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عقد مركز البيان للبحوث والتَّخطيط طاولة حوارية انقش فيه ما على احلكومة العراقية اجلديدة 
من أولياٍت يف برانجمها احلكومية. استهلَّ الدُّكتور علي طاهر احلمود املدير التَّنفيذّي ملركز البيان 
احلوار ضمن أعمال الطاولة احلوارية مشريا اىل اهم امللفات اليت تواجه احلكومة العراقية اجلديدة. 
فملفات مكافحة اإلرهاب، والسياسة اخلارجية، ومواجهة اجلماعات املسلحة، واإلصالح اإلداري 
واالقتصادي، والتشريعات املكّبلة لالقتصاد، واملشكالت االجتماعية مثل املخدرات والتعليم وغريها 

تعد يف سّلم ما ينبغي على احلكومة االهتمام به طيلة املدة القادمة.

وحتدَّث األستاذ الدكتور مثنَّ املهداوي أستاذ السياسة اخلارجيَّة يف كليَّة العلوم السياسيَّة يف 
جامعة بغداد عن أولوايت احلكومة العراقيَّة اجلديدة:

اآلن . 	 يستلم  العراق  وأنَّ  املَِلف،  هذا  يف  العراق  مشاكل  عن  فيه  حتدَّث  املياه:  ملف   .	
30,000,000,000 مرت مكّعب من اخلارج، ولكن هذه النسبة تقلُّ تدرجييَّة؛ بسبب بناء 
)سد أليسو( من قبل اجلانِب الرتكّي، ومل يكن للحكومة العراقيَّة موقفاً حازماً من هذا البناء، 
فضاًل عن قيام األتراك ببناء سدٍّ جديٍد هو )سد اجلزرة( الَّذي سيحوُِّل جمرى املياه من املناطق 
الزراعيَّة إىل املناطق اإلروائيَّة، وهذا أتثريه أكثر من أتثري )سد أليسو( الَّذي يُرجع لنا بعض 

ا قضت على الّزِراعة العراقيَّة. املياه، إذ وصفها ابملسألة املصرييَّة؛ ألنَّ

ورقًة . 2 احلكومة  إصدار  إىل  إذ وصفها مبسألٍة حسَّاسة، ودعا  اإلمريكي:  العسكري  الوجود 
ُح فيها عدد القواعد يف العراق وأماكن وجودها، فضاًل عن عدد العسكريي واملستشارين.  توضِّ

ودعا احلكومة العراقيَّة إىل حسِم هذا املَِلف؛ ألنَّه يؤدِّي إىل هتديد الوحدة الوطنيَّة.

االنفتاح على سائر الدول: دعا إىل االنفتاح على ابقي الدول، وعدم االقتصار على اجلانب . 	
األمريكّي، مثل: )روسيا، والصي، والربازيل( وغريها من الدول، مع احلفاظ على التوازن.

 أولويات الحكومة العراقية الجديدة: 
نحو برنامٍج حكوميٍّ فاعٍل

)طاولة حوارية(

*  كاتب وصحفي مقيم يف ابريس.
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التَّقاُرب األمريكّي-اإليرايّن: دعا إىل استثمار هذا التَّقاُرب من اجلانب العراقّي، واالستفادة . 4
من دور العراق الفاعل فيه، واالستفادة تكون عن طريق االستثمارات االقتصادية من اجلانبي 

على حدٍّ سواء.

السياسة اخلارجيَّة العراقيَّة: دعا إىل تفعيل وزارة اخلارجية، وأن تكون اإلجنازات على أرض . 	
الواقع مثل امللف االقتصادي، وأالَّ تكون اإلجنازات إعالميَّة فقط.

بعدها حتدَّث الدُّكتور ايسي البكرّي، الذي أشار اىل مجلة من امللفات ذات االولوية:

امِلَلف األميّن: دعا إال االهتمام البالغ فيه؛ ألنَّه بوَّابة إلصالح سائر املَِلفَّات، فال استثماَر من . 1
دوِن استقراٍر أميّن.

حتويل . 2 وجيب  اقتصادية،  بتغيرياٍت  تبدأ  أن  املقبلة  احلكومة  على  جيب  االقتصادّي:  امِلَلف 
اقتصاد العراق من اقتصاٍد ريعيٍّ غري منتٍج إىل اقتصاٍد استثمارّي، عن طريق استثمار عوائد 
النِّفط بداًل من صرفه على األمور التشغيلية. ودعا أيضاً صانع القرار املقبل إىل أن خيلَق بيئًة 
استثماريًَّة قانونيًَّة. ودعا أيضاً إىل تثبيت سعر صرف الدوالر احلايل وأالَّ خُيَفََّض من جديد، 

ولكن مع االهتمام مبَن تضرَّر من هذا القرار من الشرائح الفقرية.

