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االقتصاد الرايدي وأدوار التنمية املفقودة يف العراق

ملخص 
ميثل جمال رايدة األعمال بوابة مثالية ميكن الدخول من خالهلا لتحقيق التنوع املطلوب يف 
املصادر االقتصادية واملوارد املالية للعراق، فهو اجملال املناسب الحتواء الطاقات الشابة وإخراجها 
من حالة اليأس االقتصادي واملعيشي السائد حالياً بي العراقيي، وكي يقف املخطط االقتصادي 
العراقي على وضعية هذه البوابة املهيأة واملشرعة أمام املبادرين ومالحمها تناولت هذه الدراسة وضعية 
املتاحة  مشاركاته  ومدى  التنمية،  يف  املفتقد  دوره  ملعرفة  والتحليل،  ابلوصف  الرايدي،  االقتصاد 
ضمن مسار التحول العراقي املطلوب ابجتاه التحرر من أحادية الريع النفطي، حنو تنويع مصادر 
ملعرفة مالمح  القومي، وكذلك  الناتج  تعظيم  املساعدة يف  أمناطها  وتعدد  املوارد  الدخل، ومشولية 
اخلريطة االقتصادية العراقية املثلى من حيث قبول القطاعات املختلفة تطبيقات رايدة األعمال من 
عدمه، فضاًل عن تناول نوعية احللول اليت ميكن أن تقدمها املشاريع الرايدية ألهم املشكالت املزمنة 
ابلعراق، وعلى رأسها مشكلتا الفقر والبطالة، وحتديد أي الشرائح االجتماعية العراقية أوىل وأجدى 

إبجناح هذا اجملال، وهو ما تضعه هذه الدراسة، جمماًل، ضمن أهدافها األصيلة.
الكلمات الداللية: )رايدة األعمال ــ الريع النفطي ــ املشاريع الرايدية ــ املشروعات الصغرية(.  

االقتصاد الريادي وأدوار التنمية المفقودة في العراق
تقدير موقف
محسن حسن *

* ابحبث واكادميي – مصر.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

مقدمة
انطلقت أغلب االقتصادات العظمى يف رحلتها حنو الصعود والنمو، من خالل دعم أمناطها 
وقطاعاهتا اجلزئية والصغرية، ومل تكن الكتل االقتصادية الكبرية الصاعدة يف عاملنا املعاصر، لتحقق 
تلك الطفرات والقفزات اهلائلة على مستوى النمو، سوى عن طريق منح األولوية يف الدعم والتطوير 
واستمرارية الرعاية واملتابعة، للقطاعات االقتصادية الدنيا اليت متثلها املشروعات الصغرية واملتوسطة، يف 
مقابل املشروعات الكبرية والعمالقة1؛ حيث حتمل التقييمات االقتصادية والتنموية لدى خرباء املال 
واألعمال، إنصافاً كبرياً لدور هذه النوعية من املشروعات يف صورهتا الرايدية، ليس فقط يف إنعاش 
اإلنتاج احمللي والقومي، بل ويف تعزيز ودعم املشروعات واخلطط الوطنية املستدامة أيضاً؛« حيث متثل 
مشاريع رايدة األعمال، العمود الفقري لالقتصاد الوطين واحملرك األساسي يف تنمية هذا االقتصاد؛ إذ 

تعمل على زايدة الناتج وحتسي وضع ميزان املدفوعات وابلتايل توفر الرخاء االقتصادي«2.
املشروعات  تبين  يف  واملتخصصة  املعاصرة  اجملاالت  أهم  األعمال(أحد  )رايدة  جمال  ويعد 
الصغرية والشركات الناشئة؛ إذ تؤكد مؤشرات املتابعة واإلحصاء على املستويي الدويل واإلقليمي، 
تنامي التأثري اإلجيايب هلذا اجملال، وخاصة فيما يتعلق بتهيئة البيئات االقتصادية احمللية، واستنهاضها 
لإلسهام بفاعلية ضمن منظومة االقتصاد الكلي العام للدول، وذلك عرب توظيف ما متلكه هذه 
أدوار ملموسة وفاعلة، أييت يف مقدمتها: خفض  االقتصادية من قدرة ابلغة على حتقيق  النوعية 
تكاليف اإلنتاج وتعظيم عوائد القيمة املضافة إىل جانب تكوين وتدريب وإعداد العمالة املاهرة، 
وحل مشكلىت الفقر والبطالة عرب مكافحة الركود االقتصادي، وحتريك أسواق العمل؛ وهو ما نراه 
حاضراً -مثاًل- يف البىن االقتصادية العاملية؛ حيث تساهم املشاريع الصغرية والناشئة يف توظيف 
نسبة عالية من العمالة الياابنية تتجاوز الـــ60 %، فضاًل عن توليد وظائف غري مطروقة من قبل 
داخل جمتمع األعمال األمريكي، وعلى مستوى بعض البلدان العربية واخلليجية، أصبحت املشاريع 
الرايدية حتتل مساحة كبرية يف الوقت احلاضر، من اهتمام احلكومات، حبيث حتولت تلك املشاريع 
1- تُعرف املشروعات الصغرية بصفة عامة أبهنا: منشآت شخصية مستقلة يف امللكية واإلدارة، تعمل يف ظل سوق املنافسة الكاملة 
يف بيئة حملية غالباً، وبعناصر إنتاج حمصلة استخدامها حمدودة مقارنة مبثيالهتا يف الصناعة. وعلى وفق التقديرات االستثمارية، فإن 
املشروع الصغري يقل حجم استثماره عن مليوين دوالر، بينما قد يصل حجم االستثمار يف املشروع املتوسط إىل ستة ماليي دوالر 

)راجع: https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50886،ص 123(.
2- انظر: أسار، فخري عبد اللطيف، املشاريع الصغرية واملتوسطة .. املفهوم... املعوقات... املعاجلات، منشورات البنك املركزي 
https://cbi.iq/static/uploads/up/file-153043169326679. :العراقي، أاير 2018، ص7، متاح على

pdf )بتصرف(.
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االقتصاد الرايدي وأدوار التنمية املفقودة يف العراق

اخلدمية  اجملاالت  يف  العربية  واالحتياجات  الفجوات  سد  على  تعمل  ضاربة«  اقتصادية  قوة  إىل 
الرابعة، أو ما ميكن تسميته  الصناعية  الثورة  قيامها برسم مالمح وخطط  واإلنتاجية، إىل جانب 

بــ)االنتقال اجليلي(«3.
وانطالقاً من حيوية التأثري اإلجيايب لالقتصاد الرايدي املعاصر، وحاجة العراق املاسة إليه، 
تبّنت هذه الدراسة موضوعها ابالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، مع إشارات متضمنة عرب 
املنهج املقارن، دون التقيد بنطاق زمين حمدد، نظراً حلداثة التطبيقات املعاصرة جملال رايدة األعمال، 
ومن مث كانت هناك أولوية حبثية للتوصيف الراهن واملستمر، هبدف بلورة رؤية تقييمية شاملة لوضعية 
املشاريع الرايدية وحجم أتثريها يف بنية االقتصاد العراقي، وما جيب أن تكون عليه هذه الوضعية 
مستقباًل، جنباً إىل جنب مع الرغبة يف حتقيق هدف آخر، هو استثارة مهم القرار السيادي العراقي، 
حنو إدراك احملفزات االقتصادية واالجتماعية الدافعة إىل اختاذ قرارات إجيابية وسريعة يكون من شأهنا 
منح االقتصاد الرايدي ما يستحقه من األولوايت يف سلم البناء والتطوير الشامل للدولة العراقية، 

وذلك على وفق النظر إىل مجلة الفرضيات:
وأنه جدير . 1 العراقية،  الساحة  إجيايب يف  اقتصادي  األعمال كفيل إبحداث حراك  جمال رايدة 

إبحياء موات القطاعات االقتصادية غري النفطية، وإعادهتا إىل الواجهة.
املشاريع الرايدية مل تلق االهتمام الكايف على املستوى الرمسي للحكومات العراقية املتتابعة مبا يف . 2

ذلك خطط التطوير االقتصادي العراقي الراهنة واملعاصرة.
الشباب العراقي ميتلك انصية االنطالق والتميز يف جمال رايدة األعمال، ولديه جتارب انجحة . 3

وجديرة ابالهتمام املؤسسي وابلتبين الرمسي للدولة، وخاصة يف ظل الظروف واألحوال احلالية.
وعلى وفق السابق،  فقد جاءت مادة هذه الدراسة من خالل مدخل وثالثة حماور كما 
أييت: مدخل: يف مميزات االقتصاد الرايدي وأمهيته للعراق. احملور األول: رايدة األعمال يف العراق.. 
الرؤية والتقييم، واحملور الثاين: مشروعات الرايدة احملتملة ابلعراق واحتياجات الرّواد، واحملور الثالث: 

مستقبل رايدة األعمال العراقية )احمللي/اإلقليمي/الدويل(.  

