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تنشـر الصحف يـوميـًا اعالنات
ألمانـة بغداد ُتـنذر املتـجاوزين
علـــى االراضــي احلكـــومـيـــة
واالبـنيـة الــرمسيـة بـاملغـادرة
وهدم ما مت بـناؤه خالل االشهر
املنصـرمة.. وتـعاود الكـرة بعد
ايام بنـشر اعالنـات حتذر فـيها
مـن مغبـة االسـتمـرار يف هـذه
الـتجــاوزات فـمــا هـي اسـبــاب
التجـاوز.. وما هـو العـالج.. وما
حـجم هــدر االمــوال العــامــة
واخلـاصـة يف هـذه التجـاوزات..
لالجـابــة علـى هـذه األسـئلـة
اجتهنا إىل أكثر مـن مكان وسألنا
اصحــاب الـشـــأن االقتـصــادي
واصحــاب الــشــأن الـتجــاوزي

أيضًا!!
فـاملتجاوزون احـد أهم االطراف
يف عالقـة اهلـدر املـالي واصـابـة
االقتصاد بالضرر.. أكثر مما هم

متضررون..
أول من سألنـاه هو السـيد حممد
مسري املـوسـوي )صـاحـب معمل

طابوق( فأجاب:
املـتجاوزون علـى أراضي الـدولة
وعـلى اراضـي الغري بنـوا بيـوتًا
كبرية اصغرها مـساحة 200 مرت
ومبواد انشـائية حديثة واشرتوا
مـواد لـلبنـاء حتـى مـن السـوق
السوداء مما أدى إىل ارتفاع أسعار
املــواد االنـشــائيــة ومبقــارنــة
بـسيطـة سنجـد ان أسعـار املواد
االنشـائية قـد ارتفعت إىل أسعار
خيـاليـة يف السـوق السـوداء عن
أسعـار الفرتة اليت سبقت سقوط
النظام وبنسب كبرية، واآلن جند
ان أسعـار مـواد الـبنـاء اصـبحت
كالتـالي: سعر الطـن الواحد من
الـسمنت االعتيادي وصل إىل 120
ألـف دينار  وسعـر الطن الـواحد
من الـسمـنت املقـاوم وصــــــــل
إىل 138 ألف دينـار امـا الـسمـنت
األبـيض فقـد وصل سعـر الـطن
الواحـد منـــه إىل 135 ألـف دينار
وسعـر سكـس قالب من احلـصو
هـــــو  140 ألف ديـنـــــار، ودبل

فوضى البناء جزء من الفوضى االقتصادية!
البناء العشوائي والتجاوز على اراضي الدولة هدر لالقتصاد

سناء النقاش
موسكو

وعـد رئـيس الـوزراء الـروسي
ميخـائيل فرادكـوف ان روسيا
سـتبــذل جهــودا )لالسهـام يف
ضمـان امـن الطـاقـة العـاملي(
وستـنخــرط اكثــر يف نـظــام
الطـاقــة الشـامل، كمـا ذكـرت

وكالة انرتفاكس.
واعلن رئيـس الوزراء الـروسي
ان بالده )سـتـطــور بـنــاهــا
الـتحـتيـة يف جمـال الـطـاقـة
والنقـل، وال سيمـا عن طـريق
مشاريـع تتيح العمل على نقل
النفط عـرب منطقـة البـلطيق
واىل الـشــرق( يف اجتـــاه آسيــا
وذلك يف الــوقت الـذي تـشجع
الدول املستهـلكة للنفط روسيا
علـى زيادة صـادراتهـا يف اطار
دفع اسعــار الـنفـط اخلــام اىل

فرادكوف: 
روسيا ستساهم يف امن 

الطاقة العاملي

برنامج رصد العائدات
املذكرة السابعة

حزيران 2004
أطلقت سلطة التحـالف املؤقتة يف
الـــدقـيقـــة االخـرية فـــورة مـن
االنفـاق مستخـدمة ثـروة العراق
الـنفطيـة بفـظاظـة قبل مـوعد
حل الـسلـطـة. فـفي حـركـة مل
تالحـظ علــى االطالق، حـــولت
مليـارات الـدوالرات إىل مـشـاريع
مـعدة عـلى عـجل عشـية املـوعد
النهـائي النهـاء مهـمتهـا. جمـلس
رقـابـة الربنـامـج )اجمللس( الـذي
يعـتـرب ذراع االنفــاق لــسلـطــة
التحـالف، سوف ينهـي عملياته يف
الثالثـني من حـزيــران عنـدمـا
تــسلم احلـكم الــذاتي الـسيــاسي
واملـالي للحكـومة املـؤقتة املعـينة

