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أعلـنـت رومـــانـيــــا إنهـــا مــسـتعـــدة
لبـدء مبـاحثـات مع الـعراق بـشأن
تــــســــــويــــــة الــــــديـــــــون العــــــراقــيــــــة
املستحقـة لبوخارست والتي تبلغ

2.6 مليار دوالر. 
وقــال وزيــر مــاليــة رومــانيــا مـيهــا
تاناسيسكو يف اجتماع مع نظيره
العــــراقـي عــــادل عـبــــد املهــــدي يف
بوخـارست نحن مـستـعدون لـبدء

املفاوضات لتسوية الدين. 
لـكن تــانــاسيــسكــو قــال إن الــوفــد
العـــراقـي يـــدرك املــصـــاعـب الـتـي
تـواجه رومـانيـا يف الـوقت احلـالي
بحـيـث ال ميكـنهـــا قـبـــول شـــروط
نادي بـاريس. مضـيفا أن اجلـانب
العراقي يقبل إيجاد حل ثنائي. 
مـن جـــانـبه قـــال عـبـــد املهـــدي إن
شــــركــــة إرنـــسـت أنــــد يــــوجن وكــيل
احلـكـــــومــــــة العـــــراقــيـــــة اتــــصلــت
بــبـــــــوخـــــــارســت لـلــتـعـــــــرف عـلـــــــى
مـطـــالـبهـــا وقـــال إنه سـتـتـــواصل

رومانيا تعتزم بحث تسوية الديون
العراقية املستحقة

محـــاوالت الـتـــوفــيق ووضع أرقـــام
مشتركة للبحث. 

ويف الـشهـر املـاضـي وافقت الـدول
الـــدائـنـــة يف نـــادي بـــاريـــس علـــى
شــــطــب 80% مــن ديـــــــون الـعـــــــراق
املـستحقـة ألعضـاء النـادي وتبلغ
38.9 مـلـــيـــــــــار دوالر عـلـــــــــى ثـالث
مراحل حتى عـام 2008 ودعا قادة
هـــذه الـــدول الـــدائـنـني مـن خـــارج
نــــادي بــــاريـــس مــثل رومــــانـيــــا أن

يحذو حذوها. 
وقــالـت رومــانـيــا وهـي واحــدة مـن
أفقـــر دول أوروبــــا إنهـــا ســتحـــاول
اســـتعــــــادة ديـــــــونهــــــا مـــن العــــــراق

بالرغم من دعوة نادي باريس. 
وكـــانت الــواليــات املـتحــدة تـسعــى
لـــشــطـب مــــا يـــصل إلــــى95 % مـن
ديــون العــراق البــالغــة 120 مـليــار
دوالر فـيمـا كــانت فـرنـسـا وأملــانيـا
تـطـــالبــان بــإلغــاء نـصف الــديــون

العراقية فقط.

تعتــزم منـظمــة التجـارة العــامليـة
إجــــــراء مــبــــــاحــثــــــات مـع كل مــن
الـعـــــــراق وأفـغـــــــانـــــســتـــــــان حـــــــول

انضمامهما إليها. 
لكـن محـــاولـــة إيـــران لالنـضـمـــام
إلى املنظمـة قوبلت بالرفض بعد
اعتـراض الـواليــات املتحـدة علـى
طلبها للمرة الواحدة والعشرين.

ويتـوقع أن يـحصـل البلـدان علـى
فـوائـد ضـخمـة مـن العـضـويـة يف
املنظمة، التي تهدف إلى تشجيع

التجارة احلرة. 
بـيــد أن االنـضـمــام إلــى مـنـظـمــة
الـتجــارة العــامليــة يـسـتغــرق وقتــا
طــــويال. فـــانـضـمـــام الـصـني عـــام
2001 جـــــاء بعــــد خـمـــس عـــشــــرة
سنـة، فـيمـا جتـري محـادثـات مع
كـل مـــن روســـيــــــــا والــــــسـعــــــــوديــــــــة
لاللتحاق بها منذ عشر سنوات. 
وتـضـمـن العـضـــويـــة يف املـنـظـمـــة
التـي تتخـذ من جـنيف مقـرا لهـا
حــصــــول الـــسـلع الـتـي تـنـتـجهــــا
الـــدول األعــضــــاء علــــى معــــاملـــة
مـــنـــــصـفــــــــــة يف أســــــــــواق الــــــــــدول
األعـضــاء األخــرى، وهـي سيــاســة
بــاتـت مــرتـبـطــة ارتـبــاطــا وثـيقــا

مببدأ العوملة. 
االزدهار االقليمي 

وقـد رحب وزيـر التـجارة العـراقي،
مـحمد مصـطفى اجلبـوري، بهذه
اخلطـوة واعتـبرهـا بنفـس أهمـية
قــرار أعضـاء نـادي بـاريـس للـدول

العراق وأفغانستان يف حمادثات مع
منظمة التجارة العاملية

الــــدائـنـــــة إلغــــاء 80 % مـن ديــــون
الـعــــــــراق يف تــــــشــــــــريـــن الـــثــــــــانـــي

املنصرم. 
مــن جهــــة أخــــرى، قــــال مــبعــــوث
أفغانسـتان لدى األمم املتحدة يف
جــنـــيف، عــمــــــر أســــــد، إن قــبــــــول
الـعضـويــة سيـســاهم يف "االزدهـار

اإلقليمي واألمن العاملي". 
يــذكــر أن هـنــاك حــالـيــا 27 دولــة
حتــاول االنـضـمــام إلــى مـنـظـمــة

التجارة العاملية. 
ويـتعـني علــى الــدول الــراغـبــة يف
العـضــويــة إجــراء مفــاوضــات مع
الــدول األعـضــاء الـتي يـعتــزمــون
القــيـــــام بــتــبـــــادل جتـــــاري مـعهـــــا
وإجـــــراء تغــيــيـــــرات يف القـــــوانــني
الـــتجـــــاريـــــة الــــــداخلــيـــــة، حــتـــــى

تتماشى مع قوانني املنظمة. 
لــكـــن قـــبـل الــــــشــــــــروع يف دراســــــــة
الـــــطـلـــب، يـجـــب أن يــــــــــدعـــم كـل
األعــــضـــــــاء الـ 148 يف مــنــــظــمـــــــة
الـتجــارة العــامليــة انـضمــام الـبلــد

املتقدم بالطلب مسبقا. 
وقـالت الـواليـات املتحـدة إنهـا لن
تقـبـل طلـب إيــــران ألنهـــا بــصـــدد

مراجعة عالقتها. 
لكـن دول أعضـاء عـديـدة انتقـدت
هذه املعاملة، وقال سفير اإلحتاد
األوروبـي لـــدى املـنــظـمـــة، كـــارلـــو
تـروخـان، إنه يـنبغـي التعــامل مع
طلـب إيـــران لالنـضـمـــام "مبعـــزل

عن املسائل السياسية". 