3- انظر: تقرير املنتدى االقتصادي العاملي حول الشرق األوسط ومشال أفريقيا، ملخص تعريفي للدورة التاسعة للمنتدى ابململكة 
األردنية ، مايو 2017، بدون ترقيم، متاح على:

 http://www3.weforum.org/docs/Media/MENA17/startupsarabic.pdf)بتصرف يف بعض التصرحيات(
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

مدخل 
يف مميزات االقتصاد الرايدي وأمهيته للعراق 

كما سبقت اإلشارة يف املقدمة، تساعد بيئة األعمال الرايدية بنحو إجيايب وعملي، يف هتيئة 
األجواء املناسبة واملثالية لتحقيق عنصر الدعم واملساندة للقطاعات االقتصادية املختلفة، ومن مث 
تطوير النشاط املايل والتجاري لتلك القطاعات، عرب تنويع أمناطها االستثمارية واإلنتاجية يف صورهتا 
الصغرى واألولية، وصواًل إىل املستوايت واألمناط املعقدة والدقيقة، وهو ما يصب يف هناية املطاف 
ضمن إطار من تقوية البناء العام لالقتصاد القومي، وإجناح خطط ومشروعات التنمية املستدامة 
االقتصادية  النهضة  إجناح  أدوات  إليها،  املشار  الرايدية  البيئة  متتلك  حيث  الطويل؛  املدى  على 
القائمة على عنصر املبادرة االستثمارية الشجاعة والتنافسية، وذلك من خالل اعتمادها مفهوماً 
رايدايً أساسه »التفكري االسرتاتيجي واحلركية املبدعة النامية، وسلوك اختاذ املخاطرة الذي ينتج يف 

خلق فرص وأعمال جديدة لألفراد واملنظمات أو هلما معًا«4.
وعلى وفق هذه النظرة، سنجد أن االقتصادات الريعية، ومنها االقتصاد العراقي، تظل هي 
األحوج إىل هذه النوعية من األمناط الرايدية لتحسي اخلطط واألفكار واملنطلقات التنموية؛ فمن 
املعروف أن الريعية االقتصادية كسولة يف التماس األسس واالسرتاتيجيات اهلادفة إىل تنويع مصادر 
الدخل وحتقيق بيئة عمل وطنية يستطيع خالهلا املنتج الوطين أن جيد دوره التنافسي ضمن اإلطار 
الريعي  االقتصاد  يشيع عن  واملستورد، كما  الوافد  ابملنتج  قياساً  ودولياً،  وإقليمياً  التجاري، حملياً 
استحواذه على موجهات القرار االقتصادي وكذلك على كافة أركان البىن والقطاعات االقتصادية، 
الطويل، من حيث قدرهتا  الرايدية على املدى  الكبرية والشاملة  للمشروعات  القيمة  وهنا تظهر 
السلسة والتلقائية على حتمل عبء االنعتاق املتنامي من أسر هذا االستحواذ واالحتكار الرمسي 
املشار إليه لالقتصاد، وكذلك من حيث قيامها ابنتشال املنتج الوطين واالقتصاد القومي من اإلصابة 

أبعراض اإلغراق السلعي واملرض اهلولندي5.
4- انظر: إيثار عبد اهلادي، و سعدون حممد سلمان، دور رايدة منظمات األعمال يف التنمية االقتصادية: جتارب عربية ابلرتكيز 

على التجربة العراقية، جملة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة واسط، اجمللد 1، العدد5، ص 315، متاح على:
 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=70298 ،)بتصرف(.

5- يعود مصطلح )املرض اهلولندي( من الناحية االقتصادية إىل الفرتة من 1900 إىل 1950 يف هولندا، ويعرب عن مجلة اآلاثر 
السلبية اليت أصيب هبا القطاع االقتصادي هناك نتيجة سوء استغالل املوارد الطبيعية املكتشفة للنفط والغاز يف حبر الشمال، ومن مث 
االعتماد عليهما واستنزافهما يف مقابل تقليص االعتماد على مصادر وقطاعات اقتصادية أخرى.. وقد صار هذا املصطلح يضرب 
كمثال اقتصادي شهري عند التعرض لتحليل طبائع ومالمح االقتصادات الريعية وما حييط هبا من أعراض الرفاهية املؤقتة والضعف 
العام، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن صحيفة Economist الربيطانية كانت أول من نشر هذا املصطلح يف السادس والعشرين من 

نوفمرب عام 1977 )يراجع: جملة اقتصادايت املال واألعمال ص 269 على الرابط:
 http://www.centre-univ-mila.dz/fbej/pdf/4eme-edit/20.pdf  / بتصرف(.
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وابلنظر إىل ما حققته وحتققه مشاريع رايدة األعمال واالقتصاد الرايدي من طفرات نوعية يف 
العديد من اقتصادايت الدول املتقدمة، والسيما يف جمال حماربة الفقر والبطالة، فإنه يتوجب على 
الدول ذات االقتصادات املضطربة أو الريعية، أن تستحضر تلك الطفرات والنتائج الرايدية لالقتداء 
هبا واستلهامها وفتح اجملال لتحقيق نتائج مشاهبة أو قريبة؛ ففي الوالايت املتحدة على سبيل املثال: 
»شكلت األعمال الرايدية والصغرية ما نسبته 99.7 % من العدد الكلي للشركات، كما أهنا 
توفر ما بي 60 إىل 80 % من الفرص الوظيفية اجلديدة سنوايً، إىل جانب إسهامها يف أكثر من 
50 % من إمجايل الناتج احمللي)GDP(؛ حيث متثل 97 % من الصادرات األمريكية، وعالوة 
على ذلك، تشكل تلك األعمال ما نسبته 95 % من اإلبداعات الكلية، و55 % من إبداعات 

أخرى قوامها 362 صناعة متنوعة«6.
وابستحضار أمهية االقتصاد الرايدي ابلنسبة للعراق على وجه اخلصوص يف ضوء اخلصائص 
العامة للمشاريع واملفاهيم الرايدية، ميكن رصد مجلة من املميزات الرايدية املتوافقة مع حاجة اجملتمع 

العراقي اقتصادايً واجتماعياً على النحو اآليت: 
تعد بيئة االقتصاد الرايدي هي األنسب واألجدى حضوراً من حيث القدرة على مواكبة الرغبة 	 

العراقية امللحة يف االرتقاء املزدوج ابالقتصاد املايل من جهة، والتنمية البشرية من جهة اثنية؛ 
إذ إن العراق اآلن ال حيتاج إىل تعزيز قدراته املالية واالقتصادية فحسب، وإمنا حيتاج أيضاً، إىل 
تعزيز قدرة اإلنسان العراقي على مواجهة التحدايت والتعامل معها، وهو ما ال ميكن حتقيقه 
إال من طريق املنظومة الرايدية اليت تطبق هنجاً عملياً  متوازانً ال يقف عند حدود حتقيق النمو 
والزايدة يف الناتج القومي اإلمجايل، وإمنا يضيف إىل ذلك استصحاب القوة البشرية ومنحها 
القدرة على معاجلة املوارد وحتويلها إىل سلع وخدمات أساسية تزيد من الدخل الفردي والناتج 
احمللي؛ مما يعين أن االقتصاد الرايدي يساعد العراق على حتقيق »التنمية الشاملة املتمثلة يف 

الدمج بي عناصر التنمية البشرية واالقتصادية واالجتماعية«7.
اإلبداعية اخلالقة يف 	  األمناط واملستوايت  الرايدية على خمزون هائل وثري من  املفاهيم  تستحوذ 

كل أشكال العمل البشري واإلبداعي، ومبا أن العراق يف حاجة ماسة إىل طرح األمناط والنماذج 
6- انظر: عبد الفتاح،حممد زين العابدين، الوعي بثقافة رايدة األعمال لدى طلبة السنة التحضريية، جامعة امللك سعود واجتاهاهتم 

حنوها: دراسة ميدانية، بدون اتريخ، ص2، ملف متاح على الرابط:
 http://cfy.ksu.edu.sa/male/sites/py.ksu.edu.sa.male/files/images/6_0.pdf ، )بتصرف(.

7- انظر: إيثار عبد اهلادي، و سعدون حممد سلمان، دور رايدة منظمات األعمال يف التنمية االقتصادية...، مصدر سابق، ص 
317 ، 318)بتصرف يسري(
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الشاملة  التنمية  حتقيق  على  تساعد  ومبتكرة  جديدة  أخرى  واستلهام  جانباً،  التقليدية  الفكرية 
أو  السياسي  أو  االقتصادي  اجملال  يف  األرقى  املستوايت  استنهاض  على  وتعمل  واملستدامة، 
االجتماعي، فإن الفكر الرايدي هو األنسب حالياً لتحقيق ذلك، خاصة إذا ما أخذان يف االعتبار 
االبتكار، واالفتقار  الريعية »تتسم بضعف  االقتصادايت  العربية وعلى رأسها  االقتصادايت  أن 
إىل االستثمار املرّكز يف املعرفة، والذي يعد أحد مسات االقتصاد التنافسي القائم على الرايدة يف 

البحث العلمي، وعلى توطي املعرفة وتوليد شركات انشئة تسهم يف تنمية االقتصاد الوطين«8.
تلتقي األهداف واخلصائص الثابتة للمنظومة الرايدية، مع أهداف العراق املستقبلية املتضمنة 	 

خبطط التطوير القومية الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة، حبيث ميكن اجلزم بوجود حالة من 
التطابق والتوافق التام بي هذه األهداف؛ فمن جهتها ُتسهم منظومة النشاط الرايدي يف رفع 
التشغيل،  وزايدة  اإلنتاج،  مستوى  رفع  مث  ومن  للموارد،  واجلماعي  الفردي  التوظيف  كفاءة 
تعزيز احلصول على  إىل جنب، مع  واملنتجات، جنباً  للسلع  أسواق غري مطروقة  واكتشاف 
وحماربة  الشابة  القطاعات  لتوظيف  رحبة  آفاق  وفتح  تراكمية،  بصورة  إجيادها  عرب  الثروات 
البطالة، ابإلضافة إىل دقة التوظيف التكنولوجي يف رفع مستوى الصناعات الوطنية، وكل ذلك 
وغريه مما حتققه املنظومة الرايدية، حتتاجه العراق من جهتها، يف املستقبل املنظور، وعلى املديي 

