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االقتصاد العراقي.. مستقبل واعد عن طريق تفعيل جميع القطاعات 
 بناء قاعدة اقت�صادية �صحيحة يتطلب جمموعة من 
مع  التعاطي  يف  واقعية  وروؤية  الفاعلة،  الإج��راءات 
امل�صكالت التي يفرزها- عادة- القت�صاد الحادي،  
�صعوبة  اأكرث  والربامج  اخلطط  ر�صم  يجعل  ما  وهذا 
وتعقيدا مع وجود روا�صب عالقة يف منظومة املخطط 

القت�صادي العراقي.
النواب  جمل�س  يف  املالية  اللجنة  وافقت  اأيام  قبل   
ال��دويل  النقد  �صندوق  حددها  التي  ال�رشوط  على 
القرو�س  اإعطائه  على  املوافقة  مقابل  العراق،  على 
القت�صادية،  امل�صاريع  من  العديد  لتنفيذ  املالية 
التي حتتاج اىل �صمانات  ا�صا�صية من جانب، واىل 
ال�صندوق  ينفذها  التي  ال�صيا�صات  مع  الراأي  توافق 
يف جمال القرو�س.  موافقة اللجنة اقرتنت مبطالبة 
اجراءات عملية  باتخاذ  الوزراء  رئي�س جمل�س  ال�صيد 

الفا�صدين،  وملفات  الف�صاد،  ق�صايا  مبعاجلة  تتعلق 
�صاغطة  برامج  بتطبيق  العمل  اهمية  عن  ف�صال 
الإنفاق غري ال�رشوري، وتفعيل عمل  تتعلق برت�صيد 
مراجعة  يعني  ما  وهو  اأخ��رى،  اقت�صادية  قطاعات 
التخ�صي�صات  من  الكثري  و�صطب  العامة  املوازنة 
التي ل عالقة لها ب�صيا�صة الرت�صيد القت�صادي التي 

يحددها ال�صندوق.
و�صيا�صاته،  اأمن��اط��ه  ل��ه  امل��رك��زي  القت�صاد  ان   
هناك  يكون  وح��ن  اأي�صا،  ال�صلبية  تاأثرياته  ول��ه 
بانهاك  تقوم  املركزية  ه��ذه  ف��اإن  م��ايل،  فائ�س 
وعرب  من�صبطة،  غري  اإنفاقات  عرب  الوطنية  ال��رثوة 
الدولة  ب�صيا�صة  عالقة  لها  توجهات  اىل  اخل�صوع 
ل�صيما  الإنفاقات،  تلك  توّجه  وطبيعة  املركزية، 
ب�  عالقة  ماله  اأو  الت�صليحي،  بالنفاق  عالقة  ماله 
وايفادات  الأخرى  واملوؤ�ص�صات  ال��وزارات  )نرثيات( 
امل�صوؤولن، التي �صتكون جمال للف�صاد ولالإثراء غري 

امل�رشوع، ف�صال عن تاأثريه املبا�رش على هدر املال 
املوؤ�ص�صي  العمل  يف  الرتهل  ظواهر  وت�صخم  العام 
والرت�صيد،  والتنظيم  التخطيط  يف  ال�صعف  مقابل 
وفق  وعلى  ال�����رشف،  اأب���واب  على  ال�صيطرة  ويف 

ال�صتحقاقات ال�رشورية.
�صيا�صة النقد الدويل

وحتت  التوجهات،  ه��ذه  من  تخوفا  ُيبدي  البع�س   
ال��دويل،  النقد  �صندوق  ل�صيا�صات  اخل�صوع  ذريعة 
هذه  ف��اإّن  بطبعه،  ريعٌي  العراقي  القت�صاد  ولأن 
احلكومة  ت�صع  قد  ممار�صات  اىل  تتحول  املخاوف 
البع�س، وبالتايل  اأمام م�صكالت رف�س هذا  العراقية 
مت  ال��ت��ي  القت�صادية  ال��وع��ود  م��ن  الكثري  تعطيل 
املراجعة  ولعل  القرو�س،  هذه  حول  عليها  التفاق 
الأخرية حول اتفاقية ال�صتعداد الئتماين بن العراق 
هذه  اىل  اأ�صارت  عّمان  يف  ال��دويل  النقد  و�صندوق 
املخاطر من جانب، واىل اأهمية العمل على تاأطريها، 

