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 يف العراق  تنمية مستدامة سياسات و اسرتاتيجية وغياب  ة املؤسسي رتكيبة ال

 د. علي مرزا 

 2 ،1مقدمة أواًل: 
يبدول،  أساس منها  في جانب   ،هذه الورقة  تتعرض  في    ةالمؤسسي  التركيبة  ،أو تواضع جهود   ،تجنب   من  ما 
اقتصادية  إقامةفي  العراق   وسياسات  و متمكنة    وطنية   إدارة  استراتيجية  العقدين    مستدامة  تنميةتبني  خالل 

  3. األخيرين

 المصادر  بعض   في  ُتعرض   كما  التنمية  في  المؤسسي  البعد   أهمية  بتناول  فقرات،  من  يلي  ما  في  ،سأبدأ  وفيها

 استمر،  مؤسسي"  تقليد "  إلى  ذلك  بعد   وأنتقل  العراقية.  للحالة  فيها  ماورد   مالئمة  ومدى  الموضوع،  حول  ،المعروفة

 بعد   سيما  ال  تنفيذها،  على  والعمل  تنموية  وسياسات   استراتيجيات   تبني  في  ،تأسيسها  منذ   العراقية  الدولة  في  عمومًا،

 . 2002- 1980  الدولية ت والعقوبا العبثية الحروب  سنوات  خالل "التقليد " هذا توقف ولقد  .1950  عام

 ، 2003  بعد   ،أليه  المشار  التقليد   عن  فعليًا،  ،"التخلي"  أسباب   من  كان  أنه  أعتقد   ما   إلى  ذلك  بعد   أتحول  ثم
  PCA  المؤقتة  التحالف  سلطة  ممارسات   العوامل  هذه  وأول  .عديدة  عوامل  لمحصلة  عائداً   كان  ذلك  أن  إلى  ألخلص 

 Order  أمر  خالل   من  ،طائفية/أثنية/دينية  أسس   على  ختارة،المُ   والشخصيات   األحزاب /جماعات ال  أغلب   تمكين  في

 سريانه  استمر  والذي  (أمر/قانون   بعبارة   له  سأشير  لذلك  ،القانون   قوة  له  كان  والذي)  2004  لسنة  97  رقم  السلطة

 هذه  وممارسات   اسبقيات   تحديد   في  مهم  دور  لذلك  كان   ولقد   .2015  لسنة  األحزاب   قانون   صدور  حتى

 قادت   بحيث   ،أخرى   عوامل  أربعة  أيضاً   فيه  ساهمت   والذي  السلطة  في  لالستمرار  الجماعات/األحزاب/الشخصيات 

  وسياسات   منظور  وتبني  متمكنة  اقتصادية  إدارة  إقامة  في  اهتمامها  تواضع/غياب   إلى  مساعدة،  عوامل  مع  محصلتها

 الذي  ،2015  لسنة  االحزاب   قانون   استمرار  (1)  إلى:  األخرى   ةربعاأل  العوامل  وتنصرف  .مستدامة  تنمية  وبرامج
 

َعَرْضُت فيها مسودة لهذه الورقة، على    Zoomمن خالل    2022أيار    10شكر المشاركين في مجموعة نقاشية، ُعقدت في  أ  1
 .خذت في االعتبار عند تعديلهامالحظاتهم القيمة التي أُ 

العوامل المؤسسية في  (، أثار د. عمر الجميلي نقاط مهمة تتعلق بتأثير  2022،  2020، مرزا )لي تعقيبه على ورقتين    في  2
ا العقدين  التنموية في العراق خالل  النقاش معه، ال سيما ، في جانب منها،  وتتناول هذه الورقةين.  ألخير العملية  ما أثرته في 

أليه في المتن. التركيبة المؤسسية المشار  ومن الجدير اإلشارة إلى أن د. الجميلي قد ساهم في التعرض ألثر   تواضع جهود 
ه ـــل، ورقتيــلمؤسسية على مجموعة من القضايا االقتصادية في العراق بشكل منهجي رصين. أنظر، على سبيل المثاالعوامل ا

El-Joumayle (2016, 2017) وورقته المشتركةYousif, et al (2020) . 
مناسبًا من   الطويل بما يؤمن مستوىً عني هنا استمرار الناتج غبر النفطي بالنمو على المدى  ت   sustainabilityاالستدامة 3

لة  ، من بين عوامل أخرى، علىأيضاً   ، بهذا المعنى،االستدامة  وتعتمدمتوسط الدخل للشخص.   استدامة الموارد الطبيعية   ُمحص ِّ
 ، الخ. المتاحة واستدامة البيئة
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  االهتمام   دون   االنتخابات   في  األحزاب /جماعات ال  مشاركة  تأمين  استهداف  في  ،2004  لسنة  97  قانون أمر/  أعقب 

 من   ُيسَتَمد   ال  الذي  ،النفطي  الريع  توفر  قاد   (2)  ،التنموية  برامجها و   مناهجهاو   العراق  مكونات ل  الجامع  تمثيلها  بمدى

 هذا   عن  اقتصاديا،  ،األحزاب /جماعات ال  هذه  من  لعديد ل  الفعلي  االستقالل  إلى  ،المجتمع  على  ضرائب   فرض 

  التنمية   وسياسات   استراتيجية  توصيات   في  االعتماد   (3)  ،خدمته  في  التنموية  جهودها  تواضع   ثم  ومن  ،المجتمع

  ( 4)   ،اإلنتاجي  نشاطال  نم  العام  الدولة/القطاع   "باستبعاد "   منها  يتعلق  ما  سيما  ال  الدولية،  المؤسسات   تقارير   على
  عوامللل  إضافة  هذا  .اإلقليم  في  النفطية  الحقول  وتطوير  إدارة  حول  كردستان  وإقليم  االتحادية  الحكومة  بين  الخالف

   أدناه. ،رابعاً   الفقرة في استعراضها جرى  التي مساعدةال

 األحزاب الجماعات/  عن  المستقلين  نم  قليلة  غير  اعداد   وفوز  2021  عام  انتخابات   نتائج  سأتناول  ذلك  بعد 
  وإصالح  والتنسيق التصويت  في واسعة مشاركة تأمين حالة  في ،أكبر بأعداد  ذلك تكرار إمكانية وأتناول .التقليدية
  مؤسسية   تركيبة  إلى  معقول،  باحتمال  ،النتقالا  يتيح  قد   بما  ،القادمة  التشريعية  االنتخابات   في  ،االنتخابية  العملية

  .متمكنة اقتصادية إدارة إقامةو  مستدامة تنمية وسياسات  أهداف لتبني قبوالً  أكثر

 العقود   خالل  ،النفطي  غير  الناتج  في  ينمستدام  ونمو  تنمية  تحقيق  عن  العراق  تخلف  ضوء  في  ،وأخيراً 
  ، الناتج  هذا  في  المستدامين  والنمو  التنمية  محركات   أهم  من   يعتبر  الذي  الصناعي  القطاع  في  سيما  ال  ،الماضية

 اضر الح الوقت  في  التصنيع على  االعتماد  صعوبة من  ن يآخر  وخبراء ني االقتصادي بعض  به  يعتقد   ما إلى  أشيرس
  السوق   في  حالياً   معها  التنافس  الصعوبة  من  دول   في  وتركزه  العمل(  )مهارة  المهارية  متطلباته  وتعقد   ارتفاع  نتيجة

 االستنتاجات. ببعض  ألنتهي ،المجال هذا في به  القيام ينبغي وما العقود، بتلك مقارنة ،الدولية

 ة االقتصادي ة المؤسسية والتنميةثانيًا: التركيب 
 4ة. ــــــيشير العديد من المصادر في األدب االقتصادي، بشكل متزايد، إلى أهمية التركيبة المؤسسية في التنمي

العالمـــــــالتنمي  رـــــفتقري عــــــالص  World Development Report 2001ي  ـــــة  البنـــادر  الدولــــــن  ي،  ــــــك 
World Bank (2001)  تطوير األسواق   حول، يعادل التطور المؤسسي لتحقيق التنمية بذلك الذي يتمحور

. وبموجب هذا التقرير تنطوي المؤسسات المحابية للتنمية والنمو على تحديد واضح  inclusiveالحرة الجامعة  
وآلية تنفيذها وتنظيمها والتي تساعد على إتاحة وتداول المعلومات وحماية وتنفيذ ما يترتب على    rules  للقواعد 

المؤسسي الذي يأخذ هذه العوامل   أو االصالح  حقوق الملكية والتعاقدات وتنظيم المنافسة في األسواق. فالتغيير
والتغلب   ينقيق التنمية والنمو المستدامباالعتبار والقائم على تفعيل نظام السوق بشكل حر وجامع قادر على تح

   على الموانع التي تعرقلهما ال سيما العراقيل السياسية.
من أهم العوامل التي تفسر أو "تتسبب" في تحقيق    أن التركيبة المؤسسية هيال بل يعتقد البعض  

واستمرار المشترك،    واستدامة  التنمية  كتابه  ففي  وكتباته  Acemoglu & Robinson (2012)النمو.   ،
 

المتبعة وآليات    formal & informal وغير الرسمية الرسمية  rules بأنها مجموعة القواعد  institutions ُتَعرَّف المؤسسات 4
 . enforcement mechanismsبها  االلتزامتأمين 
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  أن التركيبة  ، وهو اقتصادي نشط ومتميز في هذا المجال ومجاالت تنموية أخرى،Acemogluالالحقة، يرى  
وليس االختالفات (،  2001  التنمية العالميتقرير    بنفس اتجاه)المؤسسية التي تهدف إلى بناء سوق حرة وجامعة  

والجغرافية والدينية والجينية والبيئية وجهل النخبة، الخ، بين الدول، هي التي   culturalاالجتماعية/الثقافية  
تفسر النمو السريع ثم المستدام في العالم الصناعي المتقدم وفي الدول الصاعدة في شرق آسيا والصين الحقًا،  

بحيث يستصغر أثر    ةلمؤسسيا  التركيبةأنه يبالغ في دور    وأعتقد    5عمومًا.  ،النامية/وركوده في الدول المتخلفة
األخرى  المثال  العوامل  سبيل  على  أنظر  لهذه   Acemoglu & Sachs (2016)في    Sachsانتقادات  . 

