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 0202ايار  41

 بلد على مفترق الطرق:  0202العراق 

 ملخص تنفيذي

 العراق يعاني حالًيا من صدمات خارجية، بما في ذلك انهيار أسعار النفط انكما هو معروف 

الفساد  مثلالوقت تواجه البالد تحديات داخلية ذات وفي  من جديد، ظهور داعشو 91-وكوفيد

الوضع ودون مستوى المؤهالت الخدمات األساسية والبطالة والعمالة  وضعف ستشريالم

االنهيار السياسي  العراق يتجنبلكي . لموامزنةلالخطيرة مزمة األو المضطرب السياسي

الممزيج  مع هذا اعلبشكل ف تتعامليجب على الحكومة أن  ،0209-0202واالقتصادي في 

حدد أخطر التحديات التي تواجه العراق ي المقال اان هذ. الخارجية والداخلية االمزماتالمعقد من 

 .بسياسات محددة للتعامل معها مع توصيات

 

أوالً،  :حالة الفوضى الحالية من بنجاح يحتاجها العراق للخروج متطلبات أساسية خمسة هناك 

الحواجمز بينها جادة في امزالة أنها  - القولبالفعل و –أن تثبت علناً  لعراقيةقيادة االيجب على 

في الوقت المناسب اتخاذ قرارات صعبة  ةالسياسي لنخبةثانياً، يجب على ا. وبين الشعب العراقي

ون شل االقتصاد غير د 91-كوفبد ثالًثا، يجب على العراق التعامل مع. التخبط لم يعد خياراف

عتماد االقتصاد رابعاً، يجب إعطاء األولوية لخلق وظائف في القطاع الخاص لتقليل ا. النفطي

التأثير الحالية دون وامزنة التعامل مع أمزمة الم المهم جداوأخيًرا، من . على صادرات النفط الخام

 المقال يتناول هذاال . خلق فرص العمل للخطر امكانياتدون تعريض النمو االقتصادي و على

 جهاتسعر الصرف بشكل مباشر نظًرا لوجود  اومشاكل الفساد واألمن المادي وسياسة النقد 

 .أخرى أكثر قدرة على تقديم المشورة بشأن هذه القضايا

 

 هذه الورقة دون تغيير جذري في تخطيط تناقشهامبادرات السياسة التفصيلية التي اللن تنجح 

كحد أدنى، يجب أن يكون هناك دعم قوي . لعراقوعرض وتنفيذ السياسة االقتصادية ل

 وكذلك الجهامز االداري الحكوميات السياسية الالمزمة من قبل المسؤولين المنتخبين وللمبادر

أن تقبل السلطات  الضروريمن . الفساد تقييدو الشعبيلبناء الدعم  الالمزمة الشفافية تامينيجب 

ن نتذكر أنه ال ومن المهم أ. ةاالقتصادي اتالنشاطتنفيذ في  الجهامز الحكومي مشاركة بتحديد

تتطلب ان يجب على المبادرات إما أن تولد إيرادات جديدة أو وإلنفاق جديد توجد مساحة مالية 

  .دنى من الدعم المالي اإلضافياأل حدال

يجب أن تكون الحكومة . العراقية أن تتوقع ظهور فرص وتحديات غير متوقعة اتلقيادلينبغي 

. هذه األحداث غير المتوقعةل تهاااليب خالقة في استجابحكمة وبأسالعراقية مستعدة للعمل بكل 

على مدى األشهر و من أي وقت مضى،في أيدي العراقيين أكثر  االن مستقبل العراقان 

يمكن . قرارات حاسمة ال رجعة فيها -أو سيفشل في اتخاذ  -والسنوات القادمة سيتخذ العراق 

واالمزدهار االقتصادي أن تتجاهل الظروف  الحكوميستقرار اال فيللبلدان التي لها تاريخ طويل 

 .لكن العراق ال يمكنه ذلك. تتخذ قرارات غير واقعيةان المتغيرة و



2 
 

  

لم  انو يعاني العراق حاليًا من مجموعة معقدة من الصدمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

النتائج التي مة الموازنة ويتصرف الشعب العراقي بسرعة وحكمة، فإن انهيار أسعار النفط وأز

داعش مع عدم االستقرار السياسي الداخلي من فلول  وهجمات ما تبقى 19 -كوفيد سيخلفها

 .مليون عراقي 04لـ   قاتميشير إلى مستقبل  كل ذلك وتدخالت القوى األجنبية

 الصدمات الخارجية 

 منتصف شهر اذارفي  (مزيج برنت)دوالًرا للبرميل  04انخفضت أسعار النفط إلى أقل من  

يشير انخفاض الطلب اآلسيوي و .ألعاملبقية  هذا المستوى، ومن المتوقع أن تظل عند 0404

دوالًرا  04النفط دون مستوى  بقاء اسعارإلى  نفسهوزيادة العرض من الواليات المتحدة والعراق 

 -يعتمد العراق بشكل أكبر على صادرات الموارد الطبيعية  .من الزمن أو أكثر عقدلمدة  للبرميل

٪ من 04، شكل النفط أكثر من 0419في عام   .ألعالمأكثر من أي دولة أخرى في  -النفط الخام 

٪ من 99وحوالي  ،ألحكومية٪ من إجمالي اإليرادات 90الناتج المحلي اإلجمالي للدولة، و 

ةالدولصادرات 
1
لطلب االعرض وأو يموت بسبب  يحياال يزال االقتصاد العراقي  لذلكونتيجة   .

