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االقـتـصـاديـة الـرابـعـة الـتـحـديات
الـــتي تـــواجـــهـــهـــا وكـــالـــة األ
تحدة لغـوث وتشغيل الالجئ ا
الـفلـسطـينيـ  اونروا وتـبعـاتها
سـتضـيـفة لالجـئ عـلى الـدول ا

الفلسطيني .
- وتــضــمن جــدول الــعــمل بــنــدا
بشأن وضع رؤية عربـية مشتركة
في مــجـــال االقـــتــصـــاد الـــرقــمي
واالقتـصاد الـرقمي هو االقـتصاد
ـعتـمد اسـاسا عـلى تكـنولـوجيا ا
ـعـلـومــات وكل مـا يـتــعـلق بـهـا ا
واخـر حول االطـار االسـتراتـيجي
العربي للقضاء على الفقر متعدد
األبــعـاد  2020- 2030ومــنــهـاج
ــــنـــطـــقـــة الــــعـــمل لـألســـرة في ا
الـعـربـيـة في اطـار تـنـفـيـذ اهداف
سـتدامة 2030.اضافة التـنمـية ا
ـرأة واسـتـراتـيـجـية الى صـحـة ا
عـربيـة حلمـاية األطـفال في وضع
ــنـطــقـة الــلـجــوء / الـنــزوح في ا

العربية .
-  و مـــنــاقــشــة بـــنــد حــول عــمل

نطقة العربية . األطفال في ا
-  وايضا منـاقشة موضوع حول
هني االرتـقاء بـالتـعلـيم الفنـي وا
فـي الــبالد الـــعــربـــيــة وبـــرنــامج
ادماج النساء في مسيرة التنمية

باجملتمعات احمللية ..
- كـــــذلك هـــــنـــــاك بــــنـــــد خــــاص
ــنــتــديـات  الــشــبــاب الــعـربي بــا
ـدني   ,وغــيـرهـا من واجملــتـمع ا
النقـاط .غير ان جدول عـمل القمة
االقـتصـاديـة الـرابعـة لم يـتـضمن
مــســـألــة اعـــادة اعــمــار مـــنــاطق
الـــنــــزاع في ســـوريــــا والـــعـــراق
والــيـمن  ,بـل كـان الــدور خـجـوال
ــلـف الــنـــازحــ ومــحـــصـــورا 
واألطــــــفـــــــال في ظـل اشــــــتــــــداد
الـــــصــــراعــــات الـــــســــيـــــاســــيــــة
نطقة  ,علما ان والعسكـرية في ا
تكـلـفـة اعادة اعـمـار سوريـا تـقدر
مـا ب  200و  500مــلـيـار دوالر
ويحتـاج العراق الى  88,2مليار
دوالر بـيــنـمـا حتــتـاج الـيــــــــــمن
الى  70 مـــــلــــيـــــار دوالر حــــسب

التقارير.

جدول اعمالها:
- تـقـريـر األمـ الـعـام لـلـجـامـعة
الـعـربـيـة عن الـعـمل االقـتـصـادي
واالجتـمـاعي والـتنـمـوي الـعربي

شترك. ا
- تــقـريــر حـول مـتــابـعــة تـنــفـيـذ
قـرارات القـمم الـعربـية الـتنـموية
االقـتــصـاديــة واالجـتــمـاعــيـة في
دورتـهـا الـثـالــــــــــــثـة بـالـرياض

عام  2013.
-  مــــنـــاقــــشـــة مــــوضـــوع األمن
الـــغــذائـي الــعـــربي والــبـــرنــامج
الـطار لألمن الـغذائي الـعربي ,
فـــضال عن الـــتــكــامل والـــتــبــادل
التجاري في احملـاصيل الزراعية
والــنـبــاتــيـة ومــنـتــجـات الــثـروة
نطقة العربية . احليوانية في ا
-  مــنـاقـشــة بـنـد حــول تـطـورات
مـنطـقـة التـجـارة احلـرة العـربـية
الـكــبـرى واسـتـكــمـال مـتــطـلـبـات
اقـامـة االحتـاد اجلـمـركي الـعربي
ـيــثـاق الـعــربي االسـتـرشـادي وا
ـــؤســـســات لــتـــطـــويـــر قــطـــاع ا
ـتوسـطة والصـغيـرة ومتنـاهية ا
الصغر ,واالستراتـيجية الـعربية
ــــســـتـــدامـــة 2030 لـــلــــطـــاقـــة ا
ــشــتــركــة والــســوق الــعــربــيــة ا
لـلـكـهربـاء ومـبـادرة الـتـكـامل ب
الـســيـاحــة والــتـراث احلــضـاري
والـثـقافـي للـدول الـعربـية وادارة
الــنــفـايــات الــصـلــبــة في الــعـالم

العربي .
- كما كـان االقتصاد الفـلسطيني
حــاضـرا فـي الـقــمــة ايـضــا عــبـر
اخلـطـة االسـتـراتيـجـيـة لـلتـنـمـية
الـقـطــاعـيـة في الـقـدس  – 2018
واجنــــــازات صـــــنــــــدوقي 2022

القدس واألقصى .
- وتـضــمن جـدول الـعــمل ايـضـا

التمويل من اجل التنمية .
-وهـــنـــاك بــــنـــد حـــول بـــرنـــامج

ساعدة من اجل التجارة . ا
- وبند بشأن األعباء االقتصادية
ــتــرتــبــة عــلى واالجــتــمــاعـــيــة ا
اسـتـضـافـة الالجـئـ الـسـوريـ

