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تصميم هنج جديد إلصالح اإلدارة املالية العامة يف العراق

تصميم نهج جديد إلصالح اإلدارة المالية العامة في العراق
علي المولوي *

تواجه مسرية إعادة إعمار العراق العديد من التحدايت ،إذ حتتاج احلكومة اجلديدة إىل
التحرك حبذر إن أرادت احلفاظ على االستقرار االقتصاد الكلي واالنضباط املايل ،بينما حتاول يف
الوقت نفسه تلبية االحتياجات امللحة للمواطنني ،عرب حتسني تقدمي اخلدمات ،وخلق الوظائف،
ومحاية املكاسب األمنية؛ ونتيجة لذلك ،ليس هناك من شك يف أن احلكومة ستضطر إىل زايدة
اإلنفاق العام على اخلدمات األساسية ،وإعادة فتح التوظيف يف القطاع العام للتقليل من معدالت
البطالة ،واالستمرار يف االستثمار يف قطاع األمن؛ لضمان جاهزية قوات األمن العراقية ملواجهة أي
خطر إرهايب صاعد.
وانعكست هذه الضرورات يف املوازنة االحتادية لعام  2019بوضوح ،إذ كشفت املسودة
األولية للموازنة اليت تق ّدم إىل جملس الوزراء عن زايدة بنسبة  % 23يف إمجايل اإلنفاق مقارنة بعام
 ،2018يف حني من املتوقع أن يزداد إمجايل اإليرادات احلكومية بنسبة  % 16عند حوايل 90
مليار دوالر ،وسيزيد عدد موظفي القطاع العام املدرجني يف املوازنة مبقدار  46،000شخص؛
ونظراً الرتفاع أسعار النفط عما كان متوقعاً ،يبدو أن بعض التدابري ستُتخذ للتخفيف من التقشف
إىل حد ما.
ومن املرجح أن ينهي العراق هذا العام بوجود فائض يف املوازنة ،إذ بلغت إيرادات البالد من
العائدات النفطية اآلن حوايل  8مليارات دوالر لكل شهر ،مقارنة مبا يزيد على  2مليار دوالر يف
كانون األول لعام  .2016وعلى وفق بياانت وزارة املالية ،فقد بلغ الفائض يف املوازنة  12.6مليار
دوالر حبلول هناية شهر متوز من هذا العام ،وإذا استمرت الظروف احلالية ،فمن املرجح أن يتجاوز
الفائض  24مليار دوالر حبلول هناية العام(.)1
إصالح اإلدارة املالية العامة
ولتجنب اهلدر يف اإلنفاق ،فعلى احلكومة أن تضمن ختصيص مواردها املالية بطريقة
 -1وزارة املالية ،التقارير املالية العامة ،متوز عام 2018

* رئيس قسم األحباث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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اسرتاتيجية تستند إىل هنج ذي أولوية .ووقع االحتاد األورويب الشهر املاضي اتفاقاً مع البنك الدويل
لتمويل برانمج مدته ثالث سنوات ملساعدة احلكومة العراقية يف تعزيز نظام اإلدارة املالية العامة،
وسيتوىل البنك الدويل اإلشراف على الربانمج وموازنته البالغة  15.6مليون يورو ،وسيقدم املساعدة
الفنية لبناء قدرات النظراء العراقيني(.)2
وأييت هذا الربانمج تكملةً ملشروع البنك الدويل ذي املبلغ  41.5مليون دوالر ،الذي أطلق
عام  ،2017ويهدف إىل حتديث أنظمة اإلدارة املالية العامة يف العراق ،من طريق :تعزيز الشفافية،
واإلدارة النقدية ،واالستثمار العام ،وأنظمة املشرتايت(.)3
برز إصالح اإلدارة املالية العامة كأحد األولوايت الرئيسة لكل من جمتمع املاحنني الدوليني
واحلكومة العراقية؛ كونه يعاجل قضية أساسية خاصة ابلثقة واحلكم الرشيد .وتتطلب حتدايت إعادة
بناء القرى واملدن اليت ُدمرت خالل احلرب ضد داعش ختصيصاً فعاالً للموارد املالية احملدودة ،ويقدر
أن البالد حتتاج إىل حنو  88مليار دوالر جلهود إعادة اإلعمار ،وقد تعهد اجملتمع الدويل بتقدمي
 30مليار دوالر للعراق على شكل قروض ومنح خالل مؤمتر الكويت إلعمار العراق يف شهر
شباط من هذا العام( .)4ويتحتم العمل على حتسني الثقة املتبادلة بني السلطات احلكومية (احمللية
واالحتادية) وجمتمع املاحنني الدويل ،ومن دون أتكيدات وصول األموال إىل وجهتها املقصودة،
فسيحجم املقرضون واملستثمرون الدوليون عن متابعة التزاماهتم.