املتوسط والبعيد9.
ميثل جمال االقتصاد الرايدي فرصة واعدة الستقطاب الطاقات الشابة واحتوائها داخل منظومة 	 

مؤثرة  وسيلة  واملتوسطة،  الصغرية  الرايدية  املشروعات  وتعد  العراقي،  والقومي  الوطين  العمل 
وانجحة يف هذا اإلطار، والسيما إذا ما قامت املؤسسات الرمسية بدعمها والنهوض هبا ضمن 
خطط استعادة الفاعلية للقطاعات االقتصادية الضعيفة واملتهالكة؛ فمن املعروف عن املشاريع 
الرايدية أهنا »حُتّسن األوضاع املعيشية وتوفر فرص عمل وتقلل من نسبة الفقر عرب احلد من 
انتشاره، يف ظل تراجع قدرة احلكومات والشركات الكربى على استيعاب الداخلي اجلدد من 

الشباب إىل أسواق العمل«10.
8- انظر: الشتيوي،حسي فرج، دور احلاضنات التكنولوجية يف حتقيق اقتصاد املعرفة من خالل حتويل األفكار اإلبداعية إىل ثروة، 
ورقة حبثية مقدمة إىل امللتقى العريب حول تعزيز دور احلاضنات الصناعية والتكنولوجية يف التنمية الصناعية، بدون اتريخ، ص2 متاح 

على: http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/news/oadim/04.pdf ،)بتصرف(. 
9- انظر: عبد الفتاح،حممد زين العابدين، الوعي بثقافة رايدة األعمال..، مصدر سابق، ص ص 16 ، 17)بتصرف(.

10- انظر: مسري عبدهللا، وآخرين، سياسات النهوض برايدة األعمال يف أوساط الشباب يف دولة فلسطي، منشورات معهد أحباث 
السياسات االقتصادية الفلسطيين)ماس(، 2014، ص ص 14 ، 15، متاح على:

 https://library.palestineeconomy.ps/public/files/server/20151002111718-2.pdf ، )بتصرف(.



9

االقتصاد الرايدي وأدوار التنمية املفقودة يف العراق

 ومما سبق، يتبي أن االقتصاد الرايدي، ميثل قيمة إصالحية كبرية للدول الريعية، ومنها العراق، 
االعتيادية  االقتصادية  للمنظومات  الضيقة  احلدود  عند  يقف  ال  والعملي،  التطبيقي  جوهره  يف  وأنه 
وتنظيمية، ساعد –جمتمعًة- يف  اجتماعية وفكرية  أدوار شاملة  تقدمي  إىل  يتجاوزها  وإمنا  والتقليدية، 
حتقيق هنوض متزامن لكافة القطاعات واألنشطة الوطنية، ما يؤدي يف النهاية إىل حترر اقتصادي مستدام 

من هيمنة االقتصاد الريعي، ومن احتكار املؤسسات االقتصادية التقليدية لإلدارة والتشغيل واإلنتاج.
احملور األول 

رايدة األعمال يف العراق.. الرؤية والتقييم
أنشطة  ممارسة  تقارير  ضمن  للعراق  الدويل  ابلرتتيب  اخلاصة  الرقمية  املؤشرات  واقع  من 
األعمال ودعم الشركات الناشئة، إىل جانب األوضاع امليدانية واإلجراءات العملية املتعلقة ابألنشطة 
الرايدية يف البالد بشكل عام، يتبي لنا مجلة من احلقائق واملؤشرات السلبية اليت ال تصب يف صاحل 
االقتصاد الرايدي للبالد، بل وتشارك بشكل ملحوظ يف أتجيج الوضع الدخلي وتدين األحوال 

املعيشية بي الفئات الشابة، وهو ما ميكن رصده من خالل نقاط العرض التالية: 
- حيتل العراق إىل جوار سوراي وليبيا واليمن، أدىن مراتب التصنيف اخلاصة مبمارسة أنشطة 
لتقرير  وفقاً  وذلك  أفريقيا؛  ومشال  األوسط  الشرق  منطقة  يف  حميطة  أخرى  بدول  قياساً  األعمال 
ليبيا 186  يليها سوراي 176 مث  املرتبة 172 عاملياً  العراق  2020؛ فقد شغلت  الدويل  البنك 
فاليمن 187، وهذا الرتتيب العراقي يؤكد ضعف اجلهود العراقية يف تنشيط االقتصاد الرايدي بي 
القطاعات الشابة، وبي العراقيي عموماً، قياساً بدول أخرى جماورة إقليمياً ومناطقياً من تلك الدول 
اليت حققت طفرات اقتصادية ملحوظة خالل السنوات املاضية عرب األنشطة الرايدية؛ وعلى رأسها 
اإلمارات العربية املتحدة اليت حتتل املركز 16)أعلى مركز يف املنطقة املذكورة على وفق التقرير نفسه(، 
مث البحرين يف املركز 43 يليها املغرب يف الرتتيب 53، بل إن العراق يظل وفق هذا التصنيف مرتاجعاً 
عن تصنيفات أخرى كاململكة العربية السعودية اليت حتتل املرتبة 62 واألردن 75 والكويت 83، 

وهي االقتصادات األكرب إصالحاً وتطويراً يف أنشطة األعمال، إىل جانب االقتصاد البحريين11.

11- انظر: تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2020، صحيفة وقائع الشرق األوسط ومشال أفريقيا، الصادر عن البنك الدويل، ص1، 
متاح على: )بتصرف(. 

https://arabic.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/pdf/db2020/DB20-FS-MNA---arabic.pdf
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إحياء  يف  اخلاص  القطاع  دور  استنهاض  إىل  اآلن،  وحىت   2003 منذ  العراق  يفتقد   -
االقتصاد القومي وتنويع مصادره للدخل، وهو القطاع املعين أساساً مبهمة هتيئة األجواء احمللية أمام 
االقتصادات الرايدية الناشئة، لالنطالق والتكوين، وهذا الدور املفتقد للقطاع اخلاص سببه الرئيسي 
القطاع  جعل  الذي  األمر  البالد،  يف  االقتصادي  القرار  على  املتتابعة  العراقية  احلكومات  هيمنة 
بي  احليوية  أدواره  وتقليص  اخلاص  القطاع  إغفال  مقابل  األكرب،  االهتمام  على  يستحوذ  العام 
العراقيي، وخاصة ما يتعلق أبدواره الناهضة ابالقتصاد الرايدي، لصاحل االقتصاد الريعي والنفطي؛ 
وبنظرة متأنية، يتأكد لنا تراجع اإلسهام االقتصادي والتشغيلي للقطاع اخلاص، قياساً مبثيله لدى 
القطاع العام، حىت يف فرتات ارتفاع عدد منشآت األول؛ فعلى سبيل املثال، رغم بلوغ منشآت 
القطاع اخلاص الصناعية نسبة 80 % من جمموع املنشآت يف الفرتة من 2004 إىل 2008، 
مقارنة بنسبة 14 % ـــــ17 % لعدد منشآت القطاع العام نسبة إىل اجملموع الكلي، إال أن النسبة 
األكرب واملسجلة للقطاع اخلاص، مل تستقطب من املشتغلي العراقيي سوى 10.199 % مقابل 
88.135 % استقطبهم القطاع العام، هذا فضاًل عن أن القيمة السوقية ملبيعات منشآت القطاع 
اخلاص -للمدة املشار إليها- بقيت منخفضة كثرياً عن قيمة مبيعات القطاع العام؛ إذ بلغت األوىل 
20.589 %، مقابل 75.533 % للثانية، وهذه الوضعية االقتصادية املختلة، ال تزال قائمة يف 
بنية االقتصاد العراقي، وهو ما يؤكده جمماًل استمرار حرمان هذا االقتصاد من املميزات واإلسهامات 

املعاصرة واحلديثة لألنشطة الرايدية املتطورة12
بيئة  الواقع ضمن  نتائج إجيابية متحققة على أرض  الرايدية من  ــ رغم ما تسجله األنشطة 
االقتصاد اإلقليمي احمليط ابلعراق، إال أن املؤشرات االقتصادية األحدث، تؤكد استمرار حالة الغفلة 
أو التغافل عراقياً جتاه املضي قدماً يف تقدمي إجراءات إصالحية يف جمال االقتصاد الرايدي ضمن 
بيئة ممارسة أنشطة األعمال احمللية على وجه اخلصوص؛ إذ حصل العراق على مؤشر قيمته)صفر( 
نقطة، خالل تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2019/2020 الصادر عن البنك الدويل، خبصوص 
عدد اإلصالحات احلادثة يف جمال اهتمام التقرير؛ حيث مل يستهدف العراق جمال رايدة األعمال أبية 
خطط تطويرية أو إصالحية خالل هذه الفرتة، يف حي توقفت نسبة ودرجة سهولة ممارسة أنشطة 
األعمال ابلعراق عند حدود 44.7 نقطة من أصل 100 نقطة، خالل نفس الفرتة، وهي نسبة 
قليلة قياساً بنسب اقتصادات أكثر أتزماً وحصاراً من العراق كاقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة مثاًل، 
والذي حقق نسبة سهولة رايدية بلغت 59.7 نقطة و 60.0 نقطة خالل 2019 / 2020 

