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ان مـقتـرحنـا هـذاجاء الضـافة دفـعة
اقــوى النـشـاء قـطــاع خـاص (نـعـمل
انـــشـــاء قـــطـــاع خـــاص وال يـــوجــد
ــــعــــنى لــــديــــنــــاقـــــطــــاع خــــاص 
ــوقف الــكــلــمــة)(ولــلــتــمــاشي مع ا
سمينـا دعم القطاع اخلـاص)متمكن
وداعم القتـصاد الـعراق وفي سـبيل
مشـاركة القـطاع اخلاص الـتدريجي
في تـبـنـي مـسؤلـيـتـه الكـمـا مـعـمول
االن من احــالــة مــســؤولــيــات عــلى
الــقـطــاع وهـو ضــعـيف وغــيـر قـادر
عــلى حتــقــيــقــهــا في حــال عــجــزت
الـدولـة بامـكـانـاتـها عن ذلك,وان كل
الـقوانـ الـداعمـة لـلقـطـاع اخلاص
حتـــتــاج دعـم لــنـــصـــوصـــهــا ودعم
لــتـطــبـيـقــاتـهـا ,واول االهـداف دعم
الـتــطـبـيق وعــدم االلـتــفـاف عـلــيـهـا
لتحقيق اغراض شـخصية وحتقيق
اغراض اخـرى اكـبر الـتي هي لغـير

صالح القطاع والبلد
ـقاالت طا لـعنـا وقرأنـا العـديد من ا
والـدراسـات ومـنـهـا الـسـتـراتـيـجـية
ـؤتــمـرات وحـضــرنــا الـعــديـد مـن ا
والـــنـــدوات بـــخـــصـــوص مـــشـــاكل
وتـطـويـر الـقـطـاع اخلـاص ودخـلـنـا
في حـلقـات لتـعديل هـذا القـانون او
ذاك ومع دوائر دولـة متخـصصة,لم
نـــســـمع اونالحـظ ولـــو من بـــعـــيــد
ناهيك عن القريب ان هناك من طرح
مــــــــــوضــــــــــوع صــــــــــنــــــــــدوق دعم
االســــــتــــــيــــــراد(اومـــــــشــــــروع دعم

االستيراد).
وضوع جديدا كن ان يكون هذا ا
جـدا النـنـا طـرحـنـاه امـام مـجـمـوعة
من الـــســـادة اخملـــتـــصـــ فـــابــدوا
استـغـرابهم,وقـدعلق الـسـيد مـهدي
الـعـالق  امـ عـام مــجـلس الـوزراء
سـتشار االقـتصادي بانه سيـسأل ا
ـوضوع لدى رئـاسة الـوزراء حول ا
وانه لــيس لـــديه تــعــلـــيق ..لم تــكن
فكرتـنا ذكراسـماء بقـدر ما هي انها
فـــكــــرة جــــديــــدة وكــــان ذلك عــــنـــد
حــــضـــورالـــســـيـــد مـــهـــدي الـــعالق
اجـتــمــاعــا في مــقـر احتــاد الــغـرف
الـتـجاريـة وبـحضـور الـسـيد جـعـفر
والسادة احلمـداني رئيس االحتاد ,
رؤســاء الـغــرف الـتــجـاريــة وبـعض
اعــضـــاء الــهــيــئـــات االســتــشــاريــة
ــنــاقــشــة دعم الــقــطــاع والــتــجــار,
ـوضـوع اخلاص ,بــاحلـقـيـقـه ثـار ا
اســـتــغـــراب الــكـــثـــيــر من الـــســادة
احلضور وكانت الـتعليـقات سريعة
وغــيـر عـلـمـيـة .مـتـاثـرين بـاالنـفالت
االســتـــيـــرادي عـــلى االغـــلب وهــذه

نقطة ايجابية.
امـا كـان من االجـدر بـالـسـيـد مـهدي
ــتــحـدث ان الــعالق ان يــطــلب من ا
وضوع ليعرضه يقدم تقريـرا عن  ا
ـستـشار االقـتصـادي ويخرج على ا

باسم االحتاد ايضا .

ــنــاســبــة نــشــكــر الــســادة بــهـــذه ا
ـــســـؤولـــ بــــاعـــتـــمــــادهم عـــلى ا
ـنـظـمــات الـدولـيـة ـسـتـشــارين وا ا
وترك الكفاءات الـعراقية التي التقل
كــفـاءة عن االجــانب وبــاخلـصـوص
ـــــــتــــــقــــــاعــــــديـن من اصــــــحــــــاب ا
االخــتــصــاصــات واخلــبـرة والــذين
يـعـيشـون احلـال يومـيـا ولـديهم من
اخلـبــرة الـرقـابــيه لـلــواقع الـفــعـلي
والـكفـاءة العـلمـيـة ال النـظريـة الذي
يــقــدم لــلــخــبــيــر االجــنـبـي وتــكـون
الـنـتائج مـهـما كـانت عـلمـيـة بعـيدة

عن الواقع بعض الشيئ
ــــتـــعـــارف عــــلـــيه صــــنـــدوق دعم ا
الـتـصــديـر وهـذا طـال احلـديث عـنه

وندلو بدلونا فيه,
كــان لـديــنــا الـقــانـون رقم 6 لـســنـة
1969وهـــــــــــــو قـــــــــــــانـــــــــــــون دعـم
الـتـصديـرومـكتـب لتـطـبيق الـقـانون
والـذي يـتـابع عـمـلـيـة الـتـصديـر من
الــعــراق وخملــتــلف انــواع االنــتــاج
لـلــقــطـاع اخلــاص الــوطـنـي سـرقت
كـافــة مــحـتــويــاته وورقـيــاته ســنـة
2004 وهــذا من ضــمن الــتــخــطـيط
للتـخريب وكان الصـندوق قد توقف
عن الــعـمل في 1990/8/2 بــسـبب

احلصار اجلائر.
جلس لم يكن الـصنـدوق مرتـبطـا 
الـوزراء وال هيـئـة  مسـتـقلـة بل كان
مـرتـبـطـا بـوزارةالـتـجـارة واعـظـاؤه
ـثـلـون كـافـة الـوزارات االنـتـاجـيـة
ــــثــــلـــون لــــلــــقــــطــــاع اخلـــاص و
ـيــون مـخـتــصـون بـعــمـلـيـة واكـاد
ـنتـجات الوطـنية تسـهيل تـصدير ا
واكيـد بادارة وزارة التـجارة انذاك,
ويتمتع بصالحيات وزير ,مع العلم
هــــنــــاك قــــوانــــ وقــــرارات تــــدعم
الـتـصديـر بـشكل غـيـر مبـاشـر ولكن
التـتـعـارض مع بـعـضـهـا بـعـضـا بل
كـانـت مـكـمـلـة لـبعـضـهـا بـعـضـا في
ـكوس حـيـنه كـانت تطـبق قـوانـ ا
وفـي ظل قـانــون اخــر الــغي قــانـون
ــكـوس ..هي الـضـرائب ـكـوس(وا ا
او الــــرســـوم الــــتي تــــفــــرض عـــلى
ـنـتـجـات احملـلـيـة الـوطـنـيـة)وهـذا ا
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ـوجب قـانـون الـغي هــذا الـقـانـون 
الكمارك رقم (23) لسنة 1984

