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التنمية بين الواقع والطموح

(المعوقات – الفئات الهشة – المعالجات)

أ.م .الدكتور صبيح جبر الكعبي
جامعة بغداد
مركز البحوث التربوية والنفسية

مستخمص البحث:

تيتـ ىذه الدراسة بتطور مفيوـ التنمية والنيوض بالمجتمعات البشرية مف اجؿ توفير

العيش الكريـ والرفاىية عالوة عمى دراسة الفئات اليشة النيا تشكؿ الغالبية العظمى في

المجتمع وتشخيص المعوقات ووضع أفضؿ السبؿ لمعالجتيا وقد اتفؽ معظـ دعاة التنمية
عمى ما يمي :

 .1ال تنمية بدوف تخطيط .
.2الجانب المادي مف الثقافة بتقدـ بسرعة تفوؽ الجانب المعنوي ويؤدي الى خمؽ مشكالت
خطيرة عالوة عمى صعوبة لتقييـ الخطة.

.3ضرورة بناء قاعدة صناعية تبدأ مف الداخؿ وليس وافدة مف الخارج بعد التحرر مف
االستعمار بكافة أشكالو.

وفي ضوء النتائج توصؿ الباحث الى العديد مف التوصيات والمقترحات

المقدمة :تيتـ ىذه الدراسة بتطور مفيوـ التنمية والنيوض بالمجتمعات البشرية مف اجؿ
توفير العيش الكريـ والرفاىية  .وييتـ البحث بالفئات اليشة النيا تشكؿ الغالبية العظمى في

التنمية البشرية  .واالطفاؿ يشكموف نصؼ سكاف المجتمع مف ايتاـ ومتشرديف ال مأوى وال
مأكؿ ليـ ويسكنوف في احياء شعبية عشوائية (حواسـ) عالوة عمى المعوقيف والمسنيف

واالرامؿ والمطمقات واف اىماؿ ىذه الفئات يعني تعثر خطة التنمية النيـ يعانوف االىماؿ في

التعميـ والصحة والخدمات وعدـ توفر الحماية ليـ مما جعميـ مضطريف الى ممارسة العمؿ
منذ نعومة اظفارىـ خاصة بيع المواد التي ال تتطمب رأس ماؿ (اكياس نايموف وقطع حموى)

او التسوؿ في مفترؽ الطرؽ واألماكف المزدحمة وىذا يتعارض مع قانوف منظمة العمؿ

الدولية وبعضيـ يدفع مبالغ مادية (خاوة) الى عصابات محترفة ليا اتصاؿ ببعض منتسبي
القوات المسمحة في المنطقة وىذه العصابات تسيطر عمى مصير حياتيـ وتستمـ واردىـ

اليومي الذي يتراوح ما بيف ( )150 – 100الؼ دينار مما يجعؿ ىذه العصابات مرفية
تمارس شرب الخمر ولعب القمار واقتناء سيارات حديثة وىذا ال يختمؼ عف االستعباد الذي

يحرمو االسالـ  .كما يعد عمالً ارىابياً الف المجتمع يفقد طاقات بشرية تساىـ في نجاح
خطة التنمية وىذه الطاقات في زيادة مستمرة نتيجة الحروب الدموية السابقة والالحقة
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والمقابر الجماعية واستمرار التفجير والمجازر البشرية وتعاني االىماؿ وقتؿ روح االبداع

واالبتكار نتيجة ارتفاع معدؿ االمية وتردي الخدمات وتعرضيـ لمختمؼ االمراض  .البحث

يتضمف االطار النظري والمصطمحات العممية ونظريات التنمية والفئات اليشة ثـ المعوقات

والمعالجات .

المبحث األول  :اإلطار النظري والمصطمحات العممية

 .1مشكمة البحث  :اف مشكمة البحث تنطمؽ مف قاعدة لمعرفة معوقات التنمية ووضع
افضؿ السبؿ لمعالجتيا عالوة عمى صعوبة التحكـ في الموازنة بيف الجانبيف المادي
والمعنوي الف المختص في االقتصاد يتعامؿ مع الجوانب الممموسة التي يسيؿ التحكـ فييا
والتنبؤ بما ستكوف عميو في المستقبؿ والعكس صحيح في الجانب المعنوي ال يمكف التحكـ

بو وال يمكف التنبؤ بما سيكوف عميو في المستقبؿ وفؽ المعادلة االقتصادية .

المدخالت
=
المستخرجات
Input
=
Out Put
وفي ىذا المجاؿ تكمف مشكمة البحث وعدـ النزاىة في تقييـ مراحؿ الخطة مف ناحية
الجانب المعنوي الذي ييتـ بالقيـ والعادات والتقاليد واالنماط والمعايير الحضارية فالمختص
االقتصادي يؤسس مصنع بسيولة اذا توفر رأسماؿ ويتحكـ بنوعية وحجـ االنتاج بينما

المختص االجتماعي ال يستطيع التحكـ في القيـ والعادات وال يمكف التنبؤ بيا بما ستكوف
عميو في المستقبؿ الف التغيير يحدث بصورة تمقائية وليس مخططاً ليا .

اهمية البحث :

 .1تسمط الضوء عمى التنمية التي جمبت انتباه المختصيف والعمماء منذ بداية النصؼ
الثاني مف القرف العشريف .

 .2التداخؿ بيف الجانبيف المادي والمعنوي وصعوبة الفصؿ بينيما .

 .3التنمية تتأثر بالتنمية البشرية التي تتأثر بالفئات اليشة والحروب والتفجيرات .

اهداف البحث :

 .1ييدؼ البحث الى تعريؼ بعض المصطمحات العممية في ضوء اتفاؽ دعاة التنمية .
 .2تشخيص معوقات التنمية المستنبطة مف الواقع المألوؼ .

 .3وضع افضؿ السبؿ لمعالجتيا في ضوء ما توصؿ الباحثوف في نظريات التنمية .

 .4االستفادة مف تجارب الدوؿ النامية لبناء قاعدة صناعية مع االخذ بنظر االعتبار ما
يستفاد منو مف تجارب الغرب .
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 .5ضرورة التحرر مف الضغوط الخارجية واالستخداـ العممي الى االفكار
وااليدولوجيات المسمومة التي تؤثر في اقتصاد البمد وصعوبة تنمية موارد

االقتصادية والبشرية .

منهجية البحث  :المنيج الوصفي التحميمي  :اعتمد الباحث عمى الدراسات والبحوث
الميدانية البيانات المحمية المستنبطة مف الواقع المألوؼ الف الثقافة المحمية ليا تأثير في

نجاح او فشؿ خطة التنمية والماضي لو تأثير عمى الحاضر

()1

واالثار الحضارية ليا

دالالت واضحة عمى خطة التنمية مف حيث خارطة البناء ومواد البناء والنقوش وتطور البناء
مف الكيوؼ الى البناء االفقي ونوعية السقوؼ التي الزالت قائمة لحد االف  .كما اخذ

الباحث في مجاؿ بحثو المنيج التاريخي المقارف بيف الدراسات والبحوث وتطور الثقافات

والربط بيف ماضييا وحاضرىا وتأثير ذلؾ عمى طبيعة القيـ والعادات السائدة في المجتمع .

صعوبات البحث :

 .1عدـ توفر البيانات الدقيقة في الدوؿ النامية .

 .2صعوبة الموازنة بيف الجانبيف المادي والمعنوي .
 .3عدـ التنسيؽ بيف الو ازرات .

 .4عدـ التحرر مف الضغوط الخارجية .
 .5عدـ النزاىة في تقييـ الخطة لصعوبة تقييـ الجانب المعنوي .

تحديد المصطمحات العممية

 .1التنمية  :عممية انبثاؽ حالة عقمية ونفسية واجتماعية مف شأنيا اف تجعؿ النمو ممكنا

()2

 .2التنمية البشرية (( :تنمية االستعماؿ في قدرات البشر سواء في التعميـ والصحة
والميارات))

()3

.

 .3الثقافة (( :ذلؾ الكؿ المعقد الذي يشمؿ المعرفة والعقيدة والفف واالخالؽ والعادات
والتقاليد والقدرات التي يكتسبيا االنساف باعتباره عضوا في المجتمع) وبيذا المعنى فإف

الثقافة تشمؿ جانبيف ىما

()4

:

أ .الجانب المادي :ويشمؿ جميع مكونات التكنولوجيا وما نتج عنيا مف سمع وادوات تساىـ
في اشباع حاجات االنساف البيولوجية .

