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مــــازن صـــاحب إلـى أهـــمـــيــــة الـــعـــمل
بــنــمـوذج إدارة مــخـاطــر األزمـات وفق
نــقــاط مــحــددة  تــتــمــثل  في تــعــجــيل
ـوازنـة الـعـامـة يـقـوم تــشـريع قـانـون ا
بـــتــجــمــيــد كل راتب اضــافي حتت أي
عـنـوان قانـوني.. وإلغـاء ما تـرتب على
ذلـك في قـوانــ الــعـدالــة االنـتــقـالــيـة
والـنـقـطـة الـثـانـيـة أن يـتـضـمن  قـانون
ـــقـــتـــرح الـــغـــاء ـــوازنـــة الـــعـــامـــة ا ا
االمـتـيـازات لـلـدرجـات اخلـاصـة بـشكل
ـوازنــة الـتــشـغــيـلــيـة عــام وتــوحـيــد ا

كـرواتب ومـصـروفـات لـلـسـلـطات
الـــتــنـــفــيـــذيــة والـــتــشـــريــعـــيــة
والـــقــضــائــيـــة... وهــذا اإللــغــاء
يـــــتــــمـــــثل فـي اإلعالن عـن بــــيع
سحوبة من موظفي الـسيارات ا
الــــدرجـــات اخلـــاصــــة في مـــزاد
عــلــنـي.. وأن تـخــصـص ســيـارة
واحــدة لــكـل مــديــر عـام دون أي
حــمـايــة وأقـتــرح حتـويل دائـرة
حـمـايـة الـشخـصـيـات إلى قـطاع
تــعـاوني بـكـلـفــة مـالـيـة حلـمـايـة
مــقــرات اجلــامــعـات والــكــلــيـات
األهــــلــــيــــة ومــــقــــرات األحـــزاب
وغـــيـــرهــا مـــقـــابل ثـــمن يــوازي
الـــشــركـــات األمــنـــيــة اخلـــاصــة
والــــعـــمـل عـــلى حــــصـــر أمـــوال
ـاضـيـة الـفـسـاد طـيـلـة األعـوام ا
وتـمك السلطـات الرقابية سبل
اســـتـــعـــادتـــهـــا من األشـــخــاص
واجلـهـات الـداعـمة لـهم وتـفـعيل
الـقـضـاء وفق معـطـيـات اتفـاقـية
ـكـافـحـة الـفـسـاد ـتـحـدة  اال ا
ـعـمـول ــمـارسـات الـفـضـلى ا وا
بـهـا في أدلـة العـمل الـتـشريـعـية
والـتـنـفـيـذيـة والـقـضـائـيـة لـهـذه
االتـفاقيـة التي وقعت عام 2005
وصــدر قـانــون بـاالعــتـراف بــهـا

عام . 2007
ويــــشـــدد الـــســـيــــد صـــاحب في
مــداخـلــته عـلى أهــمـيـة تــشـكـيل
جـهد الـدولة الـهنـدسي لتـوظيف
جــمــيع مــا تــمـتــلــكه الــدولـة في
مـــشــاريـع زراعــيـــة وصــنـــاعــيــة

وعـمـرانـيـة يـكـلف بـإطالق مـشـاريع
الــــتــــطـــويــــر الــــعـــمــــراني والــــزراعي
والــصــنــاعـي بــالـشــراكــة مـع الــقــطـاع
اخلــاص لـتـولـيـد فـرص عـمل مـتـجـددة
عـلى أن يـكـون ذلك بـالشـراكـة الـعمـلـية
ـــتـــوفــرة في ـــيــة ا واخلـــبـــرة االكــاد
اجلــــامـــعـــات الـــعـــراقـــيـــة بـــعـــنـــاوين
ـنتجة كـجهات اسـتشارية اجلـامعات ا
عـرفة في فـي كل ما تـقدم لـردم فجـوة ا
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تــرى الـدكـتـورة فـاخـتـة  الـشـيـخـلي أن
ـالـيـة ضــغط وتـقـلـيص الـصالحـيـات ا
عـلى  مستوى وزير فما فوق واالبتعاد
عـن الـــصالحـــيـــات الـــفـــرديـــة واألجـــر
الــصـالحـيــة اجلــمــاعــيــة حـتـى تـدرس
أهـميـة النفـقة وأثرهـا قبل البت فـيها 
وتـخـفض الـنفـقـات الـدبلـومـاسيـة غـير
ــــبـــررة وتــــقـــلــــيص الــــتـــشــــكـــيالت ا
ــسـتـوى الــدبـلــومـاســيـة وحـصــرهـا 
الـــســـفـــارات وســـحب الـــســفـــارات من
مـــوظــفي الـــدولــة واإلبــقـــاء عــلى عــدد
مـــحــدد لــكـل دائــرة حــسب حـــاجــتــهــا
الـفـعلـية لـلسـيـارات اإلنتـاجيـة... وبيع
هـــــذه الــــســــيــــارات في مــــزاد حــــسب
الـقوان وجتـميد تـنفيـذ القوان ذات
ـفـرطة والـتـعويـضات ـالـية ا اجلـنـبة ا
ومـا شابهها دون أن حتـقق أثرا سلبيا
اجــتـمـاعـيـا أو اقـتـصـاديـا وتـخـفـيض
ن هم رواتـب رفـــحــــاء وان تـــصــــرف  
داخـل البـلـد والعـمل عـلى  إلغـاء كـافة
حـاالت التـمديد لـلمـتقاعـدين مهـما كان
االخـــتـــصـــاص واخلـــبـــرة مـــطـــلـــوبـــة
ـمـارسة خـبـراتهم والـتـسـهيالت لـهم 
فـي مــجـال أنــشــطــة الــقــطــاع اخلـاص
والـعـمـل علـى إيـقـاف صرف أو تـأجـيل
صــرف كل مـا هـو الـتــزام او مـسـاهـمـة
دولــيـة خـارجـيـة ومـنـهـا تـسـديـدات مـا
يـــســـلم تـــعــويـــضــات حـــرب الـــكــويت
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ـالي عـقيل مـن جانـبه اقـترح الـباحث ا
جــبــر عــلي احملــمــداوي ضــرورة بــنـاء
ـوذج إطـار مالي قـوي ومرن لـلحـفاظ
ـالي مع الـتأكيـد على عـلى االسـتقرار ا
سؤولية االرتـقاء بادوات االنضباط وا
ــالــيــة واقــتــرح عـلـى  مـكــتب رئــيس ا
مــجــلس الــوزراء تـشــكــيل فـريـق مـالي
واقـتصادي خبير بإدارة األزمات يكون
اليـة واالقتصاد أعـضاؤه  من خبـراء ا

