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تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

الرأي الثالث

يف دار ثقافة األطفال:

أطفـــــــــال اليـــــــابــــان يــــرسمــــون الســـالم ألطفــــــال العـــــراق..
محمد شفيق

رسوم بريئة

الرسـوم كانت عبارة عن رسائل محبة،
مـكتــوبــة بــألــوان جمـيلــة ،فـيهــا بــراءة
ومـحـ ــبـ ـ ـ ـ ــة وتـعـ ـ ـ ـ ــاطـف ،مـع اطـفـ ـ ـ ـ ــال
ب ــأعم ــارهم يـعيـشــون علــى بعــد آالف
الكـيل ــو مـت ــرات تق ــول ط ــاه ــرة داخل
املهـتـمـ ــة بـ ـش ـ ــؤون االطفـ ــال،
ومسؤولـة مركز بغـداد للدفاع
عن حقــوق االطفــال :اطفـال
بعـم ــر ال ــزه ــور ق ــامـ ــوا به ــذه
الـرســوم ،حيـنمـا كــان اعضـاء
م ـ ــرك ـ ــز ال ـ ــدف ـ ــاع عــن حق ـ ــوق
االطــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال يف الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق،
موجـودين يف اليـابان ،بـدعوة
مـن املنظمـات املهتـمة بـشؤون
االطفــال ومـن اجل ان يــطلع
اطفـ ــال العـ ــراق علـ ــى هـ ــذه الـ ــرسـ ــوم
وك ــذلـك املعـنـي ــون ب ـش ــؤون االطف ــال،
اقمنـا هـذا الـتجمع وعـرضنـا الـرسـوم
ف ــضالً عــن تقـ ــدمي فعـ ــالـيـ ــات أخـ ــرى
مـنه ــا م ـسـ ــرح لل ــدم ــى ،واداء ن ـشـي ــد
الـطفــولــة ،الــذي اعــده نــشيــداً مـهم ـاً
جـ ـ ـ ــداً ،امتــنـ ـ ـ ــى ان يـ ـ ـسـجـل ويـ ــص ـ ـ ــور
تلفزيونياً ليبث للعالم اجمع.

بالتعاون مع دار ثقافة االطفال ،اقام مركز الدفاع عن حقوق االطفال يف
بغداد ،معرضاً ضم مئة وخمسني رسماً ،توزعت على جدران القاعة
الرئيسية لدار ثقافةاالطفال  ،ساهمت يف رسمها مجموعة اطفال
يابانيني ،عبروا من خاللها عن تعاطفهم وحبهم الطفال العراق ،وال سيما يف هذا
الظرف املعروفة تفاصيله ،واستطاع مركز الدفاع عن حقوق االطفال ،ان
يجمع عدداً من االطفال ،من مناطق متباينة يف بغداد ،ويقدموا
فعاليات فنية بهذه املناسبة ،وقيامهم برسم لوحات مماثلة،
معبرين ببراءتهم املعهودة عن حبهم أطفال اليابان.

ماذا تقول كلمات النشيد؟

النــشي ــد كتـبه مــروان عــادل ،يـتحــدث
عن احتاد االطفال يف العالم ،وحبهم
بع ــضهـم الــبعــض اآلخـ ــر مـن دون أي
متيـيز بني طفل وآخر ،وعنـوانه نشيد
الطفولة وتقول كلماته:
اطفــال مـن دول كـب ــرى اطفــال مـن
دولٍ صغرى
نشبك باحلب ايادينا
ونطير معاً بأمانينا
فسياستكم ال تعنينا!
ان كـنـتـم يف دول كـبــرى او كـنـتـم يف
دول صغرى
موطننا الشرق أو الغرب
ال فرق احلب هو احلب
ال تعنينا هذه احلرب
ان ك ــانـت يف دول كـب ــرى او ك ــانـت يف
دول صغرى
بيض او سود او سمر
صفر او شقر او حمر
فلنا روح ولنا عمر
ولنـا حب الــدول الكبـرى ولنـا حب
الدول الصغرى
مهما طال الدرب وطاال
اطفاالً نبقى اطفاال
ال حال يهم وال ماال
ان كنا من دول كبرى او كنا من دول
صغرى
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الـ ـسـيـ ــد آزاد احـمـ ــد مـ ـسـ ــؤول مـ ــركـ ــز
الـدفـاع عن حقـوق الـطفل يف العـراق،
حـ ــدثـنـ ــا عـن تـ ــأسـي ــس املـ ــركـ ــز ،وعـن
الفعاليات التي يقوم بها اذ قال:
تأسـس املركـز يف  1999/3/5يف مديـنة
الـ ــسل ـي ـم ـ ــان ـي ـ ــة ،لــتقـ ـ ــدمي املع ـ ــون ـ ــات
لالطفــال ،ومنع الـعنف ضــدهم ،بعـد
شعــورنــا بــأن االطفــال يف الع ــراق ،لم
ياخـذوا حصتهم الكـافية من الـرعاية
واالهـ ـت ــمـ ـ ـ ـ ــام ،وال سـ ـي ــم ـ ـ ـ ــا اطـف ـ ـ ـ ــال
كردستان.
واسـتــطعـن ــا فــتح ثالث ــة ف ــروع لـن ــا يف
بغـداد وكـركـوك والـسليمـانيـة ،ولـدينـا
مــن مي ـثـلــنـ ـ ـ ــا يف ارب ـيـل ،والـ ـ ـســم ـ ـ ــاوة