 .العالمي على النفط

  

 5 ولغايةحالة وفاة  140 ق بلغعنها في العرا علنالم 19-كوفيد وفيات عدد تشير التقارير إلى أن 

منخفضة نسبيًا مقارنة وتعد هذه النسبة ، شخص حالة وفاة لكل مليون 0.7عادل بما يو أيار

    حالة وفاة بمعدل  0014إيران عن  اعلنت حيث ألشرقجيران العراق إلى  لدىبحاالت الوفاة 

74.5 
2

ربما تكون  19-كوفيد ووفيات ومع ذلك، فإن تقديرات العراق لعدوى .فاة لكل مليونو 

 بالمدر الكادركذلك في عدد و لفحصا معداتفي هناك نقص ف أسبابمنخفضة للغاية لعدة 

ان هناك معابر  إالومع ان الحدود بين العراق وايران مغلقة رسميا   .الستعمالها وتحليل النتائج

يسهل اختراقها مما يؤدي إلى احتمال كبير لحركة األشخاص المصابين عبر غير رسمية 

من العراقيين الذين يعملون في االقتصاد غير الرسمي خيار  الكثيروأخيًرا، ليس لدى   .ألحدود

 .ايعملو حيث انهم لن يتمكنوا من توفير لقمة العيش ان لم ختالط مع االخرينأالتجنب في 

 عدد الوفيات الناتجة عن االرهاب ، انخفض0417بعد هزيمة داعش في الموصل في ديسمبر  

 ،٪44أكثر من  أي بنسبة 0419 في عام  فقط 0090إلى  0417في عام  10140من   حادبشكل 

مع البيانات في عام في العراق منذ بدء ج الناتجة عن العنفوهذا هو أقل مجموع سنوي للوفيات 

0440
3

الجماعات المرتبطة و هاان إالفي السابق تدعي كما كانت  "دولة" ليستان داعش ومع . 

 . فيها المواطنونيتجمع التي في شن هجمات إرهابية ضد األسواق واألماكن األخرى  تستمر بها

 ذلكشمل يو  أإلرهابيةتسارع وتيرة ونطاق هجمات داعش  حوادث تشير الىمؤخرا برزت و

 .وصالح الدين واالنبار ديالى اتفي محافظ هاعودة ظهور

                                                           
1
 IMF (2019) Iraq: 2019 Article IV Consultation, July 2019 

2
 World Health Organization (2020) Coronavirus (Covid-19) Update, As reported by Real Clear Politics 

on May 6, 2020.  
 
3
 Iraq Body Count, Downloaded on April 16, 2020 
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 التحديات الداخلية 

 100المرتبة  العراقوفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، احتل و واسععلى نطاق  بالفسادالعراق مثقل  

تقيمهادولة تم  144من بين 
4
ال يثقل كاهل األعمال فحسب، بل  المستشريإن الفساد في . 

 .وقدرتها على توفير الخدمات وتحقيق النمو االقتصادي في الحكومة الشعب يقوض ثقةو

على الرغم من االستثمارات  .مشكلة ال يزال  ذات الجودة الخدمات األساسية علىصول حالان 

الضخمة خالل العقد ونصف العقد الماضيين، ال يزال معظم السكان ال يحصلون على الكهرباء 

 .أو الخدمات الصحية على مدار الساعة أو المياه النظيفة

منذ انهيار أسعار و  .دون مستوى المؤهالتمن البطالة والعمالة  بصورة كبيرة يعاني العراق 

 صاحب المالذ األول"، عجزت الحكومة عن أداء دورها التقليدي ك 0410النفط في بداية عام 

٪ من الشباب في بغداد عاطلون عن العمل أو 44وجدت إحدى الدراسات أن أكثر من و  ".عمل لل

ن حديثي التخرج م٪ من 04بما في ذلك أكثر من  ،باعمال دون مستوى مؤهالتهميعملون 

 .العراقية الجامعات

  .التخبطاالستمرار في لطبقة السياسية العراقية هو ا كان رد ألسياسيعدم االستقرار  فتراتفي  

داخل المنطقة  عانى القادة السياسيينحيث  .ومع ذلك، فإن األزمة السياسية الحالية غير مسبوقة

ومنذ  .لتشكيل حكومة أخرى بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهديلمدة طويلة  ألخضراء

رد  وكان  ،ضد الفساد ونقص الخدمات األساسية، كانت هناك احتجاجات كبيرة 0419أكتوبر 

التواصل  اماالحكومة على هذه االحتجاجات السلمية في الغالب في بغداد والمدن الكبرى األخرى 

 .العنفاستعمال  أومع المتظاهرين  ضطربالم

أكثرأو  ٪09إلى عجز يقدر بـ  تؤدي موازنةفي ال حادةهناك أزمة  ألنفطمع انهيار أسعار  
5
لن و .

 (ترليون دينار 01.0) مليار دوالر 52.1ع كافية لدف 0404ت المتوقعة لعام تكون اإليرادا

والصحة  منباألالنفقات المتعلقة  ناهيك عن التقاعدية والمعاشات رواتب الموظفينالمطلوبة ل

 .الديون اتوخدم ألدوليةشركات النفط مستحقات و ألتموينيةحصص الو والتعليم

 

لسندات الحكومية العراقية في ا االقبال علىهناك القليل من ف خيارات تمويل هذا العجز محدودة 

في جميع أنحاء  19-بكوفيدفي ضوء االنكماش االقتصادي المرتبط و .األسواق المحلية أو الدولية

وأخيراً، ال يمكن  .كبيرة من دولة إلى أخرى اتمساعدهناك من غير المرجح أن تكون  فان العالم

الى استقرار سعر صرف الدينار  التاثير علىالدين الحكومي دون  تسييلللعراق أن يواصل 

، ولكن 0419مليار دوالر في نهاية عام  07.0بلغ إجمالي االحتياطيات الدولية للعراق و .الدوالر

                                                           
4
 Transparency International (2019) Downloaded on April 27, 2020 

5
 World Bank (2020) Iraq Economic Monitor: Navigating the Perfect Storm (Redux), May, p. ix. 
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مليار دوالر 59إلى ذلك انخفض  0404 شباطبحلول نهاية 
6

 بدون زيادة كبيرة في اإليراداتو 

 .فوري في النفقاتوعلى الحكومة العراقية أن تخطط لتخفيض كبير  ذلك سيحتمان ف

 

  

 دعوة التخاذ اجراءات 

في السياسات تم تجنبها في  جذريةمتعددة الجوانب فرصة لتغييرات  األزمة الحالية مثلت • 

 الماضي

ستكون  االقتصاديةوراتيجية عملية للتنمية السياسية فشل في تطوير استالعواقب ان   -

مجموعة خاصة  هناكقد يكون من األفضل أن يكون و، تبسبب ضيق الوقو .وخيمة

الوضع أزمة االستراتيجية للتعامل مع  لوضع مثل هذهالقطاعين العام والخاص  تمثل

سادس كتابة في  ظر العملية البيروقراطية الطويلةال يمكن للعراق أن ينت حيث .الحالي

اقبل نشره وتحتاج للتحديث حتى قديمة والتي قد تصبح تنمية خمسية للخطة 
7
لقد حان .

