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 ما بعد كورونا  *:الجنابين عدنا
 

 "يا مدينة أور أقفلي األبواب

 أقفلي أبوابك\عند سماعك صرختي

 أقفلي معابدك"

 عودة اآللهة ديموزي من 

 عالم األموات

 المشهد األول: 

 زمن الصي                   

 

ية، بحيث يكون ما بعدها يختلف عما قبلها. فالحرب العالمية      ي التاري    خ هزات تغير مسار البشر
 
هناك ف

ت إىل 
ر
ت أنظمة وشعوب أد ر

ى عام األزمة األوىل وما تبعها من األنفلونزا اإلسبانية غير اإلقتصادية الكير

ي من جهة، وظهور النازية من الثورة البلشفية وظهور اإلتحاد وتبعها رافقها وما ، 1930 -1929
السوفييت 

 والفاشية من جهة أخرى. 

ي الغرب، وحركات التحرر واالستقالل     
 
الحرب العالمية الثانية وضعت المقومات لظهور الدولة الراعية ف

ي دولة معظمها لم يكن لها وجود قبل الحرب العالمية الثانية. 
 وقيام األمم المتحدة لتضم قرابة المائت 
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ي انداار أنما  التغير     
 
ى سش  ف ية ال تخل  من فضا،، بل الهزات الكونية الكير ة البشر ي مسير

 
ى ف ات الكير

 جنينية بديلة.  من العيش، وتفتح األبواب ألنما  

ين إنتقل من إزدواجية أمريكا       يطانية، والقرن العشر اطورية الير كان القرن التاسع عشر يسىم بقرن األمير

ي 
، ومقولة فوكوياما: "نهاية التاري    خ".  واإلتحاد السوفيات   إىل أحادية القطب األمريكي

ية من جائحة كوفيد      ، أو 19ما بعد كورونا لن يشبه ما قبلها. ال نعرف بعد كيف ومت  تتخلص البشر

ت الجميع عىل إتبا  أنما  من  ية كلها بعاصفة أجير وس المستجد. ولكن شمول البشر التعايش مع هذا الفير

. العيش س ت وستغير الكثير
ر
ي غير

 يكون لها تأاير غير قليل عىل الشعوب والحكومات والتقنيات الت 

ي ال يزال إقتصادها ببعض المقاييس يشكل رب  ع أو خمس     
ت 
ّ
عرص ما قبل كورونا كان عرص أمريكا ال

. أمريكا قائدة العالم  انيتها باإلبتكار والتكنولوجيا، باإلضافة إىل إمتالكها لاإلقتصاد العالىمي جيوش تفوق مير 

 ،
ً
 وإرتباكا

ً
ى. أمريكا دخلت عالم كورونا منقسمة ومرتبكة. وستخرج من كورونا أكير إنقساما دول كير

 وستخرج بإقتصاد منكمش وبطالة غير مسبوقة. 

اطوريات القديمة من العثمانية إىل      ين بعد فشل األمير سادت أمريكا وتربعت عىل القرن العشر

اطوريات األ ي حرب السوسس. األمير
 
ي لفظت خخر أنفاسها ف

ت 
ّ
يطانية ال اطورية الير وروبية، وخخرها األمير

ال موتورز وأكسون  ي المبد  وصناعاتها العمالقة مثل جي 
سادت أمريكا بإقتصادها الحيوي وشعبها الفت 

 موبل وولمارت. 

كات المواد )     ين باإلنتقال من شر كات الرقمية ( إىل Hardwareأنهت أمريكا القرن العشر الشر

(Software كات المواد محلية ومدخالتها ( مثل مايكروسوفت وخبل وأمازون وفيسبوك وكوكل. شر

كات الرقمي . أما الشر ي ومخرجاتها يغلب عليها الطابع المحىلي
ات  ي الفضا، السايير

 
العابر  ة، فهي تعيش ف

ذي سيسمح للسيادة األ 
ّ
اقها من الداخل للحدود األرضية. وهذا اإلقتصاد بالذات هو ال مريكية بأن يتم إخي 

 . ي زمن الالعبير  الغير نظاميير 
 
 عىل أمريكا ف

ً
ومن ام من الخارج. وعظمة الجيوش األمريكية ستكون عبئا

ي منطقة اللطيفية.   2006عام 
 
ي العراق دارت معركة طاحنة بير  الجيش األمريكي ومجموعة من المقاومة ف

 
ف

( مدرعة وعجلة وعدد من الجنود، ودامت المعركة حواىلي 12) خسارة الجيش األمريكي كانت الحصيلة 

ي 
 
، ودخلت المعركة إمدادات مهمة من الوحدات األمريكية القريبة. عرفت من مصادر أا  بها ف الساعتير 



 

 

 
ي الدولة الريعةاوراق 

 
  سياسات ف
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ي كان يتكون من امانية أشخاص برشاشات كالشنكو 
( ورمانات، المنطقة أن الطرف الثات  ي ي جر ف، واحد )خر تر

