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مشكمة ضعف االداء االقتصادي:
دور الدين والدولة والمجتمع
د .كمال البصري

في ضوء االنجاز السياسي الكبير المتمثلل بالتشلكيل اللوزاري الجديلدال البلد ملن مراجعلة موضلومية لمماضلي
واالنطالق انطالقة جديدة .تحاول ىذه الدراسة مناقشة موامل ضعف االداء الحكومي االقتصاديال وتتسلاءل
ىل ان المشكمة تعود الل االفتقلار لمملال او الدارة الملال وملاىو دور الدوللة واللدين والمجتملع فلي ذللك
ومن اىم أستنتاجاتيا ان سالمة وحسن االداء االقتصادي لن تتحقق في غياب سيادة القلانونال االملر اللذي
يتطمب من البرلمان العراقي التأكيد مم وجود حكومة قوية تستطيع فرض تطبيق القانون.
 .1االداء االقتصادي ومناصره
دمللا "المعيللد العراقللي لالصللالح االقتصللادي" فللي السللبت المصللادف  1222/21/4ال ل نللدوة لغللرض االرتقللاء
بالواقع االقتصادي نحو االفضل (في تقديم الخدمات االساسية لممواطنين واصالح السياسات االقتصادية) .وقلد
حضرىا جميور من اصحاب االختصاص المسؤولين والمثقفين .وكشفت النلدوة ملن ان ىنلاك مشلكالت تتعملق
بالكفللاءة االداريللة بكللل مسللتوياتياال وغيللاب الشللعور بالمسللؤوليةال ومللدم تللوفر التخصيصللات الماليللة (اوت لأخر
صرفيا)ال وغياب التنسيق بين دوائر الحكوميةال وضعف اداء القطاع الخلاص .وممل اسلاس ماتقلدم تلأتي ىلذه
الدراسة لتعزيز ودمم االراء التي تفضل بيا المشاركون.
ان األداء االقتصادي الحكومي بشكل مام يعتمد ال حد كبير مم ثالثة موامل ىي:
اوال :وجود التخصيصات الماليةال.
ثانيا :المعرفة الفنية الدارة التصرف بالمال العام.
ثالثا :توفر البيئة االقتصادية المناسبة لالنجاز.
فيمللا يتعمللق بالعامللل االول المتعمللق بتللوفير الم لوارد الماليللة :وفللرت الموازنللة الفدراليللة لمفتللرة 2009 -2006
المبللالا التاليللة بالمميللار دوالر لالنفللاق التشللغيمي (  )153فللي حللين كانللت نسللبة االنفللاق %91ال وخصللص
لالنفاق االستثماري (  ) 58وبمغت نسبة التنفيذ المالي  .%75ومن جانب اخر بمغت االيلرادات العاملة 210
مميار دوال ار .ومميو يتضح ان التخصيصات المالية ىي ليست مشكمة معيقة لالداء االقتصادي.
1

2

اما فيما يتعمق بالمعرفة بادارة التصرف بالمال العام :فيناك نومين من المشكل :االولل تتعملق بضلعف القلدرة
مم التنفيذ السلباب تتصلل بالكفلاءة االداريلة وملدم القلدرة ممل اصلالح اجلراءات وسلياقات العملل الروتينيلة (
شكمت في كثير من االحيان مشكمة ما يسم "منق الزجاجة")ال والثانية :ضعف المعرفة الفنية باالدارة المالية.
الجللدول التللالي يوضللح التخصيصللات الماليللة التشللغيمية واالسللتثمارية لمفتللرة  2009 – 2006ال مللع نسللب
التنفيذ المالي.

التخصيصات المالية التشغيمية واالستثمارية لمفترة 2009 – 2006
التخصيصات التشغيمية
نسبة الزيادة في
التخصيصات