ـكـوس في ولم يـعـد الـعـمل بـفـقـرة ا
الــعــراق من عـام 1984وذلك كــجـزء
من دعـم الـقــطـاع اخلــاص الــعـراقي
ــر بــهــا رغم الــظــروف الــتي كــان 
الـبـلـد انـذاك وكـان فهـمـا اقـتـصـاديا
ـــنــطــقــة مـــتــقــدمــا عـن كل بــلــدان ا
والعالم الـذي يعيش عـلى الضرائب
مول والتي تعد الواردات االعلى وا
ـوازنات  الـبـلـدان(نـاسف الن اغلب
قــوانـــ الــضـــرائب عــلى الـــقــطــاع
اخلاص اعيدت او سيعادالعمل بها
رغـم اعالن اجلـــهـــات ذات الـــعالقـــة
بـانـها تـدعم الـقطـاع اخلـاص لكـنـها
تـــكـــبـــله بـــقـــوانـــ جتــعـل مـــنـــهــا
ــــوه...وهي او حــــجـــرعــــثــــرة في 

مفرداتها كثيرة).
وموضوعنـا االن هواالحدث واالكثر
جدية وعملية ودعم للقطاع اخلاص
ـــثـل اال جـــزءا الــــعـــراقـي الــــذي ال
بسيطا من االقتصاد العراقي ,وهي
نــســبــة ال تـــكــاد تــذكــر ,حــيث قــيم
الــرســـمــال الـــثــابت في االقـــتــصــاد
قدار 28- 29مليار دوالر العراقي 
(بـحسـاب اسـعارسـنة  1988كسـنة
اســـاس) قـــدرت نـــســـبـــة راس مـــال
ـئة وفي الـقـطـاع اخلاصب 4- 5 بـا
حـالـة تــوزيـعـهــا بـشـكـل نـسب عـلى
واقـع الـقــطــاع اخلـاص ونــشــاطـاته
(الـــصــنــاعــة ,الــزراعــة ,الــصــحــة ,
الــتــعـــلــيم بـــانــواعــة ,الـــســيــاحــة,
الــنـقل...الخ) فــان حـصـة الــصـنـاعـة
التـمــثل نـسـبــة تـذكـر وهي اقل من1
ــئــة ,اول مـــا يــتـــبــادر الى ذهن بـــا
الـــكــثـــيـــرين عن الـــقــطـــاع اخلــاص
هــوالــقــطــاع الــصـنــاعي  ,نـحن مع
الــفـكـرة لـكن هــنـاك دوال تـعـول عـلى
ـخـتـلف اشـكـالـها مـثال الـسـيـاحـة 
وعلى الزراعة وعلى الكثير غيرها
وكــان قــانــون اخــر رقم114 لــســنــة
ــشــاريع  1929قــانــون تــشــجـــيع ا
الصنـاعية والذي اسـهم في تشجيع
الـصــنـاعـيــ ودخـول مــسـتــثـمـرين
اخرين وكـانت اعفـاءاته جريـئة جدا
لم يـحـصل عـلـيـهـا اي صـنـاعي االن
وهي حــيث حـــددت عــشــر ســنــوات
اعــفـاء اعــفــاء مـن ضـريــبــة الــدخل ,
ــدة  15ســنــة, ـــعــدات  ـــكــائن وا ا
ـــدة عـــشــر اعـــفــــــــــاء الـــعــقـــارات 

سنوات.
ا نتوقع بدراسة  واحلديث اطول 
مـقــارنــة رغم صــغـر حــجم الــقــطـاع
الصـناعي انـذاك لكن قـوانيـنه كانت
مـتـكامـلـة ولم جتـر عـليـهـا تـعديالت
بالعشرات كما هو احلال عليه االن
ان معـاجلة مـشاكل الـقطـاع اخلاص
لــنــافــيــهــا دراســة اخــرى( الــقــطـاع
اخلــاص الـنـفــطي) ونـحن نــعـد تـلك
الدراسـة قفزت الى ذهـننـا فكرة دعم

الــقــطــاع اخلــاص بــصــنــدوق دعم
خــاص يـــحــتـــوي عــلى حـــزمــة من
ــا الــقــوانــ والـــقــرارات الــتي ر
تـتــكـرر ولـكـن سـنــذكـر مـا يــخـتص
ــوضــوع واضــعــ نــصب بــهـذا ا
اعيـننـا وبرحـابة صدر كـل ما ياتي
من االساتـذة االفاضل من اضـافات
شروع على وتعلـيقات السـتكمـال ا
ــشــروع الــتــعـديالت ان اليــعــاني ا
الـــتي انـــهـــكت الـــقـــطـــاع اخلــاص
واربـــكت عــمـــله فـــالــقـــانــون الــذي
ـرت خالل جتـري علـيه تـعـديالت 
سـنوات يـكون مـتكـامال ومتـماشـيا
مع الوضع االقتصادي اما القانون
الذي جتـري عـليه عـشرة تـعديالت,
زائــد نـاقص ,اي قــانــون هـذا واي
مشرع ذلك وما هي االشكاالت التي
خلقها تطـبيقه ومن هم الواضعون
قرون .(وليـكون قانونـا متكامال وا
يرفع الى اجلهـات العليا لـيتخذ به
ــــشــــاركــــة من شــــبــــكـــة قـــرار) و
االقــتـــصــاديــ الــعـــراقــيــ الــذي
يـشــرفـني ان اكـون احـد مـنـتـسـبـيه
نـعم انهـا فـكرة جـديـدة وموضـوعة
لم تـطــرح من قـبل ,فـصــنـدوق دعم

االستيراد  ,هو ومن خالله:
ـــادي (لــــيس 1- تــــقـــد الــــدعـم ا
النقدي فقط) للقطاعات االقتصادية
ختـلف نشاطات للقطـاع اخلاص 
الــــقــــطــــاعــــات وعــــلى مــــخــــتــــلف

ستويات , ا
2- تـقد الـدعم الـقانـوني لـلقـطاع

اخلاص
3- تقد التسهيالت التسويقية
4- تقد التسهيالت االعالنية
5- تقد التسهيالت االدارية

