


1 
 

 أدبٌات الحزب اإلسالمً العرالً

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 إعداد لجنة التثقيف السياسي
 م1212 -هـ 2441

 

"3" 

 رؤٌتنا 
 "الفكر والسٌاسٌة وااللتصاد"



2 
 

 األحمد للطباعة دار

 

 اسم الكتاب

 رؤٌتنا 

 "والسٌاسٌة وااللتصادالفكر "

 

 اصدار

 الحزب اإلسالمً العرالً

 المكتب اإلعالمً

 

 الطبعة األولى
 م1212 -هـ 2441

 

 عدد الصفحات

 صفحة 63

 

 0202 / 6459 رلم اإلٌداع فً دار الكتب والوثائك ببغداد:

 

 

 

 

 

 

 

 الناشر

أو أّي  ال ٌسمح بإعادة إِصدار هذا الكتابجمٌع الحموق محفوظة، 

ًّ مسبك منجزء منه، بأّي شكل   المؤلف. من األشكال، إال بإذن خط

 



3 
 

 الفهرس

 

 رلم الصفحة الفمرة ت

 4 الممدمة 1

 7 أوالً: أسس نظرٌة 0

 9 ثانٌاً: فهمنا لإلسالم 6

 11 ثالثاً: رؤٌتنا للعمل السٌاسً 5

 10 رابعاً: مولفنا من الدٌممراطٌة 4

 15 خامساً: رؤٌتنا لإلصالح 3

 13 السٌاسً: ولفات ولمحاتسادساً: مشروعنا  7

 18 سابعاً: مسارات العمل 8

 01 ثامناً: تحالفاتنا السٌاسٌة فً البٌئة العرالٌة 9

 06 تاسعاً: اختالف الرأي تنوع وثراء 12

 03 عاشراً: لضاٌا وأفكار 11

 09 حادي عشر: رؤٌتنا االلتصادٌة 10

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 الممدمة

 

ً لؤلسس النظرٌة التً ٌعتمد نمدم لكم فً هذا  الكراس عرضا
علٌها الحزب اإلسبلمً العرالً، والرؤٌة التً تؤطر عمله 

 فً مٌادٌن الفكر، والسٌاسة، وااللتصاد.

كما نستعرض ضمن هذه الصفحات، فهمنا لئلسبلم، وطبٌعة 
الممارسة السٌاسٌة التً تستند إلى هذا الفهم، ذاكرٌن أهم 

ٌها من خبلل هذا الفهم، وفهمه للكثٌر الممومات التً نعتمد عل
من المعانً التً ترتبط بها، وفً ممدمتها المولف من 
الدٌممراطٌة، والرؤٌة المطلوبة لئلصبلح، ومرتكزات 
مشروعه السٌاسً بٌن الفكرتٌن )اإلسبلمٌة والوطنٌة(، 
ومسارات العمل فً هذا المٌدان، والمعاٌٌر التً تتبلور فً 

 .ةٌاسٌضوئها تحالفاته الس

وٌتضمن الكراس كذلن، رؤٌة الحزب اإلسبلمً االلتصادٌة، 
واالستراتٌجٌات التً ٌراها من اجل اصبلح الوضع 

 االلتصادي العرالً عامة، ومجال االستثمار خاصة.

لن تمتمنٌن أن تكون هذه الصفحات وافٌة فً اٌصال كل 
 المفاهٌم إلى المارئ الكرٌم.

 ومن هللا التوفٌك
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 أوالً: أسس نظرية 
)اٌؾضة اإلعالِٟ اٌؼشالٟ( عزٚسٖ اٌشٚؽ١خ  ٠غزّذ  

ٚاٌفىش٠خ ٚأعظ ِششٚػٗ اٌغ١بعٟ ٚاٌّغزّؼٟ ِٓ اٌشط١ذ 

اإلعال١ِخ  اٌؾؼبسٞ ٌٍشؼت اٌؼشالٟ، ِٚٓ ِشعؼ١زٗ، ِٕٚطٍمبرٗ

اٌضبثزخ ٚل١ّخ اٌضمبف١خ اٌغ١ٕخ اٌزٟ أظٙشد فٟ ربس٠خٗ ٚؽؼبسرٗ 

 اٌزٟ وٛٔذ ِالِؼ اٌشخظ١خ اٌؼشال١خ ٚعّبرٙب اٌّز١ّضح.

٠ٕٚطٍك اٌؾضة اإلعالِٟ اٌؼشالٟ فٟ ثشٔبِغٗ اٌغ١بعٟ ِٓ 

ػشٚسح االسرىبص ػٍٝ أسػ١خ رٛافم١خ طٍجخ ِج١ٕخ ػٍٝ اٌضٛاثذ 

ً ٌالعزمشاس ٚؽفع اٌّظبٌؼ اٌؼ١ٍب اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌٛؽ١ٕخ، رىْٛ ػّب ٔب

ذاٚي ــٌٍجالد، ٠ٚزُ ػٍٝ أعبعٙب اٌزٕبفظ اٌغ١بعٟ اٌشش٠ف ٚاٌز

 ػٍٝ اٌغٍطخ.

ً ع١بع١خ  ٠ٚشٜ اٌؾضة أْ ِٓ ِظٍؾخ اٌغ١ّغ، دٌٚخ ٚأؽضاثب

ٚرٕظ١ّبد ٚؽشوبد ِغزّؼ١خ، ٠غت أْ رزؾًّ اٌّغؤ١ٌٚخ 

بس٠غ اٌزبس٠خ١خ فٟ إسعبء ٘زٖ اٌزٛافمبد ٌزمطغ اٌطش٠ك ػٍٝ ِش

أٚ أٞ ِشبس٠غ ٠شاد فشػٙب، ٚلذ أصجزذ  ١خاٌزذخالد اٌخبسع

اٌزغبسة اٌؼذ٠ذح ػمّٙب ٚػغض٘ب ػٓ رؾم١ك االطالػ وّب رزطٍغ 

 إ١ٌٗ اٌشؼٛة ٚرأًِ ِٕٗ رؾم١ك إِٔٙب ٚاصد٘بس٘ب ٚاعزمشاس٘ب.

وّب ٠ّىٓ ٘زا اٌزٛافك ف١ّب ث١ٓ اٌمٜٛ اٌغ١بع١خ اٌٛؽ١ٕخ، ٚث١ٕٙب  

اٌطبلبد ٚاٌغٙٛد ٚاألٚلبد فٟ  ٚث١ٓ اٌذٌٚخ ِٓ ِٕغ رجذ٠ذ

طشاػبد غ١ش راد ِؼٕٝ ٚال ؽبئً ٠شعٝ ِٓ ٚسائٙب، ٚرؼضص 

ثبٌزبٌٟ ؽبٌخ االعزمشاس ٚاٌضمخ ث١ٓ األؽشاف ٚرّىٓ ِٓ اٌزطٛس 

 اٌغٍّٟ ٌٍغٍطخ. ٔزمبي اٌذ٠ّمشاؽٟاٌزذس٠غٟ ٌال
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٠ؼًّ اٌؾضة ػٍٝ رؾم١ك اٌّشبسوخ اٌغ١بع١خ اٌفبػٍخ ِغ وبفخ 

رمذ٠ُ اٌّشٛسح ٚإٌظ١ؾخ ثشىً ٚغ١بع١خ، األؽضاة ٚاألؽشاف اٌ

ثشٚػ رزغبِٝ ٠ٚؤعظ ٌؾبٌخ إٌمذ اإل٠غبثٟ، اٌغ١بعٟ ٠ذػُ اٌؼًّ 

 ػٍٝ إٌىب٠خ ٚاٌزش١ٙش.

*** 
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 ثبنيًب: فهمنب لإلسالم 
وٌرتكز فهمنا للمرجعٌة اإلسبلمٌة لمشروع الحزب على عدة 

 أسس وممومات أهمها ثبلث:

باجتناب كل مظاهر الغلو فً الفكر  الوسطٌة واالعتدال: . أ

 نماش، والوالحوار البنّاءوالتطرف فً الممارسة، واعتماد اإللناع 

الفكري المرتكز على العلم والمنطك والحجة، ونبذ كل أشكال 

 العنف ورفضه وإدانته.