ستضيفة . واثرها على الدول ا
- ومن البنود التي ناقشها القمة

ضـيــفت الــعـاصــمــة الـلــبــنـانــيـة
بــيــروت يــومي  19و 20كــانــون
الــثـاني  2019الــقــمــة الـعــربــيـة
الـــتــــنـــمــــويـــة : االقــــتـــصــــاديـــة
واالجتماعية الرابعة حتت شعار
 االنسان العربي محور التنمية ,
ســـبـــقـــهـــا عــــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات
حتـضــيــريــة لــلــجــان اخملــتــصـة
ــؤتـمـر.تـعـد لــلـتـحـضـيــر لـعـقـد ا
الـقـمـة الـرابـعـة هـذه في سـلـسـلة
ـؤتـمــرات الـتي عـقـدتـهـا الـدول ا
ثـلة بـجامـعتهـا حيث العـربيـة 
كـانت الـقـمة  االقـتـصـادية االولى
قـد عقـدت في الكـويت عام 2009
تلتها القمـة االقتصادية الثانية ,
ـــصـــر عـــام في شـــرم الـــشـــيخ 
بــيــنــمــا عــقــدت الــقــمــة , 2011
العـربيـة االقتـصـادية الـثالـثة في
الــــريـــاض عـــام 2013.وعـــقـــدت
الــقــمــة االقــتــصــاديــة الــعــربــيــة
الرابعـة في بيروت عـلى مستوى
ـنــاقـشــة قـضــايـا رؤسـاء الــدول 
التنمية االقتصادية واالجتماعية
بـ الـدول األعــضـاء في جـامـعـة
الـــدول الــعـــربـــيـــة وهي فـــرصــة
ـنطـقة للـبنـان لتـعـزيز دوره في ا
واعـــطــاء اقـــتــصــاده جـــرعــة من
األمل . غـيـر ان بـيـروت قـد تـلـقت
ســـلــيـــلـــة بــرقـــيــات واتـــصــاالت
االعـــتــذار من الـــرؤســاء الـــعــرب
الـــــذين ســــبـق وان اكــــدوا عــــلى
حـضـورهم الـقمـة فيـمـا لوحظ ان
دوال عـربـيـة قـد قـلـصت مـسـتـوى
تــمـثــيــلـهــا الى الــقــمـة الى ادنى
ـــكن عـــدا حـــضــور مـــســتـــوى 
رؤســاء الـصـومــال ومـوريـتــانـيـا
اضـافـة لــلـرئـيس الـلـبـنـاني  ,في
ظـل عـــدم تـــشــــكـــيل احلــــكـــومـــة
الــلـــبــنــانــيــة وكـــان هــنــاك شــبه
مــقــاطـعــة لــلــقــمـة االقــتــصــاديـة
الــرابـــعــة حــيث يـــوحي اعــتــذار
الـــرؤســـاء الـــعـــرب عن حـــضــور
القمـة االقتصادية بـأن هذه القمة
ال أهـــمــــيـــة لــــهـــا وبـــالــــتـــالي ال
تــســتـدعـي حـضــورهم . وعــقـدت
الـقـمة بـغـيـاب الـوفـدين الـسوري
والــلــيــبـي.ونــاقــشت الـــقــمــة في

ان كل الـدول الـعـربيـة تـعاني من
مـشـاكـل سـيـاســيـة واقـتــصـاديـة
واجتمـاعية ,ومنـذ مؤتـمر الـقمة
االقــتــصــاديــة األول في الــكـويت
ـــنـــطـــقـــة عــام  2009شـــهـــدت ا
الــعـــربــيــة تــغــيــرات ســيــاســيــة
الـــربــيع الـــعــربي  ,اضـــافــة الى
ــتـغــيــرات االقــتـصــاديــة حـيث ا
تــعـــرضت اقــتــصـــاديــات كل من
تــونس ومـصــر ولـيـبـيــا والـيـمن
وســـوريـــا لـــتـــراجع فـي ادائـــهــا
االقــتـصــادي وهي كـانت تــعـاني
من مـشـكالت اقـتـصـاديـة مـزمـنـة
قــبل حــصــول تــغــيــرات الــربــيع
الـعربي  ,كـمـا ان الـسـودان بـعـد
انفصال اجلـنوب عنه فقد موردا
مهـمـا من الـنفـط الذي اسـتـأثرت
ــــعـــظـم آبــــاره دولـــة جــــنـــوب
الــــســـودان . والــــيــــوم بــــدال من
حـــصـــول الــتـــقــارب بـــ الــدول
الـعـربيـة من اجل تـنفـيذ مـقررات
الــقــمم االقــتــصـاديــة جنــد انــهـا
حتارب بـعـضهـا بـعضـا فـها هي
السعوديـة وحلفائهـا اخلليجي
وبدعم امـريكي يشـنون  العدوان
الـعسـكـري عـلى الشـعب الـيـمني
حـيث راح ضـحـيـة هـذا الـعدوان
االف الـــــشــــهــــداء مـن األطــــفــــال
ـدنــيـ مع تــدمـيـر والـنـســاء وا
الـبنى الـتـحـتـيـة في الـيمن وهي
الدولة ذات االقتصاد الضعيف .
كــمـــا نــرى الــتــدخل الــســعــودي
واخلليجي في الشؤون الداخلية
لــلـعـراق وسـوريـا ولــبـنـان حـيث
تـــــدعـم االرهـــــابــــــ وتـــــكـــــرس
الـطـائفـيـة في هذه الـدول. فـكيف
يحصل التقارب ب هذه الدول ?
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ـــــا يـــــؤخـــــذ عـــــلى الـــــقـــــمم و
االقـتـصــاديـة الــعـربـيــة  انـهـا لم
تــــشـــكل  آلــــيـــة لــــلـــتـــعــــامل مع
ـــشــكـالت االقــتـــصــاديـــة الــتي ا
تـــعــرضت لــهــا بـــعض الــبــلــدان
ــالـيـة الـعـربــيـة بــسـبب األزمـة ا
ية وانـخفاض اسعار النفط العا
او تــشــكــيل صــنــدوق لإلنــقــاذ ,
الـعــربي .لـو رجــعــنـا الى الــقـمم
الـعربـيـة االقتـصـاديـة السـابـقة ,
ـنـعـقد جنـد ان مؤتـمـر الـكويت ا
عـام  2009قــد كــرس اجــتـمــاعه
عــلى األزمــة فـي غــزة والــعـدوان
الــعــســكــري الــصــهــيــوني عــلى
الشعب الـفلسـطيني في غزة الى
جـــانب رأب الــصــدع بــ الــدول
ـالــيـة الـعــربـيــة في ظل األزمــة ا
يـة الـتي حـدثت عام 2008 الـعـا
ــنــطـقــة الــعــربـيــة بــهـا وتــأثـر ا
وتـداعـياتـهـا عـلى االقـتـصـاديات
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الـعربـية ,اضـافة الى تـنـاول تلك
الـقمـة مشـروع الربط الـكهـربائي
الـعربـي ومـخطـط الربـط العـربي
بــالـسـكـك احلـديـديـة والــبـرنـامج
الطـار لألمن الغـذائي واالحتاد
اضـافة ـائي , اجلـمـركي واألمن ا
الى وضع برنامج لدعم التشغيل
واحلــد من الــبـــطــالــة في الــدول
الـعـربـيـة واحلـد من الـفـقـر فـيـها
وتــطــويـــر الــتــعــلـــيم وحتــســ
مـستوى الـرعايـة الصـحية ودور
الـقـطـاع اخلـاص في دعم الـعـمل
ـشـتــرك. غـيـر انه مـنـذ الــعـربي ا
ؤتمر في  2009والى اليوم لم ا
قررات الى نلـمس ترجـمة هـذه ا
الــواقع الــعـــربي وكــانت مــجــرد
حبـر عـلى ورق كـحـال مـؤتـمرات
الـقمـة العربـية الـسيـاسية ,حيث
لم يــتم الــربط الــكــهــربــائـي بـ
الـبلـدان الـعـربـيـة ولم يـتم الربط
البري بينها من خالل مد خطوط
الـســكك احلـديـديــة ولم يـتـحـسن
األمن الـغـذائي الـعـربي وال األمن
ـائي ولم يتـم احلد من الـبطـالة ا
والـفـقـر بل بالـعـكس فـقد ازدادت
مــعــدالت الــبــطــالــة والــفــقــر في
البالد الـعربـية الى درجة كـبيرة,
وبـلغ التـعلـيم في البـالد العـربية
ادنى مستوياته وانتشرت األمية
بــشــكل كــبــيــر. كــمـا لـم يــتــطـور
مـسـتـوى الـرعـايـة الـصـحيـة ولم
تــتـحـقق الــتـنـمــيـة االقـتــصـاديـة
واالجـتماعـية والتـكنولـوجية في
ــنـطــقـة الـعــربـيـة ,ولم تــتـطـور ا
ـشـتـرك هـيـاكـل الـعـمل الـعـربي ا
في اطار جـامـعـة الدول الـعـربـية
الـتـي اصـبـحت اداة غـيــر فـعـالـة
جتــــاه األحــــداث  الــــســــاخــــنــــة
ــــتـــغــــيـــرات االقــــتـــصــــاديـــة وا
والـــتـــحــديـــات الـــكــبـــيـــرة الــتي

