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طلع تخصص وا اليخفى على ا
ماهـية اهمـية الـتصـنيع بـكل اشكاله
سميات الـتي دخلت عليه وبشكل وا

متتابع ومتتالي 
ــوضــوع بـعض من وحــتى نـعــطي ا

ا يلي:- حقه لنبدء 
هندسـة التصـنيع وهنـدسة االنتاج..
ـعنـي باالنـتاج وهو الـعـلم والعـمل ا
واســـالــــيب االنــــتــــاج الـــتــــصــــمـــيم
والـتـخـطـيط والـتـصـنـيع والـتـجمـيع
واالخـــتــــبـــار والــــتـــطــــويـــر ألجـــزاء
ـنـظـومات ـنـتـجـات وتـقـنـيـاتـهـا وا ا
الــصـنـاعــيـة اخملـتــلـفـة ويــعـطى هـذا
التـخصص الـهنـدسي مسـميـات عدة
كهندسـة الدقة وهندسـة التصنيع او
الهندسةالـصناعية وهـندسةالتطابق
ــــعـــــيــــاري ومـــــراحل االنـــــتــــاج .. ا
الــــتـــصــــمـــيم  واالنـــتــــاج واجلـــودة
واالدارة  الـــتـــجــــمـــيـع الـــتـــغــــلـــيف
ادارةالـكـلـفـة  وحـقـيـقـة االمـر النـريد
الدخول في عملية الـصناعةاكثر لكن
مـا يــهـمــنــا الـســيــاسـة الــصــنـاعــيـة

وعواملها .
ــهـــام الـــتي اغــفـــلــتـــهــا ومـن اولى ا

غالبية الدراسات بهذا اجلانب
هل ان رجـال االعـمـال لـديـهم رغـبة و
مــطــمــئـنــ ومــتــفــائــلــ لــعــمــلــيـة
الـــتـــصــنـــيع هـل ان رجــال االعـــمــال
مــتــيـقــنــ انـهم مــدعــومـ مـن قـبل

الــدولــة في حــالــةالــربح واخلــسـارة
ــغــامــرة في الــعــمــلــيـة ومــا حــجم ا
التصنيعية الـتي سيدخلون علما ان
عـمرالـعمـليـة االنـتاجـيةالـتـصنـيعـية
طويلـة االمد وليس كـبقيـة العمـليات
االقـــتــــصـــاديــــةاالخـــرى والــــفـــكـــرة
االساسية للـبدء هى ماهوالهدف من
عـملـيـة الـتـصنـيع الـتـسـويق فقط ام
ـرحـلـة ــسـتـورد ام ا االحالل مـحل ا

همة التصدير ايضا ? ا
WO Ë« œ«u

صنـع نفسه اي وهل سيـقوم بـذلك ا
ستهلك? راحل الى ا بكل ا

من هنا ستبدءعملية التصنيع...
تـعـلـقـة في الـتـصـنيع كل الـفـقـرات ا
ـــواد االولــــيـــة والـــدعم مـن تـــوفـــر ا
ـادي لـلـبـنـوك احلـكـومي واالسـنـاد ا
والــــقــــوانـــ ومــــا الى ذلـك نـــوقش
واســهب فـي نــقــاشــهـا الــكــثــيــر من

االساتذة االفاضل لكن 
تخـفـيض العـملـة الى مـستـوى كبـير
بـاخلصـوص اذا كـان سـعـر الـصرف
مسيطر عليه اي بيد الدوله ويتحدد

بقرار حكومي -وله مثالب كثيرة- 
وامـــا اذا كـــان ســـعـــرالــصـــرف وفق
الــعــرض والــطـــلب في كال احلــالــ

الهدف تخفيض العملة....????
الـــــعـــــديـــــد من الـــــدول جلـــــئـت الى
تـخـفـيض عـمالتـهـا مـقـابل الـعـمالت

ـيـة االكـثــر تـداول مـثل الـدوالر الـعــا
والــيــورو في ســبــيل حتــقــيـق هـدف
محدد وهـو دعم صناعـتها وتـشجيع
رجال االعمال على الدخول للصناعة
وجود منها او على االقل تطوير ا
ومـن اجل اعـــــــــادة الــــــــتـــــــــوازن في
مـوازيـنهـا الـتـجاريـة اوتـخـفـيف هذا
الـعجـز ولـو نسـبـيا .. وهـذا اليـهمـنا

هم  ا
من يتخذ هذا القرار تخفيض العملة
ومــــاهي مــــواضـــيـع دعـــمـه ومـــاهي
ـالي واالقتصادي مع شروط العمل ا
ـوضوع لـفـتـرة زمـنيـة مـعـيـنة اخـذ ا
ــرجتى من حلــ حتــقــيق الــهــدف ا
عـمــلـيـة الـتــخـفـيض لـلــعـمـلـة وان له
اهــمـيــة اكــبـر وهــذا مــا نـهــدف الـيه
تــخـفـيض قــيـمــة الـعـمــلـة يـؤدي الى
سـتوردة اغلى جعل اسـعار السـلع ا
ا يـؤكـد عـلى انه سيـحـد من شراء
الـسلع الـقـادمـة من اخلـارج ويـشجع
نتجات الوطنية بشكل اإلقبال على ا
قــانـــوني اوتـــهـــريب لـــهـــذه الــســـلع
ـشـاكل على وهـذاينـهي الـكـثيـر من ا
ـــنــافــذ احلـــدوديــة اي الــتـــصــنــيع ا
الـــداخـــلي تــصـــبح أســـعــار الـــســلع
صنعة مـحليا أرخص بـالنسبة من ا
ـا يـفـتـرض أنه الـسـلع االجـنــبـيـة  
سيعزز الـقدرة التنافـسية للـمنتجات
الـوطــنـيـة ويــرفع بـالـتــالي من حـجم

