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التطور االقتصادي والقدرة على االرتقاء بالمجتمع

ب�شكل  االقت�شادية  والتنمية  ب�شكل عام  التنمية  ان   
واال�شتفادة  وا�شتثمارها  توظيفها  ميكن  خا�ص 
منها فعليا يف كافة املجاالت، وقد بات موؤكدا من 
اإمكانية  املتخ�ش�شة،  والبحوث  الدرا�شات  خالل 
وذات  مثمرة  نتائج  االقت�شادية  التنمية  حتقق  ان 
االقت�شادية  التنمية  ان  اذ  للدولة،  ايجابي  مردود 
تعد من االهداف املهمة واحل�شا�شة من حيث متا�شها 
املبا�رش بحياة املواطن، ورفع امل�شتوى املعي�شي له.

للعاطلني  العمل  فر�ص  توفري  يف  التنمية  وت�شاعد   
اأولئك  وحتى  وامل��ه��ارات،  ال�شهادات  ا�شحاب  من 
ينعك�ص  �شوف  وبالتايل  تعليمهم،  يكملوا  مل  الذين 
والثقايف  والتعليمي  املعي�شي  امل�شتوى  على  ذلك 
وال�شحي، ويوؤدي ذلك اىل تقليل الفوارق االجتماعية 

واالقت�شادية بني طبقات املجتمع، وكل ذلك ي�شب 
النهو�ص  وبالتايل  واالف���راد،  الدولة  م�شلحة  يف 

واالرتقاء مب�شتوى املجتمعات.
من  اال�شتفادة  كيفية  تفا�شيل  يف  الدخول  وقبل   
البلد  اقت�شاد  على  وانعكا�شه  االقت�شادية  التنمية 
واملجتمع ب�شكل عام، من االأف�شل اأن نتعرف وبنبذة 

خمت�رشة عن ماهية التنمية؟
 يعد مفهوم التنمية من اهم املفاهيم العاملية حيث 
اقت�شادية و�شيا�شية  تاأ�شي�ص نظم  اطلق على عملية 
"بعملية التنمية"، وتربز اهمية  متما�شكة ما ي�شمى 
وت�شابكه  وم�شتوياته  ابعاده  تعدد  يف  املفهوم  هذا 
التخطيط  مثل  االخ���رى،  املفاهيم  من  العديد  مع 
واالنتاج والتقدم، وكما هو وا�شح ومذكور يف الكتب 
والدرا�شات التي تتحدث عن التنمية، فقد بينت هذه 
علم  يف  بداية  ب��رز  التنمية  مفهوم  ان  الدرا�شات 

اإحداث  االقت�شاد، حيث ا�شتخدم للداللة على عملية 
معني،  جمتمع  يف  اجلذرية  التغريات  من  جمموعة 
التطور  على  القدرة  املجتمع  ذل��ك  اك�شاب  بهدف 
يف  املتزايد  التح�شن  ي�شمن  ب�شكل  امل�شتمر  الذاتي 
الرت�شيد  ا�شتمرار  فرد، عن طريق  لكل  احلياة  نوعية 

ال�شتغالل املوارد املتاحة ب�شكل مالئم.
الباحثون  عرفها  فقد  االقت�شادية  التنمية  ام��ا   
اىل  معني  اقت�شادي  و�شع  من  االنتقال  انها  على 
الدولة  اقت�شاد  وجتعل  �شابقه،  م��ن  اأف�شل  اآخ��ر 
يواكب  ب�شكل  والتطور  والنمو  التحرك  على  ق��ادرا 
يف  االقت�شادية  التنمية  وت�شاهم  كافة.  التغريات 
ومبا  االنتاج،  من  ال�شناعي  القطاع  م�شاهمة  رفع 
تعمل  عمالية  �رشيحة  االغلب  هم  ال��دول  �شكان  ان 
الدول  ل�شكان  يكون  فبذلك  ال�شناعي،  القطاع  يف 
ومقابل  االقت�شادية  التنمية  يف  االكرب  امل�شاهمة 

ال�شكان مبنافع هذه  التمتع من قبل  هذه امل�شاهمة 
التنمية.

