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 1 صىت المىاطن واختيار المحافظ

 

عن محافظة البصرة ( جنان البرٌسم)فً مإتمر صحفً طالبت النائبة عن دولة القانون 
الكتل الفائزة فً انتخابات مجالس المحافظات فً محافظة البصرة باحترام صوت المواطن ، 

المحافظ الحالً خلف عبد  –وبشكل منقطع النظٌر  -موضحة أن المواطن البصري اختار 
صوت وهو دلٌل على حب المواطن وتؤٌٌده لهذا ( 130,862)الصمد خلف حٌث حصل على 

 .ما قدمه من خدمات ومشارٌع للمحافظة المحافظ ل
 :ولكً نناقش هذا التصرٌح بشًء من الموضوعٌة نطرح النقاط اآلتٌة 

إن هذا العدد الكبٌر الذي حصل علٌه محافظ البصرة الحالً وإن كان عالٌاً إال أن نسبة  (1

ة كثٌرة منه جاء نتٌجة كونه رئٌساً للقائمة ، ونحن نعلم أن من ٌصوت على قائمة معٌن

 .فستذهب هذه األصوات الى رئٌس القائمة ، وبالتالً فهذا لٌس دلٌالً كافٌاً لشعبٌته 

إن ما قدمه الدكتور خلف عبد الصمد من مشارٌع وإن كانت مهمة وواضحة للعٌان ولكن  (2

إذا قورنت بما ُخِصص لمحافظة البصرة من مبالغ فستكون ضعٌفة ، حٌث أن 

ملٌار دٌنار ، وكل الجسور التً أنشئت فً  3000لوحده هو  2012تخصٌصات عام 

ملٌار دٌنار ، هذا  100ال تتجاوز كلفتها  –وهو ما ٌفتخر به محافظ البصرة  –البصرة 

على اعتبار  –فضالً عن إعطائه صالحٌات أوسع من قبل رئٌس الوزراء نوري المالكً 

ع الختصار حٌث أعطً صالحٌة وزٌر فً التوقٌع على المشاري –أنه مسإوله الحزبً 

 .ملٌون دٌنار 500الجهد والزمن ، أي باستطاعته التوقٌع على مشروع قٌمته 

هذا فضالً عن تبرع شركات حكومٌة وأهلٌة بإنجاز مشارٌع مثل إنشاء حدائق عامة 
وغٌرها ومن هذه الشركات أذكر شركة مصافً الجنوب التً أنشؤت ستة مشارٌع ، ومن 

 .تحدة وشركة إنماء للحدٌد والصلب الشركات األهلٌة شركة الدٌر الم
ٌُحترم فً االنتخابات الماضٌة عندما حصل السٌد  (3 ٌوسف )إن صوت المواطن لم 

وهو أعلى من كل القوائم بما فٌها دولة ( مقاعد  8) على أصوات تحقق له ( الحبوبً

ٌُِجد اللعبة فقد دخل ( مقاعد  7) القانون التً حصلت على  ، ولكن لكون الحبوبً لم 

بقائمة منفردة وبالتالً فإن كل األصوات التً حصل علٌها لم تإثر فً شًء فؤعطً 

( جنان البرٌسم ) مقعد واحد وتقاسم بقٌة الكتل الفائزة الباقً ، فؤٌن كانت النائبة 

عندها؟ فلماذا لم تطالب دولة القانون باحترام صوت المواطن وتسلٌم منصب المحافظ 

 .ن األصوات التً جاء بها فعالً ألن له شعبٌة واسعة للسٌد الحبوبً وهم ٌعلمون أ
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بما أن قانون مجالس المحافظات لم ٌوجب تسلٌم منصب المحافظ لصاحب أعلى  (4

 .األصوات فمن حق الكتل الفائزة اختٌار المحافظ بالطرٌقة التً ٌجدوها مناسبة 

نع القرار فً بعدما تغٌر قانون االنتخابات وُسِمح للكتل الصغٌرة فً المشاركة فً ص (5

 -مجالس المحافظات وتحجٌم القوائم الكبٌرة بحجمها الطبٌعً بدأت قائمة دولة القانون 

 –وبالخصوص حزب الدعوة اإلسالمٌة الذي ٌتزعمه رئٌس الوزراء نوري المالكً 

بتصرٌحات أحٌاناً تكون مضطربة مثل تصرٌح السٌدة البرٌسم وتصرٌح السٌد علً 

 واألصلح األرجح إلى ٌذهب ال االنتخابات فً التصوٌت) عالً بؤن األدٌب وزٌر التعلٌم ال

 ( واألكفؤ 

 –وذلك قبل االنتخابات  –وأحٌاناً تكون متضاربة فبعد أن صرح قٌادٌون فً القائمة 
( حسن السنٌد ) بؤن مجالس المحافظات سُتدار بطرٌقة األغلبٌة السٌاسٌة ، قام السٌد 

بعد االنتخابات بؤن مجالس المحافظات ال ٌمكن أن تدار باألغلبٌة السٌاسٌة ألنه مجالس 
 .خدمٌة 

 .وكل هذه التصرٌحات جاءت طبعاً بعد أن رأوا النتائج مغاٌرة لما توقعوه 
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انسحاب مسلحي حزب العمال يثير استياء حكىمة 

 2 المالكي
 

 العمال" وحزب التركٌة الحكومة بٌن السالم اتفاق تداعٌات العربٌة الصحف تابعت 

 .العراقً الموقف على المعارض التركً" الكردستانً
 مقاتلً من المزٌد بوصول التنفٌذ، حٌز السالم اتفاق دخول ان الكوٌتٌة" السٌاسة" فكتبت   

 حكومة استٌاء اثار قد العراق، كردستان اقلٌم اراضً داخل قندٌل جبال منطقة الى الحزب
 مسعود كوردستان اقلٌم رئٌس مع حدٌثاً  الولٌد السٌاسً التفاهم ٌهدد ما المالكً نوري

 .بارزانً
 موقف بإضعاف ٌتعلق االول: حٌوٌٌن أمرٌن فقد المالكً ان كردي مصدر عن الصحٌفة ونقلت
 وبٌن" العمال" مقاتلً بٌن قائماً  كان الذي التصعٌد ألن الداخلً المستوى على الكردٌة القٌادة
 من عسكرٌة قوات ارسال لقبول بارزانً على للضغط المالكً ٌستخدمه كان التركً الجٌش

 .البٌشمركة قوات من بدالً  علٌها للسٌطرة الحدود مناطق الى بغداد
 والنظامٌن المالكً لدى قناعة بوجود فٌرتبط ،(الكوٌتٌة الصحٌفة وبحسب) الثانً االمر اما

 مواجهة فً بارزانً بمساعدة سٌاسٌاً  نصراً  حققت التركٌة الحكومة أن فً واالٌرانً السوري
 منطقة فً المٌدانً الوضع لتؤجٌج العمال حزب تسلٌح الى سعى الذي دمشق-طهران محور

 .التركً الجٌش ضد التركٌة  -العراقٌة الحدود
  

 أوغلو داود أحمد التركً الخارجٌة وزٌر تصرٌح السعودٌة" االوسط الشرق" اوردت حٌن فً
 مقاتلً النسحاب الرافض العراقٌة الحكومة موقف من استغرابه عن فٌه اعرب الذي

 كانت الحزب هذا قوات أن تؤكٌده مع كردستان، بإقلٌم العراقٌة األراضً داخل إلى الكردستانً

 .تركٌا على هجماتها لشن العراقٌة األراضً داخل من تنطلق األساس فً
 قٌادة باسم الرسمً للمتحدث له مإٌد بآخر التركً المسإول تصرٌح السعودٌة الصحٌفة وتتبع
 موجودون انهم تصرٌحه فً افصح الذي دنٌز أحمد قندٌل، جبل فً الكردستانً العمال حزب

 .1984 عام منذ العراق أراضً داخل
  

 األمرٌكً،" الكونغرس أبحاث خدمة" لمركز دراسة السعودٌة" الشرق" صحٌفة تناولت فٌما
 من مفتوحة حرب بعد العراقٌة الدولة انهٌار الدراسة هذه وتوقعت. الماضً نٌسان فً صدرت
 وقوع منع إلى بالسعً والكونغرس األبٌض البٌت إدارة ونصحت. المالكً ضد السّنة العرب
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 بٌن التهدئة أجواء من الرغم على المالكً، حكومة على إٌران ونفوذ هٌمنة تحت العراق

 .كردستان إقلٌم وحكومة بغداد فً المركزٌة الحكومة
 باحتمال ٌُنذر العراق فً الراهن الوضع أن على تركز الدراسة ان الى اٌضاً  الصحٌفة وتلفت
 وكما األمرٌكٌة، القوات انسحاب بعد هشة أوضاع فً الطائفً، العنف زٌادة بعد البالد تقسٌم

