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ـهمة هـذه الطـبقة االسـاسية وا
التي اخذت بالتراجع والذوبان
والــــتـي اخــــتــــفـت واضــــيــــفت
لــلــطــبــقــات الــفــقــيــرة بــعـد ان
سـاحت وتـبـخـرت وبـضـمـورها
وتراجعـها انـحسرت مـنطـلقات
اآلداب والـــثـــقـــافـــة والـــفـــنــون
ـــــنـــــتـــــديـــــات وتـــــراجـع دور ا
ـهـنـيـة بـالـتـطـور اجملـتـمـعـيـة ا
واالبــــــداع بــــــســــــبـب تــــــراجع
ـقراطـية وكل هـذه عوامل الـد
واســبـاب تـتــطـلب الــعـمل عـلى
تــغـــيــيــر الـــدســتــور او اجــراء
ا له من دور اصالحـات كبيـرة 
في حتـقيق انـسيـابيـة العـملـية
قراطية وحمايتها وتعزيز الد
قـصـود بذلك حـمـاية دورهـا وا
احلـريات الـعامـة من اسـقاطات
اخلـنـادق الـشـيـعــيـة والـسـنـيـة
ـسيـحـيـة وجـميع والـكـرديـة وا
االقــلـيـات االخــرى الـتـي تـؤثـر
عـــلى بـــنــاء وبـــلــورة الـــهــويــة
الـوطــنـيـة من خالل الــدسـتـور
كــون الـدسـتـور حـامي اجلـمـيع
ــقــراطـيــة الــتي مـن خالل الــد
تـــعـــمل عـــلى تـــطـــويـــر حـــيــاة
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تـعــالت االصــوات لــلــمــطــالــبـة
بـــإصالح الــدســـتــور الـــذي مــا
زالت الـعديـد من بنـوده مـبهـمة
وبحـاجة الى تـفصـيل وتفـسير
وتعديـالت منطـلقـاتها الـقواعد
واالسس والــثــوابت الـوطــنــيـة
ــقـراطـيـة الـتي تــعـزز دور الـد
في حــمــايـة الــقــيم االنــسـانــيـة
اجلـامعـة في اجملـتـمع الـعراقي
دني وبـالشكل الذي التـعددي ا
ـدنيـة التي يعـيد بـناء الـدولة ا
حتـمي احلريـات وحتقق الـعدل
ــســـاواة وكــرامـــة االنــســان وا
الـــعـــراقي ومن خـالل دراســات
وحــوارات مــهــنــيــة مــفــتــوحـة
وعــلى مــســـتــويــات مـــتــقــدمــة
لـتحـقيق بـناء الـهويـة الوطـنية
اجلـــامــــعـــة لــــلـــحــــفــــاظ عـــلى
ــقـراطــيـة الــتي اصــبـحت الـد
ضـــحـــيـــة انــــظـــمـــة وقـــوانـــ
ودســتــور فــيه ثــغــرات كــثــيـرة
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ــقـراطــيـة تــبـنى وتــتـعــزز الـد
بــإرادة الــنــاخــبــ الــذين لــهم
الــــكــــلـــمــــة الــــفـــصـل من خالل
ــقـراطي ســيـاقــات الـعــمل الـد
الني اقرها واعـتمدها الدستور

دســتــوري واخــر يـــتــقــاطع مع
ــوقــراطــيــة   وهــنـاك من الـد
يقول ان هذه الـسلطة ام (ثالثة
رؤوس ) هــــي مـــــن اجــــل حــــل
مـشــاكــلــنـا الــداخــلــيـة  فــيــمـا
الـعـكس هـو الـصـحـيح والـعمل
ـقـراطـيـة بــهـذا هـو خـرق لـلــد
واالكل بــجـرفـهــا والـعــمل عـلى
اضعـافها وادخـال اخلارج على
خط الـداخل الــوطـني لــلـتـدخل
بـقـراراتـنـا الوطـنـيـة الـسـيـادية
والـعبث بـاحلـيـاة االجـتـمـاعـية
لـلــعــراقـيــ وتـدمــيــر سـلــمـهم
االهـلـي  وهـذا مــعــروف بـدون
الــــدخــــول في شــــرح احلـــروب
ذهبيـة األهلية ابان الـطائفيـة ا
االعــــوام  2005الى نـــــهـــــايــــة
 ?2008وكل هذه التقسيمات
واالجــراءات وهـــكـــذا تـــمــثـــيل
لــلـــســلــطـــات فــيــهـــا يــزيــد من
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ـشكلـة في العراق الـيوم وكما ا
تـقـدم هي الـصـراع والـتـنـافس
ـقراطي عـلى السـلطة غيـر الد
وتــداولــهـــا بــشــكل اريــحي مــا
يـــؤدي الى انــحـــســار وتــراجع
ــقــراطــيــة كــون الــنــظـام الــد
الـــســيــاسي فـي الــعــراق وضع
االولـويــة لــلــمـنــافع واحلــقـوق
الطائفـية وهي اوضاع تنعكس
على واقع الـعـراقيـ وحيـاتهم
الـيــومــيــة وبــكل تــفــاصــيــلــهـا
االجــتــمـــاعــيــة واالقــتــصــاديــة
ـقــصـود هــنـا ان واالمــنـيــة وا
تـنـعـكس عـلى حـيـاتـهم الـعـامة
ــطــلق يــعــني عــلى حــقــوق بــا
ومـن هـنـا ــواطـنـ  االفـراد وا
يـظـهـر حـرمـان االفـراد الـذين ال
ـذهبـية يـؤمـنون بـالـطائـفيـة وا
والـــعــنـــصــريـــة وجــمـــيع هــذه
االمـــراض الـــتـي تـــتـــقـــاطع مع
قـراطية الثـوابت واالسس الد
ـدنية ومنـطلـقات بـناء الـدولة ا
ولـــذلك تـــنـــحـــســـر وحتـــاصـــر
وحتــدد نــشــاطــات مــثـل هـؤالء
ــــواطـــنــــ ويــــحـــرمــــون من ا
حــقــوقــهم وحتــد نــشــاطــاتــهم
وطـبـيـعـة تـفـكيـرهـم ومثـل هذه
الـتــقـســيـمــات تـعــمل عـلى افق
ضــيـق وحتــجم من مــســاحــات
ــقــراطــيــة وفـــاعــلــيــتــهــا الـــد
ودورهــــا مــــا يــــجــــعـل هــــنـــاك
ــــســــاحــــات انــــســــدادات في ا
الــفـــكــريـــة الــتي تـــتــقـــاطع مع
الـكثـيـر من الـرغـبات واالرادات
للطبقة الوسطى من العراقي

