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ظاهرة هجرة الكفاءات العراقية... األسباب والمعالجات
 الهجرة من الظواهر املتالزمة واملتوارثة مع الإن�سان 
منها  متعددة  لأ�سباب  الب�رشية  املجتمعات  كل  يف 
لتو�سع  نظراً  وعلمية،  �سيا�سية،  اقت�سادية،  دينية، 
دائرة املعارف والعلوم املختلفة وملواكبة التطور يف 
العامل وو�سائل الت�سال املختلفة، مما �سجع الإن�سان 
للعي�ش  اأمانًا  اأكرث  مناطق  عن  والبحث  الهجرة  على 
وممار�سة ن�ساطه خلدمة الإن�سانية، وكانت ال�رشاعات 
اأبناء  هجرة  يف  الأكرب  الدور  لها  والعرقية  ال�سيا�سية 
اأوطان  عن  والبحث  الأ�سلية  اأوطانها  وترك  الوطن، 
اأن  بعد  اأبنائها،  وم�ستقبل  حياة  على  للحفاظ  بديلة 
اأبنائها،  وم�ستقبل  �سالمة  على  خماطر  هناك  وجدوا 
بانعدام القانون والنظام، وانعدام الو�سط الجتماعي 
الق�رشية  الهجرة  فكرة  ظهرت  وعليه  حلمايتهم، 

للحفاظ على �سالمتهم واأبنائهم. من املعروف دوليا 
ثالثة  تلعب  العايل  التعليم  ومعاهد  اجلامعات  ان 
والبحث  التعليم  املجتمع وهي  ادوار مهمة يف حياة 
التطوير  ب�سكل  للمجتمع  اخلدمات  وتقدمي  العلمي 
على  املجتمع  اجلامعة  وت�ساعد  والعلمي،  التقني 
وحتديثه  تطوره  لعملية  املالئمة  اللم�سات  و�سع 
دورا  تلعب  اجلامعة  ان  اي  التغري،  ال�رشيع  العامل  يف 
اإىل  وبالإ�سافة  احلديثة،  املجتمعات  حياة  يف  مهما 
اجلامعة  فان  الكفوءة  التقنية  العنا�رش  تخريجها 
تقود املجتمع اإىل عملية التحديث وتقلل الفجوة بني 
املجتمع  وكان  املجتمع،  وعموم  املتعلمة  الطبقات 
اجلامعات  خريجي  اإىل  الحرتام  بعني  ينظر  العراقي 
العراقي  ال�سعب  ق��دوة  يعتربون  كانوا  اإذ  العراقية 
وطبقته الكفوءة، وكان امل�ستوى العلمي يف اجلامعات 
العراقية خ�سو�سا جامعة بغداد يعترب من امل�ستويات 

الرفيع املعرتف بها عامليا، ولكن وقعت عدة حوادث 
يف العراق كان لها ال�سبب يف تدين م�ستويات التعليم، 
ابتداء من احلرب العراقية الإيرانية عام 1980، مرورا 
احل�سار  وظروف   ،1990 عام  الكويت  حرب  باأزمة 
للعراق  الأم��ري��ك��ي  الح��ت��الل  واأخ���ريا  ال��ع��راق،  على 
و�سيا�سي  امني  تدهور  من  رافقه  وما   ،2003 عام 
واقت�سادي وا�سح، الذي كان له الوقع الأكرب يف تدين 
ظاهرة  للخارج.اإن  العراقية  العقول  وهجرة  التعليم، 
الفريدة  الظواهر  من  املفكرة  العراقية  العقول  هجرة 
املتميزة يف العقود الأخرية من الزمن ويجب درا�ستها 
بطريقة مغايرة للدرا�سات ال�سابقة باعتبارها ظاهرة 
اإىل  يعود  ذلك  يف  وال�سبب  طوعية،  ولي�ست  اإجبارية 
على  برمتها  تركز  املفكرة  العقول  هجرة  عوامل  اإن 
الأ�سباب القت�سادية ثم الأ�سباب الأخرى التي تليها، 
اإذ  يختلف  الأمر  فان  كالعراق  دولة  اإىل  بالن�سبة  اأما 

