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:المقدمة

لقد مر الشعب العراقي في فترات عدم استقرار منذ تأسیس الدولة 
العراقیة واحتكرت السلطة مجامیع موالیة لالستعمار البریطاني او 

من تعانيوقودا للصراعات ویة لألحزاب اما عامة الشعب فكانتموال
نتائجھا، فرفعت األطراف المستفیدة والموالیة للحكم شعارات مستوردة 

حرر من خارجیة، فتحالفت مع االستعمار البریطاني للتاو لصالح قوى 
والتقدمیة شعارات االشتراكیة والشیوعیة االستعمار العثماني ورفعت

وتحالفت ،شعارات القومیة لمحاربة الشیوعیةلمحاربة الرجعیة ورفعت
مع الوالیات المتحدة االمریكیة للخالص من صدام حسین فدمرت دولة 

وأسست دولة العراق ومؤسسات الدولة واستولت على ممتلكات الشعب
ومازالت الشعارات ترفع تحت مسمیات مختلفة للطامعین في ،األحزاب

العراق وثرواتھ كم من اجل التحكم بالحكم لمحاربة القائمین على الح
لخدمة الشعب والقاسم المشترك لھذه األطراف سوء أإلدارة ولیس

ان تفوزھذه االطرافودیدن,ري او القومي او الطائفيوالتعصب الفك
.بكرسي الحكم او أذیالھ للتمتع بالسطوة والجاه والمال العام

:الغایة

من الناحیة رؤیتي لبناء دولة مؤسساتیةالتقریر والبحثاقدم في ھذا 
یلتف حولھا شعبھا بدل احتماء قادتھا بالقوى االجتماعیة واالقتصادیة

ن ھذه الرؤیا إ.لزمنالخارجیة  مقابل البقاء في الحكم ولو لفترة من ا
للمواطن حقوقھ ومن شأنھا أن تعیدولغیر العراق تصلح للعراق

.ومزدھرعراق حر ومستقل لبناء وكرامتھ وحصتھ في ثرواتھ 
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ملخص إداري

الئق للمواطن من الضروریات االولیة ومن حق المواطن على الحكومة، ان معظم دول لان السكن ا
ولویات أجذریة بحیث تضع حقوق المواطن من حلوالأرمستدیمة ولكن لم المنطقة تعاني من ازمة سكن

وانما تستخدم ,الكل یستخدم شعارات توفیر السكن للمواطن ولكن ال یعون ما یرددونالخطط الحكومیة،
.مع عائلتھوائھ إلیالشعارات لغایات انتخابیة او لتخدیر المواطن لیحلم بسكن الئق 

من باطن انعم اهللا على العراق بخیرات وھبات ال تجدھا في كثیر من الدول فقد وجد النفط واستخرج
مكرمات لینعم بموارده قلة قلیلة من الشعب على حساب السواد االعظم الذین یقفون منتظریناالرض 

من دبي وأحسن بغداد اجمل الشعب وتتصوربمعانات تشعرفي ابراج عاجیة ال تعیشالقیادات التي
رئیس الدولة او الحكومة او حق ونیورك، ان لكل مواطن الحق في ثروات وطنھ وحقھ ال یقل عن 

یتناسب مع الدخل الوطني ولیس مكرمة من یجب أن ان حق المواطن في الرعایة .وزیر او المحافظال
.من  المھد الى اللحدالحكومة بل من واجبھا توفیر الرعایة الكاملة للمواطن

 یمكن للحكومة العراقیة حل موضوع الدیون الخارجیة والتعویضات بمنح الدول الدائنة والمطالبة
,الدیون والتعویضاتفي مقابلحق االستثمار كأي مواطن عراقي االفضلیة التجاریة  وبالتعویضات

تعامل كدولة غیر صدیقة وال تتمتع بأیة مزایا تجاریة او تعاون على ھذا العرضوالدولة التي ال توافق
.سیاسي او اقلیمي او دولي

اعتبر فدرالیة المحافظات الحل االمثل لقد نادیت بفدرالیة المحافظات قبل سقوط صدام حسین والى اآلن
ان الدول .إلدارة الدول بعیدا عن ھیمنة فرد او حزب او مجموعة على مقدرات وثروات الدولة

االتحادیة تعتبر من انجح الدول في العالم وفي مقدمتھا الوالیات المتحدة االمریكیة والمانیا االتحادیة 
.واالمارت العربیة المتحدة

من 20لفساد آفة اجتماعیة والسبب الرئیسي في تخلف بلدان المنطقة حیث تذھب اكثر من ان مشكلة ا ٪
ھدار من قبل الطبقة الحاكمة كرواتب ومخصصات یتعرض  لإلالدخل الوطني كعموالت تجاریة او

.ارات مصفحة وفرق حمایة وملیشیات تابعة لھاوسی

نفقت الحكومة العراقیة علیھا مبالغ ضخمة تساوي ان الطاقة الكھربائیة عماد االقتصاد الوطني فقد ا
ئیة لوفرت لنا ضعف على تطویر الطاقة الكھرباصرفتيمیزانیات دول، فلو استوردنا بقیمة النفقات الت

لوقف نزف المال ةالطاقة الكھربائیة ضروریصةخخصن ائیة، لذلك فإحاجة العراق من الطاقة الكھرب
الكھرباء والبد من تشجیع تطویر الطاقة المستدیمة كالطاقة الشمسیة العام على ادارة فاشلة لوزارة 

وطاقة الریاح للمحافظة على البیئة والعمل على تطویر الزراعة والصناعة لیقل االعتماد على البترول 
.واعداد العراق لما بعد عصر البترول لتأمین مستقبل االجیال القادمة

من قضاء عادل ومحاید ال ل االجنبیة لتطویر العراق البدلتشجیع االستثمار وجذب رؤوس االموا
,ارادة السیاسیة، وان تمتع المواطن بكامل حقوقھ القانونیة ھو المؤشر لعدالة الدولة وقضائھیخضع لإل

لمیة الحالیة  االعالن المؤشراتفي العراق االعمال التجاریة ممارسةویجب على الحكومة تسھیل
.ي نھایة قائمة التي یتعذر او یصعب فیھا القیام بتلك األعمالصعبة وفالعراق كدولةتصنف
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).2003مشروع ثالثة مالیین منزل  (مشروع منزل لكل عراقي .1

.مشروع إسكان في جمیع محافظات القطر وفقا للمعاییر العصریة الحدیثة وبتمویل میسر:الفكرة.أ

إسبانیا –لعراق في مدریدعادة بناء اوبمناسبة انعقاد مؤتمر المانحین إل2003اكتوبر/تشرین االولفي :اوال
قدمت مقترحا الى المؤتمر عن طریق القائم بأعمال السفارة الھولندیة في بغداد الى السفارة األسبانیة في 

قیین مالیین منزل كمشروع إلعادة بناء العراق دولة وشعبا ولكسب ثقة العرا3بغداد حول تبني مشروع 
ملیار 33، وكنت اتمنى أن تتبنى الدول المانحة المشروع وخاصة توفر مبلغ صدام حسینبعد سقوط

من الدول والمنظمات المانحة إلعادة بناء العراق ولكن الظاھر لم یدعم اي طرف عراقي مقترحي دوالر 
تكن لدي ایة كي یتبنى المؤتمر ھذا المقترح ألنني لم اكن منتمیا ألي حزب معارض عراقي ولم

خارجیة كي انال الدعم المطلوب، حیث كانت تلك االرتباطات بوابة الدخول الى سیاسیة ارتباطات 
.المشاركة في الحكم والغنائم

لم أیأس من تجاھل مقترحي في مؤتمر مدرید فبعثت بصورة منھا الى اإلدارة األمریكیة والى االتحاد 
.العراقیة ووزارة التخطیط العراقیةنسخ الى وزارة الخارجیةباالوربي وطبعا 

مالیین منزل لسنوات طویلة فلو ذھبوا الي ارشیف وزارة 3الكثیرون في العراق سمعوا تردید الرقم 
.التخطیط العراقیة سیجدون اني صاحب ھذا الرقم

المرحوم المانیا –في برلینكلیة االقتصاداقتصادي عراقي كان نائب عمیدمقترحي على عرضت:ثانیا
الدكتور نوري ھریش وكنت جالسا امامھ كالتلمیذ مرتبكا ینتظر نتیجة االختبار وھو یتصفح األوراق 

عندما رفع رأسھ فقال ھذا ھو الحل الوحید للعراق ,بھدوء دون أن ینبس بكلمة او یلوح وجھھ بتعبیر ما
.اذا تبنوا مشروعك فأني مستعد للعمل معك

بل كانت نتیجة سیكاراو دخانكأس خمربھاتراحي الي مؤتمر مدرید لم یكن بادرة عفویة ألھمتنيأن اق:الثاث
حزیران الى 22العراق من داخلطویلة جولةوقمت ب,لخبرتي الطویلة في تطویر مشاریع استراتیجیة

من زاخو الى صفوان عن طریق الكوت والعمارة والعودة عن طریق الناصریة 2003تموز 24
والسماوة وتوجھت غربا الى االنبار والى طربیل قطعت اكثر من ثالثة اآلف كیلومتر، فوجدت عراقا 

كل جسر وفي مداخل العراق في ذاكرتي فقوات االحتالل في كل منعطف وتحت كان غیر الذي 
تدخل العراق من الكویت )حمولتھا غیر مغطى(شاحنة مفتوحة جم على كل ، وشعب جائع یھومخارجھ

لیحصل على شئ مفید یبیعھ في السوق وآخرون یفككون كل ما تصل الیھ أیادیھم لبیعھ من الحدید 
الحوادث تلك الصغیرة الفیدیو والخشب والكیبالت واألبراج الكھربائیة وعندما كنت اصور بكامرتي 

في الشكل التالي خطوط .اذني وقال ال تصور وأال نطلق علیك الرصاصجاءني شاب وھمس في
.رحلتي داخل العراق
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.وصف المشروع.ب

بحیث العامالجوانب االجتماعیة للمناطق  في التصمیم تصمیم أحیاء سكنیة حدیثة متكاملة مع مراعاة:اوال
:تشمل وال تختصر على ما یلي

مدارس.
مستوصفات صحیة.
نوادي ریاضیة واجتماعیة.
أسواق.

ملیار 150الى100بمختلف المساحات وبتكلفةمالیین منزل3المشروع یشمل في المرحلة األولى :ثانیا
،بثلث ھذا المبلغ2003لھذا الیوم بینما كان ممكن تنفیذ المشروع فيوفقا للسعر التجاري للسوقدوالر و

.القوات المسلحة دون تحقیق األمن للعراقیینعلى ل من صرفیات العراق على األسلحة ووھذا المبلغ اق
یحقق جمیع األھداف المطلوبة لبناء مجتمع عراقي سلیم لیعیش المستقبل الذي سكان ن ھذا المشروع إ

.حرم منھ

.تمویل المشروع.ت

:لألحزاب والفساد اإلداريیمكن تمویل المشروع وتنفیذه بعیدا عن المزایدات السیاسیة 
للقروض ٪ من عائدات البترول سنویا للمشروع للمساھمة في المشروع وتغطیة5تخصیص

.المیسرة
طلب تمویل المشروع بقروض میسرة من:
صنادیق العربیة للتعاون والتنمیةال:

الصندوق الكویتي للتنمیة االقتصادیة العربیة.
صندوق ابو ظبي للتنمیة.
 السعودي للتنمیةالصندوق.
البنك اإلسالمي للتنمیة.

صندوق اوبك للتنمیة الدولیة.
البنك الدولي.
االتحاد األوربي وخاصة الدول المضیفة لالجئین العراقیین.
الوالیات المتحدة األمریكیة.
الیابان والصین.

