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 واقع ومستقبل التجربة العراقية برنامج التغيير إدارة
 ( مقترح)  نموذج 

 
 سناء عبد اللريم اخلناقد.            صالح الدين عواد كريم اللبيسي د.

 اإلدارية الللية التقنية                         واالقتصاد اإلدارةكلية     

 جامعة بغداد، العراق    

 

 ملخص:
لظاهرة للعٌان أن الخصخصة تإدي دوراً مهماً فً تنشٌط وتفعٌل عمل الحقٌقة ا إن

االقتصاد الوطنً وهً الطرٌق الوحٌد لمجتمع نامً لضمان استخدام كفوء للموارد 
والثروات االقتصادٌة والمحافظة علٌها، فضالً عن أنها تصحح النظرة إلى الدولة 

و مشرؾ على عمل القطاعات وتعٌدها إلى ممارسة دورها الطبٌعً كمشرع ومراقب أ
 االقتصادٌة.

ٌهدؾ هذا البحث للتصدي لهذا الموضوع ساعٌاً لرسم مالمح نموذج تحول إلى 
  الخصخصة مقترح ٌالءم بٌئة الدول النامٌة.

 :مقدمة
ٌتفق الباحثون فً حقل السلوك التنظٌمً على أن التؽٌٌر ٌحتاج إلى القٌادة أكثر من 

من ٌتبنى التؽٌٌر أكثر من حاجته إلى من ٌدٌره. والخصخصة حاجته إلى اإلدارة، والى 
تحتاج إلى القادة الذٌن ٌقودون عملٌة  -ٌشمل الهٌاكل والعملٌات -كعملٌة تؽٌٌر جذري

التحول لمنظمات القطاع العام المثقلة بطموحات متواضعة وبعٌدة عن الرإٌا المستقبلٌة 
ذاتها إلى منظمات تسعى لتحقٌق  والتً ال تستطٌع إدخال ثقافة التؽٌٌر الواضحة

إنجازات سرٌعة فً األمد القصٌر ، مع رإٌا مستقبلٌة واضحة، وتقبل ثقافة التؽٌٌر 
 كالزمة للنجاح المنظمً.

ونحسبها مالزمة ألؼلب الشركات فً الدول  -السمة الؽالبة فً الشركات العراقٌة
تجاه الخصخصة ألسباب هً قبول الواقع كما هو وتجاهل دعوات التؽٌٌر با -النامٌة

سٌاسٌة، إدارٌة، اقتصادٌة، أو لشعورها بصعوبة التحول اتجاه الخصخصة ، وإن كانت 
أؼلب إدارات هذه الشركات لدٌها قناعة راسخة بعدم  إنراؼبة فٌها ولألسباب ذاتها. 

جدٌة الحكومة فً التحول باتجاه الخصخصة، فضالً عن أن االضطراب البٌئً وؼٌاب 
ة الحقٌقٌة والشفافٌة الكافٌة فً اإلدارة وؼٌاب مإسسات الرقابة الشعبٌة الدٌمقراطٌ

)البرلمان(، ٌجعل التفكٌر بهذا االتجاه ٌنطوي على مخاطرة وتفرٌط ؼٌر مبرر بالملكٌة 
 العامة ما لم ٌكن برنامج الخصخصة مدروس جٌداً.
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 أوالً: مشكلة البحث     
تعمل فً ظلها المنظمات اآلن، هذه جرت تحوالت جذرٌة فً بٌئة األعمال التً 

التحوالت كانت دراماتٌكٌة وسرٌعة فً أؼلب جوانبها، األمر الذي لم ٌعد مالئم لها 
اإلصالحات التً حاولت الكثٌر من الدول إدخالها إلى أنظمتها االقتصادٌة واالجتماعٌة، 

ت جذرٌة مما دفع باتجاه البحث عن األطر اإلدارٌة الجدٌدة التً تجلب معها تحوال
باتجاه االبتكار والتؽٌٌر الجذري بدالً من إدخال التحسٌنات المضافة ..وتبدو المشكلة 
أعمق إذا ما تصورنا أن هذا التحول الدراماتٌكً المتسارع لم ٌوازٌه بالعمق واالتجاه 

 والسرعة تحوالً من المنظمات استجابة لهذا التؽٌٌر. 
دٌلة والتً تشكل أمثلٌة أكبر من سواها وقد زاد برٌق الخصخصة كإحدى األطر الب

بوصفها استجابة لهذا متطلب، إال إنه ورؼم هذا البرٌق لم ٌكن التحول بهذا االتجاه بدون 
ثمن وربما دفعت الكثٌر من المجتمعات ثمناً ؼالٌاً على جانبً هذا المسار ، وكان 

سٌة لهذه المجتمعات أبرزها حدوث الكثٌر من االختالالت فً البنٌة االجتماعٌة والسٌا
على األقل حدوث أزمات عانت منها والزالت الكثٌر  عرضت الكثٌر منها لالنهٌار، أو

من الدول والمنظمات  لهذا اكتسب البحث فً هذا المجال حراجة واضحة وأهمٌة بالؽة، 
 سٌما النامٌة منها.الالمجتمعات  ألؼلبوٌعد التصدي لهذه المشكلة ضرورة بحثٌة الزمة 

ن إظهار أبعاد مشكلة البحث بصورة أكثر جالًء من خالل إثارة عدد من وٌمك
 التساإالت وكاآلتً:

 ما هو إسهام التراكم الفكري فً ترصٌن مفهوم معاصر للخصخصة.-1
 ما هً إفرازات الجدل الفكري حول إدارة عملٌة الخصخصة.-2
 ما هً مراحل واستراتٌجٌات التحول باتجاه الخصخصة.-3
 نموذج أال مثل للخصخصة الذي ٌالءم متطلبات بٌئة الدول النامٌة.ما هو ال-4

