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التحريرية للتقرير ، وتولت Datapage and the Council for Visual Affairs عملية التصميم ونضد 

الحروف. 
حظيت هذه الدراسة بتمويل مشترك قدمته مساهمة كريمة من صندوق العراق لإلصالح والتعافي وإعادة 
األعمار(I3RF) الذي تم تأسيسه بالشراكة مع حكومة العراق ومساعدة من حكومة المملكة المتحدة، والوزارة 
االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية في ألمانيا من خالل KFW، وحكومة كندا من خالل غلوبال افريز كندا.  
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يقف العراق األن على مفترق طرق. فبعد مرور زهاء عقدين من الزمن على حرب عام 2003، مازال البلد 
في واقع الهشاشة، ويواجه حالة متزايدة من انعدام االستقرار السياسي، واالضطرابات االجتماعية  عالقاً 
ذلك  في  (بما  األزمات  من  عدد  وفي خضم  والمواطن.  الدولة  مابين  العمق  متزايدة  وفجوة  المتصاعدة، 
تراجع أسعار النفط ، وجائحة كوفيد - 19، واالحتجاجات األخيرة) ، يضاف اليها تراكم تأثيرات السياسات 
العراق خالل عام 2020  يعاني  الفساد،  الضعيفة، وغياب االصالحات، والعجز عن معالجة  االقتصادية 
أسوأ أداء للنمو في الناتج المحلي االجمالي السنوي (GDP) منذ سقوط نظام صدام حسين1. ويظل انعدام 
االستقرار، وعدم توفر فرص العمل، والفساد، وضعف تقديم الخدمات من بين المخاطر األهم التي تعيق 

لنمو الطويل األمد في البالد. 
مع كل أزمة تظهر فرصة لإلصالح. ولكن طريق العراق نحو االصالح سيكون صعباً وغير مؤكد. فإذا 
ما أخذنا بعين االعتبار اسعار النفط الحالية واالنخفاض المتواصل في الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة 
كورونا فان البلد سيواجه صعوبة في تلبية احتياجات شعبه على األمد القصير. ولكن بوسعه الشروع في طريق 
طويل، وانما الحاجة ملحة اليه، نحو التحول الهيكلي واالصالح، وهو طريق قد يجعل اقتصاده أقل اعتماداً على 
النفط  ويحّركه بشكل أكبر نشاط القطاع الخاص. وتوضح االحتجاجات واسعة النطاق التي اندلعت منذ تشرين 
األول (اكتوبر) 2019 وأثارت شكوكاً حول االقتصاد السياسي الحالي للبالد، بانه لم يعد ممكناً تجنب مثل هذا 
المسار نحو األصالح. ومع ذلك، يوضح هذا التقرير بأن السبيل نحو االصالح سيتطلب مزيداً من اإلصرار 

وقد يواجه الكثير من التحديات القائمة منذ أمد طويل لتغيير الوضع الراهن. 
يسلط هذا التقرير الضوء على ما يمكن أن ينجزه العراق للحفاظ على النمو المستقبلي، لكنه يوضح أيضاً 
األسباب التي جعلت البلد عاجزاً حتى اليوم عن تحقيق مستويات عالية من النمو المتنوع جنباً إلى جنب مع 
تحقيق السالم واالستقرار ومستويات معيشة أفضل لمواطنيه. فالمستويات العالية من الهشاشة والصراع في 
العراق التي يعّززها االعتماد الكبير على النفط تعيق فرص تقدم البلد نحواإلصالح والنمو االقتصادي. كما 
يقترح التقرير أيضاً مسارات استراتيجية يمكن للعراق من خاللها أن يتحرر من واقع الهشاشة، وحيث يمكن 
للسالم واالستقرار فيها أن يهيئ الظروف المناسبة للمواطنين لتحقيق تطلعاتهم وايجاد وظائف في القطاع 
الخاص، وتحقيق االزدهار. وفي هذا السياق، تقدم الفصول األربعة للتقرير (أ) تصوراً لمسببات الهشاشة 
األساسية في العراق وتحديات االقتصاد السياسي وآثارها على نموذج النمو المتنوع، (ب) تحليل خصائص 
النمو في العراق وإمكانات البلد و فوائد التنويع االقتصادي، (ج) إطاراً تشخيصياً للتجارة وتقييماً إلمكانات 
العراق نحو التكامل التجاري واإلقليمي بهدف خلق النمو واالستقرار، و (د) مراجعة لقطاع الزراعة في 
العراق، من الزراعة األولية إلى أنظمة األغذية الزراعية ، وقدرته على دعم التنويع االقتصادي والنمو 

واالستقرار.

ملخص تنفيذي
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لماذا لم تفض اإلصالحات الى تحقيق نمو مستدام وبلوغ مستويات معيشية أفضل 
للعراقيين

يتراجع العراق عن البلدان ذات الدخل المتوسط   األعلى في معظم المؤشرات االجتماعية 
واالقتصادية

على الرغم من أن الثروة النفطية قد سمحت للعراق ببلوغ تصنيف البلدان المتوسطة األعلى للدخل ، فان 
مؤسساته ومحصالته االجتماعية واالقتصادية تبدو في جوانب عدة شبيهة إلى حد كبير بتلك التي تخص الدول 
الهشة منخفضة الدخل. فبعد أن كان نظام التعليم العراقي يقترب من الصدارة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا اال انه يستقر حالياً قريباً من نهاية القائمة. كما أن معدل العراق فيما يتعلق بالمشاركة في االقتصاد 
منخفض أيضاً، ويعاني البلد من واحد من أدنى معدالت مشاركة النساء في القوى العاملة في العالم، ومستويات 
منخفضة من رأس المال البشري والمادي، وتدهور في ظروف األعمال (الشكل 1). كما يعاني العراق أيضاً 
من واحد من أعلى معدالت الفقر بين بلدان الدخل المتوسط   األعلى2. وبدون تحقيق إصالحات رئيسية في هذه 

المجاالت سيواجه البلد صعوبة متزايدة في بلوغ نمو مستدام منصف والحفاظ على مستوى المعيشة فيه. 

الصراعات المتكررة في اقتصاد نفطي متقلب بطبيعته حالت دون تحقيق االزدهار المستدام  

كان للصراعات األخيرة في العراق تكلفة اقتصادية واجتماعية باهضة. إذ كان نصيب الفرد من الناتج المحلي 
اإلجمالي في البالد أقل بنحو 21-18 في المائة عام 2018 عما كان يمكن أن يتحقق لوال الصراع الذي بدأ في 
عام 2014. وبشكل خاص، وعلى الرغم من نمو الناتج المحلي اإلجمالي النفطي للعراق بشكل مطرد أثناء 
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فترات الصراع، فان الناتج المحلي االجمالي غير النفطي للبالد كان يقدر على انه أقل بنحو 33 في المائة 
في عام 2018 عما كان يمكن أن يكون لوال ظروف الصراع (الشكل 2)، وقد انخفض إلى ما دون ذلك الذي 
لنظرائه من الدول االخرى (الشكل 3). ويقدر عدد الفقراء في العراق بأنه أعلى بحوالي 7 بالمائة عما كان 
يمكن أن يكون عليه خالف ذلك. وعلى الرغم من أن بعض هذا الضعف يعكس صدمة أسعار النفط لعام 2014 
والصراع مع تنظيم داعش االرهابي، إال أنه يعكس أيضاً خسائر في اإلنتاجية والقدرة التنافسية في االقتصاد 

الحقيقي كان لها أن تضع الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي في اتجاه تنازلي. 