ب .الجانب المعنوي غير الممموس  :ويشمؿ العقائد الدينية والمبادئ الفمسفية والفف والقيـ
والعادات وما ينطوي عميو العرؼ الثقافي .

 .4التخطيط (( :االستخداـ االمثؿ لمموارد المادية والبشرية المتاحة والمحتممة وفؽ اسس

عقالنية موضوعية وبيانات دقيقة ومشاركة جماىيرية شرط اف تراعي الشمولية واالولية

في تنفيذ الخطة))

()5

.
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المبحث الثاني  :التنمية والفئات الهشة

يقصد بالفئات اليشة االيتاـ والمتشردوف مف االطفاؿ والمعوقيف والمسنيف واالرامؿ

والمطمقات والميجريف قس ار الذيف يواجيوف مشكالت وتحديات في حياتيـ اليومية وخاصة

الفقر والبؤس والحرماف والصدمات واصبحت تشكؿ ىذه الفئات نسبة كبيرة في المجتمع
نتيجة استمرار التفجيرات والمجازر البشرية والمقابر الجماعية والحروب الدامية في النظاـ
السابؽ عالوة عمى تصدع اسرىـ وانتشار السكف في االحياء الفقيرة العشوائية مما سيؿ

اصابتيـ باالمراض الوبائية والنفسية واالنحرافات السموكية والجنوح والجريمة .ويشكؿ االطفاؿ
الذيف اعمارىـ (اقؿ مف  18سنة) حوالي نصؼ سكاف العراؽ وقد كاف ىؤالء ضحايا

االرىاب والعنؼ واالزمات التي عصفت بالمجتمع وتعاظمت مشكمة االطفاؿ بعد عاـ 2003
واصبحوا يعانوف مف اشباع حاجاتيـ االساسية كالحماية االجتماعية والصحية والتعميـ

والغذاء والماء الصالح لمشرب والصرؼ الصحي مما جعؿ معظميـ يقعوف في ىاوية

االنحراؼ ويعتمدوف في معيشتيـ عمى التسوؿ والعمؿ في الشوارع عمى الرغـ مف اف
التشريعات واالطر القانونية تمزـ االطفاؿ ضرورة االنخراط في المدارس اال اف ظروؼ

االزمات دفعت االسر الى زج ابنائيا بالعمؿ خارج البيت ويبيعوف بضائع بسيطة وسريعة

الحركة والتسوؿ

()6

 .اف عدد اليتامى في العراؽ يصؿ الى اكثر مف اربعة مالييف طفؿ

()7

ويشكؿ ىؤالء اعباء ىائمة عمى اميامتيـ والمجتمع عموما  .ومعدؿ البطالة مف الشباب

بعمر ( )24-15سنة بمغ ( )%30بيف الشباب و( )%32بيف الشابات أي حوالي اكثر مف
سبعة مالييف عاطؿ عف العمؿ في حيف بمغ عدد السكاف مف الشباب عاـ  2008حوالي

( )6,1مميوف ونسبة ( )%20مف اجمالي السكاف ومف المتوقع اف يبمغ مجموعة الشباب
والشابات ( )7,5مميوف سنة ( )2015وتعزو ىذه الزيادة المتوقعة الى االتجاىات الزمنية
بكؿ مف الخصوبة والوفيات اضافة الى اليجرة وتدفقيا

()8

.

كما اف الفقر اصبح يشكؿ نسبة ( )%23أي حوالي اكثر مف سبعة مالييف تحت

خط الفقر وعمى الرغـ مف اف الحروب والتفجيرات ادت الى انخفاض نسبة الرجاؿ بالنسبة

الى االناث اال اف نسبة مشاركة الذكور في النشاط االقتصادي ( )%83واالناث ()%17
عاـ 2008

()9

الف طبيعة القيمة والعادات المألوفة تحمؿ الشباب مسؤولية اعباء المعيشة

بعد الزواج  .كما انيا ال تشجع االناث عمى مواصمة الدراسة والعمؿ خارج البيت اف ازمة
السكف والتفاوت في سمـ الرواتب جعؿ الشباب يمارسوف اكثر مف عمؿ وحسب تقديرات

العجز السكني

()10

ونتائج المسوحات االجتماعية واالقتصادية التي اجريت مؤخ ار الى اف

ازمة السكف اصبحت تشكؿ ( )3,5مميوف وحدة سكنية مما ادى الى ارتفاع ايجار المسكف
في بيوت ال تتوفر فييا ابسط شروط السكف وعدـ قدرة االباء عمى تأدية مسؤولياتيـ تجاه
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االبناء وغياب المراقبة والتوجيو بعد الكبر وىذا ادى الى ارتفاع معدؿ التسرب في التعميـ

االبتدائي ( )%2,4والتعميـ الثانوي ( )%2,85والتعميـ العالي ( )%3,1وتفاقـ االمية حيث
بمغت النسبة ( )%28مف اجمالي السكاف بعمر  10سنوات فأكثر

()11

والسبب واضح في

عدـ توفر فرص العمؿ وضيؽ الطاقة االستيعابية لالبنية والمناىج قديمة التالئـ الميارات

الجديد ة في السوؽ وطرائؽ التعميـ تقميدية وليس تقنية وىذه المعدالت في زيادة خالؿ
السنوات القادمة بسبب غياب الرؤية الشاممة لمنيوض بالواقع االجتماعي واالعتماد عمى
سياسات جزئية وغياب التنسيؽ بيف الجيات المعنية واستمرار الوضع المأزوـ وغياب البرامج

الخاصة بانعاش الفئات اليشة وعدـ تييئة فرص عمؿ عالوة عمى الفقر والبطالة وتعد ىذه
االمور سرطاف ينخر في اجسادىـ وتعرضيـ الى مختمؼ االمراض وابشع انواع التعذيب

والتوتر والخوؼ والرعب وعدـ الشعور بالضمانة تجاه المستقبؿ وتبمغ نسبة المتشرديف %36

()12

أي حوالي  9مالييف وقد اتفؽ عمماء االجتماع عمى اف الطفولة ىي فترة الحياة مف

الميالد حتى الرشد وتختمؼ مف ثقافة الى اخرى وقد تنتيي عند البموغ  .اف فقداف الحقوؽ

االساسية لألطفاؿ في اطار الحقوؽ الدولية المقررة والمعترؼ بيا في الدساتير العالمية تعد
حجر عثرة في نجاح خطة التنمية لعدـ بناء القدرات التي مف شأنيا خمؽ مستوى مف القوى
العاممة لمفئات الميمشة التي اصبحت تشكؿ نسبة عالية مف السكاف ويمارسوف العمؿ منذ

نعومة أظفارىـ بما في ذلؾ ظاىرة التسوؿ التي اصبحت تشكؿ ظاىرة اجتماعية خطيرة في

اآلونة االخيرة واصبحت تيدد المجتمع باسره وال تخمو الشوارع المكتظة بالمواطنيف ودوائر
ونساء ورجاال ومف كال الجنسيف والفئات العمرية  .اف المتسوؿ
الدولة مف المتسوليف اطفاالً
ً
يعيش في اجواء خاصة وعالـ غريب ال يمت بصمة الى الواقع الذي يعيشو الفقير  .كما اف
االخالقيات والضوابط التي ينتمي الييا المتسوؿ بعيدة عما عميو عند الفقير وىو امر ميـ

يجب االنتباه اليو في تحديد وضع كؿ منيما واف معالجة الفقر ال يعني القضاء عمى التسوؿ

الذي اصبح مينة يتوارثيا االبناء مف االباء ألنيا ال تتطمب الميارة ورأسماؿ وتدر ربحا وفي ار
يوميا يتراوح ما بيف ( )150-100الؼ دينار ويتنافسوف عمى االماكف المزدحمة ومفترؽ
الطرؽ ويدفعوف مبالغ مادية لمف يوفر ليـ الحماية وتسيطر عمييـ عصابات محترفة تمارس

السكر والدعارة ولعب القمار وتنقميـ سيارات مف ارقى الموديالت مف بيوتيـ صباح كؿ يوـ

الى اماكف تسوليـ وعمميـ ويعودوف في المساء الى بيوتيـ وفي الصباح يرتدوف مالبس

ممزقة رثة ووجوىيـ مسودة بكربوف الفحـ وفي المساء يرتدوف ارقى المالبس تصعب وال
يتمكف مف معرفتيـ اال مف كاف يسكف في مناطقيـ واالسالـ يحرـ ىذه المينة وال يجيز

اعطاء الصدقة لمثؿ ىؤالء ويتخذوف مف تالوة القرآف الكريـ سبيال لمحصوؿ عمى ثمف بخس

ينفقونو عمى الموبقات التي يحرميا االسالـ والمتسوؿ في مفيوـ االسالـ  ،ىو الفقير الممتزـ
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دينيا ويصرؼ لو الراتب مف بيت ماؿ المسمميف وكذلؾ اليتيـ يتكفمو شخص في توفير

متطمبات حياتو ويحرـ استغاللو في التسوؿ واخذ اموالو  .والحد مف ظاىرة الفئات الميمشة

يتطمب ما ياتي :

 .1معالجة مشكالت الفئات الميمشة .

