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صيـغة مـركزيـة وتعـطي خطـا علـميا
ـان وعــمـلــيـا اقــتـصــاديـا والن الــبـر
االكــثـر وسع فـي اخـتــصــاصـاته من
بــقـيــة دوائــر الـدولــة فـتــكـون جلــنـة
ــشـاريع االقــتـصــاديـة والــتي تـظم ا
كافة القطاعات االقتصادية العراقية
 ,ومنهـا تتفـرع جلنة تنـفيذيـة تابعة
جملـــــلس الــــوزراء,واجـــــبــــات هــــذه
الـلــجـنـة ,تـعــمـيم بـرنــامج عـمل الى
كافة(الدوائـر احلكوميـة واجلامعات
والـكـلـيـات واجلـمـعـيـات ومـنـظـمـات
دني االقـتصـادية ....الخ) اجملتـمع ا
((((ان تـقـدم كل جـهه دراسـة جـدوى
ـشاريع مـتـكـاملـة الى هـذه الـلـجـنـة 
تـخص مـحـافـظـة او مـنـطـقـة وعـامـة

شاريع اقتصادية)))) على العراق 
وبالشكل التالي:-
1-مشاريع حرفية

2-مـــشــاريع اعـــلى كـــلــفــة 5 مالي
دينار

3-مـشـاريع اعــلى كـلـفـة  10مـلـيـون
دينار

4-مـشـاريع اعــلى كـلـفـة  20مـلـيـون
دينار

5-مـشـاريع اعــلى كـلـفـة  30مـلـيـون
دينار

6- مـشـاريع اعـلى كـلـفـة  50مـلـيون
دينار

7- مـشـاريع اعــلى كـلـفـة 75مـلـيـون
دينار

8- مشـاريع اعلى كـلفة  100ملـيون
دينار فما فوق

ـواد مــعــتــمــد في ذلك عــلـى تــوفــر ا
االولــيـة وااليــدي الـعـامــلـة والــطـلب
العالي في السوق احملـلية واحلاجة

تجددة ستمرةلها وا ا
ان ان يـصـدر تـعـلـيـمات وعـلى الـبـر
ـبـالغ من تـسـهـيل تـخـصـيص هـذه ا
ــصـارفـاالهــلـيــة الن الـهـدف مــنـهـا ا
تـنـشـيط الـقـطـاع اخلاص ويـجب ان
ـصـرف عن خـمـسة اليـقل مـشـاركـة ا
مـــشــاريع من فــئـــةاخلــمــســة االولى
سـنـويـا ,وثالثـة مـشــاريع من الـفـئـة
البـاقـية وجتـدول وتـعمم عـلى كـافة
ـــصـــارف لــغـــرض عـــدم الـــتــداخل ا

,وتتابع من جلنة تقييم االداء.
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ومن الــــضـــــروري جــــدا ان تــــكــــون
مــدعــومــة بــدعم كــامل مـن اجلــهـات

ان ..وقـد طـالب الـسـيـد رئـيس الـبـر
وازنة على جلنة في حينها عرض ا
مــتـخـصـصــة وتـاخـرعــرضـهـا حلـ
تشـكـيل اللـجان الـرئـيسـية والـسبب
االساس هـوفقدان الـتخـصصات في
ـا النهـا سـياسـة جـديدة ـان ر الـبر
التـــقـــبل اجملـــرب او النـــهـــا تـــطـــلب
التـغـييـر نـحو االحـسن ... مع الـعلم
ــوازنـة ,لــيس كــمـا ان ادارة مــلف ا
يـــــحــــلــــو لـــــلــــبــــعـض والــــذي هــــو
الــتــخــصــيــصــات فــقط بل يــجب ان

يكون كما يلي..
-- ان تبقى االبـواب ثابته واي باب

يستجد يضاف في االخير
-- ان تـبــقى الـفـرعـيــات ثـابـتـة واي
نـقـطة فـرعـيـة تسـتـحـدث تـضاف في

االخير
--وان الـــتــــخـــصــــيـــصــــات تـــدرس
بـالــشـكل الـتـالي الكــمـا تـهـوى جـهـة

معينة اوحسب الرغبات
او بضوابط معينة عامة ..

--تـــوضـع نــسـب عــامـــة لـــلــثـــوابت
ـتــعـارف عــلـهـا ,من  عـددالــسـكـان ا

شاريع وقع عدد ا ساحة ا ا
نسبة القـوى العاملة ونـسبةاالطفال
والنـساء والـشيـوخ والكـثيـر لغرض

حتديد اوجه الصرف
...تـــوضـع اكـــثــر مـن مـــوازنـــة امــام
ـعني او الـلـجـنة ويـحـضـر الـوزيـر ا
رئيس الـهيـئة ويـجلـبون مـعهم الـية
ـوازنـات الـسـابـقـة وتالحظ صـرف ا
نسب والية التنفيذ ونسب العائدية
ومـدى حتـقـيق اجلـانب االقـتـصـادي
اديـة لـعمـلـية االنـفاق ... ـنفـعـة ا وا
توضع اكثـر من موازنة امام الـلجنة
وسعة ويحضر كل محافظ امامهم ا
ــصـروفـة لـلـسـنـ ـوازنـات ا  مع  ا
الــسـابـقــة لـتــحـديـد حــجم الـتـنــفـيـذ
لـلمـوازنات الـسـابقـة وعـلى ضوئـها
ـــــــوازنه الـــــــقـــــــادمـــــــة تـــــــثـــــــبـت ا
اوالتخصيصـات للمحافظة ,ويؤخذ
بنظر االعتبار  عدد نفوس احملافظة
ــــــســــــاحــــــة وعــــــددالــــــوحـــــدات وا
االداريــةالـتــابــعـة لــهـا ومــا  ذكـره
اعـاله بــــهـــذا اخلــــصــــوص امـــا اذا
ــوازنــة اعــتــمــد مــبـــدأ احلــاجــة فــا
التــكــفي لــســد احــتــيــاج مــحــافــظــة
ـهـمة . ومن الـلـجـان ا اومـحـافـظـتـ
ـردود الـعـالي والـتي تـعـطي وذات ا

