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سـلحـة (رتبة القـائد العـام للـقوات ا
اعـــلى مـن فـــريق ركن  وكـــان وزيـــر
لــلــدفـاع بــالــوكــالـة)  بــإنــذار قـوات
الشرطة واجلـيش وأصدر امر عاجل
بـــــإرســــــال أســـــراب مـن طـــــائـــــرات
ــيغ لــلـقــوة اجلــويـة الــســوخـوي وا
الـعــراقـيـة الــروسـيـة الــصـنع فـورا 
ــطـارات الــســوريـة ووصـــــلت الى ا
فــجـر 7 تــشــريـن وخــاضت الــقــتــال
اجلــــوي  وكـــان ســـريـــ طـــائـــرات
الـهوكـر هنـتـر العـراقيـة الـبريـطانـية
الــصــنـع مــوجــود في مــصــر قــبل 6
شهـور من انـدالع احلـرب  وحتركت
وصل القوات العراقـية من بغداد وا
وكـــــركـــــوك وتـــــكــــــريت وجـــــلـــــوالء
ــســيـب والــعــمــارة واحلـــبــانــيـــة وا
والـديـوانـيــة  عـلى الـنـاقالت وقـسم
مـنـهـا عـلى سـرف الـدبـابـات ودخـلت
ـوصل من مـنـافـذ الــيـعـربـيـة شـرق ا
والــولــيـــد شــرق االنــبــار  ووصــلت
دمــــشق مـــســــاء يـــوم 10تـــشــــرين 
وأخـــذت مـــواقــعـــهـــا بـــاجلــوالن مع
وصول هجوم الـقوات االسرائـيلية 
وأوقـفت تـقــدمـهـا ودمـرت مـعـظـمـهـا
وهـرب الـقادة الـيـهـود الـبريـطـانـي

واالمريكان والهولندين .
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درعة االولى انقذت القوة العراقية ا
الــواصـلــة دمـشق ومــنـاطق ســوريـة
اخــــرى من االخـــتالل االســــرائـــيـــلي
ـسافـة  وبقـيــــــــت تقاتل ودفعـتها 
وتـــــــــــتـقــدم مع وصـــــــــــول بـقــيـة
القوات العـراقــــــــــية وقـوات عربية
ــــغـــــرب وتــــونس من اجلــــزائـــــر وا
والــــكـــويـت واألردن والـــســــعـــوديـــة
والــــــســـــودان  وزودت امــــــريــــــكـــــا
اـــــــســرائــيل بــاســـلــحــة حـــــــــارقــة
مــــــــدمــــرة يــــــــوم 16تـــــــــــشــــرين
لـــــوقف التقدم للجيـــــش العراقي 
واستـمر احلال لـلتـــــــحشيـد الكـبير
يوم 21 واالسـتـعـداد لـهـجـوم واسع
لـدفع االســرائـلــيـ عن اجلـــــــــوالن
وفـــلــــســـــــــــــطــــ (وصــــلت حــــتى
يـــــــــــوم 22 تــــشــــرين 60 طــــائـــرة
عـراقـية و1000 الف دبـابـة ومـدرعة
ونــاقــلــة وســيـارة و30 ثالثـون الف
ضـــابط وجـــنـــدي تـــعـــداد فـــرقـــتــ
مــدرعـــتـــ وفـــرقـــة مـــشـــاة وقــوات

خاصة) .
- اصـدر مـجــلس االمن الـدولي قـرار
بـوقف الـقــتـال ودخل الـعـالم االنـذار
ونــزلت قــوات االحتــاد الــســوفــيــتي
الـروســيـة واألمـريـكـيــة والـفـرنـسـيـة

والبريـطانـية للـفصل ب اجلـانب 
وافــــــقت مــــــصـــــر
وإســـرائــيـل عــلى
وقف الـقـتـال يوم

وسوريا يوم23
24 تشرين 

رفض الـــــعــــراق
الـــــقـــــرار وقــــام
بسـحب الـقوات
الـعـراقــيـة فـورا
وعــادت جـمــيع
الـــــقــــــوات الى
بـــــغـــــداد يــــوم

30 تشرين 
بـعد ان قـدمت
شهيد و835
 جريح271

و62 مفقود .
ذكـر لي قـائد
الــــــــقــــــــوات
الـــعـــراقـــيـــة
الــــــــــــــــــــتــي
خــــــــــــاضـت
الــــــقـــــتـــــال
االول 
الـــعــــقـــيـــد
الـــــــــــــــركـن
ــتـــقــاعــد ا

لحق الـعسـكري والسـفير فـيما وا
عـام ســلـيم شــاكـر االمــــــــــام 1981
بـلـقــــاء صـحـفي خـاص بـبـغداد  ان
رحـوم الـرئيس احـمـد حسـن البـكر ا
ــــرحـــوم ورئــــيس اركــــان اجلـــيش ا
الــــفـــريق اول الـــركن عـــبـــد اجلـــبـــار
شــنـشل  امــرنــا بـدفن الــشــهـداء في
ســـوريـــا حــتـى تــبـــقى شـــاهـــد عــلى
الـتــاريخ ان اجلــيش الـعــراقي حـمى
دمــشق مـن احــتالل اســرائــيل ولــوال
ذهـابـنا لـكـانت الـقـوات االسرائـيـلـية
ـوصل حـسب وصـلت الى االنـبـار وا
مــخـــطــطــهم من الـــفــرات الى الــنــيل
والــدعم الـغــربي واألمــريــكي  وكـان
راسـيم الـدفن (مـقـابر مـوقف مؤلـم 
الغوطـة  السيـدة زينب  اجلوالن) 
ــــغــــادرة بــــكت الــــنــــســـاء وعــــنـــد ا
السوريات على موقفنا  واستقبلتنا
اجلــمــاهــيــر حــال دخــولــنــا احلـدود
الـــعـــراقـــيـــة  وفِـي بـــغـــداد خـــرجت
ـــدارس واجلــــامـــعـــات والـــوزارات ا
وكــان الــرئـيس الــبــكــر والـوزراء في
مـقـدمـة االسـتـقالل و االسـتـعراض
امــام الــقــصـر اجلــمــهــوري وســاحـة

التحرير وشارع اجلمهورية .