اعـتبـر مـديـر الـوكـالــة االميــركيـة
للتنـمية الدوليـة )يو اس ايد( ان
اعـــــادة أعــمــــــار العــــــراق شهـــــدت
تقـــدمـــا مـــذهال رغـم االنـتقـــادات

حول بطء هذا البرنامج. 
وقـال انـدرو نـاتــسيــوس يف بغـداد
ــــــا )بعـــــد ان اعـــــادة اعــمـــــار اوروب
احلـــــــرب العــــــاملــيــــــة الــثــــــانــيــــــة(
استغـرقـت ست سنـوات وقـد مـرت
سـنــة ونـصف الـسـنــة فقـط علــى

بدء اعادة البناء يف العراق. 
ــــــا مــــــذهــــــول ومـــضـــــــى يقــــــول ان

بالتقدم احملرز. 
وأكــد نــاتــسيــوس علــى ان اجلــزء
االكبــر من عـمليـة اعــادة االعمـار
الـتـي تــشــارك فـيهــا مـنـظـمـته ال

يظهر للعيان. 
وأشـــار يف هـــذا االطـــار الـــى بـنـــاء
مـجتـمع مــدنـي ومنــظمـــات غيــر
حـكومـية وجـامعـات وانظمـة قيم
ـــــــى قـــيـــــــام حــكـــــــومـــــــة ـــــــؤدي ال ت
دميوقـراطية ووسـائل اعالم وبنى
ــــونــيــــة لــتــــشجـــيع حتــتــيــــة قــــان
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الوكالة االمريكية للتنمية الدولية مرتاحة العادة االعامر يف العراق
مخططات املقاتلني. 

وقــال وزيــر الـنفـط ثــامـــر عبــاس
غـضـبـــان ان عـملـيـــات الـتخـــريـب
ـــــــوزيـع ـــــــى ت االخـــيـــــــرة اثـــــــرت عـل
احملــروقــات يف الـســوق الــداخـليــة
يف محاولة لعرقلة االنتخابات. 

وأسف وزيـــر الـتخـطـيــط مهـــدي
احلــــــــافــــظ اخلـــمـــيــــــس لـــبــــطء
التمـويل يف مجـال إعادة االعـمار
مـعتــرفــا بـــان غيـــاب االمن يــؤثــر

سلبا على هذا البرنامج. 
وشـــدد احلـــافــظ علـــى ان قـيـمـــة
االلتـزامـات الـدوليـة الـتي حـررت
ــــــى ثالثــــــة ملــيـــــارات ال تـــصل ال

دوالر. 
وقـال ضـابـط اميـركـي من جـهته
اخــيـــــرا ان اعـــــادة اعــمـــــار الـــبالد
حتت أشـــراف اجليــش االميـــركي

هي رهينة االمن يف البالد. 
وشدد اجلـنرال تـوماس بـوستيك
قـائــد سالح الهنـدسـة يف اجلـيش
االميــركـي علـــى ان االمن واعــادة

االعمار متالزمان.
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اعمار البالد. 
وتلقت يـو اس ايـد حتـى االن 3،5
ملــيـــــارات دوالر مــن هـــــذا املــبـلغ

وانفقت 2،4 مليارات منها. 
وتعمل هذه املنظمة على عشرات
املـشــاريع يف العـــراق بيـنهــا اعــادة
بنـاء مـطــار بغـداد وتــأهيل مـرفـأ
ــــة الــبـــصــــرة يف اجلــنــــوب مــــديــن
واصالح شـبكــة الـكهــربــاء واملـيــاه
وحتــسـيـنـــات يف مجـــال الــصحـــة

والتربية والزراعة. 
وقــــــال مــــــديــــــر يــــــو اس ايــــــد ان
منظمته تشارك يف حوالى تسعة
االف مـــشــــروع. وقـــــد ضخــت 86
ملـيـــون دوالر يف مـنــظـمـــات مـثل
املعهــد الــوطـنـي الــدميــوقــراطـي
ـــــدولــي، واملـعهـــــد اجلـــمهـــــوري ال
ملسـاعـدة العـراقـيني علـى تـنظـيم
االنتخـابـات املقـررة يف 30 كـانـون

الثاني املقبل. 
وأوضح ان االنـتخـــابـــات العـــامـــة
التعـدديـة وهي االولـى يف العـراق
منـذ 50 عاما تقريبـا ستؤثر على
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االستثمارات. 
ـــاتـــسـيـــوس ان املـــسـلحـني واقـــر ن
الــذين يــواصلـون نـشــاطهـم منـذ
سنـة ونـصف الـسنـة بعـد سقـوط
نـــظـــــام صـــــدام حــــســني احـــــرزوا

تقدما بطيئا. 
لـكــنه اشـــار الـــى ان الـكـثـيـــر مـن
ـــــاطق يف الــبالد ال تـــطـــــالهــــا املــن
اعـمـــال العــنف وتـــشهـــد عــملـيـــة

اعادة االعمار. 
وعــملـيــــة اعــــادة اعـمــــار العــــراق
مـــشــــروع ضخـم لـلغــــايــــة. فقــــد
تعرضـت البنى التحتية العراقية
الضـــرار فـــادحـــة خالل اجـتـيـــاح
قــوات التحــالف بقيـادة الـواليـات
املــتحـــــدة للــبالد. وســبـق لهــــا ان
شهـــدت تـــدهـــورا خالل 13 عـــامـــا
ـــات الـتـي فـــرضــتهـــا مـن الـعقـــوب
االمم املـتحــدة علــى العــراق بعــد

اجتياحه الكويت العام .1990 
وأقـــرت الـــواليـــات املـتحـــدة العـــام
املـاضي منحـة قدرهـا 4،18 ملـيار
ــــى اعــــادة دوالر للــمـــســــاعــــدة عل
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قـال وزيـر االقـتصـاد التـركـي علي بـابـا كـان ان
تـركيا وصـندوق النقـد الدولي تفـاوضا بـشأن
اتفـاق يــشمل تـسـهيالت قــروض عنـد الـطلب
بقــيــمـــــة عـــشـــــرة ملــيـــــارات دوالر علـــــى ثالث

سنوات. 
وأوضـح الوزيـر التـركي خـالل مؤمتـر صحفي
مع مدير بعـثة الصندوق رضـا مقدم املسؤول
عـن ملف تــركـيــا يف صـنــدوق الـنقــد الــدولـي