االنتقاالت والتحوالت من نظام
غــــيــــر دمـــقــــراطـي الى نــــظـــام
دمــقـراطي مــســتــقـر يــشــوبــهـا
ويــتـخــلـلــهــا (بـعض االحــيـان)
انــحـدارات او تــوجـهــات نـحـو
الــفــوضى الن تــلك الــتــحــوالت
بـحـاجـة مـاسـة الى بـنـاء اسس
وقـواعد ومـنطـلقـات ونظم عمل
ســــيـــاســــيــــة واجـــتــــمـــاعــــيـــة
واقــتـصـاديـة وثـقــافـيـة جـديـدة
وصوال لتحقيق نظام مستقر
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اعـتــقـد ان مـشــكـلـة الــعـراقـيـ
قـراطية تكمن في وحمـاية الد
عثرات وثغـرات الدستور وهو
ــقـراطي ـنــطـلـق الـد اســاس ا
ـقـراطـيـة فـمـنـذ واحلـيـاة الــد
اجــــتــــيــــاح الــــعــــراق من قــــبل
األمـــيــــركـــان ولـــدت مـــســـارات
وصـيغ عـمل ســيـاسـيـة جـديـدة
تقـوم عـلى تقـسـيم االدوار على
الـعـراقـيـ من خالل الـطـوائف
ـــذاهـب واالعـــراق في حـــكم وا
الــدولـة بـخـلق ســلـطـة مـركـزيـة
وحـــكــومــة ضــعــيـــفــة بــجــانب
سـلــطــات غـيــر رســمـيــة وغــيـر
ــقــراطــيــة وغـــيــر مــنــظــمــة د
ودســـتــــوريـــة هـي ســـلــــطـــات
ــذاهـب والـطــوائـف واالعـراق ا
ومـن هـــــــنــــــــا يـــــــجـب اصالح
قـراطـية الـدسـتـور لتـعـمل الـد
وتـــفــــعل فــــعــــلـــهــــا في بــــنـــاء
مـؤسـســات الـدولــة عـلى اسس
وثـوابت تخـلق وحتمي الـهوية
الـوطـنـيـة بــاعـتـبـار الـعـراقـيـ
كــلـهم  عـلى اخـتالف مـذاهـبـهم
وطوائفهم واعراقهم متساوون
في احلقوق والواجبات وبدون
تــمــيــز بـــعــيــدا عن الــهــيــمــنــة
ــــذهــــبــــيــــة الــــطــــائــــفــــيــــة وا
والــعــنــصــريــة والـكـل يـخــضع
قـراطيـة ونتـائجـها والكل للـد
يــعــمل ويـتــمــسك بــالـدســتـور
ـثل الـعـقـد االجـتـمـاعي الـذي 
االهم الــــــذي يـــــنـــــظم حـــــيـــــاة
الــعـراقــيـ ويــحـمـي نـظــامـهم
وغـــايــات وطـــمـــوحــات وارادة
االكـثريـة من الـشعب والـتـمسك
بـرأي هذه االكثـرية او االغلـبية
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 احلــقــيــقــة في الــعــراق الــيـوم
ســلـطـة بــثالثــة رؤوس مـوزعـة
ـان سني كـالتـالي رئيـس البر
رئـيس الــوزراء شـيـعي رئـيس
اجلـــمــــهـــوريــــة كـــردي وهـــذه
الـــرؤوس فــــيـــهــــا شيء غــــيـــر

