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ن العنبك    8من  1 صفحة حكوم  متكاملالمنجحات العشر مجددا .. منهج  أ. د. عبد الحسي 

 

ددد   ددددحدي ..  د. عبددددح ي   دددد    أ.  د لم ي ان  دددد م ي ع . ي عنددددب ا
  نهج حكوما  تك  ل

 

 
نتا نناتا م نتال ارنرترا  ؤدولة الرئيس المكلف، ان العراق وشعبه یستحق  ناتا الیريتر ویاحأتر  دا

تغرق في جبهة عریضتة ر الى افعال ضاغطة تسر اعدائاا، وقد جعلحها عشر نارقات فاط لیي 

نال ارلحزانات والمقاو  ور تسحطيع إن تحادم فتي إ  ناهتا ویمضتي ال قتي اتریعا دون إ ت   

 الحركة الرايلة، ویحعذ  علياا الارا  نرددا.

 

 وتحريك الملفات على منافسيك وخصومك: المنجح األول: ال تعمل بجمع

 

هتتذم اةفتتة الحتتي ا حلياتتا  هتتا فتتي الستتا ات الستتا اة،   جتت   اتتيد  دولتتة التترئيس اقحلهتتا فتتي ن تت   

 العانليال نعك وفي كا ياحك ال زا یة كلها وناها:

 ،احرايك عادنا تك ن نعي واجحرك عادنا تكت ن  ال تستخدم ملف المساءلة والعدالة انتقائيا 

كائي في العملية السيااتية، وا حتز  دائمتا لكستئ ورئتك، اعحمتد ا ق یتاص الم ل تيال نع شر

 خيرا نال اعحماد الم اليال نؤقحا  و جبرا رن لدیك نل ا عليهم.

  ،كتان، فت ن كتان فااتدا ولت  نتال  قتر  الاتا  ال تستخدم ملف الفساد والنزاهة انتقائياا   

نزیهتتا اعحمتتد عليتته فتتي انرتتاز انعمتتال المهمتتة إليتتك ادفتتع  مل تته للازاهتتة وللاضتتاص وإن كتتان 

وإ رام العا د، ور تقح ظ  الملف نال اجل ار حتزاز: إن تكتال نعتي یّعطاتل الملتف  و إن تكتال 

 نع غير  ی عال الملف.  عليك  مسطرة انام المحايال علي ا ال   ي طالئ عليه الس م.

   ي انتته إ هتتا ي اتت ك دنتتاص    كتتان، فمتتال یربتتإرهاااا انتقائيااا،  4ال تسااتخدم ملااف الماااد

العتتراقييال فا هتتئ  تته للاضتتاص فتت  ا دون ختت ة علتتى العمليتتة السيااتتية ونتتال كتتان دون  لتتك 

فادعمه لل ق ة ضد ان ها  وتطهير ا ض العراق.  ر تبحز  حدا  غراض ايااتية نعتي 

 م نع غير ، ف  حاجة لك ايد   ان یك ن نعتك إ هتا ي  و  عرتي  و فااتد یاتدم الت رصات 

 ائ ة والزائلة ویغالي في الحادیس  نك نقح ظ له  ملف.الز

  ،،قتد تراتي ناته  عت  ال تستهلك وقتك وجهدك في عمل الملفات فهو يقلقك طول الوقا

الماتتافع ال قحيتتة، ولكتتال ال ااتتر ا كبتتر هتت  العتتراق التتذ  اتت ة یتتدخل  ن اقتتا جدیتتدة نتتال 

  نك تقح ظ له  ملف.ا زنات، فمال كان له ورص لل طال خير نال  لف ش ص ورؤم لك 

  ،وانرح  ا ة في تاتدیم ال تدنات للرميتع وتقستيال ثابر وتقدم على أقرانك من السياسيين

ظروة عيشهم ونسح ى دخ لهم واضمال لهم فر ا للعمل ولي  روا  بلد یحادم، خير لتك 
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ن العنبك    8من  2 صفحة حكوم  متكاملالمنجحات العشر مجددا .. منهج  أ. د. عبد الحسي 

 