حديثًا.
تقـرر يف آخــر حمضــر متـوفـر
للـمجلس يف 15 آيـار املوافقـة على
صرف مـا يقارب ملياري دوالر يف
نفقات حلزمة من مشاريع رديئة
الـتخطيـط. ليس مـن الواضح إذا
كــانت الـوزارات املعـنيـة قـد مت
التـشـاور معهــا يف تطـويـر هـذه
الـطلبات من االعتمادات، على كل
أن احلكـومة العراقية اجلديدة لن
يكون هلا خـيار سوى تنـفيذ هذه
الـوعـود. إن القــرار الصــادر عن
جملس االمن يف 8 حزيران يطالب
احلكــومــة اجلــديــدة بـتنـفيــذ
االلتـزامــات املعلقـة لـصنـدوق
تنـميـة العـراق وهـو املـستـودع

الرئيس ملوارد العراق.
صنـدوق تنـميـة العـراق املنـشـأ
مبـــوجـب قـــرار جملــس االمــن
املرقـم 1483 اليداع 95 بـاملئـة من
مـوارد العراق النفطـية، والودائع
املـصــرفيــة املعــادة اليت كــانت
حبوزة صدام حسني، والتحويالت
من برنـامج االمم املتحدة للنفط
مقـابل الغذاء واملنتهـي يف تشرين
الثاني 2003، استلم الصندوق منذ
انـشــائه 19.3 مـليــار دوالر ويف 9
حزيران اجلـاري كان ميلك )10.1(

مليار دوالر.
يصـوت علـى الـتخصـيصـات من
الصندوق جملس يـتكون اعضاؤه
من العسـكريني والـدبلومـاسيني
االمــــريكـــان الـربيــطـــانـيـني

تنشر املدى نص املذكرة السابقة الصادرة عن برنامج رصد العائدات العراقية التابع ملعهد اجملتمع املفتوح، وهو
مؤسسة خاصة مقرها مدينة نيويورك. يقوم البرنامج برصد صناعة النفط العراقي للتأكد من إنها تدار ضمن

أعلى مقاييس الشفافية ومن أن عائدات الثروة النفطية العراقية تذهب إلى الشعب العراقي.
ويدعو املعهد سلطة االئتالف املؤقتة واحلكومة العراقية إلى اقامة نظم تضمن شفافية كاملة الستخدام عائدات

النفط العراقي من أجل املساعدة على قيام عراق مستقر ودميقراطي.
)                     (

احلملـة سوف متـول نفسهـا( قد
يكون سببًا ملـثل هذه التصرفات.
وإذا تـذكرنا إن نائب وزير الدفاع
بول وولـفوفيرت اعلم الـكونغرس
يف آذار 2003 ]هنـالك احلـاجـة إىل
الكـثري من االمـوال لتمـويل هـذا
ولـكنـه ليــس من الـضــروري أن
تكـون من امـوال دافع الضـرائب
االمــــريكـي، ابـتـــداًء هـنــــالك
موجـودات الشعب العراقي.. حنن
نتعامل مع بلد يتمكن حقيقة من
متــويل اعمــار نفـسه وبـصـورة

سريعة نسبيًا[.
هذا الـوعد قـد خولـف، لقد دفع
املـواطن االمــريكي مـا يــــــزيـد
على 24 ملـيار دوالر العادة أعمار
العـراق )5.9 مـليــار املخـصـصـة
مبــوجب قـانـون ختـصيـصـات
الطـوارئ االضافـية زمـن احلرب
لعـام 2003 و18.4 مليـار دوالر من
اصـل الـ 87 مليـار االضـــــــافيـة
لعـام 2004(. إن كلفة إعـادة البنى
التحتية العـراقية إىل حالتها قبل
عـــــام 1991 وخـلق الـــظـــــروف
االسـاسيـة لـلحكم الـدميقـراطي
وتـوجيه االقـتصـاد حنـو السـوق
احلـر تقـدر قيـمتهـا بـ 55 مليـار

دوالر للفرتة 2004 - 2007.
من احملتـمل أن التعهـد بتحـويل
امـــوال ضخـمــة مـن مــداخـيل
العـراق النفـطيـة العـادة اعمـار
املشـاريع الـسيئـة االعـداد سـوف
يـــســتعــمل كـــسـبــب لقـــطع
املخـصصـات االمــريكيـة العـادة
االعمـار يف العراق مـستقباًل، وإذا
كــان ذلك هـو الـسـبب فـهنــالك
القليل من االمل لـرؤية حكـومة
مـســؤولــة وشفــافــة تـظهــر يف

العراق.