. وبالرغم من  ثقافيةالمبالغة، ال سيما استصغاره غير المبرر لألثر الممكن للعوامل الجغرافية واالجتماعية/ال
براز البعد المؤسسي ضروري ال سيما في الحالة العراقية التي يبدو  اظهار و ا، إال أن  االنتقادات معقولية هذه  

  من األزمة التنموية التي يمر بها العراق. مهمهمال هذا البعد كان مسؤواًل عن جانب ا فيها أن 
بإقامة مؤسسات تقود إلى تحقيق التقدم والنمو، ال سيما تلك المرتبطة بالسوق واالنفتاح    ولكن التوصيات 

الدولي   المؤسسات الدولية المختلفة، ال سيما البنكبالضبط ما استهدفته بعض من توصيات    يهوالشمول،  
الدولي النقد  األ  ،وصندوق  العقدين  طيلة  المؤسسي خيرينللعراق  لإلصالح  بعضها  أهمية  من  وبالرغم   .  

جوانب أخرى، قاد إلى نتيجة  ، من ناحية، وعرقلة تطبيق و/أو عدم مالئمة  فأن تطبيق جانب منها  ،واالقتصادي
السعدي (. أنظر أيضًا  2022كما أشرت إلى ذلك في مرزا )  ،في العراق  غير مرضية من الناحية التنموية

ينبغي    العراق،  في أكثر "الحاحاً"    أو  more fundamentalوباعتقادي هناك عامل أكثر أساسية    (.2022)
،  ، وهو طبيعة التركيبة المؤسسيةالئمةاالصالحات المؤسسية المكمقدمة لتطبيق    إصالحهمعالجته/العمل على  

في تحقيق االصالحات المطلوبة. فكما   قدرتها/ومدى رغبتها  وما أدت أليه من تركيبة إدارية حكومية عامة،
في مجلس النواب   ؤثرةالم  الشخصيات أو  /و  الجماعات/األحزاب   من  عدد غير قليل  أدناه فأن  اً رابعسيتبين في  

 
عتبر ضرورية والزمة في  أن استدامة النمو تعتمد على زيادة الحرية السياسية والتي تُ   Acemogluيعتقد  في سياق متصل،    5

السكان وتقريب   االعتيادية، كنمو  النمو  ُتسَتْنَفد مصادر  للتقدم حينما  العليا  الدول    catch-upالمراحل  التكنولوجية مع  الفجوة 
التكنولوجية  المعرفة  حدود  على  للتطور  هو  األساس  الدور  ذلك  بعد  ليصبح  المصادر،  من  وغيرها  المتقدمة،  الصناعية 

technological frontiers  المثال، بعد است العالم. لذلك على سبيل  الفجوة مع  نفي  فاد فائض العمالة من الدواخل وتقريب 
الصناع المعرفة  العالم  حدود  في  التطور  على  أكثر  االعتماد  الصين  تحتاج  االقتصادي،  النمو  استدامة  ولغرض  المتقدم،  ي 

ا. التكنولوجية. ويتطلب ذلك، حسب رأيه، هيكاًل سياسيًا أكثر حرية مما توفره اآلن سيطرة الحزب الواحد على الحياة السياسية فيه
مها السياسي الحالي هي اآلن على حدود المعرفة التكنولوجية في العديد من  يرى مصدر آخر أن الصين ضمن نضا  ،في المقابل

أنظر   التكنولوجية؛  ا  طورالت فأن  من جانب آخر،  .Allison (2022)الخطوط  النمو،لمقصودالتكنولوجي  هو   ، في استدامة 
ز"  مهامإيجاد  ذات الوقت يدفع إلى    فيل و ذلك الذي يساهم في رفع إنتاجية العم، أي  labour augmentingللعمل    "الُمَعز ِّ

  التكنولوجي الصناعي   طورالتوينطبق ذلك، على سبيل المثال، على  .  زيادة فرص العمل  تهبحيث تكون محصل،  tasksجديدة  
ذكاء التكنولوجي وبالذات المرتبط بال  طورالت  من القرن الماضي. في المقابل، يتسم أغلب  في اليابان أثناء الثمانينيات والتسعينيات

عن العمل في المجاالت المطبق فيها   بالتعويض  يناألخير والمعلوماتية خالل العقدين    artificial intelligence, AI  الصناعي 
، التكنولوجي  طورالت  على ذلك    نطبقبحيث قاد بالمحصلة إلى انخفاض فرص العمل. وي  ، ملموسة،دون تسببه في إيجاد مهام جديدة

 .Gordon (2016) أنظر .في الواليات المتحدة الفترةخالل هذه  عمومًا،
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اإلصالح المؤسسي   عرقلةأبطاء أو  ساهم، فعليًا، في  ت   ، المكونة لهذه التركيبة،في العراق  والجهاز الحكومي
المالية  االقتصادي وغير االقتصادي المالية، وزارة  . ولعل ما يواجهه تطبيق توصيات الورقة البيضاء لوزارة 

  6العرقلة.االبطاء/(، مثااًل لمثل هذه 2020)

، في  من جانب آخر، فأن من غير المناسب استثناء التجارب األخرى الناجحة في مجال التنمية والنمو
  مجال وآلية ت  عَّ سَ والتي لم تعتمد نظام السوق بالشكل الوارد في المصادر المشار أليها أعاله، وإنما وَ   العالم،

،  النشاط اإلنتاجيالسوق والحرية االقتصادية تدريجيًا قي ذات الوقت الذي استمرت فيه الدولة/القطاع العام في  
أكثر واقعية ومناسبة للحالة العراقية.    ،اعتقاديب   ، في العديد من جوانبها،كدول شرق آسيا والصين. وتجاربها

في الوقت الذي تستلم    النشاط اإلنتاجيوفي ذات السياق، فأن من غير العملي استبعاد الدولة/القطاع العام من  
والتنويع  للتنمية المستدامة  محابية  ، في ظل تركيبة مؤسسية  جزء ملموس منه  فيه ريعًا نفطيًا عاليًا يمكن أن يكون 

، بما فيها مشاريع  قابل/متاح لالستثمار في مشاريع تنموية واسعة  ،من الفساًد والمحسوبية  َصةَ لَّ وُمخَ   االقتصادي
   إنتاجية.

لذلك هناك مرحلة وجانب أساسيين غائبين في التحليالت والتوصيات المشار أليها أعاله حول اإلصالح  
عن و/أو تواضع    عزوفما يبدو من  ى ضرورة تشخيص أسباب  المؤسسي، عند تطبيقها في العراق، تنصرف إل

. والسعي لتكوين إدارة اقتصادية متمكنة  تنمية مستدامةتبني استراتيجية وسياسات  في  التركيبة المؤسسية    قدرة
مثل هذا التشخيص يمكن أن يمهد إلى تبني ُمقاَربة لإلصالح المؤسسي بشكل تدريجي بعيدًا عن توصيات 

سلبية  في االنتقال السريع إلى مؤسسية السوق الحرة، التي أدت إلى نتائج    shock therapy  عالج الصدمة
  .أدناه رابعاً الفقرة  وسأتعرض إلى الجانب التشخيصي في  في دول أخرى. كبيرة

 العراق "الحديث" في  تنموية استراتيجية وسياسات تبني ًا: لثثا
، بعد  ل العراقوَّ حَ تَ وتقلص نفوذ السلطة المركزية  م(  1258)في القرن الثالث عشر  الدولة العباسية    انهياربعد  

المغولي  زوالغ مناطق  ،التتري /والتدمير  العمران    متخلفة  منعزلة  إلى  فيها  اعتمادهاتراجع  ا  وزاد    لزراعة على 
 ة هذا إضافة لرفد خزانة السلط  .امنياً اجتماعيًا و   ،البدوي /القبلي  النزاع/والتجمعات والتحالفات   ،اقتصاديا،  والرعي

واال ذاتها واستمرت    .تاوات بالضرائب    ابتداًء من   العثمانية  لإلمبراطورية  اً تابع  العراق  ح بصأ  اعندم  األوضاع 
في التشكيل عميقًا  أثرا    عامالن  العثمانية برز  هيمنة. وخالل الم(1543عشر )  السادسالنصف األول من القرن  

ومن    التركي-اإليراني لصراع  إلى مجال ل  مناطقه  بتحول  . يتمثل األولللعراق  والمناطقي  والسياسي  االجتماعي
استمرار  " وما يترتب عليه من  غلغل وتركز "المد البدوي تاستمرار  والثاني يتمثل ب   . فيهتركز الشرخ الطائفي  ثم  

