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السلطـة (على قلتـهم) ان يصطفوا
مـع رغـبـات الـنـاس ومــطـالـبـهم من
ـكان اجل الـتغـيـر ومن الـضرورة 
وجودين في قول حقيقـة ان اكثر ا
قـيادة الدولـة والعـملـية الـسيـاسية
ـثلـوا صوت الـنـاس ورغبـاتهم ال 
.. ومـطـالبـهم وان كـانوا مـنـتخـب
والــنــتـــائج اظــهـــرت ذلك من خالل
احلراك الـشعـبي اجلمـاهيـري بعد
ان تمكن الشارع العراقي من فرض
رأيـه في هــــذا اجملـــــال وهــــذا مــــا
حـصل باسـتقـالـة احلكـومة بـعد ان
ظــاق الـــعــراقـــيــون ذرعـــا بـــســبب
الــفـسـاد الـسـيـاسي  واحملـاصـصـة

ذهبية. والطائفية العنصرية ا
لقد خرج الـناس منتـفض النتزاع
عــصـب الـــطــائـــفـــيــة مـن واقــعـــهم
.. واسـقــاط شـعـارات الــسـيــاسـيـ
وبات الناس اليوم يقولون ان اخر
من يـتـحـدث عن االصـالح والـتـغـير
هم الـسـيـاسـيـون اذ بـعـد اكـثر من
عـقــد ونــيف من احلــكم لم يــتــمـكن
هــؤالء( الـســيــاســيــون) من ادخـال
االصـالحـــــات عـــــلى بـــــرامـــــجـــــهم
ومــشــاريـــعــهم الـــوطــنـــيــة وطــرد
ومـحاسـبة الـفـاسدين من احـزابهم
وتـطـويـر الـيات اتـصـالـها وعـمـلـها

خـــرج الــعـــراقـــيــون الى ســـاحــات
الـتـظـاهـر واالحتـجـاج واالعـتـصام
لــتـــغــيــر اوضـــاعــهم االنــســـانــيــة
ـعاشـية واصالح واالجـتمـاعيـة وا
ــضــطــرب مـــشــهــدهـم الــوطــنـي ا
وانــتـزاع حــقـوقـهم مـن اجل حـيـاة
ــة وبـــكل الــطــرق الــتي حــرة كــر
كــفـلــهـا لــهم الـدســتـور مــطـالــبـ
ــعــنـيــ بـادارة جــمـيع الــقـادة وا
الــعـمــلـيـة الــسـيــاسـيــة واصـحـاب
الـــقــــرار بــــضـــرورة الــــعــــمل وفق
مــشــروع اصالح مــنــهــجي عــلــمي
مدروس متـكامل للنـظام السياسي
وادارة الـدولـة عــبـر اتـفــاق جـمـيع
راجعة هؤالء القادة والسياسي 
(بـشـجــاعـة ومـوضـوعـيــة عـمـلـيـة)
سلوكيـاتهم ومسيـرتهم وقراراتهم
الــتي اوصــلت احلــال في الــعــراق
الى مـاهـي عـلـيه االن وتـشـخـيص
اخطـائهم واالعتـراف بهـا النصاف
الـعـراقـيـ بـاالسـتـجـابـة لتـحـقـيق
شـروعة الـتي اصبحت مطـالبـهم ا
ال تــقـــبل الــتـــاجــيـل والــتـــســويف

والشعارات والتزويق.
وهـــنــا كـــان البـــد عـــلـى اصـــحــاب
ـوجـودين االيــادي الـبـيـضــاء من ا
في الـعـمــلـيـة الـسـيــاسـيـة ومـراكـز
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الــقــطـاع اخلــاص االن مــؤهل لـذلك
كن ان يدخل بـاالتفاقـية بعد وهل 

سنة او سنت
وهل له االولوية في التنافس

وهـل يــوضع جـــدول لــلــمـــواد الــتي
تـكـون حصـرا بـالتـجـهـيز والـتـعامل
مع القـطاع اخلـاص العراقي .او من
داخل الـعراق.نـحن النـريـد ان نـعمل
ــعـــقـــول .لــكـن نــريـــد ان نـــعــمل بـــا
كن اضافة مواد اخرى كتوب.و با

 مستقبال للقائمة
وما هـو دور التـام الـعراقي لـكافة

العملية وجزئياتها
وهل من الــواجب تـاســيس مـصـرف
تــامـ ..وهـذا مــانـعـتــقـده...واعـادة
التامـ للخالص من عـقبة الـضمان
السـيادي وغيـر السـيادي .الـتي يفز
مـنهـا االغلـبـية..والـتي تـعتـبر حـجر
عـثـرة لدى الـدولـة العـراقـيـة للـتـهرء
الي وضعف الـتصنـيف االئتماني ا
ــــالــــيـــة ومــــا الى ذلك مـن االمـــور ا
...لكن اساسا الـعمليـة مضمونة من

قبل الدولة واالهم التسديد??
فعالمة هذا احلذر

وهـل مـن الــــــــــواجـب ان يــــــــــؤسس
مصرف لدعم االستيراد والتصدير
بــدعم بــشــكل اســتـــثــنــائي من قــبل

الدولة
وهل مـن الـواجـب تــغـيــيــر او وضع
قانون خاص لاليداع ..والذي نعتقد
ــلــحـة لــذلك في انه مـن الـضــرورة ا
زمع سبيل سحب االدخار السلبي ا

تواجده???
ــــــكـن ان يــــــحـــــــول الى ادخــــــار و
شـاريع معيـنة محددة استثـماري و
..كـان يكـون الـتوديـع للـمـواطن على
ــعـمل- س- حــصـرا بــاربـاح غــيـر ا
ثابـتة ومتـحركـة..تالفيا لـلحذر   من
ـوضوع الربى احملرم في الوقوع  
ديـنـنـا احلنـيف,ويـعـزف الـكـثيـر عن

التوديع لهذا السبب
نــحـن نــدعـــو الى اقـــرار الــقـــوانــ

والتشريعات التالية:-
1- قــانـــون الــشـــراكــة بـــ الــدولــة
والـقطـاع اخلاص بـصـيغـة الشـراكة

شاركة وليس ا
(((الــشـراكــة هي شــركـة جتــاريـة او
صـنـاعـية او...بـ الـدولـة و الـعـديد
من األفـراد والـشــركـات ولـكل مـنـهم
جــزء من الــعــمل. وتــوضح الــعالقـة
ب الـشركاء وواجـبات الـشركاء في
اتفاق الشراكة. في أي شراكة يجب
على كل شريك "شراء" أو االسـتثمار
فـي الــشـــراكـــة....ويــضـــاف الى ذلك
ــصــارف احلــكـــومــيــة واخلــاصــة ا
صارف االجنبية بفروعها.. وحتى ا
وعـادة مـا تـسـتـنـد حـصـة كل شـريك
مـن أربـاح وخــســائــر الــشـراكــة إلى
ـلـكـيـة,,,ونـصـيـبه من نـصـيــبه من ا
االدارة عــلـى ان تــئـــول الـــكـــفــة الى
القـطـاع اخلاص ,,وبرعـاية مـصرف

