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 املشكلة بشكل عام  

وهل لغياب   نحاول في هذا البحث االجابة عن التساؤالت التالية: ما هي املشكلة االقتصادية الحالية؟ 

دور في  الخاصة والعامة  وهل نستطيع االعتماد  املواطنة او عدم االنسجام بين املصلحتين  املشكلة؟ 

على العوائد النفطية في حل املشكلة؟ لتبسيط تناول املوضوع، سوف نركز في هذه املقالة على املشكلة  

االقتصادية من زاوية تحديات اعادة االعمار، والتي تتلخص في ضعف الطاقة االستيعابية لالستثمار 

 معاناة املواطن من الفقر والحرمان.او تخلف نسب التنفيذ، والتي تؤدي الى استمرار 

الفكر   شغلت  قد  والحرمان  الفقر  بمشكلة  متمثلة  الشمولي  بمعناها  االقتصادية  املشكلة  ان 

بين قوى االنتاج   بالتناقض  )عند املاركسية(  تارة  القدم عرفت املشكلة االقتصادية  االقتصادي منذ 

ال طموحات وارادة  بين  التناقض  بمعنى  االنتاج،  االعراف والقوانين التي  وعالقات  وبين  العاملة  قوى 

بالنسبة   املوارد االقتصادية  اخرى )عند الرأسمالية( عرفت بندرة  السائدة وتارة  تحكم عملية االنتاج 

التجربة   وقدمت  اإلنسان،  رغبات  الشباع  االقتصادية  املوارد  عدم كفاية  بمعنى  اإلنسان  لحاجات 

وامل لكل من الرأسمالية   
ً
تحديا التي  الدولية  وتطور بعض الدول  لنمو   

ً
عائقا تكن الندرة  فلم  اركسية 

مشكلة   ان تتجاوز  لإلنسان  الخالقة  القدرة  استطاعت  فقد  وسنغافورة(،  )كاليابان  املوارد  تنقصها 

الى نظام اشتراكي  ان تفسر استمرار الرأسمالية في انكلترا دون تحولها  ولم تستطع املاركسية  الندرة، 

ذلك   )كما كانت تتوقع 
ً
(، فلم يكن هناك صراع، اذ استطاع النظام الرأسمالي ان يجدد نفسه متمكنا

 من معالجة املشكالت التي تنشأ نتيجة للتطور االقتصادي.

العراقية، فقد مر العراق بجملة من الظروف السياسية التي وصلت  اما بالنسبة للحالة االقتصادية 

ن وتخلف، فعلى الرغم من توفر املوارد االقتصادية باإلنسان العراقي الى ما هو عليه من فقر وحرما

في العراق )مقارنة بالدول االخرى(، إال ان نسبة كبيرة من املجتمع العراقي يعاني من  الكثيرة واملتعددة 

وطنية  جهود   
ً
حاليا وتبذل  املنتجة،  االقتصادية  القطاعات  الفقر بسبب ضعف  من  صور مختلفة 

وكيف نتجاوزها؟.ودولية لرفع اداء الحالة االقت  صادية ، فيا ترى كيف نحلل املشكلة االقتصادية 
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العامة   )احترام القوانين  التي تربط اإلنسان بالوطن  بها تلك املشاعر  اما عنوان املواطنة، فاملقصود 

(، وطبيعي تنمو مشاعر املواطنة كنتيجة ملا يتمتع به الفرد في وطنه: من عدل  وتربية وتعليم وامن 
ً
مثال

االدبيات  ...ال في  عنها  عبر  وقد  والدولة،  الفرد  بين  املتبادلة  وااللتزام  الوفاء  مشاعر  تنمو  لهذا  خ 

بتقديم الخدمات املختلفة للفرد، مقابل ان  العقدي حيث تقوم الدولة املنتخبة  السياسية باالجتماع 

املعادل واحترام القوانين العامة، والفرد بهذا ا  ما يتنازل  يقوم الفرد بااللتزام بالتصويت 
ً
لسلوك غالبا

 عن حقوقه الشخصية لصالح الحق العام )كما في حالة دفع الضرائب(.

