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ـهـنـيـتـهــا وعـلـمـيـتـهـا في االداء
والـتــمـسك بـاالنــضـبـاط وااللـتـزام
بــالـــدقــة قــبـل طــرح ونــشــر االراء
عـلـومـات واحلقـائق ووضـعـها وا
ـساعـدتهم على واطـن  بـ يد ا
اتخـاذ قـراراتـهم الوطـنـيـة وصوال
.   الن من لــبـــنــاء راي عــام رصــ
اولويات عـمل االعالم ومهامه نقل
احلقائق وبـشكل تفصـيلي لتجنب
عــمــلـيــات تــشــويه الــواقع ونــشـر
ؤدلج االشـاعـات من قبـل االعالم ا
ــشــبــوه ونــحن نــعــيش الــيــوم ا
الـتـقنـيـات احلـديـثة الـهـائـلـة التي
احـدثت ثـورة في االعالم وانـتجت
وسائل التواصـل االجتماعي التي
فتـحت كل االبواب التي لـها عالقة
باإلعالم واستخـداماته على الرغم
وجهـة لها من بعض االنـتقـادات ا
بــسـبب مــا يــشــوبــهـا مـن فـوضى
ــصـداقــيـة في وعــدم الـوضـوح وا
احـيان كثـيرة وعـلى الرغم من ذلك
 اصـبـحت حــقـيـقـة رائـدة  خـاصـة
قـراطـية بـعد في اجملتـمـعات الـد
أن أصــــــبح االنــــــتــــــرنـــــيـت إعالم
ـتجـدد بكل سـتقـبل ا احلـاضـر وا
متغيراته و هذه الـتغيرات تتطلب
من اإلعالمـيـ أن يـعـرفـوا مـواقع
أقدامـهم وينتـقلوا انـتقالـة نوعية
مـتـمـيــزة رافـضـ تـقــيـيـد حـريـة
الــراي والـــرأي االخــر خــاصــة في
ـرحلـة بشـرط ان تصب هذه هذه ا
ـصــلـحـة الــوطـنـيـة احلــريـة  في ا
واإلنــســانــيــة واجملــتــمــعــيـة بــكل
مفـاصـلهـا وتـفاصـيـلهـا ومن هـنا
يــأتي الــتــأكـــيــد عــلى دور االعالم
لــيـســيـر جــنـبــا الى جـنب مع دور
ـــعـــاهــد رســـالـــة اجلـــامـــعـــات وا
ـــدارس اي مع دور الـــتـــربـــيـــة وا
والـتـعلـيم بلْ ويـكونُ اكـثـرَ دقة في
بــــــعـض االحـــــــيــــــان ومـن هــــــذه
ـــنــــطـــلـــقـــات يـــأتـي االهـــتـــمـــام ا
بـالـتعـددية وضـمـانة احلـريات من
ــــتـــمـــيـــز والـــفـــعل خالل الـــدور ا
هـني ـتـحـقق بـواسطـة اإلعـالم ا ا
العلمي احلر الـذي يعتمد البرامج
الــرصــيــنــة الــنــابــعــة من قــواعــد

بـواجـبـاتـهـا جتـاه حـمـايـة االعالم
ــثـقــفــ وتـعــزيـز دور وحــمـايــة ا
االداب والـفـنون والـقائـم عـليـها
ودعمهم  ماديا ومعنويا وحتس
ـهني اوضـاعـهم وتـعـزيـز دورهم ا
وحـمـايـة مـنـظـومـاته ومـؤسـسـاته
ــهــنـيــة الـوطــنـيــة لـيــتــمـكن من ا
الـتـواصل واالنـفـتـاح عـلى اإلعالم
الـدولي و إيـصــال صـوتـهم  احلـر
ـشـروعة في الدفـاع عن حـقـوقنـا ا
الن اإلعـالم  احـــــــد الــــــــركـــــــائـــــــز
األســـاســــيــــة في بــــنــــاء الــــدولـــة
واجملـــتــــمع  مـن خالل تــــســـلــــيط
نجزات الوطنية في الضوء على ا
مــجــاالت حتـــقــيق األمـن وتــكــافئ
الــفــرص والــعــدل واالنــصــاف في
اجملـتـمع عن طــريق تـفـعـيـله لـدور
االنــظـمـة والــقـوانـ واحــتـرامـهـا
والتـمـسك بهـا  خـاصة  وظـروفـنا
االستثنـائية الوطنيـة تتطلب اكثر
مـن اي وقـت مـــــضـى تــــــطــــــويـــــر
أجـهزتـنـا ومـؤسـساتـنـا اإلعالمـية
ــتـغــيـرات بـشــكل عــام  لـتــواكب ا
الــتي يــشــهــدهـا الــبــلــد وإعــطـاء
خـصـوصـية الـتـطـويـر والـتـحديث
لــلـســيـاســيـة مــنـهـا لــتـتــمـكن من
االرتـــقــاء في تــصــريـف مــهــامــهــا
ــــســـتـــوى األحـــداث لـــتــــصـــبح 
ـتــصـاعــدة في حتـمل الـوطــنـيــة ا
مــســؤولـــيــاتــهــا  والـــعــمل بــدقــة
وبـــوضـــوح وايــــجـــابـــيــــة اكـــبـــر
ـشــهـد اإلعالمي الـوطـني إلظـهـارا
الذي يخدم اجلميع بدون استثناء
الن اإلعالمــيـ أصــحـاب احلــرفـة
ـــهـــنـــة اإلعالمـــيـــة واخلـــبـــرة  وا
اإلنسانية النبـيلة يشكلون النخب
ـقدورهـا االرتقاء بـاجملتمع التي 
وبــنـــاء الـــرأي الـــعـــام االيــجـــابي
ــــتــــوازن ومن هــــذا الــــوطــــنـي ا
واطنون نطـلق ينظر ويسـتمع ا ا
إلى اإلعالم واإلعـالمــيـــ قــبل كل
ــــعــــرفـــة مــــايــــجــــري بـــ شيء 
الـسـياسـي ومـعرفـة ما يـدورعلى
الـــســاحــة الـــوطــنـــيــة من أحــداث
ـارسـات ما يـتطـلب من اجـهزة و
اإلعالم أن حتــــتـــمي وتــــتـــحـــصن

يــــتــــعـــــرض االعالمــــيــــون (عــــلى
ـهـني) اخــتالف طـبـيـعـة عــمـلـهم ا
لــكل انــواع الــضــغـوطــات وعــلى
الـــرغم من تـــبـــايـــنـــهـــا فـي االطــر
واجلوانب واالزمنة إال أنها باتت
تــشــكلُ حتــديــاً آخــر يــضــاف الى
التـحديات الكـبيرة الـتي ما انفكت
تـــواجــهــهم في كل ســاعــة وحــ

