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صـدر حـديــثـاً اإلصـدار الـثــاني من تـقـريـر
ـالي في الدول الـعربـية الذي االستـقرار ا
 إعــداده بــالـــتــعــاون والــتـــنــســيق بــ
صـــنــدوق الـــنـــقــد الـــعــربـي وفــريـق عــمل
ــالـي في الــدول الــعـــربــيــة االســتـــقــرار ا
ـصـارف ـنـبـثـق عن مـجـلس مـحــافـظي ا ا
ــركـزيــة ومــؤســسـات الــنــقــد الـعــربــيـة ا
ـــعــــنـــيـــة ـــكــــون من مــــدراء اإلدارات ا وا
ركـزية ـصـارف ا ـالي لدى ا باالسـتـقرار ا
العربـية. تـناول التـقريـر بفصـوله التـسعة
عدة جوانب اقـتصاديـة وماليـة تهم الدول
العربية في إطار سعيها لتعزيز االستقرار
ـــــالي حـــــيـث تـــــنــــاول الـــــفـــــصل األول ا
التطورات االقتـصادية اإلقليـمية والدولية
ــالي وانــعــكــاســاتــهــا عـلـى االســتـقــرار ا
الـعربي.  إلـقـاء الـضـوء في هـذا الـفصل
عـلى الـتـحـديـات الـتي تـواجه إقـتـصـادات
ـتوقعة الدول العربـية وأثر اإلنـعكاسات ا
ـيــة مـثل لـلــتـطــورات االقـتــصـاديــة الـعــا
ارتــفــاع أسـعــار الــنــفط وارتــفــاع أســعـار
الفائدة األمريكية. أكـد التقرير على أهمية
ركزية دور صانعي السياسات والبنوك ا
في تــنـفــيـذ إصالحــات هــيـكــلـيــة ومـالــيـة
ـا يـنـعـكس لـتـعـزيـز الـنـمـو االقـتـصـادي 
الي. أمـا الفصل إيجابـاً على االسـتقـرار ا
الـــثـــاني فـــقـــد تـــنـــاول تـــطـــورات األطـــر
الي ؤسـسية لـإلستقـرار ا التـشريـعيـة وا
في الـدول الــعـربــيـة حــيث بـيّـن الـتــقـريـر
ركزية ومؤسسات النقد صارف ا جهود ا
ؤسـسية العربـية الرامـية لـتطويـر األطر ا
ا الي  والتشريعـية لتعزيـز االستقرار ا
في ذلك جــهـود الـتــنـســيق مع الـســلـطـات
اإلشرافـية األخـرى.  تناول الـفصل الـثالث
ـصـرفـي الـعـربي تـطــورات أداء الـقـطــاع ا
واخملـاطـر احملـتــمـلـة حـيث بــيّن الـتـقـريـر
ـتـعـلـقة بـالـقـطاع ـالـية ا ؤشـرات ا أبـرز ا
ـــصــــرفي الـــعـــربـي الـــذي يـــبــــلغ حـــجم ا
مــوجـــوداته حـــوالي 3.4 تـــرلـــيــون دوالر
ائة من الناجت مشكالً ما نسبته  124في ا
احمللي اإلجـمالي جملـمـوع الدول الـعربـية.
ـــصــــرفي الـــعــــربي في جنح الــــقـــطــــاع ا
تخـفيض نـسبـة الـتسـهيالت غـير الـعامـلة
إلى إجـمــالي الـتــسـهــيالت لـديه إلى أدنى
مستوى خالل الفترة (2017-2013) لتبلغ
ـائـة في نــهـايـة عـام مـا نـســبـته 6.5 في ا
2017 إال أنها ارتفعت بـشكل طفيف خالل
ـائـة وقد عام 2018 لتـصل إلى 6.8 في ا
يُعزى االرتفـاع الطفيف في مـتوسط نسبة
الـتــسـهــيالت غـيــر الـعـامــلـة إلى إجــمـالي
الـتـســهـيالت إلى بــدء عـدة دول بـتــطـبـيق
ــالـيـة ـعــيـار الـدولي إلعــداد الـتــقـاريـر ا ا
(IFRS9) حــيـث يــشــمل نـــطــاق تـــطــبــيق
ـعـيـار الـتـســهـيالت االئـتـمـانـيـة اجلـيـدة ا
ـعـيـار وغـيـر اجلـيــدة. يُـذكـر أن تـطــبـيق ا
ذكـور سيـؤدي إلى تـعزيـز متـانة ومالءة ا
الـبـنـوك والــتـحـوط لـلـصــدمـات احملـتـمـلـة
ويـحسـن نوعـيـة مـوجـودات هـذا الـقـطاع.
في هــذا الـســيـاق أظــهـر الــتـقــريـر تــمـيـز
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ـالءة مـالـيـة ـصـرفـي الـعـربي  الـقـطــاع ا
ال مرتـفـعة إذ وصل مـعـدل كفـايـة رأس ا
ـصرفـي العـربي إلى مـا نـسـبته لـلقـطـاع ا
ـائــة في نــهـايــة عـام 2018 وهي 17 في ا
طـبقـة دوليـاً حسب نسـبة أعـلى من تـلك ا
ـائـة مـعــيـار بـازل  والـبــالـغـة 10.5 في ا
ــشـــيــر إلى تـــمــتع الـــقــطــاع األمــر الـــذي يُ
الءة عالـية ويـعزز من صـرفي العـربي  ا
قدرته على استيعاب أية خـسائر محتملة.
أمـــا عن أداء هــذا الـــقـــطــاع فـــقــد أظـــهــر
عـدل العـائد على التقـرير تـراجعاً طـفيـفاً 
وجودات ألول مـرة منذ عام 2015 ليبلغ ا
ائة في نهاية عام 2018 تُعطي  1.23في ا
ـوجـبـة مؤشـراً عـلى كـفاءة هذه الـنـسـبة ا
صرفي عملية منح االئتـمان لدى القطاع ا
ـوجـودات وقـدرته عـلـى احملـافـظـة عــلى ا
وتنميتها من خالل حتقيق عوائد مناسبة
ا يـعـزز من تـدفق االستـثـمارات علـيـهـا 
صـرفي وزيادة درجـة الثـقة في للـقطـاع ا
ـقابل تـراجع مـعـدل الـعـائد سالمـته. في ا
ـلـكـيـة بـشـكل طـفـيف لـلـعام عـلى حـقـوق ا
الثـالث عـلى الـتـوالي لـيصل إلى  12.5في
ائة في نـهاية عام 2018. على الرغم من ا
تراجعـها إال أن هذه الـنسبـة تعكس األداء
اجلـيد لـلـبـنـوك وفـاعـليـتـهـا في اسـتـخدام
رأسمالها وقدرتهـا على مواجهة اخلسائر
. مـكن أن تتعـرض لها مـستقبالً التي من ا
ـصرفي يخـلص الـتقـرير إلى أن الـقـطاع ا
العربي وبـالرغم من الـتحديـات واخملاطر
كان مستقراً وقـادراً بشكل عام على حتمل
الـــصـــدمـــات وذلك في ضـــوء مـــا حـــقـــقه
ال القطاع من مسـتويات جيدة من رأس ا
وجودة األصول والربحية وهو ما يعكس
ركزية ومؤسسات النقد صارف ا جهود ا