انهينا املفاوضات حول اتفاق جديد. 
وأضـــــاف بـــــابـــــاكـــــان ان قــيــمـــــة الــتـــــسهــيالت
االئــتــمــــــانــيــــــة عــنــــــد الــــطلــب الــتــي نــنــــــوي
اسـتخـــدامهـــا للــسـنـــوات الــثالث املقـبلـــة هـي

عشرة مليارات دوالر. 
وشـدد علـى ان االهـداف الـرئيـسيـة للبـرنـامج
اجلـديـد هـي حتقـيق منـو مــستــدمي وخفـض

التضخم. 
وجنحـت تــركـيـــا يف خفـض معــدل الـتـضخـم

املزمن الى ما دون العشرة باملئة وهي تعول 
علــــى معــــدالت 8% و5% و4% يف االعــــوام 2005
و2006 و2007 علـى التـوالي ونـسبـة منــو تبلغ

وسطيا 5% بني 2005 و.2007 
ومـنح صنــدوق النقـد الــدولي يف العـام 2002
مجمـوعة قـروض الى تـركيـا بقيـمة 16 ملـيار
دوالر علــــى ثالث سـنــــوات تـنــتهـي يف شـبــــاط

البنك الدويل سيقرض تركيا عرشة مليارات دوالر
 2005.

وتـعهـــــدت انقــــرة حـيـنــــذاك بـبــــدء بــــرنـــــامح
اصالحـــات جـــذريـــة يف اطـــار خـطـــة تقـــشف.
وحتـسـن االقتـصـــاد التـــركي بــشكـل ملحــوظ
العــام املــاضـي لكـن يخــشـــى بعـض املــراقـبـني
تــدهــورا يف الــوضع يف حــال قــررت احلكــومــة

تليني سياسة امليزانية. 
ويفترض ان تسـدد تركيا مبلغ عـشرين مليار
دوالر بحلـول العـام 2007 مـوعــد انتهـاء مـدة

االتفاق اجلديد على ما اوضح الوزير. 
وشــدد مقــدم علــى ان هــذا االتفــاق الــذي مت
الـتفــاوض بــشـــأنه علــى مــدى عـــدة اشهــر ال
يـــــزال يحــتـــــاج الـــــى مـــــوافقـــــة مـجلـــس ادارة
صـنــــدوق الــنقــــد الــــدولـي. ورحـب بــــالــتقــــدم
الهــائل الــذي حـققه االقـتـصــاد الـتــركـي بـني
2002 و2005 وال ســيــمـــــــا يف مجــــــال الــنــمــــــو

ومكافحة التضخم. 
لكـنه دعـــا احلكــومـــة التـــركيــة الــى مــواصلــة
االصالحـــــات الهـيـكلـيــــة العـتـمــــاد سـيــــاســــة
ضــريـبـيــة صــارمـــة خلفـض مــسـتــوى الــديـن
املقــدر بحــوالــى 220 مـليــار دوالر يف تـشـــرين
االول اي ثمــانني بــاملئـة مـن اجمـالـي النـاجت

احمللي. 

تـظــاهــر نحــو الف مـن عمــال واصحــاب مـصــانع
النسيج واملالبـس اجلاهزة يف مدينـة احمللة )دلتا
مصـر علـى بعـد حـوالــى 110 كم شمـال القـاهـرة(
احتـجاجـا علـى استبعـادهم من اتفـاقيـة املنـاطق
الــصنـــاعيــة املــؤهلــة املــوقعــة مع اســرائـيل والـتي
متنـح املنـتجــات املـصنــوعــة فـيهــا اعفــاء كمــركيــاً

كامال يف السوق االميركية. 
وأفــادت مـصــادر  يف مــدينــة االسمــاعيـليــة )علــى
قـنـــاة الـــســـويـــس( أن مـنــتجـي وعـمـــال الـنـــســيج
واملالبــس اجلــاهــزة يف املــديـنــة كــانـــوا يعـتــزمــون
تنـظيـم تظـاهـرة احتجـاج لـلسـبب نفـسه ولكـنهم
تــراجعــوا بعــد اتـصـــاالت مع احلكــومــة املـصــريــة
الـتـي وعـــدت بـــادراج مـصـــانعهـم ضـمـن املـنـــاطق
الصناعية املؤهلـة، التي تعرف اختصارا بالكويز.

وأكـد وزير الـتجارة اخلـارجيـة والصنـاعة املـصري
رشـيـــد محـمـــد رشـيـــد للــصـحفـيــني انه حـــدثـت
تظـاهـرات يف احمللـة واالسمـاعـيليـة مـضيفـا انهـا
لـم تكـن اعـتــراضـــا علـــى الكــويـــز ولكـن الن هــذه

املناطق تريد ان تنضم الى االتفاقية. 
وأضاف ان اتصـاالت اجريت مع اصحـاب املصانع
ــــــى ضــم يف املــــــديــنــتـــني ومت االتفــــــاق مـعهـــم عل
منـطقتـيهم الــى اتفــاقيــة الكـويــز خالل الـشهـور
املقبلـة حتـى تتـمتع بـالقــدرة التنـافـسيـة نفـسهـا
وتتـمكـن من مــواصلـــة التـصــديــر الــى الــواليــات

املتحدة. 
وكـــان رشـيـــد يــتحـــدث بعـــد لقـــاء بـني الـــرئـيــس
ـــــارك واملــمـــثل الـــتجـــــاري املـــصـــــري حـــســنــي مــب
ـــــذي زار القــــاهــــرة ــــرت زولــيـك ال االمــيــــركــي روب
حلــضـــور مـــراسـم تـــوقـيـع اتفـــاقـيـــة الكـــويـــز مع

اسرائيل. 
مـن جهــة اخــرى تـظــاهــر نحــو 50 صحـفيــا امــام
مقـر نقــابتهـم يف وسط القـاهــرة احتجـاجـا علـى
تـوقيع اتفـاقيـة الكـويز الـتي اعتبـروا انها تـسريع

غير مبرر للتطبيع مع اسرائيل. 
وتقضي االتفـاقية بانشاء ثالثـة مناطق صناعية
مـؤهلـة يف مصـر )القـاهــرة الكبــرى واالسكنـدريـة
وبــورسعيـد( بـشــرط اال تقل القـيمـة املـضـافـة يف
املنـاطق الـصنــاعيـة املـؤهلــة عن 35% وان تـســاهم
فـيهــا كـل من اســرائـيل ومـصـــر بنــسبـــة الثـلث اي

 .%7،11
ووفقــا لنـص االتفــاقيــة ال بــد ان تقع اجــزاء من
املنــاطق الـصنــاعيـة املــؤهلـة يف اســرائيل واجـزاء
اخــــرى يف مـــصـــــر اال انه ال يـــشــتــــرط ان تـكــــون

