دوره  ،حاورت (املدى االقت�صادي) رئي�س احتاد رجال االعمال العراقيني راغب
ر�ضا بليبل .

حوارات
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* م��ا دور احت� ��اد رج� ��ال االع� �م ��ال يف
�صناعة القرار االقت�صادي ؟
احتاد رجال االعمال هو احد املنظماتاملهنية و االق�ت���ص��ادي��ة امل��وج��ودة يف
البلد الذي قدم وما زال يقدم حلو ًال و
مقرتحات ملعاجلة امل�شاكل التي يعاين
منها االقت�صاد ال�ع��راق��ي يف قطاعاته
املختلفة و قدم االحتاد يف هذا املجال
العديد م��ن ال��درا� �س��ات للم�س�ؤولني و
ا�صحاب القرار و قد مت ت�شكيل العديد
من اللجان احلكومية بناء على درا�سات
و مذكرات قدمها احتاد رجال االعمال
و من اهم تلك اللجان الهيئة الوطنية
لتطوير ال �ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ي اخلا�ص
ال��ذي ��ص��در ب��االم��ر ال��دي��واين  215و
كذلك جلنة التدريب و الت�أهيل لدرا�سة
اح �ت �ي��اج��ات � �س��وق ال�ع�م��ل يف مناهج
التدريب املهني و التقني كذلك امل�شاكل
التي يعاين منها القطاع ال�صناعي من
جراء الديون و القرو�ض التي ا�ستلمها
ال �ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ي  ،و االن ال ميكن
ت�سديدها ب�سبب الظروف التي مير بها
البلد .
وك��ذل��ك ك��ان ل�لاحت��اد اهتمام بالبطالة
ودور القطاع اخلا�ص يف امت�صا�ص
هذه الظاهرة  ،و لدينا درا�سة معمقة و
م�ستفي�ضة فيها حلول مل�شاكل االقت�صاد
العراقي و احللول الناجعة للقطاعات
االقت�صادية.
و ق��د مت عقد ال�ع��دي��د م��ن ال �ن��دوات و
الور�ش يف موا�ضيع مهمة جد ًا يعاين
منها االقت�صاد العراقي منها مو�ضوع
اخل�صخ�صة و اال�ستثمار االجنبي و
مو�ضوع ال�ضرائب و الر�سوم و متويل
م�شاريع القطاعني اخلا�ص والزراعي و
القطاعات االقت�صادية و درا�سات عدة
من اجل توعية املجتمع و كل جهودنا
تن�صب خلدمة االقت�صاد العراقي .
* يف ظل �ضعف ن�شاط القطاع اخلا�ص
يف العمليات الإنتاجية ،ما الإجراءات
الكفيلة للنهو�ض بهذا القطاع ؟
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص و منذ ف�ترة زمنيةكبرية ك��ان يعاين م��ن �سيا�سة النظام
ال �� �س��اب��ق يف حت�ج�ي��م دوره  ،و بعد
��س�ق��وط ال�ن�ظ��ام اي���ض� ًا ع��ان��ى القطاع
اخلا�ص من م�شاكل عدة منها �سيا�سة
االغ��راق و تدمري امل�شاريع االنتاجية
و ال��زراع��ي��ة و اخل��دم �ي��ة ،وك� ��ان من
الأجدى ان تعي الدولة عملية التحول
م��ن اقت�صاد �شمويل اىل اقت�صاد حر
تتطلب الدرا�سة و تتم تدريجي ًا ولي�س
ع��ن طريق الو�صفات اجل��اه��زة  ،وان
ت �ك��ون م��درو� �س��ة ب���ش�ك��ل دق �ي��ق حتى
ال يح�صل اغ ��راق ج ��راء فتح ال�سوق
العراقية على اال�سواق العاملية بال�شكل
ال��ذي �سبب توقف امل�شاريع االنتاجية
و كذلك الزراعية  ،و ان تكون هنالك
ثمة �سيا�سة من�ضبطة لعملية التمويل
مل�شاريع القطاع اخلا�ص و ان تكون
ع�م�ل�ي��ة ال �ت �م��وي��ل ل�ت�ط��وي��ر االقت�صاد
العراقي ب�شروط مي�سرة و فرتة �سداد
طويلة و منا�سبة و اي�ض ًا كان يفرت�ض
ان تطبق ال �ق��وان�ين ال���س��ائ��دة يف ظل
ال�ن�ظ��ام ال���س��اب��ق خ�ل�ال امل��رح�ل��ة التي
ت�شهد حت��و ًال لالقت�صاد العراقي نحو
االقت�صاد احلر بوجود �ضوابط تنظيم
عملية اال�سترياد  ،وان تخ�ضع الب�ضائع
الداخلة �إىل البلد للر�سوم الكمركية و
الفح�ص و ال�سيطرة النوعية ،وكذلك
توفري خدمات ا�سا�سية مل�شاريع القطاع

يف كل بلدان العامل التي تتبنى االقت�صاد احلر تكون هنالك حرية يف تنظيم القطاعات االقت�صادية
و �شرائحها و كرثة املنظمات التي ت�ضم ممثلني للقطاع اخلا�ص حالة �صحية  ،فرتكيا على �سبيل املثال
ت�ضم ع�شرات املنظمات املهنية التي تعمل بحرية و من دون اي �ضغط كما يح�صل لنا بالوقت احلا�ضر
فمنظماتنا االقت�صادية لديها م�شاكل كبرية ب�سبب القرارات و االجراءات التي اتخذت من قبل
احلكومة يف ، 2005
اخل��ا���ص كالكهرباء و امل��اء و غريهما
وم��ن ث��م �إع ��ادة النظر بالقوانني التي
كانت �سائدة يف النظام ال�شمويل ومبا
يتالءم مع املرحلة احلالية.
*ك �ي��ف ت ��رى ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن القطاعني
اخلا�ص و العام يف العراق ؟
 نظر ًا للظروف التي مير بها العراقف�أحدهما يكمل الآخر فالدولة يف �شكل
النظام االقت�صادي ال�سابق كانت تعتمد
على م�شاريعها يف تنمية االقت�صاد
العراقي بينما كان دور القطاع اخلا�ص
ه��ام���ش�ي� ًا و ب�سيط ًا ج ��د ًا م��ع القطاع
العام لكن يف املرحلة التي تلت �سقوط
النظام  ،وات�ساق ًا مع �آليات االقت�صاد
احل��ر ال��ذي يعتمد ب��ال��درج��ة اال�سا�س
على القطاع اخلا�ص الذي يحتاج اىل
مناخات و قوانني و دعم حكومي بعد
درا� �س��ة و�ضعه ب�شكل دق�ي��ق لتمكينه
من القيام ب��دوره على �أكمل وج��ه اىل
جانب القطاع العام لتوفري ما يحتاجه
البلد من منتجات �صناعية و زراعية
و يكون له دور مكمل للقطاع العام يف
املرحلة احلالية ليمتلك دور ًا ريادي ًا يف
االقت�صاد العراقي .
*م��ا ال�ق��وان�ين املثلى بتقديركم التي
تفعل دور القطاع اخلا�ص يف الن�شاط
االقت�صادي ؟
 القطاع اخلا�ص ال ميكن له ان ينمو االبوجود قوانني مالئمة للو�ضع اجلديد و

ان تنفذ ،فمث ًال قانون التعرفة الكمركية
وق��ان��ون حماية املنتجات الوطنية و
ال�سري ب�أجتاه املبادرة الزراعية لت�شمل
كل مناطق ال�ع��راق و تقدمي اخلدمات
اال�سا�سية لالقت�صاد العراقي و اعادة
النظر ب�ق��وان�ين �سابقة ك��ان��ت �سائدة
بالنظام ال�شمويل و يجب ان يعاد النظر
بها حتى تكون مالئمة للو�ضع اجلديد
لالقت�صاد احل��ر و ه�ن��اك ق��وان�ين عدة
منها قانون العمل و قانون ال�ضرائب
و الر�سوم،حيث ان الدولة حتى الآن
حت�ت�ك��ر اغ �ل��ب ن���ش��اط�ه��ا االقت�صادي
ل�صالح م�ؤ�س�ساتها  ،و القطاع اخلا�ص
مازال يعاين من االوامر و االجراءات
التي حتد من ن�شاطه  ،وه��ذه امل�س�ألة
ت ��ؤث��ر �سلبي ًا على ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص و
انتاجه  ،و اي�ض ًا يجب اعادة النظر يف
قانون البنك املركزي و قانون تنظيم
التجارة.
*�أي القطاعات االقت�صادية تعد النموذج
احلقيقي اخلا�ص يف العراق ؟
القطاع اخلا�ص دائم ًا يتحرك ح�سبامل�ن��اخ��ات ال�ت��ي ت��وف��ر ل��ه و نحن نركز
ب��ال��وق��ت احل��ا���ض��ر ع �ل��ى القطاعات
االنتاجية هي التي حترك االقت�صاد و
توفر فر�ص العمل و جتعل دورة العمل
داخل البلد ت�أخذ فرتة اطول من دون ان
يتم اال�سترياد من املنا�شئ اخلارجية
فامل�شاريع ال�صناعية و الزراعية و كذلك

اخلدمية هي قطاعات امل�شاريع املهمة
التي حتتاج اىل دعم ورعاية يف الوقت
احلا�ضر.
* يف ظل تعدد املنظمات االقت�صادية
غري احلكومية يف العراق  ،هل ترى
ان هذه احلالة �صحية �أم هي غري ذلك
و ملاذا ؟
 يف ك��ل ب �ل��دان ال �ع��امل ال �ت��ي تتبنىاالق �ت �� �ص��اد احل ��ر ت �ك��ون ه�ن��ال��ك حرية
يف تنظيم ال�ق�ط��اع��ات االق�ت���ص��ادي��ة و
�شرائحها و كرثة املنظمات التي ت�ضم
ممثلني للقطاع اخلا�ص حالة �صحية ،
فرتكيا على �سبيل املثال ت�ضم ع�شرات
املنظمات املهنية ال�ت��ي تعمل بحرية
و م��ن دون اي �ضغط كما يح�صل لنا
بالوقت احلا�ضر فمنظماتنا االقت�صادية
لديها م�شاكل كبرية ب�سبب القرارات
و االج�� ��راءات ال �ت��ي ات �خ��ذت م��ن قبل
احل�ك��وم��ة يف  ، 2005و عندما حلت
االحت��ادات املهنية و و�ضعت �ضوابط
و �شكلت جلنة �سدا�سية �سميت جلنة
تنفيذ ق��رار جمل�س احل�ك��م رق��م  ، 3و
هذه اللجنة ال متتلك ت�صور ًا وا�ضح ًا
ع��ن �شكل النظام االقت�صادي احلايل
واملفرو�ض ان تكون ف�سحة من احلرية
لهذه املنظمات لكي مت��ار���س عملها و
لكن كل منظمة يجب ان يكون لها نظام
داخ �ل��ي و ��ض��واب��ط تعمل وفقها لكي
ينتع�ش االقت�صاد و ت�أخذ الدرا�سات و
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امل�شاريع املوجودة يف هذه املنظمات
بعدها ال�صحيح ال��ذي ي�خ��دم البلد و
اقت�صاده .
* م��ا �أه��م الن�شاطات ال�ت��ي ا�ضطلع به
احتاد رجال االعمال ؟
احت��اد رج��ال الأع �م��ال ق��دم العديد منالدرا�سات و ُ �شكلت العديد من اللجان
االقت�صادية و هذه كانت من املهمات التي
يتوالها االحت ��اد بالوقت احلا�ضر الن
حجم امل�شكلة التي يعاين منها االقت�صاد
العراقي كبرية ج��د ًا ،فدرا�ساتنا ت�صب
مبعاجلة ه��ذه امل�شاكل و و��ض��ع حلول
�إ�ضافة �إىل �أن االحت��اد م�ستمر بح�ضور
امل�ل�ت�ق�ي��ات و امل� ��ؤمت���رات ال��داخ �ل �ي��ة و
اخلارجية و اللجان االقت�صادية التي
�شكلت فاالحتاد م�ستمر برفدها .
*ه��ل تلم�سون ا�ستجابة م��ن اجلهات
احلكومية اىل ما تتقدمون به من درا�سات
و تو�صيات؟
الدرا�سات بالإجمال قدمت يف فرتاتمتفاوتة  ،اما الدرا�سات التي قدمت يف
الآون ��ة الأخ�ي�رة �أي قبل �سنة م��ن االن
 ،فق�سم منها حظي ببع�ض االهتمام و
�شكلت جل��ان مار�ست عملها و لكن يف
اوق��ات متباعدة لذلك ال نلم�س و جود
ج��دي��ة ل��دى امل���س��ؤول�ين يف م�ع��اجل��ة ما
ق��دم �ن��اه م��ن ح �ل��ول مل���ش��اك��ل االقت�صاد
العراقي .
* م��ا طبيعة امل�شاكل التي يعاين منها
احتاد رجال االعمال ؟
 م�شاكل احتاد رجال االعمال هي م�شاكل�سائر املنظمات االقت�صادية غري احلكومية
تتمثل ب�ت��دخ��ل اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة يف
ن�شاطات املنظمات املهنية و املنظمات
غري حكومية و ه��ذه التدخالت هي من
اهم امل�شاكل التي تعاين منها املنظمات
املهنية يف الوقت احلا�ضر .
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حتقيق /ليث حممد ر�ضا

نشهد في المرحلة الراهنة انتشاراً واسعاً لشركات و محال الصيرفة التي باتت سمة للعديد من االسواق و الشوارع ناهيك عما تشهده
تلك من تداول العملة المحلية الى جانب العديد من العمالت االجنبية االمر الذي يشكل ظاهرة جديرة بالتوقف و التحقق عن طبيعة
النشاط الذي تزاوله هذه الشركات ومحال الصيرفة و انعكاسات هذا النشاط على االقتصاد الوطني و فرص التنمية و األهم من ذلك
مدى قانونية تلك النشاطات و دور البنك المركزي في التعاطي مع تلك الشركات.

ال�������ي�������ورو

االك�ث�ر ت����داو ًال بعد ال����دوالر يف ع��امل ال�صريفة
حت��دي��د ًا ب�ين ال�سعر ال ��ذي ي�ب��اع يف امل��زاد
اليومي للبنك املركزي و بني �شركات ال�صريفة
 ،وق��ال مدير �شركة الربيع لل�صريفة �سامل
مهند  :انا ال ا�شرتي العملة من املزاد اليومي
للبنك املركزي فهناك �شركات معينة تدعى
ب�شركات التحويل املايل و هي تقريب ًا ع�شر
�شركات جمازة ور�أ���س مالها يقدر بع�شرات
املاليني من الدوالرات ن�شرتي منها .
املدير املفو�ض ل�شركة الطيف للتحويل املايل
قال  :ان ال�سبب يف ارتفاع ا�سعار العمالت
يف �شركات ال�صريفة هو ان امل�صارف التي
ت�شرتي م��ن البنك امل��رك��زي ت�ضيف ن�صف
نقطة لتبيع ب �ـ  83,5او  84نقطة و نحن
ك�شركة حتويل مايل ال ن�شرتي مبا�شرة من
البنك املركزي لكن ن�شرتي من امل�صارف و
نحملها نقطة او اثنتني و ت�صبح بـ  85نقطة.
ف��ائ��ق ن��ا��ص��ر ح���س��ن م��ن راب �ط��ة امل�صارف
العراقية اخلا�صة قال  :ان امل�صارف البد لها
من هام�ش ربحي �إ�ضافة اىل املخاطر املحدقة
بعملية نقل االموال من اجل �شراء الدوالرات
يف ظل املخاطر االمنية االم��ر ال��ذي يجعل
من مبالغ احلمايات ككلف ا�ضافية �إ�ضافة
اىل ان البيع باجلملة لي�س كالبيع باملفرد،
ف��ال��ذي ي�شرتي مئة دوالر ال يهمه اذا كان
ال�سعر اك�ثر ،الن الفرق �سيكون ً
قليل لكن
الذي ي�شرتي ع�شرة االف دوالر على �سبيل
املثال �سيكون الفارق م�ؤثر ًا ويف ذلك احلني
�سيبحث ع��ن االرخ� �� ��ص و ك��ذل��ك �شركات
ال���ص�يرف��ة تخف�ض ال�ع�م��ول��ة بح�سب كمية
الدوالر املطلوبة .
و بخ�صو�ص ع��دم ت��وج��ه امل��واط �ن�ين اىل
امل�صارف �أو� �ض��ح فائق  :ينبغي ان يتجه
امل��واط �ن��ون و ال�ت�ج��ار ع�ل��ى ح��د � �س��واء اىل
امل�صارف النها �أئمن يف تبادل العمالت و
يف االيداع و االن الدولة �ستن�شيء �صندوق ًا
ل�ضمان الودائع امل�صرفية بحيث عندما ت�ضع
مبلغ ًا يف بنك يتكفل �صندوق �ضمان الودائع
امل�صرفية ب ��إع��ادة ن �ق��ودك و ه��ذه �سيا�سة
اال��ص�لاح امل�صريف التي مي�ضي بها البنك
امل��رك��زي ب��ال��وق��ت احل��ا��ض��ر و ان ح��واالت
اخل��ارج ارخ����ص م��ن ال��داخ��ل الن التحويل
للخارج يكون الكرتوني ًا.