مراجعة الدُّستور وتعديله: دعا إىل مراجعة الدُّستور مراجعًة شجاعًة، وهي أن يقدِّم الدُّستور . 	
من  فيه  أوقعتنا  وما  الكربى(  )الكتلة  حنو:  فيها،  اإلشكاليَّة  القضااي  من  لكثرٍي  تفسرياٍت 

إشكاليات.

  بعدها حتدَّث الدُّكتور عادل بديوي، عميد كليَّة العلوم السياسيَّة يف جامعة بغداد بنقٍط 
رئيسة:

ا . 1 ا إنشائيَّة، وتتسم ابإلسهاب، وأنَّ الربانمج احلكومّي: وصف الربامج احلكوميَّة السابقة أبنَّ
غري واقعيَّة، إذ دعا إىل وضِع برانمٍج حكوميٍّ واقعيٍّ وعمليٍّ يقتصُر على نقطتِي أو ثالث.

قانون الضَّمان االجتماعّي: سيسهُم هذا القانون يف ختفيف الضَّغط على احلكومة، وسيذهب . 2
بعض املطالبي ابلوظائف احلكوميَّة إىل القطاعات اخلاصة.



5

 أولوايت احلكومة العراقية اجلديدة: حنو برانمٍج حكوميٍّ فاعٍل )طاولة حوارية(

خطَّة إسرتاتيجية حكوميَّة: تدعُم فيها القطاعات العامة مثل: )الكهرابء، واملاء( وغريمها من 	. 
اخلدمات.

السياسة اخلارجيَّة العراقيَّة: جيب أن تكوَن سياسًة فاعلًة تبحث عن ملفات اقتصادية ختص . 4
الشأن العراقي على السَّاحة الدوليَّة واإلقليميَّة.

بعدها حتدَّث الدُّكتور سالم جبَّار، أستاذ االقتصاد يف اجلامعة املستنصريَّة، إذ توقَّع انتعاشاً 
اقتصادايً؛ بسبب انتعاش سوق الطاقة العاملي، ولكن قد يتأثَّر االقتصاد العراقي بتأثرياٍت خارجيَّة 
ات احلكومة  أو داخليَّة، فضاًل عمَّا سبَّبه وسيسبِّه )فايروس كوروان(. يتأثَّر االقتصاد العراقي بتغريُّ

ومشاكلها، وقضية تشكيل احلكومة وغريها، ومع هذا فإنَّه سيحقُِّق قفزًة اقتصاديًَّة:

ملحوظاً يف . 1 املدَّة اخنفاضاً  العراق يف هذِه  العمل والطاقة: شهد  ات السكَّان وسوق  متغيَّ
معدَّل دخل الفرد، على عكس سائر الدول الَّيت يزيد فيها معدَّل دخل الفرد.

ا ال تنافس . 2 التحوُّل اهليكلي يف ختصيص املوارد: دعا إىل قطِع متويل الصناعة العراقية؛ ألنَّ
الصناعات الدولية، وحتويل مواردها لقطاع الزراعة.

رات ستشهد بغداد نزوحاً كبرياً؛ بسبب ارتفاع درجات احلرارة . 	 السياسة السكَّانيَّة: َوْفق املؤشِّ
فيها إىل 60 درجة ِمئويَّة، واالرتفاع السكَّاين فيها إذ ُقدِّر عدد سكَّانا بــ)8,870,422( 
نسمة، ممَّا يُعادل %	.21 من جمموع السكَّان، إذ دعا لتجاوز هذه املشكلة يكون بدعم 

م يتحوَّلون إىل املدن. سياسات املناخ، وتوطي سكَّان الرِّيف؛ ألنَّ

م . 4 اخلاصة؛ ألنَّ القطاعات  العاملي يف  لتسجيل  البياانت: جيب وضع خطة  قواعد  حتسني 
غري مسجلي، وبعضهم يعمل يف أعماٍل حرَّة، وهذه الشرائح أكثر عرضًة للَفْقِر. فوضع خطَّة 
لتسجيلهم؛ سوف يكشف عن األعمال غري النظاميَّة الَّيت تشكِّل خطراً على األمن اجملتمعي.

