
وافق  االقت�صادي  امل�ؤمتر  بدء  من  �صاعات  قبل 
جمل�س ال�زراء على م�رشوع قرار رئي�س اجلمه�رية 
�صمانات  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة  ال��ت��ع��دي��ات  وت��ق��دم 
ال�رشكات  حق  بينها  من  للم�صتثمرين  وت�صهيات 
امل�صتثمر  وحماية  والعقارات،  االأرا�صي  متلك  يف 
من اخل�ص�ع للعق�بات اجلنائية عن اأي خمالفات 
يرتكبها فرد يف ال�رشكة. وت�صمل التعديات اأي�صا 
املقررة  املبيعات  على  ال�رشيبة  �صعر  خف�س 
رد  مع   %5 اإىل   %10 من  واملعدات  االآالت  على 
تقدمي  ف�ر  واح��دة  دفعة  على  بالكامل  ال�رشيبة 
اأول اإقرار �رشيبي. وتعمل م�رش على تهيئة املناخ 
اال�صتثماري واإجراء تعديات ت�رشيعية و�رشيبية 
االأجنبية،  اال�صتثمارات  ج��ذب  ت�صتطيع  بحيث 
اأثناء  دوالر  مليار   12 اإىل  ت�صل  اأن  تاأمل  والتي 

القمة االقت�صادية .
اإذ ت�صمن امل�رشوع عدًدا من املحاور املهمة، ويف 
اال�صتثمار،  وح�افز  اال�صتثمار  اأه��داف  مقدمتها 
امل�صاريع،  اأول�ية  وحتديد  االأرا�صي،  وتخ�صي�س 
امل�صاريع  ومتلك  اإن�صاء  يف  احل��ق  ت�صمن  كما 

االأجنبي  امل�صتثمر  معاملة  وتاأكيد  وت�صفيتها، 
عن  ف�صًا  ال�طني،  للم�صتثمر  مماثلة  معاملة 
ج�از  وع��دم  واإنفاذها،  عق�دها  الدولة  اح��رام 
ن��زاع  و�ص�ابط  امل�صاريع  م�صادرة  اأو  تاأميم 
التدخل  ع��دم  يف  احل��ق  اىل  باالإ�صافة  ملكيتها، 
عدم  مع  االأرب��اح  حتديد  اأو  املنتجات  ت�صعري  يف 
ومنع  املناف�صة  حماية  قان�ن  باأحكام  االإخ��ال 
امل�رشوع  تطرق  كما  االحتكارية.  املمار�صات 
وت�ص�ية  اال�صتثمار،  منازعات  ت�ص�ية  اإىل  ا  اأي�صً
االجتماعية  امل�ص�ؤولية  تاأكيده  عن  ف�صًا  عق�د، 
للم�صتثمر. واأنها حتت�ى على نح� 13 مادة حتدد 
االأجانب،  اأو  العرب  �ص�اء  امل�صتثمرين  �صمانات 
�صيق�صي  القان�ن  هذا  تطبيق  اأن  اإىل  النظر  الفتًا 
الف�صاد وبريوقراطية م�ؤ�ص�صات الدولة  متامًا على 
واأن��ه  خا�صة  امل�صتثمرين  حق�ق  �صي�صمن  كما 
ظرف  اأي  حت��ت  التعاقد  ف�صح  ع��دم  على  ين�س 
ق�صايا  عدد  من  �صيقلل  االأم��ر  وهذا  الظروف  من 
التحكيم الدويل التي رفعها امل�صتثمرون االأجانب 

�صد م�رش.
يعد  املقبلة  املدة  خال  القان�ن  هذا  تطبيق  اأن   
فى  اال�صتثمار  ملناخ  ت�صحيحية  ث���رة  مبثابة 

