
1 

 

1 

 

 4/6/2010برليف في 

 
األخكات كاألخكة األفاضؿ  

تحية قمبية حارة 
برنامج مدني ككطني "أضع بيف أيديكـ كلمنشر أيضان مسكدة لصياغة مشركع 

. لبناء العراؽ الديمقراطي ألغراض المناقشة" ديمقراطي حديث
ال شؾ في أف مناقشة ىذه المادة كمسكدة ستتيح الفرصة إلغناء مكضكعاتو مف 

تعديميا أك تحسينيا أك تغيير بعض جكانبيا حيف نتحسس معان ضركرة مثؿ ىذا خالؿ 
المشركع كأىمية المشاركة في مناقشتو ككضع صيغتو النيائية ألغراض التثقيؼ 
العاـ كألغراض العمؿ مف أجؿ جمب انتباه القكل كاألحزاب الكطنية كالديمقراطية 

. خذ بيا ك العمؿ مف اجمياالعراقية لما فيو مف أفكار كميمات تستكجب األ
يمكف لكؿ مف ذكم االختصاص أف يعالج جانبان كاحدان أك أكثر مف مكضكعاتو كعمى 

صفحات الصحؼ كالمكاقع بأمؿ تعميـ النقاش حكلو لمكصكؿ إلى أفضؿ صيغة 
. ممكنة

ليس ىدؼ ىذا المشركع منافسة مشركعات كبرامج أم حزب أك تنظيـ أك كتمة 
تشكيؿ حزب أك تنظيـ أك كتمة سياسية في العراؽ أك  كما ليس ىدفو, سياسية
بؿ ىك مادة مف أجؿ النقاش كالتثقيؼ العاـ كمشاركة عدد كبير مف األخكات , خارجو

. كاألخكة في العراؽ في ىذا النقاش
.  أممي أف يمقى اىتمامكـ 
. مع خالص الكد كالتقدير

كاظـ حبيب      
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كتقدير  شكر
 

مسكدة إلى عدد مف المثقفات كالمثقفيف ىا ؾكجيتت ىذه المادة المتكاضعة جيف أنجز

في العراؽ كفي الخارج راجيان أف يبدك مالحظاتيـ بشأنو ليككف مادة ألغراض التعبئة 

كليس اليدؼ منو تشكيؿ حزب . الشعبية لصالح التحكؿ الديمقراطي في العراؽ

, ك مكاجية مشركع بمشركع آخر أ, سياسي أك منظمة سياسية أك منظمة اجتماعية 

كقد أبدل بعض األخكة األصدقاء مالحظات قيمة . بؿ الغرض منو ىك التثقيؼ العاـ

مثؿ األستاذ الدكتكر جعفر عبد الغني كاألستاذ الدكتكر كاظـ المقدادم كالدكتكر ميند 

كما أبدل بعض األصدقاء مالحظات عامة نافعة , أحمد البراؾ كالدكتكر سامي خالد 

كقد استفدت مف ىذه . ثؿ األستاذ الدكتكر صادؽ أطيمش كالدكتكرة كاتريف ميخائيؿـ

كلكنيـ ال يتحممكف مسؤكلية , المالحظات في إعادة صياغة بعض فقرات المشركع 

كلتحريؾ الجيات المختصة , إف المشركع مادة لممناقشة أكالن . ىذا المشركع بأم حاؿ

إضافة إلى اعتباره , ىكذا مشركع لمعراؽ ثانيان  لغرض االنتباه إلى أىمية كضركرة مثؿ

.   أممي أف يككف نافعان . مادة لمتثقيؼ العاـ

أقدـ شكر الجزيؿ كامتناني لمصديؽ كاألخ العزيز الشاعر الرقيؽ كالمبدع المميز يحيى 

.   السماكم عمى تطكعو بتدقيؽ ىذه المادة لغكيان 
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: المدخؿ
 

كخالؿ ىذه الفترة تشكمت ثالث . شيران  86انقضى مف عمر الجميكرية الخامسة 

 2010مارت مف العاـ /كاستحؽ اآلف كبعد االنتخابات األخيرة في آذار. كزارات

كانت الغالبية العظمى مف الكزراء فييا مف األحزاب . تشكيؿ كزارة جديدة

كما كانت رئاسة الكزراء في حككمتيف متتاليتيف بيد ىذه , اإلسالمية السياسية 

ككالىما مف حزب الدعكة ,   أم حككمة الجعفرم كحككمة المالكي,  األحزاب

كىي . كاألخيرة ال تزاؿ تمارس ميمة تصريؼ األعماؿ, اإلسالمية في العراؽ 

حككمات استندت إلى تحالؼ بيف القكل كاألحزاب الشيعية كالتحالؼ الكردستاني 

ألحزاب بشكؿ خاص مع مساىمات ىشة كمحدكدة لقكل سياسية أخرل كمنيا ا

. اإلسالمية السياسية السنية كالقائمة العراقية كالحزب الشيكعي العراقي

كرغـ كجكد . كاستندت الحككمات الثالث عمى المحاصصة الطائفية كالقكمية

كفي الحككمتيف المتتاليتيف اعتبر . إال أنيا كانت شكمية, برامج ليذه الكزارات 

كطائفتو كراح يحكليا إلى مقاطعة  كؿ كزير كزارتو ممكان صرفان لحزبو السياسي

كرغـ مركر أكثر مف سبع سنكات عمى . خاصة بحزبو كطائفتو أك قكميتو

, سقكط النظاـ تكاجو الشعب في العراؽ كثرة مف األسئمة التي تستكجب اإلجابة 

:  منيا مثالن 
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ىؿ امتمكت الكزارات المنصرمة مشركعان مدنيان سياسيان كاقتصاديان كاجتماعيان 

افيان كبيئيان حيف تسممت الحكـ؟ كىؿ تمتمؾ الحككمة الراىنة مثؿ ىذا كثؽ

المشركع؟ أـ أف ىذه الحككمة ال تزاؿ تمارس سياسة ردكد الفعؿ كتحـك حكؿ 

مشركع سياسي كاقتصادم كاجتماعي مبيـ كعائـ كلـ تحقؽ الكثير غير بعض 

تقـك عمى األمف الذم ما زاؿ ىشان؟ ككيؼ ستتشكؿ الحككمة القادمة؟ كىؿ س

نفس األسس الطائفية التي قامت عمييا الحككمتاف السابقتاف؟ ككيؼ ستتعامؿ 

) الحككمة القادمة مع الميمات الكبيرة التي يفترض إنجازىا خالؿ السنكات 

القادمة؟ ( األربع 

إف طرح ىذه األسئمة يقترف بالظكاىر التي يعيشيا العراؽ في المرحمة الراىنة 

. م ال تزاؿ تحيط بالحكـ كالمجتمع كتخمؼ سبؿ معالجتياكاألزمة الطاحنة الت

فاألزمة الراىنة ىي أزمة تشمؿ الدكلة بسمطاتيا الثالث التشريعية كالتنفيذية 

تشمؿ السمطة التنفيذية بكؿ أجيزتيا كالمجتمع بأغمب طبقاتو , كالقضائية 

 كىي تشدد مف خناقيا بشكؿ خاص كمؤلـ عمى الفئات, كفئاتو االجتماعية 

الكادحة كالفقيرة كاألكثر عكزان كصغار المكظفيف كالمستخدميف كبقية الناس مف 

, أزمة تشمؿ األحزاب كالتكتالت السياسية كتحالفاتيا , ذكم الدخؿ المحدكد 

, أزمة ثقة عامة كمتبادلة , كأزمة قيـ كمعايير فردية كجمعية , أزمة أفراد 

, مع دكؿ كقكل الجكار كالعالـ إضافة إلى ككنيا أزمة عالقات معقدة كمركبة 
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, كحيف يدرؾ اإلنساف ىذا الكاقع . كمنو مع القكات األجنبية المكجكدة في البالد

كىي ميمة . عميو أف يتحرل عف حمكؿ لجميع ىذه األزمات التي تكاجو العراؽ

تقع عمى عاتؽ الحككمة كجميع المسئكليف كالقكل كاألحزاب السياسية المشاركة 

كما تقع عمى عاتؽ المثقفات كالمثقفيف العراقييف في , سياسية في العممية اؿ

إضافة إلى مراكز البحث العممي التطبيقي التي تعالج المسائؿ , الداخؿ كالخارج 

... السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالنفسية كالثقافية كالتربكية في المجتمع

. الخ

الؿ األشير المنصرمة بعض خ, كفؽ تقديرات أغمب المتابعيف , حقؽ العراؽ 

الميمات األمنية كالعسكرية الصعبة كنشأت عنيا ميمات سياسية جديدة أكثر 

تعقيدان كصعكبة عمى المدل القريب ككذلؾ عمى المدل المتكسط كالمدل البعيد 

ذا كانت بعض األىداؼ كالميمات التي أنجزت بدت قبؿ ذاؾ بصيغتيا العامة  كا 

ا ىي التي كضعت كيمكف أف تضع الدكلة تفاصيمو فإف, كدكف تفاصيؿ 

كىي التي يمكف أف , كالمجتمع في العراؽ أكثر فأكثر أماـ مسؤكليات أكبر 

تضع البالد عمى كؼ عفريت كفكؽ برميؿ مميء بالباركد القابؿ لالشتعاؿ في 

ما لـ تتبمكر رؤية عقالنية ككعي بالكاقع العراقي كمشكالتو كالقكل , كؿ لحظة 

ككعي بتاريخ العراؽ خالؿ سنكات القرف العشريف مف , مف جية  التي تحيط بو

مكانياتو عمى , جية ثانية  كما لـ تدرس بكعي  كمسؤكلية حاجة العراؽ كا 
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التقدـ المطمكب خالؿ الفترة القادمة لكي ال تكرر ما ارتكبو الحكاـ اآلخركف مف 

شعب أخطاء كما ترتب عمييا كعنيا مف عكاقب كخيمة عمى كؿ مككنات اؿ

كما لـ يتجؿ كؿ ذلؾ في برنامج كاسع كلكنو شامؿ لما يفترض أف , العراقي 

.  يتحقؽ في الفترة القادمة

, حيف نتابع تصريحات كنشاط أغمب السياسييف العراقييف في المرحمة الراىنة 

يمكننا تشخيص عدد مف السمات السمبية التي تؤثر عمى المجتمع العراقي 

:  كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر , كاجو العراؽ كعمى حؿ المشكالت التي ت

بؿ إف كؿ طرؼ سياسي , االبتعاد عف االلتزاـ بمكاد الدستكر التي تـ إقرارىا . 1

يرل كيسعى إلى تطبيؽ ما ينسجـ مع رغباتو كيبتعد عف تمؾ التي ال تتناغـ مع 

متساكم كفي ىذا تجاكز عمى الدستكر كعمى التعامؿ الكاعي كاؿ, كجيات نظره 

أم أف األمكر تقاس مف جانب غالبية السياسييف العراقييف , مع مكاد الدستكر 

كما . ككأف باإلمكاف حصكؿ مناخيف صيفي كشتكم عمى سطح كاحد, بمكياليف 

أف ىذا يعني تجاكزان عمى كؿ االتفاقات التي تمت بيف القكل السياسية العراقية 

كال شؾ في أف الدستكر فيو الكثير . المعارضة لنظاـ الدكتاتكرية قبؿ سقكطو

مف المثالب كحماؿ أكجو في عدد غير قميؿ مف مكاده كالتي تخمؽ بدكرىا 

تفسيرات كثيرة كاجتيادات ال تساىـ في تنفيذ بنكد الدستكر عمى أسس 



10 

 

10 

 

كما لـ يتـ إلى اآلف كضع القكانيف الكفيمة بتحقيؽ ما . ديمقراطية رصينة

.  لصددتضمنو الدستكر مف مكاد بيذا ا

ال تختمؼ غالبية السياسيات كالسياسييف في العراؽ بشكؿ عاـ عف بقية . 2

المكاطنات كالمكاطنيف في كاقع معاناتيـ مف انفصاـ الشخصية كالتصريح 

كىك األمر الذم , أك امتالكيـ لكجكه عدة , بشيء في مقابؿ العمؿ بشيء آخر 

إذ أف ىذه , الحقؿ السياسي  ُيسِقُط مصداقية الكثير مف العامالت كالعامميف في

السمة حيف يتميز بيا السياسيكف تككف عكاقبيا أشد سمبية عمى اإلنساف 

العراقي كعمى المجتمع كعمى التطكر كالتقدـ المنشكد ككذلؾ عمى العالقات 

. الداخمية كالخارجية

غياب الصراحة كالمجاىرة كالشفافية الضركرية مع المجتمع لمكاجية ما . 3

كمثؿ . مشكالت كسبؿ معالجتيا كالعقبات التي تعترض سبؿ الحؿ ينتظره مف

ىذه المشكمة تساىـ في تحكيؿ الصراعات حكؿ قضايا معينة إلى نزاعات 

.  سياسية تتخذ مجرل أخر مضرا بالمجتمع

ىيمنة الركح الفردية كنمكىا كتحكليا إلى استبداد فردم قاىر ينتشي تدريجان . 4

كأقؿ مف ذلؾ بالنسبة , ياسييف في العراؽ في ذىنية كنشاط غالبية الس

. كتبرز عكاقب ذلؾ في حصكؿ ككارث متالحقة عمى العراؽ كشعبو. لمسياسيات

. كقدـ مجمس النكاب إلى اآلف نماذج ميمة كصارخة ليذه الظاىرة السمبية
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اإلىماؿ الجدم كغير المسئكؿ إلرادة كمطاليب كمشاعر المجتمع كالتصرؼ . 5

لسياسي أك ذاؾ ىك الممثؿ الشرعي كالكحيد ليذا المجتمع باسمو ككأف ىذا ا

بؿ يصؿ األمر برئيس الكزراء مثالن إلى إىماؿ . بكؿ طبقاتو كفئاتو االجتماعية

بما . كغير مقررةمجمس الكزراء كالكزراء كالتصرؼ بقرارات فردية غير مدركسة 

يؽ بعكاقبيا البسيطة التي يتخذىا المسؤكؿ دكف التفكير العـ فييا تمؾ األمكر

كلكنو ينطمؽ مف ذىنية دينية محافظة مثؿ منع حفالت الزفاؼ , االجتماعية 

أم لمقطط السماف , في الفنادؽ كاألماكف العامة كحصرىا بفنادؽ الدرجة األكلى 

أك منع المشركبات الركحية في مجتمع متعدد , كأصحاب النعمة الحديثة 

! الخ...الديانات كالثقافات كاالتجاىات الفكرية 

كمف جانب آخر فالمجتمع العراقي يعاني مف اقتصاد مخرب كعاجز عف تمبية 

حاجات السكاف اليكمية كيعتمد بالدرجة األكلى عمى االستيراد بسبب كجكد مكارد 

النفط المالية التي تستيمؾ دكف أف تساىـ في إغناء الثركة الكطنية كالدخؿ 

. ة في االقتصادالقكمي مف خالؿ تحقيؽ التراكمات الرأسمالي

كرث الحكاـ الجدد مف النظاـ االستبدادم السابؽ اقتصادان مخربان كمديكنية كبيرة 

: كمنيا عمى نحك خاص, كزاد في الطيف بمة مجمكعة مف العكامؿ األساسية , 
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التدمير اليائؿ لمبنية التحتية الذم حصؿ نتيجة القصؼ الجكم في  .1

رغـ ضعؼ , ط النظاـ الدكتاتكرم حرب الخميج الثالثة كالتي اقترنت بإسقا

. كمحدكدية مقاكمة قكل النظاـ لمقكات األمريكية كالدكؿ المتحالفة معيا

السياسة االقتصادية االستعمارية المشينة التي مارسيا المحتمكف  .2

كؿ بريمر في العراؽ كالتي أدت إلى المزيد پاألمريكيكف كالحاكـ المستبد بأمره 

لى تعميؽ اؿ تخمؼ كالتبعية في االقتصاد العراقي القتصاد النفط مف المشكالت كا 

الخاـ كاعتماد سياسة المبرالية الجديدة المتطرفة في العراؽ دكف إدراؾ األضرار 

كالتي لحقت فعالن باالقتصاد العراقي كالمجتمع مف جراء تمؾ , التي تمحؽ 

 .السياسات

كلدل  غياب البرنامج االقتصادم الكاضح لدل مجمس الحكـ االنتقالي .3

الكثير مف قكل المعارضة العراقية كعجزىا عف التحكـ بالسياسة االقتصادية 

 .كؿ بريمرپإذ كاف الراسـ الكحيد ليا ىك , العراقية 

اإلرىاب الدمكم الذم ساد البالد قبؿ الحرب كسقكط النظاـ كبعد  .4

القاعدة كفمكؿ البعث )الحرب كخالؿ السنكات المنصرمة مف قبؿ قكل اإلرىاب 

كالمميشيات الطائفية المسمحة كالقتؿ عمى اليكية مف تمؾ القكل التي ( داميألص

كانت مرتبطة عضكيان بقكل سياسية إسالمية عراقية كالتدمير اليائؿ كالتعطيؿ 
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الفعمي لمقدرة عمى ممارسة سياسة إعادة اإلعمار كالتنمية االقتصادية بحدكد 

 .غير قميمة

كؿ بريمر كالكثير ممف عمؿ معو پة الفساد المالي الذم اقترنت بو إدار .5

في الكزارات الالحقة كفي أجيزة الدكلة المدنية كالعسكرية بحيث أصبح نظامان 

لقد كاف الفساد منتشران في العراؽ منذ . فاعالن في االقتصاد كالمجتمع العراقي

, كخاصة مع بدء الفكرة النفطية , منتصؼ العقد الثامف مف القرف الماضي 

ان إلى نظاـ فاعؿ كتعمؽ أكثر فأكثر بارتباطو بالشركات األجنبية كتحكؿ تدريج

إذ جعمت مف ىذا الفساد , الفاسدة التي دخمت العراؽ مع القكات األمريكية 

 .نظامان قائمان بذاتو يستنزؼ ثركات البالد ككطنية اإلنساف لحساب الماؿ الحراـ

رؤية كاضحة التناحر بيف القكل السياسية العراقية الذم منع تشكيؿ  .6

كىنا يفترض القكؿ بأف . لتنفيذ مشركعات البنية التحتية في االقتصاد العراقي

إقميـ كردستاف العراؽ حقؽ خطكات ميمة عمى طريؽ بناء البنية التحتية 

إضافة إلى , بخالؼ الكسط كالجنكب كالمحافظات العربية في غرب بغداد 

دارم كمحسكبية كمنسكبية محافظة كرككؾ رغـ ما تخمؿ ذلؾ مف فساد مالي كا  

كمف ىنا تبرز معاناة غالبية فئات الشعب كخاصة الفقيرة كالكادحة منيا . أيضان 

كمنيا تراكـ , مف نقص في الكيرباء كالماء كبقية الخدمات العامة كاألساسية 

 .القمامة كالمياه اآلسنة في الشكارع كالطرقات كخراب شبكة الطرؽ كالمكاصالت
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ليـ بمختمؼ مراحمو غير مصاغ بطريقة تسيـ في كال شؾ في أف التع .7

بؿ انو ما , خدمة عممية التنمية االقتصادية كاالجتماعية كبناء اإلنساف الجديد 

الكثير مف سمبيات الماضي مضافان إلى ذلؾ الكثير مف الفكر الديني fزاؿ مثقال 

 . الطائفي الذم يثير الصراع بدالن مف تأميف الكحدة الكطنية

, نرل التخمؼ الحاد في مجاؿ الرعاية الصحية لممكاطنيف كيمكف أف  .8

كبشكؿ خاص في الريؼ العراقي كالمدف الصغيرة كالذم لو عكاقب كخيمة عمى 

 .      المجتمع

أماـ أزمة شاممة رغـ مركر ىذه السنكات العجاؼ عمى زاؿ  االشعب العراقي ـ

فيذه مف أجؿ كىك بحاجة ماسة إلى مشركع كطني كديمقراطي يجرم تف, عميو

الخركج مف ىذه األزمة الطاحنة ككضع العراؽ عمى طريؽ الحياة الديمقراطية 

كىذا الكراس يعتبر محاكلة لصياغة أفكار أكلية . المستقمة كالسيادة الكطنية

, لمشركع كطني ديمقراطي لبناء العراؽ المدني الديمقراطي االتحادم الجديد 

كالميتميف بالشأف العراقي لمناقشتو أضعو تحت تصرؼ الباحثيف كالسياسييف 

. كتعديؿ أك استكماؿ جكانب النقص فيو كجعمو قابالن لمتطبيؽ
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المشركع الكطني الديمقراطي 

1 

المشركع الكطني الديمقراطي الذم أطرحو لممناقشة يتضمف خطكطان عامة 

كأساسية تشمؿ جميع قطاعات كفركع الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالتعميمية 

حزمة مف المشركعات الداخمية , كالثقافية كالتنكيرية البيئية كالعسكرية 

كلكنيا متشابكة كمتفاعمة , كالعالقات اإلقميمية كالدكلية المستقمة عف بعضيا 

كمتبادلة التأثير في ما بينيا كالمتسمة بالديناميكية كالمركنة كالقابمية عمى 

المحصمة النيائية خطان كاحدان تمتقي  كالتي تشكؿ في, التعديؿ كالتطكير كاإلغناء 

أم , عند إستراتيجيتو كالتي يفترض فييا أف تدفع بالبالد نحك التقدـ المنشكد

نحك األىداؼ المركزية التي يمكف أف تتحدد في المشركع الكطني الديمقراطي 

. كالتي يأخذ بيا القطاع الخاص المحمي كالقطاع الحككمي أك القطاع األجنبي

يطمؽ عمى ىذا المشركع الكطني الديمقراطي كالمدني الحديث كيمكف أف 

, عمى المستكييف االقتصادم كالبشرم " إستراتيجية التنمية الكطنية الشاممة"