أضاع العراق فرصاً لإلصالح على الرغم من التحليالت التشخيصية الدقيقة

أكدت الدراسات السابقة، بما في ذلك المذكرتين االقتصاديتين حول العراق اللتين صدرتا عن البنك الدولي عامي 
2006 و 2012 ، على مجاالت إصالح مماثلة لتلك التي يوردها هذا التقرير، اال ان العراق لم يحرز حتى 
اآلن أي تقدم ملحوظ في معظم هذه المجاالت. وأشارت المذكرتان السابقتان إلى أنه من أجل تحسين مستويات 

الشكل 2
لقد عانى العراق من خسائر فادحة في الناتج المحلي اإلجمالي بسبب تنظيم داعش اإلرهابي
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الشكل 3
الناتج المحلي اإلجمالي للعراق يتخلف عن نظرائه
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المعيشة، يتعين على العراق االنتقال (أ) من الصراع إلى إعادة التأهيل، (ب) من هيمنة الدولة إلى التوجه نحو 
السوق، (ج) من االعتماد على النفط إلى التنويع، و (د) من العزلة إلى تكامل عالمي وإقليمي أفضل. ودعت 
المذكرة االقتصادية حول العراق لعام 2006 إلى تحقيق النمو والتوظيف في القطاع الخاص، وحماية الفقراء 
والضعفاء من خالل شبكات أمان اجتماعية  قوية ورواتب تقاعدية مستدامة، وتحسين اإلدارة العامة والمساءلة 
وخاصة فيما يتعلق بإيرادات النفط. كما أشارت إلى أنه على الرغم من أن الدولة لعبت دوراً مهماً في إعادة 
اإلعمار لمرحلة ما بعد الصراع، إال انه كان ينبغي لها أيضاً أن تسمح بالفرصة لمشاركة القطاع الخاص 
العراقي في عملية البناء من اجل االزدهار. وأوصت المذكرة االقتصادية حول العراق لعام 2012 “بثالث 
ركائز لتعزيز التنويع: تطوير القطاع الخاص، ودمج اإلنفاق العام غير النفطي في أهداف التنويع، وتعزيز 

روابط االقتصاد األوسع مع قطاع الطاقة”.
ال تزال تلك التوصيات السابقة ذات صلة وقابلة للتطبيق. وعالوة على ذلك، مازال يتوجب على الدولة 
توفير األمن وإعادة إعمار البنية التحتية وتحسين تقديم الخدمات في أعقاب صراع آخر بينما ال يزال االقتصاد 
غير النفطي في البالد يكافح من أجل النمو في إطار تركة ثقيلة من التشريعات وبيئة أعمال غير واضحة 
بشكل  البالد  حالة  ساءت  التوصيات،  هذه  بشأن  التقدم  من  القليل  إحراز  ومع  مستقر.  غير  سياسي  ومناخ 
ملحوظ في معظم الجوانب االجتماعية واالقتصادية. ويستدعي هذا الرصد القيام بتحليل شامل لتأثير عوامل 
الهشاشة األساسية على التنمية في العراق واالقتصاد السياسي وعملية صناعة القرار واإلصالحات االقتصادية 

وتعقيداتها ومحركاتها.  

فهم التنمية في العراق يقتضي تحليالً دقيقاً للنظام السياسي وطبيعة العـَقد االجتماعي

يعتبر الخالف بين النخب السياسية (“تفاوض النخب”) ، والعالقات بين الدولة العراقية والمجتمع (“التفاوض 
حول العـَقد االجتماعي”) ، والعالقات بين المجموعات االجتماعية (“التماسك االجتماعي”) عناصر ضرورية 
لفهم االقتصاد السياسي للعراق. ففي أوقات مختلفة من تاريخ العراق الحديث، تحول الخالف آنف الذكر نحو 
العنف. وقد اندلع الصراع بشكل رئيسي حول التنافس على السلطة والموارد، ولجأت النخب العراقية الى 
توظيف االنقسامات العرقية والطائفية بين الجماعات في سعيها وراء السلطة. كما ان المستويات العالية من 
التدخل الخارجي تعزز من خطوط االنقسام وتحول العراق إلى ساحة لتنافس جيوسياسي أوسع (الشكل 4). 
ومع ذلك، فان الخالف في البالد راح ينتقل بشكل متزايد نحو المظالم الشعبية حيال سوء تقديم الخدمات وفساد 
مؤسسات الدولة ونقص الفرص االقتصادية، على نحو ما كشفت عنه االحتجاجات األخيرة في العراق. وإضافة 
إلى ذلك، فإن االعتماد على النفط هو محرك قوي يغذي عامل الهشاشة في العراق وقد عزز الخالفات على 

جميع المستويات، مما أدى إلى تأجيج التنافس بين النخب وتقويض مساءلة الدولة أمام المواطنين. 

التسوية السياسية في العراق تشتمل على صراع النخب حول السلطة والموارد

أفضت التسوية السياسية الحالية في العراق التي تستند الى تقاسم العوائد الريعية والسلطة بين األحزاب السياسية 
إلى استحواذ النخب وتفشي المحسوبية والمواالة على نطاق واسع باالضافة الى الشلل السياسي. لقد انتج النظام 
السياسي في العراق لما بعد عام 2003 اتفاقاً نخبوياً مبني على الهويات العرقية والطائفية. وفي سنواتها األولى، 
أفضت عملية اجتثاث البعث وحل الجيش العائد لحقبة صدام حسين إلى تآكل البنية التحتية البيروقراطية القائمة 
في البالد كما أزاحت الخدمة المدنية العليا التي كانت تديرها. ومع مرور الوقت، تحولت العملية السياسية 
النخبوية من تقاسم السلطة وفق أسس طائفية وعرقية إلى تقاسمها على أساس األحزاب السياسية واالستقطاب، 
كما حل الخالف والتفاوض محل السيطرة التي كانت للبيروقراطية الرسمية. وأصبح تسييس التعيينات في 
لآللية التي أستطاعت من خاللها األحزاب السياسية توسيع  المناصب البيروقراطية الرئيسية مكوناً رئيسياً 
شبكات الوالء بهدف تعزيز شرعيتها وسلطتها وثروتها (Dodge 2019). وعالوة على ذلك ، أدى التشتت 

المتزايد للمشهد السياسي في العراق إلى زعزعة االستقرار والشلل السياسي وتغذية حالة من الهشاشة. 

ثروة أم )لعنة( النفط في العراق ألقت بظاللها على سياسات إدارة الموارد

كان العتماد العراق على النفط أثره الكبير على التسوية السياسية والمحصالت االقتصادية في البالد. فعلى 
امتداد العقد الماضي، ورغم التقلبات في أسعار النفط استحوذ قطاع النفط والغاز في العراق على كامل قيمة 
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صادرات البالد تقريباً، وعلى 90 في المائة من اإليرادات الحكومية وأكثر من 57 في المائة من الناتج المحلي 
اإلجمالي. لقد أدت ثروة العراق النفطية إلى تقويض القدرة التنافسية للبالد من خالل تغذية االرتفاع التدريجي 
لسعر الصرف الحقيقي فيه. كما قلّل االعتماد على الثروة النفطية من حوافز العراق نحو توليد أشكال أخرى 
من العائدات الحكومية، مثل اإليرادات الضريبية (Devarajan, Raballand, and Le 2012). وأدى هذا 
بدوره إلى التقليل من الحاجة الى التفاوض بين الدولة والمجتمع والذي يكمن في صميم عمليات بناء الدولة 

الناجحة. ونتيجة لذلك، تراجعت القدرة اإلدارية للعراق وعجزت مؤسساته عن االستجابة.
ترتبط الخالفات المستمرة حول السيطرة على موارد النفط في العراق على نحو وثيق بالسجاالت غير 
المحسومة حول النظام الفيدرالي في البالد والتي أعاقت هي االخرى اعتماد قانون لتقاسم اإليرادات. وتشكل 
العالقات الحكومية البينية تحدياً ال سبيل الى تفاديه في االقتصادات الغنية بالموارد التي اليتم توزيعها بشكل 
منصف، وحيث يتم تجميع اإليرادات وإدارتها من المركز وال تستفيد المناطق المنتجة دائماً من االيرادات 
الموارد في  السيطرة على  المستمرة حول  الخالفات  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة   .(Ahmad 2020) الريعية
المناطق المتنازع عليها (بما في ذلك محافظة كركوك) تعيق جهود التعافي من آثار العمليات العسكرية ضد 
تنظيم داعش. كما تمثل السيطرة على الموارد ساحة نزاع بين الحكومة االتحادية والمحافظات األخرى المنتجة 

.(Isakhan and Mulherin 2018) للنفط مثل البصرة
العالي   (discount rates) الخصم  الريعية،و سعر  النفط  وإيرادات  السياسي،  االستقرار  عدم  يؤدي 
للقرارات الحكومية في العراق إلى تعظيم اإليرادات الريعية القصيرة األجل ونشوء نظام حوافز يميل فيه 
صنّاع القرار إعتماد خصم كبير للعائد المستقبلي وتفضيل المكافآت الحالية. ويقوض انعدام االستقرار السياسي 
الناتج عن تزايد التشتت واالقصاء السياسي في العراق مصداقية االلتزامات الحكومية على المدى الطويل. كما 
يولد إحساساً قوياً بانعدام األمن داخل النخبة الحاكمة، وهذا ما ينعكس في تفضيلها للوضع السياسي الراهن  
(Mansour 2020). ومن أجل الحفاظ على الوضع الراهن، أبدت النخبة الحاكمة قدراً من الحذر المالي في 
السنوات األخيرة، إال ان الحكومة العراقية لم تستثمر شيئاً بعد في آليات االستقرار المالي أو اإلصالحات طويلة 
األجل. فالتركيز على تعظيم اإليرادات الريعية قصيرة األجل يدفع بالحكومات إلى تقديم خصومات لاليرادات 
المستقبلية (بما في ذلك ايرادات ضريبة النفط التي يصعب جبايتها أكثر من الحقوق ذات الصلة) وحيث تكون 