 عوامل املشكلة االقتصادية

االعمار، والتي تحتل اهمية قصوى  وهي مشكلة اعادة  سنقتصر على تناول املشكلة من زاوية محددة 

املا التخصيصات  من  الرغم  فعلى  العراقية  الحكومة  اعمال  جدول  للمشاريع  في  الحكومية  لية 

في عام   في قدرات استخدام تلك التخصيصات، فعلى سبيل املثال 
ً
نجد ان هناك ضعفا االقتصادية 

و مبلغ   12تم تخصيص   2007 الوزارات وملشاريع   3ترليون  تنفذها  استثمارية  دينار ملشاريع  ترليون 

استخد نتائج  ان  اال  التوالي،  على  املحافظات  او  االقاليم  تنفيذ تنفذها  )او  التخصيصات  تلك  ام 

التالي:   الشكل  كانت على  و68املشاريع(  للوزارات   %74 
ً
نسب جدا في الحقيقة  )وهي  % للمحافظات 

استمرار فقر  يعني  التخصيصات  على استخدام  االخرى( ان عدم القدرة  لالعوام  بالنسبة  متقدمة 

ان على  القدرة  وعدم  العمل،  فرص  على  الحصول  من  وحرمانه  االساسية املواطن  الخدمات  تاج 

ميزانية   مسوح  نتائج  تشير  وقت  في  واالتصاالت...الخ(،  والطرق،  والبلدية،  والخدمات  )كالكهرباء، 

بلغ   2003االسرة لعام /  االسر التي تعاني من الفقر املدقع  بان نسبة  )وهي احدث احصائية متوفرة( 

ا11 دخله  اإلنسان خالل  فيها  ال يستطيع  التي  الحالة  الغذائية  % )وهي  اشباع حاجاته  الى  لوصول 

لتأمين عدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته عند حدود معينة(، والنسبة  

% )الفقر املطلق: هو الحالة التي ال يستطيع فيها اإلنسان عبر التصرف 43التي تعاني من الفقر املطلق 

ا االساسية  حاجاته  اشباع  الى  الوصول  والتعلم، بدخله،  وامللبس،  واملسكن،  بالغذاء،  ملتمثلة 

االساسية  االحتياجات  نقص  من  يعاني  السكان  نصف  من  اكثر  ان  يعني  هذا  والنقل(،  والصحة، 

 كالغذاء والرعاية الصحية والتعليم والسكن املالئم وغيرها من الخدمات.
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بدراسة سابقة   مفاصلها، قمنا  والتعرف على جميع  املشكلة  استبيان يشمل ولغرض دراسة  باعداد 

التعليمات   وشمل االستبيان  املحلي والخارجي،  التجهيز  ومقاوالت  التنفيذ  وتحليل مقاوالت  الوزارات 

وجاءت   تحليلها  تم  استالم االجابات  وبعد  التنفيذ،   الى 
ً
وصوال والتعاقد  واالحالة  باالعالن  املعتمدة 

 ا الى : النتائج كاشفة عن مجموعة من العوامل التي يمكن تصنيفه

  ـ العوامل الخارجية:  1
ً
وتشمل غياب كل من االمن وسيادة القانون، حيث كانت القضية االمنية عائقا

الخبرات  ذوي  من  املقاولين  مع  التعاقد  وعلى  العاملة  والقوى  العمل  مستلزمات  نقل  حركة  في 

 واملواصفات الجيدة.

العمل داـ العوامل الداخلية: 2 بكفاءة  الوقت في وتشمل عوامل تتعلق  )عدم تهيئة  خل املؤسسات 

كشف متكامل   وغياب  العقود،  واحالة  العطاءات  وتحليل  لفتح  مدة  تحديد  املناسب، عدم  املوقع 

للعمل وللتأخر في قرارات البت في اوامر التغيير ومدة االحالة، التخوف من اتخاذ قرار االحالة، وسوء 

وعدم استكمال اعداد الخرائط للمشاريع، وتبين  كفاءة االشراف على املشاريع، وتأخر لجان الفحص،  

 مهمة في تفسير ضعف 
ً
ان غياب الوضوح باملواصفات الفنية ملقاوالت التجهيز واالستيراد كانت اسبابا

 التنفيذ.