 ثانياً : أهمية البحث
تؤتً أهمٌة البحث من أهمٌة الموضوع المبحوث ذاته حٌث أن الخصخصة باتت -1

إحدى الضرورات أو إحدى الحلول الناجعة للمشاكل المستعصٌة التً تعانً منها الكثٌر 
بترهل أجهزتها الحكومٌة وعجزها عن وضع الحلول لتلك من الدول النامٌة والمتمثلة 

 المشاكل.
ٌعد هذا البحث محاولة متواضعة لتقصً أفضل مسارات التحول باتجاه -2

 الخصخصة.
 ٌسعى إلى بناء نموذج ٌالءم بٌئة نامٌة.-3

 ثالثاً : أهداف البحث 
وضع إطار فكري ٌمكن االستناد إلٌه فً التحول من سٌطرة الدولة إلى  -

 لخصخصة.ا
 ٌسعى لبناء أنموذج تحول نظري واقعً ٌتالءم مع متطلبات بٌئة الدول النامٌة. -
 تحدٌد المضامٌن والدالالت النظرٌة والعملٌة للتحول باتجاه الخصخصة. -
 الخروج بجملة توصٌات ومقترحات للمنظمات فً هذا المجال. -
وضع أساس نظري وتطبٌقً مقترح للبحوث المستقبلٌة حول الخصخصة  -

 وتحدٌداً فً المتؽٌرات المإثرة فٌها أو المتؤثرة بها.
 رابعاً: فرضية البحث
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إن التحول ؼٌر المبرمج باتجاه الخصخصة ٌجلب معه اختالالت اجتماعٌة وسٌاسٌة 
 واقتصادٌة على بٌئات الدول والمنظمات.

 المحور األول : الخصخصة .. إطار نظري
 أوالً : مفهوم الخصخصة

أول من استعمل مصطلح الخصخصة، وكان ٌرى أن الدولة ( Duckerٌعد )    

إذ قال )إذا تعاطى الحاكم التجارة فسد الحكم  ابن خلدونمشؽل ؼٌر ناجح وقد سبقه 
وفسدت التجارة( والخصخصة تعنً تحوٌل ملكٌة القطاع العام إلى ملكٌة القطاع 

العامة إلى القطاع  ( على أنها تحوٌل الملكٌة2001الخاص، بهذا المعنى عرفها )نعمان، 

الخاص إدارًة أو إٌجاراً أو مشاركة أو بٌعاً أو شراء ما ٌتبع الدولة أو تنهض به أو 
 تهٌمن علٌه فً قطاعات النشاط االقتصادي المختلفة أو مجال الخدمات العامة. 

فٌما عرفها )األبراشً( على أنها العودة للعمل بآلٌات اقتصاد السوق دون إعادة    
 (.1999للقطاع الخاص     )األبراشً ومرزوق،  االعتبار

( الى أن طبٌعة البناء االجتماعً للمجتمع تحدد سلباً أم اٌجاباً 2000وٌشٌر )الؽزي، 

مدى نجاح الخصخصة... ولذا فمن األهمٌة بمكان صٌاؼة مفهوم الخصخصة صٌاؼة 
ذلك النظام تناسب ما ٌتطلب البناء االجتماعً فً نفس الوقت الذي ٌتم فٌه تعدٌل 

االجتماعً لٌناسب متطلبات نجاح الخصخصة حٌث أن لكل منظمة ثقافة تستمد بعض 
 اإلبراشًقٌمها ومقومات نجاحها أو فشلها من لدن ثقافة المجتمع السائدة. وٌرى )

( أن مفهوم الخصخصة لٌس مفهوماً مجرداً أو محاٌداً فهو ٌعكس 1999ومرزوق ،

ددة، وٌطرح فً إطار الصراع االجتماعً الدائر من رإٌة ومصالح لفئات اجتماعٌة مح
 أجل العدالة االجتماعٌة والتقدم. 

 
  ثانياً : أهداف الخصخصة

ترمً الخصخصة إلى زٌادة الكفاءة اإلدارٌة واإلنتاجٌة وفق اعتبارات اقتصادٌة      
بحتة تضمن نجاح المنظمة الخاضعة للخصخصة اقتصادٌاً، وبالتالً تطوٌر منتجاتها 
وفق المنافسة االقتصادٌة التً تخوضها بناًء على تقلٌل كلفة اإلنتاج وتحسٌن نوعٌة 

تفرغ الحكومة  إلى(. وهً تهدؾ 2003المنتج سواء كان سلعاً أم خدمات )العقٌلً، 

لقضاٌا وأنشطة ال ٌستطٌع القطاع الخاص القٌام بها وتوسٌع فرص االستثمار لموارد 
( فؤن الخصخصة تحقق األهداؾ Hodge, 2000 : 22-24القطاع الخاص. وطبقاً لـ)

 اآلتٌة :
 زٌادة الكفاءة االقتصادٌة والفاعلٌة.-1
 زٌادة المنافسة وبالتالً زٌادة اإلنتاج وتحسٌن النوعٌة.-2
 توفٌر التموٌل الالزم لتطوٌر المشروع.-3
 تحرٌر القوى المنتجة من الضؽوط الحكومٌة.-4
 رفع معدل النمو االقتصادي.-5
 رفع مستوى جودة السلع والخدمات.-6
 تخفٌض العجز فً الموازنة العامة للدولة.-7
القومً واالستثمار تدرٌجٌاً نتٌجة فتح أبواب االستثمار أمام  زٌادة االدخار-8

