
 برؤوس مال بسيطة للعاطلٌن عن العملتوفر فرص عمل لدراسة 
 

م الذي نتمىن أن يشهد تقدماً يف مجيع اجملاالت وخصوصاً السياسية واألمنية 2007حلول عام مبناسبة 
خطة عملية لألخوة ادلسؤولٌن يف احلكومة العراقية ادلركزية واحلكومات احمللية  أن نقدماآلن وحناول ، واالقتصادية 

توفًن فرص عمل للعاطلٌن وذلك من خالل توفًن رؤوس األموال ذلم إلقامة ل احملافظات ، وىذه اخلطة تسعى يف
 .هتم العلمية وادلهنية واحلرفية مشاريع خيتاروىا ىم أبنفسهم حبسب إمكانيا

:- وال ختفى أمهية توفًن فرص العمل للمواطنٌن اليت ديكن ذكرىا ابختصار 
استقرار الوضع األمين ، الذي اضطرب بسبب الظروف ادلعاشية واالقتصادية اليت يعاين ذلا مسامهة فاعلة يف  .1

 .منها ادلواطن العراقي والذي يضطر قسم منهم اىل اللجوء اىل بعض اجملاميع ادلسلحة لتوفًن لقمة العيش 

ت بسبب ضعف اخلدمات القضاء على أزمة الثقة بينهما واليت نتجتقليل اذلوة بٌن ادلواطن واحلكومة العراقية و .2
وقلة اإلجنازات احلكومية واليت يف بعض منها تكون احلكومة معذورة بسبب الوضع االستثنائي الذي دير بو 

 .إال أن الكثًن من األزمات فاحلكومة مقصرة فيها وحتتاج اىل من يقلل من تقصًنىا البلد 

لعمل اليت ضاعت بٌن القريب والصديق التقليل عن كاىل احلكومة وخصوصاً وزارة العمل يف توفًن فرص ا .3
 .بسبب احملسوبية ادلقيتة اليت من الصعب السيطرة عليها بسبب الفساد اإلداري ادلتسرطن يف جسم الدولة 

التأثًن اإلجيايب على احلالة النفسية للمواطن وعائلتو وابلتايل إدخال السرور والسعادة على ادلواطنٌن وىي من  .4
كوميٌن ، وابلتايل التقليل من ادلشاكل االجتماعية من طالق وقتل واغتصاب وغًنىا مسؤوليات ادلسؤولٌن احل

، ابإلضافة اىل إرجاع الثقة ابلنفس لدى من األمراض االجتماعية اليت تلقى يف النهاية على كاىل احلكومة 
 .ادلواطن عند حتسن وضعو االقتصادي 

 .عاطلٌن عن العمل لأهنكو وجود اإنعاش جزء من االقتصاد العراقي الذي  .5

حتسٌن الوضع ادلعاشي للمواطن وابلتايل ديكن للحكومة إجراء اإلصالحات االقتصادية اليت تنوي إقامتها  .6
وتنفيذىا مثل رفع الدعم عن ادلشتقات النفطية وعن البطاقة التموينية وعن ادلؤسسات الصحية والتعليمية 

 .وغًنىا من اإلصالحات 

. أن نفصل فال تكفينا ىذه الصفحات لبيان أمهية توفًن فرص العمل  ىذا ابختصار أما إذا أردان
وجاءت ىذه الدراسة أو ىذه اخلطة مبناسبة العام ادليالدي اجلديد وما يتبعو من ختصيصات مالية وميزانية جديدة 

صيص مبالغ للوزارات واحملافظات ومؤسسات الدولة ادلرتبطة بصورة مباشرة ابدلواطن ، ترتكز ىذه الدراسة على تخ
تعطى للمواطنٌن على شكل سلف تسدد يف فرتة معينة تعتمد على الظروف ادلوضوعية للجهة ادلقرضة ، ويسدد 

. ادلواطن ىذه السلف بدون فائدة لكي ال تفقد عملية التسليف أمهيتها 
ىذا يتطلب ميزانية  ولكن الطريقة واآللية ىي ليست أن تسلف احلكومة مثالً ادلواطنٌن مباشرة من ميزانياهتا ألن

