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 كاظم حبيب
 

 واالقتصاد العراقيالجديدة مناقشة مع الرأي اآلخر حول المبرالية 
  

 
في موقع  77/7/7202وصمتني رسالة نقدية من أخ معمق عمى  المقال الذي نشرت يوم أمس 

عمى المالحظات القارئ وكذا القارئة طمع أعيد نشرىا ىنا لكي ي( استراليا)المتميز العراقي 
كما نشر  (.نياية ىذا المقالالممحق في راجع . )ابشأنيظاتي الشخصية يرى مالحو النقدية 

وىي أن المبرالية الجديدة ال تنسى الفقراء , تعميق في نفس الموقع والذي يتضمن ثالث أفكار
ثم يشير إلى , ويتحدث ىنا عن ىولندا والدول االسكندنافية. وتنظم المساعدات االجتماعية

لى أين وصمت النظم الرأسمالية , النظم الشيوعية والتخطيط المركزيالنياية التي انتيت إلييا  وا 
ساحاول مناقشة البعض من ىذه األفكار في . في جنوب شرق آسيا وىونك كونك وغيرىا

 :النقاط التالية
النقاط الست حول أىداف المبرالية بمن جاء الدكتور حبيب  :معمق األول بقولو يتساءل ال.  0

 ؟الجديدة في العراق
يبدو لي أن األخ الكريم لم يطمع عمى  الخطب التي أدلى بيا المسؤولون العراقيون في بغداد 

و بما وفي النقاشات الحكومية وأوراق العمل المقدمة لمجمس الوزراءوالخميج ولندن واألردن 
فييا ورقة عمل نائب رئيس الوزراء السابق ومسؤول الممف االقتصادي ومقابمتو الصحفية مع 

كما لم , يراد انتياجيا في العراقيقترح و حول السياسات الجديدة التي في لندن  ة الشرقيةقنا
لمفترة قبل أسبوعين يطمع عمى الخطة الخمسية التي طرحيا فجأة وزير التخطيط العراقي 

عن دور القطاع تقرير موسع وفي والتي نشر جزء منيا في أكثر من موقع  7202-7202
 .الخاص

مقال حول العالقة واالتفاقات الموجودة بين البنك الدولي وصندوق النقد نشرت أكثر من 
شطب الدائنة من أجل الدول شروط و لممساعدات المالية لمعراق الدول المانحة شروط و الدولي 

وفي فترة بريمر وحين وبين الحكومة العراقية من جية أخرى , ديونيا عمى العراق من جية
يمتزم بالوصفة  أن العراقعمى تؤكد بأن وكميا , يرًا لمتخطيطكان الدكتور ميدي الحافظ وز 

لعراق ومنيا ا, عموماً المؤسستان الماليتان الدوليتان لمبمدان النامية وضعتيا التنموية التي 
ي توال" اإلصالح االقتصادي والتكييف والتثبيت الييكمي"ا بوثيقة ي يطمق عمييتوال ,أيضاً 

ومنيم  كما تطرق لو الكثير من االقتصاديين أيضاً , من بحثأكثر من مرة وأكثر  اتطرقت لي
األستاذ الدكتور صبري زاير السعدي والدكتور صالح ياسر حسين وكثرة من الباحثين في الدول 
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جزء من برنامج طويل وبالتالي فالنقاط الست المشار إلييا ىي . العربية والبمدان النامية
وبالتالي فيي ليست من . اق االلتزام بيا وتنفيذىايفترض في السياسة االقتصادية في العر 

لترويج ليا اببدأ العراق التي االقتصادية ة سمن واقع السياىي بل , عنديات كاظم حبيب
عمى صعيد الحكومة  مس الوزراءجوراق عمل متصريحات وأ نتياجيا والتي تجمت فيوالسعي ال 

 :النقطة التاليةوفي الممارسة تبمورت في  .االتحادية وحكومة اإلقميم
االىتمام لمتجارة  إىمال الصناعة والزراعة وأيالء كلمن خالل بدأت ىذه السياسة .  7

وإليران وتركيا ) ق أسواق العراق بالسمع المستوردة من مختمف بقاع الدنيا اغر أي إ. الخارجية
ريع إعادة العمل بالمشالى تراجع شديد في إوالتي أدت ( دور كبير في التصدير لمعراق

