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نظراً للطلب املتزايد على ال�سماد املحلي

الأ�سمدة اجلنوبية ت�ستثمر جزء ًا من القر�ض الياباين
لتطوير الإنتاج
تعد الشركة العامة لألسمدة الجنوبية المصنع الرئيس لمادة سماد
اليوريا محليا ،عانت هذه الشركة من مشاكل فنية عدة بسبب
الظروف الصعبة التي مر بها العراق والتي كانت تعالج باإلمكانات
الذاتية،تسعى الشركة حاليا إلى زيادة الطاقات اإلنتاجية والوصول
بها إلى الطاقات التصميمية لغرض تقليل كلف اإلنتاج لتحقيق
المنافسة في االسعار السيما وان أسعار األسمدة انخفضت في
األسواق العالمية نتيجة لألزمة االقتصادية إضافة إلى تلبيه حاجة
وزارة الزراعة من تلك المادة المهمة لدعم شريحة واسعة من أبناء
الشعب
بتجهيز امل�ك��ائ��ن وامل �ع��دات ال�ستبدال
امل �ع��دات ال�ق��دمي��ة وم��ن امل ��ؤم��ل �إكمال
بغداد� /إميان �سامل
وهي �شريحة الفالحني ف�ضال عن تلبية العمل بهذا امل�شروع عام  2013لت�شغيل
ح��اج��ة ال���س��وق املحلي بالكامل عليه خطني �إنتاجيني وال��و��ص��ول بالطاقة
ف�أن ال�شركة تعمل جاهدة لتحقيق تلك الإنتاجية �إىل ن�سبة (  % ) 80من الطاقة
الأه� ��داف م��ن خ�ل�ال حت��دي��ث وت�أهيل الت�صميمية ك�م��رح�ل��ة �أوىل وم ��ن ثم
خطوطها الإن�ت��اج�ي��ة ،وللتعرف على ال�صعود بها �إىل ن�سبة (  % ) 100كما
واقع ال�شركة وخططها امل�ستقبلية قال و�أو�ضح �أن ال�شركة تعمل حاليا بخط
ال�سيد مدير ع��ام ال�شركة مهدي �سامل �إنتاجي واح��د ب�سبب عدم كفاية كميه
عبد احل���س��ن�:إن ال�شركة ت�أ�س�ست يف الغاز الطبيعي املجهز من وزارة النفط
�سبعينيات القرن املا�ضي ولكونها عانت ك��ون�ه��ا امل���ادة الأ��س��ا��س�ي��ة ال��داخ �ل��ة يف
من م�شاكل ع��دة ف�أننا الآن نطمح اىل العملية الإنتاجية وان ح�صة ال�شركة
�إعادتها �إىل الو�ضع الطبيعي من خالل من الغاز الطبيعي ترتاوح بني  37ـ 40
حتديث خطوطها الإنتاجية املتقادمة مليون قدم مكعب يوميا وهذه الكمية ال
ل ��زي ��ادة الإن� �ت ��اج وب��ال �ت��ايل تخفي�ض تكفي �إال لت�شغيل خط �إنتاجي واحد �إذ
الكلف�،إذ �أن كلف الإنتاج ارتفعت ب�شكل �أن احلاجة الفعلية لت�شغيل خطي املعمل
كبري جدا و�أف�ضل طريقة ملواجهة هذا ه��ي ( )75م�ل�ي��ون ق ��دم مكعب يوميا
االرتفاع هو زيادة الإنتاج ال�سيما وان وبالتايل ف�أن النق�ص يف الكمية املجهزة
ال�شركة تعتمد على �إمكاناتها الذاتية يف من الغاز الطبيعي ت�شكل العبء الأكرب
التمويل امل��ادي ودف��ع �أج��ور العاملني وعلى الرغم من م�ساعي وجهود وزارة
بالكامل وتوفري الكثري من م�ستلزمات النفط لت�أمني ح�صة ال�شركة من الغاز �إال
الإنتاج كما وتخطط ال�سترياد العديد �أن احلاجة املحلية املتزايدة �إليه حتول
من الأجهزة واملعدات لزيادة طاقاتها دون ذل��ك ون �ظ��را لأه�م�ي��ة م ��ادة �سماد
التي تبلغ حاليا ( % ) 75م��ن الطاقة اليوريا كونها ترتبط ارتباطا مبا�شرا
ب�غ��ذاء املواطنني ف ��أن وزارة الزراعة
الت�صميمية.
وعن الدعم املقدم من وزارة ال�صناعة تطالب ب��زي��ادة الكميات املجهزة منه
واملعادن �أ�شار �إىل �أن الوزارة خ�ص�صت فيما توا�صل ال�شركة العامة للأ�سمدة
بدورها مبالغ �ضمن اخلطة اال�ستثمارية م�ساعيها لزيادة كميه الغاز الطبيعي
للعامني  2008ـ  2009لتنفيذ عدد ًا من امل�ج�ه��ز �إل�ي�ه��ا مل�ضاعفة الإن��ت��اج و�أن
امل�شاريع منها �إن���ش��اء حمطة كهرباء املرا�سالت م�ستمرة مع وزارة النفط
بقيمة �إج�م��ال�ي��ة ق��دره��ا ( ) 39مليون بخ�صو�ص ذلك.
دوالر لتغطية ح��اج��ة جميع م�صانع وعن تفا�صيل م�شروع القر�ض الياباين
ال�شركة وب��ال�ت��ايل حتقيق اال�ستقرار الذي خ�ص�ص لت�أهيل م�صانع ال�شركة
املطلوب يف معدالت الإنتاج من امل�ؤمل �أو�ضحت املهند�سة �سلفانا زكي يو�سف
اجن ��ازه ��ا ن �ه��اي��ة ال��ع��ام احل� ��ايل ،كما مديرة م�شروع الت�أهيل  :ب�أن ال�شركة
وتخطط ال�شركة لإن�شاء وحدة حتلية حظيت مب��واف�ق��ة وزارت� ��ي التخطيط
مياه �سعة (  ) 1000مرت مكعب بال�ساعة وال�صناعة واحلكومة اليابانية على
متت �إحالتها وتوقيع العقود بعد الإحالة �شمولها ب�ج��زء م��ن ال�ق��ر���ض الياباين
لتح�سني موا�صفات املياه امل�ستخدمة ك ��ون ال �� �ش��رك��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�أ� �س �م��دة من
ب�سبب الأزمة الأخرية املتمثلة بارتفاع ال�شركات اخلدمية التي ت�سهم بدعم
ن�سب امللوحة الذي كان له الأثر الكبري طبقة مهمة وهي طبقة الفالحني حيث
يف زي��ادة ت�آكل معدات ال�شركة ف�ضال �سيتم ا�ستغالل قيمة القر�ض البالغة
عن �إن�شاء حمطة مياه على �شط العرب ( )18.120مليارين ياباين يف ت�أهيل
لزيادة كميات املياه التي ت�ضخ لل�شركة م�صانع ال�شركة م�شرية �إىل �أن املبلغ ال
كما و�أ��ش��ار �إىل �شمول ال�شركة بجزء يكفي لتغيري هذه اخلطوط بالكامل �إذ
م��ن القر�ض الياباين البالغ (  ) 161مت حتديد الأولويات للمعدات احلرجة
مليون دوالر لغر�ض املبا�شرة مب�شروع التي ت��ؤث��ر ت��أث�يرا مبا�شرا يف زيادة
ت�أهيل وحت��دي��ث خطوطها الإنتاجية الإن� �ت ��اج ل���ض�م��ان اال� �س �ت �غ�لال الأمثل
م��ن خ�لال �إع�ل�ان املناق�صات اخلا�صة لهذا املبلغ و�أ�ضافت �أن �أعمال الت�أهيل

�ست�سهم يف رف ��ع ال �ط��اق��ة الإنتاجية
للمعمل كونه يعمل حاليا بخط �إنتاجي
واح � ��د وب� �ط ��اق ��ة  % 70م ��ن الطاقة
الت�صميمية ب�سبب عدم كفاية الكميات
املجهزة من الغاز الطبيعي.
وق��ال��ت �إن ال �� �ش��رك��ة ق��ام��ت وح�سب
التعليمات العاملية املعتمدة للقرو�ض
بدرا�سة اجلدوى االقت�صادية للم�شروع
وت��وق �ي��ع ال �ع �ق��ود م��ع اال�ست�شاريني
وهم اال�ست�شاري الياباين الذي متثله
�شركة يونيكو اليابانية واال�ست�شاري
العراقي وهو ال�شركة العامة للت�صاميم
واال���س��ت�����ش��ارات ال �� �ص �ن��اع �ي��ة �إح���دى
�شركات وزارة ال�صناعة واملعادن الذي
�سيواكب عملية الإن�شاء بعد و�صول
املعدات كما ومت �إعالن مناق�صه جتهيز
امل�ع��دات الأ�سا�سية التي م��ن املقرران
يكون تاريخ غلقها يف 2010/6/30
لتبد�أ بعد ذلك التاريخ عملية الدرا�سة
والتقييم لغر�ض الإحالة علما �إن تنفيذ
برناجمنا يعد متقدم ًا بهذا اخل�صو�ص
وه� �ن ��اك جل �ن��ة م �ن �ب �ث �ق��ة ع ��ن جمل�س
ال��وزراء مهمتها القيام مبتابعة تنفيذ
م�شاريع القر�ض الياباين و�أ�شارت �إىل
�أن توزيع مبالغ القر�ض الياباين تعتمد
على �سرتاتيجية البلد التي و�ضعت

الأول��وي��ة لقطاعات الكهرباء والنفط
واخل��دم��ات الإن�سانية ومت تخ�صي�ص
مبلغ ل�صناعة الأ�سمدة لدعم النه�ضة
الزراعية يف العراق.
ومن امل�شاريع الأخرى املهمة التي يتم
تنفيذها داخ��ل ال�شركة ه��و م�شروع
�إن�شاء حمطة كهرباء تعمل بوحدتي
توليد �سعة ه��ذه املحطة  52.6ميغا
واط لتزويد م�صانع ال�شركة بالطاقة
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ب�شكل م�ستمر لتحقيق
اال� �س �ت �ق��رار يف الإن� �ت���اج ..وع ��ن هذا
امل��و� �ض��وع �أو���ض��ح امل�ه�ن��د���س عي�سى
حمدان مدير امل�شروع ب�أن قيمة �إن�شاء
امل�ح�ط��ة ه��و  39م�ل�ي��ون دوالر ومدة
التنفيذ � 23شهرا علما ب���أن الوحدة
الأوىل و�صلت �إىل موقع العمل ومن
امل���ؤم��ل �أن حت�ق��ق ه ��ذه امل�ح�ط��ة بعد
ت�شغليها االكتفاء ال��ذات��ي م��ن الطاقة
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة و��س�ت�ع�م��ل ع�ل��ى تخفيف
ال�ضغط على ال�شبكة الوطنية.
وع �ل��ى �صعيد مت�صل ت �ق��وم ال�شركة
بت�أهيل �أبراج التربيد التي كانت منفذه
من قبل �شركة مت�سيوبي�شي اليابانية
وهي عبارة عن برجني حتتوي على
هيكل كونكريتي واملكونات الداخلية
عبارة عن �أخ�شاب معاملة كيمياويا �ضد

احلرائق�،إذ �أن فرتات الت�شغيل الطوال
منذ بداية الثمانينيات �أدت �إىل تقادمها
وا�ستهالكها حيث �أو�ضح م�س�ؤول �أعمال
ت�أهيل الأب��راج املهند�س �صالح نا�صر
ب�أن ال�شركة ا�ستخدمت بدائل من مقاطع
احل��دي��د ب��دال ع��ن الأخ���ش��اب امل�ستهلكة
لعدم توفرها ومت االعتماد على هذه
البدائل لفرتة طويلة ام�ت��دت �إىل 15
�سنة و�أ��ض��اف �إىل �أن ال�شركة اجتهت
�إىل ا�ستخدام مقاطع الفايربغال�س (
 ) FBRاملقاومة للأحما�ض والت�أك�سد
وه��و اجت��اه حديث وم��ن دون احلاجة
�إىل ا�ستخدام مقاطع احل��دي��د ان كل
ب��رج من ه��ذه الأب ��راج يحتوي على 9
خاليا و�أن �ن��ا نعمل حاليا على تبديل
هذه اخلاليا حيث مت االنتهاء من تبديل
�ار على
 3خاليا يف كل برج والعمل ج� ٍ
تبديل اخللية الرابعة للربجني اذ تنفذ
هذه العملية جنبا اىل جنب اال�ستمرار
بالعملية الإنتاجية وع��ن طبيعة عمل
ه��ذه الأب��راج �أ�شار نا�صر اىل و�صول
امل�ي��اه احل ��ارة م��ن العملية الإنتاجية
لرفعها اىل �أحوا�ض عليا فوق الأبراج
لتقوم النوزالت بتوزيع املاء ليت�ساقط
م��ن م�ك��ان مرتفع على م�شبكات تقوم
بتك�سري قطراته املت�ساقطة�.إن امل�سار
الطويل ون��زول امل��اء من مكان مرتفع
ع �ل��ى امل �� �ش �ب �ك��ات ي� � ��ؤدي اىل فقدانه
للحرارة وبالتايل نزوله اىل احلو�ض
الأ���س��ف��ل ب ��درج ��ة ح�� ��رارة منخف�ضة
ن�ت�ي�ج��ة امل �� �س��اف��ة امل �ق �ط��وع��ة وال��ه��واء
املوجود يف امل�شبكات وامل��راوح التي
تقوم ب�سحب البخار ليتم �إرج��اع املاء
ال�ب��ارد اىل امل�صنع لإع��ادة ا�ستخدامه
يف العملية الإنتاجية مرة �أخ��رى عرب
منافذ موجودة يف الأحوا�ض ال�سفلى
لإرجاعه.
ومن جانبه �أو�ضح ع�ضو جمل�س �إدارة
ال�شركة ب�شري خلف رح�ي��م �أن �إنتاج
ال�شركة من مادة �سماد اليوريا م�سوق
بالكامل اىل وزارة الزراعة وان الطلب
ي �ت��زاي��د ي��وم��ا ب�ع��د ي ��وم ع�ل��ى ال�سماد
ال �ع��راق��ي ك��ون��ه ي�ت�م�ت��ع مبوا�صفات
فائقة اجل��ودة بالرغم من توفر �أ�سمدة
م���س�ت��وردة م��ن منا�شئ خمتلفة حيث
ت�سعى ال�شركة اىل حت�سني الإنتاج كم ًا
ونوع ًا لغر�ض تخفي�ض الكلف وبالتايل
حتقيق امل��وارد املادية التي ت�سهم يف
توفري اخلدمات ملنت�سبي ال�شركة.
و�أخ�ير ًا البد من الإ��ش��ارة اىل ان قرار
�إيقاف ا�سترياد الفواكه واخل�ضر يعد
من القرارات التي تدعم الفالح العراقي
وب��ال �ت��ايل �ست�سهم ب�ن�ه��و���ض الواقع
ال��زراع��ي يف ال�ع��راق و�سيعمل ب�شكل
غري مبا�شر على تقدمي الدعم لل�شركة
العامة للأ�سمدة اجلنوبية م��ن خالل
زي��ادة الطلب على م��ادة �سماد اليوريا
املنتجة يف هذه ال�شركة وباملوا�صفات
القيا�سية املطلوبة.
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أظهرت مكونات قطاع الطاقة السعودية نشاطا مستمرا بدءا من الحراك الذي سجله قطاع الطاقة والبتروكيماويات لدى البورصة المحلية مرورا
باالتفاقيات والشراكات اإلقليمية والدولية التي تم انجازها خالل الفترة األخيرة وصوال إلى القدرة المستمرة التي أظهرها في جذب االستثمارات
والتقنيات الحديثة والتي من شأنها رفع درجة التشغيل واالستعداد لجميع التغيرات والمستجدات مهما كانت مساراتها .

ال�شارقة  /خا�ص باملدى االقت�صادي

تقرير:قطاع الطاقة ال�سعودي يت�أهل للعب دور
ا�ستثماري �أكرب
وقال التقرير الذي ت�صدره �شركة نفط الهالل
 :ان هذه التطورات تعمل يف املحافظة على
وت�ي�رة ال�ن���ش��اط ودجم �ه��ا ب��اخل�ط��ط احلالية
وامل�ستقبلية ل��دى قطاع الطاقة وت�سهم يف
التقليل م��ن ت� ��أث�ي�رات ال�ت�راج��ع والتذبذب
احلا�صلة لدى �أ�سواق الطاقة و�أ�سواق املال
كنتيجة مبا�شرة لتداعيات الأزم ��ة وتعطي
ق� ��درة وم ��رون ��ة �أك�ب��ر يف �إظ� �ه ��ار الفر�ص
اال�ستثمارية �أمام املحافل الدولية يف الوقت
واملكان املنا�سبني.
وا��ش��ار التقرير اىل ا�ستحواذ قطاع الطاقة
وال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات ال���س�ع��ودي ع�ل��ى �أهمية
ن�سبية اكرب منذ بداية الأزم��ة املالية العاملية
وحتى اللحظة عك�سها على ال�صعيد املحلي
االجت��اه��ات امل�سجلة ل��دى ال�ب��ور��ص��ة التي
��ش�ه��دت ت��رك��زا وا� �ض �ح��ا ع�ل��ى ق �ط��اع الطاقة
بجميع االجتاهات نظرا للنتائج التي �سجلتها
م �ك��ون��ات ال �ق �ط��اع ع �ل��ى م���س�ت��وى م�ضاعف
الربحية والتي جتاوزت  41مرة مقابل 14.9
مرة لل�سوق ككل ،فيما �أظهرت م�ؤ�شرات �أ�سهم
القطاع متو�سط عائد بواقع  0.29ريال مقابل
 1.65ري��ال لل�سوق ككل ،مع الأخ��ذ ب�أهمية
احلراك الذي �أظهره قطاع الكهرباء على �أداء
القطاع وال�سوق ككل مبين ًا �أن قطاع الكهرباء
ال�سعودي ي�ستحوذ على تركيز كبري يف الفرتة
احلالية بدءا بالقر�ض احل�سن املمنوح مببلغ
 15مليار ريال وانتها ًء بقرار التعديل اخلا�ص
على تعريفة القطاع احلكومي والتجاري الذي
�سيدخل حيز التنفيذ ال�ع��ام املقبل التي من
املتوقع �أن توفر �إي��رادات تقدر بـ  3مليارات
ريال وهذه االجتاهات جمتمعة �ستعمل على
دفع وترية الن�شاط لدى البور�صة وخارجها
وعلى جميع القطاعات ذات العالقة.
وع �ل��ى ��ص�ع�ي��د احل � ��راك اخل ��ارج ��ي �أو� �ض��ح
التقرير �أن قطاع الطاقة ال�سعودي ي�ستحوذ
على اهتمام وتركيز �شركات الطاقة اخلارجية
ب�شكل م�ستمر تبعا حلجم الفر�ص وتطورها
مع الزمن وت�أتي الرغبة الرو�سية يف دخول
قطاع الطاقة ال�سعودية لتعك�س حجم احلراك
والفر�ص التي �سترتكز على م�شروعات البنية
التحتية للطاقة ،ومن املتوقع �أن تتجاوز قيم
الفر�ص التي توفرها منظومة الطاقة 300
مليار دوالر خالل الفرتة املقبلة ،هذا وت�شكل
االتفاقيات املوقعة مع جرنال �إلكرتيك اخلا�صة
ب��و��ض��ع �إط ��ار ع�م��ل ط��وي��ل الأم ��د لتوريدات
توربينية وخدمات �أخ��رى ميكن ا�ستخدامها
يف م�شاريع �إن�ت��اج الطاقة وال�غ��از اجلديدة
ا�ستمرارا ل��وت�يرة الن�شاط وتنوعه لي�شمل
امل �ج��االت احل�ي��وي��ة ك��اف��ة ل��دى ق�ط��اع الطاقة
ت�ضمن ا�ستمراره عند م�ستوى ت�شغيل كامل
يف الأوقات كافة.
ولفت التقرير �إىل ان نتائج احلراك احلا�صل
تبقي قطاع الطاقة والبرتوكيماويات حمافظا
على قدرته على جذب ال�شركات العاملية الكربى
ك�شركة ت��وت��ال واك���س��ون موبيل و�شيفرون

ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال���ش��رك��ات امل�ح�ل�ي��ة كارامكو
و�سابك بالإ�ضافة �إىل امل�ؤ�شرات التي يعك�سها
ه��ذا احل ��راك ع�ل��ى م�ستوى ا��س�ت�ق��رار قطاع
الطاقة ل��دى الأ� �س��واق العاملية تبعا لتعزيز
ق��درات وتقنيات الإن�ت��اج وم��ا يعنيه ذل��ك من
م�ساعدة املنظومة املالية العاملية من التعايف
يف امل�ن�ظ��ور ال�ق��ري��ب ت�ب�ع� ًا مل��ا ي�شكله قطاع
الطاقة العاملي وخمرجاته م��ن ت��أث�ير يومي
على الأ�سواق العاملية واملحلية.
ويف ما يخ�ص �أهم االحداث اجلارية يف قطاع
النفط والغاز ملنطقة اخلليج العربي ف�صلها
التقرير مبا يلي :
يف الإمارات ك�شفت �شركة دانة غاز عن وجود
�سيولة كافية لديها وا�ستثمارات �سائلة وخطط
ال�ت�م��وي��ل ال�لازم��ة لتحقيق خططها للنمو،
ويتجاوز و�ضع ال�سيولة احلايل  185مليون
دوالر ،وال�شركة واثقة من ترتيبات التمويل
لعام  2010بنا ًء على التدفقات النقدية احلالية
والنمو الكبري يف العمليات اخلارجية الذي
بلغ � 20إىل  30باملئة من الأ�صول يف م�صر،
كما �أن �إن�ت��اج ال�شركة من النفط وال�غ��از يف
م�صر يبلغ �أكرث من � 42ألف برميل من املكافئ
النفطي يوميا.
م���ن ج �ه��ة ث ��ان� �ي ��ة� ،أع� �ل� �ن ��ت � �ش��رك��ة (ف �ل��ور
ك��ورب��وري �� �ش��ن)ع��ن اخ �ت �ي��اره��ا كم�ست�شار
الربنامج الإداري مل�شروع تطوير الغاز يف

حقل �شاه التابع ل�شركة �أبوظبي لتطوير الغاز
امل�ح��دودة (جا�سكو) ،وه��ي �إح��دى ال�شركات
العاملة والتابعة ل�شركة النفط الوطنية يف
�أبوظبي (�أدن ��وك) .و�ستقدم (فلور) خدمات
ا�ست�شارية �إداري� ��ة للعمليات الرئي�سة يف
امل���ش��روع و�ست�شرف على ال�برن��ام��ج العام.
ويقع م�شروع �شاه ،على بعد  220كم جنوب
غرب �أبوظبي .وقد حجزت (فلور) هذا العقد
الذي تبلغ قيمته  160مليون دوالر يف الربع
الثاين من العام .2010
وطلبت �شركة الإن�شاءات البرتولية الوطنية
�شراء �سفينة ملد خطوط الأنابيب من �شركة
(�شنغهاي ت�شن هوا) لل�صناعات الثقيلة ،حيث
من املتوقع بناء ال�سفينة بحلول الربع الثالث
من  ،2012ومل تذكر قيمة العقد ،كما تعتزم
ال�شركة �إن �ف��اق  400مليون دوالر لتو�سعة
�أ�سطولها.
ويف عمان جتري وزارة النفط والغاز العمانية
حمادثات مع �شركة النفط العمانية التابعة
للدولة للعمل يف منطقة تنقيب تنازلت عنها
�شركة (بي.جي) الربيطانية ،يف الوقت الذي
تعاين عمان من نق�ص يف الغاز الذي حتتاجه
لتلبية الطلب �سريع النمو من ال�صناعة ومرافق
الكهرباء ،حيث يوجد يف عمان الغاز يف مكامن
معقدة وتكلفة الإنتاج تكون �أعلى منها يف حالة
االحتياطيات التقليدية ،وان�سحبت (بي.جي)

من اتفاق لتطوير املنطقة  60للنفط والغاز يف
وقت �سابق من ال�شهر اجل��اري للرتكيز على
فر�ص يف �أم��اك��ن �أخ��رى يف ال�ع��امل ،و�شركة
النفط العمانية هي ذراع اال�ستثمار يف جمال
الطاقة التابع للحكومة ومتتلك �أ�صول نفط
وغاز حمليا ودوليا ،ومل يت�ضح ما �إذا كانت
احلكومة �ستعيد ط��رح املنطقة التي وقعت
(ب��ي.ج��ي) ع�ق��دا لتطويرها يف ع��ام 2006
�أو متنحها مبا�شرة ل�شركة النفط العمانية،
وتغطي املنطقة م�ساحة  1500كيلومرت مربع
يف �أبو الطبول ،وكانت (بي.جي) تعتزم بدء
�إنتاج الغاز من املنطقة يف .2012
ويف ال�سعودية ت�ستعد �شركة ع��ارف للطاقة
للم�ساهمة بح�صة مل يتم حتديدها حتى الآن
ل�ل��دخ��ول يف م�شروعني ت�صل قيمتها لنحو
 150مليون دوالر ،على �أن يبد�أ ظهور هذين
امل���ش��روع�ين خ�ل�ال ال��رب��ع الأخ �ي�ر م��ن العام
اجلاري .2010
ي��ذك��ر �أن امل �� �ش��روع الأول منهما يف غرب
�أفريقيا والآخر يف منطقة ال�شرق الأو�سط يف
جمال  GTLمع �شركات وهيئات عاملية ،من
جهة ثانية ف�إن �شركة عارف للطاقة ما�ضية يف
التفاو�ض مع �شركة عاملية �أمريكية متخ�ص�صة
يف جمال الطاقة لإن�شاء م�صنع لتحويل الغاز
�إىل وقود �سيارات يف منطقة ال�شرق الأو�سط
بتكلفة �إجمالية ت�صل �إىل  100مليون دوالر.

