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الـــشــــمـــول عـــام 2016 خالل ايـــام
الـــعـــطل ( اخلــــمـــيس اجلـــمـــعـــة
الــــســـبـت وقـــسـم فـــريـق الـــبــــحث
يـدانيـة لألسر يـداني الزيـارات ا ا
ـنــاطق فـقــد خـصص يـوم حــسب ا
اخلـمـيس لـبحـث األسر في مـنـطـقة
الـــبــو عــجــيل ويـــوم اجلــمــعــة في
مــنــطــقــة قــضـاء الــدور وابــو دلف
واجملــمع الــسـكــني وبــحــثــوا يـوم
الــســبت االســر في قــضــاء بــيــجي
ونــاحــيـة احلــجــاج والــبـو طــعــمـة
لـســرعـة اجنــاز الـعــمل ومـســاعـدة

األسر على الشمول). 
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واضـاف ان (اقــســام احلــمــايـة في
احملافظة استنفرت جهود مالكاتها
مـن اجل اجنــــــــاز بـــــــحـث االســـــــر
ــتـقــدمــة الى الـشــمــول مـنــذ عـام ا
ـن لم يـتم بـحـثـهـا نـتـيـجـة  2019
ظـروف احملــافـظــة الــتي مـرت بــهـا
وذلك ترجـمة لـتوجـيه الوزير خالل
زيــارته احملــافـظــة . يــذكــر ان عـدد
ـتـقـدمـة االسـر الـواجب بـحـثـهـا وا
الى الـشـمـول مـنـذ عـام 2016 يـبلغ
اكــثــر من (17) الف اســرة). ودعت
هـــيــئـــة احلــمـــايــة االجـــتــمـــاعــيــة
ن لــديـهم شــكـوى او ـواطــنـ  ا
استفسار او تبليغ عن حالة جتاوز

بـــهـــا احملـــافــظـــة ابـــان ســـيـــطــرة
عـصـابـات داعش االرهـابـيـة. ونـقل
بيان تـلقته (الـزمان)امس عن مدير
القسم بشـار كاظم القول (ان فريق
من الـبـاحـثـ االجـتمـاعـيـ بـاشر
ـتقـدمة الى عـملـيـات بحث االسـر ا
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يــواصل قـسم احلــمـايـة في صالح
يداني لألسر الدين حملة البحث ا
ــتـقــدمـة الى الــشـمــول مـنــذ عـام ا
 2016 تـرجـمــة لـتـوجــيـهـات وزيـر

الــعـــمل رئــيـس هــيـــئــة احلـــمــايــة
االجــتــمـاعــيــة بـاسـم عـبــد الــزمـان
ـيداني الـقاضـيـة بـاطالق البـحث ا
ـتـقـدمــة الى الـشـمـول مـنـذ لالسـرا
عـام 2016 مــراعــاة لـظــروف االسـر
الفقيـرة نتيجـة الظروف التي مرت
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وصل  21 ايــزيـديــا مــخـتــطـفــا لـدى
داعش عـبـر منـفـذ الـفـاو بـ احلدود
الــعـــراقـــيـــة الــســـوريـــة الى قـــضــاء
سـنــجـار. وقـال بـيــان خلـلـيـة االعالم
االمــني امـس انه (بــالــتــنــســيق بــ
قــطـعــات الــفــرقـة 15 و جـهــاز األمن
الـــوطــني  الـــســمـــاح بــدخــول 21
أيزيديـا كانوا مـختطـف لدى داعش
اغلبـهم من النسـاء واألطفال)¨واشار
أطفال الى ( استـقبال 15 امراة و 6 
عــبـر مــنـفـذ الــفـاو فـي سـنـجــار عـلى
احلدود الـعراقيـة السـورية وتـسهيل
إجــراءات دخــولــهم وايــصــالــهم الى
ذويـهم). وكـشف الــبـيت األبـيض عن
اســـر نـــحـــو ألف مـــســـلح من داعش
ينـتـمون الى  40 دولة. وقـال الـبيت
األبيض في بـيـان ان (هنـاك أكـثر من
ألف مـقـاتل أجــنـبي من أكـثـر من 40
دولـة مـحـتـجـزون لـدى قـوات سـوريا
ـقـراطـيـة. وقـال الـقـائم بـأعـمـال الـد
وزيـــر الـــدفـــاع األمـــريـــكـي بـــاتـــريك
شـــانــاهــان في بــيـــان امس (نــشــيــد

باالنتصار الذي حققته قوات سوريا
ـقراطـيـة على داعش في سـوريا الد
الفــتــا الى ان (بــيــان تــلك والــعــراق)
ـــئــة من الـــقــوات أكـــد أن مــئـــة في ا
األراضي الـتي كـان يــسـيـطـر عـلـيـهـا

