
النمو املتعرث يف العراق: يف منظور التنمية 
الب�صرية واالقت�صادية

بسام يوسف

Al-Bayan Center for Planning and Studies

ترجمة وتحرير مركز البيان للدراسات والتخطيط



عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد. مهمته الرئيسة، 
فضاًل عن قضايا أخرى، تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية 
اليت ختّص العراق بنحٍو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحٍو عام. ويسعى إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.

حقوق النشر حمفوظة  2016

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org



النمو املتعثر يف العراق: يف منظور التنمية البشرية واالقتصادية

3

امللخص:
التنمية  البحث  العراق لآلونة األخ��رية، وي��رى  التنمية االقتصادية يف  البحث دراس��ة  ه��ذا  يتناول 
الدولة، يستند هذا  البشرية فضاًل عن قدرة  باعتبارها عملية تتوسطها املؤسسات وتقودها اإلمكانيات 
البحث على أمنوذجي مت استخدامهما لبيان تعثر األداء االقتصادي يف العراق، ومها: النظريات اليت تسلط 
الضوء على آثار النفط السلبية على النتائج االقتصادية، فضاًل عن النظريات اليت تؤكد على أمهية تطبيق 
السياسات اليت تدعو إىل التحرر االقتصادي، ويفرتض هذا البحث بأن العديد من الصعوبات االقتصادية 
يف العراق-مبا يف ذلك عملية توفري اخلدمات العامة وحتقيق االستثمار- هي نتيجة الرتاجع املؤسسي فيما 
خيص القدرات البشرية والسيما منذ عام 1990، ويعارض البحث اآلراء األساسية اليت تتعلق بالتأريخ 
االقتصادي احلديث يف العراق، على سبيل املثال ينظر إىل فرتة ما بعد عام 2003 باعتبارها استمراراً 
لفرتة العقوبات االقتصادية اليت فرضت على العراق وهو ما أدى إىل تدهور القدرات البشرية واملؤسسات 

االقتصادية، على الرغم من التغريرُّ اجلذري للسياسات االقتصادية والسياسية. 

الكلمات املفتاحية:
العراق، التأريخ االقتصادي، االقتصادات الريعية، املرض اهلولندي، املؤسسات، قدرة الدولة، العقوبات 

االقتصادية.
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املقدمة:
التنمية  إىل  ينظر  إذ  منظور ج��دي��د،  م��ن  ال��ع��راق  االقتصادية يف  التنمية  إىل  البحث  ه��ذا  يتطرق 
باعتبارها عملية لتحقيق اإلمكانيات البشرية-مبا يف ذلك قدرة الدولة- اليت تتوسطها املؤسسات، ويؤكد 
على أن العديد من احملن االقتصادية اليت مرَّ هبا العراق- صعوبات القيام باإلستثمارات، وسوء اخلدمات 
العامة، وتباطؤ النمو- ميكن أن تفهم بشكل أفضل ضمن إطار الرتاجع املؤسسي فيما خيص القدرات 

البشرية اليت حصلت منذ عام 1990.
يتعارض هذا البحث مع وجهيت نظر رئيسيتي واللتي هيمنتا على املناقشات اليت جرت حول 
أهنما ال  إالّ  يقدمان معلومات مهمة،  أهنما  وال��ش��رق األوس���ط، يف حي  ال��ع��راق  االقتصادية يف  التنمية 
املاضية. تركز  الثالثي عاماً  بنحٍو مالئم، والسيما خالل  العراق  االقتصادية يف  التنمية  يوضحان جتربة 
اجملموعة األوىل على أثر النفط على اهلياكل االقتصادية )اليت تعرف باسم املرض اهلولندي( والعالقات 
السياسية )اليت تعرف باسم فرضية الدولة الريعية(، إذ تؤكد هاتان النظريتان على اآلثار السلبية للنفط 
اخلفاجي  املثال؛  )على سبيل  االستبدادية  والسياسات  والراكدة  الكفوءة  باالقتصادات غري  يتعلق  فيما 
بتحرر  يتعلق  فيما  املمارسات  ألفضل  الئحة  تطبيق  أمهية  على  الثانية  اجملموعة  تؤكد  بينما   .)2012
األسواق وصرف العمالت، وهي سياسات مت حتديدها من قبل املنظمات الدولية والسيما البنك الدويل 
وصندوق النقد الدويل- غالباً ما يطلق عليها “إمجاع واشنطن”1- والسيما بي صانعي القرار يف الغرب 

بعد عام 2003، ولكن أيضاً قبل ظهور النظام االقتصادي املركزي العراقي، حتت حكم نظام البعث2.
إن النظريات املرتبطة بوجهة النظر األوىل غري قادرة على تفسري سبب أن البلدان ذات اهليكلية 
االقتصادية املشاهبة للعراق مثل: اجلزائر وإيران واململكة العربية السعودية، قد شهدت تأرخياً تنموياً خمتلفاً، 
أما بالنسبة للنظريات املرتبطة بوجهة النظر الثانية فهي تقوم بتعومي التوقعات الوردية حبدوث ازدهار سريع 
يف االقتصاد العراقي بعد رفع العقوبات االقتصادية واستئناف التدفقات التجارية مع العامل يف عام 2003، 
إن النتائج احمل��دودة نسبياً من إصالحات السوق الليربالية اجلديدة )إمج��اع واشنطن( يف العراق ال تعين 
أن اإلصالحات خاطئة متاماً يف مجيع اجملاالت، ومل تقم هذه السياسات بإحداث النتائج املتوقعة وذلك 

بسبب عدم توافر الشروط املؤسسية املسبقة الالزمة لنجاحها3. 
على الرغم من اإلعرتاف بأن امليزات االقتصادية اهليكلية تعد أمراً مهماً وأنه قد يكون للسياسات 
آثار حقيقية )وكما سيذكر يف أدناه، سلبية(، فإن هذا البحث يفرتض بأن تدهور املؤسسات االقتصادية 
فضاًل عن فقدان املعرفة واملهارات البشرية هو أمر مهم لفهم التأريخ احلديث للتنمية يف العراق4، تُعرَّف 
 Griffin and Knight 1992,( »التنمية بأهنا قاعدة واسعة من القدرات البشرية أو »التنمية البشرية
Sen 1992(. تعد قدرات اإلنسان، مبا يف ذلك كم املعرفة أو املهارات، املدخالت الرئيسة يف عملية 
التنمية، ويف الوقت نفسه، فإن توسيع هذه القدرات هو اهلدف األساس لعملية التنمية من طريق التخلص 
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من األمية فبإمكان الدخل املرتفع أن يسهل عملية توسيع العديد من القدرات -ولكن ليس مجيعها- وأهنا 
ال تضمن حتسن تلك القدرات، كما هو احلال حينما يرتكز ارتفاع مستويات الدخل بي شرحية صغرية من 
السكان، ومع ذلك فإن االستثمار يف البشر، من خالل حتسي الصحة والتعليم-على سبيل املثال- ميكن 
أن يكون مكماًل قوياً لالستثمار يف األصول املادية، وزيادة معدل النمو يف الدخل ومنح فرصة لتوسيع 
القدرات، بغض النظر عن النتيجة النهائية، إالّ أنّه ال يوجد هناك معادلة سهلة اليت من شأهنا أن حتدد 
وبنحٍو صريح  كيفية حتويل املدخالت إىل النتائج: إذ إن العملية تتم بواسطة القواني والقيود السياسية 

وباختصار من قبل املؤسسات5. 
قد تؤثر ج��ودة مدخالت التنمية على مسار املؤسسات: على سبيل املثال، أن حتسي قدرات 
التعليم قد يكون له أثر إجيايب ومستقل، بعيداً عن تأثري املدخالت احملسنة على اإلنتاج وعلى املؤسسات 
االقتصادية، وتعزيز فعاليتها6، ويشري هذا البحث إىل مركزية القدرات املؤسسية يف حتقيق التنمية االقتصادية، 
إذ إنه يف االقتصادات القائمة على النفط مثل العراق تعود عائدات بيع النفط إىل احلكومة وحيث تكون 
الدولة هي املسؤولة عن تكوين رأس املال واستهالكه، فإن قدرة الدولة أو نوع احلكم من املرجح أن تؤديا 
دوراً يف التنمية االقتصادية7، وهناك دراسات واسعة النطاق على جوانب عديدة من قدرة الدولة -على 
سبيل املثال فعالية احلكومة، واجلودة التنظيمية وغياب الفساد-8. مع وجود كمية ال بأس هبا من املؤلفات 

حول املؤشرات اليت تبي هذه املميزات بنحٍو أفضل9.
 ألغراض هذا البحث فقد مت تعريف قدرة الدولة بصورة حمددة بأهنا القدرة على صياغة السياسات 
والقواعد وتنفيذها أو لتقدمي اخلدمات10، وكان يعتقد بأن بريوقراطيو الدولة هم من يقومون بتحقيق نتائج 
أفضل حينما يكون لديهم مستويات معينة من احلكم الذايت )وليس املطلق( وذلك ألن السيطرة التنظيمية 
التشغيلية،  امل��رون��ة  بدعم  ال���ذايت  احلكم  يقوم  بينما  احل��واف��ز،  برتشيد  تقوم  املوظفي  وترقية  توظيف  على 
ومييل البريوقراطيون إىل العمل بنحٍو أفضل حينما يتألفون من أفراد موهوبي ومتعلمي وميتلكون مهارات 
خاصة، وكان يُعت�ََقّد أيضاً بأن قدرة الدولة هي نتيجة تفاعل مهارات )قدرات( موظفيها مع احلكم الذايت 

للبريوقراطيي. 
تتيح قدرة الدولة عملية فرض النظام ومحاية حقوق امللكية، اليت حي عدم توافرها لن يرغب األفراد 
والشركات يف االستثمار، ما يؤدي إىل اخنفاض الدخل القومي11، أما على مستوى موضوعي أكثر، فإن 
ق��درة الدولة حتدد ق��درة احلكومة على صياغة السياسات وتنفيذها، إذ متثل ق��درة الدولة الشرط األدىن 
لالقتصاد الفعال، بينما تسهل قدرة احلكومة حماوالت الدولة لتنفيذ اسرتاتيجيتها للتنمية، بغض النظر عن 

وجود -أو عدم وجود- جهة تتفق مع  هذه االسرتاتيجية.
يطعن التحليل اآليت يف بعض االفرتاضات األساسية حول تأريخ العراق االقتصادي: إذ ستبدو 
التوسعة اليت حدثت يف السبعينيات أقل إثارًة لإلعجاب حينما يتم تقييمها مع مؤشرات تزايد تسييس 
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اإلدارة العامة، وكذلك حي تقييمها مع قدرة الدولة من حيث ارتفاع املعرفة واملهارات يف القطاع العام، 
ويف املقابل -على الرغم من التغري اجل��ذري الذي طرأ على األنظمة السياسية واالقتصادية- يتم تصور 
فرتة ما بعد عام 2003 بنحٍو كبري بأهّنا استمرار لفرتة العقوبات االقتصادية اليت لطاملا امتازت باستمرار 

التدهور البشري واملؤسسي.

