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العدد 2455 :

تحالف عربي !؟
أما للقدس من
ٍ
موسى صاحب
وأنا أتابع المش����هد
الفلس����طيني ،وأقرأ
األخبار الواردة إلينا
من القدس ورام اهلل
وبي����ت لح����م وغزة
وغيرها م����ن المدن
الفلس����طينية الت����ي
مواجهات ،بين
تشه ُد
ٍ
الشرطة االسرائيلية
والمواطنين الفلس����طينيين  ،وأرى
حج����م االنتهاكات الت����ي يتعرضون
لها م����ن قب����ل حكوم����ة ناتنياهو ،
استوقفتني الذاكرة ،وعادت بي ً
قليال
الى الوراء ،الس����ترجع في مخيلتي
(الغيرة والنخ����وة) العربية األصيلة
التي يتحلى به����ا البعض من القادة
العرب ،وعلى رأس����هم ُح ّكام الخليج
العربي ،وهم يتكاتفون يداً واحدة..
���وة ومن رباط
بكل م����ا أوتوا من ق� ّ
الخيل ،ناهيك ع����ن دعمهم المادي
واللوجستي لحركات المعارضة في
عد ٍد م����ن دول المنطق����ة ،المطالبة
بإسقاط أنظمتها ،تحت عنوان نشر
الديموقراطية وإعادة حقوق الشعب
ُ
أنظمة
المسلوبة ،فكان أن اشتركت
البعض منهم مع حل����ف الناتو في
حرب ض ّد ليبيا  -البلد العربي ،بهدف
ٍ
إس����قاط نظام القذافي العتيد ،وكان
لهم م����ا ارادوا  ،إمّا نس����ي ُم الحرية
الذي وعدوا به الشعب ،فتحول الى
ش����بح موت ،يحص ُد ارواح الليبيين
كل يوم  ،وفي س����وريا البلد العربي
الش����قيق أيضاً ،شمّروا أولئك القادة
ع����ن س����واعدهم عن طري����ق دعم

مايس����مى (المعارض����ة المعتدلة )
بكافة الوسائل الجهنمية ،باإلضافة
ال����ى عقدهم المؤتمرات تحت أس����م
(اصدق����اء س����وريا) ،والذريعة هي
ذاته����ا التي طبّل����وا وزمّروا لها في
ليبي����ا ،وهي نش����ر الديموقراطية ،
وكلنا يش����اه ُد اليوم مسلس����ل الذبح
والقتل والتش����ريد الذي طال الشعب
الس����وري دون تميي����ز  ،إمّا اليمن
البل����د العربي المنكوب اقتصادياً من
أساس����ه ،فقد تورطت تلك األنظمة
مرتين في زعزعة أمنه واستقراره
ُ
المرة األولى في تس����هيلها مهمة
،
إس����قاط نظام علي عبد اهلل صالح،
وتمهي����د الطري����ق امام����ه للخروج
هارباً باتجاه األراضي الس����عودية،
ِ
ضم����ن اح����داث مسلس����ل الربي����ع
العربي  ،إمّا الم� ُ
���رة الثانية ،فكانت
ً
ً
في تش����كيلها تحالفاً عربيا بحتا من
أجل دعم حكومة المخلوع عبد ربه
منصور ،ض���� ّد جماع����ة الحوثيين
وأنصار (صالح)  ،وجميعنا يشاه ُد
اليوم حجم الدمار الذي أصاب البلد
الذي كان يسمى فيما مضى ( بالبلد
السعيد )  ،واآلن وبعد استعراضنا
المواق����ف البطولية الولئ����ك القادة
العرب ض ّد نظرائهم القادة العرب..
فه����ل آن اآلوان لغيرتهم أن تتحرك
تحالف عربي جديد،
باتجاه تش����كيل
ٍ
ينتشل الشعب الفلسطيني من مستنقع
القم����ع الصهيوني  ..على ّ
أقل تقدير
عقد مؤتمر ( اصدقاء فلسطين ) أو
دعم المعارضة المعتدلة على غرار
شقيقتها في سوريا إن وجدت .

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

في ذكرى
ثورتين[]1
معن بشور
المناسبتان اللتان نلتقي حولهما
الي���وم ،بدعوة كريمة من ملتقى
الرق���ي والتقدم ،وهما ثورة 26
سبتمبر في شمال اليمن ،وثورة
 14أكتوب���ر في جنوبه ،ليس���تا
مناسبتين من التاريخ ،بل إنهما
بقوة ف���ي حاضر اليمن
تمتدان ّ
ومحنت���ه ومعاناته ،ب���ل إن ما
يشهد ُه اليمن من عدوان وحشي
واحت���راب داخل���ي ،ل���م ّ
يوفرا
ٍ
ً
ً
طفال أو ش���يخاً ،امرأة أو رجال،
ً
ً
ً
ً
معلما تاريخي���ا أو مرفقا حيويا،
انتقام
ليس ف���ي النهاية س���وى
ٍ
ش���عب ،ث���ار ض ّد
تاريخ���ي من
ٍ
االستبداد والتخلف في الشمال،
فاتحاً طريق التغيير في الجزيرة
وش���عب ثار ض ّد
العربي���ة كلها،
ٌ
االستعمار والتفتيت في الجنوب،
ففتح الس���بيل واسعاً أمام منطق
المقاوم���ة والتحري���ر والوحدة
على مستوى األمّة.
ال���كل يذك���ر إن ثورة س���بتمبر
الجمهوري���ة ف���ي صنع���اء في
أيلول عام  ،1962قد جائت رداً
على االنفصال المشؤوم للوحدة
عام
المصرية – الس���ورية بعد ٍ
على وقوعه عام ،1961فأطلقت
ش���عاعاً من األم���ل في صفوف
الحرك���ة القومي���ة العربي���ة
وكوابيساً من الرعب في أنظمة
تحك���م بمنطق القه���ر الظالمي،
والكل يذك���ر إن ث���ورة أكتوبر
التحررية ف���ي خريف ،1963
حررت الجنوب اليمني ،ووحدت
 33س���لطنة ومشيخة ،توزعت
بين ع���دن وحضرم���وت ولحج
وأبين والضالع وشبوة وغيرها
من المحافظات الجنوبية،وبهذا
المعن���ى يمك���ن أن نفهم مصدر
ه���ذا الحقد المصوب دماً ودماراً
ض��� ّد يمن التغيير في س���بتمبر،
ويم���ن التحرير ف���ي أكتوبر ،ثم
يم���ن الوحدة في ماي���و ،وبهذا
المعن���ى فأن احتفالن���ا اليوم هو
صرخة لوق���ف العدوان الذي لم
يف���رق بين يمن���ي وآخر ،وبين
ّ
منطق���ة وأخرى ،وه���و دعوة
لليمنيي���ن إلى حوار ال يس���تثني
ط���رف منه���م ،وال يقص���ي
أي
ٍ
أحداً من القوى السياس���ية ،فما
يجري في اليمن من سفك دماء،
وهدم ودمار ،وقصف وحصار،
يج���ب أن يتوقف ،وان تعود لغة
الحوار لتطرد من حولها كل لغة
أخ���رى ،وليقرر
اليمنيون وحدهم
مصي���ر بلده���م
ومستقبلهم ونظام
الحكم فيه ،ونحن
في لبنان إذ نحيي
ذكرى المناسبتين
اليمنيتين الهامتين

