
www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š√3

مـذكرا بـأن (العـراق  قبـلة ومتـينـة)
ـثـقـفـ لـعـدد كـبـيـر من الـطـلـبـة وا
دني ورجال الـسيـاسـة واجملتـمع ا
ـــغـــاربـــة). وأضـــاف أن (الـــبـــعـــد ا
الــثــقــافي والــتـكــويــني في مــراحل
سابقـة كان مـهما ومـحركا أسـاسيا
لـلـتـعـاون االقـتـصـادي عـلى أسـاس
االستثمار في العنصر البشري).  
ـاضيـة  حديث ـدة ا وجرى خالل ا
ب مسؤولـ دبلوماسـي مغاربة
وعراقـي عن نـيـة تفـعيل قـرار ب
الـــــبــــلـــــدين لـــــعـــــودة الــــعـالقــــات
وكان وزير اخلارجية الدبلوماسيـة
العراقي السابق إبراهيم اجلعفري
قـد دعـا الـربـاط إلى فـتح سـفـارتـهـا
مـؤكـدا ضـرورة تـسـهـيل في بـغـداد
إجـراءات مــنح تـأشـيــرات الـدخـول
لــلـــعــراقــيــ الــراغــبــ في زيــارة

غرب.  ا
WO UHð« lO uð

ـغــربي مـحــمـد ويــعـتــزم الـعــاهل ا
الـســادس زيـارة األردن من شــأنـهـا
أن تـثـمـر توقـيع اتـفـاقـيـات  تـعاون
ثـنـائـيــة تـهـدف إلى تـعـزيـز شـراكـة

البلدين . 
ويتـوقع أيضـا أن يقوم الـعاهل في
ــــاثــــلـــة إلى ــــدة بــــزيـــارة  ذات ا
الـسعـوديـة حـيث سيـجـري خاللـها
مــحـادثــات مع نــظـيــره الـســعـودي
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أختتمت في كـلية األعالم ـ جامـعة بغداد
اخلميس الورش التدريبية الثالث التي
أقامتهـا الكليـة للمدة من 21 ولغاية 25
مـن نــيــســان اجلــاري  بـــحــضــور رئــيس
اجلـــهـــاز الــتـــنـــفـــيـــذي لـــهـــيــئـــة األعالم
وعدد واألتصاالت علي ناصـر اخلويلدي
من األعالمـيـ والــتـدريـسـيـ والـطـلـبـة
ووزعت شــهــادات مــشــاركــة دولــيـة عــلى
. وحـاضـر في الـورش ـشـاركـ الـطـلـبـة ا
الـــــثالث مـــــدربـــــون فـــــفـي األولى الـــــتي
خـصصت لـتـدريب الطـلـبة عـلى  مـهارات
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لك سـلمـان وولي العـهد مـحمد بن ا
سلـمان.   وبـحسب مـصادر سـيكون
ــلـفــات الـتي ســتـطـرح في مــقـدمـة ا
الــدفع ـــلك الى األردن خالل زيــارة ا
بالعالقات الثنائية ب البلدين على
الـصــعـيـد االقــتـصـادي والــسـيـاسي
وفـي ذات الــــوقت ســــتــــكـــون مــــلف
الــقـضـيـة الـفــلـسـطـيـنــيـة في قـائـمـة
الـقــضـايـا الــتي سـيـطــرحـهـا عـاهالً
البـلدين عـقب التـطورات الـسيـاسية
األخيرة التي تشهدها قضية القدس
ومـحـاولـة أطــراف خـارجـيـة تـغـيـيـر
من ـقدسة ديـنة ا األمر الـواقع في ا
خـالل مــحـــاولـــة فـــرض مـــا يـــعــرف

بصفقة القرن. 
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ومـــــــهــارات جـــديــدة في األخــتــصــاص
السـيــمـا ان احملــاضـرين أشــخـاص عـلى
مـــســتـــــــــوى من األحـــتــرافــيــة وقـــــــــد
بـذلـوا جهـودا أسـتـثـنـائــــــية فـي تدريب

الطلبة).
ودعت زهـراء (اجلهـات الـتي تـعاونت في
أقــامــة هــذا احلــدث األعالمي الـى تــكـرار
التجربة ألشــــــراك عـدد أخر من الطلبة
ـــــن يــرغــبــون في أكــتــســاب مــهـارات
أعالمـيــة جـديـدة وتـطـويــر قـابـلــــــــيـاته
فضال عن ورش في أختصاصات أعالمية

أخرى).

