
 في الحلولالبحث  –القطاع الخدمي والبنية التحتية في العراق 

 

توفير الخدمات المدنية ووجود بنية تحتية متكاملة هي  –أحدى أهم المعايير التي ينظر أو تقاس بها نجاحات الدول في بناء أقتصاااااااادها 

 سليمة متطورة. وهذا نفسه يٌعد المعيار التي نقيس به فشل هذه الدول في حال ترديه أو غيابه. 

هذه المعايير تشاااير بشاااكل وا ااا  الا  اااع  اظداء في المنظومة الحكومية المساااؤولة    هذي   نراه في واقع بلدنا العراق, مامؤسااا  

  ي  )الخدمات العامة, والنية التحتية(. القطا

ة في الذي خلفته الفو ااااا ااقتصااااادينح  ندرك بأ  البنية التحتية العراقية باإل ااااافة ألا أنها قديمة ومتهالكة بسااااب  اظهمال المتوار  

مؤسسات المختصة )أمانة م  سوء أدارة  ليا لل 2003, وسوء اظستخدام، أ   لها ما جرى  ليها بعد العراق اكثر م  خمسة  قود

وغيرها( ودخول مقاولي  غير أكفاء في هذا الجان  و دم العمل بمهنية الكهرباء, اظساااااااكا , البلديات , النقل بغداد, أدارة المحافظات, 

سكان سات هندسية معتمدة قد جعل البنية التحتية العراقية بنية متوا عة فو وية ا تناس  حاجة البلد والنمو ال والتطور الذي  يووفق قيا

 تحتاجه هذه المنظومات م  أدارة و مليات بناء وصيانة وغيرها.

ة صااسااؤء اادارة والتخطيط والتنفيذ في الدوا ر ذات المهام الخدمية، أنعدام الخبرة و دم أمت ك المهنية لادارات العليا للمؤسااسااات المخت

و ااااع  الم كات والموارد البشاااارية المسااااؤولة    ادراة قطاا الخدمات وحاجة في بناء منظومة الخدمات العامة وبناء البنية التحتية, 

معظم الموظفي  العاملي  في هذا القطاا الا التأهيل والتدري  ، وحاات الفسااااد ااداري والمالي المساااتشااارية في اغل  مفاصااال الدوا ر 

اكفاء مما يؤثر ساااالباى  لا  مل تلك الدوا ر ومسااااتوى الخدمات ، الخدمية المتعاقدة وفساااااد  مليات التعاقد م  خ ل اختيار مقاولي  غير 

واخيرا ى دم تعاو  المواطني  مع الدوا ر الخدمية لفقدا  الثقة بعمل تلك الدوا ر ومنتساااابيها بسااااب  الخدمات ال ااااعيفة والردي ة في نفس 

 الوقت .

ك  هذه هي مجمل اظسبا  التي تتصدر قا مة المشاكل التي القا مة تطول لاسبا  والمشاكل والجميع يدركها ويعرفها بشكل وا  . ول

 يواجهها قطاا الخدمات وبناء البنية التحتية للبلد. 

 ماذا نحتاج ؟ 

م  اجل الوصااااول الا ساااابل وحلول تساااااهم بتغيير هذا الواقع, يج  أ  ندرك بأننا نحتاج القوة للتغيير وفري برنامت تصااااحيحي ثابت 

  قة لها بالكفاءة أو القدرة  لا أدارة هذه االفو ااوية و المحسااوبية  مك  البدء بعملية تصااحيحة تشااوبهاالخطوات وبشااكل مدروس. اي

 المؤسسات. 

ية التطوير اإلداري بأوجهه المختلفة. وهي تعني قيادة الجهد المخطط  أ  أدارة وقيادة التغيير واظصااااااا   تعتبر حجر الياوية في  مل

ى في تحقيق أهدا ى للموارد البشاارية واإلمكانيات المادية والوسااا ل الفنية والتقنية والمنظم طمعا   التغيير م  خ ل التوظي  الصااحي   مليا

 المتوفره في بي ة العمل )نقصد جميع المؤسسات الحكومية(.  

