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  مقدمة

العراقٌة   ان اشتداد الصراع السٌاسً االقتصادي ـ االجتماعً الدائر الٌوم فً العراق بٌن مختلف القوى السٌاسٌة
تتفاعل العوامل وفً هذا الصراع , ٌكمن جوهره الرئٌس حول طبٌعة ومستقبل النظام السٌاسً فً العراقً 

والشًء الممٌز فً عملٌة تحدٌد االفاق , الداخلٌة مع العوامل الخارجٌة والمتمثلة بالدول االقلٌمٌة والدولٌة 
المستقبلٌة للنظام السٌاسً العراقً هو ان العامل الخارجً اصبح المؤثر والموجه الرئٌس فً تحرٌك العامل 

 . صارعة والمتناقضة فً ان واحد الداخلً وفقاً لمصالح القوى الخارجٌة المت

  



ان المرحلة االنتقالٌة هً مرحلة ضرورٌة العادة اعمار العراق وتحقٌق االستقرار السٌاسً واالقتصادي 
وبلداً متحرراً سٌاسٌاً واقتصادٌاً من , واالجتماعً وهً ترسً المقدمات المادٌة لعراق امن ومستقر ومتطور 

ً ظل تحقٌق ذلك سوف ٌحصل الشعب العراقً على كامل سٌادته واستقالله الوطنً وف, القوى االقلٌمٌة والدولٌة 
 . وان كل ذلك ٌتوقف على النضج واالخالص والوعً لقادة االحزاب السٌاسٌة فً العراقً , 

 

 ـ خصائص االقتصاد والمجتمع العراقً:المبحث األول 

كان االقتصاد العراقً فً شكله ومضمونه اقتصاداً رأسمالٌاً تابعاً , ولغاٌة الٌوم  1958تمور عام  14منذ ثورة 
ان من اهم الخصائص االقتصادٌة لالقتصاد العراقً هً .ومتخلفاً وشدٌد االرتباط باالقتصاد الرأسمالً العالمً 

 : االتً

فً ضعف دور القطاعات , العراقً وٌتجلى هذا بالدرجة االولى ـ االختالل فً البنٌة الهٌكلٌة لالقتصاد 1
بلغت  1965االنتاجٌة االقتصادٌة وضعف مساهمة هذه القطاعات فً النائج المحلً االجمالً بدلٌل فً عام 

, بالمئة على التوالً  8بالمئة و 18مساهمة القطاع الزراعً والصناعً فً الناتج المحلً واالجمالً نسبة 
 . (1)بالمئة على التوالً  1و, بالمئة  3الى   2009هذه النسبة فً عام وانخفضت 

, اعتمد بالدرجة االولى على عوائد النفط , وتطوره , ـ ان االقتصاد العراقً اقتصاداً رٌعٌاً واحادي الجانب 2
 90تشكل اكثر من  وهذه االٌرادات, بالمئة من الدخل القومً  80بدلٌل ان االٌرادات النفطٌة تشكل اكثر من 

, بالمئة من الصادرات الكلٌة  95وكما ان صادرت النفط تشكل اكثر من , بالمئة من اٌرادات المٌزانٌة العامة 
 . هذا ٌعكس جوهر االقتصاد االحادي الجانب 

فقر بالمئة من العراقٌون ٌعٌشون تحت خط ال 23ـ تنامً وتفاقم ظاهرة الفقر فً المجتمع العراقً بدلٌل ان 3
 65اذ ٌالحظ ان مستوٌات الفقر فً الرٌف العراقً بلغت , وتعمق هوة التفاوت فً الفقر بٌن المدٌنة والرٌف 

بالمئة من االسر فً  11وكما تشٌر الدراسات الى ان , بالمئة اي ما ٌعادل ثالثة اضعاف النسبة فً المدٌنة 
 .(0)سر تعانً الفقر المدقع والمطلق بالمئة من اال 43المجتمع العراقً تعانً من الفقر المدقع و

فً , ومن هنا ٌنشأ الخطر فً المجتمع العراقً , ونعتقد ان واقع الحال هو اكثر بكثٌر من المعطٌات الرسمٌة  
 . الفقر   حالة تنامً معدالت

فً , ةفمثالً بلغت نسبة الفقر فً المدٌن, ملٌون من العراقٌٌن ٌقعون تحت خط الفقر9وكما ٌالحظ ان حوالً 
بالمئة اما فً الرٌف فبلغت النسبة  40 وصالح الدٌن,بالمئة 41بالمئة وبابل 49محافظة المثنى 

 ... بالمئة على التوالً فثورة الجٌاع فً مصر والمغرب 60,بالمئة61,بالمئة75

مخاطر   وم االدلٌل ملموس على تنامًوما حدث فً امرٌكا االتٌنٌة وما ٌحدث الٌوم فً جمهورٌة قرقٌزٌا الٌ
ملٌار 3واصبح الفقر ٌشكل ظاهرة خطٌرة ومتنامٌة على الصعٌد العالمً بدلٌل ان اكثر من . الفقر فً المجتمع 

 .شخص فً العالم ٌعانون من الفقر والجوع الحقٌقً

تتحمل الحكومة  2003ام ومنذ ع, بسبب السٌاسات الخاطئة والحروب غٌر العادلة , ـ تنامً معدالت البطالة 4
وٌعود , بالمئة وخاصة وسط الشباب  30العراقٌة المسؤولٌة األولى فً تنامً معدالت البطالة والتً بلغت نسبتها 



السبب الرئٌس الى تطبٌق النهج اللبٌرالً المتوحش وكما تشٌر الدراسات االخرى الى ان نسبة البطالة بٌن الذكور 
 2534بالمئة لدى الذكور و  30وهناك تقدٌر أخر ٌؤكد على , بالمئة  16نسبة ب بالمئة واالناث  2330بلغت 

 . (3)بالمئة  33 2بالمئة واالنبار نسبة  2346بالمئة لدى االناث وفً محافظة الناصرٌة بلغت نسبة البطالة 

د حلول جذرٌة لها وفشل هذا النظام فً اٌجا, تشكل البطالة ظاهرة اقتصادٌة واجتماعٌة رافقت النظام الرأسمالً 
وتنامً هذه الظاهرة االقتصادٌة ـ , وفً العراق تعد أخطر مشكلة وهً فً تنامً مستمر وبشكل كبٌر , 

االجتماعٌة الخطٌرة ٌعود الى تطبٌق وصفة صنوق النقد والبنك الدولٌٌن وخاصة فٌما ٌتعلق بتنفٌذ ما ٌسمى 
فأحذروا من ... لبطالة والجرٌمة والتلوث االجتماعً ببرنامج الخصخصة 3 الذي ٌولد تنامً معدالت الفقر وا

   .تطبٌق هذا البرنامج المأساوي 

ـ ظهور بوادر خطٌرة فً المجتمع العراقً اذ ٌالحظ تعمق الهوة االقتصادٌة واالجتماعٌة داخل المجتمع 5
اصورات بدأت تظهر العراقً الٌوم واصبحت عملٌة الفرز الطبقً واالجتماعً واضحة وملموسة فالحٌتان والدٌن

الٌوم فمن ٌملك السلطة امتلك المال وتراكمت الثروات وبشكل غٌر شرعً ومن خالل انشطة رٌعٌة ومضاربات 
السوق السوداء وعن طرٌق المقاوالت الحكومٌة غٌر النظٌفة والمتاجرة بقوت ودواء الشعب الذي اغلبه غٌر 

ومن خالل تفشً ظاهرة الفساد المالً , ... والغاز  صالح لالستعمال ناهٌك عن دورالمافٌا فً قطاع النفط
فشل عملٌة اعادة االعمار فً العراق التً تبنتها ادارة بوش )) بدلٌل ٌشٌر تقرٌر امٌركً على ان , واالداري 

وكما . (4)(( ملٌار دوالر  117))   مبلغاً مقادره 2008منتصف عام   االبن بعد ان هدرت منذ االحتالل حتى
وما له من دور ملموس فً تهرٌب االموال (( االقتصاد المافوي )) مً دور ومكانة اقتصاد الظل او ٌالحظ تنا

 . فهذا ٌعنً اضعاف وتخرٌب االقتصاد العراقً ... خارج العراق والمتاجرة بالمخدرات والسالح 

وتدهور , لماء والنقل ـ سوء نظام الحماٌة االجتماعٌة واستمرار تفاقم مشكلة الخدمات وخاصة الكهرباء وا 6
مستمر لقطاعً التربٌة والتعلٌم العالً والصحة واالختفاء التدرٌجً لمفردات الحصة التموٌنٌة وال ٌستبعد من 

وفً حالة تحقٌق , الغاؤها حسب رغبة صندوق النقد والبنك الدولٌٌن وحلفاؤهما فً السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة 
دٌة واالجتماعٌة للغالبٌة العظمى من المواطنٌن العراقٌٌن وخاصة اصحاب سوف تحل الكارثة االقتصا, ذلك 

           .ومن هنا ٌنشأ الخطر على المجتمع واالقتصاد العراقً , الدخول المحدودة 

  

 المٌدان االقتصادي واالجتماعًأثر النهج اللبٌرالً فً : المبحث الثانً 

بتطبٌق ... ان صقور االصالح االقتصادي الذٌن ٌطالبون ومن خالل مواقعهم فً السلطة التنفٌذٌة والتشرٌعٌة 
وصفة صندوق النقد والبنك الدولٌٌن وفً مقدمتها لٌبرالٌة األسعار ولٌبرالٌة التجارة وتنفٌذ برنامج الخصخصة 

العراقً فً حالة من عدم األستقرار والتأزم المستمر وسٌكون المجتمع واألقتصاد  سٌضعون المجتمع واالقتصاد
العراقً على مفترق طرق وستكون النتائج السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة وخٌمة على الغالبٌة العظمى من 

 . لمئة فقط با 5افراد المجتمع والمستفٌد الوحٌد من ذلك هً فئة اجتماعٌة التتعدى فً احسن االحوال 

صندوق النقد الدولً والبنك الدولً ومنظمة التجارة العالمٌة المسؤولٌة  والمتمثل بـ  (( المقدس )) ٌتحمل الثالوث 
وتشكل المدٌونٌة فخاً مخططاً لها وبشكل واعٌاً . األولى فً تنامً معدالت المدٌونٌة الخارجٌة للبلدان النامٌة 