يظـهر السؤال ملـاذا مل يستخدم الـ
)1.2( ملـيـــار دوالر االضـــايف غـري
املستخدم حتى اآلن وهو خمصص
اصاًل لقطاع العراق النفطي وملاذا
حتول امـوال موجودة يف صندوق
التنميـة العراقي إىل هذه املشاريع
بداًل من ذلك؟ وإذا اخـذنا بـنظر
االعتبـار التقدم البـطئ يف اعمال
اعادة االعـمار للـمقاوالت احملـالة
فـان سلطة التحـالف كان عليها أن
تـرتك عمـليــة اختــاذ القــرارات
لـلحكــومــة املـــؤقتــة بـــداًل من
االسـراع يف ايـداع وحتـويل امـوال

اضافية.
االنفـاق املـتبــاهي والـتبـذيـري
للتحالف يف ساعاته االخرية سوف
تكـون له نتـائـج خطرية مـؤثـرة
علـى قــدرة احلكـومـة املــؤقتـة
واحلكـومة املـنتخبـة اليت تليـها،
واملفـرتض فــيهــــا أن متــــارس
االسـتقالل واخـتـيــار كـيفـيــة
التصـرف بهذه االموال بـاالضافة
إىل ذلك، إن جتـــربـــة الـبلـــدان
االخــرى  الغـنيـة بــالنفـط قـد
بـرهـنت علـى ضـرورة تـأسيـس
البنى التحتية واآلليات للتأكد من
أن االموال سوف تصرف بطريقة

جيدة.
إن محلة سلـطة التحـالف لصرف
االمـوال العراقيـة عندمـا اتيحت
هلا الفرصة سوف تبقى أمرًا يلفه
الـغمــوض. لقــد رفــضت االدارة
احلــاليــة الكـشف عـن خطـطهـا
واالســس املـنــطقـيـــة الختـــاذ
القرارات احلـامسة. ومل يـستجب
اجمللـس لـطلبــات التــوضيح. إن
نفــور دافع الضـرائب االمــريكي
والـكونغرس من دفع قوائم إعادة
اعـمار العـراق )واليت اعلمـوا بان

مـشــاريع الكهـربـاء قــد تعـدت
كلفتها االولـية وطلب التـأكد من
أن مسـتشـاري الطـاقـة لـسلطـة
الــتحــــالف ســــوف يعـيــــدون
حـسـابــاتهـم للتـأكــد من دقـة
التكلفة. مـستشارو التحالف قالوا
إن التقـديرات اجلديـدة هي اكثر
دقة من التقـديرات السـابقة ألن
مـسحًا أكـثر مشـواًل للمعـدات قد
أجري ودقق. إن السـؤال الرئيس
هـو ملاذا تـصرف هـذه املبـالغ من
أمـوال صنـدوق التـنميـة ولـيس
من االموال االمريكـية املخصصة
العــادة اعمـار الـقطــاع واليت مل
تـصـــرف حتـــى اآلن وهي تـبلغ

مخسة مليارات دوالر.
إعادة اعمار القطاع النفطي:

460 مليون دوالر:
اعـتمـد اجمللـس يف 15 أيـار مـبلغ
)460( ملـيــــون دوالر مـن أمــــوال
صنـدوق التـنميـة لغـرض إعادة
اعمــار قطــاع النفـط العــراقي.
الـتخـصيـصـات سـوف تـصـرف
بـــــواقـع )255( ملـيـــــون دوالر
الغــــــراض االســتـكــــشــــــاف
واالسـتخراج، )201( ملـيون دوالر
لالغـراض النفطية االخرى و)5(
ماليـني دوالر ألدوات التقـييـس
والـسيطـرة. مرة أخـرى يربز إىل
الـواجهـة الـسـؤال فـيمـا إذا كـان
هنالك تـداخل مع التخصـيصات