ية على تنفيذ انات العا تعتمد البر
الـتـزامـاتـهـا التـشـريـعـيـة والـرقـابـية
عـلى الـلـجـان ,ومن الـصـيغ االداريـة
ــان هـو الــبــديـهــيــة ان رئــيس الـبــر
ــان رئـــيس اي جلـــنـــة داخل الـــبـــر
ـان الى وتـقـسم الــلـجـان داخل الـبـر
جلان دائـمـة ..يتـعلق عـمـلهـا بقـطاع
مـــــعـــــ اقـــــتـــــصــــادي او اداري او
اجــتــمــاعي جلــان مــؤقــتــة..يــتـعــلق
واضيع طارئـة اومستجدة عملهـا 
تـتـشـكل بـقـرار وحتل بـقرار عـلى ان
التــؤثــر عـــلى عــضــويــة الــنــائب في
ـاننا اللجـان االخرى ومـا يفتـقده بر
هـو الى جلـنــة الـعـقـود ومـتـابـعـتـهـا
وجلـــنــة قـــانـــونــيـــة مـــتــخـــصـــصــة
ـــة بـــالــــقـــرارات الــــدولـــيـــة الــــقـــد
والـعـقوبـات لـغـرض مـتابـعـة رفـعـها
وجلــنـة مــتــابــعــةاعــمــال الــهــيــئـات
اخلـاصة خـارج الـوزارات  والـلـجـنة
الـرقابـيـة الـدائمـة امـا جلـنة الـلـجان
شـرفة ...فهي الوجودلها اواللجنة ا
فـي الــقــانـــون والفي الــتـــشــريــعــات
والـــتي واجــبـــة  االنــعـــقــاد الــدوري
نـصـف شـهــري وشـهـري ,هي جلـنـة
الـرئـاسات الـثالث الـتي تـعـد صـمام
االمـــان الي مـــوضـــوع عـــام لـــلـــبالد
واكــيـــد هه الـــلـــجــنـــة يـــصــاغ لـــهــا
قــــــرارخـــــاص ولــــــهــــــا صالحــــــيـــــة
الـصالحــيـات .ومـوضــوعـهـا واضح
لـلـعيـان وتـوصـيـاتهـا مـلـزمـة وليس
ـوضوع اما قانـونا وحـسب نوعـيةا
اعـــــمـــــال الــــلـــــجـــــان فـــــكل حـــــسب
كن ان اختصـاصها وواجـباتها ,و
تشتـرك جلنتـان او اكثر في مـعاجلة
موضع مـعـ ما ان تـشكـلت اللـجان
ـانية وبـعدالتي والـلتيا ,ونحن البر
نـترقب االسـماء والـصـفات الـعـلمـية
الحظ نتـسبيها. من ا والشخصـية 
انــهـا لم حتــتـو عــلى اخـتــصـاصـات
ـسـتـوى مـركـزة وعـديــدة وعـلى ام 
وزارات الـــــدولــــة وخـــــدمـــــاتـــــهــــا ,
ـعتـاد اعداد ,بل تعـدتـها لـتصل وكا
الى 22جلــــــنــــــة وان اعــــــظــــــاءهــــــا
ـانيـون لـكن يجب ان يـكون هـناك بر
ـا لفت نظرنا معهم اختـصاصي 
ان اول جلــنــة طــولـب بــتــشــكــيــلــهـا
وحلــسـاســيــة هـذه الــلـجــنـة وكــثـرة
احلــــــديث عـن مــــــوضــــــوعــــــهـــــا او
ــوازنـة اخــتــصــاصــهــا هي جلــنــة ا

كافـة لـتسـهيل عـمـليـة التـنفـيذ ,على
ان تتـولى الدوائـر التـابعـة لهـا كافة
ــوافــقـات عـمــلــيــات اســتــحــصــال ا
وبـكـتب رســمـيـة الـكـتـرونـيـة تالفـيـا
ــاديـة الـتي ـعــوقـات ا لــلـتـاخــيـر وا
تــفــرض عــلى كل مــرحـلــة مــنــظـورة

وغير منظور.
ــعـــنــيــ وفي ومـــا فــات الــســـادة ا
ستويات االدارية احلقيقة على كل ا
ان الى مجلس من الرئاسة الى البر
ـــســـتـــويـــات الـــوزراء  والـى ادنى ا
االداريــــة فـي الـــــدولـــــة والـــــتي هي

..جلنة تقييم االداء..
هذه اللجنة صمام امان لكل االعمال
ـراقـبة ـنـفذ االداري  في الـعراق  وا
ـــالـــيــة كــافـــة االعـــمـــال االداريــة وا
ـفضل والتـنفـيـذية في الـدولة ومن ا
ان ترتبط بشـكل سلسلـة فيما بـينها
لـــتــصـل الى اعــلـى الــقـــمــة االداريــة

(((((هرما كان ام جنائن معلقة))))
عــلـى ان يــهــيئ كــادر هــذه الــلــجــان
بــدورات اداريــة ورقــابــيــة مــتــعـددة
ومـتـواصلـة وبـحـضـور مـشـترك الى
اعـــلى مـــســتـــوى اداري ونــزول الى
ـكن خـلق بـرنامج اصـغر جلـنـة ..و
متـكـامل لهـا (النهـا وسـيلـة النتـشال
الـــهــشـــاشــة والـــفـــســاد والـــتــلـــكــؤ
والــتـخــلف)وذراع قـوي حملــاربـة اي
خلل لتسـلسلها وان تـقاريرها يجب
ان تــرفع من جــهــتـ االولـى حـسب
الـتــبـعـيـة االداريـة والــثـانـيـة حـسب
ـهــنـيــة كـلــجــان تـقــيـيم الـتــبـعــيــة ا
وبشـكل الـرقم سبـعة ولـلمـحاصـصة
احلـــزبـــيــة  دور في امـــرنـــا هــذا مع
انـي وبـقاء نفس تبـدل وجوه البـر
ــســمــيــات الــســيــاسـيــة  قل اوزاد ا
ـانـية قـاعـد الـبر الـرقم لـلفـائـزين بـا
فـروض ان تـبقى الـلـجان ,كان مـن ا
وباخلصوص الـفنية او  بـاقي منها
عـــــــــلـى االقل الـــــــــنــــــــصـف النـــــــــهم
اصبـحـواصحـاب خبـرة فـيمـا مضى
من الـوقت ,ولـيس لــديـنــا اعـتـراض
عــلى الــســابـقــ والعــلى الالحــقـ
,,النـنا لـم نر شـيـئـا منـهم اال الـقـليل
يــنــفــذ .والــكــثـيــريــشــرع لــكن بـدون
هم نسـبة وتناسب كانت العمل به ا
الـتــشـكـيالت اجلــديـدة ..اجلـديـد في
ــــا نالحــــظــــة كــــثــــرة االمــــرهــــو..
االســتـــضـــافـــات من قـــبل الـــلـــجــان
عنـي في الدولة النيابـية للـسادة ا
..وهـــــذا دور رقــــــابي امــــــتـــــازت به
ان وهو دور الدورةاحلاليـة من البر
اســاسي فـي مــهــام الــلــجــان وجــيـد
ـانية جدا..نـتمـنى على اللـجان الـبر
ان تـعــلن الـنــتـائج عن االســتـضـافـة
وقف الـنـهائي وكـذلك اسـتضـافة وا
ـسـؤولـ الـسـابـقـ ـعـنـيـ من ا ا
وبـــاخلــــصـــوص اذا كــــانت هــــنـــاك
عاجلة, اخفاقات لـغرض االطالع وا
وبـصـيـغـة االسـتـفـادة من جتـربـتـهم
......والــوقـــوف عــلى ادق االســبــاب
واعـــتـــقـــد مـن حق الـــلــــجـــان حـــتى
استضافة متخصص واقتصادي
ــســؤولــ احلــكــومــيـ مـن غــيــر ا
لــــغــــرض الـــــوقــــوف عــــلـى ارائــــهم
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البصرة