وتشمل االجراءات الروتينية واملركزية واتخاذ  ـ العوامل املتعلقة بالتعليمات واالجراءات الحكومية:  3

واصالحه وتبسيط القرارات،  اكبر،  صالحيات  التنفيذ  جهات  واعطاء  املركزية  تقليص  يتطلب  ا 

 اشارت نتائج االستبيان الى : ان تأخر حصول موافقات اللجنة االقتصادية،  
ً
اجراءات التعاقد، واخيرا

 لسرعة التنفيذ.
ً
 وتعليمات العقود واجراءات وزارتي التخطيط واملالية كانت عائقا

 

 االستنتاجات والتوصيات:

وهذه  والتنفيذ،  التعاقد  في جميع مفاصل اجراءات   
ً
ان هناك خلال نجد  االستبيان  تحليل نتائج  من 

العاملين   ممارسة  الى عدم  تشير  الداخلية  العوامل  ان  ال شك فيه  مما  باالهتمام،  جديرة  ظاهرة 

بالقصور املطلوبة وغياب الكفاءة يمكن ان يفسر تارة بالتقصير وتارة  ، فالتقصير  الدوارهم بالكفاءة 
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ووضع  وتأهيل  تدريب  فيتطلب  القصور  واما  واملادية،  املعنوية  الضرورية  الحوافز  ايجاد  يسلتزم 

ان دورهم   ما يعتقد موظفو املؤسسات )الجهة املتعاقدة( 
ً
الشخص املناسب في املوقع املناسب، غالبا

حقيقي قيام مشاركة  تأتي ضرورة  املقاولين،  مع  ابرام التعاقد  بمجرد  واملنفذ، ينتهي  املتعاقد  بين  ة 

التي يجب ان  اهداف الجهة املتعاقدة  ويجب النظر الى املنفذ بانه جهة متحالفة تساعد على تحقيق 

تجاوز   من  وتمكنه  بيده  تأخذ  ان  فيجب  من قوة،  بكل ما تستطيع  وتمكنه  املنفذ  اداء  ترعى حسن 

بين دوائر الدولة، فان الحالة املثلى ال دون البيروقراطية السائدة   للتنفيذ 
ً
تي يكون فيها املنفذ متفرغا

انشغاالت جانبية عند ذلك يتحول العقد الى عقد شبه تضامني )او عقد شراكة( بموجبه يتم تدارس 

للجهة  مشكالت  الى  املنفذ  تحديات  تتحول  عندها  املنفذ،  ستواجه  التي  والتحديات  الصعوبات 

 ما تكون تحديات املنفذ ناجمة  
ً
)فكثيرا  عن عدم اكتراث الجهة املتعاقدة(.املتعاقدة 

من   ضئيلة  نسبة  اال  الحقيقة  في  ال تشكل  الحكومة  التي تخصصها  االستثمارية  ان التخصيصات 

بـ   تقدر  )التي  االعمار  العادة  الضرورية  بهذا   187املبالغ  االداء  استمر ضعف  واذا ما  دوالر(،  مليار 

لفترة   الفرد سوف تمتد  معاناة  من املستوى فإن معالجة  كبيرة  نسبة  الواضح ان هناك  اطول، من 

باملسؤولية   الشعور  تنمية  وباالخص  املسؤول  اداء  تحسين  خالل  من  حلولها  تجد  التنفيذ  مشاكل 

وكيف  االداء؟  ورفع مستوى  الهمم  اثارة  نستطيع  الكبير كيف  والسؤال  الواجبات  في تأدية  واالمانة 

 نستفيد من تجارب الدول االخرى؟

املاضية ممارسات وسياسات بعيدة كل البعد عن الشعور  لقد افرزت الحقب الدكتاتورية  ة السياسية 

واملعنوية( كانت في واقع الحال    من حماية حقوق الفرد )املادية 
ً
بدال باملواطنة فكانت تلك املمارسات 

 او ضباب
ً
 في هدر تلك الحقوق، فولدت تلك املمارسات في نفس املواطن املحروم حقدا

ً
 مباشرا

ً
ية  سببا

تتجسد   االحتالل  عقب  الفرد  زالت" ممارسات  "وال  كانت  لقد  وممتلكاتها،  الدولة  من  يثأر  جعلته 