الزراعي الصناعية التابعة لمقطاع العام أو القطاع الخاص وكذلك عدم االىتمام باإلنتاج 
كما كان في عيد السيطرة  ,القطاع التجاري لم يعد بيد الدولة. اإلنتاج الحرفي الصغيرو 

 القطاع الخاص الذي يقوم باستيراد ماأن جزءًا كبيرًا منو بيد بل بيد , الشمولية لمنظام البعثي
كما تقوم الحكومة باستيراد ما تشاء والذي يسمح لكال الطرفين بتحقيق ما يشاؤون من , يشاء

. دون أية رقابة حكومية عمييا أرباح وبأشكال مختمفة وما يوضع بالجيب كثير وكثير جداً 
ومثل ىذه الوجية في االستيراد تعطل القدرة التراكمية في البالد وتعيق تطور اإلنتاج المحمي 

 . وتحسين مستوى أجور وحياة القوى العاممة حالياً العاطمين عن العمل غيل وتش
منيا ألنيا معروضة % 97عائدة لمدولة لم يجر تشغيل ت الصناعية الآإن المنش.  3

رغم , لمخصخصة وال يوجد من يشترييا وال تريد وزارة الصناعة تشغيميا وتشغيل الناس بيا
ألنيا ممتزمة بموقف صندوق النقد الدولي والبنك , ن فييامعاممين السابقيلأنيا تدفع رواتب 

ويمكن العودة إلى السيد وزير الصناعة لمعرفة , الدولي الذي يطمب عدم دخول الدولة باإلنتاج
القطاع الخاص ال يمتمك إمكانية التشغيل في المرحمة . تفاصيل الموقف والذي أعرفو جيداً 

إذ كيف يمكن , الضعيفة والمتخمفة البنية التحتية الراىنة  بسبب مشكالت كبيرة بما فييا
وال يوجد تيار كيربائي متواصل أو أن تنتج الخاص التابعة لمقطاع لمشاريع القطاع الصناعي 

أو توجد منتجات منافسة بأسعار أرخص بكثير من السمع المنتجة ال يوجد أمن كافي في البالد 
لتعريفة الجمركية لمسمع المستوردة أو المعفاة محميًا وغير المدعمة من قبل الحكومة وضعف ا

ولكنيا ىي , ىناك تشغيل لبعض المشاريع التي ورد ذكر بعضيا . الخ...من أي تعريفة 
 .األخرى معروضة لمبيع وال من يشترييا

بل ىو ضرورة موضوعية لمعراق وال يمكن , لست ضد القطاع الخاص المحمي واألجنبي.  2
كن العراق بحاجة إلى قطاع الدولة أيضًا لتعجيل عممية التنمية وليس ول, تطوير العراق بدونو

أو الصيغة التي سادت في الدول  عمى األسس التي عمل بيا النظام الدكتاتوري السابق
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فموارد الدولة كبيرة والخبرة المتوفرة والكوادر العممية يفترض استنفارىا , االشتراكية السابقة
ويمكن أن تركز الدولة . الستفادة من كل القطاعات من حيث الممكيةلصالح التنمية المعجمة وبا

عمى مجاالت صناعية أساسية ال يمتمك القطاع الخاص مقومات إقامتيا من حيث رأس المال 
إن العراق وفي إطار واقعو . أو الخبرة الفنية واإلدارية أو من حيث أىميتيا لالقتصاد العراقي

رات من الدوالرات ولعقدين من السنين عل أقل تقدير لكي الراىن يحتاج عمى مئات المميا
ويحقق الديناميكية الداخمية , ينيض عمى قدميو ولكي يستطيع أن ينشط العممية االقتصادية

ليذا فيو بحاجة إلى كل القطاعات من حيث الممكية شريطة أن . عممية إعادة اإلنتاج في 
 .ايتحقق التعاون والتنسيق والتكامل في ما بيني

جادة بتنفيذ برامج  ,وال قبميا, منذ سقوط الدكتاتوريةالحكومات العراقية المتعاقبة لم تكن .  5
ولكنيا ميتمة في أن تبقى في السمطة , معمق األولالسيد ال وىو ما أتفق بو مع, لمتنمية

لم تستطع . ليا النفوذ االجتماعيضمان الموارد المالية و عمى وخاصة , يءلتشرف عمى كل ش
التيار لوصول توفير مستوى الئق  عمى, سبع سنواترغم مرور , ات المتعاقبةلحكوما