الـكـفـوئـ  يـدعم ويسـانـد عـمل خـلـية
األزمـة  احلـكـومـيـة وبـاإلمـكـان تـألـيف
ـهـام خــلـيـة  أو جلـنـة فـرعــيـة تـكـلف 
مـحددة ترتـبط باللـجنة العـليا لـلصحة
والــسالمـة  تـدعم جـهــود هـذه الـلـجـنـة
الــعـلـيــا اسـتـنــادا إلى الـفـقـرة ( ( 4من
قـرار مـجـلس الـوزراء رقم ( ( 79لـسـنـة
 ? 2020واقترح علي أيضا على مكتب
الـسـيـد رئيس مـجـلس الوزراء تـشـكيل
جلـــنـــة مـــخـــتـــصـــة  من خـــبـــراء هــذه
وقرة مع إضافة اجملـموعة النخبـوية ا
شخصيات مالية أخرى نخبوية كفوءة
ومـقتدرة ونزيهة ألغراض جرد وحصر
تحققة اإليـرادات الربحية والعرضية ا
فـي الوزارات والـتـشـكيالت احلـكـومـية
واقـتـراح تـخـصـيـص نـسـبة   %50من
هــذه اإليـرادات لـدعم اخلـزيـنـة الـعـامـة
لـــلــدولـــة وتــعـــامل إيـــرادات نــهـــائــيــة
وإمـكانـية إصـدار تعـليـمات خـاصة من
ـالية أو إدخال تـشريع قانوني وزارة ا
ـوازنة خـاص بـهـا لـتعـظـيم إيـرادات ا
كــذلك هـنـاك إيـرادات ربـحــيـة لـلـشـركـة
الـعـامة لـلنـقل الـبري وإيـرادات مربـحة
فـي بــــعض شــــركـــات وزارة الــــزراعـــة
والـتجارة وباإلمكان إصدار فقرة مالية
بـتـخـصيص واسـتـقـطاع  نـسـبة 50%
تـودع في خـزينـة الدولـة وتعـامل إيراد
الـية وكذلـك اقتراح نـهائـي في وزارة ا
تـــشــكــيل جلــنـــة أخــرى مــتــخــصــصــة
وخـبـيرة مـاليـة وفـنيـة وقانـونـية تـقوم
ـهـام إعـادة تـقيـيم إيـجـارات عـقارات
الـــدولــة. ألغــراض تـــعــظــيم اإليــرادات
ـواجهة الـنفقات الـعالية  وتـقليل هدر
األمــوال.وامــكــانــيــة هــيــكــلــة الــديــون

وازنة احمللية لترشيق هيكل ا
Δ—«uÞ W½“«u

فـــيــمــا أكــد الــدكــتــور فـــالح نــغــيــمش
الـــزبــيــدي عــلى احلــاجــة إلى مــوازنــة
طـــوار  تـــتـم من خاللـــهـــا تـــقـــلـــيص

االنـــفـــاق الــعـــام وتــعـــظـــيم االيــرادات
الـعامة غيـر النفطـية  إلى أقصى درجة
ـعيشة ستوى ا سـاس  ـكنة دون ا
لـــلــطــبــقــات الــوســطى والــفــقــيــرة في
اجملــتــمع  وطــرق تــقــلــيص الــنــفــقـات
ـكن أن تكون الـعامـة كثيـرة جدا بل و
دى طـويل مـنهـا خفض صـحـية عـلى ا
رواتـب الـــرئـــاســـات الـــثالث  وإلـــغـــاء
ــزدوجـة وخـفـض مـيــزانـيـة الــرواتب ا
الـقـطـاعـات األمـنـيـة وإعـادة الـنـظـر في
ـســاطــحـة  والــسـيــطــرة عـلى عــقــود ا
نـافذ احلـدودية إيـرادات ا
وتــفـعــيل مـبــدأ الـتــمـويل
الـــــــــــذاتـي  لـــــــــــدوائــــــــــر
ومـؤسسات الدولة ومنها
اجلــامــعــات  احلـكــومــيـة
مـع الــــعـــــمل عـــــلى مـــــنع
الــــتــــهــــرب الــــضــــريــــبي
واعــــتـــمـــاد الــــضـــريـــبـــة
الــتـصـاعـديــة والـضـريـبـة
اخلــــضــــراء  وتـــنــــشـــيط
الـــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة
الـــســـلـــعـــيـــة الـــزراعـــيـــة
والــصـنـاعـيــة الـتي تـنـتج
الـسلع اإلستهالكية  للحد
مـن اســــتــــيـــراد الــــســــلع
ـمـاثـلـة  لـهـا  واالهم من ا
ذلـك كله هو وقف عمليات
الـفساد التي تنخر بجسد
 االقـــــتــــصــــاد الــــعــــراقي
والـتي لـو طبقـت  حلقـقنا
ـكن أن إيــرادات مــالـيــة 
تــعـبـر بــنـا بـر األمـان  من
هـذه األزمـة  بـاالتـفـاق مع
ـكن بــقــيــة الــدول الـتـي 

