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رؤية يف االصالح احلكومي

رؤية في االصالح الحكومي
أوس مجيد غالب العوادي

مقدمة
بدأت كلمة االصالح احلكومي ترتدد يف االونة االخرية من على منابر االعالم و يف اروقة الساسة و صناع
القرار و تشغل حيزا واسعا يف ذهنية املواطن العراقي و تضيف اىل مهومهم مها اخر بضرورة نقل هذا املصطلح
من واقع النظرية اىل التطبيق ..من االصالح لقطاع معني يف الدولة اىل االصالح مبعناه الشمويل الذي يتضمن
القطاعات السياسية واالمنية واالقتصادية واخلدمية كافة .وال خيفى على املتابع ان عملية االصالح جيب ان تكون
كل حسب موقعه لوضع البلد على املسار الصحيح
مسؤولية وطنية تضامنية يسعى اجلميع اىل حتقيقها وتطبيقها ُ
يف خطوات عملية يتم حتديدها من قبل صناع القرار السياسي او الشعب باعتباره املعين االول او مجاعات الضغط
اليت تدفع هبذا االجتاه .
ان ما مير به البلد من واقع امين مرتدي واهنيار يف البىن التحتية الذي ادى اىل سوء اخلدمات املقدمة،
والرتهل اإلداري ،وضعف التنسيق احلكومي ،وعدم انسجام صناع القرار السياسي ،واالنكماش االقتصادي،
وغياب التشريعات والقوانني ،و تراجع التعليم ،و تفشي الفساد يف مرافق الدولة كافة ،واقصاء اخلربات الوطنية كل
ذلك ادى اىل االهنيار وبوترية متسارعة يف اركان الدولة كافة ،وانعكس سلباً على املواطنني بالدرجة االوىل .على
هذا االساس نرى ان عملية االصالح جيب ان تكون مشولية ال تقتصر على اجلانب السياسي فقط ،بل تتعداه اىل
اجلوانب االدارية والقانونية واالقتصادية والرتبوية والثقافية ،وان يشمل االمر كل انواع اخلدمات اليت تقدم للمواطنني.
كما ان دراسة امكانية االصالح جيب ان متر عن طريق وضع اليات عمل جديدة وفق رؤى جديدة تقوم
على اساس تشريعي رصني بعيد عن البريوقراطية االدارية والتعقيدات والروتني ،قائم على اساس تسهيل االجراءات
االدارية من خالل االستفادة من التطور التكنولوجي يف قطاعي املعلومات واالتصاالت ،وهذا يقع على عاتق
السلطة التشريعية املتمثلة مبجلس النواب ،ان املشهد السياسي العراقي حباجة اىل حزمة من االصالحات املهمة
تاخذ طريقها اىل ارض الواقع فتغري االمور حنو االحسن ،وتضع كل شيء يف موقعه الصحيح واليايت ذلك اال من
خالل مرتكزات اساسية تتمثل مبا يلي :
•الرؤية
•التشريع
•املؤسسات
•صانع القرار
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تعريف االصالح
هو عملية تعديل و تطوير جذرية يف شكل نظام احلكم وبالوسائل اليت يتيحها ذلك النظام و
مبعىن اخر هو تطوير كفاءة و فعالية النظام السياسي يف بيئته احمليطة داخليا و اقليميا و دوليا كونه حركة
تنبع من داخل النظام السياسي تتسم بالشمولية و الواقعية و تسلك منحى الشفافية و التدرج و تركز على
املضمون و تبتعد عن الشكليات
اهلدف من االصالح
ان اهلدف من االصالح يتمحور حول ريادة كفاءة االجهزة احلكومية من وزارات و دوائر و
مؤسسات عامة ،وختفيض نفقاهتا ،وحتسني نوعية اخلدمة املقدمة للمواطن ،وزيادة االنتاج وذلك من
خالل احداث تغريات جوهرية يف اهليكل التنظيمي للحكومة و اساليب االدارة و سلوكيات العاملني،
علما ان هذه التغريات ختتلف من دولة اىل اخرى تبعاً لنظام احلكم والسياسة العامة والنظام االداري املتبع
يف تلك الدول.
