
 1 

 دور الرقابة الشعبٌة على األداء الحكومً 
 االجتماعً –فً المٌدان السٌاسً واالقتصادي 

 
الدلٌمًنجم . د   
 

  :  المقدمة
 

 إطاارورهاا ااار  ٌكون د إنٌتحدد دور وهدف الرقابة الشعبٌة بطبٌعة النظام الحاكم وال ٌمكن 
 .وإٌدٌولوجٌاالنظام القائم، فالرقابة الشعبٌة فً شكلها ومضمونها تحمل طابعاً سٌاسٌاً 

 
تم تناول دور الرقابة الشعبٌة فً المٌدان السٌاسً وأثرها على مستقبل االقتصاد العراقً والمهام 

الرقاباة  وأهداف أنواع إلىالتً تواجه الحكومة ودور الرقابة فً محاربة الفساد، كما تم التطرق 
 .الحكومً األداءالشعبٌة والعوامل الرئٌسة لنجاح 

 
 :االجتماعٌة -دور الرقابة الشعبٌة فً معالجة المشكالت السٌاسٌة واالقتصادٌة: أوال

ضاعف دور / ٌتمٌز واقع العراق السٌاساً ااٌاة فاً التعقٌاد والتايزم، ٌرافاق الا  اٌاا 
اٌااا  التشاارٌعاق القانونٌااة  إلااىً وٌعااود السااب  الاارئٌ  الحكااوم األداءالرقابااة الشااعبٌة علااى 

 اٌاا  والمشاكل التً تواجه تفعٌل الدور الرقابً للجمااهٌر ها أهم إن. وضعف الوعً السٌاسً
السٌاسٌة وااصة باٌن قٌاداتهاا السٌاساٌة واٌاا  الارمش المشاتركة  األحزا ضعف الثقة بٌن  او

          .ٌ  نهااال المحاصصاااة السٌاساااً والطاااائفًالمعااااٌٌر وتكااار وازدواجٌاااةحاااول مساااتقل العاااراق 
                                                                                                           
ٌوجد تٌاران سٌاسٌان رئٌسٌان ومتصارعان حول مستقبل االقتصااد والمجتماع العراقاً وٌحمال 

ٌمثااال القاااوش الدٌمقراطٌاااة  األولوسٌاساااٌاً واقتصاااادٌاً فالتٌاااار  ٌاإٌااادٌولوجهااااا الصاااراع طابعااااً 
االقتصادي ولكن بشارط  اإلصالحهاا التٌار على حتمٌة وموضوعٌة  أصحا والٌسارٌة وٌمكد 

وان ٌكون فً ادمة الشاع  ولاٌ  فاً ادماة الناباة الحاكماة  وإنسانٌاٌحمل طابعاً اجتماعٌاً  إن
السٌاساٌة المتنفاا   األحازا التٌار الثانً، وهاو ٌمثال االبٌاة  إمااالقتصادٌة،  األنماطوٌقر بتعدد 

اقتصااد الساوق  إلاىفً الحكم وبتبنً المنهل االقتصادي اللٌبرالً، وٌمكد على ضرور  االنتقال 
من االل تطبٌق وصفة صندوق النقد والبن  الدولٌٌن وٌكمن جوهر الوصفة فً لٌبرالٌة التجار  

دور الدولة، والعمل  إبعاد، ثم أضعافبرنامل الاصاصة والعمل على  وتنفٌا األسعارولٌبرالٌة 
 .على تعزٌز دور ومكانة القطاع الااص الرأسمالً

 
الشع  ومان ااالل االساتفتاء  إلىحسم هاا الصراع الدائر بٌن التٌارٌن ٌكمن بالرجوع  إننعتقد 

سااعد علاى تحدٌاد وجهاة الشعبً الحر والدٌمقراطً وهاا هو جوهر الدٌمقراطٌة الشاعبٌة التاً ت
 .والمجتمع العراقً لالقتصادالتطور السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً الالحق 

 
الحكااومً والبرلمااان هااً التاادهور المسااتمر للقطاعاااق  األداءماان أهاام التحاادٌاق التااً تواجااه  إن