 لف نرة نال حمل نطرقة ق یة تضر   ها على  ؤو  ناافستيك لكتي ر یحاتدن ا وتباتى 

 لى وهم  ا ل ناك. ني في ا ع

 

 المنجح الثاني: ال تصبح أسيرا لحاشية جديد  )حبربشية( فتعصب عينيك عن الحقيقة:

 

ا ة تام  حاشية جدیدة عادة نا تك ن نال البتا عيال فتي الحزلتف  نهتم جهت ص فااتدون  .1

یاحا  ن ال رص ليحمددوا تقي عباصتك، یقرب   عال الاا   ل وححتى عتال ا شت اص 

الازیهيال ححى فتي نكحبتك  قرتة ال ت ة عليتك و عایتة ل تقحك نتال  ا ك اص الم ل يال

انجهتتاد لكتتي ر تتترى ار نتتا یتترى هتتؤرص ور تستتمع نتتاهم ار زی تتا ليرضتت   ویستتحغل ا 

 ن اقعهم لراي نكاائ ش  ية، فاحذ هم.

ر تدع في حاشيحك نال  ورد  و قا  ك  نهم ايعل ن علتى اةختریال ویراترون إ ادتهتم  .2

القاياة وتادیم الا ح، واجعل نال  لك  نم  جا یاحتد   ته وز اؤ  لكتي ف  یمكاهم ق ل 

ر تقل في المؤاسات )ال انلياراط  دل نال الحكات قراط  ویشتيع فتي الدولتة ات ص اندا ة 

 وال ساد.

اعحمتتد خمستتة نسحشتتا یال نتتال  و  ال بتترة العاليتتة والشتتهادة العليتتا والازاهتتة وا نانتتة  .3

ئ ان یك نتت ا ن زنتتيال لتتك فتتي اجحماعتتات نرلتتس وال طايتتة والرؤیتتا الااضتترة، ویرتت

التتت ز اص وفتتتي ارجحماعتتتات الاطاعيتتتة نتتتع نؤاستتتات الدولتتتة وهتتتم )الاتتتان ني وا ناتتتي 

 وانع ني وارقح اد  والسيااي  ویحم إضافة آخریال عاد تااول نلف ی  هم.

 

 الحاكم: المنجح الثالث: ابق على التحالف األكبر قويا فال تقوى الدولة اال بقو  التحالف

 

 -او    نستمى لككرریتة  –ر تسمح  ر  ثغرة  و شرخ یق ل ویام   ياك و يال الحقتالف اركبتر 

الذ   نربك  ئيسا لل ز اص، عد إليه في ا ن   اناتحراتيرية والم تيریة وال  فيتة، ا اتم خطتا 

ه نيا و اف ا ن   الحي یرئ الرج ع  ها التى الحقتالف فت ق ال تط، وا نت   الحتي تطلت   هتا 

  نتال ت ا تيل ادا یتة تقتتي ال تط، ليكت ن الحقتالف نطب تك للاتترا  ون تذ نتا تح ت  عليته نعهتتم یتد

ليك ن ا شركاص نعك في الارا  الم ير  ف  یاحادم احد إ ا فشل، ور یقحكرم واحد فاط إ ا نرتح، 

وا ة تضمال  اتاص كحلحتك نحمااتكة وهتي ا غلبيتة، وإ ا تمااتكي ا غلبيتة تمااتك البلتد ايااتيا.  

ى الحقالف إن یطل  ید  فتي ا نت   اندا یتة الحتي تمرتل  ت حياتك الروتيايتة لحستيير  نت   وعل

 البلد في الحامية وانعما  والبااص ویمكاه إن یما   الرقا ة والح جيه في حدود نعياة.

 

 المنجح الرابع: ابسط األمن في العراق:
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ن العنبك    8من  3 صفحة حكوم  متكاملالمنجحات العشر مجددا .. منهج  أ. د. عبد الحسي 

 

  العسكریة: نا ا تتد   وكيتف ا ال نؤاسة عسكریة نهاية وق یة،  شرة  ا سك على الكليات

تد   وكيف تغذ  حئ ال طال وارنحماص للمؤاسة العسكریة والح اني نال اجلهتا، وكتذا ا نتر 

 الاسبة لمراكز تد یئ المراتتئ، ور تمتاح الرتتئ العستكریة دون وجته حت   نته ی لتد القاتد 

تمر نتال الرتتئ والضغياة وعدم الرضا  تيال   اتاص الات ات المستلقة ور ترعتل الرتتئ العليتا تتر

  ال غرى ك نها نار ة ناك  و نال نكحبك.

