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صالح ـا يخدم ا اجملـاالت اخملتلفة و
والــقـضــايــا الـعــربــيـة وفي مــقــدمـتــهـا
الـقــضـيـة الـفـلـسـطــيـنـيـة( مـنـوهـاً الى
ّ طـرحه (أهــمـيـة الـتــداول في أهمّ مـا 
في اجـتـماع جـامعـة الدول الـعربـية في
الــقـاهـرة خـصــوصـاً أن الـعـراق يـرأس
ـــســـتــوى مـــجـــلس اجلـــامــعـــة عـــلى ا
ـسـتــثـمـرين من كال الــوزاري) داعـيـاً ا
الـــبــــلـــدين (لـــلــــعـــمل مــــعـــاً وتـــبـــادل

اخلــبـرات).مـن جـهــته أكـد بــوقـادوم أن
(الــعــراق دولــة شــقــيــقــة والــشــعــبــان
الـــعـــراقـي واجلـــزائـــري لـــديـــهـــمـــا من
ـشتـركات الكـثيرة تـاريخـياً) مبـيناً ان ا
(اجلـزائـر مـنفـتـحة عـلى الـعـراق وعلى
اسـتــعـداد لـلـتـعـاون في شـتى اجملـاالت
الـثـقـافيـة واالقـتصـاديـة واجملـتمـعـية
واألمــنــيــة). وكـان الــوزيــر احلــكــيم قـد
وصـل الى اجلــزائــر قـــادمــا من تــونس

اجلـــزائــــري).وعـــدَ أن (زيـــارة الـــوزيـــر
احلـكيم لـها أهمـية كـبيرة لـدى اجلزائر
حـكومـة وشعـباً وسـتدعم الـتقـارب ب
الــشـعـبــ وتـمــهـد الـطــريق لـلــتـعـاون
ـستقبـلي).واتفق اجلانبـان على إقامة ا
نـشاطات ريـاضية وثقـافية بـ البلدين
لـــتـــحــقـــيق الـــتـــواصل الـــعـــمــلـي بــ
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وتـضمـنت محـاور اللـقاء تـأكيـد العراق
ـوارد الـطـبــيـعـيـة ضــرورة اسـتـثـمــار ا
والـبشرية التي تتوافر لدى كال البلدين
لالفـــادة مـــنـــهــا فـي حتــقـــيق نـــهـــضــة
اقـتـصـادية تـعـود بـالنـفع عـلى الـبـلدين
واقـامة نـشاطـات رياضـية وثـقافـية ب
الـبلدين وضـرورة تعزيز الـعمل العربي
ـشــتـرك في مـخـتـلف اجملـاالت وتـبـني ا
احلل الـــســـلـــمـي واحلـــوار حلـــلـــحـــلــة
االزمـات والتـشاور الـسيـاسي وتنـسيق
واقف في احملافل االقليمية والدولية. ا
وكـان الوزيـر احلكيـم قد التـقى بنـظيره
اجلـزائري صـبري بـوقادوم وبـحث معه
تـعزيـز العالقـات الثنـائيـة ب الـبلدين
مـؤكـداً سعـي العـراق لـتدعـيم الـعالقات
مع اجلـزائر بشكل أكثر فاعلية سياسياً
وثـقــافـيـاً واقـتـصـاديـاً.  واشـار الى ان
(الــــعـــراق يــــعـــدّ اجلــــزائــــر من الـــدول
غـرب العـربيّ والبدّ من احملـوريـة في ا
اســتـمــرار الـتـنــسـيق بــ الـبــلـدين في
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الـتي زارهـا والـتـقى بـرئـيـسـهـا  مـحـمد
الــنـاصـروقـدم له تـعــازيه بـوفـاة رئـيس
اجلـمـهــوريـة الـتـونـسـيـة الـبـاجي قـايـد
الـســبـسي كـمـا نـقـل له تـعـازي رئـيـسي
اجلـــمــهـــوريــة والـــوزراء بــرهـم صــالح
ـهـدي  مُـتـمـنـيـاً لـتـونس وعـادل عـبـد ا
الـتوفيق في مـسعاها لـعقد االنـتخابات
ـا ـرتـقـبـة  الـرئـاسـيـة والـتـشـريـعـيـة ا
قـراطي الـتـونسي يـعـزز الـنمـوذج الـد
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بــحـث وزيــر اخلــارجــيــة مـــحــمــد عــلي
احلــكـيم مـع رئـيس الــوزراء اجلـزائـري
نـور الدين بدوي فـي العاصـمة اجلزائر
ـلـفـات الــثـنـائـيـة تـعــزيـز الـعالقــات وا
ــشــتـرك. والــقــضــايــا ذات االهــتــمــام ا
وبـحـسب بـيـان لـلـسـفـارة الـعـراقيـة في
اجلـزائـر فقـد نـقل الوزيـر احلـكيم خالل
زيـــارته لـــلـــجــزائـــر حتـــيـــات رئــيـــسي
اجلــــمـــهــــوريــــة والـــوزراء إلـى رئـــيس
مؤكداً أن الـوزراء والشعب اجلزائري
(الـعـراق يـستـعـيد عـافـيـته بـعد الـنـصر
عــلى اإلرهــاب) مــشــدداً عــلى (أهــمــيـة
وارد الـطبـيعيـة والبـشرية اإلفـادة من ا
الـتي تتوافـر لدى كال البـلدين وحـتمية
تـطـويـرهـا لتـحـقـيق نـهضـة اقـتـصـادية
) مضيفاً ان تـعود بالنفع على الشعب
(الـشباب فـئة مهـمة في اجملتـمع ينبغي
االهــتـمــام بــهم وتــلـبــيــة طـمــوحــاتـهم

