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الـشـفافـيـة الى دوائـر الـشفـافـية
الـدوليـةاثـار علـيـنا الـرئي الـعام
الـــدولي وجـــعـــلـه يـــقف مـــوقف
ـــعـــادي اكـــثــر من اي ـــراقب ا ا
وقت هـل يــــعـــــقل راتـب رئــــيس
جـمهوريـة العراق ومخـصصاته
خمسـة اضعاف راتب اي رئيس
دولة اوربـيـة او امريـكـية واكـثر
ماذا ناهـيك عن الـدول الـفقـيـرة
مــاذا يــعــني اخــذ يــعــني هــذا 
اجلــــزيـــة فـي الــــقـــرن الــــواحـــد
والــعـشــرين ان مــوقف الــبــنك
وصـندوق الـنـقـد الدولـيـ ليس
ـصــاحب لـلـعـراق بل ـوقف ا بــا
ــــفــــردات شــــجــــعـه عــــلى ذلك ا
الـغريـبة لـلـكثـيـر من السـلسالت
ـــبــالغ ـــالــيــة فـي الــعــراق  وا ا
الـــواردة لـــلــــعـــراق من الــــنـــفط
وفـجـئــة الـعـراق يــطـلب قـروض

انها الحدى الكبر

{ مسنشار ومحكم دولي

بـشــكل غــيـر مــسـبــوق ولــثالثـة
اضعاف او اكثر بعد2003

والـدرجــات اخلـاصــة وتـعــدديـة
الرواتب والعقود مع االشخاص
ـسمـيـات وبرواتب خـتـلف ا و
خــيـالــيـة وخــلق اجـهــزة اداريـة
عني وبرواتب متسلسـلة من ا
خيالية كان يستلم عضومجلس
محافظة منتخبمئة مليون دينار
راتب وهوليس لدية خدمة حتى
وال يـــوم واحــد ومــخـــصــصــات
ــاني فـلـله وصـرفـيــات امـا الـبـر
االمــر مـن قـــبل ومن بـــعـــد هــذه
ـــــالـــــيــــة اخـــــفـــــاقــــات االدارة ا
نـطـقـية والتـخـصـيصـات غـيـر ا
الـتـي تـســبب او تــثــيـر انــتــبـاه
الدوائر اخلارجية والتي تطالب
بـــتــخـــفـــيض الـــرواتـب بــشـــكل
ـشــتــقـات رفع الــدعم عــنــا عــام
تـقــلـيص مـدفـوعـات الـنــفـطـيـة
الــضــمــان االجــتـمــاعي الــغــاء
الغـاء مجانية مجـانية التـعليم 
وهكذا ما تقدمه جلنة الصحة 

والسياسة النقدية واالقتصادية
الــــعــــراقـــــيــــة من ســــوء االدارة
االقـتصاديـة لالزمة التي مـر بها
بالغ الداخلة له العراق وحجم ا
ولـــــــــيـس لـــــــــدول اخلــــــــارج او
ـــراقـــبـــة ومــا ـــنـــظـــمــات اال ا ا
مـــطــلـــوب من مـــكـــافــحـــة ســوء
االدارة االقــتــصـاديــة والــفــسـاد
ـالي ـوقف ا لــغـرض مـعـاجلــة ا
لـيـس من واجب اال الــعــراقــيـ
ـــال ومـــا مـــتـــداول من اهـــدار ا
الــــــعـــــام هــــــو ثالث اظــــــعـــــاف
ـديـونـية تـقـريـبـا. مع مالحـظة ا
عــدم احــتـــســاب نــفط الــشــمــال
وكـــذلك نـــفط كـــركـــوك الــذي اذا
دخل لـلمـوازنة سـيـتغـير الـكثـير
الي للصالح العام من الوضع ا
والــغــريب طــلب الــبــنك الــدولي
الذي هواخضاع رواتب موظفي
الـدرجات العـليـا في العراق الى
ضريـبة الدخل ...هل يـعني انها
ـشكلة غـير خاضـعة ام ماذا...وا
هـي تــــضــــخم اجلــــهــــازاالداري

ــاديــة ولــيس مــعــيــنــة اوديــو
نقدية او ديون اقرت بشكل قرار
دولي ليس لـلحـكومـات احلالـية
دور فيـها وقد قـامت دول عديدة
بـالغـائـها ولـكن صـمت اجلـهات

اذا لست ادري الية  ا
6- واليـصـل حـجم الــقـروضـمع
البـنك والـصنـدوق الى اكـثر من
 7 مــلـيــار دوالر في نــهـايــةعـام

2018 
ــوقف االداري لـلـبـنك هـو لـكن ا
الي التـقييم الـنهائي لـلموقف ا
الـعراقي يـحدد ويحـد سياسـتنا

