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ـــالــــيـــة واالداريـــة بـــاحملــــاور ا
واالقـتــصــاديـة  تــســنـد وتــؤيـد
االسس الــــــعــــــامــــــة اخلــــــاصه
بــالــشـمــول والـســبب بــذلك هـو
جــدول االعـــمــال وتـــعــمـل عــلى
الـتـنـمـيـة االعـمـال و تـاسـيس

رابط باسم وذلك لوضع
 Global partnership for fi-
nancial inclusion GpfI
تــعــمل عــلـى وضع خــطــة عــمل
بجـدول زمني لـتطـبيق الـشمول
الي وذلك بدعوة مجموعة من ا
ـالي وخـمس خـبـراء الـشـمـول ا
هـيئـات دوليـة قائـمة على وضع
ــعــايــيــر الــدولــيـة لــلــبــدء في ا
تــكــثــيف الــعــمل عــلـى تـطــبــيق
الي وحتـديـد أهم ما الشـمـول ا
ينـتج عنه من تـعزيـز االستـقرار
ـــالي الـــذي ســيـــدفع الـــنـــمــو ا

االقتصادي الى االمام
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ــالي? يـعـتـبـر مـاهــو الـشـمـول ا
ـالي إحد أهم الركائز الشمول ا
االســـــاســـــيـــــة الجـل الـــــنـــــمــــو
االقـتـصـادي لـكــونه يـعـمل عـلى
دمج االقــتــصـاد غــيــر الــرسـمي
ـقــصـود به مـدخـرات األفـراد وا
ــوجـودة داخل ــؤســسـات  ا وا
الــهــيــكل االقـتــصــادي لــلــدولـة
وذلك مـن خالل ضـمــان تـطــويـر
اخلــــدمــــات  الــــتي تــــقــــدمــــهـــا
ـصـرفـيـة ــالـيـة  ا ـؤسـسـات ا ا
وتـوافـر عنـصـر التـنـافسـيـة ب
ــــؤســـســـات. فــــضال عن تــــلك ا
كـونها اداة تـسهم و تـساعد في
عيش لالفراد حتسن مسـتوى ا
 داخل الــــدولـــة وتــــعـــمـل عـــلى
انــــخـــفـــاض مـــعــــدالت الـــفـــقـــر

عــــلى أنـه إتــــاحـــــة اخلــــدمــــات
الية. صرفية وا ا

مـــثـل: حـــســـابــــات الـــتـــوفـــيـــر
واحلسابات اجلـارية والتأم

والـتــمـويل واالئــتـمــان لـشـرائح
مــخــتـــلــفــة من افــراد اجملــتــمع
سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات
وذلك بـجـودة مـنـاسـبـة وأسـعار
مـعقولة تـمكنـهم من التعامل مع
ـالـيـة مثل الـقنـوات الـرسـمـيـة ا
ـصـارف احلـكومـيـة  واألهـلـية ا
عــلى حــد ســواء  ومن تــضــمن
تـــلـك اخلـــدمــــة إتــــاحــــة فـــرص
مـــنــاســـبـــة لــكـل فــرد مـن افــراد
اجملــــــتــــــمع إلدارة مــــــدخــــــراته
وأمـــــــواله بـــــــشــــــكـل ســــــلـــــــيم
وخـضوعـهـا لـلرقـابـة واإلشراف
جتـنــبـاً ألي عــمـلــيـات نـصب او

االحتيال او تهرب ضريبي .
    وقـد اوجـدت فـكـرت الـشـمول
ـالـي بـأطـارهـا الـعـام بـعـد عام ا
م الـذي كــان الـغـرض مـنه2015
ـسـتدامـة بـعد ان هـو الـتنـمـية ا
ـالي أحد اهم اصبح الـشـمـول ا
العـنـاصر الـرئيـسيـة لالستـقرار
ـالي واســلـوب يـجــمع مـا بـ ا
دخـرات واالستفـاد منها ادارة ا
ومن جـانـب اخـر تــدويـر عــجـلـة
االقـتـصـاد احملـلـيـة و كـذلك اداة
لتـوفـير قـاعده بـيانـات والرقـابة
ــتـــقــاطـــعه عـــلــيـــهـــا من عــدة ا

اجتاهات .
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بــدأت فــكــرة تـطــبــيق الــشــمـول
ـالي مـنـذ عام 2010م صـعوداً ا
ــا مـا له مـن اهـمــيــة لـلــشــمـول
ــــالي حــــيث االقــــتـــصــــاديـــ ا
ـــــ اخملــــتــــصــــيــــ واالكــــاد

والــبـــطــالـــة من خـالل دعــمـــهــا
لــلـعـديــد من الـشـرائح الــفـقـيـرة
ـتوسطـة داخل اجملتـمع .كما وا
وتـــــســــــهم فـي تـــــفــــــعـــــيل دور
مــحـــدودي الـــدخل وأصـــحــاب
ــــشـــــروعـــــات الــــصـــــغـــــيــــرة ا
ــــتـــوســــطـــة ومــــتـــنــــاهـــيـــة وا
الـصـغـرداخل االقـتـصاد احملـلي
بـشـكل مـلــحـوظ وتـوفـيـر فـرص
عـمل .فضال عن تـطويـر االعمال
الــصـــغــيـــره بــشـــكل مــنـــهــجي
وقــــانــــونـي ومن جــــانب أخــــر
حتـــســ تـــوزيع الـــدخل ورفع
ـعـيــشـة كـمـا تـرجع مـســتـوى ا
ـالى إلى مـا أهـمـيــة الـشـمــول ا
ســـيــوفــره من خـــدمــات مــالــيــة
بـطـرق سـهــلـة وبـسـيـطـة وبـأقل
الــتــكــالـيـف كـالــدفع عـن طـريق

الهاتف احملمول 
ــالي من وقــد عــرف الــشـمــول ا
هـنية نـظات ا قـبل العـديد من ا

