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املقدِّمة:

بعد مثاين عشرة سنة مرَّت على العراق اتسمت بفساٍد إداري ومايل وتراجع يف اخلدمات على 
كافة املستوايت، واهنياٍر شبه اتم يف بُناه التحتية، وأهنار الدماء اليت سالت، واألرواح اليت أُزهقت 
بدعوى الطائفية القومية والدينية واملذهبية، وتسلُّط النظام احلزيّب والعائلّي والفئوّي على مقدَّرات 
مَيُرُّ  العراق  للحكَّام، وكأنَّ  والشرعية  واإلنسانية  الوطنية واألخالقية  الغرية  بغياب  وإهدارها  البلد، 
أبسوء فرتة يف أترخيه، فهذا البلد الضارب يف عمق حضارته، الذي علَّم العامل ولليوم كيف يكون 

التقدُّم واملدنية واحلضارة.

وبعد أن هبَّ الشباب احلر الغيور مطالباً بوطٍن ضيَّعه اجلهلة والفاسدون، وانتفضوا فاحتي 
صدورهم العارية لرصاص الظلم والطغيان؛ لوقف التدهور عند حدِّه، وإنقاذ البلد، وجَب علينا مجيعاً 
أن نفَي تلك الدماء اليت سالت دفاعاً عن سيادة العراق وكرامته عن طريق إصالح األحوال وعلى 
كافة األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية واخلدماتية وغريها، ممَّا ُخرَِّب قبل وبعد 
االحتالل، وبعد غياب الرؤية الواضحة للحكومات اليت تعاقبت على إدارة البلد يف ظل انتعاش 
الثروات وزايدة الواردات خالفاً ألايم احلصار اجلائر، فلم يكن هناك سياسة اقتصادية ومالية حمددة 
تسعى ابجتاه هدف زمين حمدد، وجَب على احلكومة املقبلة البدء بذلك وبكل ما أوتيت من قوة 
وصالحيات، ال سيِّما أنَّ البلد قد أتخَّر كثرياً عن البداية إذا انظران ذلك مع متغريات االقتصاد 
العاملي يف العقدين األخريين، والتوجُّه بدف التقليل من االعتماد على الطاقة “األحفورية” اليت 

رؤية اقتصادية من أجل صياغة مسودة
 أولويات عمل الحكومة المقبلة

حـسن هـادي األسديّ *

*  ابحث.
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ما زالت تشكِّل أكثر من )95 %( من موارد املوازنة العراقية، املثقلة ابجلزء التشغيلي ابلصورة اليت 
ل على ذلك من  جعلها تتخلَّف كثرياً عن اإليفاء ابالستحقاقات االستثمارية املطلوبة، وممَّا يسجِّ

نقط اآليت:

االستحقاقات احلكومية العالية لدفع رواتب املوظفي )موظفو الدولة( بصورة مهولة يصل . 	
إىل عشرة أضعاف املقاييس العاملية )عدد املوظفي من 0,5 – 	 %( من عدد السكان.

عدم وجود إحصائية حقيقية عن عدد موظفي الدولة العراقية الفعليي واحلديث عن وجود . 	
فضائيي بنسبة كبرية، وقد ورد على لسان كثرٍي من مسؤويل الدولة الكبار.

ما زالت ظاهرة )تعدُّد الرواتب( مل  يـُْقَض عليها.. 	

االلتزامات احلكومية العالية لتغطية النفقات التشغيلية ملا يسمَّى بـ)قواني العدالة االنتقالية(.. 	

زايدة عدد القوات املسلَّحة كّماً على حساب النوع والكفاءة. . 5

ال توجد سياسة واقعية لدعم القطاع اخلاص العراقي هتدف خللق قطاع خاص واٍع ميلك . 	
حّساً وطنياً جتاه بناء البلد ومراعاة اجلانب االجتماعي يف العمل، فضاًل عن العامل الرحبّي.

وجود قواني تساهم يف خلق نوع سليب من القطاع اخلاص مهَّه الربح التجاري السريع من . 	
دون وجود رؤية تنموية حقيقية.

عدم تطبيق قانون الضمان االجتماعي للعاملي يف القطاع اخلاص ممَّا خلق توجُّهاً مضطرداً . 	
حنو االنضمام جليش موظفي الدولة املتنامي.

التعليمية وسوق . 9 املتخرجي من املؤسسات  عدم وجود سياسية واضحة توافق بي عدد 
العمل كّماً ونوعاً.
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العمل غري . 0	 من طاليب  أنتج جيوشاً  اخنفاضاً  اجلامعّي واملدرسّي  التعليم  اخنفاض مستوى 
الكفوئي.

سهولة . 		 تصنيف  يف  املتدنية  املرتبة  حتتلُّ  زالت  ما  اليت  العراقية  االستثمارية  البيئة  صعوبة 
البيئات االستثمارية يف املنطقة والعامل.

استشراء الفساد اإلداري واملايل يف مفاصل الدولة كافة وعلى املستوايت كافَّة استشراًء . 		
سجَّل عجز احلكومات املتعاقبة عن معاجلته.

ليس هناك سياسة اقتصادية واضحة لتطوير الصناعة يف البلد، وغياب القواني واإلجراءات . 		
التشجيعية، حىت غدا العراق سوقاً رائجاً أليسر املنتجات اإلقليمية.

تدهور اجلانب الزراعي واملنتجات الزراعية، وغياب عوامل تطوير ثقافة املنتج والفالح، . 		
وكذلك الدعم الالزم لتحقيق أمن غذائي حقيقي.