.التزامات الحكومة العراقیة.ث

سكنیة لذوي الدخل المحدود والمشمولین بالرعایة االجتماعیة تخصیص أراضي إلقامة مجمعات)1
.بدون مقابل

.توفیر الماء والكھرباء والبنى التحتیة للمشروع)2
من كلفة المنزل بدون فائدة لفترة %120یمول المستفید قیمة البناء مع أثاث كاف ألفراد األسرة أي )3

.سنة30
فتتحمل الحكومة دفع أقساط المنزل الى أن یتحسن دخل اما بالنسبة للمشمولین بالرعایة االجتماعیة)4

.العائلة الى مستویات تخرجھا من قائمة الرعایة االجتماعیة
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.المستفید من المشروعمن .ج

.عاما فما فوق وال یملك دار24كل مواطن او مواطنة یبلغ او تبلغ من العمر )1
.األسرةنوع وحجم المنزل یتناسب مع دخل وعدد افراد )2

.إدارة المشروع.ح

 اختیار كادر فني متخصص نزیھ ومستقل غیر حزبي او متعاطف او مدعوم من قبل حزب ومؤھل في
االختصاصات المعماریة والھندسیة والمالیة والقانونیة لوضع الخطط والبرامج التنفیذیة الالزمة 

.للمشروع
 ،إنشاء بنك عقاري كبنك خاص او مؤسسة غیر ربحیة تدار من قبل ھیئة إداریة مؤھلة إلدارة البنك

دارتھا من قبل مؤسسات دولیة مستقلة خاصة من االتحاد األوربي وتضم اإلدارة مراقبین إتقییم كفاءة 
.فظات القطرمن الدول الممولة للبنك تحت إشراف السلطة التشریعیة وإنشاء فروع لھ في جمیع محا

تعیین شركة محاسبة دولیة لمراقبة حسابات البنك العقاري.
تمویل المصاریف اإلداریة في مرحلة التأسیس من قبل الحكومة العراقیة.
فیذ .تطبیق تقنیة البناء الحدیثة وتبني سرعة التن

.الجدول الزمني.خ

یةتأسیس البنك العقاري او مؤسسة عقاریة غیر ربح:الشھر األول.
تحریر النظام الداخلي للمؤسسة:الشھر الثاني.
تخصیص األراضي في جمیع المحافظات للمشروع:الشھر الثالث.
لفیاكتالقدیرإعداد التصامیم األولیة وت:الشھر الرابع والخامس.
قبل مندعوة الدول والمنظمات الممولة للمشروع الى مؤتمر لتعریف المشروع :الشھر السادس

القائمین على المشروع وطلب من الدول والمنظمات المالیة تمویل المشروع بقروض میسرة وطویلة 
.األجل

متر مربع قابل للتوسع االفقي والعمودي لتصبح65منازل وفقا للمعاییر االوربیة ومكیفة طبیعیا بعزل حراري ممتاز  بمساحة 
.أالف دوالر30متر مربع تكلف اقل من 150الكلیة ءبنامساحة ال
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.وعالنتائج المتوقعة من تنفیذ ھذا المشر.د

ھذا المقترح  لكنا الیوم ننعم 2003لو تبنت الحكومة العراقیة والمؤتمر المانحین في شھر تشرین األول :اوال
:بالسالم واألمان وذلك لألسباب التالیة

.منزل خالل عشر السنوات الماضیة وحلینا مشكلة السكن في العراقمالیین3بنینا )1
.استفاد اكثر من خمسة عشر ملیون عراقي من المشروع)2
الثانویة لألعمالخلقنا فرص عمل ألكثر من ملیون عامل وفني بشكل مباشر ومالیین أخرى )3

.تنفیذ المشروعبالمتعلقة
لبناء مثل)4 .النجارة والحدادة والسباكة وغیرھانمینا الحرف الصناعیة المرتبطة با
.كسبنا ثقة الشعب بالدولة وبالنظام الجدید)5
.األعمال التجاریة العالمیةمیدانیمكنھ التنافس والدخول فياوتجاریافنیاأنشأنا كادر)6
.أنقذنا أرواح عشرات اآلف من الشھداء والمعاقین من جراء األعمال اإلرھابیة)7
.مجتمعا عصریا متمتعا بالرفاھیة یعتز بوطنھ ویحترم حكومتھأنشأنا)8
.ن الى وطنھم للمشاركة بخبراتھم في بناء العراقعاد المھاجرون والالجئون العراقیول)9
.قوائم حقوق اإلنسان والسعادة في العالمتصدرنا للكان وجھ العراق اجمل و)10

البدأوواالجتماعیة االقتصادیة والفنیةكل جوانبھا دراسة الفكرة من 2014برلمان اتمنى من حكومة و:ثانیا
بأكثر من عشر سنوات افضل من ان ال نبدأ بالعمل وتستمر معاناة ینان نبدأ متأخرا.بتنفیذ المشروع

ن التي تفتقر ألبسط وسائل الكرامة االنسانیة لألنسا)المتجاوزین(العراقیین وساكني المنازل العشوائیة 
دون الحاجة منزل سنویا200,000بناء ٪ من دخل الوطني العراقي5من تخصیص یمكن.العراقي

.لألقتراض

دول في  وخاصةالمنطقةدول السكن مشكلة عامة في معظمان حل مشكلة :ثالثا
ستحتاج فاعادة اعمار سوریا ماأالربیع العربي، لیبیا وتونس ومصر والیمن

.یحتاجھ العراق لحل مشكلة السكنالى ضعف ما 
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.برنامج الرعایة االجتماعیة.2

.البطاقة التموینیة:اوال

.الحكومة العراقیةفي جبینالبطاقة التموینیة حتى یومنا ھذا تعتبر وصمة عار استمرار العمل بنإ
تستخدم البطاقة التموینیة في الظروف االستثنائیة كالحروب او الحصار او المجاعات والعراق ال 
یعاني من اي منھا حالیا، فالمعضلة التي تواجھ العراق في الوقت الراھن ھي الفساد المالي واإلداري 

,عدیدة في المنطقة مجتمعةلیتمتع بدخل یساوي دخول دوفالعراق ,والفشل في إدارة الدولة
الحكومة العراقیة وللعراق مصادر متعددة من الثروات كالبترول والغاز والزراعة، لذا یجب على 

فنظام الرعایة االجتماعیة كان ,دخل العراق ومواردهیتناسب معلرعایة االجتماعیة أن تتبنى نظام ل
مانیة كما طبق في الصین قبل ضارة الروموجودا منذ القدم ولھ جذور تاریخیة تمتد إلى عصر الح

واآلن یطبق في معظم الدول ,ذ القرن السابع العشرمنفي بریطانیاسنة وطبق بشكل منتظمالفي
، أن برنامج الرعایة االجتماعیة للمواطنین اعلى مواطنیھیةاألوربیة والیابان وفي الدول الخلیج

الكویتيالرعایة االجتماعیة في الدول الغربیة، فقد رعى البرنامجبرنامجالكویتین افضل من
عائدات البترول في الشركات والمؤسسات العالمیة الفائض من واستثمر بسخاء المواطن الحالي 

.لألجیال القادمة

.مساوئ البطاقة التموینیة:ثانیا

ن إ,نویةحاجة البطاقة التموینیة الساستیراد مواد فاسدة او ردیئة الجودة او استیراد كمیات تفوق
فضائح الشاي الفاسد والزیوت والسكر الفاسد ال تحتاج الي وثائق لتأكید صحتھا فھي ما زالت 

.حاضرة في أذھان الشعب العراقي
حیث كانت بطانتھ ,اكثر من ملیار دوالرلقد سرق وزیر التجارة السابق:الفساد اإلداري والمالي

بسیط للعموالت وبحساب ,وغیرھا من المواددوالر على كل طن سكر او دقیق او رز 40تأخذ 
وصلت الوزیرالت الى رقم یتجاوز الملیار دوالر وبعد ھروب والعمتصلخالل فترة وزارتھ و

.دوالر للطن100بورصة العموالت الى 
ھاالعموالت التجاریة التي تدفعھا البطاقة التموینیة للسلة الغذائیة من:

 السكر من المواد الغذائیة التي تحدد أسعارھا في البورصات العالمیة وھي متذبذبة وال یمكن
لتغطیة اإضافیالمجھز من تثبیت السعر حتى لساعة واحدة، لذلك فأن المجھز یحسب مبلغ

٪ من 5قل عن ه عمولة الوكیل التجاري الذي ال تیأتي بعد,مخاطر تذبذب األسعار في السوق
دوالر للطن، بینما شراء السكر مباشرة 100ویحصل اآلخرون على عموالت تصل الى السعر

الى 100من المصانع  في الدول المنتجة تقل أسعارھا عن أسعار شراء الوزارة بما ال تقل 
دوالر للطن، ویمكن أن نكتفي ذاتیا من السكر في حالة تشجیع زراعة بنجر السكر 200

.تكریر السكرالسكر وتطویر صناعةقصبو
 أن الحبوب وخاصة الحنطة تخضع لنفس ما یطبق على السكر وفي حالة تبني خطة زراعیة

.جیدة في العراق یمكن االكتفاء الذاتي من انتاج الحبوب
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.الرعایة االجتماعیةذا الم:ثالثا

مع تتناسبوالمحافظات ال النواب والوزراء ومجالس الثالثئاساتن رواتب ومخصصات الرإ.أ
ن یأي ما یعادل سبعة  مالیین وثالثمائة وستUNDP٪ من نسبة سكان العراق وفقا الي 23وجود

الیوم،  ویقضي الكثیرون من دوالر في 2.20الف عراقي تحت مستوي خط الفقر اي یعیشون بأقل من 
المتاجرین وعمان وببذخ فاقعطلھم في بیروت وتجار السلطة أعضاء مجلس النواب العراقي 

.بالمخدرات والسالح في السوق السوداء

11.7ترلیون دینار اي حوالي 13.9:تساوي2014ة المركزیة والمحلیة في میزانیة اإلدارنفقاتن إ.ب
.2013ترلیون دینار اي حوالي ملیار دوالر عن میزانیة عام 1.145ملیار دوالر بزیادة 

وغیر منتمي الى األحزاب خیالیةالوالمواطن العراقي غیر السیاسیة رواتب النخبةبینارقون الفإ.ج
االستغالل، وحتى القوى االستعماریة ال یمكنھا تطبیق تلك بابمنطقیة وغیر إنسانیة وانما تندرج تحت 

.الفوارق على الشعوب المحتلة
دوالر شھریا واآلن یستلم 250اقل من كان 2003السابق قبل فكیف نفسر راتب رئیس البرلمان

دوالر شھریا كراتب تقاعدي مقابل ثالث سنوات عمل في مجلس النواب اي راتبھ الیومي 40,000
عف راتب المتقاعد  ویسكن في ض120ضعف دخل الفقیر العراقي و606دوالر یومیا ویعادل 1333
الى مضیفھ في عمان یأتون ن الذین یستضیف أعضاء من مجلس النواب والسیاسیین العراقییوعمان

اما رواتب.علیھ االستقالةتعلى موائده مع العلم أنھ فشل في ادارة مجلس النواب وفرضببذخ ینفقو
رئیس الجمھوریة ونوابھ ورئیس مجلس الوزراء ونوابھ ورئیس (الثالث الرئاسات ومخصصات

د الذي العراقي الفقیر والمتقاعأضعاف راتبومخصصاتھم فتتجاوز اآلف )مجلس النواب ونوابھ
ھل ھؤالء یمثلون الشعب العراقي وھل یشعرون بما یعانیھ الفقیر قضى عمره في خدمة الشعب، ف

.من ابسط حقوقھ في ارضھ وثرواتھوالعراقي من بؤس وحرمان 

، لذلك في وطنھوالعیش بكرامة ت وطنھأن یتمتع بثروافي ن للمواطن العراقي الحق إ:رابعا
:اقترح ما یلي

فلو كان دخل ,بملیون دینار شھریا)زوج وزوجتھ(تحدید الحد أألدنى لدخل العائلة العراقیة )1
نظام الرعایة االجتماعیة لیصل تحصل العائلة على إعانة من العائلة اقل من ملیون دینار شھریا

.دخلھا الى ملیون دینار شھریا
.یسكن لوحده بنصف ملیون دینار)رجل او امرأة(تحدید الحد األدنى لدخل لشخص الواحد )2
من العمر ةدینار شھریا حتى بلوغ الثامنة عشر50,000یحصل كل طفل او طفلة للعائلة على )3

.مھما كان دخل العائلة
نقل الطلبة وی,دینار شھریا500,000لیات على یحصل كل طالب عراقي یدرس في المعاھد والك)4

.ھم الى المعاھد والكلیاتاة من مقر سكنمجانا في وسائل النقل العام
لذوي الدخل منخفضللمشمولین بالرعایة االجتماعیة مجانا و بإیجار االئقاتوفر الدولة سكن)5

.المحدود
خارج العراق في حالة عالج المواطنمصاریفالحكومة تحملتكما كاملة صحیة مجانیةرعایة )6

.عدم تمكن عالجھ داخل العراق
.من مرحلة الروضة الى الدراسات العلیا الدراسة مجانیة)7
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ملیار دوالر17.8ترلیون دینار اي 21.304كلفة نظام الرعایة االجتماعیة وفقا للمعطیات التالیة تبلغ
$.ع.د2014139,640,628,585,000)الدخل الوطني(ردات العراقاو 116,367,190,488

32,000,00032,000,000عدد السكان
$.ع.د4,363,770الوطنيحصة الفرد من الدخل  3,636

(23نسبة الفقراء  %UNDP(7,360,0007,360,000
1,226,6671,226,667)افراد6افراد العائلة معدل(ل الفقیرةعدد العوائ

$.ع.د1,000,000للعائلةمقترح مبلغ الشھري للرعایة األجتماعیة 833
$.ع.د14,720,000,000,000سنة/مجموع كلفة الرعایة األجتماعیة 12,266,666,667

16,000,00016,000,000%50سنة 19عدد سكان العراق اعمارھم اقل من 
ة19مبلغ الشھري لكل فرد من العائلة اقل من  42$.ع.د50,000سن

$.ع.د9,600,000,000,000سنة19مجموع كلفة الرعایة األجتماعیة لألقل من  8,000,000,000
ة كلیات العراقی 400,000400,000عدد طلبة في المعاھد وال

$.ع.د500,000لیات ح لمنحة لطلبة المعاھد والكمقتر 417
$.ع.د2,400,000,000,000مجموع كلفة رعایة طلبة المعاھد والكلیات 2,000,000,000

$.ع.د26,720,000,000,000الكلیةمجموع كلفة الرعایة األجتماعیة 22,266,666,6676
-4,513,333,333$.ع.د5,416,000,000,000-مخصصات البطاقة التموینیة

17,753,333,333$.ع.د21,304,000,000,000المبلغ المطلوب لتنغطیة كلفة الرعایة األجتماعیة

.فوائد الرعایة االجتماعیة:خامسا
 من ثروات وطنھیحصل المواطن العراقي على استحقاقھ.
یعیش المواطن العراقي بكرامة تحت سقف آمن وسكن الئق وطعام كاف لھ ولعائلتھ.
یضمن المواطن العراقي مستقبل أوالده في إكمال دراساتھم الجامعیة.
 یشعر المواطن العراقي بقیمة المواطنة وسیكون عین الحكومة على الفساد واإلرھاب وبذلك ننشئ