و�صول للموافقة على �رشوط ال�صندوق واللتزام بها. 
بوجود  اأ�صال  ترتبط  املديونيات  م�صكلة  مرجعيات 
الف�صاد املتف�صي يف موؤ�ص�صات الدولة، وبالهدر الكبري 
للمال العام، واىل ارتباك ال�صيا�صات امل�رشفية، واىل 
مظاهر اخرى تتعلق باملعطيات ال�صيا�صية الغام�صة، 
يواجهها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ت��ه��دي��دات  وطبيعة 
الأمني،  للجانب  متزايدا  اإنفاقا  كر�صت  التي  العراق، 
برامج  تخ�س  التي  التخ�صي�صات  من  التقليل  مقابل 
اإنعا�س القت�صاد العراقي يف املجالت ال�صتثمارية 
النقد  �صندوق  مبطالب  اللتزام  يجعل  ما  املتعددة، 
املواجهة  ولإمكانية  للواقعية،  متثال  اأك��رث  ال��دويل 
)ال�صطرارية( مع الف�صاد والفا�صدين، وعلى وفق اآلية 

املراقبة وال�صيطرة ومراجعة امللفات.
 كما اأّن هذه الواقعية تتمثل اأي�صا باحلفاظ على رواتب 
املوظفن واملتقاعدين، وكل ما يتعلق باإدامة احلياة 
من  بالكثري  النظر  اعادة  مقابل  للمواطنن،  العامة 

ال�صيا�صات القت�صادية التي تفتقد اىل تلك الواقعية، 
ومتار�س �صلطتها وكاأن الرثوة العراقية غري نا�صبة، 
واأْن ل حدود لالإنفاق ال�صخ�صي، وهو ما اأ�صارت اليه 
ب�  القت�صادية  اللجنة  التميمي ع�صو  النائبة ماجدة 
)انفاق ثالثة مالين و799 األف دولر على ا�صتئجار 
طائرات خا�صة، خالل الربع الأخري من العام 2014 
اإنفاق  2015، ف�صاًل عن  املا�صي  العام  وعلى مدى 
على  امل�صوؤولن،  اإيفادات  على  اأخ��رى  طائلة  اأم��وال 
الرغم من التداعيات اخلطرية لنخفا�س اأ�صعار النفط 

واحلرب �صد تنظيم »داع�س« الرهابي.
 ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات ت��وؤك��د ح��ج��م الن��ف��اق��ات غري 
ال�رشورية، ويف �صياقات عمل الكثري منها، ما يتطلب 
مواجهة حازمة، لي�س التزاما ب�صيا�صات �صندوق النقد 
العراقي  القت�صاد  هيكلة  لإعادة  بل  فح�صب،  الدويل 
وموازناته وانفاقاته، ومبا ي�صمن التقليل من العجز 
يف املوازنة العامة، وهو ما ا�صار اإليه خالل مناق�صة 

النائب  املالية  اللجنة  العام -2016 ع�صو  ميزانية 
ح�صام العقابي قائال )اإّن عجز موازنة 2016 �صيكون 
موازنة  ان،  مبينا   ،  2015 موازنة  عجز  من  اك��رب 
2016 و�صع فيها عجز ب� ) 29( ترليون دينار اي ما 
يعادل 25 مليار دولر وميثل 25 باملئة من املوازنة 

الكلية.
الرت�صيق القت�صادي

 مطالبة رئي�س جمل�س الوزراء باأن يكون اأكرث ح�صما 
من  تنطلُق  والفا�صدين،  الف�صاد  ملفات  معاجلة  يف 
اقت�صادية،  م�صكالت  من  العراق  يواجهه  ما  خطورة 
ومن تعقيدات تخ�سُّ تلك امللفات وتعدد مرجعياتها، 
الهدر، وتبيي�س الأموال،  التي تتعلق بق�صايا تخ�س 
واخللل يف اجراءات الرقابة، ويف تتبع اآليات ال�رشف 
حا�صمة،  اج��راءات  و�صع  يتطلب  ما  وه��ذا  وغريها، 
تخ�س اجراءات الرت�صيق الداري والنفاقي، وتخ�س 
اجراءات ال�صيطرة والرقابة، ومراجعة املوازنة العامة.