م�سار احلواالت و التنمية

ينطوي اخلط الذي ت�سري به العملة ال�صعبة
يف احلواالت اخلارجية ذهاب ًا او اياب ًا على
اع �ت �ب��ارات تتعلق بال�سيا�سة امل��ال�ي��ة للبلد
و تالم�س عمق االقت�صاد الوطني  ،مدير
�شركة ال�سماء لل�صريفة مالك �صاحب قال :
ان احلواالت اخلارجة هي اكرث من الداخلة
فاملبالغ ال��داخ�ل��ة ه��ي بائ�سة يف ال �ع��ادة ال
تتعدى يف غالبها مئات الدوالرات اما املبالغ
اخل��ارج��ة فهي مبالغ فلكية حيث ان بع�ض
�شركات ال�صريفة حت��ول يف اليوم الواحد
مايتعدى املليون دوالر.
و ق� ��ال م��دي��ر � �ش��رك��ة ال �ن �ي��ل ل �ل �� �ص�يرف��ة و
احلواالت املالية حميد عبا�س :ان احلواالت
داخ ��ل ال �ع��راق و اخل��ارج��ة م�ن��ه مت�ساوية
تقريب ًا م�شري ًا اىل ان احل��واالت اخلارجة
اك�ثر م��ن ال��داخ�ل��ة بحكم احل ��راك التجاري
املوجود حالي ًا ك�أ�سترياد الب�ضائع و االجهزة
الكهربائية و ال�سيارات .
فيما قال م�صطفى الطيب مدير �شركة ال�صيد
لل�صريفة  :ان حجم ال��زب��ائ��ن يعتمد على
عالقات �شركة ال�صريفة و ثقة التجار بها
الفت ًا اىل ان اغلب التجار حالي ًا يتجهون
اىل امل �� �ص��ارف االه�ل�ي��ة ح�ت��ى يف مو�ضوع
احلواالت .
واو� �ض��ح ال�ط�ي��ب :ان ال�ت��اج��ر ب��ام�ك��ان��ه ان
يجري حوالة بنكية عن طريق ال�صكوك الية
دولة يف العامل .
و يقول عثمان عبد ال�سالم و هو حما�سب يف
�شركة م�صباح لل�صريفة  :اكرث اموال املزاد
اليومي يف البنك امل��رك��زي العراقي ت�سلم
خارج العراق  ،فالعملة تباع يف الغالب على
�شكل حواالت اما لعمان او دبي  ،حيث هناك
�شركات حواالتها ت�صل يف اليوم الواحد اىل
مليون �أو مليون ون�صف دوالر و نحن ن�ستلم
عملة عراقية يف بغداد و ن�سلم دوالرات يف
االردن مث ًال
�أما مدير �شركة عني لل�صريفة عمار ماجد قال
 :ان اكرث احلواالت لل�صني بحكم اال�سترياد
الكبري من هناك و من ثم من عمان و ت�أتي
دبي باملرحلة الثالثة .
د .حممد �صالح القري�شي اخلبري يف ق�ضايا
التنمية ق��ال  :حالي ًا الدينار العراقي يدعم
ب��ار� �ص��دة م��ن ال�ع�م�ل��ة ال���ص�ع�ب��ة يف البنك
املركزي  ،و خروج العملة ال�صعبة من العراق
تقلل من فر�ص اال�ستثمار لأغرا�ض التنمية و
ان خ�سارة العملة ال�صعبة ينعك�س �سلب ًا على
االقت�صاد الوطني .
فارق ال�سعر
هناك ف��ارق الف��ت للنظر يف ا�سعار الدوالر

ً
تداوال
الأكرث

ينبغي ان يتجه املواطنون و التجار على حد �سواء اىل امل�صارف النها �أئمن يف تبادل العمالت و يف االيداع
و االن الدولة �ستن�شيء �صندوق ًا ل�ضمان الودائع امل�صرفية بحيث عندما ت�ضع مبلغ ًا يف بنك يتكفل
�صندوق �ضمان الودائع امل�صرفية ب�إعادة نقودك و هذه �سيا�سة اال�صالح امل�صريف التي مي�ضي بها البنك
املركزي بالوقت احلا�ضر و ان حواالت اخلارج ارخ�ص من الداخل الن التحويل للخارج يكون الكرتونياً.

ثمة اعتبارات اقت�صادية ترتتب على تداول
هذه العملة االجنبية او تلك يف اي اال�سواق
املحلية و توجد عمالت اجنبية تلي الدوالر
يف الرتتيب من حيث ال�ت��داول يف ال�سوق
العراقي .
م��دي��ر �شركة ال�ف��وز لل�صريفة اح�م��د عدنان
قال  :العملة االك�ثر ت��داو ًال من بعد الدوالر
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هي اليورو بفعل الق�ضايا اال�ستريادية و
احلواالت و تلي اليورو عمالت البلدان التي
ي�سافر �إليها العراقيون.
اما مدير �شركة ال�سالم لل�صريفة عمر جودة
فقال  :الذي ي�أتي ويعمل حوالة الحدى الدول
الأوروبية باليورو يكون اال�ستالم بالدوالر
او الدينار و الت�سليم باليورو فحتى حينما
ن�ستلم دوالر ًا اعادله باليورو ح�سب �سعر
ال�صرف يف تلك الدولة الأوروبية التي يريد
منها املبلغ .
بينما ق ��ال م��دي��ر ��ش��رك��ة ال �ي��وم لل�صريفة
م�صطفى �سالم  :ان عمل �شراكات ال�صريفة
�سيما احلواالت ت�ضائلت بال�سنوات االخرية
فمث ًال قبل  2003كنا نعمل حتى احلادية
ع�شرة لي ًال اما االن �إىل الثالثة ظهر ًا .
غ�سيل �أموال

ال �ع��دي��د مم��ن ي � ��زاول اع��م��ال ال �� �ص�يرف��ة و
احلواالت يعمل من دون ترخي�ص من البنك
امل��رك��زي ال�ع��راق��ي و ه��ذا ح��ال اك�ثر املحال
املتواجدة حالي ًا يف اال��س��واق املهة و حتى
يف االح �ي��اء  ،ناهيك ع��ن منظر ال�ط��اول��ة و
الكر�سي على الر�صيف و القطعة الورقية
التي كتب عليها بالقلم العري�ض ( �صريفة
) فحواالت بال اج��ازة تعني ان ال ك�شوفات
ح�ساب و ال اوراق و ال من اين لك هذا مما
ي�ضع العديد من اال�ستفهامات على عمل تلك
ال�شركات؟ فقد اتهمها العديد من املواطنني
الذين حتدثوا لنا باال�سواق كاملواطن اجمد
عبد الله ( 48عام ًا ) الذي قال :ان البع�ض من
هذه ال�شركات تزاول غ�سيل االموال و طاملا
هي غري خا�ضعة للرقابة فلي�س من البعيد ان
يكون البع�ض منها متورط ًا مع االرهاب فيما
قال ( م-ن) �صاحب �شركة ( ــــــــ )  :انا اعمل
من دون اجازة و لدي ا�سباب و لي�س من حق
احد ان يتحدث باالعالم و يتهمني او زمالئي
بتهم باطلة فنحن ال ميكن ان نرتكب امور ًا
خطرية كغ�سيل اموال فكل ما يف امل�س�ألة هو
اننا نعرف ان احل�صول على اج��ازة م�س�ألة
معقدة تت�ضمن اج��راءات طويلة و روتين ًا
مزعج ًا  ،فيما ق��ال (ع-ح) �صاحب �شركة (
ــــــــ )  :ان ال�سبب يف عدم مراجعتي البنك
املركزي للح�صول على اجازة هو ان الكثري
م��ن زب��ائ�ن��ي ال ي��رغ�ب��ون ب�ت�ق��دمي ك�شوفات

ينبغي التمييز بني �شركات ال�صريفة و �شركات التحويل املايل امل�ساهمة  ،خا�ضعة للح�صول على اجازة من
البنك املركزي العراقي و اعمالها و ن�شاطاتها خا�ضعة للرقابة و التفتي�ش من البنك املركزي العراقي و
التحويل املايل و�شركات ال�صريفة املجازة تخ�ضع للرقابة و التفتي�ش و لكن واجباتهم تختلف بعك�س ما ي�صور
النا�س و �شركات التحويل املايل امل�ساهمة هي �شركات متخ�ص�صة بالتحويل بالتن�سيق مع امل�صارف
للحواالت .
و قد طالب العديد من املراقبني البنك املركزي
و جمال�س املحافظات يف وقت �سابق ب�أتخاذ
اج � ��راءات الي �ق��اف ظ��اه��رة امل �� �ص��ارف غري
املرخ�صة  ،و قرر جمل�س حمافظة الب�صرة
يف ال�شهر املن�صرم منع �شركات ال�صريفة
التي الحتمل �إجازة ممار�سة مهنة من العمل
حلني م��لء اال�ستمارة التي جتيز ملمار�سة
مهنة ال�صريفة بح�سب م�صدر م�س�ؤول يف
جمل�س املحافظة بعد ان عقد جمل�س املحافظة
اجتماعا طارئا مع مدراء �شركات ال�صريفة يف
املحافظة ،و�شدد على �ضرورة االلتزام بهذه
ال�ضوابط وتنظيم عمل �شركات ال�صريفة يف
املحافظة.و ذكر املجل�س يف حينه ان االجراء
جاء يف �سياق تفعيل النظام وتنظيم عملية
ال�سوق املحلية يف املدينة من خالل االلتزام
بالكتاب ال�صادر من البنك املركزي العراقي
لفرع الب�صرة مبنع �شركات ال�صريفة غري
املرخ�صة .

عن الطالب و املعاجلة الطبية و ال�سياحة
الدينية و هذه امل�سائل يجب ان تقنن حتى ال
ت�ستخدم هذه ال�شركات يف غ�سيل االموال
او م��ا ��ش��اب��ه ذل��ك خ�لاف � ًا لتعليمات البنك
املركزي �سيما اذا كانت غري جمازة فالفاعل
يكون مهرب ًا و االن نحن نن�سق مع ال�سلطات
االمنية و اجلهات العليا من اجل ايجاد �آلية
منا�سبة لعمل هذه ال�شركات .
و ق��ال م�ست�شار البنك امل��رك��زي العراقي
الدكتور مظهر حممد �صالح� :أن �شركات
ال�صريفة يف العراق ،ال تعمل �إال برتخي�ص
من البنك املركزي العراقي ومنها �شركات
لديها ح�سابات خا�ضعة للرقابة والتفتي�ش
والتدقيق امليداين بني فرتة و�أخرى.
ويبلغ عدد هذه ال�شركات يف الوقت احلايل
زهاء � 370شركة ،وي�صل ر�أ�سمالها �إىل 600
مليون دوالر ،ويحق لها فتح فروع يف كل
حمافظات ال �ع��راق ،وتعمل وف��ق �ضوابط
البنك املركزي العراقي.

ول�ي��د ع�ي��دي ع�ب��د ال�ن�ب��ي حت��دث ل �ـ ( املدى
االقت�صادي ) كخبري اقت�صادي قائ ًال  :البنك
امل��رك��زي ابلغ �شركات ال�صريفة ان ن�شاط
عملها حملي بحت و ان يكون ر�أ�س مالها 50
مليون دينار بعد ان كان  25و اردنا ت�شجيع
ال�شباب اجزنا ال�شراكة بني اثنني و �شددنا
ع�ل��ى االج� ��ازات الن ال �ق��درة اال�ستيعابية
لالقت�صاد العراقي ال ت�سمح باالعداد الكبرية
و االن نحن نالحق ال�شركات غري املجازة ،
و بخ�صو�ص م�سار حوالت العملة ال�صعبة
املتجهة نحو اخلارج قال عيدي :االقت�صاد
ال �ع��راق��ي االن م�ف�ت��وح م��ن ح�ي��ث الرقابة
التحكمية و يف ال�سابق ك��ان��ت لنا �شركة
حت��ا��س��ب ع�ل��ى عملية احل� ��واالت ام��ا االن
فاالقت�صاد انفتح و ي�سمح للمواطن ان ي�أخذ
ع�شرة االف دوالر للحفاظ على كرامته ناهيك

وي�شري مظهر حممد �صالح م�ست�شار البنك
امل��رك��زي العراقي �إىل �أن��ه منذ ع��ام 2003
حتى الوقت احلا�ضر ظهرت مكاتب تتعامل
بالعملة الأجنبية واملحلية خ��ارج نطاق
البنك ااملركزي يف كل حمافظات ومناطق
العراق.
ويقول �صالح" :نحن نتجه لإن�شاء هيئة
تكافح اجلرمية االقت�صادية ،ومن �ضمنها
الن�شاطات املالية للمكاتب غري املرخ�صة".
م���ش�يرا �إىل �أن ه�ن��اك ت�ع��ام�لات م��ال�ي��ة يف
هذه املكاتب غري املرخ�صة ،جترى لتمويل
(الإره� ��اب) و�أخ ��رى تتعلق بق�ضايا ف�ساد
مايل و�إداري.
م��ن ج�ه�ت��ه ي ��رى اخل �ب�ير امل� ��ايل العراقي
ال��دك �ت��ور حم�م��د ك��اف��ل ح�سني �أن �شركات
ال�صريفة حتتاج �إىل �سيطرة �أكرب من قبل

التدقيق و الرقابة

خارج ال�سيطرة

البنك املركزي ،حيث يتوىل البنك املركزي
الرقابة والإ�شراف على البنوك وامل�صارف
الأهلية واحلكومية ،من دون �أن تكون هناك
مراقبة و�إ�شراف على �شركات ال�صريفة.
ر�أي حتليلي