واجب    استمر  . في هذا الوقت وانتشار القيم البدوية في المجتمعضعف السيطرة المركزية خارج الحواضر،  
سيما الزراعية. غير ان    من خالل الضرائب والرسوم ال  ،نة العثمانيةالخز ل  ، هذه المرةتمويلفي ال  مناطق العراق
التاسع عشر    النصف األول من القرن أوائل  في  أثناء حكم المماليك، ال سيما    في جانب مهم،  ،الوضع أختلف

 
 (. 2022، 2020لقد بينت مالحظاتي على هذه الورقة في مرزا ) 6



5 – 20 

 ،في والية بغداد  نجح في إقامة إدارة ذاتيةلقد  ف.  بغداد   ًا على والي  ،عثماني  وهو مملوكي  ،داود باشا  أصبحعندما  
يغطي منطقة تَكو ِّن  وأصبح تأثيره    ،متد نفوذه إلى واليتي البصرة والموصل. كما االعثمانية  تجاه اإلدارة المركزية

عسكرية ومدنية امتدت إلى انشاء    برامج تنفيذ  ى  لدفعه ذلك إ  نسبة مهمة من مساحة العراق كما هي اآلن. ولقد 
  " السواد "أرض  سياسية/اقتصادية "مستقلة" تتعلق بمارسة  م  ل والمالبس، الخ. وكان ذلك أو   البنادقإلنتاج    مصانع
  ن و والة تابع  ،، بعد ذلكوحل محله  1831في عام   زلإذ أنه عُ طوياًل  حكم داود باشا    ستمرولم ي  .قرون خالل  
"  اإلصالح"  في  نت ممارساته في العراقوَّ كَ لإلدارة المركزية. ولكن حتى بعد هذا االلحاق المركزي فلقد    مباشرة
تتمثل في    مماثلة على اإلدارة في الواليات الثالث   حاول من بعده والة مثل مدحت باشا ادخال إصالحات   سابقة 

  ، عبد للا (1941)  كريكَ لون (،  1969الوردي )أنظر    ، الخ.وزراعية/أروائية  ضريبية ومالية واجتماعيةقوانين  
 (. 1999، منيف )(2013)

الدولة    ن ممارسة مسؤوليةأ ف  1921في    حديثة  الدولة العثمانية وتكوين دولة  العراق عن  استقاللبعد  و 
وبالذات  في ذلك الوقت،  عرش العراق.    الملك فيصل األولمنذ تولي    ت للتنمية االقتصادية واالجتماعية بدأ

عشرينيات/ ظهرت   ثالثينيات   أوائلأواخر  الماضي،  خريجي    أيضاً   القرن  من  مجموعة  من  ودعوات  كتابات 
تدعو لتحقيق التنمية االقتصادية بتعاون القطاعين  ،  وآخرين  العراقيةكلية الحقوق  و وبريطانية جامعات أمريكية  

والخاص  الصناعية،  العام  فيها  بما  المختلفة،  المجاالت  طريق  في  عن  االجتماعية  العدالة    فرض   وتحقيق 
الخدمات   وتقديم  والثروات  الدخول  التي  .  العامة الضرائب على  المجموعة  هذه  تأثرت  أوائل  ولقد  ُعرَِّفت في 

واآلراء السائدة في   في بريطانيا،  Fabianة  الفابي  الديمقراطية  باألفكار االشتراكية  " جماعة األهاليب "  الثالثينيات 
، ال سيما ما ، في جانب منهاهذه الكتابات   تقاربت ولقد    7حينئذ بضرورة تدخل الدولة.  ، والواليات المتحدة،أوربا

في الرسالة المعروفة   مع ما ورد   الخدمات العامة،تقديم  و   الخاص و   العاموتعاون القطاعين    يتعلق بالصناعة
  تنمية تبين بشكل واضح هدفه في تحقيق  والتي    1932  آذار/مارس  15  وزرائه في  إلى  األول  للملك فيصل

  للسكان  ليس فقط في تحسين مستويات المعيشة  مهمجزء    هي  فهو يرى أن هذه الوظيفة  8اقتصادية جامعة. 
البلد تحت راية وطنية واحدة. غير أن ما كان يقيد    وحدة   في ترصينأحد األسس المهمة    أيضاً   وإنما  والتقدم

 
اجتماعية   ،الدعوة إلصالحات  على(  الحزب الوطني الديمقراطي)أساس ما أصبح بعد ذلك  األهالي"    جماعةاشتمل برنامج " 7

  . 1932كانون الثاني/يناير    2  في  هالالتي صدر أول عدد    قامت بنشرها بكراسات وفي صحيفة األهالي  ،واقتصادية وسياسية
للنشاط   السماح  مع  الحيوية  والصناعات  العامة  الخدمات  الدولة على  سيطرة  االقتصادية:  االصالحات/السياسات  ضمن  ومن 

ستغلة المملوكة للدولة  األخرى وفي التجارة. وفي مجال الزراعة تضمنت توزيع األراضي غير المُ الخاص في مجاالت الصناعة  
الوطنية والمؤسسات  المصارف  تأسيس  المالي/النقدي  المجال  الدولة. وفي  الزراعية ومزارع  التعاونيات  المزارعين وإنشاء  على 

تجارية والزراعية. وتضمنت السياسات االجتماعية اقتراحات جذرية المالية األخرى لتوفير الدعم المالي للنشاطات الصناعية وال
محمد حديد وعبد    /السادة  ولقد كانبتقليل الفروق في الدخول والثروات عن طريق تطبيق نظام متدرج لضرائب الدخل واإلرث.  

عناصر هذه  ين في صياغة من ضمن المساهم، ن و آخر سليمان وعبد القادر إسماعيل وحسين جميل و حيدر علي و الفتاح أبراهيم 
   .(2018نجيب محي الدين )، و (28، ص.  1999. أنظر جيني سنغلتون )والسياسات والمؤسسات االصالحات

ذي صدرت طبعته ال  ،""تاريخ العراق السياسي الحديث، الجزء األولُنشرت هذه الرسالة كمقدمة لكتاب عبد الرزاق الحسني    8
   (.2008)؛ أنظر الحسني 1948يوليو /في تموز األولى
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، من ناحية  من ناحية، ومحدودية قاعدة المستثمرين الصناعيين  العام،محدودية التمويل  جهود الدولة حينئذ كان  
لهذا بالرغم من أن التوجه االقتصادي    ،في القطاع الخاص   من ذلك نشأت صناعات عديدة  ولكن بالرغمأخرى.  
 وغيرها.  االجنبيةالشركات مع  العالقات  سيما كان في النشاط التجاري ال ، عمومًا،القطاع

 emerging   ةصاعد   فئات   وكذلك  عام  شعبي  بأسناد و   ،األول  ل فيص  الملك  أن  هي   هنا   األساس  لنقطةا  إن

 استمرت   بناءة  بذرة  بذر  ،والعسكرية  المدنية  والشخصيات   الفئات   من  وغيرهم  ،والصناعيين  التجارك  الوليدة  الدولة  في

 مقدمة   في  يتوال  البالد   وحدة  على  المحافظة  لدولةا  ات واجب  أهم   من  يكون   أن  إلى  انصرفت   لقد و   .ذلك  بعد   الدولة  في

  كانت   اإليرانية-العراقية  الحرب   اندالع  حتىو   التاريخ،  ذلك  منذ  وفعال  .تنموية  وسياسات   استراتيجية  تبنى  امتطلباته

  1950  سنة  بعد   سيما  ال  ،ت انعكس  يلتاو   منظم،  غير  وأ   منظم،  بشكل  الوظيفة  هذه  مثل  تتبنى  المتعاقبة  الحكومات 

 مختلف   في  متواصلة  تنفيذ   وبرامج  ،األمد   بعيدة  اناً وأحي  متوسطة،  تنموية  خطط  في  النفطية،  العوائد   زيادة  نتيجة

    .2002-1980 ،الدولية العقوبات  وفرض  العبثية  الحروب  واستمرار اندالع عد ب توقفت  ولكنها .العهود 

  في   ينمامستد   نموو   تنمية  إلى  تؤدي  لم  1980  عام  قبل  التنموية  الجهود   أن  إلى  شارةاإل  المناسب   ومن

  غير   الصناعات   تطوير  استراتيجية  استهداف  إلى  منه،  جوهري   بجانب   ذلك،  ويعود   .النفطي  غير  الناتج/القطاع

 أكثر   ذلك  كان  )عندما  التصديرية  الصناعات   وليس    Import substitution  د االستيرا  عن  المعوضة  النفطية

  من   ،1958  عام  تغيير  بعد   السياسي  النزاع  استمرارو   ناحية،  من  ،أدناه(  سادساً   الفقرة  أنظر  اآلن،  هو  مما  سهولة

  القطاع   دور  وتضييق  العام  القطاع  دور  تغليب   في  1964  عام  منذ   ساد  الذي  المؤسسي  والتغيير  ثانية،  ناحية

 ،أوصى الذي هو ،1952  عام في العراق عن تقريره في الدولي البنك أن العلم مع الخ. ثالثة، ناحية من الخاص،
 .World Bank (1952) ؛راد االستي عن معوضة صناعات  بناء   استراتيجية باتباع أساسًا،

  التركيبة المؤسسية وبرامج  في مناهج    استراتيجية وسياسات تنمية مستدامة عناصر  : غياب  رابعاً 
 2003بعد   في العراق

  والشخصيات   الجماعات/األحزاب   قبل  من  تنموية  وسياسات   استراتيجية  تبني  وظيفة  تراجعت   2003  عام  بعد 

