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ما الذي حققه االقتصاد العراقي تحت خيمة اقتصاد السوق؟

 كيف دخل العراق عامل اقت�ساد ال�سوق؟
هو  احلر  االقت�ساد  اأو  ال�سوق  اقت�ساد  ان  بداية   
او النظام االقت�سادي الذي  الراأ�سمايل  االقت�ساد 
اأ�سا�سيا فيه،  الليربالية االقت�سادية مكّونا  تكون 
والفكرة يف االقت�ساد احلر هي عدم تدخل الدولة 
ي�سبط  ال�سوق  وت��رك  االقت�سادية  االأن�سطة  يف 
على  باالأ�سا�س  تعتمد  والليربالية  بنف�سه.  نف�سه 
االقت�ساد  فكرة  وملعرفة  الفردية،  احلرية  فكرة 
يكون  ايجابي  ب�سكل  ال�سوق  اقت�ساد  اأو  احل��ر 
له  فاإن  بالتاىل  حرا،  ولد  الفرد  ان  هو  التعريف 
اما  اقت�سادي.  ن�ساط  باأي  يقوم  اأن  يف  احلرية 
يعني  فهو  �سلبي  ب�سكل  ال�سوق  اقت�ساد  تعريف 

اقت�سادي  ن�ساط  ب��اأي  تقوم  اال  الدولة  على  ان 
القيام به. ويقوم  اأفراد  اأو جمموعة  ي�ستطيع فرد 
لو�سائل  اخلا�سة  امللكية  على  االقت�ساد  ه��ذا 
لتفاعل  ويخ�سع  الفردية،  وامل��ب��ادرة  االإن��ت��اج 
العر�س والطلب واملناف�سة احلرة وحترير اال�سعار 
امللكية  اأ�سا�سي على  ب�سكل  ال�سوق ويعتمد  داخل 
ومع  املال.  وراأ�س  واملوؤ�س�سات  لالفراد  اخلا�سة 
�سكل من  باأي  يعني  ال  ال�سوق  اقت�ساد  فان  ذلك 
يف  الدولة  ودور  العام  القطاع  غياب  االأ�سكال 
الرجوع  املفيد  ومن  االقت�سادية.  احلياة  تنظيم 

اىل نظريات اآدم �سمث يف هذا اخل�سو�س.
 اما عن اال�س�س التي يبنى عليها اقت�ساد العراق 
هو  اقت�سادنا  ان  املعرفة  متام  يعرف  فاجلميع 
الطبيعة  به  جتود  ما  عدا  ما  منتج  غري  اقت�ساد 
الزمن  مع  النا�سبة  النفطية  للرثوة  وج��ود  من 

 95 ن�سبة  انتاجها  ي�سكل  والتي  ارا�سيه  حتت 
عليها  تعتمد  التي  الدولة  اي���رادات  من  باملئة 
كل  واخل���وف  ك��ام��ل.   ب�سكل  العامة  امليزانية 
عرب  ما  يوما  النفط  ام��دادات  توقف  من  اخل��وف 
كل  بغلقه  للتهديد  يتعر�س  الذي  هرمز  م�سيق 
منطقة  يف  القادمة  احل��رب  اج��واء  ظل  يف  حني 
رئي�س  حدد  كيف  �ساهدنا  ولقد  العربي.  اخلليج 
هذه  ل�سن  موعدا  نتانياهو  اال�رسائيلي  ال��وزراء 
احلرب على ايران يف الربيع القادم خالل القائه 
ال�سهر  كلمته يف اجلمعية العامة باالمم املتحدة 
املا�سي.  فان وقعت احلرب، فما الذي �سيح�سل 
اخت�رس  ان  اريد  هنا  ولكني  بعدها؟  للعراقيني 
يف  ورميه  العراق  اقتياد  مت  كيف  القارئ  واذكر 
متاهات االقت�ساد احلر او اقت�ساد ال�سوق بالقوة 
فيه.  الوطنية  القوى  من  ارادة  او  دافع  اي  دون 

