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مـقـتـرح صـنـدوق دعم االسـتـيراد ..
صـنـدوق دعم الـتـصـديـر.. صـندوق
دعـم االســـــــتـــــــيـــــــراد وبـــــــنـك دعم

االستيراد والتصدير
ان مـقـترحـنـا هذاجـاء الظـافة دفـعة
اقـــــوى النـــــشــــاء قـــــطـــــاع خــــاص
(نعـمالنشاء قـطاعخـاص وال يوجد
عـنى الـكلـمة) لـدينـاقـطاع خـاص 
ــوقف ســمـيــنـا (ولــلـتــمــاشي مع ا
دعمالقطاع اخلاص) متمكن وداعم
القـــتـــصـــاد الـــعـــراق وفي ســـبـــيل
مشاركة القطاع اخلاص التدريجي
في تـبـني مـسـؤلـيته الكـمـا مـعـمول
االن من احــالـة مــســؤولــيــات عـلى
القـطاع وهوظـعيف وغيـرقادر على
حتـقـيـقـهـا فـي حـال عـجـزت الـدولة
بــــامــــكــــانــــاتــــهــــا عن ذلك,وان كل
الـقوانـ الداعـمة لـلقـطاع اخلاص
حتـــتــاج دعم لـــنــصــوصـــهــا ودعم
لــتـطـبـيــقـاتـهـا ,واول االهداف دعم
الـتـطــبـيق وعـدم االلـتـفــاف عـلـيـهـا
لـــتـــحـــقـــيق اغـــراض شـــخـــصـــيــة
وحتقـيق اغراض اخـرى اكبـر التي
هي لــغـيـر صــالح الـقــطـاع والــبـلـد
قاالت طالـعنـا وقرئـنا الـعديـد من ا
والـدراسـات ومـنهـا الـسـتراتـيـجـية
ــؤتــمـرات وحــظـرنــا الــعــديـد من ا
والـــنـــدوات بــخـــصـــوص مـــشــاكل
وتـطـويـر الـقطـاع اخلـاص ودخـلـنا
في حلقـات لتعديل هـذا القانون او
ذاك ومع دوائر دولة متخصصة,لم
نـــســمع اونـالحظ ولـــو من بــعـــيــد
نــاهــيك عـن الــقــريب ان هــنــاك من
طــــرح مـــــوضــــوع صـــــنــــدوق دعم
االســــــتــــــيــــــراد(اومــــــشــــــروع دعم
ـكـن ان يـكــون هـذا االسـتــيــراد). 
وضوع جـديد جدا الننـا طرحناه ا
امــــام مـــــجــــمــــوعــــة من الــــســــادة
اخملـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــ فـــــــــــابــــــــــدو
استـغرابهم,وقدعـلق السـيد مـهدي
الـعالق  امـ عـام مـجـلس الـوزراء
ستشار االقتصادي بانه سيسئل ا
وضوع لدى رئاسة الوزراء حول ا
وانه لــيس لــديه تــعــلــيق ..لم تــكن
فكرتنا ذكراسـماء بقدر ما هي انها
فــــكــــر جــــديــــدة وكــــان ذلـك عــــنـــد
حـــضــورالـــســـيـــد مـــهــدي الـــعالق
اجــتــمــاع في مــقــر احتــاد الــغــرف
الـتجـارية وبـحـضور الـسيـد جعـفر
احلمداني رئيس االحتاد ,والسادة
رؤســاء الـغـرف الـتــجـاريـة وبـعض
اعــظــاء الـــهــيــئــات االســـتــشــاريــة
ــنــاقــشــة دعم الــقــطـاع والــتــجـار,
ـوضـوع اخلاص ,بـاحلـقـيـقه ثـار ا
اســتــغــراب الـــكــثــيـــر من الــســادة
احلضور وكانت التعليقات سريعة
وغـيـر عـلـمـيـة .مـتـاثـرين بـاالنفالت
االســتـــيــرادي عــلـى االغــلب وهــذه
نقـطة ايجـابية. امـا كان من االجدر
بالسيد مـهدي العالق ان يطلب من
ـــتـــحـــدث ان يـــقـــدم تـــقـــريـــر عن ا
ـستـشار ـوضوع لـيعـرضه على ا ا
االقـتصـادي ويـخرج بـاسم االحتاد