من مئـة طفل يف مـنطقـة
املــي ـ ـ ــدان يف بغـ ـ ــداد ال ـتــي
تعيش حتت خط الفقر.
ووفرنا مبالغ لعالج اربعة
اطفال مـصابني بـأمراضٍ
م ـسـتع ـصـيـ ــة يف العـي ــون،
ويعــاجلــون االن يف ايــران
وح ـي ـن ـمـ ـ ــا ق ــتل طـفلٌ يف
كـركـوك علـى يـد ضــابطـة
يف ال ـش ــرط ــة اسـتــنك ــرن ــا
ذلك واقمنا حفالً تأبينياً

والـديـوانيـة والـبصـرة ،ومعـظم الـدول
األوروبية.
ماذا قدمتم لالطفال؟
بعــد حصـولنـا علـى الـدعم مـن بعض
الـ ــدول األوروبـيـ ــة ،اسـتــطعـنـ ــا تـ ــوزيع
القرطاسيـة على اكثر من مئتي طفل
يف كــركــوك يــسكـنــون يف حـي االســرى
واملفقـوديـن ،او حي الـتضـامـن ووزعنـا
القرطاسية واحلقائب واالحذية على
مجمـوعـة اطفـال يقـدر عـددهم بـأقل

له.
املـهم ه ــو اننــا ضــد اسـتخــدام العـنف
املوجه لالطفال.
أمـا رؤى مـؤيـد مـسـؤولــة مكتـب اربيل
فحدثتنا قائلة:
غ ــايـتـن ــا خ ــدم ــة الــطف ــولـ ــة وايق ــاف
العـنف ض ــده ــا ،ونـت ــواصل مع ادارات
املـدارس لـتعمـيم هــذه الفكـرة ،ونهـتم
ب ـ ـ ــاالطفـ ـ ــال الـ ـ ــذي ــن بال ع ـ ـ ــوائل ،أي
الـ ــذيــن فقـ ــدوا ع ـ ــوائهـم يف احلـ ــروب

