تعد المجالت واإلصدارات التخصصية والبحثية واحدة من أھم أبواب
رفد المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وھيئاتھا بالمعلومة الھادفة
والرأي الخبير المتخصص الذي يسھم بتطوير عمل تلك المؤسسات وتحديث
برامجھا بما ينسجم والتطورات الحاصلة في فن إدارة وتوظيف الموارد
البشرية والمادية والفنية ومواكبة آخر ما توصلت إليه دول العالم المتقدم
من إسھامات علمية تخدم البشرية وتمنھج عمل األفراد داخل المؤسسات
أيا ً كانت وجھتھا ومجاالت عملھا.
وعلى ھذا دأبت مجلة المفتش العام ومنذ انطالقتھا في آيار من عام2010
واعتمادھا لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كمجلة علمية مح ّكمة
ومعتمدة للنشر العلمي والترقية العلمية ،على رفد المكتبة العلمية بالبحوث
القانونية واألمنية والتربوية واإلعالمية ،حيث انتدبت المجلة أساتذة
ومتخصصين ليكونوا ضمن ھيأة التحرير والھيأة االستشارية ،واستعانت
بخيرة األكاديميين ليقدموا استشارتھم العلمية للمجلة.
وأسھمت المجلة وعبر مسيرتھا التي جاوزت السبع سنوات إلى تناول الكثير
من القضايا والمشاكل القانونية واألمنية واالجتماعية و حقوق اإلنسان
بالبحث والتحليل العلمي الذي خلص إلى تشخيص المشاكل
ووض َع الحلول
َ
لھا.
اليوم ونحن نعيش فرحة االنتصار الكبير والحاسم على تنظيم داعش
اإلرھابي بتطھير كامل التراب العراقي من رجسھم وغيھم ،بفضل
تضحيات وبسالة ودماء أبناء قواتنا األمنية والعسكرية والحشد الشعبي
على مختلف صنوفھا وتشكيالتھا ،تتقدمھم فتوى المرجعية الدينية
صاحبة فتوى الدفاع الكفائي ،وصبر ودع م أبن اء الش عب العراق ي األب ي ،والتوج ه
الحكومي والشعبي للقضاء على الفساد والمفسدين ،من خالل
وضع برنامج عملي فاعل يسھم في مكافحة ومحاربة ھذا الوباء الخطير
أھدر كثيراً من ثروات البلد وكان صنواً لإلرھاب في التخطيط لتدمير
الذي
َ
العراق وشعبه.
وھنا ال يسعني إال أن أدعو الباحثين والكتاب والمتخصصين إلى اإلسھام
برفد مجلتھم) المفتش العام( ،بنتاجاتھم البحثية وآرائھم العلمية التي
تسھم في إيجاد الحلول المنھجية لمشكالت البلد في المجاالت األمنية ومكافحة
الفساد اإلداري والمالي والمشاكل القانونية والثقافية واإلعالمية ،وستضمن
المجلة نشر تلك البحوث بأمانة علمية رصينة تنسجم وسياسة المجلة
المعلنة التي تھدف إلى بناء المؤسسات واإلنسان وفق منھج علمي رصين..
ومن ﷲ نستمد العون.