فإنما نفي دين���اً لليمن في عنق
اللبنانيين ،يوم شاركتنا كتيبتان
يمنيتان من الش���مال والجنوب،
مهم���ة الدفاع عن بي���روت أيام
الحصار الصهيوني عام ،1982
وقاتلت���ا جنب���اً إل���ى جن���ب مع
الوطنيين اللبنانيين والمقاومين
الفلس���طينيين وأبن���اء الجيش
العربي السوري ،وتالقى يومها
اليمنيون في ساحات الدفاع عن
لبنان  1982تمهي���داً لوحدتهم
ع���ام  ،1990كم���ا ال ننس���ى
انتصار الش���عب اليمن���ي للبنان
وفلس���طين والعراق وس���وريا
بالمس���يرات الضخمة ،وبخيمة
المقاومة الت���ي افتتحها في قلب
صنع���اء رئيس جمعي���ة كنعان،
ورئيس منتدى الرق���ي والتقدم
األخ العمي���د يحي���ى محمد عبد
اهلل صالح ،وباحتضان لمؤسسة
القدس الدولية ولمجلس إدارتها
 ،بما يؤكد إن فلس���طين توحد،
والمقاوم���ة تح���رر ،والق���دس
تجم���ع ،وم���ا خروج عش���رات
اآلالف م���ن أبن���اء اليم���ن قبل
أيام انتصاراً النتفاضة فلس���طين
متحدي���ن القصف ،وممس���كين
ب���إرادة الحي���اة والحرية لليمن
ولكل أقط���ار األم���ة إال التعبير
األصدق عن وحدة الشعب اليمني
من اجل فلس���طين.أيها األخوات
واإلخوة ،إذا كان احتفالنا اليوم
ينعقد م���ع حلول رأس الس���نة
الهجري���ة أعاده اهلل عليكمّ ،
فأنُه
ُهجرين
يذ ّكرنا بمعاناة ماليين الم ّ
م���ن أبن���اء أمتنا من فلس���طين
واليمن وسوريا والعراق وليبيا،
ويدعونا ألن نج���دد النضال من
أج���ل أن يع���ود كل مهاجر إلى
وطنه ،وكل مش���رد إل���ى بيته،
وكل الج���ئ إلى وطنه ،وكل ّ
حق
إلى أصحاب���ه ،وإذا كان احتفالنا
اليوم يصادف أول أيام عاشوراء
ّ
فأن���ُه يذكرنا بمظلومي���ة حفيد
رسول اهلل (ص) اإلمام الحسين
بن علي (ر) وإخوانه وأنصاره،
تلك المظلومية المتفش���ية اليوم
في ّ
كل أرجاء امتنا والعالم والتي
تدعون���ا لالنتص���ار للحق بوجه
الباطل وللعدل بوجه الظلم.
[ - ]1كلم���ة ألقيت في احتفال
أقامت���ه منتدى الرق���ي والتقدم
اليمن���ي ف���ي بيروت بمناس���بة
ثورتي سبتمبر وأكتوبر وتحدث
ّ
فيه إلى بشور  ،رئيس المنتدى
يحي���ى محمد عب���د اهلل صالح،
ومروان عب���د الع���ال (الجبهة
الش���عبية لتحري���ر فلس���طين)،
سمير ش���ركس (التنظيم القومي
الناصري) بأسم األحزاب والقوى
الوطنية ،والنائب اليمني سلطان
السامعي.
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ضمانة لنجاح اإلصالحات
االقتصادية لحكومة العبادي
���ات
المواط����ن ال يري���� ُد إصالح� ٍ
مكتوبة على الورق أو ش����عارات أو
أطروحات نظري����ة ،كل حكومة تأتي
إلى الس����لطة في العراق ،ترف ُع شعار
ُ
وتحمل برامجاً
اإلصالح االقتصادي،
اقتصادية ،وكأنها العصا الس����حرية
ُ
ستحقق حلم الرفاهية للمواطن
التي
العراقي ال����ذي تتجاذب ُه األزمات من
كل م����كان (أزمة كهرباء ،أزمة ماء،
أزمة تعليم ،أزمة سكن ،أزمة صحة،
أزمة بيئ����ة ،أزمة سياس����ية ،أزمة
أمنية ،أزمة مالية وأزمة فقر وبطالة
وجوع وهج����رة ونزوح...ألخ) ،فكل
الحكومات الس����ابقة في العراق بعد
عام  2003جائت ببرامج إصالحات
اقتصادية جيدة (س����واء في حكومة
إياد ع��ل�اوي ،أو الجعفري آو نوري
المالكي) ،ونتس����ائل  :لماذا لم تحقق
نتائج����اً ملموس����ة أو إنه����ا لم تكن
بمستوى الطموح؟
���بب في ذلك بإعتقادن����ا ،أنها لم
الس� ُ
تؤطر في إطار مأسسة حقيقية فاعلة
ومؤثرة ف����ي س����لوك القائمين على
إدارة الدول����ة واالقتصاد ،وال نقصد
بالمأسس����ة البنايات أو المؤسس����ات
أو الشركات والمكاتب ،بل المأسسة
وحسب تعريف المدرسة المؤسساتية
بأنه����ا «قواعد اللعب����ة»  ..أي أنها
القواني����ن والضواب����ط والتعليم����ات
والبرام����ج والسياس����ات الضابط����ة
للس����لوك داخ����ل منظومة الس����لطة
وإدارة الدولة ،وبدون المؤسساتية،
ُ
سلوك غير منضبط من
سنكون أمام
ٍ
قبل ُنخب الس����لطة ،فالدول المتقدمة
���اق مؤسس����اتية
تتمي���� ُز بوجود انس� ٍ
فاعلة ومؤثرة ..أي ضابطة لس����لوك
القائمي����ن عل����ى إدارة الدولة بكافة
مفاصله����ا السياس����ية واالقتصادية
والمالية والتجارية والخدمات ...ألخ،
وال يمكن عندئذ ألي مسؤول أن يكون
بعيداً عن الرقابة والمساءلة والعقاب
أن ب����در تقصير أو إخف����اق في أداء
مهامه أو صدر منه س� ٌ
���لوك منحرف
عمدي ،قد يق����ول البعض نحن لدينا
في العراق مؤسساتية ،نقول نعم ،اّإل
أنها غير مؤثرة في س����لوك القائمين
عل����ى إدارة الدول����ة واالقتصاد ،أي
ُنخب الس����لطة داخل الع����راق ..فهم
فوق المؤسساتية ،بمعنى انهم بمنأى
ع����ن المس����اءلة والعق����اب ..بعبارة
أخ����رى ف����وق القانون ،فالمأسس����ة
الفاعلة والمؤث����رة هي الوجه األخر
لق����وّة القانون والقض����اة ،وبدونهما
لن تنجح أي محاول����ة إصالحية في
العراق ،وهنا سنحاول تسليط الضوء
على ثالثة محاور -األول :استعراض
لحزم����ة اإلصالح����ات لرئيس
ع����ام ُ
الوزراء حيدر العبادي..

