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خطوات ضرورية لمكافحة اشكال الفساد 
من  كثري  يف  بل  الإره��اب  ي��وازي  الف�ساد  العراق  يف   
هذا  اإىل  ويركن  يعرتف  اجلميع  له،  املغذي  الأحيان 
المر حتى اأ�سحاب القرار ال�سيا�سي يف البلد، وكالهما 
وم�ستقبل  حا�رض  يهددان  خطران  الإره��اب(  )الف�ساد، 
افراد  لعامة  وا�سح  الإرهاب  ككيان،  والدولة  املجتمع 
املجتمع يف �سكله وم�سمونة واأهدافه لذلك جند اجلميع 
مواجهته  يف  الأر���ض  على  �رضو�ض  حرب  يف  متوحد 
املجتمع  خمتلف،  فاأمره  الف�ساد  اما  منه.  واخلال�ض 
الالزمة  والأدوات  والو�سائل  الروؤى  النق�سام يف  يعاين 
يف الق�ساء عليه، هذا النق�سام متاأتي من طبيعة النظام 
القوانني  الت�رضيعات  وتلك  وجوهره  و�سكله  ال�سيا�سي 
فنجده   ،2003 عام  بعد  وخا�سة  عليها  تر�سى  التي 
يتج�سد �سمنيا يف كثري من  اأخرى  وتارة  تارة يختبئ 

ا�ستخدام  �سوء  الدولة مثل  اإدارة  والأ�ساليب يف  املواقع 
وا�ستغالل النفوذ الوظيفي من قبل كبار موظفي الدولة 
ال�سيا�سي وما دونهم، و�سوء الإدارة  القرار  من �سانعي 
الر�سوة  و�سيوع  اخلا�سة  امل�سالح  وت��ب��ادل  العامة 
والروتني  والتزوير  والختال�ض  والو�ساطة  وال�رضقة 
والب��تزاز  وال��الم��ب��الة  وامل��ح��اب��اة  والبريوقراطية 
كل  امل�����رضوع،  غ��ري  والك�سب  واملن�سوبية  والتالعب 
ال�سكال  املتعدد  بالف�ساد  يعرف  ما  �سمن  تندرج  هذه 

والأنواع والتو�سيفات يف بلدنا اليوم.
اىل  العراقية  الدولة  يف  الف�ساد  ج��ذور  الكثري  ويرجع 
عام  احلديثة  العراقية  الدولة  ت�سكيل  مرحلة  بدايات 
الدوائر  يف  والعالقات  الر�ساوى  انت�سار  حيث   1921
للهيكل  ال�سئيل  احلجم  لكن  وقتها.  يف  احلكومية 
والقت�سادية  املالية  ال��دول��ة  م��وارد  ولقلة  الإداري 
وعدم  اإخفائه  على  �ساعدت  الكثرية  التخلف  وعوامل 

ولوجه اإىل ال�سطح اجلماهريي. بعد تاأميم النفط العراقي 
1972 وتزايد اإمكانيات العراق املالية، وات�ساع اجلهاز 
وما  عمله  تنظم  وتعليمات  قوانني  تطلبه  وما  الإداري 
الف�ساد  م��وؤ���رضات  ب��داأت  متنوعة  تنمية  من  �ساحبه 
ال�سنوات  واأم��ا   ،1980 عام  منذ  امللحوظ  بالت�ساعد 
التي تلت عام 1991 فقد ر�سمت خريطة وا�سحة لواقع 
الف�ساد الإداري �سملت موؤ�س�سات الدولة كافة، مبا فيها 
املوؤ�س�سات ذات الأهمية ال�سرتاتيجية، حيث طال الوباء 
والق�ساء...الخ...  والرتبية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اخلطري 
الف�ساد يف  هذا  اإنكار وجود  ال�سابق  النظام  وقد حاول 
البداية، ولكنه اعرتف تدريجيًا بانت�ساره، معلاًل اأ�سبابه 
اإىل احل�سار القت�سادي الذي فر�ض على العراق بعد غزو 
النظام املقبور للكويت عام 1991، بعد 9/4/2003 
حيث انهارت موؤ�س�سات الدولة وال�سلطة معًا، وحدث ما 
الدولة وب�سكل يوحي  حدث من تخريب و�رضقة لأموال 