.كما ھو الحال في البلدان المتقدمة دون الحاجة الى مخبرین سریین"المراقبة الشعبیة"
 نقضي على العوامل المشجعة للفساد اإلداري والمالي في الوزارات والحكومات المحلیة.
 اإلنضمام الى نقضي على اإلرھاب وذلك بتوفیر العمل او وسیلة عیش للشباب تبعدھم عن

.اإلرھابیةالمنظمات

.نظام الرعایة االجتماعیةكیف نمول:سادسا
یفوق عدد الذین یشملھم برنامج الرعایة نؤمن رعایة اجتماعیة لعدد خفضنا المیزانیات التالیة لو

.االجتماعیة
ال نحتاج ,)ملیون دوالر82.7(دینار ملیار99.24:*السنویة مخصصات رئاسة الجمھوریة

.نواب رؤساء بل الى نائب واحد فقطةالى ثالث
فاشلة حكومة,)ملیار دوالر3.5(دینار ترلیون4.153:*السنویةالوزراء مخصصات مجلس

.في معظم نشاطاتھا فلماذا ھذه المیزانیة الضخمة
عجز ,)ملیون دوالر316(دینار ملیار 380:*اب السنویةرواتب ومخصصات مجلس النو

مجلس النواب عن استجواب رئیس مجلس الوزراء والوزراء او تشریع قوانین لصالح ناخبیھم 
لغىفال یستحقون المیزانیة المخصصة لھم او االمتیازات او الرواتب التقاعدیة او الحمایات، وت

.المخصصات جمیعھا
 ملیار دوالر19.75(ترلیون دینار23.7:**األمن والدفاعنفقات.(

عاجزة عن توفیر فھين عموالت صفقات السالح تكفي إلدارة الوزارة إ,وزارة الدفاع
على المتطوعین وات المسلحة الى ربع العدد وحصرهویمكن تخفیض عدد منتسبي الق,األمن

ألن برنامج الرعایة االجتماعیة سیوفر للعراقي ,المحترفین ولیس للمنتسبین من اجل الراتب
.من راتبھ في الجیشولعائلتھ دخل اكبر
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فماذا أنجزت وزارات الدفاع ,)ملیون دوالر251(ملیار دینار 302:*مجلس األمن الوطني
لألمن ي من اإلرھاب لكي یكون ھناك مجلسوالداخلیة  لتأمین الحدود وحمایة الشعب العراق

.الوطني أیضا
صة خفالخصال داعي لھذه المصاریف ,)ملیار دوالر9(ترلیون دینار 11:*باءوزارة الكھر

وبذلك نقضي على فساد وزارة ھي الحل إذ ان القطاع الخاص قادر على القیام بھذا العمل
أن الكھرباء في معظم الدول األوربیة وأمریكا تدیرھا شركات خاصة وتتنافس في ,الكھرباء

الحالیةالموجودات من المحطات الكھربائیةویمكن استیفاء قیمة,تقدیم أسعار تنافسیة للمستھلك
.وشبكات نقل الكھرباء من المستثمرین

وزارة ال یمكنھا توفیر وقود للمحطات )ملیار دوالر23.3(ترلیون دینار 27.9:*نفطوزارة ال
.الكھربائیة وما زلنا نستخدم البنزین العادي الحاوي على الرصاص

لیس لھا أي حاجة أو نفع)ملیون دوالر4.4(ملیار دینار 5.3:*لجنة الطاقة.
این ھي المشاریع ,لیس لھا أیة حاجة)ملیون دوالر8.3(ملیار دینار 10:*یةاللجنة االقتصاد

.اللجنة االقتصادیةالتي نفذت من قبل 
این ھي المشاریع ,لیس لھا أیة حاجة)ملیون دوالر11.7(ملیار دینار 14:*تلجنة الخدما

.نفذت من قبل لجنة الخدماتالتي 
 فلو ُتدقق الحسابات الختامیة للرئاسات الثالث والوزراء ومجالس المحافظات فآن مجموع المال

برنامج الرعایة صالح العام ستغطي لالمفقود او ھدر األموال العامة بدون وثائق تثبت صرفھا ل
.االجتماعیة لعدد من السنین

.ماجدة التمیميالدكتورةعضوة اللجنة المالیة النائبةتصریحمن2014مصدر ارقام مسودة میزانیة *
.المقدمة الى البرلمان2014مسودة میزانیة **

بالملیار دوالر2014ومیزانیة 2013جدول مقارنة لمیزانیة 

نسبة التغییر20132014میزانیة العراق

31,000,00032.000.000عدد السكان

%116,3717$99,41$الموازنة االتحادیةإیرادات

%136,1818$115,35$النفقات

%19,7520$16,42$نفقات األمن والدفاع

%11,155$10,65$التربیة والتعلیم

%26,779$24,55$الطاقة

%2-5,57$5,69$البیئة والصحة

%21,6347$14,76$الخدمات األجتماعیة

%6-3,30$3,51$الماء والمجاري والصرف الصحي

%1,9226$1,52$النقل واألتصاالت

%2,5715$2,24$القطاع الزراعي

%18-1,18$1,43$القطاع الصناعي

%1,5615$1,36$التشیید واألسكان

%2,5934$1,94$الثقافة والشباب واألندیة واألتحادات

%11,669$10,71$األدارة العامة المركزیة والمحلیة

%10,0617$8,58$األلتزامات والمساھمات الدولیة والدیون

ن %16,4737$12,01$أقلیم كوردستا
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.فرضیة تطبیق الرعایة األجتماعیة لكل العراقیین.3

لكل عراقي ولیست ملكوالضرائب والجماركثرواتھا الطبیعیةمنأن واردات الدولة العراقیة :اوال
لألحزاب او لثلة من اللذین ال یستحقون حتى حق المواطنة ویستغلون مواقعھم السیاسیة او الحزبیة 

.البؤس والشقاءمن حالة فيللعیش كأباطرة ویعیش دونھم من الشعب

ملیار 116(ترلیون دینار عراقي2014:140لدولة العراق المتوقع فيوطنيالالدخل
.)دوالر

دوالر3,636(دینار عراقي 4,363,770:حصة المواطن العراقي السنوي  من دخلھ(.
 دوالر21,819(عراقي ملیون دینار 26.187:أفراد6حصة العائلة من.(
دوالر1083(نارملیون دی1.3:اطفال 6مع حصة العائلة العراقیة من الرعایة االجتماعیة(

.الوطنياي اقل من حصتھ من الدخل سنویا دینارملیون15.6شھریا اي 
حصص الفأن مجموع ،یتمتعون بالرعایة االجتماعیةنسمةملیون32لو فرضنا أن الشعب العراقي :ثانیا

)ملیار دوالر63(ترلیون دینار عراقي75.8ھو واألطفال وطلبة الجامعة لجمیع العوائل العراقیة 
.ملیار دوالر53ترلیون دینار اي حوالي  2014:63.88المتوقع في وطنيالباقي من الدخل الو

$.ع.د2014139,640,628,585,000)الدخل الوطني(واردات العراق  116,367,190,488

32,000,000عدد السكان

$.ع.د4,363,770حصة الفرد  3,636

5,333,333)افراد6معدل العائلة العراقیة (عدد العوائل 

$.ع.د26,182,617حصة العائلة من الدخل الوطني 21,819

$.ع.د1,000,000مبلغ للرعایة األجتماعیة للعائلة 833

$.ع.د64,000,000,000,000مجموع كلفة الرعایة األجتماعیة لعوائل العراقیة 53,333,333,333

16,000,000من السكان%50سنة 19عدد سكان العراق اقل من 

$.ع.د50,000سنة19مبلغ الرعایة األجتماعیة للسكان اقل من  42

$.ع.د9,600,000,000,000سنة19مجموع الكلفة للرعایة األجتماعیة للسكان اقل من  8,000,000,000

400,000المعاھد والجامعاتعدد طالب 

$.ع.د500,000مبلغ الرعایة األجتماعیة لطالب المعاھد والجامعات 417

$.ع.د2,400,000,000,000مجموع كلفة الرعایة األجتماعیة لطلبة المعاھد والجامعات 2,000,000,000

والجتمعات من طرح كلفة الرعایة االجتماعیة لطلبة المعاھد ت

سنة19كلفة الرعایة االجتماعیة لالقل من 

-200.000.000,00$.ع.د240,000,000,000-

63,333,333,333$.ع.د75,760,000,000,000مجموع كلفة الرعایة األجتماعیة لجمیع العراقیین

53,033,857,154$.ع.د63,880,628,585,000المبلغ الباقي من الدخل الوطني

فرضیة تطبیق الرعایة األجتماعیة لكل العراقییناعاله لحساب جدول
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.میة متخصصةلداریة عاإدارة الدولة من قبل شركات إضیة فر.4

بدون دفع عموالت  إلدارة ايلو فرضنا نظریا أن نتفق  مع شركات إداریة عالمیة مؤھلة ونزیھة:اوال
بناء البنیة التحتیة وتوفیر األمن ومواردنا الطبیعیة من النفط والغاز والزراعة وغیرھا وتطویرھا 

معاییر األوربیة لالداخلي والخارجي وتوزیع عادل لھذه الثروات على الشعب العراقي وفقا ل
اي حوالي الوطني٪ من دخلنا 10جتماعیة والنشاط المقدم من قبل االفراد لخدمة المجتمع مقابل الوا

المركزیة العامةاإلدارةنفقاتللساوي ملفترة عشرة سنوات اي 2014ملیار دوالر للعام 12
:فماذا نتوقع  نظریا,2014في میزانیةوالمحلیة

مصاریف اإلداریة وتسھیل الخدمات للمواطنینالتطبیق الحكومة اإللكترونیة لخفض.
 تطویر ثرواتنا الطبیعیة والسیاحة الدینیة والتاریخیة والمنتجعات السیاحیة لالستجمام لزیادة

.فتنعكس علیھا بزیادة فائدتھاالوطنيالدخل 
توزیع عادل للثروة العراقیة على أصحابھا من الشعب العراقي.
التي اإلدارات األجنبیةریة بعد انتھاء فترة تعاقدتدریب وتأھیل كادر وطني للقیام باألعمال اإلدا

.الوطني٪ من الدخل 2فقط مقابل اإلشراف والرقابة الى ستتحول الى مھمة
القضاء على الفساد اإلداري بسبب استخدام الحكومة اإللكترونیة.
ال نحتاج الى مجلس نواب بمخصصاتھم الخیالیة.
ال نحتاج الى استیراد بضائع بأضعاف قیمتھا.
لدول الما ھو مطبق فينوعیة ممِاثلةالجودة الرقابة علىخضع للال نستورد بضائع ال ت

.المتحضرة
تالمیذ او بدون تكییف صیفا وشتاءسقوط على رؤوس الالآیلة الى طینیةال نجد مدرسة.
لنا صیفا وشتاءال ینقطع التیار الكھربائي عن مناز.
في أنابیب الصرف الصحي1ال تغرق بغداد ولن نجد صخرة عبوب.
ستكون بغداد مضاھیة لدبي مع طقس اجمل في الصیف.
 ویمكن تأمین االمن الداخلي والدفاع عن حدودنا بوسائل تقنیة عالیة تراقب كل مخرب وارھابي

.اوفي النورعاق للوطن بخطواتھ في الظالمقبل أن یطأ قدمھ ارض العراق وتراقب كل 
لى معاییر الحضارة العصریةنتخلص من دولة األحزاب الى دولة المؤسسات وفقا ألع.