وتعـريفـهم على االطـر االعالميـة احلديـثة
ـؤسـسـات الـكـبـيـرة الـتي تـتـعـامل بـهـا ا
داعيـا الى استـمرار الـتعـاون ب الـهيـئة
وكلـيـة االعالم ألعداد جـيل أعالمي مـهني

سؤولياته الوطنية. وواعي 
مـن جـــانـــبه اكـــد رئـــيس هـــيـــئـــة األعالم
واألتـــصــاالت انه ســـيــعــمـل عــلى اعــداد
بــرامج تــطــويــريــة مــســتــمــرة لــلــطــلــبـة
خصوصا اثناء الـعطلة الصيـفية مشيرا
الى رعايـة  الهـيئة ألي نـشاط أعالمي في
جميع مـناطق العراق مـبينـا ان (صناعة
واعــداد االعالمـيــ ســتـســهم في اعــمـار

الــــبألد الن االعـالم اهم ركــــائـــــز بــــنــــاء
اجملتمعات واألوطان).

وشــارك في هـذا احلــدث االعالمي أكــثـر
من 69 مـــتـــدربـــاً بـــواقع   63طـــالـــبــاً
وطالبة من أقسام الصحافة والصحافة
األذاعــيــة والــتــلــفــزيــونــيــة والــعـالقـات
العامة وستـة متدرب من مـوظفي هيئة

العالم واألتصاالت.
شاركات ووصفت زهراء محمود أحدى ا
ـبادرة بالنـوعية (التي في الورشة هذه ا
عــادت عــلى الـطــلــبـة بــالـفــائــدة كـونــهـا
أســـهــــمت في أطـالعـــهـم عـــلى مــــعـــارف

بـتبـادل اخلـبرات واالسـتـفادة مـنـها
في مـــجــاالت الــزراعـــة والــدراســات
ـــواضـــــيع االخــرى وغـــيــرهـــا من ا
فــضال عن تـســهـيل الــسـيــاحـة لـكال
الــبـــلــدين).مـــبــيــنـــا ان (احلــكــومــة
تسعـــــــى وبجهود حثيثة الى ازالة
الــقــيــود الـتـي شـهــدتــهــا الــعالقـات
الـســابـقـة مع تــلك الـبـلــدان والـعـمل
عـــلى اعـــادة الــعـــراق الى مـــكـــانــته
الـطبـيـــــــعيـة بـ اشـقائه من خالل
انــفــتــاحه عـلـى مـحــيــطه االقــلــيـمي

والعربي وحتى الدولي). 
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ومـازال مـراقـبـون  يـنـتـظـرون عـودة
الـعالقـات الـدبلـومـاسـيـة بـ بـغداد
والرباط لسالف عهدها التي حتتاج
اآلن أكـــــــثــــــر مـن وقـت مــــــضـى إلى
ضـرورة ضخ الـدفء فـيـهـا لـتـجـديـد
الـثـقـة وتـبـادل الـتـجـارب واخلـبرات
ـــســـاهـــمـــة في عـــقـــد شـــراكـــات وا

اقتصادية. 
وســـبق لـــرئــيـس مــجـــلس الـــنــواب
ـالكي قـبل شهور احلبيب ا غربـي ا
أن اسـتـقــبل الـسـفـيــر الـعـراقي لـدى
غرب وأبدى ارتياحا لسماع تكرار ا
ـوقـف الـعــراقي الـثــابت من وحـدة ا
الـكي  أن وقـال ا ـغـربـيـة  االراض ا
جـــذور (الـــعالقـــات بــــ الـــبـــلـــدين
والشـعبـ الشـقيـق عـميـقة وقـوية