 .2فتح دورات التدريب والتأىيؿ والتوعية ليـ مف اجؿ دمجيـ في المجتمع واشراكيـ
في خطة التنمية المستدامة .

 .3توفير الخدمات ليـ بما في ذلؾ الصحة والتعميـ .

 .4اعتماد برامج تحقؽ المنافع ليـ مف تخفيؼ الضغوط النفسية .
 .5االسراع باعادة النازحيف الى ديارىـ المحررة بعد توفير الخدمات ليـ .
 .6االسراع بتطبيؽ قانوف التعميـ االلزامي .

 .7معالجة التيجير القسري وانفالت الوضع االمني واستمرار التفجيرات .

المبحث الثالث  :تطور مفهوم التنمية وعالقته بالثقافة والتخطيط

ظير مفيوـ التنمية عمى المسرح الدولي في بداية النصؼ الثاني مف القرف العشريف

عمى اثر التجارب التي قامت بيا عدة دوؿ نامية في مجاؿ النيوض بالمجتمعات الريفية وقد
لقيت اىتماما خاصا مف ىيئة االمـ المتحدة  .وفي مايو عاـ  1955اتخذ المجمس
االقتصادي واالجتماعي ق ار ار باعتبار منيج تنمية المجتمع طريقا لمتقدـ االجتماعي في الدوؿ

النامية  .وقد وضع المجمس عاـ  1956تعريفا لمتنمية وبموجب ىذا التعريؼ الدولي الذي
ينص عمى انيا ((العمميات التي توحد جيود االىالي وجيود السمطات الحكومية لتحسيف

االحواؿ االقتصادية واالجتماعية والثقافية لممجتمعات المحمية))

()13

وىذا التعريؼ يتضمف

ثالثة جوانب ىي -:

الموارد الطبيعية ( راسماؿ )

أ-
ب-


الموارد البشرية ( القدرات في اكتساب المعرفة )

ج -الحاجات االساسية ( العيش الكريـ )

وعرفيا البعض (( ثمرة التفاعؿ المستمر والدائـ بيف المادة والفكر يفضي الى التطوير

واالبداع الحضاري في مختمؼ المجاالت ))

()14

وىذا التعريؼ شامؿ يشمؿ حكومات الثقافة

المادية والمعنوزية عمى الرغـ مف االختالؼ بينيما في درجة التقدـ فالجانب المادي يتقدـ
بسرعو تفوؽ الجانب المعنوي مما يؤدي الى عرقمة التنمية وعدـ الموضوعية في التعريؼ

ويؤكد البعض عمى انيا ((عممية انبثاؽ حالة عقمية ونفسية واجتماعية مف شانيا تجعؿ النمو

 Growthممكنا)) وفي ىذا التعريؼ يظير تداخؿ بيف النمو والتنمية فالنمو يعني الزيادة
الثابتة والتمقائية التي تحدث في جانب معيف مف جوانب الحياة  .بينما التنمية تعني زيادة
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سريعة وتراكمية في كافة جوانب الحياة وباسموب مخطط ( متعمد ) في فترة زمنية محددة

وتحتاج الى دفعة قوية (  ) Big Pushليخرج المجتمع مف حالة الركود والتخمؼ الى حالة
التقدـ والتطور  ،فالزيادة الثابتة في النسبة المئوية لممتعمميف والمتعممات الى مجموع السكاف

مؤشر مف مؤشرات النمو االجتماعي  .اما التنمية فتحصؿ في المؤسسات التعميمية في
مرحمة النمو االجتماعي السريع وخالؿ فترة زمنية محددة وفؽ اسس عقالنية ( . )15والحؽ

يقاؿ ال يوجد تعريؼ عممي وشامؿ لمتنمية يتفؽ عميو معظـ الباحثيف بسبب تداخؿ كافة

االختصاصات العممية وتعدد قطاعات المجتمع وتعقد الحاجات عبر االجياؿ واختالؿ
الموازنة بيف الجانبيف المادي والمعنوي وحدوث مشكالت اجتماعية خطيرة ويمكف توضيح

ذلؾ مف خالؿ استخداـ المعادلة االقتصادية االتية

()16

:

المدخالت  : Inputالمستخرجات  Outputفالمختص في االقتصاد يتعامؿ مع مواد
(رسماؿ  ،اآلالت  ،قطعة ارض  ،بنايات  ،أجور عماؿ وموظفيف  ،مواد اولية ،
ممموسة أ
وسائؿ نقؿ واتصاالت وتوفير السكف والخدمات) ىذه مدخالت التنمية ممموسة والمستخرجات
االنتاج حسب الكمية والنوعية أي اف المختص االقتصادي يتعامؿ مع الجانب المادي

الممموس لمثقافة بينما المختص في عمـ االجتماع يتعامؿ مع الجانب المعنوي غير الممموس

(قيـ  ،عادات  ،تقاليد  ،معتقدات)  .مما يتعذر عميو استخداـ ىذه المعادلة االقتصادية ألنو
ال يستطيع ادخاؿ القيـ في المدخالت وماذا تكوف النتيجة في المستخرجات وال يمكف التحكـ
فييا والسيطرة عمييا او التنبوء بما ستكوف عميو في المستقبؿ وىذا يتطمب تحوير االلو

المستوردة وفؽ الثقافة التقميدية االصمية والحفاظ عمى اليوية الوطنية كما حدث في الياباف ،
وىنا تبرز اىمية االعتماد عمى التنمية الذاتية لتالفي حدوث فجوة ثقافية وظيور مشكالت

اجتماعية خطيرة ىذا مف جية  ،بينما يؤكد بعض المختصيف في عمـ االجتماع عمى اىمية
التغير التمقائي في الجانب المعنوي دوف الحاجة الى وضع خطة تنموية لعدـ القدرة في
السيطرة عمييا او التحكـ فييا بسبب الفشؿ في الرد عمى التحدي الخارجي والتقميد االعمى

االوتوماتيكي لثقافة الغرب وفشؿ االنماط القديمة في صالحيتيا الغراض جديدة وفقداف
القدرة عمى االبداع واالبتكار وضعؼ الثقة بما تممؾ مف عقيدة وايماف وقيـ ومبادئ

()17

.

عالوة عمى ذلؾ تناقض نظريات التنمية مف حيث المضموف واالىداؼ االستعمارية

حيث تؤكد نظرية التحديث ((اف التصنيع اىـ مظير لمتحديث وىو الذي يضمف قاعدة

االنطالؽ االقتصادي التي تؤدي الى زيادة االنتاج واالستيالؾ))

عممية نقؿ عضوي لمسياسات التنموية االوربية االستعمارية

()19

.