ومع ذلك يمدح وزير النفط ووزير الكيرباء بالوكالة , لعائالت العراقيةإلى دور االكيربائي 
الشعب العراقي الذي يتحدى  وىو بذلك! عمى منجزاتو في الوزارةالمستقيل وزير الكيرباء 

ويبرىن عمى عزلتو عن المجتمع  الواقع العراقي المريريرباء ويتحدى يتظاىر من أجل الك
كما ال , الصناعية القائمة لم تعمل بكفاءة قبل سقوط النظامكافة المشاريع . ومشكالتو الراىنة

تراقب ما يجري في البالد ديمقراطية مسؤولة ليست ىناك مؤسسات إذ  ,بكفاءةحاليًا تدار 
معروف الرصافي وينطبق تمامًا عمى المرحمة الراىنة وأكثر بكثير  ويذكرني ىذا بقول الشاعر

 : ما مضىعمى 
 كل عن المعنى الصحيح محرف  عمم ودستور ومجمس أمو 

عاليًا تراجع ليعود القتل  هحتى األمن الذي قيمنا, متدح بو الحكومةليس ىناك ما يمكن أن ا
شيء لمدح أي حكومة تستجيب كان يتمنى أن يحصل ! والتخريب إلى سابق عيده تقريباً 

رادتيا وجيوب أحزابيا وذاتيا   .إلرادة ومصالح الشعب وال تعمل لمصمحتيا وا 
من جانب وصفة المؤسسات المالية في المقال المشار إليو قمت بأن المطموب من الدولة . 6

أن  أي. وىذا ال يعني أنيا تقوم بو اآلن, الرعاية االجتماعيةخدمات أن ال تقوم بالدولية 
وىي التي تشكل طامة عمى . فعمياً  وىو ما تمارسو اآلن, المطموب منيا أن ال تقوم بذلك

وبكممة واضحة أنيا ال . الشعب العراقي المحتاج عمى المساعدات الفعمية من جانب الحكومة
يكون أن وكم كنت أتمنى أن تقوم بذلك لكي أشارك الناقد رأيو في , ميماتيا إزاء الشعبتقوم ب
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واألمن آخذ , التي أصبحت حكومة تصريف أعمال! نحيي بو حكومة المالكيوسبب ا شيء لدين
 .بالتدىور

كما أن الدكتور في نفس ىذه " يبدو أن السيد لم يفيمني عمى اقل تقدير حين كتب يقول .  7
النقطة يذكر بان المبرالية تعمد إلى أبعاد العراق عن التصنيع أو تحديث الزراعة ، حسنا 

لي الدكتور أن اذكر أرقام حكومية رسمية ، مسجل حاليا لدى وزارة الصناعة العراقية  ليسمح
مائة و تسعون ألف مشروع منيا ست و خمسون ألف مشروع مسجمو في التنمية الصناعية 
و حسب إحصائية وزارة الصناعة الرسمية فان عدد المتوقف منيا ىو سبع و تسعون بالمائة 

حرج عن ثالثين مميون نخمة انتيت إلى اقل من ست ماليين وىذا  ، أما الزراعة فحدث بال
حدث في زمن الييمنة الحكومية التي يدافع عنيا الدكتور و ليس في زمن المبرالية التي 

 ".يحاربيا وىي الزالت حبر عمى ورق
األخ الكريم ال يتساءل لماذا ىذا التوقف؟ ىل بسبب السعي لمخصخصة وليس ىناك من 

م بسبب كثرة  االستيراد وال يمكن تصريف منتجاتيا؟ أم بسبب عدم إعادة تصميحيا أ" يشترييا
عادة الحياة إلييا؟    وا 

دافع عن زمن الييمنة الحكومية في فترة الدكتاتورية يبدو أن السيد المعمق األول يعتقد بأني أ
موت مميون الغاشمة والفاشية المعينة التي خاضت الحروب الداخمية والخارجية وتسببت في 

وال يريد أن , الذي مات رغم استمرار شموخ النخمة دع عنك النخيل, ونصف مميون إنسان
كنت أتحدث عن سياسة اقتصادية  يفترض فييا أن تكون عقالنية وأن ال تفرط يالحظ بأني 

بالقطاعات األساسية من حيث الممكية التي يفترض أن تمعب دورًا كبيرًا في إعادة الحياة 
 .د الوطني ورفع مستوى حياة الشعبلالقتصا

