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شهير االعالمي واالقتصاد بين الت البنك المركزيقضية مهدي*:  عباس فاضل دكتورال

 السياسي

وحسب مقتضيات مصالح المهيمنين على االجهزة الحكومية  بين الفينة واالخرى، 

ففي  خر بمقابلة تتم التهيئة لها مسبقاً.و آراقية مسؤول اقناة الععلى مختلفة، يطل ال

 قابلت العراقية قصي السهيل نائب رئيس مجلس النواب، 2102تشرين الثاني  4يوم 

  من إدعاءات االنترنت يتردد في . وعلى مارئاسة الحكومةمن صار يتقًرب  الذي

اذا و .هناك اً عامر اً بيت فإن السهيل قد ُملٍك   ،(المنطقة الخضراءمن مصادر  اكدتها)

 عن توزيع اراضي الدولة الفضائيات تداولهتعما ناهيك  ،هذه الواقعةما صحت 

معتمدة ة لن تمليك عقارات واراضي الدولة أمسى وسيبأ تضح، فسيكبار مسؤولينل

 اتالتمليك على القلق ان هذه يبعث ومما .بأكثر من عهد لكسب الوالء السياسي

 إعطائهايالحظ  اذ ،لتوزيع االراضي واالمالك دون مشروعية اخالقية تمت تصار

ات مخصص نفس الذين يستلمون ،حيان كثيرةأب ،وهم مجزيةالرواتب ال ذويل

افواه  من من المنافع التي يتم تحويلها لصالحهمراسة وغيرها اسطورية للح

الفقيرات والفقراء
1
.  

السهيل بمحافظ البنك المركزي الدكتور الشبيبي  ًهر  ش   ،المشار اليها في المقابلة

دينار هو  0221ان ارتفاع سعر الدوالر مقابل الدينار آنذاك الى  باالسم معتبراً 

السيد عبد بعد حوالي اربعة شهور ونصف من ادارة "فساد". وفي هذه االيام، و

باسواق  بشكل حاد الدوالر ، تدهور سعر صرف الدينار العراقي مقابلالباسط تركي

 0222و  0221بين   2101آذار  01 – 6 خالل  معدله الوسطيتراوح إذ  بغداد

تشرين االول  04دينار للدوالر يوم  0016ال  ، وبهامش كبير،متجاوزاً  دينار

 السابق للبنك. ورغم هذه القفزة ، وهو اليوم الذي أزيح فيه الطاقم المهني 2102

سعر صرف الدوالر، فلم تثر حفيظة السيد السهيل الذي اقام الدنيا ولم يقعدها على ب

)و  هو يصمت   ،وبالطبع .فقط ال غير قبل اربع شهور سعر صرف ادنى بكثير

لية بالوكالة االح دارةاالفي ظل صرف التدهور سعر  عن ظاهرة (غيره ٍهرينش  مُ 

ًيسة ك المركزي السابقةليتبين للقاصي والداني ان الحملة على ادارة البن  .كانت ُمس 

لتدهور  االقتصاديةالمسببات عن استيعاب  إما عاجزينواقرانه  بقي السهيللقد 



2 
 

 