وعلى النحو االتي
G20 عرفت مـجموعـة العشرين
ي ومــؤسـســة الــتــحــالف الــعـا
ـالي  AFIالـشـمـول لـلـشـمـول ا
ـــالي بـــأنه  تـــعـــزيـــز وصـــول ا
واستـخدام كـافـة افراد اجملـتمع
ــهـمـشـة ــا يـشـمل الــفـئـات ا و
ـنتـجات والفـقـيرة لـلخـدمات وا
ـــالـــيـــة الــــتي تـــتــــنـــاسب مع ا
احـتـيـاجاتـهـم بحـيـث تقـدم لـهم
بـشكل عـادل وشفـاف وبتـكاليف

معقولة
OECD كمـا وقدعـرفت مـنظـمة
والــشـبــكـة الــدولـيــة لـلــتـثــقـيف
ـــالي   INFEبـــان الـــشـــمــول ا
الي  هو العملية التي يتم من ا
خاللــهــا تــعـزيــز الــوصــول الى

مـــــجــــمـــــوعــــة واســــــــــعــــة من
ـالــيـة ــنـتــجــات ا اخلـدمــات وا

الرسمية. 
ومـن مـــا تــــقـــدم جنــــد ضـــرورة
الــعــمل عـــلى الــتــثـــقــيف حــول
ـــوضـــوع لـــيـــتم من خـاللـــهــا ا
ـــســتــهـــلــكــ حتــســ ادراك ا
ـفـهوم اخلـدمات ـستـثـمرين  وا
صرفية االئتمـانية واخلدمـات ا
واخملـاطــر الـتي قــد يـتــحـمــلـهـا
ــا يـــســهم في زيــادة االفــراد 
الــــــــوعـي مـن خـالل تــــــــقــــــــد
ــعـلـومــات واالرشـاد لـتــحـديـد ا
ــــالـــيـــة الـــفــــرص واخملـــاطـــر ا
لــيــتــســنى لــهم اتــخــاذ قـرارات
مــبـــنـــيـــة عـــلى اســـاس عــلـــمي
ــصـادر ومــهــني وتــعــريــفــهم 
ــعـلـومــات وخـطـوات تــطـبـيق ا
ـــالي  ومــــا له من الــــشـــمــــول ا
اهــمـيــة في االرتـقــاء بـاجملــتـمع
والـــــوصـــــول لـــــلــــــرفـــــاهـــــيـــــة

االقتصادية.
ـــنــظــور ـــالي من ا الـــشــمــول ا

احملاسبي والضريبي
ــالي يــقــصــد به     الـشــمــول ا
صرفـية لكل ايـصال اخلدمـات ا
فــئــات اجملــتـــمع من خالل فــتح
ـصـرفـيـة بـاشـكال احلـسـابـات ا
مـختلـفة ومنهـا حساب الـتوفير
وحـســاب اجلــاري و الـتــأمــــ
والـتـمويل واالقـتراض وايـصال
اخلـدمـات االئـتـمـانـيـة و تـوفـير
خدمـات الـدفع االلكـتـروني  لكل
فـرد من افـراد بـغض الـنـظـر عن
ـالي ,كـمـا ويـسـهم في وضـعه ا
تـــســهـــيل عــمـــلــيـــة االقــتــراض
لـــلــــمـــشـــاريـع الـــصــــغـــيـــرة او
ــتــوســطــة وذلـك الجل مــتــفق ا

عـليـه مسـبقـاً و تـنشـيط االعـمال
الـتجـارية ودفع عجـلة االقـتصاد
ا ينـعكس اجلانب الى االمام ,
احملــاسـبي عـلى تـنـشـيط الـعـمل
ـــصـــرفي فـــضال عن تـــنـــشــيط ا
االقـــتــصــاد احملــلي  ,فــضال عن
ـا تـفــعـيل اجلــانب الـقــانـوني 
يـوفر قاعـدة بيانـات ماليـة مهمة
تــسـهم في تـفــعـيل ادوار جـهـات
متعـددة واهمها  توفـير قواني
الـضـرائب التي تـمـنع من حاالت
الـتهـرب الـضريـبي وكـذلك تـفعل
دور مـــســجل الـــشــركــات ,الــذي
سـوف يـوفـر بـيـانـات شـخـصـيـة
لـكل افراد اجملـتمع وعن حـالتهم
ـالـيــة تـنـعـكس االجـتـمـاعــيـة وا
بـشــكل واضح عـلـى الـتـحــصـيل

الضريبي بالزيادة,
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حـيث سـيـولـد مـشـاريع مـسـجـلة
بــــشـــكـل نـــضــــامي قــــانـــونــــيـــاً
ومـحـاسـبـيـاً واقـتـصـاديـاً سوف
يـــنــــعـــكس عــــلى دوران حـــركـــة
ــا سـيــولــد بــالــتـالي الــســوق 
ـشـروع ايــرادات ضـريـبــيـة من ا
ــشــروع ــتــعــامــلــ مع ا ومن ا
ـا يــنــعـكس االطـراف االخــرى 

على ايراد ضريبي اكثر.
ــالي من مــنــظــور - الــشــمــول ا
ـصارف مـحـاسبي تـفـعـيل دور ا
بــشــكـل اوسع بــكل الــتــعــامالت
اجلـاريـة والـتـوفـيـر واالقـتـراض
والتـسـلـيف واحلـواالت وما الى

غير ذلك.
ـــنــظــور ـــالي بــا - الــشـــمــول ا
االقـتـصـادي يـســهم في تـسـهـيل
دوران الــســوق وبــكـل عــنــاصــر
االقـــتــصـــاد االســاســـيــة االرض
ـــال وااليــدي الــعــامــلــة وراس ا