تـقـدمـة االسـرائـيـلـية  والـدفـاعـات ا
مـع انــدفـــاع ومــشـــاركـــة الــفـــصــائل
الـفلـسطـنيـة لـلمـقاومـة من مـخيـمات
االجــئـــ مــصــر وســوريــا ولــبــنــان

واألردن .
- مع فـجـر يـوم 7 تـشـرين سـيـطـرت
القوات العربية على معظم االراضي
الـــتي احــتــلـــتــهــا اســـرائــيل قــبل 6
ســـنــوات  واعــلــنـت رئــيــســة وزراء
اســرائــيل گــولــدا مـائــيــر الــتـعــبــئـة
والــنـــفــيــر الــعــام واإلنــذار األقــصى
واستدعت قـوات االحتيـاط  وطلبت
مـن امـريــكــا وبــريــطـانــيــا وفــرنــسـا
وهـولــنـدا أسـلـحــة مـتـطـورة وقـوات
إضــافــيـة وطــائــرات  وزودتــاه تـلك
ال ـا طلـبت نـتيـجة تـأثيـر ا الدول 
الـيـهـودي جلـنـسـيـات الـدول  وبـعد
ثالثة ايّام شنت القـوات االسرائيلية
هــــجــــوم مــــعــــاكس عــــلى اجلــــوالن
وســـيــنـــاء  وفـــشـل الـــهـــجـــومــان 
فــأعـادت الــهــجــوم يـوم 11 تـشــرين
على اجلوالن  ورغم تـصدي القوات
السوريـة اال ان االندفاع االسـرائيلي
وصل الـى مــــــــســـــــافـــــــة 30 كـم عن
الــعــاصــمــة دمــشق  ولــوال الــقـوات
الـعــراقـيـة الــتي وصـلت مع تــطـويـر
هـجوم الـتـقـدم االسرائـيـلي لـسـقطت

دمشق واحتلت من اسرائيل .
- أعـلن العـراق حـالـة االنـذار األعلى
وأمــر الـرئــيس لـلــجـمــهـوريــة آنـذاك
ــهـيـب الـركن احــمــد حـسـن الـبــكـر ا

جـــرت مــحــاوالت مــتـــعــددة لــلــسالم
ورفضت اسرائيل االنـسحاب اال بعد
االعتـراف بـها

كـدولــة وسـيـادتــهـا عـلى فــلـسـطـ 
وأصـدر مــجـلس االمن الــدولي قـرارا
عام 1981بـانــسـحـاب اســرائـيل من
اجلـــــــــــــوالن ورفــــضـت حلــــد االن 
وبـــــــــضـغــوط دولـيــة اقـامت مــصـر
واألردن عالقــــــــــــات دبــلــومـــاســيــة
وفــــتـح ســــفـــــارات مــــتـــــبـــــادلــــة مع
اســـــــــــــرائـــــيل ورفــــضت ســــوريــــا
ولـــــبـــــنـــــان اقـــــامـــــة الــــــــــعـالقــــات

الدبلوماسية .
بعد 45 عاماً يعلن ترامب تأييد ضم
اجلــوالن إلســـــــــــــرائــيل  اجلــوالن
حــالـيــا ثـلــثـا مــسـاحــتـهــا عـنـــــــــــد
اســرائـــيل وثـــلــثـــهــا عـــنــد ســـوريــة
ــسـيح وفــــــــيـهــا ســكـان عــرب من ا
بـــــــــاالالف واقــــــــامـت اســـــــــرائـــــــــيل
ــهــاجـرين مــســتــوطــنـات إلســكــات ا
الــيـهــود الـقــادمـ من دول الــعـالم 
ومــا زالت قــنــبــلــة مــوقــوتــة خــطـرة
ـنـطـقة  وإســــــــرائـيل من دعـمت بـا
ودربت ومــولت داعش واالرهــاب في
الـعـراق وسـوريـا وفـشـلت بـعـد دمـاء

دفعها العرب .
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- اجلوالن هضـبة سوريـة تتكون من
تالل وسـهـول ووديـان وجـبـال  تـقع
نـطقـة وسط مع احلدود الـلبـنانـية
االردنية الفـلسطـينية تـطل على كافة
ــنـاطق حــولـهــا كـونـهــا مـرتــفـعـة  ا
طَـمَــحَت اسـرائـيـل عـنـد اغـتــصـابـهـا
الرض فلـسط 1948وبـدا حمـلـتـها
بجـلب يهـود العـالم من كافـة الدول 
الى فـلـسـطـ مـسـتـخـدمـ الـتـاثـيـر
الديـني  بان الـنبي موسـى نزل على
ارض كـــيــبـــور في الــقـــدس (احلــرب
الـــعـــربـــيــة االســـرائـــيـــلـــيـــة االولى)
الحتاللها مع ارضي عربية  وفشلت
بــإحـتاللـهــا تـبــعـهـا الــعــــدوان عـلى
مــــصـــر 1956(احلــــرب الــــعـــربــــيـــة

االسرائيلة الثانية) .
احـــتـــلـت اجلـــوالن بـــهــــجـــوم غـــادر
حــزيــران 1967 (احلــرب الـــعــربــيــة
االسـرائــيـلـة الــثـالـثـة) بــدعم امـريـكـا
وخطط رئيسـة وزراء اسرائيل گولدا
مائير (امرأة شرسة اوكرانية األصل
أمـريكـيـة اجلـنسـيـة يـهوديـة الـديـانة
ســـــاهــــمـت بــــتـــــاســـــيس احلـــــركــــة
الصهيـونية مع بن غورون)  وقامت
طارات اللبنانية والسورية بتدمير ا
ـصـريـة مـع الـطـائـرات واالردنـيــة وا
اجلـــاثـــمـــة  (لم تـــنـــجح بـــتـــدمـــيـــر
ـــطــارات الــعــراقــيــة بــعــد تــصــدي ا
الطيـارين العراقـي للـهجوم اجلوي
االسرائـيلي وإسـقاط كـافة الـطائرات
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ـا يشـمل تعـزيز فـرص النـمو القـوميـة 
ـــزيـــد من فــرص االقـــتـــصــادي وخـــلق ا
ـا يـسـاعد عـلى خـفض مـعدالت الـعمل 
البطالـة ال سيمـا بطالة اإلنـاث والشباب
ــــعـــدالت الــــتي جتــــــــــــاوزت ضــــعف ا
الــدولــيــة إضــافــة إلى حتــقــيـق أهـداف
ــســـتــدامــة 2030 وزيـادة الـــتــنــمـــيــة ا
مـــســـتـــويـــات الـــتــنـــويـع االقـــتـــصــادي
شـروعات والتـنافـسـية الـدوليـة. تمـثل ا
توسطة متناهـية الصغـر والصغيـرة وا
في الدول العـربية نـسبة تـتراوح ما ب