العراق  االمريكية  القوات  احتلت  لقد عرفنا كيف 
9 ابريل ني�سان عام  ودخلت العا�سمة بغداد يف 
2003 واأ�سقطت نظام �سدام ح�سني وكيف ا�سبح 
م�سري العراق بني يدي احلاكم االداري بول برمير 
الدبلوما�سي االمريكي اخلبري لي�س يف االقت�ساد 
الدولة  بناء  يف  اخلربة  والقليل  االره��اب  يف  بل 
التاريخ  احلديثة، واملعروف عن برمير انه در�س 
االعمال يف هارفرد مثل  وادارة  يف جامعة ييل 
جعله  الذي  نف�سه  بو�س  جورج  ال�سابق  الرئي�س 
يحظى بثقته واعجابه حينما قرر اختياره ليتقلد 
ومن  العراق.  يف  املوؤقتة  التحالف  �سلطة  رئا�سة 
هنا ا�سبح برمير يواجه ا�سعب مهمة يف التاريخ. 
يف  اداري  كحاكم  مهامه  برمير  ت�سلم  ان  ومنذ 
العمل  ادارة  يف  كبرية  �سعوبات  واج��ه  العراق 
العادة االعمار على النموذج الياباين او االملاين 

عهد  يف  �سيء  كل  هو  امل�ستبد  فيه  كان  بلد  يف 
بالعمل  اال���رساع  اىل  برمير  تطلع  ح�سني.  �سدام 
تطبيقها  اىل  النظر  دون  �رسيعة  قرارات  واتخاذ 
عمليا. كما عرّب عن رغبته يف حتويل العراق اىل 
ممتلكات  بيع  يف  البدء  مع  احلر  ال�سوق  اقت�ساد 
الدولة تلك القرارات التي كانت خطرية وم�سريية 
دون ان تقررها حكومة وطنية. الن قيام جمل�س 
من   25 تعيني  من  ت�سّكل  ال��ذي  املوؤقت  احلكم 
الكاملة  برمير  اإمرة  وحتت  العراقية  ال�سخ�سيات 
عندما  وقراراته  بار�ساداته  ي�سري  جمل�سا  ا�سبح 
الد�ستور  على  بالتوقيع  لل�سغط  اع�ساوؤه  تعر�س 
املوؤقت رغم التحفظات من قبلهم عليه، النه ن�ّس 
على ان القوانني واالنظمة واالوامر والتوجيهات 
التي �سدرت عن ال�سلطة املوؤقتة للتحالف، �سوف 
رقم  برمير  قرار  فيها  مبا  املفعول  �سارية  تبقى 

حتى  القدمي  العراقي  الد�ستور  من  غري  الذي   39
كل  يف  االجنبية  اال�ستثمارات  امام  الباب  يفتح 
القطاعات بالعراق  لتمتلك 100 باملئة من ملكية 
العاملة  ال�رسكات  ع��دا  ما  العراقية،  ال�رسكات 
وكذلك  النفط  اي  الطبيعية  امل���وارد  قطاع  يف 
امل�ساواة  قدم  على  االجنبية  ال�رسكات  معاملة 
احلق  واعطائها  املحلية  العراقية  ال�رسكات  مع 
ال�سماح  مع  العراق  خارج  اىل  ارباحها  باخراج 
وامتالكها  العراق  بدخول  االجنبية  للم�سارف 
100 باملئة اي�سا لفتح  مل�سارف حملية بن�سبة 

الطريق امام خ�سخ�سة االقت�ساد العراقي.
العام  القطاع  ت�سفية  متت  النحو  ه��ذا  وعلى   
الذي  العراق  يف  االقت�سادي  النظام  تغيري  ومّت 
كان ملكا للدولة من نظام راأ�سمايل اىل اقت�ساد 

ال�سوق.

بغداد – اياد الجصاني

البطالة تسرق األمان وتجعل العالم أكثر خطرا
سوق العراق

لالوراق المالية
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 تنحدر اغلب االآفات االجتماعية من ثالث مع�سالت رئي���سة 
هي:

عنها  ينتج  وبالتايل  االقت�ساد،  ،احتكار  الف�ساد  االره��اب،   
فت�سبح  والبطالة  الفقر  اأبرزها  االأخ��رى  االآف��ات  من  الكثري 
املجتمعات  من  جمتمع  اأي  وبناء  تطور  اأمام  العقبات  اأكرب 
العاملية، ولعل البطالة تربز ب�سكل اكرب كونها اآفة اجتماعية 
غاية يف اخلطورة فت�سبب كارثة اجتماعية تهدد اأهم �رسيحة 
لبناء املجتمع وهي ال�سباب، حيث يقدر عدد العاطلني بحوايل 
منظمة  بح�سب  العامل،  حول  �سخ�س  مليون  و�سبعني  خم�سة 
االأخ�رس  ياأكل  قد  خطريا  موؤ�رسا  يعطي  مما  الدولية،  العمل 