ـبـــــــاشـر عبـر منـصات الـتواصل البث ا
األجــتــمـاعي حــاضـر أثــيــر عـبــود فـيــمـا
حاضر في الثانــــــــية التي أفردت ألنتاج
الـتقـاريـر التـلـفزيـونـية مـضـــــــــر جمـعة
وفي الــثـالــثـة الـتـي تـنـاولـت مـهــــــــارات
أنـتــاج األفالم الـوثـائــقـيـة حــاضـر جـمـال

داللي. 
وأشاد عميد الكلية هاشم حسن التميمي
بـــالـــدور الـــذي تـــلـــعــــبه هـــيـــئـــة االعالم
واالتـصـاالت في اقــامـة مـثل هـذه الـورش
الـتـطـويريـة الـنـوعـيـة الـتي سـتسـهم في
هني لـطلبة األعالم رفع مستـوى األداء ا

بغداد
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أربيل

ي ـئـة من احـتـيـــــاط الـنـفط الـعـا تمـلـك ايـران قـرابة الـعـــــشـرة بـا
ـئـة من احــتــــــيـاطي الـغـاز ويـشـــــكل عـائـدا وخـمـســـــة عـشـر بـا
الـــنــفـــــط و الــغــاز لــطــهــــــران نــصـف فــقــرات الــعــمــود الــفــقــري

لالقتصاد.
وال تـخـفي طـهــران- ولـيس سـرا ايـضــا- انـهـا تـسـيــطـر عـلى مـيـاه
اخلـلـيج وضــيق هـرمـز وقـطـــــعـهـا الـبــحـريـة تـســتـطــــــيع غـلــــــق
صرح ضـيق فعـــــــال ال قـوال و دعاية بـوجــــود ضـعف العـدد ا ا

به وهو 2000 قطعــــة.
قـبل تصفـير وصادرات تعـتزم االدارة االمريـكية في بـداية الشـهر ا
الـنــفط االيــراني ويـعــاد مــسـلــسل الـتــعـويـض احلـصــصي لـيــكـون
خليجيا كما هـو احلال عند اي مواجهة" ولكم في ذكرى اب 1990

مثال".
تــشــتــبك ايــران و امــريــكــا دون تـالمس وبــاالنـــــــــابــة في كل من
العراق سوريا لبـنان ومــــــناطق فلســــــطـينية تأخـــــــذ ايران في
االشتباك مكانا ولـه الفتاته و احتـــــــياطاته احلـزبــــــية والعسكرية
ـتـحـدة مـكـانا واالمـنـيـة من غـيـر االيـرانـــــــــيـ وتـأخـذ الـواليـات ا

. مناظرا ويأمل االثنان هما روسيا و اوروبا وكذلك الص
ما يجري االن يثبت ان ايران كانت تعرف ان قرار االطاحة بصدام
سيكون فرحة تتلوها محن حتى و ان تمتعت بتأييد عراقي لها اال
ان نظام صـدام كجار افضل من جـار امريكي تراه ال يـرعى حقوقا
عـرفيـة و ال قانـونيـة هذا ال يـعـني بالـضرورة ان ايـران تراعي ذلك
نـطقـة بتـشتـيت جهود لـكنـها تعـرف كيف تـرد على عـملـيات تـغييـر ا

