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وفق ضــــــوابـط يـــــضــــــعــــــهـــــا
الـوطنـيـون حقـا ومن غـير ذوي
نـفـعة األنـانيـة أو اخلارجـية. ا
وهـذا لـيس للـتـضـيـيق على أي
جـهة مـهمـا كان مـوقفـنا مـنها.
بل هي ضـوابط وطـنـية عـلـمـية
مـحايـدة نـراهـا السـبـيل األمثل
ؤتمر. ضوابط إذا ما إلجناح ا
أعـتـمدت بـجـمـعـيتـهـا سـتـحول
دون مــحــاولــة أي جــهــة كــانت
إلفـشــاله أو الــتــشــكـيـك فـيه أو
المـــتـــطـــائه وألي ســـبـب كــان
سواء من داخله أو من خارجه.
شــريــطـــة أن تــؤخـــذ الــشــروط
بـجــمـعـيـتـهـا ولــيس بـإنـتـقـائـة
كـالـتـركـيز عـلى أحـدهـا وإغـفال

اآلخر..
ـرجتى ـؤتــمــر ا ونــرى لــهــذا ا

من اآلن ومـسـتـقـبـلـنا أظـلم من
أعـمـاق بـحر الـظـلـمات. مـؤتـمر
وطني شامل وجـامع للعراقي
دعـا له الـشـيخ جـمـال الـضـاري
ـــــشــــروع الـــــوطــــني رئـــــيس ا
الـعـراقي وأثـنى عـلـيه فـضـيـلة
الشـيخ اية الله فـاضل البديري
ادامه الـله وهــا أنـا اثـني عـلى
مـا دعا إلـيه الـشـيخ جـمال ألن
جتــــــارب الــــــعــــــالم أكــــــدت أن
ــؤتـمـرات الـعـامــة والـشـامـلـة ا
كـانت سـبال نـاجـعـة في جتـاوز
خـالفــات بـــيــنــة عـــانت مـــنــهــا

شعوب بعينها.
مارسة كل وسيلة مهما فرغبة 
كــان حــجم  األمل فــيــهــا فـإني
ــؤتــمــر وطـني أؤيـد الــدعــوة  
عراقي شـامل  للقوى الـعراقية

ـؤتـمـر أكـثـر من ضـرورة هـو ا
الـــوطـــنـي الـــشـــامـل واجلـــامع
. أكـثـر من ضـرورة لـلـعـراقــيـ
لمـة الشمل فـهو سـبيل ناجـع  
 وحــــمــــايـــة الــــذات من عــــبث
. وهـــو أكــــثـــر من الــــعـــابــــثـــ
ضـرورة ألنه  مــنـطـلـق جـمـعي

دليل عمل موثوق .
مــؤتــمــر وطـنـي عـراقـي شـامل
ضــــــــرورة فـي زمـن تــــــــردت به
مــقـــومـــات الـــعــراق وضـــاعت
بــوصــلــته الــذاتــيــة وعــنــاوين

مشاركته اإلنسانية.
مــؤتــمــر ضـرورة ألن نــهــايـات
يومـنا ذاهبـة لدركٍ سفلي. وألن
بدايات غدنا مهلهلة متذبذبة ال
ضــــــــوء يـــــــرجتـى فــــــــيه. وألن
مـســتـقـبل كل من حــولـنـا زاهـر

شـــــروطــــــا ومـــــحــــــددات وهي
كاآلتي.

اوال : الشروط هي :
 1- أســـــــــــــبــــــاب الـــــــدعــــــوة

وغاياتها :
إقـرار اجلمـيع ان فشل الـعمـلية
السياسية وعجزها عن جتاوز
أسـباب إخـفـاقـاتـها او إصالح
ذاتــــهـــا هــــو ســــبب الــــدعـــوة
لـلمـؤتمـر الشـامل . أما غـايتـها
فــهــو وضع الـــبــدائل إبــتــداءاً
بـتـعـديل الـتـشـريـعـات وتـنظـيم
الـعـمـليـة الـسـيـاسيـة قـانـونـيا

قصر . ومحاسبة ا
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 2- ماهية الدعوة :
عــــراقــــيــــة الــــرغــــبــــة واإلدارة

واآلليات والقرار والتقييم.
دعوة :  3- اجلهات ا

إنـطالقــا من الـرغـبــة الـصـادقـة
ــا يــعــاني إلخــراج الــعــراق 
وإسـتــجـابـة حلــقـيـقـة الــتـأثـيـر
الـفـعـلي لـلقـوى كـافـة بـإختالف
مــشـاربــهـا وغــايـاتــهـا ولــعـدم
إســتـعــداء أي جــهـة عـن طـريق
إســتــبــعـــادهم ألي ســبب كــان.
نــرى ضـــرورة دعــوة اجلـــمــيع
ن عمل دون إسـتثـناء سـواء 
بــالــعـــمــلــيـــة الــســيـــاســيــة أو
عـارضهـا بـأي صورة مـشـروعة
كـــانـت. عـــلى أن اليــــفـــرق بـــ
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بغداد

يعتمد عليها االقتصاديون اوال
ـنـفذون ومن ثـمـة االداريـون وا
فيما بعـد.اما السياسيون فلهم
ـوافـقـةعلى ـوقف االكبـر في ا ا
عـمـلـيـة الـتنـمـيـة واالسـائـة لـها
النهم اصـحاب الـقرار فـيمـابعد