هذا الثالوث سلطته الدكتاتورٌة وممارسة ضغوطاته السٌاسٌة واألقتصادٌة على بلدان وهادفاً من اجل ان ٌمارس 
اي تصدٌر , من أجل فرض سٌاسة أقتصاد السوق الراسمالً على هذه الشعوب ... اسٌا وافرٌقٌا وامرٌكا االتٌنٌة 

 .الراسمالٌة للبلدان النامٌة 



  

كبٌراً على البلدان النامٌة بدلٌل بلغ اجمالً الدٌن الخارجً  تشكل المدٌونٌة الخارجٌة عبئاً سٌاسٌاً واقتصادٌاً 
فحكومات البلدان النامٌة أصبحت عاجزة عن , ترٌلٌون دوالر  3ما ٌقارب من  2009للبلدان النامٌة حتى عام 

  . فالحل الوحٌد ٌكمن فً شطب الدٌون وخدمتها بالكامل ,  تسدٌد خدمة الدٌن ناهٌك عن الدٌن األجمالً 

اي انه , ان تنفٌذ سٌاسة االصالح االقتصادي فً البلدان النامٌة ومنها العراق ٌحمل طابعاً سٌاسٌا واٌدٌولوجٌا 
وهو ٌصب فً خدمة مصالح الشركات المتعددة الجنسٌة ومصالح النخب الحاكمة فً , اصالح اقتصادي مؤدلج 

قتصادٌة واالٌدٌولوجٌة مع مصالح الشركات وتشابكت مصالح هذه النخب الحاكمة السٌاسٌة واال, هذه البلدان 
 .االجنبٌة فاالصالح االقتصادي حسب وصفة صندوق النقد والبنك الدولٌٌن لٌس فً صالح الشعوب الفقٌرة 

البلدان  ان تنفٌذ برنامج الخصخصة سوف لن ٌعالج المشكلة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة التً تواجه 
فالخصخصة الٌمكن ان تكون , لعراق بشكل خاص بل سٌؤدي الى تفاقم هذه المشاكل النامٌة بشكل عام وفً ا

 بدٌالً عن دور الدولة االقتصادي واالجتماعً والٌمكن ان تكون بدٌالً عن قطاع الدولة 

 ـ :ان من اخطر نتائج النهج اللٌبرالً هً االتً 

وفسح المجال امام , لة االقتصادي واالجتماعً ـ ان تنفٌذ برنامج الخصخصة فً جوهره ٌعنً ابعاد دور الدو1
االصالح االقتصادي والخصخصة (( منظرو )) تعزٌز وتطوٌر دور ومكانة القطاع الخاص الرأسمالً وان 

اعتمدوا على تبرٌرات غٌر علمٌة وغٌر موضوعٌة وهً ان قطاع الدولة قطاعاً فاشالً وانه عدٌم الجدوى 
لهدف الرئٌسً لتروٌج هذه االفكار هو تحوٌل دور الدولة من مالك لوسائل ان ا. االقتصادٌة وهو غٌر كفوء 

(( عبادة وتألٌه )) االنتاج الى دور الراعً والحامً لملكٌة وسائل االنتاج العائدة للقطاع الخاص الرأسمالً وان 
 .الرأسمالٌة كنظام سٌاسً واقتصادي ـ اجتماعً   اقتصاد السوق والتروٌج له ٌعنً فرض وتبنً

معالجة   ـ ان الهدف الرئٌس لسٌاسة االصالح االقتصادي حسب وصفة صندوق النقد والبنك الدولٌٌن ٌعن2ً
العجز فً المٌزانٌة الحكومٌة والمٌزان التجاري ومٌزان المدفوعات وكذلك معالجة المدٌوٌنة على الصعٌدٌن 

, عمل على تطوٌر القطاع الخاص الرأسمالً وأبعاد دور الدولة األقتصادي واألجتماعً وال الداخلً والخارجً 
جمهورٌات االتحاد السوفٌتً ) وتؤكد جمٌع تجارب دول اسٌا وافرٌقٌا وامرٌكا الالتٌنٌة ودول الرابطة المستقلة 

فً تزاٌد مستمر بالنسبة ... فالعجوزات المالٌة والمدوٌنٌة , فشل هذه االدعاءات , ودول اوربا الشرقٌة ( السابقة
 .ول لهذه الد

بلغ عدد  2008فً عام , ـ تعمق الهوة االقتصادٌة واالجتماعٌة على الصعٌدٌن الداخلً والخارجً بدلٌل 3
فكان  2009ترٌلٌون دوالر اما فً عام  634ملٌاردٌر وقدرت ثرواتهم المادٌة بـ  1125الملٌاردٌرٌة فً العالم 

وثروة هوالء تعادل ثروة ماٌملكه , ون دوالر ترٌلٌ 633ملٌاردٌر وقدرت ثروتهم المادٌة بـ  1110عددهم 
ملٌاردٌر عام  6وكما ٌالحظ اٌضاً زاد عدد الملٌاردٌرٌة فً روسٌا االتحادٌة من ,   ملٌار شخص فً العالم3

 .(5) 2009ملٌاردٌر  100الى اكثر من  1996

مالً واألداري فً هذه البلدان أن تطبٌق النهج اللٌبرالً ساعد وسٌساعد على تفشً ظاهرة الرشوة والفساد ال -4
ان نسبة الفساد فً الحكومة العراقٌة )وبحسب رئٌس مفوضٌة النزاهة األسبق فً العراق الى , المطبقة لهذا النهج 

وٌشٌر تقرٌر مراجعة مالٌة أكده مكتب .  (6)(وفق تقارٌر وتصنٌفات هٌئة الشفافٌة الدولٌة %  70بلغت 
وكشف  2005تموز عام /7امرٌكٌة ونشر التقرٌر فً صحٌفة الجاردٌان فً مراجعة   البحرٌن التابع لشركة



وٌؤكد التقرٌر انه خالل ,   التقرٌر عن فضائح فساد مالً من قبل سلطة األحتالل والحكومة العراقٌة المؤقتة
قد ...   ملٌارات دوالر9الحاكم المدنً برٌمر مطلق الٌد بالعراق حٌث قدر ان قرابة ) ثمانٌة شهور كان فٌها 

ملٌار دوالر من أموال  20وكانت سلطة التحالف قد أنفقت  6/2007/ 28فً   حٌن غادر برٌمر( !! اختفت )
 . ( 7)العراق 

أذ ٌالحظ تنامً هذه ( السرطان ) وكما ٌالحظ ان ظاهرة الفساد المالً واألداري فً العراق هً أشبه بمرض 
المالً واألداري فً مرافق الدولة كافة وهم من كوادر هذه  أستشراء الفساد) الظاهرة بشكل مخٌف أذ تم 

 ملٌار دوالر تخصٌصات للسنوات االربع الماضٌة  300األحزاب والمتمثله بضٌاع 

ومن أخطر األفرازات األقتصادٌة .  (8)  (التً لم ٌرى منها المواطن شٌئاً ملموساً (  2009 – 2006) 
لدان التً طبقت النهج اللٌبرالً هو تنامً معدالت الجرٌمة المنظمة فً واألجتماعٌة األخرى التً ظهرت فً الب

 – 10مابٌن  2009حتى عام  1992المجتمع ففً روسٌا على سبٌل المثال بلغ معدل الجرٌمة للفترة من عام 
ناهٌك عن تنامً معدالت البطالة , ملٌون جرٌمة  14,5بلغ عدد الجرائم  2008وفً عام ,   ملٌون جرٌمة 11

واألنتحار وبٌع األطفال والنساء وتفشً ظاهرة المخدرات وخاصة وسط الشباب وهذه هً اهم نتائج التحول الى 
 !؟ ... أقتصاد السوق الرأسمالً فً بلدان أسٌا وأفرٌقٌا وأمرٌكٌا الألتٌنٌة 

 فأحذروا خطر الخصخصة 

  

 الرئٌسٌة للمرحلة االنتقالٌة المهام :المبحث الثالث 

 ولغاٌة الٌوم ٌواجه المجتمع واالقتصاد العراقً ظروف غاٌـة فً التعقٌد وأزمات عدٌدة  2003منذ عام 

عاش وٌعٌش المجتمع (  2010 -2003) أي خالل سبع سنوات ..... سٌاسٌة واقتصادٌــة واجتماعٌــة وأمنٌــة
ضى وعدم االستقرار ونتج عن ذلك وضعاً مأساوٌاً ما ال ٌحمد عقباه 3 فغٌاب واالقتصاد العراقــً حالــة مـن الفو

عملٌــة التنمٌــة االقتصادٌــة واالجتماعٌــة وسوء التصرف بعوائد النفط أدى الى تنامً البطالة وخاصــة وسط 
وتعمق نهج ( الحٌة) الشباب 3 وتفشً ظاهــرة الفساد المالً واألداري والمخدرات والمتاجرة بالسلع 

المحاصصــة الطائفٌة والسٌاسٌة المقٌتة وأحتدام الصراع السٌاسً واالقتصادي بٌن قــادة االحزاب السٌاسٌــة 
فً العراق 3 وبالتالً ٌمكن القول خالل   فــً العراق حول السلطة والمال وأفاق التطور الالحــق للنظام السٌاسً

العراق وأقتصاده فً مأزق حقٌقً ال ٌمكن ان ٌستمر طوٌالً  قد دخل( 2010-2003)هذه المرحلة الصعبــة 
 .على ماهو علٌه الٌوم 

فــً المٌدان السٌاسً (  2020-2010)نعتقد ان الحدٌــث عــن المهام الرئٌسٌــة للمرحلــة االنتقالٌــة 
الالحق وال ٌمكن فصل واالقتصادي واالجتماعً تتحدد بالدرجة االولى بطبٌعـة النظام االقتصادي واالجتماعً 

هذه المهام عن طبٌعة الطبقة الحاكمـة وماهً فلسفتها األٌدٌولوجٌــة3 وٌمكن القول ان الظرف الذي ٌعٌشــه 
الشعب العراقً ظرفاً صعباً ومعقداً إضافـة الى ذلك حالة االقتصاد العراقً شبه المنهار3ان هذه الظروف قد 

