
 : ل ألزمات احلكومة العراقيةحلإنشاء مركز دراسات استشاري 
 

أصبح وجود مراكز األحباث والدراسات ادلهتمة بشىت القضااي اليت تدخل يف رفع مستوى أي دولة علمياً وثقافياً وفكرايً ودينياً فضالً 
إن احلاجة اىل مثل , لنجاح يف مسَتهتا عن اجلانب السياسي  من مقدمات صلاح أي دولة وأي شركة وأي حزب وأي مؤسسة تريد ا

إلضافة اىل أن اب, دلناطق من بعض القوى الدولية ىذه ادلراكز جاء نتيجة تعقيد الوضع العام يف العامل ونتيجة نوااي استعمار بعض ا
ليات الفعالة إلصلاح مشروعو ادلتصدي ذلذه ادلسؤوليات ال ديلك الوقت الكايف وال اجلهد وال األفكار اإلسًتاتيجية وال ديلك أيضاً اآل

 .
فمثالً كان صدام يدير أكرب مؤسسات الدولة من قيادة اجليش ورائسة احلكومة وغَتىا من دون أي استشارة بل من يقدم االستشارة 

راراتو بسبب قفمصَته اخلالص وىا ضلن نرى ما وصل إليو صدام من عقوبة آنية فضالً عن العقوابت التأرخيية والعقوابت األخروية 
اىل ما وصل صدام  بسبب وصولفيا ترى ىل أن سياسيينا ملتفتون اىل حجم ادلسؤولية ادللقاة على عاتقهم ؟ وىل فكروا , الفردية 

؟ إليو وذبنبوا ىذا السبب 
سكرية مثل الشؤون اإلسًتاتيجية السياسية واالقتصادية والععدم وجود مركز أحباث ودراسات متخصص بشؤون الدولة األساسية  إن

هتتم دبراكز البحوث ومع ذلك فإهنا أنظمة دكتاتورية  ىناكبل إن , من صفات األنظمة الدكتاتورية واالجتماعية والفكرية والدينية 
. وضلن واحلمد هلل دولة ونظام دديقراطي فمن األوىل أن منلك مراكز حبوث فعالة , والدراسات وأوضح مثال مصر 

ولكن ىل ىذا يكفي ؟ ضلن يف أزمات ما إن تنتهي إحداىا , ة أو رئيس احلكومة أو رئيس الربدلان قد يوجد مستشارون لرئيس الدول 
.  اً ولو اجتمع كل األخصائيُت يف كل اجملاالت لكان احتمال اخلطأ وارد, إال وبدأت األخرى 

ذا ذبد التخبط بُت احلُت واآلخر بل ومع ه أبعداد ىائلةورغم امتالكها مراكز دراسات العظمى دولة الإن الوالايت ادلتحدة وىي 
مركزاً العراقية وال سبتلك احلكومة  للشرق األوسطوالعراق زلور اإلسًتاتيجيات ادلوضوعة , أهنم يتورطون خبطط يصعب اخلروج منها 

!!!  متخصصاً للبحوث والدراسات اإلسًتاتيجية 
يف الدول ادلتحضرة بل ىو منظر السياسات الداخلية ( ع ادلدينإذا اعترب من مؤسسات اجملتم)خامسة إن مركز البحوث يعترب سلطة 

يدير ىذه ادلراكز كبار الباحثُت , اليت تسَت عليها ابقي السلطات واخلارجية للدولة وسلطط للسياسات االقتصادية والثقافية للدولة 
ادلعقول إذا طرأت غَت من  إن . ختصاصاتوادلتخصصُت يف الدولة من أكاددييُت وأساتذة جامعات وضبلة شهادات عليا يف شىت اال

أزمة اقتصادية معينة يلجأ رئيس الوزراء اىل مستشار اقتصادي واحد بل حيتاج اىل رلموعة من ادلستشارين ليضعوا لو عدة حلول ذلذه 
. عليو سوى اختيار احلل ادلناسب لسياستو العامة ما األزمة و