الفعلي  العرتا�ض  عدم  اأو  املمار�سات  لهذه  التاأييد 
اأنها  اعتقدوا خطاأ  الذين  ال�سعب  غالبية  قبل  عليها من 
ملك النظام القمعي ويف الواقع هي كانت ملكهم وملك 
اأو جعلت كثري  اأعطت  القادمة، هذه احلالة  كل الجيال 
من النا�ض يتمادى يف ال�رضقة وال�ستحواذ على الأموال 

العامة.
اأ�س�ض  على  ال�سيا�سي  النظام  ت�سكيل  عملية  جاءت  ثم 
دميقراطية مثل جمل�ض احلكم النواة الأوىل يف بزوغها 
هائل  وك��م  دائ��م��ة  واأخ���رى  موؤقتة  حكومة  ث��م  وم��ن 
اأ�سا�ض  على  الخ  امل�ستقلة...  والهيئات  ال���وزارات  من 
املرحلة  وه��ي  احلزبية(،   - )الطائفية  املحا�س�سة 
ح�سب،  الإدارة  �سوء  يف  لي�ض  خطورة  والأك��ر  الأ�سواأ 
كدولة  العراق  وبناء  ت�سكيل  اعادة  اإمكانية  على  واإمنا 
املنطقة  يف  وع�سكري  و�سيا�سي  اقت�سادي  وزن  ذات 
وكدولة وكيان موحد، املحا�س�سة التي اتبعت بعد عام 

كان  الذي  والأ�سا�سي  اجلوهري  املبداأ  حطمت   2003
كل العراقيني يطمحون يف حتققه وهو الإدارة الوطنية 
الناجحة املبنية على الكفاءة واملهنية يف اإدارة الدولة، 
هذا مل يتحقق لن املحا�س�سة اأتاحت للفا�سدين فر�سة 
نوعية يف الر�سوة وال�رضقة وا�ستغالل النفوذ وكل اأنواع 
القومية والطائفية كمبداأ بديل  الف�ساد وذلك بتجيريها 
والت�رضيعات  القوانني  احلكم،  واملهنية يف  الكفاءة  عن 
وال�سوابط الإدارية وال�سيا�سة والقانونية التي ر�ست بعد 
اأ�سبح  2003 كلها �رضعت للمحا�س�سة وبالتايل  عام 
املعيار الطائفي والقومي واحلزبي هو الذي يحكم بعيدا 

عن الكفاءة واملهن��ية.
مكافحة  الف�ساد،  مكافحة  يف  ال�سرتاتيجيات  بع�ض 
الف�ساد يتطلب �رضب واإبادة الأ�س�ض التي �سهلت رواجه 
عقود  اإىل  يحتاج  بع�سها  رمبا  كثرية  وهي  وانت�ساره 
من الزمن لكن البحث واحلراك اجلماهريي اليوم �سائر 

التاأ�سري عليه  اليد والذي ميكن  على ما هو يف متناول 
اخلال�ض  البلد،  اإدارة  يف  املحا�س�سة  وهو  اإل  ب�سهولة 
م�رضعيها  من  اخلال�ض  �رضورة  اإىل  ياأخذنا  هنا  منها 
كل  م��ن  قليلة  وجماعات  اأ�سخا�ض  وه��م  وعرابيها 
الأطياف، فاإلغاءها يف تويل منا�سب الدولة التنفيذية 
لل�سخ�سيات  املجال  وفتح  والق�سائية،  والت�رضيعية 
بقاء  على  حتر�ض  التي  ال��ك��ف��وءة  املهنية  الوطنية 
وو�سع  احلرام  بال�سحت  يدن�ض  اأن  دون  نقيًا  تاأريخها 
يتحقق  فهنا  املنا�سب،  املكان  يف  املنا�سب  ال�سخ�ض 
املقيا�ض الوطني ملدى اجلدية يف تاأ�سي�ض دولة حديثة 
 : مثل  والإدارة  القيادة  يف  عاملية  بقيا�سات  تاأخذ 
املهنية،  والكفاءة  اخلربة  واملهني،  العلمي  التح�سيل 
النزاهة،  الجتماعي،  الوظيفي،  ال�سلوك  الخت�سا�ض، 
بني  املناف�سة  وجت��ري  املطلوب..الخ..  املهارات  نوع 

املر�سحني وفقًا لهذه الأ�س�ض.