يف اجلانب املايل فالبلد يعاين من غياب دعم القطاع املصريف للعمل االقتصادي، فنحن . 5	
بي مصارف حكومية رصينة تعاين من البريوقراطية والروتي امللل والفساد املايل؛ وبي مصارف أهلية 
ليست هي إال دكاكي صرافة تتنافس على احلصول على أكرب حصَّة ممَّا يسمَّى بـ)انفذة بيع العملة( 

ا ضرر. اليت أضرَّت ابلعملية االقتصادية أميَّ

تديّنِ التصنيف االئتماين العاملي للعراق أبعَد عنه أموااًل هائلة من االستثمارات العالية، . 		
فضاًل عمَّا سبق من النقط.

افتقاد احلكومات املتعاقبة للقرار االقتصادي التنموي احلقيقي؛ بسبب احملاصصة السياسية . 		
والطائفية واستقرار امتيازات القطاع اخلاص كافَّة يف كفَّة جمموعة من الشركات واملؤسسات املالية 

املدعومة من جهات سياسية متنفذة.
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القناة اجلافة . 		 الفاو وتشغيله مع  عدم وجود إدارة واضحة للشروع احلقيقي إبنشاء ميناء 
الذي ميكن أن يضيف حي اكتماله واردات مضاعفة عمَّا يدرُّ النفط للدولة العراقية.

مناحي . 9	 لتطوير  البرتول  عائدات  من  جزء  استثمار  ابجتاه  واضحة  سياسة  وجود  عدم 
احلكومة  وكأنَّ  وغريها،  املنتجة  واخلدمات  والنقل  والتجارة  والصناعة  األخرى كالزراعة  االقتصاد 

العراقية شركة تبيع نفط العراقيي مجيعاً لتعطي رواتب ملوظفيها فقط.

تديّنِ أموال الدعم الفعلي لقطاع الرتبية والتعليم والصحة هذه القطاعات اليت متثل االستثمار . 0	
احلقيقي أال وهو االستثمار يف اإلنسان.

وهناك كثري من اجلوانب األخرى اليت ال أريد اإلسهاب فيها؛ رغبًة يف االختصار وطمعاً يف تقدمي 
احللول، فضاًل عن تشخيص املشاكل.

للمعاجلة  الرؤية  القادم جيب أن يتجاوز مدة عمره إىل وضع  الربانمج احلكومي  نعتقد أنَّ 
إىل جتزئة ذلك بصورة  يصار  الالزمة مث  الزمنية  الفرتة  املتعددة وحتديد  البلد  الكاملة ملشاكل كل 
رون  تتناسب مع أعمار احلكومات اليت تتعاقب ليعرف كلٌّ واجبه، وليس جزافاً إذا قلنا إنَّنا متأخِّ
زمنياً عن إدراك اإلصالح اجملتمعّي احلقيقّي إذا نظران إىل نسبة النمو السكاين األعلى يف العامل، 

وتناقص املوارد مع التوجُّه حنو الطاقة النظيفة.
أواًل: اجلانب االقتصادي:

قدَّمنا هذا اجلانب على غريه؛ العتقادان أبنَّ احلكومة )احلكومات( املقبلة جيب أن تتبنَّ هذا 
اجلانب ابمتياز، وأن تكون حكومة )حكومات( إصالح اقتصادي يف الوقت الذي يطلب من رئيسها 
أن يستعمَل صالحياته الواسعة بقوة؛ لتنفيذ ذلك من دون التأثريات السياسية “احملاصصاتية”، 

والضرب بيٍد من حديٍد على كلِّ حماوالت الفساد والتخريب االقتصادي يف البلد.
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وعليه فإنَّ أول مهمات احلكومة العراقية املقبلة هي:. 	

))مــحــاربــُة الــفــســـاد((

ومن دون الشروع يف هذه النقطة وتفعيلها فإنَّ ما ُكِتَب هنا قبلها أو بعدها يعدُّ لقلقَة لساٍن 
ال فائدَة منها، وأعتقد جازماً أنَّه ليس هنالك عراقياً واعياً أو مراقباً للشأن العراقي ال يعرف كيف 
ميكن تنفيذ ذلك أو أين تكمن بؤره وخزائنه وحمركاته احلقيقية يف الوقت الذي جيب أن تبدأ احلكومة 

القادمة بتفعيل ذلك ابتداًء من أعلى اهلرم وليس وسطه أو قاعدته.

فإن مل يكن هناك نية أو قابلية للعمل على ذلك فريجى إمهال هذه األوراق وإيداعها يف تالفَّة الورق، 
إذ ال فائدة من احلديث بوجود الفساد.

إلزام احلكومة بتقدمي رؤية اقتصادية؛ لتطوير العراق لثالثي سنة تنقسم على ستِّ خطٍط مخسية، . 	
على أن تكون السنوات العشر األوىل منها كفيلة إبهناء معاانة العراقيي كّلها، من نقص يف 
اخلدمات وذلك ببناء العدد الكايف من الوحدات السكنية، واملدارس، واملستشفيات، واملالعب 
مبا  والطرق  اجملاري،  وشبكات  والكهرابء،  الصايف،  املاء  توفري  متطلبات  وإكمال  الرايضية، 
فيها الريفية، وشبكات االتصاالت، واالنرتنيت، وخدمات اإلسعاف الفورّي، والدفاع املديّن، 
وخدمات الطرق اخلارجية، وحمطات تعبئة الوقود، واملناطق الرتفيهية، مع تنظيم السياحة تنظيماً 
يليق ابلعراق وأترخيه العريق وموقعه اجلغرايف، وخطوط النقل النهرّي، وسكك احلديد، والطرق 
السريعة، واجلسور، والتقاطعات داخل املدن، واملطارات، واخلطوط اجلوية، واألجواء العراقية مبا 
يالئِم موقع العراق؛ ليكون حلقة الوصل ابلنقل اجلوي والبحري والربي بي غرب العامل وشرقه 

ومشاله وجنوبه.