وتوجيه طاقاتهم خلدمة البالد).
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من جـهـته قـدم بـدوي الـتـهـنـئـة لـلـوزيـر
بـانــتـصـار الـعـراق عـلى اإلرهـاب واكـد
أن(هـــذا الــنــصـــر هــو لـــلــعــرب كـــلــهم
ولــلـجــزائـر بــاألخص) مـشــيـداً بـ (دعم
الـــعــراق لـــلــجـــزائــر خـــصــوصـــاً بــعــد
االســتــقالل في شــتى اجملـاالت ومــنــهـا
الـتـعـلـيم) الفـتـا الى ان(هـذا الـدعم ترك
أثــراً إيــجـابــيـاً فـي نـفــوس كل الــشـعب
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ابرمت وزارة الـكهرباء اتفاقـا مع هيئة الربط اخلـليجي إلنشاء خطي اسـتيراد الطاقة
نظومة اخلليجية. الكهربائية من ا

وقـال بـيان لـلـوزارة امس انه (ضـمن
فعاليات منتـدى العراق للطاقة 2019
أبرمت الوزارة عقـداً مع  هيئة الربط
اخلـلـيجي الـتـابـعـة جملـلس الـتـعاون
اخلليجي إلنـشاء خط لـنقل الطاقة
الــكـهــربــائــيـة الــضــغط الــفـائق 400
كـي.في) الفــــتــــا الـى ان (الــــهــــيــــئــــة
ستتحمل كلفـة إنشاء اخلط اللذين
ســيــكــونــان بــطـول 300 كــيــلــومــتـر
مـــقـــســـمـــة عـــلى مـــســـافـــتـــ داخل
الـعــــراق  80 كيـلـومـتـر وداخل دولة
الـكـويت 220 كـيـلـومـتـر) واضاف ان
ـنظـومة (اخلطـ سـيتـم ربطـهـما بـا
الــوطـنــيـة الــعــراقـيــة مـحــطـة الــفـاو
الــتــحــويــلــيــة 400 كي.في من جــهــة
وتــكـــون امــتـــدادا لــلـــخط األســاسي
لـلـربط اخلـلـيـجي من اجلـهـة األخرى
ــــواصـــفــــات الــــفـــنــــيـــة وبـــنــــفس ا
احملــــــــــــددة 1800 ام  في . اي ومن
ــؤمل    اســتــيــراد 500 مــيــكــاواط ا
كـمــرحـلــة أولى يـتم جتــهـيـزهــا بـعـد
إجنـــاز اخلـــطــــ قـــبل صـــيف 2020
وبـــاســـعـــار الـــســـوق اخلـــلـــيـــجـــيــة
فاضلة فيها التنافسية التي سـيتم ا
وتـــابـع الـــبـــيـــان ان بـــعـــد اإلجنـــاز) 
ــرحـلـته الـثــانـيـة تـضـمن (االتـفـاق 
إنــشـــاء مــنــظــومــة تــبــادل لــلــطــاقــة
ستمر اج . في . الكهربائـية التيـار ا
دي . سي بـ الـعـراق ودول مـجـلس

