
ـنــتـجــات وتـشــجـيع أســواق الـعــمل وا
االبتكار)

.وأكـد أن (هـذه الـتـطورات سـيـكـون لـها
انــعـكــاسـات مــهـمــة عـلى االقــتـصـادات
ـقبلة) مـبيناً أن الـعربيـة خالل الفترة ا
ــــو حــــجم ـــتــــوقـع في  (الــــتــــراجـع ا
الــتـــجــارة الــدولــيــة ســيـــنــعــكس عــلى
مـستويات الطلب اخلارجي الذي يسهم
ـئـة من الـنـاجت احملـلي بـنـحـو  43فـي ا
اإلجـمـالي لـلـدول الـعـربـيـة كـمـجـمـوعـة
ـــتـــوقع وبـــشـــكل خـــاص الـــتـــبـــاطــؤ ا
القـتصادات مـجموعتي الـدول اآلسيوية
واالحتـاد األوروبي الـلـتـ تـسـتـوعـبان
ـــئــــة من الــــصـــادرات نــــحـــو 56 فـي ا
الـعربية اإلجماليـة). كما بيّن أن (تباطؤ
ي على النفط في مستويات الطلب العا
ـعـروض من شأنه ظـل استـمـرار وفرة ا
ـــارس ضـــغـــوطـــاً عـــلى األســـعــار أن 
ـية لـلـنـفط األمـر الذي سـيـنـعكس الـعـا
على اقتصادات الدول العربية).وقال إن
ـيـة عن ـركــزيـة الـعـا (تــراجع الـبـنـوك ا
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وتــــنـــــويع الـــــقــــاعـــــدة اإلنــــتـــــاجــــيــــة
والـتـصـديـريـة مـشـيـراً في هـذا الـصـدد
إلى حــاجــة الـدول الــعــربـيــة لـتــحــقـيق
ــئـة ــو تــتــجــاوز 5.0 فـي ا مـــعــدالت 
لـتـحـقـيق خفض مـلـمـوس في مــــعدالت
الــبـطـالــة الـتي بــلغ مـعـدلــهـا في الـدول
ئــــــة عام 2018 العربية نحو 10 في ا
ي ـعـدل الـعـا وهــو مـا يـعـادل ضـعـف ا

ئة). البالغ خمسة في ا
W¹bOKIð  «—U

ولـــفت إلـى (االهـــتـــمــام الـــواسـع الــذي
ـسـائل يـولــيه صـنـدوق الـنـقـد الـعـربي 
تـوسطة ـشروعـات الصـغيـرة وا دعم ا
الي واالرتقاء بفرص وتـعزيز الشمول ا
الـية احلديثة االسـتفادة من التـقنيات ا
الية وحفز البيئة لتشجيع االبتكارات ا
احلـــاضــــنـــة لـــلـــشـــركــــات الـــنـــاشـــئـــة
ــتـوسـطـة ــشـروعـات الـصــغـيـرة وا وا
ودعم فــرص الــشـراكــة بــ الـقــطــاعـ
العام واخلاص والعمل على دعم تطور

أدوات وقنوات التمويل احمللية).

بغداد
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ـديونيـات العامة األمـر الذي انعكس ا
عــلى أنـشـطــة الـتـجـارة واالســتـثـمـار
تـقـدمة والـتـصـنيع في االقـتـصـادات ا
والـدول الـنـامـية عـلى الـسـواء) مـشـيرا
الـى أن (ذلك انـعكـس بدوره عـلى تـوقع
ي تراجع معدالت النمو لالقتصاد العا
ئة عـن عام 2019 إلـى نحو 3.0 فـي ا
ــتــقـدمــة إلى 1.9 في واالقــتــصــادات ا
ـئـة واالقـتـصـادات الـنـاشـئـة والـدول ا