يف  االإ�صكاليات  من  الكثري  يعانى  ال��ذي  م�رش 
�ص�ء تطبيق قان�ن اال�صتثمار القدمي. الن القان�ن 
وج��ذب  اال�صتثمار  مناخ  الإ���ص��اح  خط�ة  يعد 
امل�صتثمرين خا�صة يف ظل تعددية م�اده ل�صمان 
تطبيق  ي�صاهم  �ص�ف   كذلك  امل�صتثمرين،  حق�ق 
املع�قات  اإزال��ة  يف  اإيجابي  ب�صكل  القان�ن  هذا 
التي تعر�س اال�صتثمار والتي كانت م�ج�دة يف 
بال�رشورة  �صي�ؤدي  االأمر  وهذا  املا�صي،  القان�ن 
اىل حتقيق معدالت من� فى االقت�صاد امل�رشي. اأن 
من اأبرز ايجابيات القان�ن ه� اإن�صاء هيئة م�صتقلة 
يف  تتمثل  خمتلفة  مهام  لها  لا�صتثمار  للرويج 
بعيدة  وتك�ن  اال�صتثمارية  للم�رشوعات  الرويج 
العامة  الهيئة  عاتق  على  امللقاة  امل��ه��ام  ع��ن 
لا�صتثمار واملناطق احلرة. اأن من اأكرث اإيجابيات 
املنازعات،  اجلديد ه� وج�د جلنة ف�س  القان�ن 
وهذا االأمر �صيقلل بال�رشورة  من ق�صايا التحكيم 
الدويل �صد م�رش، ال�صيما واأن هذا االأمر من اأكرث 
االأم�ر التي ينتظرها امل�صتثمرون ل�صمان حماية 
اأم�الهم وعدم ف�صخ التعاقد يف اأي وقت، الن اأكرث 
االأم�ر التي تعطي تفاوؤاًل اأن القان�ن اجلديد قابل 
للتعديل بعد طرحه واأخذ اآراء املهتمني واأ�صحاب 

االأطراف املخت�صة  امل�صالح، حتى ت�صارك جميع 
وفق  وذل��ك  اال�صتثمارية«،  »ال��ن��اف��ذة  ب��صعه. 
املادة 19 من الف�صل الثاين، وهذه املادة تخت�س 
امل�افقات  كل  مبنح  تخت�س  واحدة  جهة  بتحديد 
ا�صتثماري،  م�رشوع  اأي  اإن�صاء  على  والراخي�س 
التعديات  اأبرز  من  كان  االأمر  هذا  اأن  اإىل  م�صرياً 
التي مت اإجراوؤها على القان�ن خال املدة املا�صية 
الأنه اإذا خرج القان�ن من دون اأن يت�صمن هذا االأمر 
فقد يت�صبب يف اإحلاق خ�صائر فادحة للم�صتثمرين، 
ال�صيما واأن هذا االأمر قد اأ�صاع على م�رش الكثري 
من فر�س اال�صتثمار خال املدة املا�صية خا�صة 
قي�د  اأي  من  التخل�س  من  يرغب  امل�صتثمر  واأن 
ا�صتثمارية. اإن القان�ن اجلديد يدعم قان�ن حماية 
وذلك  االحتكارية  املمار�صات  ومنع  املناف�صة 
بت�صعري  اإداري��ة  جهة  الأي  ال�صماح  عدم  خال  من 
منتجات وخدمات امل�رشوع اال�صتثماري اأو حتديد 
مكتمًا  يعد  اجلديد  امل�رشوع  قان�ن  اأرباحه، الن 
من جميع االأركان التي تدعم مناخ اال�صتثمار يف 
لت�ص�ية  م�اد  على  احت�ائه  ظل  يف  خا�صة  م�رش 
امل�صتثمرين  عق�د  وت�ص�ية  اال�صتثمار،  منازعات 

باإر�صاء الطرفني.

اإذا كانت ال�صع�ذة يف مفه�مها العام هي )ايهام 
النا�س وخداعهم( وااليحاء بحقائق مزيفة على 
الرغبات  القدرة على حتقيق  وادعاء  واقع،  اأنها 
�صفلية  وع���امل  جمه�لة  بكيانات  باال�صتعانة 
معرفة  اأو  قيا�صها  اأو  روؤيتها  ميكن  ال  خارقة، 
احلياة  يف  ي�رشي  ال  املفه�م  فهذا  ماهيتها، 
لها  االقت�صادية  فحياتنا  فقط،  االجتماعية 
دجال�ها وم�صع�ذوها.  فاالقت�صاد والتنمية يف 
العراق )روؤًى وتخطيطًا وتنفيذاً ورقابًة وقيا�صًا( 

