
Sun. 25 Sep. 2016 issue no 195دراسات2
االحد 25 أيلول 2016 العدد 195

مطالبات من متخصصين بأن يكون عام 2017 عاما لبناء استراتيجية التنمية االقتصادية

لعام  املوازنة  اعداد  يف  االولية  املوؤ�رشات  جميع  ت�شري   
2017 اىل ان االيرادات غري النفطية �شتكون بن�شبة اعلى 
باملقارنة مبا مت تخ�شي�شه لالعوام ال�شابقة وهذا يعني 
الريعي  االقت�شاد  من  االنتقال  لبدء  تخطط  احلكومة  ان 
اىل االنتاجي وتنويع املوارد وتقليل ن�شبة االعتماد على 
النفط من 95 % اىل 85 % يف عام 2017, من جمموع 
اأن يتحقق ذلك البد ان يكون هناك  االي��رادات ومن اجل 
اخلا�ص  القطاع  ال���رشاك  مر�شوم  وبرنامج  وا�شح  دور 
بناء  اع��ادة  خالل  من  ذلك  وياأتي  االقت�شاد  ادارة  يف 
الهيكل املوؤ�ش�شي للقطاع اخلا�ص  يف اجلوانب الت�رشيعية 
والتحفيزية واالجرائية ومبا ين�شجم ويتطابق مع ما ورد 

التحول  )ت�شجيع  احلكومي  الربنامج  من  باملحور)ثالثا( 
تطويره  ا�شرتاتيجية  تنفيذ  ومراحل  اخلا�ص(  للقطاع 
يف  احلكومة  اطلقتها  التي   )2014-2030( لل�شنوات 
الربامج  هذه  فعال  تبداأ  ان  على  املا�شي,   2015 �شباط 
يف  الوطني  اخلا�ص  القطاع  ال�رشاك  اآليات  بو�شع  فوراً 
�شناعة القرارات االقت�شادية وفق نظرية �شاملة لتحفيز 
يف  ا�شا�شي  ب�شكل  ومنها  كافة  االنتاجية  القطاعات 
الزراعة وال�شناعة والت�شييد )اال�شكان واالعمار( والطاقة 
وممثليات  احلكومة  تتبنى  وان  وال�شياحة  واخل��دم��ات 
تنفيذية  واج��راءات  وم�شاهمات  برامج  اخلا�ص  القطاع 
عام  يكون  وان  وقانونيا  م��ادي��ا  ومدعومة  حم�شوبة 
حتقيق  ولغر�ص  اخلا�ص.  القطاع  عام  فعال  هو   2017
تاأ�شي�ص   االوىل  بالدرجة  احلكومة  تتوىل  ان  البد  ذلك 
للقطاع  يت�شكل من ممثلني  للقطاع اخلا�ص  اعلى  جمل�ص 

واملراجعة  واال���رشاف  االدارة  يتوىل  واحلكومة  اخلا�ص 
ل�شناعة  املو�شوعة  وال�شيا�شات  للربامج  والتقييم 
القرارات املطلوبة لتحقيق االهداف االقت�شادية املركزية 
بامل�شاركة والتعاون بني القطاعني اخلا�ص والعام, لذلك 
العراق  يعي�شها  التي  والتجربة  املرحلة  باأن  اأرى  فاين 
ع�رش  ثالثة  البالغة   )2003-2016( منذ  اقت�شاديا 
عامًا حتتاج اإىل وقفة حتليلية وتقييمية خمل�شة من اأجل 
جديدة  ا�شرتاتيجية  نظرة  وفق  الوطني  اقت�شادنا  بناء 
لالنتقال اإىل اقت�شاد ال�شوق وفقًا لربنامج اأعدته احلكومة 
و�شادق عليه جمل�ص النواب العراقي ت�شمن �شتة حماور 
يوؤكد  ال��ذي  االقت�شادي,  املحور  اأبرزها  ومن  اأ�شا�شية 
ا�شرتاتيجية  بناء  باجتاه  مهمة  مراحل  تطبيق  ���رشورة 
لياأخذ  اخلا�ص  القطاع  وتطوير  ودعم  االقت�شاد  لتنمية 
وتنويع  لالقت�شاد  اجلديد  البناء  يف  امل�شاهمة  يف  دوره 