من جهتها �أعلنت (مدينة جازان االقت�صادية)
عن حتديد موقع م�شروع م�صفاة تكرير النفط
املكلفة �شركة "�أرامكو ال�سعودية" من قبل
احلكومة ال�سعودية ببنائها ومتويلها بالكامل
يف امل�ن�ط�ق��ة يف ال�ن��اح�ي��ة اجل�ن��وب�ي��ة داخ��ل
�أرا�ضي م�شروع املدينة االقت�صادية الواقعة
على بعد  60كم �شمال مدينة جازان.
ك�م��ا �أع�ل�ن��ت ��ش��رك��ة (ه �ي��ون��داي لل�صناعات
الثقيلة) ،وهي �أك�بر �شركة لبناء ال�سفن يف
ال�ع��امل ،ع��ن ف��وزه��ا بعقد قيمته  190مليون
دوالر ل�ب�ن��اء م�صنع ي�ع�م��ل ب��ال �غ��از لتوليد
الطاقة يف ال�سعودية ،وبح�سب االتفاقية
التي مت التو�صل �إليها م��ع �شركة (دوروم��ا
للطاقة الكهربائية)� ،ستكمل �شركة (هيونداي
لل�صناعات الثقيلة) بناء من�ش�أة يف مدينة
دوروما ال�سعودية التي تبعد  125كيلومرت ًا
غرب العا�صمة الريا�ض بحلول الع�شرين من
�آذار .2013
وقالت �شركة �أرام�ك��و ال�سعودية احلكومية
ل�ل�ن�ف��ط �أن حم�ط��ة م�ع��اجل��ة ال �غ��از يف حقل
اخلر�سانية النفطي ال��ذي ينتج � 500ألف
برميل يوميا �ستبد�أ الت�شغيل ال�ك��ام��ل يف
ح��زي��ران وت�ستطيع امل�ح�ط��ة م�ع��اجل��ة نحو
مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز اخلام عايل
ال�ك�بري��ت م��ن ح�ق��ول �أب��و ح��دري��ة والف�ضلي
واخلر�سانية بطاقة �إنتاجية تبلغ نحو 560
مليون ق��دم مكعبة يوميا ،وت��وج��د باملحطة
وح��دت��ان مل�ع��اجل��ة ��س��وائ��ل ال �غ��از الطبيعي
و�ستعالج املحطة �أي�ضا الغاز من حقل كران
البحري ،و�ستنتج املحطة � 280أل��ف برميل
يوميا من الإيثان و�سوائل الغاز الطبيعي.
م��ن جانب �آخ��ر� ،أب��رم��ت ال�شركة ال�سعودية
ل�ل�ك�ه��رب��اء ع �ق��د ًا م��ع ��ش��رك��ة وط�ن�ي��ة لإن�شاء
حمطة حتويل كهرباء بالريا�ض بقيمة 290
مليون ريال يف �إطار جهودها لتعزيز النظام
الكهربائي وتلبية الطلب املتزايد على الطاقة
الكهربائية ،حيث مت توقيع العقد مع �شركة
(الع�سي�س اينابن�سا املحدودة) وذلك لإن�شاء
حمطة حت��وي��ل ال�صناعية ب��ال��ري��ا���ض خالل
� 27شهر ًا من تاريخ توقيع العقد .و�سي�سهم
امل�شروع يف تعزيز موثوقية وكفاءة ال�شبكة
الكهربائية ب�شكل ع��ام و�إي �� �ص��ال الكهرباء
ل �ل �م �� �ش�ترك�ين يف ج��ن��وب ���ش��رق ال��ري��ا���ض
وتغذية �أح�م��ال املدينة ال�صناعية الثانية.
وتقوم ال�شركة ال�سعودية للكهرباء بتنفيذ
ع��دد م��ن حم�ط��ات توليد الطاقة الكهربائية
وم�شاريع النقل والتوزيع يف خمتلف املناطق
بال�سعودية.
ويف ال �ع��راق وق�ع��ت وزارة النفط اتفاقية
متديد نقل النفط اخل��ام ع�بر خ��ط الأنابيب
بني كركوك وميناء جيهان الرتكي على البحر
الأب�ي����ض املتو�سط مل��دة  12ع��ام��ا ،حيث مت
التوقيع ب��الأح��رف الأوىل على اتفاقية بني
بغداد و�أنقرة متدد نقل النفط اخلام من خالل
منظومة الأنابيب عرب ميناء جيهان الرتكي.
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يعلن ا�ستقالته عرب ( املدى االقت�صادي )

رئي�س احتاد ال�صناعات :قرارات حكومية تعيق م�شروعنا
لإحياء ال�صناعة الوطنية
انحسر دور اتحاد الصناعات العراقي خالل االعوام الماضية بسبب تعطل القطاع الصناعي وقلة الدعم الحكومي  ،فض ً
ال عن الضغط الحكومي
الذي يتعرض له كمنظمة غير حكومية .
( المدى االقتصادي ) التقت رئيس اتحاد الصناعات العراقي نزار الوائلي الذي أعلن استقالته عبر منبرنا  ،وحاورته بشأن قضايا وسبل النهوض
بالقطاع الصناعي الذي يعاني من سبات شبه تام .

ح�����وار /امل�����دى االق��ت�����ص��ادي
* ما طبيعة الدور الذي ي�ضطلع به احتاد
ال�صناعات العراقي يف املرحلة الراهنة
التي ت�شهد ركود ًا تام ًا يف القطاع ال�صناعي
؟
ـ مهمة احتاد ال�صناعات هي مهمة �ضرورية
و �صعبة ج��د ًا ،الن امل�شاريع املن�ضوية
حتت لواء احتاد ال�صناعات و هي اكرث من
 40الف م�شروع �صناعي متو�سط و �صغري
و خدمي متوقف منها زهاء  %80ب�شكل تام
عن العمل ب�سبب العقوبات االقت�صادية
ابان ت�سعينيات القرن املا�ضي ثم ظروف ما
بعد عام  2003التي مثلت ر�صا�صة الرحمة
للم�شاريع املتبقية التي تعر�ضت للنهب و
ال�سلب و احلرق او تهجري ا�صحابها و الـ
 %20االخرى ال تعمل اال بـ  %30من طاقتها
هذا جانب  ،و اجلانب الثاين ان امل�شاريع
ال�صناعية و لو رجعنا لطبيعة املكننة فيها
تعد اف�ضل املكائن يف فرتة ال�سبعينيات
لكن العامل تطور ب�شكل كبري  ،واالن دخلت
تقنيات حديثة و ط��اق��ات انتاجية رائعة
فهذه الفرتة من االنقطاع احدثت هوة و
فجوة بيننا وبني مايجري يف العامل لكن
طموحنا هو ان نبد�أ مبعاجلة املو�ضوع
لكن امل�شكلة ان احلكومة مل تول �أي اهتمام
للقطاع اخلا�ص اال على م�ستوى اخلطط
و امل ��ؤمت��رات و ال �ن��دوات و ال �ل �ق��اءات و
ال�سفرات لكن اي دعم حقيقي او حتى اي
�سرتاتيجية حقيقية للنهو�ض بهذا القطاع
غ�ير م��وج��ودة ح��ال�ي� ًا  ،ف��ال��وع��ي الإداري
للعاملني بامل�ؤ�س�سات احلكومية حتى الآن
للأ�سف يعمل بعقلية القطاع العام وهيمنة
امل�ؤ�س�سة الر�سمية على القطاع اخلا�ص
لكن لو رجعنا للحقائق فالقطاع اخلا�ص
بالرغم من ان حقبة النظام ال�سابق كانت
ت�سمى بالفرتة املركزية او ال�شمولية و
�سيطرة القطاع العام لكن القطاع اخلا�ص
يف ح�ضن القطاع العام متكن من العمل
�سيما يف فرتة ال�ستينيات و ال�سبعينيات
كان القطاع اخلا�ص اروع ما يكون و كان
ما ال يقل على  %60من الناجت املحلي و ما
يحتاجه امل�ستهلك العراقي كان من منتجات
القطاع اخل��ا���ص الوطني و ك��ان��ت اغلب
املنتجات لها �شهرة والبع�ض منها لها �شهرة
دولية  ،و االن نحن يف احتاد ال�صناعات
ال �ع��راق��ي ل��دي�ن��ا ب��رن��ام��ج ط �م��وح الع ��ادة
امل�شاريع و ق�سمنا برناجمنا اىل ق�سمني
االول يتعلق بت�أهيل امل�شاريع بواقعها
احل��ايل م��ع ا�ضافة مل�سات للتكنولوجيا
احلديثة لكن طموحنا امل�ستقبلي ان نبد�أ
ب ��أدخ��ال قمة التكنولوجيا احلديثة اىل
ال�صناعة الوطنية ،وهذا طموحنا لكن االن
لدينا م�شكلة مع العقلية ال�سابقة ف�أبداعاتنا
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كقطاع خا�ص �سيما احتاد ال�صناعات مبا
اننا م�ؤ�س�سة مهنية م�ستقلة وفق ت�شريع
حم��دد و لي�س لنا اي ح�صة يف موازنة
الدولة و امنا منول انف�سنا ذاتي ًا من خالل
ا��ش�تراك��ات االع���ض��اء  ،و ن�ضع برناجم ًا
�سرتاتيجي ًا لكيفية ال�ن�ه��و���ض بالقطاع
اخلا�ص وب�إمكاناتنا الذاتية من دون تدخل
احلكومة  ،حيث انها تتدخل يف مفا�صلنا
و ان�شطتنا و حتى انها عندما �شاهدت اننا
يف االونة االخرية خطونا خطوات رائدة
ت��دخ�ل��ت و منعتنا م��ن خم��اط�ب��ة اجلهات
االخرى الداعمة مل�شروعنا اال عن طريقها
و ع�بره��ا و ن�ح��ن يف م��رح�ل��ة ينبغي ان
نق�ضي على البريوقراطية و الروتني ثم ان
القطاع اخلا�ص ينبغي ان يتحرر من هذه
القيود التي ت�أخذ بع�ضها �أبعاد ًا �سيا�سية
بعد ان انتهى النظام ال�شمويل و هيمنة
القطاع العام  ،و االن نحن نعمل باجتاه
نظام اقت�صاد ال�سوق  ،ويفرت�ض ان تكون
الريادة للقطاع اخلا�ص .
و ن�ح��ن م �ق �ي��دون و ت ��أت��ي ك�ت��ب ر�سمية
ل�ت�ق�ي�ي��د ع�م�ل�ن��ا ك��ال �ك �ت��اب ال� ��ذي ج ��اء من
اللجنة ال��وزاري��ة القا�ضي بعدم �أحقيتنا
مبخاطبة ال��وزارات من دون ا�ستح�صال
موافقة اللجنة العليا مبعنى ان اليحق يل
خماطبة وزارة او ملحقية او منظمة اال
بعد خماطبة اللجنة التي ال جتيب اال بعد
ا�شهر مما يعيق عملنا فال ن�ستطيع ح�ضور
معر�ض دويل او م�ؤمتر اال مبخاطبتهم و
حبذا لو كانوا يتمتعون باحل�صافة التي
ترفد القطاع اخلا�ص مبعلومة او م�شورة
لكن التقييد هو ال��ذي نح�صل عليه منهم
ب�شكل يتنافى م��ع ال�ت��وج��ه ال ��ذي ر�سمه
الد�ستور و القوانني التي ت�ؤكد �أن القطاع
اخلا�ص ينبغي ان يكون ح��ر ًا  ،و كذلك
القانون ال��ذي نحن م�ؤ�س�سون مبوجبه
يعطينا حرية العمل لكن مع اال�سف االجتاه
مغاير و انا �آ�سف جد ًا الن مو�ضوع ت�أهيل
ال�صناعة الوطنية و اعادة ت�شغيلها و من
ث��م ا�ستيعاب اليد العاملة ل��ن نتمكن ان
نكمل امل�شوار فالكتاب ال��ذي ج��اءين من
اللجنة يهدد بعقوبات رادع��ة و�أن��ا كتبت
لهم كتاب ًا حذرتهم فيه من االث��ار ال�سلبية
على االقت�صاد الوطني  ،ف�أيطاليا مث ًال
عر�ضت علينا دعم ًا و املخاطبة معهم كانت
ع�بر الو�سائل الر�سمية حيث ج��اءت من
وزارة اخلارجية عن طريق وزارة التجارة
لنا ب�أن نت�صل بالقن�صل االيطايل للتباحث
بامل�شروع و عمل م�سودة بروتكول فكيف
اتعر�ض لعقوبات رادع��ة و ك ��أين ارتكب
جرمية ،بل ل��دي كتب ر�سمية من وزارة
التجارة  ،ماجعلني االن �أقطع االت�صاالت
مع الكثري من اجلهات الداعمة و ب�صراحة
ع�بر ل �ق��اءات و مناق�شات ن�شعر بوجود
ارادة ال تريد العراق ينه�ض ب�صناعته و
هذه الأيدي تريد ان يبقى العراق م�ستهلك ًا
و تذهب ام��وال العراق للدول االخ��رى و
نحن ال نريد �شيئ ًَا م��ن احلكومة وحتى
الآن ل�سنا من اجلهات التي لها ح�صة يف
امليزانية و ل�سنا مناف�سني للحكومة فلماذا
ال يدعونا نعمل و ا�صحاب امل�شاريع االن
جميعهم بنوا �آم ��ا ًال على امل���ش��روع الذي
نريد القيام به من اجل النهو�ض بال�صناعة
الوطنية و يف اخ��ر امل �ط��اف ل��و ن�صارح
النا�س و ال�صناعيني ب ��أن احلكومة هي
التي تعرت�ض العمل لرمبا حت�صل ردة
فعل كتلك التي ح�صلت ازاء الكهرباء .
* ما دوركم يف دعم ال�صناعات املتو�سطة و
ال�صغرية خارج العملية االقرا�ضية ؟
ـ امل�شروع ال��ذي نعتزم العمل به ا�سا�س ًا
هو خارج العملية االقرا�ضية الن االتفاق

نحن مقيدون و تأتي كتب رسمية لتقييد عملنا كالكتاب الذي جاء من اللجنة الوزارية القاضي بعدم أحقيتنا
بمخاطبة الوزارات من دون استحصال موافقة اللجنة العليا بمعنى ان اليحق لي مخاطبة وزارة او ملحقية او
منظمة اال بعد مخاطبة اللجنة التي ال تجيب اال بعد اشهر مما يعيق عملنا فال نستطيع حضور معرض دولي
او مؤتمر اال بمخاطبتهم و حبذا لو كانوا يتمتعون بالحصافة التي ترفد القطاع الخاص بمعلومة او مشورة
لكن التقييد هو الذي نحصل عليه منهم بشكل يتنافى مع التوجه الذي رسمه الدستور و القوانين التي تؤكد
أن القطاع الخاص ينبغي ان يكون حراً

مع اجلهات الداعمة ان نزود امل�شاريع ما
حتتاجه من مكننة و م��واد اولية و حتى
دعم لوج�ستي ك�سيارة انتاجية و مولدة
ك�ه��رب��ائ�ي��ة و ه ��ذا ك �ل��ه خ� ��ارج االق��را���ض
وت��وج �ه �ن��ا ان ال ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى مو�ضوع
ال���س�ي��ول��ة او ق��ر���ض مب�ب�ل��غ و ن �ح��ن يف
م�شروعنا ابدينا كل االنفتاح فالذي يريد
مكائن نعطيه و اذا ي�ضيف ملكائنه مكائن
اي�ض ًا ممكن نعطيه و كل املكائن التي ن�أتي
بها هي حديثة و متطورة كذلك مواد اولية
و اذا يريد مو�ضوع ًا جديد ًا �أي�ض ًا ال مانع
ففي عامي  2007ـ  2008حدثت عملية
خاطئة اذ مت منح قرو�ض ب�سيطة بعد �أن
خ�ص�ص مبلغ من وزارة املالية عن طريق
وزارة ال�صناعة �شملت امل�شاريع املوجودة
يف وزارة ال�صناعة و يف احتاد ال�صناعات
العراقية و تلك القرو�ض اعطيت من دون
�ضوابط لذلك ال��ذي��ن مت منحهم املبلغ مل
ي ��ؤه �ل��وا م�شاريعهم فمنهم م��ن ا�شرتى
باملبلغ �سيارة تك�سي او هكذا بينما نحن
ف�ضلنا ان يكون القر�ض على �شكل مكائن
و م��واد اولية و دع��م لوج�ستي و املكائن
تعترب ه��ي ال�ضمان حتى ت�سديد ثمنها
بي�سر تكون ب�أ�سم االحت��اد ام��ا م��ن يريد
قر�ض ًا مالي ًا فعليه تقدمي �ضمان .
* ما طبيعة التن�سيق بني احتادكم و وزارة
ال�صناعة و امل �ع��ادن يف م��ا يخ�ص منح

اجازات للم�شاريع املتو�سطة و ال�صغرية ؟
ـ يف ال�ستينيات و اخلم�سينيات كانت
�إج� ��ازات امل�ع��ام��ل متنح م��ن قبل التنمية
ال�صناعية ثم ينت�سب �إىل �أحتاد ال�صناعات
العراقي ال��ذي يرعى ال�صناعي بجوانب
ع ��دة وي��وف��ر اجل� ��دوى االق�ت���ص��ادي��ة و (
الكتلوكات) و الدرا�سات ثم تطور العمل
بحيث ا�صبح ال�صناعي ينت�سب لالحتاد من
دون ان ي�أخذ اجازة من التنمية ال�صناعية
لذلك مظلة احتاد ال�صناعات �صارت او�سع
من مظلة وزارة ال�صناعة و املعادن اي ان
جميع امل�شاريع املنت�سبة لوزارة ال�صناعة
هي منت�سبة لالحتاد ا�ضافة اىل ان هنالك
م�شاريع منت�سبة الحت ��اد ال�صناعات و
غري منت�سبة ل��وزارة ال�صناعة و املعادن
فمظلة االحتاد هي اكرب من مظلة التنمية
ال�صناعية و وزارة ال�صناعة .
* ما هي عن خططكم و درا�ساتكم لتن�شيط
القطاع ال�صناعي ك�أحد القطاعات االنتاجية
املهمة يف االقت�صاد الوطني ؟
ـ ن �ح��ن ك�ل�ج�ن��ة ت �ق��ود االحت � ��اد و تهيئ
لالنتخابات ل�سنا بغرباء على االحتاد نحن
م��ن الرعيل ال��ذي عمل ب��االحت��اد و نعرف
ما هي حاجة النهو�ض بالقطاع ال�صناعي
و نعرف �صاحب امل�شروع ال�صناعي الذي
ت��وق�ف��ت م�ك��ائ��ن معمله وت �ق��ادم��ت مكائنه
اي���ض� ًا ل��ذل��ك ق�سمنا م�شروعنا للنهو�ض

بال�صناعة على مرحلتني مرحلة الت�شغيل
وف��ق املتاح على ان نبقى نرفد ال�صناعي
ب ��أدخ��ال املكننة احل��دي�ث��ة و نحن نف�ضل
�صاحب امل�شروع املوجودة لديه املكائن مع
ف�سح املجال له الن ي�ضيف مكائن حديثة
ملكائنه ونحن نف�ضل يف الت�أهيل امل�شاريع
امل��وج��ودة حيث يكون �صاحب امل�شروع
موجود ًا بخربته و املكائن بع�ضها موجود
هذا اف�ضل بالت�أهيل من الت�أ�سي�س اجلديد
الذي يحتاج اىل  %100لكن نحن جاهزون
ان مننح حتى �صاحب الت�أ�سي�س اجلديد
اح��دث ما موجود من تكنولوجيا و نحن
قمنا بتوزيع ا�ستمارة خا�صة ت�ضم ا�سئلة ال
ميكن االجابة عليها اال لل�صناعي احلقيقي
اجلاد يف م�شروعه و �ستكون مبثابة قاعدة
ب �ي��ان��ات ف�ن�ح��ن االن ل��دي�ن��ا اك�ث�ر م��ن 40
ال��ف م�شروع م�سجلة لدينا لكن احلقيقي
امل��وج��ود و املمكن ان يعمل �سيحدد من
خالل هذه اال�ستمارة التي �ستكون قاعدة
بيانات فلذلك جعلنا عملنا على مراحل
امل��رح�ل��ة االوىل ت�ب��د�أ م��ن  2010/6/2و
تنتهي يف  2010/6/30ب�ح��دود 5000
م�شروع وحتى الآن مت ا�ستقطاب الـ 5000
م���ش��روع وزع��ت حتى الآن زه��اء 4000
م�شروع وبد�أنا ن�ستلم الأجوبة و �آخر يوم
لت�سلم االجوبة هو  2010/7/10ال�ستالم
امل�شاريع و بعدها تبد�أ عملية التدقيق و

ان المشروع الذي نعمل عليه لم يكن اال ثمرة لعالقاتنا الدولية و نحن زرنا ووقعنا بروتوكوالت مع دول
مندفعة لدعم العراق اكثر من المسؤولين الموجودين و مشروعنا كله دعم من خارج العراق و حتى اآلن لم
نتلق عبارة واحدة داعمة لنا داخل العراق فهناك منظمات فضلت ان تدعمنا و دول تدعمنا ايضاً تأتينا عبر
وزارتي الخارجية و التجارة و نحن بالرغم من اننا النريد من الحكومة اي موازنة او دعم فقط ان يتركونا
نعمل لكنهم يتلقون دعماً باسم القطاع الخاص و النعرف هذه االموال اين تذهب
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التمحي�ص لهذه اال�ستمارات و توحيدها
فكم يحتاج مواد اولية وكم يحتاج قر�ض ًا
و كم يحتاج من املكائن و ما م�صادرها؟ هذا
كله تكون االج��اب��ة عليه باال�ستمارة لكي
نقول للدول الداعمة هذه احتياجاتنا منكم
لكي تبد�أ عملية التنفيذ التي تكون ابتدا ًء
من  2010/8/1و ال اخفي عليك اين بعثت
مع زمالئي رد ًا على هيمنة اللجنة الوزارية
و لتجميدهم لعملنا و ق�ل��ت ان�ه��م اذا مل
يدعونا نعمل ونحن ملتزمون بالقوانني
و كل ت�صرفاتنا خا�ضعة للرقابة املالية فهم
يدققون ب�شكل م�ستمر ف�أذا مل يطلقون ايدينا
كقطاع خا�ص حقيقي انا بعثت ب�أ�ستقالتي
م��ن اللجنة التح�ضريية وادارة االحتاد
وامل�شروع اذا مل ي�ع��ودوا عن اجراءاتهم
فزمالئي الذين ذهبوا للجنة الوزارية معهم
ا�ستقالتي اذا مل يعيدوا النظر ب�إجراءاتهم
فنحن ال ن�ستطيع ان نعمل بهكذا ت�شنج
وهكذا عقلية بعد النقا�ش و انا اقول انه يف
كل املفا�صل املوجودة ان مل يكن ال�ضمري
احلي الوطني املخل�ص فلي�س من رادع.
* ما طبيعة عالقات االحت��اد االقليمية و
الدولية مع املنظمات االقت�صادية املماثلة ؟
ـ ان امل �� �ش��روع ال ��ذي نعمل عليه مل يكن
اال ثمرة لعالقاتنا الدولية و نحن زرنا
ووقعنا بروتوكوالت مع دول مندفعة لدعم
العراق اكرث من امل�س�ؤولني املوجودين و
م�شروعنا كله دعم من خارج العراق و حتى
الآن مل نتلق عبارة واحدة داعمة لنا داخل
العراق فهناك منظمات ف�ضلت ان تدعمنا
و دول تدعمنا اي�ض ًا ت�أتينا عرب وزارتي
اخلارجية و التجارة و نحن بالرغم من
اننا الن��ري��د م��ن احلكومة اي م��وازن��ة او
دعم فقط ان يرتكونا نعمل لكنهم يتلقون
دع �م � ًا با�سم ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص و النعرف
هذه االم��وال اين تذهب؟ و�أنا �أحتدى �أي
م�س�ؤول يقول �أعطى �شيئ ًا للقطاع اخلا�ص
ع��دا تلك االم ��وال التي منحت يف 2007
وكانت مبالغ يتيمة منحوها للبع�ض من
دون �ضوابط و هي ال تتعدى ا�صابع اليد
و نحن عندما �شرعنا بربناجمنا الذي
هو للقطاع اخلا�ص و ينبغي ان يقوم به
ا�شخا�ص بد�أوا ميار�سون علينا ال�ضغوط
�أو �أن ن�سي�س مل�صاحلهم او يحاربونا هذه
املحاربة مبنعنا من املخاطبة و الكالم .
و ان ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ال�ع��راق��ي م�ب��دع و
م��ن خ�ل�ال م���ش��روع�ن��ا �سنجعل العراقي
ال ��ذي ا��س����س م���ش��اري��ع يف دول اجل��وار
ال�ت��ي انع�شت اقت�صادياتها م��ن العراق
ف�ه��م اخ��وان �ن��ا و اه�ل�ن��ا و ه��م اب �ن��اء هذا
البلد و يوجهون يل كتاب ًا ب�أن ال اخاطب
الوزارات.
ولدينا �أم��ر دي��واين م��ن جمل�س ال��وزراء
ب � ��أن جن�ت�م��ع ل �ك��ن االن ل�ي����س ب�أمكاننا
االجتماع فمث ًال لدينا اجتماع عن طريق
دي ��وان جمل�س ال� ��وزراء خ��ا���ص ب��وزارة
التعليم العايل ب�أمر من جمل�س الوزراء
ع��ن مو�ضوع خريجي املعاهد التقنية ،
حيث يطالبوننا كقطاع خ��ا���ص ان جند
لهم ف��ر���ص عمل و ان��ا رف�ضت ان اذهب
لالجتماع ب�سبب الت�أخر يف االجابة على
خماطباتنا .
ولي�س هنالك م��ن ثقافة حقيقية للعالقة
م��ع القطاع اخل��ا���ص وف��ق احلوكمة التي
ت�ن�ظ��م ال �ع�لاق��ة م��ع احل �ك��وم��ة م��ن خالل
القوانني و الت�شريعات التي تع�شق بني
القطاع اخلا�ص و النظام و تنظيم عالقته
بامل�ؤ�س�سة احلكومية فنحن تربطنا حزمة
قوانني لكن ال يحق التدخل خ��ارج �إطار
هذه الت�شريعات ،فما قاموا به يدخل يف
تكميم الأفواه!
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دور امل�صارف العراقية يف �سيا�سات الت�صحيح
واعادةالهيكلة
الكثرية يف �آل�ي��ة عمل الأ� �س��واق يف هذه
ال �ب �ل��دان ،وحت��دي��د ًا ح�ج��م ال�ق�ط��اع العام
ال �ك �ب�ير وت ��دخ�ل�ات ال ��دول ��ة ال �ك �ث�يرة يف
لوائحها التنظيمية ل�ل�أ� �س��واق (�أ�سواق
ال�سلع واخلدمات ،ا�سواق العمل ،و�أ�سواق
املال).
وم��ع �أن وج�ه��ة النظر ه��ذه ال تنكر دور
العوامل واملتغريات اخلارجية يف انفجار
الأزمة ،ا ّال انها تعد الت�شوهات التي حتدث
يف �آل�ي��ة عمل الأ� �س��واق ه��ي �أ��س��ا���س عدم
امل��رون��ة التي تبديها اقت�صادات البلدان
املعنية للتكيف مع ال�صدمات اخلارجية.
امل��ط��ل��ب الأول:م�����ض��م��ون ب��رام��ج
الت�صحيح و�إعادة الهيكلة