يتخذ يف معظمه من ال�صع�ذة منهجًا.
الظام،  يف  التخطيط  ه�  ال�صع�ذة  مظاهر  اأول 

وف��صى البيانات امل�صي�صة.
واالح�صاءات  واملعل�مات  البيانات  ت�افر  يعّد 
فاأين  االقت�صادي،  التخطيط  اأول�يات  اأوىل  من 
التع�يل  ميكن  والتي  ال�صحيحة  البيانات  تلك 
منذ  لل�صكان  تعداد  حتى  لدينا  ولي�س  عليها، 
الدقيقة  االح�صاءات  عن  ناهيك  ق��رن!   ن�صف 
ملدة  حتى  منلك  ال  ونحن  واملدخات،  للم�ارد 

وجيزة عدادات لقيا�س النفط امل�صدر!
كيف ميكنك اعداد وفر�س وتنفيذ خطط الكمارك 

ال  واأنت  والدخ�ل  ال�صلع  اأن�اع  على  وال�رشائب 
وال�رشكات  االفراد  عن  )حقيقية(  بيانات  متلك 

وال�صلع ؟!
امل�صت�ردات  حجم  عن  احلقيقية  البيانات  اين 
واأن�اعها وم�صادرها وا�صعارها احلقيقية؟ وما 
ال�ثائق  على  ال�صدور  �صحة  طلب  ا�صل�ب  زال 
البيانات  هي  اين  املتبع!   العرف  ه�  الر�صمية 
ال��ع��راق��ي  امل�صتهلك  ���ص��ل���ك  ع��ن  ال�صحيحة 
ن�صب  قيا�صات  اين  دخله؟   وت�زيع  واجتاهاته 
البطالة والفقر احلقيقية ونحن ن�صمع بقيا�صات 

متباينة كل ي�م؟
يف  االقت�صادية  والربامج  اخلطط  اإع��داد  الي�س 

هذه الظلمة ي�صكل هل��صة و�صع�ذة اقت�صادية!
كيف ميكن اعداد �صيا�صة مالية ونقدية ر�صينة 
وذات جدوى يف بلد فيه اقت�صاد م�اٍز، وق�صاء 
كيف  م���اٍز؟!   وجي�س  م�ازية،  وحك�مة  م���اٍز، 
يتحكم  ال  بلد  اقت�صاد  وت�جية  ال�صيطرة  ميكن 
مبنافذه احلدودية، وهي نهب لاأحزاب الق�مية 

والدينية؟
ق���ي��ًا  �صناعيًا  ق��ط��اع��ًا  تبني  اأن  ل��ك  ك��ي��ف 
ومناف�صًا واأنت ال متلك )الطاقة( �رشيان احلياة 
التم�يل  )م�صادر  وال  املعا�رشة،  االقت�صادية 

املي�رش( وال )طرق امل�ا�صات( وتدعي اأن تنمية 
اأَن ت�صع اهدافًا من  ال�صناعة هدفك اال�صا�صي.  
تن�صج  باحلقيقة  اأن��ت  حتقيقها  مق�مات  دون 

ال�هم، وهذه �صع�ذة بحد ذاتها.
يحرك  ما  كل  االقت�صادي  مبفه�مها  الطاقة 
االقت�صادي  والن�صاط  النقل  وو�صائل  امل�صانع 
على  االمر  يقت�رش  وال  مناف�صة،  بتكلفة  عم�مًا 
الطاقة  ت�فري  تكلفة  البي�ت،  وتدفئة  اإن���ارة 
تكلفة  من   %15 نح�  ت�صكل  حاليا  امل�صنعية 
اأعلى  والن�صبة  الب�صيطة،  ال�صناعات  يف  املنتج 
وهي  الخ،   … واحلديد  اال�صمنت  �صناعات  يف 
تكلفة عالية قيا�صًا ملنتجات دول اجل�ار، ناهيك 