 المدخرٌن.
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زٌادة حجم الصادرات بسبب تحسن مستوى جودة اإلنتاج وازدٌاد القدرة على -9

 المنافسة.
 ان المدفوعات.تخفٌض العجز فً مٌز-10
 القروض الخارجٌة والمعونات. إلىتخفٌض الحاجة -11
 زٌادة فرص التوظٌؾ وتحسٌن مستوى األجور.-12

 
 الخصخصة  إلىثالثاً : أسباب ومبررات التحول 

ٌعد سٌطرة الدولة كمالك للشركات وكل وسائل اإلنتاج هو إخفاق كبٌر فً آلٌات     
 ا اإلخفاق إلى جملة أسباب هً :االقتصاد المعاصر، وٌمكن أن ٌرد هذ

أسباب سٌاسٌة، نتٌجة لفشل األطر الشمولٌة فً توفٌر الشفافٌة فً الرقابة -1

 والمرونة فً القوانٌن والتشرٌعات.
أسباب إدارٌة، نتٌجة عدم كفاءة القطاع العام فً تبنً أنماط إدارٌة مالءمة -2

 ومتكٌفة مع التؽٌٌرات البٌئٌة.
لقصور النظرٌة االقتصادٌة الشمولٌة فً تحقٌق مبدأ الكفاءة أسباب اقتصادٌة ، -3

االقتصادٌة وعدم قدرتها على التوزٌع الفاعل للموارد على النشاطات االقتصادٌة ، 
 فضالً عن ضرورات تشجٌع االستثمار والتنمٌة واألخذ بمبدأ تصفٌة الشركات الخاسرة.

الثقة والمثل األخالقٌة ومبدأ  الفساد فً اإلدارة الحكومٌة، النعدام اقتصادٌات-4

 النزاهة.
 ضؽوطات العولمة وشروط الجودة الصارمة )متطلبات شهادة اآلٌزو(.-5
 .ضؽوطات دولٌة لبعض الدول النافذة سعٌاً لفتح وتوسٌع األسواق لمنتجاتها-6
 

 الخصخصة  إلىرابعاً : شروط التحول الحقيقي 
وهً لٌست ترؾ  اعتباطٌةلٌست الخصخصة بوصفها عملٌة تؽٌٌر جذرٌة مخططة   

فكري وإنما هً ممارسة عملٌة تستوجب جملة شروط ٌجب أن تتوافر فً أي مجتمع 
 ٌراد له التحول بهذا االتجاه ومن هذه الشروط:

 بناء نظام سٌاسً دٌمقراطً شفاؾ.-1
التحول فً فلسفة الدولة من مالك للشركات ووسائط اإلنتاج إلى مشرؾ على -2

 صادٌة.العملٌة االقت
ٌجب أن تكون مرحلٌة وال تكون دفعة واحدة ومنظمة ومنضبطة عبر تشرٌعات -3

حكومٌة ألن التحول الى الخصخصة المتسرعة سوؾ ٌنتج عنه بٌع هذه الشركات بؤثمان 
 بخسة ٌكون نتٌجتها التفرٌط بالملكٌة العامة )كما حصل فً ألمانٌا الشرقٌة(.

 ؤهٌل لهذه الشركات ورفع كفاءتها اإلنتاجٌة.ٌجب أن ٌسبق عملٌة التحول إعادة ت-4
ٌجب أن تتجنب عملٌة الخصخصة إلحاق المزٌد من الخسائر والمآسً بالمجتمع -5

سٌما فً تسرٌح أعداد من العاملٌن أو تشؽٌل الٌد العاملة الوافدة مما ٌزٌد من ظاهرة 
 البطالة وٌخلق المزٌد من االختالالت االجتماعٌة.

 
 رنامج التحول باتجاه الخصخصةخامساً : إدارة ب



 يم الخناقسناء عبد الكر و د.  .صالح الدين عواد كريم الكبيسي. د.....إدارة برنامج التغيير واقع ومستقبل التجربة العراقية

 26  (5550) 50العدد                                          مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر      

ٌعد التحسس الدقٌق لتؽٌرات البٌئة والحدس العالً فً توقع األحداث من أبرز سمات 
اإلدارة المعاصرة ؼٌر أن ذلك ال ٌعد كافٌاً لضمان بقاء المنظمات واستمرارٌتها 
ونموها، فال بد أن ٌتوالى مع دقة التحسس والقدرة الحدسٌة استعداد عالً للتكٌؾ 

لمالءمة مع هذه التؽٌرات عبر االستجابة السرٌعة لمتطلباتها من خالل القبول بالتحول وا
إلى األطر والنماذج األكثر مالءمة لها، ؼٌر أن أؼلب المنظمات ال تتحرك بهذا االتجاه 

 بموازاة التؽٌرات.
إن اإلدارة الناجحة لبرنامج الخصخصة قد تستوجب تعدٌل البرنامج فً أي مرحلة 

احله، أو قد تستوجب التسرٌع أو التباطإ فٌه أو حتى إٌقافه إذا لزم األمر وكل من مر
ذلك رهن بالظروؾ المحٌطة وإن استقراء هذه الظروؾ ٌستوجب تحلٌالً معمقاً، هذا 
التحلٌل ٌتوقؾ على مدى النجاح فً تعٌٌن القادة المالءمة لبرنامج الخصخصة على 

ذاتها، وعلى القدرة فً تشخٌص الوضع  مستوى الدولة ككل أو مستوى المنظمات
الحالً وتحدٌد الحالة المرؼوبة. اإلدارة الناجحة لبرنامج الخصخصة تطلب القدرة عل 
التؽلب على معوقات البرنامج أو المقاومة المتوقعة له والتً تكون إما تنظٌمٌة أو 

 وظٌفٌة أو اجتماعٌة.
 