اخرى ادت  والتعدي على الحقوق الخاصة لآلخرين، وبعبارة  العامة  بحاالت النهب والسلب للمصالح 

التوا وعدم  الكبير  التعارض  ثم  ومن  االنا  طغيان  الى  الخاطئة  والسياسات  املمارسات  بين تلك  فق 

املصالح الخاصة والعامة، وهو من وجهة نظرنا العامل الرئيس ي في استفحال مشكالت الفساد االداري 

واالقتصادي في العراق، ان املواطنة هي املشاعر التي يتمتع بها املواطن وبموجبها يتنازل عن مصالحه  
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ا تكون  عندما  وتترعرع  تنمو  املشاعر  هذه  العام،  الصالح  اجل  من  توزيع  الخاصة  في  عادلة  لدولة 

واالفكار   واالديان  والتعليم  وتلعب خدمات التربية  والسياسية  لحقوق الفرد املدنية  الثروات وحامية 

الطوعي  العمل  مختلفة،  باشكال  املواطن  عنها  يعبر  التي  املشاعر  تلك  تنمية  في   
ً
دورا االجتماعية 

ة الحق العام.. الخ، ولكن غياب املواطنة  والحرص على دفع الضرائب، واملشاركة في االنتخابات، وحماي

الشخص   االداري )غياب  والفساد  العام(  على املال  املالي )التجاوز  الفساد  الى شيوع  يؤدي  الصالحة 

 املناسب عن املكان املناسب او عدم اداء العمل بالشكل املطلوب(.

والفقيرة للوقوف على مصادر وعوامل ال التاريخي  لدى املقارنة  بين الدول الغنية  رخاء ال نجد للعمق 

 يذكر، بل نجد الدول الغنية تتصف 
ً
االقتصادية، وال لنوع الديانة، او لون البشرة تأثيرا لتوفر املوارد 

وبالقبول   لالعمال،  االمين  وباالداء  الطوعي،  العمل  وبأداء  للقانون،  املواطن  باحترام  عام:  بشكل 

( رئيس Ian walkerالخ، وفي دراسة علمية اعدها اين وكر ) بالطرف االخر وبااليمان بالقيم اإلنسانية...

االقتصادي في بعض الدول )شملت  Fraser Instituteمعهد فريزر الكندي ) ( تهدف الى تفسير الرخاء 

االكثر  135الدراسة   ولكن العامل  عامل مهم،  االقتصادية  الحرية  ان تطبيق متطلبات  وجد  دولة( 

 وجود عالقة طردية بين سيادة القانون )من  اهمية هو تطبيق سياد القانون،
ً
واثبت الباحث احصائيا

جهة( وتطور الناتج املحلي االجمالي، وحجم االستثمارات االجنبية، والعمالة، وحرية التعبير، والشعور 

تعني   القانون  ان سيادة  الثروة،  وسوء توزيع  الفساد،  ونسبة  البطالة   مع نسبة 
ً
وعكسيا باملسؤولية، 

 من التوافق بين الصالح العام والخاص، احترام ا
ً
ملواطن للقوانين والتعليمات العامة، وان هناك نوعا

بسبب  الالتينية  امريكا  دول  وبعض  في روسيا  املتقهقرة  االصالح  تجربة  نراجع  عندما  القول  ويتعزز 

القانون، وفي البوسنة ادى التعدد العرقي والوالء له وغيا ب الشعور  غياب االسس الضرورية لسيادة 

في  املتطورة  االقتصادية  ان الحالة  االصالحية،  ا لجهود  كثير من  الى فشل  الواحد  للوطن  باالنتماء 

يكن  فلم  القانون  سيادة  واحترام  املناسبة  القانونية  التشريعات  توفر  دون  لتتحقق  تكن  لم  "دبي" 

ا االماراتي،  لإلنسان  املتميزة  للطبيعة  وال  الطبيعة  لسخاء  نتيجة  هي التطور  الصالحة  املواطنة  ن 

والرقي ويمكن ان  الطاقة والروح الضرورية لحركة جميع مفاصل الدولة، انها العامل املفسر للتطور 

 
ً
 كبيرا

ً
االمر الى حالة االنسجام بين املصلحة الخاصة واملصلحة العامة التي تلعب املواطنة دورا نختزل 