.  كعمى المستكيات الداخمية كاإلقميمية كالدكلية

كمثؿ ىذا المشركع في خطكطو األكلية غائب إلى اآلف عف السياسة العراقية 

كىك ما أكده الكثير مف المسؤكليف , لحككمة بشكؿ خاص كعف برنامج كىدؼ ا
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كما يؤكده عشرات المختصيف في الشؤكف , كالمختصيف كالعامميف في العراؽ 

كبالتالي يصعب عمى العراؽ أف يجد . الخ...االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 

الدكلة حمكالن لألزمات التي يعاني منيا حاليان كفي مختمؼ المجاالت كعمى صعد 

كالحككمة كالمجتمع دكف أف يمتمؾ مثؿ ىذا المشركع الكطني كالديمقراطي 

. الحديث

2 
ُيفترض كضع المشركع الكطني الديمقراطي بالتعاكف الكثيؽ في ما بيف الجيات 

: التالية بصكرة مباشرة أك غير مباشرة

الدكلة بكؿ سمطاتيا التنفيذية كالتشريعية كالقضائية كفيدرالية  .1

. ف كمجالس المحافظات كفؽ مراحؿ مختمفة مف عممية كضع المشركعُكردستا

كتمعب السمطة التنفيذية المركزية كحككمة إقميـ ُكردستاف كمجالس المحافظات 

الدكر األكؿ كاألساس في مجمؿ ىذه العممية مصحكبة بمراقبة كمصادقة 

. مجمسي النكاب في كؿ مف بغداد كأربيؿ

األحزاب كالقكل السياسية في تقديـ مشاركة فعالة كفعمية مف جانب  .2

. المقترحات كمناقشة ما تضعو الدكلة في ىذا الصدد
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في أجكاء كظركؼ , مشاركة منظمات المجتمع المدني التي يفترض  .3

أف تمارس دكر الرديؼ المستقؿ كالفعاؿ كالمؤثر لمحككمة , الحكـ الديمقراطي 

 .كالمجتمع في آففي مجمؿ نشاطيا كفي ىذا المجاؿ أيضان لصالح قكاىا 

مشاركة الجامعات كمراكز البحث العممي كالمؤسسات المختصة  .4

 .كالمختصيف

مشاركة اإلعالـ بكؿ أجيزتو كأدكاتو ككسائؿ كأساليب عممو في مجمؿ  .5

عممية كضع المشركع حيث يسيـ بدكر فعاؿ كمكمؿ لبقية األدكار في الكصكؿ 

المشاركة في ميمات إلى اإلنساف الفرد كالمجتمع ليحركيـ جميعان صكب 

كمع تطكر أجيزة ككسائؿ . كعمميات كضع المشركع كتنفيذه كمراقبة التنفيذ

أصبح ليذا العامؿ الدكر الكبير كالمتزايد , كأدكات اإلعالـ كفؽ التقنيات الحديثة 

 .أىمية كخطكرة في إنجاز ىذه الميمة المتعددة الجكانب كاألىداؼ

الدكر المباشر في ثالث مراحؿ كيفترض ىنا أف تمعب كزارة التخطيط  .6

مرحمة كضع التكجيات كالخطكط , التنمية الشاممة  ةإستراتيجيمف عممية كضع 

األساسية التي تككف مكجية لكؿ الكزارات كالمؤسسات في ضكء ما تمتمكو مف 

حصائيات  كالمرحمة الثانية حيث تأخذ الكزارة عمى عاتقيا عممية , معمكمات كا 

ات التفصيمية التي يراد إقامتيا عمى صعيدم االقتصاد تجميع كتنسيؽ المشركع
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ثـ تبدأ المرحمة الثالثة بمناقشة كتطكير كتحسيف اإلستراتيجية , كالمجتمع 

 . كتفاصيميا لتنتقؿ إلى اإلقرار كالتنفيذ في مؤسسات الدكلة التشريعية كالتنفيذية

صحة ، العمـك كالتكنكلكجيا ، كالبيئة ، كاؿ: كيتكجب أف تمعب كزارات .7

دكران أساسيان في  كضع إستراتيجية , كالتعميـ العالي كالبحث العممي ، كالثقافة 

في ضكء دراسة كتقييـ المشاكؿ البيئية كالصحية القائمة كرسـ خطط قصيرة 

المدل كبعيدة المدل لمعالجتيا بمساعدة كدعـ الككاالت الدكلية المتخصصة ، 

ككالة الدكلية لمطاقة النككية، كمنظمة مثؿ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة ، كاؿ

الصحة العالمية كمراكز األبحاث اإلقميمية كالكطنية المعنية ، كخاصة في الدكؿ 

 ..المجاكرة

3 

يفترض أف يشمؿ المشركع الكطني الديمقراطي المجاالت األساسية التالية التي 

بب تتفرع عنيا بطبيعة الحاؿ مجاالت فرعية أخرل كتتداخؿ مع بعضيا بس

فالمشركع الكطني . الميمات المشتركة التي تمارسيا كتسعى إلى تحقيقيا

:   الديمقراطي يتكزع عمى الحقكؿ التالية

, التربية كالتعميـ , الخدمات االجتماعية كالتنمية البشرية , االقتصاد , السياسة

 ,الثقافة , العمـك كمراكز البحث العممي , البيئة , الحالة النفسية , الصحة 

. كالعالقات اإلقميمية كالدكلية, القكات المسمحة , األمف الداخمي , التنكير 
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كسأحاكؿ تناكؿ بعض ىذه المفردات بالبحث كطرح التصكر األكلي لمثؿ ىذا 

كالذم سأضعو تحت تصرؼ الباحثيف كالمختصيف كالراغبيف في , المشركع 

ثؿ ىذا المشركع مف عممان بأف كضع كتنفيذ ـ, مناقشتو كجعمو قابالن لمتنفيذ 

جانب الحككمة يستكجب ابتداءن كجكد حككمة كطنية ديمقراطية تعبر عف كحدة 

كأف يشكؿ ىذا المشركع القاسـ المشترؾ األعظـ , القكل السياسية العراقية 

. الذم تعتمده تمؾ القكل المتعاكنة في الحككمة كخارجيا

 

4 

السياسة : أكالن 
 

ما ىي المككنات السياسية لممشركع الكطني  :كىنا يطرح السؤاؿ التالي نفسو

الديمقراطي الحديث؟ ككيؼ يمكف عبر ىذا المشركع تكفير مستمزمات كأجكاء 

إقامة مجتمع مدني ديمقراطي حر كحديث؟  

إذ , نشير ىنا إلى ما نراه ضركريان لكاقع العراؽ كتطكره الديمقراطي المستقؿ 

بؿ كبالعمؿ , التالية ال نظريان يفترض أف يستند نشاط السمطة إلى المبادئ 

: الفعمي أيضاَا 

النظاـ السياسي الديمقراطي لو فمسفة مف جية كآليات كأدكات مف جية ** 

كتقـك فمسفتو مف حيث المبدأ عمى مبدأ أف الحكـ لمشعب كيتـ عبر . أخرل
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ختارىـ ليمثمكه في المؤسسات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية كأف مالشعب كمف 

أم حؽ الشعب في اختيار ممثميو أكالن كالتداكؿ . لحكـ مصالح الشعبيحقؽ ا

. السممي كالديمقراطي لمحكـ كتأميف العدالة االجتماعية في الحكـ لصالح الشعب

كأدكات كآليات الحكـ ىي السمطات الثالث كأجيزتيا المختمفة كأساليب عمميا 

حرم عف حمكؿ كحؿ المشكالت كالصراعات بالتفاكض كالطرؽ السممية كالت

:  كىذا يعني ضركرة. ديمقراطية

لى ممثميو **  االلتزاـ بمفيـك االحتكاـ إلى الشعب في القضايا األساسية كا 

لى مبدأ األكثرية كاألقمية كاحتراـ األقمية كحقيا في , المنتخبيف ديمقراطيان  كا 

ؽ التعبير عف رأييا كاألخذ بمفيـك القكل الحاكمة كالقكل المعارضة لمحكـ كؼ

. أسس مكضكعية كسممية كآليات ديمقراطية

مفيـك المكاطنة المتساكية بغض النظر عف القكمية كالديف كالمذىب كالفكر ** 

سكاء أكاف , كبغض النظر عف الجنس . الخ...كالرأم السياسي أك المكف كالمغة 

كىنا ال يقتصر األمر عمى النظر إلى اإلنساف كمكاطف متساٍك في . رجالن أـ امرأة

بؿ يمارس عممو عمميان مف خالؿ كضع اإلنساف المناسب , الحقكؽ كالكاجبات 

كالحؽ في الكصكؿ إلى , كاألجر المتساكم لعمؿ متماثؿ , في المكاف المناسب 

كؿ المناصب في الدكلة بغض النظر عف القكمية أك الديف أك المذىب أك الفكر 

.  الخ... أك الجنس 
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فكالىما حقؿ مستقؿ عف , الديف لمسياسة  رفض إخضاع السياسة لمديف أك** 

ككذلؾ االلتزاـ بمبدأ االحتراـ المتبادؿ بيف المؤسسة , اآلخر كال تداخؿ بينيما 

كيفترض ىنا أف يسكد . الدينية كالمؤسسة الحككمية كعدـ التداخؿ في ما بينيما

". الديف هلل كالكطف لمجميع"مبدأ 

عف قكمياتيـ أك دياناتيـ أك ليس المطمكب مف السياسييف أف يتخمكا ** 

كلكف , مذاىبيـ الدينية أك اتجاىاتيـ الفكرية بأم حاؿ إذ أنيا قضية شخصية 

إف كانكا متأثريف بأم مف العمؿ االجتماعية , المفركض أف يتخمكا عنيا سياسيان 

كمنيا بشكؿ خاص التعصب القكمي كالطائفية السياسية كالتمييز الديني , 

ز ضد المرأة أك االلتصاؽ بالعشيرة كالمحمة عمى حساب كالمذىبي أك التميي

كلكف بشكؿ خاص مف يتسمـ مسؤكليات , كىذا يمس الجميع . الكطف كالمكاطنة

إف تمسؾ أم مسؤكؿ سياسي بأم مكقؼ طائفي أك تشـ . في الدكلة كالمجتمع

لى إعاقة التحكؿ , منو رائحة طائفية سياسية  يقكد إلى المزيد مف المصاعب كا 

عاقة خمؽ مستمزمات أساسية لبناء , المشركع الكطني الديمقراطي  صكب كا 

كما يفترض أف تصدر القكانيف الصارمة . المجتمع المدني الديمقراطي الحديث

التي تديف كتكافح مف يدعك أك ينشر أفكاران أك يمارس العنصرية كالطائفية 

.  كمنو التمييز ضد المرأة, كالتمييز بمختمؼ أشكالو 
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بعاد احت**  راـ المرجعيات الدينية لألدياف كالمذاىب الدينية القائمة في العراؽ كا 

تدخؿ السياسييف في شؤكنيا أك تدخميا في الشؤكف السياسية كاألحزاب 

كرفض إقامة أحزاب سياسية عمى أسس دينية أك مذىبية إذ . السياسية القائمة

ع الديانات كالمذاىب أنيا ال تعني سكل ممارسة سياسة تديف بالتمييز بيف أتبا

. الدينية

التبشير بمبادئ كشرعة حقكؽ اإلنساف كحقكؽ القكميات كحقكؽ أتباع ** 

الديانات كالمذاىب كنشرىا عمى أكسع نطاؽ ممكف كممارستيا فعالن كمعاقبة مف 

كما يفترض تدريسيا في مختمؼ المدارس كالمعاىد كالجامعات , يعمؿ ضدىا 

ت بيا كتنشيط دكر منظمات المجتمع المدني في كتثقيؼ العامميف في المؤسسا

. ىذا الصدد

إصدار القكانيف الديمقراطية المنظمة لمحياة الدستكرية كالبرلمانية كالحياة ** 

إضافة إلى تنظيـ تشكيؿ كنشاط , الحزبية كالتداكؿ الديمقراطي السممي لمسمطة 

ديمقراطية كبما كحقكؽ ككاجبات منظمات المجتمع المدني المينية كالكطنية كاؿ

. يخدـ قضايا الشعب كالكطف

مع تنظيـ عمؿ الحككمة بما يستند إلى الجماعية في العمؿ كتداكؿ الرأم ** 

القرارات باألكثرية كالتخمي الكامؿ عف الفردية لدل رئاسة الجميكرية اتخاذ 
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كرئاسة الحككمة كرئاسة مجمس الكزراء كالكزراء كمؤسسات الدكلة التي تقكد 

.  كلنا في ذلؾ تجارب مريرة. ستبدادإلى اال

إصدار التشريعات المدركسة جيدان كالمقرة مف جانب الحككمة المركزية ** 

كحككمة إقميـ ُكردستاف قبؿ تقديميما إلى البرلمانيف إلقرارىما حكؿ العالقة بيف 

الحككمة المركزية في بغداد كحككمة اإلقميـ في أربيؿ بشأف جميع القضايا التي 

نشاط الحككمي الداخمي كالعالقات الدكلية في مجاالت السياسة كالتنمية تمس اؿ

كاالقتصاد كاقتصاد النفط كالتجارة الخارجية كالماؿ كالخدمات العامة كاالجتماعية 

الخ ...كمؤسسات النقؿ كالمكاصالت كالصحة كالتربية كالتعميـ كالثقافة كالفنكف 

ات المحتممة في أم مشكمة يمكف إضافة إلى سبؿ كآليات كأدكات حؿ الخالؼ, 

كخاصة عند المحكمة االتحادية أك المحكمة الدستكرية , أف تنشأ بيف الطرفيف 

كىذه المسألة تشمؿ العالقة بيف . ذات التشكيمة القضائية المستقمة كالخاصة

كمجالس المحافظات مف جية , الحككمة االتحادية كحككمة اإلقميـ مف جية 

. أخرل

أيان كانت طبيعتيا كحجميا , زاـ بحؿ جميع المشكالت المعمقة تأكيد االلت** 

, بالطرؽ السممية التفاكضية ككفؽ الدستكر كبآليات ديمقراطية , كتعقيداتيا 

. كالتخمي الكامؿ عف العنؼ كالقكة أك التيديد باستخداميما في العمؿ السياسي

قميـ في مسائؿ كىذا يمس القضايا المعمقة بيف الحككمة االتحادية كحككمة اإل
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التشكيالت اإلدارية لإلقميـ كالمحافظات أك في ما بيف المحافظات العراقية التي 

جراءات  نشأت بسبب المضمكف العنصرم كالشكفيني كالطائفي لسياسات كا 

كخاصة سياسات التعريب كالتيجير القسرم كتغيير , النظاـ االستبدادم السابؽ

. جغرافية المحافظات

خاصة لمبحث العممي التطبيقي الخاص بمعالجة كحؿ تطكير مراكز ** 

المشكالت الداخمية كاإلقميمية قبؿ أف تتحكؿ مف مشكالت أكلية إلى صراعات 

إف االىتماـ بيذه المراكز . كمف ثـ إلى نزاعات سياسية يصعب تقدير عكاقبيا

العممية التطبيقية التي تعتمد عمى نظريات عممية كتطكيرىا محميان يعني بشكؿ 

مباشر خمؽ مصدات سياسية كاجتماعية جيدة لمكاجية المشكالت المحتممة أك 

القائمة قبؿ استفحاليا في المجتمع كفي إطار القكميات أك أتباع الديانات 

كالمذاىب الدينية أك بشأف قضايا الحدكد اإلدارية أك اإلقميمية كمشكالت المياه 

. الخ...

ة الجدلية المتبادلة بيف ثالثة كيفترض في ىذا الصدد أف نفيـ العالؽ** 

:  كأعني بذلؾ, مككنات كأف نتعامؿ معيا بكؿ دقة كبحساسية عالية 

االلتزاـ بمبادئ الحرية كالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كحقكؽ القكميات "

كضماف أمف كسالمة الفرد كالمجتمع , كالمساكاة بيف المرأة كالرجؿ مف جية 
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ضماف العمؿ كالخدمات العامة كالعدالة ك, كاستقالؿ الكطف مف جية أخرل 

".   االجتماعية في المجتمع مف جية ثالثة

 

5 

االقتصاد الكطني : ثانيان 

 

إف عممية تصفية أككار اإلرىاب كتجفيؼ منابع مدىـ باألفراد كالمعمكمات 

كاألمكاؿ كاألسمحة كالميمات ال يمكف أف تتـ بإجراءات أمنية كعسكرية صرفة 

بؿ تستكجب مشركعان كطنيان ديمقراطيان كاسعان كجذريان يحتؿ ,  عمى أىميتيا حسب

إذ بدكنو يمكف أف تعكد , الجانب االقتصادم منو مكقعان أساسيان كبيران كحيكيان 

. تمؾ الجماعات المتكحشة لتمارس أفعاليا اإلجرامية ضد المجتمع مف جديد

قديف المنصرميف كىذا الدرس الكبير تقدمو لنا تجربة دكلة الجزائر خالؿ الع

فالبطالة الكاسعة كالفقر المدقع كالشعكر بالميانة كالحيؼ كمالمسة . تقريبان 

التمييز االقتصادم كاالجتماعي كالقكمي كالديني كالمذىبي كالجنسي في التعامؿ 

اليكمي كالتعرض لالستغالؿ الفاحش كمكاجية الغنى كالتخمة الفاحشتيف كميا 

تي تحرؾ باتجاه االنعزاؿ كاالغتراب داخؿ المجتمع مف بيف أبرز كأىـ العكامؿ اؿ

كالشعكر بالمذلة كالحقد كالكراىية كاالستعداد لممارسة اإلرىاب أك االلتحاؽ 
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, عمينا أف ال نستخؼ بعكاقب الجكع كالحرماف كالفاقة . بتنظيمات قكل اإلرىاب

لى التمرد كنشكء احتماالت كثي رة فيي تقكد إلى البؤس الفكرم كالسياسي كا 

كبيذا الصدد أكرد رئيس . كباتجاىات مختمفة لمف يعاني كعائمتو مف كؿ ذلؾ

بعثة األمـ المتحدة آد ميمكرت في تقرير قدمو لمجمس األمف الدكلي في 

لبحث آخر التطكرات في ( ـ2010)الخامس كالعشريف مف شير أيار الحالي 

تقاسـ اإليرادات  األمـ المتحدة تنصح جميع األطراؼ بالتركيز عمى"العراؽ، إف 

النفطية في جميع أنحاء العراؽ، كمف ضمنيا إقميـ كردستاف العراؽ ككرككؾ 

 ."كاتخاذ الخطكات الكافية بيذا الخصكص لحؿ مشاكؿ البالد االقتصادية
1 

االقتصاد العراقي يكاجو تحديا يتمثؿ بترجمة "كاعتبر مميكرت في تقريره أف 

ز عمى المستكييف السياسي كاألمني التكقعات الكبيرة بشأف التقدـ المحر

كتحكيمو إلى نمك اقتصادم بما يسيـ بخمؽ فرص عمؿ تساىـ بتحسيف 

كجكد عجز في "، الفتا إلى "الظركؼ المعيشية لممكاطف العراقي بشكؿ جذرم

 2".جميع المياديف االقتصادية في البالد

6 
, مقراطيان يكاجو االقتصاد العراقي خمس مسائؿ جكىرية يفترض البت فييا دم

, كالذم ما تزاؿ الكثير مف مكاده حمالة أكجو , كمنيا عمى مستكل الدستكر 

: كالتي يمكف تمخصييا في النقاط التالية
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ضمف ممكية , كخاصة النفط كالغاز الطبيعي , االحتفاظ بالثركات األكلية . أ

.  نبيان سكاء أكاف محميان أـ أج, الشعب كمو كال يجكز تحكيميا إلى القطاع الخاص 

تستكجب المرحمة الراىنة دكران كبيران يفترض أف يمارسو القطاع الحككمي . ب

بؿ , دكف أم تغييب لدكر كميمات القطاع الخاص المحمي كاإلقميمي كاألجنبي 

السعي لالستفادة منيا كفؽ منظكر إستراتيجي كاضح يساىـ في دعـ الجيد 

عادة تكز . يع كاستخداـ الدخؿ القكميلتعجيؿ التنمية كتحسيف مستكل تكزيع كا 

التي يركز عمييا , كفي المرحمة الراىنة يفترض أف تدرس عممية الخصخصة 

بشكؿ جدم , صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي بصكرة غير مشركعة 

 كعقالنية بعيدان عف التسرع كالتشنج كالمكافقة عمى ما تطمبو ىاتاف المؤسستاف

, طر عمييما الكاليات المتحدة كاالحتكارات الدكلية تسيالمتاف الماليتاف الدكليتاف 

دكف تمحيص دقيؽ لعكاقبو عمى االقتصاد كالمجتمع كبما يساعد عمى احتفاظ 

الدكلة بشيء مناسب كضركرم مف التأثير اإليجابي عمى العممية التنمكية 

كالنشاط االقتصادم كحماية اإلنساف العراقي مف الكثير مف العكامؿ كالعكاقب 

كال بد مف دعـ جيكد القطاع الخاص كمده . ضرة بالفرد كاالقتصاد الكطنيالـ

كخاصة بالنسبة لبعض فركع االقتصاد الكطني كبعض , بالقركض الميسرة 

مناطؽ العراؽ المتخمفة التي تستكجب التطكير كتحقيؽ التكطيف الصناعي 

. كتحديث كدعـ الزراعة
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شاركتو الفعالة في إشباع جزء تنمية كتطكير القطاع الصناعي كتحديثو ـك. ج