إن ىيمنة الدولة المستبدة عمى االقتصاد العراقي وسيطرتيا عمى موارد النفط وتوجييا 
يعاني منيا العراق وليس القطاع ال يزال إلى المآسي التي  تي أدتال يالعسكري ىالشوفيني و 

طبيعة السمطة ىي . افياوفق طبيعة السمطة وأجيزتيا اإلدارية وأىدعمل عمى الحكومي الذي ي
يحدد طبيعة السمطة وليس قطاع الدولة الذي , وىي المحدد لطبيعة قطاع الدولةاألساس 

يرتدي طبيعة السمطة وليس أي أن القطاع العام أو الحكومي ىو الذي . وسياستيا االقتصادية
  . ةوكذلك حين تكون طائفي, وحين تكون الدولة شمولية ستكون النتائج كارثية. العكس

باإلدارة الحكومية تحول " صحيحًا حين أكد عمى أن كل شيء قد األخ المعمق األول  كان قول
نعم طبيعة السمطة السياسية  ".الدولة و لمعنويات الشعب إلى استنزاف حقيقي لموارد السيئة

 .وسوء اإلدارة ىما المذان يحددان طبيعة نشاط قطاع الدولة
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مقاالت الدكتور كاظم حبيب ميمة وتشخص "إن في البداية يبدو أن السيد ورغم قولو و .  8
مقاالتي الكثير من لم يتسن لو أن يقرأ  ,.."ي البنية االقتصادية العراقيةالكثير من الخمل ف

في فيو وأبحث ث دحطمب مني أن أتتحدث فييا عما يأالتي , دع عنك السياسية, االقتصادية
أن السياسات الراىنة لمحكومات ويشير إلى  ,فيوواحد ىو المقال الذي يناقش ما جاء  مقال

وكأني لم أقل ذلك في عشرات , المتعاقبة منذ سبع سنوات ىي السبب في ما ىو عميو العراق
السابقة خالل السنوات السبع األخيرة ىي الثالث ت سياسات الحكومات ليس. قاالت السابقةمال

إذ أن , البارز في ذلك رغم دورىا, اآلنوما يعاني منو  وحدىا السبب في ما آل إليو العراق
, لعبت وال تزال تمعب دورىا في الواقع الذي يعيش فيو العراقميمة وأساسية أيضًا  اً سبابأىناك 
 :عمى سبيل ال الحصرمنيا 
إذ بمغت , بعثيالسياسات االقتصادية التخريبية والذىنية العسكرية التي مارسيا النظام ال** 

 - 0976الواقعة بين خالل الفترة والمعدات العسكرية األسمحة راء شمصروفات العراق عمى 
أي أكثر من إيرادات النفط الخام المصدر خالل , مميار دوالر أمريكي 057أكثر من  0992

   .ومن ىنا أيضًا نشأت ديون العراق الكبيرة نحو الخارج. ذات الفترة
وخاصة , قتصاد العراقي بالكامل تقريباً السابقة التي دمرت االالداخمية والخارجية الحروب ** 

وعطمت عممية التنمية وتشغيل العاطمين عن العمل وقادت إلى مزيد من الفقر  البنية التحتية
 .والحرمان

عامًا بالتمام  03الحصار االقتصادي الدولي الظالم الذي فرض عمى الشعب العراقي طيمة ** 
لناس الفقراء والمعوزين ولم يؤثر عمى النخبة والكمال والذي قاد إلى موت الكثير جدًا من ا

 .الحاكمة ومن ىم حوليا
 .7223في العام  الغزو واالحتالل وتدمير الدولة العراقية** 
والشرطة واألمن الدولة وحل الجيش العراقي أجيزة اإلرىاب الدموي الذي انفمت مع تدمير ** 

 .ت اإلرىاب ونشاطيا الدمويوبدء تكوين جماعا, والفوضى التي سادت البالدالداخمي 
وقضايا سيئة أخرى  بريمر التي كرست المحاصصة الطائفية في الحكمبول سياسات ** 
 .كثيرة
إلى فرضيا والتي سار عمييا اآلخرون دون أن بريمر قتصادية التي سعى السياسة اال** 

 .التي تنشأ عنياعواقب مضامينيا وأىدافيا وال الكثير منيم  يستوعب
الخام وخاصة موارد النفط , د المالي واإلداري والنيب المتواصل لموارد البالد الماليةالفسا** 