ً
أوال /حزمة اإلصالحات لرئيس
الوزراء حيدر العبادي
ُحزمة اإلصالحات التي ق ّدمها رئيس
ال����وزراء حي����در العب����ادي وصادق
عليه����ا مجلس الوزراء باإلجماع في
 9آب  ،2015وص����ادق البرلم����ان
عليها في  11من الش����هر نفس����ه،
لم تك����ن بالجديدة ّ
وإنما س����بق وإن
أعل����ن عنها في برنامج����ه الحكومي
(2014ـ����ـ ،)2018ويمك����ن أن
نجملها بالمحاور اآلتية:
 -1محور اإلصالح اإلداري
ال����ذي ركز على تبنى منهج واس����ع
لإلصالح المؤسس����اتي واإلس����راع
بإنج����از برنامج لإلص��ل�اح اإلداري
يتضم����ن (تقليص أع����داد الحمايات
لكل المس����ؤولين في الدولة بضمنها
الرئاسات الثالثة والوزراء والنواب
والدرجات الخاصة والمدراء العامين
والمحافظي����ن وأعض����اء مجال����س
المحافظ����ات وم����ن بدرجاتهم ،ويتم
تحويل الفائض إل����ى وزارتي الدفاع
والداخلي����ة واالس����تمرار بتحدي����د
االمتي����ازات األخ����رى للمس����ؤولين
بما فيه����ا (الس����يارات والس����كن)،
وكذل����ك إلغاء مناص����ب نواب رئيس
الجمهوري����ة ،ورئي����س مجل����س
الوزراء ،وكذلك ترش����يق الوزارات
والهيئ����ات لرفع الكف����اءة في العمل
الحكومي ،وتخفيض النفقات وإلغاء
الف����وارق ف����ي الرواتب م����ن خالل
إصالح نظام الرواتب والمخصصات
وإلغاء المخصصات االستثنائية.
 -2محور اإلصالح المالي:
ويه����دف إل����ى معالج����ة العجز في
الموازن����ة العام����ة المتمثل بإصالح
هيكل نفق����ات وإي����رادات الدولة من
خالل:
أ -معالجة التهرب الضريبي س����واء
فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوس����يع
الوع����اء الضريب����ي ومنع الفس����اد
وتخفيف العبء على أصحاب المهن
الحرة.
ب -تطبيق التعرفة الكمركية بصورة
عادلة على جميع المنافذ الحدودية،
وبضمنه����ا مناف����ذ إقليم كردس����تان
واالس����تعانة بالش����ركات العالمي����ة
الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد
وتش����جيع المنت����وج الوطن����ي ومنع
إغراق السوق العراقية.
ت -خف����ض الحد األعل����ى للرواتب
التقاعدية للمسؤولين.
 -3محور اإلصالح االقتصادي:
يتمث� ُ
���ل بتفعي����ل حرك����ة االس����تثمار
وتنش����يط القطاع الخ����اص من خالل
توفي����ر القروض للقط����اع الصناعي
والزراعي وقطاع اإلس����كان والبالغة
( )5ترلي����ون دين����ار ،وكذل����ك دعم

���روض تبلغ
المش����اريع الصغيرة بق� ٍ
ترلي����ون دين����ار م����ن أجل تش����غيل
العاطلين عن العمل ،وكذلك األهتمام
بالقط����اع الخاص ودفع مس����تحقاته
الت����ي بذمة الحكوم����ة ،وأيضاً الغاء
جميع االستثناءات من تعليمات تنفيذ
العق����ود الحكومية ،باس����تثناء عقود
التس����ليح في وزارة الدف����اع حالياً،
ً
فضال عن تفعيل إستراتيجيات العمل
التي أع ّدتها مؤسس����ات الدولة كافة،
وأيض����اً ،إع����ادة تأهي����ل الصناعات
المملوكة للدولة والتحول التدريجي
نحو القطاع الخ����اص ،وضمان بيئة
تمكينية للنهوض ب ِه في مجال التجارة
والتمويل والقوانين والتشريعات.
 -4محور الخدمات:
ويرك����ز عل����ى االرتقاء بالمس����توى
الخدمي والمعيشي للمواطن العراقي،
ومعالج����ة أزمة الكهرب����اء بالدرجة
األساس ،وتوفير البنى التحتية (نقل
وإتص����االت) وتبني برنام����ج رقابة
مجتمعي����ة فعّال لكش����ف التراجع أو
الفشل في تقديم الخدمات العامّة بُغية
ُقصرين والفاسدين.
محاسبة الم ّ
 -5محور مكافحة الفساد:
ويركز على أنش����اء مجلس (مكافحة
الفس����اد) برئاس����ة رئيس الوزراء،
وتفعي����ل مب����دأ (من أين ل����ك هذا)،
وتفعيل دور القض����اء ،وفتح ملفات
الفساد السابقة ومحاكمة الفاسدين،
ووضع س����قف زمني لحس����م جميع
القضاي����ا الخاصة بالفس����اد ،وكذلك
تنش����يط دور المؤسس����ات الرقابية
وهي (هيئة النزاهة الوطنية ،ديوان
الرقاب����ة المالية ،ومكات����ب المفتش
الع����ام) ،وصياغة برنام����ج الرصد
وتقوي����م األداء الحكوم����ي وتكام����ل
األدوار.
 -6كذلك هناك أولويات إستراتيجية
جائ����ت ضم����ن البرنام����ج الحكومي
اإلصالح����ي لرئيس ال����وزراء حيدر
العبادي تمثلت بـ:
أ .معالجة مشكلة النزوح والهجرة.
ب .زيادة إنتاج النفط والغاز وتحسين
االستدامة المالية.
ت .النه����وض بمتطلب����ات التنمي����ة
البشرية (التعليم والصحة ،استدامة
البيئة ،تفعيل دور منظمات المجتمع
المدني ،تعزي����ز دور المرأة وزيادة
كفاءة خدمات الضمان االجتماعي).
ث .ج����ذب االس����تثمارات األجنبي����ة
وتنوي����ع مصادر الدخ����ل ،بعيداً عن
النفط في ظل تهاوي أسعاره.
ج .إع����ادة هيكلة بعض الش����ركات
المملوكة للدولة ،وقال حيدر العبادي
»:نري����د هذه الش����ركات لتكون أكثر
كفاءة وفاعلية في االقتصاد العراقي،
وإن الحكومة ليس لديها نية للتخلص

