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ـســاءلـة واقــتــرفه" مـشــددا عــلى أن "ا
واحملـاسبة القضـائية من أهم واجبات
زمع تـشكيـلها. احلـكومـة" االنتقـاليـة ا
كـما أكد تـمسك قوى احلـرية والتـغيير
ب"إجــراء حتـقـيق شـفـاف ومـوضـوعي
فـي مــجــزرة الــقــيــادة الــعــامــة وكــافـة
االنـتهاكات التي صـاحبت الثورة" منذ

كانون األول.
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مـن جهـة أخـرى طـالب األصم بـالـعمل
عـلى "وضع كـافة أشـكـال التـمـييـز ضد
ــرأة خـلف ظـهـورنـا" مـشـيـرا الى أن ا
رأة". ودعا الـنظـام السابـق "اضطهـد ا
ئة كحد أدنى الى تخصيص " 40في ا
مـن مـــقــــاعـــد اجملـــلـس الـــتـــشــــريـــعي
االنـتـقـالي" لـلـنـسـاء. ووصف الـبـرهان
الــــيــــوم بــــأنه "يــــوم نــــصـــر أمــــتــــنـــا
الــــتـــاريـــخي". وقـــال مــــتـــوجـــهـــا الى
ـسلـحة سـتبذل الـسودانـي "قـواتكم ا
الـــغــالي والـــنــفــيس من أجـل حــمــايــة
الـشـعب الـسـوداني وحتـقـيق االنـتـقال
ــوقـــراطي". ورّغم انّ الـى احلــكم الـــد
ــوقـراطــيــة ال تـزال الــطــريق إلى الــد
حــافـلــة بـالــكـثــيـر مـن الـعــقـبــات فـقـد
خـيمت األجواء االحـتفالـية على البالد
مـنـذ الـصـبـاح. وقـالت سعـيـدة خـلـيـفة
بـيـنمـا كانت تـنـزل من قطـار أقلـها إلى
اخلـــــرطــــوم مع اآلالف من عــــطــــبــــرة
ــــديــــنــــة الـــتـي انـــطــــلــــقت مــــنــــهـــا ا
االحـتـجـاجـات ضد الـبـشـيـر "نأمل في
ضـي قـدما ان يـتـمـكن الـسـودان مـن ا
نـــريــد أن نــفــخــر بــبالدنــا ويــتم امس
األحــد اإلعـالن عن تــشــكــيــلـة مــجــلس
احلـكم االنتقـالي اجلديد الـذي سيكون
. وأعــلن قـادة ــدنـيـ بــغـالــبـيــته من ا

احلــركـة االحـتـجـاجـيـة اخلـمـيس أنّـهم
ـسـؤول الـسابق اتّـفـقـوا عـلى تـعـيـ ا
ـتــحـدة عــبــد الـله حــمـدوك فـي األ ا
وهـو خبير اقـتصادي مخـضرم رئيساً
ـتوقّع أن يركّـز حمدوك لـلوزراء. ومن ا
جــهـوده عــلى إصالح االقـتــصـاد الـذي
يـعـاني من أزمـة مـنـذ انـفـصل اجلـنوب
الغني بالنفط العام  2011عن الشمال.
ــــعــــيــــشـي شـــرارة وشــــكّـل الــــوضع ا
االحـتـجـاجـات ضـد حـكم الـبـشـيـر. لكنّ
الـعـديـد من الـسـودانـيـ يـشـكّـكون في
ـؤسـسـات االنـتقـالـيـة عـلى كبح قـدرة ا
جــمـاح الـقـوى الـعـسـكـريـة خالل فـتـرة
الـــســـنـــوات الـــثالث الـــتـي ســتـــســـبق