 2003تــفـكــكـا مــجـتــمـعــيـا من خالل
بروز ظـواهر شـاذة ابرزها الـطائـفية
التي خلـقتهـا قوى سيـاسية كـوسيلة
لــلــســيــطــرة عـلـى الــســلـطــة  والــتي
تطورت وألول مـرة في تاريخ العراق
الى حـــرب طــائـــفـــيـــة أزهــقت ارواح
مـئـات اآلالف من العـراقـيـ وهـجرت
ـاليـــــ داخـل وخــــــارج الــــــعـــــراق ا
وخـــاصــــة في الــــفـــتــــرة بـــ 2005
و , 2009وشـــــــــهـــــــــدت األوضــــــــاع
االجـتمـاعـيـة سلـسـلة من االنـهـيارات
عبر تفشي ظواهر سـلبية عديدة مثل
ازديـــاد حـــاالت الـــطـالق وانـــتـــشـــار
ــــنــــظــــمـــة ــــة ا اخملــــدرات واجلــــر
وعـــمـــلـــيــات اخلـــطـف لالنـــتـــقــام او
احلصول على فدية مالية اضافة الى
االغتـياالت وألسـباب متـعددة في ظل
تـعاقـبة عن فرض عجـز احلكومـات ا
الـقـانـون . لـقـد فـتح الـغـزو األمريـكي
لـلعـراق ابـواب اجلـحيم عـلى الـعراق
تـنفذة وساعدت الـقوى  االسالمـية ا
الـتي جــاءت بـهـا الـقـوات األمـريـكـيـة
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ـوازنـات الـعـراق امـا فـيـمـا يـتـعـلق 
طـيـلــة اخلـمـسـة عــشـر عـامــا فـكـانت
موازنات فلكية لكنها لم تنعكس على
رفــاهـيـة الــشـعب وتـوفــيـر اخلـدمـات
والـــعـــمـــران وحتـــقـــيق الـــتـــنـــمـــيـــة
االقـتــصــاديـة واالجــتـمــاعــيـة وبــنـاء
شاريع الصـناعية وتـطوير الزراعة ا
وتــطـويــر الــقــطــاعـات االقــتــصــاديـة
ستشفيات دارس وا االخرى وبناء ا
والطرق وغيرها . وتشير األرقام الى
ان موازنات الـعراق خالل الـفترة من
 2017 – 2004بـــلــغـت ألف مــلـــيــار
دوالر  ,ومـع ذلك وبـــســبـب الــفـــســاد
ــســتــشـــري وســوء االدارة فــاقــمت ا
ـئـة عام 2004 نـسبـة الـفـقر من 9 با
ـئـة عام  , 2018ويـحصل الى 33 با
الــعــراقــيــون عــلـى ست ســاعــات من
ئة التغـذية الكهـربائية   ,وان 41 با
مـن مـنــاطق الــعــراق ال تــصل الــيــهـا
ــيـاه الـنـقـيــة الـنـظـيـفـة  ,وان مـيـاه ا
محافظة البصرة ال تزال غير صاحلة
لــلـشــرب حـيـث تـرتــفع فـيــهـا األمالح
ـلـوثـات دون ان تـضع احلـكـومات وا
ناسبة. تعاقبة  احللـول اجلذرية ا ا
ويالحظ انـه في كل مـوازنــة سـنــويـة
في الـــعـــراق مـــنــذ دخـــول االحـــتالل
األمــــريــــكي في  2003والى الــــيــــوم
تنفجر خـالفات حزبية ضـيقة حولها
تبع وتهميش الكثير بسبب النظام ا
مـن الـقـطـاعــات فـيـهـا . كــمـا اشـعـلت