 .الجديدالوقت لكي يتقبل كبار السياسيون والقادة الحكوميون هذا الواقع 

 فعلهما الذي يجب 

  إزالة جادة في أنها  -الكلمات ومن خالل األفعال  -علنا  الوطنيةقيادة اليجب أن تثبت

 .الحواجز بينها وبين الشعب العراقي

   في الوقت المناسبويجب على المجتمع السياسي اتخاذ قرارات صعبة. 

 النفطي دون شل االقتصاد غير 19-كوفيد يجب أن يتعامل العراق مع. 

  واردات إعطاء األولوية لخلق وظائف في القطاع الخاص لتقليل االعتماد علىيجب 

 .النفط

   وأالنمو االقتصادي  التأثير على الحادة دون  وازنةالتعامل مع أزمة الم الضروريمن 

 .خلق فرص العمل للخطر امكانياتتعريض 

 ليس هناك سبيل لمعرفة المستقبل. 

 

 

 

 0202 سياسة ناجحة في  العراقلمبادرات المتطلبات 

 

 الحكومية دعم قوي من المسؤولين المنتخبين والبيروقراطية. 

  الفساد محاربةافية لبناء الدعم العام والشف. 

                                                           
6
 World Bank (2020) Iraq Economic Monitor: Navigating the Perfect Storm (Redux), May, p. 9. 

 
7
 There is a long precedent in Iraq for a special committee to develop such a plan going back to Lord 

Salter’s The Development of Iraq: A Plan for Action, 1955, London: Iraq Development Board.  
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  ةاالقتصادي اتفي النشاط تهامشارك بتحديدالحكومة  قبول. 

  أن تولد إيرادات جديدة  قادمةال يجب على المبادراتوإلنفاق جديد  ال توجد مساحة مالية

 .دنى من الدعم المالي اإلضافياألحد التتطلب ان أو 

  

 تفكيك الحواجز بين القيادة العراقية والشعب العراقي 

 

المنتخبين وكذلك قيادة األحزاب السياسية  هناك اعتقاد واسع النطاق في العراق بأن المسؤولين  

والوزارات والمؤسسات المملوكة للدولة تشكل النخبة التي تركز بشكل أساسي على الحفاظ على 

بقية الشعب  مستويات المعيشة العالية واالمتيازات األخرى بدالً من السعي لتحسين رفاهية

لدوافع الرئيسية لالحتجاجات الكبيرة في أحد ا مناالعتراضات على هذه النخبة  وكانت .العراقي

 .بغداد والمدن األخرى

الكلمات بأعرب العديد من أعضاء النخبة السياسية  شيء متبادل حيثم الثقة هو اعدان ان 

على  وان كانت التخاذ قرارات حتى ال يمكن الوثوق به الشعبا اقيعن اعتقادهم بأن ب واألفعال

  .بسيطمستوى 

في البالد تنوي قيادة العراق خالل هذا المزيج المعقد من الصدمات السياسية إذا كانت النخبة  

وسيتطلب ذلك إجراءات غير  ألشعبعليها أوالً استعادة ثقة فاالقتصادية والسياسية واالجتماعية 

 .حكم عليهاالومالحظتها  الشعب العراقي يسهل على مسبوقة 

 .المتيازل اواضح اً رمز عتبرتالذي  إعادة فتح المنطقة الخضراء • 

األشخاص المسؤولين عن مقتل المتظاهرين على مدى األشهر الستة  يشملتحقيق مفتوح  • 

بما أن الثقة في نزاهة القيادة و. الذين أعطوا األوامرو نارأولئك الذين أطلقوا البضمنهم  الماضية

يجب أن تؤدي النتائج و .الحكومية منخفضة حاليًا، فقد يتطلب هذا التحقيق مشاركة منظمة دولية

بأن  أقوى ستمثل رسالةعلى األقل إلى تسمية المسؤولين، على الرغم من أن المالحقة القضائية 

 .ضحاياالحكومة تدعم العدالة لل

 في العمل ات مثل الجماعات الدينية واألحزاب السياسية والدول األجنبيةتنظيمتقليل نفوذ ال • 

 .للحكومة العراقية اليومي

تقديم بمن مسؤولي الحكومة الفدرالية وحكومات االقاليم والمحافظات ملزمون  7544ان  • 

هناك تباين بعدد الملتزمين بهذا ووفقاً للهيئة، فان . النزاهة إلى هيئة كشوفات الذمة المالية سنوياً 

سبة لذا يجب اتخاذ االجراءات القانونية ومحا. المسؤولين المنتخبين وغير المنتخبين المتطلب من

.بهذا المتطلبالذين ال يلتزمون  ولئكا
8
   

الوزراء وحاليين والسابقين ونواب الرؤساء سحب معظم االمتيازات المالية من الرؤساء ال • 

الكبيرة لألمن والنقل والضيافة  المخصصاتوهذا سيشمل  .وأعضاء مجلس النواب

                                                           
8
 Commission of integrity (2020) Annual Report of 2019, http://nazaha.iq/en_body.asp?id=2496 
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على جميع  الرواتبفي حين كانت هناك مناقشات رفيعة المستوى تقترح تخفيض و .واإلقامة

كان هناك القليل من النقاش   وكذلك تعليق الزيادات والترقيات لجميع موظفي الدولة؛المستويات 

، غالبًا ما على ذلك كمثال  .النخبة بها تمتعتالتي  االمتيازاتمن العام حول تقليص حتى بعض 