الـــعــراقـي مــعـــتـــبـــرا الــشـــعب
صـــاحـب الـــســـيـــادة ومـــصـــدر
الـسلـطـات وهـذا يؤكـد ويـعني
ـــقـــراطـــيــة ان ال وجـــود لـــلـــد
الـــتــوافـــقـــيـــة الـــتي تـــخـــتــرق
الــــدســـتـــور وتــــربك وتـــصـــدع
شترك والسلم االهلي العيش ا
لــــلـــعــــراقـــيــــ الـــذيـن بـــاتـــوا
يــرفـــضــون اخلــنـــوع والــقــهــر
واالجـــبـــار فـــالــــعـــراقـــيـــ لم
يـعــرفــوا عـلـى مـدى تــاريــخـهم
عـنـصـريــ مـتـقـوقـعـ بل هم
اصـحـاب ثقـافـة وفـنـون وابداع
وانفـتاح على العـالم والشعوب
واجملــــتــــمــــعــــات كــــافــــة وهم
اصـحاب فكـر وليسـوا اصحاب
نـظـرة قـاصـرة بل يـعـرفـون مـا
يـريدون لـكن ظروفـهم القـاسية
ـرون بــهـا الـيــوم يـريـد الــتي 
الــبــعض( وبــتـخــطــيط وضـمن
بــــــرامـج) ان تــــــصـــــــبح هــــــذه
الـــظــروف غـــول اكـــبـــر مـــنـــهم
لـيـبـتـلـعـهم .. غـول من الـفـسـاد

والتكفير والتطرف. 
صالح اخلاصة  دوائر ا

يـراد لــلـعـراقـيــ ان يـوضـعـوا
بــالــكــامـل في دوائــر اصــحــاب
ــصـــالح واألهــداف اخلــاصــة ا
شاريع الـبعيـدة كل البعـد عن ا
الــوطـنـيــة الـتي تــرسخ وتـبـني
ـدنـيـة قـواعـد واسس الــدولـة ا
ــقــراطــيــة واحلــقــيــقـة ان الـد
مـشكلـة العراقـي اليـوم ليست
فـي الــــــــتــــــــجــــــــاوزات عـــــــــلى
ـقــراطـيــة وخـرقــهـا وعـدم الـد
شـكلة فـيضعف حـمايتـها بل ا
اجملـتـمع وتـفـكـكه والـتـأثـير في
ـبــني عــلى الــعــمل اجلــمـعـي ا
الـتـناغم والـتـفـاعل بـ افراده
اي بـ افراد اجملـتمع الـعراقي
الـواحــد كـمـا خـطط له االعـداء
ـنـحـرف عـن اخلط الـوطني وا
الــــذين نـــشــــروا وزرعــــوا فـــيه
اخلـــصـــومــات والـــتـــنـــاحــرات
ذهبـية والعـنصرية الـطائفـية ا
لـــــتـــــمــــــريـــــر مـــــصــــــاحلـــــهم
ومـــخـــطـــطـــاتـــهم اخلـــارجـــيــة
شبوهة والدولية واالقلـيمية ا
حــــتى ارادوا به الــــدخــــول في
اتــون حــرب اهـــلــيــة طــائــفــيــة
مـــذهــبــيــة عــنـــصــريــة كــبــيــرة
لـتـخـريب الـداخـل الوطـنـي كـما
ذكــــــرنـــــــا االن واخلــــــروج عن
ـشترك الذي العـمل اجلمعي وا
يـؤدي بالـنـتـيجـة الى الـفوضى
وبــالـتـالي اخلـروج عن مـفـهـوم
الـــدولـــة وإلــغـــاء الـــتـــنــوع في
اجملــتـمع الـعـراقي الـذي يـشـكل
مــصـدر لــقــوته واخلــروج عـلى
هــذا الـتـنــوع يـؤدي الـى إلـغـاء
احلــريــات وهــذا يــعــني الــغــاء
واقف قراطية في اتخاذ ا الد

الوطنية اجلمعية.
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قـراطية عـلى الرغم من ان الـد
هـي تقـبل الـرأي والـراي االخر
والبـــد من شيء مـن االخــتالف
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بغداد

بـعض الــنـواحي االقـتــصـاديـة
ـسار ذات الطـابع الـعـام . ان ا
ا قبل عام االقتصادي لـلعراق 
  2003 يـــــؤشــــر الـى ضــــعف
الــقـطــاع اخلــاص وعــجـزه عن
االســهـام بـشــكل فـاعل في دعم
الـعملـية التـنمويـة وخلق حالة
من الـتـوازن االقـتـصـادي فـيـما
بـــيــنه وبـــ الــقــطـــاع الــعــام
ويــعـــود ذلك ألســبـــاب عــديــدة
يـعـود قـسم مـنـهـا الى طـبـيـعـة
الــفــكـر االشــتــراكــيـة لــلــنــظـام
الـســيــاسي الــذي كــان ســائـداً
عــقـود طـويــلـة بــاإلضـافـة الى
مـجـمـوعـة قوانـ وتـشـريـعات
الـتـأمــيم الـتي قــيـدت الــقـطـاع
اخلـاص وكــبـلــته ومـنــعـته من
الـــقـــيـــام بـــدوره الـــتـــنـــمـــوي
فـبـالـرغم من تـفـاوت واختالف
نــــسب الــــتــــدخـل احلــــكــــومي
ـرحـلة الـزمـنيـة التي بـحسب ا
مـر بــهـا ابــتـداء مـن مـنــتـصف
الـقـرن الـعـشـرين اال ان الـهدف
ـعـلـن دائـمـاً مــا كـان حتــفـيـز ا