 وااصة القطاع الزراعاً والقطااع الصاناعً، وتناامً معادالق البطالاة والفقار وتادنً اإلنتاجٌة
الاداول المحادود  وتناامً وتفشاً ظااهر   أصاحا للغالبٌة العظمى وااصاة  ألمعاشًالمستوش 

والتدهور السرٌع والاطٌار للرعاٌاة الصاحٌة ولقطااع التربٌاة  واإلداريالفساد السٌاسً والمالً 
والتعلٌم العالً، وتفاقم مشاكلة الاادماق وفاً مقادمتها مشاكلة الكهربااء والمااء الصاال  للشار ، 

، ناهٌا  واألٌتاموالمطلقاق  األراملوهً  إالمً ظاهر  اجتماعٌة اطٌر  فً مجتمع شرقً وتنا
 .عن المهجرٌن داال واار  العراق
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واضاحة  إساتراتٌجٌةمعالجة هاه المشكالق واٌرها ٌتطل  من السلطة التنفٌاٌة اعتماد اطة  إن
 إلاى األولوٌاة ساتراتٌجٌةاإلوالمعالم بهدف معالجة هااه المشاكالق، وان تعطاً الاطاة  األهداف

لقطااع الساكن، الن  أهمٌاة إعطاءومنها القطاع الزراعً والصناعً وكال   اإلنتاجٌةالقطاعاق 
القطاع  إشرا واالستقرار وٌنبغً  األمنتعالل مشكلة البطالة وتحقٌق  إنهاه القطاعاق تستطٌع 

 .القطاعاق وفق تشرٌع قانون ااص ٌنظم عمل هاه واألجنبًالااص المحلً والعربً 
 
ٌعتماد علاى تفعٌال دور ومكاناة الرقاباة الشاعبٌة القطاعٌاة ومنظمااق  اإلساتراتٌجٌةنجاح هاه  إن

المقصرٌن  إزاءالمجتمع المدنً ٌرافق ال  ضرور  تطبٌق مبدأ الرقابة والحسا  وعدم التساهل 
د علااى اعتماااد مباادأ الحااافز المااادي للمباادعٌن والمنفاااٌن وهاااا كلااه ٌساااع أٌضاااوماان الضااروري 

 .تحقٌق العدالة االجتماعٌة واالقتصادٌة فً المجتمع
 
ٌعتمااد علااى تااوفٌر الرابااة الجاااد  والصااادقة ... واإلداريمعالجااة الفساااد السٌاسااً والمااالً  إن

والهادفة من قبل البرلماان والحكوماة، وٌاتم الا  مان ااالل تشارٌع قاانونً واضا  وهاادف وان 
وهو وضع الرجل المناس  فً المكان  إالدٌمقراطً ٌطبق بشكل عادل، وان ٌجري اعتماد مبدأ 

 اعلنٌا تهمالمناس  والعمل على تعزٌز استقاللٌة القضااء ومحاسابة المفسادٌن واللصاوص محااكم
كعقوبة رادعة وعادلاة ومشاروعة  اإلعدامالعقوباق بما فٌها عقوبة  أقصى وإنزالووفق القانون 

 .ل وثرو  الشع لكل من تسول له نفسه فً سرقة ونه  واستحواا ما
 
ااالل تعزٌاز  األمانواٌرها ال ٌمكن ان تكون ناجحة وفاعلاة ومامثر   اإلجراءاقجمٌع هاه  إن

الحكومً والبرلماانً  األداءمنظماق المجتمع المدنً كرقٌ  على نجاح  وإشرا الرقابة الشعبٌة 
 .واحد إنفً 
 

 :أنواع الرقابة الشعبٌة
ائم والرقابة الشعبٌة، فال ٌمكن قٌام نظام دٌمقراطً شعبً هنا  عالقة وثٌقة بٌن طبٌعة النظام الق

بدون رقابة شعبٌة حقٌقٌة وااق محتوش دٌمقراطً، وبدون تعزٌز الدٌمقراطٌة الشعبٌة ال ٌمكان 
بكاال ومحاربااة ظاااهر  الفساااد  األداءٌم ٌااقٌااام برلمااان وحكومااة شااعبٌة ودٌمقراطٌااة، وال ٌمكاان تق