 ."الشرق" صحٌفة عنها نقلت
 

 والنجٌفً بسبب التغٌٌرات فً المشهد السٌاسً الحالًتوقعات بتقارب وشٌك بٌن المالكً 
 بٌن الصلح جلسة بمالبسات وصفته عما" الجدٌد الصباح" جرٌدة كشفت آخر جانب من

 .الموصل فً والجٌش الشرطة وقٌادات النجٌفً اثٌل نٌنوى محافظ
 

 محافظ ان للصحٌفة تصرٌح فً المالكً نوري الوزراء رئٌس مكتب من مقرب مصدر وافاد
 باءت بغداد تجاه الكردي الموقف على مراهنته ألن بعزلة االخٌرة الفترة فً ٌشعر بدأ نٌنوى
 طلب النجٌفً فإن وبالتالً. وبغداد اربٌل بٌن االجواء وترطٌب االخٌرة االتفاقٌات نتٌجة بالفشل

 .االمنٌة القٌادات مع الهوة لردم وبغداد بٌنه التوسط العراقٌة القائمة قٌادات احد من
 

 المحافظة فً االمنٌة القٌادات الى باالٌعاز اٌجابٌاً  جاء الحكومة رد أن المصدر واضاف

 .الطرفٌن بٌن العالقات من جدٌدة بصفحة والبدء النجٌفً اثٌل مع الجلوس بضرورة
 
 مجلس ورئٌس المالكً بٌن القرٌب المستقبل فً تقارب ٌحصل ان اٌضاً  المصدر وتوقع هذا

 .الحالً السٌاسً المشهد فً التغٌٌرات بسبب النجٌفً اسامة النواب
 
 الروسٌة، االسلحة قضٌة ملف بإغالق اٌام قبل القضاء قرار إطار وفً" الدستور" صحٌفة اما

 لجنته ان فٌه كشف االعرجً بهاء النٌابٌة النزاهة لجنة رئٌس من تصرٌح على حصلت فإنها
 ضغوط هناك بؤنه القناعات وتوفرت للحقٌقة، ومجاف للقانون مخالف انه وتبٌن القرار ناقشت

 .االمر بهذا مورست سٌاسٌة
 
 فً المتنافسٌن صدارة على طلبتها احد حصول تكرٌت جامعة إعالن" المدى" تابعت حٌن فً

 عنوان حمل والذي العراق مستوى على المنتهٌة الصفوف لطلبة بحث مشروع أفضل مسابقة

 .(الفضائٌة اإلباحٌة للقنوات الجامعً الشباب تعرض)
 

 الشباب من% 59 ان مإكدا الظاهرة، هذه لتقلٌل الحل هو االنفتاح أن إلى البحث واشارت

 .كبٌر بشكل القنوات بهذ متؤثر الجامعً
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 صالح فٌاض فرٌد تكرٌت بجامعة اآلداب كلٌة فً اإلعالم قسم رئٌس عن الصحٌفة ونشرت
 وتعد مجازفة، تحمل بحث فكرة قدم الرابعة، المرحلة اآلداب كلٌة فً طه حمٌد الطالب إن قوله

 .اإلباحٌة القنوات موضوع عن الحدٌث خالل من وجرأتها نوعها من االولى
 

 أو الكلٌة أروقة فً الموضوع عن الحدٌث ان" المدى"لـ حدٌثه فً صالح فٌاض فرٌد واوضح

 .الموضوع فً اجتماعٌة أهمٌة فوجدوا سرا، إال ٌتم ال عام مكان اي
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قيمة العملة العراقية واالختالالت االقتصادية 

الهيكلية
3 

 
 

تسعى المقال الى دراسة تقلبات قٌمة العملة العراقٌة وتفسٌرها باالختالالت الهٌكلٌة وبضعف 
وتستنتج ان العوامل التالٌة قد ادت  . تطبٌق مفردات االدارة الرشٌدة والعوامل السلوكٌة االخرى

: العمالت االجنبٌة ونقص العرضالى زٌادة الطلب على 
الخارجٌة السٌاسٌة، و ضعف بٌئة االعمال االقتصادٌة، والسٌاسة المالٌة العامة ، وعدم 

كما ان التحسن فً معدل   االستقرار السٌاسً واالقتصادي، و ضعف القدرات االنتاجٌة المحلٌة،
سٌادة القانون، وانحسار دخل الفرد العراقً كان عامال هو االخر، وضعف االدارة الرشٌدة و

الحواالت العائلٌة من الخارج، وتعاظم وجود شركات التحوٌل المالً وشركات الوساطة المالٌة 
. ، ونشوء مناطق التبادل التجاري فً المنافذ الحدودٌة(السوق الموازي)

  قٌمة العملة العراقٌة واالختالل االقتصادٌة الهٌكلٌة
 

قٌمة العملة العراقٌة وتفسٌرها باالختالالت الهٌكلٌة وبضعف  تسعى المقالة الى دراسة تقلبات
.   تطبٌق مفردات االدارة الرشٌدة والعوامل السلوكٌة االخرى 

  االختالالت الهٌكلٌة. 1
تستمد العملة العراقٌة عافٌتها من مضمون االقتصاد، وعلٌه الٌمكن دراسة استقرار قٌمة 

حالٌا ٌعانً االقتصاد من ضعف فً مقوماته . اديالعملة بعٌدا عن تناول الواقع االقتص
االساسٌة، وٌتلخص واقع االقتصاد العراقً من خالل التمعن فً مكونات الناتج المحلً 

: حٌث تشكل القطاعات المختلفة بالنسبة للناتج المحلً االجمالً كما ٌلً 2011لعام   االجمالً
وٌتضح من ذلك اعتماد   الخ....   1.83والصناعة حوالً  4,15 والزراعة% 54.74النفط 

لقد ارتفعت قٌمة الناتج المحلً االجمالً باألسعار الجارٌة . االقتصاد العراقً على قطاع النفط
، ولنفس الفترة زادت 2011 -2004ملٌار دٌنار عراقً للفترة  211.310الى  53,499من 

 ملٌار 95,822الى  22,691قٌمة الناتج المحلً االجمالً باألسعار الجارٌة عدا النفط من 
.  دٌنار

اكبر بكثٌر من العوائد المالٌة المستحصلة من الضرائب،   المشكلة هً عندما تكون عوائد النفط
لم ٌتحقق على حساب )كبٌراً سهل الكسب   ستجد الحكومة عادة تحت تصرفها رصٌداً مالٌاً 

                                                             

 الٌوم العراق جرٌدة 2013 نٌسان االقتصادي لإلصالح العراقً المعهد -السباهً مضر واألستاذ البصري كمال. د   3

 

http://www.iraqalyoum.net/index.php
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على ( بمعناها الكامل)وهذه الظاهرة ستشجع فً غٌاب الدٌمقراطٌة (. الموارد المالٌة للمواطنٌن
اعطاء الحكومة مساحة واسعة بالتصرف بالمال العام بشكل غٌر كفوء، ومن االمثلة على ذلك 

:  أْن تلجؤ الحكومات الى تبنً
متمثلة بزٌادة الرواتب واالجور بعٌدا عن حسابات : سٌاسات اقتصادٌة عقٌمة فً اثارها( 1

اجٌة العمل، وبالتوسع فً خلق عمالة الغراض غٌر انتاجٌة مما ٌنجم عنهما تضخم انت
باالسعار، وانتهاج سٌاسة دعم غٌر اقتصادٌة محدثة تشوه فً بنٌة االقتصاد ولمإشرات 

.  السوق، والتوجه نحو انفاق غٌر منتج سٌاسً ٌهدف فً جوهره الى ربط المواطن بالسلطة
متمثل بنشاطات لٌس لها مبرر اقتصادي كالمنح  :دٌةاقتصاسٌاسات انفاق غٌر ( 2

والمساعدات وفتح دوائر خارجٌة دبلوماسٌة وثقافٌة ال تضٌف قٌمة حقٌقٌة لالقتصاد وال 
.   للمواطنٌن، وٌكون ذلك على حساب مجاالت اقتصادٌة ملحة تتصل بكرامة المواطن

جود ضعٌف وهامشً، ذلك النه ال نتٌجة لكل ماتقدم فان القطاع الخاص فً هذه الدول ٌتمتع بو
وهو ٌتركز فً مجاالت اقتصادٌة تجارٌة ( كما هو الحال فً القطاع العام)ٌتمتع بالدعم 

ٌُّف الحتٌاجات . وخدمٌة ان غٌاب الدور الحقٌقً للقطاع الخاص ٌعنً غٌاب االبداع وسرعة التك
عام باالنتاج وغٌاب منافسة ان تفرد القطاع ال . السوق وتوفٌر عماله خارج اطار القطاع العام

القطاع الخاص تإدي الى استمرار تردي كفاءة انتاج القطاع العام، االمرالذي ٌتطلب تدخل 
حالٌا معدل )الحكومة وحماٌة القطاع العام من خالل الدعم المادي وسٌاسة الحماٌة الكمركٌة 

