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شكر وتقدير
ُكتبت هذه الورقة السياسة بدعم من قبل فريدريش إيربت شتيفتونغ، عمان، األردن. ونشكر شكراً خاصاً ِت بيتشوالت 
املدير املقيم ملؤسسة فريدريش إيربت الذي ساعد من خالل رؤيته وخربته يف هذا البحث، على الرغم من أن فريدريش إيربت 

قد ال تتفق مع مجيع التفسريات واالستنتاجات اليت تقدمها هذه الورقة.
وشكر خاص إىل مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، العراق، وشكر خاص أيضاً إىل السيد أمين الفيصل والدكتور 

علي طاهر احلمود على التعليقات اليت حّسنت بنحو كبري من هذه الورقة.

حممد بركة، خبري يف السياسات العامة يف العراق. وترتكز احباثه على احلوكمة واإلصالح املؤسسي والتنمية االقتصادية 
املستدامة. لديه خربة واسعة يف تطوير وتنفيذ السياسات السياسية واالقتصادية يف العراق ، أثناء عمله يف املؤسسات الرمسية 

واملنظمات الدولية ومراكز البحوث.
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إخالء مسؤولية
أي شخص يستخدم هذا التقرير يقرُّ بشروط إخالء املسؤولية ويوافق عليها، إذ أُعدَّ هذا التقرير بعناية فائقة للتأكد من 
أن مجيع البيانات واحلسابات املدرجة فيه دقيقة وكاملة قدر اإلمكان، ولكن ال ميكننا تقدمي أي ضمانات بشأن دقة أي أرقام، 
أو حتليالت، أو استنتاجات، أو توصيات، والسيما تلك البيانات اليت ت احلصول عليها من أطراف ثالثة. إن البيانات الواردة 
يف هذا التقرير صاحلة للتواريخ املوضحة، وقد تؤثر التغيريات الالحقة يف جداول التعريفات، وأسعار الصرف، وأسعار الوقود، 
واملتغرّيات األخرى على االستنتاجات العامة يف التقرير، إال إذا قدمنا   على وجه التحديد تأكيداً كتابياً خبالف ذلك. وإن اآلراء 
الواردة يف هذا التقرير ليست بالضرورة آراء مؤسسة فريدريش إيربت أو املنظمة اليت يعمل املؤلف فيها، فال تتبىن مؤسسة فريدريش 
إيربت ومركز البيان للدراسات والتخطيط أي بيان يف هذا التقرير، وال يتحمل املركزان أي مسؤولية عن أي خسارة، أو ضرر، أو 
نفقة من قبل أي طرف؛ نتيجة العتمادهم على أي مواد واردة يف هذا التقرير. توافق مجيع األطراف اليت تستخدم هذا التقرير 
على عدم تقدمي أي مطالبة بأي تعويض من فريدريش إيربت ومركز البيان للدراسات والتخطيط أو أي من موظفيهما عن أي 

خسارة، أو ضرر يلحق بأي طرف، نتيجة اعتمادهم على أي مادة واردة يف هذا التقرير.
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املقدمة:
على مر التاريخ، قوبلت األزمات املالية خبطط إصالح 
للبلد، إال  االقتصادي  النظام  مبتكرة تساعد يف تطوير مرونة 
أن األمر خيتلف يف العراق. جنحت مجيع الدول الرئيسة املنتجة 
للنفط بإنشاء صناديق ثروة سيادية للمساعدة يف التخفيف من 
آثار اخنفاض األسعار احملتمل على اقتصاداهتا، إال أن العراق مل 
يفعل ذلك بعد. ومل يسفر هذا عن قضايا مؤقتة تتعلق بامليزانية 
التحديات  برتسيخ  أيضاً  مسح  لقد  بل  فحسب،  العراق  يف 
االقتصادية اخلطرية يف كل من اهلياكل السياسية واالجتماعية 
احلالية  االقتصادية  األزمة  تشري  قد  األوىل  للوهلة  البالد.  يف 
الذي  التأثري  على  للتغلب  سيادية  ثروة  إىل صندوق  للحاجة 
التحديات االقتصادية  النفط. بيد أن  قد خيلفه هبوط أسعار 
فهل  هذا،  قدمية. وعلى  قضايا  من  تنبع  العراق  تواجه  اليت 
ختفيف  يف  السيادية  الثروة  صناديق  تساعد  أن  املمكن  من 
هل  الواقع،  ويف  اإلصالح؟  وحتقيق  التارخيية  التحديات  هذه 
ميكن أن تصبح أداة للتنويع املايل وسيلة لإلصالح السياسي 