بالتفاعل الخبلق واإلٌجابً مع معطٌات  التجدٌد والتحدٌث: . ب

ولوجٌة والمعرفٌة، والعمل على الحداثة الفكرٌة والسٌاسٌة والتكن

 بناء المستمبل بأدوات العصر.

تواصبلً وتبادالً  االنفتاح على الغٌر والتعارف معه: . ت

 الح المشروعة.ـللمص

والعٌش المشترن،  التعامل على أساس الشراكة المجتمعٌة: . ث

وأن ال اكراه فً الدٌن، وترسٌخ المبدأ اإلنسانً الذي ٌجمع كافة 

 على هذه األرض.األعراق واالدٌان 

وحٌن ٌؤكد الحزب انطبلله من المرجعٌة اإلسبلمٌة فإنه ال ٌعتبر 

ً باسمه، مع التأكٌد على حك  ً على اإلسبلم أو ناطما نفسه وصٌا

 تمٌٌز.جمٌع المواطنٌن فً التمتع بحموق المواطنة كاملة بدون 

 الحزب للمرجعٌة اإلسالمٌة تتضمن أسساً فً الفهم أهمها:تبنً 

 ٌمدم نفسه بوصفه حزباً سٌاسٌاً مدنٌاً ذي مرجعٌة إسبلمٌة، و

وبرنامجه سٌاسً مدنً ٌعمل على تطبٌمه وفك المواعد 

ً ولٌس دٌنٌاً،  الدٌممراطٌة، وٌجٌب عن األسئلة المطروحة سٌاسٌا
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وهو ٌسعى إلى اإلسهام فً تدبٌر الشأن العام من لبل مواطنٌن 

 مدنٌٌن ذوي خبرة فً الشأن العام.

  ممارسة إنسانٌة نسبٌة  هً واختٌاراتهاجتهادات الحزب ان

 لابلة للصواب والخطأ ومرشحة للمراجعة والتطوٌرباستمرار.

  حرص الحزب على االستفادة من أي كسب إٌجابً حممته

التجربة اإلنسانٌة، ومن عطاءات الحضارة المعاصرة، فلٌس 

جعٌتنا هنان تعارض بٌن لٌم التحدٌث والنهضة والتنمٌة، وبٌن مر

ً إذ المعاصـــا انسجامــالدٌنٌة، بل نجد بٌنهم ً وتوافما رة شرط ـــا

 فً التجدٌد.

  إن مجال اشتغال الحزب هو المجال السٌاسً، واالنتماء إلٌه

هو انتماء سٌاسً وترتكز العضوٌة فٌه على أساس المواطنة 

 ً ً على ولٌس على أساس الدٌن، وذلن مما ٌجعله حزبا منفتحا

ه ــــه وبرامجـــوا ملتزمٌن بتوجهاتـــن ما دامــالمواطنٌجمٌع ال

 .أدبٌاتهة وـــالسٌاسٌ

  التدٌن خٌار شخصً، وتطبٌك العبادات أمر ذاتً بٌن الفرد

 وبٌن هللا، فبل وصاٌة وال اجبار علٌه.
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 ثبلثًب: رؤيتنب للعمل السيبسي
ان الحزب اإلسبلمً العرالً ٌعد اصبلح الذات من شروط 

جزء ال ٌتجزأ من العمل  األخبللً وهواالصبلح وااللتزام 

ات ـــى بعٌداً عن السلوكٌـــــذي ٌجب ان ٌبمـــً الــــالسٌاس

 النفعٌة واالنتهازٌة.

ومن هنا ٌأتً اهتمام الحزب اإلسبلمً بالمسألة التربوٌة والثمافٌة 

من أسس أي عمل سٌاسً راشد، وتركٌزه على تكوٌن  باعتبارها

الفرد الملتزم بالمبادئ المستعد للتضحٌة فً سبٌلها بما ٌملن، 

والذي ٌمدم المصلحة العامة على أي منفعة شخصٌة، والحزب 

حرٌص على أن ٌكون مدرسة فً الوطنٌة والمواطنة والتربٌة 

ة، وتسامح واألخبلق السٌاسٌة الرفٌعة من صدق، ووفاء، وأمان

 وغٌرها، وذلن انطبللاً من مبادئ اإلسبلم وتوجٌهاته السامٌة.

وفً الممابل، فإن حزبنا الذي ٌؤكد على اعادة االعتبار للعمل 

ٌرفض التعصب الحزبً والطائفٌة وهو الحزبً والسٌاسً، 

حرص على التعبٌر عن ٌة واالرتزاق بالعمل السٌاسً، وٌالسٌاس

موم المجتمع، وأن تكون برامج النبض االجتماعً العام وه

ً لنسٌجها الفكري وتربتها االجتماعٌة  الحزب وموالفه انعكاسا

 وهمومها وآمالها.

إن العمل السٌاسً لٌس ترفاً، بل هو مسؤولٌة والتزام من أجل 

خدمة المصلحة العامة، كل حسب لدرته وكفاءته، لٌعمل جهده 

ً لبناء وذكائه وضمٌره لتحمٌك الحكم الراشد،   وٌكون اساسا

 مجتمع الحرٌة والعدالة والتنمٌة المنشود.

 .عدالة ـ حرٌة ـ تنمٌةوذلن رفعنا شعار: 
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 رابعًب: مىقفنب من الدميقراطية 
ان مما ٌمٌز الحزب اإلسبلمً إٌمان أعضائه بالدٌممراطٌة وسٌلة  

للتسٌٌر وتدبٌر االختبلف، ولد عبر عن مولفه الواضح من 

الدٌممراطٌة مبكراُ وفً مناسبات متعددة، ولٌس من دلٌل على 

ذلن االلتزام المبدئً من تمثل السلون والفكر الدٌممراطً على 

اداته تختار باالنتخاب ولراراتها المستوى الداخلً، ولذلن كانت لٌ

تتخذ باألغلبٌة، وتغٌٌر لٌاداته بعد كل مرحلة انتخابٌة تمرٌباً، 

، أمناء عامٌن ما زالوا كلهم على لٌد الحٌاةستة فٌفخر أنه استبدل 

، وفً وعدد لٌس بالملٌل من الشخصٌات التً كانت تمود الحزب

تتبنى خطاباً الولت الذي كانت فٌه كثٌر من الحركات السٌاسً 

متردداً من الدٌممراطٌة، كانت أدبٌات الحزب اإلسبلمً تمدم خطاً 

ً ـــــفكرٌ ً وسٌاسٌا ً ـــــملتزما ٌؤصل لها  اتـــــوسلوكٌ بثوابتا

 فكراً وممارسة.

 اعرف الدٌممراطٌة فً حٌاتهاألحزاب التً ال تنحن نؤمن بان 

عن الفعل السٌاسً  ةعاجزستكون ، االداخلٌة وفً تدبٌر شؤونه

 ن أجل االصبلح واالسهام فً تحمٌمه.الحمٌمً م

ومن االضافات النوعٌة للحزب فً مجال الدٌممراطٌة أٌضاً 

ً ورفض محاوالت جعلها مجافٌة للمٌم  ً وشعبٌا تعزٌزها ثمافٌا

والمبادئ اإلسبلمٌة، وهكذا فبل معنى لما ٌروجه البعض من 

الشورى لٌست نظاماً للحكم، تنالض بٌن الشورى والدٌممراطٌة، ف

ولكنها مبدأ ولاعدة أخبللٌة لم ٌرد فً اإلسبلم أي تحدٌد آللٌات 

 تطبٌمها، وٌمكن ان نعتبر الدٌممراطٌة تنظٌماً للشورى.
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وفً ظل تلن المنطلمات ٌنادي الحزب بتكرٌس دٌممراطٌة سٌاسٌة 

حمٌمٌة بمؤسسات منتخبة فعالة وذات مصدالٌة، وتطوٌر اآللٌات 

ٌممراطٌة وإغنائها، وضمان التداول السلمً على المسؤولٌة فً الد

تدبٌر الشأن العام، وحماٌة الحرٌات العامة والخاصة وحرٌة 

الرأي والتعبٌر فً إطار الثوابت الدٌنٌة والوطنٌة وفً إطار 

المانون، وضمان كرامة اإلنسان وترسٌخ الفصل بٌن السلطات 

 لمضاء ونزاهته.وسٌادة المانون وتحمٌك استمبللٌة ا

ان لناعتنا الراسخة فً الحزب اإلسبلمً باالنخراط فً إنجاح 

االختٌار الدٌممراطً نابع من مبادئنا وثمافتنا، ومن إٌماننا بأن 

المصلحة العامة ال تستمٌم إال بمشاركة مختلف الفاعلٌن بما ٌخدم 

 العدالة االجتماعٌة والتنمٌة االلتصادٌة.