العلمية ويتوافق مع . 	 االقتصادية  النهضة  تتالَءم مع مبادئ  تُعدُّ هذه اخلطط اخلمسية بصورٍة 
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الناتج القومي احمللي على ان يـَُعوض النقص ابلتغطية املالية املطلوبة هلذا الربانمج من اجلانب 
للتحقق  السنوية  االستثماري لذلك جيب أن تكون هنالك مراجعات فصلية لكلِّ املوازانت 
من مدى تنفيذ اخلطة، َوْفق جدوهلا الزمين الصحيح، وتثبيت االحنرافات املعيارية يف التنفيذ؛ 
لتـَُتجاوز يف الفصل املقبل ممَّا يضمن حتقيق أعلى النسب املرجوَّة لتأمي حياة أفضل للعراقيي.

مراجعة اجلانب التنفيذي لقانون االستثمار رقم 		 لسنة 	00	 وتعديالته تعدياًل يُؤمِّن توفري . 	
بيئة استثمارية سهلة للعراق، تنافس سهولة البيئات االستثمارية يف دول املنطقة، حىت يستطيع 
العراق جلب أكرب قدر ممكن من االستثمارات اخلارجية اليت ُتكمل موارد احلكومة لتأمي حتقيق 

ما ورد يف النقطتي 	 و 	 السابقتِي.

إعداد برانمج شامل )بوصفه جزءاً ممَّا ذُكر آنفاً( لدعم القطاع اخلاص عن طريق توفري اإلطار . 5
التشريعّي واملايّل بصورة فعَّالة يف اجلوانب الصناعية والزراعية والتجارية واخلدمية والرتبوية كافَّة؛ 

ليكون منافساً للشركات العاملية العاملة واملستثمرة يف العراق وغريه.

إعادة النظر يف توزيع الثروات العراقية عن طريق استثمارها يف دعم القطاعات األخرى والتنمية . 	
املستدامة، واالجتاه لبناء اقتصاد غري أحادي؛ فضاًل عن سيطرة احلكومة املركزية يف بغداد على 
كامل ثروات البلد من مشاله إىل جنوبه، وبكفاءة تتناسب وما جاء يف الدستور من أنَّ إدارة 

الثروات قضية احتادية وليس مناطقية.

الشروع فوراً بتشكيل هيئة أو مؤسسة حكومية )يشارك فيها خرباء من القطاع اخلاص( يرأسها . 	
املؤسسة  هذه  إبعاد  مع  اجلافة،  القناة  مع  الفاو  ميناء  ملف  إلدارة  )وزير(؛  بدرجة  موظف 
قراراهتا  الوزراء، وجعل  بدوائر رائسة  وإحلاقها  السياسّي،  الشأن  عن  متاماً  الفرعية(  )بدوائرها 
حاكمة على الدوائر األخرى اليت يتعلَّق شأهنا ابملوضوع مع تولية هذه اهليئة أمور السواحل 
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القاري  يتعارض مع عملها مبا يف ذلك اجلرف  الذي ال  للتعامل معها ابلشأن  العراقية كافة 
العراقي الذي يصلح أن يكون القاعدة األساسية إلنشاء امليناء.

البحر  الواصلة إىل  القناة اجلافة  امليناء مع  ا تعين  أينما وردت فإهنَّ الفاو  )ورود كلمة ميناء 
املتوسط عن طريق تركيا، وحمطات التبادل الثالثة يف البصرة وبغداد واملوصل علماً أنَّ القناة تشمل 

الطريق السريع وسكك احلديد(.

علماً أنَّه ميكن تشغيل امليناء تشغياًل جزئياً بعد مدة أقصاها ثالث سنوات من اتريخ بدأ 
املشروع الذي ميكن أن تكون مدة إجنازه يف املرحلة األوىل 5 سنوات، وهناك مرحلة اثنية واثلثة 

)ميكن شرحها شرحاً منفصَّاًل(.

ساديت: إنَّ احلديث عن ميناء الفاو ال يشمل إطالقاً حاجة العراق مليناٍء جديٍد كما يشاع 
ا احلديث عن مشروع للربط العاملّي للنقل  )أو يفهم( حالياً من قبل املسؤولي عن هذا املشروع، وإمنَّ
ليس له بديل آخر بكفاءته، األمر الذ ميكن أن جيلَب عوائد للبلد ال تقل عن )00	( مليار دوالر 
سنوايً بعد اكتمال املرحلة األوىل يف الوقت الذي تصل عوائده حبدود )00	( مليار دوالر سنوايً 

بعد اكتمال مراحله كافة.

ا ليس لديها صورة واضحة عن  حنن نرى أنَّ اإلدارات اليت توالت على إنشاء هذا املشروع رمبَّ
ماهية هذا الصرح العمالق، وأقول جازماً إنَّ اللجوء إىل تنفيذه عن طريق إمكاانت احلكومة املالية 
مضيعة للوقت، وسنجد أنفسنا يوماً قد أتخَّران يف تنفيذ مشروٍع واعٍد لألجيال وأنَّ غريان قد سبقنا 

. إىل مشاريع مشابة وسنكون منافسي معهم ليس إالَّ

ومن ابٍب آخر ُأحبُّ أن أحيطكم علماً أنَّ هذا املشروع قد ُعِرَض ألول مرة عام 5	9	، 
وليس قريباً وهناك تداخالت دولية ترتبط بذا املشروع توجب على من يديره أن يعرف ذلك، ال 



10

مركز البيان للدراسات والتخطيط

سيما أنَّ صاحب الفكرة ابتداًء هو »كونسرتيوم« عاملي بقيادة بريطانية وندَّعي أنَّنا منلك خطة 
متكاملة من الناحية السياسية واالقتصادية واملالية للبدء بذا الصرح العمالق )ميكن مناقشة ذلك 

مناقشًة مفصلًة إذا كانت هناك إرادة حقيقية(.