صياغة املفاهيم:
تقدم نظرية املرض اهلولندي تفسرياً حول سبب عدم ارتقاء احملافظات الغنية باملوارد الطبيعية إىل 
مستوى إمكانياهتا االقتصادية )Corden and Neary 1982(12، وعلى وفق هذه فإن هلذه الفرضية 
هناك أثرين رئيسي لزيادة عائدات النفط، األثر األول: قد يقوم ارتفاع األرباح يف قطاع النفط بسحب 
املدخالت اإلنتاجية )األيادي العاملة، أو رأس املال، أو املعارف، أو املواد اخلام( من القطاعات املنتجة 
للسلع احمللية )مثل الصناعة والزراعة اليت تنتج السلع التجارية(13 للعمل يف قطاع التعدين األكثر رحباً أو 
األقسام التابعة هلا. فضاًل عن ذلك، فإن ارتفاع عائدات الصادرات تؤدي إىل ارتفاع سعر صرف العملة 
الذي  األم��ر  أق��ل تكلفة،  للتجارة(  )القابلة  الزراعية واملصنوعات  للسلع  ال���واردات  ال��يت جتعل  احلقيقية14 
سيجعل اإلنتاج احمللي غري قادر على املنافسة، ويف الوقت نفسه، فإن إنفاق مجيع أو جزء من عائدات 
النفط يف االقتصاد احمللي يزيد من الدخل؛ وبالتايل زيادة الطلب على السلع القابلة للتداول والسلع غري 

القابلة للتداول. 
إن ارتفاع الطلب على السلع التجارية ال يزيد بالضرورة من األسعار؛ ألن هذه السلع من املمكن 
أن يتم استريادها، ولكن السلع غري القابلة للتداول ال ميكن استريادها، وترتفع أسعارها نظراً لتزايد الطلب، 
وقد ارتبطت الطفرات العقارية يف الشرق األوسط تأرخيياً مع ارتفاع أسعار النفط ومجودها حينما ترتاجع 
أسعار النفط، مثال على ذلك؛ اإلرتفاع اهلائل ألسعار األراضي يف بغداد منذ عام 2003، على الرغم 
من انعدام األمن )Associated Press 2008(. فضال عن ذلك، إن بعض السلع غري القابلة للتداول، 
مثل األراضي واملنشآت يطلب منها إنتاج سلع قابلة للتداول، األمر الذي سيؤدي إىل ارتفاع أسعار السلع 
غري القابلة للتداول؛ مما سيزيد من تكلفة اإلنتاج يف قطاع السلع القابلة للتداول، وبالتايل احلد من قدرهتا 
التنافسية الدولية؛ مما يؤدي إىل تراجع اإلنتاج والعمالة يف قطاع الصناعة والزراعة، وذلك لزيادة فرص 

العمل الناجتة عن اخلدمات غري القابلة للتداول.
ومع ذلك، فإن ما سبق ليس بالضرورة يعد تأثرياً سلبياً، إذ إن امل��وارد تذهب إىل حيث يكون 
معدل العوائد أعلى، أي: حنو قطاع السلع غري القابلة للتداول، ولكن إذا كان قطاع السلع القابلة للتداول 
الرئيس لالقتصاد، فإن تضييق هذا القطاع سيضر بنمو اإلقتصاد على  -كالتصنيع مثاًل- هو املصدر 

املدى البعيد، وإذا مت فقدان القدرة على إنتاج سلعة ما فغالباً ما يكون من الصعب استعادهتا.
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 إن الطفرات يف قطاع النفط مؤقتة، ولكن اخنفاض إنتاج يف القطاع الزراعة وانعدام األمن الغذائي 
قد تكون دائمة، وكما ذكر جيفري ساكس )Jeffrey Sachs(، فإن املرض اهلولندي يعدرُّ مصدراً للقلق إذا 
مت استخدام عائدات النفط لتمويل االستهالك وليس االستثمار. إن اآلثار السلبية لنظرية املرض اهلولندي 
ميكن جتنبها من طريق زيادة اإلنتاجية )وبالتايل اخنفاض تكاليف اإلنتاج( واالستثمارات العامة والسيما 
يف الرأمسال الفوقي االجتماعي )على سبيل املثال، مرافق املوانئ والطرق واالتصاالت والكهرباء( أو يف 
رأس املال البشري )على سبيل املثال، الصحة والتعليم والتدريب املهين( أو يف احلصول على اإلعانات 
املستهدفة )Sachs 2007(، ليس حمكوماً على االقتصادات النفطية بأن تصبح صناعة مضمحلة أو أن 

تكون ذات منو منخفض إذا مت استثمارها بنحو مناسب.
تسعى  ال��يت  الريعية،  ال��دول��ة  نظرية  هي  اهلولندي  باملرض  واملتصلة  البديهية  السياسية  النظرية  إن 
النظرية،  باملعادن15، وعلى وفق هذه  الغنية  االقتصادات  الدميقراطية يف  السياسية غري  النتائج  إىل شرح 
فإن اإليرادات من بيع املوارد الطبيعية تعدرُّ بدياًل لفرض الضرائب احمللية، بزعم متكي الدول الريعية على 
Be-( الداعمي، وقمع املعارضي بنجاح  للعمل بنحٍو مستقل يف اجملتمع، واالستغناء عن مساعدات 

بتغذية  النفط  يقوم  أن  املتوقع  م��ن  ول��ذل��ك   .)blawi and Luciani 1987, Anderson 1987
 John “ وجون واتربوري ”Alan Richards “ السياسات االستبدادية، ويشري كل من آالن ريتشاردز
يظهر جهات  النفطي  الربح  إن  إذ  أن يكون مؤقتاً،  املرجح  التأثري من  ه��ذا  أن  إىل   ،”Waterbury
فاعلة حملية جديدة )املقاولون والصناعيون واملستهلكون( الذين -مع مرور الوقت- سيعملون بطريقة حتد 
البحث األخري الشك  الريعية )Richards and Waterbury 2014(، وأث��ار  الدولة  من استقاللية 
 Herb 2014, Yom( حول التطبيق العاملي لرابطة النفط الدكتاتورية اليت شددت عليها النظرية الريعية
2011(، ويعزو غريغوري غوز سبب فشل احملللي يف توقع االنتفاضات العربية يف عام 2011 إىل التزامهم 

.)Gause 2011( بنظرية أن اجملتمعات العربية تقاوم الدميقراطية ومستقرة

النفط وتكوين رأس املال واالستهالك والتنمية البشرية: اقتصاد العراق ما قبل العقوبات االقتصادية:
إىل أي م��دى  يتطابق االقتصاد العراقي ما قبل العقوبات مع توقعات نظرية امل��رض اهلولندي؟ 
يف بعض النواحي طابق اإلقتصاد توقعات النظرية، ولكن ال جيب املبالغة يف اآلثار املرتتبة عليه، ويوضح 
اجل��دول )1( إحصائيات نتاج النفط والناتج احمللي اإلمج��ايل احلقيقي، وهو مؤشر يستخدم على نطاق 

واسع لبيان معدل الرفاه االجتماعي، ويبي كذلك آثار النفط على االقتصاد العراقي16.
إن ارتفاع معدالت إنتاج النفط وأسعاره قام مبضاعفة نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل احمللي يف 
الفرتة 1970-1979، وذلك حينما ارتفعت عائدات النفط من أقل من مليار دوالر أمريكي ليصل إىل 
21 مليار دوالر أمريكي )أوبك 2005(، وهذا هو السبب الذي يدفع العراقيون إىل عدِّ فرتة السبعينيات 
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هي فرتة االقتصاد الذهيب.
 من املمكن أن يتم استهالك اإلي��رادات النفطية أو استثمارها أو أن ترتاكم كأصول مالية اليت 
تشمل أرص��دة العمالت الدولية )احتياطيات النقد األجنيب(، إذنْ تظهر احلسابات املستندة إىل بيانات 
األمم املتحدة أن نصيب الفرد من استهالك منا مبعدل أقل من معدل الزيادة يف تكوين رأس املال اإلمجايل 
يف السبعينيات17. كان معدل منو االستثمارات اليت ميوهلا النفط أسرع من معدالت االستهالك؛ بسبب 
إعطاء األولوية لتكوين رأس املال السريع يف قطاعات متنوعة مثل الزراعة والصناعة واخلدمات، وقد مولت 
ع��دداً كبرياً من اإلعانات املالية للمستهلكي واملنتجي، وهناك أدلة تشري إىل أن  عائدات النفط أيضاً 
الدولة قد حاولت بنحٍو فعال أن حتد من معدل منو االستهالك لتحقيق أولوياهتا يف تكوين رأس املال. 
ويف الوقت نفسه، كان هناك زيادة سريعة يف جمايل الصحة والتعليم: إذ ارتفع متوسط   العمر املتوقع مع 
ارتفاع نسبة املتعلمي وامللتحقي يف املدارس، والسيما نسبة النساء اللوايت التحقن يف التعليم االبتدائي 
حبلول عام 1980 اليت كانت أعلى مقارنة مع الدول اجملاورة )Yousif 2012(، من احملتمل أن تكون 
هذه التقديرات مبالغ فيها فيما خيص حجم االستثمارات18، ولكن فيما خيص التنمية البشرية فقد أحرزت 
تقدماً ملموساً يف السبعينيات ومن املرجح أن تكون العوائد يف تكوين رأس املال املشرتك )على الصعيد 

البشري واملادي( مرتفعاً.
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اجلدول )1(: نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل احمللي وإنتاج النفط

السنة
نصيب الفرد الثابت من الناتج 
اإلمجايل احمللي )2005( / 

بالدوالر األمريكي
*)mbd( نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل اإلنتاج النفطي

احمللي احلايل/ بالدوالر األمريكي

1970
1975
1979
1980
1985
1990
1991
1992
1995
1998
2000
2002
2003
2004
2005
2010
2012

898
1271
2018
1970
1304
1409
494
566
594
1323
1482
1335
870
1305
1326
1527
1607

1.5
2.3
3.5
2.6
1.4
2.1
0.3
0.5
0.7
2.2
2.8
2.1

1.4
2.1
1.9
2.4
2.9

232
411
851
906
774
981
335
383
171
379
708
691
638
984
1326
3495
.n.a

مالحظة: *ماليي الرباميل يومياً. 
املصادر: إنتاج النفط )حىت عام 2005(: أوبك )2009، 54(.

إنتاج النفط )لعام 2010 وما بعدها(: أوبك )2013، 30(؛ تقديرات نصيب الفرد الثابت من الناتج اإلمجايل 
احمللي: مت حساهبا يف األمم املتحدة )UN(، احلسابات القومية وقاعدة بيانات اجملاميع الرئيسة )2013(.

http://unstats.un.org/unsd/snaama/ Introduction.asp

إن القيود املفروضة على تكوين رأس امل��ال مل يكن بسبب توافر امل��ال، ال��ذي ك��ان كبرياً حينما 
ارتفعت عائدات النفط، بل كان بسبب الطاقة االستيعابية لإلقتصاد، وقدرهتا يف اإلنتاج أو االستثمار 
من دون حدوث تضخم يف األسعار الذي سيؤدي ب��دوره إىل زي��ادة تكاليف اإلنتاج، يف الواقع لقد مت 
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التأكيد على االستثمار -على وجه التحديد- ألنه يهدف إىل زيادة القدرة االستيعابية؛ وتطوير شبكات 
النقل، وامل��ه��ارات البشرية وذل��ك لتحسي القدرة على إنتاج واالستثمار كما هو احل��ال مع العديد من 
الدول األخرى املصدرة للنفط، بينما مل تتمكن الدولة العراقية من إنفاق مجيع عائدات النفط، وبالتايل 
 .)Jiyad 2002( ادخر العراق مبلغاً يصل إىل 36 مليار دوالر أمريكي يف احتياطيات النقد األجنيب
الفرق  ويكمن   ،2003 ع��ام  بعد  الحقاً  االستثمارية  باألنشطة  القيام  يف  اهليكلية  الصعوبات  تكررت 
الرئيس بي الفرتتي يف املسارات املتباينة للقدرات البشرية والدولة وليس يف ارتفاع عائدات النفط، كان 
سبب التحديات االستثمارية اليت حدثت يف السبعينيات هو توسيع املهارات والقدرات البشرية، والسيما 
التحديات  املقابل كان سبب  املاهرة واملتعلمة. يف  العمالة  من  اليت وظفت ج��زءاً كبرياً  الدولة  يف قطاع 