تواجهها البلدان العربية.
كـذلك احلــال بــالــنـســبــة لـلــقــمـة
العربية االقتصادية الثانية التي
ــصـر عــقـدت فـي شـرم الــشـيخ 
عـــــام  2011وعــــــلى الـــــرغـم من
هـمـة الـتي اتـخـذتـها الـقـرارات ا
كــمــشـروع الــربط الــبــحــري بـ
الـدول العـربيـة الذي يـعد خـطوة
مـهمة نـحو زيـادة حجم الـتجارة
الـعربـيـة الـبـينـيـة ومـشروع ربط
شبكـات ا النترنت الـعربية ودعم
نـطـقة مـشروعـات الـتنـمـيـة في ا
العربيـة ودعم صمود القدس في
مــواجـــهــة عــمــلــيــات الــتــهــويــد
واالســـتـــيــطـــان االســـرائــيـــلـــيــة
ـسـتــمـرة. فـمـا الـذي حتـقق من ا
هــــــذه الــــــقــــــرارات عــــــلى ارض

الواقـع?

وكذلك احلال بالنـسبة الى القمة
الـعربـية االقـتصـادية الـثالـثة في
الـــريـــاض عــام  2013فـــلـم تــأت
بـجديد ومـنذ القـمة الثـالثة والى
الـيـوم فـقـد تـغـيـرت الـوجـوه ولم

يتغير األداء.
ومـن خالل دراســــة ومـــتــــابـــعـــة
مــقـــررات الـــقــمم االقـــتــصـــاديــة
الـــعـــربـــيــة  ,يـالحظ عـــدم الــزام
الـدول العـربيـة بتـنفـيذ الـقرارات
التي اتخـذتها القـمم االقتصادية
ثال  انشاء في . فعلى سبيل ا
مـــؤتــــمـــر الـــكــــويت عـــام 2009
صــــنــــدوق عــــربي لــــتــــنــــمــــيــــة
توسطة شروعات الصغيرة وا ا
بـرأسـمـال مـقـداره مـلـياري دوالر
فلم يستـكمل ولم تستجب بعض
الــــدول الــــعــــربــــيــــة  فـي ســـداد
حـصتـها في الـصنـدوق. كذلك لم
يـتم االلــتـزام بــالــسـقف الــزمـني
لـتـنفـيـذ االتفـاقـيـات االقتـصـادية
وازالــة مــعـوقــات الــتــجــارة بـ

الدول العربية .
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 كــــمـــــا يالحظ ايـــــضــــا تــــراجع
االسـتـثـمـارات الـعربـيـة الـبـيـنـية
ـعـدالت كـبـيـرة فـبـعـد ان كـانت
في عام  2008نحو   35,3مليار
دوالر تـراجعت الى   12,5ملـيار
دوالر في عـــــــام  2011وفـــــــقــــــا
لـبيـانات تـقريـر منـاخ االستـثمار
في الــدول الـعـربــيـة لـعـام 2011
وكـــــــــان يــــــــتــــــــوقـع ان تــــــــزداد
االسـتـثـمـارات الـعربـيـة الـبـيـنـية
ـيـة عام الـيـة الـعـا بـعـد األزمـة ا
ولــيس الـعـكس. وكـان من 2008
نـتائج قـمة الـرياض االقـتصـادية
ـــــوافــــــقـــــة عـــــلى عـــــام  2013ا
ــوحــدة السـتــثــمـار االتــفــاقـيــة ا
رؤوس األمــــوال الــــعـــربــــيـــة في
الـدول الـعربـيـة وهي خـطـوة من
شـأنــهــا ان تــسـاعــد عــلى زيـادة
االسـتثـمـارات البـيـنيـة  الـعربـية
داخل الدول العربية التي تعاني
مـن عـــجـــز الـــتــمـــويـل ولـــديـــهــا
مــــعــــدالت عـــالــــيـــة مـن الـــفــــقـــر