أمَّا موضوع االتفاقية الصينية– العراقية، فيتطلب االهتمام با واالستمرار عليها بصورة واسعة . 	
)بعد توقيع عقد بناء 000	 مدرسة(؛ ألنَّ طريقة تسديد املبلغ ترفع كاهاًل كبرياً عن موازنة 
الدولة لإليفاء بتنفيذ مشاريع البنية التحتية واخلدمات اليت تعدُّ غري منتجة )من دون عوائد(، 
يف الوقت الذي ميكن عقد اتفاقيات مشابة أخرى مع دول متقدِّمة؛ لربط مصاحل هذه الدول 
ابملصلحة العراقية واإلفادة من املنافع املالية ملثل هكذا اتفاقيات يف رفع درجة سعادة الشعب 

العراقي عن طريق اخلدمات املتطوِّرة.

واليت . 9 والثقيلة(  طة  )املتوسِّ املهمَّة  الصناعات  )االتفاقيات( ابجتاه  االتفاقية  هذه  توسيع  ميكن 
تكون منتجة )ذات عوائد( على أن يكون هناك برانجماً لربط القطاع اخلاص العراقي بوصفه 

مسامهاً مع رؤوس األموال األجنبية الداخلة.

أمَّا االتفاقية التجارية الثالثية )العراقية – املصرية – األردنية( فيمكن للعراق عن طريِقها . 0	
حتقيق فائدة مهمة وهي مشاركة هاتي احلكومتي يف إنشاء مصفايت نفط وتشغيلهما يف كال 
البلدين )األردن بطاقة 00	 ألف برميل يومياً، ومصر بطاقة 500 ألف برميل يومياً(، وال 
يغيب عن ابل املختصي كم هي العوائد املتحققة من بيع النفط بصورة منتجات، واليت تعادل 
ثالثة أضعاف سعر الربميل اخلام، فضاًل عن أنَّ الكمية املنتجة )00	 ألف برميل( سوف 
تكون خارج حصة العراق من إنتاج أوبك ممَّا حيقِّق عوائد إضافية من بيع النفط اخلام أيضاً، 

. وإالَّ فإنَّ العراق جمرَّد سوق لتصريف منتجات هاتي الدولتي ليس إالَّ
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ساديت الكرام: جيب أن نعرف أبنَّ هنالك صراعاً عاملياً كبرياً على االستحواذ على مصادر . 		
الدول  عرش  على  يرتبَّع  العراق  فإنَّ  وابلتأكيد  الطاقة((  نقل  ))خطوط  عن  فضاًل  الطاقة، 
املنافسة يف كال اجملالي ملا حباه هللا من ثروات غري منتهية وموقع جغرايف مميز، ))ولنا يف هذا 
املوضوع حبث طويل ومفصل((، لذا وجب أخذ ذلك بنظر االعتبار، والعمل عليه يف أيَِّة خطَّة 

مستقبلية.

علينا أن نعرف أيضاً أنَّ العامل يتجه وبقوة حنو بدائل الطاقة النظيفة، وهناك توقعات ملنظمة . 		
الطاقة »األحفورية« سينخفض بنسبة %50 عام 050	  العاملية أبنَّ الطلب على  الطاقة 
ولكم أن تتصوَّروا ما مصري هذا الشعب إذا بقيت )السلطات( املتعاقبة تراوح مكاهنا، وليس 
هناك تطوير حقيقي للناتج القومي العراقي انظرين إىل ارتفاع )كلفة( موازنة الدولة التشغيلية 
ا لن تكفي يوماً حىت لدفع  سنة بعد أخرى حىتَّ نصل إىل استنفاد عائدات النفط كافَّة اليت رمبَّ

رواتب موظفي احلكومة املرتهلة وما أزمة كوروان عام 0	0	 إال درساً كافياً.

حنن يف بلد حيتل املرتبة األوىل يف الزايدة السكانية السنوية )2.6 %(، وهذا يضعنا أمام . 		
مسؤولية كبرية يف اجتاهي:

إجياد خطة تشجيعية جمتمعية )ثقافية ومالية( لتحديد النسل ولو مؤقتاً، ولنعلم أنَّ ما تنفقه الدولة  -أ
اليوم على هذا املشروع هو أقل بكلِّ األحوال عمَّا سينفق مستقباًل على الزايدة اهلائلة يف عدد 

السكان.

السعي حثيثاً لتحقيق زايدٍة معتدٍّ با يف نسبة منو الناتج القومّي، بدرجٍة نتجاوز با نسبة النمو  -أ
املوارد متوالية عددية  فإنَّ زايدة  )َوْفَق نظرية »مالتوس«  إجيابية  الزايدة  السكاين حىت تكون هذه 

وزايدة السكان متوالية هندسية(.
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أّي خطَّة ابجتاه زايدة عوائد الدولة جيب أن تكون آخذة بنظر االعتبار تنويع مصادر موازنة . 		
الدولة والتقليل من االعتماد على النفط بذه النسبة املريعة اليت تتجاوز %95 لضمان عدم 

التعرض هلزات ومتقلبات السوق النفطي.