واالجتماعي -االقتصادي؟
ومثلها مثل األزمات السابقة اليت واجهها العراق، فقد 
التغلب  املوجه حنو  املوقف احلايل بوعد باإلصالح  قوبل هذا 
على القيود املالية الفورية، فضاًل عن املساعدة يف إعادة توجيه 
الصعب  السياسي واالجتماعي  املناخ  االقتصاد ككل. ولكن 
يعرقل أي خطط إصالحية بدون وجود إرادة سياسية. وبرغم 
أن احملاوالت السابقة كانت مبنية على وعود كالمية، إال أن 
القدمية. ومع  القضايا  بسبب  فشلت  احملاوالت  تلك  مجيع 
2020 ال ترتك جمااًل  عام  االقتصادية يف  األزمة  فإن  ذلك، 
تتطلب  بشدة  املطلوبة  املالية  اإلصالحات  إن  إذ  للمناورة، 
أيضاً إصالحات سياسية اقتصادية. وبالتايل فإن اإلصالحات 
السياسية واالقتصادية نفسها حتتاج إىل إصالحات مالية حىت 
مزدوجاً،  هنجاً  بالتايل  يستلزم  اللغز  النجاح. وهذا  هلا  يتسىن 

وهو ما من شأنه أن حيل املشكلتني يف آن واحد.
تأسيس  صالحية  مدى  إىل  البحث  هذا  سيتطرق 
صناديق الثروة السيادية للمساعدة يف خطة اإلصالح املقرتحة 
يف  السيادية  الثروة  صناديق  تنفيذها. إن  احلكومة  تعتزم  اليت 
العراق البد من أن تذهب إىل ما هو أبعد من االستخدامات 
التقليدية اليت نراها يف العامل أمجع، وأن تستخدم بداًل من ذلك 
كأداة لإلصالح االقتصادي. إن التحديات الرئيسة اليت تواجه 

املباشرة، بل تكمن يف  األزمة  العراقي ال تكمن يف  االقتصاد 
الدولة  بني  العالقة  وأبرزها  األساسية،  اهليكلية  القصور  أوجه 