والربح
ـنـضـور ـالي بــا الـشـمــول ا -
قانوني هو توفـير قاعدة بيانات
لـكـافــة الفـراد اجملـتـمع من خالل
فــــتح حـــســــابـــات وعـــمــــلـــيـــات
االقـتـراض كـونـهـا ال تـمـنـح بـعد
تـوفير الـبيانـات  للكل مـنهم كما

انها
ـالي توفر بيانات الشمول ا -
مالية لكل شخص لديه مشروع
الي يـسهم في تـوفير الـشمـول ا
بـــيـــانـــات تـــســــهم في تـــوفـــيـــر
ـتـقــاطـعه الى تـرفع الـبـيــانـات ا
كــفـاءة الـرقــابـة عـلي احلــصـيـله
الضـريبيـة ويجـعله من الـصعب
ـا يـنـعكس الـتهـرب ضـريـبـياً ,
على زيادة االيرادات الضريبية
{ محاسب قانوني  ومراقب
حسابات 
{ محاسب قانوني  
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مـنـذ القـدم كـانت حـاجـة  رجل السـيـاسـة  ألن ينـهل  من مـنـاهل  االدب ويعب
من عـذب فـراته  اكـبر من حـاجـة االديب  ألرتـياد مـجـاالت الـسيـاسـة..فاألديب
ثل قد ال يخـسر شيـئا  اذا هو لم يـغازل  السيـاسة.. ولن يتـأثر  أدبه نتـيجة  
هذا  الـعزوف..ولكن رجل السيـاسة  سوف يتـأثر  حتمـا بأغفاله االدب  سواء
كـان مشـرعا يـضع القـوان  او مـؤلفا  يـكتب عـنهـا او قاضـيا  يـطبـقهـا..فب
االدب  من جـهـة والـسـيـاســة  وشـائج  صـلـة وتـكـامل  مــتى اجـتـمـعت  لـرجل
ذكـورة ساد وأجاد.. وعـندئذ  يـستحق راكـز  ا السـياسة في اي مـركز  من ا
ان يــــكـــون  رجل دولــــة  تــــعـــتــــمـــد عــــلى الــــتـــشــــريع  وتــــدوين  الـــقــــوانـــ
ـا  اجـتـذبت  الـسيـاسـة من قـد  الـزمـان  رجـاال كـانوا في والـدسـاتيـر..فـطـا
عصـورهم أعالما  في االدب  والـثقـافة والـفلـسفـة  امثـال..افالطون  وارسـطو
في فجر حـضارتهـما..بعـكس  ما نراه الـيوم  من اشخـاص  يدعون الـسياسة
وهم ال يفقـهون شيـئا منـها  وال يفـقهون جـغرافيـة  نهري دجـلة والفرات  ومن
ـثـلــون دولـة اشـخـاص  ولـيـست  دولـة مـؤسـسـات اين تـنـبـعـان..وهـؤالء  من 
ـنـطق  وعـن الـنـظم الــدسـتـوريـة بـعــيـدين  عن الـفــلـسـفــة  واالدب والـبـيــان  وا
الـرصـيـنــة.. ان الـثـقــافـة اذا لم تـكن  قــادرة عـلى  خـلـق سـيـاسي من ال شيء
فـأنهـا  تسـتطـيع عـلى االقل  ان تنـمي  قدرات الـسيـاسي ومواهـبه  وتصـقلـها
فـتعـاونه عـلى اكـتشـاف  نـفـسه  وجعـل الغـيـر يتـأثـر  بـفكـره  الـشـخصي..وال
ــثـقف  خــيـر  من الــسـيـاسي يـســتـطـيـع  أحـد أن يـنــكـر االن ان الــسـيـاسي ا
ـتـعـاقـبـة  في الـعراق ـكان  ان تـولي احلـكـومـات ا اجلـاهل  !! ومن االهـمـيـة 
ـتنـفـذة  بـتـنـمـيـة  امـكانـات مـنـتـسـبـيـها ومـعـها الـكـتل الـسـيـاسـيـة واالحـزاب ا
نتـم اليها  وذلك بتأسيس معاهـد  ألعداد  السياسي رغم  وجود كليات وا
عاهد  ال تعتـبر شيئا كماليا  في الوقت احلاضر.. العلـوم السياسية..وهذه  ا
وان اوجه الـنـشـاط  التـي تدخل  ضـمن اخـتـصـاصاتـهـا  حتـتـاج الى عدد من
ــكن  بــهــا ان  تــخــدم الــتــجــربـة الــســنــ  حــتى تــصل  الى احلــالــة الــتـي 
ـتحـالـفـة  مـعـها إن الـسيـاسـيـة  ومن االولى بـاحلـكـومات  ومـعـهـا  االحـزاب ا
تخلفة  أن تبدأ فورا  في اتخاذ خطوات ارادت  حتس االحـوال السياسية ا
 جديـة  حتى  ال يزداد تـخلـفهـا  في هذا الصـدد.. وليس في ايـة دولة رصـينة
ـلـتـزم   الــقـوة  الـعـادلـة..واالمـانـة حـيـاة لالجــسـاد  ..انـهـا  احلـيـاة..لـلــفـكـر ا
ـــتـــزنـــة  احلــرة ابـــدا  لن تـــزيـــفـــهــا ـــقــدســـة الـــشـــريـــفــة..والـــســـيـــاســة  ا ا
الـشـعـارات..وابــدا  لن تـمـيـتـهـا االحـكـام الـعــابـرة..بل دولـة مـلـتـزمـة  االلـتـزام
الــكـامل والـصـادق  الـذي ال تـسـتـعـمل  فــيه الـسـيـاسـة  سـتـارا  يـخـفي وراءه
أصـنامـا  خـلـقيـة  وال تـسـتجـدي من وراء  صـرخـات الفـضـيـلة  في اسـلـوبـها
بادىء  الـفاسدة اي(الدولة) ان يـنسى الـناس تسـيبهـا  وسقوطـها  في دنيـا ا
الــكـامـلــة.. الـسـيــاسـة عـنــد الـدولــة  اذن تـرتـبط  قــبل كل شيء ومع كل شيء
بالـتزام رجل  الدولة الكامل  أمام نـفسه  وامام فكره  ..ودون هذا اإللتزام  ال
طلوب...فال جرم  ان رجوة  أو الصدق  ا يتـحقق لعمله  شيء من  األصالة ا
ـــثل  الــدولـــة  احلــقــيـــقــيـــة أحس  الــنـــاس  وأعــمـــقــهم حـــكــمــة يــكـــون من 
وحــنـــكــة..وأصــحـــهم  إدراكــا خلالل  اخلـــيــر.. وخــصـــال  عــلم الـــســيــاســة
ـواطن الـبسـيط  رأسه ..والـفضـيـلـة..نـقـول  الـفـضيـلـة  وال نـخـشى ان يـهـز  ا
إنـكـارا  فـإن السـيـاسـة  أساسـهـا صـحة االدراك  األخـالقي  واألدبي..ولست
بــواجــد  مـع مـزيــد مـن االسف  ســيــاســيــا إال  وفي مــطــاويه  إدراك أخالقي
وادبي  صحـيح..وعلى قدر  نصيب الـسياسي او من يدير  مـقاليد  الدولة من
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وهـذا هو اإللـتـزام  السـياسـي كمـا نفـهـمه  وكمـا نصـر عـلى  وجوده..وانـنا ال
نقـصد  بااللتزام االخالقي   واألدبي  عند السياسي مفهوم  االخالق  الديني
او اجملـتـمعي  بـقـدر ما نـعـني  مفـهـوم االلـتزام  احلـيـاتي  واخللـقي االنـساني
سـؤول او السياسي او رجل ـسألة  هنـا  هي مسألـة  مباديء تـعمق  في ا فا
الدولة  وتـترجم عـنها سـيرته  العـملـية  ككل مـتكـامل..وهذا هو  مـدى االلتزام