ٌنبغً على القوى السٌاسٌــة الوطنٌــة من ان تتبنى مشروعاً وطنٌاً  تجعل من العراق حالــًة خاصــًة وشاذةً 
عراقٌاً خالصاً نابعاً من الواقع الملموس والمعبر عن طموحات هذا الشعب وان ٌتم تحدٌد الحلقــة المركزٌة 

 -:للمرحلة االنتقالٌة والتً تكمن فً اآلتً 



  

تنفٌذ    بً وبال وجود قواعد عسكرٌـة على أرض العراق وانتحقٌق األمن واألستقرار وإنهاء األحتالل األجن *
   هذه الحلقــة المركزٌــة ال ٌحتاج الى توظٌف رأسمال كبٌر بل تحتاج الى خلق ثقة وتفاهم ولغــة صرٌحـة

 .ومشتركة وواعٌة وهادفة ومخلصــة بٌن قادة األحزاب السٌاسٌة العراقٌة الوطنٌة

بالمهام فً المٌدان السٌاسً والذي ٌتطلب مشروعاً وطنٌاً اي قٌام جبهــة وطنٌــة  اما المهام االخرى فهً تتمثل 
عرٌضــة تضم كــل االحزاب السٌاسٌــة العراقٌــة وبغض النظر سواء كانت مشاركــة فــً الحكم أو خـارج 

المادٌة وخاصة قطاع  الحكم وفً المٌدان االقتصادي ٌتطلب أعطاء اهمٌــة كبٌرة لتطوٌر القطاعات األنتاجٌــة
الزراعة والصناعة3 أي خلق تنمٌة إقتصادٌة واجتماعٌة هدفها األول واالخٌر هو االنسان وهذا هو أحدالمعالجات 
لمكافحــة البطالــة فــً المجتمع العراقً 3 واعطاء اهمٌة اضافٌــة لقطــاع الخدمات الذي لــه عالقـة مباشرة 

وفٌر الكهرباء فبدونها ال ٌمكن ان نحقق طفرة كبٌرة فــً تطوٌر القطاعات بحٌاة المواطن وفً مقدمة ذلك ت
األنتاجٌــة وغٌرها اضافـة الى توفٌر الماء الصالح للشرب وتطوٌــر جاد ومدروس لقطاع الصحــة والتعلٌم 

 .ألنهما علــى حافــة االنهٌار شبه الكامل

 اال مــن خالل تعزٌــز دور ومكانــة الدولــة فــً الحٌاة  ان هذه المهام المذكورة أعاله ال ٌمكــن تحقٌقها

واالجتماعٌة3 وٌعد الموقف من دور الدولة أحد أهم محاور الصراع السٌاسً بٌن االحزاب   االقتصادٌــة
 السٌاسٌــة العراقٌــة 3 وكما هو معروف تسعى بعض القوى السٌاسٌـة والمتنفذة فً السلطة على ابعاد دور الدولـة

فً الحٌاة   من المٌدان االقتصادي واالجتماعً واالعتماد على قوى اقتصاد السوق الحر واعتباره القوة الرئٌسٌة
االقتصادٌــة واالجتماعٌــة واالعتماد على تطبٌق وصفات المؤسسات الدولٌـة دون التمعن بجوهر هذه الوصفــة 

ـة مؤدلجُة وبسبب تطبٌق هــذه الوصفــة ٌؤكد جوزٌف ودراســة تجارب الدول التــً اعتمدتها علــى انها وصف
كانت النتٌجة فً العدٌد من الشعوب الوقوع فً مهاوي الفقر فً العدٌد من البلدان باالضافة الى )) ستكلتنر 

.... فصندوق النقد الدولً ارتكب أخطاء فــً جمٌــع المٌادٌن التً شارك فٌها . فوضى اجتماعٌــة وسٌاسٌـة 
 .  (9)((جلب برامج التكٌف الهٌكلً للنمو المستدام حتى لتلك البلدان كبولٌفٌا التً التزمت بظوابطــه ولــم ت

وكما ٌـــــراهن بعـــض صــــــقور االصـــــالح االقتصــادي علــى تبنً سٌاسات أقتصادٌــة ضارة وبعٌدة كــل 
السٌاسات )) االقتصاد العراقــً فــً حٌن ان   ةالبعد عــن الواقـع األقتصادي واألجتماعً ومنها لبرلــ

 (.النٌولٌبرالٌــة تدمر اي أمكانٌـة لتدخل حكومً كٌزنً الطابع ألنتاج أقتصاد رأسمالــً

 .(02)(( النٌولٌبرالً هو وصفــة من اجل كارثة اقتصادٌـة واجتماعٌة وبٌئٌة عالمٌة))وان النهج 

 ماهً اال ... دوق النقد والبنك الدولٌٌن ومنظمة التجارة العالمٌة ان المؤسسات الدولٌـة والمتمثلــة بصن

ادوات سٌاسٌة واقتصادٌة واٌدٌولوجٌة هدفها الرئٌسً السٌطرة االقتصادٌة على االقتصاد العالمً وبما ٌخدم 
 .المصالح االٌدولوجٌة واالقتصادٌة لألمبرٌالٌة االمٌركٌة 

ماعٌـة فً القسم الكبٌر فً بلدان آسٌا وافرٌقٌا وامٌركا الالتٌنٌة ٌعود الى ان وضع السٌاسات االقتصادٌــة واالجت
مجموعــة مــن العلماء األقتصادٌٌن فــً هذه البلدان ممن تدربوا فـً الغرب وطبقوا تحلٌالً معٌارٌاً تقلٌدٌاً )) 

قتصادٌة ضخمة بخصوص مناصب وزارٌــة هــم الذٌن أدخلــوا فــً الغالب اصالحات سٌاسٌــة وا وتسنموا 
 . (11) ((كبح دور الدولة واالعتماد على آلٌات السوق 



  

على تقطٌع اوصال الدولة وتهشٌم ...ٌعمل دعاة الخصخصة وسماسرة السوق المفتوح)ٌشٌر فرانسٌس فوكوٌاما 
ومؤخراً ,ةالفقر والمرض والتنمٌ,الجدٌدة-بحٌث تغدو مشلولة تماماً فً مواجهة معضالتها القدٌمة( مؤسساتها
لم ٌكن فً جعبة نبً اللٌبرتارٌة الجدٌد 3 ملتون فرٌدمان إال كلمة واحدة ٌبشر بها المؤمنٌن من اتباعه ...االرهاب

خصخص لكن فرٌدمان نفسه أدرك فً أواخر اٌامه , خصخص , خصخص :الخارجٌن حدٌثاً من الفلك السوفٌاتً
 (00)( انه كان على خطأ

لغالبٌــة قادة االحزاب السٌاسٌــة العراقٌــة لم ٌتغٌر جذرٌاً منذ االحتالل فً عام ٌالحظ ان الخطاب السٌاسً 
ولغاٌــة الٌوم فلم ٌتم التخلً علناً وبالملموس عــن النهج الطائفــً والمحاصصة3 وٌتم الحدٌث بالشكل  2003

وبالمقابل ٌالحظ سلوك خطٌر اال  ...ولٌس بالمضمون عـن المساواة وبناء الدولــة المدنٌة واحترام القانون  فقط
وهو محاولة التفرد بالسلطــة وصناعــة القرار السٌاسً واالقتصادي مما أدى ذلك الى أشتداد وتفاقــم وتوتر فــً 

مازل بعض الماسكٌن بالسلطــة وصناعــة )) العالقــات بٌــن قـادة االحزاب الرئٌسٌــة والحاكمــة إذ ٌالحظ 
النضال ضد المحاصصــة   ـً الخفاء ما ٌرفضونــه فــً العلـن األمر الذي ٌتطلب مواصلــةالقرار ٌمارسون فـ

(( والتعصب األثنً اللتٌن أصبحتا غطاءاً للفساد المستشري فً البالد ومعرقل ألستقراره واعادة بناءه واعماره 
(03).  

نٌات المتاحة للشعب العراقً وان القطاع الوحٌد ان كلفــة اعادة اعمار البالد هــً كلفـة باهضة جداً وفق االمكا
الرئٌسً والذي ٌلعب الدور الكبٌر فــً توفٌر رأس المال هوقطاع النفط وفـً حالة بقاء وأستقرار اسعار النفط 

دوالر للبرمٌل الواحــد 3 أذ تشٌر بعض الدراسات ومنها الدراسات االمٌركٌــة الى ان كلفــة إعادة  90-80مابٌن 
وكما . ولغاٌة الٌوم فكـم ستكون الكلفــة ؟  2005ملٌار دوالر3 أما بعد ( 500)تبلغ  2005ر العراق ولغاٌة اعما

 .ملٌار دوالر( 600) تشٌر تقدٌرات الخبراء الفرنسٌٌن الــى ان كلفــة اعادة اعمار العراق تبلغ 

ألعادة اعمار العراق ولجٌع قطاعاته األنتاجٌة والخدمٌة وااللتزامـات والتعوٌضات نعتقد ان الكلفـة الحقٌقٌة  
كم سنة نحتاج لتوفٌر هذا الرقم الفلكً : المالٌــة المتبقٌــة مــن الدٌون تبلغ ترٌلٌون دوالر والسؤال المشروع هــو 

نفط الى النصف مثالً فكم ستكون الذي سنحصل علٌه من عوائد النفط والغاز 3 أما فً حالة انخفاض أسعار ال
 !.الكلفة ؟

أن حل المهام االقتصادٌــة واالجتماعٌــة ومن أهمها حل مشكلة الكهرباء والماء والبطالة وأزمة السكن والقضاء 
علــى األمٌــة والتً عادت مــن جدٌد وحسب تقدٌرات منظمــة الٌونسكو كــان عدد االمٌٌن فً العراق بعد 

3 وانهاء ملف المدٌونٌة . (04)السابــق ثالثــة مالٌٌن فاصبح الٌوم أكثر من سبعة مالٌٌن  سقوط النظام
  ملٌون لغم 3 ناهٌك عن تفشً االمراض الخطٌرة 27-25والتعوٌضات وإزالة األلغام التً ٌتراوح عددها مابٌن 