العربية. 
أمـا الـفــصل الـرابع فـقــد تـنـاول تـطـورات
ــصــرفي في الـدول ـالي غــيـر ا الـقــطــاع ا
الــعــربــيـة واخملــاطــر احملــتــمــلــة. تـضــمن
الفصل حتليـالً ألداء كل من: قطاع شركات

الــتــأمــ واألســواق
ـــالـــيــة الـــعـــربـــيــة ا
وقــطــاع مــؤســســات
الــتـــمــويـل األصــغــر
وشــركــات الـتــمــويل
اجلـمــاعي وشــركـات
الـــتــمـــويـل األخــرى
إضـــافــة إلـى قـــطــاع

شركات الصرافة. 
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خــلص الـــفــصل إلى
ـــالي أن الـــقـــطــــاع ا
ـــصـــرفي في غـــيــر ا
الـدول الـعـربيـة عـلى
الـــــرغـم من صـــــغـــــر
حــجـمـه مــقـارنــةً مع
ــصــرفي الــقــطــاع ا
مـتـ ومـسـتـقـر. أكد
الـــتـــقــــريـــر في هـــذا
الصـدد عـلى أهـمـية

تنظيم كافـة مؤسسات القـطاع وخصوصاً
شركات التمويل وتوفير تعريف واضح له
ــكن مـن الـبــيــانـات وتــوفـيــر أكــبــر قـدر 
ــعــلــومــات عــنـه وذلك لــلــوقــوف عــلى وا
مخـاطره وحتـدياته بـشكل دقـيق. كمـا دعا
الــتــقــريــر إلـى مــتــابــعــة جــهــود تــطــويــر
صرفية في الدول الية غير ا ؤسسات ا ا
العـربية بـالنـظر لـصغر مـساهـمة الـقطاع
ـــــصـــــرفي فـي تــــمـــــويل ـــــالـي غــــيـــــر ا ا
اإلقتصادات العربية. قدم الفصل اخلامس
حتـلـيالً لـتـطـورات نـظم الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة
ـــصـــرفي فـي الــدول ـــالي وا لـــلـــقـــطــاع ا
الـــعــربـــيـــة حــيـث بــيّـن الــفـــصل جـــهــود
ـركـزيـة الـعـربـيـة ومـؤسـسـات ـصـارف ا ا
النقد الـعربية في تـطوير البـنية التـحتية
وذلك في إطار سعـيها لـتحقـيق االستقرار
ـــــالي من خـالل تــــأســـــيس وتـــــطــــويــــر ا
واإلشــراف عـــلى بــنـــيــة حتـــتــيــة مـــالــيــة
ومــصـرفــيــة قــويــة ومـتــوافــقــة مع أحـدث
ــا تـتــضــمـنه من ــمـارســات الــدولـيــة  ا
ـا أنـظـمـة مــصـرفـيـة ورقـابــيـة حـديـثـة و
ــوثــوقــيــة في يــحــقق الـــتــطــور وزيــادة ا
ـالـيـة ـؤسـسـات ا ـقـدمـة من ا اخلـدمـات ا
ـصــرفـيــة. أظـهـر الــتـقــريـر الــتـطـورات وا
اإليـجـابـيـة احلـاصــلـة في الـدول الـعـربـيـة
على صعيد األطـر التشريـعية والتنـظيمية
ـصـرفي ـالي وا لـلـرقـابــة عـلى الـقـطــاع ا
وصالحية واستقاللـية السلطـات الرقابية
دفـوعات والتـنسـيق فـيمـا بيـنـها ونـظم ا
والـتــســويـة ونــظم مـعــلـومــات االئـتــمـان
والسياسات االحـترازية الكلـية واجلزئية
ـــســـاءلـــة واإلفـــصـــاح والـــشـــفـــافـــيـــة وا
ـالي واخملــاطـر الـنـظـامـيـة. واالسـتـقـرار ا
فـيــمـا يـخـص الـفـصـل الـسـادس فــقـد قـدم
حتـلـيالً لـنـتــائج إخـتـبـارات الـضـغط لـدى
صرفي العربي حيث تُعتبر هذه القطاع ا
ـهمـة لـقـياس اإلختـبـارات من الـتـقنـيـات ا
ــصـرفي الـعـربي ألي دولـة قـدرة الـنـظـام ا
عــــلى حتــــمل الــــصـــدمــــات واكـــتــــشـــاف