ائة من إجمالي عدد90 و 80  في ا
شروعات في القـطاع الرسمي وتسهم ا
بـنـسب مـتـــــــــفـاوتـة من الـنـاجت احملـلي
اإلجــــــــمـالي تــتـراوح مـا بـ  16و80 
ــائـة حــيث تـســجل هــذه الـنــسـبـة في ا
أعلى مستوياتها في الدول العربية ذات
ـا يفوق تـنوعة  الهيـاكل االقتصـادية ا
ـســجل عـلى مـسـتـوى الـدول ـتـوسط ا ا
ـا يـؤكد ائـة  النـامـيـة الـبالغ 40 في ا
دور هـذا الــقـطــاع في زيـادة مـســتـويـات
الــتـنــويع االقــتـصــادي. تــمـثل حتــديـات
الـــنــفـــاذ إلى الــتـــمــويـل واحــدة من أهم
ــشــروعــات الــتـــحــديــات الــتي تــواجه ا
ــنــطــقـة ــتــوســطــة فـي ا الــصــغـيــرة وا
ـا يحـد من قـدرتهـا على دفع العـربـية 
عجلـة النمو االقـتصادي حـيث ال تتوفر
ـشروعات ائـة من هذه ا لنـحو 79 في ا
فـرص الــنـفـاذ لــلـتـمــويل في ظل فـجـوة
ـا يــتـراوح بـ 210 تــمـويــلـيــة تـقــدر 
و240 مــلــيــار دولـيــة وفق الــتـــقــديـرات
الـــدولــيـــة. في الــســـيــاق ذاته ال تـــمــثل
ُـقدمـة إلى ـصـرفـــــــــيـة ا الـتـسـهـيالت ا
ـائـة من إجـمـالي الـقـطـاع سـوى 9 في ا
ــصــرفــيــة في الـدول الــتــســـــــــهـيالت ا
توسط العربية وهو ما يقل بكثير عن ا
ـســجل في الـبــلـدان مـتـوســطـة الـدخل ا

ائة.  البالغ نحو 18 في ا
إدراكـاً من احلـكـومـات الـعـربـيـة ألهـمـيـة
تــــــــنـــــــــمــــــــيــــــــة
ــــــشــــــروعـــــات ا
الــــــصـــــغــــــيـــــرة
ـــتــــوســـطـــة وا
اعـتـمــد الـعـديـد
مــــــنــــــهـــــا رؤى
مـــســتـــقــبـــلــيــة
واسـتراتـيـجـيا
ت تــســتــهــدف
النهوض بهذا
الـــــــقــــــطــــــاع
تــــــتــــــضــــــمن
مـســتـهــدفـات
كــمـــيــة لــرفع
نــــــــســـــــبـــــــة
مـــســاهـــمــته
في الــــنـــاجت
احملـــــــــــــــلـي
اإلجــــمــــالي
والـتـشـغـيل
مــــن خـــالل
تـــــــــبـــــــــني
العـديد من
الـسـيـاسـا

ت
والـتـدخال

ت
الــهـــادفــة
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في إطـار حــرصه عـلى تـطـويــر أنـشـطـته
الـبـحثـيـة أطـلق صـندوق الـنـقـد الـعربي
سـلـسـلـة بـحـثـيـة دوريـة جـديـدة بـعـنوان
"موجز سـياسـات" تستـهدف دعم عمـلية
صنع القـرار في الدول العـربية من خالل
توفـير إصـدارات بحثـية مـوجزة تـتطرق
ـــوضـــوعـــات ذات ألبــــرز األولـــويـــات وا
االهــتـمـام بــالـنــسـبـة لــلـبـلــدان األعـضـاء
مـــصـــحـــوبــــةً بـــتـــوصـــيـــات  لـــصـــنـــاع
السياسات.   تـطرق العدد األول من هذه
الــســلـــســلــة إلـى مــوضــوع "الـــنــهــوض
شروعات متناهـية الصغر والصغيرة با
توسطة من خالل زيادة فرص نفاذها وا
إلى الـتـمـويل في الـدول الـعـربـية" حـيث
أشـار إلى أن الـدالئل الـدولـيـة تـشيـر إلى
العالقة الـوثيقـة ما ب الـنهوض بـقطاع
شـروعات متـناهيـة الصـغر والصـغيرة ا
ـــتــــوســـطـــة والــــنــــــــــمـــو الــــشـــامل وا
ــســتـدام وحتــقـيـق أهـداف الــتــنـمــيـة وا
ـــســـتـــدامــة 2030 مـــوضـــحــاً أن تـــلك ا
العالقـة تعتـمد إلى حـد كبيـر على وجود
مـتـطــلـبـ رئـيـسـ يــتـمـثالن في: تـوفـر
بـيــئـة األعـمـال الـداعــمـة وفـرص الـنـفـاذ
للـتـمويل.  في هـذا اإلطـار تُقـدر الفـجوة
التمويـلية للـمشروعات مـتناهيـة الصغر
ــتـوســطــة الـعــامــلـة في والــصــغـيــرة وا
الــقـطـاع الــرسـمي في الـبــلـدان الـنــامـيـة
بــنـــحــو 5.2 تــريـــلــيـــون دوالر أمــريــكي
(حــيـث تـقــدر مــســتــويــات الــطــلب عــلى
ـــــــــشــروعـات الــتـمــويل من قـبل هــذه ا
بـنـحو 8.9 تـريـلـيـون دوالر فـيـمـا تمـثل
ـــعــروض من الـــتـــمــويل مــســـتــويـــات ا

احلالية 3.7 تريليون دوالر). 
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أشــار الـعــدد األول من ســلـســلـة "مــوجـز
ســيـاســات" إلى أن الــعـديــد من الـبــلـدان
الـعــربـيـة تـعــول عـلى الـنــهـوض بـقـطـاع
ــتــوســطــة ــشــروعــات الــصــغـــيــرة وا ا