والبطالة.
ويخشى في ظل هذا األداء للقمم
االقتـصادية العـربية الـسابقة ان
تصـبح قـمة بـيـروت االقتـصـادية
الــرابـعــة كـسـابــقـاتــهـا مــسـرحـا
إللقاء خطـابات ال تمس مشكالت
حـقـيـقــيـة لـلـمــواطن الـعـربي وال
جتـري مـتـابعـة تـنـفـيـذ الـقرارات
وال تلـتزم الدول الـعربيـة بها وال
تقدم حلوال للمواطن في العالم
الـعـربي. وان االداء االقــتـصـادي
الـــــبــــطـيء او الــــرتـــــيـب في ظل

الية السـياسات االقـتصاديـة وا
والـتــنـفـيـذيـة احملـلــيـة الـفـاشـلـة
ســبب الــكــارثــة وتـنــامي الــدين
الــداخــلي الــذي اثــر عــلى كــافـة
الــيــات الــعــمـل في اي عــمــلــيــة
اقــتــصـــاديــة تـــنــمــويـــة وكــذلك
ــالـيــة والـنــقـديـة الــسـيــاسـات ا
الداخلية والتي ادت الى تشويه
الـــتـــصــنـــيف الـــدولي لــلـــعــراق
...وصار تصـنيفا..مـجحفا بحق
الـعـراق وكذلك دائـرة الـشـفـافـية
الـتي اوصـلت كل مـا هـو شـفاف
ـية الى مـنـظـمـة الشـفـافـية الـعـا
بـــشـــكل شـــفـــاف ولم تـــســتـــطع
االستمرار في عملها الننا كدولة
اسـتـبـعـدنـا من جلنـة الـشـفـافـية
الــدولـــيــة نــتـــيــجــة الــتـــطــبــيق
نـحـرف الي عمـليـة اقـتصـادية ا
ــا ادى الى الـتـراكم وخـدمــيـة 
احلـالي من ازمات رغم تـراكمـها
من قــــــبل وســــــبب الـى مـــــوقف
صـنـدوق الـنقـدالـدولـي بـتـقـيـمة
قصود واجملحف حيث االخير ا
وصل تـــصـــنــــيف الـــعـــراق الى
(نــاقـص بي) يـــعــني صـــعـــوبــة
تـــســـديـــد الـــديـــون وصـــعـــوبــة
االقــــتـــراض اواحلـــصـــول عـــلى
قروض ولم تنبر جلنة الشفافية
ــــالي ــــوقف ا بــــالــــدفــــاع عـن ا
مـسـتـئـنسـة بـرئي االقـتـصـادي
اخملـتـصـ لـيـوضـحـوان نـسـبـة
الـدين الــداخــلي جتــاوزة ثــلـثي
ـعــلن وهـذه غـيـر الــدين الـعـام ا
محتـسبة على الـقروض الدولية
مع ان حلـها بسـيط جدا ولست,
ـعـنـي ادري غـائب عن اذهـان ا
ام بـقـصـد,,,وحـلـهـا ,,فـقط  ,,ان
يصار الى طـبع العملـة العراقية

بالداخل,ودراسة
 ,,احلـــــــــرب  ,,اخلـــــــــفــــــــــيـــــــــة
ــعـلــنـة.....والــتي مــانـســمـيه وا
واطن باالدخار السـلبي لدى ا
كـموقف من االقـتصـادي ,,,لكن
حـقـيـقة االمـر هي شـراء الـعـمـلة
ـخــتـلف من الــسـوق احملــلـيــة 
الـــصــور ,,,طــبـــعــة فالن وقــد
وجــــديــــد  ,,,اال انــــهــــا ســــحب
مــبـرمج لــلـمـطــبـوع من الـعــمـلـة
العراقية .....,,والتي هي صيغة
ـبــرمج لـتـنــمـيـة ــنع الـتــطـور ا
الـقـطـاع اخلـاص والـذي يـعـتـمد
بنسبة عاليةعلى مدخرات الفرد
ـشاريع الصغيرة وعلى انشاء ا
ــتـوسـطــة وبـالــتـالي تـنــمـيـة وا
االقتصاد  والتي غابت عن اع
ـــعـــنــيـــ مع قـــلـــةاالدخــارفي ا
الـبنـوك الذي يـولـد قلـةالـسيـولة
ــــايــــزيـــــد عــــلى في الــــداخـل 
االعــتــمـــاد عــلى الــدوالر والــذي
ـركزي يـنـفـقه اويـبـيـعه الـبـنـك ا
حتى نـصل الى عـجـز في نـسـبة
االـعــمــلـة الــصـعــبـة ,,,,واالمـور
تــمـــشي بــهـــذا االجتــاه بـــشــكل
ثابت. ومـقـترح طـبع الـعمـلة في
الــــداخل هــــو احلـل الــــوحــــيــــد
لـتـجـاوز هذه احلـالـة من احلرب
عـلنة ,,وبدون مـراقبة مع غيـر ا
االحـتــفـاظ بــالـعـالمـات االمــنـيـة
لـلــعـمـلــة نـفــسـهـا ,,لــتـضخ الى
ــا ـــقــدار الـــنـــصف  الـــســوق 
ـطـبـوعة مـسـحوب من الـعـمـلة ا
الـــوطـــنـــيـــة وســـحـــبـــهـــا عـــنــد
الـــضــرورة  ,,والــقـــيــام بـــشــكل
اســــاسي بـــتــــســـديــــد الـــديـــون
الـداخـلـيـة والـتي نـسـبـة كـبـيـرة
يـعني مـنـهـا ب دوائـر الـدولة ,,