 

*** 

 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 يتنب لإلصالحخبمسًب: رؤ
ٌعتبر الحزب اإلسبلمً االصبلح الناجح هو الذي ٌخضع لماعدة 

التدرج والتراكم، إذ تتمٌز الظواهر االجتماعٌة والسٌاسٌة 

والثمافٌة بطابعها المعمد والتراكمً، وتثبت التجارب التارٌخٌة أن 

السعً للمفز على لانون وسنة التدرج كان مصٌر أصحابه الفشل 

والع العنٌد، بحٌث ال ٌخدم لضٌة االصبلح بمدر ما واالصطدام بال

 ٌؤخرها حمباً طوٌلة.

غٌر أن التدرج فً اإلصبلح السٌاسً ال ٌتعارض مع وضوح 

الرؤٌة ووضوح األهداف فٌما ٌتعلك بإلامة الدٌممراطٌة والعدالة 

االجتماعٌة والتنمٌة الشاملة، والتدرج عملٌة بناء متواصلة 

ومثابرة تنأى عن السموط فً مغامرة غٌر محسوبة تعصف 

، كما انها ال تعنً االنجازات أدنىبالمكتسبات وتعجز عن تحمٌك 

التصالح مع والع التخلف والفساد وسائر أنواع الخلل الذي نسعى 

 لتموٌمه عبر الممارسة السٌاسٌة االٌجابٌة البناءة.

ان هذا العمل اإلصبلحً المؤسسً التدرٌجً ٌنطلك من لاعدة 

المصالح العامة، واالصبلح ، لٌس فمط ألجهزة الحكم ولكن 

دي إلى تجنب اإلضرار بأمن الببلد للمجتمع بأسره، وبما ٌؤ

وإذا كانت مهمة اإلصبلح مهمة معمدة اتها، واستمرارها وثرو

ً إلى تكاتف كل الموى  تحتاج إلى تدرج فإنها تحتاج أٌضا

اإلصبلحٌة التً تسعى إلى خٌر الببلد والتً تؤمن بالدٌممراطٌة 

العراق،  والتغٌٌر السلمً، فحجم التحدٌات التً ٌواجهها

ومتطلبات التغٌٌر واإلصبلح أكبر من أن تّدعً منظمة سٌاسٌة أو 

حزبٌة واحدة المدرة على النهوض بمستلزماتها، وإنما تحتاج إلى 
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تفاعل ومشاركة كل أفراد الشعب ولواه االجتماعٌة والسٌاسٌة 

درات لئلسهام فً ـــات والمــــال أمام كل الطالـــــوإفساح المج

 صبلح.البناء واإل

ذلن أن اختبلف الرؤى  أطاروالحزب اإلسبلمً ٌرى فً 

والمناهج والبرامج السٌاسٌة مدعاة للتنافس فً الخٌر والتدافع 

الحضاري من اجل خدمة المصلحة الوطنٌة العلٌا، ممٌزٌن بٌن 

االختبلفات الموضوعٌة البناءة، واالختبلفات التً تؤدي إلى 

اسٌة والحزبٌة إلى االنهٌار، توسٌع الفجوات وتسٌر بالحٌاة السٌ

مما نرفضه رفضاً لاطعاً، ونجد ان المسؤولٌة الوطنٌة تتطلب من 

 جمٌع الكٌانات السٌاسٌة المساهمة فً وأدها.

ان من عبلمات نضج الممارسة السٌاسٌة اتساع نطاق األرضٌة 

المشتركة بٌن مختلف مكونات الساحة السٌاسٌة، والتملٌص 

فات، وترسٌخ الحوار االٌجابً لٌكون مدخبلً المتزاٌد لدائرة الخبل

لتحمٌك تلن المماصد ووسٌلة لحل الخبلفات وتوضٌح الرؤى، 

وذلن ما عرف عن الحزب اإلسبلمً الذي عكس اٌمانه بتلن 

المعانً عملٌاً من خبلل المحطات السٌاسٌة التً ظل فٌها مشاركاً 

نات اٌجابٌاً، وانفتاحه على مختلف الموى السٌاسٌة والمكو

االجتماعٌة والثمافٌة، واستعداده المستمر للمشاركة فً وضع 

ركة دون ـــــاٌا الوطنٌة المشتـــــــع فً المضــــــبرامج ومشارٌ

 تردد أو احجام.

 

*** 
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 مشروعنب السيبسي: وقفبت وحملبتسبدسًب: 
٠ٕطٍك اٌؾضة اإلعالِٟ اٌؼشالٟ فٟ ِششٚػٗ ِٕٚٙغٗ ِٓ 

، ٚإعال١ِزٗ، فٙٛ ٠ؾمك اٌزّبصط إٌّشٛد ث١ٓ اٌفىشر١ٓ ػشال١زٗ

ثً ٠ؤِٓ ثبْ األٌٚٝ ؽش٠ك أعبعٟ  )اإلسالمية والوطنية(

 ض٠ض اٌضب١ٔخ.ـــٌزؼ

فٙٛ اٌغ١بع١خ،  )الممارسة(اْ ِششٚػٕب اٌغ١بعٟ ٠ٕطٍك ِٓ ؽك 

ً اٚ  ً ٚؽ١ٕب ٠ؤِٓ ثزشع١خ اٌؾش٠بد ثىبفخ أشىبٌٙب، ِب ٌُ رّظ صبثزب

ٟ٘ ِظذس لٛح ٌٍؼشاق، فال ٚؽٓ اٌشبٍِخ ٌؾش٠خ ٘زٖ ا اْد١ٕ٠بً، ٚ

 ٠ٕٙغ ٚعؾ ث١ئخ ِىزٛفخ األ٠ذٞ ِّٕٚٛػخ ِٓ اٌىالَ.

 

 :وهو مشروع

ٌّٕٛ ِغزّغ ع١ٍُ، ِؼزض  اٌطش٠ك اٌٛؽ١ذ)العذالة( ٠ؼزمذ ثبْ رشع١خ 

 .ث٠ٛٙزٗ، ِزّغه ثمؼ١زٗ

اٌّج١ٕخ ػٍٝ ؽغٓ اعزضّبس اٌّٛاسد  )التنمية(٠ٚغؼٝ إٌٝ رؾم١ك 

 ٚاٌّغخشح ٌظبٌؼ ثٕبء اٌٛؽٓ.ثىبفخ طٛس٘ب، 

ؽك الصَ ٌىً أثٕبء اٌشؼت، ٚثذٚٔٙب ع١شؼش  )المواطنة(٠ٚؤوذ أْ 

 اٌغ١ّغ أُٔٙ أغشاة فٟ ٚؽُٕٙ.

فمذ  اٌؼشال١خ،ِششٚػٗ اٌغ١بعٟ ِٓ فّٙٗ ٌٍمؼ١خ  اٌؾضة٠ظٛؽ ٚ

اٌؼشاق وض١شاً ِٓ األٔظّخ اٌذوزبرٛس٠خ، ٚاٌزٟ رشوذ ٔذٚثبً ٝ ػبٔ

ً فٟ اٌفىش اٌٛؽٕٟ، ِضٍّب إْ ع١بعخ اٌظٍُ اٌزٟ ِٛسعذ  ٚعشٚؽب

 اٌّغزّؼٟ،ثؾك ِخزٍف اٌّىٛٔبد ٚاٌفئبد أؽذصذ ششخبً فٟ اٌجٕبء 

ٚوً رٌه ٠ؾزبط إٌٝ فىش رظبٌؾٟ، ٚٔظشح ع١ٍّخ ِٓ وً 
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فزٍه اٌٚٝ خطٛاد  ٠فشق،األِشاع، ِٚششٚع ٠غّغ اٌىً ٚال 

 اٌزغ١١ش ٚاالطالػ.