ثل مـصر مصطفى مدبولي. ووصف 
االحتــاد اإلفـريـقي مـوسـى فـكي مـحـمـد
فـي كــلـــمــة ألـــقــاهـــا خالل االحــتـــفــال
الـتوقيع ب"اإلجناز التـاريخي العظيم".
ــعــارض الــصــادق ثـم ألــقى الــزعـــيم ا
ـهدي كـلمة اعـتبر فـيها أن هـذا اليوم ا
ـدني الذي هـو "يـوم عبـور الى احلكم ا
ســــــيــــــحـــــقـق الـــــسـالم والـــــتــــــحـــــوّل
ــوقـراطي عــبــر انـتــخـابــات حـرة الــد
احــتـكــامـا لــلـشــعب الـســوداني". وأكـد
ضــرورة فــتح الــبــاب أمــام "كل الــقـوى
الـتي لـم تلـوث مـواقـفـهـا بـاالسـتـبداد"
والـى عـدم إقـصـاء أحد. يـنـهـي االتّـفاق
الــذي  الــتـوصـل إلـيه فـي الـرابع من
آب نحو ثمانية أشهر من االضطرابات
بـدأت بتـظاهرات حـاشدة ضـدّ الرئيس
عـمر الـبشيـر. وأطاح اجلـيش بالبـشير
حتـت ضـغط الـشـارع في نـيـسـان بـعد
عـاما من حكم السـودان بقبضة من 30
حــديـد. و الـتـوصـل الى االتـفـاق بـ
اجملـلـس الـعسـكـري الـذي تـولى احلـكم
بـعد اإلطاحة بالبشـير واحملتج بعد
عـملية قمع داميـة العتصام كان يطالب
. وعـلـقت ـدنـي بـتـسـلـيم احلـكم الـى ا
الفــتــات داخل الــقــاعــة الــتي  فــيــهـا
الــتــوقــيع الــيــوم كــتب عــلــيــهــا "فـرح
الــســودان". ودعــا الــقــيــادي فـي "قـوى
إعـالن احلريـة والتـغيـير" مـحمـد ناجي
األصـم في كـــلـــمـــة طـــويـــلـــة أعـــضــاء
اجملـلس العـسكـري الى أن "نطـوي معا
صــفــحــات مــزمــنــة من الــدكــتــاتــوريـة
الـبـغـيـضـة" في عـهـد الـرئـيس اخملـلوع
عــــمــــر الــــبـــشــــيــــر و"نــــؤسس مــــعـــا

وقراطية مستدامة" في السودان. د
وعـن البـشيـر قال إنه "لم يـترك ذنـبا إال
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االنـتخابات. وسـيحكم البـلد الذي يبلغ
عـدد سـكانه  40مـلـيـون نسـمـة مـجلس
. وينص االتـفاق سـيادة من  11عـضـواً
عـلى أنّ يع العسـكر وزيري الداخلية
دة والـدفاع وسيرأسه بـداية عسكري 
. ولـدى خروج دقـلو مـن قاعة 21 شـهراً
الـتـوقـيع اسـتـقـبلـه حشـد مـعـاد فـيـما
تــــولـى عـــنــــاصــــر من الــــقـــوات شــــبه
الـعـسـكريـة الـتي يـقودهـا قـوات الدعم
سـؤولية عن تفريق تهـمة با الـسريع ا
اعـتصام اخلـرطوم إدخاله سـريعاً إلى
سـيارته وسط هتـاف احملتشدين: "الدم
ــتــوقع أن تــكـون أولى بــالــدم".  ومن ا
تـــداعــيـــات الــتـــوقــيـع رجــوع االحتــاد

{ اخلــرطـوم) ,أ ف ب) - وقـع اجملـلس
الـــعــســـكــري وحـــركــة االحــتـــجــاج في
الــسـودان الـسـبت اتـفـاقـا من شـأنه أن
ـهـد لبـدء مرحـلة انـتقـاليـة تؤدي الى
حـكم مدني في الـبالد التي يأمل أهـلها

زيد من احلريات وحياة أفضل.
وقـراطـية وإذا كـان الـطـريق نحـو الـد
قــد يـحــتـاج وقــتـاً طــويالً فـإنّ تــوقـيع
االتـــفـــاق الـــذي جـــرى الــتـــوصل إلـــيه
بــفـضل وســاطـة إثــيـوبـيــة وإفـريــقـيـة
أفـــضى إلى احــتـــفــاالت في اخلــرطــوم
التي جتمّع فيها سكانها وآخرون أتوا
مـن بـاقي نــواحي الـبالد. وقــالت صـبـا
مــحــمـد ( 37عــامــا) وهي تـلــوح بــعـلم
سـوداني صـغـيـر لـوكـالـة فـرانس برس
"هـذا هـو االحـتـفـال األكـبـر الـذي رأيـته
فـي بالدي. لديـنا سودان جـديد". ووقع
"الــوثــيــقـة الــدســتــوريـة" كل مـن نـائب
رئـــيس اجملـــلس الــعـــســكــري مـــحــمــد
ـعـروف باسم حـمـيدتي حـمـدان دقـلو ا
ـــثل حتـــالف "إعالن قـــوى احلــريــة و
والـتغيير" أحمد الـربيع في قاعة فخمة
تــطل عــلى نــهــر الــنــيل في اخلــرطـوم.
وفــور انــتـهــاء الــتـوقــيع حــمل رئـيس
اجملـلس العسكري عبد الفتاح البرهان
الـوثيقة الـتي وضعت في غالف سميك
بـاللون األخـضر عاليـا ولوح بها وسط
تــصـفـيق احلـاضـرين وبـيـنـهم رؤسـاء
ثـلون عن دول وحـكـومات إفـريقـيـة و
االحتــاد اإلفــريــقي واالحتــاد األوروبي
ـتـحـدة. كـمـا حـضر وزراء والـواليـات ا
ومسؤولون من دول خليجية وعربية.
ـنصة وجـلس حمـيدتي والربـيع على ا
الــرئـيـسـيـة وبـجـوارهـمـا رئـيس وزراء
إثــيــوبــيــا أبــيي أحــمـد ورئــيس وزراء
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ـرور اجلــديـد مــتـخــلف عن الـواقع رأى اخلــبـيــر الـقــانـوني طــارق حـرب ان قــانـون ا
ـروري في الـعالم لـفـرضه عقـوبات وغـرامـات مشـددة داعـيا الى تـخفـيف الـعقـوبات ا