الركيزة االوىل
الرؤية االصالحية
ان عملية االصالح تتطلب قبل كل شيء وجود رؤية لتطبيق هذا العنوان العام ،ان امتالك
رؤية واالميان هبا يعد من اوىل اخلطوات العملية للقيام بعملية اإلصالح ،وذلك لغرض حتديد و حصر
املسؤوليات بالتنسيق مع بقية االطراف اليت تؤمن بضرورة عملية االصالح اليت يتبناها صانع القراراملتمثلة
بتشخيص مكامن اخللل ،سواءً كان على مستوى النظام السياسي او النظام االداري او النظام االقتصادي
يف البنية املؤسسية للدولة ،واعادة النظر يف هيكلتها من جديد ،وحماولة تغيري فلسفة ودور الدولة لتكون
جهة خادمة للمواطن ال خمدومة ،وذلك من خالل مد جسور التعاون مع املؤسسات واملراكز البحثية
واجلامعات ،فضالً عن مد أواصر التعاون بني صانع القرار من جهة و منفذ القرار من جهة أخرى ،هذا
كله يصب بصورة اجيابية يف عملية االصالح الشامل للدولة.
وتبتىن الرؤية االصالحية على حمورين اساسيني -:
•تأمني املورد البشري الذي يتبىن عملية االصالح على ارض الواقع و الذي يقع على عاتقه مهمة
تشريع القوانني و االنظمة االدارية اليت تساعد يف اجراء عملية االصالح.
•هتيئة البيئة و املناخ املالئم للقيام هبذه العملية ،اليت تتضمن بلورة الرأي العام من خالل االعالم و
تثقيف اجلمهور خللق البيئة واملناخ املالئم والوقت املناسب لعملية االصالح .
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ان التعرف على مستويات االداء يف اجهزة الدولة عامة ،ومعدالت النمو االقتصادي ،ومتوسط
انتاجية الفرد ،وعوامل التدين يف مستوى جودة اخلدمات اليت تقدمها خمتلف املؤسسات سواءً كانت
قطاعاً خاصاً او عاماً او مشرتكاً له االثر يف تكوين خلفية معرفية ورؤية متكاملة الجراء عملية االصلح
اجلزئي او الشامل يف الدولة ،وبالتايل فنحن حباجة اىل دراسات متكاملة لكافة القطاعات ،وبيانات،
وارقام دقيقة ،واستبيانات واستطالعات للرأي لغرض تكوين رؤية متكاملة عن حجم االهنيار و الفساد
املنتشر يف قطاعات الدولة املختلفة.
ان الرؤية والشعور باحلاجة اىل االصالح بنظر خرباء السياسية جيب ان متر بعدة مراحل و هي
كما يلي -:
1 .1جيب ان ينمو االحساس باحلاجة لإلصالح يف إطار النظام السياسي الواعي واملتطور بشكل مبكر.
 2 .2ينتقل هذا االحساس عرب االقنية السياسية للجماهري اىل القيادة السياسية العليا للدولة اليت تدرس
وتتبىن فكرة االصالح. 
 3 .3تنتقل مفاهيم واهداف القيادة السياسية بالنسبة لالصالح اىل املؤسسات واملعاهد واجلامعات
واملراكز املعنية بالتطوير ،اليت حتدد االجتاهات والصيغ الرئيسة لعملية االصالح بالتعاون مع االدارات
املتخصصة.
اخلطوات االسرتاتيجية يف عملية االصالح
هناك عدة خطوات لغرض تكوين رؤية واسرتاتيجية لعملية االصالح وهي كما يلي
أوال - :ضرورة وجود اسرتاتيجية مالئمة لإلصالح االداري ،وهذا يعين حتديد االهداف والغايات
املطلوب بلوغها ووسائل وطرق تنفيذها بأعلى كفاءة ممكنة .ان حتديد اهداف وغايات االصالح قد
تكون صعبة للغاية نظرا لوجود اطراف متعددة يف اجملتمع العراقي تتمثل بالقوى السياسية واالحزاب
الدينية ،العشائر ،املرجعيات الدينية ،كون ان هذه القوى قد تكون متباينة يف اهدافها ولغرض احلصول
على اسرتاتيجية حمايدة تضمن وجود نظام يضمن حقوق افراد الدولة كافة ويقف مبسافة واحدة من مجيع
املكونات نرتك هذه املهمة على عاتق املراكز واملعاهد واجلامعات واملراكز البحثية املتخصصة يف االصالح
والتنمية االدارية اليت يفرتض ان تقوم بدراسة شاملة ملواطن اخللل كافة واجياد احللول املناسبة ذلك من
خالل ما يلي-:
1 .1إحداث تغيريات جوهرية يف مفهوم اخلدمة املدنية وحتديد دورها ومهام مؤسساهتا وعالقاهتا مع
املؤسسات االخرى االجتماعية والسياسية واالقتصادية يف إطار النظام السياسي. 
