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يوضع العنوان 
هنا كامال 

ص ؟؟؟

املحاصصة والفساد واألرهاب تأكل العراق

هنا االفتتاحية
... انا مؤمنة مبقولة » الخير في امٍة اال اذا لبست مما تصنع واكلت مما تزرع »

ــذا اليتم اال اذا  ــاء الذاتي في احتياجاته وه ــعب حقق االكتف ــب ان نكون ش اي يج
ــغيل املصانع وزراعة اراضينا التي اصبحت بورا الهمالها املقصود نتيجة  اعدنا تش
ــذه االحصائية التي توضح  ــية واملصالح اخلارجية ...واليكم ه التجاذبات السياس
ــريب االيادي التي صنعت وزرعت  ــم البطالة في اجملتمع العراقي من خالل تس حج

لسنوات :
ــبة  ــة الصناعية هي اكثر من 72000 مصنع نس ــجلة لدى التنمي ــع املس - املصان

التوقف بحدود 80-85% 
- املصانع املسجلة باحتاد الصناعات العراقي 42000 مشروع الن االنتساب في هذه 

الوحدة االدارية اختياري نسبة التوقف بحدود 90% 
ــل حجم العمالة  ــركة وتص ــاة حكومية تضم 224 معمل وش - هناك 192 منش

فيها بني 450-500 الف عامل 
ــركة مختلطة حجم العمالة فيها يتراوح بني 150- - القطاع اخملتلط يضم 21 ش

200 الف عامل 
ناهيك عن توقف الزراعة والسباب عديدة منها قلة املياه ومنافسة املنتوج املستورد 

الذي اليستطيع املزارع ان يسد تكاليف زراعته للحقل الذي ميلكه 
كل هذه املشاكل ميكن حلها بتفعيل التالي :

ــرق املواصالت وتهيأة  ــاء ونظم املياه وط ــى التحتية وخاصة الكهرب ــالح البن 1 اص
املستلزمات الزراعية 

2 تفعيل القوانني االربعة .. قانون حماية املستهلك - قانون حماية املنتج العراقي 
- قانون املنافسة ومنع االحتكار - قانون التعرفة الكمركية 

ــيط قانون دعم التصدير ومعاملة الدول وفق امليزان التجاري لكل  اضافة الى تنش
ــه لالقراض من قبل املصارف  ــة ثابت ــة وتفعيل دور القطاع اخلاص بوضع سياس دول
ــريع قانون حلماية املودعني وقاون  ــب فوائد ميسرة مع تش احلكومية واالهلية بنس

حلماية االقراض مع ايجاد شمول قانون التامني خملتلف اجملاالت 
ان صدور قانون العمل اجلديد سيساهم بتنشيط دور القطاع اخلاص وعلى االخص 
ــون التقاعد احلكومي  ــي مع قان ــد والضمان االجتماع ــمل قانون التقاع ــا ُش اذا م
ــة مستقلة تشرف على تفعيل دور وحجم االموال املستخدمة في تنمية  مبؤسس
ــدم االعتماد على  ــة نفقات التقاعد وع ــوال واحلصول على ارباح لتغطي ــذه االم ه

ميزانية الدولة فقط 
ــة التي تزهو بهم احلياة , جدا  ــل النعاش اجملتمع العراقي ورفع الطبقة العامل #احل
ــيط وذلك بتفعيل #القانون به نبتعد عن شريعة الغاب ونحيى مبجتمع مثالي  بس

ننسى به كل ماعشناه.
... انا مؤمنة مبقولة » الخير في امٍة اال اذا لبست مما تصنع واكلت مما تزرع »

ــذا اليتم اال اذا  ــاء الذاتي في احتياجاته وه ــعب حقق االكتف ــب ان نكون ش اي يج
ــغيل املصانع وزراعة اراضينا التي اصبحت بورا الهمالها املقصود نتيجة  اعدنا تش
ــذه االحصائية التي توضح  ــية واملصالح اخلارجية ...واليكم ه التجاذبات السياس
ــريب االيادي التي صنعت وزرعت  ــم البطالة في اجملتمع العراقي من خالل تس حج

لسنوات :
ــبة  ــة الصناعية هي اكثر من 72000 مصنع نس ــجلة لدى التنمي ــع املس - املصان

التوقف بحدود 80-85% 
- املصانع املسجلة باحتاد الصناعات العراقي 42000 مشروع الن االنتساب في هذه 

الوحدة االدارية اختياري نسبة التوقف بحدود 90% 
ــل حجم العمالة  ــركة وتص ــاة حكومية تضم 224 معمل وش - هناك 192 منش