عن تكلفة االنقطاع وال�رشر الناجت عنه.
الإقامة  ال��ازم  امل��ال  راأ���س  تكلفة  ارت��ف��اع  اإن 
اململة،  وال��ب��ريوق��راط��ي��ة  امل�����ص��اري��ع،  واإدام����ة 
ظل  يف  امل�صتحيلة،  ال�����ص��م��ان��ات  و�����رشوط 
اأحد  ي�صكل  احلقيقي،  امل�رشيف  النظام  غياب 
�ر  َوَت�صَ املحتملني،  امل�صتثمرين  امام  الع�ائق 
حمفظته  من  امل�����رشوع  �صيم�ل  امل�صتثمر  اأن 
القطاع  م�صاهمة  دون  ومن   %100 ال�صخ�صية 
امل�رشيف الداخلي مثلما يحلم بع�صهم، ه� وْهٌم 

و�صع�ذة اقت�صادية فجة.

اأن  ل��ك  وك��ي��ف 
اقت�صاداً  تبني 
تبعد  ال  ب��ل��د  يف 
���ص��ي��ط��رة )ح���اج���ز 
اأم����ن����ي( ع���ن اخ���رى 
حم��دودة،  ام��ت��ار  �ص�ى 
مال  من  ذل��ك  يكلفه  مبا 
له،  م��ربر  ال  �صائع  ووق��ت 
وباب وا�صع لات�ات ومظاهر 

الف�صاد االخرى.
بل االأدهى من ذلك انهم ياأمل�ن 
هذه  مثل  يف  ال�صياحة  بتن�صيط 
الظروف.  اأي اأن يرك الفرد االملاين 
وجزر  واملالديف  ا�صيا  ���رشق  بلدان 
املت��صط  البحر  ومنتجعات  الكاريبي 
وال��غ��ردق��ة،  ال�صيخ  ���رشم  وح��ت��ى  ودب���ي 
غريب  اب�  منتجعات  يف  لل�صياحة  وياأتي 
�صفاف  على  اأو  العام،  الفل�جة  طريق  على 
املت�صاك�صة  الع�صائر  �صيافة  يف  العرب  �صط 
يف  �صفاري  برحلة  يق�م  اأو  االمنة،  الب�رشة  يف 
ب�ادينا ميكن لها اأن تنتهي به خمط�فًا، اي وهم 

هذا؟!  )امل اأقل انها �صع�ذة(
اخل��ارج  م��ن  م�صتثمرين  جت��ذب  اأن  ل��ك  كيف 
ال  بلد  يف  وا�صتثمارها  ام�الهم  بجلب  وتغريهم 
امن  وال  طرق  وال  فيه،  وم�صتقرة  كافية  طاقة 
م�ظف  اأو  ب�صيط  �رشطي  الأي  ميكن  بل  فيه؟  
مت�ا�صع يف البلدية اأو ال�صحة اأو البيئة وغريها 
اأو  الع�صائر  اأو  االح��زاب  عن  ناهيك  الدوائر  من 
الكيانات املتنفذة اأن يتحكم مب�رشوعك اأو يبتزه 

بل ي�قفه الي �صبب م�صطنع.
يف  اال�صتثمار  لت�صجيع  هيئات  وج���د  حقيقة 
خمتلف دول العامل قائم باال�صا�س على خلق بيئة 
الناجح  اال�صتثمار  مق�مات  وبناء  اال�صتثمار، 
واملناف�س، وتذليل العقبات، واخت�صار املراحل، 
امل�صتثمرين  واقناع  البيئة  لهذه  الرويج  ثم 
املحتملني بجدواها واأف�صليتها على غريها.  اما 
التذاكي  وحماولة  االأوه��ام  لت�ص�يق  هيئة  خلق 
اال�صتثمارية،  وامل�ؤ�ص�صات  االعمال  رجال  على 
فهذه  بائ�صة،  حماولة  فهي  م�ج�د،  غري  ب�اقع 
ولن  بكثري،  اذكى  اال�صتثمار  ودور  امل�ؤ�ص�صات 
والطارئ�ن  البائ�ص�ن  اال  ال�صع�ذة  لهذه  ينجذب 