 .    بالسوق السوداء أو الموازية المصدر
 :تعد عن الموضوعية حين طمب مني ما يمياببأن السيد الناقد ويبدو لي .  9
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ى المزيد من كنت أتمنى أن يكون ىجوم الدكتور حبيب عمى التخمف الحكومي و أن يحث عم"
 ."االنفتاح و الشراكة مع القطاع الخاص بدال من الدفاع عن نظام اقتصادي متخمف و متيرئ

الحكومي  عالخطأ الفادح الذي يرتكبو األخ في نقده لمقالتي ىو اعتقاده بأن الحديث عن القطا
قتصادية المناىضة لمصالح وسياساتو اال السابقالسياسي الشمولي ىو حديث عن النظام 

كانت إجراءاتو السياسية واالقتصادية واالجتماعية ذات نظام االقتصاد الوطني والشعب أي عن 
ميمتيا تحقيق أىداف الحاكم في التوسع  ,ية ميمتيا خدمة الحاكم وليس الشعبطبيعة انتقائ

كل كتاباتي تشير إلى  .والحرب والشوفينية والحروب وليس الشعب العراقي بكل مكوناتو القومية
 :وىي, مسائل جوىرية عدةىذه الوجية وتبرز في 

أىمية وضرورة أن تمعب القطاعات االقتصادية التالية من حيث الممكية دورىا المباشر  .0
والقطاع  وىي القطاع الخاص والقطاع المختمط, في عممية التنمية وبناء العراق

 .إضافة إلى القطاع العربي واألجنبي, الحكومي

وضع إستراتيجية تنموية يمكن من خالليا بمورة نقاط الثقل األساسية في التنمية  .7
 .  وسبل الوصول إلييا والقطاعات التي تتحمل مسؤولية النيوض بيا

لضمان توفير المواد األولية لمصناعة المحمية أىمية تحديث الزراعة واالىتمام بيا  .3
ضرورات ضمان األمن الغذائي إلى  إضافة, وتموين السوق الداخمي بالسمع الزراعية

 .لممجتمع

الخام والغاز الطبيعية وتكرير النفط داخميًا وسمسمة أىمية تطوير اقتصاد النفط  .2
عبر القطاعات بشكل عام  واقتصاد الصناعة التحويميةالصناعات البتروكيمياوية 

 .األربعة المشار إلييا في أعاله

لصالح التنمية اإلنتاجية لتحقيق التراكم  السمعيةأىمية وضرورة تقميص االستيرادات  .5
 .الرأسمالي المنشود في االقتصاد العراق

تنويع بنية الدخل القومي من خالل زيادة دور وحصة الصناعة التحويمية والزراعة  .6
 .والقطاع الحرفي في تكوين الدخل القومي

عادة توزيع الدخل القومي في العراق .7  .تحسين استخدام وتوزيع وا 

 .توى الخدمات وتطوير البنية التحتية المخربة والمتخمفة إلى اآلنتحسين مس .8

تشغيل العاطمين عن العمل وتحسين مستوى حياة ومعيشة الفقراء وعدم السماح  .9
باتساع الفجوة بين األغنياء والمتخمين وبين الفقراء والجائعين والمعوزين من الفئات 

 .االجتماعية الكادحة
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إذ أن العولمة , مستقاًل إلى أقصى الحدود الممكنةأن يكون القرار االقتصادي  .02
 . لن تسمح باستقاللية كاممة

تغيير بنية الجياز اإلداري المتخمف الراىن والنظم التي سادت فيو في زمن  .00
 .المحاصصة الطائفية المقيتةفي زمن الدكتاتورية أو ما نشأ عمييا من تمييز قيري 

      .  الخ...

 
دراساتي النقدية مقاالتي و لم يقرأ (7راجع الممحق رقم ) الثانيالمعمق السيد يبدو أن 

وىو  .قديماً  ومنيا بعض محاضراتي في الجامعة المستنصرية, لتجربة الدول االشتراكية
ىل التخطيط المركزي  والقطاع العام : ىوىنا السؤال الميم ولكن . غير ممزم بذلك طبعاً 

ىما قطعًا لم يكونا  ؟قية الدول االشتراكيةىما السبب في خراب االتحاد السوفييتي وب
السبب واقع حال تمك الدول حين قررت بناء االشتراكية . أن خرابيما ىو نتيجةبل , السبب