وفي البداية...
ان الـفــقـر هـو الـدافع االسـاسي
للقـيام بعملية الـتنمية والهدف
ازالة الـفقر ,اوالفـقر في الكـثير

من معانيه .
ان مجتـمعا مـثل مجتـمعنـا فية
نـســبـة فـقــرعـالـيــة جـدا وتـقـدر
ـئة  من الـعوائل بـنسـبة 50 با
في الــعـراق حــسب احـصــائـيـة

تحدة. اال ا
(أفـاد تقـريـر مشـتـرك صادر عن
ي بــــرنــــامج األغــــذيــــة الــــعــــا
واحلــكــومــة الــعــراقــيــةبــشــكل
مــشــتــرك بــتــعــرض أكــثــر من
نــصـف عــدد األســر الــعــراقــيــة
خلــطـر انـعــدام األمن الـغـذائي
وعـدم قـدرتـهم عــلى اسـتـيـعـاب
أيـــــة صـــــدمـــــات أخــــرى مـــــثل
الــصــراعــات أو زيــادة أســعــار
واد الغذائـية األساسية وكان ا
ذلك في الــــشــــهــــر /2017/10
وفي اخـــر احــصـــاء تـــقـــديــري
لـــوزارة الـــتـــخـــطــــيط اعـــلـــنت
الـوزارة ان عـدد سـكـان الـعـراق

 36مليون نسمة).
 WKJA  qŠ

شكلة بعملية كن حل هذه ا ال
تنمية اقتصاديةغير استثنائية
 او اعـتيـادية كمـا نراها  تـنشر
مـن قــــبـل وزارةالــــتـــــخــــطـــــيط
ومـقــتــرحــات بــعض االســاتـذة
االفـــاضـل من االقـــتــــصـــاديـــ
الــعــراقـيــ وفي حــالــة تــقـد
خطط اعتيـادية فنحتاج الى ما
اليـــــقل عن 20ســــنــــة لـــــنــــرفع
ــعـاشـي لـلــمـواطن ـســتـوى ا ا
العـراقي الى فوق مـستوى خط
الـفــقـروالــذي هـو مــتــعـمق وله
انـعكاسات على عـملية الـتنمية
بـشكل مـباشـر وحجم مـعاجلته

استثنائي.
ومن اهم مـــعـــوقـــات عـــمـــلـــيــة
الـتـنــمـيـة هـو الـفــقـر لالسـبـاب

التالية:-
1-الـســمـة االسـتـهـالكـيـة لـهـذه

الظاهرة.
2-صــعــوبــة االكــتــفــاء الــذاتي

لتعدد احلاجات.
3-انــعــدام الــقــوى الــشــرائــيــة

لنسبة عالية من اجملتمع .
4- االستهالك من اليد الى الفم
5- سـلبـية االدخار بـشكل كـبير
ـــدة طــــويـــلــــة الى حتــــقـــيق و

االشباع النسبي.

...حـيث يـكـون مــوضـوعـهـا في
الدول النامية واالكثر تخلفا.
ويـكون لـلـدولـة دور كبـيـروبارز
وفـعـال فـي عـمـلــيـة الـتــخـطـيط

والتنفيذ لها والتخصيص.
ـؤشرات ـكن تـوضيح اهم ا و
االسـاســيـة لـعــمـلـيــة الـتـنــمـيـة

االقتصادية.
أما مفـهوم التنمـية االقتصادية

فهو:
--أن يـــــكـــــون الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر
والـتـخـطـيط فـي حجـم الـنـشاط
االقـتصادي بـالزيادة  وبـطريقة
ــســـار احلــرج او االمـــتــوازن ا

للوصول الى التوازن.
--أن تـعـتـمـد عـمـلـيـة الـتـنـمـيـة
ـقـومات بالـدرجـة األولى على ا
ــــــوجـــــــودة فـي اجملـــــــتـــــــمع ا

وتطويرها.
--أن تـكــفل عــمـلــيــة الـتــنـمــيـة
و متواصل ومـستمر حتقـيق 
وذلك بـــــاالســـــتـــــغـالل االمـــــثل
للمـوجود من مـقومـات التنـمية

بشكل اقتصادي.
--أن حتــــــقـق تــــــوازنــــــا بـــــ
قـطـاعـات اجملتـمع االقـتـصـادية
واالجــــتــــمـــاعــــيــــة احلــــالــــيـــة
ـــســتــوى ـــســتـــقــبــلـــيــة و وا
دى. تخطيطي متكامل وبعيد ا
-- بـــشــمـــولــيـــتـــهــا أن تـــلــبي
ـواطـنـ  الـظـرورية حـاجـات ا
اقـتصـاديا واجتـماعيـا وتسعى
لـــتـــغـــطـــيـــة ذلك ولـالغـــلـــبـــيــة

ومناطقيا .
--ان يـكــون الــهــدف االسـاسي
هـوحتقيق الـعدالـة في اجملتمع
و الـعــدالـة في تـوزيع الـثـروات

وناجت الثروات .
--خـــلق تــدريــجـي لــقــطــاعــات
اقـتصـاديـة كـما ونـوعـا على ان
تــكـون الـسـيـاســة االقـتـصـاديـة
ـــطـــلـــوب من واضـــحـــة ومـــا ا

العملية واضح.
--االخـتيـار االول واالنسب من
عـمـلــيـة الـبـدء ولـيـس الـتـقـلـيـد

