
نحن بحاجة اىل ملياري دوالر 

*هل جتدون املوازنة املخ�ص�صة لوزارتكم قادرة 
على النهو�ض بالواقع ال�صناعي؟ 

- يف البداي���ة كال، و�صاأ�صرب ل���ك مثااًل على ذلك. 
فموازنة الوزارة يف عام 2006 هي 14.5 مليار 
دينار ، وكان حينها الدوالر ي�صاوي: 1400 دينار 
عراق���ي فحوايل 10 مالي���ن دوالر هي موازنتنا 
يف ذلك الع���ام ، ووزارتنا كما تعرفون موؤلفة من 
67 �صركة واكرث من 200 معمل وحتتاج معداتها  
ومكائنه���ا اىل مالين الدوالرات الع���ادة تاأهيلها 
لذلك مل جندها كافية ، اما موازنتها اال�صتثمارية 
لع���ام 2007 فكان���ت 41 ملي���ار دين���ار وكل ه���ذه 
املوازن���ة التكفي لت�صغيل خ���ط واحد من خطوط 
ال���� )200( معمل التابعة للوزارة. يف عام 2008 
بع���د تقدمينا درا�صة �صاملة وعميقة عن متطلبات 
ال���وزارة قمت بتحويله���ا اىل اللجنة االقت�صادية 
يف جمل�ض ال���وزارة وقمنا مبناق�صتهم ب�صاأن تلك 
املتطلبات وا�صتطعنا احل�ص���ول على 668 مليار 
دين���ار كموازنة للوزارة ، ولك���ن احلاجة الفعلية 
للنهو�ض بواقع ال�صناعة يف املجال اال�صتثماري 

التقل عن ملياري دوالر وفق اال�صعار احلالية. 
*لكنكم �صرحت���م قبل فرتة باأن ال���وزارة بحاجة 

اىل مليار دوالر للنهو�ض بواقعها؟ 
- نعم قبل فرتة ، وذلك يعود لكون ال�صعر والكلفة 
متغريان، فمث���اًل لو قمت ب�ص���راء دار �صكنية قبل 
ع�ص���ر �صنوات ، بالتاأكيد �صيت�صاعف �صعره االن، 
لذا نق���ول االن وزارتنا بحاجة اىل مليارين ومع 
ذل���ك فاأن هذا املبل���غ فيه حتفظ ، فاأن���ا ال ا�صتطيع 
النهو����ض مب�صاري���ع كب���رية م���ن دون توفر مثل 
تل���ك املبالغ، فاأقل م�ص���روع اوروبي او عاملي ذي 
قيمة يحتاج اىل مليارين او ثالثة مليارات دوالر 
ملوؤ�ص�ص���ة يعم���ل فيها اك���رث من 150 ال���ف عامل ، 

فهذه اإحدى م�صاكلنا. 

75% من �شركاتنا تعمل االن 
*الوزارة اين ا�صتغلت تلك املوازنات؟ 

- نح���ن ك���وزارة يف االع���وام 2006 ، 2007 ، 
2008 نفذن���ا موازنتنا اال�صتثمارية 100% ، ومل 

نرجع اىل خزينة الدولة دوالرًا واحدًا.
*لك���ن املالح���ظ ه���و غي���اب �صب���ه ت���ام لل�صناعة 

العراقية ، فاأين ا�صتغلت تلك املليارات؟ 
الو�ص���ع  كان   2004 ع���ام  يف   ، بالعك����ض  كال   -
االقت�ص���ادي ه����ض ج���دًا وه���ذا يع���ود ال�صب���اب 
التغي���ري، فالكثري من املعام���ل نهبت وحتت ادارة 
ال���وزراء ال�صابق���ن وهذه نقوله���ا لالمانة، ولكن 
حالي���ًا وبعد ت�صلمي ال���وزارة لدينا االن اكرث من 
75% م���ن �صركاتن���ا تعم���ل وتق���وم باالنت���اج لكن 
منتوجاتنا متباينة ومتفاوتة ، قد ت�صاألون ملاذا؟ 
- اجل���واب ، الأن الكث���ري م���ن االم���ور توؤث���ر على 
دميومة االنت���اج مثاًل الكهرب���اء، فنحن ن�صتطيع 
االنت���اج ب�صورة دائم���ة من الزي���وت النباتية اأو 
يف قط���اع الن�صيج، يف حالة توفر الكهرباء ولكن 
م���ن غري الكهرب���اء، �صتقل كمية االنت���اج ويرافقه 
زي���ادة يف الكلفة ، ل���ذا نحن منتوجن���ا الهند�صي 
موجود، ف�صركاتنا حاليًا جته���ز وزارة البلديات 
، وكذل���ك تقوم بتجهيز وزارتي الكهرباء والنفط 
، �صركاتن���ا الن�صيجي���ة جته���ز وزارت���ي الدف���اع 
والداخلي���ة بالزي الع�صكري، كذلك نقوم بتجهيز 
وزارة ال�صحة من معامل ادوية �صامراء ونينوى، 

وهذا يعني ان منتجات وزارتنا موجودة. 

القي��ود والرقابة على  غي��اب 
امل�شتورد 

*لكنها غري ملموم�صة من قبل املواطن؟ 
- نعم، الن كمية املنتج حاليًا حمدودة وقليلة اذا ما 
قورن���ت بكمية املنتج يف ال�صابق، وهناك اعراف 
يف ال�صوق العراقي م���ن قبل املنتج امل�صتورد يف 
ظل غياب القيود والرقابة على امل�صتورد ، فهناك 
منتج���ات ايراني���ة وتركي���ة و�صوري���ة و�صينية ، 
ام���ا يف ال�صاب���ق عندم���ا ذه���ب اىل ال�ص���وق جند 
املنت���ج العراقي ه���و من يت�ص���در ال�صوق، وحتى 
الكهرب���اء يف ال�صابق وبالرغم م���ن �صحتها كانت 
اجل���زء االكرب منها يخ�ص�ض للمعامل وال�صركات 
احلكومي���ة ، ام���ا يف الوق���ت احل���ايل فاملوؤ�ص�صة 
الكهربائي���ة تريد ر�صا املواط���ن، لذا جندها تقرت 
بالكهرب���اء عل���ى موؤ�ص�صات الدول���ة وتعطيها اىل 

املواطن ، ومعمل بال كهرباء الميكن ان يعمل. 