رور. الواردة في القانون واالستفادة من التجارب االوربية بشأن تنظيم مسائل ا
وقــال حـرب لـ (الـزمـان) امس ان  (هـذا
ي الــقـانـون مــتـخــلف عن الـواقـع الـعـا
ومــا وصــلت الــيه الــدول االوربــيــة في
رور لتضـمنه عقوبات تـنظيم مسـائل ا
وغــــرامـــــات مـــــشــــددة وكـــــان االجــــدر
تــخـــفـــيــفـــهــا الن مـــا جــاء في قـــانــون
الـــعــــقـــوبـــات فـي حـــال قـــتـل شـــخص
ـسدس اهـماالً عـقوبـتهـا احلبس مدة
اده خـمس سنوات فأقل طبقاً ألحكام ا
لـــســـنـــة 111مـن الـــقـــانـــون رقم  411
أمـا قـتل شخص ,الـنـافذ حـالـياً  1969
اهـماالً بسياره فعـقوبته السجن ال يقل
عن ســـبع ســنــوات وغــرامه ال تــقل عن
خـمسة ماليـ دينار فـكيف يصح ذلك)
ـسـدس فـهي واضـاف (الـقـتل اهـمـاالً 
جـنحه عـقوبتـها أخف بـكثيـر من القتل
اهــمـاالً بــســيـارة ألن عــقــوبـتــهــا سـبع
ـدة ســنـوات فـأكــثـر وال تـقـل عن هـذه ا
وهي جــنـايــة ولـيس جـنــحـة  ومن ذلك
نالحظ دور الـذين كـتبـوا الـفقـرة  ثالـثاً
ـرور اجلـديد اده  36في قـانـون ا مـن ا
الـذي يعـد الدهس اهـماالً بـحادثـة سير
ة من بـسـيارة أشـد عقـابـاً وأعظم جـر
سـدس) وراى حرب (ال الـقـتل اهمـاال 
نـعلم كيف كـتب القانـون بالطـريقة هذه
وعـد  ان الـقتل بـسـيارة أشـد من الـقتل
.( سدس اذا كان كالهما حدث اهماالً
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وتــابع ان (الــعــقـوبــة ال تــمـثـل سالحـا
لــلــقـضــاء عــلى اخملــالـفــات وان يــكـون
لـلـقـانـون نـظـرة وسـطـيـة وتخـفـيف من
الــعـــقــوبــات والــغـــرامــات الــواردة في
الـقـانـون). وانـتـقـد مـواطـنـون الـقـانون
ومـا تـضـمـنه من فـقـرات عـقـابـيـة بـحق

ا بأساليب وال بالبرامج التعليمية وا
عـقابـية وغـرامات ال تـتنـاسب مع حجم
اخملـالـفـات). وتـضمن الـقـانـون اجلـديد
فـقرات عدة والذي سيبدأ تطبيقه خالل
ـــقــبل . وجــاء في الــقــانــون الــشــهــر ا
(يـعاقب بـغرامة مـاليـة قدرها  200الف
ديــنـار كل من أرتــكب األفـعــال الـتــالـيـة
رور مـنهـا عدم األمـتثـال ألشارة رجل ا
ـركـبـة أو األشـارة الـضـوئـيـة وقـيـادة ا
ـقـرر  او بـأهـمـال وبـسـرعـة تـزيـد عن ا
الـــســيـــر عــكـس األجتــاه  اضـــافــة الى

ــضــلل وضع الــســـتــائــر أو الــزجــاج ا
ركـبة بدون لوحـات تسجيل), وقـيادة ا
كـما حـدد القانـون (غرامـة ماليـة قدرها
مـئـة الف ديـنـار  في حـال عـدم تـغـطـيـة
ركبـات احلمل كـافة وجتاوز احلـمولـة 
قـرر للحـمولة وعـدم التوقف األرتـفاع ا
عـنـد اخلـروج من الـطـريق الـفـرعي الى
الــطـريق الــرئـيـس) وتـضــمن الـقــانـون
(غـرامة مـاليـة قدرها  50الـف دينار في
حـال قـيـادة مـركـبـة بـأجـازة سـوق غـير
ركـبـة او أستـعـمال مـخـصصـة بـنـوع ا