واملواطن واالقتصاد.
األزمة  البحث  هذا  بذلك، سيدرس  القيام  أجل  ومن 
املالية واالقتصادية يف العراق حملاولة التعرف على بعض القضايا 
اليت ابتلي هبا العراق منذ عام 2003. وهذا  األكثر إزعاجاً 
مرحلة  يف  زال  ما  العراقي  االقتصاد  أن  حني  يف  أنه  سيثبت 
انتقالية، إال أنه لن يتمكن من إحراز أي تقدم دون التعامل 
مع قضايا االقتصاد السياسي احملددة اليت تشكل شرطاً أساسياً 
لإلصالحات الدائمة. ومن املمكن أن يتحقق هذا من خالل 
ضخ املوارد املالية من اخلارج إىل امليزانية حىت يتسىن للحكومة 
االقتصادي. يف  اإلصالح  تنفيذ  حنو  احملدودة  مواردها  توجيه 
تدبرياً  اجلديد  الصندوق  هذا  يكون  أن  من  البد  البداية، 
استثمارية  آلية  إىل  تطويره يف وقت الحق  ليتم  األجل  قصري 
هذا  املستدامة. وعلى  التنمية  مشاريع  لدعم  األجل  طويلة 
صناديق  من  املختلفة  األنواع  إىل  سيتطرق  البحث  هذا  فإن 
يف  وقدرهتا  العامل  أحناء  خمتلف  يف  تدار  اليت  السيادية  الثروة 
اخلتام،  العراق. ويف  تواجه  اليت  احلالية  التحديات  التعامل مع 
يوصي هذا البحث بأن تقوم احلكومة العراقية بتطوير صندوق 
يتعامل  يبدأ كصندوق استقرار  الذي  املختلط  السيادية  الثروة 
مع التحديات القصرية األجل مث يتحول إىل صندوق للتنمية 
األجل. ومن  الطويلة  التحديات  على  التغلب  إىل  يهدف 
الصعب الرتويج لربنامج مستقل لإلصالح االقتصادي إذا ما 
وضعنا يف االعتبار املناخ السياسي واالجتماعي يف العراق، وهو 
مثل هذه  نشوء  ومنع  احلالية  األزمة  على  للتغلب  ليس كافياً 
املشاكل يف املستقبل. وهذا هو السبب الرئيس لضرورة وجود 
جيعلها  الذي  السبب  أيضاً  ولكن  السيادية،  الثروة  صناديق 

تساعد يف استكمال أي برنامج لإلصالح االقتصادي.
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دراسة األزمة االقتصادية احلالية يف العراق

دراسة األزمة االقتصادية احلالية يف العراق
وهي  وجودية،  أزمة  اآلن  يواجه  العراقي  االقتصاد  إن 
نتيجة  بأهنا  األوىل  بالنظرة  نصفها  أن  نستطيع  اليت  األزمة 
وباء  تفشي  هي  األوىل  متزامنة. القضية  صدمات  لثالث 
فايروس كورونا، الذي كانت له عواقب وخيمة على بلد مثل 
العراق. وقد أدى نقص األموال العامة إىل إجهاد نظام الرعاية 
الصحية الذي كافح الحتواء انتشار الفريوس مع تزايد أعداد 
اإلصابات بنحٍو مستمر1. كما أثر على االقتصاد ككل. ويف 
الدول بسبب تقييد  العديد من  التحديات تتقامسها  حني أن 
زيادة  شهد  الذي  العراق،  يف  حادا  األثر كان  فإن  التجارة، 
حادة يف معدل الفقر الوطين، من حوايل 20 % قبل تفشي 

الوباء، إىل 34 %، حسب تقديرات وزارة التخطيط2.
وتتمثل القضية الثانية باالخنفاض احلاد يف أسعار النفط 
حنو  العراق  يف  النفط  عائدات  متوسط  بلغ  العام.  بداية  يف 
متوسط  بلغ  حني  يف   ،2019 عام  يف  دوالر  مليار   6.5
عائدات النفط يف عام 2020 3.1 مليار دوالر. هذه املبالغ 
-اليت تشكل حنو 92 % من العائدات احلكومية- ال تكفي 
لتغطية فاتورة أجور القطاع العام الشهرية، واليت تبلغ حنو 4.1 
الشهري  احلكومي  اإلنفاق  إمجايل  عن  ناهيك  دوالر،  مليار 
الذي يبلغ 6.9 مليار دوالر. وهذه األزمة بالذات تقود إىل 
الدول املصدرة  اتفاقية منظمة  تتمثل يف  الثالثة، واليت  القضية 
وكان   .%  23 بنسبة  النفط  إنتاج  خلفض  )أوبك(  للبرتول 
مل  ولكنه  النفط،  أسعار  استقرار  يف  األمهية  بالغ  القرار  هذا 
يضع يف احلسبان أن العراق أكثر اعتماداً على عائدات النفط 
من أغلب املشاركني اآلخرين. والواقع أنه يف نيسان 2020، 
أدىن  حقق  قد  العراق  كان  االتفاق،  إىل  التوصل  ت  حينما 