ولم تكن ىناك أرضية صالحة ليذا البناء ال من حيث مستوى التطور االقتصادي 
كان البناء قسري  وبالتالي, واالجتماعي وال من حيث الوعي الفردي والجمعي لدى المجتمع
بمعزل عن إرادة فييا حينذاك و يتناقض مع طبيعة القوانين االقتصادية الموضوعية الفاعمة 

التجاوز عمى القوانين و واإلرادوية  وبالتالي سادت البيروقراطية. اإلنسان ورغباتو
غياب الديمقراطية والتجاوز عمى حقوق اإلنسان وحقوق الفرد االقتصادية الموضوعية و 

رفض االعتراف بوجود مثل بسبب  من فعل التناقضات داخل المجتمعواطن مما عمق الم
ليس القطاع . فكان االنييار من الداخل وليس من الخارج, وعدم معالجتياىذه التناقضات 

بل طبيعة السمطة وسياساتيا , العام والتخطيط المركزي التوجييي كانا السبب في االنييار
المبادرة والتنافس غياب التفصيمي و والتخطيط المركزي المتشدد و االقتصادية واالجتماعية 

كما وعد , مع حقوق اإلنسان وحقوق القوميات والعدالة االجتماعيةغير السميم التعامل و 
 .كانت السبب وراء ذلك االنييار, بيا النظام

وة علدوليس ا. لم يحن وقت بناء االشتراكية ال في العراق وال في الكثير من دول العالم
بل ىي جزء من صميم , في العراق الشتراكيةقامة ادعوة إل يلقطاع العام ىقامة اإل

. الرأسمالية في ىذه المرحمة من بناء الدولة العراقية وتحقيق التراكم الرأسمالي الضروري
وعمى اإلنسان أن يتذكر موقف كينز من قطاع الدولة في أعقاب الحرب العالمية الثانية 

ما عمى اإلنسان أن يتابع اليوم الدعوة لتأميم البنوك أو فرض الرقابة ك. في أوروبا
الخ التي تتصاعد بعد نشوء األزمة الجديدة لمرأسمالية عمى الصعيد ..المتشددة عمييا 

العالمي التي ارتبطت بسياسات المبرالية الجديدة والمضاربات العقارية والمصرفية 
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ية لمرأسمالية حاليًا لم تنتو بعد ولم تصل إلى القعر إن األزمة العالم. والبورصات المالية
الذي يفترض أن تصمو لتبدأ بالنيوض مجددًا وعمى حساب الشعوب وخاصة الفقيرة 

 .ومنيا شعوب الدول النامية, والكادحة
بل ألنيا ضرورة , العراق بحاجة إلى بناء الرأسمالية في العراق ال حبًا فييا من جانبي

بيعة المرحمة التي يمر بيا العراق وأىمية الخالص من العالقات ما موضوعية تشترطيا ط
  .البعيدمدى العمى منشود قبل الرأسمالية لبناء القاعدة المادية ألي تطور وتغيير الحق 

ورغم كون قوانينيا , إذ أن الرأسمالية, ولكن أي رأسمالية يفترض أن تنشأ في العراق
نحن . وبالتالي دور الفئات االجتماعية فييا مختمف, ولكن مراحل تطورىا مختمفة, واحدة

إلى الفئات , شاط البرجوازية الصناعية والزراعية المتوسطةمو وتطور ونلى نإبحاجة 
الكومبرادرية العاممة التجارية المتوسطة الغائبة حاليًا عن قطاع اإلنتاج لصالح البرجوازية 

. ةالمنتفخ ةإلداريالدولة ا ةجيز عششة في أتمك المو  يةالعقار كذلك البرجوازية في التجارة و 
أي أنيا ال توظف , إنيا برجوازية مستيمكة لمدخل القومي وغير عاممة في مجال إنتاجو

غير منتجة  تبل في مجاال, رؤوس أمواليا في القطاعات اإلنتاجية والخدمات اإلنتاجية
جة إلى رأسمالية نحن بحا. وتمحق في بعض الجوانب أضرارًا فادحة باالقتصاد الوطني

مع قوانين تحد من درجة االستغالل وتوفر الضمانات االجتماعية وبرجوازية وطنية وطنية 
 .الخ لممجتمع... والصحية والتعميمية والثقافية والبيئية 

أغمب وىي ال تتبع المبرالية الجديدة في , ىناك تطور جيد في الدول االسكندنافية
وأن كان في مرحمة اقل تطورًا من المرحمة التي , يماثميا والعراق بحاجة إلى ما, سياساتيا