والياب�س يف جماالت التطور االإن�ساين م�ستقبال.
�سواء  عامليا  البطالة  تنامي  وراء  ا�سباب  عدة  تقف  حيث   
هيمنة  اأهمها  النامية،  او  املتقدمة  ال��ب��ل��دان  يف  ك��ان��ت 
وفقدان  االحتكارية،  االقت�سادية  االإ�سرتاتيجية  ال�سيا�سات 
خا�سًة  الراهنة،  االقت�سادية  االأزمة  ملعاجلة  النافعة  ال�سبل 
يف منطقة اليورو والتي متتد ا�رسارها عامليا، حيث �سهدت 
اأوروبا ارتفاعا تاريخيا ملعدالت البطالة يف االآونة االأخرية.

البلدان  العدالة االجتماعية يف  الف�ساد وانعدام   بينما ي�سكل 
بلدان  يف  وال�سيما  البطالة،  النت�سار  املحفزات  ابزر  النامية 
الف�ساد  �سد  الثورات  تفجر  من  الرغم  فعلى  العربي،  الربيع 
والبطالة يف تلك البلدان، اال ان ن�سبة بطالة ال�سباب تعد اأعلى 
اأن معدالت البطالة يف العامل العربي  ن�سبة يف العامل، حيث 
من  الرغم  وعلى  عاطل،  مليون  و20   19 بني  ما  ت��رتاوح 
اجلهود الكثيفة للحد من هذه الظاهرة، اال انها تعطي حلوال 

خاوية او �سبه م�سكنات ال تقدم حلوال جذرية واكرث فعالية.
الدولية، عرب وثيقة لها وزعها مكتبها  العمل  حذرت منظمة 
لدى  �ستتفاقم  البطالة  معدالت  ان  من  بريوت،  يف  االقليمي 
اأزمة  تداعيات  تنت�رس  فيما  العاملي،  ال�سعيد  على  ال�سباب 
وقال  النا�سئة،  البلدان  اإىل  املتقدمة  البلدان  من  اليورو 
وحدة  رئي�س  اأي�سًا  وهو  اأرن�ست،  اإيخاهرد  الوثيقة،  وا�سع 
"بعك�س  اإنه  اجتاهات اال�ستخدام لدى منظمة العمل الدولية، 
ما هو متوقع، فاإن البلدان املتقدمة وحدها تتوقع انخفا�س 
معدالت بطالة ال�سباب يف ال�سنوات القادمة، لكن هذا االجتاه 
يلي اأهم ارتفاع يف معدل بطالة ال�سباب بني كل املناطق منذ 

بدء االأزمة".
ال�سباب  التنبوؤات اجلديدة ان انخفا�س معدل بطالة   وتظهر 
ب�سكل تدريجي يف البلدان املتقدمة بلغ %17.5 هذا العام، 

مقابل %15.6 يف العام 2017.
وهذا الرقم ما زال يفوق املعدل %12.5 الذي �سجل يف العام 
2007 اأي قبل بدء االأزمة، وقالت الوثيقة اإن جزءاً كبرياً من 
�سوق  يف  التح�سن  عن  ناجمًا  لي�س  البطالة  معدل  انخفا�س 
القوى  من  ال�سباب  من  كبرية  اأع��داد  خروج  عن  اإمنا  العمل، 
من  ال�سباب  هوؤالء  يعد  االإحباط" وال  "ب�سبب  متامًا  العاملة 

