
اأواًل: احلجم العام للدولة 
 ويدخل يف حتديد احلجم العام للدولة امل�ساحة 
او  طبيعية  حدود  من  تت�سمنه  مبا  اجلغرافية 
الدول االكرب  القول فان  م�سطنعة، ومن نافلة 
م�ساحة واملتمتعة بحدود طبيعية ال مر�سومة 
�سد  حت�سينا  االكثثر  الثثدول  هي  ب�سري  بفعل 
الثثدول  هثثي  وبثثالثثتثثايل  اخلثثارجثثيثثة،  التحديات 
االعظم تاأثريا على �سعيد حميطها اخلارجي، 
واالكر قدرة على حتويل تطلعاتها ورغباتها 
التي  الدول  بالقيا�س اىل  اىل حقائق ملمو�سة 
ما  وبثثقثثدر  ممثثاثثثل.  حثثجثثم  وجثثثثود  اىل  تفتقر 
فانه يعاين من حدود  العراق  يتعلق االمر يف 
م�سطنعة طويلة جتعله با�ستمرار عر�سة اىل 
االخرتاقات اخلارجية ال�سيما بعد عام 2003. 

ثانيا: القوة االقت�صادية 
ما  لثثدولثثة  اخلارجية  ال�سيا�سة  قثثوة  تتنا�سب 
مقومات  مثثن  متتلكه  مثثا  مثثع  طثثرديثثا  تنا�سبا 
او  ت�سريع  م�ستوى  على  فحتى  اقت�سادية، 
العامل  لوجه  املغرية  الدولية  القرارات  تعطيل 
�سيا�سيا يظل راأ�س املال هو العن�سر االهم يف 
امواال  يدفع  فمن  واالإبثثثرام،  النق�س  عمليات 
نهاية  اكثثثر يف  اربثثاحثثا  مثثن يجني  هثثو  اكثثثر 
املثثطثثاف، وكثثم هثثو واقثثعثثي الثثربثثط بثثن القوة 
�سيا�ستها  قوة  وبن  ما  دولثثة  لعملة  ال�سرائية 
من  الرغم  فعلى  للعراق  وبالن�سبة  اخلارجية. 
هذه  ان  غري  هائلة  اقت�سادية  مبقدرات  متتعه 
يكفل  مبا  املثثثوارد  تنظيم  اىل  تفتقر  املثثقثثدرات 

ح�سن توزيعها بن املواطنن هذا اوال، وثانيا 
فان هذه املقدرات الهائلة مل ترتجم على �سكل 
من  به  معتدا  �سيئا  للبالد  تكفل  �ساملة  تنمية 

القوة اخلارجية. 

ثالثا: التقدم التكنولوجي 
لبلد  التقني  املجال  يف  انت�سارات  احثثراز  ان 
جممل  على  اإيجابًا  ينعك�س  اأن  من  له  بد  ال  ما 
تكون  ان  وطبيعي  البلد،  لهذا  العام  الن�ساط 
ح�سة ال�سيا�سة اخلارجية للبلدان االكر تقدما 
خا�سة  الن�ساط  ذلك  اجمايل  من  اال�سد  ح�سة 
تكنلوجية  ثثثثورة  اجثثثثواء  يف  نعي�س  ونثثحثثن 
يف  االعظم  الثورة  انها  املراقبن  بع�س  يرى 
هذه  يد  ان  بيد  االآن،  حتى  الب�سري  التاريخ 
الثورة البي�ساء ما تزال ابعد ما تكون عن دول 
كثرية يف املعمورة، ومنها العراق الذي حتول 
اىل واحد من اكرب امل�ستهلكن يف العامل، بعد 
انثثدثثثار مثثا كثثان يف حثثوزتثثه مثثن و�سائل انتاج 

متوا�سعة. 

رابعا: القوة الع�صكرية 
القوة  بثثريثثق  ان  قثثائثثال  الثثبثثعثث�ثثس  يثثغثثالثثط  قثثثد   
اخلارجية  ال�سيا�سة  �سعيد  على  الع�سكرية 
بداأ ي�سهد خفوتا ملحوظا بفعل تنامي الرغبة 
العاملية يف اإ�ساعة ال�سالم وحل بوؤر االختالف 
الدبلوما�سية،  بالطرق  الثثثدول  بثثن  والثثتثثوتثثر 
ومو�سع املغالطة يف هذا القول ان الدبلوما�سية 
القوية لكي تكون كذلك البد لها يف املقام االول 

ما  هناك  ولي�س  مهابة  قوة  اىل  ت�ستند  ان  من 
هو اكر هيبة من القوة الع�سكرية ال�سيما يف 

دول عاملنا الثالث. 