وا الفرات إىل جرف الصخر. حب الثمانية بوانس  سالم إىل منطقة كراغول، وعير

ي األلفية الثالثة، وس    
 
كون عب، عىل أمريكا تهذه الجيوش األمريكية العمالقة غير صالحة ألنوا  القتال ف

 لها. 
ً
 ال عونا

( هي ص    
ً
ي أراد ترامب إعادتها لتجعل أمريكا )عظيمة مجددا

ت 
ّ
ناعات الصناعات األمريكية )المادية( ال

ي الفضا، الرقىمي حيث 
 
ي أمريكا ستنتقل ف

 
ي ولدت من إبدا  الشباب ف

ت 
ّ
. والصناعات الرقمية ال ي

القرن الماض 

 كورونا. اليولد العالم الجديد بعد زمن 

ي زمن ما      
 
ي العالم. الصير  لم تولد ف

 
ي القرن السادس عشر والقرن السابع عشر أكير إقتصاد ف

 
كانت الصير  ف

ائية ) بعد ماوسسي تونغ.  ي بمعيار القدرة الشر
( تجاوز اإلقتصاد األمريكي عام PPPحجم اإلقتصاد الصيت 

ي اليوم يبلغ )2013
إلقتصاد الصيت 

ٌ
%( من اإلقتصاد 20( تريليون دوالر، أي ما يعادل )27.8. حجم ا

، واإلقتصاد األمريكي بنفس المعيار يبلغ ) اإلقتصاد  %( من14( تريليون دوالر، أي ما يعادل )20.3العالىمي

 .  العالىمي

اجع اإلقتصاد األمريكي بدرجات تتاار فيها التقديرات بمجاهيل عديدة، وبنسب     
ما بعد كورونا سيي 

اوح بير  
%. وهذا ليس هو المهم، بل أن عزلة أمريكا وإنقسامها وإرصار قادتها عىل الرجو  إىل 10% و7تي 

ها، وباإلعتماد عىل اإلقتصاد الرقىمي إىل اإلقتصاد المادي، سيفتح المجال إىل  –الورا،  إلنتقال ل الصير  وغير

 من الزمان إىل المكان فيما بعد كورونا. 

، وكان      ي ي دتر
 
ي التقانات الرقمية والذكا، اإلصطناعي ف

 
التقيت قبل عام بأحد مستشاري البيت األبيض ف

ي هذه المجاالت. أخير 
 
ي مهمة خاصة لتقييم تطور الصير  ف

 
 من الصير  ف

ً
ي أن ما نعرفه عن الصير  عائدا

ت 

ة سنوات تنجزه الصير   ي إنجازه بعشر
 
ة ضاهر وسسعة أعشاره غاطسة.. وإن ما ننجح ف مثل جبل الثلج، عشر

ي مجال التعرف عىل الوجوه )
 
 Faceبسنة واحدة، بسبب مركزية القرار وشعة إتخاذه. فعىل سبيل المثال ف

Recognition ن الحواسيب هناك تم تدريبها عىل مليار والث %، أل98( توصلت الصير  إىل دقة تتجاوز

. عندنا الحواسيب دربت عىل بضعة ماليير   من قاعدة معلومات وطنية وماليير  أخرى من خارج الصير 

أغلبها من البيض، والحصيلة أن الحواسيب ال تزال تخطئ بنسب عالية من التعرف عىل وجوه السود. 
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ي 
 
كاتنا ف كة هواوي تتقدم بسنوات عىل شر تقانات الجيل الخامس من اإلتصاالت، وإذا لم نتعاون معها  شر

نعلم اآلن أن ترامب قاطع هواوي، مما يدفع هواوي والصير  لإلستغنا، عن المعدات سنتأخر سنوات. 

ي الذكا، اإلصطناعي وغير ذلك من 
 
ي مجال اإلتصاالت وتداول المعلومات كما ف

 
األمريكية، وستكير الفجوة ف

 ناعية الرابعة. مكونات الثورة الص

الصير  تتحرك من اآلن نحو الخروج من األزمة اإلقتصادية بأقل الخسائر. هذا ليس هو المهم، بل المهم     

، فيها أنظمة واقافات إجتماعية قادرة عىل ركوب اإلقتصاد الرقىمي وتأسيس 
ً
ق خسيا عموما ، وشر أن الصير 

، لن يسمح لها باللحاق زمن جديد ما بعد كورونا. اليابان تراوح مكانها مثل  ي
 
اجع الديمغراف أمريكا، وعب، الي 

يا وكوريا  كب بعد كورونا الزمن و بالركب اآلسيوي. ولكن الهند وأندونيسيا وفييتنام ومالير  ها، شعوب سي  غير

ية إىل خفاق ال سستطيع أمريكا وال حت  أوروبا اللحاق بها.   الرقىمي وتنتقل بالحضارة البشر

( الرقىمي الجديد سيتكون من الثورة "الصناعية" الرابعة بدون صناعات "مادية"، بل الفضا، )اإلقتصاد    

ي .A.Iبالذكا، اإلصطناعي )
ونية والتنقل الذكي الذات 

( والعمل دون مكاتب والمصانع الذكية والتجارة اإللكي 

 الطاقة المتجددة الرخيصة. 
ً
 وليس خخرا

ً
ا  القيادة، وأخير

ات التاري     ي التغير
ي طور التكوين، ال تأت 

 
ى تعجل بما هو ف خية بير  يوم وليلة، ولكن الهزات واألحداث الكير

ي الحسبان. 
 