ـــطــلـــوب ازاء ذلـك من الـــدولــة وا
بسـلطاتهـا التنفـيذية والتـشريعية
ــنــاخـات والــقـضــائــيــة تــوفــيــر ا
هـنية االمـنة لإلعالمي والبـيئة ا
ـثقفي واالدباء بشكل خاص  وا
ـبـدعـ بـشـكل عام والـفـنانـ وا
من اخملــــاطـــر الـــتـي تـــواجــــهـــهم
والــتي تـــصل حـــدّ الــتـــصــفـــيــات
اجلسدية التي يـتعرضون لها ب
فــتــرة واخــرى ويــبــدو هـنــاك من
يـريد انـهـاك واضعـاف ومحـاصرة
اإلعـالم الــوطـــني احلــر الـــشــريف
وقــتـــله بـــعـــد أن فــضح نـــيـــاتــهم
الــشـــريــرة وســلط الـــضــوء عــلى
احلقائق وكـشف عن اجلرائم التي
ـعـاناة ترتـكب بـحق العـراقـي وا
الـتي يـواجـهونـهـا وفي مـقـدمـتـها
ـال العام جرائم الـفسـاد وسرقة ا
وعـزم اإلعالمـيـ الـعـراقـي عـلى
مـواجـهة افـة الـفـسـاد ومافـيـاتـها
واعالن احلــــرب عـــلى الــــتـــطـــرف
والـتكفـير واالرهـاب معا مُـتَحَدين
بـذلك مـن يـريــد فــرض الـســيــطـرة
والــهـيــمــنــة عــلــيــهم وحتــيـيــدهم
وحتـجـيم أدوارهم والـتـأثـيـر عـلى
مــواقــفــهـم واغالق مــؤســســاتــهم
وصحفهم بشتى الطرق وكل هذه
الــتـحــديــات الـتي يــوجــهـونــهـا ال
تــــزيـــدهـم إال إصـــراراً عـــلـى فـــتح
األبـواب عـلى بــعـضـهـا والـتـمـسك
قـراطية والـوقوف بوجه كل بالـد
مــاهـــو مــشـــبــوه وعـــدم الــقـــبــول

بتبريره.
ـــنـــاخـــات كل هـــذه الـــظــــروف وا
الصعبة الـتي يتعرض لها االعالم
الــوطـني بـكـل مـؤسـسـاتـه الـعـامـة
واخلــاصــة تــلــزم الــدولـة عــلى أن
تــتـحــمـل مـســؤولــيــاتــهــا وتــقـوم

ــصــالح الــوطـنــيـة ومــنــطـلــقـات ا
الـعـليـا ولـكي ال يـفشل اإلعالم في
حتقـيق اهـدافه اخلـاصـة والـعـامة
يتطلب من األساتـذة والتدريسي
ـــيـــ وكل اإلعالمــــيـــ واألكـــاد
ــعــنــيــ بــاإلعالم من اصــحــاب ا
اخلــبــرة والــتــجــربــة الــنــظــر إلى
الـواقع احلـقيـقي من اجل االرتـقاء
بــاألداء االعالمي وحتــديـث بــنــيـة
مـؤسـساتـنـا االعالمـيـة واالهـتـمام
ـواضــيع الـنـظــريـة والـعــمـلـيـة بـا
مؤكـدين عـلى اهـمـيـة دور ورعـاية
ــواهب االعالمــيــة وتــعــزيــزهــا ا
بــالـــثــقــافـــة اإلعالمــيـــة اخلــاصــة
هـني والـعـامـة واسـاليـب الـعمـل ا
ــيــداني وقــواعــد  ومــنــطــلــقــات ا
أســسه الـصـحــيـحــة واضـعـ في
أولـويتـها متـطلـباتنـا الوطـنية في
بـنـاء االنـسـان والـدولـة ومـواجـهة
التحديات الشاخصة على الساحة
ـــنـــجــز يـــقع عـــلى عـــاتق وهــذا ا
ـؤســسـات االعالمــيـة الــوطـنــيـة ا
ؤسسة االولى في وفي مقدمتـها ا
ـتــمـثــلـة بــشـبــكـة االعالم الـبـالد ا
الـــعـــراقي  وبــكـل امــكـــانـــيــاتـــهــا
قروءة ومـفاصلـها ومؤسـساتهـا ا
رئيـة وهي ال تألو سـموعـة وا وا
جـهـدا في حتـقـيق ذلك بـالـتـعاون
مع مــــعــــاهـــد وكــــلــــيـــات االعالم
ـــغـــادرة ورفض والــــعـــمل بـــجـــد 
الـتقـوقع في األطـر الـضـيـقـة وبذل
اجلهـود من اجل االنفـتاح على كل
اجلـوانب والـصـعد  والـعـمل عـلى
بناء الدولة واجملـتمع ونشر ثقافة
 الــتـمــسك بــاألنـظــمــة والـقــوانـ
واحترامـها واحترام هـيبة الدولة
ــال الــعــام وهي واحلــفــاظ عــلى ا
عــــوامل تــــؤهـل مــــؤســــســــاتــــنـــا
ـعركة من اإلعالمـية خلـوض تلك ا
اجـل االنــتــصــار فـي احلــرب عــلى
الفـساد ومافـياته التي تـتفاعل مع

التطرف واالرهاب.
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تأتي الـضـرورة حلمـايـة العـامـل
ـؤسسـات االعالمـية في االعالم وا
الوطـنـية وتـمـكيـنـها مـن التـصدي
لـــكل احملـــاوالت الـــتي يـــراد بـــهــا
االعـتـداء عـلى احلـريـات اإلعالمـية
لــيـنـطـلق اإلعالم انـطـالقـة مـهـنـيـة
عـلـمـيـة دمـقـراطـيـة ومن هـنـا  البد
ـرور  وتـأشـيـر ضـرورة بروز من ا
دور وزارة الـثقـافـة واهمـيتـها في
نــشـر االداب والــفــنــون  وتــفـعــيل
اقـــــــســــــام االعـالم فـي كل وزارات
ـهـني والـعـلمي الـدولة بـاالجتـاه ا
نحو األفضل وكلها عوامل تساعد
وتــصب  في صــالح انــشــاء بـنــيـة
إعالمــيـة مـهـنـيـة مـتـطـورة تـرتـقي
إلى مـستوى اإلحـداث والتـحديات
الــوطــنــيــة بــجـدارة وهـي عـوامل
ـهـنـيـة من تـمـكن اجــهـزة االعالم ا
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بغداد