.(World Bank 2012) لذلك تكلفة كبيرة على االقتصاد

الشكل 4 
التنافس بين النخب والدولة والمجتمع والفئات االجتماعية في قلب العقد االجتماعي في العراق
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الخالف بين الدولة والمجتمع يبرز كخط صدع جديد

أخفق العـَقد االجتماعي بين النخب الحاكمة والشعب في العراق في تلبية المطالب االجتماعية، مما أدى إلى 
تأجيج االستياء. وأدى التشتت  السياسي المتزايد في البالد إلى رفع حدة هذا الصراع على السلطة وحرص 
النخب على الحفاظ على الوضع الراهن مما وّسع من الهوة بين النخب الحاكمة ودوائرها االنتخابية. وكمحصلة 
لذلك، تراكمت المظالم وبخاصة بين الشباب العراقي، وانتشرت االضطرابات االجتماعية، وبلغت ذروتها في 
احتجاجات عام 20193. واشتملت مطالب المحتجين على تحسين الخدمات العامة، مثل التعليم وتوفير الكهرباء 
والماء، والوظائف، وهذا ما سعت الحكومة العراقية حتى اآلن الى االستجابة له بشكل رئيسي من خالل توسيع 
فرص العمل في القطاع العام. ولكن مع انخفاض عائدات النفط وزيادة عدد السكان في العراق فان هذا النموذج 

وما يترتب عليه من توسع الحق في فاتورة أجور الدولة، لم يعد مستداماً. 
تشير التركيبة السكانية السريعة التغير في العراق إلى أن التوازن السياسي للبالد سيصبح أكثر هشاشة في 
السنوات القادمة. إذ يبلغ معدل بطالة الشباب في العراق 36 في المائة (World Bank 2018) وهي مشكلة 
خطيرة بشكل خاص إذا ما أخذنا بنظر االعتبار أن الشباب في التركيبة السكانية للعراق يشكلون واحدة من 
أعلى النسب في العالم. وعالوة على ذلك يميل جميع الشباب العراقي تقريباً (95 في المائة) الى االعتقاد بأن 
الروابط الشخصية أو “الواسطة” ، هي التي تحدد فرص عمل الفرد - وهذه هي النسبة األعلى في المنطقة 

(وفقاً الستطالع الباروميتر العربي - الموجة الخامسة).
تشير التفاوتات اإلقليمية داخل العراق هي االخرى إلى المزيد من عوامل الخطورة فيما يتعلق بالصراع 
وانعدام االستقرار. وتشير دراسات كثيرة الى أن انعدام المساواة بين المجموعات سيكون عامالً مساهماً في 
نشوء الصراعات. فالعراق يشتمل على العديد من التباينات اإلقليمية والدينية في سياقات مؤشرات الفقر وتقديم 
الخدمات. ويعتقد معظم العراقيين (٪64) إن البالد منقسمة أكثر منها موحدة (NDI 2019). وتبرز قضايا 
التماسك والثقة االجتماعية بشكل خاص في المناطق المحررة من تنظيم داعش وفي المناطق المتنازع عليها 
حيث ال يزال النزوح الداخلي مرتفعاً. وتعاني مناطق جنوب البالد باستمرار من أعلى معدالت الفقر، بينما تبدو 
هذه المعدالت في أدنى مستوياتها في أقليم كردستان. ومع ذلك، فان المناطق األكثر تضرراً من النزاع األخير 

(إقليم كردستان والمناطق الغربية) شهدت زيادات في معدل الفقر مقارنة بعام 2012. 

من منظور حسابات الثروة، تخفي ثروة العراق النفطية الهائلة فجوة متنامية في رأس المال 
البشري بين العراق والدول النظيرة

بدالً من التركيز على ما ينتجه ويبيعه بلد معين، بوسعنا أن نركز على األسلوب الذي ينتهجه ذلك البلد في عملية 
االنتاج (Gill et al. 2014; Lange, Wodon, and Carey 2018). فاالعتماد على محفظة أصول أوسع 
وأكثر إنتاجية يحدد في نهاية المطاف قدرة البلد على النمو بشكل مستدام. ولكن أنتاج الثروة في العراق يخضع 
بشكل كبير للنفط، على العكس مما هو قائم في الدول المشابهة التي تستمد ثروتها من رأس المال البشري4. وقد 
نمت ثروة العراق بنسبة 133 في المائة خالل الفترة بين عامي 2014–2005، وهذا واحد من أعلى المعدالت 
سواء بين البلدان الغنية بالموارد أو تلك الهشة والغنية بالموارد (انظر الفصل 2). ومع ذلك، بالمقارنة مع 
البلدان األخرى ذات الدخل المتوسط   األعلى وبعض البلدان المشابهة ، كانت ثروة العراق تتجه نحو استنفاد 
احتياطه النفطي أكثر بكثير مما تتجه نحو تحسين خزين البالد من رأس المال البشري (يقاس ذلك من خالل 
حجم ونوعية القوى العمالة فيه). في الواقع، وعلى مدى العقود القليلة الماضية شهد العراق تراجعاً كبيراً في 

محصالت قطاعي الصحة والتعليم. 

تواجه التنمية في القطاعين الخاص وغير النفطي في العراق المعوقات جراء عدة عوامل 
تنظيمية وسياسية

بيئة السوق في العراق غير مشجعة للمنافسة وهي بمثابة عنق زجاجة لكل من اإلنتاجية على مستوى الشركات 
والتنمية الشاملة للقطاع الخاص في البالد. إذ انخفض أداء العراق في “تصنيف تسهيل ممارسة أنشطة األعمال” 
بشكل ملحوظ في السنوات األخيرة، وبخاصة في فئتي “الحصول على الكهرباء” و “دفع الضرائب”. كما 
تراجع العراق في مؤشر األداء اللوجستي بين عامي 2014 و 2018. ولم يتراجع البلد بشكل كبير فحسب 
بالمقارنة مع نظرائه في التنمية، وانما عن بلدان أخرى في المنطقة كذلك. وبالمقارنة مع نظرائه على مستوى 
الهيكلية والدول التي يطمح الى بلوغ مصافها، يشتمل العراق على بيئة أعمال أكثر خطورة، مع استشراء أوسع 



ملخص تنفيذي | 7

للمحسوبية وبصورة خاصة الممارسات التنافسية غير العادلة. ويمكن رؤية نواتج تلك البيئة عند تقييم وقت 
وتكلفة االعمال التجارية عبر حدود العراق. فعلى الرغم من أن البالد لم تفرض سوى القليل من القيود التنظيمية 
على التجارة عبر الحدود، إال أن التكلفة والوقت الالزمين لالمتثال لقواعد االستيراد والتصدير أعلى بكثير في 

العراق عما هو عليه في نظرائه وفي البلدان المجاورة.

ما الذي يمكن فعله الستدامة النمو في المستقبل؟

يحدد هذا التقرير المسارات الرئيسية التي يمكن أن يسلكها العراق لتحقيق النمو المستدام بعد القاء نظرة دقيقة 
على االقتصاد السياسي المعقد للبالد ومايرتبط جراء ذلك من محدوديات أو قيود تحيق بهذه المسارات )انظر 
الجدول الوارد في الملحق (أ - 1). ويطرح التقرير توصيات فنية لكل مجال من مجاالت اإلصالح ويقترح 
كيفية إنشاء حلقة مثمرة من النمو واالستقرار تتجاوز نطاق هذه التوصيات. مع ذلك، في بلدان مثل العراق 
مرت بحلقة مفرغة من العنف والهشاشة، تعتبر السياسات المنسقة التي تضم تحالفاً واسعاً من الجهات الفاعلة 
 )United Nations and World Bank 2018( ”شرطاً حاسماً للحفاظ على مثل تلك “المسارات السلمية
وتفعيل الحلقة المثمرة. وفي غضون ذلك وعلى مدى أقصر، يمكن الشروع في اإلصالحات التي تتطلب قدراً 

أقل من التدخالت الحكومية في الوقت الذي يتم فيه تعزيز الدولة ومؤسساتها الرسمية.