ورة بتسار  لم يكن ف  فتعجل فيها وتدفعها إىل الصير

ي األمد المتوسط والطويل ي    
 
دده اإلقتصاد. ولكن مع اإلقتصاد حنفوذ وتأاير الدول )ومجاميع الدول( ف

. اليابان رغم حجمها اإلقتصادي، إال أن العامل    تتفاعل عوامل الديمغرافيا والنظام  / السياسي اإلجتماعي

، كما أن نظامها اإلجتماعي  ها المستقبىلي  من تأاير
ر
ي )تناقض السكان وإرتفا  معدل أعمارهم( يحد

 
الديمغراف

ي العالم الخ
 
ها ف ها سيتناقص بسبب يحد من تأاير ، فإن تأاير . كما أن روسيا، رغم إندفاعها بقيادة بوتير  ي ارجر

 حجم إقتصادها وتناقص سكانها. 

 إىل حير  يلح  بهم ا اآلسيوي، ستكونملصير  والهند ومحيطها    
ً
ا  تأاير

ي  األكير
 
ي ف

 
 نهايةالعامل الديمغراف

ي إطالة عمالقرن. وال نستطيع التنبؤ بمدى أار التكنولوجيا والعالم ال
 
/  ر رقىمي الجديد ف ي

الزمن الصيت 

 اآلسيوي القادم. 

 



 

 

 
ي الدولة الريعةاوراق 

 
  سياسات ف
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 : ي
 
 المشهد الثان

 أفول زمن النفط                 

 

وا إهتمامهم من القل  عىل نضوب النفط )و منذ عقدين من الزمن      ا، النفط والطاقة غير  end ofخير

oil( إىل القل  من أفول الطلب )end of demand إكتشاف إحتياطات نفطية تقليدية جديدة (. فقد تم

ي كندا )
 
ية ف ازيل، وتم إدخال إحتياطيات غير تقليدية مثل الرمال القير ي كل مكان، من أنكوال إىل الير

 
 167ف

ويال ) ي في  
 
ي مختلف أنحا،  300مليار برميل( ونفط اقيل ف

 
مليار برميل( وإحتياطيات النفط الصخري ف

ي الواليات المتحدة 
 إىل )7زاد إنتاج النفط من حواىلي )العالم. فف 

ً
( مليون برميل 15( مليون برميل يوميا

 معظمها من النفط الصخري. 
ً
 يوميا

ايدة عىل ضعف الطلب العالىمي عىل      ات مي   ايد مصادر إنتاج النفط، هناك مؤشر ذي تي  
ّ
ي الوقت ال

 
ف

اجع استهالك النفط  ي أوروبا والواليات المتحدة النفط بعدما قاربت السوق الصينية من اإلشبا . يي 
 
ف

 واليابان. 

ي األلفية الثا    
 
ي أوكسيد الكاربون من الوقود األحفوري )الفحم  لثةتزايدت ف

الضغو  للحد من إنبعااات اات 

والنفط والغاز(. ويتسار  استعمال مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة مثل الطاقة الشمسية وطاقة 

ي كفائة الرياح والوقود العضوي والدع
 
ي ف وة للعودة إىل الطاقة النووية. كما يتسار  التقدم التكنولوجر

ي والجوي والبحري،  ي النقل الير
 
 أن النقلاستعمال المنتجات النفطية ف

ً
%( من 60يشكل أكير من ) علما

 الطلب عىل النفط الخام. 

ي البد، بتنفيذ سياسات تنهي استعمال     
 
 ف
ً
ي  تتساب  الدول المتقدمة إقتصاديا

ت 
ّ
ي ال وسائط النقل الير

ين وزيت الديزل( واإلنتقال إىل السيارات الكهربائية إبتداً، من عام  اق الداخىلي )البي  
. 2035سسير باإلحي 

ي النقل البحري والنقل الجوي. 
 
 وهناك تقنيات تحت التطوير لتقليل اإلعتماد عىل المنتجات النفطية ف
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ايد الدعوة للحد م     ن استعمال المنتجات البالستيكية الملواة للبيئة، وهي سشكل من ناحية أخرى تي  

ي للمنتجات النفطية بنسبة )
 %( من الطلب عىل النفط الخام. 20اإلستعمال الثات 

ب كورونا العالم كانت الصدمة عىل الطلب العالىمي عىل النفط الخام من أشد الصدمات.      عندما رص 

ان بشكل شبه كامل. تقلصت حركة ي  تعطل الطير
 
ي، وخاصة السيارات، إىل أقىص الدرجات ف النقل الير

ي تبنت الحجر كأسلوب إليقاف إنتشار جائحة كورونا. كانت الصدمة من الشدة بحيث 
ت 
ّ
جميع الدول ال

ية أن بيعت بضاعة بسعر سالب حير  هبط سعر نفط غرب تكساس إىل مبلغ  ي تاري    خ البشر
 