مثال اعاله ال یمكن تطبیقھ عملیا في الواقع وان ُطبق جزئیا في دبي حیث استقدمت الأن 
إلعطاء صورة عن ولكن,من مؤسساتھاادبي خبراء أجانب وما زالوا یدیرون بعض

فاھدروا األموال 2003لجھل وعدم أھلیة القائمین على إدارة الدولة العراقیة منذ ا
األمرین من ىحرب ونسوا الشعب العراقي الذي عانالممتلكات العامة وكأنھا غنائم و

ملیارات الدوالرات رقت القیادات الحزبیة والسیاسیة فس,والحصارصدام حسینحروب 
ثروات ى مرتبة اللصوص والحرامیة، فكونتأخالقیا الخجل وانحطتدون حیاء او 

ما مھما كان العقاب فلن یعیدھدون رأفة النعب العراقي أن یحاسبھافالبد للش،خیالیة
ه الشعب العراقي من العذابات ومن الجوع ومن القھر والمرض وبینما من یدعون اعان

تمثیلھم ینفقون المالیین في ملذاتھم في بیروت وعمان وفي عواصم العالم ویستثمرون 
.األموال الحرام خارج العراق

كیلوغرام داخل 150ادخلت صخرة وزنھا اوداخلیةوزراء العراقي بأن قوى خارجیةم مجلس الأدعى اماج نعیم عبوب ھو امین عاصمة بغداد الحا.1
.غرقت بغداد بمیاه االمطار وكذلك صرح لقناة تلفزیونیة بأن بغداد اجمل واحسن من دبي ونیوركي فانابیب الصرف الصح
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.لحل مشكلة تعویضات الكویت والدیون للدول األخرىترح مق.5

:اقترح ما یلي2003لتجاوز معضلة التعویضات والدیون المتراكمة على الحكومة العراقیة قبل :اوال

 تتخلى الدول الدائنة او الحاصلة على قرارات أممیة للحصول على التعویضات المالیة مقابل
PTAمنحھا أفضلیة تجاریة   - Preferential Trading Agreement وبھذه االتفاقیة یمكن

للدول الدائنة او الحاصلة على قرارات اممیة للحصول على التعویضات كسب مبالغ اكبر من 
.التعویضات على شكل استثمار طویل األمد للتجارة ولالستثمار في العراق

تمنح ایة امتیازات تجاریة في حالة رفض ایة دولة المقترح أعاله تعامل كدولة غیر صدیقة وال
.واستثماریة في العراق

Preferential.األفضلیة التجاریة:ثانیا Trading Agreement

وربي والوالیات تطبقھا دول كثیرة منھا االتحاد األبل جدیدةفكرةأن األفضلیة التجاریة لیست
مجلس التعاون الخلیجي من خالل االتفاقیة االقتصادیة الموحدة واقرب األمثلة.المتحدة األمریكیة

.بین دول مجلس التعاون الخلیجي

:بعض المیزات األفضلیة التجاریة

.إعفاء كمركي للمنتجات الدولة التي تتمتع باألفضلیة التجاریة)1
للمواطن منح حقوق االستثمار لمواطني الدولة التي تتمتع  باألفضلیة نفس حقوق االستثمار )2

.العراقي

وفقا التجاریةاألفضلیة قانونالنوابمجلسیشرع وقانونیة تشریعیةإلعطاء المقترح قوة:ثالثا

لتعویضات او لألسس المتعارف ع لتین موافقة الدول الدائنة او الحاصلة على ا لیھا وتطبق في الحا

.بأفضلیة تجاریة او دولة غیرصدیقةال تتمتعلم توافق اي تعامل كدولة

اخرى لىادولةمنالمعاییر تختلف لبعض أفضلیة تجاریة وفقادولان االتحاد األوربي منحت :رابعا

مغرب الفلدى االتحاد االوربي اتفاقیات األفضلیة التجاریة مع بلدان البحر المتوسط وكذلك مع دول 

قل تطورا فكل منتجات الدول ألاوسع للدول المصنفة بالدول االعربي وتمنح أفضلیة على نطاق 

.دول االتحاد االوربيمن الكمارك عند استیرادھا الى ةقل تطورا معفیألا

تضمن كيثماري مثالي تاسیعتمد على توفر مناخلھذا المقترحان قبول الكویت والدول الدائنة :خامسا

إقناع الكویت والدول االوضاع الحالیة فبعیدة كل البعد عن اما,إستثماراتھاالدول الكویت وتلك  

.الدائنة بقبول ھذا المقترح
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.فدرالیة المحافظات.5

وبعد أن اصبح قرار الرئیس م حسین العراق من حكم صداتحریر، قبیل بدأ 2003فبرایر /في شباط:اوال
كون بأقل األضرار نأمل أن یكنا وإسقاط نظام صدام حسین نھائیا األمریكي جورج بوش االبن

تبني فیدرالیة والى اإلدارة األمریكیة مقترحا المعارضة العراقیةقادة بعضة الىكتبت رسال
على أن ُتلغي التقسیمات اإلداریة المزاجیة التي حسین صدام سقوط حكم بعد للالمحافظات كنظام 

فكانت الدوافع  من وراء .كان القصد منھا تقلیص مساحة كوردستانوالتيفرضھا صدام حسین
:مبادرتي لفدرالیة المحافظات كالتالي

منع سیطرة حزب او فئة على مقدرات اكثر من محافظة واحدة بإدارة مركزیة.
ن تبعیة محافظة كركوك بعد إعادة المھجرین إلیھا وإعادة تجاوز اإلشكالیات التي تنتج ع

ظة جدیدة صالح الدین وتطبق ذلك على وضمھا الى محافحسین األجزاء التي استقطعھا صدام 
.بقاء على المحافظات الجدیدة ولكن ضمن خارطتھا أإلداریة السابقةاإلالمحافظات االخرى مع 

منع حكم المحافظة او مدیریاتھا من قبل غیر سكانھا.
خلق روح المنافسة بین المحافظات.

ولما عانت ,الحكم وفي أموال العراقالحالیة التفرد في مركزیةتمكنت الحكومة النصیحتي لما خذتُافلو 
.كدعایة انتخابیةمركزیةب قذرة نفذت من قبل الحكومة الوالحویجة واالنبار من حر

:أن االمثلة على نجاح الدول الفدرالیة كثیرة منھا:ثانیا
اتاالستثمارویة وتوفیر األمان وجذب یان نجاح اقلیم كوردستان في تطویر مرافقھا الح

كبیر بین محافظة ه من تنافس نشاھدفیما وخاصة دلیل واضح علي نجاح الفدرالیةالخارجیة
یة ومحافظة اربیل في عملیة التطویر ألن محافظة السلیمانیة تتمتع بال مركزیة اداریة مانالسلی

.تكاد تكون كاملة عن حكومة االقلیم
والعلمیةةالدول بقوتھا العسكریة واالقتصادیالوالیات المتحدة األمریكیة، تعتبر من اكبر.
تین وفرضت علیھا یالمانیة االتحادیة، تعتبر اكبر اقتصاد اوربي رغم خوضھا حربین عالم

.عقوبات كبیرة
ة اقتصادیا رغم عمرھا القصیر الذي ال االمارات العربیة المتحدة، تعتبر من انجح الدول العربی

.تجاوز اربع عقود ونصفی

حاكم یتمتعن حكم الفدرالي الكامل حیث دة االمریكیة وتجدد شبابھا ناتج عأن نجاح الوالیات المتح:ثالثا
مدینة عندما زرت ,الوالیة الفدرالیة بسلطات واسعة في ادارة الوالیة ولكنھ لیس فوق القانون

امام بنایة تي مررنافي آخر یوم من زیارھا وعند قیامي بجولة سیاحیة فی2010شیكاغو في سنة 
حكام والیة ةمشیرا الي البنایة اننا ال نفتخر بھذه البنایة فلدینا ثالثالسیاحي فقال الدلیل ,حاكم الوالیة

األخیر حاول بیع مقعد اوباما في مجلس الشیوخ (سابقون في السجن والرابع في طریقھ الى السجن 
یشترون الحقائب الوزاریة في العراق نا اما وزراؤ)األمریكیةیات المتحدة بعد ان اصبح رئیسا للوال

.دون ان یحاسبھم أحدالدوالراتبالمالیین

وال یمكنھ التحایلالسلطة ألكثر من والیتینال یمكن لرئیس الوالیات المتحدة األمریكیة البقاء في 
ن رئیس روسیا االتحادیةفالدیمیر بوتیفعل على الدستور وتبادل االدوار مع رئیس الوزراء كما 

.دوغان رئیس وزراء تركیاروسیفعل طیب ا

وال یمكن لرئیس الوالیات المتحدة أن یكون فوق القانون، حیث عایشنا فرض االستقالة على الرئیس 
اخفى في العراقبینماالعدالة في قضیت واترغیتالسابق ریشارد نیكسون ألنھ حجب معلومات عن 

من املفات كثیرة واعلنھا صراحة انھ اخفاھا خوفالوزراء الحالي مجلسنوري المالكي رئیس
الرئیس السابق بیل كلنتون واقترب من االقالة بسبب كما حوسبفي البرلمان)المالكمة(البوكسات 

.عالقتھ مع موظفة في البیت االبیض
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ات الشعوب التي ترسوا مدینة متآلفة سكانیا منفتحة على حضاركانت مدینة البصرة عروسة الخلیج:رابعا
وتاریخیا كانت ,ألبناء الكویت والخلیجانت البصرة المنتجع السیاحيشط العرب وكسفنھا في 

سنةان عتبة بن غزوان كان أول والي على البصرة في كما البصرة اول والیة إسالمیة في العراق 
اما مدینة ,رابعة العدویةالوھي مدینة م واألدب على مر العصورفأصبحت مدینة العل,ةھجری14

فكان آخرالمنطقة وفقدت األمن غمرتالبصرة الحالیة تكاد تراھا في سبات العصور المظلمة التي 
تخلفت ,ومرشح لالنتخاباتشیخین للعشائر البصراویةوالمحافظ السابقاغتیالاعمال إنعدام األمن

فقد ,وتجارتھاة الخلیج بحضارتھا وعلمھا وأدبھالخلیج بعدما كانت جوھرالبصرة عن كل مدن ا
جمعت البحر مع النھر ومع ارضھا الخضراء وحكمتھا روح التآلف لساكنیھا من مختلف المشارب 

.والمذاھب

من أمراض الحكم في بغداد ًالالفدرالیة على أن یتخلصوا اوإقامةفين رغبة البصراوییبقوة اؤید :خامسا
من الحزبیة الضیقة والمذھبیة والطائفیة والمحاصصة في الحكم المحلي والفساد األداري فكانت 

بعدد مشاریعھا فكانت كمیة الفساد فیھا تقارن البصرة في الدورة السابقة من اكبر المحافظات فسادا 
للعودة الى أھالیھاائھا السكاني بدعوة أتطلع الى البصراویین ان یعیدوا للبصرة فسیفس.الوھمیة

.البصرة إلعادة بنائھا عمرانیا وحضاریا وان یحموا الحریة الشخصیة في المذھب والمعتقد

العراقي في العراق وخاض الجیشالمركزيمساوئ الحكم  أظھرت كلالحكم الحالیة أن فترة :سادسا
ورفعت األصوات التي تطالب باالنفصال حروبا أھلیة غیر مبررة وآخرھا في االنبار 

ي عمر البشیر التحكومة نوري المالكي اال حكومة افشل من حكومةوال اظن ھناك .والكونفدرالیة
.في تقسیم السودان وتخلف السودان رغم ثروتھا الزراعیة الضخمةتتسبب

قیادات صراعولكنالى دویالتةالدولتقسیممنافضل دولة واحدةأن الفدرالیة تحت رایة :سابعا
األحزاب على المغانم والغنائم تعمي بصیرتھم من رؤیة الشعوب حرة فتحرمھم من التمتع بحریتھا 

:واستقاللیتھا في حكم ذاتھا
 حسن الثاني الفدرالیة على الصحراء الغربیة والساقیة الحمراء في عام الفلو طبق ملك المغرب

ا في دعم ومحاربة جبھة بولیساریو وتشرد آآلف مالمغرب مواردھعلى الجزائر ولوفر1973
.الالجئین الصحراویون للعیش في المخیمات واألزمة مستمرة ألكثر من أربعة عقود

لما تجزأت السودان الى دولتین وغدا الى طریقة صحیحة بولو طبقت الفدرالیة في السودان
.ثالث واربع اي دولة  دارفور ودولة كردفان

معاناة اكثر من معانات الشعب یالم تطبق الفدرالیة في سوریا بعد األسد سیعاني شعب سورأن
.یستمر الصراع المذھبي في سوریا وفي لبنان وفي العراقسوعراقي ال

 جنوبوتبعد شبح إعادة التقسیم الى شمال وحدةموأن فدرالیة الیمن الى أقالیم ستبقیھا دولة.
حكم فیدراليال حل للوضع اللیبي بدون.
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.الكفیلة لمكافحة الفساد المالياألسس.6

في تأخر عملیة التطویر في المنطقة وفي دول العالم المشترك العاملوالمالي یعتبر الفساد االداري :اوال
لید على  الثالث، فأن العملیة التي كشفھا الرئیس الفرنسي السابق شیراك ابان رئاستھ لفرنسا بوضع ا

٪ من قیمة صفقة فرنسیة لبیع سفن حربیة فرنسیة 20ملیون دوالر امریكي اي حوالي 720عمولة 
لھا صفقة ومث,الى دولة عربیة لیس اال مثال واحدا لعملیات مماثلة ال تحصى وال تعد في المنطقة

الغریب في الموضوع أن الدول الغربیة ال تحاسب الشركات .درع الیمامة مع الشركات البریطانیة
لسفن الكبیرة الضالعة في الفساد بل العكس فعندما كشف الرئیس الفرنسي شیراك للعمولة في صفقة ا

ة لضمان صفقة جدیدةدیدة اي محاولمبلغ العمولة كمقدمة لصفقة جحجزالحربیة الى الدولة العربیة
مولة الصفقة االولى وھذا لیس بجدید على الشركات عقیمتھا من ٪ من 20مدفوع للشركة الراشیة 

وكنت ,الفرنسیة فھي تعطي العمولة بید قبل الصفقة وتكشف عن مستلم للعمولة بعد إتمام الصفقة
لشركة بترولیة فرنسیة كبیرة معروفة بقیمة انتاج وتصدیر غازتطویر مشروععلى اطالع على 

خمس ملیارات دوالرات في دولة عربیة  فخدعت الشركة الفرنسیة شریكتھا األمریكیة رغم توقیعھا 
على الصفقة بتواطؤ مع احد الشركة الفرنسیة اتفاقیة شراكة وتعاون مع الشركة األمریكیة واستولت 

.نفوذ قوي جدا في المجلس النوابفي الحكومة ونائب ذو مخضرمینالوزراء ال

35اختلس حیثسوھارتوالسابقھي ضد رئیس إندونیسیا سیاسي موثقة ان اكبر عملیة فساد:ثانیا
لتھ وحزب ,غیر الموثقة في الوقت الحالي فھي اكثر بكثیرملیار دوالر اما  فان صدام حسین وعائ

والربیع العربي فضح حكام المنطقة  وعائالتھم ,البعث سرقوا وأھدروا أضعاف المبلغ أعاله
زین العابدین بن الرئیس التونسي ملیون دوالر لعائلة40وآخرھا اعالن سویسرا وضع الید على 