كيفترض أف يرتبط التصنيع . متزايد مف حاجة السكؽ المحمي لمسمع المصنعة

: المنشكد بعدد ميـ مف المؤشرات الجكىرية

استخداـ التقنيات الحديثة كتطكيعيا بما يسيـ في رفع إنتاجية العمؿ كجكدة  -

نتاج كالتكاليؼ كالجكدة اإلنتاج كقدرتو عمى المنافسة الفعمية مف حيث حجـ اإل

اعتماد مبادئ اإلدارة الحديثة، كبضمنيا اإلدارة البيئية، كتقييـ األثر البيئي  -

لممشركعات،كالجدكل االقتصادية ، كالعمؿ مف أجؿ اختيار تقنيات مناسبة 

. كالعمؿ عمى تطكيعيا بما يساعد عمى حماية البيئة كصيانتيا مف التمكث

دكلي مف أجؿ تنفيذ المبادئ المذككرة ، كتطكير ىذه كتحقيؽ التعاكف العممي اؿ

كخالؿ العقكد الثالثة األخيرة . التقنيات محميان ككفؽ كاقع العراؽ كالمنطقة

تضررت البيئة كالطبيعة العراقية كثيران بسبب الحركب المتكاصمة كاستخداـ 

كما تضرر المتبقكف مف سكاف العراؽ مف جراء تمؾ , أسمحة محرمة دكليان 

.     لسياسات كالحركب كعدـ حماية البيئة كالطبيعةا

تشجيع إقامة كتطكير المشاريع الصناعية الصغيرة كالمتكسطة في المرحمة  -

إذ بإمكاف مثؿ ىذه المنشآت الصغيرة , الراىنة حيث تسكد البطالة الكاسعة 

كالمتكسطة استيعاب نسبة ميمة مف العاطميف عف العمؿ كنقؿ قكل البطالة 

 .عة إلى مجاالت عمؿ جديدةالمقف



29 

 

29 

 

تحديد حجـ اإلنتاج مف ىذه السمعة أك تمؾ في ظركؼ عدد مف المؤشرات  -

الخ كدراسة الجدكل .. التي ترتبط بكضع السكؽ المحمي كاألسكاؽ اإلقميمية

االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية مف ىذه الصناعة أك تمؾ بالنسبة لقطاع 

النسبة لمقطاع الخاص الذم يمكنو أف يمعب دكران مع تقديـ المقترحات ب, الدكلة 

. ميمان في عممية تصنيع البالد

العناية التامة بالتكزيع الجغرافي العقالني المناسب لممنشآت الصناعية بما  -

يساعد عمى تكطينيا كتطكرىا كامتصاص البطالة فييا كتغيير نكعية الحياة في 

. امةالمجتمع ، كبما ال يضر البيئة كالصحة الع

العمؿ مف أجؿ تكفير مستمزمات نمك كتطكر القطاع الصناعي الخاص  -

نتاج الدخؿ القكمي كما يمكف في . كمشاركتو في عممية التنمية كالتشغيؿ كا 

الكقت نفسو تكفير مستمزمات دخكؿ رؤكس األمكاؿ األجنبية إلى االقتصاد 

خمي كحماية رؤكس العراقي مف خالؿ تييئة البنى التحتية الضركرية كاألمف الدا

 .     األمكاؿ كاألرباح

إمكانية التنسيؽ كالتكامؿ مع الدكؿ العربية كدكؿ الجكار أك دكؿ أخرل في  -

العالـ بشأف تحديد طبيعة كحجـ كمكقع التصنيع الحديث ليذه السمعة أك تمؾ 

.  كتأميف اسكاؽ أكبر لتصريؼ السمع المنتجة
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بيف مراكز كمعاىد البحث العممي  أىمية اعتماد مبدأ التعاكف كالتنسيؽ -

في , كخاصة الدراسات العميا , ككضع المعاىد كالمراكز كالجامعات العراقية 

. خدمة مشاريع التنمية المتعددة األغراض كربط البحث العممي بيا

يما , تطكير الفركع كالدراسات المينية كالفنية التطبيقية عمى نحك خاص  -

, كالمينية الكسيطة لمتنمية الصناعية كالزراعية  يسيـ في خمؽ الككادر الفنية

. كعدـ إىماؿ البحث النظرم في العمـك الصرفة

إلزاـ القطاعيف العاـ كالخاص المحمي ككذلؾ القطاع األجنبي الصناعي  -

التي يفترض أف )باستقباؿ كتدريب عدد متزايد مف خريجي الدراسات االبتدائية 

كالمتكسطة أك , ات بدالن مف ست سنكات تصؿ الدراسة فييا إلى ثماني سنك

الثانكية لمتدريب في مؤسساتيـ لفترة معينة كقبؿ دخكليـ إلى المعاىد 

الصناعية كالفنية مع قياـ الدكلة بالتعاكف مع القطاع الخاص لتحمؿ أجكر 

. كتكاليؼ ىؤالء المتدربيف

سكاء , العراؽ الفعمية تساعد عمى إقامة سالسؿ صناعية ميمة إمكانات إف 

باالعتماد عمى المكارد األكلية المتكفرة في العراؽ كالنفط كالغاز الطبيعي كبعض 

كفي الصناعات الزراعية ... المكارد األكلية األخرل مثؿ الكبريت كالفكسفات 

سكاء أكاف ذلؾ بالنسبة لمخضركات أك الفكاكو أك التمكر أك المحـك , الغذائية 

كيكفر إقميـ ُكردستاف العراؽ منطقة مالئمة  .كفيما بعد األسماؾ, أك التبكغ  
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لمصناعات الزراعية كالتعميب كصناعة السجائر كالسجاد كالمالبس كالصناعات 

.  الخ, ..البترككيماكية كاإلنشائية 

7 
اقتصاد النفط الخاـ كالغاز الطبيعي : د 

 يشكؿ النفط الخاـ كالغاز الطبيعي الثركة الكطنية األساسية في االقتصاد في

كبما أف النفط , الكقت الحاضر كلسنكات طكيمة مف القرف الحادم كالعشريف 

ثركة كطنية ناضبة ال بد مف استخداميا كفؽ أسس عامة كعممية تككف ممزمة 

: كمنيا , لمدكلة كالمجتمع 

استمرار عمميات التنقيب عف النفط الخاـ في كؿ أنحاء العراؽ كالتي يمكف أف  -

.  لالستخداـ المحمي أـ لمتصديرأكاف  سكاء, يكتشؼ فييا النفط 

االستخداـ الفعمي لمثركة النفطية كالغاز الطبيعي في عمميات التصنيع الحديثة  -

إضافة , كالصناعات البترككيماكية كسمسمة مف الصناعات األخرل المرتبطة بيا 

إلى تطكير كتكسيع مصافي النفط في مختمؼ مكاقع كجكد النفط الخاـ كتمؾ 

ألغراض  المكانئ كخطكط نقؿ المنتجات النفطية كالغاز الطبيعي القريبة مف

كما يفترض أف يجرم تطكير جاد كسريع الستخداـ . التصدير كالنقؿ الداخمي

كخاصة الصناعات , بقية المكاد األكلية كالمنتجات الزراعية في عممية التصنيع 

ذائي في إف ىذه الكجية تساىـ في كضع برنامج خاص لألمف الغ. الزراعية 
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كما برىنت الحياة , رغـ تنامي الحاجة إليو , العراؽ كالذم يفتقده العراؽ حاليان 

أكلية زراعية لتنمية الصناعات الغذائية  كما أنو يمكف أف يكفر مكادان , عمى ذلؾ 

.  كالتعميب ألغراض السكؽ المحمي أساسان كلمتصدير الحقان ن 

سياسة كطنية مدركسة بعناية  كال شؾ في أف قطاع النفط الخاـ يستكجب كضع

رغـ أنيا , تأخذ باالعتبار عددان مف األمكر الجكىرية التي نشير إلى أىميا 

كلكف حكليا اختالؼ كخالؼ , معركفة لمكثير مف المتابعيف لقطاع النفط الخاـ 

 :كمنيا , غير قميؿ 

ة ممؾ فيذه الثرك, إبقاء اقتصاد النفط ضمف ممكية الدكلة لممكارد األكلية +   

الشعب لألجياؿ الراىنة كالقادمة كالتي يفترض أف تستغؿ لصالحو ككفؽ معايير 

. كأسس كاضحة كشفافة

تشكيؿ شركة كطنية كاحدة أك أكثر تأخذ عمى عاتقيا إنتاج النفط الخاـ +  

. كتسكيقو كفؽ األسس كالمعايير الدكلية كمصمحة االقتصاد الكطني العراقي

ية التي تضمف لمعراؽ مصالحو في قضايا استخراج األخذ بالمبادئ األساس+  

سكاء تـ ذلؾ مف خالؿ عقكد الخدمة , كتصدير أك استخداـ النفط الخاـ محميان 

عمى أف تعطى األسبقية , الحصكؿ عمى التقنيات الفنية أك التأجير ( أك )أـ 

ج لتمؾ كال تمنح عقكد المشاركة باإلنتا. لمشركات الكطنية العراقية التابعة لمدكلة



33 

 

33 

 

إذ في مقدكر الشركات , الحقكؿ التي اكتشؼ فييا النفط أك المنتجة فعالن 

.  العراقية القياـ بذلؾ

يمكف منح عقكد المشاركة في اإلنتاج في تمؾ المناطؽ التي لـ يكتشؼ فييا + 

الخ كالتي .. النفط كالتي تستكجب البحث كالتنقيب كحفر اآلبار كمد األنابيب 

كيتـ ذلؾ كفؽ أفضؿ العطاءات كأكثرىا . مف رؤكس األمكاؿتحتاج إلى الكثير 

إضافة إلى األخذ باالعتبار المعايير كاألسس الدكلية , في مصمحة العراؽ 

المعمكؿ بيا في سكؽ النفط الدكلي في كقت عقد االتفاؽ عند منح مثؿ ىذه 

سكاء أكاف مف حيث نسب تكزيع النفط المستخرج أـ الفترة الزمنية , العقكد 

.  الخ...لمعقكد 

تجميع كتكزيع مكارد النفط الخاـ مركزيان ن كفؽ األسس التي أقرىا الدستكر + 

.  كالقانكف الخاص الذم يفترض صدكره لتنظيـ تكزيع مكارد اقتصاد النفط الخاـ

يجرم الصرؼ عمى اقتصاد النفط الخاـ مركزيان مف حيث البحث كالتنقيب + 

.  سكيقوكاكتشاؼ كاستخراج النفط الخاـ كت

يمكف االتفاؽ عمى عقد االتفاقيات النفطية مف جانب الشركات الكطنية التي + 

تشكؿ كفؽ قانكف خاص بيا شريطة أف تخضع تمؾ االتفاقيات إلقرار الحككمة 

االتحادية أك المجنة الخاصة بيذا القطاع لدل مجمس الكزراء مف حيث شركط 
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لقكاعد كاألسس الدكلية في ىذا االتفاقية كمدل مطابقتيا لممصالح الكطنية كا

. المجاؿ

التقني المستكل التحديث المستمر كالتطكير الدائـ ليذا القطاع ليككف عمى + 

إضافة إلى التأىيؿ المستمر لككادره كتنشيط البحكث العممية , الدكلي الحديث 

. فيو كتأسيس معيد خاص ببحكث النفط كالغاز الطبيعي كتككيف الككادر العممية

لجة المشكالت الصحية الراىنة كسط شغيمة قطاع النفط في الحقكؿ معا+ 

الجنكبية الناجمة عف التمكث اإلشعاعي نتيجة عمميات استخراج النفط كبسبب 

.  ضرب المنطقة بالذخائر المشعة أثناء الحركب

النفط ثركة ناضبة كال بد مف االستخداـ الفعاؿ ليا استنادان إلى بعض القكاعد + 

 :ىيك, الميمة 

  أف تخضع كميات االستخراج كالتصدير لحاجات العراؽ المالية كقدراتو في

. استخداـ فعمي بعيدان عف اليدر المالي الذم شيدتو العقكد المنصرمة

  أف تكجو نسبة جيدة كمتزايدة سنة بعد أخرل مف ىذه الثركة الخامية

تكرير المستخرجة ألغراض االستخداـ المحمي سكاء أكاف في التصنيع أـ اؿ

نتاج مشتقاتيا  .كا 

  أف يجرم العمؿ في ىذا القطاع بشفافية عالية ككشؼ حساباتو كمكافحة

 .  الفساد المالي فيو كمنع تيريب ىذه الثركة بأم طريقة كانت
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كما يفترض أف يسعى مشركع الحككمة إلى استخداـ بدائؿ أخرل إلنتاج + 

مكنة في باطف األرض الطاقة في العراؽ لضماف استمرار النفط أطكؿ فترة ـ

. العراقية كاستخداميا مف قبؿ األجياؿ القادمة كلف تبكر ىذه الثكرة بأم حاؿ

كمف الممكف استخداـ العراؽ لمطاقة الشمسية ألغراض اإلضاءة كالتدفئة كالكثير 

أك استخداـ مياه العيكف كمساقط المياه إلنتاج الطاقة , مف المجاالت األخرل 

ُكردستاف أك استخداـ الصحراء لمد التكربينات اليكائية أك الكيربائية في أرياؼ 

 .  مكلدات اليكاء إلنتاج الطاقة

 

8 

القطاع الزراعي  : ىػ 
 

 

:  يطرح القطاع الزراعي الميمات التالية عمى الحككمة كالمجتمع

حؿ مشكمة األرض الزراعية التي عجزت قكانيف اإلصالح الزراعي األكؿ * 
رغـ صكاب , عف حميا  1975لسنة  90كالقانكف رقـ كالثاني كتعديالتيما 

كلـ يكف الخمؿ في . الكثير مف المكاد التي كردت في تمؾ القكانيف الثالثة
بؿ كاف العيب يكمف في السياسات  , كخاصة القانكف األكؿ , القكانيف 

الحككمية فيما بعد كفي دكر أجيزة الدكلة اإلدارية المسؤكلة التي كانت في 
إضافة إلى الصراعات الطبقية كالسياسية , مضمكف تمؾ القكانيف  تعارض مع

كمف ىنا يفترض استصدار قكانيف ممزمة تعاقب في حالة . التي تفاقمت حينذاؾ
. عدـ التنفيذ 



36 

 

36 

 

تنظيؼ األراضي الزراعية كالمناطؽ الحدكدية الممكثة بالمكاد المشعة * 
. كباأللغاـ المزركعة فييا الكيماكيةكاألسمحة 

كلكنيا تستكجب , ضركرات تنمية كتحديث الزراعة كثيرة كمعركفة لمجميع  إف* 

كما تتطمب تعبئة المجتمع , إقرار كتنفيذ مجمكعة مف السياسات كاإلجراءات 

: كأىميا, عمكمان كسكاف الريؼ كالعامميف في القطاع الزراعي خصكصان 

تكامؿ الدكرة العمؿ مف أجؿ تغيير بنية اإلنتاج الزراعي لصالح التنكع ك  -
الزراعية لتحسيف خصكبة األرض كزيادة اإلنتاجية كاإلنتاج كتحسيف مستكل 

كما يفترض التصدم لمجيكد السيئة التي . السمع المنتجة كالكارد المالي منيا
تبذؿ حاليان إلدخاؿ مجمكعة مف المحاصيؿ إلنتاج المخدرات عمى الطريقة 

كىذا الخطر . مجتمع بمخاطر جديةاألفغانية التي تيدد االقتصاد الكطني كاؿ
بؿ ىك قائـ حاليان في بعض مناطؽ الكسط كالجنكب كفي شماؿ , ليس كىميان 

 .العراؽ كفي ُكردستاف
 
 

تحديث أساليب كأدكات ككسائؿ اإلنتاج الزراعية كزيادة استخداـ المكننة  -

التي  الزراعية كالسماد العضكم كالبذكر المحسنة كاالبتعاد عف استخداـ البذكر

جرل تغيير كبير كمضر في جيناتيا كالتي يمكف أف تتسبب في بركز مشكالت 

كقد فرضت . كما ىك الحاؿ في الكاليات المتحدة األمريكية, صحية لإلنساف 

دكؿ االتحاد األكركبي إجراءات مشددة ضد استيرادىا أك استيراد منتجاتيا رغـ 

.  كبيالضغكط األمريكية المتزايدة عمى االتحاد األكر
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تأميف التكظيفات المالية كالقركض الميسرة كالخدمات الزراعية التي تساىـ  -

في مساعدة الفالح عمى تحسيف مستكل إنتاجية الغمة في الدكنـ الكاحد 

كتحسيف النكعية كزيادة مدخكالتو المالية السنكية لتحسيف ظركؼ معيشتو 

. كحياتو

أىممت كالتي أدت إلى زيادة  العكدة إلى إصالح شبكات الرم كالبزؿ التي -

إضافة إلى تنظيـ مشكالت , كبيرة في ممكحة األرض كتراجع خصكبتيا كغمتيا 

المياه لحكضي دجمة كالفرات كالمناطؽ األخرل لضماف استخداـ عقالني لمماء 

كما أف استخدامو غير . الذم تزداد سنة بعد أخرل شحتو ألسباب عديدة

قاد كيقكد إلى عكاقب سمبية عمى األرض العقالني كالتبذير الشديد فيو 

. كالمنتجات كاإلنساف

التأثير اإليجابي عمى أسعار السمع الزراعية مف خالؿ تقديـ الدعـ المالي  -

يرادات الفالح كحاجاتو الفعمية  لتحقيؽ التكازف العقالني في مصركفات كا 

. كاستمرار عممو في الزراعة

كخاصة الطرؽ , الخدمات االجتماعية بذؿ جيكد حثيثة لتطكير الريؼ كمده ب -

كالجسكر كالكيرباء كالماء كالمدارس كالمستكصفات كمراكز اإلرشاد الزراعي 

, كمخازف نظامية لمخزف السمعي كالنقؿ المناسب لممنتجات الزراعية كتسكيقيا 
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قامة دكر ثقافية كدكر عرض األفالـ السينمائية كالجكالة  كمحطات المكننة كا 

. الخ...كمسارح جكالة 

إف ىذه كغيرىا مف السياسات كاإلجراءات التي ستسيـ في تحقيؽ خمس نتائج 

ميمة تساعد عمى تحقيؽ الكثير مف األغراض التي عجزت نظـ كحككمات 

: كىي, القرف الماضي إلى اآلف عمى تحقيقيا 

زيادة في اإلنتاجية أك الغمة كاإلنتاج الزراعي اإلجمالي كزيادة الدخؿ ** 

. منتج في الريؼ كتحسيف القدرة عمى تحقيؽ التراكـ الذاتي أيضان القكمي اؿ

تقميص الحاجة إلى استيراد المزيد مف السمع الزراعية كتقميص االنكشاؼ ** 

عمى الخارج كتحسيف مستكل األمف الغذائي لمسكاف كتقميص المكارد المالية 

. المكجية ألغراض االستيراد السمعي الزراعي

ة كمعيشة كظركؼ عمؿ الفالح كأفراد عائمتو كتأميف تحسيف مستكل حيا** 

المجاؿ لبنات كأبناء الريؼ عمى التعميـ كالتزكد بالثقافة الحديثة كالتمتع 

. بالرعاية الصحية

تقريب مستكل حياة الريؼ مف مستكل حياة المدينة تدريجان بيدؼ إزالة ** 

رغـ تخمؼ , القادميف  التفاكت الراىف كالكبير بيف المدينة كالريؼ خالؿ العقديف

. المدينة ذاتيا
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تقميص اليجرة السكانية غير المنقطعة مف الريؼ إلى المدينة كالتخفيؼ ** 

كالعمؿ مف , مف المصاعب التي تعاني منيا المدينة حاليا بسبب ىذه اليجرة 

أجؿ تحقيؽ ىجرة معاكسة مطمكبة قدر اإلمكاف لصالح الريؼ كاالقتصاد الكطني 

. تقميص البطالة الراىنة  كما يسيـ في, 
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التجارة الخارجية  : ك 
 

. يتميز االقتصاد العراقي بسمة التبعية الكاممة لمتجارة الخارجية استيرادان كتصديران 

مف قيمة إيرادات %  95فصادرات النفط الخاـ كانت كال تزاؿ تشكؿ أكثر مف 

ات المتعاقبة تصرؼ في حيف كانت كال تزاؿ الحكـك, التجارة الخارجية العراقية 

النسبة األكبر مف ىذا الدخؿ عمى استيراداتيا السمعية كخاصة االستيالكية 

منيا كألغراض التسمح كحركب النظاـ الداخمية كالخارجية كبذخ الحكاـ 

كالميزاف التجارم العراقي يتسـ بالسمبية . نحك الداخؿ كالخارج" عطاياىـ"ك

, مع استمرار التشكه , لحالة اإليجابية كالتشكه بدكف النفط كلكف يتحكؿ إلى ا

كيتطمب ىذا الكاقع إجراء تغيير تدريجي كجذرم في . مع إيرادات النفط الخاـ

كمثؿ ىذه العممية ستستغرؽ . بنية التجارة الخارجية العراقية استيرادان كتصديران 

. كلكف ال بد مف البدء بيا, كقتان طكيالن 

كمتطكرة تستكجب في المرحمة الراىنة إف أم عممية تنمية فعمية مستديمة 

: كىي . إخضاع التجارة الخارجية لخمسة عكامؿ أساسية 
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كضعيا في خدمة عممية التنمية الصناعية كالزراعية كالتعميمية كالثقافية **   

أم التنمية االقتصادية كالبشرية كمف أجؿ تحقيؽ تراكـ عقالني , .. كالبيئية

.  مستمر لمثركة الكطنية

اإلشباع المناسب لحاجة السكؽ المحمية لمسمع االستيالكية كاالستيالؾ **   

.  الدائـ مع االىتماـ بنكعية السمع المستكردة

كما يفترض أف تمعب الدكلة كلسنكات طكيمة قادمة دكر المنظـ كالمؤثر **   

إيجابان عمى حركة كفعؿ قانكف العرض كالطمب لضماف استقرار األسعار كخمؽ 

ني بينيا كبيف األجكر كالمدخكالت السنكية لألفراد كالعائالت مف ذكم تكزاف عقال

كخاصة بالنسبة ألكثر السمع أىمية كضركرية لنسبة , الدخؿ الكاطئ كالمحدكد 

. كبيرة جدان مف السكاف

تنكيع مصادر الدخؿ القكمي مف خالؿ زيادة دكر المنتجات الصناعية ** 

. طبيعي في إجمالي صادرات العراؽكالزراعية غير النفط الخاـ كالغاز اؿ

السعي لتحقيؽ التكازف التدريجي في الميزاف التجارم العراقي مع الدكؿ ** 

كالتي يمكف أف تؤثر إيجابان عمى ميزاف , المختمفة كبيف الصادرات كاالستيرادات 

.  المدفكعات
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10 

السياسة المالية : ز 
 

 