االستثمارية اليت حدث يف عام 2003 هو اخنفاض املهارات والقدرات البشرية.
من املثري لالهتمام أن قطاع الصناعة منا بنحٍو كبري بينما كان النمو يف القطاع الزراعي متعثراً نسبياً 
القطاع  تراجع  القطاعي19، ويعود سبب  الكبرية يف كال  االستثمارات  الرغم من  السبعينيات، على  يف 
الزراعي هو السياسات العامة السائدة يف العراق -ويف أماكن أخرى يف الشرق األوسط والدول النامية- 
اليت قمعت الزراعة من خالل ختفيض أسعار املنتجات الزراعية بنحٍو متعمد لكي تكون متاحة جلميع 
املستهلكي يف املناطق احلضرية )الشروط التجارية بي الزراعة وباقي القطاعات االقتصادية(، وفضاًل عن 
ذلك، كان من أهم أولويات سياسة احلكومة يف السبعينيات يتمثل بالتعبئة السياسية والسيطرة على الريف 
بداًل من تعزيز النمو واإلنتاجية )Springborg 1987,Mahdi 2002(، ومت إصالح هذه السياسات 
أهنا كانت تعوق منو اإلنتاج، وبدأ التغيري يف السياسات  املنحازة يف وقت الحق حينما أصبح واضحاً 
الزراعية يف عام Springborg 1987( 1979(، أي قبل أن تنخفض عائدات النفط املرتبطة باحلرب 
بي إيران والعراق، ومل يكن تراجع معدالت اإلنتاج الزراعي يف السبعينيات بسبب نظرية املرض اهلولندي 
بل كان بسبب السياسة السيئة. إن النجاح النسيب لقطاع الصناعة يف السبعينيات يثبت أن آثار النفط 
يف نظرية املرض اهلولندي مل تكن موجودة، وعلى عكس الزراعة، فقد تلقى قطاع الصناعة جمموعة واسعة 
من االمتيازات، مبا يف ذلك احلماية اجلمركية والدعم املايل وكذلك توفري قوة عاملة ماهرة على حنو متزايد.

ل��ذل��ك، ولكن ك��ان السبب ه��و السياسة العامة،   مل يكن آث��ار امل��رض اهلولندي ع��ام��اًل ح��امس��اً 
والسيما يف حالة قطاع الصناعة، من خالل حتسي رأس املال االجتماعي. 

اتسم هبا  اليت  املتشددة والتدخالت  الدولة  الزراعي يوضح أن ضوابط  القطاع  النقاش حول  إن 
االقتصاد العراقي يف السبعينيات مها السبب يف تعثر النمو االقتصادي على األقل على املدى القصري؛ 
ولذلك مت انتقاد االقتصاد العراقي كونه اقتصاداً موجهاً، ومع ذلك ال ينبغي أن يتم تعظيم أن تكون هي 

سبب أوجه القصور.
الدخل واإلنتاج من قبل املخططي وحمور  الثابتة أو حتقيق أقصى قدر من  الكفاءات  يبدو أن 
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اإلص��الح��ات يف إمج��اع واشنطن مل تكن من أول��وي��ات حتقيق اهل��دف الرئيس لتكوين رأس امل��ال امل��ادي 
والبشري السريع، اليت هتدف إىل تعزيز النمو االقتصادي على املدى البعيد )الكفاءة الديناميكية(، وقد 
يكون حتقيق الكفاءة الديناميكة أم��راً باهظاً من حيث النمو على املدى القصري، ومع ذلك مل يتحقق 

الكثري من حيث التنمية والقدرات املادية والبشرية يف هذه الفرتة. 
وعالوة على ذلك، فقد أصبح من الواضح أن البلدان اليت حتدت وبشكل ذايت اعتبارات الكفاءة 
الثابتة وعملت على التخطيط بنحٍو واسع النطاق قد شهدت أعلى معدالت للنمو االقتصادي والتنمية، 
أكد داين رودريك )Dani Rodrik( أن سياسات تعزيز النمو الناجحة متيل إىل أن تصاغ على وفق 
السياق )بداًل من أن تكون ثابتة، كاملبادئ التوجيهية الليربالية( وأن تكون جتريبية للغاية، فاستدامة النمو 
النمو، إذ إهنا تتطلب تغيريات مؤسسية وسياسية  البدء بعملية  االقتصادي قد يكون أكثر صعوبة من 
مستمرة )Rodrik 1995, 2005(.  يقول رودريك إنه غالبا ما تتطلب احلكومات للحفاظ على النمو 
أكثر من جمرد االبتعاد عن طريق املستثمرين يف القطاع اخلاص: االستثمارات العامة -وال سيما يف رأس 
املال االجتماعي- وأن القواني واإلعانات ميكن أن حتث رجال األعمال لالستثمار وهو ما يزعم بأن 
العراق كانت تقوم بتطبيقها، واألهم من ذلك، هو أن تغري سياسة قطاع الزراعة يشري إىل إمكانية جتربة أمر 
جديد، ومن املستحيل معرفة ما إذا كانت الدولة قد اتبعت سياسة إصالحات مماثلة يف قطاعات أخرى،  
والسيا ألجل للتغلب على بعض أوجه القصور يف التنظيم املفرط املرتبط بالتوجه حنو الكفاءة الديناميكية 
إذا ما كانت الظروف خمتلفة، إذ كانت بداية احلرب بي إيران والعراق مقيدة لبدائل اإلصالح، وأياً كان 
األمر، وعلى الرغم من سياسات االستثمار املركزي، فقد كان العراق يف أواخر السبعينيات يف وضع ميكنه 

من االستفادة من فرتة النمو املستدام ذاتياً.
هناك عوامل أخرى كانت تعمل على تقييد آثار ارتفاع معدالت اإلنتاج املادية والبشرية: أواًل: 
كان هناك ارتفاع يف تسييس القطاع العام، الذي -وبدون شك- وّسع من قدرات الدولة، وكذلك ارتفاع 
املهارات والقدرات واألم��وال املتاحة للقطاعات املختلفة، يف السبعينيات بدأت عملية توزيع املكافآت 
ملؤيدي النظام يف مجيع أحناء البريوقراطية وتقويض النظام الذي يعتمد تقدمه على املقدرة والعطاء الفردي 
يف الدولة، وقد أدى هذا إىل ختفيض كفاءة القطاع العام. وقد أظهر النصراوي )1994( أن سري عملية 
لدرجة كبرية يف  العراق منذ اخلمسينيات، قد أصبح مسيساً  ال��ذي استخدم يف  التخطيط االقتصادي، 
السبعينيات. لقد مت رفض التخطيط االقتصادي الذي يستند إىل اخلطط طويلة املدى وذلك التباع مسار 
خطط االستثمار السنوية، وتقدمي قدر أكرب من املرونة للنظام؛ وذلك لتحقيق أه��داف سياسية لصاحل 
جمموعة ما، ويف الوقت نفسه ختفيض القدرة على التنبؤ وعملية التخطيط، وحي البحث يف العمليات 
املتعلقة باملوازنة العراقية، يقول جيمس سافاج يف سياق مماثل إن عمليات املوازنة يف عهد صدام سهلت 
السيطرة السياسية واإلداري���ة من قبل احل��زب احل��اك��م، األم��ر ال��ذي أّدى إىل ذه��اب امل���وارد إىل أولويات 
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شخصية بداًل من تعزيز التنمية، وهو األمر الذي أّدى إىل ختفيض فعالية التخطيط االقتصادي وظهور 
دالئل على تراجع كبري يف بقية قطاعات االقتصاد-حىت وإن كان هناك ارتفاع ملحوظ يف أعداد املوظفي 
يف وزارة التخطيط من 639 يف عام 1968 إىل 2932 يف عام 1976، والعديد منهم من االقتصاديي 

.)Savage 2013( واملهندسي واملخططي واإلحصائيي الذين تلقوا تدريباً يف اخلارج
إىل أي مدى كان تأثري تلك العوامل املعوقة شديداً؟ كان التأثري النهائي لذلك يسرياً، على األقل 
يف فرتة السبعينيات، حيث مت التصدي هلا بشكل قوي، إذ كان االستثمار العام يف تلك الفرتة له تأثري 
“جذب” االستثمار اخلاص بداًل من احلد منه، األمر الذي أّدى إىل وصول قدرة االقتصاد االستيعابية إىل 
أقصى حد هلا؛ وبالتايل فإن اجلانب السليب من املركزية املفرطة يقتصر يف هذه الفرتة؛ ومع ذلك فإن هناك 
أمرين جديران لإلشارة، أواًل: على الرغم من أن ضمان حقوق امللكية مل يلَق أي حتسن يف تلك الفرتة، 
إال أنه على األرجح مل يرتاجع لدرجة كبح االستثمارات20، وذلك ال يعد أمراً غري متوقع إذ إن احلكومات 
االستبدادية األخرى -مبا فيها دولة الصي ذات احلزب الواحد- مل تؤيد أمن املمتلكات اخلاصة. ثانياً: 
هناك دالئل تشري إىل أن عملية التسييس قد تسببت بأضرار اقتصادية، ولكن ذلك مل يؤخذ باحلسبان 
بسبب ارتفاع مستويات املعيشة يف السبعينيات. واألهم من ذلك أنه مل يكن سبب تراجع املؤسسات هو 
نتيجة لالسرتاتيجيات االقتصادية املضللة )املركزية( ولكن كان سببها األولويات السياسية احملددة للنظام. 
اتضح فيما بعد أن آثار تراجع مؤسسات التخطيط مل تدم طوياًل، إذ توقف اإلنفاق على التنمية 
يف الثمانينيات وذل��ك بسبب ضغوط احل��رب بي إي��ران وال��ع��راق، وم��ع ذل��ك إن العديد من األشخاص 
مقتنعون بأن فرتة السبعينيات تعد عصر االقتصاد الذهيب يف العراق، والسيما حي مماثلتها مع الركود الذي 
حصل يف الثمانينيات واالهنيار يف التسعينيات. أشار رزق خوري )2013( يف كتاب صدر مؤخراً حول 
العراق، إىل إن حزب البعث قد حتّول من هيئة تركز اهتمامها على التنمية يف بداية احلرب بي إيران والعراق 
إىل جهة يتمحور اهتمامها على األمن القومي وهاجس السيطرة السياسية يف الثمانينيات. يشري ما سبق 
إىل أن هذا التحول قد حدث قبل فرتة الثمانينيات الذي يتجلى يف تراجع عمل مؤسسات التخطيط، وأياً 
كان األمر، فإن فرتة السبعينيات ال تعدرُّ مثااًل واضحاً على نظرية الدولة الريعية اليت ت�َُعّرف على أهنا الدولة 
اليت تستخدم عائدات النفط إلنشاء حكم استبدادي مستقر، وهو مل يظهر يف العراق سوى لفرتة قصرية 
نسبياً، يف منتصف السبعينيات إىل بداية الثمانينيات، ومن احملتمل أن تكون الثروة النفطية قد عملت على 
تقويض احلكم البعثي االستبدادي من خالل توفري املال الالزم ملهامجة دول اجلوار21، ومن اجلدير بالذكر 
بأن العائدات النفطية تؤثر على إجراءات الدولة، ولكن آثار تلك اإلجراءات الميكن التنبؤ هبا بسهولة22. 
الفرتة ال��يت ستستمر هبا احل��رب، وتوقع  غ��زا ال��ع��راق إي��ران يف ع��ام 1980 ولكن مل يكن معروفاً 
العراق أن إيران ستخضع يف غضون أسابيع قليلة23، وكلما طالت فرتة احلرب ارتفع عدد الرجال الذين 
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مت جتنيدهم من 430 ألف جندي )أو ما يقرب 3.2٪ من القوى العاملة( يف ع��ام1980 إىل مليون 
جندي )أو 4.7٪( يف عام 1988 )النصراوي 1994(، وهو ما تسبب بنقص شديد يف القوى العاملة. 
فضاًل عن جتنيد خرجيي اجلامعات وكذلك العمالة املاهرة واإلداريي؛ مما خلق نقصاً شديداً يف االقتصاد 
احمللي، وقُِتَل مئات اآلالف من اجلنود أو مت أسرهم إذنْ كانت احلرب باهظة الثمن، وكلفت ما بي ٪23 
من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 1988 و66٪ يف عام 1981 )النصراوي 1994(، وأّدى ذلك إىل 
اخنفاض صادرات النفط على الفور؛ وبالتايل اخنفاض العائدات. يف بداية األمر قامت احلكومة باستخدام 
احتياطاهتا من النقد األجنيب يف اجليش، ودعم االستهالك احمللي، ومتويل برنامج التنمية، وحينما استنفدت 
االحتياطات، وأصبحت سياستها يف متويل احل��رب واالقتصاد أم��راً ميؤوساً منه يف عام 1982، قامت 
امل��واد  والتعليم وواردات  الصحة  دع��م  استمرت يف  لكنها  واالس��ت��ه��الك،  االس��ت��ث��م��ارات،  بقطع  احلكومة 
بداية احلرب،  الدخل لكل من احلكومة واألف��راد وكمية االستهالك25 يف  ارتفعت معدالت  الغذائية24. 
لكنها اخنفضت بعد عام 1982، إال إهنا مل تقل عن مستوياهتا يف السبعينيات- على وفق حسابات 
األمم املتحدة-26، كان االرتفاع األويل واالخنفاض الذي حلقه انعكاساً لتوقع احلكومة حبرب قصرية، ومت 
متويل اإلنفاق املرتفع على احلرب واالستهالك اخلاص بعد عام 1982 من خالل األعمال االستثمارية 
القليلة للدولة -يف الوقت الذي توقف فيه اإلنفاق على التنمية- وعلى االقرتاضات الدولية الضخمة، 
وحبلول عام 2004، بلغت الديون العراقية الدولية -اليت تراكمت أكثر يف فرتة الثمانينيات- أكثر من 