الــصــادرات إلى اخلــارج ونــؤكــد ان
ـسـيـطـر عـمــلـيـة تـخـفـيض الــعـمـلـةا
عـلـيـها هـي هدف ووسـيـلـة لـتـحـقيق
انـشــاء صـنـاعــة سـريـعـة مــضـمـونـة
داخـــلــيــا لــزيــادة الـــطــلب الــداخــلي
عــلــيـهــاوخـارجــيـا النــهــا سـتــصـبح
مـنــافـســة في االسـواق اخلــارجـيـة 
نـاهــيك عن الـطــلب االسـتــثـنـائي من
االســـــــواق اجملـاورة وكــمــا يــحـدث
االن في الـــســـــوق الــعــراقــيــة الــتي
تــتـاثــر بــتـخــفـيض عــمــلت الـبــلـدان
اجملــاورة لــلـعــراق ونــعـتــقــد ان سـد
احلاجة احملـليـة هي اخلطوة االولى
ا يـتبعـها الكـثير من في االهداف  
االيجابيات وملحق بهذه الضــوابط
هناك عوامل اجنـاح عمليـة تخفيض
ــســيـطــر عـلــيـهــا من قـبل الــعـمــلـة ا

الدولة اال وهي:
اوال.. مـــدى قــدرة اآللــة اإلنـــتــاجــيــة
الــوطــنــيــة (تــكــنــولــوجــيــا ومــالــيـا
وبــشـــريــا) عـــلى تـــصــنـــيع الـــســلع
ــــســـتــــوردة من اخلــــارج بـــجـــودة ا
اثـلة أو مـعقولـة وأسعـار منـافسة
وإحالل مــنـتـجــات وطـنــيـة مـكــانـهـا

طبعا لسلع معينة 
ثــانــيــا..مـدى مــا مــوجــود من طــاقـة
انـتـاجـيــة غـيـر مـسـتـغـلـة او مـتـاحـة
تـكـون جـاهــزة لـلـدخـول الـفـوري في

العملية االنتاجية
ـــرونــة الــســـعــريــة ثــالــثـــا.. مــدى ا
ـعنـى مدى لـلـصـادرات والـواردات 
جتـــاوب الـــطـــلب عـــلـى الـــصــادرات
والواردات مع تـغيـر األسعـار الناجت

عن تخفيض قيمة العملة
ويـشـتـرك مع هـذا الـتـخفـيض الـدعم
الـداخـلي وكـلـمـا زاد الدعـم الداخـلي
كــان لــلــبــضــاعــة اقل ســعــرا واكــثـر
تنـافسـا مع مراعات مـا ذكراعاله من
اجلود وتخفيض الكلف االدارية

قـارنه الـرقـمـية والـواقـعـية رابـعـا..ا
شابهه باسعار دول اجلوار للسلع ا

والبديلة
كن خامسا ..معرفـة اي النشاطات 
ان تخفض اسـعارها وبـشكل مدعوم
وليكـن اكثر من نـشاط والـتي تسبب

بجذب اكثر 
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ــقــارنــة الــســلــعــيــة بـ خـامــســا..ا
مـايـصـنع مـحلـيـا اوجـديـد اومـقـبول
لــــهـــدف الــــبـــدء والــــتـــركــــيــــز عـــلى
احلــــرفـــيـــةاالســـرع انـــتـــاج واســـرع

احالل.
ان عــقــد مــؤتــمــرات قــطــاعـيــة داخل
قــطــاع الــصــنــاعــة ســيـمــكن االداري
ــــيــــ من واالقــــتــــصــــادي االكـــــاد
ـــعـــوقــات الــوصـــول الى مـــاهـــيـــة ا
ومـــاهـــيـــة االمـــــكـــانـــات والـــقــدرات
ــتــوفــرة لــلــبــدء فـي انــشــاء قــطـاع ا
خـاص لــهـذا الـقـطــاع وهل لـدى هـذا
االقـــــطـــــاع االمـــــكـــــانـــــيـــــة مـن ســــد
ـنافـسة وما حاجـةالسـوق احمللي وا

طلوب هوا
ــقــتــرحـات وتــســحب االشــكــاالت وا
ـا من لـتـعـمم عـلى بـقـيـة الـقـطـاعات 
تــشــابه في الــعــمــلــيــة لــلــقــطــاعــات
الـصـنـاعـيـة كـمـا انـهـا اطول مـدة من
الــزراعـة والـتــجـارة والــسـيــاحـة لـذا
يــجب تـثــبـيت الــقـرارات والــقـوانـ
بـــشــكل واسـع ويــتـــسع كل مـــنــاحي

الصناعة .
ـهم جـدا ان يسـبق اي عـمـلـية ومن ا
من هـذا النـوع هـو النـدوات الـتركـيز
عــلى الـنــدوات الـتي تــقـيــمـهـا وزارة
ــركــزي لـتــوضـيح ــالـيــة والــبـنك ا ا
جتـارب الـدول في تـخـفـيض الـعـمـلـة
وماجنته مصـر وتركيا وايران ودول
اخــرى وعــلى الــصـعــيــدين الــعــمـلي
ن والـنـضـري الن هـنـاك الـكثـيـرين 
يــؤمـنــون بـثــبـات ســعـرالــصـرف وال
ــتص يــفــكــرون بــالــتــضـخـم الـذي 
القوة الـشرائيـة للعمـلة وقوة الـعملة
ـفـاضـلـة ـا يـؤدي الى ا االجـنـبـيــة 
نـتج الـوطـني واالجـنبي ومن بـ ا
الحظات التالية نستطيع ان نحدد ا
ادق االطــر لــلــعــمــلــيــة الــصــنــاعــيـة
القطاعية والكاملة ومع االسف نقول
ان الصــنــاعـة عــنــدنــا وكم تـمــثل من
ــال الــثـــابت ان وجــد قــيــاس راس ا
اوكم تـــمــــثل مـن تـــشــــغــــيل االيـــدي
العـاملة ومـاهي نسـبة سـد احلاجات

احمللية.
وتـبــرز امـامـنـا االزمــات الـتي حتـيط
نطقة ومن ثمـةالعراق هل باالمكان ا