ــنـاســبــة نــشــكـر ايــضــا . بــهــذه ا
سؤول باعتمادهم على السادة ا
ـنـظـمـات الـدولـية ـسـتـشـارين وا ا
وتــرك الـكــفــائـات الــعـراقــيــة الـتي
التـــــــقـل كـــــــفــــــــاءة عن االجــــــــانب
ـــتـــقــاعـــدين من وبـــاخلـــصــوص ا
اصـحـاب االخـتصـاصـات واخلـبرة
والــذين يــعـيــشــون احلـال يــومــيـا
ولديهم من اخلبرة الرقابيه للواقع
الــفــعــلي والـــكــفــاءة الــعــلــمــيــة ال
الــنـــظــري الــذي يـــقــدم لــلـــخــبــيــر
االجــنـبي وتــكـون الــنـتــائج مـهــمـا
كــانت عــلـمــيــة بـعــيــدة عن الـواقع
ـــتــعــارف عـــلــيه بـــعض الـــشــيئ ا
صـندوق دعم الـتـصديـر وهـذا طال
احلـديث عـنه ونــدلـو بـدلــونـا فـيه,
كــان لـديـنــا الـقـانـون رقم  6لـسـنـة
1969وهـــــــــــــو قــــــــــــانــــــــــــون دعـم
التـصديـرومكـتب لتطـبيق الـقانون
والـذي يتـابع عمـلـية الـتصـدير من
الـعــراق وخملــتـلـف انـواع االنــتـاج
لـلـقــطـاع اخلـاص الــوطـني سـرقت
كـافــة مـحـتــويـاته وورقـيــاته سـنـة
 2004وهـذا من ضــمن الـتـخـطـيط
لــلــتــخــريب,وكــان الــصــنــدوق قــد
تـــــــــوقـف عـن الـــــــــعـــــــــمـل في/2/8
1990بـسـبب احلـصـار اجلـائـر. لم
ــجـلس يـكن الــصــنـدوق مــرتـبط 
الوزراء وال هـيئة  مـستقـلة بل كان
مــرتـبط بـوزارةالـتــجـارة واعـظـائه
ثلون كافة الوزارات االنتاجية و
ــــثــــلــــ لـــــلــــقــــطــــاع اخلــــاص
ــيـ مــخـتـصــ بـعـمــلـيـة واكـاد
نتـجات الوطنية تسهيل تـصدير ا
واكــــيـــد بـــادارة وزارة الــــتـــجـــارة
انذاك ,ويـتـمـتع بـصالحـيـات وزير
,مع الــعـلم هـنـاك قـوانـ وقـرارات
تدعـم التصـدير بـشكل غـير مـباشر
ولـــكن التـــتــعــارض مـع بــعـــضــهــا
الـبعض بل كـانت مكـملـة لبـعضـها
الــبــعض فـي حــيــنه كــانت تــطــبق
ــكــوس وفي ظـل قــانـون قــوانـ ا
كوس كوس(وا اخر الغي قانون ا
..هي الــظــرائب او الــرســوم الــتي
ــنـتــجــات احملـلــيـة تــفـرض عــلى ا
الوطـنـيـة) وهـذا تـشـجـيع لـلـقـطاع
اخلـــاص  كـــان قـــد صـــدر قـــانـــون
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الكمارك رقم ( (23لسنة 1984
ـكوس في ولم يـعـد العـمل بـفقـرة ا
الــعــراق من عـام1984وذلك كــجـزء
من دعم الــقـطـاع اخلـاص الـعـراقي
ـر بــهـا رغم الـظــروف الــتي كــان 
الــبـلـد انـذاك وكـان فـهم اقـتـصـادي
ـــنــطـــقــة مــتـــقـــدم عن كل بـــلــدان ا
والـــــعـــــالم الـــــذي يـــــعـــــيش عـــــلى
الـضـرائب والـتي تـعـتـبـر الواردات
ــــــوازنــــــات ــــــمــــــول  االعــــــلـى وا
الـبــلـدان(نــاسف الن اغـلب قــوانـ
الــضـرائب عــلى الــقــطــاع اخلـاص
اعـيــدة او سـيـعــادالـعـمـل بـهـا رغم
اعالن اجلـهـات ذات الـعالقـة بـانـها
تدعم الـقطاع اخلـاص لكـنها تـكبله
بقوان جتعل مـنها حجرعثرة في
ـوه...وهي او مـفـرداتهـا كـثـيرة).
ومـــوضــــوعــــنـــا االن هــــواالحـــدث
واالكـــثــر جـــديـــة وعـــمـــلــيـــة ودعم
لــلــقــطــاع اخلــاص الـعــراقـي الـذي
ثل اال جزء بسيط من االقتصاد ال
العراقي ,وهي نسـبة ال تـكاد تـذكر
,حــيث قــيم الــرســمـال الــثــابت في
ـقدار 29-28 االقـتصـاد الـعراقي 
مـلـيار دوالر (بـحـسـاب اسعـارسـنة
1988كـسـنــةاسـاس ) قـدرة نــسـبـة
راس مــال الــقــطــاع اخلـاصب 5-4
ـئـة وفي حـالـة تـوزيـعـهـا بـشكل بـا
نــسب عـلـى واقع الـقــطـاع اخلـاص
ونــشـاطــاته ( الــصــنــاعـة,الــزراعـة
,الــصــحــة  ,الــتـــعــلــيـم بــانــواعــة,
السـيـاحة ,الـنقل...الخ) فـان حـصة
الـصنـاعة التمـثل نـسبة تـذكر وهي
ئـة اول مـا يتـبادر الى اقل من1 بـا
ذهن الكـثيـرين عن القـطاع اخلاص
هـوالــقـطــاع الـصــنـاعي  ,نـحن مع
الـفـكـرة لـكن هـنـاك دول تـعـول على
ـختـلف اشـكالـهـا مثال الـسـياحـة 
وعلى الزراعـة وعلى الكثـير غيرها
وكــان قـانــون اخـر رقم114 لـســنـة
ـشــاريع 1929 قــانــون تــشـجــيـع ا
الـــصــــنـــاعــــيـــة والـــذي اســــهم في
تــشــجـــيع الــصـــنــاعـــيــ ودخــول
مستثمرين اخرين وكانت اعفاءاته
جـريـئـة جـدا لم يـحـصل عـلـيـها اي
صــنـــاعي االن وهـي حــيـث حــددت
عـشــر سـنــوات اعـفــاء من ضـريــبـة
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ــدة15 ــعــدات  ــكــائن وا اعــفــاء ا
سنة,

دة عشر سنوات, اعفاء العقارات 
ـــــا نــــتــــوقع  واحلــــديث اطــــول 
بـدراسـة مــقـارنـة رغم صــغـر حـجم
الــقـــطـــاع الــصـــنـــاعي انـــذاك لــكن
قـوانيـنه كانت مـتكـاملـة ولم جتري
عليهـا تعديالت بالعـشرات كما هو
احلال عليه االن ان معاجلة مشاكل
الـقـطــاع اخلـاص لـنـافــيـهـا دراسـة
اخــرى( الـقـطـاع اخلـاص الـنـفـطي)
ونحن نـعد تـلك الدراسـة قفزت الى
ذهـنـنـا فـكـرة دعم الـقـطـاع اخلـاص
بصـندوق دعم خـاص يحـتوي على

حزمة من القوان والقرارات التي
ــا تـــتــكـــرر ولــكن ســـنــذكـــر مــا ر
ـوضـوع واضـعـ يـخـتص بـهـذا ا
نصب اعيننا وبرحابة صدر كل ما
يــاتـي من االســـاتــذة االفـــاضل من
اضــافـات وتــعـلــيـقــات السـتــكـمـال
ـشروع شـروع على ان اليـعاني ا ا
من التعديالت التـي انهكت القطاع
اخلــاص واربـكت عـمـلـه فـالـقـانـون
ـرت الـذي جتري عـلـيه تعـديالت 
خالل ســـنـــوات يـــكــون مـــتـــكـــامل
ومتـماشي مع الـوضع االقـتصادي
امــا الــقــانــون الــذي جتــري عــلــيه
عـشـرة تـعـديالت ,زائـد نـاقص ,اي
قــانــون هـذا واي مــشــرع ذلـك ومـا
هي االشكاالت التي خلقها تطبيقه
ـــقــــرين ومـن هم الــــواضــــعــــ وا
.(وليكـون قانون مـتكامل يرفع الى
اجلـهـات الـعـلـيــا لـيـتـخـذ به قـرار)
شـاركة من شبـكة االقتـصادي و
الـعراقـي الـذي يـشرفـني ان اكون