12- انظر: إيثار عبد اهلادي، وسعدون حممد سلمان، دور رايدة منظمات األعمال يف التنمية االقتصادية...، مصدر سابق، ص 
ص 323، 324 )بتصرف(.
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على التوايل، واقتصاد لبنان الذي حتّصل على 54.4 و54.3 نقطة خالل الفرتة املشار إليها13.
األعمال  وممارسة  الرايدية  البيئة  لتنشيط  واإلجرائية  وامليدانية  العملية  اخلطوات  تزال  ما   -
الصغرية  املشاريع  إطالق  مرنة يف  انسيابية  دون حتقيق  تعقيدات شاملة، حتول  تعاين  العراق،  يف 
والشركات الناشئة، وهو ما يتضح من مؤشرات العراق اخلاصة بقياس أنظمة أنشطة األعمال املصرّح 
هبا من قبل البنك الدويل للعام 2019؛ فمن بي 190 دولة على مستوى العامل، حيتل العراق املرتبة 
154من حيث سهولة بدء النشاط التجاري، وحيتاج الرايدي العراقي الناشيء إىل مثانية إجراءات 
و26 يوماً لبدء نشاطه التجاري لشركة حملية برأس مال يبلغ 10 أضعاف متوسط دخله القومي، 
إجراءات  التأسيس، وعلى مستوى  األول من  الشهر  إىل 50 موظفاً خالل   10 يعمل هبا من 
وخطوات تسجيل امللكية حيتل العراق التصنيف 121 عاملياً، بواقع مخسة إجراءات وواحد ومخسي 
يوماً، بينما حيتل العراق مع الصومال املرتبة 186 من حيث قوة أنظمة التقرير االئتماين وفعالية 
التدابري امليسرة لعمليات اإلقراض14، ضمن قواني الضماانت الرهنية واإلفالس؛ فقد حصلت كال 
القانونية يف هذا  الدولتي على مؤشر قيمته )صفر( من أصل 12 نقطة من حيث قوة احلقوق 
اإلطار، وكذلك على مؤشر مماثل قيمته )صفر( من أصل 8 نقاط من حيث مدى عمق املعلومات 
على  وخاصة  رايدايً،  العراق  عليها  أخرى حصل  متدنية  مؤشرات  إىل  ابإلضافة  هذا  االئتمانية، 
مستوى محاية املستثمرين األقلية، وتراخيص البناء واحلصول على الكهرابء ودفع الضرائب والتجارة 

عرب احلدود وإنفاذ العقود وتسوية حاالت اإلعسار وغريها15.
- يفتقد قطاع األعمال العراقي إىل خطوات جادة وعميقة حنو تكوين وامتالك حاضنات 
األعمال16، وذلك على الرغم من توافر املقومات اجلديرة هبذا التكوين من مؤسسات حبثية وعلمية، 
13- انظر: تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2020، مصدر سابق، ص 4، عن جدول بياانت ترتيب البلدان ملنطقة الشرق األوسط 

ومشال أفريقيا)بتصرف(
14- جتدر اإلشارة هنا إىل أن مجلة القيود املفروضة يف العراق على سداد القروض، تؤدي إىل حرمان الشركات الناشئة من املميزات 
التمويلية احملتملة للبنك املركزي العراقي، واليت غالباً ما تكون أبسعار فائدة مدعومة، وهو ما حدث فعلياً عام 2015 عندما أعلن 

البنك عن مبادرة بقيمة تريليون دينار)840 مليون دوالر( لتمويل املشاريع الصغرية )يراجع:
  .)https://www.cbi.iq/documents/Project%20Lease%20Central%20Bank%20of%20Iraq.pdf 
15- راجع قيم ومؤشرات العراق ضمن قياس أنظمة أنشطة األعمال وفق آخر دورة جلمع البياانت يف مايو 2019، متاح على: 

https://arabic.doingbusiness.org/ar/data/exploretopics/resolving-insolvency، )بتصرف(.
16- يقصد حباضنات األعمال هنا قيام الدولة إبنشاء هيئات رمسية أو أهلية وسيطة تتبىن مساعدة الرايديي الشباب خالل املراحل 
االنتقالية للمشاريع الناشئة ابتداًء مبرحلة بدء النشاط ومروراً مبرحلة النمو للمنشآت والبنية التحتية للمشاريع وانتهاًء بتحويل املشروع 
إىل مصدر من مصادر الدخل واإلنتاج، وذلك من خالل توفري اخلرباء واألدوات واملعلومات املطلوبة لتحقيق هذا اهلدف االقتصادي 

احليوي على املستوى الفردي واجملتمعي)راجع:
 https://afak.cu-tamanrasset.dz/wp-content/uploads/2018/03/1-1.pdf، ص19/بتصرف(.
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نقل اخلربات ألصحاب  اقتصاديي، ومالكات بشرية كفؤة وقادرة على  وجامعات، ومستشارين 
األعمال  املختلفة، وغياب حاضنات  مراحله  الرايدي عرب  والنشاط  العمل  والراغبي يف  املشاريع 
هذه، حيرم االقتصاد العراقي وبيئة األعمال العراقية من مميزات كثرية، أمهها ما تقوم به احلاضنات 
املشار إليها من التشجيع على منو االقتصاد الوطين عرب توليد أسواق جديدة ومبتكرة وفقاً للمفهوم 
احلديث للتسويق، إىل جانب دعم املشاريع الصغرية اليت ابتت متثل خياراً اسرتاتيجياً للمجتمع الدويل 
ضمن أهداف التنمية االقتصادية املستدامة، وفوق كل ذلك، يؤدي غياب حاضنات األعمال إىل 
أتخري التقدم العراقي يف املؤشرات الدولية واإلقليمية اخلاصة أبنشطة األعمال واالقتصاد الرايدي؛ 
حيث حُيرم الرايدي العراقي من دور هذه احلاضنات يف »اختزال وتقليص اإلجراءات احلكومية من 
خالل شبكة املعلومات واالتصاالت املتخصصة واالستفادة املثلى من برامج احلكومة اإللكرتونية، 
وكذلك من دورها االستشرايف القائم على تبين خطط مستقبلية؛ إلزالة املعوقات اخلارجية والداخلية 
الستقرار ودميومة املشروعات الناشئة«17وجتدر اإلشارة هنا إىل أن تكوين حاضنات األعمال يستلزم 
عدة شروط، أمهها: »وعي الرواد مبكاسب هذه احلاضنات، وتقدمي دراسة عن املشاريع قبل التنفيذ، 
إىل جانب توافر العالقات التعاونية بي اجلهات املعنية ابلتجديد التكنولوجي، إضافة إىل تفعيل 
التشريعات والقواني اخلادمة للشراكة بي القطاعي العام واخلاص، وأخرياً اختيار املكان املناسب 

والقريب من املراكز اجلامعية واملعاهد من أجل تطويره«18.
- تبقى بيئة األعمال يف العراق -من الناحية االقتصادية على وجه اخلصوص رغم ما تعانيه 
من ضعف وهشاشة- قاصرة يف أغلبها على الرجال دون النساء؛ إذ ما تزال رايدة األعمال النسائية 
دون املستوى الالئق ابملرأة العراقية القادرة على دعم اقتصاد بالدها، ووفق التقارير الدولية الصادرة 
لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي حول مؤشرات التمكي االقتصادي للمرأة يف البالد، »يوجد العديد 
العراقيات  اليت تواجه ومتيز مشاركة  القانونية واالجتماعية والشخصية واالقتصادية  التحدايت  من 
يف اجملال االقتصادي؛ فعلى سبيل املثال تفضي االفرتاضات العامة ضمن قانون الضرائب العراقي 
لالختيار  الكاملة  العراقية  املرأة  ممارسة  تعويق  إىل  العقوابت،  وقانون  الشخصية  األحوال  وقانون 
واالستقالل االقتصادي، وذلك من خالل اختزال دورها اجملتمعي يف جمرد األمومة وربوبية البيت، 
االجتماعي  الضمان  مثل  االجتماعية  واملنافع  املالية  املوارد  على  احلصول  من  حرماهنا  مث  ومن 

17- انظر: الزركوش،علياء حسي خلف، وطالل،حممد ليث، حاضنات األعمال التقنية يف العراق بي الفكرة والتطبيق، جملة آفاق 
علمية، جملد 9، عدد2، 2017، ص ص 15، 16، متاح على:

 https://afak.cu-tamanrasset.dz/wp-content/uploads/2018/03/1-1.pdf ، )بتصرف(.
18- املصدر السابق نفسه، ص 14)بتصرف(.
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واملعاشات التقاعدية إخل«19. وبصفة عامة تعاين املرأة العراقية الراهنة من النظرة السلبية القاصرة إىل 
قدراهتا ضمن حميطها اجملتمعي الرمسي والشعيب، ومن مث »فإن فرص أغلب العراقيات يف احلصول 

على مشروع رايدي تكاد تكون اندرة إن مل تكن معدومة«20.
ووفق املعطيات السابقة، ال ميكن اجلزم إبمكانية استنتاج منظور إجيايب راهن لوضعية االقتصاد 
الرايدي وأنشطة األعمال ابلعراق؛ إذ ما تزال اجلهود الرمسية املتعلقة إبقرار وتبين رؤية واضحة؛ علمية 
وعملية، لدور املشاريع الرايدية يف االقتصاد الوطين والقومي، غري ملموسة على أرض الواقع، وهو 
ما يظهر من التصنيف املتأخر للعراق ضمن تقرير ممارسة أنشطة األعمال2019/2020 الصادر 
عن البنك الدويل، والذي يؤكد -تصنيفاً وتفصياًل- وجود معوقات لوجيستية وختطيطية وتشريعية 
االقتصادي  اإلسهام  وترية  لتسريع  املناسبة  وامليدانية  االقتصادية  البيئة  هتيئة  دون  حتول  قانونية، 
والشرائح  الفئات  دون حترير  أيضاً  للبالد، وحتول  الشاملة  االقتصاد  بنية  الرايدية ضمن  لألنشطة 
للريع  االستسالم  عرب  واملتوسطة،  الصغرية  املشاريع  إطالق  بتحمل عبء  واملعنية  الشابة  العراقية 
النفطي وهيمنة القطاع العام العراقي على جمرايت القرار الُعّمايل والتشغيلي بي العراقيي، األمر الذي 

