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خبراء :إصدار تش��ريعات جديدة ضرورة
إلصالح شركات القطاع العام
يع ��د االقتص ��اد العراق ��ي اح ��د
االقتصادي ��ات النامي ��ة الت ��ي تتميز
بأحادي ��ة الجان ��ب،إذ يحت ��ل النف ��ط
المرتب ��ة ذات الحص ��ة االكب ��ر ف ��ي
تكوين الناتج المحلي وفي الصادرات
الى الخارج،كم ��ا يعد النفط المصدر
الرئيس للعملة الصعبة في االقتصاد
العراقي ،ومن هنا فهو يعد اقتصادا
مفتوح ��ا يتأث ��ر بحرك ��ة االقتص ��اد
العالم ��ي كثيرا،خاص ��ة ف ��ي اس ��واق
البترول وحركة االسعار العالمية،مما
يترتب على ذل ��ك من تبعية خطط
التنمية ونفقات واي ��رادات الموازنة
الجارية.

بغداد  /علي الكاتب

وق ��ال الدكت ��ور عب ��د احل�س�ي�ن العنبك ��ي م�ست�ش ��ار
رئي� ��س ال ��وزراء لل�ش� ��ؤون االقت�صادي ��ة ان اه ��م
التحدي ��ات يف ا�ص�ل�اح القط ��اع الع ��ام ه ��و انع ��دام
توف ��ر الطاق ��ة الكهربائي ��ة ،الذي ي� ��ؤدي اىل توقف
جزء كب�ي�ر من الطاق ��ات االنتاجية املتاح ��ة ،وكذلك
رف ��ع كلف االنت ��اج واملنتجات لت�صب ��ح غري مناف�سة
يف ال�س ��وق ،وهيمن ��ة وزارات الدول ��ة على قرارات
جمل� ��س االدارة يف ال�ش ��ركات احلكومي ��ة ،وعقلي ��ة
العامل�ي�ن غ�ي�ر التناف�سية،مم ��ا ي�ب�رر احلاج ��ة اىل
ثقافة ال�سوق يف �ش ��ركات القطاع احلكومي،وكذلك
غياب املعي ��ار املحدد مليزات املنتج من عدمه ،كما ان
معظم ر�ؤو�س االم ��وال الثابتة هي اما خارج العمر
الإنتاجي �أم مندثرة فنيا.
وا�ضاف :ان من اه ��م حتديات التحول االقت�صادي
(اخل�صخ�صة) وج ��ود العمالة الفائ�ضة التي تخيف
امل�ستثمري ��ن وانع ��دام وجود الق ��رارات اجلادة يف
ال ��وزارات للتخل� ��ص من ال�ش ��ركات العام ��ة ،كما ان
امل ��دراء العامني لل�شركات والكثري من العاملني فيها
مرعوبون من اخل�صخ�صة ويقاوموها بقوة،ف�ضال
ع ��ن وجود نق� ��ص كبري يف الت�شريع ��ات التي تعالج
تلك التحوالت.
وتاب ��ع :لق ��د �أجنز فريق ا�ص�ل�اح ال�ش ��ركات العامة
امل�ش ��كل باالم ��ر الدي ��واين ( )179ل�سن ��ة 2009
وبالق ��رار امل�ص ��ادق عليه م ��ن قبل جمل� ��س الوزراء
بالق ��رار ( )314ل�سن ��ة ،2010اذ لدين ��ا حالي ��ا 192
�شركة عامة يعمل فيها اكرث من ( )800الف موظف،
ومت اعتم ��اد ا�سل ��وب املرافق ��ة لعملي ��ة حتوي ��ل تلك
ال�شركات اىل �ش ��ركات م�ساهمة وخ�صخ�صتها،على
ان يت ��م جني ثمار التحول على ال�صعيد االقت�صادي
ب�شكل او�سع للجمهور يف ملكيتها.
مبين ًا ان االهداف الرئي�سة خلارطة الطريق تلك فهي
تطوي ��ر االداء امل ��ايل والت�شغيلي لل�ش ��ركات العامة
واال�سه ��ام يف اعتمادها على ذاته ��ا ،وامل�ساهمة يف
تنمي ��ة االقت�صاد العراقي من خ�ل�ال تعزيز املناف�سة
والن�شاط التجاري ،وكذلك تطوير وتطبيق معايري
تخفي ��ف االث ��ار االجتماعي ��ة وامل�ساهم ��ة يف خل ��ق
فر�ص عمل جديدة.
 وبخ�صو� ��ص املالمح العامة لعملية الإ�صالح تلكف�ستك ��ون عملي ��ة �إع ��ادة هيكل ��ة ال�ش ��ركات اململوكة
للدولة عملي ��ة م�ستمرة ومتتابع ��ة،اذ �ستكون هناك
حاجة ما�س ��ة ملراجعة الأه ��داف والأولويات ب�شكل
م�ستمر وتعديلها على وف ��ق ديناميكيات وتطورات
ال�س ��وق املتالحق ��ة ،وم ��ن هن ��ا م ��ن ال�ض ��روري
ا�ستعرا� ��ض خارطة الطري ��ق على �أنه ��ا �آلية جديدة
ومتنا�سقة للبدء يف عملية اعادة الهيكلة والية مرنة
ال�ستيعاب اية تعديالت ا�ضافية،مع تخفيف اية اثار
اجتماعي ��ة جانبية تنتج عن اع ��ادة هيكلة ال�شركات
احلكومية،وفر�ص ��ة جدي ��دة ل�سيا�س ��ات ذات عالقة
باملو�ضوع،اذ من املتوق ��ع مبدئيا ان تقود جمموعة
حم ��دودة م ��ن ال�ش ��ركات اململوك ��ة للدول ��ة عملي ��ة
اال�ص�ل�اح ا�ستن ��ادا اىل ت�صنيفاتها وم ��دى جاهزية
ال ��وزارات الفعلية،وال ��ذي يت ��م م ��ن خ�ل�ال الن�ش ��ر
والتثقي ��ف والتعمي ��م وا�ستخ ��دام ادوات اال�صالح
املطلوب ��ة ،ومن هن ��ا فان عملية اج ��راء اال�صالحات

يف ال�ش ��ركات احلكومي ��ة �ستحف ��ز مب ��رور الزم ��ن
عملية اع ��ادة هيكلة �شركات اخ ��رى مملوكة للدولة
لإجراء �أعمال اال�صالح فيها.
* جذب الشركات االستثمارية...
 ويق ��ول العنبك ��ي ان ذلك يتحقق م ��ن خالل اعدادملف ��ات اال�ستثم ��ار وتهيئته ��ا للم�ستثمري ��ن واعداد
برام ��ج جل ��ذب امل�ستثمري ��ن واع ��داد برام ��ج جذب
لل�شركات التي ميكن خ�صخ�صتها على وفق ا�سلوب
ال�شرك ��ة للبي ��ع او حتويله ��ا اىل ا�سهم،م ��ع مراعاة
و�ض ��ع العمالة على وفق برنامج العادة توزيعهم او
الت�شجيع على التقاعد املبكر مع املحفزات وغريها،
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وتنمي ��ة االعم ��ال لل�ش ��ركات م ��ن خ�ل�ال التدري ��ب
والت�أهيل وفتح اخلطوط اجلديدة ومتكني جمال�س
االدارات م ��ن العم ��ل على وف ��ق معاي�ي�ر اقت�صادية
وخلق طلبات على املنتج منها.
 �أما عن الت�شريعات املطلوبة للبدء بعملية اال�صالحاالقت�صادي،فم ��ن ال�ض ��رورة ا�ص ��دار الت�شريع ��ات
اجلديدة لتوف�ي�ر اال�س�س اجليدة ال�صالح ال�شركات
احلكومية وتهيئة مناخ االعمال التجارية،والتحول
م ��ن خ�ل�ال امل ��ادة ( )35لقان ��ون 22ل�سن ��ة 1997
(الف�صل التا�سع)،الذي يجوز حتول ال�شركة العامة
اىل �شركة م�ساهمة مبوافقة جمل�س الوزراء.
 -وبخ�صو� ��ص ت�صني ��ف تل ��ك ال�ش ��ركات فنجد ان

هن ��اك �ش ��ركات جمدي ��ة اقت�صادي ��ا ممول ��ة ذاتي ��ا
وه ��ي تع ��د جاذب ��ة وجاه ��زة لال�ستثمار،واخ ��رى
غري مقت ��درة عل ��ى التموي ��ل الذاتي،ولكنها جمدية
وبحاجة اىل اعادة هيكلة،و�شركات هجينة بحاجة
اىل هيكل ��ة جوهرية و�شركات لها اولوية منخف�ضة
يف اال�ستثم ��ار وغري جمدي ��ة وم�ستمرة يف اعمالها
االعتيادية او تتم ت�صفيتها.
 وقد �سبق لفريق ا�ص�ل�اح ال�شركات العامة �إعداد�آلي ��ة مي�س ��رة لتحويلها اىل �ش ��ركات م�ساهمة على
وف ��ق احكام املادة  35من القان ��ون املرقم  22ل�سنة
،1997وم ��ن هن ��ا فال�ش ��ركات النا�شئ ��ة ع ��ن عملية
اع ��ادة الهيكل ��ة �ستتح ��ول اىل �ش ��ركات م�ساهم ��ة
ولت�صب ��ح عاملة على وف ��ق القانون رق ��م  21ل�سنة
،1997و�سرتاع ��ي تل ��ك االلية االختالف ��ات بني تلك
ال�ش ��ركات م ��ن حيث قدرته ��ا على ان ت�صب ��ح قادرة
عل ��ى البق ��اء والعم ��ل ذاتي ��ا وج ��ذب امل�ستثمري ��ن
وال�شركات،وكذل ��ك الدخ ��ول يف �ش ��راكات حقيقية
مع القط ��اع اخلا�ص يف �سي ��اق الفر�ص املتاحة يف
ال�سوق املحلية حاليا وم�ستقبال ،وحتويل ال�شركات
اململوك ��ة للدول ��ة اىل �ش ��ركات م�ساهم ��ة عامة مما
ي�سمح بتنويع امللكية لدى احلكومة العراقية.
* آفاق واسعة للقطاع الصناعي العام..
 -اخلبري االقت�صادي الدكت ��ور احمد ابريهي يقول

�إن القط ��اع ال�صناع ��ي احلكوم ��ي جتم ��د وال ي ��زال
ي ��راوح يف مكانه بعد �سنة ،2003ونحن امام قرار
نتق ��دم فيه خط ��وة ثم نرتاج ��ع اىل ال ��وراء ب�سبب
ت�أجيل ��ه الكرث م ��ن مرة يف حتويل �ش ��ركات القطاع
العام اىل القط ��اع اخلا�ص او حتويلها اىل �شركات
م�ساهم ��ة ،االمر الذي يتطلب اع ��داد خارطة طريق
الع ��ادة النظر م ��ن جديد فيه وايج ��اد افاق طموحة
ووا�سعة للقطاع ال�صناعي العام.
 بعد �سنة  2003ومع التوجه اجلديد يف �ضرورةالتحول نحو النظ ��ام االقت�صادي احلر،الذي ين�ص
عل ��ى ان�سحاب الدولة م ��ن اال�ستثمار،على ان يبقى
نطاقه ��ا �ضم ��ن توف�ي�ر البن ��ى التحتي ��ة واعم ��ال
ا�ستخ ��راج الطاقة ح�صرا،بعد ان كانت هناك جهود
يف التهيئ ��ة لذل ��ك يف �سن ��ة  1979يف التحرك نحو
اخل�صخ�صة عامليا من قب ��ل رئي�س وزراء بريطانيا
يف ذل ��ك الوقت تات�ش ��ر والت ��ي مت ا�سنادها من قبل
مدر�سة �شيكاغو لالقت�صاد �ضمن توجه �إيديولوجي
ح�صل على الدعم الأمريكي يف وقتها.
*الترتيبات المؤسساتية..
 يق ��ول الدكتور رع ��د يو�س ��ف التدري�سي يف كليةالعل ��وم االقت�صادية �إن الرتتيبات امل�ؤ�س�ساتية على
وف ��ق ا�سل ��وب نقل امله ��ام وعملية التحوي ��ل تعتمد
ث�ل�اث مراح ��ل تط ��ور م�ؤ�س�ساتي ��ة بنح ��و املرحلة

احلالي ��ة التي تتطلب ان�شاء وح ��دات اعادة الهيكلة
الت ��ي ت�ض ��م اع�ضاء من ال ��وزارات املعني ��ة بح�سب
اخت�صا�صاته ��ا،اذ تك ��ون م�س�ؤولة ع ��ن �سل�سة مهام
منه ��ا تنمية القدرات والتقييم واملوافقة على ملفات
اال�ستثمار واعداد خط ��ط اخل�صخ�صة وخمططات
ال�ش ��ركات العام ��ة واخلا�ص ��ة وتقيي ��م اال�ص ��ول
والتخفيف من االثار االجتماعية ال�سلبية.
 ام ��ا املرحل ��ة االنتقالي ��ة فت�شكل فيه ��ا جلنة اعادةالهيكل ��ة الت ��ي �ستق ��وم مبه ��ام ف ��رق الدع ��م العادة
الهيكل ��ة وتن�سيق اجلهود مع وحدات اعادة الهيكلة
يف الوزارات املعنية،اما املرحلة االخرية فتت�ضمن
ت�شكي ��ل هيئ ��ة حتوي ��ل ال�ش ��ركات �ضم ��ن جمل� ��س
اال�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي كم�ؤ�س�س ��ة تق ��وم يف نهاية
املط ��اف بتوجي ��ه وادارة اع ��ادة هيكل ��ة ال�ش ��ركات
اململوك ��ة للدول ��ة وعملي ��ات اخل�صخ�ص ��ة ب�ش ��كل
كامل.
* مسؤولية الحكومة خالل المرحلة االنتقالية
 �ستك ��ون مه ��ام وم�س�ؤولي ��ات احلكوم ��ة خ�ل�الاملرحل ��ة االنتقالية ادخال ادوات واليات تهدف اىل
حتفيز الطلب يف ال�سوق على املنتجات واخلدمات
الت ��ي تقدمها ال�شركات احلكومي ��ة على وفق ا�س�س
تناف�سية،وتهيئ ��ة مناخ ��ات لالبت ��كار واالن�شط ��ة
القائمة لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،وتبني ت�شريعات

لتحويل ال�شركات وتعديل ادوارها املتعلقة باقت�صاد
الدول ��ة والنظ ��ام ال�ضريب ��ي على نح ��و يف�ضي اىل
تعزيز التموي ��ل الذاتي و�إحالل ال ��واردات الكافية
من خالل ال�ضرائب والنظ ��م اجلمركية،وكذلك دعم
ال ��وزارات وامل�ؤ�س�سات االخرى يف �صياغة وتنفيذ
ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات التنمي ��ة للقطاع،واعداد
التداب�ي�ر املطلوبة ال�ستيعاب الفائ�ض من املوظفني
وخلق فر�ص العمل.
* رؤية وزارة الصناعة لإلصالح االقتصادي المطلوب
 يق ��ول عامر احمد التميمي رئي�س دائرة التطويروالتنظي ��م ال�صناع ��ي �إن وزارة ال�صناعة واملعادن
لديه ��ا � 75شرك ��ة عام ��ة تعم ��ل با�سل ��وب التمويل
الذاتي،ف�ض�ل�ا ع ��ن هيئت�ي�ن هما،الهيئ ��ة العام ��ة
للتدريب والت�أهيل،والهيئة العامة للبحث والتطوير
ال�صناع ��ي واملديري ��ة العام ��ة للتنمي ��ة ال�صناعي ��ة
املمول ��ة ذاتي ��ا ه ��ي االخرى،وتت ��وزع ال�ش ��ركات
العام ��ة عل ��ى قطاع ��ات �صناعي ��ة تخ�ص�صي ��ة ه ��ي
ال�صناعات الهند�سية والإن�شائية والبرتوكيماوية
والكيميائي ��ة والغذائي ��ة والدوائي ��ة والن�سيجي ��ة
واخلدم ��ات ال�صناعية،كما ا�ضيف ��ت للوزارة ع�شر
�ش ��ركات عامة كانت تتبع هيئة الت�صنيع الع�سكري
(املنحلة).
 وتتمثل ر�ؤية الوزارة يف النهو�ض بواقع القطاعال�صناعي ب�أكمل ��ه وت�أهيله وحتديثه والتو�سع فيه
لي�أخذ دوره املطل ��وب يف تنويع م�صادر اقت�صادنا
الوطني من خالل بيئ ��ة تنمية الأعمال التي حتقق
النم ��و واالب ��داع ب�ص ��ورة تناف�سية،عل ��ى وف ��ق
توجه ��ات منها ق�ص�ي�رة االمد متت ��د ل�سنتني ويتم
الرتكي ��ز فيها عل ��ى االخذ بيد ال�ش ��ركات العامة يف
نهاي ��ة ه ��ذه ال�سنتني وزي ��ادة قدرتها عل ��ى تغطية
جمي ��ع نفقاته ��ا م ��ن خ�ل�ال االي ��رادات ،وتوجهات
متو�سط ��ة امل ��دى متت ��د الرب ��ع �سنوات ته ��دف اىل
اعادة هيكل ��ة ال�شركات اململوك ��ة للدولة والتحول
نح ��و اقت�ص ��اد ال�سوق،وتوجه ��ات بعي ��دة امل ��دى
متت ��د لت�س ��ع �سن ��وات ته ��دف اىل تنمي ��ة القط ��اع
ال�صناع ��ي و�إعادة تنظيمه وخلق البيئة امل�ؤ�س�سية
والت�شريعي ��ة املطلوب ��ة لت ��ويل القط ��اع ال�صناعي
اخلا�ص قي ��ادة الن�شاط ال�صناع ��ي وممار�سة هذه
القيادة على ار�ض الواقع.
* شراكة اقتصادية مع القطاع الخاص المحلي واألجنبي
 ويق ��ول التميم ��ي �إن هناك �أوجها ع ��دة لبناء تلكال�شراك ��ة م ��ع القطاع اخلا� ��ص املحل ��ي واالجنبي
من خ�ل�ال ال�شراكة يف االنتاج واالرباح،وت�أ�سي�س
�ش ��ركات م�ساهم ��ة ب�ي�ن �ش ��ركات القط ��اع الع ��ام
وامل�ساهمني م ��ن القطا ع اخلا�ص،اذ تلعب �شركات
القط ��اع الع ��ام دور ال�ش ��ركات القاب�ضة،وحتدي ��د
فر� ��ص اال�ستثم ��ار ذات اجل ��دوى االقت�صادي ��ة
وعر�ضها امام القطاع اخلا�ص لال�ستثمار ،لت�أ�سي�س
�شركات خا�ص ��ة بامل�شاركة مع القطاع اخلا�ص ،مع
�ضرورة االت�صال املبا�شر بال�شركات العاملية لإمتام
ال�صفقات اال�ستريادية من خالل و�سطاء.
 وكذل ��ك تنمي ��ة القط ��اع اخلا� ��ص وت�شجي ��عامل�شاري ��ع ال�صغ�ي�رة واملتو�سط ��ة وبن ��اء املناط ��ق
ال�صناعية،ف�ض�ل�ا عن تنمية املوارد الب�شرية وبناء
الق ��درات والتوجي ��ه بنق ��ل و�سائ ��ل التكنولوجي ��ا
اىل املعام ��ل ال�صناعي ��ة وت�شجي ��ع االب ��داع يف
العمل،وكذل ��ك تفعي ��ل دور املحا�سب ��ة عل ��ى االداء
وو�ض ��ع اخلط ��ط اال�ستثماري ��ة وتطبي ��ق مب ��ادئ
احلوكم ��ة واعتماد ال�شفافي ��ة واالعالم يف التفاعل
مع املجتمع،وخل ��ق بيئة متكن م ��ن تنمية الأعمال
و�إع ��ادة اال�سرتاتيجي ��ات وال�سيا�س ��ات ال�صناعية
م ��ن خ�ل�ال الت�شريع ��ات و�سيا�س ��ات الإقرا� ��ض
وا�صالح امل�صارف و�إعداد اال�سرتاتيجية ال�سيا�سة
وال�صناعية املطلوبة.
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التعريفة والتنمية والمجتمع المدني

مقومات السياحة
والتنافس الدولي
محمد صادق جراد
نظ ��را لأهمي ��ة القط ��اع ال�سياح ��ي يف منظور دول
الع ��امل ودوره احلي ��وي يف التنمي ��ة االقت�صادي ��ة
تدخ ��ل معظم الدول يف مناف�س ��ة كبرية وم�شروعة
م ��ن اجل ا�ستقطاب اكرب عدد ممكن من ال�سياح من
خالل توفري الأجواء املنا�سبة و�إيجاد كل مقومات
ال�سياحة من خدمة وفندقة وموا�صالت وت�سهيالت
ومن�شئات �سياحية.
�إال �أن هن ��اك قناعات جديدة ظهرت لدى هذه الدول
بخ�صو� ��ص ه ��ذا القطاع امله ��م وه ��ي �إن املن�شئات
ال�سياحية واخلدمات لي�ست وحدها ما يتوقف عليه
ازدهار ال�سياحة وامنا هناك مقومات �أخرى �أهمها
اال�ستق ��رار الأمني الذي يلعب دورا مهما يف جناح
ه ��ذا القطاع بال ��ذات الن املناطق الآمن ��ة ت�ستقطب
ال�سياح بالرغم من وجود مناطق ودول �أكرث جماال
اال �إنه ��ا اقل �أمنا وت�شه ��د ا�ضطرابات �ساعدت على
ه ��روب ال�سياح وانخفا�ض الإقب ��ال على من�شئاتها
ال�سياحي ��ة الأم ��ر الذي جاء يف �صال ��ح دول �أخرى
ارتفع ر�صيدها من ا�ستقبال الأفواج ال�سياحية يف
هذا ال�صيف.
ويف نظ ��رة �سريع ��ة لواق ��ع ال�سياح ��ة يف الع ��امل
واملناف�سة على ت�ص ��در اال�ستقطاب ال�سياحي جند