 .بمغتيا الدول االسكندنافية
إنيا لذلك واحدًا نموذجًا قدم ىنا المبرالية الجديدة ال توفر الخدمات الضرورية لمكادحين وأ

مميون إنسان يعيش  22في ىذا البمد الكبير يوجد أكثر من . الواليات المتحدة األمريكية
ونسبة عالية جدًا من المشردين الذين يعيشون مع  الفقر الدولي لمثل ىذه الدولتحت خط 

من أجل إدخال الضمان واجبة سة بشراأوباما باراك ناضل باألمس و . الجرذان تحت األرض
االجتماعي لنسبة معينة من السكان مع مقاومة أشرس من جانب الحزب الجميوري الذي 

 .ة الجديدةمبراليسياسات التبنى بشكل كامل 
إنيا الرأسمالية المتوحشة التي أدخمت , المبرالية الجديدة ال تعرف المساومة مع العمال

العالم الرأسمالي المعولم في األزمة االقتصادية والمالية الجارية والقاسية جدًا عمى 
ية الثروة ال مك. الشعوب والمربحة لجميرة من االحتكارات والشركات المضاربة واألشخاص

ىذه الثورة كان وال يزال  ولكن توزيع, حين وقعت األزمة الجديدةذاتيا كانت ال تزال ال تز 
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 الشعوب التي خسرت. ما خرج من جيب دخل في جيب آخر. غير متوازن ومتباين جداً 
مك األموال التي خسرتيا ربحوا ت, أو أفراد حققوا أرباحًا خياليةقابميا شركات , كثيراً 

          . المبرالية الجديدة, مالية المتوحشةىذه ىي الرأس. الشعوب
 كاظم حبيب      78/7/7202

 

 

      
السياسة واالقتصاد في أزمة متفاعلة في  "عمى مقال كاظم حبيب ( ز)السيد تعميق : 0 الممحق
 "العراق

مقاالت الدكتور كاظم حبيب ميمة و تشخص الكثير من الخمل في البنية االقتصادية العراقية 
قائمة من ستة نقاط حول أىداف  أني أجد إن الدكتور حبيب قد افترض في مقالو ىذا  أال

لمبرالية  المبرالية العراقية الجديدة وال اعمم من أين جاء الدكتور حبيب بيذه األىداف المفترضة 
 العراقية الجديدة وىل أحدثت ىذه األىداف التغيير المنشود ؟؟

نجد أن الدولة الزالت  قتصادي العراقي أالن عام إلفين و عشرة عمى الواقع اال إذا القينا نظرة 
تستورد و تتاجر بالسيارات و مفردات الحصة التموينية و تنتج في مصانعيا منتجات األلبان 
و زيت الطعام و الصابون و غاز الطيي و زيت السيارات و األسمدة و خزانات المياه و 

نادق و المستشفيات و المختبرات و المراكز الطبية و السجائر و تدير الدولة العديد من الف
أألسواق المركزية لبيع المفرد و ساحات بيع الخضر و الفواكو و تجمع النفايات و توزع 
المنتجات النفطية و تجبي الفواتير و تغير مصابيح اإلنارة المستيمكة و تقوم بأعمال البمديات 

وامع الحبوب و ترش المبيدات الزراعية و تدير و تشارك في المقاوالت اإلنشائية و تدير ص
المطارات و المواني و تعبي غاز الطيي و تسير القطارات و لدييا أسطول لنقل الركاب و 
تمتمك قاعات االجتماعات و المعارض الفنية و المسارح و تحتكر النقل النيري و تمتمك 

و  مة تطول و تطول من المشاريع خطوط نقل الطاقة و الياتف الثابت و إسالة المياه و القائ
لكي ندافع عنيا ضد المبرالية الجديدة التي تبغي  ياليت الحكومة تدير كل ىذا بكفاءة و نزاىة 

الدولة و  التغيير فكل ما ذكر تحول باإلدارة الحكومية السيئة إلى استنزاف حقيقي لموارد
 لمعنويات الشعب

رابعا بان المبرالية تدعو إلى إبعاد ألدولو عن  وال اعمم من أين جاء الدكتور حبيب بما ورد
!!! مسؤوليتيا بالرعاية االجتماعية وكأن العراق ينعم حاليا بشبكة من الخدمات االجتماعية 