 .ة الشعبٌةمن االل تعزٌز الرقاب إال أنواعها
 

الرقابة البرلمانٌاة والرقاباة الشاعبٌة، وتعاد : ن من الرقابة فً النظام الدٌمقراطً وهمااهنا  نوع
 أهاامالحكااومً وماان  األداءالرقابااة القانونٌااة ماان اجاال تقٌااٌم  أنااواع أهاام إحاادشالرقابااة البرلمانٌااة 

الرقابٌة ووظٌفة المحاسبة، الوظٌفة التشرٌعٌة والوظٌفة : الوظائف الرئٌسة للرقابة البرلمانٌة هً
وان تطبٌق هاه الوظائف ونجاحهاا ٌعتماد علاى المساتوش الرفٌاع مان الاوعً السٌاساً والشاعور 

السٌاساٌة  األحازا البرلماان وااصاة مان قبال  أعضااءمان قبال  واألاالقٌةبالمسمولٌة القانونٌة 
االبتعااد عان سٌاساة  وقادتها، وكما ٌتطل  وجود معارضة سٌاسٌة قوٌة داال البرلمان، وان ٌتم

 .ازدواجٌة المعاٌٌر فً عمل السلطة التشرٌعٌة أوالكٌل بمكٌالٌن 
 
الرقابة الناجحة والفاعلة علاى عمال البرلماان والحكوماة،  أدواق إحدشالرقابة الشعبٌة، فهً  إما

السٌاسااٌة سااواء كانااق  األحاازا وتتكااون الرقابااة الشااعبٌة ماان الرقابااة السٌاسااٌة، وتعنااً رقابااة 
وااصاة المعارضاة منهاا ممارساة  األحازا واٌر مشاركة فً الحكام ومان حاق هااه  ا ةمشارك

حقها المشروع فً ممارسة النقد الموضاوعً الهاادف مان اجال تقاوٌم عمال الحكوماة والبرلماان 
الرقاباة االجتماعٌاة وهاً تشامل نشااط  إمااالسٌاساٌة،  لألحزا وٌتطل  ال  تشرٌع قانون عمل 

 وإنجااحالجمعٌاق المهنٌة مشااركة فاعلاة وحقٌقٌاة مان اجال مسااعد  وعمل ومشاركة النقاباق و
اتحااد نقابااق العماال، : هاه النقاباق والروابط هً أهمالحكومة وبما ٌادم المصلحة العامة ومن 
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اتحاد الجمعٌاق الفالحٌة، اتحاد الطلبة، اتحاد الشابٌبة، رابطاة المارأ ، جمعٌاة المعلماٌن ورابطاة 
والمهندسااٌن والاازراعٌٌن واالقتصااادٌٌن  األطباااءعاااق والمعاهااد وجمعٌااة التدرٌسااٌٌن فااً الجام

 .والفنانٌن واٌرها نوالصحفٌٌ
 
تفعٌل نشاط وعمل هاه النقاباق والجمعٌاق والروابط ٌتطل  تشرٌع قانون ااص لها  بهدف  إن

 مٌاةاإلعالالرقاباة  إماا. تثبٌق شرعٌتها وحقها فً العمل والتظاهر واالعتصام السلمً المشروع
بالساالطة الرابعااة الفاعلااة والمتمثلااة بااالتلفزٌون والرادٌااو والصااحف  -كمااا ٌقااال–وٌقصااد بهااا 

 واألداءدوراً هامااً وفااعالً ورقابٌااً علاى عمال  اإلعالمٌةوتلع  الرقابة ... والمجالق واالنترنق
 .الحكومً والبرلمانً وكما تساعد على الق الوعً السٌاسً داال المجتمع

مان  وإسانادبادعم  ٌحظى إنالوطنً دوراً تحرٌضٌاً ورقابٌاً وٌج   اإلعالمدور  ٌكون إنٌنبغً 
مسااتقالً وان ٌكاون هدفااه هااو ادمااة الشااع   إعالمااا أوحكومٌاااً  أعالمااقبال الحكومااة سااواء كااان 
 .ولٌ  ادمة النابة الحاكمة

 
سواء  نبٌةأجال ٌرتبط بيي جهة  إنالوطنً باالستقاللٌة وٌج   اإلعالمٌتمتع  إنومن الضروري 