ثامر الهيمص

ان ال�سياحة تزدهر يف الواليات املتحدة الأمريكية
وال ��دول الأوربي ��ة ب�ص ��ورة كبرية وت�أت ��ي فرن�سا
باملرتب ��ة الأوىل ث ��م الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكية
وال�ص�ي�ن ثم ت�أت ��ي ا�سبانيا باملرتب ��ة الرابعة حيث
ت�ستقب ��ل �أك�ث�ر م ��ن  52ملي ��ون �سائح ح�س ��ب �آخر
�إح�صائية للعام .2010
وتطور ال�سياحة يف ا�سبانيا �سيما الفرتة الأخرية
ميك ��ن ان يكون مث ��اال لهروب ال�سي ��اح من املناطق
الأقل �أمنا نحو املناطق الأكرث �أمنا وح�سب بيانات
حديثة لإح ��دى املنظمات ال�سياحي ��ة العاملية ت�أتي
ا�سباني ��ا باملرتب ��ة الثاني ��ة عاملي ��ا م ��ن حي ��ث حجم
الإي ��رادات ال�سياحي ��ة مقارن ��ة بالن ��اجت الداخل ��ي
الإجمايل ،حيث ت�شكل .%11
ه ��ذه البيان ��ات ت�أتي يف ظرف ت�سعى في ��ه �إ�سبانيا
لإنه ��اء �سنتني م ��ن التباط�ؤ االقت�ص ��ادي الذي �أدى
�إىل بل ��وغ ن�سب ��ة البطال ��ة  ،%20وه ��ي الأعلى بني
دول االحت ��اد الأوروبي وال ��دول ال�صناعية �أي�ضا،
وتفاقم الديون ال�سيادية الإ�سبانية.
وين�سب جزء م ��ن تعايف قطاع ال�سياحة الإ�سبانية
م ��ن تداعي ��ات الأزم ��ة العاملي ��ة �إىل اال�ضطراب ��ات
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي عرفته ��ا تون� ��س وم�ص ��ر ،وهم ��ا
وجهت ��ان �سياحيت ��ان تناف�سان �إ�سباني ��ا .و�أظهرت
بيانات للحكومة الإ�سبانية �أن �إ�سبانيا ا�ستقبلت 9

ماليني �سائح يف الربع الأول من العام  ،2011مما
ي�شكل ارتفاعا بن�سبة  %2.9مقارنة بالفرتة نف�سها
من العام املا�ضي.
وم ��ن الطبيع ��ي ان ت�أت ��ي ه ��ذه الزي ��ادة يف ظ ��ل
تعايف الأ�س ��واق الأوروبية امل�ص ��درة لل�سياح �إىل
�إ�سبانيا،اال ان هذا لي�س ال�سبب الوحيد يف ازدهار
ال�سياح ��ة يف هذا البلد حيث لعب ��ت الثورات التي
قام ��ت يف دول عربي ��ة عل ��ى �ضفة البح ��ر الأبي�ض
املتو�س ��ط دورا مهما يف منو وتزايد �أعداد ال�سياح
يف ا�سبانيا وذلك مقابل تراجعها يف الدول العربية
الت ��ي كان ��ت مناف�س ��ة قوي ��ة لأوروب ��ا يف القط ��اع
ال�سياحي كم�صر وتون�س.
وكم ��ا يعرف اجلميع ان ث ��ورة  25يناير مب�صر قد
�ألق ��ت بظاللها على قط ��اع ال�سياح ��ة ،حيث تراجع
عدد ال�سي ��اح يف فرباير�/شب ��اط املا�ضي �إىل 211
�أل ��ف �سائح ،مقارن ��ة مبليون و� 14ألف ��ا يف يناير/
كانون الثاين� ،أي قبل اندالع الثورة.
فرتاجعت الإي ��رادات ال�سياحية يف فرباير�/شباط
املا�ض ��ي �إىل  375مليون دوالر مقابل  825مليونا
يف ال�شهر نف�سه من .2010
ومن جانب �آخر ،تراج ��ع يف تون�س �إقبال ال�سياح
يف الرب ��ع الأول م ��ن الع ��ام اجل ��اري بن�سبة %44
بفع ��ل تداعيات انتفا�ض ��ة ال�شع ��ب التون�سي .وقد

�أحدثت ال�سلط ��ات التون�سية �صندوق ��ا بقيمة 7.8
مالي�ي�ن دوالر لدعم �شركات الط�ي�ران التي عادة ما
ت�ضط ��ر �إىل �إلغاء رحالت ب�سبب عدم ملء  %80من
املقاعد.
وح�س ��ب املنظم ��ة الأممية ف� ��إن مداخي ��ل ال�سياحة
ت�شكل  %10من الناجت الداخلي الإجمايل بتون�س،
و %6يف م�ص ��ر ،وق ��د زار تون�س ع ��ام  2009نحو
 7مالي�ي�ن �سائ ��ح ،و 12مليون ��ا يف م�صر يف نف�س
العام.
ومن هنا ميكننا القول بان العراق يف ظل الفو�ضى
العربية احلالية يف �أكرث من دولة �سياحية يجب ان
ي�ستثمر الو�ضع الأمني امل�ستقر يف �أكرث من منطقة
م ��ن مناطق العراق مث ��ل كرد�ستان الع ��راق واملدن
املقد�س ��ة يف كرب�ل�اء والنج ��ف اال�ش ��رف ويح ��ذو
ح ��ذو ا�سباني ��ا وتركي ��ا واخللي ��ج حي ��ث ارتفع ��ت
ن�س ��ب ال�سي ��اح القادم�ي�ن لهذه الدول ه ��ذا ال�صيف
لتعوي� ��ض النق� ��ص احلا�صل يف ال ��دول امل�ضطربة
وتع ��د هذه فر�ص ��ة لتعريف ال�سي ��اح الأجانب على
املناط ��ق الأثري ��ة وال�سياحية والديني ��ة واملناطق
ذات الطبيعة اجلميلة يف �شمال العراق من اجل ان
ن�ؤ�س� ��س لقطاع �سياحي قوي ميكن ان ي�ساعد على
زي ��ادة الدخ ��ل الوطني وتنوع ��ه وان يكون ظهريا
للموارد الطبيعية الأخرى.

معوقات اإلدارة االقتصادية في العراق
ميعاد الطائي
م ��ن الطبيعي �أن ي�ؤدي �س ��وء الإدارة يف امللف االقت�صادي �إىل �إهدار
الأم ��وال الطائلة من خزينة الدول ��ة �إ�ضافة �إىل �ضياع كبري يف اجلهد
والزم ��ن وذل ��ك لقلة اخل�ب�رة واملعرف ��ة بجوان ��ب ح�س ��ن �إدارة امللف
وخا�ص ��ة �إذا م ��ا ارتب ��ط �س ��وء الإدارة هذا م ��ع وجود الف�س ��اد املايل
او الإداري .ويف ه ��ذا الإط ��ار م ��ن ال�ض ��روري واملهم ج ��دا ان يعرف
اجلمي ��ع بان امل�شاكل االقت�صادية يف اي بلد يحاول النهو�ض بواقعه
االقت�ص ��ادي تك ��ون مرتابط ��ة مع بع�ضه ��ا البع� ��ض وان احللول لهذه
امل�شاكل �ستكون مرتابطة مع بع�ضها �أي�ضا.
مبعنى �آخر ومن خ�ل�ال الأمثلة ن�ستطيع �أن نقول ب�إن م�شكلة البطالة
مث�ل�ا مرتبطة بعودة القط ��اع اخلا�ص وبنجاح م�شاري ��ع اال�ستثمار.
وم�ش ��اكل القط ��اع اخلا� ��ص مرتبط ��ة بح ��ل م�شكل ��ة توق ��ف الإنت ��اج
واحلاج ��ة لت�شريع ��ات تدع ��م وت�ساعد عل ��ى تفعيل ه ��ذا القطاع.علما
�أن جمي ��ع القطاعات لن ت�ستطيع التقدم ب ��دون مكافحة الف�ساد املايل
والإداري والق�ض ��اء علي ��ه .وهكذا ندرك بان ه ��ذا الرتابط املعقد بني
امللف ��ات بحاجة اىل �إدارة علمية كفوءة تتمكن من معاجلتها من خالل
و�ضع اخلطط ال�سرتاتيجية التي تعتمد الدرا�سات والبحوث العلمية
املنا�سبة لها.
ه ��ذا م ��ن جانب ،ومن جانب �آخر يجب على اجله ��ة التي تتوىل �إدارة
املل ��ف االقت�ص ��ادي ان حت ��دد الر�ؤي ��ة امل�ستقبلي ��ة يف ح�س ��ن توظيف
الإي ��رادات املالي ��ة الكب�ي�رة التي تدخ ��ل اىل الب�ل�اد �سيما ال ��واردات
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النفطي ��ة املتزايدة يف ظل ارتفاع �أ�سعار النفط اخلام والتي جتاوزت
 100دوالر للربميل.
ورمب ��ا يختل ��ف اخل�ب�راء يف املدار� ��س االقت�صادي ��ة يف حتدي ��د �أهم
ال�ش ��روط والعوامل الالزم ��ة لتطوير االقت�صاد وحتري ��ك عجلته من
�إتب ��اع �سيا�سات نقدية واالهتمام بالبني ��ة التحتية وانتهاج �سيا�سات
مالي ��ة وجتارية وتن�شيط قطاعات خا�صة بعينها ولكن رغم ذلك يتفق
اجلمي ��ع ب�أن كل هذه اخليارات مرتبط ��ة ب�شرط �أ�سا�سي وهو الإدارة
الناجحة للملف االقت�صادي.
ورمب ��ا يتفق معي الكثري من اخلرباء يف االقت�صاد العراقي بان البلد
يع ��اين من �أزمة �إدارية حادة �ساهم ��ت بت�أخر عجلة البناء والنهو�ض
والدلي ��ل الوا�ضح على ذل ��ك ان الواقع االقت�ص ��ادي يف العراق اليوم
ومنذ �سقوط النظام ال�سابق اي منذ � 8سنوات ال ين�سجم وال يتنا�سب
مع موارد وخريات العراق كبلد م�صدر للنفط ميتلك مقومات الزراعة
وال�صناعة وال�سياحة ف�ضال عن املوارد الب�شرية.
وي�أت ��ي �س ��وء الإدارة هذا من خالل غياب نظري ��ة الرجل املنا�سب يف
املكان املنا�سب فاغل ��ب امل�ؤ�س�سات االقت�صادي ��ة واللجان االقت�صادية
املخت�ص ��ة تت ��م �إدارته ��ا م ��ن قب ��ل �أ�شخا�ص لي�س ��وا من �أه ��ل اخلربة
وبعيدي ��ن عن االخت�صا�ص املطلوب جاءت به ��م املحا�ص�صة املعتمدة
يف توزي ��ع املنا�ص ��ب الأمر الذي انعك� ��س �سلبا على واق ��ع االقت�صاد
العراقي ب�شكل كبري وم�ؤثر.
وم ��ن اجلدي ��ر بالذك ��ر ان ن�ش�ي�ر هن ��ا �إىل �إن �س ��وء الإدارة ودخ ��ول
الأ�شخا�ص الطارئني على االقت�صاد مل ينح�سر على بع�ض امل�ؤ�س�سات

احلكومي ��ة بل �شمل القطاع اخلا�ص لن�شهد �إدارة �سيئة لعدد كبري من
امل�شاري ��ع اخلدمية وعدم التزام باملواعيد واملوا�صفات لغياب املهنية
واخلربة عن الكثري من الإداريني لهذه امل�شاريع .والأمر ينطبق �أي�ضا
على التجار العراقيني الذي ��ن جتاوزوا العديد من الثوابت املهمة يف
عمله ��م منذ  2003وحلد اليوم �أبرزها املارك ��ة التجارية وال�سمعة ما
جعلن ��ا ن�شهد ا�ست�ي�راد الب�ضائع الرديئة به ��دف حتقيق الإرباح حتى
وان كان على ح�ساب م�صلحة البلد واملواطن.
م ��ن هنا ب ��د�أت احلكومة العراقية ت�ضع احللول له ��ذه امل�شكالت للحد
م ��ن ا�ستغ�ل�ال ه� ��ؤالء ملواقعه ��م ف�شهدن ��ا تفعي ��ل قان ��ون الت�صريحة
الكمركي ��ة وتفعي ��ل ال�سيط ��رة والتقيي� ��س م ��ن اجل احلد م ��ن دخول
الب�ضائع ال�سيئة والفا�س ��دة �إىل الأ�سواق العراقية �إ�ضافة اىل تفعيل
عم ��ل اللجان والهيئات الرقابية ملتابعة جمي ��ع الفعاليات االقت�صادية
الأخ ��رى�.إال ان كل ه ��ذا يتوقف على من يدير ه ��ذه اللجان والهيئات
وكيفية �إدارته لها ومدى كفاءته.
م ��ا نري ��د �أن نقول ��ه �إن توفري عوام ��ل ومقوم ��ات النج ��اح لالقت�صاد
العراق ��ي يف جميع قطاعاته احليوية يحتاج �إىل �إدارة ناجحة متتلك
اخل�ب�رة والنزاه ��ة والإرادة احلقيقي ��ة للنهو� ��ض بواق ��ع االقت�ص ��اد
العراق ��ي ويف ذات الوقت يج ��ب توفري الت�شريع ��ات والقوانني التي
تعني هذه الإدارة على اجناز مهامها لنتمكن من اخلروج من الأزمات
ونتج ��ه �صوب اجناز امل�شاريع العمالقة والتي تتعلق بحياة املواطن
كالكهرباء والإ�سكان وال�صحة والرتبية يف حماولة جادة من اللحاق
بركب الدول املتقدمة.

بلغ ��ت ( 180ملي ��ار دوالر) خ�سارتنا يف ال�سنوات
الأرب ��ع املا�ضي ��ة ب�سب ��ب اعتمادن ��ا عل ��ى الب�ضائع
امل�ست ��وردة ،نتيج ��ة لرتاج ��ع �صناعتن ��ا الوطني ��ة
ح�سب تقارير منظمات املجتمع املدين .و�صناعتنا
تتوزع بني امل�شاري ��ع واملعامل الكربى وال�صغرى
واملتو�سط ��ة .ولكي نفعل ه ��ذه امل�شاريع واملعامل
الب ��د من حماي ��ة كمركية على االق ��ل وكذلك برفدها
فح� ��ص جودة للم�ست ��ورد وهذه ه ��ي الفر�شة التي
يتق ��دم فيه ��ا �أي م�شروع وطن ��ي .وال�شك �أن هذين
الركن�ي�ن التعريفة وفح�ص اجلودة منظم ال يلومنا
�أح ��د علي ��ه حت ��ى منظم ��ة التج ��ارة الدولي ��ة كحق
�سي ��ادي كم ��ا �أن م�شاريعن ��ا وتعطلها الت ��ي �سببت
لن ��ا اخل�سارة �أع�ل�اه �ستتحرك �ص ��وب -على الأقل
 الع ��ودة لإنتاجها ال�سابق .وهذه اخلطوة الأوىلباالجت ��اه ال�صحي ��ح ،حي ��ث مل تنفعن ��ا الو�صف ��ات
واملعون ��ات الدولي ��ة لل�سنوات الثم ��ان املن�صرمة،
�إذ �إن الغالبي ��ة العظم ��ى م ��ن ال ��دول الغني ��ة تقوم
با�ستخدام ميزانياتها املخ�ص�صة للمعونة الأجنبية
يف توظيف عمالتها وبيع منتجاتها ،كل ذلك يحدث
حتت م�سمى برامج التخفي ��ف من الفقر� ،أما ن�سبة
 %25املتبقي ��ة والت ��ي من املفرت� ��ض ان تنفق داخل
البل ��د ،فغالبا" ما جتد طريقها مبا�شرة �إىل �شريحة
�صغ�ي�رة ت�شمل �أبرز املحليني والقائمني على �إبرام
ال�صفقات واخلرباء واال�ست�شاريني وهو ما يح�صل
لدينا يف الع ��راق (د .عبد احل�سني العنبكي م�ؤمتر
م�ص ��رف اخلليج يف  )2011\7\23وي�ضاف لذلك
�أن هاتني اخلطوتني �سيزداد الإنتاج ال�صناعي بعد
�أن هب ��ط �إىل 5ر %1م ��ن الإنتاج الوطني ،وال�شك
�أن ه ��ذا التقدم �سيقطر الإنتاج الزراعي لذلك ميكن
ت�ص ��ور ر�ؤيا وا�ضحة حم ��ددة للم�شه ��د ال�صناعي
عموما" وفق ما ي�أتي :ـ
�أوال") امل�شاري ��ع وال�شركات الك�ب�رى البالغ عددها
(� 192شرك ��ة) �أغلبه ��ا متوق ��ف عن العم ��ل ويعمل
فيه ��ا ن�ص ��ف ملي ��ون عام ��ل  % 70بطال ��ة مقنع ��ة
وال يتج ��اوز ن�ش ��اط العامل�ي�ن  %20م ��ن الطاق ��ة
الت�صميمي ��ة (وليد عيدي \ م�ؤمتر م�صرف اخلليج
ي ��وم  .)2011\7\23لذلك ف�أنها حتتاج اىل �أموال
دوارة جاه ��زة للف�س ��اد فتك ��ون يف ر�أين ��ا ح�سبما
يلي:ـ
ا ـ حت ��ول ه ��ذه امل�شاري ��ع وال�ش ��ركات الك�ب�رى
احلكومية م ��ن االحتياط القان ��وين للبنك املركزي
بهدف حمدد ت�شغلها بطاقتها �ألت�صميمه فقط.
ب ـ م�ساهم ��ة فاعل ��ة م ��ن النقاب ��ات يف كل م�شروع
و�شرك ��ة ب�ش ��كل مبا�ش ��ر تخطيط ��ا" وتنفي ��ذا"
واال�ستعان ��ة باخل�ب�رة الوطنية ث ��م الأجنبية .فقد
�ساع ��د البن ��ك املرك ��زي امل�شروع ��ات املحمول ��ة من
الوكالة الأمريكي ��ة للتنمية �سنة  2004على �إقامة
( 14م�ؤ�س�سة جمتمع مدين للقرو�ض ال�صغرية من
خ�ل�ال �شبكة ت�ضم ( 100مكت ��ب) تغطي حمافظات
العراق كافة ،وقد بل ��غ اجمايل القرو�ض املمنوحة
(5ر 85ملي ��ون دوالر) وو�صل عدد املقرت�ضني اىل
( 62ال ��ف) �أي ن�سبة  %1م ��ن فقراء العراق (وليد
عي ��دي)� .أي �أن هناك جتربة ال نعلم مدى جناحها
رعاه ��ا البن ��ك املرك ��زي وه ��ذه الإدارة حاج ��زة
للف�ساد.
ج ـ ت�صب ��ح هذه ال�شركات جاه ��زة للخ�صخ�صة �أذا
ما توفرت �أم مل تتوفر عنا�صر جناحها بعد تطبيق
الفقرت�ي�ن �أع�ل�اه وبع ��د �أن حت ��دد قيم ��ة ا�سهم هذه

ال�شركات يف البور�صة العراقية لتكون قناة �شفافة
للخ�صخ�صة 0
ثاني ��ا") امل�شاري ��ع ال�صغرية الأهلي ��ة البالغ عددها
( 719ال ��ف) �سج ��ل ر�سم ��ي فق ��د ج ��رت حماوالت
الت ��ي �أقامتها ايد �أجنبية وعراقي ��ة للفرتة ال�سابقة
مل نلم�س نتائجه ��ا -على الأقل -يف جمال البطالة.
هذا عدا امل�شاريع غري امل�سجلة البالغ عددها مليون
حتتاج اىل متويل .ومب ��ا �أن التمويل الوارد ذكره
مل يرفعه ��ا �أذن هن ��اك �إ�شكالي ��ة وه ��ي �إ�شكالي ��ة �أن
هذه امل�شاري ��ع ال ميكنها مطلقا" النم ��و نوعيا" �أو
حت ��ى كميا" وه ��ي يف نف� ��س املحيط ال ��ذي تتعرث
ب ��ل تتوقف في ��ه امل�شاري ��ع الكربى �أي �أنه ��ا الرافد
الأ�سا� ��س ال ��ذي تتكام ��ل مع ��ه فني ��ا" وت�سويقيا".
واقت�صادي ��ا" .فغي ��اب ه ��ذه العالق ��ة عل ��ى الأقل ال
يوف ��ر خ�ب�رة �أو ا�ست�شارية �أو ت�ص ��ورا مما ي�ؤدي
اىل �ضعف حا�ضنات الأعمال.
�إ�ضاف ��ة اىل غي ��اب العالقة مع امل�شاري ��ع املتو�سطة
�إذ ال ميك ��ن ت�ص ��ور م�شاريع كربى ب ��دون �صغرى
ويف كل الأح ��وال من املفرو�ض �أن تكون امل�صارف
الأهلية حا�ضنة وم�شاركة وحممولة لهذه امل�شاريع
بع ��د تعديل قانونها الذي ي�سم ��ح بالعمل التجاري
فقط.
ثالث ��ا") امل�شاري ��ع املتو�سط ��ة ،يبل ��غ عدده ��ا 156
م�شروع ��ا ع ��دا حمافظ ��ات كرد�ست ��ان وحمافظ ��ات
املثنى والقاد�سي ��ة وذي قار و وا�سط ال يوجد فيها

�أ�صال" م�شاريع متو�سطة.
وامل�ش ��روع املتو�س ��ط هو
ال ��ذي يعم ��ل في ��ه (_ 10
 )29عامال وقيم ��ة املكائن
واملع ��دات �أك�ث�ر م ��ن مئ ��ة
ال ��ف دينار والأق ��ل تعترب
�صغ�ي�رة واالك�ب�ر �شركات
ك�ب�رى .ح�س ��ب تعري ��ف
وزارة التخطيط.
وعالق ��ة ه ��ذه امل�شاري ��ع
ال�صغ�ي�رة عالق ��ة طردي ��ة مث�ل�ا" يف �ص�ل�اح الدين
( 3079م�شروع ��ا �صغريا) يقابله ��ا واحد متو�سط
ويف الب�ص ��رة ( 6062م�شروع ��ا �صغ�ي�را) يقابلها
( 16م�شروعا متو�سطا).
فهذه امل�شاريع �صغريها ومتو�سطها ح�صلت جتربة
مل نخ ��ب ثمارها ب�سب ��ب الف�ساد �أو ع ��دم االرتباط
بامل�شاري ��ع الك�ب�رى والتكامل معه ��ا .ولذلك يجب
�أن تفعل منظمات املجتمع املدين التي رعاها البنك
املرك ��زي يف تنظي ��م و�إدارة ه ��ذه امل�شاريع وفتح
املج ��ال وا�سعا" ح ��دا" �أمام النقاب ��ات واجلمعيات
لكاف ��ة امله ��ن وامل�صال ��ح حلماي ��ة ه ��ذه امل�شاري ��ع
م ��ن الف�س ��اد\ وال ��والءات للمكون ��ات واملناطقي ��ة
والع�شائرية والطائفية.
رابع ��ا") منظم ��ات املجتم ��ع املدين .لدين ��ا ()142
منظم ��ة فاعل ��ة االن مبوجب قان ��ون املنظمات غري
احلكومية رق ��م ( )12ل�سنة  2010يتوجب تفعيلها
ك�سلط ��ة خام�س ��ة فع�ل�ا" لتحج ��ز �سط ��وة ال�سلطة
التنفذي ��ة وال�سلطات الثانوية و�سلطة الف�ساد كون
�صوتها م�سموعا بعد �أن تن�سق ن�شاطها مع الأجهزة
واملنظمات ذات العالقة مبا فيها ال�سلطة الرابعة.
بالإ�ضاف ��ة لقيامه ��ا مبا�ش ��رة مبمار�س ��ة ن�ش ��اط
اقت�صادي مبوجب قانونه ��ا �أعاله حيث تنتظم يف
�صفوفها كوادر وخربات ال ي�ستهان بها
خام�س ��ا") التو�س ��ع والدع ��م ل�ش ��ركات �ضم ��ان

