
 اإنته��ت احلرب لكن املعركة مل تنته��ي، فالفكر الذي اأجنب داع�ش 
ق��ادر على اأن ياأتي بغريه وباأكرث ق�س��وة واأكرث اإجرامًا وظالمية، 
وهذه ق�سة اأخرى، اال اأننا يجب ان النفوت اأهمية الن�رص املتحقق، 
ال��ذي ع��ده الكثري قبل ثالث �سن��وات م�ستحيل، الن���رص الذي جاء 
بع��د طريق طويل م���رصج بدماء اأبن��اء الع��راق وت�سحيات �ستى 
�سن��وف قوات��ه الع�سكري��ه وح�س��ده ال�سعبي، حتى اع��الن الن�رص 
املوؤزر يف ي��وم العا�رص من متوز لعام 2017، الذي �سيكون يومًا 
خال��داً يداوي بع�ش جراحات هذا البل��د امل�سبع باجلراح واالآالم، 
فح��رب حتري��ر املناطق الت��ي �سقطت بي��د داع�ش مل يك��ن باالأمر 
اله��ن، فباال�ساف��ة اىل اخل�سائ��ر الكبرية من ال�سه��داء واجلرحى 
والنازحين، فخ�سائر احل��رب االقت�سادية هي االخرى كبرية، اذ 
اإن املبال��غ الالزمة الأعمار املدن املح��ررة ت�سل اىل 120 مليار 
دوالر، بح�سب اللجنة املالية الربملانية، والرقم م�سابه ملاذكرته 
وزارة التخطيط والذي و�سل اىل 100 مليار دوالر، يف حن يرى 
البع�ش ان هذه التقديرات مبالغ فيها، واأن ماحتتاجه هذه املدن 

من اأجل اإعمارها ي�سل اىل مابن ال، 30- 50 مليار دوالر.
وبغ�ش النظر عن �سحة ودقة هذه التقديرات، يبقى ال�سوؤال االأهم 

وال��ذي هو ب�سقن : م��ن اأين �سيوؤمن العراق ه��ذه املبالغ الالزمة 
الع��ادة ه��ذه امل��دن اىل عهده��ا ال�سابق عل��ى االقل قب��ل الدمار 
ال��ذي حلق بها، يف ظل التق�سف امل��ايل يف االيرادات الناجن عن 
هب��وط اأ�سع��ار النف��ط يف 2014، وامل�ستم��ر حل��د االأن؟ ونعم اأن 
الو�س��ع اخلا�ش باأ�سع��ار النفط حت�سن االأن عما ه��و عليه �سابقًا 
اال اأن تاأم��ن هك��ذا مبل��غ الي��زال ع�سري عل��ى احلكوم��ة العراقيه 
تاأمين��ه! وال�س��ق الثاين من ال�س��وؤال، يتمثل يف ق��درة العراق على 
اعم��ار هذه املناط��ق واملدن فيما لو افرت�سن��ا تاأمن هذا املبلغ 
مب�ساع��دة اأجنبية او من خالل القرو���ش اخلارجية... الخ. يف ظل 
التناحر واالن�سقاق ال�سيا�سي والف�ساد االداري واملايل احلكومي، 
م��ع رغبة الكث��ري يف اعادة الت�سميم الدميوغ��رايف واحلدود لهذه 
امل��دن املح��ررة؟! وهنا ق��د ظهر لن��ا �سعوبة اأخ��رى ت�ساف اىل 
متويل االعمار اال وهي مدى الثقة يف اأن االموال �ستذهب وب�سكل 
�سلي��م اىل اعم��ار ه��ذه امل��دن، ويف ظ��ل غياب ت��ام له��ذه الثقة، 
ف��اأن م�رصوع اعم��ار هذه املدن �سيك��ون اأمراً اأ�سب��ه بامل�ستحيل، 
ف�س��اًل ع��ن امكاني��ة ا�ستغالل��ه للرتوي��ج ال�سيا�س��ي واالعالم��ي 
واالنتخاب��ي للعدي��د م��ن امل�سوؤول��ن وال�سا�سة واالح��زاب.   اذن 
ماه��و املطل��وب، او بعب��ارة اأ�س��ح ماهو احل��ل لذل��ك ؟  يجب اأن 
نعل��م اأنه يف البدء وبع��د ب�سط وفر�ش ال�سيط��رة وب�سكل تام على 