الية الدولية ا
وهنـا تبـرز فـقرة ان الـتحـليالت
الــــتي تــــاتي من اخلــــارج وهي
تستهـدف العراق الي سبب كان
تـعـطـي حـجم الــعـمــلـيـة بــشـكل
مشـوه من الـنـاحيـة الـتـحلـيـلـية
االقتصـادية باهداف مـعينة وما
يشـارك الـكثـيـرين من سـوء فهم
وضوعة القروض التحليل 

ــالــيــة هـــذا اليــبــرء اجلــهـــات ا

مسحوبة والباقي غيرفعالة
4- هــــــــذه ثالث فــــــــقـــــــرات هي
االكـــــــبـــــــرفـي الـــــــديــــــــون وهي
مــؤشــرةديـــون لــكـــنــهـــا لم يــتم
ســحـــبــهـــا واالقــتــراض مـــنــهــا

وديون داخلية
5- قـروض ديـون نـادي  بـاريس
الــتي تـبــلغ نـســبـة عــالـيـة وهي
لـــيــــست قـــروض احلــــكـــومـــات
بــعــدة 2003 بل ديــون احلــرب
كـن ان تطـفئ وال تـدفع والتـي 
وهي مـايـقارب نـسـبـتـها من 38
ــئــة من الــديــون الــعــراقــيــة بــا
اخلـــارجـــيــة ادخـــلت لـــتـــشــويه
ا ـالي العراقي اكـثر  وقف ا ا
هــو عــلـيه وبــصــورة مـقــصـودة
عــلــمــا ان هــنـاك تــفــاوض عــلى
اطــفـــائـــهـــا وتـــســـمـى الـــديــون
الـكريهـه وهي ايظا غـيرقانـونية
وشـــرعــيــة النــهـــا بــدون عــقــود
واتــفـــاقــيــات مـــســجـــلــة وعــلى
االغــلب دفـعت بـشــكل ثـنـائي او
ـنـتـجي بـظـاعة تـسـديـدمـبـاشـر 
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اخلـارج لـقـاء عمـوالت هم سـبب
هكذا مشاكل

2-16 مــلــيــار ظــمــانـات ولــيس
ديون تعتبر ديون حل سحبها
ولم يسحب منها اال النصف اي

ثمان مليار 
3- 12 مـــلـــيـــار دوالر الـــقـــرض
البريطاني بـصفة تعهد  مسجل
لـلمشـاريع اخلدميـة ولم يسحب
مـــــنه  حلـــــد االن شــــيئ لـــــكــــنه
مـــحـــســـوب قـــرض (يـــعـــني 30
مــلــيــار غــيـر مــســحــوبــة) عــلى
الــقــرض تــعــتـبــر ديــون هي في
احلــقــيــقـة  15مــلــيــار حــقـيــقي

اواحتاد اوربي)
توقع وصول الديون اجملموع ا
 132 مــلـــيــار دوالر في نــهــايــة

2018 موزعة كما يلي
ــئـــة ديــون داخــلــيــة 1- 68 بــا
التــؤثـــرعــلـــيــهـــا الــســـيــاســات
اخلارجية انـها ديون ب دوائر
ـواطنـ والبـنوك الـدولة ومع ا
76 مـلـيار احلـكـوميـة يـعني 89
لـــو كـــانت احلـــكـــومـــة دوالر
العراقية تقوم  بطبع العملة في
ــوضـوع داخـلـيـا الـداخل حلل ا
وبـسرعـة لـكن ضعـفـاء النـفوس
الـــذين يــطــبــعــون الــعــمــلــة في

موضوعنا هوالقاتل االقتصادي
..وليس بـتاثـيـر على الـعراق اال
بـــجـــمـع الـــديـــون وســـوء نـــيـــة
تـرتــيـبــهــا عـلى الــعــراق ونـحن
الي العراقي وقف ا ندافع عن ا
وليس عن احلكومـة العراقية او
 دفــاعــا عن ســـيــاســات الــدولــة
ـالــيـة الــتي يــشـوبــهـا اخلــطـا ا
ــاذا وســوء االدارة لــست ادري 
الـــصــــمت وعــــدم الـــرد بــــشـــكل
رسـمـي امـا الــديــون الــعــراقــيـة
..تــوزيع الــديــون عــلى الــعــراق
كـمايـلي ..مع سـوء نيـة لـلمـحلل
االجــــنـــــبي(صــــنـــــدوق او بــــنك
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نشورة صورته جانبا بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٤ من دعو جاسم جبار حس ا فقد ا
مـــــــــواليـد  ١٩٧١ يسكن ابـو غريب يعمل مـحاسب على من لديه اي مـعلومات

ابالغ مركز شرطة الذهب االبيض.
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