اإلختالالت ونقاط الضعف. 
بـــيّن الــــتـــقـــريـــر في ضـــوء نـــتـــائج هـــذه
ـصرفي الـعربي اإلختـبارات أن الـقـطاع ا
مــتـ حــيث حــقق نــتــائج إيــجــابــيـة في
مــعــظـم اإلخــتــبــارات لـــدى مــعــظم الــدول
الـعـربـيـة.  أمـا الــفـصل الـسـابع فـقـد قـدم
ديونية القطاع العائلي في الدول حتليالً 
العـربيـة. أظهـر حتلـيل مؤشـرات االئتـمان
اخلــاص والــعـــائــلي إلى الـــنــاجت احملــلي
اإلجــمــالي االســـمي انــخــفــاض مــعــدالت
االئــتــمـــان الــعــائــلي إلـى الــنــاجت احملــلي
اإلجـمـالي فـي مـعـظم الـدول الــعـربـيـة مع
انخـفاض نـسبـة القـروض العـقاريـة التي
ـــالـــيـــة كـــانـت من أهم أســـبــــاب األزمـــة ا
ـــيـــة. ســاهـم في هـــذا اإلنــخـــفــاض الـــعــا
ركزيـة العربيـة للعديد استخدام الـبنوك ا
من األدوات االحتـرازيـة وهو مـا يـقلل من
احتمـالية حـدوث مخاطـر مستـقبلـية تهدد
ـالـي. كـمــا أظـهــر الــتـحــلـيل االســتـقــرار ا
ارتفـاع نصـيب فجـوة القطـاع العـائلي من
فجـوة االئتـمـان اخلاص بـالنـسـبة لـبعض
الدول متوافقاً مع نصيب القطاع العائلي
رتـفع من االئـتـمـان اخلاص وهـو مـا قد ا
يـدعـو هــذه الـدول إلى مــتـابـعــة االئـتـمـان
ـمـنوح لـلـقـطـاع الـعـائـلي بـصـورة أكـثر ا
حـذراً وتشـديـد األدوات االحـتـرازيـة لـلـحد
فـرط في االئتـمان الـعائلي في من النـمو ا

حال حدوثه. 
كذلك أظهـر الفصل أهـمية إعـطاء مزيد من
ـالــيـة االهـتــمــام لـتــحـديــد طـول الــدورة ا
وخصائصها وهو ما يترتب عليه اختيار
قيمة مـعامل االنسياب وكـذلك حجم فجوة
ـمـكن أن يؤدي إلى االئتـمـان والـذي من ا
ـركــزيـة بــتـطــبـيق قـيــام بـعـض الـبـنــوك ا
ــال وفــقـاً الــشــريــحـة اإلضــافــيــة لــرأس ا

.III تطلبات بازل
إســتـــعــرض الـــفــصل الـــثــامن تـــداعــيــات
ــالـيــة احلــديـثــة والــعـمالت الــتـقــنــيـات ا
ـركزيـة علـى االستـقرار الرقـمـية لـلـبنـوك ا

مجلس ادارة صندوق النقد العربي

مـدحـت احملـمــود وحـضــور الـقــضـاة
االعــضــاء كـــافــة ووجــدت  أن (قــيــام
مــجـــلس الــنـــواب بــتــشـــريع الــقــرار
ـرقم 44 لـســنـة 2008 الـتــشـريــعي ا
كـان في ظل وجـود مــجـلس الـرئـاسـة
الذي انتـهى دوره بعد انـتهاء الدورة
االولى جمللس الـنواب الالحـقة لـنفاذ
دســتـور جــمــهــوريــة الـعــراق لــســنـة
2005 رغم أن ذلك االختـصاص ليس
واضع له سنـد من الـدستـور إال في ا
الـتي نص الــدسـتـور عـلــيـهـا حـصـراً
ولــيـس من بــيـــنــهـــا اصــدار قــرارات