6- تــفـعــيل قــانـون رقم  11لـســنـة
2010

نــحن نـتـحـدث عـن مـوضـوع جـديـد
ويــــجب ان تـــكــــون له الـــيــــة عـــمل
جـــــــديـــــــدة والـــــــتي هـي بـــــــهــــــذه

اخلطوات:-
شـمولـة بهذا 1-حتدد الـقطـاعات ا
الـقـانون (الـصـنـاعة ,الـزراعة..الخ)
ولـتـكن لـلـقـطـاعات االنـتـاجـيـة  لـها
االولــويـة كـمــا ورد في خـطــةالـبـنك

ركزي ا
2- تــعــطى االولــويــة لــلــقــطــاعـات
االنتاجية وباخلـصوص الصناعية

والزراعية
3- تعـطى االهـميـة للـقطـاعات ذات
االستخدام االكثر لاليدي العاملة
4- تعطى االهمية للصناعات التي
هي اقرب لـلحرفـية والـتي الحتتاج
الى خـبــرات فـنــيـة عـالــيـة لــفـقـدان
الكـادر الـوسطي في الـعراق بـشكل

كبير(في البدايه)
5- تـعــطى االهــمــيـة لــلــصـنــاعـات
الـغـذائـيـة ذات االسـتـهالك الـسريع
ردودية السريعة والواسع وا

6- حتــدد نــسب الـدعم لــكل قــطـاع
وبخطة سنوية 

ـدة خمـسة 7- وببـرنـامج متـكامل 
ســنــوات نـكــون قــد هــيــآنــا قــطـاع
شـاركة الـفعـالة في ـكـنه ا خاص 
صناعة القرار االقتصادي العراقي
الحظ ان الــبـدء بـالـنـشـاطـات من ا
االقــتــصـاديــة الــصــغــيــرة سـيــدفع
بـاصـحـاب الـرسـاميـل الى الـتوسع
اكثـر في مجاالت االقـتصـاد لوجود
الـيـة والـفـنـية مـقـومـات الـتـوسع ا
واخلـبـرة لـديـهم وخـلق راسـمـالـيـة
وطـنـيـة جتـذب االسـتـثـمارت (الـتي
فـشــلت عـنــدنـا فــشال ذريـعــا حـيث
طول عمر هيئـة االستثمار لم تصل
ئة وهي نسـبة مـشاركـتها الى3 با
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نسـبة مـتفائـلة  ولـعدم وجود نـسبة
مـعـلـنـة وهذه تـقـديـر من عـنـدنا ,من

وازنة) اجمالي ا
8-لــــغـــرض الـــدفـــاع عـن الـــقـــطـــاع
ـــعـــنـــيـــ فـــيه ان اخلـــاص عـــلـى ا
يـهيـئوا نـخبـة فنـية وعـلمـية لـلدفاع
ودراســــة الــــقــــوانــــ والــــقــــرارات
ــتـــعــلــقــة بـــالــقــطــاع اخلــاص وال ا
يسـتمـر الطـلب من الدولـة بالـسماح
ـــثــلي لالحتـــادات والــنـــقـــابــات و
الـــقــــطـــاع اخلـــاص ان يـــحـــضـــروا
االجـتمـاعات الـتي تـناقش مـايتـعلق
بـالــقــطــاع ويــتم الى حــد مــا فـرض
الــرأي بـهــذا اخلـصــوص عن طـريق
تـكـامل الـقوانـ والـطـروحـات التي
التـتــرك مـجــاال لــلـتــعـديل واالظــافـة
,ولـدى كل احتـاد وسـائله االعـالميه

تسخر لذلك.
وتـطــالب اجلـهـات الـرسـمـيـة بـشـكل
رســـمـي لـــســــمــــاع رئي االحتـــادات

هنية. ا
9- اعـتــقــد جــازمـا ان االمــكــانــيـات
متوفرة للقيام ببحوث بشكل متنوع
كل حــسب اخـتـصـاصـة وبـالـتـعـاون
ــثـلــيـات مع اجلــامـعــات وتــلـتــزم 
راكـزالبـحثـية الـقطـاع بتـبني هـذة ا
بشكل كامل مع نشـر نتائج البحوث
واحلــصـول عـلى بــحـوث من مـراكـز
ية لنشرها في مواقعها اخلاصة عا
ـادي لــيس فــقط تـهــيـئـة ان الــدعم ا
ـبـلغ ,نالحظ ان الــقـطــاع اخلـاص ا
الــــعــــراقي حــــتى بــــاالســــتــــثــــمـــار
غـيــرمـشــمـول بـتــمـلـك االرض فـهـذه
صـــدمــة لـــلـــقــطـــاع اخلـــاص وعــلى
حـسـابه وحـسـاباته ,لـذا نـقـترح من
ـادي(ضـمن نــاحـيـة تــوفـيـر الــدعم ا

صندوق دعم االستيراد) االتي:-
شروع 1- تملـيك االرض لصـاحب ا
ـــســـتـــثـــمـــر ويـــعـــامل مـــعـــامـــلـــة ا

بتسهيالتها القانونية.
ـــشـــتــــريـــات الـــتي 2- ان تــــكـــون ا
ــشـروع بـاسم صـاحب يــحـتـاجـهـا ا
شروع شركة كـانت ام مجموعة ام ا

شخص حصرا.
3- يــــــصـــــارالـى اصـــــدار اجـــــازات
اســــتـــيـــراد مـــحــــددة جـــدا وبـــاسم
ــشــروع ولـــلــمـــادة الــتي صــاحـب ا
يـحــتــاجـهــا مـؤجــلـة الــتـســديـد الي
ـــــــــــــدة رســــــــــــــوم او ضـــــــــــــرائــب 
ســنـة(ومــخـتــومـة من صــنـدوق دعم
االسـتيـراد لتـسهـيل كافـة العـملـيات
االداريـــــــة او تــــــــصـــــــدر مـن قــــــــبل
الصندوق وتعطى نسخة الى وزارة
التجارة  الستكـمال عملها في ابالغ
الدوائر ذات العالقة) على ان يصدر
اعمـام بـذلك من اعلى جـهات الـدولة
االداريــة واالهم ان تـعـتــمـد االجـازة
االســــتـــيـــــــراديـــة خـــشـــيـــة روتـــ

