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Abstract: 

Human capital is an essential pillar for the development of the knowledge economy and the 

development of societies. The problem of the Iraqi economy lies in the dependence on oil wealth 

and the collapse of human development indicators, especially in the field of education, scientific 

research and technological application of knowledge. The research aims to investigate ways to 

adopt the theory of knowledge economy to develop a strategy for sustainable development based 

on the human factor as the main component of scientific and technological progress. The research 

found the importance of innovation through community participation and benefiting from 

international experiences to achieve benefits and reduce costs in oil and agricultural investments, 

and the positive effects of sustainable development through the uses of the marsh cane and its 

environmental effects, and what is related to economic growth, job creation, and economic stability 

in the Iraqi economy suffers from financial and economic crises. 

Keywords: knowledge economy, sustainable development, Iraq 

العراقي يف االعتماد    مشكلة االقتصاد لتطور االقتصاد املعريف وتنمية اجملتمعات. تكمن    أساسية رأس املال البشري ركيزة    يعتربامللخص:  
البحث  يهدف    التكنولوجي للمعرفة. مؤشرات التنمية البشرية ال سيما يف جمال التعليم والبحث العلمي والتطبيق    واهنيار على الثروة النفطية  

للتقدم    األساسي من العامل البشري بوصفه املكون    املستدامة تنطلق تقصي سبل اعتماد نظرية اقتصاد املعرفة لوضع اسرتاتيجية للتنمية    اىل
من التجارب الدولية لتحقيق املنافع    واإلفادةأمهية االبتكار من خالل املشاركة اجملتمعية   اىل مدىبحث  العلمي والتكنولوجي.  توصل ال 

  وآاثره   األهوار التنمية من خالل استخدامات قصب    الستدامة والتأثريات اإلجيابية    والزراعية، وتقليص الكلف يف االستثمارات النفطية  
 .  واالقتصادية املالية    األزمات خلق فرص العمل، واالستقرار االقتصادي يف االقتصاد العراقي يعاين من  البيئية وما يتعلق ابلنمو االقتصادي، و 

العراق   ، التنمية املستدامة ، االقتصاد املعريف املفتاحية: الكلمات    

 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR)  

145 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE: 2|April 2022 

نيسان/ |  2العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2022أبريل 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

 املقدمة   -1

املعلومات  تكنولوجيا  البشري وزايدة دور  املال  الذي ركيزته األساسية رأس  االبتكار  تفعيل  املعرفة على  اقتصاد  يقوم 

اإللكرتونية    واالتصاالت،  الشبكات  العاملي من خالل  التبادل  تزايد إمكانية  العمل واإلنتاج   وزايدةفضال عن  فرص 

املواد   استخدام  املعرفة ابخنفاض  اقتصاد  يتسم  اخلدمات. كما  قطاع  القطاعات   التقليدية،التكنولوجي يف  خاصة يف 

  واملعلومات. ،  ووسائل االتصال  ، والبحوث  ،والدراساتالصناعية والزراعية وتطوير التعليم  

أظهرت نتائج التقييم والدراسات اليت قام هبا البنك الدويل ابن اهم العناصر اليت جيب اعتمادها كأسس :  البحثأمهية  

ومنطلقات لتعزيز املقدرة التنافسية للدولة هي من خالل توظيف منظومة ابتكار وطنية مؤطر بشكل قانوين ومؤسسايت 

                                            لعام، واخلاص، واجملتمع املدين. إن  ذلك ميكن حتقيقه رصني وراسخ حبيث تصبح ابلتايل منظومة موجهة وحمفزة للقطاع ا

تفعيل دور القطاعني   نإمن خالل توظيف اسرتاتيجيات وبرامج البنك الدويل اليت تتعلق بتعزيز ودعم وتشجيع االبتكار.  

بل البنك الدويل              ودوليا  من ق  احلكومة،                                                                      العام واخلاص واجملتمع املدين عرب منظومة وطنية لالبتكار مدعومة حمليا  من قبل  

 عنه.ووفق رؤية مستقبلية ستؤدي إىل تعزيز املقدرة التنافسية للعراق وابلتايل أبعاد صفة الريعية  

انطلق البحث من مشاكلة تدهور االقتصاد العراقي نتيجة االعتماد بشكل أساسي على النفط :  البحث  اختيار أسباب  

 واإلرهاب، األزمة السياسية واألمنية    جانب تفاقم  اخلارجية. اىل دية  مما جعله عرضة ابستمرار لتداعيات األزمات االقتصا
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والفساد املايل واإلداري وجائحة كوروان اليت فاقمت من اهنيار مؤشرات التنمية البشرية خاصة يف جمال التعليم والبحث 

 العلمي والتطبيق التكنولوجي للمعرفة النظرية.

استكشاف طرق تبين نظرية اقتصاد املعرفة لوضع اسرتاتيجية للتنمية املستدامة  يهدف البحث اىل  :  البحثأهداف  

 للمسامهة يف حتسني مؤشرات التنمية البشرية القائمة على العنصر البشري كركيزة أساسية لالبتكار والتقدم التكنولوجي.

كن الرتكيز عليه لتطوير اقتصاد العراق ميتلك رأس مال بشري واجتماعي متنوع مي  أن يستند البحث اىل فرضية مفادها  

من   واالستفادة من خالل املشاركة اجملتمعية    على أن يتم تنظيمه وتطويره من خالل نظام ابتكار فعال  واجملتمع،املعرفة  

 جتارب االبتكار الدولية خلفض تكاليف االستثمار. 

سياسة وطنية لتعزيز وتشجيع االبتكار ميكن أن يعاجل الكثري من املعوقات اليت   إجياد                إن  العمل ابجتاه  :  فرضية البحث

 تقف بوجه تعزيز املقدرة التنافسية للعراق. 