أدت ألول مرة ف

ي قرابة األربعير  دوالر للتخلص من عقود النفط ( دوالر تحت الصفر. خي 37.63)
أن البائع دفع إىل المشي 

ين دوالر  ي نهاية شهر خيار. كما هبط سعر نفط برنت القياس إىل ما دون العشر
 
ي استح  سدادها ف

ت 
ّ
ال

  .
ً
ة ماليير  برميل يوميا ميل. حدث كل هذا بالرغم من قيام المنتجير  بتخفيض إنتاجهم بقرابة العشر للير

ين. كان ي ال تجد لها مشي 
ت 
ّ
ي ممتلئة سوا، بالنفط الخام أو المنتجات النفطية ال

 
 ت خزانات المصاف

%( من الطلب العالىمي عىل النفط الخام. وبعد تخفيض اإلنتاج 30الصدمة األوىل لكورونا كانت تدمير )    

 أن الطلب عىل %( ال تزال جميع منشآت تخزين النفط والمنتجات بأعىل مستوياتها، علم10بنسبة )
ً
ا

كات  . ال يتوقع أحد من المتعاملير  بالنفط من منتجير  وشر ي المنتجات النفطية خخذ بالتحسن التدريجر

، من يعتقد بصورة جدية أن الطلب عىل النفط الخام سيعود إىل ي ومستهلكير 
 
 ما كان عليه وناقلير  ومصاف

. 100حير  بلغ الطلب العالىمي عىل النفط الخام حواىلي ) 2019عام 
ً
 ( مليون برميل يوميا

ي نهاية العام الحاىلي والعام القادم     
 
 المتفائلير  يتوقع أن ينخفض الطلب عىل النفط الخام ف

ما كان  منأكير

 لمدة عامير  عىل األ10. أكير التوقعات تقدر خسارة )2019عليه عام 
ً
قل. بدأت ( ماليير  برميل يوميا

كات النفط العالمية ت ي مجال خفض من استثماراتشر
 
كات العاملة ف ها ومن توقعاتها. سستعد بعض الشر

كات ذات الكلفة  ا، أن تتم تصفية عدد من الشر ي أمريكا بغل  بعض اآلبار، ويتوقع الخير
 
النفط الصخري ف

 العالية واألوضا  المالية الحرجة. 

ة الحجر الكامل ومن ام التباعد اإلجتما     ي في 
 
ظهرت أنما   عي دخول كورونا ليس مثل خروجها... ف

من السلوكيات تعتمد عىل الحياة الرقمية، بمعت  أن العمل عن بعد أخذ يحل محل التنقل بير  البيت 

 . ي
وت  ونية أو التسوق اإللكي  ومكان العمل. أنما  التسوق توسعت بشكل إنفجاري عىل التجارة اإللكي 
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ي جميع الدول، يتحول من المدرسة والجامع
 
ة إىل الحاسوب. المعامل وأماكن التعليم بكل مراحله، وف

ي تطوير الذكا، اإلصطناعي والتعجيل بعنارص الثورة الصناعية الرابعة. 
 
 العمل المختلفة تتسار  ف

عندما يرحل كورونا سنجد أن العالم تغير ويتغير بشعة هائلة إىل أنما  من الحياة ال سشبه ما قبلها.     

كات المادي كات الرقمية تزدهر، والشر ة تنهار الواحدة تلو األخرى. لن يتفاجأ أحد إذا وجدنا بعد سنة أو الشر

 أن السيارات الكهربائية والنقل الذكي )بدون سائ ( يكتسح الشار . ويجب أن ال نتفاجأ إذا وجدنا أن 
سنتير 

، إىل التكامل المتقارب جغرافي  شبكات التكامل الصناعي تتحول من سالسل التجميع ذات اإلنتشار العالىمي
ً
ا

نت األشيا،.  ي وعمودي بفضل التكنولوجيا والذكا، اإلصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وأني 
بتكامل أفف 

كة سسىل ) ( إىل بنا، مجمعات تصنيع البطاريات بقرب معامل تصنيع السيارات الكهربائية Teslaسسىع شر

ئ صناعة السيارات التقليدية بثورة ستدفع جميع صانىعي السيارات  بتكامل عامودي فاجأ العالم، وسيفاجر

ي فورد صناعة السيارات قبلإىل اللحاق بها، كما  أكير من مئة عام إىل نمط خط اإلنتاج عىل  دفع هي 

 الحزام الناقل بدل التجميع اليدوي بالقطعة. 