التعميم.
ـشـروع 4- يــفـتح االعـتـمــاد بـاسم ا
حــصــراعــلـى ان يــتــجــاوز (اخلــطــأ
تبع) بعـدم التجزئـة والتحويل بل ا
يـصــبح االعــتـمــاد قـابـال لـلــتـجــزئـة
ــرة واحـدة والــتــحــويل عــلى االقل 
فــقط  ولـعـدة جـهــات (وان مـا مـتـبع
ـركزي او تـوصياته من قبل الـبنك ا
بــان يــكــون االعــتــمــاد غــيــر مــثــبت
وغيـرقابل لـلتـجزئـة والتـحويل لهي
طـريـقـة حتمل اصـحـاب االعـتـمادات
خـسـائـر مــالـيـة اضـافـيــة وبـالـتـالي
تـــوضـع عـــلى الــــكـــلف وتــــصل الى
ستورد اليجاد ستهلك) ويضطر ا ا
ـول خــارجي لـتــغـطــيـة االعــتـمـاد
ــشــروع واحــدة يــفــتح ونــفــقــاته و
اعتـمادان او اكثـر فيـترتب على ذلك
مــصــاريف فــيــغــنى عــنــهــا لــو كـان

االعتماد قابل للتجزئة والتحويل.
ـركـزي فتح عـلى ان يـتولى الـبـنك ا
االعتمادات لـتقليص تـراكم الفوائد
ـصـرفــيـة تـخــفـيـضـا والـعـمــوالت ا

للكلف النهائية.
5- ويــكـون االعـتـمــاد قـرضـا بـدون
فوائد وقـابال لالسترجاع بـعد سنة
ـــــال الـــــثـــــابت بـــــضـــــمــــان راس ا

ستورد. للمشروع ومنه ا
ـــدةســنـــة مـن رســوم 6- االعـــفـــاء 
ــاء والـــكــهـــربــاء ومن اســتـــهالك ا
اجــــوراخلــــدمــــات الــــبــــلــــديـــة (ان

توفرت???).
بـاشـرللـمـنتـجـات على 7- الـشـراءا
االقـل مـن  قـــــبـل دوائــــــر الــــــدولـــــة
واحلـوانـيت اخلـاصـة في الوزارات
ــــعــــامل ــــدارس وا والــــدوائـــــر وا
واجلــامــعـات والــقــوى االمـنــيـة كل

حسب احتياجاته .
ـقـارنـة وحـسـاب حـجم االنـتاج 8-ا
نع الوطـني واحلـاجة واالسـتيـراد 
الـــزيـــادة في االســـتـــيـــراد واغــراق

االسواق.
9- تــــشـــكــــيل جلــــنــــة فــــنـــيــــة من
ـشروع تـابـعة تـنـفيـذ ا االحتـادات 
وتقـد الـنصح و االرشـادات بدون

مقابل.
10- تــــشـــكــــيل هــــيــــئــــة حتـــكــــيم
شـمـول مـتـخصـصـة للـدفـاع عن ا
بهذا الصندوق ومن قبل االحتادات
11- تــوفـــيــر امـــاكن عـــرض وبــيع
مـبــاشـر لـلــمـنـتــجـات بــدون مـقـابل
ـعطل خالل السنة ,معرض بغداد ا
ـهـمـلـة الـتي ــركـزيـة ا و االسـواق ا
كـانت مــشـاعل تـسـوق لـكل الـفـئـات
ـهـمـلة ,والـفـظـاءات (اجلـمـلـونـات)ا
لوزارة الـصـناعـة (ولنـا رئي خاص
بـــهـــذه اجلـــمـــلـــونـــات )فـــظـــائـــات

الوزارات االخرى
12- كـما مـتـبع في فـرض الـظرائب
واد وباالسم التي تدعم من حتدد ا
قـبل الــدولــة ولـكـل قـطــاع ويــتـولى
الـصنـدوق عمـلـية اصـدار االجازات

لها لغرض التمتع بالدعم
ـــهـــنـــيـــة 13- تـــقـــوم االحتـــادات ا
ـــتــفــرقــة )بــاعــداد والـــعــمــالــيــة (ا
دراســات جـدوى مــجـانــيـة تــعـرض
على مواقع خاصة لكل مهنا وتعدل
ـــــواطـن الـــــراغب حـــــسـب طـــــلب ا
بانـشاء مـشروع في حـال طلـبة منه

جهه رسمية ذلك.
14- تــــؤسس االحتــــادات شــــركـــة
ـــواطـــنــ اســـهم تـــعـــرض عـــلى ا
ـرابـحة شـهـرية عـن طريـقـة شراء
سجلة حصرا االسهم للصناعـات ا

في الصندوق .
ـــتــوســـطــة 15- ولـــلــصـــنـــاعــات ا
الصناعية والزراعية والدوائية يقر
بـــرنـــامـج اعـــلى من الـــصـــنـــاعـــات
البسيـطة ويؤخذ بـع االعتبار كل
مــشــروع عــلى حـــدى من مــخــتــلف
نــــواحي االنـــــشــــاءواالســـــتــــيــــراد

نافسة. والتسويق وا
ـيزانـية 16- تـخصـيص مبـلغ من ا
االحتـــاديــة لــتـــغــطـــيــة الـــعــمل في

الصندوق
و بـالـعمـلـة الـصـعبـة والـتي يـتولى
ــركـزي مــتــابـعــة ذلك وفي الـبــنك ا
سبيل ضبط التالعب باالستيرادات

كما هودارج االن.
17- تخصيص مبـلغ للصندوق من
تـخـصـيـصـات ميـزانـيـة احملـافـظات

ايضا .
18- اقــراض الــصـنــدوق بــقـروض
مـيسـرة الـفـوائد جـدا مع طـول مدة

التسديد.

19- ابعاد الصـندوق عن سياسات
الــبــنـك الــدولي وصــنـــدوق الــنــقــد
الدولي الـتي تهيـمن على السـياسة
االقتـصاديـة في العـديد من الـبلدان
ومنها العراق الغارق في حتديدات
الــــبـــنك والــــصــــنـــدوق نــــتـــيــــجـــة
الـــــســـــيــــاســـــات االقـــــتــــصـــــاديــــة

. للسياسي
20- ضـمن الطـمـوح نـقتـرح إنـشاء
بـــــنك خــــاص لــــدعـم االســــتــــيــــراد
وبـقوانـ خاصـة اليـطالب بـشروط
الـــبـــنـــوك الـــعـــاديـــة وال يـــشـــتـــرك
ـا اليـداعـات ـتـاجـرةبـالـعـمـلـة ا بـا
رابـحة مـعينـة وعوائد واطـن  ا
ـــــودعـــــ من مـــــغــــريـــــة جلـــــلب ا
ـواطنـ من مـختـلف االجتـاهات. ا
وامـتصـاص االدخـار السـلـبي الذي
ـئــة من اصـدار فــاق نـســبـة 70 بــا
الــعـــمــلـــة وحل مــحـــله الــدوالر في
الـتـداوالت الـيومـيـة وال تـعـيـها اذن

