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   تسعى هذه الدائرة ومن خالل أقسامها الخمسة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالقطاع 

االستثمار  وهيئات  األعمال  رجال  ومنظمات  وصناعية  تجارية  وغرف  اتحادات  من  الخاص 

والجامعات والمراكز البحثية إلى خلق قطاع خاص عراقي وطني وحيوي ومزدهر مبادر محليًا 

تحقيق  بهدف  وبيئيًا  اجتماعيًا  التزامًا  أكثر  يكون  وان   ، عالميًا  ومتكامل  إقليميًا  ومنافس 

التنوع االقتصادي والتنمية المستدامة وذلك من خالل ) فهم طبيعته ، ورفع تراتبية العراق 

في المؤشرات العالمية الخاصة ببيئة األعمال ، وتنمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بشكل يحسن من قدرتها اإلنتاجية والتنافسية ، وان يكون هناك مظلة تتوحد تحتها كل 

والتنسيق  للحوار  منبرًا  بمثابة  لتكون  العراقي  الخاص  للقطاع  الداعمة  والخطط  الجهود 

واإلشراف والتفاعل لتنفيذ األنشطة المحددة في خطط تطوير القطاع الخاص لتحقيق النمو 

االقتصادي المنشود ( 

قسم نقطة تجارة العراق الدولية  - قسم الدراسات والنشر    - قسم تنمية االستثمار  

- قسم تنمية التجارة والتصدير  -  قسم التدريب التجاري   

دائرة تطوير القطاع الخاص
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تهنئة مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص
 االستاذ رياض فاخر الهاشمي الى السيد الوزير الدكتور

 محمد هاشم عبدالمجيد بمناسبة تسنمه منصب وزير التجارة
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التجارة العراقية افتتاحية العدد

 

  
            

      
عملية  تعجيل  في  واساسيًا  مهمًا  دورًا  الخارجية  التجارة  تؤدي 
النامية  البلدان  في  المستدامة  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
بشكل عام والعراق بشكل خاص ،فهي تساهم مساهمة فاعلة في 
تحديد المعالم الرئيسة للبنيان االقتصادي وايجاد التوازن والترابط 
العضوي بين كافة القطاعات واألنشطة االقتصادية ، لذلك اظهرت 
الدول بمختلف مستويات تطورها االقتصادي واالجتماعي اهتمامًا 
كبيرًا بموضوعة التجارة الخارجية وخالل مختلف المراحل الزمنية ، 

ادراكًا منها بضرورة تطور هذا القطاع .
     ويحظى قطاع التجارة الخارجية باهمية خاصة في االقتصاد العراقي 

وتحديدًا في جانب الصادرات النفطية الذي يوفر الموارد المالية الالزمة ، اما جانب االستيرادات فانه 
الغذائية  وغير  الغذائية  بجانبيها  االستهالكية  السلع  من  االساسية  االحتياجات  تلبية  في  يساهم 
والسلع الوسيطة والسلع االنتاجية االستثمارية ،اال ان الحقيقة الثابتة ان السياسة التجارية وفي إطار 
حزمة السياسات االقتصادية المكملة حاضرة في الحياة االقتصادية تؤدي دورها من خالل ادواتها 

المباشرة وغير المباشرة للتعامل بفاعلية مع معطيات التجارة الدولية وفي مختلف الظروف.
االتفاقيات  ومتابعة  الخارجي  العالم  مع  االقتصادية  العراق  شؤون  متابعة  في  دور  الوزارة  ولهذه 
االقتصادية والتجارية الدولية متعددة االطراف في اطارها الدولي متمثلة بالمفاوضات مع منظمة 
التجارة العالمية وإطارها االقليمي العربي في اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي ومؤسسات 
االتفاقيات  متابعة  الى  باالضافة  العربية  الجامعة  في  العاملة  االخرى   العربية  االقتصادي  العمل 

الثنائية .
وتشهد السياسة التجارية منذ عام 2003 وحتى هذا التاريخ حالة من التحررية التجارية حيث اطلق 
العنان في السنوات 2003-2008 الى التبادل التجاري الدولي دون قيود تعيقه . وانكشف العراق 
على العالم الخارجي لسد حاجة السوق المحلية من السلع والخدمات وهذا التحول في التجارة خلق 
انماط من االستهالك جديدة يصعب على القطاعات االنتاجية في العراق مواكبتها والتعامل معها 

واالستجابة اليها بمرونة .
لذلك تقوم وزارة التجارة ومن خالل اعتماد بعض ادوات السياسة التجارية اعادة االمور الى توازنها 
وخلق حالة من الترابط بين القطاعات االقتصادية وافراغ محتوى التجارة الخارجية من االستيرادات 
القرارات  مع  بالتفاعل  الوزارة  تقوم  كما  المحلية  للمنتجات  المناسبة   الحماية  وخلق  المبررة  غير 
واألوامر واالجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء ولجنة الشؤون االقتصادية التي تنظم التجارة وابعاد 

السوق المحلية من المظاهر الضارة في التجارة الدولية. 

افتتاحيـــة العـــــدد
      كلمة السيد رياض فاخر الهاشمي
مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص

اخبار وانشطة  
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أكد وزير التجارة خالل حفل تسنم الحقيبة الوزارية على 
الوطنية في  الصناعات  الحكومي ودعم  البرنامج  تطبيق 
اعلنه  الذي  التموينية  البطاقة  ضمن  الداخلة  المواد 
المهدي  الدكتور عادل عبد  الوزراء  السيد رئيس مجلس 

في مواقيت سريعة موضوعة له .
نقاًل عن المكتب االعالمي لوزارة التجارة

والشرائح  ومفرداتها  التموينية  البطاقة  وضع  بدراسة  تبدأ   
االبواب  وغلق  نوعيتها  وتحسين  منها،  المستفيدة  االساسية 
جديدة  قوانين  بلوره  خالل  من  والمفسدين  الفساد  بوجه 
البطاقة  ضمن  الداخلة  للمواد  عليها،  الموافقات  واستحصال 

التموينية  
لتطوير  الشركات  تأسيس  إجازات  منح  تسهيل  واكد  كما 
الى  ودعا  العالمية  الشركات  كبرى  واستقطاب  االستثمارات 
التعاون والتكامل مع الهيئات الرقابية، مبينا ان ذلك يسهم في 
االرتقاء بعمل الوزارة ومنع الوقوع في المخالفات القانونيــــة. 

على  الحكومي  المنهاج  لتنفيذ  التعاون  الى  الوزارة  ودعا كوادر 
اكمل وجه وبخاصة تحقيق االمن الغذائي في بلدنا العزيز، كما 
حثها على ان تكون على قدر المسؤولية في وضع خطط جديدة 
مع  يتماشى  بما  السابقة  بالخطط  االرتقاء  وكذلك  ومتطورة 

متطلبات البلد في كافة المجاالت التجارية ضمن نطاق الوزارة
الصالحيات  توزيع  وبمنهج  الفريق  بروح  العمل  باهمية  وذكر   
من اجل تذليل العقبات والتحديات التي تواجه مؤسسات ودوائر 
الوزارة، حتى تستطيع تأدية عملها على اكمل وجه وخاصة آلية 
تطورا  اكثر  بطريقه  مستحقيها  لكل  التموينية  الحصة  وصول 

وسرعة مما كان في سابق عهدها وحض جميع الكوادر المتقدمة 
متوائمة  للتنفيذ  قابلة  وخطط  افكار  تجهيز  على  الوزارة  في 
من  التحرر  بعد  العراق  يشهدها  بدا  التي  النهوض  عملية  مع 

عصابات داعش.
 واكد في اطار تطوير عمل الوزارة وشركاتها، على العمل بـمبدأ 
الشركات  مخاطبة  خاللها  من  سيتم  التي  االلكترونية  النافذة 
المنتجـة التي يتم االستيراد منها للعراق بغرض تدقيق المنشأ 
والتحقق من جودة المواصفــــات وقال ان التصدي لهذه المهمة 
واسنادكم  دعمكـم  على  سنعمل  لكننا  اليسير،  باالمر  ليس 
وسنعمل على اعداد الخطط الكفيلة باالرتقاء بمستوى الخدمات 
بـالحفاظ على االمانة بحرص  المواطنين  وتعهد  الى  المقدمة 
وتفان لتحقيق االهداف وتنفيذ البرنامج الحكومـي الذي وضعه 
السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتـور عادل عبد المهـــدي وصوت 

عليه ممثلــو الشعب في مجلس النواب . 
دوائر  لعمل  شاملة  بمراجعة  القيام  على  التاكيد  الى  وخلص 

الوزارة  وشركات 
وتقييم انجازاتها 
المرحلة  في 
بهدف  الماضية، 
اليات  وضع 
اداء  على  تحافظ 
المؤسسات  هذه 
يضمن  وبما 
بمستوى  االرتقاء 

عملها.

التجارة العراقية اخبار وانشطة  

بغداد  في  األمريكي  السفير  التجارة  وزير  لقاء  خالل 
والتجارية  االقتصادية  العالقات  ان  على  فيه  اكد  والذي 
بين العراق والواليات المتحدة االمريكية ستشهد تطورًا 

ملموسًا وتعاون يخدم مصالح البلدين 
نقاًل عن المكتب االعالمي لوزارة التجارة 

الشركات  ومشاركة  المشترك  للتعاون  تطمح  الوزارة  ان 
ضمن  الداخلة  الغذائية  المفردات  تجهيز  في  األمريكية 
مفردات البطاقة التموينية مع التأكيد على النوعية والجودة 
ومطابقتها  المواد  فحص  عملية  في  النوعية  والسيطرة 

للمواصفات العالمية والعراقية .
الحكومة  بان  واضاف 
الجديدة  العراقية 
على  منفتحة 
ضوء  في  العالم 
القتصاد  الحاجة 
مع  يتعامل  قوي 
الدول  اقتصاديات 
في  ويلبي  االخرى 
حاجة  نفسه  الوقت 

وتوفير  االستثمارات  مجاالت  في  خاصة  العراقي  الشعب 
الحاجات االساسية واقامة شراكات حقيقية في مجال االعمار 

واالستثمار وتاهيل البنى التحتية .
السفير االمريكي في بغداد على اهمية فتح  من جانبه شدد 
العراق  بين  والتجاري  االقتصادي  التعاون  صفحة جديدة من 
الشركات  مساهمة  خالل  من  االمريكية  المتحدة  والواليات 
توزعها  التي  الغذائية  بالمواد  العراق  تجهيز  في  االمريكية 

وزارة التجارة على الشعب العراقي ضمن البطاقة التموينة .
واشار الى اهمية العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين 
الحكومتين من  اتفاق مشترك بين  وتفعيل ماورد فيها من 
اجل مواصلة الشركات االمريكية عملية تجهيز مواد الحنطة 

والرز ضمن التعاقدات التي تجريها وزارة التجارة .
مجموعة  بارسال  االمريكية  التجارة  غرفة  قيام  الى  مشيرا 
مع  للتباحث  االمريكية  والشركات  االعمال  رجال  من  ة  كبير 
الجانب العراقي ونظرائهم العراقيين في امكانية الدخول في 
مشاريع استثمارية للمساهمة في  بناء وتطوير البنى التحتية 
العراقي فضال  الخاص  القطاع  مع  واقامة شركات  العراق  في 
الفحص  مجاالت  في  الموظفين  وتاهيل  تدريب  امكانية  عن 

المختبري واستخدام وسائل فحص مختبرية حديثة 
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بحث وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني مع السفير 
واقامة  والتجارية  االقتصادية  العالقات  تفعيل  المصري 

شراكات مشتركة 

نقاًل عن المكتب االعالمي لوزارة التجارة
بحث وزير التجارة محمد هاشم العاني مع السفير المصري في 
العراق عالء موسى تطوير العالقات االقتصادية والتجارية بين 
لوفد مصري  مرتقبة  زيارة  عن  السفير  فيما كشف   , البلدين 

إلى بغداد. 
العراقية  العالقات  بان  اللقاء،  خالل  التجارة،  وزير  أكد  حيث 
المصرية لها تاريخ طويل ومتميز وهي دائما تجري وفق اسس 
وتجاوز  تطويرها  في  البلدين  رغبة  بسبب  ومستقرة  قوية 
العقبات التي تعترضها وبما يخدم الشعبين الشقيقين , الفتًا  
مع  الحرة  التجارة  اتفاقية  في  النظر  إلعادة  توجه  )وجود  عن 
تخدم  حلول  إيجاد  إلى  الوزارة  )سعي  إلى  عربية( مشيرًا  دول 
مصلحة العراق والدول التي تدخل طرفا باي اتفاق ثنائي في 

المستقبل (.
مع  العالقة  القضايا  كل  معالجة  إلى  نسعى   « أننا   ، مضيفا 
فنية،  ومشاكل  سابقة  تعاقدات  بسبب  المصرية  الشركات 
التعاون  تخدم  جديدة  الفاق  جدي  بشكل  التفكير  عن  فضال 

التجاري بين البلدين، وسيتم حسمها بطرق قانونية«. 
وأن  وطيدة«.  عالقات  تربطهما  ومصر  »العراق  أن  مردفا 
الجانب  مع  جديدة  طريق  خارطة  ستشهد  المقبلة  »الفترة 
المواد  وتجهيز  واالستثمارات  الشراكات  عمليات  في  المصري 

االنشائية«.
االسثمارات  في  »المشاركة  إلى  المصرية  الشركات  داعيا   

والشراكات مع القطاع الخاص العراقي«.
المصري  للجناح  دائم  معرض  »إقامة  في  رغبته،  عن  وأعرب 

على  »نعمل  أننا  الوزير،  وتابع  الدولي«.  بغداد  معرض  في 
عادل  الحكومة  رئيس  قدمه  الذي  الحكومي  البرنامج  تطبيق 
جانبه،  من  الوزارة«  عمل  في  األساس  وجعله  المهدي،  عبد 
أكد السفير المصري، استعداد بالده »لتلبية حاجة العراق من 
المواد الغذائية«، موضحا أن »السفارة المصرية ستكون أداة 

للتعاون المشترك بين العراق ومصر«. 
وكشف، عن زيارة مرتقبة »لوفد مصري إلى بغداد يضم وزراء 
ورجال أعمال برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لبحث زيادة 
الصناعية  القطاعات  جميع  في  البلدين  بين  التعاون  حجم 

والتجارية. 
إقامة  في  المصريين  األعمال  رجال  »رغبة  إلى  موسى،  وأشار 
تأجير  المصرية، من خالل  والشركات  للمنتجات  دائم  معرض 
مكان الستخدامه للمنتجات المصرية بمعرض بغداد الدولي، 
لتحقيق التقارب الدائم مع نظرائهم العراقيين . وزير التجارة 
الوزارة على  المصرين مؤكدا حرص  ثمن رغبة رجال االعمال 
الشركات  بمشاركة  المصرية  للمنتجات  دائم  معرض  اقامة 

المصرية الكبيرة .

خالل  العاني  هاشم  محمد  الدكتور  التجارة  وزير  أكد 
التبادل  حجم  زيادة  ضرورة  على  التركي،  السفير  لقائه 
التركي  السفير  أشار  فيما  وتركيا،  العراق  بين  التجاري 
لدى بغداد) فاتح يلدز( الى رغبة بالده بدعم الصناعات 

العراقية من خالل إقامة المصانع داخل العراق.

نقاًل عن المكتب االعالمي لوزارة التجارة
ان) وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني التقى السفير 
التي  التاريخية  العالقات  اهمية  وأكد  يلدز  فاتح  التركي 
التجاري  التبادل  حجم  زيادة  وضرورة  بتركيا،  العراق  تربط 
جديدة  افاق  ويفتح  العالقات  هذه  يعزز  بما  البلدين  بين 
فرص  على  الحصول  في  المشاركة  التركية  للشركات  تتيح 
الخاص  القطاع  مع  حقيقية  شراكات  واقامة  استثمارية 

كبيرة  اقتصادية  سوق  يمتلك  العراق  وان  خاصة  العراقي، 
قادرة على استيعاب واستقطاب كبرى الشركات العالمية في 

ظل استقرار الوضع االمني، بعد هزيمة داعش(.

التجارة العراقية اخبار وانشطة 
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واضاف الوزير، ان)هناك رغبة لدى الحكومة العراقية في تطوير 
وتنمية العالقات مع تركيا في جميع المجاالت، بما يسهم في 
الشركات  مع  العالقة  القضايا  وحل  العراقي  االقتصاد  تنمية 
من  مزيد  ستشهد  المقبلة  ان)المرحلة  الى  الفتا  التركية«، 
الثنائي على مستوى العالقات االقتصادية والتجارية،  التعاون 
فضال عن اهمية الدور التركي في حل قضية المياه، خاصة وان 
القيادة  مع  ناقش  قد  الحلبوسي  محمد  النواب  مجلس  رئيس 

التركية هذا الموضوع وكان نتائج المباحثات مشجعة(.
واستمع الوزير خالل اللقاء الى مالحظات ورؤى قدمها السفير 
يسهم  البلدين،  بين  جديد  معبر  فتح  امكانية  بشأن  التركي 
في تسهيل مرور الشاحنات والبضائع المتبادلة بين البلدين، 
الحالي  الحدودي  المعبر  في  الترسيم  موضوع  الى  باالضافة 

والذي يشهد اجراءات مطولة وتكاليف مالية باهظة.
بدعم  تتعلق  قضايا  عدة  اللقاء  خالل  التركي  السفير  وطرح 
الصناعة العراقية، خاصة في موضوع المنتجات الزراعية، وقال 
ان)تركيا ترغب في دعم الصناعات العراقية من خالل الصناعة 
هذه  لتشغيل  مستعدين  مستثمرين  ولدينا  العراق  داخل 
العراقي  الجانبين  التواصل بين  الى  المصانع(، مؤكدا)الحاجة 

والتركي لزيادة عملية التبادل التجاري بين البلدين«.
وقال يلدز: »نحن فخورون بالعالقات التي تربط العراق وتركيا 
ونقيمها بشكل كبير وهذا طبيعي كوننا جيران وتطور التجارة 
بين البلدين يسهم بتطوير العالقات في جميع الجوانب، كون 

التجارة تؤثر على جميع المفاصل(.

بحث وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني مع السفير الكندي لدى العراق السيد بول غيبار، القضايا المتعلقة 
بتطوير العالقات الثنائية بين البلدين في المجاالت االقتصادية واالستثمارية والتجارية. 

نقاًل عن المكتب االعالمي لوزارة التجارة

فيما أكد العاني حاجة العراق لدخول شركات كندية لالستثمار ومساهمتها في المناقصات التي تجريها وزارة التجارة لتوريد 
الحنطة لحساب مفردات البطاقة التموينية فيما نعمل على اعادة العمل بمذكرة التفاهم لزيادة حجم التعاون التجاري وحل 

القضايا العالقة للشركات الكندية .
كما بحثا توريد القمح الكندي للعراق وأكد وزير التجارة خالل اللقاء، على حاجة العراق إلى كميات كبيرة من القمح ألغراض 

تأمين متطلبات البطاقة التموينية.
 داعيا الجانب الكندي إلى المزيد من التعاون في مجال توريد القمح إلى العراق لسد الحاجة في ضوء اولوياتنا لتوفير مفردات 
البطاقة التموينية وتحسين نوعياتها وتنفيذ البرنامج الحكومي الذي اعلنه رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي وصادق 

عليه مجلس النواب العراقي .
التعاون في  افاق  الثنائية وتطوير  العالقات  الكندي بول غيبارد عن رغبة بالده في تطوير وتعزيز  السفير  من جانبه كشف 
المجال التجاري، السيما في مايتعلق باستيراد القمح ومساهمة الشركات الكندية في الدخول بشراكات ومشاريع استثمارية مع 

القطاع الخاص العراقي داخل العراق.
 ولفت غيبارد، إلى وجود شركات كندية تشارك في المناقصات 
لتوريد  عروضها  وتقدم  الحنطة  لشراء  الوزارة  تجريها  التي 
القمح  بتجهيز  الخاصة  المعايير  وفق  للعراق،  الكندي  القمح 

والنوعيات المطلوبة من العراق.
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بحث وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني مع السفير 
االندنوسي السيد بانبانج انتاريكسو المعتمد لدى العراق 
االتفاقات  وتفعيل  التجاري  الميزان  حجم  مستوى  رفع 
في  التباحث  عن  فضال  واندنوسيا  العراق  بين  الموقعة 
للوفد  المرتقبة  والزيارة   ، جديدة  اتفاقات  عقد  امكانية 

االندنوسي العالي المستوى للعراق .
نقاًل عن المكتب االعالمي لوزارة التجارة

  واكد الوزير العاني حرص الحكومة العراقية على فتح افاق 
واالقتصادي  التجاري  التبادل  مجاالت  في  مشترك  تعاون 
المشتركة  المصالح  الخبرات وبما يخدم  واالستثماري وتبادل 

لكال البلدين.
على  االقتصادي  االنفتاح  عصر  في  يعيش  العراق  ان  مؤكدا 
كونه  الحكومي  برنامجه  تضمنه  والذي  العالم  دول  مختلف 
ماضي باتجاه اقتصاد السوق ولدية االرضية الخصبة والجاذبة 

لكثير من المشاريع االستثمارية وعلى مختلف المجاالت.
مشيرا ان العراق واندنوسيا تربطهما عالقات قديمة واتفاقية 
للتعاون االقتصادي والتجاري والعلمي والفني ،ويتطلع لتفعيل 
تلك االتفاقية  وفتح افاق جديدة للتعاون الثنائي المشرك مع 
اندنوسيا وعلى مختلف المجاالت والمشاريع فضال عن االسراع 

بعقد اجتماعات اللجنة العراقية االندنوسية المشتركة.
الشركات  مع  للتعاون  التجارة  وزارة  استعداد  عن  معبرا 
االندنوسية ورجال االعمال لالطالع على الفرص االستثمارية 
فعاليات  في  اندنوسيا  بمشاركة  مشيدا   . لديها  المتوفرة 
سعادة  اكد  جانبه  من  الدولي  بغداد  لمعرض   45 الدورة 
حجم  يشهد  ان  في  بالده  حكومة  حرص  االندنوسي  السفير 
العالقات  تطوير  سبل  وتعزيز  كبيرا  ارتفاعا  التجاري  التبادل 

االقتصادية والتجارية مع العراق .   
   مؤكدا على ضرورة تقوية العالقات والشراكات بين القطاع 
حقيقية  شراكات  وايجاد  العراقي  ومثله  االندنوسي  الخاص 
عن  فضال  عديدة  وتنموية  استثمارية  مشاريع  في  للدخول 
زيادة تبادل الزيارات بين الحكومتين والقطاع الخاص في كال 

البلدين .    
الذي  للعراق  االندنوسي  للوفد  المرتقبة  الزيارة  الى  مشيرا 
من  وشركات  اعمال  ورجال  حكوميين  مسؤولين  يضم 
والبنى  النفط  مجاالت  في  عاملة  والخاص  العام  القطاعين 
الزيارة  تلك  من  يأمل  والذي   ، والمنتجات  والبنوك  التحتية 
لقاء الشخصيات الحكومية العراقية والقطاع الخاص العراقي 
والمشاريع  االتفاقات  حول  حوارية  وجلسات  مباحثات  لعقد 
معرض  دورات  في  اندنوسيا  مشاركة  ان  ذاكرا   . والشراكات 

بغداد الدولي ومنذ عام 2011 .  

وزير التجارة يلتقي الناطق الرسمي لوزارة الداخلية

نقاًل عن المكتب االعالمي لوزارة التجارة
مكتبه  في  العاني  هاشم  محمد  الدكتور  التجارة  وزير  التقى 
اليوم بالناطق الرسمي لوزارة الداخلية اللواء سعد معن وجرى 
ووزارة  التجارة  وزارة  بين  المشترك  التعاون  اللقاء بحث  خالل 
الناطق الرسمي باقامة  الداخلية من خالل الدعم الذي عرضه 
ورشات العمل حول محاربة الشائعات المغرضة والمخلة باالمن 
االقتصادي والتجارة فضال عن تعاون وزارتي التجارة والداخلية 
على منع استيراد االلعاب المحرضة على العنف وتشكيل لجان 

التالفها .
من  سعد  اللواء  طرحه  الذي  الدعم  على  العاني  الوزير  واثنى 
خالل البرامج وورشات التوعية للقضاء على الشائعات المغرضة 
التي تخل باالمن الغذائي والتي تكون نتائجها سلبية على عمل 

الوزارة  وهي  تسعى الى توفير افضل الخدمات للمواطن .

التجارة العراقية اخبار وانشطة 
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العالم  على  لالنفتاح  جدية  خطوات  بدأنا   : التجارة  وزير 
والمعطيات ايجابية جدا

نقاًل عن المكتب االعالمي لوزارة التجارة
اكد وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني أن العراق بدأ 
ودخول  العالم  على  االنفتاح  اجل  من  جدية  خطوات  باتخاذ 
بمشاريع  والمضي  التحتية  البنى  لتأهيل  دولية  اسثمارات 

شراكة تشمل جميع مناطق البالد .
التقى وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني وفدا من التجار 
أن  على  واكد  بغداد  في  المتواجدين  الهنود  االعمال  ورجال 
العالقات االقتصادية والتجارية بين العراق والهند قديمة جدا 
وهي مبنية على اسس متينة وقائمة على المصلحة المتبادلة 
بما  وتفعيلها  لتطويرها  رغبة مشتركة  وهناك  البلدين  بين 
افاقا  ويفتح  التجاري  التبادل  حجم  زيادة  نحو  التوجه  يعزز 
القطاع  بين  التعاون  اهمية  عن  فضال  التعاون  من  جديدة 

الخاص العراقي والهندي واالستفادة من الخبرات الهندية .
يمثل  الوفد  بان  بغداد  في  الهندي  السفير  اكد  جهته  من 
قطاعات غذائية وزراعية لشركات هندية كبيرة كان لها حضور 
متميز في السوق العراقية وهي تسعى للعوده مجددا في ظل 
تطورات االوضاع في العراق ومايشهده من استقرار سياسي 

وامني .

للعراق  العودة  من  متوجسة  الشركات  بعض  ان  الى  واشار 
بسبب مخاوف مما يحصل الفتا الى أهمية تقديم  رسالة اخرى 
امني  استقرار  البلد من  مايشهده هذا  تمثل حقيقة  مغايرة 
عن  فضال  المتعددة  االستثمارية  الفرص  وتوافر  واقتصادي 
حاجة السوق لمختلف المواد الغذائية والزراعية وهو ماتسعى 
له اليوم الشركات الهندية الستثماره من خالل توريد مختلف 
المواد الغذائية الى العراق بشكل مباشر دون المرور بحلقات 
لها  إضافية الداعي  امواال  مما يضيف  اخرى  دول  عبر  جديدة 
االليات  عن  وتصورات  رؤى  الهندي  االعمال  رجال  وفد  وقدم 
بين  التجاري  التبادل  حجم  زيادة  خاللها  من  ممكن  التي 
البلدين واقامة شراكات حقيقية مع رجال االعمال العراقيين.

يكن  لم  صفحة  هاشم  محمد  التجارة  وزير  طوى   
واللقاء  شكاواهم  طرح  المواطنين  بمستطاع  فيها 
بالمسؤولين في وزارة التجارة ، وليفتح الباب واسعا امام 
وذلك  البيروقراطية  جدران  خالله  من  ازال  جديد  نهج 
من خالل تاكيده على تخصيص يوم في االسبوع للقاء 

المواطنيين لكل المدراء العامين والوكالء في الوزارة.

نقاًل عن المكتب االعالمي لوزارة التجارة
وفي خطوة لحل قضايا ومشاكل عالقة ، حرص وزير التجارة 
على لقاء مواطنين وموظفين واالستماع اليهم بهدف ايجاد 

حلول لمشاكلهم ، مؤكدا ان ابواب الوزارة مفتوحة للجميع.
وزير  ان  الى  اشار  التجارة  لوزارة  االعالمي  للمكتب  بيان 
يوم  بتحديد  »وجه  العاني  هاشم  محمد  الدكتور  التجارة 

لمقابلة المواطنين لكل المدراء العامين والوكالء«.

المواطنيين  ومالحظات  الشكاوى  باستقبال  وجه  كما 
ومعالجة المظلومية . 
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وزير التجارة : دعا وزير التجارة اعضاء التعاون االسالمي 
للمشاركة في معرض التجارة للمنظمة في بغداد

نقاًل عن المكتب االعالمي لوزارة التجارة
دعا وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني، وزراء التجارة 
معرض  في  المشاركة  الى  االسالمي  التعاون  منظمة  في 
الذي  االسالمي  التعاون  لمنظمة  عشر  السادس  التجارة 

سيعقد في بغداد في نيسان المقبل.
اللجنة  اجتماعات  في  العاني  الوزير  كلمة  خالل  ذلك  جاء 
التعاون  لمنظمة  والتجاري  االقتصادي  للتعاون  الدائمة 
اإلسالمي )الكومسيك(، في دورتها الـ34، بمدينة إسطنبول 
التركية، والتي ترأسها نائب رئيس الجمهورية التركية فؤاد 

اكطاي.
واثنى  الكومسيك  دول  ان  كلمته  خالل  التجارة  وزير  وشكر 
على الجهود المبذولة من الدول االعضاء في منظمة التعاون 
االسالمي والقرارات التي خرجت بها االجتماعات والتي تصب 
العراق  ان  مؤكدا  االسالمية،  الدول  اقتصادات  تنمية  في 
داعم و مساند لكافة القرارات والمبادرات التي تخدم الدول 

االعضاء.
الرسمية لممثلي  الدعوة  العاني خالل كلمته  الدكتور  ووجه 
للمشاركة في معرض  التجارة  وزراء  والسادة  االعضاء  الدول 
التجارة السادس عشر لمنظمة التعاون االسالمي الذي سيعقد 
في بغداد للفترة ٧-13 نيسان من العام القادم وحثهم على 
الذي سيعزز من  المهم  الحدث  والتفاعل مع هذا  المشاركة 

العالقات التجارية واالستثمارية بين الدول االعضاء.
واحتضنت مدينة اسطنبول التركية، اجتماعات اللجنة الدائمة 
اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  والتجاري  االقتصادي  للتعاون 

)الكومسيك(، في دورتها الـ34، والتي تستمر أربعة أيام.
وعقدت في إسطنبول، األربعاء، جلسة وزارية للجنة التعاون 

التعاون  لمنظمة  التابعة  والتجاري »كومسيك«،  االقتصادي 
اإلسالمي، برئاسة فؤاد أوكطاي، نائب الرئيس التركي.

سبل  وتناولت  للجنة،  الـ34  الدورة  إطار  في  الجلسة  وجرت 
المخاطر  إدارة  نظم  »تحسين  خالل  من  التجارة  تسهيل 
الجمركية« لدى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

التي ترأس تركيا دورتها الحالية.
فيما ناقشت جلسة الخميس خمسة جوانب مختلفة لتسهيل 

التجارة، وبيان الختام .

التجارة العراقية اخبار وانشطة 
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تفقد وزير التجارة محمد هاشم العاني الدوائر التجارية 
الحبوب  افتتح مقر شركة تصنيع  ، و  االنبار  في محافظة 
جزءا  تعد  زيارة  وذلك خالل   ، تأهيله  بعد  المحافظة  في 
من خطة وضعها للقيام بجوالت ميدانية في المحافظات 

ابتدأها بزيارة البصرة .
نقاًل عن المكتب االعالمي لوزارة التجارة

وزير التجارة محمد هاشم العاني بحث مع محافظ االنبار علي 
فرحان اليات ايصال مفردات البطاقة التموينية ، فيما تفقد 

عمل وكالء المواد الغذائية في عدد من مناطق المحافظة.
والتقى خالل جولته عددا من المواطنيين في االنبار واستمع 
الى مشاكلهم ومالحظاتهم و اوعز بمعالجتها وفقا للقوانين 

والتعليمات .
واكد انه »آن األوان النصاف محافظة االنبار وكل المحافظات 

التي عانت من االرهاب وتلك التي عانت من اإلهمال«.
القول »سنبذل كل ما في وسعنا من أجل زيادة  الى  ومضى 
االنبار  محافظ  وابدى  التموينية«  للبطاقة  التخصيصات 

وأعضاء مجلس المحافظة تعاونا كبيرا مع وزارة التجارة.
ويكرس وزير التجارة اسلوب عمل ميداني ، سعى من خالله الى 
مغادرة المكتب واختزال الوقت وتحقيق الشفافية باستطالع 
مشاكل المواطنيين ووكالء المواد الغذائية بشكل مباشر من 

دون حلقات اضافية في محاولة لكسر جدران البيروقراطية .
و اكد ان جهوده االن تنصب بأتجاهين »االول استقرار عملية 

تجهيز مفردات البطاقة التموينية لجميع العراقيين«.
»زيادة  على  التجارة  وزير  فيه  اكد  فقد  الثاني  االتجاه  اما 

التخصيصات المالية«، ماضيا الى القول »اتضح لي ان عملية 
عدة  الجانب  هذا  في  اتخذت  وقد  فقط  اشهر  لست  التجهيز 
اجراءات بهدف تضمين تلك الزيادات في موازنة عام 2019 

واقرارها في مجلس النواب«.
واشار الوزير الى ان مكتبه مفتوح لجميع العراقيين وال يوجد 
ما يمنع اي مواطن عراقي لتقديم شكوى او مالحظة بالطريقة 

التي يراها مناسبة .
وخلص الى القول »المرحلة المقبلة ستشهد صراحة مطلقة 
الحقائق دون ان نضع  المواطنيين ولن نتردد في كشف  مع 

في االعتبار حدودا لمصلحة معينة«.
شعبنا  خدمة  هو  االول  »هدفي  مؤكدا  التجارة  وزير  وختم 
عدة  ذلك  اجل  من  وبدأنا  خلل  دون  من  الغذاء  سلة  وتوفير 
اجراءات لتجاوز وتذليل العقبات فضال عن دراسة وضع الوكالء 

وتشخيص الخلل واالخطاء السابقة«.

يرأسه  المستوى  عالي   وفد  بارسال  وجه  التجارة  وزير   
عام  ومدير  الموسوي  وليد  السيد  االداري  الوزارة  وكيل 
الغذائية قاسم حمود لالطالع على اوضاع المواطنين في 
المحافظات الجنوبية بعد موجة السيول واالمطار الغزيرة 

التي هطلت على المحافظة 
نقاًل عن المكتب االعالمي لوزارة التجارة

واوضح وكيل الوزارة االداري السيد وليد الموسوي انه التقى 
قائد عمليات الرافدين وتباحث معه عن حجم االضرار الناجمة 
عن السيول واالمطار شرق محافظة الكوت واالجراءات الكفيلة 

بمواجهتها والتقليل من معانات المواطنين . 
المتضررة  المناطق  لتجهيز  مستعدة  الوزارة  ان  الى  واشار 
بالمواد الغذائية وقد هيأت لذلك جميع المفردات بما يسهم 
السيد  توجيه  بان  مؤكدا   ، المواطنين  معانات  معالجة  في 
الوزير بمباشرة موظفي دوائر الوزارة وشركاتها واستمرارهم 
حتى ساعات متاخرة من الليل بهدف اكمال عمليات التجهيز 
المواد  من  حصصهم  استالم  على  المواطنين  ومساعدة 

جميل  محمد  واسط  محافظ  الموسوي  التقى  كما  الغذائية. 
المياحي وتم خالل اللقاء بحث اليات معالجة االضرار الناجمة 
لتقديم  الوزارة  استعداد  عن  فضال  واالمطار  السيول  عن 
وايصال  المتضررة  المناطق  في  الهلنا  العاجلة  المساعدات 
الحكومي  الجهد  في  االسهام  لهم كذلك  الغذائية  المفردات 
حاجاتها  للعوائل  يلبي  بما  المناطق  تلك  تشهده  الذي 

االساسية .
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جميل  هيثم  االقتصادية  للشؤون  الوزارة  وكيل  التقى   
أمكانية  لبحث  الصينية  لورينكو  شركة  وفد  الخشالي 
بناء سايلوات حديثة أو تأهيل السايلوات المتضررة جراء 
الموصل  محافظتي  شهدتها  التي  األرهابية  العمليات 

واألنبار. 