الــتــنـــظــيم في ســوريــا والــعــراق 
حتـريــرهـا)¨وتــابع ان (هـذه مــرحــلـة
فـارقـة في مــسـار احلـرب ضـد داعش
ونــحن نــفـهم أن عــمـلــنـا لـم يـكــتـمل

بعد).
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ـواجـهة الفـتـا الى (مواصـلـة الـعـمل 
أي مــحــاولــة من بـــقــايــا الـــتــنــظــيم
مشيرا الى ان (داعش للظهور ثانية)
كـــان يــســيــطــر عــلـى مــنــاطق تــصل
مساحتها إلى 20 ألف ميل مربع في

ــــنــــاطق  الــــدولــــتــــ وأن تــــلك ا
تـطـهـيـرهـا من الـتـنـظـيم مـنـذ كـانـون
الثـاني عام 2017) واكد ان (داعش
لـم يــعــد يــســيــطــر عــلى أي مــنــاطق
سكـنـية فـي الوقت الـراهن). وأعـلنت
ـقــراطــيــة أنــهـا قــوات ســوريــا الــد
حـقــقت انـتــصـارا كــامال عـلى داعش

في البـاغـوز بريف ديـر الـزور شرقي
ســوريـا. وادعى الــرئــيس األمــريـكي
ـتـحدة دونـالد تـرامب أن الـواليـات ا
األمـــريــكـــيـــة حــررت األراضـي الــتي
كانت خاضعـة للتـنظيم اإلرهابي في
الـــعــراق وســـوريــا.وقـــال الــســـفــيــر
ــتـــحــدة الـــروسي لـــدى الــواليـــات ا
أناتولي أنتونوف إن (روسيا تفضل

ـــســـلــحـــ الــذين  حـل قــضـــيــة ا
أســــــــرهـم فـي ســـــــــوريــــــــا خــــــــارج
أراضيـهـا.ويـعد إعالن قـوات سـوريا
مـؤشــرا لـنـهــايـة مـا يــسـمى بـ(دولـة
اخلالفــة) الـتي أعـلــنـهـا الـتــنـظـيم و
امـــتـــدت في وقت مـن األوقــات عـــلى
مــــســـاحـــة تــــصل إلى ثــــلث أراضي

العراق وسوريا. 
وأكـــد قــيـــادي في وحـــدات حــمـــايــة
الـشــعب الـكــرديـةان قـواته لم تــعـثـر
عـــــلى زعـــــيم وقـــــيـــــادات داعش في
ـتـحـدث بـاسم الـبـاغـور بــعـد.وقـال ا
الوحـدات الـكرديـة نـوري محـمود ان
ـقـراطـيـة والـتي (قـوات سـوريـا الـد
تـشــكل الـوحـدات الـكــرديـة عـمـودهـا
حـــررت الــبــاغـــوز واعــلــنـت نــهــايــة

داعش).
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مشـيـرا الى انه (لم يـتم العـثـور على
زعيم التنظيم االرهابي وقياداته في

دينة). ا
ونشـرت وكـالة الـصحـافـة الفـرنسـية
تـقـريـرا حتــدث عن زعـيم داعش ابـو
بكر البـغدادي ومكان اخـتباءه.وجاء
درج في في التقـرير ان (البـغدادي ا
أقام ـطلوب في العالم قائمة كبار ا
دولة مزعومـة له على أراضٍ تساوي
لـكـنه بـات الـيوم مـسـاحة بـريـطـانـيا
يــــخــــتــــبـئ في كــــهــــوف الــــبــــاديــــة
الفـتـا الى ان (تـنـظـيمه لم الـسوريـة)
يــعـد ســوى مـجــمــوعـة مــتـفــرقـة من

واضـاف انه (بـعـد اخلاليـا الـسـريـة)
ــصــيـر  7مالي مــا كــان يــتــحــكم 
شـخص علـى امتـداد أراضٍ شـاسـعة
فـي ســوريـــا ونــحـــو ثـــلث مــســـاحــة
ال يـقـود حـالـيــا إال مـقـاتـلـ الـعــراق
مــشــتــتــ عــاجــزين بــأنــفــســهم عن
مـــعـــرفــة مـــكـــان وجــوده). وتـــرصــد
ـتحـدة مـكافـأة قـدرها 25 الواليـات ا
ن يـساعد في الوصول مليون دوالر 
إلى الـبـغـدادي الـبـالغ من الـعـمـر 47
عـامـاً.وتـابع الـتـقـريـر أن (الـبـغـدادي
الذي يلقّـبه أنصاره بـالشبح جنا في
الـــســابق من هــجـــمــات جــويــة عــدة
وأصـيب مـرة واحـدة عـلى األقل كـمـا
ونقل أنه يعاني مـن مرض السـكري)
الــتـقــريـر عـن اخلـبــيـر في احلــركـات
ـتـشـددة هــشـام الـهـاشـمي قـوله إن ا
(الـبـغـدادي مــحـاط بـثالث أشـخـاص
فــقط هم شــقـيــقه وســائــقه وحـارسه
الشـخـصي الذي يـعرفه مـنـذ طفـولته
وســاعـي بــريــده وهــؤالء جــمــيــعــهم
مـوجـودون  كـمـا يُـعـتـقـد في مـنـطـقـة
ـمتدة من بادية الـشام الصـحراوية ا
وسط سوريا إلى احلدود العراقية). 
وأعلـنت االسـتخـبـارات العـراقـية في
ـــاضي مــقـــتل جنل مـــطـــلع تــمـــوز ا
البـغدادي حـذيفـة البـدري في سوريا
بــثالثــة صــواريخ مــوجــهــة روســيـة