بعد حتى بمختلف المناصب الحكومية  ةالمرتبط ةكن اقامتهم الرسميامابالمسؤولون يحتفظ 

ان تقليص مثل هذه االمتيازات او ايقافها  .دفع إيجار رمزي مقابلوذلك لمناصب لتلك ا مغادرتهم

 .في امس الحاجة اليها طالما كانت الحكومة ثقة الشعب التي سيقطع شوطا كبيرا في كسب

 

 في الوقت المناسبويجب على المجتمع السياسي اتخاذ قرارات صعبة  

بدالً من ولتجنب القرارات الصعبة  اتزماأللقد أتقن السياسيون العراقيون فن التخبط في كل  

ذلك كان تركيز الطبقة السياسية هو ضمان حصول كل مجموعة سياسية رئيسية على نصيبها من 

ونتيجة لهذا التركيز على التعظيم الشخصي   .السلطة السياسية والمكافآت المالية المصاحبة لها

التي حددها فشل المسؤولون العراقيون المنتخبون في تنفيذ حتى المتطلبات األساسية للديمقراطية 

 .0445دستور 

ن اختيار رئيس وزراء جديد في الوقت م لم يتمكن مجلس النواببعد استقالة رئيس الوزراء  

لم يتمكن مجلس النواب من و( 0445من دستور  70المادة ) 0419المناسب في أواخر نوفمبر 

في هذا الوقت من التغيير السياسي فوبالتالي ( 00المادة ) 0404الموافقة على ميزانية 

عندما كان  0419تخضع نفقات الحكومة العراقية لميزانية   واالقتصادي واالجتماعي الصارخ ؛

في حياة مفاصل العلى  الهيمنةإضافة إلى ذلك تواصل بيروقراطية بغداد   .الوضع مختلفًا تماًما

التي دعا إليها الدستور  ةيالحقيقفيدرالية الجهود الرامية إلى تحقيق ال اعاقة حيث نجحت في البالد

ال يوجد حتى اآلن قانون وطني للنفط على النحو الذي تتطلبه المادتان و( 110و  145المادتان )

وقد فشل مجلس النواب حتى في القيام بالواجب المباشر من الناحية الفنية إلجراء . 110و  111

في و( 104المادة )  . "0447ديسمبر  01  اوزفي موعد ال يتج"كان يجب أن يتم  سكانيتعداد 

  .صالح التخبط خياراالستمرار في ضوء أزمة العراق الحالية المعقدة والمتعددة األوجه، لم يعد 

 .قرارات صعبةليتخذ الوطنيون حان الوقت 

هناك  أوالً، .يجب كسر هيمنة البيروقراطية في بغداد على الحياة اليومية للعراق لثالثة أسباب 

لوزارة في بغداد  وال يمكنالكثير من االختالف السياسي واالقتصادي والثقافي بين المحافظات 

تهيمن االحزاب ثانيًا،   .جميع المحافظاتصياغة سياسة واحدة تلبي بشكل فعال احتياجات 

 دعم تتركز في احد المحافظات او قوة السياسية على معظم الوزارات في بغداد ولهذه االحزاب

المنطقة  الوزارة التي يسيطر عليها حزب ما تركز علىويعتقد على نطاق واسع أن   .المناطق

بغض النظر عن عدد ووأخيًرا،  .المناطق االخرى بدال عنسياسي  دعم لديها فيها يكون التي

هناك مسافة نفسية كبيرة بين العراقيين الذين يعيشون ويعملون خارج بغداد  الكيلومترات،

أن القرارات المتخذة على مستوى ف لذلك .اليومية حياتهم منالكثير ب تتحكموالوزارات التي 

 .لسكان تلك المناطق  ةالحقيقي االولويات تعكس قضيةأو حتى اال محافظاتال

ولكن أيضا جميع أعضاء مكتب  مدير مكتبهينبغي السماح لرئيس الوزراء باختيار ليس فقط  • 

 .رئيس الوزراء
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 تراجععكس حقيقة بما ي 0404ة عام وازنماقرار على الفور ان يتم و مجلس النوابعلى  • 

ما لم يقر مجلس النواب  ال يمكن للعراق االقتراض بشكل قانونيحيث  .اإليرادات في البالد

 .الموازنة العامة

أو اما بالموافقة يجب أن يصوت مجلس النواب على قانون النفط الوطني الذي نوقش كثيًرا  • 

 .الرفضب

في وكذلك للمضي قدًما للشعب ا يقيً لحل المخاوف بشأن ما إذا كان مجلس النواب ممثاًل حقً  • 

 ممول بالكامل وطني سكاني يدعو إلى إجراء تعدادقضية كركوك  فيجب على مجلس النواب أن 

.1947منذ عام  للسكان وهو أول تعداد حقيقي 0401عام 
9

 

 .من الدستور 1يجب أن يتحرك العراق نحو الفدرالية الحقيقية المنصوص عليها في المادة  • 

في ضوء فشل مجلس النواب في تمرير أي تشريع ذي معنى أو حتى في تنفيذ والياته  -

إنشاء مجلس اتحادي يضم ممثلين  فعليه من الدستور 05الدستورية وبما يتفق مع المادة 

 .من االقاليم والمحافظات

تقاسم مسؤوليات تخطيط وتنفيذ األنشطة الحكومية بين السلطات الوطنية العمل على  -

 .110كما نوقش في المادة  او المحليةاإلقليمية السلطات و

النص على تقاسم عائدات النفط بين الحكومات الوطنية واإلقليمية والمحلية للسماح لها  -

بأن تصبح مسؤولة عن توفير الخدمات األساسية مثل التعليم والشرطة والخدمات 

 .الصحية

التجارية والصحية والتعليمية  نظميجب أن يتم تنفيذ ال ؛ةالمالي منظومةالاستثناء تنظيم ب -

 .وليس من قبل بغداد ألمحلية السلطات أو المحافظاتمن قبل سلطات 

 

وينبغي  .بفاعليةيفتقر مجلس النواب إلى سكرتارية مهنية غير سياسية ومستقلة لدعم عمله  • 