النفط,  موارده للموازنة دون االعتماد بن�شبة كبرية على 
مير  الذي  االقت�شادي  الواقع  ودرا�شة  مناق�شة  ولغر�ص 
والعلمي  املنطقي  بالتحليل  الوقوف  بد من  ال  العراق  به 
واالقت�شادي على اأبرز املحاور التي تتطلب ايجاد احللول 
بهدف بناء املقدمات ال�شليمة لالنتقال اإىل اآليات اقت�شاد 
ال�شوق الناجزة, ويتطلب تنفيذ ا�شرتاتيجية تطوير القطاع 
بكافة جماالته  اخلا�ص  والقطاع  احلكومة  قيام  اخلا�ص 
للم�شاركة  واخلدمية  والزراعية  وال�شناعية  امل�رشفية 
باالجتاهات  التطوير  ا�شرتاتيجية  تطبيق  يف  والتعاون 
والطويلة,  واملتو�شطة  املرحلية  االه��داف  حتقق  التي 
وهذا يعني اإ�رشاك القطاع اخلا�ص بدور اأكرب يف �شناعة 
ياأتي:  ما  خالل  من  ال�شوق  وقيادة  االقت�شادي  القرار 
العراق  يف  االأع��م��ال  بيئة  حت�شني  يف  امل�شاهمة   -  1
وتوفري املناخ اال�شتثماري امل�شجع جلذب روؤو�ص االموال 

الوطنية واالأجنبية وت�شجيع حتقيق ال�رشاكات بني القطاع 
2 - امل�شاهمة يف تهيئة بيئة ت�رشيعية  العام واخلا�ص. 
جديدة ت�شتند يف مرجعيتها اإىل املادة )25( من الد�شتور 
باالإ�شالح  اخلا�شة  والقوانني  واال�شرتاتيجيات  الدائم 
تفعيله  ي�شمن  مبا  اخلا�ص  القطاع  وتطوير  االقت�شادي 
ال�رشاكة  وتفعيل  اإدام��ة   -  3 م�شتقباًل.  لل�شوق  وقيادته 
 -  4 واحلكومة.  اخلا�ص  القطاع  بني  والتعاون  واحلوار 
امل�شاهمة يف و�شع ال�شيا�شات واالآليات واال�شرتاتيجيات 
على  االنتقال  حل�شم  تنفيذها  متابعة  يف  وامل�شاركة 

مراحل مربجمة زمنيًا اإىل اقت�شاد ال�شوق.
للموازنة  ا�شافية  متويل  م�شادر  توفري  على  العمل   -  5
باجتاه  امل��وارد  وتنويع  تنمية  باعتماد  للدولة  العامة 
املحلي  الناجت  يف  النفط  غري  االأخرى  املوارد  ن�شبة  رفع 
االإجمايل. 6 - العمل على ت�شجيع ان�شاء وتطوير امل�شاريع 

ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة مبا يحقق التنمية ال�شاملة 
املتخ�ش�شة  املوؤ�ش�شات  ت�شكيل  ذلك  يف  مبا  وامل�شتدامة 
اخلطط  تنفيذ  �شمان  يف  التعاون   -  7 الغر�ص.  لهذا 
القطاع  وتطوير  لت�شجيع  التحتية  البنى  توفري  املركزية 
وال�شياحة  وال��زراع��ة  والتجارة  ال�شناعة  يف  اخلا�ص 
دور  تفعيل   -  8 واخلدمات.  والطاقة  املعدنية  والرثوات 
لتوفري  اخلا�شة  وامل�����ش��ارف  املتخ�ش�شة  امل�شارف 
اإيجاد  الوطني وكذلك  للقطاع اخلا�ص  القرو�ص املي�رشة 
ترتبت  التي  املرتاكمة  والفوائد  ال�رشائب  مل�شاكل  حلول 
وو�شع  االإنتاج  عن  املتوقفة  امل�شاريع  اأ�شحاب  على 

�شيا�شة مالية ق�شرية ومتو�شطة االمد.
املالية  الوزارات واملوؤ�ش�شات  والتعاون مع  التن�شيق   9-
مالية  معلومات  قاعدة  بناء  يف  املعنية  واالح�شائية 

واح�شائية و�شمان �شفافيتها.