د .هيثم كريم صيوان
مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية
من العاملين في هذه الشركات».
ثانياً /ميكانزمات اإلصالح :رؤية
في المعايير
طالما تصاعدت دعوات اإلصالح في
العراق ومنذ سنوات مضت ،اّإل أنها
لم تتكلل بالنجاح والسبب كان انطفاء
محركاتها ،ونحن نشي ُر هنا إذا أردنا
تحقق اإلصالح الشامل ونجاحه ،البد
لها من محركات تديم اس����تمراريتها
وهنا نحد ُد اآلتي:
 -1مبدأ ُحس����ن النيّة من قبل جميع
القوى السياسية الفاعلة في الساحة
العراقي����ة ،وتبنيها اإلص��ل�اح كفكر
وممارس����ة في عملها خدمة للشعب
العراقي ،والمبادرة من تلقاء نفسها
بتبن����ي إصالح����ات ،واإلبتع����اد عن
المنافس����ة غير الش����ريفة ،ومحاولة
البع����ض منه����م إفش����ال الحكوم����ة
وإس����قاطها ،فاإلصالح ه����و الخيار
الوحيد للبقاء في الس����لطةً ،
بدال من
إجبارهم عل����ى مغادرة العراق ،تحت
ضغط مظاهرات الشعب العراقي.
 -2يجب عل����ى الحكوم����ة العراقية
إعتم����اد نظ����ام الجدارة عن����د ملء
المناص����ب القيادي����ة ،بعي����داً ع����ن
المحاصص����ة الطائفية والحزبية ،لما
يمكن أن يعزز النظ����ام القضائي في
حرب ِه ض ّد الفساد.
 -3يجب اس����تمرار زخم المظاهرات
ودعمها من قبل المرجعية الرشيدة،
ألن����ُه إن ّ
ّ
خف����ت وطأتها ل����ن يتحقق
ُ
وستكون
إصالح حقيقي في العراق،
ٌ
فقاعة كما الفقاعات الماضية.
 -4توف����ر الدعم اإلقليم����ي والدولي
إلصالح����ات الع����راق ،وخاصة من
المؤسس����ات المالية الدولية والبنوك
الدولية واإلقليمي����ة ،وصندوق النقد
والبن����ك الدوليين ،لتوفي����ر التمويل
ال��ل�ازم إلنجاح اإلصالح����اتً ،
فضال
عن الوكاالت المتخصصة في رس����م
سياس����ات اإلصالح ،وكيفية تنفيذها
،واالس����تعانة بالخبراء الدوليين في
هذا المج����ال ،فالع����راق بحاجة إلى
الدعم االقتصادي المناس����ب في هذه
المرحل����ة ،لمس����اعدته ف����ي إنجاح
عمليات اإلصالح االقتصادي.
ثالثا /إنشاء هيئة التحول االقتصادي
(ضمانة للتحول االقتصادي الناجح
في العراق)
نقترح على الحكومة إنش����اء وزارة
للتحول االقتصادي ،بعد أن يتم دمج
كل م����ن (الهيئة الوطنية لتش����جيع
االستثمار األجنبي ودائرة االستثمار
األجنبي في وزارة التخطيط ،ودائرة
العالق����ات الخارجي����ة ف����ي وزارة
التجارة ،ودائرة العالقات االقتصادية
ف����ي وزارة الخارجي����ة ،وهيئ����ة
الخصخص����ة المجم����دة ف����ي مجلس

الوزراء) ،وأن ترتبط بعالقة خاصة
مع البنك المرك����زي ووزارة المالية
ووزارة التج����ارة وس����وق الع����راق
لألوراق المالية ،وفي ذلك أهداف:
 -1ترشيق للجهاز اإلداري من خالل
دمج ال����وزارات ّ
وكل الهيئات أعاله،
وبالتالي ضغ����ط للمناصب اإلدارية،
يترتب
والتخلص من امتيازاتها ،وما
ُ
���كل كبير
عليه من ضغط للنفقات بش� ٍ
مع اإلبقاء على الكوادر المتخصصة
باالقتص����اد والتج����ارة واالس����تثمار
والم����ال فقط ..على األق����ل القيادات
المتقدمة م����ن الموظفي����ن ،وإعادة
تدوير باقي الموظفي����ن الى الفروع
الت����ي ستنش����أ ع����ن وزارة التحول
االقتصادي أو وزارة االقتصادٌ ،
وكل
حسب اختصاصه.
 .2توحي����د مص����در اتخ����اذ القرار
االقتص����ادي بجه����ة واح����دة فق����ط،
ً
بدال م����ن تعدد جهات اتخ����اذ القرار
االقتصادي.
 .3ضم����ان كف����اءة أكبر ف����ي إدارة
االقتصاد العراقي من خالل تبني فكر
اقتصادي س����ليم ،قائ����م على اقتصاد
بإطار مؤسساتي،
الس����وق المنضبط ٍ
يحق� ُ
ُ
ويضمن
���ق مصال����ح الجمي����ع،
عدال����ة اجتماعية ف����ي نفس الوقت،
���اج إليه العراق في ظل
وهذا ما يحت� ُ
فترة اإلصالح االقتصادي ،فال يمكن
أن نظل نعتمد على الدولة ،بإعتبارها
الراعي ورب العمل ،وإنها المسؤولة
عن تحمل كل المش����اكل االقتصادية
وهي المعنية بالتنمي����ة االقتصادية،
فيج����ب انس����حاب الدول����ة لتمارس
أدواره����ا كما ف����ي ال����دول المتقدمة
وهي:
أ -الدف����اع واألم����ن الخارج����ي
والداخلي.
ب -التشريعات وتطبيق القانون.
ت -الرقابة واإلش����راف على س����ير
اقتص����اد الس����وق ،وتوفي����ر األطر
المؤسس����ية الضامنة لتحقيق العدالة
االجتماعية ..أي أن ال تترك اقتصاد
السوق يعمل بدون ضوابط.
وتك����ون تل����ك الهيئ����ة العا ّم����ة آو
ال����وزارة ،ركن����اً م����ن أركان الدولة
العراقية ،وشرطاً من شروط وجودها
واس����تمرارها ،ويك����ون عملها على
جانبين:
األول :خارج����ي يهت����م بالعالق����ات
االقتصادي����ة الخارجي����ة ،واألهتمام
ب����كل برام����ج اإلص��ل�اح االقتصادي
مع المؤسس����ات االقتصادية الدولية
(صن����دوق النق����د الدول����ي ،والبنك
الدولي ،منظمة التج����ارة العالمية)،
وكذلك م����ع المؤسس����ات التمويلية
اإلقليمية والدولية ،وإجراء عمليات
تدريب واس����عة النط����اق ،بخصوص