تــشــريــعــيــة بـديـالً لــلـقــوانــ ووفق
الـســيـاقـات الــتي رسـمــهـا الــدسـتـور
إلصـــدار الـــقــوانـــ ) مـــضـــيـــفــا ان
احملكمة  جتد ايـضا أن (قيام القوائم
ناصب طالبة  والكتل السياسية با
وكالء الــوزارات ورئــاســة الــهــيــئـات
والدرجات اخلاصة في اجهزة الدولة
وفق استحقاقـها هو اآلخر ال سند له
من الـدسـتــور ألن هـذه الـعــنـاوين مـا
هـــــــــي إال عــنــاوين وظــيــفــيــة حـدد
ادة /61خـامسـاً مـنه الـدستـور فـي ا
اجلــهــات الـــتي تــتــولـى تــرشــيح من
تـراهم إلشـغــالـهـا وفـق االخـتـصـاص
والكــــفاءة وهـذه اجلهات ورد ذكرها
ــادة /61خــامـــســاً من حــصـــراً في ا
الدسـتـور التي مـر ذكـرها ,وليس من
بـيـنـهـا الـقـوائم والـكـتل الـسـيـاسـية)
مـشـيرا الـى ان (السـيـر في خـالف ما
نص الدستور عليه قد خلق ما يدعى
بـــ (احملــاصــصـــة الــســيـــاســيــة) في
ناصب الـتي ورد ذكرها وما توزيع ا
جنم عن ذلك من ســلــبـيــات أثـرت في
مـســارات الـدولـة وفـي غـيـر الــصـالح
العام).واكد الساموك ان (قرار احلكم
صـدر بـاالتـفـاق  وصـار بـاتـاً ومـلـزماً
ادة للسلطـات كافة استـناداً ألحكام ا
ادة 5 من قانون 94) من الدستور وا
احملكـمـة االحتاديـة العـلـيا رقم (30).

لسنة 2005). 
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من جـــهـــة اخــرى  أســـتـــقــبـل رئــيس
مجلس القضـاء األعلى القاضي فائق
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قضت احملكمة االحتاديـة العليا بعدم
ــــــــنــــــــاصـب وفـق قـــــــرار تــــــــوزيـع ا
احملـاصــصـة الـســيـاســيـة بــنـاء عـلى
دعـوى اقــامــهــا احملـامــيــان   شـوكت
سامي الـسامـرائي ومـقداد اجلـبوري
للـطـعن بعـدم دستـوريـة الفـقرة 6 من
الــقــرار الــتــشــريــعي رقم 44 لــســنـة
2008 الـذي شــرعه مــجــلس الــنـواب
وصـادق عــلـيه مــجـلس الــرئـاسـة في
حينه ونشـر في الوقائع الـعراقية في
24/12/2008. وتــــــنص الــــــفــــــقـــــرة

تفق ذكورة عـلى ما يـأتي (تنـفيـذ ا ا
عـلــيه من مــطـالــيب الــقـوائم والــكـتل
الــسـيــاســيـة وفق اســتــحـقــاقــهـا في
ــــنـــــاصب وكالء اجــــهـــــزة الــــدولــــة 
الـــــوزارات ورؤســــــاء الـــــهـــــيـــــئـــــات
ــؤســســـات والــدرجــات اخلــاصــة وا
وعــلى مــجــلس الــنـواب االســراع في
ـــــــصـــــــادقـــــــة عــــــلـى الـــــــدرجــــــات ا
ــتـحــدث الــرسـمي اخلـاصــة).وقــال ا
لـلـمحـكـمـة إيـاس الـسـامـوك في بـيان
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان احملــكــمــة
عـقــدت جـلـســتـهـا بــرئـاســة الـقـاضي

زيــــدان االثـــنــــ رئــــيس الــــلـــجــــنـــة
كلـفة بـالتـحقيق التـحقيـقيـة العـليـا ا
االداري في حـــوادث االعــــتـــداء عـــلى
ـتـظــاهـرين وزيـر الـتــخـطـيط نـوري ا
صـبـاح الـدليـمي ونـاقـش معـه نتـائج
عـمل اللـجـنـة وأشـار بـيـان صادر عن
ــركـــز االعالمـي لــلـــمــجـــلس الى أن ا
(اجملـــلس اســـتــــلم مـــلـــفـــات نـــتـــائج
الـتــحـقـيق من الــلـجـنـة الــتـحـقــيـقـيـة
الـوزاريــة الـعـلــيـا و ايـداعــهـا لـدى
الــهـيــئـات الــقــضـائــيـة الــتي شــكـلت
لـلتـحـقـيق فـيـهـا حـسب االخـتـصاص

كاني لكل هيئة). ا
وردّ مــجــلـس الــقــضــاء األعـــلى عــلى
تـصــريـحـات رئــيس مـجــلس الـوزراء
الــســابق حــيــدر الــعــبــادي وأكــد ان

الـــقــضـــاء كـــان وال يــزال وســـيـــبــقى
مـسـتـقالً وخـاطب الـعـبـادي بـالـقول:
دفـاعك عن وزرائك الـسـابـقـ بـسـبب
استـقدامـهم عن جـرائم الفـساد يـؤكد
الــشـكــوك بــانك كــنت شــريك لــهم في

جرائمهم. 
ــتــحـدث بــاسم اجملــلس عــبـد وقـال ا
ركز الستار الـبيرقدار في بـيان ان (ا
اإلعـالمي اطـــــلع عـــــلـى مـــــا نـــــشــــره
الـعــبــادي بـخــصــوص دعـوة رئــاسـة
مــجـلـس الـقــضــاء إلى احلــفــاظ عـلى