 .كبٌرةان كل هذه المهام تحتاج الى تخصٌصات مالٌة ...وتلوث البٌئــة   فً المجتمع

والحكومات القادمــة وخالل فترة االنتقال مــن ان تضع  ان حل هذه المهام وغٌرها ٌتطلب من الحكومــة الحالٌة 
برنامجاً سٌاسٌاً واجتماعٌاً واقتصادٌاً مــن أجــل اعادة اعمــار البالد وان تشارك فــً وضعــه السلطــة التنفٌذٌــة 

سواء كانت مشاركة فً السلطة او غٌر مشاركة وان تساهم المنظمات المهنٌــة  والتشرٌعٌـة واالحزاب السٌاسٌة
مــن اتحاد نقابــات العمال والفالحٌــن والمثقفٌن والشخصٌات السٌاسٌــة والعلمٌــة المستقــلة وٌتم مناقشة هذا 

عٌــة ٌصبح هذا البرنامج بمثابة البرنامج عبر وسائل االعالم المختلفة3 وبعد اقرار البرنامج من قبل السلطة التشرٌ
قانون خطة العمل للمرحلة االنتقالٌة وملزماً على جمٌع السلطات التنفٌذٌــة والتشرٌعٌــة وعلى االحزاب 



ومــن الضروري ان تتم محاسبـة الجهات الرسمٌــة والمسؤولٌــن الذٌن ٌتقاعسون عــن .... السٌاسٌــة وقادتها
 .والسٌاسً لهذا المسؤول أو ذاك  نون وبغض النظر عـن الموقع االداريتنفٌذ هذه المهام وفق القا

   فً المٌدان السٌاسً -:أوال  

ٌعد تحقٌق االمــن واالستقرار السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً المفتاح الرئٌسً ألعادة أعمار العراق وخلق 
اقتصادٌــة واجتماعٌــة وان ٌكـون هدفها االنسان أوالً فال تنمٌــة وال اعادة االعمار بدون أستقرار فً تنمٌــة 

 .عموم البالد 

والعادة اعمار حقٌقٌة بدون مشاركة فعلٌة لجمٌع االحزاب السٌاسٌة العراقٌة الوطنٌة بهدف الحفاظ على  -:ثانٌاً 
 .وحدة العراق ارضاً وشعباً 

 -:الجراءات السٌاسٌة خالل فترة االنتقال هً اآلتً ان من أهم ا

إنهاء تواجـد قوات االحتالل االجنبً فــً العراق من أجل إسترجاع كامــل السٌادة الوطنٌــة 3 وان ٌتم سحب  -1
وٌصبح العراق أرضاً وشعباً متحرراً من القواعد  2011قوات االحتالل كاملًة من العراق حتى نهاٌـة عام 

 .رٌة االجنبٌة وبشكل كاملالعسك

 اجراء تعدٌالت على الدستور وفق آلٌة دٌمقراطٌة ومتوازنة من أجل حل جمٌع التناقضات والغموض -2
واالزدواجٌــة فــً كثٌر من مواده وفقراتــه وتحقٌق ذلك سوف ٌساعد على تحقٌق االستقرار السٌاسً وٌصبح 

قانون الرئٌسً فـً البالد3 وبهذا سٌساعد على وحدة العراق أرضاً الدستور العراقً أكثر دٌمقراطٌــة ألنــه ال
 . وشعباً 

العمل على أصدار قانون االحزاب السٌاسٌة 3 ٌنظم عملها ونشاطها وشرعٌتها 3 والتزامها بالدستور ومنع  -3
لحها ومنع أستخدام المال العام مــن قبل حــزب أو عدة أحزاب حاكمــة ومنعها مــن أستخدام الدولة لصا

المٌلٌشٌات سواء كانت عسكرٌــة منظمــة أو شبــه عسكرٌـة ألي حزب سٌاسً وان ٌعلن الحزب برنامجه 
 .ونظامه الداخلً وفقاً الٌدٌولوجٌته

مــن الضروري اجراء تعدٌالت جذرٌــة وجوهرٌــة ودٌمقراطٌــة علــى قانون االنتخابات سواء كان  -4
وان تضفً هذه التعدٌالت علــى القانون الجدٌد طابعاً دٌمقراطٌاً فً شكلــه ... حافظاتللبرلمــان أو لمجالس الم

ومضمونــه3 وان ٌخدم جمٌــع االحزاب السٌاسٌــة سواء كانت كبٌرة أو صغٌرة 3 مشاركــة فــً السلطـة أو غٌر 
قراطٌة بٌن االحزاب السٌاسٌة مشاركــة 3 ومــن خالل ذلك ٌمكـن أن نحقق فرص التكافــؤ والعدالـــة والدٌم

 .والمجتمع العراقً فً آن واحد 

العمل علــى تشرٌع قانون دٌمقراطً لألتحادات العمالٌــة والفالحٌـة وكذلك للطلبة والشبٌبة والمرأة  -5
ضمان والمنظمــات المهنٌــة االخرى لكــً تمارس هــذه المنظمات دورها ونشاطاتها المطلبٌــة وفــق القانون و

وعــدم التدخل فــً شؤونها الداخلٌــة وزج هـذه الجماهٌر فــً .... واحترام أستقاللٌتهـا التنظٌمٌــة والمالٌــة 
 .عملٌــة اعادة االعمــار ألنها هــً صاحبــة الحق الشرعً فً عملٌـة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة 



عب العراقــً فــً أختٌار نظامــه السٌاســً واالقتصادي اعطاء الحــق الشرعــً والدٌمقراطــً للش -6
واالجتماعً ومــن دون ممارســة االسالٌب الغٌر شرعٌــة والغٌر دٌمقراطٌة على المواطنٌن وتحت أٌة مبررات 

 .بهدف فرض النظام السٌاسً 

ٌتفقوا على أٌجاد معالجة جذرٌة ألخطر آفة تفتك فً جسم على قادة االحزاب السٌاسٌــة العراقٌــة ان  -7
المجتمــع واالقتصاد العراقــً اال وهــً الفساد المالـً واالداري واستخدام القانون كقوة ردع لمن ٌهدر وٌسرق 

م مــال الشعب تبدأ من مصادرة االموال المنقولة وغٌر المنقولة حتى ٌمكن إٌصال العقوبــة الى عقوبة االعدا
وبغض النظر عن االنتماء السٌاسً أو الطائفً وهذا هــو أحد أهم الحلول الجذرٌة لهذه المشكلــة الخطٌرة 3 إنها 

 . ٌفتك باالقتصاد والمجتمع العراقً(( سرطان )) مرض 

الشعوب إنتهاج سٌاسة خارجٌة مع الدول العربٌــة واالقلٌمٌــة والدولٌة تقوم على مبدأ التعاٌش السلمً بٌن  -8
 . وعلى مبدأ األحترام والتكافؤ وعدم التدخل فً الشؤون الداخلٌة 

    االجتماعً -فً المٌدان االقتصادي : ثانٌا  

ان معالجــة المشاكل االقتصادٌــة واالجتماعٌــة لألقتصاد والمجتمع العراقــً ال ٌمكن ان تتم مــن خالل تطبٌق 
ولٌٌن3 فأن تــم ذلك سوف ٌدخل المجتمــع واالقتصاد فً مأزق ونفق مظلم لــه وصفــة صندوق النقــد والبنك الد

بداٌــة ولٌس له نهاٌة وسوف ٌلحق ذلك ضرراً بالغالبٌة العظمى للمواطنٌن والمستفٌداالول من هذه الوصفــة 
تنمٌــة اقتصادٌة السحرٌــة هــً البرجوازٌة االدارٌة والطفٌلٌٌن والسماسرة والمافٌا3 ومن أجل خلق عملٌة 

  -:واجتماعٌة عادلة وهادفة وتحقٌق مستوى معاشً مناسب للغالبٌة العظمى من أبناء الشعب العراقً ٌتطلب اآلتً

والقطــاع األقرار بتعدد االنماط االقتصادٌــة فــً مرحلة االنتقال والمتمثلة بقطاع الدولة والقطاع التعاونً  -:اوالً 
3 وان ٌكون مبدأ المنافســة المبدأ الرئٌسً فً المبادرات االقتصادٌة بٌن هـذه القطاعات المختلط والقطاع الخاص

االنتاجٌــة والخدمٌــة 3 وان تضع خطة إقتصادٌة متوازنة تنظم نشاط هذه القطاعات وان ٌكون دور كل قطاع 
خدمٌة تحت اشراف ومراقبة مكمالً لدور القطاعات االخرى وعلى ان ٌكون نشاط جمٌع القطاعات االنتاجٌـة وال

قطاع الدولـة على أعتباره القطاع االقتصادي الرئٌس3ً وان جمٌع هذه القطاعات تنشط وتعمل وفق آلٌة قانونٌة 
 .واضحة األدوار والمهام لكل قطاع

 اعطاء الدور الرئٌسً خالل هذه المرحلة للقطاعات االنتاجٌــة االقتصادٌة وهً القطاع الصناعً: ثانٌاً 
والزراعً 3 وهذا ٌتطلب وضع إستراتٌجٌــة صناعٌــة وزراعٌـة واضحة المعالم واالهداف وتتطلب هذه 
االستراتٌجٌــة تدخل الدولــة المباشر فــً هذه القطاعات الهامــة مــن خالل وضع التخصٌصات المالٌـة الالزمة 

والبترو كٌمٌاوٌة والصناعات  ت الكٌمٌاوٌةلها والتركٌز على الصناعات االستراتٌجٌة وفً مقدمتها الصناعا
3 والعمل على تشجٌع الصناعات الخفٌفة وكما ٌتطلب القٌام بجرد كامل لمؤسسات القطاع الصناعً ... التعدٌنٌة 

ومعرفـة المشاكل والمعوقات والتركٌز على المؤسسات ذات الجدوى االقتصادٌة ودعم المصرف الصناعً 
ع الصناعً 3 والعمل على إعادة تأهٌل الكوادر العمالٌة الصناعٌة من العمال المهرة برأسمال بهدف تطوٌر القطا