من  باعتباره  ال��دول  من  غريه  عن  يتميز  العراق  اإن 
اأغنى دول ال�رشق الأو�سط قاطبة ملا ميتلكه من ثروات 
معدنية وزراعية ومائية بالإ�سافة اإىل خ�سوبة اأر�سه 
يف  متتد  التي  وح�سارته  املتميز  اجلغرايف  وموقعه 
العراق تبني  تاريخ  اإىل  التاريخ، ونظرة �رشيعة  عمق 
القت�سادية  الأزم��ات  عن  مباأمن  كان  البلد  هذا  اإن 
واملجاعات التي حدثت يف بلدان اأخرى ب�سبب موقعه 
هذا  ث��روات  اإن  حتى  اخل�سيب  الهالل  منطقة  �سمن 
البلدان  بجودها  لت�سمل  تفي�ش  كانت  وخرياته  البلد 
موجات  العراق  تاريخ  ي�سهد  مل  وعموما  الأخ���رى. 
عقد  نهاية  يف  عا�سها  التي  كتلك  جماعية  ن��زوح 
الع�رشين.اإن  القرن  من  الت�سعينات  وعقد  الثمانينات 
اأ�سباب موجات النزوح اجلماعية التي �سهدها العراق 
بالدرا�سة  وجديرة  عديدة،  هي  احلديثة  الفرتات  يف 
�سببها  التي  اجلراح  ولعالج  جهة،  من  تكرارها  ملنع 

املفكرة  العقول  هجرة  خ�سو�سا  اجلماعي  النزوح 
ميكن  ل  ولذلك  املختلفة،  العامل  بلدان  اإىل  العراقية 
العراقية متت لأ�سباب  الكوادر والعقول  اعتبار هجرة 
اأخ��رى  اأ�سباب  هناك  كانت  واإمن��ا  فقط،  اقت�سادية 
التي تعلقت بها واأحبتها  الأر�ش  للنزوح عن  دفعتها 
اإىل بلدان غريبة بالتقاليد والأعراف والعادات، اإذن ما 
الذي حدث لدفع ماليني الأ�سخا�ش من بينهم الآلف 
العراقية  املفكرة  والعقول  والطاقات  ال��ك��وادر  من 
الأر���ش؟. اأرج��اء  يف  والت�ستت  اأر�سها  هجرة  على 
هجرة  يف  كبرية  اأهمية  لها  ال�سيا�سية  الأ�سباب  وتعد 
لعدة   ،2003 العام  بعد  للخارج  العراقية  العقول 
من  العديد  بها  اأ�سيب  التي  منها:الإحباط  اأ�سباب 
وال�سبب  املجتمع،  يف  والأكادمييني  املثقفة  ال�رشائح 
ت�سيري  عن  الأوىل  امل�سوؤولية  كفاءة  الأقل  ا�ستالم  هو 
دفة العمل والتخطيط يف املراكز العلمية مثل جمل�ش 

النواب والوزراء واملدراء العاميني وحتى و�سل الأمر 
اإىل اجلامعات ومراكز الأبحاث وغريها، حتى اإن اغلب 
التعيينات تتم عن طريق الأحزاب ال�سيا�سية املا�سكة 
اإل  فر�سة  اأي  تتوفر  فال  وزاراتها،  يف  ال�سلطة  بزمام 
اأو  وزيرا  مثال  ي�سبح  بان  م�ستقل  �سخ�ش  لأي  نادرا 
نائبا يف الربملان اأو حتى مدير عام اإن مل يكن منتميا 
جند  ال�سيا�سيون  فهوؤلء  معينة،  �سيا�سية  جهة  اإىل 
اأنف�سهم  دواخل  يف  ويعرفون  نق�ش  مركب  لديهم  اإن 
م�ستواهم لذلك يعتربون كل اإن�سان واعي وكفء عدواً 
لهم لن وجوده يظهر نق�سهم اأمام الآخرين، فيلجئون 
واإذا  منه  للتخل�ش  املمكنة  الإحباط  و�سائل  كل  اإىل 
عجزوا عن تروي�سه بالطرق العادية جلوؤوا اإىل الطرق 
اأو  العليا  املنا�سب  من  عزله  اأو  تهديد  من  امللتوية 
للهجرة  اأخريا  ي�سطره  مما  التهم  ب�ستى  اتهامه  حتى 