بني العاطلني عن العمل. بح�سب يونايتد بر�س.
االنخفا�س  يكون  اأن  املتوقع  غري  من  ان��ه  اىل  وا���س��ارت 
املرتقب يف معدل البطالة يف البلدان املتقدمة "كافيًا ل�سحب 
بطالة  معدل  اأن  واأ�سافت  االأ�سفل"،  نحو  العاملية  املعدالت 
ي�سكل  مما   2017 العام  بحلول   12.9% �سيبلغ  ال�سباب 
وتوقعت   ،2012 العام  لتوقعات   0.2% بن�سبة  ارتفاعًا 
بظاللها  فتلقي  اأوروبا  اليورو  اأزمة  اآثار  تتعدى  اأن  الوثيقة 
ال�سادرات  الالتينية فيما تتداعى  اآ�سيا واأمريكا  على �رسقي 
اأن تبقى معدالت  اإىل البلدان املتقدمة، كما توقعت  املتجهة 
من  اأعلى  االأو�سط  وال�رسق  اأفريقيا  �سمال  يف  ال�سباب  بطالة 
%25 على مدى ال�سنوات القادمة وهي مر�سحة اإىل مزيد من 

االرتفاع يف بع�س اأجزاء من هذه املناطق.
من  فتنتقل  ال�سباب  بطالة  معدالت  تزيد  اأن  اأي�سًا  وتوقعت 
�رسقي  يف   2017 يف   10.4% اإىل  العام  هذا  يف   9.5%
اآ�سيا مع تغري طفيف مرتقب يف اأمريكا الالتينية والكاريبي 
انها  وثيقتها  املنظمة يف  وقالت  ال�سحراء،  واأفريقيا جنوب 
اعتمدت خالل موؤمترها ال�سنوي يف حزيران/يونيو املا�سي، 
قراراً يدعو اإىل "عمل فوري وهادف ومتجدد من اأجل معاجلة 

اأزمة ا�ستخدام ال�سباب".
وا�ستحداث  الوظائف  اإىل  امل��وؤدي  النمو  "تعزيز  اىل  ودعت 
وظائف الئقة من خالل �سيا�سات االقت�ساد الكلي والقابلية 
ال�سباب  اأعمال  وري��ادة  العمل  �سوق  و�سيا�سات  للتوظيف 
واحلقوق بهدف معاجلة تداعيات االأزمة االجتماعية و�سمان 
دعت  كما  ذاته"،  الوقت  يف  وال�رسيبية  املالية  اال�ستدامة 
واحلوافز  الكلي  االقت�ساد  �سيا�سات  "تعزيز  اىل  املنظمة 
ال�رسيبية التي تدعم العمالة وتقوي الطلب االإجمايل وحت�سن 
االأخذ  االإنتاجي مع  التمويل وتزيد من اال�ستثمار  اإىل  النفاذ 

بعني االعتبار خمتلف االأو�ساع االقت�سادية يف البلدان".
من  باملئة   11،4 اليورو  منطقة  يف  البطالة  ن�سبة  بلغت 
ال�سكان يف �سن العمل يف اب/اغ�سط�س كما يف ال�سهر ال�سابق 
االح�ساءات  مكتب  اعلن  ما  على  ارق��ام��ه،  رف��ع  مت  بعدما 
االوروبي يورو�ستات، وهو م�ستوى قيا�سي للبطالة يف منطقة 
 18،199 حواىل  العمل  عن  العاطلني  عدد  بلغ  حيث  اليورو 
ارتفاعا  الرقم  هذا  ويخفي  اب/اغ�سط�س،  يف  �سخ�س  مليون 
كبريا خالل الفرتة االخرية يف عدد العاطلني عن العمل بعدما 
التقديرات  بح�سب  مليونا   18،002 العمل  طالبي  عدد  كان 
االوىل التي اجراها يورو�ستات ل�سهر متوز/يوليو، وهو ال�سهر 
ال�ساد�س ع�رس على التوايل الذي تبلغ فيه البطالة او تتخطى 
العاطلني عن  وزاد عدد  اليورو.  باملئة يف منطقة   10 عتبة 
�سخ�س خالل  2،14 مليون  اليورو مبقدار  العمل يف منطقة 

عام.
 وبلغت ن�سبة البطالة يف جممل االحتاد االوروبي 10،5 باملئة يف 
اب/اغ�سط�س ويف متوز/يوليو ال�سهر الذي متت فيه مراجعة االرقام 
يف  االع�ساء  الدول  بني  ومن  اي�سا،  قيا�سي  م�ستوى  وهو  لرفعها، 
 4،5( النم�سا  يف  البطالة  معدالت  ادن��ى  �سجلت  ال��ي��ورو،  منطقة 
باملئة( ولوك�سمبورغ )5،2 باملئة( وهولندا )5،3 باملئة( واملانيا 

