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   توطئة
يشكل ملف الحكم الرشيد والتحديات التي تواجهه وكذلك أُفق اإلصالح يف 
العراق واقليم كوردستان أولوية ُملحة، وهو يفرض نفسه مع كل أزمة مستجدة، 
خاصة يف ظل مرور العراق واقليم كوردستان بأحداث وأزمات عديدة، بدءاً من 

زمة اإلقتصادية وانهيار عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وصوالً إىل األ 
) ورضورة إعادة تنظيم املوارد وتنوعها ١٩القدرات يف ظل انتشار جائحة (كوفيد 

يف اقليم كوردستان. وهذه املفاصل واالزمات قد خلقت عوائق كب�ة أمام 
  مستقبل الحكم وتحديات جدية امامه يف كل من العراق وإقليم كوردستان. 

تتابع ملف� من هذه التحديات والقدرة عىل القراءة املستقبلية الرابعة؛ 
  . مواجهة سيناريوهات املستقبل
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  مستقبل حكومة الكاظمي؛المحور األول: 

 :المھام والتحديات

بعد أشهر عديدة من احتجاجات الشارع والتعقيدات التي شابت العملية السياسية، 
الثقة لوزارة املرشح الثالث املكلف  ٢٠٢٠من ايار  ٧منح مجلس النواب العراقي يف الـ 

بتشكيل الحكومة (مصطفى الكاظمي)، وذلك بعد استقالة رئيس لبوزراء السابق (عادل 
، تحت ضغط الشارع واالحتجاجات الواسعة التي �٢٠١٩ ترشين الثا  ٣٠عبد املهدي) يف 

التي عمت الكث� من مدن وسط وجنوب العراق،  ٢٠١٩اندلعت مطلع ترشين األول 
وكانت االحتجاجات تشدد عىل اإلطاحة �جمل الطبقة السياسية الحاكمة واستئصال 

  ة أشهر. الفساد. وكان البالد تُدار من خالل حكومة ترصيف أع�ل ألك� من خمس
لقد كان منح الثقة لرئيس الوزراء الجديد ومنهاجه الوزاري سهالً اىل حد ما، عىل غرار 
عملية تكليفه، خالفاً لألوضاع التي أحاطت بتكليف املرشح� السابق� عليه، محمد توفيق 
عالوي وعدنان الُزريف، إذ امتنع مجلس النواب عن االنعقاد ملنح الثقة للكابينية املقرتحة 

ملرشح األول وانسحب املرشح الثا� من عملية تشكيل الحكومة بعد ثالثة أسابيع من قبل ا
من تكليفه. و�يز الكاظمي أثناء التكليف بنوع من التأييد املبارش من األطراف الداخلية 
(الكورد والسنة والشيعة) ونوع من التفاهم الضمني من األطراف الخارجية (إيران 

تراجع ضغوط املحتج� بسبب تداعيات كورونا، واستطاع وأم�كا)، وقد صاحب كل هذا 
الكاظمي العبور بكابينته الوزارية بكفاءة وبأقل الرصاعات وضمن بذلك موافقة األغلبية 
الربملانية. وهنا يربز السؤال الرئييس هل بإمكان الحكومة الجديدة أن تجتاز األزمات اآلنية 

، وما هي املهام التي عليها إنجازها؟ وما للعراق بالسهولة التي حصلت بها عىل الثقة
  التحديات التي تواجهها يف إنجاز تلك املهام؟ وكيف هو مستقبلها؟ 

  
  مهام الحكومة الجديدة:  -

تتلخص املهام امللقاة عىل الكاظمي وكابينته الوزارية يف عدة محاور، بناًء عىل 
عىل متطلبات الشارع العراقي  اشرتاطات الكتل السياسية املانحة للثقة بحكومته، وبناءً 

وكذلك النفوذ الخارجي املهيمن عىل األجواء. و�كن التعب� عن هذه املهام باألمور التالية: 
إخراج العراق من أزمته اإلقتصادية، إصدار قانون موازنة خاصة ملواجهة هذه األزمة 