التحقيق معها في ذلك  
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األســتـاذ الـدكـتــور جـعـفـر
الــوائــلي يـرى من جــانـبه
ي ان هـــــنـــــاك وضع عـــــا
يـتوجه نـحو اعادة تـقييم
األصـول االقـتصـادية بـعد
ازمــات مـتــعـددة .نــاجـمـة
عـن تضخم القيم السوقية
لــتـلك االصــول مـنـهـا األوراق
ــالــيــة والــســلع ذات الــربح الــريــعي ا

النفط أولها..
لـهـذا خـلقت هـذه احلـالة فـجـوة قيـمـية
ي الـذي يـقـدر ب 85 بــ الـنـاجت الـعـا
تـرليون دينار والقيم السوقية لالوراق
ـية ـديونـيـة الـعـا ـالـيـة الـتي تـمـثل ا ا
الـتي تقدر ب  285تـرليون ديـنار ..هذا
أمـــر خــطــيــر جـــدا وألول مــرة يــحــدث

بالتاريخ .
وردا عـلى تـسـاؤله .. ماذا نـعـمل لو أن
االصـول تـغيـرت قـيمـهـا?? أجاب بـقوله
(مـن هـنـا نـبـدأ الـكالم ونـبـدا الـتـحـلـيل
ـــــوازنـــــة ولـــــيـس من أزمـــــة لــــــواقع ا
انـخفـاض عوائد الـنفط.. ثم ان الوضع
ــكن مــعــاجلـته ان الــعــراقي احلــالي 
كـــانت االزمــة هـي انــخــفـــاض أســعــار
الـــنــفط . ســبق في عــام  2014حــدثت
نفس االزمة و جتاوزها دون كل هذه
ــركـزي ووزارة ــقــتــرحــات.. الــبــنك ا ا
وجود يغطي كل ـالية وكمـية النقـد ا ا
الــتــزامــات الــدولــة لــهــذا الــعــام لــذلك
نـحتاج الى مـوازنة صفريـة النها تأخذ
بـــــنـــــظــــر االعـــــتــــبـــــار قــــيـم األصــــول
وااللـــتــزامـــات ال نــحـــتــاج إلـى حــلــول
واقـتراحـات مدفوعـ بأزمـة عابرة .بل
البـد من الـنـظر إلى تـوقـعات االقـتـصاد
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أكـد الدكتور عمـاد حــــــــــرش التميمي
عـلى ضـرةرة تـبني شـخـصيـات مـهنـية
عــلـمـيــة مـالـيـة مــقـتـدرة جــديـدة تـمـلك
ـواقع القيادية الـقدرة واالرادة لتولي ا
ـالية واالقتصـادية التنفـيذية  لغرض ا
ـــــالي تـــــطـــــويـــــر الـــــيــــات الـــــعـــــمل ا
واالقــتــصــادي والــرقــابي وتــســهم في
ـالــيـة واالقـتـصـاديـة صــنع الـقـرارات ا
بـــــشــــكل عــــلـــــمي ومــــهــــنـي وواقــــعي

مــــدروس .

