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امللخص التنفيذي: 
املعظلة يف العراق أن اجلميع يدرك امهية االصالح من القائمي على إدارة الدولة اىل النخب - 

تطبيق  على  تعمل  اليت  ابألطراف  يرحب  ال  االنتخايب  السوق  ولكن  والناخبي،  السياسية 
اإلصالح جبدية كبرية. 

إدارة التوافقات السياسية تقلل من احلوافز جتاه تنويع اإليرادات احلكومية، واالبقاء على منط - 
إدارة توزيع اإليرادات املالية، الذي بدوره مل حيقق اي كفاءة يف مستوى سد احلاجات اجملتمعية. 

من كل -  االقتصادية  السياسات  ابصالح  املطالبة  االصوات  تنخفض  االنتخابية  املواسم  يف 
األطراف والسيما من قبل احلكومة ، والنخب السياسية، وحىت مجهور الناخبي. 

إدارة االقتصاد السياسي يف العراق مل ختلق فرص لنمو مبدأ املساومة بي الناخب واملرشح على - 
غرار ما موجود يف االقتصادات املتنوعة وغري أحادية اجلانب، فاحلافز يف املشاركة سيبقى يرتكز 
على من مبدأ من يقدم هبات اكثر، وهو مبدأ يقود إىل تعظيم املشكلة االقتصادية احلالية، 
أي انعدام الشفافية، إدارة غري كفوءة للموارد، ترهل وظيفي وتراجع يف القطاع اخلاص، زايدة 

املطالب وشلل القدرة احلكومية على االيفاء اباللتزامات. 
الربامج االنتخابية الكفوءة والقائمة على حتسي شروط السياسات االقتصادية تؤدي اىل عزوف - 

أقل استقراراً، أي  السياسي لإلصالح  املواطني عن املشاركة يف االنتخاابت؛ ألن االقتصاد 
أنه ال حيتمل انه ال حيتمل إجراء اصالحات اقتصادية يف سوق عرض املرشحي؛ ولذلك فأن 

احلكومة العراقية اليوم تناقض بعض مضامي ما ورد يف الورقة البيضاء. 
االنتخاابت النزيهة، والربملان املتنوع سيزيد من احلافز  جتاه مبدأ احملاسبة االقتصادية واحلوكمة - 

االقتصادية واصالح السياسات االقتصادية.  

انتخابات تشرين 2021 في العراق
 وإصالح السياسات االقتصادية

سالم جبار شهاب *

* ابحث.



4

مركز البيان للدراسات والتخطيط

1. مقدمة: 
إن جهود التحول يف االقتصاد العراقي مل تكن موفقة يف الوصول اىل اقتصاد السوق القائم على 
املنافسة وإطالق العنان للمشروعات اخلاصة، ويبدو ان طبيعة العمل السياسي واليات االنتخاب 
ومورواثت النظام الدكتاتوري قد اسهمت بشكل كبري يف هذا التلكؤ، فاألحادية االقتصادية اجلذابة 
الناحية  ومن  احمللي،  االقتصاد  يف  احلدية  اإلنتاج  تكاليف  رفع  يف  سامهت  السياسية  النخبة  إىل 
العملية، تؤكد الدراسات إىل أن اجملتمعات املعتمدة على تصدير نوع واحد من املصادر الطبيعية 
كالنفط، متيل إىل االرتباط بفساد أكرب، إذ إن املصادر الطبيعية متيل اىل تكوين ريع اقتصادي كبري، 
ويؤدي هذا إىل وجود حمفزات كبرية اىل التصرف الفاسد ، وهذا ولد ميكانيكية جذابة وحمفزة يف 
االعتماد املفرط على النفط، إذ كلما ارتفعت إيرادات النفط كانت مولداً أكثر لنمو السلطة لدى 
النخب السياسية ، ويف ضل االزمات االقتصادية وارتفاع املطالب ابلتغيري ابلنهج االقتصادية فإنه 
ال بد من األخذ ابحلسبان العالقة بي االصالح واالنتخاابت الربملانية القادمة، فهل هناك برامج 
اقتصادية تدفع حنو اإلصالح اجلدي يف السياسات االقتصادية؟ وهل ستتبىن احلكومة القادمة هنجاً 
أكثر صرامة يف التعاطي مع القضااي اليت تتعلق ابلشفافية واحلوكمة وتنويع اإليرادات؟ وهل قواعد 

اللعبة االنتخابية ستتغري وفقاً للتطورات واحلاجات االقتصادية املتفاقمة؟  
2. هل تساهم االنتخاابت الدميوقراطية يف تعزيز فرص النمو االقتصادي يف العراق؟ 

البشري ويف معظم  العراقيون تدهوراً كبرياً يف رأس املال  العقود املاضية، شهد  على مدى 
 ,WB( اخلدمات األساسية اليت ترتاوح بي الصحة والتعليم والكهرابء واملياه والصرف الصحي
البشري  املال  رأس  وتدمري  العام،  االستثمار  مبحدودية  العامة  اخلدمات  أتثرت  وقد   .)SCD
والبنية التحتية نتيجة للصراع، والفساد. وما تزال جودة اخلدمات الصحية والتعليمية ضعيفة. حىت 
اخلدمات احلكومية األساسية مثل املاء والكهرابء و أصبح توفري مياه الشرب املأمونة مصدر قلق، 
والسيما يف اجلنوب حيث أدى فشل احلكومة يف معاجلة مسألة املياه إىل حدوث اضطراابت يف 
مدن جنوبية عدة منها البصرة وادى النقص يف توفري املياه إىل مرض أكثر من 118000 شخص. 
وبعدها توالت االضطراابت اليت وصلت إىل مظاهرات تشرين يف 2019 كرد فعل على الفشل 
احلكومي وتفشي الفساد. ولكن هل ستغذي هذه العناصر بقاء الدميوقراطية يف العراق؟ إن بقاء 
الدميقراطيات  تشهد  وعندما  االقتصادي،  النمو  ملسالة  أيضاً  حساسة  مسالة  تبقى  الدميوقراطية 
اقتصادايً أيضاً، فإن احتمالية استبداهلا بنظام استبدادي يف سنة هو %1.5، ولكن اهلبوط  منواً 
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االقتصادي يرفع هذه النسبة إىل %5، حيث إن أغلب حاالت موت الدميقراطية تكون مصحوبة 
أبزمات اقتصادية، وهو أمر مرهون يف حقيقته بصادرات النفط ابلنسبة إىل احلالة العراقية، أي إذا 
استمر التصدير بنسب مرتفة يصاحبه منو اقتصادي عاملي وارتفاع ملحوظ يف أسعار النفط فإن 
ذلك ممكن أن يؤدي إىل حتقيق منو اقتصادي قادر على أتمي منو الدميقراطية يف العراق ويرفع من 
احتمال دميومتها يف العراق، وهو النظام الذي تشكلت عليه اسسه بعد عام 2003. ولكن هذه 
الديناميكية غري مستدامة وعرضة لالهتزاز الناتج من ارتفاع املطالب احمللية، والتقلبات االقتصادية 