اموال الرئیس حسني مبارك وعائلتھ فما زالت إعادة االموال الى تونس، امادھا علي واستعدا
.المحاكم المصریة تنظر فیھا

صنف والعام وإھدار المالالفسادقیاسیة في حجمالرقام الفقد حطمت ااما حكومتنا الرشیدة :ثالثا
في تقریر الشفافیة الدولیة للدول األكثر فسادا في العالم 177من مجموع 171العراق في المرتبة 

.2013م الع

:ادناه بعض التصریحات لمسؤولین عراقیین ودولیین حول حجم الفساد في العراق:رابعا
 عمولة من صفقات 10لجنة النزاھة بأن الوزراء یحصلون عضو عراقي نائب صرح ٪

.الوزارة لصالح أحزابھم
 رواتب التقاعدیة للنواب ال تساوي شئ مقارنة البأن آخر في مقابلة تلفزیونیة نائب صرح

.بملیارات الفساد والعموالت
 800بأنھ یمتلك معلومات موثقة بأن ھناك عملیة تحویل نائب في البرلمان األوربي صرح

ولین ملیون دوالر من عائدات النفط  أسبوعیا من العراق الى البنوك العالمیة لصالح المسئ
ان األموال المھربة ,ترلیون دینار سنویا45ملیار دوالر سنویا او 38اي یساوي ,العراقیین

ن النائب البرلماني إ,الرعایة االجتماعیةوقتكفي لمضاعفة حقوالعموالتالى خارج العراق
في ات ضخمة لالتحاد األوربي وخاصة افا وإنما مستندا الى قاعدة بیانال یتكلم جزاالوربي

النائب العراقیةستفزوا القیادات الحزبیةالشأن االقتصادي وغسیل األموال وكنت أتمنى أن ی
.ذلكدعة فیھا األموال، فلم یفعل أحدبتكذیبھ لیكشف أسماء القیادات والبنوك المواالوربي

 ھا وبدأت روسیا بشحنھا مؤخراسلحة الروسیة، التي ُأعلن إلغاؤاألعموالت صفقة.
 سلحة األوكرانیةاألعموالت صفقة.
نلدفاع والتجارة والكھرباء السابقیسرقات وزراء ا.
 فلو ُتدقق الحسابات الختامیة للرئاسات الثالث ومجلس الوزراء ومجالس المحافظات فآن

صالح العام لوصلت لمجموع المال المفقود او ھدر األموال العامة بدون وثائق تثبت صرفھا ل
.كل التوقعاتالى ارقام تفوق
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.الفساد اإلداري الماليانواع:خامسا

:الفساد الخارجي.أ

العموالت المقدمة من قبل الشركات العالمیة للحصول على المشاریع االستراتیجیة وخاصة الحصول 
أكاد ان اجزم .على االمتیازات الستخراج البترول والغاز وتطویر الحقول البترولیة وصفقات األسلحة

فقد ذكرت أعاله ,ال توجد صفقة في مجال الطاقة أو صفقة سالح اال ورائھا عموالت سخیة جداانھ
.بعض عملیات الفساد الخارجیة

:الفساد الداخلي.ب

للحصول على المناقصات او التغاضي عن عدم مطابقة التجاري والقصد الرشاوى المقدمةالفساد :اوال
التجھیزات واألعمال المنفذة وكذلك التجاوزات في منافذ الحدود البریة شروط المناقصة على 

یعتبر ھذا النوع من الفساد جریمة بحق اإلنسانیة النھ یمس صحة الفرد وجودة ,والبحریة والجویة
ضمن البندین الفساد الخارجي وزارة التجارة العراقیة البنیة التحتیة للمجتمع وتدرج جریمة

.والداخلي

ناتجة عن عدم كفاءة اإلدارات الحكومیة تنفیذھا وھذهرشاوى المعامالت اإلداریة لتسھیل وإسراع :اثانی
وقد نشرت األمم المتحدة دراسة تفصیلیة كاملة تحت عنوان نشاء حكومة الكترونیة وعدم إوالبلدیة 

.2012في ایلول "الفساد وتحدیات النزاھة في القطاع العام في العراق“

:الفساد المرحلي.ت

یعقب تغییر نظام سیاسي في الدولة كما حصل في الفترة التي أعقبت سقوط االتحاد الذي وھو الفساد 
ملیاردیرات في فترة السن حیث تكونت طبقة من تالسوفیتي وخاصة مرحلة الرئیس بوریس یل

الحزبیة والملیشیات ادات ن والقیصدام حسین فقد نھب وزراء ومسؤلوقصیرة جدا وكذلك بعد سقوط
).سلب ونھب(ن منھم أموال الشعب العراقي والممتلكات العامة بطریقة أشبھ بالفرھود والمقربو

ھل نستطیع وضع قواعد وأسس للوقایة من الفساد اإلداري المالي؟ وھل ممكن حمایة الشعوب :السؤال.ث
قادتھا وحمایة مشاریعھا اإلستراتیجیة من العموالت الخیالیة التي ھي سرقة ألموال الشعب؟من

.نعم:لجوابا
في المجال الصحي نقول ان الوقایة خیر من العالج وفي مجال الفساد اإلداري المالي نقول ان 

.الوقایة خیر من العقاب وعدم استرداد األموال
عتبر اكبر حافز للفساد اإلداري المالي في تنافسھا للحصول على ان الشركات العالمیة الكبیرة ت

وقد تتخلى بعض الشركات عن .المشاریع االستراتیجیة في الدول النامیة وخاصة في مجال الطاقة
أخالقیات العمل وروح المنافسة الشریفة من اجل الحصول على المشاریع وربما یكون الدافع وراء 

لشركة للحصول على المنحة المالیة السنویة التي تصل الى مالیین ذلك الموظفین الكبار في ا
.الدوالرات او الترقي الى وظیفیة تنفیذیة أعلى

لألجھزة وخاصةفیھا المسجلةالمعروف ان حسابات ھذه الشركات عرضة للتدقیق في الدول .ج
فواتیر من حساباتھا وتكون موثقة بالرقابیة والضریبیة وال یمكن دفع اي مبلغ دون تدوینھ في 

في الشركة یعتمد تلك غیر المباشر وھناك دائما مسئول كبیر مفوض المستفید المباشر او 
ذن ان انجح اللقاحات ضد الفساد اإلداري المالي ھي شل الحافز الذي ھو عرضة إ.المدفوعات

شي الذي یتمتع بحصانة للتحقیق وضیاع مستقبلھ وتشویھ سمعة شركتھ بدل التركیز على المرت
عائلیة او حزبیة او سیاسیة في الدول النامیة ولن یكون باإلمكان استرداد األموال التي سرقھا من 

)دفاتر(ویمكن تدقیق حسابات ,الشعب بطریقة غیر مباشرة عن طریق الشركات المنفذة للمشاریع
ین المتخفین وراء اآلخرین او للمسئولالشركات قانونیا بأثر رجعي للكشف عن العموالت السابقة 

غیر المعلنة وخاصة المدفوعة للمسئولین الة واسترداد المبالغ الممنوحة الذین ھربوا من مواجھة العد
.الحكومیین من الشركة كغرامة قانونیة
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دون القانونلسلطةوخاضعةنزیھةھیئاتل ذا طبق من قباان اللقاح التالي سیكون فعاال.ح
.محاولة إجھاضھا بسوء التنفیذ

:الخص أدناه الوصفة والتریاق الشافي من مرض الفساد المالي اإلداري
:المناقصات:اوًال

تتبنى الحكومات نظام المناقصات المفتوحة للشركات التي تثبت أھلیتھا وكفاءتھا وخبرتھا في )1
ن تعد الدراسات للمشاریع من قبل شركات استشاریة مختصة مستقلة ك باوذلاوال مجال المناقصة 

بحیث تكون الدراسة )تشھد كتابیا عدم ارتباطھا او تحیزھا آلیة شركة مختصة في مجال الدراسة(
لتتمكن الشركات العالمیة في المشاركة في )األوربیة واألمریكیة والبریطانیة(وفقا لمعاییر مختلفة 
لدراسة الممولة ة من تحدید معیار معین من قبل الشركات االستشاریة وخاصة االمناقصة دون إعاق

.من الدول المانحة
.لمشاریع التي ستعلن كدعوة مفتوحةیعلن عن تقدیم طلب تأھیل الشركات لتنفیذ ا)2
.ختار الشركات المؤھلة بالتعاون والتنسیق مع الشركة المنفذة للدراسةت)3
عروضھا وفقا لوثائق وشروط المناقصة التي تعدھا شركة تدعى الشركات المؤھلة لتقدیم)4

.استشاریة مختصة بالعقود التجاریة العالمیة
تعلن عن الشركات الفائزة رسمیا وذكر أسباب الفوز مع حق الشركات األخرى المنافسة )5

.یوما من تأریخ أعالن النتائج بتقدیم وثائق تدعم اعتراضاتھا14االعتراض خالل 
لشركات المشاركة في المناقصات او في تنفیذ المشاریع اإلعالن كتابیا عن وكالئھا او تطلب من ا)6

:الخاملة(او عالقة غیر مباشرة )الواجھة:النشطة(ممثلیھا او مستشاریھا الذین لھم عالقة مباشرة 
او أفراد او شركات مع بیان مبلغ العمولة او األجور التي تمنحھا لوكالئھا:بالمشروع)المسئول

مھما من قیمة الصفقة او ملیون دوالر ایھما اقل كحد أقصى%2ممثلیھا على ان ال یتجاوز المبلغ 
وان أي مبلغ مدفوع یتجاوز المعلن عنھ سیعرض الشركة المنفذة لمتابعة .قیمة المشروعتكان

قانونیة مع قانونیة كشركة تحفز الفساد اإلداري المالي وتفرض علیھا رد المبلغ أضافھ الى غرامة
.حرمانھا من المساھمة في المناقصات وتنفیذ المشاریع

:یجب األخذ بنظر االعتبار النقاط التالیة)7
ن الكثیر من الشركات لھا وحدات إنتاجیة او تنتج منتجاتھا في دول غیر الدول المسجلة فیھاا.
المنتجات ومراقبة ن سیاسة تخفیض الكلفة اإلداریة والتصنیعیة قد قلصت من جودة بعض ا

.الجودة
 من وتقدیم نماذج یجب على الشركات تقدیم قائمة بالمراجع للمشاریع المنفذة من قبلھا او

.منتجاتھا لتحري جودة المنتج او كفاءة التنفیذ واإلدارة

:البترول و الغاز والكھرباءشركات الطاقة:ثانیا

في مجال البترول والطاقة او غیرھا كشف تفرض على الشركات االستثماریة العاملة في البلد
لھیئة النزاھة سنویا ووقتما یطلب منھا ذلك وفي حالة وجود شریك المرتبط بالمشروع حساباتھا 

محلي في الشركات االستثماریة یجب على الشركة بیان حجم المشاركة وطریقة دفع حصة الشریك 
.تبین طریقة الدفعوثائق معتمدةالمحلي ومصدر االموال المدفوعة وتقدیم

ان فرض الشروط أعاله في المناقصات ومشاریع الطاقة ستردع الشركات العالمیة عن سخائھا في أموال 
الشعب للمرتشین وستحسب حساباتھا بشكل علمي ومنطقي مع احتفاظھا بحق االعتراض في حالة عدم 

ملھا وسنمنع أحقیة العرض الفائز وبذلك نجعل من الشركات المنافسة أدوات لمساعدة ھیئة النزاھة في ع
.سرقة أموال الشعب من قبل نخبة من عائالت المسئولین والحزبین والمقربین منھم
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.حل مشكلة الكھرباء.7

,اصبحت الكھرباء ضیفة عزیزة على العراقیین یتطلع الصغیر قبل الكبیر قدومھا صیفا وشتاء، لیال ونھارا
غالوة .”الكھرباء"ویبسطون لھا كلما یملكون كي تصلھم كھرباء الدولة او المولدة وفي لیلة الظلماء تفتقد 

الكھرباء دفعت الشعراء للتغني بھا تلك العصیة ومھرھا الغالي التي تجاوزت الدخل الوطني لدول كثیرة 
2003على الكھرباء منذ تصرفتي للمبالغ الملیار دوالر 80الى وزارة المالیةحیث وصلت التقدیرات

وما زالت تختفي وراء ستارة الفساد السیاسي والمالي وجھل القائمین على من قبل الحكومة والمواطنین 
.زفتھا الى العراقیین المتلھفین لقدومھا

اذكر بعض المعلومات األساسیة عن الكھرباء والغاز في العراق ا الموضوع نظري في ھذألسھل وجھة 
:استند علیھاالتي 

 ترلیون قدم مكعب112:من الغازالعراق حجم المخزون.
 ملیون وحدة حراریة بریطانیةMMBtu كیلوات ساعة كھرباء293من الغاز ینتج.
 متر مكعب غاز27:مكافئملیون وحدة حراریة بریطانیة.
 قدم مكعب غاز973:مكافئملیون وحدة حراریة بریطانیة.
طن نفط خام0.0235:مكافئوحدة حراریة بریطانیة ملیون.
ملیون وحدة بریطانیة5.6:كافئمن النفط مبرمیل.
سنت من الدوالر للكیلوات ساعة10الى 6من :أسعار الكھرباء عالمیا.
دوالر لملیون وحدة حراریة بریطانیة4حوالي :سعر الغاز للتصدیر في رأس البئر.
 دوالر لكل وحد حراریة بریطانیة وفقا 16األسواق العالمیة تصل الى المسیل الى سعر الغاز