احدى منتسبيها
…b¹bł …dJ

نـعم انهـا فكـرة جديـدة وموضـوعة
لم تطرح من قبل

هـو فــصــنــدوق دعم االســتــيــراد  ,
ومن خالله

ــــادي (لــــيس 1-تــــقــــد الــــدعم ا
الــــنــــقـــدي فــــقط) لــــلــــقــــطــــاعـــات
االقــتــصـــاديــة لــلـــقــطــاع اخلــاص
ختلف نشاطات القطاعات وعلى

ستويات , مختلف ا
2-تـقـد الدعم الـقـانـوني للـقـطاع

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

6-تــفــعــيل قــانـون رقم  11لــســنـة
2010

نــحن نـتـحـدث عن مـوضـوع جـديـد
ويــــجب ان تـــكـــون لـه الـــيـــة عـــمل
جـــــــديــــــدة والـــــــتـي هي بـــــــهــــــذه

اخلطوات:-
شمولة بهذا 1- حتدد القطاعات ا
الزراعة..الخ) الـقانـون (الـصنـاعة ,
ولـتـكن لـلـقطـاعـات االنـتاجـيـة  لـها
االولــويـة كـمـا ورد في خـطـةالـبـنك

ركزي ا
2- تـعــطى االولـيـويــة لـلـقــطـاعـات
االنتاجية وباخلصوص الصناعية

والزراعية
3- تعـطى االهمـية لـلقـطاعات ذات
االستخدام االكثر لاليدي العاملة
4- تعطى االهمية للصناعات التي
هي اقرب للـحرفيـة والتي الحتتاج
الى خـبــرات فـنـيــة عـالـيــة لـفـقـدان
الكـادر الوسـطي في العـراق بشكل

كبير(في البدايه)
5- تــعـطـى االهـمــيـة لــلــصـنــاعـات
الـغـذائيـة ذات االسـتـهالك الـسريع
ردودية السريعة والواسع وا

6- حتــدد نـسب الــدعم لـكـل قـطـاع
وبخطة سنوية 

دة خـمسة 7- وببـرنامج مـتكـامل 
ســنـوات نــكـون قــد هــيـئــنـا قــطـاع
ـشاركـة الفـعالة في ـكنه ا خاص 
صناعة القرار االقتصادي العراقي
الحـظ ان الـبـدء بـالـنـشـاطات من ا
االقــتــصـاديــة الــصـغــيــرة ســيـدفع
بـاصـحاب الـرسـامـيل الى الـتوسع
اكثر في مـجاالت االقتـصاد لوجود
ـالـية والـفـنـية مـقـومـات التـوسع ا
واخلـبـرة لـديـهم وخـلق راسـمـالـية
وطـنـيـة جتذب االسـتـثـمـارت (التي
فشلت عندنا فشل ذريع حيث طول
عــمـر هــيــئـة االســتـثــمــار لم تـصل
ئة وهي نسبة مشاركتها الى 3 با
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نسبة مـتفائلة  ولـعدم وجود نسبة
مـعلـنة وهـذه تـقديـر من عنـدنا ,من

وازنة) اجمالي ا
8- لـــغــرض الـــدفـــاع عن الــقـــطــاع
ـــعــنـــيـــ فــيه ان اخلـــاص عـــلى ا
يـهيـئو نـخبـة فنـية وعـلمـية لـلدفاع
ودراســـة الــــقـــوانــــ والـــقـــرارات
ــتــعــلــقــة بــالــقــطــاع اخلـاص وال ا
يستمـر الطلب من الدولـة بالسماح
ــثــلي لالحتــادات والـــنــقــابــات و
الـــقـــطـــاع اخلـــاص ان يـــحـــضـــرو
االجتماعـات التي تناقـش مايتعلق
بـالــقـطـاع ويــتم الى حــد مـا فـرض
الـرئي بـهـذا اخلـصوص عـن طريق
تكـامل القـوان والـطروحـات التي
التـتـرك مــجـال لـلـتــعـديل واالظـافـة
,ولدى كل احتاد وسـائله االعالميه
تـــســخــر لــذلك.وتـــطــالب اجلــهــات
الرسمية بـشكل رسمي لسماع رئي

هنية. االحتادات ا
9- اعـتــقـد جـازمــا ان االمـكــانـيـات
مــتـوفــرة لـلــقـيــام بـبــحـوث بــشـكل
مـــتــنــوع كـل حــسب اخـــتــصــاصــة
وبـالـتعـاون مع اجلـامـعات وتـلـتزم
ـثــلــيــات الــقــطــاع بــتــبـنـي هـذة
ـراكـزالـبــحـثـيـة  بــشـكل كـامل مع ا
نـشـر نــتـائج الـبــحـوث واحلـصـول
ـــيــة عــلى بـــحــوث مـن مــراكـــز عــا

لنشرها في مواقعها اخلاصة
ـادي لـيس فـقط تـهـيـئـة ان الـدعـم ا
ـبلغ ,نالحظ ان الـقـطـاع اخلـاص ا
الــــعـــراقـي حـــتى بــــاالســـتــــثـــمـــار
غـيـرمـشـمــول بـتـمـلك االرض فـهـذه
صـــدمــة لــلــقـــطــاع اخلــاص وعــلى
حسـابه وحسـاباته ,لذا نـقترح من
ـادي(ضمن نـاحـيـة تـوفـيـر الـدعم ا

صندوق دعم االستيراد) االتي:-
1- تـــــمـــــلـــــيـك االرض لـــــصـــــاحب
سـتثمر شروع ويـعامل معـاملة ا ا

بتسهيالتها القانونية.
ـــشـــتـــريــات الـــتي 2- ان تـــكـــون ا
ـشـروع باسـم صاحب يـحـتـاجـهـا ا
ـشـروع شركـة كـانت ام مجـمـوعة ا

ام شخص حصرا.
3- يـــــصـــــارالى اصـــــدار اجــــازات
اســـتــيـــراد مـــحـــددة جـــدا وبـــاسم
ــشــروع ولــلــمــادة الــتي صــاحب ا
يـحــتـاجـهـا مــؤجـلـة الــتـسـديـد الي
ــــــــــــدة رســـــــــــــوم او ضـــــــــــــرائـب 
ســنـة(ومـخـتـومـة من صـنـدوق دعم
االستـيراد لتـسهيل كـافة العـمليات
االداريـــــــة او تـــــــصــــــدر مـن قـــــــبل
الــصــنــدوق وتــعــطى نــســخــة الى
وزارة الـتـجـارة  الستـكـمـال عمـلـها
في ابالغ الــــدوائـــر ذات الـــعالقـــة)
عـــلى ان يـــصــدر اعـــمــام بـــذلك من
اعلى جهات الدولة االدارية واالهم
ان تــعـتــمـد االجــازة االســتـيــراديـة