اإىل البالد الأخرى.
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 ُتعد القرو�ش العامة احدى �سيا�سات املالية 
النامية  ال���دول  اليها  تلجاأ  التي  العامة 
النفقات  لتغطية  �سواء،  حٍد  على  واملتقدمة 
اأو كليهما(  ال�ستثمارية  او  )اجلارية  العامة 
عن  املحلية  املالية  امل���وارد  تعجز  التي 
تغطيتها، هذه القرو�ش ل ُت�ستثنى من الآثار 
التي ميكن ان ترتكها �سواء كانت ايجابية اأم 
�سلبية، وعلى املنتجني اأم امل�ستهلكني، وعلى 
املهم  القادمة…اإلخ.  اأم  احلالية  الجيال 
نحو  دفع  ما  وهذا  وا�سحًا  اأث��راً  ترتك  انها 
املحتملة  والآث��ار  ال�سباب  وحتليل  درا�سة 
العراق  اإىل  ال��دويل  النقد  �سندوق  لقر�ش 
البالغ 13 مليار دولر الذي مت التفاق عليه 
يوم اخلمي�ش امل�سادف 19/5/2016 بعد 

مفاو�سات دامت لأربعة ايام.
 هناك ا�سباب جعلت العراق يلجاأ لالقرتا�ش 
ل��الأمم  التابع  ال���دويل  النقد  �سندوق  م��ن 
املحلية  امل���وارد  انخفا�ش  وه��ي  املتحدة 
من  اإذ  العامة،  النفقات  لتغطية  ال��الزم��ة 
يعتمد  ال��ع��راق��ي  القت�ساد  ان  امل��ع��روف 
وب�سكل كبري جداً يف متويل املوازنة العامة 
باأكرث  ت�ساهم  )والتي  النفطية  املوارد  على 
%97 من اجمايل اليرادات العامة يف  من 
عام 2013 وما قبلها اثناء انتعا�ش ا�سعار 
ا�سعار  انخفا�ش  انخف�ست مع  لكنها  النفط، 
من  و85%   83% من  اأك��رث  لت�سكل  النفط 
2015 و  العامة يف عام  اجمايل اليرادات 

بالتذبذب  تت�سم  التي  التوايل(  على   2016
ا�سعارها  على  تطراأ  التي  للتقلبات  كنتيجة 
هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى ان ا�سعار 
النفط تتحدد وفقًا لعوامل خارجية )ال�سواق 
فيها،  التحكم  ميكن  ل  وبالتايل  العاملية(، 
ما  �رشعان  ا�سعارها  ي�سيب  تذبذب  ف��اأي 
النفطية  الي��رادات  انخفا�ش  على  ينعك�ش 
التي متثل املورد الرئي�ش يف تغطية النفقات 

العامة، فيتم اللجوء اإىل القرتا�ش.
ال�رشيبية  الي��رادات  حجم  انخفا�ش  كذلك 
القت�ساد  تطور  مدى  على  موؤ�رش  تعد  التي 
القت�سادية  الن�سطة  ان  اإذ  ع��دم��ه،  م��ن 
والكهرباء  والت�سييد  وال�سناعية  الزراعية 
وقدرة  انتاجية  اكرث  كانت  كلما  وغريها، 
على مناف�سة ال�سلع الجنبية املماثلة، كلما 
ال�رشيبية  احل�سيلة  زيادة  على  ذلك  �ساعد 
تغطية  على  ي�ساعد  ما  وه��ذا  اأك��رب،  ب�سكل 
اإىل القرتا�ش،  اللجوء  العامة دون  النفقات 
متثل  مل  اإذ  العراق،  يف  يح�سل  مل  هذا  لكن 
من   2.29% �سوى  ال�رشيبية  الي���رادات 
 2013 عام  يف  العامة  الي��رادات  جمموع 
و6.96%  تقريبًا   6% لت�سكل  حت�سنت  ثم 
ال��ع��ام��ة يف عام  م��ن جم��م��وع الي�����رادات 
التح�سن  وهذا  التوايل،  2015و2016على 
لكن  النفط،  ا�سعار  انخفا�ش  اإىل  يرجع 
النتيجة حتى مع التح�سن يف ن�سب ال�رشيبة 
النخفا�ش  ب�سبب  القرتا�ش  اىل  اللجوء  مت 
امل��وازن��ة  يف  ال�رشائب  مل�ساهمة  ال�سديد 