وأستخدام االسالٌب الحدٌثة فً العمل 3 والعمل على مكافحة البٌروقراطٌــة والطفٌلٌة واللصوص فــً هذا القطاع 
ٌعات القانونٌة واعطاء دور ان كل هذا وغٌره ٌنبغً ان ٌتــم وفق خطــة علمٌـة ووفق القانون والتشر. الهام

 .لنقابات العمال فً تنفٌذ هذه الخطة 

اما بخصوص القطــاع الزراعً والذي ٌعتبر أحد أهم القطاعات االنتاجٌــة وٌشكل مـع القطاع الصناعً 
ان القطــاع الزراعً ٌواجــه مشاكل اقتصادٌــة . القطاعان الرئٌسٌان والبدٌالن بعــد انتهاء عصر النفط 



واجتماعٌة ومالٌــة كبٌرة فهو قطاع ٌعانً من مشكلة تدهور االنتاج واالنتاجٌة وتقادم االالت والمعدات الزراعٌة 
وقلة التخصٌصات المالٌة ومشكلة التصحر والملوحة والهجرة الكبٌرة من الرٌف الى المدٌنــة وقلة الخدمات 

 .الجمالً وغٌرها من المشاكل األخرى وتنامً معدالت األمٌة وضعف مساهمته فً الناتج المحلً ا

الدولة المباشر أن القطاع الزراعً فً العراق ال ٌمكن النهوض به ومعالجة مشاكله العدٌدة إال من خالل تدخل 
ومــن خالل القٌام بتأسٌس مزارع دولــة متخصصــة باالنتاج الزراعً والحٌوانً والعمل على تشجٌع القطاع 

 .التعاونً والخاص

ان أهم دور للدولة فً معالجــة ووضع الحلول ٌكمن من خالل تعزٌز دورها ومكانتها وبشكل مباشر فً دعــم 
 –زراعً ) الصناعً ودعم وحماٌــة االنتاج  -وتطوٌر هــذا القطاع الهام ومــن خالل إقامــة المجمع الزراعً

لمنتج والمستهلك فً آن واحد وحتــى لو من خطر سٌاســة األغراق ووضع سٌاســة سعرٌة تخدم ا( حٌوانً 
تحملت الدولة بعض األعباء والمال3 ووضع خطــة علمٌــة تعالج مشكلــة الملوحــة والتصحر والهجرة من 

وبأسعارمدعومة من قبل الدولة ... الرٌف الى المدٌنة ومعالجة األمٌـة وتوفٌر االآلت والمعدات والبذور واالسمدة 
لتخصٌصات المالٌــة للقطاع الزراعً وتفعٌل دور المصرف الزراعً فــً تقدٌم القروض والعمل على زٌادة ا

المٌسرة بهدف تطوٌر وزٌادة االنتاج مع المراقبـة والمتابعة الشدٌدة حول طبٌعة إستثمار القروض ومحاسبــة 
رؤٌــة إستراتٌجٌــة ومـن الضروري ان تكون لدىالحكومــة العراقٌــة . المخالفٌن لشروط القرض األنتاجً 

 .واضحة المعالم واالهداف حول إعادة إعمار العراق 

ٌنبغً ان تبدأ بوضع خطــة لتطوٌر القاعات األقتصادٌــة واالنتاجٌــة 3 خطة تنسٌق وتكامل بٌن القطاع 
الصناعــً هــو مصدر إشعاع وتطوٌــر للقطاع الزراعً وهذه الخطــة الصناعــً والقطاع الزراعــً 3 فالقطاع 

تحتاج الى تدخل مباشر مــن قبل الدولــة 3 وتوفٌر التخصٌصات المالٌــة الالزمـة وإعداد الكادر البشري المتعلم 
 . وإصدار التشرٌعات القانونٌة التً تنظم عمل هذه القطاعات الرئٌسٌة 

االعمار والتطوٌر   ٌنبغــً ان تكون هذه األستراتٌجٌــة جزءاً مــن األستراتٌجٌــة العامــة للبالد من أجل إعادة
وخلــق المناخ السٌاسً واألقتصادي واألجتماعــً المناسب وبهـذه األستراتٌجٌــة سوف نعالج مشكلــة البطالــة 

   .3 وهذا هو الهدف الرئٌسً لعملٌة التنمٌة األقتصادٌة  والفقر ونحقق مستوى معاشً الئـق للشعب العراقً

   فً المٌدان الخدمً: ثالثاُ 

ٌُعد قطاع الخدمات مــن احدى أهم القطاعات التً لها عالقـة مباشرة مع حٌاة المواطن الٌومٌة وبالتالً فأن توفٌر 
واألقتصادي وحتى النفسً للمواطن وال ٌمكن هذه الخدمات سوف تخلق نوعاً مــن األمن واالستقرار السٌاســً 

تحقٌق ذلك إال مــن خالل التدخل المباشر للدولـة فً بعض اهم هذه األنشطة الخدمٌة وخاصة فً مجال التربٌة 
  -:هً اآلتً ومن أهم المٌادٌن التً ٌجب ان تتدخل فٌها الدولة .... والتعلٌم وقطاع الصحة 

 العالً قطاع التربٌة والتعلٌم  -أ

ٌنبغــً علــى وزارتــً التربٌــة والتعلٌم العالً من وضع خطــة إستراتٌجٌـة علمٌة من أجل أنتشال هذا القطاع  
مــن حالتــه الكارثٌــة وعلــى مختلف المستوٌات ألن هــذا القطاع الهام هـو الذي ٌرفد األقتصاد الوطنــً 

ــة التً ٌحتاجها األقتصاد والمجتمع العراقــً ومن أهم محاور هذه بالمالكات التعلٌمٌــة والمهنٌــة المختلف
 -:األستراتٌجٌة والتً ٌمكن وضعها لعقدٌن أو أكثر هً اآلتً 



بالمئة من الناتج المحلً  10 – 8زٌادة التخصٌصات المالٌــة لهــذا القطاع بنسبـة تتراوح مابٌن  -:اوالً 
 .ـة بل قابلة للزٌادة السنوٌة وحسب ما ٌحتاجه هذا القطاع الرئٌسًاألجمالــً وهذه النسبــة لٌست ثابتـ

العمل الجاد والمخطط له مــن أجــل تغٌٌر المناهج الدراسٌــة تغٌٌراً جذرٌاً وبما ٌتالئم ومصلحــة المجتمع  -:ثانٌاً 
ركزٌة من مختلف واألقتصاد الوطنــً ولجمٌع المراحل الدراسٌــة وهــذا ٌتم مــن خالل تشكٌل لجنـة م

األختصاصات العلمٌــة ولها لجان فرعٌــة متخصصـة وٌكون أعضاء هذه اللجان متفرغٌن لهذه المهمــة 
 .الصعبــة والنبٌلــة وان ٌكونوا اعضاء هذه اللجان من ذوي الخبرة والنزاهة والكفاءة العلمٌة 

 ُ فأكثر من عقدٌن هم ٌعانون البطالة وهذه خسارة  وضع خطة لمعالجــة مشكلــة البطالــة وسط الخرٌجٌن -:ثالثا
علمٌــة ومادٌــة كبٌرة تحملها المجتمــع واألقتصاد العراقــً 3 والحل السرٌع لهذه المشكلـة هو إحالـة المعلمٌن 

سنة مع تحدٌد مرتب تقاعدي ٌلٌق بهم وبما قدموه  25والمدرسٌن على التقاعد الذٌن تجاوزت خدمتهم أكثر من 
دمة جلٌلة للمجتمع وإحالل محلهم من الخرٌجٌن واعتماد سنة التخرج أساس للتعٌٌن وهذا شًء عادل مـن خ

 .ومنصف

بناء المدارس وتحدٌث وترمٌم المدارس األخرى وحسب خطــة خاصـة بوزارة التربٌة اذ تحتاج الى أكثر  -:رابعاً 
مجان وتوفٌر الكتب العلمٌة ولمختلف مدرسة جدٌدة وتوفٌر الكتب الدراسٌة والقرطاسٌة وبال 4000من 

 .األختصاصات والنشرات الدورٌــة العلمٌــة الحدٌثة للمكتبات فً الكلٌات والجامعات العراقٌة 

وزارة وضع خطة ألعداد الكوادر العلمٌــة بالتعاون والتنسٌق مع باقً الوزارت العراقٌة وخاصة مع  -:خامساً 
وان تحقق ... ى فتح معاهد مهنٌـة وفنٌة صناعٌة وزراعٌة وتجارٌة وسٌاحٌة الصناعــة والزراعــة والعمل عل

هذا سوف نعالج مشكلة البطالة وسط الخرٌجٌن وخاصــة خرٌجً الثانوٌات وبهـذا ٌمكن ان نخلق كوادر وسطٌــة 
وهم دون  ٌحتاجها األقتصاد الوطنً فنحن لٌس بحاجـة الى المالٌٌن من الخرٌجٌن وهم ٌحملون شهادات علمٌة

 .المستوى المطلوب أو أشبه األمٌٌن

ٌنبغً على الدولة ان تعالج مشكلة هجرة الكوادر العلمٌة واعادتهم للوطن وهذا ٌتطلب تشرٌع قانون  -:سادساً 
ان هجرة العقول هـً خسارة علمٌة ومادٌة . ٌضمن لهم كافة حقوقهم وفً مقدمة ذلك توفٌر السكن المالئم لهم

 ر الدراسات الى ان عدد األساتذة الجامعٌٌن العراقٌٌن العاملٌن فً الجامعات االمٌركٌة بلغ للبلد 3 اذ تشٌ
تقنً عالــً المستوى من أصل عراقً (  3000) إستاذاً جامعٌاً 3 وفـً كندا ٌوجد ما ٌقارب (  11550) 
إنها فعالً كارثة علمٌة حقٌقٌة فكم عدد األساتذة فً الدول األوربٌة والعربٌة والبلدان النامٌة األخرى ؟ . (05)

 . تحتاج الى وقفة مبدئٌة من قبل الجهات المسؤولة 

من الضروري ان ٌكون التعلٌم إلزامٌاً حتى المرحلة المتوسطة كخطوة اولى وان ٌكون ولكافة مراحله  -:سابعاً 
 .وبما فٌها الدراسات العلٌا مجانٌاً 