، واآللية ىي االتفاق مع بنك عراقي أو غًن عراقي على إقراض احلكومة ضخمة ال أعتقد أن احلكومة تتحملها 
، وتتكفل  مبالغ تساوي رلموع ادلبالغ ادلراد تسليفها للمواطنٌن وذلك حسب حجم طلب ادلواطنٌن للسلف

.  احلكومة بدفع الفوائد 
: العملية بشكل جيد  ولنأخذ مثال واقعي يوضح



، قام رللس زلافظة البصرة بتوزيع ىذا ادلبلغ ( مليار دينار 258)م ىي 2006كانت ميزانية زلافظة البصرة لعام 
على القطاعات اخلدمية والقطاعات اليت يعاين ادلواطن من نقص فيها ، فلو خصص رللس احملافظة جزء من ىذا 

 فرص عمل للمواطنٌن وذلك عن طريق تسليفهم ، فإن كان مقدار لتوفًن( مليارات دينار 10)ادلبلغ وليكن 
لكان عدد الذين يستفيدون من ( ماليٌن دينار 10)السلفة اليت تكفي إلقامة مشروع مناسب لكل مواطن ىو 

وىو عدد قليل مقارنة مبحافظة البصرة اثين أكرب ادلدن العراقية ( شخص 1000)ىذه السلف يف زلافظة البصرة 
فقط وىو مبلغ صغًن ال يؤثر ( مليارات دينار 10)من ىذه الطريقة ىي ر األموال اليت تضخ يف السوق ، ومقدا

. أتثًناً واضحاً على حركة السوق وانتعاشو 
أما لو استخدمنا اخلطة ادلقرتحة وىي أن ينسق رللس احملافظة مع أحد البنوك العراقية أو غًن العراقية بتسليف 

فإذا كانت نسبة الفائدة السنوية . وتتكفل احملافظة بتسديد فوائدىا ، لكانت الفائدة أكرب ادلواطنٌن قروض سنوية 
( ماليٌن دينار 10)بنفس ادلبلغ أي ( مواطن 5000)من ادلبلغ ادلقرتض ألمكن إقراض % 20ذلذه القروض ىو 

، كما ( مليارات دينار 10)لكل مواطن يطلب القرض أو السلفة وبنفس ادلبلغ ادلخصص من رللس احملافظة وىو 
نتيجة استخدام ادلبلغ ادلخصص من رللس احملافظة ( مليار دينار 50)أن ادلبلغ الذي سيدخل اىل السوق ىو 

فرصة عمل (  5000)ا توفًن فع الفوائد وليس للتسليف مباشرة ، وبعد سنة واحدة نكون قد ضمنّن للتسليف لد
للتسليف أما إذا ضاعفنا ىذا ادلبلغ أكيد ( مليارات دينار 10)يف زلافظة البصرة ، وىذا طبعاً عند ختصيص 

. فرصة عمل ( 10000)سوف تتضاعف اىل 
نستفيد من ىذه الطريقة الكثًن من الفوائد ابإلضافة اىل فوائد توفًن فرص العمل اليت ذكرانىا آنفاً وىذه الفوائد 

:- ىي 
 اآللية التقليدية اليت يتبعها أغلب ادلسؤولٌن استحداث آلية جديدة لتنفيذ ادلشاريع اليت ختدم ادلواطن غًن .1

 .واليت مل يلمس ادلواطن من ىذه التقليدية آاثراً واضحة ، ىذا ابإلضافة اىل اآللية التقليدية 

إحداث حركة يف السوق بسبب دخول أموال كبًنة إضافية غًن اليت ستنفقها احلكومات احمللية واحلكومة  .2
 .نتيجة لذلك الركود االقتصادي الذي يعاين منو البلد  فذىا ، ويقلناليت ستادلركزية يف ادلشاريع 

ر من زلافظة فضالً عن احلكومة ادلركزية بسبب ادلبالغ الضخمة اليت تتطلبها ىذه اآللية فيما لو طبقت يف أكث .3
فإن البنوك احمللية ال ديكنها تغطية مجيع ىذه ادلبالغ وابلتايل ستلجأ ىذه احلكومات احمللية وادلركزية اىل االقرتاض 