واعية.
مــحــاولـة اعــادة الــثــقـة الــداخــلــيـة
بالديـنار العـراقي لفتـح االعتمادات
بـه عـــلى االقل مع الـــدول اجملـــاورة
(ولــــنــــا دراســــة خــــاصـــة فـي هـــذا
ــوضـــوع الــذي يــحـــول الــديــنــار ا

العراقي الى عملة دولية )
21- هــذا يــعـني تــدخل الــدولـة في
عـمـلــيـة الـبــنـاء االسـاسي لــلـقـطـاع
اخلـاص الـعـراقي وبـعـمق اكـثر من
اعطـاء القـروض وحتصـيل الفـوائد
والظمانات كما درج التعامل وكانه
قــانــون ســمــاوي اليـقــبـل الـتــبــديل
والـتــغــيـيــرمع ان االجــتــهـادات في
القوان السماوية لعبت بها لعب.
22- قـــيــام الـــصــنــدوق بـــتــنـــفــيــذ
ـقــدمـة سـابـقـا لــلـتـمـتع الـقـروض ا
بتسهيالت اظافية للقطاع اخلاص.
23- تنـفيـذ العمـليـات االستـيرادية
في اخلــارج من خالل الــتــعـامل مع
ـــيـــة واحلـــصــول عـــلى بـــنـــوك عــا

امتيازات.
ــســتــوردين عــلى 24- مــسـاعــدة ا
ايـجاد مـصـدرين ومـنتـجـ لهم اي
للسـلع التي يحتـاجونها(االنـتاحية

والداخلة في عملية االنتاج).
ـسـتوردين بـتـقد 25- مـساعـدة ا
نـتـج الـتـقاريـر والـدراسات عـن ا
واالســعـار واالوضـاع االقــتـصـاديـة

. نافس وا
ــشـاركــة الـفــعـالـة فـي اقـامـة 26- ا
ـعــارض لـلــمــنـتــجـ حــصـرا في ا

العراق في وقت دوري سنوي.
27- مـنح سلـف بضـمـان البـضـاعة

كائن . او ا
28- فــتح اعــتــمــادات مــســتــنــديــة
لــلـــنــصب والــصــيـــانــة والــتــدريب
ـتوسـطـة والكـبـيرة مع لـلـمصـانع ا

اصحاب العالقة
29- كـفـالة الـصـناعـيـ العـراقـي
ـسـتــثـمـرين االجـانب داخــلـيـا مع ا
ـشاركـة بـنسـبة والـذين يطـالـبون 
مـــعــيــنــة مـع الــقــطــاع الـــصــنــاعي
تـبعة او العـراقي طـبقـا للـقوانـ ا
ـعــول بــهـا فـي الـعــراق ولــغـرض ا

االطمئنان واحلماية
30- تـــوجـــيـه الـــصـــنـــاعـــيـــ الى
ــــــصـــــارف ذات الـــــتــــــعـــــامـل مع ا
الـسـمــعـةاجلـيــدة واالكـثـر ضــمـانـا
لالعتمادات واعطاء التسهيالت

31- الــتـــنــســـيق مع اي صـــنــدوق
ــاثـل عــربي في هــذا اجملــال ومع
اي هيئة قطريةاوعـربية تعمل بهذا
االخــتـصــاص بـدال مـن االتـفــاقـيـات
الـثـنـائيـة اجملـحـفة بـحق االقـتـصاد

العراقي

32- دراســة االسـتــيـراد وقـوانــيـنه
لـــلـــوقـــوف عــــلى دعم االســـتـــيـــراد
وتــــقــــلـــيـص ذلك الى حــــد كـــبــــيـــر
وبـاخلـصـوص االسـتـيـراد الـبـذخي
وحتــديــد كــمــيــة ونــوعــيــة وســعـر
ـــســتــورد تـالفــيـــا لالخــتـــنــاقــات ا

نتج احمللي والتنافس مع ا
ان اهتـمامـنا بـالصـناعـات احلرفـية
ـــقـــتـــرح الحـظ عـــلى ا اوال اومن ا
لـسـبب انـهـا الحتـتـاج الى راسـمـال
عــال والخـــبــر والســوق واسع ومن
مكن ان تتغـير الى صناعة اخرى ا
بـليـلة وضـحاهـا مع انـها تـستـخدم
اعـدادا كـثـيـرة من الـعـاطـلـ نـسـاء
لـك مقـومـا اولـيا ورجـال امـا  من 
ـلك او قـاعـدة اقـتـصـاديـة امـا من 
ويهـدف الى الـتطـوير فـيكـون دعمه
اقوى واكثـر وايسر ,حيث تبدأ من
اســتـــيــراد االدوات االحـــتــيـــاطــيــة
ــــواد نــــصف ــــواداالولـــــيــــة وا وا
مـــصــنــعـــة والــتـــدخل في عــمـــلــيــة

الصيانة .
ــقــتــرحــات اعـاله تــشــمل كــافــة وا
الحظ الـــــقــــطـــــاع اخلــــاص ومـن ا
وجـود شــركــات تــسـويق لــلــمــنـتج
خــارجـيــة تــدعم وتــتــبـنـى عـمــلــيـة
ـــكن ــــنـــتـج احملـــلـي  تــــســــويق ا
التعامل معها اذاتوفر منتج فائض
ي اواذا  انتاج سلع للسوق العا

وهي معدومة عندنا.
ــهم االنـتــبـاه والـتــنـبـيه الى ومن ا
تـوقـفة بـسبب ـصـانع ا ـعامل وا ا
اغـراق الـسـوق وبـسـبب عـدم شـراء
مـنــتـجــاتـهــا من قــبل دوائـرالــدولـة
والــتي تــشــتــري وتــسـتــورد نــفس
نتج باسعـار اعلى (على ان تكون ا
ــواد ذات جــودة مـقــبــولـة) وهــنـا ا
يــبـــرزدور االحتـــادات حــيـث لم نــر
دفــاعـا شـديــدا عن هـكــذا مـواضـيع
وتـبنـا حتقـيقـيـا كامال وقـد تعـطلت
وسـتـتعـطل مـعـامل نتـيـجة انـتـهاج
نفعـة الشخـصية من قبل سياسـة ا
عـني وفي دراسـة سريـعة قدمت ا
حملـافظ بـغـداد كـمـسـؤول احلـكـومة
احمللـية طلـبنـا فيهـا منع ادخال اي
عــبــوة مــاء صــحي لــدوائــر بــغـداد
ـعــامل عـلـمـا ان بـغـداد لــتـشـجـيع ا
تـسـتـهـلك شـهـريا 100مـئـة مـلـيون
عبـوة مختـلفـة االحجام ولـلمعـني
كـم من االيـدي  الــعـامـلــة والـنــاقـلـة