القرو�ض التي هي مبثابة �إعادة ت�أمني على القر�ض
لت�ساع ��د على �سرعة اتخاذ القرار النتمائي وو�ضع
التخ�صي�ص ��ات املالي ��ة ملواجهة خماط ��ر القرو�ض
الردئية.
ويتم ذلك �أي�ضا" وفق مايلي :ـ
ا ـ تفعي ��ل �شركات التام�ي�ن الوطنية والأجنبية يف
�ضمان القرو�ض وامل�شاريع اال�ستثمارية
� -2إع ��ادة هيكلي ��ة ترليون ��ات الرافدي ��ن والر�شيد
تل ��ك الكتل ��ة الت ��ي تذه ��ب او ال تذه ��ب ل�سيا�س ��ات
خاطئ ��ة م�ص ��رف الب�ص ��رة منوذج ��ا حي ��ث ان كل
املق ��در للم�شاري ��ع ال�صغ�ي�رة مثال ح�س ��ب اخلرباء
( 2,5ملي ��ار دوالر) لإع ��ادة �إحيائه ��ا وبعث احلياة
يف امل�شاري ��ع غري امل�سجلة ومبا ان فح�ص اجلودة
�س ��وف يحج ��ز ال ��رديء م ��ن الب�ضاع ��ة وال تدخ ��ل
ع�شوائي ��ا مما يرفع م�ست ��وى �إنتاجنا الذي ا�صبح
احيانا �سعره �ضع ��ف ال�سعر امل�ستورد الرديء مما
ي�شكل طلبا ويتح ��ول اىل الداخل ويرفع ال�صناعة
العراقي ��ة لالبت ��كار واالب ��داع .وكذل ��ك التعريف ��ة
الكمركي ��ة الت ��ي يج ��ب ان تتمت ��ع باملرون ��ة ح�سب
طبيع ��ة الإنت ��اج العراق ��ي ولك ��ي ال تك ��ون �شماعة
الكهرب ��اء وحده ��ا من يتحمل ه ��ذه ال�شكوى ولكن
يف اخلت ��ام الب ��د من الت�أ�ش�ي�ر �أن ه ��ذه اخلطوة ال
حتمياها البريوقراطي ��ة واللجان والروتني بدون
منظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين الفاعلة واع�ل�ام ملتزم
بالق�ضي ��ة الوطني ��ة ولي� ��س جم ��رد م ��ر�آة لن�ش ��اط
ال�سلط ��ة التنفيذي ��ة ولذلك نتوق ��ع ان نتخل�ص من
املر� ��ض الهولندي الذي �أ�صابنا وحولنا اىل مر�ض
ن�ستهلك �سلع الغري ولي�س �إنتاجنا ورعاية املجتمع
املدين �س ��واء اجلمعيات واملنظم ��ات واالحتادات
والنقاب ��ات ت�ش ��كل الدافعة الوحي ��دة للتخل�ص من
الفقر الذي غطى ربع ال�شعب ويتفاقم ب�سبب غياب
هذه املنظم ��ات التي حلت حمله ��ا جمعيات وثقافة
واملكون ��ات املعني ��ة التي كان ��ت ح�صاده ��ا املر كما
مل�سناه يف ال�سنني الثمان املن�صرمة.
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ال���ض���رائ���ب وال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة
محمد عبد األمير عبد
من البديهيات املعروفة لدى اجلميع هي �أن التنمية
االقت�صادية احلقيقية ال تتحقق بفعل ال�صدفة ،ولكن
نتيج ��ة �سيا�س ��ة مالئمة وحم ��ددة تعتم ��د توجهات
ودرا�س ��ات متخ�ص�ص ��ة لطبيعة ه ��ذه التنمية ،ويف
ه ��ذا الإط ��ار مل تع ��د اجلباي ��ة �أداة لت�أم�ي�ن ت�سدي ��د
فح�سب ولك ��ن و�سيلة لتحقيق التنمي ��ة االقت�صادية
مم ��ا يعمق انعكا�س التهرب من ال�ضريبة على النمو
االقت�ص ��ادي لأي بلد من البل ��دان مهما كان اقت�صاده
قويا ومتينا.
كم ��ا �أن تفاعل اجلباية يف واقعية االقت�صاد يجعلها
ت�ؤثر وتت�أث ��ر بالنظام االقت�صادي املتبع وفق عالقة
جدلي ��ة ،وبالت ��ايل ف� ��إن �أي خل ��ل يع�ت�ري النظ ��ام
ال�ضريبي ينعك�س على ال�سيا�سة االقت�صادية وي�ؤثر
بالتايل على الأن�شطة االقت�صادية.
وبالت ��ايل ف� ��إن ثم ��ة ارتباط ��ا وثيقا ب�ي�ن ال�ضرائب
والهي ��اكل االقت�صادي ��ة للدول ��ة وبدرج ��ة منوه ��ا،
فاالقتطاع ال�ضريبي �إذا ما جتاوز حدا معينا �أ�صبح
�سببا من �أ�سباب الركود.
وتع ��د ال�ضرائب من �أه ��م امل ��وارد االقت�صادية التي
تعتم ��د عليه ��ا الدول ��ة يف تغطي ��ة نفقاته ��ا وعلي ��ه
يكت�س ��ي حت�صيله ��ا �أهمي ��ة بالغ ��ة ،خا�ص ��ة و�أنه ��ا
تعترب م�ص ��درا هاما يف متوي ��ل اخلزينة العمومية
ولك ��ن ما يواجهها هو ان�ص ��راف بع�ض املكلفني عن
ت�أدي ��ة واجبهم وامتناعهم عن دفع ال�ضريبة وهو ما
ينعك�س على التنمية االقت�صادية.
وهك ��ذا� ،أ�صبح ��ت ال�ضريبة م�صدرا مهم ��ا للتمويل
و�أداة ناجع ��ة لت�شجيع الأن�شط ��ة االقت�صادية و�آلية

للت�أثري على دخول الطبقات .غري �أن الأهمية والدور
الرئي�س لل�ضريبة يف التوجيه االقت�صادي قد جتعل
منه ظاهرة التهرب ال�ضريبي بو�صلة تخطئ الدولة
الطريق االقت�صادي املن�شود.
ويع ��رف اجلمي ��ع ب� ��أن عل ��م ال�ضرائب يعت�ب�ر مر�آة
تنعك� ��س عليه البينة االقت�صادي ��ة للدولة ،فكلما كان
االقت�ص ��اد �ضعيف ��ا وب�سيط ��ا كان النظ ��ام اجلبائ ��ي
بدائي ��ا والعك� ��س �صحيح،ومم ��ا ال ج ��دال في ��ه �أن
للعوام ��ل االقت�صادي ��ة �أثره ��ا اله ��ام عل ��ى انت�ش ��ار
التمل� ��ص ال�ضريبي ،هذه الظاه ��رة التي تهدد كيان
املجتم ��ع بجميع امل�ستوي ��ات -اقت�صاديا ،اجتماعيا
ومالي ��ا  -لكونه ��ا ت�ش ��كل عائق ��ا كب�ي�را بالن�سب ��ة
للخزين ��ة العام ��ة للدول ��ة يف ح�صولها عل ��ى املوارد
بغر�ض متويل وتغطية نفقاتها.
و�إذا كانت ال�ضريبة قدمي ��ا من حيث املمار�سة ومن
حيث كونه ��ا �أداة يف يد الدولة لتغطية �أعبائها ،ف�إن
اللج ��وء �إليه ��ا ك�أداة لل�سيا�س ��ة االقت�صادي ��ة يعترب
حديث ��ا ن�سبي ��ا� ،إذ يع ��ود �إىل التح ��ول احلا�صل يف
طبيعة مه ��ام الدولة من كونها حيادي ��ة �إىل متدخلة
يف احلياة االقت�صادية.
وهك ��ذا ف� ��إن ال ��دور االقت�ص ��ادي للجباي ��ة يتج�س ��د
�أ�سا�س ��ا بالن�سب ��ة لل ��دول املتخلف ��ة يف الإنعا� ��ش
والتحفي ��ز عل ��ى اال�ستثمارات،رغ ��م �أن ال ��دول ذات
اال�سرتاتيجية الو�سيط ��ة للتنمية ال تعطي ل�سيا�سة
التحفي ��ز �إال مكان ��ة ثانوية يف �إط ��ار عملية حتريك
الن�ش ��اط االقت�ص ��ادي ،لأن اال�ستثم ��ارات الأ�سا�سية
تتحملها الدولة ،وباملقاب ��ل ف�إن الدول املختلفة ذات
التوج ��ه الليربايل ،ت�ضع �آماال كب�ي�رة يف �إجراءات
الت�شجي ��ع من �أج ��ل تنمي ��ة اال�ستثم ��ارات اخلا�صة

والت ��ي تعتربها – الدول ��ة� -أ�سا�سية يف جمهودات
البن ��اء االقت�صادي الوطن ��ي ومنه حتقي ��ق التنمية
االقت�صادية واالجتماعية للدولة.
خا�صة و�أن لل�ضريبة جانبا اقت�صاديا هاما من حيث
امل�ساهمة يف تغطية النفقات العامة،و تعترب �إحدى
�أدوات ال�سيا�س ��ات املالية التي تعتم ��د عليها الدولة
يف حتقيق �أهدافها.
من هنا جن ��د ب�أن جلباية يف ه ��ذا الإطار تقوم على
العنا�ص ��ر االقت�صادي ��ة الت ��ي ت�ستق ��ر عليه ��ا والتي
ت�شكل امل ��ادة اخلا�ضعة لل�ضريب ��ة ،فطبيعة و�أهمية
ه ��ذه العنا�صر حت ��دد �أ�ش ��كال وح ��دود االقتطاعات
املمكن ��ة ،كم ��ا �أن التنمي ��ة االقت�صادي ��ة ت�ضاعف من
وج ��ود امل ��ادة اخلا�ضع ��ة لل�ضريب ��ة وجتعله ��ا �أكرث
تنوعا.
وتبعا لذلك ،فكلما ارتفع الدخل الوطني وازداد عدد
املكلفني بال�ضريبة كلما خ�ضع ق�سم من هذه املوارد
لل�ضريب ��ة على الدخ ��ل ،كما �أن مردودي ��ة ال�ضرائب
على الإنفاق تتزايد عقب ت�ضاعف املبادالت وارتفاع
القيمة امل�ضافة للمنتجات املتبادلة.
يف اجلان ��ب الآخ ��ر ،جن ��د ب ��ان الته ��رب ال�ضريبي
ي�ؤث ��ر على التخطي ��ط االقت�صادي ال ��ذي يهدف �إىل
الرق ��ي والتنمي ��ة ،كما �أن ��ه ي�صبح �سبي�ل�ا من �سبل
الت�ضلي ��ل وت�شوي ��ه احلقائ ��ق وتق ��دمي معلوم ��ات
خاطئة حول الن�شاط الذي يقوم به امللزم بال�ضريبة
و�أحيانا يلج�أ �إىل تغيري طبيعة املواد امل�ستعملة يف
الإنتاج عرب عدة �آلي ��ات كالتظاهر باخل�سارة� ،أو قد
يتج ��ه امللزم �إىل �أن�شطة اقت�صادي ��ة تعرف �إعفاءات
�ضريبي ��ة �أو انخفا�ض ��ا يف الأ�سع ��ار ال�ضريبية مما
�سيعيق الو�سيلة اجلبائية لدى الدولة ك�أداة لتوجيه

االقت�صاد الوطني.
فالته ��رب ال�ضريب ��ي �إذن ،ل ��ه ت�أث�ي�ر �سلب ��ي عل ��ى
االقتطاع ��ات ال�ضريبي ��ة الت ��ي حتت ��ل مكان ��ة هام ��ة
بالن�سب ��ة ملداخي ��ل امليزاني ��ة العام ��ة ويبق ��ى عائقا
يح ��ول دون حتقيق الدور ال ��ذي تقوم به ال�ضريبة،
نظرا لإف�شاله كل �أ�ساليب �إعادة التوازن االقت�صادي
فمثال جند احلالة التي تتميز بها الدورة االقت�صادية
بالت�ضخ ��م �إذ يك ��ون الطلب �أكرث م ��ن العر�ض وهنا
تق ��وم الدولة �إما بالرفع من الأ�سعار �أو بالزيادة يف
ثمن املنتج ��ات �أو عن طريق فر� ��ض �ضرائب �أخرى
جدي ��دة �أو رف ��ع �سع ��ر ال�ضرائ ��ب القدمية م ��ن �أجل
امت�صا�ص القوة ال�شرائية للملزمني.
كل ه ��ذا �إذا ما كان مقرونا بالته ��رب ال�ضريبي ،فلن
ي� ��ؤدي �إال �إىل الزيادة يف ح ��دة الأزمة االقت�صادية،
لأن املل ��زم حينما يتهرب م ��ن ال�ضريبة ترتفع قدرته
املالي ��ة ومن ث ��م الإبق ��اء عل ��ى قاعدة الطل ��ب يفوق
العر�ض.
ويبق ��ى التهرب ال�ضريب ��ي ،كرد فعل عل ��ى الظرفية
االقت�صادي ��ة ال�صعبة الت ��ي يعي�شها امللزم ويرى يف
الإم�ساك عن تقدمي واجباته ال�ضريبية حقا م�شروعا
مادام ذلك يحافظ على توازناته املعي�شية.
وم ��ن هنا جند ب� ��أن الكثري من احلل ��ول االقت�صادية
غائب ��ة عن احلي ��اة االقت�صادي ��ة يف البلد مم ��ا يفقد
االقت�ص ��اد العراقي م ��وارد مهمة يف ه ��ذه الظروف
التي تتطل ��ب توفري كل اجله ��ود واخلربات لتعزيز
مكانة االقت�صاد العراقي.

تحرير التجارة والحفاظ على االقتصاد الوطني
علي نافع حمودي
م ��ا ميك ��ن �أن ي�شع ��ر ب ��ه �أي متاب ��ع لالقت�ص ��اد العاملي يج ��د ثمة
تط ��ورات اقت�صادية مت�سارعة يف ظ ��ل العوملة جتعلنا نعي�ش يف
ع ��امل تت�أثر في ��ه الدول �إيجاب ًا و�سلب ًا بتل ��ك التطورات خا�صة يف
اجلانب االقت�صادي منها.
وميكنن ��ا مالحظة ذل ��ك يف جمموعة من التط ��ورات املو�ضوعية
الت ��ي برزت ب�ش ��كل وا�ضح يف عق ��د الت�سعيني ��ات نتيجة لتعاظم
دور ال�ش ��ركات الدولي ��ة ،واالجتاه العاملي نح ��و حترير التجارة
العاملية ،وبروز الأ�سواق املالية العاملية.
وظه ��رت العديد من املنظمات االقت�صادي ��ة الدولية والتي ت�سعى
مبجمله ��ا لتحري ��ر االقت�ص ��اد والتج ��ار الدولي ��ة واال�ستثمارات
الأجنبي ��ة وخ�صخ�صة القطاع الع ��ام وحتجيم الدور االقت�صادي
للدولة.
وتخ�ش ��ى كثري م ��ن الدول النامي ��ة تطبيق هذه املتطلب ��ات� ،إذ قد
ت�ؤدي �إىل الك�ساد واالنكما�ش والبطالة ونق�ص الإيرادات العامة،
وبالت ��ايل انخفا�ض قدرة الدولة على الإنفاق يف جماالت ال�صحة
والتعلي ��م والأمن وخمتلف �أوجه احلياة االجتماعية ،الأمر الذي
قد ي�ؤدي على املدى الطويل �إىل حتكم املنظمة يف �إدارة االقت�صاد
الداخل ��ي للدول ،وبذلك تقل�ص من �سي ��ادة ال�سيا�سة الوطنية من
خ�ل�ال �سيطرة قواها عل ��ى تدفقات ر�ؤو�س الأم ��وال واال�ستثمار
والهياكل ال�صناعية.
وما يجرب الكثري من الدول النامية وذات االقت�صاديات احلديثة
والنا�شئة على االنخراط يف هذه املنظمات ومنها منظمة التجارة

العاملي ��ة �أنه من غ�ي�ر املمكن لبلد ن ��ام مثال �أن يعي� ��ش مبعزل عن
التكت�ل�ات االقت�صادية التي متثل منظم ��ة التجارة العاملية �أحدى
�أهم �صورها.
وجن ��د ب�أن العراق وبع ��د عام � 2003سع ��ى لأن يتواجد يف هذه
املنظمة فعلي ًا ،رغم وجود الكثري من املخاطر االقت�صادية �أبرزها
بالت�أكيد حيث �إن القط ��اع ال�صناعي العراقي غري النفطي حديث
عه ��د وقليل خ�ب�رة وخرج للت ��و من عقوب ��ات اقت�صادي ��ة دولية،
وتعري�ض ��ه ب�شكل مبا�ش ��ر و�سري ��ع �إىل مناف�سة �شر�س ��ة من قبل
ال�ش ��ركات ال�صناعي ��ة للدول املتقدم ��ة حيث يقل الت ��وازن ،الأمر
الذي قد ي�ؤدي �إىل انح�سار كثري من من�ش�آته ومن ثم خروجها من
ال�س ��وق ويحوله �إىل قطاع غري م�ؤه ��ل للمناف�سة وهذا ما يحدث
الآن بالفع ��ل .اجلانب الآخر ،يتمثل بان �إزالة الر�سوم الكمركية
وهي �أحد متطلبات االن�ضمام قد ي�ؤدي �إىل انخفا�ض يف الكفاءة
الإنتاجي ��ة لل�صناعة املحلية �س ��واء يف القطاع العام �أو اخلا�ص،
وه ��ذا ما ي�ؤدي �إىل تراجع �أداء االقت�صاد الوطني .فمن الوا�ضح
�أن متطلب ��ات املنظم ��ة وبالأخ�ص املتعلق منه ��ا بتحرير التجارة
الدولي ��ة تعمل عل ��ى هدر التنمي ��ة �أو التغيري الهيكل ��ي لالقت�صاد
مقابل امل�صالح التجارية ،وتعمد �إىل عدم التمييز بني �أثر حترير
التج ��ارة الدولية واال�ستثمارات الأجنبي ��ة يف رفع معدل النمو،
و�أث ��ره يف تغي�ي�ر هيكل الن ��اجت املحلي� ،إذ م ��ن املمكن �أن حتدث
�سيا�س ��ة حترير التج ��ارة الدولية �أث ��ر ًا �إيجابي ًا بزي ��ادة معدالت
النم ��و يف الناجت الوطني على امل ��دى الق�صري و�سلبي ًا على هيكل
الناجت املحلي بحيث حتدث خل ًال كبري ًا يف تركيبة ن�سب م�ساهمة
قطاعاته املختلفة فيه.

مقاالت 7

و�إزاء هذه التحدي ��ات �أو املخاطر التي ميكن �أن يطرحها تطبيق
متطلب ��ات ه ��ذه االتفاقي ��ة وع ��دم ق ��درة قط ��اع ال�صناع ��ات غ�ي�ر
النفطية لديها عل ��ى املناف�سة يف الوقت الراهن ،لذا بات علينا �أن
نفك ��ر جدي ًا ون�ضع �أمام �صُ ن ��اع القرارين ال�سيا�سي واالقت�صادي
�ض ��رورة اعتم ��اد املنهج التدريج ��ي القائم على �أ�سا� ��س التحرير
التدريجي للتجارة الدولي ��ة يف ال�سلع ال�صناعية من خالل �إزالة
الكث�ي�ر من العوائ ��ق و�أهمها تطوي ��ر القط ��اع ال�صناعي املحلي،
حي ��ث ت�ؤكد الدرا�سات العلمي ��ة �أن تطبيق هذا النموذج قد �ساهم
يف زي ��ادة معدالت التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف كثري من
ال ��دول ومنها بولن ��دا وال�صني ،وبالتايل ي�صب ��ح االن�ضمام لهذه
املنظم ��ة وغريه ��ا ترافق ��ه جمموع ��ة م ��ن الإ�صالح ��ات يف هيكل
االقت�ص ��اد العراقي وي�شارك القطاع اخلا� ��ص بقطاعاته املختلفة
الدولة يف �صياغة ر�ؤي ��ة م�شرتكة �إزاء التفاو�ض مع املنظمة مبا
ي�ساع ��د على زي ��ادة املكا�سب والإقالل من الأ�ض ��رار التي ت�صيب
االقت�صاد العراقي.
اجلان ��ب الآخر،يتمث ��ل ب�ضرورة العم ��ل على االرتق ��اء بقدراتنا
يف جم ��ال تكنولوجي ��ا املعلوم ��ات واالنطالقة العاملي ��ة للتجارة
الإلكرتوني ��ة وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال املنظم ��ة واالتفاقي ��ات الدولي ��ة،
واالن�ضم ��ام لالتفاقيات ذات ال�صلة �ضمن �إط ��ار منظمة التجارة
العاملية.
له ��ذا جن ��د م ��ن ال�ض ��روري ج ��د ًا ب� ��أن نوف ��ر مقوم ��ات التناف�س
احلقيق ��ي بني ال�سلع والب�ضائع العراقي ��ة وامل�ستوردة مبا ي�ؤمن
ق ��درة تناف�سي ��ة تكون نتائجه ��ا �إيجابية على االقت�ص ��اد العراقي
النا�شئ.

النمور األسيوية..