خشية روت التعميم.
ـشروع 4- يـفـتح االعـتـمـاد بـاسم ا
حـصـراعــلى ان يـتـجــاوز (اخلـطـاء
ـتـبع) بـعـدم الـتـجـزءة والـتـحويل ا
بل يـصبح االعـتمـاد قابل لـلتـجزءة
ـرة واحـدة والــتـحـويل عــلى االقل 
فـقط  ولـعـدة جـهـات (وان مـا مـتبع
ركزي او توصياته من قبل البنك ا
بــان يــكـون االعــتــمـاد غــيــر مــثـبت
وغيرقابـل للتجزءة والـتحويل لهي
طريـقة حتمل اصـحاب االعـتمادات
خـسـائـر مـالـيـة اضـافيـة وبـالـتـالي
تـــوضع عـــلى الـــكـــلف وتـــصل الى
ــســتــورد ــســتــهــلك)ويــضــطــر ا ا
ــول خـارجي لــتــغــطــيـة اليــجــاد 
ـــشــروع االعـــتــمـــاد ونـــفـــقــاته  ,و
واحــدة يـفــتح اعــتـمــادان او اكــثـر
فيتـرتب على ذلك مصـاريف فيغنى
عـــنـــهــا لـــو كـــان االعـــتـــمــاد قـــابل

ـنـجـزات. إنَّ االمـور واالشـيـاء وا
مــثل هــكــذا ســلــوك يــتــقــاطع مع
اهـــــــداف وثـــــــوابـت وقـــــــواعـــــــد
واخالقيـات مهنـة االعالم ويسيئ
ــا في ذلـك الــدولــة لـــلــجـــمــيـع 
بـكـافـة مـفـاصـلـهـا ومـؤسـسـاتـهـا
التـنفـيذيـة والتشـريعـية ويـتضح
من ذلك ان مـا نـعــانـيه ونـواجـهه
من مـــشـــاكـل في مـــؤســـســـاتـــنـــا
االعالمية هـو نتاج خـروجنا على
ـــبـــاد االســــاســـيـــة وقـــواعـــد ا
ومـنــطـلـقـات الــعـمل االعالمي في
الـكـثـيــر من اعـمـالـنــا وبـرامـجـنـا
االذاعــــيــــة والـــتــــلــــفــــزيــــونــــيـــة
والصحفية وهذه مشكلة بحاجة
الى نــــقـــاش وحـــوارات مـن قـــبل
ــهـنــة وخـبـرائــهـا من اصــحـاب ا
اجل إيجـاد حـلـول علـمـية مـهـنيه
لـــهــا واال ســنـــبــقى نـــلف ونــدور
خارج دائـرة مـشاكـلـنا احلـقـيقـية
ونـعمل في الـزمن الضـائع ونحنُ
أمـام مـتـغـيـرات تـقـنـيـات الـعـصر
التي جتاوزتـنا عقـود طويلة وكل

واجملـــــتــــمـع من خـالل ايــــصــــال
ـزورة ـعـلـومـات الـنـاقـصـة او ا ا
ــبــالغ فــيـهــا ومــثل هـذه لـهم وا
مارسات موجوده وتمارس من ا
قـــبـل الـــعـــديــــد من االعـالمـــيـــ
واحملـسـوب عـلى مـهـنة االعالم
متـنـاس ان مـهـنة االعالم مـهـنة
وحرفـة عـاليـة احملـتوى وسـامـية
األهـــداف تـــقـــوم عـــلى مـــفـــهـــوم
ــراقــبـــة والــنــقــد والــبــحث عن ا
احلـــقـــائق ومـــواطن الـــقـــصــور
بشروط واساليب مهنية اعالمية
ــصــداقــيـة وتــلــتـزم تــتــصف بـا
نـطلـقات بـالـثوابت والـقواعـد وا
ـعــنـيـة بـالـبـحث ودقـة ـهـنـيـة ا ا
عـلومـة وتـعدد وجـهـات النـظر ا
وصـوالً لتـحقـيق وتقـد اخلدمة
لـلـمجـتـمع كـله بـأفـرادِهِ ونـظامهِ
الـــســـيـــاسـي وبـــدون تـــمـــيـــز او
انـتـقائـيـة بـعيـدا عن الـكـثـير من
ـعتقـدات االجتـماعيـة والفـئوية ا
ــــهــــادن واخلـــــطــــاب االعالمـي ا
ــــبــــالـغ في وصف ــــنــــافق وا وا

تــشــكل نــدرة االعـالمــيــ الــذين
يــــــدركــــــون حـــــجـم ودور االعالم
واهميـته ومكانـته في بناء الرأي
العام وتأسيس الوعي اجملتمعي
والــــســـــيـــــاسي الـــــكـــــثــــيـــــر من
ـقصود اشـكالـياتـنا اإلعالمـية وا
بـذلك إنَّ اشـكـالـيـاتـنـا لـيـست في
الــنــقص احلــاصل في امــتالكــنـا
لــتــكــنــلـوجــيــا االعالم احلــديــثـة
وتـقنـيـاتـهـا او في ضـبط صـمام
امــان احملــتــوى فــقط  بل هــنـاك
اشـــكــــالـــيـــات نــــاجتـــة بــــســـبب
الباحـث عن الشهـرة باتخاذهم
االعالم وسيلة خلـدمة مصاحلهم
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة الـــــشـــــديــــدة
اخلـصـوصـيـة والـتـكسـب بـطرق
غـيـر مــهـنـيــة تـتـقـاطـع مع مـهـنـة
االعالم واهـــدافــهـــا االنــســـانــيــة

النبيلة.
وهـــذا يـــتــــضح من خـالل مـــديح
االشـخاص وتـضخـيم منـجزاتهم
ومكانتهم الشـخصية او تضليل
اصــــحـــاب الــــقــــرار في الــــدولـــة

واحــــد أســــبــــاب هـــذا االنــــفالت
هـنة ابـتـعاد او غـياب اصـحـاب ا
واحلـــــرفـــــة خــــبـــــراء االعالم من
الـتـدخل في ضبط إيـقـاع كل هذه
الـتـغـيـرات الـسـريـعـة الـتي فـيـها
الــكــثــيــر من اإليــجــابــيــات وفي
الوقت نفسه حتتـوي على الكثير
مـن اخملــــاطــــر عـــــلى الـــــثــــوابت
الـقـيـمـية االجـتـمـاعـيـة االخالقـية
والتـراثية اإليجـابية الـتي مازلنا
بحـاجه لـها في ظـروفـنا احلـالـية
مـــنـــهـــا الـــكــــــــثـــيـــر من الـــقـــيم
ـفـاهـيم االنـسـانـية والـتـقـالـيد وا
الـتي من الضـروري وجـودها في