فهم مكوانت اإلدارة املالية العامة
منا تركيز السياسة العامة على اإلدارة املالية العامة جنباً إىل جنب مع التوسع يف اإلنفاق
 -2البنك الدويل ،بيان صحفي 16 ،أيلول 2018
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/16/world-bank-andeuropean-union-support-iraqs-public-financial-management-systems-andinstitutions
 -3البنك الدويل ،مشروع حتديث نظم اإلدارة املالية العامة ،كانون األول عام 2016
http://projects.worldbank.org/P151357?lang=en
 -4رويرتز ،حلفاء العراق يتعهدون بتقدمي  30مليار دوالر إلعادة بنائه ،لكن املبلغ أقل من توقعات بغداد 14 ،شباط عام
2018
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-reconstruction-ku/alliespromise-iraq-30-billion-falling-short-of-baghdads-appeal-idUSKCN1FY0TX
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العام يف البلدان الصناعية منذ منتصف القرن العشرين ،وهتتم اإلدارة املالية العامة بـ «القوانني،
واملؤسسات ،والنظم ،واإلجراءات املتاحة للحكومات اليت ترغب يف أتمني املوارد واستخدامها
بفعالية وكفاءة وشفافية»( ،)5وتركز اإلدارة املالية العامة بنحو رئيس على إدارة اإلنفاق وتسعى إىل
تعزيزها بتنظيم املوازانت العامة.
ويرتكز برانمج االحتاد األورويب والبنك الدويل اجلديد إىل ثالث ركائز وتسع مكوانت فرعية
تسعى إىل تعزيز التنسيق بني اجلهات الفاعلة املتعددة إلصالح إدارة الشؤون املالية العامة ،وتعزيز
املساءلة واإلشراف على كيفية إدارة املوارد العامة ،ومواجهة الفساد عرب حتسني األطر القانونية
والتنظيمية بطريقة تعزز الشفافية ،وحددت هذه األهداف عدداً من األمور امللموسة ،مبا يف ذلك
ما أييت(:)6
•إنشاء جلنة للتنسيق مع املاحنني لضمان تنفيذ مجيع جهود إصالح إدارة الشؤون املالية العامة
حتت إشراف احلكومة املركزية.
•توسيع نطاق معلومات كشوف املرتبات لتغطي مجيع املوظفني ،وضمان إصدار رقم تعريفي
ذي ميزة جلميع املوظفني احلكوميني حملاربة ظاهرة تكرار األمساء ،واألمساء الومهية؛ لغرض توزيع
الرواتب إلكرتونياً جلميع املوظفني حبلول هناية عام .2020
•إدخال األدوات التكنولوجية لتطوير نظام املشرتايت اإللكرتوين للقضاء على اهلدر وسوء اإلدارة.
•حتسني شفافية املوازنة من طريق نشر التقارير العامة التفاعلية عن املوازنة االحتادية.
•رفع قدرة مسؤويل التدقيق يف ديوان الرقابة املالية االحتادي لتحسني الرقابة على اإلنفاق.
•تعزيز آليات مكافحة الفساد بتقدمي معيار وطين للفساد للمساعدة يف حتديد أولوايت جهود
مكافحة الفساد.
تعلم الدروس من التجارب السابقة
من املهم مالحظة أن التعامل مع إدارة الشؤون املالية العامة يف العراق ليس مسعى جديداً،
 -5ألني ،ريتشارد وآخرون ،الكتيب الدويل لإلدارة املالية العامة.Palgrave Macmillan ،
 -6البنك الدويل  ،تدعيم املؤسسات الرقابية واحملاسبية يف اإلدارة املالية العامة يف العراق.2017 ،
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إذ وافق البنك الدويل على مشروع مماثل عام  ،2009وخصص حوايل  18مليون دوالر «لدعم
جهود احلكومة العراقية لتطوير نظام إدارة مالية عامة أكثر فاعلية وخاضع للمساءلة والشفافية»،
لكن مع انتهاء املشروع يف عام  ،2013كان واضحاً جلياً أن العديد من األهداف املرجوة مل
حتقق .وقد خلص تقرير مستقل من البنك الدويل إىل أن نتيجة املشروع “مل تكن مرضية إىل حد
ما» ،ويضيف التقرير ،أن “حتمل املسؤولية يف اإلصالحات شرطاً أساساً؛ ألي تقدم يف تنفيذ أي
برانمج لإلصالح املايل العام واإلشراف عليه .وإذا مل يكن لديك إصالحيون فعالون يف احلكومة
تدعم أجندة اإلصالح طوال عملية التنفيذ ،فهناك خطر عدم الشروع يف إصالحات إدارة الشؤون
املالية العامة وحتقيقها»( .)7ويف هذا الصدد ،من املهم حتديد بعض الدروس األساسية من تلك
التجربة اليت ينبغي أن يؤخذ هبا:
1 .1جيب أن تكون أهداف املشروع واقعية وقابلة للتحقيق .وكانت العديد من أهداف مشروع
عام  2009طموحة جداً ،ووضعت جداول زمنية غري واقعية إلكماهلا .ولتجنب هذا الفشل،
يتحتم استثمار املوارد خالل مرحلة التخطيط األولية إلجراء حتليل شامل للقدرات املؤسسية،
لتوقع العقبات املستقبلية .ويف حالة املشروع احلايل ،عُدلت مؤشرات األداء حنو املراحل األخرية
بطريقة حديثة لتغطية بعض أوجه النقص.