والنكبات.
كيف جتدين العمل مع االطفال؟
العــمل مـع االطفـ ــال ممــتع وجـمــيل،
ألن البـراءة لهـا مقـدرة علــى التعـبيـر
عن احلب اكثر من املسميات االخرى.
وحتــدث الــسيــد ق ــاسم مـحمــد عـضــو
فرع بغداد قائالً:
لم تـأت هذه الفعـالية اعـتباطـاً ،وامنا
جـ ــاءت بـ ـسـبـب نـ ـشـ ــاطـنـ ــا ودأبـنـ ــا يف
العـمل ،اذ قمنـا بجمع هـذا العـدد من
االطفـال مـن منـاطق بغـداد الـشعـبيـة
مثل الـدورة ومديـنة الصـدر والكرادة ،
واحملمـودية والـزعفرانيـة ،واحلسيـنية
ونـسعى من وراء ذلك الـى وضع أسس
لل ـ ـسـالم يف نف ـ ـ ــوس االطفـ ـ ــال وخـلق
ال ـتـ ـ ــواصل واالنـ ــسج ـ ــام مـع بع ــضهــم
والبعض اآلخر.
بعد هـذه اللقاءات مع مـسؤولي مـركز
الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع ع ــن حـق ـ ـ ــوق االطـف ـ ـ ــال يف
العراق ،حتدث الينـا السيد جواد عبد
احلــسني مـديــر العالقــات واالعالم يف
دار ثقـافـة االطفـال قـائالً :تـسعـى دار
ثق ــاف ــة االطف ــال :ال ــى ن ـش ــر ثق ــاف ــة
الـطـفل ،ودعم املـؤسـسـات الـتي تــدعم
الطفـولــة .وبخصـوص هـذه الفعـاليـة
املقــامــة اآلن ،وفــرنــا م ــا يحـتــاج الـيه
املـركــز للـقيــام بفعـالـيتـهم هــذه ،وهي
ليست املرة االولى ،وامنا يتكرر دعمنا
طاملا إنه يصب يف خدمة الطفولة.
االطف ــال ك ــان يغـم ــرهـم الف ــرح ،وهـم
يـرسمـون علـى ارضيـة القـاعة ،رسـوما
تعـبـ ــر عـن فـ ــرحهــم بهـ ــذه املـنـ ــاسـبـ ــة،
سـجـ ـ ـ ــاد قـ ـ ـ ــاســم تـل ـمــي ـ ـ ــذ يف ال ـ ـ ــرابـع
االبتـدائي قـال :ارسم اشجـاراً وطيـوراً
وحدائق.
ش ـي ـم ـ ــاء ط ـ ــالــب تل ـم ـي ـ ــذة يف ال ـ ــرابع
االبـت ـ ــدائـي ق ـ ــالـت :ان ـ ــا اي ـضـ ـ ـاً ارسـم
اشجاراً ووروداً وطيوراً.
سج ـ ــى ق ـ ــاســم ق ـ ــالــت :ارســم س ـم ـ ــاءاً
وطي ــوراً وحيـنمــا س ــألنــاهـم جمـيع ـاً:
ملـاذا ال ترسمـون الدبـابات والطـائرات،
اجـ ـ ــابـ ـ ــوا :نـكـ ـ ــره الـ ـ ــدبـ ـ ــاب ـ ـ ــات ونحــب
االشجـار والـطيــور بعـد خــروجنــا من
دار ثقـ ــافـ ــة االطفـ ــال ،كـ ــان يحـ ــدونـ ــا
شعـورٌ بـأن الـعنف ال يـصـنع مجـتمعـاً
سويـاً ،واملوت الذي يـوزع علينا يـومياً،
يف ش ــوارع م ــدنـن ــا ،لـن ي ــوقف احلـي ــاة
عنـدنـا فـإذا مـا كـان هنـالك مـن يعمل
يف االجتــاه الــسلـبي ،ف ــإن هنــالـك من
يعـمل يف االجت ــاه االيج ــابـي بح ــرصٍ
وتفـ ـ ــانٍ ،وهـ ـ ــو يـ ــضع الـ ـ ــوطــن نـ ـصــب
عينيه.