  اس نرلسا عسكریا نال خيرة كبا  الضباط و كررهم ورص لل طال، وه  الذ  یعطي ا وانر 

 الحاسي  نع  ئتيس   كتان الرتيل ولتيس نتال خت ل نكحتئ الاائتد العتام، فالاائتد العتام اتيك ن 

م نتال الايتادات العستكریة البتا زة علتى غترا   ئيسا للمرلس العسكر ، وعياِّال نائبا للاائد العتا

 نائئ  ئيس ال ز اص.

  اختر  الرتتيل نتال المتتدن وليط قهتا نتتال خا جهتا كمتتا یطت ق العتتراق عاتد حتتدودم، وااتتح دام

الشرطة المقلية وق ى ا نال الداخلي في المدن لحع د إلى ندنيحها وانشراة والتدعم المباشتر 

 همال الماد  والمعا   طيلة ال حرة الماضية.لرهاز اراح با ات حيث انه عانى نال ان

  ر تحبع اةليات المعحادة في تسليح الريل.  العسكری ن المهايت ن یقتددون ارححياجتات  اائمتة

وا هئ  ها إلى قادة التدول الم تد ة للست    ا ستك واخ تم الستعر المعات ل وفت  نؤشترات 

متت ص وال اتتطاص  نهتتم اتت ة وناا نتتات نتتع التتدول فتتي اتت ق الستت  ، ور تتتدخل إ  نتتال الع

یعحاش ن على إفسادها، فال  اة الرواية كان نال الممكتال إن تستير علتى  فضتل نتا یكت ن لت  

 ع باام  ر     تيال دون وف د ولران وعم رت.

  نال یرید ان یباتي دولتة یستحعيال  ريشتها وشترطحها لقمایحهتا، فت  تهمتل  اتاص هتذم المؤاستات

لقة غير قان نيتة تقتي ا  نستمى، ت حبتا و ائهتا لحقايت  الاان نية وتدعم  ااص نرم عات نس

 نآ   ايااية او طائ ية.

  تتال الشتتبا  نتتال ال كتتر ان هتتا ي نتتال ختت ل نعالرتتة البطالتتة وهتتذا نح اتتع  تته فتتي المتتارح ح ا

 ارقح اد .

 

 المنجح الخامس: اضرا بيد من حديد على الفساد:

 

نعالرحته إلتى عتدل علتي عليته الست م لاد ااحشرى ال ساد و ا  ثاافة نسحستاغة لكاتف وتقحتا  

 وااحاانحه.  ویمكال إن یعالج ال ساد  ا دوات اةتية:

  لحكال لك إ ادة حاامة وجادة في نكافقة ال ساد وهذا یقحا   ن یك ن نال ح لك  نا  قتاد ون

على ناع  ن سهم نال إغ اص الشيطان وال رص الحي اتحطرق   ت ا هم فت  ا  تلح التر    تلح 

ر   الاتد ة علتى اتقتا  الاترا ات ال تا نة  قت  الم ستدیال وال ااتدیال دون الرسد وتكت ن للت

 نقا اة ور تهاون ور خشية نال هاا وهاا .

   فَعال قان ن نال ایال لك هذا على نال في الدولتة وعلتى المافيتات وارحتزا  خا جهتا، فلتم تامت

 ة الدولة.ثروة اریعا نال فراغ ار على حسا  فار اخریال، وااحرجع نا الب م الى خزیا
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ن العنبك    8من  4 صفحة حكوم  متكاملالمنجحات العشر مجددا .. منهج  أ. د. عبد الحسي 

 

  المرحمع العراقي رزال ی شى ال ضيقة ویقئ السحر والحسحر وعلياا  ن نسحغل هذم الأتاهرة

ارجحماعية لمقا  ة ال ستاد نتال خت ل فضتح نل تات ال ستاد الحتي اكحستبي ال ت ة الاطعيتة فتي 