لــعب دورهـــا وحتــقــيق مــهــامــهــا
واهـــدافـــهـــا وســـتـــراجتـــيـــاتـــهـــا
األساسـيـة في حتـرير اجملـتـمـعات
وفك الـعزلـة عنـها وتـخلـيصـها من
آلـيـات الدكـتـاتـوريـة والـقمـع التي
حتاول مصادرة حقوقها وفي ظل
هــكــذا اداء اعالمي فــعـال يــتــمـكن
ــواطــنــون من اتــخــاذ قــراراتـهم ا
الـوطـنيـة  في مـختـلف االجتـاهات
وبشجاعة لبناء حياتهم بعيدا عن
ـزاجية واالدجلـة والتـبعـية التي ا
تـــشــــوه صـــورة احلــــقــــائق لـــدى
وهـــذا يــلـــزم إعالمـــنــا اجملـــتـــمع 
الـوطـني وفي مـقـدمـته مـؤسـسـات
االعالم العام وراس حربتها شبكة
االعالم الــــعــــراقي االرتــــقـــاء إلى
مـسـتـوى ظــروفـنـا  االسـتــثـنـائـيـة
ـهنـية الـصعـبة بـفـنيـة وتقـنـية و
ـعـادالت عـالـيــة لـتـحـقـيق تـوازن ا
طـروحـة على الـسـاحة اخملتـلـفـة ا
الـوطـنـية ألنـنـا الـيـوم إمـام مـوجة
عـارمـة متـسـارعـة ومـتـصـارعة في
مـفــاصل حــيــاتــنــا كـافــة تــقــتـرن
بــــــإرادة الــــــشـــــــعب ورغـــــــبــــــاته
وطــمـوحــاته الــتـي عـلـى اجلـمــيع
احـــتــــرامــــهـــا وعــــدم تـــزويــــرهـــا
وجتـــيـــيـــرهــا لـــصـــالح الـــفـــســاد

والفاسدين.
 نريـد حواراً يقـترن بجـرأة الطرح
فـي مواجـهـة اإلحـداث ألننـا وجـها
لـوجه أمـام قـيم وأفـكـار جديـدة لم
ر بـها من قبل وهذه نعرفـها او 
ـتــغـيـرات بــحـاجـة الـتـطــورات وا
مــاسـة الى اإلعالم الــفـاعل الــكـفـؤ
ـــــؤثــــر فـي مــــواجـــــهـــــة هــــذه وا
ــعــادالت  من خالل الــتــحـوالت وا
وضع احلـقائـق وبشـفافـية بـ يد
ـــواطــنـــ لـــيــدركـــوا أهـــدافــهم ا
احلــقـــيــقـــيــة واتـــخــاذ قـــراراتــهم
ـراد حتـقــيـقـهـا في وأولـويــاتـهم ا
بنـاء مجتمع مـتطور بـكل مقاييس
احلـيـاة اجلديـدة واعـتبـاراتـها مع
قـــدرة احلـــفـــاظ عـــلـى ثـــوابـــتـــهــا
اإلنـسـانيـة الوطـنيـة اخليـرة وهذا
هـنـية هـو دوراإلعالم الـفـاعل ذو ا
واحلــرفـيــة الــعـالــيــة الــذي نـؤمن
بـدوره كقـوة وسلـطة يُـعَوَّل عـليـها
فـي االصالح والـتــغــيـيــر والـبــنـاء
وانـــــتــــزاع احلـــــقــــوق وكـل هــــذه
الــفـعـالـيـات والـنـشـاطـات بـحـاجـة
عني بـبناء لدعم الـدولة ودورهـا ا
ـؤســسـات اإلعالمــيـة الــوطـنــيـة ا
وفي مــقـــدمـــتــهـــا شــبـــكــة االعالم
الــعـــراقي الــتي اصـــبــحت الــيــوم
بامس احلاجـة لهذا الدعم لـتفعيل
دورهـا خلـلق إعالم عـام قـادر على
الـتـغـيـيـر واإلسـهـام احلـقـيـقي في
الـــبــــنــــاء واألعـــمــــار ومـــواكــــبـــة
ـقراطـيـة التي لـها التـحوالت الـد
الــــــقـــــــدرة عــــــلـى احــــــتـــــــواء كل
العراقي وهذا ما نتمناه جلميع