اٌة مإسسات انتاجٌة وبالتالً فان الحكومة تعمل على حم (. ملٌار دوالرا 3الدعم السنوي 
خاملة على حساب المواطن الذي ٌجد حاله مضطرا لشراء السلع او الخدمات بسعر اعلى 

ان هذه التضحٌة عادة وكما تإكد التجارب العالمٌة التإدي فً االمد القصٌر  . وبنوعٌة ردٌئة
طاع الخاص سٌاسٌا ان غٌاب دور الق . وال البعٌد الى تحسن اداء وكفاءة انتاج القطاع العام

ٌحول المواطنٌن الى كسبة وموظفٌن مؤجورٌن للحكومة تابعٌن لتوجهات الحكومة، ومما الشك 
فٌه فؤن ذلك ٌإثر على استقاللٌة الفرد عن الحكومة ومن ثم على اتساع ساحة منظمات 

ان مضً الحكومة فً تلك السٌاقات ٌإدي بالنهاٌة الى انقسام . المجتمع المدنً المستقلة
.   نٌن الى فصٌلٌن مختلفٌن من المنتفعٌن وغٌرهمالمواط

بسبب محدودٌة فرص العمل التً ٌمكن ان ٌخلقها القطاع العام، تسعى الحكومة الى خلق فرص 
عمل عن طرٌق تعزٌز دور السلطة االمنً من خالل زٌادة عدد منتسبً الشرطة والجٌش 

ان نمو القدرات العسكرٌة . لعسكرٌةواالستفادة من الفائض النقدي فً شراء السالح والمعدات ا
ٌشجع على معالجة الخالفات الداخلٌة والخارجٌة عسكرٌا، ومن ثم اجهاض اي بوادر للنمو 

من جانب اخر ان اعتماد العوائد النفطٌة على سعر النفط بالسوق  . والتطور بشكل مطلق
ض اقتصادٌات تلك الدول الى موجات من المد والجزر وال تً تنعكس من خالل العالمٌة ٌعرِّ

  -2008كما اعكس ذلك فً تخطٌط الموازنة االتحادٌة )التقلبات الحادة فً االٌرادات النفطٌة 
واخٌرا فان العوائد النفطٌة للدول عادة ما تستفٌد منها المدن اكثر من الرٌف، وهذا ما  . 2009

تكون فً فترة زمنٌة  ٌسبب حالة هجرة من الرٌف الى المدٌنة، والشك ان هذه الهجرة عادة ما
قصٌرة ٌنجم عنها اختناقات حادة بسبب عدم كفاٌة عرض الخدمات بالنسبة الى الطلب والى 
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والٌكتفً تاثٌر هذه الحالة على مستوى الخدمات  . مشكالت اجتماعٌة واقتصادٌة متعددة
ول المتاحة بالمدٌنة لٌتعدى الى ضعف مساهمة الرٌف فً االنتاج الزراعً والحٌوانً وحص

الحقٌقة ان ما تقدم ٌمكن ان نجد  . تغٌرات فً خصوبة االرض والتً تإدي الى خسائر جسٌمة
، وال شك ان 2003  -1968له مصداقٌة فً االقتصاد العراقً وباالخص خالل الحقبة الزمنٌة 

بسبب التجاذبات السٌاسٌة القائمة والتً تنعكس   اثار هذه السٌاسات وطبٌعتها لم تتغٌر جذرٌاً،
. على ضعف االرادة السٌاسٌة للتغٌر

 
  القٌمة السوقٌة للعملة العراقٌة. 2

تم  1932اول قانون خاص باصدار الدٌنار كعملة عراقٌة، وفً عام  1930صدر فً عام 
تم فك ارتباط  1958باون استرلٌنً، وفً عام  3.3= اصدار الدٌنار العراقً وكان الدٌنار 

خالل . دوالر امرٌكً 3.3= دوالر االمرٌكً على اساس الدٌنار الدٌنار مع الباون وتم ربطه بال
تم طبع  1990اصدارٌة للدٌنار، وبعد عام  12تم اصدار  1990لغاٌة  1932الفترة من 

تم طبع اصدار عمالت  2003وبسعر صرف متعدد، وبعد عام   العملة محلٌا فً مطابع النهرٌن
  . مدارواصبح سعر الصرف معوم   جدٌدة من الدٌنار،

 
 البنك المركزي العراقً: المصدر 

 
تعتبر العملة المحلٌة جزء من سٌادة الدولة وكذلك هً تعكس مقدار الرفاهٌة االقتصادٌة، و 

ٌلعب سعر الصرف دوراً مهماً فً النشاطات االقتصادٌة للدول سواء كان ذلك النشاط تجارٌاً أو 
فً السٌاسة النقدٌة، حٌث ٌمكن استخدامه  استثمارٌاً، حٌث ٌحتل سعر الصرف مركزاً محورٌاً 

كهدف أو أداة، وهو كذلك مإشر على تنافسٌة الدولة من خالل تؤثٌره على مكونات النمو 
االقتصادي، مثل االستثمار ودرجة االنفتاح على التجارة الدولٌة، والتدفقات الرأسمالٌة، وتطور 

. القطاع المالً
ٌحصل على أساسها مبادلة النقد األجنبً بالنقد هو النسبة التً : وٌعرف سعر الصرف 

فكلما زاد الطلب زاد سعر   وٌتحدد سعر الصرف بحسب قانون الطلب والعرض، . الوطنً
هناك نوعان من أنظمة الصرف تستخدمها الدول . العملة وكلما قل الطلب علٌها قل سعرها

: لتحدٌد قٌمة عملتها
 

: أنظمة الصرف الثابتة
 

سعر صرف العملة إما إلى عملة واحدة تتمٌز بمواصفات معٌنة كالقوة ٌتم فٌه تثبٌت 
وإما إلى سلة عمالت انطالقا من عمالت الشركاء التجارٌٌن األساسٌٌن، أو . واالستقرار

. العمالت المكونة لوحدة حقوق السحب الخاص، او المعادن الثمنٌة مثل الذهب والفضة 
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:  أنظمة الصرف المرنة
 

وقد . ا وقابلٌتها للتعدٌل على أساس بعض المعاٌٌر مثل المإشرات االقتصادٌةتتمٌز بمرونته
تتبع الدولة نظام التعوٌم المدار حٌث تقوم السلطات بتعدٌل أسعار صرفها بتواتر على أساس 

أو تستخدم التعوٌم الحر الذي ٌسمح . مستوى االحتٌاطً لدٌها من العمالت األجنبٌة والذهب
تغٌر صعوداً وهبوطاً حسب السوق، وهذا النظام ٌسمح للسٌاسات االقتصادٌة لقٌمة العمالت أن ت

. بالتحرر من قٌود سعر الصرف
ٌتاثرسعر الصرف اوال باجراءات البنك المركزي الذي ٌمثل اإلدارة الرئٌسٌة فً الدولة لتحدٌد 

الدولة، و ثانٌا  وإدارة السٌاسة النقدٌة بما ٌسهم فً تحقٌق األهداف االقتصادٌة التً تتطلع لها
بالبنوك التجارٌة وشركات التحوٌل المالً حٌث تتدخل فً السوق لتنفٌذ أوامر زبائنها أو 

لحسابها الخاص، حٌث تقوم هذه المراكز بجمع أوامر الزبائن وٌقومون بالمقاصات المصرفٌة ، 
البٌع  وثالثا شركات الوساطة المالٌة وهم وسطاء نشطون ٌقومون بتجمٌع أومر الشراء أو

. للعمالت الصعبة لصالح عدة بنوك أو متعاملٌن آخرٌن بعٌدا عن الشفافٌة 
 العوامل المإثرة على العملة فً العراق

مإخرا وعلى مدار االشهر القلٌلة الماضٌة انخفضت قٌمة الدٌنار العراقً امام العمالت االجنبٌة 
الر بعد ان كانت مستقرة على دٌنار لكل دو 1300حتى بلغ فً بعض االحٌان بالسوق الموازي 

دٌنار  1166دٌنار لكل دوالر بالرغم من ثبات سعر البٌع للبنك المركزي والبالغ  1185معدل 
دٌنار للبٌع النقدي وهذا ٌإشر الى  1171دٌنار و  1179دٌنار للحواالت اي  13مع عمولة 

:  ارتفاع الطلب على الدوالر فً السوق الداخلٌة وذلك للعوامل التالٌة
 
( سورٌا واٌران )شكلت االزمات السٌاسٌة واالقتصادٌة فً دول الجوار  : العوامل الخارجٌة -1

الذي حصل هو انخفاض  . والمتجسدة فً حاجة تلك الدول الى عملة الدوالر والعمالت االجنبٌة
وخلق نوافذ   العملة المحلٌة فً تلك الدول وانعكس ذلك بانخفاض سعر الصادرات للعراق،