واملنتفع�ن.
ن�صاطات  اأح���د  ال���ه��م��ي��ة،  للفر�س  ال��روي��ج 
مل�رشوع  ت��روج  اأن  االقت�صاديني،  امل�صع�ذين 
ع�رشة  بقيمة  م���ؤخ��راً(  ح�صل  )ك��م��ا  ع��ق��اري 
روؤو���س  جمم�ع  من  اأك��رث  اي  دوالر  مليارات 
ي�صهم  )وال  لديك  اخلا�صة  امل�صارف  ام����ال 
امل�رشوع  مت�يل  يف  الداخلي  امل�رشيف  القطاع 
متتاز  ال  م�حلة،  ار���س  يف  ت�ص�يقًا(  اأو  بناًء 
وتدع�  و�صفها،  �صبق  كما  بيئة  ويف  ب�صيء، 
امل�صتثمرين اأن يجلب�ا ام�الهم ومي�ل�ا امل�رشوع 
التحتية  البنى  مهمة  عاتقهم  على  وتلقي  بناًء، 
�ص�ق  يف  م�رشوعهم  ي�ص�ق�ا  اأن  وتتمنى  اي�صًا، 
�صع�ذة  هي   … االئتمان  اأدوات  فيه  تت�افر  ال 

ودجل اقت�صادي بامتياز.
ن�عا  الداخلية  البلدان  من  يعد  العراق  بلدنا 
حتده  وحرجة،  �صغرية  البحرية  فاإطالته  ما، 
االأو�صط  ال�رشق  مبنطقة  اقت�صادات  ثاثة  اأكرب 
حملي  ناجت  باإجمايل  )اإي��ران  افريقيا  و�صمال 
يقدر ب�� 393 مليار دوالر، ال�صع�دية 646 مليار 
 ،)2015 )�صنة  دوالر  مليار   717 تركيا  دوالر، 
مليار   180 بحدود  املحلي  فناجته  العراق  اما 
دوالر لل�صنة نف�صها.  وتعتمد م�ازنته احلك�مية 
على منتج واحد بن�صبة 97%، واإذا علمنا اأن لهذه 
يعنيه  وما  ال�ا�صعة،  البحرية  اطالتها  البلدان 
التجاري  النقل  خط�ط  على  انفتاحها  من  ذلك 
اإنتاج  على  تعتمد  ال  البلدان  هذه  واأن  العاملية، 
م�ازناتها  اأو  املحلي  ناجتها  يف  ال��ب��رول 
البلدان  ه��ذه  واأن  ال�صع�دية،  ع��دا  احلك�مية 
تعمل  �صخمة  �صناعية  قاعدة  امتلكت  الثاثة 
متكاملة،  حتتية  بنى  وذات  م�صتقرة،  بيئة  يف 
�صائعة،  عمل  وثقافة  م�ف�رة،  طاقة  وم�صادر 
وم�صادر مت�يل مي�رشة، و�صه�لة احل�ص�ل على 
االحتياطية.   واالدوات  والتكن�ل�جيا  اخلربات 
برية  ح��دود  لديها  جميعها  البلدان  ه��ذه  واأن 
�صع�بة  ن��درك  اأن  ميكننا  ال��ع��راق،  مع  ط�يلة 
احلالية(  الظروف  )يف  عراقية  �صناعة  قيام 

ذات منتجات ميكن لها اأن تناف�س منتجات دول 
اجل�ار، وخا�صة مع �صيا�صة اال�صترياد الف��ص�ية 

املنتهجة.
انتقال  وحرية  باأن�اعها،  اال�صتريادات  حرية 
تع�مي  عدم  يقابلها  االم���ال،  روؤو���س  وحت�يل 
ب��ال��دوالر،  ربطها  حتى  وال  املحلية،  العملة 
االحتياطيات،  ح�صاب  على  دعمها  وا�صتمرار 
بحت،  اق��ت�����ص��ادي  وف�����ص��اد  وت�ص�يه  ���ص��ع���ذة 
و�صيا�صة ال ت�صتطيع حتى اق�ى الدول ماءًة من 