 أورسامٌة  أجنبٌاةمنظمااق  أوالوطنً المحلً بادول  اإلعالمدولٌة، الن ارتباط  أو إقلٌمٌةكانق 
دوره الرقابً وسٌكون  أضعافو لإلعالماٌر رسمٌة ٌعنً ال  ضعف الوالء والشعور الوطنً 

ق مرتاز إعاالم إلاىوطناً  إعاالمنشاطه مامدلل لمان ٌادفع لاه الماال الكبٌار، أي اناه ٌتحاول مان 
كجهاز رقابً على عمل البرلمان  اإلعالمسلطة  وأهمٌةوميجور ومن هنا ٌنشي الاطر على دور 

قنا  تلفزٌونٌة  45، و أجنبٌةماابراق  أجهز صحٌفة ومجلة تمولها  220والحكومة بدلٌل توجد 
حرٌااة  اباان. األمنٌااة األجهااز تمولهااا  رادٌااومحطااة  67، و األجنبٌااةالماااابراق  أجهااز تمولهااا 
 ؟... وأٌنالسٌاد  الوطنٌة؟  وأٌن؟ اإلعالمًالوطنً  األمن وأٌن؟ اإلعالمٌة واستقاللٌة ومهن

 (1)انظر الشكل رقم 
 

 :نالحظ من الماطط ما ٌلً
ساالطة رقابٌااة فااً أي مجتمااع دٌمقراطااً فهااً تراقاا  عماال  علااىأالرقابااة الشااعبٌة هااً  إن. 1

 .البرلمان والحكومة وبما ٌادم المصلحة العامة
وهااه  واإلعالمٌاةكوناق الرئٌسة للرقابة الشعبٌة وهاً الرقاباة السٌاساٌة واالجتماعٌاة الم إن. 2

 .المكوناق تتفاعل وتتكامل فً عملها ونشاطها لما فٌه اٌر المواطن
البرلمااانً  األداءالهاادف الاارئٌ  للرقابااة الشااعبٌة هااو العماال علااى تحسااٌن جااود  وفاعلٌااة  إن. 3

 .والحكومً
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 (:1)شكل رقم 
 عمل الحكومة والبرلمان ألداءرقابً  أنموذجصٌاغة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزقابت الشعبيت

 الزقابت السياسيت الزقابت االجتماعيت الزقابت اإلعالميت

 رقابت السلطت التشزيعيت رقابت السلطت التنفيذيت

 أنموذج لتحسين فاعليت جودة الزقابت على األداء البزلماني والحكومي
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 :الحكومً األداءاثر الرقابة الشعبٌة على : ثانٌا  
 
 :الرئٌسة للرقابة الشعبٌة األهداف -أ

تعد الرقابة الشعبٌة العٌن الساهر  علاى عمال ونشااط الحكوماة لماا فٌاه ادماة المصالحة العاماة، 
العماال علااى تحقٌااق العدالااة االجتماعٌااة : وللرقابااة الشااعبٌة هااالرئٌسااة  األهااداف أهااموان ماان 

واالقتصااادٌة فااً المجتمااع وهاااا ٌساااعد علااى تقلااٌص الفجااو  االقتصااادٌة واالجتماعٌااة داااال 
بطبٌعة العمل وهاا ٌشكل قمة العدالة االجتماعٌة، وٌنبغً  األجرالمجتمع والنضال من اجل ربط 

وهاااا ٌساااعد علااى محاربااة الفساااد السٌاسااً  اإلنسااان ٌااهألا اإلنساااناسااتغالل  إلغاااءالعمال علااى 
ٌتم التطبٌاق الصاارم للقاوانٌن واحترامهاا وعادم االلتفااف  إنومن الضروري  واإلداريوالمالً 

علٌها ومحاسبة الماالفٌن والمفسدٌن والطفٌلٌٌن وفق القانون وبغض النظر عن االنتماء والموقع 
 .السٌاسً والبرلمانً والحكومً

 
ٌنبغً التالً قوالً وفعالً عن : الحكومً فهً تكمن فً األداءوامل التً تساعد على نجاح الع إما