140 مليار ل�شراء مولدات كهربائية 
*ملاذا مل ت�صتثم���ر االموال املر�صودة منذ البداية 

يف �صراء مولدات تدمي عمل امل�صانع؟ 
- من���ذ عام���ن ونح���ن ن�صتثم���ر يف مو�صوع���ة 
املول���دات حت���ى ن�صم���ن ا�صتقاللي���ة يف ق�صي���ة 
الكهرب���اء ، ويف املوازنة �صابق���ًا مل تر�صد اأموال 
معين���ة لغر����ض �ص���راء املول���دات ، واالن لدين���ا 
م�ص���روع كلفن���ا 140 ملي���ار دين���ار الغر����ض منه 

ر�صد مولدات كبرية ل� )20( �صركة. 
يف  والنا�صط���ة  العامل���ة  القطاع���ات  ع���دد  *م���ا 

الوزارة؟ 
- لدين���ا �صتة قطاع���ات ، اهمها القط���اع الهند�صي 
الغذائ���ي  قط���اع  واالن�صائ���ي،  االعم���ار  وقط���اع 
والدوائي  والقطاع الن�صيجي ، قطاع الكيمياوي 
والبرتوكيمياوي���ات وركزن���ا يف عملن���ا وح�صب 
االهمي���ة عل���ى القط���اع الهند�ص���ي لكون���ه مف�صاًل 
من مفا�صل االعمار وحتتاج���ه جميع الوزارات، 
وكذل���ك القط���اع اخلا����ض، لذلك ر�صدنا ل���ه مبالغ 
الع���ادة تاأهيل ال�ص���ركات ، مثل �صركت���ي الفار�ض 

واالخاء. 

م�شروع ل�شناعة قناين الغاز 
*ما هي طبيعة انتاج تلك ال�صركات؟ 

- حالي���ًا ، لدين���ا م�ص���روع انت���اج قن���اين الغ���از، 
واخلطة التنفيذية �صتكون منذ بداية �صهر �صباط 
املقبل لقن���اين الغاز، بعد ان توقفت ال�صناعة يف 
الع���راق م���ا جعل قنين���ة الغ���از الت���ي يتعامل بها 
املواط���ن قدمية ج���دًا و�صعوب���ة يف ا�صتخدامها، 
وه���ذا امل�صروع كلف الوزارة من 40- 50 مليون 
دوالر ل�صركة واحدة وخلط واحد وملنتج واحد، 
وهذا املبلغ يعادل جميع مبالغ موازنة عام 2007 
، هن���اك �صركة اب���ن ماجد الهند�صي���ة يف الب�صرة  
وه���ذه ال�صرك���ة متتل���ك )2000( م���ن الكف���اءات 
الهند�صي���ة املتفوق���ة وهي نا�صطة ج���دًا يف عملها 
�صم���ن القط���اع النفط���ي، فالكث���ري م���ن اجنازات 
القطاع النفطي هو من عمل وزارتنا، فمثاًل هناك 
خل���ل يف ذلك القطاع من ناحي���ة قدرته االنتاجية 
، لك���ن ا�صتمراريت���ه يف العم���ل م���ن ال���ذي يتكفل 
بذلك، نع���م هناك �ص���ركات تابعة ل���وزارة النفط، 
ويف الوق���ت نف�صه لوزارتن���ا �صركات ا�صهمت يف 
دميومة االنت���اج، فوزارتنا تقوم بانتاج مليوين 
ط���ن يف الي���وم م���ن دون اال�صتعان���ة باأي���ة �صركة 

اجنبية ، فقط بقدراتنا الذاتية.

للف�شاد املايل دور يف غياب انتاجنا
*ال�صرك���ة العامة للزيوت النباتية التي كانت تعد 
م���ن كربى ال�ص���ركات يف املنطقة لتمي���ز انتاجها، 

اأينها االن.
- ه���ذه ال�صرك���ة تق���وم بتجهي���ز ج���زء ال باأ�ض به 
م���ن مف���ردات البطاق���ة التمويني���ة ، لك���ن ب�صبب 
اال�صت���رياد الكث���ري من جل���ان امل�صرتي���ات تعزف 
ع���ن التعاقد معنا لغر�ض �صراء املنتوج الوطني ، 
وب���دال من التوجه  ملنتوجنا يف�صلون التعاقد مع 

�صركات اوروبية و�صينية، ال�صباب كثرية. 
*هل الف�صاد املايل احد تلك اال�صباب؟ 

- نع���م الف�صاد امل���ايل احد اال�صباب ، ب���ل اهمها ، 
فبع����ض جلان امل�صرتيات وبالرغ���م من تو�صيات 
احلكوم���ة ب�صرورة التعاقد مع املنتوج الوطني، 
تقوم وحت���ت ذرائع عديدة بالته���رب من التعاقد 
معن���ا، فمث���اًل اذا كان���ت تلك ال���وزارة بحاجة اىل 
ع�صرة االف طن من مادة حمددة ياأتون وياأخذون 
م���ن منتوجن���ا 500 ط���ن ال�ص���كات ال�صرك���ة ، ثم 
يقومون بكتاب���ة تقرير اىل الوزي���ر املعني ، باأن 
امل���واد غري مطابق���ة للموا�صف���ات، وعندما نقوم 
بت�صحي���ح االم���ر واال�صتجاب���ة ملطالبهم جندهم 
ق���د توجهوا اىل اخل���ارج وتعاقدوا م���ع �صركات 
اجنبي���ة، وليقول���وا لن���ا ان �ص���اء الل���ه يف امل���رة 

املقبلة، واملرة املقبلة يتكرر االمر نف�صه. 