اال�صتمرار بها ط�يًا.
اأن ال ن�صتطيع بناء قاعدة انتاجية ت�صت�عب طاقة 
اأكرث  �صنة، مع �رشف  الأبنائنا خال 14  العمل 
اقت�صادية  اكذوبة  يفند  دوالر،  مليار   800 من 
�صي�ؤدي  ال�رشف  هذا  اأن  من  بع�صهم،  بها  اآمن 
واخلدمات،  ال�صلع  اإىل خلق طلب على  بالنتيجة 
امل�ؤدي بدوره اإىل ت�صجيع قيام �صناعات حمليه 
 %99 ت�رشب  كانت  النتيجة  الطلب،  هذا  لتلبية 
وتك�ينه  اخل��ارج  اإىل  امل�رشوفة  املبالغ  من 
للطلب على منتجات دول اجل�ار وغريها، وعبء 
م�صاف على ميزان املدف�عات، وحت�يل العراق 

اإىل �ص�ق حم�س ملنتجات االخرين.
على  اجل��دي��د،  ال��ل��ي��ربايل  االق��ت�����ص��ادي  املنهج 
م�صاوئه لدول العامل الثالث، واملراد ت�ص�يقه يف 
َفُذ م�ص�هًا، فاالنفتاح والتبادل احلر،  ُينَّ العراق، 
ورفع يد الدولة )ب�صكل مطلق( ال يف�صي اإىل بناء 
ال�صن�ات  اثبتت  كما  )تلقائيًا(،  منتج  اقت�صاد 

املا�صية.
ملي�ن   4.5 اإىل  الدولة  م�ظفي  عدد  ي�صل  اأن 
اكرب  )ث��اين  كندا  مثل  بدولة  مقارنًة  م�ظف، 
  1550 ينتج  باقت�صاد  م�صاحًة،  العامل  دول 
عدد  يتعدى  ال  وال��ت��ي  �صن�يًا،  دوالر  مليار 
امل�ظفني يف دوائرها االحتادية واملحلية اكرث 
املخطط  اأَن  اال  يعني  ال  م�ظف(  الف   600 من 
ال�ا�صع  الت�ظيف  يعتمد  العراقي  االقت�صادي 
)وه�  النفط-   – الريعي  الدخل  لت�زيع  كاآلية 
امل�اطنني  القائل مبلكية  الد�صت�ر  يخالف  بذلك 
البلد(، وك��صيلة لر�ص�ة  ولي�س امل�ظفني مل�ارد 
اذا  الكارثة  العامة، وتكرب  الناخب وك�صب تاأييد 
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دقيقة ي�ميًا.
وا�صاعة  منتج،  جمتمع  خلق  ا�صتهداف  من  بدال 
النف�صية  االجت��ه��ات  وت��ك���ي��ن  ال��ع��م��ل،  ثقافة 
العمل  ب��اجت��اه  ال��ن��ا���س  وحتفيز  وال�صل�كية 
القطاعات  لقيام  اال�صباب  وتهيئة  واالن��ت��اج، 
وت�صخري  الفر�س  وابتكار  بدورها،  االنتاجية 
عطل  وابتكار  وتقنني  �صن  اإىل  ي�صار  الطاقات، 

واعياد ومنا�صبات جديدة للك�صل.
من نتائج هذه ال�صع�ذة ان:

البطالة  اإىل 30%، غري  البطالة و�صلت  – ن�صبة 
املقنعة يف دوائر احلك�مة.
– ن�صبة فقر تقارب %20

من   %1 بن�صبة  كليا،  م�صل�ل  �صناعي  قطاع   –
ا�صتيعاب  به  يفر�س  وك��ان  املحلي،  الناجت 
احل�صة االكرب من طاقة العمل، وامل�صاهم االهم 
فية  ننتج  ال  بلد  االجمايل.   املحلي  الناجت  يف 

فر�صاة لا�صنان.

اأن  اقت�صادية ميكن  �صيا�صة  اأ�ص�اأ  اإن  �صديد،  باخت�صار 
ميار�صها اقت�صاد ما هي تلك التي ترتكز على ال�صيا�صة 
النقدية فقط، بحيث تبقى هذه ال�صيا�صة ت�ص�ل وجت�ل 
مع اإهمال بقية ال�صيا�صات االقت�صادية الكلية )جتارية، 
وهنا  بال�صلل،  واإ�صابتها  ا�صتثمارية(  تنم�ية،  مالية، 
اله�صا�صة،  منتهى  يف  االقت�صادية  ال�صيا�صة  تك�ن 
وي�صبح البلد يف و�صع ه�س يف كل �صيء.  واأب�صط مثال 
اأ�صال زميلي م�صت�صار امل�ارد  اأنني كلما  على ذلك ه� 
املائية �صباح كل ي�م ممازحا طبعا )قل يل راح نغرق 
ل� راح من�ت عط�س؟( في�صحك ويق�ل �ص�ؤال حمري! يف 
اإ�صارة اإىل �صدود دول اجل�ار التي ابتلعت مياه اأنهرنا، 
و�صدنا الذي يهددنا بني احلني واالأخر، ورمبا يراد لنا 