غارة التي كان بداخلها. أصابت ا
وكــان الــظـــهــور الــعـــلــني الـــوحــيــد
ــولــود في الــعـراق في لــلــبـغــدادي ا
حـــزيــران 2014 أثـــنــاء الـــصالة في
جـــامع الــــنـــوري الـــكـــبــــيـــر بـــغـــرب
وذلك بـعـد إعالن إقامـة دولة وصل ا

مزعومة لتنظيمه.
لم يـتوجه البغدادي ومنذ ذاك احل
إلى أنصـاره إال من خالل تـسـجيالت
صـوتـية تـنـشـرهـا الـوكالـة الـدعـائـية

تطرف. للتنظيم ا
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ر يوما دون أن نسمع عن الفساد في شراي الدولة  ولكننا لم ال
نشاهد صعود بعضا منهم الى منصات احملاكم وكشف حساباتهم
ثل العراقي الشعبي  ينطبق على وشخوصهم للرأي العام  ولعل ا
ـشـكل الـقائم إن حـالـتـنـا (إذا ضـعف احلـساب كـثـر الـلـصـوص) وا
الكل يـتهم الـكل  واجلمـيع يتـحدثـون عن الفـساد والـنهـاب  وكأن
قدرات البالد هناك مجموعـات من الفضائي هم الـذين يتالعبون 

ال العام . شاريع وينهبون ا ويعطلون ا
نحن متيـقنون بأن القضـاء العراقي قادرا فعال عـلى فك هذه العقدة
ـواطــنــ  لــكن ايــضــا مــتــأكــدون بـأن واالجــابــة عــلى تــســاؤالت ا
لـلـفـاسـدين اسـنـان كـأسـنـان مـشط الـصـوف جتـرح وتـدمـي االيادي

النظيفة .
الـفـاسدون مـجـموعـات وكـيانـات واحـزاب معـلـومة  وإذا لم تـتـعاون
ـقدور أحد تلك االطـراف مع اجلهـات التشـريعـية والقـضائيـة ليس 
أن يـنـظف الـبالد من هـذه االفـات الـتي يـجمـع الكـل بوصـفـهـا بـانـها

شكال مريعا من اشكال االرهاب  بل هي االرهاب بعينه .
ـعـقـول أن يـشـتـري شـخـصـا واحـدا في مـحـافـظـة بـابل فـلـيس من ا
سـيارات نـقل وكـبس النـفايـات ب ( ثـلثـمائـة مـليـون دوالر ) للـواحدة
مـن تلـك السـيـارات  اال يـعـني ذلك بـان هـنـاك شـبـكـة مـنـظـمـة لنـهب
مـوارد تـلك احملـافـظة  في حـ لم نـسـمع مـثل هـذا الـشـخص عمل
على تخليص مدينة احللة من ازمة اجملاري وال باعادة مداخل احللة
الى عـهد الـسـتيـنـات والسـبـعيـنـات  وهي كانت االجـمل بـ مداخل

احملافظات العراقية .
لقـد تأكد عـبر خـمسة عـشر عـاما  بان مـجمل اجملـالس لم تكن قوة
مضـافـة خلـدمـة اجلمـاهـيـر بـقدر مـاكـانت جـهـات سـالبـة لـلـمـشاريع
وحــقـوق الــنــاس وقــوة امــتـصــاص لالمــوال  فــهل لم يــحن الــوقت
ـسـبـبـات الزمــات الـنـاس والـبـلـد لـلـمـراجــعـة وحتـديـد اســــــــبــاب ا