األزمة األقتصادية الراهنة
واإلصالح المطلوب في العراق
يتوق����ع أن يدخل االقتص����اد العراقي
مرحل����ة ركود عميق م����ع بداية العام
المقبل ،خصوصاً مع التدهور المستمر
ألسعار النفط الخام ،وإخفاق الحكومة
في تنويع مصادر إي����رادات الموازنة
من جهة ،وضغ����ط النفقات الحكومية
من جه���� ٍة أخرى .التحدي����ات الصعبة
التي تواجه األقتصاد العراقي ،تفرض
عليه التكيف مع شحة الموارد النفطية
وتفعيل القطاعات االقتصادية البديلة،
كالصناعة والزراعة والسياحة ،ليس
فقط لتموي����ل نفق����ات الموازنة ّ
وإنما
أيضاً المتص����اص البطالة وتش����غيل
ّ
المعطلة ،والحد
الطاق����ات االنتاجي����ة
من االعتماد الكلي على االس����تيرادات
في تغطية الحاجة المحلية من السلع،
وتحاول هذه الورقة مناقش����ة المشهد
االقتصادي الراهن في العراق ،وتحديد
أبرز السياسات المطلوبة للخروج من
المأزق المالي الحال����ي ،ودفع عجلة
التنمي����ة واالس����تقرار االقتصادي في
البلد.
المحور االول :المشهد االقتصادي
الراهن
المش����هد االقتصادي ال يقل تعقيداً عن
المشهد السياسي في العراق وفي هذا
السياق يمكن األشارة الى أبرز مالمح
تدهور اقتصاد البلد وطبيعة التحديات
التي تواجه اإلصالح االقتصادي:
 1الهبوط الحاد والمس����تمر ألسعارالنفط في االسواق العالمية:
تش����ير توقعات منظمة أوبك األخيرة
ال����ى اس����تمرار التدهور في أس����عار
النفط لع ّدة س����نوات ،نظراً لتباطؤ نمو
األقتص����اد العالمي من جهة ،والزيادة
المس����تمرة في أنتاج النفط الخام من
داخل وخارج أوب����ك من جه ٍة أخرى،
ولن يتعافى الس����عر قبل نهاية العقد،
ليصل على أفضل تقدير الى  80دوالر
للبرمي����ل عام  2020بحس����ب تقرير
المنظمة.
 2الح����رب الشرس����ة م����ع داع����شوتكاليفها العسكرية والمدنية:
يخ����وض العراق حرب����اً ضروس مع
حرب
عصابات داع����ش اإلرهابية في ٍ
دخلت عامها الثاني ،وبحسب مصادر
في اللجن����ة المالي����ة البرلمانية ،فإن
تكلف����ة الح����رب الدائ����رة تتجاوز 10
ملي����ون دوالر يومي����اً ،ناهي����ك عن
تكاليف عقود التسليح وتكاليف إعانة
ُهجري����ن وايوائه����م وإعادة إعمار
الم ّ
المناطق المحررةّ ..
كل ذلك بحاجة الى
تمويل مفتوح ال موازنة تقشفية.
ٍ
 3ضعف البنية التحتية وتدهور بيئةاألعمال القادرة عل����ى تحفيز القطاع
الخاص:
لم تنجح الحكومة خالل أكثر من عق ٍد

ف����ي تحقيق الحد األدنى من تحس����ين
البني����ة التحتي����ة الالزم����ة النط��ل�اق
القط����اع الخ����اص ،إذ ما ي����زال ملف
الطاقة الكهربائية يش� ُ
���كل تحدياً امام
فرص البلد في التقدم واالستقرار ،إذ
تفلح الموازنات االنفجارية للس����نوات
الس����ابقة في توفير االكتف����اء الذاتي
م����ن الطاق����ة الكهربائية ،وتحس����ين
مس����توى الطرق وإدامة شبكات الماء
والمجاري في البلد.
 4المحاصص����ة الطائفي����ة ومزاحمةالتنكوقراط في إدارة الملف األقتصادي
والخدمي:
ويالح����ظ تطور ظاه����رة المحاصصة
���كل خطير،
السياس����ية والطائفية بش� ٍ
لتصل الى المناصب الدنيا في الس����لم
اإلداري ،وق����د انعك����س س����وء إدارة
���كل واضح في
الملف االقتصادي بش� ٍ
اداء الحكوم����ات الس����ابقة والحكومة
الحالي����ة ،إذ زاد ترك����ز قط����اع النفط
في نس����بة الناتج المحل����ي االجمالي،
وانزلقت معظم القطاعات االقتصادية
في رك����و ٍد مزمن ،وتبخرت المليارات
م����ن الم����وارد النفطية في مش����اريع
وهمية.
 5تفاقم ظاهرة البطالة ،خصوصاً بينالخريجين وارتفاع مُع ّدالت الفقر:
أخ����ر احص����اءات وزارة
وبحس����ب ِ
التخطي����ط ،فأن مُع����دالت البطالة في
البل����د ،تج����اوزت  30%مؤخراً في
بل ٍد يع ُد م����ن أغنى بلدان العالم نفطياً،
وراف����ق ذلك أرتفاع نس����بة الفقر الى
 ، 25%مم����ا ين����ذر بح����دوث كارثة
إنس����انية خصوصاً مع دخول العراق
الهبة الديموغرافية.
 6الفس����اد المالي واإلداري وهيمنةمافيات السياسة على موارد البلد:
فق����د انصهرت مئ����ات المليارات من
���اريع وهمية،
دوالرات النفط في مش� ٍ
وفي نفقات حكومية مُكرّس����ة لتغطية
متطلبات الطبقة السياس����ية الحاكمة،
ولم يتحق����ق أي منج����ز تنموي على
الصحة أو الخدمات
مستوى التعليم أو
ّ
العامّة.
 7الترهل الحكومي وضخامة الجهازاإلداري وانخفاض انتاجيته:
افصحت ع ّدة دراس����ات عن انخفاض
انتاجية الموظف الحكومي ،وانتش����ار
البطال����ة الم ّ
ُقنع����ة في كاف����ة الحلقات
اإلدارية التابعة للوزارات والمؤسسات
الحكومية في العراق ،تزامن ذلك مع
هبوط مس����توى الخدم����ة المق ّدمة من
لدن مؤسسات الحكومة.
 8الخ��ل�اف المزم����ن بي����ن المركزواإلقليم حول إيرادات النفط:
ويالحظ أن التوافق السياسي مؤخراً
لم ينجح ف����ي نزع فتي����ل األزمة بين
المركز واإلقلي����م حول إيرادات النفط،
فما زال اإلقليم مُص����رًّا على ّ
حقه في