HONG KONG

من دول فقيرة إلى دول صناعية
إياد مهدي عباس
النمور الآ�سيوية �أو منور �شرقي �آ�سيا هو لقب
يطلق على اقت�صاد دول؛ ت��اي��وان� ،سنغافورة،
ه ��ون ��غ ك ��ون ��غ وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة� .سميت
ب�ه��ذا اال��س��م لتحقيقها م�ع��دل من��و اقت�صادي
كبري وت�صنيع �سريع خ�لال ال �ف�ترة م��ا بني
ال�ستينيات والت�سعينيات ,ويف بداية القرن
احلادي والع�شرين حتولت هذه البلدان �إىل
بلدان متقدمة ،و�ساعدت يف منو اقت�صاديات
ب�ع����ض ال� ��دول الآ� �س �ي��وي��ة .مت�ت�ل��ك النمور
الآ�سيوية توجه م�شاركة خا�صة م��ع بع�ض
ال��دول الآ�سيوية ذات االقت�صاد اجل�ي��د ،مثل
ال�صني واليابان.
وم�صطلح منور �آ�سيا ظهر قبل ثالثني عاما للإ�شارة
للنمو االقت�صادي الكبري الذي ت�شهده هذه الدول..
فمن �أمم فقرية حمطمة حققت هذه ال��دول  -منذ
ال�ستينيات  -قفزات �صناعية واقت�صادية مذهلة
و�صلت اىل  %10يف ال �ع��ام ..فكوريا اجلنوبية
مثال نه�ضت من �أمة منهارة (قتلت احلرب الأهلية
فيها �أرب �ع��ة ماليني م��واط��ن) اىل دول��ة �صناعية
رائ��دة متلك اليوم تا�سع �أك�بر اقت�صاد يف العامل
تبلغ م�ساحة ك��وري��ا اجلنوبية ( )98.859كم2
وع��دد �سكانها ( )47.34مليون ن�سمة ،وتقع يف
�شمال قارة �آ�سيا وت�شكل اجلزء اجلنوبي من �شبة
جزيرة كوريا ،وتطل على البحر الأ�صفر من الغرب
وبحر اليابان من ال�شرق �شمال خط اال�ستواء ولها
حدود مع دولة واحدة هي كوريا ال�شمالية ،واهم
منتجاتها ال��زراع�ي��ة ه��ي ال��رز والقمح وال�شعري
والتبغ واخل���ض��راوات� ،أم��ا املنتجات ال�صناعية
فهي ت�شمل املن�سوجات ،الألب�سة ،م��واد غذائية
م�صنعة� ،أ� �س �م��دة ك�ي�م��اوي��ة ،امل� ��واد الكيماوية
واخل���ش��ب امل���ض�غ��وط وال�ف�ح��م وم���واد الأجهزة
االلكرتونية وال�ف��والذ و�أخ�يرا ال�سيارات وابرز
موادها الطبيعية هي التنج�ستون والفلورايت
والكرافيت واب��رز �صادراتها ال�سيارات وال�سفن
وامل�ن���س��وج��ات وامل �ك��ائ��ن وامل��ع��دات الكهربائية
والأخ � �� � �ش� ��اب وال� ��� �ص� �ن ��اع ��ات اجل� �ل ��دي ��ة واه���م
اال� �س �ت�يرادات ه��ي النفط واحل��دي��د والأخ�شاب
وامل��واد الغذائية والكيمياويات وامل �ع��ادن� ..أما
تايوان فلم تكن �أكرث من جزيرة �صغرية لل�صيادين
حققت ق �ف��زات اق�ت���ص��ادي��ة مده�شة رف �ع��ت دخل
املواطن اىل �13أل��ف دوالر وو�ضعتها يف املركز
ال �ـ � 23ضمن �أك�بر اقت�صاديات ال�ع��امل ويتوقع
منو االقت�صاد التايواين خالل العام املقبل مبعدل
 4.65باملئة م��ن �إج �م��ايل ال�ن��اجت املحلي ولي�س
مبقدار  3.69باملئة كما كان يتوقع من قبل...( .
وقل ال�شيء نف�سه عن هوجن كوجن قبل ان�ضمامها
لل�صني عام  ،1997و�سنغافورة بعد انف�صالها عن
ماليزيا عام !!)1965
 ...وم�صطلح النمور الآ�سيوية مقتب�س من مكانة
"النمور" نف�سها يف الثقافات الآ�سيوية .فالنمر

SINGAPORE
TAIWAN

الآ�� �س� �ي ��وي
 غ�ي�ر امتالكهل�صفات قد�سية وعالجية
مم � � �ي� � ��زة يف ه � ��ذه
SOUTH KORIA
الثقافات  -يتميز
ب�سرعة حركته
وم �ب��اغ �ت �ت��ه
للخ�صوم..
وه� � � � � � ��ذا
با ل�ضبط
م��ا فعلته
ون�شرالغ�سيل
ال�� � � ��دول
القذر...
ا ل�سا بقة
غ�ي�ر �أن �شح
ك� ��ون�� �ه� ��ا
ال � � � � �ث� � � � ��روات
ب � ��اغ� � �ت � ��ت
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة جعل
ال � � � � �ع� � � � ��امل
تلك الدول ت�ستثمر
ب�سرعة منوها
يف امل� ��واط� ��ن نف�سه
وانتقالها ملرحلة
(بحيث حققت �أي�ضا �أكرب
ال �ت �� �ص �ن �ي��ع بطريقة
ن�سبة منو يف التعليم والدخل
ح�يرت �أ��س��ات��ذة االقت�صاد
على م�ستوى العامل) ..ورغم �أن �أنظمة
يف الغرب..
ففي علم االقت�صاد الر�أ�سمايل تعد الدميقراطية احلكم فيها خ�ضعت حلكم الفرد لفرتة طويلة �إال
وتوفر الرثوات الطبيعية مطلبا �أ�سا�سيا لالزدهار �أنها كانت مبثابة "�أنظمة �أبوية" وجهت مقدرات
االقت�صادي ..غري �أن ما حدث يف الدول ال�سابقة البالد نحو النمو االقت�صادي وال�صناعي (ولي�س
خ��ال��ف مت��ام��ا ه ��ذا امل �ب��د�أ ك ��ون معظمها تقريبا الع�سكري �أو الثوري غري املنتج  -كما حدث يف
يعاين من �شح يف ال�ثروات املعدنية والطبيعية كوبا حت��ت حكم كا�سرتو �أو ال�ع��راق حت��ت حكم
(ب��ل وي�ع��اين بع�ضها م��ن �شح يف امل�ي��اه العذبة �صدام ح�سني).
مثل �سنغافورة التي ت�ستورد مياه ال�شرب من  ...وبوجه عام ميكن القول �إن النمور الآ�سيوية
ماليزيا) ..وبا�ستثناء هوجن كوجن (التي ازدهرت متيزت منذ بداياتها الأوىل مبظاهر اقت�صادية
حتت الإدارة الربيطانية) خ�ضعت تايوان لفرتة م�شرتكة لعل �أبرزها
طويلة حلكم القائد ال�ث��وري �شياجن ك��اي �شك  -1 -الرتكيز على الت�صنيع والت�صدير للدول الرثية
وم��ازال��ت حُت�ك��م م��ن قبل احل��زب ال��وط�ن��ي الذي  -ويف نف�س الوقت املحافظة على فائ�ض جتاري
�أ�س�سه� ..أما �سنغافورة فخ�ضعت طويال لتوجيهات مع تلك الدول...
زعيمها العريق يل ك��وان يو  -ال��ذي ك��ان يتدخل � -2إزالة العقبات التي متنع ا�ستقطاب اال�ستثمارات
حتى يف �سيا�سات ال ��زواج ومكافحة البعو�ض اخلارجية وحتقيق مركز متقدم يف مفهوم (احلرية

االقت�صادية).
 -3خ���ض�ع��ت  -يف بداياتها
الأوىل  -حلكم فردي �صالح ميلك ر�ؤي��ة وا�ضحة
مل�ستقبل البالد ومكانتها بني الدول و�سعى للتنمية
االقت�صادية احلقيقية.
 -4احل��ر���ص على اال�ستثمار يف امل��واط��ن نف�سه
ورفع م�ستواه التعليمي واالقت�صادي على وجه
اخل�صو�ص.
 ...وكما عملت ال�ي��اب��ان (يف امل��ا��ض��ي) كنموذج
يُحتذى لهذه الدول ؛ تقدم "النمور الأربعة" نف�سها
ال�ي��وم �أمن��وذج��ا يحتذى لنمور �آ�سيوية جديدة
كالهند وال�صني وماليزيا وت��اي�ل�ن��د ...ب��ل ميكن
القول �إن تنمرها االقت�صادي � -إن ج��از التعبري
 �أ�صبح �أمنوذجا ميكن ر�صده يف مناطق كثريةح��ول العامل (مثل ت�شيلي يف �أمريكا الالتينية،
و�أيرلندا يف �أوربا الغربية ،وا�ستونيا و�سلوفاكيا
يف �شرق �أورب��ا) ونتمنى ان يكون العراق �أي�ضا
�ضمن الدول الطاحمة للتنمر االقت�صادي واالقتداء
بالتجارب العاملية االقت�صادية الناجحة وحذو
حذوها و�إتباع خطواتها بكل علمية ومهنية من
اج��ل �أن نتخل�ص من مرحلة التخبط والفو�ضى
ونبد�أ بو�ضع اخلطط ال�سرتاتيجية التي اتبعتها
تلك الدول ومتكنت من خاللها النجاح يف التقدم
والتنمية وتوفري حياة كرمية ملواطنيها �سيما وان
العراق ميتلك الكثري من مقومات التنمية من موارد
طبيعية وب�شرية والتي ال متتلكها هذه الدول.

8

تحقيقات

العدد ()2216ال�سنة التا�سعة -الثالثاء
(� )9آب 2011

العدد ()2216ال�سنة التا�سعة -الثالثاء
(� )9آب 2011

الكهرباء هي السبب:

موجة حـر ..وموجة كساد اقتصادي!

فيم ��ا اتفق ع ��دد م ��ن املواطنون واخل�ب�راء يف ان
ازم ��ة الكهرب ��اء كان ��ت �سبب� � ًا �أ�سا�سي ��ا يف تكري�س
االث ��ار ال�سلبي ��ة على ال�صعيد االقت�ص ��ادي الرتفاع
درجات احلرارة.
و اتهم ��ت وزارت الكهرب ��اء عل ��ى ل�س ��ان متحدثه ��ا
م�صع ��ب املدر� ��س حمافظت ��ي الب�ص ��رة وذي ق ��ار
بالت�سب ��ب يف تراج ��ع جتهيز الطاق ��ة يف العا�صمة
بغداد لتجاوزهم على احل�ص� ��ص الرئي�سة للطاقة،
م ��ا �أدى اىل تراج ��ع جتهي ��ز الطاق ��ة يف العا�صمة
بغداد ف�ضال عن اال�ستثناءات املوجودة �ضمن خطة
التوزيع يف بغداد لبع�ض العقد الأمنية ،وحمطات
ال�ص ��رف ال�صحي وامل�ست�شفي ��ات وحمطات حتلية
املياه" ،الفت ��ا �إىل ان "ارتفاع درجات احلرارة هو
عائ ��ق رئي�س �أمام جهود الوزارة يف توفري الطاقة
الكهربائية".
وي�ؤك ��د الناطق با�س ��م وزارة الكهرب ��اء �أن وزارته
"ب�صدد �صيانة حمطات التحويل وبناء  100حمطة
جدي ��دة" ،معرتفا بان "الوزارة تق ��ف عاجزة �أمام
امل�شاكل املتعلقة بهذه املحط ��ات التي بني معظمها
قبل  2003و�أمام التجاوز على احل�ص�ص".

مغادرة العملة الصعبة:

تغيرت ساعات العمل ليس في دوائر الدولة بل حتى في مشاريع القطاع الخاص وكل األسواق صاحب ذلك
ارتفاع في تكاليف النقل والطاقة وأزمة في الوقود وازدحامات مرورية كما لوحظ انخفاضا ألغلب المشاريع
الصغي ��رة والمتوس ��طة ف ��ي مع ��دالت اإلنتاج ،إلى جانب تأخ ��ر في انجاز المعام�ل�ات لينعكس كل ذلك على
مجمل االقتصاد الوطني.
(المدى االقتصادي) بحثت في أس ��باب هذا الكس ��اد الذي ما زال مستمرًا متزامنًا مع شهر رمضان الذي عادة
ما يش ��هد رواجًا في األس ��واق ورغم زوال المس ��بب بنظر بعض الخبراء المتمثل بموجة الحر الش ��ديد التي
يشهدها العراق حاليًا.

تحقيق /ليث محمد رضا
موجة الحر الشديد:

حال ��ة م ��ن الك�س ��اد االقت�ص ��ادي �شهدته ��ا الأ�سواق
املحلي ��ة بعد موج ��ة احل ��ر ال�شديدة الت ��ي نعي�شها
حالي� � ًا بع ��د �أن جت ��اوزت درجات احل ��رارة حاجز
اخلم�س�ي�ن درج ��ة مئوية لتق ��رر احلكوم ��ة تعطيل
ال ��دوام الر�سمي يف دوائ ��ر وم�ؤ�س�سات الدولة يف
حمافظات و�سط وجنوب العراق ب�ضمنها العا�صمة
بغ ��داد ب�سب ��ب ارتف ��اع درج ��ات احل ��رارة ،حي ��ث
ب ��ررت احلكومة قرارها ذاك باحلف ��اظ على �أرواح
املواطنني ،وجاء بع ��د ارتفاع درجات احلرارة يف
و�سط وجنوب العراق بالتزامن مع نق�ص كبري يف
الطاقة الكهربائية يف املنازل واملرافق العامة.
وقته ��ا دع ��ت وزارة ال�صحة املواطن�ي�ن �إىل جتنب
التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س واحلرارة املفرطة حفاظا
على �أرواحهم.
وتق�ض ��ي القوان�ي�ن بتعطيل ال ��دوام الر�سمي عند
جت ��اوز درجات احل ��رارة اخلم�سني درج ��ة مئوية
لك ��ن هذه املرة الأوىل التي يطبق فيها هذا القانون
يف البالد.

أعمال معطلة:

�صاح ��ب معمل جنارة الأخوين يف منطقة ال�شعب
احم ��د عب ��د الك ��رمي ق ��ال :من ��ذ ارتف ��اع درج ��ات
احل ��رارة و�إنتاج املعمل يف تراج ��ع كما ان العمال
طلب ��وا مني االتفاق على تغي�ي�ر �ساعات العمل اىل
الليل لكني رف�ض ��ت الن الكهرباء غري موجودة يف
الليل ووعدتهم برفع االجور لكن ثالثة منهم تركوا
العمل رغم ذلك.

فيما �أك ��د �صاحب معمل حدادة املن�صور يف منطقة
ال�شي ��خ عمر �أن الزبائن ب ��د�أوا ب�إحجام الطلب مما
جعل العمل �شبه معطل.
واتف ��ق معه جالل حمي ��د �صاحب حم ��ل الكماليات
يف الك ��رادة م�ؤك ��د ًا �أن اغلب الزبائ ��ن �أ�صبحوا ال
يخرج ��ون للأ�س ��واق حت ��ى بع ��د الظه�ي�رة ب�سبب
ارتفاع درجات احلرارة.
وقال العامل حممد �سعد انه مل يخرج �إىل "امل�سطر"
مرك ��ز الت�شغي ��ل يف �ساحة الط�ي�ران ب�سبب درجة
احلرارة.
فيم ��ا �أك ��د املق ��اول م�صطف ��ى عل ��ي �أن الكث�ي�ر م ��ن
م�شاريع البن ��اء توقف ب�سبب ارتف ��اع �أجور عمال
البن ��اء الت ��ي و�صلت اىل  35الف دين ��ار ناهيك عن
ارتفاع اغلب اال�سعار.
فيما �أف ��اد مواطنون يف مناط ��ق خمتلفة من بغداد
ب ��ان �سعر الأمب�ي�ر الواحد من الكهرب ��اء جتاوز الـ
 15الف دينار.

قوم:
ُ
فوائد ٍ

ثم ��ة مهن �شهدت رواج ًا يف ظل موجة احلر كقطاع
النق ��ل مبختل ��ف تفا�صيل ��ه �أبرزها �سيم ��ا �سيارات
الأج ��رة الت ��ي ازداد مي ��ل املواطن�ي�ن ال�ستخدامها
فيظل ارتفاع درجات احلرارة.
وق ��ال �سائ ��ق الأجرة م�صطف ��ى حمم ��ود� :أن عمله
�أ�صب ��ح �أف�ض ��ل م ��ن ال�ساب ��ق يف ظل موج ��ة احلر
حتديد ًا.
و�أ�ض ��اف �أن ارباحه يف اليوم الذي تال عطلة احلر
بلغت  50الف دينار.

وفيم ��ا اتفق عدد م ��ن �سائقي االج ��رة مع حممود،
قال ��ت امل�ستهلكة فاطمة خليل انه ��ا ا�صبحت تذهب
لل�س ��وق ال�شعب ��ي يف منطقته ��ا با�ستخ ��دام �سيارة
التك�سي رغم ق ��رب ال�سوق ب�سب ��ب ارتفاع درجات
احلرارة ووجود التربيد يف �سيارة التك�سي.
فيم ��ا �شهدت حم ��ال املرطبات هي االخ ��رى رواج ًا
ب�سب ��ب �إقب ��ال املواطن�ي�ن وكان ذل ��ك ح ��ال اغل ��ب
املقاهي والكازينوهات.
يقول م�صطفى عالء وهو احد زبائن مقهى هال يف
منطقة ح ��ي �أور �إين اق�ضي اغلب وقتي يف املقهى
لأن ��ه مكيف ب�ش ��كل جي ��د وا�ستطي ��ع �أن اجل�س مع
�أ�صدقائي مع توفر و�سائل الراحة هروب ًا من احلر
ال�شدي ��د يف البيت بعد ان ترك ��ت املخبز الذي كنت
اعمل به.

مواطنون:

مواطن ��ون قالوا �إن �أزمة الكهرباء املتفاقمة يف ظل
احللول احلكومية االنية ه ��ي ال�سبب الأ�سا�س يف
�أزمتهم.
وق ��ال الكا�سب عبا�س ح�سني� :إن موجة احلر التي
ي�شهده ��ا العراق تتطلب من احلكومة معاجلة ازمة
الكهرباء امل�ستمر م�شكك ًا يف جدوى تعطيل الدوام
الر�سم ��ي لأن ��ه ال يق ��دم ح�ل ً�ا للعامل�ي�ن يف القطاع
اخلا� ��ص والأعم ��ال احل ��رة ناهيك ع ��ن ان املعاناة
ت ��زداد عن ��د اجللو� ��س بالبي ��ت يف ظل ع ��دم توفر
و�سائ ��ل التربي ��د فدرجات احل ��رارة العالي ��ة �أدت
اىل ا�صاب ��ة الآالف م ��ن املواطنني من جراء ارتفاع
درجات احلرارة.
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خبراء :ارتفاع
كلفتي الطاقة
والنقل بسبب
أزمتي الحر
والكهرباء

اح ��د حم ��اور الأزم ��ة متثل ��ت يف التكالي ��ف الت ��ي
حتمله ��ا املواطن ��ون لت�ل�ايف موجة احل ��ر مما دعا
لب ��ذل مدخراته ��م بر�أي اح ��د اخل�ب�راء كان ابرزها
موجة ال�سفر خارج العراق تزامنت مع موجة احلر
عب
و الت ��ي تتزامن بح�سب مكات ��ب الطريان التي رّ
العاملون فيه ��ا عن فرحهم بهذا ال ��رواج يف عملهم
بينما ي�ؤكد خرباء �ضرورة ايجاد مراكز ا�صطياف
داخ ��ل العراق للحد من تدف ��ق العملة ال�صعبة نحو
اخلارج مما يرهق االقت�صاد الوطني.
وق ��ال مدير مكت ��ب الهدى لل�سفر عدن ��ان املاجد �أن
تركيا �سجل ��ت �أعلى مع ��دالت العراقيني ال�سائحني
يف دول اجل ��وار معل�ل ً�ا ذل ��ك باحل ��رارة ون�سب ��ة
الرطوب ��ة املرتفع ��ة وا�ستم ��رار انقط ��اع التي ��ار
الكهربائ ��ي وتزام ��ن العطل ��ة ال�صيفي ��ة م ��ع �شه ��ر
رم�ضان�،إ�ضاف ��ة اىل ان تركي ��ا بلد �آم ��ن �سيما وان
الدول العربي ��ة التي كان ي�سافر لها العراقيون يف
الأعوام ال�سابقة ت�شهد ا�ضطرابات �سيا�سية جعلت
ال�سائ ��ح يحجم عن الذه ��اب لها ناهيك ع ��ن الأمان
والتط ��ور الكبريي ��ن اللذي ��ن يعدان �سم ��ة �أ�سا�سية
لرتكيا.

الخبراء:

وقالت املوظفة ماجدة احمد :كان على احلكومة ان
تعل ��ن اكرث من ي ��وم كعطلة الن موج ��ة احلرارة مل
تتوق ��ف لغاية االن،يف ظل ازمة التي ��ار الكهربائي
التي ي�شهدها العراق دون اي حلول ناجعة من قبل
احلكومة.
وبينت احمد� :أن العدي ��د من املوظفني �أ�صبحوا ال
ي� ��ؤدون عملهم كم ��ا كان يف ال�شت ��اء والدائرة التي
اعمل بها بد�أت ت�شهد تعطل يف اجناز املعامالت.
وق ��ال املهند� ��س حمم ��د ج ��واد� :إن حتدي ��د العطلة
به ��ذا ال�شكل املفاجئ �أدى اىل م�شاكل كبرية ب�سبب
تعطل اجناز الكثري من املعامالت للمواطنني.
و�أ�ضاف جواد :كان ينبغي الإعالن عن يوم العطلة
ب�شكل مبكر �أ�سوة بباقي دول العامل املتقدم ولي�س
بهذا الأ�سلوب االرجتايل.
فيما قال الطبيب م�صطفى يو�سف� :إن موجة احلر
ال�شدي ��دة الت ��ي ي�شهده ��ا العراق ممك ��ن ان تت�صل
وت�ؤث ��ر يف موج ��ة الغ�ض ��ب ال�شعب ��ي عل ��ى �س ��وء
اخلدم ��ات وبالت ��ايل �ست�ش ��كل راف ��د ًا �سايكلوجي� � ًا
يفاقم الغ�ضب ال�شعبي.