  الوظيفة   هذه  تأخذ   ال  ممارسات   إلى  نصرفت او   ،للنظر  ملفت   بشكل  فعليًا،  ،المؤسسية  للتركيبة  المكونة  السياسية

 المنشآت /المؤسسات   بتصفية  فعليًا،  أوصت،   دولية  تقارير  الجتهادات   تركتها  األحوال  أفضل   وفي  الجد.  محمل  على

  .الخاص  للقطاع االقتصادي النشاط في األساس الدور واعطاء العامة اإلنتاجية

  من   واالستثماري   اإلنتاجي  النشاطين  في  العام  القطاع   دور  تضييق  إلى  األمر،  قعوا  في  ذلك،  قاد   ولقد 

  برزت  ذلك،  من  بدالً   أخرى.  ناحية  من  ملموس،  "تنموي"  خاص   قطاع  ظهور  عدم  ذاته  الوقت   في  ولكن  ناحية،

 الطائفية/األثنية/الدينية،  المحسوبية   خالل  من  ،رتبطةم  cronies  عالقطا  هذا  من  صغيرة  غير  فئات 

  عمومًا،   ،الخاص   القطاع  قيام  وقعت  الصعوبة  من  الوضع،  هذا  مثل  في  .مؤثرة  سياسية  أحزاب/شخصيات /جماعات ب

 وفئات   ،ناحية  من  أسبقياتها،  من  المستدامة  التنمية  ليست   مؤسسية  تركيبة  ظل  في  مستدامة  اقتصادية  تنمية  بعبء
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 الفساد و   ثانية،  ناحية  من  ،السليم   التنموي   األداء  وليس  المحسوبية  خالل  من  بها  مرتبطة  القطاع  هذا  من  صغيرة  غير

   .ثالثة ناحية من ،الحكومي الجهاز في

 الجماعات/األحزاب السياسية  وبرامج التنموية في مناهج لتوجهات( ا4-1)
  تيسر من ي   في ما  والتنموية  االقتصادية  لألهدافوالخطوط العامة    توجهات برامج" و "مناهج و   عند النظر في

  جماعات الدد من أهم  ثلي عمأو خطب ومقابالت لم  انتخابيةأو دعايات    إعالنات "أدبيات" أو    مواقع إلكترونية أو
والشخصيات   األحزاب و  في    يالذ   والتيارات  الملموس  حضورها  واستمر  التشريعية  تكرر  والتنفيذية السلطات 

عام    والقضائية متسق    2003منذ  توجه  وجود  يظهر  وسياسات  ال  يتعلق    ،تنمويةالستراتيجية  ما  سيما  ال 
ل المشكلة الريعية وضرورة  ص ِّ فَ هذا في ماعدا موقع واحد يُ   .بتحقيق التنويع االقتصادي  بالتخلص من الفخ الريعي

ال يظهر أن هذا الهدف له أهمية  و   ،صغيرة  جماعةلالتخلص منها من خالل التنويع االقتصادي ولكنه يعود  
 ، للجماعات/األحزاب،المتاحةاألخرى    اإللكترونية  . وتتراوح المواقعالسياسية وغير السياسية  كبيرة في ممارستها

، على سبيل  كما يعكسها  ،واضحة  ، مع غياب ألهداف اقتصاديةجامعةسياسية  وطنية    توجهات في أهدافها من  
الوطني    المثال، االتحاد  أهداف  ،الكردستانيموقع  يعكسها   سياسية  إلى  كما  الديمقراطي    الحزب   موقع  أثنية 

  بالدعاية االنتخابية أما ما يتعلق    .المتبقية  إلى غياب أهداف اقتصادية كما تعكسها أغلب المواقع  ،الكردستاني
 "السوق"،  ق"، عن طريالتنمية االقتصادية"توفير الخدمات األساسية وتحقيق  الوعود بعلى    تركيز معظمها  فيالحظ

  أو الشخصية المعنية   الجماعة أو الحزب لزم  بما ال يتعدى تكرارًا عامًا ال يُ   ما بينها  باتجاهات متشابهة في
"  استراتيجية"  انتفاء وجود   من الواضح  وبالمحصلة فأن  .بعد االنتخابات   ةو/أو جدولة زمنية محدد   ةواضح ببرامج  

، لهذه أو بعيدة المدىسواء كانت قصيرة  ي من المديات المستقبلية  أل  تسقاً م  اً مأو حتى توجهًا تنمويًا وطنيًا عا
 . Jaffal (2021) ،)2021(  Alhassan أنظر أيضاً  .والشخصيات األحزاب الجماعات و 

 المؤثرة العوامل ( أهم4-2)
ممارسات   لعبت  المؤقتةلقد  التحالف  تمكين    Provision Coalition Authority  سلطة  في 

لالستمرار في البقاء في   ممارساتهافي تحديد اسبقياتها و   مهماً دورًا    ،"المختارة"  والشخصيات   األحزاب /جماعات ال
عوامل أخرى. بحيث قادت محصلتها مع عوامل مساعدة، سيجري ذكرها    أربعةالسلطة والذي ساهمت فيه أيضًا  

  تنمية  وبرامج وسياسات  منظور وتبني متمكنة اقتصادية  إدارة إقامة في اهتمامها تواضع/غياب  إلىأدناه، جميعا،  

   . وهذه العوامل هي كما يلي:وغير اقتصادية اقتصادية مستدامة،

من قبل سلطة    واإلدارية العليا  في مفاصل الدولة السياسية،  2003بعد تغيير    تسليم السلطة،ممارسات    (1)
والذي استمر سريانه    عنهاالصادر    2004لسنة    97قانون  أمر/  فيوتنظيم عمل األحزاب    المؤقتة  تحالفال

 والشخصيات   والجماعات هو تأمين مشاركة هذه األحزاب    التحالففلقد كان أهم شاغل لسلطة    .2015حتى  
الدينية دون النظر لتنظيماتها  /حسب الخطوط الطائفية/األثنية  ، أساسًا،في االنتخابات والسلطة  ،المختارة

 .وغيرها من االهداف واالجتماعيةالداخلية أو ألهدافها االقتصادية 



8 – 20 

الذي  ،  2015ن قانون االحزاب لسنة  أمجلس النواب ف  فياألحزاب  /جماعات الهذه  للتأثير الغالب لنتيجة  (  2)
في االنتخابات دون األحزاب  الجماعات/كان أيضًا هدفه تأمين مشاركة  ،  2004لسنة    97قانون  أمر/أعقب  

  .برامجها االقتصادية وغير االقتصادية و مكونات العراق الجامع لمدى تمثيلها باالهتمام  

في  ليعود تصاعده    2014  منتصف  في األقل حتى ،  2003بعد  نتيجة لتوفر الريع النفطي المتصاعد،    (3)
 على الدخول على فرض ضرائب عالية  للدولة  العامة    الميزانيةإيرادات  ، ال تعتمد  2021/2022-أواخر

  هذا  لخدمة،  المتنفذةاألحزاب  الجماعات/  أغلب   أدى ذلك لضعف الدافع، لدى. ولقد  في المجتمع  وغيرها
قواه االقتصادية وغير االقتصادية، ال سيما إيجاد    تطوير اء معه و نَّ المجتمع وااللتزام برغباته أو التفاعل البَ 

توزيع    في جل وقتها في التنافس على  الجماعات/االحزاب بديل مستدام للريع النفطي. لذلك انشغلت هذه  
النفطي  و   الريع  السلطة  على  النزاعبالنتيجة  والحفاظ    انتخابية   عملية  كل  في  التركيبة  هذه  لتتكرر  .إدامة 

  (.2021) السعيدي تشريعية؛

تم االعتماد في توصيات استراتيجية التنمية والسياسات االقتصادية على تقارير    2003منذ بداية تغيير  (  4)
المؤسستين،    اتينالمؤسسات الدولية ال سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. إن االعتماد على وصايا ه

ل  جُ اإلنتاجي، قاد  نشاطالدولة/القطاع العام عن ال  بعاد"است "والتي تنصرف بجانب أساس فيها، فعليًا، إلى 
 لتنمية مستدامة   مناسب ، فعليًا، ألن تكون في حٍل من تكوين منظور  األحزاب والشخصيات لجماعات/اهذه  

وسياسيًا   فنيًا  معها  التعامل  على  القدرة  متواضعة  أصاًل،  هي،  والتي  االقتصادية،  باإلدارة  االهتمام  أو 
ذلك انصرف  واجتماعيًا. العامة    ت وبداًل من  الميزانية  الجارية في  النفقات  التركيز على  ما عدا   في)إلى 

من خالل التوسع في االستخدام الحكومي وشمول   ( استثمارات في القطاع النفطي وقطاعات أساسية أخرى 
فئات عديدة في مدفوعات تحويلية كالتقاعد والرعاية االجتماعية، الخ، بغية حشد الوالءات ألجل االستمرار  

 .السلطةفي 

وتطوير  إدارة  ب  تعلقما يب  تحاديوإقليم كردستان حول ما ورد في الدستور اال  حكومة االتحادية( الخالف بين ال5)
. ولقد أدى به  ينقليم لدستور وقانون للنفط خاصولقد فاقم الخالف إصدار اإل  ،قليمالنفطية في اإل  حقولال

أثار نزاعات    ، ممامنهاالنفطية، والتعاقد بشأنها، وتصدير النفط    حقولهالنفراد اإلقليم في إدارة وتطوير    ذلك
في    ناحية، وحصتهقليم، من  اإل  النفط منر  يعوائد تصد مصير  حول    ال زالت غير محسومة بين الطرفين