لـــتــحـــقـــيق عـــدد من األهــداف

إلـى جتــاوز الـــتــحـــديـــات الــتـي تــواجه
القطاع علـى عدد من األصعدة ولعل من
أهـمـهـا تيـسـيـر نـفـاذه إلى الـتمـويل. في
هـــذا اإلطــــار  إنــــشـــاء الــــعـــديــــد من
ــؤســســات الــتــمــويــلــيــة اخملــصــصـة ا
ــــشــــروعــــات الــــصــــغــــيــــرة إلقــــراض ا
توسـطة في عدد من الـبلدان الـعربية وا
بشروط تـفضيلـية تتالءم مع احـتياجات
شاريع. بالنظر إلى تواضع نسبة هذه ا
ُــقــدمــة إلى ـصــرفــيــة ا الــتــســهــيـالت ا
تـوسطة تبنت شروعات الـصغيرة وا ا
ـركــزيـة ومــؤسـسـات الــنـقـد ــصـارف ا ا
الـعـربـيـة عـدد من الـتـدابـيـر الـتـحـفـيـزية
ـزيد من لـتشـجـيع الـبـنوك عـلى تـقـد ا
الـــقــــروض لـــلـــمــــشـــاريع الــــصـــغـــيـــرة

ثال: توسطة شملت على سبيل ا وا
- تـشـجـيع الـبـنـوك عـلى إنـشـاء وحـدات
متخصصـة ترتبط ارتباطاً وثـيقاً بقطاع
ــتــوســطــة ــشــروعــات الــصــغــيــرة وا ا
سؤولية جميع األعمال ذات وتضطلع 
ــا في ذلك االسـتــشـارات الــصـلــة بـهــا 

والتمويل. 
صرفية الية (ا - السماح للمؤسسـات ا
ـساهـمة في رؤوس ـصرفـية) بـا وغيـر ا
توسطة شروعـات الصغيـرة وا أموال ا

ضمن نسب معينة.
- ضخ كــمـيــات من الـســيـولـة لــتـحــفـيـز
ــشــروعـات مــتـنــاهـيــة الـصــغـر قــطـاع ا
ـتـوسـطـة وتـبنـي برامج والـصـغيـرة وا
حلفز النـشاط االقتـصادي بالتـركيز على

دعم دور هذا القطاع احليوي.
صـرفي لرفع نـسبة - تشـجيع الـقطـاع ا
ـوجه للـمـشروعـات مـتنـاهـية االئـتمـان ا
ـتــوســطـة إلى الــصــغـر والــصـغــيــرة وا
مـــســتــويـــات تــتــراوح بــ 12 و20 في
ـصرفية ائة من إجـمالي التـسهيالت ا ا

في بعض البلدان العربية.
ـرتـبـطـة بـهذا - خـفض أوزان اخملـاطر ا
الـنـوع من القـروض أو تـخـفـيض نـسـبة
االحــتــيـــاطي اإللـــزامي لــلـــبــنـــوك الــتي
شـروعات أو تتـوسع في إقراض هـذه ا
تــســـهــيل فــرص نــفــاذهــا إلى الــنــوافــذ
اإلقراضـية اخلاصـة التي يـوفرهـا البنك
ركزي عالوة على خفض سعر الفائدة ا
شروعات إلى ما رتبط بإقراض هـذه ا ا
يسـاوي سـعر فـائـدة السـياسـة الـنقـدية

ستوى. أو حتى دون هذا ا
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ـالـية - االسـتـفـادة من أسـواق األوراق ا
ـشـروعـات مـتـنـاهـيـة الـصـغـر لـتـمـويل ا
ـتـوسطـة سواءً من خالل والصـغـيرة وا
األســواق الــقـائــمــة حــالـيــاً أو من خالل
دراســة إمـــكــانــيـــة تــأســـيس مـــنــصــات
مــخــصـصــة إلدراج وتــداول أســهم هـذه

شروعات.  ا
- اســـتـــكـــشــاف فـــرص االســـتـــفــادة من
ـالــيـة احلــديـثــة في زيـادة الــتـقــنـيــات ا
فـــرص نـــفـــاذ الـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة
ـــتـــوســـطــة إلـى الــتـــمـــويل من خالل وا
تــأســيس بـــيــئــات رقــابــيـــة جتــريــبــيــة
لــتــوفــيـر   (Regulatory Sandboxes)
ـالـية الـبيـئـة الـداعمـة لـنمـو الـتقـنـيات ا

احلديثة.
- تـوفــيـر بـنـيـة حتـتـيــة داعـمـة لـلـقـطـاع
شروعات إلى الي لتسهيل نـفاذ هذه ا ا
الـــتــمـــويـل من خالل تـــوفـــيـــر أنـــظـــمــة
نـقولة الضمـانات وسـجالت األصول ا

ـعـلـومـات االئـتـمـانـيـة وتـطـوير ونـظم ا
قــوانــ اإلفالس وتــعــزيــز كــفـاءة نــظم

دفوعات والتسوية. ا
في إطـار سـعي صــنـدوق الـنـقـد الـعـربي
لـدعم جـهـود الـبـلـدان األعـضـاء الـهـادفـة
ـسـتـدام إلى حتـقـيق الـنـمـو الـشـامل وا
يـركـز الـصـنـدوق بـشكـل خاص فـي إطار
اسـتــراتــيــجــيــته اخلــمــســيــة احلــالــيـة
ـشـروعات (2015-2020) عـلى تـنمـيـة ا
ـــتـــوســـطـــة وزيــادة الـــصـــــــغـــيـــرة وا
ـنـطـقـة ـالي في ا مـسـتـويـات الـشـمـول ا

العربية. 
في هـذا الـسـيـاق أطـلق صـنـدوق الـنـقـد
الـعربـي في عام 2016 تـسهـيل "الـبـيـئة
ــواتـــيــة لـــلــمـــشــروعـــات الــصـــغــيــرة ا
تـوسطـة" بهـدف دعم اإلصالحات في وا
ــشــروعـات مــتـنــاهـيــة الـصــغـر قــطـاع ا