إْ رؾغ١ٓ ٚالغ اٌؼشاق ٌٓ ٠ىْٛ إال ثزشع١خ عٍطخ اٌمبْٔٛ، ِٕٚؼ 

اٌؾمٛق، ٚرغ١ٍت االٔزّبء اٌٛؽٕٟ ػٍٝ ِب عٛاٖ، ٚاؽزشاَ وبفخ 

ً ٚخطبثبً، فال ٠ّىٓ ٌٍغغذ  اٌّىٛٔبد، ِٕٚغ اٌظٍُ فىشاً ٚعٍٛوب

 ؼالط اٌٛؽٕٟ.اْ ٠ّٕٛ طؾ١ؾبً ٠ٚجشأ ِٓ عشاؽبرٗ إال ثبٌ ٟاٌؼشال

ٌمذ أصجزذ األؽذاس اٌّزؼبلجخ أْ ِٕٙظ اٌزط١ٙش اٌطبئفٟ، ٚاٌز١١ّض 

٠ٛٙخ اٌؼشال١خ األط١ٍخ، فّزٝ ِب اٌاٌؼشلٟ، ٌُ رٕغؼ فٟ رغ١١ش 

 ِب ساْ ػ١ٍٙب ٔفؼذاٌظشٚف اٌّالئّخ،  دؽبٔذ اٌفشطخ ٚرٛفش

اخزفٝ فٟ ٌؾظبد، ٚٚعذد أْ دِبء أثٓ أرا٘ب ٚصاي ، ِٚٓ رشاة

أثٕبء اٌجظشح غذ اثٓ ١ٕٜٔٛ ٚرؾؾ ػٕذ د٘ٛن رغشٞ فٟ ع

ثؼذ أْ رّش ثظالػ اٌذ٠ٓ ٚاألٔجبس ٚإٌغف ٚثبلٟ  ٚاٌؼّبسح

ِؾبفظبد اٌؼشاق، فمذ أوذد األ٠بَ أْ فظ١ٍخ اٌذَ اٌؼشالٟ ٚاؽذح 

ِزطبثمخ ِغ عىبْ أٞ ِؾبفظبد رؾزبط ٌٙب، ٚرٌه  ٚأٔٙب رزغ١ش،ال 

 اٌؼٙذ ثٙب أٔٙب رجمٝ ٔبطؼخ ال ٠غ١ش٘ب ؽبسئ أٚ دخ١ً.

اٌضا١٘خ ٌؼشاق اٌّغزمجً، ػشاق إٔب ٔؼًّ ِٓ أعً اٌظٛسح 

اٌغ١ّغ، اٌز٠ٓ ٠ٕؼُ وً اثٕبءٖ ثخ١شارٗ، ٠ٚفزؼ وً أثٛاثٗ ٌغ١ّغ 

 اٌؼشال١١ٓ ثال اعزضٕبء.

 

 *** 
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 العملسببعًب: مسبرات 
أن أي عمل الٌوم ـ سٌاسً كان أم غٌر ذلن ـ هو اجتهاد بشري 

أوالً وآخراً، وبالتالً فالتعرض لؤلخطاء، وحدوث االخفالات أمر 

 كون ٌوماً ما سبباً للتولف عن العمل.. نطبٌعً، ولن 

نعم ان الحزب وهو ٌمضً برصٌده الضخم من التارٌخ 

المراجعات لعمله ومسٌرته، أهمٌة ، وٌرى والممارسة المتنوعة

ولٌاس مدى رضا الجمهور عنه، ونحن مثل أي حزب آخر لدٌنا 

جمهورنا الثابت والمتحرن، ونسعى مع الجمٌع على تحمٌك 

اٌصال رسالتنا لهم بكل وضوح، فنعُلمهم  :األول ،امرٌن اثنٌن

دوماً ماهٌة حزبنا، ومفهوم الرؤٌة الوطنٌة التً ٌطرحها للتعامل 

، وٌؤمن بالحلول المنبثمة من المرجعٌة اإلسبلمٌة التً مع الوالع

 نعتز بها.

إننا نعمل ما وسعنا الجهد على تلبٌة حاجات الجمهور فً  والثانً:

 المجاالت التً ٌمنحنا مسؤولٌتها.

ً مستمراً من عمود  ً صحٌا وألن العراق ما زال لم ٌعش والعا

تبداد والعنف طوٌلة، فندرن مدى تأثٌر سنوات الدكتاتورٌة واالس

الطائفً على تكوٌن العرالٌٌن، وعلى مولفهم ومدى تفاعلهم مع 

ارب السابمة كلها ـــف فان التجــــالعمل السٌاسً والحزبً، ولؤلس

ـ إال ما ندر ـ كلها تعزز الرؤٌة السلبٌة مما ٌجري، ونتفهم هذا 

 .واضحبشكل 

السٌاسٌة أن لٌادة العراق ال ٌمكن أن ٌتحملها حزب واحد للطبٌعة 

واالجتماعٌة وااللتصادٌة المعمدة التً ٌنطوي علٌها وتتطلب نظام 

 حكم تشاركً ٌمنح الحموق بالتساوي، وٌتعاون الجمٌع فً ادارته.
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ولو كنا فً وضع دٌممراطً حر مختلف، الكلمة فٌه والمولف ال 

ٌعرضان اإلنسان للهبلن، فنحن سنكون متفائلٌن بالنتائج التً 

االت كافة، وسٌكون للعمل مناخ آخر سبلحه نحممها فً المج

 الخطاب الواعً ال التهدٌد والتخوٌن كما ٌحصل الٌوم.

إننا نعتز بمرجعٌتنا اإلسبلمٌة المنفتحة على اآلخرٌن، بل على 

ع للشرٌعة ـ ــــالعكس أن اسبلمٌتنا ـ وفك مفهومنا الشامل والواس

 ببلد،الهً خٌر من ٌعبر عن الطموح الوطنً وٌحمك مصلحة 

وضمان  الحرٌات،فإعمار العراق، وخدمة الشعب، وتعمٌك 

كلها تدور فً هذا  االجتماعٌة،حموق اإلنسان، وتحمٌك العدالة 

 (.الفضاء الواسع )الشرٌعة اإلسبلمٌة

ومفهومنا للشرٌعة لٌس معناه االنحٌاز الطائفً، فنحن حزب 

وترتكز إلٌه، واالنتماء العمل  مجالعلى مستوٌات سٌاسً، 

العضوٌة فٌه على أساس المواطنة ولٌس على أساس الدٌن، وذلن 

جمٌع المواطنٌن ما داموا ملتزمٌن منفتحاً على المما ٌجعله حزباً 

 بتوجهاته وبرامجه السٌاسٌة ولوانٌنه.

ونتفهم أن غلبة الحس الطائفً فً السنوات الماضٌة كان مؤثراً 

 ً انه سٌنتهً متى ما  على جمٌع المجاالت، وهو امر ندرن جلٌا

وتعلو  الدولة،تتعزز مرحلة السلم المجتمعً، وتنضبط بوصلة 

 لغة المانون كما ٌنبغً.

إن اٌماننا بالمرجعٌة اإلسبلمٌة ال ٌتماطع مع اٌماننا بان الحل 

الوطنً هو المناسب للعراق الٌوم، مدركٌن دون شن أن ذلن كله 

اٌا ـــــعل مع المضال التفاــــل من األشكـــأي شكــال ٌمنع ب

 العربٌة واإلسبلمٌة.
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التدرج فً التعاطً مع الملفات، وفً تنفٌذها،  نرى من الضرورة

ً فً بنائنا الفكري هو مبدأ  وهذا التدرج الذي ٌمثل أساسا

استراتٌجً ولٌس خٌاراً مرحلٌاً، ومثله االٌمان بالخٌار 

خر، مع الدٌممراطً، والعمل السٌاسً السلمً، واالنفتاح على اآل

 الحفاظ على الثوابت الدٌنٌة والوطنٌة.

نحن نتطلع إلى والع عرالً جدٌد، تتاح فٌه للشعب حرٌته فً 

ً لن  ول كلمته، وفً تمٌٌز المشروع الصائبل من غٌره، وحتما

ٌحزننا أي خٌار بل على العكس، سنجعل من كل اخفاق بداٌة 

 وسلوكاً.لتصحٌح المسار، فعبلً ولوالً 

 

*** 
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 السيبسية يف البيئة العراقية نبحتبلفبتثبمنًب: 
ٌؼً عبئً ٠غأي: ِٓ ٘ٛ اٌطشف األلشة إٌٝ اٌؾضة اإلعالِٟ 

 ٚإٌٝ أٞ ؽشف ٚؽش٠ك ٠ٕزّٟ ٚف١ٗ ٠غ١ش؟ اٌؼشالٟ،

ٚاٌغٛاة: أْ اٌؾضة اإلعالِٟ ٌٗ ؽش٠ك، ٠ز١ّض ثٗ، فال ١ّ٠ً إٌٝ 

ؽشف دْٚ آخش، ٚال ٠ؼىظ أٞ رٛط١ف ٌالٔزّبء ػٍٝ ػاللبرٗ 

 اٌغ١بع١خ.