 بعدها حتدَّثِت الدُّكتورة منال عبداهلادي مدير عام التخطيط والبحوث يف هيئة النَّزاهة، عن 
أولوايٍت بنقٍط رئيسة:

حكومياً؛ ألنَّ . 1 برانجماً  وليس  إسرتاتيجيَّة  إىل وضع خطَّة  دعت  إسرتاتيجيَّة حكوميَّة:  خطَّة 
الربامج غري واقعيَّة وفضفاضة.
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استمرار احلكومة احلالية بقرارها القاضي ابعتماد اإلسرتاتيجيَّة الوطنيَّة للنَّزاهة ومكافحة الفساد، . 2
برامج  التَّنفيذ واعتماد  آلية  بوزارٍة مباشرة على  املرتبطة  الوزراء ورؤساء اجلهات غري  وإشراف 

متخصصة؛ لتنفيذ ذلك، وتقييم املؤسَّسات وإدارته العليا على أساس ذلك.

توسيع الفهم واملمارسة لعمليات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بوصفها أحد أهم واجبات . 3
رؤوساء املؤسَّسات التنفيذيَّة.

االجتاه حنو املزيد من الواقعيَّة يف عمليَّة مكافحة الفساد.. 4

جيب االلتزام مبساءلة أيِّ وزيٍر ميتنع عن احلضور إىل جلسة جملس النوَّاب.. 	

التطوُّرات ذات . 6 العليا ابستمرار؛ عن طريق رفِدهم أبحدث  تطوير قدرات املالكات اإلداريَّة 
لة بوظائِفهم. الصِّ

مبا . 7 واختصارِها  اإلجراءات  لتسهيل  التنفيذيَّة؛  املؤسَّسات  يف  اإللكرتونيَّة  التطبيقات  إدخال 
يضمن سالسة سري املعامالت اليوميَّة للمواطني.

التعديالت القانونيَّة، مثل: )قانون األحزاب، وقانون االنتخاابت(؛ يُتجاُز فيها الثغرات السابقة . 8
يف القانوَنِي.

الفاسدين، عن طريق االستعانة الدولية أو اإلقليمية، واليت . 	 اسرتداد األموال املنهوبة من قبل 
شرطها األساس إقرار القواني الالزمة.

تشجيع مؤسَّسسات القطاع اخلاص واإلعالم والنقاابت على تبينِّ مبادراٍت ذاتيَّة؛ لعزيز . 0	
النَّزاهة فيها أسوًة ابلقطاع العام.

 بعدها حتدَّث األستاذ علي عبد اهلادي املعمورّي، من مركز النهرين للدِّراسات اإلسرتاتيجيَّة، 
عن أولوايٍت بنقٍط رئيسة:

املياه . 1 إدارة  العراق؛ ألنَّ مشكلة  للمياه واألراضي يف  العليا  تفعيل اإلسرتاتيجيَّة  املياه:  ِمَلف 
مشكلة عراقيَّة ابلدرجة األوىل، وليست دوليَّة.
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الرتهُّل التَّشريعّي: وجود 27,000 تشريٍع عراقيٍّ وبعضها متضارٍب فيما بينها. . 2

ضرورة التَّنسيق بي الوزارات، وااللتزام ابإلسرتاتيجيات الَّيت توقِّعها الوزارات فيما بينها.. 3

 بعدها حتدَّث األستاذ الدُّكتور منتصر اإلمارة العيدايّن، رئيس مركز »حوكمة« للسياسات 
العامَّة، واألستاذ يف كليَّة العلم السياسيَّة يف جامعة بغداد، بنقٍط رئيسة:

ألنَّ . 1 حمدودة؛  فيه  األولوايت  وتكون  وحمدود،  واقعي  منهاج  وضع  احلكومّي: جيب  املنهاج 
املناهج السابقة كثرية التفريعات وِبال هدف.

تنظيم عقود العاملي يف القطاع اخلاص، عن طريق النِّقاابت واملنظَّمات واالحتادات، وتكون . 2
عقودهم مقاربة لعقود املوظفي احلكوميي.

يف . 	 واحلاسوب«  »األنرتنت،  وإدخال  عليه،  للسري  منهاجاً  املاليزيَّة  التجربة  وضع  التَّعليم: 
املدارس كافَّة.