توسطة. والصغيرة وا
 في إطـــــار هـــــذا الـــــتـــــســـــهـــــيـل دعم
شـروعات إصالحات الـنـهوض بـقطـاع ا
توسـطة في عدد من الدول الصغيـرة وا
الــعــربــيــة مـع الــتــركــيــز عـــلى حتــفــيــز
شروعـات متنـاهية الـصغر والـصغيرة ا
مـلـوكـة لـلـشـبـاب واإلناث ـتـوسـطـة ا وا
ـناطق الـريـفيـة بـهدف حتـقيق وسكـان ا
الــنــمــو االحــتــوائـي وتــمــكــ الــبــلـدان
الــعـربـيــة من حتـقــيق أهـداف الــتـنــمـيـة

ستدامة.  ا
كـمـا  في إطـار جـهـود صـنـدوق الـنـقـد
ــالي في الــعــربي لــدعم الــشــمـــــــــــول ا
ـــبــادرة ــنـــطـــقــة الـــعـــربــيـــة إطالق ا ا
الي في اإلقلـيميـة لتـعزيـز الشـمـــــــول ا
الـــدول الــعـــربــيـــة في عــام 2017 الــتي
تسعى من بـ أهدافـها إلى دعم وصول
ـتـوسطـة إلى ـشـروعـات الـصـغـيـرة وا ا

التمويل. 
ـبــادرة قـدم الــصـنـدوق في إطــار هـذه ا
لـــبــلــدانه األعــضــاء الــدعـم الــفــني عــلى
صعـيد صـياغـة استـراتيـجيـات الشـمول
شروعات الي مع التركيز عـلى قطاع ا ا
ـتـوسـطـة. من جـانب آخر الـصـغيـرة وا
أطـلق صـندوق الـنـقـد العـربي مـجـمـوعة
ـالـيـة احلـديـثـة لـلدول عـمل الـتـقـنـيـات ا
العربية في عام 2018 بهدف االستفادة
ـالـيـة ودورها في من تـطور الـتـقـنـيات ا
ـالـيـة وتـيـسـير زيـادة كـفـاءة اخلدمـات ا
ـشـمـولـة مـالـيـاً إلى نـفـاذ الـفـئـات غـيـر ا
ـــشـــروعــات الــتـــمـــويل ومـن أهــمـــهـــا ا

توسطة.  الصغيرة وا
قــدم الــعــدد األول من ســلــســلــة "مــوجــز
سياسات" بعض التوصيات على صعيد
صــنع الـقـرار بــهـدف الــنـهـوض بــقـطـاع
شروعـات متنـاهية الـصغر والـصغيرة ا
ـتـوســطـة عـلى عـدة مــسـتـويـات ومن وا
بينها تيسيـر فرص نفاذها إلى التمويل

ا يشمل: وذلك 
- أهـميـة الـتركـيـز عـلى السـيـاسات ذات
اآلثـــار طــــويـــلــــة األجل الــــتي تــــضـــمن
ـــنـــشـــآت اســـتـــدامـــة الــــنـــمـــو لـــهـــذه ا
واسـتـمـراريـة بــقـائـهـا من خالل خـفض
ـوجه لــهـا كــلـفــة ومـخــاطـر االئــتـمــان ا
وتــيــسـيــر فــرص نـفــاذهــا إلى األسـواق
الداخلـية واخلارجـية وحفـز انتاجـيتها
وتـنـافسـيـتـهـا واالهتـمـام بـعـملـيـة بـناء

القدرات.
- ربط خـــــطـط الــــنـــــهـــــوض بــــقـــــطــــاع
ــتــوســطــة ــشــروعــات الــصــغــيــرة وا ا

ـالي بـالرؤى االسـتراتـيجـية والشـمول ا
لــلـدول الـعــربـيـة بـهــدف حتـقـيـق الـنـمـو
ـسـتـدام وزيـادة مـسـتـويـات الـشـامل وا
الـتـنـويع االقـتـصـادي والـوفـاء بـغـايات

ستدامة 2030. وأهداف التنمية ا
ـشـروعـات - أهـمـيــة الـعـمل عــلى دمج ا
تـوسطة في إطار االقتصاد الصغيرة وا
الـرسـمي بــهـدف تـيـسـيـر فـرص نـفـاذهـا

لالئتمان.
- مواصـلـة اجلهـود الـهادفـة إلى ضـمان
الي وجـود البـنـيـة األساسـيـة لـلقـطـاع ا
ــشـروعــات إلى الــداعــمــة لــنــفــاذ هــذه ا
ا يشـمل وجود أطر قـانونية التمـويل 
ـوجه لـهـا وآلـيــات لـضـمـان االئـتــمـان ا
ـنـقــولـة وشـركـات وسـجالت لـألصـول ا
لـلمـعلـومـات االئتـمـانيـة ونـظم متـطورة
ـدفـوعـات والـتـسـويـة إضـافـة ألنـظـمـة ا

إلى تطوير قوان اإلفالس. 
ـزيــد من الـتـركـيـز عـلى - احلـاجـة إلى ا
تـوفـير الـتـمـويل لـلمـشـروعـات متـنـاهـية
الصغـر التي ال تـزال نسبـتهـا من مجمل
ـمـنوح لـلقـطاع مـحدودة وفي التـمويل ا
إطــار نـسب مــتـواضــعـة تــتـراوح بـ 2
ـــائــة في الــدول الــعــربــيــة ال و14 في ا
ســيـمـا في ضــوء االرتـبــاط الـكـبــيـر بـ
ـشـــــــروعـات مـتـنـاهـيـة تـيـسـيــر نـفـاذ ا
الـصــغـر إلى الـتــمـويل وحتـقــيق الـنـمـو
االحـتـوائي والــوفـاء بـأهـداف الـتـنـمـيـة

ستدامة.  ا
- االسـتـفـادة مـن الـفـرص الـتي تـوفـرهـا
الية في الدول العربية أسواق األوراق ا
دخـرات احمللية وتـوجيهها إلى حلشد ا
ــــــشـــــروعـــــات ســـــواءً مـن خالل تـــــلك ا
ـتـوفرة بـالبـورصات الـقائـمة نـصات ا ا
أو من خالل إنـشـاء مـنصـات مُـخـصـصة
ــثل إلدراج وتــداول األســهم اخلــاصــة 