المصدقة

المستخدمة

2006

26,324,043

21,414,318

السنوية

نسب التنفيذ
المالي
0.81

2007

30,504,423

27,943,415

16

0.92

2008

50,916,524

47,486,938

67

0.93

2009

45,863,986

43,124,297

-10

0.94

المجموع

153,608,976

139,968,968

0.91

التخصيصات االستثمارية
نسبة الزيادة في
المصدقة

المستخدمة

2006

7,651,397

4,346,950

التخصيصات
السنوية

نسب التنفيذ المالي
0.57

2007

12,092,274

6,676,560

58

0.55

2008

25,486,759

19,434,792

111

0.76

2009

13,227,707

13,490,966

-48

1.02

المجموع

58,458,137

43,949,268

2
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وكما يتضح من الجدول فأن نسب التنفيذ المالي االستثماري  2009 - 2006كانلت ضلعيفة وال تتناسلب ملع
شللدة الفقللر والحرمللان التللي يعللاني منيللا المواطنللون .وفيمللا يمللي نسللب التنفيللذ لمللو ازرات الخدميللةال واالمنيللةال
واالقتصللادية وكللم ىللي موضللحة فللي الشللكل البيللاني التللالي (والللذي يوضللح ان ىنللاك تحسللن نسللبي فللي االنفللاق
لالموام الالحقة).

نسب التنفيذ بحسب الو ازرات الخدمية (تشغيمي واستثماري)

ان الحديث من نسب التنفيذ المالي يأتي بسبب مدم وجود بيانات اخرى مم التنفيذ الفعمي .ومن
الجدير بالذكر ان تحسن النسب في االموام  2009 & 2008يعود ال السمف التي صرفت مالوة مم
التخصيصات التي حددت في الموازنة .وان نسبة من التخصيصات االستثمارية تم تدويرىا ال السنوات
القادمة (رغم ان قانون االدارة المالية ينص مم مدم تدوير المبالا ويكون التخصيص االستثماري لممشاريع
مقسم مم سنوات مالية وحسب المتوقع من التنفيذ خالل السنة) .
الحقيقة ان السياسة المالية تحتاج ال كفاءات متقدمة الغراض التفاوض مع العالم الخارجي ومقد االتفاقيات
الضلللروريةال ولرسلللم السياسلللات المختمفلللة (كاللللديون) ال ولمعالجلللة االختناقلللات فلللي تمبيلللة المتطمبلللات الماليلللة
لمقطامات المختمفة (كلالعجز)ال والمعرفلة باالسلواق العالميلة .وان التجربلة العالميلة تؤشلر بوجلود مالقلة وثيقلة
بين االدارة السياسية السميمة لكل بمد والرفاىية االقتصادية لو ولعلل تجربلة تشلمي وماليزيلا وسلنغافورة والينلد
واالمارات العربية خير مثال مم ذلك .اما تجربة العراق ىي مثلال أخلر ولكلن ملن للون مختملف فلرغم الثلروات
النادرة فقلد أفرغلت الممارسلات السياسلية السلابقة (بلاالخص الفتلرة التلي مقبلت  ) 1980اللوطن ملن امكاناتلو
المادية والبشرية .فالحالة السياسية الجديدة التي وجد العلراق نفسلو فييلا بعلد  2003ورغلم التغييلر االيجلابي

فللي الممارسللات السياسللية الديمقراطيللةال اال ان الع لراق وجللد نفسللو تحللت تللأثير مللا يسللم بالمحاصصللة والتللي
تجسدت في تقاسم الوظائف الحكومية مم اساس الطائفلة او االنتملاء السياسلي (ورغلم تفيمنلا لمنطمقاتيلا).
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فقللد سللاىمت نتللائا ىللذه السياسللة (ال ل جانللب الممارسللة السياسللية السللابقة) ال ل اسللتمرار ضللعف الشللعور
بالمسللؤولية منللد نسللبة كبيللرة مللن منتسللبي الللدوائر الحكوميللة بسللبب تجاىميللا اسللتحقاقاتيم الوظيفيللةال والتللي
انعكسللت ممل ضللعف االداء بشللكل مللام .ان اسللتمرار ىللذه السياسللة (والتللي التنحصللر بفريللق واحللد) يتطمللب
التوقف ومراجعة االمر بشكل موضومي.
ومم الرغم من ان االدارة السياسية قلد انتقملت الل الزماملات السياسلية العراقيلة بعلد منتصلف  2004اال انلو
ولحللد االن النجللد ىنللاك خطللط اقتصللادية محكمللة (متوسللطة او بعيللدة المللدى) .فللالموجود ىللو :أوال مبللارة مللن
مجللرد رغبللات فرديللة لممسللؤولين ولمشللاريع محللددهال وثانيللا يفتقللر ال ل دراسللة الجللدوى االقتصللادية وارتباطيللا
بالقطاملللات المختمقلللة (كال رتبلللاط العضلللوي المضلللاء الجسلللم االنسلللاني) .واليوجلللد مجملللس اقتصلللادي يسلللتنير
بالطاقات العراقيلة فلي اللداخل والخلارج فلي رسلم السياسلات المصليرية (ادارة اللدين العلامال معالجلة الكفلاءة فلي
المؤسسات االنتاجيةال وتمويلل العجلز لمشلاريع املادة االمملارال تفعيلل الممارسلة الالمركزيلةال واصلالح سياسلة
الدمم االقتصادي الحكومي ال  ...الخ) .ومع ان العراق كلان وال يلزال ملؤىال لالسلتفادة ملن الخبلرات االجنبيلة
والتجلللارب الناجحلللةال اال انلللو كلللان يفتقلللر القتطلللاف ىلللذه الفلللرص بشلللكل سلللميم .فلللرغم وجلللود ملللدد كبيلللر ملللن