100 مليار دوالر )عالوي 2007(.
حبلول أواخر الثمانينيات، تراجع اإلنفاق على االستثمار بنحٍو كبري، ليس فقط بسبب اإلنفاق 
على القطاع العسكري واالستهالك بل أيضاً لندرة األيادي العاملة املاهرة يف االقتصاد املدين؛ مما جعل 
عملية تكوين رأس املال أمراً صعباً. وبشكل عام كان االقتصاد يف الثمانينيات يف حالة ركود، يف حي 
حتسن أداء قطاع الزراعة يف هذه الفرتة بنحٍو أكرب من السبعينيات، إال أن القطاعات األخرى، مبا يف ذلك 
النفط والتصنيع احمللي، كان أداؤهم أسوأ )يوسف 2012(. حاول النظام يف أواخر الثمانينيات تشجيع 
القطاع اخلاص للقيام ببعض األنشطة اليت كانت متارسها احلكومة سابقاً. إذ مت خصخصة املؤسسات اليت 
متلكها الدولة، والتقليل من الضوابط املفروضة على األسعار فضاًل عن ختفيف بعض القواني -والسيما 

قانون العمل-، وكل ذلك جلذب االستثمارات، ومنها االستثمارات األجنبية. 
من ناحية جذب االسثمارات فقد فشلت اإلصالحات؛ إذ كانت نتيجتها النهائية نقصاً شديداً 
)ال��ن��ص��راوي 1994(، وعلى األرج���ح  ك��ان فشل اإلص��الح��ات االقتصادية  السلع األساسية  يف بعض 
وحتديات متويل إعادة االعمار يف اقتصاد منهك ومفلس من العوامل املسامهة يف قرار العراق بغزو الكويت 

.)Chaudhry 1991( 1990 يف عام
ما تأثري احلرب بي إيران والعراق على قدرات التنمية واملؤسسات االقتصادية؟ من حيث القدرات 
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نسبة  استمرت  إذ  نسيب،  توسع  فرتة  الثمانينيات  تعد  التنمية،  األساسية يف عملية  واملدخالت  البشرية 
املتعلمي باالرتفاع، وعلى الرغم من ظروف احلرب فقد تزايد أعداد الشباب امللتحقي يف اجلامعات27، 
ومع ذلك فإن استغالل قدرة الشباب املتخرجي من اجلامعات مت تقليصها؛ وذلك بسبب جتنيدهم يف 
اجليش، وفضاًل عن ذلك، فإن التحرير العشوائي لألسواق واألسعار مل تؤمن حقوق امللكية أو تعزز من 
األداء االقتصادي حينما باعت الدولة أصوهلا إىل املقاولي والصناعيي -املستفيدين من ممتلكات الدولة- 
)اخلفاجي 1986(، وهذا يؤكد وجود خلل يف رسم السياسة اليت تنادي إىل التحرير واخلصخصة، وبغض 
النظر عن الظرف فإن قراراهتم مل تقم بتوسيع حقوق امللكية، وبشكل عام استفاد يف املقام األول أصحاب 

االمتيازات، ومت إلغاء العديد من اإلصالحات بسبب النتائج السلبية اليت أحدثتها.
حاول العراق احلد من استهالك العائدات الوفرية خالل فرتة السبعينيات لتحقيق اهلدف األول 
وهو )تكوين رأس املال السريع(، فيما كانت حتاول دعم االستهالك يف زمن احلرب خالل الثمانينيات، 
حينما كانت اإلي��رادات ترتاجع. إن انعكاس موقف احلكومة بشأن االستهالك ليس نتيجة مباشرة أو 
واضحة للنفط بل بسبب تغريرُّ أولويات الدولة، وبالفعل، فقد مت دعم االستهالك يف الثمانينيات من خالل 
االقرتاض الدويل، والذي مت التعهد فيه بأن تسدد من عائدات النفط يف املستقبل، على أي حال، كان 
االقتصاد العراقي أكثر اعتماداً على النفط من أي وقت مضى حبلول عام 1990، ومل تقم عائدات النفط 
بدفع معظم املصاريف احلكومية فقط ولكن كان هناك احلاجة هلا للمساعدة يف سد الديون املرتاكمة 
على البالد، إذنْ بلغت مسامهة النفط 75٪ من الناتج احمللي اإلمجايل عند تقييمها يف السوق بسعر صرف 
العمالت األجنبية )غ��زدار وحسي 2002(. إن االعتماد على النفط هيمن على األه��داف احملددة يف 
كيفية اإلنفاق على التنمية، اليت مت إعالهنا يف اخلمسينيات حملاولة تنويع النشاطات االقتصادية وإجياد 
مصدر بديل للدخل القومي، إذ إن استمرار االستثمار يف رأس املال االجتماعي يف الثمانينيات كان من 

املمكن أن يساعد يف تعزيز تنويع االقتصاد، والتغلب على اضطرابات آثار النفط. 

ضعف الدولة، وتشتت املواطنني وهجرة العقول: العقوبات االقتصادية
هناك شك حول ما إذا كانت الدول النامية قد استفادت من ارتفاع مستويات العوملة والتبادل، 
بالنسبة للعراق أّدى احلظر املفروض على بيع النفط يف األس��واق الدولية يف ظل العقوبات االقتصادية 
الشاملة إىل اهنيار اقتصادي واجتماعي، مع وجود آثار عميقة وال رجعة فيها على حياة العراقيي28، وأّدى 
هجرة العراقيي املهرة واملتعلمي يف التسعينيات إىل تآكل قدرة الدولة حبيث أصبح من الصعب عليها 

فرض النظام.
ما جعل العراق أكثر عرضة للعقوبات هو تداخل النفط مع اجلغرافيا. مت تصدير النفط عرب منافذ 
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حمددة -خطوط األنابيب وحمطات ميناء يف تركيا واململكة العربية السعودية واخلليج العريب- األمر الذي 
مكلفاً وغري  أم��راً  الشاحنات يعدرُّ  من طريق  ب��راً  النفط  -نقُل  أم��را يسرياً  التحكم مبنعه أو حضره  جعل 
عملي-، تضاءلت ص��ادرات النفط اىل حد كبري مع بداية العقوبات، ال��ذي جتلى يف اخنفاض حاد يف 
الناتج اإلمجايل من النفط اخلام 1990-1991 كما مبي يف اجلدول رقم 1، ومن املثري لالهتمام هو أن 
احلدود العراقية كانت سهلة االخرتاق29؛ وهذا هو السبب الذي أّدى إىل أن تكون السلع متاحة للبيع يف 
األسواق العراقية احمللية خالل فرتة العقوبات، وكان عدد قليل من الناس بإمكاهنم حتمل شراء البضائع، 
ويف الواقع مل تظهر آثار العقوبات على األرض بسبب الناحية القانونية املفروضة على الواردات، ولكن 

نتيجة لالهنيار الفعلي للصادرات وهي الطريقة لدفع مثن الواردات. 
أّدى قرار جملس األمن الدويل رقم 661 من آب عام 1990 إىل جتميد األصول املالية الدولية 
للعراق وحظر التجارة، ولكن مت إعفاء اإلمدادات الطبية والغذاء مبوافقة جملس األمن )النصراوي 2002(، 
ولكن من دون احلصول على رأس املال من األسواق الدولية الالزمة لدفع واردات الغذاء والدواء ثبت أنه 
أمر مستحيل، إذ بلغ متوسط فاتورة األغذية املستوردة   1.3 مليار دوالر يف الفرتة من 1989-1983 
 Gazdar( لعام 1989  مليار دوالر  وال���دواء 2.36  األغ��ذي��ة  ف��ات��ورة  بلغت  بينما  )يوسف 2012(، 
and Hussain 2002(، وعلى وفق بيانات أوبك، فقد اخنفضت قيمة صادرات النفط العراقية -اليت 
ال��ص��ادرات تقريبًا- من 12.28 مليار دوالر يف ع��ام 1989 إىل 10.31 مليار دوالر يف  متثل مجيع 
عام 1990، وإىل 377 مليون دوالر يف عام 1991، ومبتوسط   قدره 531 مليون دوالر يف الفرتة من 
1992-1996 30 وهو ما يشكل أقل من ربع نفقات استرياد املواد الغذائية واألدوية يف عام 1989 31، 
متثل هذه اإليرادات املخفضة كميات النفط القليلة جداً املصدرة إىل األردن واملهربة عرب تركيا، اليت تغاضت 

عنها القوى الدولية. 
إن اإلهنيار الذي حدث يف اإليرادات والعقوبات االقتصادية آلت دون حصول العراق على قروض 
الناتج احمللي  البناء شيئاً مستحياًل، ويبي اجل��دول 1 نصيب الفرد من  ال��ذي جعل إع��ادة  دولية؛ األم��ر 
اإلمج��ايل احلقيقي بنسبة الثلثي من عام 1990 إىل 1992، ال��ذي يوضح ح��دوث اهنيار اقتصادي32. 
كان االخنفاض يف الدخل كبرياً جداً إذ كان نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل للعراق يف التسعينيات 
أقل من البلدان ذات الدخل املنخفض، وذلك حسب تقارير البنك الدويل )1997(، مع متوسط دخل 
الفرد 430 دوالراً يف عام 1996 على وفق أسعار السوق اجلارية، استجابت الدولة هلذه األزمة من خالل 
خفض دعم االستهالك واإلنتاج على وجه اخلصوص، فيما عدا برنامج احلصص الغذائية، وقامت الدولة 
أيضاً بطبع املزيد من عملة الدينار العراقي من أجل دفع النفقات اجلارية؛ مما أدى إىل تضخم واخنفاض قيمة 
الدينار العراقي. ارتفعت األسعار احمللية أكثر من 200٪ من عام 1992 إىل 1993 -إحصائيات صادرة 
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عن اجلهاز املركزي لإلحصاء 1994- واخنفضت قيمة الدينار العراقي، إذ كان الدوالر األمريكي يعادل 
2.0 ألف دينار عراقي يف عام 1990، ويف عام 1991 كان الدوالر يعادل 4.1 ألف دينار عراقي، ويف 

