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الـعـراقـيون خـيـاراتهـم  بشـان بـناء
حــــكــــومـــة حــــرب ضــــد الـــفــــســـاد
واخلراب والتحديات التي تعصف
بــالــبالد  ومـن اجل إســقــاط فـرص
حـيـتـان الـفــسـاد والـلـوبـيـات الـتي
تــريـد ابــتالع نـتــائج االنــتـخــابـات
وارادة الــــــنـــــــاس ورغــــــبــــــاتـــــــهم
وطــمـوحــاتـهـم وامـالــهم في حــيـاة
ـــة حتــــقق لـــهم ابـــسط حـــرة كـــر

حقوقهم في الوجود. 
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الــعــراقــيــون الــيــوم ال يــريـدون أنْ
تسيحَ وتـتبخر وتـصادر أصواتهم
االنـــتــــخـــابـــيـــة بـــاحملـــاصـــصـــات
الـفـاسـدة ومـا يـزال الـعـراقـيون لم
يفـقدوا األمل وهم يـشقون طـريقهم
لتشكيل حكومتهم اجلديدة  بفسح
اجملـــال  امـــام جـــمـــيع الـــكـــفــاءات
الوطنية للوصول  إلى سدة احلكم
بــعــد تــكــسـيــر اســطــوانــة الـداخل
واخلـــارج الـــتي خـــنـــدقت وفـــرقت
ــــذهـب الــــواحـــد حــــتى أبــــنــــاء ا
وحـــولـــتـــهم إلى مـــجـــامــيـع وكــتل
مــتـنــاحــرة لـهــذا نـطــمح أن تــكـون
الهمم عـالية لصـناعة حكـومة قوية
مــتــمـــيــزة تــرتـــقي إلى تـــخــلــيص
الـعـراقيـ من الـتـداعيـات اخلـطرة
ـرون بها لـرفع ما حلق بهم التي 
من حيثيات الـظلم واحليف وإنقاذ
الـــــعـــــراق من حـــــروب الــــفـــــســــاد
والـتــخـنــدق واحملــاصـصــات الـتي
بــدت وبــانـت مالمــحـــهــا في األفق
لـــوضع الــــعـــراقــــيل امــــام رئـــيس
ـهـدي  ونـحن الـوزراء عـادل عـبـد ا
الــيـوم بــأمـس احلـاجــة الـى رجـال
دولـــة يــصــرفـــون مــهـــامــهم بــروح
وطنية وبـجدارة وشجاعـة يعملون
 لـكل الـعـراقـيـ ويـعـيـدون هـيـبـة
الـدولــة الـعـراقــيـة الـقــويـة بـعـد أن

نـفـسه يتـحـمل العـراقـيون صـنـاعة
فـرصة صـنـاعة احلـكـومة اجلـديدة
وانــتــزاعــهــا بــكل شــجــاعــة وقـوة
لـتحـقـيق غايـاتهم ومـطـالبـهم قبل
ـتصارعة على ان يشكل األحزاب ا
السـلطـة حكـومة محـاصصـة تعود
بهم وتشدهم الى الـوراء ويتحمل
ـثـقف الــشـبـاب الـعـراقي الـواعي ا
ســيــاسـيــا ومـهــنـيــا مــسـؤولــيـاته
الـوطـنـيـة والســيـمـا أنه قـادر عـلى
بــنــاء مـــجــتــمع ودولــة وعـــمــلــيــة
ســيــاســيــة نــاجــحــة تــعــيــد األمل
واالطــمـئــنـان لــلـعــراقـيــ بـعـد أن
خــســـر الــعــراقـــيــون الــكـــثــيــر من
أحالمهم وطموحاتهم طوال أربعة
عـشــر عـامـاً مــضت بـكل هـمــومـهـا
ومـتــاعـبــهـا وفـســادهـا وحــروبـهـا
اخملتلفة بسبب قياداتها وأحزابها
الــتي يــنـتــابــهـا الــضــعف  وحـان
الوقت أن يـحل محـلهـم رجال دولة
وســـيـــاســـة بــإمـــكـــانـــهم الـــقـــيــام
بالتجديـد الوطني االيجابي وهذا
يـأتي مـن ضـرورة الـتـجـديـد بـدماء
شـــــابـــــة لـــــتـــــشـــــارك في حتـــــمل
ـســؤولـيـة في بــنـاء الــدولـة عـلى ا
األسس الصحـيحة  في الـسلطات
الـثالث الــتـشـريـعـيـة والــتـنـفـيـذيـة
والـــقـــضـــائــــيـــة وهـــذا ال يـــتم إال
ـــقــراطي الـــوطــني بـــالــنـــهج الــد
الـنـزيه األمـ الـذي يعـدُّ الـوسـيـلة
ــقـدورهـا الـوحــيـدة الـتـي يـكـون 
حتـقيق إرادة وطـمـوحات ورغـبات
الــشــعب فـي بــنــاء دولــة عــصــريـة
وهـذه االجنـازات بحـاجـة لتـحـقيق
خـيــارات وطـنـيــة صـرفــة في بـنـاء
التشكيلة الوزارية اجلديدة إلنتاج
حـــكــومـــة تـــرتـــقي الى مـــســـتــوى
الــــتــــحــــديــــات واخملــــاطــــر الــــتي
يـواجـهـهـا العـراقـيـ  وان يـحسم

يعـتمـد بناء الـدولة واجملـتمع على
ارســـــاء قـــــواعـــــد واسس احلـــــكم
الرشـيد الـذي يتـشكل مـن أصحاب
االخـــــتـــــصــــــاص و الـــــكـــــفـــــاءات
واخلــبـرات والــقـيــادات الــوطـنــيـة
التي تفسح اجملـال وتفتح االبواب
إمــام الـشــبــاب الـطــمــوح  الـواعي
ــؤســسـات ــقــتـدر لــيــعــمل  في ا ا
ـثل احلـكـومـيـة ويــقـود ويـنـفـذ و
ـــان الــــشـــعـب حتت قــــبــــة الـــبــــر
ولـنـقـولـهـا بـصـراحـة لـيتـقـاعـد من
فـــــشل فـي حــــكـم الــــعــــراق وإدارة
عـمـلـيـته الـسـيـاسـيـة ويـغادر دون
ـيـاه تـعــكـيــر مـا تـبــقى من قـلــيل ا
الـصافـية وتـرك اللـعب على حـبال
اصــطــفـــافــات بـــعــيــدة عـن الــقــيم
واخلـــلق والــــســـيـــرة الـــوطـــنـــيـــة
دانة بعد رفوضة وا واالنسانية ا
ـــلـــة أن أصـــبـــحت مــــذمـــومـــة و
ومـعـيـبة وهـذا يـلـزم العـراقـي أن
ال(يــشـطــحــوا) ويــقــعـوا فـي نـفس
الكمائن والفخاخ التي نصبت لهم
ـرات الـسـابقـة حتت مـخـتلف في ا
الـدعـوات والـشـعـارات التـي دفعت
بـهم خلـيـارات غـير نـاضـجـة وغـير
مـوفـقـة. الـيـوم نــحن امـام تـشـكـيل
ـــيــراث ثــقــيل حـــكــومــة جــديــدة 
ورثــته من احلــكــومــات الــســابــقـة
ولـهــذا فـهي بــحـاجــة إلى كـابــيـنـة
وزاريـــة عــــلى درجـــة عـــالـــيـــة  من
ـهـنــيـة والــكـفـاءة اخلـصــوصـيــة ا
ـعرفـة بـكل تفـاصـيل االخفـاقات وا
لفـات اخلطرة والصـعبة والتي وا
بــحــاجــة الـى مــعــاجلـــات دقــيــقــة
ونــزيـهـة وشـجــاعـة ال تـخـضع الى
ـــعــنى آخـــر تــتــيح ضـــغــوطــات 
للـعراقيـ فرصتـهم الوطنـية التي
ــــا انــــتــــظــــروهــــا وقــــدمـــوا طــــا
التضحيات من اجلها وفي الوقت