خطة التطوير الصناعي ليست ابملهمة الصعبة إذا كان هناك سياسة حكومية واعية وعارفة . 5	
ابألمور تعمل ابلتخطيط وتبذل الدعم املايل الالزم لذلك، وتقليل الروتي يف هذا اجملال علماً 
أنَّه ميكن وضع خطة لتطوير الصناعة التحويلية والغذائية خالل سنة واحدة يف الوقت الذي 
ميكن النهوض ابلصناعات اخلفيفة خالل )3-2( سنة ما عدا مدة )7-5( سنوات لتفعيل 

صناعات متوسطة وثقيلة حقيقية.

فلنا يف ذلك حبث طويل  العام واخلاص وتفعيلها  القطاع  الشراكة بي  أمَّا موضوع خلق   
يشكِّل القاعدة االقتصادية التجارية اليت توفِّر مناخاً مناسباً لَسنِّ هكذا قانون يستطيع أن يفعِّل 

هذا اجلانب ولطول هذا البحث فهو جاهز حلضرتكم حي الطلب.

الزراعة يف العراق تتخلَّف ختلُّفاً كبرياً عن الدول اجملاورة عن طريق ارتفاع تكاليف اإلنتاج، . 		
اإلنتاج  تقنيات  إبدخال  القطاع  هذا  أتخُّر  عدا  ما  العراقي  للفالح  الثقايف  املستوى  وتديّنِ 
املتطورة، وبدراسة يسرية للواقع الزراعي احلايل الذي يعاين تراجعاً منذ مخسة عقود ولغاية اآلن 

فإنَّ معاجلته تتمحور حول: 

بسبب أتثري تفتيت ملكية األراضي الزراعية نتيجة التوارث فيكون اللجوء إىل التعاقد مع شركات  -أ
عاملية عن طريق االستثمار لتفعيل زراعة ماليي »الدوامن« الصاحلة للزراعة وغري املنتجة على أن ال 
تقل مساحة األرض للعقد الواحد عن )00	( ألف »دومن« ممَّا يتطلَّب دعوة شركات عاملية كبرية 
للتنافس حول ذلك شاماًل ذلك اإلنتاج احليواين واملشاريع املتكاملة اليت تبدأ من زراعة احملصول 

وتنتهي ابملنتجات احليوانية املتنوعة.
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مبا أنَّ املياه اجلوفية العراقية هي إقليمية التوزيع فيكون حل أزمة املياه عن طريق حمورين، احملور  -أ
الغالب،  العراقية واليت تكون قريبة من سطح األرض يف  املياه اجلوفية  يتمثَّل يف استثمار  األول: 
واحملور اآلخر: عن طريق استغالل العالقات التجارية ومنافعها مع دول املنبع لزايدة حصة العراق 
السنوية من اإلطالقات، وكذلك إدخال طرائق الري احلديثة وتشجيعها واستثمار إمكاانت إنشاء 

السدود مبا يف ذلك السدود الغاطسة يف أحواض األهنار.

أمَّا موضوع أزمة السكن يف العراق فأان أعدُّ أنَّ املباشرة حبل هذه األزمة سيكون أوسع . 		
ابب ميكن أن تفتحه أيَّة حكومة للقضاء على نسبة كبرية من البطالة اليت يعاين منها الشباب، 
إذ إنَّ التنوُّع الكبري يف االختصاصات املطلوبة للمشاركة يف هذا القطاع كفيلة ابستيعاب طيف 
واسع من اخلرجيي العاطلي، أو القوى املتوسطة أو ما دوهنما، ما عدا عن الكم اهلائل املطلوب 
من العمالة املتنوعة نظراً للهوة الكبرية يف النقص املوجود يف هذا القطاع وستكون هناك فوائد 

كبرية، وفضاًل  عمَّا سبق:

احلد والتقليل من االرتفاع الفاحش يف أسعار العقارات ال سيِّما يف املناطق احلضرية املكتظة،  -أ
وهذا دليل آخر على وجود أموال حملية كثرية تطارد سلعة هذا القطاع.

احلصور على كثرٍي من األموال العراقية )للقطاع اخلاص( واليت هترَّب حالياً؛ إلنعاش أسواق  -أ
العقارات يف البلدان اجملاورة، إذ حيتلُّ العراقيون املرتبة األوىل يف االستثمار يف هذا القطاع، مثل: 

)تركيا، واألردن( إذ تقدَّر جمموع هذه األموال ابملليارات.

دعوة عملية لدخول األموال النقدية املودعة عند الناس يف بيوهتم وحماولة تشغيلها واستثمارها  -أ
وإنعاش السوق التجارية احمللية.

تنشيط القطاع التجاري والصناعي وبطيف واسٍع نظراً لسعة وتنوع املواد املطلوبة أو الداخلة  -أ
يف هكذا قطاع.
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حل أزمة السكن نفسها اليت يعاين منها العراق واكتظاظ التجمعات السكنية، وتقسيم الدُّور  -أ
إىل قطع صغرية )50 م²(، وظهور العشوائيات أبعداد وأحجام مريبة، والسلبيات االجتماعية اليت 

ترافق ذلك )ليس املكان مناسب للتطرُّق هلا(.

ما عدا كثري من االجيابيات األخرى اليت ال نريد اإلسهاب فيها.

ولكنَّ هذه القضية مل تلَق حقَّها من قبل )السلطات( املتعاقبة ال من انحية التخطيط السليم، 
أراضي وإعطاء  بتوزيع قطع  املتمثلة  املطروحة  املعاجلات  صة، وما  املتخصِّ الرشيدة  اإلدارة  ما عدا 
قروض منفردة للمواطني إال هروابً من األزمة والوقوع يف أزمات أخرى، إذ يتبيَّ ذلك واضحاً عن 
طريق دراسة يسرية لسياسة )السلطات( يف العراق منذ عهد اجلمهورية ولغاية اآلن وما رافق ذلك 

من تدهور خدمي مع الزمن وتشويه معماري لألحياء القائمة.