عن حرجهم ازاء هذا االنهيار السريع في عهد اإلفصاح الدينار او انهم ال يريدون 

د ُيعزى هذا ، ق أحسن األحوال في. وبوه على مقدرات سياستنا النقدية الذي نصً 

ان  والذي يبدو ،السهيل قصي لجيولوجيل بعلم اإلقتصاد معارفالنعدام الالعجز 

ما بدر منه تجاه الدكتور الشبيبي تصويب  فظل بعد تمكن منهتثقافة االعتذار لم 

ًيروا  هقاحإلت يبدو ،المالكي. وبهذا مواقفه معفي ظل اقتراب  اً صعب بكثيرين ممن غ 

 هبااقتر أن يالحظ . و2101منذ  والمالية مع تغير دفة الموازين السياسية اتهموالء

رئيس مجلس  لمواقف ناقدين بصدريين تهاحساب عالق المالكي كان علىمن 

  تلك  تالف واضح بين تصريحاته التهجميةاالخف في قضية المركزي، الوزراء

 الصدريين.  النواب الذي ابداه عدد منمع الشبيبي لتعاطف الواضح او

من قبل بمحافظ البنك المركزي  المفتوح والمفضوح التشهيرحمالت وبعد فشل  

هيثم بديل علي الدباغ نًفذها السهيل ومن قبله  والتي االقتصادالمتخصصين بعلم غير 

بقيادة عبد  عادت اوركسترا قناة العراقية للعزف منذ اوائل هذا الشهر الجبوري،

بعة الماضية ان احد اسباب فشل قد ادركت الدولة خالل الشهور االرو الباسط تركي.

لبعض من زمالئه الدكتور سنان والسمعة الطيبة التي اكتسبها ا ها تلك هيحمالت

لتوسع الحمالت  ذلك الفشلثاني مسببات  . ويعزىالوظيفي ممن عملهالمهنيين 

ْت مقاالت ،الذين تم اعتقالهم بعسف واضح زمالئه معو همع التضامنية  كما ُنِشر 

قامت  . لذا، فقدابرز كتاب ومثقفي العراق ها عدد ملحوظ من كتبرة كثيمساندة 

سراح  هااطالقبفي ظل الوضع المتأزم باالنبار ن االحتقابعض الحكومة بتنفيس 

كما اطلقت سراح حوالي  ،بكفالة وإنْ  ،نائب المحافظ الدكتور مظهر محمد صالح

السيدة فوزية  في حين بادرت إلعادة اعتقال موظفة من موظفات البنك المركزي 21

كانون األول  8على قناة البغدادية يوم  ة الجريئةالتلفزيوني كاظم صاحبة المقابلة

.بطالن الكثير من االدعاءات ،بجرأة وشجاعة الفتتين، اكشفت فيه التيو 2102
2
 

قة االسلحة صف فساد  افتضاحمتقاربة زمنياً مع وجاءت هذه االجراءات "التنفيسية" 

بنية  هب الى موسكواذال مما اجبر رئيس الوفد الروسية والذي كشفه الجانب الروسي

من اية  ؟؟على اقالة ناطقه الرسمي )الدكتور نوري المالكي،اي السيد ، التعاقد

  .االخير من وسائل االعالم برمشة عين هذا ثرفي أ( علي الدباغ ليختجامعة؟؟ 
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توجيه االنظار عبر مأزق الفساد في صفقات السالح  تضبيب حاولت الحكومةلقد  

ثاني وكانون االول فخالل تشرين ال ،مجلس الوزراء والمقربين منهديوان عن  بعيداً 

قليم كوردستان الحدود االدارية إل قوات شرقي دجلة قرب  ت الحكومةحشد 2102

وبعد  .صدامات عسكرية هناك ودارت احاديث عن احتماالت اندالع فتأجج التوتر

التوترات في االنبار المظاهرات والعيساوي وتصعيد رافع اعتقال حراس 

عن حرب اهلية  قبل رئيس الوزراءمن  خطيرة تصريحاتطلقت أُ  والموصل،

سياسة خلق  . وكان من نتائجتداعيات الحرب االهلية في سوريا سببها لدينا محتملة

تأجيج الطائفية لمجالس المحافظات  القادم قبل انتخابات نيسان هذه االزمات

التي الطائفية  الكتل من عدد من ون كثاروهذا ما يسعى اليه سياسي ،والعنصرية

ن احد اسباب التصعيد االعالمي إذن، يبدو ا . بتقديم الخدمات الى الشعبفشلت 

ومحاولة  ،من جهة رشح من فساد صفقة االسلحةتوجيه االنظار بعيداً عما  هو اآلن

جهة االخرى. لذا لم وذلك من ال ف الطائفي كسب االصوات على اساس االصطفا

التي شخصية؟؟( ال) همبمقاالتكبار في هيئة االعالم العراقي مسؤولين  تعد كتابات

امراً غريباً  لتقسيمرًوجوا فيها ل
3
 حاولة إحياء ما مات من إتهامات لم هابعد ليعودوا 