فأ٠ّٕب ٚعذد فضّخ  العراقية( )المصلحةِؼ١بسٖ فٟ اخز١بس ؽٍفبءٖ 

 ِغبي ٌٍزفبُ٘ ٚاٌؾٛاس.

اْ اٌج١ئخ اٌغ١بع١خ اٌؼشال١خ، ٚثّب ػشفذ ػٕٙب ِٓ رؼم١ذ ٚرذاخً 

، ال ٠ٕفغ ِؼٙب أٞ 2003ٚرشبثه، ٚصادد ِٕٙب رشاوّبد ِب ثؼذ 

إّٔب ٠ىْٛ رؾبٌف ِجٕٟ ػٍٝ أعبط اٌّىْٛ أٚ االٔزّبء اٌفئٛٞ، ٚ

 ٘ٛ اٌغبٌت ػٍٝ ِب عٛاٖ. (الوطنية)اٌزؾبٌف اٌغ١بعٟ رٚ اٌظجغخ 

ٌمذ اصجزذ اٌزغبسة اْ اٌؼشاق ال ٠ّىٓ اْ ٠ٕفشد ثؾىّٗ ؽشف 

اٚ عٙخ ِب، ثً ال ٠ظٍؼ ٌٍؼشاق إال ؽىُ اٌششاوخ اٌٛؽ١ٕخ  ٚاؽذ،

اٌؾم١م١خ اٌزٟ رّٕؼ اٌغ١ّغ ؽمٛلٙب، ٚرّبسط اٌؼذاٌخ ثىً طٛسٖ، 

 ٙؼخ ٚلٛح ٠ٛ٘خ اٌجالد اٌٛؽ١ٕخ.ٚرؼًّ ِٓ أعً ٔ

أثذاً،  ِب،ٚال ٠زجبدس إٌٝ اٌز٘ٓ اْ ٘زا اٌؾذ٠ش ِؼٕبٖ ِؼبداح ؽشف 

ثً ٘ٛ رأع١ظ ػاللبد ِغ اٌغ١ّغ، ٚػذَ ا١ًٌّ إٌٝ ؽشف دْٚ 

 آخش، ٚاؽزشاَ خظٛط١بد اٌغ١ّغ ثال اعزضٕبء.
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 رؾبٌفبرٕب ػشال١خ، ٚؽ١ٕخ، رؼًّ ٌخالص اٌؼشاق ِٓ أصِبرٗ.

ِٕفزؾخ ِغ اٌغ١ّغ، فال خطٛؽ ؽّشاء أٚ أعٛاس ػٍٝ أٞ ػاللبرٕب 

 عٙخ، ِب ٌُ ٠ىٓ فٟ األِش ػشس ٌمؼ١خ اٌؼشاق.

أسػٕب ٟ٘ أسع اٌغ١ّغ، ٚاٌؾفبظ ػ١ٍٙب ٚاعت ٌٍغ١ّغ، ٚثٙزا 

اٌّفَٙٛ، ِٚٓ ٘زا إٌّطٍك ٔؤعظ ٌزؾبٌفبرٕب اٌغ١بع١خ اٌزٟ ٔطّؼ 

١ظ اَ رىْٛ ثٛاثخ اٌخالص ِٓ ِٕٙظ اٌّؾبطظخ ٚاٌطبئف١خ، ٌٚ

 رٌه ثبٌّغزؾ١ً ػٍٝ اٌشغُ ِٓ وً اٌظؼٛثبد.

 

 ***  
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 وثراء تنىع الرأي اختالفتبسعًب: 
 ألن بشري تجمع ألي مبلزمتان صفتان والتنوع االختبلف إن

 .مختلفة رؤى وزواٌا متباٌنة عملٌة بمدرات خلك اإلنسان

 والنزاعات، االختبلفات إدارة فن هً السٌاسة أن نعتبر أن وٌمكن

 ورعاٌة والمنطك الروٌة مسلن تسلن وجعلها واألفٌد، األحسن نحو

 والهوى التسرع مسلن ال المنتج، والتفاهم العامة المصلحة

  .العمٌم والتنازع الذاتٌة والمصالح

 اآلراء تنوع تولف ٌعنً ال وصبلبته الصف وحدة أن كما

 تسمح التً المتٌنة األرضٌة توفر ٌستلزم وإنما واختبلفها،

 .االجتهادات مختلف من االستفادة على والمدرة الحوار ستمراربا

 والسٌاسة الفكر فً وإبداع وثراء غنى والموالف اآلراء تعدد ففً

 إنضاج وفٌه الحزب، داخل الموجودة واألفكار لآلراء أوسع وتعبئة

 مرحلة وتكٌفها اـــلتطوره ةــنهاٌ ال التً الدٌممراطٌة للشروط

 .مرحلة دــبع

 الوضوح دفء وتوفٌر وصهرها الداخلٌة العبللات لحم أٌضا وفٌه

 الخصومات عن بعٌدا واإلنجاز، للفعل والحماس والصراحة

 .والتصدعات واالهتزازات

 اإلبداع للة مثل سلبٌة نتائج فلها الداخلٌة الفكرٌة النمطٌة أما

 وشٌوع والتموٌم، النمد ملكة تملن التً الطالات وللة واالبتكار،

 وانتظار السلبٌة وسٌادة الذاتٌة الحركة وللة والترداد، التملٌد

 تلمً تستسهل التً العناصر وكثرة واألوامر، التوجٌهات

 .نمد أو تفكٌر دون التوجٌهات
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 الفكر ألصحاب والهٌئات األحزاب فمد إلى ٌؤدي كله وهذا

 إذ الحرٌة، إلى وتولا وإبداعا نشاطا عناصرها وألكثر والمبادرات،

 واإلثمار اإلبداع ٌستطٌعون ال تجمع ترن منهم كثٌر ٌختار ما عادة

 عن لًــالتخ لىــع هــداخل للبماء ملزمٌن وٌكونون فٌه،

 .وآرائهم همــاجتهادات

 الفكر فً للنمطٌة للتروٌج المبررات من لعدد التروٌج ٌتم وأحٌانا

 اآلخرٌن أمام متجانس موحد بصف الظهور مثل وذلن والسلون،

 عموم أمام المولف وحدة وإظهار الحزب، سمعة تضرر من خوفا

 ٌسبب لد مما المعتمد الخطاب فً الشن ٌنتابهم ال حتى األعضاء

 من رهاـــوغٌ ادة،ــــالمٌ فً ةــــالثم دانــــوفم البلبلة لهم

 .المرجوحة رراتــالمب

 أساسٌن رافعٌن بوصفهما واالختبلف التنوع بأهمٌة الوعً وٌعتبر

 من اإلشكاالت، مختلف ومعالجة والنجاعة واإلنتاجٌة للدٌممراطٌة

 المراحل أبانت ولد ،الداخلً لحوارل حزبال إطبلق أسباب بٌن

 للوضع العام وٌمالتم منالشة فً غنً تفاعل عن الحوار لهذا األولى

 زبـــحال ودور السٌاسً بلحــاإلص وألولوٌات والدولً الوطنً

 .وغٌرها فٌه

 داخل التنوع نهج ترسٌخ اتجاه فً ٌسٌر إنجاز بأي عتزن إذ ونحن

 فإننا الداخلٌة، الدٌممراطٌة لتعمٌك أساسٌا مدخبل باعتباره الحزب

 .المجال هذا فً إٌجابٌاته عن أبدا ٌتخلى لن الحزب أن نؤكد

 صفا وسٌبمى مكفوال، حما به والتصرٌح حرا فٌه الرأي وسٌبمى

 وستبمى ،المختلفة واألفكار االجتهادات مختلف داخله تتفاعل لوٌا

 .حرة غنٌة كانت كما ولٌاداته أعضائه تصرٌحات
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 من جزءا المستمرة بالمراجعات المٌام نعتبر الحزب فً أننا كما

 ومناط الموة موطن هو بل حرج، وال فٌه نمص ال الجماعً، واجبنا

 على الجمٌع نشجع فإننا ولذلن ،البداٌة بوهج االستمرار على المدرة

 الوطنً الحوار فً المستمر والفاعل النماش فً بفعالٌة اإلسهام

 .وطرٌمة وسٌلة بكل الداخلً

 

*** 
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 قضبيب وأفكبر: عبشراً 
 الخطاب الوطني وحقوق المكونات  .1

ال ثذ ٌىً ِٓ ٠زظذٜ ٌٍؼًّ اٌغ١بعٟ فٟ ث١ئخ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ِضً 

اٌخظٛط١خ اٌزٟ رظٙش اٌج١ئخ اٌؼشال١خ اْ ٠ؼغ فٟ اػزجبسٖ ِذٜ 

 ػ١ٍٙب، ِّب ٠فشع خطبثبً خبطبً، ٚع١بعخ ِزأ١ٔخ.