ومعاجلتها .
تفـيـد الـتـقـاريـر بـان مـلـيـارات من الـعـمالت الـصـعـبـة قـد جمـدت في
ـتـوقـفة عـن العـمل  وان اعـداد كـبــــــــيـرة من الـفـاقدين ـشـاريع ا ا
الهلـيـة الـعـمل  تـشـغـيلـهم لـكـونـهم مـرتـبـط بـاشـخـاص وكـيـانات
ـعـرفـة سـيـاسـيــة في حـ يـتم االســتـــــــغـنـاء عـن من هـو جـديـر بــا
والعـطـاء واالخالص  هذا الـوضع هو الـذي يسـبب الفـساد ويـعطل
ـتـوقـفة عن ـصانع ا ـعـامل وا عـمـلـيات الـنـهـوض بالـبالد وتـشـغيل ا

العمل منذ سنوات .
الـفسـاد اشخـاص وكـيانـات وشركـات محـليـة واخـرى متـفق معـها 
ـصانع الـتي تخـدم بانـتاجـيتـها الـسوق فـالذين يـستـمرون بـتعـطيل ا
ـسـتهـلك الـعـراقي  من أجل اسـتـيـراد بضـائع مـعـظـمـها احملـلـيـة وا
مضرة بـالصــــــــحة الـعامة أو منـتهيـة الصالحية ويـتم تدويــــــرها
في الـبـيوت وامـاكن خـاصـة هم هـؤالء يشـــــــكـلـون احدى  شـبـكات

الفسـاد  وهم بالضـرورة داخل تلك الكـيانات ومن
الــذين يـعـمــلـون في خـدمــة هـذا الـطـرف أو ذاك 
واجـهـة سيـما لم قـدور أحـد ا وبـالتـالي لـيس 
ــعــنــيــة قــوانــ يــتــحــقق في ايــدي اجلــهــات ا

صارمة وصادمة لهؤالء .
 

الـى االتـــصــــال بـــاخلط الــــســـاخن
 1018اثناء اوقات الدوام الرسمي.
وشارك الفريق الـتنفيـذي للبرنامج
الــتــجــريـــبي لإلعــانـــات الــنــقــديــة
ـــشــــروطــــة بـــوزارة الــــعــــمل في ا
الـورشـة الـتنـشـيطـيـة الـتي نظـمـها
ــثــلي الــبــنـك الــدولي بــحــضــور 
وزارتي الصـحة والتـربية ومـنظمة
(يونيسيف) وتـناولت الورشة آخر
مـا  تــنـفـيــذه بـالـبــرنـامج وكـذلك
ـستـقـبلـية اسـتعـراض اخلـطوات ا
السـتـمرار الـبـرنـامج . وقـال رئيس
الــفــريق الــتــنــفــيــذي جــمــال عــبــد
الـــرســــول ان الــــورشــــة تـــنــــاولت
الـتــعـريف بـالــبـرنـامج الــتـجـريـبي
طبق شروطة ا لإلعانات النقدية ا
في مــنــطــقــة الــصـدر/2 فـضال عن
ـسـتـجـدات واخلـطـوات مـنـاقـشـة ا
الــــتي نــــفــــذت ســـابــــقـــا وايــــضـــا
سـتـقاة من الـتـحديـات والـدروس ا
اضية وكذلك اهمية برنامج دة ا ا
تابـعة االلكترونـي واشار البيان ا
الى ان (الفريق اسـتمع لشرح واف
عن ادارة احلـالة لـلبـرنامج (كـيفـية
تـوجـيه الـفـريـق الـعـامل لـلـتـنـفـيـذ)
واهمية دور الباحث االجتماعي
في التنفيـذ . واضاف عبد الرسول
ان خــبــراء الــبـــنك الــدولي قــدمــوا

الـعديـد من التـوضـيحـات واالمثـلة
عـن طــبـــيــعـــة اخلــدمـــات الــواجب
ـشمولـة ببرنامج ـها لألسر ا تقد
ــشـــروطــة في مـــقــابل االعـــانــات ا
الـتـزام تـلك االسـر بــبـنـود الـعـقـود
ـــوقـــعـــة مع وزارة الـــعــمـل كــون ا
الــــبــــرنــــامج اخــــتــــيـــاري ولــــيس

اجبارياً).
…d{U×  .bIð

وجــــرى خـالل الــــورشــــة (تــــقـــد
محـاضرة عن الـسلوكـيات واهـمية
الــتــعـــامل مع الـــفــئــات الـــفــقــيــرة
وافــهـــامـــهــا ان الـــبـــرنــامـج لــيس
ا يعمل على ادية فقط ا للفائدة ا
ـــســـتــــويـــ الـــتـــعــــلـــيـــمي رفـع ا
والـــصـــحي لـــهــا مـن اجل ايـــقــاف

توارث الفقر. 
شـاركون الى وفي اخلتـام تطـرق ا
اخلطـوات القـادمة وسبل تـنفـيذها
والـــتــــأكـــد من ردود الــــفـــعـل قـــبل
االنــــطالق االوسـع لـــلــــبــــرنـــامج).
وكانت هـيئة احلـمايـة االجتمـاعية
قـد اطــلـقت الــبـرنــامج الـتــجـريـبي
ـشـروطـة في لإلعـانـات الــنـقـديــة ا
ـنــطـقـة الـصـدر/2. شـبـاط 2018 
عـلمـا ان البـرنامج مـطبق في اكـثر
من 60 دولـــة بـــالــــعـــالم بــــحـــسب