العامة.
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 34.49% اإىل   2013 عام  يف   39.81%
العامة  النفقات  اجمايل  من  و27.14% 
ال��ت��وايل،  على  و2016   2015 ع��ام  يف 
الت�سغيلية  النفقات  حجم  زيادة  يف  وا�ستمر 
 2013 عام  يف   60.18% من  )اجلارية( 
اإىل 75.68 من اجمايل النفقات العامة يف 
الع�سكرية  النفقات  2016، وخ�سو�سًا  عام 
مل��واج��ه��ة  وال���دف���اع(  ال��داخ��ل��ي��ة  )وزارة 
ن�سبة  ارتفعت  اإذ  الرهابي،  داع�ش  تنظيم 
 2013 ع��ام   13.82% م��ن  م�ساهمتها 
العامة  النفقات  اجمايل  %16.84 من  اإىل 
زيادة  اإىل  يوؤدي  ما  وهذا   ،2016 عام  يف 
اجلهاز  مرونة  لعدم  كنتيجة  املحلي  الطلب 
جهاز  ا�ستجابة  عدم  اي  العراقي،  النتاجي 
تلبية  �سيتم  ل��ذا  املتزايد،  للطلب  الن��ت��اج 
الطلب املحلي من اخلارج عن طريق زيادة 
حالة  على  �سلبًا  يوؤثر  وه��ذا  ال�ستريادات، 
ميزان املدفوعات )اي ح�سول حالة العجز(.
الق��رتا���ش  م��ن  امل��زي��د  يطلب  ف��ال��ع��راق 
اخلارجي لتمويل عجز ميزان املدفوعات من 
ناحية، وتاأثري ال�سترياد على تناف�سية ال�سلع 
من  مزيد  تتحمل  مل  التي  املماثلة  املحلية 
ال�رشائب  اي زيادة يف حجم  ال�رشائب لن 
الن�ساط  م�ستوى  على  عك�سيًا  اث��راً  �سيرتك 
ي�ساهم  فلم  اخ��رى.  ناحية  من  القت�سادي 
متنوعة  انتاجية  قاعدة  بناء  يف  ال��ع��راق 
ال�رشيبية  الوعية  بناء  يف  ت�سهم  فاعلة 
ال�رشائب عليها  الدولة فر�ش  ت�ستطيع  لكي 
يف  املتمثلة  ال�ستثنائية  الظروف  ظل  يف 
ا�سعار  انخفا�ش 
ال���ن���ف���ط، ح��ت��ى 
مواجهة  ي�ستطيع 
العائدات  انخفا�ش 
ال��ن��ف��ط��ي��ة ال��ت��ي ُت��ع��د 
لتلبية  الرئي�ش  امل��م��ول 
احتياجات النفقات العامة.
ا�سكاله  بكافة  الف�ساد  كذلك   
والقت�سادي  واملايل  الداري 
املالية،  امل��وارد  هدر  يف  ت�سبب 
ال�سنوي  التقرير  ملخ�ش  ي�سري  اإذ 
ان  اىل   2015 لعام  النزاهة  لهيئة 
بلغت  ا���س��رتدت  التي  العامة  الم���وال 
دينار   )32،528،859،617( قيمتها 
الج��راءات  �سري  خ��الل  من  وذل��ك  عراقي، 
يف  الف�ساد،  ق�سايا  من  عدد  يف  التحقيقية 
�سدرت  التي  العامة  الم���وال  بلغت  ح��ني 
الدولة  خزينة  اإىل  بردها  ق�سائية  احكام 

)63،283،302،513( دينار عراقي.
هدرها  الهيئة  منعت  ال��ت��ي  الم���وال  اأم���ا 
العام  امل��ال  على  حفاظًا  �رشفها  واإيقاف 
بلغت  فقد  التحقيقية  اإجراءاتها  خالل  من 
عراقي.  دينار   )1،068،493،924،006(
النفط  وزارة  قامت  امل��ث��ال،  �سبيل  وعلى 
باإعداد درا�سة اأُجنزت يف 23/3/2015 عن 
اخل�سائر الناجمة عن الهدر والهمال و�سوء 
قدرت  اذ  النفط،  انتاج  عمليات  يف  الإدارة 
دولر  مليار   )14،5( قرابه  اخل�سائر  تلك 