((( وشركات التام

-9مـــــــــــطــــــــــــارات وحتـــــــــــســـــــــــ
طارات.....وخدماتها ا

كلفتها التقريبية
10- الكهرباء انتاج نقل توزيع 

كلفتها التقريبية
ترو. علقة او ا 11- الطرق ا

كلفتها التقريبية
هـــذه اهم االتـــفـــاقـــات او مـــذكــرات
الـتــفــاهم  او?????الــتي ســمـعــنــاهـا
وتــــــــــــــداولـت فــي الـــــــــــــنـــــــــــــدوات
والـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات والـــــقـــــاءات

واحملاضرات..
اذا اعــطــيـنــا احلق في الــتـقــديـرات
االولية للـكلف بالتـاكيد ستصل الى
اربــعــ مـلــيـار دوالر كــكـلف اولــيـة
باحلد االدنى....وتنفذ خالل عشرين
ســنـة عــمل ..ومـا هــو   الـضــيـر اذا

مددة مدتها 
732000000=20×366×100000

بـــــــرمــــــــيل × 60=43920000000
دوالر

كم الـتخـصيـصات الـفعـليـة سر-43
تــرلــيـــون وتــســعــمـــائــة وعــشــرون

مليون-
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واحلقـيـقة لـيست اكـثر من مـئة الف
بــرمــيـل الــتي التــمــثـل لــلــتــصــديــر
العراقي شيئ او النزر اليسر لكن
في اي علم اقـتصـادي يكـون مصـير
الــبـلــد بـيــد شـخص الــسـيــد رئـيس

ان الوزراء ويوجد بر
ـان لتكون اذا التعـرض على البر و
اكـثـر قانـونـيـة وغيـر قـابلـة لـلـنقض
,وكـمـا جــاء في بـعض الـتـفـسـيـرات
وازنـة لتـكون انهـا سـتدرج ضـمن ا
اكـــثـــر قــــانـــونـــيـــة __صح__لـــكن
ـوازنة اكـثـر حترك وتـقـلب وزيادة ا
ونقصان فهي ليست الدار االمنة

ــوقف من الــتــســديـد لــكن مــا هــو ا
ومــدته ...ســتــنــتــهي مــدة االتــفــاق
والتسديد بالنفط مستمر حتى هذه
احلـالـةالتـضـر ولـكن غـيـر مـحـسوب
(نــحن نــريــد ان نـكــون عـلـى بـيــنـة)
نحن نـريد ان نـبيع نـفطـنا والـص
تـريـد ان تـبـقى  مـعنـا الى 2060اذا

نفذون???? هم اخملططون وا
ومــــوقــــفـــنــــا واضح مـن جتـــهــــيـــز
ــشـتـقــات بـدل الـنــفط اخلـام وهي ا

الطريقة االكثر عائدية للعراق
مــا يـــهــمـــنــا فـي االمــر هـــو مــوقف
الـــقــــطـــاع  اخلـــاص الــــعـــراقي من
العـملـية بـرمتـها ,وكيف يـشارك في
هــذه الــعــمــلــيــة ومـاهـي الــقــوانـ
الـداعــمــة له ومــاهي الــتــشــريــعـات

التي نحتاجها
ومـــــاهـي االلــــيـــــة لـــــذلـك ومــــا دور
صـارف العـراقيـة وما دورشـركات ا
التـام الـعامة واخلـاصة (عـلما ان
شركة تام صينيـة ماسكة للمبلغ)
ومــا هي الــفــقــرات الـتـي تـثــبت في
االتـفـاقـيــة لـكي تـنــفـذ ويـلــنـزم بـهـا
اجلــانـبــان بــهـذا اخلــصـوص وهل

رغم مـرور عـدة سـنـوات مع الـعـديـد
من اللـقاءات ب اجلـانبـ العراقي
والصـيني ورغم تـناول االتـفاق من
الــكـــثــيـــر من اجلـــهــات اخملـــتــصــة
ـواطـن  ورغم اتـضـاح الـعـديد وا
من فــقــرات االتــفـــاقــيــة ورغم عــدم
ـتــوقـع لــهـا ــال ا حتـديــد ســقـف ا
تناقلت ـدتها, عرفـة االولية  ورغم ا
مـن خــمـســة الـى عــشـر او عــشــرين
,,هـــذالـــيس حتـــديـــد زمن لـــغـــرض
الـدراســة او الـتـقـيــيم بـاخلـصـوص
لعملـية التنـفيذ اال ان هنـاك الكثير
يــثـار حـولــهـا ومن قـبل الــعـديـد من
االطـراف رغـم ان مـايـثــار سـلـبـا  او
ايــجـابــا.. اال انـهــا مـاشــيـة بــخـطى
ثـابته نـحـوى التـطبـيق وهل هـناك
مــــراحل مــــرة بــــهــــا الــــعــــمــــلــــيــــة
ــراحل الـتي مـرة ..اكـيــد..ومـا هي ا

بها
ــــذكــــرات االولــــة اكـــــيــــد هــــنـــــاك ا
ـتـتــالـيـة واين هي  االطالع عـلى وا
راحل التي مـرت بها تبـ ما هية ا

. الطموحات للطرف
طالبة باعالنها ا

ورغم  بـدء الـعراق بـلـخـطوة االولى
مع اننـا لم نالحظ استـكمال الـبنود
التي حتتاج الى تكميل الن التوقيع
كان عـلى امـور عامـة اساسـية...ولم
تعـلن لم نـسمع ولم تـنقل  اجلـهات
اخملـتــصــة الــعــراقــيــة اي تـصــريح
رسمي صـيني ولم يـزر زائر صـيني
الــعـراق.. طـال الــشـرح والـتــفـصـيل
لفقرات محدودة في االتفاق لكن ما
هـو ســقف مــبـلــغـهــا.. مــفـرداتــهـا..

خدمية:
1- ثــمــان ماليــ وحــدة سـكــنــيـة..
عمودية—افقية—واطئـة الكـلفة ..
اذا-تفاصيلها. كلفتها التقريبية..

2- خمسة وعشرون الف مستشفى.
العديد من االستفسارات .. ايضا...

كلفتها التقريبية..
3- عـشرون الـف مدرسـة.....الـعـديد
من االستـفسـارات..عن الية الـتنـفيذ

كلفتها التقريبية.
4- مــئـات االالف مـن كـيــلـو مــتـرات
اجملـــاري ومـــلــحـــقـــاتــهـــا..ومـــئــات

االستفسارات...
كلفتها التقريبية..