 الدراسات السابقة

" حنو رؤاي اسرتاتيجية لبناء القدرة التنافسية لالقتصاد والصناعة يف 2000ربيع خلف صاحل , اثئر حممود رشيد ,    -1

واالقتصاد , جامعة بغداد , استهدفت الدراسة حتليل واقع االقتصاد العراقي على خلفية حتليل   اإلدارة ة  العراق " جملة كلي
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القدرة التنافسية بغية وضع مالمح السرتاتيجية لبناء القدرة التنافسية للنهوض ابالقتصاد العراقي ,واعتمدت الدراسة  

عام يف   إخفاق العراق يعاين من    أن مرتكزا للتنافسية وكانت النتائج    12حول    األعمالعينة من وحدات    أراءاستطالع  

 الضريبية .   األنظمةووالء قوة العمل ووضوح    واألمين السياسي    التنافسية يف معاجلة الفساد وعدم االستقرار

( " اقتصاد املعرفة ودوره يف حتقيق التنمية املستدامة ", اجمللة   2020)    ،نسرين ستار جبار  رحيم،هند صبيح    -2

حرك دافع وكجزء من تقنية املعلومات كم  أتثري ( ركز البحث على  15. العدد    4العربية للعلوم الرتبوية والنفسية , اجمللد  

ر االقتصاد ت الصناعة وتعد جوهوخلق فرص العمل يف جماال  اإلنتاجيةكوهنا مصدرا لزايدة    املستقبل،االبتكارات يف  

 . القائم على املعرفة

خاصة   إشارة" فاعلية االقتصاد الرقمي يف اقتصادات الدول املتقدمة والنامية مع    2021,    إمساعيلعيسى عبد    -3

 حتليل وقياس تناولت  ،  العراق  ،جامعة تكريت  ،واالقتصاد  اإلدارةكلية    ماجستري،رسالة  مقارنة(( “حتليلية    ))دراسةللعراق  

ة ومنها مؤشر راس املال البشري  ومل تتوفر بياانت املتحد   األممفاعلية االقتصاد الرقمي  يف العراق من خالل مؤشرات  

وسبل   ت املعوقاوبيان    ،اإلمجايلبسيط لالقتصاد الرقمي على الناتج احمللي    أتثري وتبني وجود     ، عن مؤشر االبتكار  

 .   تذليلها
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  2003بعد عام   : العراق الدراسةحدود  

                                                                                       مت االعتماد على اتباع املنهج النظري واملنهج االستقرائي يف معاجلة موضوع البحث وصوال  إىل استنباط :  الدراسةمنهجية  

 املرجوة. املعاجلات اليت ميكن هلا أن حتقق النتائج  

للتعريف مبصطلحات البحث   مفاهيمي وتنظريي  إطار  األولتناول    ومبحثني،تضمن البحث مقدمة    الدراسة: هيكلة  

 مفهوم االبتكار   والتكيف،مفهوم املقدرة التنافسية على أساس االبتكار  

الثاين فقد تناول منافع االبتكار يف    أما  البنك الدويل    العراق:املبحث  املقدرة   يف دعمحلول مقرتحة عرب حتليل دور 

 . 2003التنافسية للعراق بعد عام 

 حمتوى البحث   -2

  األولاملبحث    :  1-2

 طار املفاهيمي والتنظريي اإل
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 املقدرة التنافسية على أساس االبتكار والتكيف   األول: مفهوماملطلب  

                                 يتأتى من الس لع االستهالكية اجلديدة   والذي  احليوي للنظام الرأمسايل  احملركو العامل احملفز اجلوهري  تعد املقدرة التنافسية    

 احلديثة من التنظيم الصناعي الذي وطرق اإلنتاج اجلديدة ووسائل املواصالت اجلديدة واألسواق اجلديدة واألشكال  

املقدرة على التكيف من خالل االبتكارات والتغري   أن ،  (Schumpeter, 1942)يقوم به أصحاب الشركات الرأمسالية  

                         فضال  عن روح املبادرة وحتمل   ق احلرة، واالقتصادايت املنفتحة،                                                  التكنولوجي سيكون قابال  للتحقق عندما تتوافر األسوا

حتسني   تايل وابلالبلدان اليت حتقق االبتكارات وتساير التطور        أن                                               املخاطر لدى املنظمني.  إن  هذا املفهوم يؤكد على  

 .   (Thurow, 1992) اإلنتاجية أو مبعىن آخر توفري منتجات جديدة وفرص عمل جديدة

 smilingمفهوم االبتكار وحتليل منحىن   الثاين:املطلب  

أو تصنيع خدمة أو سلعة جديدة أو خدمة أو سلعة يتم تطويرها بشكل جوهري، أو   تنفيذيقصد ابالبتكار وجماالته  

جماالت، أوال ابتكار   أربع                                                                              طريقة تسويق جديدة، أو طريقة تنظيمية جديدة. وعلى هذا األساس، فإن  االبتكار يشمل  

ابتكار طريقة إنتاج    خدمة خبصائصها سلعة أو   ابتكار طريقة تسويق اثلث  جديدة. أو جماالت استخدامها. واثنيا،  ا، 

وأخريا ابتكار طريقة تنظيمية جديدة على   السلعة. جديدة واليت تتضمن تغيريات جذرية يف تصميم أو تعبئة وتغليف  

العمالقة   Acer، وهو مؤسس شركة  Stan shihلقد قام     .(Oslo, 2005) مستوى املشاريع واملؤسسات املختلفة
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مفيدة لغرض توضيح   أداة                      . إن  هذا املنحىن يعد  1992ألول مرة يف عام    smilingللكومبيوتر، بتقدمي مفهوم منحىن  

                                                                             واع األنشطة وعناصر املقدرة التنافسية يف حتقيق القيمة املضافة. إن  األنشطة األساسية، أن اإلمكانيات املتاحة ملختلف  

نهائية، مثل التسويق وخدمات ما بعد البيع، متتلك اعلى القيم املضافة ضمن سلسلة مثل البحث والتطوير، واألنشطة ال

  smilingوحبسب حتليل منحىن     التجميع. القيمة ابلنسبة إىل املنتج ابملقارنة مع األنشطة الوسطى، أي مبعىن التصنيع أو  

يصبح    smiling                   وضح إبن  ميل منحىن                                                                      ، فإن  عقد السبعينيات ومبقارنته مع عقد الستينيات من القرن املاضي ، ي

