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ـــا يـــحـــقق ـــا  الـــعـــراقـــيـــة ا
ــنــشــود لــتــقــبص الـــتــطــويــر ا
الــــــــروتــــــــ اإلداري وإجنــــــــاز
ــــعـــــامالت بــــاقل اخلــــطــــوات ا
الية وتقـيص الكلفـة الزمنيـة وا
ــواطن لــلــدوائـر في مــراجــعـة ا
احلـكـوميـة  وهذا مـنهـاج غائب
عن اقـــســــام اجلـــودة في اغـــلب
ثـل ابرز مـؤسـسـات الـدولـة و
بـاب لالبتزاز والـرشوة يـفترض
بهـذه األقـسـام العـمل عـلى غـلقه
من خـالل  إعــــادة الــــنـــــظــــر في
هيـكلة العـمل اإلداري وتصحيح
ــهــمـة مــســاراته هي لــيـسـت بـا
ـستحـيلة  لـكن صعوبـتا تكمن ا
في حتديات  مفاسد احملاصصة
الــــــتي جتــــــعـل الــــــبــــــعـض من
القـيـادات الـوسطـى فوق سـلـطة
وصالحــيــات الــقــيــادة الــعــلــيـا
للـوزارة حتت مـسـمـيات حـزبـية

بعناوين معروفة.
qLŽ W œ«

ـهمة في ثـالثـا: من الفرضـيات ا
ـــــنــــهــــاج حتــــويل مـــــفــــردات ا
والـبرنـامج احلـكـوميـ تـوحـيد
ؤسـسات احلكـومية ادلة عـمل ا
بــالــشـكل الــذي يــؤكـد شــفـافــيـة
ــــــواطن – اإلجــــــراءات امــــــام ا
ــــســــتــــفــــيــــد وحتــــويل هــــذه ا
ــوذج اإلجــراءات تــبـــاعــا الى 
احلكومـة االلكترونـية هناك 23
اسـتـراتـيـجــيـة وطـنـيـة مـا زالت
على الرفوف العالية بسبب عدم
وجود ادلة عمل موحدة لألعمال
احلـكومـية وإصـدار هذا الـدليل
خطوة مـهمة في اعتمـاد معايير
الــشــفـــافــيـــة ضــمن مـــا يــعــرف
ــدركـات الـفـســاد الـتي تـصـدر

عن منظمة الشفافية الدولية.
 w uJŠ ÂöŽ«

رابعا : ما يصدر من بيانات عن
ـالـيـة األوضـاع االقــتـصـاديـة وا
في البلد فهناك احصائيات عن
 مـعــدالت الـتـضــخم  والـبــطـالـة
والـــفــقــر والــنـــمــو والــتـــنــمــيــة
ــســتـــدامــة الــتـي  تــصــدر عن ا
وزارة الـتــخـطـيط لــكـنـهــا تـعـلن
ــقـرر مــتــأخــرة عن مــوعــدهــا ا
اغلب وسـائل االعالم احملـلية  ال
تـنشـر هذه  االخبـار  في  مواقع
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بـــارزة  وال يــــتم تـــداولــــهـــا في
نـشـرات االخــبـار  الـكــثـيـر  من
ـعلـومـات تـخـتص بـها  وزارة ا
ـوازنة وجب  قـانون ا ـاليـة  ا
الــعـامـة ال تــنـشــر  فـيــمـا يـنص
هــذا الـــقــانــون عــلـى شــفــافــيــة
وازنـة الـعراقـية صـرف أمـوال ا
ـواطن  لـكي يـتـعـرف عـلـيـهـا  ا
فــهل  يـــســتـــطــيع أي صـــحــفي
اســتــقـــصــائي  ان يـــقــارن بــ
مـصـروفــات مـكـاتب الــرئـاسـات
الــثـالث  وبــ مــصــروفـات  أي
وزارة عـراقـيــة تـعـنى اخلـدمـات
ـكن احلديث الـعامـة  عـنـدهـا 
عن  وجــود شـفـافــيـة  وفي نـقل
ــعـــلــومــات  وهي مــهــمــة من ا
مـهـمـات مـواصـفات اجلـودة في
تـطبيـقات احلكـومة االلكـترونية
التـي  وقعت احلكـومة العـراقية
علـيها  مـنذ عام 2007 اتفاقات

مع البنك الدولي  !!  
ـثــال االخــر تـقــاريـر األجــهـزة ا
الـرقـابـيـة والــتـصـريـحـات الـتي
تـصدر عـنـها فـتـقاريـر األجـهزة
الـرقـابيـة الدوريـة  ما زالت غـير
قــادرة عــلى اقــنــاع الــصــحــفي
ـواطـن عـلى  حــد سـواء  ان وا
هـــذه األجـــهـــزة قـــد عـــمــلـت مــا
يتوجب عليها عمله في محاربة
ــتــفـــشي في عــمــوم الــفــســـاد ا
اجلــــهـــــاز احلــــكــــومـي بل وفي
الــكــثــيــر من مــفــاصل الــقــطــاع
اخلـاص واذا  مـقــارنـة  هـذه
الـتــقـاريـر الــسـنــويـة  مع ارقـام
عـدم قــدرة الـدولــة عـلى  تــقـد
اخلـدمـات الــعـامـة  لـلــكـثـيـر من
ـــواطــنــ الـــذين يــصـــنــفــون ا
بكونهم حتت او على خط الفقر
ـذكورة  اخلدمـات األسـاسـيـة  ا
في حــــقـــوق  االنــــســــان  الـــتي
يــعــتــرف  الـــدســتــور الــعــراقي

بشرعيتها .
‰uK(« UBŽ

ــــتــــلـك اجملــــلـس األعــــلى هـل 
ـكافحـة الفـساد عصـا مثل نبي
الـله مـوسـى لـتـأكل افك مـفـاسـد
احملـاصـصـة ?? بـالـتـأكـيـد كال !!
مكن في هذا السياق يبدو من ا
ـــقــتـــرحــات الـــتــالـــيــة عــرض ا
كــنـمــوذج لـتــطـبــيـقــات مـهــنـيـة