ظهرت الدعوة إلى الخصخصة في إطار تحول ستراتيجية التنمية من األنموذج الشمولي المخطط إلى األنموذج الحر الذي يعتمد آلية السوق فقد
برزت الخصخصة بوصفها إحدى سياسات اإلصالح االقتصادي وإعادة الهيكلة بعد التجارب التي أسفرت عن مستوى أداء دون ما هو متوقع للقطاع
العام في تحقيق الطموحات المعقودة عليه.
وقد ارتبطت استجابة البلدان العربية إلى برامج التصحيح وإعادة الهيكلة بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي ،إال ان هذا التوجه لم
يكن بالقدر نفسه من اإللحاح للبلدان العربية كافة ،فقد تراوح بين اتجاه ملح نحو الخصخصة في بعض البلدان العربية ،وآخر لم يكشف على قدر
من األهمية واإللحاح في بلدان أخرى.
وبصرف النظر عن المجموعة التي تنتمي إليها أي من البلدان ،فإن التحدي الذي يواجه البلدان العربية في اتجاهاتها نحو تحرير اقتصاداتها وما
يتطلب ذلك من االعتماد على آليات السوق في اتخاذ القرارات االقتصادية بشكل عام من دون التدخل المفرط للسلطات ومن دون قيود تحد من
كفاءة السوق في تخفيض الموارد ،هو عدم وجود سوق مالي متطور يسهم في عملية التحرر االقتصادي هذه،

اجلزء االول
د.وحيدة جرب املن�شد

فهناك ترابط بني جناح عملية اخل�صخ�صة
التي ت�شكل ركن ًا مهم ًا يف برامج الإ�صالح
االق�ت���ص��ادي يف ال�ب�ل��دان ال�ع��رب�ي��ة ،وبني
تطور �أ�سواق املال فيها� ،إذ �أن اخل�صخ�صة
ت�ؤدي اىل تن�شيط �سوق املال كما �أن تطور
�سوق املال َي�سرع وي�سهم كثري ًا يف �إجناح
عملية اخل�صخ�صة.
ويف �ضوء الق�صور الهيكلي مل�ؤ�س�سات
الو�ساطة املالية العربية التي ت�سهم يف
عمليات ��س��وق امل��ال م��ن �ضمان وتغطية
وترويج الإ��ص��دارات يف الأوراق املالية،
وكذلك غياب امل�ؤ�س�سات �صانعة الأ�سواق،
ف�إن ذلك يلقي على عاتق اجلهاز امل�صريف
العراقي م�س�ؤولية كبرية يف �إجناح برامج
الإ� �ص�ل�اح االق�ت���ص��ادي ب�شكل ع��ام ودفع
عملية اخل�صخ�صة وتطوير �أ�سواق املال
العربية ب�شكل خا�ص

املبحث الأول  :موقع اخل�صخ�صة يف
�سيا�سات الت�صحيح و�إعادة الهيكلة

لقد �أ�صبحت الإ�صالحات االقت�صادية ال�شغل
ال�شاغل لل�سلطات ال�سيا�سية واالقت�صادية
منذ �أكرث من عقد ،و ُع ّد يف الوقت احلا�ضر
�أمر ًا �ضروري ًا �أكرث من ال�سابق نظر ًا لالزمة
املتعددة الأب�ع��اد التي تعانيها� ،إذ ُتطرح
م�س�ألة الإ�صالح االقت�صادي نف�سها ب�إحلاح
متزايد م��ع تفاقم امل�شكالت االقت�صادية
وارتفاع التوتر اجلماهريي ب�سببها.
وق ��د اق �ت�رن م��و� �ض��وع ب��رام��ج الإ� �ص�ل�اح
االق �ت �� �ص��ادي يف ال� ��دول ال�ن��ام�ي��ة ،ومنها
البلدان العربية يف العقدين الأخريين من
القرن املا�ضي بالإجراءات والتدابري التي
تفر�ضها امل�ؤ�س�سات النقدية واملالية الدولية
على البلدان الأع�ضاء التي تلج�أ �إليها طلب ًا

للم�ساعدة املالية للتغلب على اختالالتها
الهيكلية ،وم�شكالتها االقت�صادية و�إعادة
توازنها الداخلي واخلارجي.
فقد مار�ست هذه امل�ؤ�س�سات مثل �صندوق
النقد الدويل ،والبنك الدويل دور ًا �أ�سا�سي ًا
يف دعم مثل هذه الربامج ،كما ازداد الدور
ال��ذي تقوم به م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
بو�صفها �إح��دى امل�ؤ�س�سات الدولية التي
باتت متثل ذراع ًا لتطوير القطاع اخلا�ص
ملجموعة البنك الدويل.
وي�ن�ط�ل��ق م�صممو ��س�ي��ا��س��ات الإ� �ص�ل�اح
االق�ت���ص��ادي م��ن مقالة م�ف��اده��ا �أن جميع
امل�شكالت االقت�صادية واالجتماعية التي
تعانيها البلدان املعنية (رك��ود اقت�صادي
وع �ج��وزات داخ�ل�ي��ة وخ��ارج�ي��ة وت�ضخم
وبطالة وفقر� )..... ،إمن��ا تعود يف نهاية
الأم ��ر اىل �سبب رئ�ي��� ٍِ�س ،ه��و الت�شوهات

ي�ع��رف الإ� �ص�ل�اح االق�ت���ص��ادي مبنظوره
العام ب�أنه ذلك اجلهد القومي الذي يرمي
اىل تعديل م�سار االجتاه االقت�صادي لبلد
م��ا نحو االجت ��اه امل��رغ��وب فيه م��ن خالل
تعديل ال�سيا�سات االقت�صادية و�أ�سلوب
اتخاذها لتوفري احلاجات الأ�سا�سية من
ال�سلع واخل��دم��ات ب�سعر منا�سب ملختلف
فئات املجتمع ،وخلق فر�ص عمل ت�ستوعب
الأ� �ش �خ��ا���ص يف � �س��وق ال�ع�م��ل ف���ض� ً
لا عن
حتقيق التوازن ما بني م�صروفات الدولة
و�إيراداتها لل�سيطرة على الت�ضخم.
�أما برامج الت�صحيح الهيكلي املدعومة من
قبل م�ؤ�س�سات (برتن وودز) فتعرف ب�أنها
جمموعة من الإجراءات امل�ستعملة من قبل
الدولة بغية �إنقا�ص او �إلغاء االختالالت
االقت�صادية واملالية الداخلية واخلارجية
ب�شكل خا�ص و�إن���ش��اء العنا�صر امل�شكلة
القت�صاد ال�سوق.
�أما مدار هذه الربامج ،فهي ت�شمل عنا�صر
عدة ت�شكل حزمة متكاملة من الإجراءات
يف جم��ال ال�سيا�سة االقت�صادية واملالية،
ال��داخ�ل�ي��ة منها واخل��ارج �ي��ة� ،إذ ان هذه
العنا�صر عادة ما تتكون من جمموعتني من
الإج��راءات يجري تنفيذها على مرحلتني
متداخلتني يف معظم الأحيان:
امل��ج��م��وع��ة الأوىل :وت� �ت� �ك ��ون من
الإج� � � � ��راءات ال� �ت ��ي ت ��رم ��ي �إىل حتقيق
ال�ت�ث�ب�ي��ت �أو (اال� �س �ت �ق��رار االقت�صادي
 )Stabilizationعن طريق معاجلة
االختالالت الرئي�سة على �صعيد االقت�صاد
الكلي ،وال�سيّما معاجلة العجز يف املوازنة
العامة ويف م�ي��زان امل��دف��وع��ات ،وب�شكل
عام ،ف�أن هذا يتم من خالل تقلي�ص الطلب
الكلي ،هذه الإجراءات يكون مداها الزمني
ق�صري ًا ويرعى تنفيذها عادة �صندوق النقد
الدويل.
وتتخل�ص �سيا�سة �صندوق النقد الدويل
يف جملة (ن�صائحه) املقدمة اىل البلدان
النامية يف ثالثة حماور:
املحور الأول� :إج��راءات غايتها الق�ضاء
على العجز يف ميزان املدفوعات وت�شمل
ب �� �ص��ورة خ��ا��ص��ة تخفي�ض ��س�ع��ر �صرف
العملة الوطنية جت��اه العمالت الأجنبية
(الدوالر بوجه خا�ص) ،وحترير اال�سترياد
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م��ن ج�م�ي��ع ال �ق �ي��ود ،و�إل� �غ ��اء االتفاقيات
التجارية التناف�سية ،و�إقامة �سوق مالية
لل�صرف الأجنبي.
امل��ح��ور ال��ث��اين� :إج � � ��راءات تخفي�ض
العجز يف املوازنة العامة للدولة ،وت�شمل
جمموعة من الإج ��راءات التي ت ��ؤدي اىل
تخفي�ض الإنفاق العام ،و�إلغاء دعم املواد
التنموية الأ�سا�سية ،وزيادة موارد الدولة
عن طريق زي��ادة ال�ضرائب غري املبا�شرة
ورفع �أ�سعار الوقود واخلدمات العامة.
املحور الثالث� :إج � ��راءات تتعلق يف
ال�سيا�سة ال�ن�ق��دي��ة ت�سعى اىل احل��د من
منو عر�ض النقود وتنمية ال�سوق النقدي
واملايل.
�أما املجموعة الثانية :فت�شمل الإجراءات
التي تتوخى �إط�لاق عملية النمو املطرد
ع �ل��ى امل � ��دى ال �ط��وي��ل م ��ن خ �ل�ال �إع � ��ادة
هيكلة""Structure adjustment
االقت�صاد باجتاه حترير املبادالت الداخلية
واخل��ارج��ي��ة م��ن ال �ق �ي��ود والتنظيمات
امل�ف��رو��ض��ة عليها (ت ��رك حت��دي��د الأ�سعار
يف �أ���س��واق الب�ضائع وع��وام��ل الإنتاج
حل��رك��ة ال�ع��ر���ض وط �ل��ب) ،ه��ذا م��ن جهة،
وتقلي�ص ال�ق�ط��اع ال �ع��ام �إىل ح��دود دنيا
بتحويله �إىل القطاع اخلا�ص(اخل�صخ�صة
 )Privatizationم��ن ج�ه��ة ثانية،
ويرعى تنفيذ هذه املجموعة من الإجراءات
عادة البنك الدويل.
كما ت�شري �سيا�سات التكييف �إىل احلاالت
ال �ت��ي ي �ك��ون فيها االق�ت���ص��اد ب�ح��اج��ة اىل
جتاوز مرحلة تغيري النمط العام لتدفقات
الطلب والعر�ض القائمة فهو يقت�ضي دعم
�إدارة ال�سيا�سة االقت�صادية الكلية و�أ�سعار
ال�صرف وذلك بتدبري �سيا�سة عامة تتناول
االقت�صاد الكلي �أو تكون ذات طابع قطاعي
وذلك �سعيا" اىل تخ�صي�ص املوارد ب�شكل
�أف�ضل وحت�سني فاعلية ا�ستخدامها.
وتتمثل الأه��داف الرئي�سة لعمليات �إعادة
الهيكلة والت�صحيح يف النقاط الآتية:
�أوال ً � /إع��ادة توزيع الأدوار بني القطاع
العام والقطاع اخلا�ص وان�سحاب الدولة
تدريجي ًا من بع�ض الن�شاطات االقت�صادية
مع ف�سح املجال �أمام املبادرات اخلا�صة عن
طريق ت�شجيع اال�ستثمار اخلا�ص.
ثاني ًا /التخفيف من الأعباء املالية امللقاة
على عاتق امل��وازن��ة العامة نتيجة دعمها
للم�شروعات العامة اخلا�سرة ،وتكري�س
م��وارده��ا لدعم قطاعات التعليم والبحث
ال�ع�ل�م��ي وال �� �ص �ح��ة ،وااله �ت �م��ام بالبنية
الأ��س��ا��س�ي��ة وامل�ن���ش��آت االق�ت���ص��ادي��ة ذات
الأهمية ال�سرتاتيجية.
ثالث ًا /تطور ال�سوق املالية وتن�شيطها.
راب� �ع� � ًا /خ�ل��ق ج��و ل�لا��س�ت�ث�م��ار املنا�سب
وت���ش�ج�ي�ع��ه الج� �ت ��ذاب ر�ؤو� � ��س الأم� ��وال
املحلية والعربية والأجنبية.
ون�ت�ي�ج� ًة مل��ا ت �ق��دم ،جن��د �أن ال �ع��دي��د من
الدرا�سات التي و�ضعت من قبل �صندوق
النقد ال ��دويل ق��د �أخ ��ذت بنظر االهتمام
الأم ��ور ال�سابقة ،ل��ذا و�ضعت يف �إحدى
الدرا�سات ت�صميم ًا �شام ًال لعملية الإ�صالح
ب�أكمله ت�ه��دف �إىل حت��ري��ر االق�ت���ص��اد عن
ط��ري��ق �أرب ��ع م��راح��ل ت�ب��د�أ بتحول ملكية
امل�شروعات احلكومية واعتماد �سيا�سة
ن �ق��دي��ة � �ص��ارم��ة ،ث��م حت��ري��ر اال� �س �ع��ار بـ
(�أ� �س �ل��وب ال���ص��دم��ة) ،و�ضبط امليزانية،

فإذا أفترض مث ً
ال ،أن الخصخصة حدثت مع بقاء اختالل ،مثل المغاالة في سعر الصرف فأن األثر السالب لمثل
هذا االختالل يحدث سواء أكان للقطاع العام أم القطاع الخاص ،أما إذا اقترنت الخصخصة بالتصحيحات
الهيكلية األخرى ،فأنها تجني ثمارها كما ينبغي أن تكون ،ليس بمعنى أن تنفيذ التصحيحات الهيكلية األخرى
شرط سابق على تنفيذ الخصخصة ،على افتراض أن الخصخصة قد تمت من دون إزالة اإلختالالت فأنها تبقى
مفيدة ولو بدرجة أقل.
وتنتهي بتحرير اال�سعار ومعدالت الفائدة
وتكون امل�صارف وامل�شروعات قد حتولت
�إىل القطاع اخل��ا���ص وال�سيا�سة النقدية
ُتدار وفق ًا للطلب ،ي�صف املراحل املختلفة
ال�ضرورية لتحويل االقت�صاد من ال�سيطرة
احلكومية �إىل ظروف ال�سوق.
املطلب الثاين :اخل�صخ�صة بو�صفها
�أح��د عنا�صر �سيا�سات الت�صحيح و�إعادة
الهيكلة
على ال��رغ��م م��ن �أن م�صطلح اخل�صخ�صة
ق��د ظ �ه��ر �أول م��ا ظ �ه��ر يف ك �ت��اب��ات عامل
الإدارة امل �ع��روف ب�ي�تر دراكر"Peter
 "Druckerعام � ،1968إال �أنه �أكت�سب
�أه�م�ي�ت��ه ب�ع��د م��ا ق��ام��ت ح�ك��وم��ات تات�شر
وميجر" "Thatcher & Majorعام
 1979بو�ضع برنامج وا�سع للخ�صخ�صة
لإع��ادة �أغلب امل�شروعات التي مت ت�أميمها
يف اململكة املتحدة للقطاع اخلا�ص الذي
جعل البلدان الأخرى تتبع برامج م�شابهة
للخ�صخ�صة ال�ت��ي �أ�صبحت ينظر �إليها
بو�صفها و�سيلة ناجحة يف زيادة �إيرادات
امليزانية.
ومل ت�ك��ن دع���اوى ال�ت��دخ��ل �أو ع��دم�ه��ا يف
احل �ي��اة االق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي �صبغت الفكر
االقت�صادي والوقائع والأحداث التاريخية
االقت�صادية منذ القرن ال�ساد�س ع�شر حتى
وقتنا احلا�ضر دع��اوى متناق�ضة �أو غري
من�سقة مع الواقع واحتياجاته ال�ضرورية،
بل �شكلت ا�ستجابة تتنا�سب مع التطور
املرحلي للنظام الر�أ�سمايل ،ه��ذا التطور
ال��ذي ك��ان ميلي ويحدد جم��االت ومديات
م�ستويات التدخل احلكومي يف الن�شاط
االقت�صادي.
�إن املناداة بتحييد دور الدولة يف الن�شاط
االقت�صادي من قبل رواد الفكر االقت�صادي
الكال�سيكي ك��ان موقف ًا طبيعي ًا متنا�سب ًا
مع مرحلة التطور الر�أ�سمايل حينئذ� ،أما
الدعوة املغايرة التي حلقتها والتي متت
على يد (كينز) القائمة على �أ�سا�س �ضرورة
التدخل احلكومي و�أت�ساع دائرته فقد كانت
�ضرورية للتخل�ص من �أزمة الك�ساد الكبري
التي �شهدها النظام ال��ر�أ��س�م��ايل(-1932
 )1929م ��ن خ�ل�ال م���س��اه�م��ة احلكومة
يف تن�شيط ج��ان��ب الطلب الكلي ب�شقيه
اال�ستهالكي ،واال�ستثماري للت�أثري �إيجابي ًا
على حجم الناجت والدخل القومي.
�أم� ��ا ال ��دع ��وة امل �ع��ا� �ص��رة ال �ت��ي يتبناها
ال �ف �ك��ر االق �ت �� �ص��ادي امل� �ع ��روف ب��االجت��اه

الكال�سيكي امل�ح��دث ال��ذي مت��ت �صياغته
من قبل �أتباع منهج �شيكاغو الذي يتزعمه
االقت�صادي الأمريكي "ميلتون فريدمان
 "M-Fredmainف�ه��و الآخ� ��ر فكر
يتنا�سب م��ع مرحلة التطور االقت�صادي
التي �شهدت توجهات ع��دة لإل�غ��اء القيود
وال�ت�ن�ظ�ي�م��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة والت�شريعية
ومت� �ج� �ي ��د �إق � �ت � �� � �ص� ��ادات ال� ��� �س ��وق غري
املفيدة ،وال�تروي��ج ملا يعرف ب�أقت�صادات
العر�ض"Supply-Side
ج ��ان ��ب
."Economics
فقد ظهرت الدعوة الأخرية اىل اخل�صخ�صة
يف �إط��ار حت��ول �سرتاتيجية التنمية من
الأمن � ��وذج امل�خ�ط��ط اىل الأمن � ��وذج احلر
الذي يعتمد عليه ال�سوق وذلك للنتائج التي
حققها الأمنوذج ال�شمويل املخطط التي مل
تكن بامل�ستوى املطلوب و�إن كان قد حقق
بع�ض املكا�سب وال�سيما يف جمال �إجناز
البنية الأ�سا�سية و�إقامة بع�ض ال�صناعات
التحويلية ،وحت�سني م�ستوى املعي�شة،
غري �أن نطاق ن�شاط القطاع العام قد �أت�سع
بدرجة �أدت اىل مزاحمة القطاع اخلا�ص
وت�ضييق اخلناق عليه يف بع�ض الأحيان،
وتهمي�شه يف �أحيان �أخرى.
ل��ذا ب��د�أت ال��دع��وة �إىل الت�صحيح و�إع��ادة
الهيكلة وال�ت�ح��ول �إىل اق�ت���ص��اد ال�سوق
وتوخي �إع��ادة النظر يف توزيع الأدوار
ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام واخل ��ا� ��ص نتيجة
ل �ت�راج� ��ع م �� �س �ت��وى الأداء وال� �ك� �ف ��اءة
االقت�صادية مل�شاريع القطاع العام باعتبار
�أن اخل�صخ�صة �أح ��د عنا�صر �سيا�سات
الت�صحيح و�إعادة الهيكلة الالزمة لتحقيق
التنمية وا�ستمرارها.
وب��ال �ف �ع��ل ف �ق��د � �ش �ه��د ع �ق��د الثمانينات
والت�سعينيات من القرن املا�ضي توجه ًا
معين ًا يف جميع البلدان ال�صناعية املتقدمة
والغالبية العظمى م��ن ال�ب�ل��دان النامية
لتخفي�ض م�ستوى ال�سيطرة الذي متار�س ُه
احلكومة على ال�صناعة،
�إذ بد�أت املوجة الكبرية للت�أميم يف البلدان
النامية منت�صف عقد ال�ستينات وبلغت
الذروة يف �أوائل ال�سبعينيات ،ومما �أثار
ذلك االعتقادات املزدوجة التي ت�ؤكد على �أن
ال�سيطرة على املوارد الطبيعية وال�صناعات
الأ�سا�سية كانت �شرط ًا �سابق ًا للنمو و�أن
مثل هذه ال�سيطرة تتم ممار�ستها على نحو
�أف�ضل من خالل امللكية العامة ،ويف عقد
الثمانينيات فقد تال�شت هذه االعتقادات،

