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مجلس االمن واالشراف على النفقات

تدعو اىل انشاء ميناءالبرصة الكبري
أعلن مجلس الوزراء انه انتهى من مناقشة
بدر غيالن
ميزانية عام  2005املقدمة من قبل وزارة
املالية التي كانت مدار بحث ومناقشة من
قبل األطراف املعنية كافة خالل الشهر
املاضي .

كان مجلس االمن الدولي قد
انشأ مبوجب قراره املرقم
 1483مجلس ًا دولي ًا للمشورة
واملراقبة لالشراف على
انفاق سلطة التحالف املؤقتة
من ايرادات العراق
املوضوعة يف (صندوق
تنمية العراق) اثناء االحتالل،
ولقد تعاقد اجمللس مع شركة
))KMPGاالستشارية
لتدقيق احلسابات واملساعدة
يف حتضير سلسلة من
املراجعات ذات مفعول رجعي
على ادارة سلطة التحالف
املؤقتة لصندوق تنمية
العراق واملمارسات التعاقدية
التي انصبت على تنفيذ بعض
املشاريع التي احيلت الى
عهدة الشركات االمريكية
والبريطانية ،وقد اعدت هذه
الشركة تقرير ًا صدر يف متوز
 2004شمل مراجعة حسابات
مبيعات النفط وعمليات
صندوق تنمية العراق من
حزيران الى كانون االول 2003.
وك ـ ـ ــان مــن املـفــت ـ ـ ــرض ان يـج ـ ـ ــري
تـسهـيل مهمـة شـركـة التـدقـيق من
ال ـ ــوج ـ ــوه ك ـ ــاف ـ ــة ومتـك ـي ــنه ـ ــا مــن
الـوصـول الــى مخـتلف املـسـتنـدات
والعقـود اخلـاصـة بعـمليـات اعمـار
العـ ــراق .ولـكـن الـ ــذي ح ــصل بـكل
وضـ ــوح ان شـ ــركـ ــة ))MPGقـ ــد
القـت مصــاعب كـبيـرة يف مــراجعـة
تـلك احلـســابــات ،خــاصــة حـيـنـمــا
يـتعلق االمــر بــاالمــوال الع ــراقيــة،
ويف مقــدمتهـا حـصيلــة الصـادرات
الـنفـطـيــة الـتـي تعــد املـصــدر شـبه
الوحيد لتـمويل امليزانيـة العراقية
وتغطية كلف مشاريع االعمار.
وقــد اوضـحت شــرك ــة التــدقـيق يف
تقــريــرهــا بعـض الـتحــديــات الـتي
واجـهتهـا خالل عـملهـا ،خـاصـة يف
احلصـول علــى املعلـومـات ،اضـافـة
الـى املقـاومــة التي ابـداهـا مـوظفـو
سلـط ــة الـتح ــالف امل ــؤقـت ــة يف م ــا
يـخـ ـ ــص تـق ـ ـ ـ ـ ــدمي املـعـل ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ــات
إلستكمال اجراءات التدقيق .فقد
رفـ ــض املـ ـ ــس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــون يف سـلـ ــط ـ ـ ــة
التحــالف االفصــاح عن املعلـومـات
التي تتعلق باملراجعات التي قامت
بهـ ــا الـعقـ ــود االحـ ــاديـ ــة املـمـ ــولـ ــة
بـأموال عـراقية .وقـد اشار التقـرير
املـذكور ايضـاً الى مشـكالت عديدة
يف سيطرة سلطة التحالف املؤقتة
عل ـ ـ ــى اص ـ ـ ــول ال ــنفـ ــط الع ـ ـ ــراقــي
واستـعماالتـها اثنـاء النصف االول
مـن م ــدة االحـتالل ومـن بــني ذلك
غـيــاب اي قـيــاس للـنفـط مـن اجل
ال ـسـيـط ــرة عل ــى اعـم ــال ال ـس ــرق ــة
وعــدم الـعنــايــة بــسجـالت مبـيعــات
الـ ـنـفـ ــط ،والـف ـ ـ ـشـل يف ت ـ ـ ـسـجـ ـيـل
اي ــرادات عـملـي ــات تـب ــادل الـنفــط،
وغيـاب االشـراف علـى االنفـاق من
قبل الوزارات العـراقية ،اضـافة الى
مـا بـنيـته سلـطــة التحــالف من ان
كـمي ــات غيــر مح ــدودة من الـنفـط
واملـنـتج ــات الـنفـطـي ــة ه ــربـت مـن
الع ــراق اثنــاء االحـتالل مـتفــاديــة
اآلليــات القـانــونيــة لتـســويق هـذه
الـصــادرات .يـضــاف الــى مـثل هــذه
االمور الـتي تثـير الـدهشـة وال تنم
عـن احل ــرص او االلـت ــزام ب ــأص ــول
ال ـص ـ ــرف املــتع ـ ــارف علــيه ـ ــا ع ـ ــدم
االحـتفاظ مبفـاتيح اخلـزانة بـأيدٍ
امـينــة وصــرف الكـثيــر مـن املبــالغ

