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واضـيع العـامة كيـفيـة متـابعـة ا
وايـــجـــاد احلـــلـــول .....واالكـــثـــر
اهـمـيــة..الـتي التــتـعــلق بـاالمـور

الية والتخصيصات ا
تــعــتـبــر عــمـلــيــة اخـذ الــرئي من
ــســـلـــمـــات لــدى الـــكـــثــيـــر من ا
االقــتــصـــاديــ والــســـيــاســيــ
والـقانـونـيـ والـتي تعـتـبـر نوع
من الــتـــحــرك الـــعــلــمـي لــغــرض
الــــوصـــــول الى ادق احلـــــقــــائق
والـتــفــاصـيـل لـلــقــضـيــة شــرحـا
ستشارين وصياغة رغم وجـود ا
ـــســــتــــويـــات ومن مــــخــــتـــلـف ا
ــواضــيع اال ان اخـذ وخملــتـلف ا
الــــرئي والـــــرئي االخــــر يــــعــــني
مــشــاركــة واســعــة جــمــاهــيــريـة
وتـخـصـصيـة الي مـوضوع  ومن
مـــجـــمـــوعـــة مـالحـــظــات واالراء
وعـــلى االغــلب يــكـــمل بــعــضــهــا
للـبـعض االخر تـنـشئ فكـرة اكـثر
نــــضـــوج وقــــانــــون يـــقــــرب الى
الـتـكـامل  وهـذا اعم مـن الـشورى
بـينـهم الن الـشورى هي مـحدودة
في عــددهـا وعــدتــهـا ولــتــعـاضم
شاكل وتعـدد انواعها اصبحت ا
التــكــفي مــشــورة مــجــمــوعــة من
االشـــخـــاص  ويـــعـــتـــمـــد مـــبــدء
ــقـارنــة فــيــمـا حــدث مــهم جـدا ا
وتــؤخـذ ســلـيــبـات وايــجـابــيـات
تشابهه  واتباع مبدء القرارات ا
بادء االساسية القياس هـو من ا
فـي صــيــاغــة اي قــانــون او قـرار
وهنا او كان يـصدر حكم قانوني
ومـــوقف قـــانــــوني  عـــراقي دون
أخــــــذ مـــــا يـــــكــــــفي مـن الـــــوقت

الســتـــيــعــاب إطــار حتــلــيل هــذا
الـقـانـون ومـا له ومـا عـليه ودون
ــــام بــــكل جــــوانــــبه,يــــعــــني اال
اسـتـمـرار االضـافـة والـتـصحـيح
ويــعــيق الــتــطــبــيق بــشـكـل عـام
وجزئي فـمـا حـكم القـضـيـة التي
طبق عـليهـا القانـون واتخذ قرار
ومـن ثــــمــــة اجـــري تــــصــــحــــيح
واصــبـحـت الـقــضـيــة مــشـمــولـة
بـــــــاتـــــــصـــــــحـــــــيح اجلـــــــديـــــــد
وهــــــولــــــصــــــاحلـــــهــــــا ولــــــيس
ــا يــتــحــتم ضــدهــااوضــدهـا ,
عـلــيــنــا مـشــاركــة االراء االخـرى
ـكن الـلـقـاء بـهـا كـلـهـا والـتـي ال
تـــتـــحـــول الـــقــرارات الـى اكـــثــر
نـضوج وتكـامل ومنـهنـا نب ان
نـقـول ان يـكـون لـكل قـضـيـة راي
عــام مــوقع الــكــتـرونـي نــريـد ان
نــوضح طـريــقـة جـديــدة في هـذا
ـــعــاجلـــة الـــكـــثــيـــر من اجملـــال 
ؤقتة وعالج شـاكل الدائمـة وا ا
االزمـــات وهـــو االهم ومـــنـــهــا...
مــثـال.. ســيل الـــقـــرارات ...الــتي
اتـــخـــذت ضــد الـــعـــراق من عــام
 1990ولــغـايــة عـام2003والـتي
حددة العراق بـكثير من اجملاالت
 نـحن النـريد ان نـشرح اسـبابـها
ومسبـباتها نـريد ان نوضح الية
رفـعـهـا ولـتـشـعـبـهـا كـمـا ونـوعـا

نرتئي االتي
--- تـــشـــكـــيل جلـــان كـل جلـــنــة
ـتــابـعــة او مـتـخــصـصــة بـقـرار
لغـرض رفـعة والـغـائة ومـعـاجلة
سـلبـيـاته دوليـا وداخلـيا (((ومن
ـــــــوقف ثـــــــمـــــــة تـــــــوحـــــــيـــــــد ا

الــقــانــوني)))لــكل الــقـرارت وهي
جـمـيـعــا مـجـحـفــة بـحق الـشـعب
والـعراق عـلـمـا ان رفـعـهـا الياتي
اال بــشـكل مــنـفـرد ومـن كل جلـنـة
تـنبـثق مجـموعـة تتـابع ما يـنشر
واطن من مشاركات من عـامة ا
ومن لـهـم اهـتـمــام اواخـتـصـاص
فـي هــذا اجملــال او اخـــتــصــاص
بــالـقــانـون  بــشـكل مــحـدد ولــهـا
مــوقع خــاص الــكــتــروني يــعــلن
ـــرات لــــلـــمـــشـــاركـــة عـــشـــرات ا
الحـظات يـومـيا ومتـابـعة هـذه ا
وعـــلى مـــدار اربـــعـــة وعـــشـــرين