الـدور احلـكـومي بـإعـادة الـنـظـر
الـشامـلة في التـعريف الـقانوني
هـنـة كـوظـيـفة لـتـوصـيف هـذه ا
في دوائـر الـدولـة وهـذا يـحـتـاج
ـديـر الـعام ان يـعرف الـوزيـر وا
مــــضـــمــــون هـــذا الــــتــــوصـــيف
الـوظـيــفي  خـارج ضـغـوط  هـذا
احلـــــزب  او ذاك او تــــــوظـــــيف
ــسـيــطـر شــخـصــيــات احلـزب ا
على الوزارة  ”من عـظام الـرقبة
 ”في مـــنــاصـب قــيـــاديــة إلعالم
الـوزارة  ضـمن  مـكـتب الـوزير 
كـل ذلك حـول االعالم احلــكـومي
الى  جــسم  مـتـهــالك ال بـرنـامج
مــنـهــجي لــعـمــله   فــمـوقع  كل
وزارة يـــتـــضـــمن  نـــافـــذة حتت
ـــواطن) عــــنـــوان ( حــــكـــومــــة ا
والــســؤال هل قــدم  أي  مــكــتب
اعالمي  اســتـطالعـا عــلـمـيـا عن
ثـــقــة اجلـــمــهـــور من أصـــحــاب
ــصــلــحـة بــالــتــعـامـل مع هـذه ا
ــــمـــكـن وصـــفه ـــا  الــــوزارة 
إجنــازاتـــهــا ضـــمن الــبـــرنــامج

احلكومي ??
مـا تقدم أفـكارا بـصوت عال اذا
مـا اتـفـقت إدارة اجملـلس األعـلى
ـكـافـحـة الـفـسـاد مـعـهـا فـكـاتب
هـذه الـسـطـور له اكــثـر حـسـنـة
وان اخـتــلـفـت مـعه فــله حـســنـة
واحـــدة تــتـــمــثل فـي صــوته من
اجـل الــعــراق .. وطـن اجلــمــيع

ولله في خلقه شؤون !!
h½ lÐd

ـنــهـاج احلـكـومي من { إقـرار ا
ــنح قــبـل مــجــلس الـــنــواب .. 
ـكافـحة الـفساد اجملـلس األعلى 

االعتراف الدستوري  
{ اعـــتــمــاد مـــعــايـــيــر اجلــودة
ـؤسـسي الـشــامـلـة والــتـقـيــيم ا
يبـعد إدارة احلكومـة عن مفاسد

احملاصصة 
{ غــــلق (( األبــــواب الــــدوارة))
لـلـفسـاد تـتـطـلب  فـتح(( احلوار

الوطني)) الشامل  
{ االعالم احلـكـومـي ... مـفـتـاح
سـاءلة اجملـتمـعية الشـفافيـة وا
ويـحتـاج الى ((مهنـية)) مـعترف

بها 

{ صحفي وباحث سياسي عراقي

صرفـة تضع مفاسـد احملاصصة
في إطـــار الــــعالج الـــتــــدريـــجي
وتـفتح أبواب حـقيـقية لإلصالح
الــعــام في الــقـيــمــة الــوظـيــفــيـة

للحكومة:
 ”UO  dýR

 أوال : اعــتــمــاد الــيــات مــحــددة
ـوازنـة الـعـامة إلعـداد مـشـروع ا
وذج بتـحـويلـها تـدريـجيـا من 
الـــبــنــود الى مـــوازنــة الــبــرامج
الـتـنـفيـذيـة  عـلى ان تـكـون هذه
ــــؤشــــر االلــــيــــة تــــضع نــــواة ا
الــوطــني لــقــيــاس الــفـســاد  من
خالل مــعــادلـــة بــســيــطــة  بــان
نــتـــائج  مــفــاســـد احملــاصــصــة
انـتـهت الى زيادة مـعـدالت الفـقر
والـبـطـالـة  والـتـضـخم  فـتـكـون
الـرؤيـة الـوطـنـيـة حـسب مـا ورد
ـقـر من فـي مـنـهـاج احلـكــومـة  ا
قـبل مـجـلس الـنـواب بـان تـقاس
األمــــوال الــــتي تــــصــــرف عــــلى
الــبــرامـج الــتي  تــقــدمــهــا كــفــة
مؤسـسات الدولـة  مقابل  تـقليل
ـعـدالت الـنـسب الـعـالـيـة لـهـذه ا
التي وضعـت لها استـراتيجيات
اط  لـلحد من الـفقر متـعددة األ
والــنــهــوض بـالــقــطــاع اخلـاص
لتقليص الـبطالة وهكذا دواليك
كافحة كن  للمجلس األعلى  و
الـفـسـاد إيـجــاد مـعـادلـة نـوعـيـة
لقـياس الـفساد في هـذه البرامج
في نــتـــائج الـــتـــحــلـــيل الـــكــمي
وحتليل مضمون الناجت النوعي
تـبــنى عـلى اســاسـهـمــا مـعـادلـة
رياضيـة كمقياس وطـني للفساد
وهنـاك اكـثـر من دراسـة قدمـتـها
في هذا السياق ومنشورة ضمن
ؤتمرات الـعلمية  لهيأة اعمال ا

النزاهة .
»uſd  o «uð

ثانيا: البد إلدارة اجمللس األعلى
كـافـحة الـفسـاد من فـتح أبواب
احلــــوار مع كـــفـــة اجلـــهـــات في
ـوذجي الستـقـراء مدى حتـلـيل 
تقبل او رفض الـرئاسات الثالث
إلجــــراءات تـــعــــتـــمـــد فـي  مـــنع
الـفساد بـكونهـا إجراءات إدارية
 وأيـــضـــا اســـتـــشـــعــار مـــوقف
اجملــلـس األعــلـى لــلـــقـــضــاء في
الـــتــــصـــدي الــــزجــــري جلـــرائم