لهذه او تلك من التجارب.
هـــــــذه االهـــــــداف الــــــعـــــــامــــــة
للتنميـةاالقتصادية وللجزئيات
شرح يطول ,من هنـا نصل الى
ان الــــــــــتــــــــــنـــــــــمــــــــــيــــــــــة هي
مــــجـــــمــــوعـــــةالــــســـــيــــاســــات
االقـتصاديـة واالجتمـاعية التى
تــهــدف الى حتــقــيق مــســتـوى
اجــتـمــاعي بـكل اشــكـاله يــلـيق

باالنسان .
ومن الــبـــديــهي ان اصـــعب مــا
ـكـن اخـتــيــاره ....هي نــقــطـة
الــــــبــــــدايـــــــة ...الــــــتي حتــــــدد

السياسات فيما بعد.
وهي الــنــقـــطــة الــتي يــجب ان

ـسـتـدامـة الـتي لن والـتـنـمـيـة ا
نـصل اليـها اال بـعد ح (وهي
عـملـية تـطويـرية شـاملـة للـمدن
تاحة وتطوير واد االولية ا وا
االنـســان اداريـا وفــنــيـا كــاحـد
ـــال دون احلـــاق فــــروع راس ا
االذي بــاالجـــيــال الـــقــادمــة مع
الـعــمل عــلى ظــمـان حــقــهـا من

تاحة). الثروات ا
ام االوليات?

نالحظ ان القليل من الدراسات
ـنـشورة وحـتى برامج الـدولة ا
االقـتصـادية لم تـشر الـى الفرق
ب النمو االقتصادي والتنمية

االقتصادية.
فالنمو االقتصادي يعني النمو
الــكـلي لـكل مـن الـدخل الـقـومي
والــــنـــاجت الــــقــــومي الــــنــــمـــو
االقـتـصـادي عـبـارة عن عـمـلـيـة
يتم فيها زيادة الدخل احلقيقي
زيـادة تراكـميـة ومـستـمرة عـبر
ـتـدة من الـزمن (خلطط فتـرة 
مــتــتـالــيــة خــمـســيــة او اكــثـر)
بـــحـــيث تـــكــون هـــذه الـــزيــادة
وبـوتـيــرة مـتــصـاعــدةأكـبـر من
ـو الــسـكـان مع تـوفـر مـعـدل 
اخلــــــدمــــــات اإلنــــــتــــــاجــــــيـــــة
وارد واالجـتـمـاعـيـة وحـمـايـة ا
ــــتـــجـــددة  واحلــــفـــاظ عـــلي ا
ــــــتـــــجـــــددة ــــــوارد غـــــيـــــر ا ا
اوالـقابلـةللنـضوب لفـترة اطول
. ويـتضـمن اإلضافـة إلى الـنمو
الـــكــمي إجــراء مـــجــمــوعــة من
الـتـغيـرات الـهيـكلـيـة في بنـيان

اجملتمعات.
عنى احلـقيقي هـنا نقف عـلى ا
يـعـني شـمـول كـافـة الـقـطـاعات
االقـــتــــصـــاديــــة االنــــتـــاجــــيـــة
واخلدمـية والبشريـة في عملية
عـــلـــمــيـــة لـــلــحـــفـــاظ عــلـــيـــهــا
وتــــطــــويـــرهــــا واالســــتــــفـــادة
الــقــصـوى مــنــهـا واالســتــفـادة
االقـتصـادية والـتي تنـبري على
ـوارد عــلى االجــيـال تــقــسـيـم ا
ــدد طـويــلـة (كــأمـانــة )خلـلق و
قــــاعــــدة بــــنـــــاء رصــــ قــــابل
لالنطالق الى تنمية مستدامة.
وتـــطــــلق عــــمــــلــــيـــة الــــنــــمـــو
االقـــــتـــــصــــــادي عـــــلى الـــــدول
فهومنا تـقدمة  تطورة او ا ا

العام .
والذي تقوده مؤسسات القطاع
اخلاص وتؤدي فيه الدولة دور
الرقيب ودور الضرائبي  بشكل
عـام وال يغـيـر من اسس الـبـناء
والبـنـيـة االقـتصـاديـة والـنـظام
الـعـام اي تـغـيـر في قـمـة الـهرم

االداري السياسي.
وهـذا مـوقـف مغـايـر تـمـامـا عن
الـتـنمـيـة االقـتـصاديـة وعـمـلـها

ؤخرة القائمة.
9-الـعــراق خــارج الــتــصــنـيف
الدولـي في مجـال االنـفـاق على

البحوث.
10- وفي التـصنيف رقم  3ب
الـدول االقل اسـتـثمـارلـلـتـنـمـية

البشرية.
11- الــــــــعــــــــراق والــــــــيـــــــــمن
ومـوريـتـانـيـا كـأسـوأ الدول في
رعاية حقوق األطفال في العالم
يًا ركز رقم  104عا 12-  في ا
ــؤشـر الــعــام في الــتــقـدم في ا

االجتماعي.
13- 78فـقـرة هي تــوضـيـحـيـة
لــلـديــون والــفـوائــد واالقــسـاط
الـتي عـلى الــعـراق ان يـتـعـامل
ـئة من معـهـا وان نـسـبة15 بـا
ـوازنـة يـجب ان تـسـدد الـعـام ا
الـــقــادم بــواقع 12770مـــلــيــار
دوالر هـــــــــــذا مـع ارتــــــــــفــــــــــاع