هيـمنـة احدى الـقطـاع سواء
الــعـــام ام اخلــاص في مـــجــال
الــــتــــأثــــيــــر عــــلـى الــــنــــشـــاط
االقــتـصـادي هـي مـشــكـلـة ذات
طــابع دولـي عــام وال تــخــتص
بـبلد دون اخـر فنجـد ان هناك
بــــــعـض الـــــدول فــــــشـــــلـت في
تــدخـالتـــهـــا احلــكـــومـــيـــة في
الـنشـاط االقتـصادي عن طريق
الـقطـاع الـعام مـثل الـعراق في
سـبعـيـنـات وثـمانـيـنـات الـقرن
ــاضي وغــيــرهـا الــعــديـد من ا
الدول ذوات النهج االشتراكي
وفي أحـــيــــان أخـــرى جنـــد ان
دوال أخـرى تــفـشل في تـطـبـيق
الـية السـوق احلر عبـر القطاع
اخلاص فـقط في أدارة النشاط
االقـــتـــصـــادي كـــمـــا هـــو حــال
الـكـثيـر من الـدول الـرأسمـالـية
فـي الــســـنــوات الـــتي ســـبــقت
ــالي الــضــخم عــام الــكــســاد ا
 1929والـذي أدت في الـنـهـاية
الى الـتـأسـيس لـفـكـرة ضرورة
ــبــاشـر لــلــدولـة في الـتــدخل ا

مـنذ سـنوات ليـست بالقـصيرة
والــــعـــراق يــــعــــاني خــــلال في
هيـكليته االقتـصادية وبصورة
تـعـكس مدى ابـتعـاد البالد عن
الـنـهج الـتـنـمـوي الـذي يـضمن
الـبــنـاء االقــتـصــادي الـســلـيم
باإلضـافة الى بروز الـعديد من
ــــــشـــــاكـل االقـــــتــــــصـــــاديـــــة ا
واالجتماعية مثل ارتفاع نسب
الـبــطـالـة والـتــضـخم وارتـفـاع
مستويات الفقر باإلضافة الى
شاكل التي خلفها الكثير من ا
هــذا اخلـلـل الـهــيـكــلي والـذي
ـــــكـن ارجـــــاعه الـى عـــــوامل
عــديــدة لــعل أهــمــهــا هــيــمــنـة
الـقــطـاع الـعــام عـلى الـعــمـلـيـة
االقـتـصـادية والـتـنـمـوية خالل
الــعـقــود الـســابـقــة واهـمــالـهـا
الـقـطاع اخلـاص بـصورة أدت
في الــــنــــهــــايــــة الى ضــــمــــور
الـــنـــشـــاطــــات االقـــتـــصـــاديـــة
اخلــاصــة وانـعــدام هــويــتــهـا
وحتـولـهـا بـالـتـدريج الى تـابع
صــغــيــر لــلــقــطــاع الــعــام . ان

عمليـة التأم حيث اودى ذلك
الى اســــتـــغــــنـــاء الــــدولـــة عن
الــــواردات الـــتي يـــدرهـــا هـــذا
الـــقـــطـــاع بـــســـبـب ضـــخـــامــة
إيـــرادات الــقـــطــاع الـــنـــفــطي
ـتنامي عـند الدولة والـشعور ا
لــفــتــرة طــويــلــة بــعــدم وجـود
فائـدة من دعم وتطويـر القطاع
كن ان يشكله اخلاص مع ما 
من حافز ودافع لرفض او على
األقل مـــنــــاقـــشــــة ومـــجــــادلـــة
الــقــرارات احلــكــومـيــة والــتي
كـانت مـتــوجـهـة نـحــو الـتـفـرد
ركـزية في عقودهـا السابقة وا
. لــقـد حـمل الـتـغـيـر في 2003
العديـد من االفكار اجلديدة في
ــنـهـج االقـتــصــادي (ولـو من ا
حـيث والنظـرية) حـيث تعالت
اصــوات الـعــديــد من اخلــبـراء
ـهـتمـ بالـشأن والـباحـث وا
االقتصادي والتنموي العراقي
بـــضــــرورة اشـــراك الــــقـــطـــاع
اخلـاص في العـمليـة التنـموية
وإعادة الـتـوازن الى الهـيـكلـية
االقتصادية للبالد وخصوصاً
بـعد ضـعف دور الـقطـاع الـعام
تتالية من جهة واإلخفـاقات ا
لف لـلـنهج الـريـعي في إدارة ا
االقــتـــصــادي الــذي اعــتــمــدته
تـعاقـبة من جـهة احلكـومـات ا
أخــرى مع وجـــود عــامل مــهم
وجــوهــري يـــتــمــثل بــتــواضع
خـبـرة وكـفـاءة مـتـخـذي الـقرار
السياسي واالقتصادي والذين
تـعـاقـبوا عـلى إدارة الـبالد في
ســنــواته االخــيـرة بــاإلضــافـة
الـى االنـقـســامـات اجملـتــمـعـيـة
ومـا تـبعـهـا من نـتـائج سـلـبـية

ـسـتـوى األمـني لـلـبالد عــلى ا
بل ان األمـور زادة تـعـقـيـداً في
ــالي واإلداري ضل الــفــســاد ا
الــذي اســتــشــرى داخل أروقــة
دوائــر الــدولــة وادى الى هــدر
ــال الـــعــام دون حتـــقــيق أي ا
نــتـــائج فــعـــلــيــة عـــلى الــواقع
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 فلم يكفي قرابة تريليون (الف
مــلــيــار) دوالر انــفــقه الــعــراق
خالل موازناته منذ عام 2004
ولـــغــــايـــة االن في بـــنـــاء واقع
اجـتـمـاعي واقـتـصـادي وامـني
يـبـشـر بـخـيـر  بل الـعـكس هو
الــصـــحـــيح فاليـــزال الـــعــراق
يــتــخــبط في مــكــانه غــارق في
بـحـر من االزمـات االقـتـصـاديـة
والــــســــيـــــاســــيــــة بـل وحــــتى
ـتـتـالـية دون ان االجـتـمـاعـية ا
يـرى ضـوء الـنــجـاة في نـهـايـة
ـــــــــرعـب الــــــــذي الـــــــــنـــــــــفق ا