الفـسـاد وابرزهـا جرائـم الفـساد
الـــســـيـــاسـي كــون الـــتـــســـويق
الـسيـاسي الـصحـيح  يؤدي الى
مــدخالت صــحــيــحــة في حــركـة
ـواجــهـة ـتــعـلــقــة  الــقــرارات ا
مـــفـــاســـد احملـــاصـــصــة عـــكس
ـــــلـــــفــــات ـــــوذج جتـــــمـــــيـع ا
ـســاومـات واسـتــخــدامـهــا في ا
السياسية  عندها سيتحول هذا
ــوذج جــديــد من اجملــلـس الى 
اذج فاسد  وهناك عدة  ذات ا
كن  اسـتـقاء إقـليـمـية ودولـيـة 
وضوع اخلـبرة منـها في  هـذا ا
ا يـنـتهي الى بـلـورة النـموذج
الئم  لــزمـان ومــكـان الــوطــني ا
مــخــرجـــات  هــذا احلــوار  عــلى
ــا  تـكـون دوريـة  بـ طـاولـة ر
إدارة هـــذا اجملــــلس واجلـــهـــات

ذات العالقة .
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ثـالــثـا : ابـرز مــعـالم الـتــخـطـيط
لإلعالم احلــكــومي انـه نــتــيــجـة
وقائع مطلوب تـسويقها من قبل
ــكـاتب اإلعالمــيـة في مــخـتـلف ا
أجهزة الدولـة وهذا يتطلب قبل
أي شيء براءة هـذا اخلطاب من
ذئـاب اجليـوش الكـترونـية وهي
مـهـمــة ال تـبـدو بـالــسـهـلـة وسط
ـــا مـــفـــاســـد احملـــاصـــصـــة  ر
ـكــان  األول الـذي يــفـتـرض ان ا
يـسـتهـدف بـاإلصالح هو االعالم
احلـكـومي وتـنقـيـته من شـوائب
ـفـاسـد ومن  أولـئك الذين هـذه ا
تــطـفــلــوا عـلى مــهـنــة الــسـلــطـة
الـــرابــــعــــة  الن أي  حتـــشــــيـــد
ـنــاصـرة اجملــتـمــعـيـة بــاجتـاه ا
ـقـبـلة دون لـبـرنـامج احلكـومـة ا
غـيـر بــرنـامج اعالمـي مـحـتــرف 
مـتــحــزب  خــارج اطــار مـذاهب
األشـخــاص ومـيـولـهم  الـفـكـريـة
سلحة ودعمهم من اجلامعات ا
يـعني  إعـادة نـظـر شامـلـة بـهذه
ـكــاتب وبــكل من يــدعي صــفـة ا

الصحفي او اإلعالمي.
وهي أيضـا  دعوة لكل الـنقابات
ــهــنـيــة   بــإعالء واالحتــادات ا
هـنة وتعـظيم دورها شأن هـذه ا
كــمــهـنــة إصالحــيـة تــشــتـرط ان
تكـون هذه النـقابات واالحتادات
نـاهـيك عن مـهـنــيـة قـوال وفـعـال 
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بغداد

هدي وهكذا يـنظر الى تشكيل ا
كافحـة الفساد اجمللس األعـلى 
لـــكن هل تـــكـــفي االجـــتــمـــاعــات
اذج الـتـنسـيـقـية دون اعـتـمـاد 
مـحـددة من فــرضـيـات مــعـتـمـدة
إقـليـميـا ودوليـا وحددت خـارطة
الـــطـــريق لـــهــــا في الـــبـــرنـــامج
احلــــــــكــــــــومي وأبــــــــرز هــــــــذه

الفرضيات:
 أوال : اعـتــمــاد مـعــيــار اجلـودة
ـؤسسي الـشامـلـة في الـتقـيـيم ا
ــنـــتـــهي بـــتـــدويــر الـــفـــعـــال وا
ـنـاصب القـيـادية الـوسطى في ا
مالكــــــات احلـــــكــــــومـــــة  هـــــذه
واصفة الدولية التي  اعتمدت ا
في مــــؤســـــســــات الــــدولــــة و
تـــشــكــيـل  اقــســام لــهـــا تــرتــبط
ــكــتب الـوزيــر ولــكـنــهــا حـتى
الـلحـظـة  مـجـرد (( ديـكور))  في
تــــزيـــ فــــشل اإلدارة الــــعـــامـــة
لـتـجــاوز مـفـاســد احملـاصـصـة 
ـاني نــعم الــنــظـام الــعــراقي بــر
ونحتاج الى الـتوازن الوظيفي 
لـكن فـي الـسـبـاق بـ الـكـفـاءات
والـنــخب اإلداريــة لـتــحـقــيق مـا
يــؤكـــد مـــصــداقـــيـــة الــتـــمـــثــيل
اني للشـعب وليس العكس البـر
ــا اصــعب مـــهــمــات  وهـــذه ر
الوزراء وهو ما أشار اليه وزير
الكـهرباء الـدكتور لـؤي اخلطيب
خالل لـقـاءه علـى قنـاة الـعـراقـية
بكـون اعداد رسالة جـوابية على
رسـالة بروتـوكوليـة  غير مـتوفر
ـــفـــتــــرض انـــهـــا فـي مالكــــات ا
تمـارس عملـها وفق احلد األدنى
ـعـايـيــر الـدولـيـة ـطـلــوب من ا ا
الكــــات وهي فــــيــــكف بــــهــــذه ا
تمارس هذا العمل في التفاوض
ـــــلـــــيــــارات وإقـــــرار عـــــقـــــود 