وق ــال بـي ــان ص ــادر عـن االم ــان ــة
العلـي ــا جمللــس ال ــوزراء انه "بعــد
اجـراء التعـديالت الـالزمة عـلى
املــوازنــة وال سـيـمــا فـيـمــا يـتـعلق
بـتـ ــوفـيـ ــر الـ ــدعـم املـ ــالـي الـكـ ــايف
ألغراض األمن والدفاع الوطني
اقـ ــر مجلــس ال ــوزراء يف جل ـسـته
املنعقدة يـوم اجلمعة مـوازنة عام
 2005بناء علـى توصيـة اللجنة
االقـتـصــادي ــة العلـي ــا يف مجلــس
الـوزراء"  ،ولم يـكشـف البيـان عن
حجـم امل ــوازن ــة الع ــام ــة لل ــدول ــة
العـراقيـة لعـام  2005الـتي أقـرهـا
مجلــس ال ــوزراء بـيـ ــد انه أش ــار
إلــى أنه ــا ستــرفع ال ــى اجلمـعيــة
العمــوميـة الـوطـنيـة للـمصـادقـة
عليـها  ،إلـى ذلك أقـرت اللجـنة
االقـتـصــادي ــة العلـي ــا يف مجلــس
الــوزراء الع ــراقي مـشــروع انـشــاء
مـين ــاء البـصــرة الكـبيــر بـسـبب
"أهمـيته يف تـوفيـر مـوانـىء تـلبي
م ـتـ ــطل ـب ـ ـ ــات الع ـ ـ ــراق يف مجـ ـ ــال
املـ ـنـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــذ الـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــة
واالستيراديـة يف مدينـة البصرة"
علـ ــى حـ ــد مـ ــا ورد يف بـيـ ــان ثـ ــان
صــادر عن اجمللــس  .كمـا نـقلت
وكــال ــة األنب ــاء الكــويـتيــة  ،وقــال
مـ ـتـحـ ـ ـ ــدث يف مـجـلـ ـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء
الع ــراقـي انه "سـيـتـم دع ــوة ع ــدد
من الـشـركـات احملـليــة والعــربيـة
واالجـنـبـي ــة لـالسه ــام يف متـ ــويل

دون وصوالت اصـوليـة متـكامـلة او
ال حتــمل ت ـ ــوقــيع ـ ــات ك ـ ــامل ـ ــة مـن
اخملولـني بالـصرف ،او صـرفت دون
وصوالت مسـوغة للصرف ،اي دون
اجن ـ ـ ـ ــاز عـ ـمـل مـع ــني او ت ـ ــص ـ ـ ـ ــرف
خلدمـات تتـناقـض مع املصـروفات
املـسمـوح بهـا وعلـى العمـوم افتقـار
مع ــامالت الـص ــرف ال ــى الـت ــوثـيق
الـ ـ ــدق ــيق وال ـ ـسـجالت امل ـنـ ـظ ـمـ ـ ــة
املعتادة يف مثل هذه االمور.
ولعل مــا يـثيــر الــدهـشــة ايـض ـاً يف
م ــثل هـ ـ ــذا اجملـ ـ ــال ه ـ ـ ــو ان بع ــض
امل ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــؤول ــني م ــن مـجـل ـ ـ ــس ادارة
صنـدوق تنميـة العراق الـذي يضم
عـسكـريني ودبلـومـاسيني امـريكـان
وبــريطـانيـني واستـرالـيني ،اضـافـة
ال ــى وزارتـي امل ــالـي ــة والـتخـطـيـط
الـع ـ ـ ــراق ـي ـتــني مــن ص ـ ـ ــادق عـل ـ ـ ــى
تخـ ـص ـيـ ـصـ ـ ــات ك ـب ـيـ ـ ــرة لـ ـ ــدوائـ ـ ــر
ومشـاريع لم تر النور يف حينه ،من
ب ـي ــنهـ ـ ــا م ـثـالً تخـ ـص ـي ــص ()180
مليـون دوالر لهيـئة ادعـاء امللكـية و
( )25مـل ــيـ ـ ـ ــون دوالر لـ ـتـعـ ـ ـ ــويـ ــض
ضحـايـا الــرئيـس اخمللـوع و()500
مـل ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــون دوالر لـق ـ ـ ـ ـ ـ ــوات االم ـ ــن
العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة علـ ـ ــى الـ ـ ــرغــم مــن ان
الكـونغـرس االمـريكي قـد خـصص
م ــبلـغ ( )3.2مل ـيـ ـ ــار له ـ ــا و ()125
مل ـيـ ـ ــون دوالر حلـ ـ ـسـ ـ ــاب ت ـث ـب ـيــت
امل ــوارد ،اض ــاف ــة ال ــى ح ــوالـي ()32
مليـون دوالر لقطاع الكهـرباء على
ال ـ ـ ـ ــرغ ــم م ــن الـ ـتـخـ ـ ـصـ ـي ـ ــص ـ ـ ـ ــات
االمـ ــريـكـيـ ــة و ( )200ملـيـ ــون الـ ــى
نـظام التـوزيع العام الـذي ال ندري
ماذا يراد به ،وغـير ذلك من املبالغ
االخ ـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي وصـل ــت يف آي ـ ـ ـ ــار
املاضي الى ملياري دوالر تقريباً.
لـق ـ ـ ـ ــد اث ـ ـ ـ ــارت ه ـ ـ ـ ــذه االج ـ ـ ـ ــراءات
اعــت ـ ـ ــراض ـ ـ ــات (ب ـ ـ ــرن ـ ـ ــامـج رص ـ ـ ــد
العـائـدات العــراقيـة) الــذي بني يف
تقـريـره الـصـادر يف حـزيـران 2004
قـائالً :ملاذا تخصص هـذه الكميات
الهـائلـة مـن النقـد املتحفـظ عليه
الــى مـشــاريع قـبل انـش ــاء اآلليــات
لتـنفيـذ مثل هــذه املشـاريع؟ وملـاذا
هذه االلـتزامـات للـصرف تـقدم يف
الـ ــدقــيقـ ــة االخـيـ ــرة بـ ــدال مـن ان
ي ـت ـ ــرك اتخ ـ ــاذ مــثل ه ـ ــذه االم ـ ــور
للـحك ــومـ ــة الق ــادم ــة؟ ويـت ـس ــاءل
البـرنـامج املـذكـور :ملـاذا لـم تصـرف