سعرالنفط نسبيا .
اي قواعد واسس تنـجح عملية
الــتـنـمـيـة والـبـنـاء االقـتـصـادي

اخملطط.
ويـــــجب ان نـالحظ اهـــــمـــــيـــــة
ـعــرفـة كــمـصــطـلح عــام وهـو ا
ــال في الـتـنــمـيـة يـوازي راس 
وفي حـــالــــة مـــثل احلــــالـــة في
الـعـراق تـفـرض شـروطـهـا على

من يرغب في اعادة االعمار.
وهــنــاك مــصــطــلح االقــتــصــاد
ـعرفي  والذي يـشمل مـختلف ا
الــــعـــلــــوم واالخـــتــــصـــاصـــات
لـلـتـهـيـئـة لـلـبـنـيـة االقـتـصـادية
والـتـنـمـيـة االقـتـصـاديـة والـتي
تواز بـعملية الـتنميةالـصناعية
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة الـــــزراعـــــيــــة

واالجتماعية.
اخلـلل كــبـيـر في حــالـة انـعـدام
احـــدهـــمـــا او تــــبـــاين الـــفـــرق

ا يدفعنا الى:  بينهما 
---- نــــحـن مع عـــــدم اتــــبــــاع
ـتــعــارف عـلــيــهـا في الــســبل ا
ـا يــجب ان يـكـون الــتـنـمــيـة ا
خــصــوصـــيــة لــعــمــلــيــة بــنــاء
االسـس لـــلــــتــــنـــمــــيــــة ومن ثم
التنمية واتباع خطةاستثنائية
ولو قـصيـر ةاالمد لذلك------
ـشاريـع ولومن كل ومـنـتخـبـة ا

قطاع.
ان هذه النسبة العالية جدا من
الـفـقـر في الــعـراق نـحـتـاج الى
تــوثـيــقـهــا وتـاكــيـدهــا من قـبل
اجلـهـات اخملـتــصـة حـتى نـبـدأ
بـالـعالج  احلقـيقي امـا االخرى
فــمــعــوقـات ,وال تــوجــد قــاعـدة
بـيـانات لـلـكثـيـر ان لم تـكن لكل
الـــقــــطـــاعـــات وبـــشــــكل دقـــيق

وتفصيلي.
ــوضـوع تـوفــيـر غـذاء ولـيس ا
ــــشـــــكــــلــــة فـــــقط واال حــــلـت ا
كــمــاقــدمــنـــا دراســة مــفــصــلــة
ــــقـــاصـــة مــــنـــشــــورة بـــذلك (ا
الــتــجــاريــة واالزمــة احلــالــيـة)

منشورة.
ـتــبــقي مـن اجملـتــمع كــمــا ان ا
ليـس يعـني انه مـهـيئ لـعـمـلـية
ـسـتـوى عـال او دون تـنـمـيــة 
ذلـك فـهـنـاك نـسـبــة كـبـيـرة مـنه
هي اقـرب الى الـفـقـر مـنـهـا الى
ـعـاشي ـســتـوى ا مـتــوسـطـة ا
وهـذه ايــظـا من الـعـوائق,وذلك
نــتــيـجــة الـفــرز الــطـبــقي الـذي

حصل بعد2003.

في هــذه احلــالـــة نــحــتــاج الى
ارقام صحيحة ودقيقة اكثر عن
كل االعــداد من اجلــنــســ الى
ـــــــــــــــــــريــض الــى االمــي الـى ا
مـستـويات الـعـمر الى الـكهـولة
والـتــعـويق ,الــذي يـعــاني مـنه
مـجــتـمـعــنـا والـســبب مـعـروف
,الى نــــوع الـــتــــعـــلــــيم ????الى
اخلـــبـــرة واالخــــتـــصـــاص الى
ـهـنـة او احلـرفـة  والـشـركـات ا
ـــصــانع في كل الــتـــجــاريــة وا
االخـــــــتــــــصـــــــاصــــــات وعــــــدد
اخلريـجـ من اجلنـسـ وعدد
العاطلـ بشكل دقيق مع العلم
ــلك احــصــاء ســكـاني انـنــا ال

دقيق ...الخ للبدء بالتفكير. 
من اين نبدء ?

وكيف نبدء?
وماهي االولويات?

ــتـوفـرة لــديـنـا ـعــطـيـات ا ان ا
هي.....

لــلـقـطــاعـات االقــتـصـاديــة كـمـا
يلي:-

ـثل 1-الــقــطـاع الــصــنـاعـي ال
ـئـة من الـدخل اكـثر من 1,7 بـا

وجود الثابت. القومي اوا
ثل اكثر 2-القطاع الزراعي ال
ــــــئـــــة مـن الـــــدخل من2,4 بـــــا

وجود الثابت. القومي اوا
3-كافة القطاعات من الواردات
ـــالــيـــةالتــمـــثل اكـــثــر من3,3 ا

ئة . با
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مـــاذا نــريــد ان تـــفــعل بـــهــكــذا
اقتصاد من خطط تنمية طموح

ام معقولة ام علمية ام عملية.
وريــعــيـــة االقــتــصــاد ونــســبــة
مـشاركة القـطاعات االقـتصادية
ـــئــة االخــرة التـــصل الى 4 بـــا