وعليه فإنَّ معاجلة هذه األزمة ابلطريقة الصحيحة يتمثل يف رأينا ابآليت:

االستثمار (   إىل  اللجوء  الصحيحة جيب  ابلطريقة  وإدارهتا  األزمة  هذه  حللِّ  التنفيذ:  طريقة 
الكمِّي )Mass Production( يف هذا اجملال عن طريق إحالة مشاريع أحياء سكنية عمودية 
َوْفَق  التجمعات  األحياء مع مراعاة تصنيف هذه  تنفيذ هذه  أفقية إىل مستثمرين جادين يف  أو 
مستوى دخل الفئة اجملتمعية، ومن جانب آخر تصنيف األراضي َوْفق أمهيتها وموقعها لالستفادة 
من األراضي ذات املوقع املهم داخل املدن الكبرية يف استيفاء عوائد مهمة للدولة عن طريِق بيعها 
للفئات املتمكنة مادايً، فضاًل عن تقليل الزخم املروري يف مراكز املدن ابالجتاه إىل بناء مدن أخرى 

متكاملة اخلدمات.

اجلانب االجتماعي: هنا ميكن دراسة هذه الِفْقَرة دراسًة جيدًة ومراعاة الطبيعة االجتماعية (  
للمنطقة املراد إنشاء املشروع السكين فيها، وتصنيفه من نواٍح متعددة مثل: التصنيف املعماري سواًء 
أكان عمودايً أم أفقياً أم اجلمع بينهما، وكذلك اجلانب املادي من انحية إمكانية الطبقة الشاغلة 
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مستقباًل للمشروع والبناء على هذا األساس؛ لتحقيق أعلى معدالت التسويق وأسرعها، وكذا درجة 
ونوع الثقافة االجتماعية ريفية أم حضرية أم فيما بي ذلك.

دور احلكومة: يتمحور دور احلكومة يف هذا املشروع حول نقٍط عدَّة، أمهُّها:(  

أن تكون احلكومة هي الراعي والداعم هلذا املشروع والتثقيف اإلعالمي املناسب له، واستقطاب . 	
الشركات الرصينة واجلادة حملية كانت أم أجنبية.

تسهيل مهمة املستثمر بتقليل الروتي والبريوقراطية، وتسهيل البيئة االستثمارية يف هذا اجملال.. 	

أن تقوم الدولة وابلتعاون بي وزارات التخطيط واملالية والزراعة ووزارة الكهرابء واإلسكان واهليئة . 	
الوطنية لالستثمار ابإلعداد اجليد هلذا املشروع وإحصاء األراضي الصاحلة له، وتصنيفها وإعداد 
أطلس استثماري خاص با يتضمن وصفاً يسرياً للمشروع، ومساحة األرض والكلفة التخمينية 
للمشروع ونوع البناء وغريها من املعلومات االبتدائية اليسرية، وميكن إجناز هذه الدراسة خالل 

سنة واحدة إن كانت هناك جدية يف العمل.

العراقي مبا ميلك من احتياطي نقدي لتمويل (   البنك املركزي  التمويلي: هنا يدخل  اجلانب 
هذه املشاريع بتخصيص جزٍء من هذه األموال، وإعداد سياسة دقيقة لتنفيذ هذا التمويل ابستثمار 
املادة )9( من قانون االستثمار رقم )		( لسنة 	00	 ودعم املستثمر العراقي مع التدقيق على 
أن تكون القروض املمنوحة للمستثمرين فقط للمراحل املنفذة فمثاًل يدفع للمستثمر قرضاً بقيمة 
%10 من املشروع بعد تنفيذه هذه النسبة، مث يصار إىل نسبة مشابة أخرى بعد تقدمه يف املشروع 
وهكذا دواليك لضمان األموال املدفوعة عن طريق املشروع نفسه، وتسهيل مهمة تنفيذ هذا القطاع 
الواعد يف الوقت نفسه، انهيك عن األرابح اليت سيحصل عليها البنك املمول واليت هي يف أقل 

حاالهتا أكثر من الفوائد اليت حيصل عليها من إيداع هذه األموال يف املصارف الرصينة العاملية.
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الفوائد املستحصلة: (  

سوف توفر احلكومة على نفسها األموال اليت جيب أن تنفقها على مشاريع اخلدمات والبن . 	
املستثمر  سيقوم  الذي  الوقت  يف  املستحدثة  واملدن  اجلديدة  األحياء  هلذه  املطلوبة  التحتية 
بتنفيذها ويدفعها املواطن املستفيد من العقار من ضمن سعر العقار مقابل األرض اليت حاز 

عليها إمَّا جماانً أو بسعٍر زهيد.

احلكومة . 	 إنفاق  من  كبرياً  قسماً  للمواطني  املطلوبة  واخلدمات  التحتية  البن  تشكل مشاريع 
العقود خالل  الفساد شاَب هذه  من  أنَّ كثرياً  االستثماري )االحتادي واحمللي( وكلنا يعرف 
السنوات املاضية، األمر الذي عاد الكثري منها متلكًأ أو متوقفاً واتباع الطريقة أعاله سيغلق 

ابابً للفساد املايل ليس بصغري.

البطالة ويف تقديري . 	 القضاء على  العمالق يف  تنفيذ هذا املشروع  طَِلع دور 
ُ
امل ال خيفى على 

أنَّنا يف العراق وبعد االستمرار يف تنفيذ هذا املشروع سنكون حباجة إىل عمالة أجنبية خالل 
)3-2( سنة.