ال تقدم شيئاً ومل يدعمها ادلسؤولون يف منذ أايم النظام السابق مهملة وشبو معطلة ومراكز البحوث ادلوجودة يف العراق وادلؤسسة 
فاجلامعات ىي معامل صناعة العقول واألفكار وىي مهملة كما ,  احلياةا ربتضن سلتصُت بكافة شؤون رغم أنوسابقاً وحاضراً الدولة 

طيع أو ال سبلك فكرة عن مراكز البحوث لتقدم الدعم للموجود فإن كانت احلكومة ال تست, أمهلت مراكز البحوث ادلنضوية ربتها 
وتقدم االستشارات للحكومة يف شىت اجملاالت لكي , شعبنا  وتنفع ذلا وتقدم لنا مشاريع وخطط تنفع احلكومةعم لتطورادلراكز  من

. تعثر من انتخبها ال تضيء الطريق للحكومة لكي ال تتعثر و
 

:- حوث فضالً عن الفوائد األساسية ذلا ومن ىذه الفوائد ىناك فوائد عديدة دلراكز الب
 .استثمار الطاقات العلمية ادلوجودة يف اجلامعات العراقية بدل من أن يستفيد منها األجنيب وضلن أحوج إليها منو  .1

 .ادلتخصصة لرفد الدولة خبطط إسًتاتيجية تقي الدولة من التخبط دييناً ومشاالً العلمية تشجيع الكفاءات  .2

 .تغٍت ادلسؤولُت عن قضاء الوقت أبمور ىامشية وبيان األمور احلساسة اليت جيب الًتكيز عليها  .3

تغٍت صناع القرار من اللجوء اىل الدراسات األجنبية والعربية البعيدة عن الواقع العراقي واليت قد يكون ذلا أغراض  .4
 .سياسية 



ألن ىناك , وجود مثل ىذه ادلراكز الفعالة تشجع الطلبة على االجتهاد يف دروسهم للوصل اىل ىذه ادلراكز والعمل هبا  .5
 .تنافس سيحصل فيما لو كان ىناك أثر مادي ومعنوي 

وبذلك ,  دراساهتا مقابل شبن معُت ألن ىذه ادلراكز ديكنها أن تطرحمن فرص العمل  اً إن تطور مراكز البحوث سيوفر كثَت .6
 .ستتوفر كثَت من فرص العمل ألصحاب الشهادات العليا وغَتىم من ضبلة الشهادات البسيطة 

 
وىذه الشماعة اليت نتمٌت إزالتها , قد يتحجج البعض ابلوضع األمٍت الذي يعيق الباحثُت من تقدمي حبوثهم ومناقشة بعض ادلواضيع 

إن . لنتخلص من الذين يعلقون عليها أخطاءىم وتقصَتىم وإمهاذلم وفتورىم  ليس خلالص ادلواطن من العنف واإلرىاب فقط وإمنا
فكلها عقول وكلها , دلاذا ال يكون ىناك سعي ابذباه ادلناطق اآلمنة وادلستقرة ف, الوضع األمٍت متدىور يف مناطق زلدودة يف العراق 

ابحث إبمكانو وىو يف بيتو أن يقدم البحوث واألفكار وما كما أن وجود االنًتنت خلصنا من كثَت من ىذه ادلعرقالت فال, عراقية 
رىم اإلرىاب بل ويستطيع أن يستعُت أبصدقائو ومعارفو من األكاددييُت وادلختصُت شلن ىجّ , ينتجو عقلو ادلفكر اىل صبيع أضلاء العامل 
أبناء بلده ويكسب بذلك رضا هللا سبحانو  فال توجد عقبة أمام من يريد تقدمي اخلدمة اىل, وذلك عن طريق التواصل عرب االنًتنت 

. وخيلص ىذه األمة من ىذه الغمة 
: لذا فعلى ادلسؤولُت يف الدولة والسياسيُت عدة التزامات 