ساعة.
…b¹bÝ ¡«—¬

اكــيــد ســيـكــون هــنــاك اراء غــيـر
ـا اخالقـيـة وغــيـر مـنـطــقـيـة ور
فــيــهــا غــيــرتــابــعــة لــلــمــوضـوع
اسـاسا ,لـكن هـنـاك ما هـو سـديد
وحـتى خـافـي عن الـلـجـنـة والـيـة
الــفـرز لــهـذه االراء غــيــر صـعــبـة
ومن هنا يـنشئ موقع خاص لكل
مـــوضــوع ومـــســتـــقل عن االخــر
ا ينشر ويكون دراسة ومتابع 
هــذه االراء من قـبل الــلـجــنـة االم
والـتي سـتقـدم تـوصـيـات وتـعلن
التوصـيات  مع متابـعة القرارات
تـخذه من قبل دول وومـنظمات ا
ـوضـوع والــتي كـانت من نـفس ا
ــا ســائــنــا ونــبــهــنــا لــهـذا  --
,,الـــفــرحــة الــتي اعـــتــلت الــبــنك
ــركـــزي الــعــراقـي من خــروجــة ا
ـركزي رسـمـيا من قـائـمة البـنك ا
عـقوبـات االحتـاد االوربي.. لست
ــاذا ...قــفـزة هــذه الـفــكـرة ادري 

الى ذهـــني...اين كـــان جــهـــابــذة
ـدة ــركــزي طــيل هــذه ا الـبــنك ا
ومـا هي فـوائـد خـروج الـبنك من
قـائـمة الـعقـوبات وهل حـقا انـها
جمـوعة اسماء ام قائمة قائمة 
لـــــنـــــا وحـــــدنــــا نـــــحـن االولــــ
واالخـرين لم يعـلق نـاطق رسمي
ـوضـوع وهل له اثـر عـلى عــلى ا
الــتـصـنـيف االئـتــمـاني  لـلـعـراق
وعـلى الـقـروض الـتي  اصـبـحت
ـــــســــــؤولـــــ حلل مـــــرض كـل ا
ـا مشكالت القروض مشكالت ر
اكـبر...انهـا سوء االدارة بـعيـنها
ـاذا ـســئـولــيـة و وعــدم حتـمـل ا
هــــذا الــــتــــاخـــيــــر في الــــرفع او
ــعـنـيـيم من اخلـروج واين كـان ا
مـتـابـعــة الـرفع قـبل هـذا الـوقت,
الية وما هي اهمية الـتعامالت ا
مـــــــــــعـه وهـــــــــــو مـــــــــــاشـي الـى
الـــســـالب..نـــحـــتــاج الـى دراســة
ـوضـوع تــفـصـيـلـيــة لـذلك --- ا
ـتـرتـبـة ـهم الـديــون ا الــتـالي وا
على الـعراق كـريهة كـانت ام غير
ذلـك لــــهــــا نــــفـس االلــــيــــة اعاله
لـغـرض الــغـائـهـا بـاي شـكل كـان
وحـتمـا سـتـؤثـر على الـتـصـنيف
الـعــراقي وحـتــمـا ســتـؤثــر عـلى
وازنة وعلى التهالك موضوعة ا
الحظات و لالستثمار ان جمع ا
ـقتـرحـات واحلـلـول القـانـونـية ا
اذا سـيسـاعـد اصحـاب القـرار و
نسيـناها ,,احلقيـقة بذلت جهود
كــبـيــرة الطـفــاء قــسم مـنــهـا و
ـتــبـقي يـحـتـاج الى ذلك,,ولـكن ا
جـهــود اسـتـثـنـائـيـة فـعال ولـيس
االلـغــاء الـرقـمي فــقط بل االلـغـاء
ـتـرتب عـلى الـديـون الـقـانـونـي ا
اين نـحن مـن ديـون العـراق عـلى
مـجــمــوعــة من الــدول الــتي كـان
يتعامل معها واين فوائدها وهل
قـامت امريكـا بتـسديد اخلـمس
مـلــيــون دوالر الــذي بـذمــتــهـا ام
ـعنيـ وما هي حجم تنـاساها ا
ــتـرتــبـة عــلـيــهـا ومع الــفـوائــد ا
وضـوعة روسـيـا  ومع فرنـسـا 
الــنـفـط مـقـابـل الـغــذاءاي مـذكـرة
الـتــفـاهم  انـهــا مـواضـيع خـارج
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اسطنبول