من بنوك غًن عراقية وابلتايل فإن ىذا يفتح ابب االستثمار األجنيب داخل العراق وتقام أثر ذلك عالقات 
 .ايسية بٌن العراق والدول األخرى اقتصادية وس

الركود االقتصادي إن ىذه العملية تقلل من التضخم الذي يصيب االقتصاد العراقي خالل ىذه الفرتة بسبب  .4
 .يف البلد 

بسبب توفر رؤوس األموال سنالحظ إقامة مشاريع تستند على أساس علمي بسبب وجود الكفاءات العلمية  .5
وابلتايل سنحصل على تنمية كفاءات علمية ابإلضافة اىل حتسٌن الوضع ضمن طبقة العاطلٌن عن العمل 

 .االقتصادي 



إن ىذه الطريقة تضمن وصول ادلبلغ ادلخصص للتسليف كامالً اىل ادلواطن ألنو ال يتأثر ابلفساد اإلداري الذي  .6
يذىب أكثر من نصفها  عاين منو الدولة أبسرىا حكومة وشعباً إذا ما قورنت إبنشاء ادلشاريع التقليدية اليتت

 .بدون استفادة بسبب الفساد اإلداري وادلايل 

بسبب جلوء احلكومات احمللية وادلركزية اىل ادلصارف وفق ىذه اخلطة فإن القطاع ادلصريف سوف ينشط وابلتايل  .7
اليت قد تزداد ادلنافسة خصوصاً عند رليء ادلصارف الغًن عراقية اليت دتتلك من التقنيات ادلصرفية احلديثة و

وىذا يعود ابلنفع على ادلواطن من تقليل نسبة الفائدة التسارع اىل مما يؤدي اىل تسيطر على سوق ادلصارف ، 
ومن ( عند بقاء ادلبلغ ادلخصص للتسليف اثبت)جهتٌن وىي أن عدد ادلواطنٌن ادلشمولٌن ابلسلف سيزداد 

 .أقل فائدة االقرتاض من ادلصرف وبنسبة جهة أخرى أن ادلواطن العادي الذي مل حيصل على سلفة ديكنو 

 
 آليات تنفيذ ىذه اخلطة

بعد التنسيق بٌن احلكومات احمللية أو ادلركزية مع أحد البنوك العراقية أو غًنىا يُعلن عن فرص التسليف ، فيقدم 
يف الشروط  قوالتدقي ابلتحقيق ادلشرفة على  التسليف أي مواطن حباجة اىل السلفة طلباً لتسليفو فتقوم اجلهة

الواجب توفرىا يف ادلواطن واليت توضع لكي يستفيد من السلفة أكرب عدد ممكن من ادلواطنٌن ، مثالً يشرط أن ال 
وديكن حتقيق ىذا من ( ألف دينار 200)يكون ادلواطن ادلقدم للطلب موظفاً أو موظف ولكن راتبو أقل من 

، كما ديكن وضع ( ألف دينار 200)راتباً أو أن راتبو أقل من خالل جلب أتييد من وزارة ادلالية أبنو ال يتقاضى 
، وال جيوز إقراض ادلواطن أكثر من وديكن أقل من ذلك ( ماليٌن دينار 10)شروط مثل أن أعلى قرض ىو مثالً 

مل فعالً ىو ابعتبار أكثر احملتاجٌن للع( سنة 20)مرة ، ومن ضمن الشروط ادلقرتحة أن يكون عمره أكثر من 
ىذا السن ، كما ديكن للجهة ادلشرفة على اإلقراض وضع خطة لتوزيع ىذه السلف بدالً من توزيعها  فوق

عشوائياً لتضمن إقامة مشاريع ذات فائدة عامة أو إقامة مشاريع تستقطب أيدي عاملة أكثر أو مشاريع توفر 
خطة لتجميع ىذه األموال وإدخاذلا مواد غًن متوفرة يف السوق أو متوفرة لكن سعرىا يف تزايد وىكذا ، أو ترسم 