اخل�ب�ير االق�ت���ص��ادي اب��و ط��ال��ب الها�شمي
ق��ال  :ق�ب��ل ك��ل ��ش��يء ينبغي التمييز بني
�شركات ال�صريفة و �شركات التحويل املايل
امل�ساهمة  ،خا�ضعة للح�صول على اجازة
م��ن البنك امل��رك��زي ال�ع��راق��ي و اعمالها و
ن�شاطاتها خا�ضعة للرقابة و التفتي�ش من
البنك املركزي العراقي و التحويل املايل
و�شركات ال�صريفة املجازة تخ�ضع للرقابة
و التفتي�ش و لكن واجباتهم تختلف بعك�س
ما ي�صور النا�س و �شركات التحويل املايل
امل�ساهمة هي �شركات متخ�ص�صة بالتحويل
بالتن�سيق مع امل�صارف اما �شركات ال�صريفة
فواجباتها و اهدافها الرئي�سة املقررة من قبل
البنك املركزي خا�صة بالتحويالت املالية و
التعامل بالنقد االجنبي داخ��ل العراق  ،و
بع�ض النا�س يحولون عن طريقها بالرغم
من انها ال متتلك �صالحية للتحويل و امنا
متخ�ص�صة بالتداول بالعملة املحلية داخل
العراق و يجب اذا ارادت ان تتخذ اية اعمال
او وظ��ائ��ف ج��دي��دة ان ت�ستح�صل موافقة
البنك املركزي ب�شكل حتريري ،وبالن�سبة
للتحويل اخلارجي توجد ثالثة خطوط هي
امل�صارف � ،شركات التحويل  ،ال�صريفة.
و هنا من املهم اال�شارة �إىل ان احل�صول على
الدوالر م�س�ألة حم�صورة بالبنك املركزي و
غ��رف��ة عمليات م��زاي��دة العملة ال�صعبة ،
امل�صارف عن طريق زبائنها ب�شكل مبا�شر
م��ن ذوي الفعاليات االق�ت���ص��ادي��ة و كذلك
�شركات التحويل امل��ايل اي�ض ًا ت�سجل لدى
امل�صارف عمليات التحويل املطلوبة و بعد
ت�أمني العملة املحلية و امل�صارف بدورها
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تدخل امل��زاد الر�سمي و توفر اجتاهني من
العملة االجنبية االجت��اه االول للت�صريف
الداخلي لت�سيري اعمال النا�س و االجتاه
ال �ث��اين � �ش��راء العملة الغ��را���ض التحويل
التجاري لت�سديد فواتري ال�سلع و اخلدمات
املوردة من اخلارج اي يجب توفري وثائق
ر�سمية يعرتف بها البنك امل��رك��زي الثبات
ان التحويل اخلارجي لتغطية اخلدمات و
ال�سلع امل��وردة اىل العراق و هناك �شروط
تف�صيلية و �ضعها البنك املركزي لهذه العملية
مث ًال ب�أنه بامل�صارف يجب ان يوجد ك�شف
ي�سمى مراقبة غ�سيل االموال ح�سب قانون
غ�سيل االموال يجب على امل�صارف ان تقدم
ك�شف ًا باملبالغ التي زادت على ع�شرة االف
دوالر فكل ع�شرة االف دوالر يجب ان يقدم
للبنك املركزي اال�سماء و الطريقة التي مت
بها التعامل مع هذه املبالغ و هذه اخلطوط
ال�ث�لاث��ة ت��وج��د لها خم��ال�ف��ات عندما يلج�أ
املواطن لتحويل املبالغ عن طريق �شركات
ال�صريفة املحلية و هذا تكتنفه خماطر عدة
ا�ضافة ملخالفتها الطريق الر�سمي املعتمد
من قبل البنك املركزي العراقي و الزبون
من حقه ان ال يذهب لل�صريفة وال للتحويل
امل��ايل ،بل يذهب ب�شكل مبا�شر للم�صرف
وه��ذا ه��و االج ��راء ال�سليم  ،و ال�سبب يف
ع��دم ال�ل�ج��وء للم�صارف ه��و ال�ت�ه��رب من
اع �ط��اء معلومات ح��ول طريقة احل�صول
على االم��وال او املحل ال��ذي �ست�صرف فيه
و ه��ذا ب�سبب ت��راك�م��ات �سابقة فالبع�ض
يعتقد ان عملية التحويل املبا�شر معقدة و
تت�ضمن روتين ًا لكن بالواقع العملية تتم
خ�لال � 48ساعة و لكن عندما يكون املبلغ
اك�ثر من ع�شرة االف دوالر يجب ان يقدم
�أوراق�� ًا نظيفة و قوائم جتارية للم�صارف
لكي تعر�ضها للبنك املركزي عند التفتي�ش
وحتى يف املطارات ال يجوز للفرد امل�سافر
ان يحمل اك�ث�ر م��ن ع���ش��رة االف دوالر و
ي�س�أل باملطار و�إال يعد تهريب ًا لذلك بع�ض
امل��واط�ن�ين ال ي�صل �إىل �شركات التحويل
املايل او امل�صارف و يعتمد احد ال�صرافني
يف االك�شاك و يحول ب�شكل مبا�شر مع العلم
ان مكاتب ال�صريفة املجازة غري معفاة من
تقدمي املعلومات.
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�إ�شكالية التحول يف االقت�صاد العراقي
(�ضبابية الر�ؤية وهدر االمكانية)

عبدعلي كاظم املعموري
ك��ان م�ف�تر��ض� ًا �أن ت�ت��م �إع� ��ادة النظر
ال�شاملة ب�أو�ضاع االقت�صاد العراقي
بعد �سنوات ط��وال م��اب�ين (اقت�صاد
حرب) و(اقت�صاد ح�صار) ،و(اقت�صاد
تدمري ونهب وف�ساد) ،وكان متوقع ًا �أن
يكون هذا مبكر ًا ،عندما انك�شفت غبار
احل��رب واح �ت�لال ب�غ��داد وا�ستيعاب
رع� ��ب ال �� �ص��دم��ة ال �ع �� �س �ك��ري��ة ،ومن
الطبيعي �أن يكون هذا الهم هو هم ًا
وطني ًا خال�ص ًا ولي�س هم ًا احتاللي ًا،
ف��إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة �أ�� �ص�ل�اح االقت�صاد
ال �ع��راق��ي وان �ت �� �ش��ال��ه م��ن �أو�ضاعه
املركبة ،تبقى يف املقام الأخ�ير هدف ًا
ي �ف�تر���ض �أن ي �ظ��ل ه��اج �� �س � ًا للقوى
الوطنية واملخل�صني ،بينما ال ي�شكل

ذلك املعطى هدف ًا يحظى ب�أولوية لدى
املحتل،
�إن ال �ت ��أخ��ر امل�ت�ع�م��د يف النهو�ض
باالقت�صاد العراقي من وه��دة �أزمته
ورك ��وده ،ت�ستوجب وقفة جمتمعية
وطنية �سوا ًء من ذوي االخت�صا�ص
�أم من القائمني على الأم��ر ،وه��ل �أن
امل��راه �ن��ة ع�ل��ى اق�ت���ص��ادي��ات ال�سوق
احل � ��رة ،ي� ��راد ل �ه��ا �أن ت �ك��ون احلل
ال�سحري لأو�ضاع االقت�صاد العراقي
على الأقل يف الآجل الق�صري.
وال �ع��راق �ي��ون م��ن �أك�ث�ر جمتمعات
الأر�ض التي �أخ�ضعت �إىل التجريبية
(االمبرييقية) املقيتة� ،سواء اقت�صادي ًا
�أم �سيا�سي ًا ،و�إذا ما كان النا�س فيما
م�ضى يتجرعون هوان هذه ال�سيا�سات
حتت �ضغط اخلوف والعنف ،فاحلالة

خمتلفة الآن متام ًا ،فحاجز تقدي�س
ال�سلطة ،وت�أليه احلاكم �أم�سى �أمر ًا من
املا�ضي ،وهو ما �سيفتح الباب وا�سع ًا
ملراجعة جمتمعية ل�سلوك وق��رارات
احلكومات ،كرد فعل (العنف امل�ضاد)
لعنف ال�سوق.
ل �ق��د ��س��اه�م��ت ال ��والي ��ات املتحدة
الأمريكية يف ت�أخري و�ضع اخلطط
الالزمة للنهو�ض باالقت�صاد العراقي،
�إذ ج��رى عقد العديد م��ن امل�ؤمترات
واالجتماعات واللقاءات ويف خمتلف
دول العامل ،ولكن من دول �أية فاعلية
ونتائج على الأر�ض.
�إن الإق ��رار على فل�سفة اقت�صادية
ج��دي��دة لالقت�صاد ال�ع��راق��ي بطريقة
ال �ع�لاج ب���ص��دم��ة ال �ق��وة الع�سكرية
ورعبها ،ومن دون تخدير ،كما يعرب

عنها اقت�صاديو البلدان املختلفة من
العامل ،والتي �شيعت لفل�سفة التحول
نحو اقت�صاد ال�سوق ،ال نريد اجرتار
جت��اري�ب�ه��ا يف ال� �ع ��راق ،وال نرف�ض
�أن تكون هناك فعل لآليات ال�سوق،
ونعتقد �أن فك حزمة املفاهيم والألفاظ
له �ضرورة كبرية يف فهم تالفيف ما
يختبئ حت��ت ه��ذا امل�سمى م��ن ذاك،
فاالقت�صاد العراقي يف حقيقة الأمر
مل يكن مركزي ًا (خمطط ًا) وال اقت�صاد
�سوق ر�أ�سمايل وال �سوق ا�شرتاكي،
ب��ل ه��و يف ح�ق�ي�ق��ة الأم � ��ر اقت�صاد
م�شوه؟.
ولهذا مل ن�ستطع اىل الآن �أن ن�صل
اىل �أمن��وذج دولة فاعلة ،فالدولة يف
النظام ال�سابق� ،أن�ه��ا ذهبت روي��د ًا
روي��د ًا من دول��ة حت��اول تعزيز �صفة

الإن �ت��اج يف االقت�صاد اىل الإ�شاحة
ال���ص��ري�ح��ة ع��ن نف�سها ب ��أن �ه��ا دول��ة
توزيع الريع النفطي بامتياز ،نتيجة
ال�تراج��ع يف دورة الإن�ت��اج الوطنية
ال��ذات��ي��ة ،وه ��و م��ا ك���ش�ف��ه احل�صار
االق�ت���ص��ادي ب��و��ض��وح ،فيما �شهدت
مرحلة ما بعد االحتالل ،باالن�سحاق
التام للإنتاج املحلي.
وهكذا تولد يف العراق �أمن��وذج من
الدولة متناق�ضة يف دوره��ا ،فهي �أما
مركزية و�سلطوية حد النخاع ،و�إما
م�تره�ل��ة وت��اب �ع��ة و��ض�ع�ي�ف��ة ،ولذلك
ي�صعب تو�صيف خمرجاتها(نتاجها)
ال�ت�ن�م��وي ف�ه��و ي�ظ��ل ي �ت�راوح مابني
تنمية (تابعة– �شبه ر�أ�سمالية– �شبه
ا�شرتاكية– رثة– راك��دة)( ، )4وهو
ما ال ي�ساعد على اال�ستدالل مبعطى
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وا�� �ض ��ح ال ت�خ�ط�ئ��ه ال �ع�ين يف منط
�أفعالها االقت�صادية.
ويبدو �أن حقيقة قدرة الدولة و�أهمية
دورها املخطط له ،قد ا�ستغلتها النظم
احل��اك �م��ة و��ش�خ��و��ص�ه��ا الكاريزمية
ل�صالح الهيمنة على ال�سلطة وجلم
املعار�ضني ،و�صوغ حال املجتمعات
على وف��ق ر�ؤي ��ة (امللك– الرئي�س-
الأمري– ال�سلطان) ،ويكاد يرددون
جميع ًا مقولة لوي�س (الدولة �إنا) �أي
احلاكم.
ونعتقد بتوا�ضع �شديد �أن خط�أ كبرياً
قد مت اقرتافه بنوايا م�سبقة وب�إ�صرار،
من قبل الذين �ساهموا يف اللجان التي
مت اختيارها من قبل الأمريكان يف ما
يخ�ص ال�ش�أن االقت�صادي على الأقل،
�إذ �أن االقت�صاد واملجتمع العراقي مل
يكن مهي�أ لذلك العتبارات عدة� ،أبرزها
حالة احل��روب واحل�صار ،ومربرات
ذلك تكمن يف الآتي:
� -1إن االقت�صاد العراقي يعد اقت�صاد ًا
مدمر ًا بكل املقايي�س ،وب��دون النفط
ما كان ممكن ًا �أن ت�ستدام احلياة فيه،
حتى يف ظل �أو�ضاعها احلالية.
� -2إن االقت�صاد العراقي مل يبد�أ يف
نف�ض غبار التدمري والتهتك ،وتخلف
قطاعاته االقت�صادية بعد.
 -3جميع املمكنات التكنولوجية تعد
متقادمة ،وال ميكن االعتماد عليها ،مما
يتطلب خطة للتحديث التكنولوجي.
 -4ال�ضغوط ال�سيا�سية والأمنية
وت��واج��د ق��وات االح�ت�لال ،وا�ستالب
ج ��زء م��ن الإرادة ال��وط �ن �ي��ة ،وع��دم
امتالك القرار ال�سيا�سي -االقت�صادي
الكامل.
 -5البد من االع�تراف من �أن القطاع
ال �� �ص �ن��اع��ي واىل ح ��د م ��ا القطاع
الزراعي هما يف حالة انهيار ،وهذا ما
ميكن تلم�سه من حجم وتنوع ال�سلع
الزراعية واال�ستهالكية املتوافرة يف
الأ�سواق العراقية.
 -6ال توجد �سيا�سة جتارية وا�ضحة،
�إذ الزال���ت م �� �س �ت��وردات ال�ت�ج��ار من
ال�سلع الرديئة ،بكل �أنواعها تعج بها
الأ���س��واق ،ب��ل م��ا ميكن �أن نلحظه،
ه��و �سيل الأج �ه��زة الكهربائية الذي
ال ينقطع ،يف بلد يعاين �شحة كبرية
ج��د ًا يف الكهرباء ،ناهيك عما لعبته
الإ�� �س� �ت�ي�رادات ال ��زراع� �ي ��ة م ��ن كبح
للإنتاج الزراعي املحلي.
� -7إن البنية التحتية التي ترنحت
ب �ه��دوء ب �ت ��أث�ير الأداء االقت�صادي
ال�ضعيف ووط�أة ال�ضربات الع�سكرية
الأمريكية يف عامي  1991و،2003
م��ع �إه �م��ال �ه��ا يف م��رح�ل��ة االح �ت�لال،
ت�شكل واح��دة من �أه��م الروافع التي
يحتاجها االقت�صاد العراقي� ،سوا ًء
ع�ل��ى م�ستوى ت��وف�ير اخل��دم��ات من
ناحية ام ال�ستجالب وجذب اال�ستثمار
الأجنبي من جهة �أخرى.
�إن اعتماد ن�ظ��ام اقت�صاد ال�سوق
ع �ل��ى االق �ت �� �ص��اد ال �ع��راق��ي م��ن دون
ح�سابات �صحيحة كمن ي�ضع العربة
قبل احل���ص��ان ،فما ه��و م�ع��روف �أنه
نتيجة �سيا�سات النظم اجلمهورية
منذ ع ��ام  ،2003-1958قد جرى
�أ�ضعاف وتهجري الطبقة الو�سطى يف
ال�ع��راق ،ملختلف الأ�سباب ،وعليه ال
توجد يف العراق طبقة و�سطى فاعلة،
فهي �إما مت تذويبها بفعل ال�سيا�سات

�إن اعتماد التحول ال�سريع القت�صاد من مثل االقت�صاد العراقي يف �أو�ضاعه احلالية ،يعد �أمراً تكتنفه
ال�صعوبات واملخاطرة ،تبع ًا للإفرازات املتوقعة اجتماعي ًا واقت�صادي ًا ،وهو ما ي�شكل هاج�س ًا لكل من
يريد لهذا البلد خرياً ،و�أن التحفظات على عملية التحول كما يراد لها خارجي ًا ومن بع�ض املنتفعني
ً
م�ستقبال ،يف دوامة �صعبة يف مواجهة ال�شعب ،يف الوقت الذي
وامل�شبوهني ،تدخل احلكومات العراقية
يجب على كل املخل�صني ويف كافة امل�ستويات ومنهم املتخ�ص�صون

ال���س��اب�ق��ة� ،أو ه��رب��ت خ ��ارج العراق
ومن دون �إعادة بناء هذه الطبقة ،ف�إن
امل�ستقبل ينذر يف �ضوء ما هو حادث
الآن ،من �أن ال�شرائح الطفيلية التي
ورثت الر�أ�سمالية الوطنية العراقية،
�ست�ستبدل �شعار الر�أ�سمالية العتيد
(دعه يعمل  ...دعه مير) اىل �شعار هي
تريده (دعه ينهب  ...دعه مير).
وم ��ن امل�ن��ا��س��ب الإ�� �ش ��ارة اىل �أن
العراق بعد �سنني طوال ال يحتكم على
قطاع خا�ص باملعنى احلقيقي للكلمة،
�أي �أننا ال منتلك (ر�أ�سمالية حملية
حقيقة) ،لأ��س�ب��اب تتعلق بالطبيعة
املنظورة �سلف ًا لهذه ال�شريحة ،ف�ض ًال
ع��ن طبيعتها وفل�سفتها يف العمل
االقت�صادي ،وبدون ر�أ�سمالية حقيقية
ل �ه��ا ث�ق��اف�ت�ه��ا و�أ� �ص��ول �ه��ا ووطنيتها
املفرت�ضة ،ال ميكن ب�ن��اء ر�أ�سمالية
م��ن دون ر�أ�سماليني ،وم��ا ه��و متاح
الآن و�سابقا يف اغلبه(�شرائح طفيلية
تغذت على املال العام حمابا ًة �أم نهب ًا،
وتوليد ر�أ�سمالية بطريقة الأنابيب،
يحمل معه خماطر على امل�ستقبل).
�إال �أن ذلك ال يعني الهيمنة �أو ال�سيطرة
الكاملة للدولة على االقت�صاد ،بل يعني
االن�ت�ق��ال م��ن ال�ن�ظ��رة الأح��ادي��ة (�أي