ئة).  النامية إلى 4.1 في ا
œuN'« WFÐU²

وأشـار احلـمـيـدي إلى (أهـميـة مـتـابـعة
جـــهـــود الــتـــنـــســـيق حلل الـــنـــزاعــات
الـتـجـاريـة والـعـودة إلى مـظـلـة الـنـظام
الـتجاري متعـدد األطراف والعمل على
واصلة تبني تـدعيم حيز السيـاسات 
ســيـاسـات نـقــديـة ومـالــيـة مـنــضـبـطـة
وداعـمة للنـمو لتعـزيز قدرة دول العالم
عـلى مواجهة أي صدمات محتملة إلى
جـانب تـنفـيـذ إصالحات هـيـكلـيـة لدعم
اإلنـتـاجـية والـتـنـافـسيـة وزيـادة كـفاءة
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الذي يزور سـنغافـورة ويقرأ عن تاريـخها وكـيف نشأت وتطـورت سينـدهش سريعا
اللـيـات الــتـطـور واالنـقالب الــسـريع في مـحـركــات الـنـمـو ومـســتـوى احلـداثـة الـتي
صــنـــعــهـــا مــؤسس الـــدولـــة رئــيس الـــوزراء الــراحـل لي كــوان يـــو  الــذي يـــعــده
تازة لزيارة السنـغافوريون ابو سنغافورة وباني نهضتـها . لقد تهيأت لي فرصة 
سـنغافورة في 2017 ضمن ورشـة علمـية نظـمتـها وزارة اخلارجـية في سنـغافورة
تـنوعة  وحفـزتني تلك الـرحلة لالطالع عن كثب بشـأن دور الدين في اجملتمـعات ا
على جتربـة تلك الدولة االسيوية الصغيـرة في بناء ذاتها بعد ان كانت دولة مأزومة
في وحدتهـا السياسية واالجتـماعية وعاشت واقعـا متخلفا ومـنقسما في ظل غياب
رؤية سيـاسية فـانقلبت في عـقود قلـيلة الى دولة مـوحدة وذات موارد فـائضة ورؤية
تنمـوية ابهرت الـعالم حينـما اجتهت العادة تـعريف هويتـها الوطنـية وحفزت قدرات
ـسـاواة عـلى اجلـمـيع وتـبـني ـعـرفـة وتـطـبـيق الـعـدالـة وا االنـسـان لـديـهـا بـالـعـلم وا
ـة والفـساد حـيث تعـد اليـوم في مقـدمة دول الـعالم اجـراءات حازمـة حملاربـة اجلر
في مـؤشـرات التـنـمـيـة الـبـشـريـة والـصنـاعـيـة وتـطـبـيـقـات التـكـنـولـوجـيـا واحلـكـومة
ـالية ـراكز ا تـطورة وهي الـيوم اكـبر ا االلـكتـرونية والـطاقـة النـظيـفة والـصناعـات ا
والتجـارية في العـالم وتضم اكبـر مصانع بـناء السـفن في العالم وثـالث اكبر موقع
لتـكـرير الـنفـط في العـالم . وقـد اختـيرت في 2004 ضـمن العـشرة األوائل األكـثر
ـيًــا وجـاء هـذا االخـتـيــار ضـمن تـقـريـر ــالـيـة عـا تـقـدمًـا عــلى مـسـتـوى األسـواق ا
ي ولـديهـا احـتيـاطي عـمالت أجنـبـية يـة لـلمـلـتقى االقـتـصادي الـعـا ـنـافـسة الـعـا ا
ـتـحدة والـيابـان ومـاليـزيا والـص يـتخـطى حـاجز الـ 60 مـلـيارًا وتـعد الـواليات ا
انيـا وتايوان وهونك كونك من أبرز شركائـها التجاري  وأصبحت أحد أسرع وأ
ـركزي السـنغافوري في واً في الـعالم حيث  اعـلن البنك ا مراكـز إدارة الثروات 
دارة عام 2012 يصل إلى (1.29)  تريليون نهاية عام 2013 أن حجم األموال ا

دوالر أمريكي .  
ان قـراءة تاريخ سـنـغـافورة يـبـ انـها بـقـيت ردحـا من الزمن مـوطـنـا للـعـاطـل عن
العمل زمـن االحتالل البريـطاني و بسبب فـقرها وانقـسامها االثـني وندرة مواردها
ــالــيــزي عــام 1965. وحــ تــبـحث فـي تـاريخ هــذا الــدولـة ابــعــدت من االحتــاد ا
ان الصـغيرة سيدهشك كيف ان رئيس وزراءها ( لي كوان يو)  قد بكى امام البر
ـاليـزي  وقطـعت العالقـات معـها. لـقد اعـتقد لي حـينـما طـردت بالده من االحتاد ا
قدورها كوان يو ان بالده فـي تلك اللحـظة التاريـخية ال تتـحمل االستقالل ولـيس 
ـظـاهـرات في ارجـاء الـبــــــالد طـالـبـة الـعـودة الى مـالـيـزيا ادارة ذاتـهـا فـخـرجت ا
ـادي ــوارد فـقــد انـتــشـر بــعـد االســتـقـالل الـفــسـاد ا وبـســبب نـقص اخلــدمـات وا
واالخالقي وانـتـشرت اجلـرائم والـسرقـة وعـمت الفـوضى الـسيـاسـية واالجـتـماعـية

ارجاء البالد . 
ولـكن تـبقى ارادة االنـسـان اقوى من كل الـظـروف احمليـطـة فقـد تمـكن لي كـواي يو
من فـرض سيـاسـات صـارمـة وطبق اصـالحات اقـتـصـادية واجـتـمـاعـية وسـيـاسـية
انعكـست بعد سنوات على حال البالد ومستوى النمو فيها  فقد اجته لي كوان يو
عرفـة واالنفتاح تخـلف وسعى الى اصالحه بالـعلم وا الى االنسـان السنغـافوري ا
ـمـكن اســتـطـاعت ســنـغـافـورة ـتـعـلـم وا ــتـقـدم وبــفـضل االنـســان ا عـلى اخلـارج ا
ـتـخلـف الى واقع قـوي جعـلـهـا بـعـد عـقـود في مـصـاف الدول الـنـهـوض بـواقـعـهـا ا
ـتـقـدمـة في مـجال الـتـعـليـم والصـحـة والـبـيئـة واالنـدمـاج االجتـمـاعي واالسـتـقرار ا

السياسي .
وذج سـنغـافورة التـنمـوي وكيف استـطاعت ان تـشق لهـا طريقـا فريدا ان دراسة 
في التنـمية والتطور االقتصادي  يشكل اداة فاعلة لدراسة مسارات النهضة التي
أزومة سلوكه للنهوض بواقعها السياسي واالقتصادي واالجتماعي ينبـغي للدول ا
ـســتـفــادة من جتـربـة ســنـغــافـورة هي ان الـتــعـدديــة اجملـتـمــعـيـة  واول الـدروس ا
طلق اذا تمكن القادة السياسيون من ايجاد نظام وانقسام الهويات ليست سيئة با
سـاواة والعدالـة في توزيع مـنافع السـلطة بـعيدا عن اي وطني توافـقي يقـوم على ا