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2 .2حتقيق املزيد من املساءلة واملراقبة يف اجلهاز اإلداري ،وتقوية نظام االتصاالت وتبادل ونشر املعلومات
بشفافية. 
3 .3حتقيق املزيد من الالمركزية بالنسبة للمسؤوليات والسلطات االدارية. 
 4 .4الغاء االسراف املايل وضغط النفقات.
 5 .5تنمية املورد البشري والرتكيز على زيادة انتاجيته يف القطاعات العامة واخلاصة كافة . 
ثانياً  -:حتديد اجلهاز املسؤول عن االصالح الشامل وتعد هذه اخلطوة من اهم اخلطوات ،حيث
 ان االجهزة و صناع القرار املسؤولني عن برامج االصالح جيب ان تسخر كل امكاناهتا من اجل حتويل
خطط االصالح اىل واقع حي وملموس ،من خالل اختاذ سلسلة من القرارات اهلامة ذات الصلة هبذا
الشأن  ،و اليت تسعى جاهدة من اجل تقوية مركزية جلهاز االصالح االداري وتدعيم الثقة به وتعزيز
التنسيق بني عناصره سواء كانت وحدات ادارية او استشارية او تنفيذية
ثالثاً  -:تعيني وسائل تنفيذ عملية االصالح اليت يقودها املتخصصون : 
1 .1االعتماد بشكل رئيسي على التنظيمات السياسية واجهزهتا املختلفة وخاصة االعالمية منها ،حيث
تلجأ السلطات السياسية عرب قرارات مدروسة اىل احداث صدمة اصالحية ادارية عن طريق تطهري
وختليص االجهزة االدارية من بعض الشخصيات العامة وعزهلا عن مواقعها العليا ألهنا تعارض عملية
االصالح
2 .2متكني اجهزة االدارة العامة من ممارسة صالحياهتا ومسؤولياهتا بعيدا عن املركزية والبريوقراطية املعرقلة
حلركة التطور الفين والتقين ،اليت التستجيب ملعطيات البيئة احمليطة ،اضافة اىل اجراء تعديالت دورية
يف املواقع القيادية واالعتماد على االجهزة االستشارية ودعمها يف صنع القرار. 
3 .3االعتماد على السلطة التشريعية يف اعادة النظر بكل او ببعض التشريعات والقوانني اليت حتكم حركة
النظام االداري للدولة. 
 4 .4تغيري االجتاهات السلوكية للعاملني يف اجلهاز االداري من خالل اشاعة مفاهيم اخالقية وتدريب
االفراد على االحساس العايل باملسؤولية العامة وعلى استخدام السلطة خالل فرتة وجودهم يف احلياة
العملية. 
5 .5يُعد توقيت التنفيذ يف غاية االمهية لنجاح برامج اإلصالح ،وحيتاج االمر عادة اىل متهيد سياسي
على نطاق واسع لتهيئة الرأي العام واجلهاز االداري لعملية اإلصالح ،كذلك البد من هتيئة اجلهاز
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الذي سيتوىل القيام بتنفيذ عملية االصالح من حيث اخلربات والوسائل واالدوات املساعدة لبدء
العمل بكفاءة
رابعا  -:يف عملية االصالح اإلداري جيب تقومي و تقييم عملية االصالح ،أي قياس النتائج
املتحققة ومقارنتها مع املؤشرات املخططة واملعتمدة يف الربنامج اإلصالحي ،من حيث الكفاءة يف تنفيذ
الربنامج من ناحية الزمن واجلودة ،ومن حيث االثار االجيابية اليت يرتكها برنامج االصالح على النظام
السياسي ،اي حتقيق الرضى العام للقطاع االعظم من املواطنني املتعاملني مع اجهزة الدولة بصورة عامة .
خطوات مهمة على طريق االصالح
 1 .1القضاء على األسباب كافة اليت تقود لالحنراف والفساد االداري بأشكاله كافة عرب اعادة النظر
مبعايري وانظمة ومقاييس األداء ،وتكريس موضوع املساءلة االدارية والقانونية ،حيث ان تطبيق
مضامني هذه الفكرة يستدعي اعادة النظر مبسألة الرواتب واالجور وخاصة بالنسبة لشاغلي املواقع
االدارية املتقدمة.