ه ــذه املـبـ ــالغ وغـي ــره ــا مـن ام ــوال
صنـدوق الـتنـميــة العـراقـي وليـس
مـن االموال االمـريكيـة اخملصـصة
إلعـ ــادة االعـمـ ــار الـب ـ ــالغـ ــة ()5.5
مـليار دوالر والتي لم تـصرف حتى
اآلن؟ .ويـ ــذكـ ــر الــتقـ ــريـ ــر يف هـ ــذا
اجملــال ان حملــة سلطــة التحـالف
لصـرف االمـوال العــراقيــة عنـدمـا
اتيـحت لهــا الفـرصـة ســوف تبقـى
ام ــراً يلـفه الغـمــوض والسـيـمــا ان
االدارة قـ ـ ــد رفـ ـضــت الـكـ ـ ــشف عــن
خـ ـطـ ــطه ـ ــا واالسـ ــس امل ـنـ ــطق ـي ـ ــة
إلتخاذ القرارات احلـاسمة ،كما ان
مـجـلـ ـ ـ ــس ادارة ال ـ ـ ـصـ ــن ـ ـ ـ ـ ــدوق لـ ــم
ي ـ ـس ــتجــب لـ ــطل ـب ـ ــات ال ـت ـ ــوض ــيح
املقدمة اليه من اجلهات املعنية.
وعـل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ــرغـ ــم مـ ــن كـل ه ـ ـ ـ ـ ــذه
اخلـروقـات واخملـالفـات الفـاضحـة
جنــد ان سلـطــةالـتحــالف امل ــؤقتــة
وق ـبـلهـ ـ ــا مـك ـتــب اعـ ـ ــادة االع ـمـ ـ ــار
وامل ـس ــاع ــدة االن ـس ــانـيـ ــة يغ ـض ــان
الـن ـظ ـ ــر عـن اج ـ ــراءات الــتع ـ ــاق ـ ــد
(الفــدرالـيــة) املـتـبعــة مـنــذ االيــام
االولـى لـالحتـالل ،كمـا لـم حتتـرم
قـ ــواعـ ــد الـ ـشـ ــراء يف الـكـثـيـ ــر مـن
الـعق ـ ــود ،وان امل ـ ـس ـ ــؤولــني يف وزارة
الـدفـاع االمـريكيــة لم يحتـرمـوا او
ي ــدعـم ــوا ق ــواع ــد حت ــدي ــد اسع ــار
معقـولة وسمحـوا بنشـاطات خارج
نـطــاق العقــود االصـليــة ممــا يــدل
على تـالعب واضح بطريقة تقدير
كـلـف الـعـق ـ ـ ــود واح ـ ـ ــال ـتـه ـ ـ ــا ال ـ ـ ــى
الشركات املنفذة.
ازاء ه ــذه اخمل ــالف ــات واخل ــروق ــات
الكـبـي ــرة يف تخـمـني كلف ــة العقــود
وحتـ ـ ــديـ ـ ــد ال ــتخـ ـص ـيـ ـصـ ـ ــات مــن
االمـ ـ ــوال الع ـ ــراق ـيـ ـ ــة فق ـ ــد ذك ـ ــرت
م ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــة ال ـ ـشـ ـ ــراء يف اجل ـيـ ــش
االمـ ــريـكـي (تـيـنـ ــا بـ ــاالر) ان وزارة
الـ ــدفـ ــاع تـنـ ــوي فـ ــسخ الـعق ـ ــد مع
شركـة (هاليـبرتون) وعـرض العقد
من جــديــد يف منــاقـصــة منــافـســة
بـسـبب زيــادة اللـوجـسـتيـة املــدنيـة
بق ـي ـمـ ـ ــة مل ـيـ ـ ــارات الـ ـ ــدوالرات اذ
ينـوي اجليش تقسيـم العقد املبرم
مع الشركة الـى ستة عقود صغيرة
تـغ ـ ـطــي كـل شــيء مــن خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
الغـذاء الــى التـنقل ،حـيث تـسعـى
ال ـش ــرك ــة ال ــى املـن ــاف ـس ــة إلح ــراز
العديد من هذه العقود.