 في بلوغ هذا االنسجام.
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العملي متطلبات  استكمال  املؤسسات  ان  عمل  وتطوير  والتعليم،  بالتربية  واالهتمام  السياسية  ة 

املواطنة   تعزيز  الى  ستؤدي  االجتماعي"  العقد  "مبادئ  نشر  في  املدني  املجتمع  وجمعيات  الدينية 

الثانية(، يذكر  الصالحة، تلك املواطنة التي اعادت الملانيا الغربية املدمرة الحياة )بعد الحرب العاملية 

ع تلتقط التاريخ  ان  لم تستطع  السيارات  بانتاج  الشهيرة  واكن"  "الفوكس  معامل  املثال  سبيل  لى 

االهتمام  عن   
ً
وتعبيرا والى حين،  مقابل  دون  بالعمل  الحرب مباشرة  بعد  املعامل  قيام  لوال  انفاسها 

كولدسمث "اللورد  بقيادة  لجنة  بتشكيل   
ً
مؤخرا البريطاني  الوزراء  رئيس  امر  باملواطنة،  "، املتزايد 

اللجنة   واكملت  واالقتصادية،  االجتماعية  التحديات  مواجهة  في  املواطنة  دور  عن  دراسة  باعداد 

في نيسان   في 2008اعمالها  الدولة  وعدالة  الفرد  احترام حرية  التأكيد على  التوصيات:  ، ومن جملة 

باس الطوعي  العمل  ممارسات  وتعميق  املجتمع  ملختلف مكونات  املختلفة  نشاطاتها  تخدام  ممارسة 

 الحوافز املادية.

ان الدولة العراقية احوج في هذه الظروف الى تطوير البرامج الداعمة للمواطنة، فال امن يتحقق، وال 

 يرتجى دون مواطنة صالحة. من االجراءات املطلوبة هو ان تتبنى 
ً
، وال تطور اقتصاديا

ً
استقرار سياسيا

 الحكومة:

باملواطنة الصالحة على ان تقوم اللجنة باعداد الدراسات ـ تشكيل لجنة خاصة بشأن تنمية الشعور  1

 والتوصيات.

 من التعليم االبتدائي ورفع مستوى الوعي 2
ً
ابتداءا ـ وضع الحوافز املادية النخراط املواطنين بالتعليم 

 والقضاء على االمية.

املالية لدعم جمعيات املجتمع املدني في تعميق  3 املمارسات التي تصب في تنمية  ـ وضع التخصيصات 

االمن  في نشر  تسهم  كالتي  وعلى مشاريع محددة  ان تصرف ضمن ضوابط  الصالحة، على  املواطنة 

تعزيز  مجال  في  الدينية  املؤسسات  عمل  تطوير  التوجه  هذا  ويشمل  الخدمية،  املشاريع  وتنفيذ 

ال يصب   الذي  الخطاب  ونبذ  القانون  سيادة  واحترام  الصالحة  العراقي املواطنة  التنوع  خدمة  في 

 وتحريم املمارسات التي فيها تجاوزات على الصالح العام واإلنسان.
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شرط  4 والحكومة  الدولة  في نهج  العدالة  ان ممارسة  اذ  السياسية،  املشاركة  متطلبات  ـ استكمال 

هما  طائفية،  أم  كانت  حزبية  واملحاصصة،  املحاباة  وان  الصالحة،  املواطنة  اجواء  ضروري لخلق 

 تغييب للكفاءة والعدالة.

املبدعين، واالشخاص او العشائر او املؤسسات  5  بتكريم املوظفين والعاملين 
ً
سنويا ـ قيام الحكومة 

الدينية او منظمات املجتمع املدني( الذين لهم دور طوعي في بناء املواطنة الصالحة أو في اقامة املشاريع  

 الخيرية املتميزة.

بنشر  6 الفقر  لجان ـ معالجة  مع  وبالتعاون  املطلوبة  بالسرعة  االجتماعية  الحماية  مشروع  منافع 

للفقر. االجتماعي ويقلل من االثار السلبية   محلية، اذ ان ذلك يعزز الشعور بالتكافل 

 

 