اأن نهدَّد دائما يف زمن الفزاعات وتنظيمات املرتزقة، 
لبلد ال يراد له اال�صتقرار، فيبقى االقت�صاد لي�س اأول�ية 
املرتكزة  تلك  نقدية هي  �صيا�صة  واأ�ص�اأ  اأ�صعف  اإن  له. 
اأن تخلق التنمية وحتقق  على �صعر ال�رشف فقط تريد 
حديد  �صي�س  عنده  )كمن  فقط  خاله  من  املعجزات 
واحد ويريد اأن يبني به برج مثل برج خليفة(، واأهمل 
االأخ��رى  النقدية  ال�صيا�صة  وظائف  يهمل  ي��زال  وم��ا 
اإىل  ينظر  ومل  حقيقيًا  م�رشفيًا  اإ�صاحًا  ميار�س  ومل 
تلك  متار�صه  الذي  التنمية  مت�يل  يف  االئتمان  حجم 
ول�  ا�صا؟   االئتمان  متار�س  ومل��اذا  بل  امل�صارف، 
اهلل،  �صامح  ال  م�رشف،  �صاحب  �صخ�صيًا  اأن��ا  كنت 
ُفتح  املزاد بكل ق�ة الأنه منجٌم من ذهب  لدافعت عن 
يرك  ال��ذي  ذلك  مغفل  م�رشف  ف��اأي  يغلق،  عاد  وما 
املنجم ليمار�س ال�ظائف الطبيعية للم�صارف ويق�م 

باالإقرا�س واإدارة املخاطر يف ظل بيئة عالية املخاطر 
ولديه منجم مفت�ح؟

كان  عندما  �صن�ات   3 قبل  املايل  الرهل  فرة  ففي 
او  حرفية  اأي��ة  من  خ��اٍل  اأ�صل�ب  باأ�ص�اأ  ي��دار  امل��ال 
اخت�صا�س وكانت وما زالت وزارة املالية هي احللقة 
يدخل  من  ك��ان  اإ�صاحية،  ت�جهات  الأي  االأ�صعف 
على  يح�صل  ال�صريفة  و�رشكات  امل�صارف  من  املزاد 
دوالر.   كل  عن  املنجم  هذا  من  ربح  ثاثة  اأو  نقطتني 
ال�صاغط  وال��رك���د  امل��ايل  الع�رش  زم��ن  يف  وال��ي���م، 
على  املنجم  هذا  من  يح�صل  �صار  االأك��رب،  واملخاطر 
اأن  ميكن  فكيف  دوالر،  كل  عن  ربح  نقطة   12-10
املالية  ال�صيا�صتني  بجعل  االقت�صادي  املنطق  نطبق 

والنقدية ت��صعيتني يف زمن الرك�د.
الن�ايا،  تت�افر  ال  طاملا  ذلك،  يح�صل  اأن  الع�صري  من 