جمة مع بعضها لعملٌة منس متطلبات( ثالث Thompson, 1999:666وقد حدد )

 تنفٌذ أي برنامج للتؽٌر: 
 حاجة مدركة للتؽٌٌر تفعل عبر القائد االستراتٌجً. األول:

ٌة وأنماط ل: تهٌئة الموارد الضرورٌة التً تتضمن جوانب الكفاءة والموارد المالثانًا
 القٌادة.

جاه جعلهم : االلتزام حٌث ستإثر ثقافة المنظمة على المدٌرٌن والقادة بات والثالث
 مستجٌبٌن ومبتكرٌن.

ٌجب أن تؤخذ بنظر االعتبار المستقبل  اإلدارة الناجحة لبرنامج الخصخصة 
البرنامج وفق مستجدات  إستراتٌجٌةواحتماالته وتكون جاهزة إلعادة تشكٌل وتعدٌل 

األمور وتستخدم أسالٌب عدة لضمان البرنامج مثل التعلم المستمر والمشاركة والمناورة 
دعٌم. وتتطلب إدارة البرنامج خلق نوع من االعتمادٌة بٌن المشارٌع المكملة والت

 & Macmillanللبرنامج سواء كانت سٌاسٌة أم اقتصادٌة أم ثقافٌة، وقد مثل )

Tampoe, 2000:210: ًإدارة البرنامج بالشكل التال ) 
 (إدارة برنامج التؽٌٌر1شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

البدا
 يت

النهاي
 ة

 أخلق حماساً للتغييرات بواسطة القادة

 غير العهمياث لمجوافق هع الهدف الجديد

 اجاث الجوجه الجديدغير الثقافت لججالءن هع احجي

 الجديد غير هيكميت الهنظهت لكي جخمق شكاًل جديدًا لجمبيت هجطمباث الجوجه



 يم الخناقسناء عبد الكر و د.  .صالح الدين عواد كريم الكبيسي. د.....إدارة برنامج التغيير واقع ومستقبل التجربة العراقية

 27  (5550) 50العدد                                          مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر      

 
 
 

                     
بنشر وإٌصال الرإٌا المتعلقة بالبرنامج وهً نشاط قٌادي  قٌادة البرنامجط ترتب

ٌتوقؾ فً جوانب كثٌرة منها على قدرة التؤثٌر فً اآلخرٌن وهً من السمات 
الكارزماتٌة أكثر من كونها نشاط إشرافً، وحٌث أن برنامج الخصخصة ٌستوجب 

 دة فاعلة.إحداث تؽٌٌر فً الهٌكل والثقافة لذا ٌتطلب وجود قٌا
اإلدارة الناجحة لبرنامج الخصخصة تستلزم تطوٌر عدد من المقاٌٌس المحددة    

بدقة وصارمة جداً بحٌث تشكل ضابطاً لقادة البرنامج والمنفذٌن وتسهم فً خلق فرص 
األول : وجود أهداف للمتابعة وضمان النجاح، وهناك مبادئ عامة لهذه المقاٌٌس هً 

والثاني : توفر توقيتات  ة الخصخصة ولكل مرحلة من مراحلهامعلنة متفق عليها لعملي
 ملزمة إلنجاز كل مرحلة.

( عدة آلٌات ترتبط بالقوة والسلطة Johanson & Schooles, 1997:474وحدد )

والتً ٌمكن استخدامها للتؽٌٌر وتحدٌداً فً بناء أساس السلطة والتؽلب على المقاومة 
مزٌد من الصالحٌات لألفراد القائمٌن بالتؽٌٌر ومن وهذه اآللٌات تعتمد على تفوٌض ال

هذه اآللٌات : السٌطرة على الموارد، دعم النخبة واالرتباط معها، إبعاد النخب المقاومة، 
 بناء التحالفات وفرٌق التؽٌٌر، المشاركة والتعزٌز، االعتماد على الشرعٌة.
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 آلفاقالمحور الثانً:التجربة العراقٌة فً الخصخصة :الواقع وا
 

من خالل اطالع الباحثٌن على العدٌد من النشرات والبحوث االقتصادٌة واإلدارٌة 
تم استخالص مإشرات التجربة العراقٌة وبما ٌنسجم  …ذات الصلة بالموضوع

 ومتطلبات هذا البحث.. على بعدٌن أساسٌٌن هما الواقع واآلفاق   
 أوالً: الواقع   

ثة فً بداٌة العشرٌنات من القرن الماضً وتكوٌن بعد إنشاء الدولة العراقٌة الحدٌ
أطر هذه الدولة ومإسساتها وظهور البترول نشؤت الكثٌر من الشركات الخاصة والعامة 
وبدأت بعض الشركات تعمل وفق أسس صحٌحة وحققت نجاحات ال بؤس بها.. وقد كان 

ٌر من المشارٌع فً العهد الملكً األثر الكبٌر فً التخطٌط للكث األعمارلوجود مجلس 
الناجحة على مستوى القطاع العام رافقه ظهور شركات خاصة ناجحة )وإن كانت سمة 

 ؼالبٌتها (  وتؤسست كذلك بعض المصارؾ األهلٌة .
كانت شركات القطاع الخاص   1958عامفً العراق  قٌام النظام الجمهوريبعد 