توفري فرص العمل للشباب، إبقامة الورش التدريبيَّة الَّيت تنظِّمها معاهد التدريب املهين؛ ليتعلَّم . 4
فيها الشباب اللُّغة واحلاسوب، ومن َثَّ زجُّهم يف سوق العمل.

بعدها حتدَّث األستاذ إبراهيم العبادّي، الباحث يف الشؤون السياسيَّة، بنقٍط رئيسة:

 	. قضية االقتصاد: وتشمل: 

أ- البطالة.

ب-أتمي إيرادات كافية لتمويل امليزانية من غري الدخل النفطي، لعدم حتقق اإليراد املفرتض 
يف ميزانية عام 	202.

ج- ارتفاع مستوايت التضخم إىل %8 سنوايً؛ بسبب خفض قيمة الدينار.

االقتصاد وانكماش  ارتفاع األسعار وركود  الفقر إىل %2	؛ بسبب  د-ارتفاع مستوايت 
الدخل القومي؛ بسبب »فريوس كوروان«.
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ه- اجلفاف واخنفاض اإلنتاج الزراعي، ونقص املياه مبا انعكس على أداء االقتصاد، وتسبَّب 
مبشاكل اجتماعية متزايدة.

مستوايت  وتصاعد  األمين،  والقلق  السياسي،  االضطراب  بسبب  االستثمار؛  تديّنِ  و-   
العتمة املعلوماتية للمستثمرين والناشئة من الفساد واالبتزاز والضغط املتصاعد على بيئة األعمال.

القلق  وتصاعد  اإلرهابية  اهلجمات  معدالت  وارتفاع  السياسي،  االنقسام  ز-استمرار 
االجتماعي وهو ما يستدعي حتقيق درجة من التفاهم السياسي. 

النجاح 1.  حتقيق  ميكن  وال  احلكومي،  للربانمج  املفتاحية  الكلمات  هي  واالقتصاد  األمن  إنَّ   
اجلميع؛ حلفظ  مع  عالقاته  وتوازن  العراق  انفتاح  على  حتافظ  خارجياً  فعَّالة  بدبلوماسية  إال 
للتفرغ  املقبول،  السياسي واألمين ابحلد  الداخلية، ولتأمي االستقرار  السياسية  املعادلة  توازن 

للمعضالت االقتصادية واالجتماعية.

 االستمرار يف تفعيل االصالحات الضرورية ومتابعة تنفيذ برانمج اإلصالح الذي تضمنته الورقة 2. 
البيضاء.

 تفعيل مشروع الضمان االجتماعي والصحي؛ لتخفيف الضغط على القطاع احلكومي.	. 

بعدها حتدَّث األستاذ الدُّكتور غازي اجلنايّب، رئيس جملس شورى الدولة األسبق، ومستشار . 4
رائسة اجلمهورية بنقٍط رئيسة:

ألمزجة . 	 خاضعة  غري  علمية  أسس  على  قائمة  جديدة،  تشريعات  وضع  جيب  التشريعات: 
الشارع او املشرّع.

تعديل قانون املوازنة العامة، واالقتصار على بعض النقط اهلامة، مثل: )الواردات، والنفقات، . 2
والعجز ...إخل(.

ا أساس الفساد واخلراب.. 3 هيكلة السلطة التقديريَّة؛ ألنَّ

اسرتداد األموال العراقيَّة.. 4
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 أولوايت احلكومة العراقية اجلديدة: حنو برانمٍج حكوميٍّ فاعٍل )طاولة حوارية(

 بعدها حتدَّث الدُّكتور حيدر أدهم، أستاذ كليَّة احلقوق يف جامعة النهرين، ونوجز ما قاله 
من أولوايٍت بنقٍط رئيسة:

ا ال حُتقِّق املصلحة العامة، مثل: )قانون معادة الشهادة(.. 	 إعادة النظر يف بعض التشريعات؛ ألنَّ

إعادة النظر يف قانون اجلنسيَّة العراقي، والعودة للعمل بقانون 43 لسنة 63		؛ ألنَّه موافق . 2
التفاقيات خفض انعدام اجلنسيَّة.

 بعدها حتدَّث الدُّكتور حممَّد احلديثّي، أستاذ العلوم السياسيَّة يف اجلامعة العراقيَّة، ونوجز ما 
قاله من أولوايٍت بنقٍط رئيسة:

 وضِع برانمٍج حكوميٍّ واقعيٍّ وعمليٍّ يقتصُر على حموٍر واحد.1. 