تــشـــيل من هـل اجلــيب وتـــخــلي
بـاجلـيب االخـر مـثل مـا مـتـعارف
عــلـــيه مـــحـــلـــيــا,,وعـــلى جلـــنــة
الـشــفـافــيـة ان ال تـســارع بـاعالم
ـرتـبـطـة بـهـا خـارجـيـا الـدوائـر ا
بـاالمــروتـنـقــلب عـلــيـنـا ,,وديـون
ــــــــقــــــــاولـــــــ الــــــــفالحــــــــ وا
ايظا,,,والكثير من التخصيصات
بـالــديـنـار الـتي سـبـبت عـجـز في
ـــوازنـــة وحتـــول الى دين عـــام ا
خـارجي بــشــكل مــقــصـود مع ان
هـنـاك امـكانـيـة من مـعـاجلـة هذه
الـديـون بـتـسـجـيل قـيـود اسـتالم
وتـسـلــيم داخـلــيـة غــيـر  مـعــلـنـة
واطفائها مركزيا ومن قبل وزارة
ـــالـــيـــة الـــتي تـــقـــوم بـــدورهـــا ا
بــبـرمــجــة تــسـديــدهــا عــلى عـدة
ـوقف دون مــيـزانـيـات وتــعـالج ا
اعالنـهـا ديــون عـلى الـدولـة ومن
الــدولــة لــكـن  لــله االمــر من قــبل
ومن بــعــد لـكن الــهــدف مــعـروف
ــا والـــذي هـــواحـــراج الـــعـــراق 
تـمـارسـة اجـهـزة الـدولـة من عـدم
االجنــاز لـلــمــشـاريع بــشــكل عـام
وكـامل واالخـفاقـات االقـتـصـادية
ـعني التي سـببهـا االشخاص ا
ولـيس الـتـخـصـيـصـات ونـحـتاج
الى ســيـــاســة مـــالــيـــة رصــيـــنــة
ـالي والـنـقـدي ـســار ا لـتـعـديل ا
لتالفي االزمات في البلد ويواجه
البلد حالة صعبة جدا وخروجة
من هـــذا الـــوضـع الـــســـيئ فـــقط
بـــوجــود  إدارة ســلـــيــمــة وفــهم
حـــقــيـــقي لإلدارة االقـــتــصـــاديــة
ـالـيـة.. ان الـعـراق في وضـعه وا
يفتـقد الى قرار سيـاسي غيرقادر
عــلى أن يــقــرر مـصــلــحــة الــبــلـد
الـــســــيـــاســـيــــة فـــكــــيف االمـــور

االقتصادية.. 
ÍœUB² « ÂUE½

ـااضطرنا وهذه مـشكلـة كبيرة 
الى طـــرح مــوضـــوعـــنـــا هــذا ...
ـقاصـة...وهو نـظام والـذي هو..ا
اقتصادي ينتج عنه عقد يتم ب
الدول ..اساسه التـبادل التجاري
ـنـتــجـات هـذه الـدول من الـسـلع
والـبـظـائع..بـ هـاتـ الـدولـت
لـتداول وهي عـقـود غـيـر نـقـديـة ,
سـلــعي حتت الـعــمالت الـنــقـديـة
وتــبـنى عـلى اســاس االلـتـزامـات

شـتركة بـ الدولت بـالتبادل ا
ـقــاصـة ــتـاتي مـن ا الــسـلــعي ا
الـنـقديـة التي تـبنى عـلى اساس
قيم التبادل التـجاري السلعي ا
ـــتـــفـق عـــلـــيه بـــ بـــالـــنــــقـــد ا
الـدولتـينـعـلمـا انه اليـدخلـنا في
ـســتــنــديـة دائــرةاالعــتــمــادات ا
وملـحقـاتـها ويـنبه الى امـكانـية
تــرحـيل بــعض احلـســابـات الى
الــسـنــة الــقــادمـة الســتــمــراريـة
الــتـــجـــهــيـــز اولــقـــربه من واقع
ـــوجب اجلــداول او االســـتالم 
ــا ان جــدولــة الــتــجــهــيــز ...و
الـعمـليـة طويـلة االمـد  ويؤسس
لها عقد بـ البلدين يوضح فيه
الــشـروط الــعـامــة والــتـفــاصـيل
ويــبـدأ بـالـهــدف من انـشـاء هـذا
الـعقـد ويصـار الى تقـد جدول
فـصـلي لالسـتالم والـتـسلـيم من
الــبــضـائـع واقـيــامــهــا شـرط ان
ــوافــقــة بـ تــنـال  الــقــبــول وا
الـطــرفـ وتــثـبت االســعـار بـ
الـبـلدين عـلى اسـاس االفـضـلـية
لـهـمـا عن بقـيـة الـتـعـاقدات وفي
حـالة ان يـنخـفض سعـر بيع اي
تفق عـليها مع اي بضـاعة من ا
دولـةاخرى اوعقـد اخر يـنسحب
هــــــذا الــــــتــــــخــــــفــــــيـض عــــــلى
ــتـــعـــاقــدين,,,عـــلى ان تـــكــون ا
االسـعـار ثــابـتـة الكـثــر من سـتـة
اشــهــر في الــســنــة وتــقــارن مع
ي والــســوق في الــســوق الـــعــا
ـــنــطــقـــة و في حــالــة االزمــات ا
اواالنــــخــــفــــاضــــات الي ســــبب
ـكن اسـتـيراد كـمـيـات كـبـيرة و
ـــــوســـــمـــــهـــــا الن ـــــواد  مـن ا
اسـعارهـا تنـخفض نـسبـيا والن
الكـميات الـتي يحتاجـها العراق
كـبيـرة وحتول بـيوت الـعراقـي
ـــــواد الى مــــــخـــــازن لــــــتـــــلـك ا
والـتـعـريف بـالـيـة الـعـمل والـيـة
الـتسـديـد وتـاريـخـها  ,ويـعـتـمد
تـاريخ ثــابت لـلـتـسـديـد وهـوفي
الـية تاريخ قـبل نـهايـة السـنـة ا
لــكـال الـبــلــدين حــتـى يـحــتــسب
حجم الواردات والصادرات لكال
الــبــلــدين ومن ثــمــة يـصــار الى
الــتـســديــد الـنــقــدي لـلــفــروقـات
شتريات ويتحمل كال الطرف ا
الـداخـلـيـة والـتـصـديـر ومن هـنا
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واد نرى ان جـدولة البـضائع وا
ــتــفق عــلى تـبــادلــهــا يـجب ان ا
تــكــون غــيــر ثــابــتــة ومــتــجــددة
والـــــســــــبـب  ان هـــــذه االلــــــيـــــة
االقــتـــصــاديــة ســـيــنــتج عـــنــهــا
ـكن صـنـاعـات جـديـدة مـحـلـيـة 
تــــبـــادلــــهـــا حــــسب الــــضـــروف
ـوادة االولـية ـنـاخـيـة وتـوفـر ا ا
لـكال الــبـلـديـن  وتـتـوسـع بـشـكل
كــبــيــر مـع تــوسع الــتــفــاهــمــات
واد ـهم االن ا الـتـجـاريـة  ومن ا
الــغــذائـــيــة الــتـي هي مــوضــوع
حديـثنا للبـطاقة التمـوينية التي
ـشـكـلة سـتـحل جـزءا مهـمـا من ا
االزمــة الــتي يـعــانــيـهــا الــشـعب
والـتي ســبـبت هـذه الـتـظـاهـرات
االخـيــر واخلــوف من تــوسـعــهـا
مـع الـــعـــلم ان نــــســـبـــة الـــفـــقـــر
اصـبــحت مـخـيــفـة بـشــكل كـبـيـر
حـــيث يـــتــبـــنى الـــســيـــد رئــيس
ـــوضــوع الــوزراء شـــخــصـــيــا ا
عـني من ويـباشر بـاالتصـال با
ــواد ـــنـــتـــجــة لـــهـــذه ا الــدول ا
الـغــذائـيــة عـلـى ان يـتم الــشـحن
الـفـوري لـلـمـواد االسـاسـية عـلى
ـــواد ضـــمن ان تـــســـجل هــــذه ا
ـستـقبلي واد لـلتـبادل ا قائـمة ا
ـعني ان يـقوم بـالعـملـية وعلى ا
نـفـســهـا مع اكـثــر من عـشـر دول
ومـن بــغــداد فــورا دون احلــاجـة
صاريف والـتاخير لاليفـادات وا
ومع الـبـعـثـات الــدبـلـمـاسـيـة في
بـــغــــداد وبــــعــــد االتــــفـــاق يــــتم
التسعيـر على ما ذكرناه من الية
سـابــقـة اخـذين بــنـظـر االعــتـبـار
ـعـتـمدة ـواصـفات ا مـوضوعـة ا
ــقـدمــة من قــبـلــنـا ان لــديــنـا  وا
ــقـبـولـة وان كــانت من الـدرجـة ا
ـنـشا ـادة مـسـتـهـلكـة في بـلـد ا ا
وكــمـــا ذكــرنـــا في مــقـــال ســابق
طـلوبـة...الطـح وليس ـواد ا ا
احلــنـــطــة كــمــرحـــلــة ســدالــرمق
الــــــــــــــســـــــــــــــكــــــــــــــر,الــــــــــــــرز, ,
الشا الفاصـولياء, العدس, الزيت,
ي,احلـــلـــيب لـــلــكـــبــار,احلــلـــيب
ـا يـكـفي ـنـظـفـات ,,و لـلـصـغـار,ا
واد لـسـنة ولـيس جزئـها  هـذه ا
االوليـة الـتي تـرفع وتلـغي مـكان
الــعــراق من حــالــة الــفــقــر الــتي
تــــمــــثـل نــــســــبــــة عـــــالــــيــــة من