ونتيجة لذلك ،ف�أن الأن�شطة اململوكة للدولة
بد�أت تتحول اىل امللكية اخلا�صة.
ول�ل�ع�لاق��ة ب�ين اخل�صخ�صة والت�صحيح
الهيكلي وجهان وج��ه ظاهر ،ووج��ه �آخر
�أقل ظهور ًا� ،إال �أنه �أكرث �أهمية� .أما الوجه
الظاهر ،فهو �أن اخل�صخ�صة لي�ست �سوى
�إج���راء واح��د م��ن ب�ين �إج� ��راءات متعددة
ل�ت���ص�ح�ي��ح الإخ�� �ت�ل��االت يف االقت�صاد
القومي�،إذا ما �أريد حتقيق الفعالية الكاملة
للخ�صخ�صة ،ف�لا ب��د ل�ه��ا �أن ت �ق�ترن يف
الوقت نف�سه ب�إزالة �أو تخفيف الت�شوهات
املوجودة يف االقت�صاد القومي (وهذا �أمر
ال يقبل ال�شك).
ف�إذا �أفرت�ض مث ًال� ،أن اخل�صخ�صة حدثت مع
بقاء اختالل ،مثل املغاالة يف �سعر ال�صرف
ف�أن الأثر ال�سالب ملثل هذا االختالل يحدث
�سواء �أكان للقطاع العام �أم القطاع اخلا�ص،
�أما �إذا اقرتنت اخل�صخ�صة بالت�صحيحات
الهيكلية الأخ��رى ،ف�أنها جتني ثمارها كما
ينبغي �أن ت�ك��ون ،لي�س مبعنى �أن تنفيذ
الت�صحيحات الهيكلية الأخرى �شرط �سابق
على تنفيذ اخل�صخ�صة ،على افرتا�ض
�أن اخل�صخ�صة ق��د مت��ت م��ن دون �إزال ��ة
الإختالالت ف�أنها تبقى مفيدة ولو بدرجة
�أقل.
�أم��ا الوجه الآخ��ر غري الظاهر للعالقة بني
اخل�صخ�صة والت�صحيحات الهيكلية فهي
�إن وج��ود القطاع ال�ع��ام يف ذات��ه م�صدر
للت�شوهات والأختالالت كما يرى ،فالقطاع
العام يف�ضل املغاالة يف �سعر ال�صرف كما
�إنه يعتمد �سيا�سة تف�ضيلية يف �سعر الفائدة
التي يقرت�ض بها القطاع اخلا�ص ،والقطاع
ال �ع��ام ح��ري����ص ع�ل��ى �إ� �ض �ع��اف املناف�سة
وتعزيز االحتكارات� ،إذ �إن��ه ال يطمئن �إال
�إىل ال�سوق الأ�سرية.
مم��ا ت � َّق��د َم� ،إن ب��رام��ج الإ�صالح
ن�ستنتج َّ
االقت�صادي التي ت�شيعها البلدان العربية
ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بزيادة دور القطاع
اخلا�ص يف الن�شاط االقت�صادي ،وزيادة
وزن ��ه الن�سبي م�ق��اب��ل تقلي�ص �سيطرة
القطاع العام وحتويل جانب كبري منه �إىل
القطاع اخلا�ص من خ�لال (اخل�صخ�صة)
ب��أم��ل حت�سني ك�ف��اءة وتر�شيد ا�ستخدام
املوارد االقت�صادية ،وذلك لعوامل عدة:
�أو ًال /التجربة التي ت�ؤكد على ان الهيئات
التنظيمية ت�سعى يف الغالب �إىل تقليل
املناف�سة ال زيادتها.
ثاني ًا /تال�شي الآم��ال غري املعقولة التي

تقليص القطاع العام إلى حدود دنيا بتحويله إلى القطاع الخاص(الخصخصة  )Privatizationمن جهة ثانية،
ويرعى تنفيذ هذه المجموعة من اإلجراءات عادة البنك الدولي.
كما تشير سياسات التكييف إلى الحاالت التي يكون فيها االقتصاد بحاجة الى تجاوز مرحلة تغيير النمط العام
لتدفقات الطلب والعرض القائمة فهو يقتضي دعم إدارة السياسة االقتصادية الكلية وأسعار الصرف وذلك
بتدبير سياسة عامة تتناول االقتصاد الكلي أو تكون ذات طابع قطاعي وذلك سعيا" الى تخصيص الموارد
بشكل أفضل وتحسين فاعلية استخدامها.
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ت�ؤكد على �إن ال�صناعات امل��ؤمم��ة تعمل
ب�شكل �أف �� �ض��ل م��ن ال �� �ش��رك��ات اخلا�صة
بتعبري الكفاءة ومنو الإنتاجية والعالقات
ال�صناعية.
ثالث ًا� /إدراك �أن ا�ستبدال االحتكار اخلا�ص
باحتكار مملوك للدولة ال يغري كثري ًا من
�أداء ال�صناعة ،و�أن �إحالل احتكارات القلة
اململوكة للقطاع اخل��ا���ص حم��ل احتكار
مملوك للقطاع ال�ع��ام يف الغالب يجعل
الأداء �أ�سو�أ.
املبحث الثاين  :دور امل�صارف يف
اخل�صخ�صة

نظر ًا ملا يواجه ُه العراق من حتديات يف
�سبيل ف�سح املجال للقطاع اخلا�ص ،ومنها
عدم وجود �سوق مالية ت�ساعد يف عملية
التحول ،والق�صور الهيكلي مل�ؤ�س�سات
ال��و��س��اط��ة امل��ال �ي��ة ،وغ �ي��اب امل�ؤ�س�سات
�صانعة ال���س��وق الأم ��ر ال ��ذي يلقي على
عاتق اجلهاز امل�صريف العراقي وال �سيما
امل�صارف التجارية م�س�ؤولية كبرية يف
�إجن� ��اح ب��رن��ام��ج الإ���ص�ل�اح االقت�صادي
ب�شكل عام ودفع عملية التحول اىل القطاع
اخلا�ص�،إذ متثل امل�صارف �إحدى الدعائم
املهمة يف اجلهاز املايل وهي بذلك حتتل
مكان ال�صدارة يف حتمل تبعات االلتزام
بت�صحيح م�سار االقت�صاد .فقد مار�س
اجل�ه��از امل�صريف دور ًا ب ��ارز ًا يف تنفيذ
�سيا�سات التحرر االقت�صادي خالل املرحلة
الأوىل لربنامج الإ� �ص�لاح االقت�صادي،
وال�سيما ان هذه املرحلة كانت تركز على
الإ�صالح النقدي والإ�صالح امل��ايل �إذ ان
املو�ضوعني كليهما يقع عبئهما �أ�سا�س ًا
على امل�صارف.
وم��ع ازدي ��اد القناعة ب���أن ال�ت��وج��ه نحو
اخل�صخ�صة م�س�ألة قد ح�سمها التطور
ال �ت��اري �خ��ي ل�لاق �ت �� �ص��اد ال� �ع ��امل ��ي ،ف� ��إن
ال�سلطات املالية والنقدية ينبغي �أن تتهي�أ
مل��واج�ه��ة اح�ت�م��ال ت�شديد ال�ت��وج��ه نحو
اخل�صخ�صة ،وان يكون للم�صارف دور
يف املبادرة لت�سهيل هذه العملية وجتنيب
املجتمع قدر الإمكان الآثار ال�سلبية التي
تنجم عادة عن التوجه نحو اخل�صخ�صة
يف البلدان العربية التي تعاين من عدم
وجود هياكل �أ�سا�سية ت�ستطيع ا�ستيعاب
وتو�سع القطاع اخلا�ص وفر�ض الرقابة
عليه حلني ن�ضوج وا�ستكمال الأ�سواق
ال�ت��ي �ستقوم م�ستقب ًال مبهمة الرقابة
وت�صحيح االختالالت تلقائي ًا.
وامل �� �ص��ارف ب�ح�ك��م ام �ت�لاك �ه��ا ال�سيولة
النقدية ف�أنها تتمكن من املناورة وتهيئة
الأج��واء يف الأ��س��واق للخ�صخ�صة ،كما
�أن�ه��ا ع��ادة م��ا متتلك اخل�ب�رة والتجربة
يف التعامل م��ع ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص االمر
ال ��ذي حتتاجه ال��دول��ة م��ع ب��دء عمليات
نقل ملكية امل�شروعات اىل هذا القطاع.
مبعنى ان امل�صارف تلعب دور اجل�سر بني
امل�ستثمرين اخلا�صني وال�شركات املر�شحة
للخ�صخ�صة�.أن امل�صارف العربية ب�إمكانها
ان متار�س دور ًا مهم ًا يف �إجن��اح برامج
اخل�صخ�صة كونها حمل ثقة من زبائنها
وامل�ست�شار الأم�ي�ن يف ��س��وق املال،كما
ان العمل اال�ستثماري للخ�صخ�صة يبد�أ
بالتح�ضري لها واالطمئنان اىل �سالمة
ال�ت�ق��دي��ر وع��دال �ت��ه وال�ت�روي��ج لعمليات
االكتتاب و�ضمانها.
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ملف العدد
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حزيران 2010

جدلية احتاد ال�سناعات العراقي ب مطرقة
القرارات الربرية و �سندا السط اكومي
حتقيق /ليث حممد ر�سا
يبدو ان القرارات التي اتخها برامير مع جمل�ص احلكم �سيما املرتبطة باالقت�ساد العراقي لت اثارها ماثلة حتى يومنا
ها  ،وحتى بعد تعاقب احلكومات املنتخبة  ،فم�سكلة احتاد ال�سناعات العراقي و مبا انطوت عليه من قرارات و اتهامات
و وعود و معار�سة مثلت وذج ًا م�سغراً ملا تعانيه ال�سناعة ،بل جممل االقت�ساد الوطني من تركات وتراكمات واجراءات
ترقيعية كثرية .
( املدى االقت�سادي ) ر�سدت مالب�سات امل�سكلة باأبعادها وتداعياتها وجورها .

ملف العدد

العدد ()1834ال�سنة ال�سابعة -الثالثاء ()29
حزيران 2010

جدلية االحتاد:
بد�أت الق�صة بالقرار رقم  3ملجل�س احلكم يف  2004الذي عرف
بقرار
ب��رامي��رال��ذي ق�ضى بعدم الت�صرف ب��االم��وال املنقولة و غري
املنقولة للمنظمات و االحت��ادات و اجلمعيات  ،والقرار�سبب
يف حينها ح��رج� ًا ل �ل��وزارات و دوائ ��ر ال��دول��ة ذات االرتباط
ببع�ض املنظمات بخ�صو�ص التعاون م��ع تلك املنظمات من
عدمه و تقدمي االلتزامات القانونية وبعد ت�شكيل احلكومة
�شكلت جلنة وزاري��ة لتنفيذ القرار املذكور و �صدر كتاب من
االمانة العامة ملجل�س الوزراء�/ش�ؤون اللجان املرقم 13989
�ش/ل 4/4/3/7/بخ�صو�ص اجلمعيات و اللجان و اجلمعيات
بتاريخ  2006/12/26بخ�صو�ص االحت��ادات و النقابات و
اجلمعيات.
الكتاب املذكور يو�ضح ان االحتادات و النقابات و اجلمعيات
املهنية امل�شمولة ب�ق��رار جمل�س احلكم اع�لاه م��ازال��ت تتمتع
بال�شخ�صية القانونية امل �ح��ددة لها مب��وج��ب ال�ق��وان�ين التي
ان�ش�أتها و ان قرار جمل�س احلكم اعاله امنا �صدر لتنظيم ادارة
هذه املنظمات من دون التدخل ب�ش�ؤونها و ان قرار و�ضع ا�شارة
عدم ت�صرف على االموال املنقولة و غري املنقولة لهذه املنظمات
امنا الغر�ض منه عدم الت�صرف بها من قبل جهات غري �شرعية
وغري م�شكلة مبوجب القانون و نود التنويه ب�أن اللجنة مل تقم
بت�صفية ه��ذه االحت��ادات و النقابات و اجلمعيات و يتوجب
على جميع ال��وزارات و م�ؤ�س�سات الدولة ان تنفذ التزاماتها
كافة جتاه هذه املنظمات و على ان يتم التعاون بخ�صو�ص ذلك
مع اللجنة الوزارية العليا ح�صر ًا و ان اللجنة الوزارية العليا
ي�سرها االجابة على جميع الأ�سئلة و اال�ستف�سارات املتعلقة بهذه
االحتادات و النقابات ب�أ�ستثناء الكيانات املنحلة  ،و قد ف�سرت
اللجنة التح�ضريية الحتاد ال�صناعات هذا القرار على انه اطالق
ليدها بينما ا�صرت اللجنة الوزارية العليا على ان هذا القرار
انه اطالق ليد اللجنة الوزارية العليا نف�سها �سيما و ان اللجنة
التح�ضريية لالحتاد مت ت�شكيلها من قبل اللجنة الوزارية العليا
و هي غري منتخبة و قد نتج عن التعار�ض يف التعاطي مع هذه
القرارات و التعار�ض بالعمل �سيما بعد �شروع احتاد ال�صناعات
مب�شروع و�صف بال�سرتاتيجي للنهو�ض بال�صناعة الوطنية
بح�سب رئي�س االحت��اد و بناء على اجتماع اللجنة الوزارية
العليا بجل�ستها الثالثة ع�شرة املنعقدة بتاريخ 2010/5/12
كتاب اللجنة الوزارية العليا امل�شرفة على تنفيذ قرار جمل�س
احلكم رقم  3ل�سنة  2004برئا�سة وزير الدولة ل�ش�ؤون املجتمع
املدين ثامر الزبيدي �صدر الكتاب املرقم ج/ق 284/3/بتاريخ
 2010/5/16املوجه اىل احت��اد ال�صناعات العراقية اللجنة
التح�ضريية و ال��ذي يقول  :تنبهكم اللجنة ال��وزاري��ة ب ��أن ال
يحق لكم مبا�شرة خماطبة ال��وزارات دون ا�ستح�صال موافقة
اللجنة الوزارية العليا و خ�صو�ص ًا مبا يتعلق بت�أ�سي�س جمل�س
اعمال عراقي ايطايل ال��وارد يف كتابكم اع�لاه حيث الحظت
اللجنة الوزارية ان اللجنة التح�ضريية توا�صل خرق اوامر و
تو�صيات اللجنة الوزارية العليا الذي �سي�ؤدي بالنتيجة اىل ان
تتخذ اللجنة الوزارية عقوبات رادعة بحق اللجنة التح�ضريية
وذل��ك اذا كانت هناك حاجة فع ًال لت�أ�سي�س مثل ه��ذا املجل�س
يتوجب تزويد اللجنة الوزارية بدرا�سة جدوى تبني فائدة هذا
املجل�س لعموم ال�صناعة يف العراق و الحتاد ال�صناعات العراقي
ب�صورة خا�صة ليت�سنى للجنة الوزارية درا�سته وتقرير ما تراه
منا�سب ًا لذلك .
هل �سيتحقق امل�شروع ؟
حم�سن عبود �صناعي و ع�ضو اللجنة التح�ضريية ملجل�س ادارة
احتاد ال�صناعات العراقي يقول  :باحلقيقة هذا امل�شروع ميثل
نه�ضة �صناعية ملناف�سة املنتج امل�ستورد ال ��رديء ال��ذي غزا
اال�سواق بال مناف�س وطني بغياب و�سيلة االنتاج كم ًا و نوع ًا و
نحن يف �سنة  2006ترتبت �آثار �سلبية على االقت�صاد العراقي
بعد القبول ب�شروط �صندوق النقد الدويل التي ت�ؤكد على رفع
الدعم عن كل امل�شاريع و ا�سعار الوقود االمر الذي ادى اىل رفع
كلفة االنتاج ال�صناعي ب�أرتفاع كل من اجور النقل و العمل فمث ًال
العامل حتى نهاية  2005ي�أخذ ا�سبوعي ًا  9االف دينار بينما الآن
العامل ال يقل اجره عن  90اىل  100الف دينار و نحن يف ذات
الوقت انخف�ض انتاجنا  %40عن امل�ستورد و دول املن�ش�أ االن
تقوم مبا ي�سمى دعم الت�صدير مما يتيح للتاجر ان يبيع املنتج
بالعراق اقل من �سعره يف بلد املن�ش�أ فهذه حرب اقت�صادية و
ارهاب �صناعي فاالرهاب لي�س فقط باملخخات فالغاية من هذه
الإجراءات �أن يبقى العراق �سوق ًا ا�ستهالكية و اللجنة الوزارية
تربط بعمل االحت��اد و هي لي�س لها اي عالقة� ،أ�سا�س اللجنة

الصناعي قصي محمد ياسين يقول  :انا منتسب
قديم التحاد الصناعات و المشكلة في التسجيل
للمشاريع انهم اليفرقون بين القديم و الجديد
و انا صاحب معمل نجارة وعملي متوقف و افتقر
لمكائن حديثة و مولدة كهرباء النجاز عملي و
قرض لدعم عملي و خبرتي موجودة و عندما
يشتغل المعمل و مشروعي والمشاريع المماثلة
له من شأنها ان تقضي على البطالة فأتمنى ان
يمضي المشروع الذي يقوم به االتحاد و يتعاون
المواطن و الحكومة من اجل دعم االقتصاد
الوطني فالحكومة جزء من الشعب و انا متأكد
انهم اساؤوا الفهم ال أكثر.

الوزارية هي احلفاظ على ام��وال و ممتلكات ال�صناعيني من
االدارة ال�سابقة غري املنتخبة فهي من ناحية قانونية جيدة
جد ًا و غري خمتلف عليها لغاية ح�صول انتخابات و يتم اطالق
اليد لكن االنتخابات خالل االعوام املا�ضية كان �أجرا�ؤها غري
ممكن و االن نحن ب�صدد اج��راء االنتخابات ب�شهر او �شهرين
و املطلوب بح�سب قولهم انه بعد االنتخابات ترفع اللجنة يدها
من االجراءات القانونية لكن حالي ًا اللجنة من الناحية االدارية
لي�س لها عالقة باجلوانب الإداري��ة لالحتاد و مهمتهم احلفاظ
على اموال االحتاد ح�صر ًا فاجلوانب االداري��ة من �صلب عمل
االحت��اد و من �صلب عملنا نحن بالذات فهم حالي ًا يناق�ضون
انف�سهم و كتاب ي�أتي من جمل�س الوزراء يقول اللجنة الوزارية
ا�شراف على اجلوانب املالية ثم ي�أتي لنا كتاب اخر من اللجنة
ب ��أن لي�س لنا احل��ق مبخاطبة اي جهة وه��ذا ي��دل على وجود
اجندة لتخريب االقت�صاد العراقي و االن نحن نطالب الدولة ان
تدعم احتاد ال�صناعات و ان تطلق يدنا للعمل .
اما نائب رئي�س اللجنة التح�ضريية الحتاد ال�صناعات العراقي
�سعدي املعموري فقال  :اننا مت�أخرون � 35سنة لو �ضربت
يف  10نكون مت�أخرين � 350سنة اذا مل يكن اكرث لذلك فنحن
فكرنا مب�شروع للنهو�ض بال�صناعة فاخلط االول ب ��أن نقوم
بقاعدة بيانات حقيقية للم�شاريع املوجودة و ح�صرها و جمعها
فال�صناعيون الآن ب��د�أوا ي�ت�رددون على االحت��اد بعد ان كان
مهم�ش بال�سابق و ال�سبب يف هذا يعود لالدارات ال�سابقة التي
مل تعرف كيف تفعل االحتاد و هذا امل�شروع �سيخدمنا ب�شقني
االول خدمة ال�صناعيني و ال�صناعة و خدمة ال�صناعة بالعراق
لكي تزال املكائن القدمية على اقل تقدير و ت�أتي حملها مكائن
حديثة و متطورة و تواكب الع�صر و متكننا من مواجهة اغراق
ال�سوق ب�سلع وطنية قادرة على املناف�سة ،وال�صناعة العراقية
م�شهود لها ب��اجل��ودة و لها تاريخ و متكننا من املناف�سة يف
ال�سابق و اجلانب الآخر من امل�شروع ب�أن لدينا مهمة حقيقية ان
نعد لالنتخابات و نهيئ لها و هذا من �ضمن م�شروعنا و قلنا ب�أنه
عن طريق هذا امل�شروع �سنتمكن من احل�صول على قاعدة بيانات
لكي نتعرف على الناخب احلقيقي ال�صناعي و من جانب اخر
املو�ضوع ال�صناعات ال�صغرية و املتو�سطة لها منافع اقت�صادية
كبرية فال�صني مث ًال متكنت من النهو�ض و ان ت�صبح عمالق
االقت�صاد العاملي من خالل ال�صناعات املتو�سطة وال�صغرية
لذلك م�شروعنا جيد و حيوي و متدخلة ب��ه دول اقليمية و
عاملية ك�أملانيا و ايطاليا و تركيا و دول و منظمات اخرى لذلك
فنحن طموحني و طريق االل��ف ميل يبد�أ بخطوة و �سن�صل
ب�أقت�صادنا يوم ًا الن الدول ذات االقت�صاديات الر�صينة لي�ست
ب�أح�سن من العراق فنحن اي�ض ًا �صناعيني و مهنيني و قادرين
على النهو�ض ب�صناعتنا و لدينا خرباء متخ�ص�صني .و�أ�ضاف
�سعدي  :اللجنة الوزارية زودتنا نحن كلجنة حت�ضريية بكتاب
ان ندير االحتاد بالوقت احلايل و ادارة االحتاد تت�ضمن عالقات
دولية و حملية و اقليمية و من غري املمكن ان ي�أتيني كتاب من
دولة رئي�س الوزراء او ي�أتيني كتاب من منظمة دولية يدعوين
للتفاو�ض على م�شروع حمدد خالل ا�سبوع اطلب منهم االنتظار
كي اذهب �إىل اللجنة الوزارية لأخذ املوافقة منهم ملدة ع�شرة
ايام او �شهرين او ثالثة و امل�شروع يتكن�سل و يذهب فم�شكلتنا
مع اللجنة الوزارية ،دائم ًا ي�سعون �إىل ان يجريونا ل�صاحلهم و
نحن ال نقدر على هذا فرنيد ان تطلق �أيدينا لكي نعمل و نحن
خمل�صني بعملنا وجيدين ونزيهني و نحن تاركني م�صاحلنا و

اعمالنا و املبالغ التي نتقا�ضاها زهيدة جد ًا.
ال�صناعي �ضحية !
ال�صناعي ق�صي حممد يا�سني يقول  :انا منت�سب قدمي الحتاد
ال�صناعات و امل�شكلة يف الت�سجيل للم�شاريع انهم اليفرقون بني
القدمي و اجلديد و انا �صاحب معمل جنارة وعملي متوقف و
افتقر ملكائن حديثة و مولدة كهرباء الجناز عملي و قر�ض لدعم
عملي و خربتي موجودة و عندما ي�شتغل املعمل و م�شروعي
وامل�شاريع املماثلة له من �ش�أنها ان تق�ضي على البطالة ف�أمتنى
ان مي�ضي امل�شروع الذي يقوم به االحت��اد و يتعاون املواطن
و احلكومة من اجل دعم االقت�صاد الوطني فاحلكومة جزء من
ال�شعب و انا مت�أكد انهم ا�سا�ؤوا الفهم ال �أكرث.
فيما ق��ال عبد الرحمن را�ضي �صاحب م�شروع �صناعي  :انه
يعلق �آما ًال كبرية على امل�شروع الذي قدمه و يتمنى من احلكومة
ان ال تخيب امله و ت�ضيع جهوده و اريد جلب مكائن جديدة
للنق�ش على اخل�شب .
و قال قا�سم عبا�س لديه فرن �صمون يطمح الن يطور عمله �إىل
م�شروع معمل معجنات بفرن حراري و هو يحتاج لل�سيولة .
ام��ا ليث يا�سني ق��ال :م��ن خ�لال امل�شروع ممكن تدخل مكائن
جديدة و معدات جديدة امل�صنعة يحتاجها املعمل.
و عرب ال�صناعي طالل حممد �صاحب معمل ح��دادة  :نريد ان
يتوقف ا�سترياد امل��واد امل�صنعة الب�سيطة من اخل��ارج و نحن
نطمح �أن ت�صنع االبواب و ال�شبابيك و ما اىل ذلك داخل العراق
.
ال�صناعي جعفر �صادق قال :نطالب بتوفري الكاز و الزيوت
لل�صناعيني ب�أ�سعار مدعومة من الدولة و نحن ن�شكو من هذه
احلالة قبل �سنتني لعدم التن�سيق بني االحت��اد و وزارة النفط
و وزارة النفط ا�ص ًال غري معرتفة باالحتاد ويقولون هذا احتاد
غري ر�سمي و ا�ضاف نحن ك�صناعيني مل نلم�س �شيئ ًا من االحتاد
و الزلنا ندفع �أموا ًال .
اما حممد قا�سم اخلياط فقال  :ان القر�ض ال�سابق قد ا�ستلموه
من الدول املانحة(  10مليارات) و زعوا مليار ًا على ال�صناعيني
و ت�سعة مليارات ذهبت اىل جهة جمهولة!
و اكد ال�صناعي عبد القادر يون�س  :ان االنت�ساب لالحتاد كان
بـ  200الف دينار الآن �صار بـ  315الف دينار و جتديد الهوية
كان بـ  60الف االن �أ�صبح بـ  120الف و النا�س عندما تدفع هذه
املبالغ ينبغي ان يكون ثمة مقابل و هم اغلبهم ك�سبة و ا�صحاب
معامل متوقفة و اع�ضاء االحت��اد يف عام  2007كانوا 1000
االن ا�صبحوا  5000ف�أين تذهب اموال االنت�ساب؟ و ما الفائدة
منها و اجلدوى ؟
اما ال�صناعي علي جعفر قال :حمالتنا ال�صناعية االن �ضمن
مناطق �سكنية و نحن نطالب الدولة بتجهيز مناطق �صناعية
م�شروع لل�صناعيني م�شروع جممعات �صناعية تت�ضمن معامل
خياطة وجن��ارة وح��دادة و�سباكة كما هو احل��ال يف املنطقة
ال�صناعية و التخطيط العمراين ال�سابق كان ع�شوائي ًا والآن
نطالب بتخطيط حم�سوب فنحن متطلعني لالف�ضل لذلك نريد
ال��ذي يت�صدى لرئا�سة االحت ��اد او وزارة ال�صناعة يكون
مب�ستوى امل�س�ؤولية و نحن ك�صناعيني لدينا رغبة بالتطور لكن
نفتقد �إىل م�ستلزمات هذا التطور .
حم�سن �شن�شول ق��ال  :امل�شاريع بحاجة اىل مت�شية ام��ور و
الدولة يجب ان ت�سند ال�صناعة لي�س فقط بالقرو�ض ف�صاحب
امل�صنع يخ�سر ب�سبب اال�سترياد و نحن نتحمل اعباء م�صاريف
جتعل منا غري قادرين على املناف�سة مع ال�سلع امل�ستوردة .
اجتماعات غري جمدية
ح�صل اجتماع اال�سبوع املا�ضي بني جلنة االحت��اد و اللجنة
الوزارية وقدمت فيه ا�ستقالة رئي�س االحتاد اذا مل تنفذ مطالب