االستشاريين في المؤسسات الدولية األ انيم يفتقدون التوجيو العراقي والمبادرة والمتابعة السميمةال االمر اللذي
ادى ال ىدر كثير من الطاقات واالمكانات المالية .اما فيما يتعمق بالجانب االستشاري لمحكومة فبدال ملن ان
تكون ىناك جية مركزيلة تضلم قيلادات متمرسلة فلي التخطليط والعملرانال نجلد ان كثيلر ملن القيلادات السياسلية
أرتأت ان يكون في مكاتبيا جيا از استشاريا مبنيا مم اسس المحاصصة ال يتمتع بالكفاءة والخبرة .والغريلب
ان اجيزة الرقابة تقف متغاضية من االمر وال تتحدث ملن اليلدر بالملال العلام فلي ىلذا االملر (كملا ىلي قلادرة
وجادة مم تشخيص اليدر في مرافق اخرى).
ان وجللود جيللة استشللارية كفللوءة مللن شللأنيا ان تحقللق كثيللر مللن المكاسللب .فعم ل سللبيل المثللال مللع شللحة
التخصيصات الماليلة لتغطيلة تكلاليف املادة العملران وضلعف االمكانلات الفنيلة البشلرية الالزملةال للم تكلن للدى
المسؤول المبادرة او المعرفلة الفنيلة لمواجلة وتقميلل ملن طلول فتلرة المعانلات الملواطن مثمملا شلرمت كثيلر ملن
الدول (منيا :االردنال مصرال السعوديةال تركيلاال والينلد  ...اللخ) لمواجيلة ىلذا التحلدي ملن خلالل تبنلي مقلود
"مشاركة القطلاع الخلاص لمعلام" فلاالردن االن تملول مشلكمة العجلز الملالي ملن طريلق ىلذا الملون ملن العقلود
النشاء مطار جديدال ومد خطوط السكك الحديدية ...الخ.
فيمللا يتعمللق بالعامللل الثالللث الللذي يخللص البيئللة السياسللة واالجتماميللة السللاندةال فقللد حصللل تللدىور فللي حالللة
المواطنين المادية والمعنوية والثقافية بسبب اال وضاع السياسية التي مر بيا العل ارق سلابقا .فلانخفض مسلتوى
معشية وثقافة وصحة المواطن .فبالنسبة لمعدالت االممارال بما معدل ممر الفرد العراقي  58.2سنة وىو أقل
بكثير من نظيلره فلي اللدول العربيلة .وبالنسلبة الل التعمليم لالفلراد ملن ىلم أكثلر ملن خمسلة مشلر سلنة فلأن
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نسبتيم ىي  %77وىي نسبة أقل من المعدل العام في العالمال كما بمغلت نسلبة االلتحلاق االجماليلة بالملدارس
االبتدائية والثانوية والعميا بل %59وىي نسبة اقل حت من المعدل في الدول العربية .وفي مام  2008بمغلت
حصللة الفللرد العراقللي مللن النللاتا المحمللي االجمللالي  3600دوالر وىللو اقللل بكثيللر مللن حصللة الفللرد فللي اي لران
والجزائللر والسللعوديةال وأمللا نسللبة البطالللة ونسللبة الوفيللات وال سلليما منللد األطفللال فيللي نسللب أممل ايضللا منللد
المقارنة بالدول المشار الييا.
لقد أنعكس ضعف تمك المؤشرات سمبا مم تفامل الملواطن ملع مؤسسلات الدوللة وتجسلد ذللك بغيلاب الشلعور
بالمسللؤولية تجللاه الصللالح والمللال العللام ومللدم احت لرام سلليادة القللانونال ونجللم مللن ذلللك تحللديات أمنيللة واداريللة