نقاًل عن المكتب االعالمي لوزارة التجارة
أنشاء  أمكانية  في  التعاون  سبل  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 
مئة  مايقارب  إلى  الخزنية  طاقاتها  تصل  حديثة  سايلوات 
ألف طن من الحبوب أو بأمكان الشركة تأهيل البنى التحتية 
المتطورة  بالمعدات  تجهيزها  وأمكانية  القديمة  للسايلوات 

وخصوصًا الحديثة منها .
الحبوب  لتجارة  العامة  الشركة  أن  الخشالي  الوكيل  وبين    
تعتمد المواصفات القياسية في أنشاء الصوامع والسايلوات 
وذلك  المعتمدة  للمواصفات  بنموذج  الوفد  تزويد  تم  حيث 
لإلطالع عليها وبيان مدى أمكانية الشركة تطبيقها في حال 
تم األتفاق على أنشاء المشاريع الجديدة أو تأهيل السايلوات 

المتضررة .
مشيرًا إلى أهمية مراعاة التكاليف ألنشاء المشاريع الجديدة 
تلك  لتناسب  الشركة  قبل  من  الالزمة  التخصيصات  وتوفير 
من  المطلوبة  والمواصفات  المشروع  حجم  مع  التخصيصات 
بناء  الخزنية وطريقة  الطاقات  قبل الشركة وذلك من ناحية 

السايلو فيما إذا كان كونكريتي أو معدني أو حتى شكله .
ألقامة  مستعدة  الشركة  بأن  الوفد  رئيس  قال  جانبه  من 
تعاون مشترك مع العراق في مجال بناء السايلوات على نحو 
ماتم تنفيذه في دولة الصين وبنفس المواصفات المعتمدة 
مع  تتناسب  التي  باألجهزة  تجهيزها  إلى  باألضافة  لديهم 

الظروف الطبيعية لدولة العراق.
   منوهًا أن شركته نفذت العديد من المشاريع مثل المصانع 
الشركة تعمل في مجال  أن  و  الماضي  القرن  منذ ثمانينات 
وأستخراج  الدولية  المقاوالت  ومجال  واألستثمار  النفط 

المعادن واألسلحة . 

تدريبية  دورات  الخاص  القطاع  تطوير  دائرة  نظمت   
باللغة  التجارية  والمراسالت  الجودة  ادارة  لنظام  مكثفة 
وسالمة  العطاءات  وترسية  العقود  صياغة  و  االنكليزية 
للفصل  التدريبي  منهاجها  ضمن  وذلك  العربية  اللغة 

االخير من عام 2018.

نقاًل عن المكتب االعالمي لوزارة التجارة نقاًل عن مدير عام 
دائرة تطوير القطاع الخاص االستاذ رياض فاخر الهاشمي.

المشاركون  تلقاها  التي  الجودة  نظام  دورة  محاضرات  وان 
كانت عن مراحل تطور المواصفة  ISO9001, اهم التعبيرات 
في االصدار الجديد للمواصفة  , شرح بنود المواصفة 2015 
اما  المطابقة  الشهادة  على  الحصول  ISO9001خطوات   :
وان  االنكليزية  باللغة  التجارية  المراسالت  دورة  محاضرات 
دوائر  منتسبي  من  مشارك   24 بالدورتين  المشاركين  عدد 

وشركات الوزارة .
كما وان الدائرة حصلت على موافقات القامة دورات تاهيلية 
لموظفي تشكيالت الوزارة في المركز الوطني للتطوير االداري 

وتقنية المعلومات العائد لوزارة التخطيط في مجاالت االدارات 
الوسطى وتاهيل مدققين داخليين والتحكيم التجاري الدولي 

والسياسات العامة والتخطيط االستتراتيجي واالدارة العامة .

التجارة العراقية اخبار وانشطة  
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التجارة العراقية اخبار وانشطة 

ايصال  حملة  التجارة  وزارة  ودوائر  شركات  باشرت 
العوائل  الى  والماء  األساسية  الغذائية  المواد 
المتضررة من األمطار والسيول التي ضربت محافظتي 

صالح الدين والموصل خالل شهر تشرين الثاني.

نقاًل عن المكتب االعالمي لوزارة التجارة
ان  لتجارة  العامة  الشركة  في  للتسويق  العليا  اللجنة  حددت 
وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني تابع تفصيليا عمل 
خلية االزمة المتواجدة في الشرقاط واليات تجهيز المفردات 
الغذائية فضال عن مشاركة الجهد الفني واالداري في عملية 
انقاذ العوائل في مناطق السيول وايصالها الى مناطق مؤمنة 
وتجهيزها بكامل المفردات الغذائية والخبز الجاهز )الصمون( 

وبتنسيق كامل مع السيد المحافظ والحكومة المحلية.

للمواد  والتجهيز  بالمناقلة  باشرت  الغذاء  شركات  ان  كما   
الرز من  اكثر من 2000 طن من  مناقلة  تم  الغذائية، حيث 
الدين جهز منها 1800  الى مخازن صالح  الجنوبية  الموانئ 
لسد  ماء  قنينة  الف   12000 العوائل  تجهيز  عن  فضال  طن 

حاجة القضاء .

ان  واكد  التجارة  وزارة  بـدور  المحافظة  مجلس  عضو  واشاد 
المواد  بايصال  الوزارات  كافة  وسبقت  سبقتنا  التجارة  وزارة 

الغذائية الى العوائل المتضررة نتيجة االمطار الغزيرة. 
كما وان وزارة التجارة تتابع ايضا تطورات السيول التي ضربت 
عاجلة  خطط  ووضعت  وواسط  وديالى  ميسان  محافظات 
من  تتضرر  قد  التي  المناطق  الى  الغذائية  المواد  اليصال 
المحافظات  التي هطلت على هذه  الكثيفة  السيول واالمطار 

وان لجان فرعية في كل محافظة تتابع هذه التطورات.

التجارة ... تجري تشغيل تجريبي إلربع مطاحن حديثة 
في الموصل

نقاًل عن المكتب االعالمي لوزارة التجارة
تم  إجراء التشغيل التجريبي ألربع مطاحن حديثة في نينوى .

وان عملية تشغيل المطاحن الحديثة يأتي في اطار االهتمام 
لالكتفاء  تحقيقا  الطحين  انتاج  لقطاع  الوزارة  توليه  الذي 

الذاتي وبطاقات انتاجية جيدة .
اي انه اعادة تأهيل وتشغيل اكثر من 36 مطحنة منذ تحرير 

المحافظة من دنس عصابات داعش االرهابية .
كما ان المطاحن التي اجري لها التشغيل التجريبي هي مطحنة 
اليونس ودار الحمد والخليل والثائر حيث تم سحب نماذج من 
عليها  المختبرية  الفحوصات  اجراء  لغرض  التجريبي  االنتاج 
من قبل المختبر المركزي للشركة واصدار الشهادات الخاصة 

باإلنتاج والتمهيد إلدخال المطاحن مرحلة االنتاج الداخلي .
خلطات  نوعية  ميدانيا  تابعت  فنية  لجنة  متابعة  ان  موضحًا 

الحبوب المجهزة للمطاحن في ميسان  .
صوامع  في  الحنطة  لخلطات  اليومية  المتابعة  عن  فضال 
الحبوب وفحصها مختبريا قبل تجهيزها وحسب نسب الخلط .
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اختتام فعاليات الدورة )45( لمعرض بغداد الدولي
:المعرض  المعرض  العراقية:  المعارض  عام  مدير 
للدورة  االن  من  ونستعد  العام  هذا  متميزا  كان 

المقبلة

نقاًل عن المكتب االعالمي لوزارة التجارة
الدولي  بغداد  لمعرض  الـ)45(  الدورة  فعاليات  اختتمت 
بمشاركة 1٧ دولة عربية ودولية و٧00 شركة محلية واجنبية  
والدول  الشركات  ممثلوا  حضره  حفال  المناسبة  في  واقيم 
في  التميز  ودرع  المشاركة  شهادات  خالله  وزعت  المشاركة 

المعرض . 
كما وان الدورة الحالية شهدت مشاركة مميزة لدول وشركات 
تمثل القطاع الخاص والعام والمختلط فضال عما تحقق من 
بين ممثلي  واالتفاقات  واللقاءات  الندوات  برنامج مكثف من 
الشراكات  تعزيز  باتجاه  خطوة  وهي  المشاركة  الشركات 

والمشاركة في مشاريع استثمارية .   
                                         

ونال المعرض االهتمام الكبير والمتابعة المتميزة من السيد 
زياراته  خالل  من  العاني  هاشم  محمد  الدكتور  التجارة  وزير 
التفاعل  من  جوا  خلقت  قد  تفاصيله  ادق  لمتابعة  اليومية 
في  دوره  عن  فضال  االشكاليات  من  الكثير  وتجاوز  والنجاح 
كانت  ان  بعد  اجنحتها  في  بكثافة  للمشاركة  الوزارات  دعوة 

غير راغبة في المشاركة .

المالكات  من  لجنة  بتشكيل  المعارض  شركة  قامت  حيث 
المتقدمة لتقييم االجنحة والشركات  المشاركة وفق معايير 
والديكور  والمساحة  المشاركة  حجم  حيث  من  واعتبارات 
والتنظيم واالستمرارية في المشاركة وعددها وعدد العارضين 
والفعاليات  المبرمة  والعقود  الزوار  وعدد  العراقيين  لغير 

وطبيعة المعروضات لتكريم االجنحة المتميزة .

الوزراء  لمجلس  العامة  االمانة  لفريق  زيارة ميدانية 
التقييم  لعملية  استكماال  المؤسسي  االداء  لتقييم 

وفق المعايير العالمية
  

نقاًل عن المكتب االعالمي لوزارة التجارة
قام فريق تقييم االداء المؤسسي في االمانة العامة لمجلس 
الوزراء دائرة التدقيق والرقابة بزيارة ميدانية لدوائر وشركات 

الوزارة وعلى مدى ثالثة ايام .
استكمال عملية تقييم الوزارات وفق المعايير العالمية والتي 

اقرها مجلس الوزراء بالقرار المرقم 114 لسنة 2018.

حيث التقى الفريق بوزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني 

لشرح الية عمل الفريق في تقييم االداء للوزارة والمراحل التي 
توصل اليها من اجراءات التقييم.

و قد حصلت وزارة التجارة على الشكر والتقدير في جهودها 
الستكمال وثيقة الحالة بوقتها المقرر.

التجارة العراقية اخبار وانشطة  
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التجارة العراقية قوانني

 واجبات الموظف 
نصت المادة )4( من قانون انضباط موظفي الدولة الدولة 
والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل علــى ما يلي : 

يلتزم الموظف بالواجبات االتية :-

اوال: اداء اعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية
من  به  المنوط  العمل  باداء  الموظف  قيام  بذلك  ويقصد 
العمل  هذا  مالئمة  مدى  على  منه  تعقيب  دون  رؤساءه 
راعت  له  اختيارها  عند  اإلدارة  وقدراته الن جهة  إلمكانياته 
ان تكون قدراته ومؤهالته ضمن الحدود التي يستطيع بها 
العمل  توزيع  ان  اليه كما  المسندة  الوظيفة  ينجز مهام  ان 
وتقسيمه يُعد من صميم اختصاص الرئيس االداري وعلى 
الموظف االلتزام بما يعهد اليه من اعمال واليجوز االمتناع 
عن تنفيذ ما يوكل اليه من مهام وواجبات ويترتب على ذلك 
ضرورة اداء الموظف لمهام وظيفته بنفسه فال يوكلها  الى 
الغيراو يحل آخر محله بالعمل نيابة عنه او يفوض الموظف 
يجيز  قانوني  نص  يوجد  مالم  اخر  موظف  الى  اختصاصاته 
له ذلك نظرا لكون شخصية الموظف محل اعتبار في العمل 

الوظيفي واحتراما لمبدأ توزيع االختصاصات الوظيفية .

بأذن  اال  عنه  التغيب  وعدم  العمل  بمواعيد  التقيد   : ثانيا 
وتخصيص جميع اوقات الدوام الرسمي للعمل

يجب على الموظف ان يلتحق بالعمل في الوقت المناسب 
فال يتاخر عن اوقات العمل الرسمية او يحاول التهرب من 
ساعات العمل بمغادرة مقر عمله كلما سنحت له الفرصة 
اذ   , االمر  ان تطلب  التحايل  او  المبررات  اما بخلق  بذلك 
الوظيفية  باعماله  وقته  يشغل  ان  الموظف  على  يجب 
حصرًا وبالشكل المنتج والمفيد لالدارة التي يعمل فيها 

بالوقت  العمل  انجاز  الموظف  على  االمانة  تفرض  كما   ,
الحدود  يتجاوز  طوياًل  وقتًا  فيه  يستغرق  فال  له  المحدد 
المعقولة او ينجزه ولكن على غير الوجه المطلوب أو أن 
مما  تنفيذها  او  المتخذة  بالقرارات  االبالغ  تاخير  يتعمد 
المادة  .وقد حددت  العام  بالمرفق  الحاق ضرر  الى  يؤدي 
 1960 لسنة   24 رقم  المدنية  الخدمة  قانون  من   )56(
 )8( بـ  الدولة  دوائر  في  اليومي  العمل  ساعات  المعدل 

ساعات في اليوم و)44( ساعة في االسبوع .

ثالثًا : احترام رؤساءه والتزام االدب واللياقة في مخاطبتهم 
واطاعة االوامر المتعلقة باداء واجباته في حدود ما تقضي 
هذه  في  كان  فاذا   , والتعليمات  واالنظمة  القوانين  به 
االوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه 
تلك المخالفة وال يلتزم بتنفيذ تلك االوامر اال اذا اكدها 

رئيسه كتابة وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها .
باحترام  الموظف  التزام  االداري  العمل  في  المقرر  من 
اوامر وتوجيهات  رؤساءه االداريين وما يصدر عنهم من 
ويُعد  مخاطبتهم  في  واللياقة  االدب  التزام  مع  وقرارات 
هذا االلتزام من االلتزامات الوظيفية االساسية كونه من 
االداري وضمان  العمل  فاعلية  التي تكفل  الواجبات  اهم 
للمرؤوس  يجوز  فال  بانتظام   العام  المرفق  سير  حسن 
او  بالتعديل  االداري  الرئيس  تصرفات  على  التعقيب 
ان  كما   , لصالحياته  تجاوزا  يمثل  مما  االلغاء  او  الوقف 
اساس العمل الوظيفي هو التدرج الوظيفي حيث يتدرج 
الموظفون فيما بينهم على اساس هرمي متسلسل في 
موظف  كل  يخضع  ثم  ومن  الوظيفية  الدرجات  سٌلم 
بتنفيذ  ويقوم  وظيفية  درجًة  منه  اعلى  هو  من  الوامر 
تلك االوامر والتوجيهات التي تأتيه من رئيسه المباشر او 
االعلى الن السلطة االدارية يمارسها أشخاص أكثر دراية 
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بالعمل الوظيفي وحاجاته وبالتالي اكثر قدرة على معالجة 
يعني مصادرة حق  ال  ذلك  ان  اال  ومشاكلها  االدارة  امور 
عنها  والدفاع  بحقوقه  والمطالبة  الشكوى  في  الموظف 

طالما سلك الطرق القانونية .
الرئيس  اذا كان في االوامر الصادرة عن  ومن جانب آخر 
االداري مخالفة فعلى الموظف ان يُبين لرئيسه كتابة وجه 
تلك المخالفة وال يلتزم بتنفيذ تلك االوامر اال اذا اكدها 
رئيسه كتابًة وعنذئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها , 
فإذا اصر الرئيس اإلداري على التوجيه تحمل المسؤولية 
القانونية المترتبة عن المخالفة وكان المرؤوس  بمنجى 

من المساءلة القانونية .

رابعًا: معاملة المرؤوسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم.

يتوجب  حيث  اإلداري  بالرئيس  خاص  النص  هذا  ان 
الموظفين وان ال يسيء معاملتهم وان  ان يحترم  عليه 
يؤمن حفظ  وبما  والتقدير  واالحترام  بالرعاية  يحيطهم 
العالقة الودية التي يقتضي إشاعتها في العمل الوظيفي 
, فإذا صدر عن الموظف العام خطأ ما يجب على الرئيس 
يتخذ  أن  أو   , المرتكب  بالخطأ  الموظف  إعالم  اإلداري 
اإلجراءات القانونية بحقه دون اللجوء الى أهانته او النيل 

من كرامته والتقليل من سمعته .

خامسًا : احترام المواطنين وتسهيل انجاز معامالتهم . 

حيث  الئقة  معاملة  المواطنين  يعامل  ان  الموظف  على 
ان الوظيفة ماهي إال خدمة وطنية أسندت إليه لتحقيق 
مصالح المواطنين وخدمتهم وانجاز معامالتهم حسب ما 
تقتضيه القوانين واألنظمة النافذة وان يتعامل بحيادية 
العامة  المصلحة  نطاق  الكافة وضمن  مع  كاملة  ونزاهة 

والصالحيات والمهام التي يتوالها الموظف .

سادسًا : المحافظة على أموال الدولة التي في حوزته أو 
تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة . 

يجب على الموظف ان يحافظ على ممتلكات الدولة وان 
والحرص  األمانة  تفرضه  بما  أموالها  إنفاق  في  يتقيد 
ال  المذكور  االلتزام  وان  الوظيفي  العمل  في  واإلخالص 
التي  المادية  باألموال  اإلضرار  عدم  مجرد  على  يقتصر 
او  معدات  او  عمله  اثناء  يستعملها  التي  أو  عهدته  في 
مكائن او غيرها من األموال واألصول المادية بل ويشمل 
ان عبارة  لها حيث  المثبتة  والوثائق  المعنوية كالحقوق 
االموال قد جاءت مطلقة وبالتالي تشمل االموال المادية 

العقارات  عامًا  مااًل  يعد  اذ   , سواء  حد  على  والمعنوية 
والتي  المعنوية   لالشخاص  او  للدولة  التي  والمنقوالت 
تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون 
ومن جهة اخرى فأن الواجب المذكور يشمل عدم التعرض 
الموال الدولة بالسرقة او االختالس او االستيالء او تمكين 
الغير من ذلك باي شكل من االشكال .                                                                                     

عليها  يطلع  التي  والوثائق  المعلومات  كتمان   : سابعًا 
او  بطبيعتها  سرية  كانت  اذا  إثناءها  أو  وظيفته  بحكم 
األشخاص  او  بالدولة  الضرر  الحاق  افشائها  من  يخشى 
هذا  ويبقى  بكتمانها  رؤساءه  من  أوامر  اليه  صدرت  او 
ان  له  يجوز  وال   , خدمته  انتهاء  بعد  حتى  قائمًا  الواجب 
يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او 

انتهاء خدمته باي وجه كان . 

اوجب قانون انضباط موظفي الدولة النافذ على الموظف 
بحكم     عليها  يطلع  التي  والوثائق  المعلومات  كتمان 
يخشى  او  بطبيعتها  سرية  كانت  إذا  إثناءها  أو  وظيفته 

من إفشائها إلحاق الضرر بالدولة او باالشخاص او 
بكتمانها ويمكن تصور  رؤساءه  اوامر من  اليه    صدرت 
االداري  العمل  مجاالت  من  العديد  في  الكتمان  واجب 
من  الرواتب  وتسلم  والمشتريات  والعقود  كالمناقصات 
المصارف واجراء التحقيقات والكشف عن عمليات السرقة 
واجب  ويتمثل   . الفساد  او حاالت  العام  بالمال  والتالعب 

كتمان المعلومات بما يلي :
1.عدم التصريح باي معلومات عن العمل الوظيفي الذي 
يتواله الموظف او المعامالت التي انجزت او قيد االنجاز اال 
بتصريح من الرئيس االداري المباشر او المخول .                                
2.عدم اعطاء اية بيانات او معلومات مكتوبة او شفوية 
اال  السلبي  او  االيجابي  بجانبه  سواء  االداري  العمل  عن 

بتخويل من المسؤول االداري المختص .
مستندات  او  معلومات  او  بيانات  باي  االحتفاظ  3.عدم 
او وثائق ) ورقية او الكترونية او صوتية او مرئية او اية 
 ) نوعها  كان  مهما  ملفات  او  دسكات  او  مدمجة  اقراص 

كما يجب عدم االحتفاظ باية معلومات سرية .
اما بالنسبة لحدود االلتزام بهذا الواجب فقد اتجه المشرع 
العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة الى اقرار مبدأ 
هذا  ويبقى   ( على  بالنص  المذكور  االلتزام  استمرارية 
ان  له  يجوز  وال   , خدمته  انتهاء  بعد  حتى  قائمًا  الواجب 
يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او 
للموظف  يجوز  ال  وبذلك    ) كان  وجه  باي  خدمته  انتهاء 
على  احالته  بعد  بذمته  كانت  التي  بالوثائق  االحتفاظ 
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سبب  الي  باالدارة  الوظيفية  عالقته  انقطاع  او  التقاعد 
الناحية  المخالف مسؤوال من  كان وبخالفه يكون الموظف 

االنضباطية والمدنية والجزائية .

ثامنًا : المحافظة على كرامة الوظيفة العامة واالبتعاد عن 
كان  سواء  لها  الالزم  باالحترام  المساس  شأنه  من  ما  كل 

ذلك اثناء ادائه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي .
االبتعاد عن  الموظف  على  تفرض  العام  الموظف  ان صفة 
والوظيفية  الشخصية  بسمعته  المساس  شأنه  من  ما  كل 
الوظيفية  والحياة  الخاصة  الحياة  بين  الفصل  يمكن  فال 
كونهما يعدان كال واحدا ال يتجزأ لصعوبة وضع معيار جامع 
ومانع لتحديد مقياس السلوك الوظيفي السليم  وهو امر 
يختلف تبعا للمركز الوظيفي والشخصي للموظفين فعامل 
مركز  وله  معين  عمل  له  الحكومية  الدوائر  في  الخدمة 
تعد  التصرف  من  حدود  وله  معينين  ووظيفي  اجتماعي 
مقبولة من افراد المجتمع اذا ما صدر منه . اال انها مع ذلك 
تكون غير مقبولة فيما لو صدرت من موظف بدرجة مدير 
الخارجية  الخدمة  موظفي  كذلك   , وزير  وكيل  او  مثال  عام 
للموظف  يبرر  وال  الدبلوماسي  السلك  وموظفي  والسفراء 
ادعاءه بحريته الشخصية وخصوصية حياته الخاصة ليقوم 

بأفعال تتنافى مع كرامة الوظيفة وأخالقياتها .

او  منفعة  لتحقيق  الوظيفة  استغالل  عن  االمتناع   : تاسعًا 
ربح شخصي له او لغيره .

يقتضي الواجب المذكور من الموظف االمتناع عن استغالل 
ربح  او  معنوية  او  مادية  منفعة  لتحقيق  العامة  الوظيفة 
بالمصلحة  مساس  من  يمثله  لما  لغيره  او  له  شخصي 
والثقة العامة والتربح من الوظيفة العامة بل واستثمارها 
للمصلحة الشخصية بغير مسوغ قانوني معتبر .                                                

إلى  وآالت  أدوات  من  تصرفه  تحت  يكون  ما  اعادة  عاشرًا: 
اذا  اال  اليومي  العمل  انتهاء  عند  لها  المخصص  المحل 

اقتضت طبيعة العمل غير ذلك . 

إن يد الموظف على أدوات العمل وآالته ومعداته واألموال 
لمصلحة  باستعمالها  يلزم  أمانة  يد  تُعد  كافة  المادية 
العمل الوظيفي وبمناسبة تأديته مهام وظيفته وواجباتها 
انتهاء  بعد  لها  المخصص  المكان  إلى  بإعادتها  يلتزم 
مواعيد العمل الرسمي فان امتنع يُعد مستوليا على المال 
النواحي  من  ذلك  ازاء  القانونية  مسؤوليته  وثارت  العام 
الحاصل  الضرر  وضمن  والجزائية  والمدنية  االنضباطية 
 . ضمان  يد  يده  ان  باعتبار  منه  المتسلم  العام  بالمال 
تسليم  شهادة  وفق  المال   لذلك  الموظف  استالم  ويكون 

واستالم وخالل فترة ال تتجاوز الشهر الواحد .

حادي عشر: مراعاة القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة 
من  والوقاية  العمل  في  والسالمة  العامة  الصحة  بحماية 

الحريق .
)السالمة  العمل  في  والسالمة  العامة  بالصحة  يقصد   
والتجهيزات  الخدمات  جميع  اإلدارة  تقدم  بأن  المهنية( 
اإلنتاج  عناصر  حماية  شأنها  من  التي  اإلنشاءات  وتوفير 
وأوجب  العمل  مخاطر  من  البشري  العنصر  مقدمتها  وفي 
أيضا على الموظف احترام تلك األنظمة والتعليمات الخاصة 
بالصحة والسالمة العامة حيث إن تعرض الموظف لحوادث 
إحالة  أسباب  من  سببا  يعد  جرائه  من  واإلصابة  العمل 
الموظف إلى التقاعد إذا قررت اللجنة الطبية عدم صالحيته 

للخدمة .
القدرات  على  الحفاظ  إلى  المهنية  الصحة  برامج  وتهدف 
مراعاة  واجب  ويعد  صيانتها  على  والعمل  البشرية 
الملقاة  الواجبات  من  المهنية  والصحة  المهنية  السالمة 
إن  إال  اإلدارة  لدى  يعملون  الذين  الموظفين  عموم  على 
أقسام  في  العاملين  كاهل  على  يقع  قد  المذكور  االلتزام 
التعليمات  تُلزم  حيث  تحديدا  المهنية  والسالمة  الصحة 
تتمثل  عدة  بالتزامات  المهنية  السالمة  مسؤولي  عادة 
عن   المسؤولين  الموظفين  من  عدد  وجود  اشتراط  في 
من  وبعضهم  المتفرغين  من  بعضهم  المهنية  السالمة 
غير المتفرغين يمارسون مهام السالمة المهنية من حيث 
تدريب الموظفين على إجراءات السالمة المهنية وكفاءتها 
ونشر الوعي بأهمية السالمة المهنية والوقاية من مخاطر 
العمل  أماكن  وتفتيش  المهنية  واالمراض  العمل  اصابات 
التعليمات  وتطبيق  للعمل  المالئمة  الظروف  توفر  ومدى 
حدوثها  تمنع  والتي  العامة  والصحة  بالسالمة  الخاصة 
المهنية  واإلمراض  العمل  حوادث  مسببات  وتشخيص 
متطلبات  توفير  مع  لتالفيها  المناسبة  الحلول  واقتراح 

اإلسعاف األولي واإلجراءات الوقائية والعالجية كافة .

ثاني عشر : القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين 
واألنظمة والتعليمات .

الوظيفية  والواجبات  المهام  بتنفيذ  الموظف  التزام  إن   
المتعلقة  والتعليمات  واالنظمة  القوانين  في  المقررة 
التي العالقة  الوظيفية  الواجبات  وليس  ومهامه  بوظيفته 
للموظف  يجوز  ال  اخرى  ناحية  من   , الوظيفي  بعمله  لها 
االحتجاج بعدم علمه بالقوانين واالنظمة والتعليمات التي 
االنظمة  االلتزام عند تطبيق تلك  تنظم عمله كذلك يجب 
والتعليمات المتعلقة بالعمل الوظيفي بمبدأ تدرج القواعد 
القانونية بأن تٌغلب القواعد القانونية االعلى على القواعد 
االدنى عند التعارض وان يكون ذلك بقصد تنظيم العمل 
الوظيفي بغية تفعيل مهام وواجبات الموظف وعدم ارهاق 

كاهله بواجبات والتزامات ال تمت للمصلحة العامة بصلة .
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 المقدمة
تركيبة  ذو  مزمن   إدارة  سوء  من  العراقي  االقتصاد  يعاني 
األنموذج  مع  النفطي  الريع  فيها  التعقيد,يتداخل  شديدة 
أقدم  من  يعد  ,إذ  العامة  الموازنة  إعداد  في  المستخدم 
نماذج إعداد الموازنات العامة والذي اليتناسب مع التطورات 
التطور  الفائقة  والتكنولوجيا  المعلوماتية  وعصر  الحديثة 
الوقت  في  الحياة  نواحي  جميع  في  العولمة  عصر  وكذلك 
الحاضر. كذلك السلبيات التي ترافق تطبيق األنموذج القديم  
منها على سبيل المثال الالحصر)هدر الموارد بأنواعها كافة 
والتبذير واإلسراف ,الفساد اإلداري والمالي , ارتفاع التكاليف 
والجهد وطول المدة الزمنية لإلعداد , انعدام  الترابط بين 
التنمية  خطط  بين  الترابط   انعدام    , والنفقات  المنجزات 
الوطنية اإلستراتيجية والموازنات العامة , التعارض مع مبدأ 

شفافية الموازنة (.
العامة   الموازنة  إدارة  إشكالية  دراسة  البحث  يتناول        
وهي  االشكالية  مفاصل  تحليل  خالل  من  وذلك  العراق  في 
الترابط التأثيري المتعدد األوجه بين ظاهرة الدولة الريعية 
الموازنة  بناء  وآلية  واسلوب  السوق  اقتصاد  إلى  واالنتقال 

العامة  وتوصل الباحث إلى ان التوجه إلى استخدام أنموذج 
بناء وإعداد الموازنة العامة في العراق على األساس الصفري 
يتيح ربط المنجزات بالنفقات وكذلك هو من خالل األسلوب 
إمكانية  يوفر  العالية وكذلك  الشفافية  يوفر  فيه  المعتمد  
مواجهة وتقييم البرامج المتضمنة في الموازنة السابقة لكي 
يتم إصدار قرار إما بإلغاء برنامج متلكئ وتوفير تخصيصات 
فأن  الخاصية  هذه  خالل  من  وهو  ناجحة  لبرامج  جديدة 
والموازنة  االقتصادية  التنمية  إستراتيجية  بين  المواءمة 
نستطيع  ,اذ  الموازنة  سنوية  مبدأ  ننقض  ال  وبذلك  العامة 

إعداد موازنة  عامة بعدد سنوات إستراتيجية التنمية .

في  العامة   الموازنة  إدارة  إشكالية  تفكيك  البحث:  أهمية 
العراق في ظل التحول إلى اقتصاد السوق إلى نتيجة وسبب 
علمي  بشكل  األسباب  ومعالجة  وتحليل  وصف  على  والعمل 
بتحليل  مبتدأين   , محددة  توقيتات  ضمن  ومبرمج  مدروس 
اإلصالح  آليات  عبر  أسبابها  ومعالجة  الريعية  الظاهرة 
المعلوماتية  عصر  من  االستفادة  ,ثم  والمالي  االقتصادي 
الموازنة  أنموذج  اعتماد  في  الحديثة  المعرفية  والثورة 

   د.    واثق علي الموسوي                                               
  الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية  

األنموذج الصفري المؤتمت متوسط االجل 
للموازنة العامة وامكانية تطبيقها في العراق

بحوثالتجارة العراقية
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المؤتمتة  المحدثة  )الذكية(  العامة  
في العراق.

البحث  مشكلة  تتمثل  البحث:  مشكلة 
تحديدا بما يأتي :-

سوء وتردي عملية إدارة الموازنة العامة  
في العراق في ظل التحول إلى اقتصاد 
,التخطيط,اآلليات  »اإلعداد  السوق 
,التقويم  ,الرقابة  ,التنفيذ  ,البرامج 
العامة  النفقات  مكوناتها  بناء  آلية   ,
»االستثمارية والتشغيلية« واإليرادات 
العامة »الريعية ,التنموية »الضريبية« 
متطلبات  مع  المواءمة  »,عدم 
العولمة  وآليات  السوق  اقتصاد 
لالستثمار  المجال  االقتصادية«فتح 
الخاص المحلي واألجنبي,تحديد حجم 
الخاص فيها,تحكم  الحكومة والقطاع 
السياسة باالقتصاد ,التدويرات المالية 
على  القدرة  وعدم  الالحقة  لألعوام 

الختامية  الحسابات  اعداد 
وفي  وكفوء  دقيق  بشكل 

وقتها المحدد. 

نحو  التحول  البحث:  فرضية 
إلعداد  المحدثة  النماذج 
في  العامة   الموازنة  وإدارة 
في  أساسي  مطلب  العراق 
في  العالمية  التطورات  ظل 
المجاالت كافة)منها العولمة 
المعلوماتية  والتكنولوجيا 
واالنترنيت  واالتصاالت 
الدفع  وسائل  ,وكذلك 
االلكترونية( ))أتمتة الموازنة 

العامة((.
الرقمية  الموازنة  ,اعتماد   
مع  المندمجة  )الذكية( 
للتنمية  اإلستراتيجية  الخطة 
واالستراتيجيات  الوطنية 
مايعرف  وتشكيل  االخرى 
نية  لسيمفو ا ( ( ل با
الموازنة  ,بناء  االقتصادية(( 

الصفر,يوفر  قاعدة  ألسلوب  وفقا 
ارتباط النفقات بالمنجزات,

مؤشر  وفق  الشفافية  يوفر  وكذلك 
الفساد  ومحاربة  المفتوحة,  الموازنة 
المالي واالقتصادي واإلداري وتخفيض 

العجز في بناء الموازنة العامة.

المبحث األول:اإلطار النظري إلشكالية 
الدول  في  العامة  الموازنات  ادارة 

الريعية .

أوال:الموازنة العامة للدولة:
منظمة  مالية  طريق  خارطة  ))هي 
أهداف  تحقيق  إلى  تفضي  متناسقة 
نحو  لتوجيهها  واستراتيجيات 
نتائج  على  قائمة  المستقبل،وتكون 
العامة  النفقات  من  لكل  متوقعة 
السنة  خالل  العامة  واإليرادات 
لنشاط  تقدير  القادمة,فهي  المالية 
ترجمة  او  للمستقبل  المالي  الدولة 
تحقيق  في  المالية  الدولة  لخطط 
بالتنمية االقتصادية  الخاصة  اهدافها 

السلطة  بواسطة  وتجاز  واالجتماعية 
التشريعية قبل تنفيذها ,وهي كذلك 

عملية تخصيص الموارد النادرة لتلبية 
األداة  وأنها  محددة  الغير  االحتياجات 
السياسة  فى  تستخدم  التى  الرئيسة 
والنمو  الرفاهية  لتحقيق  المالية 
االقتصادي والعدالة االجتماعية((. كما 
تعتبر من اهم ادوات التخطيط المالي 
اهداف  لتنفيذ  االساسية  االداة  كونها 
وبرامجها  العامة  وسياستها  الحكومة 
وعملية  الموارد  استغالل  كيفية  في 
اعداد  اسس  فأن  ,لذلك  تعبئتها  
في  يتمثل  للدولة  العامة  الموازنة 
عملية المفاضلة بين البدائل المتاحة 
لتحقيق اكبر قدر ممكن من المنفعة 
وتمثل الموازنة العامة تجسيد لعملية 
التنمية  واستمرار  التنموي  التخطيط 
االقتصادية وكذلك هي عنصر اساسي 
خالل  من  المالية  االدارة  نظام  في 
المالية  والرقابة  المحاسبي  االداء 
وكذلك اعداد الموازنة العامة يؤثر في 
يتولى  ألنه  المشروعات  تنفيذ  عملية 

تخطيطها وتوزيعها .

التطورية  العمليات  أدت 
العامة  الموازنة  لعمليات 
االنتقال  خالل  ومن  للدولة 
حتى  األبسط  من  المرحلي 
على  أثرت  والتي  المحدث 
ومضمونها  البنائي  شكلها 
الجوهري، إذ كان لكل مرحلة 
وخصائصها  مقوماتها 
وتكنولوجيا  أيديولوجيا 
وتخطيط  اعداد  )تقنية 
تالزم   .) ومتابعة  وتنفيذ 
الموازنة  مفهوم  تطور 
بتطور  المرتبط  العامة 
ووظائفها  الدولة  مفهوم 
من  الوطني   االقتصاد  في 
العامة  سياساتها  خالل 
وكذلك تالزم بمراحل التطور 
المعرفي والتقني العالمي قد 
انواع متعددة  ايجاد  إلى  ادى 
,لذلك  العامة  الموازنات  من 
األيديولوجيات  حوار  خالل  ومن 
وتراكم  عالميا  والمتنوعة  المتعددة 

التجارة العراقية بحوث
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التطور التقني والمعرفي تشكلت الصورة الحديثة  للموازنة 
أعتمد  ,لذلك   ) وتكنولوجيا  )ايديولوجيا  للدولة  العامة  
موازنة  اعتماد  على  العامة  للموازنة  المحدث  األنموذج 

األساس الصفري في بنائها.