عام 1994 كان يعادل 270 دينار عراقي )اإلسكوا 1998(؛ واستقر الدينار يف أواخر التسعينيات. 
إن تدهور سعر الصرف أّدى إىل زي��ادة ح��ادة يف األسعار احمللية للواردات -مبا يف ذلك الغذاء 
والدواء- مقارنة للسلع املنتجة حملياً )Gazdar and Hussain 2002(، وهو ما جعل األنشطة الزراعية 
احمللية مفيدة بنحٍو كبري، بسبب تدفق العمالة لقطاع الزراعة، وتغيري االجتاه السائد الذي استمر لعدة قرون 
-باالبتعاد عن الزراعة- ويُظِهُر اجلدول )2( البيانات اإلحصائية لتوزيع القوى العاملة حسب القطاعات 
االقتصادية، ويبي أيضاً أن إمجايل العمالة يف قطاع الزراعة قد تضاعف من 500 ألف شخص يف عام 
1987 إىل 925 ألفاً يف عام 1997، وكجزء من القوة العاملة، فقد زادت العمالة يف قطاع الزراعة من 
12.5٪ إىل 19٪، ويف املقابل اخنفضت العمالة يف االسترياد وقطاع الصناعات. اخنفض عدد العاملي 
 ،)CSO1994( 128.000 من 174.700 إىل )يف املنشآت الصناعية من عام )1989-1993
ال��دع��م احلكومي فضاًل ع��ن اخن��ف��اض الطلب بسبب اهن��ي��ار دخل  يفسر ه��ذا االخن��ف��اض نتيجة سحب 
األس��ر، وجذبت الزراعة معظم األي��ادي العاملة إال أهنا مل تتمكن من استيعاب اجلميع؛ ونتيجة لذلك 
فإن معدالت البطالة تضاعفت أكثر من ثالث مرات يف الفرتة من 1987 إىل1997 كما هو مبي يف 
اجلدول رقم )2(، على الرغم من أن جزءاً من السبب وراء اخنفاض معدل البطالة يف عام 1987 يعود 

إىل التعبئة العسكرية للحرب بي إيران والعراق.

اجلدول )2(: األيادي العاملة والتوظيف
19971987*الفئة

إمجايل األيادي العاملة )باملاليي(
اإلناث
الذكور

قطاع الزراعة 
قطاع الصناعة 

نسبة قطاع الزراعة )٪(
نسبة قطاع الصناعة )٪(

معدالت البطالة

4.86
0.50
4.36
0.925
0.22
19.0
6.7
16.7

3.96
0.46
3.50
0.49
0.27
12.5
4.5
4.7

مالحظة: باستثناء  إقليم كردستان العراق. 
مصادر: منظمات اجملتمع املدين 
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اٍت هبذا احلجم يف التكوين القطاعي للعمالة وارتفاع معدالت البطالة هو أمر غري طبيعي،  إن تغريرُّ
ويبي التفكك االقتصادي الكبري، مت دراسة اآلثار االجتماعية املرتتبة على ذلك بنحٍو مطول يف دراسات 
و)اجل��واه��ري 2008(   ،)Gordon 2010(و  ،)Arnove 2000( امل��ث��ال،  )انظر على سبيل  أخ��رى 
و)von Sponeck 2006(. قامت الدولة مبساواة برنامج احلصص الغذائية إىل حد كبري، ولكن تلقى 
أعضاء حزب البعث وكبار املسؤولي خمصصات معززة )Sassoon 2012(، قدمت احلصص الغذائية 
جزءاً كبرياً من احتياجات الشعب للغذاء، ولكن كان اخنفاض الدخل شديداً لدرجة أن األسر مل تستطع 
حتمل تكاليف االحتياجات الغذائية، حىت حي صرف ما يقرب من ثالثة أرباع من الدخل على الغذاء 
يف ع��ام 1993، وق��د أّدى ذل��ك إىل ارت��ف��اع ح��اد يف م��ع��دالت س��وء التغذية، والسيما ل��دى األطفال 
)Garfield and Waldman 2003(. فضاًل عن تدهور توليد الكهرباء، وعدم قدرة السكان استعمال 
واح��دًا- إىل ثالثة  املياه الصاحلة للشرب، مما أدى إىل زي��ادة نسبة وفيات الرضع -الذين يبلغون عاماً 

.)Garfield and Waldman 2003, Pellet 2000( أضعاف
الغذاء” يف عام 1996 خلفض  برنامج “النفط مقابل  تنفيذ  أنه قد فشل  بالذكر  ومن اجلدير 
معدالت وفيات الرضع أو حتسي األوضاع اإلنسانية، وقد مسحت واردات املواد الغذائية يف الدولة بزيادة 
احلصص املوزعة، وهذا ساهم يف إيقاف واخنفاض معدالت سوء التغذية، وقد ارتفعت معدالت سوء 
التغذية املزمن من 18.7٪ لدى األطفال الذين تقل أعمارهم  عن مخس سنوات يف عام 1991 -وهو 
العام الذي فرضت فيه العقوبات االقتصادية- و32٪ يف عام 1996، و30٪ يف عام 2000، لكنه 
اخنفض إىل 20.1٪ يف عام Garfield and Waldman2003( 2002(. إن زيادة تدفق العمالت 
األجنبية قامت بإبطاء معدل تراجع سعر الصرف يف العراق، ودعم سياسة االستقرار االقتصاد الكلي 
للحكومة يف أواخر التسعينيات، بينما اخنفضت قيمة الدينار العراقي يف عام 1991 من 4.1 ألف دينار 
عراقي للدوالر الواحد إىل 270 دينار عراقي للدوالر الواحد يف عام 1994 إال أن االخنفاض الالحق 
كان معتداًل نسبياً، إذ كان الدوالر الواحد يعادل 825 ديناراً عراقياً يف عام 1995، ويف عام 1998 
كان الدوالر الواحد يعادل 1.2 ألف دينار عراقي )UNESCWA1998(. أما يف جمال الصحة فقد 
كانت هناك خسائر كبرية يف عدد األفراد املهرة )Gordon2010(، ومل يكن هناك أي تغري حلالة الرضع 
واألط��ف��ال -ال��ذي��ن تقل أعمارهم عن مخس س��ن��وات- إذ ارتفعت معدالت الوفيات بعد ع��ام 1991 
لصل إىل 102 طفل من أص��ل 1000 طفل، و125 طفل من أص��ل 1000 طفل يف ع��ام 2004 
)UNICEF 2005(، بقي األطفال معرضي للخطر على الرغم من وجود األدوية واملعدات اليت وفرها 
برنامج النفط مقابل الغذاء، ويعود ذلك جزئياً إىل عدم وجود عدد كاٍف من املوظفي الستخدام تلك 

 .)Gordon 2010, 138( البضائع واملعدات بنحٍو فعال حي وصوهلا
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إن برنامج النفط مقابل الغذاء وفّ��ر مبالغ يسرية من األم��وال وك��ان إنفاقها حم��دداً بنحو كبري 
)Alnasrawi 2002(. وعلى وفق تقرير األمم املتحدة اخلاص باالحتياجات اإلنسانية، فإن العراق حيتاج 
إىل 6.8 مليار دوالر سنوياً )Gazdar and Hussain 2002, 73(، إال أنه يف الفرتة من كانون األول 
عام 1996 إىل متوز عام 2002، مت السماح للعراق باحلصول على مبلغ 20 مليار دوالر فقط عن 
واردات برنامج “النفط مقابل الغذاء” )Gordon 2010(. إالَّ أن الدولة العراقية تلقت نصف عائدات 
مبيعاهتا من النفط33، ومل يكن باإلمكان استخدام تلك اإليرادات لشراء السلع أو اخلدمات داخل العراق، 
مما أعاق عمليات إعادة البناء؛ وبالتايل مت تقليص فعالية برنامج النفط مقابل الغذاء، وفضاًل عن ذلك 
قام ممثلو الواليات املتحدة وبريطانيا يف جلنة عقوبات جملس األمن لألمم املتحدة مبنع حصول العراق على 

الواردات الرئيسة على وفق املبدأ القائل: إهنا من املمكن أن تستخدم لتطوير أسلحة حمظورة. 
منذ بداية العقوبات املفروضة على العراق يف كانون األول عام 1996 وحىت تشرين األول عام 
 Cortright,( ٪15 2000، مت تأجيل احلصول على الواردات اليت بلغت 2.4 مليار دوالر أو مايعادل
Millar, and Lopez 2002(34، وغالباً ما تكمل الواردات بعضها بعضاً، وكان تأثري هذا التأخري يف 
الواردات أكثر خطورة مما تشري إليها األرقام، إذ يشري » Joy Gordon” إىل أن توافر قطع الغيار لقطاع 
ما، يُعدرُّ أمراً ضرورياً لتوليد اإليرادات الالزمة لربنامج النفط مقابل الغذاء، ولكن مت حظرها على الرغم من 
حتذيرات خرباء الصناعة )Gordon 2010(؛ ولذلك أن الصعوبات اليت واجهها العراق يف رفع معدالت 

صادرات النفط بعد عام 2003 ترجع جزئياً إىل القطاع النفطي املتداعي الذي خلفتها العقوبات.
العراقيي، إذ غ��ادر حنو مليون  العقوبات إىل هجرة أع��داد كبرية من  ال��ذي سببته  أدَّى احل��رم��ان 
ونصف عراقي من العراق قبل حرب اخلليج يف عام Sassoon 2011( 1991(، وحبلول عام 2002 
 )UNHCR( ارتفع العدد إىل 4 ماليي، على وفق إحصائيات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئي
)2007(، ويشري )Gordon 2010( إىل أن نصف املوظفي اإلداريي والفنيي وموظفي املستشفيات 
املهرة وحوايل 40،000 معلم غادروا العراق خالل فرتة العقوبات. وتُفسُِّر هذه اخلسارة سبب عدم حتسن 
القطاع الصحي حينما مت البدء بربنامج النفط مقابل الغذاء، ومنذ عام 2003 فإن الصراعات وانعدام 

االستقرار يف العراق تسبب بتسارع خسارة املوظفي املهرة. 
رافق خسار املهارات والقدرات اخنفاض يف رأس املال، و”توصلت األمم املتحدة إىل أنه نتيجة 
 Alnasrawi 2002,( الصناعة”  قبل  م��ا  إىل عصر  ال��ع��راق  ت��راج��ع  فقد  ع��ام 1991،  اخلليج  حل��رب 
67(، لكن العقوبات املفروضة منعت أي وسيلة إلعادة اإلعمار كما هو مبي يف اجلدول3، اخنفضت 
اإلمجايل كوين رأس املال الثابت )االستثمارات يف األصول، على سبيل املثال، املعدات واآلالت والطرق 
واملستشفيات( من 18.6٪ من الناتج احمللي اإلمج��ايل يف العقدين قبل العقوبات إىل أقل من 6٪ يف 
1991-2002، وكان العراق خيسر رأس املال البشري وهو األمر الذي جعل من الصعب أن يتم إعادة 
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البناء واإلصالح يف فرتة ما بعد عام 2003.