أولوية العراق يجب أن تتمثل في إعادة تركيز التسوية السياسية في البالد على التنمية 
واستعادة سلطة مؤسسات الدولة الرسمية على الجهات الفاعلة غير الحكومية

يعتبر وجود اتفاق ثابت بين النخب شرطاً أساسياً مهماً ولكنه ليس كافياً لتحقيق السالم. وفقط عندما يكون اتفاق 
النخب في العراق موجهاً نحو النمو والتنمية، سينعم المواطن بمكاسب السالم على نحو كامل، وعندها فقط 
سيكون المواطن أكثر ميالً نحو منح المؤسسات العامة والنخب الحاكمة الشرعية الالزمة للحكم. ويحتاج العراق 
كذلك إلى استعادة سلطة مؤسسات الدولة الرسمية على الجماعات المسلحة غير الحكومية ، ليس فقط لتحقيق 
االستقرار في التسوية السياسية وانما أيضاً للمساعدة في الحد من استخالص االيرادات الريعية غير الرسمية 

والتي تحرم الحكومة من قدر كبير من امكاناتهاالمالية المحتملة. 
على الرغم من أن اإلصالح المؤسسي عملية تدريجية تتحرك ببطء ويمكن أن تستغرق سنوات، إال أنها 
تتطلب تحالفات إصالحية بين كل من النخب الحاكمة والمواطنين من جميع الفئات االجتماعية. قد تكون هناك 
فرص على المدى القصير لبناء منابر أو آليات جديدة للحوار وبناء توافق لآلراء يمكنها أن تجمع بين مختلف 
الجهات الفاعلة السياسية واالجتماعية في العراق، بما في ذلك المتظاهرين والمجتمع المدني والقطاع الخاص 
والسلطات الدينية. ويبقى التقدم في العراق أمراً بعيد المنال ما لم تتغير حوافز النخب وتتبنى الدولة رؤية سياسية 
جديدة ومشتركة تقر بالحاجة إلى التحول من نموذجها الحالي القائم في أغلبه على المحاباة والمحسوبية إلى 

نظام يقدم فوائد التنمية لشعبها.

يتعين على العراق تعزيز إدارة وتخصيص ثروته النفطية وموارده العامة

يفضي تعظيم اإليرادات الريعية قصيرة األجل الذي ظهر كمحصلة للتسوية السياسية الحالية للعراق إلى تحقيق 
نمو في إنتاج وتصدير النفط بغض النظر عن ، وحتى على حساب ، تعظيم توليد العائدات مع مرور الوقت 
(بما في ذلك تلك الواردة عن المنتجات غير النفطية). كما أنه يحرف مسار تخصيص اإليرادات الريعية نحو 

النفقات المتكررة (التشغيلية) على حساب االستثمارات االنتاجية. 
سيكون االنتقال من نموذج توزيعي إلى آخر تنموي لالدارة المالية االتحادية أمراً بالغ األهمية لنجاح 
المتنازع عليها في العراق تعيق توليد اإليرادات من خالل تحفيز االستيالء  تلك اإلصالحات. فالفيدرالية 
الموارد  نقل  تفويض  إبطاء  من خالل   وكذلك   ، حكومية  غير  فاعلة  جهات  قبل  من  المصدر  في  عليها 
النزاعات الحكومية  المؤسسية للحكومات اإلقليمية والمحلية. كما تحول  القدرة  الحد من  المالية، وبالتالي 
البينية دون استقرار اإلطار القانوني والمؤسسي للنظام الفيدرالي العراقي وتعيق تنفيذ السياسات والبرامج 
يناله مستوى  الذي  فالمكسب  النتيجة  أنها لعبة صفرية  الفيدرالية على  يتم تفسير  الخدمات. وطالما  وتقديم 
معين من الحكومة يمثل خسارة لمستوى أخر، وحيث يُنظر إلى تقاسم االيرادات الريعية على أنه الهدف 
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للفيدرالية المالية فأن الخالفات والمجادالت الجارية ستظل غير محسومة، وقد يكافح  الوحيد أو الرئيسي 
العراق للهروب من فخ البحث عن الكسب الريعي.  

استعادة العـَقد االجتماعي، بناء الثقة بين المواطن والحكومة، ومعالجة المظالـم 

للمخاوف  بفاعلية  قادرة على االستجابة  تكون  لكي  الحالية  المساءلة  تعزيز مؤسسات  العراق  يتعين على 
وتعزيز  الفساد  مخاطر  من  التخفيف  على  التركيز  المؤسسات  هذه  على  ويتوجب  الفساد.  حول  الشعبية 
أداء الحكومة. وينبغي عليها أن تسعى إلى تحسين تجارب المواطن الفعلية مع الفساد والروتين والتعسف 
العامة والتفاعل مع المسؤولين  وإساءة استخدام السلطة وسواها من المشاكل عند االستفادة من الخدمات 
الفساد  مايلحقه  بقدر  بالمواطن  ضرراً  تلحق  البيروقراطية  والمضايقات  الصغير  فالفساد  الحكوميين. 
الكبير، ويمكن التصدي له من خالل أتمتة الخدمات مثل تقديم الخدمات اإللكترونية وآليات معالجة المظالم 
استعداد  تؤكد  إجراءات  خالل  من  الفساد  عن  العامة  التصورات  تحسين  كذلك  ويمكن  اإلنترنت.  عبر 
المالية  الذمة  العلني عن األصول والدخل واالفصاح عن  القادة السياسيين الصالح الضرر، مثل الكشف 

الحكوميين. للمسؤولين 
كما يستطيع العراق أن يعزز مشاركة المواطن والمساءلة الحكومية في تقديم الخدمات والبنى التحتية ذات 
األولوية. أوالً، يتعين على العراق أن يضمن تحديد أولوية االستثمارات االتحادية وفقاً ألهميتها للمواطن في 
المنطقة ذات الصلة. ثانياً، يمكن للدولة أن تدرك أن طريقة تقديم الخدمات ومدى عدالتها أمر له أهميته فيما 
يتعلق على األقل بشرعية الدولة بقدر أهمية من يقدمها ومدى كفاءته في ذلك. إن إعطاء األولوية لالستثمارات 
التي تم تحديدها كأولويات عليا للمواطن وتضمينها آليات تدعم المساءلة والمشاركة ومعالجة المظالم يمكن أن 

يساعد في تحسين العالقة بين المواطن والدولة.
التي  الطرق  إحدى  وتكمن  المعادلة.  من  آخر  جزًء  والمواطن  الحكومة  بين  مالي  عقد  إنشاء  يعـّد 
المواطن من خالل  إلى  النفطية مباشرة  البلد  القيام بذلك هو في تحويل جزء من عائدات  يمكن من خاللها 
الموّزعة  اإليرادات  على  المباشرة  الضرائب  فرض  ذلك  بعد  ومن  والشاملة،  الموحدة  النقدية  التحويالت 
5(Devarajan, Raballand, and Le 2012). وتعزز الضرائب مبدأ مساءلة الحكومة وهذا ما ال تفعله 

عائدات النفط ألنها “تذهب مباشرة من الشركة االستخراجية - وعادة ما تكون متعددة الجنسية - إلى الحكومة، 
دون المرور عبر المواطن” (Devarajan et al. 2013). وإذا ما اخذنا بنظر االعتبار أن الحكومة الفيدرالية 
التقاعدية والمخصصات االجتماعية  من موازنتها على األجور والرواتب  كبيراً  تنفق حالياً جزءاً  العراقية 
وإعانات التعرفة الجمركية، سيتوجب أيضاً مراجعة كفاءة النفقات العامة لغايات إستعادة العقد االجتماعي. كما 

يمكن للحكومة أيضاً النظر في امكانية فرض ضرائب محلية للمساعدة في إنشاء العقد المالي. 
إن االستجابة لمطالب الشباب في الحصول على الوظائف ومعالجة الضغوط الديموغرافية المتوسطة األجل 
أمر مهم للحد من مخاطر انعدام االستقرار وتجنب ضغوط خفض الدخل. وكما أوضحنا أعاله، يحتاج العراق 
إلى استيعاب احتياجات عدد متزايد من الشباب الباحثين عن عمل، وبالتالي فهو بحاجة إلى التحول من نموذج 
توظيف يتمحور حول القطاع العام إلى آخر يتمحور حول القطاع الخاص. وسيتطلب هذا التحول تغييراً في 
طريقة تفكير الشباب الذين يتوقعون حالياً الحصول على وظائف في القطاع العام. وعلى الرغم من هذا التحدي، 
مازالت هناك مسارات مهمة متاحة للعراق لتوسيع الوظائف، وخاصة في مجاالت البناء والزراعة والمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة (World Bank 2018). ولكن من أجل أن يكونوا قادرين على أداء تلك الوظائف، 
يحتاج شباب العراق إلى اكتساب المزيد من التعلّم وتطوير المهارات، والبد أن يتم بذل الجهود لتعزيز مشاركة 