ـــكـن ان تــــتـــمــــثـل في االغــــتــــيـــاالت
الـسـيــاسـيـة وتــنـشـيط حــروب الـذبـاب
ـاذج احملاصـصة االلكـتـروني وإعادة 
في انـتـاج اشكـال الـتـهمـيش الـطـائفي
ـا يـؤكد تـصـاعد حـمى الـوطـيس ب
ـواقف الـفـرقــاء واحـتـمــاالت تـفـجــيـر ا
ـنـاطق من خالل تـصـفـية األمـنـيـة في ا
احلـسـابـات بيـنـهم ضـمن وحـدة الـنوع
أوال وبــ الــراكــبــ لــكال الــقــطــارين
حتت عـنوان "احلـرب مـنضـبـطة الـشدة
"حسب حالة اقتراب القطارين من سكة
ـسـلح بـالـنـيـابـة  من عـدمه الـتــصـادم ا
ـا يــجـعل الـوضع الــعـراقي في مـهب
تــــقـــارب او تــــبــــاعــــد مــــواقـف الـــدول
ـا  تـسعى اإلقـلـيـمـية او الـدولـيـة  ور
واشـــنـــطن الى وضـع نــهـــايـــات لـــهــذا
الـوضـع خالل الـعــام اجلـاري من خالل
مـــجـــلس االمـن الـــدولي حتت عـــنـــوان
تـــهــديـــد  الـــواقع األمـــني في الـــعــراق
لـــلــــمـــصـــالـح  الـــدولـــيــــة  لـــكن  هـــذه
ــا تــنـتــهي عــنـد حــافـات احملـاوالت ر
ـا الــفـيــتـو الــروسي او الـصــيـني  ور
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يتعرف الكثير  من النواب  بان العراق
 مــديـن  بــحــوالي   132مــلــيــار  دوالر
ألكــثـــر  من عـــشــريـن  دولــة فـــضال عن
صـندوق الـنـقـد الدولي  وخـدمـة الدين
تتصاعـد سنويا  مشكـلة العام احلالي
ان  ثمة تهـديد  بأزمة اقتـصادية دولية
ويــتـوقع الـدكـتــور طالل أبـو غـزالـة في
مـقــالــة له ان تــضــرب ازمـة االقــتــصـاد
الــدولي عــام  2020وتــكـــون اشــد  من
ــا تــنــجــو مــنــهــا ازمــة عــام  2008ر
اقــتـصــاديـات الــهــنـد والــصــ  فـيــمـا
تتعرض بـلدان اوربية خلسـائر هائلة 
وفي ظل هــــذه الــــتـــوقــــعــــات  تـــعــــمل
الشركات  النفطية السبعة على  سحب
تــراخـــيص نــفـــطــيـــة اكــبـــر  لــتـــفــادي
اخلـســائـر  وهـنــاك نـســبـة كــبـيـرة من
صـادرات الـنـفط الـعـراقـيـة قـائـمـة عـلى
عقـود التراخـيص النفـطية ولـها  ديون
واستـحقـاقات عـلى احلـكومـة العـراقية
غـيـر مـعـلـنة بـالـرغم من وجـود مـنـظـمة
ا يعني ان الشفافية االستـخراجية  
ــطـالـبـة الـعـام اجلـاري ســيـكـون عـام ا
بـــــهــــذه الـــــديـــــون وسط  تـــــوقـــــعــــات
بـانـخـفـاض أسعـار الـنـفط الى اقل  من
ـقبل أربـع دوالرا  في شـهر نـيـسان ا
ألسـبــاب تـتــعـلق  بــتـصــديـر الــواليـات
ـتـحـدة لـلنـفط  بـعـد  تـكـريـره في عدد ا
من الـــدول االفــريـــقــيـــة ودول امــيـــركــا
الالتينيـة  وهذا النمـوذج  من االكتفاء
األمريـكي لتـزويد  اساطـيلـها  البـحرية
وطــائــراتــهــا  بــوقـود امــريــكـي صـرف
كـــنــمـــوذج  لإلدارة الــتـــجــاريـــة  الــتي
انـــتــهـــجــهـــا الـــرئــيس تـــرامب  والقت
تــرحــيـــبــا  من الــشـــركــات الــنـــفــطــيــة
وكـبـريـات شـركـات الـصـنـاعـة احلـربـية