5- مـئـات االالف من الـكـيـلـومـتـرات
مـن الــشــوارع واجلـــســور..ومــئــات

االستفسارات وكلفتها التقريبية..
كعبة الي من االمتار ا 6- مئات ا
من جــــراء تـــنــــظـــيف شـط الـــعـــرب
ونـهري دجـلـة والفـرات وتـوابعـهـما
...مـع عــــشــــرات االســــتــــفــــســـارات

وكلفتها التقريبية..
7- مـينـاء الـقـاو الكـبـير..ومـكـوناته
ومـحتـوياتـه....واليـة عمـله والـكلـفة

التقديرية النشائه..
8- السكك احلديد في  العراق عامة

يناء... رتبطة با واخلطوط ا
كلفها التقريبية..

او يــدعـي ان مــا قــدم من مــواضــيع
غيـر ذات جدوى اقتـصاديـة..وتكون
ـــشـــاريـع اخملـــصـــصـــة لالتـــفـــاق ا
الـــعـــراقي الـــصـــيـــني مـــضـــمـــونــة
الـــتــــســــويق (ام يــــبــــقى الــــبــــنـــاء
االقتصادي للشركات االجنبية فقط)
ادة 5- تـشكـيل احتـادات منـتـجي ا
ـتشـابـهه والـتي نفـتـقدهـا لـضعف ا
الــصـــنــاعــة ,تــؤسـس عــلى اســاس
شــركـات  فـعــالـة ويـكـون لــهـا مـركـز
ـــنــتــجــ مــالي تــســـاهم في دعم ا
ولـيس  شـكـلـيـة وكـذلك الـصـنـاعـات

اجلديدة ومن نفس االختصاص.
ــنـازعـات 6- تــفـعـيل قــانـون فض ا
عـلى االقل داخـلـيـا بـدال من الـركض
ـراكـز الـدولـيـة وراء الـشـركــات او ا
ــــنـــازعــــات ...وهــــذا احـــد لــــفض ا

اختصاصات كاتب السطور
ــهـمــة جـدا ان ـالحـظــات ا 7- من ا
لــلـصـ امــراضـهم وادويـتــهم غـيـر
دة ـا ان ا امـراضـنا وادويـتـنـا...و
طــويـلـة والــبـقـاء طــويل واالخـتالط
اطـول واكـثر بـ اجلـانـبـ ...عـليه
يجب تنشيط الصناعات الدوائية
وملحقها الصـناعات الغذائية وهذا
الاعـــتـــقــد خـــطـــر عـــلى بـــال اي من

.. الطرف
- وال نـريد ان تـكـون فقـرة مـستـقـلة
..تـعــلم الـلــغـة الــصـيــنـيــة مع انـهم
تـعلـمو الـلـغة الـعربـية,والن بقـائهم
طويل واستمرارية بقائم اطول

8- هل ســتـكــون مـقــرات الـشــركـات
في دبـي او الــــكـــــويت كــــمـــــا فــــعل
مـــروجـي جـــوالت الــتـــراخـــيص ,ام
سـتـكون فـي الداخل ,,وهل نـوقشت

ليوضع لها احللول.
9- اعـفــاء كـلـمـا يــسـتـورد من مـواد
ومكائن ومعدات الداخـلة في عملية
تـنــفـيــذ االتـفــاق من كــافـة الــرسـوم
ــتـرتـبـة عــلى االسـتـيــراد لـلـقـطـاع ا

اخلاص
- كذلك االعـفاء الـضريـبي  الداخلي
عـــلــيـــهـــا وعـــلى االنــتـــاج اجلـــديــد
والقد - مع اعفاء السنت االولى
لـــلــــقـــرض اوالـــثالث مـن تـــســـديـــد

االقصاط
مع مراعات مـنافذ  الـدخول واتخاذ
كـافة الـتدابـير لـلـتسـهيل لـلعـملـيات

كافة.
ـا  تـقــدم نالحظ بـروز حـالـة  -10
مـؤكــد انـهـا مـهــمـة جـدا وهي مـواد
عامل ومحطات الطاقة للمصانع وا
الــكــهــربــاء الــتي تــســتــجــد والــتي
ـــــــة ســـــــتــــــــطـــــــور  مـن الـــــــقــــــــد
وجودةوكذلك للعـمل والتنفيذ في ا
مــخــتـلـف مــيـاديـن الــعـمـل...ولــسـد
الــنــقـص واقــتــصــاديـــة الــعــمــلــيــة
والضـافـة فـقرة تـشـجـيـعيـة لـلـقـطاع
نافس وللمـنافسة يترتب اخلاص ا
علينا انشاء مصافي جديدة,,ولعدم
اجلــــدوى االقـــتــــصـــاديــــة النـــشـــاء
ــــصـــــافي اجلـــــديــــدة فـي الــــوقت ا
احلـــالي النـــهــــا حتـــتـــاج ربع مـــدة

االتفاق على اقل تقدير لالنشاء,
عليه نقترح ان,,يعلن عن اسـتثمار
ــــصـــافي جـــديـــدة او تـــشــــغـــيـــلي 
مـسـتـعـمـلـة بــشـروط فـنـيـة مـيـسـرة
تــسـتــقـدم وتـنــصب في مـحــافـظـات
الـــعــراق عـــلى ان التـــقل طـــاقــتـــهــا
االنـــتــاجـــيــة عن 200 الف بـــرمــيل
يــومــيـا ,عــشــرة مـصــافي عــلى اقل
تقدير,والتي تـنشئ او تـنصب باقل
من ســنـة,,,لــســد احلــاجـة احملــلــيـة
سـتجدة من جراء عملية الفعلية وا
تـنـفـيـذ االتـفاق,ومـا هـو الـضـير اذا

ـــصــــارف االهــــلــــيـــة 2- الــــتــــزام ا
واحلـكــومـيـة واالجـنـبـيـة بـفـروعـهـا
بـالــدخــول فــيـمــا اليــقل ســنــويـا--
بـشكل فـردي اومـشـترك –عن عـشرة
الـى عــشـريـن مــشــروع مع الــقــطـاع
اخلاص واحلـكومة,,على ان تـتولى
كافة اجلهـات اعداد دراسة اجلدوى
.. ويــصـار الـى اصــدار تــعــلــيــمـات
اوقــانــون بــذلك.ســواء مع مــشـاريع
االتـفاق اوخـارجه الن مـا يـتـولد من

ا اكثر, جديد ر
ــركـزي ــهم ان يــكــون الـبــنك ا من ا

داعم لهذا التوجه وبنواحي:-
ـشاريع - تخـصـيص  مبـالغ لـهذه ا

كقروض للمصارف
ـشاريع - تـخـصـيص مـبـالغ لـهـذه ا

كقروض للقطاع اخلاص
- تــــخـــصــــيص مــــبـــالغ كــــقـــروض
لــلــحــكــومــة عــلى ان يــراعي بــهــذه
الـقروض انـخـفاض  نـسـبة الـفـائدة
لـلـحـد االدنى وغـيـر او يـكـون مـؤثـر
ـنـافـسة الـسـعـرية في سـلـبـياعـلى ا