الـضوء الـعالي الـزنون والـبروجـكترات
األضـافية او عدم ربط السائق والراكب
الـــذي بــجـــانــبه حلـــزام األمــان او رمي
الـــنــفـــايـــات واألوراق والــســـكـــائــر في
الــشـارع فــضال عن عـدم جتــديـد أجـازة
ــنـوع الــسـوق او الــوقــوف في مـحل 
وكـذلك أستعمال جهاز الهورن الهوائي
اضــــافــــة الى مــــخــــالــــفـــة الــــعـالمـــات
الــشـاخـصـة واألرضـيـة) ,ولـفت الى انه
(يـعـاقـب بـاحلـبس مـدة التـقل عن شـهـر
والتـزيـد عن سـنـتـ او بـغـرامـة التـزيـد

ـتــعـمــدين سـواء في اخملــالـفــ غـيــر ا
حــــوادث الـــدهـس او عـــدم االمــــتــــثـــال
ـان ـروريـة  ,مـطـالـبـ الـبـر لـالشـارة ا
بــأعــادة الــنــظــر بــتـلـك الــفـقــرات الــتي
رور عايـير الدوليـة وانظمة ا تـخالف ا
واطـنون ـوجـودة في العـالم.  وقـال ا ا
لـ (الـــزمـــان) امس ان (الـــقـــضـــاء عـــلى
اخملـــالـــفـــات ال يـــكن بـــهـــذه االســـلــوب
ـا الـعـقـابي وفـرض غـرمـات كـبـيـرة وا
ـواطـن يـكـون عـبر االرشـاد وتـوعـية ا
روريـة لدى عـبر بـرامج تعـزز الثـقافـة ا

واطن). ا
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واكـدوا ان (هذا القانون يـعد انتقام من
ـعــايـيـر ســائـقي الــعـجالت ويــخـالـف ا
ـروريـة الـدولــيـة اخلـاصــة بـاالنـظــمـة ا
والســـيــمـــا انه ال يـــراع مـــبــدأ حـــقــوق
االنــســـان ويــظـــهــر في نـــوايــاه فــرض
الـعـقـوبـات الـصـارمـة اخملـالـفـة حلـقوق
ـان (بـتعـديل االنـسـان) ,مـطـالـبـ الـبـر
الــقــانـون والــتــخـفــيف مـن الـعــقــوبـات
سائل الـواردة فيه كـونه قانـون ينـظم ا
ـروريــة واجلـوانب الـفــنـيـة ال يـفـرض ا
ـواطن اعباء عـقوبـات شديدة ويـحمل ا
او اخـطــاء قـد ال يـكـون هـو الـسـبب في
ـــا قـــصـــورا من رجل ارتـــكـــابـــهــــا وا
ـاذا تـفـرض عـلى ـرور) ,مـتـسـائـلـ ( ا
ــواطــنــ قــوانــ صــارمـة ال تــراعي ا
ـعـاشـية حـقـوق االنـسـان او الظـروف ا
ــا فـقط جلــبـايـة االمـوال الــصـعـبـة وا
ومــعـاقــبــة االخـرين عــلى اخــطـاء غــيـر
ــقـــراطــيــة الــتي مــتــعـــمــدة ام ان الــد
يـتــحـدثـون عـنــهـا تـخـتــلف تـمـامـا وان
كـن توعـيته ال بـاالرشاد مـجـتمـعنـا ال 

عن مـليون دينار او بـكال العقوبت كل
ــة من أحـــدث أذى أو عــاهـــة مــســـتــد
ــركـبــة دون مــراعـاة بــســبب قـيــادتــة ا
القوان واألنظمة كما يعاقب باحلبس
مـدة ال تـقل عن سـنـة والتـزيـد عن ثالث
سـنـوات او بغـرامـة ال تـزيد عن مـلـيون
ديـنــار او بـكال الـعـقــوبـتـ كل من قـاد
ـسـكـر أو اخملدر مـركـبـته حتت تـأثيـر ا
ويـعاقب بـاحلبس مـدة التزيد عن ثالث
ســــنــــوات كل من أعــــتــــدى عــــلى رجل

رور).  ا

اإلفـريقي عن تعليقه لعضوية السودان
فـي قـرار اتـخـذه في حــزيـران. ويـشـكّك
الــبــعض في مــعـســكـر االحــتــجـاج في
قــدرة االتـفــاق عـلى احلــدّ من ســلـطـات
اجلــيش وضـمـان الـعـدالـة. وغـابت عن
ـتـمرّدة في حـفل الـسـبت اجملـموعـات ا
ـهـمّـشـة مـثل دارفـور والـنيل ـنـاطق ا ا

األزرق وكردفان.
وكـانت "اجلـبـهـة الـثـوريـة الـسـودانـية"
الـــتـي تــوحّـــدت هـــذه احلــركـــات حتت
رايــتـهـا دعـمت احلـركـة االحـتـجـاجـيـة
لـــكــنّــهـــا رفــضت اإلعـالن الــدســتــوري
زيد وطـالبت بـتمـثيل في احلـكومـة و