الستقطاب الدوالر من العراق الى تلك الدول من خالل تعامالت مغرٌة للعراقٌٌن وبنفس الوقت 
هناك ترابط اجتماعً   من جانب اخر . تمثل مصدر للعملة الصعبة لالٌرانٌٌن والسورٌٌن

.  وأسري مع تلك الدول قد ٌكون اٌضا منفذ لخروج الدوالر ولكن ٌصعب التكهن بمقداره
متمثلة بالعوامل التً تإدي بالنتٌجة الى هروب رأس المال : ل االقتصادٌةبٌئة االعما -2

ومنها عدم االستقرار السٌاسً وغٌاب سٌادة القانون   المحلً وتراجع المستثمرٌن االجانب،
شهدت تحسن فً الحالة  2008الشك ان الفترة الزمنٌة التً اعقبت . فً التعامالت االقتصادٌة
غٌر ان البٌئة االقتصادٌة ال زالت طاردة  . ل التضخم وفً سعر الصرفاالمنٌة ومن ثم فً معد

االمر الذي ادى الى اقتصار  . لالعمال فال تشجع التخطٌط للمشارٌع المتوسطة او بعٌدة المدى
النشاطات على بعض رجال االعمال وعلى المشارٌع التجارٌة ذات المردود الربحً السرٌع، 

دول اخر تعانً من شحة السٌولة النقدٌة المترتبة على اثر  والشك ان نسبة منه تحول الى
 2012دولة عام 183من165بلغت مرتبة العراق )2008االزمة المالٌة التً بدأت فً اواخر 
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   )
 
شهدت السنوات السابقة ارتفاع معدالت االنفاق الحكومً بمعدالت : السٌاسة المالٌة العامة -3

الى  2004ترلٌون دٌنار عام  34.6ارتفع االنفاق العام من )اكبر من اي دولة اخرى فً العالم 
وان معظم صور االنفاق هً استهالكٌة تإدي الى االرتفاع ( 2012ترلٌون دٌنار عام  117.1

سفر، خدمات طبٌة ودراسٌة، واستٌراد سلع واستثمارات فً )فً االنفاق العالم الخارجً 
 36اع فً صافً العملة العراقٌة المتداولة لتبلغ ، وكذلك ادت الى ارتف(مشارٌع عقارٌة وغٌرها

مما ٌرفع الطلب على العمالت االجنبٌة حٌث ارتفعت قٌمة  2013ترلٌون دٌنار فً عام 
ملٌون دوالر  40632.5الى  2010ملٌون دوالر عام  37302.7االستٌرادات العراقٌة من 

%. 8.9اي بنسبة تغٌر بلغت  2011عام 
 
وتشمل اٌضا عدم تطبٌق قانون التعرفة الكمركٌة وبطبٌعة : بٌةضعف السٌاسات الضري -4

الحال التً ٌترتب علٌها اغراق السوق بالسلع والخدمات مستحقة الدفع بالدوالر فً اغلب 
كما ان ضعف كفاءة جباٌة المستحقات الضربٌة ٌضمن تحقق ارباح اضافٌة قد تجد  . االحٌان

.  اقً الى الخارج بهٌئة دوالراتطرٌقها بسبب ضعف االئتمان المصرفً العر
 
بسبب ان العراق دول توصف بانها بالمرحلة االنتقالٌة : االستقرار السٌاسً واالقتصادي -5

نسبة من االفراد ٌحتفظون بحسابات فً مصارف   وعدم االستقرار السٌاسً واالقتصادي نجد
وتزداد هذه التحوٌالت  اجنبٌة فً الخارج وعادة ما ٌكونوا من كبار المسإولٌن واالثرٌاء،

. طردٌا مع ارتفاع العوائد النفطٌة
 
دوالر  1670ان التحسن فً معدل دخل الفرد العراقً من : ضعف القدرات االنتاجٌة المحلٌة -6

ٌنعكس هذا . دوالر ٌجعلة ٌبحث عن استهالل اكثر من ناحٌة الكمٌة والنوعٌة 5400  الى
جً على استٌراد مكائن ومواد جدٌدة او من خالل العامل فً السوق من خالل االنفاق الخار

.   زٌادة االنفاق على السلع االستهالكٌة االجنبٌة
 
وتجسد ذلك بالهدر بالمال العام والفساد وكمثال  : ضعف االدارة الرشٌدة وسٌادة القانون -7

ورفع وتٌرة على ذلك تحدٌد تخمٌنات للمشارٌع باكثر من قٌمتها الحقٌقٌة، تإدي بطبٌعة الحال 
.  تحوٌل الدٌنار العراقً بالدوالر

 
فً السنوات السابقة كانت هناك نسبة ال بؤس بها من  :الخارجالحوالت العائلٌة من  -8

الى الداخل وعلى اثر تحسن معدل دخل الفرد العراقً اال ان  تتم الحوالت العائلٌة من الخارج
.  الى مدٌات كبٌرة حالٌا هذه الحواالت قد خفت
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ادى وجود هذه (: السوق الموازي)شركات التحوٌل المالً وشركات الوساطة المالٌة  -9
الشركات الى تشجٌع مزاولة التحوٌالت الخارجٌة النقدٌة والتً تشكل ضغط على الموجودات 

. من الدوالر وكان االولى اعتماد التحوٌالت المستندٌة
سبب انخفاض المنح والمساعدات انخفاض مدخوالت العمالت االجنبٌة غٌر النفطٌة ب-10

. الدولٌة العادة االعمار وانحسار فً الوجود االمرٌكً فً العراق بشكل اخاص
 

ان وجود هذه المناطق شجع على الدفع  :الحدودٌةمناطق التبادل التجاري فً المنافذ -11
طلب المباشر التماس الحدودٌة، وهو بذلك ٌإدي الى ارتفاع ال نقاط النقدي بالدوالر مباشرة عند

. على الدوالر
 
 

 التوصٌات
 

ان ما ٌحصل من تشوه فً بنٌة االقتصاد العراقً هو تحصٌل حاصل للسٌاسة االقتصادٌة 
كما ان العمل المإسساتً ٌتطلب . الرٌعٌة، وال ٌتوقع السٌطرة على هذا التشوه بالمدى القرٌب
الرإٌة الستراتٌجٌة، الشعور تطبٌق مفردات االدارة الرشٌدة المتمثلة باعتماد الكفاءات، 

 بالمسإولٌة، اعتماد الشفافٌة، تؤمٌن سٌادة القانون،
ضمان المشاركة والقبول باألجماع وتحقٌق المساواة وهً اهداف الٌمكن تحقٌقها اٌضا فً 

عموما ان الحلول فً السٌاسة النقدٌة تتطلب وقت طوٌل لتحقٌق النتائج  . االمد القرٌب
ادا الى العوامل المإثرة على العملة المحلٌة فً العراق نجد من الضروري المرجوة منها، واستن

: تقسٌم الحلول واالجراءات الى قسمٌن
 
 

(: قصٌرة االمد)الحلول السرٌعة 
 
فً مزاد البنك المركزي واعتماد زٌادة الحواالت ( البٌع النقدي)تقلٌل ضخ العملة الصعبة    -1

. الخارجٌة
 
النقدي فً مزاد البنك المركزي لٌوازي سعر البٌع فً مزاد الحواالت زٌادة سعر البٌع    -2

. الخارجٌة بهدف الغاء الربح المتحقق بسبب االختالف بٌن السعرٌن
 
بٌع وشراء العملة االجنبٌة لشركات التحوٌل المالً وشركات التوسط ٌتم عن طرٌق  -3

الحد من التعامالت غٌر المستوفٌة من الشروط  بهدف المصارف المجازة فً العراق
 .المعتمدةواالجراءات 
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الزام التجار والمتعاملٌن فً مناطق التبادل التجاري بٌن العراق ودول الجوار بالتعامل  -4

. بالتحوٌل المالً وخطابات الضمان بدال عن الشراء النقدي
 
. ٌة و وضع نظام الكترونً بالمعلوماتااللتزام بشفافٌة معلومات المزاد والتحوٌالت النقد -5
 
 

(: طوٌلة االمد)الحلول الجذرٌة 
 
. مراجعة السٌاسة المالٌة للدولة وخفض التضخم فً االنفاق التشغٌلً -1
 
. ضرورة االسراع بخطط االصالح المصرفً بهدف تسهٌل اجراءات التبادل النقدي الخارجً -2
 
. ه افقٌا مع تقلٌل التهرب الضرٌبًتحسٌن قانون الضرائب والعمل على توسٌع -3
تفعٌل قانون التعرفة الكمركٌة لما له من دور مهم فً توفٌر الحوافز للمنتجٌن من ذوي  -4

. المٌزة االقتصادٌة بما ٌإدي الى خفض حجم االستٌرادات وكذلك تحسٌن االٌرادات العاملة
 