فشلت الكتل واألحزاب في حتقيق
ذلك. يـتـوق الـعـراقـيـون الـيوم إلى
دولـة تــكـون قــراراتـهــا نـابــعـة من
إرادة ورغــبـات الــشــعب الــعــراقي
ـــواطن ـــعــــنى آخـــر ال يـــريـــد ا
الـعـراقـي قـرارات عـمـوديـة تـأتـيـنا
من اخلــارج ولـو إنــنــا لم نــشــهـد
ونـلـمس حـتى مـثـل هـذه الـقرارات
الــــتي فــــيــــهــــا شيء مـن الــــقـــدرة
واإلمــكــانـــيــة عـــلى بــنـــاء الــدولــة
واجملتـمع تساعـد على حفظ األمن
والــنـــظــام ومــحـــاصــرة الـــفــســاد
وحمـاية حـرمات الـعراقـي وهذا
ال يتحـقق إال بوجود أداره وطـنية
جماعـية برأس وطني كـفوء مقتدر
قـيـاديـا وسـيـاسـيـا لـيـكـون صـمـام
أمان لهذه الـقيادة فالـقائد شجاع
ال يــــهـــاب عــــصـــابــــات الـــفــــســـاد
رتـزقة واخلـارج والـفاسـدين وا
عـــــلى األنـــــظـــــمــــة والـــــقـــــوانــــ
ـتـقــاطـعـ مع الــدسـتـور الـذي وا
هـو اآلخـر بـحـاجـة إلى إصالحـات
وتـغــيـيــر بـعــد كل هـذه الــتـجـارب
رة التي خضـعنا لهـا وخضناها ا
ـواطن الـعـراقـي يـسرُّ حـتى بـات ا
ويـعـلنُ (كـفـانـا  قـادة وسـيـاسـيـ
فاشـل تخـاذلوا وهربـوا  انحنوا
وتـقــوست ظـهــورهم إمـام الــريـاح
والـــــعــــواصـف والــــتـــــحــــديــــات)
ـواطـن الـيـوم يطـالـب بـحـكـومة فـا
قوية  يـتم آختيارهـا من الصفوف
الوطنيـة العراقية األصـيلة ويكون
والؤهـا الكـامل لـلعـراق الن الـناس
فــقـــدوا الــثــقـــة ومــلـــوا اصــحــاب
ـطـلوب من زدوجـة وا الـوالءات ا
رئيس احلكـومة أن يختـار حكومةً
تـــتـــنــاغـم مع أحالم وطـــمـــوحــات
الـعـراقيـ نـساء ورجـال  وشـباب

وشابات  وحتى االطفال . 
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انات فاحلكـومات السـابقة  والـبر
الــســابــقــة مــعــظــمــهم كــانَ يــريــد
االغــتـنـاء والـصـعـود عـلى حـسـاب
ــواطـــنــ وثـــوابـــتــهم ســعـــادة ا
اإلنـسـانـيـة والـروحيـة لـيـصـبـحوا
بـعـدهــا فـوق األنـظـمــة والـقـوانـ
والـثـوابت والـقـيم الـوطـنـيـة  وقد
أدرك الـــعــــراقـــيـــون ذلك وإن كـــان
ان متنوعا متأخراً ليأتي هذا البر
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مـن كل الـطــبـقـات والــشـرائح وفي
الـوقت نـفـسه فـيـه سـمـة نـخـبـويـة
اقــصــد أنــاس مــهــنـيــ مــثــقــفـ
يـحـسـنـون فـن القـيـادة والـتـشـريع
ــان فـيـه الـعــنــاصـر والــرقــابـة بــر
الـنـسـوية مـتـميـزة وهـذا يـعني أنَّ
هــنــاك وجــوهــاً نــســائــيــة يــدركن
واطـن مـهـماتـهن واحـتيـاجـات ا
وتـــرجــــمـــة هـــذه االحــــتـــيـــاجـــات
ــشــاريع وانــظـمه وصــيــاغـتــهــا 
وقـوانـ تـخـدم اجملـتـمع وحتـسن
رأة العراقية أحواله بشكل عام وا
بشكل خاص الـتي عانت من القهر
واحلـــــرمـــــان والـــــضـــــغـــــوطـــــات
ضـايقـات وإرهاصـات احلاضر وا
خـتلف ـان اليـوم  ـر. على الـبر ا
كــتـــله وأحــزابـه ومــســـتــقـــلــيه أن
يـسـاهم مـساهـمـة فـاعـلة في والدة
حـكومـة قويـة بعـد أن كُلّفّ د. عـبد
ــنـحـوهُ ـهــدي فـعــلـيــهم إذاً أنْ  ا
الـفـرصة لـضـمان صـيـاغة مـشروع
وطـــني يـــعـــتـــمــدُ عـــلـى الــبـــرامج
ـقدورها واخلطط الـعلـميـة التي 
إنــقــاذ الـعــراقـيــ بـنــقـلــهم نـقــلـة
نوعية للضـفة اآلمنة وتتحقق عن
طـــريـق بــنـــاء الـــدولـــة واجملــتـــمع
وتـــنــــفـــيـــذ الـــبـــرامج الـــزراعـــيـــة
والصـناعيـة واالقتـصادية وتـعزيز
دور الــثـــقــافــة واآلداب والـــفــنــون
ــان الــذي وهــنـــا يــبــرز دور الــبــر
نــتــحــدث عن مــهـنــيــته ونــوعــيـته
ـارسـة مـهمـاته في وقـدرته عـلى 
الـتـشــريع والـرقـابـة مــراقـبـة عـمل
احلــكـومــة وتـنــفـيــذهـا خلــطـطــهـا
علنة بعد وبرامجها ومشاريعها ا
ان من أجل االطالع هـا للبـر تقـد
عـليـها ومـتـابعـتهـا والوقـوف على
تحقق منها وتشخيص نجز وا ا
اإلخــفــاقــات ومــعـرفــة أســبــابــهـا
ـعـنـيــ الـذين لـديـهم لـيـحـاسـب ا
ــان وأمــام خــلـل حتت قــبــة الـــبــر
ـســاءلـتــهم ولـيــطـلع الــكـامــيـرات 
الشـعب العـراقي على كل مـجريات
الــعــمـلــيــات لـيــقـول رأيـه ويـتــخـذ
قراره حـيال العـناصـر غير الـكفؤة
ان عن إخـفاقات ألن تغـاضي البـر
وفشل احلكومة في تنفيذ خططها
وبـرامـجـهـا والـسكـوت عـنـهـا على
طــريـقـة ( غــطي لي وأغـطي لك) لم