الدولية.  
ومع ذلك، تبقى هناك مسألة مهمة وهي أن ضمان بقاء الدميقراطية جيب أن يرافقه أو 
يرتبط معه حتقيق املساواة يف الدخل “إذا افرتضنا أن هناك منواً اقتصاداًي”، إذ تشري البحوث إىل 
أن الدميقراطيات األكثر استقراراً ترتبط مبجتمعات املساواة، وهي مسألة يبدو من الصعوبة حتقيقها 
الفقر متعدد االبعاد، صحيح  الفقر تزداد سنوايً، والسيما مؤشرات  العراقية، فمؤشرات  البيئة  يف 
اهنا كانت مرتفة بعد السنوات اليت تلت إسقاط الدكتاتورية بعد عام 2003 ، ففي عام 2007 
بعد ذلك إىل %11.6 يف  السكان واخنفض  األبعاد %22.4 من حجم  الفقر متعدد  شكل 
عام 2011، بعدها بدأ املؤشر ابلتصاعد مبدايت مرتفعة اذ وصل إىل %35 من حجم السكان 
السياسي  الرقم مستقباًل؛ مما سيؤثر حتما على االستقرار  يف 2017 وهو ما ينذر ابرتفاع هذا 
واالقتصادي واالجتماعي يف البالد. وإن املالحظ ان نصيب الفقر غري متساوي يف التوزيع بي 
احملافظات والرقع اجلغرافية يف البالد، فنصيب حمافظة املثىن االعلى بنسبة %52.5 وميسان 42.3 
)خطة التنمية الوطنية 2022-2018(، مبعىن أنه وعلى الرغم من النظام االقتصادي يف العراق 

قائم على التوزيع، إال أنه مل حيقق العدالة يف إدارة ذلك النظام.  
وعلى الرغم من ارتفاع حجم الناتج احمللي اإلمجايل يف البالد من 88 مليار دوالر يف 2007 
إىل 186 مليار دوالر يف 2011، ويف 2017 إىل 193 مليار دوالر، إال أهنا عززت من امليل 
الفرد  فإن معدل دخل  الفقر  فيه معدالت  ترتفع  الذي  الوقت  احلدي لألستهالك. ألنه وبنفس 
)حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل( هو اآلخر قد ارتفع، ففي عام 2007 ال تتجاوز حصة 
الفرد 2,600 دوالر  سنوايً، وارتفعت تلك احلصة إىل 5000 دوالر يف 2017، ومن مث اهنارت 
بشكل حاد يف 2020 اىل 3,390 دوالر بفعل األزمة االقتصادية الناجتة من أزمة انشار وابء 
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كوروان، واخنفاض معدل النمو العاملي واهنيار أسعار النفط اليت انعكست على النمو االقتصادي 
يف هذا الناتج )شكل 1.( بفعل االعتمادية احلادة لالقتصاد العراقي على صادرات املوارد األولية؛ 
مما يعين أن حصة الفرد تلك ال متثل اإلنتاجية احلقيقية للمواطن العراقي، وإمنا هي حتصيل حاصل 
ملبيعات املوارد اهليدروكربوانية اليت مل يكن للمواطن العراقي دور يف إنتاجيتها أو خلق القيمة املضافة 
عليها؛ ألن %2 من جمموع العمال الكلية يف العراق هم من يشتغلون يف قطاع الطاقة والذي يشكل 

أكثر من %60 من الناتج احمللي االمجايل. 

ي    5000
ي  2017دوالر ف 

انهارت بشكل حاد ف  دوالر بفعل األزمة االقتصادية    3,390اىل    2020، ومن ثم 
ي انعكست عىل ال ناتجة من أزمة انشار وباء كورونا، وانخفاض معدل النمو العالمي وانهيار أسعار النفط الت 

ي هذا الناتج )شكل  
ي عىل صادرات الموارد  1النمو االقتصادي ف 

.( بفعل االعتمادية الحادة لالقتصاد العراف 
الحقيقية   النتاجية  تمثل  ال  تلك  الفرد  حصة  أن  ي  يعت  مما  تحصيل األولية؛  هي  وإنما   ، ي

العراف  للمواطن 
القيمة   خلق  أو  إنتاجيتها  ي 

ف  دور  ي 
العراف  للمواطن  يكن  لم  ي  الت  الهيدروكربوناية  الموارد  لمبيعات  حاصل 

ألن   عليها؛  والذي  2المضافة  الطاقة  قطاع  ي 
ف  يشتغلون  من  هم  العراق  ي 

ف  الكلية  العمال  مجموع  من   %
. % من الناتج المحىلي االج60يشكل أكير من   ماىلي

 

 
Source: The global economy, Iraq economic growth, 2021.  

 
لالستقرار  االختبار  تعقيدات  من  تزيد  ي  والت  العراق،  ي 

ف  االوضاع  من خطر هشاشة  تزيد  االوضاع  تلك  إن 
هشاشة  االكير  البيئات  ضمن  من  يقع  فالعراق  البالد،  ي 

ف  هناك    *1السياسي  وان كان  العالم  بدول  مقارنة 
عام  ت ي 

ف  المؤشر  ذلك  ي 
ف  )شكل    2020حسن  الحالية  الحكومة  بها  قامت  ي  الت  االجراءات  .(،  2بفعل 

ي العراق "من وجهة النظر 
وعية النظام السياسي ف  ات المنخفضة تؤثر عىل مشر وبالمجمل فإن تلك المؤشر

والن العراقية  الدولة  بنية هيكل عمل  أو تحسينات عىل  ات  تغيي  فلم تطرأ  ي جزء كبي   االقتصادية". 
اتجة ف 

ي تم الشارة إليها فيما سبق. وهذا يمكن أن يضعنا أمام معادلة “صامويل هانتغتون”   منها من العقبات الت 
، إذ يرى هنتغتون بأن الحركة االجتماعيىة هي  ي يربط فيها بي   التنمية االقتصادية واالستقرار السياسي الت 

سي  التنمية  فشل  وأن  االقتصادية  التنمية  الحباط وليدة  فإن  وبالتاىلي  ،ذ؛  االجتماعي االحباط  اىل  ؤدي 
وأن ضعف   السياسية  المشاركة  وبالتاىلي ضعف  النظام؛  المضادة ضد  الحركة  زيادة  يعمل عىل  االجتماعي 

ي البالد ) 
,  Samual Hantegtonالمشاركة السياسية يولد حالة من الال استقرار السياسي وتوتر األوضاع ف 

1968  .) 