كورونا، مواجهة وانهيار أسعار النفط، تنمية القطاعات االقتصادية، منع انتشار وباء 
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الفساد، نزع سالح املجاميع العسكرية وحرصه بيد الدولة، إجراء انتخابات مبكرة وتطبيق 
قانون األحزاب مع تطوير قانون األحزاب؛ تطوير الشعور باملواطنة، مأسسة الحوار مع 
املحتج� وتلبية مطالبهم؛ اعادة النازح� وإع�ر املناطق املنكوبة بعد حرب داعش؛ 

اج سياسة خارجية مستقلة، محاربة اإلرهاب وتأم� األمن، تهدئة األوضاع ب� بغداد انته
  وأربيل وحل القضايا العالقة بينه�، مع عدد آخر من املهام البعيدة املدى. 

إذن قا�ة املهام واألع�ل املنتظرة للكاظمي تطول، ويرتبط تطبيق بعضها باآلخر 
قدرة األطراف الراغبة بتلك املهام عرب اإلقناع أو الضغط وبالواقع السيايس يف العراق ومدى 

لكن املهمة املستجدة الحالية تتمثل بعبور البلد أزمته اإلقتصادية، وكذلك مواجهة 
  الجائحة ومن ثم االستعداد إلجراء انتخابات نيابية مبكرة. 

  
  ماذا بإمكان حكومة الكاظمي فعله؟ التحديات والسيناريوهات:  -

قا�ة املهام الطويلة للحكومة الجديدة تثبت أن ظروف عمل الحكومة الحالية ليست 
مثالية و تواجهها تحديات كث�ة، ويف مقدمتها األزمة االقصادية واملالية، واحت�الت نشوب 
االحتجاجات من جديد يف أية لحظة، وكذلك فقدان الدعم السيايس والربملا� مثل� حدث 

بل داعمي الحكومة، وال سي� يف ظل ما يُقال عن استقالل رئيس مع عبداملهدي من ق
الوزراء عن األحزاب وعدم امتالكه ميليشيات مسلحة خاصة به، ويشكل احت�ل الصدام 
األم�� اإليرا� كخطر ماثل عقبة أخرى، إضافة اىل مخاطر إنتعاش الج�عات اإلرهابية 

كل هذا �كن اإلشارة إىل تحدي� رئيسي� املسلحة واحت�ل عودتها للميدان. ويف إطار 
  لعمل حكومة الكاظمي: 

تضارُب مطالب وتوقعات كل من املحتج� والقوى التقليدية  عىل الصعيد الداخيل: - ١
التي منحت الثقة بها عرب كتلها النيابية يف مجلس النواب، إذ يشدد الطرف األول عىل 
اإلصالح وتصفية الفاسدين من داخل الطرف الثا�، بين� يدنو األخ� اىل تطبيع األمور 

ومة والتنازل عن بعض املناصب بأقل الخسائر املمكنة مثل قبول إستبدال الحك
 الحكومية، يف سبيل الحفاظ عىل املكاسب التي حصل عليها طوال السنوات السابقة. 

تضارب أهداف وتوقعات كل من أم�كا وإيران من الحكومة  عىل الصعيد الخارجي: - ٢
الجديدة، إذ يلح األول عىل إعادة االستقالل بسياسة العراق الخارجية وإصالح املنظومة 

ألمنية إلضعاف سيطرة ايران عليها، بين� يرغب الثا� يف إبقاء العراق ساحة ملقاومة ا
أمريكا يف املنطقة، إضافة اىل استخدامه سوقاً ملنتجاته واالفالت من العقوبات 

 االقتصادية املفروضة عليه.
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  سيناريوهات مستقبل الحكومة العراقية الجديدة:  - 
  يف ظل التحديات املذكورة �كن توقع السيناريوهات التالية لحكومة الكاظمي: 

السيناريو األول: نجاح الحكومة الجديدة يف إنجاز عدد البأس به من املهام امللقاة 
عليها، برشط احتواء جزء كب� من من التحديات الرئيسية، مثل الخروج رسيعا من األزمة 

السيايس الذي نالته الحكومة من الكتل املساندة لها إىل  االقتصادية، وإستمرار الدعم
النهاية، السي� وان عدم إنزالق الوضع اىل إندالع االحتجاجات مجددا واإلبقاء عىل الوضع 
الذي هو يف صالح القوى التقليدية ك� هو لح� موعد االنتخابات النيابية القادمة يف 