تَعُدْ تنطلي على العراقي ينبغي
ـان واحلـكـومـة عــلى أعـضـاء الـبـر
إجنــاز مـــهــمـــاتــهـم وواجــبـــاتــهم
وبعض إعمالهم بشكل ميداني إي
ـيدان ب الـناس ألننا العمل في ا
أصــبــحــنــا بــحــاجــة إلـى أعــضـاء
ان وحـكومة وقادة وسـياسي بر
ميـداني شـجعان وأصـحاب قرار
جــــريء يـــصــــرفـــون قــــســــمـــاً من
ــبــاشــر إعــمــالــهم مــيــدانــيــا وبــا
ـواطـن ويـسـتمـعوا لـيـحتـكـوا با
لـهم ويـنـفذوا رغـبـاتـهم بالـقـانون
ومــا نـطــمــحهُ مـن رئـيـس الـوزراء
القادم وعلى رئـيس الوزراء القيام
ـيـدانــيـة حلـكـومـته ـتــابـعـات ا بـا
والوقوف على تنـفيذ قراراته التي
يـصــدرهــا ومــتــابــعـتــهــا بــجــديـة
وبــــدقــــة لــــيـــتـم بــــعـــد ذلـك عـــزل
ومـحاسـبـة الفـاشـل وهـذا مراس
وسـلـوك تـنـفـيـذي بـحـاجه لـرئـيس
وزراء شـجـاع صـاحب قـرار يـعـمل
حتت الــشــمس وبــوضــوح يـعــني
ليس لديه لون رمادي ( إما ابيض
أو اســــود ) والــــعـــــراق بــــحــــاجه
النـــضــــبـــاط عـــال في الـــتـــنـــفـــيـــذ
واحملـــاســبــة وتــطــبــيق األنــظــمــة
والــقــوانــ بـعــد كل هــذا الــســفـر
ـفـعم بــالـفـسـاد وخــرق األنـظـمـة ا
والــــقــــوانــــ والــــتــــجــــاوز عــــلى
الــــــدســــــتـــــور أســــــلــــــوب حــــــكم
احملـــــــاصـــــــصــــــات واجملـــــــامالت
والـتـوافـقـات الـرديئـة الـبـعـيدة كل
الـبعـد عن الثـوابت الوطـنيـة وقيم
ــــهــــابـــة الن الــــدولــــة الــــقـــويــــة ا
الــعـراقــيـ لم ولـن يـتــحـمــلـوا أو
ـــا صـــبـــروا يـــصــــبـــروا أكـــثــــر 
ـــــســـــؤولـــــ وحتـــــمـــــلـــــوا مـن ا
والــســيــاســيــ الــفــاشــلــ بــعــد
ــال الـعــام والــثـروات تــبـديــدهم ا
الــوطــنــيــة وســرقــتــهــا في الــســر
والــعـلن وفي كل مـرة يــفـلـتـون من
احلــــســـــاب وهـــــذا يــــتـــــحــــمـــــله
الـــعـــراقــيـــون أنـــفـــســهـم بــســـبب
خـيـاراتـهم وانـتـخـابـهم ألشـخاص
لـيـسـوا أهال للـمـسـؤوليـة ضـعـفاء
ـــال والـــســلـــطــة إمــام بـــهـــرجــة ا
حـديثي الـعهـد باحلـكم والسـياسة
تــنـــقــصــهم اخلـــبــرة والــتـــجــربــة
والثقافة السياسية وفنون القيادة

الـــسالم عــــلـــيـــكم ورحــــمـــة الـــله
وبركاته

ال ارغب ان اكــــــــون وزيـــــــرا ..وال
انـــــافـس احـــــدا عــــــلى ذلـك ..رغم

ماعندي من امكانيات لذلك...
لست متردد في كـتاباتي جلنابكم
الـكــر ..بل مـتــفـائل ان تــصـلـكم
ـــا تـــنـــشـــر واغـــلـــبـــهــا اســـرع 
منشور...لكن لكثرة وسائل النشر
يــتــعـــذر عــلى اي مــتــابع االطالع
عليـها وهذا ما يـفوت على الدولة
الــكـثــيــر... من هــنــا وقــبل الــبـدء
بـكـتـابـة مـقـتـرحـاتي االقـتـصـادية
..ارجو ان تعـيرو  وسائل االعالم
واجلـــمـــعـــيـــات والـــتـــجـــمـــعـــات
ـتـابـعة الن االقـتـصاديـة اهـمـيـة ا
فيد والذي يثير فيها الكثير من ا
...بــلــجـنــة من ــعـنــيــ انــتــبــاه ا
ــنــتــسـبــ لــلــمـراقــبــة وتــقـد ا

التقارير.... 
الـدكـتـور عــادل احملـتـرم..في احـد
الـــــــــلـــــــــقـــــــــاءات مـــــــــعـــــــــكـم في
مــؤتـمــراســتـثــمــاروعـنــدمــا كـنت
وزيــرا لــلــنــفـط وفي فــنــدق بــابل
ســـئـــلـت عـــدة اســـئـــلــــة من قـــبل
احلـضـور ..وكـان جـوابك بـسـؤال
يــنم عن شـــيئ يــطــول تــفــســيــره
..وهــــو.. هل اجـــــيب كــــوزيــــر ام
كـمــواطن ..كـان رأي االغـلــبـيـة ان
جتـيب كـوزيـر وكـنـا االقـلـيـة جـدا
من قــال نــريـد اجــابــة عـادل عــبـد
هدي كشـخص ...وكنت انامنهم ا
..النك كشخص اكثر حرية وقبول
ــــــــــواقف ...لــــــــــطـــــــــرح االراء وا
والـتـعـلـيـق عـلـيـهـا ..واالحـلى من
ذلك انك اجـبت باجلـواب كـوزير
..انــا مـــخــنـــوق ...وكــعـــادل نــعم
ـفهوم وهاكم اجـوبتي.. من هذا ا
اكـتب جلـنابـكم الـكر بـعـضا من
مــــقـــتـــرحـــاتـي.. واالن كـــمـــواطن
واطن ارجو االطالع علـيها بترو