ثانيا- الخصائص األساسية للموازنة الصفرية:
و  منهج  تعتمد  متميزة  فلسفة  لها  الصفرية  الموازنة  ـ 
القرارات   اتخاذ  و  المتابعة  و  التخطيط  مبادئ  و  أسس 
عدم  و  السابقة  الجهود  إنكار  يعني  ال   « الصفرية   « لفظ 
آثار  من  ذلك  يعكسه  ما  و  واألنشطة  البرامج  استمرارية 
سلوكية سلبية ، و إنما القصد هنا هو مراجعة و تقويم كل 
البيانات و  العملية تعتمد على  بالطبع فإن هذه  و   , شيء 

المعلومات التاريخية لألوقات السابقة .
ـ التقويم و ترتيب األولويات)المفاضلة( ال يتم لكل برنامج 
على حدة و إنما تتم لكل مجموعة قراريه .وتمثل الموازنة 
الصفرية بهذا المعنى أداة تخطيطية و رقابية تنتهج أسلوبا 
متميزا في المراجعة و التقويم المستمر للبرامج واألنشطة 
العلمية  المبادئ  و  األصول  مع  تماما  تنسجم  و  الحكومية 
لعملية اتخاذ القرارات  كذلك فإنها تقدم منهجا عمليا في 
التخطيط االستراتيجي و التكتيكي و التشغيلي لألنشطة و 
البرامج الحكومية و الرقابة عليها ، فضال عن أنها تعكس 
االتجاهات الحديثة التي تتبنى استخدام األسس و المبادئ 
التجارية و االقتصادية السليمة في مجال اإلدارة الحكومية .

تقويم  إجراء  تتطلب  التي  هي  الصفرية  الموازنة  إن   -
تتضمنها  التي  والمشاريع  البرامج  لجميع  ومنتظم  شامل 
الموازنة العامة وال تعطي أولوية للبرامـــــــــج  وثيــــقة 
عند  الجديدة  المشاريع  على  التنفيذ  تحـــت  والمشــــاريع 
المالية  اإلعتمادات  تخفيض  وتفتـرض  اإلعتمادات  توزيع 
التقويم  عند  تبين  إذا  التنفيذ  تحت  للمشاريع  إلغائها  أو 
انخفاض كفاءتها وعدم تناســب العـــائد مــــع تكلفتها.

والتحليل  والتقويم  المراجعة  على  يرتكز  نظام  وكذلك 
على  الحاصلة  الزيادات  فقط  وليس  اإلنفاق  أوجه  لجميع 

معدالت اإلنفاق الحالية. 

ثالثا- مراحل بناء موازنة األساس الصفري:
أن  أساس  الصفر,على  قاعدة  من  ابتداء  الموازنة  -إعداد 
األولوية للبرامج التي تثبت كفاءتها، حيث يتم تقويم جميع 
البرامج الجديدة وتلك التي يتم تنفيذها من سنوات سابقة 
، ونقل مسؤولية الدفاع عن أهمية البرامج من اإلدارة العليا 

إلى اإلدارة الوسطى.

جميع  وأهمية  جدوى  واثبات  البرامج  وتقويم  تحليل   -
في  الوحدات  مديري  عاتق  على  تقع  واألنشطة  البرامج 
مستوى اإلدارة الوسطى لتخفيف أعباء اإلدارة العليا وزيادة 

فرص المشاركة على مستوى التنظيم.

رابعا- وظائف موازنة األساس الصفري.

المؤسسات   مدراء  بعض  اقترح  التخطيطية:  الوظيفة   -
األساس  على  بإسم«التخطيط  الصفرية  الموازنة  تسمية 
الصفري   »Zero Base Planning,العالقة بين التخطيط 
النهائي  الناتج  يبين  التخطيط  أن  في  تتمحور  والموازنة 
الموازنة  تاما,أما  تحديدا  ويحدده  »المخرجات«  المطلوب 
في  تتجلى  وكما   , وتحددها  المطلوبة  المدخالت  فتبين 
األسلوب الذي يتم به توزيع الموارد المطلوبة على البرامج 
بشكل  اإلنفاق  مستوى  الختيار  أمثل  طريقة  واألنشطة 
أفضل في كل وحدة حكومية وإمكان تخفيضه مع االحتفاظ 

بمستوى الخدمات المقدمة نفسها أو تحسينها .
-الوظيفة اإلدارية :تتمثل بأن هذه الموازنة تتيح الفرصة 
للمديرين التنفيذيين لإلطالع وبصورة تفصيلية على كل 
الضغط  تبقي  إنها  مدخالت،كما  من  اإلدارة  تستخدمه  ما 
مسؤوليتها  وتتحمل  نفسها  تلزم  بان  اإلدارات  على  قائما 

اتجاه أي نشاط تقترحه وأي إنفاق يخصص لها.
- الوظيفة الرقابية: تبلورت من خالل ما تقدمه من بيانات 
عن األداء وكلفته ونتائجه في كل نشاط حكومي،كما إنها 
يمكن أن توجه اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية 
في  األنشطة  هذه  وفعالية  كفاءة  مدى  من  التأكد  إلى 
التحقق من  الملقاة على عاتقها بدال من  تحقيق األهداف 
عمليات الصرف فيصبح دورها الرقابي أكثر أهمية ومعنى.
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رابعا- ضرورة استخدام األساس الصفري في الموازنة العامة   

المستدامة  التنمية  لتحقيق  وسيلة  تعد  الصفرية  الموازنة 
في  متميزا  أسلوبا  تنتهج  ورقابية  تخطيطية  أداة  كونها 
الحكومية  واألنشطة  للبرامج  المستمر  والتقويم  المراجعة 
اتخاذ  لعملية  العلمية  والمبادئ  األصول  مع  تماما  وتنسجم 
التخطيط  في  علميا  منهجا  تقدم  فإنها  ،كذلك  القرارات 
والبرامج  لألنشطة  والتشغيلي  والتكتيكي  االستراتيجي 
تعكس  ذلك،فإنها  عن  ،فضال  عليها  والرقابة  الحكومية 
والمبادئ  األسس  استخدام  تتبنى  التي  الحديثة  االتجاهات 
الحكومية  اإلدارة  مجال  في  السليمة  واالقتصادية  التجارية 
الموازنة  خالل  من  يتم  ان  يمكن  اإلداري  اإلصالح  ان  اذ   ،
الموظف  مع  للتعامل  المناسب  األسلوب  باعتباره   , العامة 
العام , وبالتالي فرض رقابة على كفاءته اإلدارية .لذلك يبدو 
يشكل  الصفري  االساس  على  العامة  الموازنة  اعداد  ان  لنا 
مرحلة متقدمة في تطور عملية اعداد وإدارة الموازنة العامة 
مضافا لها تقنيات الحاسوب اآللي ،وهنا يتفق هذا التحليل 
األتمتة  نظام  استخدام  إلى  وصوال  الحديثة  المعطيات  مع 
االلكترونية الحديثة ألسلوب اعداد وإدارة الموازنة الصفرية 
كذلك التطور اآلخر الذي حصل في الموازنة التشاركية وهو 
وصوال  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام   اهمية 
إلى الحكومة االلكترونية في اعداد ادارة الموازنة العامة ثم 
 ، الصالح  والحكم  واإلفصاح)الشفافية(والمساءلة  المشاركة 

ثم الوصول إلى المشاركة بين القطاع العام والخاص.
تجدر اإلشارة إلى ان التطورات المشار اليها قد تم استيعابها 
العامة وأضيف  الموازنة  وإدارة  الحديث إلعداد  األنموذج  في 
واالستراتيجيات  التنموية  االستراتيجية  بين  المواءمة  اليها 
أنموذج  في  العامة  الموازنة  تعمل  حيث   ، االخرى  الوطنية 
تكاملي منسجم على تحقيق هدف التخصيص األمثل للموارد 

االقتصادية النادرة.

خامسا- مفهوم الدولة الرَّيعيَّة
 يشير المفهوم إلى هيمنة الدولة على مصادر الدخل الوطني 
الطلب  بظروف  نشاطها  يرتبط  التي  تلك  ، السيما  الرئيسة 
لذلك  االنتاجية  القدرات  النظر عن  وتقلباته بغض  الخارجي 
المصدر , اذ ان اول من ربط بين مفهوم الريع بالدولة تحت 
مسمى الدولة الريعية  Rentier State هو حسين مهدوي 
ومشاكل  »نمط  الموسوم  19٧0بحثه  سنة  نشر  والذي 
التنمية االقتصادية في الدول الريعية حالة ايران« . وشخص 
تعتمد  التي  الدولة  انها  في  الريعية  الدولة  مهدوي طبيعة 
بالدرجة األولى على دخل ريعي يتأتى من مادة اولية )النفط 
مثال(. والدولة في هذه الحالة تعتمد على دخل مستديم يأتي 
من الخارج وال يشارك االقتصاد المحلي بشيء يذكر في انتاج 
المتعلقة  المحبطة  االحصائيات  وتعد   . تصنيعه  او  النفط 
جزءا  للنفط)الريعية(  المصدرة  للدول  االقتصادي  بالفشل 
التي  والوسائل  الدول  لتلك  السياسية  البنية  من  اليتجزأ 

والحصول  والثروة  السياسية  السلطة  إلى  السعي  فيها  يتم 
عليهما .

 ، الريعية  الدول  تتخذها  التي  االقتصادية  السياسات  أن 
، نظرًا الرتباط هذه  تفرز العديد من المشكالت االقتصادية 
السلوك  نحو  تميل   ، اتكالية  اقتصادية  بأنظمة  السياسات 

االستهالكي غير المنتج. 

االقتصادي:  لإلصالح  االيديولوجية  الرؤية  سادسا:تحليل 
يرتكز على اعادة النظر في طبيعة الدور الذي تلعبه الدولة 
اصالح  عملية  في  استثماره  باإلمكان  ,لذلك  االقتصاد  في 
التي  السلبية  النتائج  الريعية واقتصاداتها ,في ظل  البلدان 
تمخضت عن التجارب السابقة في مجال التنمية االقتصادية 
الحكومي  القطاع  ذات  البلدان  من  عدد  في  تحققت  التي 
تقوم  ان  الجديد  االتجاه  ويتضمن  الريعية.  ومنها  الكبير 
الدولة بلعب دور تنظيمي وإشرافي ورقابي في ادارة الموارد 
االقتصادية)الريعية( دون الدخول بشكل مباشر في العمليات 
فان  تقدم  ما  اطار  وفي   , المختلفة   والتوزيعية  االنتاجية 
األنموذج القتصاد السوق المالئم للتنمية ، تقوم على أساس 
القطاع  بدور  للنهوض  الريعية  الدولة  امكانات  استخدام 
الخاص في عملية التنمية االقتصادية ، وذلك لكون القطاع 
والبنى  التنمية  بمهمات  النهوض  اليمكنه  المحلي  الخاص 
أّن  عن  فضال   ، االستثمارية  الدولة  امكانات  دون  التحتية 
الدعوات المستمرة لالستثمارات األجنبية لم تأت بأية نتائج 
الجاذبة  الحقيقية  االستثمارية  البيئة  لغياب  وذلك   ، تذكر 
لالستثمارات الخاصة ، المحلية واألجنبية . اّن مثل هذه البيئة 
االستثمارية اليمكن أن تتولد إال من خالل احداث اصالحات 
االقتصاد  ادارة  المسؤولة عن  المؤسسية  البنى  أساسية في 
وكيفية  المالية  الموارد  وإدارة  توليد  من  اعتبارا  الوطني 
تخصيص هذه الموارد في الموازنة العامة للدولة، واألساليب 
واآلليات المتبعة في تنفيذ المشاريع العامة ومدى انسجامها 
التوازن  لعملية  الحاكمة  والمعايير  للمواصفات  ومطابقتها 
الحقيقية  والمنجزات  المالي  االنفاق  حجم  بين  المناسب 
الناجمة عن هذا االنفاق  . وذلك لضمان عمل آليات السوق 
أنشطة  من  تعزز  التي  السياسات  نجاح  و   ، وفعالية  بكفاءة 

القطاع الخاص. 

سابعا:الرؤية التحليلية التفاعلية:- 
ولتتبع نمط اتجاه العالقة التكاملية التفاعلية بين )محاربة 
خالل  من  السوق   اقتصاد  نحو  والتحول  الريعية  الظاهرة 
والسياسية  والمالية  واإلدارية  االقتصادية  االصالحات 
واالجتماعية والفكرية وصوال إلى االنموذج المطور للموازنة 

العامة للدولة(.وذلك من خالل مايأتي:- 

1- الظاهرة الريعية وسبل محاربتها :
والسيما  األولية  والمواد  للخامات  المنتجة  الدول  اغلب  تعد 
أساسي  بشكل  تعتمد  الجانب  وحيدة  اقتصادات  ذات  النفط 
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وتوفير  الدولة  موازنة  تمويل  في  الريعي  المورد  على 
تدور  النامية  البلدان  جعلت  كهذه  وحالة   ، مستلزماتها 
مشاكل  من  تعاني  جعلها  مما   ، النفط  أسواق  فلك  في 
ومن   ، العالمية  النفط  أسعار  انخفاض  عند  خاصة  كبيرة 
رواج  عند  للنفط  المصدرة  الدول  تستفيد  إن  المفترض 
األسعار واستخدام عائداتها كدفعة قوية لتمويل متطلبات 
االعتماد  حالة  من  والتخلص  متنوع  اقتصادي  هيكل  بناء 
على الريع النفطي, ومن خصائص الدولة الريعية  »ارتفاع 
معدالت اإلنفاق العام بدون الحاجة إلى فرض ضرائب,ضعف 
هيكل اإلنتاج المحلي خارج القطاع ألريعي. ,أرتفاع األهمية 
النسبية للصادرات الريعية )كالنفط( من إجمالي الصادرات 
تصل أحيانا إلى أكثر من 80% ,االعتماد على الريع الخارجي 
كمصدر أساسي للدخل وانخفاض المساهمة المجتمعية في 
الريعية  الدولة  أن  إلى  الخصائص أعاله تشير  تكوينه«.إن 
تتسم بضعف الهياكل اإلنتاجية نتيجة االعتماد شبه التام 
عدم  حالة  في  السيما  للدخل  كمصدر  الخارجي  الريع  على 
اإلنتاجية  القدرات  تطوير  في  الريعية  العوائد  استثمار 
وتوزيعها  بالثروة  االستبداد  حالة  عن  ناهيك   ، للمجتمع 
للتابعين للسلطة وتزايد اإلنفاق الحكومي التفاخري ، وكل 
ذلك اضعف المساهمة المجتمعية في بناء اقتصاد يواكب 

تطورات العصر .

واإلدارية  والمالية  االقتصادية  االصالحات  تطبيق   -2
السليم  االنتقال  اجل  من  وذلك  واالجتماعية  والسياسية 

والسريع إلى اقتصاد السوق .
التشريعات  من  واسعة  حزمة  تطبيق  خالل  من  وذلك   -
الملكية  والمحفزات وضمان حقوق  والتعليمات  والقوانين 
الدعم  وتخفيض  والتجارة  االسعار  وتحرير  السوق  وحماية 

الحكومي وخصخصة القطاع العام وغيرها.
مقابل  الضريبية  االيرادات  على  االعتماد  عملية  اتساع   -
تمويل  في  الريعية  االيرادات  على  االعتماد  نسبة  تقليص 
التالية  االجراءات  خالل  من  وذلك  للدولة  العامة  الموازنة 
لالقتصاد  االستيعابية  الطاقة  وتعزيز  لتوسيع  وذلك 

الوطني.
-اقامة البنية التحتية المطلوبة لجذب االستثمارات الوطنية 
كافة  وتقديم  لها  القانونية  الحماية  توفير  مع  واألجنبية 
االستقرار  توفير  عن  فضال  والمحفزات  التسهيالت  انواع 

االمني والسياسي واالقتصادي واالجتماعي .
القطاع  بين  )PPT()الشراكة  البوت  آلليات  وفق  -العمل 
التحتية  البنى  اقامة  في  للتسريع  (,وذلك  والخاص  العام 

وإقامة المشاريع التنموية.
البنى  اقامة  في  للمساعدة  وذلك  الحرة  المناطق  -انشاء 
المحلي  الخاص  القطاع  بين  الشراكة  وتشجيع  التحتية 
وتعزيز  الحرة  المناطق  ميزات  من  واالستفادة  واألجنبي 
القيمة المضافة من خالل تشجيع صناعات اعادة التصدير 

وجلب العمالت الصعبة للبالد.

إلى  تؤدي  لكي  وذلك  السيادية  الثروة  صناديق  انشاء   -
تخفيض  ثم  ومن  الحكومة   على  العوائد  تدفق  تقليص 
الفساد  تقويض  وبالتالي  االقتصاد  على  الدولة  هيمنة 
ونهب الريع وكسب االمتيازات وكذلك لعزل تأثيرات تقلبات 
اسعار الموارد)النفط( عالميا على االقتصاد الوطني وكذلك 
للعمل كآلية مندمجة مع الموازنة العامة للدولة.واستخدام 
وزراعية  صناعية  قاعدة  بناء  في  النفطية  العوائد  ايرادات 
متقدمة   ) واتصاالت  ومواصالت  )نقل  وخدماتية  وسياحية 
رفد  في  القطاعات  لهذه  المالية  العوائد  من  واالستفادة 

الموازنة العامة.
- االستفادة من تقنية المعلومات واالقتصاد الذكي )الرقمي( 
والمعرفي وتوظيف التقنيات الحديثة )االنترنيت واالنترانيت 
اإللكترونية  الحواسيب  وتكنولوجيا   ) واالكسترانيت 
الوطني  االقتصاد  ترقية  في  الصناعية  واألقمار  المتقدمة 
وبناء قاعدة معرفية وبنية تحتية الكترونية متقدمة وإنشاء 
والتجارة  الذكية)االلكترونية(  والحكومة  الذكية  المدن 
اإللكترونية  والنقود  االلكترونية  والصيرفة  االلكترونية 
المالي  المصرفية والحسابات والتخطيط  العمليات  وأتمتة 

واالستراتيجي وغيرها الكثير مما اليتسع المجال لذكره. 
 3- الهدف الرئيسي هو تحقيق نتائج ايجابية من محاربة 
الظاهرة الريعية) من خالل زيادة نسبة مساهمة االيرادات 
الضريبية مقابل انخفاض نسبة مساهمة االيرادات الريعية 
في تمويل الموازنة العامة للدولة ( والتي يجب أن تعتمد 
إلى  واالنتقال  التحول  لعملية  وجوهري  رصين  كأساس 
االقتصادية  االصالحات  خالل  من  وذلك  السوق  اقتصاد 
البنية  اكتمال  ولتعزيز  الوطني  لالقتصاد  والمالية 
المتقدمة  واالجتماعية  والسياسية  والمالية  االقتصادية 
والتقنية  المعرفية  التحتية  البنية  وإكمال  توفير  وكذلك 

)التقانات الذكية( .

المبحث الثاني
اإلطار النظري إلشكالية ادارة الموازنة العامة  في 

العراق .

وإدارة  نمط  في  وتأثيراتها  الريعية   الظاهرة  أوال:تحليل 
الموازنة العامة  في العراق.

1- تحليل السمات الرئيسة لالقتصاد العراقي.
بسبب  االستقرار  إلى  العراقي  االقتصادي  المناخ  أ-افتقار 
االقتصادي  التضخم  نتيجة  مشاكل  من  البلد  واجهه  ما 
عالية   وبطالة  العامة   الموازنة  في  كبيرًا  عجزًا  خلق  مما 
مستوى  انخفاض  بسبب  الرأسمالي  التراكم  ضعف   ,
من  يكون  االستهالك  نسبة  وارتفاع  العراق  في  الدخول 
للتنمية  الضروري  المال  الصعب خلق تراكم وتكوين رأس 
االقتصادية,وأن ذلك يؤدي حسب رؤية الباحث إلى )تصدير 
الخارج  نحو  اإليجابية  الوطنية  االقتصادية  المضاعفات 
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منها  السلبية  المضاعفات  واستيراد 
والهدر  واإلسراف  التبذير  مضاعف 
يشكل     ,  ) والمالي  اإلداري  والفساد 
النسبة  النفطي  القطاع)الريعي( 
االجمالي  المحلي  الناتج  من  العظمى 
النفط  عوائد  وتشكل   %60 إلى  تصل 
الموازنة  ايرادات  95%من  )الريع( 
العامة , ,معرض للتذبذبات الحادة وذا 
نسبة انكشاف عالية جدا حيال األزمات 
البنية  بانهيار  يتمثل  وكذلك  الدولية 
كافة,وللتخلص  للقطاعات  التحتية 
من هذه المظاهر االقتصادية السيئة 
الحلول  إيجاد  على  العمل  من  البد 
الموارد  استثمار  خالل  من  العملية 
صورة  بأفضل  للبالد  الطبيعية 
للموارد  األمثل  التخصيص  وتحقيق 
به  اليستهان  عدد  وانجاز  االقتصادية 
واالجتماعية  االقتصادية  األهداف  من 
الوطني  الدخل  مصادر  تنويع  منها 
والعدالة  المستدامة  التنمية  وتحقيق 
أبناء  بين  الوطني  للدخل  التوزيعية 

الجيل الواحد واألجيال المتعاقبة . 

العامة:  الموازنة  هيكل  ب-اختالل 
في  االختالل  هذا  جوهر  ويتمثل 
األساسيين  العامة  المالية  عنصري 
وعنصر  العامة  اإليرادات  ,عنصر 

اإلختالل  صعيد  العامة.فعلى  النفقات 
نلحظ  العامة  االيرادات  هيكل  في 
اإليرادات  على  المتزايد  االعتماد  حالة 
إلى  تصل  والتي  )النفطية(  الريعية 
االيرادات  إجمالي  من   %95 حدود 
اإليرادات  التشكل  حين  ,في  العامة 
إال في حدود 3% في أحسن  الضريبية 
تمثل  المتبقية  االحوال,والنسبة 
حالة  آخرى.وتشير  إيرادات من مصادر 
,السيما  الضريبية  اإليرادات  انخفاض 
مدى  ,إلى  المباشرة  الضرائب  من 
في  الخاص  القطاع  مساهمة  تدهور 
على  األساسية  االقتصادية  األنشطة 
لسياسة  المعلن  التوجه  من  الرغم 
مدى  إلى  تشير  ,كما  السوق  اقتصاد 
العراقي  واالقتصاد  المجتمع  اعتماد 
تولدها  التي  الريعية  الدخول  على 
على  .أما  العامة  الموازنة  سياسة 
العامة  النفقات  هيكل  اختالل  صعيد 
,فإن االختالل يتضح من خالل هيمنة 
إجمالى  على  التشغيلية  النفقات 
االنفاق العام بنسبة تقارب ٧0% , وهو 
العامة  الموازنة  في  عجز  إلى  أدى  ما 
اإلنفاق  حجم  تناسب  عدم  عن  الناجم 
في  اختالل  ,وكذلك  الموارد  مع  العام 
يوجد  ,إذ  ذاته  العام  اإلنفاق  أوجه 
اإلنفاقين  بين  فيما  هيكلي  اختالل 

التشغيلي واالستثماري لصالح النفقات 
النفقات  حساب  على  التشغيلية 
االستيعابية  الطاقة  لتوسيع  الموجهة 
الذي  الوطني  لالقتصاد  )االنتاجية( 
نجم عن انخفاض الطاقة االستيعابية 
المشاريع  تنفيذ  كفاءة  في  وانخفاض 
والفساد  التحتية  والبنى  االستثمارية 

االداري والمالي . 
الدور  واقع  وتقييم  تحليل   -2
االقتصادي للموازنة العامة في العراق. 
الموازنة  لهيكل  الرقمي  أ-التحليل 

العامة العراقية :- 

العامة  الموازنة  مكونات  1-تحليل 
للمدة)2013-1988(. العراقية 

استعراض  يتم   )1( الجدول  خالل  من 
لالقتصاد  العامة  المالية  مكونات 
 1988 المدة  من  العراقي  الوطني 
الثابتة  االسعار  وفق  على   ,  2013-
لسنة 1988 وذلك الستبعاد اثر التغير 
في االسعار ولكي تبدو المقارنات اكثر 

دقة وكما يبدو في الجدول اآلتي .
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 جدول )1( تطور مكونات المالية العامة باألسعار الثابتة لسنة 1988 للمدة من 1988 ـ2013 ) مليون دينار (.

              *لغاية تشرين الثاني 2003 
*متوقع حسب تقديرات البنك المركزي لمعدل نمو الناتج بمعدل نمو متوقع )%9,6(
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العامة  النفقات  من  لكل  التاريخي  التطور  مقارنة  يتم 
وتقسيماتها )النفقات التشغيلية والنفقات االستثمارية ( 

اما التطور التاريخي للموقف العام للموازنة العامة العراقية 
من المدة 1988-2013 وفق االسعار الثابتة لسنة 1988 
يبدو ان الموازنة العامة العراقية قد عانت من عجوزات ثم 
 2003 سنة  وبعد  التعادل  مرحلة  إلى  وصلت  ان  مالبثت 
هو  ذلك  ,سبب  العامة  الموازنة  في  تترى  الفوائض  بدأت 
تردي الوضع االمني بعد سنة 2003 االمر الذي سبب عدم 
حصيلة  ارتفاع  رغم  العامة  الموازنة  تنفيذ  على  القدرة 
الموازنة  عليها  تعتمد  التي  النفطية  )الريعية(  االيرادات 
وارتفاع  النفط  اسعار  ارتفاع  بسبب  وذلك  اساسي  بشكل 
الطاقة االنتاجية نسبيا .اذا كما هو مالحظ من خالل الشكل 
العامة  االيرادات  حصيلة  ارتفاع   2003 سنة  بعد  السابق 
االكبر  والمالحظ  ولكن  مضطرد  بشكل  العامة  والنفقات 
االخرى  واإليرادات  الضريبية  االيرادات  انخفاض  هو  فيها 
من  وكذلك  العراقي  االقتصاد  في  الريعية  لحالة  وتكريسا 
ناحية النفقات العامة يبدو جليا ارتفاع النفقات التشغيلية 
الصفة  وهو  االستثمارية  النفقات  حساب  على  التشغيلية 
إلى  وكذلك  الريعية  للدول  العامة  للموازنات  المالزمة 
حالة التحول االنتقالي إلى اقتصاد السوق ,اذ تخلت الدولة 
المحلي  الناتج  حرم  الذي  االمر  العام  القطاع  مشاريع  عن 

االجمالي العراقي من موارد عامة كبيرة .

3-التحليل  الفلسفي لهيكل الموازنة العامة العراقية:
على  الوطني  لالقتصاد  الريعية  الظاهرة  أثر  أ-تحليل 
االحادية  الريعية  الصفة  تبدو   : العامة   الموازنة  مكونات 
الجانب  بشكل جلي على االقتصاد الوطني  من خالل سيطرة 
االيرادات  وتراجع  العامة  االيرادات  على  الريعية  االيرادات 
الضريبية وتتجلى سيطرة النفقات التشغيلية على النفقات 
الفائض  العامة فان  الموازنة  ,اما من موقف  االستثمارية  
عجوزات  تشهد  كانت   2003 قبل  انه  جليا  يبدو  والعجز 
ذلك  ,يرجع  فوائض  شهدت  اذ   2003 بعد  الوضع  وتغير 
إلى جملة عوامل منها ان الفوائض حصلت بسبب انخفاض 
اسعار  ارتفاع  وكذلك  االمني  الوضع  بسبب  التنفيذ  نسب 
النفط ,اما قبل 2003 فبسبب الحصار االقتصادي وانخفاض 
اسعار النفط شهدت عجوزات , كل ذلك كان  ضمن اعداد 
وإدارة موازنات من النوع التقليدي )موازنة الرقابة والبنود( 
,وفيما يبدو حتى هذا النوع القديم من اعداد الموازنات لم 
اكتمال  عدم  ذلك  ,مصداق  للغاية  ضئيلة  بنسبة  اال  ينفذ 
الحسابات الختامية لعدد كبير من السنوات ,ال بل حتى عدم 
االهتمام بها ,النتيجة تحول الموازنة العامة  العراقية إلى 
انها  ,اذ  التلقائي«  االحتواء  بموازنة   الباحث«  مايسميها 
تستوعب كل مايلقى فيها بدون تخطيط ,او مراقبة لكفاءة 
توسيع  على  السلبية  القدرة  لديها  ان  ,اذ  واإلنجاز  االداء 
اطارها العام بشكل )ال متناهي(, لذلك عند التمعن بآليات 
الموازنة العامة للعراق نجد ان المالية العامة العراقية لم 

بين  التناقض  دائرة  عن  الماضية  السنوات  طوال  تبتعد 
)مسألة الكفاية اإلنتاجية وبين مسألة العدالة(  في توزيع 

ثمار الناتج المحلي االجمالي للبالد . 

االصالح  إلستراتيجية  المقترحة  :اآللية  الثالث  المبحث 
االقتصادي والريعي في العراق.

أوال:- تحليل فلسفة اإلصالح االقتصادي الريعي في العراق.
االستقرار  على  الحفاظ  المقترحة  االستراتيجية  تتوخى   
االقتصادي الكلي وترشيد استخدام الثروة النفطية،والتعجيل 
بالتحول إلى اقتصاد السوق ،واعتماد التخطيط التأشيري* 
لما لهه من عالقة وثيقة باقتصاد السوق من إذ االهداف 
ووسائل التنفيذ التي تعتمد على قوى السوق وحرية النشاط 
االقتصادي الخاص وتحقيق الكفاءة االقتصادية له وترشيد 
المتاحة  المعلومات والبيانات  المنظمين من خالل  قرارات 
الريعي.  .  وإرساء قاعدة صلبة لتنمية االقتصاد غير  لهم  
ويمكن تنفيذ هذه االستراتيجية على مدى فترة تبلغ خمس 
تتراوح  منهما  كل  مرحلتين  على  تقسم  سنوات  ست  إلى 
كيفية  مناقشة  يجب  البدء  سنوات.في  وثالث  بين سنتين 
بناء اقتصاد محلي قوي , يتميز كل مجتمع بمجموعة فريدة 
من الظروف واألوضاع المحلية والتي قد تزيد او تقلل من 
فرص تحقيق التنمية االقتصادية المحلية , وهذه الظروف 
هي التي تحدد الميزة النسبية لمنطقة معينة فيما يتعلق 
بقدرتها على جذب وتوليد والحفاظ على االستثمارات , هذا 
االقتصادية  التنمية  استراتيجية  وتنفيذ  تصميم  ويعتمد 
والمالية  واالجتماعية  االقتصادية  االوضاع  على  المحلية 
الجيدة  التجارب  فأن  اقتصاد وطني قوي  ولبناء   , للمجتمع 
المجال تبرهن على ان كل مجتمع يجب ان يبذل  في هذا 
الوطني  االقتصاد  وهيكل  طبيعة  لتفهم  تعاونيا  جهدا 
والفرص  والضعف  القوة  نقاط  بتحليل  القيام  عن  فضال 
على  يساعد  سوف  االمر  وهذا   , بالمنطقة  والتحديات 
تسليط الضوء على القضايا والفرص االساسية التي تتوافر 
لسياسات  العام  الهيكل  ويشمل   , الوطني   االقتصاد  في 

االصالح االقتصادي في العراق مايأتي : 
 1- استعادة ثقة القطاع الخاص المحلي واألجنبي وتعزيز 
إمكانات البالد االقتصادية تكوين إطار اقتصادي كلي سليم 
السلطات  التزام  تؤكد  للسوق  واضحة  إشارات  وإرسال   ،

بإصالح وتنفيذ تدابير اإلصالح االقتصادي الريعي. 
ولتحقيق ذلك ينبغي إعطاء األولوية لألهداف اآلتية خالل 
مرحلة اإلصالح األولى« ضبط أوضاع المالية العامة وترشيد 
دور  تعزيز  إدارتها,   وأسلوب  العامة  الموازنة  إجراءات 
المصرف المركزي وتنفيذ اإلصالحات النقدية المتوافقة مع 
نظام السوق,  إزالة القيود المتبقية على التجارة الخارجية,  
استكمال تحرير األسعار وترشيد نظام الدعم,  وضع برنامج 
إن  األعمال,اذ  مناخ  تحسين  للخصخصة,  ومترابط  قوي 
اقتصاد  نحو  والتحول  العراقي  االقتصاد  إصالح  عملية 
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واضحة  اقتصادية  استراتيجية  وتطبيق  تبني  تتطلب  السوق 
تنبثق عنها حزمة متكاملة من السياسات االقتصادية والمالية 
والنقدية الكلية الحكومية المرتبطة بتنفيذ برنامج استثماري 
سياسة  واعتماد  والتشغيل،  االقتصادي  النمو  لزيادة  واسع 
الخصخصة وذلك بسبب الدوافع الداخلية والخارجية المتعددة 
لها  ,أن تهيئة أرضية التحول آلليات السوق تتطلب في هذه 
اقتصاد  إلى  المرحلي  لالنتقال  اآلتية  الشروط  توفير  المرحلة 

السوق االجتماعي.
والتركيز  التكنولوجيا  وتوطين  نقل  على  الحثيث  2-العمل 
المعرفي   االقتصاد  امكانيات  من  القصوى  االستفادة  على 

والرقمي)الذكي( وتعزيز قدرة االبتكار   .
عن  االنسان  اغتراب  وإزالة  الهياكل  متعدد  اقتصاد  اقامة   -3
الملكية ،وضمان حماية الدولة للملكية الخاصة كقاعدة لمجمل 
االقتصادية  الجدوى  دراسة  و  الفردية.  المبادرة  تنمية  عملية 
االستثمارية ومراعاة الطاقة االستيعابية لالستثمار وخلق نوع 
نحو  اإلنفاق  توجيه  عند  الوقت  في  التخطيطية  الموازنة  من 
االستثمار لضمان بقاء تخصيصات مالية لمشاريع غير ممكنة 
نشر  على   الحثيث  .والعمل  المالية  السنة  نهاية  في  التنفيذ 

وتطبيق تقنيات الحكومة الذكية  .
اذ ينبغي وضع حوافز الستخدام الخدمات الذكية بتوفير ربط 
مجاني أو مدعوم لإلنترنت للتشجيع على استعمال الكمبيوتر 
واالنترنت بين وداخل الشركات. وكذلك ينبغي االهتمام ببناء 
بالشركات  اإلداريين  الموظفين  أو  البشرية  الموارد  قدرات 
لتشجيعهم على استخدام الخدمات الذكية,العمل على تحقيق 
التكامل بين القطاع العام الخاص , في اطار عالقات تعاقدية 
قائمة على الشفافية والمتابعة والمحاسبة وتحتل هنا الشراكة 

البوت( )آلية  هامة  مكانة  الخاص  والقطاع  العام  القطاع  بين 
للخدمة  التحتية  البيانات  توفير  تحدي  برفع  يتعلق  االمر  الن 
المتزايدة  االحتياجات  لتلبية  الكافي  والنوع  بالحجم  العامة 
روح  وتطوير  الوطني  الخاص  القطاع  قدرات  دعم  للسكان 
المقاومة يكتسب اهمية بالغة هنا لجعله يسهم في مجهود 
إلى  فبالنظر  العام.   القطاع  جنب  إلى  جنبا  الوطنية  التنمية 
الريعية يمكن أن يؤدي  التدفقات من دخل الموارد  أن تقلب 
في  يتسبب  أن  يمكن  الذي  االستثماري،  اإلنفاق  إرجاء  إلى 
اإلضرار بمتطلبات الصيانة والتشغيل المتكررة، فمن الممكن 
أسرع  بوتيرة  المستخدم  العام  المال  رأس  قيمة  تنخفض  أن 
دور  تحفيز  إلى  اللجوء  يتم  أقصر,ولذلك  لفترة  باآلتي  فيدوم 
الموازنة العامة  في جذب وتوطين االستثمار االجنبي من خالل 
عدة محفزات منها منحه االعفاءات الضريبية السخية وتطوير 
البنية التحتية لالقتصاد الوطني  .ولمحاربة الظاهرة الريعية 
انشاء  يجب  واسعة  استراتيجية  وضمن  العراقي  االقتصاد  في 
إلى  يؤدي  ان  بإمكانه  والذي  للعراق  سيادي  ثروة  صندوق 
تقليص تدفق العوائد على الحكومة  ومن ثم تخفيض هيمنة 
الريع  ونهب  الفساد  تقويض  وباآلتي  االقتصاد  على  الدولة 
فيه  تشتري  مجتمع  من  العراق  وسيحول  االمتيازات  وكسب 
االسهم   حملة  مجتمع من  إلى  المنافع  لتوزيع  الوالء  الحكومة 
ويجعلها  الدخل  على  الضرائب  دفع  خالل  من  حكومته  يمول 
الظاهرة  إلى حقيقة ان محاربة  اننا سنصل  امامه,اذ  مسؤولة 
الريعية في االقتصاد الوطني هي االساس للتحول نحو اقتصاد 
األنموذج  استيعاب  من  والتمكين  تعزيز  ثم  ومن  السوق 

المحدث للموازنة العامة  .
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في  المؤشرة  السياسات  إلى  المتعمقة  النظرة  خالل  من 
لنجاحها    رئيسي  وكعامل  انها  ،نجد   المالية  اإلستراتيجية 
توفر المؤسسات المالية الكفوءة والعاملة بشكل جيد، لذا 
فأن  اإلجراءات المتخذة بموجب السياسات المالية ستكون 
التوصل  يمكن  البحث  معطيات  ومن  لذلك  ومؤثرة  فعالة 
بين  االساسية  المشتركات  لتحديد  متقدم  أنموذج  إلى 

انتهاج الحوكمة الديمقراطية واقتصاد السوق.