.المستوردوقربلبعد
2014آیار لعقود حزیران 5(دوالر للبرمیل100+حوالي :سعر النفط الخام(.
 استثمار ملیارات دوالرات لتسییل الغاز الطبیعي وبناء مرفأ خاص المسیل یتطلب تصدیر الغاز

.خاصة لنقل الغاز المسالللتحمیل وسفن 

متغیرة الطاقة مقربة بدون كسور عشریة اال اذا كانت ضروریة واسعار المذكورة في ھذا البحثإن االرقام 
ان االرقام واالعداد لیست ,للمستھلك بل للعقود التجاریةاألسعارالسوق العالمیة وھي لیست وفقا لتذبذب

UNDPاما االرقام االحصائیة فقد استخدمت تخمینات ,المعروضةلدراسة مالیة بل لتوضیح المقترحات 
فیمكن متابعة آنیة ألسعار .لعدم تنفیذ احصاء سكاني حدیث في العراق ألسباب سیاسیة وطائفیة وقومیة

الطاقة في بیانات أسعار الوقود والطاقة في بلومبرغ وغیرھا من المؤسسات والمراكز المتخصصة في نشر 
اما اسعار الصرف ،والبترول والغازAPXیومیا والبورصات التي تتعامل بأسعار الكھرباء أسعار الطاقة 

.دینار1200=دوالر1للدینار العراقي فحسبت 

:كیفیة األستفادة من مخزون الغاز العراقي

من سنت6وصدرنا الكھرباء بسعر مخزون الغاز العراقي الكھرباء من رضنا نظریا أنتجنالو ف:اوال
فة العالیة في البلدان التي تعاني من نقص في الكھرباء او من التكلالى الدوالر الى تركیا واألردن و

كیلوات كھرباء 293ن كل ملیون وحدة حراریة بریطانیة من الغاز العراقي تنتج إنتاج الكھرباء  فإ
اكثر منة  بریطانیة ايدوالر لكل ملیون وحدة حراری17,58سنت للدوالر اي 6وبیعھا بسعر 

ى آخر سیوفر لدینا احتیاط نوبمع.أضعاف سعر الغاز في حالة بیع الغاز كخام من رأس البئراربعة
ترلیون دوالر بینما لو صدرنا الغاز كمادة اولیة فأن 2مالي من تحویل الغاز الى كھرباء وبیعھ 

یل یالعراقي ومصاریف إنشاء معامل تسالعائد الكلي بما فیھ حصة الشركات االجنبیة المنتجة للغاز
ترلیون 1.6فقط اي بفارق ملیار460الغاز وإنشاء میناء تصدیر خاص بالغاز المسال یكون بحدود 

.2014سنة للموازنة االتحادیة للعراق لسنة 11دوالر اي ما یغطي فترة 
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المحلياإلنتاجةكلفنخفضفستاو مجانا رمزيبسعربالكھرباءلو جھزنا المصانع المحلیة :ثانیِا
جودتھ ألن الطاقة المستخدمة في اإلنتاج طاقة رخیصة  ونظیفة وذات كفاءة عالیة اي من حسن وسن

ممكن أن ننافس المنتجات العالمیة بالجودة والسعر ونجذب االستثمارات العالمیة لمختلف الصناعات 
بسبب انخفاض تكلفة اإلنتاج في العراق عنھا في الدول الثقیلة صناعاتالالتقلیدیة والحدیثة وحتى 

مجانا فقط كلفة االستخراج (الصناعیة او الدول التي اسعار وقودھا اعلى من أسعار الغازالعراقي 
:ھبة اهللا للشعب العراقي فمن المنتجات التي تعتمد على استخدام الغاز والكھرباء)والتوزیع

.معامل انتاج األسمنت)1
).الحدید الخردة(معامل صھر الحدید والسكراب )2
.مصانع إلنتاج األلمنیوم)3
الون المستخدم بدل الرصاص في إنتاج وقود المحركات نتاج البتروكیماویات وانتاج المیثمصانع إل)4

)البنزین المحسن(
.سائلالبریطانیة  في تحویل الغاز الطبیعي الى وقود-نجحت شركة شیل الھولندیة:وقود السائلال)5
بما فیھا افران معامل إنتاج الطابوق جمیع المصانع والمعامل یمكن استخدام الغاز والكھرباء في تشغیل)6

.التقلیدي الطوب

استنزاف عدمووشتاءاصیفالعراقي الشعب اتؤدي الى تقلیل معاناةإن توفر الطاقة الكھربائیة:ثالثا
ن فإ.لمولداتالخاص او االكھربائي التیارالقلیلة لذوي الدخل المحدود والمتوسط في شراء الموارد 

تطویر الصناعي إلنتاج العوامل ازدھار المجتمع وتساھم بشكل فعال في الكھرباء تعتبر من 
منتجات تنافس بأسعارھا األسواق اإلقلیمیة والعالمیة وكمحصلة سینمو اقتصاد للعراق بخطى 

حكم األحزاب الطائفیة والمحاصصة من تاله وما تعویض العقود العجاف من حكم الدكتاتور سریعة ل
.السیاسیة

ببعد رؤىولھموفنیة اقتصادیةذوي خبرةفي ایادي أمینة في العراقالحكمفلو كانت ادارة :رابعا
الصراع الحزبي والمذھبي استراتیجي تتجاوز الصراعات على تقسیم المغانم السیاسیة والتخندق في

والطائفي فأن لدى العراق من مصادر ثروات طبیعیة وكوادر فنیة واقتصادیة مھمشة تحول العراق 
.الى قوة اقتصادیة كبرى لیس على المستوى اإلقلیمي فقط بل على المستوى العالمي

قبل منكثیر من دول العالم یتموفي والوالیات المتحدةفي الدول األوربیة الكھرباء ان إنتاج:خامسا
شركات خاصة تتنافس في تقدیم خدماتھا وأنشئت بورصات خاصة بھا كبورصات األسھم والسندات 

وقد حضرت .طبقا لساعات الذروة عن غیرھا"كیلوات في الساعة"لبیع الكھرباء وتختلف أسعارھا 
بورصة تاألوربیة عندما اسسندوة تعریفیة لتعریف سوق بورصة الكھرباء في إحدى العواصم 

اإلنتاج الكھربائي في تلك الدولة ووزع التجھیز على شركات خاصة كانت صخصتوُخالكھرباء 
أربعة شركات واآلن تضاعفت عدد الشركات تتنافس فیما بینھا باألسعار كي تكسب عددا اكبر من 

نیة وكیفیة تزوید شركات الكھرباء المستھلكین، فكنت متشوقا لمعرفة آلیة العمل والبیع من الناحیة الف
لذلك أكثرت من التدخل بالسؤال عن آلیة التنفیذ في الندوة فكانت .لمنطقة معینة وتقاسم إیراداتھا

.غایتي فھم اآللیة لنقلھا الى عراقنا الجدید

دولة منیكون المجھزمجھز الكھرباء قدالمنتج او )1(:شركات الكھرباء من عنصرینتتكون :سادسا
ال یمكن في ,الموزع مالك لشبكات النقل ویعمالن بشكل مستقل)2(مجاورة لدولة االستھالك و

یمكن ,الكثیر من الدول ان یكون اإلنتاج والتوزیع لطرف واحد كي ال تحتكر عملیة االنتاج والتوزیع
ید المشتركین للشركات الخاصة المنتجة للكھرباء استخدام الشبكات التوزیع بشكل مشترك في تزو

وقد یحدث ان تجھز شركات مختلفة شقق متجاورة باستخدام شبكة توزیع واحدة بالتیار الكھربائیة 
لتوزیع للكھرباء بآلیة مماثلة لالشتراك الشركات البترولیة المختلفة في أنبوب واحد اتعود لشركة 

لنقل البترول فكل شركة تصب البترول في األنبوب المشترك وتأخذ من نقطة التفریغ بقدر ما صب 
في األنبوب وتنظم ھذه العملیة أجھزة كومبیوتریة متقدمة ونظام قیاسي معتمد من قبل الشركات 

.ركةالمشا
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.في بورصات اوربااسعار الكھرباء .8

في اسعار الكھرباءلمبیعات الكھرباء فنجد لوبروكسAPXمؤشرات بورصة امسترام بین یادناه ط طالمخ
سنت 6الى 4اي بین وسنت یور4.5الى 3بین سعارالمستویاتھا وتتراوح اادنىیومي السبت واالحد في

یدل على سعر میغاوات ساعة الخط االحمر,2014آیار2وات ساعة وفقا لعملیات صباح یوم دوالر للكیل
.كمیة الكھرباء المجھزة میغاوات ساعةواالعمدة الخضراءوبالیور
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.مةالطاقة المستدا.9

من الطاقة الشمسیة بشكل شخصي لكل بما أن العراق یتمتع بضیاء الشمس لساعات طویلة فیمكن االستفادة 
فقد تقدمت وسائل االستفادة من الطاقة الشمسیة في السنوات ,منزل او بشكل جماعي لالحیاء السكنیة

فتتوفر في األسواق أنواع كثیرة من ,األخیرة وانخفضت كلفة كیلوات ساعة كثیرا نتیجة لالبتكارات العلمیة
حات وانابیب تجمیع للحرارة  وسأذكر بعضھا بشكل مختصر للتعریف خالیا الشمسیة والمرایا العاكسة ولو

:فقط
.االلواح الشمسیة الھجینة لالنارة وللتسخین والتبرید)1
.انتاج كھرباء باستخدام الملح السائل كخازن للحرارة لتشغیل التوربینات الكھربائیة)2
.الطاقة الكھربائیة من الریاح)3

:األلواح الشمسیة الھجینة)1
للحرارة تستخدم لتسخین الماء وان ھذه األلواح مركبة من خالیا ضوئیة وألواح اوأنابیب جامعةأن 

شمسیة اللوحة الاشكالواح الشمسیة العادیة وأدنأه مقارنة بینلاالعلى٪65كفاءة ھذه األنظمة تزید 
.ةالھجینة واللوحة التقلیدی

والمناطق البعیدة عن الخطوط توزیع الكھرباء والمزارع والمخیماتأن تستخدم الطاقة الشمسیة إلنارة القرى واألریافیمكن
.٪ من استھالك الطاقة الكھربائیة للمنازل30وكذلك استخدامھا في تسخین المیاه المنزلیة حیث توفر 
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.تشغیل التوربینات الكھربائیةانتاج كھرباء باستخدام الملح السائل كخازن للحرارة ل.2

طریقة حدیثة لالستفادة من الطاقة الشمسیة عن طریق مرایا Solarreseveبتكرت شركة أمریكیة ا
تعكس ضوء الشمس باتجاه برج حراري وسط حقل من المرایا لتسخین الملح  وفي نفس الوقت یمكن 

درجة مئویة في أحواض معزولة حراریا 535العلیا اي في ة الحرارةخزن الملح الساخن في درج
.الستخدامھ لتولید بخار في ساعات بعد غروب الشمس او عند الحاجة

أن ھذه التقنیة تطبق اآلن في الوالیات المتحدة األمریكیة  وفي مراحل الدراسة والتطبیق في دول كثیرة 
.كیا والھند والصینتراسبانیا ومنھا دول الخلیج وشمال افریقیا وفي 

مئویة الى المرجل البخاري لتحریر البخار 535الملح السائل الساخن بدرجة حرارة حوالي یدخل
حرارتھ اي تصل درجة الحرارة الملح سائل حوالي نصفاللتشغیل التوربینات الكھربائیة ویفقد الملح 

ادة درجة الحرارة مرة أخرى الى یمئویة لیعود الى برج التسخین لزدرجة 260السائل الى حوالي
.مئویة، وھكذا دون استخدام وقود او تلوث للجو535

24ان عملیة انتاج الكھرباء من الطاقة الشمسیة كانت مكلفة في نھایة القرن الماضي حیث بلغت من 
سنت دوالر لكیلو وات ساعة 12سنت من الدوالر لكل كیلوات ساعة بینما اآلن في حدود 30الى 
.سنت للكیلو وات ساعة9كن ان تنخفض الكلفة الى ویم
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.الریاحالكھربائیة من طاقة ال.3

ان المحافظات الغربیة من الشمال الى الجنوب تطل على الصحراء فیمكن االستفادة من سرعة الریاح 
حافة في الصحراء في خلق طاقة كھربائیة نظیفة ومستدیمة بإنشاء حقول من التوربینات الھوائیة على 

ان تكلفة انتاج الطاقة الكھربائیة بأستخدم الریاح قد تكون ,قمم جبال كوردستانعلىاو الصحراء
منافسة مع الطاقة الكھربائیة الناتجة من المولدات القدیمة والخاصة التي تلوث الجو فتستھلك كمیات 

تي تعمل بالغاز المستورد من كبیرة من المنتجات البترولیة او حتى اقل كلفة من المحطات الكھربائیة ال
.ایران

:ن تقدیرات كلفة انتاج الكھرباء من التوربینات الھوائیة كالتاليا
 كیلوات بكلفة حوالي 900الطاقة االنتاجة لمولدة كھربائیة ھوائیة واحدة تصل الى

.ملیون یورو
یمكن إقامة عشرات مولدات كھربائیة ھوائیة في موقع واحد.
وإنشاء األستثمار في شراءكلفة حساب یشملسنت یورو6:ساعة/كلفة كیلوات

.ویمكن استرداد كلفة األستثمار خالل اربع سنواتالتوربین الھوائي
ساعة/سنت یورو كیلوات2اقل من:تكلفة التشغیل والصیانة.
الریاح بالش:وقود التشغیل.