مـؤسـســاتـنـا االعـالمـيـة الــوطـنـيـة
والـعـامـلـ فـيـهـا وتنـشـيط دورهم
وتــفــكــيــرهـم وتــامالتــهم من خالل
الــفـــحص والــتــدقـــيق قــبل اجنــاز
مــهــامــهم لــيـتــحــقق فــيــهــا الــدقـة
صـداقـيـة الن ظروفـنـا الوطـنـية وا
احلــالـيـة  ومــا يـدور من شــائـعـات
التـتحـمل اي خلل اوخـطأ يـزيد من
هواجس العراقـي ونحن نخوض
مـعاركـنا الـشرسـة في ظروف غـاية
ــا يـــلــزم االعالم في الــتـــعــقـــيــد 
ـهـنيـة وحذر واإلعالمـيـ العـمل 
ـعـلـومـات وهـذا اليـعـني في نـقل ا
الـــســكــوت مـــطــلـــقــا عن الـــفــســاد
والـفـاسـدين ومــا يـحـصل من خـلل
فـي جــــمـــــيـع مـــــفــــاصـل الـــــدولــــة
وسلطاتها ومؤسساتها السياسية
واحلـزبــيـة مـا يــجـعل االعالم امـام
مـسـؤوليـاته في مواصـلـة مسـيرته
وحتــقـيق مـهــامه واهـدافـه  بـشـكل
ــة يــضــمن احلــيــاة احلــرة الــكــر
شترك جلميع العراقي والعيش ا
وحتت  الـهـوية الـوطنـية الـعراقـية
الـــواحــدة  الـــتـي تـــشــكـل جـــوهــر
الـثـبات  الـوطـني االجـتـمـاعي بـعد
ان حــان وقت االيـــفــاء  بــالــعــهــود
ـان الـتي قــطـعــتـهـا الــدولـة والــبـر
ـثــقــفـ والــكــتـاب لإلعالمــيــ وا
بـشـفافـيـة وبـدون تـسـويف بـعد ان
اصـــبــحـــنــا إمـــام أزمـــات كــبـــيــرة
مـتعـددة تتـطلب من أجـهزة اإلعالم
ــــشـــاركـــة االيـــجـــابـــيـــة اجلـــادة ا
هنية في إدارتها والتعاون على وا
حلـها بـشكل مـهـني يدعـو ويسـاند
حتــقــيـق حــوارات ايــجــابــيــة بــ
االحزاب والكتل الـسياسية وضمن
اســـتــــراتـــيـــجـــيـــات  ســـيـــاســـيـــة
واقتصـادية  واجتمـاعية ومشاريع
وطنـية واضـحة وصـوال إلى حلول
سـيـاسـيـة ال تـتـقـاطع مع الـدسـتور
واألنــظـمــة والــقــوانــ والـثــوابت
الــوطـنــيـة لــتـعــزيـز دور الــعـمــلـيـة
السـيـاسـيـة وفتح انـسـداداتـها الن
من أولــــــويـــــات مـــــهــــــنـــــة اإلعالم
شاركـة واإلسهام في والصـحافـة ا
ـهــنـيــة وحـيــاديـة إدارة األزمــات 
ايـــجـــابـــيــة تـــؤكـــد عـــلى احـــتــرام
الــدســتــور واألنــظــمــة والــقــوانـ
والـــتــراث والــعــادات والــتــقــالــيــد
والـعالقــات اإلنـسـانـيـة والـتـثـقـيف
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ان دور االعالم  يـــتــجـــســد في حل
االزمــات وتــفـكــيك عــقــدهـا دون ان
يـكـون جزءاً مـنـهـا  ومـنـجـز وفعل
متـحقق كـهذا يـتطـلب جهـدا كبـيرا
اوال من أجهزة ومـؤسسات اإلعالم
ــتـــمــثل بــشـــبــكــة االعالم الــعــام ا
الـعـراقي الـتي تـمـتـلك عـددا كـبـيرا
ـتـخـصـصـة ـهـنـيـة ا من الـكـوادر ا
صـاحـبة اخلـبـرة وتـراكـمـاتـها وال

يـغــيب عن الــبـال بــانـهــا تـتــحـمل
ــســؤولـيــة الــكـبــرى واالولى من ا
خالل مـشــاركـتـهــا في بـنـاء الـراي
الـعـام واجملـتــمع والـدولـة وتـلـعب
هنـي في احلاضر الوطني الدور ا
الــــذي أصــــبح بــــامس احلــــاجــــة
لصـناعة سيـاسية اعالمـية جديده
لبـنـاء راي عـام قـوي يـتضـامن مع
الـــنــهـــضـــة الـــوطــنـــيـــة من خالل
تـضـامنه مـع الدولـة وسـيـاسـاتـها
في تـنـفــيـذ مـشـاريـعــهـا الـوطـنـيـة
ـــواجـــهــة والـــتــعـــاضـــد مـــعــهـــا 
الـتـحـديـات  عـلى الرغـم من موقف
ـــكن شـــبـــكـــة الـــدولـــة الـــذي لم 
االعالم الـــــعــــراقي مـن تــــطــــويــــر
طلـوب السباب اعالمهـا بالشـكل ا
كثيرة  وهـنا البد من االشارة الى
ان شـبكـة االعالم الـعراقي ال تـمثل
اعالم السـلـطـة واقصـد بـالسـلـطة
احلــكـومـة بل مـهـامــهـا مـعـاضـدة
الـدولـة في مــشـاريـعـهــا الـوطـنـيـة
وتـنـفيـذ رغبـات وطـموحـات وامال
ـواطنـ ورغم كل ما وتـطلـعات ا
تــقـــدم هــنـــاك مــؤشـــرات كــثـــيــرة
وواضـحة تـؤشـر فـشل الـدولـة في
بـــنـــاء اعالمـــهـــا وحتـــســـ ادائه
ـــــوضــــوع واحلـــــديث فـي هـــــذا ا
يـــتــــطـــلب اجلـــرأة والـــشـــجـــاعـــة
ــهــني الــعـلــمي والــتــشــخــيص  ا
ـفاصل الـضعف وعـوامله الـدقيق 
واسـبــابه الـتي المـجــال لـلـخـوض

قال.  فيها في هذا ا
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واحلـــقـــيـــقــة بـــدون هـــذه اجلــرأة
هـنية في التـشخيص الـبعيد عن ا
ـــصــالح اخلـــاصــة والـــنــزاعــات ا
الــشــخــصــيــة والــشــد واجلـذب ال
يــتـــغــيــر  ويــتـــحــسن دور االعالم
الـعـام  الـذي يـنـتـظـر مـنه الـكـثـير
خـاصـة ونحـن  نشـتـبك في حروب
وعـلى جـبـهـات مـتـعـددة  اذا البـد
من قــيـادة ثــورة مــهـنــيـة ثــقـافــيـة
ــــواجــــهـــة كـل هـــذه تــــوعــــويـــة  
الـتـحديـات وهـذا يـعني ان االعالم
الـعـام  امام ضـرورة وجـود برامج
ومـــنـــاهج وخـــطط ســـتـــراجتـــيـــة
حــقــيــقـــيــة لــتــفــعــيل دور مــراكــز
الـــدراســـات والـــبـــحـــوث ودوائـــر
الـتــخـطـيط  والــبـرامج واالرتـقـاء
ـهنـية وهـنا ـوارد البـشريـة وا با
البـد من التاكـيد  عـلى  حقـيقة  ان
االعالم العـام ليس هو مـلك الدولة
فــــقـط  بل مـــــلك اجملـــــتـــــمع ومن
الــضـــروري اعــطــائـه احلــريــة في
الـتعبـير عن خـطابه الـوطني كونه
خـدمـة عامـة يـنطق بـاسم اجملـتمع
وبــالــفــعـل جنــد ان االعالم الــعــام
الــيــوم امــام مـــنــافس شــرس هــو
االعالم اخلــاص  وفي واقع االمـر
ــــقـــدوره ال يـــوجــــد اعـالم عــــام 
ــقـاتـلــة لـوحـده دون ــواجـهـة وا ا