                                                                                                        مبرور الزمن أكثر احندارا وهذا يعين ابلتايل إبن  القيمة اليت يتم احلصول عليها أو هامش الربح من قبل األنشطة الوسطى 

أتخذ ابلرتاجع مبرور الزمن وتتزايد ابلنسبة إىل األنشطة األساسية واألنشطة النهائية ضمن سلسلة القيمة ،وعلى هذا 

                                                                                          ، فإن  معدالت التبادل التجاري ابلنسبة إىل البلدان املتقدمة اليت تتخصص يف األنشطة األساسية واألنشطة ألساسا

                                                                                                      النهائية ضمن سلسلة القيمة قد أصبحت وبشكل متزايد ذات مردودات اعلى ، يف حني إن  البلدان النامية اليت تتخصص 

ل على مردودات أقل .  وحبسب ما يتوضح من الشكل البياين يف أنشطة التجميع أو املواد األولية قد أصبحت حتص 

(( يعترب العامل املؤثر الرئيسي يف تعزيز املقدرة التنافسية للدولة R& D))    (، فأن االبتكار أو البحث والتطوير1)

البلدان اإلنتاجية  واألنشطةوذلك لكون االبتكار حيقق اعلى قيمة مضافة ضمن سلسلة العمليات   . وابلنتيجة، فأن 
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املتقدمة تستمر بتحقيق قيم مضافة اعلى من خالل اهتمامها ابالبتكار والبحث والتطوير مقارنة ابلبلدان النامية اليت 

 .  (LALL, 2004)  أو الصناعات التجميعية األوليةاملواد    جانتتا حتقق قيمة مضافة أدين نتيجة تركيزها على  

 Porterالنوعية عناصر اإلنتاج   الثالث: شروطاملطلب  

                                                                                                    إن  شروط عناصر اإلنتاج تتعلق ابملدخالت اليت يتم استخدامها كعناصر لإلن تاج مثل األيدي العاملة، األرض، املوارد 

يشري   porter                                                                                                الطبيعية، رأس املال والبىن التحتية. إن  هذا يتوافق مع ما توضحه النظرية االقتصادية التقليدية، ولكن  

من جانبه إىل اثنني من التصنيفات املختلفة لعناصر اإلنتاج. التصنيف األول لعناصر اإلنتاج ينطوي على ما إذا كانت 

                                                                                                            عناصر اإلنتاج ))أولية((، أي موارد طبيعية، املناخ، واملوقع أو عناصر إن تاج ))متقدمة((، أي، على سبيل املثال، البىن 

ة ومنظومات تبادل املعلومات ذات التقنيات الرقمية احلديثة، وكذلك املوارد البشرية ذات  التحتية لوسائل االتصال احلديث 

                                                                                                           املستوى التعليمي العايل. أما التصنيف الثاين لعناصر اإلنتاج فإن ه يقوم على اساس ))اخلاصية النوعية(( وتتضمن عناصر 

اصية النوعية واليت اغلبها تكون مرتبطة بنطاق معني اإلنتاج ذات اخلاصية العامة يف االقتصاد وعناصر اإلنتاج ذات اخل

 .. (Porter, 1998)  من القطاعات الصناعية أو حىت بقطاع صناعي واحد يف البلد 
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Source :( Kwan, C.H. ,2002) 

 الثالثة   األلفيةمن    األول ولغاية العقد   1970  – 1960من    Smilingالتغري يف منحىن  (:  1الشكل )  

                                                                                     إبن  عناصر اإلنتاج األولية وعناصر اإلنتاج ذات اخلاصية العامة تكون، أما موروثة، أو يكون من   porterويوضح  

                                                                                                       السهل خلقها أو تكوينها، يف حني إن  عناصر اإلنتاج املتقدمة وعناصر اإلنتاج ذات اخلاصية النوعية واليت تعد العامل 

                                  االفتقار إىل املوارد غالبا  ما يساعد       أن  على    porterلة فيؤكد  احلاسم والقاعدة املستدامة لتعزيز املقدرة التنافسية للدو 

                                                                                                        البلدان يف الواقع العملي على إن  تصبح ذات مقدرة تنافسية، وذلك إلن  الوفرة تؤدي ابلنتيجة إىل اهلدر واالسرتخاء يف 

جمربة على االبتكار لتجاوز   أصبحت                                                                           حني إن  الندرة تولد وحتفز العقلية االبتكارية. إن  هناك أمثلة عديدة على بلدان  
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                                                                                                     املشاكل والصعوابت اليت تعرتضها بسبب املوارد النادرة. إن  سويسرا كانت قد واجهت مشكلة النقص يف األيدي العاملة 

                                                                                                     املاهرة يف جمال صناعة الساعات ، ولذلك فأهنا ختل ت عن صناعة الساعات اليت تتطلب كثافة يف استخدام اليد العاملة 

                                                          الساعات املبتكرة ذات الوظائف املتعددة ، يف حني إن  الياابن اليت (porter, 1990) على صناعة    وأخذت ابلرتكيز

، بسبب حمدودية مساحتها اجلغرافية ، وتبعات ذلك على املساحات املتاحة   األراضيواجهت معضلة ارتفاع أسعار  

 إدارةحديثة يف    أساليب أمام املصانع الستخدامها ألغراض خزن البضائع اليت تقوم إبنتاجها ، ولذلك توصلت إىل  

ت وأحد فيما يتعلق                                                                                   املخزوانت ومنها ما يعرف بطريقة اإلنتاج عند الطلب . إن  السويد كانت تواجه مشكلتني يف وق

                                                                                       واليت تتمثل يف حمدودية املوسم املالئم للبناء واإلن شاء، بسبب طبيعة وظروف الطقس املعروفة، وكذلك   اإلنشاءاتبقطاع  

واملساكن ذات   األبنية                                                                                        مشكلة ارتفاع تكاليف البناء، ولذلك فإن  تلك املشكلتني معا  قد شكلتا حافزا  ودافعا  البتكار  