متالصقة جغرافيا. 
وقــد يـتم تــوسـيعهــا الــى مــواقـع صنــاعيــة اخــرى

خالل مهلة سنة. 
وتؤكد احلكـومة املصريـة ان اتفاقية الكـويز تتيح
لهـا زيــادة حجم صـادراتهــا من املالبـس اجلـاهـزة

خصوصا الى الواليات املتحدة. 
وكانت هذه الصادرات مهـددة بالتوقف اذ ستفقد
اي ميزة تنافسية نهاية العام احلالي )2004( مع
انـتهـــاء املهلـــة الـتـي مـنحـتهـــا مـنـظـمـــة الـتجـــارة
العــامليــة ملصـر وعـدة دول نــاميـة لـتصـديــر حصـة
مـن مـنـتجــاتهــا مـن الـنــسـيج واملالبــس اجلــاهــزة

معفاة من الرسوم الكمركية. 
وتعـد الـواليــات املتحــدة اكبـر مـستـورد مـن مصـر
وثانـي مصدر اليهـا. ففي العام 2003 بلـغت قيمة
الصــادرات املصـريـة الـى الـســوق االميــركيـة 14،1
ملـيـــار دوالر معـظـمهــا صـــادارات نفـطـيــة بـيـنـمــا

استوردت مصر ما قيمته 66،2 مليار دوالر.
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منتجو وعامل النسيج املرصيون حيتجون
الستبعادهم من الكويز

يف حــني أحكـمـت تـــركـيـــا سـيـطـــرتهـــا
علـى معـدل التـضخم وتـشهـد حـاليـا
نسبـة منو قـوية، يـشدد اخلبـراء على
انه مــا زال يتــوجب عـليهـا احلــد من
حجـم الـــديـن العـــام الهـــائل واجـــراء
عـمليـة اصالح عـميقـة علـى مـستـوى
االدارة اذا مـــا قـــرر االحتـــاد االوروبـي
يف 17 كـــانـــون االول بـــدء مفـــاوضـــات

انضمامها اليه. 
وجتـدر االشارة الى ان تركيا انطلقت
علــــــى الــــصعــيــــــد االقــتـــصــــــادي مــن
مـستـويــات متــدنيـة جــدا لتـبلغ هـذا
احلــــد. فقــــد واجهــت يف العــــام 2001
اسوأ ازمة ماليـة يف تاريخها ادت الى
تـقلــص اجـمــــالـي الـنــــاجت الــــداخلـي
بــنــــســبـــــة 5،7% ممــــــا اسفـــــر عــن دفع
معـــدل التـضـخم الــى االرتفــاع بقــوة
ورمــــي مــــئــــــــــات االف املــــــــــوظـفــــني يف
الـشــارع. وتــوجـب علـيهــا بـــالتـــالي ان
متـــــر عـبـــــر اجـــــراءات صـــــارمـــــة جـــــدا

لالفالت من االفالس. 
واجتهـت الـــــدولـــــة الـتـــــركـيـــــة صـــــوب
االمـــور االهـم عـبـــر اعـــادة الـــرسـملـــة
وتـنقـيــة نـظــام مـصـــريف علـــى شفـيــر
االنهيار وهذا ما ادى الى زيادة كبيرة
يف الـدين العـام الـذي انـتقل من %50

التضخم والنمو يف تركيا حتت السيطرة لكن الدين العام ال يزال مقلقا
لالمـوال الـسلـيمـة لـتخفـيف قـصـور
دولــــة انهـك كــــاهـلهــــا عـبء الــــديــــون
التي تـستحق يف آجـال قـريبــة والتي
قــدرت يف تـشـــرين االول بـ220 مـليــار
دوالر بـــاالرقـــام االجـمـــالـيـــة، اي %80

من اجمالي الناجت الداخلي. 
واحلكـــومـــة الـتـــركـيـــة الـتـي ارغـمهـــا
صـــنــــــــدوق الـــنـقــــــــد الــــــــدولـــي عـلــــــــى
تـخصـيص فــائض اضـايف يف املـوازنـة
بـنــسـبــة 5،6% خلــدمــة الــديـن العــام،
عاجزة فعال عن ادارة االستثمارات. 
وأوضـح محـلل مـــــالــي اوروبـــي طلــب
عــــدم الكـــشف عـن هـــويـته انـه جهـــد
يفـوق الطـاقـة الـبشـريـة وال مـثيل له
يف العـالم. وعلـى سبـيل املقارنـة، فان
البــرازيل تـصل بـصعـوبـة الـى تــامني

5% من الفائض واالرجنتني %3. 
ورأى ســـيـف الـــــــــديـــن غـــــــــورســـيـل ان
الـسنـوات الـثالث املقبلـة حـاسمـة: يف
العام 2007، سيـتم جعل نسبة الدين
60% مـن اجـمـــالـي الـنـــاجت الـــداخلـي
وسـتـمــــدد مــــواعـيــــد اسـتـحقــــاقـــــاته
وسـيكــون بــامكــان الــدولــة ان تـكتـفي
بتـسـجيل فــائض يف املـوازنــة من %3.
لم نخـرج من النفق، لكـننا نـرى نورا

يف نهايته.

عامة كان ارجىء مرارا. 
واالدارة التــركيــة الضــاغطـة بحــسب
بعــض احملللـني، سـتـنــتقل مـن جهـــة
اخـــــرى الــــــى العـــمل وفـق القـــــواعـــــد
االوروبـــيـــــــــة - وقـــــــــد قـــــــــرر االحتـــــــــاد
االوروبـي صـــرف ثالثـــة ماليـني يـــورو
لـرعـايـة مـشـاريع تـوأمــة بني االدارات
الــتـــــركــيـــــة ونـــظــيــــــراتهـــــا يف الـــــدول

االعضاء يف االحتاد. 
والهـــــدف االول يـكــمــن يف الــضــمـــــان
االجـتـمــــاعـي. فــــانــظـمــــة الــضـمــــان
الثالثة املفلسة جميعا، ترغم الدولة
علـــى تخـصـيـص 15% مـن مـــوازنـتهـــا
الـــــســنــــــويــــــة لـــتغـــطــيـــــــة عجــــــزهــــــا.
وستحصل عملـية دمج هذه االنظمة
الثالثــة قبـل ان يصـار الــى تخفـيض
ـــــــــــــادة حــجـــــم الـــــتــقـــــــــــــدميـــــــــــــات وزي