حالة التنفيذ
ــواد الــتي 3- حتـــديــد اولــويـــات ا
ـكـن الـعـمل عـلـيـهـا مـعـتـمـدة عـلى
مايـتوفر من مـواد اوليـة في العراق
..مع حتــديـد مـواصــفـاتــهـا من قـبل
وزارة التخطيط مثال ,مواد التبليط
ية للشـوارع ..تعتمـد مواصفـات عا
..الـــــشــــارع  الــــفــــرعـي والــــشــــارع
نطـقة والشارع العام الداخلي في ا
واخلــطــوط الــســريــعــة والــشــوراع
الـدوليـة...اذ لـكل مـنهـا طـاقـة حتمل
ـــــركــــبـــــات ومــــخـــــتــــلف ــــرور ا
احلــمــوالت  مـــعــتــمــدة بـــذلك عــلى
ــادة لــلـتــصــنـيع عــمـلــيــة تـواجــد ا
ــظــافــة مع االخــذ بــنــظــر ــواد ا وا
االعــتــبـار لــدرجــات احلـرارة..ولــهـا
قـــــوانـــــ خـــــاصـــــةمن نـــــاحـــــيـــــة
احلموة..وهـكذا الكتل الـكونكـريتية
من انـــابــيب لـــلــمـــجــاري وتــبـــلــيط
االرصـــفـــة  واالعـــمـــدة  الـــســـانـــدة
لــــلـــجــــســـور ومــــقـــاطـع اجلـــســـور
ترو..ونعتقد انها عراقية حصرا وا
..مع ان كمياتها كبيرة وحتتاج الى
مـصــانع ســمـنت كــبـيــرة لـتــغـطــيـة
احلـاجــة...مع الـعـمل عــلى تـصـنـيع
ـــظــافـــة لــغــرض  تـــســريع ــواد ا ا
الـتــصـلب يــسـتــجـد مــنـهـا مــعـامل
الــــســـمــــنت ((وهـــنــــا نـــقـف وقـــفـــة
ـــــتـــــفــــحص ,مــــانـــــعــــتـــــقــــده ان ا
عشرةمعـامل سمنت جديـدة وبطاقة
انتاجيـة عالية التكـفي لسد احلاجة
ـتـاحة االن الـفـعـلـيـة مع الـطـاقـات ا

,ومعامل انتاج االسفلت 
ـواد التي وهـذا ينـسـحب عـلى كل ا
ــكن انــتــاجــهـــا في الــعــراق مــثل
الـــزجــاج .. االصــبـــاغ.. االنــابــيب..
ــصــابــيح.. اعــمــدة الــكــهــربــاء .. ا
االسالك الكـهـربائـية..ونـستـطيع ان
ـكن ـواد  نـقــول هـنــاك االف من  ا

ان تنتج في العراق .
4- ومن اهـم الالعـــــبـــــ االن هـــــو
ــركـــزي وطــروحــاته الــتي الــبــنك ا

فشلت الكثر من مرة
ملـيـارات الدوالرات قـروض لـلقـطاع
اخلــــاص...لـــنــــتـــجــــاوز مـــوضـــوع
ــقـتـرض ــشـروط عـلى ا الــضـمـان ا
ـبـلغ ..نــتـيـجـة لــضـمـان اسـتــرداد ا
ــــقــــتـــرحــــة اعاله,مع الــــشــــراكـــة ا
احلكومة والبنوك والتام ,بتقد
ــبـلغ وضــمــان بــسـيط نـســبــة من ا
..ويـكـون الـكل مـشـارك ورقـيب عـلى
كل شـــيئ,,,,وال فـــســـاد وال يـــبـــقى
ركزي يتحجج بهذه احلجة البنك ا

تــزامن انـــشــاء مــصــافـي بــطــاقــات
اعلى..

وجب سـتثمر  والتعامل معـاملة ا
قر  قانون استثمار النفط غير ا

ـبلـغ مقـطوع كـكلـفة لـتصـفية ا  ا
ا كل برميل,,وال يعطى لهـا مبلغ ا
ـشــتـقــات الــفـائــضـة يـعــطى احــد ا
ويعطى لهـا حق التصدير ,,على ان
تــؤخـذ بـنــظـر االعـتـبــار خـدمـة هـذا
الـــقـــطـــاع مـن انـــابـــيب وخـــزانـــات
ومـظـخـات وايـدي عـامـلـة ...عـراقـية

اغلبها
11- كــسـابــقـة اقــتـصــاديـة وجلـذب
مـستـثمـرين اخريـن غيـر الصـينـي
ولـتنـوع الـتكـنـلوجـيـا (((وما نـخلي
بــيـضـنـا بـسـلــة واحـدة)))بـالـتـاكـيـد
سيتحرك الـكثيرين لـلدخول للسوق

العراقي
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ـــــشــــــاريع يـــــتــــــوجـب حتـــــديــــــد ا
االسـتـثمـاريـة بـشكـل كامل واالعالن
عـنــهــا عـلى ان التــتــعـامـل بـقــانـون
ـا االسـتــثـمــار الــقـائم مــطــلـقــا...ا
بنظـام البي او تي ومـشتقـاته (ولنا
مــــقــــال بــــذلك مــــوســــوم..الــــبــــديل
لالسـتــثـمـار) واعــتـمــاد نـوع مــنـهـا
االكــــثــــر ربــــحــــيــــة لــــنــــا.. وهــــو..
االنـشاءوالـتـشغـيل والـتاجـيـر.. هذا
الـنظـام سـيحـدد الـكثـيـر من االرباح
لـــنـــا وتـــتـــولى الـــبـــنـــوك اعـــطــاء
تعـلقة بتسديد االيجار.. الظمانتا ا
فصـلي او نـصف سـنوي.حتـدد مدة
االيــجـار بـالـقــيـمـة االنـشــائـيـة زائـد
ــتـــفـق عــلـــيـــهـــا بــ الــربـــحـــيـــة ا
ــصـنع ,,لــتــعـود مــلـكــيـة ا الـطـرف
لـلـمــشـاركــ الـعـراقــيـ ((الـقــيـمـة
الفعلية زائدنـسبة الربح زائد نسبة
الــفــائــدة)) عــلـى ان تــكــون نــســبــة
مـــــــعــــــيـــــــنـــــــة مـن شــــــراء االدوات
ـنـشـئـة االحــتـيـاطـيــة من الـشـركــة ا
واليـــــــحـــــــسـب رواتـب اخلـــــــبــــــراء