الحذر من فسح المجال امام القطاع الخاص فــً ممارســة التعلٌم ألن هدفــه األول واألخــٌر هو تعظٌم  -:ثامناً 
الربح ولٌس العلم وهناك أدلــة واضحــة وملموسـة وحتى ٌمكن القول عنها فاشلة ومأساوٌة فً كثٌر من البلدان 

والجامعات والمعاهد االهلٌة اغلبها لم تؤدي الرسالة العلمٌــة العربٌــة ودول أوربا الشرقٌـة فالجامعات المفتوحة 
المطلوبة فأحذروا من األفراط فً توسٌع دور القطاع الخاص فً التربٌة والتعلٌم 3 فالتعلٌم ال ٌخضع للتجربــة 

 .سنة فً إعداد الكادر العلمً  45-40فضٌاع التجربة ٌعنً نحن نخسر زمناً ثمٌناً ٌتراوح مابٌن 

 قطاع الصحة  -ب



ٌجب علــى وزارة الصحــة وبالتعاون والتنسٌق مع وزارتً التعلٌم العالً والتخطٌط من وضع خطة ألعداد  -1
 .سنة قادمة  20الكادر الطبً والمهنً وبما ٌحتاجه العراق ولمدة ال تقل عن 

المحلً بالمئــة مــن الناتج  8-7مابٌن  ٌنبغــً زٌادة التخصٌصات المالٌــة لقطاع الصحــة وبنسبــة تتراوح -2
االجمالــً بهدف بناء المستشفٌات والمستوصفات الجدٌدة والعمل الجاد علـى ترمٌم المؤسسات الصحٌة فً 

 .المدٌنة والرٌف 

المناسبة مــن الضروري تزوٌد قطاع الصحــة باالجهزة والمعدات الطبٌــة المختلفة والحدٌثة ومن المناشئ  -3
 .والمالئمة فً اسعارها وكذلك العمل على تطوٌر الصناعات العراقٌة الدوائٌة

ٌنبغــً على وزارة الصحــة حصراً ان تقـوم بأستٌراد الدواء الالزم والضروري ومــن خالل شركات  -4
ء المستورد حكومٌــة متخصصــة وتتحمل هذه الشركات المسؤولٌـة القانونٌة واألخالقٌة حول نوعٌة وكمٌة الدوا

3 وضرورة توفٌــر الدواء مــن قبل الحكومــة ومدعــوماً 3 وفً حالة السماح للقطاع الخاص بأستٌراد الدواء 
 .ـة للدواء للقطاعٌن العام والخاصفالبــد مــن وضع ضوابط قانونٌــة صارمــة لهذا العمل ووضع سٌاســة سعرٌ

بٌعــة ونشاط القطاع الخاص وخاصــة للعٌادات الطبٌة من الضروري وضع ضوابط قانونٌــة حول ط -5
الخاصة وخاصــة فٌما ٌتعلق بكشفٌــة المرٌـض وأسعار إجهزة الفحوصات مثل تخطٌط القلب والسونار 

وأسعار الدواء الخٌالٌة 3 واصبحت هذه العٌادات ادوات ضغط نفسً واقتصادي كبٌر على اصحاب ... والمفراس 
 .حذروا من ظهور الحٌتان والدٌناصورات الحدٌثة فً هذا القطاعفا,الدخول المحدودة 

ٌجب على وزارة الصحــة ان تضع خطـة هادفة لعودة الكفاءات الطبٌة التً غادرت العراق وألسباب  -6
ألف طبٌب غادر ( 20)مختلفــة إذ تشٌر الدراسات العلمٌــة وتقدٌرات كبار ألمسؤولٌن العراقٌٌن الى أكثر من 

 ...طبٌب عراقً اما البقٌة فهم موزعون بٌن البلدان األوربٌة والعربٌة ( 5000)العراق وفــً لندن فقط ٌوجد 

العراقٌــة ٌنبغـً على وزارة الصحة ان تنسق وتتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجٌا وغٌرها من الوزارات  -7
مراض السرطانٌـة والجلطة الدماغٌة والسكتــة القلبٌــة التً لها عالقــة بموضوع التلوث األشعاعــً وتفشً اال

ان هذا ٌحتاج الى وقفة جاده من قبل وزارة الصحــة الن . وامراض السكر وضغط الدم وغٌرها مـن االمراض 
االمراض بدأت تفتك بالمجتمع العراقً 3 إذ ٌمكن القول ان هــذه االمراض تشكل الٌوم الكارثة الحقٌقٌــة  هذه 
ى الشعب العراقً 3 وفً حالــة عدم معالجة هذه الكارثة فالشعب العراقً وخاصة فقراءه وهم ٌشكلون علــ

 .الغالبٌة العظمى محكوم علٌهم بالموت البطًء والحتمً 

ان الوضع الصحــً بالعراق ٌمكن وصفــه بالمأساوي فالحروب العبثٌــة والحروب غٌــر العادلــة كانت السبب 
األسلحــة المحرمــة ظهورهذه الكارثــة 3 إذ توجد عالقــة وثٌقــة بٌن التلوث األشعاعً وأستخدام  ً الرئٌسً فــ

التً استخدمتها االمبرٌالٌــة ... دولٌاً ومنها إسلحــة األبادة الشاملــة والٌورانٌــوم المنضــب واالسلحة الكٌمٌاوٌــة 
لشعب العراقً وكــان مــن أحدى أخطر نتائج هذه االسلحة هً إنتشار االمٌركٌــة وحلفائها الدولٌٌن بالضد مــن ا

ٌذكر ان نسبــة التلوث األشعاعــً فــً العراق بلغت . األمراض الخطٌرة والكثٌرة وفً مقدمة ذلك السرطان
 بالمئة من مناطق العراق أغلبها مناطــق الوسط والجنـوب 3 وان أغلب سكان العراق فــً هــذه 75نسبـة 

المناطــق قــد تعرضــوا ألمراض سرطانٌــة 3 وفــً العدٌد مــن المناطق ومــن خالل المسح األشعاعــً وجد 
طن من الحدٌد السكراب ملــوث إشعاعٌاً 3 وأكتشاف األشعاع فــً مناطق مكتظــة بالسكان 3 ففً  12500ان 

بٌكرٌل للكٌلو غرام  70-60تربة البصرة من وجــد إرتفاع كمٌــة الٌورانٌوم فً  2009محافظة البصرة عام 
بٌكرٌل للكٌلو  336.205 وتم تسجٌل  2009بٌكرٌل للكٌلــو غرام عام  10000الـى  1991الواحد قبل عام



غرام فً المناطــق التــً تركت بها مخلفات الحرب اي القطع الحربٌــة الملوثـة باألشعاع 3 فعلى سبٌل المثال فً 
3 وفً  4.12فً المسٌب : ناك مناطق تم تحدٌدها وتبٌن ان الجرعــة األشعاعٌـة هً محافظــة بابــل ه

السابقــة (( فدائً صدام )) 3 وفً بناٌــة  2.36وقرب سٌطرة اآلثار  35.08 وفً الهاشمٌــة  5.61المحاوٌــل 
(.  0,5) السنـة الواحدة فً حٌن ان الجرعــة المسموح بها خالل  33.33 اما فــً جامعــة بابــل فكانت  2.89

موقعاً فً مختلف انحاء العراق ملوثة بمستوٌات عالٌة من خالل األشعاع وسمــوم دٌوكسٌن  40وٌوجد أكثر من 
3 وان ساحات الخردة المعدنٌة فً بغداد والبصرة ...3 ومــن أهم المدن هــً البصرة والنجف وبغداد والفلوجـة 

 2003و  1991وهذا من مخلفات الٌورانٌوم الذي استخدم فــً عامــً  تحتوي على مستوى عالً من األشعاع
سنوات مضت منهم  5  شخص أصٌبوا بالسرطان خالل( 63923) 3 وتشٌــر تقارٌر وزارة الصحــة بــأن 

ان نسبــة العراقٌٌــن المصابٌن بمرض السرطان هـً   وكما ٌالحظ. مـن األناث  31552من الذكور  32281
بالمئة من السكان فً جنوب العراق مصابون أو معرضون لألصابــة بأمراض  318 وان نسبة  بالمئة 10

 .حالة سنوٌاً ( 14000) السرطان 3 ووصل عدد األصابات الموجودة فً العراق الى أكثر من

 حالة سرطانٌة بالسنة( 15000)ٌؤكد الدكتور جواد العلـً المتخصص باالمراض السرطانٌة ان العراق ٌشهد 
 . بالمئة فً البصرة فقط  12منها ما الٌقل عن 

حالــة  17سجلت  1988التابعــة لمكتب االمم المتحدة فً عام (( إٌرٌن)) ٌشٌر تقرٌـر لشبكــة األنباء االنسانٌة 
وتفشً مرض  حالة 340زادت الى ( 2008-2001)وخالل الفترة من  1997حالة عام  393 زادت الــى 

 1993فــً عام  2.6سنــة حٌث ارتفــع المعدل السنوي مــن  15سرطــان الدم لدى أطفال البصرة دون العمر 
وتدل االرقام واألحصائٌات بأن نساء الفلوجــة بتن ٌتجنبن .  2006ألف طفل فً عام  100لكل  12.2الــى 

عدد االطفال الذٌـن ٌولدون بتشوهات خلقٌة مروعة أما الحمل واألنجاب خشٌــة إنجاب اطفال مشوهٌــن إذ ازداد 
 2003و  1991خالل عامً . بال رأس او عٌن واحدة فً وسط الجبهة أو بشرة مصدفة واعضاء مفقودة كلٌــاً 

بالمئــة من الدبابات واآللٌات العسكرٌــة الملوثــة بالٌورانٌــوم  10بأن الحكومــة العراقٌــة لم تطمر أكثر من 
 300مالٌٌن لغم تلوث البالد وهناك أكثر من  10وحوالً ... بالمئــة مــن الواقع مرصود  80منضب 3 بٌنما ال

تتحمل الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وحلفائها الدولٌٌن و اإلقلٌمٌٌن كل المأسً و . (06) موقع ملوث فً العراق 
استخدمت القوات االمرٌكٌة نحو : ة الٌوم وبدلٌلو لغاٌ 1980الكوارث التً حلت بالشعب العراقً منذ عام 