2 .2جيب تنقيح النهج التقليدي لبناء القدرات( ،)8إذ تبني ابستمرار أن حلقات العمل التدريبية غري
الفنية ذات األهداف الغامضة تفشل يف تعزيز القدرة املؤسسية الكلية ،ويرجع هذا جزئياً إىل
عيوب يف تصميم وحدات التدريب ،وأيضاً لغياب املتابعة مع املتدربني .ويف كثري من احلاالت،
يؤدي احلاجز اللغوي بني الداعمني واملشاركني إىل تدريبات ضعيفة ،ويفتقر املدربون -غالباً-
إىل فهم سياقي وعميق للتحدايت .وإن االعتماد املفرط على االستشاريني األجانب يثقل
كاهل املوازانت بزايدة تكاليف األمن والتنقل ،كما أبرزته املراجعة املستقلة .لكن هناك مشكلة
أساسية بعيداً عن الضعف يف جلسات التدريب تتعلق ابلثقافة التنظيمية لإلدارات احلكومية،
بدون امهال قدرات املوظفني الفردية .إن فهم االقتصاد السياسي إلصالح إدارة الشؤون املالية
- 7جمموعة التقييم املستقلة ،مراجعة  :ICRمراجعة اإلدارة املالية العامة للعراق ،شباط عام 2015
http://documents.worldbank.org/curated/en/830901475115948554/
pdf/000012394-20150309080111.pdf
 -8مركز التنمية العاملية ،مذكرة إىل عامل املعونة« :بناء القدرات” 24 ،آذار عام 2014
https://www.cgdev.org/blog/memo-aid-world-drop-capacity-building
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العامة أمر ضروري لتصميم اسرتاتيجية فعالة.
3 .3جيب على املاحنني أن يكونوا قدوة ،فاملمارسات الفاسدة وغري األخالقية ليست مقتصرة
على املؤسسات اليت تديرها الدولة ،إذ إن ممارسات التوظيف املشكوك فيها أمر شائع داخل
املنظمات املاحنة ،وتكون هناك -غالباً -مساءلة حمدودة عن الفشل يف تنفيذ املشاريع .على
سبيل املثال :كان أحد املكوانت الرئيسة ملشروع البنك الدويل هو تطوير أمنوذج نظام متكامل
إلدارة معلومات اإلدارة املالية( )IFMISواختباره ،ومع ذلك ،مت التفاوض على العقد بنحو
غري صريح مع شركة واحدة (سقطت يف النهاية) ،بدالً من التفاوض مع شركات متعددة ،كما
هو معروف .ومن املفارقات أن اهلدف من هذا العمل هو حتسني نظام املشرتايت يف العراق.
4 .4ممارسات الرصد والتقييم الضعيفة؛ إذ يتطلب أي برانمج إصالح إجراء تقييم يف الوقت املناسب
بشأن سري العمل ابالجتاه الصحيح .ويف كثري من األحيان ،يُفتقد هذا املكون ،وال تُتعلم
الدروس من املشاريع الفاشلة؛ مما يؤدي إىل تكرار األخطاء نفسها يف املساعي املستقبلية.
ويتطلب أي جهد انجح للمضي ابإلصالح إلرادة سياسية وقيادة حملية تتحمل املسؤولية.
وال بد من حتديد أبطال عملية اإلصالح وحتفيزهم من خالل الوسائل املشروعة ،واجلدير ابلذكر
أنه ال ميكن فرض اإلصالحات من دون جماميع مستعدة لتحمل املسؤولية للحفاظ على املكاسب
بعد مغادرة املستشارين الدوليني للبالد.