ال�شناع��ة م��ن اع��ادت بن��اء ج�ش��ر 
ال�شرافية 

*دوركم يف بناء ج�صر ال�صرافية؟ 

-ال���وزارة ا�صهم���ت م�صاهم���ة فعال���ة يف اع���ادة 
تاأهيل ج�ص���ر ال�صرافية ، ف�صركات الوزارة قامت 
بت�صليح اجل�صر وبف���رتة زمنية قيا�صية ، ونحن 
كان مبقدورن���ا ت�صليح���ه بثالث���ة ا�صه���ر، ولك���ن 
اعمال ال�صيان���ة والتنظيف هي التي جعلت املدة 
تط���ول اىل 6 ا�صهر، وح���ن دخلن���ا اىل العملية، 
اجنزنا العمل خ���الل 6 ا�صابيع ، بقدرات عراقية 
متخ�ص�ص���ة 100% حت���ى احلديد ال���ذي ا�صتخدم 
يف عملي���ة بن���اء اجل�ص���ر مل ن�صتورد من���ه �صوى 
20% م���ن الكمية امل�صتخدم���ة ، اما الباقي كان من 
ال���وزارة والكثري م���ن االعمال الت���ي اجنزت يف 
البل���د نحن ك���وزارة �صركاء يف اجنازه���ا ، ان مل 
يكن لنا دور رئي�صي يف ذلك، ولكن ب�صبب اغراق 
ال�صوق العراقي بالب�صائ���ع امل�صتوردة �صيالحظ 
بالطب���ع اأن االنت���اج املحلي قلي���ل ، وهذا ما �صمل 

اي�صًا قطاع ال�صمنت. 

ال�شمنت امل�شتورد كيف يدخل 
احلدود؟

*وهذا ما �صمل قطاع ال�صمنت؟
-ال�صمن���ت العراق���ي اج���ود ان���واع ال�صمن���ت يف 
العامل، وهو موجود يف ال�صوق ، لكن ال ت�صتطيع 
ادام���ة وجوده لكرثة الطلب عليه، لذا جتد بع�ض 
التج���ار يقوم���ون االن با�صت���رياد اتع����ض انواع 
ال�صمن���ت من دول جم���اورة ودول �صرقية ، وهذا 
ال�صمن���ت رديء ج���دًا ، وال�صوؤال ه���و كيف يعرب 
من احل���دود )الله اعلم( وكيف ي�صل اىل املخازن 
)الل���ه اعلم( ث���م يقوم���ون بتعبئته م���ن جديد يف 
اكيا����ض خمتوم���ة كونه���ا �صمنت���ًا عراقي���ًا ويت���م 
بيعه يف اال�ص���واق ب�صعر ال�صمنت العراقي الذي 
يت�ص���ف باجلودة العالية، يف ظل غياب التقيي�ض 

وال�صيطرة. 

قانون حلماية املنتوج الوطني 
*ماهي االجراءات الت���ي اتخذتها الوزارة ب�صاأن 

ذلك؟ 
- نح���ن وزارة �صناع���ة �صلب عملنا ه���و االنتاج 
، ولي����ض التقيي�ض وال�صيط���رة، ول�صنا م�صوؤويل 
فر����ض  �صالحياتن���ا  �صم���ن  واليدخ���ل  كم���ارك، 
غرام���ات على املخالفن، ه���ذا من مهمات اجلهات 
الرقابية التابع���ة للحكومة، ونحن كوزارة ومنذ 
ث���الث �صن���وات نعمل عل���ى فر�ض قان���ون حماية 
املنت���وج الوطن���ي، وذل���ك لدعم���ه ولي����ض الق�صد 
من���ه احتكار ال�ص���وق العراقي، بل عل���ى العك�ض، 
نح���ن ن�صعى لالنفتاح على ال�ص���وق العاملي ولكن 
وفق معايري وم�صالح معينة بحيث ال تكون على 
ح�صاب العامل العراقي واملنتج العراقي، ومررنا 
ذل���ك القانون قب���ل 6 ا�صهر، يف جمل����ض الوزراء 
وهن���اك عليه بع����ض التحفظ���ات من قب���ل بع�ض 
اجلهات وما يزال القانون يف اروقة الربملان.      

*هل باالمكان تو�صيح ماهية تلك التحفظات؟ 
-هن���اك تف�ص���ريات ع���دة بع�صها واقع���ي واالآخر 
غ���ري واقع���ي ، مث���ل مل���اذا الن�صت���ورد الب�صاع���ة 
الفالني���ة ولي����ض لدين���ا م���ا ينا�صبه���ا يف ال�صوق 
املحلي���ة، وكذل���ك من���ع اال�صت���رياد �صي���وؤدي اىل 
ال�صح���ة وبالتايل غالء اال�صع���ار، ونحن متفقون 
م���ع نقط���ة اأنن���ا ال ينبغ���ي ان ن�صت���ورد الب�صاعة 
املماثلة الأنتاجنا الوطني طاملا يحمل هذا االخري 
 ، نف�ص���ه  وبال�صع���ر  العاملي���ة،  املوا�صف���ات  ذات 
حينئذ علينا ان ندعم منتوجنا الوطني من حيث 
الت�صوي���ق، اإما اذا مل اأكن انتج هذا )القدح( مثاًل، 
ف���ال باأ�ض ان ا�صتورده وا�صمح له بدخول ال�صوق 

العراقية.. 
ان االمر غري اجلائ���ز ابدًا عملية ادخال الب�صاعة 
املماثل���ة للمنت���وج املحل���ي والت���ي تق���ف وراءها 
بع����ض ال���دول )بال ذك���ر ا�صم���اء( وغايتها تدمري 
االقت�ص���اد العراق���ي، واأعتى ال���دول راأ�صمالية ال 
ت�صم���ح بذلك ، خذ مث���اًل ال�صي���ارة اليابانية التي 
تب���اع يف امريكا تفر�ض عليه���ا ر�صوم 200% كي 

ال تناف�ض ذات املنتوج االمريكي.. 