ومهمـا يـكن من امـر فـإن مثل هـذه
االمــور ال ميـكن ان تـعيــد االوضــاع
الى نـصابها الصحيح ،والسيما ان
مــثل هـ ــذه االجـ ــراءات املـتـ ــأخـ ــرة
حــت ـ ـ ــى ل ـ ـ ــو صـحــت ،فـلــن تـغ ـ ـطــي
اخل ــروقـ ــات الكـبـي ــرة واخملـ ــالف ــات
الفـاضحـة الـتي ارتكـبتهـا اجلهـات
اخمل ـت ـص ـ ــة يف سل ـط ـ ــة الــتح ـ ــالف
والشركات املتعاقدة معها.
ويـذكـر ان مـراجـعي احلـسـابـات يف
وزارة الـدفـاع االمـريـكيـة كـانـوا قـد
هددوا يف بداية هذا العام بتجميد
 %15مـن مـبـلغ ت ــصل قـيـمــته الـ ــى
( )900مليون دوالر يجب دفعه الى
ش ـ ــرك ـ ــة (كــيل ـ ــوغ ب ـ ــراون ان ـ ــدروت)
الـت ـ ــابع ـ ــة لهـ ــالـيـبـ ــرت ـ ــون ،بعـ ــد ان
اكـتــشف ــوا ان ال ـش ــرك ــة اف ــرطـت يف
تقــدمي تقـاريــر عن عـدد الــوجبـات
املـق ـ ـ ــدم ـ ـ ــة لـلـجــن ـ ـ ــود ح ـيــث ذك ـ ـ ــر
املدققون ان ثلث هـذه االموال غير
مـســوغ ،بــاالضــافــة ال ــى ذلك فقــد
طـالبت املشـرفة علـى تدقـيق عقود
الـشـركـة املـذكــورة احتجـاز  %15من
املـ ــدفـ ــوعـ ــات املـ ـسـتـحقـ ــة لهـ ــا عـن
اع ـم ـ ــال ام ـ ــداد ومت ـ ــويــن تــتج ـ ــاوز
قـيمـتهـا ( )4مـليـارات دوالر بـسـبب
مشاكل تتعلق بتقديرات التكلفة.
ولعل من املعلومات املذهلة يف هذه
القـضـي ــة انه بـت ــأريخ  24ح ــزي ــران
 ،2004اي قـبــيل تـ ــسلـم الـ ــسل ـطـ ــة
للحكـومـة العـراقيـة املـؤقتـة يف 28
حــزيــران املــاضي ..لـم تكـن سلـطــة
التـحالـف املؤقـتة قـد تركـت وراءها
س ــوى ( )2.9ملـيــار دوالر مـن اصل
( )20.6ملـي ــار دوالر ك ــانـت بح ــوزة
ص ـن ـ ــدوق ت ـن ـم ـيـ ـ ــة الع ـ ــراق ع ـن ـ ــد
إنـشــائه ..وعلـى الـرغـم من الفـارق
الكـبيــر بني الـرقـمني وعـدم تـنفيـذ
اية مشاريع ذات جدوى خالل تلك
الفترة ،فإنه لم تقدم اية معلومات
مفـيـ ــدة ومقـنع ــة عـن اص ــول ه ــذا
الـصنــدوق منــذ انتقـال ادارته الـى
احلكومـة العراقيـة اجلديـدة برغم
انه اول م ـص ــدر مت ــويـل لعــملـي ــات
احلـك ـ ــومـ ـ ــة الع ـ ــراق ـي ـ ــة امل ـ ــؤق ـت ـ ــة
وللميزانية الوطنية.
وقد استنتجت شركة ))KMPG
ان الـثغرات الكـبيرة يف ادارة سلـطة
التحالف املؤقتة لالموال العراقية
واالحــتفـ ــاظ بـ ـسـجالت يـ ـشـ ــوبهـ ــا

الغـم ــوض والـنقـص واالرتـب ــاك يف
صنــدوق تنـميـة العـراق خفف الـى
حــد بعيــد شفــافيــة االنفـاق الـذي
جـ ـ ــرى مــن االم ـ ـ ــوال العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة،
وعـ ــرض ال ـصـنـ ــدوق ،حـ ـسـب قـ ــول
ال ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة ألع ــم ـ ـ ـ ــال اخـ ـتـالس
مفتوحة!!
ولـعل مــن بــني االم ـ ــور اخلـ ـط ـي ـ ــرة
االخـ ـ ــرى يف هـ ـ ــذا اجملـ ـ ــال هـ ـ ــو ان
م ـســودة الـتقــريــر الــذي سـيـن ـشــره
مـك ـت ــب املف ـت ـ ــش العـ ـ ــام اخمل ـت ــص
بــإعــادة االعـم ــار يف العــراق ب ـشــأن
تعـامل سلطة التحـالف املؤقتة مع
االم ـ ــوال الع ـ ــائ ـ ــدة ال ـ ــى صـن ـ ــدوق
تنـميــة العــراق واالص ــول اجملمــدة
من احلكومات االجنبية والفائض
م ــن بـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــامـج الـ ـنـفـ ــط مـقـ ـ ـ ــابـل
الغذاء ..قـد كشف من املـراجعة ان
( )8.8مـلــي ـ ـ ــار دوالر يف االقـل مــن
االمـوال العــراقيـة قــدمتهـا سـلطـة
ال ــتح ـ ـ ــالف املـ ـ ــؤق ـتـ ـ ــة الـ ـ ــى وزارات
عراقية وال يعرف اين ذهبت!!
واخلالصــة ف ــإن مخـتـلف اجلهــات
ال ـتــي ت ـ ــولــت ت ـ ــدقــيق ح ـ ـس ـ ــاب ـ ــات
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـتــي ت ـ ــولــت تــنف ـي ـ ــذ
مشاريع اعـادة االعمار وغيـرها من
الـنفقـات االخـرى الـتي خـصـصت
للـ ـ ــوزارات والـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة
اخملتلفـة قد كـشفت كمـا هائالً من
الـتج ــاوزات واالخـتالس ــات ،فــضالً
عــن املــب ـ ـ ــالـغ ـ ـ ــة يف تـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــر كـلـف
املـشاريع او غـيرهـا من التجهـيزات
االخ ــرى خ ــاص ــة مـن قــبل ش ــرك ــة
(ه ـ ـ ــال ـيــب ـ ـ ــرت ـ ـ ــون) ح ـيــث وج ـ ـ ــدت
تنـظـيمــات احمل ــاسبــة ،امــا غ ــائبــة
متامـاً او لم تتـبع من قبل مـوظفي
الـ ـشـ ــركـ ــة ،ممـ ــا ادى الـ ــى ح ـصـ ــول
تـكـ ــالــيف بـ ــاه ـظـ ــة وكـ ــان مـن بـني
الـنــواقـص والـثغــرات والـتجــاوزات
التـي اعت ــدت تنـفيــذ العقــود الـتي
اشيــر اليهـا يف العـديــد من تقـاريـر
املراجعني نذكر ما يأتي:
 -1غ ـيـ ـ ــاب س ـيـ ـ ــاسـ ـ ــات واجـ ـ ــراءات
مكتوبة إلحتساب (القوائم).
 -2الفشل يف ضبط القوائم بشكل
س ــريـع مع املـتغـيـ ــرات يف املع ــدالت
غير املباشرة.
 -3حتـضير غـير صحيح ملـستندات
التعديل.
 -4غ ـيـ ـ ــاب امل ـ ـ ــراجع ـ ـ ــات املالئ ـمـ ـ ــة