م الحديث سياسات مالية يفترض أف يتضمف المشركع الكطني كالديمقراط_ 

سياسات مصرفية كتأمينية كضريبية حصيفة تعتمد عمى اإلستراتيجية , كنقدية 

التنمكية كمجمؿ العممية االقتصادية التي يسعى إلى بمكرتيا النظاـ السياسي 

إذ مف الميـ بمكاف أف يفيـ كاضعك المشركع عدة مسائؿ حيكية في , القائـ 

: كىي, ىذا الصدد 

, اسة المالية كالنقدية األداة الفعمية لتنفيذ السياسات االقتصادية تشكؿ السي -

. أم لتحقيؽ أىداؼ التنمية كالعممية االقتصادية المقررة سمفان 

اعتماد مبدأ تكزيع المكارد المالية المتأتية مف النفط الخاـ المصدر باتجاىيف  -

راض منيا ألغ% 30ك, منيا ألغراض التنمية االستثمارية % 70: ىما, 

الخدمات االستيالكية أك ميزانية الدكلة االعتيادية كالتحكـ العقالني بالكاردات 

كالصادرات في الميزاف التجارم كميزاف المدفكعات كالميزانيف االستثمارم 

. كاالعتيادم
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اعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية المباشرة عمى الدخؿ الفردم كدخؿ  -

سياسة جمركية عقالنية تسيـ  المؤسسات كالشركات عمى نحك خاص كضماف

 . في دعـ التنمية الصناعية كالزراعية كتصريؼ اإلنتاج المحمي

عادة تكزيع كاستخداـ الدخؿ القكمي بما يسيـ  - إيالء اىتماـ كبير بتكزيع كا 

في إنماء الثركة الكطنية كتحقيؽ التراكـ الرأسمالي كضماف استفادة الكادحيف 

التي يفترض أف تكفرىا الدكلة لممجتمع عمى  مف الخدمات االجتماعية المختمفة

 .نطاؽ كاسع

االستمرار في تأميف البطاقة التمكينية عمى نطاؽ كاسع بالنسبة لكؿ الناس  -

مف ذكم الدخؿ الكاطئ كالمحدكد كالعاطميف عف العمؿ كالعجزة كالمرضى 

كيفترض أف تقطع عف فئات اجتماعية غير قميمة ما داـ في مقدكر . كالمعكزيف

 .سكؽ المحمي تأميف السمع لمقادريف عمى اقتنائيااؿ

كخاصة الغذائية ، , عدـ الكؼ عف دعـ األسعار بالنسبة لمسمع الضركرية  -

التي يعجز , كمالبس كأحذية كلعب األطفاؿ الذكية , الطبية ، المحركقات 

 .المحتاجكف ليا مف ذكم الدخؿ الكاطئ كالمحدكد عف اقتنائيا

ساسية ذات االستعماؿ الشعبي الكاسع كالضركرم دعـ السمع الزراعية األ -

لضماف االستمرار في إنتاجيا كزيادة كتحسيف إنتاجيا بدالن مف التكقؼ عف 

 .إنتاجيا
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عادة تأميف متقدمة تسيـ مع طبيعة دكرىا  - اعتماد سياسة تأميف كا 

االقتصادم عمى حماية المكارد االقتصادية كاستخداـ المتراكـ منيا لصالح 

الكطنية كاعتماد األسس الحديثة كالشركط الدكلية السميمة التي تساعد التنمية 

عادة . عمى حماية االقتصاد الكطني كعدـ إلحاؽ أضرار بو أف شركات التأميف كا 

التأميف الكطنية كجدت لتكاجو الككارث المحتممة كتراكـ رصيدان يسعى لتعكيض 

الككارث الطبيعية أك  خسائر بسبب تمؾ( مف ) ما يمكف أف يتحممو المجتمع ف 

 .البشرية

 

11 

الفساد المالي كاإلدارم  
 

 

ككذلؾ الدكؿ المتقدمة , مثؿ الكثير مف دكؿ العالـ النامي , ابتمى العراؽ 

ف كانت بدرجات متفاكتة  بالفساد المالي كاإلدارم منذ , صناعيان كميا تقريبان كا 

ذا كاف اإلنساف يصطدـ في فترة. عقكد أربعة بشكؿ خاص العيد الممكي  كا 

فقد تمثؿ بمبالغ جزئية كبانتشار المحسكبية , بالفساد المالي كاإلدارم 

. كبحدكد كاضحة, إضافة إلى التمييز القكمي كالديني كالمذىبي , كالمنسكبية 

كلكف تحكلت في العيد البعثي األكؿ . كلكنيا كانت ظكاىر كلـ تكف نظامان سائدان 

ألخير بشكؿ خاص إلى نظاـ متكامؿ مف الفساد كالعيد العارفي كالعيد البعثي ا
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كتفاقمت , كخاصة بعد الفكرة النفطية في منتصؼ السبعينات , المالي كاإلدارم 

اإليرانية كبعد غزك الككيت كحرب الخميج الثانية كفرض -في فترة الحرب العراقية

 كبعد سقكط النظاـ البعثي كفرض االحتالؿ كسمطاتو اإلدارية. الحصار الدكلي

كالعسكرية نما الفساد المالي كاإلدارم كتفاقـ بشكؿ مريع بحيث أصبح أمران 

مقبكال تتعامؿ بو الدكلة كالحككمة كالمجتمع كالشركات األجنبية عمى حد سكاء 

, كلـ تعد تشمؿ بعض المالييف مف الدكالرات األمريكية . كدكف حياء أك خشية

األضرار باالقتصاد الكطني كىك أمر مرير كيمحؽ أفدح . بؿ المميارات منيا

فكيؼ . كىك كاإلرىاب كجياف لعممة كاحدة, كالمجتمع كالفرد في آف كاحد 

السبيؿ إلى مكاجيتو؟ ال بد مف كضع رؤية كنظاـ عمؿ كآليات دكلية مجربة 

لمكاجية الفساد عمى صعيد الدكلة كالمجتمع   

12 
 

( البنية التحتية)الخدمات االجتماعية : ثالثان 

 

ع الخدمات االجتماعية كاحدان مف أكثر القطاعات االقتصادية الذم كاف قطا

مشركعاتو األساسية إلى التدمير الكاسع النطاؽ خالؿ الحركب  تعرضت

ككانت حرب الخميج الثالثة كاألخيرة أكثرىا تدميران لمبنية التحتية . المنصرمة
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عمى نطاؽ فقد دمرت . كالقاعدة المادية ألم عممية تنمية اقتصادية كبشرية

كاسع محطات الكيرباء كالياتؼ كاالتصاالت كشبكة تنقية مياه الشرب كمئات 

المدارس كالمستكصفات كالمستشفيات كالطرؽ كالجسكر ككسائط النقؿ السمعي 

كالبشرم كالمخازف كالمؤسسات الحككمية كمراكز جمع المعمكمات كالكثير مف 

نتاج المنتجات النفطية محطات المكننة الزراعية كمصافي تكرير النفط اؿ خاـ كا 

أكليما : لقد كانت ىذه العمميات العسكرية ذات بعديف. الخ.. كمحطات التكزيع

, تعطيؿ قدرة النظاـ عمى استخداميا لصالح عممياتو العسكرية في الحرب 

قائد العمميات )عمى حد تعبير شكارتزككؼ , كثانييما االنتقاـ مف المجتمع 

بسبب تأييد , (1991رب الخميج الثانية في العاـ العسكرية األمريكي في ح

ككـ كاف ىذا الرجؿ جاىالن كقاسيان كجائران بحؽ الشعب ! الشعب لصداـ حسيف

كبعد مركر أكثر مف سبع سنكات عمى نياية الحرب . العراقي كانطباعو عنو

األخيرة ال يزاؿ الشعب العراقي يعاني بشدة مف نقص خدمات كبير جدان في ىذه 

كليذا تتحمؿ الحككمة مسؤكلية التعجيؿ بإقامة مشاريع . ريع األساسيةالمشا

التي يستحيؿ تحقيؽ أم عممية تنمية بدكف ( اليياكؿ االرتكازية)البنية التحتية 

كمع البدء بتجديد أك بناء مدارس جديدة . أف تتكفر مشاريع كاسعة ليذا القطاع

ر كمحطات الكيرباء أك مستكصفات لمرعاية الصحية أك إعادة بناء الجسك

ساالت الماء  فإف المجتمع ال يزاؿ مصابا بصدمة ىائمة مف جراء تمؾ , كا 
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الضربات القاتمة كالمدمرة التي كجيت لتمؾ المشاريع كالتي حكلت العراؽ إلى 

 ال شؾ في أف. قاع صفصٍؼ تقريبان كأعادتو لفترة ما قبؿ التصنيع في العراؽ

ك أفضؿ بكثير مف بغداد كالمنطقتيف الكسطى الكضع في إقميـ كردستاف العراؽ ق

إذ أف ىناؾ عمال دؤكبا في اإلقميـ في مجاؿ البنية التحتية كتحقؽ , كالجنكبية 

. الكثير اإليجابي في ىذا الصدد

13 
كال بد مف كضع مشركع يتضمف تكجيو المزيد مف األمكاؿ كاأليدم العاممة 

قميمية كدكلية إلنجاز مشاريع الكيرباء  كالمكاد األكلية كتكميؼ شركات محمية كا 

كالماء كالياتؼ بسعات إنتاجية عالية تكفي لتغطية حاجة الطمب المحمي خالؿ 

إضافة إلى تضميف , السنكات الخمس القادمة مع رؤية إستراتيجية إلنتاجيا 

المشركع بقية المشاريع التي تستكجبيا البنية التحتية لتككف في خدمة التنمية 

مكاؿ األجنبية بكلكج العراؽ فعالن كاالستثمار فيو في مجاالت كتسمح لرؤكس األ

كيمكف أف تنجز ىذه . الطرؽ كالجسكر كالنقؿ الداخمي كالرعاية الصحية كالنقؿ

: الميمات عمى ثالثة مستكيات

المستكل المركزم حيث تقـك الكزارات المختصة في الحككمة المركزية ** 

مثؿ , ؼ عمييا مف الخزينة المركزية بإقامة مشاريع في تمؾ القطاعات كتصر
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الكيرباء كالياتؼ كالماء كالطرؽ كالجسكر كالسدكد كالنقؿ بيف المحافظات 

. الخ...كنحك الخارج كالمدارس كالمستشفيات 

المستكل المحمي حيث تقـك الكزارات المختمفة في حككمة اإلقميـ ** 

بإنجاز ما يتـ عميو  كالمديريات الخاصة في كؿ قطاع خدمي كالتابع لممحافظات

. االتفاؽ مف تقسيـ عمؿ إلقامة مشاريع البنية التحتية في مجاؿ عمميا

مستكل القطاع الخاص المحمي الذم يمكنو أف يشارؾ في إقامة الكثير مف ** 

. ىذه المشاريع عمى مستكل المركز أك اإلقميـ أك المحافظات

: كىي, كال بد في ىذا الصدد االىتماـ بثالث مسائؿ أساسية 

التعاكف الكثيؽ كالتنسيؽ التاـ بيف جميع ىذه المستكيات لصالح التعجيؿ في  -

. إنجاز المشاريع لتقديـ الخدمة المفقكدة أك الناقصة لمسكاف

تكفير المكارد المالية كالمكاد األكلية في أكقاتيا لضماف إنجاز المشاريع دكف  -

. لى العمؿ فيياإضافة إلى تاميف األيدم العاممة القادرة ع, تأخير 

الرقابة كاإلشراؼ كالمتابعة الرسمية كالشعبية عمى إنجاز ىذه المشاريع  -

لضماف السرعة كااللتزاـ بكقت البرامج ؛ االلتزاـ بالتخصيصات المحددة كعدـ 

تجاكزىا ؛ االلتزاـ بالرقابة النكعية كالمكاصفات المحددة ؛ الشفافية في الصرؼ 

كلية أك األمكاؿ المخصصة أك قبكؿ الرشكة لمنح كمنع السرقة كالنيب لممكاد األ

 . الخ.. المقاكلة لمعطاءات غير الجيدة أك إىماؿ المكاصفات النكعية المقررة 
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إف المعمكمات المنشكرة في اإلعالـ الدكلي كالمحمي كعمى مستكل المنطقة 

بسبب كجكد كسيادة , تشير إلى اكتشاؼ ككجكد فضائح كبيرة تزكـ األنكؼ 

دارم فظيعيف في ىذه المجاالت كالتي تمارسيا ثالث جيات ىيفساد ـ : الي كا 

, كخاصة األمريكية كالعمالقة منيا عمى كجو الخصكص , الشركات األجنبية 

كالشركات المحمية المتنفذة كذات العالقات العائمية كالعشائرية كالحزبية 

 . كأجيزة الدكلة المسؤكلة, كاإلقميمية بالمسئكليف السياسييف 

 

14 

الحالة النفسية : رابعان 

 

إذا كاف الشعب العراقي قد عانى في فترة الحكـ الممكي مف تشكيو بنكد الدستكر 

كالتجاكز عمى الديمقراطية في مكاده عند كضع القكانيف أك في الممارسة 

ذا كاف , العممية في العالقة مع الفرد كالمجتمع كقكل المعارضة السياسية  كا 

مف خالؿ تمؾ السياسات كدكر المؤسسة الدينية , قد أصيب  الشعب في غالبيتو

بانفصاـ , كالعالقات العشائرية كالبطالة كالبؤس االجتماعي كالثقافي كاالستغالؿ 

فإنو كاف , الشخصية كالفردية كالخشية مف المستقبؿ أك تعمؽ كؿ ذلؾ لديو 

العممية  أف تصحح تمؾ المسارات كأف تسير 1958يتكقع بعد قياـ ثكرة تمكز 
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إال أف . السياسية باالتجاه الصحيح لمعالجة مشكالت الدكلة كالحكـ كالمجتمع

بؿ تفاقـ التناقض كالصراع كتزعزعت الثقة أكثر فأكثر بعد تنفيذ , ىذا لـ يحصؿ 

,  1963انقالب شباط الدمكم ضد الحككمة الكطنية لعبد الكريـ قاسـ في العاـ 

لبيات بعض سياساتو كخاصة في مجاالت رغـ األخطاء الكبيرة كالفردية كس

كما أعقب ذلؾ مف . الحريات العامة كالديمقراطية كغياب الحياة الدستكرية

.  2003انقالبات سياسية عسكرية حتى سقكط النظاـ الدكتاتكرم في العاـ 

إف العقكد الخمسة المنصرمة تشير إلى معاناة الشعب العراقي مف حالة الغربة 

كىي غربة كاغتراب مركبة كذات عكاقب خطيرة عمى الفرد . كاالغتراب في كطنو

اغتراب , اغتراب في عائمتو كمنيا , فالفرد يعاني مف اغتراب ذاتي . كالمجتمع

ثـ , اغتراب في دينو كمنو , اغتراب في دكلتو كمنيا , في مجتمعو كمنو 

ركبة كعمينا أف نسجؿ بكضكح بأف حالة االغتراب الـ. اغتراب في قكميتو كمنيا

كما , بسبب الحنيف المرضي كالمشكه ليذا الماضي , كالمعقدة تشمؿ الماضي 

كال شؾ . تحمؿ معيا اغترابان مف المستقبؿ لخشية منو كما يمكف أف يجمبو معو

في أف ىذا االغتراب قد نشأ بفعؿ عكامؿ كثيرة تقؼ في المقدمة منيا الفردية 

غياب العدالة االجتماعية عف كاالنفراد بالسمطة كالجكر كالقسكة كالقمع ك

سياسات الدكلة كالحككمات المتعاقبة كتغييب إرادة الفرد كمصادرة حقكقو 

كىي نتيجة لتربية كثقافة بالية تعكد لقركف خمت في ظؿ , كتشكيو كاجباتو 
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العالقات األسرية كاألبكية كالعشائرية المتخمفة كالعالقات اإلقطاعية كشبو 

كما أنيا ترتبط بالمؤسسة الدينية كشيكخ الديف , لبالية اإلقطاعية االستغاللية ا

الذيف يقرنكف كؿ ما يحصؿ لإلنساف بقكة غيبية ىي اهلل ال غير كعمى اإلنساف 

! أف يتحمميا كيخضع ليا فيي بمثابة امتحاف لصالبة كصدؽ إيماف اإلنساف

 كما أنيا حصيمة التخمؼ الذم يعاني منو المجتمع كاستمرار كجكده في تمؾ

رغـ ما يحيط بو مف عالـ جديد لـ يأخذ منو سكل , العالقات القديمة كالبالية 

كلكنيا كانت كافيةن لتنشأ عنيا , القشكر اليابسة غير المفيدة حتى اآلف 

, تناقضات كصراعات غير قميمة تجسد العالقة الجدلية بيف الماضي كالحاضر 

.  ؿبيف الماضي الحاضر كالمستقب, بيف القديـ كالجديد 

15 
فيي تقكد إلى غيبكبة كاغتراب , إف عكاقب ذلؾ متنكعة عمى الفرد كالمجتمع 

كىي , الفرد كالمجتمع عف الكاقع القائـ كالغكص في الغيبيات أك التمرد عمييا 

كما أنيا تعني احتماؿ , تقكد إلى العزلة عف الذات كالمجتمع كعف الدكلة 

الزمف كما يمكف أف ينشأ عنيا مف الخركج عف القيـ التي فرضتيا الدكلة عبر 

كفي مثؿ ىذه األكضاع تشتد حالة انفصاـ الشخصية باعتبارىا حالة . عكاقب

مرضية شديدة األثر عمى اإلنساف كعمى مجتمعو كالدكلة التي تسببت فييا 

كتبرز حالة مف االنتيازية كالتدافع بالمناكب كالغيرة كالحسد . كيعيش في ظميا
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كأكثر الفئات . لكذب كالخداع كتزداد حاالت االنتحاركالكراىية كالحقد كا

االجتماعية تعرضان لمثؿ ىذه العمؿ ىي الفئات الكادحة العاجزة لكحدىا عف 

كذلؾ فئات البرجكازية ,  معالجة مشكالتيا كما تنشأ عنيا مف تعقيدات 

. الصغيرة

ق العمؿ االستبداد كالقسكة كالعقكبات القاسية كالشديدة كميا تحد مف خركج ىذ

كلكف غياب ىذا , عف طكرىا في غالب األحياف كال تظير عمى السطح 

االستبداد باإلطاحة بالدكتاتكر الفرد أك الحزب أك الدكلة يقكد إلى حرية غير 

كالتي ال تعني الحرية , إلى انفالت كحرية مطمقة , محددة كغير مفيكمة 

. فكضى بكؿ معنى الكممةإنيا فكضى الحرية كحرية اؿ. بمعناىا السميـ بأم حاؿ

كىذا عيف ما حصؿ في أعقاب سقكط الدكتاتكرية في العراؽ كىك نتاج تمؾ 

.  الدكتاتكرية كنتاج سياسة احتالؿ مقيتة

ذا كانت نسبة غير قميمة مف أفراد المجتمع لـ تمجأ إلى ممارسة أشكاؿ  كا 

جراءات الدكتاتك رية مضخمة مف اإلرىاب الدمكم في العراؽ بسبب سياسات كا 

إذ كاف الشعب قد عاش تحت كطأة الخشية كالمكت المحقؽ , الغاشمة 

, كالحصار االقتصادم الدكلي الذم أذؿ كجكع الغالبية العظمى مف سكاف العراؽ 

لـ تقّصر مجمكعات غير قميمة مف البشر في ممارسة , رغـ ذلؾ , فإنيا 

لسرقة كاالحتياؿ عمميات الخطؼ كالتيديد كالقتؿ الفردم كالسطك عمى البيكت كا
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كنيب أمكاؿ الدكلة أك المتاجرة بالجنس كأعضاء جسـ اإلنساف حتى بمغ عدد 

المعتقميف المشاركيف في مثؿ ىذه العمميات اإلجرامية في فترة حكـ صداـ حسيف 

في حيف كانت ىناؾ عشرات ألكؼ أخرل لـ تعتقؿ ألنيا كانت , عشرات األلكؼ 

كمف اعتقؿ منيـ أطمؽ النظاـ . لفي حماية المسؤكليف أك ألسباب أخر

ألصدامي سراحيـ قبؿ بدء حرب الخميج الثالثة لكي يعيثكا بعد سقكطو في 

كىذا ما . األرض فسادان كيشيعكا الفكضى كالمكت كالنيب كالخراب في البالد

كمع دخكؿ تنظيمات , تمؾ العمميات  كبعد سقكط النظاـ تحكلت. حصؿ فعالن 

إرىابية جديدة كتشكيالت الجريمة المنظمة إلى العراؽ كالقكل المعادية لمتغيير 

إلى نشاطات إرىابية فردية كجماعية كاسعة النطاؽ , الذم حصؿ في العراؽ 

شاركت فييا نسبة معينة مف أكلئؾ المصابيف بيذه العمؿ النفسية كالعاىات 

الفراغ كاالنفالت الذم تسببت بو كسمحت لو قكل االحتالؿ  بسبب, المرضية 

ككانت الطامة , !" ليتمتع الشعب بحريتو بعد أف حـر منيا طكيالن " تحت شعار 

كعمى ىذا األساس فالمجتمع العراقي . الكبرل التي ال يزاؿ يعاني منيا الشعب

غـ منو كليس مريض عصبيان كعميؿ نفسيان كمشكه ثقافيان كقيمان كسمككيات بالر

إذ أف كؿ فرد فيو يعاني مف ىذا المرض أك العمة أك مف كؿ تمؾ . باختياره

كىي حالة ليست نادرة في بمداف . ككذلؾ المجتمع بشكؿ عاـ, األمراض كالعمؿ 

. عاشت أك يمكف أف تمر بتجارب مماثمة
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16 
إف عمينا أف نقرر بأف ىذه العمؿ لف تزكؿ في فترة قصيرة كلف تزكؿ دكف 