ية احصائية ا
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االقـتــصـاديــة بـحــيث يـوفّــر مـنـاخ من
الــيـقــ يـسـاعــد عـلـى ابـقــاء مـعـدّالت
ستـهدفة الـتضخم عـند مـستويـاتهـا ا
تـوسط والطـويل ويقود في األجلـ ا
الى استـثــــــــمارات مـنتـــــــجـة بعيداً
عـن اعـــتــــبـــارات الــــعـــائــــد الــــســـريع

ضاربات.  وا
ÍœUB² « ◊UA½

وقـــال عـــبــــد الـــرحـــمن بـن عـــبـــدالـــله
ـدير الـعـام رئيس مـجلس احلـميـدي ا
إدارة الصـندوق في كـلمـة االفتـتاح ان
(الـسـيــاسـة الـنـقـديــة تـعـد إحـدى أهم
مجـاالت السـياسة االقـتصـادية الكـلية
الـــتي تــنـــظم الـــعالقـــة بـــ الــنـــقــود
والـنـشـاط االقـتـصـادي بـهـدف حتـقيق
االسـتقـرار في االسعـار بـالتـالي خلق
ــمــارســة االنــشــطــة مــنــاخ مــنــاسـب 
االقـتـصاديـة اخملـتلـفـة  وإرساء أسس
و اقـتصـادي قابل لالسـتمـرار. لذلك

فـإن أطــر الـسـيـاســة الـنـقـديــة تـعـتـمـد
بـــالـــدرجـــة االولى عـــلى مـــدى تـــطــور
ـالي لـلـدولــة وعـلى الـوضع الـهـيـكـل ا
االقــتـــصــادي حـــيث تــقـــوم الــبـــنــوك
ركزيـة عادة بضبط عـرض النقود أو ا
الــتــوسع الـــنــقــدي لــتـــتالءم وحــاجــة
ــتـعــامــلـ فـي االسـواق عــلــيه فـإنّ ا
ـركــزيــة في حتــقـيق جنــاح الـبــنــوك ا
ـــا حتـــدّده االســـتــــقـــرار الـــنــــقـــدي إ
مــجـــمــوعـــة من الـــعــوامل والـــشــروط
ـؤسـسـيـة تـتـعـلق بـهـيـاكل الـذاتـيـة وا
هــذه الـــبــنـــوك وتــطـــورهــا ونـــوعــيــة

مواردها البشرية. 
كـمـا يتـطـلـب ذلك تـوافـر مـجمـوعـة من
ــوضـوعـيــة أبـرزهـا درجـة الـشـروط ا
ركـزية ومصداقية استقالليـة البنوك ا
سـيـاســاتـهـا وإجـراءاتــهـا وتـوفـر قـدر
كــبــيــر من الــشــفــافــيــة في عــمل هــذه
ّــــا يــــزيـــد مـن الــــثــــقـــة الــــبــــنــــوك 
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بـالسـياسـات االقتـصاديـة بحيـث يوفّر
مـنـاخ من الــيـقـ يـســاعـد عـلى ابـقـاء
مـعـدّالت الــتـضـخم عـنـد مــسـتـويـاتـهـا
ــتــوسط ــســتـــهــدفـــة في األجــلـــ ا ا
والـــطــويل ويـــقــود الى اســـتــثــمــارات
مـنـتـجـة بـعـيـداً عن اعـتـبـارات الـعـائـد

ضاربات). السريع وا
ÕUB ô« WÝUOÝ

واضـــاف احلــــمـــيــــدي ان (ســـيــــاســـة
االفصـاح والـشـفـافـية تـكـتـسب أهـمـيّة
قـــصــوى حــيـث تــســاعــد فـي حتــقــيق
الــســيـاســة الــنـقــديــة ألهـدافــهــا فـفي
الــــوقت الــــذي اتــــســــعت فــــيـه دائـــرة
ـــؤســســيــة االهــتـــمــام بــاحلـــوكــمــة ا
واستقاللية السلـطات النقدية حظيت
صـداقيـة وشفافـية السـياسة مسـألة ا
الـنقديـة بنـفس االهتـمام أيضـا فكـلّما
أتـاحت الـسلـطـات النـقـدية الـعـديد من
ـكن الــطـرق وقـنـوات االتـصـال الـتي 