قابل اخلصم. ا
ليـست حرب الـيمن وال الـتطـاحن في سـوريا و الـعراق اال صـفحات
لـحمة ملحـمة العصـر التي استخدمت في مقدمة كـتــــــاب اسمه ا
بها كل االسلحة وستستخدم الحقا و قريــــــبا فواشــــــنطن تؤمن
باالرقام ولهـا فلســـــــفتـها السياسيـة و العسكريـة التي تتعامل مع
عامل الوقت وكأنه مـلكها وايـران تعرف ذلك جيدا وتـستثمــــــــره
فـلـقد عـمـلت بـضـغط شـديد مـنـذ الـعام 1989 لـلتـدرع امـام الـنـظام
ي اجلـديد حـتى قبل االعالن عنه وهي اسـتعارة اخـذها جورج العا
بـوش االب من تــلـمـيــحـات لـرونــالـد ريـغن و مــارغـريت تــاتـشـر في
تبنيهما نـظرة متقاربة للحـد من قدرة الغير على تأز االوضاع في

العالم.
نـطقة لك ارقـاما قاطـعة بعـدد العـساكر االمـريكـي في ا ال نكـاد 
لـكـنهم يـنـتـشرون فـيـهـا سواء في الـعـراق وسـواء ايضـا في قـواعد
خليجية امنة وليس صعبـا نقل اعداد منهم للتعزيز في مقابل ذلك
كن اليران و اعتقد انـها فعلت فقد تكـون حررت ارصدة عقائدية
و عسكرية و مـالية وحتى سياسـية بديلة للـرد على موعد الثاني من

ايار.
تـرامب يـنـظـر لـلـمــــــــنـطــقـة بـعـ رجل االعـمـال نــــــــظـرة اصـول
ـالـــــــــيـة وايران وان ـعـنى احملـاسـبي فـي الـشـؤون ا وخـصـوم بـا
كــانت تــفــيض بــســيـــــــــول مـن االفــــــــعــال الــتي تــظــهــرهــا دولـة
تـتـبــــــنـى وتـعـمل وفق مـفـهـــــــــومـهـا لالسالم ديـــــــنـا و دولـة اال
انهـا ال حتبـذ اخذ دور يـشبه دور الـعراق بـعد اخراجه مـن الكويت
ا من حصـار الى تدمير. ايران او حتى نتائج ذلك االخـراج الذي 
تـعـرف مـتى تـسـحـب الـشــــــعـرة و مـتى تـتــركـهـا و ان كـانت تـكـره
ـنـطقـة سـتـكـون عـلى مـوعـد مع ارتـفاع مـعـاويـة!  قل من اسـبـوع وا
ـواجـهـة وهـــــــــو مـرشح لالرتــــــــفـاع لـكـن ايران ال درجـة لـهب ا

تــريـده ان يــتـجــاوز حـد الــتـلــويح الى الـكي واال
فـــــمـــــشـــــروع دولـــــة 1979 ســــــيـــــكـــــون في
خـطــر.واالخـطـر مـنه مـحــلـيـا هي الـدول الـتي
اصـابــتــهــا عـدوى الــنــظــام اجلـديــد و اولــهـا

العراق. 
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يـــأمل مـــراقـــبـــون عـــودة الــعـالقــات
الـدبـلـومــاسـيـة بـ بـغـداد والـربـاط
لـســالف عـهــدهـا الــتي حتـتـاج  االن
أكـــثــر من وقـت مــضـى إلى ضــرورة
ضخ الــدفء فـيـهـا  لــتـجـديــد الـثـقـة

وتــــبــــادل الــــتــــجــــارب واخلــــبـــرات
ـــســـاهــــمـــة في عــــقـــد شـــراكـــات وا
فيمـا عد خبيـر اقتصادي اقتصاديـة 
انفتاح العراق على محيطه االقليمي
والعـربي خطـوة ايجـابيـة نحـو كسر
القيود . وقال مالذ االم لـ (الزمان)
امس ان (الــــــعــــــراق يــــــســــــعـى الى

نطقة استعادة دوره الطبـيعي في ا
من خالل كـســر اجلـمـود واحلـواجـز
مع االشقـاء لتـحقـيق منـفعـة وتبادل
اقـتـصادي مـشـتـرك مع تـلك الـبـلدان