خام�صا: اجلهاز االعالمي 
 لقد ادركت الب�سرية منذ امد بعيد مدى خطورة 
�سديدة  قثثثوة  مثثن  عليه  يثثنثثطثثوي  ومثثثا  االعثثثثالم 
بع�س،  مع  بع�سها  الثثدول  عالقات  يف  التاأثري 
كان  واحلديثة  القدمية  احلثثروب  جميع  ويف 
لالإعالم وما يزال ح�سور حا�سم، ومن الطريف 
من  عثثادة  فاعليتها  ت�ستمد  ال  االعثثالم  قوة  فان 
قوة حقيقية مثلما هو احلال يف الدبلوما�سية 
التي ت�ستمد قوتها غالبا من قوى اخرى كالقوة 
الع�سكرية او االقت�سادية، فقد تتفوق دولة ما 
حميطها  يف  نثثافثثذة  كلمة  لها  وتثثكثثون  اعالميا 
الواقعية  حقيقتها  يف  هثثي  بينما  اخلثثارجثثي 
من  والقيمة  القدر  قليلة  �سغرية  دويلة  جمرد 
الناحية املو�سوعية، واملثال التطبيقي الناجح 
االجدر بالتاأمل يف هذا امل�سمار هو دولة قطر 

والعك�س متاما مع دول اخرى كالعراق. 

�صاد�صا: النظام ال�صيا�صي احلاكم 
اإن نوع النظام ال�سيا�سي الذي تقع على عاتقه 
للبلدان  اخلارجية  ال�سيا�سية  امللفات  ادارة 
ذو  النظام  هثثذا  متثل  الثثتثثي  الثثرمثثوز  وطبيعة 
لهذه  الهيبة  �سلب  او  منح  على  كبري  تثثاأثثثري 
العالقات  يف  الطبيعي  فمن  تلك،  او  الثثدولثثة 
ما  دولثثة  حقوق  تهن  متمُ ان  املعا�سرة  الدولية 

نخبها  ت�ساغلت  ما  اذا  ال�سعيد اخلارجي  على 
املرتب�سة  االجنبية  املخاطر  عثثن  ال�سيا�سية 
ببالدها ب�سراعاتها على مراكز النفوذ ومواقع 
ال�سلطة الداخلية، ولي�س يف منطقتنا العربية 
التاريخية منوذج  املرحلة  واالقليمية يف هذه 
مثثع اال�سف  الثثعثثراق  مثثن  �سهرة وبثثوؤ�ثثسثثا  اكثثر 

ال�سديد. 
اإن املطلوب من كل من ت�سغل باله �سيا�سة العراق 
اخلارجية ويتمنى يف �سره لو انها تتعافى من 
كبواتها امل�ستمرة، واآخر تلك الكبوات ما متثل 
يف اإلغاء قمة بغداد، ان املطلوب من هوؤالء ان 
اإبطاء اإىل حتويل  يعمدوا فورا ومن دون اي 
االأمنيات اإىل حقائق ماثلة على ار�س االحداث 
امل�سكلة  العنا�سر  بثثن  مثثن  كثثانثثوا  اذا  ال�سيما 
للم�سهد ال�سيا�سي العراقي من روؤ�ساء احزاب 

وكتل برملانية. 
ا�ثثسثثرتاتثثيثثجثثيثثة وخريطة  غثثيثثاب روؤيثثثثة  ولثثعثثل 
ال�سيا�سة  هثثثذه  جثثعثثل  اخلثثارجثثيثثة  لل�سيا�سة 
العراق  جعلت  ارجتالية  افعال  ردود  تعي�س 
يثثفثثقثثد احثثثرتامثثثه االقثثلثثيثثمثثي ويثث�ثثسثثبثثح احللقة 
تتقاذفه  االقليمية  اال�ستقطابات  يف  اال�سعف 
احلروب  وتقاطعات  الدولية  ال�سراعات  رياح 
الذي  االبرز  الكويت هو  مثال  املنطقية، ولعل 
ميثل داللة وا�سحة يف فقدان العراق الحرتامه 