وجود "فساد مفترض" بتعامالت البنك المركزي قبل ازاحة  عن (سانيداتت بال أ)

ي باليابان وتهديده بإلقاء محافظه وهو في طريق العودة الى الوطن من مؤتمر دول

  ن حق الخروج بكفالةالقبض عليه دو

وكما يأمل الكثير من المخلصين هو ان تتضح هذه االمور للرأي العام ليقوم اوسع  

فقد كان  ،.  وال شكهذه والتقسيم التضليل دعوات قطاع من ابناء الشعب بإفشال

عدد من المراجع من  العراقيحريصة على الوطن والدم الو مسؤولةاللتصريحات ل

، دور في لجم  التي تحضى باحترام واسعاالساسية،  من الدينية الشيعية والسنية 

  لتقسيمااقالم دعاة 

ما بتقديم  2116منذ ايار  الحكومة فشللانعكاساً تت طروحات التقسيم أ ولألسف،

طرق الكهرباء والمجاري والو الخدمات البلدية تناسب وحجم اإلنفاق العام علىي

نكفاء ابكًرس هذا الفشل ت فقد ،والتعليم والتنمية االكثر تكافؤاً للمحافظات سكاناالو
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 العراقيين في تفشي نِ ح  خلف جدران المنطقة الخضراء التي عزلتهم عن مِ  الحاكمين

 وضعف اجهزة االمن والعدالة. التهميشووالبطالة  الفقر 

منها عدد  )وللعراق العراقية المتمرسةهميش الكفاءات إلصرار على تلونظراً 

والبنك   المتحدة االمم في الشؤون االقتصادية استفادت منه مؤسسات ملحوظ

عن  ، وبتعمد،الطاقم الحكومي الحالي عزففقد (دولية عديدةومنظمات الدولي 

حدودي مفقد ظلت السياسات والبرامج التنموية رهناً ب  ،االستفادة من خبراتها

 ستمر هؤالءلي الحديث الجهالء في علم االقتصاد ناهيك عن ،والخبرات المعارف

 من هيمن عدديلألسف و .مهنية في اجهزة القرار االقتصاديبمحاربة ما تبقى من 

المسؤولة عن  والهيئات مكاتب ديوان مجلس الوزراء كما في الوزارات على هؤالء

جز الحكومة عن حل ع نكشفي ليس غريباً البتة ان لذا، .الشؤون المالية والتنموية

وضعف الخدمات االساسية في الوقت الذي  والترمل والتيتم البطالة والفقرمشاكل 

وقد فاقم من هذا العجز  .ُتذكر كفاءة تضخمت فيه االجهزة العسكرية واالمنية دون

ثروات العراق واصوله الثابتة والعقارية على المحاسيب الجدد . اما التوجه لتوزيع 

فكادت ان تصبح ِحكراً على شريحة الموظفين ورجال االمن النفط،  مداخيل

ها تمتصكما إوتجار االستيراد،  وحواريي كبار المسؤولين من المقاولين والعسكر

في غالبيتها  كانت نهمة وضعيفة المعارف الثقافية والتقنيةسياسية  - اجتماعية فئات

 سبب صةالمحاص سيطرتها على الحكم وتقاسمها اياه عبر وكانت .رثة اقتصادياً 

في خضم  والدينية ةالقيمي اتهمازنتو فقد الكثير من افرادهاوالذي أ ثرائها السريع

  .كاسب مالمحموم للحفاظ على سعي 

في تحقيق تنمية  2116منذ ايار  الفشل الواضح للحكومة أًتى، توضمن اطار اوسع

تغليب االعتبارات السياسية اآلنية على  مستدامة ايضاً بسبباقتصادية واجتماعية 

االقتصادية  ضعف المعارفوكان لالرؤى االقتصادية االستراتيجية  وطويلة االجل. 