ا يعزز مصالح الشعوب).
واضــــاف ان (عـــودة الــــعالقــــة بـــ
غرب خطـوة مهمة وتسهم بغداد وا
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-1-
ح ينـتصر االنـسان على رغـباتِه  ويُـكسّرُ أسـوار الذات وحواجزَ
عـادلة هـمـة في ا ـصالح الـشـخصـيـة  يصـبح رقمـاً من األرقـام ا ا
ـواطـنـة الصـاحلـة  واالنـسـانـية األخالقـيـة والـوطـنـيـة الصـادقـة  وا

النبيلة.
-2-

لـيس بـغـريب عـلى الـعـراقـيـ  –سـواء كـانـوا رجـاالً أو نـسـاءً  –أنْ
ـبـادرات الـسـخـيــة في مـضـامـيـر الـبـر واخلـيـر والـبـنـاء تـكـون لـهم ا
والـنــفع الـعـام .. ألنــهم شـعب عـريق أصــيل  جـرت في عـروقه مع

الدماء القيمُ الرفيعة من مروءة وايثار ونبل وسخاء ...
-3-

ـبـادرات وتـبـرز في اإلعالم بـ الــفـيـنـة والــفـيـنـة شــذرات من تـلك ا
ة... الكر

وهـكـذا تـتـواصل حـلــقـات الـبـذل والـعـطـاء عــبـر تـاريخ هـذا الـشـعب
العريق حقيقية العراقة .

-4-
ولقـد قرأنـا اليـوم خبـر تبرع مـديرة مـدرسة الـبالذري االبتـدائية في
ــئــة واربـعــ مــلـيــون ديــنـار لــتــرمـيم الــكــاظـمــيـة (أريـج فـاضل ) 
الئم للـبيئة التعليمية ا يـلزم الظهارها بالنحو ا مدرستها والقيام 
وبـهذا اسـتحـقت مـنا الـشكـر والـثنـاء مـــضـافـاً الى خالص الـدعاء

لها بالتوفيق ...
-5-

ـدارس في بلد نـفطي غنيّ كـالعراق بـحاجة أليس عـجيبـا أنْ تغدو ا
الى تبرعات شخصية لتأهيلها ?

-6-
ـتبرع به  –وهو 140 مليـون دينار  –يعـتبر رقـماً كـبيراً بلغ ا انّ ا
درسة من رواتب شـهرية  وهذا بالقـياس الى ما تتـقاضاه مـديرة ا

ما يضفي عليه طابعا من األهمية يُذكر فيُشكر .
-7-

ـديـر الـعـام لـلـتـربـيـة في مـحـافـظة ـديـرة هـو ا وأولُ مَنْ شـكرَ هـذه ا
بـغـداد  –الـكـرخ الـثــالـثـة االســـــتـاذ الــكـبـيـر الـســيـد عـبـد احملـسن
درسة ووقف بنـفسه على ما  اجراؤه فيها وسوي بعد أنْ زار ا ا

من ترميم وتأهيل ...
وبهذا يكون قد قابل حتيتها بتحية طيّبة .

-8-
ـــــشكور بتـحــــيّة وتقــــــديـر أصالة عــــنّا وقد قابْلـنا تبرعَــــهـا ا
ـواطـنــــ الـــــــعـراقيـ اآلخـرين الـذيـــــن ال نشــــك ونـيابـة عن ا
ـة ــبــــــادرة الــكــر فـي تــثــمــــيــنــهـم وتــقــــــديـرهـم الــعــالي لــهــذه ا

ومثـــيالتها ...
والـيـه سـبــحــانه نـضــرع أنْ يــغــــــــدق الــبــركـات عــلى الــعــــــــراق
وأنْ يـوفـــــق اخملـلـــــــصـ الــعـامــــــــلـ من أجل احلــبـيب وأهـله 

رفـــــعــتهِ وتــــقـدّمِهِ من رجــاله ونــــسـائه  وأنْ
يكـتـــــــب لـــشعـبنـا النصــــــر والسؤدد انه
ارحم الــراحـــمـــ وأكــرم االكـــرمـــ (وآخــر