يعـــــــــيشه.
 لــــقـــــد أدت هـــــذه الـــــعـــــوامل
مـجتـمعة وغـيرهـا من العوامل
ـوارد احلـكـومـيـة الى ضـعف ا
وعـجزهـا عن الـقيـام بـالعـملـية
ـفــردهـا لـذا فـان الـتـنـمــويـة 
احلاجـة توجب عليـنا االعتماد
عــلى الــقــطــاع اخلـاص كــداعم
رئــيـــسي لالقـــتـــصـــاد احملــلي
ــــــــــكـن مـن خـاللـه جتــــــــــاوز
السلبيات السابقة حيث يركز
الـقـطـاع الــعـام كل اهـتـمـامـاته
عـــــلى بــــنـــــاء الــــصـــــنــــاعــــات
االســتــراتـيــجــيــة الـتـي حتـقق
النفع العـام بعيدا عن األهداف
ـشاريع الربـحيـة تـارك باقي ا

االقـتـصــاد الـوطــني في حـدود
ـلكيـة العـامة لـعوامل فـلسـفة ا
اإلنتاج والذي يـضمن سيطرة
وتــوجــيه الــدولــة لــلــمــســيــرة
فارقة التـنموية للـبالد ولكن ا
ان الــنـتــائج كــانت بـعــيـدة عن
هــذا الــطـــمــوح في كـــثــيــر من
األحـــيـــان فــــقـــد اودى الـــدعم
ــــطــــلـق لــــلــــقــــطــــاع الــــعـــام ا
واضعـاف القـطاع اخلاص الى
الـعـديـد من الـنـتـائج الـسـلـبـية
الــتي اخـذت الـبـالد بـعـيـداً عن
سـكــة الــتـنــمـيــة االقــتـصــاديـة
ـنشـودة حيث واالجتـمـاعيـة ا
تـسـبـب هـذا اإلهـمــال الى قـتل
روح الـتـنافس فـي اإلنتـاج ب
الـقـطـاع وتـهـمـيش الربـحـية
والـعـائـد احلـقيـقي لـلـعـديد من
ــشـــاريع احلـــكـــومــيـــة حتت ا
ـنفـعـة العـامة ذريـعـة حتقـيق ا
لـينـتهي احلـال بـالقـطاع الـعام
الـى مــســـتـــويـــات عـــالــيـــة من
الـتـرهل الـوظـيـفي وتـشـوهـات
عــــديـــدة فـي نـــظــــام اإلنــــتـــاج
وارتفـاع التكالـيف االقتصادية
ــا أدى الى انـخــفـاض حـجم
ـتــحـقق عـلى رؤوس الـعــائـد ا
ـستثمـرة في منشآت األموال ا

القطاع العام.
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ـــشــهــد في  وقـــد تــكــرر هــذا ا
مـــعــظـم الــقــطـــاع الــعـــام مــثل
الـقــطـاع الـصــنـاعي والـزراعي
صرفي ـالي وا والتـحويلي وا
ا زاد والتجارة اخلارجية و
في ضــعـف الــقـــطــاع اخلــاص
ســــيــــطــــرة الــــدولــــة عــــلى كل
الــواردات الـنــفــطـيــة من خالل

الـتنـمويـة الى القـطاع اخلاص
الـذي سـيـدخل بــصـفـته شـريك
لــلــقــطــاع الــعــام وبــعــقــد يــتم
االتـفـاق عـلى شـكـله وصـيـغـته
ـشاريع لـلقـيام وتـنـفيـذ باقي ا
االستـراتـيجـيـة باإلضـافة الى
االسـتــفـادة من خـبــرة الـقـطـاع
اخلــاص فـي تــنــفـــيــذ وإجنــاز
شاريع احلكومية التي غالباً ا
مـا تـكـون خـاسـرة وسـلـبـية او
غـــيـــر ذي جــدوى.بـــالـــرغم من
أهــمــيــة الــقــطــاع اخلــاص في
قـيـادة الـعـمـلـيـة الـتـنـمويـة في
الـــعـــراق اال ان هـــذا ال يــعـــني
تـهـميش الـقـطـاع الـعام بل ان
الـــــــــواقـع االقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي
واالجـتـمـاعي احلــالي يـتـطـلب
إعطـاءه فـرصة اكـبر لـلنـهوض
بـالعـملـية التـنمـوية والـبنـائية
لـلــبالد من خالل الـشـراكـة بـ
الـــقـــطــاعـــ ويــكـــون ذلك من
خالل حتـقـيــق النـقـاط التـالـية

-:
 •إنشاء هيئة مـستقلة مرتبطة
ـــجــلس الـــوزراء مــهــمـــتــهــا
الـــــتــــــنــــــســـــيـق مع اجلــــــانب
احلـكــومي ألجل الـتـنـسـيق مع
ـا يــفـضي الــقـطــاع اخلــاص 
إلى ضــــمــــان إقـــامــــة وجنـــاح