بعدما خاصة كھربائیة ھوائیة بدأ القطاع  الخاص في تركیا واصحاب المصانع تركیب توربینات 
میغاوات دون 1ركیب التوربیات لغایة بشراء وت2012في نوفمبر سمحت لھم الحكومدة التركیة 

للكیلوات في دوالرسنت 12للمشترك اآلن الحكومين سعر الكھرباءأ,الحاجة الى طلب رخصة
ة ویمكن ان یرتفع السعر مستقبال واكثر من ذلك شرعت الحكومة شراء الطاقة الفائضة من الساع

الطاقة المجھزة من كمیة سنت دوالر للكیلوات ساعة اوخصم 8بسعر التوربینات الھوائیة الخاصة 
من الطاقة الكھربائیة المجھزة من قبل الى الشبكة التوزیع الوطنیةكھرباء التوربینات الھوائیة الخاصة
.الحكومة الى مالك التوربین الھوائي

ان دولة الدنمارك من اكبر الدول انتاجا للطاقة الكھربائیة من الریاح نسبة من مجموع الطاقة المستھلكة 
اعلنت,من مجموع الطاقة الكھربائیة لدنمارك%30فیھا وتمثل كمیة الطاقة المنتجة من الریاح 

في انتاج الطاقة الكھربائیةالتقلیديالوقودتتخلى عن ان ي خطتھا االستراتجیة ف2011الحكومة في 
.قائمة في البحرمن مولدات الكھربائیة الھوائیةیة حقللاالصورة الت,2050بحلول 
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او انخفض سعر البترول الى دون ماذا اعدت الحكومة العراقیة لو وجد بدیل عن النفط.10
.دوالر للبرمیل70

.Fusionانتاج الطاقة من االندماج النووي :اوال

حضرت إحدى الندوات حول البترول واالستثمارات في االستكشافات البترولیة وكان أحد .أ
خبیر من إحدى الشركات العالمیة المعروفة ومن الشركات العاملة اآلن في العراقالمتحدثین 

التوسع في االستثمارات في مجال االستكشافات البترولیة باألرقام والمناطق والفترات شرحی
اذا لو حدث م"فسألتھ ,الزمنیة وبعد االنتھاء من محاضرتھ سمح لنا بطرح أسئلة حول محاضرتھ

في تطویر عملیة االندماج النووي فكیف تبرر االستثمارات الضخمة في )ابتكار مفاجئ(اختراق
ألن ھذا سؤال ,فأجاب مبتسما وقال وكأنني أواجھ حامل اسھم في شركتي"؟الستكشافات البترولیةا

ُیطرح من قبل المستثمرین واسترسل بالرد بأن إنتاج الطاقة من االندماج النووي مازال بعیدا وذكر 
.بعض المعوقات لالندماج النووي

نووي المطبق اآلن في إنتاج الطاقة أن االندماج النووي بلغة بسیطة ھو عكس االنشطار ال.ب
الكھربائیة والقنابل الذریة وتسییر السفن الحربیة والغواصات النوویة ولكن عملیة االندماج النووي 

في الوقت الحالي اي جدا ال تنتج منھا إشعاعات نوویة مضرة على صحة اإلنسان ولكنھا مكلفة 
االندماج النووي أغلى من الكلفة التشغیلیة لمشاریع إنتاج تكلفة عملیة إنتاج الطاقة الكھربائیة من 

الطاقة التقلیدیة اي بمعنى آخر كلفة إنتاج كیلوات في الساعة اغلى من تكلفة إنتاجھا بالوسائل 
.التقلیدیة الحالیة

ماذا لو حدث اختراق في عملیة االندماج النووي من قبل علماء الفیزیاء او المختبرات التي ُأنشئت .ت
او ربما من قبل ,فرنسا باشتراك وبتمویل من أوربا وأمریكا ودول من شرق أسیا وروسیافي

الذین یعملون بجد في كل أنحاء العالم وبعضھم قد بنى مفاعل نووي اندماجي في )علماء(الھواة 
كراج منزلھ ولدیھم شبكة تواصل لتبادل المعلومات لتطویر مفاعالتھم النوویة االندماجیة كي 

.نوا من إنتاج طاقة نظیفة ورخیصةیتمك
:ما ھي نتائج االختراق في االندماج النووي على الدول النفطیة وخاصة العربیة.ث

 إنتاج الطاقة في متناول الجمیع كمنتج محلي ال یعتمد على المخزون في باطن عملیات تصبح
.وبكلف متقاربةق في  دول او مناطاالرض 

ضعف الطاقة الناتجة من الوقود مثل ملیوني تساويالنوولطاقة اإلنتاجیة من االندماج ا
.الفحم او النفط او الغاز

تتدھور اإلعمال التي طورت استنادا على اقتصاد البترول.
تبدأ فترة الذھول والشلل االقتصادي في الدول النفطیة.
 نصف السكان تصحر المدن البترولیة بغاباتھا العمرانیة األسمنتیة الشاھقة من غیر سكان ألن

او اكثر في البلدان البترولیة ھم عمالة وافدة وموظفي الشركات والبنوك الخارجیة عادوا الى 
.وھذا حصل بشكل جزئي عندما عانت دبي من االزمة االقتصادیة العالمیةأوطانھم

بكلفة اقل بل أن االندماج النووي التجاري اي إنتاج الطاقة "َأْضَغاُث َأْحالٍم"أن ھذه الرؤیا لیست .ج
اقرب للحدوث من اي وقت آخر، وال تلوث الجو وأمینة من كلفة إنتاجھا بالطرق التقلیدیة المعروفة

عندما یكتشف أحد الباحثین او الباحثات طریقة غیر تقلیدیة لالندماج النووي فیحصل االختراق 
تصاد البترولي وعند حصول االختراق وإعالنھ واعتماده علمیا وتجاریا ستكون صاعقة على االق

وكل ما لھ عالقة بھذه الصناعة فتتھاوى الجبال االقتصادیة المعتمدة على باطن األرض من 
وتتحول ناقالت النفط العمالقة ,خیرات لم تستغل لصالح البشریة بل الستعبادھا والتعالي والكبریاء

وُتقیم .تولث البیئة البحریةوائقالى عالى خردة من الحدید وتتحول األرصفة البترولیة العائمة 
من یحصل على ألمال دون الشعوب بإنتاجھا الصناعي والزراعي ال بكنوزھا السوداء وال تجد

.جھد وعمل اال المرضى وكبار السن والحرامیة والمجرمین
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.البترول الرملي والبترول الصخري:ثانیا
ي منطقة البرتا وتوجھت األنظار واألفراد كندا كانت من الدول التي استثمرت في البترول الرملي ف.أ

عالیة نوع ما وأصبحت كانتى البرتا متوقعین أن تكون مقاطعة نفطیة غنیة ولكن كلفة اإلنتاجلا
أن احتیاطات كندا من البترول الرملي بلغت ,مجدیة مع ارتفاع أسعار البترول في األسواق العالمیة

).المصدر البرتا انیرجي(ملیار برمیل 168.7
م .ب اما البترول الصخري فقد بدأت الوالیات المتحدة خطط طموحة إلنتاج البترول الصخري  في عا

ملیون برمیل یومیا في 3.5برمیل بالیوم الى الى 600,000فارتفع إنتاجھا من البترول من 2008
وفقا لتقریر مجلة ایكونومست البریطانیة ویتوقع المراقبون بأن مجموع انتاج البترول 2014شباط 

في امریكا شامال البترول الصخري سیتجاوز انتاج المملكة العربیة السعودیة، ولكن كلفة انتاج 
البترول الصخري اكثر بكثیر من انتاج البترول في العراق والخلیج ولكن یمكن أن تؤثر على 

.دوالر70البترول وانخفاضھا الى اقل من اسعار 
دوالر وقد 70السؤال كیف ستتعامل الحكومة العراقیة مع انخفاض أسعار البترول الى دون .ت

د اختراالدوالر للبرمیل، او في حالة  90٪ من دخلھا على البترول وبسعر 90اعتمدت  ق في ایجا
دولة فقیرة تتنظر مساعدات من الدول وسیلة رخیصة لالندماج النووي، فھل سیتحول العراق الى

.األوربیة ألن الدول العربیة المنتجة للبترول لن تتمكن من دعمنا
اعیة ومیاه لو طورت بطریقة علمیةأن مصادر الثروة العراقیة متعددة وكثیرة ولدینا ارض زر.ث

.وانیةصحیحة ألمكن تحویل العراق الى دولة مصدرة للحبوب والخضر والفواكھ وللثروة الحی
أن تطویر الزراعة والثروة الحیوانیة بتقنیات حدیثة من الضروریات الملحة لتحریر العراق من .ج

.االعتماد على الثروة البترولیة غیر مستقرة األسعار وال ضامن لألجیال العراقیة القادمة
تحولت یاتي التحاد السوفالدول التي استقلت من اتبعد انھیار االتحاد السوفیتي والفوضى التي عم.ح

وكرانیة خبراء استقدمت احدى المقاطعات األ,مصدرة للقمح والشعیر الى مستوردةاوكرانیا من 
ففي فترة ثالث سنوات احدى المقاطعات االوكرانیةمزارع الشعیر في تطویر لن الزراعة الھولندیی

ھكتار من انتاج طن واحد في الھكتار الى اكثر 30,000مزارع بمساحة نالخبراء الھولندیوطور
كمیات كافیة لالستھالك المحلي وافوفراي خمسة اضعاف االنتاج السابق طن في الھكتار 5من 

.في تلك المقاطعة
طبق یأن تطویر الزراعة یحتاج الى ادارة جیدة واستخدام انواع محسنة من البذور ونفس الشئ .خ

قال یمكن أن تطور الزراعة بدون تقنیات ,نتاج االلبانربیة الدواجن والمواشي للحم او إعلى ت
.حدیثة وادارة علمیة للمزارع

بسبب صرف في ھولنداأن االبقار اللبونة في السعودیة تنتج كمیات حلیب اكثر من االبقار .د
زارع االقتصادیة لمدوىالجان حلیب وال یعني ذلك الالسعودیین مبالغ ھائلة على زیادة انتاج 

.ھي التي زادتكمیات الحلیب الطازج، ولكن زادتااللبان السعودیة
لقد اخبرني خبیر زراعي ھولندي كان ضمن فریق عمل استقدموا الى السعودیة للعمل على زیادة 

10,000انتاج الحلیب، فقال حاولنا كل الوسائل لزیادة انتاج الحلیب من االبقار ولم نصل الى رقم 
توقال فطرأ.لتر في السنة للبقرة الواحدة وكان ھذا الرقم ھو الھدف من عملیة تطویر االنتاج

اي میاه معدنیة كالذي نشربھ، واخذنا مجموعة من قمماء المعالروي االبقار ان نعلینا فكرة 
االبقار ورویناھا بالماء المعدني فزاد االنتاج ووصلنا الى الرقم عشرة اآلف لتر حلیب كمعدل 

سنویا من لتر حلیب 7,300لالبقار اللبونة في السعودیة، بینما معدل انتاج الحلیب في ھولندة 
الى إمكانیة انتاج الدراسةاشارت2012ا في العراق في آخر دراسة نفذناھوفيالبقرة الحلوبة، 
سنویا بعد الحمل حلیب لتر7,000بعد الحمل االول وحلیب سنویا لتر 6,000قالبقرة في العرا

أن القصد من ھذا المثال ھو كلما صرفت على الحیوانات او على األرض سخت األرض ,الثالث
.الفواكھ والحلیب واللحوموالحیوانات بإنتاجھا من الحبوب والخضر و
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.میناء أم قصر وخور زبیر وخور عبداهللا وشط العرب.11
حول اإلیرانیةالدولة للمعاھدات العثمانیة والعراقیة مع ادخل في التفاصیل التاریخیةال ارید أن:اوًال

.العرب فھي موثقة في الوثائق التاریخیة یمكن مراجعتھا من قبل الباحثین والقانونیینشط
وإلیقاف قضم األراضي العراقیة من خالل ,العربفي تقسیم میاه شطالجزائربمناسبة تعمید اتفاقیة:ثانیا

بمعنى آخر اي )الجانب العراقي(وقف حركة جرف شط العرب للتربة من الجانب الغربي للنھر 
امتداد طبیعي للحدود اإلیرانیة الى داخل الحدود العراقیة وفقا التفاقیة الجزائر بسبب تحدید منتصف 

فمن المعلوم أن الجانب الغربي من شط ,كحدود دولیة  بین إیران والعراق)خط التالوك(شط العرب 
جاه األراضي العراقیة العرب یتآكل بشكل مستمر اي أن خط المنتصف لنھر شط العرب یتحرك بات

حدیدیة بشكل متراص لمنع من صفائح ومن المعلوم ومطبق في ھذه الحاالت أن تثبت وترص دعائم 
وال اظن ھذا الموضوع خافیا على مھندسینا ,انجراف التربة من الضفة الغربیة من شط العرب

لكن ھل من إرادة وعلمائنا الجیولوجیین وھي مطبقة على ضفاف االنھار والبحیرات في اوربا و
.وطنیة للمحافظة على تربة العراق التي روتھا انھار من دماء الشھداء العراقیین للمحافظة علیھا

عبد اهللا خوركیلومتر وفي190شط العربطولعلى البواخراألرصفة لرسویمكن إنشاء مئات:ثالثا
الستثمار في بناء ارصفة لبواخرھا شركات الشحن الكبیرة لدعوةویمكن ,وتوسیع میناء ام قصر