باسم عبد عون فاضل 

الضمانات الضرورية لنجاح اإلصالحات االقتصادية 
  

على  مكتوبة  اإ�سالحات  يريد  ل  املواطن      
كل  نظرية،  اطروحات  او  �سعارات  او  الورق 
ترفع  العراق  يف  ال�سلطة  اإىل  تاأتي  حكومة 
برامج  وحتمل  القت�سادي  الإ�سالح  �سعار 
التي  ال�سحرية  الع�سا  وكاأنها  اقت�سادية، 
العراقي  للمواطن  الرفاهية  حلم  �ستحقق 
)اأزمة  مكان  كل  من  الأزمات  تتجاذبه  الذي 
�سكن،  اأزمة  تعليم،  اأزمة  ماء،  اأزمة  كهرباء، 
اأزمة  �سيا�سية،  اأزمة  بيئة،  اأزمة  �سحة،  اأزمة 
اأزمة مالية واأزمة فقر وبطالة وجوع  اأمنية، 

وهجرة ونزوح...الخ (.
عام  بعد  العراق  يف  ال�سابقة  احلكومات  فكل 
اقت�سادية  اإ�سالحات  بربامج  2003 جاءت 
او  ع���الوي،  اإي���اد  حكومة  يف  )���س��واء  جيدة 
ملاذا  ونت�ساءل  املالكي(،  نوري  اآو  اجلعفري 
تكن  مل  اإن��ه��ا  اأو  ملمو�سة  نتائج  حتقق  مل 

مب�ستوى الطموح؟.
يف  توؤطر  مل  اأنها  ذلك  يف  ال�سبب  باعتقادنا 
يف  وم��وؤث��رة  فاعلة  حقيقية  ماأ�س�سة  اأط��ار 
�سلوك القائمني على اأدارة الدولة والقت�ساد، 
او املوؤ�س�سات  البنايات  ول نق�سد باملاأ�س�سة 
املاأ�س�سة  ب��ل  وامل��ك��ات��ب،  ال�����رضك��ات  او 
باأنها  املوؤ�س�ساتية  املدر�سة  تعريف  وح�سب 
وال�سوابط  القوانني  اأنها  اي  اللعبة"  "قواعد 
ال�سابطة  وال�سيا�سات  والربامج  والتعليمات 
لل�سلوك داخل منظومة ال�سلطة واإدارة الدولة، 
�سلوك  اأم��ام  �سنكون  املوؤ�س�ساتية  وب��دون 
فالدول  ال�سلطة،  نخب  قبل  من  من�سبط  غري 
موؤ�س�ساتية  ان�ساق  بوجود  تتميز  املتقدمة 
القائمني  ل�سلوك  �سابطة  اي  وموؤثرة  فاعلة 
ال�سيا�سية  بكافة مفا�سلها  الدولة  اأدارة  على 
والقت�سادية واملالية والتجارية واخلدمات.. 
يكون  اأن  م�سوؤول  لأي  عندئذ  ميكن  ول  الخ، 
بعيدا عن الرقابة وامل�ساءلة والعقاب اأن بدر 
تق�سري اأو اأخفاق يف اأداء مهامه اأو �سدر منه 

�سلوك منحرف عمدي.
ال��ع��راق  يف  لدينا  نحن  البع�ض  ي��ق��ول  ق��د 

موؤ�س�ساتية، نقول نعم، اإل اأنها غري موؤثرة يف 
�سلوك القائمني على اإدارة الدولة والقت�ساد، 
فوق  ه��م  ال��ع��راق  داخ���ل  ال�سلطة  نخب  اأي 
املوؤ�س�ساتية، مبعنى انهم مبناأى عن امل�ساءلة 
وال��ع��ق��اب ب��ع��ب��ارة اأخ����رى ف���وق ال��ق��ان��ون، 
فاملاأ�س�سة الفاعلة واملوؤثرة هي الوجه الأخر 
تنجح  لن  وبدونهما  والق�ساة  القانون  لقوة 

اي حماولة اإ�سالحية يف العراق.
ثالثة  على  ال�سوء  ت�سليط  �سنحاول  هنا 

حماور:
الإ�سالحات  حلزمة  عام  ا�ستعرا�ض  الأول: 