واقتصادية جسيمة وتمثمت في :التجاوز مم الحقوق الفردية والعامة ( ) property rightsال وفلي ضلعف
القلللدرة ممللل تنفيلللذ العقلللود والتعيلللدات والمسلللؤوليات سلللواء ممللل مسلللتوى الحكوملللة المركزيلللة او المحميلللة
) ( enforcement contractال وظيلور صلور متعلددة ملن الفسلاد (  .)corruptionsومميلو فلان ملدم
التوافق والتعارض بين المصمحة الفردية والعاملة ىلي ابلرز تلداميات مشلكمة ضلعف االداء االقتصلاديال والتلي
من ابرز صورىا الصراع مم الموارد المالية لتحقيق اكبر المكاسب لمفرد او الجمامة (المحافظة او االقميم)
 .لقد أتسع نطاق ىلذه المشلكالت وأصلبح ملن الصلعب تناوليلا (كملا ىلو الحلال فلي موضلوع تزويلر الشليادات
الدراسية).
ولدراسة مشكمة ضعف التنفيذ في المؤسسات الحكومية تم إجراء إستبيان فلي ملام  2008و  2009لمعرفلة
وجيللات نظللر المفتشللين العللامين بللالو ازرات مللن اسللباب االخفلاق فللي صللرف التخصيصللات االسللتثمارية .واللليكم
بعض من أبرز العوامل المؤثر(سمبا) فلي ملدم القلدرة ممل التنفيلذ فلي الوقلت المناسلبال و كملا يملي وكملا ىلو
موضح بالجدول أدناه:
العوامل المؤثرة مم تاخر المشاريع
النسبة

العامل
التأخر في تييئة الموقع لمبدأ بالعمل
غياب األمن

91.30
86.96

مدم تحديد مدة لمفتح والتحميل واالحالة

76.19

مدم اختيار المقاول الكفوء

76.19

مدم وجود كشف متكامل بالعمل

73.91

تأخر تحويل التخصيصات المالية

69.57

تأخر اتخاذ القرار لمبت في اوامر التغيير

68.18
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تأخر صرف السمف لممقاول