اال�سرتاتيجي اقليميا. 
لقد ا�ستيقظ العامل قبل فرتة وجيزة على حدث 
الثورة امل�سرية التي ا�ستطاع الوعي ال�سيا�سي 
اجلماهريي فيها ان يطيح باالآلة القمعية لنظام 

دكتاتوري �سر�س ويرو�س الكثري من رموزه، 
ويوقظ يف قلوب البع�س منهم احل�س الوطني 
الثث�ثثسثثريثثف بثثعثثد طثثثول تثثخثثديثثر، وبثثفثث�ثثسثثل هذه 
الثورة فقد حتققت مكا�سب �سعبية كربى على 
�سعيد ت�سحيح امل�سارات ال�سيا�سية الداخلية. 
الثورة  هذه  ا�ستطاعت  فقد  فح�سب  هذا  لي�س 
حميطها  يف  م�سر  هيبة  ت�ستعيد  ان  الفتية 
رقما  بو�سفها  جثثديثثد  مثثن  وتثثدخثثل  اخلثثارجثثي 
لبلدان  اخلارجية  ال�سيا�سة  ر�سم  يف  �سعبا 
ذلك  تفعل  ان  لها  كثثان  ومثثا  االو�ثثسثثط،  ال�سرق 
غالبية  اميثثان  لوال  متوا�سعة  زمنية  فرتة  يف 
الدميقراطية  مببادئ  امل�سرين  ال�سيا�سين 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  الفر�س  متنح  التي 
دائثثثرة  مثثن  كثثبثثري  حثثد  اىل  وتثث�ثثسثثّيثثق  للجميع 
ا�س�س  على  منها  املبنية  ال�سيما  اال�ستثناءات 

الوالءات ال�سيقة. 
امل�سريون  ال�سيا�سيون  الثوار  ا�ستطاع  لقد   
وال�سديق  العدو  على  احرتامهم  يفر�سوا  ان 
االول  املثثقثثام  يف  الأنف�سهم  احثثرتامثثهثثم  بف�سل 
م�سلحة  كل  على  الوطنية  امل�سلحة  وتغليبهم 
يتعلموا  ان  العراقيون  اراد  ما  واذا  �سواها، 
عليهم  فما  البليغ  املثث�ثثسثثري  الثثدر�ثثس  هثثذا  مثثن 
تقدمي  �سعيد  عثثلثثى  بثثنثثظثثرائثثهثثم  االقثثثتثثثداء  اإال 
ال�سيا�سي  ال�ساأن  اإدارة  واإيكال  العام  ال�سالح 
من  وجثثدارة  كفاءة  اكر  هو  ملن  واالقت�سادي 
العراقين، ولن ي�ستطيع �سا�سة العراق حتقيق 
هذا الهدف النبيل ابدا اذا ما ظلوا �سادرين يف 

غي املحا�س�سة ال�سيا�سية. 

واأن معظم املناهج الرتبوية التي تدر�س يف املدار�س 
تتطلب  عام  بوجه  العربية  و  بوجه خا�س  العراقية 
الفكر  وا�ستئ�سال  فيها،وتطويرها  النظر  اإعثثثادة 
الثثتثثكثثفثثريي مثثن هثثثذه املناهج  الثثفثثا�ثثسثثي والثثظثثالمثثي 
والتاأكيد  اجلديدة  الدميقراطية  باملفاهيم  ،واإبدالها 
 ، االجتماعية  العالقات  يف  االإن�ساين  اجلانب  على 
االإن�سان  حقوق  وثقافة  الدميقراطي  الفكر  واإحثثالل 
والتعاي�س ال�سلمي ، واحرتام الراأي والراأي االآخر، 
داخل  والت�سامح  املحبة  روح  بثثث  على  والثثتثثاأكثثيثثد 
العدوانية  ورف�س  االآخثثر  الثثثراأي  وتقبل   ، املجتمع 
خا�س  وب�سكل   ، و�ثثسثثوره  اأ�سكاله  بكل  والتع�سب 
من  .والبثثثد  والثثقثثومثثي  والطائفي  الديني  التع�سب 