الاضاص ليك ن ال اادون عبرة لمال تس ل لهم  ن سهم ویمكال ااحقداث  رنانج إع ني نحكانل 

 ل ساد في قبضة العدالة .)ا

  إن  كبر حارت ال ساد تكمال فتي العات د القك نيتة والمشتحریات والماتاورت  م حلتف  ن اعهتا

 وهذا یقحا  إلى اةتي:

  ااتتحعال  ااحشتتا    جابتتي یحتت لى وضتتع  تتيي العاتت د ونعيا یتتة خاليتتة نتتال الضتتبا ية

 والعبا ات العائمة الحي تسمح  ارجحهاد والحرویل وال ساد.

  نأمتتتة نؤتمحتتتة وآليتتتات عمتتتل للرتتتان ال تتتحح والحقليتتتل وانحالتتتة ی ح تتتر دو  ضتتتع 

الم ظف فيها   ضع  وزان نعيا یة ل ارات العا د دون  ن یعلم عائدیة العاد ویمكتال 

  ن تك ن لران العا د خاضعة لحد یبات خا ة للحعاطي نع الاأام.

 يات والرانعتتات قتتم  زیتتا ات ن اجدتتة لتتدوائر الدولتتة كتتالمرو  والرتت ازات والمسحشتت 

والبلتتدیات والكهر تتاص ور تحا قتتع فتتي نكحبتتك لل قتت ة المباشتتر علتتى ا داص والستتماع 

المباشر نال المراجعيال ونال الم ظ يال، ف  تسمع نتال الت ز اص فاتط، وات تذ قترا ات 

  ا نة  العا  ات اندا یة ت ل إلى الطرد نال ال ظي ة.

 ل وخا تتة فتتي المشتتا یع اوجتتد لتتك جهتتاز نحا عتتة غيتتر نمطتتي یعتترض تاتتدم العمتت

 اناحراتيرية  اب عيا في جلسة نرلس ال ز اص.

  خصخص الكثير من األنشطة الخدمية وقلص دور الدولاة فيهاا وحياث أل الفسااد

 يمثل كلفة على القطاع الخاص فانه سوف يفقد حاضنته.
 

 المنجح السادس: عالج مشكلة الكهرباء جذرياً:

 

في الاأام الردید كان الكهر اص خطيدحاا الكبرى، فبدون كهر اص ی يم الأ م وتقي  جاقتة الأت م 

یعمل الل  ص والمررنيال، و دونها تح قف عر ت المعانل عال الدو ان وتس د البطالتة وتامت  

 شبكة )المافيا  نال ن  د  الم لدات وترا ها إلى نشغليها إلى شبكة ا ا   الحتي شت هي المتدن

وضتتريرها التتذ  ااتتح ز  ع تتا  الاتتا  وتل ثهتتا التتذ   نتترض الاتتا .  اتتيد  التترئيس، القلتت ل 

الرذ یة نمكاة ولكال ال ساد یذهئ إلى القل ل الحرقيعية نال اجل ارنح تاع الش  تي، ونقحتا  فتي 

 القل إلى اةتي:

  علال عال جت رت تتراخيص شت افة ننحتا  الطاقتة الكهر ائيتة  معتدل نقطتة فتي كتل نقافأتة 

تقتتال لشتتركات  جابيتتة   تتياة و راتتل   شتت اة ون ا تت ات قيااتتية ونباشتترة نتتع قتتادة دول 

 تملك شركات   ياة دون وااطة ال اادیال.

 .علال عال ج رت تراخيص ننشاص ن افي نرافاة للمقطات وت فر ال ق د ل زم  
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ن العنبك    8من  5 صفحة حكوم  متكاملالمنجحات العشر مجددا .. منهج  أ. د. عبد الحسي 

 

  تك تتل الدولتتة شتتراص ال حتتدات الماحرتتة نتتال قبتتل الاطتتاع ال تتاص وإی تتالها نتتال ختت ل شتتبكات

 للمسحهلكيال.