إنفاذ أفضل الممارسات واإلجراءات المناسبة للحد  لجعلها قادرة علىإنشاء وتمكين هذه األمانة 

 .من التدخل السياسي

 

يجب أن تتحول جهود بناء القدرات في مجلس النواب من تدريب نواب فرديين إلى تعزيز  -

 .العامة األمانةقدرات 

 

 

إن أي ترتيب بديل مثل و ،الغرض معدة لهذالية إال في بيئة اعبرلمان العمل بفألي ال يمكن  • 

باإلضافة إلى  .الديمقراطيةالمستخدم حاليًا في بغداد يشل عمل البرلمان ويسيء إلى هذه المؤسسة 

النظرة لبرلمان في تعزيز الهوية الديمقراطية للعراق وبالتالي تغيير لجديد ذلك، سيساهم مبنى 

                                                           
9
 The 1997 census only covered the 15 non-Kurdish provinces and was probably contaminated by 

political considerations. 
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بدأ تأن  فعليها ،الموازنة ازمةوعندما تتمكن الحكومة من السيطرة على  لذلك،  .الشعبية للبرلمان

 .تم اختياره بالفعل دون مزيد من التأخير بناء مبنى مجلس النواب الجديد باستخدام التصميم الذيب

 

 والبيروقراطية الطبقة السياسيةكبار ب المتعلقةحاسم لجميع قضايا المحاكم  الشفافية أمر • 

من المهم بشكل خاص السماح لوسائل اإلعالم بالتعرف علناً على أي مسؤول و .الحكومية

 .في اإلجراءات القانونيةله يستخدم وكيالً 

 العراقيينمواطنين الء شهادة الزور تحت القسم، يجب أن يكون المحامون الذين يمثلون باستثنا • 

حكومية في مأمن من العواقب الوخيمة التي تفرضها الحكومة نتيجة لهذا المنظمات غير الأو 

 .وكذلك يجب حمايتهم من محاوالت الثأر العشائري أو االجتماعي التمثيل

 

 .دون شل االقتصاد غير النفطي 91-كوفيد يجب أن يتعامل العراق مع  

اخطر العراق  في 19-كوفيد مشكلةكون تقد  المدرب الفحص والكادر معداتبسبب النقص في   

 (PPE) باإلضافة إلى ذلك، هناك نقص في معدات الحماية الشخصية  .عنه االعالنتم  ممابكثير 

ال الطبي الى العاملين في المجعرض ي مما المالبس الخاصةمثل األقنعة و قطرصعيد العلى 

  .خطر االصابة بالفايروس

يجب على و يتجاوز القدرة الحالية لنظام الصحة العامة في العراق 19 -كوفيد إن حجم أزمة -

رعاية جيدة لجميع  تقديمالحكومة البحث عن شركاء من القطاع الخاص للمساعدة في 

 .نالمصابي

 باالستخدام االفضل للمضي قدماً في إصالح الخدمات الصحية  91-كوفيد م تحديااستخد

عالية  صحية معايير رعاية أمينالوصول إلى الرعاية الصحية وتقدرة مز يوتعمز للموارد

 .منح االولوية ألنظمة صحية مهنيةلى وجه الخصوص وع ،الجودة

  91-دبما يخص كوفي الرقابة على تقارير وسائل اإلعالم المحلية والدولية ايقاف. 

  فيما يتعلق  الخجلللحد من  اختبار كبار المسؤولين المنتخبين والمزعماء الدينيين علًنا

  .91-بكوفيدباحتمال اإلصابة 

  هر من المنظمات الدولية لي لتامين كادر طبي ماللحصول على الدعم الدو الجادالسعي

 .وكذلك المنظمات الخيرية الخاصة

 حكومياالطب والتمريض المدعومة  ومعاهد في كليات الدارسينالطالب  التوجه لتدريب 

لعيادات والمستشفيات في اللعمل م كليفهثم ت ومن 19-كوفيد التعامل مع حاالت حول

 .المتابعةوفرق 

 نصة م"إنشاء و توفير حوافز مالية على الفور لإلنتاج المحلي لمعدات الحماية الشخصية

لمعدات من أي مسؤولية قانونية غير مرتبطة لهذه الحماية المنتجين المحليين " ةآمن

 .معدات المنتجةالمباشرة بجودة 

 في  اتصابلإلإيران لديها أعلى معدل الن  مقاومة الضغوط اإليرانية إلعادة فتح الحدود

 .المنطقة
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   غير متساٍو عبر  19-كوفيد اصابات انتشار فان، ىلعدول المحدودةبيانات البناًء على

بين وضع إجراءات للحد من اإلصابات العابرة للحدود  لذا يجب .حافظاتالم

 ات ذات المستويات المنخفضة من حاالتحافظسمح للمي بعد االختبارو .المحافظات

 .والتجمعات العامة عملبتخفيف القيود على ال19-كوفيد

 

 إعطاء األولوية لخلق وظائف في القطاع الخاص للحد من االعتماد على النفط 

طي لخلق فرص عمل فإن موقف الحاجة الماسة لقطاع خاص نشط غير نفعلى الرغم من  

وبحسب   .عدائيبال يمكن وصفهالعراقية تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة  اتالحكوم

العراق المرتبة  فقد احتل "مسح سهولة ممارسة أنشطة األعمال"لبنك الدولي بعنوان لدراسة 

ألمسحدولة شملها  194من أصل  171
10
في للغاية سيئة  "الحصول على االئتمان"ن ظوابط ا . 