فيها بني 450-500 الف عامل 
ــركة مختلطة حجم العمالة فيها يتراوح بني 150- - القطاع اخملتلط يضم 21 ش

200 الف عامل 
ناهيك عن توقف الزراعة والسباب عديدة منها قلة املياه ومنافسة املنتوج املستورد 

الذي اليستطيع املزارع ان يسد تكاليف زراعته للحقل الذي ميلكه 
كل هذه املشاكل ميكن حلها بتفعيل التالي :

ــرق املواصالت وتهيأة  ــاء ونظم املياه وط ــى التحتية وخاصة الكهرب ــالح البن 1 اص
املستلزمات الزراعية 

2 تفعيل القوانني االربعة .. قانون حماية املستهلك - قانون حماية املنتج العراقي 
- قانون املنافسة ومنع االحتكار - قانون التعرفة الكمركية 

ــيط قانون دعم التصدير ومعاملة الدول وفق امليزان التجاري لكل  اضافة الى تنش
ــه لالقراض من قبل املصارف  ــة ثابت ــة وتفعيل دور القطاع اخلاص بوضع سياس دول
ــريع قانون حلماية املودعني وقاون  ــب فوائد ميسرة مع تش احلكومية واالهلية بنس

حلماية االقراض مع ايجاد شمول قانون التامني خملتلف اجملاالت 
ان صدور قانون العمل اجلديد سيساهم بتنشيط دور القطاع اخلاص وعلى االخص 
ــون التقاعد احلكومي  ــي مع قان ــد والضمان االجتماع ــمل قانون التقاع ــا ُش اذا م

مبؤسسة مستقلة تشرف على تفعيل.
هنا التوقيع

منتفضون حتى النصر

 اسم الكاتب:
... انا مؤمنة مبقولة » الخير في امٍة 
ــع واكلت مما  ــت مما تصن اال اذا لبس

تزرع »
ــق  ــعب حق ــون ش ــب ان نك اي يج
ــي احتياجاته  ــي ف ــاء الذات االكتف
ــغيل  ــم اال اذا اعدنا تش ــذا اليت وه
ــي  الت ــا  اراضين ــة  وزراع ــع  املصان

ــا املقصود  ــورا الهماله ب اصبحت 
ــية  السياس ــات  التجاذب ــة  نتيج
ــة ...واليكم هذه  واملصالح اخلارجي
ــم  ــح حج ــي توض ــة الت االحصائي
ــع العراقي من  ــي اجملتم البطالة ف
ــريب االيادي التي صنعت  خالل تس

وزرعت لسنوات :
ــدى التنمية  ــجلة ل - املصانع املس

ــن 72000  ــي اكثر م ــة ه الصناعي
ــبة التوقف بحدود 80- مصنع نس

 85%
ــاد  باحت ــجلة  املس ــع  املصان  -
الصناعات العراقي 42000 مشروع 
ــدة  ــذه الوح ــي ه ــاب ف الن االنتس
ــبة التوقف  ــاري نس ــة اختي االداري

بحدود 90% 

ــة  ــاة حكومي 192 منش ــاك  هن  -
ــركة وتصل  تضم 224 معمل وش
ــم العمالة فيها بني 500-450  حج

الف عامل 
ــركة  - القطاع اخملتلط يضم 21 ش

مختلطة حجم العمالة.
البقية ص ؟؟؟؟

عنوان أول عنوان أول عنوان أول

 اسم الكاتب:
... انا مؤمنة مبقولة » الخير في امٍة 
ــع واكلت مما  ــت مما تصن اال اذا لبس

تزرع »
ــق  ــعب حق ــون ش ــب ان نك اي يج
ــي احتياجاته  ــي ف ــاء الذات االكتف
ــغيل  ــم اال اذا اعدنا تش ــذا اليت وه
ــي  الت ــا  اراضين ــة  وزراع ــع  املصان

ــا املقصود  ــورا الهماله ب اصبحت 
ــية  السياس ــات  التجاذب ــة  نتيج
ــة ...واليكم هذه  واملصالح اخلارجي
ــم  ــح حج ــي توض ــة الت االحصائي
ــع العراقي من  ــي اجملتم البطالة ف
ــريب االيادي التي صنعت  خالل تس

وزرعت لسنوات :
ــدى التنمية  ــجلة ل - املصانع املس

ــن 72000  ــي اكثر م ــة ه الصناعي
ــبة التوقف بحدود 80- مصنع نس

 85%
ــاد  باحت ــجلة  املس ــع  املصان  -
الصناعات العراقي 42000 مشروع 
ــدة  ــذه الوح ــي ه ــاب ف الن االنتس
ــبة التوقف  ــاري نس ــة اختي االداري