االشتراكات. 
وسيكـون علـى اخلـزانـة الـتي تكـافـىء
الـتهــرب الـــواسع مـن دفع الـضــرائـب
بـــزيـــادة االعـبــــاء علـــى كــــاهل اولــئك
الــذيـن يـبــادرون الــى تــســديــدهــا، ان
تخـضـع هي االخــرى لـعمـليــة اصالح
تـــتـــيـح لـــتـــــــــركـــيـــــــــا اخـــيـــــــــرا جـــــــــذب

املستثمرين االجانب. 
ذلـك ان الـــبلــــــد ســيـكـــــــون بحــــــاجــــــة
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االحتاد االوروبي. 
وعلــــــى جــــــدول اعــمــــــال احلـكــــــومــــــة
التـــركيــة مـشــاريـع ينـبغـي حتقـيقهــا
خالل العـام 2005 وهي اجنـاز اصالح
الـنــظــــام املــصــــريف -حـيـث بــــات دمج
اجملمــوعــات الــصنـــاعيــة واالعـالميــة
امـرا شــائعــا- وتخـصيـص مـؤسـسـات

علـــى االسـتـثـمـــار اخلـــاص الـــذي زاد
بــنــــســبـــــــة 60% يف الفــــصل االول مــن
العـــام 2004 وعلــى حتــسـن اسـتهالك
السلع الدائمة وانطالق الصادرات. 

واســـتـعـــــــــاد اصـحـــــــــاب الــــــشـــــــــركـــــــــات
واملـــسـتـهلـكــــون الــثقــــة لـكـن ال يــــزال
يـنــبغــي الكـثـيـــر مــن العــمل الرضـــاء

الــــــــى 100% مـــن اجـــمــــــــالـــي الـــنــــــــاجت
الداخلي. 

ومع مسـارعة صـندوق الـنقد الـدولي
لنـجدتهـا مبنحهـا قروضـا بقيـمة 16
مليـار دوالر، متكـنت انقــرة فيمـا بعـد
من تـــركيــز اهـتمــامهــا يف الــسيـطــرة
علـى التضخـم والتي اعتـبرت اولـوية

وطنية. 
ورفع الـبـنك املــركــزي الـتــركـي الــذي
اســتـقل اخــيـــــرا، معـــــدالت الفـــــائـــــدة
وانـتهـج سيــاســة نقــديـــة متـشــددة يف
حـني قـــامــت احلكـــومـــة بـــاحلـــد مـن
نـفـقــــــــــــاتـهــــــــــــا. وجنـــــم عـــــن ذلـــك ان
التـضخم تــراجع يف العـام 2004 الـى
مـا دون عـتبــة 12% وتتــوقع احلكـومـة
الـنجــاح يف تـثبـيتـه عنـــد 4% من االن

وحتى العام .2007 
اال ان االقـتصـاد التـركـي املنــزعج من
مقــاومــة هــذا الـــدواء النـــاجع، شهــد
منــوا غيــر متــوقع يـنتـظـر ان يـسجل
اعلـــى مــسـتـــويـــاتـه )10%( يف نهـــايـــة

العام اجلاري. 
واعـتبــر سيف الـدين غــورسيل مـديـر
القـسم االقـتصـادي يف جـامعـة غالتـا
ســـــــراي انهــــــا قــنـــبلــــــة اقــتـــصــــــاديــــــة
حقيقيـة. وقال ان هذه القفزة مبنية
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تـتــبلــــور تـــــدريجـيــــاً الـتــصــــورات
لــواقـع االقتـصــاد العـــراقي لــدى
القـادة واملهـتمـني واخملتـصني يف
هـــــذا الــــشـــــأن، بعـــــد الـــتغــيــيـــــر،
ـــــى اســـــاســني أو معــتــمـــــديـــن عل

محورين:
1- مــشــروع بــرميــر االقـتـصــادي
الـذي نشـر خارج الـبلد وعـرضت
أجــزاء مـنه مـتــرجـمـــة للــدكـتــور

ياسر صالح يف طريق الشعب.
2- قانون إدارة الدولة.

)مـادة 14( )مـادة 16 أ-ب( )مـادة
25 أ-ب-ج-د-هـ( )مـادة 56)أ-ب-

ج(، وأيضاً )مادة )57(.
ـــــاقــــشـــــة 3- وســـــوف أحـــــاول مــن
املـوضـوع مـن خالل محـور ثــالث

هو:
األسـاس الـدستـوري للـتخطـيط
والـتـنـمـيــــة يف العــــراق مــن واقع

عالقته باملوارد العامة.
فعلى الرغم من سالمة القاعدة
النـظــريــة الـتي تـبنــاهـــا النـظــام
الــشـمــولـي، فقــد كـــان للقــرارات
الفــرديــة ذات الـطـــابع األحــادي
الـرؤيـا اآلنيـة دوراً كبيـراً يف عـدم
فعـــالـيـــة أجهـــزة الـتخـطـيـط يف
رســم الــصـــــورة االقــتــصـــــاديـــــة /
االجـتـمـــاعـيـــة حـتـــى تـلك الـتـي
أقرت يف املؤمترات النظرية التي
ــــــــرامـج الـــتـخـــــطـــيـــــط تـخـــــص ب
والتـنميـة الـوطنيـة، وأيضـاً تلك
ــــــــــالــــتــكــــــــــامـل الــــتــــي تــــتـعـلـق ب
االقتـصــادي العـــربي الــذي يعــد
البعـد األول واملنطلق العقـائدي

يف سياسته املعلنة.
فكــانت الــسنـوات العـشـر األولـى
للنظام 968 - 978 والتي شهدت
ارتفــــــاع أسعـــــار الـــنفـــط اخلـــــام
وضخامـة إيرادات الـدولة، ابـتكر
ــــــوب أطـلـق عـلــيـه يف حــيــنـه أسـل
)الـتـنـمـيـــة االنفجــاريـــة( تهــربــاً
ــــــوب ــــــاع األسـل واضـحــــــاً مــن أتــب
املـنـهجـي - اخملــطــط - املـتــــوازن
الـذي كـان يطـرحه مـنظـروه ومـا
يـــــــــؤدي إلـــيـه مـــن تـقـــيـــــــــد رأس
الـنــظــــام بــــاملـيــــزانـيـــــة العــــامــــة
)الــشـــرط األول للخـطـط( وهــو
حتقــيق الـتــــوازن بـني اإليــــرادات
ــــــة واإلنفــــــاق، ولـكــن كــــــانــت دول
العـــراق املـنفـــردة بـني دول العـــام
التـي ال يعــرف اخملتـصــون فـيهــا
ـــــــة والـــنـفـــــط( مـقـــــــدار ـــــــالـــي )امل
اإليــرادات الــسنــويـــة من الـنفـط