الخبير الصناعي د.علي الفكيكي يقول :ان اتحاد
الصناعات يريد جمع الصيف و الشتاء على سطح
واحد و هذا ال يستقيم كما في المثل البغدادي
فأتحاد الصناعات يريد رفع هيمنة الدولة و نحن
هذا صحيح لكن كيف يحققون هذا الهدف و
هم في الوقت نفسه يريدون الرجوع لسياسات
الستينيات و المسألة ذات تعقيدات كثيرة
نخشى ان الوعود الدولية ال تنفذ فالبنك الدولي
اعطى نصف مليار دوالر لوزارة التخطيط و قد
اودعها لدى الوزارة منذ سنتين وحتى اآلن لم
يعطوا قروض الناس
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اللجنة و يف ات�صاالتنا بعد االجتماع يقول ع�ضو جلنة االحتاد
الذي كان يف االجتماع عقيل حم�سن :حتدثنا معهم و و�صلنا
اىل طرق م�سدودة ورئي�س االحتاد نزار الوائلي قدم ا�ستقالته
النهم يعتقدون ب�أنهم او�صياء على االحت��اد و ال��وزي��ر رف�ض
اال�ستقالة  ،و ق��ال لنحل املو�ضوع ودي � ًا! و طالبوا اال�سراع
باالنتخابات حلل املو�ضوع نزار الوائلي م�صر على اال�ستقالة
و اللجنة طالبت ب��رد اع�ت�ب��ار وال��وزي��ر وع��ده��م ب ��أن يراجع
املو�ضوع و اي�ض ًا ات�صلنا بعد االجتماع بنائب رئي�س اللجنة
�سعدي املعموري حيث اننا جلنة م�شكلة وفق امر دي��واين و
لدينا رئي�س و نائب و بد�أنا نعمل و تو�صلنا لنتائج طيبة و نحن
ال نريد غري الدعم املعنوي من احلكومة وقال :انا االن ا�سعى
لرتتيب لقاء بني اللجنة ال��وزاري��ة و جلنة االحت��اد و امل�س�ألة
�ستحل و �ستظهر نتائجها يف اال�سبوع القادم و ثمة �سوء فهم
بني رئي�س اللجنة التح�ضريية واللجنة الوزارية و�أظ��ن انها
�ستحل باال�سبوع القادم و انا اعمل على هذا االجتاه و�أ�ضاف
ان اللجنة الوزارية لي�س لديها اي متحدث .
وقال من جانبه رئي�س االحتاد نزار الوائلي  :ارتباطنا بالدولة
كتن�سيق برامج مع امل�ؤ�س�سة احلكومية ب�شكل عام نعاين به
من العقلية التي تتعامل معنا و غري حم�صور فرنيد دعم مل�س�ألة
توفري املياه و مو�ضوع النقل فكلها موحدة و اذا مل حت�صل
بها ا�سرتاتيجية و تو�ضع �ضوابط و خارطة طريق للنهو�ض
بال�صناعة بني امل�ؤ�س�سة الر�سمية و القطاع اخلا�ص ال حتل
امل�شكلة و ا�ضاف نحن ما�ضون ب�صدد مو�ضوع االنتخابات
و دور اللجنة كلجنة �سينتهي بعد االنتخابات و تطلق اموال
االحتاد لكن كم�ؤ�س�سة فاالمانة العامة ملجل�س الوزراء �سنبقى
نحتاج موافقتهم على كل كبرية و �صغرية و نحن يف العراق
نحتاج لقانون ي�ضمن حرية العمل النقابي و نحن االن يف
م�ضينا لالنتخابات التي �ستتم بعد �شهور لدينا ت�صاالت و
عالقات دولية فيما لو انقطعت �ست�ضرر ال�صناعة العراقية
و الدول التي ابدت ا�ستعدادها لدعمنا مل ندعها ت�شعر ان ثمة
م�شكلة مع اللجنة الوزارية .
ر�أي اخلرباء
اخلبري االقت�صادي غازي الكناين قال  :البريوقراطية املوجودة
يف كل دوائر م�ؤ�سفة وينبغي ان تكون ثمة �شفافية وا�سراع يف
اجناز املعامالت ونحن بحاجة لثورة يف االدارة للق�ضاء على
ت�أثري الروتني و من م�صلحة البلد امل�ضي مبثل هكذا م�شروع
المت�صا�ص البطالة و لتخخفيف اال��س�ت�يرادات لكن للأ�سف
ال�شديد البريوقراطية و الف�ساد �أعاقا العمل و البد من ا�ستخدام
االنظمة االلكرتونية احلديثة يف املعامالت و االحتاد البد من
ان يلتقي دولة رئي�س ال��وزراء مع اننا منر مبرحلة حالية لكن
ب�أمكان ممثل االحتاد �أن يقابل دولة رئي�س الوزراء و يطلب منه
الت�سريع بهذه العملية.
اخلبري ال�صناعي د.علي الفكيكي يقول :ان احتاد ال�صناعات
يريد جمع ال�صيف و ال�شتاء على �سطح واحد و هذا ال ي�ستقيم
كما يف املثل البغدادي ف�أحتاد ال�صناعات يريد رفع هيمنة الدولة
و نحن ه��ذا �صحيح لكن كيف يحققون ه��ذا الهدف و هم يف
الوقت نف�سه يريدون الرجوع ل�سيا�سات ال�ستينيات و امل�س�ألة
ذات تعقيدات كثرية نخ�شى ان الوعود الدولية ال تنفذ فالبنك
الدويل اعطى ن�صف مليار دوالر لوزارة التخطيط و قد اودعها
لدى ال��وزارة منذ �سنتني وحتى الآن مل يعطوا قرو�ض النا�س
و ان��ا عملت يف اللجنة و ك��ان املبلغ الج��ل اق��را���ض امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة بقرو�ض تبلغ للم�شروع الواحد من مئة
الف دوالر حتى ن�صف مليون دوالر و ينبغي ل�صندوق التنمية
االقت�صادي يف وزارة التخطيط ان مينح هذه الرو�ض لكن حتى
الآن مل متنح ن�سبة �ضئيلة  ،بالن�سبة الحتاد ال�صناعات هو ال
ميتلك كوادر كافية و احتاد ال�صناعات و لغياب الكوادر الفنية
و االقت�صادية و نظامه ال ي�سمح بجذب �أنا�س مهنيني و انا ال
اتوقع ان يتمكنوا من ذلك و االحتاد هيئة م�ستقلة و ال نريده �أن
ي�ستمر يف تبني البريوقراطية و نريده �أن ميتلك �صفة املبادرة
و احلكومة و االحتاد بالرغم من كونه هيئة م�ستقلة اال انه ي�سري
يف م�سار الدولة و نريد ان تكون الحتاد ال�صناعات مبادرات
بعيدة عن التم�سك بالنظام التقليدي ال�سابق.
رئا�سة الوزراء
د .عبد احل�سني العنبكي م�ست�شار رئي�س الوزراء �أبدى تعاون ًا
و ق��ال :م��ن املمكن ان نلتقيهم ع��ن طريقكم و ن��رى املو�ضوع
ف�أذا كان �سليم ًا من الناحية القانونية نحل لهم امل�شكلة بعد ان
يكون املو�ضوع كام ًال من حيث درا�سة اجلدوى و هو مو�ضوع
جيد اذا كان هنالك من يقر�ضهم لكن تدر�س جدوى امل�شروع و
ربحيته بحيث هم ال يت�ضررون الننا ال نريد ان نخ�سرهم فهم
قطاعنا و هم �أهلنا .
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مقاالت

العدد ()1834ال�سنة ال�سابعة -الثالثاء ()29
حزيران 2010

هيكلية ال��ت��م��وي��ل امل�����ص��رف��ـ��ي يف ال��ع��راق
كثرت اآلراء في اآلونة األخيرة عن أهمية التمويل المصرفي  ،وتركز ذلك في تناول أهمية تطوير وتنشيط
وإعادة النظر في هيكلية النشاط المصرفي الخاص فحسب  ،وإقترن ذلك بحمالت إعالمية مشوشة ،
ً
وخاصة بعد أن أصدر البنك المركزي العراقي قراره بزيادة رؤوس
أوهمت المواطن في بعض األمور ،
األموال الخاصة الى ( )250.000.000.000مئتان وخمسين مليار دينار عراقي في مدة أقصاها ثالث
سنوات
ولكن قبل إعطاء فكرة وتوصيات عن هذا الموضوع الحيوي نرى تثبيت بعض الحقائق التالية :
ابو طالب الها�شمي *
 .1ب �ل �غ��ت ر�ؤو�� � � ��س �أم� � � ��وال اجل��ه��از
امل�صريف ( )1,200ترليون دينار قبل
تعديل ر�ؤو�س �أموال م�صرف الرافدين
وال��ر��ش�ي��د خ�لال ع��ام  ، 2008وي�شكل
القطاع امل�صريف الأهلي ن�سبة ()%86
وب��ع��د ال� ��زي� ��ادة �أ� �ص �ب �ح��ت امل �� �ص��ارف
احلكومية ن�سبتها ( )%50من جمموع
ر�ؤو�س �أموال اجلهاز امل�صريف .
� .2أرت � � �ف� � ��ع ال���ر�� �ص� �ي���د الإج� � �م � ��ايل
ل� �ل ��ودائ ��ع يف ن �ه��اي��ة ع� ��ام  2008اىل
(� )14.700.000.000أرب��ع��ة ع�شر
مليار و�سبعمئة مليون دينار ما ن�سبته
( )%33.5و�أت ��ت �أغ�ل��ب الإي��داع��ات من

ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص حيث بلغت ()9060
ب �ل �ي��ون دي��ن��ار ب�ن���س�ب��ة ( )%61.6من
�إج�م��ايل الإي��داع��ات  ،وت�شكل �إيداعات
القطاع العام ( ، )%33.5ولكن مبا �أن
امل�صارف احلكومية م�ضمونة من الدولة
و�إحتكارها لبع�ض الأن�شطة امل�صرفية
ب�شكل كامل  ،وبقرارات حكومية  ،فلذلك
�أخذت احل�صة الأكرب من الودائع الكلية
حيث و�صلت اىل ( )%77.4من �إجمايل
ال��ودائ��ع � ،إذ �أن ودائ ��ع الأه�ل�ي�ين لدى
امل�صارف احلكومية ت�صل اىل ()%61.4
من جمموع تلك الودائع اخلا�صة.
 .3بلغت ن�سبة كفاية ر�أ� ��س امل��ال لدى

امل�صارف احلكومية ع��ام  2008مابني
( )%2اىل ( )%5يف حني تراوحت هذه
الن�سبة ل��دى امل�صارف اخلا�صة ما بني
( )%17اىل (.)%158
 .4بلغ متو�سط �سعر فائدة البنك املركزي
(.)%16.8
م��ن ه���ذه الأرق� � ��ام وامل� ��ؤ�� �ش ��رات التي
�أ� �ص��درت �ه��ا امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة للإح�صاء
والأب �ح��اث يف البنك امل��رك��زي العراقي
 ،ن�ستنتج �أن الأ��س��ا���س الأويل واملهم
يف درا� �س��ة �إ� �ص�ل�اح ال �ن �ظ��ام امل�صريف
وهيكلية التمويل امل�صريف يبتدئ من
امل���ص��ارف احلكومية ملعاجلته ب�شكل

مو�ضوعي وعلمي ومبا يخدم الإقت�صاد
ال��وط�ن��ي،و�إع��ادة هيكلية ه��ذا القطاع ،
ويقلل من �إحتكاراته للأن�شطة امل�صرفية
وه��ذا يتوافق مع �إقت�صاد ال�سوق �أو ًال
ومع مهمة تقدمي �أف�ضل اخلدمات خلطط
التنمية والإ�ستثمار .
 .5ب�ل��غ ع��دد امل �� �ص��ارف ال�ع��ام�ل��ة ()42
م �� �ص��رف � ًا وب �ل �غ��ت ال �ك �ث��اف��ة امل�صرفية
( )45000ن�سمة
لكل فرع م�صريف وت�شكل (. )%0,02
�.6إج �م��ايل ائتمان امل�صارف التجارية
ب�إ�ستثناء �إئ �ت�م��ان احل�ك��وم��ة املركزية
( )4554مليار دينار.

 .7لقد ا�شرتت امل�صارف ما قيمته ()1.9
ترليون دينار حواالت اخلزينة املركزية
 ،و��ش��ارك��ت امل���ص��ارف يف م��زاد العملة
الأجنبية  ،حيث نفذت عام )5.6( 2008
ترليون دوالر نقد ًا مبعدل يومي ()23.1
مليون دوالر متثل احتياجات ال�سوق
العراقي مببلغ ( )20.3ترليون دوالر
حواالت ومبعدل يومي ( )84.2مليون
دوالر ح � ��واالت خ��ارج �ي��ة ال �ت��ي متثل
�إ� �س �ت�يرادات القطاع اخل��ا���ص وبن�سبة
( )%784من �إج�م��ايل امل�سببات باملزاد
 ،وه ��ذا �ساعد ك �ث�ير ًا يف احل �ف��اظ على
�إ�ستقرار �سعر ال�صرف  ....ويعد هذا
الإجناز ممتاز ًا للم�صارف.
و�إذا كانت املطالبة بزيادة ر�ؤو�س �أموال
امل �� �ص��ارف الأه �ل �ي��ة �أم� ��ر ًا � �ض��روري � ًا يف
جم��ال دع��م و�إ� �ص�لاح املهمة والوظيفة
الرئي�سة لهذه امل�صارف  ،ولكن برجمة
ذل��ك يجب �أن تتم بتحقيق م�ستلزمات
م��و� �ض��وع �ي��ة �أخ� ��رى،وه� ��ي رف���ع قيمة
�سهم ه��ذه امل �� �ص��ارف م��ن خ�ل�ال نتائج
�أدائها وكفاءتها وفعاليتها وعوائدها ،
وف�سح املجال لها من ممار�سة �أن�شطتها
الإ��س�ت�ث�م��اري��ة ب�شكل منا�سب  ،ورفع
القيود الأدارية املو�ضوعة على �أن�شطتها
ه��ذه ال �ت��ي ال ت�ت�ع��ار���ض م��ع واجباتها
وم�ه��ام�ه��ا ووظ��ائ �ف �ه��ا ال��رئ�ي���س��ة ح�سب
الواجب واملعايري امل�صرفية الدولية .
و�أما ما ي�ؤخذ على امل�صارف اخلا�صة هو
�ضعف م�ساهمتها يف االئتمان والتمويل
الإج �م��ايل حيث بلغ �أق��ل م��ن ( )%5من
الناجت املحلي الإجمايل  ،وهذا �صحيح
وخطري و�سلبي جد ًا  ،واملفرو�ض �أن ال
يعزو ذلك فقط اىل �ضعف ر�ؤو�س �أموال
امل�صارف اخلا�صة  ،و�إمنا يعود البع�ض
منه اىل �ضعف �إج��راءات البنك املركزي
العراقي يف هذا املجال  ،خا�ص ًة ت�أخره
يف �إقرار قانون ت�أ�سي�س �شركتي �ضمان
ال��ودائ��ع والأئتمان  ،ويعود ذل��ك �أي�ض ًا
اىل تذبذب �أ�سعار الفائدة ب�شكل �سريع
وخطري ومفاجئ،و�سيا�سة دفع امل�صارف
�إىل ا�ستثمار �سيولتها يف الإ�ستثمار
الليلي وح��واالت اخلزينة  ،وبرغم ذلك
ل�ق��د ح��دث ت �ط��ور ج�ي��د ب ��إرت �ف��اع ن�سبة
االئتمان ع��ام  2008باملقارنة مع �سنة
 2007ح��دث تطور ومن��و نحو ()%30
 ،حيث بلغ ( )3.978.000ثالثة بليون
وت�سعمئة وثمانية و�سبعني مليون دينار
 ،وبلغ ر�صيد االئتمان املقدم اىل قطاع
امل�شاريع العامة ()1.840.000.000
بليون وثمامنائة و�أربعني مليون دينار
 ،وي���ش�ك��ل م�ن��ح االئ �ت �م��ان اىل القطاع
اخلا�ص للأفراد بن�سبة (!.. )%81
لذلك �إن هيكلية التمويل امل�صريف الراهن
تعرتيه كثري من الإختالالت والإختناقات
وامل�شاكل واملعوقات  ،حتتاج اىل وقفة
جادة ملعاجلة هذه الإخفاقات وال�سلبيات
التي تعيق عمليات التمويل والإئتمانات
والت�سهيالت املمنوحة للم�شاريع وميكن
�إيجازها يف النقاط املركزية موزعة على
نوعية ن�شاط التمويل :
� .1إن ن�سبة تغطية االئ�ت�م��ان النقدي
املمنوح اىل الن�شاط اخلا�ص قد فاقت
(� )7أ�ضعاف �إحتياجات م�ساهمة القطاع
اخلا�ص يف الإنفاق الإ�ستثماري الكلي
منذ عام  2006ولقد �إزدادت الإئتمانات
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ال �ن �ق��دي��ة امل �م �ن��وح��ة م �ن��ذ ذل� ��ك احل�ين
مب �ع��دالت ع��ال�ي��ة ووت��ائ��ر من��و ك �ب�يرة ،
خا�ص ًة بعد تخفي�ض ال�ف��وائ��د م��ن قبل
البنك املركزي العراقي  ،ولكن برغم ذلك
مل ي�ساهم الن�شاط اخلا�ص يف التكوين
الر�أ�سمايل الثابت يف �أف�ضل الأحوال
عن ( )%15من حجم الإئتمان والتمويل
امل�صريف للفرتة نف�سها .
 .2مل تعالج م�شكلة ال��دي��ون املتعرثة
وامل�ستحقات املتحققة وغ�ير املدفوعة
نتيجة للظرف الأمني وال�سيا�سة التي
م��رت يف القطر منذ ف�ترة احل�صار وما
�أعقبها بعد ع��ام  2003ولغاية 2006
حيث تراكمت هذه الديون نتيجة توقف
امل�شاريع الإقت�صادية وهجرة الر�أ�سمال
الوطني اىل خارج العراق وما اىل ذلك
من �أ�سباب �أخرى  ،وقد �أخذت امل�صارف
اخلا�صة ح�سب توجيهات البنك املركزي
العراقي �إحتياطات مالية كبرية �إقتطعت
من �أرب��اح امل�ساهمني  ،وقد �شكلت هذه
الإحتياطيات ن�سبة قد ت�صل اىل ()%15
من الإئتمان النقدي املمنوح وهي ن�سبة
خطرية جد ًا .
 .3ول �غ��ر���ض حت �ق �ي��ق الإ�� �س� �ت�ي�رادات
اخلارجية ومتطلبات التنمية والإعمار
والتجارة وامل�شاريع واخلدمات  ،تقوم
امل�صارف التجارية بدور مهم و�أ�سا�سي
بتن�شيط النمو الإقت�صادي  ،حيث با�شرت
هذه امل�صارف بفتح الإعتمادات امل�ستندية
للمقاولني والتجار وامل�ستوردين ودوائر
الدولة لتغطية �إحتياجاتها اخلارجية ،
ولقد ب��ادرت الدولة بت�أ�سي�س امل�صرف
العراقي للتجارة ( )T.B.Iحيث �أ�س�س
يف متوز  2003لت�سيري �إ�سترياد ال�سلع
واخل ��دم ��ات و�إح �ت �ي��اج��ات ال�� ��وزارات
وكيانات الدولة،و�أقام امل�صرف ائتالف ًا
م��ع جم�م��وع��ة م��ن امل �� �ص��ارف الأجنبية
برئا�سة ( ) J.P.Morganو�أ�صبح
ه��ذا امل�صرف م�صرف ًا حمتكر ًا جلميع
هذه الإعتمادات حيث بلغت عام 2008
ما قيمته بحدود ()40.000.000.000
�أربعني مليار دوالر �أمريكي  ،ولكن يف
الفرتة الأخ�ي�رة منحت ن�سبة حمدودة
للن�شاط امل�صريف اخلا�ص  ،ترى �إعادة
النظر بها جمدد ًا وزيادتها ب�شكل م�ؤثر .
الإئتمان النقدي كالقرو�ض
.4
وال�سلف واحل�سابات اجل��اري��ة املدينة
" املك�شوف "وخ�صم الكمبياالت ...الخ
 ،وه��ي تعرتيها خماطر عالية �أدت اىل
تراكم امل�ستحقات والديون غري امل�سددة
نتيجة للظروف الإ�ستثنائية التي مر بها
القطر.
وم��ا زال��ت بع�ض ال�ع��وام��ل القانونية
وو�سائل الإ�ستح�صال وم�شاكل �ضعف
ر�ؤو�س �أموال ال�شركات للن�شاط اخلا�ص
وعدم �إ�ستمرارية التدفقات النقدية � ،إذ
يف كثري من الأحيان متتنع امل�ؤ�س�سات
احلكومية عن دفع �إ�ستحقاقات العقود
يف �أوق��ات �ه��ا  ،وت��دخ��ل يف ذل��ك م�شاكل
الف�ساد الإداري املعروفة .
وه �ك��ذا احل ��ال بالن�سبة اىل خطابات
ال���ض�م��ان  ،وم ��ا ي�ع�تري�ه��ا م��ن عمليات
ال �ت��زوي��ر والإح� �ت� �ي ��ال ال �ت��ي تقا�سمها
ث�لاث��ة �أط ��راف وه��ي  :حم��ور املقاولني
وامل�ت�ع��اق��دي��ن وامل�ستثمرين  ،وحمور
ال��دوائ��ر امل�ستفيدة وبع�ض الأو�ساط

امل�صرفية غري الكفوءة  ،و�ضعف الرقابة
والتدقيق  ،و�إ�ستمرار ذل��ك �سيكون له
نتائج خطرية!
.5ع � �ط� ��ل امل� ��� �ص ��رف امل � ��رك � ��زي بقية
الإ�ستثمارت يف حقول التمويل الأخرى
ومنها امل�شاركات يف متويل امل�شاريع
وح�صرها بامل�صارف الإ�سالمية وكذلك
ت��وق��ف مت��وي��ل امل���ش��اري��ع ل �ق��اء ال�سلف
امل��دف��وع��ة ل�ل�م���ش��روع ل�ل�أ� �س �ب��اب التي
ذكرناها �سابق ًا مع ت�أخر الدفعات املالية
لأ�سباب عدة وكبرية.
��.6ض�ع��ف مت��وي��ل امل���ش��اري��ع ال�صغرية
واملتو�سطة بغية حتقيق مردود �إجتماعي
و�إقت�صادي وامل�ساهمة بتخفي�ض ن�سبة
البطالة  ،ولقد �أ�س�س ()12م�صرف ًا عراقي ًا
�شركة للكفاالت امل�صرفية بر�أ�سمال كلي
قدره ( )5450مليون دينار عراقي  ،وقد
ح�صلت ال�شركة على منحة دولية ولكن
ل��ن تدعم ه��ذه اخل�ط��وة م��ن قبل �أجهزة
احلكومة ،ومل يخ�ص�ص لها �أي متويل
�أو منحة برغم �أهميتها وخطورة دورها
ووظيفتها يف التنمية .
.7مازالت بع�ض فقرات قانون امل�صارف
وخا�ص ًة املواد  30-27حتتاج اىل تعديل
والعمل على فتح الإ�ستثمارات والآفاق
املالية �أمام امل�صارف التجارية اخلا�صة
مل �م��ار� �س��ة دوره � ��ا امل �ط �ل��وب والتقليل
م��ن الإح �ت �ك��ارات احلكومية يف العمل
امل�صريف مبربر ومن دون مربر .
� . 8إخ�ضاع ح��واالت اخلزينة املركزية
اىل ال�ضريبة وم��ن تاريخ �سابق ميثل
�سابقة خطرية �ستتحمل امل�صارف نتيجة
ذل��ك مبالغ طائلة دفعت اىل امل�ساهمني
ل�سنوات �سابقة  ،و�صعوبة معاجلة ذلك
بح�سم هذه املبالغ من ال�سنوات املقبلة .
.9وج��ود تناف�س وحت��ارب غري متوازن
ب�ي�ن امل�����ص��ارف احل �ك��وم �ي��ة والأه �ل �ي��ة
و� �ض��رورة ال �ت��وازن بينهما واحل��د من
الإح� �ت� �ك ��ارات غ�ي�ر امل �� �ش��روع��ة ال �ت��ي ال
ت�ب�رره��ا �أي� ��ة ظ� ��روف وع �ل��ى ال�سلطة
الإقت�صادية العليا ح�سم الأم��ر برغم �أن
االنت�شار امل�صريف م��ازال حم��دود ًا وال
يتجاوز الـ ()%0,02
�إن كل ه��ذه الإخ�ت�لاالت املركزية �إذا ما
عوجلت ب�شكل �صحيح و�سليم �ست�سهم
بالت�أكيد ب��زي��ادة متويل الأ�ستثمارات
وم�شاريع التنمية � ،إذ �أن زيادة ر�ؤو�س
�أموال امل�صارف برغم �أهمية ذلك (لأنها
مازالت �ضعيفة وحمدودة ) ولكن الأهم
م��ن ذل ��ك ه��و زي� ��ادة ال��وع��ي امل�صريف
وتو�سيعه مبا ي�ؤدي اىل �إدخارات عالية
وودائ��ع كبرية  ،ت�سهم بفعالية ب�أعمال
التمويل والإ�ستثمار .
لقد طالبت امل�صارف اخلا�صة وعلى مدار
ال�سنني املا�ضية تو�سيع فر�ص الأن�شطة
الإ�ستثمارية وتنويعها  ،والتقليل من
ر�صيد الإحتياطي القانوين حيث و�صل