 والأجل اال�شتفادة من اأي هدف البد ان تكون هنالك 
وفيما  االم��ر،  ذلك  لتحقيق  ت�شحيات  او  متطلبات 
يتعلق بالتنمية االقت�شادية فاإنها تتطلب التخطيط 
وتوفري  ال��الزم��ة،  واملعلومات  البيانات  وتوفري 
التكنولوجيا املالئمة واملوارد الب�رشية املتخ�ش�شة، 
وتوفري  املنا�شبة  االقت�شادية  ال�شيا�شات  وو�شع 
االمن واال�شتقرار الالزم، واخريا ن�رش الوعي التنموي 

بني املواطنني.
 كمثال عّما ميكن حتقيقه عن طريق توظيف التنمية 
الزراعي  القطاع  بني  تكامل  خلق  هو  االقت�شادية، 
ال�شناعي  القطاع  يف  التنمية  فمعدل  وال�شناعي، 
وتنمية  معينة،  بن�شبة  الزراعي  القطاع  على  يعتمد 
العاملني  الزراعي �شتوؤدي اىل زيادة دخول  القطاع 

القطاع  فيه، و�شيوؤدي ذلك اىل زيادة م�شتوى دخل 
منتجات  على  الفعال  الطلب  زي��ادة  واىل  الزراعي 
القطاع ال�شناعي، وان ذلك �شي�شهم يف زيادة دخل 
واجور العاملني، والذي من �شاأنه تقليل الفجوة بني 
اأكرب  عمل  فر�ص  توفري  وكذلك  املجتمع  طبقات 

للعاطلني.
اإن�شاء  اأعاله هو  لتو�شيح ما ورد   وكمثال تطبيقي 
منها  موجود  ما  وت�شغيل  وتفعيل  حتويلية  م�شانع 
اأن  ينبغي  امل�شانع  ه��ذه  وان  ال��واق��ع،  ار���ص  على 
الزراعي،  القطاع  يف  ينتج  ما  ا�شتيعاب  على  تعمل 
وتقوم بتحويله اىل منتجات �شناعية، مثل حتويل 
احلليب  وحتويل  معجون،  اىل  الطماطم  حما�شيل 
االلبان  منتجات  اىل  مزارعنا  من  حمليا  املنتج 
حما�شيل  حتويل  وكذلك  وم�شتقاتها،  واالج��ب��ان 
طبي  قطن  وادوات  منتجات  اىل  النباتي  القطن 

الكثري  وغريها  امل�شت�شفيات،  يف  ا�شتخدامه  ميكن 
اىل  حتويلها  ميكن  التي  الزراعية  املحا�شيل  من 

منتجات �شناعية.
 ومن املوؤ�شف اأن ما نعاين منه يف العراق هو عدم 
وال  قليلة  فهي  وج��دت  واإن  م�شانع،  هكذا  وج��ود 
وجدت  فاذا  املجتمع،  حاجة  ل�شد  بالتاأكيد  تكفي 
وتدعم  �شتوفر  فاإنها  التحويلية  امل�شانع  هذه  مثل 
املنتج املحلي، وتقلل ب�شكل كبري من اال�شترياد الذي 
يوؤثر �شلبا على اقت�شاد بلدنا، وتقدم هذه امل�شانع 
اي�شا فر�ص عمل كثرية لالأيدي العاملة، باالإ�شافة 
اىل توفري روؤو�ص اموال ميكن ا�شتثمارها يف تو�شيع 
او  م�شانع  ان�شاء  او  امل�شانع،  هذه  مثل  انتاجية 
م�شاريع اخرى تدر امواال اكرب واكرث وت�شاعف من 
والتطور  الرفاهية  على  ينعك�ص  مما  الدولة  م��وارد 

واال�شتقرار للمجتمع.

بغداد – ندى علي

الفساد في العراق.. جرثومة تفتك بجسد االقتصاد الوطني

اهم  من  وامل��ايل  االإداري  الف�شاد  ظاهرة  تعد   
الذي  ال��ع��راق،  منها  يعاين  التي  االآف��ات  واخطر 
الكبرية،  وامل�شكالت  االزم��ات  من  جملة  يعي�ص 
وال�شيا�شية  احلزبية  واخلالفات  احل��روب  ب�شبب 
التي ا�شهمت بتفاقم هذه الظاهرة اخلطرية وعملت 
على  الرقابية  واأجهزتها  احلكومة  اإ�شعاف  على 
من  الكثري  وي�شري  احلكومية،  واملوؤ�ش�شات  الدوائر 
العاملية  املنظمات  عن  ال�شادرة  االح�شائيات 
الف�شاد  ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  ب�����ش��وؤون  املعنية 
امل�شادر،  بع�ص  تنقل  وكما  واالإداري  امل��ايل 
بني  الف�شاد  بن�شبة  ال�شدارة  يحتل  العراق  ان  اىل 
نظام  ج��راء  متتالية  �شنوات  ولعدة  العامل  دول 
الرقابي  ال��دور  �شعف  �شبب  ال��ذي  املحا�ش�شة 
يف  املتبعة  امل�شاومات  ب�شبب  النواب  ملجل�ص 
متفاهمة  جتعلها  التي  الربملانية  الكتل  عالقات 