أيدي عاملة كثًنة وحيقق مكبساً اقتصادايً مهماً للبلد مثل إنشاء مزرعة يف مشروع واحد برأس مال كبًن يستقطب 
دواجن أو حيواانت أو مزرعة إلنتاج احملاصيل االستهالكية ادلهمة مثل الرز واحلنطة ، طبعاً ىذا يف حالة توفر 

جناح مثل ىذه ادلشاريع حبيث تسدد القروض يف موعدىا احملدد ، كما ديكن للجهة ادلشرفة أن اآلليات ادلناسبة إل
تشرط حتمل فائدة سنة واحدة ذلذه القروض ولو أراد مواطن أخذ قرض ويريد تسديده خالل فرتة أكثر من سنة 

وذلك للسماح إلقامة  نة ادلرتتبة بسبب أتخًن التسديد أكثر من سفيمكنو ذلك ولكن يتكفل ىو بدفع الفائدة 
أتثًن على اجلهة ادلشرفة على اإلقراض أو على ادلصرف  أرابحو لكنو مثمر وجيد من دون أي مشاريع قد تتأخر

. ادلقرض 
دخل للجهة  والوىناك أمور ختص ادلصرف ادلقرض مثل الكفيل وادلستمسكات ادلطلوبة وغًنىا من األمور 

. ادلشرفة على اإلقراض 
 

 : ادلعوقات
:- ىناك معوقات حتول دون تنفيذ ىكذا خطة ، ومن ىذه ادلعوقات 



جتنب يوىي انجتة بسبب أن الفائدة اليت تؤخذ من البنوك حبكم الراب لذا فهي زلرمة لذا من : معوقات شرعية  -أ 
احلرام سوف لن يستفيد من ىذه السلفة وكذلك ادلسؤولون الذين يرفضوا التعامل مع ىذه ادلعامالت سوف 

من قبل ادلسؤولٌن الذين يودون تنفيذ ىذه لفكرة من األساس ، على كل حال ديكن طرح ىذه ادلسألة يلغي ا
 .اخلطة على ادلرجعيات الدينية ورجال الدين ليعطوا رأي الشريعة يف ذلك األمر 

ية بسبب تالقي احلكومات احمللية والوزارات اليت ترغب بتطبيق ىذه اخلطة قلة السيولة يف ادلصارف العراققد  -ب 
ادلصارف ، وابلتايل ستضطر ىذه احلكومات اىل اللجوء اىل مصارف غًن  رؤوس األموال ادلتواضعة ذلذه 

عراقية ، وعلى الرغم من وجود منافع من االقرتاض من ىذه ادلصارف واليت ذكرانىا سابقاً إال أن ىناك طريقة 
وراق ادلالية ، إذ ديكن شراء سندات أخرى لسد ىذا الطلب على االقرتاض وىي االستفادة من سوق األ

بفوائد قد تكون أقل من ادلصارف وابلتايل فإن سوق األوراق ادلالية سيشهد نشاطاً واضحاً بسبب ىذا 
الذي جيب تطويره وتوسيع عملو إلنعاش اإلقبال على شراء السندات وسينتعش ادلستثمرون يف ىذا السوق 

وإن كان ابلنفع على ادلواطن ، وكل ىذا يعود لسوق احلر ، االقتصاد العراقي الذي سيبىن على مبدأ ا
موقف الشرع من شراء السندات ودفع الفوائد هبذه  معرفةيصاحب ىذه الطريقة بعض السلبيات وىي 

الطريقة ، ابإلضافة اىل أن اجلهة ادلشرفة على اإلقراض ستباشر بنفسها إدارة اإلقراض بدالً من ادلصرف وىي 
 .قد ال تتقنها تلك اجلهات ، ومع ىذا فهي تعترب حل بديل عن ادلصارف  أمور دقيقة وفنية

 
لألخوة ادلسؤولٌن يف احلكومة نتمىن أن يقدموا لنا وللشعب ما عندىم ليتداركوا ما فاهتم وما حلق ىذا ما عندان 

 بتأييدم صعدوا هبم من نظرة شعبية غاضبة ، وليعلموا أن الشعب ىو من أعطاىم القوة الشرعية والدستورية وأنو
. الشعب وليتذكروا أن ال قوة ذلم بدون الشعب 

 
 

 هباء النجار 