طنا من الذخٌرة التً ٌدخل فً صناعتها الٌورانٌوم منخفض االشعاع خالل العملٌات العسكرٌة التً شنها  320
وسجلت السلطات الصحٌة .1991التحالف الدولً ضد القوات العراقٌة لحملها على االنسحاب من الكوٌت عام 

ان الرقم من االرطال . التشوهات الخلقٌة... دا فً االصابة بمرض السرطان وتشوه االجنةالعراقٌة ارتفاعا حا
 ملم و لقنابل الغبٌة 120الملقاة على العراق من قذائف الدبابات ذات 

رطل من  800رطل و صوارٌخ كروز و الذي ٌحتوي عادة ما ٌقدر بـ  2000و  500و القنابل الذكٌة من زنة  
 .رطل من الٌورانٌوم  4000000 هائال وصل الى  الٌورانٌوم رقماً 

 .كم قنبلة نووٌة بحجم القنٌلة النووٌة التً القٌت على ناجازاكً ٌمكن ان تنشر اربعة مالٌٌن رطل الٌورانٌوم

 .قنبلة نووٌة 250000الجواب هو 

 وب نووٌة امرٌكٌة؟وكم قنبلة نووٌة من النوع الذي القً على ناجازاكً كانت قد نشرت اشعاعا فً خمسة حر

 .قنبلة نووٌة 400000الجواب هو 



ان اثار التلوث االشعاعً فً العراق بانها كارثة مروعة حٌث وصلت اثارها واخطارها االنسان العراقً و البٌئة 
المحٌطة به3 مما تسبب فً زٌادة حاالت الوالدات المشوهة وحاالت السرطان بشكل ملحوظ فً عدد من 

 .و باالخص البصرة و بغداد و النجف و الفلوجة و السماوةمحافظات العراق 

و وٌعد الٌورانٌوم المنضب احد اسلحة الدمار الشامل المحظور استخدامها و تحرمها العدٌد من المواثٌق 
المعاهدات الدولٌة و الٌورانٌوم المنضب ال ٌذوب فً الماء و بالتالً ٌتسرب على قاع المسطحات المائٌة3 و 

 .وم من المواد المشعة التً تتراوح نصف فترة اشعاعها ما بٌن اربعة الى خمسة بالٌٌن سنةالٌورانٌ

المرة االولى التً تستخدم فٌها قذائف الٌورانٌوم بمقٌاس واسع فً  1991كانت الحرب الخلٌج االولى عام 
ن ملٌون صاروخ اٌام اكثر م 4المعركة فً جنوب ووسط العراق3 فقد اطلقت الطائرات و الدبابات فً 

 .ٌحتوي على ذخٌرة الٌورانٌوم المنضب استخدمت القذائف فً كوسوفو وافغانستان[ 1000000]

3 1991طن من قذائف الٌورانٌوم المنضب خالل حرب الخلٌج االولى عام  300لقد استخدمت قوات التحالف 
 .حرٌر العراقطن من قذائف الٌورانٌوم فً حرب ما ٌسمى بت 2200 -1100واستخدمت مابٌن 

ان مخلفات الٌورانٌوم المنضب ادت الى تلوث بٌئً فً الهواء الذي ٌحمل ذرات العنصر3 اضافة الى تلوث المٌاه 
الجوفٌة التً ٌصلها ترسبات العنصر الثقٌل اضافة الى تلوث االراضً الزراعٌة والمزرواعات فً المناطق 

 .القرٌبة من مواقع وجود المخلفات المشعة

ذه اخطر و اهم مهمة امام الحكومة العراقٌة المقبلة و الحكومات العراقٌة القادمة 3 فهذه الكارثة العالمٌة ان ه
تحتاج الى جهد وتعاون محلً واقلٌمً ودولً لمعالجة هذا الوباء الخطٌر3 وبدون ذلك سوف ٌتم القضاء على 

فالمستقبل القرٌب سوف ٌكشف . لجنوبالشعب العراقً وبشكل تدرٌجً وبطًء وخاصة فً بغداد و الوسط و ا
 (07). لنا حقائق وجرائم عدٌدة قد ارتكبت من قبل قادة النظام االمبرٌالً العالمً بقٌادة االمبرٌالٌة االمرٌكٌة

ان ملٌارات الدوالرات تختفً مــن ثروة الشعب فــً حسابــات )) كمــا تؤكـد الدراســــات العلمٌــة الــى 
الزالة ركام الحرب   لسراق تكرٌســاً للفساد والخراب بٌنما لٌست هناك مٌزانٌــة وال نٌــةالمختلسٌــن وا

المضروب بذخائــر الٌورانٌــوم المنضب والمجمعــة فــً وسط المدن لٌستنشق الناس سمومها مسببـة الموت 
 . (18) (( البطًء 

البٌئٌـة التً حلت على الشعب العراقً سٌاسة النظام السابق ان المسؤول الرئٌســً عــن هذه الكوارث 
واالمبرٌالٌــة االمٌركٌـة وحلفائها الدولٌٌن واألقلٌمٌٌن وعلى المجتمع الدولً ومنظمة األمم المتحدة ان تحمل 

المادٌــة االمبرٌالٌــة االمٌركٌــة وحلفائها مسؤولٌــة كــل مــا لحق بالشعب العراقـً وان تدفع التعوٌضات 
للضحاٌا وتتحمل مسؤولٌـة األنفاق المادي للمسح األشعاعً والمعالجات لهذه الكارثة المحدقة على الشعب 

 .العراقــً 

الصحــة  ان حـــــّل ومعالـــــــجــة المشـــــــاكل التً ٌعانً منها قطاع التربٌــــــة والتعلٌــم العالـــً وقطــــاع 
ال ٌمكن ان تعالج اال مــن خالل التدخل المباشر للدولــة وان تشدد رقابتها القانونٌة على اهمٌة التعلٌــم والعالج 

ولكن بالدوالر االمٌركً أو ما ٌعادله بسعر (( مجانٌاً )) وبالشكل المجانـً ولٌس ان ٌكون التعلٌم والعالج 
وتخرٌب قطاع التربٌة والتعلٌم والصحة علٌه أن ٌقوم بخصخصة هذه فمن ٌرٌد تدمٌر .الصرف للدٌنار العراقً

فأحذروا خصخصة هذه ...القطاعات الهامة والحٌوٌة فال تعلٌم ناجح وسلٌم بدون تدخل مباشر للدولة ورقابتها
 .القطاعات الهامة



 قطاع الكهرباء واألتصاالت  -:جـ 

وضمن خطتها األستراتٌجٌــة مــن أجــل حّل ومعالجــة  ٌجب على الدولــة ان تخصص األمـوال الكافٌــة
الكهرباء واٌصالها المستمر والمنتظم للمواطـن وكذلك الماء الصالح للشرب وكما ٌنبغً على الدولة ان تعطً 

وان تدخل الدولة كمنافس مع ... اهمٌــة لتطوٌر الطـرق والمواصالت وشبكات الصرف الصحــً واألتصاالت 
اص فً مٌدان االتصاالت وخاصة فٌما ٌتعلق بشركة االتصاالت للهواتف النقالة بهدف الحصول على القطاع الخ

وان تعزز دورها الرقابــً ومحاسبــة المفسدٌن والمقصرٌــن ... اٌرادات كبٌرة ٌمكن ان تعود بالنفع العام
 .ولصوص االصالح األقتصادي فـً مٌدان القطاع الخدمً 

 السكن  -:د

لــة السكن من أحدى أعقد المشاكل التً تواجه الحكومـة والمواطن العراقً وٌشٌر رئٌس لجنة االستثمار تعد مشك
سنة 3 وخالل خمسة سنوات القادمــة ٌحتاج  300واألعمار فــً البرلمان إن حّل مشكلــة السكــن تحتاج الى 

 . (09)ملٌار دوالر  120قطاع السكن الــى 

ــغ فٌــه فال العامل الزمنً حقٌقً وال التخصٌص المالً حقٌقً 3 ونعتقد ان حّل مشكلة السكن ان هذا التقدٌـر مبال
تحتاج الى تدخل الدولة لبناء مجمعات سكنٌــة واألعتماد على شركات قطاع الدولــة وتقدٌم كل وسائل الدعم 

أصحاب الدخول المحدودة وخاصـة المادي والقانونً من أجل تسهٌل حّل مشكلة السكن وان تعطً األولوٌــة الى 
العوائل التً تعٌش تحت خــط الفقر 3 وكذلك ٌمكــن زج أو مشاركــة القطاع الخاص العراقــً والعربـً 

 .واألجنبــــــً وضمـــــن ضوابط قانونٌــة مـن أجل حّل مشكلة السكن

ٌعتمد البناء ـــل هذه المشكـــــلة 3 وٌجــــــــــب ان مالٌـــــــــــــــٌن شقة لحـ 4-3ان العــــــراق ٌحتاج ما بٌن  
 .العمودي أي نظام الشقق آخذٌن بنظر االعتبار ظروف وعـادات وتقالٌد الشعب العراقً

إن من حق المواطن العراقــً ان ٌحصل على التعلٌم والعالج والسكن المجانـً وهذا هو الحق األنسانً وهو أحد 
حـق دستوري وعلى الدولة ان تحقق هذا الحق المشروع للمواطن فال حٌاة سعٌدة فً  االنسان وهو  أهم حقوق

 . ظل غٌاب االستقرار وتفشً األمٌة واالمراض 3 فال حٌاة سعٌدة وكرٌمة بال سكن

  

 الخاتمة 

إن وضــع العراق السٌاسً واألقتصادي واألمنــً كان وال ٌزال وسٌبقــى لفترة غٌر قلٌلــة وضعاً صعباً ومعقداً 
3 وان السبب الرئٌســً فــً ذلك ٌعود الــى تشابك وترابط العامل الخارجً مــع العامل الداخلــً واصبح العامل 

ذه هــً المفارقــة الخطٌرة فً وضع العراق الحالـً وهذا الخارجــً هــو المحرك األساس للعامل الداخلً وه
ٌعود الى موقع العراق األستراتٌجً ولما فٌه من موارد طبٌعٌة ومنها النفط والغاز إذ ٌحتل العراق المرتبــة 

 . الثانٌــة فً األحتٌاطً النفطً العالمً  –األولى 

  