،  ة نفطي  ر، وغياستراتيجية وسياسات نفطيةتبني    كل ذلك يعرقل  .من ناحية أخرى   ،تحاديةاالالميزانية  نفقات  
   للعراق ككل. متسقة
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 الجامع:  التنموي  في المساهمة في تواضع التوجه الوطني أخرى مساعدةعوامل ( 6)

الوزراء    المتنفذةاألحزاب  /جماعات الالعديد من  قيام  (  أ) الوزارات وفرض  العليا  بتقاسم  الكوادر  في و/أو 
من   .الوزراء وسلطتهعمل رئيس    دَ ُقي ِّ الوزارات، و هذه    تشرذم التنسيق بينلة بحيث  كَّ شَ الحكومات المُ 

 التعيينات   بتقنين   ، فعليًا، الجماعات/األحزاب هذه    غلب األساس الطائفي/األثني/الديني أل جانب آخر، قاد  
  .هذا األساسوالمرافق الحكومية وغير الحكومية، بأتباع أسلوب المحاصصة حسب  في وزارات الدولة  

والتخطيطية   والفنية  اإلدارية  المستويات  تدني  عمومًا،  ذلك،  نتيجة  من  لوكان  الجهازلعديد    كوادر 
  واالستثماريةمع مختلف القضايا العامة الخدمية واإلنتاجية    لتعاملا  في  األداء  تواضع  ثم  ومنالحكومي  

األمد والتنموية  اآلنية   سيماالمتوسطة/بعيدة  ال  مع  ،  الريع    التعامل  على  االعتماد  استمرار  معضلة 
   النفطي.

  الخبرة   وتواضع  ناحية،  من  الحكومي"،  "الدولة/الجهاز  تجاه  "السلبية"  من  يتبعها  وما  التاريخية  "المظلومية"  (ب )

 الجماعات/االحزاب   من  للعديد   كافية  لفترات   سابقة   حكومية  مناصب   في  الممارسة   وضعف  الحكم  في

 أخرى.  ناحية من الخارج"، من "العائدة

  اللجان االقتصادية خالل    والذي وجد له تطبيقًا "مؤسسيًا" من  األحزاب /جماعات ال  بعض الفساد في  )ج(  
المنفذة  والتي تؤمن حصولها على نسبة من تكاليف المشاريع    ، من الوسائل  غيرها من خالل  أو    ،فيها

ويمتد ذلك إلى جباية  عليها.    "تسيطر"التي    أو الدوائر الرسمية   في الوزارات أو المشتريات الحكومية  
 الحدودية وغير الحدودية التي تقع تحت نفوذها، الخ.   المناطق /المنافذ االتاوات في 

بتقديم    وعدهم أو    ماليًا أو عينياً   األحزاب إلى رشوة الناخبين /جماعات ال  من  بعض يلجأ    ت أثناء االنتخابا(  د )
ألقناعهم ببرامج    يتم اللجوءال    ولكن  ،اوغيره  وإيصال الكهرباء والماء، الخ،  خدمات كتبليط الشوارع

  واجتماعية وتنموية.اقتصادية 

 بين   ةمستدامال  الوطنية   المشتركات   وتواضع   ناحية،  من  تلك،  أو  الفئة  لهذه  ومساندتها  الخارجية  التدخالت   (ه)

 أخرى. ناحية  من نفسها، األحزاب /جماعات ال من بعض 

على سبيل  ،  الهيئة المستقلة لالنتخابات وهي    األحزاب   قانون   إن الجهة التي أوكل لها مراقبة تطبيق(  و)
التابعة لها،    جماعات المسلحةالالسالح وحل    ن ع   تخلي بعض الجماعات/االحزاب   متابعة في  ،  المثالً 

المحاصصة.    ،الخ أساس  على  مكونة  بدورها  فأنهاهي  أحيان،  النظر  تغض   لذلك  عدة  عن    ،في 
  .والدستور األحزاب لقانون  ت انتهاكا

 . Jaffal (2021) ،)2021(  Alhassan أنظر
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     التركيبة المؤسسيةو  االنتخابات القادمةتفاقم األزمات و ًا: خامس
األ العقدين  تجربة  أنه    ن خيري من  و   لرغمبايتبين  والدعوات  التحذيرات  نُ من  ودراسات ما  بحوث  من  من    ،شر 

االحتجاجات ، و حول أخطار االعتماد المستمر على الريع النفطي  ،عراقيين وغير عراقيين ومؤسسات دولية
وتقرير البنك    ءالبيضاثم ظهور الورقة    ،، واالحتجاجات قبلهافي الوسط والجنوب   2019التشرينية في نهاية  

ال يبدو    ،التركيبة المؤسسية  أو قريبان من  داخلدعوة لإلصالح من  اللذان يمكن اعتبارهما    ،2020في    الدولي
، بالرغم من اإلصالح"  المتواضع"  لتغيير موقفها  على االستجابة   ةأو قادر   ةفي العراق مستعد   هذه التركيبةأن  
ي  ــف   طـــــــالنف  ،رــيــد تصد ــــــ م عوائــــ، ومن ثرتفاع أسعارالوال شك أن    9.له  العام المساند   الخطاب الرسميمن  

،  World Bank (2022)  ة،ـــــــالقادمن  ــــــعالي للسنة أو السنتي  بمستوى   اـاستمرارهع  ـ وتوق  2021/2022-أواخر
  10إلصالح. ا متطلبات  تجنب من  سيقوي 

  المنظور المتوقع فإن    ،ومن ثم العوائد   ،أسعار النفط  ارتفاعمن    حالياً   اتج الن بالرغم من التشويش  ولكن  
األمم   حسب أرقام،  سكان العراقإسقاطات    ضوءوفي    .(2021)  مرزا  ؛فيهايشير إلى انخفاض طويل األمد  

  عام   فيمليون    77- 71إلى    2022  عام  مليون في  42من    ،لخصوبةو"مرتفع" ل  "متوسط "  هينريو ابسين  المتحدة
للعراق من   احانخفاض ما سيتفي ذات الوقت الذي يتوقع فيه    2100  عام  مليون في   153- 108  إلىو   2050

للتأثير في    والفرات وأضعف المستلمين قابلية وقدرة)وروافدها(  مستلمي مياه دجلة  سلسلة  ، وهو في آخر  ياهالم
إذ ال   11  .(2018؛ مرزا )وصفة لكوارث قادمةسيكون    فإن ذلك  ،من هذين المصدرين  الكمية التي يستلمها

 
، في توصياته المتعلقة باستدناء جدياً   رالذي أشَّ   2021  عام  في اسكتلندا في أواخر  العالمي  هذا إضافة النعقاد مؤتمر البيئة 9

االقتصاد غير  تصدير النفط والغاز دون تطوير  استهالك الوقود األحفوري كالنفط والغاز، لمخاطر االستمرار في االعتماد على  
 .النفطي

أكبر  هي  و مليار دوالر    .638  الخام العراقي حوالي  وائد تصدير النفطعبلغت    2202  عام  األولى من   شهورخالل األربعة    10
  2021من عام    ذات الشهور% عنها في  83تزيد بحوالي    أنها  مع العلم  كافة السنوات السابقة.  في   الشهورذات    خاللمما تحقق  
 .SOMO بيانات وزارة النفط/شركة تصدير النفط سومو .أكملهب 2020قلياًل من عوائد عام وهي أقل 

  هينسيناريو ل  عائدة. وهي  وحدة السكانفي األمم المتحدة،    قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية  إسقاطات  هذه األرقام مأخوذة من  11
  ولقد .  سيناريوهات، تعتمد المتبقية منها أيضًا على تغير نسبة الوفيات والهجرة، الخ، من ضمن تسع  الخصوبة  " و"مرتفع"متوسط"

 تصدر لحد اآلن:  لمالقادمة في هذه السنة ولكنها  وسُتعد اإلسقاطات .كل ثالث سنوات ْث د  حَ . وهي تُ 2019أعدت في سنة  
United Nations: Department of Economic and Social Affairs, Population Division: World 

Population Prospects 2019, File POP/1-1: Total population (both sexes combined) by region, 

subregion, and country, annually for 1950 - 2100.  
حسب بيانات الجهاز   ،2009- 1947، لحوالي ستة عقود  في العراقالتاريخية  نمو السكان    نسبةومن المناسب اإلشارة إلى أن  

  (. أما اسقاطات األمم المتحدة المبينة في المتن 47، ص.  2018% سنويًا؛ أنظر مرزا )3.1حوالي  بلغت    ،صاءحالمركزي لإل
، حسب افتراضات الخصوبة  % سنوياً 1.7% و1.2 تبلغ  فتنطوي على نسبة نمو  2100  -   2022  مستقبلية  عقود لحوالي ثمانية  

 على التوالي.بين متوسطة وعالية، 
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لهذا   نفطية منحدرة.  بموارد مائية متناقصة وعوائد  السكان  العدد من   كان وأصبح وسيكون يمكن اسناد هذا 
 12. تفاقم الكوارث إلى  أو ابطائها يقود تأجيلها  حياتية ح التركيبة المؤسسية حاجة ملحةاصال

مجلس  عضوية  ل  جديدة   وجوه  فوز أن من الممكن    2021  االنتخابات التشريعية لعامنتائج    بينت لقد  
من المؤهلين  من قبل أعداد كبيرة  . غير أن مقاطعة االنتخابات  األحزاب التقليديةالجماعات/بالنواب غير مرتبطة  