مــجـتــمـعـنــا(تـصل الى %50من
اجملــــتـــــمع الـــــعــــراقـي) والــــتي
اصـبـحت عـائق امـام اي عـمـلـية
تــــنـــمـــيــــة لـــلـــقــــطـــاع اخلـــاص
واالقـــــتـــــصـــــاد حـــــيث اصـــــبح
اقـتـصــادنـا اسـتـهالكي من الـيـد
ـواطن ــا يــعـيـل ا الى الــفم ور
اكــثــر من قـابــلــيـتــة وال يـجــدمـا
يدخـره.ناهيك عن انهـيار القوى
الــشـرائـيــة لـلــفـرد. ويــخـاجلـني
ســـؤال ...مــا مـــعــنـى الــطـــحــ
االمـــــــــــــــــــــاراتــي او الـــــــــــــــــــــرز
ـــــــتــــــــوفـــــــر في االمـــــــاراتـي...ا
اسـواقـنـا..هـل تـزرع االمارات ام
تعبئ ام ماذا...اعتقد ان قصتها
مـعــلــومـة  ,,,,وهي ان االمـارات
ــتــحـدة اســتــاجـرت الـعــربــيـة ا
اراضي زراعـــــيــــة او اشـــــتــــرت
ــســاحــات واســعـة االراضـي و
ـا جزرا وزرعتـها حلسـابها ور
..ولــلـتـجـارة,,,وقـد احـتـذى بـهـا
مـواطــنـ عــراقـيـ الــيس هـذا
مـثل يـحـتـذى به ,,وهل التـتـوفـر
لـلـعـراق امـكـانـيـة الـتـاجـيـر اوال
ومن ثم الـــشــراء الن الــكــمــيــات
الـتي يـحتـاجهـا العـراق من هذه
ــواد كـبــيــرة جـدا ومــسـتــمـرة ا
ـا حتـتـاج بل اكـيد الى دول ور
ـواد وليس دولة لـتجـهيـز هذه ا
وحساب مصاريفها من انتاجها

 وكحساب اولي للعملية...
اذا كـان عـدد نـفـوس الـعراق 35
مـلـيـونـا....هـذا يـعـني  عـلى اقل
تــقـديـر 105مـلـيــون كـيـلــوسـكـر
شـــهـــريـــا يــعـــني  105الف طن
شهريا بواقع  3كيلوات شهريا
واذا كـــانـت حـــصـــة الــــفـــرد من
الطـح  10كيـلـو شـهريـا فـهذا
مــــوضـــوع اليـــســـتــــهـــان به في
البـدايـة طحـ ومن ثـمة حـنـطة
وتــطـحـن لــديـنــا وكم مـن فـرص
عـــمل واســـتـــثـــمـــار وتــشـــغـــيل
ــطـــاحن والــتي ســـيــخــلـق في ا

يجب ان جتدد وتضخم
ومــزارع شـاي اذا كــانت حــصـة

الفرد نصف كيلو شهريا 
ومـعامل تـصنـيع الزيـوت بواقع

لترين لكل مواطن
يــــعـــــني هـــــذا ان الــــســـــعــــرات
واد ـتوفرةفي هذه ا احلرارية ا

تخرج العراقـي من طائلة الفقر
تماما 

عـلـمــا ان هـذه االلـيـة التـدخل في
ــــوازنـــــة اال كــــرقم مــــوضــــوع ا
لـلـحـسـابــات النـهـا سـوف تـكـون
ـصفى عمـلـية تـوريـد نفط خـام  
اشـــبه بـــالــداخـــلي وتـــصــفـــيــته
وحــسـابـات خـارج الــتـخـصـيص
ــصــاريف وتــدخـل في قــائــمـــة ا