عن الــعــمل احلـزبـي او االنـتــمـاء
الي جــهـه من اجلــهــات ويــنــسب
ذلك عـلى اي مــوضـوعـة داخـلـيـة
وضوع ,,,اليس اي االلية لـهذا ا
لــنـــا احلق ان نــطــالب ,وبـــشــكل
قـــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــونــي ودولــي
واخالقي,بـاالمـوال الــتي تـعـتـبـر
مـسروقـة من قبل اشـخاص كـانو
يــشــغــلــون مــنــاصب فـي الــدولـة
اسـتغـلو مـناصـبهم,,,انهـا تدخل
في طـــائـــلــة االنـــتـــمــاء احلـــزبي
والفئوي لكنها اموال شعب غلب
عــلى امــره,,وبـــلــجــان كل جلــنــة
لـــــــــدولــــــــة ومن مـــــــــخــــــــتــــــــلف
االختـصاصات ,,حتى لـو اضطر
ـــعـــنــيـــ عـــلى اقـــامـــة دعــوى ا
دولية(وهـذا امر منطـقي ومقبول
دولــيــا) لــيـس عــلى الــســراق بل
ـالية صـارف والشـركات ا عـلى ا
الـتي استـقبـلت هذه االمـوال وما
هي االطر الـقانونيـة التي سهلت
ــلــيــارات في حــســابـات ايــداع ا
واهية وليس في حـسابات فعالة
او حسـابات شركـات على ان يتم
ـــــالي ـــــوقـف ا الــــــتـــــاكـــــد مـن ا
مــــئــــات والــــقـــــانــــونـي من ذلك,,
ـاليـــ وصـــلـت من مـــخــــتـــلف ا
مـــنــاطـق الـــعــالـم الى مـــخــتـــلف
مــنــاطق الــعـالـم وعـبــر الــقــنـواة
الـبنـكـية,,سـوف تدخل فـيهـا عدة
جــهــات ســـهــلت الــعـــمــلــيــة  من
تــسـهـيـالت مـدفـوعــة الـثـمن ومن
ـــصــرفـــيــة تــزويـــر لــلـــجـــهــات ا
والـشــركــات الــتي حــصـلـت عـلى
ـالـية الـتي الـعـقـود والـشـركـات ا
دخـــلت في عـــمــلـــيــة الـــتـــحــويل
ـرور  في قنوات اخلارجي دون ا
رصـيـنــة حتـافظ عــلى سـمـعــتـهـا
ــالــيــة ,الــيس من حق الــعــراق ا
وجـهــاته الـقــانـونــيـة ان يــكـشف
حجـم االموال التي حـصل علـيها
اي من االشـخـاص ولــوتـقـريـبـا ,
ــهـم اكــثــر الــشــركــات الــتي ثم ا
هام تعاقدو معها ابان تسلمهم ا
الـرســمـيـة وهل تــكـون الـعــمـلـيـة
ســريــة الى حــد الـتــغــطــيــة عـلى
السرقات وااللتفاف على القانون

اردوغـان ..كانت في سـنة  1994
عـنـدمــا أوكـلت الــيه  مـســؤولـيـة
مـديــنـة كـبـيـرة  وهي اسـطـنـبـول
الـتي  كــانت تـعــاني من االهـمـال
ــــــــــــاء االداري ونـــــــــــــقـص فــي ا
والـكهـرباء وتـكدس الـنفـايات في
شـوارعهـا وساحـاتهـا ..  ان هذه
ــثــيـرة و ــيــدانــيـة ا الـتــجــربـة ا
الـنـاجــحـة بــامـتـيــاز .. هي الـتي
نــــقـــــلت اردوغــــان مـن  قــــاعــــات
ـناقـشات احلزبـية الـعقـيمة الى ا
ــثــمـر رحــاب الــعــمـل الــبــنــاء وا
وتـقــد اخلـدمـات الــيـومـيـة الى
ـواطن الـتــركي  وحل مـشـاكـله ا
وبشـكل مـبـاشـر  .. ومن هـنـا بدا
جنم اردوغـــان يـــتــصـــاعـــد عــلى
حـــســــاب  مـــعــــلـــمه جنـم الـــدين
اربكان .. ولم يـتاخر الوقت حتى
يـــعــــلـن اردوغـــان عـن تـــاســــيس
حزب جديد سنة 2001 هو حزب
(الــعـدالـة والـتـنـمـيـة) لـكي يـكـون
مـهيـئا لـلفـوز في انتـخابـات سنة
2002 وشــــــرع  عــــــلـى الــــــفـــــور
لـلــخـوض في جتــربـة ســيـاســيـة

لكـنه لم يـتاخـر في طـرد السـفـير
االســرائــيــلي بـــانــقــره لــتــدخــله
الــســيــاسـي  في شــؤون تــركــيــا

الداخلية .
اغـــلب الـــظـن ان هـــذه الـــصــورة
ـة لم تغب عن ذاكـرة مـصلح ـؤ ا
تــــركــــيــــا اجلــــديــــد رجب طــــيب
اردوغـان الـذي يــعـيــد الـتــجـربـة
ندريـسية) بقوة اكـبر وبتاييد (ا
شــــعـــــبي كـــــاسح مـع اجنــــازات
اقتـصـادية وعـمرانـيـة مدهـشة ..
نــــقـــلت تـــركــــيـــا وخالل ســـنـــ
مـــعــــدودة الى مــــصــــاف الـــدول

تقدمة . ا
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الـــثــــابت ايــــضــــا / ان يـــوم 24
حــزيــران من ســنــة 2018.. كـان
يـومــا فـاصال ومـهــمـا في  حـيـاة
وجتـــربــــة  الــــرئـــيـس اردوغـــان
السيـاسية التي بـدأت به كعضو
فـعـال في حـزب الـرفـاه االسالمي
الـذي اسـسه  جنم الـدين اربـكان
وسـط الــثـــمـــانـــيـــنـــيــات .. لـــكن
ــــرحــــلــــة االهم في مــــســــيــــرة ا