)5،5 باملئة(. بح�سب فران�س بر�س.
اليورو  منطقة  يف  بطالة  ن�سبة  اعلى  ا�سبانيا  �سجلت  املقابل  ويف 
الن�سبة اىل  ال�سكان يف �سن العمل( فيما و�سلت  )25،1 باملئة من 
يف  املتواف���رة  املعطي��ات  اخر  بح�سب  اليونان  يف  باملئة   24،4

�سه���ر حزي��ران/يون��يو.
ال�سباب  عدد  ن�سف  من  اكرث  البلدين  هذين  يف  البطالة  وتطاول   
يف  ا�سبانيا  يف  باملئة  و52،9  اليونان  يف  باملئة   55،4 م�سجلة 
ازمة  وتفاقمت  والع�رسين،  اخلام�سة  دون  ما  العمرية  ال�رسيحة 
فارتفعت  البلدين  هذين  يف  املا�سية  ال�سنة  خالل  بحدة  البطالة 
الن�سبة من 17،2 باملئة اىل 24،4 باملئة يف اليونان بني حزيران/

يونيو 2011 وحزيران/يونيو 2012، ومن 22،0 باملئة اىل 25،1 
باملئة يف ا�سبانيا بني اب/اغ�سط�س 2011 واب/اغ�سط�س 2012.

 ويف قرب�س التي طاولتها اي�سا ازمة الديون، ارتفعت ن�سبة البطالة 
من 8 باملئة اىل 11،7 باملئة خالل عام فيما ارتفعت من 12،7 

باملئة اىل 15،9 باملئة يف الربتغال خالل الفرتة ذاتها.
يف  الن�سبة  كبري  بفارق  اليورو  منطقة  يف  البطالة  ن�سبة  وتتخطى 
باملئة  و4،1  باملئة   81 �سجلت  حيث  واليابان  املتحدة  الواليات 

على التوايل يف اب/اغ�سط�س.
يف الوقت ذاته قالت منظمة العمل الدولية اإن من املرجح اأن ترتفع 
اأزمة  امتداد  مع  العامل  م�ستوى  على  ال�سبان  بني  البطالة  معدالت 
ال�سبان  من  مزيد  وخروج  النا�سئة  االقت�سادات  اإىل  اليورو  منطقة 

املحبطني ب�سبب البطالة من القوة العاملة.
 وقالت املنظمة اإن من املتوقع اأن يرتفع معدل البطالة بين�س من 
12.9 يف املئة على م�ستوى العامل بحلول  اإىل  25 عاما  هم دون 
2017 بزيادة ن�سبتها 0.2 نقطة مئوية عن توقعات لهذا العام لكن 

ال�سبان يف الدول النامية �سيكونون االأ�سد تاأث��را.
 وقالت املنظمة يف تقرير "من املتوقع اأن ميتد تاأثري اأزمة اليورو 
واأمريكا  اآ�سيا  �رسق  يف  االقت�سادات  على  ليوؤثر  اأوروبا  خارج  اإىل 
ومن  املتقدمة،  االقت�سادات  اإىل  ال�سادرات  تباطوؤ  مع  الالتينية 
املرجح اأن تنخف�س البطالة بني ال�سبان يف االقت�سادات املتقدمة 
القوة  من  املئة  يف   17.5 البالغ  املرتفع  القيا�سي  امل�ستوى  من 
العاملة املحتملة حتت �سن 25 عاما اإىل 15.6 يف املئة يف 2017 
لكن ب�سكل رئي�سي نتيجة ملغادرة الكثري من ال�سباب املحبطني �سوق 
ال�سبان نقطتني مئويتني  البطالة بني  ارتفاع  العمل، ومن املتوقع 
يف ال�رسق االأو�سط ونحو نقطة مئوية واحدة يف �رسق وجنوب �رسق 

اآ�سيا على مدى ال�سنوات اخلم�س القادمة. 
مع  العامل  انحاء  يف  تظهر  القامتة  االأو�ساع  اإن  املنظمة  وقالت 
امتداد تداعيات التباطوؤ االقت�سادي واأزمة اليورو من االقت�سادات 
تعامالت جتارية كثيفة مع  لها  التي  النا�سئة  القوى  اإىل  املتقدمة 

اأوروبا.

بغداد – كمال عبيد