امريكي للمدة من 2011 اىل نهاية 2014، 
عبد  ع���ادل  النفط  وزي���ر  عنه  ع��رب  م��ا  ه��ذا 
املهدي "هذا هو الف�ساد احلقيقي... وهذه هي 
لالأموال"  احلقيقي  والهدر  الكربى  اخل�سائر 
وهناك من يقدر مبلغ الهدر برتيليون دولر 
فقط  الطاقة  جمال  يف   2006-2015 من 

فكيف باملجالت الخرى؟‼!‼.
الف�ساد  انت�سار  مدى  اإىل  ت�سري  الرقام  هذه 
انخفا�ش حجم  العراق والذي ت�سبب يف  يف 
اليرادات العامة ومن ثم زيادة حجم العجز 
نحو  يدفع  م��ا  وه��ذا  العامة  امل��وازن��ة  يف 

القرتا�ش لتلبية متطلبات النفاق العام.
يرتكها  ال��ت��ي  الآث�����ار  ت�سخي�ش  ي��ك��ُم��ن 
مليار   13 البالغ  اخل��ارج��ي،  الق��رتا���ش 
على  بناًء  العراقي  القت�ساد  على  دولر، 
يف  تتمثل  الوىل  النقطة  ه��م��ا:  نقطتني 
من  ���س��واء  بالقر�ش  املرتبطة  ال�����رشوط 
ال�سنوية  الق�����س��اط  وح��ج��م  ال��ف��وائ��د  حيث 
حيث  من  اأم  القر�ش  اأ�سل  لت�سديد  الالزمة 
الدولية  املوؤ�س�سات  ت�سعها  التي  ال�رشوط 
للح�سول  كمقدمة  الدويل  النقد  �سندوق  اي 
ال�����رشوط يكُمن  الق���رتا����ش، وه���ذه  ع��ل��ى 
خطرها يف رهن وخ�سوع القت�ساد العراقي 
اإذ  ا�ستقالليته.   وفقدان  الدولية  للموؤ�س�سات 
وحجم  منخف�سة  الفوائد  ن�سبة  كانت  كلما 
الق�ساط ال�سنوية منخف�سة، كلما تزداد قدرة 
القرتا�ش  مواجهة  على  العراقي  القت�ساد 
مع  التوافق  بعد  )ولكن  وخدمته  اخلارجي 
الذي  لكن  والعك�ش �سحيح،  الثانية(  النقطة 
القر�ش  فوائد  ان  القر�ش  ه��ذا  يف  ح�سل 
 ،1.5% تتجاوز  مل  اإذ  جداً  منخف�سة  كانت 
القر�ش خالل مدة  �سداد  كما مت حتديد مدة 
3 �سنوات كمدة �سماح،  5 �سنوات ولكن بعد 
البلد  ح�سول  فور  القر�ش  ت�سديد  يتم  ل  اي 
بت�سديد  يبداأ  بان  له  وم�سموح  القر�ش  على 
3 �سنوات، كما ان ن�سبته  القر�ش بعد مرور 
متثل %7 اىل الناجت املحلي الجمايل وهذا 
ما يعني انه يقع �سمن احلجم المثل للدين 
املحلي  الناجت  %60 من  ن�سبة  ان  اإذ  العام 
الجمايل ُتعد يف كثري من الدول والحتادات 
القت�سادية ن�سبة مقبولة على وفق املعايري 

الدولية ال�سادرة عن �سندوق النقد الدويل.
وال�ستثمار  القت�ساد  جلنة  رئي�ش  واأك��د 
الثالثاء  ي��وم  ال��ب��ولين،  ج��واد  الربملانية، 
النقد  "�سندوق  اإن  اي���ار،   17 امل�����س��ادق 
الدويل مل يفر�ش �رشوطًا على العراق مقابل 
روؤية  قدم  اإمنا  البع�ش،  يعتقد  كما  اإقرا�سه 
خا�سة ملعاجلة امل�ساكل الكبرية التي يعاين 
منها القت�ساد الوطني، نتيجة اعتماده على 
من  يريد  "ال�سندوق  اأن  مبينًا  فقط"،  النفط 
والرتكيز  انفاقها  تقليل  العراقية  احلكومة 
م���وارد  ل��ت��ع��زز  املنتجة  ال��ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى 
العراق  جتعل  القر�ش  هذا  مزايا  املوازنة". 
حمظوظًا يف احل�سول عليه، وينبغي توظيفه 
العراقي  القت�ساد  لإنعا�ش  الأمثل  بال�سكل 
يح�سل  مل  لرمبا  اإذ  قدميه،  على  والوقوف 
على قرو�ش خارجية متتلك املزايا املتوفرة 