لن تدفع احلكومة ديناراً واحداً يف هذا املشروع؛ ألنَّ كلَّ مستفيٍد من وحدة سكنية سوف . 	
للمستثمر، واملواطن سيدفع املبلغ  يدفعها بنفسه غاية ما يف األمر أنَّ احلكومة ستدفع نقداً 
ابلتقسيط ويف النهاية الدولة تعدُّ الرابح الكبري؛ وذلك عن طريق استثمار عوائد األموال أيضاً.

ال يغيب عن ابل الباحث مدى أمهية تطوير القطاع اخلاص االستثماري العراقي ودعمه ممَّا . 5
سيشكِّل مركز استقطاب مهم لرؤوس األموال األجنبية لالستثمار يف هذا القطاع أو غريه عن 
طريق التشارك مع القطاع اخلاص العراقّي، أو مسامهة املصارف العاملية الكربى يف متويل هذه 
املشاريع واالستفادة من أرابحها املتحققة ابملشاركة يف حمفظة استثمارية يديرها البنك املركزي 

العراقّي.
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وعموماً جيب األخذ بنظر االعتبار حي دراسة وإدارة هكذا مشروع نسبة الزايدة السكانية 
العالية يف العراق حي التخطيط ملدايت طويلة تزيد على عشر سنوات وهي مدة رمبا ال تكفي 
هنائياً، عليها  للقضاء  إىل )20-15( سنة  ا حتتاج  أهنَّ ونعتقد  أزمة سكنية خانقة   ملعاجلة هكذا 

وهذا املوضوع حيتاج تفصياًل أكثر، ودراسًة أعمق، ولكن هنا يف هذه العجالة كان البد من التطرُّق 
له؛ ألمهيته الكربى، واملرور على النقط احملورية فيه بعجالة وميكن توسيع ذلك حبثياً لو كان هناك 

نية حقيقية لذلك.

أمَّا للقطاعات اآلتية:. 		

الرتبية والتعليم..  

الصحة..  

السياحة..  

ا حباجة إىل أكثر من اختصاصي؛ لدراستها وحتليلها  فإيّنِ أترك ذلك يف هذه الدراسة؛ ألهنَّ
ومعرفة طبيعة البيئة احلالية، وطرائق املعاجلة الصحيحة، فضاًل عن حجم األموال املطلوبة، ومدة 
متميزين حلل هذه  فهي حتتاج خرباء  جداً،  كبرياً  القطاعات، وختلفها ختلُّفاً  ذلك، ولرتدِّي هذه 

األزمات.

اثنياً: اجلانب السياسّي

لتوقعايت أبنَّ احلكومة املقبلة ستكون مكبلًة سياسياً وحماصصاتياً، فهناك أمور يسرية  نظراً 
ومتفق عليها من اجلميع تستطيع أيَّ حكومة أن تباشَر با وتفعِّلها:

حماربة الفساد أبشكاله اإلداري واملايل كافَّة، والعمل احلقيقي على وضع حدٍّ هلذا االستنزاف 1. 
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الذي أودى ابلثروات الكبرية للعراق حمداثً نسبة فقر غري متوقعة يف بلد يزخر ابخلريات، فضاًل 
عن التأثري الكبري على القرار االقتصادي وتوفري اخلدمات وحماربة البطالة، وحبق فإنَّ املراقبي 
فيها  مبا  هلا،  د  الوالَّ وهو  املشاكل كلِّها،  أساس  هو  الفساد  أنَّ  على  يتفقون  العراقي  للشأن 

اإلرهاب وفقدان األمن.

العمل اجلاد على إعادة االستقرار اإلقليمّي والعاملّي للعراق وبصورة مستدامة، وذلك عن طريق 2. 
استثمار العاملي التالي، فضاًل عن:

الضغط  -أ مبمارسة  بدورها  ستقوم  اليت  الكربى  العاملية  الشركات  مبصاحل  العراقي  االقتصاد  ربط 
لتجنيب العراق مشاكله األمنية والسياسية حفاظاً على مصاحلها.

تصفري مشاكل العراق مع جريانه الذين تربطهم معه حدود مشرتكة، ال سيَّما أنَّ أغلب هذه  -أ
املشاكل انبعة من عوامل ليست هلا عالقة ببناء الدولة مثل املذهبية والقومية وغريها، ممَّا يعيق تقدُّم 

الشعوب.

الثالث وإدخاهلا 3.  الرائسات  فيها  مبا  اخلاصة كافَّة،  للدرجات  املالية  النظر ابالمتيازات  إعادة 
ضمن سلَّم قانون الرواتب والتقليل من النفقات اهلائلة اليت تشّكل –فضاًل عن أتثريها املايل- 

عامل نقمة من ِقبل الشعب على الطبقة احلاكمة.

إعادة النظر ابالمتيازات املالية اليت يتمتَّع با املستفيدون من قواني العدالة االنتقالية، وملرور 	. 
وقت طويل على منح هذه االمتيازات ولظهور أجيال جديدة مل تتأثَّر أبسباب هذه القواني، 
الكلف  عن  فضاًل  العراقّي،  الشعب  أفراد  من  أقراهنم  مع  املتساوية  فرصتها  على  وحصلت 
التشغيلية العالية للمؤسسات املسؤولة عن إدارة هذه امللفات واليت يقع كثري منها حتت مظلة 

االمتيازات الطائفية االستنزافية لثروات البلد.
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اثلثاً: اجلانب اجملتمعّي

احلضاري . 	 واخلزين  يتناسب  مبا  واملعرفية كافَّة،  الرتبوية  جبوانبه  العراقي  اجملتمع  بواقع  النهوض 
األعمق على الكرة األرضية بدف إعادة اسم العراق المعاً مرًة أخرى بي كل دول العامل.

