
 تشكيل جلنة دراسات يف رللس النواب 
 

:- الدراسات اإلسًتاتيجية من عدة أمور لبحوث وأتيت أمهية إنشاء جلنة سلتصة اب
ان من سباشياً مع دول العامل ادلتقدم اليت ملئت دبراكز الدراسات واألحباث اليت تنظر وزبطط اخلطط ادلستقبلية للبلد ، كما توجد يف كل برمل .1

 .دلتقدمة جلنة أو مركز أو ما شابو وعلى سبيل ادلثال يف الوالايت ادلتحدة صلد رللس العالقات اخلارجية يف الكونغرس بردلاانت الدول ا

 آراء والكتل السياسية خصوصاً ، وىذه األزمات ربتاج اىل واحلكومة األزمات ادلتتالية وادلتوالية اليت تصيب العراق عموماً ورللس النواب .2
 .انفتاح علمي على مراكز البحوث الدولية م إطالع واسع على رلرايت األمور يف العراق وذلم زبصصيُت متمرسُت لو

 .صياغة خطة مستقبلية للربدلان تتضمن اجلانب السياسي واالقتصادي واألمٍت وغَتىا من اجلوانب  .3

 .وجود ىذه اللجنة يرسم أقصر الطرق حلل مشاكل الشعب العراقي وأبقل التكاليف  .4

، بل إن جلنة الدراسات أىم من اللجنة اإلعالمية دىا ال يقل أمهية عن اللجنة اإلعالمية يف رللس النواب اذلامشية اىل حد بعيد كما أن وجو .5
 .فهي اليت تضع اخلطط للجنة اإلعالمية وغَتىا من اللجان 

 .ضرورة وضع آليات عمل مثلى للربدلان مراعية اجلانب اإلداري واجلانب القانوين  .6

يسهل إيصال األحباث واألفكار وادلقًتحات ذلا تواصل مع الشعب العراقي لربدلان ديثل الشعب فوجود ىذه اللجنة كغَتىا من اللجان دبا أن ا .7
 .اليت يطرحها خنب العراق وأكادديييو ، وبذلك يطمئن الشارع العراقي أبن أفكاره ورؤاه تصل اىل متخصصُت 

ذين يعتربون معامل ومصانع اتبعة ذلذا الشعب ادلتحضر ، وىي ضرورية إلرجاع ثقة الشعب استقطاب العقول العراقية واألكاددييُت ال .8
بعد أن غابت يف عهد الطاغية وال نتمٌت أن تغيب يف ىذا العهد بسياسييو العتمادىم على النخب ادلفكرة وادلتخصصة يف إدارة أمورىم 

 .اجلديد 

الت اإلسًتاتيجية واألغلب غَت متخصصُت ابجملال السياسي أصالً وىذا األمر طبيعي إن القليل من أعضاء الربدلان من ىم متخصص ابجملا .9
 .وليس استنقاص ذلم وإمنا أردان بيان أن اللجنة ادلتخصصة ابلشؤون اإلسًتاتيجية تفتح اجملال للسَت هبذا االذباه 

سًتاتيجية ادلختلفة ، بل ويشجع األحزاب والكتل وجود ىذه اللجنة يشجع احلكومة على وضع جلنة شلاثلة أو مركز متخصص ابلشؤون اإل .10
السياسية على وضع جلنة دراسات تضع للحزب خطوطو العامة وترجع فائدة ىذا اإلجراء يف األحزاب ليس على األحزاب فقط بل على 

وفق نظام علمي وصلت سفينة  الشعب العراقي صبيعاً ألن األحزاب السياسية ىي اليت تدير دفة احلكم يف البالد فإذا كانت إدارة الدفة
 .العراقيُت اىل بر األمان بدون زببطات وأزمات ومشاكل 

 

 
وخصوصاً من ىو يف )وأخذ رأيهم فيجمع كل سياسي األحباث ادلستقبلية أو سياسي خيطو خطوة من دون استشارة مراكز يف العامل ال يوجد بلد 

وف ادلوضوعية للبلد ولسياستو ووجهة نظره وخيرج بنتيجة ىي أقرب للصواب وكما يف آراء مراكز األحباث وديازجها مع الظر( على رأس السلطة
(( . من شاور الرجال شاركهم يف عقوذلم : )) احلديث 

ع يف تتكون ىذه اللجنة من رلموعة أعضاء كغَتىا من اللجان من أعضاء الربدلان ادلتخصصُت يف الشؤون اإلسًتاتيجية أو الذين عندىم إطالع واس
يكون االستشاريون من أىل االختصاص وبدرجات وشهادات علمية وا اجملال ، تطعم اللجنة ابستشاريُت يتم اختيارىم من قبل أعضاء اللجنة ىذ