شاركون في النقاش ا
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ـر بـها تـثـيـر تـداعـيات األزمـات الـتي 
ـيـة الــعـراقـيـون هـمـوم الـنـخب األكـاد
وجتــعــلــهـم يــنــشــغــلــون بــعــقــد نـدوة
مــتـخـصـصـة عـبــر مـنـصـات الـتـواصل
االجـتـمـاعي  لـفهم  حـقـيـقة  إمـكـانـيات
ــوازنــة الـــدولــة في قــانـــون مــنــشــود 
 2020يـتضمن  حلـوال عاجلة  لـتسيير
ـواطن اليومية. وضمن مـعيشة حياة ا
الـنشاطات العلمية والـوطنية للجمعية
الـعراقـية لـلسيـاسات الـعامة والـتنـمية
الــبــشـريــة عـقــدت اجلـمــعـيــة نـدوة من
خـالل مــــنـــصــــتــــهـــا اإللــــكــــتـــرونــــيـــة
ـالـية (الـواتـسـاب) بخـصـوص االزمة ا
بـالـعـراق وإمـكـانـيـات مـعاجلـة ذلك من
ـالية وتـصحيح وارد ا خـالل تعظـيم ا
ـوازنة االحتـادية. وقد راس مـسارات ا
الـــنـــدوة وادار نــقـــاشــاتـــهــا األســـتــاذ
الـدكتور لبنان الشامي رئيس اجلمعية
وعـــمــيــد كــلــيــة بـــغــداد االقــتــصــاديــة
اجلــامـعـة واشـتــرك بـالـنـدوة من خالل
اوراق عــــــمل ومــــــداخالت كـل من ا. د.
لـبنـان الشـامي استـشاري في الـتنـظيم
اإلداري والـتخـطيط االسـتراتـيجي .....
ا. د. حــمـزة مــحـمـود اســتـاذ الــقـانـون
الـتجاري..... ا. د. مـحمود داغـر استاذ
الـسياسة الـنقدية ومـدير عام في البنك
ــــــركـــــزي الــــــعـــــراقـي.. والـــــبــــــاحث ا
ـــالي عـــقــــيل جـــبـــر ــــتـــخـــصـص ا وا
احملـمداوي..... واألستـاذ مازن صاحب
بــاحث وإعالمـي ..... والـدكــتـور خــالـد
الـشمـري خبيـر اقتـصادي ومديـر مركز
خـلد للدراسـات في االردن...  والدكتور
الية... عـماد حرش خـبير بـاحملاسبـة ا
وا. د. جـعفـر الوائلـي استاذ االقـتصاد
فـي جــــامــــعـــة واسـط   وا. د. زهــــيـــر
احلـسني خبـير في هيئـة االستثمار  و
ـالـية ا. د فـاخـتـة الـشـيـخـلي اسـتـاذة ا
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أشـار ا.د.حمزة محـمود شمخي إلى ما
ــــوازنــــة وصـــــفه ب( الـــــرشــــادة فـي ا
ـوذج لـتـنـفـيـذها الـعـامـة) بـان اجنـح 
هـي مـــوازنــــة الـــبــــرامج واالداء إذ من
خـالل هذا النمـوذج تستطـيع احلكومة
ان تـضـمن حتقـيق الكـثيـر من األهداف
االقــتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة لـلـمـوازنـة
فــضال عـن احلـد من اإلســراف والــهـدر
ومـعـاجلـة الـفـسـاد الـذي اسـتـشرى في
اإلدارة احلــــكــــومــــيــــة. مـــحــــددا ثالث
وازنـة تـتـمثل مـصـادر لـتمـويل عـجـز ا
فـي الــتــمــويل الــتـــضــخــمي: من خالل
اإلصدار النقدي اجلديد لسد العجز إال
أنـه اكـثــر اســبـاب الــتـضــخم وارتــفـاع
األســـعـــار  والــتـــمــويـل عــبـــر إصــدار
سـندات حـكوميـة (اذون اخلزانة) وهي
سـندات قـصيرة األجل اسـتحقـاقها 91
ـركـزي نـيـابة يـومـا يـصـدرهـا الـبـنك ا
ـصارف الـتجـارية عـن احلكـومة تـلزم ا
االسـتثمـار فيهـا وهي تمثل وجه الدين
احملـــلي. وتــلــجــا احلـــكــومــة الى هــذه
الـــطـــريـــقـــة من زمـن لـــتــمـــويـل عـــجــز
ـوازنة أما اخليار الثالث فيتمثل في ا
الــقــروض اخلــارجــيــة وهي وجـه آخـر
وازنـة. مـنـبـها إلى أن لـتـمـويل عـجـز ا
هــذا اإلجــراء له مــزايــاه ولــكن عــيـوبه

اكثر.
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فيما يرى ا.د.  لبنان الشامي ان إحدى
ــوازنــة: عـدم اخلــروقــات في مــبـاد ا
تــخــصــيص اإليــرادات. مــثـال إيـرادات
بـعض الوزارات والهـيئات تسـتخدمها
الـوزارة نفسها أو بنسب معينة وكذلك
حـصة البترودوالر موضحا: (لدينا ما
يـــقــارب  60تـــرلــيـــون رواتب ومــا في
حـكمها  %60مـنها مخصصات. من ثم
 لــو خــفـضــنـا  %50مـن اخملـصــصـات
لـوفرنا  30تـرليون ديـنار . وعبـر بأنها
أزمــة كـبـيـرة تـشـمل اجلـمـيع وضـرورة
إجــراء إصالحـات هـيـكـلـيـة تـهـدف إلى
ـالي واالقـتـصادي ضـمـان االسـتـقرار ا
ـشاكل االجتـماعيـة وتعزيز ومـعاجلة ا
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الــنـائـبـة انـتـصـار الـغـربـاوي قـالت في
مـداخـلـة لهـا (إن الـفسـاد احلـقـيقي في
الــعـقـود الـتي تـبـرم من قـبل أشـخـاص
مـحددين الـفساد احلـقيـقي والهدر في