هيأ بيئة أعمال رمسية متواكلة، مقابل بيئة أعمال مجاهريية أشّد بطالة.
احملور الثاين 

مشروعات الرايدة احملتملة ابلعراق واحتياجات الرّواد
عند احلديث عن طبيعة املشروعات الرايدية احملتملة يف بيئة األعمال العراقية ونوعيتها، جيب 
استحضار أمرين مهمي: األول هو ثراء املوارد العراقية الظاهرة والباطنة، وتنوعها األكثر ثراًء من 
حيث األمناط والطبائع والقابلية للتوظيف واالستغالل. والثاين هو متيز أنشطة األعمال القائمة على 
مفاهيم االقتصاد الرايدي خباصية القدرة على املخاطرة احملسوبة والوازنة reasonable risk، من 
أجل ابتكار مشاريع جديدة وإجناح هذه املشاريع وإكساهبا صفة االستدامة والفاعلية من الناحية 

االقتصادية واإلنتاجية.
19- انظر: التمكي االقتصادي للمرأة .. دمج املرأة يف االقتصاد العراقي، تقرير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف العراق، 2011، 

ص4، متاح على:
 https://www.undp.org/content/dam/iraq/docs/IQ%20Women%20EE%20-%20Arabic.pdf ،)بتصرف(.

اخلصائص  ببعض  وعالقتها  املستنصرية  ابجلامعة  املرأة  عند  الرايدية  األمناط  واقع  تشخيص  جاسم،  عادل  سهاد  انظر:   -20
الشخصية، حبث استكشايف ميداين، 2015، ص 4، دراسة متاحة على:

 https://portal.arid.my/Publications/d1cdb108-d53a-46.doc ، )بتصرف يسري(.
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وابلنظر إىل هذين األمرين جمتمعي، يتبي مدى ما ميثله االقتصاد الرايدي من أمهية ابلغة 
كوسيلة مثالية من وسائل استخراج ثروات وموارد العراق، وأكثرها كامنة، هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى، يتبي لنا أيضاً أن كافة القطاعات اليت ميكن إكساهبا بعداً اقتصادايً أو مالياً أو استثمارايً 
يف العراق، إبمكاهنا أن تكون هدفاً أصياًل من أهداف املشاريع واألنشطة الرايدية، وعلى وفق هذه 
الرؤية ميكن التأكيد هنا على أن االقتصاد الرايدي ميكنه استيعاب كافة القطاعات العراقية، مبا فيها 
القطاعات اخلدمية؛ وابلتايل فمن املمكن -إذا توافرت اإلرادة الرمسية الصادقة- أن يتم توظيف 
االقتصاد الرايدي يف إحياء شبكة االقتصادات اجلزئية والنمطية والنوعية ضمن بنية االقتصاد الكلي 
الشامل للعراق، ما ميكن أن ميثل طفرة نوعية انقلة للعراقيي من هيمنة املصدر النفطي، إىل براح 
القادرة على دعم االقتصاد  الفئات والشرائح  العمل والدخل لكل  التنوع االقتصادي يف مصادر 

الفردي اخلاص، والقومي العام، عرب مشروع رايدي.
وبعيداً عن التصور اإلمجايل السابق لنوعية املشاريع الرايدية احملتملة يف العراق، ميكن اجلزم 
بوجود فرص واعدة للرايديي العراقيي يف عدة قطاعات حيوية حتتمل أمناطاً مؤثرة، حااًل ومستقباًل، 

من الناحية االقتصادية واملالية والتجارية، وذلك على النحو اآليت:
ßß ،الريف الذي يقتات منه حوايل 30 % من سكان  العراقي  الزراعي  القطاع  يستحوذ 

ويعمل به ما يقرب من 20 % من القوى العاملة، ويوفر أغلب املواد األولية ذات األصل النبايت 
اليت  الرايدي  االقتصاد  ملشاريع  وكامنة  حمتملة  ثرية  إمكانيات  على  العراقية،  للصناعات  واحليواين 
حتتاج إليها البالد ملواجهة الزايدة املتنامية الستهالك الغذاء بفعل تزايد عدد السكان، وهو ما ميكن 
أن يُتصَور معه مشاركة املشاريع الرايدية يف »تعزيز امليزة التنافسية بي املنظمات العاملة يف القطاع 
الزراعي، ومواكبة التطور املتنامي يف العلوم الزراعية، وتغيري الطرق التقليدية يف الزراعة، األمر الذي 
إمكانياهتم  لتطوير  واخلاص  العام  الزراعي  القطاع  منتسيب  جلميع  الالزمة  الفرص  هتيئة  يستوجب 

العلمية واإلدارية، من خالل االهتمام ابلرايدة والرايديي وإطالق العنان إلبداعاهتم«21.

للنخب  العراقي  املنتدى  منشورات  العراق،  يف  الزراعية  األزمة  إدارة  الرايدي يف  أثر خصائص  أمحد،  الدوري،مجال  انظر:   -21
والكفاءات، 2019، متاح على: )بتصرف(

https://iraqi-forum2014.com/%d8%a7%d8%ab%d8%b1-  
%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a
7%d8%af%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%-
/a7%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1
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ßß من جهته، يشري القطاع التقين والتكنولوجي، جباهزيته وقابليته الواسعة الستيعاب العديد
البنية  املاسة إىل تطوير  العراق  العراقي احمللي، خاصة مع حاجة  الداخل  الرايدية يف  من املشاريع 
التحتية على أساس من املفاهيم الرايدية اهلادفة إىل تقدمي صيغ وآليات وبرامج تقنية وتكنولوجية 
جديدة ميكن تطبيقها ضمن منظومة القطاع االقتصادي، وتساعد على متكي اجلهات الرمسية من 
تطوير تطبيقات احلوكمة اإلدارية واملالية بشكل أكثر جدوى وحرفية من حيث التشغيل واإلدارة 
والتكنولوجي  التقين  اجملال  يف  الرايدية  للمشاريع  الباب  فتح  فإن  أخرى،  جهة  ومن  اإللكرتونية، 

»يعمل على تطوير القطاع اخلدمي، وتسهيل نقل وتوطي التكنولوجيا احلديثة واملتطورة«22.
ßß وعلى مستوى القطاع الصناعي يف العراق، ما تزال املشروعات الصغرية واملتوسطة حتتاج

إىل توسيع رقعتها الرأسية واألفقية، خاصة إذا ما أخذان يف االعتبار ما أدت إليه الظروف األمنية 
جنباً إىل جنب مع تداعيات اإلغراق التجاري والسلعي، من تراجع واخنفاض أعداد الصناعات 
من  ابلعديد  ُحبلى  القطاع  هذا  تطبيقات  أن  يعين  مما   ،200323 العام  بعد  واملتوسطة  الصغرية 
الشابة  للفئات  إاتحتها  إن مت  اليت  الفرص  والتبين، وهي  للشروع  واجلاهزة  املهيأة  الرايدية  الفرص 
والرايديي، عرب حاضنات أعمال جادة وقوية، فإهنا ستقوم »بتحويل احلرف واملهن العراقية البسيطة 
إىل مقدمات للصناعة احلديثة، عرب االبتكار الرايدي القادر على إرجاع املشروعات الصغرية إىل 

مكاهنا احلقيقي يف استمرارية التغري اإلجيايب وتطوير وسائل اإلنتاج«24.
ßß يعد قطاع التنمية البشرية هو اآلخر، أحد أهم القطاعات احليوية يف العراق، من حيث

قابليته استيعاب العديد من أمناط املشاريع الرايدية ذات املردود اإلجيايب الشامل على كل املستوايت؛ 
لدى  املبادرة  روح  تعزيز  على  القائم  واالستثماري  والتجاري  املايل  التأهيل  مستوى  على  وخاصة 
الفئات الشابة؛ حيث تتعاظم وتتنوع األدوار الرايدية املتاحة يف هذا اإلطار، ابلنظر إىل كون العراق« 
هو أحد أكرب البلدان شباابً  يف العامل؛ إذ إن 50 % من سكانه دون سن الــ 19، وحوايل الثلث 
ما بي 25 و29 عاماً، ومع حلول العام 2040 يُتوقع أن يصل عدد الشباب العراقي إىل 17.6 
22- انظر: أسار فخري عبد اللطيف، فرص إقامة حاضنات األعمال كوسيلة للنهوض ابملشروعات الصغرية يف العراق، منشورات 

البنك املركزي العراقي، أيلول 2016، ص 8، متاح على: )بتصرف(
https://cbi.iq/static/uploads/up/file-152232104431914.pdf 

23- انظر: الناصح،أمحد كامل حسي، واقع الصناعات الصغرية واملتوسطة يف العراق وأثرها يف التشغيل، جملة اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة 
 ،https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=25992 على:  متاح  2008،ص181،  املستنصرية، 