نقوم مبهمات لي�شت من اخت�شا�شنا 
*لك���ن ..�صي���ادة الوزي���ر، الي����ض هن���اك م���ن هو 
�صاح���ب م�صلح���ة يف ا�صت���رياد الب�صائ���ع الت���ي 

ا�صميتها مماثلة، من امل�صوؤولن ح�صرًا؟ 
-ال ا�صتطي���ع ان اقول ذلك، رمبا انت ت�صتطيع ان 
تقول ، ب�صبب اأنن���ي افتقر اىل الدليل الذي يثبت 
ذلك، وانا اوؤمن ان هناك يف جمل�ض النواب اكرث 
م���ن مئة م�صروع قانون، حت���ى االن مل يبتوا بها، 
اما القانون الث���اين الذي قمنا بدعمه، وهو لي�ض 
من اخت�صا�ض وزارتنا، قانون حماية امل�صتهلك ، 
ب�صبب معاناتن���ا من ا�صترياد مواد ومنتجات اما 
فا�صدة، او منتهية ال�صالحية ، كاالدوية مثاًل التي 
تباع با�صماء مزيفة ، وترتك اأثرًا �صيئًا على �صمعة 
املنت���وج املحلي العراقي، وذكرن���ا مثاال على ذلك 
االدوي���ة ، حيث تدخل فا�ص���دة منتهية ال�صالحية 
بتعبئته���ا  النفو����ض  �صع���اف  بع����ض  يق���وم  ث���م 
مبغلف���ات حتم���ل ا�ص���م معم���ل ادوي���ة �صام���راء، 
ات�ص���اءل هنا اي���ن هي اجله���ات الرقابي���ة، واين 
االجهزة املعنية يف وزارة الداخلية ، التي بعثت 
من ي�صتق�صي احلقيق���ة اىل معمل اأدوية �صامراء 
، واكت�صفوا ان منتجنا يفوق املوا�صفات العلمية 
والعاملي���ة ، ومت ذلك االمر من دون علم الوزارة.. 
وبالرغ���م مم���ا كان يحي���ط معم���ل �صام���راء اإبان 
انت�ص���ار ظاه���رة االرهاب فيها، ف���اأن منتجها بقي 
حمتفظا ب�صمعته املعروفة..وقد اتخذنا عددًا من 
االجراءات الكفيل���ة بحماية منتجاتنا الدوائية..
وتطوير فاعليتها مث���ل التوجيه باإ�صترياد املواد 
االولية م���ن منا�صئ غربية م�صه���ود لها بالفاعلية 
، وكذل���ك عدم الت�صاهل مبنح االجازات لل�صركات 
اخلا�صة اال بعد ا�صتكمال كل ال�صروط ال�صحيحة 
واملطابق���ة ، ومتابع���ة عملها بنح���و دوري للتاأكد 
من �صالم���ة منتوجاته���ا.. اذ وجدن���ا البع�ض من 
ا�صحاب امل�صاريع يف القطاع اخلا�ض يقوم حتت 
ح�صوله على امتي���از العمل با�صترياد ادوية غري 
مطابقة للموا�صفات وه���ذا اي�صًا لي�ض من �صلب 
اأهتمام���ات وزارة ال�صناعة ، ولكننا نقوم به ذلك 
الأن تل���ك املمار�صات توؤثر يف نهاي���ة املطاف على 
منتوج���ات وزارة ال�صناع���ة، االمر ال���ذي يكلفنا 
الكثري، ولله احلم���د اأننا موجودون يف �صركاتنا 
وم�صاريعن���ا ال�صناعي���ة يف ال�ص���وق بالرغ���م من 
حتف���ظ ع���دد كب���ري م���ن ال�ص���ركات االجنبي���ة يف 
الدخ���ول لال�صتثم���ار يف العراق ال�صب���اب كثرية 
منها احلالة االمنية، وبع�ض الغمو�ض الذي يلف 

الت�صريعات القانونية ، وغريها.. 
والبد من اال�صارة اىل دعم االمانة العامة ملجل�ض 
ال���وزراء الت���ي عمم���ت توجيهاته���ا موؤخ���رًا اىل 
كاف���ة ال���وزارات ب�صراء ما حتتاج���ه من منتجات 

وزارتنا اواًل دعمًا للمنتوج الوطني. 

فريق حماية املنتوج الوطني 
وم���ن مب���ادرات وزارتن���ا ت�صكي���ل فري���ق مهمت���ه 
متابعة منتجنا الوطن���ي، يقوم بجوالت ميدانية 
كيفي���ة  ملعرف���ة   ، املحلي���ة  ا�صواقن���ا  جمي���ع  يف 
ت�صويق���ه ، وو�صول���ه اىل ي���د امل�صتهل���ك ب�صورة 
اأمني���ة، كم���ا ان من مهام���ه االخ���رى، الك�صف عن 
عملي���ات التزوي���ر احلا�صل���ة للمنت���وج الوطن���ي 
واب���الغ اجلهات املعني���ة، وذلك الأنن���ا الن�صتطيع 
االعتم���اد على اجله���ات املكلفة  به���ذا العمل الأنها 
تفتق���ر اىل االمان���ة يف ادائ���ه ولذا ب���ات حتركنا 
به���ذا االجت���اه فع���ال ج���دًا ، وق���د اأم�صين���ا لي����ض 
ملجري���ات  متابع���ن  ب���ل  ومنتج���ن،  م�صنع���ن 
ال�صوق و�صرطة يف الوقت ذاته..من اأجل �صالمة 
منتوجن���ا الوطن���ي واملحافظة عل���ى �صمعته ، اذ 
تقوم ال���وزارة عرب هذا الفري���ق بن�صبة 80% من 

واجبات جهات اخرى.. 