بغداد – علي حسن الفواز

خطوات ضرورية لمكافحة الفساد في العراق
بل  الإره����اب  ي���وازي  الف�صاد  ال��ع��راق  يف   
اجلميع  ل��ه،  املغذي  الأح��ي��ان  من  كثري  يف 
اأ�صحاب  حتى  المر  هذا  اإىل  ويركن  يعرتف 
)الف�صاد،  وكالهما  البلد،  يف  ال�صيا�صي  القرار 
وم�صتقبل  حا�رش  يهددان  خطران  الإره��اب( 
وا�صح  الإره��اب  ككيان،  والدولة  املجتمع 
وم�صمونة  �صكله  يف  املجتمع  اف��راد  لعامة 
حرب  يف  متوحد  اجلميع  جند  لذلك  واأهدافه 
�رشو�س على الأر�س يف مواجهته واخلال�س 
املجتمع  خمتلف،  فاأمره  الف�صاد  ام��ا  منه. 
يعاين النق�صام يف الروؤى والو�صائل والأدوات 
الالزمة يف الق�صاء عليه، هذا النق�صام متاأت 
ال�صيا�صي و�صكله وجوهره  من طبيعة النظام 
تر�صى  التي  وال��ق��وان��ن  الت�رشيعات  وتلك 
عليها وخا�صة بعد عام 2003، فنجده تارة 
يختبئ وتارة اأخرى يتج�صد �صمنيا يف كثري 
مثل  الدولة  اإدارة  والأ�صاليب يف  املواقع  من 
الوظيفي  النفوذ  وا�صتغالل  ا�صتخدام  �صوء 

�صانعي  من  الدولة  موظفي  كبار  قبل  من 
الإدارة  و�صوء  دونهم،  وما  ال�صيا�صي  القرار 
و�صيوع  اخلا�صة  امل�صالح  وتبادل  العامة 
والختال�س  والو�صاطة  وال�رشقة  الر�صوة 
والتزوير والروتن والبريوقراطية واملحاباة 
واملن�صوبية  والتالعب  والب��تزاز  والالمبالة 
والك�صب غري امل�رشوع، كل هذه تندرج �صمن 
ما يعرف بالف�صاد املتعدد ال�صكال والأنواع 

والتو�صيفات يف بلدنا اليوم.
جذور الف�صاد

 يرجع الكثري جذور الف�صاد يف الدولة العراقية 
العراقية  الدولة  ت�صكيل  مرحلة  بدايات  اىل 
الر�صاوى  انت�صار  حيث   1921 عام  احلديثة 
وقتها.  يف  احلكومية  الدوائر  يف  والعالقات 
ولقلة  الإداري  للهيكل  ال�صئيل  احلجم  لكن 
وعوامل  والقت�صادية  املالية  الدولة  موارد 
وعدم  اإخفائه  على  �صاعدت  الكثرية  التخلف 

ولوجه اإىل ال�صطح اجلماهريي.
وتزايد   1972 العراقي  النفط  تاأميم  بعد   
اجلهاز  وات�صاع  املالية،  العراق  اإمكانيات 

الإداري وما تطلبه من قوانن وتعليمات تنظم 
بداأت  متنوعة  تنمية  من  �صاحبه  وما  عمله 
موؤ�رشات الف�صاد بالت�صاعد امللحوظ منذ عام 
1980، واأما ال�صنوات التي تلت عام 1991 
الف�صاد  لواقع  وا�صحة  خريطة  ر�صمت  فقد 
مبا  كافة،  الدولة  موؤ�ص�صات  �صملت  الإداري 
ال�صرتاتيجية،  الأهمية  ذات  املوؤ�ص�صات  فيها 
حيث طال الوباء اخلطري املوؤ�ص�صة الع�صكرية 
النظام  حاول  وقد  والق�صاء...الخ...  والرتبية 
البداية،  يف  الف�صاد  هذا  وجود  اإنكار  ال�صابق 
معلاًل  بانت�صاره،  تدريجيًا  اع��رتف  ولكنه 
الذي فر�س  اإىل احل�صار القت�صادي  اأ�صبابه 
على العراق بعد غزو النظام املقبور للكويت 
عام 1991، بعد 9/4/2003 حيث انهارت 
وح��دث  م��ع��ًا،  وال�صلطة  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات 
الدولة  لأم��وال  و�رشقة  تخريب  من  ماحدث 
اأو  املمار�صات  لهذه  التاأييد  يوحي  وب�صكل 
عدم العرتا�س الفعلي عليها من قبل غالبية 
النظام  ملك  اأنها  خطاأ  اعتقدوا  الذين  ال�صعب 
وملك  ملكهم  كانت  هي  الواقع  ويف  القمعي 