التعاون اخلليجي وب اوربا).
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عـلى صــعـيـد مـتــصل وقـعت الـوزارة
مع جـنرال إلـكـتـريك للـطـاقـة اتفـاقـية
جديـدة مع مـجمـوعة مـاس الـقابـضة
ـرحـلة لـلـطاقـة لـلـتـعـاون في إجنـاز ا

الـعـراقـيـة عــلى مـواكـبـة احـتـيـاجـات
ـــواطــنـــ عــبـــر تــوفـــيــر إمــدادات ا
موثوقة ومعقولة التكلفة من الطاقة)
وتابع (نـعـتزم مـواصـلة الـتـعاون مع
ماس الـقابـضـة وجنـرال إلكـتريك في
ــقـبـلــة حملـطـة مـشــاريع الـتــوسـعـة ا
بــســمــايــة).  بــدوره اكــد اســمــاعــيل
(نـــســـعى في مـــاس الـــقـــابــضـــة إلى
االســـتـــثــــمـــار في مـــشـــاريع تـــخـــدم
ــسـاهـمـة الـصـالـح الـعـام من خالل ا
الـفــاعـلـة فـي تـطـويــر قـطـاع الــطـاقـة
العـراقي ونحن نـعـد جنـرال إلكـتريك

شـريـكـاً مـوثـوقـاً يـجـمـعـنا بـه الـتزام
مــشــتــرك بــالـقــيـم ذاتـهــا إلى جــانب
قدرتـهم على تـوفيـر أحدث الـتقـنيات
في الـقـطـاع وخـبـرتـهم الـواسـعـة في
ــشـاريع وتـقــد اخلـدمـات تـنــفـيـذ ا

ية).  عايير العا وفق أفضل ا
من جانبه قال أنيس (تشرفت جنرال
إلـكــتـريك بــالـتــعـاون مع الــعـديـد من
ـــؤســســـات لــدعم تـــطــويـــر قــطــاع ا
الكهربـاء العراقي عـلى مدى أكثر من
 عـــامــاً وقـــد أوفــيـــنــا بـــوعــودنــا 50
لــلــشــعب الــعـراقـي في حتــسـ أداء

قـطـاع الــطـاقـة فـكـنــا الـسـبـاقـ إلى
إصالح الـبـنيـة الـتـحـتيـة لـلـطـاقة في
وصل نكوبة مثل ديالى وا ناطق ا ا
ـعـدات واخلـدمات وقـمنـا بـتـصـدير ا
الالزمـة لتـطـويـر أول مـحطـة كـهـرباء
مستقلـة في العراق). ومنذ عام 2011
ســـاهـــمت الـــشـــركـــة في تـــولـــيــد 14
جــيـجــاواط من الـطــاقـة عــبـر أنــحـاء
ا في ذلك  1.4كيـكاواط في العـراق 
ـنـاطق الـتي تـأثـرت بـاألحـداث مـثل ا
ـوصل. كـمـا تـولـد تـقـنـيـات ديـالي وا
ئـة من جـنـرال إلـكـتريـك نـحو   55بـا

الـثـالثـة من مـحـطـة بـسمـايـة لـتـولـيد
الطاقة الكهربـائية بهدف رفع قدرتها
اإلنــــتـــاجـــيــــة اإلجـــمـــالــــيـــة إلى 4.5
ـــوجب االتـــفــاقـــيــة جـــيــجـــاواط. و
ستقوم (جنرال إلكتريك بتزويد ماس
القـابضـة بأربع تـوربيـنات غـازية من
طراز اف  9وأربع مـولـدات لـتـجـهـيـز
رحـلة الـثالـثة من احملـطة). وحصل ا
شروع على موافـقة مجلس الوزراء ا
الــعـراقي لــتـقـوم الــشـركــة بـتــصـديـر
الكـهرباء الـناجـمة عن هـذه التـوسعة
وجب اتفاقية اجلديدة إلى الوزارة 