عائدات له اليت بلغت 1.5 مليار دوالر.3

1. WHO COVID-19 Dashboard for Iraq, ac-
cessed via: https://app.powerbi.com/view?r=e-
yJrI joiNjl jMDhiYmItZTlhMS00MDlhLT-
g3MjItMDNmM2FhNzE5NmM4IiwidCI6ImY2
MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkY
zI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9  

2. وزارة التخطيط العراقية:
https://mop.gov.iq/activities_minister/view/
details?id=1216

3. بيانات سومو ، وزارة النفط ، العراق ، ميكن الوصول إليها عرب:
 https://somooil.gov.iq/exports

العراق  فيها  خيضع  اليت  األوىل  املرة  ليست  وهذه 
التحديات  أو  النفط  أسعار  اخنفاض  بسبب  اقتصادية  لقيود 
اخلارجية. كان اهنيار أسعار النفط العاملية يف عام 2014 وما 
صاحبه من حرب ضد ما يدعى بتنظيم داعش اإلرهايب السبب 
يف إجهاد احلكومة اليت تأسست حديثاً آنذاك، واليت واجهت 
املهام املزدوجة املتمثلة يف اإلنفاق احمللي والعسكري. والواقع أن 
اعتماد العراق على النفط لتمويل ميزانيته كان سبباً يف جعلها 
أكثر ُعرضة لالخنفاضات السابقة يف أسعار النفط واألزمات 
االقتصادية. وبرغم أوجه التشابه مع عام 2014، فإن املوقف 
احلايل أكثر إثارة للمشاكل بسبب عدد من االختالفات. أوهلا 
هو التفاوت الكبري بني الدعم العسكري واملايل الدويل الذي 
حصل عليه العراق آنذاك، نتيجة للحرب ضد تنظيم داعش، مع 
الدعم األقل الذي يتلقاه اآلن. والثاين هو االستقرار السياسي 
 2014 عام  يف  للحكومة  مسح  الذي  النسيب  واالجتماعي 
مبمارسة شكل من أشكال القيادة يف جماالت االقتصاد. وكال 
هذين األمرين غائٌب يف األزمة احلالية. كما أدى تفشي وباء 
فايروس كورونا الذي تسبب يف الركود العاملي إىل تقليل الدعم 

الدويل.
تكمن الطبيعة احلقيقية لألزمة احلالية وأمهيتها يف أوجه 
بعض  العراقي.  االقتصاد  عليها  يقوم  اليت  اهليكلية  القصور 
 ،2003 عام  يف  النظام  تغيري  مداها  يتجاوز  القضايا  هذه 
لكنها بالتأكيد تفاقمت بسبب النظام السياسي اجلديد الذي 
الدولة  القضية األوىل يف حتديد دور  تتلخص  تأسس الحًقا. 
يف االقتصاد. وبرغم أن هذا يتجاوز نطاق هذا البحث، فإن 
الفشل يف التحول بنجاح من نظام اشرتاكي إىل اقتصاد السوق 
احلرة مل يسفر إال عن ترسيخ دور الدولة يف االقتصاد، وأدى 