للمستندات.
 -5الـف ـ ـ ـ ـشـل يف اعـالم م ـ ـ ـ ـ ــوظـفـ ــي
ال ـ ـ ــدفـع عــن االف ـ ـ ــراط يف ال ـ ـ ــدفـع
لبعض العقود.
 -6غيــاب تطـابق قـوائم الـسجالت
مع التكاليف.
 -7تق ــدمي ق ــوائـم لــتك ــالـيف غـي ــر
مسموح بها.
ولقـ ــد ذكـ ــرت جـ ــريـ ــدة نـيـ ــويـ ــورك
ت ــاميــس االمـ ــريكـي ــة ان م ــدي ــريـن
ســابـقني يف شــركــة (كــاستــر بـتلــز)
للحراسـات االمنيـة التي كـانت قد
فـ ــازت بعق ــود ضخـم ــة يف الع ــراق،
ابـلغ ــوا كـب ــار املـ ـس ــؤولـني فــيه ــا ان
الـ ـشـ ــركـ ــة قـ ــامـت بـتـ ــزويـ ــر قـ ــوائـم
واالدعاء بالـقيام مبهمات لم تنفذ
وحصـلت مقــابل ذلك علــى مبـالغ
ضـخمــة وان املــذكــرات الــداخـليــة
التي اعدها مـديران يف الشركة قد
تـضـمـنـت اته ــام ــات ب ــأن ال ـش ــرك ــة
عمــدت بــشكل مـتكــرر الــى اصــدار
قوائـم وقيود لقاء خـدمات لم يكن
لها وجود وبأسعـار مبالغ فيها الى
درج ـ ــة ك ـب ـيـ ـ ــرة ،عل ـمـ ـ ـاً ب ـ ــأن أح ـ ــد
مــديــري ال ـشــركــة الــذي طــرد مـن
منـصبه بسبب كشف التالعب اقام
دع ـ ـ ــوى ي ـتـهــم ف ـيـه ـ ـ ــا ال ـ ــش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة
ب ـ ــاخــتالس عـ ـش ـ ــرات املاليـني مـن
الدوالرات.
وقبل ان نختتم هذا املوضوع نعيد
الـت ــأكـيـ ــد عل ــى ان ادارة ال ــوالي ــات
املـتحــدة إلعــادة إعمــار العــراق قــد
بـرهـنت علـى وقـوع الـعشـرات ال بل
املئــات من اخملــالفــات والتجـاوزات
ال ـتــي ص ـ ــاح ـب ــت انف ـ ــاق االم ـ ــوال
الع ــراقـي ــة ،وع ــدم الــتقـي ــد حـت ــى
بـ ـ ـ ــاالجـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي وضـعـ ـتـهـ ـ ـ ــا
احلكـومة االمـريكيـة للحمـاية من
الـف ـ ــس ـ ـ ــاد والـه ـ ـ ــدر واالس ـتـغـالل..
ناهيك عن ان املبـالغ الكبيرة التي
وضعـت يف صنــدوق تنـميـة العـراق
قــبل نـقل الـ ــسلـ ـط ـ ــة لـلحـك ـ ــوم ـ ــة
الـعراقـية املـؤقتـة والتي تـزيد عـلى
( )20ملـيــار دوالر اصـبحـت بقــدرة
قـادر بعـد نقل الـسلطــة للحكـومـة
العــراقـيــة املــؤقـتــة يف  28حــزيــران
امل ــاضي اقـل من نـصف هــذا املـبلغ
بكـثير .ازاء ذلك هل نبـالغ اذا قلنا
ان عـملـي ــة (حت ــريـ ــر) الع ــراق ق ــد
حتولت الى عملية نهب العراق؟