�إما قطاع عام و�إما قطاع خا�ص) �إىل
النظرة االقت�صادية ال�شاملة املنطلقة
من خلفية وطنية ،ت�سعى �إىل ح�شد
جميع امل��وارد والإمكانات الوطنية،
والتجاوز نهائي ًا ملو�ضوعة املفا�ضلة
ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين ال� �ع ��ام واخل ��ا� ��ص.
فاملفا�ضلة يجب �أن تكون بني قطاع
منتج و�آخ ��ر قطاع هام�شي� ،أو بني
قطاع ناجح و�آخر متعرث ،وال�سيا�سة
االقت�صادية ال�سليمة يجب �أن تتجه
�إىل تدعيم القطاع املنتج والناجح،
و�إىل م�ع��اجل��ة �سلبيات القطاعات
الهام�شية واملتعرثة.
�إن اعتماد التحول ال�سريع القت�صاد
من مثل االقت�صاد العراقي يف �أو�ضاعه
احلالية ،يعد �أمر ًا تكتنفه ال�صعوبات
واملخاطرة ،تبع ًا للإفرازات املتوقعة
اجتماعي ًا واقت�صادي ًا ،وهو ما ي�شكل
هاج�س ًا لكل من يريد لهذا البلد خري ًا،
و�أن التحفظات على عملية التحول كما
يراد لها خارجي ًا ومن بع�ض املنتفعني
وامل �� �ش �ب��وه�ين ،ت��دخ��ل احل �ك��وم��ات
العراقية م�ستقب ًال ،يف دوام��ة �صعبة
يف مواجهة ال�شعب ،يف الوقت الذي
يجب على ك��ل املخل�صني ويف كافة
امل���س�ت��وي��ات وم�ن�ه��م املتخ�ص�صون،

�إن ي�ساهموا يف ا��س�ت�ن��ارة متخذي
القرار بال�سبل الناجعة لنقل االقت�صاد
العراقي واملجتمع اىل مرحلة �أف�ضل،
كيما ي�ستطيعا غذ ال�سري اىل الأمام
وت �ع��وي ����ض ال �ف��ر���ص ال �ت��ي خ�سرها
العراق يف التقدم.
بيد �أن ما ميكن قوله �أن دور الدولة
كان �سلبي ًا ومهي�ض ًا ،وكابح ًا لفر�ص
التطور االقت�صادي ،على العك�س من
الأه ��داف وال�شعارات التي رفعتها،
وهذا ال يعني ب�أي حال من الأحوال،
دف� �ع� � ًا ب ��اجت ��اه ت��ق��زمي �أو تهمي�ش
دوره � ��ا ،ب��ل ع �ل��ى ال�ع�ك����س ن ��رى �أن
للدولة دور ًا حموري ًا يف �ضبط �إيقاع
ح��رك��ة االق�ت���ص��اد وامل�ج�ت�م��ع ،وب��د ًال
من �أن تكون عقبة ك ��أداء �إزاء اجلهد
التنموي ،كان جدير ًا بها �أن تتلم�س
الطريق وتي�سر وتفعل حركة القوى
احلية يف املجتمع ب�شكلها الفردي �أم
اجلمعي.
وحتى القدرات التي منت الدولة
امل��ج��ت��م��ع ب��ه��ا ،يف ح�����ش��د م����وارده
وتوجيهها �صوب رف��ع م�ستويات
معي�شته وحت�سني �أح��وال��ه ،ذهبت
م��ع ���س��وء �أدارة ال���دول���ة وف�شلها
ال���ذري���ع يف ت��خ�����ص��ي�����ص امل�����وارد
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حتى مل تعد امل�شكلة يف العراق
اقت�صادية باملعنى احلقيقي ،كيما
توهم جمتمعاتها للتعكز عليها ،بل
حتولت امل�شكلة اىل(���س��وء �أدارة
امل�����وارد االق��ت�����ص��ادي��ة) ،وه���و ما
يتطلب مراجعة �شاملة لتاريخية
منط تخ�صي�ص امل��وارد يف الدولة
ال��ع��راق��ي��ة م��ن��ذ ع����ام 1958واىل
 ،2010من �أجل حتديد م�س�ؤولية
احلاكم واحلكومة عن هدر الإمكانية
و�سوء الت�صرف باملوارد وبخا�صة
للنظام ال�سابق وللحكومات التي
قامت بعد االحتالل.
وه��و م��ا �ستعجز عنه احلكومات
العراقية على مر ت�أريخه املعا�صر،
عن توفري غطاء �أخالقي له ،كونها
ا���س��ت ��أث��رت وا���س��ت��ه�ترت مب����وارد
املجتمع وم�ستقبله ،وه���و م��ا مل
يحظ باالهتمام املفرت�ض يف بناء
منظومة احل��ق��وق املجتمعية يف
عراق ما قبل وبعد االحتالل.
ف�إذا ما جرى ك�شف ح�ساب النظم
املتتابعة حلكم العراق و�شخو�صه،
ف����أن احل��ق��وق ال��ت��ي �أه��درت��ه��ا هذه
ال���ن���ظ���م ،وامل���ع�ب�ر ع��ن��ه��ا بالكلف
( ا ال قت�صا د ية – ا ال جتما عية –
الإن�سانية) ،واملتوزعة على مروحة
وا���س��ع��ة م��ن امل��ع��امل وامل�ؤ�شرات،
�سوف تكون تكلفة �سدادها� ،أمر ًا
يتجاوز حدود العقل واملنطق.
م���ا ن��ري��د ق��ول��ه ه��ن��ا �أن حالة
ال��ت�راك����ب م���اب�ي�ن ال���ه���در و���س��وء
الت�صرف يف الإمكانات ،هي حالة
ت��ت��زام��ن م��ع بع�ضها ح��د التزاوج
م��ع م�ساحة تتو�سع با�ستمرار،
كدالة يف حجم الهدر والرتاخي،
وهو دال��ة طردية �أي�ض ًا مع �ضعف
احلكومة و�أجهزتها الرقابية التي
تتابع جماالت الت�صرف يف املوارد
املالية.
وا���س��ت��ك��م��ل��ت ح��ل��ق��ة م���ن حلقات
�إعاقة بناء العراق ،ب�إ�شاعة النهب
وال�سلب وال�سرقة والتي عرب عنها
رام�سفيلد ب�أنها نتاج للحرية� ،إذ
ت��ق��در الأم����وال العراقية املنهوبة
مابني ( )47.1-53.1مليار دوالر،
وه���ذا امل��ب��ل��غ �ضعف م��ا ج���ادت به
�أيدي النبالء يف مدريد ويقل قلي ً
ال
عن تقدير كلفة �أع��م��ار ال��ع��راق من
قبل اللجنة الأمريكية– الدولية.
ناهيك عن �أن التقديرات املتوا�ضعة
واخل��ج��ل��ى� ،أو ال��ت��ي ال ي�ستطاع
البوح بها ،وتك�شف امل�ستور عن ما
ي�سمى ب�إعادة الأعمار وامل�شاريع،
تعد واحدة من �أكرث الق�ضايا التي
ال مي��ك��ن التخل�ص منها ب�سهولة
يف الزمن املنظور ،كون الهدر يف
التنفيذ للم�شروعات �أو تقدير كلفها،
حالة ترتبط بتف�شي الف�ساد،والتي
تقدر ب�أنها ترتاوح مابني )20-15
 )%وه���ذا الأخ�ي�ر مل يعد مرتبط ًا
ب�شخو�ص يعانون من ق�صور قيمي،
بل �أنها �أ�ضحت ظاهرة متجذرة لها
فل�سفة واليات وت�شابكات متعددة
ومعقدة ،وهي مل تعد مقت�صرة على
احلالة املحلية ،بل جتاوزت املحلي
اىل الإقليمي والدويل ،فهي ظاهرة
عابرة للدول ،ولهذا تو�صف من قبل
جهات دولية ب�أنها(اكرب ف�ضيحة يف
التاريخ).
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البيئة اال�ستثمارية يف العراق  . .الفر�ص والتحديات
�أوال :مفهوم اال�ستثمار
وق ��د �أع��ط��ي اال� �س �ت �ث �م��ار كم�صطلح
ت �ع��اري��ف ع ��دة م�ن�ه��ا(ه��و ق �ي��ام الفرد
بعد ا�ستهالك م��وارده ب�شكل كامل و
�إنفاقها على ال�سلع و اخلدمات يقوم
بتوجيه اجلزء املدخر من املوارد �إىل
املجاالت التي ال حتقق �إ�شباع ًا حالي ًا و
لكن حتقق �إ�شباع ًا م�ستقبلي ًا) ،وكذلك
ي�ع��رف ب�أنه(الت�ضحية باال�ستهالك
يف الوقت احل��ايل �أم� ً
لا يف احل�صول
على عوائد �أكرب يف امل�ستقبل و لذلك
كلما زاد عدم اطمئنان امل�ستثمر ب�ش�أن
ال �ع��وائ��د ال �ت��ي �سيح�صل عليها يف
امل�ستقبل زادت قيمة امل�ك��اف��آت التي
يطالب بها مقابل ا�ستثماراته) ،وميكن
�أن ن�ست�شف من التعريفني ال�سابقني �أن
امل�ستثمر مبا انه يقبل مببد�أ الت�ضحية
برغبته اال�ستهالكية احل��ا��ض��رة ،لذا
�سيكون م�ستعدا لتحمل درجة معينة
م��ن املخاطر بفقدانها كلها �أو بع�ضا
منها ،وب�ن��اء عليه يكون م��ن حقه �أن
يتوقع احل�صول على مكافئة �أو عائد
ثمنا ملخاطرته.
ثانيا :متطلبات البيئة
اال�ستثمارية الناجحة يف
العراق
م��ن وج�ه��ة نظر ع��ام��ة ال يكفي جمرد
ت��وف�ي�ر ف��وائ ����ض ن �ق��دي��ة م ��ن دخ ��ول
الأف ��راد واملن�ش�آت لكي تن�شط حركة
اال�ستثمار ،بل ال بد من �أن يرافق ذلك
توفر جمموعة من العوامل التي تخلق
الدافع ملن لديهم الفوائ�ض لتحويلها
�إىل ا�ستثمارات .وعندما نتكلم عن
اال�ستثمار يف ال�ع��راق وكيفية زيادة
فر�ص جلب امل�ستثمرين �إليه فيمكننا
ال� �ق ��ول ان� ��ه ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن �إق� ��رار
ال�سلطة الت�شريعية لقانون اال�ستثمار
�إال ان��ه ال مي�ك��ن �أن يتفعل ب�صوره
تلقائية فالبد من وج��ود بيئة مالئمة
لال�ستثمار وج��زء من هذه البيئة هو
اح�ترام القانون ،و�إذا مل يكن هنالك
و�سط يحرتم قوانني الدولة املختلفة
ف�سيكون اجلو غري منا�سب لال�ستثمار
ال �سيما �أن �أ�صحاب ر�ؤو���س الأموال
يبحثون عن الأماكن الأكرث ا�ستقرارا
للعمل ف�ي�ه��ا ،ومي �ك��ن �إي��ج��از بع�ض
العوامل التي ت�ساعد على خلق بيئة
ا�ستثمارية ناجحة يف ال �ع��راق كما
ي�أتي:
 -1خلق جملة من القوانني والإجراءات
التي ت�ساعد على تطوير اال�ستثمار
وت�ع�م��ل ع�ل��ى ج�ع��ل ال �ق �ط��اع اخلا�ص
ليكون م�ساندا و�شريكا حيويا يف
البيئة اال�ستثمارية التي ي�سعى �إليها
العراق يف الوقت احلايل.
 -2ي�ن�ب�غ��ي ت��وف��ر ال �ب �ن �ي��ة التحتية
والبيئة اال�ستثمارية وذلك عرب توفري
نظام م�صريف ي�ضمن حقوق امل�ستثمر
يف عملية ن�ق��ل الأم�� ��وال ق�ب��ل وبعد
و�أثناء ال�صفقة اال�ستثمارية ليقوم هذا
النظام امل�صريف على توفري التمويل
للم�ساعدة يف �سرعة وكمال الإجناز.
 -3توفري نظام ت�أميني قوي ي�شجع
امل�ستثمر على الت�أمني على موجوداته
و�أم ��وال ��ه وع�م��ال��ه ل�ل�ب��دء بتنفيذ �أي

كبادي ذي بدء ميكننا القول �إن اال�ستثمار ي�ستمد �أ�صوله كمفهوم من علم االقت�صاد ،وهو على
�صله وثيقة مبجموعة من املفاهيم االقت�صادية التي من �أهمها :الدخل ،اال�ستهالك ،االدخار،
واالقرتا�ض� ،إذ من ال�صعب فهم اال�ستثمار ما مل حتلل العالقة التي تربطه باملفاهيم االقت�صادية
ال�سابقة .وبقدر تعلق الأمر بواقع البيئة اال�ستثمارية يف العراق وما تواجهه من فر�ص وعوائق
وحتديات ف�إننا �سنتناول املو�ضوع من خالل تق�سيمه �إىل ثالثة �أق�سام هي:
ريا�ض مهدي احلطاب

م�شروع ينا�سب حجم اال�ستثمارات
التي تبني دولة حديثة.
 -4ت��وف�ير ال�ط��اق��ة الكهربائية التي
تعاين منها ال�ب�لاد حاليا لأن الطاقة
الكهربائية هي القوة الت�شغيلية �إ�ضافة
للماء واالت�صاالت الهاتفية والال�سلكية
و�سالمة وجاهزية خطوط النقل الربي
واجل� ��وي وال �ب �ح��ري وت�سهيل عمل
ال�شركات يف املناطق احل��دودي��ة من

دون عراقيل لت�سهيل نقل م�ستلزمات
البناء م��ن م��واد وم �ع��دات وموظفني
وعمال.
� -5أي�ضا البد من توفر املناخ القانوين
واالجتماعي وال�سيا�سي لال�ستثمار،
وذل���ك ل�ت��وف�ير ح��د �أدن� ��ى م��ن الأم���ان
ي�شجع املدخرين على تقبل املخاطرة
امل�صاحبة لال�ستثمار.
ثالثا :معوقات و حتديات اال�ستثمار

يف العراق
ويف اجلانب الآخر للمو�ضوع جند �أن
هنالك ع��دد ًا من الكوابح �أو املعوقات
التي تعيق عملية اال�ستثمار يف العراق
وت�ع��رق��ل �صفو البيئة اال�ستثمارية
الناجحة واجلاذبة للم�ستثمرين �سواء
املحليني �أم الأج��ان��ب ،وميكن �إيجاز
هذه املعوقات بالنقاط التالية:
 -1عند الكالم عن املعوقات والتحديات