ظل عازفاً الذي هو و، مقابالت تلفزيونية والذي اقر به عالنية في عدة، لرئيسها

احد اسباب  ،ذوي مكانة وخبرة واحترام مهني اقتصاديين االستعانة بتكنوقراطعن 

وقد عًمق من ازمة ضعف المهنية االقتصادية في الفراغ الهائل في سياسات الدولة. 

في وزارتي المالية  وباالخص فيها، السياسي االول الطاقم اجهزة الدولة ان
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 سسيالمؤ  -وقد يًسر هذا الضعف السياسي  له بعلم االقتصاد!! ال عالقة والتخطيط

فتوزعت الموازنات المتعاقبة  اآلنية ةيالسياسالمصالح  على المالكي فرض اعتبارات

ب التضحية بمتطلبات ق التشغيلي وعلى حسالالنفاظل محابياً  باتجاه في عهده

نفاق لحكومة، فقد ظل االثر التنموي لإل. ورغم المليارات التي تدفقت على االتنمية

خارج  ليزداد السخط في ارجاء مختلفة من الوطن. وظلت التنمية الحكومي هزيالً 

والذي  بناء القدرات المؤسسيةبسبب العزوف عن السعي الجاد ل ضعيفةقطاع النفط 

كان  ينذوي المصالح من الفاسدل السياسية و االدارية سيتطلب توهين المكانة كان

 عدد كبير منهم قد زًور وثائق تعليمه. 

إلنتشال مؤسسات  تطلب سياسات كفؤةنحو التنمية والتطور كان سي إن السعي الجاد

تدعيم القطاع سياسات فاعلة ل دارية والتمويلية اضافة الىالقطاع العام من ازماتها اال

الحد التي تقتضي بحدها االدنى وفي قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية  الخاص 

علته الدولة في هذا المجال فهو . اما ما فبالمستوردات من اغراق السوق الوطني

  0202للعام تفعيل قانون التعرفة الجمركية  عكس المطلوب إذ أًجل مجلس الوزراء

ثالث مرات ليستمر تدفق المستوردات السلعية على حساب نمو قطاعي الصناعة 

 .البطالة والفقر والزراعة ناهيك عن آثار انهيار هذين القطاعين في تفاقم
4
  

على حساب النمو االقتصادي الحقيقي في  الى كسب الوالء الحكومةتوجهت لقد 

بالتشغيل في االجهزة االمنية والعسكرية ناهيك  القطاعات غير النفطية. وقد توسعت

 ون انتاجية تذكر. ومن ناحية اخرى،عن االجهزة المدنية التي تضخمت كوادرها د

فقد الى فرض الضرائب، جز او ولغرض تمويل هذا التوسع دون االضطرار الى الع

قطاع النفط لتتوسع بتعاقداتها مع الشركات  مجهود االستثمار في الحكومةركزت 

مليون  02اول االمر انتاج  . وكان الهدف المعلنالدولية من اجل زيادة االنتاج

عبر جوالت التراخيص المبتسرة التي كان لتحقيق اهدافها  2102برميل يوميا عام 

االستنزاف السريع  . ومن اهم هذه اآلثار هوآثار خطيرة بهذا الحجم  االنتاجية

المستقبل على حساب العراق من النفط والغازحتياطيات ال
5

لعله من حسن حظ . و

 الىبسبب افتقارها  وذلك لم تكن واقعية ان هذه الخطط الحكوميةالجيل القادم 

العراق من تصدير السعرية على ايرادات  ارهاثوآ قوانين العرض والطلببالمعرفة 
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أقًرت  . وقدالتصريحات الحكومية عن هذا الرقم اجعتر . ويتضح ذلك منالنفط