لرئي�ض الوزراء حيدر العبادي.
-1حمور الإ�سالح الإداري

لالإ�سالح  وا�سع  منهج  تبنى  على  ركز  الذي 
برنامج  ب��اإجن��از  والإ�����رضاع  املوؤ�س�ساتي 
اأع��داد  )تقلي�ض  يت�سمن  الإداري  لالإ�سالح 
احل��م��اي��ات ل��ك��ل امل�����س��وؤول��ني يف ال��دول��ة 
الثالثة والوزراء والنواب  الرئا�سات  ب�سمنها 
العامني  وامل�����دراء  اخل��ا���س��ة  وال���درج���ات 
املحافظات  جمال�ض  واأع�ساء  واملحافظني 
اإىل  الفائ�ض  حتويل  ويتم  بدرجاتهم،  ومن 
وزارتي الدفاع والداخلية وال�ستمرار بتحديد 
فيها  مبا  للم�سوؤولني  الأخ���رى  المتيازات 
منا�سب  اإلغاء  وكذلك  وال�سكن(،  )ال�سيارات 
جمل�ض  ورئي�ض  اجلمهورية  رئي�ض  ن���واب 
والهيئات  ال��وزارات  تر�سيق  وكذلك  ال��وزراء 
وتخفي�ض  احلكومي  العمل  يف  الكفاءة  لرفع 
النفقات واإلغاء الفوارق يف الرواتب من خالل 
واإلغاء  واملخ�س�سات  الرواتب  نظام  اإ�سالح 

املخ�س�سات ال�ستثنائية.
-2حمور الإ�سالح املايل:

ويهدف اإىل معاجلة العجز يف املوازنة العامة 
واإي���رادات  نفقات  هيكل  باإ�سالح  املتمثل 

الدولة من خالل:
اأ-معاجلة التهرب ال�رضيبي �سواء فيما يتعلق 
ال�رضيبي  الوعاء  وتو�سيع  الدخل  ب�رضيبة 
اأ�سحاب  على  العبئ  وتخفيف  الف�ساد  ومنع 

املهن احلرة.
عادلة  ب�سورة  الكمركية  التعرفة  ب -تطبيق 

ع���ل���ى 

منافذ  وب�سمنها  احلدودية،  املنافذ  جميع 
بال�رضكات  وال�ستعانة  كرد�ستان  اإقليم 
ملنع  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  الر�سينة  العاملية 
الف�ساد وت�سجيع املنتوج الوطني ومنع اإغراق 

ال�سوق العراقية.
التقاعدية  للرواتب  الأعلى  احلد  ت -خف�ض 

للم�سوؤولني.
-3حمور الإ�سالح القت�سادي:

وتن�سيط  ال�ستثمار  حركة  بتفعيل  يتمثل 
القرو�ض  توفري  خالل  من  اخلا�ض  القطاع 
للقطاع ال�سناعي والزراعي وقطاع الإ�سكان 
دعم  وكذلك  دي��ن��ار،  ترليون   )5( والبالغة 
ترليون  تبلغ  بقرو�ض  ال�سغرية  امل�ساريع 
العمل،  عن  العاطلني  ت�سغيل  اجل  من  دينار 
ودفع  اخلا�ض  بالقطاع  الهتمام  وكذلك 
م�ستحقاته التي بذمة احلكومة، واي�سا الغاء 
جميع ال�ستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود 
الت�سليح يف وزارة  احلكومية با�ستثناء عقود 
الدفاع حاليًا ف�سال عن تفعيل ا�سرتاتيجيات 
كافة،  الدولة  موؤ�س�سات  اأعدتها  التي  العمل 
اململوكة  ال�سناعات  تاأهيل  اع��ادة  واي�سا 
القطاع  نحو  التدريجي  والتحول  للدولة 
للنهو�ض  متكينية  بيئة  و�سمان  اخلا�ض 
والقوانني  والتمويل  التجارة  جمال  يف  به 

والت�رضيعات.
-4حمور اخلدمات:

اخلدمي  بامل�ستوى  الرت��ق��اء  على  وي��رك��ز 
اأزمة  ومعاجلة  العراقي،  للمواطن  واملعي�سي 
البنى  وتوفري  الأ�سا�ض  بالدرجة  الكهرباء 
برنامج  وتبني  وات�سالت(  )نقل  التحتية 
او  ال��رتاج��ع  لك�سف  فعال  جمتمعية  رقابة 
بغية  ال��ع��ام��ة  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  الف�سل 