الـفــسـاد وسـوء االدارة لـلــحـكـومـات
تـعـاقبـة مـنذ  2003اوصلت الـبـلد ا
الى حــــافــــة االفالس والــــغــــرق  في
األزمــات االقـــتــصـــاديــة والـــديــون .
وخـالل هــذه الـــفــتـــرة ازداد تــدهــور
االقــــــتـــــصـــــاد الــــــعـــــراقي وازدادت
مديـونـيته ,واصبح الـعـراق معـروفا
ـيــا بـكـونه مـن بـ اكـثــر عـشـرة عــا
بــلــدان فــســادا جــراء قــيــام احــزاب
مـتنـفذة في الـسلـطـة بنـهب ملـيارات
الـدوالرات لـصـاحلـهـا وعـلى حـساب
مـصـلــحـة الـشـعب  ,واسـتـغـلت تـلك
األموال عـبر وسائل شـيطـانية مـنها
شاريع الوهمية وتهريبها للخارج ا
وتــســـخــيـــر مــيـــزانــيـــات الــوزارات
خلــدمـتـهــا والـرشى وغــيـرهـا . وفي
ــوذج لــهــدر امــوال الـشــعب اعــلن
ـركـزي العـراقي ان مـبيـعاته الـبنك ا
من الدوالر للمصارف اخلاصة بلغت
في عـام  2015اكــثـر من  44مــلــيـار
دوالر  ,وبـلـغت في عـام  2016اكـثـر
من  33مـلــيـار دوالر و  523مـلــيـون
دوالر  حتـــويـل مـــعــــظـــمــــهـــا الى
ـتـنـفـذة اخلـارج حلـســاب األحـزاب ا
ومــافـيـات الــفـســاد . ويـأتي ذلك في
وقت  ارتـفـعت فـيه نـسـبـة الـفـقـر في
العراق حسب وزارة الـتخطيط التي
اعـلـنـت ان نـسـبـة الـفـقـر في الـعـراق
ــئـة بــعـد ان كـانت 19 بـلـغت 30 بـا
ئة  .كما تـشير االحـصائيات الى با
ان سـكـان الـعـشـوائـيـات في الـعـراق
ئة بلغوا عام  2018اكثر من 13 با
من سـكان الـعراق . امـا من الـناحـية
االجتـماعـية فـيتـفق اجلمـيع على ان
الــبالد قـد شـهــدت بـعـد غــزوهـا عـام

مرت خـمسـة عشر عـاما عـلى تغـيير
الـــنـــظـــام الـــدكـــتـــاتــوري الـــســـابق
واالحـتـالل األمـريـكي لــلـعـراق الـذي
خيم على الـعراقيـ منذ عام 2003
بـهدف الـسـيطـرة عـلى منـابع الـنفط
ــنـطــقـة . ومع في الــعـراق ومن ثم ا
ان  15ســنــة كـــانت كــافــيـــة لــبــنــاء
جتربـة حكم ناجـحة تعـتمد الـتفاعل
والتـآخي والتنـميـة وحتقيق الـتقدم
االقتـصـادي واالجتـماعي  ,اال ان ما
حصل في الـعراق خالل هـذه الفـترة
من عــمـر الـعـراق هـو تــدمـيـر شـامل
لــلـبـلـد حـيث تـفــشى الـفـسـاد بـكـافـة
ــراتب اشــكــاله لـــيــحــتل الـــعــراق ا
االولى فـيه من بـ دول الـعالم  ,مع
سـوء االدارة وبـشـكل لـيس له مـثـيل
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وقـــد فــشل االسالم الـــشــيــعي الــذي
حـكم البـالد خالل هذه الـفـتـرة فشال
ذريـــعــــا في احلـــكـم وادارة الـــبـــلـــد
وحتـــقــــيق الـــتــــقـــدم االقـــتـــصـــادي
واالجـتمـاعي وتـخلـيص الـشعب من
معـانـاته التي ازدادت في عـهده ولم
يـقــدم اخلــدمــات والـعــمــران وبــنـاء
الــــــبـــــلـــــد وســـــيــــــادة الـــــقـــــانـــــون
قـراطيـة احلـقيـقـية ولـيست ( والـد
ـقـزمــة ). وقـد قـصـرت احلـكـومـات ا
تعاقـبة منذ  2003والى اليوم في ا
تـــــوفــــــيـــــر اخلــــــدمـــــات حـــــتـى في
احملافظات اجلنـوبية على الرغم من
بيع  4ماليـ بـرمـيل نـفط يـومـيـا .
وعـلى الـرغم من ان  ثـروات الـعـراق
ـتنوعـة تكفل له مـستوى الهـائلة وا
مـــتـــقـــدمـــا بـــ دول الـــعـــالم اال ان

ــئــة الــفـــقــر في الــعــراق الى 30 بــا
بـــســـبـب األوضـــاع األمـــنـــيـــة الـــتي
تشهدها بعض احملـافظات العراقية.
وفي عــام  2018مـــا يـــزال الـــعــراق
يـعــاني من ازمـة اقـتــصـاديـة كـبـيـرة
بــسـبب فـشـل وعـجـز احلــكـومـة وقـد
انـعــكــست هــذه األزمــة ســلــبـا عــلى
شــؤون الـبالد وعــلى حـيــاة الـشـعب
بـــالــرغم من ان الــعــراق يــعــد اغــنى
ـــوارده تــــاسع بـــلــــد في الــــعــــالم 
الــطـبـيــعـيـة مـن نـفط وغـاز طــبـيـعي
ياه ومواد معدنـية مختلـفة ووفرة ا

وخصوبة األرض.
 اال ان هذه الثروات  تبديدها ولم
يـتم اسـتـغاللـهـا بـالـشـكل الـصـحـيح
ـــالي بــــســـبب تــــفـــشـي الـــفـــســــاد ا
واالداري وسوء التـخطيط. وفي عام
 2018ازدادت ديـــــــــون الــــــــعــــــــراق
ـاليــ وفـــوائــدهـــا والـــتي تـــقــدر 
الــدوالرات الى جــانب حــجم الــدمـار
الــكــبـيــر الــذي خــلــفـتـه الـعــمــلــيـات
العـسكـرية والـذي عجـزت الدولة عن
ناطق احملررة حلد االن على اعمار ا
ايــدي مــافــيــات الــفــســاد واألحـزاب
تنفذة والتي كان لـها الدور الكبير ا
في الــتــأثــيــر عــلى مــشــاريع الــبالد
واخلـــدمـــات وجــمـــيع الـــقـــطـــاعــات
االخـرى مـن جتـارة وزراعـة وتــعـلـيم
وصـحة وغـيـرها . سـيـخسـر الـعراق
امــوالـه عــلـى صــفـــقـــات ومـــشــاريع
االعمـار الفـاسدة والوهـميـة وتعـتبر
هذه الـصفـقات الـفاسـدة هدرا لـلمال
ــنـــابع الــرئـــيــســيــة الــعـــام واحــد ا
لــلــسـراق فـي نـهب امــوال الــعـراق .
ـتـعـاقـبـة ولم تـقـدم كل احلـكـومـات ا
مـنـذ   2003والى الــيـوم ســيـاسـات
اقــتـصـاديـة فـاعـلــة لـتـنـويع مـصـادر
ـوازنـة فـي ظل مـديــونـيـة ايــرادات ا
كـبيـرة في تـزايد مـسـتمـر . وتوزعت
الــديــون بــ اقــتــراض ومــتــأخـرات
فترض وديون لشركـات نفطيـة من ا
ان الـــتــعـــاقــد مـــعـــهــا كـــان من اجل
حتس االقتـصاد ال زيادة تدهوره .
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واألدهـى ان هــذه الـــقـــروض تـــذهب
جلــيــوب  الــفــاسـديـن فــلم يــســتــفـد
الـشـعب والـبـلـد مـنـهـا شـيـئـا يـذكر .
لفات ويعتـبر ملف الـنفط من اكثـر ا
غموضا في االقتـصاد العراقي حيث
لم يــــتم اطالع الــــرأي الـــعــــام عـــلى
الــعــقـــود الــتي تــبـــرمــهــا الــوزارة ,
وبـلـغت خـسـائـر الـعـراق من تـهريب
الـنفط مـنـذ سـنة  2003 قـرابة 120