االمريكية.
حـتـــى آذار 2004، )443( ملـيــون
دوالر فقط من هـذه املخصـصات
ثبـتت ملـشــاريع معـينـة. يقـدر
تقـريــر داخلي صـادر عن وزارة
النفط العـراقية بان العمل بدأ يف
119 فقـط مـن أصل 226 مـشــروعــًا
إلعـادة اعمار القطـاع بعد احلرب
ومعـظـمهـــا منـحت إىل شــركــة
هاليربتون. يؤكـد التقرير كذلك
انه مل يـتـم اجنــاز أي مـن هــذه
املشـاريع، ومت فقط إجنـاز نصف
العـمل يف 94 مشروعًا من املشاريع
اليت ال يـزال العمل فيـها جـاريًا.
أخرب مسـؤول عراقي كبـري وكالة
رويـرتز لالنـبــاء بـــان كل هــذه
املـشــاريع كـــان من املـفرتض أن
تــسلـم بـني متـــــــــوز املـــاضـي

ونيسان )2004(.
سنل ساميوال فيما إذا كان اي من
املـشاريع الـنفطيـة املقرتحـة قد
خصص هلا مبلغ يف امللحق االضايف
االمريكي؟ رد مـستشـار التحالف
لـشؤون النفـط بانه ليـس هنالك
تكـرار يف املـشـاريع. مـرة أخـرى

لـتأسيس حـساب لتثـبيت الدخل
والــذي ســـوف يكـــون مبثــابــة
احتيـاطي للمـيزانـية الـعراقـية
لعام 2005 يف حالة اخنفاض اسعار
الـنفـط. مـثل هــذه احلـســابــات
تـوجد عـادة يف البلـدان املعتـمدة
بصـورة رئـيسـة علـى الصـادرات
الـريعيـة مثل الـنرويج، تـشيلي،
املـكسـيك، روسيـا وعمــان. ولكن
على اية حـال فان جناح مثل هذه
الصـناديق يعـتمد بـدرجة قـوية
على آليـات الضغط املـتبعة. ومن
دون وجـود مراقبـة وثيقة ميكن
أن تتحـول مثل هــذه احلسـابـات
بـسهـولــة إىل صنـاديق لـتمـويل
الرشـاوى وتسهل االغـارة عليـها.
لـيس هنـالك دالئل يف املـناقـشات
بوجود أية خطة لكيفية التحكم
وإدارة هذا الصندوق. وكذلك من
غري املـؤكد ملـاذا يبتـدع مثل هذا
الـصنـدوق يف الــدقيقــة االخرية
بــداًل مـن زمن املــوافقــة علــى

ميزانية عام 2004.
البنية الـتحتية لقطـاع الكهرباء:

315 مليون دوالر:
أودع اجمللس يف 15 أيار مبلغ )315(
ملـيون دوالر مـن أموال صـندوق
الـتنـميـة لغــرض اعمـار الـبنـى
التحتية للكهرباء. التخصيص من
املـوارد العـراقيـة حنـو قطـاعـات
مغطـاة سـابقـًا يف بـرامج اعـادة
االعمـار االمريكـية يثري الـتساؤل
فيما إذا كانت هنالك تداخالت يف
الصرفيـات. حتت الـ )18.6( مليار
دوالر املخــصــصــــة مـن قــبل
الكــونغـرس االمـريـكي إلعـادة
االعمــار يف العـراق، عـام )2004(
خـصص مـبلغ )5.5( مليـار دوالر
إلعـادة أعمـار البـنيــة التحـتيـة
ملـشــاريع الكهـربـاء واخلـدمـات.
ولكـن إىل آذار 2004 مل يستخدم إال
)428( ملــيـــــون دوالر مــن هـــــذه
االمـوال. سـئل اجمللـس فـيمـا إذا
كـانت هنـالك مصـادر خارجـية
للـتمــويل - بصـورة خـاصـة من
املـاحنني الـدوليني - قـد خضعت
ملـثل هذه املشـاريع. قال مسـتشار
الطـاقـة لـسلطـة التحـالف إنه ال

توجد موارد أخرى متوفرة.
املندوب االسرتالي يف اجمللس، نيل
ميولز، سـأل فيما إذا كانت أي من
املـشــاريع املقرتحـة قــد غطـيت
باالضـافات االمـريكيـة امللحـقة،
أجاب مستشـار الطاقة بان ايًا من
هـذه املشـاريع لـن متول مـن هذه
االضـافات. الحظ سـاميوال إن كل

باملـوافقة. وبدون وجـود طريقة
للـتحقـيق مـن صحــة إدعــاءات
امللكيـة، فـان الـفســاد والتبـذيـر