من الضمانات في محادثات السالم.
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تـوجد الـية لهـا ليـكون تأثـيرها واضح
عــلى الــســوق الــعــراقي).  وأضـاف ان
ـشـاكل (الــقـطـاع اخلـاص يــعـاني من ا
أحـــدهـــا ارتـــفــاع تـــكـــالـــيف اإلنـــتــاج
ويــفـتـرض ان يـحــصل عـلى اإلعـفـاءات
لــــلــــمــــواد األولــــيــــة الــــتي تــــدخل في
واد عليها الـصناعة في ح ان هـذه ا
تعرفة كمركية ناهيك عن ارتفاع أجور
ـزاحـمــة في الـسـوق وحـرب الــعـمل وا
الـعـمالت رغم تـطـبـيق قـانـون الـتـعـرفة
الـــكـــمـــركـــيـــة). وتــابـع ان (اإلجــراءات
احلــكـومـيـة مـعـقــدة ومـعـرقـلـة في هـذا
االمـر فيـفتـرض ان تقـدم الدعم لـلمـنتج
ــوضـوعـة احملــلي والــتـدخل خــاصـة 
ـصــارف الــتي الـى هـذه الــســلف مـن ا
الــلـحــظـة ال تــعـطي اال بـفــوائـد عــالـيـة
وغـيـر مـيـسـرة). وأشـار الى انه (يـجب
تـطـبـيق الـقوانـ احلـكـوميـة اخلـاصة
ــنـتج احملـلي ومــنع الـسـلع بــحـمـايـة ا
ـنـاظـرة" منـوهـا الى ان" دول اجلوار ا
ــا مـابـعـد دول اجلـوار وكل الـدول ور
الـــتي لــديــهــا حــصـــة اقــتــصــاديــة في
ــنــتج الـــعــراق تــســـعى الى تــدمــيـــر ا

احمللي حفاظا على سلعها).

ــــســـتـــثـــمــــرين او اصـــحـــاب رؤوس ا
االمـوال الـذين يـرفقـون وثائـق مصـدقة
اصـولـيـا تـخويـل او وكالـة او مـشـاركة
لــتــعــاقــدهم او تــعــاونـهـم مع شــركـات
مـصنـعة مـتخصـصة سـاندة في اجملال
ـعلن عـنه لالشتـراك في هذه الـفرصة ا
االسـتـثمـارية). وأشـار الى ان (الشـركة
اجتــهـت نــحـو اعـالن مــصـنـع الــطـارق
لـلمـبيدات كـفرصـة استثـمارية من اجل
ـال الكبـير الـذي حتتاجه تـأم رأس ا
ـواد االولية هـذه الصـناعـة الستـيراد ا
ـبـيـدات وتـغـطـيـة انـتـاج كـافـة انـواع ا
الـى جانب تـطويـر اخلطـوط االنتـاجية

بتكنولوجيا جديدة).
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وحمل اخلبير االقتصادي عبد الرحمن
ـشهداني احلـكومة مسـؤولية ضعف ا
ــشـهـداني ـنـتج احملــلي. وقـال ا دعـم ا
فـي تصـريح صـحـفي امس ان (االجراء
ـــنــتـج احملــلي احلـــكـــومي حلـــمــايـــة ا
ضـعـيف جـدا في الـقـطـاعـ احلـكومي
واخلــاص وحــتى الــقـوانــ األخــيـرة
الـــتي فـــعــلت مـــثل قــانـــون الــتـــعــرفــة
ــنـتج احملـلي ال الــكـمــركـيـة وحــمـايـة ا