انحيازات ايدلوجية ومصالح سياسية .
كـمـا ان نـهـضـة سـنغـافـورة لم تـكن تـتـحـقق بـشـخصـيـة الـرئـيس لي كـوان يـو وقوة
ا بـرؤيته التنـموية واالصالحيـة  فقد يكـون الرجل مارس في بعض شخصـيته وا
مراحل حكـمه نوعـا من القسـوة حيـال معارضـيه  اال ان سيـاساته  التـنمـوية على
الصعـيد االجتماعي والـسياسي واالقتـصادي وقضائه عـلى الفقر واالميـة والبطالة
ومـحـاربـته الـفسـاد وتـطـبـيقه لـلـقـانـون علـى اجلمـيع وبال مـجـامـلـة وسعـيه لـتـحـقيق
انسجـام وتالحم ب فئات اجملتمع السنغافـوري كان لها اثرها الواضح في نهضة
ـكن االستـفادة مـنه هو سنـغافـورة خالل ثالثة عـقـود فقط  والشك ان اهم درس 
ـزيد من التصدع ان وصول رجل دكتـاتوري ومستـبد الى السلـطة قد تكـون سببا 
ستبد تسعى السيـاسي واالنشقاق االجتماعي مـالم يترافق مع رؤية تنمويـة لذلك ا
الى انـتشـال الـبلـد من حالـة االنـقسـام الـسيـاسي واالجتـمـاعي الى مرحـلـة التـطور

والتنمية في كل اجملاالت.
شـرذمة القوى والتـوجهات تقدم وارد وا نـقسمة والفـقيرة ا ان جتربة سـنغافورة ا
دلـيال عـلى امــكـانـيـة نـهــضـة الـشـعـوب واال الــتي تـعـاني االنـقــسـام واسـتـفـحـال
شـكالت الـداخـليـة اذا مـاتـوفرت لـهـا شـروط النـهـضـة من قيـادة تـنـمويـة وانـسان ا
ـكن ومتـحـرر من أي عـقد نـفـسيـة ورواسب اجـتمـاعـيـة فضال عن طـاقـات علـمـية
خالقة تقـود البلـد نحو الـتنمـية والتقـدم الصنـاعي واالنساني  وهـذا بالشك منهج
واضـح وشرط ثـابت في تقـدم  اال ونهـضـتهـا فمن سـ اللـه في خلـقه انه عنـدما
تغرب الـفكرة يبـزغ الصنم كـما يقـول مالك بن نبي والـعكس صحيح حـينمـا تتوافر
االمـة عـلى مقـومـات الـعـلم واالبداع فـان طـريق اجلـهل والـتـخلـف واالنقـسـام يـكون

قصيرا . 
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ـديـر الـعـام رئـيس مـجـلس إدارة أكــد ا
صـندوق النـقد العربي عـبد الرحمن بن
ي عبد الله احلميدي أن االقتصاد العا
يــشـهـد بـوادر ضـعف خالل عـام 2019
مـتـأثراً بـأجواء عـدم اليـق الـناجت عن
تــصــاعـــد الــتــوتــرات الــتــجــاريــة بــ
تقـدمة واخملـاوف بشأن االقـتصـادات ا
ـسـتـويات تـداعـيـات االرتـفـاع الـكـبـيـر 
ـديونيـات العامة األمـر الذي انعكس ا
عــلى أنـشـطــة الـتـجـارة واالســتـثـمـار
تـقـدمة والـتـصـنيع في االقـتـصـادات ا
والدول النامية على السواء.ونقل بيان
تلقته (الزمان) امس عن احلميدي قوله
خالل كـلـمـتـه في افـتـتـاح أعـمـال ورشة
ـســتـوى حـول تـعـزيـز الــعـمل رفـيـعـة ا
ــشـروعـات ــالي وتـنــمـيـة ا الــشـمـول ا
ـــتـــوســطـــة في الــدول الـــصــغـــيــرة وا
العربية التي تعقد على هامش افتتاح
أعـــمـــال اجـــتـــمـــاع الـــدورة الـــثـــالـــثــة
ـصارف واألربـعـ جملـلس مـحـافـظي ا
ـركــزيـة ومـؤسـسـات الـنــقـد الـعـربـيـة ا
ـتزايـد الذي يـحظى تـأكيـده(االهتـمام ا
الي من به مـوضـوع تـعـزيز الـشـمـول ا
قــبل صــانــعي الــســيــاسـات فـي الـدول
الـعـربـيـة) مشـيـراً في هـذا الـصدد إلى
ـالي يـسـاهم أن (االرتــقـاء بـالـشـمــول ا
إيـجـابـيـاً في خـلق فـرص عـمل جـديدة
ويـحقق النمو االقتصادي واالجتماعي
ـستدام ويخفض مـعدالت البطالة ا
والــفـقــر ويـحــسن تــوزيع الـدخل إلى
ـعـيـشة) مـشـيداً جـانب رفع مـسـتوى ا
عني في بذولة من قبل ا بـ(اجلهود ا
الــدول الــعــربــيـة والــتي ســاهــمت في
انـخـفاض نـسبـة الـسكـان الـبالـغ في
الــدول الــعـربــيــة الـذيـن ال تـتــوفــر لـهم
ــالــيــة فــرص الـــوصــول لــلــخـــدمــات ا
والـتمـويلـية الـرسمـية من نـحو 71 في
ــئــة في عـام  2014إلـى نـحـو 63 في ا
ـئـة فـي عام 2017 ومـن نـحو 78 في ا
ــئــة عــلى صــعــيــد ــئــة إلى 74 فـي ا ا

ــئـــة إلى 72 في اإلنـــاث ومن 84 فـي ا
ـئة بـالنـسبـة للـفئـات محـدودة الدخل ا

وذلك للفترة نفسها). 
lO — —uCŠ

وحـــضــر الــورشــة عــدد مـن مــحــافــظي
ـركـزيـة ومـؤسـسـات الـنـقـد ـصــارف ا ا
سـؤول في الـعـربيـة وعدد من كـبـار ا
صـندوق الـنقد الـدولي وبنك التـسويات
ـسؤول في الـدولية إلى جـانب كبار ا
ــيـة ــركــزيــة الــعــا عــدد من الــبــنــوك ا
الـيـة احمللـية ـؤسـسات والـهـيئـات ا وا
واإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ذات الـعـالقـة
ـالي ي لــلــشــمــول ا والــتــحــالف الــعـا
الـية إضـافةً إلى وشـركـات التـقنـيـات ا