ـعــلــومــات حـول من خاللــهــا تــداول ا
توجهات واجـراءات السياسـة النقدية
بـشــكل واضح وفـي أوقـات مــنــتـظــمـة
يـزيـد من فـاعــلـيـة الـسـيـاسـة الـنـقـديـة
ـــــــكّن اجلـمـهور فـي ضـــــــوء ذلك و
من بنـاء قـــــــرارات سـليـمة فضـــــــالً
عن خلق مزيـــــــداً من االلتزام من قبل
ـــركــــــــزي لــــلـــوفـــاء بـــهـــذه الــــبـــنك ا

األهداف). 
وانــتــهـى الى الــقــول (حــتى تــتــحــقق
العناصر سالـفة الذكر فمن الضروري
أن يــأخــذ االطـــار الــعــام لــلـــســيــاســة
الـنـــــــــقـديـة في االعـتـبـار الـشــفـافـية
ووضـــــوح االجـــــراءات واالفـــــصـــــاح
ـمـكــنـة لـلـنـشـر ــعـلـومـات ا وإتـاحـة ا
ـــصـــداقـــيـــة وســـــــــهـــولـــة االدارة وا
والـــتــنـــفــيـــذ والــتـــفــاعـل زمــنـــيّــاً مع
تــوجّــهــات الــســوق ومــؤشـرات األداء

االقتصادي.

تقدمة للمشمول Y×Ð∫ فريق حماية محافظة صالح الدين يواصل بحث االسر ا

ركزية التي اقيمت في ابو ظبي Ëœ—…∫ جانب من دورة شفافية البنوك ا
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افـتتـحت صـباح االحـد دورة  شـفافـية
ـركــزيــة وســيـاســة تــبــلـيغ الـبــنــوك ا
السيـاسة النـقدية التي يـنظمهـا معهد
الـســيـاســات االقـتـصــاديـة بــصـنـدوق
الـنقــــــــد العـربي بـالتـعاون مع الـبنك
ـــــــــــــانـي في مــــــقـــــر ــــــركــــــزي اال ا
الـــصــنـــدوق بــأبـــوظــــــــبي خــــــــالل

دة 27 - 24 آذار 2019.  ا
وتـعـد الـسـيـاســة الـنـقـديـة إحـدى أهم
مجـاالت السـياسة االقـتصـادية الكـلية
الـــتي تــنـــظم الـــعالقـــة بـــ الــنـــقــود
والـنـشـاط االقـتـصـادي بـهـدف حتـقيق
االســتـقـرار في االســـــــــعـار بـالـتـالي
ــمــــــــــــارســة خــلـق مــنــاخ مــنــاسب 
االنـــشــطــة االقـــتــصـــاديــة اخملــتـــلــفــة
ـو اقــتــصــادي قـابل وإرسـاء أسـس 

لالستمرار. 
وتــعــتــمـد أطــر الــســيــاســة الــنــقــديـة
بـــالـــدرجــة االولـى عــلـى مــدى تـــطــور
ـالي لــلـدولـة وعـلى الـوضع الـهـيـكل ا
االقــتــصـــادي حــيث تـــقــوم الـــبــنــوك
ركزية عادة بـضبط عرض النقود أو ا
الـــتــوسع الــنــقـــدي لــتــتالءم وحــاجــة
ــتـعــامـلــ في االســواق عـلــيه فـإنّ ا
ــركـزيــة في حتــقـيق جنــاح الـبــنـوك ا
ـــا حتـــدّده االســـتـــقــــرار الـــنـــقـــدي إ
مـــجــمـــوعــة من الـــعــوامـل والــشــروط
ـؤسسـية تـتعـلق بهـياكل الـداخلـية وا
هــذه الـــبــنــوك وتـــطــورهــا ونـــوعــيــة
مـواردهـا الـبـشـريـة. كـمـا يـتـطـلب ذلك
تـــوافــــر مــــجــــمــــوعـــة مـن الــــشـــروط
وضـوعيـة أبرزها درجـة استـقاللية ا
ركزية ومصداقية سياساتها البنوك ا
وإجــراءاتـــهــا وتــوفــر قــدر كــبــيــر من
ّا الـشـفـافـية فـي عمل هـذه الـبـنـوك 
يـــزيــــد من الــــثـــقـــة بــــالـــســــيـــاســـات
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شكلت وزارة التخطـيط هيئة عليا
ـساكن لـلـتعـداد الـعام لـلـسكـان وا
ـؤمل اجـراؤه في الـعراق في من ا
ــقــبل. الــربع األخــيــر من الــعــام ا
ـتـحـدث الــرسـمي لـلـوزارة وقــال ا
في بـــيـــان امس إنه  (تـــشـــكــيل
الـهــيـئــة الـعــلـيــا لـلــتـعــداد الـعـام
ؤمل ساكن الذي من ا للسكـان وا
اجــــراؤه فـي الــــعــــراق في الــــربع
ـقـبل) مـشـيرا األخـيـر من الـعـام ا
الـى أن (تــشــكـــيل الــهــيـــئــة الــتي
يـتـرأسـهـا وزيـر الـتـخـطـيـط نوري
صبـاح الدليـمي جاء تـنفيـذا لقرار
اجملــلـس االعــلى لــلـــســكــان الــذي
يــرأسه رئـيس الــوزراء عـادل عـبـد
هدي). وأضاف أن (الهيئة تضم ا
في عـضــويـتـهــا رئـيـسي الــلـجـنـة
الـوطـنـيـة لـلـسـيـاسـات الـسـكـانـية
ـــركـــزي لإلحـــصـــاء واجلــــهـــاز ا
ـثلـ اثـن عن حـكـومة اقـليم و
كـردسـتـان احـدهـمـا رئـيس هـيـئة
االحــصـاء في االقـلـيـم) مـبـيـنـا أن
ـثال عن (الـهــيــئـة تــضم ايــضــا 
مــجــلس الــنــواب ووكالء وزارات
الـداخـلـيـة واخلـارجـيـة والـتـربـيـة
والـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي واالعـــمـــار
واإلسـكــان والـبـلــديـات والـثــقـافـة
والـــنــقل واالتـــصــاالت والـــزراعــة
ــــائــــيــــة والــــهــــجــــرة ــــوارد ا وا
ـهــجـرين والــصـحــة والـبــيـئـة وا
فـضال عن أمـ سـر وزارة الـدفـاع
ـــثال عن مـــســـتـــشــاريـــة االمن و
الـــوطـــني ووكـــيل امـــانـــة بـــغــداد
ـــــــثـال عـن هـــــــيـــــــئـــــــة االعالم و
ــــثــــلي دواوين واالتــــصــــاالت و
االوقــــاف الــــســــنـي والــــشــــيــــعي