ي هذه الثورة بالنسبة إىل النفط؟    
 ماذا تعت 

ي وسائط النق
 
ل بكل أشكالها. وأول الخاشين ستكون صناعة إنها بكل تأكيد ستقلل من استهالك النفط ف

ت إتجاهات ونوعية النقل البحري.   النقل الجوي، تتبعها السيارات الكهربائية ذكية الحركة، ولربما تغير

ي الطلب عىل النفط الخام، وأن العالم لن يحتاج 2019يتوقع العديد أن يكون عام     
 
بعد  هو أعىل نقطة ف

. وعند إنكماش الطلب، ستكون المنافسة عىل األسعار بير  المنتجير  100إىل ) اليوم
ً
( مليون برميل يوميا

ي السوق 
 
ي هذه الحالة متهاودة،  هي للبقا، ف

 
ي أسواق النفط. ستكون أسعار النفط ف

 
المحرك األهم ف

كات إنت ي، وسيؤدي ذلك إىل خروج ذوي الكلف العالية من اإلنتاج. منذ اآلن أخذت بعض شر اج الرمل القير

ي 
 
تا، بكندا، بتصفية بعض استثماراتها. وكذلك ستتم تصفية العديد من حقول النفط الصخري ف ي الير

 
ف

ي 
 
اجع بعض اإلستثمارات ف ي المياه العميقة، وستي 

 
ي المناط  النائية ف

 
أمريكا. ستتوقف اإلستكشافات ف

ازيل ألسباب إقتصادية ومالية.   روسيا والير

ا ستتسار  عوامل إنكماش الطلب العالىمي عىل النفط. أوروبا وأمريكا واليابان سشهد إنكماش ما بعد كورون    

ميل لعقود،   دون الخمسير  دوالر للير
. أسعار النفط قد تبف  للطلب عىل المنتجات النفطية منذ سنير 



 

 

 
ي الدولة الريعةاوراق 

 
  سياسات ف
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وليم )  2050وحت  عام  كة برسش بي  ي يتنافس عليها ال.B.pكما تتوقع شر
ي (. أسواق النفط الت 

 
منتجير  هي ف

ي أمريكا وأوروبا. 
 
ق خسيا والهند، وليس ف  شر

ي إنتاج الطاقة الكهربائية ال يتجاوز )    
 
حف 3إستعمال النفط ف %(، ولكن إنتقال النقل إىل الكهربا، سير 

ايد الضغط عىل إيجاد بدائل مستدامة للصناعات  ي أهم أسواقه. وسيي  
 
عىل الطلب عىل النفط ف

، كل هذا مع اإلنتقال من اإلقتصاد المادي البالستيكية ألسباب حم اية البيئة من التلوث البالستيكي

(Hardware( إىل اإلقتصاد الرقىمي )Software سيجعل عالم الغد ال يشبه عالم اليوم، وسيكون النفط )

 من الخاشين. 

 المشهد الثالث: 

 العراق... إىل أين؟                  

 

ي يمكن أ    
ي أهم المعطيات الت 

 
ن يتكون منها طري  العراق إىل المستقبل، وسستنير بها صانعوا القرار ف

 . ي العقدين الماضيير 
 
فه قادة العراق ف ذي اقي 

ّ
ي متاهات الفشل ال

 
، كي ال يضيع جيل خخر ف

 العقدين القادمير 

     :
ً
مة، حواىلي           خمسير  مليون نس 2040بعد كورونا ومن دونها سيكون سكان العراق عام  أوال

ية دون   سنة من العمر.  35وستبف  تركيبتهم الديمغرافية من الشباب بأكير

   :
ً
ية( عىل العراق أن يتعايش  ثانيا عالم ما بعد كورونا سسوده أنما  العمل واإلنتاج بتقنيات رقمية )سايير

 معها وب  ها. 

   :
ً
ق خسيا، وتكون الصير  فيه األع ثالثا ي عالم ما بعد كورونا هو زمن الصير  وشر

 
 ف
ً
ا  تأاير

 واألكير
ً
ظم إقتصاديا

 عالم الغد. 

   :
ً
، وسيستمر إنكماش الطلب عىل النفط فيها. رابعا

ً
 وسياسيا

ً
 سينكمش تأاير أمريكا وأوروبا إقتصاديا

   :
ً
ايد الضغط عىل  خامسا ي مجاالت النقل وسيي  

 
اجع الطلب عىل النفط الخام والمنتجات النفطية ف سيي 

 الستيكية. إيجاد بدائل للمنتجات الب



 

 

 
ي الدولة الريعةاوراق 

 
  سياسات ف
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ذي تحكمه المعطيات أعاله، سيتحدد فيه الفرق بير  النجاح والفشل. من يتماسر مع     
ّ
هذا المشهد ال

هذه المعطيات ويتكيف بموجبها يضمن النجاح، ومن يتجاهلها يتمرغ بالفشل، ويجر العراق معه إىل جيل 

ي زمن تتضاعف فيه بطالة الشب
 
اجع، ف . خخر من الضيا  والمراوحة والي 

ً
 اب والمثقفير  خاصة

ة ماليير  نسبة  عنأوىل األولويات هي سشغيل الشباب اللذين يبلغ عدد العاطلير       العمل منهم قرابة عشر

ي الجامعات والمعاهد. ويضاف لهم حواىلي ) ( ألف شاب وشابة يدخلون سوق 800عالية منهم من خريجر

. ما لم يجد النظام سبل إلستيعاب بعض هؤال، سيحدث إنفجار إجتماعي 
ً
سياسي يربك أي  –العمل سنويا

ي قطا  
 
. أعىل نسبة سشغيل هي ف ي اتيجر البنا، واإلنشا،ات سوا، لإلسكان أو البت  التحتية. تخطيط اسي 