()18

 .واليدؼ يكمف في

وفي ىذه النظرية يتقدـ الجانب المادي ويتخمؼ الجانب المعنوي نتيجة الصراع بيف

القيـ المألوفة والقيـ الوافدة مما يسبب ضعؼ العالقات القرابية واالنتماء الوطني والقومي .
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لرسمالية التجارية واالستعمار واالستعمار الجديد
وتؤكد نظرية التبعية عمى ا أ

()20

التي تفرض

نوعا مف الييمنة االقتصادية والقير المالي مف القروض والمعونات واليبات حتى تصبح

الدوؿ النامية تابعة بقيود الديوف التي تعرقؿ صعودىا في سمـ التنمية (. )21

وتعد نظرية االتجاه البديؿ افضؿ السبؿ في تنمية البمداف النامية النيا تركز عمى

التخمص مف االستعمار بكافة اشكالو العالمي والمحمي

()22

والمحافظة عمى اليوية الثقافية مف

خالؿ التحوؿ مف التنمية (المتجية الى الخارج) الى التنمية (المتجية الى الداخؿ) أي

االعتماد عمى التنمية الذاتية في بناء قاعدة صناعية مستقمة مع االخذ بنظر االعتبار ما ىو

مناسب مف التطورات التكنولوجية في الغرب

()23

والقضاء عمى الفقر الدائـ في المجتمعات

الرسمالي العالمي
النامية الذي يعد انعكاساً لتبعيتيا لمنظاـ أ
الغزو العسكري تحوؿ الى الغزو الثقافي .

()24

وبعد فشؿ االستعمار في

نظرية االيدلوجيات المشوهة :

اوؿ مف استعمؿ ىذا االصطالح الفيمسوؼ الفرنسي ديستؾ تريسي Destuct tracy

في كتابة الموسوـ ((عناصر االديولوجية)) ويقصد بو عمـ االفكار التي تدرس صحة او
خطا االفكار التي تؤثر عمى الناس  .وىذه االفكار تبنى منيا النظريات والفرضيات التي

تتالئـ مع العمميات العقمية العضاء المجتمع وانتشر ىذا االصطالح بحيث اصبح ال يعني

عمـ االفكار فحسب بؿ شمؿ النظاـ الفكري والعاطفي العالمي الشامؿ الذي يعبر عف مواقؼ

االفراد حوؿ العالـ والمجتمع واالنساف ( .)25وااليديولوجية السياسية ىي االيديولوجية التي
يمتزـ ويتقيد بيا رجاؿ السياسة والمفكروف السياسيوف الى درجة كبيرة بحيث تؤثر عمى

كالميـ وسموكيـ وتحدد عالقاتيـ لكف جميع االيديولوجيات تكوف متشابية في اسموبيا
العاطفي وطبيعتيا المحركة لعقوؿ الجماىير وتعبر عف افكار يعجز العمـ برىاف حقيقتيا

وشرعيتيا لكف ىذه االفكار تظير مف خالؿ نغمتيا العاطفية وتكنيكيا المحرؾ لمجماىير

والذي يتناسب مع الظروؼ الراىنة ( ،)26ويحدد البروفسور كارؿ منيايـ Karl Manhiem
معنى االيديولوجية في كتابو الموسوـ ((االيديولوجية والطوبائية)) الذي نشر عاـ 1936
فيقوؿ بانيا االفكار المشوىة التي تطمقيا الطبقة الحاكمة لتحافظ عمى النظاـ االجتماعي
الحالي او ىي التعبير الفكري لجماعة مف الجماعات وىذا التعبير يساعدىا عمى تحقيؽ

اىدافيا وطموحاتيا  .اف الدراسة االيديولوجية مف الدراسات الميمة التي ييتـ بيا عمـ
االجتماع السيما عمـ االجتماع الديني وعمـ االجتماع السياسي وتشكؿ الموضوع الرئيس

الذي يدور حولو عمـ اجتماع المعرفة

()27

وقد سماه العالـ فيكو في كتابو الموسوـ بػ ((العمـ

الجديد)) الذي الفو عاـ  1725والذي كاف يدرس العالقة بيف المجتمع مف جية والمعرفة
واالدب مف جية اخرى

()28

.
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وفي فرنسا درس اميؿ دركيايـ موضوع عمـ االجتماع المعرفة مف زاوية اخرى مستعمال

اسموباً جديداً مف الدراسة ففي كتابيو (( االشكاؿ البدائية لمحياة الدينية )) نشره عاـ  1912و

((عمـ االجتماع والفمسفة)) نشره عاـ  1953اف التصنيفات االساسية الدراكنا وخبراتنا حوؿ
االشياء ىي وليدة التركيب االجتماعي لمجتمعنا فيي جزء منو وغالبا ما تؤيده وتسنده
وتعكس الظواىر االساسية لمحياة االجتماعية لكف ىذه الحقائؽ التي طرحيا دركيايـ عف

العالقة بيف الفكر والمجتمع ربما تكوف صحيحة في المجتمعات البدائية ولكف ال يمكف
االعتماد عمييا في حالة تطبيقيا عمى المجتمعات المعقدة والمتباينة بدرجة تقدميا وتطورىا

الحضاري

()29

 .اما العالـ ارنست كيسرر  Ernst Cassirirفيحاوؿ في كتابو (مقالة حوؿ

االنساف) الذي الفو  1945احياء افكار كومت عف المراحؿ الحضارية الثالث التي تمر بيا
المجتمعات االنسانية وذلؾ مف خالؿ دراسة اثر البيئة في تكويف االفكار والمعتقدات التي
تتماشى مع المراحؿ الحضارية اف االفكار التي طرحيا كيسرر بعيدة عف نظريات واسس

التركيب االجتماعي( .)30لكف المحاولة العممية الجريئة التي استيدفت دراسة اسس عمـ
اجتماع المعرفة موضوعية شاممة تتجمى في جيود البروفسور كارؿ منيايـ السيما بعد نشر

مؤلفاتو الموسومة (االديولوجية والطوبائية) في عاـ  1936و(مقاالت حوؿ عمـ اجتماع

المعرفة) الذي نشره  1953زود عمـ اجتماع المعرفة بمعمومات فمسفية عميقة واستعاف
بطريقة دراسية اصمية اال انو كاف تعوزه الحقائؽ والبيانات االحصائية وفضمو لعمـ اجتماع

المعرفة يتخمص في اعتقاده باف الفقياء  The Intellectualsيجب اف ال يتأثروا بمعالـ
التركيب االجتماعي لمجتمعيـ ويجب اف يتحرروا مف القيود التي يفرضيا المجتمع عمى
االفراد االعتيادييف نظ ار لتحمميـ ثقؿ المسؤولية بكامميا التي تنعكس بمشاكؿ وامور االغتراب

والموضوعية واالنتقاد واخي ار يعتقد منيايـ باف الفقياء ىـ االشخاص المغتربوف عمى المجتمع

لكونيـ فقياء وعوامؿ البيئة والتركيب االجتماعي يجب اف ال تترؾ اثا اًر عمى افكارىـ

وقرائحيـ وفمسفتيـ)

()31

.

ويرى العالـ اوكبرف  Ogburnفي كتابو الموسوـ (التغيير االجتماعي)

()32

Social

 Changeعندما يحدث تغيير في الجانب المادي يرافقو تغيير مماثؿ في الجانب المعنوي
مف اجؿ حصوؿ تكيؼ ثقافي  Culture Adaptationبينيما لكف ىذا التكيؼ يكوف بطيئا
الف الجانب المادي يتغير بسرعة تفوؽ الجانب المعنوي مما يؤدي الى اختالؿ الموازنة

بينيما وحدوث فجوة ثقافية اطمؽ عمييا او كبرف التخمؼ الثقافي  Culture – Lagوظيور

مشكالت اجتماعية خطيرة في المجتمع والتي تتطمب قيما وانماطا جديدة تختمؼ عف القيـ
والعادات المألوفة  .وقد استخدـ العالـ تايمور كممتي الثقافة  Cultureوالحضارة

 Civilizationبمدلوؿ واحد ويرى البعض اف مفيوـ الحضارة اعـ واشمؿ مف مفيوـ الثقافة
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في حيف اف المعنى المتفؽ عميو االف ىو اف الحضارة ماىي اال درجة مف الثقافية

اذف تشكؿ الثقافة روح الحضارة وعقميا وقمبيا بينما تشكؿ المدنية مادتيا وجسميا

درجة متقدمة مف الحضارة والثقافة ليست المدنية ولكف الموجو ليا

()36

()35

()34

النيا

 .يعد التخطيط اىـ

الخصائص التي ييتـ بيا المجتمع المعاصر ؛ ألنو ال تنمية بدوف تخطيط فيو التوجيو

االرادي الواعي الذي يؤدي الى خمؽ االساليب المنطقية في تحقيؽ الرفاىية لكافة شرائح
المجتمع وقطاعاتو وقد عرفو البعض (بانو االستخداـ االمثؿ لمموارد المادية والبشرية المتاحة
والمحتممة وفؽ اسس عقالنية موضوعية وبيانات دقيقة ومشاركة جماىيرية شرط اف تراعي

الشمولية واالولوية في تنفيذ الخطة)  .وتتأثر مراحؿ التخطيط االربعة (اعداد الخطة –
التصميـ – التنفيذ – المتابعة والتقييـ) بسياسات التخطيط (المالية – السعرية – التجارية –
االستثمارية)  .عالوة عمى اف الجانب المادي (الممموس) يتقدـ بسرعة تفوؽ الجانب المعنوي

مما يؤدي الى ظيور مشكالت خطيرة في المجتمع تتطمب المعالجة السريعة والصراع بيف
القيـ المألوفة والوافدة وعدـ وجود ىيئة تخطيط مستقمة بعيدة عف تسيس االحزاب .وفي ضوء

ما تقدـ اف قياس التنمية في أي بمد يعتمد عمى (: )37
 .1زيادة متوسط العمر (الصحة والوقاية) .