عدد من البنوك التجارية العربية. 
ي واكـد احلــمـيـدي أن (االقـتـصـاد الـعـا
يــشـهــد بـوادر ضــعف خالل عـام 2019
مـتـأثـراً بأجـواء عـدم الـيقـ الـناجت عن
تـــصــاعــد الــتـــوتــرات الــتـــجــاريــة بــ
ـتقـدمـة واخملاوف بـشأن االقـتـصادات ا
ـسـتـويـات تـداعــيـات االرتـفـاع الـكـبـيـر 

دني في الـبدايـة يـجب ان نحـيي احملـافظ اسعـد الـعيـداني وهو يـسـتعـيـد الطـابع ا
ـديـنـة التي عـرفت في ـديـنـة البـصـرة .. هـذه ا ـشـهد احلـضـري  عبـر اسـتـعـادة ا
عصور الـتاريخ االسالمي حقال نـوعيا من حـقول اللغـة العربـية ومدارس الفـلسفة

والبيان وتاصيل ارضيات الفكر االسالمي.
اثل ان مـدينـة بهـذا احلجم فـي التـاريخ يجب ان يـقابـلهـا بـعد الـتغـييـر مشـروع 
ثقل ينهض بـحقولها النفطيـة وعمرانها االنساني واالجتـماعي ويرفع عن كاهلها ا
ـعـاناة الـتاريـخيـة التـجـاوزات والعـشوائـيات وهـيمـنـة قوى الـضغط االقـتصـادية با
ومـظاهر الـسالح انسـجاما مع هـويتـها التـاريخيـة وفرضـيتهـا الفلـسفـية والفـكرية

وثرائها احلضاري وقيمها االخالقية.. 
ان الهجـمة الشرسة التي يتعرض لها احملافظ حيث وصل مستوى التهديد بالقتل
يدانـي وفحوى الرسـالة التي واستهـداف عائلـته اشارة بالـغة الى حجـم االجناز ا
ستوى من اشتغل الـعيداني على ايصالـها للمعنـي بامر البصرة  ,كـما ان هذا ا
سؤول ـوذج ا الـتصـدي للـرسائل الـهاتفـية دلـيل على شـجاعة الـرجل وهو يـقدم 
حــيث يـتــراجع الـهم الــشـخــصي واالسـري والــعـائــلي حلـســاب الـوطــني واحملـلي

والتنموي.
مــرة ثــانـيــة نــحــيي الــرجل لــيس لــشــجــاعــته الــتي ابــداهــا في مــواجــهـة وســائل
تـضررين سواءا كانوا ا في مواجهـة البعض من ا االستـهداف والقتل وحـسب ا
افرادا وجـماعات سياسية ومن لديهم منافع وجتاوزات على االرض .. حيث يجب
ـسؤول الذي يسهر على تـطبيق القانون واالنظـمة والتعليمات ان نقف الى جانب ا
دون انحيـاز سوى االنـحياز لـلمواطن والـضرورات الـتنمـوية ومـصالح النـاس كما
ان مسانـدته والوقوف معه ودعمه من الواجبات االخالقية والوطنية مثلما يجب ان
س حــيـاة الـرجـال يــكـون لـنــا مـوقف شـجــاع ووطـني ومـســؤول ازاء من يـهـدد و
ـا هو مؤشـر على التـعطيل ـثل تهديـدا لشخص ا الـوطني  ,الن هذا التـهديد ال

واالرباك وقرار بابقاء البصرة مدينة عائمة على التجاوز مقيمة في اجملهول !.
ـيوعـة واسـتسـهال ان الـسـبب الرئـيس بـرايي وراء تردي مـنـظومـة اخلدمـات هي ا
تطبـيق القانـون واجملامـلة سواءا كـان تنفـيذيـا في احلكومـات احملليـة او االحتادية

دن واستهدفت مركزها بالتدمير والتشويه! . وقد ضربت تلك العشوائية طابع ا
واطن يـريد ان يـحتمي هنـا ال نتـحدث عن الـتجـاوزات التي التـزيد عن  200مـتر 
بـها  بـسـكن عشـوائي حرره مـن قبـضة الـدوله ليـثـبت به وطنـيـته التي يـضحي من
ا نـتحدث ونـؤشر على حجم اجلهـا  واخلاليـة من مفردات الـتصمـيم االساسي ا
دن ومنبع النـفط الى مكان للنفايات اخللل الكـبير الذي حول البصرة ثـالث اكبر ا
والـدكـاكــ ومـعـارض الـسـيــارات وگـراجـات الـغـسل والــتـشـحـيم بــحـمـايـة بـعض
اصـحـاب الــنـفـوذ ومـجـمـوعـات الـضـغط ولك ان تــتـصـور مـديـنـة بـهـذا احلـجم من
ـكن اخـراجهـا من مكب الـنفـايات الى االسـتهـداف كـيف يكـون شكـلهـا .. وكيف 

جوهر احلياة !.
ديـنة واستمرار في قصـودة امعان في اذالل حضـرية هذه ا ان هذه الـتجاوزات ا
ـكـبـات  والـتـشـويـهات الـهـيـمـنـة عـلى قـرار الـدولـة واحلـكومـة احملـلـيـة وكـأن هـذه ا
ـقـصـودة رسـالـة انـكم لن تـسـتـطـيـعـوا تـغـيـيـر هـذا "الـواقع" فـكـان البـد مـن قرار ا