قيم منها واخملتص  ا
12- هـــــذه من اكـــــثــــر الـــــفــــقــــرات
فـرح ان ال احد تـطرق حسـاسيـة وا

لها ?
- مـــا هـــو دور الـــدولـــة في رقـــابـــة

التنفيذ 
- مـــــاهـــــو دور الــــــدولـــــة في ادارة

التنفيذ
- مـــــا هــــو دور الـــــدولـــــة في ادارة
ـنــفـذ ومن هـي اجلـهـات واســتالم ا
ـسـتلـمـة ومـا هو دور الـفـاحصـة وا
الــــدولــــة لـالســــتالم من الــــقــــطــــاع
ــشــروع ــنــفــذ جلــزء او اخلــاص ا
ــوقف من الــشــركــات غــيـر مــاهــو ا
ـنــافـسـة من ـنـفــذه وا الـصـيــنـيــة ا
نــاحـــيـــة الـــتــســـديـــد والـــتـــســلـــيم

واالستالم.
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هـــنـــا تــبـــرز االدارة االقـــتـــصـــاديــة
واالدارة االداريــــــــة وهل نــــــــســــــــلم
اقتصادنا من يد منفذة ليد مستلمة
وكالهـمــا غـيـر عـراقـيـ واسـاسـهـا
اجهزة صنع القرار واجهزة التنفيذ

تابعة الرقابية واجهزة ا
واالجهزة القانونيـة..وبالتاكيد بعد
ان خـسـرنـا بـشـكل كـبـيـر اخلـطوات
االولى من عـــدم مـــشـــاركـــة الـــكــادر
الـعـراقي فـي الـتـصـمـيم والـتـبـاحث
والـــــــتـــــــعـــــــاقــــــد فـي اخلـــــــطــــــواة
االوليـة..بالـتاكـيد ليـست اال  مراتب

االعلى ثم االدنى
مـعـتــمـدة عـلى ذلك حـسب الـتـنـفـيـذ
وتوزيع التنفيذ..الكلي واجلزئي

ـــــــوقف مـن االفــــــراد - مـــــــا هــــــو ا
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العـامل فـي االتفاق من الـصيـني
ذهــابـا وايــابـا واقــامـة وهل يــوجـد
...لــنـقل مـقــابــيـلــهم من الــعــراقـيــ

متدرب في الص
- وهل ســيــقــيم الــطــرفــ مــعــاهـد
ـرتـبط بـالـدولـة لـلـتـدريب اجملـاني ا
لـلعـامـل الـعـراقيـ خالل الـتـنفـيذ
وبــعـد االنــتــهــاء من الــتــنــفــيـذ الي

مشروع
- ان التغييرات الدورية  للنصوص
سـتجدات او وفق التي تتـاتى من ا
ستـجدات تعـني تالفي للكـثير من ا

ستقبلية  العقبات ا
ـوقف من الـتوسع  لـهذه - ما هـو ا
االتــفـــاقــيــة عـــلى صــعـــيــد حتــديــد
االراضــي وتـــــــــــــــــــــوزيــع االراضــي
ـســتـشـفـيــات وتـوسـيع ..وانــشـاء ا
تـعلـقات االخرى الطـرق ومختـلف ا
لـلـوجـود احلـالي لـلـشـيئ والـتـوسع

ستقبلي  ا
ـوقف مـن الـتـعــويـظـات --مــا هـو ا
ونشـير للـمـواطنـ في كل االحوال,
هنا الى الـسكك احلديد الـتي ستمد
من مــــيـــــنــــاء الـــــفــــاو (فـي حــــالــــة
تـــنـــفـــيــذه)الـى احلــدود الـــتـــركـــيــة
وبــعــرض مــا اليــقـل عن مــئــة مــتــر
وبـحـسب الـبـعـد بـ الـسكـك والتي
نـشئ كبـير في ستـشـكل استـقطـاع 
ديـنة او اي مـنطـقة حالـة  مـروره 
معمرة نـاهيك عن االراضي الزرعية
,والـــــرقـم الــــتـــــقـــــريـــــبي هـــــو الف

وخمسمائة كم مربع من االرض 
--فـــــتـح مـــــوقـع خـــــاص الســـــتالم
ـقـتـرحـات وتدرس من الـشـكاوي وا
قــبل جلـان مـتـخـصــصـة مـهـمـا كـان

نوعها
ـتـفـاوض واالتـفاق ـاذ لم يـذكر ا  -
عن اي جتارة بينية في هذا االتفاق
اكـيـد هـنـاك امـكـانـيـة تـصـديـر مواد
لــلــصـ من انــتــاج عـراقي زراعــيـة

صناعية ويجب ان تفرض!!!!
--والــقــطــاع اخلــاص كــذلـك مــاهـو
دوره,,نــبــحث هــذه الـفــقــرة لــسـبب
واحــد,,ان حـــجم الـــعــمل اكـــبــر من
حجم القطـاع احلكومي واخلاص
اداريا ورقـابـيا وتـوجيـهيـا وفحص
وتقييم واستغالل وحتى التطوير,,
ـمـكن االعـتـمـاد عـلى شـركات ومن ا
مـالـيــة رقـابـيــة وشـركـات قــانـونـيـة
رقابـية ولـكن كم شركـة فنـية رقـابية
نحتـاج عند الـتنفـيذ واالستالم وكم
...فــفي هـذه احلـالـة كل من الــفـنـيـ
البناء االقتصـادي اجلديد هو مهدد
بــالـفـشل اال بــنـاء الـقــطـاع اخلـاص
الــذي يــكــون اكــثــر اســتــقــرار ,النه
لـكن بـايــدي مــتــابــعــة من الــبــدايـة,
كنتيـجة عمل واستمـراريته مشكوك
بـهـا,,,الن حـجــمه مـرتـبط بــفـاعـلـيـة

وفعالية االقتصاد العام..
ـعرفة - وهل ستـمنح الصـ الية ا
ــشـاريع الــعـلــمــيــة لــلـمــنــجــز من ا
الدامـتـها وادارتـهـا كي  تـخـرج بـعد
الـــتـــنــفـــيــذ ,لـــلـــقــطـــاع اخلــاص ام

للحكومة,
ـعـنـي الـعـراقـيـ بـعد وهل فـكـر ا

ابرام هذا االتفاق بافضلية
االقتصـادية في حالـة تنفـيذ االتفاق
والــتي تــعــني بــان حتــسب اســعـار
تـفـضيـلـة واولـوية لـلـعـراق على اي
فــقـــرة تــنـــفــذ مـن نــاحـــيــة اجلــودة

والسعر
وبـاخلـصــوص مع الـشـقـيـقـة مـصـر

حيث االستثمار الكبير
مـكن ان يختـار العراق - وهل من ا
ـــادة مــعــيــنــة مــحــددة اذا مــنــشــأ 