الــذي يــنــبــغي  ان يــرتــبـط  به  كل من أمــسك  زمــام  أمــور الــدولــة..او واجه
أسـاوي  الذي يعـيشه الشعب جتربـة قيادة  مقـاليد احلـكم.... ولكن الوضع ا
ـتـرديـة  دفـعه  الـى الـتـصـدي  لـها الـعـراقي  فـي ظل  الـعـمـلـيـة الـسـياسـيـة  ا
بالـسـخريـة الالذعـة  ..وباتت تـلك الـعمـليـة  الـسيـاسـية تـفقـد قـيمـتـها  ووزنـها
بهـروب رموزها  الى التأريخ  يختبئون وراء قصص  االسالم  وصدراالسالم
وابــطـال االسالم  وابــتـدعــوا  االسالم الـسـيــاسي وبـالــتـالي  دولــة اشـخـاص
يـديـرهـا  من هم  عـلى عـدد اصـابع الـيـد  ويـتـنـاوبـون عـلى سـدة احلـكم  دون
غـيـرهـم..ولـيـست  دولـة مـؤسـسـات..حـتى اضـاعـوا  كـيـان الـدولـة ومـقـومـاتـها
حيث حتـولت  إلى مذاهب وكتل طائفية  ومليـشيات  منفلتة..وحصل خلل  في
ـنـظـومـة السـيـاسـيـة  لتـعـمل عـلى وفق  االهـواء  والـتـراضي وتـأسيس بـنيـة  ا
ـقيـتـة واالقـصاء حكـومـات  حـسب  رؤى الـتكـتالت والـتـحـالفـات  الـطـائفـيـة  ا
ا دفع  الى االنـشطـار  واالنـهيـار السـياسي.. وبـعد سـتة والـتفـرد  بـالقـرار 
عشر عـاما  من العملية السياسية  في العراق لم يعد الصمت  من  ذهب كما
ـاضي  ولـكن تـطـور  الـوعي عـنـد الـشـعب  الـعـراقي  وأخـذ يـفرض كـان في ا
نفـسه  وبسـرعة مـذهلـة  وال يـكتم ضـيقه..وكـفى ان  يدور في  دوامـة االزمات
تـلـو االزمـات  وتـلـكم الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة  تـدور  في حـلـقـات مـفـرغـة  مـفرزة
شخصـيات  استـأثرت  بالسـلطة ومـعها  رجال ديـن  اغوتهم السـياسة..بـينما
.. ان الشـعب  يعيش في عراء  دون  اية خـدمات ومستلـزمات  العيش  الكر
حـكومـة ينـتشـر  في مـفاصـلهـا  الـفسـاد كأنـتـشار  الـنار  في الـهـشيم لـيست
ـسؤولية  وعـليها  ان تـقر بفشـلها  وتستـقيل!! وهكذا جديرة بـحمل االمانة وا
اذا وسد االمـر الى غير  اهله  (اجلديـرين به ) فانتظروا الـساعة.... وال تكفي
ـمـرات  الــتي تـؤدي الى احلـكــومـة  أن تــكـون قـويــة  حـتى تــسـتــحـوذ عـلـى  ا
السيـطرة  على مقدرات البالد والـعباد..فالقوة هنـا  وحدها ال تكفي..إن القوة
هنا تـعني  حصـانا بال جلام  ومـركبة بال مـقود..إن قوة احلكـومات  احلقـيقية
يجب ان تـكمن  في كيفية  تأم األمن واألمان  والـسالمة والسيطرة احلكيمة
ـكن  من التالحم  ب الشعب  على ادارتـها  بالشكل الـذي يوفر  أكبر قدر 
والسلـطة..وبتوفر  القوة بلـجام  ومقود ..يقابلهـا  أمانة احلكومة  أي ان تكون
أمـينـة  صـادقـة  صمـيـمـيـة مع ابـناء شـعـبـهـا.. ومن اجلديـر بـالـذكـر أن حسن
لكية  وال احلكومـة وقبحها شـيئان ثانويـان..فاحلكومـة  احلسنة  ليـست هي ا
الئمة ا  هي احلـكومـة ا قـراطيـة..وا اجلمهـورية..ارسـتقـراطيـة  كانت  او د
ـكـانـته االنـسـانـيـة لـلـشـعب  واألمـيـنـة عــلى حـاضـره ومـسـتـقـبـله  وتــسـمـوا  
ـصور يـقول ه التـكـر الالئق به..ورب الـعزة  الـله اخلـالق  البـاريء  ا وتـكـر
(ولـقد كـرمـنا  بـني ادم  وحـملـناهم فـي البـر والبـحـر  ورزقنـاهم  من الـطيـبات
.... وكـيف اذا كـانت احلكـومة ن خـلقـنـا تفـضيال) وفـضلـنـاهم  على كـثـير  
مـؤتـمـنـة  عـلى مصـيـر شـعب بـكـامـله..حـيـنـئـذ  يجـب علـيـهـا  أن تـلـتـزم بـنـظام
(الـتـكلـيف  بالـعمل وال الـتشـريف  حـيث ترغم الـعامل  الـقوي االمـ  على أن
يــؤدي الــواجب  الــقــادر عــلــيه  اذا احــتــاج اجملــتــمع الــيه.. وتــأكــيــدا لــلــقـوة
واألمـانـة..نذكـر مـخـاطـبـة  بنـت شعـيب  عـلـيه الـسالم  ابـاهـا في شـان موسى
علـيه السالم  (قالت احداهما يـا ابت استأجره..إن خيـر من استأجرت القوي
ريض راد بـالقـوة هنا  ..مـايشـمل  القوة احلـسيـة البدنـية..ألن ا ) .. وا األم
نشود  ويشمل القوة أو الضـعيف أو الناقص حسيا  ال يجيـد اداء الواجب  ا
الذهـنـيـة  ألن هنـاك  اعـمـاال تتـطـلب طـاقة  عـقـلـية أو فـكـرية خـاصـة.. ويـشمل
راقبة واالنتباه..ألن بعض الـواجبات يستلزم  انتباها الحظة  وا ايضا قـوة  ا
 ويـقـظـة ..وهـذه الــصـفـات  افـتـقـدنـاهـا عـنـد حـراس  سـجن مـركـز الـقـنـاة في
الـعاصـمة بـغداد  عـند الـهروب اجلـماعي  لـتجـار اخملدرات  ومـتعـاطيهـا وتلك
... واما االمـانة فيـقصـد بهـا االخالص  في العمل فضيـحة  يـندى لـها اجلبـ
مع احلـصـانة فـي االخالق  والصـيـانـة  للـتـبـعـات ومخـافـة الـله تعـالى  في كل
فـاالحـسـان  ان األمـور  ألن هـذه االمـانـة  هي الـتي حتـقق مـرتـبـة(االحـسـان )
تـعـبـد الـله كـأنك تـراه..فـإن لم  تـكن تـراه  فـانه يـراك... وأخـيـرا رسـالـتنـا الى
ـتـعــاقـبــة  ان تـخــشى الـله  وحتــتـكـم  الى الـضــمـيـر احلــكـومــات الـعــراقـيــة ا
اليـقظ..ونهـوض فاعل  بـالرعـايـة لكل مـا في  عهـدة االنسـان  من شيء حسي
او مـعـنـوي عـلى قـاعــدة(كـلـكم راع  وكل راع  مـسـؤول عن  رعـيـته )ومن هـذا
ال ـعـنـية  ان تـضـع  الـقوي األمـ عـلى خـزائـن ا ـنـطـلق عـلى احلـكـومـات ا ا
ـفـهـوم  يـوسف عـلـيه الـسالم  فـقـال حلـاكم مـصر الـعـام  كمـا عـبـر عن هـذا ا
عــلى عــهـده  (اجـعــلـني عــلى خــزائن  االرض..اني  حـفــيظ عـلــيم )..واحلـفظ
لـلـشـيء يـتـحـقق  عن طـريق االقـتـدار  عـلـيه..االقـتـدار  يـسـتـلـزم الـقـوة والـعـلم
ـسـتـقـيـمـة  يـؤدي  الى االخالص واالمـانـة ـعـرفـة ا الـصـادق  الـنـاشيء  عن ا