استقالل القضاء). 
وأضاف (نـود ان نـطـمـئـنه وغـيره ان
الـــقــضـــاء كـــان وال يــزال وســـيـــبــقى
مسـتـقالً ولن ينـحـاز لطـرف ضـد اخر
وان انــحـــيـــازه إلى جــانـب تــطـــبــيق
الـــقـــانـــون فـــقط الن الـــقـــانـــون فــوق

اجلميع). 
وخاطب البيرقدار العبادي (أنت اول
من يــعـلـم ان الـقــضــاء ال يـســتــجـيب
لرغبات السلطة الـتنفيذيه بدليل كان
يـرفض طـلــبـاتك أنت ومـديــر مـكـتـبك
عــنــدمــا كــنـــتم حتــاولــون اســتــغالل
منصبكم ألغراضـكم اخلاصة وينبهك
ـصـطـلـحات إلى مـراعـاة اسـتـخـدام ا
التي تضـعف الثقـة بالقـضاء النها لم
ولن حتقق أحالمك الوهمـية بالعودة
للمنـصب الزائل إلى األبد) مـبيناً أن
(دفاعك عن وزرائك الـسـابقـ بـسبب
اســتــقـــدامــهم من قــبـل الــقــضــاء عن
جـرائم الـفـسـاد يـوكـد الـشـكـوك بـانك

كنت شريك لهم في جرائمهم).

إياس الساموك
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ــالي في الــدول الـعــربــيــة حـيـث خـلص ا
ـالـية احلـديـثة الفـصل إلى أن الـتقـنـيات ا
والـعــمالت الــرقـمــيـة ال تــشـكـل في الـوقت
الي احلالي مخاطر تُذكر على االستقرار ا
في الـــدول الــعـــربــيـــة إال أن الــتـــطــورات
ــتــزايــدة في هــذا اجملــال ــتــســارعـــة وا ا
ـعنية تستدعي قـيام السـلطات الرسـمية ا
ــواصــلــة إجــراء الــدراســات واألبــحـاث
حولهـا والتـنبـيه ألي مخاطـر قد تـنشأ عن

استخدامها. 
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أخــيــراً بــيّن الــفــصل الــتــاسـع واألخــيـر
جتـــارب الـــدول الـــعــــربـــيـــة في تـــطـــويـــر
ـالي والـتي تُـعـتـبر مـؤشرات االسـتـقـرار ا
ـــثــابـــة نـــظــام إنـــذار مــبـــكـــر يــقـــلل من
احــتـــمــالــيـــة حــدوث األزمـــات فــضالً عن
تخفـيض تكالـيف معـاجلة آثارهـا لذا فإن
ـصارف هـنـالك اهـتـمـام مـتزايـد مـن قبـل ا
ــركــزيــة ومــؤسـســات الــنــقــد الــعــربــيـة ا
وضوع تطوير وإعداد مؤشر لإلستقرار
الي إدراكاً منهـا بأهمية تـقييم اخملاطر ا
النظامـية أوالً بأول وبـالتالي تقـييم حالة
ــالي بــشــكل عــام حــيث قــامت الــنــظــام ا
ركـزية ومـؤسسات صـارف ا العديـد من ا
الـنـقــد الـعـربـيــة بـتـطـويــر وإعـداد مـؤشـر

الي.  لإلستقرار ا
ـالي في بـيّـنت قـيم مـؤشـرات االسـتقـرار ا
الـدول الــعـربــيـة عــدم وجـود أي مــخـاطـر
نــظــامـــيــة في الــوقت احلـــالي تــؤثــرعــلى
ــنـــاســبـــة إصــدار ــالـي.   االســـتــقـــرار ا
التقرير الثاني أعـرب معالي الدكتور عبد
دير العام الرحمن بن عبـدالله احلميـدي ا
رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
عن ســروره بــإجنــاز اإلصـدار الــثــاني من
ـالي الــعــربي الـذي تـقــريــر االسـتــقــرار ا
يــتـــضــمن مـــواضــيـع وقــضــــــــــايـــا تــهم
السـلـطـات اإلشرافـيـة العـربـيـة لتـــــــعـزيز
الـي واحلد من تراكم اخملاطر االستقرار ا
ــالي بـشـكل عـام الـنـظـامــيـة في الـقـطـاع ا
ا يعزز من دور صرفي بشكل خاص  وا
ــالي فـي حتــقـــيق الــتـــنــمـــيــة الـــقــطـــاع ا

ستدامة.  ا
نـوّه مـعـالـيه إلـى أن إصـدار هـذا الـتـقـريـر
جـاء بـالـتـعـاون مع فـريق عـمل االسـتـقـرار
ــنــبــثق عن ــالي في الـــدول الــعــربــيــة ا ا
ــركــزيــة ـــصــارف ا مــجــلـس مــحــافــظي ا
ومـؤسـسـات الـنـقـد الـعـربـية مـؤكـداً عـلى
أهــمــيـة إســتــمــرار تـــــــــــواصل اجلــهـود
قبلة لتطوير الـتقرير في اإلصــــــــدارات ا
ــســتــجــدات والــتـــــــــــطــورات ــواكب ا لــيُ
الي لـيقدم تـعلـقة بـقضـايا االسـتقـرار ا ا
صـورة واضــحـة عن وضــعـيـة االســتـقـرار
ـالي في الـدول الـعـربـيـة واحملــــــــددات ا
والـتــحـديــات الـتي تــواجـهــهـا فـي سـيـاق
جــهـود الــســلـطــات اإلشـرافــيــة لـتــحــقـيق
الي لـيسـاهم في دعم اتـخاذ االستـقـرار ا
الــقـــرارات االحــتــرازيـــة الــتي تـــســهم في
ـصـرفي ـالي وا سالمـة ومـنـعـة الـقـطـاع ا