شروعات. هذه ا
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- االسـتـفـادة من تـنـامي سـوق الـتمـويل
االسالمي ومـن تــــمـــــيــــز مـــــوقع الــــدول
ياً العـربيـة وصدارتهـا لهـذا النـشاط عـا
في تغـطية جـانباً مـن فجوة تـمويل هذه
ـشــــــــــروعـات السـيــمـا في ضـــــــــوء ا
الـــــطــــلب الـــــكــــبـــــيــــر مـن قــــبـل بــــعض
ـتـوسـطة ـشـــــــــروعـات الـصـغـيـرة وا ا
ـتــوافـقـة مع عــلى مـنـتــجـات الـتــمـويل ا

الشريعة. 
ـالـيـة - االسـتــــــــــفـادة من الـتـقـنــيـات ا
احلـديــثـة ال سـيــمـا آلـيـات الــتـــــــمـويل
اجلـــــــــمـاعي فـي تـعــزيـز الــــــــــتــمـويل
شـروعات السيما في ضوء ُقدم لهذه ا ا
الـتــوقـعـات بـتــنــــــــامي حـجم ســــــــوق
التمـويل اجلماعي إلى 100 مليار دوالر
عام 2025 علـى مسـتـــــــوى الـعــــــــالم
ـــا يـــؤهـــلـــهـــا إلـى أن تـــكـــون من أهم
مـــصـــادر تــمـــويـل هـــذه الــنـــوعـــيـــة من

شروعات. ا
الـية على - تشـجيع مـزودي اخلدمـات ا
االستفادة من استخـدام بعض التقنيات
ـصـاحبـة لـلـثورة الـصـنـاعيـة الـرابـعة ا
وبــــاألخـص تــــقــــنــــيـــــات الــــبــــيــــانــــات
الــضــــــــــخــمـــة والـــذكــاء الـــصـــنــاعي
والبلـوكشـــــــ في التـغلب على مـشكلة
ا يُـمكن مزودي عـلومـات  عدم تـماثل ا
ـالـية من الـتـقــــــيـيم الـدقيق اخلـدمات ا
خملــاطـــر ائـــتــمـــان هـــذه الــنـــوعـــيــة من

شروعات. ا
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عـناها العميق كونها ا اعمل  ـقولة ولطا تفاءلـوا باخلير جتدوه " انا اثق بتلك ا
ة ; بسم الله الـرحمن الرحيم  (( .... التقـنطوا من رحمة فهوم آية كـر ترتـبط 
الـله )) صـدق الله الـعـظيم  ومـابـ التـفـاؤل وعدم الـركـون للـقنـوط السـامح الله
وافكار اختـرنا فسحـة التفكـير والعمـل بنشر وعي جـديدة خارج اطواق الـبؤس 
ـتـفـاقم عـلى جـمـيع االصـعـدة  ولـنـزرع األمل والـتـفاؤل الـدمـار ورؤى الـتـردي ا
ـا تــقـدمه احلـكـومـة ورئـاسـتـا ـسـتـقـبل مـن خالل تـرسـيخ الـثـقـة  والـقــنـاعـة  بـا
ـان كي نـبتـعـد عن الـقنـوط وفـقدان اآلمل   لـذلك بـدأنا نـبـشر اجلـمـهوريـة والـبر
ـرحــلـة الـعـراق اجلــديـد  عـراق الـتــفـاهم والـتــنـاغم مـابــ الـكـتل الـســيـاسـيـة
ورئـاسـات الــدولـة الـثالث  عـراق قــائم عـلى تـوزيع االدوار وفق االســتـحـقـاقـات
الدستـورية شريطة ان تـكون تلك األدوار مكملـة لبعضها الـبعص لتَرتسم صورة

العراق الذي يبغيه كل الشرفاء واخليرين 
نـاكفـات والعـقد ـشاكل  واخلالفـات واطنـان من ا العـراق  الذي كُـبلـتهُ  اغالل ا

ا جعلتهُ يضمحل كدولة !!! 
عاد آمـلنا بـالعمل الـدؤوب لالخوة في الـرئاسات الـثالث وقادة الكـتل السيـاسية
وبدا لـلوهلـة االولى االرتياح يدب في الـنفوس  واصـبحت رسائل االطـمئنان في
ـكـوكيـة لـلرئـاسـات لـدول األقلـيم والـعالم ومن مـتـناول الـيـد من خالل الـزيارات ا
بادلـنا الزيارة من رؤساء وحكـومات دول عربية ودول مسـلمة جارة حتترم جوار
العراق اسـالمية كانت ام عربية  فاحترامنا مَبنَّي على حجم احترامهم للسيادة

ومصالح العراق .
فالـزيـارة  التـي اجراهـا الـسيـد رئـيس الوزراء  يـوم الـسبت 6/نـيـسان2019 /
الى اجلارة إيـران التي تربطـنا بهـا مصالح اقتـصادية كـبيرة وعالقات مـتميزة 
وكـذلك تـربـطـنــا بـهم حـدود اكـثـر من 1200كم  تـعـد اطـول حـدود لـبـلـد مـجـاور
لـلـعـراق نـاهـيك عن ان ايـران دولـة مـسـلـمـة  كل مـاحتـدثت به يُـعَـدْ مـن الـركـائز
همـة للعالقة  ب ايران والعراق والتي تعتبر قـمة بالتميز في العالقات الثنائية ا
ــشـتـركـات  وأعـود والـعـودُ احـمـدُ لـزيـارة االخ عـبـد بـ بـلـدين جـارين لـكـثـرة ا
رافق له والتي حَظيت  باهتمام بالغ من قبل ايران ومسؤوليها  هدي والوفد ا ا
هـدي لـلمـرشد األعـلى وما لكن مـاسربـتهُ بـعض االخبـار  عنـد زيـارة االخ عبـد ا
نقل عـنه قوله : بوجوب حتديد سقف زمني الخـراج القوات االمريكية من العراق

او طالب بسرعة اخراجها ??
لذا يتوجب علينا  الوقوف عند تلك النقطة والنظر اليها بعمق !!!