النها جديدةعلى الساحة ...
اوال..حلول سريـعة الزمة البصرة
مــــــــنـــــــشـــــــورة حتـت عـــــــنـــــــوان

التظاهرات..
--اســتــقــدام(تــاجــيــر) مــحــطـات
كهـرباء محمـولة كبواخـر بطاقات
عـالـيـة وخالل شـهـر تصـل وتربط
وهي متـوفرة جدا ...الـية التـنفيذ
...مباشـر من قبل مجمـوعة تشكل
لــهـــذا الـــغــرض وتـــنــتـــهي عـــنــد
التنـفيذ بامـر اداري وتسلم جلهة

مختصة
--بـــنــفس الـــطــريــقـــة اســتــقــدام
مــحــطــات حتــلـيــة مــيــاه الــبــحـر
محـمولة وبطـاقات عاليـة وربطها

وتشـغيلـها وخالل شهـرتنتج.بدل
الــــــتـــــــخــــــصـــــــيص وضـــــــيــــــاع
الــتــخــصــيــصــات مع االحــتــفــاظ
بـاحلـلـول الـسـتـراتـيـجـيـة طـويـلة

االمد حتت التنفيذ
- تـطبـيق قانـون االقامـة وتسـفير
كل مـن انــتــهت اقـــامــته فــورا مع
اســتــحــصـال دوالر عــلى كـل يـوم
تـاخـيـر ..وفـيـهـا تـفـاصـيل كـثـيرة
كن شـرحهـا..ستوفـر عشرات ...
بل مـئات الـفـرص من العـمل فورا
ان لـم تـــــكن اكـــــثـــــر ومع مـــــضي

الوقت.
ـاء - ايـقــاف اسـتــيـراد عــبـوات ا
فــورا والــتي مـقــومـات انــتـاجــهـا
وامــكـانـيــة تـوفـرهـا مــتـاحـة جـدا
وصـنـاعـة اجــهـزتـهـا مـحـلـيـا..هل
يـعقل ان نـستـورد من ميـاه االبار

او التحلية..
- واخـريـات غـيـر مـدفوعـة الـثـمن
بـتــنـســيق اداري تـخــلق مـجـاالت
عـمل خالل مـدة اشهـرقلـيـلة الكـثر
من مــلــيـوني مــواطن فــني وغــيـر

فني.
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ــتـفــاقــمـة وحــلـوال (حال لـالزمـة ا
سـريـعـة بـقـرار رئـاسي وزاري من

( شخصكم الكر
--هل يــعــقل ونــحن بــلــد نــفــطي
وانتم االقرب لذلك ان يـكون لدينا
قــطـاع مــصـرفي لـكـل الـفـعــالـيـات
االقـتصـاديةاال النـفطـية ...نـحتاج
جـــدا ... لـــلـــمــــصـــرف الـــنـــفـــطي

العراقي. حكومي..
والـذي ســيـتـحـول الـى احـد اكـبـر
صارف العـربية خالل سنة فقط ا
ـــا من مــدخـــوالت ومــخــروجــات
علـيه ومـنه..وخالل دقـيـقة تـفـكـير
من جنـابكم سـتصلـون الى مقدرة
ـالـية والـتـعـهدات ـصـرف ا هذا ا
والضمانات الداخلية واخلارجية
ـــــكن الــــتــــعـــــامل بــــهــــا الــــتي 
وتشـغيـلها..لـلقـروض واالقتراض
والتنمية وحتى ضمانات سيادية
--اال يـــســـتــــحق قـــطــــاع الـــغـــاز
الـــعــــراقي ان نــــفـــرده بــــقـــانـــون

وشركة? 
وهـل هــنــاك امـــكــانــيـــة ..اعــتــقــد

متاحة جدا ..
ـيتة --استـثمار االبـار النفـطية ا
والــــتي تــــنــــتج غــــازا وهــــذا مـــا
طرحناه في مؤتـمر االستثمار في
بـابل,غـيــر ان جــنـابــكم اجته الى
ـصـاحب واحلر اسـتـثمـار الـغاز ا
في اجـابتـكم او في تعـليقـكم على

وضوع?. ا

--االيستـحق قطاع التصـفية لسد
احلاجة احمللية والـتصديرية فيما

بعد ان يفرد بقانون
ـــنــشــور ان --كـــان مــقـــتــرحـــنــا ا

يكون..
-----قـــــــــانـــــــــون لـــــــــلـــــــــنـــــــــفط
وقانون____وقانون للغاز_____

للتصفية
ـداخـلة انـهـا تـخلـصـنـا من مـبـدأ ا
واالداريــات الــعـــالــيـــة الــتــنـــفــيــذ
وتـعــطي لـكل اخــتـصـاصـه وتـنـفـذ
بـشـكل عـلــمي وعـمـلي اكـبـر..حـتى

كان اقتراحنا ان تكون
 وزارة لـلـنـفط والـغـاز والـتـصـفـية
النها تعني الكثـير والتنفيذ االكثر

علمية.
--هل تـاجيـر مـصفى او مـصفـي
خــارجــيــ _اســتـــغـالل الـــطـــاقــة

تاحة_بطاقةعالية  ا
لـــلـــتــــصـــفــــيـــة لــــلـــغـــيــــر ونـــحن
الـغـيـر,مـحـنـة,وانـتم اسـرع ادراكـا
مـاتعـنيه هـذه العـملـية لـنا..تـاجير
او اســــــتـــــخــــــدام بـــــرمــــــيل دوالر
لـلـتـصـفـيـة...الـكـمـيـة خـارج حـصة
اوبك .. والذي يعنـي عائديات بيع
ــنـتـجـات الـنـفــطـيـة وسـداحلـجـة ا

منها لالستهالك احمللي
--الـى متـى االنـتظـار حـتى نـنـشئ
مـصــفى جـديــدا ..الـيس بــاالمـكـان
شـراء اكـثـر من مـصـفى مـسـتـعـمل
حـديث ونـصبـهـا في العـراق حل
ـــصــــفى اجلــــديـــد واي انــــشــــاء ا
وجود مصفى يشترى احدث من ا
..والـتـسـديـد بـضـمـان من مـصـرف
النفط العـراقي والذي هواقوى من
اي ظـمــان ولـعـدد ثالثــة او اربـعـة
مـصـافي بـطـاقات مـئـة الف بـرميل
يــومــيــا اواكــثــر.....وهـل تــبـور او

تتلف....وجنابكم االسرع فهما?
ونـحن ســنـويـا نــخـســر مـاقــيـمـته
مـــصــفـى من جـــراء الــســـيـــاســات

تبعة. النفطية ا
هل يعقل ذلك ...?