املف�شدين  حما�شبة  عدم  على  �شمنًا  اأو  اتفاقًا 
من اأي طرف الأنه يعر�ص املف�شدين من االأطراف 
التي  احلماية  وكذلك  اي�شًا  للم�شاءلة  االخ��رى 
املنتمني  للمف�شدين  احلاكمة  االح��زاب  توفرها 
على  �شاعدت  اخ��رى  عوامل  اىل  ا�شافة  اليها، 

�شيوع ثقافة ارتكاب الف�شاد وحماربة النزاهة.
ميل  دي��ل��ي  �شحيفة  ن�����رشت��ه  ت��ق��ري��ر  وي����رى   
ما  العراق  ان  املا�شي،  حزيران  يف  الربيطانية 
املنظم،  الف�شاد  اأتون  يف  الغرق  يف  م�شتمّرا  يزال 
ويف رقم قيا�شي �شلبي جديد، �شنفت الديلي ميل 
ك�"اأف�شد  االحت��ادي  النواب  جمل�ص  الربيطانية 
االأم���وال  ك��رثة  ب�شبب  التاريخ"  يف  موؤ�ش�شة 
واالمتيازات التي يح�شل عليها ع�شو املجل�ص من 

دون تقدميه اأي قانون يهم البلد.
اأن  تقريرها،  يف  الربيطانية  ال�شحيفة  وتبني   
اإذ  التاريخ،  يف  موؤ�ش�شة  اأف�شد  العراقي  "الربملان 
اأن الربملانيني العراقيني يح�شلون على اأكرث من 

انهم  الواحدة برغم  الدقيقة  للعمل يف  األف دوالر 
منذ بداية هذا العام مل ينتظموا يف احل�شور �شوى 
ي�شعوا  اأن  دون  من  كمعدل  فقط  دقيقة  ع�رشين 
اأن  ال�شحيفة  وت�شيف  البلد".  يهم  واحدا  قانونا 
ر�شوم  على  يح�شلون  العراقيني  "الربملانيني 
تقدر ب�90 األف دوالر وراتب قدره 22 األفا و500 
اأكرب من  راتبا  تقا�شيهم  يعني  ما  �شهريا،  دوالر 

ع�شو الكونغر�ص االأمريكي".
اإزاء  عارما  �شعبيا  ا�شتياء  "هناك  اأن  وتو�شح   
النائب العراقي الأنه يح�شل على 22 األفا و500 
األف دوالر يف ال�شهر، يف حني يكافح الكثريون من 
اأجل تغطية نفقاتهم حياتهم اليومية البائ�شة التي 
اإىل  ميل  ديلي  وت�شري  بوؤ�شا".  الربملانيون  زادها 
اأن "املوظف احلكومي املتو�شط امل�شتوى يح�شل 
ان  على  منوهة  ال�شهر"،  يف  دوالر   600 على 
"الربملاين الذي يف�شل يف احل�شول على مقعد يف 
الدورة التالية جتري اإحالته اىل التقاعد املفربك 

ليتقا�شى 
ف�������ي   80
امل����ئ����ة م��ن 
ال�شه�ري  راتبه 
م����دى احل���ي���اة، 
وُي���������ش����م����ح ل��ه 
بجواز  باالحتفاظ 
�شفره الدبلوما�شي هو 