ال �ت��ي ت��واج��ه ال�ب�ي�ئ��ة اال�ستثمارية
وامل �� �س �ت �ث �م��ري��ن يف ال� �ع ��راق يتبادر
للذهن وب�شكل مبا�شر الو�ضع الأمني
ودرج� ��ة اال� �س �ت �ق��رار ال��داخ �ل��ي التي
كلما ازدادت كلما زادت فر�ص دخول
امل�ستثمرين الأج��ان��ب ،وكلما بقيت
متذبذبة �أو متدهورة كلما قلت فر�ص
دخول امل�ستثمرين� ،إذ ميكن القول �أن
هذا العائق هو الأ�سا�س والرئي�س يف
�إعاقة دخ��ول امل�ستثمرين وال�شركات
الأجنبية ال�ضخمة التي يحتاج العراق
يف هذه املرحلة �إىل خرباتها و�إمكاناتها
التقنية والفنية والإدارية الكبرية.
 -2على الرغم من �أن قانون اال�ستثمار
قد اق ّر حديثا� ،إال �أن هنالك الكثري من
القوانني املتداخلة التي �صارت ت�ؤثر يف
قانون اال�ستثمار مثل قانون امل�صارف
وق��ان��ون �سوق امل��ال وهيئة الأوراق
املالية �إذ توجد بع�ض الإ�شكاليات يف
هذه القوانني وتداخالتها وباتت ت�ؤثر
يف عملية ج��ذب امل�ستثمرين و�إقامة
امل�شاريع اال�ستثمارية ،لذلك يجب على
الربملان �إقرار قوانني م�سانده ت�شجع
على ج��ذب امل�ستثمرين وتعمل على
�إقامة امل�شاريع ال�سرتاتيجية الكربى.
 -3ع ��دم ت���ش�ك�ي��ل ه�ي�ئ��ة لال�ستثمار
يف العديد م��ن املحافظات حتى الآن
ال ��ذي ي�ع��د �إخ �ف��اق��ا ك�ب�يرا �أم���ام جذب
امل�ستثمرين وال�شروع بعملية البناء،
�أم��ا الهيئات امل�شكلة ف�إنها تفتقر �إىل
اخلربات والكفاءات التي ت�ؤهلها �إىل
اختيار م�شاريع ذات جدوى اقت�صادية
جيدة ،وان اغلب الأ�شخا�ص يف تلك
الهيئات بحاجة �إىل دورات تدريبية
للإفادة من خربات الآخرين.
� -4إن ابرز ما يواجه قانون اال�ستثمار
م��ن ع��وائ��ق ه��ي ال�ق��وان�ين ال�ت��ي يجب
�أن تكون وا�ضحة ور�صينة وحتمي
ح�ق��وق امل�ستثمر� ،إذ �أن ال�ع��دي��د من
امل�ستثمرين يجهلون حقوقهم �أ�صال
وال ي�ع��ون ال�ضوابط ال�ت��ي ميكن �أن
يحتكموا �إليها ،ولتفادي هذا الإ�شكال
نرى �ضرورة ت�سويق قانون اال�ستثمار
�إىل ال�شركات العاملية ور�ؤو�س الأموال
الأجنبية واملحلية وتعريفهم ب�أبرز
ايجابيات القانون بهدف جذبهم �إىل
العمل يف العراق.
 -5وم��ن ال �ع��وائ��ق ال�ت��ي ت�ق��ف حائال
�أم� ��ام تنفيذ ق��ان��ون اال� �س �ت �ث �م��ار هي
ال �ب�يروق��راط �ي��ة وامل��رك��زي��ة الإداري� ��ة
املوجودة يف الوزارات كافة ،ف�ضال عن
�أن اغلب دوائر الدولة ال تعي حتى الآن
مبد�أ املرونة والالمركزية يف التعامل
و�إق���ام���ة ال��ع�ل�اق��ات وت �ف �ع �ي��ل قانون
اال��س�ت�ث�م��ار ل��دي�ه��ا .ويف ه��ذا ال�صدد
فقد و��ض��ع التقرير العاملي ال�سنوي
ب�ش�أن ممار�سة الأعمال و�سهولة ت�أمني
الن�شاطات التجارية العراق يف املرتبة
الـ  141من جمموع  178دولة ت�صعب
فيها ممار�سة الأعمال� ،أي �إن العراق
ي�ع��اين م��ن �صعوبة �إن���ش��اء امل�شاريع
�إىل ت�أ�سي�س امل�شاريع الأمر الذي يدعو
�إىل معاجلة ه��ذه الظاهرة التي تقف
عائقا �أمام جذب امل�ستثمرين املحليني
والأجانب.
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الهيئة الوطنية لال�ستثمار ترد على مقال
د  .عبد احل�سني العنبكي (مليون وحدة �سكنية لال�ستثمار)
كنا قد نشرنا في الملحق االقتصادي بتاريخ  2010 /7 /21مقا ًال للدكتور
عبد الحسين العنبكي بعنوان ( مليون وحدة سكنية لالستثمار  . .مسكن
آالم أم مسكن انسان ؟ ) وعم ً
ال بحرية النشر وإبداء اآلراء والتوضيحات
ننشر رد الهيئة الوطنية لالستثمار بالكامل .
الرد :

بادئ ذي بدء فان املكتب االعالمي يف الهيئة
الوطنية لال�ستثمار يتقدم بال�شكر واالمتنان
لكاتب امل �ق��ال د.ع �ب��د احل�سني العنبكي على
بع�ض ماورد فيه من �آراء بُني جزء منها على
اعتبارات علمية يف حني انطلق اجلزء الآخر
منها من عدم دراية واحاطة مبا يجري وتعمل
وتخطط ل��ه الهيئة الوطنية لال�ستثمار يف
م�شروعها الن�شاء (مليون) وحدة �سكنية يف
عموم ال�ع��راق  ،واننا من منطلق التو�ضيح
نود ان نورد ردنا على ماجاء يف هذا املقال..
وب��داي��ة ن�ستعر�ض امل�شروع وبداياته حيث
اع �ل �ن��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال��وط �ن �ي��ة ل�لا� �س �ت �ث �م��ار منذ
�شهر ت�شرين ال�ث��اين  2009ع��ن نيتها البدء
بدعوة ال�شركات العراقية واالجنبية لبناء
( )500000خم�سمئة �أل��ف وح��دة �سكنية يف
عموم العراق وقد انطلقت الهيئة يف م�سعاها
هذا من اعتبارات عدة حيث ان قطاع اال�سكان
يكت�سب اهمية خا�صة يف االقت�صاد العراقي
ال�سيما مع الدمار ال��ذي حلق البنية التحتية
وتفاقم ازمة ال�سكن يف بداية عقد الت�سعينيات
حتى اليوم حيث ارتفعت الفجوة ال�سكنية من
 300الف وحدة عام  1997اىل مليون ون�صف
وحدة يف عام  2003واىل حدود ثالثة ماليني
يف الوقت احلايل  ،ان هذا القطاع وعلى الرغم
من انخفا�ض ن�سبة م�ساهمته يف الناجت املحلي
االجمايل التي تقدر ب�أقل من  %1اال انه يوظف
 %20م��ن ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة ومي�ت�ل��ك  %65من
�صايف الرثوة الر�أ�سمالية.
ويعتقد العديد من االقت�صاديني ان هذا القطاع
ميثل مفتاح احلل يف ازمة االقت�صاد العراقي
احل��ال �ي��ة مل��ا ل��ه م��ن ق� ��درة يف م �ع��اجل��ة ازم��ة
البطالة اىل الن�صف تقريبا ويقلل  %25من
العمالة الناق�صة ف�ضال عن دوره يف تن�شيط
القطاعات املرتبطة به ،وا�ستنادا اىل املعطيات
االقت�صادية املذكورة فقد مت ال�شروع بو�ضع
درا�سة اخذت بنظر ااحل�سبان املحددات املالية
والفنية والهند�سية والبيئية واالجتماعية،
ومت احت�ساب ح�صة كل حمافظة من حمافظات
العراق ا�ستنادا اىل ن�سبة الرتكيز ال�سكاين
فيها ووفقا لبيانات وزارة التخطيط والتعاون
االمنائي وبعد مناق�شات واجتماعات متكررة
مع ال�سادة امل�س�ؤولني يف هذه الوزارة.
وب �ن��ا ًء ع�ل��ى ال�ط�ل�ب��ات ال �ك �ث�يرة ال �ت��ي وردت
اىل الهيئة الوطنية لال�ستثمار والتي بلغت
طلبات لال�ستثمار يف ب�ن��اء اك�ثر م��ن (ثالثة
ماليني) وحدة �سكنية من اكرث من � 100شركة
ا�ستثمارية عراقية واجنبية قررت الهيئة زيادة
ه��دف ال�برن��ام��ج اال�ستثماري م��ن (خم�سمئة
ال ��ف) وح ��دة اىل (م �ل �ي��ون) وح ��دة �سكنية ،
وبالتايل مت م�ضاعفة ح�ص�ص املحافظات من
الوحدات ال�سكنية.
ما طرحناه �أع�لاه تعريفا بامل�شروع ب�صورة
ع��ام��ة و�سننتقل االن للتعقيب ع��ن ك��ل فقرة
وردت يف مقال د.عبد احل�سني العنبكي  ،وكما
ي�أتي:
ورد يف النقطة ( )1م��ن املقال
.1
ال�ت��ي حت��دث فيها د.العنبكي ع��ن ان الطاقة
اال�ستيعابية لال�ستثمار تكون مكبلة بالعوامل
املكملة االخ ��رى ك��ال �ق��درات االداري� ��ة ...ال��خ
وغياب دور النافذة الواحدة وغياب امل�صارف
التجارية ال�ق��ادرة على اال�ستجابة ملتطلبات
التمويل وكيف ان الدولة خيبت �آمال املواطنني
يف الكثري من املجمعات ال�سكنية التي حتولت

اىل م�ستنقعات ...الخ.
ن��ود ان ن�شري ه�ن��ا اىل ت��أي�ي��دن��ا مل��ا ورد يف
ان ال�ط��اق��ة اال�ستيعابية لال�ستثمار ترتبط
مب ��ؤث��رات وع��وام��ل اخ��رى م��ن بينها م��ا ذكر
يف املقال اال اننا ن�شري باخل�صو�ص هنا اىل
دور النافذة الواحدة التي يفرت�ض ان يكون
عملها الرئي�س يف ت�سهيل ح�صول امل�ستثمرين
على اج��ازة اال�ستثمار واية تراخي�ص اخرى
يحتاجها امل�ستثمر لتنفيذ م�شروعه وكذلك
ف�ه��ي اي ال �ن��اف��ذة ال��واح��دة معنية مبتابعة
تنفيذ امل�شاريع ون��ود ان نطمئن د.العنبكي
ان الهيئة ع�ن��دم��ا ق ��ررت ال �ب��دء بتنفيذ هذا
امل �� �ش��روع اخ� ��ذت ج�م�ي��ع االع� �ت� �ب ��ارات التي
ذك��ره��ا بعني االعتبار  ،و��س��وف يكون هناك
متابعة للم�شاريع اثناء وبعد التنفيذ من قبل
جلنة فنية يف كل حمافظة �إ�ضافة اىل اللجنة
املركزية التي ت�شكلت برئا�سة رئي�س الهيئة
الوطنية لال�ستثمار و�ضمت يف ع�ضويتها
ع��ددا م��ن ال�سادة امل�س�ؤولني واملتخ�ص�صني
يف وزارة االعمار واال�سكان ووزارة املالية
واملكتب اال�ست�شاري الهند�سي يف اجلامعة
التكنولوجية و معهد التخطيط احل�ضري
واالقليمي يف جامعة بغداد �إ�ضافة اىل عدد
من املهند�سني واالقت�صاديني والقانونيني يف
الهيئة الوطنية لال�ستثمار.
ومل نغفل اي�ضا يف ه��ذا امل�شروع ما ذك��ر يف
املقال عن ع�شوائية االدارة وحدائق الق�صب
وال�بردي والبعو�ض حيث ان الهيئة يف هذا
امل�شروع ت�ؤ�س�س لبنية معي�شة تختلف عن تلك
التي حتدث عنها د.العنبكي يف مقاله من خالل
ا�شرتاطنا على امل�ستثمر تكفله بادارة امل�شروع
ملدة ع�شر �سنوات قابلة للتجديد مبقابل ر�سوم
اخلدمات املقدمة تالفيا خللق احلياة الربية
التي و�صفت بها بع�ض املجمعات ال�سكنية.
 .2ورد يف النقطة ( )2من املقال ا�ستنتاج مفاده
ان تتجه تخ�صي�صات امل��وازن��ة اال�ستثمارية
احلكومية بالكامل اىل ان�شاء البنية التحتية
للم�شروع وحقيقة االم��ر ان��ه غ��اب ع��ن ذهن
د.العنبكي او ب�سبب ع��دم دراي�ت��ه بتفا�صيل
امل�شروع ب��ان اي م�ستثمر �سيتم توقيع عقد
معه لتنفيذ جزء من هذا امل�شروع �سيكون عليه
تنفيذ اعمال البنية التحتية اال�سا�سية �ضمن
املجمع الواحد وهي �شبكة الطرق واملجاري
واحل ��دائ ��ق وال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء �إ� �ض��اف��ة اىل
ن�سبة �سيتم االتفاق عليها من احلد اال�سا�سي
للخدمات االجتماعية م��ن (م��دار���س  ،ودور
عبادة  ،مراكز اطفاء  ،مراكز �شرطة) و�سيكون
جتهيز خ��دم��ات امل ��اء وال �ك �ه��رب��اء وال�صرف
ال�صحي وغريها مل�ستثمرين �آخرين �سيتكفل
امل�ستثمر الرئي�س با�ستقدامهم وه��ي فر�ص
ا�ستثمارية اخرى.
 .3ورد يف ال �ن �ق �ط��ة ( )3م ��ن امل� �ق ��ال بان
اال�ستثمار متغري اقت�صادي بامتياز وله اثر
مبا�شر يف جانبي العر�ض والطلب لل�سوقني
احلقيقية واملالية وقرارات اال�ستثمار التبنى
بح�سابات وام��زج��ة (فنية وهند�سية) وامنا
تبنى بح�سابات وامزجة (اقت�صادية ومالية)
مدرو�سة بو�صفها ج��زء ًا ال يتجز�أ من حركة
امل �ت �غ�يرات االق �ت �� �ص��ادي��ة ال�ك�ل�ي��ة وال�صورة
االقت�صادية الكاملة وه��ذه لال�سف ال�شديد
م�ف�ق��ودة ل��دى م�ق�ترح��ي م�ث��ل ه��ذه امل�شاريع
العمالقة التي يذهبون بها حتت اجنحة الظالم
اىل اجتماعات جمل�س الوزراء للم�صادقة عليها
من دون درا�سة اقت�صادية معمقة يف بلد �صار