مع اجلماهير.. والعمل على حماية
وحتـــســـ االقـــتــــصـــاد الـــوطـــني
وتـعـزيــز بـنـيـة اجملـتــمع وحـمـايـة
ـــهـــدد بــ حـــ واخــر الـــعــراق ا
بـالـتـقـسـيـم واالحـتـراب واالقـتـتال
وفي كل يوم يخرج علينا احد قادة
الـكتل اواحـد السـياسـي يـهدد او
ـجرد يـبـشـر بوقـوع حـرب اهـليـة 
االختالف على مـحاصصـة سلطات
الـدولــة  وتـشــكــيل احلـكــومـة االن
اكـبـر دلـيل عـلى كل هـذه اخلـالفات
احملـاصـصـاتـيـة والـوالءات الـتي ال
تــــمت لــــبــــنــــاء الــــدولـــة والــــوطن
ؤشرات والوطنية بـصلة.كل هذه ا
تـدلل عـلى عـدم قـدرة هـذه االحزاب
وكـتــلـهـا وقـيــاداتـهـا من الــتـجـديـد
والتطويـر في برامجها ومـناهجها
الـسـياسـيـة مع اجلـماهـيـر ما ادى
الى فــشل بـنــاء عـمــلـيــة سـيــاسـيـة
وطنية دمقراطيـة سليمة بقواعدها
ومـنـطـلقـاتـهـا وثـوابـتـهـا الـوطـنـية
الـــدســـتـــوريـــة بـــكل تـــقـــالـــيـــدهـــا

واعرافها.
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ان كـل مــا نـــعــيـــشه ونـــلــمـــسه من
صــراعـات وتــعـقــيــدات مـركــبـة في
الـعـمـلـيـة الــسـيـاسـيـة هي بـسـبب

ضعف اوعـدم وجود رؤى واضـحة
وبــرامج عـمـل او مـشـاريع وطــنـيـة
سـيــاسـيـة اقـتــصـاديـة اجـتــمـاعـيـة
ترنح تتـناغم مع الـواقع الوطـني ا
بسبب الفشل في مواجهة حتديات
غـايـة في اخلطـورة وهـذه الـعوامل
ادت الى بـعـثـرة وتـعـقـيـد االوضاع
في الـعـراق وفي ضل وجـود نـحـو
ـــائــــة والـــثالثـــون حـــزب حـــسب ا
الـبـيـانات والـتـسـجيالت الـرسـمـية
ـفوضـية االنتـخابـات انتـجت خلل
كــبــيــرا في الــبــيــئــة الــســيــاســيــة
والــتــنــظــمــيــة وخــلل فـي الــقــيـادة
بسبب مـا تعيـشه هذه االحزاب من
فـــــســــــاد اداري ومـــــالـي وضـــــعف
تـنـظيـمي وثـقافـي وما تـعـيشه من
تقـاطعـات وانقـسامـات وانشـقاقات
خــــيــــر دلــــيل عــــلـى ذلك.. مــــا دفع
بـــالـــنـــاس لـــلــنـــزول الـى الـــشــارع
لــلــمــطــالـبــة بــاالصـالح والــتــغــيـر
واسـتـحـداث نـسق جــديـد ومـعـايـر
والـيــات جـديـدة لــلـحـكم وتــغـلـيب
صالح الوطـنية واجملتـمعية على ا
ـصــالح الـطـائــفـيـة والـعــنـصـريـة ا
ــــذهـــبــــيــــة ولــــيـــسـت من اجل وا
االنـتقـام من احد واجملئ بـحكـومة
لـهـا الـقـدره عـلى اقـنـاع الـنـاس من
خالل الـــــوقـــــوف واالســـــتــــجـــــابه
ـطـالبـهم بـقـرارات ومشـاريع تـنبع
من الــــداخـل الــــوطــــنـي وتــــصــــاغ
بـبـصـمـات وطنـيـة صـرفة لـتـحـقيق
الــــتـــغــــيــــر الـــشــــامل في الــــدولـــة
واجملتمع وعلى مراحل وليس على
الـفـور لتـكـون  قـرارات واصالحات
وتـغيـرات  مدروسـة غيـر ارجتالـية
بـــــالـــــرغم مـن ان هـــــؤالء الـــــقــــادة
والـســيـاســيـ لم يـتــمـكـنــوا (مـنـذ
االحـتالل و حـتى االن) من صـنـاعة
ـقـدورهـا اصالح مـفصل حـكـومة 
اخلـدمــات او حتـســيـنه وبــخـاصـة
قــطـــاعــات الــكـــهــربــاء والـــصــحــة
ــطــلـوب واخلــدمــات الــبــلــديــة وا
الــعـمـل عـلى اعــادة هــيـبــة الــدولـة

بـتـطـبـيق االنـظمـة والـقـوانـ على
اجلـــمــيـع وال امــتـــيــاز الحـــد عــلى
االخـر فـاجلــمـيع مـتــسـاوون امـام
االنـظـمـة والـقـوانـ والبـد من رفع
االمتيـازات وبعض اخلصـوصيات
التي يـتمـتع بهـا الكـثير وحتت كل
سمـيات الن مثل هذه العنـاوين وا
االمـتـيـازات واخلـصـوصـيـات غـيـر
الشرعية او التي شرعنت وفصلت
عــلى مـــقــاســـات مــعـــيــنـــة هي من
اوصلت البالد واحليـاة العامة في
الــــعـــراق الى اســــوء حـــال حـــيث
كــبـــرت وتـــرعــرعـت افــة الـــفـــســاد
وجتـــذرة بـــســـبب احملـــاصـــصــات
ـذهبـيـة والـعنـصـرية الـطـائـفيـة وا
عــوامل واســبــاب ادت الى تــراجع
دور االنظمـة والقوانـ و التجاوز
عـلى الـدستـور ادت بـالـنتـيـجة الى
اضــعــاف ســلــطــات الــدولــة وهــذا

يعني كسر صمام االمان العام.
ان مـا عـاشه الـعـراقـيـ من خـراب
ودمـــــــار وحـــــــرمـــــــان مـن االمــــــان
ــة واالســـتــقــرار واحلــيـــاة الــكــر
شترك كان احد وتخريب عيشهم ا
اهم اسبابه هي احملاصـصة سيئة
الــصــيت ومــا لـــعــبــته من دور في
اشـاعـة الــفـسـاد وتـخــريب الـدولـة
واجملــتــمع والــتــهــديــد بــتــقـســيم
العـراق واكرر الـقول انـها الـسبب
االســـاسي فـي اشـــاعـــة الــــفـــســـاد
واسـقـاط هـيـبـة الـدولـة والـتـجـاوز
عـلى االنــظـمه والــقـوانــ و حـرق
الهوية الوطنية التي تعتبر القسم
ــشــتـرك االهم فـي وحـدة الــعـراق ا
ارضــا وشـــعــبــا ومـن هــنــا جــاءت
ـتـظـاهـرين بـالـذهاب الى مـطـالب ا
انتخابات مـبكره للمـجيئ بحكومة
اخـــتـــصـــاص وكــــفـــاءات تـــرتـــقي
واجهـة التـحديات سـؤوليـاتهـا 
واخملاطر وحتقيق مطالب ورغبات
الـنـاس واحـتـرام ارادتـهم في بـناء
عمـلـية سـيـاسيـة سـليـمـة لتـحـقيق
اصالحـــات حــقــيــقـــيــة ولــيس ان