حما�سبة املق�رضين والفا�سدين.
-5حمور مكافحة الف�ساد:

الف�ساد(  )مكافحة  جمل�ض  اأن�ساء  على  ويركز 
برئا�سة رئي�ض الوزراء وتفعيل مبداأ )من اأين 
ملفات  وفتح  الق�ساء  دور  وتفعيل  هذا(،  لك 
الفا�سدين، وو�سع  ال�سابقة وحماكمة  الف�ساد 
اخلا�سة  الق�سايا  جميع  حل�سم  زمني  �سقف 

 ، د لف�سا با
وك�����ذل�����ك 
دور  تن�سيط 
امل��وؤ���س�����س��ات 
وهي  الرقابية 
النزاهة  )هيئة 
دي��وان  الوطنية، 
ال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة، 
املفت�ض  وم��ك��ات��ب 
ال����ع����ام(، و���س��ي��اغ��ة 
وتقومي  الر�سد  برنامج 
وتكامل  احلكومي  الأداء 

الأدوار.
اأول��وي��ات  هناك  -6كذلك 
�سمن  ج���اءت  اإ�سرتاتيجية 
الربنامج احلكومي الإ�سالحي 
العبادي  حيدر  ال��وزراء  لرئي�ض 

متثلت ب�:
اأ . معاجلة م�سكلة النزوح والهجرة.

اإن��ت��اج ال��ن��ف��ط وال��غ��از  ب . زي����ادة 
وحت�سني ال�ستدامة املالية.

التنمية  مبتطلبات  ال��ن��ه��و���ض  ت . 
ا�ستدامة  وال�سحة،  )التعليم  الب�رضية 
املجتمع  منظمات  دور  تفعيل  البيئة، 
كفاءة  وزي��ادة  امل��راأة  دور  تعزيز  امل��دين، 

خدمات ال�سمان الجتماعي(.
وتنويع  الأجنبية  ال�ستثمارات  ج��ذب  ث . 
م�سادر الدخل بعيدا عن النفط يف ظل تهاوي 

اأ�سعاره.
اململوكة  ال�رضكات  بع�ض  هيكلة  اإع��ادة  ج . 
هذه  "نريد  العبادي  حيدر  وق��ال  للدولة، 
يف  وفاعلية  كفاءة  اأك��ر  لتكون  ال�رضكات 
لي�ض  احل��ك��وم��ة  واإن  ال��ع��راق��ي،  القت�ساد 
هذه  يف  العاملني  من  للتخل�ض  نية  لديها 

ال�رضكات".
يف  روؤي���ة  الإ���س��الح:  ميكانزمات  ث��ان��ي��ًا/ 

املعايري

العراق  الإ�سالح يف  طاملا ت�ساعدت دعوات 
ومنذ �سنوات م�ست اإل اأنها مل تتكلل بالنجاح 
انطفاء حمركاتها، ونحن ن�سري  وال�سبب كان 
هنا اإذا اأردنا حتقق الإ�سالح ال�سامل وجناحه 
لبد لها من حمركات تدمي ا�ستمراريتها وهنا 

نحدد التي:
القوى  جميع  قبل  من  النية  ح�سن  -1مبداأ 
العراقية  ال�ساحة  يف  الفاعلة  ال�سيا�سية 
عملها  يف  وممار�سة  كفكر  الإ�سالح  وتبنيها 
تلقاء  من  واملبادرة  العراقي  لل�سعب  خدمة 
عن  والب��ت��ع��اد  اإ���س��الح��ات  بتبني  نف�سها 
البع�ض  وحم��اول��ة  ال�رضيفة  غري  املناف�سة 
واإ�سقاطها، فالإ�سالح  اإف�سال احلكومة  منهم 
هو اخليار الوحيد للبقاء يف ال�سلطة بدل من 
�سغط  حتت  العراق  مغادرة  على  اإجبارهم 

مظاهرات ال�سعب العراقي.
-2يجب على احلكومة العراقية اعتماد نظام 
بعيدا  القيادية،  املنا�سب  ملئ  عند  اجل��دارة 
ملا  واحل��زب��ي��ة،  الطائفية  املحا�س�سة  ع��ن 
حربه  يف  الق�سائي  النظام  يعزز  اأن  ميكن 