املظاهر االقتصادية للعوملة
اذا ك ـ ــان ــت الع ـ ــوملـ ـ ــة تع ـنــي ع ــمل ـي ـ ــة تـ ـ ــدويل امل ــتغ ـي ـ ــرات
االقـتـصــاديــة فــان ن ـش ــاتهــا البــد مـن ان تك ــون ذات بعــد
تــاريخي مـرتـبط بـتطـور العالقـات االقـتصـاديـة الـدوليـة
والتجـارة اخلارجيـة وانتقــال عـوامل االنتاج .ولقـد ابتدا
وت ـط ـ ــور ه ـ ــذا االجت ـ ــاه ال ـت ـ ــدويلــي مع االس ـتـكـ ـش ـ ــاف ـ ــات
اجلغـ ــرافـيـ ــة ف ـ ــي القـ ــرن اخلـ ــام ــس عـ ـشـ ــر والـ ـسـي ـطـ ــرة
االسـتعـمــاري ــة علــى الــدول االخــرى .وكــان يف م ــرحل ـ ـ ــته
االولى الـتي استمـرت الى احلـرب العاملـية الـثانـية يـرتكز
بـ ـشـكل اس ــاســي علـ ـ ـ ــى الــتج ـ ـ ــارة اخل ــارجـي ــة والـتـب ــادل
السلعي ثم تطور يف مرحلتـة الثانية بعد احلرب العاملية
الثـانيـة ليـضيف الـى الشـكل االول مظهـرا جـديـدا متثل
يف االنتقـال الكبيـر لرؤوس االمـوال ب ـ ــني الـ ــدول خـاصة
من الــواليــات املـتحــدة االمــريـكيــة الــى ال ــدول االوربيــة.
كمـ ـ ــا ظهـرت يف هـ ـ ــذه املـرحلـة الثـانيـة الشـركـات متعـددة
اجلنـسيـة الـتي اخـذت تـسـيطـر تــدريجيـا علـى االمـ ـ ـ ــوال
الـدوليـة وحـركـات رؤوس األمـوال ،ثـم تطـور هـذا االجتـاه
التدويلي ليكتسب السرع ـ ـ ـ ــة والتركيز يف املرحلة الثالثة
التي سميت " بـالعوملـة " حتت تاثـير التطـ ــورات والثورات
العلميـة يف مجال املعلومـات واالتصاالت والـثقافة وذلك
ابتـداء من ثمـانينـ ـ ـيـات الـقـ ــرن العـشريـن ،وقد تعـزز هذا
االجتــاه يف تـسـعيـنيــات هــذا القــرن بعــد تفـكك االحتــاد
السـوفـيت ـ ــي و املـنظـومـة االشتـراكيـة وشيـوع (بـالتــرغيب
والت ــرهيـب) سيــاســات االصـالح االقتـصـ ـ ـ ــادي واالنـفتــاح
االقـت ـص ــادي واعـتـم ــاد آلـي ــة ال ـس ــوق وحت ــري ــر الـتج ــارة
الــداخليـة واخلـارجبــة وتطـبيـ ــق وصفـات صنــدوق النقـد
الــدولي ،كـل ذلك لتــشكل نقلـة نــوعيـة يف سـرعــة وكثـافـة
تدوي ـ ـ ـ ــل املتغيـرات االقتـصاديـة التي مـن ابرز مـظاهـرها
التـدفقـات الهـائلـة لـرؤوس االمــوال بني الـ ـ ــدول وبــشكل
يفــوق التــدفقـات الـسلـعيـة .اضـافـة الــى تالحـم وتنــاغم
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حــركــات االس ـ ـ ــواق امل ــاليـ ـ ــة والـنقــديــة بحـكم خـضــوعهــا
ل ــراس املـ ــال الع ــاملـي ال ــذي حتـ ــركه ال ـش ــرك ــات املــتع ــددة
اجلنسيـ ــة .كما متيزت هذه املرحلة الثالثة بظاهرة شيوع
اندماج كبـريات الشركـات العم ــالقة يف الدول الـراسمالية
حتت تاثـير املنـافسـة من جهة وحتـقيق املزيـد من االرباح
والسيطـ ـ ــرة على االسـواق العامليـة من جهة اخـرى لتؤدي
فيما اذا استمر هذا االجتـاه يف التركيز ،الى حالة هيمنة
هــذه الشـركـات املنـدمجـة ومن وراءهـا الـدول الـرأسمـاليـة
بقيادة الـواليـ ـ ـ ـ ــات املتحدة على جـميع مفاصل االقتصاد
العـاملي انـتاجـا وتوزيعـا وتبـادال ،لتنـسجم وتتـناغـم هذه "
االحادية االقتصادية " مع " االحادية السياسية " يف ظل
مايسمى النظام الدولي اجلديد.
وعليه ميكن الـقول ان العوملـة يف احد مظـاهرها الـسائدة
االن مــاهــي اال تعـبـيــر عـ ــن شكـل مكـثف ومــركــز وس ــريع
لعـمليـة التـدويل ،وتـعبيـر عن هـيمنـة الـدول الـراسمـاليـة
عل ـ ــى الـدول االخـرى .وهنـا يجـدر بنـا ان نالحـظ بعمق
ان دعـوات احلـريــة واالنفتـاح االقـتصـادي واعـتمـاد اليـات
السـوق وحتجيم دور الـدولـة والقطـاع العـام التي حـاولت
ال ــدول ال ــراسـم ــالـي ـ ـ ــة ت ـسـ ــويقه ــا وف ــرضه ــا عل ــى ال ــدول
االخـرى ،لم تؤد اال الى الـسيطرة والهيمـنة على االسواق
العـ ــاملـيـ ــة واخــتفـ ــاء املـنـ ــافـ ـسـ ــة ،الـتـي طـ ــاملـ ــا تغـنــت بهـ ــا
الــراسـمــالـيــة واعـتـب ــرتهــا اســاس الـتـطـ ـ ـ ــور والـكفــاءة يف
استخـدام وتـوزيع املــوارد ،حتت تــاثيــر التـركـز واالنـدمـاج
بني شركـ ـ ـ ـ ــاتها متعـددة اجلنسيـة ليحل محلهـا االحتكار
واحـتـكـ ــار الـقلـ ــة يف االسـ ــواق لـتـحقــيق م ـصـ ــالح الـ ــدول
املـهيـمنــة (املــركــز) والـفئــات امل ــرتبـطــة بهــا علــى حـســاب
مصالح الدول االخرى خاصة النامية (االطراف).
وعـليه ميـكن اخـتصـار اهـم مظـاهـر العـوملـة االقـتصـاديـة
كما يلي :