كــــان يـــوم 17 ايــــلــــول مـن عـــام
1961 يـومـا حـزيـنـا  فـي وجدان
االمـة الـتركـية وفـي  نفس الـطفل
(رجب) بـائع احلـلـوى في مـحـلـة
قـاسم بـاشا في اسـطنـبول ..بـعد
ان نـفـذ عـسـاكر الـعـلـمـانـيـة قرار
شـــنق رئـــيس الـــوزراء  االســبق
عــدنـــان مــنــدريس .. رئــيس اول
ـــــــقـــــــراطي حـــــــزب اسـالمـي د
منتـخب ..بحجة تـقويض النظام
الــعــلــمــاني الــذي اســسـه كــمـال
اتـاتـورك في تـركـيـا .. ولم يـفـعل
مـندريـس اكثـر من تنـفيـذ وعوده
االنـتـخابـيـة .. بعـودة االذان لكي
يـصـدح وبـلسـان عـربي مـب  و
ـدارس ــسـاجــد  وفــتح ا بــنــاء ا
الدينية  وحرية ارتداء احلجاب
 والـــســــفـــر الـى مـــكــــة لــــلـــحج
والــعـــمــرة .. مع تــنـــفــيــذ اطالق
عمـليـة تنـميـة  اقتـصاديـة كبـيرة
ادهشت  الـشعب الـتركي .. كذلك
تأكيده  على تـعميق عالقة تركيا
بـاوربا واشراك  تـركيـا في حلف

النيتو  االوربي .

جـديدة  تـعتـمد عـلى (الوسـطية)
الــــتي دافع عــــنــــهـــا في بــــدايـــة
صــعـــوده الــســيـــاسي قــائال (...
سنتـبع سياسة واضـحة ونشطة
مـن اجل الـــوصـــول الى الـــهــدف
الــذي رســمه  اتـــاتــورك  القــامــة
ـعـاصر في ـتحـظر وا اجملـتـمع ا
اطـار الـقـيم االسالمـيـة الـتي امن
ــواطــنـ ــئــة مـن ا بــهــا 99 بــا

االتراك) .
dO³  ÂbIð

ولـــكن ورغم هـــذه (الــوســـطــيــة)
والــتــقــدم الـكــبــيــر الــذي اجنـزه
عارضة اردوغان .. فان احزاب ا
 الـيــوم وابـرزهـا  حــزب الـشـعب
قـراطي الذي يتـزعمه محرم الد
اجنـة واحـزاب  عـلـمـانـيـة اخـرى
..الزالت غـيـر راضـيـة اصال عـلى
وجــــود حـــــزب اسـالمي يـــــقــــود
الـــبالد.. ومـــشــكـــكــة في جـــمــيع
الــنــتـائـج الـتي يــحــقـقــهــا حـزب
العدالة والتنـمية في االنتخابات
عـارضة جملة .. وهنا تـستذكر ا
اسـباب مـنهـا  / احتـكار حـكومة
اردوغـــــــان لـالعالم الـــــــرســـــــمي
وســيــطــرته عــلى عــمـل الــلــجـان
االنــتـخــابـيــة .. وعــلى الـرغم من
ته و بعد اقرارمحرم اجنـة بهز
ان حـــقـق نـــســـبـــة لم تـــتـــجـــاوز
ـــئــــة ..اال انه ظل الـــثـالثـــ بــــا

مشككا بنزاهة االنتخابات .
ـعارضة ../ ان ويـعتـقد اقـطاب ا
اني الى التحول من النظام البر
الرئـاسي وفوز اردوغان بـرئاسة
اجلـــمــهـــوريـــة ســيـــكـــرس حــكم

الفردالواحد .
ـتواصل في كان  فـوز اردوغان ا
جميع االنتخابات .. ليس بسبب
قـــوة حـــزبه بل ايـــضـــا بـــســـبب
عـارضة الـسـياسـية في تـشـتت ا
االنــتـخــابــات وفـشــلـهــا بـتــقـد
بــرنـامج اصالحـي واضح .. لـقـد
رفـع حـزب الــعــدالــة والــتــنــمــيـة
شعـار (تركـيا.. الـكـبيـرة القـوية)
عارضة شعارات بينما طـرحت ا
مــنــهــا الــغــاء حــالــة الــطــواريء
ووعـود بـاصالحـات دسـتـوريـة..
وشــــــعــــــار طــــــرد  الالجــــــئــــــ
السوريـ من البالد .. وهو ذات
الـشــعـار الـذي تــطـرحه االحـزاب

اليمنية الناشئة في اوربا .
ـــشـــكــلـــة  االخــطـــر والــتي ان  ا
ســتـواجه اردوغــان مـسـتــقـبال ..
و الـسلطة هي مشكـلة توسع و
الـسـيـاسـيـة عـلى حـسـاب سـلـطة
الـدولة  وبـغـيـاب الـنـقـد الذاتي 
كــذلك خـــطــابـــات االســتـــقــطــاب
الـسـيــاسي بـحـجـة وجـود اعـداء
فـي الـداخل واخلــارج واخملـاوف
من حدوث انقالبات عسكرية في
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يزانية العامة بإيرادات كبيرة? وتساهم برفد ا
كــذلك يــجـــري احلــديث في الـــعــراق اآلن عن (ثــورة
جيـاع). وهو حـديث جـاد وصادق ,أثبـتتـه تظـاهرات
محافظة البـصرة كأكبر مديـنة عراقية منـتجة للنفط ,
فـافـتـقـاد الـكـثـير مـن الـعـراقـيـ لفـرص الـعـمـل أمر
اعترفت به احلـكومات العـراقية بـحيث أنهـا إما تقوم
ـعـمـول بـهــا مـنـذ مـطـلع بـدعم الـبـطــاقـة الـتـمـويـنــيـة ا
ـاضي كجرعات مـنعشة أو توزع تسعيـنات القرن ا
ُـقـتدرين ضـمن شـبـكات مبـالغ نـقـدية بـائـسـة لـغيـر ا