حمتمالن.
التعويضات لضحايا صدام

حسني: 25 مليون دوالر:
طلب مـايكـل رانين ممثل سلـطة
الـتحالف واستلـم 25 مليون دوالر
لصنـدوق تعويض ضحايا العوائل
املـتضـررة من خمـالفـات حقـوق
االنــســـان. ولكـن حـتــى اآلن مل
تسـتشـر وزارتـا حقـوق االنسـان
والعدل يف هذا الطلب. مرة أخرى
كـان املندوب الـربيطاني سـاميوال
هو الـوحيـد الذي سـجل حتفظه
وبـادر يف تقــديم اقرتاح بـان قـد
يكون أمرًا سابقًا الوانه ختصيص
مثل هـذه املبـالغ للقـيام مبـبادرة
من هـذا النـوع مطـالبـًا بـانشـاء

فريق للتخطيط للمبادرة.
قوات االمن العراقية: 500

مليون دوالر:
يظهـر للعيان نقـص يف التفاصيل
يف طلــب )500( ملــيـــــون دوالر
لقوات االمن العـراقية. يـاتي هذا
الـطلب لـيتــوج طلبـًا آخــر متت
املـوافقة عـليه يف نيسـان باضـافة
)500( مـلـــيـــــــون دوالر أخـــــــرى
وملصـروفـات مت الـتكـتم عـليهـا
بـشدة لـضرورات أمنـية. عنـدما
سئل مل احلـاجـة إىل هـذه املبـالغ
بيـنمــا خـصــص الكــونغــرس
االمــــريكـي )3.2( ملـيـــار دوالر
لالمـن وتنفيذ القانون عام 2004،
اجـاب ممثل سلطـة التحالف )إنه
ليـس هنـالك حـدود ملـا ميكن أن
يصـرف على االمن(. عرب الـعديد
من االعضـاء عن قلقهم حول قلة
الـوضـوح يف صيغـة االقرتاح ممـا
يـسمح بـالكـثري من االحنـرافـات.
عنـدما سـئل فيمـا إذا مت تقـييم
مـدى املصـروفات الـسابـقة عـلى
حتـسن االمن، اجاب ممـثل سلطة
التحـالف بـان هذا االمـر ال يقيم
مبــــا يعــــرف علــيه. إن هــــذه
االجابـات تدل علـى قلة االحرتام

ملبادئ الشفافية واملسؤولية.
تثبيت املوارد: 125 مليون دوالر:
وافـق اجمللـــس كــــذلـك علــــى
ختـصـيـص )125( ملـيــون دوالر

اعضاء اجمللـس - يف اغلب االحيان
عـضـــوا اجمللــس الـربيـطـــانـي
واالســرتالــي، ممــثـل جملـــــس
الـتنــسيق الــدولي - ولـكن يف كل
حـــالـــة كـــانـــوا خيــســـرون يف

التصويت.
نزاعات امللكية العراقية: 180

مليون دوالر:
طلب دنكـان كلكرايست من هيئة
نـزاعـات امللـكيـة العــراقيـة 180
مليون دوالر للمساعدة يف تصفية
النزاعـات على االراضي واملـساكن
املصادرة بدون وجه حق من قبل
صـدام حــسني، وإعـادة تــوطني
االفراد املـرحلني من بيوتهم بعد

إعادة العقارات ملالكها االصليني.
عندمـا سئل عن حقـائق كيـفية
إدارة مثل هــذا الربنــامج الكـبري
وتوجهاته. مل يستطع كلكرايست
تـوفري املعلـومات أو يعـرض مثااًل
لربنـامـج مشـابه. سئـل فيمـا إذا
سعى للحصول على اعتمادات من
مصادر أخـرى، اجاب إنه حبـاجة
إىل ختـصـيـصـــات فـــوريـــة. إن
االقـتصــار إىل التـخطـيط حـول
كـيفيــة إدارة مثل هــذه املبــالغ
الكبرية لربنـامج تبذيـري ال يشد