الدوالرات ??
 ثــانــيـا :تــبــني مـهــمــات تـدريب
الـــقــيــادات الــوســـطى من جــهــة
مركزيـة بتطبيق مـعايير اجلودة
ؤسسي وفي منهاج والتطوير ا
ـي  متـجـدد يـحـاكي األدلة اكاد
ــشـــروعــات ـــعــرفـــيـــة إلدارة ا ا
عـتـمدة في الـشـركات الـكـبرى ا
وهـذا يتطـلب فتح مـعاهد تـعليم
ــوذج مـــســـتــمـــر لـــيس عـــلى  
سـتمـر في اجلامـعات التـعلـيم ا
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ـهدي ثقـة  مجلس الـسيد عـبد ا
الــنــواب بــصــفـته الــدســتــوريـة
ثال للشعب العراقي في نظام
اني  تـمـكن مجـلس الوزراء بـر
ا ورد ان يـصـدر قـراراته وفـقـا 
ــــنـــهــــاج حتت في مــــ هــــذا ا
عـنـوان ( الفـساد والـهدر الـعام)
في مـــعــاجـــلــة جــذور الـــفــســاد
بــتـــنــشــيـف مــنــابـــعه من خالل
مـراجــعـة الـقــوانـ  واألنــظـمـة
والتعليـمات والضوابط النافذة
الـــتي تــــســـمج لــــلـــمـــفــــســـدين
بــــــاســــــتـــــــغالل الـــــــثــــــغــــــرات
والـتنـاقـضـات وإعادة مـنـظـومة
شـفـافـة وفـاعلـة  تـؤسس لـبـيـئة
عــمل تــعــزز الــنــزاهــة وحتـارب
الـفـسـاد . واجـد في هـذا الـنص
نح الـسـيـد رئـيس مـجلس مـا 
الـــوزراء صالحــــيـــات واســـعـــة
تستـند دستوريـا الى التفويض
ـمـنـوح له من مجـلس الـنواب ا
وكـانت هـنـاك سـابـقـة مـهمـة في
إقـرار مـجـلس الـنـواب مـا طـلـبه
الدكـتور حيـدر العبـادي حملاربة
تـنـظــيم داعش اإلرهـابي فـجـاء
ـــــوذج فـي الـــــتــــــخـــــويل اول 
ـاني حلكـومته فـيـما تـثار البـر
عـالمـات االســتـفــهــام عن جنـاح
حـكـومـة الـدكــتـور الـعـبـادي في
االنـتــصــار عـلى تــنــظـيم داعش
اإلرهــابي دون تــفــعــيل احلــرب
عــلى مـفـاسـد احملــاصـصـة عـلى
ـشهـورة بان قـولة ا الـرغم من ا
الفساد واإلرهاب وجـهان لعملة

واحدة.
ـــعــركـــة مع مـــفــاســد تـــأجــيل ا
احملاصصة في حكومة العبادي
ألســبــاب داخـلــيـة او إقــلــيـمــيـة
ـعـركة وحتى دولـيـة جتعـلـها ا
األساسـيـة حلكـومة الـسـيد عـبد

مـــنـــذ صـــدور االمــر الـــديـــواني
كافحة بتشكيل اجملـلس األعلى 
الـــفـــســـاد ثـــمــة حتـــلـــيالت عن
دسـتــوريـة هــذا اجملـلس تـذهب
الكثير من اآلراء الى عدم جدوى
الـسـيــاسـات الـعـامــة لـلـبـرنـامج
احلــكــومـي في فــقــرة مــكــافــحـة
الـفـسـاد ولن يكـون هـذا اجمللس
اال اطــارا يــثــقل تــلك اإلجـراءات
التي البد وان تقوم بها اجلهات
خـتـلف أنواعـها. كل الرقـابيـة 
ذلـك يــــطـــرح الــــتــــســــاؤالت عن
فـــرضـــيــات عـــمل هـــذا اجملــلس
ــطـــلــوبــة لـــبــلــورة واحلـــلــول ا
تـطـبيـقـات عمـليـة تـمنـع الفـساد
وحتــد مــنه أوال وتـــتــعــامل مع
ـوجب االطـار الـزجـري الـرداع 
الــقــوانــ الــنــافــذة  لــكـن هـذه
ـفـاسـد الـتـطـبــيـقـات تـصـطـدم 
احملــــاصـــصـــة وتــــراكم نـــتـــاج
أخـــطـــاء الـــتـــأســـيس لـــلـــدولـــة
ــعــاصــرة مــا بــعـد الــعــراقــيـة ا
2003 مــا يـجـعل أي شــخـصـيـة
في  حـكـومـة الـسـيـد  عـادل عـبد
ــــهـــدي  عــــاجـــزة عـن امـــتالك ا
احلـلول الـكلـية  وجتـبرهـا على
ـــا الـــلــــجـــوء الـى احلـــلــــول ر
ــواجــهــة أزمــات الــتــرقــيــعــيــة 
عـاجــلــة او اجلـزئــيــة لـتــفــكـيك
مــعــضــلــة الــفــســاد فــيــمــا هي
الفـرضيات  مـكافحـة الفساد في
رؤيــة ورســالــة اجملــلس األعــلى
ـكــافـحـة الـفـسـاد وهي احلـلـول
كن طـرحهـا على  طـاولة الـتي 
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ـا يتفق الـفقه الـدستوري في ر
ـنـهــاج احلـكـومي من اعـتـمــاد ا
قـبل مـجـلس الـنـواب في جـلـسة
الـتــصـويـت عـلى  نــيل حـكــومـة