تصدير نفطه ال����ى الخارج ،وفي ذات
الوق����ت يطال����ب بحصت����ه الكاملة في
الموازنة الفدرالية.
احتياطي البنك المركزي من
 9تآكلّ
الدوالر:
احتياطي البن����ك المركزي الى
هب����ط
ّ
دون  60ملي����ار دوالر مؤخ����راً بع����د
أن تجاوز عتبة ال����ـ  80مليار دوالر
ع����ام  ،2014ويعزى ذلك الى فائض
الطلب على الدوالر ،بسبب زيادة حجم
االس����تيراد والتهريب وغسيل األموال
مقابل هبوط تدف����ق الدوالر الى البلد،
بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
10أزمة النازحين وتكاليف إعالتهموإعادة إعمار المناطق المحررة:
إن اعداد النازحين في تزاي ٍد مستمر،
بس����بب اس����تمرار عملي����ات تحرير
المناط����ق المغتصبة من ل����دن تنظيم
داع����ش اإلرهاب����ي ،وق����د ُخصصت
الحكومة مبالغ طائلة لتوفير الس����كن
والمخيم����ات وض����رورات المعيش����ة
ً
فضال عل����ى تكاليف
له����ذه العوائ����ل،
إع����ادة إعم����ار المناط����ق المح����ررة
والمق ّدرة بملي����ارات الدوالرات ،نظراً
لحجم الدم����ار المذهل الذي لحق بهذه
المناطق.
11إغراق األسواق العراقية بمختلفالمنتجات المستوردة:
لسوق ،يستوعب
يالحظ تحول العراق
ٍ
معظ����م الس����لع الغذائي����ة والصناعية
المنتجة في دول الجوار والقادمة من
آس����يا ،نظراً لتوقف االنتاج المحلي،
وانفالت االستيراد وضعف الرقابة.
 12األقت����راض الحكوم����ي بفوائ����دضخمة:
ف����ي ظل عدم ق����درة الحكومة ،ضغط
النفقات الى مستوى مقبول ،والتكييف
م����ع أس����عار النف����ط ب����دأت وزارة
المالي����ة بالترويج لس����ندات حكومية
دولية ،وبأس����عار فائ����دة عالية ،ألجل
تغطية النفقات وس����د العج����ز المالي
الحكوم����ي ،ومن المتوق����ع أن يؤدي
ذل����ك ف����ي النهاية الى عج����ز العراق
ع����ن تس����ديد ديونه ودخول����ه برامج
جدولة الديون المش����روطة ،بتطبيق
وصفات صن����دوق النقد خصوصاً مع
ضعف الطاقة االس����تيعابية للمشاريع
االستثمارية المزمع االقراض ألجلها،
وقد افصحت تجربة السنوات السابقة
عن ع����دم قدرة الحكوم����ة على تنفيذ
المش����اريع االس����تثمارية ،رغم توفر
الس����يولة الالزمة ،مرّة بسبب الفساد
الذي يعتري معظ����م الحلقات اإلدارية
بدءاً من منح العطاء ولغاية اس����تالم
المشروع ،ومرّة أخرى ،بسبب ضعف
الجانب المنفذ على تسليم المشروع،
وفق الجداول الزمني����ة ،وعدم كفاءة
معظم الش����ركات المنف����ذة ،لمثل هذه
المش����اريع ،هذا يعني بأن المش����كلة،

تطبيق برامج اإلصالحات االقتصادية،
واس����تقدام الخب����راء المخصصي����ن
بالتحول واإلصالح االقتصادي.
الثان����ي :داخل����ي يتول����ى ش����ؤون
االستثمار األجنبي والوطني والقطاع
الخ����اص والعام والتج����ارة الداخلية
والش����ؤون المالي����ة ،وكذل����ك تبني
إدارة مل����ف الخصخصة ،وعلى كافة
القطاع����ات ،وبم����ا يخ����دم اإلصالح
االقتص����ادي والنه����وض باالقتصاد
العراقي.
وهنا نؤكد على ثالثة أمور في غاية
األهمي����ة لدعم ومس����اندة وزارة أو
هيئة التحول االقتصادي المقترحة:
 -1إنش����اء المحكم����ة االقتصادي����ة
العليا:
تعد تلك المحكمة مهمة إلنجاح عمل
هيئة التحول االقتصادي في العراق،
فتعد مأسس����ة اقتصادية متخصصة،
تضب� ُ
���ط الس����لوك االقتص����ادي لكل
القائمي����ن عل����ى إدارة الش����ؤون
االقتصادي����ة والمالي����ة والتجاري����ة
واالس����تثمارية في داخل العراق ،أو
ّ
فض النزاعات وحس����م القضايا التي
ُ
يتعامل
إطراف خارجي����ة
تنش����أ مع
ٍ
معه����ا الع����راق ،وه����ذا الن����وع من
المحاكم موج����ود في الدول المتقدمة
،وتش���� ّكل احد عوامل تحسين القدرة
التنافس����ية لالقتصاد على المستوى
العالم����ي ،ونقت����رح أن تضم قضاة
متخصصي����ن بالقان����ون االقتصادي
والتج����اري والقان����ون االقتص����ادي
الدول����ي وقانون الش����ركات حصراً،
وإن كان الع����راق اآلن يعان����ي م����ن
نقص الك����وادر المتخصصة بالقانون
االقتصادي ،كما ندعو إلى تأس����يس
أكاديمي����ة متخصصة بأع����داد قضاة
اقتصاديي����ن أو فت����ح ف����رع ضم����ن
معهد القض����اء العالي ،إلعدا ِد كوادر
له����ا ،واإللمام باألم����ور االقتصادية
وبالعالق����ات االقتصادي����ة الدولي����ة
واألم����ور المالي����ة واالس����تثمارية
والقان����ون االقتص����ادي الدولي ،بما
فيها قان����ون منظمة التجارة العالمية
وعقود االستثمار الدولية ،وغير ذلك
من العقود االقتصادية المتخصصة.
 -2إنشاء المحكمة المالية:
اقت����رح تفعيل عمل محكمة الخدمات
المالية الموجودة لدى البنك المركزي
العراقي ،وتوس����يع عملها او إنشاء
أخرى متخصصة فقط باألمور المالية
والمحاس����بية عل����ى الصعيد الداخلي
والخارج����ي ،وتتولى أيض����اً ،مهمة
النظر في كل عمليات الفس����اد المالي
واإلداري ..س����واء كان فس����اد ُنخب
الس����لطة (رئيس الجمهورية ،رئيس
الوزراء ،أعض����اء مجلس الوزراء،
رؤساء مجالس المحافظات ،أعضاء