  مبكرة.  ، إذا � يكن بالوسع إجراء إنتخابات٢٠٢٢
يف حال تشدد التحديات الرئيسية التي ذُكرت اعاله، مثل اندالع  السيناريو الثا�:

التظاهرات من جديد وتراجع القوى املؤيدة عن دعمها لحكومة الكاظمي وتفاقم األزمة 
االقتصادية لحد عجز الحكومة عن دفع رواتب املوظف�، فإن الخيار األفضل أمامها 

لية يتمثل يف تهيئة األجواء إلجراء انتخابات مبكرة، ويبدو أن هذا بوصفها حكومة إنتقا
الخيار ليس سهًال يف ظل اعتقاد سائد بعدم ح�س األم�كان له، حفاظاً عىل الرئاسات 

  الثالث الحالية املقبولة أم�يكياً وعدم ض�ن تكرار الحالة مستقبالً. 
األهداف امللقاة عليها، بسبب إحت�ل فشل الحكومة عن تحقيق  السيناريو الثالث:

تشدد املعوقات، وعندها ستالقي مص� حكومة عبد املهدي نفسه، وسيظل السيناريوهات 
ً إىل مستنقع االضطرابات والرصاعات  املصاحبة لفش األخ�ة ماثالً، إذ يعود العراق مجددا

الشعبوية السياسية واألنفاق الدستورية املطولة وضغوط اإلحتجاجات وحذلقة القيادات 
  وعنف الفصائل املسلحة، م� ينذر بفوىض كب�ة يصعهب عىل العراقي� تحملها مجددا.
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  ؛األزمة االقتصادية في إقليم كوردستانالمحور الثاني: 

 جذور عميقة و عودة الظھور:

  
  عودة ظهور األزمة:  -

لألزمة االقتصادية يف اقليم كوردستان جذور أقدم م� هي عليه اآلن، اال ان جائحة 
كورونا قد أظهرت سوء أوضاع إدارة االقليم وكشفت املشاكل املسترتة ملصادر االيرادات 
ومالبسات املصاريف. و� تقترص األزمة الحالية عىل اقليم كوردستان فقط، بل شملت 

لرشكات الكربى العمالقة، ومن ضمنها العراق الذي تأثر باالزمة العديد من الدول وكذلك ا
% من ٥٢بشكل كب� ومن جراءها تأثر االقليم بشكل أخطر، إذ تؤمن الحكومة العراقية 

رواتب موظفي االقليم وفقا التفاقية، اال انه يف خضم انتشار الكورونا وإنهيار أسعار النفط 
مت� املستقلة والجديدة تم إيقاف رصف الحصة املقررة وأثناء االستالم والتسليم ب� الحكو 

لرواتب موظفي اقليم كوردستان. وهكذا أصبح وقع االزمة عىل اقليم كوردستان مضاعفا 
بسبب إنكشاف املشاكل الحكم املسترتة فيه وإنخفاض مصار إيراده ووقف رصف الحصة 

واطن� عموما والعالقات املققرة ملوظفه، م� تركت أثراً يف حكومة أربيل وكذلك امل
السياسية البينية للقوى السياسية الكوردية خصوصا، ودفعت باندالاع احتجاجات شعبية، 
أهمها يف كانت يف مدينة دهوك التي لقيت ردود فعل سياسية وأمنية عنيفة. ومن أجل 
تسليط الضوء عىل حجم األزمة وتحديد مصادر عجز االقليم عن مواجهتها، ينبغي أن 

باملسح مصادر االيرادات إلقليم كوردستان وكيفية توزيعها عىل مختلف القطاعات  نغطي
  االقتصادية. 