الجات جادة كعبر حزمة مف اإلجراءات السياسية كاالقتصادية كالصحية مع

كىذا يعني أف العراؽ بحاجة إلى . كالنفسية كالثقافية كاالجتماعية كالبيئية

: مشركع كطني ديمقراطي طكيؿ األمد يمتد إلى مدل ربع قرف قادـ كيتضمف

  ميدانية تأسيس معاىد كمراكز لمبحث العممي تابعة لمدكلة تقـك بدراسة

لألكضاع العصبية كالنفسية في العراؽ كتشخيصيا كالسعي لمتحرم عف 

. معالجات فردية كجماعية ليا

  االستعانة بخيرة الككادر العراقية كالعربية كالدكلية في ىذا المجاؿ

. كتكظيفيا في تمؾ المعاىد كفتح عيادات خاصة ليذا الغرض

 مي كتبادؿ الخبرة كالككادر التعاكف الكثيؽ كالتنسيؽ في مجاؿ البحث العؿ

كالتأىيؿ مع معاىد دكلية ليا خبرة في أكضاع اإلنساف بعد المركر بفترات مف 

الدكتاتكرية كالحركب كالحصار االقتصادم الدكلي فترات الجكع كالحرماف 

 .كالخكؼ كالقمع في آف

  رشادات , تطكير سياسات الصحة النفسية الكقاية كالعالج كالتأىيؿ كا 
فسي كاالجتماعي كالسياسي كتفعيؿ دكر المؤسسات الدكلية في دعـ الدعـ الف

كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي في ككذلؾ تنشيط دكر , الخدمات النفسية 
 ىذا المجاؿ
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  البدء بإدخاؿ نتائج تمؾ المعالجات في عمميات التربية كالتثقيؼ العائمي

نساف بما يعاني منو كسبؿ كالمدرسي كفي المعاىد كالجامعات لتأميف معرفة اإل

 .معالجتو

  كلكف قبؿ ىذا كذاؾ كأثناء ذلؾ ال بد مف العمؿ إلزالة كؿ األسباب التي

أدت إلى بركز ىذه األكضاع كالعقد كالمشكالت النفسية كالعصبية لدل اإلنساف 

إذ , كبشكؿ خاص في صفكؼ األحزاب كالقكل السياسية كالحككمة , العراقي 

. األمر السبب كراء ما يعاني منو الشعب في الكقت الحاضرأنيا كانت في كاقع 

ففردية األحزاب كالطاعة التي تفرضيا نظميا الداخمية كقياداتيا كالصراعات التي 

تثيرىا كالطائفية أك العنصرية كالشكفينية التي يديف بيا البعض مف تمؾ األحزاب 

قصاء اآلخر كانت كراء ما يع,  اني منو اإلنساف كركح االستبداد كالقسكة كا 

 .العراقي

  إف البرنامج الذم يفترض أف يكضع في ىذا الحقؿ يستكجب أف يضعو

متخصصكف في الطب كالبحث النفسي كاالجتماعي كفي االقتصاد كالثقافة 

الخ ليككف برنامجان جديان كمتعدد الجكانب ..كالتربية كالتنكير الديني كاالجتماعي 

 . ج إيجابية خالؿ ربع القرف القادـكقادران عمى التأثير كتحقيؽ نتائ

    

17 
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التربية كالتعميـ : خامسان 
 

 

لقد شيد ىذا القطاع الخدمي األساسي أسكأ عمميات الييمنة كالتسمط مف جانب 

الحكـ البعثي الذم ىيمف عمى رقاب الشعب كمارس أسكأ كأكثر إجراءات التغيير 

فقطاع التربية . كمستقبميـ كالتشكيو كالعبث بعقكؿ الناس كعكاطفيـ كتطمعاتيـ

كالتعميـ يعتبر المسؤكؿ األكؿ عف إيصاؿ أسس التربية العممية كالقيـ الرفيعة 

كالفكر الحر الديمقراطي كالثقافة العامة لألطفاؿ كالصبية الشباب في مختمؼ 

فحزب . مراحؿ التعميـ االبتدائي كالمتكسط كالثانكم مف ثـ التعميـ كالجامعي

كؿ ىذه المجاالت ليس الفكر القكمي الشكفيني الممجد لمقكمية البعث أدخؿ إلى 

بؿ كفرض عمييا الفكر الشمكلي , العربية عمى حساب القكميات األخرل حسب 

": الحؽ ال يمنح بؿ ينتزع"كأف , كالقكة كمفيـك العنؼ 

السيؼ أصدُؽ أنباءن مف الكتب                      في حده الحد بيف الجد 

المفيـك القبمي الذم يعكد إلى عيكد الصحراء كالقبيمة كالتركيج كالمعب ىذا 

فالحؽ كالقكة صنكاف !" الستعادة أك امتالؾ الحؽ"لمبدأ حؽ الغزك كالحرب 

لقد ركج كعمؽ الفكر الفاشي الممجد لمفرد الدكتاتكر كحزبو كأىدافو . لدييما

لمكصكؿ إلى  العدكانية كعسكرة المجتمع كاعتبار القكة كالحرب ىما الكسيمة

لقد كانت تربية قكمية كدينية متفاعمة كمتبادلة التأثير . الحقكؽ كالتكسع
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لقد كانت عكاقب ذلؾ شديدة السمبية عمى عدد مف األجياؿ . كمشكىة لممسألتيف

التي كلدت قبؿ كصكؿ البعث كتربت كتعممت عمى أيدم ككادره الحزبية 

ديمقراطييف كالتقدمييف كالفكر كقد عرفت ىذه المجاالت إبعادان لؿ. كالحككمية

.  الديمقراطي كالتقدمي اإلنساني الحر كالمستقؿ

كليذا فأف العمؿ في ىذا المجاؿ كاف كما زاؿ شديدة الصعكبة كمعقدا لمغاية 

إال . كأحيانان يحمؿ معو مخاطر غير قميمة كيستكجب جيكدان كبيرة كحثيثة كمديدة

تغيير كتعديؿ المناىج في بغداد  أف المشكمة برزت في أف مف أخذ عمى عاتقو

كمدف الكسط كالجنكب ىـ مف العناصر الدينية السمفية األكثر تخمفان في 

مما جعؿ ما يطرح عمى األطفاؿ . المؤسسة الدينية كاألكثر استبدادان كشمكلية

بؿ الفكر الديني السمفي كالشمكلي كالعقمية التي تدمج , ليس الفكر الديمقراطي 

. مي الشكفيني المبطف كالمقترف بالفكر الديني السمفي كالغيبيبيف الفكر القك

ماذا يعني ذلؾ ؟  

إف ىذا يعني أف العراؽ أصبح اآلف بحاجة ماسة جدان إلى إجراء عممية تغيير 

جذرية في الفكر الديني الطائفي السائد حاليان كالمشحكف بممارسات القكة 

فمناىج . ات السبع األخيرةكالعنؼ كاستئصاؿ األخر التي مكرست خالؿ السنك

إذ أُفرغت ىذه المرة , التربية كالتعميـ الجديدة ال تختمؼ كثيران عف سابقاتيا كثيرا

مف كؿ ما تبقى فييا مف جكانب عممية كحشيت بالفكر الغيبي المتخمؼ كالبعيد 
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إف قررت السير في طريؽ التطكر , كستقع عمى عاتؽ الدكلة . عف كاقع الحياة

أف تبدأ بتشكيؿ لجاف متخصصة مف عناصر عممية , لحر الديمقراطي ا

كديمقراطية مستقمة ككاعية تضع مناىج التربية كالتعميـ لمختمؼ مراحؿ الدراسة 

كتمتـز بالعممية كالمكضكعية كالفكر الديمقراطي الحر المتفتح كالحكارم مف أجؿ 

عنيفان مف  إنيا ميمة معقدة كستكاجو صراعان . بناء أجياؿ جديدة بيذا االتجاه

كمف جانب القكل , سكاء أكانت شيعية أـ سنية , جانب قكل اإلسالـ السياسية 

كلكف ال بد مف خكض ىذه المعركة الفكرية ,  القكمية الشكفينية في آف 

التنكيرية كالديمقراطية مف أجؿ أف يككف لمعراؽ مشركعو الكطني كالديمقراطي 

كأكثر المسائؿ أىمية في . ـ الحديثاالتحادم الحديث في مجاؿ التربية كالتعمي

ىذا المجاؿ ىك إبعاد الديف عف المناىج الدراسية لجميع المراحؿ كاعتماد العمـ 

. كالمنيج الجدلي في كضعيا كاستخداـ األساليب الحديثة في التربية كالتدريس

بؿ إلى عممية تنكير , فالمجتمع ال يحتاج إلى محك أمية القراءة كالكتابة حسب 

كاجتماعية عميقة كجذرية كتخميص اإلنساف العراقي مف الفكر الديني  دينية

السمفي الشمكلي المغرؽ بالتخمؼ كمعاداة العمـ كالتقدـ كالحداثة كالمميء بفكر 

كمف يتابع ما جرل كيجرم في العراؽ خالؿ . القكة كالعنؼ كاستئصاؿ اآلخر

اإلنساف العراقي  السنكات السبع المنصرمة يدرؾ أم درؾ سحيؽ كصؿ إليو فكر

كىي حصيمة . كغياب العقؿ كىيمنة العاطفة البدائية عمى سمككو كتصرفاتو
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منطقية لتغييب أك إزالة ما أقيـ مف قيـ كقكاعد كسمككية مأخكذة مف أسس 

ف , سنكات سبع عاش المجتمع في ظؿ التكحش كالعدكانية . المجتمع المدني كا 

ء بمكافحتيا يتطمب كضع كتنفيذ كالبد, استمرارىا يقكد إلى عكاقب مريرة 

المشركع الكطني كالديمقراطي الحديث كالشامؿ لتحقيؽ التغيير الجكىرم 

.   المنشكد في العراؽ

. يعاني التعميـ في العراؽ مف تراجع شديد في مجاؿ استيعاب التالميذ

فالمعمكمات المتكفرة تشير إلى ثالث حقائؽ جكىرية تعكس بسمبياتيا الحادة 

:   المستقبؿ عمى المجتمع بأسره اآلف كفي

أم , نحك خمسيف بالمئة مف أطفاؿ العراؽ ىـ اليـك خارج المدارس " .1

ككرش العمؿ , كاألسكاؽ التجارية , أف ىؤالء األطفاؿ يتكزعكف بيف الشكارع "

 3...(.كغيرىا , كصيانة السيارات , أعماؿ السمكرة )

لصؼ الكاحد قمة كبؤس أبنية المدارس كتضخـ عدد الطمبة في ا .2

كقمة كضعؼ مستكل , كاستخداـ األبنية ألكثر مف كجبة تعميـ في اليـك الكاحد 

الييئة التعميمية كما ينجـ عف ذلؾ مف صعكبة كصكؿ المعمكمات كالعناية 

إضافة إلى التسرب الكبير كالمتكاصؿ مف مراحؿ , بالطمبة كمستكاىـ التعميمي 

الكاقع يعكس تأثيره السمبي عمى الجامعات  كأف ىذا. الدراسة االبتدائية كالثانكية

 .التي تعاني ىي األخرل مف مصاعب جمة
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إف كجكد ىذا العدد الكبير مف الصبية خارج العممية التعميمية المرتبط  .3

بالحاجة المعيشية لعائالتيـ قد أدل كيؤدم إلى بركز عمؿ اجتماعية كبيرة بما 

ة بأيدم المتاجريف بالجنس ضحايا سيؿ, أكالدا كبنات , فييا سقكط الصبية 

 .الخ...كعصابات التسكؿ كالجريمة المنظمة 

كعمى صعيد إقميـ ُكردستاف فقد تكفرت فرصة كبيرة لتطكير التعميـ كتغيير مناىج 

بعد , كمنيا اإلقميـ , التربية كالتعميـ التي فرضت عمى نظاـ التعميـ في العراؽ 

ققت خطكات ميمة عمى ىذا كعبر السنكات المنصرمة تح. 1991/1992العاـ 

الطريؽ كتخمص النظاـ التعميمي في اإلقميـ مف الفكر الشكفيني كالفاشي 

تأسست في اإلقميـ سبع جامعات . العسكرم الذم كرسو نظاـ البعث في العراؽ

إضافة إلى العديد مف , حككمية مكزعة عمى ثالث محافظات كأقضيتيا 

ة األمريكية في السميمانية الجديدة في الجامعات كالمعاىد األىمية ككذلؾ الجامع

فإنيا مف الناحية النكعية ال تزاؿ ضعيفة , كرغـ أىمية ىذا العدد . السميمانية

في جيازىا التعميمي كقدراتيا العممية كالفنية كمختبراتيا كما يحتاجو البحث 

د كؽ. كما أف ىناؾ ضعفان في مراكز البحث العممي كندرة األبحاث العممية. العممي

 .ازداد عدد التالميذ كالطمبة في المدارس كالمعاىد كالجامعات الكردستانية

مف الضركرم تبادؿ المعارؼ كالخبرة مع نظـ التعميـ العالمية الحديثة مف جية 

كما يمكف تحقيؽ التعاكف عمى مستكل العراؽ كمع المركز في بغداد لمتأثير , 
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جييا في ىذا الصدد باتجاه اإليجابي عمى المركز بسبب الصعكبات التي يكا

جعؿ التعميـ مدنيا عممانيا كديمقراطيا حديثا كبعيدان عف الفكر القكمي الشكفيني 

. أك ضيؽ األفؽ القكمي أك التعميـ الديني غير المتنكر

كالعراؽ بحاجة ماسة إلى إقامة شبكة كاسعة جدان مف المدارس االبتدائية 

مدارس , فنية عمى صعيد القطر كمو كالثانكية كمعاىد لمدراسات المينية كاؿ

تتميز ببنايات نظامية كمؤىمة لمتدريس كمجيزة بمستمزمات الدراسة كمزكدة 

بالمختبرات الضركرية ككرشات لمتدريب كالتأىيؿ كفييا كؿ كسائؿ تطكير الفنكف 

كجياز تعميمي كتدريسي كاسع مف النساء كالرجاؿ مؤىؿ , الخ .. كالرياضة 

.   يشارؾ باستمرار في دكرات تأىيمية حديثةلمميمات الكبيرة ك

18 

العمـك كمراكز البحث العممي : سادسا 
 

 

رتبطا بغياب اإلنتاج المادم كاعتماده ـليس التخمؼ الذم يعاني منو العراؽ 

كليس في قمة التقنيات الحديثة المستخدمة , عمى االستيالؾ السمعي المستكرد 

دؿ حصة الفرد الكاحد مف الدخؿ كال في ضعؼ مع, في االقتصاد الكطني 

بؿ كباألساس في تخمؼ العمـك كالتقدـ , القكمي ككجكد بؤس كفاقة حسب 

التقني كالبحث العممي كفي ضعؼ مستكل تطكر القكل المنتجة البشرية 
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أم أف تمؾ الظكاىر , كالمادية التي ينتج عنيا كؿ ما أشير إليو سابقان 

أف السبب يكمف في طبيعة عالقات  في حيف, كالمظاىر ليست سكل النتيجة 

اإلنتاج القائمة في البالد كالمييمنة عمى الحياة العامة كالمانعة لتطكر اإلنساف 

كىذا الحقيقة ليست خافية عمى الكثيريف مف بنات كأبناء . كقكاه كقدراتو الفعمية

ائـ كلكف غالبان ما يشار إلييا ككأنيا السبب في كاقع العراؽ الؽ, الشعب العراقي 

زالة ىذا التخمؼ . كأف السبب يكمف في مكاف آخر, في حيف إنيا نتيجة ,  كا 

السائد في عالقات اإلنتاج كالقكل المنتجة ال يغطيو شراء العمـك كالتقنيات 

بؿ يفترض أف يككف المجتمع قادران عمى استخداميا , الحديثة مف الخارج 

كىذا يعني ضركرة تطكير  ,كتطكيرىا كتطكيعيا ككضعيا في العممية اإلنتاجية 

كتطكير مراكز البحث العممي , التربية كالتعميـ في جميع مراحمو مف جية  

كزيادة عدد الككادر العممية المتجية صكب , التطبيقي كالصرؼ مف جية ثانية 

الذم يمكنو أف ينشئ قاعدة عممية كفنية ( فرؽ بحثية)البحث العممي الجماعي 

تمكف . خالؿ تطكير قكل اإلنتاج مف جية ثالثةحديثة لتطكير االقتصاد مف 

النظاـ السابؽ مف تطكير خمسة أنكاع مف مراكز البحث باتجاىات عدة كحقؽ 

نجاحات ميمة فييا معتمدان في ذلؾ عمى  ككادر متخصصة عراقية كعربية 

كما كضع تحت تصرفيا المميارات مف الدكالرات  األمريكية المتأتية مف , كدكلية 

: كىي , فط الخاـ عكائد الف
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مراكز عممية لمبحث في مجاؿ تطكير العمـك العسكرية كالبحث فييا ككتابة ** 

رسائؿ ماجستير كدكتكراه كبحكث تطبيقية بيذا الصدد كدراسة المعارؾ المحمية 

. كالعربية كاإلقميمية كالدكلية السابقة

ة الدمار البحث في تطكير إنتاج األسمحة بمختمؼ أنكاعيا بما فييا أسمح** 

الشامؿ باالعتماد عمى شراء خبرات كمعارؼ دكلية مف الشرؽ كالغرب كالبمداف 

النامية كالدكؿ العربية كمنح أمكاال ببذخ كبير ليؤالء الخبراء كمف أجؿ شراء 

كما أبدل اىتمامان مممكسان بالبحكث . التقنيات كاألسرار الضركرية لصنعيا

.  ر باعتباره القطاع الجالب لألمكاؿالعممية في مجاؿ النفط كتطكير الككاد

تطكير البحث في مجاؿ األمف كاالستخبارات كالمخابرات كمطاردة كمكافحة ** 

كقد ساعدتو في ىذا الصدد كؿ الدكؿ الشرقية كالغربية . القكل المناىضة

. كبعض الدكؿ المجاكرة كفي فترات مختمفة

ضبابية كالتشكيش تطكير مراكز البحث في مجاؿ اإلعالـ كسبؿ نشر اؿ** 

الفكرم كنشر المعمكمات المسيئة لمقكل المناىضة لو معتمدان عمى مقكلة 

اكذبكا ثـ اكذبكا ثـ : "كزير الدعاية السياسية في عيد ىتمر, جكزيؼ غكبمز 

! لعؿ بعض أكاذيبكـ تعمؽ بأذىاف الناس, اكذبكا 

عادة كتابة  مراكز بحث لتمجيد القائد كحزب القائد كتاريخ األمة العربية**  كا 

كىي , التاريخ كنسبو بطريقة مشكىة لذلؾ التاريخ كمسيئة لمقكميات األخرل 
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إلى أف أصبح صداـ حسيف سميؿ , في كؿ األحكاؿ لـ تكف في صالح العرب 

كما نادل البعض في مصر في آخر عيد فاركؽ بأنو , عمي بف أبي طالب 

.  عبد اهللخميفة المسمميف كيعكد في نسبو إلى النبي محمد بف 

إف كؿ ذلؾ لـ يساعد عمى خمؽ مجتمع متقدـ ألنو لـ يستند إلى أسس تغيير 

بنية االقتصاد كالعالقات اإلنتاجية كاتجاىات التنمية كالكعي االجتماعي بشكؿ 

بؿ كاف مكجيان صكب تعميؽ كنشر الحقد كالكراىية كالحركب كالييمنة , صائب 

أصبح العراؽ حطامان كىي تركة طبيعة فكانت النتيجة أف . كالذىنية العسكرية

لمدكتاتكرية التي سادت العراؽ كالدكتاتكر صداـ حسيف الذم حكـ العراؽ قرابة 

. عامان  35

كليذا ال بد مف التكجو صكب العمـك كمراكز البحث العممي باالقتراف مع عممية 

ة في تغيير عالقات اإلنتاج كتنمية اإلنساف كتربيتو كتعميمو كتنكيره كالجماعي

البحث العممي كفي مختمؼ مجاالت العمـك كالتقنيات الحديثة كالدراسات 

. التطبيقية كتحقيؽ التعاكف الدكلي في ىذا المجاؿ

إال أف مراكز البحث العممي ال تستكجب تكفير الككادر كاألمكاؿ كاإلدارة الجيدة 

ة كاالرتباط بينيا كبيف بقية مراكز البحث العممي كالمؤسسات االقتصادم

الخ .. كاالجتماعية كالمناىج كالدراسات الجامعية كمختمؼ الحقكؿ الثقافية 

بؿ تستكجب الحرية األكاديمية كالديمقراطية التامتيف في التدريس , حسب 
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بعاد الديف عف  كالبحث العممي كفي االنفتاح عمى العالـ كالعمـك كالثقافة كا 

إذ أف العمـ لو , كالتعميـ كمية مجاالت كمراكز البحث العممي كالجامعات كالمعاىد 

بؿ يسكد بينيما التناقض , مجالو كالديف لو مجاؿ آخر كليس بينيما مف عالقة 

.  كالصراع إف جرت محاكلة الربط بينيما

بؿ تشمؿ جميع , كال تقتصر مراكز البحث العممي عمى الجكانب العممية الصرفة 

حؿ العممية االقتصادية اإلنتاج ابتداءن مف مختمؼ مرا, مجاالت الحياة في البالد 

كالتكزيع كالتبادؿ كاالستيالؾ كفي مختمؼ فركع كقطاعات االقتصاد الكطني 

ككذلؾ في العمـك , كمنيا اقتصاد النفط كالغاز الطبيعي كالتصنيع كالزراعة 

االجتماعية كالنفسية كالعصبية كحقكؽ اإلنساف كحقكؽ القكميات كالديمقراطية 

كمركران بالبحكث األدبية , تجارب العقكد المنصرمة كدركسيا كالمجتمع المدني ك

كانتياءن بعمـك الطب كالصيدلة كالفيزياء , كالفنية أك الثقافية بشكؿ عاـ 

.  الخ...كالكيمياء كالحيكاف كالنبات كالرياضيات كاليندسة بمختمؼ فركعيا 

نساف العراؽ بحاجة إلى مراكز لمبحث في مجاالت حياة اإل كباختصار فإف

لى إكىك ليس بحاجة , كاالستقرار كالسالـ كالتآخي كالتضامف كالبناء كالتقدـ 

.   بحكث في استخداـ القكة كالعنؼ كالعسكرة كالسالح كالحركب كالعدكاف بأم حاؿ

 