اىل ( )742مليار دينار جممد غري خا�ضع
للإ�ستثمار والتمويل ومل تو�ضع �أية �آلية
لتخفي�ضه �أو الإ�ستفادة منه .
و�أود �أن �أذك��ر �أن الإ�ستثمار احلكومي
ل� ��دى ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ك� �ح ��واالت بلغ
( )76,32م��ن ح�ج��م الإ��س�ت�ث�م��ار  ،يف
حني �أن امل�صارف اخلا�صة كانت ن�سبة
�إ�ستثماراتها يف احلواالت ( )22,30من
حجم الإ�ستثمار  ،وه��ذا يعك�س حقيقة
وا�ضحة تتيحها لنا �إح���ص��اءات البنك
امل��رك��زي ال�ع��راق��ي ب ��أن معاجلة الهيكل
التمويلي واالئ�ت�م��اين يجب �أن ي�شمل
امل�صارف احلكومية والأهلية على حد
�سواء .
�آن الأوان لتحديد �سيا�سة �أكرث �إ�ستقراراً
وثبات ًا ل�سعر الفائدة ()Police Rate
حيث �إنخف�ض �سعر الفائدة خالل وقت
ق�صري من ( )%20يف  2008/2/3اىل
(� )%6سنوي ًا يف � ، 2010/3/3إذ �أن ذلك
�أث��ر �سلب ًا على امل�صارف وعلى الزبائن
ب�شكل خطري .
�إننا ن�ؤكد وبكل مو�ضوعية �أن معاجلة
م��و� �ض��وع الإ�� �ص�ل�اح امل �� �ص��ريف و�إع� ��ادة
هيكليته ال مي�ك��ن مناق�شته وجتزئته
اىل موا�ضيع منف�صلة  ،فهو مو�ضوع
واح� ��د م�ت�راب ��ط وم �ت �م��ا� �س��ك وال ميكن
معاجلته ب�شكل منف�صل  ،وبالت�أكيد من
جهة �أخ��رى ال ميكن ف�صله وتقييم �أدائه

اىل ن�شاط حكومي و�أه�ل��ي  ،فهو نظام
واح��د و�أحدهما ي�ؤثر على الآخ��ر �سلب ًا
و�إيجاب ًا  ،وال ميكن النظر اليه من ر�ؤية
واحدة مبتورة غري متكاملة وب�إجراءات
منف�صلة  ،ويف بع�ض الأحيان متعار�ضة
ب�ين �سيا�ستي البنك امل��رك��زي العراقي
ووزارة املالية .
�إن ال�سيا�سة النقدية وامل��ال�ي��ة تتطلب
�سرتاتيجية وا��ض�ح��ة ور�ؤي ��ة �شمولية
م�شرتكة للإقت�صاد ال�ع��راق��ي ومعاجلة
الإختالالت اخلطرية يف هيكليته العامة
 ،و�إعطاء مرونة كافية من دون الإخالل
يف �أنظمة احلوكمة و�شفافية الإي�ضاح
واملعلومات والرقابة الدقيقة من البنك
املركزي العراقي ،ودعم امل�صارف يف �إداء
اعمالها ومنوها ب�شكل عقالين يتنا�سب
وق��درت�ه��ا وفعاليتها الإقت�صادية وعدم
ح�شرها يف زاوي���ة �ضيقة تدفعها اىل
�إيجاد منفذ �أجنبي لها وت�صفية الأ�صول
العراقية  ،من دون مربر!
�إن ان�خ�ف��ا���ض �أ� �س �ع��ار �أ��س�ه��م ال�شركات
العراقية ب�أقل �سعر ممكن ال ميثل واقع
ال���ش��رك��ات امل��ايل وم��وج��ودات�ه��ا الثابتة
وح�ق��وق امل�ساهمني  ،وه��ذه اخلطوات
امل�ستعجلة �ست�ؤدي اىل :
-1انهيار كامل ب�أ�سعار الأ�سهم وما ي�شكل
ذل��ك م��ن خ �ط��ورة بالغة على ال�شركات
ال �ع��راق �ي��ة وامل���س�ت�ث�م��ري��ن وامل�ساهمني

إننا نؤكد وبكل موضوعية أن معالجة موضوع اإلصالح المصرفي وإعادة هيكليته ال يمكن مناقشته
وتجزئته الى مواضيع منفصلة  ،فهو موضوع واحد مترابط ومتماسك وال يمكن معالجته بشكل منفصل
 ،وبالتأكيد من جهة أخرى ال يمكن فصله وتقييم أدائه الى نشاط حكومي وأهلي  ،فهو نظام واحد
وأحدهما يؤثر على اآلخر سلباً وإيجاباً  ،وال يمكن النظر اليه من رؤية واحدة مبتورة غير متكاملة
وبإجراءات منفصلة  ،وفي بعض األحيان متعارضة بين سياستي البنك المركزي العراقي ووزارة المالية .
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العراقيني .
�إن �أج� � ��راء �إ�� �ص�ل�اح ه�ي�ك�ل�ي��ة النظام
امل �� �ص��ريف وزي � ��ادة ر�ؤو� � ��س الأم�� ��وال ،
وم�ضاعفة التمويل � ،أم��ر حيوي ومهم
ولكن �إعرتا�ضنا ين�صب على الطريقة
الإدارية امل�ستعجلة لهذا الأمر وعزله عن
الإجراءات الإدارية وامل�ستلزمات الأخرى
� ،سي�ضعف هذا القرار  ،وقد تكون له �آثار
�سلبية �أكرث من الآثار الإيجابية امل�ستهدفة
.
ن��دع��و خم�ل���ص�ين لإع� � ��ادة ال �ن �ظ��ر بهذه
القرارات وال�سيا�سات  ،وحتقيق �آليات
وتوقيتات �أف�ضل للو�صول اىل الهدف
املن�شود .
 .11قد �سببت هذه الإجراءات امل�ستعجلة
واملبتورة و�إنخفا�ض العوائد والأرباح
للم�صارف من الإ�ستثمارات ل��دى البنك
املركزي ويف احلواالت وتخفي�ض فوائدها
اىل �أق��ل حد ممكن  ،وع��دم فتح جماالت
ا�ستثمارية جديدة  ،و�إنخفا�ض خطابات
ال�ضمان املمنوحة للم�شاريع اجلديدة ،
وعدم الإ�ستقرار يف الو�ضع الإقت�صادي
 ،كل ذلك �أدى اىل حاالت و�إخرتاقات غري
�سليمة يف بع�ض امل�صارف واىل �أزمة
ثقة يجب �إع��ادت�ه��ا وتر�سيخها ب�أ�سرع
وق ��ت مم�ك��ن ل �ت ��أث�يرات �ه��ا ال�سلبية على
جممل الإقت�صاد  ،ونقرتح يف هذا املجال
� �ض��رورة درا� �س��ة �إي �ج��اد م�ن��اخ م�صريف
م�ستقر  ،وذلك برت�سيخ الثقة بامل�صارف
احلكومية والأه�ل�ي��ة و�شمولها ب�أنظمة
رق��اب��ة وت��دق�ي��ق ��ص��ارم��ة  ،و�إخ�ضاعها
للتقييم ال��دوري وفق املعايري الدولية ،
ومنع الإحتكار و�إطالق احلدود الإدارية
واملحددات احلكومية للأن�شطة امل�صرفية
والإ�ستثمارية امل�ستهدفة من احلكومة
 ،على �أن يتم تدعيم وتن�شيط عملها ،
و�إي �ج��اد ح��زم��ة م��ن احل��واف��ز والأنظمة
التي تتيح وت�سهل عملها الإ�ستثماري
واالئ�ت�م��اين والتمويلي  ،وفتح حماكم
متخ�ص�صة يف جميع املحافظات للنظر
يف الدعاوى اخلا�صة بتح�صيل الديون
وامل���س�ت�ح�ق��ات امل �ت �ع�ثرة،وال �ت �ق �ل �ي��ل من
املخاطر املحيطة بالعمليات االئتمانية ،
ومنها تطوير دائرة الأ�ستعالم االئتماين
يف ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ال �ع��راق��ي وتو�سيع
ق��اع��دة معلوماتها وف��ق �أح ��دث الأ�س�س
الألكرتونية احلديثة .
ولأه�م�ي��ة امل��و��ض��وع ن��رى � �ض��رورة عقد
�إجتماع وم�ؤمتر مو�سع من املتخ�ص�صني
ملعاجلة امل �ح��اور �أع�ل�اه  ،للو�صول اىل
�أف�ضل احلاالت والتو�صيات التي ت�سهل
�إع ��ادة هيكلة العمل امل�صريف ب��ال��ذات ،
وتن�شيط وتو�سيع التمويل امل�صريف
لأعمال البناء والإ�ستثمار يف املجاالت
وال �ق �ط��اع��ات ك��اف��ة ،و�إع� � ��داد البحوث
والدرا�سات اخلا�صة ب�سيا�سات املخاطر
الكلية واخلا�صة لهذه امل�شاريع ،لتحديد
اخل� �ط ��وات ال�ت�ح��وي�ط�ي��ة وال�ضمانات
امل�ستهدفة يف �ضوء املعايري الدولية التي
و�ضعتها قواعد بازل ..
و�أخ�ير ًا هناك �س�ؤال مهم  ،هل �ست�سعى
�أجهزة الدولة املالية اىل �إتخاذ مبادرات
حتفيزية؟ وما م�صري اخل�صخ�صة وحترير
ال�سوق  ،والتنويع الإقت�صادي؟.
* خبري اقت�صادي
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مقاالت

العدد ()1834ال�سنة ال�سابعة -الثالثاء ()29
حزيران 2010

املعايري املحا�سبية الدولية للم�سارف

وم�����د ت��واف��ق��ه��ا م��� امل��ع��اي�� ال��ع��راق��ي��ة
في�سل زماط ح�سن ال�سليم
ح�ي��ث ان اع�ت�م��اد م�ع��اي��ري حما�ضبية موحدة
يف خمتلف دول ال�ع��امل يعطي ق��درا اك��رب من
الثقة للقوائم املالية ويجعل عملية املقارنة
اك��رث �ضهولة ،م��ن اج��ل املفا�ضلة ب��ني البدائل
ال� �ض �ت �ث �م��اري��ة وب��الخ�����ض يف ظ ��ل ت��داخ��ل
اقت�ضاديات البلدان فيما بينها وتو�ضع حجم
ال�ضركات املتعددة اجلن�ضيات.
"وتخ�ضع البيانات املالية التي يتم اإعدادها
يف ك��ل ب �ل��د ب �� �ض��ورة اأو ب� �اأخ ��رى للقوانني
املحلية التي تت�ضمن ق��واع��د املحا�ضبة التي
تعدها اجلمعيات املهنية يف ذل��ك البلد ،ويتم
يف �ضوء ذلك اع��داد قواعد املحا�ضبة الدولية
للقبول الدويل ،لن احدى غايات جلنة القواعد
املحا�ضبية ال��دول�ي��ة ه��ي حتقيق اع�ل��ى درجة
يف التن�ضيق بني قواعد و�ضيا�ضات املحا�ضبة
املختلفة بني الدول"
ومن خالل ذلك يرى الباحث �ضرورة التوفيق
بني املعايري املحلية والدولية من اجل جتاوز
ال �ع��دي��د م��ن ال�ع�ق�ب��ات � �ض��واء ع�ل��ى امل�ضتوى
املحلي اأم ال ��دويل يف م��ا يتعلق مب�ضداقية
ال �ق��وائ��م امل��ال �ي��ة وج�ع�ل�ه��ا م��الءم��ة وموثوقة
لتخاذ القرارات واملفا�ضلة بني البدائل دوليا
وحمليا ،اإذ ل ينبغي النفراد مبعايري حملية
من دون مواكبتها للمعايري الدولية التي جاءت
انعكا�ضا للتطور القت�ضادي الدويل ،لن عدم
و�ضع املعايري الدولية ن�ضب اعني اجلمعيات
املهنية املنظمة لقواعد املحا�ضبة املحلية �ضوف
ي��وؤدي اىل جعل القوائم املالية للبلد املعني
قليلة امل�ضداقية ول حتقق اله��داف املرجوة
منها على ال�ضعيد ال��دويل ،وان عدم الثقة يف
القوائم املالية يوؤثر على حجم الن�ضاطات املالية
والتجارية وبالتايل على القت�ضاد الوطني
ككل.اإن من اأهم العوامل التي �ضاعفت اجلهود
ل��ض��دار معايري املحا�ضبة الدولية ه��و عامل
ظهور ال�ضركات الدولية متعددة اجلن�ضيات
وال �ت��ي تتطلب ت��واف��ر ق��وائ��م م��ال�ي��ة ت�ضرتك
باملفاهيم والأ�ض�ض والقواعد نف�ضها ،ونتيجة
لهذا العامل املهم ونتيجة لنمو وازدهار ا�ضواق
امل��ال العاملية اخ��ذت املعايري الدولية املتعلقة
بامل�ضارف ومن يف حكمها اهتماما اكرب نتيجة
لأهمية هذا القطاع القت�ضادي احليوي والذي
يعك�ض تقدم وتطور البلدان ،والذي ترتبط به
بقية القطاعات الخرى موؤ�ض�ضات وافراد.
وتعد امل�ضارف ومن يف حكمها من القطاعات
القت�ضادية املهمة واملوؤثرة يف قطاع العمال
ب��اع�ت�ب��ار "ان ال�ق�ط��اع الق�ت���ض��ادي امل�ضريف
يف اي بلد من البلدان يعد الركيزة ال�ضا�ضية
والدعامة الوىل لت�ضجيع القطاعات الخرى
ومنوها" وخا�ضة يف ظل تطور نظم املعلومات
اخلا�ضة بامل�ضارف واملوؤ�ض�ضات املالية.
ك�م��ا ان امل �� �ض��ارف وم��ن يف حكمها بو�ضفها
جما ًل ا�ضتثماري ًا اأو باعتبارها �ضناعة ا�ضبحت
"ظاهرة دولية تنعك�ض يف انتهاء احلواجز
اجلغرافية على حركة جميع من�ضاآت العمال،
وح�ت��ى م��ن يعمل منها خ ��ارج ال�ق�ط��اع املايل
وامل�ضريف .وقد حتققت الدولية يف ال�ضناعة
امل�ضرفية من خالل توحيد توجهات امل�ضارف
وموؤ�ض�ضات الوراق املالية يف م�ضاعيها باجتاه
خ��دم��ة ال�ع�م��الء واج��ت��ذاب م���ض��ادر التمويل
وتو�ضيع اآفاق توظيف الموال"

إن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية يضفي على القوائم المالية المنشورة وغير المنشورة المزيد من الثقة
والمالئمة ،ويجعلها تعكس بدرجة دقيقة جدا االحداث االقتصادية بما ال يدع لدى مستخدمي هذه القوائم على
اختالف اطيافهم تساؤالت جوهرية بشأن محتواها ،ما يساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية على المستويين
المحلي والدولي وخاصة في ما يتعلق بالمصارف والمنشﺂت المالية ،كونها قطاعاً استثمارياً ،أو نتيجة اعتماد
القطاعات االقتصادية كافة على المصارف والمنشﺂت المالية.
وبما ان المحاسبة الدولية هي التي تهتم بدراسة الفرضيات والمفاهيم واالسس والقواعد المحاسبية المطبقة في
الدول المختلفة والتحري عن اسباب اختالفها ،فبالتالي فان تنظير المعرفة المحاسبية في ظل مبادﺉ عامة ال تتأثر
بالمتغيرات البيئية سوف يحقق امكانية اصدار معايير محاسبية موحدة ،تحقق افضل كفاءة اقتصادية.

وم��ن هنا يرتبط الف� ��راد وامل�وؤ��ض���ض��ات على
اخ�ت��الف ا�ضكالهم ب��امل���ض��ارف ب�ضكل مبا�ضر
ب��اع�ت�ب��اره��ا ��ض�ن��اع��ة ،او ب�ضكل غ��ري مبا�ضر
باعتماد جميع املوؤ�ض�ضات القت�ضادية عليها،
مما يتطلب ان تكون هذه امل�ضارف واملوؤ�ضات
املالية بو�ضع جيد ميكنها من الوفاء بالتزاماتها
ب��دق��ة و��ض��رع��ة و�ضهولة ،وعليه وكلما كانت
القوائم املالية للم�ضارف واملوؤ�ض�ضات املالية
حتتوي على معلومات كافية ودقيقة ومالئمة
وم��وث��وق��ة وق��اب�ل��ة للمقارنة حمليا ودوليا،
وتعطي مل�ضتخدميها كل ما ي��دور يف اذهانهم
من ت�ضاوؤلت ا�ضا�ضية ،كلما �ضاعد م�ضتخدمي
هذه القوائم على اتخاذ ق��رارات �ضليمة واقل
خماطرة ،و�ضاعد اي�ضا الدارة على العمل يف
بيئة اكرث و�ضوحا للرقي بعمل امل�ضارف املحلية
اىل م�ضاف امل���ض��ارف املتقدمة واملتطورة،
ولذلك ينبغي "عدم اغفال املمار�ضات املحا�ضبية
ال�ضليمة يف ال ��دول الخ ��رى وال��ض�ت�ن��اد اىل
املبادئ املحا�ضبية املتعارف عليها يف حما�ضبة
ال �ب �ن��وك وال�����ض��ادرة ع��ن م�ع��اه��د وجمعيات
املحا�ضبني القانونيني يف الدول املتقدمة " .
ومن اجل ذلك كله اخذ املعيار املحا�ضبي الدويل
رق��م ( )30واخل��ا���ض ب��الف���ض��اح يف القوائم
املالية للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية امل�ضابهة
اهتماما خا�ضا من قبل جلنة املعايري املحا�ضبية
الدولية ومت تطويره والتعديل عليه مرات عدة

اآخرها عام  ،1998الذي اعتمد يف معظم دول
العامل وبالخ�ض ال��دول الكربى املنبثقة منها
جلنة املعايري املحا�ضبية الدولية كالوليات
املتحدة واليابان واململكة املتحدة ،مع التباين
يف درج��ة اللتزام بهذا املعيار او غ��ريه ،ويف
�ضوء ذلك وباملقابل جاءت القاعدة املحا�ضبية
ال �ع��راق �ي��ة رق ��م ( )10ال �� �ض��ادرة ع��ن جمل�ض
امل�ع��اي��ري املحا�ضبية وال��رق��اب�ي��ة يف العراق،
ليتناول مو�ضوع امل�ضارف واملوؤ�ض�ضات املالية
امل�ضابهة.
ولن خلق بيئة ا�ضتثمارية �ضليمة من جميع
اجلوانب يتطلب ان تكون احدى مميزاته هي
م�ضايرة املعايري املحا�ضبية املحلية للمتطلبات
الدولية ف��ان مو�ضوعنا احل��ايل ه��دف اىل ان
تكون القاعدة املحا�ضبية العراقية رق��م ()10
متكاملة م��ن حيث امكانية التطبيق العملي
وحتقيق الهداف املبتغاة من ورائها من اجل
م�ضايرة التطور الدويل يف ما يتعلق مبو�ضوع
القاعدة ،وتوفري احدى العوامل امل�ضجعة على
ال�ضتثمار.
وعند حتليل كل من معيار املحا�ضبة الدولية
رق��م  -30-املتعلق بامل�ضارف واملوؤ�ض�ضات
املالية امل�ضابهة  ،والقاعدة املحا�ضبية العراقية
رقم  -10-واملتعلقة بذات املو�ضوع من حيث
نطاق املعيار وهدفه وحمتوياته وكذلك نطاق
القاعدة وهدفها واملبادئ والحكام ال�ضا�ضية

ون�ض القاعدة من خالل الفقرات ( )26-1وما
تبعه م��ن مالحق تو�ضلت ه��ذه ال��درا��ض��ة اىل
التي:
 -1ان ف�ق��رات املعيار املحا�ضبي ال��دويل هي
قواعد موحدة دول�ي��ا ،وه��ي مالئمة للتطبيق
دول �ي��ا ،لن�ه��ا ج��اءت نتيجة تن�ضيق ودرا�ضة
خمتلف بيئات التطبيق يف العامل.
 -2ح��دد املعيار املحا�ضبي ال��دويل الثالثون
هدفه بو�ضوح من دون لب�ض ،وكذلك حدد نطاقه
ومتطلباته املتمثلة بالقوائم املالية والك�ضوفات
امللحقة ،وك��ذل��ك ه��و ح��ال القاعدة املحا�ضبية
العراقية العا�ضرة.
 -3ج � ��اءت ف� �ق ��رات امل �ع �ي��ار م��واف �ق��ة متاما
لهدافه ونطاقه ومتطلباته ،وب�ضكل مت�ضل�ضل
وم�ضنف وغ��ري م�ت��داخ��ل ،يجعل م�ضتخدمي
ه ��ذا امل �ع �ي��ار ب�ع�ي��دي��ن ع��ن م �� �ض �األ��ة الجتهاد
يف تف�ضري ن�ضو�ضه ،وه��ذا ه��و ح��ال اجلزء
الي�ضري من فقرات القاعدة ،اأم��ا اغلب فقراتها
الأخرى فجاءت ب�ضكل متفرق متداخل يف ن�ض
القاعدة ال�ضلي ومالحقها ،مبا يجعل امكانية
جل��وء م�ضتخدم القاعدة م�ضاألة الجتهاد يف
تف�ضري الن�ضو�ض ،ويجعل عملية العثور على
املتطلبات يف القاعدة اكرث �ضعوبة ،ما يوؤدي
اإىل عدم فاعلية القاعدة او �ضعفها.
 -4مل ي �ك��رر امل�ع�ي��ار امل�ت�ط�ل�ب��ات ال � ��واردة يف
املعايري الدولية الخرى وخا�ضة تلك املتعلقة