اجملتمع.
ـتـغـيــرات رافـقـهـا دور كل هــذه ا
ــدونـــ واحملــدثــ في االعالم ا
يـنا عـلى الرغـم من قلـتهم في عـا
الــــعـــربـي واالسالمـي لـــكــــنــــهم
اصبحوا عـلى قدرة وامكانية في
بـنـاء راي عـام وحتـريك الـشـارع
ــــــــظــــــــاهــــــــرات فـي قــــــــيـــــــــام ا
واالعـتـصـامـات وتـوجـيه انـظـار
ـا الـعـالم لـهم وجـذب اهـتـمـامه 
يــخص قــضــايــاهم اإلنــســانــيـة
االجـــتــمـــاعــيــة والـــســيـــاســيــة
وحــــقــــوق االنــــســـان والــــســــلم
ــــشـــتـــرك االهـــلـي والـــعــــيش ا
واحـــــتــــــرام ارادة الـــــشــــــعـــــوب
وحـــــريـــــتـــــهم فـي االخـــــتـــــيــــار
ـؤسـسات واحلـصـول على دعم ا
ــنــظـــمــات الــدولـــيــة الســنــاد وا
ـجتـمعـاتهم مـطالـبهم اخلـاصة 
احملـــلـــيــة عـــلى الـــرغم مـن عــدم
وضــوح الـتـغــيـرات الــتي حتـدث
نـظومة االعالمـية الوطـنية في ا
وعــدم وضــوحـــهــا بــشــكل اكــثــر
نــقــاوة لــلــمـــراقــبــ واصــحــاب
االخـتصـاص والـنـقـاد لـكن هـناك

هــذه الــظـــروف وضــعــتــنــا امــام
حتديات مهنية كبيرة جدا سوف
تـــكــون افـــرازاتــهــا اشـــد واكــثــر
خـــطـــورة عـــلــيـــنـــا كـــإعالمـــيــ
ومؤسسات اعالمية في حاضرنا
ومـسـتـقـبـلـنـا الـقـريب. لـقـد بـدأنا
ـشـاكل في بـالـفـعل نـواجه هـذه ا
ـيـادين العـمـلـيـة و ظـهـر حتجم ا
وانـــحــســـار أداء مـــؤســســـاتـــنــا
ـــهـــنــيـــة اخلـــاصــة االعالمـــيــة ا
والـــــعــــامــــة بــــعــــد ان جتــــاوزت
الــتـقــنــيـات االعالمــيــة احلـديــثـة
األدوات االعالمــيــة الــتــقــلــيــديــة
بــــــاإلضـــــافــــــة الى تــــــراجع دور
االعـالمـي مـن اصـحـاب اخلـبرة

. بدع ا
…b¹bŽ b¼«uý

 وهناك شواهد عديدة و كثيرة

ـدونات عـلى ذلك مـنـهـا ظـاهـرة ا
التي اصبح لها دور مؤثر وفاعل
متنامـيا وبشكل سريع مـستقطبا
الـــشــــبـــاب بـــشــــكل واضح وهي
ظــواهــر حــديــثــة ال تــنــتــمي الى
ـة وغـيـر مـتـأثـرة ـدرسـة الــقـد ا
بـخــطــابـاتــهـا الــتــقـلــيــديـة وهي
ظـــواهـــر بـــقـــدرات وفـــعـــالـــيــات
وامـكــانــيـات شــابـة تــنــتـمي الى
يـة جديدة يشـترك فيها ثقـافة عا
جـمــيع شــعـوب االرض من خالل
الـتــقـنـيـات والــتـكـنـلــوجـيـا الـتي
تـتحـدث عـلى مـدار الـسـاعـة على
ـا حتتـويه من مـؤشرات الـرغم 
سـلبـية بـسبب عـدم وجود توازن
بــــ هـــذه الــــشـــعــــوب خـــاصـــةً
االوربــيـة مــنــهــا في هــذا الــفـعل
االعـالمي اجلـــــديـــــد و احلـــــديث
بـتـقـنـيـاته الـتي احـدثت تـغـيرات
كـــبــــيــــرة مع شيء مـن االنـــفالت
خاصـة في اجملـتمـعـات الشـرقـية
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للتجزءة والتحويل.
ركـزي فتح علـى ان يتـولى البـنك ا
االعتمادات لتقليص تراكم الفوائد
ـصــرفـيـة تـخـفـيـضـا والـعـمـوالت ا

للكلف النهائية.
5- ويــكـون االعـتــمـاد قـرض بـدون
فوائد وقابل لالستـرجاع بعد سنة
ال الثابت للمشروع بظمان راس ا

ستورد. ومنه ا
ـــدةســنـــة من رســوم 6- االعـــفــاء 
ــاء والــكــهــربــاء ومن اســتــهـالك ا
اجــــوراخلـــدمــــات الــــبـــلــــديـــة (ان

توفرت???).
ـباشـرللـمنـتجـات على 7- الـشراءا
االقل مـن  قـــــبـل دوائـــــر الـــــدولـــــة
واحلوانيت اخلـاصة في الوزارات
ـــعــــامل ــــدارس وا والــــدوائــــر وا
واجلـامـعــات والـقـوى االمــنـيـة كل

حسب احتياجاته .
قارنـة وحساب حـجم االنتاج 8- ا
نع الوطني واحلـاجة واالستـيراد 
الـــزيــادة في االســـتــيـــراد واغــراق

االسواق.
9- تــــشـــكــــيل جلــــنـــة فــــنــــيـــة من
شروع تـابعـة تنـفيـذ ا االحتـادات 
وتقد النصح و االرشادات بدون

مقابل.
10- تــــشـــكــــيل هــــيـــئــــة حتــــكـــيم
ـشمـول مـتخـصصـة للـدفاع عن ا
بـــــهـــــذا الـــــصـــــنـــــدوق ومن قـــــبل

االحتادات
11- تــوفــيــر امـــاكن عــرض وبــيع
مـبـاشــر لـلـمـنـتــجـات بـدون مـقـابل
عطل خالل السنة ,معرض بغداد ا
ـهـمـلـة التي ـركـزيـة ا و االسـواق ا
كـانت مـشـاعل تـسـوق لـكل الـفـئات
هـمـلة ,والـفـظـاءات (اجلمـلـونـات)ا
لوزارة الصـناعة (ولـنا رئي خاص
بـــهـــذه اجلـــمــلـــونـــات) فـــظـــائــات