مــلــيــار دوالر  ,ومــوضـــوع تــهــريب
الـــنــــفط مــــا زال في تـــزايــــد في ظل
ــيـــلــيـــشــيـــات وادارتــهــا ســـلــطـــة ا
ـــؤســـســـات الـــدولـــة. وهـــنـــاك دور
اساسي في األزمـة االقتصـادية التي
ــنــافـذ ـر بــهــا الـعــراق تــقـوم به ا
ستشـري فيها احلكومـية والفسـاد ا
ـنـافـذ احلـدوديـة في  ,اذ اصـبـحت ا
الــعـراق آفــة يــنـخــر فــيــهـا الــفــسـاد
وتـتـوغل مـافـيات مـخـتـصـة تـتـعامل
ـنـافذ بـصـورة مبـاشـرة عـلى ادارة ا
لـلـسـيـطـرة عـلى الـواردات ونـهـبـهـا.
ــنـافـذ احلـدوديـة ومــا يـجـري عـنـد ا
ال يـؤثـر عـلى قـطـاعـات الـصـحـة وا
نافذ احلدودية واألمن  ,واصبحت ا
الي واالداري مرتعا كـبيرا للـفساد ا
. وكـــانت ابــــرز الـــتـــحـــديـــات الـــتي
واجــهـت االقـتــصــاد الــعــراقي لــعـام
 2018هي ارتـفـاع الديـون والـفـساد
ـستـشري واالنـهيـار األمـني وكلـفة ا
ـــدمـــرة والــبـــطـــالــة ــدن ا اعـــمـــار ا
واالقــتــصــاد الــريــعي في ظـل نــظـام
احملـاصـصــة الـطـائـفـيـة  ,في الوقت
الـذي شـهـد االقـتـصـاد غـيـر الـنفـطي
ئة من انكمـاشا حادا ومازال 10 با
العـراقي يـعانـون التشـرد والنزوح
بسـبب استـمرار االضـطرابـات . وما
تـزال البـطـالـة تمـثل احـد التـحـديات
الكـبـيرة الـتي تواجه الـعراقـي فـقد
ـركـزي لإلحـصـاء ان اعـلن اجلـهـاز ا
نــسـبــة الــبــطـالــة بــ الــشــبـاب في
ـــئــة وان الـــعــراق بـــلــغت  22,6 بــا
نـسـبـة الـبـطـالـة بـ الـشـبـاب لـلـفـئة
الـعـمـريـة ب  29 – 15سـنـة بـلـغت
عـدل بلغ ـئـة بارتـفـاع عن ا 22,6 با
ـئــة مـشـيـرا الى ان الـبـطـالـة  74 بـا
لدى الذكـور لهذه  الفـئة بلغت 18,1
ـئـة في حـ بـلـغت الـبـطـالـة لدى بـا
وقـد ــئـة  , االنــاث نــســبـة  56,3 بــا
تفـاقمت مـشكـلة الـبطـالة فـي العراق
خالل الــســـنــوات األخــيـــرة بــســبب
غياب اخلطط احلكومية التي تهدف
 الى توفيـر فرص عمل للـعاطل من
خالل تــفـعـيل الـقــطـاع اخلـاص كـمـا
يـتخـرج سـنـويا من اجلـامـعات االف
الـطالب دون ان يـجـدوا وظائـف لهم
ـا يـجـعـل الـبـطـالـة في في الــدولـة 
ارتفـاع مسـتمـر وسط غيـاب احللول
ـــعـــاجلــات . وكل هـــذه األوضــاع وا
السـلبـية دفـعت اجلـماهـير الـشعـبية
ـــتـــضـــرر األول من الـــســـيـــاســـات ا
احلـكـومـيـة الى االنـتفـاضـة مـطـالـبة
بــــتـــــحــــســـــ األوضــــاع واالصالح

والتغيير.