الرعاية االجتماعية. 
وهـــنــا نـــتـــوقف عـــنـــد الــزراعـــة واإلنـــتــاج الـــزراعي
ـا فـيه الـثـروة احلـيـوانـيـة. وعـنـد الـقراءة والـغـذائي 
ـوضـوعـيـة لــتـجـربـة دولـة مـجــاورة لـلـعـراق حـقـقت ا
االكتفاء الذاتي ألغلب احلاجيات الغذائية وفي ظرف
صـعب جـداً يـتـمـثل فـي حـصـار مُـشـدّد جـائـر وهي

جتربة  »إيران .«
فبعـد مرور أربعـة وعشـرون عاماً من احلـصار الذي
فُرض عـلـيـها تـمـكّـنت إيران مـن مُضـاعـفـة إنتـاجـها
لـلغـذاء لـثالثـة أضـعـاف مـا كـان عـلـيه وأعـلـنت أنـها
مُـستـمـرة في ذلـك واألرجح أن تـكـون اآلن في حـالة
شـبه اكـتـفـاء ذاتي  ,وهـنـاك فـارق كـبـيـر بـ الـعراق
وإيران (إضـافة لـبديـهيـة أن العراق لـيس مُـحاصراً)

وإيران محاصرة منذ عام 1995حتى أالن . 
وال يخـفى عـلى اجلـميـع أن غالـبـيـة األرض العـراقـية
هي أرض زراعــيـــة جــاهـــزة إضــافـــة إلى أن جــزءاً
كـبـيـراً من صـحـرائه قـابل لالسـتـصالح زراعـيـاً. بل
ويـتــمـتـع الـعــراق بـأربــعـة مــواقع جــغـرافــيـة بــأجـواء
مُـخـتــلـفـة تــتـيح إنـتــاج مـحـاصــيل مـتــفـاوتـة في زمن
نـــضـــجـــهـــا هي الـــســــهل الـــرســـوبي والـــهـــضـــبـــة
ـناطق اجلبـلية في تمـوجة وا نـطقـة ا الصحـراوية وا

ارض كردستان . 
أذن نحن بحاجة إلى الـتخطيط و كل ساعـة نقضيها
في الـتخـطـيط تـوفـر لـنـا أربع سـاعات عـنـد الـتـنـفـيذ
((التـخطـيط ليس تـضـييـعاً لـلوقت ))  عـبارة حتـتاج

إلى تفعيل كبير في حياتنا .
ولـيس الـتــخـطـيط بـالــعـلم احلـديث فــالـقـرآن الـكـر
أشـار إلـيه في أكــثـر من مـوضع ومـنــهـا ذلك الـلـون
والذي يُـعـتبـر من أروع أمـثلـة الـتخـطيـط االقتـصادي
تـمـثل فـي خـطَّة يـوسـف علـيه في الـقـرآن الـكـر وا
الـسالم في مـواجــهـة اجملـاعـة الـقــادمـة عـلى مـصـر
َ دَأَبَاً فَمَا يقول الله تعالى: »قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِـنِ
حَصَـدْتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُـنبُـلِهِ إِالَّ قَلِـيالً مِّمَّـا تَأكُـلُونَ ثُمَّ
يَأْتِي مِن بَـعْـدِ ذَلِكَ سَبْـع شِدَاد يَـأْكُـلْنَ مَا قَـدَّمْـتُمْ لَهُنَّ
إِالَّ قَلِـيالً مِّـمَّـا تُـحْصِـنُـونَ ثُمَّ يَـأْتِي مِن بَـعْـدِ ذَلِكَ عَام
فِيهِ يُـغَاثُ الـنَّاسُ وَفِـيهِ يَعْـصِرُونَ ?«وكذلك في حـياة
واقف التي تدل على نبينا الـكر (ص) الكثيـر من ا
دينة حسن التخطيط  ومن أوضحها الهجرة إلى ا
والـتـخـطـيط مـنـهـاج حـيـاة يـرتـقي بـنـا لـلـعال فـلـيـتـنـا

نفعل!.