هدي باتفاقية ثيرة االخرى فتكمن في : اشادة  الـسيد عادل عبد ا اما النـقطة ا
اذا اجلزائر الـتي ابرمت بعهد النظام البائد واهـمية تطبيقها في هذا الوقت !! و
هل ألحـيـاء افـعـال الـنـظـام او نـخـتـار من افـعـال الـنـظـام الـبـائـد  مـايـخـدم ايـران

لنمجده ومايضرها فنرفضه ونعتبرها قرارات استخدمت في زمن الطاغية  ?
ـواطن يـتـوقع طـرحـهـا  بـهـذه الـطـريـقة كـمـا سُـربت من قـبل  تـسـاؤالت لم يـكن ا
بعض مـواقع السوشيل مـيديا   ان لم تطـرح ولم تعقد اتـفاقات على تـلك النقاط
ـيـزة ونـاجـحـة ونـشــكـر ايـران عـلى حـسن االسـتـقـبـال وكـرم فـأعـتـقـد الـزيـارة 

الضيافة .
ـاضـيع  سـأعـبر وانـتـقل لـلـجـانب االفـتراضـي واقول ;  ان تـمت مـنـاقـشـة تـلك ا

بضمير عراقي  ; ان
وجـود الـقوات االمـريـكـية في الـعـراق شأن عـراقي وقـرار االسـتغـنـاء عنـهـا شأن
عـراقي خــالص واليـحق ألي دولــة ان تـنـصـب نـفـســهـا بـديـالً عن ارادة الـشـعب
ـوقف االمـني هـو مسـؤولـيـة احلكـومـة وفق اطار ـتـمثـلـة بـقيـادته  وان تـقـدير ا ا
ـبـرمة بـ الـبـلدين ووفـق حاجـة الـبلـد لـتـرسيخ االمن االتـفاقـيـة االسـتراتـيـجـية ا
ومحـاربة داعش  واود ان اضـيف نـقطـة مهـمة كـلمـا طـلبت دولـة اخراج الـقوات
االمـريكـية سـنعـلن تمـسكـنا بـها عـلمـاً اننـا نعـلم اننـا بلـد محـتل من قبـلهم لـكنـنا
النـريـد ان نـعـيش احـتاللـ احـتالل ارض واحـتالل من نـوع اخـر يـتـمـثل بـسلب

القرار السيادي .
واحملــور الـثــاني ; اتـفـاقــيـة اجلــزائـر عـام  1975 والـتي ابـرمــهـا رمـوز الــنـظـام
الـسابق والـتي نـلـعنـهـا يومـيـاً ونـعتـبـرها تـنـازال كبـيـرا عن حـقنـا في شط الـعرب
ـستـقـبـليـة بـشكل واحـدى اخطـاء الـنـظام الـسـابق الـتي لم حتـــــسب نـتـائـجهـا ا

سليم ??
اذا اليـوم نُفَعـلُها   هل تـمجيدا لـلنظـام السابق ام استـذكاراً للـخطوات التي  و

اهان بها العراق وتنازل عن جزء من استحقاقه في شط العرب?
ان الــتـعـامل بــأزدراجـيـة في الــعالقـات الــدولـيـة يــنـتـهي بــتـكـوين عـالقـات هـشـة
ـسـلـمـة ايـران  بل التـسـتـمـر طـويالً وهـذا مـاالنـبـغـيـه في عالقـاتـنـا مع اجلـارة ا
نــبـحـث عن عالقـة مــتــيـنــة مـبــنَــيَّـة عــلى اسس راســخـة تــعــكس صـورة االسالم
احلقـيقي  في عالقـات اجلوار  بـالتأكـيد ان لم تـناقش تـلك البـنود فـخيـراً فعلت
ايران ورئيس الوزراء العراقي وان نوقشت بالطريقة التي سربت ستولد مشاكل
ـوقف الـعـراقي وال نـنـسى خـطـاب االخ رئـيس وانـهـيـارا وانـقـسـامـا كـبـيـرا في ا
اجلـمـهـوريـة في القـمـة الـعـربـيـة في تـونس والـتي رسم من خاللـهـا سـتـراتـيـجـية
ومنـهج العراق في عالقاته الدولية  عندما عـبرَّ عن مواقف العراق الثابتة  بقوله
" اننـا نحترم اجلوار االسالمـي للعراق ونحـتاج الى دعم عمقـنا العربي "  كذلك

اعطى رسـالة اطمئنـان ان العراق ينأى بـنفسه من ان يكون
في اي مـحور من احملـاورد الـدولـيـة بل سيـكـون الـعراق
نقـطة الـتقـاء وليس نقـطة نـزاع . تلك هي رؤيـة العراق
بالـتعـامل مع محـيطة اإلقـليـمي والدولي  ولـكم اتمنى
ان تكـون هذة التسريبات خـاطئة ولكم اطمح ان تكون

الزيارة ناجحة بأذن الله .