الوزارات االخرى
12- كمـا متـبع في فرض الـظرائب
ــواد وبــاالسم الـتـي تـدعم حتــدد ا
من قبل الدولة ولكل قطاع ويتولى
الصنـدوق عملـية اصدار االجازات

لها لغرض التمتع بالدعم
ــهـــنـــيــة 13- تـــقـــوم االحتـــادات ا
ــتــفــرقــة )بــاعـداد والــعــمــالــيــة (ا
دراســات جـدوى مـجـانــيـة تـعـرض
عـــلى مـــواقع خــاصـــة لــكل مـــهــنــا
ــــواطن وتــــعــــدل حـــــسب طــــلـب ا
الــراغب بـانـشــاء مـشـروع في حـال

طلبة منه جهه رسمية ذلك.
14-تــــؤسـس االحتــــادات شــــركـــة
ــواطـــنــ اســـهم تـــعـــرض عــلـى ا
ـرابحـة شهـرية عن طـريقـة شراء
سجلة حصرا االسهم للصناعات ا

في الصندوق .
ـــتــوســـطــة 15-ولــلـــصـــنــاعـــات ا
الـصـنـاعـيـة والـزراعـيـة والـدوائـية
يـقـر بـرنـامج اعـلى من الـصـنـاعات
البسيطة ويؤخذ بع االعتبار كل
مــشــروع عـلـى حــدى من مــخـتــلف
نــــواحي االنــــشــــاءواالســــتــــيــــراد

نافسة. والتسويق وا
يـزانـية 16-تـخصـيص مـبـلغ من ا
االحتـــاديــة لــتــغــطـــيــة الــعــمل في
الــصـنــدوق و بـالـعــمـلــة الـصــعـبـة
ـــركــزي والـــتي يـــتـــولى الـــبـــنـك ا
مــتـــابــعــة ذلك وفي ســـبــيل ضــبط
الـــتالعـب بـــاالســـتــــيـــرادات كـــمـــا

هودارج االن.
17-تخصيص مبـلغ للصندوق من
تـخـصيـصـات ميـزانـية احملـافـظات

ايضا .
18-اقـراض الــصــنــدوق بــقـروض
ميـسرة الـفوائـد جدا مع طـول مدة

التسديد.

19- ابعاد الصندوق عن سياسات
الــبــنك الــدولـي وصــنــدوق الــنــقـد
الدولي التي تهيـمن على السياسة
االقتصـادية في العديـد من البلدان
ومــــنـــــهــــا الــــعــــراق الــــغــــارق في
حتديدات البنك والصندوق نتيجة
الــــســـــيــــاســـــات االقــــتـــــصــــاديــــة

. للسياسي
20-ضمن الـطموح نـقترح بـانشاء
بــــنك خــــاص لــــدعم االســــتــــيـــراد
وبقـوان خاصـة اليطـالب بشروط
الـــبـــنـــوك الــعـــاديـــة وال يـــشـــتــرك
ـا اليـداعات ـتـاجـرةبـالعـمـلـة ا بـا
ـرابحة معـينة وعوائد واطن  ا
ـــــودعــــ من مـــــغــــريــــة جلـــــلب ا
ـواطنـ من مـختـلف االجتـاهات ا
.وامتصاص االدخار السلبي الذي
فاق نسبة %70من اصدار العـملة
وحل مـحــله الـدوالر في الـتـداوالت
الـــــيــــومـــــيــــة,وال تـــــعــــيـــــهــــا اذن
واعـــيــة.,مـــحــاولـــة اعـــادة الــثـــقــة
الـداخـلـية بـالـديـنار الـعـراقي لـفتح
االعتمادات به على االقل مع الدول
اجملــاورة(ولـنـا دراســة خـاصـة في
ـوضوع الذي يـحول الـدينار هذا ا

العراقي الى عملة دولية )
21-هــذا يــعـني تــدخل الــدولـة في
عـمـلـيـة الـبــنـاء االسـاسي لـلـقـطـاع
اخلـاص العـراقي وبـعمق اكـثر من
اعطاء القروض وحتـصيل الفوائد
والــظــمــانــات كــمــا درج الــتــعــامل
وكــانـه قـــانـــون ســمـــاوي اليـــقـــبل
الــــتــــبـــــديل والــــتــــغـــــيــــيــــرمع ان
االجـــــتـــــهـــــادات في الـــــقـــــوانـــــ

السماوية لعبت بها لعب.
22- قــيــام الــصــنـــدوق بــتــنــفــيــذ
ـقـدمـة سـابـقـا لـلـتـمـتع الـقـروض ا
بتسهيالت اظافية للقطاع اخلاص

.
23-تـنفـيذ الـعمـليـات االستـيرادية
في اخلـارج من خـالل الـتـعـامل مع
ــيـــة واحلــصـــول عــلى بـــنــوك عـــا

امتيازات.
ـســتــوردين عـلى 24- مـســاعــدة ا
ايجـاد مصـدرين ومنـتجـ لهم اي
للسلع التي يحتاجونها(االنتاحية

والداخلة في عملية االنتاج).
سـتـوردين بـتـقد 25-مـسـاعـدة ا
نـتج التـقاريـر والدراسـات عن ا
واالسـعـار واالوضـاع االقـتـصـاديـة

. نافس وا
ـشـاركـة الـفــعـالـة في اقـامـة 26- ا
ـعــارض لـلـمــنـتـجــ حـصـرا في ا

العراق في وقت دوري سنوي.
27- منح سـلف بـضمـان البـضاعة

كائن . او ا
28- فــتح اعــتــمـادات مــســتــنــديـة
لــلـــنــصب والــصــيــانــة والــتــدريب
ـتوسـطة والـكبـيرة مع لـلمـصانع ا

اصحاب العالقة
29- كـفالـة الصـناعـي الـعراقـي
ـسـتـثـمـرين االجـانب داخـلـيـا مع ا
ـشاركـة بنـسبة والذيـن يطالـبون 
مــعــيــنــة مع الــقــطــاع الــصــنــاعي
تـبعة او العـراقي طبقـا للقـوان ا
ـعــول بـهــا في الـعــراق ولـغـرض ا

االطمئنان واحلماية
30- تـــوجـــيه الـــصـــنـــاعــيـــ الى
ـــــصـــــارف ذات الـــــتـــــعـــــامـل مع ا
الـســمـعــةاجلـيــدة واالكـثــر ضـمـان
لالعتمادات واعطاء التسهيالت