بـاشر  من مـحطات الـقطار والتـعامل ا
اإليــراني في الــعــراق تــمــهــد الــطــريق
ـــوقـف اإليـــراني الـــرافض لـــزعـــزعـــة ا
لـلـقـيـود اجلـديـدة  الـتي تـريد  واشـطن
فـرضـهـا ضمن اتـفـاقـية ايـران الـنـووية
كن ان تعلـقة بصواريـخها  التي   وا
حتـمل رؤوسـا  نوويـة  او كـيـمـاوية  
ــكن ان تــصل الى أراض وتــلك الــتي 
حلـفـائهـا في الـشرق األوسط  . كل ذلك
يعني خلخلة االندماج السياسي داخل
ا يؤدي الى  ظهور مجلس النـواب  
انــــدفـــاعـــات مـــتـــضـــاربـــة اذا حـــاولت
واشـنـطن فـعال اإلعالن عن  قـائـمـة  من
العقوبات على  قـيادات عراقية بعنوان
 مواالة ايـران  واالخبـار تتـداول وجود
مـثل هـذه الـقـوائم الـتي  سيـتم االعالن
عنـها تـدريجيـا ستكـون القـائمة األولى
تــتــضــمن  54اســـمــا بــيــنــهم عــدد من
ا تـصل الى مرحـلة النـواب عـندهـا ر
ـهدي ال يـسـتطـيع مـعهـا  الـسيـد عـبد ا
الـــبــــقـــاء فـي مـــنــــصـــبه او ان يــــجـــد
ــتــضـررون من الــبـرنــامج  األمــريـكي ا
الــذي ســـيــطـــبق الــعـــام اجلــاري بــان
ـنشود وجوده ال يـحقق لهم  الـغرض ا
بـــاي مـن االجتـــاهــــ لــــركـــوب أي من
الــقــطــارين او الــنــزول مــنــهــمــا  وهي
ـثـلـبـة الـتي وقع بـهـا  رئـيـس الوزراء ا
الـــســابق حـــيــدر الـــعــبــادي  وانـــتــهى
مــــشـــروعـه اإلصالحي بــــعـــد حتــــريـــر
األراضـي الـــعـــراقي  مـن بـــراثن داعش
اإلرهــــابي الى جــــلـــوسـه في مــــقـــاعـــد
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مكن االطمئنان الكلي النتهاء من غير ا
ـــا يـــعـــرف بـــاحلـــروب الـــصـــغـــيــرة
للـمجـموعات اإلرهـابيـة  مقـابل  تواجد
مـكــثف  لـقــوات احلـشــد الـشــعـبي  في
مـنـاطق جـبـلـيـة مــثل سـلـسـلـة حـمـرين
ومــكـــحــول ومــا زالت مـــنــافــذ بــغــداد
األمنـية غـير مغـلقة  كـليـا  استخـباريا
على األقل ألي تطور امني محتمل وما
يـجـري من فتـح للـمـنـطقـة اخلـضراء ال
يـعــني بـالــضـرورة اســتـتـبــاب الـوضع
األمـني  كــلـيــا  كـون تـرجــمـة تــصـاعـد
الـــغـــبــار الـــســيـــاسي  بـــ واشـــنــطن
ـكن ان يـتـرجم عـلى بـدمـاء وطـهـران 
عــراقــيــة زكــيــة  تــذهب ضــحــيــة  هـذه
اخلـالفـات هـنــاك من يـجــدهـا ضــريـبـة
ادجلـة مــذهـبــيـة وهــنـاك من يــصـفــهـا
بــنـمــوذج لـلــوفـاء في وقــوف ايـران مع
الـعــراق ضـد  داعش لـكـن أيـضـا لـيس
ـواقف سلـبا ـفتـرض ان تـتطـور ا من ا
لـهــدم جـبـل الـدمــاء الـعــراقـيــة في هـذا
االسـتـقـرار األمـني الـنـسبـي  . لذلك أي
تـرجمـة للـخالفات بـ فرقـاء القـطارين
ـكن ان يهـدم ما األمريـكي واإليـراني 
 بـنـاؤه حتـى االن لكن لـيس بـطـريـقة
التـفجيـرات التي عـرفهـا العراق بل في
ــوذج من الــصـراعــات اخلــفـيــة الـتي
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ودع الـعـراقـيـون عـام مـضى تـصـاعـدت
فــيه حـمـى االنـتــخـابـات وشــعت وعـود
رشحـ حتى اختلط احلـابل بالنابل ا
فـي آتـــون تــشـــكـــيل حـــكـــومـــة عـــابــرة
لــلــطــائــفــيــة والــعــرقـيــة وكـل عـنــاوين
احملـاصـصة بـشـعـار براق عن مـكـافـحة
الفساد واالنـطالق في مشاريع الـتنمية
ــسـتــدامــة والــظـفــر بــاالسـتــثــمـارات ا
األجنـبيـة في البـنى التـحتـية وتـقليص
فــجـــوة الــفـــقــر فـــمــا الـــذي يــنـــتــظــره
الـعــراقـيـون في عـامـهم هـذا ?? ال تـبـدو
اإلجابـة على هـذا السؤال بـالسـهلة في
واقف الكتل أفقها الـسياسي العـراقي 
ـتـغــيـرات اإلقـلــيـمـيـة ـانـيــة من ا الـبــر
تغيرات أبرزها: والدولية في عدد من ا
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يـواجه الـعـراق اسـتحـقـاقـات كـبرى في
ــــضـــاد مـــرور الــــقـــطــــار األمـــريــــكي ا
لـلقـطـارات اإليرانـية الـرابـضة في اكـثر
مـن  مـحـطـة عــراقـيـة  وزيــارة الـرئـيس
األمـــريـــكـي األخـــيـــرة لـــقـــاعـــدة األســد
وذجا للتعبـير عن هذا التضارب حد
الـــصــخب  الــصــامت  في ردود أفــعــال
القـيادات الـعراقـية  التـي  حتالفت  مع
واالة  للـقطار األميـركي السيما رموز ا
ـــتــهم ـــشــروع الـــعــربي ا في حـــركــة ا
أصال  من قـيــادات  الـتـحـالف الـوطـني
السـابق  والـبنـاء واإلصالح وسواهـما
بشـتى الـنعـوت  السـلبـية  وظـهر  هذا
االمـــر واضــحـــا في الـــضـــجـــيج حــول
اسـتـكـمــال حـكـومـة الـســيـد عـادل عـبـد
هدي  واشـكاالت االتهـامات  للوزراء ا
مــرة بـــاإلرهــاب  وأخــرى بـــاخلــضــوع
ـســاءلـة والــعـدالـة  فــظـهـر لـقــانـون  ا
ــوذج عــقــد الــبــديل  األمــريــكي  في  
ن وصـفوا بـقـيادات  عـراقـية اجـتمـاع 
وطـنـيـة  لـتـشـكــيل الـنـمـوذج  الـعـراقي
ا القائد  لـلقطار األمريكي الراكب  ور
ليس في الـعـراق فحـسب بل وحتى في
نطقة وهذا اصل مشروع احملافظون ا
اجلدد  عـند احـتالل العـراق عام 2003
ركز الثقل  ?بان يتحول ما يوصف 
اجلـــغـــرافي في الـــعـــراق الـى  مـــوجــة
فــوضى خالقــة  تــلــغي  مــا مــا وصــفه
حـور الشـر الذي يضم مارتن انـديك  
ايران  وسورية والعراق  لذلك سحبت
واشــنـطن قـواتـهـا مـن سـوريـة  ونـقـلت
ــعــركـــة مع طــهــران الـى الــعــراق من ا
جـديـد  فـقط  لـيـقـيـنـهـا بـان احلـرب في
ا هي بـالوكـالة عن طـهران  سوريـة ا