52.38

مدم كفاءة االشراف

40.91

تأخر استالم الموقع من المقاول

38.10

مدم توفر المحروقات والقير والمواد االخرى

36.84

المصدر:المعيد العراقي لالصالح االقتصادي

وٌمكن تصنٌف تقسٌم العوامل التً كشف عنها االستبٌان:
.1عوامللل رايةٌ ل  :تتمثللل بتللاثٌياظ ال لليوف االمنٌ ل وسللوابل ماسسللاظ الي اب ل و ٌللا
البنى التحتٌ االستثمايٌ وسٌادة القانون.
 .2عوامللل دارةٌ ل  :راص ل بتن للٌم العمللل دارللل الللو اية (المعنٌ ل ) و ٌللا دياس ل الةللدو
اال تصادٌ وكفاءة اداية التعا د وعدم وةود الشرص المناس فً المو ع المناس واالداية السةٌم .
 .3عوامل إدايٌ  :عوامل متعةق بالتنسٌق بٌن دوائلي الدولل المرتةفل تشلمل سلعف تعلاون
اةه ة الدول فٌما بٌنها كقياياظ الالق الصيف (و اية الترلٌل ) وصيف الترصٌصاظ الحكومٌ
(و اية المالٌ ) وفتح االعتماداظ (البنك الميك ي والمصيف التةايي العيا ً).
ومما تقدم ٌ هي ان العوامل الدارةٌ تشلٌي اللى علدم ممايسل العلامةٌن الدوايملم بالكفلاءة الملةوبل
وان سللعف التنفٌللك ٌمكللن ان ٌفسللي :بالتقصللٌي الللكي ٌسللتة م اٌةللاد الحللواف السلليويٌ (المعنوٌل والمادٌل )
اوبالقصللوي والللكي ٌتلةل تللديٌ وتامٌللل ووسللع الشللرص المناسل فللً المو للع المناسل  .الشللك ان نسللب
عالٌ من سعف االداء تعود الى ٌا الشلعوي بالمسلاولٌ  .أسلف اللى ملا تقلدم ان تقالٌلد العملل فلً اللدوائي
الحكومٌ تمثل نملا (و ٌا) وتقةٌدا دٌما وشاكا عن االنمال والتقالٌد السائدة ولهكا ٌاتً تسةسل العياق فً
مةال سهول ويحاب االةياءاظ الحكومٌ تسةسل  153ملن بلٌن  183ملن دول العلالم  .ملن ةانل أحلي ان
وةود بٌئ صعب ومعٌق لسيع االنةا تعد ميتع لنمو الفساد.
 .2سٌادة القانون واالداء اال تصادي:
مما تقدم نستنتج ان المشكة فلً تنفٌلك المشلايٌع ملً لٌسلظ مشلكة الملوايد والترصٌصلاظ المالٌل بلل ملً
مشكة الموالن وتتةسد بسعف تفاعل الفيد مع العمةٌ اال تصلادٌ وعلدم االنسلةام بلٌن المصلالح الراصل
والعام والتً تةلد تعبٌيملا فلً علدم احتليام سلٌادة القلانون .فلً ملكا القسلم سلوف نتحلدأ علن أثلي سلعف
سٌادة القانون عةى االداء اال تصادي.
إن سللعف الموالن ل الصللالح (وسللعف التللياٌل االةتمللاعً) ٌللاثي سللةبٌا فللً النللواحً السٌاسللٌ واالمنٌ ل
واال تصللادٌ والتللً عللانى وٌعللانً منهللا العللياق .كمللا انعكللا ٌابهللا سللةبا عةللى كثٌللي مللن الممايسللاظ ففللً
المقللاٌٌا العالمٌل تللم التاشللٌي عةللى العللياق مللن بللل "من مل الشللفافٌ العالمٌل " بانللب بٌئل ٌكتنفهللا الفسللاد
وأصدي "البنك الدولً" مسح ا تصادي ٌاشي ترةلف وصلعوب ممايسل التةلاية واالسلتثماي .وملً ماشلياظ
حيمظ العياق من كثٌي من االمتٌا اظ السيويٌ لتةاو الفقي والحيمان ولاليتقاء بالولن .مما تقلدم اصلبح
واسحا مناك سعف تعامل الموالن مع العمةٌ االنتاةٌ وتقهقلي االعتملاد عةلى الربلياظ بسلب المحاصصل
السٌاسٌ  .والحقٌق مً ان اليراء اال تصلادي فلً كلل ملن الٌابلان وسلنفافوي ومالٌ ٌلا واالملاياظ ...ألل ال
ٌعتملد عةلى سلراء اللبٌعل وانملا لةلبٌعل المتمٌل ة لالنسلان والمتمثةل بللاحتيام القلانون والعلاداظ والتقالٌللد.
فالموالن ل الصللالح والمتةسللدة بالشللعوي بالمسللاولٌ والتفاعللل االٌةللابً مللع القللوانٌن النافللكة مللً العامللل
المفسي لةتلوي والي ً ومً التً اعادظ اللمانٌا الفيبٌ المدمـّية الحٌاة (بعد الحي العالمٌ الثانٌ ).
و د أد ٌا سٌادة القانون بقٌام البعض باالسلتفادة ملن التنلو العي لً واالثنلً فلً رةلق وتع ٌل تكلتالظ
لتحقٌق مكاس فيدٌ وةماعٌ  .االمي الكي رةق حال منافس سةبٌ عةى الموايد العام والمحلدودة نةلم
عنهللا مللديا لةمللال العللام .ومللن صللوي الهللدي انتف لاخ ماسسللاظ الدول ل بالعللامةٌن وانحسللاي الترصٌصللاظ
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االستثمايٌ لصالح الترصٌصلاظ التشلفٌةٌ وعلدم ا لياي لوانٌن كاظ مصلةح عامل كقلانون اللنفل والفلا
 ...أل ل ونةللم عللن ٌللا سٌاس ل اليةللل المناس ل فللً المو للع المناس ل الللى رةللو القللياياظ مللن الةللدو
اال تصادٌ و ٌلا الشلعوي بالمسلاولٌ عنلد المت لييٌن نسلبٌا .وملن صلوي المنافسل السٌاسلٌ السلةبٌ
ٌا البيامج اال تصادٌ من البيامج االنترابٌ التً من شانها تقدٌم الردمل الحقٌقٌل لةملوالن فهلً فلً
الحقٌق صيا عةى اداية موا ع السةل .
وتتيت عةى كلك حكوم ال تمثل فيٌقا واحدا فاعسائها فلً كثٌلي ملن االحٌلان في لاء ٌسلعً اللبعض ملنهم
الى تع ٌم منافع القوم والةماع عةى حسا الصالح العام ومن االمثة الصاير عةى كلك :مشايٌع اليي
واالنتفللاخ االدايي بالماسسللاظ التللً ت رللي بالبلال ل المقنع ل وسللعف فللً االنتاةٌ ل ال ياعٌ ل والصللناعٌ .
واصلبح نسللب مسللامم ال ياعل والصللناع فللً النللاتج المحةللً الةمللالً  % 3.5و  % 1.5عةللى التللوالً
واصبح النمو اال تصادي ٌتو ف عةى انتاج النفل وحده.
ان مكه الحال الح ٌنل لٌسلظ راصل بلالعياق فهلً لامية عامل ميتبلل بحالل ٌلا سلٌادة القلانون .وملن
االمثة الصاير عةى كلك مو ما حصل فً دول فٌةً (  ) FIJIبعد االحداأ السٌاسٌ التً نالظ من مٌبل
القانون وتيتبظ عةى كلك كثٌي من الرسائي اال تصادٌ عالوة عةى ان نسب كبٌية من الترصٌصلاظ المالٌل
كمبظ الى سبل االمن .ما ٌقال عةى فٌةً ٌقال عةى نٌةٌيٌا فقلد اد سلعف التليابل الةتملاعً و ٌلا دوي
القللٌم الللى حللاالظ فسللاد بشللع  .ولللنفا السللب وةللدظ الللدول المكون ل لالتحللاد السللوفٌاتً السللابق كايمٌنٌللا
مةدوفٌا ةويةٌا وكيكستان والتً تبنظ الفكي اال تصادي الحلي بعلد علام  1991فقلد تلدنى ناتةهلا المحةلً
االةمالً الى النصف كما تيتبظ عةٌها دٌون لم تكن تالفها فً السابق.
ففً بحأ مهم ٌتناول مقاين النمو اال تصادي فً افيٌقٌا لةفتية  1990-1965مع دول شليق اسلٌا (التلً
تتمتلللع مع مهلللا نسلللبٌا بديةللل افسلللل فلللً تحقٌلللق سلللٌادة القلللانون والتللليابل االةتملللاعً) وةلللد المالفلللان
 Levine & Easterlyان لسللٌادة القللانون (والةحم ل االةتماعٌ ل ) دوي فللً نمللو وتقللدم الللدول ا تصللادٌا.
وتوصلال مللن رللالل نمللوكج احصللائً الللى مللاٌةً :ان العال ل بلٌن نمللو درللل الفلليد (مللن ةهل ) وبللٌن سللٌادة
القانون والةحم االةتماعٌ (من ةه ارةي ) تتناس تناسبا ليدٌا .وان ٌلا سلٌادة القلانون ٌلادي اللى
مدي فً المال وسعف سٌاس الدول فً اتراك القياياظ المناسب التً من شانها تع ٌ بناء البنى التحتٌل
ومن ثم ديتها فً يفع معلدالظ التنمٌل اال تصلادٌ وتقةلٌص حةلم السلوق السلوداء ( ان لي اليسلم البٌلانً
التالً).
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والرسللم البيللاني الثللاني يوضللح العالقللة بللين مؤشللر الفسللاد (غيللاب سلليادة القللانون) وحصللة الفللرد مللن النللاتا
المحمي االجمالي .حيث ان الدول التي تعاني من درجة فساد مالية (ليا مؤشر اقل قيمة) تكون فييا حصة
الفرد من الناتا المحمي االجمالي اقل ممما (ان الترابط االحصائي بين المتغيرين ىو .) 48.4