شجاع وسريع يضع حدا لهذا االستهتار !.
دن وثـقافة الـتمـدن ورسالة اليوم وفي غـمرة هـذا الصراع احملـتدم بـ حضريـة ا
احلياة وقـوى الهيمـنة والتجـهيل والتضـليل والتـجاوز والعشـوائيات حيث تـرسلها
دن الـعراقـية  ,علـينـا ان نحـيي اي مسـؤول في مراكـز الدولة البـصرة الى بـقيـة ا
ـدن وصوال ـاثل من اجل بـعث احليـاة في مـفاصل ا الـتـنفـيذيـة حـ يقـوم بـامر 
ـدنية وجتـاوز اخلطـأ واالنطالق الـى استـنهـاض معنـى احليـاة والفعـل والتـطور وا

نحو االجناز .
صالح االجتماعية ان الشجـاعة في تطبيق االنظمة والقوان والذهاب الى مركز ا

صالح االستراتيجية للناس هو الكفيل قتضيات ا واالستجابة 
برفع الـتجاوز عن الدولة وهـيبتها وقـد يكون ما يجري في
الـبـصـرة مـقـدمــة لـرفع هـيـمـنــة قـوى الـضـغط عن كـاهل
الــدولــة ومــســؤولــيــتــهــا االخالقــيــة والــدســتــوريــة ازاء

مواطنيها .
ان فـرض الـقـانـون مـسـؤولـيـة دسـتـوريـة وقـرار شـجـاع
سؤولية في وتكـليف وطني وعلينا ان نكـون بحجم هذه ا

ستقبله . بلد يحتاج ثلة مؤمنة به و

ــســـارات الــتـــقـــلــيـــديــة الـــعــودة إلـى ا
لـلـسيـاسة الـنـقديـة حتت تأثـيـر تبـاطؤ
ـــثل فــرصــة الـــنــشــاط االقـــتــصــادي 
لالقـتـصادات الـعـربيـة لتـبـني سيـاسات
نـقدية مواتية لـلنمو في الدول ذات نظم
أســعـــار الــصــرف الــثــابـت وتــخــفــيف
الـضـغـوط عـلى عـمـالت الـدول الـعـربـية
الـــتـي تـــتـــبــــنى نـــظـم أســـعـــار صـــرف
مــرنــة).وأشـار إلى(تــقــديـرات صــنـدوق
الـنقد العربي التي تتوقع حتقيق الدول
و يـبلغ 2.5 الـعـربيـة مجـتمـعـة معـدل 
ئة عن عام 2019 مقابل معدل بلغ في ا
ئة عام 2018) واضاف نـحو 2.2 فـي ا
عدل أن (الـتقديـرات تشير إلى ارتـفاع ا
ئة خالل عام 2020 إلـى نحو 3.0 فـي ا
انـعـكـاسـاً لـتـوقـعـات الـتـعـافي الـنسـبي
ي وتـواصل ــتـوقع لـالقـتـصــاد الـعــا ا
اآلثـــار اإليـــجـــابـــيــة لـــبـــرامج اإلصالح
االقــتـصــادي وإصالحــات الـســيـاسـات
االقــتـــصــاديــة الــكـــلــيــة واإلصالحــات
الـهــيـكـلـيـة حلـفــز الـنـشـاط االقـتـصـادي
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حــريص عــلى احــتــرامي لــنــفــسي واحــتـرامي
لـلـناخـب الـذين أعطـوني ثـقتـهم وأنا أفـعل ما
واطن وكل ما يـريح ضميري ويحقق صالح ا
أطـلبه أن أدفع ضريبة أفعالي وال يتحملها أحد
غـيري وهذا ما قلته منذ قضية تيران وصنافير
ويــجب عــلى مـؤســسـات الــدولـة أن تــقف عـلى
مـسـافـة واحـدة من اجلمـيع فى حـالـة الـتـنافس
ــعـارضـة ألن تـلك الــسـيـاسي بـ األغــلـبـيـة وا

ؤسسات ليست ملكا للسلطة . ا
{ ومـاهـى إمـكـانـيــة اسـتـمــرار حتـالف أمل وعـدد من

أعضائه بعد اتهامهم باإلنتماء لإلخوان ?
- لــيـست هـنـاك ايــة عالقـة بـ هــذا الـتـحـالف
واإلخــوان ألن هــذا الــتـحــالف  بــتــوافق بـ
رؤســـاء األحـــزاب والـــشـــخــصـــيـــات الـــعـــامــة
والــسـيـاسـيــ فى اجـتـمــاعـات عـلـنــيـة عـقـدت
ـقـرات االحـزاب فى اجـتـمـاعـات عـلـنـية كـانت
ـفتـرض أن يـقدم مـتـاحـة للـصـحافـة وكـان من ا
ـصري بديال لالخـتيار هـذا التـحالف للـناخب ا
ــصـري بــ نــظــامــ أســقــطــهــمــا الــشـعـب ا
واستمرار هذا التحالف مرهون بإرادة أعضائه

وليس بإرادة طرف منفرد 
{ وماهى رؤيتك لـلمشاورات التى يـجريها تكتل -25
3 لـيــكــون بــديال أو مــنــافـســاً لألحــزاب احلــالــيـة فى