المبحث الرابع: تحليل متطلبات عملية التحول نحو النماذج 
المحدثة للموازنات )الموازنة الذكية(.

اوال : الخالصة التحليلية .
    من واقع معطيات البحث والتي تناولت مواضيع مترابطة 
منها ادارة الموازنات العامة وتأثيرات ريوع الموارد خصوصا 
الدول  في  الموازنة   اعداد  عملية  على  والغاز(  )النفط 
التي تعيش حالة  الدول  التحديد حصرا في  الريعية   وتم 
التحول إلى اقتصاد السوق اذ ان عملية  التحول إلى اقتصاد 
االقتصادي  الهيكل  في  جذرية  تغيرات  تستلزم  السوق 
العامة  الموازنة  خصوصا  ومنها  واالجتماعي  والسياسي 
اقتصاديا  مرتكزا  تشكل  انها  اذ  محوريا  دورا  من  لها  لما 
يتحدد  لها  خالل  من  التي  الرئيسة  الوثيقة  كونها  مهما 
وتغيرا  الدولة  ودور  الخاص   والقطاع  العام  القطاع  حجم 
الريعية  الدول  , كما تعاني  االقتصادية  ادواتها  جذريا في 
من افرازات سلبية لعوائد )الريع( النفط وقطاعه على باقي 
قطاعات االقتصاد الوطني االمر الذي يحتم انجرار االقتصاد 
الوطني نحو التكاسل وكذلك يؤدي من ناحية اخرى إلى رفع 
المنتجات  اسعار  رفع  إلى  يؤدي  الوطنية مما  العملة  قيمة 
المحلية وافتقادها الميزة التنافسية في االسواق الدولية .  
لذلك يتحول القطاع )الريعي(النفطي إلى المساهم االكبر 
في الناتج المحلي االجمالي ويشكل نسبة كبيرة تتجاوز في 
بعض البلدان 90% من االيرادات العامة , االمر الذي ينسحب 
اذ   , العامة  الموازنة  اعداد  اوتوماتيكي على عملية  بشكل 
انها تتحول إلى آلية احتواء تلقائي سلبي فهي تستوعب اي 
حجم من االموال وبشكل عشوائي واليخفى ان ذلك ينسحب 
الهدر  نوازع  ويشجع  للبلد   العام  االنفاق  طريقة  على 
والتبذير واإلسراف  والفساد االداري والمالي  ومن حيثييات 
هدف  ويناقض   فادحة   خسارة  يشكل  االقتصادي  الواقع 
والمحدودة   النادرة  االقتصادية  للموارد  االمثل  التخصيص 
وكذلك يناقض ضياع الفرصة التاريخية للتقدم االقتصادي 

واالجتماعي وتحقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية . 
.ومن ناحية اخرى  نالحظ )األنموذج االماراتي ( والتي هي 
دولة نفطية ريعية تشابه ظروف االقتصاد العراقي  وكذلك 
خالل  ومن  السوق  آلية  إلى  التحول  ظل  وفي  استطاعت 
األتمتة  وتحقيق  العامة  الموازنة  إلدارة  المحدثة  العملية 
استراتيجة  و  العامة  الموازنة  بين  والمواءمة  والشفافية 
التنمية ,ان تحقق هدف التخصيص األمثل للموارد المالية 

النادرة   وتحقيق هدف الشفافية للموازنة العامة والمالية 
إلى   االنتقال  يوفرها  التي  الذكية  البرمجة   وهدف  العامة 
الصفر وكذلك   اساس  العامة على  الموازنة  اعداد  أنموذج  
الموازنة  لتمويل  العامة  االيرادات  تحصيل  عملية   تطوير 
العولمة  العامة  . فرضت المعطيات الحديثة  من اقتصاد 
والثورة المعرفية والتكنولوجية  واالقتصاد الرقمي)الذكي(  
)الذكية(  والحكومة  )الذكية(االلكترونية  النقود  واستخدام 
االلكترونية واالنترنيت  واقعا بالغ التعقيد يستلزم التعامل 
من  االستفادة  بغية  ومتقدمة  حديثة  آليات  وفق  معها  
في  االنغماس  خالل  من  لسلبياته  التعرض  وعدم  فوائده 
آلياته  .لذلك ومن خالل نتائج البحث يظهر جليا لنا امكانية 
االستفادة من األنموذجين النرويجي واإلماراتي  كل حسب 
من  نستطيع  حتى  فيه  تفوق  الذي  والجانب  العام  نسقه 
العصر  معطيات  وفق  يتعامل  متقدم  عراقي  أنموذج  بناء 
للنفط  الريعية  المالية  العوائد  من  ويستفيد  الحديث 
والغاز ويتخلص من اثار المرض الهولندي وعقدة االحادية 
االقتصادية وينطلق إلى فضاء التنوع االنتاجي معززا بذلك 
ناتجة المحلي االجمالي ,من خالل اعتماد أنموذج الموازنة 
من  ودمجها  الذكية  األتمتة  نظام  وفق  وبنائها  الصفرية 

خالل التخطيط االستراتيجي مع خطة التنمية الوطنية.
دقيقة  قراءة  يستلزم  الصفرية  الموازنة  اسلوب  ان  اذ   
في ظل  وهنا  السابقة  المالية  السنه  في  المنفذة  للبرامج 
تحديد  يتم   وعندها  وأسرع  ادق  القراءة  تكون  األتمتة 
الفاشلة  البرامج   وتأشير  ومواصلتها  الناجحة  البرامج 
للموارد  االمثل  التخصيص  هدف  يتحقق  وبذلك  وإلغائها 

االقتصادية  .
وكذلك يحقق لنا االرتباط  بين الموازنة العامة وإستراتيجية 
التنمية االقتصادية واالستراتيجيات األخرى  )اإلستراتيجية 
اإلسكان,المبادرة  ,مبادرة  الفقر   من  للتخفيف  الوطنية 
وغيرها  الصناعية   التعليمية,المبادرة  الزراعية,المبادرة 
األهداف  محددة  استراتيجيات  إلى  تحويلها  بعد  الكثير 
واألدوات(,هدف االرتباط بين وظائف التخصيص  والتوزيع 
والتخطيط والتنفيذ  والرقابة )الذكية( االلكتروني بواسطة 
يجنب  وكذلك  والتكاليف  والوقت  الجهد  ويوفر  األتمتة 
العامة في كل عام والتأخير  الموازنة  اعداد  البالد سلبيات 
قانون  تغيير  خالل  من  والتنفيذ  والمصادقة  االعداد  في 
فترة  مدى  على  اعدادها  باإلمكان  وجعل  العامة  الموازنة 
االستراتيجية التنموية  وال يتعارض مع مبدأ سنوية الموازنة 
كون اعدادها عن االسلوب الصفري يتيح امكانية التعديل 
وإضافة المخصصات واإللغاء للبرامج بشكل سنوي ويحقق 
تعريض  وعدم  والمالي  االقتصادي  االستقرار  هدف  بذلك 
االقتصاد الوطني إلى هزات قد تؤدي إلى نتائج عكسية في 
حالة تأخر اقرار الموازنة بشكل سنوي او عدم اقرارها دفعة 
واحدة كما حصل في موازنة سنة 2014 من هذه الخالصة 
استخدام  باإلمكان  انه  أساسية  نتيجة  إلى  التحليلية نصل 
االسلوب الحديث المتقدم إلعداد الموازنة العامة كوسيلة 
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أساسية لتحقيق التحول السليم نحو اقتصاد السوق .
االقتصاد  المقترح تطبيقه في  األنموذج  آلية  :تحليل  ثانيا 
العراقي  : وفق معطيات البحث ولتطبيق االنموذج الحديث 
التحول  تطلب  العراق  في  العامة  الموازنة  وإدارة  إلعداد 
التقليدية  وهي كما يأتي:-))ال يوجد  المتبعة  االليات  من 
تتسم  توقعات  أو  الكلي،  االقتصاد  لتحليل  متماسك  إطار 
إعداد  في  السنوي  ,النهج  العامة  للمالية  بالمصداقية 
,نهج  الموازنة  إعداد  في  الحصص  زيادة  ,منهج  الموازنة 
غير منّظم نحو التخصيصات التكميلية ,قدرة محدودة لدى 
وزارة المالية على تحليل متطلبات اإلنفاق على أساس كل 
تجري  التي  الوزارات  تحدّي  لمواجهة  أو  حدة،  على   قطاع 
النفقة,نهج قائم على تحليل المدخالت، مع إعطاء اهتمام 
برامج  خالل  من  المتحققة  النتائج  أو  المخرجات  إلى  قليل 
من  يطلب  التي  المجمّع  اإلنفاق  سقوف  اإلنفاق,غياب 
عند  )السقوف(  إليها   االستناد  النفقة  تجري  التي  الوزارات 
إعداد مناقصاتها,نظم غير متطورة لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت ((
المتقدمة   الدول  في  المتبعة  الحديثة  اآلليات  تطبيق  إلى 

وهي كاآلتي :- 
االقتصادية  التوقعات  تحليل  على  الموازنات  ))تعتمد 
للمالية  الكمية  األهداف  أو  والمؤشرات   المدى  متوسطة 
العامة,يطبّق  المالية  مسؤولية  قانون  يدعمها  العامة- 
إطار الموازنة المتوسط المدى، إلى جانب تقديرات المخاطر 
اإلنفاق  برامج  العامة,تقدم  المالية  تهدد  التي  الرئيسة 
بما يتناسب وتصنيف البرامج وتحليل المخرجات والنتائج , 

النهج المنّظم للتخصيصات التكميلية . 
العامة  للموازنة  العامة  لإلدارة  الحديثة  المتطلبات   -1
:يحتاج هيكل مؤسسات الدولة عموما  إلى معالجات وتعامل 
سريع وأني مع االوضاع التي تواجهها  والحل هو االستعانة 
 Just-in تقنية   عليها  مايطلق  أو  الحديثة  بالتقنيات 
الحاسوبي في  الدعم  إلى توظيف  اللجوء  : لذلك تم   Time
األعمال«  »ذكاء  فكرة  يدعم  وهو  كافة   أعمالها  ممارسة 
واسع  حقل  األعمال  ذكاء  إن  إذ  االساسية  المكونات  وبناء 
بينها  فيما  تتآلف  مختلفة،  أنواع  من  تقانات  يتضمن  جدًا 
األعمال  مؤسسات  يخدم  بالذكاء،  يتصف  نظام  لتكوين 
الحالية  االستراتيجية  لتطبيق  الحالية  إمكاناتها  لتطوير 

وتطويرها بما يخدم تحقيق األهداف.
الموازنة  اعداد   في  الصفرية  الموازنة  نظام  اعتماد   -2
الباحث  يرى  البحث  لمعطيات  وفقا  العراقية:  العامة  
العراقية  العامة   الموازنة  وتخطيط  اعداد  على  االعتماد 
بعد تهيئة كافة مستلزماته كوننا  الصفري  وفقا لألساس 
لكي  مجاراته  يتطلب  وديناميكي  متغير  عالم  في  نعيش 
)األتمتة  وخصوصا  االقتصادي  النمو  ثمار  البالد  تقطف 
وعالم  الدقيقة  والتكنولوجيا  واالتصاالت  والمعلوماتية 
الدقة  الفائقة  وتطبيقاتها  الجوالة  والهواتف  االنترنيت 
وتطبيقاتها  )الذكية(  االلكترونية  والصيرفة  والسرعة 

الموازنة  وأتمتة  تحديث  على  ذلك  وانعكاسات  المتنوعة 
العامة العراقية,أما تشكيلة األسباب المتداخلة والمتشابكة 
األكثر أهمية إلعتماد موازنة االساس الصفري خصوصا في 

تنظيم الموازنة العامة العرقية هي كما يأتي:- 
السنة  من  لألموال  تدوير  بوجود  السماح  أ-عدم 
السابقة:يبدأ التخطيط المالي للموازنة الصفرية ب)صفر( 
مالية  تدويرات  وجود  عدم  أي  المالية  السنة  بداية  في 
تواجهها  التي  المشاكل  أكثر  السابقة وهو من  السنة  من 
الموازنة العامة العراقية وألسباب عدة,أذ ان وجود تدويرات 
عدم  نتائجه  ومن  الحديث  المالي  للتخطيط  مخالف  مالية 

المحاسبة على الفشل في انجاز المشاريع.
قبل  من  المعد  الموازنة  وتخصيصات  ألبواب  ب-الحماية 
لجنة  أن  السياسي:من خالل  التأثير  المهنيين من  الخبراء 
هيئة  أو  وزارة  لكل  توكل  المركزية  العامة  الموازنة  اعداد 
برامج منظمة  أولويات محددة ومشاريعها من خالل  وضع 
معدة من قبل خبراء متخصصين,ثم تدرس وتوحد وتنظم 
الغرض  لهذا  معدة  منهجية  وفق  متكامل  بشكل  وتؤطر 
ومن خالل اتباع اليات االدارة الذكية وتطبيقاتها ,وبعد أن 
ترسل للبرلمان اليسمح النظام ألي تغير وفق رؤية سياسية 
بذلك  لتتحقق  االقتصاد  عن  السياسة  فصل  يتم  وهنا 

المهنية والكفاءة.
ت-التحديث التلقائي )الذكي(على مدار الساعة من خالل أن 
المعدة:إذ  التخصيصات  أموال يحسم من  ماينفق من  كل 
انه يرتبط مع النتيجة,وهنا تحدد النتائج االيجابية والسلبية 
وتسمح بتحديد مواطن الخلل في االداء وإيجاد المعالجات 
اآلنية وبشكل الكتروني)من خالل تطبيقات االيباد( مع طرح 
,فهو  المطلوبة  االهداف  انجاز  في  التأثير  ونسبة  البدائل 
يتيح امكانية ربط العمل بانجاز الهدف من خالل التحليل 

التلقائي للنتائج المتحققة.
ث-تقليص فجوة عجز الموازنة العامة:

 من خالل ضبط اإلنفاق العام وتحقيق األهداف المرسومة 
العام  المال  في  واإلسراف  الهدر  ومنع  وفاعلية  بكفاءة  له 
وتوجيهه التوجيه األفضل إلى جانب كونها تلتزم بالتخطيط 
المالي السليم بما يكفل دقة األرقام وصحة تعبيرها وقدرتها 
والنتائج والمدخالت والمخرجات بمعايير  األداء  على قياس 
واضحة دقيقة وسهلة,من خالل ضغط النفقات العامة  اذ 
انه نتيجة طبيعية لخفض سقوف التخمينات ومواءمتها مع 
انفاق.  نحتاج من  ماذا  تحدد  المفترضة,ولكونها  االيرادات 
مهمة  خطوات  تأسيس   , الصفرية  الموازنة  منافع  ومن 
لخدمة  المالية  للموارد  أفضل  إدارة  وتتيح  النمو  لتسريع 
إعداد  إجراءات  وتبسيط  تطوير  ,كذلك  الشاملة  التنمية 
الموازنة لالستفادة من الزمن والموارد ,و توفير اكبر قدر 
ممكن من الشفافية التي تساهم بدورها في إتاحة فرص 
نحو  وعلى  الموازنات  لمشاريع  المعمقة  والبحث  للتحليل 
أسست  لكونها  االيجابية  النتائج  أفضل  تحقيقها  يضمن 
بناء على حاجات المجتمع الخدمية على مختلف المستويات . 
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ج-ربط وتكامل عمليات التخطيط االستراتيجي بالتخطيط 
المالي:من خالل الموائمة بين استراتيجية التنمية الوطنية 

وخطة الموازنة العامة  .
االقتصادية  للموارد  االمثل  التخصيص  وتحقيق  ح-انجاز 

النادرة :
لتعظيم دالة المنفعة االقتصادية واالجتماعية منها وكذلك 
عند  كفاءتها  ورفع  الحكومية  الجهات  تطوير  إلى  يهدف 
إعداد خططها وموازناتها، كما يهدف إلى وتمهيد الدوائر 
تطبيق  مع  الصفري،  األساس  موازنة  إلى  المرحلي  للتحول 
برامج »هايبريون« Hyperion للقطاع العام من »أوراكل«، 
التخطيط  في  المتخصصة  التقنيات  أحدث  من  يُعدّ  الذي 

االستراتيجي والمالي.
3-تحليل آلية إعداد حوكمة اإلدارة الالمركزية:

لحكومة  األنسب  هو  الصفري  األساس  موازنة  نظام  يعد 
القرار  واتخاذ  اإلدارة  الالمركزية في  على  العراق، إلعتماده 
على  يفترض  الذي  األمر  وهو  الحكومية،  الجهات  قبل  من 
الحكومة اعتماده وتسير عليه كتوجه عام ومن المؤكد أن 
»الجديد الذي يقدمه البرنامج هو حوكمة اإلدارة الالمركزية 
بالقطاع  الخاصة  المالية  للموارد  التخطيط  من  إطار  في 
االعتماد  عليها«.ويفترض  والرقابة  وتخصيصها  العام 
على خبراء واستشاريين من ُكبرى بيوت الخبرة في القطاع 
التغيير  وإدارة  العمليات  هندسة  وفي  واالقتصادي  المالي 
في  سيشتركون  االلكترونية  )الذكية(  واألنظمة  والجودة 
تنفيذ البرنامج، إذ أن إدارة التغيير والجودة تعتبر من أهم 
في  سيتمّ  وأنه  أهدافه،  وتحقيق  البرنامج  لنجاح  العناصر 
التغيير  عملية  لمتابعة  عمل  فريق  تخصيص  ذلك  سبيل 
وقياسها وضبط مسار المشروع لتحقيق األهداف المنشودة، 
كما سيتم تخصيص فريق لمراقبة الجودة على كل مراحل 

المشروع ومكوناته ومخرجاته.
 4-تحليل آلية العمل على تنظيم وتناسق وتكامل الجهود 

المشتركة مع بيوت الخبرة التقنية :
يتم اشتراط فتح مركز تدريبي في العراق مختص باألنظمة 
العامة,من خالل  الموازنة  الحديثة إلعداد وتخطيط وإدارة 
التعاقد مع بيوت الخبرة، التي  من المفترض وحسب البرنامج 
التخطيط  بداية  بأن  لالفتراض  وفقا   , اعداده   المفترض 
للبرنامج منذ مطلع العام 201٧، يكون مع  )شركتي »كيه 
هيكلة  مجال  في  الخبيرتين  بي«  دي  و«بي  جي«  إم  بي 
وتنفيذ  المالي  والتخطيط  الحكومية  المالية  السياسات 
تطبيقات »هايبريون« من »أوراكل«(، لتقديم مجموعة من 
الخبراء الماليين واالقتصاديين والتقنيين من ذوي الخبرة 
في مؤسسات مالية عالمية مرموقة ووزارات مالية، تنفيذًا 
التخطيط  مجال  في  الممارسات  أفضل  باعتماد  للبرنامج 
إنجاح  في  العمل  ويفترض  الموازنات.  وإعداد  المالي 
البرنامج  الهادف إلى تحسين األنظمة والعمليات.  وتحقيق 
االستدامة المالية واإلرتقاء بمستوى اإلدارة الرشيدة للمال 

العام، ويفترض من المشروع وضع خريطة طريق للوصول 
إلى نظام موازنة يستند إلى أداء شامل ومتكامل ويضمن 
نظام  وإلى  المالية،  للموارد  واألشمل  األمثل  التوزيع 
حكومة  إلى  مُحكم.التحول  واستراتيجي  تشغيلي  تخطيط 
ذكية يجب ان تتبلور في خطة واضحة يشتمل أساسها على 
التخطيط  عمليات  لتبسيط  تؤسس  للنجاح  خصبة  أرضية 

المالي وإعداد الموازنات لمؤسسات حكومة العراق. 
اجل  من  المقترحة  المؤسسية  الترتيبات  تحليل  ثالثا- 
األولويات  تخدم  وكفوءة  منضبطة  للعراق  عامة  موازنة 

االستراتيجية .
الكلي  المالي  االنضباط  لتعزيز  مؤسسية  1-ترتيبات 
المالي احد اهم مؤشرات االستقرار  :تعتبر درجة اإلنضباط 
االقتصادي  إذ يعكس العجز المالي الوضع االقتصادي العام 
المالية  المؤسسات  وفعالية  كفاءة  مدى  إلى  يشير  كما 
االنضباط  يتحقق  وقد  العامة  الموازنات  وتنفيذ  اعداد  في 
من  فعالة  بصورة  العامة  النفقات  إلدارة  كنتيجة  المالي 
خالل وضع تطبيق اجراءات وقواعد صريحة وواقعية يمكن 

تنفيذها بما يأتي :
أ-سقف الموارد :وهو اطار مالي عام يعطي تقديرات وافية 
للتدفقات المالية الممكنة خالل السنة المالية وفي االجلين 
المتوسط والطويل ) االمكانات المالية المتاحة للحكومة (.

على  العام  لإلنفاق  عليا  حدود   : الموازنة  ب-محددات 
وثائق  في  تضمينها  ,ويتم  والقطاعي  الكلي  المستويين 
الكلي  السياسي  االقتصاد  ,نموذج  كالتزام  الموازنة  
بإيجاد  الكلي  السياسي  االقتصاد  نموذج  ,يستخدم  
الموازنة  قيود  لتحديد  الكلي  لإلنفاق  وتقديرات  اسقاطات 

في اطار السياسة المالية واالقتصادية المرسومة . 
هامة  مالية  اداة  يمثل   : االجل  متوسط  االنفاق  ت-اطار 
تنظيم  يتم  إذ  المتوسط  المدى  في  المالي  للتخطيط 
ويعزز  يغطيها  التي  المدة  خالل  العام  لإلنفاق  محددات 
من اعداد تحليالت مالية موثوقة وشاملة لكفاءة السياسية 
المالية  االيرادات  ومواءمة  والقطاعية  الكلية  االقتصادية 

المتوفرة مع اإلنفاق العام .
الريعية:  االيرادات  بإدارة  خاصة  مؤسسية  ترتيبات   -2
تستدعي االدارة السليمة إليرادات الريع النفطي استحداث 
وتفعيل اليات مالية خاصة لتحقيق االنضباط المالي لكون 
النفطي  الريع  ايرادات  على  تعتمد  الريعية  الدول  اغلب 
لتمويل االنفاق العام وتتضمن )انشاء صناديق او حسابات 
خاصة بإيرادات النفط ,اتخاذ قواعد او موجهات او تشريعات 
المفاجئة  المالية  الصدمات  من  الموازنة  لحماية  مالية 
ووضع اسعار موازنة خاصة بالنفط لتقليل التأثير السالب 

على الموازنة جراء تقلب اسعار النفط(  .
تحتاج   : المالية  الالمركزية  ظل  في  مؤسسية  3-ترتيبات 
تدابير  وضع  إلى  فدراليا  ماليا  نظاما  تتبنى  التي  البلدان 
مالية اضافية في شكل ترتيبات وإجراءات مؤسسية لتحقيق 
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االنضباط المالي . ويتأتى ذلك من خالل وضع قواعد واطر 
واألطراف  المركز  بين  المالية  العالقة  تحكم  وتشريعات 
ففي ظل الفدرالية المالية تتمتع بعض الحكومات المالية 
سلطاتها  ممارسة  في  الحرية  من  كبير  بقدر  المحلية  او 
المالية وإدارة موازناتها عن طريق تعبئة مواردها الذاتية 
وتمويل اولوياتها الخاصة بها , مما يؤدي إلى فصل عدد 
يخل  قد  الذي  الموازنة,األمر  عن  المالية  عملياتها  من 
بالوحدة العضوية للموازنة ويضعف من قدرتها في تحقيق 

االستقرار المالي . 
التخصيصية  الكفاءة  لتحقيق  مؤسسية  ترتيبات   - رابعًا 
مع  التجاوب  في  العامة  الموازنة  فعالية  رفع  إلى  تهدف   :
المستجدات التي تطرأ على السياسة االقتصادية حتى يكون 
كفاءة  االكثر  الحكومية  البرامج  تمويل  اعادة  على  قادرا 
والقادرة على ان تدر اعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن 

في ظل أي تراجع في التدفقات المالية وتشمل مايأتي:
أ-تحديد األولويات االستراتيجية :وتهدف إلى تعزيز السبل 

تمكن  التي  والوسائل 
سياسي  نظام  خلق  من 
متماسك  واقتصادي 
الرغبات  بلورة  على  وقادر 
وترجمتها  والتطلعات 
لدى  مقبولة  اولويات  إلى 
التشريعات  الجميع  وتعتبر 
تعزز  التي  والترتيبات 
الديمقراطية  الممارسة 
المشاركة  قاعدة  وتوسيع 
ب-  اهمها  من  بالحكم 
االستراتيجي  االطار  ربط 
االقتصادية  والسياسة 
تهدف   : الموازنة  بعمليات 
الموازنة  وتشريعات  قواعد 
تطوير  اجل  من  المعدة 
إلى  التخصيصة  الكفاءة 
قادرة  عامة  منظومة  خلق 

والسياسة  االستراتيجي  التخطيط  عمليات  ربط  على 
متسقة  بصورة  العامة  الموازنة  بعمليات  االقتصادية 
وفعالة مما يعطي الموازنة العامة بعدا اضافيا بتحويلها 
من مجرد اداة مالية محاسبية بحته هدفها مقابلة اإلنفاق 
مع االيرادات إلى اداة من ادوات السياسة االقتصادية تقوم 
العدالة  وتحقيق  واالقتصادية  االجتماعية  االهداف  بخدمة 

االجتماعية واالقتصادية . 
التشغيلية   الكفاءة  تحقيق  اجل  ترتيبات مؤسسية من   -5
الفعالة هو تقديم خدمة  المالية  االدارة  : من اهم سمات 
حكومية بمستوى عالي من الجودة وبأقل قدر ممكن من 
إلى  العام  االنفاق  انتاجية  تعزيز  عملية  ,وتحتاج  التكاليف 

تطبيق عدد من االجراءات والقواعد وذلك لخلق بيئة عمل 
مناسبة تساعد على تعظيم المردود الذي يمكن جنيه من 
استخدام الموارد المالية والبشرية المتاحة,وتشمل مايأتي 

 :
الموظفين  شؤون  وإدارة  التوظيف  سياسات  كفاءة  أ-رفع 
والقدرات  مهارات  ترقية  اجراءات  تعزيز  خالل  :من 
التخطيطية والتوظيفية لدى موظفي ادارة الموارد البشرية 
الحرية  من  معقول  وقدر  الوظائف  سجل  ضبط  وكذلك 
قواعد  وتطبيق  وضع   . العام  االنفاق  لتحقيق  والمرونة 
والمخرجات  النتائج  على  تركز  وكفوءة  فعالة  المساءلة 
المتعلقة ببرنامج حكومي معين وعلى طبيعة ومدى وضوح 
تنفيذ  بها  المنوط  الجهة  عاتق  على  الملقاة  المسؤوليات 
والبشرية  المالية  الموارد  توافر  الحكومي ومدى   البرنامج 
الكفاءة  لضمان  الموضوعة  االهداف  لتحقيق  المطلوبة 
التشغيلية . تحديد سقوف قطاعية وسقوف للبرامج لوضع 

توقعات صائبة حول التدفقات التمويلية.
تخصيص  - ب
ليف  لتكا ا
اساس  على 
ق  ستحقا ال ا
تتضمن   :
ت  تيبا لتر ا
في  المؤسسية 
الخصوص  هذا 
قواعد  وضع 
محاسبية  ونظم 
من  تمكن 
كلفة  حساب 
ت  طا لنشا ا
مج  ا لبر ا و
اساس  على 
ق  ستحقا ال ا
كافة  لتسجيل 
التكاليف  انواع 
المدفوعة والمعتمدة ,وباآلتي توفير معلومات تمكن من 
تقييم اداء الوحدات االدارية المختلفة بشكل كافي وفعال 
. اعتماد االطر متوسطة المدى وذلك ألنها تعمل على)تعزز 
األداء المالي , تخفف من تقلبّ الموازنة , تزيد من الكفاءة 
المالية  إدارة  لنظام  أفضل  إجمالي  بأداء  ترتبط   , الفنية 

العامة(  .
اإلنفاق  أثر  تعزيز  إلى  الهادفة  اإلصالحية  الترتيبات   -6

العام ,وتشمل مايأتي:
باتجاه  للضغط  العامة  المالية  محددات  -التخطيط ضمن 
إلى أسفل  .تقديم نهج من األعلى  الواقعية  الخطط  وضع 
لمختلف  المحددة  السقوف  خالل  من  اإلنفاق  لتخصيص 
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الموازنات  وضع  نهج  الوزارات.تقديم 
على أساس البرامج ما يساعد على ربط 
نتائج  تحقيق  إلى  الهادفة  األنشطة 
بها,نظم  المتصل  اإلنفاق  مع  البرامج 
تضمن  قوية  معلومات  تكنولوجيا 
وكفاءتها  البيانات  معالجة  شفافية 
وإصدار التقارير في الوقت المحدد لها.

خامسا- تحليل آلية تطبيق نظام أتمتة 
االلكتروني)الذكي(  التخطيط  نماذج 
هذا  :ويشمل  العامة  الموازنة  في 
التخطيط  نماذج  أتمتة  النظام 

المتنوعة .
لموظفي  يسمح  ويب  نظام  1-هو 
الدوائر  في  المختلفة  المديريات 
و  تحديث  و  إدخال  من  الحكومية 
و  المختلفة  تخطيط  نماذج  تحضير 
بتجهيزها  حاليا  الدوائر  تقوم  التي 
المالية. لوزارة  تزويدها  و  يدويا 

بشكل  النماذج  معظم  تعبئة  يتم 
المعلومات  على  اعتمادا  أوتوماتيكي 
المدخلة في نظام البطاقة اإللكترونية 
إلعداد  الالزم  والجهد  الوقت  توفير 
موظفي  قبل  من  تخطيط  نماذج 
بشكل  الدوائر  في  المخلفة  الوحدات 
ورقي و تجهيز نسخة إلكترونية منها.

2-االستفادة من بيانات نظام البطاقة 
و  إدخالها  يتم  التي  و  اإللكترونية 
من  العمل  فرق  قبل  من  تدقيقها 
الدوائر  الحكومية في  موظفي وحدات 
تخطيط  نماذج  معظم  إعداد  في 
اوتوماتيكي.توفير  بشكل  المختلفة 
معايير  حسب  التقارير  الستخراج  آلية 
إيجاد  ديناميكي.  بشكل  و  مختلفة 
الترميز  يعتمد  و  متكامل  نظام 
عمليات  لتسهيل  والموحد  المتجانس 
للدوائر  المركزي  بالنظام  الربط 

المختلفة ضمن االدارات الحكومية.
الحديث  التخطيط  نظام  3-استخدام 
دليل  وإنشاء   المشاريع  إلدارة  أوراكل 
الموازنة  بوصف  المستخدم,يقوم 
الموازنات  وإدارة  إنشاء  كيفية  و 
والتوقعات في مشاريع أوراكل. يغطي 
على  عامة  اآلتية«نظرة  الموضوعات 
باستخدام  والتنبؤ  الموازنة  مشروع 
الموازنات  وخلق  والتنبؤ  الموازنة 

للموازنة  والتكامل  الضوابط  مع 
ودمج  الموازنة  ضوابط  باستخدام 
مشروع  على  عامة  الموازنات«نظرة 

الموازنة والتنبؤ.
اآلليات  منظومة  فلسفة  سادسا: 
المكملة لعمل الموازنة العامة وأثرها 

في االقتصاد الوطني العراقي
المقترحة  المنظومة  هذه  تهدف    
والتأثير  العمل  من  نمط  لتأسيس 
عمليات  بين  والتكاملي  المتبادل 
الموازنة العامة  وآليات متعددة أخرى 
من خالل سياق تفاعلي متناسق فعال 
الموازنة  عمل  مع  بالتزامن  يعمل 
تحويل  مع  مترافقا  المحدثة  العامة 
الموارد  »نعمة  إلى    « الموارد  »لعنة 
الناجحة  التجارب  من  »مستفيدين 
للبلدان األخرى وذلك بعد بناء وإعداد 
المحدثة  العامة  الموازنة  وإدارة 

المؤتمتة  .
آلية  ودمج  إنشاء  خالل  من  وذلك 
بعمل  السيادية  الثروة  صناديق 
ضمن  ذلك  ويأتي  العامة  الموازنة 
الريعية  الدولة  ظاهرة  محاربة  سياق 
وتطبيق  االنتاجي  التنويع  خالل  من 
اقتصاد  إلى  واالنتقال  التحول  آليات 

السوق .
االستيعابية  الطاقة  بتوسيع  وذلك 
خالل  من  العراقي  الوطني  لالقتصاد 
منها  المتقدمة  اآلليات  نحو  التوجه 
الخاص  القطاع  بين  الشراكة  آلية 
آلية  وكذلك   ,POT( والعام)البوت 
االستثمارات  وتحفيز  الحرة  المناطق 
لتكوين  واألجنبية,ذلك  المحلية 
ومتناسقة  ,متكاملة  فعالة  منظومة 
لتحقيق  العامة   الموازنة  مع  تعمل 
وتحقيق  الوطني  لالقتصاد  األمثلية 
واالجتماعية  االقتصادية  الرفاهية 

للمجتمع العراقي.
االنذار  »منظومة  سابعا-مفهوم 

المبكر« للموازنة العامة :
التقويم  عمليات   تعد   -1
)Evaluations( اللبنات األساسية في 
للموازنة  المبكر  اإلنذار  منظومة  بناء 
تأديتها  خالل  من  وذلك  العامة  
التي  المتحسسة  )الجسيمات  لدور 

الوطني  االقتصاد  مفاصل  في  تزرع 
,التي   ) المتعددة  وفعالياته  وعملياته 
والفحص  المراقبة  بعمليات  تقوم 
هذه  ارسال  يتم  وعندها  والتدقيق 
اخرى  وحدات  إلى  المفصلة  التقارير 
الجسم  في  األعصاب  شبكة  تناظر 
إيعازات  نقل  اليها  الموكل  البشري 
التحليل  إلى  المعنية  المتحسسات 
علمي  منهج  إلى  المستند  والمراجعة 
تقديم  منه  الهدف  يكون  متسلسل 
يتم  التي  الحالة  عن  تقييم موضوعي 
ايجابية  تغيرات  أية  لمعرفة  تقييمها 
هذه  تقدم  ثم  ومن  فيها  سلبية  او 
التقارير الدقيقة والتفصيلية إلى متخذ 
العقل  تناظر  الوظيفة  وهذه  القرار 
اليه  تنتهي  الذي  البشري  الجسم  في 
التقارير ليتخذ القرار بشأنها في حالة 
القرارات اإلرادية والمختصة بالقرارات 
الالإرادية تنقل إلى وحدات متخصصة 
بشكل  المطلوبة  الفعل  ردود  إلصدار 
الإرادي , وتنبع أهمية مؤشرات تقييم 
االنذار  العامة   ونظم  الموازنة  كفاءة 
أداة  تقدم   بأنها  قيمتها  من  المبكر 
واإلنذار  للتوجيه  ومستمرة  دائمة 
وواضعي  القرار  لمتخذي  والتحذير 
الموازنة  تعرض  باحتمال  السياسات 
,وتقوم  مفاجئة  لمعوقات  العامة  
بتعريف المختصين باحتماالت الحدوث 
في وقت مبكر قبل وقوع األثر السلبي 
وإجراءات  سياسات  من  مايلزم  التخاذ 
اآلثار  أو مانعة من وقوع هذه  وقائية 
السلبية , كذلك أهمية هذه المؤشرات 
من قدرتها على تقييم كفاءة الموازنة 

العامة  .  
كفاءة  تقييم  مؤشرات  2-أهمية 

الموازنة العامة .
سالمة  تقييم  يكون  بأن  تسمح  أ- 
على  مبنيًا  العامة    الموازنة  نظام 
وإمكانية  موضوعية,  كمية  مقاييس 
الموازنة  لمجريات  المستمر  التقويم 
رسم  أو  اطار  شكل  في  وذلك  العامة 
التقويم  عند  سواء  للتقييم  هيكل  
على  والتعرف  التقويم  أوقات  بين  أو 
حصول  احتمال  أو  الخلل  مناطق 
الخلل  والمساعدة في تحديد أولويات 
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للموارد  االمثل  والتخصيص  التقويم  
والتخطيط  االشراف  وكذلك  الريعية 
االهتمام  وتوجيه  للتقييم  المسبق 
والتوقيت السليم من قبل المشرفين. 
الشفافية  مبدأ  ترسيخ  على  تساعد  و 
المعلومات  مختلف  وإتاحة   ، واإلفصاح 

للمعنيين.       