بغداد املتخندقة
كـنت اراهـا وقـد هــدمت اسـوارهــا ،ودكت ابـواب هـذه
االسـوار ،وفتـحت احضـانهـا بكل رحـابتهـا للقـادمني
والـريح والعصافيـر ولقاح الزهـور والقداح والرطب،
ومـ ــا اغـلقــت جفـنــيهـ ــا وال اغـم ـضـت عـيـنــيهـ ــا عـن
اطـاللة قمر او عائـد تائب من هجرهـا ،كانت روحها
تـبتـسـم قبل عـينـينهـا وشفـتيهـا للـوافـد وتـسـري يف
ازقـتهــا وشــوارعهــا وســاحــاته ــا وبيــوتهــا وجــوامعهــا
ومدارسـها ومالهيهـا وفوانيـسها وشمـوعها ارتعـاشة
ف ــرح واغـتـب ــاط عـن ــدم ــا يحــط عل ــى ادميه ــا جـن ــاح
ضــيف او يغـتــسل او ي ــرت ــوي مـن قـط ــرات دجلـته ــا،
تـعب مـعه انفــاس الــصبــا وت ــرتل معـه عنــد الــسحــر
تــراتيل الـسالم ،وتـرتـدي مـسـاءاً ثيـاب الـصالة علـى
وقـ ــع دفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش
صايف الياسري
الـق ـ ـ ـ ـ ـ ــادم ـ ــني م ـ ــن
تـك ـ ـ ــاي ـ ـ ــا الـ ـ ـش ـ ـ ــرق
والغـ ـ ــرب الئـ ـ ــذيــن
ال حتتاج قصورها
بـاضـرحــة أئمـتهـا،
وبساتينها واسواقها
وتنضو عنها دراعة
ورباطاتها الى عسس
ال ـ ـنـهـ ـ ـ ـ ـ ــار اذا مـ ـ ـ ـ ـ ــا
وال الى شرطة وال
الـه ـب ـتـه ـ ـ ــا ح ـ ـ ــرارة
حتتاج مداخلها من
الق ـي ــظ ،تـ ــصخــب
جهاتها االربع الى
يف ط ـ ــرقـ ـ ــاتهـ ـ ــا كل
جند ومقاتلني
لـ ــغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات األمم
ويتــداوله ــا النــاس
ومسلحني ،فمدينة
امـ ـنـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــؤمـ ـنـ ـ ـ ــة السالم ليس لها اال ان
حـبـيـبـ ــة ،ش ـ ــافعـ ــة
تكون نقيض السيف
مــشفعــة ،مقــدســة
والرمح واملنجنيق
تـربتهـا وسمـواتهـا،
والنار واخلنادق.
فال حتـتـ ــاج ق ـصـ ــورهـ ــا
وبـس ــاتيـنهــا واســواقهــا
وربــاطــاتهــا الــى عـسـس وال الــى شــرطــة وال حتتــاج
مــداخلهــا مـن جهــاتهــا االربع ال ــى جنــد ومقــاتـلني
ومـسلحـني ،فمـدينـة الـسالم ليـس لهـا اال ان تكـون
نقيض السيف والرمح واملنجنيق والنار واخلنادق.
فلـم يفكر اليـوم ابناؤهـا ان يحفروا حـولها خنـدقاً؟
وان ميألوه بــامل ــاء هل يــدرك هــؤالء االبـنــاء الـبــررة
قصـدوا او ملـيقصــدوا إنهم إمنـا يـعتقلـون مـدينـتهم
ويقـطعــون اوردتهــا وشــرايـيـنهــا املـمـتــدة الــى بقـيــة
االرض وامل ـ ــدن الع ـ ــراقـي ـ ــة؟ وانهـم سـيـ ــسفـك ـ ــون دم
احـالمه ــا عـن ــد ه ــذا اخلـن ــدق ،وان ف ــرضــته م ــرارة
اخل ـ ــوف واحل ـ ــذر والــتح ـ ـســب وخـ ـط ــط احل ـم ـ ــاي ـ ــة
والـدفـاع ،ومن الـذي يـريــد لبغـداد الـسالم واحلـريـة
ان تتـخن ــدق؟ ومن الــذي يقــوده ــا لتـطــوق نفــسهــا
بـحفـ ـ ــر املـ ـ ــاء او ال ـنـ ـ ــار؟ وهل مــن غـ ـ ــاز اخـ ـ ــر علـ ـ ــى
م ــداخلهــا ،اشــد وطــأة مـن بعـض اوالده ــا العــاقـني
وهم يـزرعـون املـوت والـدمـار يف مـرابعهـا ،ويـسفكـون
دم االخـ ـ ــوة واالهل احل ـ ــرام مــن دون م ـ ــراع ـ ــاة لــكل
حـرمــات األمكنــة واألزمنـة والــرحم والـعقيــدة ،ومن
يضـمن لنا عـدم حفر اخلنـادق داخل عاصـمتنا االم
بــني االح ـي ـ ــاء واغـ ـ ــراقه ـ ــا هــي االخ ـ ــرى ب ـ ــامل ـي ـ ــاه او
النيـران؟ ومن يضمـن لنا عـدم حفر اخلـنادق داخل
احيـائنا التـي ادمت قوادمها الـسنون السـود وابكتها
الـليــالـي ذات الك ــوابيــس اجلم ــاعيــة ،وبـني بي ــوتنــا،
وانكــار اجليــرة والعــشيــرة ووضع معــادالت التعــامل
علـى مقـايـيس وعـدادات الطـائفـة والعـرق والتـوجه
السيـاسي والوالءات املشتراة وغيـر املشتراة ،ال نريد
الـتفـكيــر طــويـالً ،فمـهمــا كــانـت املب ــررات منـطـقيــة
حلفـ ــر اخلـنـ ــادق حـ ــول بغـ ــداد ،فــنحـن ســنحــتفــظ
بـصــورة م ــدينـتنــا املــطلق ــة اجلن ــاحني يف فـضــاءات
الــسالم واحملـب ــة ونغـمـض اعـيـنـنــا عـن اشكــال تـلك
اخلنادق اذا لم نردمها.