بطالة مقنعة وم�شكالت اخرى  
لت�صغي���ل  ال���وزارة  احتياج���ات  ع���ن  *حتدثت���م 
ال�ص���ركات، يف ح���ن يق���ول املحاف���ظ ان الوزارة 

غري جادة يف ذلك ، ما تعليقكم؟ 
-اأن���ا ارى العك����ض، خذ مث���اًل معم���ل الزجاج يف 
الرم���ادي الذي يحتاج، كع���دد اأق�صى من العمالة، 
اىل 1500 عام���ل ، فاأذا اأعي���د تاأهيله 100% على 

وف���ق الطاق���ة الت�صميمي���ة وتوف���رت كل �صروط 
االنت���اج من كهرباء ومواد اأولية وعمالة وغريها 
م���ن ال�ص���روط، يف الوقت ال���ذي ينت�ص���ب للعمل 
في���ه 3000 عامل، االأمر ال���ذي مينع امل�صتثمر من 
الدخ���ول يف هكذا م�صروع ف�ص���اًل عن ال�صمانات 
االأمني���ة وح���دث ان فاحتنا ع���ام 2007 عرب وفد 
اأر�ص���ل من قبلنا اىل �صرك���ة )�صي�صيجام( الرتكية 
وهي من كربي���ات ال�صركات العاملي���ة ذات ال�صلة 
رف�ص���وا املج���يء لالأ�صب���اب ذاتها االآنف���ة الذكر..
وبع���د ذلك اأعلنا مناق�صة الأرب���ع مرات، وخاطبنا 
ع���دة جهات، فامل�صكلة الراهن���ة يف هذا املو�صوع 
اىل  حتت���اج  انت���اج  عملي���ة  اي���ة  ان  يف  تتمث���ل 
ا�صتثمار التقل كلفته ع���ن مئة مليون دوالر.. اأما 
ان يقول املحاف���ظ ان االمر يحتاج اىل خم�صة او 
ع�ص���رة مالي���ن ، فاالم���ر ي�صبه ان لدي���ك �صق يف 
قطع���ة قما�ض وتق���وم بخياطته..العمل ال مي�صي 
بهذه الوترية.. نعم لدين���ا بطالة مقنعة..وميكن 
لن���ا ت�صريح الفائ����ض من العمال���ة، ولكن هل هذا 

فعل اأخالقي اأو ان�صاين..؟

التهجري اأحلق اأ�شراراً  فادحة بنا 
وهن���اك م�صكل���ة اأخرى مل تعاين منه���ا اية وزارة 
بق���در وزارة ال�صناعة..ذل���ك الأن ل���دى ال���وزارة 
معام���ل يف جميع انحاء الوط���ن، وتديرها عمالة 
خمتلطة من جمي���ع الطوائف..وب�صبب التهجري 
والعن���ف الطائف���ي ،  حدث ان ال�صرك���ة او املعمل 
الذي يق���ع يف منطقة �صني���ة ال ي�صتطيع ال�صيعي 
العمل في���ه، والعك����ض �صحيح م���ع اال�صف.. خذ 
وزارة ال�صح���ة مل تتاأث���ر مثلما تاأث���رت وزارتنا، 
فالطبي���ب ال���ذي يعمل يف دي���اىل، بع���د التهجري 
راح يعم���ل يف كرب���الء، وكذا املمر����ض ، ووزارة 
يف  يعم���ل  كان  ال���ذي  فاملعل���م  كذل���ك  الرتبي���ة 
حمافظ���ة ثم هج���ر منها، عاد ليعم���ل يف حمافظة 
اأخ���رى.. اإم���ا بالن�صب���ة لن���ا فلدينا معم���ل ين�صج 
يف وا�ص���ط، من هجر من���ه، الي�صتطيع العمل يف 
معمل لل�صمن���ت يف ال�صماوة، ومن كان يعمل يف 
م�صانع البرتوكيمياوي���ات يف الب�صرة، قدم اىل 
املح���والت الكهربائي���ة يف دي���اىل، فاأي���ن هذه من 
تلك، وباالجمال فق���د حلق بعمل وزارة ال�صناعة 

اأذى كبري.. 
ان ت�صفي���ة االعداد العامل���ة الكثرية من منت�صبي 
وزارة ال�صناع���ة لي�صت من مهام الوزارة، بل من 

واجبات الدولة.
ال�شم��ود  من�شاأت��ي  اأغل��ق  االأره��اب 

والن�شر 

*اأمل يك���ن باالمكان رجوع املهجرين من العاملن 
يف تلك امل�صاري���ع اىل مواقع عملهم االوىل ، بعد 

اأ�صتبباب االمن الوا�صح يف معظم حمافظاتنا؟ 
- امل�صكل���ة لي�صت بهذه الب�صاط���ة ، امل�صكلة مركبة 
، عدد العائدين اىل مواق���ع عملهم االوىل، اليكاد 
يذك���ر، وا�صب���اب ذل���ك ان هن���اك خمالف���ات كثرية 
ارتكب���ت منه���ا عل���ى �صبي���ل املث���ال ال احل�ص���ر، 
العملي���ات الوا�صعة يف التزوي���ر، والتي يخ�صى 
منها البع�ض الأن فيها فتح ملفاتهم من جديد، ولكن 
هناك م���ن يروم العودة اىل موق���ع عمله اال�صلي 
مثاًل هناك من  يريد العودة اىل من�صاأتي ال�صمود 
والن�ص���ر يف منطق���ة التاج���ي ويف ع���ام 2006 
ح���دث ان جمموعة م���ن العاملن ول���دى عودتهم 
اىل منازله���م تعر�صوا اىل القت���ل يف ال�صارع  ما 
اأثار حفيظة 500 منت�صب طالبوا الوزارة بنقلهم 
راف�ص���ن العمل يف املن�صاأة ، فما كان من الوزارة 
اال اقام���ة جممع م�صقف وجهزناه مبا يلزم الإقامة 
ور�ص���ة عم���ل يف منطق���ة الكاظمية..ام���ا ب�ص���اأن 
ما طرح���ه املحافظ فنح���ن م�صتع���دون لقبول اأي 
م�صتثم���ر موؤهل وق���ادر على اع���ادة امل�صروع اىل 
و�ص���ع االنت���اج ، مثلم���ا منحن���ا امل�صتثمري���ن يف 
�صمن���ت كبي�صة، ومعمل فو�صف���ات عكا�صات هناك 
م�صتثمرين مهتمن به وهم م�صريون واردنيون، 
وكان  لدين���ا تن�صيق���ا كامال مع املحاف���ظ ال�صابق 
لالنبار على وفق املعطيات وال�صروط اال�صولية، 
ام���ا ما يري���ده املحاف���ظ احلايل علي���ه ان يخ�صع 
لذات ال�صوابط التي مر ذكرها ، ولي�ض على وفق 