بغداد – سمير النصيري

التنوع البيئي في العراق.. بين التمدد العمراني وتوسع األنشطة الصناعية

اجلزء االول
التنوع  بق�شية  العاملي  االه��ت��م��ام  ت�شاعد   
على  احلياة  يدعم  الذي  كونه  واحليوي  البيئي 
يف  امل��وج��ود  التنوع  ويعني  االأر����ص,  كوكب 
الرتكيب  بني  ي��رتاوح  وال��ذي  احلية  الكائنات 
التنوع  وب��ني  واحل��ي��وان��ات  للنباتات  اجليني 
الثقايف, لكن هذا التنوع املهم ال�شتمرار احلياة 
نتيجة  االنقرا�ص  ب�شبب  خطر  يف  كوكبنا  على 
وا�شتخدام  الطبيعية  للموارد  اجلائر  اال�شتخدام 
يف  وغ��ريه��ا  م��ب��ي��دات  م��ن  الكيماوية  امل���واد 
يف  املياه  وتلوث  الزراعية  االآف���ات  مكافحة 
العمراين  التمدد  جانب  اىل  والبحار  االأن��ه��ار 
وتو�شع االن�شطة ال�شناعية, ويف االآونة االخرية 
حذر علماء من ان واحدا من ع�رشة من االنظمة 
يف  اختفت  ال��ع��امل,  يف  اخل��ام  ال��ربي��ة  البيئية 
باعتماد  مطالبني  املا�شية,  الع�رشين  االع��وام 
وكانت  التدهور,  هذا  من  للحد  دولية  �شيا�شات 
هذه امل�شاحات الطبيعية اخلام ت�شكل ما يوازي 
يف جمموعه �شعف م�شاحة اال�شكا, وهي عامل 
�رشوري يف التنوع البيئي على كوكب االر�ص, 
واي�شا يف مواجهة اثار االحرتار املناخي, ويرى 
املخت�شون ان اجلهات املعنية وحكومات العامل 
اتفاقياتها  يف  اخلام  امل�شاحات  اهمية  اهملت 

حول حماية الطبيعة.
اأرا�شي  التو�شع يف  اإن  اآخرون   فيما قال علماء 
احلد  تفوق  بالطبيعة  اأ����رشارا  اأحل��ق  امل���زارع 
"االآمن" يف 58 باملئة من م�شطحات الياب�شة يف 
العامل مبا يهدد وظائف طبيعية يف البيئة مثل 
تلقيح احل�رشات للمحا�شيل, وكتب الباحثون يف 
دول مثل الواليات املتحدة واالأرجنتني وجنوب 
االأنظمة  ب��ني  م��ن  اآ�شيا  و�شط  يف  اأو  اأفريقيا 
اأعداد احليوانات  الطبيعية االأ�شد تاأثرا بتناق�ص 
والنباتات ب�شبب االأن�شطة الب�رشية, واأ�شافوا اأن 
الغابات ال�شنوبرية ال�شمالية وال�شهول اجلليدية 
هي االأقل تاأثرا, لكن ب�شكل عام قالت الدرا�شة اإن 
من  باملئة   58 يف  والنباتات  احليوانات  تنوع 
الياب�شة حول العامل- والتي يقطنها 71 باملئة 
من كل �شكان املعمورة- انخف�ص ملا دون احلد 
االآمن فيما يرجع اأ�شا�شا اإىل التو�شع يف املزارع 

واأي�شا ب�شبب الطرق وزحف املدن الكربى.
 وي��زي��د ه��ذا االن��خ��ف��ا���ص م��ن خم��اط��ر فقدان 
احل�رشات  تلقيح  مثل  طبيعية  بيئية  وظائف 
اإنتاج  على  الرتبة  وق��درة  الغذائية  للمحا�شيل 
العنا�رش املغذية وقدرة الغابات على امت�شا�ص 
ملقاومة  طبيعية  كو�شيلة  الكربون  اأك�شيد  ثاين 
اظهرت  املناخي.  على �شعيد ذي �شلة,  التغري 
درا�شة اجراها مركز ابحاث متخ�ش�ص ان ن�شف 
االنظمة البيئية يف كولومبيا بخطر او يف و�شع 
الزراعية خ�شو�شا,  حرج ب�شبب تو�شع املناطق 
ما يهدد التنوع احليوي, ويفيد مركز املعلومات 
البلد  هذا  ان  كولومبيا  يف  البيئي  التنوع  حول 
هو االغنى عامليا يف تنوع الطيور والثاين على 