وجميع اأفراد اأ�رشته".
ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأك��������دت   
"هذه  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
التي  ال�����ش��اذة  االم��ت��ي��ازات 
العراقي  ال��ربمل��ان  اخ��رتع��ه��ا 
واالأيتام  الفقراء  ت�رشق من قوت 
واالأرامل"، معلقة ب�شيء من التهكم 
على هذا الو�شع الفا�شد قائلة "حتى 
كانوا  ما  العامل  دول  اأعظم  روؤ���ش��اء 
وتقول  هذا".  على  باحل�شول  يحلمون 
ديون  اإجمايل  اإن  مطلعة  عراقية  م�شادر 
 96 بلغت  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية  ال��ع��راق 
امل��ال  و���رشق��ة  الف�شاد  ب�شبب  دوالر  مليار 
العام. وت�شيف ال�شحيفة انه يف حني تراجعت 
احلكومة االحتادية حتت �شغط القوى واجلماعات 
عن  الف�شاد،  هذا  من  االأب��رز  امل�شتفيدة  احلزبية 
وعود باإ�شالح حقيقي وت�شكيل حكومة تكنوقراط 
ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  يف  الف�شاد  رم���وز  وتغيري 
ا�شتجابة ملطالب االآالف من املحتجني يف �شتى 
مدن العراق وخ�شية من ت�شاعد حجم حتركاتهم، 
تق�شفية  حلول  عن  للبحث  احلكومة  هذه  جتتهد 
يكون  امل�شتفحلة  االقت�شادية  لالأزمة  ترقيعية 
القوى  مب�شالح  مت�ص  اأال  دائما  االأب��رز  عنوانها 
يف  تعيينهم  جرى  الذين  وبامل�شوؤولني  املتنفذة 

املوظف  لي�شبح  منها  باقرتاح  الدولة  مفا�شل 
هذه  وزر  يتحمل  م��ن  ه��و  النهاية  يف  ال��ع��ادي 

احللول.
 يذكر انه وبرغم ان الف�شاد كان متواجدا يف العراق 
ت�شاعف  فانه  املباد،  النظام  اأع��وام  اأواخ��ر  يف 
وتكر�ص منذ عام 2003. وكانت مفو�شية النزاهة 
يف العراق قالت يف ماي�ص 2005 انها حتقق يف 
اموال  من  دوالر  مليارات  �شبعة  من  اكرث  اختفاء 
ال�شنوات  يف  يتخذ  مل  الوقت  ذلك  ومنذ  الدولة، 
وحتى  الف�شاد  ملكافحة  فعلي  اجراء  اأي  الالحقة 
االآن.  يعاين العراق من تدهور وا�شع يف اخلدمات 
خ�شو�شا ملف الكهرباء اثر الف�شاد امل�شت�رشي يف 
مفا�شل الدولة با�رشاف �شخ�شيات تتمتع بنفوذ. 

املتورطني  ال�شابقني  امل�شوؤولني  جميع  ومتكن   
العراق  ا�شتعان  وق��د  ال��ف��رار.  من  امللفات  بهذه 
للتحقيق  املتحدة  االمم  م��ن  مبحققني  م��وؤخ��را 
مل  لكنهم  تهريبها  مت  وام����وال  ف�شاد  مبلفات 

يبا�رشوا عملهم حتى االآن.
الق�شاء ورئي�ص الربملان

 من جانب اآخر ابدى رئي�ص الوزراء العراقي حيدر 
العبادي "ا�شتغرابه" ازاء �رشعة ح�شم ملف الف�شاد 
اجلبوري.  �شليم  النواب  جمل�ص  رئي�ص  طال  الذي 
ا�شتطيع  "ال  �شحايف  موؤمتر  يف  العبادي  وق��ال 
ا�شتغربت  كمواطن  لكن  الق�شاء،  على  التعليق 
�رشعة ح�شم الق�شية". وكان ي�شري بذلك اىل �رشعة 
وزير  اثارها  التي  الق�شية  بغلق  الق�شاء  ق��رار 
تعر�شه  اىل  فيها  وا�شار  العبيدي  خالد  الدفاع 

لالبتزاز من قبل اجلبوري.
وارى  امللف  على  "اطلعت  العبادي  واو���ش��ح   
الذي  االتهام  فيه،  النظر  تكثيف  اىل  يحتاج  انه 
�شدر  فقد  عاديا  لي�ص  النواب  جمل�ص  يف  حدث 
اىل  ودعا  جمهول".  �شخ�ص  عن  ولي�ص  وزير  عن 
"تتبع االت�شاالت الهاتفية والتحقيق اكرث". وكان 
العبيدي اتهم خالل جل�شة ا�شتجواب امام الربملان 
اجلبوري ونوابا اآخرين باالبتزاز والف�شاد ما دفع 