والتقدير الواعي للواجبات..
اما بعد..فإن االضواء  التي تشعها القوة واألمانة كثيرة وغزيرة  يضيق عنها

 مجال  مهما امتد..أو مقال  مهما طال..!!
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أنقرة

مقدمة
الى في الوقت اصبح الشمول ا
الراهن محور اهتمام العديد من
ــالــيـة احلــكـومــات واجلــهــات ا
فــضال عـن اجلــهــات الــرقــابــيــة
ـــصــارف الـــتـــجـــاريــة وكـــذلك ا
ـركـزية واحلـكـومـيـة والـبـنـوك ا
عــلى وجه اخلــصـوص خــاصـة
أنه تـب أن هـنـاك عالقة وثـيـقة
ـــالى والــنــمــو بـــ الــشــمــول ا
االقـتـصــادى ألغـلب الـدول  ألنه
ـؤسـسات يـعـزز الـتنـافس بـ ا
ــالــيــة من خالل الــعــمل عــلى ا
ـــصــرفـــيــة تـــقــد اخلـــدمــات ا
اخلـدمات االئتـمانيـة  واالهتمام
بجودتهـا الجتذاب اكثر عدد من
ـصـرفـيـة ـعـامالت ا الــعـمالء وا
اخملتـلفـة  وتقلـيص التـعامالت
ـاليـة غـيـر الـرسـمـيـة  الـتي قد ا
تشـكل خطـراً على الـطرفـي اذا
لم يــــحــــســــنــــوا االســــتــــخـــدام
والـتــصـرف بـصـورة صــحـيـحـة
ــــــــال تــــــواكــــــب دنــــــــــــيـــــــا ا