ِمَلف األمن: ويشمل:. 2

ُ فيها حقيقة املؤسَّسة العسكريَّة وعقيدهتا. أ. إصدار وثقة رمسيَّة يُبيَّ

ب. إناء التعارض والتضارب بي دور األجهزة األمنيَّة واالستخباريَّة.

ت. تطوير القيادات العسكريَّة، عن طريق البعثات اخلارجيَّة إىل اجلامعات العامليَّة.

3. ِمَلف السياسة اخلارجيَّة: ويشمل:

أ. وجوب حتديد حليف أمين واحد فقط، وشراكات متعدِّدة.

ب. توضيح معامل متثيل السياسة اخلارجيَّة، ال أن يكون كل ملف مع جهة أمنية خمتلفة.

بية، ونوجز ما قاله من  بعدها حتدَّث الدُّكتور إحسان احلديثّي، مستشار سابق يف وزارة الرتَّ
أولوايٍت بنقٍط رئيسة:

إعادة النظر يف القواني والتَّشريعات مجيعها الَّيت حتكُم التَّعليم العام يف العراق.. 	

إعادة النَّظر يف حوكمة التَّعليم العام يف العراق من أجل ضبط عمليات تطوير املناهج، وطرائق . 2
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

التَّدريس، والتَّقييم، واالمتحاانت، وضمان اجلود  َوْفق املمارسات العامليَّة.

إعادة النظر يف مسارات التعليم العام بعيداً عن النمط التقليدي بي العلمّي واألديّب والتوجُّه . 3
حنو العامليَّة الَّيت ربطِت التَّعليم العايل من جهة، ومبتطلبات سوق العمل املتغري على َوْفِق قاعدة 
قطاعات  تنتَج مساراٍت جديدٍة ختدُم  لكي  واملعرفة؛  التكنلوجيا  املبيّن على  االقتصاد  قاعدة 

طة. السياحة، والّرايضة، والفنون، والتكنلوجيا، وغريها، ابتداًء من املرحلة املتوسِّ

إعادة النظر يف عملية تقييم كفاءة املعلِّمَي واملّرِسَي واملشرفَي واهليئات اإلداريَّة بصورٍة كاملة، . 4
وأن نتبَع أفضل املمارسات الدولية يف هذا اجلانب؛ ليتسنَّ لنا دخول املسابقات الدولية يف 

االمتحاانت واملناهج وطرائق التدريس.

العمل مع اجلهات الوطيَّة كافَّة يف القطاعِي العامِّ واخلاص، لغرِض دعِم التَّعليم العام يف العراق، . 	
عن طريق توفرِي امليزانيَّة والتَّدريب الدويل واملختربات احلديثة.

 العمل على إقرار مشروع املشاركة الوطنيَّة يف بناء املدارس ورايض األطفال.	. 

املفاهيم . 7 الَّذي يهدُف إىل غرس  العمل على إطالق مشروع »البطاقة االقتصاديَّة املدرسيَّة« 
االقتصاديَّة وقيمها عند أبنائنا الطَّلبة، وإعطائهم مهارات تسهُم يف تنظيم حياة األجيال القادمة 

َوْفق رؤية تتناسب وتطوُّر علم االقتصاد.

بعدها حتدَّث الدُّكتور عماد الشيخ داود، أستاذ العلوم السياسيَّة يف جامعة النَّهرين، ونوجز 
ما قاله من أولوايٍت بنقٍط رئيسة:

اإلحصاء السكَّايّن.. 	

تنفيذ اإلسرتاتيجيَّات السَّابقة، وعلى رأِسها إسرتاتيجيَّة الطَّاقة.. 2

ككي، وإيالء الطرق االهتمام البالغ.. 3 االهتمام بقطاع النَّقل، وال سيَّما الرَّبط السِّ

سياسة تشغيل الشباب.. 4

سياسة الضمان االجتماعي.. 	
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 أولوايت احلكومة العراقية اجلديدة: حنو برانمٍج حكوميٍّ فاعٍل )طاولة حوارية(

استثمار الطَّاقة واملعادن، ويف طليعتها الغاز.. 6

االسرتداد املايل: معاجلة العقبة الكؤود يف االسرتداد املايل؛ وهو مطابقة القانون لقواني الدول . 7
الَّيت فيها األموال.

العمل على قياسات اآلاثر التشريعيَّة حي إصدار أيِّ قانون.. 8