ه��ذه املدن اأمنيًا وع�سكريًا، ���رصورة اأن تتوىل م�ساألة اعمار هذه 
امل��دن، وتقدير املبال��غ واال�رصاف على �رصفه��ا، جهات م�ستقلة 
من خارج العراق، كاأن تكون االأمم املتحدة، حتى الترتك املجال 
الأي جه��ة يف اأن تاأخ��ذ م�ساأل��ة االعم��ار ذريعة اأو حج��ه لها، مع 
التاأكي��د عل��ى اأن م�ساألة االعم��ار يجب اأن تكون بعي��دة كل البعد 
ع��ن التن��ازع ال�سيا�س��ي واالختالف��ات احلزبية وما�ساب��ه، االأمر 
الث��اين واملهم، هو حت�سيل املبالغ الالزم��ة لالأعمار، وهنا يجب 
اأن نعل��م اأن العديد من الدول اأبدت رغبتها يف م�ساعدة العراق يف 
ذل��ك، منه��ا دول اخلليج وايران والهند وغريه��ا من دول االحتاد 
االوروب��ي والواليات املتحدة، وبالتايل ميكن اال�ستفادة من هذه 
امل�ساع��ي عرب ت�سكيل �سن��دوق يخت�ش باإعمار هذه املدن وحتت 
م�سم��ى )�سندوق اعمار املدن املحررة(، وباإ�رصاف االأمم املتحدة 
ح���رصاً، عل��ى اأن تفه��م احلكوم��ة اأن��ه م��ن ال���رصوري اأن التقع 
�سم��ن فخ هذه امل�ساعدات يف اأن تك��ون �رصوط وبنود حتوي يف 
طياته��ا االخالل ب�سي��ادة وا�ستقرار البلد.  ويف ه��ذا ال�سدد اأعلن 
وزي��ر التخطيط يف احلكومة العراقية، �سلمان اجلميلي، عن و�سع 
خط��ة الإعادة اإعمار املناطق املحررة من �سيطرة تنظيم "داع�ش" 
االإرهاب��ي، متتد ل��� 10 �سنوات قادمة، بكلف��ة 100 مليار دوالر، 
وذك��ر اجلميلي، على هام�ش لقائه املدي��ر االإقليمي للبنك الدويل 

يف ال���رصق االأو�س��ط، �س��اروج كومار جه��ا، اإن "خطة 
اإع��ادة اال�ستق��رار واالإعمار للمناط��ق املحررة �ستك��ون يف اإطار 
خطت��ن تنمويت��ن، االأوىل متت��د ب��ن 2018-2022 والثاني��ة 
ب��ن 2023-2028"، واأ�س��اف، بح�س��ب بي��ان لل��وزارة نقلت��ه 
وكال��ة "االأنا�سول" اأن "احلكوم��ة ت�سعى لتوفري املبلغ من خالل 
املنح والقرو�ش الدولية، وما يتم تخ�سي�سه من املوازنة العامة 
للدول��ة عل��ى م��دى �سن��وات اخلط��ة"، ويت��وىل "�سن��دوق متويل 
اال�ستق��رار الف��وري" التابع ل��الأمم املتحدة )تاأ�س���ش يف 2015(، 
تنفي��ذ م�ساريع فورية يف املناطق املح��ررة من قب�سة "داع�ش"، 
ويتطل��ع العراق اإىل ال��دول املانحة الإعادة تاأهي��ل مدنه املدمرة 
واملت�رصرة من جراء العمليات الع�سكرية واأ�سفرت عن دمار كبري 
يف البني��ة التحتي��ة لعدد م��ن املدن، كما اإن الكوي��ت وافقت على 
تنظيم موؤمتر دويل للمانحن خم�س�ش الإعمار مدن �سمال وغرب 
العراق، مب�ساركة نح��و 30 دولة عربية واأجنبية، يرجح اأن تكون 
م�ساهم��ة ال�سعودية والواليات املتح��دة وبريطانيا االأعلى خالل 
املوؤمت��ر الذي �سي�سهد تاأ�سي���ش �سندوق مايل له��ذا الغر�ش، كما 
ي�سعى اإقلي��م كرد�ستان اإىل �سمله بخطة االإعمار التي تعمل بغداد 
عل��ى و�سعها، وتخ�سي���ش جزء من االأموال الت��ي �ستمّول اخلطة 

الإعمار املناطق التابعة لالإقليم.