اجلدول 3. إمجايل تكوين رأس املال الثابت كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل )مت حساب متوسط يسري بالدوالر 
األمريكي(

النسبةالفرتة
1990-1970
2002-1991
1979-1970
1989-1980
1999-1990
2009-2004

18.6
5.9
15.8
21.6
7.0
20.0

مصدر: األمم املتحدة )UN(، قاعدة بيانات احلسابات الرئيسة )2011(. 
HTTP: // unstats.un.org/unsd/snaama/Introduction.asp/.

م��واط��ن��ي  أن��ش��أ  امل��ع��ي��ش��ة  ال��دخ��ل وم��س��ت��وي��ات  ي��ف��رتض )Niblock 2001( أن االخن���ف���اض يف 
“مستضعفي”، إذ أصبح البقاء على قيد احلياة من أولويات العراقيي.

إقليمياً، وق��د حالت  أن��ه يشكل هت��دي��داً  ال��ع��راق على  بعد ح��رب اخلليج ع��ام 1991 مت اعتبار 
العقوبات دون إعادة اإلعمار وقيدت بشدة قدرة الدولة على توفري جمموعة من اخلدمات اليت كانت توفرها 
من قبل، ويتضح من ارتفاع اجلرمية وغياب القانون يف التسعينيات كيف أن الدولة كانت غري قادرة على 
توفري أسهل اخلدمات العامة والنظام، وكما يشري Toby Dodge بدأت الدولة “فقدان السيطرة على 
العنف” )Dodge 2012, 32(، يف الواقع كان تراجع سيطرة الدولة واسعاً حبيث مت االستعانة مبصادر 
 Sassoon( خارجية إلنفاذ القانون، مبا يف ذلك السيطرة على التهريب من جمموعات خارجية وخمربين
2012(، بينما مت جتنيد حلفاء قبليي للحفاظ على السالم يف املناطق الريفية، وهو أمر ال ميكن تصور 

.)Davis 2005( حدوثه قبل بضع عقود
كان ارتفاع نسبة املسؤولي الفاسدين يف الدولة أم��راً واضحاً وأحد أشكال سيطرة الدولة على 
االقتصاد واجملتمع خالل فرتة العقوبات، وعلى الرغم من وجود فساد قبل فرتة التسعينيات، إال أنه كان 
ال��دول��ة، ويشري  يف  الفساد مستشرياً  العقوبات أصبح  السياسية، ويف ظل  يقتصر على من هم يف قمة 
قد متكنت  التسعينيات  ف��رتة  ال��يت ظهرت يف  الدينية  اجلماعات  أن بعض  إىل   )Rangwalla 2011(
من الصمود حينما مت تغيري النظام يف العراق ورفع العقوبات االقتصادية، ويفرتض أيضاً أهنا قد سامهت 
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يف ظهور الطائفية والقبلية منذ عام 2003، ويف دراسته للمؤسسات اليت تتحرك”ببطء” و”بسرعة”، 
يالحظ )Roland 2004( أن املعايري االجتماعية -مثل املواقف العامة جتاه الفساد- متيل إىل التغريرُّ 
تدرجيياً، ومع ذلك فإن هذا يشري ضمناً إىل وجود درجة من االستمرارية، مل تسبب العقوبات املفروضة 
على العراق اهنياراً اجتماعياً، الذي يُظهر تغيرياً يف املواقف العامة جتاه الفساد، ولكنها قد حدثت يف فرتة 

بداية العقوبات، وسرعان ما أصبح الفساد -يف كل من القطاعي العام واخلاص- أمراً طبيعياً.
 Sassoon“ إن تدهور الدولة يف التسعينات نتيجة توسع حزب البعث تتفق مع الصورة اليت رمسها
2012”، إذ يالحظ ساسون أن معدالت جتنيد العراقيي للحزب منا بسرعة أكرب من معدل منو السكان 
العام؛ وواصلت األسر بإحلاق أبنائهم يف الكليات العسكرية، ومع ذلك فإن الزيادة يف عضوية احلزب تُعدرُّ 
أمراً مفهوماً متاماً نظراً الهنيار الدخل وتدهور اخلدمات العامة بسبب العقوبات، وهكذا، فقد حصلت 
الزيادة يف عضوية احلزب بنحٍو مواٍز لتدهور قدرة الدولة، وارتفاع القبلية والطائفية، وكذلك فقدان القدرات 
البشرية واملادية، وهناك تفسري آخر وغري متضارب هلذا األمر هو أن العقوبات االقتصادية قامت بدعم 

النظام مع إضعافه؛ وذلك ألن العقوبات أضرت بالسكان أكثر من النظام.
هذا هو بالضبط عكس عمل العقوبات األساسي وهو ما يشري إىل موطن فشلها، إذ إن العقوبات 
االقتصادية سواء أكانت “مستهدفة” أم شاملة -كما كانت يف العراق- تسعى إىل سياسات احلكومة 
اليت فرض عليها العقوبة )Cortright and Lopez 2002(، ويتم ذلك من خالل خلق معاناة بشرية، 
سواء بي جمموعة حمددة أم على عامة السكان، وهذا بدوره من املفرتض أن يولد ضغطاً على احلكومة 
العراق مع  للتساؤل أنه خالل جتربة  ال��ذي يدفعنا  العقوبات أو جتنبها35. األم��ر  لتغيري سياساهتا إلهن��اء 
العقوبات كان الظن السائد بأنه كلما كانت العقوبات أكثر مشواًل كان تطبيقها أكثر صرامة، ليتم حتقيق 
الغاية السياسية من العقوبات، ألنه يف هذه احلاالت متيل األزمات االقتصادية واالجتماعية النامجة عن 
العقوبات إىل أن تكون كبرية. كان ي�َُعتَقد بأن االخنفاض احلاد للدخل القومي ألكثر من 2٪ يتسبب 
بإلتزام احلكومة املستهدفة لضوابط األمم املتحدة )Cortright and Lopez 2002(، على الرغم من 
أن العراق قد دمر أسلحته احملظورة يف التسعينيات إال أنه من الصعب أن يتم وصف ذلك األمر بأنه نوع 

من االلتزام لقرارات األمم املتحدة.
أضعفت العقوبات اجملتمع العراقي بشكل كبري، إذ قام حزب البعث يف الثمانينيات بالسيطرة على 
املؤسسات املدنية املستقلة أو إهناء وجودها مثل: النقابات العمالية، واجلمعيات النسائية، كما منع حزب 
البعث تقدمي املساعدات للمؤسسات املدنية، تشري زبيدة )2005( إىل أن الفقر والصدمة الناجتتان من 
العقوبات قد دفع العراقيي إىل طلب املساعدات من جهات أخرى كالعشرية والقبيلة، األمر الذي عزز 
الطائفية بي األف��راد، ويف وقت الحق ظهور الصراعات الطائفية. بناءاً على رأي )زبيدة 2005( فإن 
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العقوبات مل ختلق الصراع الطائفي يف العراق.
احلرب واستمرارية املؤسسات: األزمة االقتصادية بعد عام 2003

لقد بشرت فرتة بعد عام 2003 بتغيري كبري، إذ تعرض العراق للغزو واالحتالل، واإلطاحة بنظام 
البعث ومت رفع العقوبات االقتصادية، ومت ختفيض العبء الباهظ لديون العراق اخلارجية، وقد ضمن البنك 
تتعلق  ن��واح مهمة  لألسعار من ناحية، ومن ناحية أخ��رى -ويف  واستقراراً  املركزي املستقل نظاماً جتارياً 
بالتنمية العراقية- كان هناك استمرارية كبرية للتدهور الذي حدث يف فرتة ما قبل عام 2003. إذ واصلت 
املهارات والقدرات البشرية يف الرتاجع وكذلك قدرة الدولة، األمر الذي ضاعف من الفساد واحملسوبية 
البشرية  املهارات وال��ق��درات  التنمية االقتصادية هي يف األس��اس عملية استخدام  إن  التنمية.  تعيق  اليت 
كمدخالت لتحسي حياة الناس، إالَّ أن فقدان املهارات تشري إىل إعاقة عملية التنمية، هناك حاجة 
إىل األيادي العاملة املاهرة لتنفيذ االستثمارات، إذ إن فقداهنا تعيق عملية التنمية، وإعادة تدريب كوادر 

جديدة هو أمر مكلف؛ ونتيجة ذلك هو تراجع االستثمارات اليت حتقق ارتفاعاً يف مستويات املعيشة. 
منذ عام 2003، واصل رأس املال البشري مبغادرة العراق. بسبب انعدام األمن املستمر والسياسات 
اخلاطئة من قبل ق��وات االحتالل اليت هتدف إىل إع��ادة هيكلة ج��ذري��ة36، يف فرتة ما بعد حزب البعث 
قامت سلطة االحتالل األمريكي بطرد 120 ألف معلم وطبيب من وظائفهم؛ األمر الذي دفع العديد 
منهم إىل مغادرة العراق37. كانت خطة الواليات املتحدة يف إعادة اإلعمار ترتكز على إعادة تأهيل البنية 
التحتية للعراق املادي وليس املؤسسات )Bowen 2009, 258(، ومل تقم السياسات بتعزيز األمن، إذ 
مت استهداف األكادمييي، وكرد فعل على ذلك قاموا مبغادرة العراق بأعداد كبرية، وكان لالرتفاع السريع يف 
رواتب القطاع العام تأثري حمدود ملنع الكفاءات من مغادرة العراق. يف استطالع أجري للعراقيي املقيمي 
يف األردن -حيث حصل العديد منهم على إقامة مؤقتة فيها أو مت استخدامها كنقطة عبور إىل وجهات 
العمر 16 سنة أو أكثر-  يبلغون من  العراقيي -ال��ذي��ن  على فقدان 46٪ من  أخ��رى- يعطي م��ؤش��راً 
 ،)Fafo 2007( 2007 حاصلي على درجة بكالوريوس على األقل، على وفق استطالع أجري يف عام
وهي أعلى بكثري من املتوسط   بالنسبة للعراق، ويف الوقت نفسه اخنفض التعليم لدى األشخاص الذين 
تبلغ أعمارهم 15- 24 عاماً يف العراق بي عامي 2000 و2009، وذلك نتيجة اخنفاض معدالت 
االلتحاق يف التعليم االبتدائي خالل التسعينات، حينما أجربت األسر على سحب أطفاهلم من املدرسة 

.)USAID 2012(
إن اخنفاض األي��ادي العاملة املاهرة قد جعل عملية تكوين رأس امل��ال أم��راً صعباً، فقد افتقرت 
وزارة النفط إىل القدرة التقنية ملراقبة العقود الكبرية، بينما يف وزارة الكهرباء يرتاوح أوجه القصور يف توافر 
اإلش��راف اهلندسي لإلشراف على امليزانية” )USAID 2012، A-25(. على وفق ج��دول 3، كان 
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إمجايل تكوين رأس املال الثابت هو 20٪ من الناتج احمللي اإلمجايل يف الفرتة 2004-2009 38. وفضاًل 
عن ذلك، فإن اهلدر والفساد مييالن إىل تضخم تكاليف تكوين رأس املال، إذ مت إهدار 8 مليارات دوالر 

.)Ackerman 2013( من أصل 60 مليار دوالر أنفقتها الواليات املتحدة إلعادة إعمار العراق
اهلياكل  م��ن  حتديدها  يتم  الفساد  مستويات  أن  إىل  للفساد  حتليله  يف   )Toke Aidt( يشري 
التشجيعية، إذ مييل الفساد إىل أن حُيفَّز بشكل ذايت وذل��ك لعدة أس��ب��اب، إذ إن دف��ع رش��وة لفرد ما 
للمشاركة يف الفساد تكون عالية إذا كان هناك العديد من األشخاص حوله أو إذا كان حوله فاسدون 
كذلك -أو على األقل ال يعارضون عملية الفساد- )Aidt 2003(، ومبجرد تفشي الفساد، فإنه مييل إىل 
االستمرار )Sah1988(، ولكن مسألة التكاليف االقتصادية للفساد تعد قضية معقدة، ألنه من الصعب 
أحياناً التمييز بي أسباب الفساد وعواقبه )Ackerman 2006(؛ وبالتايل فمن غري صحيح من حيث 
املبدأ -وغالباً ما تكون غري ممكنة لتأكيدها بشكل قاطع-أن الفساد هو مكلف دائماً من حيث النمو 
االقتصادي والتنمية39. هناك أمثلة عديدة لدول ذات معدالت النمو العالية اليت تعاين أيضاً من الفساد.