ٌٚمذ شٙذ ربس٠خ اٌؼشاق ٚػٍٝ ِشاؽٍٗ اٌّخزٍفخ ٘زٖ اإلشىب١ٌخ 

اٌىج١شح، ث١ٓ فشع ِٕب٘ظ ٚأفىبس ِؼ١ٕخ، ٚ٘ؼُ ؽمٛق اٌّىٛٔبد، 

ِّب أفشص ٚالؼبً طؼجبً، ِٚؼمذاً، ٚأؼىظ ثبٌزبٌٟ ػٍٝ ٚلٛع اٌؼذ٠ذ 

 ِٓ األصِبد.

اٌؾضة اإلعالِٟ اٌؼشالٟ، إر ٠زجٕٝ اٌّششٚع اٌٛؽٕٟ، ٠غذ اْ إْ 

ِٓ أُ٘ ١ِّضاد ِٚالِؼ ٘زا اٌّششٚع، رشع١خ اٌؼذاٌخ، ِٕٚؼ 

اٌؾمٛق ٌىبفخ اٌّىٛٔبد، ٚرؼض٠ض صمبفخ اٌزؼب٠ش، ٚاٌؼًّ اٌغبد ػٍٝ 

 ثبإلٔغبصِؾٛ اٌزاوشح اٌغٍج١خ اٌزٟ رشاوّذ ػجش ػمٛد ؽ٠ٍٛخ 

غ ؽمٛلٙب ِٚىبٔزٙب اٌّزغب٠ٚخ ِغ ـــؼ اٌغ١ّـــٟ اٌزٞ ٠ّٕــاٌٛالؼ

 خ اٌفئبد.ـثم١

ٟٚ٘ خطخ شبٍِخ رٕطٍك أٚالً ِٓ رؼض٠ض اٌخطبة اٌٛؽٕٟ، 

ٚاالػزضاص ثب٠ٌٛٙخ اٌؼشال١خ، ٚاؽزشاَ االٔزّبءاد اٌّخزٍفخ ألثٕبء 

شؼجٕب اٌىش٠ُ، ٚرطج١ك اٌمبْٔٛ ٚاٌذعزٛس اٌزٞ ٔض ػٍٝ ؽمٛق 

اٌشش١ذ اٌزٞ ٠ؼغ اٌغٍُ  اٌّىٛٔبد ٚاألفشاد، ٚأزٙبًء ثزشع١خ اٌؾىُ

 األٍٟ٘، ٚاٌزشاثؾ اٌّغزّؼٟ، فٟ ِمذِخ أ٠ٌٛٚبرٗ.

 مرتكزات الحكم الرشيذ .2

ال ٠ّىٓ اٌؾذ٠ش ػٓ رؾم١ك اٌذ٠ّمشاؽ١خ، ٚػّبْ االعزمشاس 

 اٌغ١بعٟ، ثذْٚ رشع١خ اٌؾىُ اٌشش١ذ ػٍٝ أسع اٌٛالغ.
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ٚٔؤِٓ فٟ اٌؾضة اإلعالِٟ اٌؼشالٟ، إْ اٌؾىُ اٌشش١ذ ٠غزٕذ ػٍٝ 

 ؼبٟٔ، ِٓ أّ٘ٙب:ػذح ِ

 اٌؼذاٌخ: فٟٙ سوٓ أعبعٟ ال غٕٝ ػٕٗ. .1

 اٌمبْٔٛ: فٙٛ طّبَ األِبْ فّٙبً ٚرطج١مبً. .2

اٌشفبف١خ: فٟٙ أعبط اٌضمخ اٌّغزّؼ١خ اٌّطٍٛثخ ث١ٓ  .3

 اٌّىٛٔبد.

ا٠ٌٛٙخ اٌٛؽ١ٕخ: فٟٙ ػٕٛاْ االسرجبؽ ث١ٓ اٌشؼت، ٚاٌزٟ  .4

 رٕظٙش االٔزّبءاد فٟ ثٛرمزٙب.

رؼغف ػذ اٌشأٞ ا٢خش، ٚال ؽش٠خ اٌشأٞ: فال وجذ ٚال  .3

 ثذ ِٓ إشبػخ ؽش٠خ اٌشأٞ ٚاٌؾٛاس.

 

 المرأة العراقية والذور المنشود .3

ػبٔذ اٌّشأح اٌؼشال١خ ؽٛاي ػمٛد ِٓ ِؾبٚالد اٌز١ّٙش ٌذٚس٘ب 

اٌُّٙ، ٚثبٌّمبثً ِؾبٚالد رغ١١ش ٠ٛ٘زٙب ٚاعزغالي ٚػؼٙب ٌزّش٠ش 

 أعٕذاد ِشجٛ٘خ ثؾمٙب.

ً ِٓ ٘زا اٌٛؽٓ، ٚال رىزًّ  إْ اٌّشأح اٌؼشال١خ رّضً عضءاً  أعبع١ب

اٌظٛسح إال ثٙب، ِضٍّب إٔٙب ػٕٛاْ ٠ٛ٘خ اٌٛؽٓ األط١ٍخ، ٚاٌزٟ ال 

 رؼشف اٌض٠ف، ٚال اٌزش٠ٛٗ.

ٌزٌه ٔذسن وُ ٟ٘ اٌؾبعخ ِبعخ ا١ٌَٛ ٌزؼٛد اٌّشأح اٌؼشال١خ 

ػٕظشاً فبػالً ٠غبُ٘ فٟ ثٕبء اٌٛؽٓ، ٚ٘ٛ ِب ٠غزٍضَ ثشاِظ ِىضفخ 

 إلظٙبس١ف ِٓ عٙخ، ٚرٛف١ش اٌج١ئخ اٌّالئّخ ٌض٠بدح اٌٛػٟ ٚاٌزضم

 لذسارٙب ٚرٛظ١ف اِىب١ٔبرٙب ِٓ عٙخ اخشٜ.
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 المجتمع العراقي والحصانة الفكرية المطلوبة  .4

رأص١شارٙب اٌىج١شح ٚاٌؼ١ّمخ  2003ٌمذ رشوذ أؽذاس اٌؼشاق ِب ثؼذ 

فٟ فىش ٚث١ٕخ اٌّغزّغ اٌؼشالٟ، ٚال ع١ّب فٟ رش٠ٛٗ اٌؼذ٠ذ ِٓ 

ٚاٌزٟ ؽٍّزٙب ِشبس٠غ ِؼبد٠خ ؽبٌٚذ سفغ شؼبساد اٌّفب١ُ٘، 

 ثشالخ، شٛ٘ذ ِؼٕٝ اٌذ٠ٓ، ٚاٌٛؽ١ٕخ.