االآف��اق  ع��ن  تقري��ره  يف  ال��دويل  البن��ك  ي��رى 
االقت�سادي��ة للع��راق يف 2017، اأن��ه من املتوقع 
رت  ن االآف��اق االقت�سادية للعراق اإذا توفَّ اأن تتح�سَّ
بيئة اأمنية موؤاتية، وا�ستمرت جهود �سبط اأو�ساع 
املالية العامة، ومن املنتظر اأن يتعافى االقت�ساد 
غ��ري النفط��ي يف 2017 بع��د ثالث��ة اأع��وام م��ن 
ن االأو�ساع االأمنية  االنكما�ش، وذلك بف�س��ل حت�ُسّ
وزي��ادة االإنفاق اال�ستثماري غ��ري النفطي. بيد اأن 
التوقع��ات ت�س��ري اإىل اإن اإجم��ايل الن��اجت املحل��ي 
احلقيق��ي �سينكم���ش بن�سب��ة 3% يف 2017 ب�سبب 
انخفا���ش متوق��ع ن�سبت��ه 6% يف اإنت��اج النف��ط، 
نتيجًة التف��اق اأع�ساء منظم��ة اأوبك يف نوفمرب/
ت�رصي��ن الث��اين 2016 عل��ى خف�ش اإنت��اج النفط 
مبع��دل 1.2 ملي��ون برمي��ل يومي��ًا. وق��د ي��وؤدي 
انخفا�ش اإنتاج النف��ط اإىل تراجع حجم �سادراته 
بن�سبة 5% يف 2017. ومن املتوقع اأن يعود اإنتاج 
النفط و�سادراته اإىل م�ستوياتها يف 2016 خالل 
عام��ي 2018 و2019. وم��ن املرتق��ب اأن تبل��غ 
اأ�سعار �سادرات النفط العراقي يف املتو�سط 47.4 
دوالر للربمي��ل يف 2017 باملقارنة مع املتو�سط 
البالغ 35.6 دوالر خالل 2016. يف حال ارتفاع 
اأ�سعار النفط ف��اإن ذلك �سيوؤدي اإىل انخفا�ش عجز 
كل م��ن املوازن��ة العام��ة واحل�س��اب اجل��اري اإىل 
4.4% و4.5% عل��ى الت��وايل م��ن اإجم��ايل الن��اجت 
املحل��ي يف 2017.  يف ح��ن يقر �سن��دوق النقد 

الدويل يف بيانه حول واقع االقت�ساد العراقي يف 
2017 ، وامكاني��ة الت��زام بغداد باتف��اق “اأوبك” 
خلف���ش اإنت��اج االأع�س��اء يف املنظم��ة م��ن النفط 
اخل��ام، واأن الع��راق ت���رّصر ب�سب��ب ال���رصاع م��ع 
تنظيم داع�ش، واالنخفا�ش احلاد يف اأ�سعار النفط 
العاملي��ة، وقد ا�ستجابت احلكوم��ة لالأزمة املالية 
بت�سحي��ح  املدفوع��ات،  مي��زان  واأزم��ة  العام��ة، 
م��ايل كب��ري، ولكّنه ���رصوري، مدعوم��ًا مب�ساعدة 
مالية م��ن املجتمع الدويل.   وذكر كر�ستيان جوز 
رئي���ش بعث��ة ال�سن��دوق للع��راق، اإن االنخفا���ش 
احل��اد يف اأ�سعار النفط ت�سب��ب بانخفا�ش اإجمايل 
االحتياطي��ات الدولي��ة للع��راق م��ن 53.7 مليار 
م�ست��وى  اإىل   2015 نهاي��ة  يف  اأمريك��ي  دوالر 
دوالر  ملي��ار   46.5 مق��داره  ُمريح��ًا،  ي��زال  م��ا 
اأمريك��ي، يف نهاية دي�سمرب/كان��ون اأول 2016، 
واأ�س��اف اأن جمموع الدين الع��ام اأرتفع من %32 
اإىل 64% م��ن اإجم��ايل الن��اجت املحل��ي يف الفرتة 
2014-2016، “وتباط��اأ منو االئتمان وارتفعت 
اململوك��ة  امل�س��ارف  ل��دى  املتع��رثة  القرو���ش 
للدول��ة وامل�س��ارف اخلا�سة ب�س��كل كبري يف عام 
2016”، ولف��ت البي��ان اإىل وج��ود حاج��ة ملزيد 
م��ن االإ�سالحات خلل��ق حّيز مايل للنم��ّو ال�سامل، 
وتعزي��ز بيئة االأعمال، واحلّد من الف�ساد، واإ�سالح 
القطاع امل���رصيف لدعم النمّو الذي يقوده القطاع 

اخلا�ش، والتنويع يف االقت�ساد.
  وب�رصاحة اإن االرقام املذكوره اأعاله، مل تعد تهم 
املواط��ن ب�سيء كما هو احل��ال يف ال�سابق، ورمبا 
اأن حال��ة الياأ�ش وامللل وتراك��م الو�سع �سوءاً هي 