مــا دمــنــا في قــطــاع الــنــفط ... ان
نـسـبـة الـفـقـر في الـعـراق الحتـلـها
خـمس خــطط اقــتـصــاديــة مـتــزنـة
ومــــتـــــكــــامــــلـــــة الــــتــــوفـــــيــــر من
الـــتـــخــصـــيـــصـــات واالســـتـــقــرار
االقـتصـادي ومتـتالـية وهـذه عائق
ـفضل امام كل عـمـليـة تـنـميـة او ا
لدينا اعادة االعـمار وليس تنمية..

وقوانينها الهادئةالتنفيذ..
والن نـســبـة الـفــقـرة تـعـدت الـ 50
ـئة من الـعـوائل العـراقـية,عـليه بـا
انها عـائق امام حتقيق  اي تـنمية
مـتكـامـلة,ومن اهم مـشـاكل الـفـقرة
الـذي يعـني االسـتهالك   ,الـتغـذية
واالمن الـغـذائي ...مقـتـرحنـا ادناه

قاصة ,, ومنشور حتت عنوان ا
هي ان يـــكـــون هـــنـــاك اتـــفـــاق مع
مـجـمــوعـة دول لـتــجـهـيــز الـعـراق
وادالغـذائية لـلبطـاقة التـموينة بـا
مع زيـــادة مــوادهـــا كـــمــا ونـــوعــا
لـــيــصـل الى عـــشــر مـــواد وبـــهــذا
النظام التسـديد في نهاية كل سنة
او بعـد سنه من التـجهيـزاي هناك
ـدة سـنـةدون امـكـانــيـة الـتـجـهـيـز 
ـــبــــالغ دفع اي مــــبــــلغ وتــــبـــقـى ا
دوارة,,,والـشـرح الـتفـصـيـلي الذي

ـواد الغـذائية يـؤدي الى توفـير ا
وتـوليـداو انـشاء صـناعـة وطنـية
وانتاج وطني ليدخل ضمن نظام
ذكور اعاله قـاصة في مـقالنـا ا ا
...وتـوفــيـر مــبــالـغــهــا من بـعض
فـــائض الـــتـــصـــفـــيـــة اعاله ومن
تخـصيص كمـية تصـفية اضـافية
لها خـارج حصة اوبك مـخصصة
لــلـــدول اجملــهــزة مــشـــتــقــات في
اراضــيـــهــا ومــصــافـــيــهــا او في
احداها .....ومداوالتها عن طريق
ـقـترج مـصـرف الـنـفط الـعـراقي ا
تــاسـيـســة...ومن مـهـام الــبـطـاقـة
الـــتــمــويـــنــيــةاالســـاسي هــوســد
اجلـوع لـلـمـواطن والـتـخـلص من
سوءالـتغذيـة التي تخـلف عاهات
للـمواليد اجلـديدة يصـرف عليهم
ن يعانون من اكثر من التغذية 
عاهـات وتخـلف وبطء الفهم وهم
ـال الـبـشري اداة الـتـقدم وراس ا
لـــلــعـــراق الــذي تـــفــتـــقــده اوربــا
ــواطن من ولــتـــعــتـــبــر حــصـــة ا

النفط...
--ومـن اجلـديـر بـالـذكـر ان يـكون
هـنـاك نــاقل وطـني دولـي مـحـمي
دوليا  لـلنفط اخلـام على ان يباع
الـــــنـــــفـط اخلـــــام واصل ولـــــيس
فوب..تالفيـا الي تاخير لـلتحميل
ومـايتـبعـها من خـسائـرتصل الى
ـاليــــ من الــــدوالرات مــــئــــات ا
سنويا والتي تتحمله الشركة مع
عــائـــديــة لـــلــدولـــة....وشــرحـــهــا

وتفاصيلها قريبة اليكم
شاركة --حذار من الدخـول في ا
ناطق في احلـقول الـنفـطية فـي ا
احلدوديـة وعلى اي طريـقة كانت
وبــاي تـســهـيالت واال ســتـعــتـبـر
تـرسـيم للـحدود مـسـتقـبال..وانتم
وضوع شخصيا خارج هذاا

--الدخول في استثمار مع تركيا
ـيـنـاء الـتـحـمـيل الـنـفطـي الذي و
يــــصـــدر مـــنه اخلــــام الـــعـــراقي,
وبـاخلـصـوص مـا تـمـر به تـركـيـا
ــدة طـــويـــلـــة لـــتـــحـــديــد االن ,و
مـــــوضــــوع اخلــــام فـي االقــــلــــيم
وامـكــانـيــة الـســيـطــرةعـلـيـه كـمـا
ونظـامـا...والـتـسديـد بـنـسـبة من

اخلام للتصدير ...
-- االمـن الــــغـــــذائي ...مـــــرتــــبط
ـائي ....ليقـطع من يقطع باالمن ا
ــــاء فـــان ولـــيــــقـــلـل من يــــقـــلل ا
االســتـمــطـار وحث الــغـيــوم عـلى
انـــزال مـــائــهـــا هي احلـل االمــثل
ـــاء لـــتــــلـــبـــيـــة والـــذي يـــوفــــر ا
ــهـمـة االحـتــيـاجـات الــربـاعــيـة ا

واالساسيات اال وهي.....
البـشر والزرع والـنفط والكـهرباء
واحــتـيـاطي لالزمـات ولـكل شـيئ
اخــــــر ,,,مـن خالل عــــــمــــــلــــــيــــــة
االســتـــمــطــار والــتـي لــنــا مــقــال
مــــنــــشــــور بــــهــــذا اخلــــصـــوص
مــلــيــار مــتــر 96نــحــتــاج الى ,,,
لء كافة الفضاءات والتي مكعب 
التوفر من دول اجلوار مهما كلف
االمر وباي عدد من الـسن ولكن
بـــاربع ســـنـــوات(مــــدة بـــقـــائـــكم
االولـى) تــــــتـــــــوفــــــر عـن طــــــريق
االستمطارمع توفرالكمية الكاملة
ــــــيــــــاه من احـــــــتــــــيــــــاجـــــــات ا
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بغداد

كن ان الـيـومـيـة...كمـرحـلـةاولى 
االعتماد على شركة وبشكل سريع
لـتـوفــيـر االحـتـيـاجـات االسـاسـيـة
ومـرحـلـة ثـانـيـة ربـطـهـا في وزارة
مـخـتـصـة لـتـكـون شـركـة مـشـتـركة
وفي مــرحــلــة ثـالــثــة اســتــقاللــيـة
الــــشــــركـــة احلــــكـــومــــيــــة والـــتي
تتخـصص لالستمطـار ولكل حالة
ــكن ســـبــبـــهــا ومــســـبــبـــاتــهـــا 

توضيحها باي وقت وطريقتها.
ان اربـــــعـــــ دولـــــة في الـــــعـــــالم
تــــســــتــــخــــدم هــــذه الــــطــــريــــقــــة
اوالتكنلوجيا  ومنها دول اخلليج
ـتقـدمة وهي .....واغـلبـهـا الدول ا
ذات تاثير بيئي سلبي معدوم