 .2كسب الميارات الجديدة والقضاء عمى األمية شرط أف يعتمد التعميـ والتربية عمى مبادئ
وتعاليـ اإلسالـ .

 .3زيادة الدخؿ الوطني وتحسيف المستوى المعاشي مف خالؿ معالجة ضعؼ نمو رأسماؿ
والعجز والحفاظ عمى االحتياطي المكتنز وتعد مصادر الدخؿ والموازنة بيف رأسماؿ

والزيادة السكانية السنوية والعدالة في توزيع الثروات وتطوير المشاريع الزراعية
والصناعية وتحقيؽ االكتفاء الذاتي والتخمص مف االستعمار االعتماد عمى الثقافة

المحمية في بناء القاعدة الصناعية والتمسؾ بيويتنا الوطنية ويعد العمؿ العنصر

االساسي في زيادة رأسماؿ وتأميف احتياجات السوؽ ومصدر مف مصادر الدخؿ القومي
والوطني وتحسيف مستوى المعيشة والصحة وزيادة اإلنتاج والتنمية الف لمعمؿ ابعاد

انسانية صحية ودينية وقانونية واقتصادية وزيادة رأسماؿ وانتاج الثروة مف اجؿ تأميف

العيش االفضؿ .

المبحث الرابع  :المعوقات

وفي ىذا المجاؿ نركز عمى أىـ المعوقات المستنبطة مف الواقع المألوؼ والتي ينحصر

اىميا بما يأتي :

 .1غياب القانوف وتفشي الفساد بسبب الخروقات األمنية والقضائية .
 .2االعتماد عمى مصدر واحد (النفط) .

516

جمةل الآداب  /العدد ( 212حزيران)

 1027م  2418 /هـ

 .3عدـ العدالة والمساواة في توزيع الثروات بيف المواطنيف .

 .4عدـ الموازنة بيف التشغيمية واالستثمار وتبمغ نسبة الرواتب ( )%74واالستثمار ()%26
وىذا مما يعيؽ عممية التنمية في المجاؿ الزراعي والصناعي واالعتماد عمى االستيراد

وىدر العممة الصعبة واالحتياطي المكتنز لالجياؿ القادمة وانخفاض قيمة الدينار
بالنسبة الى الدوالر حيث بمغت قيمة الدوالر الواحد تساوي ( )1227دينار عالوة عمى

تدني قيمة برميؿ النفط المصدر الى الخارج والمساومة عمى تراخيص بيع النفط الخاـ .

 .5الحروب المدمرة والتفجيرات المستمرة التي استيدفت الطاقات المبدعة الخالقة مف
الشباب الذيف يساىموف في تطوير المجتمع وتقدمو ونجاح خطة التنمية .

 .6تطفؿ البمداف المجاورة عمى اقتصاد البمد وتعطيؿ المشاريع الزراعية والصناعية مما دفع
البمد الى االستيراد وىدر العممة الصعبة .

 .7ارتفاع معدؿ االيتاـ حيث تجاوز مجموعيـ اكثر مف اربعة مالييف .

 .8ارتفاع معدؿ الفقر المجحؼ حيث بمغت النسبة ( )%23اكثر مف سبعة مالييف فقير .

عالوة عمى نسبة البطالة تجاوزت ( )%15أي اكثر مف خمسة مالييف عاطؿ عف

العمؿ خاصة خريجي الكميات والمعاىد .

 .9ارتفاع معدؿ االمية في البمد حيث تجاوز ( )%28أي اكثر مف عشرة مالييف امي
وامية وىذا يعيؽ التنمية الف التعميـ يعد مؤش ار عمى تقدـ البمد .

.10

تحديد واجبات تشكيالت و ازرتي الداخمية والدفاع في الشوارع الرئيسة فقط مف قبؿ

قيادة عمميات بغداد وال يحؽ ليا الدخوؿ الى المناطؽ السكنية اال بعد صدور موافقة

القاضي وىذا جعؿ العصابات االرىابية تتواجد في المنطقة السكنية الف موافقة القاضي

تستغرؽ اكثر مف خمس ساعات .
.11

تطبيؽ المفيوـ الضيؽ لمبدأ الديمقراطية والترشيح في االنتخابات الى السمطة

البرلمانية وتعاقب الحكومات عمى اساس المحاصصة السياسية والطائفية مما ادى إلى

ضياع المسؤولية وتفشي الفساد والتآمر عمى البمد .
.12
.13

كثرة القروض الخارجية (الديوف) وما يترتب عمييا مف فوائد تعيؽ عممية التنمية .

عدـ التنسيؽ بيف الو ازرات في تنفيذ خطة التنمية وعدـ النزاىة في تقييـ الخطة

وصعوبة متابعة مراحؿ تنفيذىا .

.14
.15

اقتصاد البمد وسياستو يتعرضاف الى ضغوط خارجية مف دوؿ الجوار.

يتعرض البمد الى استمرار التآمر والخيانة مف اجؿ تنفيذ اتفاقية (سايكس -بيكو)

وعدـ تحديد صالحيات السمطات الرئاسية الثالث والو ازرات حتى اليستقر امف البالد .
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.16

كثرة العطؿ الرسمية والسيطرات الحكومية مما يخمؽ ازمة المرور وىدر الوقت

.17

بعض اعضاء البرلماف يمثموف قادة احزابيـ وليس الشعب مف اجؿ تحقيؽ مطامعيـ

ومتاعب نفسية لممواطنيف والموظفيف .

الخاصة عمى حساب المصمحة العامة وبعض قادة االحزاب يفرضوف عمى المرشح
تقديـ استقالتو بدوف تاريخ حتى ال يتجاوز مصمحة حزبيـ .

.18

فرض الضرائب عمى الشركات والمصانع يعد ضريبة مربحة ليـ الف المستيمؾ يدفع

مضاعفة مبالغيا عمى االسعار المقررة فعمى سبيؿ المثاؿ شركات (عراقنا واسياسيؿ

وكورؾ) فرض عمييـ ضريبة ثالثة مميارات دوالر ولكنيا زادت سعر الكارت فئة 5000
ما بيف ( )1500 -1000دينار فاذا كانت الضريبة تشكؿ  %3مف وارداتيـ فالزيادة
اصبحت  %20يتحمميا المواطف عالوة عمى انخفاض سعر الفائدة في المصارؼ

الحكومية والبالغة  % 4مما يؤدي الى عدـ اقباؿ المواطنيف عمى التوديع والتوفير وىذا
يعرقؿ عممية االستثمار في التنمية .

.19

قناع الخداع يرتديو معظـ المرشحيف بوعود كاذبة ويصبحوف كاالفعى ناعمي

المممس في االنتخابات وفي انيابيـ عطب بعد فوزىـ باالصوات .

.20

بيع عقارات الدولة بالمزاد العمني والتي تعد مصد اًر مف مصادر ميزانية البمد النيا

.21

في التربية والتعميـ المناىج قديمة وطرؽ التدريس تقميدية وليس تقنية وعدـ كفاية

تدر مبالغ مالية طائمة سنويا وتوفر السكف المالئـ لمموظفيف .