وإنشاء , ادلادي ذلا تفعيل مراكز البحوث والدراسات ادلوجودة يف اجلامعات العراقية وتقدمي الدعم  العراقية على احلكومة .1
ىذه و, خصصة أبىم رلاالت وحقول ادلعرفة مثل السياسة واالقتصاد والًتبية وعلم النفس وغَتىا مراكز حبوث أخرى مت

لو ُدِفع ادلقدار الذي يُدفع اىل شبكة اإلعالم العراقي من بل , ادلراكز ليس أبقل أمهية من شبكة اإلعالم العراقي 
ولطورت ىذه آالف ادلرات وقللنا اإلنفاق واجلهد الختصران الطريق واختصران الوقت زبصيصات مالية اىل ىذه ادلراكز 

 .اىل أفضل شلا ىي عليو اآلن ادلراكز شبكة اإلعالم العراقي 

خصوصاً وأن كل وزير أييت ضمن صفقة سياسية , على كل وزارة أتسيس مركز دراسات متخصص ابختصاص الوزارة  .2
نوقراط وحىت وإن سياسياً وليس تكوعادة يكون الوزير , معينة إما الوحدة الوطنية تدفع اىل ذلك أو احملاصصة أو غَتىا 

فوزير الًتبية سابقاً صار وزيراً للتجارة , وىذا ما دلسناه فعالً ,  من اختصاص الوزارةاختصاصو ليس كان تكنوقراط ف
وىذا يبُت , اب والرايضة ووزير اإلعمار سابقاً أصبح وزيراً للشب,  ووزير الداخلية سابقاً صار وزيراً للمالية حالياً ,  حالياً 

 . أن اختصاص الوزير ليس من اختصاص الوزارة

وذلك جلمع ىذه البحوث ودراستها على رللس النواب استحداث جلنة زبتص ابستقبال البحوث والدراسات ادلستقبلية  .3
 .وتقدديها على شكل مشاريع قرارات إذا ما وجدوا يف ذلك فائدة للشعب وىم شلثلو الشعب 

ب وكيان سياسي شلن شارك وشلن مل يشارك يف العملية السياسية أن يضع لو مركزاً خاصاً للبحوث والدراسات على كل حز .4
ويدعم ادلركز ابلباحثُت وادلختصُت وابألموال كما , اإلسًتاتيجية أو على األقل جلنة زبتص ابلشؤون البحثية واإلسًتاتيجية 

وظيفة ىذا ادلركز رسم سياسة للحزب ووضع خطة مستقبلية , غَتىا من فضائية وتدعم وسيلة اإلعالم اخلاصة ابحلزب 
ويضع آليات لتقييم احلزب وتقييم إصلازاتو ومؤشرات صلاحو لكي , للوضع السياسي العام وكيفية تصرف احلزب إزاءىا 

وم لو إن كل حزب وضع لو مركزاً لألحباث يق, ىو درجة من درجات سلم التقدم السياسي أي يعرف احلزب يف 
واليت  العملية السياسيةبعض األحزاب الداخلة يف  تنتهجهاابلوظائف السابقة لتخلصنا من السياسات اخلاطئة اليت 

 .ابلنتيجة تؤثر سلباً على ادلواطن العراقي 

على كل مؤسسة وشركة وذبمع أن ال تستغٍت عن وجود ولو جلنة متفرغة تتكون من سلتصُت لوضع اخلطط ادلستقبلية ذلذه  .5
 .وكل ىذا إذا توفر سينعكس إجياابً على القائمُت هبذه ادلشاريع وعلى ادلواطنُت عموماً , ؤسسة امل

 
. نتمٌت أن تلقى مقالتنا اىتماماً من لدن السياسيُت وصناع القرار العراقي خدمة ذلم وللشعب العراقي 

 



 
مركز أضواء  

اللبوو  االدااسا اااسرااتيتي  
www.adhwaa.org 

 

http://www.adhwaa.org/