باملتطلبات العامة لالف�ضاح الواجبة التطبيق
على جميع القطاعات القت�ضادية ،بل ركز على
ه��دف املعيار اخل��ا���ض بامل�ضارف واملن�ضاآت
املالية املماثلة ،بينما مل جند ذلك يف القاعدة،
حيث جاءت اكرث من ن�ضف فقراتها مكررة يف
القاعدة نف�ضها اأو هي عبارة عن متطلبات عامة
واردة يف القواعد الخرى.
 -5العديد من فقرات القاعدة هي لي�ضت حمققة
له ��داف وج��وده��ا ،اي ه��ي لي�ضت متطلبات
اف�ضاح ،وامن��ا هي فرو�ض وم�ب��ادئ واأ�ض�ض
وت �ع��اري��ف حما�ضبية مت�ث��ل م�ك��ون��ات الط��ار
املفاهيمي لعلم املحا�ضبة ،امللزمة التطبيق
جلميع القطاعات القت�ضادية ولي�ض امل�ضارف
ف �ح �� �ض��ب ،وال �ب �ع ����ض الآخ � ��ر ه��ي ع��ب��ارة عن
حتليالت مالية ،اأو متطلبات اف�ضاح لي�ضت
خا�ضة بامل�ضارف.
 -6ج ��اءت ال�ق��اع��دة م��واك�ب��ة للتطور ال��دويل
متمثال باملعيار الدويل الثالثون يف ما يخ�ض
متطلبات الف�ضاح عن ال�ضيا�ضات املحا�ضبية،
والمور الطارئة والرتباطات مبا فيها البنود
خارج امليزانية ،وخ�ضائر القرو�ض وال�ضلفيات،
وال��ض��ول املرهونة ك�ضمان ،والف�ضاح عن
معامالت الطراف ذات العالقة.
 -7ج ��اءت ال�ق��اع��دة ال�ع��راق�ي��ة م��واك�ب��ة بع�ض
ال�ضيء للمعيار املحا�ضبي ال��دويل ،ولكن يف
نوع الف�ضاح املطلوب من دون حتديد مف�ضل
لبنوده ،يف ما تعلق بالإف�ضاح يف امليزانية
العمومية ،والف�ضاح عن ا�ضتحقاقات ال�ضول
واللتزامات.
 -8هناك ج��زء ي�ضري ج��دا من فقرات القاعدة
امل�ح��ا��ض�ب�ي��ة ال �ع��راق �ي��ة مل ي ��رد ��ض�م��ن املعيار
الدويل ،ولكنه جاء متالئما مع اهداف القاعدة،
ومن هذه الفقرات ،احد مفردات قائمة الدخل،
وب�ع����ض ف �ق��رات امل�ي��زان�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ،واأح��د
مفردات اجلهات ذات العالقة ،وفقرة الدعاوى
الق�ضائية.
-9مل ت���ض��اي��ر ال �ق��اع��دة ال �ع��راق �ي��ة املتطلبات
الدولية لالف�ضاح يف القوائم املالية للم�ضارف
واملن�ضاآت املالية املماثلة ،حيث مل حتتو على
متطلبات مهمة ج��دا لالف�ضاح تتعلق بقائمة
ال��دخ��ل ،والف �� �ض��اح ع��ن ت��رك �ي��زات ال�ضول
واللتزامات ،والف�ضاح عن املخاطر البنكية
العامة ،والف�ضاح عن ن�ضاطات المانة.
ومن خالل ما تقدم ن�ضتطيع القول ان املعايري
املحلية حتتاج بع�ض ال�ضيء اىل اعادة ترتيب
ل �ت��واف��ق امل �ع��اي��ري ال��دول �ي��ة مم��ا ي���ض��اع��د على
قبولها دوليا وما لذلك من تاأثري على القرارات
ال� �ض �ت �ث �م��اري��ة ..ويف م��ا ي�ت�ع�ل��ق بالقاعدة
املحا�ضبية العراقية ال�ضاد�ضة ينبغي ان ت�ضا
ب�ضكل يتما�ضى مع املتطلبات الدولية لالف�ضاح
اخلا�ض بامل�ضارف واملن�ضاآت املالية املماثلة
ب�ضكل تام من خالل اإعادة ترتيب فقرات القاعدة
ب�ضكل مت�ضل�ضل وم�ضنف ،والتخل�ض من البنود
التي ل متثل متطلبات الإف�ضاح ،والتخل�ض من
متطلبات الف�ضاح املكررة الواردة يف القاعدة
نف�ضها ،اأو ت�ل��ك ال �ت��ي مت�ث��ل متطلبات عامة
لي�ضت خا�ضة بامل�ضارف وج��اءت يف القواعد
املحا�ضبية الخ� ��رى اخل��ا��ض��ة ب �ه��ا ،وتدعيم
ال�ف�ق��رات ال�ت��ي ج��اءت م��واك�ب��ة بع�ض ال�ضيء
للمتطلبات الدولية ،وا�ضتحداث الفقرات التي
مل ترد اأي��ة ا�ضارة عنها يف القاعدة ،وتف�ضيل
املتطلبات التي جاءت مب�ضتوى عام.
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من امل�سوول عن �سعف ادمات اكومية؟
اأثارت اأزمة الكهرباء و�سع اخلدمات احلكومية م�ساكل اجتماعية
– اقت�سادية وحتديات �سيا�سية ،حتاول املقالة درا�سة االزمة
(مو�سوعيا) وعما اذا كان ال�سبب:
يف �سحة تخ�سي�سات املوازنة الفيدرالية
او يف قلة الكفاءات او ال�سع يف اجلهاز االإداري.
او العامل ال�سيا�سي واحلالة االمنية
اأو ب�سب �سع تعامل املواطن مع العملية ال�سيا�سية و�سيادة القانون
و�سنجد ان امل�سكلة ال تنح�سر ب�سع اجلهاز احلكومي وحدة ،بل
ب�سع تفاعل املواطن مع العملية االنتاجية وغيا� سيادة القانون
(باملعنى املدين).
د .كمال الب�سري
وان املوؤ�ض�ضات غ��ري احلكومية والدينية
وال�ث�ق��اف�ي��ة ي�ج��ب اأن ت��رت�ق��ي ب��دوره��ا اىل
م�ضتوى وحجم امل�ضكلة يف تنمية ال�ضعور
راع وكلكم م�ضوؤول عن
بامل�ضوؤولية (كلكم ٍ
رعيته) ،اأنها تراكمات عقود من ال�ضنوات ول
ميكن جتاوزها بعقد واحد من الزمن ،وان
ابعادها تتجاوز العوامل املادية اىل املعامل
الفكرية والروحية والن�ضيج الجتماعي.
ل �ق��د ح���ض��ل ت��ده��ور يف احل��ال��ة املعي�ضية
وال �ث �ق��اف �ي��ة وال���ض�ح�ي��ة ل �ل �م��واط��ن ب�ضبب
الو�ضاع التي مر بها  ،مثال  :بلغ معدل عمر
الفرد العراقي � 58.2ضنة وهو اأقل بكثري من
معدل عمر الفرد يف ال��دول العربية عامة،
ون�ضبة التعليم ملن هم اأكرث من خم�ض ع�ضرة
�ضنة  %77وهي ن�ضبة اأقل من املعدل العام
يف العامل ،كما تبلغ ن�ضبة اللتحاق الجمالية
ب��امل��دار���ض الب�ت��دائ�ي��ة وال�ث��ان��وي��ة والعليا
ب �� %59وه��ي ن�ضبة اق��ل حتى من املعدل يف
الدول العربية.
يف عام  2008بلغت ح�ضة الفرد العراقي من
الناجت املحلي الج�م��ايل  3600وه��و اقل
بكثري من ح�ضة الفرد يف اي��ران واجلزائر
وال���ض�ع��ودي��ة ،واأم��ا ن�ضبة البطالة ون�ضبة
الوفيات ول �ضيما عند الأط�ف��ال فهي ن�ضب
اأعلى اي�ضا عند املقارنة بالدول امل�ضار اليها.
لقد اإنعك�ض �ضعف تلك املوؤ�ضرات �ضلبا على
تفاعل املواطن مع موؤ�ض�ضات الدولة وجت�ضد
ذل��ك يف غ�ي��اب ال�ضعور بامل�ضوؤولية جتاه
امل�ضالح وامل��ال العام وع��دم اح��رتام �ضيادة
ال �ق��ان��ون ،وجن��م ع��ن ذل��ك حت��دي��ات اأمنية
وادارية واقت�ضادية ج�ضيمة.
لقد اأف��رزت احلقبة ال�ضيا�ضية الدكتاتورية
ال�ضابقة ممار�ضات و�ضيا�ضات بعيدة كل البعد
عن ال�ضعور باملواطنة ،فبدل من حماية حقوق
ال �ف��رد (امل��ادي��ة وامل�ع�ن��وي��ة) ك��ان��ت يف واقع
احلال �ضببا مبا�ضرا يف تدهورها ،فتولد لدى
املواطن من جراء تلك املمار�ضات حقد جعلته
يثور على الدولة وممتلكاتها ،بكل ا�ضف كانت
(ولزال ��ت) ممار�ضات ال�ف��رد عقب الحتالل
تتج�ضد بالتعدي على امل�ضالح العامة ،وهي
بذلك تف�ضر بطغيان الأنا وامل�ضلحة اخلا�ضة
على امل�ضلحة ال�ع��ام��ة .وم��ن وج�ه��ة نظرنا
ف� �اأن ال�ع��ام��ل ال��رئ�ي���ض��ي يف تف�ضي م�ضاكل
الف�ضاد الداري والقت�ضادي يف العراق هو
التعار�ض والتناق�ض بني امل�ضلحتني العامة
واخلا�ضة ،ومن ابرز تداعيات م�ضكلة �ضعف

الداء القت�ضادي للموؤ�ض�ضات احلكومية هي
انخفاظ ن�ضب تنفيذ املوازنة ال�ضتثمارية،
ففي عام  2006كانت ن�ضب التنفيذ  %45ويف
 2007كانت  %62ويف  ،%68 2008ويف عام
 2009مل تتجاوز ال� .%75
اإن انخفا�ض ن�ضب التنفيذ يعني ا�ضتمرار
حرمان املواطن من احل�ضول على اخلدمات
ال�ضا�ضية ،وتف�ضي البطالة ب�ضكل اكرب.
وع �ن��د درا�� �ض ��ة امل���ض�ك�ل��ة (م ��ن خ ��الل اإع� ��داد
ا�ضتبيان للوزارات) وحتليلها اإح�ضائيا تبني
لنا اأن العوامل التي توؤثر �ضلبا يف الداء
احلكومي – ال�ضتثماري هي:
التاأخر يف تهيئة املوقع للبدء بالعمل ،و غياب
الأم ��ن ،وع��دم حتديد م��دة للفتح والتحليل
واإح��ال��ة ال �ع �ط��اءات ،وع��دم اختيار املقاول
الكفوء ،وعدم وجود ك�ضف متكامل بالعمل،
و تاأخر حتويل التخ�ضي�ضات املالية ،وتاأخر
اتخاذ القرار للبت يف اوامر التغيري ،وتاأخر
�ضرف ال�ضلف للمقاول ،وعدم كفاءة ال�ضراف،

وتاأخر ا�ضتالم املوقع من املقاول ،وعدم توفر
امل�ح��روق��ات وال�ق��ري وامل��واد الخرى،وعليه
ميكن ت�ضنيف هذه العوامل اىل:
 .1عوامل خارجية :تتمثل بتاأثريات الظروف
الأمنية ،و�ضوابط موؤ�ض�ضات الرقابة ،وغياب
البنى التحتية ال�ضتثمارية و�ضيادة القانون.
 .2ع��وام��ل داخ�ل�ي��ة :خا�ضة بتنظيم العمل
داخ ��ل ال � ��وزارة (امل �ع �ن �ي��ة) وغ �ي��اب درا�ضة
اجل��دوى القت�ضادية وكفاءة ادارة التعاقد
وع��دم وج��ود ال�ضخ�ض املنا�ضب يف املوقع
املنا�ضب والدارة ال�ضليمة.
 .3ع��وام��ل تتعلق بالتن�ضيق ب��ني اأجهزة
احل�ك��وم��ة :ع��وام��ل متعلقة بالتن�ضيق بني
دوائ��ر ال��دول��ة ،ت�ضمل �ضعف تعاون اجهزة
ال��دول��ة املختلفة ،ك �ق��رارات اط��الق ال�ضرف
(وزارة التخطيط وال �ت �ع��اون الإمن��ائ��ي)،
و��ض��رف التخ�ضي�ضات احلكومية (وزارة
امل��ال�ي��ة) وفتح الع�ت�م��ادات (البنك املركزي
وامل�ضرف التجاري العراقي).
ومما تقدم يظهر ان العوامل الداخلية ت�ضري
اىل عدم ممار�ضة العاملني لأدوارهم بالكفاءة
املطلوبة ،وان �ضعف التنفيذ ميكن ان يف�ضر:
 بالتق�ضري ال��ذي ي�ضتلزم ايجاد احلوافزال�ضرورية (املعنوية واملادية).
 او بالق�ضور الذي يتطلب تدريب وتاأهيلوو�� �ض ��ع ال �� �ض �خ ����ض امل �ن��ا� �ض��ب يف امل��وق��ع
املنا�ضب.
ل�ضك ان ن�ضبة عالية من �ضعف الأداء تعود
اىل غياب ال�ضعور بامل�ضوؤولية ،ل�ضك ان لرفع
موؤ�ضرات التنمية الب�ضرية دور ًا يف الرتقاء
بالإن�ضان يف جتاوز التق�ضري والق�ضور.
مم��ا ت �ق��دم ن�ضتنتج ان امل�ضكلة يف تنفيذ
امل�����ض��اري��ع ه ��ي ل �ي �� �ض��ت م �� �ض �ك �ل��ة امل � ��وارد
والتخ�ضي�ضات املالية ،بل هي م�ضكلة �ضعف
تفاعل الفرد مع العملية القت�ضادية ،وعدم
الن�ضجام ب��ني امل�ضالح اخلا�ضة والعامة،
التي جتد تعبريها يف ع��دم اح��رتام �ضيادة

ال�ق��ان��ون ،وان ال��رخ��اء الق�ت���ض��ادي مل يكن
نتيجة ل�ضخاء الطبيعة ول للطبيعة املتميزة
ل��الن���ض��ان ال �ي��اب��اين والم ��ارات ��ي وغريهما
من البلدان ،بل املواطنة ال�ضاحلة والدولة
امل�ضتقرة وال�ق��وان��ني الفاعلة ه��ي العوامل
املف�ضرة للتطور والرقي ،وهي التي اعادت
لملانيا الغربية املدم�ّرة احلياة (بعد احلرب
العاملية الثانية).
واأن �ضعف امل��واط�ن��ة ال�ضاحلة ينتج عنه
الكثري من الآثار ال�ضلبية ال�ضيا�ضية والمنية
والق �ت �� �ض��ادي��ة ال �ت��ي ع��ان��ى وي �ع��اين منها
العراق ،كما انعك�ض غيابها �ضلبا على كثري
م��ن امل�م��ار��ض��ات ،ففي املقايي�ض العاملية مت
التاأ�ضري على العراق من (منظمة ال�ضفافية
العاملية) باأنه بيئة يكتنفها الف�ضاد ،واأ�ضدر
(البنك الدويل) م�ضح ًا اقت�ضادي ًا يوؤ�ضر تخلف
و�ضعوبة مم��ار��ض��ة ال�ت�ج��ارة وال�ضتثمار،
وه ��ي م �وؤ� �ض��رات ح��رم��ت ال �ع��راق م��ن كثري
م��ن الم �ت �ي��ازات ال���ض��روري��ة ل�ت�ج��اوز الفقر
واحل��رم��ان ول��الرت �ق��اء ب��ال��وط��ن ،مم��ا تقدم
ا�ضبح وا�ضحا هناك �ضعف تعامل املوطن مع
العملية النتاجية ،و�ضعف اخلربات (ب�ضب
املحا�ض�ضة ال�ضيا�ضية).
اأما على �ضعيد الدارة ال�ضيا�ضية ،فاننا نرى
ان من م�ضتلزمات بناء املواطنة ال�ضاحلة هو
رفع موؤ�ضرات التنمية الب�ضرية ،وبالظروف
احلالية ي�ضتلزم وج��ود ادارة حكومة قوية
ذات م��وا��ض�ف��ات فنية ع��ال �ي��ة .ف�ق��د وجدت
حكومات ال�ضنوات ال�ضابقة نف�ضها مكبلة
ب�ضبب طبيعة ت�ضكيلها او ب�ضبب ال�ضرعات
ال�ضيا�ضية .و�ضاهدنا مظاهر موؤ�ضفة منها:
م��ا ت�ت�ج���ض��د ب��اك �ت �م��ال ال �ن �� �ض��اب ال��ربمل��اين
عندما يتعلق باحلق اخلا�ض ،وعدم اإكتمال
الن�ضاب عندما يتعلق الم��ر باحلق العام،
وهو جت��اوز �ضريح على العقد الجتماعي.
ويف الن �ت �خ��اب��ات الخ � ��رية ك �ن��ا ن��اأم��ل ان
ينبثق ل��ون جديد يف املمار�ضة ال�ضيا�ضية،

ال ان �ضبح النق�ضام الطائفي والقليمي
وال��دي�ن��ي املخيف وانعكا�ضه على ت�ضكيل
احلكومة املقبلة �ضوف يعطي للمحا�ض�ضة
عنوان ال�ضراكة ال�ضيا�ضية وتقا�ضم املنا�ضب
احلكومية دور ًا يف عدم و�ضع الفرد املنا�ضب
يف املكان املنا�ضب واعطاء احل��ق ملن لحق
ل��ه ،ول �ضك انها ممار�ضة تتقاطع م��ع روح
املواطنة والعدالة الجتماعية ،وانها ر�ضالة
للمواطن (باأن البقاء لالأقوى).
ويف زم��ن النتظار وال��رتق��ب مل��ا ت�ضفر عنه
امل �ف��او� �ض��ات ال�ضيا�ضية ال�ق��ائ�م��ة ،م��ن حق
امل��واط��ن ان يت�ضاءل ع��ن ال��رب��ح واخل�ضارة
ال �ت��ي � �ض��وف يجنيها او يتحملها م��ن هذا
النتظار ،وم��اذا �ضوف يك�ضب اذا مل توفق
الكتل ال�ضيا�ضية ببلو حلم التفاق؟ وماذا
يح�ضل لو مت التفاق على ان يقود اجلهاز
التنفيذي اأح��د الإئ�ت��الف��ات؟ م��اذا لو تقا�ضم
ال�ضلطة اإئتالفان او اأكرث؟
ل�ضك اأن يف حالة عدم اإتفاق الكتل ال�ضيا�ضية
�ضوف ينعك�ض �ضلبا على العملية ال�ضيا�ضية
وعلى تفاعل املواطن معها ،وهي بذلك عودة
اىل املربع الول (ل �ضامح الله) ،وان ح�ضل
اتفاق على كتلة �ضيا�ضية حمددة على ح�ضاب
كتلة �ضيا�ضية اخ��رى ،ف��ان الداء احلكومي
لن يكون باأف�ضل من م�ضتوى الداء لالعوام
ال�ضابقة ،وال��ذي اأت�ضم بال�ضعف والوهن
والنقد وعدم التاأييد الربملاين ،وعندها يكون
رئي�ض احلكومة يف حال ل يح�ضد عليه ،كذلك
اإذا م��ا تقا�ضمت الكتل ال�ضيا�ضية ال�ضلطة،
ف�ضوف جنني ثمار املحا�ض�ضة البغي�ضة،
ومبا تتج�ضد من هدر و�ضياع واإبعاد للفرد
املنا�ضب من املكان املنا�ضب.
ويف جميع الح ��وال :هل للكتل ال�ضيا�ضية
ان جتني غري خ�ضارة راأ�ضمالها و�ضمعتها
ال�ضيا�ضية وت��اري�خ�ه��ا ال�ن���ض��ايل الطويل؟
ل�ضك انه بدل من ان يرتفع �ضوتها وتتاألق
جتربتها� ،ضوف يختزل حجمها اىل كيانات
��ض�غ��رية ،م���ض�ط��رة اىل ان ت �ب��دل قياداتها
ومنطلقاتها (كما حدث ذلك يف دول املع�ضكر
ال�ضرتاكي �ضابقا).
وازاء هذ املاأزق ،فان هناك خيار ًا يف متناول
الي��دي ويحمل ب�ضي�ض ًا من النور والأمل،
يت�ضمن ان تتفق الكيانات ال�ضيا�ضية حر�ضا
على الوطن و�ضمعتها وتاريخها امل�ضرف ،باأن
تتقا�ضم املنا�ضب ال�ضيا�ضية التالية :رئي�ض
اجلمهورية ونوابه ،ورئي�ض الربملان ونوابه،
ورئي�ض الوزراء ،على اأ�ضا�ض اأن يتم ت�ضكيل
حكومة فنية (تكنوقراطية) ،وعلى اأن تبقى
الكتل ال�ضيا�ضية متار�ض دوره��ا ال�ضيا�ضي
القوي يف داخل اأروقة الربملان ك�ضمام اأمان
للعملية ال�ضيا�ضية الفتية ،وعاملة على تعزيز
دع��ائ�م�ه��ا وم��واق�ع�ه��ا ب��ني ��ض�ف��وف ال�ضعب،
ومهيئة نف�ضها للمرحلة القادمة والتي يكون
فيها املواطن قد ا�ضتعاد �ضيئا من عافيته.
وان ا�ضراك هذه الكفاءات يف ادارة اجلهاز
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل ي�ضمن ف�ق��ط ت�ط��وي��ر رفاهية
امل��واط��ن ،ب��ل �ضوف مينح للوطن هيبة يف
ال �ل �ق��اءات وامل �ح��اف��ل ال��دول �ي��ة ال�ت��ي تتطلب
ح�ضور ق�ي��ادات ق��ادرة ل�ضمان حقوق البلد
واإغتنام الفر�ض يف جو تناف�ضي عاملي ،وقد
حظيت بذلك بلدان اخرى مل يكن لها وجود
تاريخي ،خلقت من العدم اىل الوجود ،كما
هي احلال يف ماليزيا و�ضنغافورة (على �ضبيل
املثال) ،لقد كانت ل�ضخ�ضية "مهاتري حممد"
يف ماليزيا و"يل ك��وان يو" يف �ضنغافورة
دور كبري يف رقي هاتني الدولتني.
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أثارت استقالة وزير الكهرباء كريم وحيد االسبوع الماضي على اثر المظاهرات الغاضبة احتجاجا على تردي خدمات الطاقة
الكهربائية تداعيات وردود افعال بالرغم من الوعود التي توهم المواطن بتحسن الوضع.
وجاءت استقالة الوزير بعد ساعات من خروج المتظاهرين لليوم الثالﺚ و ذلك في محافظة البصرة حيﺚ اثارت حرارة الجو
و رطوبته توتر و انزعاج المواطنين بشأن انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة وغير المبرمجة.

ا�ستقالة وير الكهرباء هل تودي موداها ؟
ترجمة  /ا�سالم عامر
واحتلت تلك الق�ضية مركز ال�ضدارة يف
امل�ضهدين ال�ضيا�ضي والق�ت���ض��ادي يف
ال�ع��راق منذ مقتل اثنني من املتظاهرين
 ،عندما فتحت قوات الأمن النار لتفريق
ح�ضد يف مدينة الب�ضرة  ،فيما ا�ضتخدمت
ق ��وات م�ك��اف�ح��ة ال���ض�غ��ب يف النا�ضرية
خراطيم امل�ي��اه لتفريق احل�ضود و ذلك
بعد اأن رماهم املتظاهرون باحلجارة يف
الب�ضرة.
وقال كرمي وحيد وزير الكهرباء امل�ضتقيل
يف حكومة املالكي امل�ضكلة منذ عام 2006
ق��ال يف خ�ط��اب بثه التلفزيون ان��ه بث
�ضل�ضلة من امل�ضاريع لأ�ضالح ال�ضبكة لكن
الو�ضع كان حرجا ب�ضبب نق�ض التمويل
و الوقود الالزمة للمحطات الكهربائية.
و ات �ه��م ال���ض��ا��ض��ة اي���ض��ا يف حماولتهم
ل�ضتغالل الغ�ضب ال�ضعبي بخ�ضو�ض
الق�ضية و ت�ضي�ضها لأغ��را���ض �ضخ�ضية
لت�ضكيل احلكومة يف اكرث من ثالثة ا�ضهر
منذ النتخابات الربملانية يف ال�ضابع من
اآذار املا�ضي.
و قال":لذا اأعلن و ب�ضجاعة ا�ضتقالتي من
كوزير للكهرباء".
من�ضبي
ٍ
ورف�ع��ت ازم��ة الكهرباء امل�خ��اوف ب�ضاأن
ال �ق �ل��ق امل �ت �ن��ام��ي يف ن �ق ����ض اخل��دم��ات
ال�ضا�ضية الذي ميكن ان يعر�ض اجلهود
املبذولة لتحقيق ال�ضتقرار يف العراق
اإىل اخلطر على الرغم من التح�ضن الأمني
 ،حيث و�ضعت تلك الزمة اي�ضا موؤثرات
�ضلبية بخ�ضو�ض �ضورة املالكي كم�ضدر ٍ
للقانون و النظام يف الوقت الذي يحارب
فيه ليحافظ على من�ضبه بعد النتخابات
غري احلا�ضمة .اإن ال�ضعب العراقي ا�ضبح

خمذول و على نحو متزايد من عدم قدرة
احلكومة على تزويد الطاقة الكهربائية و
املاء ال�ضالح لل�ضرب و غريها من اخلدمات
حتى بعد انفاق املليارات من الدولرات
من الموال لإعادة الإعمار.
كثريا ما يتلقى ال�ضعب العراقي الكهرباء
لق��ل من �ضت �ضاعات يف اليوم و تدفع
اغلب الأ�ضر اأكرث من خم�ضني دولرا كل
�ضهر و ذلك ملولداتهم اخلا�ضة و ذلك يف
�ضبيل التعوي�ض عن النقطاع  ،و ا�ضبحت
امل�ضكلة اكرث اهمية عندما ارتفعت درجات

احلرارة اىل  50درجة مئوية.
ووج��ه كثري م��ن العراقيني غ�ضبهم اىل
ك��رمي وحيد و طالبوا با�ضتقالته بينما
وج��ه البع�ض الآخ��ر �ضهام اللوم �ضوب
املالكي.
"لن حتل ا�ضتقالة الوزير ازمة الكهرباء و
ذلك لن احلكومة باأكملها و لي�ض الوزير
وح� ��ده م �� �ض �وؤول��ة ع��ن م �ع��ان��اة ال�ضعب
العراقي"،هذا ما قاله ح�ضن �ضباح البالغ
 24عاما و هو �ضاحب مقهى انرتنت يف
بغداد.