مــــوازنـــة  2019خـالفــــات جــــديـــدة
بــــســــبـب احلــــصص اخملــــصــــصــــة
ؤسسات ولإلقليم ال للمحافظـات وا
نـكوبة الـتي تعاني نـاطق ا سيـما ا
مـن االهــمــال وغــيــاب الــدعم إلعــادة
اعــــمـــارهــــا . في عـــام  2014تـــأثـــر
االقـــتـــصـــاد الــعـــراقـي بــاثـــنـــ من
التحديات الرئيسية وهما : هجمات
داعش االرهـــابي وهـــبـــوط اســـعـــار
ـية  ,حيث ادت هـجـمات النـفط الـعا
داعش الـى فــــرض ضـــــغــــوط عـــــلى
ــوازنـــة الـــعـــامــة مـن خالل زيــادة ا
االنفاق على االحـتياجات الـعسكرية
ــرافق واالنـــســانـــيــة وهـــددت أمن ا
الـنــفـطـيـة  ,كـمــا اتـسـمـت تـداعـيـات
هـبوط اسـعـار النـفط عـلى االقتـصاد
بــالـقـوة نــظـرا ألن هـيـكـل االقـتـصـاد
الـعراقي ال يـتـسم بـالتـنـوع حيث ان
االقـتـصـاد الـعـراقي اقـتـصـاد  ريـعي
وحـــيــــد اجلـــانب . وفي عـــام 2015
أخــــــذت آثــــــار هــــــجــــــمــــــات داعش
واحتـاللهـا لثـلث األراضي الـعراقـية
وهــبــوط اســـعــار الــنــفـط تــتــكــشف
ـتلك بالـكامل  ,ونـظرا ألن الـعـراق 
خـامس اكــبــر احـتــيــاطـيــات الــنـفط
ـثـبتـة فـهـو من اهم مـنـتجي اخلـام ا
ومصـدري النـفط اخلام  ,وهو ثاني
اكـبـر منـتج لـلـنفط في مـنـظـمة اوبك
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة , بـعـد ا
ــتـلـك الـعــراق امــكــانــات هــائــلـة و
تــســمح له بــزيـــادة مــســاهــمــته في
ــيــة حـيث ان امــدادات الــنــفط الـعــا
معـظم منـاطقه لم يتـم التنـقيب فـيها
بــالـقـدر الـكـافي  مــقـارنـة بـغـيـره من
كما ـنتـجـة للـنفط  , كـبرى الـبلـدان ا
ان تكلفة انتاج النفط في العراق من
اقل مـســتـويـات الـتـكـلـفـة في الـعـالم
نـظـرا لـطـبـيـعـته اجلـيـولـوجـيـة غـير
ــعـقــدة نــســبــيـا ولــتــعــدد حــقـوله ا
النفطيـة العمالقة وانتـشار مواقعها
وانئ البحرية . داخليا وقربها من ا
وخالل هذه الفترة منذ  2003 والى
اليـوم فـإن معـدل البـطالـة في ازدياد
مــســـتــمــر وخـــاصــة بــ الـــشــبــاب
وخــريــجـي اجلــامــعـــات واصــحــاب
الشهادات العليا ,وبهذا الصدد فقد
اعــلن صــنــدوق  الـــنــقــد الــدولي ان
معدل بطالة الشباب في العراق تبلغ
اكثر من  ,%40وقال صـندوق الـنقد
عـايير ان بطـالة الشـباب مرتـفعـة با
الــدولـيـة فـيـمـا تــبـلغ الـنـسـاء خـارج
القوى العاملة فيه  ما يقارب من 85
ئة  .يذكر ان وزارة الـتخطيط في با
العراق قـد اشارت الى ارتفـاع نسبة
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بغداد

... ومقترحاتهم في موضوع مع
ومن خالل مشاركـتنا في الـعديد من
الـــنــدوات  في مــنــظـــمــات اجملــتــمع
ـدني نالحظ  ان هـنـاك اراء تـطـرح ا
تـــســتـــحق ان تــؤخـــذ في مـــعــاجلــة
الكـثـير مـن االمور...ومـا هـو الضـير
اذا عـقـدت اللـجـان الـنـيابـيـة لـقاءات
اسـبـوعـيـة او شـهـريـة لالطالع عـلى
اراء اخملـــتـــصـــ في الـــكـــثـــيـــر من
ـــواضـــيـع ونالحظ وجـــود بـــعض ا
الــســـادة الـــنـــواب في الـــعـــديـــد من
الـــــنــــــدوات وهم فـي احلـــــقـــــيـــــقـــــة
ـشارك وهذا مستمـعون اكثر من ا
يــنم عن تـفــهم لـلــعـمل بــجـمع االراء
اوال ومـن ثــــــــمــــــــة اســــــــتــــــــخالص
وحتى النـتائج,وليس الـعكس... 
ي نـــــســـــتـــــفـــــيـــــد من دور االكـــــاد
والــتــكــنــوقــراط والــقــطــاع اخلـاص
ـدني ونـكـون ومـنـظـمــات اجملـتـمع ا
ـابـعد االنـتـخـابات ان ـقراطـيـ  د
مـــا يـــتـــوفـــر من كـــادرفي الـــقـــطـــاع

اخلاص مستعد لتقد الكثير ,,,
ونحـن نكـتب ونـنشـر في الـكثـير من
امـــاكن الـــنـــشــر ,,وغـــيـــرنـــا يــكـــتب
اكثر,,وما يفـرح ان ال احد يسمع او
قـتـرحات وبـاخلـصوص يقـرأ هـذه ا
اكبرها على مـواضيع سـتراتـيجـية ,
–شركـة الـنـفط الوطـنـية  )–ان كافة
االجــراءات الــتي حــصـلـت حلـد االن
لـــسـت ادري مـــدى قــــانـــونــــيـــتــــهـــا
وبـــاخلــــصـــوص لم يــــبت بــــهـــا في
اذا احملكمة االحتـادية ومن اساسه 
وصلت الى احملكمة االحتادية,ثم ان
صـممـ لهـا ماذا عـنـي فـيهـا وا ا
اضـافـو لوزارة الـنـفط حـتى يـتـولوا
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ــانــيــة وهـل قــرارات الــلــجــان الــبــر
مـلـزمـة اال بــعـد الـتـوافق عـلـيـهـا مع
اجلـهـات او الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذية ان
بـرنامج عـمل الـلجـان هـو تهـيـئة كل
حــسب اخــتــصـاصه تــهــيـئــةالــقـرار
اوالقانـون الى حداالقرار وليس الى
ـــان مـــرحــــلــــةاجلـــدال داخـل الـــبــــر
ـانــيـ واوجــبــهـا ان تــنـاقش الــبــر

بلقاءات خارجةعن االجتماعات.
ــشـاكل الــتي يــواجـهــهـا ومن بــ ا
عني النواب انهم عـند اللقـاء مع ا
يـحتـاجـون الى معـلـومات كـامـلة كل
على انفراد لوجود حتى تناقض في
ــــــــــــــواقـف وكــــــــــــــذلــك نـالحـظ ان ا
ـان ــسـتـضــافـ يــاتـون الى الــبـر ا
مــبـــاشـــرة وكــانـــهم مـــتـــهـــمــون من
ـــعـــني مع ـــفـــروض ان يـــلــتـــقي ا ا
الــلـجـان او الــلـجـنــة حـتى ال يــظـهـر
حــــجم االخــــتـالف او عــــدم الــــفــــهم
ـمـكن ان ـوضــوعـة مــعـيـنه ومـن ا
يــصـلــوالى حـلــول ولـيس تــوافـقـات
وضوع مالحظة ...وانـا اكتب هـذا ا
وصــلـنـي خـبــر..مـفــاده ..ان الـكــيـان
ـــبـــلغ الـــصـــهـــيـــونـي ســـيـــطـــالب 
250مـلـيـار دوالر من مـجـمـوعـة دول
عـربيـة من بـينـهـا العـراق ..لـذا نحن
نــقــتــرح ان تـشــكل جلــنــة قـانــونــيـة
مؤقتة لتوضيح ماهية االسس التي