المرأة في القوى العاملة6.
انعدام  الجماعية وتزيد من  المظالم  تغذي  أن  يمكن  التي  التفاوتات االجتماعية واالقتصادية  إن معالجة 
المساواة بين الجنسين ستكون أيضاً أمراً أساسياً في معالجة هشاشة العراق الهيكلية تجاه الصراعات العنيفة. 
ويجب بذل جهود منسقة لضمان توزيع الموارد بشكل منصف بين المجموعات ومعالجة أوجه انعدام المساواة 
الممكنة أو الحقيقية في الحصول على الرعاية االجتماعية والخدمات األساسية وفرص العمل. وأخيراً، يحتاج 
العراق إلى الوصول إلى المجتمعات النائية والمحرومة من أجل تحسين أوضاعها والمساعدة في بناء رأس 
مالها البشري. ويجب إيالء اهتمام خاص للمناطق المتنازع عليها (على سبيل المثال نينوى وكركوك وديالى)، 
وتلك التي توفر فيها الجهات الفاعلة غير الحكومية خدمات أمنية أو غيرها من الخدمات، فضالً عن المناطق 

التي تتزايد فيها هجمات تنظيم داعش والجماعات اإلرهابية األخرى.
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أضاع العراق بعض الفرص، لكن هناك الكثير من اإلمكانات التي تنتظره 

يمكن أن يكون نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في العراق أعلى بنسبة تصل إلى 60 في المائة لو كان 
يتمتع بنفس مستويات المشاركة في القوى العاملة واالستثمار ورأس المال البشري واإلنتاجية كما هو الحال في 
البلدان األخرى ذات الدخل المتوسط   األعلى7. وفي الوقت الحاضر، مازال العراق متأخراً عن نظرائه الذين 
يطمح الى الوصول الى مصافهم في كل تلك المؤشرات، وال سيما معدل المشاركة في القوى العاملة (خاصة 
بين النساء) (الشكل 5). ان رفع نسبة مشاركة العراق إلى مستوى معدل البلدان ذات الدخل المتوسط   األعلى 
سيؤدي لوحده إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي للعراق بنحو ٪31 (الشكل 6)8. وأما رفع 
معدل االستثمار ونوعية القوى العاملة فسوف يسهم كل واحد منهما في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بنحو 
٪13. ومع ذلك، لتحقيق هذه النتائج يتعين على العراق تنفيذ إصالحات تحمل مردود ايجابي مستقبلي أكبر مما 

أبدت النخب الحاكمة أهتماماً به حتى األن. 

الشكل 5
يتخلف العراق عن بلدان ذو الدخل المتوسط األعلى كما بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مدخالت الناتج المحلي اإلجمالي الرئيسية

020406080100
 ٪ من الدول ذو الدخل المتوسط المرتفع
120140160180

نسبة البطالة (٪)
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يتعين على استراتيجية التنويع والنمو في العراق التركيز على تنويع محفظة أصوله من خالل 
االستثمار في أبنائه ورأس ماله ومؤسساته

قد ال يكون العراق قادراً على االعتماد على عائدات النفط للحفاظ على مستوى المعيشة في المستقبل. وعلى 
الرغم من انه يتمتع بخامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم إال ان التقديرات تشير الى أن هذه االحتياطيات 
النفط.  العالمي على  ستستمر فقط  لـ 85–80 سنة قادمة، إذا ما أفترضنا عدم حدوث انخفاض في الطلب 
وفي حالة تباطؤ الطلب، كما حدث خالل أزمة جائحة كورونا، وقد يتواصل ذلك نتيجة للتطور التكنولوجي 
أو إلعتبارات تغير المناخ، لذا سيكون العراق بحاجة الى التحول بشكل أسرع الى اقتصاد أقل اعتماداً على 
النفط. وفي تلك النقطة، يجب أن يصبح االقتصاد العراقي غير النفطي قادراً على الحفاظ على مستوى الدخل 

المتوسط   في البالد.
مع انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية ضد تنظيم داعش، أصبح بوسع العراق االستثمار في البنية التحتية 
لدعم التنمية المتنوعة. إال ان معدل االستثمار في العراق أقل من ذلك الذي لدى نظرائه في المنطقة حيث يتم 
السنوات األخيرة حصة اإلنفاق  النفطي. كما انخفضت في  تخصيص حصة كبيرة من االستثمار لالقتصاد 
الحكومي المخصص ألي نوع من االستثمار من 41 بالمائة في عام 2014 إلى حوالي 17 بالمائة في عام 
2018. ولمساعدة اقتصاده غير النفطي على النمو في فترة ما بعد األزمة فالعراق بحاجة إلى إعادة بناء رأسماله 
البنية  الفئة على  الحيوية. وتشتمل هذه  المعززة لإلنتاجية والخدمات  التحتية  البنية  من خالل االستثمار في 
التحتية الالزمة لتطوير ممرات تجارية ومنافذ حدودية أكثر كفاءة (انظر الفصل 3) وبنية تحتية ترتبط بتوفير 
المياه والتنمية الريفية، األمر الذي يمكن أن يعود بالنفع على قطاع الزراعة (انظر الفصل 4). ومن دون تلك 

االستثمارات سترتفع التكاليف التشغيلية لألعمال وتبقى الخدمات المقدمة واطئة الجودة.
ستبرز الحاجة أيضاً إلى تركيز متجدد على تحسين رأس المال البشري. وعلى الرغم من أن هذا التغيير 
سيتضمن تحويل بعض نفقات العراق المتكررة (التشغيلية) نحو تحسين محصالت قطاعي التعليم والصحة9 اال 
ان االمر يتعلق كذلك باتخاذ نهج جديد يضع المواطن العراقي في صدارة العقد االجتماعي ويمّكنه من أن يكون 
العباً اقتصادياً منتجاً. والى جانب ذلك، سيسهم تعزيز نشاط القطاع الخاص مع التركيز المتجدد على االقتصاد 

الرقمي في تمكين المواطن من تحقيق قدراته الكامنة. 

قد يكون للسماح بمزيد من المنافسة في االقتصاد العراقي تأثيرات قوية

يتطلب االقتصاد العراقي جرعة من المنافسة إلعادة تنظيم قطاعه العام الضخم والقطاع الخاص ذي الروابط 
السياسية، وتعزيز االقتصاد الخاص غير النفطي، واالسهام في رفع مستوى الكفاءة. فالمنافسة والقدرة على 
التنافس ضروريان لخلق الفرص االقتصادية. ويمكن أن يساعد السماح للشركات بالتنافس مع بعضها البعض 
التقدم التكنولوجي)،  على أساس تكافؤ الفرص في زيادة دخل األسرة (عن طريق خفض األسعار وتحفيز 
وتوجيه النمو االقتصادي، وتقليل انعدام المساواة. ولكي تنجح المنافسة يجب أن تكون هناك قدرة على التنافس. 
وبعبارة أخرى، يجب أن يكون من السهل للشركات الخروج من السوق والدخول اليها مع ظهور الفرص. وثمة 
إجراء آخر يمكن أن يرفع من مستوى المنافسة في االقتصاد العراقي ويتمثل في خصخصة بعض الشركات 
الشركات  السابقة لخصخصة  للمحاوالت  النجاح  يكتب  لم  انه  الرغم من  البالد. وعلى  في  للدولة  المملوكة 
المملوكة للدولة - وحيث انتهى األمر بالدولة إلى إعادة تأميم معظم الشركات - إالّ انه مازال ممكناً االقدام على 

محاولة لتحقيق مثل هذه التغييرات مرة أخرى.

العراق يتمتع بالكثير من القدرات الكامنة الستئناف أو زيادة الصادرات من المنتجات التي أعتاد 
تصنيعها ولتعزيز التجارة اإلقليمية

يمتلك العراق الكثير من القدرات الكامنة التي يمكنه من خاللها تحسين تنوع منتجاته إذا ما أخذنا بنظر االعتبار 
أنه قد أثبت قدرته على تصدير العديد من المنتجات في الماضي. وحتى وقت قريب، كان العراق يصّدر تشكيلة 
واسعة من المنتجات وبوسعه استئناف تلك الصادرات في ظل الظروف المناسبة، بما في ذلك عودة األمن 
الداخلي. وتعتبر األغذية واالنتاج الحيواني والمنتجات الكيمياوية واآلالت ومعدات النقل من بين السلع التي 