إىل اتساع الفجوة االقتصادية يف اجملتمع.
املتضخم  البريوقراطي  بالنظام  ذلك  يتسم  أن  وميكن 
الذي  الكبرية  الشهرية  األجور  وبقانون  العراق  طوره  الذي 
العشرين،  القرن  سبعينيات  معه. ففي  يتعامل  أن  عليه  يتعني 
تعمل  البالد  كانت  العراق،  يف  االقتصادي  االزدهار  وأثناء 
من  هائاًل  قدراً  تدير  الدولة  صارمة. وكانت  اشرتاكية  بطريقة 
القطاعات  تشارك يف مجيع  للدولة وكانت  اململوكة  الشركات 
تدفق  استمرار  يتطلب  االقتصادية. وهذا  وغري  االقتصادية 
رأس املال البشري للمحافظة على قدرته التشغيلية، ومن مثَّ، 
ختصيص  ت  حيث  للتوظيف،  مركزياً  نظاماً  العراق  نفذ  فقد 
هذا  اجلامعات. ورمبا كان  خرجيي  جلميع  حكومية  وظائف 
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يف  العراقية  الصناعة  فيه  الذي كانت  الوقت  يف  ممكناً  خياراً 
أوج قوهتا التنافسية يف املنطقة، فضاًل عن أن سكاهنا يشكلون 
ربع حجمهم احلايل4. فبعد اهنيار النظام السابق أصبح نظام 
التوظيف هذا غري قابل لالستمرار يف ظل عشر سنوات من 
العقوبات، وإعادة توجيه مفاجئة حنو اقتصاد حر ومنو سكاين 

ال هوادة فيه.
توسيع  يف  اإلفراط  يف  الالحقة  احلكومات  استمرت 
العمالة  توظيف  يف  االستمرار  خالل  من  العام  القطاع  قدرة 
مبا يتجاوز السعة احملددة، ناهيك عن غياب معايري الكفاءة5. 
وخالل السنوات من 2003 إىل 2015، ارتفع عدد موظفي 
القطاع العام من 1.2 مليون موظف إىل أكثر من 3 ماليني 
موظف6. ويُعتقد اليوم أن هذا الرقم قد وصل حنو 4.3 مليون 
موظف. يف عام 2019، كانت الرواتب واملعاشات تشكل 
55 تريليون دينار عراقي، واليت شكلت 83 % من إمجايل 
العائدات، أو 92 % من عائدات النفط. ومل يرتك هذا إال 
القليل لالستثمار أو غريه من النفقات احلكومية، مثل شبكة 
البناء،  إعادة  ومشاريع  التحتية،  والبنية  االجتماعية،  احلماية 
والعديد من الربامج احلكومية األكثر أمهية. يف عام 2019، 
الناتج  من   %  25 حنو  تشكل  واملعاشات  الرواتب  كانت 
نسبة كبرية  يشكل  النفط  أن  ومبا  العراق.  يف  اإلمجايل  احمللي 
أسعار  احلايل يف  اهلبوط  اإلمجايل، يف ضوء  احمللي  الناتج  من 
النفط، فإن هذه النسبة من شأهنا أن ترتفع بشكل كبري يف عام 
2020. إن ختفيضات القطاع العام، وختفيض اخلدمة املدنية، 
خطة  أي  يف  هلا  التطرق  يتم  ال  املوظفني  رواتب  وتعديالت 

إصالح اقتصادي حكومي.
اليت أصبحت من جماالت اخلالف  الثانية  القضية  أما 
احلكومة  بني  املالية  العالقة  فهي  والسياسي  االقتصادي 
أربيل. وقد  يف  إقليم كردستان  وحكومة  بغداد  يف  االحتادية 
حاول الدستور الذي ت املوافقة عليه من خالل استفتاء وطين 

4. World Bank Data on Iraq, accessed via: https://
data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end
=2019&locations=IQ&start=1971
5.Reports suggest that the efficiency of a public 
sector worker in Iraq stands at around 19 minutes 
per day.
6. Al-Mawlawi, Ali )2019(, Public Payroll Expansion 
in Iraq, Causes and Consequences, LSE Middle East 
Centre Report.