 . (Worldbank , External Countries MENAEXT)               املصنعة مسبقا    املواد واملكوانت
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 : املبحث الثاين   2-2

 حلول مقرتحة   العراق: منافع االبتكار يف  

 2003املقدرة التنافسية للعراق بعد عام    يف دعم: دور البنك الدويل  األولاملطلب  

املتحدة.  يف عام   قام  2003عام    يف   األمم  مع  ابلتعاون  للعراق  الطارئة  تقييم لالحتياجات  الدويل إبعداد  البنك 

، قام البنك الدويل بتأسيس صندوق إعادة اإلعمار الدويل اخلاص ابلعراق، وذلك من أجل مساعدة الدول 2004

البنك الدويل إبدارة هذا واجلهات املاحنة يف توجيه مواردهم وتنسيق دعمهم إلعادة اإلعمار والتنمية يف   العراق. قام 

حيث مت يف ذلك التأريخ إغالق الصندوق املذكور. لقد قام البنك  2014الصندوق لغاية شهر كانون األول من عام 

، IDA                                                                                               أيضا  بتقدمي التمويل اخلاص به للعراق وذلك من خالل ختصيص مايل استثنائي من قبل مؤسسة التنمية الدولية  

( 508.5تابعة للبنك الدويل اليت تقدم املنح والقروض امليسرة إىل البلدان واطئة الدخل، والذي وصل إىل )أحد اجلهات ال

مت ختصيصه   IBRD( مليون دوالر من قبل البنك الدويل لإلعمار والتنمية  250                               مليون دوالر فضال  عن قرض بقيمة )

على حد سواء كان لغرض متويل مشاريع اإلعمار     IDAو ITF                                                لغرض تطوير السياسات. إن  التمويل املقدم من قبل   

                                               قد قام أيضا  بتمويل برامج املساعدة الفنية املعدة ITF                                                              وإعادة التأهيل واليت يتم تنفيذها من قبل املؤسسات العراقية. إن   
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املقدرة   وتعزيز  زايدة   Worldbank , External Countries) املؤسساتية  واألهلية لغرض 

MENAEXT))    . 

( ISN                                                                      ، فإن  أنشطة البنك الدويل يف العراق كانت تسري وفق خطة اسرتاتيجية مرحلية )2007لغاية    2006ويف عام  

مرتكزات وهي: إصالح آليات تقدمي اخلدمات العامة األساسية أجياد اإلمكانيات   أربعةواليت كانت قائمة على أساس  

                                              حتسني آليات احلكم الرشيد للقطاع العام. إن  البنك   وأخرياات احلماية االجتماعية.  لتطوير القطاع اخلاص. وتعزيز شبك

                                                                                              الدويل قد عمل أيضا  كأحد أهم اجلهات االستشارية لربانمج صندوق النقد الدويل يف العراق خبصوص االسرتاتيجيات 

لعراقية حول اجتذاب االستثمار على مستوى القطاعات مبا يف ذلك قطاع النفط، وتقدمي االستشارات إىل احلكومة ا

األجنيب املباشر من خالل وضع قوانني صديقة للمستثمرين وتطوير مؤسسات الدولة وإصالح الشركات اململوكة للدولة 

  (Worldbank , External Countries MENAEXT)    املدة فإن  2011-   2009وخالل   ،       

اسرتاتيجية البنك الدويل يف العراق تلخصت يف العمل ابجتاه مساعدة العراق يف استخدام وتوظيف موارده بفعالية أكرب 

                                                                                                  وصوال  إىل حتقيق النمو الذي يلعب فيه القطاع اخلاص الدور الرايدي مع أتمني أيصال وتوفري اخلدمات األساسية. إن  

                                                                                                     اتيجية قد رك زت أيضا  على بناء وتعزيز املقدرة املؤسساتية للدولة وتقاسم املعرفة وكذلك متهيد الطريق ملؤسسات هذه االسرت 

، يف املسامهة بشكل أوسع يف تطوير القطاع اخلاص يف العراق. ويف IFCو  MIGAالبنك الدويل األخرى، وخباصة  
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ّ  قعة إىل حد                                             ، فإن  البنك الدويل وصف العراق بكونه دولة وا2012عام   بعيد حتت أتثري الصراعات والنزاعات مما        ّ 

يعين ابلتايل حالة من عدم االستقرار. لقد عزى البنك الدويل حالة عدم استقرار العراق يف جزء رئيس منها إىل االقتصاد 

السلط مركزية  يف  املتمثلة  املتوارثة  السمة  عن  فضال   العام  القطاع  وسيطرة  بسيادة  يتسم  الذي  والقرارات                                                                                            العراقي  ات 

(Werbsite : globalpolicy, article 168)     قبل احلكومات وذلك اقرتاحها من  يتم  املشاريع                                                .إن   

                                                                                                       استنادا  إىل مبادئ اسرتاتيجية أو إطار الشراكة وإىل خطة التنمية الوطنية حيث يتم وضع تلك املشاريع لتحقيق أحد 

-Web site : worldbank/Iraq–country-partnership- strategy)ة  التنمية احملدد  أهداف 

period.168, fy13–fy16)   . 

أحد فروع جمموعة البنك الدويل املسؤولة عن التعامل مع القطاع اخلاص وذلك   (  متثلIFCمؤسسة التمويل الدويل )   

( كانت لديه استثمارات يف عشرين IFC         ، فإن  ) 2014من خالل تقدمي القروض والتمويل الرأمسايل .  وحىت هناية عام  

( 2,2و ) ــواليت وصلت إىل حن  دولة من دولة منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، وهي املنطقة اليت يقع العراق ضمنها،

( بينها  من  دوالر  تقدمي 509مليار  برانمج  بلغ  حني  يف  أخرى،  استثمارية  جهات  من  توفريها  مت  دوالر  مليون   )

(. وابلنسبة 36( مشروع يف املنطقة املذكورة )96( مليون دوالر توزعت على أكثر من )105االستثمارات ما قيمته )