ق ��ال اخلبري ال�صناع ��ي علي الفكيكي :اث ��ر ارتفاع
درج ��ات احلرارة ادى اىل اثار متعددة منها ارتفاع
كلف النقل وكلف الطاقة واملحروقات.
والأث ��ر الأك�ب�ر كان عل ��ى حركة رج ��ال االعمال من
م�ستثمري ��ن ور�أين ��ا تباط� ��ؤ يف اتخ ��اذ الق ��رارات
اال�ستثماري ��ة ونح ��ن كمرك ��ز درا�س ��ات خلدم ��ات
امل�ستثمرين �سجلنا توقفا �شبه كامل يف اقدام رجال
االعم ��ال عل ��ى خدماتنا اال�ست�شاري ��ة لرجل العمال
وعن ��د التحليل تب�ي�ن ان االرتفاع الكرب يف درجات
احل ��رارة كان ل ��ه االث ��ر االك�ب�ر يف ذلك ف�ض�ل ً�ا عن
ارتفاع ن�س ��ب املغادرة مما ولد ك�ساد ًا يف اال�سواق
اقل ن�شاط ًا من �سابق االعوام الرم�ضانية.
فيما ق ��ال اخلبرياالقت�ص ��ادي ثام ��ر الهيم�ص :ثمة
انعكا�س مبا�شر الرتف ��اع درجات احلرارة كما ادى
اىل تقلي� ��ص �ساعات الدوام الر�سم ��ي �ساعات مما
اث ��ر ب�شكل مبا�شر على جمم ��ل الن�شاط االقت�صادي
الن ��ه �سبب تعطيل اجناز املعامالت يف امل�ؤ�س�سات
الر�سمي ��ة م ��ع تراج ��ع اداء املنت�سب�ي�ن يف الدوائر
الر�سمي ��ة وهذه ظاهرة عراقي ��ة بامتياز الننا ل�سنا
البل ��د الوحيد ال ��ذي ترتف ��ع فيه درج ��ات احلرارة
ولذل ��ك ت�صب ��ح ق�ضي ��ة الكهرب ��اء وال�سب ��ب ارتفاع

درجات احلرارة هو ازمة الكهرباء.
وقال اخلب�ي�ر االقت�صادي الدكتور �س ��امل البياتي:
يف ظ ��ل النق�ص يف موارد الطاقة ووجود ا�شكالية
يف توف�ي�ر بع� ��ض االحتياج ��ات كالوق ��ود م ��ع
م ��ع
ارتف ��اع كلف �صيان ��ة الأجهزة
ع ��دم وج ��ود و�سائ ��ل ذات
موا�صف ��ات وجودة ف� ً
ضال عن
وج ��ود االزدحام ��ات املفتعلة
وامل�سببة.
وهذه العوامل كر�ست الأثر
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أزمة
الكهرباء
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االقت�صادي ملوجة ارتفاع درجات احلرارة.
وانعك� ��س ه ��ذا عل ��ى م�ست ��وى اداء العام ��ل كنواة
للعملية الإنتاجي ��ة والكثري من املواطنني اعتمدوا
عل ��ى مدخراته ��م يف �س ��د االحتياج ��ات ملواجه ��ة
موج ��ة احل ��رارة م ��ع ارتف ��اع ا�سعار اغل ��ب ال�سلع
وامل ��واد واخلدمات وكل

ه ��ذه اال�سباب بت�أ�شريات متناظ ��رة ادت اىل ت�أثري
االقت�ص ��اد الوطن ��ي �سيما االفراد م ��ن ذوي الدخل
املحدود.
لهذا جند الوقوف على طاب ��ور البانزين الذي يعد
ج ��زء ًا من �ضياع الوقت الذي يع ��د عن�صر ًا انتاجي ًا
واعتق ��د يف هذا االجت ��اه ان موجة احلرارة االكرب
على جم ��االت عدي ��دة اقت�صادي ��ة واجتماعية
ونف�سية.
فيم ��ا ق ��ال اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي
الدكت ��ور ماج ��د ال�ص ��وري :ارتف ��اع
درجات احلرارة ينعك�س على ن�شاط
الف ��رد بالتايل ي� ��ؤدي اىل تق�صري يف
العمل.
وان عطلة الي ��وم الواحد التي منحتها
احلكوم ��ة للموظف�ي�ن كان ��ت مهم ��ة الن
االرتف ��اع انعك�س على ن�شاطهم واعطاء
عطل ��ة يف هك ��ذا منا�سب ��ة اف�ض ��ل بكثري
م ��ن �إعطاءه ��ا يف منا�سبات �أخ ��رى اقل
�أهمية.
و�أ�ض ��اف ال�ص ��وري� :أن بع� ��ض ال ��دول
االوربية التي تعد حرارتها اقل من العراق
بكثري تنمح عطلة �صيفية يف كل عام ت�صل
اىل مدة �شهر.

أزمة وقود:

�أزم ��ة وقود �أطل ��ت من جدي ��د لتعزز
اج ��واء الك�س ��اد بطواب�ي�ر ال�سيارات
الت ��ي تنتظ ��ر دوره ��ا للت ��زود ام ��ام
املحط ��ات ،حي ��ث اك ��دت وزارة النفط
يف اول ايام الأزم ��ة ان معدل ا�ستهالك
املحروقات و�ص ��ل اىل ن�سب قيا�سية مل
ي�شهدها العراق من قبل.
وق ��ال وكي ��ل وزارة النف ��ط ل�ش� ��ؤون
التوزي ��ع معت�ص ��م اك ��رم� :إن ال ��وزارة
قامت ب�ضخ نح ��و  50مليون لرت من مادة
البنزين ،ومثلها لوقود الكاز.
وارجع اك ��رم االزمة احلالية اىل النق�ص
يف الطاق ��ة الكهربائي ��ة ،واالرتفاع
املتزاي ��د لدرج ��ات احل ��رارة الت ��ي
و�صلت اىل  52درج ��ة مئوية ،االمر
ال ��ذي رف ��ع الطل ��ب عل ��ى ا�سته�ل�اك
الوقود اىل هذه امل�ستويات.
و اك ��د ان الزي ��ادة الت ��ي ح�صل ��ت يف
مع ��دالت ا�سته�ل�اك الوق ��ود ،حت�ص ��ل
للمرة االوىل يف العراق.

األوراق المالية:

فيما قال رئي�س هيئة االوراق املالية عبد
ال ��رزاق ال�سع ��دي :االم ��ر لي� ��س وا�ضح ًا
انعكا�س ��ه عل ��ى م�ست ��وى االوراق املالي ��ة
لغاي ��ة االن ا�سل ��وب التعام ��ل يف االوراق
يعط ��ي امل ��ردود لف�ت�رة ا�شه ��ر ال�سابق ��ة
وبالتايل ف�أن اثارها الفرتة �ستظهر
بعد ثالثة ا�شه ��ر تقريب ًا او اكرث يف
امل�شاريع ال�صناعية واخلدمية.

في العيد!

ويتوق ��ع بع� ��ض اخل�ب�راء ان ي�ستم ��ر
الك�ساد لغاية انتهاء الن�صف االول من
�شهر رم�ضان عندم ��ا �سيبد�أ املواطنون
بالت�س ��وق ا�ستع ��دادا ال�ستقب ��ال العي ��د
فيما مل يخف عدد من التجار تخوفهم من
خ�سائر جديدة �ستلحق بهم اذا ما احجم
املواطنون عن اقتناء ال�سلع يف العيد كما
فعل ��وا يف رم�ض ��ان احلايل ال ��ذي اختلف
و�ضع ال�سوق به عن �سائر الأعوام.
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وزير السياحة واآلثار لـ "المدى االقتصادي":

الضرورة تتجه إلى قانون لحقيبة
وزارية للسياحة
حوار /المدى االقتصادي

* كيف تقيمون الواقع السياحي في العراق وما مدى
مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي؟
 القطاع ال�سياحي مهم على امل�ستوى االقت�صاديوق��د تنبهت ل��ه بع�ض ال ��دول ال�ت��ي ك��ان��ت تعترب
ال�سياحة امر ًا ثانوي ًا يف �سيا�ستها العامة لكنه يف
الوقت احلا�ضر تنبهت والدليل على ذلك بريطانيا
التي ا�س�ست وزارة لل�سياحة مما يدل على ان هذا
القطاع بد�أ يحتل مكانة مهمة على م�ستوى العامل
ككل ،و يف العراق ثمة تخلف يف قطاع ال�سياحة
حيث مل تكن من وزارة ولكن �أن�شئت بعد 2003
وا�ستمرت لغاية  2010/12/21حيث مت حتويلها
اىل وزارة واالن نحن ب�صدد ا�صدار قانونها الذي

جرت القراءة الأوىل والثانية وبقي الأم��ر على
الت�صويت لت�صبح وزارة ذا حقيبة.
وقطاع ال�سياحة يف العراق يحتاج اىل كثري من
العوامل للنهو�ض اولها تهيئة الكادر املتخ�ص�ص،
اذ اننا نعاين من تخلف �سياحي مق�صود �سواء
يف ظل النظام ال�سابق او يف ظل الفرتة احلالية،
حيث مت اعتبار القطاع ال�سياحي ام��را ثانوي ًا
ولي�س �أ�سا�سي ًا على امل�ستوى االقت�صادي ،ونحن
نعمل بهذا االجت��اه مع منظمة ال�سياحة العاملية
لت�أهيل وت��دري��ب وت�ط��وي��ر ال �ك��وادر ال�سياحية
العاملة يف العراق.
�أما املحور الثاين يف القطاع ال�سياحي فهو البنى

يعد قطاع الس ��ياحة مع ش ��قيقه اآلثار من الركائز األساس ��ية التي يعول عليها
للنهوض باالقتصاد الوطني وتحريره من الوثنية النفطية.
"المدى االقتصادي" حاورت وزير الس ��ياحة واآلثار الدكتور لواء سميس ��م عن
عمل الوزارة وتوجهاتها وأسباب التراجع في هذين القطاعين.

التحتية املتمثلة بالفنادق واملنتجعات ال�سياحية
واملوا�صالت والت�سهيالت امل�صرفية ولغاية االن
نحن نعاين من هذا االمر لكننا بد�أنا بهذا االجتاه
واالن ل��دي�ن��ا ف �ن��ادق درج ��ة اوىل � �س��وف ت�ؤهل
مبوا�صفات عاملية وننتظر ت�سلمها م��ن وزارة
اخلارجية باعتبارها كانت مهي�أة ال�ستقبال وفود
القمة العربية.
وال��وزارة بال قانون وال �صالحيات وهي وزارة
مقيدة دون امكانيات واهم �شيء يف ال�سياحة فيما
يتعلق بالتعاون مع اخل��ارج هو ق�ضية الرتويج
واالع�لام ال�سياحي لق�صور يف امكانية الوزارة
ولعدم وجود قانون مل يكن من دور اعالمي وا�ضح
للعراق بل دور خجول ال يتنا�سب مع ما يتمتع به
العراق من مقا�صد �سياحية ،نحتاج اىل م�شاركة
يف معار�ض كبرية كمعر�ض لندن ومعر�ض برلني
ومعر�ض مو�سكو ومعر�ض دبي وتكون امل�شاركة
ب��ا��س��م وزارة ال���س�ي��اح��ة والآث � ��ار واالن توجد
م�شاركات متوا�ضعة لبع�ض ال�شركات التعطي
ال�صورة احلقيقية لل�سياحة يف ال�ع��راق وهذه
املحاور الثالثة متثل هواج�سنا التي �سنتحرك
عليها فيما لو اجنز قانون ال��وزارة ب�شكل متواز
مع اعطاء اال�سبقية للبنى التحتية باعتبار العراق
بلدا جاذبا لل�سياحة.
و�أن�ش�أت الوزارة يف  2010/12/21حيث مل تعد
"وزارة دولة" وبدون وجود قانون ف�أن الإمكانية
املادية للوزارة هي �شبه معدومة ،فامل�شاركة يف
معار�ض �سياحية ك�برى الب��راز الوجه النا�صع
للعراق يحتاج اىل امكانية كبرية مل توفر لغاية االن
ونحن زرنا بع�ض البلدان واطلعنا على املعار�ض
يف برلني ولندن ،حيث ان العراق معروف بتنوعه
االثني واجل�غ��رايف والفلكلوري فباقي البلدان
تنقل اىل املعار�ض تراثها الفلكلوري والثقايف
ونحن لدينا تنوع غني من ال�شمال اىل اجلنوب
االم��ر ال��ذي ميكن عر�ضه ولدينا من احل�ضارات
ما ال ميتلكه اي بلد اخ��ر وم��ن املمكن ان توظف
يف معار�ض وتكون عنا�صر جذب �سياحي ،كما
ان املحميات الطبيعية ميكن ان تكون عامل جذب
�سياحي مثل االهوار التي قد تكون ذا خ�صو�صية

�سيما يف املنطقة ال يوجد مثلها اال يف العراق.

* ماذا بشأن فك االرتباط مع وزارة الثقافة وتداخل
الصالحيات في هذا االتجاه؟
 �أك �ي��د ي��وج��د ت��داخ��ل م��ع وزارة ال�ث�ق��اف��ة النوزارت� �ن ��ا م �� �س ��ؤول��ة ع��ن ق�ط��اع�ين ه�م��ا قطاعي
ال�سياحة واالث��ار فاالرتباط االداري واملايل عن
طريق وزارة الثقافة اما اال�شراف الفني فهو من
م�س�ؤولية وزارة ال�سياحة واالثار وهما قطاعان
مهمان جد ًا ويحتاج اىل وزارة خا�صة بهما بعيد ًا
ع��ن االحل ��اق ب� ��وزارات اخ��رى ك ��وزارة الثقافة
التي ت�ضم ع��ددا كبريا من الدوائر فنحتاج اىل
وزارة تخ�ص�صية ،والعديد من البلدان �سبقتنا
يف ه��ذا املجال ك��االردن وفل�سطني وال�سعودية
العربية متتلك وزارت لل�سياحة والآث��ار الهمية
هذين القطاعني وان��ا كوزير �سياحة احتاج اىل
تطوير املواقع االثارية وتطوير دار املخطوطات
وهذه كلها تعد مكامن وعوامل جذب �سياحي كما
نحتاج لتطوير قطاع املتاحف ال��ذي يعد مهم ًا
جلذب ال�سياح يف العامل ككل واالن تذهب الي
مدينة اول ما يجذب نظرك هو متحفها وينبغي
ان حت�صل ت��و�أم��ة بني ال�سياحة واالث��ار النهما
قطاعان مت�شابكان وتوجد دول كبرية �سبقتنا يف
هذا املو�ضوع ففي م�صر بعد ثورة  25فرباير مت
ان�شاء وزارة لالثار ،نعتقد يف حال اقرار قانون
ال ��وزارة ان ال�سياحة �ستكون �شريانا ا�سا�سيا
لالقت�صاد ال �ع��راق��ي االح� ��ادي اجل��ان��ب وقطاع
ال�سياحة كان قطاعا مهمال وينظر له نظرة ثانوية
لكن من يدخل ويطلع على جتارب االخرين يرى
لو ان بع�ض ال��دول لديها من املكامن ال�سياحية
ما لدى العراق لكانت اعتربت ال�سياحة الوزارة
ال�سيادية االوىل واالن هذا موجود يف ايطاليا
ويف ا�سبانيا وهي دول مهمة و�صناعية وجزء
من االحتاد االوربي ناهيك عن الدول التي تعتمد
على ال�سياحة كتون�س وم�صر ولبنان ومن خالل
االطالع على جتارب االخرين ن�ضجت لدينا قناعة
ب�ضرورة وجود وزارة.

* ما أهمية قانون وزارة السياحة؟
 القانون الآن بانتظار الت�صويت وهو �ضروريلتو�سيع عمل ال� ��وزارة ال��ذي يقت�صر االن على
ق�سم �سياحة او مفت�شية اثار واثارنا يف العراق
التقل ع��ن  400موقع اث��ري يف ك��ل وزارة ويف
النا�صرية فقط  1600موقع اثري فكيف يتم ح�صر
املو�ضوع يف مفت�شية ،لدينا نق�ص يف الكوادر
�سيما على م�ستوى احلرا�سة واالن ي�شاع ان �آثارنا
معر�ضة للنهب الن امكانية وزارة غري موجودة
وه��ذا كله انعك�س على قطاع ال�سياحة واالث��ار
كما نفتقر للمتاحف واملتحف الوطني االن نعمل
على ت�أهيله و�سنقوم بافتتاحه قريب ًا لكن مع كرب
املتحف العراقي لدينا بحدود ن�صف مليون قطعة
اثرية لي�س لها مكان للعر�ض يف هذا املتحف لذلك
ال ��وزارة ارت���أت منذ  2006العمل على م�شروع
املتحف العراقي الكبري الذي يقام على ار�ض مطار
املثنى �سابق ًا واالن امل���ش��روع يف مرحلة اعداد
الت�صاميم وه��ذا امل�شروع اذا م��ا اكتمل ف�سوف
يكون م�شروعا متكامال وممكن ان ي�ستوعب كل
املعرو�ضات العراقية م��ن التحف وه��ذه احدى
م�شاكلنا مع عدم اق��رار القانون ون�أمل من خالل
�صحيفتكم امل��وق��رة ان تكون دع��وة للربملان اىل
اقرار هذا القانون الذي نحتاجه يف عملنا وتكامل
�إمكانياتنا امل��ادي��ة �سيما يف ملف متابعة االثار
العراقية املتن�شرة يف اخلارج االمر الذي يحتاج
امكانية ك�ب�يرة على م�ستوى ال� ��وزارة وتوجه
على م�ستوى احلكومة فنحتاج اىل تخ�صي�ص
م�ك��ات��ب حم��ام��ات م��ن متخ�ص�صني يف القانون
الدويل ملتابعة اثارنا املنت�شرة يف كل انحاء العامل
تقريب ًا مبا فيها ا�سرائيل وه��ذه كلها حتتاج اىل
امكانية وزارة بل امكانية دولة وعمل متكامل مع
اخلارجية والداخلية واالنرتبول.

* يزخر العراق بالعديد من الموقع الدينية التي
تمثل قاعدة صلبة للسياحة الدينية فما هي إجراءات
الوزارة لتفعيلها؟
 -نحن نتعامل مع ال�سياحة الدينية ب�إطار �أن�ساين

دون متييز بني االدي��ان او الطوائف او املذاهب
ويف الوقت احلا�ضر لدينا دعوة للفاتيكان لزيارة
البابا بندكت ال�ساد�س ع�شر اىل اور التي تعد
امل��رح�ل��ة االوىل يف احل��ج ال�ت��ي تنتهي بكني�سة
ال�ق�ي��ام��ة يف ال�ق��د���س ون�ح��ن ب���ص��دد ال��ذه��اب اىل
الفاتيكان والتباحث م��ن اج��ل تهيئة ه��ذا االمر
و�سوف تقوم ال��وزارة ب�إر�سال وفد كبري م�ؤلف
رئا�سة ال ��وزراء وحمافظة النا�صرية يف �سبيل
فتح هذا الباب كما متت مفاحتة الوقفني ال�سني
وامل�سيحي لتحديد ام��اك��ن ودور ع�ب��ادة ومراقد
�صاحلني حتى تكون مراكز �سياحية جذابة حيث
مت حتديد خطة ترويجية لتلك املعامل ،وي�صاحب
هذه اخلطوة بع�ض ال�صعوبات االمنية التي قد
تتعار�ض مع التوجه اجلديد ل�سياحية االثرية
و الدينية على حد ال�سواء لكننا نعتقد ان هذا
املطب زائل من خالل التح�سن االيجابي لالو�ضاع
االمنية.
يف حال وجود ق�صور يف قطاع ال�سياحة كغريه
الب��د م��ن وج ��ود م��رج��ع يعالج اخل�ل��ل ف�لا يجوز
م�ث�ل ًا يف م��دي�ن��ة ي��أم�ه��ا م�لاي�ين ال� ��زوار كالنجف
تدار �سياحي ًا من قبل �شعبة تقوم بكل االجراءات
الرقابية واملتابعة واال��ش��راف ،وثمة ق�صور يف
ال�سياحة الدينية لي�ست مب�ستوى املطوح النها
تعد العمود الفقري لل�سياحة ب�شكل عام.
ولدينا �أن ��واع اخ��رى م��ن ال�سياحة كال�سياحة
االقريوز وال�سياحة البيئية وال�سياحة العالجية
وحتى �سياحة ال�صحراء وهناك دول قائمة على
�سياحتها قائمة مثل �صحراء كناميبيا والعراق
مي �ت �ل��ك ك ��ل ان� ��واع
ال � � �� � � �س � � �ي� � ��اح� � ��ة
ل��دي �ن��ا أن� ��واع اخ� ��رى من
ل� �ك� �ن� �ه ��ا حت� �ت ��اج
الســــــــــيـاحة ،كالسياحــــة
اىل ا�� �س� �ت� �غ�ل�ال
وتخطيط وت�أهيل
االقريوز والسياحة البيئية
ك � � ��وادر وارادة
والسياحة العالجية وحتى
ذات امكانية ومت
سياحة الصحراء
و�ضع خطط اولية
وه��ي بحاجة اىل
اق��رار قانون للبدء

بهذه اخلطط وينبغي ان تكون هناك يف حرية
حركة الوزارة لكي ت�سيطر على قطاع هذا القطاع
الكبري.

و ي�شارك فيها عدد من علماء االثار الأوربيني مع
علماء اثار عراقيني وثمة وجود بعثات م�شرتكة
واالث� ��اري ال�ع��راق�ي��ة حيث ان�ه��ا يجب ان يحتك
ب��االث��ار االجنبية ب�سبب مانعانيه م��ن الق�صور
الكبري يف اخل�ب�رة االث��اري��ة تعرث يف �سيا�سات
النظام ال�سابق.

 البحث عن االثار من االمور الرئي�سية يف عملهيئة االث ��ار فلدينا التنقيبات وامل�ت��اح��ف ودار
املخطوطات ودار ال�صيانة االثرية وهي تنقيبات
مهمة ج��د ًا النها ترفد املتاحف حيث انها تعطي
معلومات جديدة عن كل تنقيب اثري والتي ميكن
ان تغري احدى املعلومات التاريخية التي �سادت
ملئات ال�سنني وعلى �سبيل املثال عند جتفيف االثار
ظهرت اثار تعود اىل العهد ال�سا�ساين وهذا دح�ض
القول ب�أن اخلليج العربي ميتد اىل جنوب العراق
لكن وج��ود هذه املعلومة بوجود اث��ار وم��دن اكد
ان املنطقة كانت يف ال�سابق ار���ض ياب�سة ،ويف
الوقت احلا�ضر لدينا ت�سع بعثات تنقيب انقاذية
داخ ��ل االه� ��وار الن ه��ذه امل�ن��اط��ق �سيتم غمرها
�ضمن خطة انعا�ش االهوار وحيث تقوم الوزارة
بعمليات تنقيب فيها ولديها فرقة تنقيبية يف هور
الدملج والتي و�صلت اىل حدود الـ  30بعثة �سنوات
 2007و 2008و ،2009ومن خالل الزيارة اىل
املانية مت االتفاق مع اجلانب االملاين على ار�سال
بعثتني تنقيبيتني من املانية باال�ضافة اىل وجود
بعثات اخرى اىل اربيل النا�صرية و املو�صل وهي
تعمل با�شراف وم�شاركة املديرية العامة للتنقيب

* ه��ل م��ن خطة أو استراتيجية ل �ل��وزارة باتجاه
تفعيل السياحة الترفيهية؟

*هل من إجراءات للتنقيب عن اآلثار وهل لكم دور
في البحث عنها؟

 ال�سياحة الرتفيهية الب��د منها يف ك��ل منتجع�سياحي فال�سياحة الدينية حتتاج اىل ان يكون
معها منتج �سياحي ترفيهي ك �ج��زء م��ن البنى
التحتية لها وهكذا بالن�سبة لل�سياحة االثرية فنحن
ال نحتاج ملدن االلعاب فقط يف املدن كمراكز ترفيه
ب��ل نحتاجها يف ك��ل م�ك��ان وال �ع��راق ي�ك��اد يخلو
من هكذا منتجعات يف عموم املحافظات حيث ال
متتلك احلد االدنى من مدن االلعاب املوجودة يف
بلدان اخرى ،والوزارة تطمح اليجاد مدن ترفيه كـ
(دزين الند) �سيما يف مراكز اجلذب ال�سياحي وهذا
املو�ضوع بحاجة اىل ان مينح ل�شركات متخ�ص�صة
وك�م��رح�ل��ة اوىل ن�ح�ت��اج يف ال�ن��ا��ص��ري��ة وبابل
واالن�ب��ار وكربالء والنجف واملو�صل ويعد هذا
االمر �ضمن خطط الوزارة والن�شاط اال�ستثماري
لها بعيد ًا عن مناف�سة للقطاع اخلا�ص.