 2 .2حصر اجلهة الرقابية جبهاز واحد قادر على ممارسة هذا الدور البالغ االمهية واحلساسية يف سياق
االنظمة والقوانني النافذة ومبا حيقق املصلحة الوطنية العليا.
3 .3السعي الجياد السبل الكفيلة خبلق احلوافز املادية واملعنوية من اجل تنفيذ سياسات وبرامج بناء وتطوير
النظم اخلاصة بقواعد البيانات واملعلومات على مستويات اجهزة الدولة كافة استناداً اىل الدراسات
والبحوث العلمية ومصادر املعلومات اخلارجية. 
الركيزة الثانية
البنية التشريعية
تشكل القوانني والتشريعات إحدى وسائل التنظيم األساسية ألعمال السلطة (اإلدارة العامة)
للدولة يف العصر احلديث ،وقد ازدادت أمهية القانون وتعددت قواعده نتيجة لتشعب املهام والوظائف اليت
أصبحت الدولة تسعى من خالل تطبيقها حتقيق ما يصبو إليه املواطنون يف شىت مناحي احلياة  .لذا تعمل
السلطات التشريعية جاهده لتحقيق إغراضها تلك بوسائل متعددة من خالل :تشريع القوانني املختلفة
لضمان حتقيق انسيابية يف النشاطات اإلدارية ووسائلها القانونية واملادية والبشرية ،وتنظيماهتا املختلفة،
والمهية التشريعات يف بناء اهليكل التنظيمي واالداري يف الدولة العراقية حيث تعترب ركيزة مهمة جند من
الضروري ان تشمل عملية االصالح التشريعات بصورة عامة سواء كانت تشريعات دستورية او تشريعات
قوانني عامة بقطاعاهتا كافة او تشريعات النظم اإلدارية.
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التشريعات الدستورية
ال شك ان الدستور هو اهم وثيقة يف حياة الشعوب ،فهو القانون االساس وقاعدة التشريعات
وهو العقد االساس بني السلطة و الشعب حيث ال خيفى ان الدستور العراقي قد كتب على عجالة بعد
اقل من عامني على سقوط نظام البعث .ان هذه العجالة يف كتابة الدستور ووجود تأثريات خارجية و
عدم وجود اخلربة الكافية يف حينه ادى اىل ظهور الكثري من املشاكل و العراقيل ادت اىل عرقلة الكثري من
القوانني املهمة و التشريعات اليت انعكس تأخريها سلبا على الشارع العراقي بصورة عامة ،وعلى مؤسسات
الدولة بصورة خاصة ،والجراء عملية اصالح يف قاعدة التشريعات (الدستور) اصبح لزاما اجراء عملية
تعديل دستوري حتدد فيه الكثري من املعامل االساسية للدولة اليت تتوافق مع عملية االصالح الشامل حيث
نقرتح ما يلي -:
1 .1تشكيل جلنة من فقهاء القانون مهمتها مراجعة الدستور ،واعادة كتابته مبا يتوافق مع الوضع احلايل
و ذلك من خالل االستفادة من االزمات اليت تزامنت يف الفرتة السابقة من عمر احلكومة.
التشريعات العامة
وتتمثل بالتشريعات كافة اليت تصدرها السلطة التشريعية ،لغرض اجياد البيئة املناسبة والقاعدة
التشريعية لعمل اجهزة الدولة كافة ،واملتمثلة بقوانني تنظم عالقة الدولة العراقية مع غريها من الدول او
تنظم مسؤوليات مؤسسات الدولة بصورة عامة ،والرتابط العضوي والوظيفي فيما بني تلك املؤسسات او
قوانني تنظم االستفادة من موراد الدولة الطبيعية و حتديد املسؤوليات و املهام لكل قطاع من قطاعاهتا
املختلفة او القوانني اخلاصة بالسلطة القضائية ان عملية االصالح يف هذه املرحلة حتتاج اىل ارادة سياسية
لغرض اقرار القوانني املعطلة املهمة واصدار تشريعات بعيدة عن البريوقراطية االدارية تتناسب مع التطورات
احلاصلة يف اجملال التقين والتكنلوجي لغرض تيسري االجراءات ،اليت اهلدف منها حفظ كرامة املواطن و
توفري ابسط مقومات العيش الكرمي له.