املناهج  بتطوير  املثثطثثالثثبثثة  لثثلثثدعثثوات  اال�ثثسثثتثثجثثابثثة 
الثثثدرا�ثثثسثثثيثثثة يف الثثثثعثثثثراق والثثثثعثثثثامل الثثثعثثثربثثثي وفثثق 
تلبية  اجثثل  ومثثن  الدولية  للمتغريات  �ساملة  نظرة 
االحتياجات التنموية ومواكبة التقدم التكنولوجي 

والعلمي .
ومن املن�سف ان نذكر هنا بان هناك حماوالت جادة 
خطوات  اتخاذ  مت  ولقد  العراق  يف  املناهج  لتغيري 
مهمة يف هذا االإطار من خالل تغيري عدد من املناهج 
التي  االإن�سانية  بالدرو�س  تتعلق  التي  تلك  وخا�سة 
تتعلق بحياة االإن�سان وتعامله مع جمتمعه وحميطه 

اخلارجي .
لتغيري  عثثديثثدة  اأطثثثراف  مثثن  املطالبات  جثثاءت  ولقد 

املناهج يف املنطقة العربية ومنها موؤمتر   اليون�سكو 
يف باري�س  ب�ساأن التعليم العايل الداعي اإىل اإدخال 
االإن�سان  كثثحثثقثثوق  الثثتثثعثثلثثيثثم،  جثثديثثدة    يف  مثثفثثاهثثيثثم 
االأقليات  وحقوق  املثثثراأة  ومتكن  املثثدين  واملجتمع 
باملقابل  وجند   . والدميقراطية  واحلريات    العامة 
املتخ�س�سة  فاجلهات  اجلانب،  بهذا  عربيا  اهتماما 
املناهج  تطوير  اأهمية  تعي  العربية’  االأقثثطثثار  يف 
التعليمية العربية، لتواكب التطورات التكنولوجية، 
درا�سات  وعثثمثثل  الثثنثثدوات  عقد  ذلثثك  على  والثثدلثثيثثل 
تطوير  العربية حول  الدرا�سية  )احللقة  منها  كثرية 
اأعمالها  مناهج الرتبية التكنولوجية( التي اختتمت 
هذه  ا�ستمرت  وقثثد   ، عثثّمثثان  االأردنثثيثثة  العا�سمة  يف 
للتعليم  العربي  اأيام، ونظمها االحتاد  اأربعة  احللقة 
دول  عثثدة  مثثن  ومتخ�س�سن  باحثن  ومب�ساركة   ،

عربية.
الدرا�سية  احللقة  بثثهثثذه  املثث�ثثسثثاركثثون  اأو�ثثسثثى  وقثثد 
يف  التكنولوجية  الرتبية  مثثادة  اإدخثثثال  بث"�سرورة 
من  باال�ستفادة  اأو�ثثسثثوا  كما  العام،  التعليم  مناهج 
التكنولوجية،  الرتبية  جمال  يف  احلديثة  التقنيات 
من  واال�ستفادة  تب،  والكمُ الدرا�سية  اخلطط  وتبادل 
تب  الكمُ وتوفري  والدولية،  العربية  املنظمات  خربات 

والو�سائل التعليمية املنا�سبة.
واملدربن  املثثدر�ثثسثثن  اإعثثثثداد  اإىل  املثث�ثثسثثاركثثون  ودعثثثا 
موؤ�س�سات  بن  التعاون  وتعزيز  املنا�سب..  بال�سكل 
جمال  يف  العمل  و�سوق  املهني  والتدريب  التعليم 
بالرتبية  املثثرتثثبثثطثثة  االأنثث�ثثسثثطثثة  وتثث�ثثسثثجثثيثثع  اإعثثثثثثداد 
متخ�س�سن  من  التو�سيات  هثثذه  التكنولوجية". 
عثثثرب تثثدلثثل عثثلثثى اهثثتثثمثثام كثثبثثري مثثثن قثثبثثل املثقفن 
يف  املناهج  لتطوير  الغربية  للدعوات  لال�ستجابة 