                                         ، فإن  املؤسسة املذكورة تركز على دعم تنمية IFCعلى بنود االتفاق مع    1956ذ عام  للعراق، والذي كان قد وقع من
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وتطوير القطاع اخلاص مع التأكيد بشكل خاص على زايدة التبادل التجاري وحتسني إمكانية احلصول على التمويل 

العراق تركز على تطوير قطاعات يف   IFC                                                                   ابلنسبة إىل املشاريع الصغرية والشركات املتوسطة والصغرية.  إن  استثمارات  

                           فإن  التخصيصات املالية وصلت   2012و  2011  األعوامالنقل، واالتصاالت، والفنادق، والقطاع املصريف. وخالل  

احلالية  IFC                                                                                       ( مليون دوالر تقريبا  يف قطاعات التصنيع، البىن التحتية، واألسواق املالية. إن  جماالت استثمار  500إىل )

( مليون دوالر إىل أحد معامل اإلمسنت واملواد اإلنشائية كجزء من 50( مليون دوالر ومن بينها )255تصل إىل حنو )

( مليون دوالر كقرض ميسر على مدى سبع سنوات إىل شركة )زين 400دعم صناعة اإلمسنت يف مشايل العراق، و ) 

البىن التحتية والنقل يف العراق.  ( مليون دوالر كقرض خمصص لدعم تطوير مشاريع  45العراق لالتصاالت( وكذلك ) 

                                                                                        تعمل أيضا  يف العراق على تقدمي اخلدمات االستشارية إىل املشاريع احمللية ، ومن بينها قرض مايل ميسر    IFC     إن   

( مليون دوالر وذلك لدعم وتطوير 38) الوالايت املتحدة ، بريطانيا ، أسبانيا ، والياابن ( بقيمة )   األطرافمتعدد  

البشرية والفنية يف القطاع املصريف ، وتشجيع وتعزيز الشراكة ما بني القطاعني العام واخلاص ، وإقامة الدورات   اإلمكانيات

التدريبية يف جمال اإلدارة ملدراء الشركات الصغرية واملتوسطة ، مع الرتكيز على النساء منهم ، واملساعدة يف توفري املؤهالت 

 ,Web site : IFC ) .، وخاصة النساء منهم ، للقيام مبشاريع خاصة هبم  األفراداإلدارية والفنية األساسية لدفع 

Middle East and North Africa, 2015) 
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                                                                                  متثل إحدى املؤسسات التابعة جملموعة البنك الدويل اليت هتتم أيضا  ابلقطاع اخلاص من خالل تشجيع MIGA     إن   

 2008وفيما يتعلق ابلعراق، والذي أصبح عام   ضماانت.االستثمارات األجنبية املباشرة يف البلدان النامية عرب تقدمي  

                                                  املشاريع اليت يكون فيها العراق بلدا  مستضيفا ، وهذه                                            ، فإن  اجلهة املذكورة لديها حاليا  اثنني منMIGA         عضوا  يف  

( مليون 10.4              ضماان  بقيمة )  MIGAأصدرت    2013يف    اإلقليمياملشاريع هي مشروع االتصاالت الالسلكية  

استثمار شركة   لتأمني  الالسلكية   Alcatel – lucentدوالر  الفرنسية يف مشروع االتصاالت  . اإلقليميالدولية 

( مليون دوالر يشمل أتمني مشروع استثمار رأمسايل يتعلق إبنشاء وتشغيل 8.3              ضماان  بقيمة )  تأصدر   2014ويف

 . (Outlook, 2012)ومراقبة دخول وختزين البضائع يف املنافذ احلدودية والذي تقوم به إحدى الشركات الربيطانية  

 

 منظومة ابتكار وطنية مقرتحة لدعم التنمية املستدامة  الثاين:املطلب  

                                                                                                      إن  جمموعة العناصر األكثر مشولية اليت تسهم يف املقدرة التنافسية للدولة تشمل املؤسسات، البىن التحتية، االستقرار 

تطور األسواق على مستوى االقتصاد الكلي، الصحة والتعليم االبتدائي، التعليم العايل والتدريب، كفاءة سوق السلع،  

        على إن    أمجاع              إن  هناك شبه  ، واالبتكار.  األعمالاملالية، إمكانية التعامل مع التكنولوجيا، حجم السوق، تطور بيئة  

                                                                                                        سياسات الدول لتعزيز املقدرة التنافسية ينبغي إن  ترتكز على إرساء قواعد أساسية تتضمن خلق بيئة مستقرة وخاصة 
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واالستثمار يف البىن التحتية   على صياغة نظام اقتصادي مرن وقابل للتكيف.والعمل    ية.من الناحية القانونية والتشريع

والسعي للوصول إىل األسواق الدولية، وكذلك  وتشجيع االدخارات اخلاصة واالستثمار احمللي.  التقليدية والتكنولوجية. 

املباشر. األجنيب  لالستثمار  جاذبة  بيئة  والش  تكوين  اجلودة  على  احلكومة والرتكيز  عمل  يف  االستجابة  وسرعة  فافية 

الدولة.     واإلنتاجية وفرض الضرائب.  جور                                                  والعمل على خلق عالقة وثيقة وفاعلة ما بني مستوايت إال    ومؤسسات 

(Administration(EIA), 2013)    . كما هو معروف، فإن  قطاعي النفط والزراعة يف العراق ميثالن دعامة                                                            

رئيسة لتحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية على حد سواء، وعلى وجه اخلصوص ما يتعلق ابلنمو االقتصادي، 

قطاع النفطي                                                                                          وخلق فرص العمل، واالستقرار االقتصادي. ويف هذا اإلطار، فإن نا سنوضح هنا مدى أمهية االبتكار يف ال

تناول إمكانية االبتكار يف                                                                                                        ابلنسبة للعراق والتأثريات اإلجيابية واملتشعبة يف هذا اجملال. ومن جانب آخر، فإن ه سيتم 

 القطاع الزراعي والنتائج املرتتبة على ذلك. 
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 أمكانية االبتكار يف القطاع النفطي -  1

                     . إن  أحدث التقديرات أخرىك عالقة وثيقة الصلة ما بني توافر املياه من جهة وبني إنتاج النفط اخلام من جهة  لهنا