الدولة المتقدمة وننوه  ناجحة بدرجة كافٌة للمنافسة ببعض الصناعات وحتى نسبة الى
هنا على سبٌل المثال ال الحصر شركة )فتاح باشا( للنسٌج حٌث كانت تسوق منتجات 

 فائقة الجودة حتى فً أوربا.
تضخم القطاع العام فً العراق على حساب القطاع الخاص وبات  1964عام وفً 

 ة.هو المسٌطر بعد قرارات التؤمٌم  التً أممت الشركات والمصارؾ األهلٌ
سٌما التجارة التحولت الدولة إلى محتكرة للنشاط االقتصادي  1968عام وبعد 

الخارجٌة حٌث سٌطرت الدولة بالكامل علٌها وعلى التجارة الداخلٌة الرئٌسة التً ٌطلق 
علٌها فً العراق تجارة الجملة. والمالحظة على هذه الفترة هً تراجع الكفاءة 

نخفاض إنتاجٌتها ألسباب كثٌرة سٌاسٌة واجتماعٌة االقتصادٌة ألؼلب هذه الشركات وا
وأؼلبها هو افتقار أجهزة الدولة لألطر والقٌادات اإلدارٌة التً تستطٌع أن تضع الحلول 

فلسفة الشمولٌة التً كانت سائدة والتً ال توفر البٌئة لمشاكل هذه الشركات فضالً عن ال
 المالءمة لإلبداع وال تمنح مرونة كافٌة للتؽٌٌر. 

تحدٌداً أطلق علٌها فً حٌنها بـ)ندوات  1976فً عام وجرت محاوالت للمعالجة 

معالجة انخفاض اإلنتاجٌة( وحٌث أنها جرت تحت ظل نفس الفلسفة الشمولٌة ومحدداتها 
إدخال التؽٌٌر الالزم خاصة فً التطبٌق إال إنها رفعت شعارات توحً بشًء  لم تستطع

من الخصخصة ومنها) إننا لن نسمح بتحول الدولة إلى دكاكٌن صؽٌرة ( إال إن هذه 
الشعارات لم تطبق لعوامل كثٌرة منها محدودٌة إمكانٌة القطاع الخاص ومقاومة بعض 

البٌروقراطٌة العالٌة فٌها، وعدم توفر القوانٌن  الفاسدٌن فً اإلدارة الحكومٌة فضالً عن
والتشرٌعات التً تشجع أو تنمً ثقة المستثمرٌن وزٌادة إدراكهم لجدٌة الحكومة فً هذا 

 الجانب و ؼٌاب الجو الدٌمقراطً سٌاسٌاً والشفافٌة الكافٌة فً اإلدارة.
فً  جرت محاولة لإلصالح على المستوى اإلداري والتً سمٌت 1987عام فً 

وقتها )الترشٌق اإلداري( والتً هً محاوالت إعادة الهٌكلة استهدفت تقلٌص المستوٌات 
اإلدارٌة وإشاعة بعض المرونة إال إنها لم تبلػ مدٌاتها لألسباب ذاتها فضالً عن 

 الحروب والحصارات الظالمة.
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ت وفً توقٌت ؼٌر مناسب إطالقاً اتخذ قرار فوقً للخصخصة وبٌع بداٌة التسعٌنات
بعض الشركات فً القطاع العام.. ولمحدودٌة إمكانات القطاع الخاص العراقً فً ذلك 
الوقت ... سٌما بعد انخفاض قٌمة صرؾ الدٌنار العراقً أقبل بعض المستثمرٌن العرب 
وبمشاركة بعض أصحاب رإوس األموال العراقٌٌن على شراء هذه الشركات بؤسعار 

لها وقد تنبه بعض األكادٌمٌٌن لذلك وتدخلوا لدى  متدنٌة وال تشكل القٌمة الحقٌقٌة
الحكومة إلٌقاؾ هذا النزٌؾ فً الملكٌة العامة وفعالً صدر قرار بإٌقاؾ عملٌة 

 .1994الخصخصة عام 

األمرٌكً البرٌطانً للعراق، ومصاحبة له ، رفعت شعارات  وبعد االحتالل
ذا االتجاه، وقد خشً بضرورة الخصخصة، وتصرٌحات لبعض المسإولٌن العراقٌٌن به

الكثٌرون أن تتحول هذه الرؼبة المتسرعة بإدخال الخصخصة إلى هدرجدٌد فً الملكٌة 
العامة.وقد نادى بعض الخٌرٌن للتصدي لذلك واتخذت الحكومة المإقتة قراراً بعدم بٌع 

 أي من الممتلكات العامة فً المرحلة الراهنة.
 

 ثانيا: اآلفاق المستقبلية
سٌاسٌون وأكادٌمٌون أن خٌار الخصخصة فً العراق خٌار ال بد منه ٌدرك الجمٌع 

ولكنهم ٌختلفون على التوقٌت وعلى مدى مالءمة الظروؾ الحالٌة لهذا الخٌار، وقد 
أثبتت السنوات الماضٌة فشل سٌاسة احتكار الدولة للنشاط االقتصادي فضالً عن أن 

ن تقبل اإلصالح أو التؽٌٌر ؼٌاب شروط المواطنة الصالحة وعجز القطاع العام ع
 حتمت التحول إلى الخصخصة.