ٌة للشركات والمإسسات تحسٌن بٌئة االعمال االقتصادٌة من اجل رفع كفاءة االنتاج -5

االنتاجٌة المحلٌة التً من شؤنها التقلٌل من االستٌرادات وزٌادة المدخول من العمالت االجنبٌة 
. عن طرٌق التصدٌر وكذلك جذب االستثمارات االجنبٌة

 
استخدام االلٌات االلكترونٌة الحدٌثة فً توزٌع الرواتب واستخدام الصكوك المصرفٌة -6

. دخاروالتشجٌع على اال
 
ٌمكن الصدار عملة جدٌدة او حذف االصفار من العملة الحالٌة ان ٌكون له اثار اٌجابٌة -7

 . المحلٌةنفسٌة على المتعاملٌن بالعملة 
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الشركات االمنية .. الشركات االمنية في العراق 

الخاصة وتىرطها باالرهاب في العراق
4 

  

شخصا على االقل واصٌب  18قتل   2013مارس  15فً   فً احدث سلسلة هجمات ارهابٌة
نحو ثالثٌن آخرٌن فً سلسلة تفجٌرات منسقة رافقها اقتحام مجموعة مسلحة لمبنى وزارة 
العدل وسط العاصمة العراقٌة بغداد، فً سٌنارٌو بات مكرراً على غرار اقتحام كنٌسة سٌدة 

 ٌبعد كثٌر عن المنطقة النجاة والبنك المركزي وسجن مكافحة اإلرهاب وٌعد الهجوم الذي ال
الخضراء المحصنة االعنف منذ حوالً شهر، وٌؤتً قبل اٌام من الذكرى العاشرة للغزو 

. االمٌركً للعراق
ورغم االجراءات االمنٌة المشددة التً تفرضها القوات االمنٌة منذ اكثر من اسبوع بالتزامن مع 

بغداد عاشت صباحا دامٌا اخر  الذكرى العاشرة لحرب االطاحة بنظام صدام حسٌن، اال ان
وراح . من خالل موجة تفجٌرات طالت احٌاء متفرقة من العاصمة 2013مارس  19الثالثاء 

 60  ضحٌة التفجٌرات التً نفذت بتسع سٌارات مفخخة واكثر من اربع عبوات ناسفة، اكثر من
دولة العراق  وقد اعترف تنظٌم ماٌسمى. قتٌالً وعشرات من الجرحى وفقاً إلحصاءات رسمٌة

ع بتصعٌد العملٌات االرهابٌة الى قأي هنالك تو» بداٌة الغٌث «:االسالمٌة بالعملٌتٌن واعتبرها 
رغم 5 2013ابرل  20ر عقدها فً رللمجالس البلدٌة فً العراق المق فترة ماقبل االنتخابات

. استثناء محافظة االنبار والموصل منها بسبب احداث العنف 
 
 

 االمنٌة الخاصةتورط الشركات 
 

وذلك من . بان شركات االمن الخاصة كانت وراء التخطٌط للحادث   خاصة  واوردت مصادر
واضافت   2013مارس  19فً   لمحافظة بغداد  خالل مصادر خاصة من داخل اللجنة االمنٌة

المصادر بان قوات عملٌات بغداد راجعت اشرطة كامٌرات المراقبة لتتبع حادث اقتحام وزارة 
العدل ووجدت ان الشركات االمنٌة الخاصة التً تعمل فً العراق كانت هً المعنٌة فً تمرٌر 

وكانت السٌارات ضمن رتل او موكب سٌارات   السٌارات المفخخة عبر نقاط التفتٌش فً بغداد
بعدها استمرت سٌارات الشركات   الشركات االمنٌة الخاصة فً العراق حتى مدخل وزارة العدل

للتفجٌر دخلت مدخل وزارة   بالتوجه الى المنطقة الخضراء بٌنما السٌارات المجهزةاالمنٌة 
علما بان العملٌة كانت تستهدف احداث االرباك فقط عند مداخل الوزارة . العدل لتحقٌق أهدافها 

بالدخول الى احدى طوابق الوزارة التالف   بً اس  لٌتمكن مسلحون اخرون بزي الشرطة أف
                                                             

4
 العراق الٌوم-اتواالستخبار االرهاب قضاٌا فً  ومترجم كاتب  - محمد جاسم   

5
 كتب المقال قبل انتخابات مجالس المحافظات   
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واستمرت الفوضى حتى وصول قوات النخبة فً الداخلٌة .ن على قائمة االرهاب ملفات مطلوبً
. قوات سوات الستعادت السٌطرة على الوزارة / 

لقد تعددت انواع واشكال العنف والقتل فً العراق فماكنة القتل تطحن بالعراقٌٌن وسط شراكة 
المنٌة االجنبٌة والعراقٌة سٌاسٌة بائسة ادخلت العراق فً دوامة العنف والدمار والشركات ا

.  2011كانت وماتزال احدى عوامل ذلك العنف رغم رحٌل القوات االمٌركٌة عام 
وجائت  2003نقلت االدارة االمٌركٌة تجربة خصخصة األمن فً العراق بعد احتاللها عام 

لقوات بالشركات األمنٌة الخاصة لتقوم بحماٌة الدبلوماسٌٌن والمقاولٌن األمرٌكان بدال من ا
االمٌركٌة لتجنب اي توابع قانونٌة تلزم الحكومة االمرٌكٌة فً مسائلتها وقد شهد الشارع 
العراقً الكثٌر من عملٌات القتل العشوائً بسبب تلك الشركات االمنٌة فهً تحرمها على 

 وٌعتبر رامسفٌلد. اراضٌها وتحللها فً اراضً الدول االخرى مثلما فعلته فً معتقل غوانتناموا 
وزٌر الدفاع االمٌركً االسبق هو عراب خصخصة االمن فً العراق باالشتراك مع دٌك تشٌنً 

( هالٌبرتون)نائب الرئٌس االمٌركً فً عهد بوش االبن ومدٌر سابق لشركة االمن االمٌركٌة 
. العاملة فً العراق وتعتبر اكبر مجهز لوجستٌك للقوات االمٌركٌة 

 
 

 عراقتسجٌل الشركات االمنٌة فً ال
 

والذي منح الشركات األمنٌة الحق  17القانون المرقم  2004أصدر الحاكم المدنً برٌمر عام 
باستعمال القوة واحتجاز العراقٌٌن مع توفٌر الحصانة القضائٌة لها ـ للشركات ـ فبدأت حٌنها 

 الشركات األمنٌة تدخل العراق عن طرٌق اتحاد الشركات األمنٌة فً العراق وسمح القانون
. العراقً لها باستٌراد ما ترٌد من األسلحة دون موافقة وزارة الداخلٌة واالكتفاء بؤطالعه 

  منها أجنبٌة والباقً عراقٌة 28شركة 120لقد وصل عدد الشركات األمنٌة فً العراق الى 
وتستعٌن اغلب الوزارات العراقٌة بشركات أمنٌة أجنبٌة لحماٌة المواقع وبعض المسإولٌن 

لكن .  ( البرٌطانٌة   آرمر كروب)طار بغداد الدولً التً تقع مسإولٌته تحت شركة ومنها م
اشار بان عدد الشركات األمنٌة  2012شباط   النائب صالح المطلك فً حدٌث سابق له فً

منها لجنسٌات أمٌركٌة  20و 15شركة حالٌا، وما بٌن  65ثم إلى  80العاملة تقلص إلى 
 65شركة، ألى  120أنخفضت من   واكدت مصادر اخرى أنها. وأوروبٌة، والباقٌة عراقٌة 

. شركة أغلبها عراقٌة، تتولى حماٌة الشركات الخاصة وبعض البنوك األهلٌة
ٌعتبر الجنود السابقون من قوات الكوماندوز المصدر الرئٌسً لتلك الشركات ووفقاً لتقرٌر لجنة 

فقط من مخالفات المرتزقة  % 5قصً حقائق لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة فان ت
البرٌطانٌة فقد ( االندبندنت)فً كل من العراق وأفغانستان تم عرضها أمام القضاء اما صحٌفة 

مثل   وصفت مقاتلً الشركات االمنٌة بالمرتزقة وهم ٌتحركون فً بغداد مدججٌن بؤسلحتهم
. قر رعاة الب
نبه تقرٌر صادر عن األمم المتحدة حول نشاط المرتزقة جمعته مجموعة من  2007وفً عام 
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خبراء حقوق اإلنسان المستقلٌن إلى حقٌقة أن معظم األفراد المتعاقدٌن المنتشرٌن فً مناطق 
. الصراعات المسلحة ال ٌمكن مساءلتهم إال أمام الشركات التً تتعاقد معها 

 
 
 

« ربالك ووت»شركة 
 

، «بالك وتر ٌو أس أي» ، التً كانت سابقا  والتً Blackwaterباالنكلٌزٌة « بالك ووتر»