والثالث  والفرا�شات  والربمائيات  النبات  �شعيد 
بالن�شبة للزواحف وا�شجار النخيل والرابع على 
�شعيد الثدييات.  من جهة اأخرى متكن باحثون 
يف  موجود  جمني  ا�شغر  انتاج  من  امريكيون 
اجلينات  من  عدد  ا�شغر  على  يحتوي  الطبيعة, 
ال�رشورية لعمل االج�شام احلية, يف تقدم علمي 

كبري على طريق ك�شف ا�رشار اخللق واحلياة.
من  ان��واع  �شتة  وجود  علماء  اكت�شف  ذلك  اىل   
خطوة  يف  قبل,  من  معروفة  تكن  مل  ال�شفادع 
البحث يف  اآفاقا يف جمال  تفتح  ان  �شاأنها  من 
الحق  وقت  يف  الب�رش,  ت�شيب  التي  االمرا�ص 
املعني  الربية  للحياة  العاملي  ال�شندوق  قال 
باحلفاظ على البيئة اإن االأن�شطة ال�شناعية مثل 
التعدين وقطع االأ�شجار تهدد نحو ن�شف املواقع 
ادناه  يلي  فيما  العاملي,  ال��رتاث  يف  الطبيعية 
احدث واهم االخبار التي تعنى بالتنوع البيئي 

والتوازن الطبيعي للحياة يف الكرة االر�شية.
امل�شاحات اخلام يف العامل تختفي بوترية مقلقة
جامعة  يف  ال��ب��اح��ث  وات�����ش��ون  جيم�ص  ق��ال   
كوينزالند اال�شرتالية والع�شو يف منظمة "وايلد 
احلياة  على  )احل��ف��اظ  كون�رشفاي�شن"  الي��ف 
لكوكب  اهمية  ت�شكل  التي  "الرباري  ان  الربية( 
ال�شيا�شات  يف  اهتمام  باأي  حتظى  ال  االر���ص, 
البيئية, علما انها معاقل للتنوع البيئي املهدد, 
وتوؤمن  املناخ,  تعديل  ا�شا�شيا يف  دورا  وتوؤدي 
تهمي�شا  االك���رث  م��ن  ه��ي  جلماعات  املعي�شة 
مل  حال  ويف  العامل,  يف  واقت�شاديا"  �شيا�شيا 
تتخذ االجراءات الالزمة حلماية هذه امل�شاحات 
التمدد  ام��ام  تتداعى  ان  تو�شك  فانها  اخل��ام, 
بح�شب  ال�شناعية,  االن�شطة  وتو�شع  العمراين 

فران�ص بر�ص.
العامل امامه عقد اىل عقدين   وراأى وات�شون ان 

م�شددا  تبقى,  ما  وحماية  االم��ر  ه��ذا  ملعاجلة 
على �رشورة ان يتحرك املجتمع الدويل يف هذا 
ال�شيا�شات  ان معظم  اىل  العلماء  ولفت  االجتاه, 
املهددة,  االن��واع  على  ترتكز  احلالية  البيئية 
بالفقدان  ك��اف  اه��ت��م��ام  ه��ن��اك  لي�ص  ول��ك��ن 
وال�شيما  كاملة,  بيئية  الأنظمة  النطاق  الوا�شع 
ان  اىل  العلماء  وا�شار  اخل��ام.   البيئية  االنظمة 
باهتمام  قلما حظيت  الطبيعية  امل�شاحات  هذه 
و���ش��ع خرائط  اىل  ع��م��دوا  ول��ذل��ك  ال��دار���ش��ني, 
للرباري اخلام, وهي االنظمة البيئية الربية التي 
وقارن  �رشر,  باي  الب�رشي  الن�شاط  ي�شبها  مل 
العلماء بني خرائطهم وبني تلك التي ر�شمت يف 
الت�شعينيات من القرن املا�شي, وتبني ان االر�ص 
ما زالت ت�شم ثالثني مليون كيلومرت مربع من 
امل�شاحات الطبيعية اخلام, اي ما يعادل 20% 
من جمموع م�شاحة الياب�شة على كوكب االر�ص, 
ومعظم هذه امل�شاحات تقع يف امريكا ال�شمالية 
وا�شرتاليا.   االفريقية  وال��ق��ارة  اآ�شيا  و�شمال 
واظهرت املقارنة ان ثالثة ماليني و300 الف 
كيلومرت مربع, اي ما يوازي %10 من اجمايل 
هذه امل�شاحات, قد اختفت يف االعوام الع�رشين 
املا�شية, وخ�شو�شا يف امريكا اجلنوبية حيث 
ن�شبة االنح�شار %30, ويف افريقيا مع 14%, 
وراأى او�شكار فنرت اال�شتاذ يف جامعة بريتي�ص 
"حجم  ان  ال��درا���ش��ة  م��ع��دي  واأح���د  كولومبيا 
وق��ال  مروع",  عقدين  يف  امل�شجل  اخل�شارة 
"علينا ان نقر ان امل�شاحات اخلام التي كنا نظن 
انها حممية لكونها نائية, يف طريقها اىل الزوال 
مل  حال  "يف  وا�شاف  العامل",  كل  يف  ال�رشيع 
اآخر هذه  تتخذ اجراءات �شاملة وحا�شمة �شنفقد 
الكنوز الطبيعية", م�شددا على ان "اخليار الوحيد 