  
  تغطية إحصائية مصادر ايرادات اإلقليم و مرصوفاته:  -

بحسب البيانات املتوفرة، كان دخل وزارة املالية لحكومة اإلقليم قبل انتشار كورونا 
  بالدينار العراقي يف شهر واحد كالتايل: 

ملیاراً، الحصة املستحصلة من  ٣٦٠ملیاراً، عوائد بيع النفط:  ٢٤٠الواردات الداخلية : 
  ). ١ - ملياراً، موضوحة يف (الشكل رقم  ٢٠ملیاراً، مصادر أخرى: حوايل  ٤٥٢بغداد: 

 ٢٠٠ملیاراً لرصف رواتب املوظف� يف االقليم،  ٨٨٦خصصت من مجل هذه الواردات 
  ملياراً للمشاريع. ٣٥و ملیار لنفقات الوزارات 
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إال أنه ويف أثناء األوضاع التي سادت بسبب تفيش جائحة كورونا وتوقف النشاط 

% من بيع ٤٥تراجعت واردات االقليم بنسبة  ٢٠٢٠االقتصادي يف شهري آذار ونيسان من 
% من الواردات الداخلية واذا استمر الرتاجع عىل هذه الوت�ة لكانت نسبة ٩٠النفط و
قفت بغداد تحويل األموال املققرة لرصف رواتب املوظف� مليار دينار. وقد أو  ٢٠٠العجز 

% من مجمل ايرادات ٤٢خالل الشهرين املذكورين، والتي كانت لوحدها تشكل نسبة 
  االقليم. 

ويبدو من هذا، أن األزمة االقتصادية يف االقليم كانت حقيقية وتظهر مؤرشات خط�ة 
تقرار األوضاع االقتصادية إلقليم عن نوعية مصادر اإليرادات وكيفية رصفها وعدم اس

  كوردستان. 
  
  تقيص جذور األزمة وخصائصها املسببة ملشاكل اإليرادات:  -

ال ترتبط جذور األزمة االقتصادية يف اإلقليم بالظروف اآلنية لتفيش مرض كورونا 
وإنهيار األسواق العاملية وإضطراب العالقات ب� أربيل وبغداد فحسب، بل ترضب 

22%

42%

34%

2% االیرادات الداخلیة

تحویالت بغداد

عائدات النفط

مصادر اخرى

 مصادر ايرادات اقليم کوردستان ١ -شكل رقم
 (مركز الدراسات املستقبلية)
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بجذورها يف أع�ق البنيته التحتية لالقليم، فالهيكيلية األقتصادية لإلقليم نفسها محملة 
باملشاكل ومنتجة لها، وال سي� في� يتعلق �صادر اإليراد وأخرى بكيفية اإلنفاق، مع 
غياب الخطط الطويلة األجل وحتى غياب الخطط أصال. وعليه ففي ظل هكذا نوع من 

صاريف ال يصعب عىل االقليم تجاوز االزمة فحسب وإ�ا مرشحة إدارة اإليرادات وامل
  لتفاقم مشاكلها يف املستقبل القريب. 

السؤال املطروح هو ملاذا أصبحت جذور األزمة عميقة ووثيقة الصيلة باملشاكل 
الداخلية أك� من املشاكل الخارجية، ولإلجابة عىل هذا التسائل يجب التوقف عىل 

الزمة ملصادر اإليرادات يف اقليم كوردستان والتي هي مسببة لألزمة خصائص املشاكل امل
  أيضا، وتلك الخصائص هي: 

  
  . انتهاج السياسة الزبائنية: ١
املشاكل التي خلقت اختالال يف التوازن ب� اإليرادات والنفقات يف اقليم كوردستان  

استقرارها) كنتاج النتهاج ترتبط �عادلة (ثبات النفقات وك�تها وإنتقاص االيرادات وعدم 
السياسة الزبائنية املبنية عىل ثالثة أسس: وجود عقد اقتصادي له تداعيات سياسية وفق 
اتفاق غ� عادل ب� القوى السياسية والفئات الصغ�ة، األساس الثا� هو استمرار هذا 

تلمون االتفاق ملدة طويلة تتعلق بعمر املجموعات ما يعني أن أفراد هذه الفئات سيس
مكافئات ورواتب باملجان عىل شكل فضائي� وسيتم استخدامهم يف الرصاعات السياسية 
وكسب الدعم يف االنتخابات، واألساس الثالث عبارة عن وجود الوساطة والسمرسة 

  السياسية. 
تكمن مشكلة هذه السياسة تكمن يف تداعياتها السلبية عىل مستوي�: املستوى األول 