هناك جملة نقاط ٌجب أن تدرك عند التحول إلى الخصخصة فً العراق هذه النقاط 
 هً:
: إدراك أن الخصخصة طرٌق ال بد منه لمعالجة اإلشكالٌة التً ٌمر بها أوالً  

 االقتصاد العراقً 
:  إدراك أن العراق وبظروفه الراهنة ثانٌا مختلؾ عن ؼٌره من الدول األخرى لذا ًً

 علٌه أن ٌختار طرٌقه الخاص بالخصخصة وأن ال ٌنسخ تجارب اآلخرٌن.
: أن ال ٌكون خٌار الخصخصة بدٌالً عن جهد الدولة فً التنمٌة االقتصادٌة على  ثالثاً 

 األقل فً األمد القصٌر.
 ات ومشاركة.صبر وتضحٌ إلىرابعاً: إدراك أن الخصخصة عملٌة طوٌلة وتحتاج 

الخصخصة ال ٌعد كافٌاً لضمان النجاح بهذا  إلىإن تنامً الشعور بضرورة التحول 
 التحول.

قبل البدء بالتؽٌٌر وٌمكن إجمال هذه المتطلبات  المتطلباتوال بد من تهٌئة بعض 
 بالنقاط اآلتٌة: 

 إصالح اإلدارة الحكومٌة وإعادة صٌاؼتها عبر:-1

                                   معها. ن الحكومٌٌن باتجاه تقبل الفكرة والتعاملالمسإولٌ اتجاهاتتؽٌٌر  -أ
 قبول مبدأ الشراكة مع المواطنٌن. -ب
 التفوٌض والمرونة والتحول إلى األنماط اإلدارٌة الشفافة. -ج

 المقاوالتٌة وأسلوب التعاقدات الخارجٌة. إلىالتحول  -2



 يم الخناقسناء عبد الكر و د.  .صالح الدين عواد كريم الكبيسي. د.....إدارة برنامج التغيير واقع ومستقبل التجربة العراقية

 30  (5550) 50العدد                                          مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر      

عام ورفع قدرتها التنافسٌة والتوجه إلى اقتصادٌات إعادة تؤهٌل شركات القطاع ال -3

 آلٌة السوق.
 اإلصالح والتعدٌل للقوانٌن والتشرٌعات فً المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة. -4

 
التحول إلى المقاوالتٌة والتعاقدات الخارجٌة خاصة فً  إستراتٌجٌةإننا نعتقد أن     

 بد منها تمهٌداً لخصخصة هذا القطاع قطاع الخدمات المنهك ضرورة مرحلٌة ملحة ال
المهم، فضالً عن أن أي تحول إلى الخصخصة قبل إعادة تؤهٌل شركات القطاع العام 

 ٌعد تفرٌطاً فً الملكٌة العامة.
 (Cop)إننا نعتقد أن التحول إلى الخصخصة ٌستوجب تشكٌل مجتمعات الممارسة 

(Communities of Practiceوهً مجموعات من الكوا ) در ذاتٌة التنظٌم واإلدارة

والذٌن ٌشتركون باهتمامات مشتركة حول الخصخصة والذٌن لدٌهم الرؼبة فً المناقشة 
 الدولة فً هذا المجال. إستراتٌجٌةوالحوار حولها والذٌن ٌسهمون بصٌاؼة 

وعلى الرؼم مما ٌعانً الجهاز اإلداري العراقً من مظاهر ؼٌر صحٌة موروثة 
( ممن Advanced skillsٌحوي خزٌن من المهارات المتقدمة )ومستحدثة إال إنه 

( فً مختلؾ المجاالت ذات الصلة بموضوعة Know-Howكٌؾ ) –ٌحملون معرفة 

 الخصخصة مما ٌفتح آفاق واسعة وأمالً بالنجاح.
 

 المحور الثالث: برنامج مقترح للتحول إلى الخصخصة فً العراق
 

أفكار حول موضوعة الخصخصة ٌمكن  اشتمل اإلطار النظري على مجموعة    
اعتمادها هنا بوصفها منطلقات لبرنامج ٌصلح للعراق، وٌمكن تعمٌم نقاطه الرئٌسة على 
بٌئات نامٌة. لذا ٌجب أن نحدد مكونات البرنامج والتً تشمل أهدافه واستراتٌجٌاته 

 واإلجراءات ومتطلبات البرنامج وكذلك تحدٌد مسإولٌة تنفٌذه.
 

 يد أهداف البرنامج أوالً : تحد
ٌهدؾ البرنامج العام إلى تطوٌر األداء والكفاءة لالقتصاد العراقً عبر تحوٌل ملكٌة 
الشركات للدولة إلى ملكٌة خاصة، وتفرغ الدولة للقضاٌا واألنشطة التً ال ٌستطٌع 

 جملة أهداؾ ٌمكن إٌجازها باآلتً: إلىالقطاع الخاص القٌام بها. ٌتفرع الهدؾ العام 
 وفٌر التموٌل الالزم لبرنامج التنمٌة الطموح.* ت

 * تحرٌر القوى المنتجة من سٌطرة الدولة.
والخدمات  * تمكٌن الشركات العراقٌة من المنافسة عبر رفع مستوى جودة السلع

 وتخفٌض الكلؾ.
 * زٌادة االدخار القومً واالستثمار بما ٌتٌح فرصة تخفٌض الدٌن العام.