اعــتــمــد عــلــيـهــا الــكــيــان الــغــاصب
ـطــالــبـة ,لـلــرد عــلـيه, واذا كـانت بــا
مطـالبته تـعويض عن هـجرة الـيهود
اوما يسمونه  بالتهجير القسري من
الحظت التاليت العراق ..ندون ا

..هـذا مـقـطع و نص الحـظـتـ قـبل ا
تقرير عن الـعمليـات التخريـبية التي

  .. سببت هجرة اليهود العراقي
الـيـهـودي الـعـراقي جـلـعـادي يكـشف
علومات عن التفجيرات في العراق ا

وفي فلسط
الـعـراقي الـيـهـودي جـلـعـادي يكـشف
علومات عن الـتفجيرات والـتهجير ا

في فلسط والعراق
ايهاب سليم-السويد-ترجمة حرفية:
- اعــتـقــلـتــني الـســلـطــات الـعــراقـيـة
وعُــذبـت بــكل اشــكــال الــتــعــذيب في

 . دة عام سجن ابو غريب 
-وصــــفــــة غــــريــــبـــة لــــلــــهــــروب من
وقـــشـــر ـــســــة من الـــزبـــد الـــســـجن:
البس لـلـجـيش الـبـرتـقال ,وبـعض ا

فقط.
-الصـهـيونـية زرعت الـشـقاق مـا ب
اليـهود والـعرب ويـوسف مئـير الذي
يـــعــــمل حـــالــــيـــا فـي وزارة الـــدفـــاع
االسرائيلـية كان وراء اعـمال الشغب
وقــوات ضـــد الـــيـــهـــود في الـــعــراق,
الكوركا الهندية كانت تتحرك باوامر
بـريـطـانـيــة لـلـسـلب والـنـهب والـقـتل
واالغـتـصــابـات.االولى ..في مـذكـرات
مــوشي دايــان وزيــر الــدفـاع قــبل ان
يـــعــور انه شـــارك في تــرويـع يــهــود
العراق خللق اجـواء لهجرتهم ,وكان
نـفذ الـفعـال لتـفجـير مـحطـة تعـبئة ا
الـكـيالني او بـانـزين خـانـة الكـيالني
ـذكـرات افــعـال قـادهـا وله في هــذه ا
في الـــــعـــــراق ونـــــحـن من يـــــطـــــالب
بــالــتــعــويض ,وكــمــا جــاء اعاله في
مـذكـرات جلـعـادي والـثـاني..في عـهد
احـــمــدحــسـن الــبــكــر اعـــلن عن مــدة
مـنـحت لـلـيـهـود لـلـعـودة الى الـعراق
لكـي يعـيـد لهم امالكـهم وفـعال عادت
عدة عوائل وخـرج معهم عـلى شاشة
وكـان ــتــلــكـاتــهم, الــتــلــفــاز واعــاد 
الهـدف انـهاء دائـرة االموال اجملـمدة
,الــتي كــان اغــلب امالكــهــا لـلــيــهـود
الـذين غــادروا الـعـراق في ,واكـذوبـة
الـــفــرهــود مع مالحـــظــتــنــا بــوجــود
صـادر تـب ان الـيـهود الـكثـيـر من ا
العراقي مرحب بهم في كل االوقات
هم الـلجان الـنيـابيـة ان تاخذ دور  ا
ـســتـمـرة وال الــرقـابــة الـتــنـفــيـذيــة ا
جـــدول عــــمل مـــحــــددا بل طــــلـــبـــات
ـعـلومـة  معـيـنة ومـحاسـبة مـفاجـئة 
شـديـد علـى التـاخـيـر حـتى اليـتوانى
احــــد او ايــــا كــــان وكـــــذلك زيــــارات
مــيــدانــيــة مع هــذه الـرقــابــة وجلــنـة
تقييم االداء يـنشأ لديـنا جهاز رقابي
يقلل نسبـة التسيب واالالمباالت في
كل مجـاالت العـمل ويحـد من الفـساد
ـعـنـية بـشـكل كـبـير وعـلى اجلـهـات ا
استصدار قرارات تدعم هذا التوجه.

حتياتي

{ مستشار ومحكم دولي
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أكثر ما يـزعجني في شباب اليـوم انه كلما تسأل أحدهم
عن قضية ما يـقول لك سريعا (والله ما أدري) حتى وان
كـان من صـمـيم حـيـاته وعـمـله ودراسـته حـتى شكـلت لي
هــذه اجلـمــلـة الــبـلــيـدة عــقــدة نـفــسـيــة تـصل حــد الـكــآبـة
واالشمئزاز والـنفور. ويبدو انهـا أصبحت ظاهرة تتأسس
في مـدارك شـبـابـنـا بـقـوة وتـصـبح ثـقـافـة مـريـضـة فـأين
أذهب أجـد امـامي هــذه الـعـبـارة الـعـصـريـة تالحـقـني في
اجلامعة والبيت واحلـياة. وقد وصلت احلالة بي بأنني لن
أسـأل طلـبـتي عن معـلـومات مـهـما كـانت طـبيـعـتهـا اال ما
أقـتــضى األمـر الســبـاب تـعــلـيــمـيـة ألنــني اعـرف مــقـدمـا
اجلـواب اجلاهـز (ما أدرى) وعـندما اسـأل ابنـائي أشياء
خـارج تخـصصـهم فأنـني أجـد نفس الـنغـمة والـلحن. بل
ـعرفـة ما األمـر يـصل الى أن جـيل اليـوم لم يـعد مـهـتمـا 
يدور حـوله اال في بعض احلـاجات التي تالمس طـموحاته

الفقيرة وغرائزه وهوسه الرقمي.  
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ــا بــعض الــشيء وقــاســيــا في تــعــمــيم ــا أكــون ظــا  ر
اضي ألننا كـنا باألمس نناقش الظـاهرة بسبب مـرض ا
ونقـرأ ونـعـمل ونكـتب ونـحـتـرم اآلخرين ونـصـنع وجـودنا
وشخصيتنا في بيئة صعبة قد ال جند اجرة سيارة تنقلنا
الى مدارسنـا وجامعاتـنا وال تكـنولوجـيات تفـتح لنا آفاق
الـعلم والـترفـيه. بـاختـصار كـنا نـعرف ان الـعيب ان تـقول