باي حال من االحول. 
اي اقــتـــصــاد هـــذا واي خــطط

النقاذ ميت. 
كـلـيـا مـع االجتـاه الـتـخـطـيـطي
لـكن قبـله يـجب ان تكـون هـناك
خــطــة عــشـوائــيــة الســتــكــمـال
مــرتـكـزات الــواقع االقــتـصـادي
وتـمـكـ مرتـكـزات له ولـعمـلـية

التنمية .
االن الـعراق يعـاني بشكل كـبير

جدا من االتي:-
ال امن غــذائي (لـنــا مـقـال -1
ـقـاصـة..الـتي وضـعنـا فـيـها ..ا
حـل كـــــامل وســـــريع جلـــــزءمن
االمن الــــــغـــــذائي.. وهـي عالج
موضـوعة الـبطاقـة التـمويـنية)
ــعــاجلـة (واالسـتــمــطــار ) هي 
الــتــنـمــيــة الــزراعـيــة وتــوفــيـر

اء. احتياجاتها من ا
ال امن ســكـــني (احلــاجــة -2
قائمة ومتجددة النشاء ما يزيد
عن خــــمــــســــة ماليــــ وحــــدة
تراكمة سكنية) مع اخلسائر  ا
مـن جــراء حــرب الـتــحــريــر في
احملـافـظـات وعـدم الـتـنـفـيـذ في
احملافظات االخرى جراء االزمة
ــــــالــــــيــــــة وفي كـل االحـــــوال ا
التـوجداحصـائيات غـير ما كان
معـرف سـابقـا اال ان الـتوقـعات
بـان احلاجـة لـلـسكـن تصل الى
عـشــرة ماليــ وحـدة ســكـنــيـة

,احلالية والقريبة.
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ال امــن مـــــــــــــــائــي( احلـل -3
بـــطــريـــقـــة حث الـــســـحب  ,او

ـواطـنـ 6- اعــالـة الـفـرد من ا
ـايحـتم عليه ان اكـثر من فرد 
يــعـمل اكـثـر واذا لم يـجـد عـمال
فـقـد تراكـمت اما ديـون اوتراكم
االحتياجـات يعني ادخارا على
ـــنــظـــور اليــوجــد ـــســتــوى ا ا

ويعني قوة شرائية معدومة.
ـسـتـوى الـتعـلـيـمي يـقارب 7-ا
الى الـــصـــفـــر ويـالحظ ذلك من
تـــعــداد الـــتالمـــيــذ والـــطــلـــبــة
ــــتـــســــربـــ بـــاالظــــافـــة الى ا
لـتـحقـ بـالعـمـليـة الـتربـوية ا
وان ســوء االدارة الـتــربـويـة له
االثــــر الـــــســــلــــبـي وتــــوفــــيــــر
ستـلزمـات التربـوية واالبـنية ا

واالغذية .
8- فــقـــدان اي مــســـتــوى فــني

اوتعليم فني .
9-فـــقــدان اخلــبـــرات الــفـــنــيــة

واالدارية واي مهنة.
ـــــســـــتـــــويـــــات 10-وتـــــدنـي ا
واالمكانيات التقنية واخلبرات
الفنـية وتـراجعهـا نظـراً لتوجه
ـفكـرة في الـدولة إلى الـعقـول ا
ـتقـدمة او الهـجرة إلـى الدول ا
اي دولـــة لــــلـــبــــحث عـن عـــمل
ويــعــود األمــر بــالــســالب عــلى
خــطط الــتــنـــمــيــة. مع انــعــدام
الـــتــدريب والــتـــطــويــر الــذاتي

والرسمي.
11-سوء األوضاع االقـتصاديّة
وتــفــشي الــبــطــالــة بــ فــئـات
اجملـــتــــمع إذ يـــســــاهم ذلك في
إضعاف التنمية االقتصادية. 
12-االنـفـجـار الــسـكـاني حـيث
يـتسبب النـمو السكانـي الكبير
بـإرهـاق الـتـنـمـيـة االقـتـصـاديـة
واالجــتـمــاعــيـة كــمـا ورد اعاله
ــشـاكل الـتي فـبـالــرغم من كل ا
حــدثت بــقى االنـتــاج الـبــشـري
مــســـتـــمـــرا ومــتـــزايـــدا وحلــد
االنفجار السكاني فقد تضاعف
سـكان الـعـراق خالل الـسـنوات
اضـية الى مـا يقارب الـستـ ا
امــــا ـــــئـــــة   ال 400-500 بـــــا
الـتنـمية  فـحدث وال حـرج فهذه
الزيادة السكانية تمتص كل ما

هو تنموي.
ومـا يـاتي اعظـم... من معـوقات

التنمية:-
1- الــعـراق في الـتــسـلـسل رقم
 11بــــ الــــدول الــــهــــشــــة في

يا مختلف النواحي عا
2-الــعـراق فـي الـتــســلـسل رقم
18فـي الدول االكـثـر فسـادا ب

دول العلم.
3-الـعـراق في تـسـلـسل ال150
ب الـدول االكـثـر تـلوثـا بـيـئـيا

يا. عا
4-الـعراق في تـسلسل 168ب
الـدول االقل تـنــفـيـذ لـلـمـشـاريع

والعمران.
5- العـراق في تسلسل(B) ب

الدول في التصنيف االئتماني.
ـئـة من 6- نـســبـةالــفـقـر50 بــا
العـوائل في الـعـراق ويـزيد عن