ل�سب��ب  ا
ذلك،  يف 
د  لف��ر فا
ال  العراق��ي 
بعين��ه  ي��رى 

م��ا ميك��ن اأن ي��راه ايجابًا، ف��ال م�ساري��ع والبنى 
حتتي��ه وال م�سان��ع وال وظائ��ف جتعل��ه يعتق��د 
اأن م�س��ار البل��د االقت�س��ادي قد حت�س��ن. ففي ظل 
توقع��ات كل م��ن �سندوق النقد والبن��ك الدولين، 
ف��اأن امل�سه��د االقت�س��ادي ي��زداد �س��وءاً، وحت��ى 
يف ظ��ل التف��اوؤل القائم على ا�سا���ش االنت�سارات 
املتحقق��ة يف املو�س��ل وغريها، ه��و يف االأ�سا�ش 
تف��اوؤل قلق وحذر، ب�سبب عل��م وفهم الكثريين من 
�سعوب��ة الو�سع االقت�س��ادي يف العراق وتعقيده، 
االأمني��ة  االنت�س��ارات  يف  حت��ى  واأن��ه  �سيم��ا  ال 
والع�سكري��ة عل��ى تنظي��م داع�ش االرهاب��ي، يبقى 
التناح��ر والتنازع ال�سيا�س��ي على حاله ورمبا يف 
ازدياد وا�ستع��ال م�ستمر. وعلى الرغ��م من العديد 
م��ن خط��وات اال�س��الح التي ب��رزت عل��ى ال�سطح 
يف االآون��ة االأخرية من اأجل احليلول��ة دون تفاقم 
الو�س��ع االقت�سادي، اال انها مل ت�ساهم يف حتقيق 
ما كان مقدر له او خمطط له من حت�سن الو�سع يف 
اظه��ر القطاع اخلا�ش مب�ستوى املناف�سة احلقيقي 
يف الداخل اأو اخلارج، كما مل ت�ساعد م�ساألة الدمج 
ال��وزاري والتعدي��ل ال��وزاري عل��ى ح��ل امل�ساكل 
املتعلق��ة باإداء الوزارات الت��ي مت دجمها او تغيري 
ال��وزارء اأنف�سه��م، وال��ذي هم م��ن االأ�سا���ش �سكاًل 
م��ن التكنوق��راط كونهم وج��وه جدي��دة لالحزاب 
الت��ي كانت من ح�سته��ا تلك ال��وزارات وما زالوا 
ياأمترون ويتبعون �سيا�سات روؤ�ساء الكتل اخلا�سة 
به��م، ويف ظل جمم��وع الدي��ون اخلارجي��ة حتى 
نهاية 2016، والتي و�سلت اإىل 111.725 مليار 
ال�س��ورة  ف��اأن  دوالر، 
ماأ�ساوي��ة  تب��دو 

للغاية.
 وهن��ا يط��رح ت�ساوؤل 
ل��ذي  م��ا  هن��ا:  مه��م 
يح��دث ؟ ومل��اذا ال توجد 
قدرة عل��ى حت�سن الو�سع 
او جعل��ه ي�س��ري عل��ى االأق��ل 
ال�سحي��ح؟  امل�س��ار  �سم��ن 
مل��اذا ال توج��د خط��وة حقيقية 
�سحيح��ة يف ه��ذا البل��د؟ واأي��ن 
ذهب��ت وع��ود اال�س��الح واخلط��ط 
واأفكاره��م  املخت�س��ن  وبح��وث 
واآرائه��م ومقرتحاته��م، واأين الندوات 
وامللتقيات وكافة اجلهود التي اأن�سبت 

يف ذلك؟.
 اأن اجل��واب عل��ى ذل��ك يقب��ع وراء كيفي��ة 
اجل��واب ال ال�سوؤال؟ مبعن��ى اأن كل التفا�سيل 
واخلط��ط واملقرتح��ات الت��ي و�سع��ت نق��اط 
مطول��ة وعري�س��ة م��ن اال�سه��اب يف اأن عل��ى 
احلكوم��ة اأن تفع��ل ه��ذا وت��رتك هذا وجتل��ب هذا 
وتغ��ري هذا هي ل��ن تتحقق ولن ترى الن��ور اأبداً؟!. 
وال�سب��ب يف ذلك وهو ما نعلم��ه اأن االقت�ساد منذ 
يوم وج��د هو تاب��ع لل�سيا�سة، فكي��ف نغري واقعه 
وامل�سكل��ة يف ال�سيا�س��ة ا�ساًل. بعب��ارة اأخرى اأنه 
لن تق��وم قائم��ة لالقت�ساد العراق��ي يف ظل هذه 
احلكوم��ة وال حتى احلكوم��ات القادمة، ما مل يتم 
اح��داث تغيري ج��ذري يف بنية النظ��ام ال�سيا�سي، 
واال يف كل اجله��ود الت��ي �ستكت��ب وتن���رص مهم��ا 
بل��غ اأ�سحابها من مرامي العلم لن تكون اال جمرد 

اأوراق على الرفوف ال اأكرث.
 وعليه فاأن احلل يكون يف االأتي:

  1- اع��ادة كتاب��ة الد�ست��ور م��ن جدي��د وعل��ى 

اأ�سا���ش وطني، ولي���ش التعديل علي��ه وح�سب، واأن 
تت��م كتابت��ه من قب��ل اأ�سخا���ش ذوي اخت�سا�ش 
وكف��اءة ومهنية يختارهم ال�س��ارع العراقي ممثاًل 
ب�سخ�سيات��ه الوطني��ة غري املنتمي��ة اىل اأي حزب 
اأو عقي��دة ت��رى يف نف�سها ال�س��واب على االخرين 
وع��رب تاأ�سي���ش جلنة موؤقت��ة ت�رصف عل��ى اختيار 
اأع�س��اء كتاب��ة الد�ستور واأن تراع��ي فيهم املهنية 
واالخت�سا���ش واخل��ربة والوطني��ة بعي��داً عن اأي 
اتنم��اءات او توجه��ات حزبية و�سيا�سي��ة ودينية. 
املتح��دة  كاالأمم  ال��دويل  املجتم��ع  وباأ���رصاف 
امل��دين  واملجتم��ع  االن�س��ان  حق��وق  ومنظم��ات 
امل�ستقل��ة، وعلى اأن يك��ون وا�سحًا وب�سيطًا كحال 
الد�سات��ري املوج��ودة يف ال��دول املتقدم��ة، ال اأن 
يك��ون مف�س��اًل غام�س��ًا مبا ه��و علي��ه يف الوقت 

احلايل.
 2- ت�سكي��ل جمل�ش ت�رصيع��ي موؤقت كبديل عن 
الربمل��ان احل��ايل، ي�س��م جلن��ة كتاب��ة الد�ستور 
مع امكاني��ة زيادة العدد مب��ا تقت�سية احلاجة، 
واأن يق��وم املجل���ش بت�رصيع القوان��ن الرئي�سية 
للبل��د كمرحلة اأوىل، ابت��داءاً بتحديد �سكل احلكم 
ال�سيا�سي والذي يجب اعتماده هو اأن يكون �سكل 
الدول��ة هو الدول��ة املدنية القائمة عل��ى اأ�سا�ش 
املواطن��ه والعمل مبوج��ب احلق��وق والواجبات 
ووفق��ًا للقانون ح�رصاً بغ�ش النظر عن االنتماء 
الدين��ي والعرق��ي واملذهب��ي والع�سائ��ري وم��ا 
�ساب��ه. وكذلك طبيع��ة واالنتخاب��ات واالحزاب 
واأن تاخ��ذ يف االعتب��ار اأن يكون ع��دد االحزاب 
اليزيد عن 3 او 4 احزاب كمح�سلة نهائية، وانه 
اليج��وز الأي �سخ���ش الرت�سيح م��ن اي حزب اال 
بعد �سمان خدمته او تواجده داخل احلزب ملدة 
التقل عن 5 �سنوات ك�رصط للرت�سح، وان ال يجوز 
الرت�سي��ح ب�سفة م�ستقل من داخ��ل احلزب او اي 
قائم��ة حزبي��ة مل مي��ر عل��ى عمله��ا وتاأ�سي�سها 
ال�سيا�س��ي اأقل من 5 �سنوات عل��ى �سبيل املثال، 
ف�ساًل عن ما يتعلق مبوارد احلزب املالية وعدد 
اع�ساءه وانتمائته الوطنية وحجمه وغريها مبا 
ي�سم��ن وجود اح��زاب وطنية و�سم��ان ح�سول 
عملية من التناف�ش العادل وت�ساوي الفر�ش من 
خالل اعتماد منوذج او قانون انتخابي يتنا�سب 
والتجربة احلديثة للع��راق يف الدميقراطية. واأن 
يت��م �سياغ��ة طبيعة النظ��ام االقت�س��ادي للبلد 
وهن��ا الب��د م��ن الرتكي��ز ان الد�ست��ور العراق��ي 
ب��ن ان االقت�ساد العراق��ي املفرو�ش ان يكون 
اقت�س��اد ال�س��وق احلر، وه��ذا اليتنا�سب وطبيعة 
االقت�س��اد العراق��ي احل��ايل اذ البد م��ن اختيار 
من��ط ومنوذج اقت�س��ادي يتنا�سب م��ع الظروف 
العراق��ي،  لالقت�س��اد  والهيكلي��ة  االقت�سادي��ة 
لتن�رصف بع��د ذلك اىل ت�رصيع واق��رار القوانن 
االخ��رى يف املرحلة الالحق��ة للقوانن االخرى 
كقوان��ن حري��ة التكف��ري والتعب��ري ع��ن ال��راأي 