وتعتبر واحدة من أبرز . هً شركة تقدم خدمات أمنٌة وعسكرٌة أي أنها شركة مرتزقة
وقد تؤسست وفق القوانٌن األمرٌكٌة التً . المتحدةالشركات العسكرٌة الخاصة فً الوالٌات 

ذلك تعرضت النتقادات واسعة بعد نشر كتاب  ورغم وشركات عسكرٌة خاصةتسمح بمصانع 
الذي قال إنها تدعم الجٌش األمرٌكً بالعراق فٌما « جٌش بوش الخفً.. مرتزقة بالك ووتر»

تقدم الشركة خدماتها للحكومات واألفراد من . ٌخضع جنودها للحصانة من المالحقات القضائٌة
 .فرعٌةلشركة من ست شركات تتكون ا. تدرٌب وعملٌات خاصة

 
 

« بالك ووتر» تارٌخ 
 

من قبل إرٌك  1996هً أقوى جٌش مرتزقة فً العالم تم تؤسسٌسها عام : شركة بالك ووتر
. برنس 

إلى حروب ( جٌرٌمً سكٌهٌل ) وٌرجع تارٌخ خصخصة الحرب حسب الصحفً األمرٌكً
ل أوغٌستو بٌنوشٌة فً قلب نظام الحكم الوالٌات المتحدة فً أمرٌكا الالتٌنٌة وتؤمرها مع الجنرا

آخذا بنظر االعتبار  1973فً تشٌلً وقتل الرئٌس سٌلفادور اللٌندي المنتخب دٌموقراطٌا عام 
نشاطات شركة بالك ووتر اآلن فً تشٌلً فٌما ٌخص استئجار اعداد كبٌرة من المرتزقة 

وقد تولت مهام . ة األهلٌةالعسكرٌٌن التشٌلٌن وإرسالهم إلى العراق تحت غطاء فرق الحماي
حراسة الشخصٌات السٌاسٌة والعسكرٌة األمرٌكٌة والعراقٌة المهمة وتقاضت من أجل تؤمٌن 

( . الف مسلح   20) ملٌون دوالر فً السنة وهً تملك اكثر من ( 21)حماٌة بول برٌمر 
ر فً فً ساحة النسو 2007عراقٌا فً شهر سبتمبر  17وفً حادث منفرد قتلت بالك ووتر 

. بغداد بدون ان تخضع الى اي مسائلة قانونٌة
 
 

 جرٌمة ساحة النسور
 

 17األمنٌون بإطالق نار عشوائً فً ساحة النسور ببغداد فً « بالكووتر»قام حراس شركة 
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عراقٌاً وجرح أخرىن وتقول الشركة ان إطالق النار  17مما أدى إلى مقتل  2007سبتمبر عام 
موكبها فً حٌن تنفً مصادر أخرى هذا اإلدعاء وتقول أن  كان رداً على هجوم تعرض له

على إثر هذا الحادث طالبت الحكومة . الحراس أطلقوا النار بشكل عشوائً وبدون سبب
العراقٌة شركة بالك ووتر بوقف فوري ألعمالها فً العراق والخروج منه باستثناء المتورطٌن 

مالٌٌن دوالر أمرٌكً  8لطلب إلى تعوٌض قٌمته ثم تم تغٌٌر ا. فً الحادث الذٌن ٌراد محاسبتهم
إثر هذا الخالف فتحت الحكومة األمرٌكٌة تحقٌقاً فً الحادث وأرسلت لجنة خاصة , على كل قتٌل

رفعت قضٌة رسمٌة فً محكمة أمرٌكٌة ضد  2007أكتوبر  11و فً تارٌخ . للعراق للتحقٌق
. بة عن الضحاٌا العراقٌٌنشركة بالك ووتر بخصوص حادثة ساحة النسور ببغداد نٌا

 
 
« تحذٌر من بالك ووتر»
 

فً العراق تحت مسمٌات » بالك ووتر » حذر سٌاسٌون عراقٌون من مغبة بقاء عناصر شركة
تلك الشركة  عناصر االعالم ،أن لوسائل جدٌدة واكد النائب عن كتلة االحرار بهاء االعرجً

وٌذكر ان وثٌقة سرٌة نشرها . لمتحدةاوالشركات االمنٌة االخرى هم من مجرمً الوالٌات 
موقع وٌكٌلٌكس كشفت ان مئات الموظفٌن فً شركة بالك ووتر ما زالوا ٌعملون فً شركات 

امنٌة اخرى ببغداد ، واشارت وثٌقة اخرى الى قلق السفارة االمرٌكٌة فً بغداد من الجهود 
االمرٌكٌة ٌعود تارٌخها الى الرابع ووفقا لبرقٌة من السفارة .العراقٌة إلقصاء الشركة من البالد 

، فإن هناك العدٌد من الموظفٌن السابقٌن فً شركة بالك ووتر 2010  من كانون الثانً
» داٌنكورب »و « ترٌبل كانوبً« ٌعملون فً شركات أمنٌة أخرى فً العراق مثل شركة

ة مئات من توظف حالٌا عد« ترٌبل كانوبً» واضافت البرقٌة ان السفارة تدرك بؤن شركة 
وكان وكٌل وزٌر الداخلٌة العراقً عدنان األسدي قد  .السابقٌن « بالك ووتر»موظفً شركة 
أن الحكومة العراقٌة تعتزم فرض قٌود صارمة على شركات األمن   2012أعلن فً شباط 

واتهم الشركات . «بجٌش جرار ٌهدد استقرار البالد»الخاصة لكبح نشاطها، بعدما وصفها 
شاط استخباري ضمن أجنداتها الخاصة وارتباطها بدول تسخرها للتجسس على بممارسة ن

. البلد
عن قرب عرض  2011أب / 11فً   وقد أعلنت لجنة األمن والدفاع فً مجلس النواب العراقً

وقال نائب رئٌس اللجنة . مشروع قانون تنظٌم عمل الشركات األمنٌة الخاصة على البرلمان
الجدٌد سٌمنح إجازات العمل للشركات األمنٌة األجنبٌة والعراقٌة فقط، اسكندر وتوت ان القانون 

بٌنما لن ٌسمح بالعمل ألٌة شركة عربٌة بالعمل فً العراق، مضٌفا ان هذه الخطوة جاءت لمنع 
استخدام هذه الشركات من قبل بعض دول الجوار لجمع معلومات استخباراتٌة لزعزعة أمن 

. العراق
( اوال)جلس النواب وصادق علٌه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند وبناء على ما اقره م

 (ركات االمنٌةالش)من الدستور قانون ( 73)من المادة ( ثالثا)والبند ( 61)من المادة 
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 -اوال -1-المادة  / الفصل االول/ قانون الشركات االمنٌة الخاصة   2011لسنة   الخاصة
الشركات االمنٌة الخاصة العراقٌة وفروع الشركات االجنبٌة تسري احكام هذا القانون على 

.   والعاملٌن فٌها
 
 

 الشركات االمنٌة تفرض سٌاستها
 

المشكلة هنالك خلط بٌنها وبٌن القوات االمٌركٌة والكومندوز وهً التقل بطشا عن بعضها فً 
ن بدٌال لحماٌة وقد وجدت واستمرت بضغوطات امٌركٌة على العراق لتكو.قتل الشعب العراقً 

قواتها هذه السٌاسة فرضت على العراق لٌكون امن وحماٌة المنشؤت االحنبٌة والمطارات تحت 
ادارة شركات الحماٌة وهً لٌست بصالح العراقٌٌن وتعتبر اشارة تشكٌٌك فً المإسسات 

نها الصمت امام جرائم شركات االمن ٌثٌر التسإالت ، خاصة ا  أن التزام.االمنٌة فً العراق 
. تمسك بامن المنطقة الخضراء والمطار والمإسسات والشخصٌات البارزة 

 
 
 

 تداعٌات استمرار الشركات االمنٌة
 

ان وجود واستمرار تلك الشركات وفٌالق المرتزقة فً العراق ممكن ان ٌإثر على القرار 
الك ماكنة قتل العراقً وعلى عالقات العراق الخارجٌة وفقاً لما ٌخدم تلك المجموعات لتكون هن

المجتمع العراقً ٌشهد حملة عسكرة مسٌسة فما عاد . وارهاب خفٌة فوق القانون والشبهات 
العراقً من خٌار غٌر االلتحاق ببعض تلك الشركات او الجٌش او الشرطة بعٌد   امام الشباب

فرصة  عن التعلٌم مستغلة فً ذلك اعداد البطالة من العراقٌٌن اللذٌن اصبحوا ٌبحثون عن اي
ان استمرار الشركات االمنٌة ٌبعث الرعب فً نفس المواطن العراقً و خٌبة امل .   عمل

الشركات « حماٌة» تحت رحمة   وفقدان الثقة فً المإسسات االمنٌة ، الن كالهما اصبحا
. االمنٌة