طاولة املدى املستديرة والتضخم النقدي

العـــــــــــــــــــــــراق بلـــــــــــــــــــد غنـــــــــــي يعيــــش فيـــــــــــه مــــــاليني الفقــــــــــــــــــراء
حتقيق وتصوير سها الشيخلي
االقتـصــادي ــة االقتـصــاد الع ــراقي لـم يتـغيــر علــى
مستـوى السياسات احلـكومية التوسـع بالتعيينات
قائم بـرغم ان الدولـة تعاني بـطالة مقـنعة نرى ان
الـدولــة يجب ان تـسـاعـد النـشـاط اخلـاص النتـاج
الـ ـسـلع واخلـ ــدمـ ــات وتـبــتعـ ــد عــن االنفـ ــاق غـيـ ــر
الـضــروري ..العــراق بل ــد غنـي لكـنه يــضم املـاليني
مــن الفق ــراء ل ــذا علـيـن ــا االس ــراع مبع ــاجل ــة ه ــذا
االمر.

امي ــانـ ـ ًا مـن م ــؤس ـس ــة (امل ــدى) بخـط ــورة م ـشـكل ــة
"التـضخـم النقـدي" ومـا تـشكلـه من معـرقل كـبيـر
ومعـوق للمـسيـرة االقتصـادية وبـرامج الـتنمـية يف
ج ـمــيع اجمل ـ ــاالت ،اقـ ـ ــام الق ـ ـســم االق ـت ــص ـ ــادي يف
"جـريـدة املــدى" احللقـة اخلـامـســة ملنـاقـشـة ابعـاد
هــذه الـظــاهــرة وتــأثـي ــراتهــا ،صـبــاح ي ــوم االربعــاء
املرافق لـ 9/13اجلـاري ،على قاعة نـادي الصيادلة،
وقـد حضـر هـذه املنـاقشـة ،خبـراء اقـتصـاديـون من
البـنك املـركــزي العــراقي ووزارة الـزراعـة ،واسـاتـذة
اكـ ــادميـيـ ــون مـن ج ـ ــامع ـ ــة بغـ ــداد واحتـ ــاد رجـ ــال
االعـمـ ــال الع ــراقـيـني ،واجملل ــس الع ــراقـي لل ــسلـم
والتـض ــامن والـتجـمع الــصنــاعـي الع ــراقي ،وبـيت
احلـكمـة ،وفـيمـا يـلي اسـتعــراض ملخـص لـوقــائع
هذه املناقشة:
مخاطر ظاهرة التضخم
علـى وفق احصـائيـة قدمـتها وزارة الـتخطيـط فان
التضخـم النقدي يف العراق قد بلغ مديات خطرة
حـددتهـا الوزارة بـ  %76.6وهـي نسـبة حـرجة تـدعو
ال ــى ايج ــاد حلــول س ــريع ــة حلفـظه ــا علــى املــدى
املـنظـور واملـدى الـبعيــد ،ومن هــذا املنـطلق حتـدث
الدكتـور مظهـر محمد صـالح/املديـر العام لـدائرة
الــدراســات والـبح ــوث يف البـنك املــركــزي الع ــراقي
م ـشـي ــر ًا ال ــى ان ظ ــاه ــرة الـتــضخـم لـي ـسـت ولـي ــدة
الظـرف الـراهن بل يـرجع تـاريخهـا الـى عـام 1993
فاين احلل؟
مــن مك ــون ــات الـن ــاجت االجـم ــالـي احمللـي ي ـشـكلالـنفط املصـدر الرئيـسي لالقتـصاد العـراقي حيث

واعدة ويف حـالة حتـسني الدينـار العراقـي يتحسن
االقـتـصــاد وتـنـتعــش ال ـســوق الـنقــديــة .واالجتــاه
الــصحــيح هـ ــو تـثـبـيـت قـيـمـ ــة الـ ــديـنـ ــار العـ ــراقـي
وحتسينها .