والتي  الثانية  النقطة  القر�ش.  هذا  �سمن 
تتمثل بالأن�سطة التي يتم توجيه القرتا�ش 
اخلارجي نحوها، هل هي ان�سطة ا�ستثمارية 
)راأ�سمالية( اأم ا�ستهالكية )ت�سغيلية(؟ فلو مت 
ال�ستثمارية  الن�سطة  نحو  القر�ش  توجيه 
عن  العراقي  القت�ساد  اإنعا�ش  اإىل  �سيوؤدي 
كالزراعة  اخلاملة  القطاعات  تفعيل  طريق 
وغريها،  وال�سياحة  والتحويلية  وال�سناعة 
حتمل  على  ق��ادرة  �رشيبية  اوعية  وبناء 
القر�ش  اأ�سل  ملواجهة  ال�رشيبي  العبء 
نحو  القر�ش  توجيه  مت  لو  ولكن  وفوائده، 
اإىل  ذل��ك  ف�سيوؤدي  ال�ستهالكية  الن�سطة 
من  هذا  طفيف،  ب�سكل  ولو  الت�سخم  ظهور 
التي  امل�سكلة  ان  اأخرى  ناحية  ناحية، ومن 
الن�سطة  نحو  القر�ش  توجيه  يف  تكمن 
قاعدة  بناء  عدم  يف  تنح�رش  ال�ستهالكية 
القر�ش  ت�سديد  يف  عليها  يعتمد  انتاجية 

وفوائده عند حلول موعد ال�سداد.
ومتر الآثار القت�سادية التي يرتكها القر�ش 

اخلارجي بثالثة مراحل هي:
الوىل تتمثل يف احل�سول على مبلغ القر�ش 
ال��ذي  دولر  مليار   13 البالغ  اخل��ارج��ي 
لتقوية  العراقية  الدولة  ت�ستخدمه  اأن  ميكن 
دولر  مليار   54 البالع  النقدي  الحتياطي 
قوة  �سيدعم  وهذا  دولر،  مليار   67 لي�سبح 
الدينار العراقي وبالتايل احلد من انخفا�ش 
قوته ال�رشائية وعدم ارتفاع امل�ستوى العام 
القر�ش  ا�ستخدام  مت  اذا  واأم���ا  لالأ�سعار. 
ف��اأن  واخل��دم��ات  ال�سلع  ل�����رشاء  اخل��ارج��ي 
الآثار التي يرتكها )القر�ش( على القت�ساد 
العراقي تكون ح�سب نوع ال�سلع امل�ستوردة، 
فاإن كانت ا�ستهالكية هذا �سيوؤدي اإىل زيادة 
وبالتايل  )ال�ستهالكية(  ال�سلع  هذه  عر�ش 
منع ح�سول الت�سخم، واإن كانت ا�ستثمارية 
هذا �سيوؤدي اىل التو�سع يف ال�ستثمار ورفع 

م�ستوى الدخل.
اخلارجي،  القر�ش  اإنفاق  مرحلة  والثانية 
القر�ش  بهذا  العراقي  القت�ساد  اإذا مت حقن 
الت�سخم  حالة  ح��دوث  اإىل  ذل��ك  ���س��ي��وؤدي 
كنتيجة ملناف�سة الدولة الفراد يف احل�سول 
وعدم  ناحية،  من  واخل��دم��ات  ال�سلع  على 
اخرى.  ناحية  من  النتاجي  اجلهاز  مرونة 
اجلهاز  مرونة  حالة  يف  �سحيح  والعك�ش 
حتقيق  اإىل  احلقن  ذل��ك  �سيوؤدي  النتاجي 
ح�سول  دون  احلقيقي  الن��ت��اج  يف  زي��ادة 
مرونة  ع��دم  ظل  يف  حتى  ولكن  الت�سخم. 
ل��ن يح�سل  ال��ع��راق��ي  الن��ت��اج��ي  اجل��ه��از 
ب�سبب  وذل��ك  ب�سيطة،  بحدود  اإل  الت�سخم، 
الطلب املحلي  اأي يتم تلبية  الت�رشب  عن�رش 