باخلري على مدى فاعليته.
مـن غـري الـــواضح ملـــاذا جـــرى
االصــــرار علــــى رصــــد هــــذه
الـتخـصـيـصـــات علـمـــًا بـــان
املخـصـصــات لتــأسيـس هـيئـة
نزاعات امللكية العراقية مل حتدد
هلـا أية مـبالغ حـتى شـباط 2004،
وليـس هنـالك مـاحنـون آخـرون
ثبتـوا موضـوع نزاعـات امللكـية
واعـادة التوطـني كاولويـة ملحة.
وكــــذلك لـيــس واضحـــًا ِلـم مل
تـستشر وزارتـا اهلجرة واملهجرين
والعـدل يف متـطلبـات الربنـامج.
عرب يـوسـاف سـاميـوال منـدوب
املـملكــة املتحــدة ونيل هــوكنـز
منـدوب جملس التـنسيـق الدولي
عن خماوف جـدية حـول الطلب.
حث ســـاميــوال علــى أن تكــون
الـتخصـيصـات هي فقـط النشـاء
اليـة حتل نزاعـات امللكيـة. وبعد
تثبيـت االجراءات ميكن املـوافقة

على ختصيصات التعويض.
لكـن اقـرتاح مسـيـــوال مل حيــظ

واالسرتاليني وكـذلك عضو واحد
مـن وزارتي املـاليـة والـتخطـيط

العراقية.
ليــس هنــالك حمـضـر جـديـد
متـوفـر جللـسـات اجمللـس منـذ
اجتمـاع 15 أيـار تـاركـًا الغمـوض
يلف املبالغ اإلضافـية اليت بددتها
الـسـلطــة. ولكـن من الـواضح أن
فقـدان التخطيط واملـوارد اهلائلة
اجلاهزة للهبات النقدية والربامج
السـريــة املكتـومـة بعنـايـة قـد
مهدت الطريق للفساد والتبذير.

مـن ضمـن املصـروفــات املصـادق
عليـها مـن قبل اجمللـس يف 15 أيار
)180( ملــيــــــون دوالر هلــيــئــــــة
ادعــاءات امللـكيــة النـاجتــة عن
املصـادرة غري العـادلـة للعقـارات
واألراضي يف زمن النظـام السابق.
)25( ملـيــــون دوالر لــتعــــويــض
ضحــايــا صــدام حــسني. )500(
ملـيـــــون دوالر لقــــوات األمـن
العـــراقـيـــة بـــالـــرغـم مـن أن
الكــونغـرس قـد خـصـص مـبلغ
)3.2( مـليــار يف عــام 2004 لـنفـس
الغــــرض. )125( ملـيـــون دوالر
حلـسـاب تـثبـيت املـوارد. )31.5(
مليـون دوالر لـقطــاع الكهـربـاء
بــالــرغـم من الـتخــصيـصــات
االمـريكية للقطاع نفسه. و)460(
ملـيـــون دوالر العـــادة اعـمـــار
القـطاع الـنفطي )قـائمـة كامـلة
بــاملـصــروفــات يف مـلحق هــذه

املذكرة(.
بينما هنالك القليل ممن يعرتض
علـى احلـاجـة إىل رصـد املبـالغ يف
هذه اجملاالت. فان مراقبة الدخل
يساورها الـقلق من طريقة اعداد
الـتخصيـصات. ملـاذا مل تهيـأ هذه
التخـصيـصــات عنـدمـا اعـدت
ميزانية العراق لعام 2004 واقرت
ثم اعيـد الـنظـر فيهـا الحقـًا يف
آذار؟ ملـاذا هنـالك هـذه الـكميـات
اهلائلـة من النقـد املتحـفظ عليه
خيصـص إىل مشـاريع قبـل إنشـاء
االلـيــات لـتـنفـيــذ مـثل هــذه
املشـاريع؟ وملاذا هـذه االلتـزامات
للصرف تقدم يف الدقيقة االخرية
بداًل من أن يرتك أختـاذ مثل هذه

القرارات للحكومة القادمة؟
اثـــارت هـــذه الـتخـصـيـصـــات
احتجاجـات كثرية من قبل بعض

املشروع                         املبالغ املخصصة مباليني الدوالرات
جلنة إدعاءات امللكية                                  180

حساب تثبيت العائدات                               125
صندوق تعويض الضحايا                            25

نظام التوزيع العام                                     200 
قوات االمن العراقية                                  500
قطاع الكهرباء                                            315
إعادة بناء البنية التحتية للنفط              460
إعادة هيكلية وتطوير الزراعة                   56
إعادة تأهيل املؤسسات احلكومية                50

التدريب املهين                                           65
     اجملموع                                                     1.985