الـــــوطــــنــــيــــة فـي إصــــدار الــــقــــرارات
والـــتـــشــريـــعـــات الــتي تـــدعم وتـــوفــر
طـلوبة للـمنتجـات احمللية) احلـماية ا
داعـيا إلى (مزيـد من الدعم من الـسلطة
ـضي بـاخلـطط الــتـشـريـعـيـة من أجل ا
والـرؤى التي وضعتها وزارة الصناعة
لـالرتـقــاء بـالــصـنـاعــة الـعــراقـيــة عـلى
ــسـتـوى احملـلي والــعـربي). وأعـلـنت ا
شــركــة الــفـرات الــعــامــة لـلــصــنــاعـات
ـبـيدات احـدى شـركات الـكـيمـيـاوية وا
الــوزارة عن فــرصــتـهــا االســتـثــمــاريـة
لــتــأهــيل وتــشــغـيل وتــطــويــر مــصـنع
الـطـارق للـمبـيـدات التـابع لهـا والواقع
ـحـافـظـة االنـبـار. فـي قـضـاء الـكـرمـة 
ــصــنع يــعــمل وذكــر بــيــان امس ان (ا
بـطـاقة إنـتاجـية  2575طـنـاً في السـنة
وان طــرحه لإلســتـثـمــار وفـقــا إلحـكـام
ـادة /15ثــالـثــا من قـانـون الــشـركـات ا
ــعـدل الــعــامـة رقم  22لــســنـة  1997ا
بـصيغـة عقد مـشاركة). ودعـا مدير عام
الـشركـة علي قاسم الـشمري (الـشركات
الـعراقية والعربية واألجنبية الرصينة
ــنـتــجــة او الــشــركـات ــصــنــعــة أو ا ا
ــالـيـة او الــتـجـاريـة او ــؤسـسـات ا وا
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بــحث رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مــحـمـد
احلــــلـــبـــوسي مـع وزيـــر الـــصـــنـــاعـــة
ــعــادن صـالح عــبــد الـله اجلــبـوري وا
مـلـفات قـطـاع الصـناعـة وسـبل تطـوير
الـــــشــــركـــــات. وذكــــر بـــــيــــان امس أن
(اجلـــبــوري الـــتــقـى خالل وجــوده في
مـــحــافــظــة االنــبــار بـــرئــيس مــجــلس
الـنواب مـحمـد احللـبوسـي) مبـيناً أن
ـلفـات التي (الـلـقاء بـحث الـعديـد من ا
تــخص قــطــاع الـصــنـاعــة في الــعـراق
ـسـتـشـار الـعـلـمـي لـلوزارة بـحـضـور ا
عــمـار عـبـدالـله حــمـد والـنـائب فـيـصل
الـعيـساوي ومـدير عـام الدائـرة الفـنية
دني وعدد فـي الوزارة ناصر إدريس ا
). واسـتـعــرض الـوزيـر ـسـؤولــ مـن ا
(أبـرز الـتـحـديات الـتي تـواجه الـقـطاع
الــصـنـاعي احملــلي واخلـطط واآللـيـات
واجهتها وجتاوزها) مشيراً الـالزمة 
ــســـتــجــدات إلـى (أهم الــتـــطــورات وا
والـنجـاحات التي حـققتـها الوزارة في
تــنـفــيـذ بــرنـامــجـهــا احلـكــومي ضـمن
الــتـوقـيـتـات الـزمـنـيـة احملـددة). وثـمن
اجلـبوري (الـدعم احلكومـي للصـناعة
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ا تزل بـبناة الـعراق من الكـفاءات الـذين واصلوا الـليل بالـنهار تغـنت األجيـال و
ـا تعـلمـوا وطوروا من اجل الـبنـاء والتـشيـيد حتـى ملئت ووظفـوا كل خبـراتهم 
ـنـظـومات اخبـارهم الـدنـيـا وشـغـلت الـنـاس وراح كسـبـهم وإغـراؤهم لـضـمـهم 
تطـورة. وغادر عدد ال يـستهان الدول الـعلمـية هدفـا تتسـابق في ميدانه الـدول ا
غـريـات ولـكن بقـصـد الـكسب ـال واجلـاه وا به من الـعلـمـاء الـبالد ال من اجل ا
ـكن ان يـبـدع فـيه ـبــنى الـذي يـطـور فــيه مـا تـعـلم ومــا  ـعــنـوي واخملـتـبـر وا ا
فرسـمت اسماء الكبار من العمالقة في ذاكرة العلم بعد ان تفتقت اذهانهم علما
واداء وتـميزا. وكان العـالم العراقي والـكفاءة احملطة االولـى الستهداف االٍرهاب
بـعـد انـهـيـار سـنـة 2003 االمـر الـذي اضـطـر عـددا غـفـيـرا مــنـهم لـهـجـرة الـبـلـد
والـبحث عن األمـان من احلـاضـنات حـيث الـسـكون واألمن والـتـطـور والتـطـوير
ـة فــنـقـلت خـبـرات أعـوام طــويـلـة وخـبـرات رائـعـة من فـضـال عن احلـيـاة الـكـر
نظـومتها العـلمية وخـزينها من العـراق الى البالد التي راحت تتـسابق لضمـهم 
الكـفاءات فارتفع احتيـاط بالد وانخفض احتياط الـعراق. وبعد ان من الله على
الـعــراق واهـله بـنــعـمــة االمن الـنـســبي وانـدحــرت الـتـنــظـيــمـات اإلرهـابــيـة الـتي
ـهـتمـ بـشأن الـعـلم والعـلـماء ان استـهـدفت اجلمـيع دون اسـتثـنـاء ظنـنـا كـما ا
تفوق سيكون الهدف األقرب العـالم واخلبير والكفاءة وحامل الشهادة العـليا وا