االنتخابات القادمة ?
- األفــضل هـو االتـفـاق عـلى بــرنـامج لـلـخـروج
ـصـر من األزمة الـتى تعـاني مـنهـا وهى أزمة
ـســتــويـات االقــتـصــاديـة مــركـبــة عــلى كـافــة ا
والـسـياسـيـة واالجتـمـاعيـة واألمنـيـة فضال عن
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ـان ـاضـيـة قـيـام عـضـو الـبـر شـهـدت الــفـتـرة ا
ـصـري  احـمد الـطـنطـاوي بـتـوجيه انـتـقادات ا
ـصرية وأدائها فى إدارة احلكم حـادة للسلطة ا
وعـــقب تـــلك االنــتـــقــادات ألـــقت أجـــهــزة االمن
ـصرية الـقبض على مـدير مكـتبه حيث وجهت ا
إلـيه تهمة اإلنضمام الى خلية أمل التى تتهمها
صـرية بـوجـود صالت بيـنهـا وب الـسـلطـات ا
ــســـلـــمـــ وفى ظل تـــلك جـــمـــاعـــة اإلخـــوان ا
الـتطورات أدلى النائب أحمـد الطنطاوي بحوار
خــاص تـنـاول فـيه وجــهـة نـظـره إزاء األوضـاع
ـصـرية وفـيـمـا يلي عـلى الـسـاحة الـسـيـاسيـة ا

نص هذا احلوار .
{ هل تـرى أنّ الــقـبض عـلى مــديـر مـكــتـبك هـو إنـذار

صرية ? موجه لك بعد انتقــادك للسلطة ا
لفات الـقانونيـة يجب أال تختلط - أنـا أرى أن ا
ـلــفــات الـســيـاســيــة وسـوف يــكـون مــحـزن بــا
بـالنـسبـة لي أن تدار األمور بـهذا الـشكل فـهناك
شـاب يعمل فى مكـتبي ومجمـوعة من أصدقائي
يـتم الـتـحـقـيق مـعـهم األن بـتـهم أرى من وجـهة
نظري وبعد اإلطالع على التحقيقات أنها ملفقة
ولــيس لـهـا أى أســاس وأنـا أنـتـظــر أن يـنـتـهي
األمــر بـشـكل سـريع بـتــبـرئـة هـؤالء األشـخـاص
وغــيـرهم ألنه اليـوجــد شـيئ يـسـمـى خـلـيـة أمل
عـــلى اإلطالق ولـــكن هـــنــاك حتـــالف ســـيــاسي
وانـتخابي أسمه حتالف أمل ورغم هذا فإن تلك
الـقـضـيـة ال تـشـغـلنـي على اإلطـالق ألننـي لست
حـــريص عــلى عـــضــويـــة مــجــلـس الــنــواب بل
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صـالح مـصر احلـيـوية فى ـتعـلـقـة  األزمـات ا
ـكن لـطـرف مـنفـرد أن يـقـدم بديال ـنـطـقة وال ا
وأرى أنه من األفضل االتفاق على برنامج احلد
ـاني األدنى بـ األحزاب والـسيـاسي والـبر
ـصـري فى صـورة بديل لـطـرحه عـلى الـشـعب ا

مكتمل .
انية هناك { مع قرب إجراء االنـتخابات احمللية والـبر
مشـاورات جتري ب عـدد من األحزاب إلقامـة تكتالت
سياسـية فهل تـرى أن تلك التكـتالت أصبحت ضرورة

واجهة بعض األحزاب احملسوبة على النظام ?
ـقام األول - هـنـاك جهـد كبـير تـتـصدى له فى ا
ـلف أجـهـزة يـفـتـرض أنـهـا لـيس لـهـا عالقـة بـا
الـســيـاسي أو االنـتـخـابـات ولـكن لألسف أوكل
ـلف من أجل جمع القوى واألحزاب إلـيها هذا ا
صري يجب أن ـؤيدة للسلطة إال أن الناخب ا ا
يـــكـــون له احلـق فى اخـــتـــيــار األحـــزاب الـــتى

يريدها .
{ كـيف تـرى الــتـعـديالت الـدسـتـوريـة األخـيـرة والـتى

يرى البعض أنها تكرس لديكتاتورية جديدة ?
- هـذه الـتـعـديالت تـعد رده وإنـتـكـاسـة وإعادة
نـظـام احلـكم فى مـصـر الى الـعـصـور الـوسطى
واعــتـراضـي عـلى هــذه الـتــعـديـالت يـرجع إلى
أنـهـا تـعـد تشـويـهـاً وإعتـداء عـلى دسـتـور حاز
عـلى أغـلـبـية كـاسـحـة من الـرضا الـشـعـبي كـما
ـطلقـة مفـسدة مطـلقة - أنـني أرى أن السـلطة ا
وأتــوقع أنـنـا ســوف نـكـون بــحـاجـة الى إعـادة
إصـالح مـا أفـسـدته تـلك الـتـعـديالت إن لم نـكن
بـحــاجـة الى طـرح عـقـد اجــتـمـاعي جـديـد عـلى
ـصري من خالل دستور عصري حديث ينقل ا
ـــصــريــ الى زمـــانــهم وأحالمـــهم فى بــنــاء ا

الدولة الوطنية العصرية فى مصر .
{ وهل تـرى أن األمـر يــتـطـلب عـقـد حــوار مـجـتـمـعي
ـرحلـة الـقـادمة ـواجهـة حتـديـات ا ومـصـاحلـة شامـلـة 

يشارك فيه كل األطراف السياسية والدينية ?
- أرى أن الــتــحــاور فى األمــور الــديــنــيــة لــهـا
مــحـــافل مــخــتـــلــفــة عن الـــتــحــاور فى األمــور
ـصري جتاوز الـسيـاسية وأعـتقـد أن اجملتمع ا
فـكرة االسـتقطـاب احلاد الـذى  تغذيـته بشكل
صري خـاطئ فى سنوات ماضيـة ألن اجملتمع ا
بـطـبـيعـته مـتـسـامح ومتـألف وغـيـر مـقسم الى