العامل العربي.
ومن اجلدير بالذكر اإننا حينما نطمح لال�ستفادة من 
التطور العاملي واإدخال املفاهيم اجلديدة يف الواقع 
روؤيثثة    جتمع بن  ذلثثك وفثثق  اأن يكون  العربي يجب 
حتقيق  اجل  من  العاملية،  واملعا�سرة  اخل�سو�سية 
بالقيم  الت�سحية  دون  املتغريات  مع  تتالءم  تربية 
ولكيال  واالإ�ثثسثثالمثثيثثة،  العربية  لثقافتنا  االأ�سا�سية 
بكامل  اأطلقها  من  روؤيثثة  بنف�س  تطبيقها  اإىل  ن�سطر 
االأمر  واالجتماعية،  والفكرية  م�سامينها    الثقافية 
الذي قد يت�سبب ببع�س اال�سطرابات يف جمتمعاتنا 
العربية.  . كما اإن حتقيق االأهداف املرجوة من العملية 
الرتبوية تقت�سي اإعادة اإعداد الكادر الرتبوي اإعدادًا 
دميقراطيًا ميكنهم من القيام باملهمات اجلديدة امللقاة 
على عاتقهم  الأن اأية عملية تغيري اأو تطوير للمناهج 
الدرا�سية يجب اأن تاأخذ بنظر االعتبار تطوير قدرات 
اأدواتها و القائمن بتنفيذها وهم الهيئات التعليمية  
جناحها  مقومات  توفر  ن�سمن  لكي  التدري�سية  و 

بال�سكل ال�سليم وال�سحيح ..
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــص ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــصــفــحــة  يف  ــــــواردة  ال االآراء 

الثالثة من مقالتنا بعنوان )جمتمع  االأجثثزاء  اأ�سرنا يف 
م�ست�ساري  هيئة  اقامتها  التي  الثثنثثدوة  اىل  املانحن( 
يوم  املانحة  الثثدول  وجمموعة  الثثثوزراء  رئي�س  ال�سيد 
يراها  كما  العراق  )او�ساع  عنوان  2011/5/14 حتت 
جمتمع املانحن(، وهي ندوة خ�س�ست الإطالق الكتاب 

الذي اأ�سدرته الدول املانحة بهذا اال�سم.. 
رح يف تلك الندوة. و�سوف اأ�ستمر باقتبا�س بع�س ما طمُ

كان احلديث عن اعادة هيكلة ال�سركات اململوكة للدولة، 
كجزء من م�سمون التحول اىل اقت�ساد ال�سوق. وعلى 
احلكومة ان تنجح يف برامج التحول، الأن كلفة الف�سل 
التحول،  يف  احلثثكثثومثثة  دور  حتثثديثثد  ويثثجثثب  كثثبثثرية. 
اخلرباء  دور  عن  ف�سال  اخلا�س،  القطاع  دور  وحتديد 

واملنظمات الدولية يف عملية التحول. 
جمدية  )ال�سركات(  القطاعات  بع�س  ان   احلقيقة  ويف 
غري  قطاعات  وهثثنثثاك  لال�ستثمار،  جثثاذبثثة  غثثري  ولكنها 
االقت�سادية  الثثثوحثثثدات  ت�سخي�س  ويثثجثثب  جمثثديثثثثثة.. 
اململوكة للدولة وحتديد �سنفها )هل هي جمدية اأم غري 
جمدية(. ويحتاج العراق اي�سًا اىل توجيه �سيغ التفكري 
بحيث تتحول امناط وطرق التفكري اىل اقت�ساد ال�سوق 
واالميان بدور فاعل للقطاع اخلا�س، وان ن�سع خططًا 

الأعمال ال�سركات وتناف�سية منتجاتها وتنمية ا�سواقها.
هناك  وهل  الزائدة  العمالة  مع  التعامل  اىل  نحتاج  كما 
العام  القطاعن  بثثن  والت�سارك  الثثتثثعثثاون  عثثن  جتثثارب 

واخلا�س يف ا�ستيعابها، وهل كانت ناجحة.
ال�سغرية  لثثلثثمثث�ثثسثثاريثثع  الثثثرتويثثثج  اىل  الثثثنثثثدوة  ودعثثثثت 
واملتو�سطة، فمع اإن القطاع اخلا�س �سعيف حاليا، فان 
ت�سجيع ومنو ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يوؤدي اىل 

منو ال�سركات الكربى. 
وا�سحة،  اقت�سادية  �سيا�سة  تو�سع  ان  اىل  دعثثت  كما 
اآنية  م�سكلة  كل  معاجلة  وعند  لال�سالحات.  و�سيا�سة 
اأبعد مدى ملواجهة مثل تلك امل�ساكل  يجب و�سع خطط 