املنطق االقت�صادي فيه م�ستباح وا�صحابه
احلقيقيون خلف �ستار (الفالتر واحلوا�شي
ال�ضيقة) االم��ر ال��ذي ي�ضطرنا اىل الذهاب
ب�آرائنا اىل االعالم علنا جند من ي�سمعها.
واننا هنا ن�ؤكد بان هذا امل�شروع ال�سرتاتيجي
ال �ك �ب�ير مل ي �ب� َ
ن وف� ��ق ح �� �س��اب��ات وام ��زج ��ة
(فنية وهند�سية) ،ب��ل بني وف��ق (معطيات
واع �ت �ب��ارات تخطيطية واقت�صادية ومالية
وفنية وهند�سية) ومل يذهب به حتت اجنحة
الظالم الن اجتماعات جمل�س ال��وزراء وكما
يعلم د.العنبكي تعقد يف و�ضح النهار ويتم
التهيئة لها قبل مدة منا�سبة تهيئ فيها مفردات
االجتماع ومنهاجه  ،ون�ستغرب حقيقة ان يذكر
امل�ست�شار الدكتور العنبكي انه ا�صبح (خلف
�ستار الفالتر واحلوا�شي ال�ضيقة) وي�ضطر
للذهاب ب�آرائه اىل االعالم ليعرب عنها فما بال
املواطن امل�سكني الذي ي�سعى لرزقه باحثا عن
ب�صي�ص امل يف م�سكن كرمي ي�أويه واطفاله
وبعد ان يقرتب هذا االمل ويدنو من احلقيقة
جند الف �صخرة تو�ضع يف طريقه بدل ان متد
الأيدي مع الداعمني وال�ساندين له .
 .4ورد يف النقطة ( )4ونحن نخو�ض غمار
اال�صالح والتحول االقت�صادي ون�سعى جلعل
القطاع اخلا�ص هو القطاع القائد والفاعل يف
العمليات االقت�صادية يف القطاعات كافة ،كنا
ن�أمل ان ال تكون توجهات اال�ستثمار مغايرة
لتوجهات اال�صالح االقت�صادي ،بل يجب ان
تكون اداة فاعلة فيه ،فاال�ستثمار والقطاع
اخلا�ص مرهونان يف وجود وتطور اي منهما
بالآخر ،ومن هنا يفرت�ض ان ال يكون امل�شروع
املقرتح ح�صر ًا للموظفني يف الدولة لأن ذلك
يعطي م��زاي��ا ا�ضافية للعاملني يف القطاع
العام يف ظروف �صار فيها القطاع احلكومي
اجل� ��اذب االك�ب�ر وال �ق �ط��اع اخل��ا���ص الطارد
االك�بر ،و�صارت الدولة مرتهلة وغري قادرة
على التحرك ال�سريع ل�ضخامة وتو�سع الهيكل
االداري والروتيني ،االمر الذي يتطلب قلب
املعادلة واعطاء االمتيازات للعاملني يف القطاع
اخل��ا���ص ولي�س العك�س ،وبغية ا�ستحواذ
الر�ساميل على الوحدات ال�سكنية وامل�ضاربة
بها لتحقيق االرباح ،ميكن اال�شرتاط يف �آلية
الت�سويق ب��ان ال يحق ل�شخ�ص واح��د �شراء
�أكرث من وحدة �سكنية واحدة ملنع امل�ضاربة.
وهنا نود القول ان توزيع الوحدات ال�سكنية
�سوف يتم بال�شكل الآت��ي ن�صف ال�ع��دد على
م��وظ�ف��ي ال��دول��ة وال�ن���ص��ف الآخ� ��ر �سيكون
للراغبني من ابناء ال�شعب كافة ويعلم الدكتور
العنبكي ان القطاع العام ا�صبح اجلاذب االكرب
للتوظيف ب�سبب الظروف التي مر بها البلد
يف �سنوات الفراغ االمني وغياب دور القطاع
اخلا�ص وبالتاكيد ان عملية حتول التوظيف
من القطاع العام اىل القطاع اخلا�ص ال ميكن
ان تتم فقط ب�سبب توزيع هذه الوحدات كما
ان ه��ذه العملية هي ج��زء من عملية ا�صالح
االقت�صاد ولي�ست كل اال�صالح وعن اال�شرتاط
يف �آلية الت�سويق بان ال يحق ل�شخ�ص واحد
� �ش��راء �أك�ث�ر م��ن وح ��دة �سكنية واح���دة ملنع
امل�ضاربة فنود ان نطمئن الدكتور العنبكي بان
الهيئة الوطنية اخذت ذلك بنظر احل�سبان.
 .5ورد يف ال�ن�ق�ط��ة ( )5ذك ��ر يف امل�شروع
امل�ق�ترح كلفة امل�تر امل��رب��ع ال��واح��د ومت ربطه
ب�سعر البيع وا�سلوب الدفع من دون ان يذكروا
لنا ما الذي يجنيه امل�ستثمر املجازف بامواله
يف بيئة ا�ستثمارية غري جاذبة تعج بنواق�ص
ومنغ�صات التناف�س وال�شفافية والو�ضوح
وهو يبيع وحداته ال�سكنية ب�سعر الكلفة؟ ثم
ما الذي �سوف يقنع امل�ستثمر (البائع) للبيع
بالتق�سيط املريح هذا حيث ( )% 25من قيمة
ال��وح��دة ال�سكنية عند الت�سجيل وتق�سيط
الباقي على م��دى (� 15-10سنة) فهو قطاع
خ��ا���ص ولي�س م��ن املفيد حتميله م�س�ؤولية

اجتماعية وم �ب�ررات خ�يري��ة جت��اه �شرائح
اجتماعية فقرية او ه�شة الن ذل��ك م�س�ؤولية
ال��دول��ة وال يدخل �ضمن ح�سابات (الكلفة /
الربح) مهما كان امل�ستثمر طيب القلب ووطني ًا
وما اىل ذلك من النعوت احل�سنة؟ فال تلب�سوا
امل�ستثمر جلباب رعاية الدولة البنائها امل�ساكني
وما اكرثهم النها لي�ست م�س�ؤوليته وعليكم ان
تف�صلوا بني رغبات القطاع اخلا�ص وتدعوها
تنطلق لتبني بلد م�ه��دم وال��رغ�ب��ات االبوية
للدولة ،فاي م�ستثمر هذا الذي ينتظر  15عام ًا
لي�سدد له ثمن ما يبيع من دون مقابل؟
وللإجابة على هذه النقطة ن�س�أل يف البداية
من قال للدكتور العنبكي ان امل�ستثمر �سيبيع
ب�سعر التكلفة ؟ نعم ان �سعر البيع هو 500
دوالر للمرت املربع الواحد ولكن بالتاكيد فان
امل�ستثمر لن يقدم على العمل ما مل تكن الكلفة
اقل من ذلك ويكون هناك هام�ش مقبول للربح،
ويف ما يخ�ص البيع بالتق�سيط فان �سنوات
التق�سيط للمواطن ه��ي خم�س ع�شرة �سنة
ولكنها للم�ستثمر �ستكون �سبع �سنوات وان
امل�ستثمر لن يتحمل التق�سيط،بل ان امل�صارف
املمولة له هي التي �سوف تتحمل عملية البيع
بالتق�سيط مقابل ن�سبة فائدة �سوف يتحملها
امل�شرتي للوحدة ال�سكنية ،اىل ج��ان��ب ذلك
توجد حوافز اخرى للم�ستثمر وهي االرباح
التي يح�صل عليها م��ن اخل��دم��ات كافة التي
يقدمها يف املجمع ال�سكني الواحد من مراكز
جتارية وريا�ضية وترفيهية وغريها.
 .6ورد يف النقطة ( )6اذا كان الق�صد ان الدولة
من تدفع للم�ستثمر ثمن ال��وح��دات ال�سكنية
وتتحمل هي م�س�ؤولية التق�سيط املريح (فهو
ممكن ) ول�ك��ن مل��اذا ال تقولونها �صراحة ام
ان �صورة التغطية املالية غري مفهومة حتى
من قبل مقرتح امل�شروع ذاته؟(وامل�صيبة هنا
�أعظم) ثم ان ذلك ترتب على الدولة ان تكون
هي اجلهة الدافعة للم�ستثمر نيابة عن املوظف
وه��ذا يعني اقرا�ض ًا من دون فوائد ب�ضمانة
ال��رات��ب ،م��ا يخلق �أع �ب��ا ًء مالية على الدولة
ميكن ان ت�ستخدمها يف ان�شاء البنى التحتية
للمجمعات املزمع اقامتها من خالل اال�ستثمار
وه��ذه �سيا�سة مالية ال ن��دري ان ك��ان وا�ضع
ال�سيا�سة اال�ستثمارية قد ن�سق معها يف هذا
التوجه ام ال؟ ف�ضال عن كونه امعان ًا اكرث يف
دعم �شريحة املوظفني من دون �شرائح املجتمع
العاملة يف القطاع اخلا�ص التي ت�ستحق منا
يف اطار التحول نحو اقت�صاد ال�سوق اقرا�ضا
م�ي���س��رة وت���ش��ري�ع��ات حت�م��ي ح �ق��وق العمل
وال�ضمان واملرتب والتقاعد ا�سوة بالعاملني
يف الدولة.
وبخ�صو�ص هذه النقطة نقول ان الدولة يف
ه��ذا امل �� �ش��روع ل��ن تتحمل ��س��وى تخ�صي�ص
االرا� �ض��ي ال�لازم��ة للم�شروع وح�ت��ى البنية
التحتية (داخ ��ل املجمعات) ��س��وف يتحملها
امل�ستثمر  ،وم ��رة اخ ��رى ف ��ان ت��وف�ير �سكن
ملوظفي الدولة هو م�ساهمة يف خلق حالة من
اال�صالح االقت�صادي حيث ان الغالبية العظمى
من املوظفني هم من ذوي الدخول املحدودة وال
ميلكون ال�سكن الالئق للعي�ش الكرمي  ،ويف ما
يخ�ص العاملني يف القطاع اخلا�ص وعملية
االق��را���ض املي�سر والت�شريعات ال�ت��ي حتمي
حقوقهم والتي يطالب بها الدكتور العنبكي
فنحن م��ن امل ��ؤي��دون لها ولكن لي�ست الهيئة
الوطنية لال�ستثمار هي اجلهة امل�س�ؤولة عنها
ول��ن يقف م�شروع املليون وح��دة �سكنية يف
طريقها.
 .7ورد يف النقطة ( )7نحن بهذه الآلية �سوف
نقيد الطلب على الوحدات ال�سكنية بح�صره
يف اطار املوظفني ،بينما ب�أمكان الطلب املت�أتي
من القطاع اخلا�ص ان يخلق حالة كبرية من
الرواج ويزيد من �سرعة تدفق النقود وت�سويق
ال��وح��دات ال�سكنية ليكون مبقدور امل�ستثمر

التو�سع الحق ًا باقامة جممعات �سكنية اخرى
وتن�شيط الفعاليات االقت�صادية املرتبطة بهذا
القطاع.
بخ�صو�ص هذه النقطة فقد مت االجابة عليها
��ض�م��ن االج ��اب ��ات ال���س��اب�ق��ة ف ��ان ن���ص��ف عدد
ال��وح��دات ال�سكنية �ستكون خم�ص�صة البناء
ال�شعب من غري املوظفني.
 .8ورد يف النقطة ( )8مل ن��ر يف امل�شروع
املقرتح ادوار ًا لهيئات اال�ستثمار يف املحافظات
من حيث اقرار امل�شروع وح�صة كل حمافظة من
الوحدات ال�سكنية وحجم (فجوة ال�سكن) فيها
واالرا�ضي التي �سوف يتم اتاحتها للم�ستثمر
وهل امل�شروع �سوف يعر�ض كم�شروع واحد
ومل�ستثمر واح��د ام ه��و جم��ز�أ مل�شاريع عدة
م�ستثمرين عديدين وم��واق��ع ع��دة وم��ا �سبل
ال�تروي��ج ل��ه وا�ستقدام العرو�ض والتناف�س
و��ص�لاح�ي��ة م�ن��ح االج� ��ازة ؟وه ��ل ه��ي اج��ازة
واح��دة ام اج ��ازات ع��دة مل�شاريع ع��دة؟ و�إذا
كان االم��ر كذلك مل��اذا نبقي امل�ستثمر تائها يف
عتمة الف�ضاءات االجمالية والعمومية جتعله
م�شروع ًا اقرب من اخليال منه اىل الواقع؟
بالن�سبة لهذه النقطة جنيب ب��الآت��ي :ان هذا
امل���ش��روع ه��و م�شروع �سرتاتيجي وبالتايل
فهو من �صالحيات الهيئة الوطنية لال�ستثمار
طبقا لقانون اال�ستثمار رق��م  2006/13وان
دور هيئات اال�ستثمار يف املحافظات �سيكون
يف متابعة تخ�صي�ص االرا�ضي يف املحافظات
ف�ضال عن امل�شاركة يف متابعة التنفيذ �ضمن
اللجان امل�شكلة لهذا الغر�ض داخل كل حمافظة،
ام��ا بخ�صو�ص ع��ر���ض امل �� �ش��روع ف��ان العدد
املطلوب ومتطلبات متويله جتعل من ال�صعوبة
مبكان ان تقوم �شركة واحد بتنفيذه وبالتايل
ف�ق��د ق��دم��ت جم�م��وع��ة م��ن ال �� �ش��رك��ات طلبات
للم�شاركة فيه وق��د و�صل ع��دد تلك ال�شركات
اىل � 116شركة اجنبية وحملية وقد مت مقابلة
معظم هذه ال�شركات خالل املرحلة املا�ضية التي
مت تخ�صي�صها للتفاو�ض مع ال�شركات املتقدمة
من خالل اللجنة امل�شكلة للم�شروع ليتم اختيار
االف�ضل من بني تلك ال�شركات والهيئة حاليا
يف امل��راح��ل النهائية للتفاو�ض علما ان كل
املعلومات اخل��ا��ص��ة بامل�شروع م�ت��وف��رة لكل
ال�شركات ونحن على توا�صل كامل معهم ولن
يكون امل�ستثمر يف هذا امل�شروع او غريه من
امل�شاريع تائها وقريبا �سريى الدكتور العنبكي
ومعه كل ابناء �شعبنا الكرمي ان �شاء الله العمل
يف كل املحافظات .
 .9ورد يف النقطة ( )9نرى �ضرورة ان تكون
م�ساحة ال��وح��دات ال�سكنية متفاوته لت�سمح
ب��امل��رون��ة يف ت�سويقها للفئات االجتماعية
املتفاوتة ،وان تكون مراحل التنفيذ وفق �سقوف
زمنية منطقية تن�سجم والطاقات اال�ستيعابية
لال�ستثمار وان تكون اعداد الوحدات ال�سكنية
من�سجمة ه��ي االخ���رى زم��ان�ي��ا وم�ك��ان�ي��ا مع
القدرة على توفري �شروط العي�ش الكرمي فيها
لكي ن�ضمن ان تلك املجمعات املزمع اقامتها هي
فعال م�ساكن للنا�س ولي�ست م�سكنات لآالمهم
�صادرة عن خيال �إعالمي خ�صب.
ن��ود االج��اب��ة هنا ان امل��رون��ة م��وج��ودة وان
امل���س��اح��ات لي�ست واح ��دة لكل ال�شقق وهي
ترتاوح بني  100م 2تت�ضمن ثالث غرف نوم
و120م 2تت�ضمن �أرب ��ع غ��رف ن��وم و�سوف
ت�ك��ون ه�ن��اك فر�صة ام��ام امل�ستفيد لالختيار
حيث مت االتفاق مع ال�شركات على بناء منوذج
لكل وحدة �سكنية وبت�صاميم خمتلفة و�سوف
تعر�ض امام اجلمهور لالختيار.
يف النهاية نود القول ان م�شروع املليون وحدة
�سكنية ن��أم��ل �أن يكون ٌم َّ�سكن لآالم املواطن
العراقي بعد �سنني من احلرمان و َم ْ�س َكن كرمي
ي�ستحقه ان �شاء الله.
املكتب الإعالمي للهيئة الوطنية
لال�ستثمار
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جدلية �شركة بريتي�ش برتوليوم النفطية االمريكية بعد
�إقالة مديرها التنفيذي
من المرجح ان تأجج تعليقات المدير التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم االمريكية النفطية المنتهية واليته توني
هاوارد الرأي العام االمريكي حيث انه دافع عن استجابة المجموعة النفطية للتعامل مع الكارثة.
لقد واجه العمال مؤخراً التسرب النفطي في الخليج ،و اشاد هايوارد باستجابة الشركة التي لم يسبق لها مثيل.
ان محاولة بريتيش بتروليوم لجلب االنتباه الى مشكلتها في الواليات المتحدة من خالل اقالة رئيسها التنفيذي
قد اصبح غير ذي وطأة بعد ما قال توني هايوارد بأنه سيكون مشغوال جدا ليحضر جلسة االستماع لمجلس
الشيوخ .
ترجمة  /ا�سالم عامر
وخ ��اط ��رت � �ش��رك��ة ال �ن �ف��ط بت�أجيج
امل��زي��د م��ن ال�ع�لاق��ات احل�سا�سة عرب
املحيط االطل�سي و ذلك عندما و�صفها
مدرا�ؤها ب�أنها مثاال ل�شركة امل�س�ؤولية
االجتماعية على الرغم من كونها يف
مواجهة ا�سو�أ بقعة نفطية يف تاريخ
امريكا.
و ادع � � ��ى ه� ��اي� ��وارد م �ت �ح��دث��ا اىل
ال�صحفيني يف مقر ال�شركة يف لندن
ب�أنه قد تعر�ض "للتجريح و ت�شويه
ال�صورة و االنتقادات" يف الواليات
املتحدة حيث انتقد ب��اراك اوب��ام��ا و
غريه من ال�سا�سة و ب�شدة اجراءات
بريتي�ش برتوليوم فيما ع��دا بع�ض
ت�صريحات هايوارد.
و طلبت جلنة ال�ع�لاق��ات اخلارجية
يف جم�ل����س ال �� �ش �ي��وخ م��ن ه��اي��وارد
ال �ظ �ه��ور يف وا� �ش �ن �ط��ن ل �� �ش��رح دور
�شركة بريتي�ش برتوليوم املزعوم يف
الت�أثري على اطالق �سراح عبد البا�سط
املقرحي امل�س�ؤول عن تفجري لوكربي
و ذلك �سعيا منها للح�صول على حقوق
التنقيب يف ليبيا.
و قالت �شركة بريتي�ش برتوليوم بعد
تعذر هايوارد انها �سرت�سل ممثال اخر
ليديل بال�شهادة يف جل�سة اال�ستماع.
و ق��ال روب�ي�رت مينديز و ه��و ع�ضو
يف جلنة العالقات م�شريا اىل رواتب
امل ��دي ��ر و ه ��ي ع� �ب ��ارة ع ��ن ال ��رات ��ب
ال�سنوي و منحة �ضخمة ٍ تبلغان معا
اح��د ع�شر م�ل�ي��ون جنيه ا�سرتليني
ق��ال  " :م��ن الوا�ضح ان م��ا ه��و اكرث
اهمية لربيتي�ش برتوليوم هايوارد
ه ��و ال�ترك �ي��ز ع �ل��ى (م �ظ �ل��ة الهبوط
الذهبية:هي ع�ب��ارة ع��ن اتفاقية بني
ال�شركة و�أح��د املوظفني ،بالعادة يف
االدارة التنفيذية ،تن�ص على ح�صول
املوظف على مكافاة جمزية يف حال
انتهاء العقد) اك�ثر من الرتكيز على
اجابة الت�سا�ؤالت اخلطرية فيما لو ان
ال�شركة قد �ساندت مبد�أ (ال��دم مقابل
النفط).
و ق ��ال ه ��اي ��وارد م��و��ض�ح��ا مغادرته
املجموعة التي قادها لثالث �سنوات
و ن�صف ان ت�سرب النفط يف خليج
املك�سيك ق��د ت��رك ��ش��رك��ة برتوليوم
بريتي�ش �شركة خمتلفة.
وا� � �ض� ��اف ":اعتقد ان بريتي�ش
برتوليوم حتتاج اىل ق�ي��ادة جديدة