دعم الدولـة كونه الـعضد احلـقيقي
لها والبـد ان تمد الدولـة يد العون
له لـيـتـمــكن من حتـمل مـسـؤولـيـته
ألنه شـــريك لـــلـــدولـــة فـي الـــبـــنــاء
الــــــســـــيــــــاسي واالقــــــتــــــصـــــادي
واالجـــتــمـــاعي والـــوقــوف بـــشــكل
مـــــهــــنـي وفــــعـــــال بـــــوجه اإلعالم
الــتــحــريــضي االســتــفــزازي الــذي
ـــســـمــومـــة الى يـــوجه ســـهـــامه ا
ـواطـنـ الـذين هم صـدرالـوطن وا
بـــأمس احلــــاجـــة الى خــــطـــابـــات
إعالمية صادقة تسـاعد على تهيئة
األجــواء الــتي حتـــقق االســتــقــرار
وحتــمي الـــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة
قراطية التي يعمل العديد من الد
الـــفــاســـدين واعـــداء الــوطـن عــلى
جرهـا واخـذهـا الى غـير مـواقـعـها
الـوطنـيـة لـتـنحـرف. ومن هـنـا جاء
الــتـركــيــز والــتــأكــيــد عـلـى شـبــكه
االعالم الــــعــــراقي لــــتــــلــــعب دورا
اكـبرمن دورهـا احلالي بـعد ان تتم
عــمـلــيــات االصالح  والــتــغــيـر من
داخـلـهـا دون ان يـتالعب بـهـا احـد
من اخلـــارج  واقــصــد الــتــدخالت
اخلـــارجـــيـــة الن شــــبـــكـــة االعالم
الـعراقي لـهـا قانـون ونظـام اقر من
ــان وصـــادق عـــلــيـه رئــيس الـــبـــر
اجلــمـــهــوريــة واصــبـح نــافــذا في
اتــخـاذ الـقــرارات من قـبل ســلـطـته
ـجلـس امناء ـتمثـلة  التـشريـعة ا
الـشـبـكـة وبـالـتـعـاون مع الـسـلـطة
ـتـمـثـلة بـرئـيس شـبـكة الـتـنـفـذية ا
االعالم العراقي تمكنها من حتقيق
اهــدافــهـــا واحلــصـــول عــلـى ثــقــة
ـواطنـ والدولـة وبشـكل يتـفوق ا
عـــلى حـــاضــرهـــا وهــنـــا البــد من
الحــظــات الــتي تــاشــيــر بــعـض ا
تـدور حـولهـا الـكثـيـر من االحاديث
واالنـتــقـادات الـتي انـعــكـست عـلى
اداء الــــشــــبـــكــــة ومــــهــــنـــيــــتــــهـــا
واستقـراراها في مقدمـتها ضرورة
ودة مـد جسور مـهنيـة للتـعاون وا
بــــ مــــجـــــلس االمــــنــــاء واالدارة
الــتـــنــفــذيـــة لــتــحـــقــيق الـــتــفــاهم
ــــهــــني واالنــــســـجــــام الــــفــــاعل ا
وااليجابي ب الطـرف التشريعي
والتنفـيذي بعيدا عن كل اخلالفات
 وتــراكــمــاتــهـا والــبــدء من نــقــطـة
شروع مـهنـية جـديده اكـثر فـعالـية
وتطـورية و من اجل االرتـقاء باداء
ـا هـي عـلـيه االن الــشـبــكـة اكــثـر 
ستوى اإلحداث واألزمات ليكون 
.  ورغم كل هذه ـواطنـ وتـوعيـة ا
الـــظــــروف والــــتــــحــــديـــات الــــتي
تـواجـهـهـا شـبـكـة االعالم الـعـراقي
يبقى لهـا الدور  الريادي في قيادة
اجملتمع كاعالم  وطني عام بعد ان
يـــر بـــنــاء احلـــيـــاة الــداخـــلـــيــة
لـلشـبكـة من خالل تعـزيز الـعالقات
ـهـنــيـة االيــجــابـيـة االنـســانـيــة وا

فيها.   
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موسكو

قـيل من كـتاب وبـاحـثـ شـرقـي
كن وغـربـي ان هـذه االيـرادات 
ــــال ان تــــبــــني دول  ايـن ذهب ا
وكــيف اهــدر. بـالــتـأكــيـد اجلـواب
ــســؤولــيــة في عــنــد من تــولــوا ا
ادارة احلــــكم فـي الـــعــــراق مـــنـــذ
الـتـغـيـيـر ولـغـايـة الـيـوم. وسـيـتم
تـــنـــاول الــفـــقـــرات ذات الـــصـــلــة
بـاالقـتــصـاد الــعـراقي كــمـا يـأتي:

  1- القطاع الزراعي
 العراق بلـد زراعي وتبلغ مساحة
االراضي الــصــاحلــة  لــلــــــزراعــة
ا قل فيه   48 مـلـيون دو   ر
هـذا الـعدد بـسـبب اهـمال الـزراعة
وعـدم تـوفــر شـبــكـات الــتـصـريف
بازل  النظامية   وفي العراق وا
 نـــهـــران هــمـــا دجـــلـــة والـــفــرات
وكــان ويـــنــفـــرد الـــعـــراق بــذلك  
العـراق يـنتج ويـصـدر الكـثـير من
احملـاصـيل الـزراعيـة رغم تـعرضه
للحصار والضغوط الدولية اال ان
الزراعـة كانت قـائمة   وقد ذكرت
مـنظـمة الـفاو في رومـا ان العراق
كاد يصل الى االكتفاء الذاتي لوال
ـقـصـود بـهـا مــذكـرة  الـتـفـاهـم وا
مـــذكـــرة الـــنـــفط مـــقـــابل الـــغــذاء
والــدواء الــتي نــفــذت عــام 1996
والتي انهارت على اثرها االسعار
 في السـوق العراقيـة  وهو اتفاق
حــصل لــلــتــخــفــيف نــســبــيــا عن
الشـعب العراقي الـذي فرض عليه
ـدة ثالثة عشـر عاما حصـار قاتل 
بإصرار وعناد امريكي وبريطاني
ــقـــراطـــيـــة وحـــقــوق رعـــاة الـــد
االنـــســـان  كـــمـــا يـــدعـــون او ان