االمـريكـية. وفي مـقـارنة مـوازنة 2019
خطة التنمية لألعوام  2020-2018مع
ـنـهاج احلـكـومي ال تـبدو وفـقـا لـهذه ا
الــفــرضـيــات وجــود فــرصــا حـقــيــقــيـة
لالنـطـالق بـاالقــتـصــاد الــعـراقي نــحـو
االمــــام وردم الــــفــــجــــوة في مــــعـــدالت
الـتضـخم والبـطـالة نـاهيك عن مـعدالت
الـفــقــر مـقــابل تــزايـد مــعــدالت الـطالق
ألســبــاب الــعــوز االقــتــصــادي. كل ذلك
أنـتـج طـبــقــة ثـريــة من أمــوال مـفــاسـد
احملاصصـة مقابل انخـفاض شبه كلي
فـي مـــــعــــــدالت اإلنــــــتــــــاج الـــــوطــــــني
واالســتــثـمــار في الــصــحـة والــتــربــيـة
والـــتـــعــــلـــيم وهـــروب رؤوس األمـــوال
الـوطــنـيــة نـحــو اخلـارج وعــدم ظـهـور
قــطـاع خـاص عــراقي حـكــيم قـادر عـلى
الـنـهوض الـفـعـلي بـاالقتـصـاد الـوطني
وتـدويـر عجـلـته من جـديـد. فيـمـا هـناك
اكثر من عـشرين استـراتيجيـة وطنية 
مـا زالت فـجوات الـتـطـبيق فـيـهـا  تأكل
من جرفـها بـسبـب  مفـاسد احملـاصصة
ــوذج  جـديــد في الـتــعـامل مع  واي 
سـعر  صـرف الـدينـار العـراقي سـيعـيد
مـن جــــديـــد حــــالــــة إدارة االقـــتــــصـــاد
بالتضخم كما كان احلال في تسعينات
العقوبات الدولية من خالل رفع  سعر
ا الى  1500دينـار للدوالر الصـرف ر
األمــريـكي فـقط لـتــمـكـ احلـكـومـة من
ــوظــفـــ حتت عــنــاوين دفـع رواتب ا
بـــراقــــة لــــلـــحــــد من اغــــراق الــــســـوق
بــالـــبــضــائع األجــنــبـــيــة  نــاهــيك عن
الـتــبـادل الـسـلـعي بـ الـعـراق وايـران
بـالـدينـار الـعراقـي والتـومـان اإليراني
ـا سـيؤثـر حـتـما عـلى سـعـر  حتويل

وازي  . العملة في السوق ا
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لست بقـار  للبلـورة السحريـة  باحثا
ـــعـــضـــلـــة  مـــفـــاســد عن حـــلـــولـــهـــا  
احملــاصــصــة   لـــكن البــد  وان تــكــون
ـدني  في هــنـاك حــالـة من الــنـهــوض ا
األغـلـبـيـة الـصـامتـة  تـقـوم عـلى تـقـليل
آثــــام  هــــذه احملــــاصـــــصــــة  من خالل
ي   تــشــكــيل حتــالف مــدني  - اكــاد
يـتــعـرف به من قـبـل الـرئـاسـات الـثالث
كـنـمـوذج مـدني لـلـمـعـارضـة الـشـعـبـيـة
تـسـعى حلــوكـمـة الــسـيـاســات الـعـامـة
لــلـدولــة  وفي حـالــة ظـهــور  مـثل هـذا
ـــدني  فــان الــكــثــيــر  من الــتــحــالف ا
الـسـيـاســات احلـكـومـيـة  ســتـلـجـأ الى
ـفـاوضـات  مع كال الـقـطـارين ـوذج ا
األمـــريـــكي  واإليـــراني  حتـت عـــنــوان
مـوحــد هـو مــطـالـب الـشــعب بـاحلــيـاد
اإليجـابي واخلروج من بـوتقـة الصراع

الى فضاء السالم األهلي الوطني  .
ـا الـعراق بـحـاجة الـنـقطـة الـثـانيـة ر
ـــــــوذج من فـــــــرض احلــــــصــــــار الى 
ـــنـــافـــذ االســــتـــيـــرادي  في  جـــمــــيع ا
احلدوديـة لتـشجيع الـصنـاعة الوطـنية
وحتس معـايير جودة األداء لـلوظيفة
الــعــامـــة بــقــرار حــكــومي  يــســتــرشــد
ــكن لـهـذا الـتـحـالف ـعـايـيـر الـتي  بـا
ــدني  االشـراف عـلـى  تـنـفــيـذهـا  مـا ا
دامـت احلـــكـــومـــة ال جتــــد مـــعـــارضـــة
ـانــيـة  تــفـرض مــحــاسـبــتـهــا عـلى بــر
سـافات تـطبـيق برنـامجـها وان حـدد 
زمـنـية  لـكن جـغرافـيـة مجـلس الـنواب
ــعـادلـة  ال الـسـيــاسـيـة تــفـرض هـذه ا
ـانـيـة  واحلـكـومة تـوجـد مـعـارضـة بر
بحاجة الى  بـوصلة خارجـية  ترشدها
الـى فـــــــــنــــــــارات الـــــــــسـالم واألمــــــــان

االقتصادي.