كب� عىل الفساد السيايس واالقتصادي ما يشكل عبئاً ثقيًال عىل الخزينة  يظهر يف فتح باب
العامة، ويف اقليم كوردستان فتحت هذه السياسة نافذة عىل معادلة أخرى وهي عدم 
وجود معيار من أجل تشغيل الرأس املال ومصادر االستث�ر الحقيقي ألن الوساطة تعيش 

زانيات ملشاريع وهمية، وألن السياسة أصبحت عىل االستث�ر الوهمي إذ تم تخصيص مي
مصدراً للدخل والتجارة فإن املشاريع يتم احتكارها وإك�لها عىل حساب الخزينة العامة، 
وال يدخل هذا ضمن إطار تشجيع االستث�ر ألن املحتكرين ليسوا مستثمرين يف األساس 

  الدعم. من ناحية امتالك رأس املال الحقيقي وعلنية مصادر األموال و 
ر وهو اختيار مكان يف اقليم كوردستان ترتبط مشاريع االستث�ر والتجارة بعامل آخ

بسبب ارتباط املوضوع بالتداعيات بالسياسة وجلب انتباه الناخب� والتوظيف االستث�ر، و 
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السيايس للناخب لجأ املستثمرون إىل تكثيف أع�لهم يف مناطق دون العناية �بادئ 
رض ورأس املال والعمل والتنظيم ألن املرشوع يهدف يف األساس اىل تحقيق االستث�ر واأل 

  أغراض سياسية وليست اغراضا تنموية. 
  
  مصادر اإليرادات املعتمدة عىل النفط:  - ٢

% منها من ٤٢% من ايرادات إقليم كوردستان، وتأ� نسبة ٣٤يشكل عائدات النفط 
% من مصادر االيرادات يف العراق ايضا، ٩٠بغداد، يف ح� تشكل عائدات النفط نحو 

% من مصادر ايرادات اإلقليم تعتمد عىل النفط بشكل مبارش أو ٧٦ولذلك �كن القول أن 
  غ� مبارش. 

  
  االيرادات عىل العالقات السياسية غ� الثابتة وقص�ة املدى: إعت�د جزء من  - ٣

إحدى خصائص استحصال اإليردات يف إقليم كوردستان هي اعت�ده جزء كب� من 
مصادر ايراده عىل العالقات السياسية العرضية ب� العراق واالقليم وليست عىل التزامات 

وعىل سبيل املثال الحصة املقررة من بغداد متبادلة سرتاتيجية وثابتة وقص�ة املدى بينه�. 
% من ايرادات االقليم، قد نظمت من خالل ترشيعات ٤٢لإلقليم، التي تشكل حوايل 

املوازنة العامة، وهذا التنظيم خاضع للتغي� والتقلب املستمر من سنة اىل أخرى وتحتاج 
ومدى استمرارها  تثبيتها إىل تقديم تنازالت وتوافقات، وعليه تتأثر حجم هذه الحصة

بعالقة اإلقليم السياسية مع األطراف التي تشكل الحكومة ال العالقة املؤسسية ب� املركز 
واإلقليم، واألخطر من هذا  يحتاج اإلقليم إىل موافقة األغلبية يف مجلس النواب لتمرير 

لجدل املواد والفقرات املتعلقة بحصته يف بغداد يف قانون املوازنة، وهذا ملف مث� ل
واملشاكل إذ ترك اثاراً عىل باقي مطالب اإلقليم املتعلقة بالهوية والحدود واألجندات 

  الكوردية األخرى.
إضافة اىل ذلك، تعتمد عمليات بيع نفط اإلقليم يف األسواق العاملية عىل عالقات غ� 

الرشكات وأصحاب ثابتة ب� االقليم والدول املجاورة لالقليم أمثال تركيا وإيران وعالقة 
رؤوس األموال من دول العا�، دون تنظم هذه العملية ضمن قانون خاص بالنفط والغاز، 
م� دفع اإلقليم إىل بيع نفطه يف األسواق العاملية بأسعار منخفضة، ألن جانب كب� من 
هذه العالقات مبنية عىل ترضية األطراف الفاعلة فيها والتنازل لها من الطرف االضعف 