31- الــتــنــســـيق مع اي صــنــدوق
ــاثل عـربي في هــذا اجملـال ومع
اي هـيــئـة قــطـريـةاوعــربـيــة تـعـمل
بــــهــــذا االخــــتــــصــــاص ,بــــدل من
االتفاقـيات الثـنائية اجملـحفة بحق

االقتصاد العراقي

32- دراسـة االســتـيـراد وقـوانـيـنه
لـــلـــوقـــوف عـــلى دعم االســـتـــيــراد
وتـــقـــلــــيص ذلك الـى حـــد كـــبـــيـــر
وبـاخلـصوص االسـتـيـراد الـبذخي
وحتــديــد كـمــيــة ونــوعـيــة وســعـر
ـــســتــورد تالفــيـــا لالخــتــنــاقــات ا

نتج احمللي. والتنافس مع ا
WO dŠ  UŽUM

ان اهـتمـامنـا بلـصنـاعات احلـرفية
ـــقـــتــرح الحظ عـــلى ا اوال اومن ا
لـسـبب انـها الحتـتـاج الى راسـمال
عـالي والخـبر والسـوق واسع ومن
مكن ان تتغير الى صناعة اخرى ا
بلـيلة وضـحاها مع انـها تسـتخدم
اعـدادكـبــيـرة من الـعـاطــلـ نـسـاء
ـلـك مـقـوم اولي ورجــال امـا  من 
لك او قاعـدة اقتـصادية ,اما من 
ويهـدف الى التطـوير فيـكون دعمه
اقوى واكثر وايسر ,حيث تبدء من
اســتـــيــراد االدوات االحــتــيــاطــيــة
ـــواد نــــصف ــــواداالولــــيــــة وا وا
مــصــنــعــة والــتـــدخل في عــمــلــيــة
ـــقــتــرحــات اعاله الـــصــيــانــة . وا
تـشـمل كـافـة الـقـطـاع اخلاص ومن
الحظ وجــود شـــركــات تــســويق ا
لـلــمـنـتج خــارجـيـة تـدعـم وتـتـبـنى
كن نتج احمللي  عملية تسويق ا
الــتــعــامـل مــعـهــا اذاتــوفــر مــنــتج
فائض اواذا  انتاج سلع للسوق
ي وهي مـعدومـة عـنـدنا ومن الـعـا
عامل هم االنتباه والتنبيه الى ا ا
ـتـوقـفـة بـسـبب اغراق ـصـانع ا وا
الــــســــوق وبـــــســــبب عــــدم شــــراء
مـنــتـجـاتــهـا من قـبل دوائــرالـدولـة
والــتي تـشــتــري وتـســتــورد نـفس
ـــنــتج بـــاســعــار اعـــلى (عــلى ان ا
ـواد ذات جـودة مــقـبـولـة) تــكـون ا
وهنـا يـبرزدور االحتـادات حيث لم
نـــــرى دفـــــاع شــــديـــــد عن هـــــكــــذا
مـواضــيع وتـبــني حتــقـيــقي كـامل
وقـد تــعـطــلت وسـتــتـعـطـل مـعـامل
ـنـفـعـة نـتـيـجـة انـتـهـاج سـيـاسـة ا
عـنـي وفي الـشـخصـيـة من قـبل ا
دراسة سريعة قدمت حملافظ بغداد
كمـسؤول احلـكومـة احملليـة طلـبنا
فــيــهــا مــنع ادخــال اي عــبــوة مـاء
صــحي لــدوائـر بــغــداد لـتــشــجـيع
ـعـامل عـلـمـا ان بـغـداد تـسـتـهـلك ا
شـهــريـا  100مـئــة مـلــيـون عــبـوة
مختلفة االحجام وللمعني كم من
االيدي  العـاملة والـناقلة والـبائعة
ال و و .... واالهم من ذلك وراس ا
صانع ذات االنـتاج اخملتلف دعم ا
ـــتــــعـــدد,عـــنــــد تــــوقف احـــدى وا
خــطــوطــهـــا لــســبب مـــا طــبــيــعي
ـكن اومـتـعـمـد نـعم مـتـعـمـد لـكي 
ـــــادة مـن اخلــــارج اســـــتـــــيـــــراد ا
ياه الصحية ,واالمثلة كثيـرة في ا
واالســــــمـــــنت وقــــــطـــــاع االدويـــــة
ـوضـوع قـائم واخلـيـاطـة ...الخ وا
وبتـزايد ومشـمول به قطـاع الدولة
ــنـاســبــة الـقــطـاع االنــتـاجـي. وبـا
االنــتـاجي  احلـكــومي يـحـتـاج الى
مــســاعــدة لــدعـمه وان الــتــســمــيـة
لـلـمــواد اليـعـني الـبــقـاء عـلى هـذه
الــــقـــوائم بل حتــــصل مـــوافـــقـــات
خـاصـة وبصالحـيـات تـمنح الدارة
الـصـندوق ,وحتـدد مـدة التـتـجاوز
ـوافقة اي يكون اسبوع حلصول ا
هــنــاك اجـــتــمــاع اســبــوعي دوري
القــــرار اجلــــديــــد والــــطــــروحــــات

اجلديدة ضمن السياقات العامة 
ـــوضـــوع لم الــــســـادة االفـــاضـل ا
ينتهي وامامكم كل ماتريدون قوله
سـلـبا ام ايـجـابـا  لغـرض ان نـقول

قبل غيرنا.
ستشار واحملكم الدولي  {  ا
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وجود او االعالمية وليس هدم ا
ـــواجــهــة مـــؤســســـاتــنــا دعــوة 
الـــســـيـــاســـيــة بـل الـــعــكـس هــو
الـــــصـــــحـــــيح. إن وجـــــود إعالم
وصحـافة حرة حتـتوي على نوع
من االسـتـقاللـيـة سـتـكـون صـمام
أمـان حلــمـايـة اجملــتـمع والـدولـة
وإن لم يــــحـــدث هـــذا الــــتـــغـــيـــر
واالصالح ســــــنـــــــواجه ازمــــــات
اجـتـمـاعـيـة وسيـاسـيـة من خالل
تـــمــادي الـــكـــثــيـــر من األجـــهــزة
الــــتـــنــــفــــيــــذيــــة في فــــســــادهـــا
ومــخـــالــفــاتـــهــا وتــنـــعــكس في
الــنــهـــايــة عــلى زيـــادة خــســائــر
الــشـرائح االجــتــمـاعــيـة الــفـقــيـر
وزيـادة الـفقـر والتـفـاوت الطـبقي
وتـــضـــر الـــســـلم االهـــلي واالمن
القـومي وخراب الـثقافـة واجهزة