الشراكة مع القطاع العام .
 •اعــــادة رسـم الـــــســـــيـــــاســــة
ا يخدم التـجارية احلكومـية 
الـصـنـاعة الـوطـنـيـة مع ضـبط
عـمـلـيـة االسـتـيـراد ووضـع حد
لــســيــاســة اإلغــراق الــســلــعي
ـــفــتـــوح لـــلــمـــنــتج والـــبــاب ا

األجنبي.
 •الـــعـــمـل عــلـى بـــنـــاء بـــيـــئــة

استـثمارية صـاحلـة ومشـجعة
وجــاذبـــة لــرؤوس األمـوال من
خالل إعـادة صيـاغة الـنـواحي
الــقــانــونــيـــة والــتــشـــريــعــيــة
ـا يــخـدم هـذا والـتــمـويــلـيــة 

التوجه.
 •الـعـمل عــلى تـطـويـر الـنـظـام
ــصـرفي وخـلـق بـيـئــة مـالـيـة ا
تــعــمل عـلى تــســهـيل عــمـلــيــة
الـــــتــــــمـــــويـل واإلقـــــراض مع
الـــســرعـــة في اجنــاز وتـــقــد

صرفية. زيد من اخلـدمات ا ا
 •الـتـأكـيـد عـلى وضع بـرنـامج
جـــذب الــكـــفـــاءات الــعـــلــمـــيــة
ــهــــاجــرة ورؤوس األمـــوال ا
ودعم مـــشـــاركـــتــهـــا لـــتـــقــد
عـــطــاءاتـــهــا وخـــبــراتـــهــا فـي

البنـاء والتطـوير.
ــالي  •وضـع حــد لـــلــفـــســـاد ا
واإلداري فـي أجـــهـــزة الـــدولــة
وتـــســـهــيل عـــمل مـــؤســـســات
الــــقـــطـــاع اخلــــاص بـــإصـــدار
قـــــوانــــــ جــــــديــــــدة وإزالـــــة
التعقيدات الروتينية وحتس
فـــرص الـــقـــطـــاع اخلـــاص في
احلــصــول عــلى تــمــويل ودعم

من قبل الدولة .
 •العـمل على بـناء ثـقافـة عامة
تـؤمن بأهمـية القـطاع اخلاص
ودوره في الـعمـلـيـة الـتـنـمـوية
دارس من خالل التركيز على ا
ـعـاهـد والـكـلـيـات في بـيـان وا
أهـــــمـــــيــــة الـــــعــــمـل اخلــــاص
ومـــنـــافـــســـتــهـــا لـــلـــوظـــيـــفــة
احلـكـومـيـة في بـنـاء مـسـتقـبل

للشباب.

{ باحث اقتصادي

بـــــــــشـــــــــرط ان ال يـــــــــؤدي الى
واقف االختالف والتـصعيد وا
قصود الصـعبة واخلطـيرة وا
بـاالختـالفات لـيس في االهداف
الـــســتـــراتــيـــجـــيــة والـــثــوابت
قـصود بـالطرق الوطـنيـة بل ا
والــــوســــائل الـــــتي تــــؤدي في
الـنــتــيــجــة الى نــفس االهـداف
عنى قراطية  الوطنية والـد
آخر يعني االختالف في الطرق
والوسـائل التي تؤدي الى ذات
االهداف الـوطنية واالجـتماعية
قـاصد وبناء التي حتـقق تلك ا
الـدولـة وتـعـزيـز اسس وقـواعد
ــقـــراطـــيــة مـــنـــطــلـــقـــات الـــد
وحمـايـتهـا وكل هـذه اخلالفات
في الــــنــــتــــيــــجـــــة  تــــصب في
ـصالح الـوطنيـة العلـيا وعلى ا
الــرغـم من اخلالفـــات لــكـــنـــهــا
بــــعـض االحــــيـــــان تــــؤدي الى
االبـــداع واالبـــتــكـــار اجلـــمــعي
تـجـانس بالـشـكل الذي يـبني ا
ـشـاكل والـتـصـدعات ويـعـالج ا
ـلفات الن واصالح الكـثير من ا
الــتــنــوع فـي وجــهــات الــنــظــر
واالسـاليب والوسـائل لتـحقيق
االهداف الوطـنية تعتـبر مفتاح
مركزي لالنفتاح وخلق وجهات
نــظــر جــديــدة وايــجــاد حــلــول
ـعــاجلـة الـتــخـبـطـات نـاجــحـة 
احلــــاصـــلــــة فـي الـــعــــمــــلــــيـــة
ــقـراطـيـة من الـسـيـاســيـة الـد
خالل الـــقــادة والـــســيـــاســيــ
اصــحــاب الـعــقــول الـنــاضــجـة
ـتــفـتـحـة واالرادة الــوطـنـيـة وا
الـصادقـة وامـثال هـؤالء الـقادة
والسياسي يكونون حتما من
اصــحــاب اخلـبــرة والــتــجــربـة
ـهـنـية وتـراكـمـاتـها والـكفـاءة ا
ــقـــراطــيــة الـــتي تــصــنـع الــد