وفي دراسة قام بيا مايكل وكر ( )2005حاول بيا تفسير حالة نجاح وفشل بعض الدول في تحقيق الرفاىيلة
االقتصاديةال فبين احصائيا ممق العالقة بلين سليادة القلانون والرفاىيلة االقتصلادية لمملواطنينال حيلث وضلح
ان االرتباط االحصائي بين الرفاىية االقتصادية وسيادة القانون ىي اكبر من ملاىي تطبيلق اصلالح السياسلة
االقتصللادية} .ونسللتنتا مللن ذلللك أن تبنللي سياسللة االصللالح االقتصللادي تمثللل الشللرط الضللروريال وان تللوفر
سيادة القانون يمثل الشرط الضامن لمحصول مم ثمار االصالح االقتصادي.
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ان التجارب العالمية تزخر باالمثمة ففي اوربا الشرقيةال وامريكا الجنوبيةال وافريقيا وجد فييا أدلة ممل أىميلة
سيادة القانون لتحقيق االصالح االقتصادي .بلل واجيلت دول تملك القلارات اختناقلا حلادا فلي ممميلة النيلوض
االقتصادي قبل ان تعي دور سيادة القانون .وتعزي از لدور سليادة القلانون نلذكر ممل سلبيل المثلال ان دول
مثل شيمي وسنغافورة وىونكوك والتي تنعمت بالنمو والرفاىيلة االقتصلادية بفضلل سليادة القلانون وفلي غيلاب
كامل لمديموقراطيو السياسية.