ــــلك رابع اخلــــدمــــات لـــشــــعـب 
احـــتـــيـــاطي نـــفــــطي في الـــعـــالم
لسارت االمور عـلى نحو  مختلف
  انــــتـــــهت بــــاحــــتالل الــــعــــراق
ـبررات كـاذبة وهـكذا هم الـغرب
وامـريـكـا بـالـتـحـديـد. يـفـعـلـون ما
يـــريـــدون او بــاألحـــرى مــا تـــريــد
الـصـهـيـونـيـة ثم  يـقـولـون كالم ال
ـعـلـومات مـعـنى له من قـبـيل ان ا
كـانت كـأذيـة او انـهم  مـا كـان لهم
ــا قــامـوا به  هي ان  يــقــومـوا 
نــظـم عـنــصــريــة اســتــعــمــاريـة ال
حتتـرم حقوق االنـسان وال حتترم
اسـتــقاللـيـة الــشـعـوب  عـلى ايـة
حــــــال كـــــــان عــــــام  2003 عــــــام
االحـتـالل و التـاريـخ الفـاصـل ب
ــــؤســــســــاتــــهـــا وجــــود دولــــة 
وحكوماتها بغض النظر عن مدى
رضــا الــشـعب مـن عـدمـه عن هـذه
احلــكـومــة او احلـزب الــذي يـقـود
عنى اخر ان هناك من السلطة  
ــكن  جتـنب احلـرب يـعــتـقـد انه 
ـواجهـة العـسكـرية مع ايـران او ا
مـع دول الــعــدوان وعـــلى راســهــا
امــــريــــكــــا الــــتـي دمــــرت بالدنــــا
ويـــســـتـــقــبـل مــســـؤولـــيـــهــا االن
باألحضان والقبل  ان ذلك اصبح
من سـيــر الــتـاريخ  لـكن الــتــركـة
ثقيلة  ومرتبطة بهذا التاريخ .  
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مـضى عـلى احـتالل الـعـراق سـتـة
عــشـر عــامــا وخالل هــذه الــفــتـرة
ارتــفـــعت اســعــار الـــنــفط وكــانت
االيرادات الـنـفـطيـة ارقـاما كـبـيرة
لم يـألـفـها الـعـراق من قبل  وكـما

ـــــعـــــروف ان االقـــــتـــــصــــاد مـن ا
الــعــراقي مـــر بــأزمــات ومــشــاكل
عديدة عبر اكـثر من  اربع عاما
ألســـبـــاب عـــديـــدة كـــان ابـــرزهـــا
احلـــروب واحلـــصـــار واجلـــمـــيع
يـعرف مـا للـحروب واحلـصار من
اثـار كــارثـيـة في حــيـاة الـشـعـوب
واقـتـصــاداتـهــا من حـيث تــدمـيـر
الهياكل االرتكـازية لكل القطاعات
والـتأثيـر على حـياة الـناس وهذا
مـــا ارادته  الـــدول الـــتي تـــبـــنت
احلــرب عــلى الــعـراق فـي ظـروف
مــتـــعــددة  ويـــرجع ذلـك امــا الى
السـياسة غـير احلكيـمة للـحكومة
ـمـنـهج  لـلـقـدرات واالسـتـهـداف ا
الـعـراقـيـة اقـتــصـاديـا وعـسـكـريـا
وعـلمـيـا من قبل دول اجـنبـية هي
ــتــحـدة بــالــتــحــديـد  الــواليــات ا
وبريطانيا  االمر الذي استوجب
تدبير مـشاكل عسكـرية وسياسية
واقــتــصــاديــة لـــلــعــراق  فــكــانت
ـدة احلــرب الـعـراقــيـة االيـرانــيـة 
ثـماني سـنوات ثم دخـول اجليش
الـعراقي الى مـدينـة الكـويت وهو
تـوريـط قـصــد مـنـه تـوفــيـر مــبـرر
لضرب الـقدرات العراقـية فكان ما
لك كان   في  وقت كان العراق 
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الـــــــــصــــــــرف لـــــــــلـــــــــديـــــــــنــــــــار
الـــعــراقي3.333دوالر مـــقــابل كل
ديـــنـــار    ولــــو وضـــعـت خـــطط
ــوارد تــنـــمــويــة لـــتــخـــصــيص ا
النـفطـية لـبـناء الـعراق والـتوسع
في بـناء قـاعدة صنـاعيـة وزراعية
وسياحية اضافة الى التوسع في

واحلل يكمن في ايقاف االستيراد
كن انتاجه والقدرات متوفرة ا 
فـي الـــعــــراق لإلنــــتــــاج الـــزراعي
وبدعم من احلكومة   فلماذا هذا
االصــــرار عـــلى االســــتـــيـــراد رغم
تـوجيـهات وزارة الـزراعة بـإيقاف
يتم ـنـتـجـات   اسـتـيــراد بـعض ا
االســتــمــرار في االســتــيــراد فــمــا
احلــــكـــمــــة في ذلـك غـــيــــر الـــوالء
ــالي من لألجـــنــبي واالنـــتــفـــاع ا
قابل صفقـات االستيراد. ولـكن با
ــكن تـــشــجــيع االســتــثــمــار في
الــــــقــــــطــــــاع الــــــزراعي مـن خالل
تشـريـعات  مـحـفزة لـلمـسـتثـمرين
وتـقـد تسـهـيالت  للـراغـب  في
االســـتـــثـــمـــار وازالـــة احلـــواجــز
والقـيود امـام االستثـمارات سواء
وطـنـيـة او عـربـيـة او اجـنـبيـة مع
تـوفـيــر الـبـيـئـة االمـنـة  وتـنـظـيم
ـــائــــيـــة ــــوارد ا الــــتـــصــــرف بـــا
ائية طـالبة بحـقوق العـراق  ا وا
عـاهدات وفق الـقانـون الـدولي وا
ـيـاه  لـلـدول الـتي تـنـظم تـقـاسم ا
ـتــشـاطـئـة عــلى نـهـر واحـد.  ان ا
االهـــتــــمــــام اجلـــدي بــــالــــزراعـــة
الـعـراقيـة والـدعم السـلـيم من قبل
احلـكومـة ضـمانـة لـتـوفيـر الـغذاء

واالمن الغذائي للبلد. 
  2- القطاع الصناعي: 

مـشــكــلـة الــقـطــاع الـصــنـاعي هي
ــتــعـــمــد مـن الــدوائــر االهــمـــال ا
عـنيـة في وزارة الصـناعة. اذ لم ا
تـقـم هـذه الـدوائـر بــااللـتـفـات الى
ـــهـم واحلـــيــوي هـــذا الـــقـــطــاع ا
والـذي يـعد من الـقـطاعـات الهـامة
ـســتــوى الـذي كـونـه يـعــبــر عن ا
وصل الـيه الـبلـد  صـناعـيا  وهو
قطاع تـعرض الى مشـاكل متعددة
نفلت لسلع من بينها االستيراد ا
كــانت تــنـتـج في الــعــراق وتـلــبي
الـطــلب  ويـتـم تـصــديـر الــفـائض
مـنــهــا الى االســواق اخلــارجــيـة
امــا بـعــد االحــتالل اخـتــلف االمـر
تـمـامــا وكـان الــقـطـاع الــصـنـاعي
كــتب له ان يـــبــقـى هــكــذا  االمــر
الذي جـعل  مساهمـته في االنتاج
احملـلـي االجـمــالي مــحـدودة بل ال
تــذكـر اصال  امــا عـلى مــســتـوى
التـشغـيل فـقد سـاهم هـذا القـطاع