 اطلٌن.* زٌادة فرص توظٌؾ الع
  اإلستراتيجيةثانياً : صياغة واختيار 

دراسة واقع الشركات العراقٌة خصوصاً والنشاط االقتصادي عموماً توحً أن      
أفضل الخٌارات هً التحول الجذري والشامل باتجاه الخصخصة ولكن على مراحل 



 يم الخناقسناء عبد الكر و د.  .صالح الدين عواد كريم الكبيسي. د.....إدارة برنامج التغيير واقع ومستقبل التجربة العراقية

 31  (5550) 50العدد                                          مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر      

ً هذا ألسباب سبق اإلشارة ألٌها .. تتمحور حول فشل اإلدارة الحكومٌة المتراكم ف
 المجال.
إن خٌار التحول الجذري والشامل وعجز القطاع الخاص وانخفاض الكفاءة    

االقتصادٌة لشركات القطاع العام تحتم التحول المرحلً ألن التسرع فٌه تفرٌط بالملكٌة 
 تنفٌذ متزامنة وهً :  ثالث استراتٌجٌاتالعامة كما قلنا    لذا نقترح  

تعاقد المكثؾ )المقاوالتٌة( فً تنفٌذ المشارٌع الحكومٌة ال إستراتٌجٌةالتحول إلى -أ
التنفٌذ المباشر والتً أثبتت فشلها فً ضمان الجودة فضالً عما  إستراتٌجٌةوالتخلً عن 

فً األدب العالمً من  اإلستراتٌجٌةانطوت علٌه من تفرٌط فً المال العام. وتعد هذه 
عامة ، وان التعاقد ٌعد طرٌقة فعالة لتحسٌن أهم االستراتٌجٌات باتجاه اإلصالح لإلدارة ال

 (    141:  2001،  وآخروناألداء الحكومً   )اشٌما 

التحول إلى آلٌة السوق والتً تعمق قدرة الشركات التنافسٌة  إستراتٌجٌةتنفٌذ -ب
 اإلستراتٌجٌةتتطلب إصالحات إدارٌة وهٌكلٌة، على أن تهدؾ هذه  اإلستراتٌجٌةوهذه 

قٌمة الحقٌقٌة لهذه الشركات وضمان الحصول على عوائد مجزٌة عند الوصول إلى ال
 تحوٌلها إلى الملكٌة الخاصة عند تنفٌذ برنامج الخصخصة.

إلى بناء  اإلستراتٌجٌةالتمكٌن للمستثمر المحلً: تهدؾ هذه  إستراتٌجٌةتطوٌر -ج
لمال العربً عالقة شراكه قوٌة مع المواطنٌن بقصد تؤهٌلهم للدخول بالمنافسة مع رأس ا

واألجنبً وإتاحة الفرصة لتحول ملكٌة بعض هذه الشركات لهم عند تنفٌذ البرنامج. 
ونإكد حتمٌة هذا الخٌار إدراكاً لما تعرض له المستثمر المحلً من ضرر نتٌجة 

 انخفاض قٌمة الدٌنار العراقً خالل سنوات الحصار الجائر.
 ثالثاً : اإلجراءات 

ت وسٌاسات مرحلٌة تستهدؾ التمهٌد لتنفٌذ البرنامج ٌجب أن تتخذ جملة إجراءا
 ابتداًء وقٌادة البرنامج عند التنفٌذ وتشمل هذه اإلجراءات :

تشكٌل هٌئة وزارٌة علٌا تكون برئاسة رئٌس الوزراء وعضوٌة عدد من الوزراء -1

سٌما فً مجال التؤخذ على عاتقها رسم الخطوط العرٌضة وتهٌئة متطلبات التحول 
القوانٌن والتشرٌعات التً توفر بٌئة مالءمة للتحول وضمان التنسٌق بٌن  اقتراح

 القطاعات االقتصادٌة.
تشكٌل مجموعة الممارسة واالهتمام وتكون بمستوى إدارات علٌا فً مفاصل -2

الدولة ٌضم إلٌها مجموعة من الخبراء واالستشارٌٌن من الذٌن لدٌهم القدرة على رفد 
 والمقترحات التً تستقى من الحوارات والنقاشات بٌنهم.الهٌئة العلٌا بالرإى 

تنفٌذ عدد من الدراسات المسحٌة ووضع الخطط والبرامج المرحلٌة المقترحة من -3

 قبل اإلدارات الوسطى.
 
 

 رابعاً : متطلبات البرنامج 
ٌستوجب أي برنامج مخطط له وٌراد له النجاح تهٌئة عدد من المتطلبات ٌمكن 

 اط اآلتٌة :تلخٌصها بالنق
 بناء نظام سٌاسً دٌمقراطً تعددي برلمانً لضمان آلٌة رقابٌة شعبٌة للتحول.-1
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التحول فً فلسفة الدولة من مالكة للشركات ومحتكرة للنشاط االقتصادي إلى لعب -2

 دور المشرؾ على العملٌات االقتصادٌة.
آسً ٌجب أن تضمن عملٌة الخصخصة عدم إلحاق المزٌد من الخسائر والم-3

سٌما فً تسرٌح أعداد أخرى من العاملٌن مما ٌفاقم من ظاهرة الللشعب العراقً 
 البطالة.

 وضع خطط التحول المرحلٌة المنضبطة بتشرٌعات حكومٌة.-4
هإالء المدٌرٌن أكثر  أنمنح مدٌرو الشركات صالحٌات إدارٌة واسعة إدراكاً من -5

 معرفة بطبٌعة األعمال وكٌفٌة أداءها.
ثقافة المشاركة المرنة والمنفتحة فً إدارة هذه المنظمات لضمان الشفافٌة إشاعة -6

 لها.
 وضع سقوؾ زمنٌة ملزمة لكل مرحلة من مراحل برنامج الخصخصة.-7
 وضع آلٌة للمراجعة والرقابة المتزامنة مع تنفٌذ البرنامج تناط بمجامٌع محاٌدة.-8
 حول البرنامج.بناء نظام معلومات لتبادل المعلومات والمعرفة -9

 
 خامساً : تحديد مسؤولية تنفيذ البرنامج 

ٌعد تحدٌد مسإولٌة تنفٌذ البرنامج من العناصر المكملة والضامنة لنجاحه، ونرى أن 
 المسإولٌة تقع فً ثالث مستوٌات هً :