في عـام 1993 صــاغ اإلقـتــصـادي
الــبـريــطــانـي ريـتــشــارد م. اوتي
(Richard M. Auty) مـصـطـلح
ـوارد" ليصف عـبره كيف "لعـنة ا
إن الـــــتــــــطـــــور اإلقــــــتـــــصـــــادي
والسـيـاسي في  الـبـلدان الـغـنـية
وارد الطبيـعية غالباً ما يكون با
ابــطــأ والــفــســاد والــعـنـف اكــثـر
مـقــارنـة بــالـبــلـدان الــتي تـمــتـلك
مـوارد طــبـيـعــيـة اقل. إن الـدرس
ا اشار اليه  اوتي ستخلص  ا
هــو ان اإلعــتــمــاد الـواضـح عـلى
ســـلــــعـــة هـي عـــبــــارة عن مـــورد
ي تـتـقـلب طـبـيـعي فـي سـوق عـا
اسـعـاره صـعـوداً ونـزوالً مـن عام
الى اخـر يجـعل من الصـعب على
احلـــكـــومــات ان تـــضع خـــطـــطــاً
ــوجـبــهـا ــدى تـقــوم  طــويـلــة ا
بـاالنـفـاق الـسـخي عـلى مـشـاريع
الــبـنــيـة الــتـحــتـيــة وغـيــرهـا من
ـــــــــــشــــــــــاريـع ذات اجلــــــــــدوى ا
اإلقــتـصــاديــة ثم يـكــون عــلـيــهـا
فــجــأة ان حتــد مـن هــذا اإلنــفـاق
بــشــكل حــاد  عــنــدمــا تــنـخــفض
ـــورد الـــطــبـــيـــعي في اســعـــار ا

ية وبالتالي تتراجع السوق العا
ـاليـة لـلدولـة. ان "لعـنة العـوائد ا
ـــوارد" هــذه وان كــانـت تــشــمل ا
مــوارد طـبـيــعـيــة كـثــيـرة فــأنـهـا
تـنــطــبق عـلـى نـحــو خــاص عـلى
ـشاكل الـبلـدان الغـنيـة بالـنفط وا
الــتي ادت الــيــهـا حــيــازة ثـروات
نفطية في بلـدان كليبيا وفنزويال
ونـــايــجــيـــريــا وأنـــغــوال وبــعض
جـمـهوريـات اإلحتـاد السـوفـياتي
الـســابق فـضالً عن بــلـدان اخـرى
فـي انـحـاء مــخـتــلـفـة مـن الـعـالم.
الــعــراق بــالــطــبع هــو احــد هـذه
الــبــلــدان ويُــعـــتــبــر أحــد أفــضل
وارد في ظل األمـثلـة على لـعنـة ا
جتـربة الـبلـد مع الثـروة النـفطـية
حتت حـــكم أنـــظــمـــة عـــســكـــريــة
وإسـتـبـداديـة كـما فـي حـكم نـظام
. أن التـحدي األكـبر صـدام حسـ
الـذي يواجـهه العـراق في مرحـلة
مــا بــعــد صــدام هــو قــدرته عــلى
ـوارد" هذه جتـنب  فخـاخ "لعـنة ا
مـن خالل الــتــعــلم من الــتــجــارب
اإليـجــابـيـة والــسـلـبــيـة لـلــبـلـدان
اإلخــــرى. من بـــ افـــضل الـــدول

الــتي تـمــثل جنـاحــاً واضـحـاً في
إدارتـــهــا لـــثــروتــهـــا الــنــفـــطــيــة
وضــمــانـهــا ان شـعــبــهـا يــتــمـتع
بـــفـــوائـــد هـــذه الـــثـــروة في ذات
الـوقت الـذي يتـجـنب فيـه الفـساد
رتبطة بها تقليدياً والصراعات ا
هي الــــنــــرويج. بــــالـــرغـم من انه
تصـعب مقارنـة النرويج بـالعراق
على مـستويـات كثيـرة فأن هناك
ـكن تـعلـمه من هذا ا  الـكـثيـر 
الــبـلـد بـخـصــوص كـيـفـيـة ادارته
لــثــروتـه الــنــفــطــيــة الــضــخــمــة.
صــــحــــيـح ان الــــنــــرويـج شــــعب
مـنسجم بـدون الكـثير من الـتنوع
ــوجــود في الــعــرقي والــديـــني ا
الـعـراق وهـنـاك قـدر عـال من ثـقـة
ؤسـسات الـدولة فضالً الشـعب 
عن وجــــــود تــــــأريخ طــــــويـل من
ـسـتـويـ ـوقــراطـيـة عـلى ا الـد
الــسـيــاسي واإلجــتـمــاعي وهـذه
كــلـــهــا عـــوامل ال تــنـــطــبـق عــلى
الـعــراق او أي بـلـد غـنـي بـالـنـفط
في الـــشـــرق االوسط  وامـــيـــركـــا
ا الالتـينـية لـكن هـناك الـكثـير 
ــكن تــعــلــمه مـن كــيــفــيـة ادارة

النرويج  لعوائد ثروتها النفطية
واسـتـخـدامــهـا عـلى نــحـو يـفـيـد
الـشــعب عــمـومــاً ولــيس لـفــائـدة
مـجـموعـة صغـيرة غـنيـة فيه. من
افــــضل األمـــــثــــلــــة عــــلى االدارة
النـاجحة لعـوائد الثروة الـنفطية
بــــهـــذا الــــصــــدد هـــو تــــأســـيس
صــنــدوق ثـروة  ســيــادي. طـبــقـاً
ــؤشـــر ســـوفـــرين ويـــلث فـــانــد
(SWF) يُـعـرف صـنـدوق الـثـروة
الــسـيــادي عــلى انه صــنـدوق او
كيـان اسـتثـمـاري تمـتـلكه الـدولة
يـتم تـشكـيـله عـبـر اإلسـتـفادة من
ــبــالغ الــفــائــضــة لــدى الــدولــة ا
وعمليـات تبديل العمـلة الرسمية
وعــوائـد عـمــلـيـات اخلــصـخـصـة
ــالــيـة ودفــوعــات الــتــحــويالت ا
ـــالي احلــكـــومـــيـــة والــفـــائض ا
ـتـحـصـلة من الـيـة ا والـعـوائـد ا