ي جميع المحافظات لبنا، مدن ومجمعات سكنية. المطلوب اللجو، إىل 
 
هناك مساحات مهمة أفرزت ف

ما، والكهربا، والمجاري إىل الصير  والقطا  الخاص المحىلي لبنا، مجمعات تتكلف الدولة بإيصال ال

تقسيط التسديد للمصارف والمستثمرين يتم ض ألغراض السكن، و ، وتتحمل الدولة فوائد القرو ها حدود

سنة. المجال اآلخر لإلستثمار عاىلي التشغيل هو الزراعة، وتحتاج الزراعة إىل اورة عىل  30-25عىل مدى 

انية الدولة.  وقراطية إلطالق هذا القطا  من عقاله لخل  قيمة مضافة وعمالة دون كلفة عالية عىل مير   البير

ي     
 
ي    ع قانون ف ي المناط  اإلقتصادية الخاصة وسشر

 
ي فسح المجال لإلستثمار ف

األمد المتوسط ينبىع 

ق خسيا. ومن  ي الصير  وشر
 
يخرجها من فساد الحكومة اإلتحادية والحكومات المحلية عىل النمط المطب  ف

)سكك شيعة أهم المناط  اإلقتصادية الخاصة هو مينا، البرصة الكبير والمناط  المحيطة به والطري  

 وطرق محورية( إىل تركيا وأوروبا )المينا، الجاف(. 

ي ومنها:     
ي تبتلع أموال الدولة واإلقتصاد الوطت 

ت 
ّ
 عىل الحكومة الحالية سد "البؤر السودا،" ال

( مليار دوالر، وحماية المنتج 15ضبط الحدود وجباية الكمارك لتكوين موارد للدولة ال تقل عن ) -1

 .  المحىلي

ي  إنها، دعم -2
 
( وبيع النفط الخام إىل المصاف

ً
المنتجات النفطية )وأسعارها اآلن متدنية عالميا

المحلية واالستهالك الداخىلي بسعر التصدير مطروح منه فرق النقل وحافز بسيط للمستثمر 

ها(.  ي الحكومية وغير
 
 المحىلي )المصاف

ي القطا  الخاص.  -3
 
ي ف

 
 حرص عقارات الدولة وبيع قسم منها واستثمار الباف



 

 

 
ي الدولة الريعةاوراق 

 
  سياسات ف
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( مليار دوالر مع مراعاة صغار المستهلكير  بتعريفة 12جباية الكهربا، وبما يعادل كلفتها البالغة ) -4

 تصاعدية. 

 إنها، البطاقة التموينية وإنها، الفساد المراف  لها، ودعم الخير  بنظام مبسط.  -5

اكة مع القطا  ال -6 كات الحكومية )جميعها( إىل القطا  الخاص والشر عام، إحالة النشاطات والشر

وبيع الخاش منها بالمزايدة. وسشمل ذلك بيع جميع محطات تجهير  الوقود الحكومية، عىل أن 

 . ي والمحىلي  يفسح المجال لإلستثمار األجنتر

اكة مع القطا  الخاص، عىل أن تكون  -7 ئ والخطو  الجوية وسكك الحديد بالشر سشغيل الموات 

 . ي أو محىلي  اإلدارة بيد القطا  الخاص، سواً، كان أجنتر

 جباية الخدمات البلدية من طرق ومجاري ونفايات وما، والخدمات البلدية األخرى بالكلفة.  -8

شاد به لخل  تنمية مستدامة دون الحاجة للجو،      ي التجارب العالمية واإلقليمية ما يمكن اإلسي 
 
وهناك ف

 إىل موارد الحكومة. 

الريعية، واإلنتقال إىل دولة اإلنتاج. إبتداً، من الخطوة الثانية هي البد، بتفكيك جذور ومنطلقات الدولة     

 . *يمكن وضع األسس لتقليص إعتماد الموازنة العامة عىل واردات النفط 2021موازنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال ، ي ، مركز البحوث والدراسات 2016خالص من الدولة الريعية، عدنان الجنان 

 .mobdii.orgالعراقية، 

من حيث المبدأ باإلمكان تحويل جميع واردات النفط والعاز إىل "صندوق المواطن"، وتأسيس حساب     

ي من صندوق المواطن يحصن من تدخالت السلطة التنفيذية وسسىم "حساب األجيال". أما ما تبف   جانتر

يبة بموجب الموازنة السنوية. باإلمكان التعامل مع صندوق  من صندوق المواطن فيكون خاضع للرص 

ولية.  ي ومرن، وتصاعدي عىل ضو، تطور واردات الدولة الغير بي  المواطن وحساب األجيال بشكل تدريجر

ول إىل حساب األجيال، عىل أن تتصاعد 5باإلمكان تخصيص  2021إبتداً، من موازنة  % من واردات البي 

 حت  تصل إىل 
ً
يبة تبلغ %. أما بقية صندوق المواطن فباإلمك10هذه النسبة سنويا ان أن يخضع إىل رص 



 

 