مليون  02اقعية في تحديد هدف انتاج انعدام الوب ضمناً  الحكومة قبل وهلة قصيرة

 ت الدولة زجً قد  وزارة النفط . وعلى هذا االساس، تكون2102برميل يومياً عام 

ات عقود الخدمة شرك عدد كبير من غير قليلة مع اقدات ستكلف العراق امواالً بتع

 سيتكبد تبعاتها المواطن  غير ممكنة التحقيق)واستثمار( دت لها اهداف انتاج التي حد

  .المنتج تستردها هذه الشركات من عوائد النفطس تكاليفاً 

من المتعاقبة ة يالحكومات زنامواللينقذ  2111ارتفاع اسعار النفط منذ جاء  لقد

العجوزات التي كانت تخطط لها ولتتحقق للدولة فوائض مالية كبيرة في نهاية كل 

من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية ال يريدان  ان كالً ف ،يبدو . وعلى ماعام

الرقابة المالية  ديوان وقد استمر .لهذه الفوائض الكبير الحجمالبوح للشعب العراقي ب

ات لقطاعات فرعية في ، بمهام المراجعمتعددة قطاعات الذي يراجع بتقاريرهو ،

الختامية للدولة . كذلك  ، عن إعداد الحساباتولسنوات طويلة ،حجم فيهالوقت الذي أ

سياسات واداء قطاعات اساسية تقع ضمن مسؤوليته عن التطرق الى حجم ، فقد أ

  إال الى ما انفقه ديوان مجلس الوزراءتطرق ال ي . ويالحظ ان هذا الديوانالرقابية

هنا مثالً، وليس و يالحظ  . بالكثير من التردد والهامشية في محتوى التحليل الرقابي

رئاسة انفاق وحجم كيفية  زال ما تطرق اليه هذا الديوان عنه على سبيل الحصر،

وبدالً  من الموازنات المالية . س النواب لهالموارد لم يخصصها مجل مجلس الوزراء

حول بناء   نقداً خجوالً  فقد اسمعنا الديوان ،من التطرق الى هذه االمور االساسية

  الف دوالر 41بحوالي  مخبز

في ديوان  ومن رئيسه عن كيفية انفاق المنافع االجتماعية لم نسمع من ديوان الرقابة

التجار  احد عن مسببات سفر الديوان شيئاً هذا ولم يهمس رئيس  مجلس الوزراء

 المقربين من مدير عام ديوان مجلس الوزراء في رحلة شراء االسلحة الروسية 

فقة السالح لم نسمع من هذا الديوان العتيد لحد اليوم عن مجريات التحقيق في صبل 

 واحدةين بفسادها كما لم نسمع منه وال همهمة كبار المسؤول الروسي التي اعترف

 التيوغيرها  الكاظمية نهر دجلة في مدينة ضفافعن قطع االراضي الفاخرة على 

  ار رمزية.لكبار المسؤولين باسع"بيعت" انها  قالت احدى الفضائيات
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يصول صار  مقابل كل هذا الصمت الواضح ، نرى ان رئيس ديوان الرقابة المالية

البنك المركزي ليحل هو  لمحافظية يةالمهن للتشهير الضمني بالقيادة  وشماالً  يميناً 

وقد ضرب رئيس الديوان المذكور عرضاً بقاعدة تالفي "تضارب . محلها

آذار  0في  العراقية لم يخفي في مقابلته على قناة ف المصالح" في التدقيق المالي

يعلم السيد  . وكماللبنك المركزي ألن يصبح محافظاً اصيالً القوي طموحه  المنصرم

من خرق تناقض ما قام به  اجراءات التدقيق المالي المعمول بها عالمياً  نفإ ،تركي

 ان عمله هناك ادعى إذ الشخصية هطموحاتيبدو ان احد اهدافه يخص   مهني فاضح

بين بعدم وجود تضارب  قناع مشاهديهتركي بإ . ولم يفلح"اختصاصه" هو في مجال

المركزي وقيامه بالتدقيق على دارة البنك لالستمرار بامصلحته الشخصية كطامح 

  "الخصم والحكم"صار هو إذ يوان الرقابة المالية عبر د مجريات العمل هناك

فإن االدعاءات المشخصنة في حديث السيد تركي ضمن المقابلة على قناة  ،لالسف

  لكل ذي عقل وخبرة العراقية كانت واضحة

بأن السياسة النقدية  في المقابلة ادعى الذي، ان السيد تركي الالفتة االمور ومن

رين قبل تكليفه االخير في تشبأنه لم يعمل يوما واحدا  تناسى ،هي من اختصاصاته

سيرته الذاتية وتخبرنا . قطاع الصيرفة الخاصة او العامة في 0200االول عام 

عمل ملحقا في وزارة الخارجية  المنشورة على موقع البنك المركزي بأنه 

( لينتقل بعدذاك للعمل 0220-0797ومن ثم في وزارة المالية ) ( 0791-0797)