الصادرات. 
يستـثني تعريف صـندوق الثروة
الـــســيــادي اشــكــاالً مــعــيــنــة من
ـالـيـة بيـنـها  احـتـياطي وارد ا ا
ــودع لـدى الــعـمــلــة األجـنــبــيـة ا
ــالــيــة الــرســمــيــة الــســلــطـــات ا
الغــــــراض دفع فــــــروقـــــات ... او
الـيـة ومن ألغـراض الـسـيـاسـة ا
عنى ملوكـة للدولة با شاريع ا ا
الــتــقــلــيـدي وصــنــاديق تــقــاعـد
وظف احلكومي (التي تُمول ا
ـوظـف من دفـوعـات من جـانب ا
او اصـحــاب الـعــمل) او االصـول

صلحة افراد.  التي تُدار 
فـي حــــالـــة الــــنــــرويـج يــــجـــري
استـثمار عـوائد النـفط على نحو
مـكثف في صـندوق ثـروة سيادي
بـلـغت قـيـمـته في عام 2014 اكـثر
من 800 ملـيار دوالر ليـمثل بذلك
ـئـة من مـجـمـوع نـحـو واحــد  بـا
ــــالــــيــــة في الــــعــــالم. االســــهم ا
بــحـلــول شـهــر تــشـرين االول من
عــام 2017 ارتــفـــعت قــيـــمــة هــذا
الــصـنــدوق لـتــبـلغ اكــثـر من 998
مــلـيــار دوالر اي اقل بــقــلـيل من
ـثل تـرلــيـون دوالر وهـو بــذلك 
اكـبـر صـنـدوق ثـروة سـيـادي في
ـئة الـعـالم. يُـسـتـخـدم نـحو 4 بـا
ــالي في تــقــريــبــاً من الـفــائض ا
الــصـنـدوق ســنـويـاً فـي مـشـاريع

البنية التحتية العامة. 
انـعـكـست هـذه االدارة الـنـاجـحـة
للـصـندوق ايـجـاباً عـلى  الـطبـقة
السياسية التي تقع عليها  مهمة
االدارة هـــذه وهــــو مــــا يـــظــــهـــر
ـسـتـوى الـثقـة الـعـالي شـعـبـياً
في الــنـرويج بـهـذه الــطـبـقـة كـمـا
يـــظـــهــر هـــذا من االنـــتـــخـــابــات
ـوقــراطـيــة في الـبــلـد حـيث الــد
تـعـد ادارة هـذا الصـنـدوق احدى

Èb*« WK¹uÞ jD)« ‚uF¹ jHM « wKŽ l{«u « œUL²Žù«

 l¹dÝ wKŽ

بغداد

ـــؤشـــرات الــــتي يـــعــــتـــمـــدهـــا ا
الــنــاخـــبــون الــنــرويـــجــيــون في
. ال اخـتـيار زعـمائـهم السـياسـي
يــنـــطـــبق هـــذا األمــر مـــثالً عـــلى
الـــكـــويـت الـــتي أســـست ايـــضـــاً
صـنـدوق ثـروة سـيـادي هـائل من
عــوائـد ثـروتـهـا الــنـفـطـيـة لـكن ال
يــوجـــد مــســـتــوى ثـــقــة شـــعــبي
بالطبـقة السياسية الـكويتية كما
هـو احلـال بـالـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة
الـنـرويـجـيـة. لـقـد كـان اإلقـتـصـاد
الــنـرويــجي مــتـنــوعــاً حـتـي قـبل
اكتشـاف النفط وحتى يـومنا هذا
يــواصل هــذا اإلقـتــصـاد تــنـوعه.
يُـعتـبر هـذا نقـطة قـوة  آخرى في
هـذا الـبـلــد األوربي إذ إنه تُـخـلق
فرص عمل جديدة على نحو دائم
في الـقـطـاعات غـيـر الـنـفـطـية في
هــذا اإلقـــتــصــاد مــا يـــســاهم في
ستوى استـمرار تمـتع السكـان 

معيشة عالٍ. 
في حــالـة الــعـراق جــرى إنـشـاء"
صــــنــــدوق تــــطــــويــــر الــــعــــراق"
ـــالــيــة بــاســـتــخــدام الـــعــوائــد ا
ــتــراكـمــة من مــبــيـعــات الــنـفط ا
تـبقية بالغ ا والغاز  فـضالً عن ا
فـي صـــنـــدوق بـــرنـــامج "الـــنـــفط
مــــــقـــــابـل الــــــغـــــذاء" والــــــودائع
صارف احلكومـية العراقـية في ا

األجنبية. 
ؤشـر سوفـرن ويلث فـاند طـبقـاً  
(Sovereign Wealth Fund )
كـــان فـي هــــذا الــــصــــنـــدوق 900
مليون دوالر بحلول تشرين األول
ـــثل اقل في عـــام 2017 اي مـــا 
ئـة من قـيـمـة الـصـندوق من 1 بـا
الـنرويجـي .حتى وان كـان إنشاء
هـذا الـصـنـدوق خـطـوة صـغـيرة
فــــإنـــــهــــا خـــــطــــوة فـي اإلجتــــاه
الصحيح واألمل هو انه ذات يوم
سيـقرر الـعراق ان يـسـتثـمر أكـثر
في هذا الـصندوق عـندما يـتحقق
اإلسـتـقــرار الـسـيـاسي ويـتـجـاوز
الـــبــلـــد مـــشـــاكل األمن داخـــلـــيــاً
والـصـراع مع اجلـيـران خـارجـياً.
مع ذلك ســتــكــون من مــصــلــحــة
الـــــعـــــراق دراســـــة الـــــنـــــمـــــوذج
الــنـــرويــجـي في ادارة الــعـــوائــد
الــنــفــطــيــة عــبــر صــنــدوق ثـروة
سيادي على نـحو شفاف وحكيم.
من الواضح جـداً ان العـراقي ال
ــؤســســات احلــكم في يــثــقــون 
بالدهم بعكس النـرويجي الذين
تلـكون مثل هـذه الثقة ومن ثم
فــإن ادارة احلــكــومــة الــعــراقــيـة
لصندوق ثـروة سيادي على نحو
شفاف وحـكيم سيسـهم كثيراً في
دفع الــــعــــراقــــيــــ الى الــــثــــقـــة