رئي�ص الوزراء اىل دعوة الق�شاء للتحقيق.
عنه  احل�شانة  رفع  حينها  يف  اجلبوري  وطلب   
وهذا ما حدث، وتوجه مبا�رشة اىل الق�شاء الذي 
تتجاوز  مل  حتقيق  اث��ر  ج��دا  �رشيعا  ق��رارا  ا�شدر 
وقد  اجل��ب��وري.  تربئة  واعلن  دقيقة،   40 مدته 
الربملان خالل جل�شة عندما وجه  العبيدي  فاجاأ 
وابرز  اجلبوري.  اىل  بالف�شاد  مبا�رشة  اتهامات 
عقد  على  احل�شول  اجلبوري  حماولة  هي  التهم 
العقد  قيمة  وت�شل  العراقي.  اجلي�ص  طعام  جتهيز 
)اكرث من  اىل ترليون و300 مليار دينار عراقي 

مليار دوالر(، وفقا لوزير الدفاع.
 و�رشعان ما رد اجلبوري على العبادي داعيا يف 
"امل�شوؤولني يف ال�شلطة التنفيذية لالهتمام  بيان 
املوؤ�ش�شتني  �شوؤون  يف  التدخل  وعدم  بواجباتهم 
"ي�شتغرب  انه  وا�شاف  والق�شائية".  الت�رشيعية 
راأيه  وابداء  الق�شاء  "�شوؤون  يف  العبادي  تدخل" 
ولفت  الق�شائية".  االج���راءات  يخ�ص  ملف  يف 
رئي�ص جمل�ص النواب اىل ان نظام احلكم يف العراق 
يوجب  "ما  وهو  ال�شلطات  بني  الف�شل  على  قائم 
ال�شلطات  التنفيذية يف �شوؤون  ال�شلطة  عدم تدخل 

االخرى".
 من جانبها قالت وكالة تابعة لالأمم املتحدة اإنها 
امل�شت�رشي  الف�شاد  مكافحة  يف  العراق  �شت�شاعد 

الذي يقو�ص اقت�شاد البالد وموؤ�ش�شاتها يف الوقت 
الذي تقاتل فيه بغداد تنظيم داع�ص. وقال برنامج 
حفل  بعد  �شدر  بيان  يف  االإمنائي  املتحدة  االأمم 
�شيعني حمققني  اإنه  العراقية  توقيع مع احلكومة 
احل�شابات  مراجعي  وت��دري��ب  لتعليم  دول��ي��ني 
احلكوميني املكلفني بالتحقيق يف ق�شايا الف�شاد. 
ويحتل العراق الغني بالنفط املرتبة 161 من بني 
للف�شاد.  الدولية  ال�شفافية  168 دولة على موؤ�رش 
الواليات  قادته  الذي  الغزو  على  عاما   13 وبعد 
ما  ح�شني  �شدام  بحكم  واأط��اح  للعراق  املتحدة 
واملياه  الكهرباء  نق�ص  من  تعاين  البالد  زال��ت 
واملدار�ص وامل�شت�شفيات يف حني تعاين املن�شاآت 

القائمة بالفعل والبنية االأ�شا�شية من االإهمال.
مبعوث  مكجورك  بريت  ق��ال  اآخ��ر  جانب  م��ن   
الواليات املتحدة للتحالف الذي يقاتل داع�ص اإن 
معقله  املو�شل  من  التنظيم  لطرد  العراق  هجوم 
الرئي�شي يف العراق ما�ص على م�شاره على الرغم 
ب�شاأن  ال�شا�شة  كبار  من  اثنني  بني  خ��الف  من 
ف�شاد مزعوم يف اجلي�ص. وكان وزير الدفاع خالد 
تبادال  اجلبوري  �شليم  الربملان  ورئي�ص  العبيدي 
االتهامات بالر�شى فيما يخ�ص عقودا دفاعية مما 
اأدى اإىل فتح حتقيقات ق�شائية واأثار خماوف من 
تاأجيل الهجوم. والرجالن حليفان �شنيان بارزان 
لرئي�ص الوزراء ال�شيعي حيدر العبادي الذي يقود 