والـديــانــات االخــرى اضــافـة الى
مــديــر عــام الــشــؤون الــفــنـيــة في
دير ركـزي لإلحصـاء وا اجلهـاز ا
الـتنـفيـذي لـلتـعداد الـعام لـلسـكان

ساكن).  وا
وأوضح أن (مـهمـة الـهيـئـة تتـمثل
بـإقـرار اخلـطـة الـشـامـلـة لـلـتـعداد
واخلطط الفـرعية حسب مـراحلها
والـتـوقــيـتـات الـزمـنــيـة اخملـتـلـفـة
ـاديـة والـبـشـريـة ومـتـطـلـبــاتـهـا ا
وحتــديـد اســالــيب الــصــرف عـلى
مــــشـــروع الــــتــــعــــداد واإلشـــراف
ـــتــابــعــة عــلـى ســيــر االعــمــال وا
ـراحـل كـافـة الـتــحـضــيـريــة في ا
وإقــرار االســتــمــارة بــصــيــغــتــهـا
الـنـهـائـيـة وحتـديـد اسـلـوب الـعـد
وأي قضـايا اخـرى جتدهـا الهـيئة

مهمة وضرورية). 
وكـان اخـر إحصـاء لـلسـكـان جرى
في العـراق العام 1997 وأظهر أن
العدد يبلغ نحو  19 مليون نسمة
باستثـناء محافـظات كردستان إذ
قدر مسـؤولون عدد نـفوس اإلقليم

بثالثة مالي نسمة.

نوري صباح
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تــواجه جــامـعــاتـنــا  الــيـوم بل شــبــابـنــا في عــمـوم الــبالد حتــديـات
قراطية اوتنامي سلوكية خطيـرة البعض منها بسبب سـوء فهم الد
ا لعجزنا الوفة ور روح االحباط و محاوالت التعبير بالـطرق غير ا

ظاهر التي جتتاح العالم. من احتواء العديد من ا
 وفي الوقت الذي تكرس فيه  هذه االيام عمادات الكليات ورئاسات
تخصصة ونخبة من االساتذة االجالء اجلامعات واجهزة الوزارة ا
ليلهم ونهارهـم الرساء  قواعد نظام دراسي جامـعي حديث ومعتمد
قررات الذي يعول ية الشهيرة  هو نظام ا في ارقى اجلامعات العا
علـيه للـرقي بسـمعتـنا اجلـامعيـة وشهـادات التخـرج لطـلبتـنا االعزاء
ـيـة نـقـول في هـذا الوقـت الذي ودخـولـنـا الهم انـظـمـة اجلـودة الـعـا
ــكــان نــحــصـي فــيه كل صــغــيــرة وكــبــيــرة ونــحــتــسب لــلــزمــان وا
سـتـلـزمات جنـد انـفـسنـا مـنـشـغلـ بـتـقالـيـد وسـلوكـيـات يـحاول وا
ـشـروع الـبـعـض تـكـريـســهـا في حــفالت الـتـخــرج الخـراجـهــا من ا
ـالـوف الى تـقـلـيـعـات  غـريــبـة  التـعـتـرف بـقـيـمـة الـزمن والـتـقـو وا
ــكـان وجــد لـلــدراسـة  وله الـدراسي والتــقف عـنــد حـدود او قــيـود 
ــســتـمــدة من قــدســـــــــيـة الــعــلم والـعـالقـة مــابـ دالالت احلـرم  ا
الـطـالب واالستـاذ والنـبالغ حـ نـصفـهـا بانـهـا  اكبـر من مـسؤولـية