وازنة. التي تعزز ا
WO Ë« œ«u

ـواد ومـن هـنـا نــؤكـد ان تــوفـر ا
كن ان االوليـة اخملـتلـفـة لديـنـا 
تـــدخل في صـــنـــاعــات حـــرفـــيــة
وصــغــيــرة ومــتــوســطــة وحــتى
تـوسطة الـكبيـرة الن لها سوق ا
تـــصـــريـف خـــارجي نـــاهـــيك عن
الداخـلي واعـتـمـاد مبـدء الـشراء
والـدعم من قـبل الدولـة وتسـهيل
عملية الـتصدير حتت ظل الدولة
وانــشـــاء صـــنــاعـــة الـــتــعـــبـــئــة
والتغليف لغرض التصدير حتى
من مــــواد مــــســــتــــوردة من دول
اجلـور زراعيـة خاصـة.....روسيا
تـســتـورد مـن سـوريــا مـنــتـجـات
زراعــيـة ومن مـصـر كــمـثل...فـمـا
بــالك بــدول خـط االســتــواء ومــا
واد التي حتـتاجة من مـختـلف ا
تتـوفـر في االجـواء الصـحـراوية
اومادةاحلـليب من اوربـا الباردة

جدا
عـلى ان يـكون الـتعـاقد عـلى هذه
ــنــتــجــة ــواضـــيع مع الــدول ا ا
ــيــاه اي والـــتي يــتـــوفــر بــهـــا ا
الـــقــــريــــبـــة مـن خط االســــتـــواء
ــــمــــطــــرة فـي اوربــــا والــــتي وا
الحتـتـاج الى مـعـدات سـقي وري
ـنتج سـعـريا والتـي تؤثـر عـلى ا
ــقــارنــةوتــهــيــئـة اجــواء دعم بـا
ـــواد االولــيــة الــتي اســـتــيــراد ا
تـدخل فـي صـنــاعـة هــذه الــسـلع
والـتـهـيـئـة لـصـنـاعـات مـتـجددة,
ومسـتقـبلـية بـعد دراسـة اسواق
ـتـعـاقد مـعـهـا ودراسة الـبـلدان ا
نـــــــــــقـــــــــــاط الـــــــــــدخـــــــــــول الـى
اقتصادها(مقالنا انشاء صندوق

ومصرف دعم االستيراد)
ـــكـن في الـــبـــدايــــة تـــاجـــيـــر و
مـــصـــافي في تـــلـك الـــبـــلــدان او
بـلــدان اخــرى وتـزويــدهـا بــنـفط

خــام عــراقي لــتــصــفــيـة الــنــفط
وجتــــهــــيــــز الــــدولــــة اوالــــدول
ا نتجات التي حتتاجها ور با
الكـثـر من دولـة والكثـر من تـنتج
ــــــــكـن ان تـــــــكــــــــون خـــــــارج )
حـصــةالـعــراق من اوبك) ونـحن
بـــهــذا الــصــدد كـــان لــنــا مــقــال
مـنـشـور عن تـاجـيـر مـصـاف في
اخلارج واستغاللـها لسد حاجة
ـشـتـقات تـزايـدة من ا الـعـراق ا
ومن نـفـطـنـا خـارج حـصـة اوبك
والـتي كـانت ســتـوفـر مــلـيـارات
الـدوالرات وبـيع الـفـائض مـنـهـا

الذي يولد عائديات
ومواد اولـيـة اخـرى في الـبـداية
حل انشـاء صناعات تدخل في
قـائـمــة الـتـبـادل الــتـجـاري عـلى
هــذه االلــيــة والـــتي تــوجــدلــهــا
اســواق مـســتـمــرة وحـتى لـدول

قاصة خارج عملية ا
بدأ له اوجه عديدة من ان هذا ا
الــفــوائــد واالهم مــنــهــا اخــراج
الـــعـــراقـــيـــ كـــمـــواطـــنـــ من
الية موضـوعة التـخصيصـات ا
ـكـن ان حتـول الى فـقـرة الـتي 
ـــوازنـــة ويــخـــلص اخـــرى في ا
الـعـراق من الـوسـطـاء ويـخـلص
الــعـراق من الـعــمـوالت اخملـفـيـة
وينـمي قـطـاعات اقـتـصـادية في
الــبـــلــد وبــاخلــصــوص اذا كــان
االتــفــاق مع الــعــديـد مـن الـدول
ويـــقــــوي ســـمـــعـــة االقـــتـــصـــاد
الـعـراقي اكـثر ولـنـا فـيـهـا مارب
اخــــريـــواالهم من كل مـــا تـــقـــدم
انـــهــااســرع طــريـــقــة النــتــشــال
الـكــثـيـر  من الـعـوائل من الـفـقـر
ـدقع واجلـوع عـلـمـا انـهـا تـعد ا
مـن اهم فــقــرات االمـن الــغــذائي
لــلــعــراق ونـحـن نـعــاني نــســبـة
عـالـيـة جـدا من الـفـقـر التـزيـلـهـا
العـديـد من اخلـطط االقتـصـادية
اخلـمـسـيـة ونـحن اذ نـضع هـذه
ـعـنـيـ يـحـدونـا الـفـكـرة امـام ا
االمل ان تـؤخـذ  بـاحلـسـبان الن
ايـجـابــيـاتـهـا كــثـيـرة وال تـوجـد
سـلـبـيـات لــهـا اال عـدم امـكـانـيـة
ادارتـهـا ونـحن باخلـدمـة وبدون

مقابل
تقبلوا حتياتي 

{ مستشار ومحكم لدولي

مــؤســـســات عــمل عـــربي يــغــلب
عـــلـــيـــهـــا الــــطـــابع الـــروتـــيـــني
احلـــــكــــومي ســـــوف يــــؤدي الى
ــواطـنـ الـعـرب عن انـصـراف ا

هذه القمة .
وحــسب اعالن بــيـروت الــصـادر
عن الـقـمـة الـعـربـيـة الـتـنـمـويـة :
االقـــتـــصــاديـــة واالجـــتــمـــاعـــيــة