العربي.
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تنـاقـلت بـعض الـقـنوات الـتـلـفـزيونـيـة الـعـراقيـة حـصـرا وبـعد اإلعالن عن
العمـلية األمـريكـية التي اسـتهدفت الـبغـدادي الداعشي والـتي  تنفـيذها
بـنــجـاح في مــحـافــظـة أدلـب الـســوريـة وقــتل فـيــهـا الــبـغــدادي وعـدد من
مــســاعــديـه  خــبــراً مــفـــاده ان اخملــابــرات أو بــعض الـــقــنــوات قــالت ان
االستـخـبارات الـعـراقيـة قـدمت معـلـومات لـلـقوات األمـريـكيـة سـاعدت في
حتـديـد مـكــان الـبـغـدادي الى هـنــا واخلـبـر جـيـد ومـن حق الـعـراقـيـ ان
يفـتـخروا بـان في الـعراق أجـهـزة مخـابـرات واستـخـبارات اسـتـطاعت ان
حتدد مـكـان البـغـدادي  في الوقـت الذي عـجـزت فيه أمـريـكا بـكل أجـهزة
تطـورة وأقمارها االصطناعية التي استخباراتها ومخابـراتها ووسائلها ا
تستطـيع كشف ما حتت األرض عن حتديـد مكان البـغدادي طيلـة السن
ـكـان الـذي قـتل فـيه الـبـغـدادي كان في ـعـروف ان ا ـاضيـة وا اخلـمس ا
محـافظـة أدلب السـورية الـتي تقع شـمال غـرب سوريـا وفي إحدى قـراها
النائـية وتبـعد عن بـغداد أكثـر من ألف كيـلومتـر فكـيف استطـاعت أجهزة
علومات للقـوات األمريكية عن مكان مخابراتنا واستـخباراتنا من تقـد ا
الــبــغـدادي وهــو في بــلــد آخــر وعــجــزت هــذه األجـهــزة وأجــهــزة أمــنــيـة
وعـسـكـريـة حـكومـيـة عـديـدة أخـرى عن حتـديـد من هـم الـقنـاصـون الـذين
ـطلـة على سـاحة الـتحـرير والـشوارع احملـيطة ارتقـوا عدد من الـبنـايات ا
تـظاهرين األبرياء الـعزل ونزلوا من أمـاكن قنصهم بها وقتـلوا عدداً من ا
وغادروا بعجالت دون ان تعـترضهم أجهزة اخملـابرات واالستخبارات أو
القوات األمـنيـة ودون ان تعـرف من هم والى أية جـهة حـزبيـة أو سيـاسية
أو ميلـيشــــــــياويـة ينـتــــمون والى الـيوم لم حتـدد احلكـومة ال في تـقرير
جلنــــــتـها الـتي شـكلـتـها عـقب تــــــــظاهـرات األول من تـشرين األول وال
بعـده عن حتـــــديـد من هم هـؤالء الـقـنـاص والـى أية جـهـة يـنـتـمون ومن
ــتـــــــظــاهـريـن الـعـزل  ,ألـيس في األمـر اصـدر األوامــر لـهم بــقـــــــــتل ا
غــــــــرابـة  مـخـابــراتـنـا واسـتـخــبـاراتـنـا حتــــــــدد مــكـان الـبـغـدادي في
ســــــــوريا وتـعجز عن مـعرفة الـقناصـون الذين قتــــــــلوا شبـاب العراق
ـتــظـــــــاهــرين الـســـــــلـمــيـ الــعـزل وهم الــذين صــــــعــدوا الـبــنـايـات ا
العالـيـــــــة أمام أنـظارهم  وأطلـقوا رصاصهـم القـــــــاتل وقـتــــلوا عدداً
تهـــــــم وصـــــــورتـهم العديد من تظاهـرين ونزلوا بعـد تنفيذ جـر من ا
ـتــظـاهـرين بـهــواتـفـهم الـشـخــصـيـة وأجـهـــــزة الـفـضـائــيـات وعـشـرات ا
مـخـابــراتـنـا واسـتـخــبـاراتـنـا ال تــعـرف عـنـهـم شـيـئـاً عــجـيب أمـور غـريب

قضـــــــية! 
في الـوقت الـذي اسـتـطـاعت أجـهـزة اخملـابـرات واالسـتـخـبـارات والـقوات
األمـنـيـة حتــديـد الـعـديــد من الـنـاشــطـ واإلعالمـيـ الــذين شـاركـوا في
ـتــظـاهـريـن ومالبـسـهم مــدنـيـة كــبـقـيـة الـتـظــاهـرات وهم ضـمـن حـشـود ا
ـتـظـاهـرين وقـامت بـاعـتـقـالـهم بـعـد أيـام من انـتـهـاء تظـاهـرات األول من ا
تشرين األول ولم تتعرف على القناص الذين كانوا يرتدون زياً عسكرياً
يزاً ويحملون أسلحة قنص ويرتقون البنايات العالية وينزلون منها بعد