  ا وهو عادة اقليم كوردستان.فيه
ك� ترتبط جانب آخر من عالقات االقليم بأوضاع مواجهة اإلرهاب غ� العادية وعالقة 
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الكورد مع األطراف املناهضة لإلرهاب وال سي� ضد تنظيم داعش، إذ نظمت هذه العالقة 
  دى.وفق أغراض ومبتغيات مرحلية وال تستند إىل أسس ومرتكزات اسرتاتيجية بعيدة امل

  
وفقا لتقارير اللجان  %١٠٠عدم سيطرة حكومة اإلقليم عىل مصادر ايراداته  - ٤

املختصة يف برملان االقليم والكتابات والبيانات الصادرة من وزارة املالية يف االقليم وكذلك 
الترصيحات الرسمية من قبل الكابينة الوزارية الحالية لالقليم. و�ة اعرتافات ايضاً بوجود 

�ستويات واسعة لصالح فئات ومجموعات صغ�ة داخل األحزاب النافذة وعدد من فساد 
القوى التي تقف خارج العملية السياسية يف اإلقليم عرب وضع نقاط سيطرة لجباية 
رسومات غ� رشعية وأخذ األموال وفرض رشكات عىل الحكومة، وإعفاء رشكات من دفع 

كومة، أضافة اىل الفساد املسترشي يف املعابر الرضيبة، واالمتناع عن إرجاع الديون للح
) بهذه األ�اط ٢٠٢٠/ ٥/ ٥الحدودية. وقد أقرت حكومة االقليم يف اجت�عها األخ� يف (

  الواسعة من الفساد وتلك املشاكل الكب�ة يف استنزاف املوارد وااليرادات. 
  
  شاكل �ط املرصوفات وإعادة توزيع اإليرادات عىل مختلف القطاعات: م - ٥

وبحسب التحديثات األخ�ة لنظام بيومرتيا يبلغ عدد املوظف� املسجل� حوايل 
  شخصاً عىل النحو اآل�:  ١٫٢٥٥٫٢٧٣

ويشكل هؤالء  ٧٥٢٫٩٥٩مجموع املوظف� الذين يستلمون الرواتب بشكل فعيل: 
، الرشطة ٤٣٠٬٢٣١ع� من (الرواتب) وفق اآل�: املدنيون: % من مجموع املنتف٦٠

  . ٢١٧٬٩٧٩، العسكريون (البيشمركة): ١٠٤٫٦٩٩واآلسايش: 
% الباقية من املنتفع� من الرواتب خارج املوظف� هم ذوي الشهداء ٤٠اال أن نسبة 

تقاعدون: ، امل٩٦٬٩٣٧واملشمول� بالرعاية االجت�عية واملتقاعدين وفق اآل�: الشهداء: 
  . ١٥٩٫١٥٨، املشمولون بالرعاية االجت�عية: ٢٤٦٫٢٦٩

وعند التمعن يف هذه االرقام للموظف� نالحظ النسبة املئوية لبعض القطاعات كاآل�: 
% (انظر ١٨٫٧%، البيشمركة: ١٩٫١%، الداخلية: ٦٫٥%، الصحة: ٢٢٫٢القطاع الرتبوي 

  ). ٢ -الشكل رقم 
ب�ا ب� القوى العسكرية واألمنية يف اقليم كوردستان من وتظهر هذه النسب تبايناً ك

جانب و قلة نسب القطاع� الصحي والرتبوي من جانب آخر، إذ تكلف نفقات رواتب 
% من الخزينة العامة بين� ال تتجاوز تكلفة رواتب قطاع الصحة ٣٧٫٨القوى األمنية 

ظاهرة البطالة املقنعة وسوء %. وبجانب هذا يعا� اإلقليم من ٢٨٫٧والرتبية والتعليم 
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توزيع املوظف� ووجود ظاهرة الفضائي� الحكومي� واملنتفع� من راتب� او أك� وتقاعد 
الدرجات العليا، ليست للمبالغ الخارجة من الخزينة أية مردودات أو مساه�ت يف إعادة 

لحكومة مرسور أنتاج الدخل والواردات العامة مرة أخرى. واألخطر من هذا أعرتف رئيس ا
بارزانی يف آخر خطاب له يف عيد الفطر بوجود سوء إدارة وسوء توزيع لاليرادات 