نــوري، وكـــايف سلـمــان، وقــد
التقيناهم يف مناطق عديدة من
بغداد اكـدوا ان سبب جتـاوزهم
هـــو عــــدم متكـنهـم مـن دفع
االجيـارات ولـكن الغـريـب انهم
ميلكـون املاليني للبـناء!! وميلك
بعـضهـم سيـــارات من احــدث
املـوديالت حتـى ان بعض املـارة
قــال لـي ال تلـتقـي بهـم فهــؤالء
)حـواسم( سرقـوا اموال الـدولة

ويسرقون ارضها اآلن!!
فيمـا نفى اجلميع هـذه التهمة..
واخـذنا هذه املقولـة على مآخذ
املـمـــازحـــة وطلـبـنـــا مـنهـم
اقرتاحات حلل املشكلة فاقرتحت
الـــسـيــــدة رجـــــاء العــــزاوي
)مـتجــاوزة( االســراع بـبـنــاء
جممعـات سكنـية واطئـة الكلفة
تباع بـاالقساط من قـبل الدولة
للمـواطن ويف غضـون اشهـر ألن
الــــوضع احلــــالـي ال يــتحــمل
االنتـظار لـسنـوات، أما املـواطن
هــــادي صــــاحل وهــــو احــــد
املتجـاوزين فيقرتح متـليك هذه
االراضي للـمتجــاوزين علـى ان

يكون البناء نظاميًا.
املـــواطـن ســـرهـيـــد خـيـــون
)متجـاوز( يقرتح تركهم يف هذه
البـيوت الـيت صرفـوا عليهـا ما
اصطلح عليـه اسم )دم قلوبهم(
ملـــــدة مخـــس سـنـــــوات ثـم

يغادرونها..
الــدكـتــور خــالــد اجلـبــوري
)طـبيـب( يقرتح سـرعــة احلل
وإجيــــاد سكـن عـمــــودي الئق
بـاألسرة العـراقيـة الصغرية الن
الـتجاوز على أراضي الدولة هدر
لالقـتصـاد وللـصحــة ألن اغلب
هذه االبنية عشوائية وال تتوفر
فـيهــا الـشــروط الـصـحيــة وال
جمـاري تصريـف للمياه الـثقيلة
وهــذا يعين امـراضـًا جـديـدة
مـضاعفـة. واحلل كل احلل بـيد
الـدولة وعليها انقاذ ابنائها ممن
ضحوا سـابقًا. ويـضحون حـاليًا

ويف كل اجملاالت.

بغداد يـرفض مثل هـذه احلجة
الـواهيـة ويقول ال ميـكن متليك
هـذه االراضي للمتجـاوزين فقد
وضعـت هـــذه االراضـي ضـمـن
التصميـم االساس ملديـنة بغداد
كحـــدائق ومـــراتع خـضـــر أو
مالعب لالطفال وليس للسكن..
حتى ان بعضها قد خطط هلا أن
تكـون مـستــشفيـات أو مـواقع
جتارية فكـيف حتول إىل مناطق
سكـنيـة مـشـوهـة خـاصـة  ان
عملية البناء هذه عشوائية وبال

خرائط وال اجازات بناء.
املتجاوزون احالم كامل، وسرمد
عـزيز، ولـطيف عبـاس، وقاسم
ذنــون، وســـامي امحـــد، وامين
جاسم، وعبـد اهلل ذياب، وصباح

فـــضاًل عــن ارتفــــاع بــــدالت
اإلجيارات، وبعـد سقوط الـنظام
وتعـرض االقـتصـاد إىل االنهيـار
وغـلق املعـــامل والعــديــد مـن
املؤسسات اإلنتاجية وحل دوائر
الـدولة أدى إىل إفالس العـديدين
واضــطــــرارهــم إىل مغــــادرة
سكنهـم.. واملغادرة إىل ايـن؟ كان
البـــد هلـم مـن تـــوفــري سكـن
فتجـاوزوا علـى دوائـر الـدولـة
خـاصة البنايات العـسكرية فيما
راح االوفر حظـًا بالتجـاوز على
اراضي الـدولة وتـشييـد ابنـية
علـيها علـى امل ميت ان الـدولة
ســوف تقــوم بتـملـيكـهم هـذه

االراضي..
املهنـدس امحد صـائب يف أمـانة

الفوضـى االقتـصاديـة واألمنـية
اليت جتتاح البلد.