الـلـجان االقـتصـادية). وبـينت بـأنه هو
الـفسـاد احلقـيقـي- هذا األمـر هو الذي
يـتطلب من اجلمـيع معاجلات حـقيقية.
ـعقول كل أزمة مـالية نرجع فـمن غير ا
ـعـاجلة لـلـرواتب. وتـرى أن مثـل هذه ا
قـد تؤدي إلى إفـراغ البلد مـن الكفاءات
ــا إلى واخلـــبـــرات احلــقـــيــقـــيـــة ور
مـغـادرة البـلد وهـجـرته. وكمـا تعـرفون
كــثــيــر من الــبــلـدان تــرحب بــالــكــفـاءة
الية الـعراقية وتوفر له كل اإلمكانات ا
عتاد. ويجب أن نترك  مناقشة وفوق ا
تــخــفـيـض الـرواتب ونــنــاقش مــسـائل
حـقيقـية هي التـي أهدرت فيـها خيرات
الـبلد فيما يتطـلب أوال  مناقشة مسألة
مـزاد الـبـنك مـشددة بـالـقـول: (ألم يكن
.  او عـــقــد الــتــأمــ الـــصــحي فــســاداً
طـباعة الكتب الـدراسية أو عقود شراء
ـيـة) عـلى أدويــة من مـنـاشيء غـيــر عـا

حد قولها .
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يــقــتــرح الــدكــتــور  زهــيــر احلــسـيــني
إحــــداث تـــخـــفـــيــــضـــات عـــلى جـــدول
ـوازنـة التـشغـيـليـة وأبرزهـا الرواتب ا
وهــو مــا حــصل فـي  مــوازنــات أعـوام
سـابـقة  حـيث أننـا لو أخـذنا مـوازنات
الـسـنـوات الـعـشـر السـابـقـة سـنـجد أن
ـكن بـسهـولة تـخـفيض اخملـصـصات 
ألن تـخصيصـات مجلس النواب ( ٨٣٠
 ) مـــلـــيـــون دوالر أصــبـــحت ( (  240
مــلــيـونــا لـوم جنــد اعــتـراضــا. وكـذلك
رئــاســة الــوزراء من ( ( 3600مــلــيــون
إلى (  ( 500ولـم جنـــد اعـــتـــراضـــات
وكـذلك رئاسـة اجلمـهورية من ( ( 250
إلى  (  ( 70وهـناك بقـية البـنود وقمت
ـكن تخـفيـضها بـدراسة شـاملـة لها و
إلـى أكـثــر من الــنــصف دون أي أثـر أو
تــــأثـــيـــر وأخـــذت في االعـــتـــبـــار عـــدد

وظف والرواتب. ا
ورد الــدكــتــور زهــيــر احلــســيــنـي بـأن
احلــكـومـة غــيـر قـادرة عـلى الــسـيـطـرة
نافذ احلدودية واحلل استقطاع على ا
الـــرســوم اجلــمــركــيــة والــضــرائب من
ــســتــنــديــة واحلـواالت االعــتــمــادات ا
ــصـرفـيـة مـسـبـقًـا وإيـداعـهـا أمـانـات ا
مـقــتــرحــا إنــاطـة لــلــتــحــاسب الحــقًــا 
ـوازنـة العـامة إلى جلـنـة متـخصـصة ا
واســتــشــارات دولــيــة إلعــداد مــوازنــة
عاجلـة تضخم بـرامج بدال من الـبنـود 
الــتــخــصـيــصــات وإعـداد احلــســابـات
عرفة اإلنفاق الفعلي وإلغاء اخلـتامية 
فـجوة الـفرق بـينهـما الـتي تذهب هدرًا
ــكن احلــد من لـــلــمــال الــعــام وبــذلك 
الــعـجـز واإلنـفـاق الـعـام كـمـا أن إعـداد
ــوازنـة بـقــانـون يـعـالج الــصـعـوبـات ا
تعلـقة باإلنفاق الـتشريعيـة واإلدارية ا
تـقوم بـتخـفيض رواتب وتـخصـيصات
الــــرئـــاســـات الــــثالث و حـــمــــايـــاتـــهم
وعــجالتـهم وتـخــصـيـصـات الــضـيـافـة
ـعــيـشـة وغـيـرهـا والــسـفـر وحتـسـ ا
والـــغـــاء قــانـــون رفــحـــا والـــســجـــنــاء
والــشـهـداء  وتـخـفــيض سـعـر الـفـائـدة
لــتــشــجــيع االســتـثــمــار والــعـمـل عـلى
تـوحـيـد سـعـر الـصـرف إللـغـاء الـسـوق
الـــســـوداء من خالل ألـــغـــاء احلــواالت
ـــصـــرفـــيـــة وحــصـــر االســـتـــيــرادات ا
ـستـنديـة عـبر مـصارف بـاالعـتمـادات ا
ـنهاج رصـينـة و ضبـط االستـيرادات 

استيرادي صارم.
 كـما  دعـا احلسـيني  في مـداخلته إلى

أهــمـيـة  الـعـمل عـلى اإلنـتـاج الـوطـني
ـا يـقـتضي الـذي البـد وأن يـتـحسن. 
تــوفــيــر احلــمــايــة والــدعم احلــكــومي
وتــنــفــيـذ الــقــوانــ األربـعــة وإنــشـاء
ـســتـهـلـك ومـجـلس مــجـلس حــمـايــة ا
ـنـافـسـة لـتـنـفيـذ تـلك الـقـوانـ بـدقة ا
بـعـد  احلـد مـن سـيـطـرة الـكـومـبرادور
والـطـفـيـلـيـ عـلى االقـتـصـاد الـوطـني
وتـنفيذ سيـاسات اقتصاديـة تنموية ال
اسـتهالكـية إلعـادة الدورة االقتـصادية
ـستـدامـة والـعمل وحتـقـيق الـتـنمـيـة ا
ـادة ـوجب ا عــلى تـعـديل الــدسـتـور 
ـادة ١٤٢ مـنـتـهـيـة الـصالحـية ١٢٦ بـا
بـاالستـفتاء عـلى النـظام الرئـاسي بعد
ـاني في حتقـيق االسـتـقرار فـشل الـبـر
الـسـياسي والـقضـاء عـلى احملاصـصة
والـفسـاد من أجل عراق شـامخ ناهض