وغريها.
 3- تغي��ري طبيع��ة ونظ��ام احلك��م يف البل��د م��ن 
برملاين اىل رئا�سي وفق متبنيات واأ�سول جديدة، 
بداي��ة من ح��ل املفو�سية امل�ستقل��ة لالنتخابات، 
وتاأ�سي���ش جمل���ش االنتخاب��ات امل�ستق��ل والتابع 
املتح��دة  االأمم  وباأ���رصاف  العراق��ي  للق�س��اء 
ومنظمات حقوق االن�سان واملجتمع املدين، فعلى 
�سبي��ل املثال لن يكون هن��اك انتخابات ملجال�ش 
املحافظ��ات، فه��ي حج��ر ع��رثة و�سلبياته��ا اأكرث 
من ايجابياته��ا، واأن تكون االنتخاب��ات الأختيار 

املحاف��ظ، عل��ى اأن يق��وم املحاف��ظ خ��الل م��دة 
زمني��ة تق��در الحقًا يف تق��دمي اأ�سخا���ش يقومون 
مبهام اال���رصاف والرقاب��ة على اللج��ان اخلا�سة 

باملحافظة وكاالأتي
 - م�س��وؤول جلنة الطاق��ة والتي ت�سم��ل )الكهرباء 

والنفط وكافة م�سادر الطاقة والتكنولوجيا(.
 - م�سوؤول جلنة اخلدم��ات والتي ت�سمل )اال�سكان 
والبلديات واملاء واملجاري والطرق واملوا�سالت 

وباقي اخلدمات اال�سا�سية(.
 - م�س��وؤول اللجن��ة االقت�سادي��ة واملالي��ة والتي 
ت�سم��ل )االع��داد للخط��ط االقت�سادي��ة واال�رصاف 
واالداء  باملحافظ��ة  اخلا�س��ة  امليزاني��ات  عل��ى 

امل�رصيف داخل املحافظة واقامة امل�ساريع(.
 - م�س��وؤول جلن��ة االأم��ن والدف��اع والت��ي ت�سم��ل 
الت�سكي��الت  وباق��ي  الوطن��ي  واالأم��ن  )ال�رصط��ة 

االخرى(.
 - م�س��وؤول جلن��ة القانون حقوق االن�س��ان والتي 
ت�سم��ل )االع��داد واال���رصاف واملتابع��ة للقوان��ن 
داخ��ل  واملحاك��م  احلكومي��ة  االجه��زة  والداء 

املحافظة وبيان اأوجه اخلروقات وما �سابه(.
والت��ي  والتعلي��م  الرتبي��ة  جلن��ة  م�س��وؤول   -  
واملعاه��د  واملدار���ش  االطف��ال  )ريا���ش  ت�سم��ل 

واجلامعات(.
 - ممكن ت�سكيل جلن��ة لل�سحة والبيئة او امكانية 
دجمه��ا مع جلنة اخلدم��ات، اال اأنه من االف�سل ان 
تك��ون منف�سل��ة كلجن��ة م�ستقلة، وه��ذه متثل اأهم 
اللج��ان م��ع امكانية ا�ساف��ة جلان اأخ��رى ح�سب 
احلاجة، مع �رصورة اأن يكون عدد اللجان منا�سب 
م��ع حاجة �س��كان املحافظة لها، ���رصط اأن يكون 
اختيار امل�سوؤولن عل��ى اللجان م�ستقاًل. وال �سري 
اأن يك��ون يف كل جلن��ة جمموع��ة خمت�سن تعمل 
كمنظومة وله��ا رئي�ش الذي هو م�سوؤولها املبا�رص 

مع املحافظة.
 ام��ا فيما يخ�ش االنتخاب��ات اخلا�سة بالرئا�سة، 
فاأن االنتخاب �سيك��ون مبا�رص لرئي�ش اجلمهورية 
ال��ذي ه��و ذات��ه �سيك��ون رئي���ش جمل�ش ال��وزراء. 
وب��دوره يخت��ار الت�سكلي��ة الوزاري��ة خ��الل م��دة 
التتج��اوز ال��� 30 ي��وم كح��د اأق�س��ى. واأن يل��زم 
الرئي���ش يف اأي يكون اإختياره للوزراء على اأ�سا�ش 
مب��داأ التكنوقراط ح�رصاً. اما جمل���ش النواب فيتم 
حتويله اىل ما يع��رف باملجل�ش الت�رصيعي والذي 
يك��ون في��ه االنتخ��اب مناطقي��ًا او مقاطعي��ًا بعد 
تق�سي��م كل حمافظة اىل ع��دة مناطق او مقاطعات 
بح�س��ب التوزيع اجلغ��رايف وال�س��كاين للمحافظة، 
وبالت��ايل تقلي��ل ع��دد املمثلن ل��كل حمافظة مع 
امكانية مراقب��ة ومتابعة ادائهم وحما�سبتهم الأن 
كل ع�س��و جمل���ش ت�رصيع��ي �سيمث��ل منطق��ة بحد 