ـتــعـارف عـلــيه في الـدول الـتي ا
ـصــرف فـرع كـان يــوجـد فـيــهـا ا
ـثال اورئـيسي. -- عـلى سـبيل ا
وازنة الـتي يبحث في ترتـيبها ا
االن لــــــــــــغــــــــــــرض االصــــــــــــدار
تكررةسنويا,ماهو العائق ان وا
تـتـبع هــذه الـطـريـقــة بـعـد اقـرار
ـوازنة من قـبل مجـلس الوزراء ا
ـــــوقع قـــــبل وتــــعـــــرض عـــــلى ا
ترحيـلها الى مـجلس النواب. ان
الحـــظـــات الـــتي قـــدمت االراء ا
سابقا كانت فعال تصحيحية لها
وتــعـديــلــيـة وحــتى التــتــاخـرفي

عني عملية االقرارلدى ا
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ـــوضــوع االخـــر مـــوضــوع -- ا
ـياه وشـحـتـها وعالقـتـنـا بدول ا
ــــصب اجلــــوار ونـــــحن بــــلـــــد ا
والــدخــول الى مـــنــظــمــات اال
ــتـحــدة القــرارهــا وتــثـبــيــتــهـا ا
رسـمـيـا من اي حـصـة بـزيادة او
انخفاض نتيجةاي طارء مناخي
او فـنـي علـى ان التقـل عن نـسـبة
سـتمرالدائم معـينة من الـتدفق ا
ومن االحــتــيــاطي  مع الــتــاكــيـد
صب القانوني على مكانة دول ا
وفي القانون الدولي والدفاع عن
ذلك بـشـكل مـتـمـيز لـكـسب احلق
واحلـــقـــوق وعـــلى ان اليـــتالعب
بحصتنا اي من االمور الساسية
والــشــخـــصــيــة وتــبـــقى ثــوابت
التـــقــبـل الــنـــقــاش اال في حـــالــة
الـــطـــوارء واالزمـــات الـــشـــديـــدة
كــالــقــحط والــفــيــضــانــات غــيــر
توقعة  وما نسمع به من زالزل ا
...الخ -- مثال –اجلميع يـتحدث
ـؤقت والــرغـبـة  عن الــدسـتــور ا
في تغـييره اوتـغييـر البعض من
فقراته هل من االفضل ان يشارك
20مخـتص قانوني ام مـئة منهم
ومــــــــواطــــــــنـــــــــ من كــــــــافــــــــة
االخــــتــــصــــاصـــــات وهل غــــيــــر
شورة الـقانـونيـ لهم الـرئي وا
نحن هنا بـصدد موضوع داخلي
سـتـراتـيـجي طـويل االمـد ولـيس

مثله موضوع.
-- ومـــنــهـــا اصـــدار الـــقـــوانــ

اجلـــديــــدة والـــتــــعـــديـالت عـــلى
ـة والـتي سـرت الـقـوانــ الـقـد
الـعادة بـتكـرار التعـديالت والتي
وصلت الى حـد التغـيير اجلذري
ــا جـاء بــبـعــضـهــا في الـبــدايـة
ـــــا حـــــصـل اشـــــكـــــاالت في ور
الـــتـــطـــبـــيـق فـــيـــمـــا ســـبق . ان
الـتـعـديالت واالظـافـات واحلـذف
ا تـدل على ان دلت على شـيئ ا
االسـراع في اتـخـاذ الـقـرار وعدم
ـعـنـيـ وعدم اجلـديـة وقـنـاعـة ا
امـــكـــانـــيـــتـــهم وعـــدم االحـــاطــة

وضوع القانون .
-- مـــــــثال –اجلـــــــمـــــــعـــــــيـــــــات
ــــــنــــــظــــــمـــــات واالحتــــــادات وا
والـنـقابـات...الخ التـي لهـا تاثـير
عــــلى قــــطــــاعــــات واســــعــــة من
واطن واغلبها اقتصادية,هل ا
تؤدي ما عـليهـا وما لها ,لغرض
ـــــســــتــــوى االداري الــــرفـع من ا
ـوقـف االسـاسي والــقــانـونـي وا
النـشـائـها ,,حتـتـاج الى ان تـنزل
في قائمة التعديالت لكل فترة او
مـــدة مـن الـــزمـن تـــمـــاشــــيـــا مع
الــــتــــطــــورات احلــــاصــــــلــــة في

اجملتمع 
--االمركـزية في االدارة يـقدمـلها
دراســـات وجــدوى بـــقــائـــهــا من
عدمه النهـا اثبتت فشل ذريع في
االدارة والتـنـفـيـذ وبـكل االشـكال
وكــانت طــريـقــة لـلــتــخـلف اكــثـر

اهي للبناء
ـوضوع -- افـراد فقـرة خـاصة 
ـــنــطـــقــة االقـــلــيـم واخلــاص بـــا
الـشمـاليـة مع دراسة عـدم شمول
بقية احملافـظات العراقيةاالخرى

قيته  باالقلمة ا
--دراســة مـــوضــوع الـــضــرائب
وحـــجم فــعــالــيـــتــهــا في الــدخل

القومي واالستخدام
--اصـالح كـــــــافـــــــة الـــــــدوائـــــــر
ــخـتـلف الــقـانـونــيـة واالداريـة 
ـسـتـويـات وتـبـدء من الـسـلـطـة ا
التشـريعـية والـسلطـة التـنفـيذية
ومن اعــلى مــايـســمى في الــهـرم

ونحن نذهب الى انه منخور 
--- اكــو مــثل عــراقي مــتــعـارف

عليه هو...كـلوله للحرامي احلف
 كال اجاك الفرج االن ونحن
نــعــيش عـــصــر جلــنـــة الــنــزاهه
ايعـقل ان الوجود حملاكم عـراقية
غــيــر جلـنــة الــنــزاهه وهي كــمن
ـــ النـــهـــا طـــويـــلـــة يـــحـــلف 
ن احملـــاكم وحــبـــالـــهـــا جــنب,و
العراقية اخملتلفة االختصاصات
,وهل حلت مـحلها جلـنة النزاهه
...نـحتاج الى وقـفةقـانونيـة لهذا
يول واالجتاهات وهي فوق ا