فال يوجد حاليا في العراق منياج لمضمان االجتماعي يوازي ما ىو موجود في الدول الغربية أو 
من أمر معيب عمى الدولة فان أربع و عشرين  أي دولو تنعم بموارد مماثمة وان كان ىناك
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بالمائة من شعبيا يتضور جوع تحت خط الفقر من الكادحين الذين يذكرىم الدكتور حبيب و 
الدولة نائمة عنيم غير مكترثة بيم ، أين سيجري أبعاد الدولة عن مسؤوليتيا االجتماعية 

 المذكور وىل فعال الدولة تقوم بمسئوليتيا االجتماعية ؟؟
كما أن الدكتور في نفس ىذه النقطة يذكر بان المبرالية تعمد إلى أبعاد العراق عن التصنيع أو 
تحديث الزراعة ، حسنا ليسمح لي الدكتور أن اذكر أرقام حكومية رسمية ، مسجل حاليا لدى 
وزارة الصناعة العراقية مائة و تسعون ألف مشروع منيا ست و خمسون ألف مشروع مسجمو 

مية الصناعية و حسب إحصائية وزارة الصناعة الرسمية فان عدد المتوقف منيا ىو في التن
سبع و تسعون بالمائة ، أما الزراعة فحدث بال حرج عن ثالثين مميون نخمة انتيت إلى اقل 
من ست ماليين وىذا حدث في زمن الييمنة الحكومية التي يدافع عنيا الدكتور و ليس في 

 ربيا وىي الزالت حبر عمى ورقزمن المبرالية التي يحا
ال أريد أن أطيل و أناقش في ىذه العجالة ما ورد في مقال الدكتور حبيب أال أني أجد أن 
الييمنة الحكومية أدت إلى تدىور البمد و انييار القطاع الخاص العراقي و ازدياد الفقر و 

أربعة بالمائة عام إلفين ارتفاع معدالت التضخم و تراجع النمو االقتصادي الذي أصبح اقل من 
و تسعة و مرور سبع أعوام عمى التغيير ىو زمن كاف لمحكم عمى األداء االقتصادي اليزيل 

 .لمدولة
أحب أن اطمئن الدكتور حبيب بان اغمب المسئولين العراقيين ال يميثون بوعي أو بغير وعي 

تماما بكراسييم و كيفية  وراء نيج المبرالية الجديد في السياسة االقتصادية ألنيم منيمكون
إيجاد وظائف إضافية ألحزابيم و لمحاسبييم وىم أن شئنا أم أبينا نتاج التخمف الذي زرعو 
النظام السابق وان الشراكة الحقيقة بين القطاع العام و الخاص ىو أخر ىموم ىؤالء 

ر عمى وىو مجرد حمم سوف ال يتحقق ما دام الفكر االقتصادي الشمولي يسيط المسئولين 
 عقول الفريق االقتصادي الحكومي العراقي

كنت أتمنى أن يكون ىجوم الدكتور حبيب عمى التخمف الحكومي و أن يحث عمى المزيد من 
 االنفتاح و الشراكة مع القطاع الخاص بدال من الدفاع عن نظام اقتصادي متخمف و متيرئ

 

 احتراماتي

 ز

 

 

*************** 
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 7الممحق 
  .لجديدة والرأسمالية التعني التخلي عن الفقراء والطبقة العاملةالليبرالية ا

 

كل الدول الغربية المتقدمة لديها انظمة ظمان اجتماعي واسعة وشاملة تغطي كل شيء من ضمان صحي 
ليس كذلك فحسب بل أن بعض . وسكن ورواتب للعاطلين عن العمل ووجبات مجانية الطفال المدارس وغيرها

الدول االسكندنافية تعطي سكانيها ذوي الدخول المحدودة و العاطلين عن العمل بدل سفر الدول كهولندا و
 .لغرض السياحة كل صيف ومبالغ لشراء المالبس و االثاث كل ستة اشهر او سنة

 

  .انا برأيي افضل نظام هو نظام رأسمالي حر لكن مع شبكة ضمان اجتماعي شامل

 

  .تزيد لكن معدل الدخل سيزيد للكلطبعا الفجوة بين الفقراء واالغنيا س

 

انظر اين وصلت الدول الشيوعية التي اتخذت نظام التخطيط المركزي واين وصلت الدول التي اتخذت النظام 
اين وصلت هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية واين وصلت فيتنام او دول شرق اوروبا قبل . رأسمالي

 .سقوط االتحاد السوفيتي