19 
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الثقافة  : سابعان 
 

 

يفترض أف يتركز البحث عمى ست , حيف يجرم الحديث عف ثقافة شعب العراؽ 

: مسائؿ جكىرية 

نسانية نافعة **  كما فييا , ماضي ىذه الثقافة كما فييا مف منجزات إيجابية كا 

, تشكؿ مجتمعة تاريخ الثقافة العراقية مثالن , مف سمبيات كجكانب غير إنسانية 

بؿ العمؿ , كلكف ال يجكز القبكؿ بالسمبي منيا كتمجيده أك السعي لتكريسو 

رغـ أنو , دة منو كمف آثاره السمبية لتخميص الثقافة العراقية الحديثة  كالمنشك

. يبقى جزءان مف نتاج ىذا المجتمع بإيجابياتو كسمبياتو

مكاطف , كاقع الثقافة الراىنة كمكانتيا كدكرىا في العممية الثقافية في البالد ** 

مكانيتيا في التأثير في  قكتيا كضعفيا كقدرتيا عمى تجاكز المحف كاألزمات كا 

كالعناصر , تنكير كالتقدـ كالتفتح كاالنطالؽ مف جية المجتمع لدفعو صكب اؿ

. السمبية التي تدفعو باتجاه التقكقع كاالنغالؽ كالسمفية المرضية مف جية أخرل

, كىؿ تعاني مف غربة كاغتراب , آفاؽ انطالؽ ىذه الثقافة في المستقبؿ ** 

 ككيؼ يمكف فتح, كما ىي العكامؿ المتسببة في بركز مثؿ ىذه الظكاىر 

األبكاب كالنكافذ أماميا الستنشاؽ اليكاء النقي كالتمتع بالحرية كالديمقراطية 

. كالتفاعؿ كالتالقح الثقافي بكؿ معانيو اإلنسانية الحديثة
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يمكف أف نجدىا لدل , ثقافة الشعب العراقي تتميز بثالث سمات جكىرية ** 

:     كىي, شعكب كثيرة أخرل أيضان 

عدة لقكميات قائمة بذاتيا ليا لغتيا كتاريخيا إنيا مككنة مف ثقافات =  

الثقافة : كمنتجاتيا الفكرية كالثقافية العامة كليا مبدعكىا كالمتمتعكف بيا

العربية كالثقافة الكردية كالثقافة التركمانية كثقافة الكمداف كاآلشكرييف كالسرياف 

. ةكما أف ىناؾ مككنات تفصيمية في ىذه المككنات القكمية الرئيسي, 

إنيا تحمؿ في جعبتيا الكبيرة ثقافة عشرات الشعكب كاألقكاـ التي مرت =  

كىي لـ تطرد بعضيا , بالعراؽ أك استكطنتو طيمة عشرات القركف المنصرمة 

بؿ تفاعمت كتالقحت في ما بينيا كأثمرت ما كصؿ إلينا منيا , لمبعض اآلخر 

. في المرحمة الراىنة

مة كاألدياف األخرل كالييكدية كالمسيحية لعبت األدياف الكضعية القدم=  

نسبة إلى )زيدية كالمانية ؿ ذاؾ المجكسية كالزرادشتية كاإلمكقب, كاإلسالـ 

دكرىا الفعاؿ في , إضافة إلى الكاكائية كالشبكية , كالصابئة المندائية ( ماني

كىي ال تزاؿ بيذا الشكؿ أك ذاؾ تؤثر عمى اإلنساف , تككيف الثقافة العراقية 

, ليست ىناؾ ثقافة في العالـ ال تحمؿ في طياتيا جانبييا . سمبان أك إيجابان 

كتقدـ لنا ثقافات شعكب في منطقة الشرؽ األكسط كعمى . اإليجابي كالسمبي

. الصعيد العالمي تجارب كثيرة كغنية في ىذا الصدد
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انقساـ المثقفيف كعمى امتداد القركف المنصرمة إلى مثقفي السمطة . 6

, مثقفي األقمية كمثقفي األكثرية , كمثقفي المعارضة المقمكعة , دة المستب

كىي ظاىرة عامة مرت بيا الكثير مف شعكب العالـ اك ال تزاؿ تعاني منيا إلى 

كىذا الكاقع يستكجب العناية كاستخالص ما يسيـ في التخمص مف ىذا . اآلف

صفكؼ المثقفيف كلكف ال يعني ىذا حرماف الثقافة مف التنكع في , التقسيـ 

. كالثقافة العراقية

لكي تنطمؽ الثقافة في العراؽ إلى أبعادىا الرائعة كبكؿ مككناتيا كفركع 

: نشاطاتيا تحتاج إلى خمسة شركط أك مستمزمات أساسية 

الحرية الكاممة لكؿ مثقفي العراؽ ليتعاكنكا كيتفاعمكا كيتنافسكا في تقديـ ** 

. ة كالعممية اإلنسانيةركائعيـ الفكرية كالفنية كاألدبي

تكفير المكارد المالية الضركرية لمساعدة الثقافة كالمثقفيف في انطالقتيـ ** 

دكف كضع الشركط كالمعكقات أماميـ كبعيدان عف ىيمنة السياسة كالسياسييف 

. عمى مصادر التمكيؿ المالي

جعؿ المنتج الثقافي سيؿ الكصكؿ إلى الناس مف خالؿ تكفير كؿ ما ىك ** 

. كجعؿ التمتع بالثقافة ال يكمؼ اإلنساف ماالن ال يستطيع دفعو, ركرم لذلؾ ض

كيفترض أف يشمؿ ىذا الكتاب كالمسرح كالسينما كالمكسيقى كالرسـ كالنحت 

.        الخ...كالغناء كالعمـك 
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فتح نكادم كمراكز ثقافية في جميع محافظات العراؽ كتنظيـ الفعاليات ** 

العامة كفتح األبكاب أماـ الشباب لالستفادة منيا لصالح  كالميرجانات الثقافية

.  تطكرىـ

. جعؿ الدراسة في المعاىد الفنية كالثقافية كبمختمؼ جكانبيا مجانية لمجميع** 

مكانية الدراسة اؿ**  خارجية كالتبادؿ الثقافي كالفني كيفترض تأميف فرص كا 

. لداف العالـبقية بكفرؽ مماثمة في بيف الفرؽ العراقية المختمفة 

كيفترض أف يحتؿ العمؿ بيف الشباب كالنساء أىمية استثنائية ألىميتيـ في ** 

فالشباب ىـ أمؿ المجتمع في بناء الحياة , حياة المجتمع كمستقبمو كتطكره

الجديدة كاالنطالؽ نحك العمؿ المنتج لصالح الفرد كالمجتمع كالتخمص مف كؿ 

أف النسكة يشكمف نصؼ المجتمع غير كما , الماضي القريب كالبغيض أدراف 

كىك النصؼ المغضكب عميو , المستثمر بشكؿ فعاؿ حاليان لصالح المجتمع 

كالمضطيد كالفاقد لحريتو كالكثير مف كرامتو بسبب النظـ التي سادت أك بسبب 

البعض الكثير مف قكل اإلسالـ السياسية التي ترل في المرأة عيبان كناقصة عقؿ 

إف ! كال يمكف أف تككف إال تابعة لمرجؿ, بيا أك اعتماد حريتيا كال يمكف الثقة 

تحرير المرأة مف قيكد الماضي كالحاضر كمف ىذا التفكير المتخمؼ ىك جزء مف 

, عممية التنكير المنشكدة كمف العممية التربكية كالتعميمية كالثقافية في البالد 

ال فإف المجتمع لف يتقدـ , كال بد مف النيكض بيا  خطكات إيجابية ككبيرة كا 
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دكران , امرأة كانت أك رجالن , كيمعب المثقؼ العراقي . كضركرية نحك األماـ

. أساسيان في إنجاز ىذه الميمة اإلنسانية النبيمة

العمؿ مف أجؿ أف تسكد الثقافة كالمثقفيف  كالمجتمع ثقافة الحكار اليادؼ ** 

كاالتياـ كالسعي الستئصاؿ  بعيدان عف االدعاء, كاليادئ كالرصيف كالمكضكعي 

. اآلخر أك الكقكع في النزعات النرجسية المرضية التي يعاني منيا السياسيكف 

كىي اإلشكالية الكبرل التي كاف كال يزاؿ يعاني منيا المجتمع العراقي كتعاني 

. منيا السياسة في العراؽ كالعالقات في ما بيف القكل السياسية

20 

 التنكير: ثامنان 

  

 

نكير يعني عممية إزالة األخطاء كالتشكش كالبمي الفكرم كالديني كاالجتماعي الت

مف ذىف اإلنساف كاتجاىات تفكيره كسمككو كتنقية كعيو مف التشكه كالزيؼ 

عادتو إلى الرشد : كيمكف بمكرة ما يسعى إليو التنكير بالنقاط التالية. كا 

  نقد المكركث الديني باتجاىيف  :

انو ككاف مقبكالن حيف طرح ألكؿ مرة مف جانب األنبياء تأشير ما فات أك( أ

كلكف لـ يعد مناسبان كمنسجمان مع المرحمة الجديدة , كالمصمحيف لمجتمعاتيـ 

 . التي يمر بيا المجتمع
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تأشير كنقد ما أضافو شيكخ الديف كالفقياء كالمؤسسات الدينية إلى األسس ( ب

لتي كضعت ألغراض ال تمت بصمة األكلى التي اعتمدىا كؿ ديف مف األدياف كا

لمتنكير ما " كانت"كقد جاء في تعريؼ الفيمسكؼ . إلى مضمكف األدياف ذاتيا

كيمكف , " التنكير ىك خركج اإلنساف مف ألالرشد الذم اقترفو بحؽ نفسو: "يمي

كما اقترفتو المؤسسات الدينية كفقياء الديف كالحككمات "أف يضاؼ إلى ذلؾ 

 ".  ية مف ألالرشد بحؽ اإلنسافاالستبدادية كالظالـ

  تخميص المجتمع مف األفكار البالية كالمعتقدات غير العممية كالخرافات التي

ألحقت كتمحؽ أفدح األضرار باإلنساف ككعيو كعالقتو باآلخر كمف األحكاـ 

 . المسبقة التي يحمميا إزاء اآلخر كما يطمؽ عميو بالنمطية

 يمقراطي كالعممي كرفع مستكل كعيو تكجيو اإلنساف نحك الفكر الحر الد

بالكاقع الذم يعيش فيو كبحقكقو ككاجباتو كإنساف كبحقكؽ اآلخريف كبشر 

كالفجكة المتسعة بيف الشعب العراقي كبيف الشعكب األخرل المتقدمة نتيجة 

سيطرة تمؾ األفكار البالية عمى ذىنو ككعيو ككجية تفكيره كسمككو كأحكامو 

 . المسبقة إزاء اآلخر

  رفض القبكؿ بأفكار التمييز بيف البشر عمى أساس عرقي أك قكمي أك ديني

أك مذىبي أك فكرم أك التمييز ضد المرأة كعدـ مساكاتيا بالرجؿ أك رفض 

 .الخ...منحيا كامؿ حقكقيا
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 :كمنيا , كيفترض أف يؤدل التنكير مف عدة جيات بالتتابع 

جؿ رفع كعيو مف جانب اإلنساف الفرد ذاتو مف خالؿ نضالو مف أ .1

كنضالو مع , كمستكل ثقافتو كاستيعابو لمفيـك الحرية باعتباره إدراؾ الضركرة 

المجتمع لنفس الغرض كالخالص مما عمؽ بذىنو مف أكىاـ كأحكاـ مسبقة 

. ككميشيات عفا عمييا الزمف

مف جانب تمؾ الجيات كالمؤسسات التي كرست في كعيو التشكه  .2

العقائد البالية كالطقكس الغريبة كالخرافات كحشتو بتمؾ األفكار المشكىة ك

كمنيا المؤسسات الدينية عمى نحك , كاألساطير التي ال تمت إلى الكاقع بصمة 

 .خاص

مف جانب الحككمة التي يفترض أف تسف القكانيف كالنظـ التي تساىـ  .3

نساني متفتح , في رفض ما ىك قديـ كباٍؿ  كالذم لـ , كالدعكة لما ىك حديث كا 

. م العراؽ إلى اآلفيحصؿ ؼ

مف جانب المثقؼ الديمقراطي الذم يحمؿ فكران حران كمبدعا قادران في  .4

كبالرسـ كالنحت , التأثير المباشر عمى فكر اإلنساف بالشعر كالقصة كالركاية 

كالخط ..( الفنكف التشكيمية )كالكاريكاتير كالتصكير الفكتكغرافي كالسيراميؾ 

بالعمـك الحديثة كما ىك جديد يفرض عمى  ,كالمكسيقى كالمسرح كالسينما 

 .اإلنساف التخمي عف القديـ المتخمؼ منطقيان كعمميان 
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المناىج التربكية كالتعميمية في , مف جانب المؤسسات العممية  .5

كمنيا منظمات حقكؽ , إضافة إلى منظمات المجتمع المدني , مختمؼ مراحميا 

 . اإلنساف

ا بكسائميا التقميدية كالحديثة مف جانب أجيزة اإلعالـ التي يمكنو .6

إيصاؿ الفكرة السميمة إلى كعي اإلنساف بأسمكب سمس كسميـ كمتناغـ مع 

 .كالتصدم لكؿ ما ىك مناىض لمعمـ كالكاقع, العمـ كالكاقع 

إف أىمية التنكير الديني كاالجتماعي تبرز في دكرىا في تحقيؽ عدة نتائج 

: أساسية ألم تقدـ كتطكر في البالد 

اـ مفيـك الحرية الفردية كخصائص المجتمع المدني كالديمقراطية احتر .1

". الديف هلل كالكطف لمجميع "كفصؿ الديف عف الدكلة كاعتبار 

مغادرة أجكاء الغكص في الغيبيات كالخرافات كالتقاليد كالعادات التي  .2

ترسخت عبر قركف منصرمة في أذىاف الناس كتناقمتيا األجياؿ دكف التمحيص 

كالتفتح صكب حياة حرة جديدة كاقعية كمميئة بالحياة , خمص منيا بيا كالت

 .كالحركة كالفعؿ اإليجابي لصالح الفرد كالمجتمع

احتراـ حقكؽ اإلنساف كحقكؽ المكاطنة المتساكية كاحتراـ المرأة  .3

كاستعادتيا حقكقيا كاممة غير منقكصة كمساكاتيا بالرجؿ كاحتراـ حقكؽ 

ب كاالتجاىات الفكرية كالسياسية غير العنصرية كغير القكميات كاألدياف كالمذاه
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الشكفينية كرفض التمييز بيف األدياف كالمذاىب الدينية أك أم شكؿ آخر مف 

 .أشكاؿ ظيكره كممارستو

احتراـ حؽ اإلنساف باختيار ما يراه مناسبان لو مف ديف أك مذىب أك  .4

 .  اتجاه فكرم أك حزب سياسي

حياة الفرد كالجماعة كالعالقة المتبادلة االلتزاـ بقيـ كأسس جديدة ؿ .5

بيف األفراد كالجماعات في مجتمع ما كفي ما بيف المجتمعات تقـك عمى أسس 

. التعاكف كاالحتراـ المتبادليف كالمنفعة المتبادلة

احتراـ كممارسة الثقافة الحرة كالديمقراطية بمختمؼ صيغ تجمياتيا  .6

  .الفكرية كاالجتماعية كالفنية كالرياضية

رفض العدكاف كأفكار الجياد كالفتح كما إلى ذلؾ مف مخمفات القركف  .7

كبتعبير أدؽ , " ديار حرب كديار سالـ"المنصرمة كالكؼ عف تقسيـ العالـ إلى 

 ". ديار الكفار كديار اإلسالـ"

بؿ تتطمب عممية تغيير فعمية في , إال أف عممية التنكير ال تتـ بشكؿ عفكم 

كالذم بدكره يساعد عمى , جتماعي لمناس في العراؽ الكاقع االقتصادم كاال

نشكء قيـ كُمثؿ كتقاليد جديدة ككعي اجتماعي كديني جديديف ال يمتاف إلى 

الماضي بصمة إال بقدر قناعة اإلنساف بعقيدة دينية أك فكرية أك بما ىك إيجابي 

 .مف تاريخ اإلنساف كمجتمعو
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البيئة : تاسعان 
 

 

ات المتكفرة تشير إلى أف العالـ الصناعي المتقدـ ىك جميع المعمكمات كالمؤشر

سكاء في ما , المسؤكؿ األكؿ عف التمكث الجارم كالمتسارع في البيئة الدكلية 

, ينتجو مف غازات عبر اإلنتاج أـ عبر االستيالؾ المتنامي لمسمع كالخدمات 

في  إضافة إلى االرتفاع المتكاصؿ في معدالت النمك االقتصادم التي تنعكس

خاصة كأف , زيادة اإلنتاج كاالستيالؾ الذم يؤكد بدكره زيادة التمكث في العالـ 

إجراءات مكافحة التمكث كتنظيؼ البيئة العالمية محدكدة حتى اآلف قاصرة عف 

مكاجية نسب التمكث السنكية بإطالؽ الكميات اليائمة مف ثاني أككسيد 

. النمك العالية الكاربكف كغيره مف الغازات كالمرتبطة بمعدالت

كؿ , كالغنى كالتخمة مف جية أخرل , كال شؾ في أف الجيؿ كالفقر مف جية 

كما أف إنتاج األسمحة كاستخداميا , لو جكانبو السمبية الحادة في زيادة التمكث 

كخاصة األسمحة المحرمة دكليان كذات التدمير الشامؿ كالقتؿ , في الحركب 

, الطبيعة كاألرض التي نعيش عمييا  رئة, كتدمير الغابات , الجماعي 

الخ كميا ... بما فييا األرض كالمياه , كاالستخداـ غير العقالني لمكارد الطبيعة 
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تزيد مف تمكث البيئة كتمحؽ أضراران فادحة بالطبيعة كتساىـ في تدمير حاضنة 

. اإلنساف

يخ تعرضت البيئة في العراؽ خالؿ عقكد حكـ البعث إلى اكبر تمكث عرفو تار

كىي . كىك يعادؿ ما تعرض لو عبر مئات السنيف مف التمكث, العراؽ الطكيؿ 

كخاصة سياساتو , نتيجة منطقية لسياسات البعث في مختمؼ المجاالت 

سكاء في إقميـ ُكردستاف العراؽ , العسكرية كالحربية كالتدمير الجريمي لمطبيعة 

نسانوفي أىكار الجنكب كمدنو كبساتينو كغاباتو ( أك ) أـ  . كنخيمو كا 

حرب الخميج األكلى، )في الحركب العدكانية األربعة التي عاشيا العراؽ 

كحرب الخميج الثانية التي نجمت عف غزك الككيت، , كعمميات األنفاؿ كحمبچة 

( ككذلؾ تجفيؼ األىكار كتشريد ساكنييا, ثـ حرب الخميج الثالثة كاألخيرة 

( كخاصة الكاليات المتحدة األمريكية ) ق استخدـ العراؽ أك الدكؿ المتحاربة ضد

كما استخدمت , أسمحة مدمرة كفتاكة كعتادا بكميات ىائمة كأنكاع مختمفة 

العراؽ )السالح الكيماكم أـ السالح الجرثكمي أكاف سكاء , أسمحة محرمة دكليان 

يراف  كىي ليست طمقات حسب ، بؿ ) أك أسمحة أك ذخائر اليكرانيـك ( كا 

طالقات دبابات ، كغيرىاكصكاريخ متنك طالقات مدافع كا  ( عة كقنابؿ متنكعة كا 

مف جانب الكاليات المتحدة كحمفائيا أك القنابؿ العنقكدية ، أك القنابؿ 

إضافة إلى سياسات النظاـ , الخ ... الفسفكرية مف جانب الكاليات المتحدة 
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ء الذم األخرل كميا أدت إلى مزيد مف تمكث األرض كالمياه كالنبات كاليكا

.  يتنفسو اإلنساف كالمنتجات الزراعية التي يتغذل بيا كالماء الذم يشرب منو

بؿ كؿ الدالئؿ , كلـ تساعد السنكات السبع األخيرة عمى تحسيف البيئة العراقية 

خاصة ما يرتبط بانتشار ركاـ الحرب الممكث ، كتراكـ , تشير إلى تدنييا 

برؾ المياه اآلسنة كالمستنقعات في النفايات كالقمامة ، إلى جانب انتشار 

األحياء الشعبية في المدف كاألرياؼ بما ساعد عمى انتشار األكبئة كظيكر 

تماما كما نشأت أمراض سرطانية جديدة عمى نحك , أمراض جديدة كخطيرة 

كبائي كحصدت أركاح أالؼ العراقيات كالعراقييف، صغاران ككباران ، بعد استخداـ 

 .       رب الخميج الثانية عمى نحك خاصالعتاد المشع في ح

 

كال شؾ في أف اقتصاد النفط الخاـ كعمميات استخراجو كالغاز الطبيعي 

المصاحب الذم يحرؽ في اليكاء كعمميات تكرير النفط كميا عمميات تمعب 

كلـ تفكر الدكلة في اتخاذ إجراءات معينة . دكرىا في تمكيث البيئة العراقية

بالتالي حماية حياة كنكعية حياة اإلنساف إذ أصبحت المطالبة ك, لحماية البيئة 

. ببيئة نظيفة غير ممكثة جزءا مف مبادئ كمياـ حقكؽ اإلنساف

تبرز في ناحيتيف , كمنيا العراؽ , المشكمة األساسية التي تكاجو الدكؿ النامية 

:  كىما, 
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بسبب أنيا بحاجة إلى رفع معدالت النمك االقتصادم السنكية , األكلى 