امـــا الــــنـــفط ومـــا عالقـــته بـــهـــذه
الـــــطــــريـــــقــــة,,,ان هـي تــــوفـــــيــــر

اءللحقن وانتم على علم بذلك  ا
وبــعــد ســـنــ ال نـــفط بــدون مــاء
حلـقن االبار النـفطـية . ان انـتشال
اجملـــتـــمع من الــــفـــقـــر يـــعـــني ان
اجملتمع مـهيئ  للبـناء االقتصادي
ــا وهــو مــجــتــمع مــنــتج اكــثــر 
يــــســـــتــــهــــلـك فــــهــــذه االولــــويــــة

االستثنائية
--ان بـناء قـطاع خـاص جديـد هو
مسؤلية كبيرة وغير اعتياديةوفي
حالنا القطاع اخلاص بكل اشكاله
اليشارك في تكوين الدخل القومي
ـئـة فـهـذا يـعـني اكـثـر من 3-4 بـا
بــنـاء  جــديـدا ولــيس اعـادة بــنـاء
واحــــداسس هــــذا الــــبـــنــــاء وهي

كثيرة هو....
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--انـشـاء صـنــدوق ومـصـرف دعم
االستـيـراد االنـتـاجي الـذي نـفـقده
في اقـــــتـــــصــــادنـــــا وله شـــــروطه
واســاســـيـــاته وقـــوانـــيــنـه لــكـــنه
ضـرورة اقـتـصـاديـة مـالـيـة داعـمة
لالســتــيــراد االنـــتــاجي ومــحــددة
صاريف غير ضرورية لالستيراد
االنــتـاجـي ومـراقــبــة عــلــيه لــعـدم
الـتـهــريب والـتـهــرب.ولـنـا في ذلك

مقال منشور..
--الـبــديل لالسـتـثــمـار اسـتـخـدام
نظام ال  ومشتـقاته ولنا مقال في
ذلك ,ومع االســف لم تـقـدم دراسـة

B O T جدوى
عن كــامل االسـتــثـمـار فـي الـعـراق
ــعـنــيــون بـاالعالن عن ويــنــبـري ا
ــمـــنــوحـــة فــقط عــدد االجـــازات ا
ـــشـــاريع ولـــيـس مـــعـــلن حــــجم ا
نـفـذه ومـدى مشـاركـتـهـا في سد ا

احلاجة احمللية.
ــعــادلـة الــتــالــيــةهي دفــاع عن وا
فكـرتنا...معـمل سمنت بـكلفة 250
مـليـون دوالر- مدة االسـتثـمار 49
ـعمل سنة  –اسـترداد راس مـال ا
خالل  5ســنــوات= 40ســنــة نــهب
لـلـمـواد االولـيـة ,,وعـدد الـعـامـل
اليتجاوز الف عـامل ويتبعهم الف
ــدفـوع غــيــر مــبــاشـر  –الــســعــرا
مــرتــ مــجــانــيـة او رمــزيــة بــيع
ادةاالولية والشراء بناقص جزء ا
يـة اواكثر حسب عن السوق الـعا
الـســوق...وكل الـعـائــدات تـصـرف
على البيئة وحتسينها الغير...انه

استنهاب ..
--مــاذا لـــو اتــخـــذ قــرار مـــركــزي

واجـبـاري ان يـتــبـنى كل مـصـرف
ـشـاركــة مع اي مـسـتـثـمـر اهـلي ا
ـــــعــــامل النـــــشــــاء مـــــعــــمـل من ا
ـتـوسـطة ـتـوسطـةوا الـصغـيـرة ا
ـــســاهــمـــة الــقـــطــاع اخلــاص و
الـــــعـــــراقي مـع دعم مـن الـــــدولــــة
استـثنائي وخـاص وتباع لـلقطاع
ــواطــنـــ بــاالســهم اخلـــاص  وا
وكــمــا تـعــرفــون الــكل يـبــحث عن
ضمانـات داخلية ,ويلحق بقانون
االســتــثــمــار قــرار او تــعــلــيــمـات
بذلك,النشئ سنوياما اليقل عن40
مــعــمل جـــديــد كم وكم من االمــور
ا ـنجز,ور التـي تكتـب عن هذا ا

يحتاج الى قانون ليكن
- وتـشـجـيع لالسـتـثـمـار الـوطـني
...يـــصـــار الى اســـتـــصـــدار قــرار
يـتـضـمن..اعـفاء من كـافـة الـرسوم
والــظـــرائب وعــلـى كــافـــة اعــمــال
ــســتــثـمــر الــوطـنـي الـذي وصل ا
مــــبــــلغ اســـتــــثــــمـــاره الــــداخـــلي
50مــلــيــون دوالر وبـــنــســبــة500
ــــئــــة  فــــرد كــــان او شــــركــــة بــــا
اوائـتالف مـجمـوعـة شـركات وفي

كافة مجاالت االستثمار
---طــبع الـــعــمــلــة الــوطــنــيــةفي
الــــــداخـل.. مـع اشــــــكـــــــاالتــــــهــــــا
السـيـاسـيـة..والـتي تـنـهي احلرب
االجرامية من سحبها من التداول
وتــــــخــــــزيــــــنــــــهــــــا فـي الــــــداخل
واخلارج,,ونـحن نـسـمـيه االدخار
الـسـلـبي وهـل يـعقـل ان يـكون 75
ـطبـوع مـدخر سـلبـيا ـئة  من ا با
ومـــــــا هـي تـــــــاثـــــــيــــــراتـه عـــــــلى
االقـتـصـادغـيـر االنـكـماش واحالل
ـــكن ايــفــاء الــدوالر مــحــلــة ,,و 
اوتـسـديـد الـديـون الـداخـلـيـة مـنه
والـتي تــمـثل نـسـبــةقـد تـصل الى
علـنة على70 ـئة من الديـون ا  با
الـــــعــــراق والــــتي اوصـــــلــــته الى
تصنـيف ناقص بي الكارثي ,على
ان اليـضع اي اسم عـليـهـا وتزداد
الـعالمات االمنـية لـغرض تـقليص
التـزوير ,وتوحـيد احلـجم لغرض
تـقـلـيص الـكـلف ,وتـبـديل الـعـمـلـة
لــغـــرض تــفــويت الـــفــرصــة عــلى
اخملـزون في اخلـارج قـدر االمـكـان
.اقـــــذر حـــــرب...او احالل اكـــــبــــر
لـلتـبادل بـلصـكوك والـكردت كارت
رتبط في ... للموظف اوكافة ا