النواب،و الفائز احية، وعدم انتظام  ن سياسية، من    أحزاب /قبل حركات   ومن  للتصويت  من   ن بعضوية مجلس 
إلى    ياأد من ناحية أخرى،  ،  في تحالفات فعالة  بشكل منظم،  2019"مرشحي" احتجاجات تشرين  ن ولي المستق

 . على التركيبة المؤسسية  التقليدية لجماعات/األحزاب التأثير الكبير لاستمرار 

إمكانية إجراء االنتخابات التشريعية القادمة بشكل نزيه خالي من التالعب،    في حالة )أو بافتراض(لذلك  
التي تلتزم  من ناحية، ومشاركة واسعة للتصويت فيها، من ناحية ثانية، والتنسيق بين قوى اإلصالح المرشحة  

الطائفية/األثنية/الدينية للتوجهات  عابرة  وطنية  قو ببرامج  تعديل  وإمكانية  ثالثة،  ناحية  من  االنتخابات  ،  انين 
و االأو  /واألحزاب،  إزالة  باتجاه  هناك  تطبيقاتها،  فأن  رابعة،  ناحية  من  التقليدية،  للجماعات/األحزاب  نحياز 

ذاك يمكن إذ عند  المؤسسية.  التركيبة  لتحقيق اصالح فعلي في    توقع فوز جماعات/أحزاب   احتمال معقول 
التعاوشخصيات  قادرة على  النواب،  بأغلبية في مجلس  وإيجاد  ،  االقتصادية  واإلدارة  التنمية  مل مع تحديات 

، ومن ثم إيجاد فرص عمل ألعداد labour forceالصعبة لزيادة السكان وقوة العمل    للمعضلةتسوية مناسبة  
ر  متزايدة في سوق العمل، من ناحية، وانخفاض كمية المياه المتاحة والعوائد النفطية، من ناحية أخرى. أنظ

  .(1الملحق )
 فارقة   عالمة  وقته  في  رت اعتبُ   والتي  2019  األول/أكتوبر  تشرين  احتجاجات   أن  يالحظ  السياق،  هذا  وفي

القضاء على الفساد المستشري    تشمل  التي  نسبيًا،  ،اآلنية  المطالب   من  عدد   حول  تمحورت   إنما  لإلصالح  الدعوة  في

و العالية  البطالة  الس  تقلقلومعالجة  األساسية  الخدمات  ونقص  الخاألمن  والكهرباء،  الماء  توفير  في   "؛يما 
Shukri (2021).   وغياب   متمكنة   وطنية   اقتصادية  إدارة  بغياب   يرتبط   المجاالت   هذه  في  النقص   أن  من  وبالرغم 

  لهذا  االحتجاجات.  هذه  في  صريح   بشكل  تطرح  لم  األخيرة  هذه  أن  غير  مستدامة،  تنمية  وسياسات   استراتيجية  تبني
  برنامجاً   لتغطي  سقتوم  شامل   بشكل  المنشودة  األهداف  لتأطير  دَّ شَ تحُ   أن  ينبغي   الجهود   فأن  السبب 

  عقد   ضمن  ،ةمقاد   لعقود   ،والمجتمع   الدولة  وعمل  ألداء  منظور  ضمن   ،يمتد   عاماً   اجتماعيًا/اقتصاديًا/سياسياً 
 وجامع. شامل اجتماعي

 
النفط،    تصدير  لعوائد، مستقباًل،  تنويع اقتصادي مستدام لتعويض االنحدار المتوقع  لتحقيقفي حالة استمرار تواضع الجهود   12

،  2100حتى عام  سكان العراق  عدد  ن من غير المتوقع أن يصل  أف  ، أخرى   ناحيةمن المياه، من    احمن ناحية، وتناقص المت
 ،Malthus، نسبة لالقتصادي/السكاني اإلنَكليزي  العوامل "المالثوسية"  ستؤديإذ في هذه الحالة    .للمستويات المبينة في المتن

إلى    ،، الخات اإلقليمية على المياهوبئة، وربما النزاعواألوالعنف،    ،على الموارد المتناقصة  المجتمعيمن كوارث متمثلة بالنزاع  
 ن تلك المبينة في المتن.أقل م، مستقباًل، عدد السكانلمستويات 
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 االقتصادي  في التنويع  وتصدير المنتجات الصناعيةالتصنيع مساهمة   ًا:سادس

  بسبب إمكانية المتاجرة بمنتجاتها خارجياً   التنمية واستدامتهافي تفعيل    جوهريةميزة  تتسم الصناعة التحويلية ب
استيراد تكنولوجياتها من الخارج، من  ، من ناحية، وإمكانية  مستدام(  نامٍ   )أي إمكانية توفر سوق واسعة وطلب 

. وحين أخذت دول شرق آسيا والصين، على سبيل المثال، بالتوسع في التصنيع في النصف الثاني  ناحية أخرى 
من القرن العشرين، كانت المتطلبات المهارية للعمالة منخفضة، نسبيا، في العديد من خطوط الصناعة التحويلية  

استطاعت هذه الدول تحقيق التوسع الصناعي الكبير فيها من خالل استغالل أعداد في العالم، عمومًا. وبهذا  
، في الزراعة وغيرها  disguised employment"  أو المقنعة  كبيرة من القوة العاملة غير الماهرة، "شبه العاطلة

العالية. ولقد أتاح  من القطاعات ذات إنتاجية العمل المنخفضة، لالنتقال والعمل في الصناعة، ذات اإلنتاجية  
ذلك، بجانب التوسع في تصدير المنتجات الصناعية )تنامي الطلب الخارجي(، مصدرًا اضافيا للنمو في الناتج  
الطلب  المنتقلة )تنامي  العاملة  القوة  السلع والخدمات من قبل  الطلب على  بارتفاع  َتَمثَّل  المحلي اإلجمالي، 

  13الداخلي(. 

، في الوقت الحاضر، الصعوبة التي تواجهها الدول آخرين  وخبراء  تصاديينمن االقولكن يطرح العديد  
التصدير كطريق للتنويع االقتصادي على شاكلة ما أتبعته اليابان ودول   التي تخلفت عن اللحاق بالتصنيع ألجل

  في هذه الدول وفي. ويعود السبب لهذه الصعوبة إلى تعقد التكنولوجيات المستخدمة  ، الخشرق آسيا والصين
  ارتفاع اللحاق بها بسبب    وصعوبة  ، عمومًا، في معظم خطوط الصناعة التحويلية،الدول الصناعية والصاعدة

افة لذلك، تثار الصعوبة أيضًا في ولوج مضمار  باإلضو .  حالياً   في الصناعة)مهارة العمل(  الكثافة المهارية  
  ة التصنيع نتيجة تزايد تركز التخصص الصناعي العالمي في دول مثل شرق آسيا والصين، وربما أمريكا الالتيني 

جية، ال سيما من قبل الدول الريعية النفطية،  وغيرها أيضًا، التي من الصعب التنافس معها في األسواق الخار 
 التي تتسم، نسبيًا، بارتفاع معدالت األجور فيها. 

 
م االقتصاد    rthur LewisW. Aنموذج  ل   لقد كانت تجربة هذه الدول، في حينه، ال سيما الصين، تأكيداً   13 التنموي الذي ُيًقس ِّ

؛ األول منخفض إنتاجية العمل والثاني  capitalistوحديث/رأسمالي     subsistenceتقليدي/كفافالمتخلف/النامي إلى قطاعين،  
منخفضة اإلنتاجية في القطاع    القوى العاملة  "فائض"  استغالل  وينصرف هذا النموذج في تفعيل عملية التنمية إلى.  عالي اإلنتاجية

 ال سيما الصناعة   عالي اإلنتاجية،  القطاع الحديث  توجيههم للعمل فيو التقليدي )الزراعة وغيرها من قطاعات منخفضة اإلنتاجية(  
وطالما استمر الفائض في القطاع التقليدي، تحافظ معدالت األجور في االقتصاد، على استقرارها    .manufacturingالتحويلية  

ويسمى الوصول لهذه    .Lewis (1954)فاع. أنظـر  عمومًا. ولكن بعـد تقدــم التنميـة واستنفــاد الفائـض تبدأ معــدالت األجـور باالرت
لة  ـنقطالحالــة   لعلم االقتصــاد، باالشتــــراك مـــع  زة نوبل  ــعلى جائ  Lewis. ولقـــد حصـــل  Lewis turning pointســلوي  تحـــو ِّ

T. Schultz حاليًا، المشار لها   المتخلفة في مجال التصنيع. وال شك أن صعوبة التصنيع التي تواجهها الدول 1979عام ، في
أكثر صعوبة وذلك بسبب الوقت األطول والكلفة العالية للتعليم والتدريب وإعادة التأهيل    Lewisفي المتن، تجعل تطبيق نموذج  

  القطاع الحديث.الالزمة للعمل في  اتلفائض القوى العاملة في القطاع التقليدي، حتى تستطيع اكتساب المهار 



13 – 20 

، ومنها العراق، أكثر صعوبة من السابق،  في مجال التصنيع  لذلك أصبح طريق التطور للدول المتخلفة
خالل التعليم والتدريب ويتسم بطوله نسبيًا. وهو ينطوي على االستثمار الكثيف في الرأس المال البشري من  

وتعديل/اصالح القوانين والبنى المؤسسيــة واإلداريــة، الخ، بغيــــــة تحقيـق التنويـع في مجــــاالت أخــــــرى، بجانـــــب 
. وبالرغم من صحة هذه المالحظات، عمومًا، هناك  Stiglitz (2018), Rodrik (2015)التصنيــــع. أنظــــــر  

 : هذا المجالفي مالحظتين 

استيراد تكنولوجيات ممكنة  لهذه الدول  إن هذا التعقيد ال يمنع اختيار خطوط إنتاجية صناعية محددة تتيح    (1)
االستخدام بالهيكل المهاري المتاح، ومعدالت األجور، فيها وتصدير منتجاتها لتتكامل مع مراحل إنتاجية  

كلفة  انخفاض  ذات الميزة النسبية المقارنة )  ،لطاقةهذا إضافة للصناعات المرتبطة بافي دول أكثر تقدمًا.  
األولية للعراق.  اوغيره  كالبتروكيماويات   ،(وغيرها  المواد  والتدريب    بالنسبة  التعلم  وتطور  الوقت  وبمرور 

المعنية الدول  تستطيع  أكثر،  تعقيد  على  المراحل    العراق،  هانبي   ومن ،  والتعود  في  مساهمتها  زيادة  من 
 اإلنتاجية الصناعية األخرى في العالم.