ميــثل  %70مـن الـ ــدخـل القـ ــومـي ومـ ــا تــبقـ ــى مـن
النــسبــة وهـي  %30تتــوزع بـني القـطــاعــات االخــرى
ال القـطــاع الـصـنــاعـي ي ـشـكل  %1.5والقـطــاع
فـمـث ً
الزراعي  %6.5وما تبقى  %22شمل قطاع اخلدمات
وهي قـطــاعــات هـشــة وهــامــشيــة وتــشكـل البـطــالــة
التفسير الهيكلي والنقدي للتضخم
نسبـة  %50وهي بطـالة فـعلية عـدا البطـالة املـقنعة
أن اقتصاد ًا فيه تـضخم بنسبـة  %70وبطالـة بنسبة واعــرب الــدكـتــور ابــراهـيـم الــورد –عـضــو جـمعـيــة
 %50بـالتـأكيـد اقـتصـاد راكـد بـائـس ..فـايـن اخلطـأ االقتـصــاديني العــراقيـني و التـدريــسي يف جــامعـة
لنـنتبـه الى هـذه احلقـائق ..املـوازنة الـعامـة تعتـمد بغداد عـن شعوره بـاالسى وهـو يرى العـراق يواجه
 %100علـ ــى الـن ـ ــاجت احمللـي حـيـث يـ ـشـكل الــنفــط ازمات متالحقة يف مقدمتها التضخم الذي يقود
وامل ــسـ ــاعـ ــدات كل اجـمـ ــالـي هـ ــذا الـنـ ــاجت (الـ ــدخل الى اضـرار اقتصـادية بـالغة ويـؤثر بـشكل كبـير يف
القــومي) واقـتصـادي ـ ًا هنـاك
م ـ ـســت ـ ــوى ال ـ ـســي ـ ــاس ـ ــات..
مع ـ ــدل ع ـ ــام ه ـ ــو ال ـ ــديــن ـ ــار
واوضح ال ــدكتــور الــورد انه
لو تخلصنا من سطوة
الع ـ ــراقــي يف زمــن احلــص ـ ــار
خالل الـ 30سـن ــة امل ــاضـي ــة
السياسي على
ك ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر مـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــدر ًا
فــان التــوزيع لـلمــدخــوالت
للـتـ ــسعـي ـ ــرة يف كل جـ ــوانـب
االقتصاد الستطعنا ان غ ــيـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ــادل لـقـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــدأ
االقـتـص ــاد الع ــراقـي ..وبع ــد
الـتــضخـم مـن ــذ ع ــام 1980
نطور االقتصاد
زوال احلصـار ظهرت مشاكل
ومـصــادر الـتـضخـم كـثـيــرة
الغ ـ ــذاء ،ال ـ ـسـكــن ،ال ـ ــوق ـ ــود،
ويتـطلـب حلهــا الــسيـطــرة
العراقي
واملــشكلــة احلـقيـقي ــة هي ان
علـ ــى عـ ــرض الــنقـ ــود ..ان
اقتـصــاد العـراق مـبنـي علــى املعـونــة وان التـضـخم معـ ـ ــدل الــتـ ــضخــم سـ ـ ــوف يـقل اذا مـ ـ ــا مت ذلـك..
الــذي نــشهــده الـيــوم هــو تـضخـم هـيـكلـي مـصــدره ومعاجلة عدم التوازن بني العرض والطلب
الـنقــد ..وقــد ظهــرت هـنــاك دعــوات ملــواجهــة هــذا ومـن املع ــاجل ــات املهـم ــة ان علـيـن ــا الـت ــركـي ــز عل ــى
الـواقع فالـسياسـة النقديـة اصبحت مهـمة واصبح الـظــواهــر االجـتـمــاعـيــة واالقـتـصــاديــة ..وهـنــاك
الـبـنك املــرك ــزي معـنـي ـ ًا ب ــذلك ..وهــو يــسعــى الــى فجـوة كبيـرة بني مدخـوالت املواطـن واالسعار ويف
اصالح وضع ال ــديـن ــار الع ــراقـي فهـنـ ــاك امك ــانـي ــة املــرحلــة الـســابقــة كــان االخـتالل كـبيــر ًا يف تــوزيع
واجتــاه لـتقــويــة الــديـنــار العــراقـي وحتـسـني سعــر ال ـ ــدخل ..ل ـ ــذا علـيـنـ ــا االن دعـم ال ــش ـ ــرائح الـتـي
صـرفه فـالعـراق بلـد غـني والـســوق النفـطيـة سـوق تضررت جراء ذلك..