ذاتها يف داخل كل حمافظة.
 4- اأما فيما يخ�ش ال�ساأن االقت�سادي فاأنه من 
ال���رصوري اإعادة هيكلة وزارة التجارة وعلى اأن 
تكون ت�سميتها ون�ساطها يتعلق بر�سم ال�سيا�سات 
االقت�سادي��ة ال التجارية وح�س��ب وحتت م�سمى 
وزارة االقت�س��اد والتجارة، م��ع �رصورة التاأكيد 
عل��ى اإن�ساء جمل�ش ا�ست�س��اري اقت�سادي م�ستقل 
عل��ى م�ست��وى البل��د يك��ون اع�س��اءه م�ستقل��ن 
بالكام��ل وم��ن ت�سه��د له��م ال�ساح��ة بالكف��اءة 
االقت�سادي��ة والعلمي��ة الر�سين��ة، واأن يكون له 
برنام��ج عم��ل خا���ش وتن�سيق كامل م��ع البنك 
املركزي ووزارت��ي املالية والتخطيط واأن تكون 

تو�سياته ملزمة للحكومة.

 
 تع��د اإدارة امل��وارد الب�رصي��ة املح��رك الفع��ال لتطوي��ر 
جمم��وع  فه��ي  والتجاري��ة،  االقت�سادي��ة  املوؤ�س�س��ات 
االأن�سط��ة التي ت�سعى اإىل جلب وتوظي��ف وتنمية واإبقاء 
العن���رص الب�رصي يف هذه املوؤ�س�س��ات، وتخ�ش حركات 
التوظي��ف والتدري��ب والتخطي��ط والتقييم. وق��د �سجلت 
اإدارة امل��وارد الب�رصي��ة قف��زة نوعي��ة م��ع بداي��ة القرن 
احل��ايل، وانتقل��ت م��ن اإدارة �سوؤون العامل��ن اإىل تنمية 
الراأ�سم��ال الب�رصي، حيث اأ�سبحت املوارد الب�رصية ثروة 
منقطع��ة النظري حتقق للموؤ�س�س��ة ديناميكيتها، وترتقي 
به��ا يف امل�ستقبل باعتبارها اإحدى املميزات التناف�سية 
التي ت�ستوجب التثمن واال�ستثمار.  وعلى هذا االأ�سا�ش، 
ه��ذه  يف  كب��رياً  دوراً  التكنولوج��ي  للعام��ل  اأن  جن��د 

التغيريات، مما اأفرز حتوالت وا�سعة يف م�سوؤوليات مدير 
امل��وارد الب�رصية، الذي اأ�سبح خبرياً يف االأمور االإدارية، 
مطلع��ًا عل��ى قوان��ن ال�سغ��ل، ل��ه ق��درة عل��ى التحلي��ل 
النف�س��ي، وخمطط��ًا و�ساح��َب روؤي��ة ا�سرتاتيجية، يحفز 

املوظفن وكذلك ي�سّوق ل�سورة املوؤ�س�سة يف اخلارج.
 واالدارة الكرتوني��ة ه��ي منظوم��ة الكرتوني��ة متكاملة 
تهدف اإىل حتويل العمل االإداري العادي من اإدارة يدوية 
اإىل اإدارة با�ستخ��دام احلا�س��وب وذل��ك باالعتم��اد على 
نظ��م معلوماتية قوي��ة ت�ساعد يف اتخاذ الق��رار االإداري 
باأ�رصع وقت وباأقل التكاليف، االإدارة االلكرتونية ميكن 
اأن ت�سم��ل كال من االت�ساالت الداخلي��ة واخلارجية الأي 
منظم��ة، والهدف م��ن ذلك هو اإدخ��ال ال�سفافية الكاملة 
وامل�ساءل��ة مم��ا ي��وؤدي اإىل حت�س��ن االإدارة االلكرتونية 
داخ��ل اأي منظمة، ففي اأملانيا، ه��ذه املبادرة ت�ستهدف 

ب�س��ورة خا�سة املنظم��ات احلكومية، وهن��اك عمليات 
ال���رصكات  م��ن  العدي��د  يف  تطويره��ا  يج��ري  مماثل��ة 
االأمريكي��ة. تنفي��ذ اأي ح��ل الإدارة الكرتوني��ة ينبغي اأن 
يلب��ي احتياج��ات العم��الء مبركزي��ة اأك��رب م��ن منظمة 
مركزي��ة، وينبغ��ي اإزال��ة االعتم��اد على اأف��راد معينن، 
ويتطل��ب اإدخال نظ��م ال�سفافي��ة يف العمل، وم��ن اأمثلة 
االإدارة االلكرتوني��ة اجل��داول الزمني��ة عل��ى االإنرتن��ت 
وح�س��اب امل�ساريف، وميك��ن ا�ستخدام ه��ذه للم�ساعدة 
عل��ى خف�ش التكالي��ف ملنظمة ما. التحول م��ن االإدارة 
التقليدي��ة اإىل االإدارة االلكرتوني��ة من اأج��ل التحول من 
االإدارة التقليدية اإىل االإدارة االلكرتونية ال بد من حتقيق 

املراحل التالية:
 1.اأمتت��ة موؤ�س�س��ات الدول��ة وحتوي��ل جمي��ع معلومات 

احلكومة ووزارتها الورقية اإىل معلومات الكرتونية.