{ صحفي وباحث عراقي
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التونسـية والعربيـة وحظيت بدعم من مـؤسسة هانز زايدل
قراطية" عهد العـربي للد انية وقام بـتنظيم الفعـالية " ا األ
ــغــاربي ــركــز ا بــالــتــعــاون مع "اجلــامــعــة اخلــضــراء" و"ا
لـلـبـحــوث والـدراسـات". جـديـر بـالـذكـر أن جتـربـة االنـتـقـال
قـراطي الـتونـسيـة وإن واجهت حتـدّيات كـبرى لـكنـها الـد
قـيـاسـاً بـالـتـجـارب الـعـربـيـة األخـرى مـرّت بسـالسـة زادها
فـاعليـة احلوار اجملـتمـعي والتوافـق السيـاسي ب الـفرقاء
حيث ظلّت تونس دولة قائمة ومستمرة حتمل مالمح مدنية
جرى تثبيت أسـسها في الدستور اجلـديد بديالً عن النظام
االسـتبـدادي والدولـة الديـنية أو الـعسـكريـة أو األمنـية وقد
استتبع ذلك تطبيقات وخطوات عديدة في مؤسسات الدولة
عبر قوانـ وتشريعات وأنـظمة ما زالت تثـير جدالً واسعاً
رأة ـوقـف من حـقـوق ا ومـسـتـمـراً وهـو مـا حصـل بـشأن ا
ــيـاديـن. ولـعلّ فــكـرة ومـســاواتـهــا مع الــرجل في جــمـيع ا
نـزلـت  فال هي دنـيـة في تونس هي مـنـزلة بـ ا الـدولـة ا
دولــة ديــنـيــة وال هي دولــة عـلــمــانـيــة خــصـوصــاً بــشـقــهـا
اإلحلادي  األمر الـذي جعل التجـربة محطّ اهتـمام ونقاش
ـحاولـة امـتـصاص حـسـاسـيّة وتـنـوير ووسـطـيـة السيّـمـا 
األطـراف اخملــتـلـفـة تـاريــخـيـاً وذلك عـبــر حـوار سـاهم فـيه
ـدنـي بـدور كـبـيـر. وإذا كـان ثـمـة عـقـبـات تـعـاني اجملـتـمع ا
نطقة العربية فاألمر ليس استثناءً دنية في ا منها الدولة ا
ـقــراطــيـة الــعـريــقـة تــعـاني من عــربـيــاً فـحــتى الـدول الــد
حتدّيات هي األخرى وما حـصل في فرنسا من حراك قام
به أصـحـاب " السـتـرات الـصـفـراء" يطـرح أسـئـلـة في غـاية
ـقراطيـة" وما بعـدها ومسـتقبـلها  األهـمية حـول "أزمة الد
ـتـسعـة الـيوم ارتـبـاطاً "بـاالنـتخـابـات" ونـتائـجـهـا والدعـوة ا
لـتـوسـيع دوائر احلـكم احملـلي واخـتصـاصـاته وصالحـياته
ـثـلـ لإلدارات والـبلـديـات قـريـب من ومـباشـرة اخـتـيار 

جمهورهم ويحظون بدور تنفيذي  أكبر. 
لـعلّ احلــوار حـول طـبــيـعـة الــدولـة وهـويّــتـهــا  هـو جـزء من
ي وإن كـان جــزءاه الـعـربي الـصــراع اآليـديــولـوجي الـعــا
واإلسالمي أشـــد حــدّة فـي ظلّ عـــوامل إحـــبــاط ونـــكــوص
عـديـدة من جـانب قـوى مـختـلـفـة ومـتـنـاحرة بـعـضـهـا تـريد
شدّهـا إلى اخللف حيث أنـظمة االسـتبداد وبـعضهـا تريد
جــذبــهـا إلـى شـاطــئــهــا اخلــاص ســواء كــان إسالمــيـاً أم
عـلمـانـيـاً فـضالً عن محـاوالت هـيـمنـة واسـتـتبـاع خـارجـية
ــة وجـديــدة. وبـتـقــديـري فــقـد وصــلت احلـلـول غـربــيـة قـد
الــواحـديـة واإلطالقـيـة تــلك الـتي تـريـد احـتــكـار  احلـقـيـقـة
وتــزعم أفـضــلـيــاتـهــا عـلى اآلخــر إلى طـريـق مـسـدود وآن
ـغــالــبـة والــعــودة إلى مــنـطق األوان لــلـتــخــلّي عن مــنـطـق ا
واصلة على أرضية مشتركة بعيدًا عن التناحر والتقاتل ا

بل بالتفاعل والتواصل.

{ باحث ومفكر عربي

ان نـقف اويـصــمـد الـسـوق الـعـراقي
اكـثـر مـن اربـعـة اشـهـر مــعـتـمـدعـلى
اخلـزين وهـل لـدى الـقــطـاع اخلـاص
الـتجـاري امـكانـية لـذلك اعـتـقد انـها
تــــــــعـــــــــني 5-6 مــــــــلــــــــيـــــــار دوالر
مـواداستـهالكـية مـخـتلـفـة معـتـمدين
عـلى حجم االسـتـيـرادالسـنـوي لـعام
ومة 2018 ثم هل كل اخلزين لد

احلـاجه الـغـذائـيـة الـدوائي ومـا الى
ذلك ام انـه اســــــــتــــــــهالكـي اليــــــــفي

بالغرض في االزمة
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-ان تـكـون هـنـاك سـيـاسـة امـتالكـهـا
سـياسـة صـنـاعيـة واضـحـة قطـاعـية
عــلى اقل تــقــديـر لــلــصـنــاعــة ومـدى
ارتـباطـهـا بالـقـطـاعات االخـرى كـحد
ادنى ولـيس بـشـمـولـيـة الـسـيـاسـات

االقتصادية العامة
-اعــادة هــيــكـلــة الــديــون الـوطــنــيـة
الــــداخـــلــــيـــة بــــ الـــصــــنـــاعــــيـــ
واحلـكــومـةواعـطــاء فـتـرات تــسـديـد
اطـــول واعـــفـــاءات عـــلـى الـــفـــوائـــد
والـرسـوم لـتــضـخـيم الـتـراكم لـراس

ال لدى الصناعي ا
-صـندوق تـنـمـية الـصـنـاعة مـسـتقل
ـصـرف الـصــنـاعي لـلـقـطـاعـات عن ا