(0221-0220) >الصًدامي< ديوان الرئاسة كخبير في الدائرة االقتصادية في
6
 

 وزارة الماليةروقة أالسلك الدبلوماسي وفي بالعمل في وبالتالي فقد تركزت خبرته 

عصور التبذير في احد اسوأ بكونها  تسمتإ، وهي اعوام إلثنين وعشرين عام

 المركزيبنك ال والقروض، وكان فيه طبع النقودب ل  وٍ مُ ، والذي االنفاق على الحروب

في  ،مع انهيار سعر صرف الدينار . وقد أسهمت تلك التبعية،تابعاً لوزارة المالية

استولى فيها اساطين  حقبة مظلمة من التضخم الحلزوني المفرط دخول اقتصادنا

 . لكثير من احتياطي العملة االجنبية للبنك المركزيالحكم آنذاك على ا
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رئاسة النظام "عبد الباسط تركي مرتفعة لدى السيد فقد بقيت اسهم وعلى ما يبدو، 

 انه القول في المقابلة لم ينس ذيالو على رغم اعدام صًدام لعمه ووالده  "السابق

ان يغمز من قناة بذلك ليحاول  " هلهيشتري الصمون من المخابز أل"عاش في ظلها 

ومنهم  بأقالمهم، رفضوا خدمة الدكتاتور وقاوموه في الخارج قتصاديينا خبراء

ازاحته عبر تقارير رفعها الى اناس ال يعرفون الكثير في علم المحافظ الذي استطاع 

السيد . وقد استخدم  االقتصاد والسياسة النقدية ومنهم السهيل والنجيفي وغيرهم

لم يعِط البنك اذ يالحظ انه  ،هذه لتحقيق طموحاتهديوان رقابته  تقاريرتركي 

قبل  وذلك -كما هي العادة في اجراءات التدقيق  –للرد عليها   اً وقتالمركزي 

  العجولةواإلقالة  اوامر القبض ربابهأ صدارإ

التساؤالت بعد تزايد  آذار 0يوم  مشاهديناتى للالسيد تركي  خالصة االمر ان 

سعر صرف  متوسط سريع في الذي انعكس جزئياً بتدهور البرلمانية حول ادائه

ي ، أدينار للدوالر يوم ازاحة الدكتور الشبيبي 0016 . وقد كان هذا السعرالدينار

ام في مدينة كمتوسط ع دينار في ظل إدارته 0222وصار  2102تشرين االول  04

  .دينار 0281و 0221بما وصل الى  بغداد في حين باعه صرافون

 في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملةلتبرير اخفاقه السريع  السيد تركي سعى

وال شك فإن انهيار  دون ان يقنع المتخصصين )بأن كل شيء تحت السيطرة(.

على  -ان استمر - محتملةال هتداعياتل لرأي العامُمقلِقاً  ل الدينار بشكل سريع صار

، وفي اية ية سياسة نقديةألمهام الاهم  ىفإن احد ،ايضاً  . وال شكالتضخم  معدالت

في تلك المقابلة  - معدالت التضخم والسيد تركي   لجم بقعة في العالم، هي في

. لذا فقد جاءت مقابلته على قناة  لم يتطرق الى آثار سياسته بهذا المجال - الميمونة

 . اسة النقدية ودورها في لجم التضخمالعراقية خالية من التطرق الى السي

للبنك المركزي والسيد  من اهم منجزات االدارة السابقةالتضخم تحجيم  لقد كان

للغمز من قناة سعى بل  للدكتور الشبيبي كي لم يكن ينوي االقرار بهذا االنجازتر

ا في زمن بنفس الطرق التشهيرية التي عهدناه واستطاع ازاحتها ادارة مهنية سبقته

ظل حكومة تفتقر في  في كنفه. وأتت هذه اإلزاحة النظام السابق الذي ترعرع
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 ولسبب صار واضحاً  ، اً بإمتيازسقراراً مسي للمعارف االقتصادية الرصينة إتخذت 