ماانهل المحاصصااة السٌاسااٌة والطااائفً والماااهبً الن هاااا الاانهل ماااالف للدسااتور وهااو بمثابااة 
ٌااتم وضااع الرجاال المناساا  فااً المكااان المناساا  واعتماااد  إنللشااع ، وماان الضااروري  أفٌااون

التاصاااص والكفااااء  والنزاهاااة والمبدئٌاااة : الموضاااوعٌة وفاااً مقدماااة الااا المعااااٌٌر العلمٌاااة و
ومصاااادره وٌضاااعف  إشاااكالهوالتضاااحٌة وهااااا ساااوف ٌسااااعد علاااى محارباااة الفسااااد وبكااال 

فالفساد والبٌروقراطٌة هما وجهان لعملة واحاد ، وٌجا  االلتازام المبادئً  اإلدارٌةالبٌروقراطٌة 
قباال الجهاااق ااق العالقااة والعماال بمباادأ فصاال  بااالقوانٌن المشاارعة واحترامهااا وتطبٌقهااا ماان

 اإلقلٌمٌاةعالقااق سٌاساٌة واقتصاادٌة ماع الادول  إقامةالسلطاق واحترام استقاللٌتها وكما ٌنبغً 
مبادأ االحتارام والتكاافم والنفاع المشاتر  فاً العالقااق االقتصاادٌة الدولٌاة  أساا والدولٌة علاى 

وبنفساها وهاً  بإرادتهااً التاً تعازز مصاٌرها وعدم التدال فاً الشامون الداالٌاة فالشاعو  ها
 .الحكومً األداءان هاه العوامل واٌرها تساعد على نجاح . صاحبة القرار الشرعً فً ال 

 
 :لخالصةا
 األداءكبٌراً على عمل الحكومة وفً كافة المٌاادٌن بهادف تحساٌن جاود   أثراللرقابة الشعبٌة  إن

التنسٌق بٌن عمل البرلمان والحكومة وال ٌمكن فصل الحكومً وان تحقٌق ال  ٌتطل  التعاون و
واحاداً مكماالً لألاار فنجااح عمال الحكوماة ٌعتماد علاى  ألنهماادور البرلمان عان دور الحكوماة 

 .وهو ادمة المجتمع إالالتعاون والتنسٌق مع البرلمان من اجل تحقٌق هدفها المشتر  
 
 

  :فً المجال التشرٌعً
الدستورٌة والدٌمقراطٌة بهدف  اإللٌةورٌة على الدستور وفق تعدٌالق جاد  وضر إجراءٌتطل  

النظار بقاانون االنتاابااق البرلمانٌاة  إعاد  أٌضا، ومن الضروري الممقتة( القنابل)التالص من 
الكبٌار  والصاغٌر  وٌحقاق  األحازا واعتبار العراق دائر  انتاابٌاة واحاد  وهااا ٌضامن حقاوق 

السٌاسااٌة ٌضاامن  باااألحزا كمااا ٌنبغااً تشاارٌع قااانون ااااص العدالااة السٌاسااٌة واالجتماعٌااة، و
 أوطااائفً  أودٌنااً  أسااا علااى  األحاازا شاارعٌتها وحقهااا فااً العماال وان ٌمنااع القااانون قٌااام 

عنصري، وان ال تمل  مٌلٌشٌاق مسالحة، وان توضا  مصاادر تموٌلهاا وان ال تارتبط بالااار  
ً للساالطة وان تعلاان نظامهااا وبرنامجهااا تقاار بمباادأ التااداول الساالم إن" اقتصاااد الظاال"قااوش بوال 

االجتماعً للشاع ، وكماا ٌتطلا  تشارٌع قاانون اااص بالرقاباة الشاعبٌة  -السٌاسً واالقتصادي
ٌضمن دور وفاعلٌة النقاباق والجمعٌاق والروابط المهنٌة، ومن الضروري تشرٌع قانون ااص 

 .بهاااااااااااادف ضاااااااااااامان حقااااااااااااوقهم المشااااااااااااروعة واألٌتاااااااااااااموالمطلقاااااااااااااق  باألراماااااااااااال
 



