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االقتصادیة التنمیة في الرشید الحكم أثر
إسالمي منظور من

العراق كردستان إقلیم في تطبیقھ إمكانیة إلى باإلشارة



المقدمة

یربط أن یحاول أنھ حیث من البحث، ھذا أھمیة تأتي البحث أھمیة
التي المؤشرات بتطبیق وذلك االقتصادیة، والتنمیة الرشید الحكم بین
وإستكشاف الرشید، للحكم اإلسالمي والمنظور الدولي البنك وضعھا
االقلیم، في وتطبیقھ نموذج صیاغة امكانیة خالل من العالقة ھذه
ألنھا للحكم، رشیدة إدارة ومقومات عناصر إرساء إلى یحتاج الذي

لإلقلیم المنشودة التنمیة تحقیق إلى المدخل تعتبر



البحث أھداف
إلى البحث یھدف

واإلسالمي الوضعي الوجھین كال من الرشید الحكم مفھوم توضیح
المنھجین وفق الرشید الحكم مؤشرات تشخیص

اإلقلیم في التنموي الواقع بیان
واإلقلیم العراق في الرشید الحكم مؤشرات توافر مدى

اإلقلیم في الرشید الحكم دعائم ارساء في تشارك التي المناسبة المقترحات تقدیم



اقلیم حكومة تشكیل على الزمن من عقدین من أكثر مضي وبعد الیوم
وذو واقتصادیاً، إداریاً مستقلة شبھ أنھا ورغم العراق، كوردستان
أوضاعاً یعاني أنھ إال والبشریة، الطبیعیة الموارد في واسعة وفرة
من الخروج السلطات على یستوجب حیث صعبة، واقتصادیة تنمویة
الرشید الحكم أسس بتطبیق وذلك ممكن، وقت أسرع في الوضع ھذا
الفساد مواجھة في حاد سالح أنھ وخصوصاً األصعدة، كافة على

الحكومیة المؤسسات كافة في حالیاً المنتشر والمالي اإلداري

البحث مشكلة



الرشید حكم مفھوم
مجموعة• لصالح القوة إنفاذ خاللھا من یتم التي القواعد مجموعة یعني فالحكم

واالقتصادیة السیاسیة السلطة خاللھ من المجموعة ھذه وتدیر معینة،
یتمثل وھو المستویات، جمیع على ما مجتمع أو بلد شؤون إلدارة واإلداریة
والحكم الشركات كإدارة عدة مستویات على القرار صنع عملیة في أیضاً

الوطني والحكم المحلي
الصالح• أجل من ما بلد في السلطة بھا تمارس التي والمؤسسات التقالید ھو

الدولي البنك العام
وعمارتھا• الدنیا سیاسة الھامة ووظائفھا الخالفة غایات أسمى من

التفتازاني



في الرشید الحكم مبادئ
اإلسالمي المنظور
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المسائلة

الرشید الحكم مبادئ



األرضیة• أصبحت عام بعد العراق كوردستان إقلیم إن
األمني لالستقرار نظراً وذلك العراق، في والفعالة المناسبة
العراقیة بالمناطق مقارنة اإلقلیم بھ یتمتع كان الذي والسیاسي
بالواقع النھوض إلى اإلقلیم في المناخ ھذا أدى فقد األخرى،
جلب على وشجع مختلفة، مجاالت في والعمران التنموي
ھذه وأن االستثمار، فرص ومنحھا األجنبیة الشركات واستقطاب
دخول ورفع البطالة، من التقلیل في عال وبقدر اسھمت الشركات
من بین ما فترة أن القول ونستطیع األفراد،

نوعیاً تنمویاً تطوراً فیھا اإلقلیم تشھد كانت التي السنوات

العراق كردستان اإقلیم في التنموي الواقع



االقتصادیة الھیاكل تنوع عدم
النفط على وإعتماده وتقلبھ النمو ضعف

العامة للموازنة كبیر ھدر
اإلداریة المؤسسات في الفساد ظاھرة وتراكم انتشار

والمالیة

لالقلیم التنموي واقع في الموجودة االخالالت



اإلقلیم في الرشید الحكم إدارة مؤشرات
وتؤخر• التخطیط تعطل التي اخر او لسبب والمعلومات البیانات في واضح فقر

كان بلد أي في التنمیة
المركزیة• الحكومة عن كوردستان إقلیم في ما حد إلى اإلداري الواقع یختلف وال

في االقتصادي الوضع مجمل عن كثیراً یختلف ال اإلقلیم عموم واقع أن كما
التخلف ھذا وازداد ومتخلفاً مھمشاً اقتصاداً عقود مدى على كان فقد كلھ العراق
حكومة تقم لم حیث اإلقلیم على البائدة الحكومة ھیمنة من الخالص أعقاب في
للتنمیة حقیقي جھد بأي اآلن وحتى المنصرمة الفترات أمتداد على اإلقلیم
الناس حاجات إشباع على واعتمدت معینة جوانب على تركزت بل االقتصادیة
شدیدة تشوھات من یعاني االقتصاد ھذا یجعل مما غیر، ال السلعي باالستیراد
ظلم قد االقلیم یكون ان الممكن من ولكن ، بالكامل ومكشوفاً ریعیاً واقتصاداً
ومنھا المركز عن بھا یتقاطع نقاط وجود نتیجة البیانات تلك في الشیئ بعض
عن فیھ تختلف األمور بعض جعل مما اإلقلیم في الموجود األمني االستقرار
جزء تشكل والتي األجنبیة، األستثمارات لحجم بالنسبة خصوصاً المركز،