  تحقمل الدولة في ا ند الاریئ والمح اط فروقات الدعم  يال السعر المدف ع للشركات الماحرة

ولل تت اتير الحتتي یتتدفعها المستتحهلكيال  ا تتد وضتتع جتتدول زناتتي لرفتتع  اتتعا  الكهر تتاص  شتتكل 

طرد  نع تقسال نسح ى نعيشة الاا ، وضبط عمليات اراحه   نال خ ل العدادات الذكية 

  اعا  الح اعدیة.وا 

 .یرئ  ن یراف   لك تسهي ت تشریعية وإدا یة لرذ  المسحرمریال ا جانئ في هذا الاطاع 

 

 المنجح السابع: حرك االستثمار الخاص:

 

 وجد ح اضال آناه للمسحرمریال ا جانئ نال خ ل إیراد نركز إعمال Business Center  ،

نقاابيال ونقانيال لهم ون رفاً یحعانل یضم فادقا  د جة خمس نر م ونكاتئ للمسحرمریال و

 السقئ وانیداع ارلكحروني، ونركزاً نحطت  اً لعترض ال ترص اراتحرما یة والحترویج لهتا، 

 وخدنات نال المطا  للمطا .

  فعال عمل الاافذة ال احدة  قيث تستحكمل انجتازات للمستحرمریال ا جانتئ نتال خت ل ناتدو يها

 شرة في المقافأات.المح اجدیال في نراكز انعمال الماح

  شتتكل فریتت    تت حيات وااتتعة ندا ة ا  اضتتي یحتت لى جتترد ا  اضتتي الممل كتتة للدولتتة

وت تتاي ها ووضتتعها فتتي خا طتتة ااتتحرما ات تستتمى )خا طتتة ا  اضتتي الم ل تتة والمعتتدة 

 ل احرما  ،  قيث یحم ناح إجازة المشروع وناح ا  ض ال زنة لإلنشاص  شكل نحزانال.

 رما  وانعمتتال ا حتتداًص نتتال نستترل الشتتركات نتترو اً  الحقااتتئ الضتتریبي اتتهال  يدتتة اراتتح

واراحيراد والح دیر وتق یل ا ن ال وانحهاصاً  ح  ية الشتركة، وإ ا قضتي علتى ال ستاد فتي 

 هذم القلاات ا ة ی ح ر الزنال والرهد  نام المسحرمر ویحشرع ل احرما .

 ي الزنتتان والمكتتان الماااتتئ وإ تت   قتتم  ان تت   الم تترفي لحتت فير نيستتر للمستتحرمریال فتت

قطاع الحرنيال ليك ن ضانااً ل احرما  ونالت ً للم تاطر وتقستيال جتدوى اراتحرما  وال ترص 

 المر قة.

 .وفر حمایة كمركية كافية للماحرات المقلية نال خ ل نراجعة قان ن الحعرفة 

 اتعر  ترة التدیاا   تَ لَّى تد یريا عال نزاد العملة وا فع اعر  رة الدور  تد یريا رن

المغالى فيه یرعل كل نا نسح  د نتدع م  نته اتيك ن  ختيص   عتل اتعر ال ترة ویهتيمال 

على الست ق ویطترد الماتحج المقلتي، كمتا ان التدور  الترخيص یهتر  نتال العتراق ليبتاع فتي 

البلدان الحي فيها الدور  غالياً، كما ان  لك ايعيد الم ا ة لمما اة إقراض نشا یع الباتاص 

 الحامية )ارئحمان  ور تباى نسحرخية تراي    احها السهلة نال دخ لها نزاد العملة.و

 



 
 

 ي السياسات االقتصاديةفأوراق 
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 المنجح الثامن: امنح وقتاً وجهداً أكبر لإلصالح االقتصادي:

 

وه  تا يذ للم اد الداح  یة في نرال ارقح اد والحق ل ارقح اد  نق  اقح اد الس ق نال خ ل 

 اةتي:

  خ ل قان ن العمل وقان ن الحااعد للعانليال فيه وشم لهم  ارنحيازات َنكاال الاطاع ال اص نال

 اتهتتا فتتي الاطتتاع ال تتاص، وتتت فير الباتتى الحقحيتتة الماللتتة لكلتتف اننحتتا  ليكتت ن قطاعتتاً  ا قتتاً 

 ونقمياً نال ناافسة الماحج ا جابي  القدود المعا لة، ووفر الحم یل الميسر للمسحرمریال.