يمتلك العراق إمكانية تصديرها (كما هو مفصل في الفصل 3).
على الرغم من أن السمة الجغرافية للعراق تمنحه األفضلية ل ليكون مركز عبور اقليمي، إال أن مستوى 
أدائه في االعمال اللوجستية وإدارة الحدود ضعيفة مقارنةَ بدول الجوار األمر الذي يعكس دوراً معيقاً على 
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المستوى االقليمي. لذلك فإن تيسير التجارة يمثل أولوية ملحة للعراق. يجب مراجعة اإلطار القانوني والتنظيمي 
األولوية  إعطاء  ويجب  الدولية.  الممارسات  أفضل  مع  وثيق  نحو  على  متماشياً  لجعله  للجمارك  المتقادم 
لإلصالحات المؤسسية وتلك المتعلقة بالنزاهة في إدارة الحدود، ويجب أن تأتي تلك الجهود مكملة لمبادرة 
الدولة األوسع نطاقاً فيما يتعلق بإعداد إطار عمل شامل لمكافحة الفساد باستخدام نهج يشمل الحكومة بأكملها. 
كما أن تنفيذ أنظمة التجارة المؤتمتة من شأنه أن يعزز إدارة المخاطر ويقلل من عدد الوثائق الورقية المطلوبة 

لألعمال التجارية. 
إن إصالحات السياسة التجارية وتسهيل التجارة من خالل خفض تكاليف النشاط التجاري، من شأنها تعزيز 
تنويع الصادرات والتجارة مع الدول المجاورة للعراق، وهذا من شأنه ان يعّزز السالم واالستقرار اإلقليميين. 
لقد دأب العراق على تصدير المنتجات غير النفطية إلى دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا. ولكن بالنظر إلى 
الصعوبات التي يواجهها العراق في عقد اتفاقيات تجارية رسمية في المنطقة، فان االجراءات العملية لتعزيز 
التجارة الفعلية على األرض هي أكثر ترجيحاً في أن تؤتي ثمارها. وتمثل زيادة التكامل مع المنطقة من خالل 
تعزيز التجارة في السلع والخدمات استراتيجية مربحة للجميع ويمكن أن تغيّر من االقتصادات السياسية للعراق 

وجيرانه. 

تنويع قطاع األغذية الزراعية في العراق يمكن أن يكون له إسهام كبير في تعزيز االستقرار 
واالزدهار

إعادة بناء قطاع الزراعة هي إستراتيجية مهمة إلعادة اإلعمار بعد حقبة من الصراع. وكما هو الحال في 
معظم ظروف األزمات المماثلة، فقد اضطر الكثير من سكان المناطق الريفية في العراق الى النزوح وانقطعت 
ذلك،  العسكرية حينذاك. مع  والعمليات  االرهابي  داعش  تنظيم  الزراعة من جراء وجود  سبل عيشهم من 
يعتبر قطاع الزراعة مناسباً بشكٍل كبير الستيعاب المقاتلين المسّرحين ولتحسين األمن الغذائي وتعزيز سبل 
العيش (Birner, Cohen, and Ilukor 2011). وهنالك أيضاً أدلة متزايدة على ان التدخالت التي تتعلق 
باألمن الغذائي قادرة على أن تعزز من القدرة على الصمود في مواجهة ظروف الصراع اذا ما نفذت في 
الوقت المناسب وبشكل جيد من خالل توفير آليات التكيف والتعافي ودعم التنمية المستدامة على نطاٍق أوسع 
(FAO 2016). وعالوة على ذلك، يمكن لتطوير قطاع األغذية الزراعية في العراق أن يقدم فرصة لتطوير 

طرق جديدة للعمل.
لقد أنشأ قطاع األغذية الزراعية في العراق في األصل سالسل قيمة زراعية تسمح بإضافة قيمة عالية. 
وتتمثل األولوية العاجلة في تحديد واستثمار التدخالت التي من شأنها زيادة الكفاءة والقدرة التنافسية واالستدامة 
لسالسل القيمة الحالية، وخاصة تلك التي لم تتلَق الكثير من الدعم الحكومي لغاية اآلن. وهناك ثالث سالسل 
قيمة على وجه الخصوص تكشف عن إمكانات عالية لتوسيع فرص العمل وتعزيز النمو االقتصادي وهي 
الدواجن والطماطم ونخيل التمر. ويمكن أن تستفيد هذه القطاعات الفرعية من زيادة استثمارات القطاع الخاص، 
والتبني السريع لالبتكار والتكنولوجيا، والتحسينات في القدرة التنافسية، والنمو في التوظيف في المزارع وعلى 
طول سالسل القيمة الخاصة بها. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن ان توفر هذه القطاعات الفرعية االستقرار الذي 
تبرز الحاجة الماسة إليه في المحافظات التي عانت من األزمات ألمٍد بعيد، بما في ذلك البصرة وبابل والنجف 
واألنبار وصالح الدين. لقد كشفت سالسل القيمة هذه عن إمكانات كبيرة في الماضي (كما هو موضح في 
الفصل 4)، وهي موجهة نحو األسواق الداخلية والخارجية معاً، ويمكن أن تصبح داعمة لبعضها البعض بل وأن 
تحفّز تطوير مجموعة من الخدمات المساندة. وسيؤدي هذا التغيير إلى زيادة تحسين القدرة التنافسية للعراق. 
بالتالي ، فإن االستثمار في سالسل القيمة هذه يمكن أن يوسع توظيف األيدي العاملة إلى ما هو أبعد من نطاقها. 
من أجل جني تلك الفوائد التحويلية البد من تبنـّي رؤية جديدة للنظام الغذائي في العراق. وفي هذا السياق 
تشمل اإلجراءات الفورية )أ( تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات تعنى بمستقبل الغذاء في العراق، )ب( 
إضفاء الطابع المؤسسي على تخطيط النظام الغذائي المحسن بين وزارة الزراعة ووزارات المالية والتخطيط 
والتجارة، و )ج( إجراء مراجعة وطنية للنظام الغذائي الحالي لتقييم ما إذا كان سيواصل مواءمته للغايات 
المطلوبة، على أن يسبق ذلك مناقشة رفيعة المستوى حول مستقبل الغذاء في العراق، بما في ذلك مستقبل 

إصالحات دعم األسعار والتجارة واألعانات. 
سوف يسهم تعزيز القدرة التنافسية في قطاع الزراعة في تعظيم فرص االستثمار والنمو وخلق فرص 
العمل. على سبيل المثال، يوفر حالياَ نظام التوزيع العام في العراق (البطاقة التموينية) الغذاء لجميع السكان 
فيها  تكون  التي  المجاالت  تحديد  باإلمكان  أنه  إال  المناطقية.  الظروف  أو  الدخل  النظر عن مستوى  بغض 
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السكان في تلك  الغذائية تعمل بشكل جيد وبالتالي مساعدة شرائح  المواد  الرفاهية كافية وأسواق  مستويات 
المناطق على التحول إلى بدائل السوق. ولزيادة تعزيز المنافسة يمكن تشجيع القطاع الخاص، وخاصة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة على زيادة االستثمار في تطوير سالسل القيمة التي يهيمن عليها القطاع الحكومي، وحيث 

تكون هناك إمكانية كبيرة للتوسع في األسواق المحلية وأسواق التصدير مثل قطاع نخيل التمر. 
االقتصاد الرقمي للعراق يمكن أن يلعب هو األخر دوراً مهماً في تنشيط قطاع الزراعة والخدمات المرتبطة 
الهاتف  الدفع عبر  بأنظمة  التمويل  البداية في ربط  تتمثل نقطة  أن  الشباب. ويمكن  احتياجات  تلبية  به وفي 
المحمول، التي من شأنها أن تحقق قفزة في األعمال المصرفية التقليدية وتدعم إدارة المخاطر المالية. ان اإلدارة 
النقدية المحّسنة التي تنشأ عن الخدمات المصرفية عبر الهاتف بما في ذلك الدفع الفوري للفواتير، ال تساعد على 
تحسين استخدام النقد وبالتالي الربحية فحسب، بل وتنشيء كذلك مساراً من بيانات االئتمان حول المقترضين 
الصغار والقاطنين في مناطق نائية مما يسهم في بناء طرائق لتصنيف االئتمان لـهم، وهذا األمر مازال غير 
معمول به في العراق لحد اآلن. ومن شأن مثل تلك اآلليات أن تساعد ليس المصارف فحسب بل وتساعد كذلك 
الجهات التي تقدم خدمات تعزيز إدارة المخاطر األخرى مثل شركات التأمين. كما أن التقييم الجيد من شأنه أن 

يكافئ المزيد من المزارعين ذوي الجدارة االئتمانية بفرصة أكبر للحصول على التمويل.
في الختام، وعلى الرغم من األوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية المعقدة في العراق، يسلط هذا 

التقرير الضوء على ثالث رسائل مشجعة:

أوالً ، هناك عائد إقتصادي أيجابي من استقرار الوضع األمني والسياسي في العراق . إذ يقدر نصيب الفرد 	 
من الناتج المحلي اإلجمالي بأقل بنحو الُخمس في عام 2018 مما كان مقدراً في غياب التدهور األمني 
الذي بدأ في عام 2014، كما يقدر الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي آنذاك بأقل بمقدار الثلث. لذا، يعتبر 
استقرار الوضع األمني والحفاظ على السالم في حد ذاته محركاً قوياً للنمو. ومع ذلك كان إلعتماد العراق 
على النفط تأثيراَ سلبياَ قوياَ بما يكفي ليلقى بظالله على التسوية السياسية في البالد والمحصالت االقتصادية 
وبالتالي األثر االيجابي المتوقع ، فالعديد من األحزاب السياسية في تستخدم الثروة النفطية لمكافأة مناصريها 
وشبكات نفوذهابدالً من تلبية احتياجات المواطن. كما أدت الثروة النفطية إلى تقويض القدرة التنافسية 
االقتصادية، وتقليل الحاجة إلى الضرائب، وإضعاف رابطة المساءلة بين المواطن والدولة، وتغذية الفساد. 
وفي خضم انعدام االستقرار السياسي والخالفات بين النخب السياسية، يبدو نظام الحوافز لصناع القرار 

منحازاً نحو السعي وراء المكافآت اآلنية بدالً من إجراء إصالحات طويلة األجل.
، يمتلك العراق إمكانات تصدير كامنة لمجموعة متنوعة من السلع التي لو تم استغاللها يمكن أن 	  ثانياً 

تساعد في تنّوع اقتصاد البلد ورفع مستويات المعيشة وتعزيز المرونة االقتصادية. وفي ظل الظروف 
المناسبة، بما في ذلك عودة األمن الداخلي، يمكن أن يؤدي تحسين السياسة التجارية كذلك إلى تحسين 
األسعار والجودة للمستهلك العراقي. وتشمل هذه السياسة إصالح المؤسسات والتشريعات التجارية التي لم 
تعد مالئمة للظروف الحالية، مثل قوانين ترخيص االستيراد ووجود منطقتين جمركيتين منفصلتين وجب  
توحيدهما بموجب جدول تعرفة موحد. عالوة على ذلك، يتمتع العراق بموقع جغرافي يمّكنه من أن يكون 
مركًزا إقليمياً للخدمات اللوجستية، لكن أداءه يتراجع عن أداء نظرائه مما ينعكس في دوٍر اقليمي معيق. 

وبالتالي فإن اجراءات تيسير التجارة تمثل أولوية ملّحة.
ثالثاً، يمكن إحياء قطاع الزراعة في العراق ليكون بمثابة دعامة القتصاد أكثر تنوعاً يقوده القطاع الخاص. 	 

فاإلنتاج الزراعي وصناعات معالجة األغذية والخدمات المساندة توفر إمكانات كبيرة للتوسع وخلق فرص 
العمل. كما ان سالسل القيمة الزراعية في العراق لم تخضع لنفس المستوى من سيطرة القطاع الحكومي 
أو تحديات الحوكمة كما هو مع السلع االخرى. وإذ يعيد بناء نفسه، يمكن لقطاع األغذية الزراعية في 
العراق تطوير طرائق جديدة للعمل من خالل تسخير خبراته التاريخية والتقنيات الحديثة في تعظيم إمكاناته 
التنافسية. ولكن القيام بذلك يستغرق وقتاً، وبالتالي فإن النماذج قصيرة األجل المستخدمة في الحصول على 

المكاسب الريعية لن تكون قابلة للتطبيق هنا. 
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الملحق )أ( : مسارات العراق نحو بلوغ النمو المستدام 

الجدول أ 1 المسارات الرئيسية لتحقيق النمو المستدام

أولويات وتحوالت األمد الطويل اولويات األمد المتوسط األهداف ذات األولوية

اعادة تركيز التسوية السياسية على أجندة التنمية وأستعادة سلطة مؤسسات الدولة الرسمية على الجهات الفاعلة غير الحكومية

بناء اجماع جديد في الرأي بين النخب وصياغة رؤية سياسية تتمحور 	 
حول تقليل االعتماد على النفط وتقديم الفوائد التنموية للمواطنين. 

تحويل هدف التنافس االنتخابي نحو البرامج التي تستهدف تعزيز 	 
الرفاهية الجماعية. 

بناء تحالفات قيادية لالصالح وتطوير آليات لمشاركة استراتيجية 	 
للمواطنين والحوار الوطني 

اصالح قانون ومفوضية االنتخابات لتسهيل مشاركة جميع العراقيين 	 
في العملية الديمقراطية، ورفع مستوى نزاهة هذه العملية، وتعزيز 

شمولية التمثيل. 

السعي الى بلوغ تسوية سياسية 
تتمحور حول التنمية بشكل أكبر

تعزيز نزاهة ومساءلة الجهات األمنية الفاعلة وحوكمة القطاع األمني	 
اعادة هيكلة الرقابة والمؤسسات التنظيمية، وتعزيز قدرتها 	 

واستقالليتها من أجل بلوغ الهدف المتمثل في تعزيز المساءلة 
والشفافية والمنافسة. 

ارسال اشارات بناء الثقة من أجل استعادة سلطة الدولة على الجهات 	 
الفاعلة غير الحكومية ) على سبيل المثال، السيطرة على الحدود 

والمؤسسات األمنية الفاعلة(

استعادة سلطة المؤسسات الحكومية 
الرسمية على الجهات الفاعلة غير 

الحكومية 

تعزيز إدارة وتخصيص الثروة النفطية والموارد العامة

تفعيل بنود قانون االدارة المالية لعام 2019 فيما يتعلق باستثمار 	 
فائض ايرادات النفط والغاز 

تعزيز الرقابة والمساءلة في الشركات المملوكة للدولة في قطاعي 	 
النفط والغاز 

مراجعة سياسات التراخيص من اجل تعزيز ايرادات النفط على المدى 	 
الطويل 

البدء باستخدام التنبوءات الخاصة بايرادات النفط ونمذجتها من أجل 	 
تقديم استجابة أفضل لتقلبات األسعار 

رفع مستوى الشفافية في قطاع النفط بما في ذلك االفصاح عن 	 
التعاقدات 

تعزيز التدقيق الخارجي اليرادات النفط من اجل اثبات صحة  بيانات 	 
مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية 

صياغة اطار سياساتي وقانوني كامل لتقاسم االيرادات باالستناد الى 	 
صيغة محددة )بما يتفق مع المادة 112 من الدستور العراقي( 

تعزيز اطار الحوكمة لقطاعي النفط 
والغاز 

اعتماد وتنفيذ الفيدرالية المالية 	  تعزيز الحوار المتجدد حول مزايا وتحديات وفرص الفيدرالية 	 
تسوية النزاعات حول السيطرة على الموارد من خالل توضيح 	 

مسوؤليات الموارد بين المستويات الحكومية 

التحول من فيدرالية مالية توزيعية 
الى اخرى تنموية 

إستعادة العقد االجتماعي من خالل بناء الثقة بين المكونات وفي المؤسسات الحكومية ومعالجة التظلمات

تشريع قانون حول حماية المبلغين عن المخالفات، وتضارب المصالح 	 
والحصانة السياسية. 

القيام بمراجعات مؤسسية عدلية )جنائية( حول الكيانات والبرامج 	 
الحكومية األشد ضعفاً أمام الفساد

االفصاح علناً عن األصول والدخل وبيانات المصالح المالية من قبل 	 
المسؤولين الحكوميين )بدءاً بأعضاء مجلس الوزراء( 

تقديم اطار قانوني عن الحق في المعلومات 	 
تقديم آليات للحصول على التغذية الراجعة من المواطنين حول 	 

السياسات والبرامج العامة ) بما في ذلك االستجابات تجاه حاالت 
الطواريء(

تعزيز مؤسسات المساءلة واالستجابة 
للمخاوف العامة حول الفساد

اعتماد معايير الخدمات العامة 	 
توسيع وصول المؤسسات الحكومية الى المواقع التي يكون فيها وجود 	 

الحكومة ضعيفاً أو يتأثر بجهات آخرى. 

تحديد أولويات تقديم الخدمة واستثمارات البنى التحتية )على سبيل 	 
المثال: الماء، الكهرباء، واالسكان( بما ينسجم مع أولويات المواطنين 

ادراج آليات في هذه البرامج لدعم المساءلة والمشاركة ومعالجة 	 
التظلمات فيما يتعلق بتقديم الخدمات 

تعزيز تقديم الخدمات على نحو 
مستجيب ومساءلة الخدمات والبنى 

التحتية ذات األولوية 

تعزيز االطار القانوني والمؤسسي للضرائب 	  استعادة القاعدة الضريبية وتعزيز فرض الضرائب والسماح 	 
للمستويات األدنى للحكومة بجباية الضرائب المحلية 

انشاء عقد مالي بين الحكومة 
والمواطنين 

معالجة المعوقات الشاملة التي تعترض تطوير القطاع الخاص بما في 	 
ذلك االختناقات في بيئة األعمال واالفتقار الى العمق في القطاع المالي 

وانعدام المنافسة 

تحديد مسارات لخلق الوظائف وبخاصة في مجاالت االنشاءات 	 
والزراعة والصناعات والخدمات ذات الصلة، والشركات الصغيرة 

والمتوسطة 
تقييم برامج تطوير المهارات المتصلة بالوظائف للشباب والنساء 	 

واالستثمار فيها.