 6 

 
 :االجتماعً -المجال االقتصاديفً 

االقتصادٌة وان ٌلع  قطااع الدولاة الادور الارئٌ ،  األنماطبتعدد  اإلقرارٌتم  إنمن الضروري 
وهاا ٌتطلا  تعزٌاز دور ومكاناة الدولاة فاً الحٌاا  االقتصاادٌة واالجتماعٌاة، وكماا ٌنبغاً عادم 

لتجااار  العالمٌااة، الن هاااه منظمااة ا" نصااائ "بوصاافة صااندوق النقااد والبناا  الاادولٌٌن و  األاااا
وجلبق كل الكوارث والماساً والعاااباق  ةبالمائمائة  ةوممد لجالوصفة الكارثٌة وصفة منحاز  

دلٌال قااطع علاى فشال  إالللشعو  الفقٌر ، وان ما حدث وٌحدث فً االبٌة البلدان العربٌة الٌوم 
فقاار والمجاعااة وتاادنً للشااعو  البطالااة وال أنتجااقسٌاسااة هاااه الممسساااق وفشاال وصاافتها فهااً 

 .واٌا  العدالة وظهور الحٌتان والدٌناصوراق المالٌة مرعبة واٌر شرعٌة ألمعاشًالمستوش 
وااصاة القطاااع الزراعااً والصااناعً  اإلنتاجٌااةللقطاعاااق  األولوٌاة إعطاااءمان الضااروري  إن

طالااة وكااال  قطاااع السااكن الن هاااه القطاعاااق الوحٌااد  والرئٌسااة التااً تساااعد علااى معالجااة الب
لقطاع الادماق وااصاة مشاكلة الكهربااء والمااء  األهمٌة إعطاءوتحقٌق االستقرار، وكما ٌج  

الصال  للشر ، والعمال علاى تحساٌن مساتوش التعلاٌم والرعاٌاة الصاحٌة، الن هااٌن القطااعٌن 
الهامٌن ٌسٌران نحو االنحدار الميساوي ومن الضروري العمل على تحدٌد دور القطاع الاااص 

، الن هاااه القطاعاااق ال تاضااع األولااىدوره الن هدفااه الاارب  وتعظااٌم الاارب  بالدرجااة  اءإلغاا أو
 .للتجربة والتجرٌ 

 
ولغاٌة الٌاوم، ٌمكان القاول عناه اناه عمال  2004الحكومة منا عام  ألداءالموضوعً  مالتقٌٌ إن

ة موضاوعٌة وااتٌا ألسابا اٌر ناج  واٌر مرض للغالبٌة العظمى من الماواطنٌن وٌعاود الا  
مدولاة، أي لعا  وٌلعا  العامال الااارجً الٌاوم  أصابحقالمساالة العراقٌاة  إن: وفً مقدمة ال 

الطائفً وتكرٌ  / وتفاقم حد  الصراع السٌاسًلعراق، استمرارفً ا األوضاعدوراً ممثراً على 
نهاال المحاصصاااق السٌاسااٌة والطائفٌااة، والمسااتوش المتاادنً للمالكاااق المتنفااا  فااً الحكومااة، 

دور  إضااعافكاال الاا  واٌااره ساااعد علااى  إن، واإلداريالبٌروقراطٌااة والفساااد المااالً وتفشااً 
 .الناج  األداءومكانة الحكومة فً تحقٌق 

 
جمعااة "الجماااهٌر الشااعبٌة هااً اٌاار رقٌاا  لتنظااٌم عماال ونشاااط الحكومااة وان مظاااهراق  إن

ر دلٌال علاى واٌرها من الجمع فً المستقبل هاً اٌا" جمعة الندم"و " جمعة الحق"و " الغض 
الجمااهٌر تحمال طابعااً اادمٌاً بالدرجاة  مطال الحكومة وكانق  ألداءالموضوعً  مالتقٌٌ إعطاء
 .األولى

 
هااً اسااتادامها  نالساالمٌٌالكباارش التااً ارتكبتهااا الحكومااة ضااد المتظاااهرٌن  األاطاااءماان  إن