الصناعية 
-صـنـدوق ومـصـرف دعم االسـتـيراد
والـــتــــصـــديـــر ثـــوابـــته دعم ولـــيس
استـقطـاع اي مبـلغ لغـرض التـمويل
الـذاتي كـما يـحـدث عـنـدنا في وزارة

التجارة(ولنا مقترح منشوربذلك)
ــا الشك فـــيه ان انــشــاء مــصــنع -
كـبـير سـيـؤدي الى انـشـاء متـعـلـقات
ــــخـــــتــــلف تـــــابــــعـــــة كــــثــــيـــــرة و
االخــتـصــاصـات وهـذا يــرفع نــسـبـة
تتابعة ويخلق التوظيف والعمالة ا
صنـاعات جـانبـية حوله عـلى ان يتم

دعمها ماديا وقانونيا
ـصـارف الـقـائـمـة في عـمـلـيـة -دور ا
التنمية الصناعية وهل هناك اشكال
ـزدوج ومن اكــثـر من في االقــراض ا

مصرف 
-الـــيــــات دعم الــــعــــمل الــــتــــجـــاري
الـتـســويـقي الـداخـلـي والـتـصـديـري
للـمنـتج الصـناعي الـوطني الـداخلي

واخلــــــــــارجـي والــــــــــتـي هي االن ام
االتوجداومـحدودة جدا...لم نرى في
احتـاد الــغـرف الـتـجـاريــة الـعـراقـيـة
جلـنـة اوقـسم لـلـمـصـدرين وخملـتـلف

الصنوف 
-الـيات الـدعم بل االعـفـاء الـضـريبي
ـدد مـتـفـاوتـة لـلـمــنـتج الـصـنـاعـي و
ـال حـسب سـرعــة اسـتـرجـاع راس ا

للمشروع
ومن مجموع االلـيات يصار الى سن

قانون او قوان لهذا الغرض
ــالـيـة ان ــصـارف والـشــمـولــيـة ا -ا
ـاليـة التي سيـلجأ مبـدء الشمـولية ا
الـيـهـا الـعـراق قـريـبـا لـدخولـه دائرة
الــتـــفــاوض مـع الــدائـــرةالـــعــربـــيــة
ــيــة يــجب ان يــحــدد بــشــكل والــعــا
ــهــام واالعـتــمــاد عـلى واضح تــلك ا
الــيـة صـنــدوق الـنــقـد الـعــربي بـذلك
ومن ثـمــة تـطـويـر االلـيــة.مع تـهـيـئـة
ـتـطـلـبـات الجنـاح الـعـمـلـية ولـيس ا
ـؤسـسـات ـشــاركـة الـشـكـلــيـة في ا ا
الــعــربــيـــة والــدولــيــة وهـل تــتــوفــر
ـالـيـة في مـســتـلـزمـات الـشـمــولـيـة ا
الـــعــراق والــتي تــعـــني االســتــفــادة
ــصـارف الــقــصـوى من مــنــتـجــات ا
الية التي تسهل لتحقيق اخلدمات ا

العملية الصناعية
واضيع االكثر -يحتاج الى حتديد ا
ثـبات والـثـابتـة لـكي يتـسـنى تهـيـئة
احلــســابـات لــلــعــمل وبــكل اشــكـاله
مـسـتـثـمـر داخلـي او خارجـي بشـكل

كامل او جزئي للمشاريع
-الــتــمــتع بـاالعــفــاءات الــضـريــبــيـة
دد متفاوتة والرسوم الداخلية و

نــوعـيــة الـصــنـاعـة لــلـســوق احملـلي
والــلــتــصـــديــر ام لــلــتـــصــديــر فــقط

عليهايعتمد في االعفاء
tðUOŽu½Ë ÃU²½ô« fO¹UI

ستثـمرين فيما بينهم -العالقةب ا
ـــصــانع احلــكــومــيــة (احتــاد ومع ا

) مثال ستثمرين العراقي ا
-اخلــدمــات الــتي تــقــدمــهــا الــدولــة
عـلومـات الصنـاعية وباخلـصوص ا
واالقــتـــصــاديــة وااللــكــتــرونــيــة عن
طـــــريق تـــــنـــــظـــــيـم مـــــوقع خـــــاص
ـتــشــابــهـه مــحــلــيـا لــلــصــنــاعــات ا
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ستوردة والصناعات ا
ـعـيـنـة بـبـيـقـيـة -عالقـة الـصــنـاعـة ا
وزارات الـــدولــة ومـــدى االســتـــفــادة
مـنهـا لـلحالل مـحل مـستـورد نـاهيك
عـن الــــســــوق احملـــــلي وعـــــلى االقل
كخطوة اولى ثم الدخول للتصدير
-الـــعالقــات االفـــقــيــة مع بـــعــضــهــا
والـعمـوديـة مع الـدولة والـصـنـاعات

الكبيرة
-مــوقـف الــدولــة من الـــتــامــ عــلى
ـــــصـــــنـع من اول الـــــبــــــدايـــــة الى ا
ـواد الــتـســويق اى الــتـامــ عــلى ا
االولـيــة الـداخـلـة في الــصـنـاعـة الى

سوقة البضاعةا
-مـــــوقف الــــدولــــة مـن االزمــــات هل
ستـعوض الـصنـاع مافـقدوه او جزء
منه ومن القروض وعقود التجهيز
ــــــوقـف من االنـــــــتــــــاج الــــــعــــــام -ا
والـتـسويـقي لـلـصـناعـة او لـلـمـجمع
ادي للـتصديري الصناعي والـدعم ا

نتج للتصدير مع الدول  وا
-هل مـن الــــــضــــــروري ان تــــــكــــــون
ـصـانع حـديـثة جـدا ام مـسـتـعـمـلة ا
ـوقف من الـرسـوم جـديـدة ومـاهــو ا
عليها جتربة الهند بعهد جواهر الل
ا جـزئيـا العراق نهـرو وروسيـا ور