التضخم املفاجئ
ويـرى الــدكتـور مـاجــد النـصــراوي االقتـصـادي يف
البـنك املركزي العراقي ان التضخم النقدي الذي
ب ــدأ منــذ عــام  1983ولغــايــة عــام 2000م س ــاهم يف
انـخفـ ـ ــاض الق ـ ــدرة الـ ــش ـ ــرائــيـ ـ ــة للــم ـ ــواطــن .وان
التضخم ليـس تغير ًا يف مستـوى االسعار فقط بل
هو تناغم مع اسباب االرتفاع للسلع واخلدمات..
وي ـضـيف ان االقـتــصـ ــاد الع ــراقـي يع ــانـي ف ــوض ــى
اقـتصـاديـة عـارمــة فكـيف لنــا ان نقيـس التـضخم
ال ــذي اصــبح حـقل جتـ ــارب؟ ..ال ميكـن ان نـتـكلـم
عن سياسة اقتصادية بشكل علمي ومنطقي االن.
االنف ـ ــاق احلـك ـ ــومــي ب ـ ـشــكل ع ـ ــام مــثل ال ـ ــرواتــب
واالجـ ــور لــم يعـ ــالـج القـ ــدرة ال ــشـ ــرائـيـ ــة ،تهـ ــريـب
ال عن عـدم
االمـوال والفسـاد االداري مسـتشـر فـض ً
وجــود سيـولـة نقـديـة كــافيــة يف البلــد من الـعملـة
االج ـن ـبــي ـ ـ ــة ..نعــم هــنـ ـ ــاك ســيـ ـ ــولـ ـ ــة لـك ــنهـ ـ ــا يف
املـص ــارف..ويف عمـليــة تقـييـم التـضـخم ايـض ـ ًا مــا
زلـنـ ــا نـتــبع اسـ ــالـيـب قـ ــدميـ ــة واحــصـ ــاءات واقـ ــدم
اجله ــات املعـنـيــة ومـنهــا الـبـنك املــرك ــزي واجلهــاز
امل ــرك ــزي لالحـص ــاء يـتـبع ــان تق ــالـي ــد كالسـيكـي ــة
لتأشير التضخم..
اقتصاد ازمات!
ال ــدكتــور حـسـن اليــاس ــري التــدريــسي يف جــامعــة
بغـداد وصف االقتصـاد العراقي بـانه اقتصـاد ازمة
بـكل ابعـادهـا فـمن ازمـة الـوقـود الـى ازمـة الـسـكن
مـرور ًا بازمـة البطـالة وازمـة التـضخم فكلـها تـؤثر
يف الـنـمــو االقـتـصــادي وبــالـتــالـي تقل الــرفــاهـيــة

الشلل.