فيما في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، و  ظوابط، حيث يمتلك العراق أسوأ الالعراق

في  ظوابطأسوأ ال يمتلكالعراق فان " العجز عن الوفاء بااللتزامات المالية ولحل"يخص

ع الذي يعم جميباإلضافة إلى ذلك فإن شركات القطاع الخاص مثقلة بتكاليف الفساد و .العالم

 .الدولة مفاصل

 

يعاني  حيث .صول إلى الخدمات الماليةحومما يزيد من أعباء القطاع الخاص محدودية ال  

صراف  جهاز 0.4و  ع مصرفيفر 0.5حيث يوجد  المصارف عدد في كبيرالعراق من نقص 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من السكان في العراق مقارنة بمتوسط  144.444آلي لكل 

ولدى العراق أيضا أدنى نسبة ائتمان محلي للقطاع الخاص من   .على التوالي 00و  10البالغ 

األوسط منطقة الشرق يبلغ متوسط  بينما فقط من الناتج المحلي اإلجمالي ٪ 9وهو  مصارفقبل ال

.٪55وشمال إفريقيا 
  11 

على الرغم من عدم وجود و .البائدعهد ال تركةمن  انعانييالرافدين والرشيد  يزال مصرفيوال  

يُعتقد أن كال لكن ، 0440والبنك المركزي العراقي منذ عام  مصرفينبين هذين ال تسويةأي 

.سلبيصافي قيمة و% 05قروض متعثرة بنسبة ن لديهما حاليًا مصرفيال
12 

 

لكنه يعمل  من القوى الوطنية العاملة% 04يوظف حوالي لدى العراق بالفعل قطاع خاص كبير  

 مع جميع أوجه القصور المرتبطة" الخفي" قتصاد الما يسمى بافي االقتصاد غير الرسمي أو 

الحد من إن تقليل العداء التنظيمي تجاه القطاع الخاص إلى جانب و .قتصاداال بمثل هذا النوع من

مما سيمنح  إلى االقتصاد الرسمي التحولالفساد من شأنه أن يسمح لهذه الشركات غير الرسمية ب

 .االقتصاد كفاءة اكبر ويخلق فرص العمل ويسهل جمع الضرائب

                                                           
10

 World Bank (2020) Iraq: Doing Business 2020 
11

 World Bank (2020) World Development Indicators Table 5.5, 
 
12

 World Bank (2020) Iraq Economic Monitor: Navigating the Perfect Storm (Redux), May, p. 12. 
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 العمل األخرى للحد من العداء  ظوابطلالتجارية للبلد و للقوانينالسريع  نظيمالتالترشيد و

اعتماد القانون التجاري لدولة اإلمارات العربية  الممكن منو، تجاه القطاع الخاص

 .المتحدة

 .ر معقدةيوقوانين غإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لتجربة لوائح من الممكن  -

مدعوم ولقطاع الخاص مضمون من الحكومة ة لصندوق معاشات تقاعدي يوجد -

ولكن التغطية  بمساهمات من أرباب العمل والعاملين في القطاع الخاص

 العاملين فيهالتحفيز المشاركة يجب أن تحصل الشركات التي تسّجل و .محدودة

 .في هذا الصندوق على تخفيض ضريبي

 

  الخدمات المالية علىالصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا  لمؤسساتاصول حضمان. 

 

بالتوسع يجب أن يسمح لذا ٪ من العراقيين يمتلكون هاتفًا ذكيًا 54يقدر أن   -

المعروفة أيًضا باسم )السريع في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 

والتي من شأنها أن تسمح بتحويل ( المحمول الخدمات المصرفية عبر الهاتف

يجب على السلطات التنظيمية العراقية مقاومة  .األموال من شخص آلخر

من أجل  ف المحمولالمحاوالت الحالية لتقييد الخدمات المصرفية عبر الهات

 .المتواجدة على االرض لمصارفاحماية 

سجل ائتمان عام وسجالت ائتمان  بإنشاءالسماح على  في نفس الوقت العمل -

بتقييم مخاطر القروض بشكل أكثر  مصارفمنافسة للقطاع الخاص للسماح لل

 .دقة

 في ودائعالمؤسسات لتأمين  وإنشاء ،الخاصة مصارفال بين االندماجتشجيع   -

 في لمشاركةالتجارية واإلسالمية للقطاع الخاص والسماح لها با مصارفلا

 التي لديها أكثر من فرع واحد مصارفلزام االو الحكومية مؤسساتال تتعامال

 .موحد بنظام مصرفي للعمل

 مصرفي الرافدين والرشيدالستيعاب األصول السيئة في " سيئ" مصرف إنشاء  -

الرافدين والرشيد وتحفيمزهم  يعلى مصرف وفرض المعايير الدولية والتدريب

على المشاركة في تقديم الخدمات المالية للقطاع الخاص بما في ذلك القروض 

 .العقارية

يجب أن يتحمل البنك و .الحكومية والخاصة مصارفال عنفصل وزارة المالية   -

 .مصارفلا الظوابط ومراقبة تنظيممسؤولية وحده المركزي العراقي 

 شاريعلماتمويل  ستثمار لتوفيراالتنمية أو لل مصرفشاء العراق إنجب على ي  -

" دينار األولال"باستثمارات  المصرفيقوم هذا  ن اليجب أو .لقطاع الخاصا

االستثمارات جزء من كلفة روض الق تكون بل يجب أن الفساد تبسبب احتماال

 .ةالخاصة المشروع
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 قابلتان للتوسع بسهولة  هاتان الصناعتان. نع استيراد المنتجات الزراعية والمنسوجاتم

من اآلالت المستوردة و وارداتالحد األدنى من الو نفقات رأسمالية صغيرة نسبيًا وتتطلبان

 .وفر وظائف لألشخاص ذوي التعليم المحدوديس ممااإلضافية 

 او صنوعةالمالمنتجات ى العام عل الغذائي يجب أن تشتمل سالل نظام التوزيع -

 .٪144 بنسبة محليا المزروعة

 

  زيادة الرسوم الجمركية على قائمة محدودة من السلع الكمالية. 