ِٚغ أغالء غجبس االس٘بة األػّٝ، وبْ ال ثذ ِٓ اٌزأو١ذ ػٍٝ 

أ١ّ٘خ رٛف١ش اٌؾظبٔخ اٌفىش٠خ ألثٕبء شؼجٕب، ٘زٖ اٌؾظبٔخ اٌزٟ 

رٕطٍك ِٓ االٔزّبء ٌٍٛؽٓ اٌؼض٠ض، ٚرؼّك اٌّؼبٟٔ اٌغب١ِخ ٌذ٠ٕٕب 

 ٌم١ُ، ٚرجٕٝ ػٍٝ أعبط اٌؾش٠خ ٚاٌؼذاٌخ ٌغ١ّغ أثٕبء اٌشؼت.ا

إْ ٘زٖ اٌؾظبٔخ اٌّطٍٛثخ ا١ٌَٛ إّٔب رّضً ِظذس لٛح ٌّغزّؼٕب، 

ٚٔمطخ أطالق ٠ؼبٌظ خًٍ اٌغٕٛاد اٌغبثمخ، ٠ٚظؾؼ اٌظٛس 

اٌّغٍٛؽخ اٌزٟ رىٛٔذ ثفؼً األؽذاس اٌّؤعفخ اٌزٟ ِشد ػٍٝ ثٍذٔب 

 اٌؼض٠ض.
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 حبدي عشر: رؤيتنب االقتصبدية 
من الماضٌة وال ٌزال عمود طٌلة الالعرالً  االلتصادعانى 

ولذلن فلن ٌكون من السهل أعادة ، وغٌاب األمن والفساد اإلهمال

فاعلة ولادرة  التصادٌةالعرالً وتحوٌله الى بٌئة  االلتصادبناء 

أكثر  إلىتحتاج ، فهذه المهمة الشالة العالمً االستثمارعلى جذب 

وجود التصورات الصحٌحة  تتطلبمن حسن النواٌا وهً 

وتضافر كل الجهود لتوفٌر فرص النجاح ، والتخطٌط السلٌم

 . العرالً االلتصادهٌكلة  إلعادة

ولما كان مشروع الحزب اإلسبلمً العرالً شامبلً لجمٌع جوانب 

الحٌاة فً العراق فإن موضوع االلتصاد وكٌفٌة النهوض به ٌحتل 

 لٌوم ركناً مهماً فً مشروعه.ا

تعبر عن رؤٌته الخاصة بهذا الحمل المهم وال سٌما  سطروهذه األ

ما ٌتعلك باستراتٌجٌة االستثمار فً العراق وكٌفٌة تفعلٌها لتكون 

  والتنمٌة.عامبلً محفزاً للتمدم والتطور 

 أهمها: جوانب،إن تحمٌك ذلن الهدف ٌتطلب توفر عدة 

 لبلستثمار استراتٌجٌةمن وجود ــ ابتداًء ـ بد ال: االستراتٌجٌة .1

خذ بنظر ، وتأفً العراق تنطلك من خصوصٌات البٌئة العرالٌة

كبٌرة مثل الموارد الطبٌعٌة  إمكانٌاتٌوفره البلد من  ما االعتبار

 االستراتٌجًالخصبة والمدرات البشرٌة والمولع  واألرض

مثل  عللمجتمالمهمة  االحتٌاجاتلسد  اإلمكانٌاتهذه  وتوظٌف

، فرص عمل للٌد العاملة العرالٌة ، وإٌجادتوفٌر المصادر المالٌة)

، وضرورة تملٌل الروتٌن (وبناء الحٌاة الكرٌمة للمواطن العرالً

وتخفٌف االجراءات الحكومٌة فً الحصول على االستثمارات من 



31 
 

ا لبل المستثمرٌن وازالة كل المعولات اإلدارٌة التً تؤخر تنفٌذه

 او تعطلها.

ٌجب أن تؤسس على أسس من الفهم  االستراتٌجٌةأن هذه 

الصحٌح للمتغٌرات الدولٌة وأن تسعى الى وضع العراق بالمولع 

على تسخٌر هذه المتغٌرات فً أسناد وضعه  لادراً الذي ٌجعله 

وتسخٌر ذلن فً رفع المستوى المعاشً ، والسٌاسً االلتصادي

 .للمواطن واالجتماعً

أعبله الى والع فبل  االستراتٌجٌةولكً تتم ترجمة : اساتالسٌ. 0

 االستراتٌجٌةبد من وضع ضوابط وحدود للوصول الى تنفٌذ 

 ٌلً: ووضعها موضع التنفٌذ ولعل من أهمها ما

ٌمتلن العراق العدٌد من الثروات الطبٌعٌة  أ. سٌاسة التصنٌع:

الى جهد  جال تحتاوالتً ٌمكن أن تباع بصورتها الخام والتً 

ل ــــــالٌة وألـــكبٌر وبالتالً توفر الحد األدنى من المصادر الم

األولً  بااللتصادى هذا ـــل وٌسمـــرص العمــــعدد من ف

Primary Economy. 

تخاذ امن الموارد الطبٌعٌة فبل بد من  باالستفادةولكً نرتمً 

لى بٌع من بٌع المواد الخام ا باالنتمالسٌاسة التصنٌع وهً تمضً 

والتً توفر مصادر  Secondary Economyالمصنعة المواد 

مالٌة أكبر مع توفٌر أكبر لدر من فرص العمل فً عملٌة 

توسٌع لاعدة المطاع الخدمً  ، فضبلً عنالتصنٌع مباشرة

Tertiary Economy ، السعودٌة  استطاعتفعلى سبٌل المثال

% من أنتاج العالم من 7سٌاسة التصنٌع من توفٌر  خبللمن 

 البتروكٌمٌاوٌات. 
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من عناصر  عنصراً شن أن ال  ب. سٌاسة التكامل مع المحٌط:

العالمٌة فً هذا العصر الذي  االلتصادٌةالنجاح فً التجارب 

من خبلل  االلتصادٌةوالترابط بتوسٌع الماعدة  باالنفتاحٌمتاز 

ً أٌجاد أسوال رتبط ببعضها البعض من خبلل تطوٌر ت التصادٌة ا

المحلٌة وتوفر لها فرصة أكبر  االلتصادٌاتأطر تكاملٌة بٌن 

ولدرة أكبر على المنافسة والمناورة مثل السوق األوربٌة 

 NAFTAأمرٌكا الشمالٌة لحرٌة التجارة  واتفالٌةالمشتركة 

 وغٌرها. آسٌانومجموعة 

ا فعلت فأن من شأنها ذا مإوق العربٌة المشتركة بأن الس نوال ش

ً ها تشكل تجمعمثل هذه المنافع للعراق حٌث أن رأن توف ً  ا  التصادٌا

ً ٌشمل سول ملٌون  033حٌث تمثل حوالً ، من أكبر أسواق العالم ا

التً ٌمثلها العنصر  االلتصادٌةالفعالٌة ، فضبلً عن مواطن

 . االستراتٌجًالبشري والمولع 

بالٌابان  ممثبلً األسٌوي  االلتصاديبروز الدور  هذا فضبلً عن

والصٌن والهند وآسٌان والذي حدى ببعض المحللٌن الى وصف 

الذي زاد من أهمٌة العراق األمر بالمرن األسٌوي  الحالًالمرن 

دول الخلٌج وتركٌا الذي أصبح ٌمثل الجسر  اإلللٌمًومحٌطه 

 الذي ٌربط بٌن آسٌا وأوربا. 

ل الجوار أٌران وتركٌا الجسر من جهة أخرى ٌمثل العراق ودو

الذي ٌربط بٌن أوربا ودول آسٌا الوسطى ذات األهمٌة 

ثل النفط والغاز لما تمتلكه من الموارد الطبٌعٌة م االستراتٌجٌة

 األرض الزراعٌة الخصبة. ، فضبلً عن والمعادن المهمة
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 استراتٌجٌةن التكامل مع المحٌط ٌجب أن ٌترجم الى مشارٌع إ

 التحتٌة التً تستثمر هذه التطورات. لبنٌةالبناء 

 االلتصادينفتاح الفً ظل ا ج. سٌاسة تفضٌل المنتج المحلً:

تنتهجها الموى  التً Dumpingاإلغراقالعالمً وسٌاسات 

الكبٌرة والتً من شأنها لتل أي فرص للمنتوج المحلً  االلتصادٌة

ً أصبح الزم المنافسة،على   على الدول توفٌر البٌئة البلزمة ا

 التصادٌةالمحلٌة لما لهذه المضٌة من أبعاد  تالمنتجالحماٌة 

 .واستراتٌجٌة واجتماعٌة

 على السوق العالمً مثل االنفتاحتتعارض مع  هذه السٌاسات ال

سٌاسة تفضٌل : ومن هذه السٌاسات (حرٌة التجارة )اتفالٌات

ن هذه السٌاسات ، إ(نتج المحلى فً المشارٌع الحكومٌةمال)

متبعة وبشكل واسع فً الدول الصناعٌة من أجل حماٌة منتوجاتها 

 . اإلغراقالمحلٌة من سٌاسات 

 االستثماربسٌطة من شأنها توفٌر حوافز لتشجٌع  ا  وهنالن أمور

فرض الضرائب على البضائع  هافً الصناعة المحلٌة ومن أهم

ن ا% ف02الى 03انت بنسبة للٌلة بٌن غٌر األساسٌة حتى ولو ك

 إلامةعلى  ةالمنتجذلن من شأنه أن ٌعطً الحافز للشركات 

 المصانع فً العراق للتخلص من هذه النسبة.  