  تعد مقاييس تسمح بمقارنة أوضاع 
خالل  من  للبلدان  العامة  الموازنات 
على  وتقوم  مؤشرات.  مجموعة 
معيارية النظم المحاسبية واإلحصائية 
نفسها  المؤشرات  استخدام  خالل  من 
تساعد  الدولية,  المقارنة  تسهل  التي 
على كشف مخاطر انتقال اآلثار السلبية 
إلعداد الموازنة العامة الالحقة ، وتعمل 
حدتها,وتهدف  من  التقليل  على 
كذلك إلى الحد من التأثيرات السلبية 
 , االقتصادية  المنظومة  نطاق  على 
ويتطلب أداء هذه المهام دعم التحليل 
معلومات  قاعدة  وتوفر  المناسب 
المخاطر  وتقييم  رصد  إن  إذ   ، شاملة 
يستند  أن  ينبغي  المحتملة  النظامية 
البيانات  من  واسعة  مجموعة  إلى 
االقتصاد  مستوى  على  الصلة  ذات 
االساسية  التقويم  ومؤشرات  الكلي 

المستخدمة .   

                                                                        
3- العناصر الرئيسة لمنظومة االنذار 

المبكر للموازنة العامة *.  
اإلنذار  أنظمة  من  الغرض  إن  أ- 
)المختصين  قدرة  بناء  هو  المبكر 
بأعمال الموازنة العامة ( والمجتمعات  
ان  )اذ  لديهم  االبداع  قدرات  وتنمية 
االبداع  ,عرف   »199٧  Ivancevich«
وتنفيذها  جديدة  فكرة  توليد  بأنه 
إلى  المثالية  حالتها  من  بتحويلها 
بأنه  االبداع  يصف  وكذلك  الواقعية 
خدمة  او  جديدة  عملية  او  منتوج 
جديدة تؤدي إلى الكفاءة وزيادة سرعة 
للتحديد   ,  )   « االرباح  وتوليد  التنفيذ 
والكشف المبكر لالنحرافات والسلبيات 
»الوقوع  من  العامة   الموازنة  لعمل 
واالستفادة  السلبية«  التأثيرات  تحت 

من التقنيات الذكية في عمل منظومة 
االنذار المبكر ,وبالتأكيد االستفادة من 
واكتساب  المعرفي  االقتصاد  تقنيات 
التطويع  على  وقدرة  فائقة  »مرونة 
والمستجدات  المتغيرات  والتكييف مع 
االقتصادية التي يتسارع معدل تغيرها 

ويتكاثف حجم تأثيرها   .
عدم  وخطر  باالنحرافات  -المعرفة 
من  السلبية  االثار  تنشأ  الفعالية: 
الضعف  نقاط  وعمليات  بينها  المزج 
ويتطلب  المواقع,  من  موقع  أي  في 
منتظما  جمعا  السلبية  االثار  تقدير 
لها  وتحليال  والبيانات  للمعلومات 
يضع في االعتبار الطبيعة الديناميكية 
تنشأ  التى  الضعف  ونقاط  للمشاكل 
والتخطيط  التحضير  عمليات  من 
 , العامة  للموازنة  والرقابة  والتنفيذ 
السلبية  االثار  تقدير  عمليات  إن  اذ 
على  تعاون  منظم   بشكل  وبرمجتها 
مايلزم  اتخاذ  على  المختصين  تحفيز 
أنظمة  احتياجات  اولويات  وترتيب   ،
اإلعدادات  وتوجيه  المبكر  اإلنذار 
و  السلبية  االثار  من  الحد  لعمليات 

مواجهتها.
خدمات  واإلنذار:تقع  المراقبة  -أنظمة 
المبكر.  اإلنذار  نظام  قلب  في  اإلنذار 
مناسبة  علمية  قواعد  توجد  أن  ويجب 
وتوقعها  الخطرة  بالمشاكل  للتنبؤ 
يمكن  إنذار  نظام  إلي  باإلضافة 
مستمر  بشكل  ويعمل  عليه  االعتماد 
إن  العامة.  الموازنة  دورة  مدار  على 
الخطر  لمؤشرات  المستدامة  المراقبة 
عملية  أساسي في  لهى شيء  وبوادره 
الوقت  في  الدقيقة  اإلنذارات  إصدار 
بين  فيما  التنسيق  ويجب  المناسب. 
المختلفة  والمشاكل  اإلنذار  خدمات 
إذما أمكن ذلك لتحقيق فائدة الحصول 

على شبكات مؤسسية.
تبلغ  أن  :يجب  واالتصاالت   -النشر 
بمعالجة  المختصين  اإلنذارات 
عمل  في  واالختالالت  المشاكل 
الموازنة العامة , إن الرسائل الواضحة 
التى تحتوى علي معلومات مركزة لهى 
ردود  إعداد  من  للتمكين  حيوى  شيء 
في  ستساعد  والتى  المناسبة  الفعل 

الموازنة  عمل  سالسة  على  المحافظة 
العامة  . ويجب التعرف بشكل مسبق 
المستوى  على  االتصاالت  أنظمة  على 
و  المسؤولين.  وتحديد  الوطنى 
المتعددة  االتصال  قنوات  استخدام 
للتأكد من إنذار اكبر للمختصين وذلك 
حتى يمكن تجنب تعطل قناة االتصال 

الواحدة ولتعزيز رسالة اإلنذار.
الفورية:  واالستجابة  الرد  قدرات   -
المسؤولة   االدارات  تكون  أن  ويجب 
السلبية  المشاكل  تفهم  على  قادرة 
التى تتعرض لها وأن تقوم باالستفادة 
وعلى  المبكر  اإلنذار  خدمات  من 
االستجابة  ردود  بكيفية  المعرفة 

الفورية. 
االستعراض  هذا  خالل  من  نستطيع 
كفاءة  تقويم  لمؤشرات  الموجز 
لكل  نقاط  نحدد  أن  العامة  الموازنة 
التجربة  سبيل  على  ولتكن  مؤشر 
تكون)100 نقطة( لكل مؤشر ويوضع 
لكل مؤشر نقاطه المتحصل عليها من 
التحليالت  من  منتقاة  مجموعة  خالل 
ومن ثم تحدد نقاط لكل موازنة عامة 
العام  بالمؤشر  بلد وفق مايعرف  لكل 
تكون  أن  الباحث  ,يرى  الرئيسي  أو 
انتاجية  مؤشر  أو  )معيار  التسمية 

وكفاءة الموازنة العامة ( .
ترحل  المرحلة  هذه  إلى  الوصول  بعد 
من  عليها  المتحصل  النتائج  هذه 
وحدة  إلى  المذكورة  المؤشرات  خالل 
ذلك  ,بعد  والبحث  والتحليل  الفحص 
في  الكترونيا  البيانات  هذه  تدخل 
وحسب  المبكر  االنذار  منظومة  وحدة 
,عندها  إلعدادها  المقترحة  االليات 
المبكر  االنذار  اصدار  حالة  أمام  نصبح 
وفقا  عدمه  من  المتخصصة  للهيئات 
لآلليات التي تعمل بها منظومة اإلنذار 
يتم  أن  ,بعد  العامة  للموازنة  المبكر 
اطالق االنذار المبكر لوجود خلل ما أو 
مجموعة من النواقص والسلبيات في 
الخلل  وتأشير  العامة   الموازنة  عمل 
ونسبته وسببه ,يتم الذهاب الكترونيا 
البدائل  وإعداد  المعالجة  وحدة  إلى 
الموازنة  عمل  لتقويم  المقترحه 
تطوير  عمليات  اجراء  ,وبعد  العامة  
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على هذه المنظومة لإلنذار المبكر للموازنة العامة  يمكن 
اعداد التقويم النهائي للعمل الكترونيا بعد ادخال اآلليات 
,آلية   )BOT(البوت السيادية,آلية  الثروة  المكملة)صناديق 
العامة  ضمن نطاق عمل  الموازنة  لعمل  الحرة(  المناطق 
هذه اآللية .ومن خالل المخطط اآلتي نستطيع وضع مالمح 
وإطار أولي مقترح إلنشاء منظومة االنذار المبكر للموازنة 

العامة .

االستنتاجات:-
     مما تقدم ومن خالل استعراض إشكالية إدارة الموازنات 
السوق  اقتصاد  نحو  التحول  ظل  في  العراق  في  العامة  

توصل البحث إلى ما يأتي:-

)بناء  العراق  في  العامة   الموازنة  ادارة  عملية  1-تخلف 
اعتماد  خالل  ,من  وتقويم(  ومتابعة  وتنفيذ  وتخطيط 
االسلوب القديم)موازنة البنود( ,رغم عدم تنفيذه بفعالية 

منتجة.

ادارية  عملية  وأهم  أخطر  هي  العامة   الموازنة  2-أن 
انها  ,اذ  وتقنية  وتخطيطية  وفنية  ومحاسبية  واقتصادية 
وفقا  الدولة  وإدارة  لبناء  األساسية  العناصر  على  تحتوي 
المتوفرة  العامة  اإليرادات  العتبارات عديدة منها« مصادر 
الدولة ومقدار  التنوع اإلنتاجي في  وطرق تحصيلها ,درجة 
المتنوعة  للصدمات  العامة  اإليرادات  استجابة  مرونة 

الداخلية والخارجية التي يتعرض لها االقتصاد الوطني ».

3-وجود عالقة وثيقة ومترابطة بين جدلية«ادارة الموازنات 
العامة ومفهوم الدولة الريعية ومرحلة وآليات التحول نحو 
اقتصاد السوق »,إذ تشكل عملية تخطيط وإدارة الموازنة 
العامة موضوعا جوهريا ,محوريا ,بالغ الدقة والتعقيد لكون 
من  االنتقالي  التحول  عملية  ادارة  وكذا  الريعية  الظاهرة 
االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق تستلزم بناءا خاصا 
لنظام بناء وتخطيط وإدارة الموازنة العامة بشكل تفاعلي 

يستجيب للحالتين »الريعية  
ويتعامل  االنتقالية«  و 

معهما بشكل مناسب .

التوصيات:-
خالل  ومن  تقدم  مما 
امكن  البحث  معطيات 
التوصيات  إلى  التوصل 

اآلتية :- 
1- العمل على وقف تداعيات 
وتغلغلها  الريعية  الظاهرة 
االقتصاد  عمل  آليات  في 
وخصوصا  العراقي  الوطني 
لعنة  مفهوم  وتحويل  العامة  الموازنة  وإدارة  بناء  اسلوب 
الموارد إلى مفهوم نعمة الموارد من خالل اعتماد االساليب 
مبدأ  وإشاعة  العامة  الموازنة  وإدارة  بناء  في  الحديثة 
شفافية الموازنة العامة المفتوحة وتعزيز التنوع االنتاجي 
العلمية  .االستجابة  المورد  احادية   على  االعتماد  وعدم 
الحديثة في بناء وإعداد الموازنة العامة مع معطيات آليات 

التحول االقتصادي السليم إلى اقتصاد السوق .

2- اعتماد بناء وإعداد الموازنة العامة على االساس الصفري 
»الموازنة الصفرية » لما تقدم من مزاياه االيجابية ,كونها 
التعارض  دون  متعددة  لسنوات  الموازنة  ببناء  تسمح 
الحسابات  أتمتة  على  ,والعمل  الموازنة  سنوية  مبدأ  مع 

الختامية وتحديثها والتركيز عليها بشكل رئيسي.

3-اعتماد بناء وتخطيط وإعداد وإدارة الموازنة العامة وفق 
نظام »األتمتة »واالستفادة من تقنية نظام »الهايبروين 
وإعداد  بناء  ».اعتماد  الحديث  المالي  للتخطيط  اوراكل 
سنوات  مع  متوافقة  السنوات  متعددة  العامة  الموازنة 
االخرى  المتعددة  واالستراتيجيات  الوطنية  التنمية  خطة 
وابتكاراتها  االلكترونية  النقود  تقنية  من  .االستفادة 
وتحصيل  وإدارة  اعداد  طرق  وتحديث  تطوير  في  الحديثة 

االيرادات العامة لتمويل الموازنة العامة . 

4-اعتماد واالستفادة من االدارة والتخطيط االستراتيجيان 
الوطنية  التنمية  وخطة  العامة  الموازنة  ربط  عملية  في 
ب«المتناسقة  مايسمى  لتشكيل  االخرى  واالستراتيجيات 
لكي  ومتناسق   متوافق  بشكل  تعمل  التي  االقتصادية« 
امكانات  ,موظفا  متقدما  واجتماعيا  اقتصاديا  واقعا  تنتج 

الثورة المعرفية واليات الحكومة االلكترونية الحديثة .
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أهمية الدراسة
عوامل  وتحديد  االطروحة  موضوع  اختيار  تم  لقد 
حرارة  ودرجة  الحنطة  رطوبة  )مستوى  االختبارات 
ألهمية  نظرا  للدكتوراه  دراستي  مشروع  في  الخزن( 
الحنطة  سايلوات  داخل  الحرارة  ودرجات  الترطيب 
)قبل طحنها( واالثر الكبير والدور الحاسم في عمليات 
الطحن ومواصفات الطحين المنتج, االمر والفكرة التي 
تولدت لدي اثناء سنين العمل التي قضيتها كمسؤول 
العامة  للشركة  التابعة  الحكومية  المطاحن  في  انتاج 
لتصنيع الحبوب منذ عام 1999 ووجدت ان تحديد زمن 
الترطيب وكمية الماء المضاف للحنطة تختلف باختالف 
مايستدعي  وهو  المجهزة  الحنطة  ونوعيات  الموسم 
على  للوقوف  المجال  هذا  في  متعددة  بتجارب  القيام 
الطحن  كفاءة  رفع  شأنها  من  التي  المثالية  الظروف 
المواصفات  وضمن  الطحين  نوعية  على  والسيطرة 

المثالية النواع الحنطة المستوردة والمحلية, باالضافة 
الى ذلك فأن ضبط عملية الترطيب تعد اهم المشاكل 
المطاحن ولها دور  االنتاج داخل  التي تواجه مسؤولي 
االستخالص  ونسب  المائي  النمو  تحديد  في  اساسي 
كل  في  للمطاحن  والخسارة  الربح  معيار  يعد  والذي 
دول العالم. لقد سبق وتناول العلماء والباحثون تأثير 
الترطيب على صفات الحبوب ولكنني وجدت نقصا كبيرا 
والكتب  المنشورة  البحوث  في  النقاط  هذه  تناول  في 
تأثير  على  للتركيز  وضرورة  حاجة  وكذلك  والمؤلفات, 
اختالف المحتوى الرطوبي للحبوب ودرجة حرارة الخزن 
اثناء الترطيب )خصوصا مع ارتفاع درجات حرارة الصيف 
ولألهمية  االنتاجية,  العملية  على  استثنائي(  بشكل 
العلمية واالكاديمية فقد نشرت ثالثة بحوث في مجال 
الحبوب قدمتها في مؤتمرات علمية  معاملة وترطيب 
اقتباسات عديدة  في بولندا وبلجيكا وسجلت لبحوثي 

لباحثين اخرين داخل وخارج بولندا.

تأثير معاملة ترطيب حبوب القمح 
على اداء عملية الطحن وجودة المنتج

د. زياد عارف احمد
الشركة العامة لتصنيع الحبوب
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ظروف االختبارات وعوامل البحث

تم اجراء تجارب البحث اعوام 2015 , 2016 و 201٧ 
لوبلن  جامعة   - االنتاج  هندسة  كلية  مختبرات  في 
للعلوم الطبيعية في بولندا. وتم اختيار وجبة الحنطة 
وبعض  بولندا  في  تزرع  التي   2015 لعام  المسوقة 
للبحث  جديدة  اصناف  ثالثة  وتحديد  االوربية  الدول 
البولندي ولها  القمح  سجلت بعد عام 2010 بمجلس 
 Kandela, Mandaryna,( جيدة  انتاجية  صفات 
Struna( تختلف بدرجات الصالبة )Hardness( لتكون 
العراق  في  الموجودة  للحنط  مواصفاتها  في  مقاربة 
داخل  الرطوبة  مستويات  وكانت  عام.  بشكل  والعالم 
على   %16 و   %14  ,%12 هي  االختبارات  اثناء  الحبوب 
الخزن(  )اثناء  الترطيب  اجواء  حرارة  ودرجات  التوالي, 
هي C˚50 ,C˚25 ,C˚1 , واستخدمت اجهزة مختبرية 
المنتج,  والطحين  الحنطة  صفات  لقياس  متعددة 
 )P 4100 SKCS(         كجهاز قياس صالبة الحنطة
واجهزة قياس مستوى البروتين والمعادن في الحبوب 
لتأثيرها الكبير على اداء عملية الطحن وصفات المنتج 
المدروسة  االساسية  الصفات  ولحساب  النهائية. 

استخدمت المعدات التالية كأجهزة رئيسية:

1-جهاز))Instron 4302 لقياس قوة الضغط والشغل 
لدعك    )Compression Force, Work( المطلوب 

 .cm 0,5  الحبة والوصول الى مستوى تحطيم
 Brabender GmbH & Co.( 2- المطحنة المختبرية

.)KG, Germany
POLYMIX-Micro-P 3

.)Hammer mill MFC GLEN Mills Inc, USA

الصفات المدروسة 

.)Specific Energy( 1- الطاقة الكهربائية المصروفة
للطحن  الالزم  للزمن  محسوبة  الطحن  كفاءة   -2

.)Milling Time Efficiency(
.)Milling Index( 3- مؤشر الطحن

.)Flour Yield( 4- االنتاجية
.)Particle Size Distribution( 5- درجات التحبب

.)Flour Ash Content( 6- درجة الرماد
.)Flour Protein Content( ٧- مستوى الكلوتين

.)Flour Whiteness( 8- درجة البياض

النتائج والمقارنات
المختلفة  الحنطة  اصناف  ان  الدراسة  نتائج  اثبتت   -1
مركبات  لها  كان  االختبارات  في  المستخدمة 
متنوعة ومستويات مختلفة في محتوى  بايوكيميائية 
طبيعة  في  اثر  مما  والمعادن  البروتين  من  الحبة 
وعوامل  الميكانيكية  للظروف  القمح  حبة  استجابة 
  4302(  Instron( جهاز  طريق  عن  الخارجي  السحق 
وهو الذي يحدد مدى استجابة اصناف الحنطة للضغوط 
حبة  على  المسلطة  للضغوط  المشابهة  الخارجية 

الحنطة بين روالت السلندرات في المطاحن.
)قوة  الخارجي  الميكانيكي  التأثير  درجة  كانت   -2
الحبوب  على  للسحق(  المطلوب  والشغل  السحق 
متفاوتة حسب مستوى الرطوبة الداخلية ودرجة حرارة 
الخزن, اذ تفوق أحصائيا تأثير المستوى الرطوبي على 
تفوق  بينما  المطلوبة  القوة  حالة  في  الحرارة  درجة 
الرطوبي عند  المحتوى  الحرارة على عامل  عامل درجة 

قياس الشغل المطلوب لعملية سحق الحبوب.
3- ان قوة وصالبة صنف الحنطة باالضافة الى مستوى 
كبير  دور  لهما  كان   )Vitreousness( الحبة  زجاجية 
حيث  الحبة,  لكسر  المصروفة  الكهربائية  الطاقة  في 
اعلى  استهلك   )Kandela( صالبة  االعلى  الصنف  ان 
حين  في  الطحن  عند  الكهربائية  الطاقة  من  مستوى 
استهالكا  االقل  صالبة  االقل   )Struna( صنف  كان 
المحتوى  فأن  اخرى  جهة  ومن  الكهربائية.  للطاقة 
الرطوبي العالي احتاج الى طاقة كهربائية هي االعلى 

بين باقي مستويات الرطوبة االقل.
4- كان لشكل الحبة وحجمها تاثير ملحوظ على كفاءة 
الطحن بحساب الزمن حيث تفوقت حبوب الصنف االقل 
باالضافة  االصناف,  باقي  على   )Mandaryna( حجما 
لذلك كان لمستوى رطوبة الحبوب تاثير اكبر من درجة 
تعتمد  هنا  الكفاءة  ان  اذ  الصفة,  لهذه  الخزن  حرارة 
المطحنة  اعلى  الخزان  من  الحبوب  تدفق  سرعة  على 
ارتفاع  ان  اذ  الطحن.  خط  نهاية  وحتى  المختبرية 

المحتوى الرطوبي اثر بزيادة سرعة التدفق.
5- كان تأثير الصنف المستخدم واضحا في قياس صفة 
الرطوبي  المحتوى  تأثير  كان  وكذلك  الطحن,  مؤشر 
بناءا على  الصفة  اختيار معايير هذه  للحبوب, لقد تم 
المنتج,  للطحين  الرماد  االنتاجية مقسومة على درجة 
وهي صفة استخدمها عدد غير قليل من الباحثين في 

بولندا لغرض مراقبة نوعية االنتاج.
6- اكدت نتائج الدراسة اختالف كميات الطحين المنتج 
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عاملي  تأثير  من  االقوى  وتأثيره  الصنف  وحسب 
المحتوى الرطوبي ودرجة حرارة الخزن, باالضافة الى 
ان زيادة كمية الطحين كانت مرتبطة بتقليل كمية 
المحتوى الرطوبي للحبوب )على حساب نسبة الرماد(.

للمادة  التحبب  درجة  صفة  تأثر  النتائج  اوضحت   -٧
الناتجة من طحن الحبوب بالمحتوى الرطوبي للحبوب 

وبدرجة اقل درجة حرارة خزن الحبوب.
الطحين  في  الرماد  نسبة  الصفتين  كال  تأثرت   -8
من  الحبوب  بمحتوى  الطحين  في  البروتين  ونسبة 
الحبة,  في  اصال  الموجودين  والبروتين  المعادن 
باالضافة الى ان درجة الرماد والبروتين في الطحين 
الحبة  داخل  الرطوبي  بالمستوى  اكبر  بدرجة  تأثرت 
عملية  اثناء  الحبوب  خزن  حرارة  درجة  بتأثير  قياسا 

الترطيب.
باصناف  الطحين  بياض  تأثر درجة  النتائج  اكدت   -9
بالمحتوى  االيجابي  وارتباطها  المطحونة  الحنطة 

الرطوبي للحبوب وتأثرها بدرجة اقل بدرجة الحرارة.

االستنتاجات والتوصيات

1- ينبغي التأكيد على ان االقماح الصلبة التي تحتوي 
بطبيعة الحال على نسبة بروتين عالية )والتي تكون 
من  اكبر  سحق  قوة  الى  تحتاج  زجاجية(  اكثر  غالبا 
المطلوب لسحق  الشغل  ان  اال  االقل صالبة,  االقماح 
الصلبة  االقماح  مع  اقل  يكون  قد  الحبوب  نفس 
بين  المحصورة  المساحة  ان  الحالة  هذه  وتفسير 
الصنف  حالة  في  اكبر  تكون  والمسافة  القوة  منحنى 
منحنى  بين  المحصورة  المساحة  من  صالبة  االقل 
القوة والمسافة لالقماح الصلبة وهذا يعود لطبيعة 
لغاية  الخارجي  للتأثير  ومقاومتها  الحبة  مكونات 

نقطة االنهيار وبداية تحطم الحبة.
2- ان زيادة المحتوى الرطوبي للحبة وخالفا للمفهوم 
الى  يؤدي  المطاحن  وادارت  الطحانين  لدى  السائد 
يؤدي  بينما  المطلوبة  الكهربائية  الطاقة  زيادة 
انخفاض رطوبة الحبوب المطحونة الى تقليل الطاقة 
الكهربائية  القدرة  ان  كما  المطلوبة,  الكهربائية 
وبذات  الحبوب  اصناف  نفس  لطحن  المطلوبة 
المحتوى الرطوبي تكون اقل في فصل الشتاء مقارنة 
بفصل الصيف. وهذه الحقيقة العلمية يجب ان تكون 
واضحة لدى العاملين في مجال الحبوب والمختصين 

بمجال تصميم المطاحن.

3-ان معدل مرور الحبوب داخل مغذيات الطحن في 
في  اعلى  يكون  االخرى  المطحنة  واجزاء  السلندرات 
حالة الحبوب الصغيرة الحجم وربما يكون الفرق غير 
الحبوب  ان  كما  علميا,  ومثبت  موجود  لكنه  ملحوظ 
من  اكثر  مرور  وسرعة  انسيابية  لديها  مرطبة  الغير 

الحبوب المرطبة.
4-ان تغيير المحتوى الرطوبي للحبة واختالف درجات 
حرارة الخزن اثناء الترطيب لصنف محدد ال تغير من 
كمية الطحين الممكن استخالصها من هذه االصناف.

يكون  المطحونة  للمادة  تحبب  معدل  افضل  5-ان 
مع زيادة المحتوى الرطوبي للحبوب حيث يؤدي هذا 
المرحلة  من  الطحن  مخرجات  توزيع  انسيابية  الى 
الخارجي  الغالف  وفصل  المراحل  باقي  الى  االولى 
جيدة  صفات  على  والحفاظ  بسهولة  )النخالة(  للحبة 
من  تقلل  الحرارة  درجات  انخفاض  ان  كما  للطحين, 
درجة التحبب مما يعطي افضلية للطحن في الصيف  

فيما يتعلق بدرجة التحبب.
مستوى  على  المطحونة  الحبوب  صنف  تأثير  6-ان 
من  واوضح  اعلى  المنتج  للطحين  والبروتين  الرماد 
اعلى  بدوره  والذي  للحبوب  الرطوبي  المحتوى  تاثير 
عملية  اثناء  للحبوب  الخزن  حرارة  درجة  من  تأثيرا 

الترطيب.
الحنطة  باصناف  الطحين  بياض  درجة  ٧-تتأثر 
هذه  ولكن  الرطوبي  المحتوى  لنفس  المطحونة 
فصل  في  الطحن  عمليات  مع  ايجابا  تتأثر  الصفة 

الصيف وارتفاع  درجات الحرارة.
تجارب  اجراء  الضروري  من  فأنه  تقدم  ما  على  بناءا 
وبشكل  واالهلية  الحكومية  المطاحن  في  اخرى 
وفحص  والمستوردة  المحلية  اصنافنا  على  مستمر 
واختيار  االطروحة  هذه  في  المدروسة  الصفات 
مستويات رطوبة اعلى من 16% )لغاية 18%(. وكذلك 
احتماالت  على  االستخالص  نسب  تغيير  تأثير  دراسة 
الى  باالضافة  الطحين,  في  السيولة  مشاكل  تقليل 
برامج  واعداد  الفروع  من  المقدمة  البحوث  دعم 
البحوث  اعداد  كيفية  عن  الشركة  لكوادر  تدريبية 
وترتيب البيانات احصائيا. باالضافة الى توجيه ادارات 
الخاص  القطاع  وادارات مطاحن  الحكومية  المطاحن 
البحث  ونتاجات  التكنولوجي  التطور  مواكبة  بضرورة 
الشركة  في  الفنية  الكوادر  مع  والتواصل  العلمي 
والوزارة فيما يتعلق بتطوير مطاحنهم والحفاظ على 

المواصفة الجيدة لالنتاج.

التجارة العراقيةبحوث
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المقدمة 
شهدت الحضارة اإلنسانية تطورًا وتقدمًا تقنيًا مذهاًل 
نتيجة   , الحياة  مجاالت  أغلب  في  الحديث  العصر  في 
الكبيرة  والحاجة  السكان  عدد  في  الكبيرة  للزيادة 
لتوافر الغذاء, حيث أصبحت بعض الدول تلجأ للعديد 
تطورًا  أحدث  مما  الغذاء  وتأمين  لتوفير  الطرق  من 
جوهريًا في الحياة البشرية. فباألمس كانت تقنية الذرة 
و اإلعالم و االتصاالت و الفضاء و تقنية المعلومات و 
الزراعية  النهضة  بتقنية  مرورًا  االصطناعي  الذكاء 
الخضراء التي نتج عنها اختراع اآلالت الزراعية المتنوعة 
في  كبيرة  زيادة  إلى  أدى  مما  المحسنة  البذور  وإنتاج 
كمية المحصول وتحسين جودته واليوم نعيش تقنية 
التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية إذ إننا نواجه 
العالم  التقنيات في  ما ال يقبل الشك واحدة من اكبر 
الذرية  الطاقة  أكثر قوة حتى من   , الدوام  عرفت على 
حيث   )Biotechnology( اإلحيائية  التقنية  وهي  آال 

يترجى  أو  النووية  الكارثة  يوقف  أن  العالم  يستطيع 
لكن   ، مقفلة  أقبية  في  النووية  األسلحة  على  الحفاظ 
إلى  وتطلق  عمدًا  منتجات  تصنع  اإلحيائية  التقنية 
التفاعالت  من  الحتمال حصول سلسلة  وتنتشر  بيئتنا 
بالحياة  لتضر  مخاطرها  تقيم  وال  للتوقف  القابلة  غير 
اإلنتاج  ويعتبر  كما   , المستقبل  أجيال  جميع  والى 
التقنية  فيها  لعبت  التي  المجاالت  أهم  من  النباتي 
الحيوية والهندسة الوراثية دورًا بارزًا بغرض تحسينه 
التي  األغذية  فغالب  ممكنة.  تكلفة  وبأقل  ونوعًا  كمًا 
تتناول اليوم هي أغذية معدلة وراثيًا, حُورت مورثاتها 
إدخال   منها  باستعمال طرق عدة  اإلنسان  بتدخل من 
جينوم  من  الوراثية  للمادة  إزالة  أو  ترتيب  إعادة  أو 

الكائن الحي.
ومن بين ابرز الدول التي قامت بالتعديل الوراثي هي 
دخلها  رفع  بغرض  وذلك  األمريكية  المتحدة  الواليات 
الحبوب  مورثات  تحوير  الطرق  تلك  ومن  االقتصادي 

التعديل الوراثي للمحاصيل الزراعية 
حل دائم ام خطر داهم

قتيبة مولود عطا
حسن علي مهدي

مكتب المفتش العام 

التجارة العراقيةبحوث
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ومختلف  واألغنام  الدواجن  وحتى  والفواكه  والخضار 
غذاًء  لنا  لتنتج  وراثيًا,  أغذية معدلة  فأصبحت  األغذية 
يحوي مواصفات خيالية مرغوبة بشدة من قبل التجار 

نظرًا النجذاب المستهلك لها.

منهجية البحث

مشكلة البحث : 
سيناقش البحث المشكلتين االتيتين : 

1- تفشي العديد من الحاالت والمشاكل المرضية التي 
جراء  سواء  حد  على  والبيئة  والحيوان  اإلنسان  طالت 

تناول بعض المحاصيل الزراعية المحورة جينيًا . 
2- عدم امتالك شركات الغذاء الثالثة المعنية بفحص 
التعديل  مواد  بفحص  المختصة  األجهزة  االغذية 
والتأكد  التموينية  البطاقة  مفردات  لفحص  الجيني 
من كونها تحتوي على مواد المعدلة وراثيًا واعتمادها 
المتعاقد  الشركات  التي تقدمها  الشهادات  فقط على 

معها والصادرة من شركات الفحص العالمية . 
 اهمية البحث : 

يعتمد العراق في أغلب استهالكه على المواد الغذائية 
بلدان  شتى  من  المستوردة  الزراعية  والمحاصيل 
باستيراد  تختص  التجارة  وزارة  إن  ولكون   , العالم 
مفردات البطاقة التموينية لذا يقع على عاتقها القيام 
وصالحيتها  سالمتها  من  والتأكد  المواد  تلك  بفحص 
القياسية  للمواصفات  ومطابقتها  البشري  لالستهالك 

المعتمدة قبل توزيعها على المواطنين . 
هدف البحث 

الوراثي  التعديل  موضوع  على  الضوء  تسليط   -1
التعديل  ومخاطر  المنافع  وبيان  الزراعية  للمحاصيل 
الوراثي وبعض التطبيقات العلمية ، مع عرض مبسط 
المعدلة  األغذية  من  المستهلك  حماية  كيفية  عن 

وراثيًا .
2- الكشف عن بعض مخاطر االغذاية المحورة جينيًا ، 

وهل يعلم المورد والمستهلك بتلك المخاطر؟ 
السلبية  االثار  لمعالجة  الحلول  بعض  3-وضع 

لالستهالك بعض المحاصيل المعدلة وراثيًا .

هيكلية البحث
ينقسم البحث الى ثالثة فصول : تناول الفصل االول منه 
االطار النظري والمفاهيمي لموضوع التعديل الوراثي 
المصطلحات  ابرز  الى  االشارة  مع  الزراعية  للمحاصيل 

بهذا  المختصة  والشركات   ، الخصوص  بهذا  العلمية 
المجال ، بينما استعرض الفصل الثاني اآلثار اإليجابية 
للمحاصيل المعدلة وراثيًا ، اما الجانب العلمي للبحث 
فانه تمثل في الفصل الثالث حيث تطرق الى اساليب 
المقبولة  الجيني  التحوير  ونسب  المستهلك  حماية 
عالميًا وبعض الطرق المستخدمة للكشف عن التحوير 

الجيني . 