واالعمال.
ال يــخـفى ان مـوضــوع الـشـمـول
ــواضــيع الــتي ــالـي من اهم ا ا
يــدور حـولــهـا احلــوار و اجلـدل
ا له من في الـواقع االقتصـادي 
اثـــر واضح عــلى واقع االعــمــال
لـلـسـيـاسـات احملـلـيـة والـعـربـية
والـــدولـــيــة  ,وعـــلى مـــســـتــوى
السياسات احملـلية نشهد تداول
ـالي وتــرويج لـفـكـرة الـشـمـول ا
من خـالل تداولـهـا بـ االوساط
ية في هنية واالوساط االكاد ا
اجلـــامــــعــــات من خالل اقــــامـــة
الـدورات والندوات  الـتي دخلت
حـيـز الــتـطـبــيق والسـيــمـا بـعـد
الي في بغداد اسبوع الشمول ا
لـلفـترة 25- 30نـيـسان , 2019
ـصارف والـتي اقامـته عدد من ا
ـركـزي وبـالـتــعـاون مع الـبــنك ا
ـــصـــارف الـــعـــراقي ورابـــطـــة ا
العـراقـيـة اخلاصـة وهي خـطوة
واكبة اولى باالجتاه الصحيح 
الثـورة التـكنـولوجـية والـرقمـية
ال واالعمال احلديـثة في دنيـا ا
و مثالها عـملية توط الرواتب
ـصـارف والـدفع عن طـريق في ا
مـغـنطه الـبـطـاقة االلـكـترونـيـة ا
ية مثل شركة لشركات كبرى عا
Q مــاســـتــر كــارت وشـــركــة كي
والــتي اصــبـح الــتــعــامل اكــثــر
يـســرا وسـهـولـة فـضال عن فـتح
حسـاب لكل مـوظف وهذا ابسط
ـالي فـيمـا لو مـفهـوم لـلشـمول ا

. اردنا تعريفه تعريفاً بسيطاً
ـكن الـوصل لـفـكـرة الـشـمـول و
ـالي بـابـسط اشـكـالـهـا تـعـرف ا
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ـعرفـته التـخـصصـية وتـتمـثل 
ــجـــال الــعــمل الــذي يــزاوله 
والقدرة على استخدام الوسائل
ــتـــاحــة وصـــوالً إلى حتـــقــيق ا

نشودة . األهداف ا
هارات الفكرية والعقلية :  4-ا
وتـتـمـثل بــقـدرته عـلى الـتـفـكـيـر
ــواجــهـة والــتــحــلـيـل الـعــلــمي 
ــشـــكالت  وإيـــجــاد احلـــلــول ا
ـنع ــا  ــنـاســبـة  الــعـلــمـيــة ا
ـسـتـقـبل ; تـكـرار وقـوعـهـا في ا
فـــهـــو واسع األفق وذو ثـــقـــافــةٍ

متعددة االجتاهات .
من هـنـا يـنـبـغي أنْ تـتـوفـر هـذه
ـؤهالت في مَنْ يـتم اخـتـيارهم ا
لــــلـــمــــواقع اإلداريـــة  بــــيـــد أنّ
الــواقع لــديــنــا شئ آخــر ; إذْ لم
ــــهـــارات يــــتم مــــراعــــاة هـــذه ا
تـطلبات الـعلميـة فيما مضى وا
 إالّ فـي بـــــــــــــعـض احلــــــــــــاالت

النادرة!!
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إنّ اإلدارة الـــنــاجـــحـــة حتـــتــاج
أرضـيةً نـاضـجـةً  وتتـمـثل هذه
األرضــيــة بــاجملـــتــمع الــنــاضج
ثِّل إدارياً  فاجملـتمع الناضج 
أرضاً خصبةً لإلدارة الناجحة 
وكـي يــكــون اجملـتــمـع نــاضــجـاً
ومـــتــطـــوراً إداريـــاً يــنـــبــغي أنْ
يتمتع بـبعض اخلصائص التي
تمـيـزه من غيـره من اجملـتمـعات
الــتي تـعــدُّ مـتــأخــرةً في الـواقع
اإلداري  ومــن أهــم هــــــــــــــــــــــذه

اخلصائص بإيجازٍ شديد:
احـتـرام الوقت  –احـتـرام اآلخر

دير )  أو أدبيات اإلدارة بــ ( ا
كـــمــــا أُســــمــــيّه بــ ( الــــرئــــيس
اإلداري )  وبـصرف الـنـظـر عن
مدى سلطته في الهرم الوظيفي
 رئـيـسـاً أو وزيـراً أو وكـيالً أو
مـديـراً عـامـاً  يـنـبـغي أنْ يـكـون
قـــادراً عــــلـى حتـــقــــيـق أهـــداف
اإلدارة عـبر اإلجراءات الـشكـلية
ـوضــوعـيــة الـتي يـقــوم بـهـا وا
عـلى مــرؤوسـيه . وال يـخـفى أنّ
اإلدارة تُــعــدُّ من أصــعب األمـور
وأكثرها حاجةً للحكمة والصبر
ـــديــر واجلـــهـــد الـــعـــقـــلي ; فـــا
ـــســـؤول األول الـــنـــاجـح هـــو ا
واألخــــيـــر عـن جنـــاح أو فــــشل

Æ العمل في مؤسسته
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ـديـر قادراً وبال ريـبٍ لن يكـون ا
عـلى حتــقـيق أهـداف اإلدارة مـا
لم يــتـحلَّ بــأصــنـافٍ أربــعـةٍ من

هارات : السمات وا
هارات الشخصية :  1-ا

وتـــتـــمــثل بـــالـــثـــقــة بـــالـــنــفس
ـــصـــداقـــيـــة وعـــدم الـــتـــردد وا
واإلخالص فـي الــعـــمل وحتــمل
ـسـؤولـيـة والـقـدرة علـى جذب ا
اآلخـرين والـتـأثـيـر فـيـهـم  فـهو