الطاقة االستيعابية لمبنايات وتفشي الفساد والشيادات المزورة وعدـ تطبيؽ التعميمات

الخاصة بالمؤسسات التربوية والتعميمية مما ادى ذلؾ الى تردي التربية والتعميـ وعدـ
مواكبة المسيرة العممية وقتؿ روح االبداع واالبتكار والتبعية لثقافة الغرب عمى الرغـ مف

اف القرآف الكريـ يعد دستور العمـ والعمماء وما توصؿ الباحثوف اليو في نظرياتيـ ما ىو

اال بفضؿ القرآف الكريـ الذي تعد مرجعيا االصمي وما ينكر ىذه الحقيقة اال الجيالء .

.22

عدـ وجود اتفاقية بيف العراؽ والشرطة الدولية (االنتربوؿ) مما ميد الطريؽ اماـ

سراؽ الماؿ العاـ والمقاوليف الفاشميف والمتآمريف الى اليروب خارج القطر والعيش بأماف

وطمأنينة .
.23

جيؿ االباء بتربية االبناء السيما بعد تقدـ سف البموغ وبدء مرحمة المراىقة مف (-9

 )12سنة بدال مف ( )18ويعود السبب في ذلؾ الى زيادة افراز ىرمونات تحت المياد

وارتفاع درجة الج اررة ووجود المغريات الجنسية وتحسف الغذاء وغياب المراقبة والتوجيو
واصدقاء السوء وسيولة الحصوؿ عمى ( االقراص المخدرة ) مما سيؿ وقوع االبناء

في ىاوية االجراـ واالنحراؼ الجنسي وىذا ادى (ارتفاع معدؿ االغتصاب والمواطة
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وحدوث حاالت زواج المثمية والزواج والعرفي) وىذا ما تيدؼ اليو الماسونية مف خالؿ
وجود منظمات سرية وعمنية تقدـ الجنس والماؿ ليـ الف المراىقيف والمراىقات اسيؿ

انقيادا ليـ وينفذوف ما يصبوف اليو مف اجؿ طمس ثقافتنا المحمية وتعاليـ رسالتنا
اإلسالمية .

.24

عدـ استيفاء ضرائب ورسوـ ممارسة المينة مف المحالت التجارية التي تعد مصد ار

مف مصادر الدخؿ القومي .

.25

غزو االيدلوجيات واالفكار المسمومة بما في ذلؾ العولمة والمفيوـ الضيؽ

لمديمقراطية النمو السكاني والتغيرات السكانية ذات تاثير عمى مستوى المعيشة والرفاىية
والصحة لالسرة ويحدد ستار التنمية .

.26

التضخـ المالي يؤثر عمى نوعية المعيشة والرفاىية لالسرة ويحدد نجاح او فشؿ

خطة التنمية لما يترتب عميو مف قروض خارجية .

.27

التشرد والتسوؿ األطفاؿ مف مشكالت االجتماعية والصحية الخطيرة التي تنعكس

.28

تخصيص نسبة كبيرة مف الدخؿ القومي الغراض التسميح ولـ تسفر جيود االمـ

.29

الشيادات المزورة والرسائؿ واالطاريح وبحوث التخرج تباع في مكاتب االستنساخ

.30

اف االستنزاؼ اليائؿ ليذه االمواؿ الطائمة لتجارة المخدرات والتي تفوؽ ميزانية فرنسا

اثارىا السمبية عمى خطة التنمية .

المتحدة في الوصوؿ الى اتفاؽ بشأف نزع السالح مما يعرقؿ تنفيذ خطة التنمية .
عالوة عمى صدور اوامر التعييف المزورة بدوف موافقة ىيئة المسائمة والعدالة .

وتضاىي المبالغ المتداولة مف البتروؿ وتقارب حجـ تداوؿ تجارة االسمحة في العالـ

السيما بعد اف ارتفعت المبالغ المدورة لتجارة المخدرات في العالـ الى ( )500مميار
دوالر في السنوات االخيرة كاف االجدر بيا اف توجو الى رفاه البشرية واستثمارىا في
برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية النقاذ المالييف مف الفقر والبؤس والحرماف

والبطالة والجوع الذي ييدد حياة المالييف مف بني البشر في معظـ بقاع العالـ عوضا
مف حقنيـ السموـ وحرماف بمدانيـ منيا وتيديد االقتصاد الوطني في البمداف المستيمكة

ليا واالستفادة مف العممة الصعبة عالوة عف التكاليؼ االخرى لتعاطييا في عالج
االمراض الناجمة عنيا والتوعية والتأىيؿ ؛ الف معظـ الذيف يتعاطونيا ىـ مف الشباب
مما يؤدي فقداف المجتمع لشريحة ميمة باعتبارىـ طاقة بشرية مبدعة وخالقة تساىـ في

تطوير المجتمع كما كشفت مصادر مطمعة في البيت االبيض النقاب عف رغبة االدارة

االمريكية في وضع خطة جديدة وشاممة تيدؼ الى مكافحة المخدرات وتخصيص مبمغ

( )14,6مميار دوالر ليا

()38

.
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األوبئة والكوارث الطبيعية وتذبذب االسعار في العالـ .

المرضى عمالء لالطباء واكبر مستيمكي االدوية في العالـ السيما االمراض المزمنة

التي ارتفع معدليا في الدوؿ المتقدمة والنامية .

.33
.34

عدـ الموازنة بيف القطاعات االقتصادية العاـ والمختمط والخاص والتعاوني.

انتشار البناء العشوائي في االحياء السكنية بدوف اخذ موافقة الجيات المعنية

المسؤولة عف إجازات البناء وظيور التجاوزات وعدـ دفع رسوـ اجازة البناء التي تعد

مصد اًر مف مصادر الدخؿ .

.35

عدـ الموازنة بيف الزيادة السكانية ونمو رأسماؿ والتي تقدر . %5

.36

عدـ الموازنة بيف اصدار سندات الصمود ورأسماؿ االحتياطي المكتنز .

.38

سيطرة المجموعات الكبرى االحتكارية في البورصة العالمية .

.40

زيادة معدؿ التمويؿ الخارجي ووجود بعض مكاتب صيرفة تتعامؿ مع الدواعش .

.37
.39
.41

عدـ الموازنة بيف العرض والطمب ومعالجة اختناقات السوؽ .

اصدار الورؽ النقدي التضخمي يزيد عف حدود االحتياطي المكتنز مف الدينار.

تداوؿ الدوالر في االسواؽ المحمية والمزاد العمني في البنؾ العراقي المركزي يشكؿ

جريمة في غسيؿ االمواؿ ليدر العممة الصعبة التي تعد غطاء لحماية العممة المحمية

وزيادة قيمتيا .

.42

عدـ استعادة األمواؿ مف خارج القطر مف اجؿ استثمارىا في المشاريع الزراعية

.43

التقبؿ الواعي في الثقافة الوافدة وتعاقب الحكومات القائمة عمى اساس المحاصصة

.44

صعوبة نمو رأسماؿ في ظؿ الظروؼ الراىنة مما ادى الى ارتفاع معدؿ التضخـ

.45

عدـ الموازنة بيف النظاـ النقدي واالئتماني (القنوات المالية) .

.46

صعوبة الموازنة بيف الوارد والمصروؼ وضرورة االعالف عف تفاصيميا في وسائؿ

والصناعية .

السياسية .
والعجز .

االعالـ حتى يعرؼ الشعب ماذا يجري لخزينة الدولة تحت مراقبة ىيئة االمـ المتحدة

مف اجؿ الحفاظ عمى رواتب الموظفيف والمتقاعديف والرعاية االجتماعية وصرفيات

الدولة االخرى .

.47

عدـ وضع الرقابة المشددة عمى الضرائب الكمركية النيا تشكؿ مورد ىاـ لميزانية

البمد وتحقؽ الحماية لممنتوجات الوطنية المحمية شرط اف تزداد عمى السمع الكمالية

وتخفؼ عمى الحاجات االساسية .
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الحد مف البذخ والتبذير في نفقات قطاع الدولة والمختمط .

استمرار الفقر الدائـ ما ىو اال انعكاس لتبعية بمداف العالـ الثالث الى االستعمار

(قروض خارجية – ايديولجيات مسمومة) .

.50
.51

قمة الدراسات والبحوث التطبيقية لحداثة مفيوـ التنمية .