أكضاعيا االقتصادية المتدىكرة كالتخمؼ الذم تعاني منو كالفقر الشديد كالكاسع 

النطاؽ ؛ 

ألنو يعني نمك , أف أم رفع لمعدالت النمك يتسبب في زيادة التمكث , كالثانية 

يضاؼ إلى ذلؾ إف بمدان مثؿ . االقتصاد كنمك اإلنتاج كاالستيالؾ في آف كاحد

لخاـ باعتباره المصدر األساسي لدخمة القكمي العراؽ يعتمد عمى النفط ا

كمثؿ ىذه , مجبر عمى استخراج كتصدير النفط الخاـ , كإليرادات صادراتو 

سكاء أكاف في عمميات استخراجو أـ في , العمميات تساىـ في تمكيث البيئة 

كليذا تقع عمى عاتؽ العراؽ ميمة إيجاد . تصنيعو كتكريره أـ في استيالكو

.      ة تساعد عمى النمك كلكنيا تمنع زيادة التمكث في البالدمعادلة سميـ

يتطمب المشركع الكطني الديمقراطي أف يتضمف مجمكعة مف السياسات 

كاإلجراءات التي تمعب دكرىا في حماية البيئة كالحد مف درجة التمكث كالعمؿ 

: كمف بيف تمؾ اإلجراءات نشير إلى ما يمي . مف أجؿ مكافحتو

مناسبة تجمع بيف النمك االقتصادم كالنمك االجتماعي  إيجاد صيغة .1

كحماية البيئة مف التمكث مف جية , كتحسيف مستكل حياة الناس مف جية 

. أخرل
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تبني الدكلة إلجراءات جدية كفاعمة لمعالجة المشكالت البيئية القائمة ،  .2

باالعتماد  كأكؿ ىذه اإلجراءات اعتماد إستراتيجية إدارة األزمة البيئية كمتطمباتيا

صدار قانكف حماية البيئة عمى أسس حديثة ، كنشر  عمى عمـ األزمات ، كا 

 .التربية كالكعي  كالثقافة البيئية

تشكيؿ مجمس أعمى لمبيئة كمشكالتيا الراىنة يضـ ممثميف عف مجمس  .3

البيئة ، كالعمـك كالتكنكلكجيا ، : الكزراء االتحادم كمجمس كزراء اإلقميـ ككزارات

العالي كالبحث العممي ، كالصحة ، كالصناعة كالمعادف ، كالزراعة ،  كالتعميـ

كالداخمية ، كمجالس المحافظات ، كبعض منظمات المجتمع المدني ، ككسائؿ 

 .األعالـ

إذ أف عالـ العكلمة الراىف , المكافقة عمى التعاكف الدكلي في مجاؿ البيئة  .4

اؽ جزءان مف البرنامج الدكلي يستكجب مثؿ ىذا التعاكف كالتنسيؽ كأف يككف العر

أم المشاركة مع دكؿ اإلقميـ . الذم أقر قبؿ عقد مف السنيف في ريكدكجانيرك

جراءات حماية البيئة كمكافحة التمكث كتقميص  كالعالـ لالستفادة مف سياسات كا 

إطالؽ ثاني أككسيد الكاربكف إلى الفضاء كالعمؿ عمى اقتناء تقنيات حديثة غير 

 .ممكثة لمبيئة
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إقامة أكثر مف مركز لمبحث في مشكالت البيئة في بغداد كالسميمانية   .5

ككرككؾ كالمكصؿ كالبصرة كبابؿ لمعرفة مستكل التمكث كتأثيره عمى اإلنساف 

. كعمى اآلثار العراقية القديمة

كخاصة في المناطؽ , العمؿ مف أجؿ إزالة األلغاـ مف األرض العراقية  .6

مميكف لغـ مزركعة في  30 -25ما يتراكح بيف إذ يشار إلى كجكد , الحدكدية 

كما يفترض تنظيؼ البالد مف بقايا كأضرار العتاد المشع المنتشر في . األرض

 .مناطؽ جنكب العراؽ كعمى الحدكد مع إيراف

سكاء أكاف ذلؾ في , رفض استخداـ التقنيات القديمة المنتجة لمتمكث  .7

ة أـ في الزراعة كمجاالت مجاؿ الصناعة االستخراجية كالصناعة التحكيمي

 .خدمية أخرل

التربية البيئية كالتثقيؼ الشعبي كالرسمي لمتركيج بأىمية حماية البيئة . 8

كمكافحة التمكث كأسبابو كسبؿ معالجتو كأىمية ذلؾ لحياة اإلنساف حاليان كفي 

كما ُيفترض قيادة حممة كاسعة مف أجؿ تنظيؼ البالد مف ركاـ . المستقبؿ

نقاض كالقاذكرات كالقمامة كبرؾ المياه اآلسنة كالمستنقعات الحركب كاأل

كما ال بد مف إقامة منشآت خاصة كحديثة , كتجميعيا لمعمؿ عمى حرقيا 

 .كمتطكرة لمتخمص مف النفايات كالقمامة
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السيطرة العقالنية عمى استخداـ مياه األنير كالعيكف كاآلبار االرتكازية . 9

 .مياه بما يساىـ في تقميؿ التمكثكتأميف عمميات بزؿ كتصريؼ اؿ

إقامة مشاريع تشجير كأحزمة خضراء حكؿ المدف لمنع ىبكب الرياح  .10

يقاؼ الزحؼ الصحراكم عمييا  ككذا الحاؿ بالنسبة إلى تشجير , نحك المدف كا 

يضاؼ . الجباؿ لمنع االنييارات الجبمية كتحسيف مناخ المدف كالمناطؽ السيمية

قطع أشجار الغابات بصكرة عشكائية بؿ السعي  إلى ذلؾ ضركرة كأىمية منع

كما ال بد مف إعادة نشر النخمة . فيي جزء مف رئة العراؽ, لتنظيميا كتكثيرىا 

العراقية في مناطؽ الكسط كالجنكب بعد الكارثة التي حمت بيا منذ حرب الخميج 

 . األكلى
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22 

األمف الداخمي : عاشران 
 

 

العراؽ مف أبشع أجيزة أمف داخمية عرفيا بعد سقكط النظاـ الدكتاتكرم تخمص 

فيذه األجيزة العديدة امتمكت أحدث التقنيات . العراؽ في كؿ تاريخو الحديث

خماد صكت المجتمع  كأكثرىا قسكة كشراسة في مكافحة المعارضة السياسية كا 

رادتو كمصادرة حقكقو كاممة فيي أجيزة حديثة كمدربة عمى أحدث طرؽ . كا 

فقد . كأكثرىا قسكة ككحشية كسادية في المكقؼ مف اإلنسافالتحقيؽ الفاشية 

مارست كؿ ما ىك حديث مف تقنيات كأدكات كأساليب النتزاع المعمكمات أك 

. فرض االعتراؼ بمعمكمات غير صحيحة ضد اإلنساف نفسو أك ضد آخريف

ككانت ىذه األجيزة مخكلة بممارسة كؿ األساليب غير المشركعة لمحفاظ عمى 

فجرل دس عشرات األلكؼ مف العيكف كالجكاسيس في سائر . رأسوالنظاـ ك

أنحاء العراؽ لفرض الرقابة عمى حركة اإلنساف كمعرفة مكاقفو كانتماءاتو 

كانت ىذه األجيزة منظمة كفؽ أسس اإلدارة الحديثة كبنكؾ . الفكرية كالسياسية

خالؿ المعمكمات كتخصص في العمؿ إزاء مختمؼ قكل المعارضة العراقية مف 

ىيئات كأقساـ خاصة بكؿ طرؼ سياسي معارض ككذلؾ القكل المتحالفة معو أك 

. مراقبة أعضاء كككادر كقيادات حزب البعث ذاتو
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تربت ىذه األجيزة عمى استخداـ العنؼ ككؿ أساليب التعذيب الجسدية كالنفسية 

كما منح صداـ حسيف أجيزة , كالتشيير الكاذب بالضحية النتزاع المعمكمات 

ألمف كاالستخبارات األماف كالحؽ في القتؿ أثناء التحقيؽ إف استدعى األمر ا

ككاف . كلف يحاسب الجالد القاتؿ عمى جريمتو النكراء بحؽ الضحية, ذلؾ 

أغمب المجنديف في أجيزة األمف الداخمي كاالستخبارات كاألمف الخاص كفدائيي 

, طؽ غرب بغداد في حيف كاف الضباط مف منا, صداـ حسيف مف أصؿ فالحي 

أم محافظة األنبار كصالح الديف كالمكصؿ كممف انخرط بالحزب كحصؿ عمى 

كلكف أغمبيـ مف أصؿ ريفي كفالحي , رتب عسكرية بعد دكرات خاصة كقصيرة 

.  فقير

حصمت ىذه األجيزة عمى معارفيا كتدريباتيا كأساليب التحقيؽ الفاشية كالسادية 

سقكط تحت إرادتيا كمصالحيا كانتزاع ما التي كانت تجبر الضحية عمى اؿ, 

مف الدكؿ الرأسمالية المتقدمة كمف الدكؿ االشتراكية كمف مجمكعة , تريده منو 

. مف الدكؿ النامية

مع سقكط النظاـ سقطت أجيزة القمع ألصدامية كمعيا أيضان أجيزة األمف 

س الذيف كاالستخبارات ككلى أعضاء ىذه األجيزة األدبار خشية مف انتقاـ النا

ككاف فقداف االتصاؿ بيذه األجيزة . عانكا مف قمع كاضطياد تمؾ األجيزة

كربطيا بالدكلة كخضكعيا لقراراتيا سببان في بدئيا بعد فترة كجيزة بإعادة تنظيـ 
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نفسيا كالتخطيط كالتنفيذ لمكثير مف العمميات العسكرية المعادية لمكضع الجديد 

.  ت األجنبية كلممجتمع بشكؿ عاـكلمقكات العراقية كالقكا, الناشئ 

كبدالن مف أف تنشأ تدريجان أجيزة أمنية كطنية عراقية عمى أنقاض تمؾ األجيزة 

كتمارس أساليب كأدكات أخرل غير أساليب كأدكات القمع الفاشية لمنظاـ 

كما , لعبت قكات االحتالؿ دكران كبيران في العمميات األمنية مف جية , ألصدامي 

مميشيات الطائفية الشيعية دكران كبيران في عمميات المالحقة كالقتؿ لعبت قكات اؿ

لمف يقؼ بكجييا مف أنصار النظاـ السابؽ أك مف القكل اإلرىابية الجديدة 

كمنيا بشكؿ خاص قكل القاعدة , التي برزت في العراؽ بعد سقكط النظاـ 

بالطائفية كىكذا كتدريجان تشكمت في العراؽ أجيزة أمنية تؤمف . اإلرىابية

السياسية في بغداد كمحافظات الكسط كالجنكب مف العراؽ كالتي عممت عمى 

كقد ُارتكبت نتيجة ذلؾ جرائـ بشعة مارستيا قكات . أساس طائفي سياسي أيضان 

االحتالؿ المسؤكلة عمى المعتقميف كالسجناء كالقكات العراقية التابعة لكزارة 

فة إلى المميشيات الخاصة بالقكل إضا, الداخمية كاألمف الداخمي كالدفاع 

ما جرل في : كمنيا , كيمكف ىنا أف نشير إلى بعضيا . الطائفية المسمحة

معتقؿ أبك غريب مف تعذيب كمسخ اإلنساف بكؿ معنى الكممة مف جانب القكات 

األمريكية المسؤكلة عف ىذا السجف المكركث مف عيد صداـ حسيف أك حتى 

لى  ما مارسو جيش الميدم في اعتقاؿ كتعذيب كما يمكف أف نشير إ. قبؿ ذاؾ
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كسمخ جمكد كقتؿ المخالفيف لمتيار الصدرم الديني السياسي في النجؼ أك في 

أك ما كاف جرم في . مدينة الثكرة ببغداد كفي غيرىا مف مدف الكسط كالجنكب

أقبية كزارة الداخمية التي كاف يسيطر عمييا المجمس األعمى لمثكرة اإلسالمية 

إضافة إلى الجرائـ التي , لعراؽ كفيمؽ بدر كجيش الميدم لممعتقميف ىناؾ في ا

ارتكبت في البصرة كفي بقية المحافظات مف قبؿ ىذه األجيزة الجديدة كبالتعاكف 

كليس ىناؾ مف يستطيع تقديـ أم دليؿ عمى . مع الحرس الثكرم اإليراني

الت العراقية أك في في السجكف كالمعتؽ  انتياء ىذه األعماؿ بحؽ المعتقميف

إذ أف التقارير الكاردة مف منظمات , معتقالت قكات االحتالؿ األمريكية إلى اآلف 

دكلية كمحمية تشير إلى استمرار عمميات التعذيب في السجكف كالمعتقالت كفي 

. سجكف غير معركفة بدأت تكتشؼ تدريجان 

أم نكع مف أجيزة الشرطة كاألمف يحتاجيا العراؽ؟  

: عراؽ إلى أجيزة كطنية كديمقراطية عراقية تتسـ بالخصائص التالية يحتاج اؿ

بؿ , أجيزة ال تخضع كال ترتبط بأم حزب مف األحزاب السياسية العراقية ** 

ىي مستقمة عنيا كتمارس ميماتيا كعمميا اليكمي في صالح المجتمع العراقي 

. ككفؽ إرادتو ال غير
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اقية الحرة كيرفضكف العمؿ كفؽ أسس أجيزة يؤمف أفرادىا بالمكاطنة العر** 

كمبادئ القكمية الشكفينية كضيؽ األفؽ القكمي كالعنصرية كالطائفية السياسية 

. كالتمييز بيف أفراد المجتمع مف النساء كالرجاؿ ألم سبب كاف

أجيزة شرطة كأمف ديمقراطية تمارس ميماتيا كفؽ آليات ديمقراطية ** 

.                                                    في الميمات كاألىداؼ ال تخرج عنيا كشفافية عالية كاستقاللية ككضكح

أجيزة ال تيدؼ إلى مراقبة الشعب العراقي أك قكل المعارضة السياسية ** 

لمحككمة التي تمارس نشاطيا كفؽ آليات ديمقراطية كسممية كبعيدان عف العمؿ 

. لمكصكؿ إلى السمطةالتآمرم أك ممارسة القكة كاإلرىاب 

تنفيذ أكامر القضاء : كتتكزع ميمات ىذه األجيزة عمى الجكانب األساسية ** 

العراقي كمالحقة المخالفات االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية التي تخرج عف 

بنكد الدستكر كأسس التداكؿ الديمقراطي البرلماني لمسمطة أك التي تعمؿ كفؽ 

فية سياسية كتؤجج العداء القكمي كالديني مناىج فاشية كعنصرية كطائ

ككذلؾ , كالمذىبي أك تثير الكراىية كالحقد االجتماعي كالنزاعات المسمحة 

المخالفات االقتصادية كاالجتماعية التي تتجاكز عمى الدستكر كالقكانيف المرعية 

. كخاصة الفساد المالي كاإلدارم, 
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ك مكاطف دكف قرار مف قاضي ال يحؽ ليذه األجيزة اعتقاؿ أم مكاطنة أ** 

كال يجكز التحقيؽ مع المعتقؿ مف قبؿ , تحقيؽ مخكؿ بإصدار أمر االعتقاؿ 

. أجيزة األمف بؿ مف قبؿ قاضي تحقيؽ كبحضكر ككيؿ الدفاع عف المعتقؿ

الخ إال بقرار ... ال يجكز انتياؾ حرمة دكر السكف كمكاقع العمؿ كالجامعة ** 

.  ار كككيؿ المتيـمف قاضي تحقيؽ كبحضكر المخت

كحيف يداف يعامؿ كفؽ قكاعد كمبادئ , كؿ متيـ برئ حتى تثبت إدانتو ** 

المكاطنة كحقكؽ اإلنساف كال يجكز ىدر كرامتو أك اإلساءة إليو أك تعريضو 

بؿ يعامؿ كإنساف مذنب صدرت بحقو , لمتعذيب النفسي كالجسدم كالعصبي 

.  العقكبة القضائية ال غير

األمف الكطني بمجمس الكزراء كيخضع لرقابة السمطة  يرتبط جياز** 

. كالسمطة القضائية( مجمس النكاب)التشريعية 

كمنيا االعتداء عمى حرمة , أم مخالفة بحؽ اإلنساف مف قبؿ أجيزة األمف ** 

اإلنساف ككرامتو أك تعريضو لمتعذيب النفسي كالجسدم أك التجاكز عمى الدكر 

.  محـر تمامان كيعاقب عمييا القانكفأك أماكف الدراسة كالعبادة 

إف الديمقراطية ال تعني كشؼ أسرار مطاردة قكل اإلرىاب كالقتمة كالمجرميف ** 

كلكف يمكف تقديـ التقارير الكشفية عف تمؾ الميمات حيف , بؿ يحافظ عمييا , 

.  يطمب مجمس النكاب كمجمس القضاء العالي ذلؾ
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ني لمصمحة شخص ما أك حزب ما في ال يجكز أف يعمؿ جياز األمف الكط** 

بؿ ميمتو حماية حرية المجتمع كالحياة , فيذه ليست ميمتو , السمطة 

الديمقراطية كالدستكر كجمع المعمكمات عف المخالفات كتقديميا لمقضاء الذم 

يدرسيا كيتحقؽ منيا ثـ يتخذ اإلجراء المناسب الذم تنفذه الشرطة العراقية 

كلكف يمكف , تصاص أجيزة األمف اعتقاؿ أحد ليس مف اخ. كفؽ اختصاصيا

. التعاكف مع أجيزة الشرطة ليذا الغرض ككفؽ القرارات القضائية الرسمية

مف حؽ أجيزة اإلعالـ الكشؼ عف مخالفات كتجاكزات أجيزة األمف ** 

. كالمطالبة بتشكيؿ لجاف لمتحقيؽ في ما يطرح في الصحافة مف تمؾ التيـ

أسس عممية كحديثة كيبتعد عف اإلساءة في أف يعمؿ الجياز كفؽ ** 

استخداـ المعمكمات الخاصة باألفراد أك استخداـ أساليب غير إنسانية كغير 

. قضائية لإليقاع بيذا المتيـ أك ذاؾ

أف تمنح العامميف في ىذه األجيزة ركاتب كمخصصات مناسبة تمنع ** 

. لخا...سقكطيـ في مستنقع الفساد المالي كاإلدارم كالتزكير 

كال بد مف اختيار األفراد الذيف يريدكف االنتساب إلى جياز األمف كالشرطة ** 

مف بيف الذيف أنيكا الدراسة المتكسطة عمى األقؿ ليككنكا قادريف عمى القراءة 

. كالكتابة كمتابعة األحداث كتطكير القدرات الثقافية العامة ليـ
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بؿ سكؼ تستغرؽ عدة , ىا إف تككيف مثؿ ىذا األجيزة ال يتـ بيف ليمة كضحا

لى أف يمكف كضع أسس  سنكات إلى أف يستقر الكضع الديمقراطي في العراؽ كا 

بعاد مف يتسـ بتمؾ السمات المرفكضة مف الذيف  سميمة لمتكظيؼ فييا كا 

. يعممكف في أجيزة األمف الكطني كالشرطة

23 

 القكات المسمحة: أحد عشر 

 

 

ات المسمحة العراقية في حرب الخميج لـ يكف مفاجئا ألحد حيف انيارت القك

إذ كاف ذلؾ متكقعان ألسباب سياسية كعسكرية كأخرل مرتبطة بطبيعة , الثالثة 

إال أف ىذا االنييار لـ يكف يعني الحؿ . النظاـ االستبدادم كعالقاتو الداخمية

الكامؿ لمقكات المسمحة العراقية كالسماح بنشكء فراغ أمني كعسكرم كبير جدان 

كما لـ , بممئو , كربما في البداية لـ ترغب , تطع قكات االحتالؿ األجنبية لـ تس

تكف قكل المعارضة القادمة مع القكات األجنبية أك المكجكدة في البالد قادرة 

كقد نشأ عف ذلؾ ما عانى منو العراؽ طيمة السنكات . عمى سد ىذا الفراغ

 . المنصرمة

ة حكـ القكمييف كحزب البعث عمى كرغـ أف الجيش العراقي قد تربى في فتر

أيديكلكجية قكمية كشكفينية مقيتة كعمى ذىنية عسكرية عدكانية راغبة في 
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مستمران " تطييران "كأنو شيد , التكسع عمى حساب الغير مف البمداف المجاكرة 

كأف أغمب قادتو كانكا أعضاءن , لمضباط غير البعثييف كالكطنييف كالديمقراطييف 

: كىي, إال أف ىذا لـ يكف يعني ثالث مسائؿ ميمة  ,في حزب البعث 

كاف ىناؾ الكثير مف البعثييف ممف اختمؼ مع صداـ حسيف مف قادة .  1

كما أف البعض منيـ . القكات المسمحة كأصبح مناىضان لو بالسر بطبيعة الحاؿ

أتيـ بالخيانة لصداـ حسيف كقتؿ شر قتمة عمى أيدم أعكاف النظاـ كاتيمكا 

. عمى صداـ حسيفبالتآمر 

بعد غزك الككيت كحرب الخميج الثانية كما حؿ بالجيش العراقي في تمؾ .  2

تحكؿ الكثير مف الضباط كضباط الصؼ ضد صداـ حسيف , الحرب التدميرية 

إذ كاف الجميع يعاني مف عكاقب تمؾ الحرب كالحصار االقتصادم , كنظامو 

 .  الدكلي عمى  العراؽ

القكات المسمحة كانت في الغالب األعـ مف المناطؽ  كما أف بنية قكاعد.  3

سكاء , أم الجنكد كالمراتب الصغيرة , المناىضة في مكقفيا لصداـ حسيف 

.  أكانكا مف الجنكد الشيعة أك الُكرد أك مف السنة أيضان 

تشكؿ , عمى أيدم القكات البريطانية  1921كما تشكؿ الجيش العراقي في العاـ 

. عمى أيدم القكات األمريكية عمى نحك خاص 2003/2004مف جديد في العاـ 

كلكف التشكيمة الجديدة اقترنت بسمبيات الصراع السياسي الطائفي الذم نشب 
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في العراؽ في أعقاب سقكط النظاـ بيف األحزاب اإلسالمية السياسية الشيعية 