بحدود 90% 

ــة  ــاة حكومي 192 منش ــاك  هن  -
ــركة وتصل  تضم 224 معمل وش
ــم العمالة فيها بني 500-450  حج

الف عامل 
ــركة  - القطاع اخملتلط يضم 21 ش

مختلطة حجم العمالة.
البقية ص ؟؟؟؟

عنوان ثاني

 اسم الكاتب:
... انا مؤمنة مبقولة » الخير في امٍة 
ــع واكلت مما  ــت مما تصن اال اذا لبس

تزرع »
ــق  ــعب حق ــون ش ــب ان نك اي يج
ــي احتياجاته  ــي ف ــاء الذات االكتف
ــغيل  ــم اال اذا اعدنا تش ــذا اليت وه
ــي  الت ــا  اراضين ــة  وزراع ــع  املصان

ــا املقصود  ــورا الهماله ب اصبحت 
ــية  السياس ــات  التجاذب ــة  نتيج
ــة ...واليكم هذه  واملصالح اخلارجي
ــم  ــح حج ــي توض ــة الت االحصائي
ــع العراقي من  ــي اجملتم البطالة ف
ــريب االيادي التي صنعت  خالل تس

وزرعت لسنوات :
ــدى التنمية  ــجلة ل - املصانع املس

ــن 72000  ــي اكثر م ــة ه الصناعي
ــبة التوقف بحدود 80- مصنع نس

 85%
ــاد  باحت ــجلة  املس ــع  املصان  -
الصناعات العراقي 42000 مشروع 
ــدة  ــذه الوح ــي ه ــاب ف الن االنتس
ــبة التوقف  ــاري نس ــة اختي االداري

بحدود 90% 

ــة  ــاة حكومي 192 منش ــاك  هن  -
ــركة وتصل  تضم 224 معمل وش
ــم العمالة فيها بني 500-450  حج

الف عامل 
ــركة  - القطاع اخملتلط يضم 21 ش

مختلطة حجم العمالة.
البقية ص ؟؟؟؟

عنوان ثالث

 اسم الكاتب:
... انا مؤمنة مبقولة » الخير في امٍة 
ــع واكلت مما  ــت مما تصن اال اذا لبس

تزرع »
ــق  ــعب حق ــون ش ــب ان نك اي يج
ــي احتياجاته  ــي ف ــاء الذات االكتف
ــغيل  ــم اال اذا اعدنا تش ــذا اليت وه
ــي  الت ــا  اراضين ــة  وزراع ــع  املصان

ــا املقصود  ــورا الهماله ب اصبحت 
ــية  السياس ــات  التجاذب ــة  نتيج
ــة ...واليكم هذه  واملصالح اخلارجي
ــم  ــح حج ــي توض ــة الت االحصائي
ــع العراقي من  ــي اجملتم البطالة ف
ــريب االيادي التي صنعت  خالل تس

وزرعت لسنوات :
ــدى التنمية  ــجلة ل - املصانع املس

ــن 72000  ــي اكثر م ــة ه الصناعي
ــبة التوقف بحدود 80- مصنع نس

 85%
ــاد  باحت ــجلة  املس ــع  املصان  -
الصناعات العراقي 42000 مشروع 
ــدة  ــذه الوح ــي ه ــاب ف الن االنتس
ــبة التوقف  ــاري نس ــة اختي االداري

بحدود 90% 

ــة  ــاة حكومي 192 منش ــاك  هن  -
ــركة وتصل  تضم 224 معمل وش
ــم العمالة فيها بني 500-450  حج

الف عامل 
ــركة  - القطاع اخملتلط يضم 21 ش

مختلطة حجم العمالة.
البقية ص ؟؟؟؟

عنوان رابع

 اسم الكاتب:
... انا مؤمنة مبقولة » الخير في امٍة 
ــع واكلت مما  ــت مما تصن اال اذا لبس

تزرع »
ــق  ــعب حق ــون ش ــب ان نك اي يج
ــي احتياجاته  ــي ف ــاء الذات االكتف
ــغيل  ــم اال اذا اعدنا تش ــذا اليت وه
ــي  الت ــا  اراضين ــة  وزراع ــع  املصان

ــا املقصود  ــورا الهماله ب اصبحت 
ــية  السياس ــات  التجاذب ــة  نتيج
ــة ...واليكم هذه  واملصالح اخلارجي
ــم  ــح حج ــي توض ــة الت االحصائي
ــع العراقي من  ــي اجملتم البطالة ف
ــريب االيادي التي صنعت  خالل تس