  ل نال ن ازنة البا د الحي فيها هد  كبير إلى إعداد ن ازنة ا هداة والبترانج ليكت ن  لتك تََق ا

دليلاا في القكم على فشل ال زیر  و نراحه، نال خ ل إ    السيااة الماليتة وهيكلتة وزا ة 

 المالية.

  ااَع جادا في الحقت ل نتال الدولتة الریعيتة إلتى دولتة الربایتات، نتال خت ل تغييتر  اتل   إدا ة

يتتة، فرنتتا  ن تتتذهئ إلتتى ) تتادوق الشتتعئ الحامتت    وتباتتى ح تتة نعا لتتة انیتترادات الا ط

تحاتاقص تتد یرياً لحمشتتية إدا یتات الدولتتة، او ان تتذهئ )لمرلتتس اعلتى لكعمتتا   یعمتل وفتت  

المعایير الحي عمل عليها المرلتس فتي خمستيايات الاترن الماضتي، ت طيطتاً وتا يتذاً، وعاتدها 

یل ن ا ی ها الرا یة فحضطر إلى تادیم كل الحسهي ت ا ة تقحا  الدولة إلى الربایات لحم 

  للاطاع ال اص ليام  ویسحرمر ویام  ال عاص الضریبي لحم یل القك نة، إ  قلئ المعادلة.

  إقرا  قان ن ان    ارقح اد  وت عيل العمتل  م جبته للحاستي   تيال السيااتات ارقح تادیة

  الكلية.

  اتتس اتتليمة اتت اص نتتال ختت ل ال    تتة لبعضتتها  قتتم   عتتادة هيكلتتة الشتتركات العانتتة وفتت 

  وترهيل البع  ا خر وتق یلها إلى شركات  ا قة.

   قح هيكل ارقح اد وتا یع المساهمة في خل  الاتاتج المقلتي انجمتالي وت تقيح ن تاد 

نتتال ختت ل اراتتحرما  وعاتت د  الحم یتتل للم ازنتتة العانتتة للدولتتة وت تتقيح نيتتزان المتتدف عات

 .public private partnership (PPP)الشراكة 

  خلتت   قطتتا  للامتت  فتتي كتتل نقافأتتة  و إقلتتيم ور تشتتحي ارن تتاق اراتتحرما   علتتى نشتتا یع 

  غيرة تم ل  الاطا ة وتك ن نرتعاً لل اادیال.

  اعحمد عا د الشراكة  يال الاطاعيال العام وال اصPPP  في انشاص الباى الحقحية وفي ال دنات

لتتة  ستتبئ عرزهتتا المتتالي وكاو عتتدم ك تتاصة اجهزتهتتا الحا يذیتتة الحتتي تعرتتز عتتال تاتتدیمها الدو

 واردا یة.

  اضتتبط الماافتتذ القدودیتتة  راتتل   ادا   نؤتمتتي یماتتع الح عتتئ وارجحهتتاد، وضتتبط دوائتتر

 السيطرة الا عية والشركات ال اح ة الحا عة لها لضمان فقص كل نا یاحج ونا یسح  د.

 

 مع الدول: المنجح التاسع: اعتمد دبلوماسية واضحة
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 د ل نااية ر تبحز الدول ور تح لى عال ث ا حاا ال طاية. .1

د ل نااتتية القتت ا  ر د ل نااتتية الزعتتل، فالتتدول ليستت ا كا شتت اص یزعلتت ن   .2

ویااطع ن، عادنا یق ل خدش فتي الع قتة نتع إ  دولتة نتذهئ إليهتا نسح ضتح 

 ون ضح.

و  قتد  اننكتان، رن جميع نل ات العراق ف ق الطاولتة ر تقحهتا ونحراتئ المقتا .3

 العراق قد ارم المشاكل الداخلية والمشاكل الاادنة عبر القدود.