 
ي  *1 ات الت  : مؤشر الهشاشة للدولة يضع مجموعة من المتغي  ات هي  –التهديدات االمنية  -يقوم بأستخراجها وفقًا لمعادلة اقنصادية وهذه المتغي 

اجع االقتصادي  –مؤشر المظالم االجتماعية   –مؤشر االنقسام بي   النخب   ي وهجرة   –التنمية االقتصادية المتفاوتة   –مؤشر الي 
االنتقال السكاب 

عية الدولة   -االدمغة  وح والتهجي  القشي  -الضغوط الديموغرافية   –حقوق االنسان وحكم القانون  – مؤشر الخدمات العامة –شر التدخالت  –الي  
 الخارجية.  
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Source: The global economy, Iraq economic growth, 2021. 
تعقيدات  من  تزيد  واليت  العراق،  يف  االوضاع  هشاشة  خطر  من  تزيد  االوضاع  تلك  إن 
االختبار لالستقرار السياسي يف البالد، فالعراق يقع من ضمن البيئات االكثر هشاشة1* مقارنة 
بدول العامل وان كان هناك حتسن يف ذلك املؤشر يف عام 2020 بفعل االجراءات اليت قامت با 
احلكومة احلالية )شكل 2.(، وابجململ فإن تلك املؤشرات املنخفضة تؤثر على مشروعية النظام 
السياسي يف العراق “من وجهة النظر االقتصادية”. فلم تطرأ تغيريات أو حتسينات على بنية هيكل 
عمل الدولة العراقية والناجتة يف جزء كبري منها من العقبات اليت مت اإلشارة إليها فيما سبق. وهذا 
1* مؤشر اهلشاشة للدولة يضع جمموعة من املتغريات اليت يقوم أبستخراجها وفقاً ملعادلة اقنصادية وهذه املتغريات هي: - التهديدات 
املتفاوتة  التنمية االقتصادية  الرتاجع االقتصادي –  املظامل االجتماعية – مؤشر  النخب – مؤشر  االمنية – مؤشر االنقسام بي 
– االنتقال السكاين وهجرة االدمغة -  شرعية الدولة – مؤشر اخلدمات العامة – حقوق االنسان وحكم القانون – الضغوط 

الدميوغرافية  - النزوح والتهجري القسري – التدخالت اخلارجية. 



7

انتخاابت تشرين 2021 يف العراق وإصالح السياسات االقتصادية

ميكن أن يضعنا أمام معادلة “صامويل هانتغتون” اليت يربط فيها بي التنمية االقتصادية واالستقرار 
السياسي، إذ يرى هنتغتون أبن احلركة االجتماعيىة هي وليدة التنمية االقتصادية وأن فشل التنمية 
احلركة  زايدة  على  يعمل  االجتماعي  اإلحباط  فإن  وابلتايل  االجتماعي،ذ؛  االحباط  اىل  سيؤدي 
املضادة ضد النظام؛ وابلتايل ضعف املشاركة السياسية وأن ضعف املشاركة السياسية يولد حالة من 

 .)1968 ,Hantegton Samual( الال استقرار السياسي وتوتر األوضاع يف البالد  

 
Source: The global economy index, fragile state index, 2021.  

 
III.  :النظام السياسي وطبيعة االدارة االقتصادية 

وطبيعة  السياسي  للنظام  دقيقًا  تحلياًل  العراق  ي 
ف  والتنمية  االقتصادية  األوضاع  ي 

ف  الهشاشة  فهم  يتطلب 
ي المحصلة هناك مجموعة  

ي العراق فق 
ي  العقد االجتماعي ف 

العالقات أو التنافس الظاهر إىل العيان اليوم ف 
العراق وهو التنافس بي   النخب السياسية والعالقة بي   المكونات المجتمعية فضاًل عن العالقة بي   النظام 
السياسي أو الدولة العراقية والجمهور، والعالقة بي   هذه الفئات الثالث لم تمثل حالة من االنسجام عىل  

وربما  الخط  النخب    طول  اقنعت  لقد  بينها،  فيما  أعمال عنف  أحيان عىل شكل  ي 
ف  العالقة  تشكلت هذه 

وتعويض  االحتياجات  سد  ي 
ف  االقدر  هو  والهبات"  المنافع  "توزي    ع  التوزي    ع  نظام  تطوير   بأن  جمهورها 

المنافع   عىل  أكي    بقدر  المسك  عىل  التنافس  أوجه  تبلورت  ثم  ومن  السكان،  لها  تعرض  ي  الت  المظالم 
بحقوقها اال والمطالبة  العرقية  االنقسامات  منها  عدة  صور  التنافس  ذلك  ي 

ف  واستغلت  قتصادية، 
السلطة  تقاسم  من  العراق  ي 

ف  السياسي  النظام  انتقل  وبالمحصلة  التوزي    ع؛  إدارة  نظم  عي   االقتصادية 
ي نهاية المطاف؛ ألن هذا األم

؛ مما أدى إىل هشاشة الوضع ف  ي ي إىل االنقسام الحزب 
ذم  الطائق  ر أدى اىل التشر

ي المشهد السياسي إىل عدم االستقرار السياسي والشلل. هذه الطبيعة التصارعية للنظام السياسي  
ايد ف  المي  

ي بالعموم وعىل مكونات الناتج المحىلي الجماىلي بالخصوص، إذ تأثر النتاج 
أثرت جليًا عىل االقتصاد العراف 

ي العراق بشدة بالتقلبات والصدمات
ي   المحىلي ف 

السياسية منذ سنوات مضت، وتتضح هذه العالقة تقريبًا ف 
 . منذ  3الشكل  وقريبًا  االقتصادي،  األداء  مستوى  ي 

ف  والحروب  والثورات  المحلية  الصاعات  عبثت  فقد   ،
االقتصادية   1980عام   التبعية  مقدار  أن  لنجد  ين  المتغي  بي    العالقة  قياس  ي 

ف  أساس  سنة  ناها  اعتي  لو 
ي البالد كانت مطلقة، وهذا التأثر المطلق بالصاعات السياسية عطل اطالقًا اي قدرة   لألحداث السياسية
ف 

ي الحرب العراقية االيرانية انخفض األداء 
ي السنوات الثمان ف 

، فق  ي ي االقتصاد الوطت 
او فرصة لخلق التنوع ف 

اال  ارتفع  أن  لبث  ما  أنه  ونالحظ  ة،  بصورة كبي  الجماىلي  المحىلي  للناتج  بعد االقتصادي  االقتصادي  داء 
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Source: The global economy index, fragile state index, 2021. 