.  ( دعوانا ان احلمد لله رب العا

مالذ االم
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ـنـاسـبـة الـيـوم الـعـربـي لـلـشـمول
ـــوافق امس 27 نـــيـــســان ـــالي ا ا
عـتمد من قبل اجلاري من كل عام ا
ركزية صارف ا مجلس محافـظي ا
وعـقـد ومـؤسـسـات الـنـقـد الـعـربـيـة
هــذا الــعـام حتت شــعــار  الـشــمـول
ستدامة يعقد الي نحو التنمية ا ا
الــصـنـدوق الـنـقـد الـعـربي مـؤتـمـرا
صحفيا صـباح امس األحد في مقر

صندوق بالعاصمة االماراتية.
ـؤتمـر التـعـريف بجـهود ويـتخـلل ا
الـدول الــعـربــيــة وصـنــدوق الـنــقـد
الي في الـعربي في دعم الـشـمـول ا
إلـى جـانب تــقـد الــدول الــعـربــيـة
ـبــادرة اإلقـلــيـمــيـة عـروض حــول ا
ـــــالـي في الـــــدول لـــــلــــــشـــــمــــــول ا
وقضايـا تمويل اجملتمعات العربية
ودور التقنيات احلديثة في الريفية
الي وقـالت دعوة تعـزيز الـشمـول ا
تـلـقـتـهـا (الـزمـان) امس ان بـرنـامج
ـــؤتـــمـــر الــــصـــحـــفي يــــتـــضـــمن ا
. ـشـارك الـتـسجـيل والـتـرحيـب با
وتستهل اجللسة االفـتتاحية بكلمة
الـدكـتور عـبـد الرحـمن بن عـبـد الله
مديـر عـام رئيس مـجلس احلـميـدي
إدارة الــصــنــدوق وتــوزيع الــبــيـان
الـــصــحـــفي الـــصـــادر عن مـــجــلس
ـــركـــزيـــة ـــصـــارف ا مــــحـــافـــظي ا
ومـــؤســـســـات الـــنـــقـــد الـــعـــربـــيــة
ـنـاسبـة وعـرض فـيـديو لـكـلـمات بـا
ـــركـــزيـــة ـــصـــارف ا مــــحـــافـــظي ا
ومــؤسـسـات الـنـقــد الـعـربـيـة حـول
ــالي. الــيــوم الــعــربـي لــلــشــمــول ا
وعرض حول جـهود الدول الـعربية
وإطالق ـالي في تـعـزيـز الـشـمـول ا
ــالي في الــدول كــتــاب الــشــمـــول ا

العربية لعام 2019.
اجلهود والـسياسـات والتجارب ثم
عرض حول منجزات وبرنامج عمل
الي ـبـادرة اإلقـلـيـميـة لـلـشـمـول ا ا
في الـدول الــعــربــيـة لــعــام وعـرض
ــنــهـجــيــة األمـثل لــتــمـويل حـول "ا
اجملـــتــمـــعــات الـــريــفـــيــة وصـــغــار
ــنـتــجـ واحلــرفـيـ ــزارعـ وا ا

وعـرض حـول "الـتـقـنـيـات احلـديـثـة
الي" ودورهـا في تعـزيـز الشـمـول ا

اخملتبر التنظيمي لالبتكارات –
ــالـــيــة. ثم يـــفــتح بـــاب الــنــقــاش ا

للمحاضرين.
ومن أجل مواكبة التطور الصناعي
وحتـــقـــيق الـــنـــهــوض بـــالـــقـــطــاع
الـصنـاعي ساهـمت هيـئة إسـتثـمار
ـــشــــاريع بــــغـــداد فـي تـــنــــمــــيــــة ا
اإلستثمارية من  خالل تقد الدعم
مشروع هم  الكامل  لـهذا القطـاع ا
عدات الكهربائية للضغط صناعة ا
توسط وهياكل احملطات العالي وا
ـشـاريع الــصـنـدوقــيـة واحــدة من ا
ـتــمـيـزة  في الـقـطـاع الـصـنـاعـيـة ا
نفذ من قبل  الشركة الصناعي   وا
الـهنـدسـية لـلصـناعـات الـكهـربائـية
احملــدودة  وبــإشــراف مــبــاشــر من
قـبل رئـيس الـهـيـئـة شـاكـر الـزامـلي