 . لشراء الطاقة مدتها  20عاماً
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وبــحــضـــور الــوزيــر لــؤي اخلــطــيب
ورئيس مجلس إدارة جنرال إلكتريك
لـــطـــاقــــة الـــغـــاز وجـــون رايس وقع
االتــفــاقـيــة كل من أحــمــد اســمــاعـيل
رئـيس مـجـلس إدارة مـاس الـقـابـضة
لــلــطــاقــة وجــوزيف أنــيس الــرئــيس
ــديــر الـتــنــفــيـذي لــوحــدة أعــمـال وا
خــدمــات الــطــاقــة وأنــظــمــة الــطــاقـة
الــغــازيــة لــدى جــنـرال إلــكــتــريك في
الــشـــرق األوسط وشــمــال أفـــريــقــيــا
وجـنــوب آسـيــا.  وقـال اخلــطـيب انه
(بصفتها أول مشروع مستقل لتوليد
الطـاقة الـكهـربائـية في وسط الـعراق
ترسي محطة بسمـاية معايير جديدة
لـــلــشـــراكــة بـــ الــقـــطــاعـــ الــعــام
سـاهـمـة في رفـد شـبـكة واخلـاص وا
الكـهربـاء العـراقيـة وهي أيضـاً تؤكد
مـــكـــانـــة الــعـــراق كـــوجــهـــة جـــذابــة
لالســتــثــمــارات اخلــاصــة في قــطــاع
الــطــاقــة واألهم من ذلـك أنــهــا تـؤدي
دوراً مــهـمــاً في مــسـاعــدة احلـكــومـة

مجمل الـطاقة الـكهربائـية في البالد.
ـرحــلـة الــثـالــثـة من مــحـطـة وتــعـد ا
بسـمايـة أكبـر منـشأة جـديدة لـتولـيد
الطاقة لرفـد شبكة الكهـرباء الوطنية
توقع أن يسهم منذ عام 2014 ومن ا
ـــشــروع بـــتــولـــيــد  1.5ك يــكــاواط ا
إضـافـيــة من الـكـهـربــاء بـحـلـول عـام
500عــلى أن تــتم إضــافــة أول  2021
قبل ميغاواط إلى الشبكة في العام ا
وتوظيف ما يصل إلى  1200شخص
ـرحـلــة الـثـالـثـة من مـحـطـة إلنـشـاء ا

بسماية . 

مــسـتــعــرضـاً آفــاق الـتــعــاون الـثــنـائي
واجملـــــاالت الــــتـي  تــــنـــــاولــــهـــــا في
اجـتماعات اللجنة الـعراقية- التونسية

شتركة.  ا
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من جــهـة اخـرى وجه الـنـائب عن كـتـلـة
الـنهج الوطني جـمال احملمداوي سؤاال
انيا الى وزير اخلـارجية بشأن غلق بـر
الـسفارات والبعثات العراقية في الدول
الـتي لــيس لـهـا تـمـثـيل دبـلـومـاسي في
كـتب احملمداوي ان الـعراق.وقال بـيان 
االخــيــر (اســتــحــصل مــوافــقــة رئــاسـة
مــجــلـس الــنــواب عــلى تــوجــيه ســؤال
اني لـوزير اخلارجـية للـحضور الى بـر
ان بشأن غـلق سفارات العراق في الـبر
اخلـارج لإلجـابة عـلى الـسؤال شـفاهـيا
ــوضــوع).واضــاف ان وذلك ألهـــمــيــة ا
ـــادة  - 3ثــــانـــيـــا - أ / مـن قـــانـــون (ا
ـوازنـة االحتـاديـة رقم  1لـسـنـة 2019 ا
عـلـى وزارة اخلـارجـيـة غـلق الـسـفـارات
والـبـعـثات الـدبـلـومـاسيـة الـعـراقـية في
الـدول التي ليس لـها تمثـيل دبلوماسي
ـثل ـبـدأ الـتـعـامل بـا في الـعـراق وفـقـا 
ولــــلــــوزارة دمـج بــــعض الــــســــفــــارات
الـعــراقـيـة في سـفـارة واحــدة اقـلـيـمـيـة
تــشـمـل عـددا من الــدول فـمــا اجـراءات
وزارة اخلــارجـيــة بـخــصـوص تـطــبـيق
ـوازنة ـادة منـذ تـشـريع قانـون ا هـذه ا