--الــتــشــعـب والــتــوسع وكــثــرة
الـتــعــدديــة من تــكـويـن  وحـسب
ــرجــعــيــة الــتــقــســيم االداري وا
االداريـــة (مــــحــــافــــظـــة ,جلــــنـــة
الــتـــربــيــة—مــحـــافــظــة ,جلــنــة
وضوعـة النظر الصـحة)اللجـان 
في مــلـفــات الــفــسـاد والــتي هي
ا حصل والنظر اساس اخلراب 
الــيـــهــا مـن نــاحـــيــة الـــتــنـــفــيــذ
وهــوبــشـــكل اوسع مـن االحــالــة

والعموالت واالتفاقات
ولــيس كــمــا مــوجــود االن حـيث
ـلــفــات الى مـا وصـل تـســلــسل ا
اليـــــتـــــابـع االبـــــعـــــد عـــــشـــــرات
,وتــكـــون كــذلك مــحــاكم الــسـنـ
مـتخصـصة لكل جلـنة ومحـافظة
حـــتى يـــتم االنــتـــهــاء مـن حــسم
مـوضــوعـة الــنـزاهه واال بــقـيــنـا
عــشـــرات الـــســـنــ نـــتـــابع ذلك
ــطـالـبـة وبــالـتـالي يــسـقط حق ا

وضوعة الفساد
--الكفاءات...
-- الرياضة..

-- الــــــرسم والــــــنــــــحـت واخلظ
....ومـا يتـعـلق بـالطـفـولـة(ونحن
واحلــــمــــد لــــله كــــعــــراق خـــارج
الـــتـــقـــيـــيم الـــدولي مـن حـــقــوق

االمومة والطفولة).
الــقـــائــمــة تــطــول وتــدخل امــور
كـثـيـرةاال ان لـكل مـوضـوع موقع
الكتروني تـعرض فيها االراء من
شاركة هي حل قبل من يرغب بـا

تعلقات للكثير الكثير من ا
نـحن النـرغب االطــالـةلـكن نـرغب

بالشاركة وللجميع
{ مستشار ومحكم دولي
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ان استمرار عمـليات االستقطاب
ـتـازم  سـيـكـون عقـبـة حـقـيـقـية ا
ــــو وتـــوسع احلــــريـــات امــــام 
قراطية  ومقوضا للمباديء الد
الـعلـمانيـة التي الـتصـقت بتراث

تركيا احلديث .
ـنـتـقـدون لـلـتـجـربة  ويـسـتـدل  ا
االردوغـانـيـة .. بـقـمع مـظـاهـرات
ســاحــة تــقـســيم ســنـة . . 2013
كـذلك االجراءات الـتعـسقـية التي
حــدثت بــعـد احــبــاط ا مــحــاولـة
االنــقالب الــعــســكــري الـذي وقع

سنة 2016.
ـقراطـية ان تـقلـيص احليـاة الد
مـن شــانـــهـــا ان تـــذهب بـــاعــداء
اردوغـان الى اسـتـخـدام  وسـائل
عــبـــثــيــة مــنــهـــا /  الــتــحــريض
والعـصيـان والتخـريب .. وإيقاع
الـــضـــرر  فـي مــنـــجـــزات الـــبالد
واالنـــخـــراط في احـــزاب ســـريــة
مـتـعاونـة  مع جـهـات خارجـية ..
والــتــاثــيـــر عــلى ســعــر الــلــيــرة
التـركية من قـبل جهات مـحلية و
اطـراف عـربيـة والـذي كان سـبـبا
مـبـاشـرا في مـؤشـرات هـبـوطـهـا

وبوتيرة متالحقة .
لــقـد ذكــر الـرئــيس اردوغـان  في
خـــطــاب الـــنـــصـــر وبــعـــد اعالن
نتـائج االنـتـخابـات الـتي تـوجته
رئـيـسا لـلـبالد  من انه ../ سوف
لـن يــــــتـــــوقـف عن مــــــســـــيــــــرته
الـسياسـية الطـويلة جلعـل تركيا
في ســنـة 2023 دولــة عــظـمى ..
وهي الـســنـة الــتي يـنــتـهـي بـهـا
مــفـعــول (مـعــاهـدة لــوزان) الـتي
انـــــــهـت اســـــــطـــــــورة اخلـالفــــــة
االسـالمـــــيـــــة مـن الـــــقـــــامـــــوس

السياسي .
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يـا تـرى .. هل ســيـعـيـد اردوغـان
مـجد الـعثـمانـي بـشكل مـعاصر
ومــتــحـضــر وهــو الــزعــيم الـذي
اعـطـى بـعــدا اسالمــيـا وقــومــيـا
جــديــدا لــتـركــيــا احلــديــثـة .. ام
تــاخـذه الـعــزة بـاحلـكـم والـتـفـرد
وابــقـاء حــالـة الــطـواريء واذالل
مـعارضـيه واالسـتـئـثـار  بـاحلكم
واالنـــحــــيـــاز حلــــزب الـــعــــدالـــة

والتنمية بشكل ثابت .. ??
يـــبق االهـم في هــذا وذاك/  واذا
اراد الرئيس اردوغان االستمرار
في قــيـادة تـركـيــا احلـديـثـة .. ان
يـنـجـح في خـلق فـلـسـفـة جـديـدة
إلدارة  الـدولــة يـجــتــمع حـولــهـا
الـــشــــعب الــــتـــركـي بـــاكــــمـــله /
جـوهــرهــا إسالمي  ومــظــهــرهـا
عـلمـاني ..دولـة يـطـمـئن الـعالم 
والـــدول االقــلـــيـــمـــيـــة  والــدول
الـعــربـيـة بـشــكل خـاص .. ولـكي
ـستقـبل الشعب تـكون  حصـانة 

التركي باجمعه ..