. صة اوذلم خربة يف اجملتمع العراقي وتعقيداتو ، ويفضل أن يكونوا أيضاً مستقلُت لكي ال سبلي عليهم اجلهات اليت ينتمون إليها سياساهتا اخلعالية 
:-  وكل وظيفة تقوم هبا جلنة فرعية وىذه اللجان ىي تقوم ىذه اللجنة بعدة وظائف تغطي كل أو معظم جوانب حياة ادلواطن العراقي ، 

 األزمات وادلشاكل يف العراق سياسية وألن العراق حديث عهد ابلدديقراطية  أغلبوأبرزىا ألن  اللجانوىي أىم : السياسية  اللجنة
من قبل عدد من  اللجنةتدار ىذه  سة بنيات خالصة هلل وحباً للوطن ،ه من ىذه ادلشاكل واألمراض اىل حلول علمية مدروفيتطلب تعايف

 .، وقد تشمل ضمناً مهاماً إضافية مثل ادلهام اإلعالمية االختصاصيُت يف العلوم السياسية ، وحيدد ىذا العدد جلنة الدراسات نفسها 

 من قبل خرباء  اللجنةاليت ذلا أتثَت مباشر على الواقع السياسي واالجتماعي واألمٍت ، وتدار ىذه  اللجانن وىي م: االقتصادية  اللجنة
 .اقتصاديُت وأخصائيُت ليضعوا اخلطط ادلستقبلية لالقتصاد العراقي واآلليات العملية الناجحة لذلك 

 يوجد ملحدين على أرض الرافدين وأن القسم األعظم منو يرجع  ابعتبار أن كل الشعب العراقي يرجعون اىل دين فال: الدينية  اللجنة
اىل اإلسالم فال بد من االستفادة من ىذا ادلنهل العظيم لنحل مشاكلنا من خالل أخذ أراء علمائنا ومفكرينا ونصائحهم اليت ال يرجون 

ابعتداذلم وحبهم لوطنهم وأبناء ىذا الوطن عروفُت بعض رجال الدين من املب، وديكن االستعانة يف إدارة ىذه اللجنة منها إال مصلحتنا 
 .ببحثهم العلمي يف شىت رلاالت العلوم الدينية ومعروفُت 



  لصيد ربركات العدو ، وتزويد ادلؤسسات األمنية واليت زبتص بوضع خطط أمنية مستقبلية ، ووضع خطط استباقية : اللجنة األمنية
 .ابلدراسات اليت تنور الطريق ذلم وتبُت سلاطر بعض الطرق وفوائد طرق أخرى 

 فالقانون ىو احلد الفاصل والنهائي بُت الفرقاء ، وىناك شؤون قانونية دولية وأخرى زللية ، ومع احًتامنا للجنة : القانونية  اللجنة
، وأساتذة القانون العراقيُت  دلان حيث إهنا ال تضع خططاً مستقبلية ذبنب العراق الويالت واألزمات اليت ىو يف غٌت عنهاالقانونية يف الرب

 .ادلشهود ذلم ابلبحث القانوين العلمي أحق إبدارة ىذه اللجنة 

 قي والروتُت الذي صبد كثَتاً من التطورات من الفساد اإلداري الذي يعاين منو الشعب العرا اللجنةتكمن أمهية ىذه : اإلدارية  اللجنة
فتقوم بوضع برامج لتطوير النظام اإلداري يف العراق الذي مل جيرى عليو تغيَت منذ عقود من الزمن ، كما تضع حلوالً للمشاكل ادلمكنة 

النزاىة وجلان النزاىة يف الربدلان ومفوضية  السلطة القضائيةاإلدارية وادلالية ومنها الفساد اإلداري وادلايل الذي عجز عن قصم ظهره 
، وديكن إدارهتا بواسطة ودوائر الرقابة ادلالية واإلعالم ومنظمات اجملتمع ادلدين يف الوزارات ورلالس احملافظات ودوائر ادلفتش العام 

 .يف رلال اإلدارة وخرباء متخصصُت 

 اليت حلت ابلشعب العراقي نتيجة ظلم الطغاة على مر جتماعية واليت تضع لنا احللول االجتماعية للمشاكل اال: االجتماعية  اللجنة
علماء نفس واجتماع ومتخصصُت وانشطُت يف  قبل ، وتدار منالعصور ، وتشمل مهام ضمنية تشمل حل ادلشاكل النفسية وما شاهبها 

 .رلال األسرة والطفل وادلرأة 

 شاهنا تطوير البلد عموماً والربدلان خصوصاً ، وتبُت لنا اإلمكانيات العلمية  فتطرح ادلقًتحات واآلراء العلمية اليت من: العلمية  اللجنة
، واليت ديكن إدارهتا من متخصصُت يف علوم احلاسبات واالتصاالت ادلتوفرة يف العراق يف العامل حلل األزمات ادلمكن حلها علمياً تقنياً 