حتى االن?) UI¡∫ وزير اخلارجية خالل لقائه برئيس الوزراء اجلزائري

الــفـائـزة وبــتـوقـيع اعــضـاء الـلــجـنـة
صادقة مدير عام التربية الفرعية و
ـديـريـة ويـصـادق عـلـيه من قـبل في ا
ــعـنـيـة وبـدورهـا ـركـزيـة ا الـلــجـنـة ا
تــرفع احملــضـر بــقــوائم االســمـاء في
الـيــوم ذاته الى احملـافظ لـلــمـصـادقـة
عـلــيه وحتــتــفظ الــلــجــنــة الــفــرعــيـة
بـنــسـخه من احملـضــر) ودعـا الـبـيـان
اعـضاء مـجـلـسي النـواب واحملـافـظة
ووسـائل االعالم واجلـهـات الـرقـابـيـة
الى (تـوثـيق واضـاءة عمـلـيـة الـقـرعة
الــعـلـنــيـة كــمـا تـتــولى شـعب اإلعالم
الــتـربـوي في كـل مـديـريــة بـتــصـويـر
عمـلـية الـقـرعة وتـوثيـقـها) مـؤكدا ان
(اختـيـار اسمـاء الفـائـزين يتم في كل
مديـريـة) ولـفت الى ان (احملافظ وجه
ايـــضـــا بــتـــشـــكـــيل جلـــنـــة لـــقـــبــول
ـظلـومية االعتـراضات والشـكاوى وا
لكل متقدم التـخاذ اإلجراءات الرادعة
وإعـــطــاء كـل ذي حق حـــقه). واكــدت
احملافظة في وقت سـابق وجود نحو
 الف درجـة وظـيـفـية فـي ح بـلغ13
ـتـقــدمـ لـتـلك الـدرجـات 150 عـدد ا

الف متقدم.

احملـــافــظــة الـــيــوم االثــنـــ بــأجــراء
القرعة الـعلنيـة للمتـقدم لتـعيينات
الــتـربـيــة . وقـال مــصـدر بـاحملــافـظـة
لـ(الزمـان) امس ان (احملـافظـة جتري
اليوم القرعة الـعلنية للـمتقدم على
تـــعــيـــيــنــات الـــتــربـــيــة واالعالن عن
االسماء الفائزة). وكانت احملافظة قد
 حـــددت االســـبـــوع احلـــالي مـــوعــدا
إلجـراء الـقـرعـة الـعلـنـيـة لـلـمـتـقـدم

لتعيينات تربية بغداد الستة.
WŽd  bŽu

واشـــار الــبـــيـــان الـى ان (الـــلـــجـــنــة
ـــركـــزيـــة حــددت الـــيـــوم في تـــمــام ا
الـسـاعة الـعـاشـرة صـباحـا لـتـربـيات
الــكــرخ االولى والــثــانــيــة والــثــالــثـة
إلجراء القرعة العلـنية في مديرياتهم
ــشـمـولـة بـنـظـام الـقـرعـة لـلـدرجـات ا
ــكـان وإعالن االســمـاء الــفــائـزة في ا
نفـسه في حـ حدد يـوم غد الـثالثاء
مــوعــدا إلجــراء الـــقــرعــة الــعـــلــنــيــة
لـتـربـيـات الـرصـافـة االولى والـثـانـية
والثـالثة) واضـاف ان (عمـلية الـقرعة
ســــتـــكـــون بــــشـــكل واضـح من خالل
اعداد مـحضـر يـحتـوي على األسـماء

بغـداد شـرف لـنا) وتـابع ان (االعـمال
ســتـــشـــمل قص وتـــســـويـــة الـــطــرق
ادة احلصى اخلابط كحل وفرشها 
ـشـروع مـجاري مـؤقت حلـ البـدء 
الـنـهـروان الـسـتـراتيـجـي الذي سـبق
اإلعالن عنه) واكد اجلزائـري (تكليف
ـتــابــعــة الــعـمل مـدراء  16بــلــديــة 
ميـدانـياً والـنزول الى الـشـارع برفـقة
الكــات واجلــهــد االلي) واشـار الى ا
ان (احلملة ستـشهد مشاركة  55الية
تـخصـصـية لـلـقيـام بـأعمـال مـختـلـفة
الـى جـــــانب مـــــشـــــاركــــة  16الـــــيــــة
ـديـريـة مـجـاري تـخـصـصــيـة تـابـعـة 
محافظة بغداد للـقيام باعمال تسليك
وتـنـظيف شـبـكـات الـصـرف الـصحي
فـــــضـال عن مـــــشـــــاركـــــة  35الـــــيـــــة
ــديــريــة مــاء تــخــصــصــيــة تـــابــعــة 
احملافظة تشمل حوضيات وحفارات)
واضاف ان (احملـافـظـة انهت صـيـانة
مشروع تـوسعة مـاء النهـروان بطاقة
الف مـــتـــر مــكـــعـب وحـــالــيـــاً يـــدخل
شروع بالضخ التـجريبي باإلضافة ا
الى تنفيذ اعـمال ربطات تقـوية للماء
ــنــاطق احملــتـــاجــة). وتــبــاشــر فـي ا