هو حماية ما تبقى منها".

الفردو�ص املفقود.. درا�شة توثق انح�شارا �شديدا 
للحياة الربية على االأر�ص

اأمريكا  اإن  الباحثون  ق��ال  حديثة  درا�شة  يف   
اجلنوبية فقدت 30 يف املئة من مناطقها الربية 
يف   14 اأفريقيا  فقدت  بينما  الفرتة  تلك  خالل 
االأكرث ت�رشرا. وال�شبب  القارتني هما  املئة واإن 
تدمريها  هو  الربية  امل�شاحات  لفقد  الرئي�شي 
االأخ�شاب  من  اال�شتفادة  اأو  ال��زراع��ة  ل�شالح 
ن�رشتها  التي  والدرا�شة  املعادن,  ا�شتخراج  اأو 
التي  االأح��دث  هي  بايولوجي(  )كارنت  دوري��ة 
العامل  م�شتوى  على  االإن�شان  اأن�شطة  اأثر  توثق 
مبا يوؤثر على مناخ الكوكب وم�شاحاته وموارده 
الربية,  واحل��ي��اة  املحيطات  وعلى  الطبيعية 
ور�شم الباحثون خرائط ملناطق الربية يف العامل 
وقارنوا  اجلنوبية  القطبية  القارة  با�شتبعاد 
 1993 ع��ام  و�شعت  وخريطة  خرائطهم  بني 

با�شتخدام نف�ص االأ�شاليب, بح�شب رويرتز.
 ووجدوا اأن 30.1 مليون كيلومرت مربع بالعامل 
اأنها مناطق مل يرتك  اأي  ال تزال م�شاحات برية 
االإن�شان اأثرا ملحوظا على تركيبتها البيولوجية 
والبيئية. وقالوا اإنه منذ عام 1993 فقد الكوكب 
3.3 مليون كيلومرت مربع من امل�شاحات الربية.

كوينزالند  جامعة  من  وات�شون  جيم�ص  وق��ال   
على  احل��ف��اظ  بجمعية  والع�شو  ا�شرتاليا  يف 
حمزن  اأم��ر  "هذا  نيويورك  يف  ال��ربي��ة  احل��ي��اة 
ال�شتعادة  �شبيل  من  ما  الأن��ه  و�شفه  ي�شعب 
االأم��اك��ن. ف��اإن ه��ي ذه��ب��ت.. فقد ذهبت.  ه��ذه 
وعلى  البيولوجي  التنوع  على  �شادم  اأثر  ولهذا 
االأكرث  البيولوجية  اجلوانب  وعلى  املناخ  تغري 
وات�شون  وق��ال  الكوكب",  على  للخطر  عر�شة 
اأرا�شي  ربع  حوايل  اإن  البحث  فريق  قاد  الذي 
الكوكب ما زال يندرج حتت بند الربية وبخا�شة 

و�شمال  االأم���ازون  ومنطقة  اأفريقيا  و�شط  يف 
ورو�شيا.  وكندا  املتحدة  الواليات  ا�شرتاليا ويف 
عاما  الع�رشين  خ��الل  اخل�شائر  اأب��ل��غ  وك��ان��ت 
اأفريقيا,  وو�شط  االأم��ازون  منطقة  يف  املا�شية 
واأ�شاف وات�شون "الوقت ينفد من اأمامنا وتنفد 
ال��ذي  "ما  املجتمع  ت�شاءل  واإن  امل�شاحات. 
يف  االأماكن  هذه  �شت�شبح  الطبيعة؟"  حتتاجه 