* هل وزارتكم مشمولة بالترشيق ال��وزاري ،وهل
انتم مع أبقائها حقيبة كاملة أو تكون وزارة دولة؟
 الآن توجد قناعة بعدم تر�شيق وزارت �ن��ا النال�سياحة ام��ر ��ض��روري يف جميع البلدان التي
تت�سابق نحو التطور ،ويعد العراق بلد ًا �سياحي ًا
من الدرجة االوىل �سيما ال�سياحة الدينية والتي
تعد �سياحة م�ستدامة والحت ��دد مبو�سم معني،
ونتمنى ان يكون دور ال�صحافة االقت�صادية دور ًا
تب�صريي ًا لتبيان اهمية القطاع ال�سياحي وكيف
ان بع�ض الدول التي هي اقل من العراق من حيث
املقا�صد ال�سياحية ان�ش�أت وزارة �سياحة مبا فيها
فل�سطني فكيف يقوم العراق بقطع هذا ال�شريان
احليوي لالقت�صاد العراقي؟.

* ه��ل ال �م��وازن��ة االس�ت�ث�م��اري��ة ال�م�ح��ددة لقطاع
السياحة ملبية للحاجة؟
 االن لي�س لدينا تخ�صي�ص لكن طلبنا موازنةبالقدر الذي ميكننا لأداء احلد االدنى من واجباتنا
لأنها تعني وج��ود عجز كبري يف امل��وازن��ة االمر
الذي يثقل كاهل الوزارة.
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هل الربيع العربي لحظة من لحظات عام  ،1989يا ُترى؟
لقد أعاد انهيار الش ��يوعية تكوين أوروبا الش ��رقية سياسيًا و اقتصاديًا
معًا ،حين برز اقتصاد الس ��وق النش ��يط من دبش التخطيط المركزي .و
يؤكد المتفائلون أن االنتقاالت الديمقراطية في الشرق األوسط و شمال
أفريقي ��ا يمكنه ��ا أن ّ
فبلدان مثل مصر و
تحول اقتصاد المنطقة ال ��رث.
ٌ
تونس ليس عليها أن تبني نظاما رأسماليا من ال شيء .لكن اقتصاديهما
اللذي ��ن تهيم ��ن عليهم ��ا الدول ��ة يحتاج ��ان لفحص دقي ��ق ،مماثل في
طبيعته ــ إن لم يكن في وزنه ــ لذاك الذي في أوروبا الشرقية .و لألسف
المهمة أصغر ،فإن هناك أسبابًا عديدة وراء إمكانية
الشديد ،و مع كون ّ
أن تكون أصعب كثيرًا.

ترجمة  /عادل العامل

اقتصادات الربيع العربي

نت ��داول بي ��ن أيدين ��ا األوراق النقدي ��ة ولم
يس ��أل أحدن ��ا مت ��ى ب ��دأ التعامل ب ��األوراق
النقدية؟ وكيف كانت تسير التعامالت بين
الدول قبل هذا؟

كيف تحول العالم لألوراق النقدية؟
إيمان محسن جاسم
لق ��د بد�أ ن�شوء النقود الورقي ��ة يف �أوربا يف القرن
ال�ساب ��ع ع�ش ��ر فنظ ��را للمخاطر الت ��ي يتعر�ض لها
التج ��ار من حمل كميات كبرية م ��ن املعدن النفي�س
فق ��د عمد ه� ��ؤالء �إىل �إيداع م ��ا لديهم م ��ن ذهب �أو
ف�ض ��ة لدى ال�صياغة لالحتفاظ بها لديهم حيث �أنهم
وحده ��م هم الذي ��ن ميلكون خزائ ��ن حديدية وكان
ال�صائ ��غ يعط ��ي للمودع ورقة يف �ش ��كل �إي�صال �أو
�شه ��ادة �أو تعه ��د يتعهد في ��ه برد م ��ا �أودع لديه من
ذهب مبجرد طلبه.
ولقد ح ��دث تطور ًا �أخري يتمثل يف �أن الذي �أ�صبح
يت�سل ��م الذه ��ب وي�ص ��در الإي�ص ��االت البن ��وك ال
ال�صاغ ��ة ولعل �أول حماولة حقيقي ��ة لإ�صدار نقود
بنكن ��وت مت ��ت يف ال�سوي ��د ع ��ام  ،1856وكان ��ت
النق ��ود الورقي ��ة الت ��ي ت�صدره ��ا خمتل ��ف البنوك
والت ��ي �سمي ��ت لهذا ال�سب ��ب بنكن ��وت ،ولقد كانت
النق ��ود الورقية قابلة للتحوي ��ل �إىل ذهب �أو ف�ضة
يف ب ��ادئ الأم ��ر ولك ��ن من ��ذ الثالثينات م ��ن القرن
التا�س ��ع ع�ش ��ر �أ�صبحت ه ��ذه النق ��ود الورقية غري
قابلة للتحويل.
نعني بالنقود الورقية القابلة للتحويل تلك الورقة
الت ��ي ي�صدرها �أحد البنوك يتعهد فيها ب�أن يرد �إىل
حاملها مبج ��رد طلبه يف �شكل عمل ��ة ذهبية القيمة
املح ��ددة املكتوبة على الورق ��ة ،وهناك �صور ثالث
لقابلي ��ة النقود الورقية للتحوي ��ل �إىل ذهب� ،أولها
قاع ��دة امل�سكوكات الذهبية فمن ح ��ق �أي فرد حمل
ورق ��ة نقدي ��ة مهما كانت قيمته ��ا يف �أن يحولها من
البن ��ك ال ��ذي �أ�صدرها يف �أي وق ��ت ي�شاء ومبجرد
طلب ��ه �إىل م�سك ��وكات ذهبي ��ة بق ��در القيم ��ة الت ��ي

�صدرت بها الورقة ،وهكذا وفق ًا لهذه القاعدة كانت
تتداول �إىل جان ��ب الذهب �أنواع �أخرى من النقود
ك�أوراق البنكن ��وت ولك ��ن الذهب وح ��ده هو الذي
يتمتع بقوة �إبراء غري حمدودة ،الثانية هي قاعدة
ال�سبائك الذهبية وهذه القاعدة تختفي امل�سكوكات
الذهبي ��ة ع ��ن التداول ولك ��ن النقود تظ ��ل مرتبطة
بالذهب ف�أوراق البنكنوت �أ�صبح ال يجوز حتويلها
�إىل ذه ��ب يف �شكل قطع عملة ذهبية و�إمنا فقط يف
�شكل �سبائك ذهبي ��ة كاملة ال يقل وزن ال�سبيكة عن
وزن معني يحدده القانون ويبلغ عدة كيلوغرامات
ف�إنكل�ت�را حددت وزن ال�سبيك ��ة الذهبية ب�أربعمائة
�أوقي ��ة ثمنها ما يقرب م ��ن �ألف و�سبعمائة وخم�سة
ع�شر �ألف جنيه �إ�سرتليني.
القاع ��دة الثالث ��ة هي ال�صرف الذهب ��ي وهي تعني
اتب ��اع قاع ��دة الذه ��ب بطريقة غري مبا�ش ��رة وذات
طاب ��ع دويل ،فوفق� � ًا له ��ذه القاعدة ترتب ��ط العملة
الوطنية بالذهب ع ��ن طريق غري مبا�شر عن طريق
عملة �أجنبية قابل ��ة للتحويل �إىل ذهب ،فال�سلطات
النقدي ��ة و�أن مل تلت ��زم بتحوي ��ل �أوراق البنكنوت
الت ��ي ت�صدره ��ا �إىل ذه ��ب ف�إنه ��ا تك ��ون ملزم ��ة
بتحويله ��ا �إىل عم�ل�ات �أجنبي ��ة �أو �أوراق �أجنبي ��ة
ميك ��ن حتويلها يف بلدها الأ�صلي �إىل ذهب .وهذه
القاع ��دة ت�ساع ��د الدولة التي تتبعه ��ا على توظيف
ق ��در كبري م ��ن االحتياط ��ي النق ��دي الأجنبي الذي
متتلك ��ه يف ال�س ��وق املالي ��ة لدولة ه ��ذا النقد وهذا
يحقق لها فائدة ت�سهم يف التخفيف من عبء قاعدة
الذهب.
لك ��ن رغ ��م املزاي ��ا الت ��ي حتققه ��ا قاع ��دة ال�ص ��رف
الذهبي للدول الت ��ي تتبعها ف�إنها حتمل يف طياتها
خط ��ورة كب�ي�رة تتمث ��ل يف احتم ��ال تعر� ��ض دول
النق ��د الأجنب ��ي ل�صعوب ��ات نقدية ت�ؤث ��ر يف قيمة

عملته ��ا �أو جتربه ��ا عل ��ى اخل ��روج عل ��ى قاع ��دة
الذه ��ب وهو ما حدث فع ًال لربيطانيا وانهيار النقد
العامل ��ي ع ��ام � 1931إذ ا�ضط ��رت بريطاني ��ا حت ��ت
�ضغ ��ط �سح ��ب ال ��دول الأخ ��رى الحتياطياته ��ا من
الإ�سرتلين ��ي املودعة لديه ��ا وحتويله �إىل ذهب مع
ع ��دم كفاية كمية الذه ��ب املوجودة لديه ��ا ملواجهة
طلب ��ات ال�سح ��ب ه ��ذه �إىل وق ��ف حتوي ��ل اجلنيه
الإ�سرتلين ��ي �إىل ذهب واخلروج من قاعدة الذهب
مم ��ا �أدى النخفا�ض قيمة اجلني ��ه مقارنة بالدوالر
والعمالت الأخرى بحوايل  %30مما �سبب خ�سارة
كبرية لل ��دول التي كانت ما تزال حتتفظ بجزء من
احتياطياتها يف �شكل اجلنيه الإ�سرتليني.
وبالتايل ف� ��إن قاعدة الذهب ب ��د�أت تواجه امل�شاكل
منذ احل ��رب العاملية الأوىل و�أخ ��ذت تنهار وهناك
عدة �أ�سباب �ساعدت على انهيارها �أهمها اجتاه عدد
م ��ن الدول الكربى مثل انكلرتا وفرن�سا والواليات
املتحدة الأمريكية �إىل و�ضع القيود والعراقيل يف
وج ��ه التجارة الدولية وذل ��ك بهدف تقوية مركزها
االقت�ص ��ادي عل ��ى ح�س ��اب بقي ��ة ال ��دول .امل�شكل ��ة
الثانية متثلت ب�سوء توزيع الذهب بني دول العامل
املختلف ��ة وذلك نتيج ��ة للحرب العاملي ��ة الأوىل �إذا
�أدت تل ��ك احل ��رب �إىل تركي ��ز اجلان ��ب الأك�ب�ر من
االحتياطات الذهبية القائمة لدى الواليات املتحدة
الأمريكية وفرن�سا حيث دلت الإح�صائيات يف عام
 1931عل ��ى �أن ثالث ��ة �أخما� ��س ذهب الع ��امل كانت
موج ��ودة يف الواليات املتحدة وفرن�سا بينما جند
دوال �أخرى مث ��ل �أملانيا قد ق�ضي عل ��ى احتياطاتها
م ��ن الذه ��ب لأنه ��ا دفع ��ت م ��ن ر�صيده ��ا الذهب ��ي
تعوي�ض ًا للحلف ��اء .ونتيجة لهذه العوامل جمتمعة
�أقدم ��ت احلكومات يف كث�ي�ر من ال ��دول على تقيد
حركات الذهب منها و�إليه ��ا للمحافظة على ما بقي

من احتياطي لديها.
اجلان ��ب الثالث يتمثل بعدم مالئم ��ة قاعدة الذهب
لظ ��روف التو�سع النقدي الذي تطلبه عالج الك�ساد
الكب�ي�ر ال ��ذي �صاح ��ب الأزم ��ة العاملي ��ة الك�ب�رى،
مع ق�ص ��ور الإنت ��اج العاملي من الذهب ع ��ن مقابلة
الطل ��ب عليه للأغرا�ض النقدية وغري النقدية وهذا
الق�صور يتزاي ��د با�ستمرار ويرجع ذلك لنمو حجم
املبادالت املحلية والدولية.
وقد �أدت الأ�سباب جمتمعة �إىل �سقوط قاعدة الذهب
وانته ��اء العم ��ل به ��ا نهائي� � ًا وبداية ع�ص ��ر النقود
الورقي ��ة غري القابل ��ة للتحويل وهي نق ��ود ورقية
انف�صل ��ت العالقة بينها وبني م ��ا كانت ت�ساويه من
ذهب �أي �أن البنك الذي �أ�صدر هذه الأوراق �أ�صبح
غري ملت ��زم بتحويلها �إىل ذه ��ب �أو حتى �إىل عملة
�أجنبي ��ة �أخ ��رى قابل ��ة للتحويل �إىل ذه ��ب وتركت
الدولة فر�ض ال�سعر القانوين لأوراق البنكنوت.
وفر�ض ال�سعر الإلزامي لأوراق البنكنوت قد حرم
الأف ��راد من حتوي ��ل البنكن ��وت �إىل ذه ��ب وفقدت
�أوراق البنكن ��وت كل �صل ��ة لها بالذه ��ب الذي كان
�أ�صل وجودها و�أ�صب ��ح النقد الورقي يتمتع بقوة
�إب ��راء م�ستمدة م ��ن القانون الذي ت�ص ��دره الدولة
ومل يفق ��د اجلمه ��ور ثقته فيه وظ ��ل يحتفظ بقبول
عام يف التداول من جميع �أفراد املجتمع.
وعلينا �أن نقول ب�أن نظام النقد الورقي غري القابل
للتحويل ميثل درجة �أرقى يف �سلم التطور النقدي.
و�أن جميع النقود الورقية هذه �أُ�صدرت بقدر كبري
م ��ن الهيب ��ة والنفوذ كما لو كانت م ��ن ذهب خال�ص
�أو ف�ضة .وتختلف قيمة كل عملة ح�سب البلد الذي
ي�صدره ��ا وق ��وة اقت�ص ��اده ،واملع ��روف حاليا يف
العامل ال ��دوالر الأمريكي والي ��ورو كعمالت نقدية
قوية ت�ست�أثر بقوة يف الأ�سواق العاملية.

فعل ��ى خالف �أوروب ��ا ال�شرقية ،هن ��اك يف جميع
البلدان العربي ��ة (التي لديها ثروة نفطية و التي
لي� ��س لديها ثروة نفطية) اقت�ص ��ادات ر�أ�سمالية،
حي ��ث تق ��وم الأ�سع ��ار و امل�ش ��روع اخلا� ��ص
ب ��دور كب�ي�ر .و ل ��و �أنه ��ا ر�أ�سمالي ��ة بطرياركي ��ة
م�شوه ��ة ،متيزها الدولة املهيمنة ،و االحتكارات
َّ
الكليبتوكراتي ��ة  ،kleptocraticو التنظي ��م
ال�شدي ��د الوط� ��أة ،و االعان ��ات املالي ��ة الهائل ��ة.
وه ��و ما غ� � ّذى الف�س ��اد ،و عرق ��ل النم ��و ،و ترك
مالي�ي�ن الأ�شخا�ص من دون عمل .و متنح �أ�سعار
النفط العالي ��ة االقت�صادات النفطية ما تواجه به
ال�شعور بعدم الر�ضا عن طريق الهبات ال�سخية.
�أما البل ��دان التي لي�ست لديها مث ��ل هذه الرثوة،
فتواجه فو�ضى مالية متنامية.
و لن�أخذ م�صر ،مث ًال .فهناك،خارج جمال الزراعة،
�أك�ث�ر م ��ن  % 40م ��ن االقت�صاد يف �أي ��دي الدولة،
م ��ع قطعة �ضخم ��ة منه حت ��ت �سيط ��رة اجلي�ش.
و امل ��زارع اخلا�ص ��ة خمتومة ب�شري ��ط �أحمر .و
الإعان ��ات املالية ،التي ت�س ��اوي تقريب ًا  % 10من
الناجت املحل ��ي االجم ��ايل ،ت�ضع�ض ��ع امليزانية.
و النتيج ��ة ه ��ي �أن م�ص ��ر تواج ��ه �سحق ��ا مالي� � ًا
بالإ�ضاف ��ة �إىل حاجة عاجل ��ة لتفح�ص �أمنوذجها
االقت�صادي تفح�ص ًا دقيق ًا.
و يحت ��ل �أعلى قائمة ما ينبغ ��ي القيام به يف هذا
الإط ��ار �إ�ص�ل�اح الإعان ��ات املالية ،بحي ��ث تكون
ح�سن ��ات احلكومة مقت�ص ��رة على املحتاجني .و
ت�أت ��ي بعده جمموع ��ة من الإج ��راءات املطلوبة
لرعاية امل�شروع اخلا�ص :حتطيم االحتكارات،
و خفي�ض حج ��م هيمنة الدولة و �إعادة �صياغة
التنظيم ��ات بحي ��ث تدع ��م املناف�س ��ة ب ��دال من
الت�ضيي ��ق عليه ��ا .و يبدو ذلك �شبيه� � ًا بن�سخة
مهزول ��ة من �أجندة انتقال م ��ا بعد ال�شيوعية،
حي ��ث ت�ش ��كل اخل�صخ�ص ��ة و خل ��ق �أ�س ��واق
تناف�سية �أولويات �أي�ض ًا .و ل�سوء احلظ ،ف�إن
ال�شرق الأو�سط يواجه م�شكلتني كبريتني مل
تكن �أوروبا ال�شرقية تواجهها.
�أو ًال ،كان النتق ��ال �أوروب ��ا ال�شرقي ��ة ه ��دف
وا�ض ��ح :ع�ضوي ��ة االحت ��اد الأوروب ��ي .و
وفق ًا لكل �صعوبات االحت ��اد الأوروبي الراهنة،
ف�إنه و ّفر حافز ًا �سيا�سي� � ًا قوي ًا و خمطط ًا مف� ً
صال
للإ�صالح مع� � ًا� .أما اقت�صادات ال�شرق الأو�سط و
�شم ��ال �أفريقيا ،فلي�ست لديه ��ا ما يهديها على هذا

النح ��و .و االن�ضم ��ام �إىل
االحت ��اد الأوروبي لي�س خي ��ار ًا .فبالرغم من �أن
ال�سيا�سي�ي�ن الأوروبيني يتحدث ��ون عن �شراكات
�أعم ��ق مع البل ��دان الناه�ض ��ة ،ف�إنهم م ��ا يزالون

يرف�ضون التقليل
م ��ن حواجز التج ��ارة ذات ال�ش� ��أن ،مثل تل ��ك
التي عل ��ى �صادرات املزارع .ثاني ��ا� ،إن امليل �إىل

اال�ص�ل�اح �أ�ضعف �إىل حد بعيد .فالأوروبيون
ال�شرقي ��ون �أرادوا احلري ��ة االقت�صادي ��ة �إىل
جن ��ب الدميقراطية� .أما يف ال�ش ��رق الأو�سط،
فالغ�ض ��ب ال�شعب ��ي عل ��ى الف�س ��اد و البطال ��ة
املرتفعة مل يتحول �إىل مطالب من �أجل �إ�صالح
اقت�ص ��ادي باجلمل ��ة .على النقي� ��ض متام ًا .ففي
م�ص ��ر و�سّ ع ��ت احلكوم ��ة االنتقالي ��ة الإعان ��ات
املالية و زادت من اال�ستخدام يف مزارع الدولة.
و ت ّت�س ��م اللربل ��ة االقت�صادي ��ة ب�سمع ��ة بائ�س ��ة،
بف�ض ��ل �إ�صالح ��ات يف وقت مبكر م ��ن هذا العقد
تدفقت ثماره ��ا ب�شكل كبري على �أ�صحاب ال�ش�أن.
و احلقيق ��ة� ،أن الرغب ��ة يف االنتق ��ام م ��ن القطط
ال�سم ��ان �ساع ��د يف جل ��ب احل�ش ��ود �إىل �ساح ��ة
التحرير.
و هكذا ف�إن االنتقال االقت�صادي لل�شرق الأو�سط
ميك ��ن �أن يكون �أك�ث�ر انطوا ًء عل ��ى العرثات من
انتقال �أوروبا ال�شرقي ��ة (الذي كان نف�سه م�سار ًا
وع ��را ً �أحيان� � ًا) .و ال ب ��د ل�سرتاتيجي ��ة الغ ��رب
يف امل�ساع ��دة �أن تتغ�ي�ر وفق� � ًا لذل ��ك .فحتى الآن
ظ ��ل الرتكيز عل ��ى امل�ساع ��دة املالية :فق ��د قدمت
الواليات املتحدة مل�ص ��ر ت�سهيالت يف الديون ،و
�أقر�ضها �صندوق النقد الدويل نقد ًا مع القليل من
الأم ��ور امللحقة .و ذلك �أمر ي�ش�ت�ري الوقت لكنه
ال يرق ��ى �إىل الإ�ص�ل�اح .و م�ستقب�ل ً�ا ،ينبغ ��ي �أن
ُت�صب ��ح امل�ساعدة �أك�ث�ر م�شروطي� � ًة ،و ت�ستهدف
�إعان ��ة امل�ش ��روع اخلا� ��ص .و الأك�ث�ر �أهمي� � ًة من
النقد �ستكون رغبة الغرب يف توفري جتارة حرة
و دمج حقيقي بامل�صلحني و من ّفذي الدميقراطية
احلقيقيني.
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أكاديميون :آث��ار بيئية واقتصادي��ة خطيرة جراء
الزحف العمراني على المساحات الخضراء
ي ��رى ع ��دد م ��ن األكاديميي ��ن والخب ��راء
االقتصاديين ان الزيادة السكانية المتوقعة
في العراق خالل الس ��نوات المقبلة وارتفاع
متوس ��ط عم ��ر االنس ��ان،والتي ادت ال ��ى
ظاهرة االزدحام السكاني في المدن الكبرى
في البالد وخاصة في بغداد العاصمة ،والتي
ترافقها بال ش ��ك زي ��ادة أعمال المواطنين
وافتت ��اح المصان ��ع وال ��ورش وغي ��ر ذلك،
االم ��ر الذي يؤدي بال ش ��ك الى اث ��ار بيئية
واقتصادي ��ة خطيرة على االنس ��ان والبيئة
في آن واحد.