االجتماعٌــة والعسكرٌــة التً حلت بالشعب العراقـً تعود  -ان جمٌع المصائب والكوارث السٌاسٌة واألقتصادٌــة
الى فشل الحكومات العراقٌــة المتعاقبــة منذ أواسط الستٌنٌات مــن القرن الماضً ولغاٌة الٌوم فً إٌجاد حلوالً 

 [لهم  ناجحة لهذه المشكالت 3 وكذلك ٌعود الــى وجود الثروات الطبٌعٌــة ومنها النفط وكمـا ٌقال ان خٌره
 . وشره على الفقراء هذا هو الواقع الموضوعً للعراق  ]المقصود خٌر النفط للنخبة الحاكمة 

 -:هناك حقائق موضوعٌة لها عالقة بواقع وآفاق تطور العراق مستقبالً وهً كاآلتً 

اال مــن ألجتماعً ال ٌمكن إعادة إعمار العراق وتحقٌق األستقرار السٌاسً واألقتصادي وا :الحقٌقــة األولى 
خالل إتمام إتفاق مبدئــً ووطنً بٌن قادة األحزاب السٌاسٌـة العراقٌة على مشروع وطنً عام للمرحلــة 
األنتقالٌــة إضافــة الى توفٌر مناخات الود والثقــة الحقٌقٌة المتبادلة ورفض الســــــــــــلوك السٌاسً المزدوج 

حلول الداخلٌــة التً تصب فً مصلحــــــــة الشعب العراقً بدالً من الهرولــة فــً المواقف واألعتماد علـى ال
السرٌعة الــى مــا وراء حدود العراق 3 فاذا حّل الطوفان ال سامح اللــه فلن ٌنجو أحداً مــن هذه القٌادات السٌاسٌة 

 .وغٌرها من الدول األخرى فأحذروا ما حدث فً جمهورٌة قرقٌزٌا وما حدث وٌحــدث فً الٌونان وتاٌلند 

األجنبــً نهاء كامل وحقٌقً لقوات األحتالل ‘مـن الضروري العمل الجاد والفعال من أجل  -:الحقٌقــة الثانٌــة 
تحقٌق ذلك هــو فال قواعد عسكرٌــة وال وجود جندي أجنبـً على أرض العراق 3 أن  2011فــً نهاٌــة عام 

سٌادة الوطنٌة للشعب العراقً وبشكل كامل 3 وعكس ذلك سوف ٌبقى العراق فً مطلب شرعً ووطنـً وٌعٌد ال
 .دوامة من عدم األستقرار وسوف ٌلحق ذلك ضرراً كبٌراً بمصلحة الشعب العراقً 

أسس العمل الجاد على دمقرطــة المجتمع العراقً من خالل بناء مؤسسات الدولـة على  -:الحقٌقــة الثالثــة
فــً صنــع القرار السٌاسً   ووضــع الرجــل المناسب فــً المكــان المناسب واشراك الشغٌلةدٌمقراطٌــة 

واألقتصادي ورفض نهج المحاصصة الطائفٌـــة والسٌاسٌة سٌئــة الصٌت والعمل على أجراء تعدٌالت دستورٌة 
االساسً   عــــــــــباً وتطبٌق القانونبما ٌعزز الدٌمقراطٌــة السٌاسٌــة والحفاظ علــى وحــدة العراق أرضــاً وش

فــً تحدٌد صالحٌــات السلطــة التشرٌعٌــة والتنفٌذٌــة والقضائٌــة3 واصدار قانـون عصري لألحزاب 
ومحاربــة الفساد المالـً واألداري واألرهاب وهما .... السٌاسٌــة ولألتحادات العمالٌــة والفالحٌــة والمهنٌــة 

احدة وتطبٌق عقوبة االعدام بالمفسدٌن واللصوص سارقً ثروة الشعب واالرهابٌٌن المدعومٌن وجهان لعملة و
مــن الداخل والخارج وهذا هــو الرادع السلٌم لهذه الظاهرة 3 وكمــا ٌجب على الحكومــة مــن ان تعلن عن 

اٌرادات النفط من أجل أعالن  وخاصة 2010ولغاٌة  -2004أجمالً االٌرادات والنفقات العامــة للدولـة من عام 
 .الحقٌقة حتى ولو كانت ُمرة وقاسٌة للشعب

إعمار البالد ٌنبغً على الدولــة التدخل المباشر فً الحٌاة األقتصادٌــة واألجتماعٌة ألعادة   -:الحقٌقــة الرابعــة 
قرار بتعدد االنماط األقتصادٌة فً وبما تملكــه من موارد بشرٌــة ومادٌـة مؤهلة لتحقٌق هذا الهدف ومن خالل األ

 .المرحلة االنتقالٌة 

وخاصــة مــن الضروري ان ٌتم التصرف واألستثمار العقالنً بموارد الدولــة المالٌــة  -:الحقٌقــة الخامســة 
 .عوائد النفط وبمــا ٌخدم تطور األقتصاد الوطنً وعدم اللجوء الـى عسكرة األقتصاد والمجتمع العراقً

القطاعات ٌجب على الدولــة ان تضع خطط طوٌلــة ومتوسطــة وقصٌرة اآلجـل لتطوٌر  -:الحقٌقــة السادســة 
األقتصادٌــة من األنتاجٌــة والخدمٌــة وبشكل متوازن 3 وخالل المرحلة االنتقالٌة ٌنبغً على سٌاسة الدولة 

للقطاعات األقتصادٌــة االنتاجٌــة وخاصة القطاع الصناعً والزراعً ألن هذه أعطاء األولوٌــة واالهتمام 



القطاعات هــً القطاعات الرئٌسٌــة التً تؤمن الغذاء والدواء واالستقرار ومعالجة البطالــة وكذلك ترسً 
 .دعائــم التحرر األقتصادي 3 فال قٌمة للتحرر السٌاسً بدون التحرر األقتصادي 

والمتمثل إحذروا مــن تطبٌـق وصفــة صندوق النقد والبنــك الدولٌٌن والنهــج اللٌبرالً  -:ة السابعــة الحقٌقــ
فـً لٌبرالٌة االسعار ولٌبرالٌة التجارة وخصخصة مؤسسات الدولة األنتاجٌة والخدمٌة 3 فهذه الوصفــة 

منحازة وتخدم فئــة قلٌلــة من المجتمع أي النخبة السٌاسٌة الحاكمة وحلفاؤهم فً المجتمع وتعمق الهوة المؤدلجــة 
.... األقتصادٌــة واألجتماعٌــة لصالح البرجوازٌـة األدارٌة والبٌروقراطٌٌن وجماعة اقتصاد الظل والمافٌــا 

 .العمال والفالحٌن واصحاب الدخول المحدودة وتشكل هــذه الوصفــة كارثــة علــى الفقراء وخاصــة مـن 

ٌنبغً على الدولــة العراقٌــة األقرار والتطبٌق الدستوري فعلٌاً لمجانٌة التعلٌم ولجمٌع  -:الحقٌقــة الثامنــة 
 .مراحلـه ومجانٌة العالج والسكن وضمان حٌاة كرٌمة للمتقاعدٌن 

الخاص العراقً فً إعادة إعمار البالد هً مراهنة خاطئة وغٌر  ان المراهنة على القطاع -:الحقٌقة التاسعة 
فاعلة فً ظروف العراق الٌوم 3 وبالتالً فأن هذا النهج سوف ٌفاقم الفقر فً المجتمع ألن القطاع الخاص هدفه 

ففً مرحلة األنتقال ٌمكن اعطاء دور محدد للقطاع الخاص وٌكون هذا . األول واألخٌر هو تعظٌم الربح فقط 
 .الدور مكمل لقطاع الدولة وتحت إشرافه الرقابً والمحاسبً 

دوالر ملٌار  600الى  500اختلفت التقدٌرات بخصوص كلفة إعادة إعمار العراق بٌن  -:الحقٌقـة العاشرة 
 وهناك تقدٌر آخر ٌصل الــى مــا ٌقارب مــن ترٌلٌون دوالر 3 فهذه الكلفـة الفلكٌة هً عبًء كبٌر علــى كاهل

وان الشعب العراقً لن ٌتحمل إٌة مسؤولٌة عن ما حّل به من خراب ودمار . المجتمع واألقتصاد العراقً 
هذه الكوارث منذ عام   وراء  أقتصادي فالوالٌات المتحدة االمٌركٌــة وحلفائها الدولٌٌــن واألقلٌمٌٌن هـم كانوا ما

ة وطٌعة للوالٌات المتحدة االمٌركٌــة وحلفائها األقلٌمٌٌن ولغاٌة الٌوم 3 وان النظام السابق كان اداة منفذ 1980
وهــم دفعـوا النظام السابق فـً حروب عبثٌــة لــم ٌستفد منها الشعب العراقــً أصــالً وعلٌــه فأن الوالٌات 

ٌحق و. بالمئة من كلفة إعادة إعمار البالد75المتحدة وحلفائها هم المسؤولون عــن الخراب وهــم ٌتحملون 
ال .للحكومة العراقٌة واألحزاب السٌاسٌة الٌوم أو غداً بالمطالبة بذلك وعبر منظمة األمم المتحدة والمحاكم الدولٌة

 . ٌمكــن إعمــار البــالد بــدون دمقرطــة المجتمــع 3 وال دٌمقراطٌــة حقٌقٌــة بدون تحــرر إقتصادي حقٌقً 

مار العراق وفً ظروفه الحالٌة وخالل المرحلة االنتقالٌة ٌتطلب حكومة أن أعادة أع ــ:الحقٌقة الحادٌة عشر 
مركزٌة قوٌة ونزٌهة وكفوءة مع سلطة تشرٌعٌة تمثل مصالح الشعب العراقً بشكًل حقٌقً ومتوافقة مع السلطة 

القوى التنفٌذٌة وبعكس ذلك سوف لن ٌتم أعمار العراق بالشكل المطلوب وسوف ٌتم أهدار المال العام لصالح 
المتنفذة والمتحالفة مع الشركات األجنبٌة والقوى أألقلٌمٌة والدولٌة وأن المتضرر الوحٌد من كل ذلك هم فقراء 

  العراق 
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