م�ستقبال.
والتكامل  والتن�سيق  االت�سال  باأهمية  الندوة  واأو�ست 
مثثع الثثثثثثوزارات واملثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثات االخثثثثرى، وتثثبثثنثثي طرق 
احلاجات  ملعرفة  الثثثثثوزارات  بثثن  لالت�سال  �سحيحة 

واإمكانات البع�س لتلبية االحتياجات.
كما دعت الندوة اىل ت�سجيع االبداع وا�ستغالل املوارد 
ايجاد  اجلامعات.  مع  والتفاعل  والتن�سيق  الب�سرية 
تعرفه  ال  االدارة  تعرفة  فما  املجتمع،  مع  متفاعل  اعالم 

اخلطوط الدنيا يف املوؤ�س�سات وال يعرفه املجتمع.
وقد طرحت مقرتحات الإن�ساء وحدة الإعادة الهيكلة يف 

كل وزارة، لتطوير العمل والإجناز مهمة التحول.  
لقد كانت ندوة متميزة خل�س وركز واوجز املتحدثون 

االجانب فيها..
الوقت  ا�ستغرقوا  فقد  العراقين  امل�سوؤولن  بع�س  اأما 
املخ�س�س لكلماتهم بالبديهيات والتفا�سيل.. ويبدو اإن 
مبا�سرة..  للهدف  الذهاب  او  االإيجاز،  يتعلم  مل  بع�سنا 
ميهد  ان  ال�سايف  املثثاء  م�ساريع  عن  يتحدث  من  ويكاد 
خلطابه هكذا )اأيها االأَخوان.. ان املاء �سروري للحياة، 
اكت�سفنا  وقثثد  املالب�س،  ولغ�سل  لل�سرب  ي�ستخدم  فهو 
بدونه!!(..  طهيها  ميكن  ال  االطعمة  بع�س  اإن  موؤخرا 
والرتكيب  املاء  خ�سائ�س  عن  فيتحدث  له  يحلو  ورمبا 

الكيمياوي له.
العراقية ملراجعة  للدولة  الندوة فر�سة كبرية  لقد كانت 
اآليات عملها، وتقييم الرتابطات والت�سابكات القطاعية، 
ي�سعها  التي  املفاهيم  تركيب  ثثثم  تفكيك  اإعثثثادة  بهدف 
عمله  اىل  الثث�ثثسثثبثثاح  يف  يح�سر  وهثثثو  جثثانثثبثثا،  بع�سنا 
الغفلة  من  م�ستفيدا  ظهرا،  الثالثة  بعد  يغادر  وهثثو  ثم 
الوطنية التي نت�سكع بعيدا عن ظاللها ونن�سى ال�سمري 

الذي ال ينام والرقيب الذي ال يغفل.

ال�صراحــة   هام�ــش  علــى 

 اإح�صان �صمران اليا�صري


جمتمع �ملانحني
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�سيا�سة �لعر�ق �خلارجية و�الحرت�م �ال�سرت�تيجي

ثمة تو�صيفات عديدة ملفهوم 
ال�صيا�صة اخلارجية غري ان اكثـرها 

واقعية هو الذي يعدها جت�صيدا 
حيا ل�صورة دولة ما يف عيون الدول 

االخرى، وعلى �صوء هذه ال�صورة 
او تلك تاأخذ هذه الدولة او تلك 

ت�صل�صلها الطبيعي من حيث القدرة 
على التاأثري يف حميطها اخلارجي. 

ولكي تت�صكل �صورة ال�صيا�صة 
اخلارجية لبلد ما على نحو وا�صح 

املعامل البد من اأن توؤخذ بنظر 
االعتبار جملة من العوامل التي 

تت�صافر يف ما بينها الإخراج هذه 
ال�صورة ومن ثم ا�صباغ �صفات القوة 
واملنعة اأو ال�صعف واالنك�صار عليها. 