25الى 15اي تبني وتشغل وفي نھایة فترة االتفاقیة BOTوللبواخر االخرى لقاء اتفاقیات استثمار 
وبذلك ال ,من رافعات ومنشئات الى الدولة العراقیةتفاق تنقل ملكیة الرصیف بما علیھسنة حسب اال

.بناء وتشغیل وامتالكBOOكبیرة لتطویر الموانئ العراقیة او حتى التملك نحتاج الى استثمارات
شنغھاي وسنغافورة  ان میناء روتردام یعتبر من اكبر الموانئ األوربیة وثالث اكبر میناء عالمیا بعد :رابعا

من فیوجد على جانبي مصب نھرالراین مئات,كم من البحر40وال یقع على البحر بل على بعد 
األرصفة الخاصة تابعة لشركات محلیة وعالمیة ومعامل تكریر البترول  والبتروكیماویات فأصبح 
میناء روتردام سوق عالمیة حرة للبترول وتتواجد في منطقة روتردام معظم شركات النفط العالمیة 

ان حجم ,بمكاتبھا وأرصفتھا الخاصة وخزانات لمنتجاتھا من النفط الخام والمنتجات البترولیة
وصل الىملیون طن وعدد الحاویات440الى 2013تعامالت المیناء من البضائع وصلت في عام 

.ملیون حاویة7
حاجزال,او مغالق في مصب نھر شط العرب الى الخلیجحاجز ثنائيأن إنشاء ھویس او اھوسة اي :خامسا

عبارة عن بوابات تحافظ على مستوى النھر بحیث تدخل الباخرة من احدى الجھات داخلة الى شط 
العرب او خارج منھ فتغلق البوابة وترفع او تخفض المیاه في المنطقة المغلقة بالمضخات  لتتساوى 

د من حجم لخروج الباخرة تزیةمستوى میاه مع میاه الخلیج او میاه شط العرب فتفتح البوابة الثانی
.المالحة في شط العرب

داخل مدینة على نھر إیل الھولندیة وفي قناة بنما وحتى موانئالفھذه تقنیة مطبقة في معظم 
.ستراسبورغ الفرنسیة وھي مدینة داخلیة على الحدود األلمانیة

.خالل قناة الشمال ببحر الشمالتربط میناء امستردام من)أھوسة(ان الصورة أعاله لمغالق 



30

دي عمل السد بالتحكم في كمیة میاه شط العرب التي تصب ھوسة او المغالق التي تؤألمن فوائد ھذه ا
في الخلیج وتسھیل مرور السفن بعد تعمیق شط العرب  لتتمكن البواخر الكبیرة من الرسو في 

.میاه الخلیج وتقلل من ملوحة شط العربلموانئھا دون تأخرھا بسبب المد والجزر 

كانتوكیف,في العراقاالستراتیجیة لتطویر المشاریعفي خططخططقبل السقوط  كنت ا:سادسا
الى العراق خالل القفزة االقتصادیة الكبیرة الكثیرةالموانئ العراقیة عاجزة في التعامل مع الشحنات

المواني في المنطقة عاجزة عن استقبال الشحنات الكثیرة في منتصف السبعینیات فكانت معظم 
المرسلة الى العراق فقد كانت البواخر في الخلیج تشكل مدینة مضاءه في اللیل تتنظر دورھا للرسو 
والتفریغ في موانئ البصرة وام قصر ومع وجود مشكلة المد والجزر حیث تعطل الطاقة العملیة 

في مصب شط العرب ومصب )مغالق(دم وجود  اھوسة لمواني شط العرب وام قصر بسبب ع
.خور عبداهللا

مختصین في تطویر الموانئ سبق وان تعاونت معھم في بعض الفأقترحت على بعض الزمالء 
المشاریع في تكوین مجموعة عمل من شركات ھولندیة وكویتیة متخصصة لنقترح تطویر میناء أم 

,في ادارة موانئ عالمیةالحكومة العراقیة كما ھو جاريتفاق مع قصر وادارتھا كشركة خاصة باال
شروع فقبلت الحكومة فوضعنا القواعد األساسیة ودعونا الحكومة الھولندیة لدعمنا في تطویر الم

,رة التعاون معنا فخصصت أموال وفریق استشاري لدراسة المشروع على نفقتھاالھولندیة مشكو
لق أھوسة على مصب خور عبداهللا كإحدى ركائز المشروع فكرة تتمحور في إنشاء المغاالوكانت 

لتقلیل من تأثیر المد والجزر على حركة المالحة، ولكن سوء اإلدارة االمریكیة للعراق بعد االحتالل 
أجھضت المشروع ولم یتمكن فریق المستشارین من الذھاب الى العراق لوضع دراسة كاملة 

.للمشروع

وشط العربزبیرام قصر وخور ر عباهللا ومیناء خارطة لخو
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.ات االجنبیةستثمارتشجیع األ.12

القانون وسیادةاالستقرار االمنيواھمھاتمد على عوامل عدیدة ما تعاالستثمار في بلد أن عملیة :اوًال
التحتیة عملیات الالزمة لتسجیل الشركات والحصول على الرخص وتوفر البنى الإضافة الى سھولة 

.وخاصة الماء والطاقة
Doing“دوریة دراسة یعد البنك الدولي :ثانیا Business”والصعوبات اي ممارسة األعمال التسھیالت

وقد صنفت الدراسة العراق من الدول .ممارسة االعمالةبالنسبة للدول وترتیب الدول من حیث سھول
وتأتي دولة189من مجموع151ممارسة االعمال التجاریة حیث جاء العراق بمرتبة الصعبة في

فقد ,یوما77المعامالتتستغرقومرحلة لبدأ عمل تجاري 11وتحتاج الى بعد نیجیریا والسودان
:وفقا للتصنیفات التالیةفي العراقلبدء مشروع تجاريصنفت الدراسة 

حیث تصنف الدراسة العراق في مرتبة في العراقنالحظ في الجدول اعاله ان حمایة المستثمر صعبة
.وجد دول اصعب من العراقال تاي189وتسویة حاالت االعسار في آخر المرتبة128

بل وجود ,ان اصدار قانون استثمار جمیل وتعریفھ لیس كافیا لجذب االستثمارات االجنبیة الى العراق:ثالثا
مفاوضات لدفع عموالت مقابل خولھ في آلیة صحیحة ونزیھ للتطبیق ولحمایة المستثمر دون د

فرض نسبة من من ومنع االحزاب ,خص واالراضي من اجل إنشاء مشروعھعلى الرالحصول
.ھا بدون مقابلالمشروع لصالح

شركة (فكنا,خاصةستثماریةاالمشاریع من العدداعاله وفقدناانیت شخصیا من االمورلقد ع:رابعا
ستكشاف البترولطلب للحصول على امتیاز الالشركات التي قدمت االوائل من )مشتركةمریكیة ھولندیةإ

في األولى:نامشاریعمنف.حزاب السلطةلالشركاءنا لم نكن منتمین الى حزب اودون ان نحصل على شئ الن
لدي تفویض في استثمار ,س الحاجة ألي استثمار خارجيعندما كان العراق في ام,2003حزیران  40كان 

مارا لربط الشحن البري من اوربا الى الخلیج)مخازنشركة نقلیات و(ملیون دوالر إلنشاء مركز لوجستي
بعد موافقة الجھات المسئولة على المشروع وبشروط لم ولن یعرضھا ایة شركة استثماریة على ف,بالعراق

ا لكلفة70العراق حیث قررت منح الحكومة  االستثمار ألني كنت ارغب ٪ من ارباح المشروع بعد استیفائن
ئولین من المسواومنعبسبب تدخل اوالد مسؤولوبعد تحدید موعد توقیع االتفاقیة فشل المشروع خدمة بلدي

2005في حصل على موافقة وزارة النفط إلقامة مصنع لتدویر مخلفات مصافي النفطولم ن,توقیع االتفاقیة
والدراساتعدادالمشتركة مع اكبر الشركات الھولندیة بعد اكشركة 2006عام مشروع البان في ناوخسر

اقیةوبدعم من الحكومة الھولندیة لفترة ثالث سنوات  ا ,والغي المشروع یوم استعدادنا لتوقیع االتف وخسرن
رغم توقیعنا لمذكرة تفاھم مع وزارة االھوار في تشرین لسكان االھوار وقرى عائمة مشروع بناء منازل

مناقصة الكسبنا من رغم البفي جنوب العراق الكلفةمنزل واطئ1000مشروع انشاء خسرناو2008الثاني 
وھناك العشرات من ,بتنافس مع سبع شركات عالمیة2012في كانون االول ولیة واالحالة االبفارق كبیر 

والسیاسيالعراقیین والمستثمرین تخلوا عن خططھم في االستثمار وتطویر المشاریع بسبب الفساد المالي
.وتدخل االحزاب

االھوار في القرن الماضي قریة عائمة كنا نأمل بنائھا في األھوار

تسویة 
حاالت 
االعسار

تنفیذ
العقود

التجارة 
عبر 
الحدود

دفع 
الضرائب

حمایة 
المستثمرین

الحصول 
على 

االئتمان

تسجیل 
الممتلكات

الحصول 
على 

الكھرباء

استخراج 
التراخیص

بدء 
المشروع

189 142 179 63 128 180 108 39 20 169 الترتیب



32

:لقضاء التجاريا:خامسا

تنفیذیة بآلیة في العراقواالستثمار الخارجي التجارة المحلیةحميقانون تجاري یال بد من تفعیل.أ
ملموسة ومقنعة وفقا لمقاییس التجارة العالمیة وباعتماد  البنود األساسیة لحل المنازعات التجاریة 

CommerceInternationalالدولیة كما تنص علیھا الغرفة التجاریة الدولیة في باریس Chamber of.
وھذا العامل یعلن عن نفسھ من خالل حمایة حقوق المواطن في بلده، بینما المراجع التي تحدد نزاھة 

أنھء العراقي وكالقضاتتثمرة، ففي التجارب السابقة اظھرالقضاء العراقي ال تقنع الشركات المس
.العراقعنالستثماریة تحت تأثیر االرادة السیاسیة وھذا العامل لوحده كافي البعاد الشركات ا

بلجیكیة تأمینشركةمن العراق في واالستثماریةالتجاریة مخاطرمؤشرات الجدول ادناه .ب
Delcredere ملیون یورو ولكنھا ال 30تؤمن كتب االعتمادات الصادرة من العراق بحیث ال تتجاوز

.تؤمن الصفقات التجاریة واالستثماریة طویلة االمد
العراق

صدیرلصفقات التا

المخاطر السیاسیة
قصیرة االجل 

٪85اي درجة المخاطر 7من 6ترتیب ال

طویلة االجل/متوسطة صفقات 
٪100اي درجة المخاطر 7من 7ترتیب ال

صفقات خاصة
٪85جة المخاطر اي در7من 6ترتیب ال

المخاطر التجاریة
Aالدرجات من Cتیب رتال B Cاي ترتیب األخیر

االستثمار المباشر
مخاطر الحرب

٪100اي 7من 7تیب التر

)االستیالء على الموجدات(مخاطر مصادرة 
٪100اي 7من 7ترتیب ال

نقل المخاطر
.٪100اي 7من 7ترتیب ال

او البنك الدوليضمانة فالبد منا بالنسبة للمشاریع االستراتیجة والمشاریع الكبیرةام.ج
ال تغطي  مخاطر وشركات تأمین القروضاتفاقیات ثنائیة دولیة  ألن البنوك التجاریة

.التجاریة واالستثماریة طویلة االمد في العراق
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لخاتمةا
روا في یولكنھم خائفون من ظاللھم وال یستطیعون ان یسان حكامنا یعیشون عیشة االباطرة والفراعنة 

او یشاركون الشعب احتفاالتھم كما ھو الحال لرؤوساء دون حمایة مدججة بكل انواع االسلحةالشوارع
الذین یدعون تمثیل الشعب السلطة منثلةفیحتكر ,جوعلالشعب یعاني من الفقر واتركونویوملوك الغرب

.والجاه واالموال ویحرمون الشعب من حریتھ وحقوقھ

المنطقة كل انحاء العراق وفيحقوقھ فأن قصور الدولة والممتلكات العامة فيالبد لكل مواطن ان یدافع عن 
الخضراء ملك للشعب العراقي وال یحق الحد التصرف بھا دون موافقة المواطن وان الجیش والشرطة ھم 

فأن ,فال فرق بین فریق في الجیش وفالح في االھوار,موظفون لدى الشعب لحمایتھ ولیس لقھره وتعذیبھ
لتھ اعلى درجة بالمواطنة من االلویة والفرقاء الذین تقلدوا ئفالح في االھوار الذي یكدح من اجل قوت عاال

.او خبرة وانما ألنتمائھم الحزبيرتبھم العسكریة دون وجھ حق

ھذا البحث مفتوح لالضافة والشرح من قبل المختصین في المجاالت المطروحة وكذلك اثراء البحث ان
.صادیة للمنفعة العامةبمشاریع اقت

العراق لخدمة ھذا الشعب دولة ادعوا اهللا ان یوفقني وایاكم في ایصال ھذه الرسالة الى من بیدھم ادارة 
كنا اول من كتب التاریخ وھذبنا و,للعلم والثقافةاعالمیافكانت بغداد مركز,العریق بتاریخھ وحضارتھ

.فال تستحق بغداد ان یحكمھا جھلة وفاشلون,االرقام وعرفنا الصفر وعلوم الجبر والحساب

احمد موكریاني
amukiriani@yahoo.com
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