تشريعات النظم االدارية
يف النظم االدارية العاملية توجد طريقتان لالصالح االداري
1 .1طريقة االصالح اجلذري و تتضمن ما يلي
•ادخال تغريات شاملة على طريقة عمل مؤسسات اجلهاز احلكومي و تنظيم اهدافها .
•اعادة اهليكلة بادخال تغريات تتضمن نقل عدد من النشاطات احلكومية اىل القطاع اخلاص
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•متكني و اشراك املوظفني العاملني يف املؤسسة االدارية مبستويات حيددها صانع القرار يف
عملية اختاذ القرار .
• االعتماد بصورة كبرية على احلوكمة االلكرتونية ومبا يتناسب مع التطور التكنولوجي والتقين
وثورة املعلومات اليت تكتسح العامل حيث اثبتت التجربة العاملية ان االعتماد على االنظمة
االكرتونية له االثر الكبري والبالغ يف احلد من حاالت الفساد املايل واالداري يف اجهزة الدولة
املختلفة.
2 .2طريقية االصالح اجلزئي وتتضمن ادخال تغريات واصالحات حمدودة يتم الرتكيز فيها على نواح
حمددة يف عمل املؤسسة وتتمثل مبعاجلة جزئيات معينة وتتضمن ما يلي -:
•متديد صالحية اخلدمات احلكومية اليت هلا االثر البالغ من احلد من الضغط املتولد من حتديد
مدة مراجعة املواطنني مبدة زمنية قصرية وبالتايل زيادة كفاءة املؤسسة االدارية و ختفيف
الضغط عنها.
•تبسيط االجراءات و يتضمن اختصار اجراءات اكمال املعامالت الرمسية اخلاصة باملواطنني
واعادة ترتيبها او تسلسلها ويعترب من اكثر االساليب حتقيقاً للنجاح على مستوى االصالح
اإلداري.
 3 .3اعتماد نظام الالمركزية االدارية يف اختاذ القرارت
الركيزة الثالثة
املؤسسات احلكومية
تعد املؤسسات احلكومية سواء كانت وزارة او جهات غري مرتبطة بوزارة او شركات و مصانع
تابعة لتلك الوزارات البنية االساسية اليت ترتكز عليها الدولة العراقية ،ونتيجة العتماد هذه املؤسسات
على نظام اداري قدمي ،والرتهل الوظيفي ،والفساد املايل واإلداري ،والبريوقراطية اإلدارية ،وعدم ادارهتا من
قبل اشخاص من ذوي اخلربة واالختصاص وعدم اعتماد االنظمة احلديثة ،ونظم احلوكمة االلكرتونية،
والتشابه يف االختصاصات واملسؤوليات واالمهال احلاصل يف اغلب قطاعتها وخصوصاً املعامل واملصانع،
نتيجة لعدم حتديد الدولة لنظامها االقتصادي سواء كان اشرتاكي او رأس مايل او نظام يعتمد الدمج بني
النظامني ،ادى هذا كله اىل اهنيار يف هذه البنية بصورة عامة.
ولغرض اجراء اصالح شامل و جذري جيب اعتماد االسس االتية:
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1 .1فحص اهلية املوظفني يف املؤسسة احلكومية ،وذلك من خالل اعادة هيكلة اجلهاز الوظيفي واستبدال
املسؤولني الفاسدين او معاقبتهم.
2 .2اعادة هيكلة املؤسسات احلكومية و اجراء عملية تقومي شاملة و دمج املؤسسات املتشابه من حيث
االختصاص.
3 .3اصالح النظام القانوين والتشريعي واالداري اخلاص باملؤسسة احلكومية ومت شرحة تفصيلياً.
4 .4انشاء جهاز رقايب مهين لضمان حماسبة املقصرين والفاسدين.
5 .5التطوير والتدريب للكوادر االدارية و الفنية.
6 .6تعزيز الالمركزية االدارية وتوزيع املهام على احملافظات لغرض تسهيل انسيابية توفري اخلدمة العامة للمواطنني.
7 .7اعتماد االنظمة احلديثة يف املعامالت االدارية كاحلوكمة االلكرتونية.
8 .8حتديث االدارة املالية ونظام احلوافر واملكافئات للمؤسسات االنتاجية اليت تضمن زيادة االنتاج من
خالل حتفيز العاملني يف تلك املؤسسات.