)بتصرف(.
24- انظر: أسار فخري عبد اللطيف، فرص إقامة حاضنات األعمال ...، مصدر سابق، ص 16 )بتصرف(.
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للمعايري  مليون نسمة )أي 27.1 % من السكان(، ما يعين ارتفاع عدد الشباب العراقي وفقاً 
اإلقليمية، خاصة يف ظل وجود 60 % من سكانه دون سن الــ 25 من العمر مقارنة مع 54 % 
يف دول عربية أخرى، و48 % يف الُبلدان النامية«25، وحتمل مفاهيم االقتصاد الرايدي ضمن هذا 
اإلطار أمهية تنموية قصوى ابلنسبة للعراق وللعراقيي؛ إذ ستكون مشاريع الرايدة اهلادفة إىل تنمية 
وتطوير واستثمار الفئات الشابة يف الداخل العراقي، بوابة مثالية للنهضة الشاملة النابعة من البيئة 
العراقية، واملوجهة إليها، ولنا هنا أن نتصور كيفية مسامهة األنشطة الرايدية يف احلد من مشكلة 
البطالة -على سبيل املثال- واليت »تقدر نسبتها بـــ 34.6 % )57.7 % لدى اإلانث و30.8 
% لدى الذكور( وفق تقديرات البنك الدويل 2015 / 2016«26، وكذلك احلال ابلنسبة للحد 
من مشكلة األمية وشبه األمية اليت تبلغ نسبتها حوايل 33.4 % بي الفئات الشابة العراقية من 

الذين ترتاوح أعمارهم بي 15 و29 عاماً على وفق التقديرات ذاهتا«27.
وإمجااًل، سنجد أن أغلب القطاعات احليوية يف العراق، خيضع إىل قدرة املشاريع واألنشطة 
الرايدية على التوظيف واالستغالل واملباشرة، وبشكل غري تقليدي، وعلى وجه اخلصوص، تلك 

القطاعات اليت تصلح مفرداهتا اجلزئية إىل تطبيق األمناط واألنواع التالية من املشاريع الرايدية28:
اجملتمع ( 1 البضائع ألفراد  وبيع  أساس عرض  على  تقوم  واليت   :Retail ابملفرد  البيع  مشاريع 

احمللي، بعد شرائها وختزينها، هبدف املكسب والربح. 
املفرد)احملالت ( 2 ابعة  إمداد  أساس  على  تقوم  وهي   :Wholesale ابجلملة  البيع  مشاريع 

يف  سابقاً  وختزينها  شرائها  يتم  بضائع  مجلة  من  البضائع،  من  حمددة  بكميات  التجارية( 
مستودعات مناسبة .

مشاريع توفري اخلدمات Service Providing: وهي مجلة املشاريع القائمة على أساس ( 3
25- راجع وثيقة معلومات املشروع اخلاص بتعزيز إدماج الشباب العراقيي املتضررين من الصراعات، الصادرة عن البنك الدويل، 

تقرير رقم PIDC88654، ص 2، متاح على:،)بتصرف يسري(.
http://documents.worldbank.org/curated/en/240681489688040838/PIDC88654-PID-  

 ARABIC-Concept-PUBLIC.docx
26- املصدر السابق نفسه، نفس الصفحة )بتصرف يسري(.
27- املصدر السابق نفسه، نفس الصفحة )بتصرف يسري(.

28- عن وثيقة برانمج جتارة للتنمية االقتصادية يف احملافظات .. النهوض ابلقطاع اخلاص يف العراق، ورشة كيف تبدأ مشروعك، اليوم 
األول،  منشورات مركز تنمية القطاع اخلاص ابلتعاون مع  برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، 2010، ص 31، متاح على:)بتصرف(.

 http://www.psdc-iraq.org/sites/default/files/How_to_Start_a_Business_IYI_Dec_2010.pdf 
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التصليح،  وخدمات  واملطاعم  احلالقة  خاصة كصالوانت  أو  عامة  مجاهريية  خدمات  توفري 
واخلدمات التخصصية القانونية واحملاسبية وعيادات األطباء وغريها. 

الزراعي من احملاصيل ( 4 اإلنتاج  بيع خمرجات  الزراعية Agriculture: واملتمثلة يف  املشاريع 
التجارية  واحملالت  اجلملة  توزيع  شركات  إىل  زراعتها،  بعد  واملكسرات  والفواكه  واخلضروات 

وحمالت البقالة.
والطرق ( 5 للمنازل  والبناء  التشييد  مشاريع  وهي   :Construction اإلنشاءات  مشاريع 

واجلسور واملباين وغريها، سواء للشركات اخلاصة أو للجهات احلكومية. 
أساس ( 6 على  القائمة  الرايدية  املشاريع  مجلة  وهي   :Manufacturing التصنيع  مشاريع 

حاجة  ختدم  بضائع  إىل  القماش  أو  األولية كاخلشب  املواد  واملهين كتحويل  احلريف  التصنيع 
السوق، حبيث ميكن للمصنع أن يباشر بنفسه بيع ما قام بتصنيعه للجماهري أو للتجار من 

ابعة اجلملة أو املفرد. 
ومبا أن القطاعات العراقية كافة مهيأة لقبول إسهامات أنشطة األعمال واالقتصاد الرايدي، 
وفق ما متت اإلشارة إليه منذ قليل، فإنه يتوجب هنا طرح تساؤل أساسي حيتاج إىل إجابة: ماذا 
حيتاج رواد األعمال العراقيون يف املرحلة الراهنة للبدء يف إطالق مشاريعهم وتطوير اقتصاد بلدهم؟ 
العراقي،  الرايدي  ينبغي االعرتاف أواًل بوجود صعوابت مجة يف طريق  وللرد على هكذا تساؤل، 
ثقة  وانعدام  التمويل،  ضعف  هو  اإلطالق،  على  أمهها  لعل  وسريعة،  جادة  حلول  إىل  حتتاج 
املؤسسات احلكومية، وخاصة املؤسسات املصرفية، يف الضماانت االئتمانية للرايديي كأفراد، مث 
هناك التعقيدات اإلدارية والقانونية والتشريعية اليت تواجه الرغبة يف إنشاء وإطالق املشاريع الصغرية، 
إىل غري ذلك؛ مما أشران إليه سابقاً عند احلديث عن وضعية رايدة األعمال يف العراق، من وجود 
معوقات، ميكن أن تفضي طبيعة تعقيداهتا -لدى كثريين- إىل االنصراف عن طموحات األنشطة 
الرايدية، وكذلك إىل وأد الرغبة الرمسية يف تطوير بيئة األعمال العراقية ضمن الواقع املنظور ، ولكن 
يف حقيقة األمر، أنه يف ضوء اإلقرار السابق بوجود معوقات متشابكة أمام الرايدي العراقي، وكذلك 
أمام املخطط العراقي الراغب يف تطوير بيئة األعمال يف البالد، ال جيب أبداً االستسالم لطغيان هذه 
التعقيدات على املشهد الرايدي بي فئات الشباب العراقي، بل جيب أخذ املبادرة الرمسية من قبل 
الدولة العراقية، يف اجتاه حلحلة هذا املشهد السليب، وحماولة حتريك املياه الراكدة خالله، وصواًل إىل 
حتقيق إصالحات مناسبة ووسطية وغري مكلفة، ميكنها وضع أرضية مشرتكة للتعاون بي املؤسسات 
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ترى هذه  ما  اثنية، وهو  األعمال وانشطيهم من جهة  العراقية من جهة، ومبدعي رايدة  الرمسية 
الدراسة أنه ميكن حتقيقه من خالل إجراء واحد فقط، هو استلهام واقتباس اإلصالحات األحدث 
يف اجملال الرايدي، واليت شهدها احمليط اإلقليمي واخلليجي يف اآلونة األخرية، ومتت اإلشارة إليها يف 

تقرير أنشطة األعمال الصادر عن البنك الدويل 2019/2020، ومن بينها ما أييت29: 
تيسري إجراءات بدء النشاط التجاري ومثاله اإلجيايب ما قامت به اململكة العربية السعودية من 	 

إنشاء نظام النافذة املوحدة اليت دجمت عدة إجراءات قبل التسجيل وبعده، إىل جانب قيامها 
بتمكي املرأة اقتصادايً، ومن ذلك إلغاء شرط أن تقدم املرأة املتزوجة واثئق إضافية عند التقدم 

بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية.
والتشريعية، 	  القانونية  املأسسة  عرب  التجارية  ابلعقود  يتعلق  فيما  والنفاذ  التوثيق  وترية  تسريع 

تعتمد معايري ضابطة  إنشاء حمكمة جتارية متخصصة  البحرين من خالل  به  قامت  ما  وهو 
إلنفاذ العقود، وتسمح ابخلدمات اإللكرتونية لالستدعاء، إىل جانب البت السريع يف قضااي 
اإلشكاالت التجارية عرب جلسات قضائية مكثفة، مع تعزيز حصول أصحاب األعمال على 
املضمونة، وصّف  للمعامالت  قانون موّسع  إبرام  منها:  إجراءات،  االئتمان من خالل عدة 
الديون ونطاق األصول القابلة لالستعمال كضمان، جنباً إىل جنب، مع تعديل قانون اإلعسار.