املستقلة ضمن  شبه  املناطق  إدارة  أسس  وضع   2005 عام 
مثل  احلامسة،  القوانني  من  عدد  غياب  فدرايل. ولكن  هيكل 
األمر  التفسريات،  يف  الطعن  إىل  أدى  والغاز،  النفط  قانون 
الذي أدى إىل االفتقار إىل التعاون االقتصادي. وترجع جذور 
هذه االختالفات السياسية إىل جذور تأرخيية، ولكن مع األزمة 
على احلقوق  الرئيس منصباً  االقتصادية األخرية، كان الرتكيز 
االحتادية  )احلكومة  اجلانبان  يتحملها  اليت  واملسؤوليات  املالية 
وحكومة إقليم كردستان(. والواقع أن أحدث املفاوضات بني 
بغداد وأربيل حول خمصصات امليزانية االحتادية لعام 2020 
كانت سبباً يف التشكيك يف جوهر هذه العالقة. فمن ناحية، 
تعمل حكومة إقليم كردستان ككيان مستقل ماليا، مع عقود 
بيع النفط اخلاصة هبا، والتعريفات اجلمركية واإلدارة، بل وحىت 
الضرائب. ومن ناحية أخرى، فإهنا ال تزال تطالب حبصة من 
امليزانية االحتادية. وقد أصبحت هذه القضية أكثر تعقيداً مع 
األزمة املالية احلالية، اليت أدت إىل توتر الطرفني وطرح الشكوك 
احملافظات  بني  سيما  وال  الصفقة،  هذه  عدالة  مدى  حول 
اجلنوبية اليت تشعر بأهنا تدعم اإلجراءات االستقاللية حلكومة 

إقليم كردستان.
املايل  القيد  فإن  السياسي،  اخلالف  حدة  تزايد  ومع 
يتلخص  األمد  طويل  اتفاق  إىل  التوصل  يف  املتمثل  احلقيقي 
أثقلت كاهلها  إقليم كردستان  يف حقيقة مفادها أن حكومة 
بالديون املالية يف مقابل املبيعات املتقدمة لتجار النفط. وهذه 
االقتصادي  املستوى  على  املمكن  غري  من  جتعل  االلتزامات 
أن تتوىل احلكومة االحتادية بيع نفط حكومة إقليم كردستان، 
احلكومية  النفط  تسويق  مؤسسة  خالل  من  ت  إذا  والذي 
إىل  قد يصل  مبا  نفطها  يرفع سعر  أن  املمكن  فمن  )سومو( 
8 دوالرات للربميل7. ومن ناحية أخرى، بدأت حكومة إقليم 
كردستان تتكبد خسارة هائلة وغري مستدامة. وعلى هذا فال 
يوجد حافز مايل قد يدفع أياً من اجلانبني إىل التنازل والتسوية، 
الضخمة  املالية  واخلسائر  التوترات  باستمرار  يهدد  ما  وهو 

بالنسبة لكليهما.
السابقتني  االثنتني  على  تعتمد  اليت  الثالثة  القضية  أما 
فهي حالة نظام اإلدارة املالية يف العراق، وعلى وجه التحديد 
الدقيقة،  البيانات  إىل  العراق  ويفتقر  االحتادية.  امليزانية  تنفيذ 
وهي واحدة من األدوات اليت حيتاج إليها أي إصالحي لتطوير 
7. بلغ متوسط سعر النفط يف العراق 61 دوالراً للربميل العام املاضي، يف حني بلغ 

متوسط سعر النفط يف حكومة إقليم كردستان حوايل 53 دوالراً للربميل.
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للحكومة  صعوبات  ذلك  خلق  وقد  السياسات.  مبادرات 
العراقية يف عدة مناسبات. على سبيل املثال، ظهرت صعوبات 
النقد  لصندوق  االئتماين  االستعداد  ترتيبات  مراجعات  مع 
الدويل، وأيضاً يف اآلونة األخرية، حينما اضطرت احلكومة إىل 
سحب عدد من اإلصالحات املالية وتدابري خفض التكاليف 
اليت ت تنفيذها مؤخرا. وال توجد بيانات متسقة عن املوظفني 
احلكوميني، لذا فحينما خططت احلكومة لفرض ضريبة على 
مقدار  الواضح  يكن من  املدنية، مل  اخلدمة  عالوات موظفي 
اإليرادات اليت سيحققها هذا. والواقع أن قضية القطاع العام 
األكثر شهرة هي اعرتاف الدولة بوجود »املوظفون الومهيون«، 
تدابري  أي  تنفذ  وال  عددهم  تعرف  ال  ذلك  برغم  ولكنها 
للقضاء على هذا الشكل من أشكال الفساد واإلهدار املايل. 
وقد تسببت مشكلة نظام اإلدارة املالية القدمي هذه يف مشاكل 
يف تنفيذ امليزانيات االحتادية، وزاد من تفاقمها انعدام التنسيق 
املالية ال  فإن وزارة  الوزارات. فضاًل عن ذلك  بني  واالتصال 
متلك فهماً واضحاً ألصوهلا السائلة. على سبيل املثال، ال يتم 
أن  املالية، كما  اخلزانة  يف  دوماً  النفطية  العائدات غري  إيداع 