9 .9اعتماد نظام اخلصخصة الذكية للشركات واملصانع اليت تعاين من اإلفالس ،او اليت قاربت على اإلفالس.
1010انشاء مراكز حبثية متخصصة مهمتها البحث و التطوير و اقرتاح مشاريع و دراسات ملواكبة
التطور احلاصل يف النظم االدارية يف العامل
1111اعادة النظر مبفهوم و فلسفة و اهداف اخلدمات احلكومية اليت تؤديها االجهزة احلكومية و
توجيهها جنو ارضاء املستفيدين منها
1212وضع مقاييس عملية لالنتاجية وخطط تنفيذ يشارك املوظفون يف وضعها وتصميمها اىل جانب
القيادات واملشرفني واختاذها اساساً للمساءلة واملكافأة والرتقية يف اجلهاز الوظيفي.
الركيزة الرابعة
صانع القرار
تعد عملية صناعة القرار السياسي من أبرز وأخطر املهام اليت يقوم هبا أي نظام سياسي ،على
اساس اهنا حصيلة انصهار كثري من تفاعالت أركان النظام السياسي بأكمله .وال يقتصر صناعة القرار
على السلطة التنفيذية فقط ،وامنا ضروري جدا فسح اجملال للمؤسسات وأطياف اجملتمع املدين ووسائل
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االعالم كافة على أساس اهنا قنوات معربة عن الرأي العام .ان صناعة القرار السياسي تساهم بالشكل
املناسب يف إحداث نقلة نوعية وموضوعية واضحة يف تطوير البلد.
وهنا اشري اىل ان صناعة القرار يف العراق بعضه تأثر بعوامل االضطراب والطائفية والتدخالت
اخلارجية ،باإلضافة إىل دور القبيلة واملؤسسة العسكرية ،ويعود بروز هذه املؤثرات غري املؤسسية إىل ضعف
املؤسسات املسؤولة وإىل النظام الدميقراطي املستورد من انظمة اوربية وحماولة تطبيقه يف واقع متخلف مع
غياب الرؤية السياسية الناضجة ،يف ظل هذه التحديات يربز دور القائد وصانع القرار يف عملية االصالح
الشامل كونه االداة اليت من خالهلا ميكن مترير وتنفيذ اإلصالحات كافة اليت مت شرحها سابقاً .
دور صانع القرار يف عملية االصالح
يُعد صانع القرار الركيزة التنفيذية لعملية االصالح يتوجب عليه القيام باخلطوات التالية -:

1 .1ضرورة حتديد اطار واضح يف تكوين جهاز اداري ذي كفاءة عالية.

2 .2االعتماد على اخلربات والكفاءات واعطاء كل ذي اختصاص اختصاصه.
3 .3االعتماد يف عملية صنع القرار على جمموعة من املستشارين من ذوي اخلربة واالختصاص يف اجملاالت
املالية واالقتصادية.
4 .4حتديد السياسة املالية للبلد والنظام االقتصادي من خالل رؤية مدروسة دراسة علمية دقيقة.
5 .5حتديد التوجهات االساسية للسياسة العراقية وحماولة تفعيلها مبا يضمن حترك ديناميكي ملفاصل صنع
القرار يف الدولة العراقية كافة.
6 .6حتديد معايري اختيار الشخصيات القيادية.
7 .7تفعيل االنظمة والتشريعات واعطاء فرصة لالجهزة التنفيذية للقيام باختصاصاهتا الدستورية القانونية
واشراك املؤسسات كافة يف عملية صنع القرار.
8 .8بناء منظومة امنية رصينه،
9 .9تفعيل االجهزة الرقابية يف الدولة.
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املصادر
حنو اصالح اداري ناجح  /تغريد الكشك
حنو اداء افضل يف القطاع احلكومي  /الدكتور عبد الرمحن عبد اهلل
دور نظام املعلومات يف اختاذ القرارت  /الدكتور امحد صاحل اهلزامية
واقع القوانني االدارية د عبد العظيم نصار
االطار النظري لصنع القرار السياسي  /الدكتور ناظم الزهران
اليات االنظمة السياسية يف صنع القرار السياسي  /قتيبة خملف السامرائي
حماولة يف تأصيل مفهوم االصالح السياسي  /مسلم بابا عريب
اإلصالح اإلداري يف األردن دراسة استطالعية  /دكتور فوزي عبداهلل العكش

12