عويريج . نطقة الصناعية في ا
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وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
ــــشـــروع الى تــــزويـــد الــــدوائـــر (ا
احلـــكــومـــيـــة والــقـــطـــاع  اخلــاص
ـعدات الـكهـربائيـة منـها صـناعة با
مـــعـــدات ومــــحـــطـــات الــــتـــحـــويل
الــكـهـربـائي والـتــوزيع الـكـهـربـائي
توسط والواطئ للضغط العالي وا
ــــوصالت فــــضالً عن صــــنــــاعـــة ا
الــكــهـــربــائـــيــة لــلـــضــغط الـــعــالي
ــتـــوسط والــواطئ ويــهــدف الى وا
إنـتـاج وصـناعـة مـعـدات كهـربـائـية
تخدم شبكة التوزيع الكهربائي من
ــيــة رصــيـنــة وبــأيـدي مــنـاشـئ عـا
نتج احمللي عراقية  مـن أجل دعم ا
لـيـنافس مـامـوجـود في الـسوق من
مــنـتـجـات مــسـتـوردة). واضـاف ان
ــــشــــروع وفـــر فــــرص لـــتــــدريب (ا
الكـوادر الهـندسيـة الوطـنية لـتأخذ
ــعــمل دورهــا  الــوطــني في إدارة ا

وفي البناء واإلعمار.
ـاليـة العـامة وافتـتـحت دورة أطر ا
الـتي يـنـظـمـهــا مـعـهـد الـسـيـاسـات
االقتصادية بصـندوق النقد العربي
بـالتـعـاون مع مركـز صـندوق الـنـقد

الــدولي لـالقـتــصــاد والــتـمــويل في
في مـديـنـة الـرباط الـشـرق االوسط 
ـدة 22 ـغــربـيـة خالل  ا ــمـلـكـة ا ا

نيسان - 3 ايار.  
وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
الـية مـاليـة احلـكومـة والـسيـاسـة ا
تــــلــــعب دوراً هــــامـــاً فـي حتـــقــــيق
اإلســـتـــقــرار االقـــتـــصـــادي الــكـــلي
والـــــنــــمــــوّ طــــويل األجـل الــــقــــابل
وفي لالســــتـــــمــــرار بــــشــــكـل عــــام
االقتصـادات العربيـة بشكل خاص.
يــعـــود ذلك من جـــهــة إلى أهـــمــيــة
الــقــطــاع الــعــام في اقــتــصــاداتــنـا
العربية وإلى طبيعة اإليرادات غير
خـــاصـــة اإليـــرادات الـــضـــريـــبـــيـــة
الـتي تــصب في خــزيـنـة الـنــفـطـيــة
الــدولــة وتــشــكـل جــزءاً مــهــمــاً من

ميزانيتها).  
واضاف الـبيـان انه (في هذا اإلطار
ولتـجنب اآلثـار العـكسيـة للـتقـلبات
فـإن هـنـاك حـاجة في أسـعـار الـنفط
ملـحة إلى تبـني سيـاسات حصـيفة
بـالــتـالي لـلــتـعــامل مع الــتـطــورات