رؤوسيه . قدوة 
هارات اإلنسانية :  2-ا

وتـتـمـثل بـقــدرته عـلى الـتـعـامل
مع اآلخـرين  مـرؤوسـ كـانـوا
أو رؤوســاء أو زمالء  والـقـدرة
ــرؤوسـ عــلى عــلى حتــفــيــز ا

العمل وكسب ثقتهم .
هارات الفنية :  3-ا

ـتـخــصـصـ أنّ مـعــلـوم لــدى ا
اإلدارة عمـلية منـظمة ترمي إلى
حتقـيق األهداف بـطريـقةٍ فـعالةٍ
وكـفـوءةٍ  وحتـقـيق االسـتـخدام
ـــتـــاحـــة  األمــــثل لـــلـــمــــوارد ا
وتوجـيههـا وتنسيـقها ; وصوالً
لــتــحــقــيـق أعــلى مــســتــوىً من
اجلـــــــودة .  ولإلدارة وظـــــــائف
مــتــعــددة تـتــمــثل بــالـتــخــطـيط
والـتنـظيم والتـوجيه والـرقابة .
وهي بـال ريبٍ عـــلم وفن  فـــهي
من جــهـــةٍ عــلم ألنــهـــا تــعــتــمــد
األسـالــيب الـعــلـمـيــة  وتـسـعى
لـتحقـيق أهدافهـا عبر مـجموعةٍ
من الـــنـــظــــريـــات والـــدراســـات
ـنــهـجـيـة والـقـواعـد الـعـلـمـيـة ا
الـتي حتـكم الـعـمـلـيـة اإلداريـة .
وهي من جـهـةٍ أخرى فن ; ألنـها
تـهـتم بـتـطـبـيق تـلك الـنـظـريـات
والدراسـات العلمـية والقواعد 
وهي تــتــعــامل بــاحملــصِّــلــة مع
اإلنـسان واجملتـمع ; ما يجـعلها
. تستلزم خبرةً وبراعةً وإبداعاً
إنّ اإلداري الـــنـــاجح هـــو الــذي
يـعـتـمـد الـنـظـريـات والـدراسات
الـعلـمية اإلداريـة من جهـةٍ  كما
يـــركن إلى خـــبــرتـه الــعـــمــلـــيــة
وقــابـلــيـاتـه الـفــكـريــة من جــهـةٍ
أخـرى  ولـيس بـوسعه  إنْ رام
الـنـجـاح  االكـتـفـاء بـجـهـةٍ دون
أخرى  أي ال ينبغي له االكتفاء
بـاإلطـار النـظـري دون الـعـملي 
وال بـالـعمـلي دون النـظري ; ألنّ
أحــدهـــمــا يــكــمل اآلخــر .إنّ مَنْ
سمى في يزاول اإلدارة  وهو ا

واقعـنا اإلداري يـفتقـر غالـباً إلى
الـــقـــادة اإلداريـــ - بـــالـــوصف
ــتـقــدم -  وال يـوجــد مــنـهم إالّ ا
النزر اليسير من الذين يعتمدون
عـلى خـبـراتـهم الـشـخـصـيـة  بل
ـديـر – أكـثـر مـن ذلك أنّ وجـود ا
ـــتــقــدم  –ال بــحــسـب الــوصف ا
ـثل إالّ القلَّة القـليلة  وما يكاد 
عـدا ذلك ال يعـدو عن أفرادٍ كُـلِّفوا
ّن قــــد ال بـــــالــــعــــمـل اإلداري  
طـلوبة على يتـحلّون بـالشروط ا
وفق مــــا خـال بــــيــــانـه . ومع كل
الـتـقـديــر لـلـشـخـصـيـات اإلداريـة
ـــتــــمـــيــــزة في هــــذا الـــبــــلـــد  ا
وجلـهودها الـكبيـرة ; فإنّ الواقع
اإلداري فـي الـــــعــــــراق ال يـــــعـــــدُّ
ــثل ــوذجــاً مــثــالــيــاً  بل ال  أ
مــــســـتـــوىً مـــقـــبــــوالً عـــلى وفق
ــألــوفـــــــــة في فــقه ـــعــايــيـــر ا ا

اإلدارة . 
ولــيـس ذلك بـــاألمـــر اجلـــديــد أو
الـــطـــار  بل هـــو قـــد أسّــسه
وأرسـى دعــــــائــــــمه الــــــنــــــظــــــام
الدكـتـاتوري الـبائـد حيـنمـا جعل
ـستـويـاتهـا كـافةً حـكراً اإلدارة 
عـــلى أزالمـه وأفـــراد حـــزبه  من
ــواقـع اإلداريـة الـذيـن تــبـوؤوا ا
تقدمة ال لشئٍ إالّ لكونهم أزالماً ا
لـــذلـك الـــنـــظــــام وألمـــورٍ أخـــرى
طائـفيةٍ وقومـيةٍ معروفـة للجميع
عايير  ولم يكونـوا يتمتعـون با
ــطـلــوبـة . نــعم هـذا ال اإلداريـة ا
ــــــــــنـع مـن وجــــــــــود بــــــــــعض
الـشـخــصـيـات اإلداريــة الـقـلــيـلـة
الــتي اســـتــطــاعت ولــوج اإلدارة
اعـتـمـاداً عـلى كـفـايـتـهـا اإلداريـة
الـشـخــصـيـة  وهــؤالء هم الـذين
كـانوا يـضـعون بـعض الـلمـسات
اإلداريـــــة عــــلـى واقعٍ اصـــــطــــبغ
بـصـبـغة الـدكـتـاتوريـة والـتـخلف
والــــغـــبــــاء اإلداري  الـــذي كـــان
واضـحـاً لـلـعـيـان  وال سـيمـا في