 -1الـت ــدفق ــات الكـبـيــرة لــرؤوس االمــوال واالسـتـثـمــارات
املـب ــاش ــرة وغـي ــر املـب ــاش ــرة املـت ـشـ ــابك ــة بـني ال ــدول الـتـي
مصدرهـا االساس الـدول الراسـماليـة املتمثـلة مبجمـوعة
السبـ ــع .ويـبني اجلدول الـتالي حـركة تـطور االستـثمارات
االجـنبيـة املبـاشـرة بني دول العـالم والـتي تقـدر ب()3،32
بل ـي ـ ــون دوالر عـ ـ ـ ــام  1980و ( )7،190بل ـ ـ ـي ـ ــون دوالر عـ ـ ـ ــام
 1993.ولـكــن االهــم مــن ذلـك ه ـ ـ ــو ت ـ ـ ــدفـق ـ ـ ــات رؤوس
االمـوال واالسـتثمـارات غيـر املبـاشــرة ،ذات التـاثيـر االكبـر
يف عـ ــوملـ ــة االقـت ـصـ ــادات الـ ــوطـنـيـ ــة وت ـ ــدويل الـنـ ـشـ ـ ــاط
االقتـص ـ ـ ــادي .ونعـنــي بــاالستـثمــارات غيــر املبــاشــرة هنــا
حجـم املع ــامالت والـت ــداوالت الـتـي جتـ ـ ــري يف االس ـ ـ ــواق
امل ــاليــة والـنقــدي ــة حيـث يقــدر حجـمهــا ب( )120ت ــرليــون
دوالر سـن ــوي ــا وه ــو م ــايع ــادل ع ـش ــريــن ضعف ــا مـن حجـم
التجـارة الـدوليــة وسبعـة اضعـاف النـاجت االجمــالي لعـام
1995.
 -2الـتمركـز الشـديد يف رؤوس االمـوال واالستثـمارات عن
طــريق االنــدم ــاج بني الـشــركــات املـتع ــددة اجلنــسيــة ممــا
خـلق انعطـافـاً نـوعيـاً يف عـمليـة التمـركـز الـذي اخـذ اربع
صور :
االولى  ،التمركز االفقي املتمثل يف احتواء او دمج
الوحدات االنتاجيــة املتم ـ ــاثلة.
الثانية ،التمركز العمودي املتمثل يف سيطرة الشركات
متعـددة اجلنـسيـة واحتكـارهــا مختلف عـمليـات ومـراحل
االنتاج بدءا من املادة االولية الى السلعة النهائية.
الثالثة ،التمركز التكاملي املتمثل يف السيطرة والتاثير
والـتـمـلك مل ــراحل اخ ــرى مـتـعلق ــة ب ــالـت ـس ــويق والــنقل

وتــنفـي ــذ ه ــذا امل ـشـ ــروع العــمالق
الـ ــذي ســيجـ ــذب االسـتـثـمـ ــارات
االجـنـبـي ـ ــة مل ـ ــديـن ـ ــة الـب ـص ـ ــرة" ،
واضـاف قائـال إنه "من املتـوقع ان
يح ـ ــول ه ـ ــذا امل ـ ـش ـ ــروع م ـ ــدي ـن ـ ــة
الـبـص ــرة ال ــى مـنــطق ــة للـتج ــارة
احلـ ـ ـ ــرة واالرتـقـ ـ ـ ــاء بـهـ ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى
مستوى املـدن التجاريـة واملوانىء
الع ــاملـي ــة املع ــروف ــة"  ،مـن ج ــانـبه
اعلـن وزيـ ــر الــتخ ـطـي ــط مهـ ــدي
احلــافـظ ان "مجـمــوع مــا صــرف
حـت ــى االن مــن تعه ــدات دولـي ــة
للعراق لم يصل الى حدود ثالثة
ملـيــارات دوالر"  ،م ـشـيــرا الــى ان
ض ـمــن ه ـ ــذا امل ــبلـغ 7ر 1مل ـي ـ ــار
دوالر هـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ــزء مـ ــن امل ـ ـنـح ـ ـ ـ ـ ــة
االمـ ــريـكـيـ ــة الـتــي تقـ ــدر ب 6ر18
مليار دوالر منـتقدا بذلك بطء
عمـليــات الـتمــويل الع ــادة اعمــار
البنـى التحتـية يف العـراق  ،وقال
احلافظ يف مؤمتر صحفي عقده
اخلـميـس "ان ه ــذه النــسب ــة غيــر
مـشجعـة وكنـا نـأمل بـاالستفـادة
ك ـث ـي ـ ـ ــرا مــن امل ـنـح غ ـي ـ ـ ــر ان م ـ ـ ــا
صـ ــرفـن ـ ــاه نح ـ ــو  30ملـيـ ــار دوالر
حـت ـ ــى االن اعـتـم ـ ــد يف حقــيق ـ ــة
االم ـ ـ ــر علـ ـ ــى عـ ـ ــائـ ـ ــدات ال ــنف ــط
العراقية ومـا استعاده العراق من
امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال م ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة".

حلكومة العراقية املؤقتة تشكر الدول
التى بادرت بتخفيض ديون بغداد
أع ــرب مجلــس ال ــوزراء العــراقــى
املـ ـ ــؤقــت عــن شـكـ ـ ــره حلـكـ ـ ــومـ ـ ــة
الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة االمـ ــريـكـيـ ــة
وال ـ ـ ــدول االع ـ ـض ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــى ن ـ ـ ــادى
ب ـ ــاري ــس و جـمــيع ال ـ ــدول الـت ـ ــى
بـ ــادرت الـ ــى تـخفـيــض الـ ــديـ ــون
الع ــراقـي ــة بـن ـسـبـ ــة  .%80وأوضح
بـيــان صــادر عـن مجلــس الــوزراء
الـع ـ ـ ــراق ـ ـ ــى نـقـل ـتـه اذاع ـ ـ ــة س ـ ـ ــوا
االمريكيـة ان هذه اخلطوة سوف
تـسـهم فــى تعــزيــز مــركــز العــراق
امل ــالـ ــى عل ــى الــصعـي ــد ال ــدول ــى

وب ــالتــالــى متـكنـه من اقــامــة اول
العالقات املالية مع مختلف دول
العــالم .وتــوقع الـبيــان ان تـتخــذ
دول مجلـس الـتعــاون اخللـيجــى
م ــواقف أكـث ــر ايج ــابـي ــة بـتج ــاوز
النسـبة التـى قررهـا نادى بـاريس
كمــا أكــد حــرص مجلـس الــوزراء
املــؤقت علـى بــذل أقصـى اجلهـود
الـت ــى مـن شـ ــأنه ــا لـالسه ــام ف ــى
ال ـ ـنـهـ ـ ـ ـ ـ ــوض بـ ـ ـ ـ ـ ــواقـع احل ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــاة
االقتصادية فى العراق.