3. النظام السياسي وطبيعة االدارة االقتصادية: 
يتطلب فهم اهلشاشة يف األوضاع االقتصادية والتنمية يف العراق حتلياًل دقيقاً للنظام السياسي 
وطبيعة العقد االجتماعي يف العراق ففي احملصلة هناك جمموعة العالقات أو التنافس الظاهر إىل 
العيان اليوم يف العراق وهو التنافس بي النخب السياسية والعالقة بي املكوانت اجملتمعية فضاًل 
عن العالقة بي النظام السياسي أو الدولة العراقية واجلمهور، والعالقة بي هذه الفئات الثالث مل 
متثل حالة من االنسجام على طول اخلط ورمبا تشكلت هذه العالقة يف أحيان على شكل أعمال 
عنف فيما بينها، لقد اقنعت النخب مجهورها أبن تطوير  نظام التوزيع “توزيع املنافع واهلبات” 
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تبلورت أوجه  السكان، ومن مث  اليت تعرض هلا  املظامل  هو االقدر يف سد االحتياجات وتعويض 
التنافس على املسك بقدر أكرب  على املنافع االقتصادية، واستغلت يف ذلك التنافس صور عدة 
انتقل  وابحملصلة  التوزيع؛  إدارة  نظم  عرب  االقتصادية  حبقوقها  واملطالبة  العرقية  االنقسامات  منها 
النظام السياسي يف العراق من تقاسم السلطة الطائفي إىل االنقسام احلزيب؛ مما أدى إىل هشاشة 
املتزايد يف املشهد السياسي إىل عدم  التشرذم  الوضع يف هناية املطاف؛ ألن هذا األمر أدى اىل 
للنظام السياسي أثرت جلياً على االقتصاد  التصارعية  الطبيعة  االستقرار السياسي والشلل. هذه 
العراقي ابلعموم وعلى مكوانت الناتج احمللي اإلمجايل ابخلصوص، إذ أتثر اإلنتاج احمللي يف العراق 
بشدة ابلتقلبات والصدمات السياسية منذ سنوات مضت، وتتضح هذه العالقة تقريباً يف الشكل 
.3، فقد عبثت الصراعات احمللية والثورات واحلروب يف مستوى األداء االقتصادي، وقريباً منذ عام 
1980 لو اعتربانها سنة أساس يف قياس العالقة بي املتغريين لنجد أن مقدار التبعية االقتصادية 
لألحداث السياسية يف البالد كانت مطلقة، وهذا التأثر املطلق ابلصراعات السياسية عطل اطالقاً 
اي قدرة او فرصة خللق التنوع يف االقتصاد الوطين، ففي السنوات الثمان يف احلرب العراقية االيرانية 
ارتفع  أن  لبث  ما  أنه  ونالحظ  بصورة كبرية،  اإلمجايل  احمللي  للناتج  االقتصادي  األداء  اخنفض 
االداء االقتصادي بعد احلرب حىت عدان اىل صدمة جديدة يف االقتصاد الوطين وهي غزو النظام 
السابق للكويت، ومن مث العقوابت الدولية، وعلى الرغم من االقتصاد العراقي بعد عام 2003 
املتغريين االقتصادي والسياسي، اال ان حجم املورواثت  صمم على اساس حتقيق استقاللية بي 
التقليدية يف اهليمنة جعلت العالقة تكون اكثر ترابطية، وثبطت طبيعة العالقة بي النخب السياسية 
واالقتصاد الوطين يف اإلدارة أي مساع لفك االرتباط بي املتغريين، وبعدها دخول البالد يف احلرب 
األهلية أضعف األداء االقتصادي من جديد، ولكن بعد أن مت إهناء هذه احلرب، ومن مث عاودت 
أسعار النفط ابالرتفاع بدات مالمح النمو االقتصادي تظهر من جديد، لتحط تلك التفاؤالت 
املتغريات  التفاعلية بي  العالقة  العراقية. هذه  إثر احتالل داعش لبعض املدن  النمو  يف مؤشرات 
التأثري والتأثر، أو بصورة أدق االستقاللية والتبعية، جند فيها ان  السياسية واالقتصادية من جهة 
املتغري السياسي طوال العقود االربع املاضية على أقل تقدير هو املتحكم )املتغري املستقل( يف االداء 
االقتصادي للعراق؛ وابلتايل فإن االقتصاد أصبح هو التابع للمتغري السياسي. وهذا االختالل يف 
العالقة وكما يعود يف حقيقته إىل صفة اساسية يتسم با الناتج احمللي االمجايل وهي ان الدولة أو 
النظام السياسي بصورة ادق هو احملرك للنمو، وأن القطاعات االقتصادية األخرى وابلتحديد القطاع 
اخلاص مل يكن له اي دور طوال السنوات املاضية يف تثبيت االستقرار السياسي؛ نتيجه لضمور 
حصته اليت أن ارتفعت يف أحسن أحواله إىل %29 من الناتج احمللي االمجايل يف السنوات األخرية 



9

انتخاابت تشرين 2021 يف العراق وإصالح السياسات االقتصادية

)خطة التنمية الوطنية(. مع العلم أبن أغلب أنشطة القطاع اخلاص تتم بصيغة املقاوالت مع القطاع 
احلكومي. وهذا ما جيعل من هذا القطاع متلقي للصدمات واالجتاهات بدال من حمفز لالستقرار. 