�سد الف�ساد.
ودعمها  املظاهرات  زخم  ا�ستمرار  -3يجب 
خفت  اأن  لأن��ه  الر�سيدة،  املرجعية  قبل  من 
وطاأتها لن يتحقق ا�سالح حقيقي يف العراق 

و�ستكون فقاعة كما الفقاعات املا�سية.
-4توفر الدعم الإقليمي والدويل لإ�سالحات 
املالية  املوؤ�س�سات  م��ن  وخا�سة  ال��ع��راق، 
الدولية والبنوك الدولية والإقليمية و�سندوق 
الالزم  التمويل  الدوليني لتوفري  النقد والبنك 
الوكالت  عن  ف�سال  الإ�سالحات،  لإجن��اح 
الإ�سالح  �سيا�سات  ر�سم  يف  املتخ�س�سة 
ب��اخل��رباء  وال���س��ت��ع��ان��ة  تنفيذها  وكيفية 
الدوليني يف هذا املجال، فالعراق بحاجة اإىل 
الدعم القت�سادي املنا�سب يف هذه املرحلة 
الإ���س��الح  عمليات  اإجن���اح  يف  مل�ساعدته 

القت�سادي.
القت�سادي  التحول  هيئة  اإن�ساء  ثالثا/ 
يف  الناجح  القت�سادي  للتحول  )�سمانة 

العراق(
للتحول  وزارة  اأن�ساء  احلكومة  على  نقرتح 
اأن يتم دمج كل من )الهيئة  القت�سادي بعد 
ودائرة  الأجنبي  ال�ستثمار  لت�سجيع  الوطنية 
التخطيط،  وزارة  يف  الأجنبي  ال�ستثمار 
وزارة  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ودائ����رة 
يف  القت�سادية  العالقات  ودائ��رة  التجارة، 
وزارة اخلارجية، وهيئة اخل�سخ�سة املجمدة 
يف جمل�ض الوزراء(، وان ترتبط بعالقة خا�سة 
ووزارة  املالية  ووزارة  املركزي  البنك  مع 
العراق لالأوراق املالية، ويف  التجارة و�سوق 

ذلك اأهداف:
دمج  خالل  من  الإداري  للجهاز  تر�سيق   .1
الوزارات وكل الهيئات اأعاله وبالتايل �سغط 
امتيازاتها  والتخل�ض من  الإدارية  للمنا�سب 
ب�سكل  للنفقات  �سغط  من  عليه  يرتتب  وما 
املتخ�س�سة  الكوادر  على  الإبقاء  مع  كبري 
بالقت�ساد والتجارة وال�ستثمار واملال فقط 
املوظفني  من  املتقدمة  القيادات  الأقل  على 
الفروع  اىل  املوظفني  باقي  تدوير  واإع��ادة 
التي �ستن�ساأ عن وزارة التحول القت�سادي اأو 

وزارة القت�ساد وكل ح�سب اخت�سا�سه.
القت�سادي  القرار  اتخاذ  م�سدر  توحيد   .2
بجهة واحدة فقط بدل من تعدد جهات اتخاذ 

القرار القت�سادي.
القت�ساد  اأدارة  يف  اأكرب  كفاءة  �سمان   .3
العراقي من خالل تبني فكر اقت�سادي �سليم 
باإطار  املن�سبط  ال�سوق  اقت�ساد  على  قائم 
وي�سمن  اجلميع  م�سالح  يحقق  موؤ�س�ساتي 
ما  وه��ذا  الوقت  نف�ض  يف  اجتماعية  عدالة 
الإ�سالح  فرتة  ظل  يف  العراق  اإليه  يحتاج 
على  نعتمد  نظل  اأن  ميكن  فال  القت�سادي 
واإنها  العمل،  ورب  الراعي  باعتبارها  الدولة 
امل�سوؤولة عن حتمل كل امل�ساكل القت�سادية 
فيجب  القت�سادي  بالتنمية  املعنية  وهي 
يف  كما  اأدواره���ا  لتمار�ض  الدولة  ان�سحاب 

الدول املتقدمة وهي:
اأ . الدفاع والأمن اخلارجي والداخلي.