ومن اأهم هذه العوامل ما ياأتي: 

ــج بـــني �لــــدعــــو�ت و�لــتــطــبــيــق  ــاه ــن ــر �مل ــغ ت

من خالل قراءة متاأنية للعملية 
الرتبوية فـي العراق واملنطقة 

العربية جند ان هناك حاجة 
كبرية تدعونا ملراجعة املناهج 
الرتبوية التي تدر�ش الأبنائنا  

الطلبة يف املدار�ش .  ولكي تتمكن 
املوؤ�ص�صة الرتبوية من القيام 
بواجبها يف بناء جيل يحمل 

مفاهيم الدميقراطية وحقوق 
االإن�صان ويعي حقيقة التحول 

الدميقراطي والتطور العلمي 
والتكنولوجي فاإنها بحاجة 

ما�ّصة وعاجلة اإىل ثورة تربوية 
دميقراطية ،يف جميع املجاالت 

املتعلقة بالعملية الرتبوية طالبًا 
ومعلمني ومناهج. 

 بهدف و�سع نظام فعال جلهاز املعلومات وتالفيًا حلدوث 
م�ساكل من �ساأنها عرقلة اأعمال وكفاءة ق�سم االأر�سيف يف 
موؤ�س�سات الدولة ب�سكل عام وملواكبة التطور التكنولوجي 
يتحتم علينا و�سع نظام حلفظ وتوثيق املعلومات فيه من 

املرونة والتطور ما ي�سمح بتقدمي: 
اإمكانية حفظ املعلومات بطريقة اآمنة و�ساملة.

من  جمموعة  او  مطلوبة  معلومة  اأي  ا�سرتجاع  اإمكانية 
املعلومات خا�سة مبو�سوع معن بدقة و�سرعة وكفاءة.

الطريقة  تلك  هثثي  املعلومات  حفظ  يف  االآمثثنثثة  فالطريقة 
ال�سمول  اأما   ، ال�سياع  او  التلف  من  املعلومات  تقي  التي 
يف حفظ املعلومات فنعني به تغطية نظام احلفظ جلميع 
العن�سر  هو   ، النظام  ي�سملها  التي  واملعلومات  الوثائق 

االأ�سا�سي لفاعليته وال�سبب املبا�سر لوجوده.
ان تكون  فاأننا نعني  دقة اال�سرتجاع  وعندما نتحدث عن 
املعلومات التي تقدم اىل طالب املعلومة مطابقة متامًا لهذا 
الطلب دون اأي انحراف وكافية لتغطية املو�سوع ، ال هو 
الكايف مبا يخل باملو�سوع وال هو زائد  ناق�س عن احلد 
مبا ي�سع عبئًا على طالب املعلومة ال�ستخال�س ما يريده 

�سمن ما قدم اإليه.
ونعني ب�سرعة اال�سرتجاع اأاّل ت�ستغرق عملية البحث عن 
طلب  حلظة  بن  املتاح  الزمن  من  اأطثثول  وقتًا  املعلومات 

املعلومات وحلظة احلاجة اإليها ال�ستخدامها.
وبعبارة اأخرى فاإن النظام يجب اأن يكفل وجود املعلومة 
بن يدي امل�ستخدم يف الوقت املنا�سب دون اإبطاء وان ال 

تفوت عليه فر�سة لنق�س يف املعلومات املتاحة.
وكفاءة اال�سرتجاع تتلخ�س بب�ساطة يف ان تتحقق عملية 
اال�سرتجاع على اكمل �سورها با�ستخدام اقل ما ميكن من 

املوارد املتاحة.
ولعله من الي�سري االآن بعد اأن تلم�سنا جوانب امل�سكلة ان 
�سامل  اإطثثار ت�سور  يتم يف  ان  يلزم  ذلك  ندرك ان حتقيق 
الوثائق  نوعيات  الت�سور  هثثذا  يعطي  وان  للمعلومات 
ومو�سوعًا  مكانًا  للمعلومات  املختلفة  التجمعات  وكذلك 

والعالقة بن هذه التجمعات.
ولقد ا�ستطردنا يف حتليل عنا�سر االإمكانات املطلوبة من 
اأي نظام للتوثيق والإر�ساء اأ�س�س ت�سورنا ملا هو مطلوب 
م�سروع  او  موؤ�س�سة  باأي  التوثيق  عملية  بتنفيذ  حتقيقه 
الوجه  على  وهثثو  الثثهثثدف  حتثثديثثد  اىل  ننتقل  ان  ميكننا 

االآتي:
اإن�ساء مركز للمعلومات يقوم بالوظائف املختلفة لعمليات 

التوثيق.
ث  ا�سرتجاع  ث  ت�سجيل  ث  تنظيم   – ا�ستكمال   – اقتناء   "

ن�سر".
وي�سكل هذا املركز من عن�سرين اأ�سا�سين:

مثثثوجثثثودات مثثاديثثة مثثن مثثعثثدات واأجثثثهثثثزة خثثا�ثثسثثة بحفظ 
املعلومات وا�سرتجاعها.