لتم�ضي قدما متحدة ول�ه��ذا ال�سبب
ع�ل� ّ�ي ت��رك من�صبي كمدير تنفيذي.
اعتقد ان ا�ستجابة بريتي�ش برتولومي
يف الواليات لهذه امل�أ�ساة جعلها مثاال
ل�شركة امل�س�ؤولية االجتماعية فقلد
كانت ا�ستجابة مل ي�سبق لها مثيل" .
ب��وب داديل و ه��و م��دي��ر بريتيي�ش
ب�ت�رول��ي��وم امل� ��� �س� ��ؤول ع ��ن تنظيف
اخلليج املك�سيكي ال��ذي �سيحل حمل
هايوارد يف �شهر ت�شرين االول املقبل
او�صل الر�سالة نف�سها التي او�صلها
هايوارد.
وو��ص��ف داديل ال��ذي �سيكون املدير
االم��ري �ك��ي ل�بري�ت��ي رد ف�ع��ل ال�شركة
يف ما يخ�ص ذل��ك الت�سرب يف املياه

العميقة ب�أنه رد فعل غري م�سبوق و ال
مثيل له م�ضيفا ان القليل من ال�شركات
فعلت ما فعلته برتوليوم .و قال املدير
امل�ستقبلي لربيتي�ش ب�ترول�ي��وم ان
احلادث كان (معقدا جدا) وقد ح�صل
ف�شل متعدد يف امل �ع��دات و ال�سباب
متعلقة بـ"عدد من ال�شركات" و لي�س
فقط ب�شركة بريتي�ش برتوليوم.
و حينما �س�أل داديل فيما لو ان الر�أي
العام االمريكي قد عامله على نحو ٍ
غري عادل امتدح داديل قيادة هايوارد
م�ضيفا " :ان الزمن كفيل ب��أن يظهر
لنا فيما اذا تلقى ه��اي��وارد معاملة
عادلة ام ال" و ق��ال م�ضيفا فيما بعد
ان��ه يتوقع ان زم�لاءه �سي�ستعيدون

�سمعتهم لكنه رف�ض ان يقول فيما لو
ان هايوارد ب�أمكانه ان يح�صل نهاية
امل�ط��اف على دور او��س��ع ع�لاوة على
دوره ال��ذي �سيتم تر�شيحه له كمدير
غ�ير تنفيذي يف ال���ش��رك��ة الرو�سية
امل�شرتكة(.)TNK_BP
و و��ص��ف ه��اي��وارد نف�سه ق��ائ�لا :انه
ا�صبح ك�شخ�ص واق��ف على ال�شارع
املعبد و ج��اءت حافلة لتدفعه خارج
الطريق .لكنه ا�شار كذلك اىل �شعوره
بتلقي الكثري من اال�ساءة و الظلم.
"�سواء ان كانت تلك اال�ساءة عادلة
ام ال فلي�س ه��ذا بيت الق�صيد ،فلقد
ا�صبحت ال��وج��ه امل��أ��س��اوي امل�شهور
و ت�ع��ر��ض��ت ل�لا� �س��اءة و االن �ت �ق��اد و

اقر ّ هايوارد ببع�ض االخطاء التي اقرتفها مثل االنتظار "لأ�سرتجاع حياته" فقد عر�ض بذلك
بريتي�ش برتوليوم للأذى .و ا�ضاف  ":قد ال يكون ذلك جناحا على �صعيد العالقات العامة.فعلى اية
غطاء على البئر و ازلنا الكثري من النفط املت�سرب".
حال لقد و�ضعنا
ً
كان هايوارد يف حالة من الندم عندما ُط ِرح عليه ال�س�ؤال فيما اذا قد حقق �شيئا خمتلف ًا "هل كنت قريبا
اىل حد الكمال؟بالطبع كال ،هل اقرتفت بع�ض االخطاء؟ بالطبع نعم.

ال ت���س�ت�ط�ي��ع ب��ري �ت �ي ����ش ب�ترول �ي��وم
اال�ستمرار و انا رئي�سها"،
و�أن احلياة مبختلف جوانبها "لي�ست
عادلة فقد نخرج عن الطريق املعبد و
ُنده�س باحلافلة".
و اقر ّ هايوارد ببع�ض االخطاء التي
اق�ترف�ه��ا مثل االن�ت�ظ��ار "لأ�سرتجاع
حياته" ف�ق��د ع��ر���ض ب��ذل��ك بريتي�ش
برتوليوم ل�ل��أذى .و ا�ضاف  ":قد ال
يكون ذلك جناحا على �صعيد العالقات
ال�ع��ام��ة.ف�ع�ل��ى اي��ة ح��ال ل�ق��د و�ضعنا
غ�ط��ا ًء على البئر و ازل�ن��ا الكثري من
النفط املت�سرب".
كان هايوارد يف حالة من الندم عندما
ُط� ِ�رح عليه ال�س�ؤال فيما اذا قد حقق
�شيئا خمتلف ًا "هل ك�ن��ت ق��ري�ب��ا اىل
حد الكمال؟بالطبع ك�لا ،هل اقرتفت
بع�ض االخطاء؟ بالطبع نعم ..و من
ناحية الفائدة املرجوة من اال�ستفادة
من االخطاء ال�سابقة هل فعلت �شيئا
خمتلفا؟ بالطبع كال".
داف��ع ذلك الرجل ال��ذي توىل ال�سلطة
من ل��ورد ب��راون ع��ام  2007عن حقه
يف ت�سلم مكاف�أته التقاعدية البالغة
 15مليون جنيه ا�سرتليني عالوة
على رات�ب��ه التقاعدي البالغ مليون
جنيه ا�سرتليني بعد ما ان ق�ضى زمنا
مع ال�شركة.
و ق���ال هايوارد"مل اح �� �ص��ل على
عقد مميز ان��ا �س�أرحل اخ��ذا تقاعدي
فح�سب و ال��ذي جنيته م��ن عمل دام
ثالثني عاما"
و تعر�ض رئي�س بريتي�ش برتوليوم
ال���س��وي��دي ك ��ارل ه�ي�نرك �سفانبريغ
ل�ضغط اال�ستقالة ال��ذي ظهر خارج
موقع ال�شركة يف لندن مع الرئي�س
التنفيذي املنتهية واليته و الرئي�س
التنفيذي امل�ستقبلي اللتقاط �صورة
اعالمية.
و طالبت كتلة كبرية من مالكي الأ�سهم
هايوارد باال�ستقالة لكن �سفانبريغ قال
ان املجل�س مل يطلب من ذلك و مل تكن
لديه هو اي�ضا اي رغبة باال�ستقالة .
و نفى املدير ال�سويدي قرار بيع ثالثني
مليار دوالر من اال�صول املالية لرفع
النقد و للدفع مقابل تنظيف اخلليج .و
يبلغ �سعر االلتزامات املبلغ ذاته ،الذي
من �ش�أنه حتويل بريتي�ش برتوليوم
اىل �شركة من ال�صنف الثاين.
عن االيكونوم�ست
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ترجمة  /املدى االقت�صادي
رائحة قوية ذات ن�سمات حلوة يعج بها
معمل ج�ن��وب ب �غ��داد حيثما ي�ت��م تعبئة
قنان ٍ زجاجية ب�صل�صة ال�شواء ثخينة
القوام حيث يقوم العراقيون ب�صناعتها
ب�أ�ستخدام مواد خام عراقية يكوّ ن التمر
معظمها .ح�ي��ث ان ه ��ذا امل�ع�م��ل ي�صنع
اف�ضل ان��واع املطيبات (املقبالت) التي
تو�ضع مع اللحم امل�شوي (barbecue
.)sauce
لكن انتاج هذا املعمل ال يزال نادرا مع انه
يف العراق!
ميكنك ايجاد هذه ال�صل�صة (barbecue
�:sauceصل�صة ال�شواء) على الرفوف
املزدحمة يف املحال العراقية حيث انها
غ��ال �ب��ا م��ا ت �ك��ون حم��اط��ة ب���ص�ف��وف من
امل�ن�ت�ج��ات امل �� �س �ت��وردة م�ث��ل املعكرونة
االيرانية و احلليب الرتكي و املنظفات
االملانية و غريها.
مع تراجع العنف جزئيا (ومن امل�ستحيل
كليا) يف العامني املا�ضيني وجد التجار
ُ النا�س َ متلهفني للب�ضائع االجنبية و
خ�صو�صا عندما ال تكون هناك �أية مناف�سة
من الب�ضائع املحلية ال�صنع.
ارتفعت الآم��ال يف ح��دوث انطالقة منو
�صناعي ق�ب��ل ع��ام م�ضى ع�ن��دم��ا توقف
االم��ري �ك �ي��ون م��ن ال �ت��زام ال ��دوري ��ات يف
ال�شوارع العراقية لكن العامل االهم الذي
من �ش�أنه ان يرفع الواقع ال�صناعي هو
االم��ان لكنه مل يح�صل .حيث ان معظم
امل�صانع العراقية التي كانت تعمل قبل
حدوث االحتالل مغلقة االن فالطريق اىل
االمان البعيد املدى م�سدود.
و ي�شتكي امل��دي��ر ال�ع��ام يف املعمل الذي
حتدثنا عنه اعاله من انه ي�ضخ ال�صل�صة
مبقدار ال يزيد اال قليال عن العام املا�ضي
و مل يزد عدد موظفيه عن ال�ـ 90موظفا.
ت�ب��اط��أ االن �ت��اج لكنه مل يتوقف اب��دا يف
االيام ال�سيئة ال�سابقة عندما كان كل من
الل�صو�ص و امللي�شيات ي�تر��ص��دون لنا
خ��ارج ب��واب��ة املعمل احل��دي��دة و ا�ضاف
املدير العام بقوله "لقد كنا عالقني هناك"
ان العراق ال ميلك ذلك القدر من ال�صناعة
فيما ل��و ان��ك ا�ستثنيت القطاع النفطي
الذي ميثل  %95من عائدات احلكومة و ال
ي�شغل هذا القطاع اال ن�سبة  %1من القوة
العاملة.
ب�أ�ستثناء النفط من احلديث ف�أن العراق
ال ي�صدر الكثري م��ن اي � �ش��يء،و يحتل
العراق املرتبة الـ 175من بني الـ 183بلدا
�شملها امل�سح ال��ذي قام به البنك الدويل
لت�سهيل الن�شاط التجاري.
ينمو االقت�صاد مبقدار يزيد عن  %7هذا

خوفا من تصاعد وتيرة هذه االعمال قام رئيس الوزراء نوري المالكي باقالة وزير الكهرباء ،لكن قلة من
رجال االعمال توقعوا تحسنا في الخدمة.
ليست شبكة الكهرباء في وضع جيد االمر الذي سيجعل تلك االنقطاعات مستمرة و على مدى سنوات
ذلك على الرغم من الكمية الكبيرة التي تم استثمارها مسبقا.
ان البنية التحتية كانت مدمرة مسبقا في العهد السابق لكن الفساد في الحكومة الحالية و سنوات
العنف السبع التي عاشها العراق و نقص الوقود في محطات الطاقة و االعمال التخريبية التي تقوم بها
العصابات جعلت الوضع يزداد سوءا عما كان عليه.
ال�ع��ام ،بح�سب م��ا يقوله �صندوق النقد
ال� ��دويل ،لكن الف�ضل ي�ع��ود يف حتقيق
هذه الن�سبة اىل ا�ستثمار �شركات النفط
االجنبية ،لكن ذلك ال يوفر اال عدد ًا قليال
من الوظائف ،فال يزال معظم العراقيني ال
ميلكون عمال بدوام ٍ كامل.
يواجه اال�ستثمار يف العراق الكثري من
املعوقات لذا �سيت�ساءل احدكم عن الكيفية
ال�ت��ي ي�ستطيع العمل بها م��دي��ر م�صنع
�صل�صة ال�شواء؟ فعلى �سبيل املثال يعاين
املدير من ال�صعوبات يف النقل.
ميلك العراق �شبكة ال با�س بها من الطرق
التي مت بنا�ؤها يف النظام ال�سابق لكن مع
ذل��ك تقوم احلكومة و لتجنب ال�سيارات
املفخخة بال�سماح ل�سائقي ال�سيارات
احلمل بالدخول اىل امل��دن الكبرية مثل
بغداد يف الفرتة املح�صورة بني الرابعة
م�سا ًء اىل منت�صف الليل فقط.
ف�ف��ي ال �ط��رق الرئي�سة ت��واج��ه �سيارات

احل �م��ل امل��زي��د م��ن امل �� �ش��اك��ل .فو�ضعت
ال�شرطة العراقية املئات من نقاط التفتي�ش
و ب�أر�شاد من االمريكيني .حيث يوجد يف
الطريق الوا�صل بني بغداد و تكريت اكرث
من اربعني نقطة تفتي�ش .و يطلب ال�ضباط
يف نقطة التفتي�ش ر�شوة مبقدار  9دوالرات
اذا كانت اوراق �سائق ال�شاحنة نظامية
و ا�ضعافها ان مل تكن ك��ذل��ك .ف�أ�صبحت
نقاط التفتي�ش بذلك م�صدرا للربح بحيث
يبيعها و ي�شرتيها ال�ضباط فيما بينهم.
و يقول املتعهدون انهم �سيدفعون مثل
هذه "ال�ضرائب التي تفر�ضها ال�شرطة"
و بر�ضى ذل��ك اذا ا�ستطاعوا ا�ستدانة
االم ��وال التي م��ن �ش�أنها تطوير عملهم،
لكن امل�صارف حت ّمل الديون �سعر فائدة
ي�صل اىل  %20على القرو�ض ال�صغرية
و تطلب يف بع�ض االحيان  %300كت�أمني
ودائ��ع عند ا�ستعادة ر�أ���س امل��ال يف حالة
البيع ال�سريع .جعلت الهجمات االرهابية

االخ �ي��رة امل�����ص��ارف م�ت�ح�ف�ظ��ة ف�ل�ق��د مت
�ضرب البنك املركزي يف الثالث ع�شر من
�شهر حزيران و من ثم امل�صرف العراقي
للتجارة بعد ا�سبوع من ذلك اليوم موديا
بحياة ما جمموعه � 44شخ�صا.
لكن العائق االكرب امام التجارة العراقية
هو نق�ص الكهرباء ،و ال ت�أخذ اال مناطق
قليلة ح�صة من الكهرباء تزيد عن ثالث
او ارب ��ع ��س��اع��ات يف ال �ي��وم ال��واح��د ،و
ي�أخذ م�صنع �صل�صلة ال�شواء �ساعة او
�ساعتني يف اليوم االمر الذي جعل �صنع
(املايونيز) امرا �صعبا و ذلك لأنه ال ميلك
تربيدا يعتمد عليه.
و ل�صنع �صل�صة ال�شواء يف ه��ذا املعمل
التي يجب ان تخزن يف درج��ة ح��راراة
الغرفة فانه ي�شغل ع��ددا من امل��ول��دات و
بغلق جميع االجهزة االخرى وملدة ثماين
�ساعات يف اليوم .ميثل الوقود التكلفة
االك�بر ملدير امل�صنع حيث ي�ستنزف امر