شـاركة واستـنفـار جلهد مخـتلفـة و
بلـدية باإلضـافة الى اشـراك اكثر 16
من مئة الية تخصصية) الفتا الى ان
(احلـمـلــة تـأتي ضـمن خــطـتـنـا الـتي
انطلقنـا بها واستكمـاال حلملة خدمة

تــخــصـــصــيــة. ونــقـل بــيــان تـــلــقــته
(الــزمــان) امس عن اجلــزائــري خالل
زيـارته لـنــاحـيـة الـنـهـروان بـحـضـور
اعـضـاء مـجــلس احملـافـظـة الـقـول ان
(احلــمــلــة ســتــشـمـل تـنــفــيــذ اعــمـال
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اعـلن مـحـافظ بـغـداد فالح اجلـزائري
تــنــفـيــذ حــمـلــة خــدمـيــة واســعـة في
ـشاركة واسـتنفار ناحيـة النهروان 
بــلـــديـــة واكـــثـــر من مـــئـــة الـــيــة 16
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فـجيعة أخرى حتّل على الـشعب العراقي وبشكل درامـاتيكي غريب ..أكثر من
 40قــتـيالً و 150جـريـحـاً نــصـفـهم حــالـتـهم خــطـرة  راحـوا ضــحـايـا تـدافع
ـطـهـرة  ظهـيـرة يـوم الـعـاشر من وإزدحـام في أحد أبـواب الـعـتـبـة احلسـيـنـة ا
مـحرم أثـنـاء أداء طـقـوس (ركـضـة طـويريج ) وهـي تقـلـيـد شـعـبي قـد تـعرفه
ـدينة منذ  100عـام ..! الشيء احملزن أن اجلهات الـرسمية لم تفـتح حتقيقاً ا
بـاألمر وأعـتـبـرته (حـادثـاً عرضـيـاً) ..وأن من قـتـلـوا فيه هـم (شهـداء ألـتـحـقوا
..وهل يــكـفي ) .! هل يــعــني هـذا أنـه اليـوجــد تـقــصــيـر بــتـاتــاً بــركب احلــسـ
ـاذا ـصـيـبـة مـرّ الـكـرام .. !?..  أخـتـصــار قـتل الـنـاس بـكـلـمـة شـهـداء لـتـمـر ا
تـرخصون أرواح الناس بتبـرير تقصير اآلخـرين لتضيع دماؤهم حتت مسمى
ـوت .. وماذا نـفع أعتـبارهم ـاذا يكـونوا شـهداء ألمـر اليسـتحق ا شـهداء .. و
الي من شـهداء وهم ضـحـايـا تـقـصيـر وإهـمـال مـتعـمـد? فـأي عـاقل يـسمـح 
الــنـاس الـنـفـاذ مـن بـاب صـغـيـرة لــيـتـعـرضــوا لـلـسـحق بــهـذا الـشـكل .. ومن
اً أو سكناً لعـوائلهم وأيتامهم ..وهل ستحقـق كلمة شهيد لعوائلـهم عيشاً كر
ـتعـمد? أما مالئـماً .. أم سيـكونـون ضحـايا في مـسيـرة األهمـال والتـقصـير ا
ـراسـيم علـميـاً وتـقد احلـلول ودراسـة أنسب كـان من الواجب دراسـة هذه ا
ـسيـرات بـدل إدخـالـهم من خالل مـضـيق يـعـجـز فيه ـقـتـرحـة لـهـذه ا الـطرق ا
الـقوي عـن النـفـاذ .. مـلـيـارات يـتم صـرفـها هـنـا وهـنـاك .. أمـا كـان بـاإلمـكان
راسم ية لـتسهـيل هذه ا تخـصيص قسـم للبحـوث واإلستعـانة باخلـبرات العـا
ـاذا نختـصر قـتل أخواننـا بكلـمة راحوا وهي تـتكرر كل عـام مرات ومرات..? 
شـهداء وهـنيئـا لهم اجلـنة ... أرواح أزهـقت بسـبب سوء تـدبير
وتـقـصـيـر وإهـمـال واضح وبـيّن .. وعـلـيه يـجب أن يـكـون
هـنـاك تدخل حـكـومي لـتـنظـيم األمـور وفق أسس عـلـمـية
مـــدروســة ..فـــأرواح الــنـــاس لـــيــست لـــعــبـــة والمــزاج
والتـمنـيـات ..إنـهـا أرواح  لهـا قـدسـية عـنـد الـله تـعالى

..فال تكن رخيصة عندكم .. !