عزيز.
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يـؤكد الـدكتور مـحمود  داغـر على عدم
إمـــكــانــيـــة الــســحب من االحـــتــيــاطي
األجــنـبي بـتـاتـا لـتـمـويل الـعـجـز وهـو
يزان واجـهة العـجز فـي ا مـخصـص  
الـــــــتــــــجـــــــاري وهــــــذا مــــــتـــــــوقع ألن
االســـتـــيــرادات أكـــبــر من الـــصــادرات
مــواجــهــة عــجـز الــرواتب يــتم بــقــيـام
ـصـارف احلـكـومـية ـركـزي وا الـبـنك ا
وازنة بـالدين الداخلي بـتمويل عـجز ا
بـشـكل مـبـاشر وغـيـر مـباشـر  مـشـيرا
إلـى أنه (يعتقد الـبعض أن االحتياطي
ـكن استخدامه متى هـو مبلغ فائض 
نـــشــاء. أبـــداً هــو مـــجــمـــوعــة أصــول
اجــنــبــيـة بــضــمـنــهــا الـذهب الــنــقـدي
ــدفــوعــات ــواجــهــة أعــبــاء مــيــزان ا
صدرة وال بأس وحتـقيق قوة العملة ا
أن يــنــقص مع احلــفـاظ عــلى مــعـدالت
كــفـايـة االحـتـيـاطـيـات ووضـعـنـا جـيـد
ــكن لــلــحـكــومـة أن لــغــايـة اآلن. إذن 
هم هي ـصـارف ولكـن ا تـقـتـرض من ا

حدود ذلك ومدة األزمة). 
ـي  ومـدير لـكـن الـدكـتور داغـر األكـاد
ـركزي يعـتقد أن عـام عمـليات الـبنك ا
واجـهة أمـام الـعراق اسـتراتـيجـيتـ 
نــقص اإليـرادات إمــا الـذهـاب ســريـعـا
إلـى دين داخــلي كـــبــيــر دون تـــغــيــيــر
ـاط اإلنفاق العام بـضمنها الرواتب أ
الـتي تـسـتـحوذ عـلى اجلـزء األكـبر من
خـالل ضـغط الــنــفـقــات إلى أقـصــاهـا
وبــــضــــمــــنــــهــــا الــــرواتـب وخــــاصـــة
ــنـــافع. بــخالف ذلك اخملـــصــصــات وا
أمـــامــنـــا خــيـــارات مــؤذيــة جـــدا مــثل
الـتالعـب بسـعـر الـصـرف بـسـرعة دون
اســتـخــدام كل بـدائل ضــغط الـنــفـقـات
وزيـادة اإليـرادات الـعـامـة ومـثـال ذلك
حـكومة العبادي عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦.
اســتــخــدمـت ضــغط الــنــفــقــات بــشـدة
ومـــتــابـــعــة الـــصــرف مـع دين داخــلي
وخـارجي مـقـبـول ولم تـذهب خلـيارات

صعبة مثل سعر الصرف.
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ا وضع خطوطها اصحاب مراكز االستشراف ية الثالثة التي طا احلرب العا
ووصف ادواتهـا واسلـحتـها ووقـائعـها االدبـاء واصحـاب اخليـال اخلصب قد
دقـت اجراسـها الـيوم لـتـقتـحم حيـاتـنا و تـدمر نـظـامنـا وتفـتك بـشعـوبنـا حرب
باغـتت الزعمـاء و روعت الشعـوب وقلبت حـسابات امـهر االستـراتيجـي انها
نازل ببـساطة (حرب كـورونا) تلك احلـرب التي نعيـشها ونـحن مختبـئون في ا

هاربون من بطش العدو.
ـصانع واخرست اصوات جتـار الكالم وصناع حـرب كورونا اوقفت دوران ا
ـتالعـبــون بـالـعـقــول هـجـمــات فـايـروسـيــة اهـانت غـرور مــهـنـدسي الـدعـايــة ا
ـفـاعالت الـنـوويـة الـتي صـنـعـوهـا الـصـواريخ الـعـابـرة لـلــقـارات ومـصـمـمي ا

ليكونوا قادرين على ازالة ا كاملة من الوجود.
ـية الـتي كان ـية الـتي نعـيشـها الـيوم هي لـيست مـثل احلرب الـعا احلرب الـعا
يـتـصـارع فـيــهـا هـتـلـر ومـوســولـيـني وهـيـرو هـيــتـو مع  روزفـلت وسـتـالـ

وونسـتون تـشرشل كـما انـها التـشبه احلـرب البـاردة التي خيـمت علـى العالم
لعـقود متـتاليـة وال تشبه احلـرب على االرهاب الـتي نعرف فـيها من هـو العدو

ومن هو الصديق.
 في هـذه احلـرب مع كـورونـا يـقف تـرامب وجـونـسـون وميـركـل وتشـي ج
بيـنغ وبوت ومـاكرون وكونـتي وروحاني جمـيعهم امـام عدو واحد وخـلفهم
تتـجمع كل شـعوب االرض تقـاتل بسالح الـتباعـد والتـفكك والهـروب واجلميع