سياسة اقتصادية حاسمة
قبـل كل شيء البــد من تــوفيــر سيـاسـة اقـتصـاديـة
حــاسـم ــة مع االميــان الـفعلـي وال ــواقعـي بـضــرورة
الـتـنفـيــذ وي ــواصل ال ـسـيــد بــاسـم جـمـيل انـطــوان
نائب رئيس احتاد رجال االعمال حديثه بالقول:
نعـم هنـاك تـضخـم نقـدي ال جـدال فـيه ولـكن مـا
احلل؟ وهل تـسير الدولـة بطرق صحيحـة ملعاجلة
ه ــذا الـتــضخـم؟ ..لـم اش ــاه ــد يف ي ــوم مـن االي ــام
أسباب زيادة التضخم
ال ملـ ـشـكلـ ــة اقـتــصـ ــاديـ ــة ،قـ ــانـ ــون
اخلـبـي ــر االقـت ـص ــادي يف وزارة ال ــزراع ــة ال ــدكـت ــور مـنـ ــاق ــش ـ ــة او ح ً
جـمــيل ال ــدبـ ــاغ اوضح ان هـنـ ــاك ثالثـ ــة مفـ ــاصل االستثمـار طرح للمنـاقشة وجلـس اربعة اشخاص
لــوضع احللــول ولـكن أيـن هي؟
اسـ ـ ــاســيـ ـ ــة ادت الـ ـ ــى زيـ ـ ــادة
الـت ــدفق الع ـشــوائـي لل ـسـلع بال
مـ ـسـتـ ــوى الـت ــضخـم وهـي :
دراس ـ ـ ــة مم ـ ـ ــا يـ ـ ـشـكـل ك ـ ـ ــارث ـ ـ ــة
الغــذاء ،والــوقــود والـسـكن ..اشاعة برنامج اسكان
حقـيقيـة ..والكـارثــة الكبـرى ان
وان هناك مـصادر تشـير الى
واسع يساعد على
هـنــاك مـن ي ــاكل ولـيــس هـنــاك
ان التضـخم ارتفع يف االونة
من يبني
تخفيف البطالة
االخـيرة من  %71الى %76.6
لـ ـ ــذا يجــب وضـع مع ـ ــايــي ـ ــر
والتضخم وبدالت
العوملة واالقتصاد
دقــيقـ ــة الحـت ــسـ ــاب نـ ـسـبـ ــة
االيجار
وت ـســاءل ال ـسـيــد عـب ــد العــزيــز
الــتـ ــضخــم والـ ـ ــى أي مـ ـ ــدى
ح ـس ــون هل نحـن ق ــادرون علــى
يـستـطيع الـبنك املـركـزي ان
ك ـبـح جــم ـ ـ ــاح الــت ـ ـضـخــم؟ ..ان
يـعـ ـمـل ل ـك ــي يـجـعـل سـع ـ ـ ـ ــر
مــشكلــة الع ــراق تكـمن يف عــدم
الصرف صامد ًا امام هذه الظواهر..؟
وجـود هـيكـل اقتـصــادي واالن اقحـمنــا انفــسنـا يف
شــيء ج ـ ــدي ـ ــد اس ـمـه الع ـ ــومل ـ ــة ال ـتــي ال ارى كــيف
تساؤل
ومن الـتجمع الـصنـاعي العـراقـي تسـاءل الـدكتـور يـ ـسـت ـطــيع االقـتــصـ ــاد الع ــراقـي فــيه ــا مـن ــافـ ـس ــة
الـصـن ــاع ــة الـصـيـنـي ــة مـثالً ..عـن ــدم ــا تق ــوم دول ــة
جمال محمد قائالً:
 هل يف وزارة املـاليـة او البنك املـركزي العـراقي القــانــون سـيكــون هـنــاك اقـتـصــاد مـنـظـم ،الــدعـماو يف وزارة ال ـ ـتـخ ـ ــطـ ــي ـ ــط خ ـ ــط ـ ــط لـ ــت ـ ـ ـ ـشـج ـ ـيـع احلكــومي مــشكلــة تـعيـق التـطــور االقتـصــادي لــو
االسـتـثـم ـ ــار؟ نحــن نعـ ــانـي االن مـ ـشـكل ـ ــة تخـلف نـستـطيـع ان نتخلـص من القـرار الـسيـاسي فـاننـا
نـستـطيـع ان نطـور االقـتصـاد العـراقـي ونصـنع له
الصناعة العراقية بسبب الظروف املالية
الشكل والهيكلية الواضحة.
مشكلة الضرائب
آراء الضيوف
يجـد السيد عـبد احلسني
جتـيب الــدكتــورة هنــاء الطــائي
الــشم ــري رئيـس الـتجـمع
البنك املركزي
الــت ـ ــدري ـ ـســيـ ـ ــة يف كلــي ـ ــة االدارة
الـ ـصــن ـ ــاع ــي الع ـ ــراقــي ان
واجلهاز املركزي
واالقـتصـاد /جـامعـة بغـداد عن
م ــوض ــوع الـض ــرائـب الـتـي
سؤالنا:
تف ـ ــرض عل ـ ــى امل ـ ــوظفــني
لالحصاء يتبعان
ت ـ ـ ــرهـق ك ـ ـ ــاهـلـهــم ويـجــب
•م ـ ـ ـ ــا اس ــب ـ ـ ـ ــاب ال ــتـ ـ ـضـخ ــم
تقاليد كالسيكية
تخـفيـضهــا ..ويــشيــر الــى
النقدي برأيك؟
ان االس ـت ـثــم ـ ــار االج ـن ـبــي
لتأشير التضخم
 ان م ـ ـ ـش ـكـل ـ ـ ـ ــة ال ــتـ ـ ـضـخ ــمال
سيــأتـي ان آجال او عــاج ً
املتفــاقمـة حــالي ـ ًا يف االقتـصـاد
ل ـ ـ ــذا ي ــت ـ ـ ــوج ــب اعـ ــط ـ ـ ــاء
العراقي ناجمة عن زيادة حجم
الف ـ ــرص ـ ــة لـلق ــط ـ ــاع ـ ــات:
املـصــروف الـنقــدي يف الـتــداول
الـزراعي ،السيـاحي ،الصنـاعي للنهـوض واذا كانت اضــافــة الــى االجــراءات االخـيــرة الـتـي اتخ ــذتهــا
هنـاك ضـرورة لفـرض الضـرائـب فلمـاذا ال تفـرض الدولة بضغط وشروط من صندوق النقد الدولي
علـى السلع الـرديئـة التي تغـرق السـوق العراقـية؟ لــرفع ال ــدعم عـن اسعــار املـشـتقــات الـنفــطي ــة من
ومل ـ ــاذا ال نعـيـ ــد احلـي ـ ــاة لل ـصـنـ ــاع ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة؟ اجل تخـفيـض العجـز يف املـوازنــة العـامــة للـدولـة
احلكــومــة قـبل شهــريـن دعمـت صنــاعــات القـطــاع وتقلـيص مـستـوى االنفـاق ،لكن هـذا االجـراء ادى
العام فماذا قدمت للقطـاعات االخرى التي تعاني الى حصول ارتفاعات هائلة يف االسعار