 
ي الدولة الريعةاوراق 

 
  سياسات ف
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ي السنة األوىل وتتقلص عىل 80 -70%)
 
اكىمي %( ف ضو، موارد الدولة األخرى، حت  يصبح هذا الحساب الي 

50% 

ي هذا الحساب حصة للموازنة التشغيلية للحكومة. وي50للمواطن و
 
كون ت% لإلستثمار، وال يبف  ف

اكم حساب المواطن ي من الوالدة، وال يورث من أ الحساب، سوا، حساب األجيال أو مي 
 
سهم لكل عراف

ذلك السهم وال يبا ، ويتم الرصف منه للمواطنير  بالتساوي بموجب الموازنة السنوية العامة للدولة، 

ي    ع خاص إلدارة هذه الحسابات.   أو بتشر

ي الدولة،    
 
ي المالكات الوظيفية ف

 
ي  األولوية الثالثة هي التصفية التدريجية للبطالة المقنعة ف

 
سواً، ف

ي اإلقليم والمحافظات. يتم ذلك عىل خطوات أولها وضع نظام ضمان إجتماعي 
 
الحكومة اإلتحادية أو ف

شامل يساوي بير  تقاعد الموظف الحكومي واإلستحقاق التقاعدي للقطا  الخاص وكذلك العاطلير  عن 

ي صنادي  يشارك في
 
. ويغط هذا النظام بمساهمات ف ي

ها المشتغل والمشغل سوا،  العمل أو التشغيل الذات 

ي من ترهل مالكات  . وللخالص التدريجر ي
كة أو مشغل خاص وحت  المشغل الذات  كان حكومة أو شر

الحكومات وسشجيع الهجرة من الحكومة إىل القطا  الخاص، ال بد أن تكون إمتيازات القطا  الخاص مثل 

 أو أفضل من إمتيازات الحكومات. 

. وهذا الخطوة الرابعة تنطل  من      مواكبة اإلنتقال العالىمي من المجتمع المادي إىل المجتمع الرقىمي

، تعمل عىل رعاية البحث والتطوير  يتطلب تأسيس وزارة أو هيئة عامة للذكا، اإلصطناعي واإلنتقال الرقىمي

نت إىل الجيل الخامس، وتعميم الجيل الرابع عىل  ي هذه المجاالت، والتعجيل باإلنتقال بسعات اإلني 
 
ف

ي كل 
 
، واإلنتقال بالتعليم ف ي

وت  ض إنتقال العمل الحكومي إىل التعامل اإللكي 
كات اإلتصاالت. وهذا يفي  شر

 . ي
ات   مراحله إىل العالم الرقىمي والسايير

كة النفط الوطنية كشخصية معنوية مستقلة، وتكون هي      ي    ع قانون شر ي سشر
ي مجال النفط والغاز ينبىع 

 
ف

كات العاملة بعقود منفذ ، وتكون الوزارة منظمة وضامنة للمصالح العليا للدولة، عىل والشر ين ومشغلير 

ي دخول مرحلة إنكماش الطلب العالىمي عىل 
 
اف. ولضمان نجاح العراق ف أساس الفصل بير  التشغيل واإلشر

اتيجية العامة لقطا  النفط وف  المبادئ التالية:   النفط، تكون االسي 



 

 

 
ي الدولة الريعةاوراق 

 
  سياسات ف
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ي وضع حد متسار  لحرق الغاز بهدف استع -1
 
ي الطاقة الكهربائية وف

 
مال الغاز المصاحب ف

ي حقول الغاز الجاف لنفس الغرض. 
 
وكيمياويات، باإلضافة إىل اإلستثمار ف  البي 

اكيب المحتملة للنفط والغاز، ووضع خطط لتطوير الحقول النفطية والغاز  -2 ية إستكشاف جميع الي 

ي كلف اإلنتاج والتطوير. يتبحسب ترات
 
 ها ف

ها من التعاون مع المستث -3 وكيمياويات وأسمدة وغير
ي الصناعات التحويلية من تصفية وبي 

 
مرين ف

 الصناعات ذات القيمة المضافة لإلقتصاد. 

ي مجال الطاقة، يفضل أن يكون هناك تكامل بير  وزارة النفط والكهربا، وف  األولويات التالية:     
 
 ف

ركبة، والعمل عىل رفع كفائة المنظومة توفير الغاز إلنتاج الكهربا،، والتشي    ع بإستثمار الدورة الم -1

 .
ً
 الكهربائية للحد من الضائعات الفنية والتشغيلية إىل المستويات المقبولة عالميا

ي  -2
 
ي الصير  وف

 
كات ف ي الطاقة الشمسية بالتعاون مع أفضل الشر

 
تنفيذ خطة متسارعة لإلستثمار ف

ي المنظوم
 
بما ال يقل عن  2030ة عام السعودية واإلمارات ألن تكون نسبة الطاقة الشمسية ف

 % من اإلنتاج. 30

ي الصير    -3
 
اتيجية نفطية تهدف للتكامل مع أسواق النفط والمنتجات النفطية والغازية ف وضع اسي 

ي هذه األسواق عىل 
 
ق خسيا لضمان بقا، الصادرات العراقية ف ي شر

 
والهند وبقية الدول المستهلكة ف

ي أماكن أخرى من العالم. 
 