يشكو نقص الكمامات وادوات التعقيم.
انـهـا حـرب تـفتـقـر ديـبـاجـات خطب الـقـادة فـيـهـا الى الـتبـاهي بـالـقـوة بل يـبرز
االعـتـراف بـالـفـشـل و الـعـجـز ومـحـالـة الـصـمـود امـام فـايـروس بـحـجم 125
نـانـومـتـر ال يـرى اال من خالل مـجـاهـر مـتـخصـصـة عـدو ال يـواجـهـنـا بـبوارج
حربـية وال نـواجـهه بطـائرات عـمالقـة وال عربـات قتـال مـدرعة بل لـيس امامـنا
سبيل للمواجهة اال بكريات دمنا البيضاء عدو جتهل (السي يي ايه) و(ام آي
  (6وغـيرها مـن وكاالت االستـخبـارات احملتـرفة من اين يـأتي ألنه يتـسلل الى
اجـسـامـنـا ويـنـتـقل من اقـرب الـناس لـنـا بـطـريـقـة مـرعـبـة مـازلـنـا عاجـزون عن

ايقافها.
لوك يت كان التالحم واالشتباك من نصيب اجلنود ويبقى ا في احلرب العا
والزعـماء متنـعم بهـدوء  القصور لـكن كورونا غيـر قواعد االشتـباك واقتحم
قصـر (باكنغهام) ودخل (داوننك ستريت) ليجبر اشرس الرجال على االختباء

خلف الكمامات واكياس النايلون.
عـابـد معه خـداع الـبـشر عـلى انـهم االقرب الى ـكن لـكهـنـة ا اذن هو عـدو ال 
الله وانـهم يتكفلون بإصالح  االمر ب السماء واالرض بتراتيل او نذور كما
ـكن لوزراء هو مـعـتـاد في مـا شـهدته حـضـارات الـعـالم عـبر الـعـصـور و ال 
ـلـكـوه هو ان الـدفـاع ان يـقـدمـوا شيء لـرفع مـعـنـويـات شـعـوبـهم بل كـل مـا 

نازل. يجبروا مواطنيهم على البقاء في ا
لكن فـي كل االحوال سـتـنـتـهي احلرب بـعـد حـ وسـيسـدل الـسـتـار عن هذه
ـدمرة وقـد تركت لـنا صـدمة ال تـماثلـها أي صـدمة سـيتـغير ية ا أسـاة العـا ا
ـي وتتـغـير اسـتـراتيـجـيات االمن مـزاج الـشـعوب وسـيـنتـكس االقـتصـاد الـعا
الـوطـني لــلـدول سـتـتـقـدم كــرورنـا وساللـتـهـا عـلـى داعش والـقـاعـدة واخلـطـر

السيبراني في كونها اكبر مصادر التهديد.
ستـعيش اوربا والـعالم الغربي تـعاظم ترسـانات االدوية لتـتفوق عـلى ترسانات
الـصــواريخ وسـيــدرك الـعـالم ان وجــود عـربـات االســعـاف لـدى الــدولـة اكـثـر
درعة وان اجـهزة فحص احلرارة اهم جـدوى من وجود الدبابـات والعربـات ا
من شـبــكـات الــرادار و ان الـكـمــامـات واجـهــزة الـتــنـفس واكــيـاس الـنــايـلـون

الجئ احلصينة. الصحي اهم من شبكات الباتريوت وا
ية الثالثة ويستقبل الناجون العالم اجلديد بدموع وحرقة ستـنتهي احلرب العا
على عـالم لم يفكـر بصورة مـناسبة سـيلعن الـناجون من احلـرب كل مهندسي
وجتار احلـروب التقليدية عنـدما يحيون ذكرى موت احـبتهم الذين لم يستعدوا
جيدا لفراقهم خالل ايام كورونا سيبحث االبناء عن رماد اجساد ذويهم التي

تناثرت في زحام فوضى احلرب.
 سـتـكـون شـعـوب مـا بـعـد كـورونـا اكـثـر حـذرا من اجملـهـول واكـثـر خـوفـا من
هـندسـ امام صـعـود االطبـاء وسيـزداد االهتـمام القـادم سيـتالشى غـرور ا
باجملـهر اكثر من التلـسكوب وبنظـريات نهاية العـالم اكثر من نظريـات الهيمنة
عـلـبه وسـيـتـعـاظم دور مـراكـز الـبـحث لـتـفـسـيـر الـظـواهـر واخملـاطـر اجلـديدة
وسـيـعـيد االوربـيـون الـنـظـر بـأنـظمـتـهم االجـتـمـاعـيـة والصـحـيـة واالقـتـصـادية
وسـتـظـهـر فـي نـصف الـكـرة الـشـمـالي اصـوات لــلـمـراجـعـة واالهـمـام بـالـدولـة
ة بوسائلها التدميرية واحالفها التي اثبتت انها لم الوطنية التي سحقتها العو
وت تقـدم لشعوب االرض سوى االوبئة وتفشي القـرصنة واالرهاب وبالنهاية ا
الـقــادم من اخلـارج امـا نــصـفـهــا اجلـنـوبـي ونـحن مـعه ســوف تـزدهـر لــديـنـا
تـاجرين بـالغـيبـيات السـفسـطة ويـتعـاظم شأن الـدجالـ وا
ويــزداد ســعــر الـبــخــور واقالم الــزعــفــران ســيــنـقــسم
الـشعب الى جـمـهور يـرغب في تـمجـيـد الرقـص واللـهو
اضي و آخر يـنهمك بـالبحث عن احلـكايات لـنسيـان ا