رغبة املحافظ اأو غريه..
احلكومة تفتقر لروؤيا وا�شحة ب�شاأن 

البطالة

النقط���ة اال�صا�صي���ة يف ه���ذا املو�ص���وع، م�صاأل���ة  
اخل�صخ�ص���ة، اذ يت�صاءل الكث���ريون ملاذا ال نبيع 
م�صاريعن���ا ونخ���رج من اأ�ص���كاالت ه���ذه املعمعة 

كلها؟ 
اق���ول اواًل المنتل���ك قان���ون خ�صخ�ص���ة كامل يف 
الب���الد، نع���م لدين���ا قان���ون بي���ع وايج���ار امالك 
الدولة غري انه الي�صمل مثل هكذا م�صاريع وناأمل 
م���ن الدورة الربملانية املقبلة ت�صريع قانون جديد 
يف مو�صوع���ة اخل�صخ�ص���ة، هن���اك الكث���ري م���ن 
امل�صتثمري���ن يرف�ض مفهوم الدخ���ول يف القطاع 
العام ب�صراكة، وهو حق لهم ، ولكن القانون حتى 
االن الي�صم���ح باخل�صخ�صة ، بالرغ���م من وجود 
العمالة الفائ�صة التي التتنا�صب مع توجهات من 
ي�صرتي امل�ص���روع وهذه امل�صكل���ة تخ�ض �صرائح 
وا�صعة من املنت�صبن مل�صاريع الدولة ال�صناعية، 
وعلين���ا ان نع���رتف فنح���ن كحكوم���ة نفتق���ر اىل 
روؤي���ا وا�صحة ع���ن كيفية الت�ص���رف مبو�صوعة 
البطال���ة، واب���وح لك مب���ا لي����ض معلنًا عل���ى املالأ 
فنح���ن نقوم بنق���ل اعداد مهم���ة اىل وزارة العمل 
وال�ص���وؤون االجتماعي���ة ووزارات اأخرى، ولكن 
ه���ذا اليتنا�صب مع حج���م امل�صكلة، الت���ي تعانيها 
كل وزارات احلكوم���ة الت���ي ت�صهد تره���اًل اإداريًا 

كبريًا..

معوقات..وتدابري 
ومعم���ل  البرتوكيمياوي���ات  معم���ل  ان  يق���ال   *
اال�صمدة ومعامل اخرى معطلة حاليًا، من �صمنها 

حمطات ت�صفيات مياه، فما تعليقكم على ذلك؟ 
البرتوكيمياوي���ات  م�ص���روع  ان  احلقيق���ة   -
وم�ص���روع اال�صمدة ي�صتغ���الن حاليًا، اأم���ا ب�صاأن 
حمط���ات ت�صفي���ة املي���اه ويف الب�ص���رة ح�صرًا ، 
فه���ي �صبه معطلة ب�صبب امللوحة ، وعلى ال�صعيد 
االي���راين  ال�صف���ري  باإ�صتدع���اء  قمن���ا  ال�صيا�ص���ي 
اىل مق���ر ال���وزارة واأكدن���ا ل���ه �ص���رورة ان يقوم 
اجلانب االي���راين بفتح جمرى مياه اأنهر الكرخا 
والكارون وغريها من االنهار املغلقة من جانبهم، 
واأر�صلن���ا من قبلن���ا موظفًا بدرج���ة مدير عام يف 
ع�صوي���ة الوف���د الذي ق���اده وزير امل���وارد املائية 
ع���ام  مدي���ر  زارين  وباالأم����ض  طه���ران،  لزي���ارة 
معم���ل البرتوكيمياويات وقمنا بحف���ر �صتة اآبار 
اأرتوازي���ة ، وحاليًا نقوم با�صتخ���دام هذه االبار 
يف جتهي���ز املعم���ل باملي���اه، وم���ن ناحي���ة اخرى 
منح���ت ال���وزارة قر�ص���ًا لل�صرك���ة ذاته���ا وق���دره 
مليون دينار من اجل �صراء معدات لت�صفية املياه 
م���ن امللوحة، ويف امل���دى املنظور خ���الل اال�صهر 
املقبلة ل���ن تكون لدين���ا اية م�صكل���ة ازاء امللوحة 

الأننا عاجلناها مببادرة داخلية..
اأما ب�ص���اأن م�ص���روع اال�صمدة فنحن نعم���ل حاليًا 
بخط واح���د من خطي امل�ص���روع وال�صبب يرجع 
اىل عدم توفر الغاز ال���كايف للت�صغيل ، وانتاجنا 
ال���ذي يعادل )300 -400( ال���ف طن مباع م�صبقًا 