املشاريع االستثمارية تعاين من نقص التمويل وسوء اإلدارة.
الذي  املصريف،  النظام  يف  أيضاً  القضية  هذه  وتتجلى 
األجنيب  االستثمار  إىل  االفتقار  وراء  الرئيس  السبب  يشكل 
يف العراق. وتعمل البنوك اململوكة للدولة كأجهزة صراف آيل 
احلكومة  إقراض  على  الرئيس  نشاطها  يعمل  إذ  حكومية، 
األموال عند احلاجة، ومن مثَّ فإهنا كانت مثقلة بالديون احمللية 
النقدية  التدفقات  للتطبيق حلل مشاكل  قابلة  من دون خطة 
لديها. وينطبق هذا أيضاً على صندوق التقاعد الوطين الذي 
ال تزال أصوله ثابتة يف هذه البنوك، وهو السبب الذي جعل 
امليزانية االحتادية مثقلة بدفع رواتب التقاعد بداًل من إحالتها 
إىل صندوق التقاعد. ولن تستمر قضية الديون هذه يف النمو 
إال يف ضوء امليزانية االحتادية املقرتحة لعام 2020، واليت تتوقع 
عجزاً يبلغ 70 تريليون دينار عراقي، أي ما يقرب من 50 % 

من امليزانية بأكملها8.
وهذه ليست بأي حال من األحوال حماولة لالستخفاف 
بالتأثريات السلبية للعنة املوارد اليت يعاين منها العراق. وأن أي 
حماولة حلل هذه القضايا بنحو مستقل عن اخلطاب االقتصادي 
السياسي الشامل الذي اختذه العراق حمكوم عليها بالفشل. وقد 

8.  وذلك وفق مشروع موازنة 2020 الذي ت رفعه جمللس النواب إلقراره.

استفاد املشهد السياسي الذي ساد العراق يف مرحلة ما بعد 
عام 2003 من هذه العوائق، وذلك بإضفاء الطابع املؤسسي 
مكاسب  حتقيق  أجل  من  االقتصاد  يف  القصور  أوجه  على 
سياسية. وحينما كانت هناك حماوالت لتنويع االقتصاد وتطوير 
االحتادية  احلكومة  بني  املالية  النزاعات  وحل  اخلاص  القطاع 
والسلطات احمللية، فإهنا تعثرت نتيجة للقضايا املبينة أعاله. إن 
التغلب على لعنة املوارد يتطلب سنوات من التحول، وهو ما 
ومن  ذلك،  عن  اآلن. فضاًل  يتحمله  أن  العراق  يستطيع  ال 
أجل ضمان تنفيذ مثل هذه اإلصالحات، فالبد أواًل من رفع 