تـخـرج عـلـيــنـا احلـكـومـة بـقـرارات
تـــــوزيـع قـــــطع االراضـي وبـــــعض
الـــتـــعــيـــنـــات فـــهي لـــيـــست احلل
اجلـوهــري واالسـاسي نـاهـيك عن
ــيــزانــيــة ــوجــود فـي ا الـــعــجــز ا
الـعـامـة لـلـدولة والـديـون الـصـعـبة
وبنى حتتية مدمرة واقتصاد شبه
منهـار ومال عام يـوصف بالسائب
ومـلـيـارات من الـدوالرات مـفـقـوده
يـــبـــحـث ويـــتـــســـائـل الـــنـــاس عن
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لقد جـاءت حزم االصالحات كردود
افـــعــال والـــعــمل بـــردود االفــعــال
مــنـقــوص وغـيــر مــجـدي الســبـاب
كثيـرة يطول احلـديث فيهـا كونها
ال تـعــالج جـذور االزمـات ومـعـانـاة
واحـتيـاجات الـناس احلـقيـقية الن
مطـالب النـاس حتولت الـى مناداة
بـاصالحـات في الـنظـام الـسـياسي
والعمـلية السيـاسية ككل واصالح
اشـــكــالــيــات الـــدســتــور وســيــادة
ووحـــدة الـــوطن وبـــنـــاء الـــهـــويــة
الــوطـــنــيـــة والــتـــحــول الى بـــنــاء
مشـروع النقـاذ الدولـة الذي يـحقق
ـطـالب واحـتـيـاجـات ويـسـتـجـيب 
الـناس  فـهنـاك شرائح من الـناس
تــعــيش حتت خط الــفــقــر وكـل مـا
يــــدور من حــــديث عــــمــــا قــــدم من
اصالحات هي عباره عـن ترقيعات
ومــســكــنــات الاكــثــر الــيـوم نــحن
بـحاجـة الى ظهـور مشـاريع علـمية
وخــطط وطــنــيــة تالمـس حــقــيــقـة
مــطـــالب الــنــاس واحــتــيــاجــاتــهم
بـــعــــيــــدا عن طــــروحـــات وخــــطط
وشـعـارات الـتـنــظـيـر الـتي ال جتـد
ـيدان و على ارض لهـا طريق في ا
ــطـلـوب ظــهـور خـطط الــواقع بل ا
عـمل وبـرامج ومـشـاريع لـهـا مـكان
تــنــفــيـذي مــيــداني اذ ان كـل هـذه
االخـفـاقـات واالنـحـسـار والـتراجع
فـي اداء الـــدولـــة بـــســــبب ضـــعف
ــنــظــومــة الــســيــاســيـة وتــراجع ا

ادائــــهـــا ومــــا يـــشــــهــــده الـــواقع
الــسـيــاسي مــا هــو اال عــبـاره عن
صــراعــات ســيــاســيـة تــســقــطــيـة
مــسـتــمــرة بـســبب الــصــراع عـلى
سـلــطـات الــدولـة بـشــكل مـســتـمـر
وبـدون تــوقف مــنــذ الــعـام 2003
ـنـطـلق حـتى الـسـاعـة ومن هـذا ا
ـتـظــاهـرون وكل الـنـاس يــطـالب ا
وبعض القوى السياسية الوطنية
بــــــــضـــــــرورة جتـــــــاوز الــــــــوضع
الــــســــيـــاسـي واالداء احلـــكــــومي
احلـــــالـي و كل الـــــســــــلـــــبـــــيـــــات
ــسـتــمــرة داخل واالشــتــبــاكــات ا
ـــــؤســـــســـــات الـــــدســـــتـــــوريـــــة ا
ــشـهـد واحلـكــومـيــة الن كل هـذا ا
ـؤشــر من قـبل ـدان وا الــسـلــبي ا
الـشـعب الـعـراقي وقـواه الـوطـنـيه
الـتي تــطــالب بــاالصالح انــعـكس
سـلـبـا عـلـى حيـاة الـنـاس وامـنـهم
واسـتـقـرارهم  ومـعـيـشـتهـم وعلى
اخلـدمـات الـعامه الـرديـئـة بـعد ان
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الـــنـــاس الـــيـــوم تــطـــالـب بـــدولــة
وســلــطــة تــنــفــيــذيــة تــرتــقي الى
مـــســؤولـــيــاتـــهــا في مـــحــاســـبــة
الــفــاسـدين ومــظالتــهم وطـرد كل
ــــســـؤولـــ الـــذيـن اثـــروا عـــلى ا
حــســـاب الــفــقـــراء واحملــرومــ 
والعراقيـون يدركون وبوضوح ان
هـناك مـنظـومة سـياسـية سـيطرت
على الـدولة وفـشلت وبـسبب هذا
الــفـشل خـرج الــنـاس الى الـشـارع
بعد ان فـقدوا ثقتـهم بهؤالء الذين
احــكـمــوا قـبــضـتــهم عـلى الــدولـة
التي دمرت كل بناهـا التحتية كل
هـــذا الـــتـــعـــسـف من قـــبل بـــعض
الـقــادة والـســيـاســيـ انــتج هـذا
الـــزلـــزال االجـــتـــمـــاعـي واحلــراك
الــشـعــبي وكـل هـذه الــتــظــاهـرات
الـــعـــارمـــة الـــتي قـــوبـــلت بـــقـــمع
ــوت كــسـرت ــتــظـاهــرين حــد ا ا
هــيـــبــة الـــقــادة والـــســيـــاســيــ

واصـبـحت تلك االحـتـجاجـات غـير
مـــحـــدودة ومـــا زالت مـــســـتـــمـــرة
وسـتـســتـمـر اذا مـا اصــلح الـقـادة
والـــســيـــاســيـــ االوضــاع بــزوال
االسباب التي ادت الى هذا الواقع
ــزري بــعــد ان يــزيــلــوا اســبـاب ا
فـشلـهم التـي ادت الى فشل الـدولة
بـــــرمــــتــــهــــا.. وهم مـن يــــتــــحــــمل
مـــســؤولـــيـــة حــراك الـــشــارع وكل
الـدمــاء الــطـاهــرة الـتـي سـالت من