جهود الق�شاء على التنظيم املت�شدد.
مليون   3.4 من  اأك��رث  بالفعل  ال�����رشاع  واأج��رب   
العراق  اأنحاء  يف  منازلهم  مغادرة  على  �شخ�ص 
ليلجاأوا اإىل مناطق واقعة حتت �شيطرة احلكومة اأو 
يف اقليم كرد�شتان �شبه امل�شتقل. وقال مكجورك 
�شكانها-  على  ال�شنة  يغلب  التي  املو�شل-  اإن 
امل�شلحون  ُيطرد  عندما  اأهلها  يديرها  اأن  يجب 
منها. واأ�شاف "الفل�شفة هنا.. وهي فل�شفة حكومة 

العراق.. هي الالمركزية".
اإجراءات �شعبية

 على �شعيد مت�شل بداأ مئات العراقيني ا�رشابا عن 
العمل يف الدوائر احلكومية يف التا�شع من ال�شهر 
احلايل يف بغداد ومناطق اخرى من العراق، تلبية 
لدعوة ال�شيد مقتدى ال�شدر، لل�شغط على حكومة 

العبادي ملحاربة الف�شاد وتنفيذ ا�شالحات. 
ا�رشابا  العراق،  جنوبي  الب�رشة،  مدينة  �شهدت   
�شارك فيه ع�رشات من ان�شار التيار ال�شدري من 
واملوانئ  والنفط  الكهرباء  قطاعات  يف  العاملني 
�شلمان  حميد  ب�رشى  وقالت  املحافظة.  وجمل�ص 
من  "الغاية  ان  الب�رشة،  حمافظة  جمل�ص  ع�شو 
وقفة  وهو  اال�شالح  م�رشوع  ا�شتمرار  االعت�شام 
من اجل اال�شالح والتغيري اجلذري �شد احلكومة 
الفا�شدة و�شد الظلم". وت�شاعد ال�شخط يف العراق 
عدة  تظاهرات  وخرجت  املا�شي،  ال�شيف  منذ 
البع�ص  �شهد  بغداد،  يف  الفائتة  اال�شهر  خ��الل 
مقر  ح��ي��ث  اخل�����رشاء  املنطقة  اق��ت��ح��ام  منها 
بر�ص.  فران�ص  بح�شب  النواب.  وجمل�ص  احلكومة 
الف�شاد  انت�شار  من  العراقية  املوؤ�ش�شات  وتعاين 
على  انعك�ص  الذي  االمر  الكبرية  االحزاب  و�شلطة 
م�شتوى اخلدمات وارتفاع معدالت البطالة و�شوء 
العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ص  ويحاول  اخلدمات. 
قادرة  تكنوقراط  حكومة  ت�شكيل  ا�شهر  عدة  منذ 
من  مقاومة  يواجه  لكنه  اال�شالحات  تنفيذ  على 
احزاب �شيا�شية كبرية تريد االحتفاظ بامتيازاتها.

بغداد – عبد االمير رويح

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

568.21
2.01
0.35%

546,841,528
660,030,122
407
29
10
9
10

0.23
190,937,500
0.78

128,972,000
0.34

119,220,000
0.90

32,229,999
4.75

31,240,000

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

)BIME( اوسط

)BSUC( سومر

)TASC( اسيا

4.75
143,974,800
0.78

100,638,160
0.23

43,915,624
2.07

43,695,388
0.34

40,534,800

)TASC( اسيا

)BBOB( بغداد

)BMFI( موصل

)SMRI( عقار

)BIME( اوسط
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دراسة.. حروب الشرق األوسط تكلفة اقتصادية مرتفعة 

  
 ق��ال �شن��دوق النقد ال��دويل ان ال�رشاع��ات امل�شلحة يف 
ال�رشق االأو�شط و�شمال اأفريقيا ال تدمر اقت�شاديات الدول 
الت��ي ي��دور فيه��ا القت��ال فح�ش��ب، ولكنها تقو���ص اأي�شا 
النم��و يف الدول املج��اورة وتلك الت��ي ت�شت�شيف ماليني 

الالجئني.
 وف��ى درا�ش��ة حديث��ة حتل��ل ال�رشاع��ات يف 179 دول��ة 
من��ذ ع��ام 1970، لتحديد التكالي��ف االقت�شادية، خل�ص 
�شن��دوق النقد الدويل اإىل اأن انخفا�ص الناجت االقت�شادي 
يف �شوري��ا وليبيا واليمن – حيث ت��دور حروب – جتاوز 