التمويل 	  مبشكالت  يتعلق  فيما  وخاصة  األعمال،  رواد  مع  املصريف  التعامل  إجيابية  حتسي 
والضماانت االئتمانية، وهو ما فعلته اململكة األردنية، من خالل تسهيل إمكانية احلصول على 
للبنوك واملؤسسات  الدرجات االئتمانية  إقرار جمموعة من  البياانت والتفاصيل االئتمانية عرب 

املالية وكذلك املقرتضي. 
ترقية التعامالت احلدودية ذات األبعاد التجارية واالستثمارية من حيث عدد اإلجراءات وسرعة 	 

اإلجناز، وهو ما قامت به اململكة املغربية مؤخراً؛ حيث أدخلت خدمات الدفع اإللكرتوين 
عرب املنافذ واملواينء احلدودية، وقلصت خطوات التخليص اجلمركي الالورقي، إىل جانب متديد 
احلدودية،  التجارة  إىل زايدة سرعة  أدى  ما  احليوية،  احلدودية  املناطق  بتلك  العمل  ساعات 

وتوفري حالة استقطاب رايدي أساسها الرتحيب ابخلربات والفرص التجارية احمللية والوافدة.
وخالصة القول يف هذا السياق أن فرص أنشطة األعمال يف قطاعات االقتصاد العراقي، ثرية 
ومتنوعة إذا ما أتيح هلا الدعم الرمسي الكايف من اجلهات واملؤسسات الرمسية للدولة، وهو الدعم 
29 - انظر: تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2020،)صحيفة وقائع الشرق األوسط ومشال أفريقيا(، مصدر سابق، ص 2 )بتصرف(.
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الذي ال حيتاج إال إىل االقتداء بتجارب اإلصالح املتنامية واحلاضرة يف احمليط اإلقليمي واخلليجي، 
الشابة  الفئات  الرايدي ودعم  اإلصالح  الرائدة يف جمال  الدولية  التجارب  استحضار  إىل جانب 

الطاحمة إىل خوض التجارب االقتصادية واملالية واالستثمارية يف ثوهبا املعاصر.
احملور الثالث 

مستقبل رايدة األعمال العراقية )احمللي/اإلقليمي/الدويل(
احمللية واإلقليمية  املستوايت  الرايدية واألعمال ابلعراق على كافة  األنشطة  بشأن مستقبل 
والدولية، جيب توقع اإلجيابية املستقبلية دوماً؛ فالعراق منذ عام 2003 وحىت اللحظة، مير حبالة 
خماض شاملة ال تزال مالحمها املستقبلية يف طي الغيب املنتظر، لكن الراجح واألكيد، هو قدرة 
ومن  واألزمات،  احملن  من  واالستفادة  املتاحة،  الفرص  اقتناص  على  واملمتدة،  التارخيية  العراقيي 
مث حتويلها إىل منح وهنضات واثبة يف اجتاه اإلصالح وتعديل املسار، وهذا ال ينطبق على جمال 

األعمال فقط، وإمنا يشمل كافة اجملاالت بال استثناء.
وتؤكد  تدعم  وجلية،  واضحة  موشرات  هناك  فإن  األعمال،  رايدة  عن  نتحدث  أننا  ومبا 

التوقعات اإلجيابية املستقبلية على كل املستوايت يف هذا اإلطار، وتتلخص يف اآليت: 
vß ميتلك العراق ضمن جمموعة قليلة من الدول العربية، ميزة االستحواذ املتنامي على عدد

كبري من اجلامعات احلكومية واخلاصة اليت توجد هبا كليات جتارة أو إدارة أعمال، وتصلح لتوظيفها 
واستغالهلا كحاضنات أعمال مستقبلية، وعلى سبيل املثال، زاد عدد هذه اجلامعات احلكومية من 
14 جامعة حكومية وجامعة واحدة خاصة عام 2003، إىل 23 جامعة حكومية واثنتي من 

اجلامعات اخلاصة عام 2013، والزايدة قابلة لالستمرار30.
vß تشهد الساحة العراقية ظهوراً متنامياً لتطبيقات رايدة األعمال الرقمية، وهذه التطبيقات

يُتوقع هلا أن تستمر يف التنامي والظهور تباعاً بفعل اإلقبال اجلماهريي العراقي على اقتناء التطبيقات 
واهلواتف الذكية من جهة، وتطور خدمات اإلنرتنت العراقية من جهة اثنية، وهو ما سيدفع ابجتاه 
توليد تطبيقات رايدية ميدانية على أرض الواقع ستتحول مع الوقت إىل مشاريع وأنشطة أعمال 

األعمال  الدراسية إلدارة  اخلطط  األعمال يف  تعليم رايدة  وبرامج  ملقررات  ممتدة  دراسة  الدين،  زيدان،عمرو عالء  انظر:   - 30
جدول   ،2014 أول  ديسمرب/كانون  العدد2،  جملد34،  مصر،  لإلدارة،  العربية  اجمللة  العربية)2003ــ2013(،  املنطقة  يف 

رقم)2(،ص246، متاح على:
 https://aja.journals.ekb.eg/article_19517_159398aacc107fee0ac333918c7547e2.pdf ،)بتصرف(
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مؤثرة يف بنية االقتصاد العراقي31.
vß تتسم جهود الفئات الرايدية الشابة يف العراق، رغم املعوقات، ابالستمرارية والتواصل، من

أجل إثبات اجلدارة والقدرة على خوض التحدايت االقتصادية، وإجناح املشروع تلو اآلخر، وبعض 
هذه اجلهود ختطى حاجز احمللية واإلقليمية، إىل حيز االرتباط املباشر ابملؤسسات واهليئات الرايدية 
العاملية، ومن ذلك على سبيل املثال جهود شركة ريتس RITS العراقية الرايدية، واليت قامت« 
بتأسيس حاضنة األعمال العراقية األوىل خمصصة خلرجيي جامعة كلية املنصور، إىل جانب أتسيس 
أول جتمع للمشاركة اجلماعية يف العراق Crowd sourcing، جيمع الرايديي العراقيي بكل 
املهجر،  العامل، والسيما من عراقيي  أحناء  األعمال من مجيع  اخلربات ورجال  املهنيي وأصحاب 
إضافة إلنشاء فريق من املربجمي عن بعد Offshore يقدم خدمات برجمة متقدمة من خالل 

عقود خدمة مع كربى الشركات يف الوالايت املتحدة األمريكية«32.
vß التتويج يف منصات  احتالل  إىل  تتطلع بشغف  العراق،  النسائية يف  القيادات  أصبحت 

العراقية يف  املرأة  اليت تواجهها  الكثرية  الصعوابت  الرغم من  الرايدية33، وعلى  األعمال واألنشطة 
احلصول على حقوقها قياساً ابلرجل، وخاصة يف جمال املال واألعمال، إال أن السنوات األخرية، 
شهدت ظهور مؤسسات نسائية خاصة ذات صبغة أقرب إىل الرمسية، وهي مؤسسات انطلقت عرب 
وسائل التواصل االجتماعي والسوشيال ميداي، وأصبح هلا أتثري ملحوظ يف التوجهات االقتصادية 
املعاصرة والراهنة للعراق، ومن أمثال هذه املؤسسات، اجمللس العراقي لسيدات األعمال، ومؤسسة 
سيدات أعمال العراق لتمكي املرأة، ومجعية سيدات األعمال العراقية للتطوير االقتصادي، ورابطة 
املرأة العراقية، وغري ذلك من هيئات نسائية، هذا ابإلضافة إىل سعي رائدات األعمال العراقيات 

 21 بتاريخ  اإلماراتية،  الرايدية  )ومضة(  منّصة  تقرير  مراجعة  يرجى  الرايدية،  التطبيقات  هذه  حول  التفاصيل  من  ملزيد   -31
https://www. :على متاح  جَبار(،  حترير)مروان  من  العراق،  يف  األعمال  رايدة  واقع  هو  ما  عنوان:  يونيو2017، حتت 

wamda.com/، مع البحث ابلعنوان املذكور)بتصرف(
https://www.iraq-businessnews.com/wp-content/uploads/2017/03/ الرابط:  راجع   -32

Iraqi-Entrepreneurship-Centre.pdf ، ص4 )بتصرف يسري(، وللمزيد حول جهود وطموحات هذه الشركة 
تراجع ابقي صفحات الرابط ذاته.

اليوتيوب:  التايل على  الرابط  الفضائية  من خالل  الصواريخ  العراقية يف جمال  للمرأة  الرايدي  النموذج  يرجى مراجعة هذا   -33
النموذج  هذا  مراجعة  وأيضا   ،https://www.youtube.com/watch?v=7rM-nPGVADU
 middle-east-online: لــــ  التايل  الرابط  خالل  من  والعاملية  احمللية  الكربى  الشركات  إدارة  يف  العراقية  للمرأة  الرايدي 
https://middle-east-online.com/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-

 .%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%
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ومعهن انئبات ووزيرات يف الربملان العراقي، إىل استحداث )صندوق تنموي( لسيدات األعمال 
ابقي  مع  مشاركة  العراقية  النسوية  املنتجات  لتسويق  نسوية(  عربية  )سوق  وإطالق  العراقيات، 
املنتجات النسوية يف دول املنطقة العربية، وهو جمماًل ما يعين وجود حراك رايدي نسوي سيكون له 
مردوده اإلجيايب على النواحي االقتصادية للمرأة العراقية واالقتصاد العراقي على السواء، والسيما »أن 

نسبة كبرية من الشركات متعددة االختصاصات تدار اآلن من قبل سيدات أعمال عراقيات«34.
vß األعمال لرواد  أمل  بصيص  وجود  ابلعراق،  واالئتماين  املصريف  التطوير  مؤشرات  تؤكد 