ثم   ومن  للكويت،  السابق  النظام  غزو  وهي  ي  الوطت  االقتصاد  ي 
ف  جديدة  صدمة  اىل  عدنا  حت   الحرب 

ي بعد عام  
العراف  الرغم من االقتصاد  الدولية، وعىل  صمم عىل اساس تحقيق استقاللية   2003العقوبات 

التقل الموروثات  ان حجم  اال   ، والسياسي االقتصادي  ين  المتغي  تكون بي    العالقة  الهيمنة جعلت  ي 
ف  يدية 

لفك  مساع  أي  الدارة  ي 
ف  ي  الوطت  واالقتصاد  السياسية  النخب  بي    العالقة  طبيعة  وثبطت  ترابطية،  اكير 

ي الحرب األهلية أضعف األداء االقتصادي من جديد، ولكن  
ين، وبعدها دخول البالد ف  االرتباط بي   المتغي 

عاودت أسعار النفط باالرتفاع بدات مالمح النمو االقتصادي تظهر    بعد أن تم إنهاء هذه الحرب، ومن ثم
ات النمو إثر احتالل داعش لبعض المدن العراقية. هذه العالقة   ي مؤشر

من جديد، لتحط تلك التفاؤالت ف 
ات السياسية واالقتصادية من جهة التأثي  والتأثر، أو بصورة أدق االستقاللية والتبعية ،  التفاعلية بي   المتغي 
نجد فيها ان المتغي  السياسي طوال العقود االرب  ع الماضية عىل أقل تقدير هو المتحكم )المتغي  المستقل( 
ي  
ف  االختالل  وهذا   . السياسي للمتغي   التابع  هو  أصبح  االقتصاد  فإن  وبالتاىلي  للعراق؛  االقتصادي  االداء  ي 

ف 
ي حقيقته إىل صفة اساسية يتسم بها النات

ج المحىلي االجماىلي وهي ان الدولة أو النظام  العالقة وكما يعود ف 
السياسي بصورة ادق هو المحرك للنمو، وأن القطاعات االقتصادية األخرى وبالتحديد القطاع الخاص لم  
أن  ي  الت  حصته  لضمور  نتيجه  ؛  السياسي االستقرار  تثبيت  ي 

ف  الماضية  السنوات  طوال  دور  اي  له  يكن 
إىل   أحواله  أحسن  ي 

ف  ا29ارتفعت  من  التنمية  %  )خطة  ة  األخي  السنوات  ي 
ف  االجماىلي  المحىلي  لناتج 

. وهذا ما  الوطنية(. مع العلم بأن أغلب أنشطة القطاع الخاص تتم بصيغة المقاوالت مع القطاع الحكومي
ي للصدمات واالتجاهات بدال من محفز لالستقرار.  

 يجعل من هذا القطاع متلق 

 

 
ي    2003القاعدة األساسية للنفاق الحكومي بعد عام   كز عىل تعظيم المصوفات الحكومية الجارية الت  يي 

تصاعدية   بصورة  االجتماعي  والضمان  التقاعدية  الرواتب  وإىل  الموظفي    رواتب  إىل  معظمها  ي 
ف  تذهب 

له المرصودة  المصوفات  ي 
ف  االرتفاع  وهذا  الموظفي   سنويًا،  أعداد  ارتفاع  بسبب  ناتجة  الجانب  ذا 

غي    تكون  تكاد  بصورة  النسب  ارتفعت  الماضية  عشر  الستة  السنوات  طوال  مدى  فعىل  والمتقاعدين، 
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العراقية الحرب
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اسقاط   غزو الكويت 
 الدكتاتورية

احتالل داعش  
 لمدن عراقية 

القاعدة األساسية لإلنفاق احلكومي بعد عام 2003 يرتكز على تعظيم املصروفات احلكومية 
االجتماعي  والضمان  التقاعدية  الرواتب  املوظفي وإىل  إىل رواتب  اليت تذهب يف معظمها  اجلارية 
بصورة تصاعدية سنوايً، وهذا االرتفاع يف املصروفات املرصودة هلذا اجلانب انجتة بسبب ارتفاع أعداد 
املوظفي واملتقاعدين، فعلى مدى طوال السنوات الستة عشر املاضية ارتفعت النسب بصورة تكاد 
النفط  أسعار  اهنيار  أزمة  أعقبت  اليت  السنوات  هناك حماوالت يف  منطقية، وإن كانت  تكون غري 
بتخفيض حجم هذا االنفاق، اال ان موازنة عام 2019 نبهت إىل العودة ملخاطر االنفاق التشغيلي 
املتصاعد وهو ما ميثل امتداد للمنهاج السابق االخذ يف االرتفاع، وعاد االختالف يدور بي األحزاب 
السياسية حول السيطرة على البريوقراطية الرمسية وأصبحت اهلياكل املؤسسية املوروثة من النظام السابق 
جاذبة مللئها ومقاومة أي جهود للتحول، فصار اإلطار العام املؤسسي يدعو إىل التحول املؤسسي، 

يف حي أن من يشغل تلك املؤسسات يقاوم من أجل االبقاء على صيغتها احلالية. 
يف كثري من األحيان ومنذ عام 2003 كانت القواني االنتخابية انجتة من املصاحل احلزبية 
للنخب السياسية، فقد وافق املشرعون العراقيون على العديد من القواني االنتخابية وصّدقوا عليها 
فمثاًل ابتعدوا عن نظام القائمة املغلقة يف عام 2005، إىل قائمة شبه مغلقة يف عام 2010، 
ومن مث إىل القوائم املفتوحة انتخاابت عام 2014، بعدها إىل نظام املرشح يف الدائرة االنتخابية 
الذي سيجري العمل عليه يف االنتخاابت القادمة يف تشرين األول. وعلى الرغم من التغيريات يف 
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القواني االنتخابية والعملية األساسية لتشكيل احلكومة فقد بقيت هيمنة األحزاب السياسية اثبتة، 
فقد بنت األحزاب اليت تشكل ميثاق النخبة عالقاهتا االقتصادية والسياسية طويلة املدى من خالل 
عمليات تشكيل احلكومات املتعاقبة. وإن نظام إدارة املوازنة االحتادية يسمح إىل حد كبري بنشوء 
هذه املنافع، إذ إن مل يكن لتلك املوازانت دور جوهري يف خلق ممكنات التنمية يف البالد، والسيما 
إذا علمنا أن األبيات االقتصادية تركز يف الدور التنموي للموازانت االحتادية وهي يف أصلها أهداف 
نبيلة كون القطاع احلكومي قطاع عام يهدف إىل حتقيق املنافع االقتصادية واالجتماعية ملواطنيه، 
وعلى إثر ذلك تصبح املوازنة عبارة عن مقدمات؛ لتحقيق الرفاه االقتصادي من خالل االنطالق 
حنو النمو والتنمية، على الرغم من التطورات يف اإلحجام اليت انتابت املوازانت الفدرالية )شكل 4.( 
إال أهنا مل تسهم يف تطوير  خلق شروط النمو االقتصادي على مستوى الفرد، فيما يتعلق حبصته 

من الناتج احمللي االمجايل او على مستوى حتقيق التنمية املستدامة. 