فً  االستثمارأما األمر األخر الذي ٌجب المٌام به من أجل تشجٌع 

تفضٌل المنتوج المحلً فً المشارٌع  فهوالصناعة المحلٌة 

ذلن أنه وبدون مثل هذه السٌاسة لن ٌكون هنالن ، الحكومٌة

فً مجال التصنٌع لعدم لدرة الشركات العرالٌة على  استثمار

منافسة البضائع المستوردة المدعومة من لبل الدول المصدرة 
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مشارٌع الخدمٌة )الفنادق فً دائرة ال اً محصور االهتماموسٌبمى 

المعادن  اجاستخرفً مشارٌع  ، فضبلً عن االستثماروالنمل(

ة اال أنها ـــــوهذه وأن كانت جٌدة ومطلوب، ومنها النفط والغاز

 غٌر كافٌة.

ن ما نرٌد أن نعمله فً إ من تجارب اآلخرٌن: االستفادةد. 

العراق لٌس باألمر الغرٌب وهً تجربة مرت بها العدٌد من 

ولذلن ، أن كان بدرجات مختلفة من النجاحالشعوب واألمم و

مل الزمن وجب علٌنا دراسة تجارب اآلخرٌن لعا واختصاراً 

 منها. الدروس واستخبلص

وهذه العملٌة لٌست بالغرٌبة فعلى سبٌل المثال عندما أراد بناة 

الٌابان أن ٌعٌدوا هٌكلة المجتمع على أسس عصرٌة ومن دون 

المساس بالموروث لاموا بأرسال الوفود الى دول مختارة 

النظام  المجاالت، فلدراسةوصاحبة تجارب ناجحة فً شتى 

لاموا بأرسال وفود الى كل من برٌطانٌا وأمرٌكا  مثبلً البرلمانً 

النظام األلمانً وهكذا فً أمور  اختٌاروألمانٌا وبعد الدراسة تم 

ة فً أعادة األعمار بعد الخراب نٌلهذا الشعب تجربة غ، وأخرى

 الذي شهدته الببلد فً الحرب العالمٌة الثانٌة.

بأمس ولعل من التجارب المهمة فً هذا المجال والتً نحن 

تلكم هً تجربة الهند فً بناء ، موٌمهاالحاجة الى دراستها وت

المعلومات وكٌف  تكنولوجٌاتنموي ٌتمحور حول  التصاد

الهند أن توفر الموى العاملة فً هذا المجال وأن تنافس  استطاعت

 ٌات المتحدة والٌابان. الدول العرٌمة فً التكنولوجٌا مثل الوال

 استراتٌجٌةلكة العربٌة السعودٌة تجربة فً لٌام موكذلن فأن للم

فً فترة لصٌرة أن  استطاعتواضحة ألنشاء صناعة محلٌة 
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من حاجة السوق  اً كبٌر اً على سولها وأن تغطً جزء تستوي

المحلً وأن تصدر الفائض الى األسواق العربٌة حتى وصلت 

لببلد العربٌة الى حوالً عشرة ملٌارات لٌمة الصادرات الى ا

 دوالر فً السنة.

ولعل أبرز معالم هذه التجربة الدور المحوري الذي لام به 

 0771صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي والذي أنشأ فً عام 

ٌموم الصندوق منذ انشائه إذ ، ملٌون دوالر 023وبرأسمال لدره 

امج التنمٌة بدور رٌادي فً تحمٌك أهداف وسٌاسات وبر

الصناعٌة بالمملكة الموجهة لدعم المطاع الخاص فً مجاالت 

 التحوٌلٌة.الصناعات 

الصناعٌة الذي ٌمدمه الصندوق  لبلستثماراتالدعم المالً وٌعد 

من خبلل تمدٌم المروض المٌسرة أحد أهم أدوار الصندوق فً 

الصندوق كانت الغاٌة من هذا و  دعم التنمٌة الصناعٌة بالمملكة.

ٌزٌد عن  تمدٌم المروض المٌسرة للمشارٌع الصناعٌة وبما ال

تأسٌسه أستطاع الصندوق أن  المشروع، ومنذ% من كلفة 23

ملٌار دوالر وأصبح رأسمال  73بما ٌمارب  لروضاٌمدم 

 ملٌار دوالر. 23الصندوق األن 

ن الدور الذي ٌلعبه الفساد فً تدمٌر إ محاربة الفساد: هـ.

لٌس بخاف على أحد ذلن أنه السرطان الذي  االلتصادٌة الفعالٌات

 لكنه بالتالً ٌهدد كٌان المجتمع. االلتصادٌستشري فً نواحً 

ولذلن فبلبد من لطع دابر الفساد الذي وصل الى درجات غٌر 

ً مسبولة  فً بلد مثل العراق الذي كانت النزاهة فٌه  خصوصا

بل أن ٌصاب ممدسة وأهل الفساد منبوذون الى أمد لرٌب ول

حتبلل الالعراق بأدواء الدكتاتورٌة الممٌتة والحروب والحصار وا
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نتائج ففً أحدث  اآلن،ت علٌه لآ ما إلىاألمور  وصلتأن  إلى

ٌمارب من  أن ما إلىأشار  اإلداريعن الفساد  استطبلع رأي

فً  أمواالً % من المراجعٌن لدوائر الدولة ذكروا أنهم دفعوا 03

 سبٌل تمشٌة معامبلتهم. 

من أولى  االلتصادالبٌئة الصالحة لنماء  وإٌجادأن محاربة الفساد 

أولٌات البرنامج الحكومً ولذلن ٌجب تفعٌل دور األجهزة 

التطور الحاصل فً  الرلابٌة ووضع المواعد البٌانٌة لمتابعة

، واصدار لوانٌن وتشرٌعات تحد من لدرة الفاسدٌن مكافحة الفساد

على استغبلل المال العام، ووضع آلٌات واجراءات تخفف 

الروتٌن المتعمد فً دوائر الدولة والتً بسببها ٌضطر المواطن 

 معامبلته فٌها. إلنجازلدفع مبالغ 

برنامج  إلىبحاجة  االستثمارتشجٌع  إن العملً:. البرنامج 6

الفعالٌات التً تخدم الهدف المطلوب.  ومن متكامل ٌربط جمٌع 

 فعالٌات:لأهم هذه ا

والتً البد أن تكون  االستثمارأ. سن التشرٌعات الالزمة لتشجٌع 

حموق المستثمر وتحافظ  تضمنمبنٌة على أسس علمٌة ومتوازنة 

 على الثروات الوطنٌة.

مثل المعامبلت  ب. توفٌر البنٌة التحتٌة الالزمة لجذب المستثمر

ولعل من  األخرى،مة والخدمات العا واالتصاالتالبنكٌة والتأمٌن 

التً تجذب المستثمر هً الٌد العاملة المدربة  االحتٌاجاتأهم 

تأهٌل الٌد العاملة  وإعادةبالعنصر البشري  االهتمامولذلن وجب 

 .لبلستثمارب جذمنها كعامل  واالستفادةالعرالٌة 
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والتسوٌك ٌشمل كل الفعالٌات التً من شأنها  ج. التسوٌك:

فً البلد والمؤسسات التً ٌمكن  االستثمارٌةالتعرٌف بالفرص 

 التواصل معها. 

 والتموٌم:د. المتابعة 

منا تحتاج  االستثماروجذب  االلتصادين مسألة تفعٌل النشاط إ

المستمرة وهو أمر  ةتابعمالتخطٌط الدلٌك والتنفٌذ السلٌم وال إلى

ن لٌس بالمستحٌل إذا تم وضع الخطط الكفٌلة آنفة الذكر مع التعاو

بٌن مختلف األطراف ذات العبللة للنهوض بااللتصاد العرالً 

 .وإعادته إلى مستوٌاته السابمة من النمو والتطور