ب . الت�رضيعات وتطبيق القانون.
اقت�ساد  �سري  على  والإ����رضاف  الرقابة  ت . 
ال�سامنة  املوؤ�س�سية  الأط��ر  وتوفري  ال�سوق 
ترتك  ل  اأن  اأي  الجتماعية  العدالة  لتحقيق 

اقت�ساد ال�سوق يعمل بدون �سوابط.
ركن  ال��وزارة  او  العامة  الهيئة  تلك  وتكون 
من اأركان الدولة العراقية و�رضط من �رضوط 
على  عملها  ويكون  وا�ستمرارها  وج��وده��ا 

جانبني:
القت�سادية  الأول: خارجي يهتم بالعالقات 
الإ�سالح  برامج  بكل  والهتمام  اخلارجية 

القت�سادية  املوؤ�س�سات  م��ع  القت�سادي 
والبنك  ال����دويل،  النقد  )���س��ن��دوق  ال��دول��ي��ة 
وكذلك  العاملية(،  التجارة  منظمة  ال��دويل، 
والدولية،  الإقليمية  التمويلية  املوؤ�س�سات  مع 
النطاق  وا���س��ع��ة  ت��دري��ب  عمليات  واإج����راء 
الإ���س��الح��ات  ب��رام��ج  تطبيق  بخ�سو�ض 
املخ�س�سني  اخلرباء  وا�ستقدام  القت�سادية 

بالتحول والإ�سالح القت�سادي.
ال�ستثمار  ���س��وؤون  ي��ت��وىل  داخ��ل��ي  ال��ث��اين: 
والعام  اخلا�ض  والقطاع  والوطني  الأجنبي 
وكذلك  املالية،  وال�سوؤون  الداخلية  والتجارة 
كافة  وعلى  اخل�سخ�سة  ملف  ادارة  تبني 
القت�سادي  الإ�سالح  يخدم  ومبا  القطاعات 

والنهو�ض بالقت�ساد العراقي.
وهنا نوؤكد على ثالثة اأمور يف غاية الأهمية 
التحول  هيئة  اأو  وزارة  وم�����س��ان��دة  ل��دع��م 

القت�سادي املقرتحة:
العليا:  القت�سادية  املحكمة  اأن�ساء   1-
ت��ع��د ت��ل��ك امل��ح��ك��م��ة م��ه��م��ة لإجن����اح عمل 
ال��ع��راق،  يف  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ح��ول  هيئة 
متخ�س�سة  اق��ت�����س��ادي��ة  م��وؤ���س�����س��ة  ف��ت��ع��د 
القائمني  لكل  القت�سادي  ال�سلوك  ت�سبط 
واملالية  القت�سادية  ال�سوؤون  اإدارة  على 
العراق  داخ��ل  يف  وال�ستثمارية  والتجارية 
التي  الق�سايا  وح�سم  ال��ن��زاع��ات  ف�ض  او 
معها  يتعامل  خارجية  اإط���راف  م��ع  تن�ساأ 
املحاكم موجود يف  النوع من  العراق  وهذا 
حت�سني  عوامل  احد  وت�سكل  املتقدمة  ال��دول 
امل�ستوى  على  لالقت�ساد  التناف�سية  القدرة 
العاملي، ونقرتح ان ت�سم ق�ساة متخ�س�سني 
والقانون  والتجاري  القت�سادي  بالقانون 
القت�سادي الدويل وقانون ال�رضكات ح�رضاً 
وان كان العراق الآن يعاين من نق�ض الكوادر 
املتخ�س�سة بالقانون القت�سادي، كما ندعو 
باأعداد  متخ�س�سة  اأكادميية  تاأ�سي�ض  اإىل 
معهد  �سمن  فرع  فتح  او  اقت�ساديني  ق�ساة 
والإمل��ام  لها  ك��وادر  لإع��داد  العايل  الق�ساء 
بالأمور القت�سادية وبالعالقات القت�سادية 
وال�ستثمارية  امل��ال��ي��ة  والأم����ور  ال��دول��ي��ة 
والقانون القت�سادي الدويل مبا فيها قانون 
ال�ستثمار  وعقود  العاملية  التجارة  منظمة 
القت�سادية  العقود  من  ذلك  وغري  الدولية 