مما سبق نستنا :ان المواطنين مدمون ان يدركوا ملاذا يريلدون حاضل ارً ومسلتقبال .الشل الطبيعلي المطملوب

االن ىلو معالجللة القيللر االنسللاني المتمللل بللالفقر والحرمللان (المتمثللل بغيللاب ابسللط الخللدمات الحكوميللة) .وان

تحقيق ذلك اليمكن دون حكومة قوية تستطيع ان تبسط سلمطة القلانون ممل الجميلع وبدرجلة متسلاوية .وان
وجود حكومة المحاصصة بالظرف الحالي ال تستطيع ان تضمن حكومة قوية تستطيع ان تبسط تمك السمطة.
بعبلارة أخلرى ان المطملوب ادارة سياسلية تسلتطيع ان تسلتخدم الملوارد المحلدودة فلي تلوفير شلروط النملو مللن
خالل بناء البني التحتية .ويتطمب ىذا ان تتقدم الكفاءة مم المحاصصة (مم االقل في المرحمة الحاليلة)ال
اما منيا المشاركة فأن سلاحة البرلملان تتسلع للذلك .وبعكسلو فلان التنلافس( السلمبي) السياسلي او الطلائفي
يقود ال سياسات فقيرة او متواضعة ال تصب في تجاوز المعانلاة .وان ىلذه السياسلات ال قلدرة ليلا ممل ردم
الفجوة االستثمارية (االخذة في االتساع) في مجال التعميم والصحة والنقل  ...الخ.

وفي الختام نقترح التوصيات التاليلة والتلي تتضلمن اللتالحم بلين المؤسسلات والمجتملع الملدني والدينيلة (ملن
جية ) والحكومة )من جية اخرى( في:
 .1ان تكون ادارة الممف االقتصادي بيد كيان مؤلف من ذوي االختصاص في مجال االقتصلاد وادارة
االممال وغيرىم من ذوي االختصاص في ادارة االنتاج في القطامات االقتصادية.
 .2في ىذ المرحمة من الضروري ان تتقلدم معلايير الكفلاءة والخبلرة ممل فكلرة المشلاركة فلي تشلكيل
الحكومة.
وان مساحة البرلمان تتسع لمشاركة لكل مكونات الشعب العراقي.
 .3العمل مم رفع مؤشرات التنمية البشلرية ملن خلالل رفلع التخصيصلات الخاصلة بلالتعميم (بدرحلة
خاصة) وبقية القطامات الخدمية االخرى بقصدر رفع تحسلين مسلتوى معيشلة الملواطنين ( لمحلد
من التجاوزات مم الصالح العام).
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 .4قيام المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني بتسلخير امكانياتيلا تعاليميلا ومبادئيلا لتعزيلز
وترسيخ الشلعور بالمسلؤولية (المواطنلة) وتشلجيع مبلادرات العملل الطلومي ممل صلعيد المنطقلة
السللكنية او دوائللر العمللل ومم ل صللعيد التجمامللات االخللر كمؤسسللات المجتمللع المللدني والمركللز
الدينية .وىنا البلد ان يكلون ىنلاك دملم حكلومي ملالي (ملنح) لتمكلين تملك المؤسسلات ملن أداء
دورىا في تعزيز التالحم االجتمامي االنساني والتأخي الوطني .
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