�شرائه الكثري من الوقت .فيجب ان يح�صل
على االذن م��ن خم�س ادارات حكومية
ل�شراء ال��وق��ود بكميات كبرية ،حيث ان
ق��درة ت�صفية ال �ع��راق للوقود حم��دودة.
و حال ما يتم احل�صول على الوقود يتم
ا�ستهالكه و يدفع مدير عام امل�صنع مقابل
ثماين �ساعات من الكهرباء ال�ضرورية.
و تعلمت بع�ض ال�شركات التجارية على
التكيف مع االمر".يعرف بع�ض املهند�سني
العمل من دون الكهرباء" هذا ما قاله رئي�س
�شركة الهاتف الوطنية .و ت�صاعد الغ�ضب
ال�شعبي يف ال�شهر ال�ساد�س عندما ارتفعت
ح��رارة اجلو اىل اكرث من خم�سني درجة
مئوية و مكيفات الهواء �شحيحة.
رم��ى املتظاهرون احل�ج��ارة على �شرطة
مكافحة ال�شغب يف النا�صرية الواقعة
جنوبا ،و يف الب�صرة كربى مدن اجلنوب
حطم املتظاهرون املكاتب احلكومية و
فتحت ال�شرطة النار عليهم مودية بحياة
�شخ�صني.
خ��وف��ا م��ن ت�صاعد وت�ي�رة ه��ذه االعمال
قام رئي�س ال��وزراء ن��وري املالكي باقالة
وزير الكهرباء ،لكن قلة من رجال االعمال
توقعوا حت�سنا يف اخلدمة.
لي�ست �شبكة الكهرباء يف و�ضع جيد االمر
الذي �سيجعل تلك االنقطاعات م�ستمرة و
على مدى �سنوات ذلك على الرغم من الكمية
الكبرية التي مت ا�ستثمارها م�سبقا.
ان البنية التحتية كانت مدمرة م�سبقا يف
العهد ال�سابق لكن الف�ساد يف احلكومة
احل��ال�ي��ة و ��س�ن��وات العنف ال�سبع التي
عا�شها العراق و نق�ص الوقود يف حمطات
الطاقة و االعمال التخريبية التي تقوم بها
الع�صابات جعلت الو�ضع يزداد �سوءا عما
كان عليه.
ا��س�ت�ث�م��ر االم��ري �ك �ي��ون ق��راب��ة اخلم�سة
م�ل�ي��ارات دوالر حم��اول��ة منهم لتح�سني
ال�ك�ه��رب��اء منذ االح �ت�لال .و ق��د �ساعدوا
بذلك برفع عدد خطوط الفولطية العالية
امل�ستخدمة من  20اىل  34خط ًا.
و باالجمال ف�أن م�ستوى توفري الكهرباء
قد ت�ضاعف منذ عام  2003فقد مت توزيعها
على املدن و اخذت بغداد ح�صة اال�سد لكن
الطلب على ال�ك�ه��رب��اء ارت �ف��ع و بح�سب
م�صادر ر�سمية اىل .%128
و بد�أ العراقيون منذ حتررهم من النظام
ال���س��اب��ق ب��أق�ت�ن��اء مكيفات ال �ه��واء التي
ت�ستنزف قدرا كبريا من الطاقة عالوة على
االجهزة املنزلية مثل الثالجات غريها و
اقتنوا اي�ضا اجهزة ال�ستاليت و اجهزة
ال�ت�ل�ف��از ال �ت��ي مت �صنع معظمها خارج
العراق.
عن  /االيكونوم�ست
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ً
م�شروعا للمعلومات ..والتخطيط
الزراعة تقرتح
تعلن عن خطة خم�سية زراعية بواقع  186مليار دوالر

بغداد  /علي الكاتب  -وكاالت
اكد م�صدر يف وزارة الزراعة ان هنالك مقرتحا
مل�شروع بناء نظام وطني للمعلومات الزراعية
� NAISسعي ًا الدخ��ال التقنية احلديثة يف
القطاع الزراعي الذي يعاين من �سبات وك�ساد
كبري .
وقال امل�صدر�:أن القطاع الزراعي ما زال يعاين
م��ن النق�ص احل��اد يف جم��ال وف��رة املعلومات
وال�ب�ي��ان��ات ال�ت��ي تتعلق مب�شاريعه واعماله
ب�شكل عام ما ادى اىل اعاقة اجناز عدد كبري من
م�شاريعه وتعرث م�شاريع اخ��رى من ج��راء ذلك
ب�سبب اعتماد القائمني على تلك امل�شاريع على
بيانات او معلومات قدمية او غري دقيقة ولي�ست
وافية بال�شكل املطلوب،ومن هنا ج��اءت فكرة
اقامة نظام وطني للمعلومات الزراعية يحتوي
على جميع البيانات واملعلومات للبحوث العلمية
لعموم ت�شكيالت الوزارة وو�ضع قاعدة بيانات
للم�شاريع املنفذة والن�شاطات وور���ش العمل
فيها.
وت��اب��ع امل�صدر  :م��ن املهم هنا ار��س��اء قواعد
لتنظيم تلك املعلومات الزراعية من خالل جمعها
ومعاجلتها ع�بر ا�ستعمال تقنيات املعلومات
احلديثة مبا ي�ضمن كفاءة ودق��ة اجن��از العمل
وتوفري املعلومات جلميع امل�ستويات االدارية
املتقدمة يف ال ��وزارة واطالعها على امل�شاريع
املنفذة والن�شاطات االخرى،ف�ضال عن ان جتارب
دول ال �ع��امل ب�شكل ع��ام ودول اجل ��وار ب�شكل
خا�ص كم�صر واي��ران امن��وذج��ا تو�ضح مدى
اهمية هذه النظم يف توفري املعلومات املطلوبة
للفالحني والعاملني يف القطاع ال��زراع��ي يف

الوقت املنا�سب.
وا���ش��اراىل امل �� �ش��روع ي�ه��دف اىل ت�ع��زي��ز قدرة
الوزارة على �إن�شاء نظام معلومات فعال وكفوء
لدعم التنمية الزراعية و�ضمان االم��ن الغذائي
على ال�صعيد ال��وط�ن��ي،واع�ت�م��اد �آل�ي��ة التبادل
يف البحوث الزراعية و�سهولة احل�صول على
امل �ع �ل��وم��ات وت �ب��ادل �ه��ا وحت��وي�ل�ه��ا اىل معرفة
متكاملة مفيدة،وتوثيق نتائج امل�شاريع املنفذة
يف ال��وزارة وت�شكيالتها ما ي��ؤدي اىل احلفاظ
على تلك النتائج ومنع االزدواج �ي��ة يف العمل
واخ �ت��زال اجل�ه��د والتكاليف املادية،و�ضمان
التن�سيق بني خمتلف امل�ؤ�س�سات الزراعية مبا
ي�سهم يف حتقيق النمو االق�ت���ص��ادي يف هذا
املجال،وحتقيق التبادل يف البيانات واملعلومات
بني تلك امل�ؤ�س�سات والقطاعات الزراعية املختلفة
،وتطوير نظم البحوث للمعلومات والبيانات
للعاملني يف البحوث الزراعية وجمع اخلربات
الفنية الزراعية وتطويرها وحتديثها بني احلني
واحلني ،وتوفري البنى اال�سا�سية للو�صول اىل
التبادل املعلوماتي ال�شبكي مع �شبكات املعلومات
االقليمية والدولية والتوا�صل مع دول العامل
والدول االقليمية ب�شكل م�شروع وعلمي .
واو� �ض��ح :ان ب�ن��اء ن�ظ��ام وط�ن��ي للمعلومات
الزراعية يتوجب و�ضع الت�صورات واملفاهيم
املنطقية للنظام قبل االنتقال اىل التنفيذ املبا�شر
وا��س�ت�ع�م��ال ب��راجم �ي��ات احل��ا� �س��وب ،وو�ضع
درا�سة مل�صادر املعلومات يف القطاع الزراعي
وتوحيدها وال �ق��وى الب�شرية وو��ض��ع ا�س�س
ت�أهيل ال�شركات والهيئات التابعة للوزارة يف
جمال تكنولوجيا املعلومات وتدريب العاملني

لتوفري مالكات ب�شرية ق��ادرة على التعامل مع
م�صادر و�أمن و�سالمة املعلومات ،وحتديد �آليات
التعاون والت�ضامن بني ت�شكيالت الوزارة.
اىل ذل��ك �أع�ل�ن��ت وزارة التخطيط والتعاون
الإمنائي عن و�ضع خطة خم�سية بالتعاون مع
وزارة الزراعة للنهو�ض بالواقع الزراعي يف
ال�ع��راق ،وبكلفة تبلغ  186مليار دوالر ،فيما
انتقد �أك��ادمي �ي��ون ال�ه��در يف امل�ي��اه املخ�ص�صة
للزراعة الذي تبلغ ن�سبته نحو .%65
وق��ال مدير ع��ام دائ��رة التخطيط ال��زراع��ي يف
وزارة التخطيط وال �ت �ع��اون الإمن��ائ��ي ه�شام
قا�سم �سعودي على هام�ش الندوة االقت�صادية
التي عقدها معهد الإ��ص�لاح االقت�صادي ب�ش�أن
الواقع ال��زراع��ي الراهن والآف��اق الزراعية يف
ال �ع��راق� :إن" وزارة التخطيط و�ضعت خطة
خم�سية بالتعاون مع وزارة الزراعة تبد�أ من عام
 2010ولغاية  2014لتطوير الواقع الزراعي
يف العراق".
و�أ�ضاف انه مت "ر�صد ميزانية للخطة اخلم�سية
تبلغ  186مليار دوالر ،منها  100مليار دوالر
كميزانية ا�ستثمارية توفرها احلكومة العراقية
و 86م�ل�ي��ار دوالر �سيتم عر�ضها لال�ستثمار
اخلا�ص العراقي والأجنبي".
و�أو�ضح �سعودي� :أن "اخلطة اخلم�سية ت�شمل
م�شاريع �سرتاتيجية يف جم��ال امل��وارد املائية
وا�ست�صالح الأرا��ض��ي يف خمتلف املحافظات،
وت ��وف�ي�ر م �� �س �ت �ل��زم��ات ال��وق��اي��ة وامل �ك��اف �ح��ة،
وا�ستخدام الطرق ال�صديقة يف الإنتاج الزراعي،
وتقنيات الري احلديثة ،وا�ستنباط بذور تقاوم
امللوحة واجلفاف".
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�أزمة البطاقة التموينية
 عبا�س الغالبي
يبدو ان البطاقة التموينية يف طريقها اىل االن��زواء الق�سري بعد
ان اجتهت وزارة التجارة اىل تقلي�ص مفرداتها ك�أحد احللول التي
تراها ال��وزارة ناجعة  ،بعد ان عجزت متام ًا عن توفري مفردات
البطاقة التموينية بالكامل عرب اكرث من ثالثة عهود لهذه الوزارة
العتيدة .
ويف الوقت ال��ذي النريد فيه اخلو�ض يف �أداء ال ��وزارة باجتاه
البطاقة التموينية � ،إال اننا نرى ان العقدة االهم يف هذه اال�شكالية
تكمن يف االج ��راءات املتبعة م��ن قبل ال ��وزارة  ،فعلى ال��رغ��م من
التربيرات وامل�سوغات التي ت�ضعها �أمام الر�أي العام � ،إال ان ال�شم�س
الحتجب بغربال  ،ذلك ان البطاقة التموينية تعد ال�سرتاتيجية االهم
للوزارة  ،حيث كان االجدى ان ت�ستنفر جهود الوزارة كافة لتوفري
مفردات البطاقة التموينية  ،وخلق ان�سيابية يف التوزيع مع �ضمان
جودة هذه املفردات � ،إال ان واقع احلال ي�شري اىل التلك�ؤ امل�ستمر
و�شيوع حاالت الف�ساد املايل واالداري وا�ضطراب عملية التوزيع
وتخبطها.
وكانت االج ��راءات االخ�يرة التي درج��ت عليها ال ��وزارة بخف�ض
م �ف��ردات ال�ب�ط��اق��ة التموينية
ت�ؤكد حقيقة ان هنالك توجها
ب ��إل �غ��ائ �ه��ا ت��دري �ج �ي � ًا يف ظل
االرتفاع ال��ذي ت�شهده ا�سواق
الن البطاقة التموينية املواد الغذائية يف البور�صات
تالم�س �شغاف امل�ستوى العاملية وال ��ذي يلقي بظالله
االقت�صادي واملعي�شي ،حتم ًا على اال��س��واق املحلية ،
ف�أنها متثل �أزمة مع اال��ش��ارة اىل ع��دم تو�ضيح
معي�شية اذا ما�أقدمت ال� ��وزارة ل�لا��س�ب��اب احلقيقية
احلكومة ممثلة بوزارة ال � �ت� ��ي دع� �ت� �ه ��ا اىل خف�ض
التجارة على الغائها املفردات ال�سيما وان الوزارة
ذلك ان ن�سبة ممن ك��ان��ت ت���ش�ك��و دائ� �م� � ًا م��ن قلة
التخ�صي�صات املالية للبطاقة
يعي�شيون دون م�ستوى
التموينية ف�ض ًال ع��ن الف�ساد
خط الفقر تتجاوز امل � ��ايل ال � ��ذي اك �ت �ن��ف عملية
ً
حاجز ال %30ف�ضال عن اال�سترياد والتوزيع يف عهود
العوائل التي ترتنح الوزارات املتعاقبة .
عند الدخول املتو�سطة والن البطاقة التموينية تالم�س
والتي ت�شكل الغالبية �شغاف امل�ستوى االقت�صادي
العظمى  ،مايجعل واملعي�شي  ،ف�أنها متثل �أزمة
احلاجة ملحة ال�ستمرار معي�شية اذا ما�أقدمت احلكومة
البطاقة التموينية ممثلة ب� ��وزارة ال�ت�ج��ارة على
ال �غ��ائ �ه��ا ذل ��ك ان ن���س�ب��ة ممن
يعي�شيون دون م�ستوى خط
الفقر تتجاوز ح��اج��ز ال%30
ف�ض ًال عن العوائل التي ترتنح
عند الدخول املتو�سطة والتي ت�شكل الغالبية العظمى  ،مايجعل
احلاجة ملحة ال�ستمرار البطاقة التموينية وتعزيز مفرداتها و�صو ًال
اىل م�ستوى معي�شي تنخف�ض فيه ن�سبة الفقر والدخل املتو�سط بعد
اجراءات ا�صالحية يف هيكلية االقت�صاد العراقي ت�ؤدي اىل حت�سني
امل�ستوى املعي�شي للفرد والعائلة من �ش�أنها ان تنهي جدلية الظواهر
واالزمات التي تالحق االقت�صاد ولبو�سه بعد ًا اجتماعي ًا و�سيا�سي ًا.
ومايجعلها ظاهرة ت�ستحق التوقف انها مثلت ازم��ة اقت�صادية
ومعي�شية تالحق الفرد العراقي بعد ان اثقلته االزم��ات وال�سيما
االقت�صادية منها  ،حيث ان احلاجة ملحة للمواد واملفردات الداخلة
يف البطاقة التموينية يف ظل ارتفاع اال�سعار التي �شهدتها اال�سواق
املحلية .
ولكن ال�شيء االهم ان احلكومة مدعوة العادة النظر يف اجراءات
خف�ض والغاء بع�ض املفردات وال�سعي اجلاد اىل رفع التخ�صي�صات
املالية وتعزيزها مبفردات اخرى ،االمر الذي ي�ؤدي حتم ًا اىل خف�ض
اال�سعار يف اال��س��واق وجعلها مناف�سة حقيقية دعم ًا للم�ستوى
املعي�شي ل��ذوي ال��دخ��ل امل �ح��دود وال�سيما ال��ذي يعي�شون حتت
م�ستوى خط الفقر وهذه جدلية بحاجة اىل تع�ضيد ودعم القرار
ال�سيا�سي واالقت�صادي على حد �سواء .
abbas.abbas80@yahoo.com