اىل وزارة الزراعة..   
مقيا�شنا جدوى امل�شروع اقت�شاديًا

* م���اذا بخ�صو����ض معمل���ي ال���ورق وال�صكر يف 
مي�صان؟ 

-يف احلقيق���ة ان اجل���دوى االقت�صادي���ة لهذي���ن 
املعمل���ن لي�ص���ت متينة، ونح���ن حمددين بح�صة 
مالية ينبغي لن���ا ا�صتخدامها يف تاأهيل امل�صاريع 
التي ميكن لها ان تنتج �صريعًا وتغطي احتياجاتها 
واحتياج���ات ال�صوق يف الوق���ت ذاته، ومن هذه 
والكيمياوي���ة  الهند�صي���ة  ال�صناع���ات  االخ���رية 
واالن�صائي���ة ، ف�ص���اًل ع���ن ك���ون ال�ص���وق لي�ص���ت 
بحاجة كب���رية ملادة ال���ورق ال�صيم���ا ان اخلرباء 
يتفق���ون على ان الق�صب العراق���ي الميكنه انتاج 
ورق يناف����ض امل�صتورد ، ل���ذا لي�صت هناك جدوى 
اقت�صادي���ة م���ن ت�صغي���ل املعمل اذا م���ا نظرنا اىل 

ملف املواد االولية والت�صغيل والراتب. 
يف ح���ن ان ت�صغي���ل معمل الكل���ور ينطوي على 

جدوى اقت�صادية عالية حلاجتنا اليه يف خمتلف 
اال�صتخدام���ات ال�صناعي���ة ، وك���ذا حاجة ال�صوق 

اليه.. 
اما ب�صاأن معمل ال�صكر فامل�صكلة االوىل تكمن يف 
�صع���ف التجهيز الزراعي م���ن الق�صب والبنجر، 
ان  كم���ا  حالي���ًا،  نوعيتهم���ا  رداءة  ع���ن  ف�ص���اًل 

ا�صتريادهما �صيكون مكلفًا وغري ذي جدوى. 

م�شكلة منت�شبي الت�شنيع الع�شكري 
*هن���اك م�صكلة اأخرى قائم���ة �صيادة الوزير ، هي 
م�صكل���ة االعداد الكبرية م���ن العاملن يف م�صانع 

هيئة الت�صنيع الع�صكري ، ما هي م�صائرهم؟ 
-اأحي���ل عل���ى وزارة ال�صناع���ة اك���رث م���ن )30( 
ال���ف عام���ل م���ن من�ص���اآت وم�صان���ع تل���ك الهيئة 
، م���ا يلق���ي بع���بء ف���ادح عل���ى كاه���ل وزارتن���ا، 
ومل يك���ن م���ن ح���ل اأمامن���ا �ص���وى ت�صكي���ل جلان 
لتقيي���م كفاءة م���ن حتتاج���ه ال���وزارة يف الوقت 
ال���ذي ميك���ن للحكومة اأحال���ة اولئ���ك اىل وزارة 
العم���ل وال�ص���وؤون االجتماعي���ة كن���وع من احلل 
مل�صكلتهم.. وقد نوق�صت هذه امل�صكلة من قبلنا مع 
وزي���ر املالية ورئا�صة ال���وزراء، قلت لهم انتم من 
جهة تطالبونني بالق�صاء على البطالة املقنعة يف 
من�صاآت وزارة ال�صناعة ومن جهة اخرى تزجون 
ب���االالف لغر����ض �صمه���م اىل منت�صب���ي الوزارة 
االم���ر الذي ي�صكل �صغطًا كبريًا علينا، يف الوقت 
ال���ذي ينبغي  ان تقوم وزارت���ي املالية او وزارة 

الدفاع بايجاد خمرج لهذه امل�صكلة.

مبداأ التواأمة 
*ماذا عن مب���داأ التواأمة مع ال�صركات االهلية يف 

جمال �صناعة ال�صيارات وغريها؟ 
-نح���ن اول من ن���ادى مببداأ التواأم���ة مع القطاع 
اجنزن���ا  وق���د  االجنبي���ة  وال�ص���ركات  اخلا����ض 
عم���اًل مهم���ًا يف ه���ذا املج���ال، اذ مت االتف���اق م���ع 
�صرك���ة الهجرة بالتعاون مع �صرك���ة )ماروبيني( 
لل�صناعات الكهربائية يف حمافظة دياىل. وكذلك 
مع �صركة )املي�صرة( الأ�صتثمار معمل �صمنت القائم 
، فيم���ا اأحي���ل ا�صتثمار معمل �صمن���ت كربالء اىل 
�صركة عراقي���ة بريطانية ومب�ص���ورة من �صركات 
)الرب���اج( الفرن�صية التي ان�ص���اأت معماًل لل�صمنت 
ه���ذا  يف  م�صتم���رون  ونح���ن  ال�صليماني���ة،  يف 
التوج���ه، وبعد ان ننهي حوارن���ا لنا لقاء مع وفد 
ك���وري ملناق�صة ا�صتثمار معم���ل احلديد وال�صلب 
يف الب�ص���رة مببل���غ ملي���اري دوالر، ليكون اكرب 
م�ص���روع م���ن نوعه لي�ض فق���ط يف منطقة ال�صرق 
االو�صط بل حتى يف جن���وب اآ�صيا كلها، واملعمل 
يوظ���ف االن )5- 6( االف عام���ل ، فيما �صيوظف 

بعد امتام االتفاق اكرث من )20( الف عامل. 
عر����ض  لدين���ا  ال�صي���ارات  �صناع���ة  جم���ال  ويف 
م���ن �صرك���ة )بيلرنبين����ض( الربيطاني���ة لتجميع 
�صاحنات )مر�صيد�ض( يف اال�صكندرية، كما وقعنا 
عق���دًا مع �صركة �صكانيا ال�صويدية قبل �صتة ا�صهر 
ل���ذات الغر�ض ، كما التقين���ا قبل ايام وفدًا جيكيًا 
ع���ايل امل�صت���وى يراأ�صه وزي���ر ال�صناعة اجليكي 
م���ع 27 ممثاًل ل�صركات جيكية ، ومت االتفاق على 
جمل���ة م�صاريع ونحن ب�صدد توقيع عقد لت�صنيع 

جرارات عنرت يف بابل.. 