بحكومتهم.
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تغيرات الـشعبية  ابرزها توفير العمل  وحتقـيق العدالة االجتماعية  والقضاء على ثمة مرادفـات جوهرية للمطالب وا
تـاحة للـقطاعـات الشبابـية  وحتسـ القدرة الـشرائية الفقر  واسـتغالل طاقـات االنتاج وحتـديثهـا  وتوفير الـفرص ا
صـانع الـوطنـيـة  ودعم القـطـاع اخلاص لـكي يكـون مـنتـجا للـمـواطنـ  وضبـط تقـلبـات الـسوق  وتـشغـيل وحتـديث ا
تـطـلـبات وفاعال فـي اقتـصـاد الـسـوق  وتنـمـيـة وتـوسيع وحتـديث الـقـطـاع الزراعـي . هذه الـعـوامل وغـيـرها من أهـم ا
ا إن الـعراق واحداً من أهم دول الـوطنيـة لعمـليـات التغـيير  وهي عـناصر االسـتجابـة للحـركة الـتغيـيرية الـشعبـية  و
تلك قدرة وطنية على االبداع والتنوع الفكري في خدمة حتديث نطقة العربية كان يتمتع بصناعات وطنية معتبرة  و ا
اضي قد نتج احمللي  فأن مختلف االحباطات واالزمات واحلروب التي عاشها منذ الربع االخير من القرن ا وتطوير ا
عـيـشيـة وفي مجـريـات صنـاعاته غيـرت من مـسارات نـهـضته وخـلقت عـوامل الـتراجع في بـنـيته الـتـحتـية وفي حـيـاته ا
نتجة محـلياً وتغطي الكـثير من احتيـاجات اجملتمع إلى مصانع صانـع ا عامل وا الوطنيـة . وقد  حتويل الكثـير من ا
واد ـنـشئـات لـلقـطاع اخلـاص وعـرقلـة مـساعـدته في ا حربـيـة واخرى رديـفـة ومسـاعدة لـهـا  كمـا  بيـع العـديد من ا

االولية بسبب احلروب تارة واحلصار تارة أخرى واالنتقائية في الرؤية االقتصادية . 
ـصـانع احلـربـيــة إلى مـدنـيـة وإعـادة االنـبـعـاث لـلـمـعـامل ــطـروح إنه بـاالمـكـان حتـويل ا وبـعـد  2003 كـان الـتـصـور ا
ـتوقفة وحتديثـها وتشغيل االف من االيـدي العاملة العـاطلة عن العمل وامـتصاص البطـالة التي شكلت جزءً صانع ا وا
ـنتـجات اسـاسيـا من عـوامل عـدم االستـقـرار األمني في الـبالد . فـبدالً من أن نـرى هـذا التـوجه   إغـراق الـسوق بـا
والـبـضـائع الـرديـئـة جــداً من دول اجلـوار  واطـلـقت يـد االسـتـيـراد بـدون ضـوابط ومـعـايـنـة واشـراف ومـراقـبـة لـتـجـار
غـال في الـربح السـريع دون اعتـبار لـنوعـية وصالحـية الـبضـائع بحـيث صارت الـسوق الـعراقـية االرصـفة والـتجـار ا
مرتع لكـل اخملالف واجملـازف بصـحة االنسـان من دول اجلوار وفي داخل الـبالد  واصبحت عـديد البـضائع منـتهية
ـواد الـغـذائـية الـصالحـيـة في دول الـتـوريـد وصـاحلـة لالسـتـهالك فـي الـسـوق الـعـراقـية ولـم يـتـوقف األمـر عـنـد سـوء ا
ـبـاعـة في الـصيـدلـيـات  بـحـيث صار ـواد الـطـبيـة ا ـا شمـل العـديـد من ا ـوردة لـلـعـراق  وإ البس ا والـكـهـربـائيـة وا

اشي بسعر زهيد .  ريض تريد دواء أصلي أوربي أم دواء على ا الصيدلي يسأل ا
ليارات مـن الدوالرات لتغـطية حـاجة السـوق احمللية  وهـذا صحيح  لـكننـا لم جند جهـدا مثابـراً وخطة عمل نسمع بـا
عـنيون واخملتصون في هذا تـوقفة  ولو بدء ا عامل ا رصينـة واموال مخصصة العـادة تشغيل وحتديث الصـناعات وا
سألة االقتصادية الصناعية احليوية لتم معاجلة الكثير من االختناقات في تراكم االيدي العاملة اجلانب االنتبـاه لهذه ا