أحیاناً االقتصادیة التنمیة من



السنوات والمسائلة المشاركة السیاسـي االستقرار الحكـومة فعالیة التشـریع جودة القانـــون سلطة الفســـاد مكافحة

العراق في الرشید الحكم مؤشرات



االستنتاجات
من المصطلح ھذا علیھ یشتمل لما وذلك الرشید، للحكم موحد تعریف حول اختالفات ھناك
على األداء تحسین كیفیة في تصب التعریفات كل أن غیر ومؤسساتیة، واقتصادیة سیاسیة أبعاد

طبقت صعید أي
المسلمون مارسھا الحدیثة والسیاسیة األدبیة النصوص عنھ تتحدث الذى الرشید الحكم
الخلفاء ثم ومن المدینة، مجتمع في وسلم علیھ هللا صلى النبي وطبقھا ومحكومین، حكاماً

بعده من الراشدین
اإلنتاجیة، الھیاكل تنوع عدم منھا مشاكل، عدة من یعاني اإلقلیم في التنموي الواقع
الموظفین عدد ازدیاد بسبب العامة للموازنة الفاحش والھدر العامة، الموازنة تمویل ومصادر

الفساد ظاھرة وانتشار المقنعة، البطالة من جیشاً شكلوا الذین
بیانات وجود لعدم وذلك اإلقلیم، في الرشید الحكم مؤشرات لقیاس بالغة صعوبة وجود

الموضوع ھذا تخص التي واحصائیات
عن تعبر سالبة، قیم ذات كلھا العراق في الحكم إدارة لقیاس المستخدمة المؤشرات إن

أخرى جھة من الرشید الحكم وجود ضعف وعن جھة، من المؤشرات ھذه نضج ضعف
األساسیة المعاییر أحد یعد اإلسالمي المنظور في الرشید الحكم مؤشرات بتطبیق االلتزام إن
التي التغیرات ظل في وذلك اإلقلیم، حكومة فیھا بما اإلسالمیة البلدان في الحكم ھذا لتطبیق

اقتصاده بھا یمر التي والتحوالت العراق كوردستان إقلیم یشھدھا



المقترحات•
المؤسسات یحكم رشید وحكم راشدة إدارة وجود عدم إلى یعود اإلقلیم في التنمیة نتائج في الخلل
الحكم إدارة تحسین االعتبار بعین وتأخذ أدائھا، تحسین السلطات على یتوجب الذي األمر الموجودة،
البنك وضعھا التي الرشید الحكم ومتطلبات مبادئ تطبیق خالل من الرشید الحكم إدارة باتجاه والتحرك
المنافع وتجاوز باإلقلیم، الحكومیة المؤسسات كافة في اإلسالمي، الفكر وضعھا التي واألركان الدولي
إدارة بناء أجل من وذلك الحكم، في اإلدارة سوء لوجد نتیجة اإلقلیم في المنتشرة الشخصیة والمصالح

البلد على المتزاید بالنمو األخیر في تصب والتي رشیدة
السیاسیة وھیاكلھا مؤسساتھ شؤون وتصویب بتقویم القیام المجتمع في الرشید الحكم عملیة تتطلب
تھدف تصویبھا أن حیث السیاسیة اإلرادة سیما ال وتصویبھا، والمالیة والقانونیة واإلداریة واالقتصادیة
إدارة في اإلصالح عملیات لبدء األساس الشرط بمثابة وھي الحكم إدارة في اإلصالح عملیات حمایة إلى

الرشید الحكم نحو وتوجیھھا الحكم
المتمثل اآلحادي الریعي االقتصاد من للخروج مخرج وإیجاد االقتصادیة، الھیاكل تنوع على العمل
تنشیط من بد ال إذ جید، بشكلھا استغاللھا یتم لم التي الموارد من العدید اإلقلیم یمتلك حیث النفط، بتصدیر

والسیاحي والخدمي والصناعي الزراعي القطاع
على یخفى ال أنھ حیث ، والسافرة المقنعة بشقیھا اإلقلیم في المنتشرة للبطالة حل إیجاد على العمل

التنمیة أمام عائقاً تمثل أنواعھا بكل البطالة أن أحد
أي في جوانبھا بكل التنمیة علیھا تتوقف التي األمور من والصحیحة الدقیقة والبیانات االحصائیات
الجھد افتقاد فان واضح، فقر علیھ یسطیر الذي اإلقلیم، في الجانب ھذا بتفعیل الدراسة توصي لذا بلد،

التنمیة ویؤخر التخطیط یعطل والمعلوماتي والبیاني االحصائي



لكم شكراً