أمـا البـاحث االقـتصـادي محـزة
عبد الرضـا فيقول ال نبحث عن
حـجم اهلــدر فقــط يف عمـليــة
الـتجاوز وإمنـا علينـا البحث عن
االسباب وحمـاولة عالج الـسبب،
واالسبـاب برأيـه هي عدم تـوفر
وحدات سكنيـة مناسبـة للعائلة
العـراقية، وعـدم التفات الـنظام
السـابق إىل حل مشـكلة اإلسـكان
بل ان الـنظــام السـابق وجه كل
آلته االقـتصـاديـة واالنـشـائيـة
واهلنـــدسيــة لـبنــاء القـصــور
الرئاسـية فيمـا ُترك ابنـاء البلد
واملــــــوظفــني وذوي الــــــدخل

احملدود بال سكن الئق.

الـطــابــوق الــذي حيــوي 4000
طـابوقة وصل إىل 350 ألف دينار
فـيمـــا ارتفع سعــر الكـــاشيــة
الواحـدة من النـــوع االعتـيادي
إىل 500 دينار واجلــــــيد إىل 1000
ديـنار امـا شيـش التـسليح فـقد
وصل إىل اعلى سعـر له وهو 540
ألف ديـنـــار وزاد سعـــر الـطـن
الـواحـد مـن البـورك العــراقي

)األهلية( إىل 70 الف دينار..
وبعـمليـة حـســابيـة بـسـيطـة
سنجـد ان كلفــة بنـاء الغـرفـة
الواحـدة جتاوزت املليـون دينار
وهـــذا كله سـيـــؤول إىل اهلـــدم
وستـهدر كل هـذه املاليني هـباًء
ويشري يف حـديثه إىل ان فـوضى
الـبـنـــاء هـــذه هـي جـــزء مـن

الرتاجع .
واضـاف فـرادكــوف )ان املبـدأ
االول يف تنميـة قطـاع الطـاقة
يف روسيــا هــو الـتكـــامل مع
انــظمــة الـطــاقــة العـــامليــة
والتعـاون الــدولي لـتطـويـر
حقـول جـديـدة والـوصـول اىل

اسواق جديدة(.
ووعــد )ان روسيــا ستــواصل
بقـاءهـا شــريكـة مـوثـوقـة
ومـستقرة بـالنسبـة للشـركات

االوروبية والدولية(.
وروسيا غري العضـو يف منظمة
الدول املصدرة للنفط )اوبك(،
هـي ثانـي اكرب مصـدر للـنفط
يف العـامل. لكن صادراتها، وعلى
الـرغم من انهـا زادت انتـاجها
النفطي بصـورة منتظمة منذ
1999، حمـــدودة بــسـبـب القـــدرة

الضعيفة النابيبها النفطية.

قـال الرئيـس الربازيلي لـويس
دا سيلفـا إن اقتصـاد بالده قد
يـنمـــو بنــسبـــة 4% أو أكثــر
اعـتبــارا من عـام 2005، لـكنه
شــــدد علـــى أن االسـتقـــرار
االقـتصـادي له األولـويـة علـى

النمو السريع. 
وأضاف دا سيلفـا يف مقابلة مع
صحيفة ألبـايس اإلسبـانية أن
إجنازات حكومته ليست بالقدر
الذي كـان يتوقعه، ولكنه دافع
عن سياساته االقتصادية قائال
إن االقتصاد القوي أمر ضروري

ملكافحة الفقر. 
وأشار الرئيس الربازيلي إىل أنه
يفضل منـوا سنـويـا مـستمـرا
بـنــسـبـــة 3% علـــى وجـــود

تذبذبات.

الربازيل تتوقع منوا 
بنسبة 4% العام املقبل

من ناحـية أخرى أبدت الصني
رغبتهـا يف إلغـاء احلظـر الـذي
تفرضه علـى وارداتها من فول
الصويـا الربازيلي علـى خلفية
عـدم مطــابقتهــا للمقـايـيس

الصحية. 
ومــن املقـــــرر أن يلــتقـي يف
العــاصمــة الـصيـنيــة بـكني
مسؤولـون من وزارتي الزراعة
يف البلـدين ملنـاقشـة سبل رفع

احلظر الصيين. 
وتعـد الصني أكـرب سوق لـفول
الصويا الربازيلي، حيث وصلت
وارداتهـا العـام املـاضي اىل حنـو
ملـيـــاري دوالر، ويـــذكـــر أن
الـربازيل هي ثــاني أكرب مـنتج
لفـول الصويـا الذي يـأتي على

رأس صادرتها. 

البضاعة العراقية احملرتقة يف املزاد

ترمجة احسان عبد اهلادي