ؤسسات اخلدمية .  ا
ولـعــلـكم لم تـنـســوا بـعـدُ ( بـدعـة
ـــــــعــــــروفــــــة بــ الــــــغـــــــبــــــاء ) ا

ـــســتــمـــســكــات الـــصــدامــيــة (ا
األربعـة ) وعلى رأسـها الـبطـاقة
التـمـوينـية الـتي ربـطوا كل شٍئ
في الـعـراق بـهـا  إداريـاً كان أو
ـــواطن غـــيـــر ذلك  وقـــد كـــان ا
مــــجــــبــــراً عــــلى تــــقــــد هــــذه
ـسـتـمـســكـات في كل مـراجـعـةٍ ا
أليــة مـؤسـســةٍ حـكـومـيــةٍ مـهـمـا
مارسة كانت  حتى غدت هذه ا
اط الغباء في طاً بارزاً من أ

تلك احلقبة . 
ولألسف الشـديـد استـمـرت هذه
ــعــانــاة بــعــد عـام   2003ولم ا
يتـحـسن األمر كـمـا كان اجلـميع
يـــأمل ذلـك  بل ازداد ســـوءاً في
ـــفــــاصل  ولم يُــــهـــتم بــــعض ا
ـعـايـير اإلداريـة في مَنْ لـتـوفـر ا
يــتــبــوأون مــوقــعــاً إداريــاً  وال
وظـف سيـما بـعـد زيادة عـدد ا
إلى زهـاء أربــعـة أضــعـافٍ عــمّـا
كـان احلال عـليه قـبل عام 2003
ومـعـلوم أنّ مـعـظم هـذه الـزيادة
كـانت بال تخـطيطٍ وال مـنهجٍ وال
مـــراعــاةٍ لـــلــمـــعــايـــيــر اإلداريــة
ألـوفـة  األمر الـذي زاد الـط ا
بـلةً  فـلئـن كنـا نعـاني من غـباء
الكـات وســوء تـصــرف بــعض ا
اإلداريـــة في الـــوقت الـــذي كــان
عـددهم مــحـدوداً  فـكـيف يـكـون
احلـال مع هـذه الزيـادة الـهـائـلة
بـال تــخـــطـــيطٍ ; إذْ غـــدا الــواقع
اإلداري واإلدارة فـي الـــــــعــــــراق
ـــتـــعــددة - ـــســـتـــويـــاتـــهـــا ا
وبصـراحـةٍ شديـدةٍ - تـعاني في
بعض مناحيها من استشراء ما
ــكن أنْ أُســمــيـه بال مــبــالــغــةٍ

بــ(الغباء اإلداري ) .
ولــكي ال يـــكــون كالمي نـــظــريــاً
اط مجرداً  سأذكـر جملةً من أ
الــــغــــبــــاء اإلداري الــــســــائــــدة
ــتـفـشــيـة في الـوسط اإلداري وا
لـديـنــا. وهـو مـا ســيـكـون مـحالً
لــلــبــحث والـتــحــلـيـل في اجلـزء
الثاني من هذه الدراسة إنْ شاء

الله.

ــــنــــافــــســـة –الــــتــــســــامح  – ا
ـشـروعـة والـعــادلـة في مـيـدان ا
ـوضـوعي الـعـمل  –الـتـفـسـيـر ا
لألمـــور  –تـــكـــافـــؤ الـــفـــرص -
االســتــقــرار الـســيــاسي - وأهم
هذه اخلصائص بتقديري وضع
ــــكـــان ــــنــــاسب فـي ا الــــرجل ا

ناسب والنزاهة . ا
فـإذا أردتَ مجـتمـعاً مـتطوراً في
اإلدارة وجـــــــــدتَ فــــــــــيه هـــــــــذه
اخلـــصــائـص  وعــنـــد عــدمـــهــا
ستجـد مجتمعـاً متأخراً إدارياً .
وال يكـاد يخـتـلف معي اثـنان أنّ
مـعـظم هـذه اخلـصـائص لـيـست
متحققةً لـدينا ; وهو ما يغنيني
عن كــــــــثــــــــيــــــــرٍ مـن احلــــــــديث
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إنَّ اإلدارة الــــنـــــاجـــــحــــة عـــــلى
مستوى الدولة ال تسعى إليجاد
ــدراء ( الـرؤوســاء اإلداريـ ) ا
الـناجـحـ فـحـسب  بل إليـجاد
وتـــنـــشــــئـــة الــــقـــادة اإلداريـــ

تميزين .  ا
وبــصــرف الــنـــظــر عن الــفــروق
ديـر والـقـائد - ـنـهجـيـة بـ ا ا
إداريـاً -  فإنّ صـفوة الـقول في
ديـر هـو الذي ذلك تتـمـثل بـأنّ ا
ـــكــلف به  أمّــا يــديــر الـــعــمل ا
الـقـائـد فـهو الـذي يـبـدع ويـجدد
ويتمـيز في أي عملٍ يوكل إليه 
مع شــخـصــيـته الــبـارزة وثــقـته

بنفسه وخبرته . 
ديـر يحمل مرؤوسيه فإذا كان ا
عـلى األداء والــعـمـل بـاالعــتـمـاد
عــلى مــجــمــوعـةٍ مـن اإلجـراءات
الـتي رسـمـتـهـا اإلدارة الـعـلـيـا 
وال يـكـاد نـظـرهُ يـتـجـاوز محـيط
الـعمل  فـإنّ الـقـائـد اإلداري هو
الــــذي يـــهــــتم بـــالــــتـــأثــــيـــر في
رؤوسـ  ويتـعامل بـحكـمةٍ  ا
ويواكب التغـييرات التي تطرأ 
ويـسـعـى دائـمـاً لـلـتـغـيـيـر نـحـو
األحـــسن بــــخـــبـــرته وإبـــداعه .
ولــــيس بــــخــــافٍ عـــلـى أحـــدٍ أّن
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