بغداد  /علي الكاتب
وقال ��ت الدكت ��ورة من ��ى املو�س ��وي االكادميي ��ة يف
جامع ��ة بغ ��داد ان زي ��ادة �س ��كان الع ��امل بوتائ ��ر
مت�سارعة ،نتيجة لزي ��ادة املواليد وارتفاع متو�سط
عم ��ر االن�س ��ان� ،أدت اىل ن�ش ��وء ظاه ��رة االزدح ��ام
ال�س ��كاين يف امل ��دن الكربى ومنها مدين ��ة بغداد ،اذ
ت�ش�ي�ر التقديرات اىل جتاوز نفو� ��س املدينة ال()6
مالي�ي�ن ن�سمة ،مما ادى اىل ارتفاع م�ستوى الكثافة
ال�سكانية يف وح ��دة امل�ساحة ،ومن ثم قيام ال�سكان
بايج ��اد م�ساح ��ات اخ ��رى لل�سك ��ن فيه ��ا او اقام ��ة
امل�شاريع املتنوعة من جتارية و�صناعية وخدمية.
و�أ�ضاف ��ت وب�سبب ذلك تو�سعت املدينة على ح�ساب
امل�ساح ��ات اخل�ضراء الت ��ي كان خمطط لها ان تبقى
خ�ضراء لتحقيق التوازن البيئي وتخفي�ض م�ستوى
التل ��وث وحتقيق الت ��وازن االقت�ص ��ادي واملحافظة
عل ��ى م�ست ��وى منا�سب م ��ن االنتاج الغذائ ��ي ،ولقد
متثل مت ��دد مدينة بغداد بالزح ��ف العمراين املنظم
وغ�ي�ر املنظ ��م (الع�شوائ ��ي) ال ��ذي جت ��اوز عل ��ى

امل�ساح ��ات اخل�ضراء،وبالت ��ايل ت�سب ��ب مب�ش ��كالت
اقت�صادية واجتماعية وبيئية وامنية خطرية.
و�أ�ش ��ارت اىل ح�ص ��ة الف ��رد الواح ��د م ��ن امل�ساحة
اخل�ضراء يف بغداد تبلغ حوايل ( )0.49مرت مربع،
وه ��ي ن�سبة �ضئيلة ج ��دا اذا ماقورنت مبثيلتها من
امل ��دن الأوروبي ��ة كعا�صم ��ة بريطاني ��ا لن ��دن حيث
قدر ن�صي ��ب الفرد الواحد م ��ن امل�ساحات اخل�ضراء
بح ��وايل ( )23م�ت�را مربعا ،و الوالي ��ات الأمريكية
التي قدرت بحوايل ( )46مرتا مربعا.
ولفت ��ت اىل ان من �ضم ��ن التحديات اخلطرية التي
ي�شهدها القرن احلادي والع�ش ��رون ظاهرة ازدحام
ال�سكان ،حيث تركز اكرث من ن�صف �سكان العامل يف
املدن ،وقد بلغ ��ت ن�سبة ال�سكان الذي يقطنون املدن
يف ال ��دول املجاورة بنحو ( )%55من اجمايل العدد
ال�سكاين الكلي ،كما كان من املتوقع ان تبلغ الن�سبة
مايق ��در ب� �ـ ( )%60يف ع ��ام  ،2020ومدين ��ة بغ ��داد
لي�ست مبن�أى عن تل ��ك التحديات ،اذ �شهدت ارتفاعا
يف مع ��دالت النم ��و ال�س ��كاين جت ��اوزت معدالته الـ
( )%3ولذلك �أ�سباب متعددة ،منها ما يتعلق بارتفاع
ن�سب ��ة املوالي ��د اجل ��دد ،ومنها م ��ا يتعل ��ق بتيارات
الهج ��رة الوافدة من ري ��ف ومدن الع ��راق ،ووجود
ق�ص ��ور يف برامج التنمي ��ة االقت�صادي ��ة املتوازنة،
وتوف�ي�ر فر�ص العم ��ل يف العا�صمة مقارنة بغريها
م ��ن امل ��دن الأخ ��رى ،ورغب ��ة الأف ��راد يف حت�س�ي�ن
م�ستواهم املعي�شي وغريها.
و�أو�ضحت �أن تلك الأ�سباب ادت اىل ظاهرة ازدحام
ال�س ��كان يف وح ��دة امل�ساح ��ة املخ�ص�ص ��ة لل�سك ��ن
ذاتها ،ون�ش ��وء املناطق الع�شوائي ��ة والتجاوز على
املناطق اخل�ض ��راء وا�ستغاللها يف بناء امل�ساكن او
ا�ستخدامه ��ا لأغرا�ض جتاري ��ة كمعار�ض لل�سيارات
او خمازن او حمال لت�صليح ال�سيارات او لأغرا�ض
�صناعية اخرى ،مما ادى ذلك اىل م�شكالت اقت�صادية
وبيئي ��ة خطرية،ومن اهم مالمح الزحف العمراين
الع�شوائ ��ي الذي تعاين منه مدينة بغداد هو ظاهرة
التجاوزات الكثرية على امل�ساحات اخل�ضراء وبناء
امل�ساك ��ن التي تفتقر اىل اب�س ��ط اخلدمات و�شروط
ال�سالم ��ة ال�صحي ��ة ،كافتقاره ��ا اىل خدم ��ات امل ��اء
والكهرباء و�شبكات ال�صرف ال�صحي.
وبين ��ت �أن م ��ن اه ��م احللول لتل ��ك الظاه ��رة �إيجاد
�إ�سرتاتيجية العمل البيئ ��ي للمحافظة على املناطق

اخل�ضراء املوجودة والعم ��ل على زيادة رقعتها من
خ�ل�ال االهتم ��ام باملخطط ��ات الأ�سا�سي ��ة وااللتزام
بتنفيذها وعدم التجاوز على املخططات الأ�سا�سية،
وت�شكي ��ل جلنة م ��ن ذوي االخت�صا� ��ص من جمل�س
ال ��وزراء ووزارة البيئ ��ة و�أمان ��ة بغ ��داد واجلهات
الأخ ��رى ذات العالق ��ة لإمكاني ��ة �إيج ��اد حل ��ول
للم�ش ��كالت الت ��ي افرزه ��ا تطبي ��ق بع� ��ض القوانني
و�أهمه ��ا قان ��ون ( )117ل�سن ��ة  ،2000ال�سيم ��ا م ��ا
يتعل ��ق بالأرا�ضي املوزع ��ة على القط ��ع املخ�ص�صة
لإن�ش ��اء غابة �صالح الدين �ضم ��ن املخطط الأ�سا�س
ملدين ��ة بغداد ،واختيار �أنظم ��ة �إدارة بيئية متكاملة
ب�شكل خا�ص لإدارة املناطق اخل�ضراء.
وقالت �إن من احللول االخرى بناء قاعدة معلومات
ا�سا�سية واجراء م�سح ميداين للتجاوزات احلا�صلة
ومعاجلتها من خالل ا�ستخدام تقنيات نظم املعلومات
اجلغرافية (� )GISأ�سوة مبا معمول به يف عدد من
الدول املجاورة ،وو�ض ��ع �إطار قانوين ينظم عملية
احلف ��اظ على املناط ��ق اخل�ضراء ور�ص ��د املخالفات
وو�ض ��ع العقوبات ال�صارمة ب�ش�أنه ��ا ،وكذلك �إن�شاء
�إطار عام ال�ستعماالت االر�ض والتخطيط العمراين
تت�ضمن خطط ًا قطاعي ��ة متخ�ص�صة وتف�صيلية مثل
املناط ��ق املحمية و الغابات و املناط ��ق الرتفيهية و
املناطق الزراعية.
وا�ضافت ان من ال�ضروري و�ضع �سيا�سات �إ�سكانية
ملدين ��ة بغ ��داد به ��دف حتجي ��م الكثاف ��ة ال�سكاني ��ة
الواف ��دة �إليه ��ا ب�إتب ��اع ال�سيا�س ��ات املقرتحة �ضمن
املخطط الأ�سا�س ،مع الأخذ بنظر االعتبار التوزيع
املتوازن للأن�شطة لعموم املحافظات ،من اجل تقليل
الزخ ��م ال�سكاين على مدين ��ة بغداد من خالل اعتماد
مب ��د�أ املناط ��ق اجلدي ��دة املقرتح ��ة لتو�س ��ع املدينة
�ضمن املخط ��ط الأ�سا�س،على ان تق ��وم �أمانة بغداد
با�ستم�ل�اك بع� ��ض امل�ساح ��ات اخلالية ب�ي�ن املناطق
ال�سكاني ��ة املزدحم ��ة وحتويله ��ا �إىل حدائ ��ق عامة،
وو�ضع ت�شريعات بيئية خا�صة باملناطق اخل�ضراء
�أ�سوة مبا معمول به يف دول العامل املختلفة.
فيم ��ا قال ��ت الدكت ��ورة و�ص ��ال عب ��د الل ��ه ح�س�ي�ن
اخلب�ي�رة االقت�صادي ��ة يف جامع ��ة بغ ��داد ان ان�شاء
االبني ��ة والتجمع ��ات ال�سكاني ��ة الع�شوائي ��ة وبناء
ور�ش ت�صليح ال�سيارات ،وانت�شار املحال ال�صناعية
يف مدين ��ة بغ ��داد ا�صبحت اح ��دى امل�ش ��كالت التي
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ت�ستدع ��ي حل ��وال م�ستعجل ��ة يف املرحل ��ة الراهنة،
لت�ل�ايف اثاره ��ا ال�سلبي ��ة عل ��ى املناط ��ق اخل�ض ��راء
واالرا�ضي الزراعي ��ة يف �آن واحد ،اذ ازداد الزحف
العم ��راين عل ��ى امل�ساح ��ات اخل�ض ��راء املح ��ددة
�ضم ��ن املخطط ��ات اال�سا�سية ملدينة بغ ��داد ،بعد ان
مت �إلغ ��اء بع� ��ض الق ��رارات ال�ص ��ادرة ب�ش�أنها ،ومت
توزيعه ��ا عل ��ى بع� ��ض الع�سكري�ي�ن وكب ��ار موظفي
الدولة خ�ل�ال العقود الأخرية من الق ��رن الع�شرين،
ف�ض�ل�ا ع ��ن التج ��اوزات التي مت ��ت عل ��ى احلدائق
العامة وامل�ساح ��ات اخل�ض ��راء وا�ستغاللها لت�شييد
املجمعات ال�سكنية بعد عام  ،2003م�ستغلني �ضعف
االجه ��زة الرقابية وعدم املحا�سب ��ة من قبل اجلهات
املخت�ص ��ة ومنها امانة بغداد ،حيث �شيدت جممعات
�سكني ��ة وحمال جتارية م ��ن دون توفر �شروط منح
اجازات البناء.
و�أ�ضافت لقد متدد الزحف العمراين على امل�ساحات
اخل�ض ��راء الت ��ي من ال�ض ��روري وجوده ��ا لتحقيق
الت ��وازن البيئ ��ي املطلوب فه ��ي مبثاب ��ة الرئة التي
تتنف� ��س بها البيئة ال�صحية ،ان هناك حقيقة مفادها
بان غياب الوعي وعدم ادراك الدولة باهمية وجود
�سيا�س ��ة تخطيطي ��ة ال�ستيع ��اب النم ��و احل�ض ��ري
وا�ستعم ��االت االر�ض �أدى اىل تفاقم م�شكلة الزحف
العم ��راين يف مدينة بغداد وماخلفت ��ه تلك الظاهرة
من م�شاكل بيئية خطرية.
و�أ�ش ��ارت اىل ان الزحف العم ��راين يو�صف دائما
بكون ��ه حال ��ة مت ��دد امل ��دن والق ��رى عل ��ى م�ساحات
�شا�سع ��ة ،و�ضم ��ن هذا االط ��ار فان اي ��ة حتوالت او
تغي�ي�رات حتدث م ��ن خالل التم ��دد عل ��ى االرا�ضي
الزراعي ��ة وا�ستغاللها الغرا� ��ض اخرى غري زراعية
يطل ��ق عليها ظاه ��رة الزحف العم ��راين ،كما ان من
اه ��م اال�سباب التي ت�ؤدي اىل ظاهرة متدد املدن هي
النمو احل�ضري الذي ت�شهده كونها ا�صبحت مراكز
ح�ضري ��ة متث ��ل نقطة ج ��ذب لل�سكان ،ام ��ا املق�صود
بالنم ��و احل�ضري فهي جمموعة م ��ن الظواهر التي
تن�ش� ��أ يف مناط ��ق معينة تتمتع مبمي ��زات جغرافية
واقت�صادي ��ة واجتماعي ��ة واداري ��ة ب�ش ��كل يك�سبها
مي ��زة اجل ��ذب والت�أث�ي�ر على امل ��دن االخ ��رى ،وما
ينج ��م ع ��ن ذلك م ��ن ترك ��ز ال�س ��كان فيه ��ا وتكد�سهم
يف االن�شط ��ة اخلدمي ��ة وال�صناعية املتوف ��رة فيها،
وم ��ا ينجم عن ذلك م ��ن اثار اقت�صادي ��ة واجتماعية

وجغرافية وبيئية خطرية.
ولفت ��ت اىل ان مدينة بغداد تعد م ��ن عوا�صم العامل
الت ��ي عانت من ظاه ��رة النمو احل�ض ��ري منذ مطلع
اخلم�سينات م ��ن القرن الع�شرين ،اذ واجهت هجرة
متنامي ��ة من الري ��ف للمدينة ب�سبب ت ��رك الفالحني
الرا�ضيه ��م هرب ��ا م ��ن االقط ��اع ،كم ��ا نزح ��ت اليه ��ا
موج ��ات �سكانية كبرية من امل ��دن العراقية االخرى
ال�سب ��اب اقت�صادي ��ة واجتماعي ��ة و�سيا�سية ،ف�ضال
ع ��ن الزي ��ادات الطبيع ��ة (ال ��والدات) ،حي ��ث ت�شري
االح�ص ��اءات اىل ان تع ��داد ال�س ��كان يف بغ ��داد بلغ
ح ��وايل ( )2.2مليون ن�سمة يف ع ��ام  ،1970وبعد
اقل م ��ن ثالثة عق ��ود حتديدا يف ع ��ام  1997ارتفع
ليبلغ ( )5.423964مليون ن�سمة ،ويف عام 2007
بلغ ( )7.145470مليون ن�سمة.
واو�ضح ��ت ان املق�صود بامل�ساح ��ات اخل�ضراء تلك
االرا�ض ��ي املزروعة باملزروع ��ات كالثيل واال�شجار
وال�شجريات او االحزمة اخل�ضراء ،وكذلك احلدائق
املنزلي ��ة واملتنزه ��ات العامة الغاب ��ات املنت�شرة يف
داخ ��ل امل ��دن وخارجها،وهن ��اك انواع متع ��ددة من
امل�ساح ��ات اخل�ضراء منها الت ��ي تكون داخل املدينة
كاحلدائ ��ق العام ��ة ،واحلدائ ��ق املدر�سي ��ة والت ��ي
تكون حول الط ��رق الرئي�سة ،ومنها ما يكون خارج
املدين ��ة كالغاب ��ات واالرا�ضي الزراعي ��ة واالحزمة
اخل�ضراء.
واك ��دت ان للمناطق اخل�ض ��راء اهمية متعددة منها
اهميتها البيئي ��ة واملناخية والرتفيهي ��ة واجلمالية
واالقت�صادي ��ة واالجتماعية،وبق ��در تعل ��ق االم ��ر
باالهمية البيئية فان امل�ساحات اخل�ضراء لها القدرة
عل ��ى امت�صا� ��ص الزي ��ادة الكبرية لبع� ��ض الغازات
ومنها غاز ث ��اين اوك�سيد الكاربون من خالل عملية
الرتكيب ال�ضوئي وافراز غاز االوك�سجني ،والعالقة
طردي ��ة بني ن�سبة غ ��از ثاين اوك�سي ��د الكاربون يف
اجلو وعملية الرتكيب ال�ضوئي.
وقال ��ت ان م�ساح ��ة مدين ��ة بغ ��داد ت�ضاعفت نتيجة
للتو�س ��ع احل�ض ��ري الذي جنم عن ��ه تو�سع عمراين
منذ عام  1930ولغاية االن بحدود مائة �ضعف ،كما
تو�سع ��ت بجمي ��ع االجتاهات بع ��د �أن كانت تقت�صر
عل ��ى م�ساحة �صغرية بجان ��ب الر�صافة مقابل جزء
�صغ�ي�ر يف الك ��رخ وقريت�ي�ن ت�شم�ل�ان الأعظمي ��ة
والكاظمية ،حيث كانت الأرا�ضي املحيطة بها عبارة
عن ب�ساتني عامرة مت ��د املدينة مبختلف املزروعات
الغذائي ��ة وت�ؤث ��ر يف من ��اخ املدينة وبيئته ��ا ب�شكل
�إيجابي.
وا�ضاف ��ت ان هن ��اك جمموع ��ة من االج ��راءات التي
مت اتخاذه ��ا والت ��ي ا�سهمت يف التو�س ��ع والزحف
العم ��راين الذي عانت منه مدين ��ة بغداد ،والذي اثر
�سلبا على البيئة وهي تقلي�ص امل�ساحات املخ�ص�صة
لل ��دور والقط ��ع ال�سكنية وقبول �إف ��راز قطع �سكنية
مب�ساح ��ة 120م 2ورفعها بعد ذلك �إىل 200م 2مما
�ضاعف عدد القطع ال�سكنية املخ�ص�صة لل�سكن يف
بغداد ،وعدم االهتمام بتنفيذ املناطق املخ�ص�صة
ك�أحزم ��ة خ�ضراء �أو مناط ��ق عازلة والتي خطط
لها �ضمن ت�صميم املدينة اذ مت اهمالها با�ستمرار،
كما مت التجاوز عليه ��ا بالتدريج وليتم حتويلها
�إىل ا�ستعماالت �أخرى غري التي كان خمطط لها.
وا�ش ��ارت اىل ا�ص ��دار ق ��رارات ب�ش� ��أن منح قطع
�أرا�ضي للموظفني والع�سكريني ،حيث مت التجاوز
عل ��ى م�ساح ��ات كب�ي�رة م ��ن املناط ��ق اخل�ضراء يف
الت�صمي ��م الأ�سا� ��س ملدينة بغ ��داد خ�ل�ال تنفيذ تلك
الق ��رارات ،اذ مت ا�صدارع ��دة قرارات ب�ش� ��أن متليك
وا�ستم�ل�اك االرا�ض ��ي بانواعه ��ا الزراعي ��ة وغ�ي�ر
الزراعي ��ة ،وم ��ن تلك الق ��رارات ق ��رار رق ��م ()117
ل�سن ��ة  2000ال ��ذي ت�ضم ��ن توزي ��ع االرا�ضي على
الع�سكري�ي�ن والق ��ادة ،ومت تدمري م�ساح ��ات كبرية
م ��ن املناط ��ق اخل�ض ��راء وتغ�ي�رت ا�ستعماالتها من
م�ساحات خ�ضراء اىل �سكنية.

وبين ��ت ان املع ��دالت املرتفعة للنم ��و ال�سكاين ادت
اىل ارتف ��اع معدالت الطلب على الوحدات ال�سكنية،
حيث بلغت ( ،)%10يقابل ذلك انخفا�ض يف معدالت
العر� ��ض م ��ن الوح ��دات ال�سكني ��ة الكافي ��ة لتلبي ��ة
الطل ��ب ،وهي ان توفرت فانه ��ا الت�ستوعب اكرث من
ثلث حج ��م الطلب على ال�سكن،وق ��د اليكون ال�سبب
يف الزي ��ادة ال�سكانية هو زيادة املواليد فقط ،بل ان
زيادة عدد املهاجرين والوافدين لالقامة والعمل يف
بغداد من بقية املدن العراقية من اال�سباب االخرى.
فيم ��ا قالت الدكتورة �سهام كام ��ل حممد الباحثة يف
مرك ��ز بحوث ال�سوق وحماي ��ة امل�ستهلك ان معاجلة
م�شكل ��ة الزي ��ادات ال�سكانية وال�ضغ ��ط الناجم عنها
يتطل ��ب من اجله ��ات املخت�صة م ��ن وزارة البلديات
واال�س ��كان واالعم ��ار ووزارة التخطي ��ط ان تع ��د
الع ��دة لتوف�ي�ر البيان ��ات ال�سكاني ��ة املوث ��وق به ��ا
كو�سيلة ل�ضمان تزوي ��د املخططني و�صانعي القرار
باملعلوم ��ات الكافي ��ة عن النمو ال�س ��كاين ،مع االخذ
بنظ ��ر االعتبار التنب� ��ؤات امل�ستقبلية ع ��ن الزيادات
املحتمل ��ة لل�س ��كان ليتم اتخ ��اذ االج ��راءات الالزمة
وو�ض ��ع اال�سرتاتيجي ��ة املالئم ��ة لتوف�ي�ر ال�سك ��ن
املالئم ،بدال م ��ن الزحف الع�شوائي الذي يحدث من
دون رقابة من قبل اجلهات املخت�صة.
وا�ضافت ان للعامل االقت�صادي دورا هاما يف جذب
ال�س ��كان اىل بغداد،الن ال�سيا�سات االقت�صادية التي
اتبعته ��ا الدولة والتي اهملت فيها تنمية املحافظات
مقاب ��ل اهتمامه ��ا بالعا�صم ��ة اث ��رت كث�ي�را ،وتوفر
اخلدم ��ات ونوعيتها اجليدة مقارنة باملدن االخرى
والق ��رى واالري ��اف ،ف�ض�ل�ا ع ��ن وف ��رة اجلامع ��ات
واملعاه ��د الت ��ي يق�صده ��ا االف ��راد لطل ��ب العلم،من
اال�سب ��اب االقت�صادي ��ة وراء ت�شجي ��ع الهج ��رة اىل
مدين ��ة بغ ��داد لتح�س�ي�ن م�ست ��وى املعي�ش ��ة ،و�شكل
ه ��ذا العامل �ضغطا على امل�ساحات اخل�ضراء ،اذ بد�أ
الزح ��ف العمراين عل ��ى االرا�ض ��ي الزراعية ب�شكل
كبري خالل العقود االخرية.
وا�ش ��ارت اىل ان للح ��روب املتك ��ررة دورا يف
التهجري اجلماعي والق�سري ل�سكان املناطق واملدن
احلدودي ��ة اىل العا�صم ��ة بغ ��داد بحث ��ا ع ��ن االمان
وفر�ص عم ��ل ،ال�سيما خالل فرتة احل ��رب العراقية
االيراني ��ة يف عق ��د الثمانين ��ات م ��ن
الق ��رن املا�ض ��ي وغ ��زو
الكوي ��ت خالل عقد
ا لت�سعين ��ا ت
م ��ن