ال و و .... والبائعة وراس ا
ــــصـــانع ذات واالهم مـن ذلك دعم ا
عــنـد ــتــعـدد, االنــتـاج اخملــتــلـف وا
تـوقف احـدى خـطـوطـهـا لـسـبب مـا
طـبيـعي اومتـعمـد نـعم متـعمـد لكي
ــادة من اخلـارج ــكن اســتـيــراد ا
ياه الـصحية ,واالمثلـة كثيـرة في ا
واالســــــمـــــنـت وقــــــطــــــاع االدويـــــة
ــوضـوع قـائم واخلـيــاطـة ...الخ وا
وبتـزايـد ومشـمول به قـطاع الـدولة
ـنــاســبــة الــقــطـاع االنــتــاجي. وبــا
االنــتـاجـي  احلـكــومي يـحــتـاج الى

مساعدة لدعمه
وان التسمـية للمواد اليـعني البقاء
عــــلى هــــذه الــــقــــوائـم بل حتــــصل
مــوافــقــات خــاصــة وبــصالحــيــات
تمنح الدارة الصندوق ,وحتدد مدة
التـــتـــــجـــاوز اســـبــوعـــا حلـــصــول
ــوافـقـة اي يـكـون هــنـاك اجـتـمـاع ا
اســـبــــوعي دوري القــــرار اجلـــديـــد
والــــطــــروحــــات اجلــــديـــدة ضــــمن

السياقات العامة .
وضـوع لم يـنته السـادة االفـاضل ا
وامـامـكم كل مـاتريـدون قـوله سـلـبا
ام ايــجــابـا  لــغــرض ان نـقــول قـبل

غيرنا.
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بغداد

الـعـراق بـعـدهـا ضـعـيـفـا مـعـزوال عن
محيطه.

بــــدأ االمــــراء اجلـــــدد في ملء فــــراغ
القـوة الذي تـركه العـراق في البـداية
ـــؤســـســـات اخلـــيـــريــة انـــطـــلـــقت ا
اخلـليـجـيـة لتـشـكل قـوة دبـلومـاسـية
نـاعـمـة غـطت مـعـظم الـدول الـعـربـيـة
واإلسالميـة تسد حـاجة فـقراء الدول
وتــبـــشــر بــانــطالق عــهــد جــديــد في
اخلليج يـساعدهـا النمـو االقتصادي
ـــذهـل وارتـــفـــاع حـــاد في أســـعـــار ا
الــنــفط وحــصــار حــاد عــلى الــعـراق
وإيـــران فـي نـــفس الــــوقت. ووجـــود
ذراع اعالمـي مــتـــمــثـل في تـــأســيس
قـنــاة اجلـزيـرة في نــهـايـة  1996في
الـدوحـة وتـوفـيـر كـادر لـهـا من أمـهر
اإلعالميـ الـعرب وعـلمـاء االجتـماع
اليـ من الـعـرب والـنـفس. أصـبح ا
ــشــاهــدة هــذه الــقــنـاة يــتــســمــرون 
اجلـريــئـة في الــطـرح والــتي حتـاكي

الم خيباتهم في اوطانهم وقادتهم.
تــولت قـطــر ريـادة اخلــلـيـج في عـمل
الـدبــلـومـاسـيـة الـنــاعـمـة مـنـذ بـدايـة
التسعينـات الى فترة انطالق الربيع
ــالــيــة وصــغــر الــعــربي لــقــوتـــهــا ا
حــجــمـهــا وعــدم وجــود قـوة ديــنــيـة
قــادرة عــلى الــوقــوف بــوجـه األمــيـر

لم يــنــتــــــــــبـه بــقــيــة الـــعــرب لــهــذا
الــتـــــــغــيـيــر وبــقـيــة وجــهـة الــنــظـر
السـائدة في مـنـطـــــقـتنـا عنـهم تدور
ــتــرف الـذي في فــلك اخلــلــــــــيـجي ا
يأتـي الى بلـدانـنا لـلبـحث عن مـلذات

احلياة. 
كـانـت عـيـونـنــا شـاخـصـه عـلى جـيب
اخلــلــيــجي ولم نــنـتــبه الى الــتــغــيـر

السلوكي الذي طرأ عليه. 
اخلليجي اجلديد وبعد حرب اخلليج
األولـى غـــيــــر وجـــهــــته مـن بـــيـــروت
والقاهـرة والرباط الى لـندن وباريس
ونيويورك وبقي اخلليجي الفقير من
يذهب الى حواضر العرب للهو فقط.
في حـــــــرب اخلــــــلـــــــيج األولـى بــــــدأ
ــغـتـرب مع ســفـارته في اخلـلــيـجي ا
ـتـطورة اخلـارج وشـبـكـة الـعالقـات ا
ــال الـــتي بـــنــاهـــا مع مـــؤســســـات ا
والتجارة ومجاميع الضغط التي بدأ
في تمويلـها يضع خطوته األولى في
عـالم الـسـيـاسة ‘أبـرق رغـبتـه بشـكل
تــوصــيـة الى مــلــوك وامــراء الـداخل
بتمويل الة احلرب الـغربية للخالص
من قــوة الــعــراق الــتي جتــثــوا عــلى
صدره بخطة تـدمير اجليش العراقي
وتـأديب صـدام ال اخلالص مـنه. هذه
اخلــطـة جنــحت بـشــكل مــذهل وبـقي

  مـــا ال يــــفـــهـــمه الـــعـــرب ان أدوات
القياس التي اخترعوها للتعامل مع
السعودية لم تعـد تصلح لهذا الزمن
وهي طبـعا ال تصـلح في زمن اجليل
اجلـديـد من االمــراء الـلـذين تـعـلـمـوا
وتـربوا في حـضن الـثـقـافة الـغـربـية
ودول اخلليج بـقيادة أمـرائها اجلدد
مـــاضـــيه فـي هـــيـــكـــلــــة ودمج بـــنى
ـــــالك وامـــــارات االمس وثـــــوابـت 
بـالـنـظـام اإلداري والـثـقـافي الـغـربي
هذا االختالط واالنـدماج لم يأتي مع
األمير محمد بن سلـمان كما يتصور

. راقب معظم ا
بـدأ الـتأسـيس لـهـذا االنـدمـاج بـداية
الــثـــمـــانـــيــنـــات من خـالل بــرنـــامج
االبــتــعـاث الــطــمـوح الــذي وضــعـته
السـعودية لـتوفـير كـوادر وطنيه من
الــكــفـاءات اإلداريــة والــتـكــنــوقـراط.
أرسلـت السـعـودية واالمـارات وقـطر
والبـحـرين مئـات األلـوف من الـطلـبة
الى الـغرب لـيتـعـلمـو ويـندمـجوا في
الــــبـــيــــئــــة احلــــاضـــنــــة اجلــــديـــدة
ولـيـنـسـجـوا مـنـظومـة مـن العـالقات
ــؤســسـاتــيــة. بــلغ عـدد الــفــرديـة وا
ـبـتـعـثـ مع عـوائـلـهم   مـا يـقارب ا
ـلـيون وهـذا رقم كـبـيـر وقـاعدة من ا

رصينة للنهوض بالدولة.