االب واالم.
ان هـذا اجليل الـذي عانـى من االرهاب واحلـرمـان وتركـات ومآسي
احلـروب ومـا يـتـــــــعرض له مـن عمـلـيـات نـفسـيـة يـحـتاج مـنـا وقـفة
شجـاعة واهتمـاما تربـويا وتفاعال اسـتثنـائيا وستـراتيجـيات النقاذه
من مـسـالك الـوهم والـضــيـاع والـتـصـورات الـتـي تـكـرسـهـا وسـائل
الـتـواصل االجـتـمـاعي بـديال من اسـتـثـمـار طـاقـاته في خـطط تـنـمـية
مـازالت لالسف الـشديـد غـائبـة النتـشـار الفـسـاد وغيـاب الـتخـطيط.
وعدم الـوعي بـاهـمـيـة تـطـبـيق الـقانـون والـتـعـلـيـمـات وهي بـاالساس

خلدمة الطالب قبل االستاذ.
والنـريــد ان نـذعن بــاســتـسالم  لالصــوات احملـبــطــة ونـحن  نــتـابع
بـشغف مـبـادرات طالبيـة في الـعمـل التـطوعـي التـضامـني و اخـرها
الـوقفـات االسـتذكـاريـة في اجلامـعـات العـراقيـة لـلتـعـبيـر عن احلزن
وصل وماقام به بعض نكوبة في ا والتضامن مع ضحايا العبارة ا
ـوبايل  الـشخصـية لتـام ثمن تـنقالتهم من الشـباب ببـيع اجهزة ا
ـوصل للـمشـاركة في بـغداد  واحملـافظـات اجلنـوبـية واقـامتـهم في ا
ـفقـودين واخـرين عجـلـوا بفـتح دورات لـتعـليم عـملـيـات البـحث عن ا
االطـفـال الـسبـاحـة ومـبـادرات اخرى جنـدهـا في كل مـكـان وال جند
لها لالسف الشديد صدى في وسائل االعالم واالتصال التي تولي
وضـوعيـة لـتشـاركنـا في حوارات اهـتمـامـا بالـسخـافات والتـنـتقـد 
ـشكالت هذا اجلـيل من فلذات اكـبادنا علـمية جـادة لنضع احلـلول 
ونـضـعهم عـلى الـطريق الـصـحيح لـيـحمـلوا بـعـدنا الـرايـة ويدشـنون

عصرا زاهرا بديال عن الذي نراه وال نرضاه.
 ويسـتوجب االمـر منـا تقـد االعتـذار لزمالء  من الـعمـداء اكن لهم
كل االحــتـرام حــ عــرضـنــا في مــجــلس جـامــعــة بـغــداد  مــؤخـرا
ـعـهـودة الـتي يـطـغي فـيـهـا مالبـسـات حـفالت الـتـخـرج بـطـريـقـتـنـا ا
ـبـاشر بـدال من الـتلـمـيح الهـادىء وظن الـبعض احلـرص والـتعـبـير ا
او نقل لهم ان القصد  هي االساءة  ال سمح الله لتلك الشخصيات
واالدارات ونقول ان مـا عرضنـاه  توصيف حلـالة ينـطلق من شعور
ـشـاركــة الـتــضـامـنــيـة ونــحن في مـركب وعــبـارة واحـدة صـادق بــا
(االساتـذة وطلبـتهم) ونريـد ان نعـبر بسالم لـلضفـة االخرى لتـطبيق
ستـقبل افضل قررات لـيس خوفا من وزارة بل اسـتشرافـا  نظـام ا
يـحــتـفي فــيــــــــه طـلـــــــــبـتــنـا بــدون اقـنــعـة او حـفـالت تـنـكــريـة بل
ـنـجـزاتـهم وحـصـيـلـة مـاتـعـلـمـوه من مـعـارف وعـلـوم يـتــــــــبـارون 
بـادىء والقيم الـتي يتسـلحون فـيها وهم يـواجهون واالهم من ذلك ا

ــان و بــقــدرتــهــــــــم عــلى الــتــغــيــيـر احملن  بــاال
واصالح اجملتمـع بالعـلم وروح احملبة والـتسامح

ونقولها باعلى صوت اليصح اال الصحيح.