الق ��رن ذاته،ا�ضاف ��ة اىل �إلغاء الكثري م ��ن القرارات
احلكومي ��ة بعد ع ��ام  2003منها �إلغاء ق ��رار متليك
االرا�ض ��ي يف مدين ��ة بغ ��داد بن ��اء عل ��ى تع ��داد عام
.1957
ولفتت اىل ان غي ��اب �سلطة القانون بعد عام 2003
ادى اىل التجاوز عل ��ى احلدائق العامة واالرا�ضي
الزراعي ��ة لبن ��اء االك�ش ��اك ،وان�ش ��اء املجمع ��ات
الع�شوائية ،ا�ضاف ��ة اىل التخريب الذي تعر�ضت له
بع� ��ض املناط ��ق اخل�ضراء م ��ن الق ��وات الع�سكرية،
وكذل ��ك ا�ص ��دار ت�شريع ��ات وق ��رارات للت�شيي ��د يف
املناط ��ق الزراعي ��ة واخل�ضراء،حي ��ث مت ا�ص ��دار
بع� ��ض الق ��رارات التي ن�صت على ج ��واز البناء يف
املناطق املخ�ص�صة الغرا�ض الب�ستنة والزراعة ويف
املناطق اخل�ض ��راء الكائنة �ضمن ح ��دود الت�صميم،
والقي ��ام بالأعم ��ال الإن�شائي ��ة واقام ��ة االبنية التي
تتعل ��ق بهذه الأغرا�ض ،وكذل ��ك ان�شاء امل�ساكن فيها
ب�ش ��رط ان ال تتجاوز كثافة ابنية ال�سكن عن امل�سكن
الواح ��د ل ��كل خم�س ��ة دومن ��ات ،وان�ش ��اء البنايات
ال�سكني ��ة الدائمي ��ة واالبني ��ة الالزم ��ة الغرا� ��ض
الزراعة يف االرا�ضي الزراعية على ان تكون ب�شكل
جممعات،كم ��ا ي�سمح كذلك باال�ستعم ��االت امل�شابهة
او الت ��ي لها عالق ��ة باال�ستعم ��ال الزراع ��ي كمزارع
تربية الدواج ��ن واحلدائق اخلا�صة م ��ع ما تتطلبه
من ابنية اليواء مرتاديها.
وبينت ان عق ��د ال�سبعينات وبداية عقد الثمانينات
م ��ن القرن الع�شرين �شهدت حالة عدم ال�سيطرة على
منو العم ��راين للمدن نظرا للزي ��ادة ال�سكانية فيها،
حيث قام ��ت امانة بغ ��داد با�صدار ق ��رارات جتاوزا
عل ��ى املخطط اال�سا�س للمدين ��ة ،ن�صت على حتويل
بع�ض املناطق اخل�ض ��راء اىل مناطق �سكنية مثالها
التغ�ي�رات يف مناط ��ق (ح ��ي احلري ��ة والعامري ��ة
وبزاي ��ز ال�صليخ وكرادة م ��رمي و العطيفية و�شارع
الزيتون والزوية) ومب�ساحات خمتلفة.
وقال ��ت لقد جنم ع ��ن هذا الق ��رار انخفا�ض كبري يف
ن�سب ��ة املناط ��ق اخل�ض ��راء وانخفا�ض ح�ص ��ة الفرد
منها،مم ��ا ترت ��ب علي ��ه اث ��ار بيئية خط�ي�رة ب�سبب
انح�س ��ار املناطق اخل�ض ��راء الت ��ي ادت اىل ارتفاع
يف درجات احلرارة وزيادة �شدة اال�شعاع ال�شم�سي
وانخفا� ��ض يف ن�سب ��ة الرطوبة وهو
مانعي�ش ��ه حالي ��ا ،الن
املناطق اخل�ضراء
ب�ي�ن االحياء
ال�سكنية

متثل الرئة واملتنف�س للمدينة.
و�أ�ضاف ��ت ان غي ��اب الرقاب ��ة احلكومي ��ة ادى اىل
حت ��ول ع ��دد م ��ن امل�شات ��ل اىل معار� ��ض لل�سيارات
او خم ��ازن جتاري ��ة ،كم ��ا مت ا�ستغ�ل�ال الفراغ ��ات
يف املناط ��ق ال�سكني ��ة والتي من امل�ؤم ��ل ان تتحول
اىل متنزه ��ات عام ��ة او خم ��ازن او معار� ��ض لبي ��ع
الدراجات وال�سي ��ارات وغريها م ��ن اال�ستخدامات
يف داخ ��ل املناط ��ق ال�سكني ��ة ،وعدم تنفي ��ذ املناطق
املخ�ص�ص ��ة ك�أحزم ��ة خ�ضراء �أو مناط ��ق عازلة منذ
بداي ��ة الت�صمي ��م الأ�سا�س ��ي ملدينة بغ ��داد و�إهمالها
ب�ص ��ورة م�ستمرة والتج ��اوز عليها وحتويلها على
�ضوء واقع احلال �إىل ا�ستعماالت �أخرى تدريجي ًا.
وا�ش ��ارت اىل ان هناك جمموعة م ��ن االثار البيئية
للزحف العمراين عل ��ى امل�ساحات اخل�ضراء ومنها
الق�ضاء على امل�ساحات اخل�ضراء ،من خالل انح�سار
م�ساحات زراعية حميطة مبدينة بغداد وحتولها اىل
ارا� ��ض �سكنية ،وهي تعد م ��ن اخطر امل�شكالت التي
تواج ��ه االرا�ضي الزراعية،ف�ضال ع ��ن كونها تعادل
بخطورتها م�شكل ��ة الت�صحر ،وتدق ناقو�س اخلطر
عل ��ى االرا�ض ��ي الزراعي ��ة يف بغ ��داد واملحافظات،
حي ��ث ا�ستغل جت ��ار العق ��ارات وامل�ضاربني يف بيع
و�ش ��راء االرا�ضي غي ��اب الرقاب ��ة القانونية وبد�أوا
ب�ش ��راء ح�ص�ص الكثري من الفالح�ي�ن ،ليقوموا بعد
ذل ��ك ب�إعالن كام ��ل عن �إزال ��ة �شيوع تل ��ك الأرا�ضي
الزراعي ��ة وحتويله ��ا �إىل �أرا� ��ض �سكنية،ليقوموا
بعده ��ا بعملي ��ات منظم ��ة للتجريف وقل ��ع اال�شجار
واحلم�ضي ��ات وامه ��ات النخيل،م�ضيف�ي�ن خ�سائ ��ر
�إ�ضافية اىل االقت�صاد العراقي.
ولفتت اىل ان ��ه بخ�صو�ص االنخفا�ض احلا�صل يف
االنت ��اج الزراعي فان ازدياد ع ��دد املباين والبيوت
واملح�ل�ات ال�صناعي ��ة وور�ش الت�صلي ��ح لل�سيارات
واالدوات عل ��ى ح�س ��اب االرا�ض ��ي الزراعي ��ة ادى
اىل تناق� ��ص االنت ��اج الزراع ��ي وم ��ا ادى ذل ��ك اىل
ارتف ��اع يف مع ��دالت البطال ��ة لالف ��راد الذي ��ن كانوا
ميار�س ��ون عملي ��ات الزراع ��ة وتربي ��ة احليوان ��ات
يف تلك االرا�ض ��ي التي حتولت اىل كت ��ل ا�سمنتية،
وكذل ��ك االنخفا�ض يف معدالت الدخ ��ول ،ف�ضال عن
انخفا� ��ض معدالت االمن الغذائ ��ي وما يتبع ذلك من
اث ��ار عل ��ى املي ��زان التج ��اري ،حي ��ث ان اال�سترياد
�سيكون ه ��و احلل ملعاجل ��ة ظاه ��رة االنخفا�ض يف
االنتاج الزراعي.
وبين ��ت ان من االثار ال�سلبي ��ة لتك الظاهرة انت�شار
االحي ��اء الفق�ي�رة والبيوت غ�ي�ر ال�صاحل ��ة لل�سكن
والت ��ي تك ��ون مق ��رات �سكاني ��ة مكتظ ��ة بالنا� ��س
وتفتقر اىل اب�سط املعاي�ي�ر ال�صحية واخلدمية من
�ار لت�صريف املياه وطرق معب ��دة وخدمات املاء
جم � ٍ
والكهرب ��اء االمر الذي ي�ؤدي ب�ساكن ��ي تلك املناطق
للتج ��اوز على �شبكات امل ��اء والكهرباء وم ��ا ي�سببه
ذلك من م�شكالت كبرية.
و�أك ��دت ان الزح ��ف العم ��راين عل ��ى املناط ��ق
اخل�ض ��راء من بني اهم اال�سب ��اب التي ت�ؤدي اىل
التغي�ي�رات املناخي ��ة ،الن املناطق اخل�ضراء من
خالل امت�صا�صها لغاز ث ��اين اوك�سيد الكاربون
يف عملي ��ة الرتكي ��ب ال�ضوئ ��ي �ست�ؤث ��ر ت�أث�ي�را
مبا�ش ��را يف التغي�ي�رات املناخي ��ة كم ��ا ت�ستخدم
ق ��درة الكلوروفي ��ل يف عملية عك� ��س اال�شعاعات
ال�شم�سي ��ة وم ��ن �شان ذل ��ك ان ي� ��ؤدي اىل تلطيف
االج ��واء واملن ��اخ ،ومن هن ��ا ت�أتي اهمي ��ة املناطق
اخل�ض ��راء بالن�سبة ملدينة بغ ��داد وب�شكل وا�ضح ملا
تعاني ��ه املدين ��ة من اكتظ ��اظ �سكاين كب�ي�ر ووجود
تل ��وث لله ��واء بن�سبة كب�ي�رة ال�سباب متع ��ددة منها
ما تخلفه املركب ��ات والن املناخ يف بغداد حار جاف
�صيف ��ا لذا ف ��ان انح�س ��ار املناطق اخل�ض ��راء نتيجة
للزح ��ف العم ��راين عليه ��ا �سيزيد من تفاق ��م م�شكلة
ارتفاع درجات احل ��رارة مما ي�ؤثر ب�شكل �سلبي يف
حياة االفراد و�صحتهم.
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الـمـــرصــد االقتصـادي

معلبات تالفة تنتشر في األسواق المحلية
دونما رقيب!
بغداد  /متابعة المدى االقتصادي
تنت�شر يف اال�سواق العراقية وخ�صو�ص ًا خالل ف�صل ال�صيف
مواد غذائية معلبة ،غري �صاحلة لال�ستهالك الب�شري ب�سبب �سوء
اخلزن يف درجات حرارة مرتفعة.
يقول ابو حممد انه تفاج�أ وهو يفتح علبة (ال�سردين) يف البيت
ل�يرى انها تالفة،وانت�شار العفن يظهر ب�صورة وا�ضحة على
املادة.
وي�ضيف (للوكالة االخبارية لالنباء):ب�أنه االن عرف ال�سر يف
رخ�ص ا�سعار هذه املعلبات،والذي جعله يقتني خم�سة قطع منها
وب�سعر زهيد من احد الباعة الذين يفرت�شون االر�ض يف منطقة
الباب ال�شرقي،على الرغم من ان تاريخ �صالحيتها ي�ؤ�شر انتهاء
�صالحية املادة املوجودة فيها بعد �ستة ا�شهر من ت�أريخ ال�شراء.
ويعرب عن اعتقاده ب�أنها املرة االوىل واالخرية التي �سي�شرتي
فيها مثل هذه امل��واد من ال�شارع،ويرتك �شراء مثل هذه املواد
لزوجته وال�ت��ي ت�ق��وم باقتناء ه��ذه امل ��واد م��ن اح��دى املحالت
املجاورة لداره،لكي ت�سهل عملية �إعادة مثل هذه العلبة يف حال
ما اذا ظهر تلفها وتنبيه �صاحب املتجر بعدم بيعها اىل املواطنني
دون الت�أكد من �صالحيتها.
احلال كان ا�سو�أ مع ح�سني حم�سن الذي ا�شرتى انواع خمتلفة
من املعلبات اىل البيت وبا�سعار زهيدة،اال انها ادت اىل ا�صابة
افراد اال�سرة االربعة بالتقي�ؤ واال�سهال،نتيجة انتهاء �صالحية
املادة املوجودة يف تلك املعلبات والتي ا�صابهم بالت�سمم كما افاد
طبيب العيادة ال�شعبية يف احلي.
وي�ؤكد ح�سن :ان ت�صميم القطعة ومظهرها اخلارجي(التغليف)
قد اعجبه جد ًا �إ�ضافة اىل �سعرها (منا�سب)،وعندما جلبها اىل
البيت مل ي��در يف ب��ال اح��د ان
هذه امل��ادة وغريها منتهية
ال �� �ص�لاح �ي��ة،مم��ا ادى
اىل ا���ص��اب��ة اف� ��راد
ال �ع��ائ �ل��ة بالت�سمم
نتيجة اق �ت �ن��اء هذه
امل � ��واد امل �ن �ت �� �ش��رة يف
ال �� �ش��وارع واال� �س��واق
التجارية.
م��ن جانبه ي ��ؤك��د رئي�س
اجلمعية الوطنية حلماية
امل�ستهلك �سند االعرجي
ان االغ � � ��راق ال�سلعي
املوجود حالي ًا يف ال�سوق
ي�ؤدي اىل تراجع االقت�صاد
العراقي،وبالذات االقت�صاد
ال�صناعي�،أي ان ال�صناعة
يف العراق تبد�أ بالتلك�ؤ.
وي���ض�ي��ف :ان اغ �ل��ب ال�سلع
ت ��أت��ي م��ن منا�شئ التخ�ضع
لل�سيطرة النوعية ولي�ست
فيها �شهادة من�ش�أ وهي منتهية
ال�صالحية،ما ي�ؤدي اىل ا�صابة فئة

من ابناء ال�شعب وبالتحديد ذوي الدخول املحدودة والتي تعد
�شريحة كبرية يف املجتمع بالت�سمم"،مبين ًا ان"اجلمعية كانت
قد علقت على ه��ذا مبا ي�سمى(االرهاب الغذائي)والذي ي�ؤدي
اىل موت عدد كبري من املواطنني وخ�صو�صا من ذوي الدخول
املحدودة".
وب�ين ان ع��دة جهات تتحمل م�س�ؤولية ذل��ك كمنظمات املجتمع
املدين ووزارة التجارة واملالية املتمثلة بهيئة الكمارك وال�صناعة
وجميع اجلهات ذات العالقة واجلهات ال�ساندة املتمثلة بوزارة
ال��داخ�ل�ي��ة واجل �ه��از امل��رك��زي للتقيي�س وال���س�ي�ط��رة النوعية
وال�صحة،مطالب ًا بت�شكيل(املجل�س االعلى حلماية امل�ستهلك)
وال��ذي ي�ضم جميع اجلهات التي لها عالقة مبو�ضوع االغذية
امل�ستوردة.
اما االمني العام لأحتاد الغرف التجارية العراقية عبد احل�سني جرب
ر�شيد املباركة فيقول :ان قرار ًا ا�صدره احلاكم املدين بول برمير
مت مبوجبه حترير التجارة ب�شكل ع�شوائي والغاء جميع القيود
التجارية على الب�ضائع االجنبية،ونظرا خللو ال�ساحة التجارية
من الب�ضائع العراقية بعد توقف امل�صانع االنتاجية بد�أت تتدفق
على اال�سواق العراقية ب�ضائع غري مطابقة للموا�صفات العراقية
املطلوبة والتي كان يعتمدها اجلهاز املركزي للتقيي�س وال�سيطرة
النوعية وخمترب ال�صحة املركزي بالن�سبة للمواد الغذائية.
وي�ضيف :ان هنالك هجمة من بع�ض املنظمات الدولية العاملة
يف العراق حالي ًا بق�صد اال�ضرار باالقت�صاد العراقي،حيث تقوم
ه��ذه املنظمات بتقدمي امل���ش��ورة اىل بع�ض ال��دوائ��ر الر�سمية
بذريعة اال�صالح االقت�صادي لكن الهدف منها هو تدمري االقت�صاد
العراقي ولي�س ا�صالحه الفت ًا اىل ان هذه املنظمات قامت بتقدمي
امل�شورة اىل وزارة املالية والبنك املركزي برفع �سعر الفائدة اىل
 23باملئة بغية احلد من الت�ضخم.
واك�� ��د ان م ��و�� �ض ��وع ف �ت��ح امل �ن��اف��ذ
احلدودية على م�صراعيها ادى اىل
اغراق ال�سوق العراقي بالب�ضائع
الرديئة وحتى املرفو�ضة �صحي ًا
يف دول اجلوار لعدم مطابقتها
للموا�صفات،ا�ضافة اىل تعطيل
القوانني والتعليمات اخلا�صة
ب��احل �م��اي��ة ال �ك �م��رك �ي��ة.وي �ب�ين
املباركة ان احتاد الغرف التجارية
العراقية طالب ب�أن يعاد العمل
ب� � ��الإج� � ��راءات احل���دودي���ة
ال�سابقة كالتعرفة الكمركية
واجازة اال�سترياد والفح�ص
بالن�سبة جل �ه��از التقيي�س
وال�سيطرة النوعية وخمترب
ال�صحة املركزي وا�سترياد
امل � �خ � �ت�ب��رات واالج� � �ه � ��زة
ال�لازم��ة للفح�ص،حيث ان
االج �ه��زة امل��وج��ودة حالي ًا
ذات ن��وع��ي��ة ق ��دمي ��ة وال
ت�ت�م��ا��ش��ى م��ع تكنولوجيا
ال�صناعة احلديثة.
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اقتصاديات

ربيــــــع الفســــــــاد
 عباس الغالبي
مثلما ي�ضرب ربيع الثورات �أطنابه يف العامل العربي ،ينتع�ش الف�ساد يف ربيعه
متغلغ ًال يف ج�سد م�ؤ�س�سات الدولة ليعي�ش يف بحبوته املرتامية االطراف.
والن الف�س ��اد ا�ست�ش ��رى وم�ضى قدم ًا غ�ي�ر �آبه باالج ��راءات الرقابية ،نرى �أن
تعلن هيئ ��ة النزاهة ومعها امل�ؤ�س�سات الرقابية كاف ��ة ،ان العراق دخل التاريخ
م ��ن �أو�سع ابواب ��ه يف �سجل الف�س ��اد العاملي ،الن ��ه من غري املعق ��ول ان يوجد
ه ��ذا احل�ش ��د امل�ؤ�س�ساتي الرقابي م ��ع احلديث الطويل العري� ��ض عن �ضرورة
مكافح ��ة الف�ساد والت�صدي ل ��ه ،ونرى تالحق وتواتر اخب ��ار وف�ضائح الف�ساد
امل ��ايل واالداري لن�صب ��ح يف الع ��راق عل ��ى ل�س ��ان القا�صي وال ��داين ،وحتجم
بذل ��ك ال�شركات اال�ستثمارية عن ولوج ع ��امل اال�ستثمار ويتهيب رجال االعمال
وامل�ستثمري ��ن ويرتدد �أ�صح ��اب االموال ،واالنكى من ذل ��ك ان يت�ضرر ال�شعب
العراقي وال�سيما ذوي الدخل املحدود وممن هم دون م�ستوى خط الفقر.
الف�ساد االن العقبة االكرب وامل�شكلة االهم واالفة االكرث فتك ًا بالبنية االقت�صادية
وال�سيا�سية وحتى االجتماعي ��ة ،االمر الذي يتطلب منظومة للت�صدي ولي�ست
اج ��راءات عل ��ى �شاكل ��ة االج ��راءات احلالي ��ة الت ��ي �أثبت ��ت انه ��ا تغ ��رد خارج
ال�سرب،املنظوم ��ة ال بد ان ت�سورها حالة من الوف ��اق ال�سيا�سي تبد�أ ب�أن تن�أى
الكتل ال�سيا�سية مث�ل ً�ا من القتال قتال
ال�صحاب ��ة االوائل ع ��ن الفا�سدين من
كتله ��ا والت�شتم االخري ��ن على طريقة
الكي ��ل مبكيالني واملناكفات ال�سيا�سية
ان االمر بحاجة الى حمالت العقيم ��ة الت ��ي �سئمها املتلق ��ي ،ثم ان
تب ��د�أ ال�سلط ��ة الت�شريعي ��ة بت�شري ��ع
من التوعية والتثقيف
حزم ��ة م ��ن القوان�ي�ن الت ��ي تت�ضم ��ن
باتجاه ترسيخ قيم النزاهة اج ��راءات �صارم ��ة ورادع ��ة تتطلبه ��ا
ومكافحةالفساد تشترك املرحل ��ة الن الف�س ��اد ا�ست�شرى بعمق
وتغلغ ��ل بق ��وة ،م ��ا يتطل ��ب احل ��زم
فيها االوساط السياسية
وال�ش ��دة يف التعام ��ل �سعي� � ًا للق�ض ��اء
واالجتماعية واالقتصادية عل ��ى هذه ال ��دودة الت ��ي ب ��د�أت تنخر
واالعالمية والثقافية االخرى يف اجل�س ��د احل ��ي .ومل يك ��ن الف�ساد
مقت�ص ��ر ًا على قط ��اع بعينه ب ��ل �شمل
معظ ��م القطاع ��ات ،ولك ��ن الغريب يف
املو�ض ��وع ان االم ��ر و�ص ��ل اىل حالة
م ��ن التف�ن�ن يف الف�ساد،وك ��م م ��ن مرة
قاله ��ا رئي�س هيئ ��ة النزاه ��ة القا�ضي
رحيم العكيلي مبا معناه (ان الكثري من حاالت الف�ساد التي تردنا والتي نحقق
جار فيها خارج هذه
فيه ��ا جمي ��ع م�ستنداتها وحيثياتها �أ�صولي ��ة اال ان الف�ساد ٍ
امل�ستن ��دات) ،وهذا ماي�ؤكد ان التفنن يف ط ��رق الف�ساد و�صلت اىل حد ال ميكن
ال�سكوت عنه وبحاجة اىل اجراءات �صارمة.
كم ��ا ان االمر بحاج ��ة اىل حمالت م ��ن التوعية والتثقيف باجت ��اه تر�سيخ قيم
النزاه ��ة ومكافحةالف�س ��اد ت�ش�ت�رك فيه ��ا االو�س ��اط ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة
واالقت�صادي ��ة واالعالمي ��ة والثقافية االخ ��رى ،لي�س على طريق ��ة التحا�ص�ص
املقي ��ت والنظرة ال�شخ�صية ال�ضيقة ،بل عل ��ى طريقة العمل امل�ؤ�س�ساتي املهني
ال ��ذي ال ينظ ��ر اىل احلزب او الكتلة ال�سيا�سية ،وهذا كالم كرث احلديث عنه �إال
اته مل يجد طريق ًا على م�ستوى املمار�سات اليومية.
عقود النفط والكهرياء والبطاقة التموينية ذات امل�سا�س املبا�شر بحياة النا�س
والتي مثلت جل مطاليب املتظاهرين واملحتجني هي من ت�شوبها حاالت الف�ساد
امل ��ايل واالداري وبق ��وة مع انها �شع ��ارات ويافط ��ات النخ ��ب ال�سيا�سية ابان
االنتخابات وهي احلديث املع�س ��ول لل�سيا�سيني ،لكن الت�سا�ؤل االهم،مام�صري
الع ��راق ومام�صري اقت�صاده وبنيته االعماري ��ة واخلدمية يف ظل ربيع الف�ساد
احلايل الذي قد يطول وال يق�صر.
abbas.abbas80@yahoo.com
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