صنعة عراقيا إلى السوق احمللية .  واد ا العاطلة عن العمل  وضخ ا
ـعامل وقد سـمعـنا مـؤخراً وكـثيـر مانـسمع بـأن نحو (3) ملـيارات دوالر  رصـدها العـادة تشـغيل وحتـديث وتطـوير ا
صانع الـعراقية  ومـثل هذه اخلطوة لـو  التعامـل معها بـجدية ألمكن حل الـكثيـر من القضايـا اجلوهرية من بـينها وا
نتج العراقي واالستغناء عن الكثير من البضائع امتصـاص البطالة ورفد السوق بالكثير من احلاجات الضروريـة من ا
ية . فعلى وفق نـتج وفق القياسات العا ستـوردة الرديئة وحتديث وتوسيع وتطوير السـيطرة النوعية لالشراف على ا ا
ـئة من اجملموع الكلي لسـكان العراق يعيشـون حتت خط الفقر  وبعد انطالق نظمات الدولية بأن نسبة 23 با رصـد ا
ـشترك بـ وزارة التخـطيط والبنك سـوحات ميـدانية في ضـؤ التعاون ا االسـتراتيجـية الوطـنية عام  2007 وقيامـها 
ـعـيشـة ورسم خارطـة عـموديـة واقعـية لـتـقلـيص خط الفـقر لـ ( 7) ماليـ إنسان الـدولي وعمـلت عـلى قيـاس مسـتوى ا
نـاطق اجلنـوبيـة فقـد  تقـليص الـفقـر إلى حد مـعقـول قيـاساً بـعام (2005) ولـكن هذا لم يـغيـر بشكل مـعظـمهم فـي ا
قـياس احلقيقي لتـقدم واستقرار الدول  ريعة هو ا جوهري من أزمـة الفقر في العراق وأن الـقضاء على هذه احلالـة ا
ـطلق أن يـعيش ربع سـكانـه حتت خط الفـقر فـهذا يـعنـي بالـتأكـيد عـلى اخللل في ـا إن العـراق بلـداً غنـياً اليـجـوز با و
إدارتـه السـيـاسيـة واالقـتـصاديـة . إن أي دولـة وقـوى سيـاسـيـة حاكـمـة لهـا يـقـاس مدى جنـاحـهـا بالـقـضاء عـلى الـفـقر
وتـرشيد اخلط الـبيـاني للمـنتوج احملـلي الصنـاعي والزراعي وتـقدمهـا في معاجلـة القضـايا احلـيوية في الـبنيـة التحـتية
واالسـتـجـابـة لـضـرورات الـنـاس ودعم وتـطـويـر الـصنـاعـات الـوطـنـيـة  هـكـذا تـقـاس الـدول واالحـزاب احلـاكـمة  ولـكن
ـال الـعام واالمن ألـوف فـعـلـيـاً  صراعـات ومـنـاكـفـات سـياسـيـة  وجتـاوزات عـلى ا مايـجـري في الـعـراق هـو خـارج ا
ـيزانـية تـعدت ـشروعـية االنـسان في ابـسط مـستـلزمـات احليـاة  وفوق هـذا وذاك يـقولـون بأن ا الـقومي لـلبالد وخـرق 
ائـة مـليـار دوالر  ويـتشـاطـر عـليـنـا السـيـاسـيون وكـتـلهم بـأنـهم سـيوزعـون فـائض الـنفط عـلى الـشـعب  هذه في كل ا
صـالح ذاتيـة  إن مايـريد الـشعب والـبلـد هو خـطة عـمل سيـاسيـة اقتـصاديـة رصيـنة االحوال سـيـاسات طـفرويـة انيـة 
ـؤسساتية والتطوير واالرتقاء الدائم ا تستند الى ا تنتقـل باالنسان من حال إلى حال ولم تتغيير بـتغير االشخاص وإ
طلوب  ولذلك فأننا ننصح باللجؤ إلى إدامة وتشغيل وحتديث عيشية  هذا هو ا على وفق حاجـة االنسان ومتطلباته ا
صانع فـأن هناك عـامل وا ـئات بدالً مـن أن يأكلـها الصـدأ  وإذا لم يتم االلـتفات إلى هـذه ا صانع الـعراقـية وهي با ا
خـلالً حقـيقـياً أقل مايـقال عـنه هنـاك اطراف ودول مسـتفـيدة من هامـشيـة الوضع االقـتصادي الـعراقي وشـيوع اجلوع

وسريان أفة البطالة والفقر . 
ثيـر للجدل  فان احملافـظات تطالب باطالق يدهـا واعطائها كـامل الصالحية في التصـرف  ولكن يبقى السؤال  وان ا
واردهـا?  وهل اجـرت تـغيـيـرات حـقـيقـيـة في الـبنـيـة الـتحـتـيـة والبـطـالـة عبـر الـسـنوات  مـاذا فـعلـت تلك احملـافـظـات 
ـتغيـرات السيمـا في محافـظة النجـف لكن معظـم محافظـات العراق تـعيش ظروفـاً سيئة  اضيـة?  نعم جرت بعض ا ا
فـيـبــدو بـالـرغم من مـرور ســنـوات طـويـلـة لم نالحـظ تـغـيـرافي ادارات الـعــمل وال في قـيـادة اخلـطط وتــنـفـيـذهـا والزالت
طالب  لكي التتحول صلحة الوطنية . فالبد من التريث في قراءة تلك ا ريضة هي الطاغية على ا احملسوبية احلزبية ا

تلك احملافظات باداراتها الراهنة إلى فزاعة تخوف بغداد .

u×?½ vK?Ž jH?M? « b?z«u?Ž —UL?¦?²?Ý« Íd?−?¹ ¨Z¹ËdM? « W? U?Š w  

d¦ « 2014 ÂUŽ w  t²LO  XGKÐ ÍœUOÝ …ËdŁ ‚ËbM  w  n¦J

s  W??¾??*U??Ð  b?Š«Ë u??×??½ p? c?Ð q?¦??L??O?  ¨—ôËœ —U??O??K??  800 s

‰Ëô« s¹dAð d?Ný ‰u?K×?Ð  Ær UF « w  W?O U?*« rNÝô« Ÿu?L−

998 s  d¦ « mK³²  ‚ËbM?B « «c¼ WLO  XF?Hð—« 2017 ÂUŽ s

q¦1 p cÐ u?¼Ë ¨—ôËœ ÊuO d?ð s  qOKI?Ð q « Í« ¨—ôËœ —UOK?

W¾?*U?Ð 4 u×?½ Âb ?²? Ô¹ Ær U?F? « w  ÍœUO?Ý …Ëd?Ł ‚ËbM?  d?³ «

l¹—U?A?  w  ÎU?¹u?M?Ý ‚Ëb?M?B? « w  w U?*« izU?H? « s  ÎU?³?¹d?I?ð

ÆW UF « WO²×² « WOM³ «