ئة   من السكان. 55 با
7-خروج العراق من التصنيف
ـي جلـودةالــتــعــلـيـم عـلى الــعـا
ـسـتوى اجلـامعي واالبـتدائي ا
ي في ـؤتـمـرالـعـا الـصـادرعن ا

دافوس.
ــيـة ــؤسـســة هـيــنـلي الــعـا -8
تـــصـــنــــيف اجلـــواز الـــعـــراقي

االســتـمــطـار) وجــلب مــحـطـات
حتـلـيـة مـيـاه الـبـحـر احملـمـولـة
عـــلى الـــبـــواخـــر كـــحل مـــؤقت

وسريع لالزمة في البصرة.
الامـن صـــحي (الـــتـــامــ -4
الصحي) الـشامل مدفوع االجر

لسنة من قبل الدولة.
الامن تـعــلـيـمي(الــتـعـلـيم -5
ـتــعـلــقـة ــنـاهـج ا االلـزامي) وا
بـــــالــــتــــنــــمــــيــــة الــــبــــشــــريــــة

واالقتصادية.
ال امن لـلـكـهـربـاء لـنـا حل -6
ـوضـوعـة الـكـهـرباء في سـريع 
الــبــصــرة خــاصــة ومــنـهــا الى
احملـافظات..بـاستقـدام محطات
مــحــمــولــة عــلى ظــهــر بــواخـر
بـســعــات عــالـيــة وخالل شــهـر

حتل احدى االزمات ...
ال امن خـدماتي ومتـنوعة -7
(احلل متنوع بتنوع اخلدمة).
ال امـن لـتـخـفــيف الـديـون -8
وازنة) ولن (ايجاد قنواة لرفدا

افي ذلك مقال.
ال امن لــــســـداد الــــديـــون -9
وفـوائــدهـا ...ان اغـلـب الـديـون
داخلـية لـذا ان طبع الـعمـلة في
الداخل سيكـون له اثر كبير في
عملـية تسديد الـديون الداخلية
ــتـبــعــة وله الـكــثــيـر من بــدل ا
الــفــوائــد في مــقــال لــنــا بــهـذا
اخلـــصــــوص بـــدل الـــطـــبع في
اخلـــــارج ..ويــــــكـــــفـي اصـــــدار

سندات حكومية.
ال امن فني تقني (الزلنا -10
نـضـع مـوضــوعـة الــتـدريب في
كل عقد والعقد وصاحبه الينفذ
هـذه الــفـقــرة بل يـضـع عـلــيـهـا
ـتـذكر كـلـفـا غـريـبة ,وشـروطـا 
وشهـادات لم تمنح عـندنا) فهل
ــشــاريع ســنــســـتــطــيع ادارة ا
الـنفـطـيـة احملـالـة في مـايـسمى
بالتـراخيص وهل  تدريب او
ـــواطـــنــ تـــعـــيـــ نـــســـبـــة ا
الــــعـــراقــــيـــ بــــعـــد مــــغـــادرة
الشـركـات والتي سـتـخلق اكـبر
االزمــــات في تــــاريخ الــــعــــراق
وانـــــهـــــيــــار الـــــدولــــة ولـــــيس
ـا سـيـجـبـر االقـتـصـاد فـقط...

عني على جتديد العقود. ا
الامن اداري..كما نوهنا -11
اعـاله انـــعــــدام و عــــدم وجـــود
نظومة قاعدة بيانات, ضعف ا
االداريــة وبــكل مــسـتــويــاتــهـا,
تــعــدديـة الــقـرارات,الالمــبـاالت
بالقرارات االخرى وعدم تكامله

,اخللل في الرقابة وووو.
ال امـن اســــــــتــــــــقــــــــرار -12

سياسي.
ال امن اداري لالقتصاد. -13
الامـن واردات مـــــعــــززة -14

للنفط ..
فــفي حـال انـخــفض الـنـفط الي
ســـبـب كـــان نـــحن والـــهـــاويـــة
ســــــويـــــة,,,والـــــســــــيـــــاســـــات
ـسـتـقـرة جتاه االمريـكـيـةغـير ا
ـواضـيع الـكــثـيـر من الــدول وا
التؤمن لنا جانب االستقرار في
سـوق الـنـفط (عـلـمـا ان امـريـكا
تـرامب اصـدرة  130مــايـسـمى
ـا ادى الى هز فـرض رسوم و

ي). االقتصاد العا
غـيـاب قرار سـتراتـيجي -15
حـــــــيث هـــــــنـــــــاك مــــــشـــــــاريع
ستـراتيجيـة ذات واردات عالية

يـخصص  لـها مـبلغ مـن اخلطة
الــســنــويــة لــيس كــحـســاب بل
ـبلغ لـصالح يسـتقـطع ويودع ا
ـــــشـــــروع حــــتـى التــــتـــــكــــرر ا
مـوضــوعـة مـصـفى كـربالء....و
ــشـــاريع الــتي يــجب ان هــذه ا
التـــعــطـى الي كـــان بـــصـــيـــغــة
االستـثـمار الـطـويل االمد النـها
ثروة وطـنـية مـنـهوبه في حـالة