�شدارة العمل البيئي العاملي".
 تو�شيع املزارع ي�رش بالطبيعة يف %58 من 

الياب�شة يف العامل
احليوانات  تنوع  اإن  اأخ��رى  درا�شة  قالت  فيما   
حول  الياب�شة  من  باملئة   58 يف  والنباتات 
العامل- والتي يقطنها 71 باملئة من كل �شكان 
فيما  االآمن  احلد  دون  ملا  انخف�ص  املعمورة- 
واأي�شا  امل��زارع  يف  التو�شع  اإىل  اأ�شا�شا  يرجع 
ال��ك��ربى, وع��رف  ال��ط��رق وزح��ف امل��دن  ب�شبب 
باأنها  "االآمن"  احل��د  ذات  املناطق  العلماء 
على  ت�شكل  االأنواع  يف  وفرة  بها  التي  االأماكن 
التنوع يف  90 باملئة مقارنة مب�شتويات  االأقل 
وا�شتندت  الب�رشية,  االأن�شطة  مت�شها  مل  مناطق 
مليون   2.38 فح�ص  اإىل  نتائجها  يف  الدرا�شة 
احلية  الكائنات  من  نوعا   39123 عن  �شجل 

يف 18659 موقعا.
نيوبولد  تيم  الدرا�شة  يف  الباحثني  كبري  وقال   
وا�شلنا  "اإذا  لرويرتز  لندن  كوليدج  جامعة  من 
ا�شتنزاف التنوع البيولوجي �شن�شل اإىل حد يكون 
من ال�شعب جدا فيه دعم القطاع الزراعي", لكن 
احلد  ح��ول  غمو�شا  هناك  اإن  قالت  ال��درا���ش��ة 
لقيا�ص  بالن�شبة  باملئة   90 عند  املو�شوع 
اأن  االأ�رشار حيث يعتقد بع�ص العلماء االآخرين 
الطبيعة ميكن اأن تتحمل ن�شب انخفا�ص اأكرب من 

ذلك يف التنوع البيئي.

بغداد – مروة األسدي

لهذه األسباب ضاعت موازنات عشر سنوات!

 مازال حجي حامد وهو يف الثامنة وال�شتني من عمرِه, 
مي�ش��ك امل�شح��اة ويقف يف �شاح��ة الط��ريان, ع�شى اأن 
ي�شغله اأحد ما كعامل بناء, مقابل اجر يومي ي�شرتي به 
الغ��ذاء والدواء له ولعائلته, حجي حامد حتولت حياته 
اىل كابو���ص, بع��د اأن كان يحلم ببيت يبع��د عنه حياة 
ك��وخ ال�شفي��ح واحليوانات القار�شة, لك��ن تبددت كل 
اأحالم��ه ب�شبب النظام الفا�شد الذي يحكم العراق, حيث 
مت ال�شط��و عل��ى اأموال النفط من قب��ل النخبة احلاكمة, 
حجي حامد له اأربع بنات عليه اأعالتهن, وزوجة م�شنة 
مري�ش��ة, وهو عجوز بالكاد يق��ف, ي�شعر بان م�شتقبل 
عائلته خميف, اأحيانا ي�شعر بالندم الأنه مل ي�رشق مثل 
ال�شا�ش��ة, اأو حت��ى يكون جا�شو�ش��ا لل�شيطان كما يفعل 
اغلب �شا�شتنا, للخال�ص من ماأزق احلياة التي ت�شحقه 

يوميا.
 ق�ش��ة موؤمل��ة تعي�شها فئة كبرية م��ن ال�شعب العراقي, 
م��ع اأن العراق ح�ش��ل على اموال كبرية ج��دا يف العقد 
االأخ��ري, مقابل بيع النفط وبكمي��ات كبرية, ترى ملاذا 
ي�شتم��ر الفقر يف الع��راق, مع الق��درات املالية الهائلة, 
الت��ي ح�شل عليها طيلة عقد م��ن الزمن, خ�شو�شا يف 

حكم املالكي؟.