االستخداـ المنحرؼ لوسائؿ االعالـ وسيطرة الماسونية عمى اإلعالـ العالمي مف

خالؿ وجود المنظمات واالتحادات السرية والعمنية التي تتخذ مف الجنس والماؿ وسيمة
لتحقيؽ مآربيـ العدوانية ضد اإلسالـ والمسمميف .

المبحث الخامس  :الخالصة واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات
اتفؽ معظـ دعاة التنمية عمى اف ال تنمية بدوف تخطيط الف الخطة تتضمف اربعة
مراحؿ (اعداد الخطة – التصميـ -التنفيذ – المتابعة والتقييـ) عالوة عمى سياسات التخطيط
(المالية والتجارية والسعرية واالستثمارية) وىذه تشكؿ القاعدة االساسية في التنمية النيا

تعتمد عمى البيانات واالحصائيات التي تحدد مسار التنمية ونجاحيا او فشميا في ضوء
الموارد المتاحة والمحتممة  .وتناوؿ البحث معوقات التنمية وافضؿ السبؿ لمعالجتيا كما اىتـ

الباحث بالفئات اليشة التي يقصد بيا االيتاـ والمتشرديف والمتسوليف مف االطفاؿ والمعوقيف
والمسنيف والمطمقات واالرامؿ والميجريف قس ار الذيف يواجيوف مشكالت وتحديات وصدمات
وتصدع اسرىـ وفقر وحرماف وقمؽ ورعب يسيؿ اصابتيـ باالنحرافات السموكية واالمراض

النفسية ومعدالت ىذه الفئات في تزايد نتيجة الحروب الدامية والمقابر الجماعية واستمرار
التفجيرات والمجازر البشرية والمواجيات في جبيات القتاؿ اف االطفاؿ اصبحوا يشكموف
نصؼ سكاف العراؽ الذيف تتراوح اعمارىـ (اقؿ مف  18سنة) وىذه ثروة بشرية ال يمكف
التفريط بيا النيـ رافد حيوي في التنمية البشرية المستدامة كما انيـ طاقات بشرية مبدعة
وخالقة تساىـ في تقدـ المجتمع نحو االفضؿ مف خالؿ تنمية كافة قطاعات المجتمع

وحسب االولوية واف نجاح التنمية يعتمد عمى تشخيص (العوامؿ والمعالجات) مف اجؿ

دمجيـ بالمجتمع بعد غرس المعايير االيجابية في شخصياتيـ وتوفير احتياجات معيشتيـ

والقضاء عمى االحياء السكنية العشوائية التي ال تتوفر بيا ايسر مقومات الحياة وىذا يتطمب
تييئة برامج متكاممة في النواحي االقتصادية والثقافية والصحية وتأميف الحماية ليـ حتى
يشعروا بالضمانة تجاه المستقبؿ وتخميص المجتمع مف شرورىـ في االنحرافات السموكية

حتى ال يصبحوا فريسة بايدي اصدقاء السوء في الجنوح والجريمة .

وفي ضوء ما تقدـ يتفؽ معظـ دعاة التنمية عمى االستنتاجات التي تنحصر بما ياتي :
 .1ال تنمية بدوف تخطيط .
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 .2تعد التنمية البشرية الركيزة االساسية في التنمية االقتصادية السيما ونحف نعيش في
عصر الصراعات واالنقالبات الدولية والسياسية واالقتصادية التي تتطمب منا
الحفاظ عمى ثقافتنا المحمية وىويتنا الوطنية المذيف ىما شرطاف اساسياف في نجاح

خطة التنمية بعد االىتماـ بػ الفئات اليشة .

 .3ضرورة الحفاظ عمى السيادة الوطنية مف الضغوط الخارجية في مجاؿ اقتصاد البمد
وسياستو .

 .4ضرورة تشكيؿ ىيئة عميا لمتخطيط مستقمة ونزيية وغير منحازة مرتبط بمكتب السيد

رئيس الوزراء تيدؼ الى التقييـ الموضوعي لمراحؿ تتقيد الخطة بعيدة عف التسييس

والمحاصصة السياسية .

 .5ضرورة بناء قاعدة صناعية اقميمية تبدأ مف الداخؿ وليس وافدة مف الخارج مع االخذ
بنظر االعتبار ما يستفاد منو مف تجارب الغرب وىذا يتطمب مف حكومات الدوؿ

النامية تشكيؿ اتحاد تنموي موحد مستقؿ يساىـ في تطبيؽ خطط التنمية اعتماداً
عمى التشابو بيف اقتصاد ىذه الدوؿ مف حيث عدـ العدالة في توزيع الثروات وغالبية

السكاف يعمموف في الزراعة واطماع االستعمار الغير مباشر عمى خيراتيا وطمس
ثقافتيا المحمية وىويتيا الوطنية .

 .6القروض الخارجية تعرقؿ خطة التنمية لما يترتب عمييا مف فوائد .

 .7تشجيع المشاريع الكبيرة والصغيرة وبعد نجاحيا يفضؿ بيعيا عمى القطاع الخاص
والمختمط باالسيـ .

التوصيات والمقترحات  :وفي ضوء ما تقدـ تتمخص التوصيات والمقترحات بما يأتي :
 -1اف تكوف السياسة التنفيذية مفيومة تحقيؽ التغطية الكاممة لجميع قطاعات المجتمع.

 -2االعتماد عمى التنمية الذاتية وفؽ ما يتيسر مف الموارد المادية والبشرية المتاحة
والمحتممة.

 -3ضرورة االعتماد عمى البيانات الدقيقة والتعبئة الجماىير واألولوية .
 -4ضرورة التنسيؽ بيف الو ازرات في تنفيذ خطة تنموية محكمة .

 -5وضع الرقابة عمى االستخداـ المنحرؼ لوسائؿ االعالـ وتحريرىـ مف الييمنة الماسونية
وبعض دوؿ الجوار الذي تمده بالماؿ (العممة الصعبة) .

 -6ضرورة التعاوف مع منظمة العمؿ الدولية حوؿ تطبيؽ برامج المنظمة التي تعزز سالمة
البيئة وتأىيؿ الفئات اليشة وبرامج اليونسكو لرفع المستويات في التعميـ والتربية ومحاربة

االمية وعدـ استغالؿ االطفاؿ في العمؿ منذ نعومة اظفارىـ واستخداـ العنؼ ضدىـ .

 -7تشجيع الدراسات والبحوث التطبيقية الحديثة .
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 -8تشكيؿ ىيئة تخطيطية عميا مرتبطة بمجمس الوزراء ويشرؼ عمييا عناصر نزيية
ومستقمة بعيدة عف تسييس االحزاب حتى تكوف موضوعية في تقييـ مراحؿ التخطيط .

 -9لوجود تشابو بيف الدوؿ النامية تبرز اىمية بناء قاعدة صناعية تنطمؽ مف الداخؿ وليس
وافدة مف الخارج شرط التحرر مف االستعمار واالخذ بنظر االعتبار ما يستفاد منو مف

تجارب الدوؿ االخرى .

 -10في خطة التنمية ضرورة الحفاظ عمى ثقافتنا المحمية وىويتنا الوطنية التي ىي اساس
النجاح في حياتنا .

 -11ضرورة موازنة الدولة بيف سياسات التخطيط االربعة (المالية واالستثمارية والنقدية
والتجارية) .

 -12ضرورة معالجة مشكالت الفئات اليشة وتوفير الحماية ليـ حتى يصبحوا طاقات
بشرية مبدعة وخالقة في تنفيذ خطة التنموية .

 -13ضرورة الموازنة بيف نمو رأسماؿ والزيادة السكانية السنوية وتقدر حوالي (. )%5

 -14عدـ التعامؿ بالعمالت االجنبية في االسواؽ المحمية وضرورة التركيز عمى االحتياطي
المكتنز كغطاء لمدينار العراقي والغاء المزاد العمني في البنؾ المركزي العراقي .

 -15عدـ اصدار عمالت محمية جديدة تزيد عف االحتياطي المكتنز وتسبب ارتفاع معدؿ
التضخـ والعجز .

 -16توفير الحماية لمنتوجاتنا الوطنية وتقميؿ االعتماد عمى االستيراد مف اجؿ معالجة
االختناقات التي تحدث في االسواؽ المحمية بيف العرض والطمب .