التي جتلد االنسان دون ان تقدم له سبل اخلالص.
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يدور حـديث متواتر في أروقة الساسة والنخب عن ما اذا كان باستطاعة عدنان
ـنقـسم في حـقيـقته ـتـفق في ظاهـره وا الـزرفي أجـتيـار حـاجز الـبيت الـشـيعي ا

دد احملددة. وصوال الى تمرير وزارته في مجلس النواب ضمن ا
نـصب قصصـا تتهـمه تارة بالـفساد خالل ن ال يـرجو تولـيه ا يسـوق البعض 
سنـوات توليـه منصب مـحافظ الـنجف وأخرى عـن قسوته وعـنجـهيته وانه رجل
ـزركشة. اميركـا وغيـرها من القـصص التي يـتلـبسهـا ثوب الـسياسـة بالـوانها ا
ناكفات واالتهامات في كل مرة ونحن في الـعراق اعتدنا على سماع مثل هـذه ا
واطن تـرشح فـيـها شـخـصـيـة مـا لـتـولي مـنصب مـهم وبـطـبـيـعـة احلـال صـار ا
ـرشح من هـويـة مـعـارضـيه ومع ان وجـهـات الـنـظـر على يـعـرف مـقـدمـا هويـة ا
أختالفـها محتـرمة والضير بهـا لكن ينبـغي ان ال ينسى اجلـميع هول وخطورة

نطقة والعالم بوجه عام. ر بها العراق بوجه خاص وا رحلة التي  ا
ألول مــرة مـنــذ عـام  2003 تـتــفـاقم ظــروف ذاتـيــة ومـوضــوعـيــة بـهــذا احلـجم
ا تـتغـير ـسبـوقة حـتى ان االوليـات تـغيـرت ور الـضاغـط وبهـذه النـوعيـة غيـر ا
مـرات عـدة أمـام ايـة حـكومـة تـشـكل وتـمـضي الى األمـام فـلم تـعـد االنـتـخـابات
وازنة االن أحتل وبـاء كرونا االسبقية القصوى في بـكرة أولوية قصوى وال ا ا
ا في عـموم دول العالم رتـقبة ال في العـراق فحسب أ قائـمة مهام احلـكومة ا
ـيا ووصـفـته بـ "اجلـائحـة" وهـو ما ـيـة وباءً عـا حـيث عـدته منـظـمـة الصـحـة العـا
يطـلق على الـوباء عـابر لـلحـدود والـقارات من هـنا وأمـام مخـاطر تـفشي الـوباء
بشـكل يصعب الـسيـطرة عـليه ال بد من تـوحيـد اجلهـود وتقريب وجـهات الـنظر
واالسـتـعـداد لـتـنـازل هـذا الـطـرف وذاك لـتـمـريـر حـكـومـة الـزرفي بـدون تـأخـيـر
ودعـمـها بـأقـصى االمكـانـات للـمـضي في اعادة عـربـات القـطار الـى السـكة من
خالل ترتـيب االولويات حسب اهميتها وتقد مـصلحة العراق على اية مصلحة
اخـرى والـتخـلي عن الـنـقـاشات غـيـر اجملـديـة والتـسـقـيط الـسيـاسي سـيـما ان
ـهـام مـحـددة تـنـتـهي مـع اجراء ـقـبـلـة هي حـكـومـة مـؤقـتـة مـكـلـفـة  احلـكـومـة ا

تحدة. االنتخابات احلرة النزيهة الشفافة وباشراف اال ا
شخـصيـا ال اعرف الرجل ولـم التق به من قبـل لكن فضـولي الصـحفي جـعلني
نشـورة في الصحف ومـا يكتبه في اتابع لـقاءاته في الفـضائيات وتـصريحـاته ا
مـواقع الـتواصـل االجتـمـاعي فـوجدتـه يتـكـلم بـلغـة عـراقـيـة جامـعـة ولـيس لديه
ـاليـة في مـجلس ميـوال طـائفـيـة وسبق له ان عـمل في االدارة واالمن والـلـجنـة ا
ــتــلك رؤيـة واضــحـة في الــنـواب ويــقـول الــعـراق أوال و
الــســيــاســة واالقـتــصــاد واالســتـثــمــار مــاذا بــعـد ? هل
نـسـتــورد شـخـصـيـة من خـارج الــعـراق مـثال أم تـخـتـار
االحزاب الـرافضـة شخـصيـة ال تمـتلك الـتجـربة الـكافـية
ونبقى ندور في الفراغ فيما العراق على حافة الهاوية.

بسم الله الرحمن الرحيم

(ان وعد الله حق) 
                                              صدق الله العلي العظيم

×ÍuÝu*« wKŽ bL شقيق  ‰œU?Ž bO تنعى (الزمان) »
وت صباح الزميلة الصحفية ½ÍuÝu*« ‰UC الذي غيبه ا
أثر  مـرض عضال. سـائل الـله تعالى ان االثن 30 اذار 
يــسـكـنه فــسـيح جـنــاته ويـلـهـم الـزمـيـلــة نـضـال وعــائـلـته

الصبر والسلوان.
        (انا لله وانا اليه راجعون)