وزرعت لسنوات :
ــدى التنمية  ــجلة ل - املصانع املس

ــن 72000  ــي اكثر م ــة ه الصناعي
ــبة التوقف بحدود 80- مصنع نس

 85%
ــاد  باحت ــجلة  املس ــع  املصان  -
الصناعات العراقي 42000 مشروع 
ــدة  ــذه الوح ــي ه ــاب ف الن االنتس
ــبة التوقف  ــاري نس ــة اختي االداري

بحدود 90% 

ــة  ــاة حكومي 192 منش ــاك  هن  -
ــركة وتصل  تضم 224 معمل وش
ــم العمالة فيها بني 500-450  حج

الف عامل 
ــركة  - القطاع اخملتلط يضم 21 ش

مختلطة حجم العمالة.
البقية ص ؟؟؟؟

عنوان خامس

شي أخر
ــي امٍة اال اذا  ــا مؤمنة مبقولة » الخير ف ... ان

لبست مما تصنع واكلت مما تزرع »
ــق االكتفاء  ــعب حق ــون ش ــب ان نك اي يج
ــم اال اذا  ــه وهذا اليت ــي احتياجات ــي ف الذات
ــغيل املصانع وزراعة اراضينا التي  اعدنا تش
ــود نتيجة  ــا املقص ــورا الهماله ــت ب اصبح
ــية واملصالح اخلارجية  ــات السياس التجاذب
ــي توضح  ــة الت ــذه االحصائي ــم ه ...واليك
حجم البطالة في اجملتمع العراقي من خالل 
تسريب االيادي التي صنعت وزرعت لسنوات 

:
- املصانع املسجلة لدى التنمية الصناعية 
ــبة التوقف  هي اكثر من 72000 مصنع نس

بحدود 80-85% 
ــات  الصناع ــاد  باحت ــجلة  املس ــع  املصان  -
ــاب في  ــروع الن االنتس العراقي 42000 مش
هذه الوحدة االدارية اختياري نسبة التوقف 

بحدود 90% 
ــة تضم 224  ــاة حكومي - هناك 192 منش
ــركة وتصل حجم العمالة فيها  معمل وش

بني 450-500 الف عامل 
- القطاع اخملتلط يضم 21 شركة مختلطة 

حجم العمالة.
ــي امٍة اال اذا  ــا مؤمنة مبقولة » الخير ف ... ان

لبست مما تصنع واكلت مما تزرع »
ــق االكتفاء  ــعب حق ــون ش ــب ان نك اي يج
ــم اال اذا  ــه وهذا اليت ــي احتياجات ــي ف الذات
ــغيل املصانع وزراعة اراضينا التي  اعدنا تش
ــود نتيجة  ــا املقص ــورا الهماله ــت ب اصبح
ــية واملصالح اخلارجية  ــات السياس التجاذب
ــي توضح  ــة الت ــذه االحصائي ــم ه ...واليك
حجم البطالة في اجملتمع العراقي من خالل 
تسريب االيادي التي صنعت وزرعت لسنوات 

:
- املصانع املسجلة لدى التنمية الصناعية 
ــبة التوقف  هي اكثر من 72000 مصنع نس

بحدود 80-85% 
ــات  الصناع ــاد  باحت ــجلة  املس ــع  املصان  -
ــاب في  ــروع الن االنتس العراقي 42000 مش
هذه الوحدة االدارية اختياري نسبة التوقف 

بحدود 90% 
ــة تضم 224  ــاة حكومي - هناك 192 منش
ــركة وتصل حجم العمالة فيها  معمل وش

بني 450-500 الف عامل 
- القطاع اخملتلط يضم 21 شركة مختلطة 

حجم العمالة.
ــي امٍة اال اذا  ــا مؤمنة مبقولة » الخير ف ... ان

لبست مما تصنع واكلت مما تزرع »
ــق االكتفاء  ــعب حق ــون ش ــب ان نك اي يج
ــم اال اذا  ــه وهذا اليت ــي احتياجات ــي ف الذات
ــغيل املصانع وزراعة اراضينا التي  اعدنا تش
ــود نتيجة  ــا املقص ــورا الهماله ــت ب اصبح
ــية واملصالح اخلارجية  ــات السياس التجاذب
ــي توضح  ــة الت ــذه االحصائي ــم ه ...واليك
ــع العراقي من  ــي اجملتم ــة ف ــم البطال حج
ــي صنعت وزرعت  ــريب االيادي الت خالل تس

لسنوات:
- املصانع املسجلة لدى التنمية الصناعية 

هي اكثر من 72000 مصنع.