                               
الفصل األول 

التعديل الوراثي للمحاصيل الزراعية

الفكر اإلنساني  الحي في  الكائن  الوجود ظل  منذ بدء 
على  قديمة  بشرية  أية حضارة  تجرؤ  لم  كيانًا مقدسًا 
أي منها  أن  أبدًا  التاريخ  يذكر  لم  ، كما  مس كينونته 
حاولت ، مجرد المحاولة التدخل في صفاته الوراثية أو 
تعديل جيناته أو تحسين خصاله الذهنية أو الجسمانية 
الهندسة  خالل  من  الحالي  العصر  إنسان  يفعل  كما 

الوراثية.
هذا رغم أن معظم هذه الحضارات ارتبط وجودها دائما 
منا  حاجة  أكثر  ظاهريًا  كانت  ثم  ومن  الخلود،  بفكرة 
لمثل هذه الخطوة لكي تظل سائدة في العالم أطول 
فترة ممكنة، بل يمكن القول إن العكس هو الصحيح 
تخليد  بظاهرة  الحضارات  هذه  معظم  ارتبطت  فقد   ،
الجسد واحترام الحيوانات والنباتات إلى حد تقديسها 

أو عبادتها أحيانًا .
ولعل األيقونات و اآلثار التاريخية الباقية التي تركتها 
مثل:  المصرية  الحضارة  و  الرافدين  وادي  حضارة  لنا 
 , الهول  أبو   , الشهير  الفرعوني  القط   , المجنح  الثور 
النسر حورس , زهرة اللوتس , نبات البردى خير دليل 
الحديث  عند  كثيرًا  يختلف  ال  نفسه  واألمر   ، هذا  على 
الحضارات  بقية  أو  اليونانية  أو  الصينية  الحضارة  عن 

األخرى القديمة.
الوراثية حيث  الهندسة  بداية عهد  عام 19٧0  يعتبر 
 restriction القطع  إنزيمات  اكتشاف  مرة  ألول  تم 
من   19٧2 عام  العلماء  مكنت  التي   »»enzymes
مكون من قطعتين  نووي هجين  حامض  أول  تركيب 
مصدريهما مختلف , أتت الهندسة الوراثية في منتصف 
السبعينات حامله تطلعات الكثير من العلماء لتقديم 
حلول جديدة للكثير من المشاكل التي كانت تقف عائقا 
فقدمت  الزراعية.  الرقعة  وتوسيع  اإلنتاج  زيادة  أمام 
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السالالت  إنتاج  في  نوعية  نقلة 
وفرت مجموعة من  الجديدة, حيث 
بعض  نقل  تتيح  التي  التقنيات 
والمنتقاة  المنفردة  المورثات 
فيما  عالقة  ال  حية  أنواع  بين 
تلك  ساعدت  بدورها  والتي  بينها 
التقنيات في إنتاج محاصيل زراعية 
عالية الخواص واإلنتاجية ومقاومة 
لألمراض واآلفات والظروف البيئية 

والمناخية القاسية.
وقد ظهرت األغذية المحوّرة وراثيًا 
 )199٧( عام  بين  مفاجئ  بشكل 
وعام )1999( وأصبحت تشكل ثلثي 
حيث  أمريكا  في  المصنعة  األغذية 
األطعمة  مكونات  من  العديد  أن 
إلى  الخبز  من  وراثيًا   تعديلها  تم 
فول  و  البطاطس  و  الطماطم 
الصويا و الذرة و القطن و الزيوت 
إنتاجها  تم   , أيضا  منها  الناتجة 
 ، وراثيا  مّعدلة  حية  كائنات  من 
األطعمة  من   )%60( إن  وجد  إذ 
فول  فيها  مستخدم  المصنعة 
الخبز،   ( المحور وراثيًا مثل  الصويا 
الفطائر   ، كريم  اآليس   ، الحلويات 
 ، المعجنات  وأنواع  البسكويت   ،
اللحوم  منتجات   ، النباتي  الزبد 
والبدائل النباتية( ، وان )60%( من 
الواليات  الصلبة في  األجبان  جميع 
أنزيم  من  تحضيرها  يتم  المتحدة 
المعجنات  وخميرة  وراثيا  محوّر 
أيضا,  وراثيا  محورة  كائنات  من 
كندا  في  التخمينات  بعض  وتشير 
ثالثون   )30000( يقارب  ما  وجود 
وراثيا في  آلف منتج غذائي معّدل 
ماركت  السوبر  و  ألبقاله  محالت 
تحوي  األطعمة  من  العديد  الن 
الصويا  فول  معظم  وان  صويا 
وثلث  القطن  محصول  وجميع 
الذرة المنتجة في الواليات المتحدة 
محوّرة  بذور  من  هي  األمريكية 
التقنية  شركات  بواسطة  وراثيا 
الذي  االستطالع  واظهر   ، اإلحيائية 

من   )%80( وجود   كندا   في  اجري 
تحوي  كندا  في  المصنعة  األطعمة 
بعض التعديالت الوراثية سواء في 
الغذائي  المضاف  أو  األولية  المواد 
الباحثين  ويصرح  أنواعها  باختالف 
في كندا أن النسبة قد تكون اقرب 

إلى )%95( 
هما  الرز  و  الحنطة  محصولي  أن 
اإلحيائية  الهندسة  خط  على  أيضا 
هي  هذه   .  )Bioengineering(
بضعة  في  ولكن   ، فقط  البداية 
مستحيل  شبه  يكون  قد  سنوات 
أصبح  ولذلك  طبيعي  غذاء  إيجاد 
جذري  تغيير  يواجه  اإلنسان  طعام 
عدم  أو  قليلة  معلومات  توفر  مع 
الصحية  آثارها  حول  توفرها 

والبيئية طويلة المدى.

اربعة  الفصل  هذا  يتناول  وسوف 
مطالب وكما مبين ادناه : 

 
المطلب االول 

بعض المصطلحات الخاصة 
بالتحوير الجيني 

1- الكائنات المحورة وراثيًا:
الحية  الكائنات  تعريف  يمكن 
 GMOS((وراثيًا المعدلة 
 genetically modified
حية  كائنات  بأنها   organisms
 )DNA( الوراثية  مادتها  تحوير  تم 
بها.  طبيعيًا  تحدث  ال  بطريقة 
»بالتقنية  التقنية  هذه  تسمى 
»التقنية  أو  الحديثة«  الحيوية 
عليها  يطلق  وأحيانا  الجينية« 
النووي  الحمض  تركيب  »إعادة 

»DNA« أو »الهندسة الوراثية«.
المورثات  لفرادى  يسمح  حيث 
حي  كائن  من  باالنتقال  المختارة 
الكائنات  بين  ما  وأيضا  آخر,  إلى 
هذه  مثل   , المختلفة  األصول  ذات 
النباتات  إنتاج  في  الطرق تستعمل 

المعدلة وراثيًا والتي تستعمل في 
زراعة المحاصيل الغذائية المعدلة 

وراثيا.
قد يكون مصدر ما يعرف بالمورث 
ذي  غير  نباتًا   )Transgene(العابر
مختلفة   )Species( أنواع  آو  صلة 
نأكل  اليوم  إننا  كم  كلية.  بصورة 
بأطعمة  ومحاطون  ونستخدم 
وأدوية محورة  ونباتات وكيماويات 
المثال  سبيل  على  منها  وراثيا. 
و  الصويا  فول  و  )الذرة  الحصر  ال 
النبات  أنواع  و  القطن  و  الكانوال 
وراثيا  تعديلها  تم  الرئيسية(التي 
اإلنسان  بيئة  وفي  تجارية  لغايات 
من  هكتار  مليون  نحو)1٧(  يوجد 
أراضي )18( دولة تنتج حاليا القمح 
وراثيا  المعدل  القطن  و  الصويا  و 
زالت  ما  أخرى  محاصيل  وهناك 
و  اللوبيا  و  كالموز  للتجارب  تخضع 
و  الحلوة  البطاطس  و  الدخن  حب 

السرغوم و الفراولة .

الوراثي  التحوير  أو  التعديل   -2
) Genetic Modification(

المادة  تحوير  أو  تعديل  يعني 
تعني  أي  محدد  بشكل  الوراثية 
من  محددة  جينات  )قطع(  عملية 
)لصق(  عملية  ثم  واحد  حي  كائن 

هذه الجينات بكائن حي أخر.

 Genetic( الوراثية  الهندسة   -3
)Engineering

الوراثية  الهندسة  مصطلح  يشير 
تستخدم  التي  التقنيات  من  لعدد 
للخاليا  الوراثي  التركيب  لتغيير 
األنواع  حواجز  عبر  المورثات  ونقل 
إلنتاج كائنات حية جديدة. تتضمن 
شديدة  معالجات  التقنيات  هذه 
التعقيد لعناصر وراثية وكيماويات 

ذات أهمية حيوية.
الهندسة  تقنيات  خالل  من  يتم 
الحية  الكائنات  إكساب  الوراثية 
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مركبات جديدة وهو ما يؤدي لخلق صفات جديدة أيضا 
والتي ال يمكن في العادة إيجادها بالوسائل الطبيعية , 
جذرية  بصورة  الصناعية  التكنولوجيا  هذه  تختلف  حيث 

عن التربية التقليدية للنبات والحيوان.
إدخال)معالجة(  على  الحيوية  التكنولوجيا  علماء  يعمل 
الحية  والكائنات  والحيوانات  النباتات  في  المورثات 
الكائنات  في  المطلوبة  الخصائص  إليجاد  الدقيقة 

المتلقية لها.
يعتقد مؤيدو التكنولوجيا الحيوية بأنها تملك إمكانية 
زيادة عناصر األمن الغذائي وتقليل ضغوطات استخدام 
ديمومة  وزيادة  الزراعية  والكيماويات  والمياه  األرض 
الناتج في األراضي الجديدة لكن المعارضين لها يخشون 
من تأثيرها السلبي المحتمل على التنوع الحيوي وصحة 

اإلنسان.
باستخدام  هي  المورث  إلدخال  الشائعة  الطريقة  إن 
التي  للخاليا  لنقله   )Gene Pistol( المورثات  مسدس 
الكافية فقد  بالدقة  يتسم  ال  أسلوب  لتلقيه وهو  أعدت 
يتم إدخال المورث الدخيل في مورثات أخرى وقد تتناثر 
 Deoxyribonucleic(نسخ متعددة في الحامض النووي
acid, DNA( وهو ما قد يؤدي للظاهرة المعروفة بعدم 

استقراره.
الناقلة  القدرات  فيها  تستخدم  أخرى  تقنيات  وهناك 
النقل  لتسهيل  والفيروسات  البالزميد  و  كالبكتيريا 
للكائن   )Genetic Code( الجيني  الكود  في  العشوائي 

الحي.
التهجين  عن  جوهريًا  الوراثية  الهندسة  تختلف  ولهذا 
جنس  من  معينة  جينات  اخذ  يتضمن  والذي  التقليدي 
،  فقد استطاعت التقنية  واحد وحقنه في جنس مشابه 
المواد  تحرك  أن  الزراعي  المجال  في  الحديثة  اإلحيائية 
بين  وكذلك  كليًا  مختلفة  نباتية  أنواع  بين  الوراثية 
النبات والحيوان ومملكات األحياء المجهرية في طرق ال 

تحدث في الطبيعة. 
دقة  الرغم من  على  انه  والباحثين  العلماء  يشير بعض 
عنوان)الهندسة الوراثية( لكنها في الحقيقة عملية خلط 
بالفشل  المحاوالت  أكثر  وتنتهي   )Messy Process(
المضيف  إلى  سيتحول  الذي  ألجين  إدخال  عملية  إن  و 
الجديد يمكن أن تكون غير دقيقة جدًا إضافة إلى ذلك 
حيثما  تنتهي  النتائج  على  قليلة  سيطرة  هناك  فان 
  Host(         تدمج المادة الوراثية في موروث المضيف
genome( وبناًء عليه فان جميع التنسيقات والنتائج غير 
المتوقعة ممكن أن تحدث ، كعملية نقل المادة الوراثية 
المضيف  لموروث  الطبيعية  الوظيفة  تقلب  أن  ممكن 

بشكل مأساوي.

 Genetic Modified ( 4- الغذاء المحور أو المعّدل وراثيًا
)Food

هو الغذاء الناتج من التالعب بالمادة الوراثية من خالل 
عزل جين مرغوب الصفات من إنسان أو حيوان أو نبات أو 
أحياء مجهرية وحقنه في جنس أخر لنقل الصفة المرغوب 
فيها وليس بالضرورة أن يكون من الجنس نفسه ، أي قد 
يؤخذ جين من إنسان ويحقن في حيوان مثل نقل صفة 
لتحسين  األبقار  في  وحقنه  األمهات  من  الحليب  جين 

نوعية الحليب ليكون مشابه لحليب أالم.

الفرق بين النباتات المعدلة وراثيًا واألخرى الطبيعية:
واألخرى  وراثيًا  المعدلة  النباتات  بين  فرق شاسع  يوجد 
العادية  النباتات  زراعة  من  الهدف  أّن  بحيث  الطبيعية 
أنواع محسنة  إنتاج  المعدلة وراثيًا واحد وهو  والنباتات 
وذات إنتاجية أكبر, لكن االختالف هو في طرق زراعة هذه 
النباتات. فالنباتات العادية تزرع بصورة طبيعية %100 
حتى وإن هجنت مع أصناف أخرى بهدف تحسين اإلنتاج 
أما النباتات المعدلة وراثيًا فيتم زرعها باستخدام أحدث 
التقنيات في عالم الهندسة الوراثية ونقل الجينات من 
صنف إلى آخر بوساطة بعض أنواع البكتيريا أو ما يُعرف 
مع  النباتات  هذه  هجنت  وإذا  وغيرها  الجينات  بقاذف 

نباتات أخرى قد تنجم أضرارًا للبيئة والبشرية.   

المطلب الثاني 
الشركات العالمية التي تستخدم الهندسة الوراثية :

   

توجد آالف الشركات في العالم تتعامل مع األغذية والبذور 
مع  تتعامل  التي  الكبرى  الشركات  ولكن  والكيمياويات 
المصاحبة  والمبيدات  والبذور  وراثيًا  المحوّرة  األغذية 
فبالرغم من وجود حوالي )1500(   , لها عددها محدود 
شركة عالمية تنتج البذور ولكن بحدود )24( شركة منها 
فقط تستخدم الهندسة الوراثية وتسيطر على أكثر من 
)50%( من البذور التجارية في العالم , وفي أدناه جدول 
التي  الكبرى  العالمية  الشركات  هذه  من  عدد  بأسماء 

تتعامل مع الهندسة الوراثية:
 INTELLECTUAL( العقول  امتالك  وحقوق  السيطرة 

.)PROPERTY RIGHTS
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في  العليا  المحكمة  أصدرت  عام)1980(  حزيران  في 
مجموع  من  أربعة  بأغلبية  قرارها  المتحدة  الواليات 
أحد  قام  عندما  اختراع(  بتشريع)براءة  الخمسة  أعضاءها 
اختراع على نوع من  براءة  العلماء بتقديم طلب تسجيل 
لغط  أن حدث  بعد   ، وراثيًا  بتحويرها  قام  التي  البكتريا 
، إذ كيف تكون الكائنات الحية  كبير حول هذا الموضوع 

موضوعًا لـ)براءات االختراع( ؟
ألمجهري  الحي  الكائن  )أن  أصدرت  المحكمة  ولكن 
لبراءة  موضوعًا  يكون  الن  مؤهل  بالدعوى  المشمول 
الطبيعة  في  أصال  موجودة  ظاهرة  ليس  ألنه   ، االختراع 
تحدث  ال  مواد  تصنيع  نتاج  هو  بل   ، اكتشافها  تم  وقد 

طبيعيًا ، بل هي نتاج إبداع بشري(. 
التقنية  ممارسة  في  البالغ  أثره  القرار  لهذا  كان  فقد 
اإلحيائية ومحورها األساسي المتمثل بالهندسة الوراثية 
الدعم  وتلقى  جدية  أكثر  و  مطمئنا  بها  العمل  وجعل 

المالي والقانوني لكي يتقدم.
الكبرى  ولذلك فقد قامت الشركات الصناعية االحتكارية 
للبذور واألسمدة واألغذية واألدوية والكيمياويات وغيرها 
بالهيمنة على البحث العلمي الصرف وتوجيهه لصالحها 
تحقيق  في  وتوجيهها  العلمية  العقول  ، من خالل شراء 
األرباح  وإدامة  االختراع  براءات  المتالك  الرئيسية  مآربها 
والنفوذ والسيطرة على غيرها من الشركات من خالل بيع 

منتجاتها للعالم .
اهتمامها  من  أكثر  األرباح  بجني  اهتمامها  فأظهرت 
بتطوير تقنيات البيئة والتنمية . فمثاًل أصبح المزارعين 

الخاصة  والمبيدات  البذور  تجهيز  على  كليًا  يعتمدون 
النباتات المحورة وراثيًا ال تسد النقص السنوي  بها الن 
للحصول على بذور دائمية ، كما إنها تحتاج إلى نوع خاص 
من المبيدات لكل مرحلة من مراحل حياة النباتات ، عندما 
تنتج أوراق، أزهار ، ثمار، كما أجبرت المزارعين على توقيع 
مزارعهم  بمراقبة  واستمرت  البذور،  بعدم جمع  تعهدات 

كما حصل في شركة مونستانتو.
 )FAO( الدولية  والزراعة  األغذية  منظمة  أوصت  وقد 
بضرورة صياغة قانون مالئم لحقوق امتالك العقول على 
بالتقنيات  والتعامل  الدخول  لتسهيل  الوطني  المستوى 
الوراثية المالئمة والسماح للدول بالحفاظ على منتجاتها 
العقود  من  لالستفادة  ترخيص  ومنحهم  وحمايتها 

واالتفاقيات المتفاوض عليها.

المطلب الثالث 
المساحات المزروعة بالمحاصيل المعدلة وراثيًا

 2001 عام  في  عالميًا  المزروعة  المساحة  بلغت 
هكتار.  مليون   )53( حوالي  وراثيًا  المحورة  بالمحاصيل 
بلغت منها في الواليات المتحدة األمريكية حوالي )%66(, 
بينما لم يزرع في دول أوربا سوى)30(ألف هكتار, حسب 

إحصائيات اإلدارة العامة لمجلس الزراعة األوربي.

الشركة
Dupont / pioneer Hi-bredBayer

MonstantoAstrazeneca
NovartisCiba- Geigy

Dow Agro-sciencesHo.escht
AdvantaAgroEvo

SakatSakat
Savia   ــــــــــــــ
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وقد عاد القبول العالمي للمحاصيل المعدَّلة وراثيًّا في 
عام 2016 إلى سابق عهده ، بعد أن عانى من انخفاض 
في عام 2015، وفًقا لتقديرات منظمة الخدمات العالمية 
 ,)ISAAA(المتالك تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية
بالمحاصيل  المزروعة  المساحات  معدالت  ارتفعت  حيث 
تقرير  رصدها  وكما  الالحقة  األعوام  في  وراثيًا  المعدلة 
المنظمة الصادر في مايو 2016, إن المساحات المزروعة 
و2016(   2015( عامي  في  وراثيًا  المعدلة  بالمحاصيل 
كانت ما يقرب من )180( مليون هكتار و)185( مليون 
هكتار على التوالي، بينما كانت المساحات قد وصلت إلى 

)181( مليون هكتار في عام 2014.
البلدان  بلدًا، )19( منها من  األرقام من)26(  تأتي هذه 
القائمة  األمريكية  المتحدة  الواليات  وتصدَّرت  النامية. 
بمساحة بلغت حوالي)٧3( مليون هكتار، أعقبتها البرازيل 
بما يزيد على )49( مليون هكتار، ثم األرجنتين ، فكندا، 
الهند، ليبلغ مجموع المساحات في الدول الخمس )%91( 
المعدَّلة  بالمحاصيل  المزروعة  العالمية  المساحة  من 

وراثيًّا.
المساحة  من  حوالي)%46(  الصويا  فول  شّكل  حيث 
 ،2016 عام  في  المحاصيل  بتلك  المزروعة  العالمية 
وتشمل  الكانوال)%4(.  القطن)%8(،   ،)%31( الذرة  يليه 
اليوم  المتاحة  وراثيَّا  المعدَّلة  األخرى  المحاصيل 
والباذنجان  والقرع  والببَايا  السكر  بنجر  األسواق،  في 
والبطاطس.أما في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ال تجد دولة تزرع غير السودان، الذي احتل وفقًا للتقرير 
حوالي)120(  مزروعة  بمساحة  عشرة  السادسة  المرتبة 
ألف هكتار فقط حتى اآلن.بخالف القطن المعدل والذي 
إذ  القطن  من  السودان  محصول  من   )%98( اآلن  يمثل 
المعدل  بالقطن  المنزرعة  المساحة  تزيد  أن  المتوقع 
وراثيًّا بالسودان بحوالي )500( ألف هكتار في الموسم 
ُأبِرم بين الحكومة  الزراعي 2018/201٧ ، وفًقا التفاق 
السودانية و وزارة الزراعة الصينية ، والتي ستستثمر في 

زراعته بإقليم الجزيرة. 

الفصل الثاني 
منافع و أضرار التحوير أو التعديل الوراثي 

من  بالعديد  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  تميز 
اإلنجازات العلمية , وبشكل خاص التطور العملي التقني 
 gene»ألجين تقنيات  وتعتبر  الحيوية.  العلوم  في 
Manipulation« أو ما يعرف الهندسة الوراثية من أبرز 

معالم هذا التطور العلمي.
 D.A. JACKSON P.H. Symons and« تمكن كل من 
جزأين  لصق  من  مرة  وألول   19٧2 عام  في   ».P Berg
 King AND( المعمل  في  مختلفين  كائنين  من   DNA
تقنيات  في  ثورة  اإلنجاز  هذا  وأحدث    )STANSFIELD
العلوم الحيوية الجزئية , وكسرت الحواجز الطبيعية بين 
األنواع , وقد استثمرت تلك التقنيات في إنتاج ما يعرف 
مختلفة.  ألغراض  جينيًا  أو  وراثيًا  المحورة  بالكائنات 
وأمكن باستخدامها إنتاج األنسولين البشرية واللقاحات 
وأشكال من المركبات الكيماوية لم يكن متوقعًا أنتاجها 
لمبيدات  مقاومة  زراعية  لمحاصيل  أصنافًا  أنتجت  كما   .
تحوير  إلى  باإلضافة  المرضية  اآلفات  وبعض   , األعشاب 

بعض صفات الجودة.
تحكم  كيفية  لدراسة  وراثيًا  المحورة  النباتات  تستخدم 
هذه  أن  من  وبالرغم   , جيناته  وترجمة  بنسخ  النبات 
المعرفة  أن  إال   , األساسية  للبحوث  مهمة  البيانات 
الصفات  وتغيير  جديدة  تطبيقات  إلى  تؤدي  المكتسبة 
قبواًل.  أكثر  يجعلها  جيدة  صفات  إضافة  أو  الطبيعية 
والعديد من النباتات قد حورت وراثيًا منها: الطماطم , 
فول الصويا, البرسيم , الجزر, البطاطس , الذرة الشامية 
, األرز , عباد الشمس , البنجر, الكمثرى , التفاح , وغيرها 
العديد  المعقدة  النباتات  تربية  أيضًا من طرق  وأنتجت 

من األصناف الجديدة للمحاصيل الهامة.
وقد أثارت منتجات تقنيات التحوير الوراثي أو الجيني غير 
المحتملة على  المخاطر  والمخاوف من  الجدل  التقليدية 
البيئة والصحة العامة. وهذه الورقة تسلط بعض األضواء 
على فوائد )االيجابيات( التي تحققت من استخدام تقنيات 
الناتجة و  )األضرار(  المختلفة والمخاطر  الوراثي  التحوير 
والتنوع  العامة  الصحة  تهدد  أن  يمكن  والتي  المحتملة 

الحيوي.

المطلب االول
اآلثار اإليجابية للمحاصيل المعدلة وراثيًا:

ال  بسهولة  األجناس  عبر  المورثات  نقل  إمكانية  ان 
يمكن تحقيقها بالطرق التقليدية وتسمح تلك التقنيات 
باختيار ونقل صفة معينة بذاتها وتحاشي إدخال الصفات 
الغير مرغوبة فيها كما هو في الطرق التقليدية كما أن 
من  الكثير  ويوفر  أسرع  يعتبر  النتائج  حيث  من  ردودها 
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الجهد والوقت مقارنة بالطرق التقليدية , وهذه يمكن 
تلخصيها باآلتي:-

1- زيادة اإلنتاجية:
الهدف  كان  وراثيًا  المعدلة  المحاصيل  نباتات  معظم 
تقليل  أما  بإحدى طريقتين,  اإلنتاج وذلك  زيادة  منها 

تكاليف مدخالت اإلنتاج أو زيادة المحصول .
نقل  هو  اإلنتاج  تكاليف  لتقليل  األمثلة  أهم  ومن 
التي تعيش  البكتريا  المأخوذة من   )Bt(جينات بي تي
في التربة . وهذه الجينات تعطي المقاومة لكثير من 
الحشرات و المحاصيل عبر الجينات التي تحمل)Bt( قد 
المساحة  بلغت  حيث  جدًا  واسعة  مساحات  في  زرعت 
حوالي )٧( مليون هكتار من الذرة الشامي المهندس 
أيضًا  يحمل  الذي  القطن  من  هكتار  ومليون  وراثيًا. 
المبيدات  استعمال  تكاليف  أن  وجد  حيث   .)Bt(جينات
الحشرية في البطاطس المهندس وراثيًا قد تناقصت 

إلى %40.
استخدام  هو  المدخالت  تكاليف  لتقليل  الثاني  المثال 
 )Glyphosate(وزارعة أصناف مقاومة لمبيد الحشائش
من محاصيل القطن, فول الصويا والذرة الشامي الذي 

. )Monsanto( تنتجه شركة مونسانتو
2- تحسين الجودة:

لقد تركزت أبحاث الهندسة الوراثية في الجيل الثاني 
الغذائية  الصفات  لتحسين  وراثيًا  المعدلة  للنباتات 
المختلفة.  التصنيع  لعمليات  والمالئمة  والجودة 
محاصيل  إنتاج  من  والباحثون  العلماء  تمكن  لقد 
و  الفيتامينات  من  إضافية  كميات  بها  وراثيًا  معدلة 
يحتاجها  الغذائية  العناصر  من  النوع  وهذا  المعادن  
يعاني  حيث  النامية.  الدول  في  يعيش  الذي  اإلنسان 
من فقر الغذاء الذي يتناوله, ولكن نجح هذه التقنيات 
أيضًا  بل  النامية  الدول  إلنسان  فقط  ليس  وفائدتها 
بحصوله  وذلك  الغنية  الدول  إنسان  يستفيد  سوف 
على منتجات محاصيل مهندسة وراثيًا خالية من اآلثار 
البروتينات  الضارة للصحة نتيجة لوجود بعض دهون 
بها. مثال لذلك إنتاج أصناف من فول الصويا تحتوي 
األحماض  نسبة  فيها  منقوصة  صحية  دهون  على 

الدهنية.
لفائدة  الغذائية  والقيمة  الجودة  تحسين  وبالطبع 
تحسين  على  تطبيقه  أيضًا  يمكن  بل  فقط  اإلنسان 
الصحة والتغذية وتقليل المخاطر على صحية الحيوان.

3- زراعة أصناف نباتات في المناطق الهامشية:
إنتاج  يمكن  الوراثية  الهندسة  تقنيات  طريق  عن 
أصناف محاصيل تكون مالئمة لمناطق زراعية هامشية 
تقل فيها الوسائل الحديثة لزيادة اإلنتاج. مثال لذلك 
غمر  ظروف   – الجفاف  لظروف  مقاومة  أصناف  إنتاج 
المياه – الملوحة والحمضية في التربة – درجات الحرارة 

المنخفضة والمرتفعة.

في  المطروحة  وراثيًا  المعدلة  المحاصيل  أن  كما 
األسواق صممت لتكون لها أحد الصفات التالية:-

-  مقاومة األضرار التي تسببها الحشرات.
-  مقاومة العدوى بالفيروسات.

-  تحمل مبيدات الحشائش.
- تحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للمنتج.

علما بأن جميع الموروثات المستخدمة في تعديل تلك 
المحاصيل مستمدة من أحياء مجهرية , حيث ال يخلو 
أي جهد إنساني من جوانب إيجابية مهما اعتراه عظيم 
وفي  ومنتجاتها،  الوراثية  الهندسة  حال  مثل  الجدل 
هذا الصدد فقد تواتر علينا مؤخرًا عدد من االكتشافات 
آثار  بخصوص  مشرقة  آمااًل  طياتها  في  تحمل  التي 
النباتات والحيوانات المعدلة جينيا على النظم البيئية 

والحياة اإلنسانية. 
ومن أبرز تلك اإلنجازات :- 

المعالجة الحيوية)Bioremediation( ومنها :- 
هو   :)Phytoremediation(النباتية المعالجة   -
إزالة  أو  معادلة  في  وراثيًا  المعدلة  النباتات  استخدام 
الملوثات من التربة أو المياه , وكما موضح في البعض 

منها أدناه :-
أ - تنظيف أراضي النفايات من الزئبق 

معظم النباتات ال تستطيع النمو في تربة ملوثة بشدة 
تستطيع  التي  البكتريا  بعض  هناك  أن  إال   ، بالزئبق 
النمو في تربة شديدة التلوث , حيث تم عزل الجينات 
 MerA MerB البكتريا  هذه  من  ذلك  عن  المسئولة 
ال  المثال  على سبيل  منها  أخرى  نباتات  وإدماجها في 
الحصر القطن)cottonwood( ثم زراعة نباتات القطن 

المعدلة وراثيًا في التربة شديدة التلوث بالزئبق.
وراثيًا  المعدلة  القطن  نباتات  الجينات  هذه  تساعد 
هذه  تنتج  إذ  بالزئبق،  الملوثة  التربة  في  النمو  على 
وبالتالي  الزئبق  أيض  في  تشترك  إنزيمات  الجينات 
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التربة ومن  الزئبق من  تساعد الشجرة على امتصاص 
ثم تشترك في عملية إزالة التلوث بالزئبق من التربة.

كما ذكرت مجلة نيتشر العلمية عن نجاح فريق علمي 
أميركي في تحوير نبات الخردل الهندي جينيا من أجل 
تنقية التربة الزراعية من أحد أخطر العناصر المعدنية 
السامة وهو عنصر السيلنيوم الذي يتسبب في إصابة 

اإلنسان بالسرطان وأمراض أخرى.
ب - استخدام النباتات المعدلة وراثيا كمضخة للتخلص 

و تنظيف المواقع من التلوث بالمفرقعات
- قام العلماء بتطوير بعض األشجار والنباتات الصغيرة 
وتحويلها إلى مضخات عمالقة تقوم بسحب الملوثات 

من التربة.
- تم تجربة ذلك عمليًا في منطقة واسعة من األراضي 
تستخدم  السمية  العالية   RDX متفجرات  كانت  حيث 
والمياه  التربة  تلوث  في  تسبب  مما  عالية  بكثافة 

األرضية.
- عَرف العلماء كائن دقيق يتواجد طبيعيًا في التربة 
قادر على تحطيم المادة المتفجرة للحصول منها علي 
النيتروجين كي ينمو , ولكن وجد أن الكائن ال يحلل 

المادة بالسرعة الكافية إلزالة ومنع التلوث.
- قام العلماء بعزل هذا ألجين من هذه البكتريا القادرة 
علي تحطيم المادة المتفجرة السامة TNT , RDX ومن 
التي تستطيع  الدخان(  النباتات)نباتات  ثم إدماجه في 

القيام بالعمل بسرعة أكبر.
- بهذه الطريقة تم نقل النشاط اإلنزيمي من البكتريا 
من  كبيرة  كميات  تمتلك  التي  النباتات  في  وضع  و 
الكتلة الحيوية , وبالتالي تم الجمع بين قدرة البكتريا 
االمتصاص  وخصائص  الكبرى  الحيوية  الكتلة  وبين 
إنزيم موجود بالفعل  , حيث يتم استخدام  النبات  في 
بالتربة ولكن نقل إلى ماكينة أكثر كفاءة في التحليل 

.RDX الحيوي لمادة
- وهذا يفتح الباب أمام العلماء الستخدام هذا التكنيك 
عضوية  ملوثات  امتصاص  يمكنها  نباتات  لتعديل 

أخرى.
الشركات  إحدى  نجاح  اإلنجازات  تلك  أبرز  من   -
الدنماركية في استغالل أحد النباتات الفطرية الشائعة 
عن  الكشف  في  استخدامه  أجل  من  جينيا  وتحويره 

األلغام األرضية. 
أمل  بارقة  يعد  الجيني  »االختراع«  هذا  أن  شك  ال   -

الحروب  تداعيات  أعجزتها  عديدة  لدول  نجاة  وطوق 
التنمية والتطوير في مناطق  البغيضة عن دفع عجلة 
شاسعة كانت مسرحًا للمعارك الدامية وتحولت بسبب 
منها  يقترب  من  كل  تهلك  ألغام  حقول  إلى  القتال 

وتفنيه في لحظة. 
- لم تقف إنجازات الهندسة الوراثية عند حد المساهمة 
في التخلص من األلغام األرضية أو ملوثات التربة، بل 
أمتد األمر ألوجه أخرى عديدة منها نجاح إنتاج سالالت 
مقاومة  ثانية  وأنواع  للجفاف  مقاومة  جديدة  نباتية 
للملوحة ومنها محاصيل اقتصادية أساسية مثل األرز 
و القمح. وهذا يعني في أبسط معانيه المساهمة في 
التي  البيئية  المشكالت  أكبر  من  واحدة  على  القضاء 
يمكن  حيث  التصحر  مشكلة  وهي  أال  العالم  تواجه 
ماليين  تشجير  أو  زراعة  إعادة  النباتات  تلك  بواسطة 
الدونمات من األراضي القاحلة التي أتى عليها الجفاف 

أو التصحر. 
- وليست هذه األمثلة في الواقع إال باقة من إنجازات 
وفضائل عديدة ال يمكن إنكارها على الهندسة الوراثية 
ومنتجاتها، لكن هذا على أي حال ال ينفض كامل الغبار 
عن باقي المنتجات المعدلة وراثيًا، فليست كل الورود 

تفوح بالضرورة بالروائح الذكية!.
- أما من ناحية األغذية المحورة وراثيًا نجد األهمية تنبع 
من انه  تم تطوير األغذية المحورة وراثيًا وتسويقها, 
ألن لها بعض المزايا الملموسة للمنتج أو المستهلك 
من حيث أن هذه المنتجات منخفضة التكاليف أو لزيادة 
فائدتها الغذائية )أقل تأثرًا بالعوامل المحيطة بها أو 

ذات قيمة غذائية عالية( أو كالهما.
وراثيًا  المعدلة  للبذور  المطورون  أراد  البداية  وفي   -
أن يتقبلها المنتجون, فلذلك ركزوا على ابتكارات تجد 

قبواًل لدى المزارعين وصناع األغذية.
النباتات المشتقة من  الهدف األول من تطوير  - كان 
الكائنات المعدلة وراثيًا هو تحسين حماية المحصول 
حاليًا  الموجودة  المحاصيل  من  الرئيسي  والهدف   ,
وقاية  من  أعلى  لمستويات  الوصول  هو  األسواق  في 
أو  بالحشرات  لإلصابة  مقاومتها  بتحسين  المحاصيل 
زيادة قدرتها على  أو من خالل   , الفيروسية  األمراض 

تحمل مبيدات الحشائش.
- تم التوصل إلى مقاومة الفيروسات من خالل إدخال 
إحداث  عن  مسئولة  معينة  فيروسات  من  مورثات 
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عرضة  أقل  المحاصيل  فتكون  النباتات,  في  أمراض 
لألمراض التي تسببها تلك الفيروسات , مما يؤدي إلى 

زيادة إنتاج المحاصيل.
تم  الحشائش  مبيدات  تحمل  على  القدرة  أن  كما   -
تطويرها عن طريق إدخال احد المورثات من أحد أنواع 
البكتيريا فتنتقل معه صفة المقاومة لبعض مبيدات 
الحشائش. حيث وجد أن استعمال مثل هذه المحاصيل 
يؤدي إلى تقليل كمية مبيدات الحشائش المستعملة 

عندما تكون إصابة المحصول بالحشائش شديدة.