ان ازم ��ة الكهرباء"هي نتيجة الف�ضاد
ل ��الح ��زاب ال�ط��ائ�ف�ي��ة و � �ض��راع �ه��ا لنيل
املنا�ضب الوزارية" و ا�ضاف ":اعتقد ان
امل�ضوؤول الذي يجب ان يقدم ا�ضتقالته هو
نوري املالكي".
و قد �ضارع القادة العراقيون للرد على هذا
الغ�ضب و ذلك بوعود م�ضوؤويل املالكي
يف معاقبة امل���ض�وؤول ع��ن النق�ض بينما
يدعو اإياد عالوي قوات المن احلكومية
اىل �ضبط النف�ض.
و تدخل ع��ادل عبد املهدي نائب الرئي�ض

ال��ذي قيل ان��ه املر�ضح املحتمل لرئا�ضة
ال��وزراء يف هذه الق�ضية وا�ضفا اطالق
النار يف الب�ضرة من دون م��ربر و حاث ًا
جميع الأطراف على الهدوء.
و كان قد جرح � 14ضرطيا و  4متظاهرين
على القل عندما حتولت املظاهرات اىل
من��ط عنيف يف النا�ضرية ي��وم الثنني
املا�ضي و ذلك بح�ضب ما ذكرت ال�ضرطة.
وواج ��ه ال�ضرطة ال��ذي��ن ي��رت��دون اخلوذ
و يحملون ال���دروع امل �ئ��ات م��ن الرجال
الذين يحملون الع�ضي اخل�ضبية و الذين
يرمون احلجارة خلف احلواجز ال�ضفراء
و احلمراء التي يبلغ ارتفاعها حد اخل�ضر
و ال�ضالك ال�ضائكة حلماية مقر احلكومة
املحلية.
و حمل بع�ض املتظاهرين الكرا�ضي التي
متثل رمزا للمنا�ضب احلكومية و حملوا
امل�ضابيح النفطية و بع�ض النماذج من
امل��ول��دات اخل��ا��ض��ة ال�ت��ي ت�ضتخدم ل�ضد
النق�ض يف التيار الكهربائي.
"�ضوف نوا�ضل هذه املظاهرات اإىل اأن
تلبى مطالبنا"
هذا ما قاله با�ضل �ضباح البالغ من العمر
 40عاما وهو موظف حكومي الذي �ضارك
يف التظاهر لليوم الثاين على التوايل و
ا�ضاف":نحن ننا�ضد جميع املحافظات
اىل تنظيم املظاهرات يف ثورة الكهرباء
هذه"
يف هذه الثناء وارى العراقيون موتاهم
الذين ذهبوا �ضحية انفجار �ضيارة مفخخة
ا�ضتهدفت امل�ضرف الذي تديره الدولة يف
بغداد و هو الهجوم الثاين على موؤ�ض�ضة
مالية رئي�ضة يف الأ�ضبوع نف�ضه.
عن الوا�سنطن بو�ست
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ه���ل ���س��ي��زداد ان���ت���اج ال��ن��ف��ط ال��ع��راق��ي؟
يتساءل المستثمرون عادة عن االنتاج النفطي فالبعض يريد ان يعرف فيما لو ان انتاج النفط سيزداد
بالقدر الذي يمكنه من اغراق الطلب و دفع اسعار النفط الى الهبوط .و يتساءل البعض اآلخر عن أفضل
األسهم التي لها ان تلعب دورا في زيادة انتاج نشاط الحفريات العراقية و مزادات العقود الجديدة النتاج
الحقول العراقية .وارتفع انتاج النفط العراقي بأعلى مستوياته في سنة  1979بما يقارب الـ 3.5مليون
برميل في اليوم الواحد و كان بذلك في أحسن مستوياته على االطالق منذ ذلك الحين.
ترجمة  /املدى االقت�صادي
و هبط االن�ت��اج عموديا اىل 9000.000
ب��رم �ي��ل يف ال� �ي ��وم ال� ��واح� ��د يف ب��داي��ة
الثمانينيات و ذل��ك يف خ�ضم اال�ضطراب
احلا�صل ب�سبب احلرب العراقية الإيرانية،
وبعد �أن ارتفع الإنتاج �إىل  3ماليني برميل
يف ال�ي��وم ال��واح��د يف نهاية الثمانينيات
�أدت حرب اخلليج اىل خف�ض االنتاج اقل
من  300.000برميل يف اليوم الواحد يف
 ،1991و�ساهمت حرب اخلليج الثانية يف
كبح جماح ذل��ك ال�صعود القليل يف انتاج
النفط العراقي الذي ظهر يف الت�سعينيات.
�أما اليوم فان انتاج النفط العراقي يرجع
اىل امل�ستويات البائ�سة التي كانت �سائدة
قبل احل��رب ،لكن الإنتاج العراقي النفطي
ال يخ�ضع م�ستواه اىل الظروف النموذجية
التي تخ�ضع لها احلقول النفطية االخرى
و انتاجها  ،فقد �شهد تاريخ انتاج النفط
العراقي احلروب و االهمال و عدم ا�ستقرار
البلد امل�ستمر و ال�صراعات ال�سيا�سية التي
انهكت هيكلية االنتاج النفطي اال�ستثماري
و على مدى �سنوات.
و ال يزال العراق مكانا خطرا على الرغم من
ان بع�ض ال�شركات النفطية العاملية قد بد�أت
باال�ستثمار فيه حيث ان املخاوف االمنية
ترفع من كلفة تلك ال�شركات و جتعل من
االرتقاء بالواقع االنتاجي �أمر ًا �صعب ًا.
و لكن عند دخول اال�ستثمارات اىل العراق
يف ظل الظروف االمنية امل�ستقرة نوعا ما
و م��ع ا�ستخدام تقنيات تكنولوجية ف�أن
العراق ميكنه ان يعزز انتاجه اىل م�ستوى
اعلى م��ن امل�ستوى ال��ذي و�صل اليه عام
.1979
وت �ه��دف احل �ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة اىل زي ��ادة
االنناج النفطي اىل  12مليون برميل يوميا
و ذلك يف غ�ضون �ست �سنوات ،ف�إن حقق
العراق ذلك الهدف ف�أنه �سيكون يف املرتبة
الثانية من بعد ال�سعودية ،وذلك من حيث
ق��درة االن �ت��اج الكلي ،فعلى ال��رغ��م م��ن �أن
العربية ال�سعودية ق��د قيدت م��ن انتاجها
يف ال�شهور االخ�ي�رة و ذل��ك ال�ت��زام��ا منها
باحل�ص�ص االنتاجية التي حددتها منظمة
الدول امل�صدرة للنفط (اوبك) اال ان طاقتها
االنتاجية تبلغ زه��اء  12.5مليون برميل
يف اليوم الواحد.
و لتحقيق ذلك الهدف ف�أن احلكومة العراقية
ق��د منحت �سل�سلة م��ن ال�ع�ق��ود لل�شركات
النفطية العاملية التي تنطوي على اهداف
معينة للنمو االنتاجي.
ففي ال�سنة االخرية على �سبيل املثال منح
ال�ع��راق عقدا ل�شركة بريتي�ش برتوليوم
وال�شركة النفطية ال�صينية لتغطية حقل
الرميلة و هو حقل �ضخم دخل يف االنتاج
لأول مرة عام  .1955وينتج احلقل حاليا
م��ا ه��و اق��ل بقليل م��ن امل�ل�ي��ون برميل يف
اليوم الواحد ،بينما يهدف العقد مع �شركة
بريتي�ش برتوليوم اىل ما يقارب الـ2.85

مليون برميل يف اليوم الواحد .و طالبت
� �ش��رك��ة ب�ت�رول �ي��وم ب��ري�ت�ي����ش يف عقدها
اال�صلي ب �ـ 3.99دوالر امريكي ك�أجر لكل
برميل لكن ال�شركة خف�ضت ذلك الر�سم اىل
( )2دوالرين �أمريكيني و ذلك لنيل العقد.
ك��ان العقد م��ع �شركة برتوليوم بريتي�ش
حلقل الرميلة يعد العقد الوحيد الذي منح
يف جولة الرتاخي�ض االوىل يف �صيف العام
املا�ضي  .2009و اتبعت ايك�سون موبايل
خطة عطاء تناف�سية ذات تعزيز انتاجي
قدره  3.1مليون برميل يف اليوم الواحد
لكن ايك�سون عملت تخفي�ضا يف االجر كان
اك�ثر بقليل من ال�ـ ( )2دوالري��ن �أمريكيني
للربميل الواحد لكي تقبله احلكومة.
ام ��ا يف اجل��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة ف � ��أن احلكومة
العراقية منحت  7عقود من احلقول الع�شرة
امل��وج��ودة  ،و�أح ��د ال�ع�ق��ود ال�ك�ب�يرة التي
مت منحها حل�ق��وق االن �ت��اج حلقل جمنون

كانت ل�شركة �شل رويال الهولندية و �شركة
بريوتبا�س.
و ينتج حقل جمنون مبا يقارب 45.000
ب��رم�ي��ل م��ن ال�ن�ف��ط يف ال �ي��وم ال ��واح ��د و
ي�ستهدف العقد املقرتح انتاج  1.8مليون
برميل يف اليوم الواحد مقابل ر�سوم اجور
 1.39دوالر امريكي.
و تراوحت االج��ور يف جولة الرتاخي�ص
الثانية من ال �ـ 1.15دوالر امريكي و ذلك
حلقل ال�ق��رن��ة الغربية �إىل ال��ـ 6دوالرات
امريكية حلقل جنمة ،وان الإنتاج الن�سبي
متحدا ً يهدف اىل جعل تلك احلقول ال�سبعة
تنتج ما يعادل تقريبا  4.8مليون برميل من
النفط يف اليوم الواحد.
لكن ق��درة االن�ت��اج الواقعية لهذه احلقول
غري م�شجعة ،وثمة فر�صة �ضئيلة يف ان
يحقق ال�ع��راق ه��دف احلكومة املتمثل يف
انتاج  12مليون برميل يف اليوم الواحد

و من املرجح ان ت�ستغرق اي قفزة انتاجية
يراد حتقيقها اكرث من �ست �سنوات.
و تعر�ض عقد بريت�ش برتوليوم على حقل
الرميلة لأنتقاد وا�سع و ذلك ب�سبب الر�سوم
املنخف�ضة التي قبلتها ال�شركة لنيل العقد.
م��ن امل�ستحيل ان ن�ح��دد مبو�ضوعية ما
ي�شكل ر�سوما معقولة النتاج هذه احلقول
و ذل��ك الن�ن��ا نفتقر �إىل جميع املعلومات
امل���وج���ودة ع �ن��د م � ��دراء � �ش��رك��ة بريت�ش
برتوليوم وايك�سون موبيل املتطلبة للفوز
بالعقد ،لكن ت�شري العديد من النقاط اىل ان
عقد �شركة بريت�ش برتوليوم كان عقدا غري
اعتيادي.
و ذلك للنقاط التالية:

اوال� :أ ُجبرِ َت بريت�ش برتوليوم �إىل تقليل
ر�سومها اىل الن�صف وذلك من  3.99دوالر
امريكي اىل ( )2دوالري��ن �أمريكيني و ذلك
للفوز بالعقد ،وهو الأمر الذي يبدو خ�صما

كبريا يف ال�سعر.
و ثانيا ف�أنه من امللفت لالنتباه ان عطاء
�شركة ايك�سون قد ربح العقد و ذلك يعود
اىل ال�سقف االنتاجي العايل الذي تتبعه اال
ان ال�شركة تراجعت عن العقد النها مل تكن
راغبة يف قبول ر�سوم ٍ اقل.
و االمر الآخر �أن حقل الرميلة هو واحد من
اكرب احلقول النفطية اخل�صيبة �أو لن يكون
من املنطق ان نفرت�ض ان امل��زاد �سيجذب
الكثري من املزايدين الراغبني يف القبول
بر�سوم و ان كانت اقل من املعرو�ضة.
و�أ�شار املدير التنفيذي لربيت�ش برتوليوم
توين هاوارد يف اواخر �شهر كانون الثاين
ان التو�سع يف انتاج العراق �سيكون ابط�أ
مما يتوقع الكثري ،م�شريا اىل التحديات
ال�ت��ي ت��واج��ه (االجن� ��از و التنفيذ) و�إىل
احلاجة يف بناء (القدرة الإنتاجية) ،و�أكمل
حديثه مفرت�ضا انه من امل�ستحيل ان ينتج
ال �ع��راق  10م�لاي�ين برميل م��ن النفط يف
اليوم الواحد يف عام  2020و هي قيمة تقل
بـ ( )2مليوين برميل عن القيمة التي تهدف
احلكومة العراقية اىل حتقيقها و بعد اربع
�سنوات من املوعد الذي تهدف له.
و ي��رى ال�ع��دي��د م��ن امل��راق�ب�ين ان بريت�ش
ب�ترول �ي��وم ق��د قبلت ال�ع�ق��د لتح�صل على
موطئ ق��دم يف ال�ع��راق على الرغم من ان
اج ��ر( )2دوالري ��ن لي�س ب��ال�ك��ايف ل�ضمان
عائد من احلقل .فعندما تفرت�ض ان املدراء
التنفيذيني يف �شركة بريت�ش برتوليوم قد
ر�سموا �صورة وردية لأنتاج النفط العراقي
فهذا يعني انهم قد بالغوا يف و�ضع ال�سقف
االنتاجي للنفط العراقي.
ل��دى بريت�ش ب�ترول�ي��وم جميع اال�سباب
لتكون متفائلة لكن ي�ب��دو ان عليها كبح
جماح ذلك التفا�ؤل.
لكن التوقعات التي تفرت�ض ان تلك احلقول
�ستنتج  10او  12مليون برميل يف اليوم
ال ��واح ��د يف غ �� �ض��ون � �س��ت � �س �ن��وات هي
توقعات متفائلة جدا ال حمال .و لي�س من
املرجح ان تفي تلك ال�شركات التي ر�ضيت
بتلك االج��ور لتح�صل على موطئ قدم يف
العراق بال�سقف االنتاجي.
و املعنى ال�ضمني الآخ��ر هو ان ال�شركات
ال�ت��ي قبلت ب�ه��ذه ال��ر��س��وم املنخف�ضة لن
ت �ك��ون االف���ض��ل يف ج�ل��ب ع��وائ��د االنتاج
النفطي ،ففي �أح�سن الظروف و من دون
الق�ضايا االمنية املعوقة ميكن ان جتني
بريت�ش ب�ترول�ي��وم ع��ائ��دا يف ا�ستثمارها
للنفط ال�ع��راق��ي ين�سجم و يتما�شى مع
عوائدها يف احلقول االخرى.
و ثمة ام��ر م��ؤك��د واح��د ه��و ان ال�شركات
النفطية الكبرية �ستحتاج اىل ا�ستئجار
�شركات اخلدمات للعمل على تلك العقود ،و
تقدم العقود النفطية العراقية  10مليارات
دوالر �إىل  15بليون دوالر امريكي و ذلك
كفر�صة لل�شركات اخلدمية.
عن /موقعseeking alpha
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المرصد االقتصادي

اقتصاديات

�إن�شاء �أول �سكة حديد �أحادية يف النجف اال�شرف

ال�سياحةالدينية
 عبا�س الغالبي

بغداد  /متابعة املدى االقت�صادي

منحت هيئة ا�ستثمار النجف �شركة كندية عقد ًا بقيمة  600مليون دوالر الن�شاء
�أول خط �أحادي لل�سكك احلديد يف البالد.
وق ��ال ع�ضو هيئ ��ة اال�ستثمار بالنج ��ف �أن ��ور احلبوبي لروي�ت�رز :ان امل�شروع
�سيكون الثاين من نوعه يف ال�شرق االو�سط بعد م�شروع مماثل يف دبي.
وح�صلت على العقد تران�س جلوبيم انرتنا�شونال (جلوبيم) وهي كون�سورتيوم
كندي خا�ص
واو�ض ��ح :ان "هيئ ��ة اال�ستثمار وافق ��ت على منح �شركة غلوبي ��م الكندية ان�شاء
م�شروع القطار املعلق (املونوراي) بكلفة تبلغ  248مليون دوالر ،على ان تكون
املدة الزمنية � 36شهرا".
واك ��د احلبوبي لوكال ��ة ال�صحافة الفرن�سية ان "طول اخل ��ط يبلغ  36كيلومرتا
وهو بني االطول يف العامل".
وه ��ذا امل�شروع هو الثاين من نوعه يف ال�شرق االو�سط بعد اخلط الذي ان�شىء
يف دبي.
وتاب ��ع :ان القطار املعلق "يعترب مك�سب ��ا كبري للنجف ،نظرا ملا يوفره من خدمة
لزوار العتبات املقد�سة كما انه ي�سهم يف حل ازمة ال�سري".
ويرب ��ط م�سار القطار يف مرحلته االوىل مرقد االم ��ام علي (ع) مب�سجد الكوفة،
اما املرحلة الثانية فرتبط بني م�سجدي الكوفة وال�سهلة.
اىل ذل ��ك ،يت�ضم ��ن امل�ش ��روع "م�ساري ��ن يربط ��ان النج ��ف ،باملر�آب�ي�ن اجلنوبي
وال�شمايل للمحافظة".
وا�شار احلبوبي اىل "احتمال فتح م�سارات جديدة ،ترتبط املدينة مبطارها (15
كم).ويبل ��غ ارتفاع "�سكة القطار �ستة امتار و�سيت ��م تزويده بالطاقة الكهربائية
من خالل حمطات ت�شيدها ال�شركة".
وخ ��ط القط ��ار االحادي واحد م ��ن م�شروعات ع ��دة كبرية للبني ��ة اال�سا�سية يف
الع ��راق والتي تت�ضمن خط ��ة مبليارات الدوالرات الن�شاء م�ت�رو بغداد لكن �أيا
من هذه امل�شروعات مل يتم تنفيذه.
وت�ستقب ��ل مدين ��ة النجف احدى �أهم امل ��دن املقد�سة لدى امل�سلم�ي�ن مئات االالف
م ��ن الزوار يف االحتف ��االت الدينية التي جت ��ري مرات عدة �سنوي ��ا وتكتظ بهم

�شوارع املدينة .
وا�ض ��اف احلبوبي :ان امل�شروع �سيخفف �أزم ��ة املوا�صالت واكتظاظ ال�شوارع
يف املحافظة خا�صة خالل �أيام املنا�سبات الدينية.
وتدهورت البنية اال�سا�سية يف العراق حتت وط�أة عقود من احلرب والعقوبات
الدولية وقلة اال�ستثمار.
وي�سعى الع ��راق اىل �سبل لإ�صالح الطرق وال�س ��كك احلديد واملوانئ وحمطات
الطاقة وغري ذلك من البنية اال�سا�سية.
و�أبرم ��ت احلكوم ��ة املنتهي ��ة واليتها  11اتفاق ��ا مع �شركات نف ��ط عاملية لتطوير
االحتياطيات النفطية الهائلة التي ميتلكها العراق.
ويق ��ول خرباء اقت�صاديون انه يتعني على العراق تنمية القطاعات غري النفطية
اذا �أراد �أن ي�صبح اقت�صاده قويا ويخف�ض البطالة.
وبالرغ ��م من حت�سن الو�ضع االمني بوجه ع ��ام اال �أن االنتخابات غري احلا�سمة
التي جرت يف اذار ومل تتمخ�ض عن فائز وا�ضح �أو ت�شكيل حكومة جديدة حتى
االن �أذك ��ت املخ ��اوف من احتمال جت ��دد �أعمال عنف يتع ��ذر احتوا�ؤها .ونتيجة
لذل ��ك مازال �أغلب امل�ستثمرين االجانب يف القطاعات غري النفطية يقفون موقف
الرتقب.
وق ��ال احلبوب ��ي :ان خط ال�سكة احلدي ��د االحادي يف النج ��ف �سيكتمل ان�شا�ؤه
بعد ثالث �سنوات و�سيجري تنفيذه على مرحلتني .و�أ�ضاف� :أن ال�شركة الكندية
�ستن�شئ حمطة للكهرباء لت�شغيل القطار.
وقالت ال�شركة على موقعها على االنرتنت ان امل�شروع ي�شمل ان�شاء خط �أحادي
بطول  37كيلومرتا يربط امل�ساجد الثالثة الرئي�سة يف النجف وهي مرقد االمام
عل ��ي (ع) وم�سجد الكوفة وم�سجد ال�سهل ��ة ويربط �أي�ضا بني حمطتي احلافالت
الرئي�سيتني .و�ست�صل املرحلة الثانية اىل مطار النجف اجلديد.
وتع ��د النجف مركز ا�ستقطاب كبري لل�سياحة الديني ��ة وحتتل االولوية يف عدد
ال ��زوار القادم�ي�ن اليه ��ا �سنويا م ��ن داخل وخارج الع ��راق باال�ضاف ��ة اىل مدينة
كرب�ل�اء املقد�س ��ة  ،يف وق ��ت ي�ؤكد كثري من خ�ب�راء ال�سياح ��ة ان النجف بحاجة
اىل بنية ا�سا�سية يف خمتلف القطاعات االقت�صادية �سعي ًا الحتواء عدد القادمني
اليها �سنوي ًا .
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تعد ال�سياحة احد القطاعات االقت�صادية التي ترتبط بالقطاعات
االق�ت���ص��ادي��ة ك��اف��ة فهي ت �ت�لازم م��ع ق�ط��اع��ات النقل واالت�صاالت
وال�صناعة وامل���ص��ارف  ،حيث تنتع�ش ال�سياحة بانتعا�ش هذه
القطاعات .
ً
ً
ويف العراق متثل ال�سياحة الدينية م�صدرا مهما من م�صادر متويل
االقت�صاد العراقي اذا ماا�ستغلت ا�ستغالال امثال يف �ضوء االمكانات
املتاحة النعا�ش هذا القطاع وجعله م�صدر متويل مهما يعمل على
تخلي�ص االقت�صاد العراقي من ريعيته النفطية املفرطة .
ويف نظرة متمعنة للموازنات اال�ستثمارية مل نلحظ انها تت�ضمن
م�شاريع �سياحية وال�سيما يف اجلانب الديني منها والتي تزداد
احلاجة عاما بعد اخر ب�سبب زيادة اعداد وافواج الزوار امل�سلمني
اىل االماكن الدينية التي فاقت خالل االعوام االخرية حاجز الثمانية
ماليني زائ��ر خ�لال العام الواحد  ،والتي تتطلب يف واق��ع احلال
خدمات وبنية حتتية متطورة وقادرة على ا�ستيعاب افواج الزائرين
املليونية يف ظل تردي اخلدمات وتراجع �أداء القطاعات امل�شار اليها
�آنف ًا والتي تعاين هي االخرى من نق�ص يف التخ�صي�صات اال�ستثمارية
وف�ساد م��ايل واداري كبري ناهيك عن االج ��راءات البريوقراطية
احلكومية التي تتعلق بعمليات
ال���ص��رف حليثيات املوازنات
اال�ستثمارية ال�سنوية .
ومن هنا فان احلاجة ملحة االن
لت�ضمني الربنامج االقت�صادي
ومن هنا فان احلاجة ملحة ل �ل �ح �ك��وم��ة امل �ق �ب �ل��ة م�شاريع
االن لت�ضمني الربنامج تتعلق بال�سياحة الدينية ت�سري
االقت�صادي للحكومة املقبلة ب�شكل متواز مع البنى التحتية
م�شاريع تتعلق بال�سياحة للقطاعات االقت�صادية االخرى
الدينية ت�سري ب�شكل وع��ل��ى وف� ��ق خ �ط��ط وب��رام��ج
متواز مع البنى التحتية م��ن �ضمن حيثيات املوازنات
للقطاعات االقت�صادية اال�� �س� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ل� � �ل � ��وزارات
االخرى وعلى وفق خطط واالخ��رى للمحافظات وتنمية
وبرامج من �ضمن حيثيات االقاليم � ،سعي ًا لالرتقاء �أداء
املوازنات اال�ستثمارية القطاعات كافة ب�شكل ت�صاعدي
للوزارات واالخرى وم�ت�ن��اغ��م الرت �ب��اط �ه��ا الوثيق
للمحافظات وتنمية بع�ضا مع البع�ض االخر .
االقاليم � ،سعي ًا الرتقاء ومل تكن ال�سياحة الدينية بعيدة
�أداء القطاعات كافة امل �ن��ال ع��ن ت�ف�ك�ير احلكومات
ب�شكل ت�صاعدي ومتناغم ال�ت��ي تعاقبت على احل�ك��م يف
الرتباطها الوثيق بع�ضا مع ال �ع��راق بعد ع��ام  2003النها
البع�ض االخر  .واقع حي وملمو�س على االبعاد
االق �ت �� �ص��ادي��ة واالجتماعية
والدينية � ،إال ان الغريب يف
االمر نلم�س هذا التقاع�س عن
ادام ��ة زخ��م ال�سياحة الدينية
التي تعمل كما نوهنا اىل تنويع م�صادر دخل االقت�صاد العراقي
 ،بحيث ظلت عملية تفعيل ال�سياحة الدينية �أ��س�يرة التنظريات
وامل�ؤمترات من دون �أدنى حماولة للحكومات املركزية �أو املحلية
على م�ستوى املحافظات امل�شمولة بال�سياحة الدينية من �ش�أنها
تن�شيط هذا الرافد االقت�صادي املهم الذي ي�ساهم يف تفعيل قطاعات
اخرى وي�سهم اي�ض ًا واىل حد كبري يف امت�صا�ص ظاهرة البطالة
وخلق حركية ن�شيطة يف اال� �س��واق املحلية وتغعيل ال�صناعات
الوطنية التي كانت واىل وقت قريب حمط انظار واقتناء الزوار
العرب واالجانب وهي بذلك فر�صة كبرية توفرها ال�سياحة الدينية
.
ولذا فان الدعم احلكومي البد ان يوازيه تن�شيط وتفعيل دور القطاع
اخلا�ص ال��ذي الب��د له ان يدخل �ساحة املناف�سة وان ميتلك زمام
املبادرة يف كثري من القطاعات واملحافل اال�ستثمارية التي تتعلق
بال�سياحة الدينية  ،حيث ان الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة وال�سيما
يف قطاع النقل واالت�صاالت تعد هي االمثل واالكرث جدوى ناهيك
عن عملية التبادل التجاري لل�سلع والب�ضائع التي حتركها وتدمي
زخمها جماميع القطاع اخلا�ص وماميكن ان تفعله من عملية خلق
دورة اقت�صادية ن�شيطة قادرة على جعل دور القطاع اخلا�ص يف هذا
االجتاه اكرث جدوى واكرث فاعلية .
abbas.abbas80@yahoo.com