حينما حاولت دول مثل المتطورة،  لقد أثيرت مالحظات مشابهة، من صعوبات اللحاق بالدول الصناعية    (2)
  . ي التصنيع فالولوج إلى مجال أوسع    النصف الثاني من القرن الماضياليابان ودول شرق آسيا والصين في  

والتعلم    هذه الدول من خالل تبني اإلصالحات الالزمة والجد في العمل  استطاعت   بالرغم من ذلك،  ولكن
 كبير.  صناعي من تحقيق تقدم   ، الخ،واكتساب وتطوير المهارات 

 سابعًا: استنتاجات 
  السوق   نظام  تفعيل  على  القائم  المؤسسي  اإلصالح  أهمية  إلى  والتقارير  والبحوث   الدراسات   من  العديد   يشير  (1)

  العراقيل  سيما  ال  تعرقلهما  التي  الموانع  على  والتغلب   ينالمستدام  والنمو  التنمية  تحقيقل  وجامع  حر  بشكل

  المؤسسات   توصيات   من   بعض   استهدفته  ما  بالضبط  هو  المؤسسات   هذه  مثل  تفعيل/إقامة  ولكن  . السياسية

 واالقتصادي  المؤسسي  لإلصالح  بعضها  أهمية  من  وبالرغم  .ينألخير ا  العقدين  طيلة  ،للعراق  المختلفة  الدولية

  مرضية   غير   نتيجة  إلى  قاد   أخرى،  جوانب   مالئمة  عدم  و/أو   تطبيق   وعرقلة  ناحية،  من  منها،  جانب   تطبيق  فأن

  على   العمل  ينبغي   "الحاحًا"،   أكثر   أو أساسية  أكثر  عامل  هناكف  .العراق  في   موية،التن  الناحية   من

  ، القائمة  المؤسسية  التركيبة   طبيعة   وهو   ،الئمةالم  المؤسسية  االصالحات   لتطبيق   كمقدمة  إصالحه عالجه/

  تحقيق   على  القدرة  تواضع  أو/و  عن  العزوف   إلى  قادت   عامة،  حكومية  إدارية  تركيبة  من  ليهع  تنطوي   وما

   .المطلوبة اإلصالحات 
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  العالم،   في  والنمو،  التنمية  مجال  في  الناجحة  األخرى   التجارب   استثناء  المناسب   غير   من  فأن  آخر،  جانب   من (2)

  تعَ وسَّ   وإنما  أعاله،  أليها   المشار  التقارير/الدراسات/البحوث   في  الوارد  بالشكل  السوق   نظام  تعتمد   لم  والتي
 في  العام  الدولة/القطاع  فيه  استمرت   الذي   الوقت   ذات   قي  تدريجياً   االقتصادية  والحرية  السوق   وآلية  مجال

  ومناسبة  واقعية  أكثر  عتقاديبا   جوانبها،  من  العديد   في   ،وتجاربها  والصين.  آسيا  شرق   كدول  اإلنتاجي،  النشاط

   العراقية. للحالة

  كان   ،1980  عام  في  اإليرانية -العراقية   الحرب   اندالع  حتىو   1921  في  الحديثة  العراقية  الدولة  تأسيس  منذ   (3)

  سيما   ال  ،المتعاقبة  لحكومات ل  "مؤسسيًا"  تقليداً   منظم،  غير  وأ  منظم،  بشكل  ،تنموية  وسياسات   ةإستراتيجي  تبني

  من  وكان  للتنفيذ.  وبرامج  األمد،  بعيدة  ناً اوأحي  ،متوسطة  بخطط  يؤطر  بعده  أصبح  الذي  ،1950  عام  بعد 

  األسس   أحد   أيضاً   يعتبر  والذي  ،والثروات  الدخول  في  التفاوت   وتقليل  المعيشية  المستويات   رفع  ،عموماً   أهدافه،

  ، مستديمين  ونمو  تنمية   إلى  تقود   لم  والبرامج   الخطط  هذه  أن  من  بالرغم  هذا  . الوطنية  الوحدة  ترصين   في  المهمة
 التحويلية. الصناعة قطاع في سيما ال

 واألحزاب   جماعات ال  من  العديد   قبل  من  فعليًا،  ،التنموية  الممارسات   ذهه  تبني  تراجع  ،2003  تغيير  بعد   ولكن  (4)

 لمشاركة ا  تواضع  مع  دولية  مؤسسات   تعدها  وتقارير  وثائق  ضمن  ولكن  اً رسمي  اتبنيه  استمرار  من  بالرغم  ،ؤثرةالم

    وطنية.ال والمتابعة مراقبةالو 

  المؤقتة  التحالف سلطة تشريعات و  ممارسات  ،اهمها من ولعل عديدة. عوامل حصلةم إلى التراجع هذا ويعود   (5)

  للتركيبة   الفعلي  واالستقالل  النفطي  الريع  صاعد تو   طائفية/أثنية/دينية.  أسس  على  أساسًا،  ،السلطة  تسليم  في

  الستقطاب   خالل  من  والريع  السلطة   على/اقتسام-النزاع   استمرارو   .المجتمع  عن  اقتصاديًا،  المؤسسية،

 في   االستقطاب   لهذا  العابر  الوطني  البعد   وتواضع  السياسية  التكوينات   أغلب   في  الطائفي/األثني/الديني

  تدني   من  والفساد   المحاصصة  أسلوب   أليه  قاد   ماو   .نيةاآل  والتسويات   المساومات   على  والتركيز  بعضها.

  لتعامل ا  في  األداء  تواضع  ثم  ومن  الحكومي  الجهاز  كوادر  من  للعديد   والتخطيطية  والفنية  اإلدارية  المستويات 

  االعتماد و   ألمد.ا  المتوسطة/بعيدة  والتنموية  اآلنية  واالستثمارية  واإلنتاجية  الخدمية  العامة  القضايا  مختلف  مع

  العام   القطاعالدولة/  لتخلي  تدعو  التي  التنموية،  والسياسات   االستراتيجية  في  الدولية،  المؤسسات   تقارير  على

  االتحادية   الحكومة  بين  الخالفو   .تلك  أو  الفئة  لهذه  ومساندتها  الخارجية  التدخالت و   اإلنتاجي.  النشاط  عن

  المتن. في المبينة العوامل من آخره إلى .اإلقليم في النفطية حقولال وتطوير إدارة حول كردستان وإقليم
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 النواب   مجلس  عضويةل  جديدة   وجوه  من  قليل  غير   عدد   فوز   الممكن  من  أن  2021  عام  انتخابات   نتائج  ني ِّ بَ تُ   (6)

  لو   أكبر  العدد   يكون   أن  يمكن  كان  وقد   .المؤسسية  للتركيبة  نةو ِّ كَ المُ   التقليدية  بالجماعات/األحزاب   مرتبطة  غير

 المشاركة   حالة  في  يتحقق  أن  يمكن  التركيبة،  هذه  اصالح   احتمال  فإن  لذلك  أقل.  االنتخابات   مقاطعة  كانت 

  على   متفقة  أحزاب/شخصيات جماعات/  فوزل  تقود   ،وعادلة  نزيهة   قادمة   تشريعية  انتخابات   في  الواسعة

  السكان   لزيادة  الصعبة  المعضلة  وحل  االقتصادية  واإلدارة  التنمية  تحديات   مع  التعامل  على  قادرةو   االصالح

  أخرى. ناحية  من ،المتوقعة النفطية والعوائد  المتاحة المياه كمية وانخفاض  ناحية، من ،العمل وقوة

  برنامجاً   لتغطي  سقت وم  شامل  بشكل  المنشودة  الوطنية  األهداف  تأطير  ينبغي  السياق  هذا  وفي  (7)

 عقد   ضمن  قادمة،  لعقود   والمجتمع،  الدولة  وعمل  ألداء  منظور  ضمن  يمتد،  عاماً   اجتماعيًا/اقتصاديًا/سياسياً 

 .وجامع شامل اجتماعي

  بمنتجاتها   المتاجرة  إمكانية  بسبب   ،ينالمستدام  والنمو   التنمية  تفعيل  في  جوهرية  بميزة  التحويلية  الصناعة  تتسم  (8)

   أخرى. ناحية من الخارج، من تكنولوجياتها استيراد   وإمكانية ناحية،  من خارجيًا،

 التي  الدول  تواجهها  التي  الصعوبة  الحاضر،  الوقت   في  ،آخرين  وخبراء  ني االقتصادي  من  العديد   يطرح  ولكن  (9)