فـي زيـارتـي األولى لــســوق الـشــيــوخ لم يــكن فـي ذاكــرتي الــشيء الــكــثـيــر عن
دينـة من تراث حضاري وثـقافي خصوصاً في مـجال الشعر   ماتـدخره هذه ا
ديـنة ولـو عن طـريق منـصات كان عـليّ ان اتسـلح ولـو بالـقـليل عن تـاريخ هـذه ا
التـواصل اإلجتماعية حتى ال اتفاجيء باخلزين الثقافي واإلبداع الشعري الذي
دينة الشـاعرة  ال يكاد يخـلو بيتاً من رأيته خالل أيـام قليلة قـضيتها في هـذه ا
دينـة من شاعر أو ذوّاق محـترف للشعـر على األقل وفي كثير من بيـوتات هذه ا
دينة بـبيت من شعر األبوذية أو الدارمي األحيـان تكون لغة التخـاطب ب ابناء ا
لفت للـنظر هو مشاركة وهذا امـر طبيعي تسمعه في أي مـحل تزوره  الشيء ا
وهبـة الشعـرية العامـة واألمثلـة كثيرة ومـشخصـة لكل ابناء ـدينة بـهذه ا نساء ا
ـديـنـة تـزخـر بـاجملـالس الـثـقـافـيـة ـديـنـة  لم يـأتي ذلك اعـتـبـاطـاً وال صـدفـة فـا ا
نتشرة في أنحائها ولكل مجلس أو ديوان رواده وإسلوبه في النقاش واألدبيـة ا
ونـوعـيـة مـرتـاديه وأوقـات افـتـتـاحـهـا فـمـنـهـا الـيـومـيـة ومـنـهـا اإلسـبـوعـيـة ومـنـها
الشـهريـة  هذه اجملـالس والدواوين موروثـة من اآلباء واألجـداد وبعـضهـا عمره
ئـة عام كـمـجلس آل حـيدر الـثـقافي  وقـد عرفت مـديـنة سـوق الشـيوخ يـقـارب ا
بـاخلـصـوص بـاألبـوذيـة وهـو لـون من ألـوان الـشـعـر الـشـعـبي ويـنـسب الى هـذه
ـديـنـة أول بيـت لهـذا الـلـون الشـعـري  وقـد بـرز ت اسمـاء شـعـراءاألبـوذية في ا
ـديـنـة بـالــروّاد كـأبـو مـعـيـشي وحـمـدي سـوق الــشـيـوخ والـتي يـسـمـيــهم ابـنـاء ا
احلمـدي وهالل حـسن وهيب ومال جـاري وعـبيـد السـعـيد والـعـديد من األسـماء
ـديـنة ـديـنـة شـعـرهم عن ظـهـر قلب  وأنـت تتـجـول بـا الـتي يـحـفظ اغـلب ابـناء ا
وعنـدما تصل الـى اطرفهـا تقع ومن حـيث التشعـر في اهوارهـا احمليطـة بها من
جهـتي اجلنـوب والشـرق والـتي تتـصل باهـوار الـبصـرة والعـمارة ثم ايـران وقد
ـياه الى ـتسـاقـطة هـذا العـام بـحيث وصل مـنـسوب ا انـعشـتـها كـميـة األمـطار ا
مايرجـوه ابنائها  ابناء األهوار احمليطة يتصـلون روحياً وثقافياً بسوق الشيوخ
ـديـنـة ـفــردة ( احلـسـجـة ) في بـعـض مـايـقـال من الـشــعـر بـ ا وان اخـتـلـفت ا
ديـنة أو ابناء األهـوار أول ماتسمع وأريافـها  مجرد لـقاءك بشخص مـن ابناء ا
منه كـلمة ( البـيت بيتك ) وبـعدها حـتماً تـسمعُ شعراً لـه أول وليس له آخر حتى
لون من اإللـقاء واإلسترسال والتـنقل من الغزل الى الوطن الى تـحدث ال ان ا
األم الى التـغني باألمـجاد والكـرم والشهـامة واحلبـيب  تكاد تـكون مديـنة سوق
الـشـيـوخ من مـدن األحالم لـو غُـصت في تـفـاصـيـلـهـا وجـمـالـيـة الـتـنـوع الـديـني
والعرقـي فيها  سكانـها من مختلف الطـوائف واألديان وفيها الـتعايش السلمي
مثاالً يـحتـذى به فهم يـعيـشون كمـا يقـولون مـنذ آالف الـسن مـتحـاب مـتآخ
تـنوعـة بل بـعتـبرونـها سـر رقيـهم وتمـيزهم فـيمـا بيـنهـم لم تفـرقهم اإلعـتقـادات ا
قـال فعـلى الزائـر لهذه وتفـوقهم في مـجال الثـقافـة والشـعر  عـودة الى بدايـة ا
ديـنة ان يـحذر شـديد احلذر مـن ان يتـكلم بـاللـغة الفـصحـى خوفاً مـن الوقوع ا
دينة الذين يتميز أغلب ابنائها باخلطـأ والتعرض الى غضب أو اعتراض ابناء ا
ـعـرفـة قـواعـد الـلـغـة وصـحـيح الـفـاضهـا  ال اخـفي سـراً إذا قـلت ان زيـارتي

ديـنة سـوق الـشيـوخ والتـجـول في العـديد مـن مجـالسـها
ودواوينـهـا وأريافـهـا زادني فضـوالً بـالغـوص في تاريخ
ـدينة احلـضاري والـفكري واإلبـداعي والتفـكير هذه ا
بـالــعـودة الـيــهـا في اقــرب فـرصـة تــسـنح لي فــهـنـاك
الكـثير الكثير الذي لم اطلع عليه وهناك الكثير الكثير

الذي سمعت عنه ولم اشاهده بعد.

والــطـــيـــاريـن االســـرائــيـــلـــ عـــلى
احلــدود الــغــربــيــة لــقــاعــد الــولــيـد
واحلـبانـيـة غرب مـحـافظـة االنـبار 
(ارسل الــعــراق قـوة مــشــاة مــدرعـة
وطــــــيـــــاريـن الـى االْردن ومــــــصـــــر
وسـوريـا فـورا  و إيـقـاف الـقـتـال
بقرار من مجـلس االمن الدولي على
ان جتري مفاوضات لسحب القوات
اإلســرائـيــلـيــة الـبــريـة من االراضي

العربية احملتلة ومنها اجلوالن).
ÂUOB « Âu¹

مــــــــرت 6 ســـــــــــــنـــــوات بـــــعــــــــد
حـــــــرب 1967بـعـــد احـتــــاللـهـا 
دون ان تنـسـحب اسـرائـيل وترفض
بــشـدة  فــخـطــطت مــصـر وســوريـا
ـصرية والعـراق الستعـادة سيـناء ا
واجلــــوالن الـــســـوريــــة واجلـــنـــوب
اللبنـاني وشرق االْردن  رغم حتفظ
لـــــــــبـــــــــنـــــــــان واألردن وتــــــــــرددهم
ـــــــــشـاركة  وفِي يوم 6 تشرين با
االول 1973 صــــادف 10رمـــــضــــان
ويــوم كـيــبـور ايــضـا يــوم الـصــيـام
ـصـريـة الـيـهـودي  شـنت الـقـوات ا
والـــســـوريــــة (احلـــرب الـــعــــربـــيـــة
االسرائـيلـة الرابـعة) بـدعم الطـيران
الــعــراقي وقــوات عــربــيــة  هــجـوم
مفاجئ بالسـاعة الثانيـة بعد الظهر
وحـطـمت خط بــارلـيف االسـرائـيـلي
غـرب قنـاة الـسويـس بسـيـناء وخط
ألون الدفـاعي في اجلوالن  ودمرت
الطائـرات مراكز الـرصد والسـيطرة

رتفعات اجلوالن صورة من اجلو 

غالف السلسلة