ـلف  االقـتـصـادي والـتـنـمـوي لـلـعـراق لـيس بـخـافٍ عـلى مـطـلع أن في إدارة ا
نـهجيات رتابـة وكالسيكـية وبيروقـراطية لم تـأت بجديـد على الرغم من تغـير ا
ـعـرفـة وتـوافـرها وتـطـور الـنـظـريـات ومـواكـبـة الـتـكـنولـوجـيـا وتـنـوع مـصـادر ا
لالرتــقـاء بـالــدول وإنـعــاش اقـتـصــادهـا  اذ  اعـتــمـدت احلـكــومـات الـســابـقـة
ئة من ـستند إلى بـيع  النفط بـنسبة  95 بـا تـعاقبـة على االقتصـاد الريعي ا ا
اإليــرادات الـكــلـيـة الــتي تـصــرف في مـنــافـذ مــحـددة  مـثـل الـرواتب واألجـور
والتـسلـيح ودعم البـطاقة الـتمـوينيـة واحلمـاية االجتـماعـية والتـعويـضات وجزء

شاريع التنموية للخدمات واألعمار. يسير  من ا
شاريع احلـقيقية اجلادة الي واإلداري  ,فـإن نسبة ا ومع وجـود آفة الفساد ا
في الـبلـد قـلـيلـة جـدا مـاسبّبَ حـالـة من االحـباط والـيـأس وشـاع التـذمـر الذي
شـهد إذ الزال الـعراقي يـعاني من تـدنٍ في جتـهيـز الطـاقة الـكهـربائـية سـاد ا
ـياه الـصاحلـة لالستـخـدام البـشري فـضال على  قـصـور في شبـكات مـياه وا
سـتشفيات راكز الصـحية وا الصـرف الصحي وتعـبيد الطـرق و عدم كفايـة ا
احلــكـومــيــة  الـتي تــنـقــصـهــا اإلدامـة واالجــهــزة واألدويـة مــايـدفع االالف من
ـرضى إلى التوجـه إلى خارج العـراق بحثـا عن خدمـات أفضل زد على ذلك ا
ستوى تدني مـستوى التعليم الذي حدى بالكثيرين للدراسة خارج البلد طلبا 
تعـليـمي راقٍ ورص لـلتـأهل لشـهادة عـليـا تؤهـله للـحصـول على فـرصة عمل

مضمونة .
 وعالوة عـلى مـاذكـرنــا من نـقص واضح في اخلـدمــات جنـد اعـتـمـاد الـسـوق
واطن أو مؤسسـات الدولة وعلى وفق احملـلية على االسـتيراد تلـبية حلاجـات ا
تـقديـرات وزارة الـتخـطيط لـعام 2015 فـإن قيـمة االسـتـيرادات خـمسـون ملـيار

دوالر سنويا.
تـعاقبـة في إعداد خطط ـستمـرة من احلكـومات ا وعـلى الرغم من احملاوالت ا
واستـراتيـجيات من مـثل مبـادرة تطويـر القطـاع اخلاص واسـتراتيـجية الـطاقة
واالسـتراتـيجـيـة الوطـنـية الـصنـاعـية ورؤيـة الـعراق لـعام 2030 وخـطـة التـنمـية
الـوطنية اال ان هذا كـله ومافيه من خطط ورؤى اما أنه لم يـأخذ طريقه للـتنفيذ
كـاتب من دون تطـبيق حلل مـشاكل بـشكل تـام وفاعل أو بـقي حبـيس ادراج ا
اجملـتـمع من فـقـر ومرض وجـهل وبـطـالـة بل بـدا هـنـاك نـوع من الـفـقـر مـتـعدد

األبعاد متمثل ب (التربية والصحة والسكن واخلدمات ).
ـؤشرات تدفعنا إلى الـتفكير بخطـوة استباقية جريـئة تختصر الزمن إن هذه ا
وتسـهم في خـلق تنـميـة حقـيقـية تـنعـكس ايـجابـيا عـلى اخلدمـات وتسـاعد في
تــولـيـد فــرص عـمـل تـؤدي إلى امــتـصــاص الـبــطـالـة وتــرتـقـي بـنـا إلـى تـنــمـيـة
اجــتـمـاعـيـة; من هــنـا نـؤكـد ضـرورة الــتـفـكـيـر اجلــاد في مـشـروع عـلى غـرار