المطلب الثاني
اآلثار السلبية للمحاصيل المعدلة وراثيًا على اإلنسان:

أشارت الكثير من البحوث والدراسات إلى وجود تأثيرات 
على  وراثيًا  المحوّرة  لألغذية  مباشرة  وغير  مباشرة 

صحة اإلنسان ومن أهمها ما يلي :-
 : )Toxicity Effects( 1- تأثيرات سامة

قامت شركة Showa Denko(( وهي  عام 1989  في 
باستخدام  اليابان  في  كيميائية  شركة  اكبر  ثالث 
 L-( األميني  الحامض  إلنتاج  وراثيًا  مهندسة  بكتريا 
لبناء  غذائي  كمضاف  يستخدم  الذي   )Tryptophan
الواليات  إلى  المنتج  بيع  تم  وقد  الجسم  بروتينيات 
المتحدة وخالل أشهر بدأ آالف الناس الذين تناولوا هذا 
المضاف الغذائي بالمعاناة من متالزمة ازدياد الخاليا 
 )Eosinophilia myalgia Syndrum( الحمضية 
النهاية  وفي  عصبية  أعراض  تظهر  والتي  الدم  في 
توفي)3٧( سبعة وثالثون شخص منهم وأصيب ما ال 
يقل عن )1500( آلف وخمسمائة شخص بعجز دائمي.

أن تستخدم  العالمية  البذور  استطاعت بعض شركات 
التقنية اإلحيائية في إنتاج بذور تقاوم الحشرات للتقليل 
الذرة  ، كما في بذور  من استخدام المبيدات الحشرية 
الجانبية  تأثيراتها  عن  غفلوا  ولكنهم  الصويا  وفول 
المحاصيل  هذه  مثل  أن  حيث  المستهلكين  على 
تملك عوامل وراثية )جينات( تنتج مبيدات سامة داخل 
الغذائية وتظهر تأثيراتها السمية حينما تباع  الخاليا 
لالستهالك البشري وتوجد في الوقت الحاضر معلومات 
قليلة عن مثل هذه الصدمات الصحية المحتملة على 

المدى البعيد.
:Allergic Reactions 2- تفاعالت الحساسية

حساسيتهم  األفراد  بعض  اظهر   )1996( عام  في 

وراثيًا مع فول  المحور  البرازيلي  البندق  تناولهم  عند 
 Pioneer. Hi-(شركة بواسطة  أنتج  الذي  الصويا 
Bred( فحدثت لهم عدة صدمات مشابهة إلى تفاعالت 
وقد   ، الموت  تسبب  أن  بإمكانها  والتي  النحل  لسعة 
تم اختبار المنتج على الحيوانات المختبرية , اذ أثبتت 
بأنها عرضة للخطر مما أدى إلى اتخاذ قرار من الحكومة 

بسحب المنتج من األسواق قبل حدوث أي وفيات.
األشخاص  من   )%25( أن  وجد  أخرى  دراسة  وفي 
األغذية  من  )حساسية(  ضارة  تفاعالت  لهم  حدثت 
من  و)%2(  األطفال  من  وان)%8(  وراثيا  المحورة 
عندما  األغذيـة  هذه  لمثل  حساسية  اظهروا  البالغين 
المناعية  الكلوبيولينـات  طريق  عن  فحصهم  تم 
أنواع  أكثر  وكانت   )Immunoglobulines(الدموية
والبندق  الفستق  تناول  بسبب  شيوعا  الحساسيات 

واألسماك الصدفية المحورة 
تحول  أن  الوراثية  الهندسة  بإمكان  ولهذا  وراثيًا 
بأنهم  الناس  يعرفها  التي  األطعمة  من  الحساسيات 
بأنهم  التي يعتقدون  إلى األطعمة  حساسون تجاهها 
آمنون منها ، ومن النتائج المحتملة حدوث موت مفاجئ 
في األطفال الذي هم أكثر الناس عرضة للخطر فالذرة 
جديدة  بروتينات  تركيب  إلى  تؤدي  وراثيًا  المعدلة 
االلتهابات,  من  وأنواعًا  جدًا,  حادة  حساسية  تسبب   ,

ومشاكل في الكبد والكلى.
3- زيادة األمراض السرطانية  :

 -:Direct Cancer أ - أمراض سرطانية مباشرة
في   )FDA( األمريكية  والدواء  األغذية  هيئة  أثبتت 
عــام) 1994( بأن العامل الوراثي )rBGH( الذي ينتج 
هرمون النمو عند حقنه في األبقار الحلوبة يؤدي إلى 
القادر   )IGF-L,a( ازدياد في هرمون كيميائي يسمى 
بحوالي)%500-400(  تقدر  كبيرة  مخاطر  إحداث  على 
في  والقولون  والبروستات  الثدي  سرطان  لحدوث 

اإلنسان. 
وجود  الفئران  على  أجريت  التي  الدراسات  أثبتت  وقد 
تحطم في األعضاء الداخلية عند هضم العامل الوراثي 
الخاصة  بتجاربها   )FDA( الهيئة  أثبتت  كما   .)rBGH(
الذين  األشخاص  من   )%46( في  الطحال  أورام  ازدياد 

اظهروا مرض اللوكيميا .                      
 )Monstanto( مونستانتو  شركة  من  باحثين  وذكر 
التي أنتجت العامل الوراثي )rBGH( بأن )19%( فقط 
غليان  بالرغم من  بالحرارة  النمو يتحطم  من هرمون 
البسترة  مدة  أن  حين  في  دقيقة    )30( لمدة  الحليب 
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ثانية   )30( هي  للحليب  الطبيعية 
البسترة غير  أن عملية  وهذا يعني 

قادرة على تحطيم الهرمون .
االتحاد  من  كل  اصدر  فقد  لذلك 
األوربي ، كندا ، استراليا و نيوزلندا 
الحظر على استخدام العامل الوراثي 
دستور  لجان  رفضت  كما   )rBGH(
 )Codex Alimentarius( األغذية 
الوراثي  العامل  بان هذا  بالشهادة 

هو آمن االستخدام.
مباشرة  غير  سرطانية  أمراض  ب - 

 :Indirect Cancer
وجود  الحديثة  الدراسات  أظهرت 
في  متوقعة  غير  وراثية  أجزاء 
المحوّر  الصويا  فول  محصول 
المناعية  األمراض  تسبب  وراثيًا 
 A u t o i m m u n e ( تية ا لذ ا
Diseases( وتحطم الجهاز المناعي 
في الجسم وتحدث السرطان بسبب 
عدم هضم الحامض النووي الغريب 
)DNA( بأكمله في المعدة واألمعاء 
المحورة  األغذية  في  والموجود 
وراثيًا، وان أجزاء من هذا الحامض 
تمتص من الدورة الدموية واحتمال 
اختالطه ودمجه مع الحامض النووي 

الطبيعي في خاليا الجسم .
هناك عوامل أخرى تساعد في حدوث 
السرطان بشكل غير مباشر أال وهي 
 – لبيئتنا  الرئيسية  التلوث  حالة 
الذي  والغذاء  والماء  الهواء  تشمل 
البيئة  إلى  تطلق  حيث   . نتناوله 
أن  يمكن  ال  كيميائية  مركبات 
 )10000( بحدود  تبلغ   ، نتصورها 
عشرة آالف أو أكثر، وقد أظهرت عدة 
وراثيًا  المحورة  البذور  بأن  بحوث 
المبيدات  من  كميات  إلى  تحتاج 
مرات  خمسة  إلى  بمرتين  تقدر 
أكثر من استخدام المبيدات للبذور 
الطبيعية ، وهذا يعني حدوث تلوث 
في البيئة بصورة عامة. وفي بلدنا 
الدراسات  أظهرت  العراق  الحبيب 

عما  السرطانات  معدالت  ازدياد 
الحصار  فرض  قبل  عليه  كانت 
تلوثت  فقد   ، الشامل  االقتصادي 
بيئتنا وغذائنا باليورانيوم المنضب 
خالل  األخرى  الكيميائية  وبالمواد 
فترة حرب الخليج على بلدنا العزيز 
والتي أطلقت بدون رحمة ، وال ندري 
المحورة  الغذائية  المواد  من  كم 
وتناولها  الوطن  إلى  دخلت  وراثيًا 
المواطن العراقي خصوصًا في فترة 
والفترات  آنذاك  االقتصادي  الحصار 

الالحقة.
للمضادات  المقاومة  زيادة   -4
األمراض  موجة  وإعادة  الحيوية 

المعديـة :
في  زيادة  العشرين  القرن  شهد 
انخفاض معدالت األمراض المعدية 
التي  البكتيرية  األمراض  وخاصة 
الحيوية  المضادات  بواسطة  قهرت 
القرن  نهاية  مع  تدوم  لم  ولكنها 
ذكر   )1998( عام  ففي  العشرين 
 The Microbialلمجلة تقرير 
 Ecology in Health Disease
Journal » »   بان التقنية اإلحيائية 
موجة  إعادة  في  ساهمت  ربما 
في  يحدث  وهذا  المعدية  األمراض 
عدة طرق ، فقد وجدت مقاومة نامية 
استخدامها  أسيء  حيوية  لمضادات 
في هذا المجال مما أدى إلى تكون 
عترات بكتيرية جديدة وغير معروفة 
أدت إلى تقليل المناعة نتيجة تناول 
واألطعمة  وراثيًا  المحورة  األطعمة 
انتقال  يوجد  كما  منها،  المصنعة 
للحامض   )Horizontal(أفقي
بين  المنتقل    ))DNAالنووي

البكتريا.

تحمل  وراثيًا  المعدلة  فالطماطم 
الجراثيم  مقاومة  أضعاف  مورثات 
وهذه  الحيوية,  المضادات  تجاه 
األمعاء  على جراثيم  تنتقل  بدورها 

تلك  ثمار  أكل  يتم  عندمــــا 
الطماطم .

عدد  رفضت  عام)1998(  في  كما 
وبضمنها  األوربية  البلدان  من 
الذرة  من  لنوع  السماح  بريطانيا 
ألجين  وجود  بسبب  الزراعة  في 
الذرة  في  لالمبسيلين  المقاوم 
وينتقل  يتحرك  أن  يمكن  والذي 
األغذية  الموجودة في  البكتريا  إلى 
جسم  من  مكان  أي  والى  البيئة  أو 
اإلنسان مما يجعل المضاد الحيوي 
ضد  فعالية  اقل  )االمبسيلين( 

اإلصابات الجرثومية .
الملكية  الجمعية  هددت  وقد 
المحورة  البذور  البريطانية شركات 
داللة  جينات  استخدام  من  وراثيًا 
أساسية،  حيوية  لمضادات  مقاومة 
من  والباحثين  العلماء  وحذر 
العامة بسبب  أضرارها على الصحة 
، لكن  انتقال و نمو هذه المقاومة 
األسواق  في  أطعمة  هناك  تزال  ال 

تحمل جينات الداللة.
5-ظهور أمراض فيروسية مميتة :

تمزج  أن  اإلحيائية  التقنية  بإمكان 
لفيروس  الوراثية  المادة  بين 
معين مع غيره من الفيروسات كما 
 Retro(الريترو لفيروسات  حصل 
 )HIV(مثل فيروس اإليدز )Viruses
فيروسات  يعطي  أن  ممكن  وهذا 
مميتة وبمعدالت أعلى مما نعتقده 
 )Kleiner(قبل . فقد استطاع الباحث
جينات  بين  يمزج  أن   )199٧( عام 
ثمانية   )8( خالل  فيروسات  عدة 

أسابيع فقط.
على  أجريت  أخرى  دراسة  وفي 
جينات  بين  مزج  حصل  النباتات 
فقط  أسبوعين  خالل  الفيروسات 
طبيعة  تكون  أن  نتوقع  فماذا   ،
الكثيرة  الفيروسات  أمراض  و 

 )Super Viruses(المسماة
6- زيادة عيوب الوالدات :

التجارة العراقية بحوث
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 )rBGH(الوراثي العامل  أن  إلى  دراسات  عدة  أكدت 
يسبب زيادة سريعة في ظهور عيوب الوالدات وحدوث 
الوفيات بأعمار مبكرة عند حقنه في األبقار الحلوبة. وال 
نأكل  الحقائق ويحذرنا عندما  يخبرنا بهذه  يوجد من 
مثل هذه المنتجات الحيوانية التي قد تنتقل وراثيًا إلى 

اإلنسان.
٧- انخفاض القيمة الغذائية لألغذية المحوّرة وراثيًا:

وراثيًا  محورة  معينة  أغذية  احتواء  إلى  دراسة  أشارت 
الحيوية  المغذية  المواد  من  منخفض  مستوى  على 
يعتقد  والتي   )Phytoestrogen( مركبات  وخصوصًا 
بأنها تحمي الجسم من أمراض القلب والسرطان ، وفي 
المحور   )Vica Faba(محصول أن  وجد  أخرى  دراسة 
عالية  مستويات  على  يحوي  للصويا  والمشابه  وراثيًا 
لألطفال  سيحدث  فماذا  أالستروجين،  هرمون  من 

عندما يدخل هذا المنتج ضمن مكونات أغذيتهم؟ 
وقد تأكد الباحثين من وجود مستوى عاٍل من البكتريا 
المحقونة  األبقار  الدهون في حليب  ونسبة عالية من 

.)) RBGHبالعامل الوراثي
وبالنظر الحتواء البروتين الحيواني على قيمة غذائية 
العلماء تهجين  النباتي فقد حاول  البروتين  أعلى من 
الحيوان  من  خليط  الحقيقة  في  هي  جديدة  نباتات 
والنبات وعلى الرغم من أن مظهرها سيكون اعتياديا 
عالية  نسبة  على  سيحتوي  داخلها  أن  إال   ، الخارج  من 
الغذائية  القيم  تتأثر  أن  يحتمل  فهل  البروتين  من 
األخرى للنباتات الجديدة ؟ فقد أصبحت أغذية الهندسة 
الوراثية معروفة جيدًا باحتوائها على بروتينات جديدة 
لم تؤكل سابقًا من قبل البشرية ولم تعرف تأثيراتها 

الصحية المحتملة على المدى البعيد.

المطلب الثالث
األغذية المحوّرة وراثيًا والمخاطر البيئية 

تبين وجود  والبحوث  الدراسات  العديد من  مـن خالل 
المحورة  المنتجات  استخدام  نتيجة  خطيرة  بيئية  أثار 

وراثيًا ومن أهمها :-
:)Soil Toxicity( 1- تسمم التربة

إلنتاج  الكبرى  الشركات  قبل  من  االدعاءات  تناقضت 
البذور بأن استخدام النباتات والبذور المهندسة وراثيًا 
المبيدات  استخدام  من  التقليل  في  البيئة  تساعد 
الزراعية ، لكن الحقيقة الملموسة هي بالعكس تمامًا 
المحورة  الزراعية  المنتجات  غالبية  أن  وجد  حيث   ،

هذه  وان  والمبيدات  السموم  لمقاومة  تطورت  وراثيًا 
المقاومة الكيميائية قد انتقلت إلى أنواع أخرى وهذا 
المبيدات  من  كبيرة  جرعات  لشراء  تطورت   معناه 
السامة للتربة وليس كما يدّعون , وقد ينشأ عن عدم 
ضبط ألجين الوافد للجسم والمستخدم في التحوير أو 
التعديل الوراثي بعض التغيرات الكيميائية ال يمكن 
التنبؤ بتأثيراتها المستقبلية , والتي من المحتمل أن 

تسبب سمية أو آثار سامة لبعض المستهلكين.
الصويا  فول  بذور  ان  حقيقة  بحوث  عدة  أظهرت  وقد 
المبيدات  المحورة وراثيًا والتي تحتاج إلى كميات من 
لبذور  المبيدات  استخدام  من  أكثر  مرات   )5-2( تقدر 

فول الصويا غير المحورة  و بتراكيز قليلة.
: )Genetic Pollution( 2- التلوث الوراثي

أظهرت مادة التلقيح )الطلع( من شجرة واحدة محورة 
وراثيًا انتشارها بمساحة تقدر بخمس مساحة الواليات 
المتحدة ، ومن المعروف أن مادة الطلع تحمل بواسطة 
، الفطريات  ، الحشرات  ، النحل  ، المطر، الطيور  الرياح 
والبكتريا لتشمل كافة السلسلة الكاملة للحياة ، فهل 

يمكن احتواء مثل هذا التلوث البيئي؟
الزيتية  البذور  بأن  ألمانيا  في  التجارب  أظهرت  إذ 
ألكثر  يتحرك  طلع  تملك  لنبات)اللفت(  المحّورة 
األلمان  الفالحون  لذلك طالب  من)200( متر, ونتيجة 
بإيقـاف التجارب فـــي برليـــــن . كما أوقفت الحكومة 
التايلندية التجارب الحقلية لشركة مونستانتو للقطن 

المحور وراثيا
الشعبي في  الطب  )Bt cotton( عندما اكتشف معهد 
تايالند بان)16( نوع من النباتات المزروعة بالقرب من 
نبات القطن والمستخدمة في العالج هي ملوثة وراثيًا.

اكثر  أن  المتحدة  الواليات  في  البحوث  أظهرت  كما 
إليه  انتقلت  قد  البري  الفراولة  نبات  من  من)%50( 
العالمات الوراثية )Gene markers( من حقل مجاور 

لفراولة محوّرة وراثيًا .
زهرة  نبات  من  أن)%38-25(  وجد  أخرى  دراسة  وفي 
من  منتقلة  وراثية  عالمات  فيها  البرية  الشمس 
العسل  أن  , كما وجد  وراثيًا  محاصيل مجاورة محوّرة 
مادة  اخذ  قد  النحل  أن  يعني  وهذا  أيضا  ملوث  البري 

الطلع من األشجار والنباتات كعناصر تنتقل وراثيًا.
أن  الدراسات  أظهرت  إذ  الحد  هذا  عند  تقف  ولم 
نباتات  منتجات  نقل  األخرى تساهم في  الحشرات هي 
تاركة  تموت  وبالتالي  بيئتها  وراثيًا من خالل  محوّرة 
ستتغير  التي  التربة  بكتريا  على  المأساوي  تأثيرها 
وراثيًا أيضًا ، ونسأل هل هذا النوع من التلوث يشابه 
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التلوث الكيماوي؟ 
أن هذا النوع من التلوث الوراثي ال يتشابه مع التلوث 
التركيب  أن  حيث  بينهما  كبير  فاالختالف  الكيماوي 
النهائي للمادة الكيميائية يتفكك ويتحلل في النهاية 
النهائي سوف  التركيب  الوراثي فان  التلوث  بينما في 

يعيد إنتاجه بنفسه في األرض والى األبد . 
الوطنية  لألكاديمية  العلمية  التقارير  ذكرت  وقد 
للمحاصيل  الوراثية  بالمادة  التلوث  أن   ( األمريكية 
السهلة خصوصًا  األمور  اعتباره من  ال يمكن  الزراعية 
وال  تجاري(  نطاق  على  وتنمو  البذور  تنتشر  عندما 
لتجنب  التلوث  من  السالمة  لتقويم  اختبارات  توجد 
كارثة بيئية متوقعة ، وفي النهاية فان جميع الحقول 
الزراعية إما أن تتهدد أو تتلوث بهذه التقنية الجديدة.

 beneficial insects  kill( 3- قتل الحشرات النافعة
: ) of

الدراسات  أظهرت   )1999( وعام   )199٧( عام  في 
الحشرات  قتل  على  وراثيًا  المحوّرة  المنتجات  قابلية 
النافعة مثل نحل العسل عند تغذيته على البروتينات 
الموجودة في أزهار نبات        canola(( المحوّرة وراثيا 
القطن  محصول  إلنتاج  الشركات  إلحدى  تجربة  وفي   ,
المحوّر وراثيًا وجد أن )40%( من النحل قد مات عندما 

تغذى على أزهار هذا المحصول.
 toxic offects  on( اللبائن  على  سمية  تأثيرات   -4

:)mammals
وراثيًا  المحوّرة  البطاطس  أن  الباحثون  وجد 
قطرة  لنبات   )DNA( النووي  الحامض  مع  والممزوجة 
 )CAMV( الفيروسي  والمحفز   )Snowdrop( الثلج 
مثل  اللبنة  المختبرية  للحيوانات  نبات سام  عنها  نتج 
في  الرئيسية  لألعضاء  تحطيم  إلى  أدى  حيث  الفئران 
ولذلك   ، المناعي  الجهاز  و  المعدة  بطانة   ، الجسم 
الحاوية  المحاصيل  سحب  بضرورة   الباحثين  أوصى 
المحفزات  أو   ))35S  CAMV الفيروسي  المحفز  على 
الحقلية  التجارب  في  سواء  والمستخدمة  المشابهة 
المتشددين  بعض  أوصى  كما  التجارية.  األغراض  أو 
المشتقة  المنتجات  جميع  أن  والباحثين)  العلماء  من 
 )DNA( نووي  حامض  على  الحاوية  المحاصيل  من 
ومن  األسواق  من  فورًا  تنسحب  أن  يجب  وراثيا  محور 
استخدامات االستهالك البشري أو األعالف الحيوانية( .

:)invade of marine life( 5- غزو الحياة البحرية
أثبتت الهندسة الوراثية أيضًا حصول تطور سريع في 
نمو أنواع من األسماك المحورة وراثيًا مثل )السالمون 
، التروت ، الكارب( عندما أطلقت في عدة أماكن ، فهي 

تنمو سريعا بحدود)6( مرات أسرع من نموها الطبيعي 
وبحجم اكبر بـــ)39( مرة من حجمها الطبيعي ، وهذه 
الفلبين  في  التي حصلت  العرضية  األشياء  واحدة من 

وهددت احتياجات األسماك المحلية . 
المحوّرة  األسماك  هذه  مثل  أن  المتوقع  من  ولذلك 
وراثيًا سوف تتنافس مع الكائنات األخرى التي تعيش 
مع  لتتنافس  البرية  إلى  تخرج  أن  ويحتمل  البحر  في 

البشر.
 )destruction of wood life( 6-تحطيم حياة الغابات

:
بحوث  وكالة  مع  بالتعاون  الشركات  إحدى  طورت 
الغابات النيوزلندية نوع من أشجار الغابات باستخدام 
الهندسة الوراثية لتنتج أشجار ميتة عالية وكبيرة جدا 
)Super trees(، ولكنها تكون بدون أزهار وغير مثمرة 
وتنتج مواد كيميائية سامة لقتل اليرقات وغيرها من 
على  القابلية  ولها   ، البيئة  في  الموجودة  الحشرات 
المحيطة بها  الحياة  الهواء وتقتل جميع  االنتشار عبر 
من  النوع  هذا  إن   . وراثيًا  المحورة  األشجار  عدا  ما 
التطور يتناقض مع مجموعة الغابات الطبيعية ، عندما 
من  آالف  تستقبل  أن  طبيعية  واحدة  شجرة  تستطيع 
في  الطيور  و  اللبائن   و  الفطريات  و  الحشرات  أنواع  

بيئة مترابطة داخليا . 
) هندسة- ميتة  التطور أن يسمى  فاألحرى بمثل هذا 
من  والذي   ) إحيائية   – هندسة  تسميته)  من  أولى   )

المحتمل أن يحطم البيئة وحياة الغابات كليًا. 
 formation of on arid( ٧- تكوين ارض قاحلة ملوثة

:)polluted
مجهرية  أحياء  إنتاج  في  الوراثية  الهندسة  استخدمت 
لغرض االستفادة من الفضالت والنفايات البيئية, ولكن 
 Klebsiella(أظهرت دراسة أن البكتريا المحوّرة وراثيا
الذرة  لتحويل سيقان  استخدمت  والتي    )planticola
ومخلفات األشجار إلى سماد ، تنتج مادة االيثانول التي 
فهي  ذلك  إلى  إضافة  قاحلة  لتكون  األرض  على  أثرت 
نتروجين  وتستهلك  الضرورية  التربة  مغذيات  تقتل 
التربة والفطريات ، وقد وجد التلوث في التربة بعد )8( 

أشهر من تثبيطها لفعالية أحياء المجهرية . 
جراثيم  أن  وجد   ، مختبريًا  أجريت  أخرى  دراسة  وفي 
الحنطة  نباتات  على  قضت  قد  وراثيًا  المحوّرة  التربة 

عندما أضيفت إلى التربة ثانيًة.
: )Super weeds( 8- نمو أعشاب ضارة كبيرة

في  العلمية  للدراسات  الوطنية  األكاديمية  ذكرت 
الوراثية  العوامل  المتحدة عن احتمالية نقل  الواليات 
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الخاصة بمقاومة المبيدات من النباتات الزراعية المحوّرة 
في  البحوث  أثبتت  وفعال   . الضارة  األعشاب  إلى  وراثيًا 
في  النباتات  لزراعة  الوطني  المعهد  وفي  الدنمارك 
األعشاب  بإمكانية  وان   ، الحقيقة  المتحدة هذه  الواليات 
واحتمال  فقط  واحد  جيل  خالل  سريعًا  تنمو  أن  الضارة 
والتي  البيئة  في  الكبيرة  الضارة  األعشاب  مشكلة  ظهور 
الكلفة  زيادة  وبالتالي  أيضًا  سريعة  مكافحة  إلى  تحتاج 

على الفالحين وتهديد للنظام البيئي.
:)loss of purity( 9- فقدان النقاوة

يتوقع العلماء أن سرعة ازدياد نمو األغذية المحورة وراثيًا 
األغذية  وفي  البذور  في  النقاوة  فقدان  إلى  تؤدي  سوف 
األساسية خالل )50-100( عام وربما اقل من هذه الفترة 

نتيجة استخدام هذه التقنية الحديثة.
رابعًا : الهندسة الوراثية واألضرار االقتصادية السياسية 

واالجتماعية :
أن واحدة من أكثر اآلمال المضللة والخادعة التي تروجها 
مشكلة  لتحل  وجدت  إنها  هي  اإلحيائية  التقنية  شركات 
الجوع في العالم ولكي يتمكن المزارعون والمربون من 
تلبية االحتياجات المتزايدة للجياع ، فإنهم بحاجة إلى توافر 
وبفضل   ، األرض  أنحاء  مختلف  من  متنوعة  وراثية  مواد 
التي  النباتية(  الوراثية  الموارد  الدولية بشأن  )المعاهدة 
أقرت عام )2001( والتي تمضي عملية المصادقة عليها 
في الوقت الحاضر فان إتاحة هذه الموارد في المستقبل 

ستتيسر.
وبالرغم من بعض الدراسات التي تشير إلى ارتفاع اإلنتاج 
المحورة  المواد  شراء  عملية  أن  الحقيقة  لكن  الغذائي 
إنتاجها مكلفة جدًا مقارنة مع غيرها من  وراثيًا وعملية 

المنتجات الطبيعية. 
ومن األضرار األخرى الستخدام التقنية الحديثة ما يلي :-

أ - تحطيم وزوال الحقول والمزارع المكتفية بذاتها :-
لوحظ أن العوائل التي كانت تنتج معظم أغذيتها بنفسها 
التي  البلدان  في  خصوصا  قلت  قد  ذاتي  اكتفاء  ولديها 

استخدمت فيها الهندسة الوراثية على نطاق واسع .
إنتاج  الوراثية  الهندسة  طورت  الدنمارك  في  دراسة  في 
الكيميائية  السكرية  البدائل  بجانب  سكر)الفركتوز( 
الثالث( سوف  العالم  دول  في  مزارع  )مليون  بان  وذكرت 
أيضا  المصنعة  الكوكا  بدائل  وان   . اقتصادهم  يتهدد 

تهدد المزارعين  
الصمغ  من  صادراتها  السودان  فقدت   )1986( عام  في 
العربي عندما استخدمت إحدى الشركات تقنية الهندسة 

الوراثية في إنتاج الصمغ العربي.
ب - انخفاض معدل الدخل السنوي للحقول الصغيرة :-

من  أكثر  بأسعار  وراثيًا  المحورة  البذور  شراء  أصبح 
الحقول  في  المزارعين  على  ماليًا  عبئًا  يسبب  االعتيادي 
فإنهم  المنتجة  المحاصيل  بيعهم  وعند  الصغيرة 
في  يشجعهم  ال  مما  األسعار  في  كبير  هبوط  يواجهون 
االستمرار بعملية الزراعة , فقد بدْا معدل الدخل السنوي 
غالبية  وان  األخيرة،  السنوات  خالل  يتدهور  حقل  لكل 
الفقر،  تحت مستوى  تعيش  الحقول  في  العاملة  العوائل 
ومعظم الدخل المطلوب للعيش يكسب من خارج الحقل 

ونفس هذا النمط يتطور في الواليات المتحدة وأوروبا.
خامسًا: األغذية المحوّرة وراثيا وتأثيراتها األخالقية : 

يصرح المؤيدين لتقنية الهندسة الوراثية عندما يصفون 
)العملية  بأن  وراثيين  كمهندسين  وصناعتهم  إبداعهم 
تنتهك  فهي  ذلك  مع  التقليدي(،  التهجين  عن  تختلف  ال 
حرمات الحدود الطبيعية بتهجين الحيوانات مع النباتات 
)الفراولة مع األسماك، الحبوب، الجوز، البذور مع البكتريا، 
الفيروسات والفطريات أو نقل العوامل الوراثية البشرية 

مع الخنازير( يحصلون على براءات اخترع بذلك.
ونسأل هل يجب أن تصبح الحياة ملكية تجارية من خالل 
تسجيل براءة اختراع ؟ وهل من الضروري صناعة كائنات 
حية تنتقل وراثيًا ، خصوصًا تلك التي تحتوي على حامض 

نووي بشري وحيواني ؟ 
اتخاذ  في  دورًا  تلعب  أن  يجب  األخالقية  فاالعتبارات 
القرارات حول تقنية الجينات ويجب أن تحترم . ومنظمات 
المستهلكون قلقون بخصوص تركيز ملكية مصادر الغذاء 
بمجموعة محددة من الشركات العالمية ، وسيطرتهم على 
الزراعي  اإلنتاج  على  وسيطرتهم  األغذية  وتسويق  إنتاج 
ممًولة  تكون  والتي  األولى  بالدرجة  الزراعية  واألراضي 
من قبل الشركات ذاتها ، وتفرض على المزارعين المواد 

المحورة و البذور والمبيدات المصاحبة لها.
بضرورة  توصيات  للمستهلكين  الدولي  االتحاد  اقر  وقد 
المستهلكين  بعض  برغبة  الديني  و  األخالقي  االهتمام 
الصفات  نقل  طريق  عن  المعدلة  لألغذية  بالنسبة 
الوراثية عبر العديد من الكائنات الحية المحظورة )ومنها 

الخنزير... الخ(.

المطلب الرابع
األضرار والنتائج المحتمل حدوثها والناجمة عن تناول 

األغذية المعدلة وراثيًا:

تسبب  قد  مادة  على  النباتات  تلك  بعض  تحتوي  قد   -1
إجهاضًا للحوامل.

2- قد يحتوي نبات الذرة المعدل وراثيًا على مادة األفدين 
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الفيتامينات  أعراض نقص  وهي مبيد حشري ويسبب 
أخرى  مادة  على  النبات  نفس  يحتوي  وقد  الجسم  في 
تسبب تجلط الدّم وتسبب أمراضًا في البنكرياس في 

كٍل من اإلنسان والحيوان.
أعشاب ضارة جديدة غريبة تعيش  انتشار  احتمال   -3
مورثات  دخول  بسبب  المزروعة,  النباتات  بين  بكثرة 

جديدة إلى هذه األعشاب من األغذية المعدلة وراثيًا.
حشائش  إلى  وراثيًا  مُحورة  نباتات  تحول  احتمال   -4
, والمثير للمخاوف هو احتمال اكتساب النبات المحور 
وراثيًا ميزة تأقلمه وانتخابه تجعل الحشائش الناتجة 
والتي ربما تحوي جين صفة المقاومة, صعبة المكافحة.

الوراثي  التحوير  تقنيات  تؤدي  أن  الممكن  من   -5
المحور  الحي  الكائن  قي  متوقعة  غير  طفرات  لحدوث 
وعالية  جديدة  مستويات  خلق  على  تنطوي  قد  وراثيًا 
استحداث  إلى  تؤدي  وقد  الغذاء,  في  السموم  من 
تأثيرات غير معروفة, وال يمكن التنبؤ بها عند تناول 

مثل هذه األغذية.
6- يقدر العلماء أن المزروعات المعدلة وراثيًا ستكون 
أكثر مقاومة لمبيدات األعشاب, وسيؤدي ذلك بالتالي 
, وهو  المبيدات العشبية  إلى مضاعفة استخدام هذه 
البيئة تأثيرًا شديدًا ويؤثر بالسلب على  ما يؤثر على 

صحة اإلنسان.
اإلنسان  على  األغذية  هذه  تنتهي مضار  لم   , بالطبع 
والبيئة , فما زال هناك العديد منها وكذلك لم تنتهي 

التوقعات المستقبلية لها .

الفصل الثالث
الجانب العملي 

المطلب االول 
بعض التطبيقات العلمية:

الى  تهدف  التي  العلمية  التطبيقات  من  عدد  هنالك 
تغيير   , المحصولية  الخصائص  أو  الصفات  تغيير   «
خصائص المنتجات النباتية , إنتاج مركبات صيدالنية 
سيتم  حيث   « )اللقاحات(  نباتية  فاكسينات  إنتاج   ,
تسليط الضوء على الخصائص التي تهدف الى تغيير 
خصائص المنتجات النباتية  وفي أدناه مثال عن كيفية 

إنتاج غذاء معدل وراثيًا؟  
  Potr ykusIngo الدكتور  استطاع  الذهبي«:  »األرز   •
 Peter والدكتور  السويسري  الفيدرالي  المعهد  من 
ساللة  تطوير  من   »Freiburg« جامعة  من    Beyer
)أوراق  الحبة نفسها  البيتاكاروتين في  تنتج  األرز  من 
األرز الخضراء التي ال تؤكل تحتوى على بيتاكاروتين(. 
على  أصفرًا  لونًا  يضفى  البيتاكاروتين  أن  وبسبب 
من  الحد  بغية  الذهبي  األرز  إنتاج  تم  كما   , الحبوب 
نقص فيتامينA  الواسع االنتشار في كثير من الدول 
, والتي تعتمد في غذائها على األرز بشكل رئيسي , إذ 
يوجد في األرز العادي مركب يدعى« GGDP » , قادر 
غير  أنزيمات  بمساعدة   A فيتامين إنتاج طليعة  على 

موجودة في األرز عادة.
 :GGDP))Geranylgeranel diphosphate  :مالحظة
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الحيوي  التصنيع  منه  ابتداًء  يتم  كيميائي,  مركب 
للصبغة النباتية كاليخضور والكاروتينات.