 مستوى القٌادة العلٌا لبرنامج الخصخصة وهً من مسإولٌة الهٌئة العلٌا.-1
 عٌة وتقع مسئولٌتها على الوزراء المختصٌن.مستوى القٌادة القطا-2
 مستوى القٌادة التنفٌذٌة وتقع على قادة المنظمات محل الخصخصة.-3

 
 سادساً : النموذج المقترح

 نقترح نموذجاً للخصخصة ٌتكون من أربعة مراحل رئٌسة وكاآلتً:     
 المرحلة التمهٌدٌة، وتشمل:-1

 التحول السٌاسً الدٌمقراطً.-أ
 التمكٌن والتؤهٌل للشركات. إعادة-ب
إصالح النظام القانونً ووضع التشرٌعات الالزمة وتطوٌرها واستحداث القوانٌن -ج

 الجدٌدة وجعلها منسجمة مع التوجه نحو الخصخصة.
 مرحلة التصمٌم، وتشمل :-2

 بناء النموذج ووضع خطط التحول المرحلٌة واالستراتٌجٌات.-أ
 .اإلستراتٌجٌةاختٌار -ب
 التوقٌتات الالزمة للتنفٌذ.وضع -ج
 
 مرحلة التنفٌذ، وتشمل :-3

 البدء بتنفٌذ البرنامج وفق الخطط المرحلٌة وبالتوقٌتات الموضوعة.-أ
 التقوٌم المستمر والمتزامن مع خطة التنفٌذ.-ب
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: حٌث أن النجاح فً التحول إلى الخصخصة ال ٌنتهً واإلسنادمرحلة التعزٌز -4

للصمود أمام  واإلسنادكل برنامج تؽٌٌر سٌكون بحاجة إلى الدعم  بتنفٌذ البرنامج، بل أن
 الهزات.

المقترحة لنموذج مراحل  األساسٌةمخطط ٌوضح الخطوات  أدناهوفٌما ٌلً 
 الخصخصة فً العراق:
 ( النموذج المقترح لمراحل الخصخصة في العراق5شكل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 

 ت والتوصٌات:االستنتاجا
 أوالً : االستنتاجات

تعد الخصخصة إحدى أهم خٌارات التحول فً اقتصادٌات الدول النامٌة لتتالءم -1

 مع متطلبات االقتصادٌات المعاصرة.
الخصخصة بوصفها عملٌة تؽٌٌر ٌجب أن تكون عٌر مراحل وفً حال تحقٌقها -2

 امٌة.ستشكل قفزة نوعٌة فً إعادة تؤهٌل اقتصادٌات الدول الن
ٌجب توقع بعض االختالالت السٌاسٌة واالجتماعٌة تترافق مع برنامج -3

 الخصخصة والتهٌإ لذلك مسبقاً.
هناك صعوبات ومشاكل فً إدخال الخصخصة أؼلبها داخلً وبعضها نتٌجة -4

 تؤثٌرات لقوى خارجٌة.
ٌجب أن ٌكون برنامج التحول منضبطاً بتوقٌتات زمنٌة والتزامات بعدم حصول -5

 لمزٌد من االختالالت االجتماعٌة سٌما فً موضوع انتشار البطالة.ا
 ثانياً : التوصيات

 ضرورة تبنً الخٌار الدٌمقراطً بوصفه فلسفة عامة للدولة والمجتمع.-1
ضرورة تبنً ثقافة التؽٌٌر والتركٌز على البرامج التً تخلق جو من الثقة فً -2

 لتجاوز األزمات. التوجه نحو الخصخصة كؤحد الحلول المطروحة
حتمٌة اختٌار القادة على مستوى الدولة ككل وعلى مستوى القطاعات والمنظمات -3

 الذٌن ٌتبنون برامج التحول نحو الخصخصة.
 ضرورة إنشاء صندوق قومً ٌؤخذ على عاتقه مسإولٌة دعم البرنامًج.-4

 النهايت البدايت

 الهرحمت الجههيديت           

 هرحمت الجصهين

 هرحمت الجنفيذ                     
 

 واإلسنادهرحمت الجعزيز                             
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 ٌجب أن ٌسبق برنامج الخصخصة إحداث تحول ثقافً على مستوى المنظمات-5

على الخصوص والمجتمع على العموم باتجاه تؽٌٌر القناعات الراسخة حول الخصخصة  
بوصفها استؽالل ومحاولة لتركٌز الثروات لدى القلة، والتعزٌز بدالً عن ذلك بالسعً 

 .لخلق وعً عام على أنها الخٌار الوحٌد لرفع الكفاءة اإلنتاجٌة لهذه المنظمات
 

 : المصادر
فً االدارة العامة فً ( )االبتكار  2001و وتاسوكً كاتاٌاما ، وتاٌشً اهنو) اشٌما ، ٌوشٌشٌر -1

اإلصدار العربً معهد  4العدد  6، المجلد  المجلة الدولٌة للعلوم اإلدارٌة( الٌابان : خصائصه وتحدٌاته

 التنمٌة اإلدارٌة ،  اإلمارات    
، دار 10( ط قها وأبعادهاالخصخـصة آفا( )1999االبراشً، محمد رٌاض ونبٌل مرزوق )-2

 الفكر، دمشق.
 .10015( )خصخصة )الخصخصة( نشرة الجزٌرة العدد 2000الؽزي، فارس ) -3

http : //www.suhuf.net.sa/2000Jaz/Fab/29/ar/8.htm. 
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