على األقل.
أمـــــا اآلن فقــــد ورد يف ديـبــــاجــــة
ــــــارة ــــــة عــب ــــــدول ــــــون إدارة ال قــــــان
صــريحــة )ولغـرض رسـم املالمح
ملسـتقبل العـراق اجلـديـد( حيث
تعنـي التدخل يف وضع السياسة
االقتـصاديـة مبتـدئني بـاملادة 14
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األساس الدستوري للتخطيط والتنمية يف العراق
مكي محمد ردام
عضو جلنة بحوث

ودراسات 
مكتب املدى / بابل

ـــــشـــــــاء ـــــــإن ـــــــادرة ب )56( مـــن املـــب
مـــشــــروعــــات وتــنفـيــــذهـــــا علــــى
مــسـتـــوى احملـــافـظـــة وحـــدهـــا -
علــى إننــا نفهـم املبـادرة - بـأنهـا
عـمل واع هـــادف تـصـب نـتـــائجه
يف النفع العـام، فإن دور ونـشاط
جهــــاز الــتخــطـيــط واإلحــصــــاء
الفـني الــذي افتــرضنـا تـشكـيله
ـــــات الــنـــظـــــام حـــــســب مــتــــطلــب
اجلــــديــــد ال يـتــــرك مجــــاالً دون
ــــــة وفـق إطــــــارات املـــــسـح تـغــــطــي
القـــطـــــاعــي )صــنـــــاعــي، زراعــي،
خــدمــات( فـــاملقـصــود هـنــا حـني
تـكــــون هـنــــاك مـبــــادرة القـتــــراح
مـشــروح يـعنـي أن هنــاك تـصــورا
نـاقصا يف وضع خطط التطوير
الـتي يجب أن ال متـر دون نقاش
أي )مـــــراجعـــــة خـــطـــط الـــــوزارة
لـتعــارضه مع روح هــذا القــانــون
وبعض نـصوصه )مادة 10( التي
تقـــول )يقــوم ممـثلــوه بـتــشكـيل
الهــيـــــاكل احلـكـــــومــيـــــة لـــــدولـــــة
العـراق( ومع الفقرة جـ املادة 56
الـتـي نحـن بـصــددهــا اآلن الـتـي
ــــــــيــــــــــــــــــــــة متــــــــنـــح اإلدارات احملـــل
واإلقلـيـمـيـــة سلـطـــات إضـــافـيـــة

على أساس مبدأ الال مركزية.
ونــسـتـطــيع القـــول بـــأن قـــانـــون
إدارة الدولـة قد وضع الـضوابط
التخطيطية والتوجهات العامة
ــــــادة 25 يف يف الـفقــــــرة هـ مــن امل
كـيفيــة إدارة الثـروات الـطبـيعيـة
ــــــأنهــــــا تعـــــود والــتــي وصـفهـــــا ب
جلــــمــــيـع أبــــنـــــــــــاء األقـــــــــــالــــيــــم

واحملافظات يف العراق.

1- توزع بشكل منصف.
2- عن طريق امليزانية العامة.

3- تـتـنــاسـب مع حجـم الــسكــان
لإلقليم واحملافظة.

ــــــرادات 4- قــــطـع جــــــزء مــن اإلي
العـامـة وتخـصيـصهـا للـمنـاطق

التي أهملها النظام.
فمن الضوابط األربـعة املذكورة،
ومـع خصـائـص وسمـات اإلقلـيم
أو احملـافظة تـتوفر املـادة األولية
لــتــــشـكــيـل جهـــــاز الـــتخـــطــيـــط
القـــــادر علـــــى تهـيـئــــة األولـيــــات
والـبيــانـــات واالستـبيــانــات الـتي
تقـوم بهـا األجهــزة املسـؤولـة عن
ظـــاهــــرة معـيـنـــة تــضـــاف إلـيهـــا
خــبـــــرة املـــــؤســــســـــات الـعلــمــيـــــة،
األكــــادميـيـــــة حمللـيـــــات اإلقلـيـم
واحملــافـظــة مــدعــومــة بـــالقــوى
احملليــة املعـتمـدة مـن منـظمـات

وهيئات غير حكومية.
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أنهــــا مـن الـنــــاحـيــــة الـــشـكلـيــــة
مــوزعــة ضـمـن نـطــاقـــات ثالثــة،

هي: 
1- مجلس قيادة الثورة.
2- مجلس التخطيط.