 2035( تريليون دوالر من صادرات النفط حىت عام  5                                                       تشري إىل إن  العراق ميكن له أن حيقق عوائد مببلغ إمجايل قدره )

           ، فإن  تلك أخرىاالقتصادي واالجتماعي يف البلد. ولكن من جهة  وهذا مما يعين ابلنتيجة ضمان االزدهار واالستقرار 

التقديرات وحتققها تواجه عدة مصاعب وعراقيل واليت من بينها ضعف البىن التحتية، وأانبيب النفط املتهالكة، والزايدة 

                            أهم العراقيل وأقلها تشخيصا    قلة أو عدم توافر املياه، والذي ميكن اعتباره أحد      ،  وأخرياالكبرية يف الطلب على الكهرابء،  

                                                                                                                واليت تواجه إمكانية زايدة إنتاج النفط يف العراق. إن  هناك عالقة وثيقة الصلة ما بني إنتاج النفط وما بني املوارد املائية. 

( برميل كمعدل من املياه املضغوطة من اجل استخراج برميل وأحد من 1,5                                    وحبسب التقديرات، فإن  هناك حاجة إىل ) 

                                                                                    ، فإن  كمية املياه الالزمة إلدامة إنتاج النفط يف حقلني رئيسني للنفط يف العراق سوف تزداد من أخرى. ومن جهة  النفط

. ويف جنوب العراق 2035                            ( مليون برميل يوميا  يف عام  12إىل أكثر من ) 2011                           ( مليون برميل يوميا  يف عام 1,6)

                        ( مليون برميل يوميا  من 9                                  طة، فإن ه سيكون من املطلوب توافر )فقط، والذي تكون فيه احلاجة أكرب إىل املياه املضغو 

يف العراق لغرض إنتاج النفط تعد  اآلن                                         . إن  كميات املياه السطحية واجلوفية املتاحة 2035املياه املضغوطة حبلول عام 

 هذا النقص يف كميات                                                                                   دون املستوى املطلوب للتوسع يف إنتاج النفط وخاصة ابلنسبة حلقول النفط يف جنويب العراق. إن  
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املياه الالزمة يتفاقم نتيجة حملدودية مصادر املياه العذبة، وضعف البىن التحتية اخلاصة ابملياه، ونتيجة ملوقع العراق ابعتباره 

 إجياد                                                                                          بلد مصب لنهري دجلة والفرات، وكذلك لرتاجع معدالت األمطار يف املنطقة عموما . إن  عدم السعي ابجتاه  

                                                                                          ومستدامة للنقص يف املياه، فإن  إنتاج النفط يف العراق وابلتايل مستقبله االقتصادي واالجتماعي سيكون حلول جذرية  

 .  (Ibid) عرضة ملخاطر جدية

 

 إمكانية االبتكار يف القطاع الزراعي مبشاركة جمتمعية -  2

إىل التطور   األصل                                                                                           إن  هناك الكثري من الدراسات تؤكد على أن التطور واالزدهار يف الكثري من البلدان املتقدمة يرجع يف  

                                                                                                          وزايدة اإلنتاجية الذي حتقق يف القطاع الزراعي لتلك البلدان .ويف العراق ، فإن  توافر املساحات الصاحلة للزراعة أصبح 

ن أمهها اجلفاف ، واستنزاف الرتبة ، وارتفاع تكاليف حراثة وبذر األراضي .وفيما                                مهددا  نتيجة لعدة عوامل واليت م

                                                                                                     يتعلق حبراثة األرض وإعدادها حبسب الطرق التقليدية ، فإن  تكاليف تلك العملية قد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد عام 

( لرت 8ستخدام حنو ) ( دوالر أمريكي واب16-12حيث بلغت تكلفة حراثة هكتار واحد من األرض ما بني )   2003

                                                                                                            من الكاز فضال  عن تكلفة املواد االحتياطية واأليدي العاملة . وابلنتيجة، فإن  هذا ينعكس سلبا  على اإليرادات املتحققة 

                                          الرتبة، وخاصة بعد حراثة األراضي اجلافة. فضال    ضعافإ                                                          من الزراعة، وكذلك فإن  طرق احلراثة التقليدية تؤدي إىل زايدة  
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                                                                                                           عن ذلك، فإن  طريقة احلراثة التقليدية تؤدي إىل إزالة بقااي وجذور نبااتت املوسم السابق واليت، يف حالة بقائها، تساعد 

، بدأ 2005على تقليل التبخر من الرتبة واملساعدة على تثبيتها، وخاصة ابلنسبة حملاصيل القمح والشعري. ويف عام  

املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة، وضمن برانمج املعونة األسرتالية، إبجراء حبوثه وتطبيقاته يف حمافظة 

جبلب آليات حديثة   2007نينوى، واليت تعد أحد أهم احملافظات يف زراعة احلنطة والشعري، لقد قام املركز املذكور عام  

اصة اجلافة منها وذلك لتجربتها يف مناطق املوصل الزراعية، وابلتعاون مع جمموعة من املزارعني حلراثة وبذر األراضي، وخ

                                                                                            ناطق. وبعد إن  مت جتربة اآلليات املذكورة واستخدامها من قبل عدد من املزارعني، فقد توصل أحد املزارعني ــيف تلك امل

حقة هبا واملستخدمة حلرث وبذر األرض. لقد بلغت تكلفة إىل ابتكار وإجراء حتويرات على تلك اآلليات واألجزاء املل

للغاية حيث وصلت   إجيابية، ولكنها ابملقابل حققت نتائج  أمريكي( دوالر  800ذلك االبتكار والتحويرات ما يعادل )

الزراعي.   2009-2008( هكتار لكل مزارع، وذلك يف موسم 250مساحة األراضي اليت مت حرثها وبذرها حوايل ) 

عدد أكرب من املزارعني يف تلك املناطق على استخدام   إقبالشهد    2010-2009                           النتائج املشجعة، فإن  موسم  وبعد  

 ( هكتار. 300ذلك االبتكار اجلديد، حيث وصل معدل زراعة كل مزارع إىل أكثر من )