تبع لدينا... االستثمار ا
شـتقات ال امن لـقطـاع ا -16
ـومــة (مـا وهـو الــطـاقــة والــد
الـضـيـر ان نـشـتـري الـعـديد من
ـسـتـعـمـلـة اجلـديدة ـصافي ا ا
واجليدة ,وبـطريقـة دفع مؤجل
والـتـسـديـد من االنـتاج ,لـتـنـقل
وتنصب في العراق وخالل اقل
من ســنــة لـــتــعــوض عن حــجم
ومــــبـــــلـغ االســــتـــــيـــــرادات من
ـوازنة ـشـتـقـات الـتي تـنـهك ا ا
وســنــويــا نـــحن نــســتــورد مــا

قيمته مصفى ..كل سنة..
--ومـا الضيـر اذا استغـللنا او
اجـرنا مـصـفى في اي دولـة في
العـالم او اكثـر للـتصـفيـة وبيع
ـيـا ومـنـهـا لـسـد ـشـتـقـات عـا ا
احلـاجـة احملـلــيـة وخالل شـهـر
تــــــــتـــــــــوفــــــــر واردات لـــــــــيس
بــاحلــســبــان....وكــمــيــةالــنــفط
ـسـتـخــدم خـارج حـصـة اوبك ا

للعراق.
 ولـــنـــا مـــقـــال (الـــســـيـــاســـات
الـــنــــفــــطــــيـــة) ونــــعــــزز بــــهـــا
االسـتــيـرادات الـســتـراتـيــجـيـة
للبطاقة التموينة التي هي اهم
احلـلول الـسـريـعة والـضـرورية
لـلخـروج من طـائلـة الـفقـر التي
التــــنـــــتــــهـي بــــخــــمـس خــــطط
تـنمـويـة..وجـزء مـنهـا لـتـسـديد
الــديـــون غـــيــرالـــكـــريــهـه عــلى
الـعـراق حـتى لـو كـانت الـكـمـية
مــلـيــون بــرمــيل بـالــيــوم انــهـا

عملية االكثر انقاذ للعراق .
ال امن صـــــنـــــاعي...اين -17

صناعتنا?.
الامـــــن زراعــــــي...ايـــــن -18

زراعتنا?.
ال امــــان من الــــقــــطــــاع -19
ـــصــرفي الــعـــراقي والــذي له ا
دور كـبــيـر جـدا في اي عــمـلـيـة
اعــادة اعــمـار ,لــســوء الــعالقـة
نرى ـركزي, بـينـه وب الـبـنك ا
انـها شـركـات صيـرفـة وحتويل

مالي.
مـع عدم رفض عـمـلـيـة التـنـمـية
بــاي شــكل اال ان في حــال مـثل
حـــال الــعــراق مـن الــصــعب ان
حتـــقـق عـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــمـــيـــة
االقــتـــصـــاديـــة نــســـبـــة جنــاح
مــشــجــعـة ,اذا لم تــكن فــاشــلـة
كــسـابــقــاتــهـا لــظــروف قــاهـرة

هلهلة. وازنات ا وطارئة وا
من هــنــا نــحن نــؤكــد احلــلــول
ـــتـــقـــطـــعــة العـــادة االعـــمـــار ا
ــتــداخــلــة لــكـافــةالــقــطــاعـات ا
وبــــــشـــــــكل جـــــــزئي وســـــــريع
والتخصيص والتنفيذ السريع
..... وبــشــكل صــعـقــات تــشـفي

ريض مرحليا. ا
امــا احلل االمـثل والــذي يـنـهي
هـذه االشكـاالت كامـلة فـانه كما

جاء في مقالنا .

ستشار واحملكم الدولي  { ا

مـدعو وآخـر ألي سبب كان وال
ـدعـوة بـأمور عالقـة لألطراف ا

ؤتمر . تخص إدارة ا
 4- اإلدارة :

ــــؤتــــمـــر وبــــكل تــــوكل إدارة ا
ي عـراقي ال مـراحله ألكـاد
عـالقة لهم بـطائفـية أو مذهـبية
أو عــرقــيــة. ولــيس لــهم عـالقـة
عمـلية بـأي جهـة سيـاسية  أو
ـــطـــلق . يــحـــظـى بــتـــايـــدهم ا
ويــشـــتــرط عــدم إنــتــمــائه  ألي
جهة سياسية شاركت بالعملية
السـيـاسـيـة أو جهـة سـيـاسـية
معارضـة تطمح لتغيـير ينفعها

ذاتياً.
ـؤتمـر جـامـعة وتـشـرف عـلى ا
الــدول الـــعــربـــيــة ومـــنــظـــمــة
ـــؤتـــمـــر اإلسالمي واالحتـــاد ا

تحدة. األوروبي واأل ا
 5- ال تـمــثــيل فــردي ألي دولـة

ؤتمر الوطني الشامل . با
ــؤتــمـر  6- مــشــروع قــرارات ا
وتوصياته تُعدها جلان علمية
ؤتـمـر على أن تـشكـلـهـا إدارة ا
تـستقي اللـجان  مشـاريعها من
احلــاجــة الـعــراقــيــة لــلـخالص
ولـــــيـس من امـالءات الـــــقـــــوى

السياسية .
 7- يـحصر الـتصريـحات أثناء
ــؤتــمـــر بــالــنـــاطق الــرســمي ا
لــلــمــؤتــمــر واي تــصــريح ألي

ؤتمـر يعد شـخص آخر أثنـاء ا
خرقا يحاسب عليه.