دعم القطاع اخلا�ص 
ويف جمال دع���م امل�صاريع املتو�صط���ة يف القطاع 
اخلا����ض وزعنا ما قيمت���ه )20( مليون دوالر يف 
عام 2007 لدع���م تلك امل�صاريع بغي���ة ا�صتنها�ض 
ال�صناع���ة املحلي���ة وامت�صا�ض البطال���ة ومن ثم 
دع���م خط���ة فر����ض القان���ون يف بغداد، وق���د بلغ 
ع���دد امل�صتفيدين من ذلك املبلغ )1664( م�صروعًا 
�صناعي���ًا يف بغ���داد وب�صيغ���ة قرو����ض مي�ص���رة 
الت�صديد وقد جنحت هذه العملية بن�صبة 70% ما 
�صجعنا لتخ�صي�ض مبل���غ يف موازنة عام 2008 
لي�صم���ل الدعم جمي���ع حمافظات الع���راق ال�صيما 

التي �صهدت او�صاعًا امنية غري م�صتقرة..

اأتفاقيات �شارة باالقت�شاد العراقي 
*كي���ف تقيمون االتفاقي���ات احلكومية مع الدول 

املجاورة؟ 
-يف احلقيقة اأنا مل اذهب لعقد اية اتفاقية مع دول 
اجل���وار، ولكن احلكومة عقدت عدة اتفاقيات مع 
دول اجل���وار، �صبغتها العام���ة �صيا�صية ولي�صت 
اقت�صادي���ة اذ جتع���ل الع���راق �صوق���ًا ا�صتهالكية 
ملنتجات دول اجلوار، االمر الذي ي�صبب خ�صائر 
فادحة على اأك���رث من �صعيد اقت�صادي يف البالد، 
وكان االج���دى ان تتم تلك االتفاقيات حتت �صرط 
املعادل���ة ب���ن واردات الع���راق م���ن تل���ك ال���دول 

و�صادراته غري النفطية اليها.. 
*هل اتيتم للوزارة عن طريق املحا�ص�صة؟ 

-كال ..طبع���ًا ولو كنت قد اتي���ت للوزارة عن ذلك 
الطري���ق، ملا ابقي���ت على طاقم ال���وزارة املوجود 
من���ذ عهد اال�صتاذ حاجم احل�صني الوزير اال�صبق 
والذي تاله اال�صتاذ ا�صامة النجيفي ، كل الوكالء 
باق���ون الأنهم من ذوي الكفاءات وكذلك املوظفون 
اال�صا�صي���ون ، وحتى اف���راد حمايتي مل يفر�صهم 
اح���د علي وفيهم امل�صيحي والكلداين واال�صوري 

والكردي والعربي ال�صني وال�صيعي. 
ان���ا يف النهاي���ة اوؤمن باآلي���ة العم���ل املوؤ�ص�صاتي 
ولي�ض االجتهاد الف���ردي الع�صوائي كما انني مع 

املهنية يف العمل.. 
*هل انت جندي جمهول؟ 

-لي�ض بهذا املعنى، لدي عالقات طيبة مع و�صائل 
االعالم املختلفة كالعراقية وال�صومرية واحلرية 
وغريه���ا، وم���ع ال�صح���ف كذل���ك واأظ���ن اأنني مل 
الت���ق جريدت���ن فقط هم���ا التاآخي وامل���دى التي 

�صرفتمونا اليوم بلقائها. 
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ال���������ش����ن����اع����ة وزي�������������ر  م��������ع  م������و�������ش������ع  ح�������������وار  يف 

فوزي احلريري: لي�س من م�صتقبل لالقت�صاد العراقي من دون 
اال�صتثمار يف جميع القطاعات ولي�س يف قطاع النفط وحده

من هو فوزي احلريري؟ 
-فوزي فران�شو احلريري ، اآثوري ، م�شيحي ولدت 

يف عام 1958 يف ناحية حرير التابعة ملحافظة 
اربيل عا�شمة كرد�شتان العراق، انتقلت العائلة 

اىل بغداد وبقيت فيها لغاية عام 1974 وانتقلنا منها 
نتيجة االزمة التي اندلعت بني احلركة التحررية 

الكردية والنظام ال�شابق، وهاجرنا اىل اخلارج، 
والدي من القياديني يف احلزب الدميوقراطي 

الكرد�شتاين وا�شت�شهد يف اربيل، وعلى اثر احلادث 
عدت من اخلارج ، حيث كنت يف لندن اعمل يف 

القطاع اخلا�ص، وعملت الأكث�ر من 17 عامًا مديراً  
عامًا يف �شركة اخلطوط اجلوية الربيطانية ، حيث 

اأكملت الدرا�شة هناك وح�شلت على دبلوم عاٍل يف 
ادارة االعمال، وكذلك اكملت درا�شتي يف الهند�شة 

الكهربائية وح�شلت على �شهادة بكالوريو�ص 
من جامعة مان�ش�شرت ، واهتمامي ي�شب يف ادارة 

االعمال ولي�ص الهند�شة الكهربائية وخربتي يف 
ادارة االعمال واملوظفني، متزوج ويل ابن وبنت 

بعد ا�شت�شهاد والدي وعودتي اىل كرد�شتان ، مار�شت 
العمل نائبًا لرئي�ص جلنة العالقات اخلارجية يف 
حكومة االقليم ولغاية عودتي اىل بغداد، وبعد 

التغيري با�شبوعني مار�شت عملي كمن�شق ل�شوؤون 
حكومة االقليم يف بغداد حلني ت�شكيل حكومة 
اياد عالوي، بعدها عينت م�شاعداً لل�شيد وزير 
اخلارجية وعملت يف ال�شلك الدبلوما�شي لغاية 

انتخابات 2005 ، بعدها ر�شحت من قبل قائمة 
التحالف الكرد�شتاين كع�شو يف جمل�ص النواب 
احلايل، وبعد ا�شبوعني منح يل �شرف اأن اكون 

وزيراً يف احلكومة وما زلت امار�ص عملي كوزير 
لل�شناعة.

االتفاقيات مع دول اجلوار �شيا�شية ولي�شت اقت�شادية

وزير ال�صناعة مع املحرر