هذه  تدعم  بنكية  وقروض  تسهيالت  على  احلصول  يف  واملتوسطة،  الصغرية  املشاريع  وأصحاب 
إقراضية سابقة،  وقيود  إشكاليات  الوقوع يف  إطالقها ومتويلها، دون  إجراءات  وتسّهل  املشاريع، 
وهو ما يتضح من إحدى مبادرات البنك املركزي العراقي التمويلية، واليت جتاوزت حاجز الــ 70 
مليار دينار عراقي منذ عام 2015 وحىت هناايت 2018، واستفادت قطاعات األعمال كثرياً 
منها ـــ رغم بعض املنغصات القليلة ــــ فكانت نسبة القطاع التجاري من هذه القروض 59 %، 
مقابل 25 % للخدمات، و12 % للقطاع الصناعي، و4 % لقطاع الزراعة، كما أن مبادرة 
التمويل هذه شارك خالهلا 33 مصرفاً أهلياً ومصرف آخر حكومي، وتراوحت مبالغ اإلقرض ما 
بي مخسة ماليي دينار إىل 50 مليون دينار قد تزيد إىل 100 مليون بعد موافقة البنك املركزي، 
وبفوائد مدعومة وإجراءات ميسورة، ما يعين أن احلاجة إىل دعم قطاع األعمال واملشروعات الرايدية 
الصغرية واملتوسطة، أصبح ماثاًل بقوة يف الذهنية الرمسية للعراق، وخاصة خالل السنوات األخرية، 

رغم ضعف املردود والنتائج35.
وبصفة عامة، تتوقع هذه الدراسة، أن جيد العراق نفسه خالل املستقبل املنظور واملمتد، 
حماصراً حبالة احلضور الطاغي واملتنامي القتصادايت رايدة األعمال، سواء على املستوى اإلقليمي 
أو على املستوى الدويل، وهو ما سيدفع حتماً ابجتاه تبيّن اجلهات املعنية ابلعراق، إجراءات أكثر 
فاعلية وأكثر مرونة، لتحقيق التنافسية املطلوبة للمشروعات الرايدية احمللية؛ القائمة منها واحملتملة، 
قياًسا بنظرياهتا يف بيئات األعمال املتطورة ضمن املستويي املشار إليهما؛ فاملنطقة العربية حاليًا« 
تعيش فورة للشركات الناشئة، وتشهد منواً قوايً ومطّرًدا يف االستثمارات الرايدية منذ عام 2014، 

34- راجع: http://www.narjesmag.com/news.php?action=view&id=1898، )بتصرف يسري(
35- راجع البنك املركزي العراقي على الرابط: https://cbi.iq/news/view/968 ، )بتصرف(، ولتفاصيل أكثر عن 
https://www.cbi.iq/documents/Project%20Lease%20 التايل:  الرابط  مراجعة  ميكن  املبادرة  هذه 

. Central%20Bank%20of%20Iraq.pdf



22

مركز البيان للدراسات والتخطيط

وهذا النمو يتوازى مع ارتفاع التمويل الذي بلغ 893 مليون دوالر عام 2018، حبسب تقرير 
 ،)2018 أفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  يف  املخاطر  )االستثمار   MAGNiTT ماغنيت 
وخالل 2017 بلغ عدد الشركات الناشئة 1324 شركة بزايدة ثالثة أضعاف عن مخس سنوات 
سابقة على هذه السنة، كما سجلت صفقات االستثمار خالل العام ذاته، رقماً قياسياً بلغ 366 
مليون دوالر، مبعدل 1.9 مليون دوالر للصفقة الواحدة، يف حي شهدت بيئات األعمال احلاضنة 
التكنولوجيا  إليها؛ حيث جاءت  التنبه  العراق  على  استثمار جديدة، جيب  ديناميكيات  مؤخراً، 
املالية يف الصدارة بنسبة 18 % من جمموع الصفقات، تبعتها التجارة اإللكرتونية بنسبة 11 %، 
وإمجااًل، شهدت املنطقة منواً سنوايً جممعاً يف االستثمارات والصفقات الرايدية نسبته 90 % خالل 
اخلمس سنوات األخرية، ومن املتوقع أن يستمر هذا النمو بوترية قوية مستقباًل، ما سيضع دول 

املنطقة العربية ـــ ومنها العراق ابلتأكيد ــــ يف مقدمة املناطق اجلاذبة لرايدة األعمال«36.
استنتاجات الدراسة 

الفجوة السلبية بي العراق وحميطه الدويل واإلقليمي يف جمال أنشطة املال و األعمال والبيئة 	 
وألسباب  اتساع كبري،  يف  الناشئة،  الشركات  واعتماد  ودعم  تكوين  على  املشجعة  الرايدية 
متعددة، أمهها ضعف التمويل، وهيمنة القطاع العام، وإمهال الرايدة النسائية، وعدم االستفادة 
من اخلربات احمليطة، وقبل ذلك، جتميد خطط اإلصالح الرايدي وأنشطة األعمال ضمن سلم 

أولوايت احلكومة العراقية.
مفردات االقتصاد الرايدي وتطبيقاته املعاصرة، وسيلة إنقاذ مثالية من عيوب االقتصاد الريعي 	 

املهيمن على القطاعات االقتصادية الرئيسية يف العراق، وهي إحدى ركائز التحول إىل اقتصاد 
السوق، والتحرر من الركود املايل والتجاري واالستثماري، وإمهال هذه املفردات يعد تكريًسا 
لالقتصادايت  وجتميًدا  واإلقليمية،  الدولية  األعمال  أنشطة  منظومة  ضمن  العراقي  للرتاجع 
اجلزئية احمللية القادرة على إحياء موات املنتج الوطين، كما يعد هذا اإلمهال تعزيزاً ألدوار التنمية 

املفقودة يف البالد منذ سنوات.  
دعم املشروعات الصغرية واملتوسطة ضمن تطبيقاهتا الرايدية املعاصرة، يؤصل الستقرار اجملتمع 	 

36- راجع تقرير منتدى MIT لرايدة األعمال يف العامل العريب املعنون:)12 عاماً من مسابقة منتدىMIT للشركات العربية 
الناشئة:إطالق مؤشر نضوج رايدة األعمال(،2017، ص 7، متاح على:

 https://www.mitefarab.org/report/mitef-pan-arab-impact-report-ar.pdf ،)بتصرف( 
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العراقي ممثاًل يف فئاته الشابة الغالبة على املكون السكاين، وذلك بفعل قدرة املفاهيم الرايدية 
عرب تلك التطبيقات والصور، على تقليص نسبة الفقر والبطالة بي العراقيي عموماً، وضمن 

شرائح تلك الفئات على وجه اخلصوص.
التطبيقات العملية املعتمدة من قبل مفاهيم االقتصاد الرايدي، متوافقة مع حاجة العراق إىل 	 

اإلصالح االقتصادي وتنويع مصادر الدخل، كما أهنا تستوعب كافة األمناط والشرائح املهنية 
واالقتصادية يف البالد، وهلا أمهية قصوى يف اجملال الزراعي واألمن الغذائي، إىل جانب أمهية 

مماثلة يف اجلوانب التقنية والصناعية والتنمية البشرية.
التوصيات اخلتامية 

اإلسراع يف تكوين املزيد من حاضنات األعمال األهلية واحلكومية يف عموم احملافظات العراقية، 	 
وتنشيط احلاضنات القائمة ابلفعل، مع احلذر من حتول هذه احلاضنات إىل جمرد هيئات شكلية 

دون عمل ونتاج حقيقي.
أولوية 	  منح  مع  واإلقليمية،  الدولية  األعمال  أنشطة  منظومات  يف  الفوري  العراقي  االخنراط 

أو  ومتاثل  احمليطة  البيئة  تشابه  حيث  من  تطبيقاً  واألنسب  أتثرياً،  األقرب  ابعتبارها  لألخرية 
تقارب األهداف االقتصادية واإلصالحية.

االستمرار يف تبين واحتضان الفعاليات ذات الصبغة الرايدية واالبتكارية والتقنية، كما حدث 	 
العراقي(37،  االبتكار  بــــ)هاكثون  يعرف  ما  العراقية  احملافظات  بعض   استضافة  من  مؤخراً 
وكذلك فتح جمال الرعاية الرايدية املتخصصة أمام املؤسسات املعنية و القادرة على إحداث 
مع  الرايدية،  احلاضنات  خالل  من  املؤسسات  هذه  ودعم  العراقية  األعمال  بيئة  يف  الفارق 

احلفاظ على استقالليتها األهلية واخلاصة بعيداً عن فرض اهليمنة الرمسية عليها. 
37- هو إحدى املسابقات والتحدايت التقنية اهلادفة إىل حتفيز الفئات الشابة وتشجيعهم على إجياد جمموعة من احللول التقنية 
البصرة،  بغداد،  هي)  عراقية  حمافظات  مخس  استضافته  وقد  املتبارية،  للمدن  واجملتمعية  البيئية  املشكالت  لكافة  التقليدية  غري 
ورايدة  للتكنولوجيا  العراقي  التحالف  ورعاية  إشراف  حتت   ،2019 أبريل  26ــــ27  من  الفرتة  يف  أربيل(  السليمانية،  املوصل، 
األعمال)ITEA(، وكان له مردود إجيايب كبري بي ما يزيد على 500 من الفئات الشابة العراقية، كما كان له دور كبري يف إجياد 

حلول مبتكرة يف جماالت إعادة التدوير ودعم احلركة املرورية وتطوير اآلاثر وغريها راجع:
https://aitnews.com/2019/07/20/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-  
%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8
) 5%D8%A7%D9%84-
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