جـمـاعات عـرقيـة أو دينـيـة أو طائـفيـة كمـا هو
احلــال فى مــجــتــمـعــات أخــرى والــتى تــطـور
الـصراع بينـها الى حروب أهليـة غير موجودة

صري . بحكم تكوين اجملتمع ا
{ وهل تـتـوقع أن تؤدي االزمـة االقـتـصاديـة الـراهـنة
وغـيـاب احلـريات الى اشـعـال ثـورة أخـرى عـلى غرار

ثورة يناير ?
- أرى أنـنا عندمـا نصل الى هذا األمر فإن ذلك
يـعـد إعالنـاً عن فـشل احلـيـاة السـيـاسـيـة على
ــعـارضـة وحـتى ال ضــفـتـيـهـا فـى الـسـلـطـة وا
نـصل الى هـذا األمر يـتوجب عـلى السـياسـي
أن يـفتحوا مسارات جتنب اجلماهير مثل هذه
اخلـيـارات الـتى لهـا ضـريبـة كـبـيرة فـالـثورات
ا تلجأ لـيست نزهة تخـرج إليها الشـعوب وإ
إلـــيــهـــا مـــضــطـــرة فى حـــالــة انـــســداد األفق
نطـلق فإن مـصر حتتاج الـسياسي ومـن هذا ا
الى الـتغيير السيـاسي عبر صناديق االنتخاب
لـلوصول الى مـستقـبل أفضل من الذي تـعيشه

األن .
{ ومـاهى رؤيـتك لإلصالحـات االقـتـصـاديـة الـتى 
واطن ال يشعرون بأثارها اإلعالن عنهـا خاصة أن ا

حتى األن ?
- هناك كالم كثير  احلديث عنه فى اإلصالح
االقـتصادي إال أن األفعال محدودة وكثير منها
يسير فى إجتاهات خاطئة واألمر ال يعد سوى
مــحـاولــة من الـدولــة لـلــتـخـلـص من أعـبــائـهـا
بـأسـهـل الـطـرق كـالـتـخـلي عن الـدعم وتـثـبـيت
عاشات ورفع أسعار السلع وظف وا أجـور ا
واخلــدمـات األســاسـيــة والــبـحث عن مــصـادر
تــمـويل من خالل اإلقــتـراض الـذي جتـاوز حـد
اخلـطر وبـالتـالي فإن مـا يحـدث حالـيا إصالح
مـــالي ولـــيس اقــتـــصــاديـــاً ألنه لم يـــصل الى
الـقــطـاعـات احلـقـيـقـيــة فى االقـتـصـاد لـتـقـد
ـزمـنـة أو الـتى اسـتـجدت حـلـول لـلـمـشـكالت ا
وكل مــا حـدث هـو تــطـبـيق لــروشـتـة اإلصالح
ــالي الـتى فــرضـهـا صــنـدوق الـنــقـد الـدولى ا
وطـــبـــقت فى الـــعـــديــد مـن الــدول ولـم حتــقق
الـنـجـاح الـذي تـسـوق لـهـا الـسـلـطـة حـالـيا {
ومـاهو تقـييـمك للدور الـذي تؤديه الـنقـابات ومنـظمات

شاكل اجملتمع ? دني فى إيجاد حلول  اجملتمع ا

ـدني تقـدم خدمـات جلى - مـنـظمـات اجملتـمع ا
ـثـال فى شــتى مـنـاحي احلـيـاة وعــلى سـبـيل ا
ـئـة  من اخلـدمات الـصـحـيـة التى هـنـاك 27 بـا
تـقدم فى نطاق الـقاهرة الكـبرى يقدمـها القطاع
األهـلي طـبقـا لـتصـريحـات األمـ العـام الحتاد
ــؤسـسـات األهـلــيـة ولألسف فــإن الـعـديـد من ا
اجلــمـعــيـات الــتى تـقــدم خـدمــات اجـتــمـاعــيـة
وصـحية للمواطـن  التضييق عـليها بسبب
بـضعة عـشرات من اجلمـعيات تـعمل فى اجملال
احلــقـوقي ومن بــ هـذه اجلــمـعــيـات عـدد أقل
يـحـصل عـلى تـمـويـل أجنـبـي فى نـطـاق قـانون
يـفـرض عـلـيـهم أن ال يـحـصـلـوا عـلى تـمويل إال
بعد موافقة جهات إدارية وأمنيـــــــــة وأرى أنه
يــــجب افــــتــــــــــــراض حــــســـــــن الــــنـــيــــة فى
اجلــمـعـيــات الـتى تــقـدم خـدمــات وإعــــــــانـات

للمواطن حتى يثبت العكس .
انية احلالية ? { وماهى رؤيتك للتجربة البر

ـــان وفى أحـــاديث - قـــلـت عـــبـــر قـــبـــة الـــبــــر
ـنـتج تـلـيـفـزيـونـيـة أنه بـالـنـظـر إلى األداء أو ا
ـان احلالي فـإنني أرى أن الـذي يـخرج من الـبر
نـتج هو األســـــــوأ فى تاريـخ احلياة هــــــــذا ا
ـصريـ يستـحقون أداء ـصرية وا ـانية ا الـبر

ستويات . أفضل من ذلك بكثير على كافة ا
{ وفى الـنـهايـة مـاهى اقـتـراحـاتك إلخـراج مـصر من