ك�������ل 

الج��ي��ال 
ال��ق��ادم��ة، 
احلالة  هذه 
اأع��������ط��������ت 
ج��ع��ل��ت  اأو 
ك������ث������ري م���ن 
يتمادى  النا�س 
ال���������رشق����ة  يف 
على  وال���ص��ت��ح��واذ 

الأموال العامة.
عملية  ج�����اءت  ث���م   
ال�صيا�صي  النظام  ت�صكيل 
دميقراطية  اأ���ص�����س  على 
النواة  احلكم  جمل�س  مثل 
وم��ن  ب��زوغ��ه��ا  يف  الأوىل 
واأخ���رى  موؤقتة  حكومة  ث��م 
الوزارات  من  هائل  وكم  دائمة 
على  الخ  امل�صتقلة...  والهيئات 
)الطائفية  املحا�ص�صة  اأ�صا�س 
الأ�صواأ  املرحلة  وهي  احلزبية(،   -
�صوء  يف  ل��ي�����س  خ��ط��ورة  والأك�����رث 
اإمكانية  على  واإمن��ا  ح�صب،  الإدارة 
كدولة  ال��ع��راق  وب��ن��اء  ت�صكيل  اع���ادة 
وع�صكري  و�صيا�صي  اقت�صادي  وزن  ذات 
يف امل��ن��ط��ق��ة وك���دول���ة وك��ي��ان م��وح��د، 
 2003 عام  بعد  اتبعت  التي  املحا�ص�صة 
الذي  والأ�صا�صي  اجل��وه��ري  امل��ب��داأ  حطمت 
العراقين يطمحون يف حتققه وهو  كان كل 
الإدارة الوطنية الناجحة املبنية على الكفاءة 
يتحقق  مل  ه��ذا  ال��دول��ة،  اإدارة  يف  واملهنية 
فر�صة  للفا�صدين  اأتاحت  املحا�ص�صة  لن 

النفوذ  الر�صوة وال�رشقة وا�صتغالل  نوعية يف 
القومية  بتجيريها  وذلك  الف�صاد  اأنواع  وكل 
واملهنية  الكفاءة  عن  بديل  كمبداأ  والطائفية 
وال�صوابط  والت�رشيعات  القوانن  احلكم،  يف 
ر�صت  التي  والقانونية  وال�صيا�صية  الإداري��ة 
للمحا�ص�صة  �رشعت  كلها   2003 عام  بعد 
والقومي  الطائفي  املعيار  اأ�صبح  وبالتايل 
الكفاءة  عن  بعيدا  يحكم  الذي  هو  واحلزبي 

واملهن��ية.
بع�س ال�صرتاتيجيات يف مكافحة الف�صاد

اأول- مكافحة الف�صاد تتطلب �رشب واإبادة   
وهي  وانت�صاره  رواج��ه  �صهلت  التي  الأ�ص�س 
من  عقود  اإىل  يحتاج  بع�صها  رمب��ا  كثرية 
الزمن لكن البحث واحلراك اجلماهريي اليوم 
�صائر على ما هو يف متناول اليد والذي ميكن 
املحا�ص�صة  وهو  اإل  ب�صهولة  عليه  التاأ�صري 
ياأخذنا  هنا  منها  واخلال�س  البلد،  اإدارة  يف 
م�رشعيها  م���ن  اخل���ال����س  ������رشورة  اإىل 
قليلة  وجماعات  اأ�صخا�س  وه��م  وعرابيها 
من كل الأطياف، فاإلغاوؤها يف تويل منا�صب 
والق�صائية،  والت�رشيعية  التنفيذية  الدولة 
املهنية  الوطنية  لل�صخ�صيات  املجال  وفتح 
تاأريخها  بقاء  على  حتر�س  التي  الكفوءة 
وو�صع  احلرام  بال�صحت  يدن�س  اأن  دون  نقيًا 
املنا�صب،  امل��ك��ان  يف  املنا�صب  ال�صخ�س 
اجلدية  ملدى  الوطني  املقيا�س  يتحقق  فهنا 
بقيا�صات  تاأخذ  حديثة  دول��ة  تاأ�صي�س  يف 
التح�صيل  مثل:  والإدارة  القيادة  يف  عاملية 
املهنية،  والكفاءة  اخلربة  واملهني،  العلمي 
الجتماعي،  الوظيفي،  ال�صلوك  الخت�صا�س، 
النزاهة، نوع املهارات املطلوب..الخ.. وجتري 