املتزايد عن طريق ال�ستريادات.
اخلارجي،  القر�ش  ت�سديد  مرحلة  والثالثة 
الدويل  النقد  اأ�سل قر�ش �سندوق  ان ت�سديد 
القوة  م��ن  ج��زء  اقتطاع  يتطلب  وف��وائ��ده، 
املنتجني  اأو  امل�ستهلكني  م��ن  ال�رشائية 
الدويل  النقد  �سندوق  اإىل  ونقلها  العراقيني 

لالإيفاء بت�سديد اأ�سل القر�ش وفوائده.

حامد عبد الحسين الجبوري 

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

505.22
5.24
1.03%

789,884,441
1,270,734,714

458
31
6
8
17

0.90
159,040,354.00

0.14
116,900,000.00

0.36
98,128,571.00

1.35
60,300,000.00

0.42
50,000,000.00

)BSUC( سومر

)BDSI( سالم

)BCOI( أهلي

)IBPM( تغليف

)BROI( كريدت

7.10
178,892,432.00

0.90
144,513,056.00

0.32
127,338,224.00

0.63
60,177,000.00

0.68
58,397,396.00

)SKTA( شماكس

)BSUC( سومر

)BGUC( خليج

)IMAP( مندوا

)BBOB( بغداد
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دينار عراقي

47255.6
43317.64
41348.65
35441.7
27565.77
19689.83

شركات التأمين العراقية بمواجهة أزمة اقتصادية

العراقية  الوطنية  ال��ت��اأم��ني  ���رشك��ات  م��ن  ن��اأم��ل    
بكوادرها ومتخ�س�سيها ملا لهم من باع طويل يف 
ملا  املركزي،  البنك  مع  يتباروا  اأن  ال�سناعة،  هذه 
ميلكه من �سلطة نقدية معززة بقوانني حتميه وتذود 
لدفع  والهلية،  احلكومية  امل�سارف  من  معيته  عن 
وت�سجيع القطاع اخلا�ش )�رشكات التاأمني الأهلية( 
ولتاأ�سي�ش  بنا  تع�سف  اقت�سادية  اأزمة  مواجهة  يف 
تاأمني متكامل متناغم مع العمل القت�سادي الوليد 
واخلارج تواً من اطره التقليدية اجلامدة.  لذلك فاأن 
النقلة النوعية من هيمنة قطاع عام مناف�ش للقطاع 
من  اأما  لدفعه  الخري  مع  تكامل  اإىل  توؤدي  اخلا�ش 
عملية  اإىل  و�سول  التدرج  اأو  الدوار  تبادل  خالل 
الن�سطة  جميع  مع  متفاعلة  بديناميكية  تاأمني 
التاأمني الأخرى بكل  اأنواع  القت�سادية، ناهيك عن 
قيام  اىل  و�سول  الداء  يف  وثقة  ونعومة  ان�سيابية 
�سناعة  يف  م�ساهمته  لريفع  تاأميني  خا�ش  قطاع 
)التاأمني  �رشكات  مع  وبالتكامل  عموما  التاأمني. 

لكي  التاأمني(  واع��ادة  العراقية  والتاأمني  الوطنية 
من  متلكه  ملا  التاأمني  تاأمني  با�سم  جديرة  ت�سبح 
احادية  الهيمنة  نقل  عملية  يف  لتوظفها  خ��ربات 
خالل  من  اخلا�ش  القطاع  يف  ال�رشكاء  اىل  اجلانب 
بقطاعيه  العراقي  للتاأمني  حماية  قوانني  ت�رشيع 
النفتاح  فو�سى  ينهي  بحيث  واخل��ا���ش،  ال��ع��ام 
التي  )دعه مير دعه مي�سي(  و�سيا�سات  القت�سادي 
 )2003( للفرتة املن�رشمة بعد  ع�سفت باقت�سادنا 
هذه القوانني املطلوبة مبثابة تعرفة جمركية حلماية 
الأقل بال�سافة  التاأميني، حيث يرتتب على  املنتج 
لوطنية التاأمني وديناميكيته الداخلية، توفري العملة 
التاأمني  �رشكات  اإىل  واملحولة  املدفوعة  ال�سعبة 
اأن  تاأمني.   اعادة  �رشكات  كانت  لو  حتى  الجنبية 
تعوق  رمبا  لأنها  دائمية  تكون  ل  قد  املرحلة  هذه 
الأق��ل  على  ولكن  ا���س��ت��رياداً.   اأو  ت�سديراً  جتارتنا 
اأقدامها  على  الأهلية  التاأمني  �رشكات  وقوف  حلني 
على  تاأمينيًا  نعتمد  دمنا  فما  وثقة،  واداري��ًا  ماليًا 
�رشكات تاأمني دولية فاأن �سناعة التاأمني �ستوا�سل 
املراوحة اأو الرتاجع، وهذا ل يخدم اقت�ساداً يف طور 