أزمتها الراهنة ?
- البـد أن تكـون هنـاك دولة قـانون والـذي يجب
أن يـــطــبق عــلـى اجلــمــيع بـال تــمــيـــيــز وعــلى
ـؤسسات أن تـقوم بواجـبها وأن تـتخلص من ا
دولـة الـفرد وتـعـليـمات الـكـبار كـمـا نحـتاج الى
بـرنـامج إصالح اقتـصـادي يشـرف عـليه خـبراء
ـصـرية مـصـريـون لـتـقـد حلـول لـلـمـشـكالت ا
ـسـتـوردة من صـنـدوق الـنـقـد خالف احلــلـول ا
الـدولي فـضال عن إصالح سـيـاسي حـقـيقي فى
دولــة تـتـسع لــلـجـمــيع فـضال عن نــظـرة أعـمق
ــلــفـــات مــصــر احلــيــويــة مــثـل مــيــاه الــنــيل
ومـصاحلهـا فى محيـطها الـدولي واالقليمي كل
هـــذه احلــلـــول تــبـــدأ أوال من دولـــة الــقـــانــون
ـؤسـسـات واالعـتـراف بـأنـنـا نـعـيش فى ظل وا
سارات أزمـات اقتصادية وسياسية لن جتدي ا

احلالية فى حلها .
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ـناقـصـة احلضـور الى مقـر الـشركـة الكـائن في مـنطـقة فعـلى الـراغبـ باالشـتـراك با
ؤشر بـلغ ا نـاقصة وحـسب ا الـشعـبية / مـحافـظة البـصرة لـلحصـول على شـروط ا
بلغ غير قابلة للرد علماً بأن تاريخ الغلق الساعة الثانية عشر ظهر ليوم ٥ ازائها وا
/ ١١ / ٢٠١٩ وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن الى ما بعد
درجة ناقصة وفقاً للشروط ا العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق ا

ادناه : 
١- تـقـد كافـة مـستـمـسكـات الـشركـة ( شهـادة تـأسيس  –عـقد تـأسـيس الشـركة مع
ـالـيـة لـلـشـركة) ـمـاثـلـة والـكـفـاءة ا مـحـضـر االجـتـمـاع االول التـأسـيـسي واالعـمـال ا
مــصــادقـة مـن قــبل اجلــهـات اخملــتــصــة ذات الــعالقــة وفي حــالــة عــدم تـوفــر أي من

ذكورة سوف يهمل العرض وال تتحمل شركتنا أي مسؤولية بذلك.  ستمسكات ا ا
تـعاقدة مع الـشركات ٢- شمـول العـمال العـراقيـ العامـل لدى الـشركـات األمنيـة ا
ـقاولـة بـقانـون التـقاعـد والضـمـان االجتـماعي والـزام تلك الـشـركات بـذلك وتتـحمل ا

ترتبة عن عدم التطبيق .  التبعات القانونية ا
٣- حتديد مـدة نفـاذية الـعطـاء بفـترة التقـل عن (١٢٠) يوماً مـن تاريخ الغـلق على ان
ـقدم بـالدوالر االمريـكي او اليـورو او الدينـار العراقي يكون مـبلغ الـعطاء الـتجاري ا

بلغ االجمالي للعطاء رقماً وكتابة. وا
ـقـدمة من ٤- تـقد بـطـاقـة السالمـة الـكـيمـيـاوية  (MSDS) مع الـعروض الـفـنـية ا

علنة. الشركات بالنسبة للطلبيات الكيمياوية ا
٥- تقـد تـأميـنات اولـيـة (صك مصـدق او خـطاب ضـمـان او سفـتـجة) والمـر شـركتـنا
ـنـاقصـة على ان ال تـقل مـدة نفـاذيته عن (٢٨) ويـتضـمن االشارة فـيـها الى رقم واسم ا
ـركـزي يـومـاً من تـاريخ نـفــاذ الـعـطـاء عن طـريق مـصـرف عـراقي مـعـتـمـد لـدى الـبـنك ا

بلغ قدره بقيمة (٤٫٣٢٠) اربعة االف وثالثمائة وعشرون امريكي فقط. العراقي و
٦- مبلغ التخم للمناقصة كما مؤشر إزائها اعاله .

كنكم زيارة موقع الشركة :- ٧- لالطالع على تفاصيل الطلبية والشروط االخرى 
WWW.SRC.GOV.IQ  

كنكم مراسلة شركتنا وعلى العنوان التالي :- ٨- لالستفسار عن اي معلومات 
contracts@src.gov.iq 
٩- يكـون مكان ايـداع العـطاءات التـجاريـة والفنـية لـدى جلنة اسـتالم وفتح الـعطاءات

اخلارجية في مقر الشركة وبظروف مغلقة ومختومة.
ـاليـة : على مـقدم الـعطـاء ان يقـدم أدلة ـطلـووبة: أ) الـقدرة ا ١٠- مـتطـلبـات التـاهيل ا
تطـلبات اآلتيـة: ١- احلسابـات اخلتامـية معدل ربح مـوثقة تثـبت قدرته على الـقيام بـا
آلخر سنـت متتالية مـصادقة ومدققة من قـبل محاسب قانوني مـعتمد. ٢- معدل ايراد
سنـوي يـعادل (١٠٨٫٠٠٠) مـائـة وثمـانيـة االف دوالر امـريكي فـقط لـلسـنـوات اخلمـسة
الـسابـقة.  -3سـيولـة نقـدية تـعادل (١٠٨٫٠٠٠) مـائة وثـمانيـة االف دوالر امريـكي فقط.
(ب) اخلبـرة والقـدرة الفنـية: ان يـقدم دليالً مـوثقـا يثبت بـان لديه عـقود جتـهيز مـنفذة
يا سـابقا وبـانه وكيل شـركة مـصنـعة لـصمـامات الـسيطـرة لوحـدة الغـاز ومعـروفة عـا

(حصرا).
ناقصة اجور النشر واالعالن. ١١- يتحمل من ترسو عليه ا

ذكورة في الـوثيقة واصـفات ا ١٢- يجب على مقـدم العطاء االلـتزام بكافـة الشروط وا
القياسية بكافة اقسامها.
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