املناف�صة بن املر�صحن وفقًا لهذه الأ�ص�س.
)اذا �صلح احلاكم  ثانيا- هناك قاعدة تقول 
امل�����ص��وؤول  اأو  ف��احل��اك��م  امل��ح��ك��وم(  �صلح 
ال�صالح هو الذي يتبنى اإ�صالح من يقع حتت 
بدءا  الف�صاد  معاجلة  مببداأ  ويوؤخذ  م�صوؤوليته 
اإىل  نزوًل  والإداري  ال�صيا�صي  الهرم  قمة  من 
القاعدة  ولالأ�صف  اليوم  العراق  يف  القاعدة، 
يراوغ  الهرم  وراأ���س  الهرم  باإ�صالح  تطالب 
اجلماهريية  القاعدة  هذه  مطالب  تنفيذ  يف 
الف�صاد  ولأن  الف�صاد  ومكافحة  الإ�صالح  يف 
ا�صت�رشى يف مفا�صل الدولة كافة فهنا يتحتم 
اأن يكون الإ�صالح �صامال وعاما وجوهريا ل 
على  التاأكيد  واأي�صا  ال�صكليات.  على  يقت�رش 
مبكافحة  تعنى  التي  املوؤ�ص�صات  من  الكثري 
بالدفع  وذل��ك  النزاهة  هيئة  ومنها  الف�صاد 
يف  و�صجاعة  نزيهة  كفاءات  اعتماد  اإىل  بها 
ال�صديد  وباحلر�س  واملراقبة  التفتي�س  دوائر 
املخلة  احل��الت  معاجلة  و�رشعة  دق��ة  على 
الإرب���اك  ع��ن  ب��ع��ي��داً  وح�صمها  ب��ال��ن��زاه��ة.. 
وكذلك  املو�صوعي،  غري  الإعالمي  والت�صهري 
املوؤ�ص�صات الق�صائية الأخرى التي لها عالقة 
بالتحقيق والبت يف املتهمن يف �رشقة املال 

العام.
ثالثا - البحث عن اأموال العراق التي اأهدرها 
ظل  يف  اأه��درت  التي  وكذلك  ال�صابق  النظام 
مبئات  تقدر  والتي  احلايل  ال�صيا�صي  النظام 
الأموال  الدولرات، بع�س هذه  املليارات من 
هرب اإىل خارج العراق يف ح�صابات م�رشفية 
اأي�صا  وبع�صها  �صيا�صية  �صخ�صيات  باأ�صماء 
وعمرانية  اقت�صادية  م�صاريع  يف  ا�صتثمر 

التقارير  من  الكثري  اأخذنا  ما  اإذا  وغريها 
الدولية  وال�صيا�صية  الإعالمية  والت�رشيبات 
وهدرها،  وجودها  وتوؤكد  ذلك  عن  تتحدث 
احلاجة ملحة اليوم ويف ظل ال�صائقة املالية 
القت�صادية التي يعاين منها العراق لإعادتها 
الذين  الفا�صدين  الدولة وحما�صبة  اىل خزينة 
اتخاذ  واأي�صا  اإخفائها وتهريبها،  ت�صببوا يف 
التدابري الأمنية والقانونية والإدارية حلماية 
واملجتمع  الدولة  يف  وجد  اأينما  العام  املال 
بو�صع  ال�رشقة(  على  ي�صجع  ال�صائب  )املال 
تداوله،  كيفية  حلمايته،  �صارمة  �صوابط 
والت�صديد على اعادة امل�رشوق منه اإىل الدولة.
رابعا- مكافحة الف�صاد واحلفاظ على الرثوة 
اإىل  يحتاج  موؤ�ص�صات  دول��ة   وبناء  الوطنية 
وجود �صعب واِع، �صجاع، حري�س على ثروته 
الو�صائل  ب�صتى  عليها  وحم��اف��ظ  الوطنية 
ويرفع �صوته  الفا�صدين  على  يوؤ�رش  والطرق، 
ال�صعب  للقانون.  وفقًا  ملحا�صبتهم  عاليًا 
رغم  اخل�صائ�س  يزال ميتلك هذه  ل  العراقي 
الكثري  اأفقدته  متتالية  عنيفة  لهزات  تعر�صه 
به،  متيز  طاملا  ال��ذي  الوطني  عنفوانه  من 
ويف  هنا  دوره  تفعيل  يتطلب  الواقع  ولكن 
التاأثري  لأ�صحاب  هنا  ال��دور  الظروف،  هذه 
كتاب  من  اجلماهريي  ال�صعبي  امل�صار  يف 
واإعالمين و�صحفين وو�صائل اإعالم وطنية 
وموؤ�ص�صات  مدين  جمتمع  وموؤ�ص�صات  خمتلفة 
من  تعليمية  وموؤ�ص�صات  دينية  و�صخ�صيات 