 

   التحول إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص أو خصخصة تقديم الخدمات البلدية وبناء

 .المساكن وبناء الطرق وصيانتها والتعليم

 

 

 مهارات المحدودة الانخفاض مستوى التعليم و هو القيود الرئيسية على القطاع الخاص احد

 .لعاطلين عن العمللدى ا

تحاول وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي ليس فقط تنظيم جودة التعليم  -

ولكن أيًضا بناء المدارس وتوظيف المعلمين وشراء الكتب  االساسي والثانوي

م على التربية والتعليوزارة عمل  يقتصريجب أن  .المدرسية وتشغيل المدارس

 .القطاع الخاصفي و قضيةوااللمحافظات في ا تنظيم وتمويل جهود التعليم

تحقيق محو األمية أوالً لالعامة والخاصة  هموارداستخدام يجب أن يركز العراق  -

التعليم االبتدائي الشامل الجيد والتعليم الثانوي بما في  على ثم ،خاصة بين الشبابو

القوة التقليدية وهو  –فقط  نظرياالتعليم  يكونال يجب أن و .نيذلك التدريب المه

ع يشجت لعمل علىاأيًضا التطبيقات العملية و يجب ان يشمل ولكن –للتعليم العراقي 

 .التفكير النقدي

يجب تنسيق التدريب المهني بشكل وثيق مع متطلبات وظائف القطاع الخاص  -

وبعبارة أخرى، يجب أن تعكس المواد التي يتم   .التوظيف المنتج مكانيةلزيادة ا

ص وليس دفع المؤسسة القطاع الخاحاجة  التدريب المهنيمؤسسات تدريسها في 

 .التعليمية

باستثناء كليات الطب واألكاديميات العسكرية، ينبغي للحكومة أن تقلل دعمها  -

 .النوعيةعالي كل عراقي على تعليم ثانوي حصول  لحين ضمانللتعليم العالي 

تخفيف القيود المفروضة على المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية  -

كما يجب تخفيف  .المدارس الخاضعة لتوجيه المناهج العامة دارةاألخرى ال

 .التي تقيد التعلم عبر اإلنترنت ظوابطال

 يجب أن تنتقل الومزارةو. استقاللية أكبر للجامعاتمنح ومزارة التعليم العالي  على -

 التعليم ضمان جودةمن  التأكد مز علىيتركال الىالرقابة التشغيلية  عملها في من

 .المناسب االكاديمي االعتماد ومنح
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   سيكون من  المعايير الدولية،ب تلتزمبدون الميزانيات الحسابية المدققة وبيانات الدخل التي

وتشجيع  هماالصعب تحقيق نمو القطاع الخاص وإصالح القطاع العام والشراكات الناجحة بين

باإلضافة إلى ذلك فإن زيادة الشفافية تقدم مساهمة  .وغير المباشراالستثمار الدولي المباشر 

شركات المحاسبة وصول فان امكانية  في الوقت الحاضرو .قيمة في مكافحة الفساد

 .إلى العراق محدودة للغايةشارات الدولية واالست

 

منع  كان هدفها الرئيس هوجب على الحكومة مراجعة اللوائح المحاسبية القديمة التي ي -

ينبغي منح شركات المحاسبة و ،المنافسة الدولية للمحاسبين والمراجعين العراقيين

 .دون عوائق يةالعراق المؤسسات التعامل معواالستشارات الدولية الكبرى إمكانية 

 احساباته بإخضاعالوزارات والوكاالت والمؤسسات المملوكة للدولة  التزامينبغي  -

البنك المركزي ب اسوة ،شركات المحاسبة االربعة الكبرى في العالم ىاحد من قبل للتدقيق

 .العراقي

 

دون النمو االقتصادي و التأثير علىة دون وامزنالمفي الحادة مزمة األالتعامل مع  الضروريمن  

 فرص العمل للخطرتعريض 

 

 74بما يقدر بنحو  0404من المتوقع أن يقلل انهيار أسعار النفط من عائدات تصدير النفط لعام  

 19-كوفيد التعامل معوقد أدى انخفاض أسعار النفط وتكلفة . 0419مليار دوالر مقارنة بعام 

 في خطيرةأزمة الخدمات العامة الضرورية إلى خلق حالة تكاليف تامين القطاع الخاص وشلل و

يجب على الحكومة زيادة اإليرادات أو خفض  لذا .لها سهلةالحلول ال ايجاد يصعبة وازنالم

أو ستواجه  0404لفترة المتبقية من عام لالنفقات بشكل كبير للحد من العجز الذي يلوح في األفق 

 .0401انهياًرا كامالً في عام 

  وإجمالي نفقات المعاشات التقاعدية  قانون الرواتبتجميد البدء فورا بلضروري من ا– 

حيث يجب  بحد ذاته غير كافي ذلك ولكن – حاليال االنفاق منكبر األ الجزء الذي يمثلو

لنخبة من المسؤولين ا النظر في إجراء تخفيض أكثر استهداًفا لرواتب وامتيامزات ايضا

 . الحكوميين

 

  تخفيض رواتب الموظفين الحكوميين ذوي األجور المتدنية ألن مثل هذه يجب تجنب

ان ومع ذلك،  .التخفيضات ليست فقط غير عادلة بل ستمزيد على األرجح حوافمز الفساد

إجراء مثل هذه التخفيضات فيجب اعتبارها قرًضا إلمزامًيا بدون فائدة للحكومة  توجب

 .سنوات 4السداد في مدة ال تمزيد عن  يستحقو
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  والمؤسسات المملوكة للدولة ال يزال التعداد البيومتري اتبسبب معارضة الوزار 

موظفين والمتعددي الرواتب تقليل عدد الى هدف والذي ي ،والمتقاعدينلموظفي الدولة 

 .غير مكتمل ،عقًدا من الزمن والذي اخذ الوهميين

 

المملوكة  مؤسساتيجب على الحكومة تخفيض األموال المحولة إلى الوزارات وال -

إلى مبلغ يساوي رواتب الموظفين المسجلين فقط في  لموظفيها رواتبكللدولة 

 .التعداد

الذين يتلقون راتبًا حكوميًا " األشباح" موظفينهناك تقارير واسعة االنتشار عن ال -

بعد   .لكنهم ال يعملون وأشخاًصا يشغلون وظيفتين أو أكثر من الوظائف الحكومية

يشغل وظيفتين أو أكثر بشكل دائم من أي ، يجب استبعاد أي شخص تموزاألول من 

 .الوظيفية تهدرجبغض النظر عن وظيفة حكومية 

 

  تخفيض الدعم الحكومي 

 