تطبيق قانون العمل والضمان االجتماعي اخلاص ابلعاملي يف القطاع اخلاص العراقي وجعلهم . 	
متساوي احلقوق التقاعدية مع العاملي يف القطاع احلكومي.

توفري . 	 يف  اإلنسانية  مبا حيفظ كرامتهم  با  املشمولة  للفئات  االجتماعية  الرعاية  قانون  تفعيل 
املستوى املناسب من السكن والصحة والتعليم واملعيشة وإعادة دراسة احلاالت املمنوحة سابقاً 
ا ُأضيف ألسباب انتخابية أو طائفية  دورايً لقطع املساعدات عمَّن هو غري مستحق أصاًل، وإمنَّ
املادي ال يستحق معه هذه املساعدة إلضافتها  إجيابياً حدث يف دخله  اً  أو أنَّ هنالك تغريُّ

ملستحقٍّ آخر.

تفعيل املصاحلة اجملتمعية العراقية تفعياًل حقيقي مبا َيضمن عودة اجملتمع العراقي موحداً متماسكاً، . 	
وإزالة التشريعات واألسباب السياسية واجلغرافية واحلزبية والطائفية والِعرقية اليت أدت إىل ذلك.

النهوض بواقع التعليم يف العراق مبستوايته كافَّة، معّزِزاً تطوير احلالة الثقافية اجملتمعية وابلشكل . 5
الذي يساهم يف رفع مكانة اجملتمع العراقي دولياً ورفد عملية النهوض االقتصادّي والسياسّي.

رابعاً: اجلانب األميّن والقوات املسلَّحة

العددية واالختصاصية، كما هو . 	 الناحية  الفنية من  القوات األمنية وتصنيفاهتا  إعادة هيكلة 
معمول به يف الدول الدميوقراطية املتقدِّمة، واضعي التصنيفات واملسميات احلالية اختصاصاهتا 
املالئمة َوْفق عناوينها كاجليش وحرس احلدود والشرطة االحتادية، شاماًل ذلك طريقة توزيعها 
وعملها بي املناطق احلدودية والدفاع عن الوطن واستتباب األمن داخل املدن مبا يدعم قوات 
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الشرطة احمللية املكلفة با، شاماًل ذلك حماربة الفساد و«الفضائيي« داخل هذه املؤسسة املهمة 
وإبعادها عن احلزبية والطائفية الِعرقية والدينية واملذهبية.

جعل السيادة العراقية هي املهمة األوىل للقوات األمنية والقضاء على السالح املنفلت خارج . 	
موحٍد  عراٍق  بناء  إىل  واحلاجة  يتالَءم  مبا  والتصنيفات  التسميات  واختصار  املؤسسة،  هذه 

مستقلٍّ مستفيدين من ُعمق اتريخ جيشنا الباسل والتجارب املتقدِّمة عاملياً يف هذا اجملال.

تسليح اجليش العراقي الباسل مبا يتالَءم وجعله جيشاً قادراً على حفظ استقالل العراق وحارساً . 	
حلدودِه، ودميوقراطيته، وحرية شعبه، وغلق الثغرات اإلدارية واألمنية فيه، ال سيِّما ما نتج عنها 
وأرواح  املدن عسكرايً  مثل سقوط  مواطن كثرية  الربيء يف  العراقي  الشباب  دماء  إسالة  من 
اجليوسياسي  التوازن  وإعادة  »التشرينية«،  الكرامة  ساحات  يف  ظلماً  أزهقت  اليت  الشباب 

اإلقليمي املفقود الذي جعل العراق مطمعاً لقوى الشر كلِّها.
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اخلامتة

السادة األفاضل:

إنَّ عملية بناء اإلنسان واالستثمار فيه هي من أعلى وأنبل األهداف اليت ميكن أن يسعى 
إليها شخص أو جمموعة، فما ابلكم أبنَّ هذا البناء نقوِّم به األخ وشريك األرض والدم والتاريخ، 
ومل تتقدَّم الدول وتزدهر إال بقيامها حبفظ إنسانية مواطنها، وإنفاذ القانون ممَّا جعل ذلك القاعدة 

لالنتعاش االقتصادي والتطور االجتماعي، وارتقاء هذه الدول إىل مصاف الدول املتقدمة.

له أن يسلك هذا الطريق ويصل اهلدف  والعراق ليس ببعيد عن الظروف واملقومات اليت تؤهِّ
املنشود مبا ميلك من ثروات طبيعية وقدرة سكانية وموقع جغرايف وإنسان مبدع، وغاية ما يف األمر 

أنَّه مل أتِت للبلد قيادة تدير هذا الواقع وتدعمه ابالجتاه الصحيح.

نعم، لقد حاولُت يف حبثي املختصر هذا تشخيص أهم املشاكل، وإجياد املعاجلات املناسبة 
هلا يف حدود اإلمكاانت املتوفِّرة من الناحية القانونية والدستورية واملالية، واملهمة ليست بيسرية؛ 
، ولكنَّها أعطت  فحصر هذه املشاكل كلها وحلوهلا يف هذه الصفحات القليلة ليس ابألمر اهليِّ
حقها من اإلشارة والتوضيح العام، وأخرياً حنن على استعداٍد اتم لإلسهاب يف توضيح أيِّ ِفْقرٍة أو 

إعداٍد البحث املالئِم واملوسَّع هلا، أو تنفيذها تنفيذاً الئقاً حال توفُّر الفرصة لذلك.