االستجابة لمطالب الشباب للوظائف 
ومعالجة الضغوط الديموغرافية 

اضفاء الطابع المؤسسي على االليات التي تستهدف تقاسم الموارد 	 
بشكل منصف )انظر الصف الخاص بالفدرالية التوزيعية( وشمول 

المجتمعات الهشة والمهمشة 

دراسة المظالم الجماعية والبدء في معالجة التفاوتات من خالل 	 
المقاربات المكانية 

معالجة التفاوتات االقتصادية 
واالجتماعية التي يمكن أن تغذي 

المظالم الجماعية والحد من انعدام 
المساواة بين الرجل والمرأة 

عبات
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الجدول أ 1 )تابع(

أولويات وتحوالت األمد الطويل اولويات األمد المتوسط األهداف ذات األولوية

تنويع محفظة األصول في العراق من خالل االستثمار في االفراد ورأس المال والمؤسسات

زيادة معدل مشاركة األيدي العاملة من النساء 	  تخفيف العوامل التي تعيق المشاركة في سوق اليد العاملة وبخاصة 	 
بالنسبة للنساء 

زيادة معدل مشاركة األيدي العاملة 

زيادة معدل االستثمارات غير النفطية 	 
رفع معدل االستثمارات الكلية غير النفطية - بما في ذلك االستثمارات 	 

العامة والمحلية واالجنبية - لكي يواكب نظرائه على مستوى المنطقة 
والدخل 

زيادة التحصيل التعليمي وجودة التعلم المستحصل 	 

تنفيذ نظام معلومات االدارة المالية وبناء القدرات الخاصة بالتخطيط 	 
للموازنة 

مراجعة ادارة االستثمارات العامة لتحسين كفاءة النفقات الرأسمالية 	 
تحديد أولويات االستثمار في البنية التحتية وبخاصة في المناطق 	 

المحررة 
تحديد أولويات االستثمار في رأس المال البشري من خالل النظام 	 

التعليمي 

زيادة االستثمارات غير النفطية 
كوسيلة مباشرة للتنويع 

الترويج للتجارة كأداة للنمو

التقليل من الهشاشة الداخلية والخارجية والصراعات والعنف من اجل 	 
دعم تنويع الصادرات غير النفطية 

اضفاء الطابع العصري على الجمارك وتحسين البنية التحتية للحدود 	 
اعتماد تقنيات ادارة المخاطر واتمتة التجارة 	 
زيادة شفافية تراخيص االستيراد ومايتربط بذلك من تخصيص 	 

للصرف االجنبي للواردات 

زيادة الفرص التجارية من خالل 
التقليل من التكلفة المشوهة  

والتأخيرات وحاالت الشكوك على 
الحدود 

توحيد نطاقات الجمارك في العراق بحيث تكون االجراءات والتعرفة 	 
الجمركية في اقليم كردستان وبقية أنحاء العراق هي نفسها فضالً عن 

تقاسم االيرادات الجمركية 

زيادة نزاهة ومهنية الجمارك 	 
التقليل من التجزئة االدارية على الحدود 	 

زيادة فرص التجارة من خالل تعزيز 
االيرادات وتقليص السعي الى الكسب 

الريعي 

دعم التنويع على امتداد سلسلة القيمة الزراعية من الزراعة األولية الى األغذية الزراعية

انشاء اطار سياسة معدل يشتمل على ركائز تركز على النمو االخضر 	 
والتوظيف الشامل وتطوير وتنافسية  القطاع الخاص واالبتكار 

والرقمنة 

االستثمار في تعزيز القدرة المؤسسية والبشرية في بحوث السياسات 	 
والتحليل وتطوير النظام الغذائي في العراق 

تطوير العمليات والمنابر التي يمكن من خاللها التشاور مع الفئات 	 
المعنية االساسية في النظم الغذائية 

إعادة توجيه السياسة الغذائية 
نحو التوظيف واالستدامة والتنويع 

االقتصادي 

زيادة التوظيف الشامل، القدرة التنافسية، والممارسات المستدامة بيئياً 	 
داخل وخارج المزارع 

زيادة التصنيع المرتبط باالغذية الزراعية والمعالجات وتوفير 	 
الخدمات 

استخدام النماذج التي يوجهها الطلب في تقييم الفرص المتاحة لتجميع 	 
سالسل التوريد )العرض( وبناء روابط قوية بين المنتجين والمشترين 

أو القائمين بالمعالجات
تمكين المنافسة من خالل استثمارات القطاع الخاص وزيادة الوصول 	 

الى التكنولوجيات )وبخاصة المناخية منها( والخدمات المحسنة 
واالصالح التنظيمي 

تعظيم أثر نظم االنتاج العالي القيمة 
وسالسل القيمة 

زيادة الوصول الى التمويل بالنسبة للنساء في المناطق الريفية والشباب 	 
العاملين في قطاع االغذية الزراعية 

االستثمار في توسيع االقتصاد الرقمي واعطاء األولوية للمناطق 	 
الريفية 

تمكين التوسع في نماذج االعمال التي تمنح المزارعين والعاملين في 	 
مجال المعالجة ومقدمي الخدمات )وبخاصة النساء والشباب( وصوالً 

متزايداً الى التمويل من خالل استخدام التكنولوجيا الرقمية 

االستثمار في الحلول والفرص 
الرقمية 

المصدر: البنك الدولي 

الهوامش

يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي االجمالي (% 9.7 –) في عام 2020 (البنك الدولي 2020).  .1
من خالل استخدام خط الفقر المتمثل في 5.50 دوالر (تكافؤ القدرة الشرائية) لكل شخص في اليوم الواحد  الذي يوصي البنك   .2
الدولي بـه فيما يتعلق ببلدان الدخل المتوسط األعلى ، يبلغ معدل الفقر في العراق %57.3 وهو أدنى فقط من بوتوسوانا 

(%60.4) وتركمانستان (92.5%).
في استطالعات الرأي أشار العراقيون الى انعدام فرص العمل والفساد على انهما تمثالن القضيتين األهم اللتين يتوجب أن   .3

.(NDI 2019) تعالجهما الحكومة، ويأتي بعد ذلك األمن وتوفير الخدمات العامة
المال  لرأس  أنواع  ثالثة  البلد وتصنفها في  ثروة  تقديرات عن   (Lange, Wodon, and Carey, 2018) تقدم دراسة  .4

(الطبيعي، المصنّع ، والبشري) وتضاف اليها األصول االجنبية الصافية (انظر الفصل الثاني).
.(Cordella and Ondor 2020) هناك دليل يشير الى التحويالت المالية المباشرة هي الوسيلة األكثر فعالية لتجنب الصراعات  5.
تشير التقديرات الحالية الى ان هناك “أقل من واحد من عشر نساء بالغات يحملن المستوى االبتدائي للتعليم أو أدنى من ذلك   .6
يشاركن في سوق اليد العاملة”. وفضالً عن ذلك، فان النساء اللواتي يشاركن في سوق اليد العاملة يواجهن أحتماالً أكبر في 
مواجهة البطالة من الرجال. وبين الشباب العراقي كانت النساء الشابات أكثر عرضة لمواجهة البطالة بأكثر من الضعف من 

نظرائهن الذكور، وكانت حوالي %65 من النساء الشابات يعانين من البطالة مقارنة مع %32 من الذكور الشبان.
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إذا أراد العراق مواكبة معدالت منطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا في هذه المؤشرات االقتصادية الرئيسية، فسوف تكون   7
حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي االجمالي أعلى بـ 25%. 

من خالل تفكيك الناتج المحلي االجمالي الى مدخالته في جانب العرض (رأس المال المادي، معدل المشاركة، ورأس المال   8
البشري)، سيكون بوسعنا أن نفهم ماهي االمكانات التي ستكون متاحة ما أن يبادر العراق الى االستثمار في هذه النطاقات.

هناك مراجعة قادمة للنفقات العامة التنموية البشرية ستقدم مزيداً من التفصيل.  9
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النهوض من واقع الهشاشة
مذكرة اقتصادية حول التنويع و النمو 
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