 ضو، اضمحالل الطلب ف

ام العراق بتخفيض اإلنتاج ضمن -4 ي نهاية  إنها، إلي  
 
 .2020إتفاق )أوبك بالس( ف

اخيص  -5 اخيص عىل أساس تحمل حامىلي الي  كات العاملة بموجب عقود الي  إعادة التفاوض مع الشر

والعمل بمبدأ المشاركة باإلنتاج للطاقات  2019كلفة اإلستثمار لما يتجاوز الطاقة اإلنتاجية لعام 

 اإلنتاجية اإلضافية. 

كات الصينية العامة  تفعيل اإلتفاق العام مع الصير   -6 اك الحكومة الصينية والشر والتعجيل بإشر

 التحتية، والسىعي لعقد إتفاقيات تكاملية 
ي مشاري    ع اإلسكان والبت 

 
ي عمليات اإلستثمار ف

 
والخاصة ف

ي العراق مقابل صادرات وكوريا مع الهند 
 
ي اإلستثمار ف

 
اك القطا  الخاص فيهما ف وأندونيسيا إلشر

 النفط الخام إليهما. 



 

 

 
ي الدولة الريعةاوراق 

 
  سياسات ف
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اتيجية العراق إىل مصالحه اإلقتصادية والتجارية مع          ي إخضا  اسي 
ي مجال السياسة الخارجية، ينبىع 

 
ف

ي السياسات 
 
ي موازين القوى المستقبلية. وف

 
ق خسيا ف األخذ بنظر اإلعتبار أهمية الصير  والهند وشر

ام اإلحتياجات اإلقليمية مع دول الجوار يكون محرك السياسة الخارجية هو المصالح المت بادلة وإحي 

ي اإلحتياجات اإلستثمارية والتجارية للعراق، 
 
اك السعودية ودول الخليج ف المائية مع تركيا وإيران، وإشر

اك مرص لخل  توازنات إقليمية تجنب العراق أي رصاعات مستقبلية، والسىعي إليجاد تحالف إقليىمي  وإشر

ي عىل المصالح اإلقتصادية المتبادلة ضمن ت
رتيبات أمنية مستدامة سشمل كل دول الجوار واإلقليم دون مبت 

 إستثنا،. 

 

ي إتبا      
وللعمل عىل اإلصالح اإلداري والحد من الفساد والسىعي لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ينبىع 

 الخطوات التالية: 

م سشكيل هيئة مركزية للعقود الحكومية لما يتجاوز رب  ع مليون دوالر، والسىعي لشمول اإلقلي -1

 والمحافظات بقرارات تلك الهيئة. 

كات بمكاتب محامير  مجازين  -2 ي وزارة التجارة وإناطة تأسيس الشر
 
كات ف إلغا، دائرة مسجل الشر

ي هيئة اإلستثمار. 
 
 يتعاملون مع قاعدة معلومات مركزية ف

كات الم -3 ي وزارة التخطيط وإعتماد األعمال المماالة بالنسبة للشر
 
كات ف حلية إلغا، دائرة تصنيف الشر

 واألجنبية. 

يبة الدخل، مع القيام  -4 كات بجميع أصنافها ألغراض رص  انية الشر ائب بإعتماد مير  إلزام هيئة الرص 

كات  ي حسابات الشر
بتدقيقات عشوائية للحد من المخالفات ومحاسبة المدرا، المفوضير  ومدقف 

 للقانون. 
ً
 وفقا

ي جميع القطاعات، وإنها  -5
 
، تعامل الجهات القطاعية مع إيجاد نافذة واحدة لكل المستثمرين ف

المستثمرين وحرص تعامل المستثمرين مع النافذة الموحدة، وف  مدد زمنية محددة وضوابط 

ونية إلنجاز معامالت المستثمرين.   شفافة معلنة، وإعتماد السبل اإللكي 



 

 

 
ي الدولة الريعةاوراق 

 
  سياسات ف

 

 

 

 

  14من  14صفحة  ما بعد كورونا  عدنان الجنابي

ي المناط  اإلقتصادية الخاصة لقوانير  وضوابط خاصة تعتمد أحدث  -6
 
يخضع المستثمرين ف

وقراطية التقليدية للحكومات اإلتحادية والمحلية، مع توحيد هذه المعايير   الدولية، خارج البير

 الضوابط مع اإلقليم. 

 

ي     
هذه أفكار ال بد من إعتبارها طروحات أولية، رغم أنها تعكس تجربة شخصية عملية ونظرية، ودعات 

الفشل" بعد تراجع أسعار النفط للتعجيل بطرحها هو إمكانية تفكيك متالزمة "الري    ع/ الدكتاتورية/ 

 .
ً
 وإحتمال تراجع الطلب عىل النفط عالميا

 عضو سابق لمجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة  ،اقتصاديباحث وكاتب  )*(

ط االشارة اىل المصدعديسمح بأ .النشر محفوظة لشبكة االقتصاديي   العراقيي   حقوق   .رة النشر بشر
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