وتعززها وتبنيها وحتميها.
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قـراطية وانـحسار  تـراجع الد
دورهـا في العـملـيـة السـياسـية
وعـــدم حــمــايـــتــهــا يـــعــود الى
خالفـات الـقــادة والـسـيـاسـيـ
ـقـصود بـهـذه اخلالفات هي وا
الصراعات على سلطات الدولة
قـراطية ومنـها نشـاهد ان الـد
في الـعـراق مـثـقـوبـة بـسـبـبـها
واحلقـيقة هـناك فـرق كبـير ب
اخلــالف واالخــــــــــــــــــــتــالف الن
اخلالف يعني النزاع والصراع
والــعــداء واخلـــصــومــة وهــذا
يـــــتـــــضح بـــــجـالء في صـــــراع
الــســيــاســيــ عــلـى الــســلــطـة
ـثـل اخلالف مـشـكـلـة كـبـيرة و
فـي مـــــــــصـــــــــادرة نـــــــــتـــــــــائج
ــقـراطـيـة والــتـجـاوز عـلى الـد
رغـــبــــات وامـــال وتـــطــــلـــعـــات
ورغـبـات الـنـاس واحلـقـيـقـة ان
ثقافة اخلالف هـذه مشكلة تبدا
من الـــعـــائـــلـــة وتـــنـــتـــشـــر في
اجملتـمع اعتبارا من دكـتاتورية
االب في العائلـة الى دكتاتورية
احلــاكم بــعــد ان طــالت ثــقــافـة
اخلالف احلـركـات الــسـيـاسـيـة

ورجــال الـسـيــاسـة والــقـيـادات
واالنــظـــمـــة حــتى اصـــبح كالم
الزعـماء السيـاسي دستورا ال
يــســمح او ال يــجــرء احـد عــلى
مـنــاقـشــته و ابـداء الــراي فـيه
ولهـذه االسـباب اصـبح الـكثـير
مـن الـــقـــادة والــــســـيــــاســـيـــ
واحلــــــــكـــــــام عــــــــوامل فــــــــرقه
وخصومات وتـخندقات بدل أن
يكونوا عوامل لـلتوحد وتعزيز
ـــقــراطـــيــة في الــثـــقــافـــة الــد
احــتــرام الــراي والــراي االخـر
بل قـاموا بـنـشر ثـقـافة اخلالف
الـــــتـي تـــــتــــــقــــــاطع مـع اسس
وثـــوابت وقــــواعـــد الــــلـــعــــبـــة
ـــقــــراطـــيــــة واحلـــريـــات الــــد
ـنظـمـة عـكس االخـتالف الذي ا
يـــشـــكل حــالـــة طـــبــيـــعـــيــة في
اجملــتـــمع وهي مـــوجــودة بــ
الــــنــــاس وبــــشــــكل يــــومي الن
التـعبيـر عن الراي حق مشروع
ـقــراطـيـة تــصـونـهـا وحـالـة د
وتـكـفلـهـا الدسـاتـير والـقـوان
والـــــشـــــرائع واالخـــــتـالف في
السيـاسة والـفكر حـالة صـحية
اكثر االحيان ألنَّها تشكل الراي
والـرأي االخـر لـكن مـا نـشـهـده
ــــســــتــــويــــات من تــــردي فـي ا
السياسية هو بسبب اخلالفات
الـتي ال تـتقـبل أو حتتـرم الرأي
والــرأي االخــر ألنَّ اخملــتــلــفـات
تـــنـــتج حـــاالت من الـــتـــجـــديــد
والـــــتـــــقـــــدم واالبـــــداع في ظل
ــقـراطــيـة احلــقــيـقــيـة الن الــد
جتـاوز الـتـسلـط والدكـتـاتـورية
حتـدث من خالل تعـددية اآلراء
ــــان بـــثــــقــــافـــة والبــــدَّ من اال
االخـتالف وهي حـاالت مـشـرقة
ومــــهــــارات مــــكــــتــــســــبــــة في
تحضرة اجملتمعات والبلدان ا
الـــتي تـــؤمن بـــالـــرأي ويــنـــتج
تـالقـح األفــــــــــــكـــــــار اإلبـــــــداع
واإلثــراء الــوطــني واالنــســاني
وبــــنـــــاء اجملـــــتـــــمــــــــــــــعــــات
واالسـهـام في تـقـدمهـا وتـعـزيز

كيانها.
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واجــهت عـــمـــلــيـــات الــتـــحــول
ـــقـــراطــــيـــة في الـــعـــراق الـــد
حتــديــات كــبـيــرة اســهــمت في
حــــرق مـــــراحـل الـــــتـــــحــــوالت

ــقــراطـــيــة وهي حــلــقــات الــد
ومــســارات مــهــمــة تــســبب في
الـــــنـــــزاعــــات والـــــصـــــراعــــات
واحلـروب الطـائـفيـة وحتـديات