 .والفيزايء والكيمياء وابقي العلوم الطبيعية 

 وإدارهتا والثقافة مهام كثَتة تشمل تنمية ادلوارد البشرية وادلوارد الطبيعية والتنمية الزراعية احليوانية والبيئة وعليها : موية النت اللجنة ،
 .تكون بيد ادلتخصصُت هبذه اجملاالت 

  ذه االستطالعات ومهمتها إجراء استطالعات الرأي يف عموم العراق وتزويد ابقي اللجان بنتائج ه: جلنة استطالعات الرأي
 .واالستنتاجات ادلستحصلة من النتائج وآراءىم وربليالهتم ، كما تقوم اللجنة إبجراء االستطالعات بناء على طلب جلنة أو أكثر 

 
: آلية عمل اللجنة 

تى أنواعها ووفق قراءهتم إبعداد الدراسات ادلستقبلية والبحوث اليت تكشف مكامن األزمات بش( كل جلنة حسب اختصاصها)تقوم اللجان الفرعية 
ث والدراسات للواقع العراقي واحتياجو حلل األزمات ادلستعصية وادللحة ، وترفع ىذه البحوث والدراسات مع ملخصاهتا وتوصياهتا اىل أعضاء جلنة البحو

. ايت للحكومة لتنفيذىا يف الربدلان لتدرسها وتطرحها على شكل مشاريع قوانُت على رللس النواب ليتم البت هبا ، أو رفعها كتوص
لة ما وىي إحدى آليات عمل اللجنة ، وقد يطلب أيف اجتماعات جلنة الدراسات مع جلاهنا الفرعية قد يطلب من جلنة معينة تقدمي دراسة خبصوص مس

قد ربتاج اللجنة السياسية اىل رأي من رلموعة جلان وضع دراسة حلل أزمة معينة وىو الغالب ألن أغلب األزمات وادلشاكل ذلا أبعاد وحلول سلتلفة ، ف
. الدين فيها او ربتاج اللجنة اإلدارية اىل استشارة قانونية وىكذا 

ئم الوضع كما تقوم اللجان الفرعية جبمع الدراسات من مراكز البحوث العراقية والعربية والدولية لالستفادة منها وتطويرىا ووضع دلسات عراقية تال
آراء ، كما تستقبل بل اللجان الفرعية حبوث ودراسات مقدمة من قبل ادلواطنُت شلن ذلم خربة يف اجملاالت اليت ذكرانىا أعاله العراقي اخلاص ، كما تستق

. ادلواطنُت من عامة الناس وتطورىا ووضعها بشكل مناسب لطرحها على أعضاء جلنة البحوث والدراسات يف الربدلان وأفكار ومقًتحات 
حبوث والدراسات وجلاهنا الفرعية موقع خاص على االنًتنت لكي تتعامل إلكًتونياً يف استَتاد وتصدير البحوث والدراسات يفضل أن يكون للجنة ال

ويقع على عاتق اللجنة إنشاء عالقات مع أكاددييُت وابحثُت عراقيُت وغَت عراقيُت وتطوير ىذه العالقات والتنسيق معهم لرفد اللجنة . ادلستقبلية 
علمية ذات اخلربة العملية الواسعة ، كما تقوم جلنة الدراسات بعقد منتدايت ومؤسبرات ولقاءات لطرح الرؤى العلمية واإلسًتاتيجية لكي أبفكارىم ال

. تتمكن من صبع آراء سلتلفة يف شىت اجملاالت ولتتالقح األفكار بُت اللجنة وغَتىا من الباحثُت 
دراسة اىل اللجنة من قبل خنب ادلواطنُت وعامة الناس لتشجيعهم على تزويد اللجنة ابلدراسات اليت لو  يأمن ادلمكن أن يدفع مبلغ بسيط مقابل تقدمي 

وىذا يدل على قيمتها )إذا طبقت ونفذت من قبل اللجنة يف حالة طبقت واحدة منها فقط لعوض ادلبالغ ادلدفوعة ، كما ديكن أن يوعد من يقدم دراسة 
لغ إضايف تشجيعي ، وإذا صلحت الدراسة وأتت شبارىا كما مرسوم ذلا فسيدفع مبلغ آخر كمكافأة على خدمتو للشعب سيدفع لو مب( العلمية اجليدة

. جلنة الدراسات  العراقي وعلى إمكانيتو العلمية ، وتتناسب قيمة ادلبلغ ادلدفوع مع القيمة العلمية للدراسة ادلقدمة وتوضع ضوابط ذلذه العملية من قبل
 

مع الربدلانيون شلثلوان آراءان ومقًتحاتنا خدمة ذلم ولنا مع خالص شكران وتقديران نتمٌت أن يس



 