الضار  اٌر دٌمقراطٌة واٌار قانونٌاة فقماع المتظااهرٌن بالرصااص والمااء الحاار و إجراءاق
بالهراواق واالعتقال وممارسة التعاٌ  الوحشً وتصوٌر المتظاهرٌن وااصاة النشاطاء مانهم، 

تتعارض وتتقاطع مع جاوهر  إجراءاق أنهاحالة منع التجوال واٌر ال ،  وإعالنوقطع الطرق 
ٌسااهموا فااً وضااع  إنبعااض المتنفاااٌن فااً قمااة الحكومااة  إنالدٌمقراطٌااة والدسااتور ونيماال ماان 

الاادٌمقراطً فااً العااراق لتعزٌااز مقترباااق الاانهل الاادٌمقراطً فااً عااراق  للعماال سااٌةأساركااائز 
 .المستقبل

 
الحكومً ال ٌكفً حس  وجهة نضرنا النجاز برنامل  األداءمن اجل تفعٌل ( مائة ٌوم)تحدٌد  إن

العمل الحكومً المقترح اصالً، وان أي حكومة ال تستطٌع معالجة جمٌاع الجباال المتراكماة مان 
زمنٌاة ماتلفاة  إبعادااق  إستراتٌجٌةمن االل وضع اطة  أكثر أو امسٌهباطط  إالق المشكال

ومنهاا  األهمٌاةالضرورٌة للشع  وحس   األولوٌاقمع تحدٌد  األجلقصٌر  ومتوسطة وطوٌلة 
والمرتباااق للمااوظفٌن والعمااال ومشااكلة مرتباااق المتقاعاادٌن  األجااورمعالجااة جارٌااة لمشااكلة 
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، ورفاع الحاواجز، وحال مشاكلة ...(طارق، مجااري، حادائق)نظافاة المادن والبطاقة التموٌنٌة، و
العقوبااق،  أقصاى وإنازالالمرورٌة، ومحاسابة المفسادٌن واللصاوص وبشاكل علناً  االاتناقاق
، والتالااً عاان الاانهل الطااائفً اإلداريالفاشاالٌن ومحاساابة المقصاارٌن فااً جهاااز الدولااة  وإبعاااد

تعاد المفتااح الارئٌ  لمعالجاة المشااكل االقتصاادٌة  هااألنووضع اطة جارٌة لمعالجة الكهربااء 
الكهربااء نحصال علاى  مضاافاً ألٌهااتحقٌق سلطة الشع  الحقٌقٌاة  إنواالجتماعٌة وٌمكن القول 

 .مجتمع العدالة االجتماعٌة الراقً والمزدهر والمستقر
 
كبٌر  لدش  لأملهاه المشكالق واٌرها وعدم معالجتها سوف ٌالق اٌبة  األهمٌة إعطاءعدم  إن

 إلىالغالبٌة العظمى من الجماهٌر وكما ال ٌستبعد من تفعٌل دور العامل السٌاسً مما ٌمدي ال  
الشاع  "سٌاسً اطٌر وان ترفاع الجمااهٌر بادالً مان شاعارها الحاالً  ميزقداول الحكومة فً 

 ".النظام إسقاطالشع  ٌرٌد "وهو  أار إشعار إلى" النظام أصالحٌرٌد 
 
من ااالل تعزٌاز دور الرقاباة  إالتتم وتعالل  إنقٌق المهام التً تم اكرها ال ٌمكن تفعٌل وتح إن

الشعبٌة وااللتزام بالدٌمقراطٌة ومن االل تفعٌل عناصرها الرئٌسة والمتمثلاة بالرقاباة السٌاساٌة 
الا  ٌنبغاً تعزٌاز دور ومكاناة الدولاة فاً  إلاى إضاافة، اإلعالمٌاةوالرقابة االجتماعٌة والرقابة 

تحسااٌن عمال الحكومااة فاً كافااة لهادف بكاال الا  ٌصاا  و إنمٌادان االقتصااادي واالجتمااعً، ال
المٌادٌن، وبدون دٌمقراطٌة شعبٌة ال ٌمكن تحقٌق الرقابة الشعبٌة، وبدون رقابة شاعبٌة ال ٌمكان 

 . الحكومً المتمٌز األداءتحقٌق العدالة االجتماعٌة وتحسٌن منظومة 
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