مجالس المحافظات ،وجميع أعضاء
مجلس النواب والمدراء العامون في
وزارات الدولة ومؤسساتها) ،وكذلك
الفساد البيروقراطي (الموظفين دون
درج����ة مدي����ر ع����ام) ،وأن يتم دمج
دوائر المفتش العام ،ودوائر الرقابة
المالية ،وهيئة النزاهة) لتكون تحت
مس����ؤولية تلك المحكم����ة ،وهذا فيه
ترش� ٌ
���يق لعمل الحكومة أيضاً وضغط
للمناص����ب وامتيازاته����ا ،وتقليص
دائرة المس����ؤوليةً ،
بدال عن تشتتها
وترهلها.
 -3إع����ادة النظ����ر بكل التش����ريعات
والقوانين:
ذات الصل����ة باالقتص����اد العراق����ي
وتعديله����ا بم����ا يخ����دم اإلص��ل�اح
االقتص����ادي ف����ي الع����راق حص����راً
،وتش����ريع قوانين جديدة نس����ميها
قوانين التحول االقتصادي ،كي تتالئم
مع القوانين الدولية وخاصة منظمة
التجارة العالمي����ة ،وقوانين التهرب
الضريب����ي العابر للح����دود ،وقوانين
المؤسسات المالية الدولية ،وقوانين
التج����ارة االلكتروني����ة والتس����ويات
الدولية وقوانين االس����تثمار األجنبي
وقوانين األس����واق المالية ،وقوانين
الش����ركات األجنبي����ة ،وغير ذلك من
القوانين التي بدونها ال يمكن للعراق
أن يحقق التحول الناجز إلى اقتصاد
السوق ،ويمكن االستعانة بالوكاالت
الدولي����ة والمنظمات المتخصصة في
هذا المجال.
علي����ه ،ف����أن وزارة أو هيئة التحول
االقتص����ادي اس����تكملت أركانه����ا
األساس����ية المتمثلة بالمؤسس����اتية
والت����ي تض ُم (قواع����د اللعبة) ،وهي
الفكر االقتصادي السليم والتشريعات
والقواني����ن االقتصادي����ة والتجارية
واالس����تثمارية والمالية والضريبية
والكمركي����ة ...أل����خ) ،والبرام����ج
والسياس����ات االقتصادي����ة العا ّم����ة
والضوابط والتعليم����ات ،وهذه كلها
س����تكون ضابطة لس����لوك الالعبين
االقتصاديين داخل االقتصاد العراقي
أو الالعبين الخارجيين ..سواء كانت
حكومات أو شركات أو مجتمع رجال
األعم����ال أو منظمات ومؤسس����ات
اس����تثمارية وتمويلية دولية ،وكذلك
الرك����ن اآلخ����ر المتمث����ل بالمحكمة
االقتصادي����ة العليا ،أما الركن األخير
فهو المحكمة الماليةّ ،
كل ذلك سيش ّكُل
ضمانة حقيقي����ة إلنجاح اإلصالحات
االقتصادية ف����ي العراق ،وهنا نكون
ق����د ّ
أطرنا اإلصالح االقتصادي بإطار
مؤسساتي ضابط لس����لوك القائمين
على إدارة االقتصاد العراقي ،وضابط
لحركة التفاعالت االقتصادية الثالثة
(التجارة واالستثمار والتمويل).

د حيدر حسين آل طعمة
مركز الفرات للتنمية والدراسات االستراتيجية

ال تتمث����ل بش����حة الم����وارد المالي����ة
ّ
وإنما س����وء إدارة وتنفيذ المش����اريع
االستثمارية في البلد ،وإن االقتراض
ل����ن يغيّر من هذا الواق����عّ ،
وإنما فقط
سيكبّل العراق بالتزامات جديدة.
المحور الثاني :سياسات اإلصالح
المطلوبة
لألس����ف أقتصاديات البلدان المتخلفة
تلجأ دوم����اً الى اإلص��ل�اح في أوقات
األزمات وال تف ّك����ر كثيراً بالوقاية من
هذه األزمات أوقات الرخاء واليس����ر
المالي ..نظ����راً ألن المل����ف والقرار
االقتص����ادي يك����ون في الغال����ب بيد
الطبق����ة السياس����ية الحاكم����ة ،ال بيد
خب����راء االقتصاد ،وهذا حال االقتصاد
العراقي بالضبط ،وقبل األش����ارة الى
سياسات اإلصالح المطلوبة ،البد من
التأكيد ب����أن نجاح أي من اإلصالحات
األقتصادي����ة ،يعتم ُد على إرادة وج ّدية
األحزاب السياس����ية ف����ي البلد ،ألنها
تمثل الحكومة بمختلف مؤسس����اتها،
وه����ذا يتطل����ب التضحي����ة بالمصالح
الحزبية ،لصالح مس����اعدة العراق في
الخروج من محنته الحالية ،ومن أبرز
الحلول المطروحة في هذا السياق:
 1ترشيق النفقات:من أب����رز أس����باب األزم����ة الحالية،
األف����راط ف����ي النفق����ات العامّة ،خالل
السنوات السابقة ،بسبب أرتفاع أسعار
النفط وغي����اب الرقابة ،وكان األجدى
اقتصادياً ،انشاء صندوق ثروة سيادي
أسوة بدول الخليج ،استعداد للصدمات
النفطية التي تتعرض لها كافة البلدان
النفطية ،ولآلن الحكومة غير جادة في
برنامجها اإلصالحي المتعلق ،بترشيق
النفقات الحكومية ،فمعظم االجراءات
التي ت ّم اإلع��ل�ان عنها مؤخراً ،كانت
خجولة وش����كلية ،ولن تغيّر من واقع
تضخم النفقات في البلد.
 2تنويع اإليرادات الحكومية:���ح التجربة ب����أن الحكومة غير
تفص� ُ
قادرة على تنويع إيرادات الموازنة ،ال
من الضرائب وال من شركات القطاع
الع����ام ،وال عبر الدوائ����ر الحكومية،
وذلك لضعف س����يادة القانون ،وعدم
قدرة الحكوم����ة المركزية على تطبيق
يدفع
القانون النافذ عل����ى اإلقليم مما ُ
محافظات الوس����ط والجنوب الى عدم
االنصياع الى القوانين والتش����ريعات
الحكومية الخاصة بالضرائب والتعرفة
الجمركية ،ما لم يلتزم بها اإلقليم ً
أوال،
وقد تكررت ه����ذه الحالة عام 2015
لع ّدة مرات.
 3تشجيع القطاع الخاص:هنالك جهو ٌد تبذل ألجل تحفيز إنطالق
دور محوري
القطاع الخاص ،لما ل ُه من ٍ
في استيعاب األيدي العاملة ،وتحريك