(ما أدرى)!  
  انا ال احتدث هنا عن مقـارنات ب جيل قد وجديد
ـا احتدث عن تـوصيف حـالة وال عـن صراع األجـيال وا
قد تـكـون منـاسبـة للـجـيل اجلديـد وعسـيرة الـفـهم للـجيل
اضي لـيس كـله ربـيعـا اخـضـر  وال اجليل الـقـد ألن ا
الـقـد اكثـر ذكـاء من اجلـيل اجلديـد فـاألمور ال تـسـتوي
ا قصدت ان اصل ا ـعادالت الرياضيـة اجلامدة  بهذه ا
الـى جــوهــر الــقــضــيــة ان كــلــمــة (مــا ادري) لــهــا دالالت
ا وا اجـتمـاعيـة وثقـافية  ال تـرتبط فـقط بـاجليل اجلـديد 
أصــبـحـت تـرتــبط بـرمــوز ســيـاســيـة واجــتـمــاعــيـة من كل
ــعــاني الـــنــفــســيــة وهي تــؤكــد الـــكــثــيــر مـن ا األجــيـــال 
هي أحـيـانـا تـعـكس الـسـذاجة في واالجتـمـاعـيـة لـقـائـلهـا 
ـر الشيخوخة وزها وقصر الـنظر  والالمباالة  التفـكير 
وعـذابـات احلب .هل نـسـيـتـم اغـنـيـات الـسـبـعـيـنـات الـتي
واألغـنـيـة الـشهـيـرة  لـلـمـطرب تتـغـازل بـكـلـمة (مـا أدري) 
ـرحــوم ريــاض احـمــد (احــبك لـيـش مـا ادري ) . الــيـوم ا
اكتشفت بأن (ما أدري) اللعينة لم تعد حكرا على شباب
الـيـوم فـقد أصـبـحت كـما يـبـدو مـاركة مـسـجـلة لـلـجـميع
يسـتخـدمهـا السيـاسي العـراقي ألهداف عـديدة: االخـتفاء
وراء هـذه الـكلـمة لـلحـصانـة ويسـتخـدمهـا اآلخر اجـبارا
والــبـعـض اآلخـر يــتــمــثــلــهــا مــثل (االطــرش بــالـزفــة) بل
أصبحت هـذه الكلـمة مصطـلحا سـياسيا عـراقيا بـامتياز
الكل ما يدري من هو الفاسد والكل يتكلم بالسياسة وما
يـدري وإذا تـسأل أحـدهم عن خراب الـعراق (مـا يدري)
بل أن الــبـــعض مــنـــهم يـــقــول صـــورني واني (مــا أدري)
وكـأنهم ال يعـلمون بالـتقاطـها. وما ب أدرى وال أدرى في
عـراق الـيــوم مـا صـنع احلـداد ومــا حـفـرت األفـاعي في
ضـحك ان كلمـة (ما أدرى) حتولت الى بُـطون األرض. وا
ـتـابـعــ لـلـشـأن الـعــراقي والـنـاشـطـ هـاشـتـاك يــلـهم ا
ـواطـن وأصـبـحت الـعـبـارة األكـثـر شـيـوعـا في أوسـاط ا
دونـ لـتعـكس صورة الـسيـاسي العـراقي وانفـصامه وا
عن الـــواقـع الـــعـــراقي وعـــدم قـــدرتـه عـــلى اســـتـــيـــعـــاب
تـغيرات وما سـتؤول اليه األوضاع.  ولـعل أذكى تعليق ا

كتبه مدون عراقي يقول (والله .. ما أدري انا عراقي)! 
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حـدثني صـديق صحـفي في أربـيل انه التـقى وزيـرا مهـما
في بـغداد وكانت هـناك ازمة كـبيرة في احـدى اخلدمات
ــوقف ويــحــصل عــلى وكــان عــلــيـه ان يــســتــجــلي مــنه ا
علـومات منه شخصـيا وتفاجأ الصـديق انه كلما يسأله ا
عن قـضـيـة في اخــتـصـاص الـوزارة يـقـول له (والـله... مـا
أدري) ويــقـوم الــوزيــر بـاســتـدعــاء مــديـر مــكــتـبه بــهـدف
اإلجابة عن األسـئلة لكن بعض األسـئلة كانت حتتاج الى
ـعـني ـديــر الـعـام ا أجـوبـة تـخـصــصـيـة فـيــتم احـضـار ا
ـدير كـان يـجيب ـفاجـأة ان ا لإلجـابـة عن السـؤال لـكن ا
ـعـلـومــات ثم يـعـتـذر لـلــوزيـر (أسـتـاذ ...مـا عـلى بــعض ا
ـهم كـمـا ـديـر الــفالني. ا أدري) ألنـهـا مـن اخـتـصـاص ا
يقـول صـديـقي الصـحـفي خالل اجلـلـسة الـتي اسـتـمرت
ساعـتـ كـنت في الـبدايـة وحـيـدا مع الوزيـر فـأصـبحت
ـكـتب في نـهـايـة اجلـلـسـة مع أربـعـة شـخـصـيـات مـديـر ا
. لـكن اشـطرهم دراء الـعـام ووكـيل الوزارة واثـنـ من ا
كـان مـديـر مــكـتـبه ألنه صــاحب خـبـرة فـي إحـدى مـكـاتب
األحزاب االقتـصادية! وكانت احلصـيلة النهائـية معلومات
شـحـيـحـة وفـقـيـرة لـلـغـايـة وحـصـاد جـميـل من كـلـمـة (ما
عـرفة كـتلـة الوزيـر فقـد سألت أدري).  وألننـي شغـوف 
صـديقي الـصحـفي أي كتـلة يـنتـمي لهـا الوزير فـقال لي
بسـرعة دون تفـكيـر اعتقـد انه من كتـلة... ثم تـوقف قليال
للتفـكير وكـأنه نسى كتـلة الوزير لـيفاجـأني بخبث (والله

...ما أدري)!   
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