يف  �صيء  كل  فيك�ن  فا�صدة،  املت�افرة  الن�ايا  اأن  اأو 
االقت�صاد باملقل�ب، ون�صجع امل�صارف على املزيد من 
االنط�اء على نف�صها والدوران يف فلك البنك املركزي 
واملزيد من االنكما�س املايل يف زمن الرك�د، تتعاظم 
روؤو�س االأم�ال ملن ير�صع�ن من �رشع املزاد، ولكن ال 
اأم�الهم ت�صتثمر  العراق، الأن  راأ�صمالية يف  تنم� طبقة 
يف اخلارج، دوالراتهم تنم� يف اخلارج، معاملهم ت�صيد 
اخل��ارج،  الأبناء  يخلق�ها  العمل  فر�س  اخل��ارج،  يف 
من  تعبئ  التي  احلقائب  �ص�ى  العراق  يف  ميلك�ن  ال 
راأ�صماليني  كان�ا  ل�  املركزي(.   البنك  )مزاد  املر�صع 
وامل�صاريع  وامل�صانع  االأب���راج  ل�جدنا  ال��ع��راق  يف 
راأ�صمالي�ن  اإنهم  العراق.   تقام يف  الكبرية واخلدمات 
النفط  اإي��رادات  من  ر�صع  هم  العراق  ويف  اخلارج  يف 
ويريدونه  د�صت�ريا،  العراقي  ال�صعب  ملك  هي  التي 

للر�صاعة ح�صب، وتنم� بدال  اأن يبقى �صحراء وف�هة 
م�ق�تة  قنبلة  ليك�ن�ا  والعاطلني  الفقراء  طبقة  عنهم 

تهدد العراق بف��صى عارمة.
للقطاع  قامعة  النقدية  ال�صيا�صة  اإن  اأق���ل  عندما 
اإن  الكثري  يق�ل  التجاري،  للقطاع  وم�صجعة  احلقيقي 
البنك املركزي فتح نافذة تنم�ية ب� 6 ترلي�نات دينار، 
طبعا ه� اإجراء �صحيح واأنا ادعمه وا�صكره عليه، ولكن 
مل ينفذ من املبلغ �ص�ى بع�س االأجزاء الع�رشية، ومنه 
ما عاد بطريقة اأو اأخرى وُحقن يف املزاد ل�رشاء املزيد 
من دوالرات املنجم الرخي�صة.  ملاذا مل تنفذ املبادرة؟  
البنك  عليها  يعمل  مل  لها  املكملة  ال��ع���ام��ل  الأن 
االأخ��رى،  بال�صيا�صات  املعنية  اجلهات  وال  املركزي 
املفت�ح  وامل��زاد  للدينار  به  امُلغاىل  ال�رشف  ف�صعر 
ط��اردا،  بديا  االإق��را���س  بيئة  بينما  ج��اذب��ا،  بديا 

وامل�صارف عاجزة الأن اأنظمتها بالية، وكلف االإنتاج 
يف القطاع احلقيقي مرتفعة ولذلك طاقته اال�صتيعابية 
المت�صا�س ا�صتثمارات مالية �صيقة، وكان باالإمكان 
اأن تنخف�س تلك الكلف ل� كانت امل�صاريع اال�صتثمارية 
اأقيمت  املن�رشم  العقد  مدى  على  التحتية  البنى  يف 
�صحيح  ب�صكل  ونفذت  اقت�صادية،  معايري  وفق  فعا 
يذهب  اأن  عن  بدال  اخلا�س  للقطاع  الكلف  وخف�صت 
جلها اىل جي�ب الفا�صدين اأو الإر�صاء الناخبني.  كما 
اأن منتجات القطاع احلقيقي مطرودة من ال�ص�ق بفعل 
اأ�ص�اقنا من دون اي م�صت�ى يذكر  االإغراق وا�صتباحة 
التعرفة  قان�ن  طبق  وعندما  الكمركية،  احلماية  من 
اجلداول  يف  التعرفات  ن�صب  اأن  من  الرغم  على  اأخرياً 
اإقليم  الأن  اأع��رج،  ب�صكل  نفذ  ذلك  ومع  الطم�ح،  دون 

كرد�صتان املحرو�س ال يلتزم بتطبيقه.
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مظاهـر الشـعوذة االقتصادية
مهدي البناي 

الدكتور عادل عامر

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

607.89
4.54
0.74%

1,096,318,806
1,203,054,324

454
47
10
26
11

1.00
310,000,000.00

2.35
261,493,776.00

0.90
174,237,440.00

0.85
100,802,496.00

0.40
98,314,504.00

)NDSA( داسلم

)IBSD( بيبسي

)BSUC( سومر

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

1.00
310,000,000.00

0.40
244,745,129.00

0.90
193,597,152.00

0.85
118,050,000.00

2.30
112,560,915.00

)NDSA( داسلم

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي
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