 المستخدمة  التكنولوجيات  تعقد   إلى الصعوبة لهذه السبب  ويعود  التصدير. ألجل  بالتصنيع  اللحاق عن   تخلفت 

 في   العمل(  )مهارة  المهارية  الكثافة  زيادةل  نتيجة  بها   اللحاق  وصعوبة  والصاعدة  الصناعية  الدول  قبل  من

  وربما   ،والصين  آسيا  شرق   دول  في  سيما   ال   فيها،  العالمي  الصناعي   التخصص   تركز  تزايد و   حاليًا،  ،الصناعة

   .ةالخارجي قاسو األ في معها التنافس الصعب  من التي ، أيضاً  وغيرها الالتينية أمريكا

  تكنولوجيات   استيراد   له  تتيح  محددة  إنتاجية  خطوط  اختيار  من  يمنعه  ال  التعقيد   هذا  فأن  للعراق،  بالنسبة (10)

  تاجية إن   مراحل  مع  لتتكامل  منتجاتها  وتصدير  فيه  األجور،  ومعدالت   المتاح،  المهاري   بالهيكل  االستخدام  ممكنة

  فيه،   المقارنة  النسبية  الميزة  ذات   بالطاقة،  المرتبطة  للصناعات   إضافة  هذا  تقدمًا.  أكثر  دول  في

  المساهمة   زيادة  يمكن  أكثر  تعقيد   على  والتعود   والتدريب   التعلم  وتطور  الوقت   وبمرور  وغيرها.  كالبتروكيماويات 

 األخرى،  القطاعات  مع  ،الصناعي القطاع يعيستط وبهذا العالم.  في األخرى  الصناعية  اإلنتاجية المراحل في

  من   ،الخ  ،المالئمة  والظروف  الالزمة  المؤسسية  واإلصالحات   المتمكنة  االقتصادية   واإلدارة  اإلرادة  توفرت   إن

  الريع   على  والمتزايد   المستمر  االعتماد   من  ،األخيرة  عقود   األربعة  وبالذات   ،الماضي  تجاها   عكس  في  المساهمة

 استدامة.  أكثر بمصادر مستقبالً  عنه  والتعويض  النفطي
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 (1)حق ــاملل
 2021 جمللس النواب التشريعيةاجلماعات واألحزاب املسامهة يف االنتخاابت 

  واألهمية النسبية   2021  تشرين األول/اكتوبر  في التشريعية نتيجة االنتخابات  ،أدناه (1الجدول )يبين 
ويتبين من الجدول .  ونسبته للعدد الكلي في المجلس  النواب بمقياس فوزها بعدد  األحزاب/التحالفات  كل من  ل

 .  2003أيضًا أهم األحزاب/التحالفات التي استمرت في السلطة منذ تغيير 
 2021تشرين األول/اكتوبرنتخابات مجلس النواب العراقي النتائج النهائية ال (  1) الجدول

 النسبية األهمية 
% 

 ف ــزب/التحالــالح وابــدد النــع

 الكتلة الصدرية 73 22.2
 تقدم 37 11.2
 ائتالف دولة القانون  33 10.0
 الحزب الديمقراطي الكردستاني  31 9.4
 تحالف الفتح  17 5.2
 تحالف كوردستان 17 5.2
 عزم  14 4.3
 2019احتجاجات تشرين حركة امتداد:    9 2.7
 حراك الجيل الجديد )كردي(  9 2.7
 2019احتجاجات تشرين :   إشراقة كانون  6 1.8
 تحالف تصميم 5 1.5
 تحالف العقد الوطني  4 1.2
 تحالف قوى الدولة الوطنية  4 1.2
 حركة بابليون  4 1.2
 حركة حسم لإلصالح  3 0.9
 تحالف جماهير هويتنا  3 0.9

 الفائزون بمقعد واحد فقط  
 مستقلون  43 13.1
 أحزاب  17 5.2
  الكلي في المجلس  المجموع 329 100

  ./https://ihec.iqالنتائج/،  الموقع اإللكتروني للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  الحزب/التحالف وعدد النواب،   المصدر: 

 تشرين الثاني/نوفمبر.  30وأُعلنت النتائج النهائية في  2021تشرين األول/أكتوبر  10جرت االنتخابات في  مالحظة:

https://ihec.iq/النتائج/
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 : التالية لمالحظات وتثير هذه النتائج ا
كتحالف الفتح، مقارنة باالنتخابات التشريعية    خر أخرى أوت  كالكتلة الصدرية  أحزاب/تحالفات بالرغم من تقدم    (1)

استمرار    النتائجتبين  ،  "المستقلين"وعدد أكبر من    2019وفوز "مرشحي" احتجاجات تشرين    ،2018لعام  
في ها ر التي تؤمن استمرا النيابية ي الحصول على المقاعد ف المقدمةفي "التقليدية"  ذات األحزاب/التحالفات 

   .أعضاءهااختيار و  الحكومةتشكيل تقرير 
، من بين األحزاب/التحالفات  عدد النواب /في ضوء حقيقة حصول الكتلة الصدرية على أعلى األصوات   (2)

. هافي إجراءات وممارسات تشكيل  استمر ويبدو أن النمط ذاته  فهي المكلفة بجهود تشكيل الحكومة.    المبينة،
 خر أوا)  لة كَّ شَ كومة غير مُ حال  ت ال زال  االنتخابات،إجراء  على    ونصف   أشهر  سبعةمرور أكثر من    فبعد 

 ، كافية لمنح الثقة  ، في محاولتها تأمين أسناد مقاعد نيابيةوال زالت الكتلة الصدرية  .(2022أيار/مايو  
االشتراك   تفضل استمرار  وال زالت معظم األحزاب التقليديةتراوح بين تشكيل حكومة أغلبية وحكومة توافقية.  

على سبيل   .خارجها  ورفض فكرة حكومة األغلبية والمعارضة  ، أي استمرار أسلوب التوافق،في السلطة
عن مجموعة "اإلطار التنسيقي"، وهو    رَ دَ ، َص األعالموسائل  شر في  بيان نُ صيغت في  "مبادرة"  في    المثال،

  توافقية   في حكومةمتطلبات االشتراك  فيه  كرر  تُ   ، امدولة القانون وتحالف الفتح وغيره  ائتالفن من  وَّ كَ مُ 
المحاصصةالمعرو ،  الخطوط  بأتباع ذلك الفة، في  ويقود  التركيبة.  ذات  استمرار    المؤسسية مع  ستمرار 

  14التوازن"."القبان" في تحقيق  بيضة" لدور الكردية الجماعات /األحزاب 
بالرغم    (3) انتخابات األحزاب/التحالفات  استمرار  من  ولكن  نتج عن  فلقد  المقدمة    2021  عام  التقليدية في 

إذ  مهمة.  )كما    تغييرات  الجدول  أرقام  المرشحون    (1تبين   المساهمون وأولئك    "المستقلون "استطاع 
  يتسمون، عمومًا،   هذا مع مالحظة أنهم  .عدد ملموس من المقاعد الحصول على    2019باحتجاجات تشرين  

وجود  وعدم  أو  واضحة  اتفاقات   بالتشرذم  فيهم،    بينهم  جامعة  أن  شخصيات  تستقطب يمكن 
  في ما يبدو   ُترِّكوا،. لذلك  مؤثرة في تشكيل الحكومةوقابلية    ،فائزة في االنتخابات   شخصيات أخرى /تحالفات 

 تشكيل الحكومة.  جهود خارج  ،لحد االن
 : مالحظتينمكاسبهم تثير  أن غير (4)

خالفيًا    راً قرا  من المصوتين وبعض الجماعات/االحزاب   كبيرةمن قبل نسبة    االنتخابات مقاطعة  كانت    لقد )أ(  
controversial  .وأولئك المرتبطين   "مستقلينال"مرشحين  ال  حصولكان من الممكن    في ضوء النتائج،ف

هذه   قد تكون .  لو كانت المشاركة أوسع  على مقاعد أكبر في مجلس النواب   2019باحتجاجات تشرين  
احتماالت التالعب  توقع  نتيجة ل   ، بدورها،التركيبة المؤسسيةنفس  إعادة    توقعالمقاطعة مفهومة بسبب  

بإعادة  ساهمت  هذه المقاطعة ذاتها    قد تكون ولكن    ،بنتائج االنتخابات والممارسات االنتخابية األخرى 
 هذه التركيبة.  

 
 .مبادرة- يطلق-التنسقي-اإلطار، 2022 أيار/مايو 4ت نيوز" في افر ال" الموقع اإللكتروني شر فيبيان نُ  14

https://alforatnews.iq/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%80-9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89
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القادمةل ِّ وَ تُ )ب(   النتائج دافعًا لالشتراك بكثافة في االنتخابات التشريعية  بافتراض نزاهتها وعدالة د هذه   ،
في مجلس    التقليديةاألحزاب/التحالفات    درجة تأثيرفي تغيير    يساهمتغيير جوهري    حصولل  قوانينها،

مجيء    .النواب  توقع  يمكن  معقول،وطنية  إدارةوبذلك  باحتمال  فيها   ،  األسس    اعتماد   يتراجع 
بالنتيجة  ، و ، وُمَخلَّصة من الفساد أدائها وتطلعاتهافي تشكيلها و والمحاصصة  الطائفية/األثنية/الدينية  
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