كبيرة.
لــــقـــــد واجــــهــــة الـــــتــــحــــوالت
ـقـراطـيـة عــقـد مـركـبـة من الــد
شـاكل الداخـليـة واخلارجـية ا
باإلضافة الـى خروج العراقي
من نــظــام شـمــولي دكـتــاتـوري
صــارم كــانــوا بــأمـس احلــاجـة
ـنـاخات الـى قـدرة اسـتـيـعـاب ا
قراطية واالجواء والثقافة الد
ـقــدورهم االنــسـجـام لــيـكــون 
واالندماج معها ومع مفاهيمها
اجلـديـدة عـليـهـم بـعد اكـثـر من
ثالثـــــــة عـــــــقــــــود مـن احلـــــــكم
الــــدكـــــتـــــاتـــــوري عــــاش فـــــيه
الــعـراقــيــون حـيــاة رعب وعـدم
ثـقـة الـبــعض بـالـبـعض االخـر
وكل هــذه الـظــروف والــعـوامل
جـعـلت الـعــراقـيـ يـجـدون من
الـــصــــعـــوبــــة في الــــتــــعـــايش
ـقــراطــيـة والـتــعــامل مع الــد
ولـهـذه االسـبـاب  الـقـفـز على
ــــــــــراحـل الـــــــــتـي كــــــــــان من ا
الــــضـــــروري ان تـــــمـــــر بـــــهــــا
ـقـراطيـة وتمـر عبـرها  من الد
اجل الــــــوصـــــول الـى اهـــــداف
مــتــقــدمــة وهــذا الــهــروب الى
االمـــــــــــام احـــــــــــرق مـــــــــــراحـل
قـراطية ما جعـلنا بعيدين الد
على اخلـبرة والتـجربة الن عدم
ـراحل يــجـعـلـنـا ـرور بــهـذه ا ا
نـصـطـدم بـاألعـراف والـتـقـالـيـد
الــديــنــيــة والــعـشــائــريــة وهي
مــفـاهــيم كــبــيــرة وقـفـت بـوجه
قراطية سواء كانت بشكل الد
مــقـــصــود ام غـــيـــر مــقـــصــود
ــــعــــنى مـن ذلك لم تــــخــــرج وا
ـقـراطــيـة من رحم وبــيـئـة الــد
فروض ان وكان من ا طبيعـية 
تــقـدم الـتــجـربـة اجلــديـدة عـلى
الـعــراق ضـمن مـنـاهج وبـرامج
وضـمن ســلـسـلــة من احلـلـقـات
ومــراحـل وجــرعـــات مــنـــظــمــة
ولــــهـــــذه االســـــبـــــاب لـم تــــ
قراطـية في العـراق بشكل الـد
ســــلـــــيم وصـــــحــــيح بـــــســــبب
ــنـاخــات والـبــيـئـة اضـطـراب ا
ــشـــوهــة الــتي ولـــدت فــيــهــا ا

راحل عامال ولذلك جـاء حرق ا
وســـبـــبـــا آخــــر في انـــحـــســـار
قـراطيـة والتـجاوز عـليـها الـد
وعـدم حـمايـتـهـا في الـعراق بل
اتـخذت الـكثـير من اجلـهات من
ـقـراطـيـة غـطـاء لـعـمـلـيات الـد
الـفـوضى الـعـارمـة  وهـنـا البد
من الـتعريـج على دور االحتالل
االمريكي الذي اراد التعبير عن
احـــــتاللـه بـــــانه جـــــاء من اجل
حـــريـــة الـــعـــراقـــيـــ واراد ان
يــغــطي عــلى تــدمــيــره لــلــبــنى
الــتـحــتـيــة الـوطــنـيــة واسـقـاط
الـدولــة وتـدمــيـر مــؤسـســاتـهـا
ــقـراطـي الـذي بــالــغــطــاء الــد
ســــرعــــان مـــــا تــــمــــزق ووضع
الــعــراقـيــ في بــؤر الــفـوضى
االمـــريـــكــيـــة اخلالقـــة وبـــهــذه
ـــمـــارســـات اخــــرقت مـــراحل ا
ـــقـــراطــــيـــة في الـــعـــراق الـــد
وشـوهت صـورة وحـقـيـقـة هـذا

فهوم.  ا
كذلك فإن االحـزاب التي حكمت
الـعراق بـعد 2003 قـفـزت على
الـدســتـور بل وتــقـاطــعت مـعه
بسـبب مـنطـلقـاتـها الـسـياسـية
ذهبـية والطـائفية والـفكريـة وا
والـعنـصـرية وكل هـذه االفـكار
ـــمـــارســـات هي مـــخـــالـــفـــة وا
ــقـراطــيــة وتــتــقــاطع مع لــلــد
قواعدها ومنطلقاتها وثوابتها
الن عـدم احـتـرام الـراي والـراي
االخـر او الــغـاء االخـر مــشـكـلـة
عـــــــويــــــصـــــــة تــــــنـــــــسف روح
ــقـراطـيـة الن حــمـايـة تـلك الـد
ـفـاهـيم والـعـمل بـهـا بـحـاجـة ا
الى دســـتــور وقـــوانــ تـــنــظم
ــقـــراطــيــة ومن الــعــمـل بــالــد
ـــهـــمـــة حلـــمـــايـــة الـــعـــوامل ا
ــقـراطـيــة وجـود االحـزاب الـد
الـــســيــاســيـــة الــرصــيــنــة ذات
الـتـاريخ واخلــبـرة الـسـيـاسـيـة
شكلة ان االحزاب والقيادية وا
الـــتي حــكــمـت الــعــراق هي من
شـــاركت في تـــأجـــيج الـــشــارع
وادخـــــال الــــــعــــــراقـــــيــــــ في
صـراعـات وتـخـنـدقـات خـطـيرة
ـقـراطـية بـعـد ان انـحرفـت الد
عن مسـاراتها احلقيـقية بسبب
حـــرق مـــراحـــلـــهـــا وانـــحــراف

مساراتها .
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