بكثري املتو�شط العاملي يف ال�شنوات االأخرية.
 وبع��د خم�ص �شنوات م��ن احلرب انخف���ص الناجت املحلي 
االإجم��ايل يف �شوري��ا اإىل اأق��ل م��ن الن�ش��ف مقارن��ة مع 
امل�شتويات التي كان عليها قبل ال�رشاع يف عام 2010، 
بينما فق��دت اليمن ما بني 25 و35 يف املئة من ناجتها 

املحلي االإجمايل يف 2015. 
 وق��ال �شندوق النقد ان الناجت املحلي االإجمايل يف ليبيا 
الت��ي تعتمد عل��ى النفط انخف�ص بن�شب��ة 24 يف املئة يف 

2014.  وبعد ثالث �شنوات من ال�رشاع عانت دول ال�رشق 
االأو�شط و�شمال اأفريقيا التي مزقها القتال من خ�شارة يف 
ناجته��ا املحل��ي االإجم��ايل، تراوحت بني 6 نق��اط و15 
نقط��ة مئوي��ة يف املتو�ش��ط، مقارن��ة مع متو�ش��ط عاملي 

يرتاوح بني اأربع وت�شع نقاط مئوية بح�شب الدرا�شة.
 وتع��اين ال��دول املج��اورة ملناط��ق احتدام ال���رشاع من 
انخفا���ص الن��اجت املحل��ي االإجمايل ال�شن��وي بواقع 1.4 
نقط��ة مئوي��ة يف املتو�ش��ط عل��ى امل�شت��وى العاملي، مع 
انخفا�ص اأك��رب بواقع 1.9 نقطة مئوية يف منطقة ال�رشق 
االأو�ش��ط و�شم��ال اأفريقيا.  وقال �شن��دوق النقد الدويل ان 
ن��زوح اأك��رث من ن�ش��ف �ش��كان �شوري��ا – 6.6 مليون يف 
الداخل واأكرث من خم�شة ماليني هاجروا اإىل دول اأخرى- 
اأدى اإىل تفاق��م اخل�شائ��ر االقت�شادي��ة، وزاد ب�ش��كل ح��اد 
م��ن الفقر والبطالة والت���رشب من املدار�ص يف الدول التي 

كانت تعاين بالفعل.
 والعدي��د م��ن الالجئني عمال مه��رة ترك��وا بلدانهم التي 

ت�شهد �رشاعات يف ا�شتنزاف كبري للعقول.
 وعل��ى النقي�ص من اأوروب��ا، حيث كان لتدفق املهاجرين 
م��ن �شوري��ا واليمن اأث��ر اقت�شادي حم��دود وبع�ص االآثار 

االإيجابي��ة، ف��اإن الهج��رة كان له��ا اأث��ر اأك��رث ���رشرا يف 
ال��دول امل�شيفة يف ال�رشق االأو�شط و�شمال اأفريقيا، ح�شب 
الدرا�ش��ة.  وف��ى لبن��ان ت�شب��ب تناف���ص املهاجري��ن على 
العمال��ة غ��ري الر�شمي��ة يف انخفا�ص االأج��ور يف خمتلف 
قطاع��ات االقت�ش��اد، وهو ما �شكل �شغط��ا على اخلدمات 

العامة، مبا يف ذلك اخلدمات ال�شحية والتعليم.
 وبح�شب الدرا�شة تقدر االأ�رشار املادية يف البنية التحتية 
حالي��ا بنح��و 137.8 مليار دوالر يف �شوري��ا، واأكرث من 
20 مليار دوالر يف اليمن، مما ميثل حتديا طويل االأجل 
ل�شناع ال�شيا�شات، وهو ما قل�ص حجم التجارة واالإنتاج 

يف الدول املجاورة.
 وحث��ت درا�ش��ة �شندوق النق��د الدويل �شن��اع ال�شيا�شات 
عل��ى اإعطاء االإنفاق املايل اأولوية حلماية احلياة الب�رشية 

وتلبية االحتياجات العامة االأ�شا�شية.
 وقال��ت الدرا�ش��ة ان االأولوية الق�ش��وى لل�شندوق، وغريه 
م��ن ال���رشكاء اخلارجي��ني االآخري��ن، ه��ي تو�شي��ع نطاق 
وال��دول  ال���رشاع  مناط��ق  يف  االإن�شاني��ة  امل�شاع��دات 
املج��اورة الت��ي ت�شت�شي��ف الجئ��ني، م��ن خ��الل املن��ح 

والقرو�ص املي�رشة قدر امل�شتطاع.

نيويورك – متابعة