الدولة شهريا
--هل مـن االمــور الــصــعــبــة جـدا
....ان نـكـسب مـئـةالف او يـزيدون
خالل قـــرار واحــد مـع عـــوائــلـــهم
وهم اصــــحــــاب حق بــــذلك عــــلى
ــا مــرتــ كــمــواطن و الــدولــة ر
كمـتضرر ...الـعلم عنـد اجلميع ان
ســعــرالــســيـارة مــوديل قــد اقل
بـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر مـن ســـــــعـــــــرهــــــا
بسـنتـها....وعلى الـزيرو....موديل
يــــتــــفق مــــبـــاشــــرة مع17او  16
نـتـجـ ولـيس الـوسطـاء طـبـعا ا
اقل كلفـة بعد اكثـر مباشرةوبدون
ـــنـــتج ..من وســـطـــاء نــعـم ومع ا
ـنشـأ ...وعـلى دفعـات تـصل لكن ا
يـتـفق وصــولـهـا مــتـتـالــيـة وغـيـر
معـلنة..تـوزع على شهـداء القوات
ــسـلــحـة واحلــشـد كـدفــعـة اولى ا
ومن ثم على كل مـتضرر بـسيارته

من جــراء الــتــحــريـر والــتــفــجــيـر
واخرين..

ـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــول ---فـــــــــــــــــــوق ا
واالجتـــاهـــات....تــــشـــكـــيل جلـــان
ـفروضة لدراسـةوالغاء الـقوان ا
تحدة على العراق مـن قبل اال ا

الية.. وتبعاتها االدارية وا
ار --اال يـسـتـحق انبـوب الـنـفط ا
عـبـرالــسـعـوديــة من ان يـطـالب به
وبــــــــــاخلـــــــــصـــــــــوص ان قـــــــــرار
الــســيــطــرةعــلـــيه كــان من جــانب

واحد وليس دولي 
dO uðË ‚UHð«

ـكن بـصـعـوبة جـدا ان يـلـتقي --
وزير التربية والصناعة والتجارة
ليـتفقـوا على توفـير داخلي ل (تي
شــــــرت وبــــــنـــــطــــــلـــــون ومـالبس
لـلــتــلـمــيـذات والــطــالـبــات وكـذلك
لــلــتـالمــيــذ والــطالب ) كل حــسب
واجـبه الـتـربـيـة تـطلـب ان يـرتدي
ـالبس الـــــتـالمـــــيـــــذ والــــــطالب ا
نـتجـة  من قبل وزارة الصـناعة, ا
الصـناعة تـهيئ معـاملهـا والقطاع
اخلـاص والتـجارة تـمنع اسـتيراد
البس هـذه وتـسمح اجلـاهـز من ا

باستيراد االقمشة لذلك,,
ماذا يعني هـذا ..مئة الف شخص
يعـمل بهذا اجملـال ليهـيئ ما اليقل
عن تــــســـــعــــة ماليـــــ تي شــــرت
وتــســعــة ماليــ تــنــورةاودراعــة

وبنطلون..وفورا..
وتــوضع عالمــات وزارة الـتــربــيـة
والــصـنـاعـة والــتـجـارة بــتـصـمـيم
مــوحــد دون الـــعــلم الــعــراقي النه
ســيــصــبح ...وصــلت مــسح بــعــد
ـــقـــطـــاطــات ... ومـــثـــلـــهـــا ا حـــ

ساطر...الخ مسحات وا وا
النه يـــجب ان يــرتـــدي الــتــلـــمــيــذ
درس مالبس عـلم وا والطـالب وا
عــــلى االقـل قـــطــــعـــة واحــــدة  في
الــسـنــة ...امــا الـربــحــيـة فــتــكـون
ـبــيــعـات مــعــقـولــة لــكـبــر حــجم ا
والتــــخــــســــر اي وزارة شــــيئ الن
االهل من سـيـشـتـري..جـاء ذلك في

مقال منشور
---(((امـامـوضـوعـة بـنـاء الـعراق
بــشــكل كــامل ومــضــمــون وسـريع
فـهذه فـقرة حتـتاج الى قـرار وقوة
قـــرار وقـــوة تـــفــاوض مـع اقـــنــاع
اطراف اخـرى))) جنابـكم على علم
ا لدى الـعراق من مكامن نـفطية
412 والـــــــــــبــــــــــالـغ عــــــــــددهــــــــــا 
مكمنا...وتقـريبا في كل محافظات
الـعراق  ,لـنـا مـقـال مـنـشـور حتت
عنوان __الدول الصناعية السبع

والعراق __
فـيه ان تـعطي  12مـكـمنـا او اكـثر
للدول الصناعية السبع تستكشف
وحتـفر وتـنـتج اخلام  وتـصدرلـها
ــوجب اتــفــاق تــفــصــيــلي عــلى
ـهـم ان تــسـلـم الـدول الــســعـر ,وا
احتياجات  ,احملافظـات كاملة من
حتــت االرض الـى فـــــــــــوق االرض
والـسـماء ,الـتـسـديـد مـقـابل اخلام
ـنـتج وبــجـدولـة زمــنـيـة لــلـبـنـاء ا
ـدة عـشـرين سنـة قـادمة تـسـديد و
خام خارج حصة العراق من اوبك
وهــم مـن ســـــــــــيــــــــــــدافـع عـن ذلـك
ــيـــا..مع الــتـــفــرغ احلـــكــومي عـــا

لـــتـــعــــزيـــز بـــقـــيـــة الـــقـــطـــاعـــات
ــالــيـة والــنــقــديـة االقــتــصـاديــة ا
وتــســديــد الــديــون والــقــانــونــيـة

..وكثيرات ايجابياتها
----وقــــــــبـل ان  انــــــــهـي هــــــــذه
ـقـتـرحـات اود ان ابـ جلـنـابكم ا

االتي ومع كل االسف 
ـــركــز 11ب ...احــتـل الـــعـــراق ا
الـدول الـهـشـة اي رداءة الـتـنـمـيـة

والبناء
ركز  18من ب ...احتل العـراق ا

الدول االكثر فساد
...احــتل الــعــراق الـرم168من ب
الـدول االقـل تـنــفــيـذا لــلــمــشـاريع

يعني الشيئ جديدا
نـــحـن نـــحـــتـل مـــراكــــز وال زلـــنـــا

? محتل
الي واننـا مع مـحـاربـة الـفـسـاد ا
واالداري واالقــــتــــصـــــادي وبــــكل

اشكاله
لـكن عـلـيـنـا ان نـبـدأ اوال بـايـقـاف
الـفـسـاد ومن ثـم نـحـارب الـفـسـاد