% من السكان. وهذا يعرب ٢٠% من ايرادات االقليم ترصف عىل ٨٠واملرصوفات بشكل أن 
عن الرؤية القاتلة يف التوزيعات غ� االقتصادية التي سيطرت عىل تنظيم املرصوفات عىل 

  ت الوزارية املتالحقة لالقليم. مدار الكابينا
  

  
وهكذا تظهر أن م�رسة السیاسة الزبائنية، واالعت�د عىل اقتصاد النفط الهش (إذ 
برأي عدد كب� من الباحث� تشكل اقتصادات النفط من أك� االقتصادات العرضة 
لالظطراب بسبب التبالدل الرسيع يف اسعار النفط)، وكذلك اإلعت�د عالقات سياسية 

ء التوزيع يف املرصوفات وتنظيم االيرادات، ترك كل هذا متأرجحة وغ� ثابتة، إضافة اىل سو 
  آثاراً سلبية يف اقتصاد اإلقليم وهيلكليته. 

34%

8%

17%

8%

20%

13%
الموظفون المدنیون

الشرطة واآلسایش

)البیشمركة(العسكریون 

الشھداء

المتقاعدون

کۆمھ�یھتی

 نسب توزيع املوظف� عىل مختلف القطاعات  ٢-شكل رقم 
 )مركز الدراسات املستقبلية(
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  سيناريوهات املستقبل وخارطة طريق لإلصالح:  -
واملشاكل التي تعرتي  حيال الوضع الراهن، الذي �ر به اقتصاد اقليم كوردستان

  ، �كن توقع سيناريوه� اثن�: هيكليته
مرور اقتصاد االقليم بوضع يسء ومنعطف خط�، ترك اثاراً مبارشة األول: السيناريو 

عىل املكانة السياسية لإلقليم عىل الصعيدين الخارجي والداخيل، ومن الصعوبة أن يعود 
، بل �كن أن يتجه قريبا اىل املزيد من اإلنهيار يف حال استمر ٢٠١٣هذا الوضع إىل ما قبل 

د االقليم وعدم إجراء إصالحات جذرية فيها، وقد �هد املشاكل التي تعرتي هيكلية اقتصا
  هذا اىل إنهيار طويل األمد. 

السيناريو القاتم املذكور اعاله، �كن بوجود إرادة من عىل الرغم  الثا�:السيناريو 
سياسية موحدة نحو االصالح الجذري ب� صناع القرار يف االقليم، تبديد مستوى التوقعات 

منفذ للخروج من التداعيات السلبية لألزمة االقتصادية والترشزم غ� املحبذة، وايجاد 
السيايس، ولتحقيق هذا السيناريو، قد تساعد الخطوات اآلتية أدناه عىل رسم خارطة 

  طريق إلنقاذ اإلقليم من األزمة الحالية: 
تطبيق "قانون اإلصالح" بصورة دقيقة وعادلة، وتوسيعه اىل قطاعات الخدمة  -١

  خرى، مثل القضاء والهيئة الترشيعية. العامة اال 
من املهم يف تنظيم دور القطاع العام، مراعاة التوازن يف إعادة توزيع االيرادات  -٢

العامة بصورة عادلة، بشكل يكون دور الحكومة فيه توسيع فرص العمل للمواطن� بدل 
وتشجيع املشاريع  امليزانية الخاصة باالستث�ر دةايزاللجوء إىل التعيينات، عن طريق 

  الصغ�ة للمواطن� ووضع نظام قوي للض�ن االجت�عي للعامل� يف القطاع غ� الحكومي. 
تنويع االقتصاد وتخليصه من هيمنة النفط فيه، عرب دعم مجاالت الصناعة املتنوعة  -٣

السياحة و الخدمة قطاعات اليومية، البرتوكيمياوية، والحاجات مثل األغذية، املستلزمات 
عة. ومن الواضح أن كل مجال من هذه املجاالت يتطلب اصدار قوان� ومجاالت الزرا

  وتعلي�ت خاصة به. 
جهاز حكومة اإلقليم وهيئاته عرب دمج بعض الوزارات والهيئات واملديريات  شيقر ت -٤