املتخ�س�سة.
تفعيل  اقرتح  املالية:  املحكمة  اإن�ساء   2-
امل��وج��ودة  املالية  اخل��دم��ات  حمكمة  عمل 
عملها  وتو�سيع  العراقي  املركزي  البنك  لدى 
بالأمور  فقط  متخ�س�سة  اأخ��رى  اإن�ساء  او 
الداخلي  ال�سعيد  على  واملحا�سبية  املالية 
يف  النظر  مهمة  اأي�سا  وتتوىل  واخل��ارج��ي، 
�سواء  والإداري  امل��ايل  الف�ساد  عمليات  كل 
اجلمهورية،  )رئي�ض  ال�سلطة  نخب  ف�ساد  كان 
ال���وزراء،  جمل�ض  اأع�����س��اء  ال����وزراء،  رئي�ض 
روؤ����س���اء جم��ال�����ض امل��ح��اف��ظ��ات، اأع�����س��اء 
جمل�ض  اأع�ساء  وجميع  املحافظات،  جمال�ض 
الدولة  وزارات  يف  العامون  واملدراء  النواب 
البريوقراطي  الف�ساد  وكذلك  وموؤ�س�ساتها(، 
يتم  وان  عام(،  مدير  درجة  دون  )املوظفني 
الرقابة  ودوائ��ر  العام،  املفت�ض  دوائ��ر  دمج  
املالية، وهيئة النزاهة( لتكون حتت م�سوؤولية 
تلك املحكمة، وهذا فيه تر�سيق لعمل احلكومة 
اأي�سا و�سغط للمنا�سب وامتيازاتها وتقلي�ض 

دائرة امل�سوؤولية بدل من ت�ستتها وترهلها.
والقوانني  الت�رضيعات  بكل  النظر  اإعادة   3-
وتعديلها  العراقي  بالقت�ساد  ال�سلة  ذات 
العراق  يف  القت�سادي  الإ�سالح  يخدم  مبا 
ن�سميها  ج��دي��دة  ق��وان��ني  وت�����رضي��ع  ح�����رضاً 
مع  تتالئم  كي  القت�سادي  التحول  قوانني 
التجارة  منظمة  وخا�سة  الدولية  القوانني 
العابر  ال�رضيبي  التهرب  وقوانني  العاملية 
الدولية  املالية  املوؤ�س�سات  وقوانني  للحدود 
والت�سويات  الليكرتونية  التجارة  وقوانني 
الدولية وقوانني ال�ستثمار الأجنبي وقوانني 
الأجنبية  ال�رضكات  وقوانني  املالية  الأ�سواق 
القوانني التي بدونها ل ميكن  وغري ذلك من 
اإىل اقت�ساد  الناجز  اأن يحقق التحول  للعراق 
الدولية  بالوكالت  ال�ستعانة  وميكن  ال�سوق 

واملنظمات املتخ�س�سة يف هذا املجال.
ال��ت��ح��ول  ه��ي��ئ��ة  اأو  وزارة  ف����اأن  وع��ل��ي��ه، 
الأ�سا�سية  اأركانها  ا�ستكملت  القت�سادي 
)قواعد  ت�سم  والتي  باملوؤ�س�ساتية  املتمثلة 
ال�سليم  القت�سادي  الفكر  وه��ي  اللعبة(، 
وال��ت�����رضي��ع��ات وال��ق��وان��ني الق��ت�����س��ادي��ة 
والتجارية وال�ستثمارية واملالية وال�رضيبية 
وال�سيا�سات  وال��ربام��ج  ال��خ(،  والكمركية... 
والتعليمات  وال�سوابط  العامة  القت�سادية 
الالعبني  ل�سلوك  �ستكون �سابطة  كلها  وهذه 

القت�ساديني.

د. هيثم كريم صيوان 

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

539.47
11.76
2.23%

2,482,226,816
9,349,882,116

571
38
19
8

11

0.21
9,535,200,000.00

0.84
262,234,298.00

0.40
241,686,528.00

0.37
154,690,000.00

0.42
136,428,000.00

)BUND( متحد

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)BCOI( أهلي

0.21
2,002,544,000.00

0.84
213,489,728.00

0.40
96,604,608.00

0.42
57,659,328.00

0.37
56,104,900.00

)BUND( متحد

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BCOI( أهلي

)BIME( اوسط
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