، واليت مت حتويرها، أخذت                                                                                  إن  إحدى مزااي ذلك االبتكار والتحوير للمزارع العراقي متثلت يف أن األجزاء املخصصة للبذر

                                                                                                     تضع البذور يف نقاط أكثر عمقا  يف األرض، وذلك لالستفادة من الرطوبة اليت تزداد مع زايدة عمق نقاط وضع البذور، 
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                                                               خر موسم األمطار يف تلك املناطق. إن  من نتائج ذلك االبتكار والتحوير                                         وابلتايل احملافظة على سالمة البذور حىت وإن  أت

يل تكاليف إعداد األرض للزراعة، وزايدة املساحات املزروعة، وارتفاع إنتاجية األرض من حمصويل احلنطة متثل يف تقل

                                                                    %( حبسب تقديرات املنظمة األسرتالية املذكورة. إن  ذلك االبتكار قد دفع بعدد 15والشعري واليت وصلت إىل حنو )

ذلك االبتكار وكذلك القيام برتكيبه على اجلرارات التقليدية من املزارعني يف املوصل إىل تشكيل مجعية للرتويج الستخدام  

( مزارع يف عام 50                                                                              املوجودة لدى املزارعني أصال ، حبيث وصل عدد املزارعني الذين يستخدمون ذلك االبتكار إىل ) 

2010   (Asturalia, 2014) 

 

 يف العراق واالبتكار مبشاركة جمتمعية  األهوارقصب    –3

يعد العراقيون القدامى حبسب الشواهد التارخيية من بني أفضل الشعوب على مستوى العامل اليت قامت ابستخدام القصب 

املساحة اإلمجالية             تشري إىل إن     2000                   . إن  تقديرات عام  (Thesiger, 1964) واالستفادة منه يف جماالت متعددة

.    (UNEP, 2001) ( ألف هكتار 17,300جنويب العراق تبلغ حبدود )   األهواراليت يغطيها القصب يف مناطق  

كمادة عازلة يف بناء جدران وسقوف املنازل واملباين املختلفة حيث يتميز عن   إدخالهمن أهم استخدامات القصب   إن 

                              مالئمة داخل املباين صيفا  وشتاء،   أجواء                                                                       املواد األخرى يف امتصاصه للرطوبة وعزله للحرارة وابلتايل فإن ه يساعد يف توفري  
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                                     . كما إن  القصب يتم استخدامه يف صناعة (FNR, 2012)الطاقة املختلفة    أنواعوابلنتيجة التقليل من استخدامات  

                                                    وذلك بسبب متيزه أبليافه القصرية. إن  القصب يدخل كذلك يف   أخرى خمتلفة من الورق ويتم تفضيله على مواد    أنواع

ل االحرتاق،                                                                                       الصناعات البالستيكية والنسيجية. إن  القصب وخملفاته ميكن استخدامه كمصدر للطاقة سواء من خال

                                                                                                     استخالص الغاز البيولوجي، واستخالص الوقود الطبيعي إن  ميزة استخدام القصب كمصدر للطاقة تتمثل يف إن  القصب 

             . إن  احتواء (Kask, 2011) ال يستخدم كغذاء للبشر مثل النبااتت األخرى اليت يتم استخدامها كمصدر للطاقة  

ن النرتوجني والبواتسيوم، واملنغنيز جيعله من أفضل  القصب على                          للماشية، فضال  عن توافره   األعالفسب عالية من 

املستخدمة يف الزراعة لزايدة خصوبة األرض   األمسدة                                                        وتكلفته الواطئة، ومن جانب آخر، فإن  القصب يعد من أفضل  

ة واليت تساعد ابلتايل على زايدة إنتاج احملاصيل وخاصة وإنتاجيتها الحتوائه على نسب عالية من املواد اليت حتتاجها الرتب

يعد القصب أحد النبااتت الطبيعية اليت تتوافر فيها خصائص بيولوجية تساعد يف التقليل   (Hanson, 2004) الرز

عدد من البلدان، عمليات تكوين ، ويف  األخريةمن تلوث املياه ومعاجلة مياه الصرف الصحي. لقد بدأت يف اآلونة  

جزر اصطناعية من القصب الستخدامها يف معاجلة مياه الصرف الصحي وتقليل تلوث املياه الناجم عن االستخدامات 

 .  (Vymazal, 2010)الصناعية  
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                                                                                             من أحدث االبتكارات الستثمار القصب يف أحد احلقول النفطية الواقعة يف سلطة ع مان عشر إمجايل إنتاجها من     

                                           ( ألف مرت مكعب يوميا  من املياه والذي خيرج إىل 330                                                   النفط اخلام، يف حني إن  اإلنتاج املتبقي يتكون من حوايل ) 

ابر التصريف. آان يتم التخلص منها من خالل ضخها يف أحد                                                سطح األرض مع النفط. إن  هذه الكميات من املياه ك

ضخ املياه املنتجة، فقد مت التوصل إىل ابتكار منظومة تصفية مكونة من   وإعادةوهبدف تقليل التكاليف املرتفعة ملعاجلة  

ون املرتبطة القصب واليت تعمل على ختفيض أو حىت التخلص من استهالك الطاقة وانبعااثت غاز ثنائي أوكسيد الكارب

                                                        . إن  االبتكار املذكور يتمثل بزراعة القصب يف قناة اصطناعية اآلابربتشغيل املعدات الالزمة لتصريف املياه إىل أحد  

                                                                                                للمياه حيث يعمل القصب كوسائل للتصفية من خالل فصل النفط عن املياه. إن  عملية الفصل تلك تتم عن طريق 

النفط، وابلتايل تتم عملية فصل   أيغذي بشكل طبيعي على املواد اهليدروكربونية،  قيام البكرتاي املوجودة يف القصب ابلت

، قد حقق مجلة 2010إىل اخلدمة يف أواخر عام    إدخاله                                                      املياه عن النفط بشكل طبيعي. إن  هذا االبتكار، والذي مت  