3- قرار رأس النظام.
ــــــــد املـــتــــــــوقـع يف ولــكـــن اجلــــــــدي
الـعالقــــة بـني االحتــــاد )املــــركــــز(
واحملــافظـات أو االحتـاد )املـركـز(
واألقــالـيـم علـــى عكـــس العالقــة
الــــســـــابقـــــة الــتــي كـــــانــت حتـكــم
احملـــافــظـــات بـــواســطـــة األوامـــر
والـتعلـيمــات احملــددة الـصــارمــة
مــــركــــزيــــاً حـيـث سـيـكــــون جهــــاز
الـتخطيـط يف احملافـظة يـرتبط
باخلطوط العامة العريضة ذات
الـــطــــــابـع العــــــراقــي مـــن جهــــــة
ويـسـتمـد أيـضــاً من خـصــوصيـة
احملــافظـة وشـخصـيتهـا الــذاتيـة
ــــــة ــــــة وذات الــتــــــركــيــب املـــــســتـقـل
االقتصاديـة االجتماعيـة املعينة
ــــــز محـــــافـــظـــــة مـــــا كـــــأن تــتــمــي
بــالـنـشــاط الـتجــاري الغــالـب أو
الـــزراعـي الغـــالـب أو الــسـيـــاحـــة
الــدينيـة أو يتـوزع علـى أكثـر من
نشـاط واحد مثـالً الثروة املـائية
ـــــــاحـــــــة يف وقـــت واحـــــــد ـــــســـي وال
حملــافظـة واحـدة، وبــالتــالي فـإن
جهــاز الـتخــطيـط يف احملــافـظــة
سـوف يتشكل بـأسلوب يـستوعب
ويــتــنـــــاغــم مــن الــتـــــوجـه العـــــام
للـتخـطيـط الكـلي زائـداً مـا هـو
خصوصي يف احملافظة واإلقليم
ــــــــادة )56 - أ( أن كـــمــــــــا ورد يف امل
يقـــــوم مـجلــــس احملـــــافـــظـــــة يف
ــــــــوزارة ــــــــات ال ــــــســـيـق عـــمـلـــي تـــن
ــــــة داخل احملـــــافـــظـــــة االحتـــــادي
ومــــراجعـــة اخلــطــط الــسـنـــويـــة
وميزانياتها فكيف يقوم اجمللس
بهــذه املهمـة املــركبــة؟ التـي تبـدأ
من تــوفيـر الـبيـانــات واملعـومـات
ـــــى ــــــة والقــــــدرة عل اإلحـــصـــــائــي
حتليلهـا على ضوء ما يجري يف
ـــــة وعلـــــى احلـكـــــومـــــة االحتـــــادي
مـــسـتـــــوى العــــراق دون تـــشـكــيل
للـجهـــــاز الفــنــي الــتخـــطــيـــطــي
ـــــس ـــــــرتـــبــــط مبـجـل الـعـلـــمـــي امل
احملــافظـة والـذي يجـب أن يعبـر
هيـكله عن احلـاجــة التـطبـيقيـة
ـــــى هـــــذا ــــــة، وعل لهــــــذه العـــملــي
األسـاس نـستـطيع احلـديـث عن
املـيــــزانـيــــة احمللـيــــة وارتـبــــاطهــــا
بــــاملـيــــزانـيـــــة العــــامــــة ومــصــــادر
وحجـم الـتـمـــويل اخلـــاصـــة بهـــا
وماهيـة احلاجـة والضـرورة التي
تــدفع أو تلــزم اجمللـس يف فــرض
الـــضـــــرائــب والـــــرســـــوم لـــــزيـــــادة
ــــــة مـــن أجـل ــــــزانـــي ــــــرادات املـــي إي
حتـقيق املـوازنـة وأن مــا يجب أن
يقـال حـول مـا ورد يف هـذه املـادة
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املـيزانيـة العامـة وبشـكل منصف
يتناسب مع التوزيع السكاني يف
جــمــيـع انحـــــاء الــبالد، واألخـــــذ
بـنــظـــر االعـتـبـــار املـنــــاطق الـتـي
حــرمـت مـنهــا بـصــورة مـجحفــة
ـــــســـــــابـق مـــن قـــبـل الـــنــــظـــــــام ال
ومعـــــاجلـــــة مــــشـــــاكـلهـــــا بــــشــكل
إيجـــابـي واحـتـيـــاجـــاتهـــا ودرجـــة
التـطور يف املنـاطق اخملتلـفة من
الـــبالد وقـــــد أكـــــدت هـــــذه املـــــادة
األســاس القـانــوني والــدستـوري
ــــــــذي يـجـــب يف ضــــــــوئـه يـــتـــم ال
تـشـكيل األجهـزة الـرسـميـة الـتي
تــضـمــن حق اجملـتـمـع العــــراقـي
مـن التـمتـع بثــرواته الـطـبيـعيــة
أوالً وهـــــــــــذه هــــي  الـقـــــــــــاعـــــــــــدة
احلــاسمـة يف تقـريـر )تـوجهــاتنـا
يف الــــســيـــــاســـــة االقــتـــصـــــاديـــــة(
ولـيــسـت الـتــوازنــات الــسـيــاسـيــة
الــداخـليــة والـــدوليــة الــراجحــة
ـــــصـلـحـــــــــة الــــتـــــطـــــــــور بـقـــــــــوة مل
الـرأسمـالـي بصـورته اللـيبـراليـة

اجلديدة ثانياً.
فهـذه التوازنـات تأتي يف الـدرجة
الـثـــانـيـــة مـن األهـمـيــــة لكـــونهـــا
تـتغيـر، بـتغيـر الظـروف الـدوليـة
وألنهـا أيضـاً تأتـي بعد الـشروط
اجلـوهـريـة الــذاتيــة النـابعــة من
طــبـــيعـــــة االقــتـــصـــــاد الـــــوطــنــي
العـراقي )الـوحيـد اجلـانب كـونه
ـــــــــى مـــــــــوارده يـعــــتــــمـــــــــد أوالً عـل
الــطـبــيعـيـــــة( حـتـــــى وإن كـــــانـت
نــاضجــة فهــذا مــوضــوع آخــر ال
عالقة له باألسـاس الدستوري /

القانوني للتنمية.
أمـا يف الفقرة ج / مادة 25 حيث
يـنتقل قـانـون إدارة الـدولـة )عبـر
حـدود األقـالـيم واحملـافـظـات يف
ــــــاســــــة العــــــراق( يف رســم الـــــســي
املاليـة، وإصدار العملـة، وتنظيم
الكـمـــارك، وتـنــظـيـم الــسـيـــاســـة
التجارية ووضع امليزانية العامة
للدولـة ورسم السيـاسة النقـدية
وإنـــشــــاء بـنـك مــــركـــــزي وإدارته،
وبقــــدر تعـلق األمــــر بــــاملــــوضــــوع
ـــــا عــن دور ــــــاوله هــن ـــــذي نــتــن ال
أجهــزة الـتخــطيـط، فهــذا يعـني
تـشـكيـل جلنــة عـليــا مـن خبــراء
الـتخـطـيـط االسـتـــراتـيجـي مـن
أصحـــاب الـــرؤيـــا الــسـيـــاسـيـــة /
االقـتــصــــاديــــة الــــذيـن ميــثلــــون
ـــــة - أصحـــــاب القـــــوى الـــــشعــبــي
املـــصـلحـــــة احلقــيقــيـــــة يف رســم
الـسيـاسـة االقـتصـاديــة يف البلـد
ـــــاكـل اجهـــــزة يف وضع إطـــــار هــي
الـتخـطيـط علــى عكـس مــا كــان
مـتــبعــــاً يف وزارة الــتخــطـيــط يف
الـعهــــد الـــســــابق، والــــذي كــــانـت
سلـــطـــــة الـــتخـــطــيــــط والقـــــرار
مـركزة بـيد شخـص واحد، بـرغم
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املــوضــوع لالجـتهــاد واالخـتالف
والصـراع املـسـتقبلـي ميثل ثغـرة

كبيرة.
وملـــــا كـــــانــت املـــــادة 16 خـــــرســـــاء
بفروعـها. فإن املادة )25( نطقت
بـأن )تختص احلكومـة العراقية
االنــتقـــالـيـــة بـــرسـم الــسـيـــاســـة
ـــــــة ـــــــة والـــتـجـــــــاري االقـــتــــصـــــــادي

اخلارجية...
وجتــــرأت بــــإقــــرار مـبــــدأ تـــــدخل
الـــــدولـــــة يف تـــــوجــيه الــنــــشـــــاط
االقــتـــصـــــادي عــن طـــــريق رســم
سـيــــاســته وهــــذا يعـنـي تـــشـكــيل
اجلهـــــاز الـــتخـــطــيـــطـــي الفــنــي
الـذي تكون أول مهـماته الكـبيرة
واخلـطـــرة هـي حتـــديـــد وحـصـــر

املوارد املالية العراقية:
1- املـوارد العـامـة: أي تلك الـتي
ميـتلكهـا جـميع أفـراد ومكـونـات
اجملـتـمـع العــــراقـي وهـي املــــوارد
املادية يف باطن األرض من مواد

خام وثروة مائية وغيرها.
2- مـــــــوارد اإلنـــتـــــــاج لـلـقــــطـــــــاع
اخلـــاص واخملــتلــط والــتعـــاونـي

وفروعه اخملتلفة.
3- املواد األخرى.