بعد تخرجي من معهد اإلدارة / بغداد عام , 1975
أنهيت شـهرين من الـتدريب في مـدرسة قـتال الـفرقة
درعـة السـادسة في نـاحـية جـوالء التـابعـة حملافـظة ا
ديـالى كـخـدمـة إلـزامـية  ,بـعدهـا جـرى انـتـدابي إلى
عادن الـواقعة في الـباب الشرقي وزارة الصناعـة وا
ــؤســســـة الــعــامــة آنــذاك حــيـث  تــنــســيـــبي إلى ا
للـصـناعـات اإلنشـائـية الـكـائنـة في شـارع السـعدون
والتي بـدورهـا قـامت بـتنـسـيـبي إلى الـشركـة الـعـامة
لـلـصـنـاعــات اإلنـشـائـيـة والــبالسـتـيـكـيــة في مـنـطـقـة

سعيده / الزعفرانية.
ملخص الكالم : في أحد األيام جاء موظف كبير من
وزارة الزراعـة والـري لـيـشتـري أنـابـيب مـجاري إلى
بيته اجلديد من معمل البالستك وحينما وقعت عيناه
ـعـمل من أنــابـيب الـبـزل الـبالسـتـيـكـيـة عـلى أنـتـاج ا
ـصنـعـة مـن مـادة البـولـي فـينـل كـلـورايد ـمـوجـة وا ا
(PVC) أنـدهش مـن أنـتــاجــنـا الــوطـنـي واسـتــغـرب
األمـر الن وزارتـه كـانت تــســتــورد تـلـك األنـابــيب من
واد اجلارة تـركـيـا التي بـدورهـا تـصدر لـنـا بـعض ا
األولية الداخلة في صناعة تلك األنابيب ,عندها طلب
مـنـا تـنــظـيم كـتـاب فــوري إلى وزارة الـزراعـة والـري
وإعطـاء نـسخـة مـنه إلى أحد مـسـئولي الـدولـة آنذاك
من أجل الـتـسـريع في الـتـنـفـيذ ,وبعـد مـرور أقل من
أسبوع من وصـول كتـابنا إلى وزارة الـزراعة والري
ـثل منـهم وتـعاقـد مع الشـركـة ولم يبق أنـبوب جاء 

واحد في العراء. 
والـيـوم تـعـاني الـصـنـاعـة الـعـراقـيـة بـعـد عـام 2003
واقـعـاً مـتـرديــاً في جـمـيع مـفـاصــله وشـلل شـبه تـام
ــصــانع الــكـبــيـرة ــنــشـآت الــصـنــاعــيـة وا جلـمــيع ا
عـامل الـصـغـيـرة لـلقـطـاعـ احلـكـومي واخلاص وا
بعـد أن كـانت صـناعـتـنـا الوطـنـيـة مزدهـرة ومـتـطورة
ومواكـبة بـقـدر مقـبـول آلخر الـتطـورات الـتكـنـولوجـية
على الرغم مـن احلصار االقـتصـادي الذي  فُرض
ـدّمرة التي على العـراق ولسنـوات طويـلة واحلروب ا
مـارسـات اخلاطـئة خاضـهـا العـراق لـعقـود نـتيـجـة ا
لــلــنــظــام الـــســابق والــتي تــركـت آثــار مــدمّــرة عــلى
ولـــكن مع كل هــذه الــظــروف االقــتــصــاد الــعــراقي 
وغــيــرهـــا والــتي مــرّت عـــلى الــعــراق كـــانت عــجــلــة
الـصــنـاعــة الـعــراقـيــة تـدور وآالت مـصــانع الــقـطـاع
احلكـومي واخلـاص تـعـمل وتـنـتج الـسـلع والـبـضائع
ـواصـفـات الـتي الـتي حتـمل جـودة كـبـيــرة وضـمن ا
ركزي للـتقييس والسيطرة وضعت من قبل اجلهاز ا

النوعية.
اذا أصبحت من فماذا حدث لـلصناعـة العراقيـة ? و
ـاذا أصـبـحت عـالـة عـلى ـسـتـهلـكـة ? و الـقـطـاعـات ا
ـيــزانـيـة بــعـد أن كـانت االقـتـصــاد الـعـراقـي وعـلى ا
ـاذا إيــراداتـهــا تــمــثل  %14من الــنــاجت الــقـومـي?و
أصـبح اآلالف من مـنـتــسـبـيـهـا يـتــلـقـون رواتـبـهم من
الية وعلى شكل قروض حتتسب على وزارة وزارة ا
الصنـاعة بـعد مـا كنت وزارة الـصنـاعة تـكتـفي ذاتياً
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