تهم  ,أيضاً عجيب امور غريب قضية   تنفيذ جر
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أعلن مدير مطار بغداد الدولي علي
مــحـمــد تــقي عن اســتـقــبــال نـصف
مـلـيـون مـسـافـر وحتـديداً 542703
مـــســـافـــراً خـالل األربـــعـــ يـــومـــاً
اضية  ب قادم ومغادرين .  ا
جـاء ذلك في تـقـرير شـعـبـة احـصاء
احلــركــة اجلــويــة الــتــابــعــة لـقــسم
الــتــخــطـيـط في ســــلـطــة الــطــيـران

دني . ا
وأوضح تـــقـي في بــــيـــان تــــلــــقـــته
طـار سـيـشـهد (الـزمان) امـس ان (ا
تـــوســعـــاً اضــافـــيــاً خـالل األشــهــر
ـقـبـلـة  بـعـداالنـتـهـاء من األعـمـال ا
الــتـأهـيــلـيـة الــتي  الـشــروع بـهـا
مــطــلع الــعــام اجلــاري تــزامـنــاً مع
ــتـرتــبـة عـلى جنــاح الـتـســهـيالت ا
ــطـــار) . وأضــاف ان خـــطــة فـــتح ا

(مالكــات مــطـار بــغــداد اسـتُــنــفِـرت
جــمـيــعـاً لـلــعـمل خـالل تـلك الــفـتـرة
ـعدل 24سـاعـة يـومــيـاً مـسـتـمـرة
ليالً ونهاراً ; بهدف تقد اخلدمات

سافرين) . لزخم ا
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مــؤكــداً ان (الـــعــمل جــارٍ لــتــوســيع
الطاقة االسـتيعـابية للـمسافرين في
ــطــار  من خـالل تــنــفــيــذ اخلــطـة ا
الستراتيجية التي وضعت منذ عام
وحتـــديــداً بــعــد اســتـــقالل ســلــطــة
دني لـتـكون جـهـة قائـمة الطـيـران ا
بــذاتـــهــا  تــابــعــة جملــلس الــوزراء

مباشرة) .
ومن اجلـــديــر بــالــذكــر ان مــفــردات
اخلطـة تضم افـتتـاح صالـة سامراء
ــقـبل لــتـــــــنـظم إلى مـطــلع الـعـام ا
جــانب صــالــتي بــابل ونــيــنـوى في

ـــــــســافــرين من والى اســتــقــبـال ا
العراق .

ولـفــتت أدارة مـطـار بــغـداد الـدولي
ــســافــرين إلى أن حــركــة عــنــايـــة ا
طـار تسير ـسافرين في ا السفر وا
بصورة طبيعية ونظامية وال يوجد
ـــواعـــيــد أي تــاخـــيـــر او تـــاجـــيل 
الـرحالت اجلـويـة خملـتـلف شـركـات

الطيران العاملة فيه  
وتــؤكــد ان (حــظـر الــتــجــوال الـذي
يـــفـــرض مــســـاء االثــنـــ بـــحــسب
توجـيهـات قيـادة عمـليـات بغداد لم
ـــســـافــرين يـــوثـــر عــلـى تــنـــقالت ا
ـطار من خالل وجتوالـهم بـاجتـاه ا
إبــراز بـطــاقــة الـســفـر عــلى جــمـيع
الـســيـطـرات والــقـطـوعــات األمـنـيـة
والـــتي ســتــســـهل حــركـــة ذهــابــهم

طار). باجتاه ا UD—∫ صالة نينوى في مطار بغداد الدولي
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رحم الله الـكـاتب والصـحـفي الكـبـير  الـراحل محـمـد حسـنـ هيـكل وهو
ا مجموعة لصوص سيطروا على كنز القائل (ال توجد في العراق دولة ا
ويـتصـارعـون عـلى حـصـصـهم في الـغنـيـمـة) ونـضـيف الـيه وان الـشريف

والنزيه بينهم محاصر ومهمش  ومجرد من اي قرار.
ـتـنبي...وهـو يـردد   وكانه بـعـاتب السـيـد احللـبـوسي  ونوابه ورحم الله ا
(فيك  اخلصام  وانت اخلـصم واحلكم...ان حتسب الشـحم فيمن شحمه
ـفـوضـيـات ورم) نـعم بـعـد ان  تـكـرش الـنـواب والـرئـاسـات والـهـيـئـات  وا
ــســتــشــارون واصــحـاب والــوزراء والــســفــراء والــدرجــات  اخلــاصــة وا
االمتيـازات االستثنـائية بـقرارات العـدالة االنتـقاليـة في  هذا  الوقت الذي
ـال العام وبـالقـوان الـتي شرعوهـا النفـسهم وهم يـعلـمون ان هذا نهب ا
الـرفـاه مـنـتـزع من افـواه الـعـراقـيـ وصـدق الـنـائب الـصـيـادي حـ قـال
(سرقنا اوال جلود النـاس ثم  اكلنا حلمهم  وحلـموا  ان نترك لهم العظام
وسرقناها ايضا  ) ويعترف  ويعلن مشعان اجلبوري علنا (كلنا لصوص
عـمم واالفـنـدي وصاحب الـعـقال والـشـروال) ويـقصـد طـبعـا من يـدعون ا