والفاسدين
قترح عـله يفيد - ___نقدم هـذا ا
....اصدار قرار حدي ومن اليطبقة
يــتـعــرض لــقــرار مـحــكــمــة فـوري
بــــــــــــــــدون الــــــــــــــــرجـــــــــــــــوع الي
ـــجــرد الـــتـــاكــد من اولـــيــات,,,و
العملية,,,على ان يوقع هذاالقرار
في كل عـمـلـيـة احـالـة مع الـشـركة
ـــؤســــســـة وكل اوالـــشــــخص اوا
ـــصـــادرت االمــوال ـــعـــنـــيـــ  ا
ـنـقـولـة واحلبس ـنـقولـة وغـيـرا ا
ـشــروع مع حتــمل ـدة تــنــفــيــذ ا
كـــافــة مــصــاريـف االكل والــشــرب
واالقامة وال يـتمتع بـاي امتيازات

او تسهيالت كبقية السجناء..
ويـتم بــعـد اطالق سـراحـه ايـقـافه
عـن اي عـمل مـع الـدولــة((((كل من
احـيــلت عـلـيه مــقـاولـة اومـشـروع
اوجتــهــيــز مـبــاشــر اوثــانـوي مع
كافة دوائر الدولة الرسمية وشبه
الـرسـمــيـة والـشــركـات الـعــراقـيـة
والـعـربيـة واالجنـبـية الـعامـلة في
الــــــعـــــراق ولـم يـــــنــــــفـــــذه وقـــــام
ببيــــــــــعه بـالباطن)))) واكيد من
احــال عـلــيه الـعــمل يـســأل سـوف
تــكــون هـــذه احلــلــول الــســريــعــة
ومـايضـاف علـيهـا خطـوة سريـعة
لـكـسب اوعـلى االقل تـبـادل الـثـقـة
ــواطن الــذي فــقــد االولــيــة بــ ا
الثقة بالكل حكومة وتابع وعند
التدهور للثقة فالحتمدعقباها

--وهـنــالك الــكـثــيــروالـكــثــيـر من
احللول ..

ـعـزل عن ـكــنـني و مالحـظـة :-
اي جـهه اداريـة عدا االرتـبـاط بكم
قـترحـات من تـهيـئة تنـفيـذ هـذه ا
الـــدراســـة لـــكم الـى اخملـــاطـــبــات
الـداخليـة واخلارجـية والـتفاوض
وتـــهـــيـــئـــة الـــعـــقـــود البـــرامـــهـــا
وحتويلها لواقع ...بتشكيل دائرة
االزمــة ...او بــتـصــغـيــر الـعــنـوان
واليــهم ..مع مــجــمــوع مــوظــفــ
اليــــزيــــد عـن خــــمــــســــة اداريــــ
واالصدار باسـمكم او نيـابة عنكم
لـــــــقـــــــوة الـــــــطـــــــلـب والـــــــقــــــرار
وبـــعــــلـــمــــكم..وبـــاجملــــان....نـــعم

باجملان...

ولهـذه األسباب تـخلوا عن حـماية
ــــواطـــنــــ واحـــتـــرام الـــوطن وا
رغـبـات الـنـاس وإرادتـهم وحـمـاية

ال العام والثروات الوطنية . ا
V¹d  a¹—Uð

ـــريـب عـــلى  كـل هـــذا الـــتــــاريخ ا
العـراقي اسـتحضاره فـي مراقبة
ــواطن احلــكــومــة وأدائــهــا النّ ا
اناً وحكومة تصنع اليوم يريد بر
مـــدلــوالً ســـيـــاســيـــاً اقـــتــصـــاديــاً
اجـتـمـاعـياً نـاجـحـاً يعـني حـكـومة
قدورها إنقاذ الدولة التي غرقت
حتـى رقبتـها في مـستـنقع الـفساد
والــــــضــــــعـف والــــــتــــــجــــــاذبـــــات
واخلالفـــات وفـي الـــوقتِ نـــفـــسه
اناً يخوض معركة وطنية نريد بر
ضـد الـفـساد وتـعـيـد هيـبـة الـدولة
بـالـقـانـون بـعـد أنْ دَمَّـرت األعـراف
والـقيم وتـغـير الـنظـم االجتـماعـية
األصيلة بـالدخيلـة والفاسدة التي
دفـعت بـنا إلى االقـتـتـال واحلروب
الـطـائـفـية. لـقـد أضـطرب مـشـهـدنا
السياسـي بسبب ما تعـانيه الكتل
ـوجـودة الـسـيـاسـيــة وأحـزابـهـا ا
عــــــلـى الــــــســـــــاحــــــة مـن أزمــــــات
وصـراعـات عـلى الـسـلـطـة ومـراكز
الـقـوى أما الـتـوافق واحملـاصـصة
تــــعــــني عــــدم احــــتــــرام أصــــوات
ـــواطـــنـــ وتـــوجــهـــاتـــهم وهي ا
نـــتــــيـــجـــة كل تــــلك الـــصـــراعـــات
واخلالفـــات والــتــخــبـــطــات يــدفع
ثــمــنــهــا الــشـعـب الــعـراقـي واسـر

الـــــشـــــهــــداء واألرامـل واأليـــــتــــام
ـعـاقون والـعـاطـلون عن الـعـمل وا
الن أكــثــر أحــزابــنــا الــســيــاســيــة
ـسـتـهلك ولـيس لـديـها تـتـمـسك با
االستعـداد للتجـديد والتغـيير بعد
أن ابــتــعــدت وفــقــدت هـذه الــكــتل
واألحـــزاب الــســيــاســـيــة دورتــهــا
ـغــنـاطـيـســيـة الـسـيــاسـيـة الـتي ا
ــقـدورهــا حتـقــيق االســتـقــطـاب
ــصــالح اخلــاصـة الــوطـني بــدل ا
ومن هـــنـــا جـــاء الـــتـــأكـــيـــد عـــلى
الـناخـبـ العـراقيـ أن يـحتـرموا
ـرور خــيـاراتــهم وال يــسـمــحــوا 
الـفاشـل أو الذيـن اثبـتوا فشـلهم
راحل الـسابـقة نـريد صـناعة في ا
انـتـخـابات نـاجـحـة لضـمـان حـياة
سيـاسيـة أكثر نـضوجـا ووضوحا
وجناحا لتمهدَ لنا الطريق السليم
لـــبـــنـــاءِ ســـيــــاســـةٍ اقـــتـــصـــاديـــةٍ
واجـتمـاعيـةٍ ترتـقي لتـغيـر واقعـنا
الــصــعب وهــذا يــتــطــلب حتــقــيق
أرقــام مـتــمــيـزة جــديــدة بـصــعـود
ـثـقف نــواب وقـاده من الــشـبــاب ا
الوعي إلنهاء الفـوارق االجتماعية
وإعـالن احلــــرب عــــلـى الــــفــــوارق
الــطــبــقـيــة وهــذا بــأمس احلــاجـة
ان لرجال من طراز خاص في البر
واحلـكـومة والـقـيادات الـسـياسـية
يـعـني نـريد رجـال اسـتـراتيـجـيات
ـارسـات تـبـني الـدولـة وخــبـرة و
وتـــنـــقـــذ الـــعـــراق والـــعـــراقـــيـــ

وحتميهم .