االجل االصالح والتغير.
ان عـمـلـيـات حتـقـيق فـعل ايـجـابي
وطـني في ملـفـات مكـافحـة الفـساد
بـحـاجـة الى ارادة حـقيـقـيـة واعـية
وقادة وطني شجعان لتنفيذ هذه
االجـــراءات الن مــــلف مــــكـــافــــحـــة
ـافـيــات كـبـيـرة الـفــسـاد مـرتـبـط 
القـدرة لـلـحكـومـة علـى حلـهـا كون
ـؤسسـة للـفسـاد ومظالته الـقوى ا
في مواقع  مـتقدمـة وال يجر احد
الى الــوصـــول الــيــهم وهــنــا قــدم
الـعراقـيون عـبر تـظاهـراتهم دافـعا
ـسـانــدة من يـريـد مــحـاربـة قـويــا 
الـفـسـاد عـبـر كـسـر حـاجـز اخلوف
ان بـضرورة بكل اعـتبـاراته واال
ــال الـعـام مــنـهم الن اسـتــرجـاع ا
مــشــكــلــة الــعـــراقــيــ لــيــست مع
احلـكومة فـقط بل مـشكـلتهـم ايضا
عـن ـنظـومـة السـياسـيـة وا مع ا
بـــادارتــــهــــا حـــتـى بـــات (بــــعض
) في حـيـره من امرهم الـسـياسـيـ
امام هـذا احلراك الـشعـبي الكـبير
الن الــعــراقـيــ هم من يــعـيش في
قـلب االنــهـيــار الـذي انــتـجــته لـهم
قـيـاداتـهم الـســيـاسـيه بـكل كـتـلـهـا
واحــزابـــهـــا والـــتي لم تـــنـــفــعـــهم
جيـوشهم االلكـترونية الـتي عمدت
الى تـــزويــر احلـــقــائـق واالكــاذيب
لــتــظــلــيل الــنـاس عـن حـقــيــقــة مـا
يـجري عـلى السـاحة الـوطنيـة بكل
عـقـدة واخلطـيرة من تـفاصـيـلهـا ا
اجل دعم سـيــاسـاتــهم ومـنــافـعـهم

اخلاصة.

. توفـــــرت ام لم تـــــوفر في الص
--وهل شــمل االتـفــاق تـغـيــيـر مـادة
الى مــادة اخــرى او الــيــة الى الــيـة
اخـرى او نــظـام الى نــظـام اخـر من
اصـغـر حـالة تـنـفـيـذيـة الى فـقرة او
سـتـجدات او فـقرات فـي االتفـاقـيـة 
مـقـتــرحـات او مــتـطـلــبـات  حــديـثـة

ولطول مدة االتفاق,
مكن كـتابة االتفـاق بلغة --هل من ا
ـنـازعات اخـرى لغـرض فض كـافة ا
الـتـي تـنـشـا من اخـتـالف الـتـفـسـيـر

بعد عشرين سنة ,
ــــمــــكـن ان تــــعــــاد دراســـة --ومن ا
االتفاقية بنـد بند كل خمس سنوات
لــتالفي اخـتـالف الـتــفـسـيــر وبـحث
ــــســــتــــجــــدات من مــــتــــغــــيــــرات ا

كثيرة..مواصفات كميات نوعيات 
--وهل يجوز االستـيراد من الص
خــارج االتــفــاق ويــعــامل مــعــامــلــة
خـــاصــة ,الن االســـتـــيـــراد اخلــاص
العـراقي كبـير جدا ,على ان اليـتاثر
سلبا بـهذا االتفاق بل يتـاثر ايجابا
وبـاخلــصـوص الـســعـري والـنـوعي

فاضلة مع الدول االخرى وا
--وكـــيـــفـــيـــة حتـــســـ الـــتـــعـــامل
الــتــجـاري والــفــني لــيــصل بــشــكل
سـلس واقــتـصـادي لـلـمـسـتـهـلك في

العراق
هام والتنفيذ للحد الذي --جتزئة ا
يــهـيئ لـلــمـراقب الـسـيــطـرة الـتـامـة

وجتاوز الروت 
بـانشـاء حـكومـة الـكتـرونـية خـاصة
بــاالتـفـاق تــوضح الـيـة  الــتـخـطـيط
والتنـفيذ العـمال االتفـاقية (كـملحق

باالتفاق)
دراســة امــكــانـــيــة زيــادة مــشــاركــة
دني الرقابية منظمات اجملتمع ا

ـعـايـيـر الـرقـابـيـة والـيـة تـوضــيح ا
الـعـمل عـليـهـا ومـعهـا بـوضع نـظام
ـعــلـومــات الـبـســيـطــة الـتي امـالء ا

توضح التنفيذ 
- والتدريب عـلى االدامة والصـيانة
وبـيـد الــعـراقـيـ حـصـرا من الـبـدء
ـفتـاح وبـعده بـالـعمل الى تـسـلـيم ا
نــقل مــصــنع او مــصــانع تــصــنــيع
ـــواد الى الـــعـــراق قـــدر االمـــكـــان ا
والــــتي تــــدخل في صــــلـب الـــعــــمل
ولكميات كبيرة او صغيرة وتوضع
لـهـا الـيــة تـمـلـك بـعـد اتـمــام الـعـمل
الـــكــلي او اجلــزئـي كــان يــكــون في
ثال ,كم من محافـظة ..على سـبيل ا
ــــصــــابــــيح ـاليــــ من ا مــــئــــات ا
ـسـتشـفـيات والـوحدات سـتحـتاج ا
ـتـرو...الخ الـسـكـنـيـة والـشـوراع وا
وكـم من االبـــــواب والـــــشــــبـــــابـــــيك
اليـ ومـلـحـقـاتـهـا ...وكم مـئـات  ا

مـن الـــــــــفــــــــــوت مـن الـــــــــزجـــــــــاج.
قسى...الخ ا

وتــســـلم لـــلــقـــطـــاع اخلــاص ..ومن
البداية تبدء عـملية التدريب ونحن
االن في سوء الـتنفـيذ وسوء الـبناء
يا فهل وسوء االنتاج,,,محليـا وعا
ــعــنـيــ تــهــيـئــة قــاعـدة في ذهن ا
ادارية واقتصاديـة ومالية  من كادر
يضـاهي الصيـنيـ ولنقل يـتماشى
ـشــاركـ االخـرين مع الــعـمـلــيـة وا

فلس). (والتمني راس مال ا
ـكن ان  يـكـون ـوضــوع  الهـمــيـة ا
ــوضــوع بــحث اكــبــر واعم لـــهــذا ا
عـلـمـا تـقدم ولـغـرض تـهـيـئـة االمور
كـننا للمـستـجدات لهـذا االتفاق,,,
طـالبة   بـتاجـيل التنـفيـذ السريع ا
حل اسـتكـمال االدارة االقـتصـادية

له.
{ مستشار اقتصادي