اليوم العاملي ملحاربة الفساد يتهم
املال والسياسة
بـاريـس(CNN) ،أكــد إحصـاء
أجـرتـه "هيئـة الـشفـافيـة العـامليـة
ملــراقـب ــة الف ـســاد الــدولـي" ون ـشــر
مبـنـ ــاسـبـ ــة الـي ـ ــوم العـ ــاملـي األول
ملكــافحــة الفـســاد ،الــذي أطلقـته
األمم امل ـ ـتـحـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،أن األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب
الــسيــاسيــة تــأتي يف رأس قــائمــة
املــؤسـســات العــام ــة األكثــر تــأثــرا
بالفساد.
وتــتخـ ـ ــذ اله ـيــئـ ـ ــة مقـ ـ ــرا له ـ ــا يف
مـ ــديـنـ ــة بـ ــرلـني األملـ ــانـيـ ــة ،وهـي
أجـ ـ ـ ــرت اإلحـ ــصـ ـ ـ ــاء ب ــني ن ـ ـصـف
مليـون شـخص مــوزعني علـى 64
دولـة ،بحـسب وكـالـة األسـوشـيتـد
برس.
وجــاء فـيه أن مــواطـني اإلكــوادور
ينـظــرون إلــى دولـتهـم علــى أنهــا
األكـثر فـسادا يف العـالم ،يـعقبهم
األوكــرانيـون والـرومــانيـون الــذين
صـدمـهم التـزويـر يف انتخـابـاتهم
الرئاسية والتشريعية األخيرة.

()4-2

واخلزن والتمويل والدعاية ....الخ.
الرابعة ،التمركز املتعدد املتمثل بعدم تخصص هذه
الـشــركــات يف فــروع صـنــاع ـ ـيــة او اسـتـثـمــاريــة معـيـنــة بل
تـتعـدى انـشـطـتهــا االقتـصـاديــة لتــشمـل جمـيع اجملـاالت
مم ــا يح ــوله ــا ال ــى امـب ــراط ــوري ــات ذات نف ــوذ اقـتـص ــادي
وسياسي اليستهان به.

ودعـ ــا رئـي ــس املـكـتــب الفـ ــرنـ ـسـي
للهيئـة ،دانييل لوبيغ ،احلكومات
والشـركات واملعلـمني والصحفيني
إلـى الـتعهـد بـاحلـد مـن الفـسـاد
وعـملـي ــات ابـت ــزاز األم ــوال ،وإل ــى
رفع مستوى الشفافية.
ورأى أن املعـركة ضـد الفسـاد هي
مع ـ ــرك ـ ــة اجلـمــيع ،اض ـ ــاف "إل ـ ــى
تعـزيز تـطبيق الـقوانـني الدولـية،
يجـب تــوسـيع حت ــالف ال ـســاعـني
وامللـتـ ــزمـني بـ ــوقـف اإلنحـ ــرافـ ــات
املـاليـة ،علـى مـستـوى احلكـومـات
وال ـشــرك ــات الكـبــرى واملــؤس ـســات
واملواطنني".
واحتـلت األحــزاب الــسي ــاسيــة يف
 36بلــدا ،امل ــوقع األول يف ك ــونهــا
األكثر فـسادا .وأتت البـرملانات يف
امل ــوقع الـث ــانـي ،وت ـس ــاوت أجه ــزة
الـشرطـة واألنظـمة القـضائـية يف
املـ ــوقع الـثـ ــالـث ،مـن املـ ــؤسـ ـسـ ــات
العامة األكثر فسادا.

ا.د.جليل شيعان البيضاني
كلية اإلدارة واالقتصـــــــــــاد
جامعة البصـــــرة

جدول تطور االستثمارات االجنبية
املباشرة للفترة % 1993 - 1980

 -3اختفــاء املنـافـســة بني الـشـركـات الـعمالقـة والـشـركـات
املـتعددة اجلنـسية املـسيطـرة على االسـواق العامليـة ليحل
محلهــا التنـسيـق فيمـا بـينهـا لـضمـان الهـيمنــة وحتقي ــق
مصاحلـ ــها املشتركة.
 -4حتـريـر التجـارة اخلـارجيـة وازالـة احلـواجـز الكمـركيـة
وغيــر الـكمــركيــة امــام الـتبـ ـ ــادل الـسلـعي وحــركــات رؤوس
االموال.
 -5الـتطـورات الهـائلـة يف مجـاالت املعلـومـات واالتصـاالت
والـتقــانــة الـتــي ســاه ـمـت يف تقـليـص االهـميــة النـسـبيــة
للـم ــواد االولـي ــة يف ال ــدورة االنـت ــاجـي ــة لـص ــالح الـتق ــدم
التكنولوجـ ــي واالبداعي.
 -6االجتـ ــاة نح ــو متـ ــاثل االس ــواق مـن ن ــاحـي ــة جت ــانــس
الـطـلب وتـشــابه االذواق وبــالتــالي جتـانـس املعــروض من
السلع واخلدمات.
 -7ال ـت ـ ــاث ـي ـ ــرات امل ـب ـ ــاش ـ ــرة وغ ـي ـ ــر امل ـب ـ ــاشـ ـ ــرة عل ـ ــى اداء
االقـتصادات الـوطنيـة وجهودهـا التنمـوية مـن قبل الدول
الرأسمالية املهيمنة وواجهاتها الدولية.
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