عـــلـى مـــر عــــمــــره االقـــتــــصـــادي
بــــتـــشـــغـــيل الــــقـــوى الـــعـــامـــلـــة
ـــســـاهـــمـــة في حـل مـــشـــكـــلــة وا
الـبطـالة   ولـكن وكمـا هو واضح
لم يـحـظـى بـاهـتــمـام احلــكـومـات
الــتـي تــوالت عــلى الــعــراق خالل
الـفتـرة التي اعـقبت عـام االحتالل
ــالي بــســبب الــفــســاد االداري وا
ــتــفــشـي في مــخــتــلف مــفــاصل ا
الـــدولـــة اضــافـــة الى جـــمـــلــة من
الـتـحديـات الداخـليـة واخلارجـية
ن ــــؤسف ان الــــبــــعض  ومن ا
شــــاء الـــقــــدر ان يـــجــــعل مــــنـــهم
مــتــحـدثــ بــاخــتالف مــواقــعـهم
ومـسـؤولـيــاتـهم يـتــقـولـون بـكالم
فارع وال يـعبر اال عن جـهل مطبق
عـما هـو القـطاع الـصنـاعي وكيف
يـعـمل ومـاهي مـقـومـات نـهـوضه
ـتــحــدث وهـو من اذ يــذكــر هــذا ا
سـياسـي مـا بعـد االحـتالل وبـزيه
الــذي  ال تــريــد االشـارة الــيه  ان
منـشـئـات القـطـاع العـام اصـبحت
خاسـرة وتـشـكل عـبئـا ثـقـيال على
الـدولـة  وهــذا الـكالم  بــحـد ذاته
جتــني والــســؤال  لــهــذا الــســيــد
ـسؤول  هل مـنـشـئـات الـقـطـاع ا
ـــتــوســـطــة الــعـــام الــكـــبـــيــرة وا
ومـــنـــشـــئـــات الـــقـــطـــاع اخلــاص
سـئولة باخـتالف احجامـها هي ا
عـمـا ال الـيه احلـال  هل نـتـحـدث
عن بــــنـــايـــة ومـــكــــائن ومـــعـــدات
اذا هي هـكـذا ام هـناك ونلـومـهـا 
انــســان يــديــرهــا وهــنــاك ادارات
ـسـئـولـة وهذه مـتـخـصـصـة هي ا
االدارات  حتــزبـهــا وا صــبـحت
تأتـمـر بأمـر الـتشـكـيالت احلزبـية
ـسلـحة وبـالتـالي فرض عـليـها وا
ان ال تــــــنــــــتـج  كي ال تـــــــنــــــافس
ـســتـورد وألسـبــاب عـديـدة ومن ا
ــارس بـــيـــنـــهــا   ان الـــبــعـض 
الـتـجـارة دون خـشـيـة  من احد او
يــحــصل الــبـعـض عـلى نــسب من
والـسبب الـصـفـقـات الـتـجـارية   
لـيس هـنــاك حـسـاب واالمـر االهم
ــا هي كـــمـــا يـــقـــول الــبـــعـض ر
اجـندات خـارجيـة مفـروضة وعلى
ــعـني االلــتـزام بـهــا  اي االبـقـاء ا
عـــلـى شـــركـــات الـــقـــطـــاع الـــعــام
واخلــاص دون انـتـاج لــيـســتـقـبل

ـقــراطـيــة وحـقــوق االنـسـان الـد
يـفهمـها االمـريكان والـبريطـانيون
واقصـد حـكـوماتـهم ومن يـؤيـدها
عــلى انــهــا حــرمــان االنــســان من
قــوت يــومـه ومن وســائل عـــيــشه
وامـــنه  هـــكــذا هي رؤى هـــاتــ
الـــدولــــتــــ حلـــقــــوق االنــــســـان
ـــقـــراطـــيـــة    ومـــارست ولـــلـــد
الـضغـوط السـياسـية والـعسـكرية
ــســتـمــرة لــهــيـاكل والــضــربـات ا
االقـتصـاد الـعـراقي قـبل االحـتالل
ثم االحـــــتالل عــــام  2003خــــارج
ـتـحدة اطـار قـرارات هـيئـة اال ا
ـــقـــيـــدة بـــالـــرؤى االمـــريـــكـــيــة ا
والــصــهــيــونــيـة  عــلـى ايــة حـال
تـــراجع الـــقــطـــاع الـــزراعي خالل
الـفتـرة التي اعـقبت عـام االحتالل
واصبح العراق يستورد كل شيء
مـن دول اجلـــــوار وحـــــتى دول لم
نـسـمع بـهـا من قـبل   لـكن الـثـقل
نتجات دولة اقليمية الكبير كان  
ـــــنـــــتـــــفـع االول من كـــــانـت هي ا
احتالل العراق سياسيا وعسكريا
واقــتــصــاديــا والـــغــريب انه يــتم
اسـتـيـراد مـنتـجـات يـتم انـتـاجـها
في الـعــراق وتـدخل  الـى الـسـوق
العراقية بأسعار ادنى  من اسعار
نتج العـراقي بهدف التوقف عن ا
انـتـاجـهـا عـراقـيـا وإبـقـاء الـعـراق
سوقا لتصـريف منتجات االخرين
ـــســاعـــدة مـــافــيـــات جتـــاريــة و
وحـزبـية وسـيـاسيـة ال تـملك ادنى
مستوى من الوالء لـلعراق ولكنها
تــعــيـش فــيه وتــأكـل من خــيــراته
وتـنــعم بـالــســلـطــة فـيه  اي والء
واي وطــنـيــة هــذه. ان الــوطــنــيـة
والـوالء ايهـا السـادة هي تشـجيع
ـنتج الـوطني وحـمايـته بإيـقاف ا
ــنــتــجــات االســتــيــراد لــبـــعض ا
الزراعـيـة  الـتي  تـنتج وانـتـاجـها
قـابل هـناك يسـد  الـطلب  لـكن بـا
مـافـيـات تـصـر عـلى االسـتـيـراد ال
نـهـا مـنتـفـعه بـإشـكـال مخـتـلـفة  
ـــــعـــــنـى اخـــــر امـــــا ان  هــــذه و
اجلـــــهـــــات هـي الــــتـــــجـــــار حتت
مـســمــيــات مــخـتــلــفــة او ان لــهـا
حــصص مــضــمــونه من الــتــجــار
الـفاعـلـ في االستـيراد   وهـكذا
 تــدمــيــر الـزراعــة في الــعـراق .