 طريقة اإلنتاج:
تعزل  كما   , البري  النرجس  من   PSY مورثة  تعزل   -

1crt من جراثيم التربة.
األرز  لخاليا  الوراثية  المادة  في  المورثتان  تدمج   -

العادي.
لتحويل  الالزمة  األنزيمات  بإنتاج  المورثتان  تقوم   -

 A إلى طليعة فيتامين GGDP
إنتاج  يتم  المذكورة, بحيث  بالمورثات  التحكم  يتم   -

األنزيمات والطليعة المذكورة في بذرة األرز فقط.
طليعة  إنتاج  على  قادرة  ذهبي  أرز  نباتات  إنتاج   -
فيتامين A , تتحول داخل جسم اإلنسان إلى فيتامين 

.A

المطلب الثاني 
كيف يتم حماية المستهلك المحلي من خطر التحوير 

الجيني

يختلف الغذاء عن بقية المنتجات االستهالكية األخرى , 
فهو يستهلك يوميًا كونه من أساسيات النمو وإلدامة 
و  ثقافاتنا  في  وثيق  ارتباط  وله   , والحياة  الصحة 
تقاليدنا ويثير اهتمامنا لذلك فالمستهلكون لهم حق 

أساسي في معرفة التالي:- 
- ما هو نوع الغذاء الذي يتناولونه ؟

- ما هي الطريقة التي أنتج بها الغذاء ؟ 
- هل هو آمن ؟ و ما هي حدود األمان في استهالكه ؟ 

: BIOSAFETY  أوال : األمـان الحيــوي
أن   )FAO( الدولية  والزراعة  األغذية  منظمة  ذكرت 
وإدارة  ومراقبة  )تقويم  تشمل  الحيوي  األمان  فكرة 
المخاطر المحتملة والمتعلقة باألحياء المحورة وراثيًا 
من حدوث تدفق للعوامل الوراثية لتتنافس مع األحياء 
األخرى وتؤثر على النظام الصحي والبيئي واالقتصادي 
، ويحتاج األمان الحيوي إلى  والمجاالت األخرى للحياة 
طويلة  مدة  إلى  يحتاج  وربما  سياسية  قرارات  اتخاذ 
وقد  الغذائي(  واألمن  الزراعية  التنمية  في  للتطبيق 
صرح كثير من العلماء والباحثين في مجال علم الوراثة 
لألغراض  الوراثية  الهندسة  استخدام  )عملية  بأن 
ودخولها  مباشرة  البيئة  إلى  وإطالقها  الزراعية 
السلسلة الغذائية هي عملية غير ناضجة علميًا وغير 

أمينة وغير مسئولة (.
بقرارها  المتحدة  لألمم  العامة  الهيئة  أقرت  لقد 
القرارات  عدد من   )1985( عام  في  المرقم 39/383 

التي تضمن حق المستهلك وهي كما يأتي:-
المنتجات  من  المستهلك  حماية  األمان:  حق   -1
والخدمات وعمليات اإلنتاج التي تؤدي إلى مخاطر على 

صحته وحياته . 
التي  بالحقائق  المستهلك  تزويد  المعرفة:  2-حق 
تساعده باالختيار السليم وحمايته من اإلعالنات ومن 
وغير  مضللة  معلومات  تشمل  التي  السلع  بطاقات 

صحيحة.
االختيار من  المستهلك  االختيار: أن يستطيع  3- حق 
بأسعار  تعرض  التي  والخدمات  المنتجات  من  العديد 

تنافسية مع ضمان الجودة .
للمستهلك  يكون  إن  صحية:  بيئة  في  الحياة  4-حق 
الحق في إن يعيش ويعمل في بيئة خالية من المخاطر 

لألجيال الحالية والمستقبلية .
5-حق التثقيف: أن يكون للمستهلك الحق في اكتساب 
االختيارات  بممارسة  المطلوبة  والمهارات  المعارف 
الواعية بين السلع والخدمات وان يكون مدركا لحقوق 
المستهلك األساسية ومسئوليته وكيفية استخدامها .

6-حق االستماع إلى آرائه: أن تمثل مصالح المستهلك 
تطوير  وفي  وتنفيذها  الحكومة  سياسات  إعداد  في 

المنتجات والخدمات .
في  الحق  للمستهلك  يكون  أن  التعويض:  حق   -٧
تسوية عادلة للمطالبة المشروعة ، شاملة التعويض 
غير  الخدمات  أو  الرديئة  السلع  أو  التضليل  عن 

المرضية.
8-حق إشباع احتياجاته األساسية: أن يكون للمستهلك 
وكذلك  األساسية  الضرورية  السلع  على  الحصول  حق 
الخدمات ، كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية 

والتعميم .

المطلب الثالث
البطاقة اإلعالمية وحماية المستهلك :

صناعة  شركات  وممثلي  والباحثين  العلماء  أشار 
التقنية  هذه  الستخدام  المؤيدين  اإلحيائية  التقنية 
عن  كليًا  يختلف  ال  وراثيًا  المحّور  الغذاء  أن   ( إلى 
البطاقة  في  لذكره  حاجة  فال  ولذلك  الطبيعي  الغذاء 
المستهلكين  نظر  وجهة  تعكس  بينما  اإلعالمية(، 
بأن  الرأي  استطالعاتهم  من خالل منظماتهم وخالل 

التجارة العراقية
بحوث
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)جميع األغذية المحوّرة وراثيًا مختلفة بما فيه الكفاية 
في  ذكرها  يجب  ولذلك  الطبيعية  األغذية  تلك  عن 
البطاقة اإلعالمية وان رأي المستهلك يجب أن يحترم(. 
والزال موضوع األغذية المعدلة وراثيًا يحظى بالجدل 
صحية  مخاطر  من  عنه  ينتج  قد  وما  الكبير  العلمي 
واقتصادية, لذلك فان الحاجة إلى سن تشريعات مثل 
األغذية  المعلومة عن هذه  إعطاء  في  المستهلك  حق 
على بطاقة البيان و كذلك حق الدول في معرفة البذور 
المعدلة وراثيًا و كل هذه األمور تجعل عمليات الوعي 
على  المعلومات  في  الشفافية  و  الثقافي  و  الغذائي 

مستوى األفراد والمجتمعات أمر في غاية األهمية.  
أن وجود البطاقة اإلعالمية في األغذية تعطي تفسير 
اجتماعية،  بيئية،  ) صحية,  األسباب  من  لقائمة  واضح 
المحورة  المكونات  لتجنب   ) أخالقية  دينية،  سياسية، 
وراثيًا، وحتى أن كانت هذه األغذية سليمة)100%( فأن 
المستهلك له الحق في معرفة مكوناته لتجنب العديد 
تجنب  األشخاص  أحد  أراد  فإذا  المحتملة,  األضرار  من 
األغذية غير المسموح بها في األديان الخاصة فستكون 

البطاقة خير دليل له.
يأكلون  ال  واليهود  المسلمين  أن   ( ذلك  على  مثال 
من  والعديد   .) نباتيين  والبوذيين  الخنزير،  لحم 
األشخاص يفضلون تناول أغذية معينة ألمور ال تتعلق 
لذلك  شخصية,  العتقادات  ولكن  الدين  بتعليمات 
وراثيًا  المحورة  باألغذية  اإلعالمية  البطاقة  فأن وجود 
الدينية  تفصيالتهم  بممارسة  للمستهلكين  تسمح 

واألخالقية.
مجال  هناك  يكون  لن  اإلعالمية  البطاقة  وبدون 
األطعمة  لتمييز  حساسية  لديهم  الذين  لألشخاص 
يجعلهم  وبالتالي  منها  آمنون  بأنهم  يعتقدون  التي 
المحتملة  نتائجها  إحدى  من  والتي  مشاكل  يواجهون 
األشخاص  اكثر  األطفال  حدوث موت مفاجئ وسيكون 

عرضة للخطر من غيرهم. 
وتتوقع منظمات المستهلكين بأن األغذية المستقبلية 
العديد  في  ونامية  متطورة  ستكون  وراثيًا  المحوّرة 
نزوله  قبل  المنتج  لسالمة  تقويم  بدون  البلدان  من 
في األسواق ما لم تستخدم البطاقة اإلعالمية في هذا 
أي  مصدر  تقرير  الصعب  من  سيكون  حيث   ، المجال 
أفعال  ردود  سمي،  )تأثير  مثل  تحدث  صحية  مشاكل 
الحساسية، زيادة المقاومة لمضاد حيوي معين( نتيجة 

استهالك هذه األغذية .
ثالثًا : التعرف على المنتجات المعدلة وراثيًا :

مختلفة  ملصقات  وجود  األسواق  في  نشاهد  ما  دائمًا 
األلوان والمحتوى تثبت على السطح الخارجي للفواكه 
نحتاجه,  ما  شراء  بعد  غالبًا  نزيلها  والتي  والخضروات 
إليه  ننتبه  ال  حتى  أو  االعتبار  بعين  نأخذ  ال  ولكننا 
الناس  وأغلب  السلع,  تلك  , فكل همنا هو شراء  أصاًل 
ال يعيرون اهتمامًا للمعلومات التي عليها، وما يجهله 
أغلب األفراد أن على الملصقات هذه معلومات مهمة، 
وأن هذه األرقام ال تدل عن سعر المنتج بل على جودته 
 )PLU(وهويته بل وتوضح نوعه ومحتواه وتسمى بـرمز
الدولي  االتحاد  قِبل  من  أرقامه  تعيين  يتم  والتي 
منا  واحد  كل  فان  وبالتالي   ,  )IFPS(اإلنتاج لمعايير 
يستطيع التعرف على األغذية المعدلة وراثيًا من خالل 

االطالع على الملصقات المثبتة على تلك األغذية .
هي  أنواع  ثالثة  على  األسواق  في  المنتجات  تحتوي 

كمايلي:-
1- المنتجات التقليدية: هي المنتجات التي يتم زراعتها 

بواسطة األسمدة الكيميائية.
2- المنتجات العضوية: هي المنتجات التي تم زراعتها 
أو  كيماوية،  أسمدة  أو  مبيدات  أي  دون  من  ورعايتها 
تلوثها  من  ومحمية  إشعاعي،  أو  وراثي  تعديل  حتى 

بمياه الصرف الصحي .
هي   :GMO )وراثيًا(  جينيًا  المعدلة  المنتجات   -3
التعديل  تقنية  باستخدام  زراعتها  تم  التي  المنتجات 

الوراثي .
كيف نفك قائمة تشفير كود PLU ؟ 

ويبدأ  خانات  خمسة  من  مكونا   PLU كود  كان  إذا   •
برقم 9 ، فهذا يعني أن الغذاء عضوي.

ويبدأ  خانات  خمسة  من  مكونا   PLU كود  كان  إذا   •
وينصح  وراثيًا  معدل  الغذاء  أن  يعني  فهذا   ،  8 برقم 
بعدم شرائه، والطبيعي أنه نادرا ما نجد هذا النوع من 

المنتجات في أسواقنا.
• إذا لم يكن الكود مسبوق برقم 9 أو 8 ، وكان يبدأ 

برقم 3 أو 4 فإن الغذاء تم زراعته بطريقة تقليدية . 
وعن هذه الملصقات أيضا معلومات قد يجهلها أغلب 
 , والدواء  للغذاء  األميركية  الجمعية  فبحسب   ، الناس 
والصمغ  لألكل  قابل  لصناعتها  المستخدم  الورق  فإن 

المستعمل أيضًا.

التجارة العراقية بحوث
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المطلب الرابع
األمان الحيوي وموقف المنظمات الدولية :

االتفاقية  أطراف  مؤتمر  تبنى   , البدء  في   -
في  كندا  في  عقد  الذي  الحيوي  بالتنوع  المتعلقة 
ببروتوكول  عرفت  إضافية  اتفاقية   2000/1/29
أول  وهي  اإلحيائية  بالسالمة  المتعلق  قرطاجنة 
الكائنات  حركة  لتنظيم  تهدف  دولية  اتفاقية 
على  البروتوكول  تركيز  أقتصر  إذ  وراثيًا  المعدلة 
في  إدخالها  يقصد  التي  وراثيًا  المعدلة  الكائنات 
البيئة )كالبذور و األشجار أو السمك( وسلع الحقل 
المعدلة وراثيًا ) كالذرة و القمح ( اللذين يستخدما 
في الطعام وإطعام الحيوان أو تجهيزها. وال يغطي 
المنتجات  أو  لإلنسان  الدوائية  المواد  البروتوكول 
المشتقة من الكائنات المعدلة وراثيًا كزيت الطعام 
من  المأخوذ  الورق  أو  المعدلة  الذرة  من  المأخوذ 
الحكومات بمراجعة  , حيث تقوم  المعدلة  األشجار 
خمسة  كل  مرة  وإجراءاته  البروتوكول  فاعلية 

البروتوكول  على  دولة   )111( وقعت  وقد  أعوام 
أن  ويذكر   2005 ثاني  كانون  شهر  نهاية  حتى 
لم  وكندا  واألرجنتين  األمريكية  المتحدة  الواليات 
تصادق على البروتوكول كونها تنتج بحدود)%90( 
حيث   , العالم  في  وراثيًا  المعدلة  المحاصيل  من 
تعمل تلك الدول على إضعافه , وتعرف هذه الدول 
الوراثية  للهندسة  مؤيدة  أخرى  لدول  باإلضافة 

.)Miami Group( بمجموعة ميامي
البروتوكول  في  الضعف  جوانب  حددت  لقد   -
بالمسئولية  تتعلق  وقوانين  لقواعد  بافتقاره 
مشاكل  من  طرأ  ما  على  األمثلة  ومن  القانونية. 
تلوث حقول الذرة في المكسيك بذرة معدلة وراثيًا 
وهو ما يشكل خطرًا على التنوع والوحدة الجينية 
ال  الوراثية  الهندسة  شركات  ان  كما  الذرة  ألنواع 
تتحمل المسئولية القانونية لنشر المواد المعدلة 

وراثيًا بصورة غير قانونية.
إلى  العالمية )WTO( تشير  التجارة  - فإن منظمة 
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المعايير التي تضمنتها اتفاقية IPPC ، وتعتبر تدابير 
االتفاقية  معايير  مع  تتماشى  التي  النباتية  الصحة 
أو  النباتات  صحة  لحماية  ضرورية  تدابير  المذكورة 

ديمومتها.
من  أكثر  يمثل  للمستهلك  الدولي  االتحاد  إن   -
بلد   )110( من  أكثر  في  مستهلك  منظمة   )260(
عدة  منذ  يعملون  العالم  أرجاء  في  والمستهلكون 
للحكومات  النطاق  واسع  كسب  اجل  من  سنوات 
األعضاء في لجنة دستور األغذية لتأييد اتفاقية )وضع 
بطاقة إعالمية إلزامية على األغذية المحوّرة وراثيًا( 

وحتى أالن أخفقت اللجنة في عمل ذلك.
جميع  بأن  للمستهلكين  الدولي  االتحاد  يعتقد   -
يجب  الوراثي  التحوير  بواسطة  أنتجت  التي  األطعمة 
أن تذكر في البطاقة اإلعالمية بغض النظر عن وجود 
المنتج  في  وجوده  عدم  أو   DNA النووي  الحامض 
قراره  اتخاذ  من  المستهلك  تمكن  وبالتالي  النهائي 

الخاص حول اختيار ما سيأكل.
األمم  هيئة  من  المنبثقة  اللجان  إحدى  تلتزم  لم   -
بإصدار   ) األغذية  دستور  لجنة  وهي)  المتحدة 
وضغوط  مواقف  بسبب  المطلوبة  اإلعالمية  البطاقة 
الكبرى  الصناعية  الدول  تمثل  التي  الرسمية  الوفود 
في  يتجاوز  والتي   , اللجنة  أعمال هذه  في  المشاركة 
بعض األحيان نسبة ممثلي الشركات صاحبة المصالح 
أعضاء  )50-60%( من  األعضاء  الدول  في وفود هذه 
الوفد , في حين ال تصل نسبة ممثلي المستهلكين 
في أعمال هذه اللجنة عن)40%( حسب ما أشارت إليه 

دراسات المنظمة الدولية للمستهلك.
البرازيل نجحت منظمات المستهلكين والبيئة  - في 
في كسب الدعوى في محكمة البرازيل كمحاولة لمنع 
المحوّرة  الصويا  لزراعة  قانون  تشريع  من  الحكومة 
وجود  عدم  بسبب  المحكمة  أقنعت  وقد  وراثيًا, 
الدراسات والتجارب التي تثبت بان المحصول ال يسبب 

ضررًا على المستهلكين أو البيئة.
مجموعة  قبل  من  بريطانيا  في  مسح  إجراء  تم   -
المستهلكين على مصانع األغذية الرئيسية , ووجدوا 
األغذية  مع  يتعامل  ال  مصنع   )30( من   )24( بان 
المكونات  سيزيلون  بأنهم  وتأملوا  وراثيًا.  المحوّرة 
األسواق  من  مشتقاتها  وجميع  وراثيًا  المحورة 
من  العديد  وان   , أغذيتهم  بطاقة  ومن  الرئيسية 

المطاعم الكبرى تتابع القضية. 

- في استراليا وجد أن )90%( من األسواق الرئيسية ال 
تتعامل مع األغذية المحورة وراثيًا. 

- أما في اليابان فقد أصدرت وزارة الزراعة واستجابة 
لطلب المستهلكين قرارًا بتحديد)30( سلعة غذائية 
وتدوين  اليابان  في  لالستهالك  شيوعا  األكثر 
المعلومة على البطاقة الغذائية إذا احتوى الغذاء على 

نسبة مواد محورة وراثيًا أكثر من )%5( . 
باستخدام  قرارًا  أيضًا  الحكومة  أصدرت  ألمانيا  في   -
 Negative( السلبية            بالبطاقة  يسمى  ما 
Labeling( وتعني النفي الكامل بعدم احتواء الغذاء 
النهائي أو  على مواد محوّرة وراثيًا سواء في المنتج 

في كل خطوات اإلنتاج .
البيئة  صحة  عن  المدافعين  مئات  قام  فرنسا  في   -
بتدمير مواقع تجارب عن الذرة المعدلة وراثيًا وهذه 
خالل  المحاصيل  هذه  مثل  لتدمير  واقعة  خامس 

شهرين من عام )2001(.
هيئة  وهي   ( الغذائي  الدستور  هيئة  أهمية  برزت   -
الدولية  والزراعة  األغذية  منظمة  تديرها  دولية 
باالشتراك مع منظمة الصحة العالمية وتتولى حماية 
فريق  أقر   )2002( عام  ففي   ,  ) المستهلكين  صحة 
وسائل  المبدأ  حيث  من   , للهيئة  تابع  خاص  عمل 
يفسح  مما  وراثيًا  المحورة  األغذية  سالمة  تقدير 

الطريق أمام اعتماد شروط تفصيلية. 

المطلب الخامس 
أبرز طرق الكشف عن التحوير الجيني 

 : PCR طريقة
 هي تقنية مخبريه تم اكتشافها عام 1983م  تقوم 
على إكثار نسخ الحمض النووي )DNA ( خارج النظام 

الحيوي . 
و  المختبر  في  النووي  الحمض  لنسخ  أنها طريقة  أي 
محددة   قطعة  الستنساخ  حيوية   تقنية  فهي  لذلك 

من الحمض النووي و  مضاعفة إنتاجها  . 

 :   PCRما هي متطلبات 
 PCR بواسطة  ) DNA( لتقوم بإنتاج الحمض النووي

يتتطلب عليك توفير االتي :

التجارة العراقية بحوث
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1. جهاز للتحكم بدرجات حرارة التفاعل الدقيق و المتتالي  
الجهاز  هذا  ويقوم   :  )   Thermocycle الحرارية  الدورة   (
الحرارة  ، آلن تغير درجة  الحرارة بشكل سريع  بتغير درجة 

هو األساس الذي تقوم عليه فكرة هذه التقنية . 
2. البليمريز : وهو اإلنزيم الذي يقوم ببناء وترتيب القواعد 
، ويجب   )   )  DNA( النووي ) حدات الحمض  النيتروجينية  
ليتمكن من  العالية  للحرارة  اإلنزيم مقاوم  أن يكون هذا 
.Tag العمل . و قد اكتشف انزيم مقاوم للحرارة و اسمه تاج

 ) A T C G ( :3. مجموعة متفرقة من القواعد النيتروجينية
ليتمكن اإلنزيم من ترتيبها في مواقعها أثناء عملية نسخ 

.  )DNA( الحمض النووي
4. بريمر Primer  : وهو قطعة صغيرة من الحمض النووي 

)DNA(  ليتمكن اإلنزيم من  بدء البناء  و النسخ  عليها .
النووي  الحمض  من  نسخة  وجود  هو  األهم  والشيء   .5

)DNA(  المراد نسخه 
: وهذا  التفاعل  أو وسط ليتم به  إلى محلول  6. باإلضافة 

المحلول يختلف بين تفاعل و أخر .

 : PCR هناك نوعان من : PCR أنواع
في  اليه  والتطرق  شرحه  تم  ما  وهو   : العادي   PCR   .1

الخطوات السابقة .
rtPCR  .2 : وهو اختصار لـ ) Real Time PCR ( : وهذا 
الوحيد يكون  المبدأ ولكن الخالف  النوع يقوم على نفس 
لبدا  الحقيقي  الوقت  لتحديد  بكمبيوتر  الجهاز  مرتبط 
الحمض  نسخ  لعدد  الحقيقية  الكمية  ثم  ومن  التفاعل 
النووي )DNA(  ويعتمد ذلك على وجود قواعد نيتروجينية 
حرة مشعة لتحديد ذلك . مما يسهل على الباحثين الوقت 
بدون  الجين  وكمية   ، ال  أو  المطلوب  الجين  وجود  لتحدد 

الوصول إلى نهاية الدورات الحرارية المحددة .

 االستنتاجـات

إن األغذية المعدلة وراثيًا سالح ذو حدين ، فهي على الرغم 
من أنها تؤدي إلى تحسين المنتجات شكاًل وقوة وتماسكًا 
مستوى  ارتفاع  وبالتالي  اإلنتاج  زيادة  إلى  يؤدي  ما  وعددًا 
الوقت  في  لكنها   , األغذية  لهذه  المنتجة  للدول  الدخل 
نفسه قد تشكل خطرًا على اإلنسان حيث أنها بدأت تنتشر 
بسبب  وذلك   ، رقابة  وبدون  عشوائي  بشكل  األسواق  في 
الشركات والدول التي تهتم فقط بالمال و المردود، وتغض 
النظر عن األغذية الغير قابلة لالستهالك البشري مما قد 

يشكل خطرًا على صحة اإلنسان .
تكون  قد  وراثيًا  المعدلة  األغذية  أن  نستنتج  ذلك  ومن 
المستقبل  في  ولكن   ، البشري  لالستهالك  اآلن  صالحة 
القريب قد يؤدي طمع هذه الدول ألن تصبح هذه المنتجات 
غير صالحة أبدًا لالستهالك من قبل اإلنسان في ظل غياب 
الوعي المعرفي لشريحة مجتمعية كبيرة بموضوع التعديل 

الوراثي من حيث المنافع واالضرار 
وأخيرًا فإن عالمنا اليوم يعيش جداًل كبيرًا بين المؤيدين 
معجب  عالم  وبين  الوراثي  التعديل  لتقنية  والمعارضين 
عالمي  ومشرع  السريع  للكسب  نهمة  وشركات  باكتشافه 
حلقة  و  عظمى  دول  مصالح  عن  تنم  وتوجهاته  مخططه 
واألعراف  الفاضلة  والحياة  األخالق  معاني  كل  من  مجردة 
إلي تفجر فساد عظيم  السماوية مؤدية  والقيم  اإلنسانية 
يطال البر والبحر باستخدام ملوثات تنال من بيئة اإلنسان 
وتهدد كل ما هو طبيعي موزون بإرادة ربانية قديرة كل 

ذلك بما كسبت أيدي الناس.

التوصيـات

 , ومساوئ  محاسن  وراثيًا  المحوّرة  للمنتجات  بأن  شك  ال 
جديد.  منتج  كل  حال  وهذه  سلبية  تكون  قد  وآثار  فوائد 
المنتجات ليس  المثالي والعقالني إذن مع هذه  فالتعامل 
بقبولها أو رفضها كلها, أو الوقوف معها أو ضدها, وإنما من 
الصواب أن يدرس األمر حالة بحالة وال يجوز تعميم األحكام. 
وليس بإمكاننا اآلن أن نقرر إذا كانت مضار هذه المنتجات 
تأثيرها على  العكس ألننا ال نعلم مدى  أو  تغلب فوائدها 
المدى البعيد. فالعديد من العلماء والمختصين يتوقعون 
المحتمل ظهورها فيما بعد من استخدامها.  آثار من  لها 
ضارة  المنتجات  هذه  إن  تبين  األرجح  النظر  وجهة  ولكن 
المنتجات  هذه  ان  ولكون  سواء  حد  على  واإلنسان  للبيئة 
اليوم ومستخدمة في شتى مجاالت منها)االقتصاد  عديدة 
على  المحافظة  و  الصيدلة  و  الزراعة  و  البشري  والتطور 
الالزمة  اتخاذ كافة االحتياطات واإلجراءات  , يتحتم  البيئة( 

من قبل الجميع وهذا يتمثل باالتي:
محورة  ومواد  سلع  أي  دخول  منع  ضرورة  على  التأكيد   .1
وراثيًا إلى الوطن نظرًا لما تشكله تلك األغذية من مخاطر 
صحية وبيئية محتملة على المدى البعيد ولكون الموضوع 
و  السالمة  جوانب  ولتوفير  دقيق  بشكل  علميًا  يحسم  لم 
األمان للمجتمع والبيئة من أية مخاطر محتملة ,  على أن 
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خلوها  تؤكد  بوثائق  ذلك  يعزز 
من التحوير الوراثي.

قيام  ضرورة  على  2.التأكيد 
بفحص  المختصة  الوزارة  شركات 
الداخلة  التموينية  البطاقة  مواد 
مواد  شكل  على  الوطن  إلى 
أولية  ومواد  لالستهالك  معدة 
من  للتأكد  فيه(  )المصنعة  خام 
محورة  مكونات  أي  من  خلوها 
توفير  مراعاة  يتم  أن  على  وراثيًا 
والبشرية  المادية  المستلزمات 

فضاًل  الغرض  هذا  لتحقيق  كافة  الفحص  لمختبرات 
عن قيام الجهات المعنية األخرى في الوطن بفحص 

كافة السلع والمواد الغذائية الداخلة إليه.

قوانين  وإرساء  بتشريع  المختصة  الجهات  قيام   .3
وإدارة  ومراقبة  بتقييم  المعالم  واضحة  و  صارمة 
التقنية  بمنتجات  والمتعلقة  المحتملة  المخاطر 
إن  الوراثي خصوصًا على  والتعديل  اإلحيائية عمومًا 
العالقة  ذات  الجهات  جميع  اشتراك  و  مناقشة  يتم 

بذلك لتطبيق مفردات األمان الحيوي.

و  الخارجية  االقتصادية  العالقات  دائرة  4.قيام 
المنظمات و الجهات المختصة بهذا المجال بمتابعة 
الحيوي  األمان  موضوع  حول  الحاصلة  التطورات 
أواًل  المتقدمة  العالم  بلدان  في  الوراثي  والتعديل 
المواد  باستيراد  المعنية  للجهات  يتسنى  كي  بأول, 
يحقق  وبما  التطورات  تلك  مواكبة  الغذائية  والسلع 

ويؤمن سالمة األمن الغذائي .

الوزارة  في  الخاص  القطاع  تطوير  دائرة  5.قيام 
عن  المتخصصة  العلمية  والورش  المؤتمرات  بعقد 
استخدامات التقنية اإلحيائية في المجاالت المتعلقة 
المستهلك  صحة  تمس  والتي  الوراثي  بالتعديل 
كيفية  لمعرفة  والبيئية  الصحية  وأثاره  العراقي 

التعامل مع المواد المعدلة وراثيًا.

بتوعية  كافة  العالقة  ذات  الجهات  قيام  ضرورة   .6
عن  االجتماعية  الشرائح  ومختلف  المستهلكين 
وراثيًا  المعدلة  واألغذية  الحياتية  التقنية  موضوع 
العامة من  ومخاطرها المحتملة على الصحة والبيئة 
خالل  نشر الوعي العلمي الجماهيري لشرائح المجتمع 
المختلفة و  بالتنسيق مع وسائل األعالم  كافة وذلك 

إعداد برامج و وسائل إعالمية موجهة.

٧. تصنيف المنتجات المحورة وراثيًا ضمن المنتجات 
غير الطبيعية )غير مقبول( ألن كل المورثات إلى حد 
الجوانب األخالقية  , ولكن يجب مراعاة  اآلن طبيعية 
األمم  لعادات  احترامًا  وذلك  التحوير  عملية  في 

وعقائدها.

8.  قيام الجهات المعنية في الوطن بإلزام الشركات 
توضح  التي  التعريفية  والبطاقات  الملصقات  بوضع 
ماهية التعديل الوراثي لكل منتج ، وذلك لضمان حق 
المنتجات  هذه  اختيار  عدم  أو  اختيار  في  المستهلك 

والمحاصيل.
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ماهية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة

والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  مفهوم  يعتبر   -
الكبير  للتطور  نظرًا  االقتصادية  االوساط  في  حديث 
الذي شهدته اقتصاديات العالم ، وتذكر المصادر بان 
ال يوجد تحديد  دقيق لمفهوم هذه المؤسسة بسبب  
والقانونية  والفنية  والنوعية  الكمية  المعايير  أختالف 

والظروف االقتصادية واالجتماعية بين دول العالم . 
تستجيب  التي  الصناعات  هي   : الصغيرة  الصناعات   -
مــستلزمات  بتوفير  الكبيرة  الصناعــــات  لطلبات 

معينــــة ) منتجات محددة ( . 

1- المعيار الكمي ويشمل : 
االعمال  حجم   ، الموجودات  حجم   ، المال  راس   -

كالمبيعات ،  حجم العمالة .  
2- معايير نوعية وتشمل : ) قانوني  واداري ، استقاللية 

، تكنلوجيا ( 
- المعيار قانوني ) كالشركات الخاصة وشركات التامين 

والوكالت ( 
الملكية  بين  كالجمع   ) التنظيم   ( االداري  المعيار   -

واإلدارة . 
من   %50 المؤسسة  تمتلك   ( االستقاللية  المعيار   -

راسمالها او اقل بقليل ( . 
- المعيار التكنلوجي ) تستخدم اساليب انتاج بسيطة 
نظام   ، التنظيم  سهلة   ، باالعمال  التعقيد  قلة   ،

المعلومات غير معقد ( . 
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علي عادل حسين
مكتب المفتش العام 
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نبذة موجزة عن صندوق دعم التصدير العراقي:

• يعتبر الصندوق احد أدوات التجارة المهمة حيث يهدف 
البلدان  توليها  والتي  الوطنية  الصادرات  تنمية  إلى 
الدخل  مصادر  احد  كونها  استثنائية  أهمية  المختلفة 

الوطني .
• تأسس صندوق دعم التصدير بموجب القانون رقم )6( 
لسنة 1969 المعدل ، وحُددت مهام الصندوق بموجب 
المادة الثانية حيث نصت المادة على ) تقديم المعونة 
إلى  تحتاج  التي  المصدرة  العراقية  للمنتجات  المالية 
الخارجية  األسواق  لولوج  لها  المجال  إتاحة  بغية  الدعم 
بقوة تنافسية أمام السلع األجنبية المثيلة وكذلك تقديم 
تختص  التي  الرسمية  للمؤسسات  المالية  المعونة 

بأعمال التصدير وتقوم بفعاليات تخدم أغراضه (. 
بوزارة  ويرتبط  مستقلة  معنوية  شخصية  للصندوق   •

التجارة . 
• يدار الصندوق من قبل لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء 
ال تقل درجتهم عن مدير عام يمثلون الوزارات ) التجارة 
المؤسسة   ، الزراعة   ، والمعادن  الصناعة   ، المالية   ،
العامة للتصدير وتمثلها اآلن الشركة العامة للمعارض 

عام  مدير  يكون   ،  ) حاليًا  العراقية  التجارية  والخدمات 
( رئيسًا  ) المعارض حاليًا  المؤسسة العامة للتصـــــدير 

للجنة . 
إجازات  على  يفرض  رسم  الصندوق من  مالية  تتكون   •
إجازات  مبالغ  من   )%5( على  تزيد  ال  بنسبة  االستيراد 

االستيراد ) حاليًا %0,5 ( . 
االقتصادي  الحصار  فترة  الصندوق خالل  توقف عمل    •

عام 1990 وما بعده .
في   9904 المرقم  الوزراء  رئيس  مكتب  كتاب  صدر   •
26/7/2017 المتضمن قرار لجنة الشؤون االقتصادية 

بشأن عمل صندوق دعم التصدير.
 

الشؤون  ولجنة  الوزراء  مجلس  بقرار  ورد  ما  أهم 
االقتصادية 

التي  الوزراء  مجلس  بقرارات  العمل  على  التأكيد   -
ألغيت بموجبها جميع القيود على التصدير . 

أحكام  وفق  التصدير  دعم  صندوق  عمل  -تفعيل 
القانون رقم 6 لــسنة 1969 ) المعدل ( . 

الصندوق  حساب  في  المستوفاة  المبالغ  تودع   -
المناسبة لدعم  وتتولى لجنة الصندوق وضع اآلليات 
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التصدير . 
للتصدير  القابلة  العراقية  والمنتجات  للسلع  لترويج   -
األجنبية  الدول  في  تقام  التي  المعارض  خالل  من 
العامة  الشركة  مع  بالتعاون  الصندوق  يقوم  أن  على 

للمعارض بتمويل النشاط .
المشاريع  الحرة ودعم تطوير  المناطق  - تفعيل عمل 

الصناعية المقامة فيها إلغراض التصدير . 
في  المتخصصين  يضم  تصديري  مجلس  إنشاء   -
عمليات التصدير من التجار والشركات يقوم بالتنسيق 
مع الجهات المعنية في وزارة التجارة لتذليل العقبات 
تشكيل  تم  انه  علمًا   ، التصدير  أعمال  تواجه  التي 
 145 رقم  الوزاري  األمر  بموجب  التصديري  المجلس 
لسنة 2018 ، وعقد اجتماعه األول في الشهر السادس 
النظام  إعداد  تم  كما   ، التجارة  وزير  السيد  برئاسة 
اجتماع  عقد  وسيتم   ، التصديري  للمجلس  الداخلي 
ألعضاء المجلس لغرض المصادقة على النظام الداخلي 

والبدء بعمل المجلس .
-   استيفاء نسبة 0,5 % من قيمة إجازة االستيراد . 

دعم  صندوق  حساب  في  المستوفاة  المبالغ  تودع    -
التصدير . 

قبل  من  المصدرة  البضاعة  مبلغ  تحويل  يتم   -

المصدر إلى داخل العراق عن طريق المصارف المجازة 
كاعتمادات أو حواالت مصرفية واردة . 

بما  للمصدر  األجنبية  بالعملة  الوارد  المبلغ  يصرف   -
لدى  المعتمد  الصرف  بسعر  العراقي  بالدينار  يعادله 
الدعم حسب  نسبة  له  العراقي يضاف  المركزي  البنك 

نوع البضاعة .
مثل  الغذائية  الصناعات   ( المصنعة  للمواد   %15  -
النسيجية  الصناعات   ، الطعام  زيت  السكر،   ، األلبان 
 ، البسط   ، السجاد   ، والحريرية  والصوفية  القطنية 
الصناعات الجلدية أحذية جلدية ، قماصل جلد ، وغيرها 

من المواد المصنعة ( .
- 10% للمواد نصف مصنعة مثل الجلد المدبوغ .

 -  10 % للمواد الزراعية .
الموجود  الكبريت  )معدن  مثل  الخام  للمواد   %5   -
الفوسفات  وكذلك  والمشراق،  الكيارة  منطقتي  في 

المستخرج من غرب األنبار من منطقة عكاشات (.
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شروط الدعم التي قيد الدراسة

الدعم  بمبالغ  للمطالبة  القصوى  المدة  تحديد   -1
التصدير  أجازة  صدور  تاريخ  من  شهرًا  بــــــ)14( 
البضاعة  قيمة  إعادة  المصدرعلى  لتحفيز  وذلك 

المصدرة بالعملة األجنبية . 

التصدير  إجازات  تنفيذ  نسب  من  التحقق  يتم   -2
العامة  الهيئة  عن  الصادرة  البيانات  إلى  بالرجوع 
بالعملة  المعاد  المبلغ  مع  ومطابقته  للكمـارك 

األجنبية قبل النظر بطلبات صرف مبالغ الدعم . 

الصندوق  موارد  بين  التوازن  تحقيق  لضمان   -3
فسيتم  للمصدرين  المقدمة  الدعم  ومبالغ  المالية 
في االجتماع الالحق مناقشة موضوع تحديد البضائع 

المصدرة المشمولة بالدعم . 

إليها اإلعانة والسـلع  4- تحدد الجهات التي تـدفع 
الـدفع  وطريقة  اإلعانة  ومقدار  بها  المشمولة 
المادة  في  عليها  المنصوص  لألغراض   تحقيقًا 
الثانية من هذا القانون ببيان من الوزير ينشـر في 
الجريدة الرسمية استنادًا إلـى قرار لجنة الصندوق .

مالحظة : 

جلسات  عدد  تكثيف  على  مقبل  الصندوق  أن 
باتخاذ  اإلسراع  لتأمين  الصندوق  لجنة  اجتماعات 
من  ستقدم  التي  الدعم  بطلبات  الخاصة  القرارات 
والشعب  األقسام  تشكيل  وكذلك  المصدرين  قبل 
المالية واإلدارية والرقابية واالقتصادية وبما يؤمن 
سير العمل وتقديم التقارير التخصصية وصواًل إلى 

األهداف التي أنشئ من اجلها الصندوق .
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