. أذ  فم  المهم أ  تركي قيادة العمليات اإلدارية لوحدها ا تُغيّر أو تُطّور، ولك  )الموظفي ( هم الذي  يساااااااتطيعو  أ  يغيّروا ويطّوروا

طالما هو اظساااااس والطاقة للتطوير واإلبداا والتقدم. وتعتبر قيادة التغيير  ملية أدارية يج  أ  تأخذ في  (اإلنسااااا )وأدارة التغيير  لا 

. وهذا تُوج  هندسااة العمليات ا تبارها  نصاار المعلومات المتغير والتقنيات ااتصااالية الحديثة التي تُوج  هندسااة الع قات اإلدارية كما

 يُلقا بتحٍد أساسي يتمثل في تطوير القيادة اإلدارية التي تأخذ في ا تبارها استعداد

ترتكي جميع اظتجاهات العالمية الحديثة في أهمية البدء في التغيير واظصاااا   اظداري  اااام  المؤسااااسااااات الحكومية وحتا الخاصااااة, 

  لا سبيل المثال(.  –ري للمؤسسة الحكومية )أمانة بغداد, أدارات المحافظات, الويارات بخطوة التغيير في قمة الهرم اظدا

, ولنا في أمانة بغداد والويارت العراقية أمثلة كثيرة فاشااالة ليا ايمك  النجا  في أداء برنامت تطويري ظي مؤساااساااة تحت قيادة أدارية 

 . كدليل فشل أي برنامت تصحيحي أو تطويري

الفاشاااالة التي ولساااانوات أثبتت فشاااالها وسااااوء أدارتها لهذه القطا ات المهمة في جسااااد الدولة العراقية وتقديم  العليا اظداراتالتخلص م  

 الخدمات. 



ستثمار التقنيات الحديثة لتوفير الوقت والجهد في مختل  اظ مال , و  ادة النظر أااستجابة بطريقة أف ل لمتطلبات وتحديات العصر وا

معرفة في اظنظمة اإلدارية التي تعتمدها المنظومة اظدارية و مليات اظدارة القديمة المساااااااتهلكة وبناء منظومة أدارية تعتمد الفي بناء 

الشااركات العالمية المتخصااصااة في تطوير البنية التحتية، وتقديم الخدمات, اظدارة العامة للموؤسااسااات اظقتصااادية والخدمية  لم واسااع 

 العلمية والتخصصية في مراحل  مله ا يمك  اظستمرار بنهت الفو وية وهدر المال والوقت في  مل اظدارات الحالية.يعتمد المنهجية و

 ةياظ تماد  لا كبريات الشااركات العالمية حصااراى, في العمل بالمشاااريع الخدمية واظقتصااادية اظسااتيراتيجية للبلد, لنأخذ الطاقة الكهربا 

هذا  ثال ويمك  تطبيق  ية القطا ات, الكهرباء م ثال  لا بق يةالم ية التحت ن  البن كل جوا كل القطا ات اظخرى ول   .التي هي المحرك ل

ى أ  الشركات المتخصصة في أنشاء محطات الطاقة الكهربا ية هي شركات محددة ومعدودة مث ى  جنرال  - ا الحصر –فالمعرو   الميا

نت، وهذه الشركات فيها سياقات معتمدة تقوم  لا أساسها مجالس أدارات هذه الشركات ألكتريك وميتسوبيشي وتوشيبا وسيمنس وسامسو

 العم قة، وم  هذه السياقات، أ  أدارات هذه الشركات ملتيمة بمكافحة الفساد والرشوة وأنها تلتيم بعدم تشجيع أي  قد فيه مجال للرشوة