الرأمسالية ابملقارنة مع تكاليف تشغيل   من املنافع واملزااي واالقتصادية والبيئية وأمهها حتقيق ختفيض جوهري يف التكاليف

الكهرابئية بنسبة ) الطاقة  املياه. وكذلك ختفيض استهالك  تقليدية ملعاجلة وضخ  التخلي عن 98حمطات  نتيجة   )%

                              ( برميل يوميا  من النفط اخلام. 200                                                                     تشغيل حمطة معاجلة وضخ املياه، فضال  عن إن  ذلك االبتكار يتمكن من اسرتجاع ) 

ملغرام من النفط. يف كل لرت   400النفط يف املياه اليت خترج بعد مرورها يف مزرعة القصب قد اخنفضت من             ان   نسبة  
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                                                                  ملغرام من النفط لكل لرت وأحد بعد املعاجلة. كما إن  انبعااثت غاز ثنائي   0,5وأحد من املياه قبل املعاجلة إىل اقل من  

ليه توفر إ                                               وأخريا فإن  جزر القصب املستخدمة يف االبتكار املشار               %( تقريبا .  98أوكسيد الكاربون قد اخنفضت بنسبة )

 الستخدامات                                                                                            بيئة صاحلة لألمساك وألنواع متعددة من الطيور املهاجرة، فضال  عن توفري كميات من املياه النقية الصاحلة  

  .  (Green Infrastructure Case Studies , Shell Company, 2013) متنوعة

 

 اخلالصة: أهم نتائج الدراسة   -3    

                                                                                                       إن  عناصر اإلن تاج، وفق منظور املقدرة التنافسية للدولة، مل تعد قاصرة على العناصر التقليدية املعروفة )األرض،    -1

                                                                                                            املوارد الطبيعية، رأس املال واأليدي العاملة( وإّن ا اتسعت لتشمل البيئة املناسبة من الناحية السياسية، واالجتماعية، 

 والصحية.   ،والتعليميةواخلدمية، والقانونية،  

االبتكارات ال تستلزم فقط األنفاق على البحث والتطوير ووضع اسرتاتيجيات هبذا الشأن على املستوى الكلي،       إن   -2

الشركات يف هناية  املنظمني أو أصحاب                                                                                          بل يتوجب إن  تتحول إىل منتجات، أي مبعىن، إن  اآلمر يعتمد على 

 املطاف أي على املستوى اجلزئي 
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                                                                             ستكون قادرة على االبتكار بشكل مستمر تستطيع كذلك ابلتايل إن  تؤمن وظائف ذات أجور                  إن  البلدان اليت   -3

 مة املضافة ستكون أعلى.                    أعلى طاملا إن  القي

                                                                                                             إن  االقتصاد املتنوع والبيئة االجتماعية املناسبة تعد أحد ركائز تعزيز املقدرة التنافسية للدولة، وهذه الركائز تتحقق  -4

 ة متكاملة لتشجيع وتعزيز االبتكار. منظوم  إجيادمن خالل 

 

 

 اخلامتة   

                                                                                                        العالقة ذات الصلة الوثيقة ما بني املياه والنفط يف العراق يقدم مثاال  ابرزا  على أمهية ابتكار وتطوير طرق وآليات      إن   

ووسائل لتأمني كميات املياه الالزمة إلنتاج النفط وابلتايل زايدة إنتاجية ابلشكل الذي يضمن تعزيز املقدرة التنافسية 

املنظمات واملؤسسات الدولية، وخاصة البنك الدويل،   وإسنادلقى بكل أتكيد دعم                                 للعراق. إن  العمل هبذا االجتاه سي

                                                                                                      وذلك ملا ميثله من أمهية سواء للعراق أو للمنطقة ككل. إن  هذا املوضوع مينح الفرصة لتعاون الوزارات، واجلامعات، 

ات عملية وقليلة التكاليف يف هذا واملتخصصني، وحىت منظمات اجملتمع املدين واجملتمع ككل للتوصل إىل حلول وابتكار 

 السياق.
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مناطق     على  ستعود  اليت  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  واإلجيابيات  الفوارق  نتصور مدى  إن    األهوار                                                                                            نستطيع 

الشاسعة يف جنوب العراق إذا ما مت توظيف خربات السكان احملليني املرتاكمة عرب السنني وبدعم من مؤسسات الدولة 

الدولية املختلفة يف تطبيق وتنفيذ واملنظم املنظمات  البحوث ابلرتافق مع خربات  ات واألكادمييني واجلامعات ومراكز 

على املستوى   األخري                                                                                      ابتكارات ومبادرات الستغالل املساحات الشاسعة من هذه الثروة الطبيعية )القصب(. إن  التطور  

                                                من مناطق الرتاث العاملي يعد عامال  جوهراي  وأساسيا    األهوارق  واملتمثل يف اعتبار مناط   1916احمللي والدويل يف عام  

مصادر   وإجياد                                                                                            يف دعم التوجه املوضح آنفا  وما يرتتب عليه من تنويع االقتصاد، ومعاجلة مشكلة الفقر يف تلك املناطق،  

ية على مستوى اجملتمع املدين                                                                             جديدة للدخل، واالرتقاء مبشاركة ونشاط اجملتمع املدين وصوال  إىل تعزيز املقدرة التنافس

الرتكيز بشكل استثنائي على تعزيز دور وإمكانية اجملتمعات احمللية ومنظمات , و لقطاع اخلاص والدولة على حد سواءوا

العمل على أجياد آليات مؤسسية مالئمة للتعاون يف جمال مع ضرورة    اجملتمع املدين يف إطار التعاون مع البنك الدويل.

                                                                                         بني القطاع العام واخلاص من جهة ما بني اجلامعات واملعاهد الفنية ومراكز البحوث من جهة أخرى. إن  االبتكار ما  

                                                                                                    الوصول إىل منظومة مؤسسية وقانونية لالبتكارات ال تغرز املقدرة التنافسية فحسب وإّن ا تساعد على احلد من هجرة 

                                        شجعا  على عودة تلك الكفاءات إىل العراق.                ، تشكل عامال  مهاخلربات والكفاءات العلمية، ويف الوقت نفس
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