 2.تاأمن البنية التحتية ال�رصورية لربط كافة موؤ�س�سات 
الدولة ب�سبكة معلومات واح��دة وتبادل املعلومات بن 

خمتلف اجلهات.
 3.حتدي��د جمي��ع التعامالت بن املواط��ن وكل موؤ�س�سة 

وحتويلها اإىل تعامالت الكرتونية.
 اأهداف االإدارة االلكرتونية

 تتمث��ل بتطوير االإدارة العامة من خالل خف�ش االأعمال 
الورقي��ة، واإع��ادة ا�ستعمال احلل��ول، وحت�سن اخلدمات 
وخف���ش التنقل و�سهولة الو�س��ول للمعلومات، والتقرب 
م��ن املوظف��ن وت�سهيل االج��راءات، لتح�س��ن التناف�ش 
االقت�س��ادي باأ�ستخ��دام االنرتن��ت للتج��ارة العاملي��ة، 
املتو�س��ط  املقا���ش  ذات  لل���رصكات  الفر���ش  واتاح��ة 
وال�سغ��ري لدخ��ول املناف�س��ة، وخف���ش امل�ساري��ف اي 

تكامل النظم لدعم االجراءات الداخلية واخلارجية.

 م�ستلزمات االإدارة االلكرتونية
 • بنية �سبكية حتتية قوية �رصيعة واآمنة.

 • بنية معلوماتية قوية )نظم معلومات قوية ومتوافقة 
يف ما بينها(.

 • كادر ب�رصي ا�ستثماري مدرب على ا�ستخدام التقنيات 
احلديثة.

 • كادر ب���رصي تقن��ي قادر على القي��ام بعمليات الدعم 
الفني امل�ستمر وتطوير النظم املعلوماتية املختلفة.

 عن��د توفر تل��ك امل�ستلزمات ل��الدارة االلكرتونية فاأنها 
توف��ر ال�رصعة يف اجن��از العم��ل، وامل�ساع��دة يف اتخاذ 
الق��رار الدائ��م للمعلوم��ات ب��ن ي��دي متخ��ذي الق��رار، 
وت��وؤدي اىل خف���ش تكالي��ف العم��ل االإداري م��ع رف��ع 
م�ست��وى االإداء، في�ساعد ذلك على جتاوز م�سكلة البعدين 
اجلغ��رايف والزمني، ومعاجل��ة البريوقراطي��ة والر�سوة، 

فتتطور اآلية العمل وترفع كفاءة العاملن يف االإدارة.
 م�ساكل تطبيق االإدارة االلكرتونية يف العامل العربي

 الكث��ري م��ن احلكومات مل تغري م��ن اجراءاتها التقليدية 
حتى مع اإدخ��ال احلا�سوب، فهناك فرق كبري بن موقع 
جميل ال�س��كل على الويب وبن خدم��ات متكاملة تنهي 
اج��راءات بيوقراطية معقدة، وكذلك فاأن اجلهات املالية 
واالإداري��ة تعم��ل وكاأنه��ا لي�ش له��ا عالق��ة ببع�ش، ان 
االهتم��ام باملواطن��ن والقط��اع اخلا���ش مل تكن نقطة 
االرت��كاز يف املواق��ع احلكومي��ة، حتى اأف�س��ل الربامج 
االإداري��ة مل تع��ط الدعم املطل��وب وال االإعان��ة الكاملة، 
و عل��ى م�ستوى ال��دول العربي��ة ففي معظ��م االأحيان ال 
تدرك مدى اأهمية احلماية واأمن املعلومات واملتطلبات 
التقنية الأداء براجمهم ونظمهم ومواقعهم على االنرتنت 

لذا تبدو هزيلة �سهلة االخرتاق.
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االدارة االلكترونية للموارد البشرية
ندى علي 

سبل تطوير االقتصاد العراقي!
إيهاب علي النواب 

ايهاب النواب

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

575.84
1.93
0.33%

362,768,974
419,125,475
227
24
4
4
16

0.90
172,586,544.00

1.24
65,916,108.00

0.63
31,367,998.00

2.43
13,663,935.00

0.35
12,985,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.90
191,762,822.00

1.24
53,450,000.00

0.63
49,742,855.00

0.35
37,100,000.00

0.30
25,000,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك

السعر بالمثقال الواحد
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دينار عراقي

47,641
43,671
41,687
35,731
27,791
23,821

كيف سيتم إعمار المدن المحررة؟