ي أعقبت أزمة انهيار أسعار النفط بتخفيض حجم هذا   ي السنوات الت 
منطقية، وإن كانت هناك محاوالت ف 

عام   موازنة  ان  اال  يمثل   نبهت  2019االنفاق،  ما  وهو  المتصاعد  التشغيىلي  االنفاق  لمخاطر  العودة  إىل 
ي االرتفاع، وعاد االختالف يدور بي   األحزاب السياسية حول السيطرة عىل  

امتداد للمنهاج السابق االخذ ف 
وقراطية الرسمية وأصبحت الهياكل المؤسسية الموروثة من النظام السابق جاذبة لملئها ومقاومة أي  البي 

لل تلك  جهود  يشغل  من  أن  حي    ي 
ف   ، المؤسشي التحول  إىل  يدعو  المؤسشي  العام  الطار  فصار  تحول، 

 المؤسسات يقاوم من أجل االبقاء عىل صيغتها الحالية. 

عام   ومنذ  األحيان  من  كثي   ي 
للنخب   2003ف  الحزبية  المصالح  من  ناتجة  االنتخابية  القواني    كانت 

عون العراقيون عىل العديد من القواني   االنتخابية وصّدقوا عليها فمثاًل ابتعدوا   السياسية، فقد وافق المشر
عام   ي 

ف  المغلقة  القائمة  نظام  عام  2005عن  ي 
ف  مغلقة  شبه  قائمة  إىل  القوائم 2010،  إىل  ثم  ومن   ،

ي 2014المفتوحة انتخابات عام  
ي الدائرة االنتخابية الذي سيجري العمل عليه ف 

، بعدها إىل نظام المرشح ف 
األساسية  االنتخ والعملية  االنتخابية  القواني    ي 

ف  ات  التغيي  من  الرغم  األول. وعىل  ين  ي تشر
ف  القادمة  ابات 

ي تشكل ميثاق النخبة  لتشكيل الحكومة فقد بقيت هيمنة األحزاب السياسية ثابتة، فقد بنت األحزاب الت 
ات المتعاقبة. وإن نظام عالقاتها االقتصادية والسياسية طويلة المدى من خالل عمليات تشكيل الحكوم

إدارة الموازنة االتحادية يسمح إىل حد كبي  بنشوء هذه المنافع، إذ إن لم يكن لتلك الموازنات دور جوهري 
التنموي  الدور  ي 

ف  تركز  االقتصادية  األبيات  أن  علمنا  إذا  والسيما  البالد،  ي 
ف  التنمية  ممكنات  خلق  ي 

ف 
ي أصلها أهداف  

نبيلة كون القطاع الحكومي قطاع عام يهدف إىل تحقيق المنافع  للموازنات االتحادية وهي ف 
الرفاه  لتحقيق  مقدمات؛  عن  عبارة  الموازنة  تصبح  ذلك  إثر  وعىل  لمواطنيه،  واالجتماعية  االقتصادية 
انتابت   ي  الت  الحجام  ي 

ف  التطورات  من  الرغم  عىل  والتنمية،  النمو  نحو  االنطالق  خالل  من  االقتصادي 
الفدرا )شكل  الموازنات  مستوى  4لية  عىل  االقتصادي  النمو  وط  خلق شر تطوير   ي 

ف  تسهم  لم  أنها  إال   ).
 الفرد، فيما يتعلق بحصته من الناتج المحىلي االجماىلي او عىل مستوى تحقيق التنمية المستدامة.  
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السياسية بي  التوافقات  نظام  النفط أتثري كبري يف تشكيل  العراق على  ان العتماد  كما 
النخب، فضال عن اثره نتائجه السلبية على االوضاع االقتصادية. على مدى العقد املاضي ، وعلى 
الرغم من تقلبات أسعار النفط ، استحوذ قطاع املوارد  اهليدروكربونية يف العراق على ما يزيد من 
، وأكثر من 60%  اإليرادات احلكومية  العراق، و %90 من  الصادرات يف  قيمة  %99 من 
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يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل )WB, 2020(. نتيجة لتقلب أسعار النفط ، كان النمو 
متقلًبا للغاية وهذا املزيج اربك القدرة على حتصيل منافع مستدامة على الصعيد االقتصادي. كما 
السلطة والتوافقات قللت من احلاجة إىل الضرائب، وأضعفت  ادارة  السياسية ونظام  الطبيعة  ان 
رابط املساءلة بي املواطني والدولة وغذت الفساد. فاالعتماد على الثروة النفطية يضعف مع ادارة 
التوافقات السياسية من احلافز واحلاجة لتوليد أشكال أخرى من اإليرادات احلكومية وهذا بدوره 
يقلل من احلاجة إىل املساومة بي الدولة واجملتمع حول كيفية استجابة الدولة لتوقعات املواطني 
وأولوايهتم اليت تقع يف صميم عمليات بناء الدولة الناجحة وهو األمر الذي ميكن االحتكام إليه 
إىل  يؤدي  وهذا  املرشحي.  بطبيعة  الناخبي  اهتمام  تظهر  ما  عادة  واليت  االنتخابية  املواسم  يف 
تراجع يف القدرة اإلدارية واستجابة املؤسسية بداًل من االستثمار يف توفري اخلدمات العامة والفرص 
االقتصادية للسكان وهنا تستخدم احلكومة الثروة النفطية عن طريق احملسوبية والسيما من خالل 
توفري فرص العمل يف القطاع العام ودعم الطاقة والرفاهية، بدال من احلاجة إىل التنويع االقتصادي 

ودعم املؤسسية. 
يؤثر االقتصاد السياسي على إدارة املوارد بشكل أساس من خالل توليد االيرادات وتوزيعها 

من خالل: 
التنازع على التحكم يف املوارد يعيق توليد اإليرادات غري النفطية.	 
املدى 	  على  النفطية  اإليرادات  تعظيم  إىل  يؤداين  الراهن  والوضع  السياسي  االستقرار  عدم 

القصري. 
ضعف املساءلة عن خلق اإليرادات النفطية والكفاءة يف إدارة توزيعها.	 