ظـلـة التـشريـعـية بـإصدار ـتـخذ الـقـرار وقمـة هرم الـسـلطـة. فشـرعـنا بـتـوفيـر ا
قـانونـي تشـغـيل حـمـلـة الشـهـادات الـعـلـيا رقم 59 لـسـنة 2017 وقـانـون تـشـغيل
اخلـريــجـ األوائل عــلى األقـسـام 67 لــســنـة 2017 ولـو قــدر لـهــذين الـقــانـونـ
التـطبـيق لقـطـعنـا اجلهـد األكبـر على طـريق العـودة بالـعراق الى صـفوف الـدولة
السـائـرة بطـريق الـتـطور والـبـنـاء. والالفت لالنـتبـاه ان مـتـخذ الـقـرار الـتنـفـيذي
ـاطـل ويـخـتـلـق احلـجج ويـضع ــسـؤول عن تـطــبـيق الـقــانـون في حــيـنه ظل  وا
ؤسف انه حـامل لشهادة عـليا ظانا العـراقيل من اجل وقف تنـفيذ القـانون وا
ن سعى وعمل ان إصدار تـعلـيمات تـنفـيذ القـانون سـيكـون امتيـازا او دعايـة 
وواصل من اجل تـشريعـهمـا فأقـصى بفكـره القـاصر فـئة لو قـدر لهـا ان تأخذ
مجـالهـا بالـعمل والـتفوق لـقدمت الـكثـير لـهذا الـبلـد اجلريح.  لـكن الوقـوف عند
اضي واالكتفاء بالـلوم وتشخيص األخطـاء لن ينصف من ظلم بأخطاء اخطـاء ا
سلوب من احلقوق ة القائم من اجل أعادة ا الزائل ولـكن علينا استنهاض عـز
السيـمـا وان عراق الـيوم بـقـيادته اجلـديدة يـسـعى جاهـدا لتـصـويب ما انـحرف
ـتـفـوق وحـامل الـشـهادة وتصـحـيـح ما وقـع من خـطـأ بـقـصـد او بدونـه. فـحق ا
ظلومـيته ويقينـا ان حق احلصول على عمل يتالءم العـليا اإلنصاف واالنـتصار 
وحتـصـيـله الـعلـمي لـيس امـتـيـازا ولكن مـسـتـلـزم فهـو لم يـنـقـطع للـعـلم ويـتـفرغ
للـدرس ويـعـتـزل الـراحة ويـواصل الـسـاعـات ويتـأقـلم مع الـبـدائـيـات من وسائل
اإلنارة ويـتـحـمل مشـقـة الـساعـات الـطوال مـن انقـطـاعات الـكـهـرباء اال من اجل
التـفوق ونـيل الشـهادة االعـلى بقـصد فرصـة العـمل الفـضلى واحلـياة االكرم ال
بغـايـة وصفه بـالتـفوق حـسب او بـرغبـة تعـليق اطـار الـشهـادة على أحـد جدران
ـتفـوق وتالقف حامل الـشهادة نـزل. وبالـقطع ان احـتضـان العالم وانـصاف ا ا
ـتـطورة او الـسـائـرة في هـذا الطـريق. امـا ان نـخرج العـلـيـا من سـمات الـبالد ا
وهوبـ فهذا ظلم البلـد بذاته وقتل لكفاءاته تفـوق ونظلم ا الكـفاءات ونكدس ا
وتشـكيك بـوطنيـة من ظلم وأقـصى ولم ينـتصر. لـكن على من ظـلم او لم ينـتصر
هني يـسجل لكل وهوبـ ان يعلم جـيدا ان تاريخ الـعراق العلـمي وا للـعلمـاء وا
مــوقـفه وإذا اعــتـقـد الــبـعـض ان تـضـلــيـله مــضى دون حـســاب او تـدلــيـسه لن
يـفـتـضـح فـهـو عـلى ضالل فـسـجل الـتـشـريع يـحـتـفظ بـاسم من اقـتـرح وسـعى
وسرع وشـرع  كما يحـتفظ سجل التنـفيذ باسم وحقـبة من أخر وماطل وعرقل
صدور الـتعليمات  كي تبـقى ظالمة الكفاءات قائـمة ومعاناتهم مسـتمرة. ويقينا
ــزيـد من كـفـاءات الــعـراق الى خـزيــنه الـعـلـمي ـتــطـلع لـضم ا ان اعـ الــعـالم ا
ــهــني راح مــسـرورا بــحــادثــة دهس الــكــفــاءات من قــبل اخملــمــور ومــغـتــبط وا
الستـمـرار اعتـصـام حمـلـة الشـهـادات العـلـيا دون مـجيـب او منـتـصر. سـارعوا
ــتـفـوقـ قـبل ان يـسـارع الـعـالم لالنـتـصـار لـهم وضـمـهم إلنـصـاف الـعـلـمـاء وا
خلزيـنه. فال بـلد مـتطـور دون عالم قـادر على االبـتكـار والتـطويـر وال وطنـية دون
ـتفـوق األوائـل بالـدراسة الـثانـوية االنتـصار لـلـمواطن. ولـيكن يـوم االحـتفـاء با
خط الـشـروع لالنـتـصـار لـكل مـتـفـوق ولـيـقـتـرن الـقـول بـالـعـمل فـلـيس االحـتـفاء
ـال او الهـدايـا  لكن االحـتـفاء بـه االنتـصـار  لبـنـاة الوطن من بالـتـفوق تـقـد ا
الكـفـاءات أينـما وجـدوا واينـما حـلوا فـالـعقل الـعراقي ولـود وان حرص الـبعض
عـلى سكونه وانـتصاره قـادم ال محال وان وضع الدخـالء العقبـات في طريقه 
وأقـصى اخلبـراء اليـوم لـيس االول بتـاريخ الـعراق ولن يـكـون األخيـر لكن األهم
االنــتــصــار لــهم وتـــضــمــيــد اجلــراحــات الــتـي أثــخــنــتــهم
فـالـكـفـاءات الـعـلـمـيـة ال تـبـحث عن الـتـرف وان اسـتـحـقت
لــكـنــهـا تــبــحث عن من يــنـصف وبــالـقــطع ان الــوطـنــيـ