نظام لتوثيق املعلومات وفهر�ستها بحكم الوظائف املختلفة 
امل�سمم  ي�سع  ان  ال�سروري  فمن  لذلك  التوثيق،  لعملية 
ن�سب عينيه تخطيط مركز املعلومات: ) وزارة – موؤ�س�سة 
– �سركة ( ان يكون هذا املركز على درجة كبرية من الكفاءة 
التي  املعلومات  من  الهائل  احلجم  ال�ستيعاب  يوؤهله  مبا 
مركزًا  يكون  وان  اأن�سطتها  مبختلف  املوؤ�س�سة  حتتويها 
من  احلديثة  التكنولوجيا  تقدمه  ما  على  يعتمد  ع�سريًا 
ان  على  املعلومات(  )تكنولوجيا  وباهرة  رائعة  اإمكانات 
واخلا�سة  املحلية  الظروف  مع  الوقت  نف�س  يف  يتالءم 

بتلك اجلهة:
وميكن و�سف مركز املعلومات باأنه يتكون من:

ورقية  ملفات  او  م�سغوطة  اأقرا�س  اأو  فيلمية  م�سغرات 
حتتوي على املعلومات الو�سفية .

فهار�س تر�سد عملية البحث عن املعلومات.
جث- اأو�ساط منا�سبة حلفظ املعلومات الكمية.

الفيلمية  امل�سغرات  حلفظ  الزمثثثة  واأجثثهثثزة  مثثعثثدات  د-   
وقراءتها وطبعها.

 هث ث معدات منا�سبة )حا�سبات( لت�سغيل املعلومات الكمية 
وحتليلها.

 و- كوادر ب�سرية مدربة قادرة على ت�سغيل املركز.  
مراحل اإن�ساء جهاز املعلومات:

للمعلومات يف اجتاهن  اأي مركز  اإن�ساء  العمل يف  ي�سري 
ا�ستطالعية  درا�ثثسثثة  اأجثثثراء  بعد  كالهما  يثثبثثداأ  متوازين 

للمو�سوع.
واختيار  املعلومات  مركز  وجتهيز  بت�سميم  اأولهما  يهتم 
املعلومات  ونوعيات  ان�سطة  بدرا�سة  والثاين   ، معداته 

لت�سميم نظام التوثيق.
وميكن اإجناز مراحل العمل كما ياأتي:

1- مرحلة الدرا�سة اال�ستطالعية:
املوؤ�س�سة  يف  املعلومات  لن�ساط  كاملة  درا�سة  تتم  وفيها 
كل  على  والثثتثثعثثرف  بثثدقثثة  املعلومات  جمتمع   ومعاي�سة 

جوانب ان�سطة املعلومات وتنوعها واأ�سكالها املختلفة.
هذه  يف  للمعلومات  متكامل  هيكل  عمل  ميكن  وبالتايل 

املوؤ�س�سة حتدد فيه نوعيات املعلومات املختلفة.
تثث�ثثسثثنثثيثثف وفثثهثثر�ثثسثثة ومعاجلة  نثثظثثم  2-مثثثرحثثثلثثثة و�ثثسثثع 

املعلومات  
وت�سمل هذه الدرا�سة:

و�سع نظام لت�سنيف املعلومات.
و�سع نظام لفهر�سة املعلومات.

جث- و�سع نظام لتحليل ومعاجلة املعلومات الكمية.
2- مرحلة تنظيم النظام:

 وت�سمل هذه املرحلة االآتي:
تنظيم املعلومات وت�سجيل البيانات االأ�سا�سية.

ب- اإعداد الوثائق للت�سجيل الفيلمي امل�سغر.
جث - اإعداد الفهار�س.

د- الت�سجيل الفيلمي امل�سغر للمعلومات الو�سفية.
معاجلتها  بهدف  الكمية  املعلومات  وتخزين  حفظ  ح- 

وا�ستخال�س النتائج املطلوبة.

و�سع نظام لتوثيق �ملعلومات