 8- الـــقــرارات والـــتــوصـــيــات
ـؤتـمـر  مـلـزمـة الـصـادرة من ا
لــلـجــمـيـع واخلـروج عــلـيــهـا 
ـــســـاءلـــة مـــخـــالــــفـــة تـــلــــزم ا

واحملاسبة.
ـــــؤتــــــمـــــر  9- تـــــضـع إدارة ا
ـؤتــمــر سـواء ضــوابط عــمل ا
مـن سالمـة اسـتـقاللـيـة أعـضـاء
ؤتمـر أو ضمان التزام إدارة ا
دعـوة للمـؤتمر سواء الـقوى ا
أثـــنــاء اجلــلـــســات أو بـــحــالــة

االنسحاب.
ــؤتــمــر مــلــزمـة 10- قــرارات ا
للـجميع والـصيـغة الـتي يتفق
عـليـهـا تكـون الـبديل عن إدارة
ـــــؤتــــــمــــــر اال اذا ارتــــــيـــــأه ا

ؤتمرون صيغة ما. ا
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ثانيا : احملددات.
نرى جـملـة مـحددات قـد تواجه

ؤتمر وأبرزها. ا
 1- ســـيــنـــظــر الـــفــرقـــاء عــلى
تبـاينـهم رؤى مشـككـة بروحـية
ؤتـمر فالـرافضـيون للـعمـلية ا
ــــقـــاومـــون الــــســـيـــاســــيـــة وا
لالحــتالل وتــبــعــيــاته ســيـرى
ــشــاركـ بــالــعــمــلــيـة دعــوة ا
السياسية خلال مبطال للمؤتمر
ومــبــددا لـــغــايــاته الــوطــنــيــة.

شـاركـون بـالـعـمـلـية وسـيـرى ا
ــعـارضـ الــسـيـاســيـة دعـوة ا
ــقـاومــ لالحــتالل من لــهم وا
غـير فـصائل شـاركت بـالعـملـية
الــسـيــاسـيــة سـيــروهم سـبــبـا
ــؤتــمــر قــبل كــافــيـــا إلفــشــال ا

انعقاده.
ــشـــاركــون بــالـــعــمـــلــيــة  2- ا
الــســيـــاســيــة الســيــمــا الــذين
ـلكون هامـشا واسعـا بالقرار
الــســيــاسي والــتـوازن األمــني
المـتالكهم فـصـائل مسـلـحة أن
ـؤتمـر بهذه اآللـية هـو جتريد ا
لـــصالحـــيــاتـــهم او بـــصـــيــغه
أخـــــرى مــــبـــــررة هي إنـــــهــــاء
ـــؤوســـســـات تـــرى نـــفـــســـهــا
ضــروريـــة لــلـــبالد وبــالـــتــالي
تـقـلـيل دورهـا هـو تـقـلـيل لـدور
. عالوة عـلى أنه إنـهـاء لـلـدولـة

المتيازاتها .
 3- ســيـكــون من غــيـر الــسـهل
ـيـ الـركـون ألشـخــاص اكـاد
غــيــر مــرتــبــطــ حــقــا بــقــوى
سياسيـة بشكل أو بآخر. أو أن
عملية جتريد األستاذ اجلامعي
مـن عمـقة هـو ليس أمـرا سهال
والـــطــعـن به ســـهل إذ مـــجــرد
الــلــقـب ابــو احملــافــظـــة كــفــيل
بتـحـيـــــــيـره لهـذه الـطـائـفة أو

تلك.
4- هــنـاك صـعــوبـة في تــوفـيـر

أرضـية تـشريـعـية يـتفق عـليـها
بــعـيـدا عن الـقــوى الـسـيـاسـيـة
الـفــاعـلـة. ومن الــصـعب أيـضـا
عــقـد مـؤتــمـر بــهـذا احلـجم وال
تـشارك إيـران وأمـريـكا وتـركـيا
واطــراف أخـــرى إقــلــيــمــيــة أو
دولـــيـــة.ورغم هـــذه احلــقـــائق
نقول  من الـضروري اعتماد ما
ســبق كــوحـدة مـتــكـامــلـة  ألنه
وحــدة يـبــ احلق عن الــبـاطل
عـمــومـا  ووحـده الــذي يـجـعل

ؤتمر عراقي حقيقي. ا
وأية دعوة ألي مؤتمر عراقي ال
ـا ذكــرنـا وأمــثـاله قـد يــأخـذ 
يكون مضيعة للوقت واجلهود
وأنا عـلى يق أن هنـاك العديد
من اجلـهــود الــوطـنــيـة احلــقـة
حتاول بعراقيتها إنقاذ العراق
ودعـوة الـسيـد الضـاري واحدة
مـنـهـا. ولـكن الـواقع يـشـير إلى
أن اي مــــؤتــــمــــر تــــوكل إدارته
ـتنفذة بعد  2003 هو للقوى ا
بــأحـــسن حـــاالته اجـــتـــهــاد لم
يــأخــذ بـــاألســبــاب الـــنــاجــعــة
لــــتــــجـــاوز اخلــــلل احلــــاصل .
ســيـكـون حــتـمـا دعــوة تـضـاف
حلـفـنـة  دعـوات من نـوع آخـر
ــا صــدعــنــا بــهـا دعــوات لــطــا
البعض وهي ال تـعدوا أكثر من
مـحـاولــة لـتـجـديـد  الـفـاسـدين

وتعزيز ألجندات خارجية .
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