كثيرون ودليل وطنيتهم االنتصار للتفوق.
{ استاذ دكتور
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UI¡∫ احللبوسي خالل لقائه وزير الصناعة
ـاضية بتـقلبات اقـتصاديـة كبيرة ومـهمة كان مر الـعراق خالل اخلمسـ سنة ا
باإلمـكـان استـثمـارهـا بصـورة ايجـابـية لـو توفـرت وسـائل وادوات النـهوض في

رحلة. تلك ا
ي عـلـيه اكـتـشـاف الـنـفط فـي وقت مـبـكـر وبـكـمـيـات كـبـيـرة وتـزايـد الـطـلب الـعـا
وارتفـاع اسعاره وقـرار التأمـيم كانت فرص عـظيمـة لم يتم استـثمارهـا بالشكل
الـصــحـيح من قــبل الـدولــة الـعـراقــيـة االمـر الــذي انـعـكس ســلـبــا عـلى الـواقع

السياسي واالقتصادي واالجتماعي.
لعل من اهـم اسباب ضيـاع تلك الفرص هـو عدم بنـاء مؤسسات رصـينة لتـنمية
االمر الذي ادى الى ان اصـبح اقتصـاد العراق االستـثمـارات بالشـكل السلـيم 

شوهة احلالية. بصورته ا
كن تدارك االمر. برأيي نعم باإلمكان تدارك قام هل  هم في هذا ا الـسؤال ا
االمـر ولكن نحـتاج الى دقـة في تشـخيص اخلـلل وشجـاعة في طرح احلل  مع
مالحظـة اننـا مطـالبـون بأخـذ العـبر من جتـارب االخرين واعـادة صيـاغتـها وفق

ظروف العراق.
ا ال يـدع مجـاالً للـشك ان عمق مـشاكل الـعراق في مـقال سـابق شخـصنـا و
هـي ذات بـعـد اقـتـصـادي واكـدنـا ان احلـلـول الـسـيـاسـيـة اجملـردة لـوحـدهـا لن
تنـتشل العراق من كبوته وعليه وطبقا لـهذا التشخيص  يجب ان نبدأ باحللول

ذوات البعد االقتصادي.
بـعد دراسة واسـعة الوضـاع الدول القـريبـة من العراق والـتي كانت لـها جتارب
اقتـصـادية نـاجحـة  وجدنـا ان افـضل خطـوة نـحو تـغلـيب احلـلول االقـتصـادية
يجـب ان تبدأ بتأسـيس صندوق سيادي وطـني ومركزي يتـبعه تأسيس عدد من

الصناديق االستثمارية التنموية التخصصية.
بدون وجـود صنـدوق سيـادي يتولى مـهمـة جتمـيع الفـوائض النقـدية وتـوجيـهها
ثـابة زيادة ستـدامة  سـتكون كل االجـراءات االخرى  نحـو قطـاعات التـنميـة ا

بالعبث وتشتيت الطاقات.
ية االجراء االول : يـبدأ بتشكيل جلنة عليا مهمـتها دراسة فضلى التجارب العا

في هذا اجملال وما هي افضل التشريعات التي نظمت تلك التجارب.
بعـدها يـتم تـشريع قـانون احتـادي يـستـحدث صـنـدوقاً وطـنيـاً سيـاديـاً ثم يتـبعه
تأسيس عدد من الصناديق االستثمارية التنموية مع خطة تنموية
راد النهوض بها. واضحة تشمل االهداف والقطاعات ا
عــنــد مــراجــعــة جتــارب الـدول الــتـي اسـسـت صـنــاديق
اسـتثمارية  لم يكن حالها افضل من حال العراق حلظة
تـأسيس تلك الصـناديق ولكن سنـجد ان الفارق اصبح

كبيرا ب واقع العراق االن وب واقع تلك الدول.