الرابعة فقد  االتفاق على :
 1- جتـــديـــد االلـــتــــزام الـــكـــامل

بـــتـــنـــفـــيـــذ الـــقـــرارات الـــتي 
شاريع التي تـبنتها اتخاذهـا وا
القمم العربية التنموية السابقة,
وهذا يعني ان القرارات السابقة
ـؤتـمــر االقـتـصـادي االول مـنــذ ا
في الــــكـــــويت عــــام  2009والى
الــيـوم لم تـنــفـذ ولم تـتــابع. فـمـا
الـــــذي نـــــرجـــــوه مـن الـــــقـــــمـــــة
االقـــتـــصـــاديـــة الـــرابـــعـــة الـــتي

ستكون كسابقاتها.
 2-الـتـأكـيد عـلى ازالـة احلـواجز
والـــعـــقـــبـــات الـــتي حتـــول دون
كن من استكمال ا  تنفيذهـا  
مـــســيـــرة الـــعــمـل االقــتـــصــادي
واالجـتـماعـي والتـنمـوي الـعربي

شترك. ا
 3-ضرورة الـتركـيز عـلى حتقيق
ستدامة 2030 اهداف التنمـية ا

في ضوء االحتياجات العربية.
 4-ضـــــرورة تــــكـــــاتف جـــــمــــيع
ـــانـــحـــة اجلـــهــــات الـــدولـــيــــة ا
ــــتـــخـــصـــصـــة ــــنـــظـــمـــات ا وا
والــصــنـاديـق الـعــربــيـة من اجل
الـتـخـفـيف من مـعـانـاة الالجـئ
والــنـــازحـــ وتـــأمــ تـــنـــفـــيــذ
مـــشـــاريع تـــنـــمــويـــة فـي الــدول

ستضيفة لهم. العربية ا
 5-الـــتـــأكـــيـــد عـل دعم صـــمـــود
الشعب الـفلسطـيني في مواجهة
تزايدة االعتداءات االسرائيلية ا
وما اعـقبهـا من تدميـر لالقتصاد
الـفـلـسـطـيـني وبنـيـته الـتـحـتـية.
وهـذا القرار تـكرر عـلى اسمـاعنا
شـكلة الـفلـسطيـنية مـنذ نـشوء ا
ومنـذ اول مـؤتـمر قـمـة سيـاسـية
عــربـيـة والـى الـيـوم ولـم يـتـرجم

الى الواقع .
 6- تــأكــيــد اهــمـيــة وضـع رؤيـة
عـــربـــيــة مـــشـــتــركـــة في مـــجــال

االقتصاد الرقمي .
 7-دعم مسـيرة الـعمل التـنموي:
االقتـصادي واالجتمـاعي العربي
ــشـتـرك وتـعـزيــز اطـر الـتـكـامل ا

االقتصادي العربي. 
ومـتابـعة الـتقـدم احملرز في اطار
منـطـقة الـتـجارة احلـرة الـعربـية
الــكــبــرى ومــتــطــلــبــات االحتــاد
اجلـــــمـــــركي الـــــعـــــربـي امال في

الــوصـول الى الــسـوق الـعــربـيـة
شتركة . ا

 8-الـتـأكــيـد عــلى اهـمــيـة الـدور
احلــيــوي والــهــام الــذي تــلــعــبه
توسطة ؤسسات الصغيرة وا ا
ــــتـــقــــدمـــة في االقـــتــــصـــادات ا
والنـامـيـة على حـد سـواء بـهدف
حل مــشــكــلــة الــبــطــالــة وزيــادة

الدخل القومي.
 9-اعـتـماد االطـار االسـتراتـيجي
الـعـربي للـقضـاء عـلى الفــــــــــقر
متعــــــــــدد األبعـــــــــــــاد 2020
ــئــة - 2030وبــنــــــســبـة 50 بــا

بحلول عام  2030.
 10-التـأكـيـد على اهـمـية تـوفـير
الـرعايـة الـصـحـية جلـمـيع فـئات

اجملتمع العربي.
 11-االرتـقــاء بـالــتـعــلـيم الــفـني
ــهـــني فـي الــبـالد الــعـــربـــيــة وا
ـتطـلـبـات سـوق الـعمل وربـطه 
كــعـنـصــر من عـنـاصــر الـتـنــمـيـة
الـشامـلة  ,والـتـأكيـد عـلى تـنمـية
ـــهــــارات وتـــشـــجــــيع االبـــداع ا
واالبـتـكــار بـهـدف بـنـاء االنـسـان
ـــنــــتج الـــذي ــــواطن ا وخــــلق ا
يساهم في بـناء وتنمـية اجملتمع

العربي .
 12-الـتـأكـيـد عـلى اهـمـيـة الدور
الــفـاعل لــلـمـرأة في اجملــتـمـعـات
الــعـربــيــة وضــرورة تــمـكــيــنــهـا
وادمــاجـهــا في كــافــة الـقــضــايـا
االقـــتـــصــاديـــة واالجـــتــمـــاعـــيــة
والتنموية مع حماية األطفال في
ـنـطقـة الـعـربـيـة من االسـتغالل ا

بأي شكل من األشكال.
 13-الــتـأكـيــد عـلى دور الــقـطـاع
اخلـــاص في تــمــويـل الــتــنــمــيــة
ـســتـدامــة في الـدول الــعـربــيـة ا
لــتـحــقــيق الـنــهــوض والـتــكـامل
االقــــتــــصــــادي واالجـــــتــــمــــاعي
ـنـشـود. كــمـا  الـتــأكـيـد عـلى ا
ـشـاركـة الــفـاعـلـة لــلـشـبـاب في ا
اجملـتــمع الــعــربي وتــعــزيـز دور
نـظـمـات الشـبـابيـة في حتـقيق ا

التنمية الشاملة.
 14-و الترحيب ايـضا بنتائج
دني ـنـتدى الـرابع للـمـجتـمع ا ا
الــذي عــقــد عــلى هــامش الــقــمـة

العربية التنموية الرابعة .
فـهل كـان االنــسـان الـعـربي فـعال
مـحـور الـتنـمـيـة في قـمـة بـيروت
االقتـصـادية الـرابعـة بـعد تـنفـيذ
قـراراتـهــا? ام تـلـحق هـذه الـقـمـة
بسابقاتهـا من القمم االقتصادية
الـثـالث.? وهل سـيــتــابع تــنـفــيـذ
مـقــررات هـذه الــقـمــة ام يـكــتـفى
بــتـغــيــيـر الــوجـوه دون تــغـيــيـر

األداء? 
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