حنو هنج جديد
يتمثل النهج البديل (اجلديد) يف اعتماد ما هو معروف بشكل شائع بني األوساط
األكادميية« ،التكيف التكراري القائم على حل املشكالت “( ،)PDIAالذي يصفه اخلرباء يف
جامعة هارفارد ابلطريقة التالية:
“جيادل هنج التكيف التكراري القائم على حل املشكالت أبننا لسنا حباجة ملزيد من
“اخلرباء” لبيع “حلول» أفضل للممارسات ابسم الكفاءة واعتماد املعايري العاملية؛ بل حنتاج
بدالً من ذلك إىل منظمات تقوم بتوليد احللول اخلاصة بكل سياق اختبارها وحتسينها استجابةً
للمشكالت اليت ترشحها حملياً وترتب أولوايهتا؛ وحنن حنتاج إىل أنظمة تتسامح مع الفشل كونه
السعر الضروري للنجاح»(.)9
- 9أندروز ،مات وآخرون ،بناء القدرة من خالل تقدمي النتائج :وضع مبادئ التكيف التكراري القائم على حل املشكالت
( )PDIAيف املمارسة ،OECD ،عام .2015
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وال يتطلب حل املشكالت ذات الطابع اللوجسيت الكثري من التخطيط ،فعلى سبيل املثال:
ساعد تزويد قوات التحالف الدولية لقوات األمن العراقية ابألسلحة والذخائر أثناء احلرب ضد
داعش على تلبية احلاجة امللحة اليت ال تتطلب ختطيطاً مفرطاً .ومثال آخر هو جهود اإلغاثة
اإلنسانية اليت استجابت الحتياجات املاليني من النازحني العراقيني .يف حني ما تزال عمليات
التكيف اخلاصة ابلسياق مهمة ،إال أنه من املمكن أن تسفر التدخالت اجلاهزة عن نتائج
مهمة ،وتكمن الصعوبة يف معاجلة «املشكالت غري اليسرية وغري الفنية اليت تتطلب التنفيذ بنحو
مكثف”( .)10وهذه هي أنواع املشكالت املتوطنة اليت عانت منها املؤسسات العراقية لعقود من
الزمن مبا يف ذلك الفساد ،وسوء إدارة املوارد.
وجادل نقاد ُنج التنمية التقليدية أن فهم السياق (مبا يف ذلك االقتصاد السياسي) ال يقتصر
على فهم املشكلة فحسب ،بل إن احلل يكمن يف هنج مدفوع ابملشكلة ،إذ تؤدي عملية حل
املشكالت إىل إنشاء دورة من التعلم املؤسسي والتكيف.
ويستند هنج التكيف التكراري القائم على حل املشكالت على أربعة مبادئ:
أوالً :تتطلب املشكالت احمللية حلوالً حملية بدالً من حماوالت لزراعة مناهج البلدان األخرى،
وهذا يشجع أصحاب املصلحة العراقيني على القيادة يف حتديد أولوايت املشكالت واكتشاف
احللول.
اثنياً :خلق بيئة تشجع الناس على جتربة أساليب جديدة دون خوف من عواقب الفشل.
اثلثاً :ضمان قدرة املنظمات على التكيف على وفق ملبدء التعلم من التجارب.
رابعاً :إشراك شبكة من األشخاص القادرين تتقاطع مع القطاعات واإلدارات؛ لضمان أن
تكون اإلصالحات قابلة للتطبيق .وهنا من املهم أن نعرتف أن اإلصالحات ال ميكن أن يقودها فرد
واحد ،لكن جيب أن يتم متكني املسؤولني الكبار واملتوسطني ليكون لديهم السلطة الكافية الختاذ
القرارات الالزمة إلحداث تغيري حقيقي.
إن قدرات مؤسسات الدولة أكثر من جمرد جمموعة من القدرات الفردية ملوظفيها ،وحنن
حباجة إىل فهم العوائق اليت تقف يف طريق حلول اإلصالح ،وتصميم حلول حقيقية تعاجل هذه
- 10املصدر السابق نفسه.
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العقبات .وتع ّد اإلدارة املالية العامة مكسباً أساسياً ملكافحة الفساد ،وحتديد مكامن انعدام الكفاءة
يف نظام اإلنفاق العام ،ولكن حبسب أظهرت جتارب العقد املاضي فإذا أرادت احلكومة اجلديدة أن
تعاجل املشكالت املستعصية داخل مؤسساهتا بنجاح ،فنحن حباجة إىل اعتماد األساليب اجلريئة.
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