من املرجح أن تكون تكاليف الفساد عالية يف احلاالت اليت يرتبط فيها الفساد مع العنف الذي 
حيد من االستثمار وريادة األعمال، وبالرجوع إىل العراق فقد أشار وزير املالية السابق علي عالوي إىل 
أنه لو كان مؤشر الفساد التابع ملنظمة الشفافية الدولية متاح يف السنوات 30 املاضية فإن العراق سيكون 
وبالتأكيد يف موقع متوسط )عالوي 2013(. يف عام 2012 حصل العراق على املرتبة 169 من أصل 
174 بلداً يف تصنيف منظمة الشفافية الدولية )منظمة الشفافية الدولية 2013(، وقد استمر الفساد منذ 
عام 2003 ورمبا زاد بنحٍو أكرب، إذ انتشر االختالس والرشاوى على نطاق واسع40، وأصبح الباحثون 
 ،)Cockburn2013( عن العمل يف القطاع العام يلجأون لدفع مبالغ كبرية للحصول على الوظائف
واألهم من ذلك فإن هذه املدفوعات تذهب إىل األحزاب السياسية أو امليليشيات املسلحة اليت تسيطر 
على خمتلف دوائر القطاع العام والوزارات، وهي إحدى الطرق اليت متول فيها األحزاب السياسية عملياهتا؛ 
وهذا يعين أن كثرياً من عمليات الفساد يف العراق تعد أمراً مكلفاً للغاية، وبالتايل ليس فقط يف تراجع 
املهارات والقدرات اليت أّدت إىل تعثر النمو يف العراق، إذ أن تراجع عمل خفضت املؤسسات البريوقراطية 
والتنظيمية أّدت إىل تراجع نتائج التنمية بنحٍو أكرب من فقدان القدرة، وهو ما يدل على أن مؤسسات 

التنمية يف العراق هي غري كفوءة41.
وبالعودة إىل مسألة االستثمار، فقد تسارع تكوين رأس املال بعد التحسن النسيب يف الوضع األمين   

يف عام 2008، ولكن وصل العراق سريعاً لقدرته اإلستيعابية، حيث إن احلكومة العراقية ال تزال إىل حٍد 
كبري من أكرب املستثمرين يف االقتصاد، وقد حاولت أن تستثمر بشكل أكرب، وكانت قادرة على إكمال 
جزء من االستثمارات املخطط هلا )USAID 2012(، يف املقابل فإن زيادة االستهالك -اليت دفع مثنها 
ارتفاع عائدات النفط- كان أمراً سهل التحقيق. ارتفعت اإليرادات احلكومية على الرغم من االخنفاض 
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يف كميات النفط املصدرة، وكما يبي اجلدول )1( فإن االخنفاض الذي حدث يف بداية األلفية مت سده 
يف عام 2010، ولكن حىت وقت قريب إىل حٍد ما، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً سريعاً منذ 2005، 
وكانت النتيجة أن عائدات النفط تضاعفت يف الفرتة من  2007-2011 )أوبك 2012(، وقد مسح 
ذلك للدولة العراقية بتوسيع وظائف القطاع العام وزيادة الرواتب، إذ مت توظيف حوايل 60٪ من العاملي 
بدوام كامل حبلول عام BMI 2013( 2012(. وعلى وفق البنك الدويل )2014(  فإن أربعة أمخاس ال� 
750،000 وظيفة اليت مت إنشاؤها يف الفرتة من 2007 إىل 2012  كانت خمصصة للقطاع العام، ولكن 
مل يتم مشل مجيع شرائح العراق يف هذه الوظائف إذ مت استبعاد الفقراء، واحلاصلي على تعليم أقل، والذين 
ليس لديهم معارف جيدون، ونتيجة لذلك ارتفع االستهالك بي الفقراء بنسبة أقل نسبياً من بي الفئات 
ذات الدخل املرتفع واخنفضت معدالت الفقر بنحٍو طفيف يف الفرتة 2007-2012 )البنك الدويل 
2014(. ومل يؤِد ارتفاع عائدات النفط بتقليل الفقر بشكل ملحوظ. يف الواقع، فإنه من غري احملتمل 
أن تركيز احلكومة على توسيع إنتاج النفط -الدولة اليت ختطط لزيادة انتاج النفط من حوايل 2.5 مليون 
برميل يوميا  يف عام 2010 إىل أكثر من 12 مليون برميل يوميا يف عام 2017 )صندوق النقد الدويل 
2011(- يقوم على االعتقاد اخلاطئ بأن ذلك ميكن أن يسرع وبنحو ملحوظ اإلنفاق االستثماري، 
بل القلق من عدم القدرة على تلبية النفقات اجلارية -على سبيل املثال رواتب وأجور العاملي يف القطاع 

العام- إذا اخنفضت أسعار النفط، وهذا ما قد حدث مؤخراً )رويرتز 2014(.
إن التوسع يف القوة الشرائية أّدى إىل زيادة الطلب احمللي على السلع الزراعية والصناعية، ولكن هذه 
القطاعات واجهت صعوبة بالغة يف زيادة اإلنتاج لتلبية الطلب احمللي املتزايد، وهناك بعض األدلة على 
أن اإلنفاق احمللي املتزايد من عائدات النفط مع ارتفاع سعر الصرف احلقيقي جعلت هذه القطاعات أقل 
قدرة على املنافسة منذ عام 2003، وهو ما اقرتحته نظرية املرض اهلولندي، إذ إن ارتفاع العمالة واألجور 
يف القطاع العام قد جذبت العديد من األيادي العاملة يف قطاع الزراعة، ومع ذلك فإن هذه ليست سوى 
جزء من القصة. فيما يتعلق بالزراعة فإن النقص املزمن يف االستثمار، وإزالة الدعم احمللي املفاجئ واملنافسة 
األجنبية -يف كثري من األحيان من الواردات املدعومة- مجيعها أدت إىل إعاقة القدرة على زيادة اإلنتاج، 
على وفق دراسة أجرهتا وزارة املالية العراقية42. أما بالنسبة لقطاع الصناعة، فتعد صناعة السمنت يف العراق 
مثااًل على ذلك، إذ إن ارتفاع تكاليف النقل تقدم »محاية طبيعية« للواردات، ولكن هذا مل يكن كافياً 
لتعويض آثار نقص األيادي العاملة املاهرة يف العراق، إذ إن أنظمة النقل وانقطاع التيار الكهربائي، زادت 
من تكاليف اإلنتاج، ونتيجة لذلك فإن صناعة السمنت يف العراق غري قادرة على منافسة مع الواردات 

.)Lee 2013( اإليرانية األرخص
قامت الدولة العراقية وقوات االحتالل قبل ذلك بإجراء بعض اإلصالحات االقتصادية يف السوق 
اليت هتدف إىل وجود منو اقتصادي ثابت، ويف حي أن بعض هذه اإلصالحات كانت ضرورية لتحقيق 
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االجتماعية  امل��ؤس��س��ات  تنمية  سياق  إالَّ يف  حي��دث  ال  الكبري  النمو  إن  إذ  فعالة.  ليست  فهي  النمو، 
والسياسية والتكنولوجية )Rodrik2011(. إن النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي -الذي يقيس 
مدى تقدم وإنتاجية االقتصاد احمللي- تراجع يف عام 2003 -وهو العام الذي غزت فيه الواليات املتحدة 
العراق- لكنه تعاىف وبقوة يف العام ال��ذي أعقبه. ومن عام 2004 إىل عام 012، ازداد الناتج احمللي 
اإلمجايل للفرد الواحد من 1305 دوالرات أمريكية إىل 1607 دوالرات، وهو ما يرتجم إىل معدل منو 
النفطية األخ��رى، مثل  لتلك االقتصادات  العراق مماثل  سنوي متواضع بنسبة 2.6٪، وبالتايل فإن منو 
العاملي  منها مل يعد إىل االقتصاد  أيّ��اً  العربية السعودية )IMF 2012(، إذ إن  اجلزائر وإي��ران واململكة 
بعد أكثر من عقد من االنعزال، وبالطبع فقد سامهت الصراعات الداخلية، وانعدام االستقرار السياسي، 
والتطرف واألخطاء السياسية مجيعها بتعثر النمو يف العراق، ومع ذلك فإن جتربة العراق من فقدان القدرات 

واملؤسسات التنموية املستنزفة مجيعها أثرت على التقدم البطيء لنموه. 

االستنتاج:
دور  تؤكد على  اليت  الرأمسايل  للتطور  النظريات “الداخلية”  بي   )Jeremy Adelman( مييز 
املؤسسات يف التنمية االقتصادية احمللية، النظريات “اخلارجية” اليت تشري إىل آثار النظم العاملية -اهليكلية 
يف بعض األحيان- على نتائج التنمية احمللية، ويقوم حبث العلماء على جتاوز هذه “الثنائيات” الستكشاف 
التفاعالت بي الظواهر احمللية والعاملية )Adelman 2015(، يف العراق غالباً ما عملت القوى الداخلية 
واخلارجية جنباً إىل جنب: إذ قامت عملية تسييس القطاع العام بتقييد توسيع قدرة الدولة ابتداًء يف فرتة 
السبعينيات، بينما تراجعت قدرة الدولة فقط يف فرتة العقوبات، وفضاًل عن ذلك عملت هذه القوات 
يف بعض األحيان بطرق متناقضة، إذ تسبب تراجع املؤسسات العامة إىل تدهور قدرة الدولة ويف الوقت 
نفسه قامت التنمية البشرية بتوسيعها، ومن املفارقات فإن تأثري العامل اخلارجي على التغيري املؤسسي يف 
العراق كان أعظم حينما كان العراق األكثر عزلة أي من خالل العقوبات، إن جتربة العقوبات االقتصادية 
توضح مدى بطء حركة مؤسسات التنمية وكيفية أنه من الصعب إحياؤها حي تدهورها. يف املقابل كان 
تأثري السياسة الداخلية يف املؤسسات أقوى )وأكثر تدرجاً( يف فرتة ما قبل العقوبات، حينما كانت البالد 

على عالقة طبيعية مع العامل اخلارجي. 
إن الصورة التنموية اليت تتضح لنا هلذا البلد هو وجود ارتفاع مطرد يف التنمية يليها تدهور مفاجئ 
ومستمر يف مؤسساته وقدراته، وعلى العكس من ذلك افرتضت التوقعات الوردية يف عام 2003 ثالثة 

أمور النعاش اقتصادي سريع وهي: 
أن اهل��ي��اك��ل التنموية وامل��ؤس��س��ات م��ا قبل ف��رتة ال��ع��ق��وب��ات م��ا زال���ت سليمة أو م��ن املمكن 	 

إصالحها بشكل سريع.