والطلب  “العرض  االنتخايب  والسلوك  للمرشحني  االقتصادية  االنتخابية  الدعاية   .4
االنتخايب”: 

يف الدميقراطيات اليت تعتمد اقتصاداهتا على املوارد، فأنه من الصعوبة أن جتد الربامج القائمة 
يف  نصيباً  هلا  جتد  أن  يف  االقتصادي  التنوع  ظروف  وخلق  االقتصادية  السياسات  حتسي  على 
الدعاية االنتخابية، والسيما أمام التنافس القوي مع الربامج اليت تستهدف املزيد من تعزيز االحادية 
االقتصادية القائمة على املوارد واليت هي ابألحرى برامج نظام الرعاية وتوزيع املوارد. كما ان السلوك 
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االنتخايب للناخب ميال إىل اختيار األشخاص الذين يقدمون الكثري من املنح، والعكس من ذلك، 
أي يف حال تقدمي برانمج يعتمد على الكفاءة االقتصادية القادرة على خلق فرص التنوع االقتصادي 
وتعزيز املؤسسية االقتصادية واحملاسبة… وغريها، فإن ذلك سيقلل من احلوافز  املقدمة ويؤدي اىل 

العزوف االنتخايب.  
ألن  اآلن؛  إىل  يتضح  مل  االنتخابية  الشعارت  يف  االنتخايب  والطلب”  “العرض  مبدأ 
الضعف املؤسسي وغياب الشفافية والوعي االنتخايب تضعف القدرة على متييز األطر الصحيحة 
يف  اجلماهريية  للمطالب  صدى  هناك  أن  جند  احلالية  االنتخابية  الدعاية  ويف  االنتخاابت،  يف 
مبعاجلة  يتعلق  ما  يف  التفصيلية  خطواهتا  عن  الربامج  تلك  تفصح  ال  ولكن  االنتخابية  الربامج 
متغريي  وابلتحديد  اجلماهري  ومطالب  متغريات  تعكس يف خطابا  أهنا  فمع  اإلشكاالت.  تلك 
الشباب واالقتصاد، ولكن اإلصالح يف السياسات االقتصادية ال يتوقع أن مير أبزدهار ملموس يف 
السنوات األربع القادمة، مهما كانت الربامج املقدمة، واقصد الربامج اليت تتصدى حنو خلق الفرص 

االقتصادية، أو تعزيز الشفافية أو املساءلة وحتسي بيئة االستثمار.  
يف  لألصالح  سياسية  تكلفة  هناك  فإن  االنتخايب،  والطلب  العرض  مبدأ  إىل  واحتكاماً 
السياسات االقتصادية قد ميس الشعارات اليت حيملها املرشحون، أو كتلهم السياسية، فعلى الرغم 
من االتفاق الواسع والبديهي بي النخب واملرشحي كافة على اإلصالح يف السياسات االقتصادية، 
فإنه يف احملصلة، االقتصاد السياسي لإلصالح أقل استقرارًا. مبعىن أنه ال حيتمل إجراء إصالحات 
اقتصادية يف سوق عرض املرشحي، حىت لو ُعرف أن اإلصالحات تنتج فائدة صافية للمجتمع 
انتخابية  تولد خسائر  قد  البعيد، وهنا  املدى  املطالب على  تعمل على معاجلة كافة  ككل واهنا 
ويكون فيها معارضو اإلصالح، حىت لو كانوا أقلية، متحمسي جداً لتنظيم مقاومة شديدة جتاه 
اولئك الذي ميلكون براجمهم اإلصالحية الفعلية، ويواجه اولئك املنتقدون تكاليف منخفضة لبناء 
أنفسهم كمجموعة ضغط منظمة قادرة على احلصول على أصوات أعلى. ويف ظل هذه الظروف، 
قد يرتاجع السياسيون عن اإلصالحات خوفًا من معاقبتهم يف صناديق االقرتاع من قبل املعارضي 
لإلصالح. وهنا جتدر اإلشارة أنه وعلى الرغم من أن احلكومة شرعت يف تبين ما ورد يف الورقة 
البيضاء من مقررات هتدف إىل اصالحات اقتصادية جذرية، إال انه اليوم وقبيل االنتخاابت أبسابيع 
جند ان هناك اآلالف من العاملي أبجر يومي مت التعاقد معهم يف وزارة النفط، واملوافقة على تثبيت 
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اآلالف من العقود سواء يف وزارة الرتبية او الكهرابء وعودة اآلالف من املفسوخة عقودهم. 
وحبكم التجارب السابقة، فإنه ميكن التخفيف من التكاليف االنتخابية إىل حد كبري إذا 
مت األخذ ابحلسبان االقتصاد السياسي مسبًقا يف تصميم السياسات. وتشري جتربة اإلصالحات 
بداية  يف  تنفيذها  عند  انتخابية  تكاليف  إىل  اإلصالحات  فيها   تؤدي  ال  إجراءات  تبين  اىل 
والية احلكومة؛ مما يشري إىل أمهية أن تستخدم احلكومات املنتخبة حديثًا فرتات “شهر العسل” 
)IMF, 2019( لتوليد مكاسب اقتصادية طويلة املدى. اثنًيا: ليست كل اإلصالحات مرتبطة 
ابلتكاليف السياسية؛ مما يربز أمهية التمييز بي إصالحات القطاع احلقيقي اليت تعترب عموًما محيدة 
من الناحية االنتخابية واإلصالحات املالية اليت تبدو أكثر تكلفة من الناحية االنتخابية. اثلثًا: تبدو 
التكاليف السياسية لإلصالحات االقتصادية ابرزة بشكل رئيسي عندما يتم تنفيذ اإلصالح خالل 
فرتات ضعف النشاط االقتصادي، وهذا االمر غري متوفر حالياً بفعل ارتفاع اسعار النفط وعودة 
التوزيع  القائمة على نظام  العالقة  الفرصة مناسبة ألحياء  العاملي مما جيعل  االنتعاش يف االقتصاد 

“توزيع املنافع واهلبات”.
5. النمو االقتصادي املتوقع لن يكون مستدام: 