العامة، وإلغاء ماهو غ� رضوري منها، وتطبيق الالمركزية اإلدارية واملالية الواسعة، من 
  مة وحسن إدارتها وتنمية الهيئات املحلية. أجل تفعيل الحكو 

مع املعاي�  اهتوافق عدمل %) من امليزانية العامة٣٧دنية (تقليص امليزانية غ� امل -٥
القدرة الذاتية لحكومة اإلقليم من جانب آخر، ونقل تلك املبالغ  عمالعاملية من جانب و 

  شاريع الصغ�ة والبنى التحتية. إىل ميزانية االستث�ر وخلق فرص العمل ودعم امل
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تأسيس نظام مرصيف مستقل يحظى بالثقة، من أجل توف� املزيد من الدعم  -٦ 
للتنمية االقتصادية وإعادة تدوير اإليرادات واستع�ل رأس املال (املكنز) واملصادر الكامنة 

  لالقليم. 
تقوية القطاع الخاص ودعم استقالله ومحاربة االحتكار وإبعاد السلطة الحزبية  -٧

  والحكومية من العمل التجاري عرب اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية مال�ة . 
وضع نظام فعال وعادل للرضيبة (الرضيبة التصاعدية)، يشمل أصحاب رؤوس  -٨

  األموال كافة كل حسب حجم رأس ماله. 
بيل استباب االستقرار وإنهاء القالقل املالية واالقتصادية، من املهم العمل عىل يف س -٩

حسم املشاكل املالية ب� بغداد وأربيل وفقا للدستور. ومن شأن إعادة الثقة ب� الطرف� 
  ان يساهم يف توسيع التجارة وتنمية االقتصاد بينه� وفتح أسواق أكرب أمام كاله�. 

 ،والتعليم العايل ،والعمل والشؤون االجت�عية ،وزارة الرتبيةمن  كلإعادة هيكلة  -١٠
بالدراسة املهنية وربط تلك الوزارات بتنمية سوق العمل وخلق اإلهت�م تم عىل نحو ي

جيل نشط �تلك املهارة الالزمة واإلستعداد مللء القطاعات االقتصادية املختلفة وخلق 
    .فرص عمل جديدة لهم



� اقل�م كوردستان العراق�ة الجد�دة و الحکومة
�

  األزمة االقتصاد�ة �
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About the: Centre for Future Studies 

A Non-Governmental Centre For Academic Research in the Public Interest. 
 
Aims and objectives: 
1. To promote expertise and support research activities in politics and international relations 

with a particular focus on the future of strategy and public and foreign policies. 
2. To contribute to the development and improvement of the philosophy of scientific research in 

Iraqi Kurdistan. 
3. To offer the governing institutions of the KRG (KRG) professional and expert advice. 
4. To offer professional and expert advice to the private sector and non-governmental 

organizations operating in Iraqi Kurdistan. 
5. To contribute to the improvement of the learning program in the field of the center’s 

expertise. 
6. To hold scientific conferences and seminars on current and future domestic and international 

political and strategic issues. 
7. To coordinate with governmental and non-governmental centers for scientific research in and 

outside Iraqi Kurdistan with the aim of exchanging ideas and expertise. 
8. To follow up and measure directions of, and trends in, the public opinion in Iraqi Kurdistan, 

particularly on those issues that are crucial to the stability and prosperity of the region. 
9. To train and prepare researchers in the center’s area of expertise. 
10. To address the region’s strategic issues that have not yet been approached from an academic 

and scientific standpoint. 
 
Activities: 
1. To carry out and publish scientific research. 
2. To hold regular conferences, seminars and talks on current and future domestic, regional, and 

international political and security issues. 
3. In addition to policy papers, analytical reports, and books, the center publishes a scientific 

journal that mainly deals with the future of domestic, regional, and international strategic and 
security issues. 

4. To conduct interviews and interact with public and private media. 
5. To translate and publish books and journal articles from English (and other foreign languages) 

to Arabic and Kurdish on the topics of the center’s expertise. 
6. To carry out opinion polls on various domestic political issues in Iraqi Kurdistan. 
7. To gather data and publish analysis on various issues connected with public policy in Iraqi 

Kurdistan.  
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