ليكال قرا نا السيااي نسحا ً و لدنا ناعماً ونزدهراً اقح تادیاً واجحماعيتا ی ترض  .4

اححرانتته علتتى العتتالم دون إفتتراط فتتي الرهتتد ال تتا جي وإهمتتال فتتي  اتتاص التت طال، 

 یرئ  ن یك ن المسا ات نح ازنة.

 

 المنجح العاشر: رمم الشروخ والخدوش المجتمعية التي خلفتها الحقب السابقة:

 

نسئ هللا ابقانه العدل المطل  لا سه، وطالباا ان نحشبث  العدل ور نألم قتد  ارنكتان، فتاحرص 

 ايد  على العدل  نه  اا  الملك، وعليك ان تسعى الى العدالة في الم ا د اةتية:

  ا خيرة  فرزت ضقایا جدد ف  تغالي في ارنحيازات لضقایا الطاغية  تدام السا ات العشر

لكي ر تحق ل العدالة ارنحاالية الى ظلم انحاالي، ور تاتزم ارنحيتازات لضتقایا ان هتا  وهتم 

 كرر فحرير الس ط المرحمعي.

  وان تافاً كلاف فریااً نح   اً لمراجعة الم الرواتئ لكل نت ظ ي الدولتة لحكت ن  كرتر عدالتة

ترخذ في ارعحبا  ال دنة وال برة والحق يل الد ااتي ونت ع العمتل ون تاطرم وغيرهتا لكتي 

نعتتزز الرضتتا التت ظي ي و الحبعيتتة نعتتزز ارنحمتتاص المؤاستتي ونكتتبح الشتتع    تتالقيف لتتدى 

 الم ظ يال.

 ي كلاف فریااً نح   اً ن ض عياً ليس نحقز ا ور نحقيزاً نعادة الاأر  الحسكيال ال ظي ي ف

الم الد جات ف  یعال ان حا ل على البكال  ی   قبل ااحيال ی بح ندیراً عانتاً او نعتاون 

ندیر عام ویعمل تقي إنرته حانل  شتهادة التدكح  ام نمتال لهتم عشترون اتاة خدنتة وخبترة، 

 ناا  ذلك ن سر ارثايال فالدكح   تم ت فتي ن سته الریتادة وان تداع والمتدیر الطتائل یمتا   

دا یة وفي كل ارح ال یشيع عدم الرضا المؤاسي ویشتيع ال ستاد اندا   وهتذا القماقات ان

 یاسقئ على الرتئ العسكریة  یضا.

  ضتع حضتترا علتى البتترانج الدیايتتة والمدنيتة الحتتي تبتث اتتم م ال رقتتة المرحمعيتة  الحاستتي  نتتع

 المرجعيات الرشيدة لدى كل ا طياة.

  القيتاة المدنيتة ور تستمح للمحطترفيال او نتال ر تحهاون نع نتال یعكتر حت  الاتا  فتي نما اتة

یحاجرون  الدیال  الحراوز على المما اات المدنية الستلمية الحتي ك لهتا الداتح   وحرتي عليهتا 

 المرجعية العليا الرشيدة.
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  ر تسمح )للساائال العشائریة  ان تقل نقل الاان ن والشترع  قيتث   تبقي تحمتدد ححتى التى

 افيات المحا ذة السائبة الحي تبحز وتقحال على الاا .ن ظ ي الدولة، واضر   ا ة الم

  وااع   حيات المقافأات لحاطل  في الحامية وا عما  ور تشتعر  الحكبيتل نتال قبتل المركتز

 والشع    الحهميل وعدم تادیم ال دنات لها.

 هتتذم ا نتت   العشتترة  كرتهتتا للستتا ات ار  تتع الستتا اة وهتتي تك تتي ل لتت  تاتتدم كبيتتر فتتي الستتا ات

ا   ع الاادنة، و  ج  ان ر اضطر لحكرا ها  عد    ع اا ات رن ارجيال لال تاحأر،  تل   جت  

ان تارز لا كر  مارقات  خرى  كبر و واع ناها في القك نتات الاادنتة، واعحتذ  راتح دام فعتل 

 ا نر  عد خسا ة الماضي والمضا ع.  وهللا نال و اص الا د.

 

 اقتصادي في هيئة المستشاريين التابعة لالمانة العامة لمجلس الوزراءمستشار  ( *)
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