ثـ  ,كالسنية التي ىيمنت عمى النسبة العميا مف المقاعد الحككمية كالكزارات 

 .أمتد ىذا الصراع إلى القاعدة الجماىيرية بحدكد غير قميمة

كاليـك يقـك الجيش العراقي بعمميات عسكرية في داخؿ الكطف كضد قكل 

في حيف أف ميمتو باألساس ىي حماية حدكد البالد مف أم غزك أك , اإلرىاب 

, ليا كليذا ال بد مف إعادة النظر بميمات الجيش العراقي كجع. اعتداء خارجي

محصكرة , بعد انتياء النضاؿ ضد قكل اإلرىاب خالؿ ىذه الفترة العصيبة 

إذ ليست مف ميمات الجيش , بحماية أراضي كسيادة الجميكرية العراقية 

بؿ ىي مف ميمات كزارة الداخمية كالشرطة كاألمف , الحفاظ عمى األمف الداخمي 

. الكطني

ذا ىك السؤاؿ الميـ الذم يحتاج ما ىي طبيعة الجيش الذم يحتاجو العراؽ ؟ ق

كقبؿ  اإلجابة عف ىذا . الشعب العراقي اإلجابة عنو بكضكح كمسؤكلية عالية

قميمية  السؤاؿ ال بد مف اإلشارة إلى أف العراؽ بحاجة إلى عقد اتفاقيات دكلية كا 

, تصكف كتحمي أمف العراؽ كسيادتو الكطنية كاستقاللو مف أم اعتداء خارجي 

كىذا . عراؽ بعدـ االعتداء عمى سيادة كاستقالؿ أم بمد مجاكر لوكما يمتـز اؿ

كربما مع دكؿ , يعني أف العراؽ يدخؿ باتفاقيات أمنية مع دكؿ الخميج كافة 

الشرؽ األكسط كميا تحظر حؿ الخالفات بالطرؽ الحربية بؿ تعتمد األساليب 
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دخؿ في الشأف كما ترفض الت. السممية كاآلليات الديمقراطية كالتعاكف الدكلي

كما . الداخمي ليذه البمداف كتحافظ عمى عالقات الكد كالصداقة في ما بينيا

يمكف لألمـ المتحدة كمجمس األمف الدكلي أف يضمف استقالؿ كسيادة العراؽ 

فأف ,  كفي حالة الكصكؿ إلى  ىذه النتيجة . كمنع التدخؿ في شؤكنو الداخمية

: العراؽ ( فإف ) 

بؿ يحتاج إلى جيش , يش جرار كال إلى أسمحة ىجكمية ال يحتاج إلى ج** 

... صغير يحمي حدكد البالد مف التسمؿ كالتخريب كتيريب المخدرات كالسمع 

.  كيمتمؾ أسمحة دفاعية حديثة كمتطكرة ال غير, الخ 

أف يساىـ الجيش في عمميات البناء االقتصادم كاالجتماعي كالخدمات ** 

. العامة

مؿ السياسي كأف يككف انتماؤه لمكطف كليس ألم حزب أف يبتعد عف الع** 

. سياسي أك قكة سياسية أك طائفة دينية معينة

أف يعمؿ كفؽ أسس ديمقراطية كأف يثقؼ بمبادئ الحرية كالديمقراطية ** 

كحقكؽ اإلنساف كحقكؽ القكميات كالعدالة االجتماعية كالتداكؿ السممي 

.  عامةكالديمقراطي لمسمطة كعبر االنتخابات اؿ

أف يمتـز بدستكر البالد كقكانينيا كيبتعد عف السقكط في حبائؿ المؤامرات ** 

. السياسية كالعسكرية كاالنقالبات
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24 

العالقات اإلقميمية كالدكلية  : اثنا عشر
 

في , كلكنيا في الكقت نفسو غنية , عاش الشعب العراقي تجارب كثيرة كمريرة 

ككانت أكثرىا سكءان , متداد القرف العشريف عالقاتو اإلقميمية كالدكلية عمى ا

كتدميران لالقتصاد كالمجتمع تمؾ التي ارتبطت بكجكد حزب البعث العربي 

االشتراكي عمى رأس السمطة في العراؽ كحيف تكلى الدكتاتكر صداـ حسيف 

مقاليد الحكـ المباشر حيث خاض العراؽ حركبان دمكية كعدكانية كمفت الشعب 

ق القكمية كالشعكب الشقيقة كالمجاكرة الكثير مف الخسائر العراقي بمككنات

ككاف حصاد ىذه الفترة أشد قسكة كظممان مف أم . البشرية كالمالية كالحضارية

. فترة أخرل في تاريخ العراؽ الحديث

ال يمكف أف تستمر العالقات العراقية مع دكؿ الجكار العربية كالدكؿ غير العربية 

ا الراىف التي تميزت حتى اآلف بالتكتر الشديد كالتدخؿ كدكؿ اإلقميـ عمى حالو

كلـ يكف . الفظ في الشأف العراقي مف جانب ىذه الدكؿ كعمى الصعيد الدكلي

مما أدل إلى , العراؽ البعثي قميؿ التدخؿ في شؤكف الدكؿ الشقيقة كالمجاكرة 

عكب إضافة إلى عكاقبيا الكخيمة عمى ش, زعزعة الثقة بيف حكاـ ىذه الدكؿ 

فالعراؽ بحاجة إلى عالقات جديدة تقـك عمى أسس ثابتة مف حسف . المنطقة

الجكار كالصداقة كاالحتراـ المتبادؿ كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية كاعتماد 
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المنفعة المتبادلة مف خالؿ التعاكف كالتنسيؽ في مجاالت االقتصاد كالمجتمع 

كحؿ المشكالت المعمقة في ما بينيا كالحياة الثقافية كالبيئة كالخدمات العامة 

بالطرؽ السياسية كالدبمكماسية كعبر الييئات الدكلية المختصة بحؿ الخالفات 

كالنزاعات بيف الدكؿ في حالة تعذر الكصكؿ إلى حمكؿ عممية عبر المفاكضات 

.  الثنائية

يفترض أف , أيان كانت تمؾ الدكلة , إف العالقات العراقية مع الدكؿ األخرل 

كأف تككف األمـ المتحدة , ستند إلى القانكف الدكلي في العالقات بيف األمـ ت

إضافة إلى الجامعة العربية , أحد أبرز المنابر األساسية لمعالجة المشكالت 

كالمبادئ التي تقـك عمييا كالنظاـ الذم تعتمده في عالقاتيا الداخمية كفي حؿ 

عبر محكمة العدؿ الدكلية كغيرىا ككذلؾ , الخالفات مع الدكؿ العربية األخرل 

.  مف الييئات كالمؤسسات الدكلية

إف العالقات التي يحتاجيا العراؽ مع الدكؿ العربية كدكؿ اإلقميـ تتكزع عمى 

كمف ثـ التكامؿ , حقكؿ كمجاالت كثيرة ابتداءن مف التعاكف إلى التنسيؽ 

لمشتركة كالكحدة كالسعي إلى تطكير كتعزيز دكر السكؽ العربية ا, االقتصادم 

عمى أف ال يعيؽ ذلؾ التعاكف المنشكد عمى مستكل دكؿ الخميج , االقتصادية 

إذ أف مثؿ ىذا التعاكف كالتنسيؽ ممكف أيضان كضركرم في , كالشرؽ األكسط 
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كىي ضمانة لحماية الجميع مف التدخؿ المرفكض . آف بيف جميع دكؿ المنطقة

. في الشؤكف الداخمية

العراؽ في عالقاتو الدكلية إلى اتفاقيات ثنائية كمتعددة  كُيفترض أف يستند

كلكف ما ييمنا ىنا عالقات األمف المتبادلة . األطراؼ كمتعددة األغراض

كمكافحة اإلرىاب بصكرة مشتركة كرفض التسمح النككم كامتالؾ أسمحة الدمار 

ة إذ ال بد أف تككف منطقة الخميج كمنطؽ, الشامؿ كالقتؿ الجماعي األخرل 

كما يفترض . الشرؽ األكسط عمكمان خالية مف أسمحة الدمار الجماعي كالشامؿ

أف تككف ىذه االتفاقيات الثنائية كالمتعددة األطراؼ مضمكنة كمكفكلة مف جانب 

كالتصدم ألم محاكلة إللغائيا أك , األمـ المتحدة كمجمس األمف الدكلي 

.  التجاكز عمييا مف ىذا الطرؼ أك ذاؾ
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أجيزة اإلدارة كاالقتصاد : شر ثالث ع
 

 

إال أنيا كرثت نظـ اإلدارة ,  1921رغـ أف العراؽ دكلة حديثة تأسست في العاـ 

الحككمية كالبمديات كاإلدارة السياسية مف نظاـ حكـ الدكلة العثمانية الذم جسد 

مزيجان معقدان كباليان بيف سمطة كبار مالكي األراضي الزراعية كالسمطة 
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. ة لممؤسسة الدينية كالتي كانت تجتمع في ممثميا السمطاف العثمانيالثيكقراطي

, ككانت ىذه اإلدارة معزكلة عف الشعب كمغتربة عنو كعف قضايا المجتمع 

شباع حاجات السمطاف كعساكره  ىميا جبي الضرائب كتحصيؿ اإلتاكات كا 

دارتو . كا 

يس جياز إدارم كمع تأسيس الدكلة العراقية سعت اإلدارة البريطانية إلى تأس

حككمي مستنبط مف اإلدارة الحككمية البريطانية في اليند باعتبارىا مستعمرة 

إال أف ىذه اإلدارة نمت كترعرعت في ظؿ صراع سياسي مديد . تابعة لبريطانيا

إلرادة الحككمة كتابعا ليا خاضعا , كمؤسسة , أصبح فيو الجياز اإلدارم 

رادتو  كلـ, كمحققا لمصالح النخبة الحاكمة  يكف يجسد مصالح المجتمع كا 

كفي أعقاب الحرب العالمية الثانية تطكرت أجيزة اإلدارة الحككمية . الحرة

كنشأت إدارة اقتصادية جديدة تبمكرت في كزارة كمجمس اإلعمار كفي بقية 

كتغيرت العديد مف أساليب كأدكات كنظـ اإلدارة التي تعجؿ مف تحقيؽ , الكزارات 

. كلكنيا استمرت عمى غربة ىذه األجيزة عف المجتمع, بيا  الميمات المنكطة

ككاف المؤمؿ أف يحصؿ التغيير اإليجابي في طبيعة كنكعية عمؿ كأساليب أداء 

كلـ يتحقؽ ذلؾ ألف أم تغيير في بنية . 1958جياز الدكلة في أعقاب ثكرة 

دكلة  كمع بناء قطاع. كطبيعة كنظـ عمؿ كقكانيف كقكاعد العمؿ فييا لـ تتغير

اقتصادم ميـ لـ يمتمؾ الرؤية العممية لإلدارة االقتصادية السميمة كالمحاسبة 
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نتاجية العمؿ  االقتصادية التي تساعد عمى تحقيؽ المردكد اإلنتاجي كالمالي كا 

.  المنشكدة

كما أسس مركز لمتطكير , كفي فترة حكـ البعث جرل تجديد ألجيزة اإلدارة 

ة سقطت في براثف الفكر القكمي الشكفيني إال أف ىذا األجيز, اإلدارم 

كاإليديكلكجية الفردية كاالستبدادية التي تجمت في كؿ مفاصؿ الدكلة كأجيزتيا 

, كلـ تعد ىذه األجيزة مكجية لخدمة الشعب . اإلدارية كاالقتصادية كالسياسية

. أف يصبح الشعب كمو في خدمة الدكتاتكر األىكجكفرض بؿ لخدمة الدكتاتكر 

رغـ شبابية العامميف في تمؾ األجيزة كمحاكلة , نشأت العزلة الفعمية كىنا 

إال أف طبيعة نظاـ الحكـ كسياساتو , الحصكؿ عمى المعارؼ الجديدة في اإلدارة 

كعالقاتو تجمت ىي األخرل في طبيعة كسمكؾ كأداء كعالقات رئيس الدكلة كىذه 

.  األجيزة بالمجتمع

مؤمالن أف يجرم تغيير كبير في طبيعة ىذه كفي أعقاب سقكط النظاـ لـ يكف 

: كىما, األجيزة كأساليب كأدكات عمميا كنظميا الفاعمة لسببيف 

الظركؼ الذاتية في الحركة  إفإذ , أسمكب إسقاط السمطة عبر الحرب  .أ

جراء التغيير النكعي المنشكد  الكطنية العراقية لـ تكف مؤىمة إلسقاط النظاـ كا 

الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية في كؿ مفاصؿ كجكانب 

كألف ميزاف القكل السياسي كاف يميؿ , الخ مف جية ..كاإلدارية كاألمنية 
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لصالح قكل اإلسالـ السياسية التي كجدت التأييد كالدعـ كالمساندة مف قبؿ 

كعي كألف اؿ, القكات األجنبية التي أسقطت النظاـ كاحتمت البالد مف جية أخرل 

الفردم كالجمعي كاف كال زاؿ متخمفا لـ يع مخاطر كجكد أجيزة ترتبت كفؽ فكر 

. كأسس غير إنسانية كغير عقالنية كمناىضة لممجتمع

احتالؿ العراؽ مف قبؿ القكات األجنبية األمريكية كالبريطانية كبقية القكل  .ب

أرادت حكـ  المتحالفة خارج إطار الشرعية الدكلية لمجمس األمف الدكلي كالتي

إحداىما في , البالد بقكاىا الخاصة ففشمت ككضعت الميمة بيد قكتيف 

كردستاف كبيد القكل الكردستانية التي كانت متحالفة في الجبية الكردستانية 

, الحزب الديمقراطي الكردستاني كاالتحاد الكطني الكردستاني , بقيادة حزبيف 

ة الشيعية التي حكلت الكزارات لدييا كالثانية بيد قكل كأحزاب اإلسالـ السياسي

, كلدل قكل اإلسالـ السياسية السنية إلى مكاقع لقكاىا السياسية الطائفية 

كبالتالي حكلت أجيزة الدكلة إلى أجيزة مكالية لألحزاب السياسية الطائفية أك 

.  كلكنيا ليست مكالية لممكاطنة العراقية المكحدة, القكمية 

لعراقية قد استبدلت مف اإليديكلكجية القكمية الشكفينية ىذا يعني أف اإلدارة ا

كلـ تنشأ أجيزة تديف بالكالء , كالشمكلية إلى اإليديكلكجية اإلسالمية الشمكلية 

كىي أجيزة كانت كاستمرت في فسادىا المالي , لمكطف كالمكاطنة عمكمان 

.  كاإلدارم بؿ كتعمقت ىذه السمة فييا كثيران 
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26 
مشركع كطني ديمقراطي في مجاؿ النظاـ اإلدارم كاإلدارة  العراؽ بحاجة إلى

االقتصادية ينيض عمى أنقاض النظـ السائدة إلى اآلف يأخذ بعدد مف المبادئ 

: كمنيا , األساسية 

األجيزة البيركقراطية )أف تككف ميمات اإلدارة العامة كاإلدارة االقتصادية . أ 

نجاز اؿ( عمكمان  كاجبات الممقاة عمى عاتقيا كفؽ خدمة المكاطف كالمجتمع كا 

الدستكر كالقكانيف المشرعة كتمؾ التي تستكجبيا عممية إعادة بناء االقتصاد 

. الكطني كتكفير مستمزمات تحقيؽ التنمية االقتصادية كالبشرية كالحياة الثقافية

يفترض أف تككف اإلدارة العامة كاإلدارة االقتصادية بعيدتيف عف التغيرات . ب 

فكالؤىا لمكطف كالمكاطف كالمجتمع كليس لمحزب الحاكـ , ة في الحكـ السياسي

. أك النخبة الحاكمة

كُيفترض أف تعمؿ اإلدارة العامة كاإلدارة االقتصادية كفؽ قكاعد النظاـ .  ج

كرقابة , رقابة مجمس الشعب : الديمقراطي الذم يخضع لمرقابة بعدة اتجاىات

ة كرقابة الشعب عبر أحزابو كمنظمات كرقابة الحكـك, المحكمة الدستكرية 

 .  كعبر اإلعالـ, كمنيا النقابات كالجمعيات , المجتمع المدني 

العمؿ كفؽ مبدأ المحاسبة االقتصادية كالتكفير االقتصادم كصيانة ثركة . د 

المجتمع كحمايتيا كالعمؿ عمى إغنائيا كالتصدم لمفساد المالي كرفض 
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, بمختمؼ أشكالو كمظاىر بركزه في المجتمع  المحسكبية كالمنسكبية كالتمييز

 .كبشكؿ خاص التمييز الديني كالطائفي أك القكمي أك ضد المرأة

يفترض أف تأخذ اإلدارة العامة كاإلدارة االقتصادية باألسس العممية الحديثة .  ىػ

أـ في تكزيع , سكاء أكاف ذلؾ في ما يمس تكزيع العمؿ كالتخصص , لإلدارة 

لية الفردية كالخاصة كاحتراـ المكقع كالميمات كالحقكؽ كالتدرج كتحمؿ المسؤك

. الكظيفي دكف العكائؽ كالعقبات البيركقراطية المعطمة النسيابية إنجاز الميمات

 .المكاف المناسب, أكاف رجالن أـ امرأة , كباختصار أف يحتؿ اإلنساف المناسب 

لمكاطنة كالمكاطف مف جية كسر العزلة المتبادلة كاالغتراب الحقيقي بيف ا.  ك

يجاد مكاقع لتقديـ الشكاكل الخاصة بتعطيؿ  كبيف إدارة الدكلة كالحككمة كا 

معامالت المكاطنات كالمكاطنيف أك التمييز أك أم تجاكز عمى حقكؽ األفراد 

 .كمصالحيـ

تنظيـ دكرات تدريبية كتأىيمية مستمرة إليصاؿ أحدث المعمكمات عف .  ز

. قدـ العممي في ىذا المجاؿ إلى العامميف فيو لتحسيف األداءالتطكر اإلدارم كالت

إضافة إلى تطكير أجيزة كأدكات االتصاالت كالتقنيات اإللكتركنية الحديثة 

 . لصالح تعجيؿ إنجاز الميمات
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مكافحة التضخـ في األجيزة اإلدارية الحككمية كأجيزة الدكلة االقتصادية .  ح

عاقة سير كرفض البطالة المقنعة في ىذه اؿ دكائر التي تقكد إلى تعطيؿ العمؿ كا 

 .إضافة إلى التكاليؼ المالية الباىظة التي تتحمميا خزينة الدكلة, األداء 

كضع سمـ جديد لمركاتب في أجيزة الدكلة اإلدارية كاإلدارة االقتصادية . ط 

الحككمية يأخذ باالعتبار أىمية أف يككف الراتب مجزيان لمخريجيف كالمكظفيف 

لجدد بحيث يتسنى ليـ النيكض بميمات تككيف الحياة الجديدة كالحياة ا

, مع نمك الركاتب كفؽ قكاعد جديدة تسمح بكجكد عدالة مناسبة , الزكجية 

إضافة إلى تنظيـ قضايا الركاتب التقاعدية كالمخصصات كالحكافز المادية 

ككذلؾ , العقالنية  كالمعنكية التي تنشط المبادرة كاإلبداع كالمنافسة الديمقراطية

كضع نظاـ خاص لمعيشة العاطميف عف العمؿ كتنظيـ المساعدة االجتماعية 

 . لممحتاجيف مف أفراد المجتمع

العناية التامة مف جانب أجيزة اإلدارة العامة كاإلدارة االقتصادية بما تنشره .  م

ىـ أجيزة اإلعالـ السمعية كالبصرية كالمقركءة حكؿ شكاكل الناس كمقترحات

كانتقاداتيـ حكؿ صيغ أداء ىذه األجيزة كالعناية باإلجابة الصادقة كالشفافة عف 

 .األسئمة كالمشكالت المطركحة

 :كىي , يفترض في أجيزة اإلدارة االقتصادية العناية بعدة قكاعد أساسية .  ؾ
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العناية بتحقيؽ مستكل إنتاجية عمؿ رفيع كتقميص التكاليؼ كالنكعية ** 

 .كالخدمات المقدمة لمسكؽ الجيدة لمسمع

إذ ال يجكز ألم مشركع اقتصادم أف ال يعمؿ , العناية بالربحية المناسبة ** 

 . كفؽ مبدأ المحاسبة االقتصادية كتحقيؽ الربح أك بعيدان عف المنافسة الحرة

تطكير القكل المنتجة المادية كالبشرية مف خالؿ زيادة رأس الماؿ الثابت ** 

المشاريع االقتصادية كتنمية التراكمات كالمساىمة الفعالة الذاتي المكظؼ في 

في تككيف الدخؿ القكمي مع االىتماـ بتحسيف الركاتب كاألجكر كالمحفزات 

المادية كالمعنكية لمعامميف كتنظيـ المنافسة كنشر الركح الديمقراطية في نشاط 

. كعالقات العامميف في المشاريع االقتصادية الحككمية

بآليات السكؽ كقكانيف العرض كالطمب كتحديد األسعار في ضكء  العناية** 

رؤية اقتصادية كاعية لمعالقة الجدلية بيف السعر كالتكمفة كالربح كأىمية السمعة 

 . لمغالبية العظمى مف السكاف
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