مشروع( مارشال).
إن ضـعف الـتوافـقـات الـسـيـاسـيـة واخـتالل الـنـظـام الـسـياسـي برمـته كـان له
حضور سلبي في مشهد االصالح االقتصادي إذ كانت اخلطوات التي تطمح
إلـيهـا ايـة حـكـومة أو مـسـؤول تُـجـابه بـالرفض او الـقـبـول عـلى وفق الـعالقات
صـالح الـسياسـية ولـعل من اهـمهـا إجهـاض مشـروع البنـى التـحتـية الذي وا
ـالـكي في أواخـر عام 2007 عـنـدما كـانت هـنـاك أزمة مـالـية طـرحـته حـكومـة ا
وكــسـاد شــمل دول الــعــالم إذ اقـتــرحت مــجـمــوعــة من الـدول ومــنــهـا كــوريـا
اجلنـوبيـة واليـابان والـبرازيل والـص تنـفيـذ مشـاريع تنـمويـة  في العراق عن
ـواصــفـات والـشــروط الـتي يــطـرحـهــا الـعـراق طــريق شـركــاتـهـا وعــلى وفق ا
وباحدث الوسائل التكنولوجية مقابل تزويدها بالنفط اخلام لسنوات مستقبلية

طروحة آنذاك. وعلى وفق األسعار ا
طروح  37 مـليـار دوالر والذي كـان كفـيال بإجناز شـروع ا وقـد كانت قـيمـة ا
ـواطن من خدمـات اساسية تـنتج مـنها بيـئة مسـتقرة تـشجع على مايـحتاجه ا
ـكن لـلـمـسـتـثمـر أن يـقـصـد بـيـئـة بال امـان وبال خـدمات وبال االسـتثـمـار فال

كهرباء وغير ذلك من األمور الطاردة للمستثمر.
لـقــد كـان مـشـروع 2007  _ 2008 مـشــروع الـدفع بـاآلجـل واحـدا من اخلـطط
الـطموح التي اُجهضتْ بفعل العامل السياسي بعد أن احس بعض من القوى
الـسيـاسيـة بإن مـشروعـا مثل هـذا كفـيل بـاجناح احلـكومـة إذ أُجهِضَ بـحجج
ـشـروع كـفـيال واهــيـة مـنـهـا اخلـشـيــة من اسـتـشـراء الـفـسـاد فـي حـ كـان ا
ثل شـركـات أجنـبيـة رصـينـة وبالـتالي ال بـتقـويض الفـساد وقـطع دابـره النه 
ـهـنـدس مـقـيم وال لـسـلفٍ; تـلك الـروافـد واحلـلـقات الـتي ـناقـصـات وال وجـود 

تؤدي إلى الفساد.
انـنا ومن دورنـا الـرقـابي والـدسـتوري نـدعـو إلى تـفـعـيل هذه الـفـكـرة حـتى لو
ـتقدمة إذ أُطـرت بصورة أخرى عن طـريق صندوق مشـترك مع احدى الدول ا
سمـعنا أن هـناك فكرة إلحـياء مفاوضـات سبق وأن أجرتهـا احلكومة الـسابقة
مع الـصـ الـتي عـرضت انـشـاء صـنـدوق مـشـتـرك بـقـيـمـة (10) مـلـيـار دوالر
ـبلغ مـحدد يقـابل كمـية من النـفط اخلام الـتي تصدر لـلخارج يُجَـهز سـنويا 
همة التي يتبناها الصندوق من مثل ألية وجـهة لتوفير غطاء مالي للمشاريع ا
مـشاريع  مـينـاء الـفاو وخـطوط الـسكـك ومشـاريع البـتـروكيـماويـات وحل ازمة
ـدن الــصـنــاعـيــة والـتي كــلّـهــا تُـمَــول من هـذا الــسـكن نــاهـيك عـن مـشــاريع ا

الصندوق.
ـرتـقـبة الـى الصـ تـدخل في إن زيـارة رئـيس مـجـلس الـوزراء ا
ضـمن إحياء مشروع الـدفع باآلجل الذي أُجهض عـــــام
  ولـكن بعنوان النفط مقابل التنمية و على2008 - 2007
الـقوى السياسيـة اليوم إسناد احلـكومة في هذا التوجه
وان تـأخـذ الـعـبـرة من الـدرس الـسابـق الذي غـابت عـنه

مصلحة الوطن أمام اخلالفات السياسية.
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