اعتقد اأن هناك �شببني مهمني ل�شياع اأموال العراق يف 
العقد املا�شي, وهي:

اأوال: موؤ�ش�شات الدولة هي ال�شبب
 موؤ�ش�ش��ات الدولة ت�شتن��زف اخلزينة, مبا يخ�ش�ص لها 
ملي��ارات الدنانري, لكن ال �ش��يء يتحقق, فتخ�شي�شات 
التعليم��ات  عناوي��ن  حت��ت  يومي��ا  تنه��ب  ال��وزارات 
والقان��ون, فم��ا فائ��دة تخ�شي���ص االيف��ادات وال��ذي 
املنافق��ني  اال  ينال��ه  وال  لل�شياح��ة,  �شبي��ال  اأ�شب��ح 
واملتملقني حلا�شية ال�شي��د الوزير واملدير, كان االأوىل 
باحلكوم��ة اإغالق هذا الباب, ال��ذي �شاعت عن طريقه 
مالي��ني ال��دوالرات مقاب��ل ال �شيء؟ كذل��ك تخ�شي�ص 
ال�شيافة مثال هو باملاليني من الدوالرات التي هدرت, 
وهك��ذا العديد م��ن اأب��واب التخ�شي�ش��ات, وجمموعها 
باملليارات هدرت عل��ى توافه االأمور, كان من املمكن 
اأن حت��ل م�شاكل كث��رية للمجتمع به��ذه االأموال, وهي 
اأموال م��ن حق الوط��ن وال�شعب, لك��ن اأ�شاعها النظام 

عرب موؤ�ش�شات ك�شولة وفا�شدة.
ثانيا: االإدارة الفا�شلة للدولة هي ال�شبب

 عندم��ا ت�شلم املالك��ي احلكم لدورت��ني, كانت اأو�شاع 
الع��راق ال�شيا�شي��ة اأف�ش��ل م��ن االن, ومل يك��ن هنال��ك 
احتالل داع�ش��ي جلزء من االأر�ص, وكانت اأ�شعار النفط 
قيا�شي��ة, وحتى الربيع العرب��ي املخيف مل يهل, فكان 
م��ن املمك��ن م��ع هك��ذا ظ��روف وهك��ذا ق��درات مالية 

اأن حت��ل م�ش��اكل العراق, مث��ل اأزمة ال�شك��ن والبطالة, 
لكن ت��اأزم الو�شع وتكاثرت االأزم��ات و�شعفت الدولة 
وانت�رش الف�شاد, مم��ا جعل االأموال تذهب مع الريح من 
دون اأن يتحق��ق �ش��يء مه��م للع��راق, ف�شاع��ت فر�شة 
تاريخية للعراقيني لتاأ�شي���ص بلد قوي وغني كالبلدان 

الغربية, بح�شب االأموال ال�شخمة التي توفرت.
االآن ماذا نفعل؟

م��ن املمكن االإ�شالح وتوف��ري االأموال, ويكون هذا عرب 
عدد من املحاور:

املحور االأول: غل��ق الكثري من اأبواب التخ�شي�شات يف 
املوازنة ال�شنوية, كي ميكن اأن نحافظ على املال العام 

من الهدر, الذي كان ميار�شه ال�شادة املدراء والوزراء.
ال��وزراء  ل��كل  ق�شائي��ة  مالحق��ات  الث��اين:  املح��ور 
وامل��دراء, وا�شرتج��اع اأم��وال الع��راق الت��ي مت نهبها, 
وبه��ذا نحقق الع��دل ونقت�ص م��ن الل�شو���ص, ونرجع 

االأموال املنهوبة.
ثالث��ا: حتوي��ل االأم��وال الت��ي �شيت��م توفريه��ا نح��و 
اجتاه��ني: االأول مل�شاري��ع �شكني��ة حقيقي��ة, والث��اين 
لال�شتثم��ار وفتح امل�شاريع, وبهذا نق�شي على البطالة 

واأزمة ال�شكن.
ان��ه اأمر ممك��ن, لكن يحت��اج ل�شا�ش��ة �رشف��اء يعملون 
خلدم��ة الوطن واملواطن, وهنا تكم��ن املع�شلة, فمتى 

يظهر للوجود ال�شا�شة ال�رشفاء؟

أسعد عبد الله عبد علي   

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

570.22
5.10
0.90%

508,692,762
817,901,498
298
22
11
0
11

0.90
183,304,361
0.34

151,200,000
0.79

140,122,001
0.22

113,150,000
0.53

48,111,219

)BSUC( سومر

)BIME( اوسط

)BBOB( بغداد

)BMFI( موصل

)BIBI( اثمار

0.90
164,973,920
0.79

108,379,384
0.34

51,408,000
0.80

31,101,520
0.53

25,498,946

)BSUC( سومر

)BBOB( بغداد

)BIME( اوسط

)BROI( كريدت

)BIBI( اثمار
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