ـقراطيا وال القوى كـذلك لن يكون د
صديقا لـلغرب فـهم القيادة الـعراقية
اجلــــديــــدة كــــان قــــاصــــرا في هــــذه
الناحية ولـم تستغل التـأييد الغربي
تـحدة لبناء واالوربي ومظلة األ ا

دولة مدنية عصريه.
بعـد غـروب شمس الـعـراق وخروجه
من مـــعــادلـــة الـــتـــأثــيـــر اإلقـــلـــيــمي
وانــطالق ثــورة الــربــيع الــعــربي لم
دن العربية ومدن تبق من حواضر ا
الـــقـــرار الـــســـيـــاسـي غـــيـــر دمـــشق
والقـاهرة تـدخل االمراء اجلـدد بقوة
ـرة لـلـتنـافس عـلى غـنائم لـكن هذه ا
النفوذ السياسي القطريون اختاروا
سلم شريكا لهم وظنوا االخوان ا
ان رقــعــتـهم الــســيــاسـيــة أصــبـحت
مؤمـنه في مـصـر وهم بطـريـقهم الى
تامـ دمـشق كذلـك هذه الـهيـمـنة لم
تــرق لــلـســعــوديـ وال اإلمــاراتــيـ
الـسـعـوديـة كـانت تـميـل الى مـدرسة
ـــتــــشـــدد واالمــــاراتـــيـــون اإلسـالم ا
فــضــلــوا الــقــوى الــقــومــيــة بــقــايــا
الـضــبـاط االحـرار. لم تــكن الـرسـالـة
واضحة حينها من اإلدارة األمريكية
وفـضل الــرئـيس األمــريـكي االخـوان
ــســلــمــ وكــســبت قــطــر اجلــولـة ا
األولى واخـتـلف االمـراء بـيـنهـم هذه
ـــرة. اجلــولــة الـــثــانــيـــة كــانت من ا

نصيب السعودية واالمارات.    
مـع وصــــول الــــرئــــيـس تــــرامب الى
البيت األبيض ومـطالبته الـسعودية
ـذهب بـالـدفع والـتـغـيـيـر في بـنـيـة ا
الــوهـــابي اســتـــمــعـت الــســـعــوديــة
واالمـارات وتهـيئ لـلـدفع والتـغـيـير.
رتــبت عـــمــلـــيــة الـــدفع في مـــؤتــمــر
الرياض القسط األول كان خمسمائة
مــلـيــار عــلى شـكـل عـقــود و ابـراز
األمــيــر مـحــمـد بن ســلــمـان كــمـنــقـذ
للملكة السعودية واخواتها وصديق
حـمـيم لإلدارة األمـريـكـيـة وشـكل مع

فــيـمــا تـولت الــسـعــوديـة واالمـارات
عملية الـتأثير السـياسي على القرار

الدولي.
شـكــلت هـذه الــقـوة الـنــاعـمـة وقـوى
الـــتــأثــيــر الــســيــاسي بــعــد احــداث
احلادي عشـر من سبـتمبـر ايلول مع
اليـة ومؤسسـاتها شبكـة عالقاتهـا ا
الضاغطة على مركز القرار األمريكي
خلـية عـمل لتـخلـيص السـعودية من
ردة فــعل مــجــتــمع امــريـكـي غـاضب
وحتـويل هـذا الغـضب نـحـو الـعراق
مــره ثــانــيه بـحــجــة إيــواء وتــمـويل
اإلرهاب وإنتاج أسـلحة دمار شامل.
جحت هـذه اخللـية بشـكل مذهل و
احلــــصــــول عـــــلى تــــفـــــويض دولي

لالنقضاض على نظام صدام.
بــعـد تـغــيـر صـدام وتــخـبط الــنـظـام
اجلـــديــــد في الـــعــــراق بـــ رغــــبـــة
االمــريــكـــان في قــيــام نــظــام عــراقي
مــــوال لــــلــــغــــرب ورغــــبــــة الــــقـــوى
اإلسـالمـيــة بــتــعــويض مــقــاومــتــهـا
للـنظـام القـد بإقـامة نـظامـها الذي
وعـدت به جـمـهـورهـا وغـرق الـعراق
في االقتتال الطائفي لسنوات طويلة
اطمـأنت قـوى اخللـيج ان الـعراق لن
يعـود الى الـواجهـة الدولـيـة كركـيزة
من ركائـز الـشـرق األوسط في توازن

محمد بن زايد ثنائيا سياسيا عربيا
جـــديــدا. اشـــتـــرت االمــارات وقـــطــر
والــبــحــرين اســلــحه كــثــيــره تـكــفي

يه. لتمويل أربعة حروب عا
ثم جــاء مـحــمـد بن ســلـمـان بــرؤيـته
لعام  2030لبنـاء مدينـة نيوم لـيهيا
مــديـــنه غـــربــيه جـــديه تـــكــلـــفــتـــهــا
خــمــسـمــائــة مـلــيــار لـتــكــون الـوجه
الــعـصــري لــلــمــمــلــكــة الــســعــوديـة
عيشة وستكون مقرا وبيئة صاحله 
ــغـــتـــربـــ ويـــكــون بـــذلك جتـــنب ا
التغيير السياسي الذي كان ال محال
ــبـتـعــثـ من االمـراء مـنـه عـلى يـد ا