ستها بمكا سيا شركات تتعهد في  ساد وأ  أدارة هذه ال ساد وأنها ا تدخل في أي مناقصة وا تقدم أي  طاء فيه مجال للرشوة أو الف فحة الف

ى لمسااااتوى النياهة وشاااافافية العمليات التجارية  أو أرساااااء العقود بطرق غير نييهة أو منافسااااة غير متكاف ة. وبما أ  هناك مؤشااااراى دوليا

لية غير حكومية تصاادر تقارير دورية    مؤشاارات الفساااد في والعقود الحكومية وهو مؤشاار تصاادره )المنظمة العالمية( وهي منظمة دو

هو  اام  أكثر الدول فساااداّ في أرساااء العقود التجارية الحكومية، ولهذا تبتعد مثل  - بحساا  مؤشاار هذه المنظمة –دول العالم )والعراق 

 . فاظاى  لا سياستها وسمعتها في مكافحة الفسادهذه الشركات الملتيمة لمكافحة الفساد التجاري    الدخول مباشرة في السوق العراقية، ح

 عأ تماد هذا المبدأ في اظستعانة بكبريات الشركات العالمية سي م  لنا بشكل كبير لحد ما تجاوي آيمة الفساد المالي الذي تخلل المشاري

 للمرحلة السابقة والحالية.  اظستيراتيجية التي حركة  جلة فسادها اظدارات الفاشلة والفاسدة لمؤسسات الدولة المعنية

الكثير م  العاملي  بمختل  المساااتويات م  اظدارة في المؤساااساااات الخدمية واظقتصاااادية تنقصاااهم الخبرة والمعرفة الدقيقة في اظدارة  

ى ولمعالجة هذه المشااااكلة ا بد م  و ااااع برامت تدري  تعتمد اظسااااال ات ي  التقنيالحديثة وبالتالي  ملهم  اااام  اإل مار ساااايكو  ناقصااااا

 , م  خ ل برنامت تطوير وتدري  الكوادر داخل البلد واظساااتعانة بموؤساااساااات  المية متخصاااصاااة في هذه البرامت –اظدارية الحديثة 

لمانيا وأيطاليا واليابا  متخصااصااة يمك  للدولة العراقية اظسااتفادة م  و كندا واوهناك الكثير م  هذه الشااركات المتخصااصااة في أمريكا 

 خبراتها وخدماتها في هذا المجال.

هناك جملة م  اظجراءات التي تحتاج المنظومة الحكومية اظساااااااتعانة بها لتكو   وامل نجا  في  ملية التغيير والتطوير في اظداء فيما 

قواني  التعاقد مع الشااركات. اظسااتعانة بمؤسااسااات مختصااة في برامت العمل اظسااتشاااري الهندسااي كما هو يخص القطا ات الخدمية منها 

معظم المؤسااسااات الحكومية تسااتعي  بمؤسااسااات وشااركات متخصااصااة في البرامت اظسااتشااارية  –معمول في اظمارات وماليييا وقطر 

 الهندسية ومراقبة المشاريع. 

تحليل الواقع والمشاااااكل التي يعاني منها البلد فيما يخص القطاا الخدمي والبنية التحتية للبلد, ي م  خ ل نختم طرحنا بأننا ننظر اما يجر

ى بمنهجية  لمية مهنية بحتة. يت اا  م  خ لها لنا  ونقدم طرحنا ى أنها ليساات جميعا مدى  ااخامة مشاااكل اإل مار وكثرتها ويت اا  أي ااا

ى.  بعيداى    المحسوبية والواءات والصرا ات السياسية التي بحد مستعصية  لا الحل بل هي ممكنة فيما لو ت ى  لميا بنت الحكومة منهجا

ى أ  أحدى أهم أسااابا  فشااال  مل المؤساااساااات الدولة  ذاتها تحتاج لبحو  وجهود أساااتثنا ية في أيجاد الحلول ومعالجتها, ظننا ندرك جميعا

 كافة هو مري )المحاصصة والمحسوبية(. 
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