 -17محاربة الفساد بكافة انواعو – واعادة مئات المميارات بالدوالر المسروقة مف قبؿ
المفسد يف واحالتيـ الى المحكمة الجنائية المركزية العراقية الف الفساد واالرىاب وجياف لعممة
واحدة وفؽ المادة  4ارىاب .

 -18ضرورة دمج الو ازرات ومعالجة الترىؿ في الييكؿ الوظيفي والفائض مف الموظفيف
واالستفادة منيـ في تنمية مشاريع زراعية وصناعية جديدة .

 -19تقميص المستشاريف والغاء الدرجات الخاصة واالمتيازات واصدار سمـ الرواتب الموحد.

 -20تطبيؽ المفيوـ العممي لمبدأ الديمقراطية والترشيح في االنتخابات رئاسية وليس برلمانية
ويتولى دفة الحكـ الحزب الفائز وبقية االحزاب تشكؿ معارضة لمضغط مف اجؿ تحقيؽ

المنجزات المقررة لمشعب وتحقيؽ مكاسب جديدة عالوة عمى عدـ ضياع المسؤولية والحد مف

الفساد والتآمر عمى الشعب والغاء المحاصصة السياسية .

 -21التأكيد عمى االستقرار األمني ومعالجة الخروقات األمنية في تشكيالت و ازرتي الداخمية
والدفاع والحشد الشعبي وتحديد واجبات كؿ منيـ .
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 -22ضرورة تحديد الصالحيات في الييكؿ الوظيفي حتى ال تضيع المسؤولية وتفشي الفساد

والروتيف في دوائر الدولة والقضاء عمى العصابات المحترقة في دوائر الدولة والمناطؽ

السكنية .

 -23ضرورة تطبيؽ مواد الدستور في محاربة الفساد واالرىاب والتأمر عمى البمد منذ عاـ
 2003ولحد اآلف واحالة المتآمريف ومف تستر عمييـ وتعاوف معيـ ونفذت جرائميـ الى
المحكمة الجنائية وفؽ مواد الدستور .

 -24ضرورة وضع استراتيجية واضحة لسياسات الدولة في الخطط التنموية بحيث تكوف
متكاممة واحدىما يكمؿ اآلخر في تطوير مؤسسات الدولة .

 -25التقميؿ مف نفقات التسميح والتجييز لمقوات المسمحة مف اجؿ زيادة االستثمار ومعالجة
الفائض في الكـ الوظيفي .

 -26اتخاذ اإلجراءات القانونية في القضاء عمى االحياء السكنية العشوائية التي تفتقد الى
ايسر شروط السكف وبناء وحدات سكنية مف اجؿ معالجة ازمة السكف والحفاظ عمى الحزاـ

االخضر ومعالـ االحياء السكنية .

 -27ضرورة االسراع في اعادة النازحيف الى مناطقيـ المحررة وتوزيع المساعدات الدولية
مف قبؿ الدوؿ المانحة بعدالة واعادة بناء البنى التحتية وتوفير ماء الشرب وعدـ انقطاع

التيار الكيربائي .

 -28تأكيد اجازة البناء الصادرة مف القسـ المختص في امانة بغداد تالفيا الى البناء
العشوائي ومنع التجاوزات عمى االرصفة والشوارع .

 -29معالجة كثرة العطؿ الرسمي .

 -30معالجة ازمة المرور مف خالؿ تقميؿ السيطرات وقطع دابر المواقؼ العشوائية في
الشوارع العامة والساحات .

 -31وتحرير الشوارع واالرصفة مف االسواؽ المتجاوزة عمى الطرؽ واالمالؾ العامة
واكشاكيـ .

 -32تشديد الرقابة عمى الساحات العامة والبنايات الميجورة والحدائؽ .
 -33التوعية الدينية مف قبؿ رجاؿ الديف .

 -34زيادة التوعية لمفئات اليشة بالمخاطر الصحية واالقتصادية واالجتماعية لما يترتب
عمى سموكياتيـ اليومية مف ممارسات خاطئة .

 -35ضرورة تييئة برامج لخطة التنمية .

 -36ضرورة قياـ االباء بتربية االبناء وذلؾ لتقدـ سف المراىقة التي تعد احرج مرحمة في
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حياة االنساف تدفعو الى مسايرة الفئة العمرية نفسيا وكثي ار ما يقع فريسة بايدي اصدقاء السوء

عمما اف مرحمة المراىقة تبدأ ما بيف ( )12-9سنة وليس بعد ( )18سنة

 -37ضرورة االىتماـ بدور رعاية االيتاـ في المحافظات كافة وتأميف الكسوة والغذاء ليـ
ووسائط النقؿ لنقميـ مف الدار الى المدرسة وبالعكس والقياـ بسفرات ترويحية ليـ ومعالجة

مشكالتيـ بعد تجاوزىـ الثماني عشرة سنة الف الدار ال تأوييـ بعد سف البموغ وعدـ كفاية
الطاقة االستيعابية ليذه الدور .

 -38فتح ورش عمؿ لتأىيؿ وتدريب الفئات اليشة حتى يكسبوا الميارات الجديد وتوفر ليـ
فرص عمؿ .

 -39معالجة مشكمة االرامؿ والمطمقات وتأميف الحماية ليف وتوفير العيش الكريـ ليف
والطفاليف .

 -40ضرورة تييئة مناىج حديثة لمتربية والتعميـ والتأكيد عمى التعميـ التقني بدال مف طرائؽ
التعميـ التقميدية .

 -41ضرورة استيفاء الضرائب والرسوـ ممارسة المينة واالعالف التي تعد مورداً مالياً في
الدخؿ .

 -42حماية المستيمؾ مف استغالؿ وجشع التجار واصحاب الشركات  ،وتحديد االسعار
وعدـ التالعب بيا وزيادة سعر الفائدة في المصارؼ حتى يزداد اقباؿ المواطنيف عمى التوفير
وااليداع .

 -43تشديد المراقبة الوقائية عمى المواد الغذائية المستوردة مف اجؿ تقميؿ خطورة االمراض.
 -44ضرورة العدالة في توزيع الثروات واصدار سمـ الرواتب والحد مف ظاىرة الفقر والبطالة
وعمالة االطفاؿ والتسوؿ .

 -45ضرورة تطبيؽ قرار تجريـ حزب البعث النيـ يقاتموف مع الدواعش في جبيات القتاؿ
ويتحمموف مسؤولية تفشي الفساد في دوائر الدولة والتأكد مف صحة الشيادات واوامر التعييف.

 -46تشديد الرقابة عمى الشيادات المزورة ومعاقبة المكاتب التي تبيع الرسائؿ واالطاريح
وبحوث التخرج الف مبالغ طائمة مف الماؿ العاـ تذىب ىدر في صرؼ الرواتب

والمخصصات ليـ .

 -47ضرورة القياـ بحمالت تثقيفية لمتوعية بمخاطر المخدرات والكبسمة والمسكرات وتشديد

الرقابة عمى زراعتيا وتيريبيا عبر الحدود االقميمية والدولية الف الماسونية تقدـ الدعـ المادي

والمعنوي لممزارعيف والميربيف .

 -48ضرورة حماية المنتوجات الوطنية الزراعية والصناعية مف تدخؿ دوؿ الجوار مف
خالؿ االستيراد بكميات كبيرة تؤثر عمى االنتاج الزراعي والصناعي فعمى سبيؿ المثاؿ
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الفالح العراقي يعرض منتوجاتو الزراعية الصيفية في عموة بيع الخضر والفاكية ولكف ثمنيا

ال يسد اجور النقؿ مما يضطر الى ترؾ منتوجاتو الزراعية في السيارة المستأجرة واليروب

مف سائقيا .
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Development between reality and ambition
(Obstacles - vulnerable groups - processors)
Assistant professor Dr. Sabeeh Jabr AL-Kaabie
Baghdad University / Educational and Psychological Research Center
Abstract
This study concern with evolution of the concept of development and
the improvement of human communities to provide a decent life fill of
well-being. In addition, this study focus on the vulnerable group who
constitute huge numbers in societies, diagnose obstacles, and
treatments. Some proponents agreed that there is no development
without planning, the physical side of culture progresses faster than
moral side that leads to serious problems furthermore, the difficulty of
plan evaluation, and it is necessary to construct industrial base
commence from inside not that one which come from outside after
liberation from colonialism in all its forms.
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