كونات من مكرسي احملاصصة. تمثيل ا
ونحن اليوم امـام مشهد مـشرف لشباب الـعراق الذين انتـفضوا في ثورة
سلميـة طرزتها دمـاء الشهداء واجلـرحي الذين سقطـوا صرعى برصاص
االرهاب احلـكـومي ومـلـيـشـيـاته...وبعـد ان ادرك مـصـاصـو دمـاء الـشعب
تهم خـرجوا على النـاس  بوعود لالصالح لكن خـبراء القانون حجم جر
سـرحيـة الكـومـيديـة الهـادفة المـتصـاص غضب الـشارع فضـحوا هـذه  ا
العـراقي وعـزمه لتـغيـيـر النـظام الـفـاسد بـتـعديل الـدستـور والـغاء اشـكال
التـمـايز كـافـة  ولكي يـتم ذلك فـان  االمر يـتـطلب اصـدار قـانون  مـتـكامل
لالصالح االداري بتوصيف جـديد لهـيكل الدولة ووظـائفها والـغاء الترهل
نع االيـفادات واقتناء والدخول في مرحـلة تقشف لـكل مستويـات الدولة 
الـسـيـارات وتـبـديل االثـات  والـغـاء  الـقـوانـ اجلائـرة الـتـي خـلقـت طـبـقة
متـرفة واخـرى  حتت خط الفـقر    فـالقـانون اليلـغى اال بـقانون  والـغريب
ان احللبوسي احتال بالصياغات الـتي  التصويت عليها فبدال من الغاء
مجالـس احملافظـات وضع   كلـمة حل اجملـالس وهي منـحله عـملـيا  وبدال
من تـقــلـيص الـرواتب لــلـنـــــــصـف والـغـاء اخملــصـصـات واحلــمـايـات مع
ـشروعـة بـالـتـدرج الـوظـيـفي والشـهـادة الـعـلـمـية مـراعاة االسـتـحـقـاقـات ا
ـكن االلتـفـاف علـيـها ذكرت عـبـارة الغـاء االمـتـيازات وهي عـبـارة عائـمـة 
وتمتد الصياغات للمطالـبب كافة فهل يعقل ان  يكلف البعض من اعضاء
من مجلس النواب نفسه الحـراء تعديالت دستورية ولـيس بينهم خبير في
الـقــانـون الــدسـتــوري ويــتـطــلب االمـر اعــتـمــاد خــبـراء من داخل الــعـراق
وخارجه  وليس من الـنواب اخملتلف عـلى شرعيـتهم القرار الـيات  جديدة
لقانون االنتخـابات  وتقليص عـددهم للثلث ومنـحهم رواتب رمزية والعودة

الصلهم الوظيفي بعد انتهاء دورتهم.
وكنا نامل مـوقفاً اكثـر شجاعاً من احملـكمة االحتادية  الـتي اشارت بعدم
دستوريـة احملاصصـة في الوزارات ولم تـرفع راسها لـلرئاسـات... ونقول
علـم وكـنا نامـل موقفـا  مهـنيا وقف نـقابـة احملامـ وا نعم والف حتـية 
ووطنـيـا صريـحا لـنـقابـة الـصحـفيـ ازاء االنـتهـاكـات ومطـالبب االصالح
والتظاهـرات وقتل احملتـج  وترهـيب وسائل االعالم وتهـديد الصـحفي
هـني والنـقابـي لتفـعيل وتقـييـد حريـة التعـبيـر  والدعـوة ايضـا لالصالح ا

الدور الرقابي. 
ومشاركة فـاعلة في ساحـة التحـرير بوصف الصـحفي قائدا لـلراي العام
وسلـطـة رابـعة تـنـطق بـاسم  الـشعب وال تـتـمـلق   للـسـلـطات بـل  تراقـبـها

وترشدها لرعاية احلريات.
واخيرا نقول ان الطبقة السياسية فقدت شرعيتها بعد اراقة دماء االبرياء
والتـمادي بـالـعنف والـفـساد فـالشـعب يـريد نـظـاماً جـديداً بـدسـتور مـنقح
ـدني مع الغـاء لقانـون االنتـخابات يقره الـشعب الرسـاء العدالـة واحلكم ا
والغـاء قـانون االحـزاب ومـنع تاسـيس حـزب على اسـاس قـومي  لـلجـنوح
طلوب وطن حر للعنصرية ونبذ االحزاب الدينية فهي تعبير عن الطائفية ا
انه واحـزابه ومـنـظـماته ونـقـابـاته ونـحتـاج الهل االخـتـصاص متـمـدن بـبـر
اساة العادة صبـاغة حـقوقنـا وحريـاتنـا دستوريـا وقانـونيا كي التـتكـرر ا

مـرة اخـرى ونـقـتل فـي  الـشـــــوارع ونـؤكـد ال اصالح
حقـيـقـيـاً بدون مـعـلـومـات وقرار  سـتـراتـيـجي يسن
اوال الحـــصـــاء ســـكـــاني دقـــيق ومـــسح مـــيـــداني
لالحتـياجـات في اجملاالت كـافة بـرصد من خـبراء
وعلمـاء وما علـى احلكومـة التكـنوقـراط اال التنـفيذ

وال يصح اال الصحيح.