تــقــلــيـل االعــتــمــاد عــلى االيــرادات
النـفطيـة وإيجاد مـصادر لإليرادات
مـــثل تـــطـــويـــر وتـــفـــعـــيل الـــنـــظم
الضـريبيـة ورفع كفاءتـها وعدالـتها
وتــنــويع مــصــادر الــدخل من خالل
تطوير القطاعات اإلنتاجية األخرى
ـصدرة خاصـة في الدول الـعربـية ا
لـلـنــفط.  كـذلك الـعـمل عـلى تـرشـيـد
اإلنفاق العام والتركيز على اإلنفاق
الــــرأســـمــــالي الــــذي من شــــأنه أن
يـسهم في حتـقيق حـيـز مالي يـتيح
لـــلــدول الــعــربــيــة تـــفــعــيل حــزمــة
االصالحات الهيـكلية عـلى مستوى
ـالـية الـعـامـة ويـساهـم في الوقت ا
الي نـفـسه في تـعـزيـز اإلسـتـقـرار ا
والنمو الشامل). وقال عبد الرحمن
ـديـر الـعام ا بن عـبـدالـله احلـميـدي
رئـيس مـجـلس إدارة الـصـنـدوق إن
(دور مالـية احلـكومـة في اإلقتـصاد
ــالـيـة الـكــلي يـتــعـدى الــسـيــاسـة ا
لـيـشـمل أمـور تتـعـلق بـالـدين الـعام
وإصـالح الـــــضـــــرائـب واإلنـــــفـــــاق

وشركات القطاع العام.  

فال يخفى عليكم أن معدالت اإلنفاق
ـــحـــدوديــة ــرتـــفـــعــة مـــقـــارنــة  ا
اإليــرادات وتــــــــذبـذبــهـا قــد يـؤدي
إلى مــســتــويــات عـالــيــة من الــدين

العام.  
وهــذا ال يـــدعـــو فـــقط إلـى ضــرورة
تـبني سـيـاسة سـلـيمـة إلدارة الدين
الـــعـــام بــهـــدف تــخـــفـــيف أعـــبــائه
بل وإبـــقــائـه في حـــدود مــعـــقـــولــة
يـتـطـلب إصالح الـنـظـام الـضـريـبي
لــــزيــــادة إيــــراداتـه ورفع كــــفــــاءته

وعدالته.  
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كــمــا يـــنــبــغي الــعــمـل عــلى تــبــني
ـتـنامـية سـياسـة إصالح الـنفـقات ا
مـــثل نــظـــام الــتـــقــاعــد والـــرعــايــة
هذا عالوة على الصحية احلكومية
ـعـلــومـات عـالـيـة ـلــحّـة  احلـاجـة ا
اجلـــودة وذات مــســـتـــوى عـــال من

سؤولية.   الشــــفافية وا
ولــتـحــقـيق هــذه االهـداف ال بـد من
ـالـيـة وضع إطــار عـام لـلـسـيـاسـة ا
بحيـث يتضـمن األساليب واألدوات

الـــتـي يـــجـب أن تـــســــتــــخـــدمــــهـــا
احلـكومـات من أجل ضـمـان قابـلـية
ــالــيــة اســـتــمــراريــة الــســـيــاســة ا
ومن عـــدم زيـــادة في لالســـتـــدامــــة
أعـــــبــــاء الـــــديـن الــــعـــــام هـــــذا من
ومن نــاحـــيــة أخــرى عــدم نــاحـــيــة
ـا الـتــأثــيـر عــلى االنــفـاق الــذي ر
يـــؤدي إلى عـــدم حتـــقـــيق الـــنـــمــو

نشود).  االقتصادي ا
وتـــــركـــــز الـــــدورة عــــــلى احملـــــاور

الرئيسة التالية:
نطاق تغطية وشمولية اإلحصاءات
ـالــيـة واحـتـسـاب وتـقـيـيم مـوقف ا
الـية العـامة وأهـمية االطـار العام ا
ـالــيـة ومــزايـا إرسـاء لـلــسـيـاســة ا
ـالــيــة الـعــامـة قـواعــد ومــجـالـس ا
والـشفـافيـة واالفصـاح وأهـميـتهـما
الية في حتقيق أهـداف السياسـة ا
الـية في واالطار الـعام لـلسـياسـة ا
الـــدول الــغـــنــيـــة نــســـبــيـــاً في ظل
الـتـقـلـبـات بـأسـعـار الـنفـط والسـلع
ـالـيـة واالفـصـاح وإدارة اخملـاطــر ا

عنها.
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