غري  االخرى  االقتصادية  االمناط  يف  مالية  وفورات  خلق  على  قادرة  غري  املالية  السياسة   
النفقات االستثمارية وزايدة  النمو إىل كبح  املتوقع يف  النفطية، ومن احملتمل أن يؤدي االخنفاض 
االقرتاض؛ من أجل ضمان تسديد الرواتب واألجور، واي اجراءات من هذا القبيل تعين ارتفاع 
حدة املخاطر االجتماعية يف ظل ارتفاع نسيب عاٍل يف منو السكان، ودخول كبري لسوق العمل من 
قبل الفئات العمرية اجلديدة واليت تقدر بـ 800 ألف نسمة سنوايً، مع الضعف الكبري يف االيرادات 
النفط،  اسعار  يف  متوقعة  غري  أو حدوث صدمة  النفط،  أسعار  اخنفاض  واحتماالت  احلكومية 
اذا ما علمنا أن كل اخنفاض يف سعر برميل النفط مبقدار 1 دوالر يعين اخنفاضاً يف الناتج احمللي 
اإلمجايل مبقدار %0.6، وعدم القدرة على فتح منافذ جديدة تستوعب األعداء الداخلة إىل سوق 
العمل كموظفي حكوميي جدد. وضمن املنظور املتوقع ملثل هكذا صدمات، فإنه من احملتمل أن 
تنخفض االحتياطيات النقدية املسجلة من 47 مليار دوالر يف هناية عام 2020 إىل مستوايت 
أدىن يف السنوات القادمة، وارتفاع الدين العام إىل أكثر من 61 % من الناتج احمللي اإلمجايل. ويف 
احملصلة فإن غياب سياسة االنضباط املايل، وتدهور اسعار النفط أو انتعاشها مع اقحامها بصورة 
متزايدة يف املوازنة العامة، سيعمل على خلق معجل للتدهور االقتصادي السريع يف االوضاع العامة. 
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6. توجهات الناخبني يف االنتخاابت القادمة: 
الوظيفي  األداء  الثقة يف  يفقدون  العراق  البالغي يف  معظم  أن  األخرية  السنوات  شهدت 
للقيادة الوطنية. يف عام 2013، وافق 46٪ من البالغي يف العراق على األداء الوظيفي للقيادة 
الوطنية. حبلول عام 2019، اخنفضت احلصة إىل %13، وهي أدىن نسبة اخنفاض يف الثقة بي 
عدة بلدان. على النقيض من ذلك، كانت معدالت املوافقة %70 يف إندونيسيا، و%65 يف 
ماليزاي، وحوايل %34 يف نيجرياي )house Chatham 2021(. مرة أخرى، يتوافق هذا 
مع دعوات االحتجاجات الشعبية، اليت بدأت يف تشرين األول 2019 اي قبل ثالث سنوات 
ودفعت الستقالة احلكومة السابقة وإجراء انتخاابت برملانية مبكرة. يف العراق، تراجعت معدالت 
التأييد بي مجيع الفئات، يف حي اخنفضت معدالت التأييد بي األغنياء والفقراء، كان االخنفاض 
أعمق بي البالغي األكثر ثراًء. يف عام 2010، وافق %52 من البالغي يف أغىن 60 يف املائة من 
األسر على القيادة الوطنية. حبلول عام 2019، اخنفضت هذه احلصة إىل 9 %. على النقيض 
من ذلك ، اخنفضت معدالت املوافقة بي البالغي يف أفقر نسبة %40 من األسر من %25  يف 

عام 2010 إىل %17 يف عام 2019. 
الشباب  استبعاد  جانب  إىل  للعراق  النموذجي  غري  الدميغرايف  املظهر  يتحول  أن  ميكن 
واملستوايت العالية من الفساد إىل أزمة كبرية تزيد من خماطر عدم االستقرار والصراع. يف حي أن 
التغيري الدميوغرايف ال يؤدي إىل نشوب صراع، إال أن عدًدا كبريًا من الشباب ميارس ضغطًا هائاًل على 
 .)2018 WB ,UN( أنظمة التعليم وأسواق العمل؛ وابلتايل خيلق نقاط ضعف وخماطر حمتملة
وابملثل، فإن زايدة مستوايت التحصيل التعليمي للشباب مقارنة ابألجيال األكرب سًنا تثري التطلعات 
وتفرض ضغطًا إضافًيا على احلكومة، وإن التضخم النسيب للشباب وانتفاخ حجمهم يؤدي خلق 
هياكل الال استقرار واختالف املطالب االجتماعية )شكل 5.(. وتشري الرتكيبة السكانية املتغرية 
بسرعة يف العراق إىل أن التوازن السياسي احلايل سيصبح أكثر هشاشة. بفعل اإلجراءات اليت يتم 

با إدارة االقتصاد الوطين. وإمهال القدرة على استيعاب احتياجات الشباب. 
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Source: Arab Barometer, 2019.  
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ويشعر الناخبون العراقيون من الشباب كما لو أهنم استبعدوا ابستمرار من احلياة االجتماعية 
والسياسية يف البالد؛ ألن االدارة االقتصادية والسياسات االقتصادية املطبقة غري قادرة على استيعاب 
منافع  ان خيلق  الثبات “والرتاجع” وال يستطيع  االقتصاد وصل إىل مرحلة  األفراد اجلدد، كون 
إضافية للداخلي اجلدد يف سوق العمل، وهنا متكن خطورة الربط بي صيغ التوافقات السياسية 
املعتمدة على نظام توزيع املنافع، ألن الدالئل احلالية تشري  إىل فقدان الثقة بنظام احلكم ألن 50% 
من العراقيي يرون أن الدميوقراطية ليست أفضل شكل من أشكال احلكم يف العراق )شكل 6.(. 

 
Source: Arab Barometer, 2019.  
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

إن التنوع يف املطالب، والرتكيز على االبعاد االقتصادية والتنموية واملؤسسية، ستؤدي إىل 
اختالف النسيج املكون للربملان القادم، وعدم جتانس أعضاءه، ورمبا ستدفع إىل تشظ يف أركان بعض 
املكوانت الربملانية والسيما إذا كان مرتافقاً مع فشل اقتصادي متبوع أبرتفاع حدة املطالب على 
غرار ما حصل يف مظاهرات تشرين 2019. الذي سيحصل رمبا بعد االنتخاابت حينما سيفقد 
“شهر العسل” االنتخايب رونقه، وإن عدم التجانس الربملاين سيدفع إىل املطالبات واملزايدات من 
قبل األطراف املختلفة يف الدفع أبجندة اإلصالح يف السياسات االقتصادية، ورمبا إحياء مقررات 

ما ورد يف الورقة البيضاء من سياسات إصالحية.  
7. االستنتاجات: 

ما يزال العراق ميتلك مقومات النهوض، ولكن نقطة االرتكاز تبدأ من حتسي اإلدارة فاملوارد 
وفرية والقدرات البشرية كبرية، واملوقع اجلغرايف ملهم، ولكن االقتصاد العراقي حباجة ماسة إىل حتسي 
املؤسسية وعزل االقتصاد عن قواعد اللعبة السياسية، وعدم جعله حمركا لقواعد اللعبة االنتخابية ، 
الن الوضع احلايل يكفي الن نفهم اي خماطر حتيط بنا إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. منط 
االحادية يعين املزيد من الطبقية، واالفقار، واالستهالك، وارتفاع األسعار، والبطالة، واالستريادات، 
والفساد، وانعدام اخلدمات، وترهل القطاع العام والضماانت االجتماعية، وضعف اإليرادات... 
وإن اجتمعت استمرت هذه العناصر فإهنا ستنهي قواعد اللعبة االنتخابية؛ ألننا سنكون امام هزات 
اجتماعية عنيفة جملتمع يرتفع عدد سكانه، ويزداد وعيه وتتصاعد مطالبه.  ومع ذلك، فإن نزاهة 
االنتخاابت سيعزز امليل إىل حتسي اإلصالحات يف السياسات االقتصادية، وسيعزز من القدرة 

الشعبية يف رقابة األداء احلكومي. 
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