جامعات وغريها... الخ.
مع وجود  وجد  مزمن  داء  العراق  الف�صاد يف 
ون�صوء الدولة احلديثة فيه ول ميكن عده من 
النوادر يف عامل اليوم لكنه ا�صتفحل �رشطانيا 
يف  تت�صبب  ق��د  عميقة  مرحلة  اإىل  وو���ص��ل 
من  العراقية،  الدولة  ومقومات  اأ�ص�س  انهيار 
الجتماعية  والعدالة  القانون  �صيادة  غياب 
وانت�صار ظاهرة الإرهاب و�صيطرة اجلماعات 
العراقية،  امل��دن  من  كثري  على  الإره��اب��ي��ة 
ملعاجلته  الوقوف  اجلميع  من  ي�صتدعي  مما 

واجتثاثه.
�صببًا  الف�صاد  الزمنية كان  املراحل   ويف كل 
لن�صاط احلركات املعار�صة �صيا�صيًا اأو ن�صوط 
احلركات الحتجاجية التي تاأخذ طابع التمرد 
الع�صكرية  القطعات  م�صتوى  على  املدعوم 
���ص��د احل��ك��وم��ات ال��ت��ي ���ص��ي��دت اأجم��اده��ا 
ا�صتحقاقات  ح�صاب  على  وامرباطورياتها 
تلجاأ  احلكومات  هذه  اأن  نلحظ  لذلك  الأفراد؛ 
بنهب  الإيغال  نف�صها عرب  اإىل حت�صن  دائمًا 
اخلريات م�صتبقة بذلك اأية حركات احتجاجية 
هذه  عند   - ف�صادها  فيكون  بها  تطيح  قد 

النقطة - م�صاعفًا .
اأولت  التي  املخت�صة  الدرا�صات  من  والكثري   
اجلوانب  من  وناق�صته  كبرياً  اهتمامًا  الف�صاد 
اأجمعت  وال�صيا�صية  والقت�صادية  القانونية 
على اأنه ظاهرة م�صتمرة ل يكاد يخلو جمتمع 
اأهم  ولعل  واآث��اره��ا.   وجودها  من  نظام  اأو 
القيم  بن  اخللط  هو  الف�صاد  تطور  مراحل 
ت�صود  بحيث  ال�صيا�صية  والأنظمة  الأخالقية 
النظرة على كل من يخالف هذه الأنظمة باأنه 
وقد  املتبع،  الجتماعي  ال�صائد  على  خارج 
الدينية  الجتاهات  بع�س  اخللط  لهذا  اأ�ص�س 
املنحرفة عن امل�صار ال�صحيح، ول�صنا ب�صدد 

مناق�صة هذه الجتاهات يف هذه ال�صطور.