كافة القطاع����ات االقتصادية الراكدة،
وقد أعلن مجل����س الوزراء ألكثر من
مرة ،س����عي ُه الى تذلي����ل كافة العقبات
التي تعيق إنط��ل�اق القطاع الخاص،
وأخذ دور الريادي في تحقيق التنمية
وامتصاص األي����دي العاملة ،وتنويع
األقتصاد العراق����ي ،ولكن بدون بنية
تحتية مناسبة ،ووضع أمني مستقر،
وتش����ريعات ضريبية مالئمة ،وحماية
جمركية فعّالة ،ف����أن هذه االجراءات
لن تكون سوى خطابات انشائية بعيدة
عن الواقع العراقي.
 4أن تك����ون موازنة  2016موازنةبرامج ال موازنة بنود:
أح����د أبرز أس����باب تعث����ر االقتصاد
العراق����ي خالل الس����نوات الس����ابقة،
غياب البرنامج االقتصادي عن أبواب
النفق����ات واإلي����رادات الحكومية التي
تضمنتها موازنات األعوام الس����ابقة،
لذا من الضروري أن تتضمن موازنة
 2016برنامج����اً أقتصادي����اً ،يُحاكي
األزمة االقتصادية في البلد ،ويؤسس
لنمط جديد في إدارة الملف االقتصادي،
يجنح ال����ى تنويع الم����وارد ،وتحفيز
ُ
القطاع����ات االقتصادي����ة الزراعي����ة
ُ
بشكل
ويقلل
والصناعية والس����ياحية،
ٍ
تدريجي من اُحادية األقتصاد العراقي،
واتكاله المزمن على المورد النفطي.
 5تحفيز القطاع الصناعيُ
يمتلك العراق عدداً كبير من المصانع
بشكل
والمنش����آت العامة التي توقفت
ٍ
كلي بعد احت��ل�ال العراق عام 2003
ومازالت تش ّكُل عبئاً على الدولة بسبب
صرف رواتب وأجور موظفيها بدون
مقاب����ل يُذكر ،وإذا ما ت���� ّم بيع وتأجير
ه����ذه الممتلكات ال����ى القطاع الخاص
���ركات أجنبية يمك����ن أن ّ
توفر
أو لش�
ٍ
موارداً مالية جيدة ،وتخفف عن كاهل
الحكومة ،كما ُ
يمكن للحكومة الدخول
في شراكات مع القطاع الخاص ،ألجل
اس����تغالل خبرة وم����وارد األخير في
إدارة هذا القطاع بنجاح.
 6إعادة الحياة للقطاع الزراعي:للقطاع الزراعي دو ٌر مهم في استيعاب
االي����دي العاملة من جه����ة ،وتحقيق
األمن الغذائ����ي للبلد من جهة أخرى،
ويمك����ن للحكومة تحفي����ز هذا القطاع
،عبر معالج����ة ملف الطاقة وش����حة
المياه واالس����تيراد المنفلت للمنتجات
ُيس����رة
الزراعي����ة ،وتوفير قروض م ّ
لتش����جيع هذا القط����اع على االنطالق
م����ن جديد ،نظراً لتوفر الطلب المحلي
الالزم الس����تيعاب مختل����ف المنتجات
الزراعية من حيث الكم والنوع.
 7عدم االنخراط في برامج القروضالدولية
لم تكن معظم تج����ارب البلدان النامية
في االقتراض مش����جعة ،وانتهت في
نهاي����ة المطاف الى جدول����ة الديون،

وبيع القطاع الع����ام والثروة الوطنية
للش����ركات األجنبي����ة ،ويعتق����د ب����أن
هنالك مؤامرة لالس����تيالء على النفط
العراقي من قبل الش����ركات العمالقة،
خصوص����اً بعد ما عانت����ه من صعوبة
مع المفاوض العراقي ،لذا يجب الحذر
من االقتراض الدولي وبفوائ ٍد عالية،
خشية من السقوط في فخ المديونية.
 8وضع نظام ضريبي عادل يستهدفاألوعي����ة الضريبي����ة الغزيرة فقط مع
تطبيق نظام ضريب����ي جمركيُ ،
يطال
كاف����ة الس����لع الفاخرة والس����يارات
الفاره����ة ،مع وضع م����ادة في قانون
الموازن����ة الجديدُ ،تل����زم اإلقليم على
تنفيذ القوانين الضريبية النافذة مقابل
أستالم حصة اإلقليم من الموازنة.
 9االستعانة بمؤسسات تدقيق ورقابةدولية ،بعيدة عن االحزاب السياسية،
ألجل كش����ف ملفات الفس����اد ،وتنظيم
عملي����ات صرف النفقات ومنح العقود
بشكل شفاف.
ٍ
 10إعادة تقييم الدينار العراقي:ينف����ق البن����ك المرك����زي  5مليارات
دوالر ش����هرياً في الدفاع عن س����عر
ص����رف ( 123000مقابل )100$
هذا يعني م����ع وجود احتياطي بمقدار
 50مليار ،ف����إن صمود الدينار مقابل
الدوالر سيس����تم ُر في أفضل األحوال
الى منتصف العام الق����ادم ،خصوصاً
مع ش����حة إيرادات النفط وذهابها الى
ش����ركات النفط العاملة ف����ي العراق،
وتمويل عمليات شراء األسلحة الثقيلة
والخفيفة والطائرات ،م����ا يُح ّتم على
الحكومة إعادة تقييم الدينار العراقي،
بشكل معقول ،ومكافحة الفساد المالي
ٍ
والسياس����ي الذي يعتري م����زاد بيع
العملة األجنبية منذ سنوات.
 11إص��ل�اح الجه����از المصرف����يوس� ّ
���ن قواني����ن رادع����ة لإلص��ل�اح
الجهاز المصرف����ي في البلد ،وتحويل
المصارف األهلية الى جسور للتنمية
والتموي����ل ،ال مكاتباً لغس����يل األموال
وتهريب الدوالر.
 12إبعاد المناصب االقتصادية العليافي البلد عن المحاصصة والمحسوبية،
ومن أبرزها البنك المركزي العراقي،
ووزارة المالي����ة ووزارة التخطي����ط
والهيئة العليا لالستثمار ،وإن لم يكن
باإلمكان ذلك على مستوى الوزراء..
فال بأس أن يكون ذلك على مس����توى
المستشارين والمدراء العامّين.
 13التنس����يق الكامل مع مؤسساتوزارة التعلي����م العالي والبحث العلمي
في دعم واس����ناد عمل كافة الوزارات
من خ��ل�ال التعاون المش����ترك ،ألجل
اضف����اء الجان����ب العلمي ف����ي إدارة
مؤسس����ات الدولة ورفدها بأحدث ما
وصل اليه العلم والتكنولوجيا.