وطن العادين. وا
نـيـوم حسـب ما كـتب عـنـهـا سـتـكون
ــمــلــكــة مـــديــنه عــصــريه فـي قــلب ا
ــمـلـكـة تــدريـجـيـا الى وسـتــتـحـول ا
منظومة القيم والتقاليد الغربية. أي
ـبـتــعـثـ وثـقـافـتـهم. من اجل بـلـد ا
ـــديـــنــة ــومـــة وحـــمـــايــة هـــذه ا د
ستتـقاسم الدول اخللـيجيـة ثرواتها
مع الغرب وبـشكل خاص مع أمـريكا
ــــغـــتــــربـــ مع وبـــفــــعل عالقــــات ا
ـال ســتـدر هـذه الـشــركـات وقــطـاع ا
الــعـالقــة أمـــواال طـــائـــلــة ألمـــريـــكــا
وستصبح الدولة األمريكية مضطرة
ان تعد امن اخلـليج من ضمن امـنها
الـقـومي وسـيــتـبع اخلـلـيج سـيـاسـة
ـــتـــحـــدة الـــواليـــات األمـــريــــكـــيـــة ا
اخلـــارجــيــة. إذا جــمــعــنــا الــتــبــادل
الـتـجاري والـتـسـلـيح الـعـسـكري مع
ــبـتــعـــــــــــــثــ لـلــســنـة تــكــالــيف ا
اضيـة مع كلفة انـشاء مديـنة نيوم ا
من الـســعـوديـة واخـواتــهـا سـيـكـون
دخل اخلـزانـة األمــريـكـيـة مـا يـقـارب
تــرلــيــونـي دوالر من اخلــلــيج وهــذا
ـيـزانـيــة األمـريـكـيـة يـعــادل نـصف ا

لهذا العام. 
أي ان نــــــــــصـف دخل كـل مــــــــــواطن

امريكي سيكون من دول اخلليج.

ـواطن األمريـكي في حال سيـتدخل ا
تـعـرض امن اخلـلـيج ويـضـغط بـقوة
لتصفية أي خطر يهدد مصدر دخله.
هـــذه هي احلــقـــيــقــة الـــتي يــجب ان
يـفـهـمهـا االن عـقالء الـسـاسـة الـعرب
دن العربية في خاصة في حواضر ا
بــغــداد الــتي تــتــعــافى كل يــوم وفي
دمـشق الــتي سـتـبـقى عـلــيـلـة لـفـتـره
طـــويــلــة والـــقــاهــرة ســتـــبــقى حتت

سيطرة العسكر لسنوات طويلة.
هـكذا رتـبت األوضـاع ولـهـذا الـسبب
أصبح األمير محمد بن سلمان حامل
رايـة القـائـد الـعربي اجلـديـد وسـيتم
تــســويــة اخلالف مـع قــطــر وتــنــفـرد

السعودية بالقرار العربي.
العراق عانى من حتديـات كبيرة منذ
9 نيسان 2003 والتغيـير السياسي
ــنـــشـــود نـــحـــو تــوطـــيـــد جتـــربــة ا
ـقـراطـيـة جـديـدة بـنـظـام سيـاسي د
ودســتــور دائم وانــتــخــابــات دوريــة
وتـسلـيم لـلـسـلطـة بـصـورة سلـمـية 
ـوذج هــذه عــوامل فــعــالـة لــبــنــاء ا
جـديـد ( االمة  –الـدولـة ) لكـن حتدي
اإلرهاب والـصراع الـسـياسي قـد اثر
ـا جـعل عـلى مـعـادلـة بـنـاء الـدولـة 
الـســلـطـة وادواتـهــا تـرهق ا تـقـوض
سـرعـة الـبـناء لـلـدولـة ومـؤسـسـاتـها
واجملــــتـــمـع وادواته في مــــشـــاطـــرة
الـزمن واجلـيـران  وبـعـد انـتـصـارنا
الـرائع عـلى اإلرهـاب وجـيـله الـثـالث
ـــــهــــــزوم  نـــــدخل كـــــيـــــان داعـش ا
االنتـخابـات الـتشـريعـية في  12ايار
ـمـكن 2018 االنـتـخـابــات الـتي من ا
ان تكـون قاربـا لكن لن تـكون اجلرف
الــصـلب لــبـنـاء كـل مـا نـطــمح الـيه 
الـطــمـوح الـعـراقـي االن في الـتـحـول
نــحـــو بــنــاء الــدولــة  بــعــد ان جنح
الـــدكــتـــور حــيـــدر الــعــبـــادي رئــيس
الــوزراء وفــريق الــعــمل فـي الــقـوات
وذج قـيـادة الـعمـلـيات ـسلـحـة وا ا

ـشـتـركـة وجـهـاز مـكـافـحـة اإلرهـاب ا
ـسـلـحـة الـعـراقـيـة وتـطـور الـقــوات ا
والـعـمل احلـكــومي من عـبـور احملـنـة
الــكــبــيــرة ( احلــرب عـلـى اإلرهـاب –
االزمة االقتصادية  –اللحمة الوطنية
ساعدة من التحالف الدولي وفي  (
تحـدة االمريكية  مقدمته الـواليات ا
لـكن االن نحـتـاج الى بـرنـامج واقعي
ـقــبـلـة ـرحــلـة ا من قــادة الـبالد في ا
ـنـشـودة في خـطـة يـحـقق الـتـنـمـيـة ا
العراق  ? 2030ويستثمر في أدوات
القوة الـعراقيـة وسر بقـائه ( الشباب
العـراقي ) ويعـمل على مـنظـور جديد
ـدنـية لـلـدولة من اجل هـو التـعـبئـة ا

االعمار والتنمية واالستثمار .
نـهج جـديد فـي السـيـاسـة اخلـارجـية
وحتـول في الـدور مـن الـعـسـكـرة الى
االمننة اجلديدة كفيـلة بدحر العقيدة
الــسـامــة لإلرهــاب  وتـشــغـيل فــعـال
ألدوات االقتصاد احلقيقي (الزراعة 
الـصـناعـة  الـتـجـارة  الـنـقل) سـبيل
بـدخل إضـافي بدل الـنـفط واشـكـالـية
ـشــكـلـة الــدولـة الـريــعـيــة  ونـهـايــة 
الـبـطــالـة عـبـر الـتـشــغـيل الـفـعـال في
قــطـاعــات الــعـمل اجلــديــدة سـتــكـون
كفـيـلة بـدحـر التـطرف والـعـنف .على
العـراق ان يجـد لنفـسه استـراتيـجية
ـنطـقـة اجلـديد تـوازن في تـرتيـبـات ا
وان يــرى مـــصـــلــحـــته فـي عــمـــلـــيــة
ا يتـناسب مع صنـاعات سـياسـاته 
سيادته ومصاحله أوال واخيرا او ان
يـــخــرج تـــمــامـــا من حـــرب األقــطــاب
الدائرة االن. هذا هو الطريق الوحيد
لـعـودته لــقـيـادة دفـة الـشـرق االوسط

وتقد سالم وازدهار مستدام.

{ كـبـيـر الـباحـثـ في الـصـنـدوق الـوطني
قراطية لدعم الد

{ رئيس مـركز اكد للـشؤون الستـراتيجية
ستقبلية والدراسات ا
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