الــســوق الــعــراقي ســلع االخــرين
وقـد حـصلـت حاالت كـثـيرة كـمادة
االسمنت والـطابوق ومواد اخرى
ـــواد الــغـــذائــيــة كــثـــيــرة  امــا ا
فــاحلــديث يــطــول بل ان الــبـعض
ويـعـنى بالـبـعض هم مـنتـج من
دول اقلـيـمـيـة سـمح لهـم باالطالع
ـنـتج الـعـراقي عـلى مـواصــفـات ا
ـسـتـهـلك الـعراقي الـتي يـريدهـا ا
وتــضـمــيـنــهـا لــلـمــنـتج االجــنـبي
لـــلـــتــعـــويض له عـن مــواصـــفــات
نـتج الـعـراقي وبالـتـالي يـصبح ا
ـــســـتـــورد من الــــســـهل قــــبـــول ا

األجنبي .   
   3- قطاع السياحة

      هــذا الـقـطــاع يـرتـبـط بـتـوفـر
االمن واالســتــقـرار االمــني  كــمـا
يــحـتــاج الى االهــتـمــام من دوائـر
عـنية من حيث توفير السياحة  ا
دعـائم السـيـاحة بـكل انواعـها من
طاعم ووسائل خدمات السـكن وا
الــــتـــرفـــيـه والـــنـــقـل واالهم االمن
واالمـان اذ تتـوفر امـاكن سيـاحية
في مـــخـــتـــلـف مـــدن الـــعـــراق من
اقـــــصى الــــشـــــمــــال الـى اقــــصى
اجلنوب  وحتى التي يتوفر فيها
االمان مـهملة وابـرز مثل على ذلك
اثــــــار بــــــابل و واثــــــار ومــــــواقع
سـيـاحــيـة وتــاريـخـيــة في كـربالء
ـــــثــــنـى وذي قــــار والـــــنـــــجف وا
ـدن والــبـصــرة  بــاعــتـبــار هــذه ا
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وجز  ما هو  بـعد هـذا العـرض ا
ـطلـوب الـذي يحـتاج االستـثمـار ا
الـيه الـعـراق  هل تـهـد وتـدمـيـر
مـواقـع حـضــاريــة ال قـامــة مــراكـز
جتــــاريــــة ( مــــوالت ) او تــــهــــد
شركات صناعية عمرها يزيـد على
 عاما ومنتجها تتحدث عنه 80
وعن جــودته الـنــاس لـنـقــيم عـلـيه
ستثمرين دخلوا العراق مع موال 
االحــــتـالل يــــطــــلـــــبــــون الــــعــــون
ساعدة من االخر لـيعينهم على وا
تـوفـيـر سكن بـاإليـجـار او تـمـشـية
امور مـعيشـتهم  واليـوم اصبحوا
في حــالــة ثـــراء فــاحش وســطــوة
ـنشى او اختيار تلك لتهد هذا ا
ـــــــوقع قـــــــطـــــــعـــــــة االرض ذات ا

االســتــراتــيــجي  او  تــهــد هــذا
الــنــصـب او ذاك في حــ حتــافظ
ـعـالم احلـضـارية الـدول عـلى كل ا
والـتـاريـخـيـة  وتـقـوم بـصـيـانـتـها
دائما في ح هناك توجهات لدى
البعض في العراق القامة مشاريع
 استثـمارية وبالـتحديد موالت في
الـشــواخص احلـضـاريــة الـديـنـيـة
والــتـاريـخـيـة  الــعـراق ال يـحـتـاج
ــراكـز الـتــجـاريـة ـوالت او ا الى ا
بقدر حاجته الى تـأهيل القطاعات
االقــتـصـاديـة (زراعي   صـنـاعي 
ســيـاحـة   خـدمــات  )  وتـشــغـيل
ــــا يـــحـــقق هـــذه الـــقــــطـــاعـــات 
ــوارد االقــتــصــاديــة اســتــثــمــار ا
بشكل فـاعل ومؤثر لتـحقيق انتاج
متميز ويساهم في االنتاج احمللي
االجــــــمــــــالي   ويــــــعــــــمل عــــــلى
امتصاص البطالة وتشغيل جيش
الـعــاطــلـ بــقـدر مــعــ ومن بـ
ـــكن الـــبـــد ـــشـــروعـــات الـــتي  ا
بـتـنـفـيـذهـا  او اعـادة تـشـغـيـلـهـا
شــركـــات ومـــشـــروعـــات زراعـــيــة
كـــــشــــركــــات لإلنـــــتــــاج الــــزراعي
ومــصــانع االلــبــان ومـشــتــقــاتــهـا
وحقـول الدواجن وتـربية الـعجول
واالبــقــار  وتـــشــغــيل الــشــركــات
الصناعية بـاختالف نشاطها  بعد
ــــعـــدات ــــكـــائن وا اســــتـــبــــدال ا
ــــتــــقــــادمــــة وهي كــــثــــيــــرة في ا
الـقــطــاعـ الــعــام واخلـاص كــمـا
ـشـروعــات جـديـدة ــكن الـبــدء 
حـسب احلاجـة وتوفـر االمكـانيات
ـكن اعادة والـطـلب علـيـها  كـما 
تاهيل القـطاع الصناعي من خالل
ــعــدات مع ــكــائن وا اســتــبــدال ا
اخـتــيــار ادارات فـاعــلـة ومــهـنــيـة
وغـير مـتحـزبة وايـقاف االسـتيراد
الذي كان السبب الـرئيس لتعطيل
الــــقــــطـــــاعــــات االقــــتـــــصــــاديــــة.
واالمــكـانـيــات مـتـوفــرة لـكن االمـر
يـــحــتــاج الـى قــرارات حــكـــومــيــة
حــاســـمـــة دون الـــتـــأثـــر بــإرادات
جهـوية مـستفـيدة من االنفالت في
االســـتـــيــراد واالمـــر االهـم وحــدة
ومـركزيـة الـقـرار لـيـكون فـاعال مع
سيـادة وتفعـيل  القانـون حملاسبة
اخملـــالـــفـــ مـن اجل الـــنـــهـــوض

باالقتصاد العراقي .   

…ełu  WOHKš