لقد بات من الضروري فرض ومتابعة القوانٌن وخاصة من قبل وزارة الداخلٌة باعتبارها هً 
الشركات األمنٌة الخاصة وحصر   وذلك سٌعمل على تنظٌم  المسإولة عن تنظٌم ومتابعة عملها

على الحد من   سوف ٌعمل  إعداد منتسبٌها وجنسٌاتها وعدد األسلحة التً تمتلكها وبالتاكٌد
.  االنتهاكات التً تقوم بها الشركات االمنٌة للقانون وحرمات الدم العراقً 
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6أسىاقنا تغرق في فىضى االستيراد
 

 

 

 

 

 عموما العراقً باالقتصاد منها جانب أضر ، المستوردة للسلع مسبوق غٌر تدفقاً  أسواقنا تشهد
 أحداث وبعد فؤسواقنا.  الدوالرات ملٌارات بإهدار وتسببت خاصة والزراعة الوطنٌة والصناعة

 من البعض .قبل من بها نسمع لم منها كثٌر مصادر، ومن البضائع بآالف تزدحم باتت 2003
 نستطٌع أننا أو ٌلزمنا ال منها والكثٌر. حاجتنا لسد وٌكفٌنا حٌاتنا فً ٌلزمنا البضائع هذه

 وصل حتى االستٌراد فً بالغنا وقد.  غذائٌة ومواد وكمالٌات أجهزة من ، عنه االستغناء
 معظمها المستوردة البضائع هذه. سنوٌا دوالر ملٌار عشر ثالثة إلى الدول بعض من استٌرادنا

 أزرت السٌارات آالف. لرداءتها المنشؤ دول فً ٌستعمل ال بعضها الرابعة أو الثالثة الدرجة من
 ، ارتٌادها من نفسه على ٌخاف المرء بات حتى عارمة مرورٌة بفوضى وتسببت بشوارعنا

 . تعطل حتى طوٌال تدوم ال أو عاطلة المصنع البلد من تؤتً آالت
أجهزة كهربائٌة بكمٌات .حتى المعمرة منها فهً لٌست كما عهدناها تدوم لعشرات السنٌن 

هائلة فائضة عن الحاجة أزرت بسعٌنا وجهودنا إلعادة الكهرباء إلٌنا بشكل مستمر،مواد غذائٌة 
لقد أصبح بلدنا .بضائع تنافس المنتج الوطنً. االنتهاءبٌنها فاسدة أو توشك صالحٌتها على 

 .النفطمستهلكا فحسب معتمدٌن على موردنا الوحٌد أال وهو بلدا 
 أحادٌة المورد

بٌنما نرى الدول ذات المورد األحادي تعمل لمستقبلها وتجتهد فً بناء قاعدة راسخة ومتٌنة 
لموارد صناعٌة وزراعٌة واستثمارات وإنشاء موارد أخرى مثل المراكز الترفٌهٌة و السٌاحٌة 

ترى لم ال نفكر مثلها ونخطط للمستقبل . ومواقع اآلثار وغٌرها لتزٌد دخلهاكالسٌاحة الدٌنٌة 
البعٌد ونضمن حٌاة كرٌمة لنا وألجٌالنا القادمة وأٌن مصانعنا المعطلة ولم ال نقوم بتشغٌلها 

وإدخال التكنولوجٌا الحدٌثة علٌها وبناء المزٌد من المصانع واالهتمام بالزراعة ونحن أصال بلد 
د أصبحنا نستورد حتى الفواكه والخضر بعدما كان لنا مما نزرعه اكتفاء ذاتً والى لق.زراعً

 ؟.وماذا لو نضبت آبار النفط .متى نظل بلدا مستهلكا 
 

 ال ضوابط على االستٌراد
فٌما مضى كانت هناك رقابة صارمة على استٌراد المواد باختالفها من مكائن وسٌارات وآالت 

وباختصار كانت الرقابة على االستٌراد تشمل من اآلالت الثقٌلة وحتى وأدوات كهربائٌة وأغذٌة 

                                                             
6

  المدى_  القدسً عصام  
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اإلبرة والوٌل لمن ٌتحدى السلطة وٌدخل للبلد ماهو غٌر مسموح به، فالبضائع التً تدخل بلدنا 
كانت محدودة ومعروفة ومناشئها ذات عالمات تجارٌة عالمٌة وال ٌمكن للمستورد أن ٌتجاوز 

لى االستٌراد وٌستورد ما ٌشاء وكٌفما ٌشاء كما هً الحال اآلن الخطوط الحمر الموضوعة ع
أما اآلن فقد أصبح .وكانت البضائع تخضع لرقابة السٌطرة النوعٌة للتحقق من صالحٌتها 

االستٌراد مفتوحا ومنافذه واسعة وٌستطٌع كل من هب ودب أن ٌستورد ،حتى باتت أسواقنا 
سنة ٌقول األجهزة  55المواطن محمد عباس .ة تعانً فوضى عارمة ومكبا للبضائع الكاسد

التً كنا نسمٌها بالمعمرة لم تعد معمرة فقبل خمس سنوات اشترٌت ثالجة والٌوم أصابها الصدأ 
وتعطلت أكثر من مرة حتى اضطررت إلى االستغناء عنها وشراء غٌرها، بٌنما ثالجتً القدٌمة 

واالحتفاظ بها ولكن جنون االستٌراد  عاما وكان بإمكانً تصلٌحها 30دامت عندي أكثر من 
أدوات كهربائٌة وآالت وعدد قد . وحبً للتجدٌد فً أغراض المنزل دفعنً لهذا الخطؤ الشنٌع

تؤتً من المنشؤ عاطلة أو إنها ال تدوم طوٌال ، ومواد غذائٌة فاسدة وبمختلف األشكال واألنواع 
مالبس وأحذٌة وحقائب وكمالٌات منها ما ٌضر بصحة المواطن ومنها ماال ٌلزمه أصال ،و

تختنق بها سوقنا وبغٌرها من البضائع المتنوعة اقل ما نقول عنها إنها أضرت بالصناعة 
واألغرب من كل ما تقدم استٌرادنا، للفواكه .العراقٌة وتسببت بغلق كثٌر من مصانعنا الوطنٌة 

  .زٌد والخضر بعدما كانت زراعتنا وما تنتجه منها أرضنا ٌسد حاجتنا وي
 

 لم ال ُتفعل مصانعنا
فٌما مضى كانت هناك تنمٌة اقتصادٌة وكانت لنا مصانعنا التً أوشكت أن تصل بنا لالكتفاء 

الذاتً فهناك الصناعات الكهربائٌة واألجهزة المنزلٌة واآلالت والمعدات الثقٌلة والخفٌفة 
وكانت الصناعات الغذائٌة  ومصانع للمواد اإلنشائٌة بكافة أنواعها ومصانع للمالبس الجاهزة

أما اآلن فان . للسٌاراتصناعة فً تطور مستمر حتى كنا نتؤهب إلنشاء مصانع .مزدهرة 
. مصانعنا تعانً اإلهمال فمعظمها ذات أجهزة قدٌمة بحاجة إلى التحدٌث والى الكوادر المتطورة

لنا االكتفاء الذاتً وسعً الدولة قاصر فً هذا المجال ولم تفلح فً إعادة تشغٌلها بما ٌحقق 
واالستٌراد لم ٌعد بٌد وزارة . بسبب الفساد اإلداري والمالً الذي ٌنشط فً جمٌع مرافقها

التجارة فحسب أو بٌد جهة واحدة أو جهتٌن وحتى ثالث بل قراراته بٌد مإسسات عدٌدة تنفرد 
إلى عدم تفعٌل  إضافة.فً عقد الصفقات التً ٌجد فٌها البعض الفرصة المواتٌة للفساد المالً

كل هذه األسباب . ذلكقانون حماٌة المنتج الوطنً الستفادة بعض الجهات المستوردة من 
 .وغٌرها حالت دون النهوض بصناعتنا الوطنٌة

 
  نؤكل من أرضنا
حاولت الحكومة آنذاك إقامة 1958فً الستٌنات وبعد قٌام ثورة : سنة ٌقول 65نوزاد عمران 

العراق بلد زراعً ٌتمتع بؤرض خصبة وثروات مائٌة وفٌرة منذ  صناعة وطنٌة ولكن بما إن
القدم حتى سمً فً فترة من تارٌخه بؤرض السواد لكثرة خضرة أرضه، لذا بعض الدول 

الصدٌقة اقترحت على الحكومة تنمٌة الزراعة وتطوٌرها وإحٌاء مزٌد من األراضً إلنتاج ما 
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نشاء المصانع ولكن الحكومة أصرت على التؤسٌس ٌسد الحاجة وٌتعداها إلى التصدٌر بدال من إ
وكان الفقٌر منا ال ٌؤلو جهدا فً االعتماد على المنتج . لصناعة وطنٌة وأقامت المصانع