التربية والتعليم.
 U ÝR*« »«dš

 يــــعــــود الــــكـــــثــــيــــر من خــــراب
مـؤســسـاتـنـا االعـالمـيـة الى عـدم
حتـديـثـهـا واصالحـهـا والـسـؤال
االن: (مــاذا قـــدم مـــؤســـســـاتـــنــا
االعالمية الـوطنية وفي مـقدمتها
مؤسسات االعالم العام للمجتمع
العـراقي والـعمـلـية الـسـياسـية?)
وكـيف سـتسـاهم في بـناء الـدولة
ومـــؤســـســاتـــهـــا االقــتـــصـــاديــة
واالســــتـــثـــمـــاريــــة والـــزراعـــيـــة
والـصناعـية احمللـية وتنـمية دور
الــثــقــافــة والــفــنــون وتــعــضــيــد
الـعـملـيـة الـتربـويـة والـتعـلـمـية 
واحلقـيقـية نحن ال نـريد أو نأمل
مـن اعالمـــنـــا الــوطـــنـي بــقـــدرته
ـتواضـعة ان يـسقط حـكومة او ا
يـــقــيل وزيــر فــاســد بل نــأمل في
تأسيس مـؤسسة إعالميـة مهنية
عــلــمـــيــة وطــنــيـــة تــدرك حــاجــة

نـقــطــة جـوهــريه مـهــمـة جــدا مـا
ه التقنيات االعالمية تقوم بتقد
احلديثة الـيوم من بدائل متعددة
وكـثــيـرة حــتى في دوائـر االعالم
ومــؤسـسـاته الـتـقــلـيـديـة لم يـكن
ـــقـــدورهـــا احـــتـــكـــار اآلراء او
حجب احلقائق او حريـة التعبير
ألنَّ القادم من خارج احلدود ومن
الـــــــداخـل الـــــــوطــــــنـي مـن خالل
الــتـــقــلــبـــات احلــديــثـــة بــرداءته
وجودته يـقـوم بأحـداث الـتغـيـير
والتطوير في التوجهات والرؤى
االعالمـيـة واالداء االعالمي ومن
هني وقف ا هنا علينا الوقوف ا
االمـ واحلـقيـقي ألخـذ فرصـتـنا
في مـنـاقـشـة قـضـايـانـا او يـترك
ـــخــتـــلف دورا لـإلعالم االخـــر (
تـــوجــهــاتـه وغــايــاتـه) ان يــتــيح
ـنـاقـشة حل اشـكـاالتـنا الـفرصـة 
هـنيـة اليوم ومـناقـشة هـمومنـا ا
لم يعد هـناك مجـال لعزل الداخل
عـــمـــا يــــحـــدث في اخلـــارج ولم
نـــتـــمـــكـن في الـــوقت نـــفـــسه من
صــنــاعــة اعـالم وطــني حــقــيــقي
جرد شرائنا التقنيات احلديثة
مــهــمـــا تــكن حــداثــتــهــا من دون
اتـــــبــــاع الــــبــــرامـج والــــثــــوابت
ـهـنــيـة اإلعالمـيـة ـنـطـلــقـات ا وا
ـان عـمـيق بـدور والـتـمـسك وبـأ
اإلعـالم ومـســؤولــيـته فـي الـنــقـد
بــوصـفـه عــ اجملـتــمـع عـلـى مـا
يحـدث وعدا ذلك سنـبقى في فلك
ـفـرط أو ـديـح ا ودائــرة ثـقـافــة ا

الهجاء اجلارح. 
وصلـنـا إلى مـفـتـرق طـرق وصار
من الــواجب عـلــيـنـا الــعـمل عـلى
صــــــنـــــاعــــــة إعـالم جـــــاد يــــــعي
مـسـؤولـيـته وهـذه دعوة من اجل
حتــديث وجتــديــد مــؤســســاتــنــا

اجملتـمع الـعـراقي تكـون عـيـناً له
تشخص مواطن القصور واخللل
عاجلـات. يطمح اجلميع وطرح ا
ــواطن في إعـالم يــكــسب ثــقــة ا
ويــثـبت قــدرته عــلى الــكـشف عن
مــعـانــاتـهِ وطـرح الــبــرامج الــتي
تـــصــــلح وتـــعـــالـج وتـــعـــبـــرُ عن
مـعـانـاته والـكـتـابـة احملـايـدة عن
طـمـوحـاته وآمـاله وحـقـوقه. وإن
لم يـــتـــحـــقـق مـــثل هـــذا الـــنـــهج
فــســيــتــرك احلـبـل عــلى الــغـارب
وتستمر الفوضى التي تقود إلى
مــزيــد اخلـســائـر بــســبب تـراجع
دور مـــؤســـســـاتــــنـــا االعالمـــيـــة
الـــوطــنـــيـــة الـــتي طـــال مــا يـــتم
مناقشة مشـاكلها خارج احللقات
هنية ؤتمرات ا واالجتماعات وا
نـاطق الصحيـحة وفي الوقت وا
الـضائع وكل هـذا هو مـدعاة الى
ــــؤتـــمــــرات والـــنـــدوات عــــقـــد ا
والــفــعــالــيـات الــتـي نـتــمــكن من
خاللـــــهـــــا الــــبـــــحـث في اصالح
مـؤسـساتـنا وشـؤونـنا االعالمـية
ـتــراجع ومــعـاجلــة حــاضــرهــا ا
ـتردي ومـسـتـقـبـلهـا من خالل وا
وضع آلـيــات تـطــوّر مـفــاهـيــمـنـا
االعـالمــــيـــــة احلـــــديــــثـــــة وواقع
مـؤسسـاتنا االعـالمية الـتي ظلت
طريقها في ظل الـتفكير والهوس
بـاألربـاح الــسـريــعـة واخلـيــالـيـة
الـتي تــتم وتــعــقـد عــلى حــسـاب
مـهنـة االعالم واهـدافـهـا النـبـيـلة
ـسـؤولـية واقصـد عـلى حـساب ا
ــهــنــيـة واالخـالقـيــة لألعالم أو ا
بــسـبب هـيـمـنـة خـطـاب تـقـلـيـدي
ـديح عـلى ـبـالـغة وا قـائم عـلى ا
حـساب التـنمـية احلقـيقـية وعلى
ــهـــنــيــة ــســؤولـــيــة ا حــســـاب ا

واألخالقية لإلعالم.