وعلـى ضـوء حـقيقـة وجـوهـر أن
املـوارد العـامـة العـراقيـة وليـست
اخلـــــاصـــــة هـي األســـــاس املـــــادي
الـــواقعـي، الــشــرعـي والقــانــونـي
ـــــة يف العـــــراق، وتـــــأتــي للــتــنــمــي
األمــــوال اخلــــاصــــة والـــشــــركــــات
سـواء كانت وطنيـة أو أجنبية يف
ــــــوقع الــتـــــرتــيــب الــثـــــانــي يف امل
االقـتصـادي وهـذا مـا ميتــاز فيه
العراق عن غيره من كثير بلدان
ـــــى هـــــذا األســـــاس العـــــالـــم وعل
القـــانـــونـي - الــشـــرعـي يجـب ان
تــتــــشــكل مـــــؤســــســـــات الـــــدولـــــة
الـتخــطيــطيــة واإلمنـــائيــة علــى
ضـوء موارده الـذاتيـة الكبـيرة ال
علـــى أســـاس مـــا متــنحه الـــدول
األخـــــــــــــــــرى، أن رســــــم صـــــــــــــــــورة
مــــســتقــبـل العـــــراق مــن طـــــريق
مـساهمـات الدول املـانحة تعـتبر
ـــــة يف ـــــة مـــــؤقــتـــــة / طـــــارئ حـــــال
االقــتـــصــــــاد العـــــراقـــي تخــتـلف
بـــــالــتـــــأكــيـــــد عــن رســم صـــــورته
اعـتـمـــاداً علـــى مـــوارده الـــذاتـيـــة
الهــــائلــــة. وعلــــى هــــذا األســــاس
ـــــــــوضـع املـفـــــــــاهــــيــــم يـجــــب ان ت
ــــــــــدالالت االقــــتـــــصــــــــــاديــــــــــة وال
والتخـطيطية والتعـريفية ألنها
ــــــــونـــي لـفـهـــم األســــــــاس الـقــــــــان
واســتــيعـــــاب تــصـــــور عــمل هـــــذه

األجهزة.
وهذا مـا ذهبت إلـيه الفقرة )هـ(
مـن املـــادة 25 بــشـكل واضح بـــأن
ـــــاجتـــــة عــن ـــــواردات الــن ـــــوزع ال ت
الـثــروات الـطـبـيعـيــة عـن طــريق
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والـــتـــي ضـــمـــنـــت لـلـفـــــــرد احلـق
بـــــاألمــن والــتـعلــيـــم والعــنـــــايـــــة
الصحـية والضمـان االجتماعي،
وعلـى الـدولـة العــراقيـة بحـدود
مــواردهــا ومع األخــذ بــاالعـتبــار
احلـاجــات احليـويـة األخـرى، أن
تــسعـــى لتـــوفيــر الــرفــاه وفــرص

العمل للشعب.
ويف هـذه املـادة أعـطـى الــدستـور
احلـق فقــط بــــاألمـن والـتـعلـيـم
والصحـة والضمان االجـتماعي،
حــيــث يــنـــــدر وجـــــود دســتـــــور يف
العـــالـم يـنكـــر وجـــود هـــذا احلق
علـى مـواطنيـه. لكن الفـرق هنـا
بـني العـــراق وغيـــره من الـبلــدان
أنه بلـد فيه من املـوارد النفطـية
الكـبيــرة وهي مـوارد عـامــة ملك
جمـيع الــشعـب العــراقـي، وعلــى
هذا األسـاس أن الفقرة املـذكورة
ـــــــشـعــــب لــــم حتـقـق طــــمـــــــــوح ال
العـراقي وكان املفـروض أن تكون
بـصيغـة )متـكني الفــرد العــراقي
من التمتع بالتعليم واألمن..(

ثانيا: )املادة 16( 
أ- لألمـــــوال العـــــامـــــة حـــــرمـــــة،
ــــــى كـل وحــمــــــايــتـهــــــا واجــب عـل
مــواطـن مـنــذ تــأسـيــس الــدولــة
العــراقيـة عــام 1921 وحتـى اآلن
والعـراق ميـتلك قطـاع عـام شـرع
العـراقيـون يف بنـائه وهـذا يعـني
أن له عــمق اكـثـــــر مـن 80 سـنـــــة
ومـــــن قـــــــــــــــوة عـــــمــل وأمـــــــــــــــوال
العـــراقـيـني، وارتـبـــاطـــاً يف املـــادة
ـــــاء العـــــراق )14( فقـــــد نعــم أبــن
ـــــدة مبجـــــانــيـــــة ولــــســنــني عـــــدي
الـتـعلـيـم والـــرعـــايـــة الــصحـيـــة
والـــتـــي وصـلـــت حـــــــد إيـــــصـــــــال
املـريـض من وإلـى سـكنه بـسيـارة
اإلسعـــاف العـــامـــة، نـــاهـيك عـن
العــملـيـــات الــصغــــرى والكـبـــرى
دون أن يـــــدفع املـــــواطــن درهــمـــــاً
واحــــداً حـتــــى اسـتـكـثــــرهــــا رأس
الـنـظــام الــســـابق، فـطـبق نـظــام
الـتـمـــويل الـــذاتـي والـــذي يعـنـي
حتمل املـواطن )الكلـفة الكـاملة

للخدمة الصحية والعالج(.
ويف الـــوقـت الـــذي أوجـبـت املـــادة
)أ- 16( علــى املــواطـن احلمــايــة
علـــــى األمـــــوال العـــــامـــــة دون أن
تــذكــر حقــوقه يف الـتـمـتع بهــذه
ـــــــى جـــــــانـــب واجـــبـه األمـــــــوال إل

باحلماية.
16- ب - اقـــرت املـــادة أن املـلكـيـــة
اخلــاصــة مـصــونــة ولـم تقــر لهــا
بـــاحلمــايــة والـــدعم، وهــذا مـهم
أيـضـــاً فـــإن عـــدم اإلقـــرار بـــدعـم
القطـاع العـام واملـلكيـة اخلـاصـة
كـمـنـهج يقـــره الـــدسـتـــور ويكـــون
ملـزمــاً للتـوجهـات االقـتصـاديـة
واالجـتمـــاعيــة اجلــديــدة وتــرك
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