النمو املتعثر يف العراق: يف منظور التنمية البشرية واالقتصادية

25

أن نسبة القدرات واملهارات الالزمة لتكوين رأس املال املفقودة يسريه. 	 
أن العجز يف املؤسسات واملنظمات واملهارات إما ميكن حلها عن طريق تطبيق سياسات تركز 	 

على السوق وإما أهنا غري ضرورية لنجاح تلك السياسات.
مل يتم دعم أي من تلك االفرتاضات، إذ تركت العقوبات االقتصادية بصمة عميقة على االقتصاد 
العراقي واجملتمع، مما حيد بشدة من تكوين رأس املال، وبعض اإلصالحات اليت أدخلت منذ عام 2003 
-مبا يف ذلك إعادة التفاوض لتخفيض ديون العراق اخلارجية، وإنشاء بنك مركزي مستقل وعملة جديدة- 
أعطت دفعة كان االقتصاد العراقي حباجة إليها، ومع ذلك فإن حماولة هتميش القطاع العام، ورسم خمطط 
مثايل للسوق يف االقتصاد العراقي املعتمد على النفط قد أظهر نتائج معاكسة، وهذا يسلط الضوء على 
االجتماعية  وال��ظ��روف  املستهدفة  املؤسسية  واألش��ك��ال  املنفذة،  السياسات  بي  »مطابقة«  أمهية حتقيق 
واالقتصادية احمللية القائمة، يف الواقع -ومن املسلم به اآلن- أن املؤسسات »املبتدعة« اليت كان يعتقد يف 
 Dunning and( ما مضى أهنا أدىن مرتبًة قد جنحت يف تعزيز النمو االقتصادي يف كثري من احلاالت

.)Pop-Eleches 2004. also Andrews 2013
توضح جتربة العراق أيضاً كيف أن للتغيريات قدرًة على تطوير البنية التحتية األساسية وال يستوجب 
أن يتم الكشف عنها يف مقاييس النمو االقتصادي؛ مما يؤدي إىل ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل منذ عام 
2003، على الرغم من التدهور احلاد يف القدرات البشرية وتراجع املؤسسات االقتصادية، إذ إن تلك 
املقاييس قد تُعطي انطباعاً مشوها للنمو والتنمية، فتناقض النمو يف الدخل والتنمية من املرجح أن يكون 
واضحاً يف االقتصادات النفطية، حيث يتم حتديد الدخل القومي من خالل األسعار الدولية للنفط وليس 

حملياً.
ال حياول هذا البحث أن يقوم بتحديد األمهية النسبية للمؤسسات واملنظمات مقابل املهارات أو 
القدرات يف نتائج التنمية، وأنه ال يسعى حنو مناقشة التفاعالت اليت قد تنشأ بنحٍو معقول بي اجلهتي، 
إن إح���دى امل��وض��وع��ات ال��يت ظ��ه��رت يف ه��ذا البحث ه��و فعالية امل��ؤس��س��ات، والسيما معرفة ه��ل كان 
بإمكان العراق أن يظهر نتائج أفضل يف إطار ترتيبات مؤسسية بديلة، حىت مع وجود اخلسارة احلالية من 
املهارات وانعدام األمن؟ وإذا كان األمر كذلك، ما شكل هذه اهليكليات املؤسسية املختلفة؟ هذه هي 
األسئلة الرئيسة لتتم دراستها يف املستقبل؛ ألن املؤسسات غري الفعالة قد تستمر، على الرغم من العلم 
املسبق بأهنا جتعل اجملتمع أسوأ حااًل، فإذا كان لبعض اجملموعات القوية مصلحة يف البقاء أو استمرارية 
العقوبات املستمرة بشكل ذايت، مثل النبذ   االجتماعي، الذي يتم  تطبيقه ضد أولئك الذين ال يتماشون 
 Setterfield 1993, also Evans( مع قواعدهم، فإن املؤسسات غري الفاعلة متيل إىل االستمرارية
2004(. وهذا ما قد يفسر يف السياق العراقي كيف أن الفساد أو حىت الطائفية ما زالت قائمة، على 
الرغم من وجود الرفض الشعيب الكبري هلم. لقد أصبحت اجملتمعات حبيسة للهياكل املؤسسية املعروفة 
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بأهنا غري كفوءة؛ ألن التكلفة االجتماعية العتماد هياكل بديلة تعدرُّ عالية جداً، حىت بي أولئك الذين 
يفضلون اإلصالح )Pierson 2000(. ويبقى أن نرى ما إذا كانت التحديات احلالية تبشر بإعادة هيكلة 

للمؤسسات. 
إن التحديات القادمة صعبة ج��داً، إذ مت حتقق خماوف الدولة من عدم قدرهتا على دفع نفقاهتا 
املتكررة يف حالة حدوث اهنيار يف أسعار النفط )Sabah 2015(، ومستويات صادرات النفط اخلام 
غري كافية للتعويض عن االخنفاض اهلائل يف أسعاره )Razzouk 2015(. فضاًل عن أن الصراع احلكومي 
الداخلي املكلف مع ما يسمى تنظيم “الدولة اإلسالمية اإلره��ايب )داع��ش(”-وه��و يف حد ذات��ه أحد 
أعراض اهنيار السلطة املركزية- قد فاقم من الصعوبات املالية، ومع ذلك ليس هناك ما يضمن أن هذه 
التهديدات سوف تفرض ظهور هياكل مؤسسية حمسنة، حىت وإن علم اجلميع بأن اهلياكل احملسنة من 
شأهنا إهناء التحديات، ومن املرجح أن اجلماعات السياسية املهيمنة قد تدفع الرشاوي للجهات الفاعلة 
الرئيسة ملعارضة أو مقاومة هذا التغيري الذي قد يقيد سلطتهم، إن استمرار الركود املؤسسي هو أمر حمتمل 

بشكل أكرب من حدوث إصالحات فيه. 
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 Penrose and  2.  لقراءة نقد السياسات االقتصادية يف العراق يف فرتة السبعينيات، انظر بنروز وبنروز
.2004 Foote ولقراءة نقد حديث هلذه السياسات انظر .Penrose 1978

املقصودة من اإلصالحات  الفشل والعواقب غري  الكامنة وراء  3.  هناك حب��وث كثرية ح��ول األسباب 
Andrews 2013 املستوحاة من إمجاع واشنطن، انظر
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 .)quoted in Hodgson 1998. 179(»املوضوعة إنسانيا واليت تشكل التفاعل البشري

Acemoglu. Johnson. and Robin-و )Acemoglu and Robinson )2012A 5.  انظر
.)son )2005( and Rodrik )2005

Fukuyama 2013 ..6 هو من وضع هذه الفكرة. 

7. يناقش Rodrik 2009 املسامهة النسبية ملختلف املؤسسات يف التنمية.

8. يناقش Fukuyama 2013 هذه النقاط

Andrews 2013 9. لقراءة أوجه القصور أنظر
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emoglu and Robinson 2012 على سيادة املؤسسات السياسية ، اليت حتقق نتائج اقتصادية 

أفضل ألهنا تعد أكثر استجابة للضغوط الشعبية.
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.)McKinley 2005(

السلع  العديد من  املثال،  )على سبيل  اليت ميكن تداوهلا دولياً  للتداول هي تلك  القابلة  البضائع   .13
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Sachs 2007 .احلالية
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Rosser 2006 يتم وضعها معا حتت دراسات ’لعنة املوارد”، انظر

16. يقيس الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي كميات البضائع واخلدمات اليت ينتجها االقتصاد مع مراعاة 
تضخم األسعار؛ وبالتايل، يتم استخدامه كمؤشر على الرفاه االجتماعي. 
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.)2012

18.  على سبيل املثال مت دفع تكاليف محلة حمو األمية يف أواخر السبعينيات من ميزانية التنمية. وبالتايل، 
فإنه مسجل ضمن االستثمار.

19. تراجع القيمة الزراعية والصناعات التحويلية وإضافته كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل ليست دليال 
على املرض اهلولندي كما قدمها اخلفاجي )2012(
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على أدىن مؤشر يف احلفاظ على حقوق اإلنسان واحرتام احلريات. 
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.)2011

)Hertog 2007( 22.  ال تقتصر هذه املالحظة على العراق فقط، انظر
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24. انظر مركز أحباث سجالت الصراع )1982(.

25. االستهالك احلكومي فضال عن االستهالك املنزيل يساوي استهالك النهائي

26. يشري االخنفاض احملدود إىل أن الدولة كانت ال تزال تقدم إعانات )يوسف 2012(.

27. انظر يوسف )2012(.

)Olmsted 2007( 28.  وفيما يتعلق مبسألة احلرمان من الوصول إىل األسواق العاملية، انظر

)Schenker 2003( 29.   وفيما يتعلق بالتجارة بي احلدود العراقية األردنية انظر
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30. متت هذه احلسابات وفقاً لبيانات مقدمة من منظمة أوبك 2009.

31. إن ال��واردات املدعومة من الغذاء وال��دواء يف حساب هي سبب حتسن معايري الصحة والتغذية يف 
الثمانينيات خالل احلرب مع إيران )يوسف 2012(.

32. هذه التقديرات من الناتج احمللي اإلمجايل تقلل من مدى االخنفاض يف متوسط   مستويات املعيشة، 
ووجدت الدراسة اليت أجراها فريق دويل من املتخصصي مباشرة بعد حرب اخلليج عام 1991 أن متوسط   

م��ن مستوياهتا يف أغسطس 1990.  ع��ام 1991 كانت 5-7٪ فقط  احلقيقي يف أغسطس  ال��دخ��ل 
)Dreze and Gazdar 1992(

33.  53٪ من اإلي��رادات مت استخدامها السترياد السلع. ومت دفع 30٪ ألض��رار احلرب مع الكويت 
امل��رك��زي��ة(، و 4٪ لدفع  ال��ك��ردي��ة )ال ختضع لسيطرة احلكومة  ال��غ��ذاء وال����دواء يف املنطقة  ل��ش��راء  و٪13 

Gazdar and Hussain 2002 .املصروفات اإلدارية لألمم املتحدة

34.  انظر )Gordon 2010( للحصول على النص كاماًل.

Pape )1997( and Elliot 1998 35. انظر

يوسف  انظر  عقائدياً،  وحتيزهم  ال��ع��راق  يف  األمريكية  االقتصادية  السياسات  نقد  على  لالطالع   .36
.)2007(

37. حاولت سياسات الواليات املتحدة هتميش القطاع العام، إذ وصفت القطاع العام بأنه غري كفوء 
ومنافس للقطاع اخلاص، سعى االئتالف خلصخصة الشركات اململوكة للدولة لكنه مل يستطع ألسباب 

قانونية وسياسية )يوسف 2007(.

38. على وفق صندوق النقد الدويل )2005(، وبلغت تكلفة توفري األمن ملشاريع البناء ثلث إىل نصف 
التكلفة اإلمجالية للمشروع. على الرغم من أن هذه التكاليف ال تضيف إىل قيمة األص��ول الناجتة عن 

ذلك )صندوق النقد الدويل(

39. على سبيل املثال، أسهل شكل من أشكال الفساد، حيث يدفع رجل أعمال رشوة ملوظف حكومي 
لتسريع األوراق املطلوبة.

العائلة للتصدير واالسترياد لسحب 30  التجارة باستخدام شركة  40. يف حادثة مستهجنة، قام وزي��ر 
مليون دوالر من خزينة الدولة. 
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.)Acemoglu 2006( ،41.املؤسسات غري الكفؤة هي تلك اليت ال تقوم بزيادة معدالت النمو

42.أجريت هذه الدراسة من قبل وزارة املالية. 