المباشر وغير  الدعممثل ي حيث يشكل قطاع الكهرباء عبئًا كبيًرا على الموارد العامة  -

ألحكومية ٪ من جميع النفقات 9.0 للقطاع المباشر
13
لى الرغم من أن التكلفة وع 

تعرفة واط ساعة  فإن متوسط  كيلو/ سنتات  14التقديرية للكهرباء تبلغ حوالي 

يدفعون  مستهلكينوقليل من ال فقط، كيلووات ساعة/ الكهرباء يبلغ حوالي سنت واحد 

تغطية تكاليف صيانة الشبكة لهناك القليل من التمويل فونتيجة لذلك  ،هذا المبلغ

باإلضافة إلى ذلك فإن تعرفة الكهرباء المنخفضة تشجع على اإلسراف في  .وتطويرها

تكلفة إنتاج الكهرباء التي  المستهلك المنزلي معدلتحمل يلذلك يجب أن  أالستخدام

 .الحد االدنى من االستهالك ان تجاوز ستهلكهاي

 لخاصا المملوكة للدولة وشركات القطاع مؤسساتالوكاالت الحكومية وال علىيجب  -

 .ستهالكهم ألول كيلو واط ساعةاتكلفة إنتاج الكهرباء بدًءا من متوسط دفع 

يجب تحديد أسعار و .يجب إلغاء جميع أشكال دعم الوقود للكيانات الخاصة أو العامة -

 .وحسب ما يحدده السوق البنزين والكيروسين والديزل وما إلى ذلك ضمنهاالوقود ب

 

للدولة في الوقت الحالي إلى أن تكون منتجة للسلع والخدمات تميل الشركات المملوكة  -

شكل استنزافًا ي المباشر وغير المباشر دعمهاأن وتكلفة عالية، بالجودة المنخفضة و ذات

سلبي النقدي التدفق الذات مؤسساتها يجب على الحكومة توجيه لذا  .وازنةكبيًرا للم

شركات مملوكة للدولة خارج ها معظمفي والتي هي  - المؤسسات االمنية باستثناء

 .ةلعالوع وايرفتأن تفرض تجميًدا فوريًا للتوظيف والب -صناعة النفط 
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 النظام السيئ  1/0294 العام تقاعدلقانون ال 0291 تشرين الثانيتعديالت  استبدلت 

غير مستدام من  تقاعد العامبصيغته المعدلة فإن نظام الو . أسوأ السابق بنظام حالي

العامة والخاصة ويفشل في توفير  الرواتبالناحية المالية ويمزيد من عدم المساواة بين 

، على الموامزنةالمتمزايد لبرنامج فاشل عبء اللتجنب  و 14.المعاشات التقاعدية الكافية

والتصويت على مشروع قانون  0291يجب على مجلس النواب عكس تعديالته لعام 

 .0292مجلس الومزراء في عام  اقرهالذي  التقاعد العام

 

في نفس الوقت و دون االستفادة منه، يحرق من الغاز الطبيعي العراق ثلثي إنتاج نحو -

 أن يستثمر العراق على .يستورد العراق الكهرباء بأسعار السوق من تركيا وإيران

استخدام الغاز  ستمكنه منالتحتية األخرى التي  ىخطوط األنابيب والبن انشاء في

 إلنتاج الكهرباء بدالً من اإلنفاق الحكومي على عديم الكلفةالمحروق  الطبيعي

 .الكهرباء استيراد

نقص ال للحد منلطاقة واحدة ليجب دمج وزارة النفط ووزارة الكهرباء في وزارة   -

 .التنسيق والهدر الذي زاد بشكل حاد من اإلنفاق الحكوميفي 

 

يجب أن تكون األولوية لالستثمار العام الذي يدعم بشكل مباشر نمو القطاع الخاص  -

نت عالي السرعة الكهرباء وصيانة الطرق والجسور ونظام إنترفيرمثل زيادة تو

إلى زيادة  سيؤدي قطاع خاص نابض بالحياةان وجود . على مستوى الدولة

  .جديدة باإلضافة إلى خلق فرص عملاإليرادات الضريبية 

 

  سيتم بيع هذه   .للبيع للشعب العراقي" سندات نفطية"إنشاء  يمكن مساعدة في تمويل العجزلل

وعندما تصل أسعار مزيج برنت إلى سعر   .السندات بسعر مزيج برنت الحالي من النفط

مسبقًا سيتم استرداد السندات تلقائيًا بسعر الشراء باإلضافة إلى نصف مكاسب  معين محدد

 .السعر

 

سندات لمشاريع محددة مثل  إصداربالبنوك المحلية  ان تقوم يار إضافي هوخ -

 .أإلسكانمشاريع 

 

   اليومي يجب  العملة مزاد لدولية من البنك المركزي من خاللللحد من تدفق االحتياطيات ا

يجب حظر البنوك و  .على الحكومة مراجعة الفواتير ومطابقتها مع البيانات الجمركية

والتي ثبت أنها قدمت  ةإمكانية الوصول إلى مزاد العمل والمؤسسات األخرى التي لديها

 .المزاد لفترة زمنية محددة المشاركة في فواتير مزورة من
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 ليس هناك سبيل لمعرفة المستقبل 

 

قع العراقية أن تتو اتعلى القيادو. سليمةبيانات وافتراضات ان بنيت على خطة جيدة أي  تكون

هذه األحداث غير المتوقعة يجب أن  مثل على ستجابةلال .ظهور فرص وتحديات غير متوقعة

في أيدي  االن مستقبل العراق ان .خالقة أساليببحكمة وبتكون الحكومة العراقية مستعدة للعمل 

أو  -على مدى األشهر والسنوات القادمة سيتخذ العراق و ،وقت مضىأي أكثر من  العراقيين

ستقرار االها تاريخ طويل من التي للبلدان ا ان .قرارات حاسمة ال رجعة فيها -سيفشل في اتخاذ 

، تخذ قرارات غير واقعيةتتجاهل الظروف المتغيرة وت يمكن انواالزدهار االقتصادي  يالحكوم

 .العراق ال يمكنه ذلك لكن

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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