في بعض الصناعات
-بالـتـاكيـد هنـاك مصـانع لـلبـيع بكل
االحـــوال احـــدث واكــثـــر تـــطــور من
نشـئ عندنـا قبل عـشرة اعوام وقل ا

ماوجدة لدينا حديث 
ـــوقـف من الـــعــــمل عـــلى -مــــاهـــو ا
ـة ولـوان ما ـصـانع القـد تـنشـيط ا
مر عـليـهـا اليبـقي وال يذر واحلـقيـقة

ان وجدة 
هــنــا ســيــظــهــر قــائــمــة جــديــدة من
االسـتـيـرادات والـتي اغـلـبـهـا مـعـفي
كــمـــركـــيـــا ومـــدعـــوم وحتــتـــاج الى
ـنافذ ـعامالت في كل ا سرعـةاجنازا

احلدودية
تـغـيرات مالحـظة..عـلى ان النـغـفل ا

ضمار الدولية في هذا ا
احلــمـد لــله عـلى مــا هـدانــا ومـاكــنـا

لنهتدي لوالان هدانا الله..

ستشار واحملكم الدولي { ا

إذا نصّ الدسـتـور الـتـونـسي الصـادر بـعـد الـثورة (2014)
في  ديبـاجته وفي الفـصل الثاني مـنه على " مدنـيّة الدولة"
فـإن مـثل هـذه الــنـصـوص فـتــحت الـشـهـيــة لـنـقـاش وجـدل
ـ العـربي واسـع لـيس فـي تـونس فـحسـب بل في الـعـا
واإلسالمي. وكـــان مــثل هــذا اجلـــدل والــنــقـــاش قــد أثــيــر
ـاضيـ بـحـثـاً عن جواب واحتـدم خالل الـعـقـدين ونـيّف ا
مـقـنع وتـوافـقي بــ تـيـارين مـتـصـارعــ لـدرجـة الـقـطـيـعـة
قصود أحياناً وهما الـتيار الديني والتيار الـعلماني فما ا
ـدنـية وكـيف ينـظـر إليـها الـفـرقاء والسـيّمـا الذين بالـدولة ا
ـتـشددون مـن الـتيـارين يـريـدون اإلبـحار كـل إلى ضـفـته? ا
يثيـرون اعتراضات بـشأن "هوّية" الـدولة فأنصـار الفريق
بغـض النـظـر عن اخـتالفاتـهم وتـمـايزاتـهم يـبـحث كل مـنهم
عن "مـرجــعـيــة" تـطـمــئـنه األمــر الـذي يـحــتـاج إلى صــيـغـة
تـناقضة منـاسبة وابتـداع إجابة مشـتركة جتمع الـتيارات ا
في إطارهـا وتضع مـسافـة واحدة من اجلـميع  وليس ذلك
ــدنـــيـــة". إن إصـــرار الــتـــيـــار اإلسالمي ســـوى "الـــدولـــة ا
دارسه اخملـتلـفة عـلى مرجـعـية الـشريـعة قـاد أحيـاناً إلى
انـعزالـيـة خـصوصـاً بـوضعـهـا مـباد الـدولـة في تـعارض
قـراطية كـامل مع فكرة احلـداثة واحلـرية والعـقالنيـة والد
ـزورة هـو تـنـظـيم " داعش" ـشـوّهـة وا ـاذجه ا ولـعلّ أحـد 
وأخـواته ويـقـابل هذا الـتـيار تـيـار علـمـاني يرفض أي نص
ـرجــعـيــة اإلسالمـيــة كـمــصـدر من مــصـادر يــسـتــرشـد بــا
الدستور والقـانون حتى وإنْ  استجابـتها لروح العصر
ويدعـو البعض من أنـصار هذا الـتيار إلى قطـع الصلة مع
ـاضي أو إحـداث الـقـطـيعـة األبـسـتـمـولـوجـيـة مع الـتراث ا
مـتـجـاوزاً عـلى اخلصـوصـيـة الـثـقـافيـة ألنـهـا تـعـيق حتـقيق
ـرجـعـيـاتهـا الـكـونـيـة ذات الـشـمـولـية احلـقـوق واحلـريـات 
عـروفـة باسـم "الشـرعـة الدولـيـة حلـقوق اإلنـسـان". وب وا
هـذا وذاك كان ال بـدّ من ابـتـداع إجـابـة عـربـيـة عـلى قـاعدة
ـرّة من تونس بـعـد جناح تـبـادل وجاءت هـذه ا االحـتـرام ا
الثـورة التي أطلق عـليها ثـورة الياسـم العام  2011لتؤكد
إمـكـانـيـة اإلبـداع الـفـكـري واحلـقـوقي وتـقـد حـلـول ذاتـيـة
شكالت كـبرى مطروحـة مع األخذ بنـظر االعتبار ومتمـيّزة 
ما وصل إلـيه الفـكر الدسـتوري القـانوني والعـقل احلقوقي
الدولي. وكان الدسـتور التونسي قـد نصّ في ديباجته على
ـدنـية وأكـد ذلك في الفـصل الـثاني: " تـونس دولة الـدولة ا
" واطـنة وإرادة الشـعب وعلويّـة القوان مدنـية تقـوم على ا
وقـد أعطى تـمـيّـزاً لهـذا الـفصـل الذي يـعـتبـر "جـامـداً" على
ثّل ـكن تـعديـله ألنـه  بـقـيـة فصـول الـدسـتـور بـحـيث ال 
جوهـر فكـرة الدستـور وقواعده األسـاسية الـتي قام علـيها.
دنـية فـقد نـاسبـة الذكـرى الثـامنـة للـثورة الـسلـميـة - ا و
ـية حـول الـفـكـرة وواقعـهـا وآفـاقـها انـعـقـدت حلـقـات أكـاد
ستـقبـلية  نـظريـاً وعمـلياً شـارك فيـها مفـكرون وبـاحثون ا
ــيــون ونــشــطــاء من مــخــتـلـف الـتــيــارات الــفــكــريـة وأكـاد