بغداد – باسم عبد عون 

التوسع باالستثمار.. بفوائد كبيرة على المدى القصير

 وان��ا ب�ص��دد ال�ص��ارة اىل �ص��وء الفه��م الذي ع��ادة ما 
ا�صادفه حول النف��اق ال�صتثماري احلكومي ومتييزه 
ع��ن ال�صتثم��ار ال��ذي يق��وم ب��ه القط��اع اخلا�س، يف 
منا�صبة رفع م�رشوع موازنة 2017 اىل جمل�س النواب، 
انقذين ام�س املفكر فريدري��ك هايك )1899-1992( 
ال��ذي تاأث��ر بفل�صفة كينز الداعي��ة اىل التدخل احلكومي 
يف احلي��اة القت�صادي��ة يف اخلم�صيني��ات وال�صتينيات 
م��ن الق��رن املا�ص��ي والذي انقل��ب عل��ى �صيا�صاته يف 

ال�صبعينيات والثمانينيات لينبذ هذا التدخل.
 يق��ول هاي��ك يف �صدد انتق��اده اآراء كين��ز »ان التو�صع 
بال�صتثمار الذي تق��وده احلكومة قد ياأتي بفوائد على 
امل��دى الق�ص��ري، لك��ن عواق��ب ذل��ك التدخ��ل احلكومي 

�صتكون وخيمة على املدى الطويل«.
يخ��ال البع���س ان واح��دة م��ن الغاي��ات النبيل��ة ه��ي 
التح��ول من النفاق ال�صتهالكي اىل ال�صتثماري، على 

اعتبار ان الخري ه��و الذي ي�صهم يف زيادة التنمية يف 
قطاع��ات النتاج احلقيقي، كالزراع��ة وال�صناعة. لكن 
ه��ذا الفهم قد ل يك��ون �صليما دائما، وق��د ينطوي على 

لب�س كبري يحتاج اىل بيان.
 النف��اق ال�صتهالك��ي؛ الذي ت�ص��كل مرتبات املوظفن 

ج��زءاً مهمًا منه، ل يعد حرقا للنق��ود يف الهواء الطلق، 
اذ ان ه��ذه املرتب��ات مقاب��ل خدم��ات حت�ص��ل عليه��ا 
ان��ت وان��ا، وهذه اخلدم��ات تدخل يف ح�صاب��ات زيادة 
النت��اج، فاملرتب��ات مقابل خدمات ال�صح��ة والتعليم 
مثال تعد عمال تنمويا ب�رشيا وا�صحا ي�صيف اىل �صحة 

الن�ص��ان وفكره وت�صهم يف امل�صتقب��ل يف جعله ان�صانا 
�صحيا قادرا على ايج��اد فر�س عمل ماهرة، والنفاق 
عل��ى تدريب وتطوي��ر العن�رش الب���رشي احلكومي ميثل 

ا�صافة اىل راأ�س املال الب�رشي وتنميته بال�رشورة.
يه��دف  كان  وان  الع��ام؛  ال�صتثم��اري  النف��اق  ام��ا 
اىل تنمي��ة البن��ى التحتي��ة العام��ة كالط��رق واجل�صور 
واملط��ارات و�صبكات املاء والكهرباء، ال ان هذه البنى 
ل متثل ا�صتثمارا حقيقيا باملعنى املتداول يف القطاع 

اخلا�س ال�صاعي اىل تقدمي �صلع وخدمات ربحية. 
 نظ��راً اىل ان اغلب هذه اخلدمات احلكومية تقدم ب�صكل 
جماين، او مدعوم، وخارج معادلة العائد-التكلفة ومن 

ثم الربح.
انظ��ر اىل م�رشوع املوازنة العامة اي�صا، خا�صة تق�صيم 
النفاق العام اىل ا�صتهالكي وا�صتثماري، �صتجد ان كل 
الوزارات لديها موازنات ا�صتثمارية، مبا فيها الداخلية 
واخلارجي��ة والدف��اع والبلدي��ات والرتبي��ة والتعلي��م 

ورئا�صة الوزراء وجمل�س النواب...

بغداد - هيثم لعيبي

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

562.88
1.87
0.33%

541,009,203
988,469,273
409
26
16
2
8

0.34
302,850,000.00

0.77
187,210,004.00

0.33
179,748,440.00

0.24
71,000,000.00

0.44
38,000,000.00

)BIME( اوسط

)BBOB( بغداد

)BMFI( موصل

)BBAY( بلبنك

)BCOI( أهلي

0.77
144,781,696.00

0.34
105,033,000.00

0.33
59,240,304.00

2.20
45,293,688.00

0.95
34,417,508.00

)BBOB( بغداد

)BIME( اوسط

)BMFI( موصل

)SMRI( عقار

)BMNS( أمباي
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