وفاكهة . الزراعً وحده فً معٌشته لرخصه وتوفره بٌنما نحن بتنا نستورد حتى البصل
لدى العراقٌٌن صٌفا كانت مبذولة حتى انتهاء موسم الصٌف هً األخرى صرنا  ةاألثٌر (الرقً)

وما نذكره ٌإٌد .نستوردها حتى باتت تنافس إنتاج فالحنا منها مما اضطر بعضهم إلى إهمالها
وقد شهدت . غذائنامكانة الزراعة فً بلدنا وإنها كانت دائما وأبدا دعامة قوٌة فً توفٌر سلة 

انٌنات ، تطورا ملموسا بزٌادة مساحة األرض المزروعة وباستخدام التقنٌة زراعتنا حتى الثم
الحدٌثة وأسلوب الرش بالتنقٌط وكانت محاصٌلها تغرق أسواقنا بالفواكه والخضر وكل صنف 

بل إننا أدخلنا .بموسمه ولم نسمع ٌوما بؤننا استوردنا محاصٌل زراعٌة من هذه الدولة أو تلك 
لنا واستعملنا البٌوت الزجاجٌة والمحمٌات الستنبات ما ال ٌتالءم مع أصنافا جدٌدة إلى حقو

. ظروفنا المناخٌة كما تمكنا من زراعة وإنتاج بعض األصناف الموسمٌة طٌلة أٌام السنة 
 أٌن دور الدولة

مما ٌشاع إن الدولة مراعاة لمصالح دول الجوار لم تتبن بجد : سنة ٌقول  51كرٌم جعفر 
ٌل جمٌع مصانعنا وتجدٌدها وتحسٌن أدائها ورفع مستوى إنتاجها بما ٌسد مسؤلة إعادة تشغ

حاجة البلد ولم تكلف نفسها بإقامة ثورة زراعٌة تحًٌ مساحات واسعة من أراضٌنا وإدخال 
المكننة الحدٌثة وإقامة الدورات وتعٌٌن الكوادر الكافٌة واستخدام الطرق الحدٌثة بشكل كبٌر 

رفع التجاوزات على أراضٌنا وقطع المٌاه عنها والتوقف عن رمً ولم تطالب دول الجوار ب
نفاٌاتها فً مصبات أنهارنا وروافدها بل إنها قامت برفع نسبة االستٌراد حتى وصل مع بعض 

وها قد مرت عشر سنوات على تغٌر النظام السابق وتولً . ملٌار دوالر سنوٌا  13الدول إلى 
صناعتنا وزراعتنا ولم التحد من االستٌراد وتقٌم الرقابة  السلطة من قبلها فمتى تفكر بتفعٌل

على منافذه وتحدد ما ٌستورد وما ال ٌستورد وال تترك األمور على الغارب فقد بتنا نستورد 
كل هذه األسئلة وغٌرها البد من أن توضع موضع البحث من اجل النهوض .حتى طابوق البناء 

نا فً بنائه وعلى سواعد أبنائنا فً تشغٌل مصانعنا بواقعنا االقتصادي واالعتماد على أنفس
وزراعة أرضنا بوضع الخطط المحكمة إلنشاء قاعدة اقتصادٌة متٌنة تكفل لمجتمعنا حٌاة كرٌمة 

وتمتص البطالة التً ٌعانً منها شبابنا فهناك مالٌٌن من . وتضمن ألجٌالنا الالحقة مستقبلها
ألمرٌن كان باإلمكان زجهم إلى العمل فً المصانع العاطلٌن عن العمل فً مجتمعنا ٌعانون ا

 . وأنفسهموالمزارع والبناء لخدمة وطنهم 
 

 وزارة التجارة
عانت وزارة التجارة من الفساد الذي طال مفاصلها وكلنا سمعنا ..ٌقولسنة  32حٌدر سلمان 

ملٌارات الدوالرات من األموال المخصصة لالستٌراد بعضهم هرب إلى ( لفطو)بوزراء تجارة 
خارج البلد واآلخر غطى على فساده فساد آخر على مستوى حكومً عال وأحزاب متنفذة 

ت حتى ٌومنا هذا قصص الفساد والملٌارات التً وتستروا علٌهم فلم تطالهم ٌد العدالة والزال
هذه الوزارة ٌجب أن تحصر االستٌراد بٌدها أو تحت رقابتها . العراقًاختلست حدٌث الشارع 
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وإشرافها بشكل جاد وتضع الخطط المدروسة وتنفٌذها بما ٌخدم مصلحة البلد واقتصاده 
صناعتنا المحلٌة بل ٌجب علٌها ومستقبله وال تفتح الباب على مصراعٌه الستٌراد ما ٌضر ب

المساعدة لالرتقاء بها واالعتماد على منتجها فً سد بعض مفردات البطاقة التموٌنٌة واالعتماد 
على طاقاته التشغٌلٌة فً تلبٌة ما تحتاجه وزارات الحكومة ومإسساتها وعدم اللجوء إلى 

لنتمكن .نهم وتقدٌمهم للقضاء ومتابعة الفاسدٌن والكشف ع. األوقاتاالستٌراد الخارجً فً كل 
من إقامة اقتصاد متوازن غٌر مترهل كما هو علٌه اآلن ٌسهم فً القضاء على البطالة وحفظ 
أموالنا التً باتت تهدر بالملٌارات فً سوق دبت فٌها الفوضى وأصبحت مصدرا لالستهالك 

  .رقً والبناءبشكل ال ٌصدق وال ٌمكن إن تإسس القتصاد بلد ناجح ٌخطو نحو التقدم وال
 

 رأي المسإول
الحكومة لها :سنة مسإول حكومً فضل عدم الكشف عن اسمه الصرٌح ٌقول  43ج .س

مساعٌها الملموسة فً إقامة صناعة وطنٌة وزراعة تصل بنا لسد الحاجة المحلٌة فهذا ما ال 
ٌمكن إنكاره ومحاوالتها مستمرة فً هذا المجال ولكن سعٌها لٌس على مستوى الطموح فهذا 

أما الصفقات التجارٌة فقد .ودا جبارة لتحقٌق مشارٌع تنموٌة كبٌرة األمر ٌتطلب تخطٌطا وجه
أصبحت بٌد مإسسات عدة آثرت عدم النهوض بمصانعنا وتحدٌثها وإٌجاد الكوادر الفنٌة 

لتشغٌلها وإقامة الدورات لها فً داخل البلد وخارجه ألن عودة مصانعنا إلى العمل ٌفوت علٌهم 
فنحن لدٌنا .الصفقات الفاسدة التً تدر علٌهم أمواال طائلة  فرص االستٌراد ومن ثم غٌاب عقد

مصانعنا ومنشآتنا كما ٌمكننا إقامة مزٌد من الصناعات بما ٌسد حاجة أسواقنا وٌمكننا من 
إضافة إلى إن كثٌر . التصدٌر أٌضا ولكنه الفساد الذي أصبح مستشرٌا فً جمٌع مرافق الدولة

هم بل لبلدان مجاورة لذا هم ٌحرصون على إبقاء بلدنا بلدا من المسإولٌن انتماءاتهم لٌس لبلد
أما القطاع الخاص فقد كان فٌما مضى له فاعلٌته . مستوردا مستهلكا لما تنتجه بلدان الجوار

ومساهماته فً االقتصاد الوطنً فهو الساند األمٌن لالقتصاد الذي تدٌره الحكومة التً كانت 
وتقدم له القروض المجزٌة والدعم المخلص من اجل تدعمه وتحمٌه من المنتج الخارجً 

 . وفاعلٌتهدٌمومته 
أما اآلن فالقطاع الخاص مر بفترات عصٌبة تعرضت مصانعه للسرقة واالندثار والى اإلفالس 

حتى بات عقٌما ٌحتاج إلى دراسة وضعه البائس دراسة جادة ومستفٌضة ووضع الخطط 
ال الكبٌرة ولٌس القروض التً ال تغنً شٌئا ، المجدٌة للنهوض به مثل مده برإوس األمو

فمصانعه قدٌمة ومكائنه تحتاج إلى التحدٌث وٌحتاج إلى األٌدي العاملة التً تمتلك الخبرة 
وتجدٌد األنظمة والقوانٌن التً تكفل حماٌته وحماٌة مستقبل عماله من ناحٌة األجور والتقاعد 

ا هو الظاهر لٌس فً نٌتها تفعٌله وحماٌة منتجه فً حٌن إن الدولة كم. أسوة بالعامل الحكومً 
الوطنً واضرب مثال بسٌطا على ذلك إن الحكومة تقوم بطبع الكتب المدرسٌة فً بلدان مجاورة 

. وال تعطٌها للمطابع األهلٌة وما أقوله مثل واحد على أمثلة ال تعد وال تحصى

 
 