 مخالفة قانون البنك المركزي لعام رفض الدكتور الشبيبي أال وهو ، ومعروفاً 

 البنك المركزي للحكومة. قراضالتي تحظر إالمادة هي ( و26المادة ) 2114

 إقتصادي وباحث سابق دولي إقتصادي مستشار*( 

 لهوامش ا
 

                                                           

 
احدى الوزارات المهمة ب ات االمم المتحدة الى مدير عام احد اجتماعاستمعت في 2114 ي ف  1

وكان قد خدم النظام السابق  -وهو اآلن وكيل وزارة اساسية في العراق مسؤولة عن التنمية  –

الف قطعة  211بتوزيع مليون و 2112ان صدام حسين امر في العام حيث أفصح  ،لسنوات

المختلفة بقصد شراء والئهم. وها نحن اليوم نسمع عن سكنية على موظفي االجهزة الحكومية 
كبار مقابل رسوم مسؤولين توزيع دور مملوكة للدولة واراضي مملوكة لمحافظة بغداد على 

عن اعطاء نواب سيارات  ايضاً  نسمعو . مالية طفيفة في حين يقبض هؤالء مرتبات ضخمة
ضد خصوم رئيس  حمالت اعالمية"يتبرعون" بالقيام ب الكثير من هؤالء كانوا و ،مصفحة
التي غضب لتشويه صورة البنك المركزي تمهيدا القالة قيادته السابقة بعضها اتت  الوزراء 

 لكسب الوالء ام موارد الشعبستخد. ما اشبه اليوم بالبارحة عند إعليها
 

2
 8ظهرت السيدة فوزية كاظم علي في مقابلة على برنامج التاسعة مساء في قناة البغدادية يوم  

ومبينة ان سبب مفندة الكثير من ادعاءات الفساد بمزاد البنك المركزي  2102كانون االول 

  اقراض الحكومة.و مخالفة قانون البنك المركزي  رفض الدكتور الشبيبيالمشكلة هو 
الحاجة فوزية كاظم ....شجاعة تليق  –د. سالم سميسم : دة فوزية راجع عن شجاعة السي

  .2101شباط  21والمنشورة في الصباح الجديد يوم بالفرسان  
قام السيد محمد عبد الجبار الشبوط رئيس شبكة االعالم العراقي بكتابة عدة مقاالت لفتح باب  3

 :  الحديث عن تقسيم العراق منها على سبيل المثال

       2102/  4/02المنشورة في مدونة صوت العراق يوم  الخطة باء كردياً"" .0
كانون  01ح الرسمية الحكومية يوم المنشورة في صحيفة الصبا"النموذج اليمني"  .2

  والمعاد نشرها في صوت العراق 2101الثاني 
 . 2101كانون الثاني  26والمنشورة في صوت العراق يوم " المحذور قد يقع"    .1
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مقاالً  تب السيد سالم مشكور، وهو على ما نعلم عضو مجلس امناء هيئة اإلعالموك .4
الصباح   مقدسة""وحدة العراق ليست  اكثر صراحة في دعوته الى التقسيم بعنوان

  2101كانون الثاني  1الجديد في 
في الجدل الدائر حول قانون  –فاضل عباس مهدي  لتحليل موسع عن هذا الموضوع، راجع  4

   ايار 24التعرفة وتأجيل العمل به والمنشور على موقع شبكة االقتصاديين العراقيين في 

2102  
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ويتحمل الكاتب جميع  الواردة في المقال ال تمثل رأي موقع شبكة اإلقتصاديين العراقيين بالضرورة، آلراء
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