ناحية  من  اأكرث  الأجنبي  التاأمني  كلفة  حيث  النمو 
واإل��زام  التاأمني  ثقافة  ن�رش  ان  للمخاطر.   تقديرها 
جميع امل�ستوردين واملنتجني بحد ادنى من التاأمني 
ال�سترياد  الأق���ل  على  �سيحجم  الخ��ط��ار  لتغطية 
الع�سوائي من خالل ممار�ساته با�سترياد البخ�ش من 
ال�سلع لغر�ش مناف�سة املنتج املحلي وهذا ما نلم�سه 
يف ا�سواقنا، لذلك ياأتي التاأمني على امل�ستورد مببلغ 
حوادث  لتغطية  خمزونهم  على  التاأمني  مع  معقول 
والت�سويق  ال���س��ت��رياد  تروي�ش  يف  ت�ساعد  كثرية 
ليكون متوازنًا مع امل�ستورد الذي ياأتي لتغطية طلب 
فعلي ولي�ش ملناف�سة منتج حملي لتدمريه بالغراق 

ال�سلعي. 
حوادث  عن  للتاأمني  ملزمة  قوانني  ا�سدار  ان  كما 
التي عمرها  ال�سيارة  اأو  امل�ستوردة حديثًا  ال�سيارات 
اأربع اأو خم�ش �سنوات، بتاأمني �سامل وعلى ال�سخ�ش 
بالتاأمني  الت�سليح  ور����ش  رب��ط  لغر�ش  ال��ث��ال��ث 
من  واله���م  ت��اأم��ني،  ك��وك��الء  ع�سوائيتها  وتنظيم 
وا���رشار  الثالث  ال�سخ�ش  تعوي�ش  يكون  ب��اأن  هذا 
التدخالت  ردع  لغر�ش  التاأمني  تدفعها  ال�سيارة 

التعاطي  يف  �سائدة  اأ�سبحت  التي  القانونية  غري 
من  بها  اهلل  انزل  ما  باعراف  ال�سيارات  حوادث  مع 
�سلطان، وهذا ي�ساهم مبا�رشة يف ال�سلم الهلي واحلد 
ف�سال  واملناطقية.  القبلية  النتماءات  هيمنة  من 
التاأمني ال�سحي  على  عن ا�سدار قوانني ملزمة يف 
احلياة بالن�سبة لل�رشائح الغنية يف املجتمع العراقي 
احلكومية،   امل�ست�سفيات  على  الزحم  من  تخفي�سًا 
كوكالء  الأهلية  للم�ست�سفيات  وتن�سيطًا  وتنظيمًا 
للتاأمني، ولعله من املعقول اأن يتم التاأمني الجباري 
على احلياة على ا�سحاب الدرجات اخلا�سة واع�ساء 
العمال  ال�سناعيني ورجال  واحتاد  التجارة   غرف 
بعد دقة ت�سنيفهم من خالل منظماتهم واحتاداتهم 
مكاتب  وحت��دي��د  والطفيليني  ال��ط��ارئ��ني  لب��ع��اد 
العلى  ال�رشيحتني  اإىل  ن��زول  والتعقيب  ال�سم�رشة 
اخلا�ش  الن�ساط  تفعيل  ليت�سنى  الوظيفي   ال�سلم  يف 
يف الطب وال�سيدلة ويتم تنظيمها بدًل من النت�سار 
الذي ت�سعب ال�سيطرة عليه رقابيا و�سحيًا ما يطور 
اخلارج  يف  العالج  عن  يغني  ورمبا  الطب  �سناعة 

توفرياً للعملة ال�سعبة. 

ثامر الهيمص