احلواجز السياسية االقتصادية الرئيسة.
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صندوق الثروة األنسب لصاحل العراق
تدار  اليت  السيادية  الثروة  صناديق  من  عدد  هناك 
إقليمياً وعاملياً، واليت ميكن دراستها حينما يتعلق األمر هبيكل 
وأهدافها  الصناديق  هذه  إىل  النظر  للعراق. ولكن  صندوق 
االقتصادية النهائية يتلخص يف النظر إىل األسباب اليت أدت 
جتنب  يف  املساعدة  هو  وراءها  األسباب  إنشائها. وأحد  إىل 
داخلية  تنشأ عن عوامل  قد  اليت  واملالية  االقتصادية  األزمات 
وخارجية، ومن مثَّ املساعدة يف محاية اقتصاد الدولة أثناء أوقات 
آخر  سبب  العراق. وهناك  يف  احلايل  للوضع  املماثلة  الركود 
يتمثل يف املساعدة يف إعادة بناء البنية التحتية املتضررة أو تعزيز 
التنمية املستدامة من خالل استثمارات واسعة النطاق، وهو ما 
كان ليصعب متويله لوال وجود صندوق الثروة. والسبب الثالث 
األحيان،  بعض  ويف  املقبلة،  األجيال  أجل  من  االدخار  هو 
وعلى وجه التحديد يف صندوق رواتب التقاعد، حتسباً لتزايد 
عدد السكان الذي من شأنه أن يثقل ميزانية الدولة. والسبب 
ما يكون موضع جتاهل وله عالقة وثيقة  الذي كثرياً  األخري، 
الدميقراطية  األنظمة  دعم  يف  املساعدة  يف  يتلخص  بالعراق، 
اهلشة. إن صناديق الثروة السيادية قادرة على توفري املكاسب 
االقتصادية والسياسية، واليت سوف تناقش يف األقسام الالحقة.

الثروة السيادية:  هناك مخسة أنواع رئيسة من صناديق 
وصناديق  التقاعد،  احتياطي  وصناديق  االدخار،  صناديق 
االستثمار االحتياطية، وصناديق االستقرار، وصناديق التنمية. 
ولكن الطريقة اليت يتم هبا متويل هذه الصناديق وإدارهتا ختتلف 
أيضاً، إال أن هذا البحث لن يفحصها بالتفصيل9، بل سينظر 
صالحيتها  مدى  ويقيم  والعاملية  اإلقليمية  األمثلة  بعض  إىل 

حني يتعلق األمر بالعراق.
من ( 1 الثروة  حتويل  إىل  تسعى  اليت  االدخار  صناديق 

بشعبية  تتمتع  متجددة، وهي  مالية  أصول  إىل  موارد حمدودة 
بني البلدان الغنية بالنفط. ويف هناية املطاف فإن هذه الصناديق 
طويلة األجل اليت تفرتض الوفرة احلالية من النفط، أو أي سلعة 
إنقاذ هذه  األبد، وهي هبذا تسعى إىل  لن تدوم إىل  أخرى، 
الثروة احلالية من أجل املستقبل. ومن بني األمثلة على صندوق 
االدخار هيئة االستثمار الكويتية، اليت تأسس يف عام 1953، 
وهو أول صندوق للثروة السيادية10. إن الطبيعة الطويلة األجل 
البيان  مركز  من  صدر  سابق  يف حبث  التفصيل  من  مبزيد  هذا  دراسة  متت    .9

للدراسات والتخطيط.
10.https://www.ifswf.org/member-profiles/
kuwait-investment-authority

يف  يساعد  ما  وهو  أوسع،  أصول  بتكوين  تسمح  للصندوق 
خلق عائدات حقيقية متوقعة على استثماراهتم. وهذا من شأنه 
املوارد،  لعنة  تفرضها  اليت  التحديات  ختفيف  يف  يساعد  أن 
شريطة إدارهتا على النحو الالئق وخلق مصادر بديلة للدخل 

ودعمها من ِقَبل قطاعات صناعية ومالية أخرى.
صناديق  قدرة  تقييم  عند  املشاكل  من  عدد  تنشأ 
العراق  يكون  قد  فأوال،  العراق.  يف  االستمرار  على  االدخار 
دولة غنية بالنفط مبستويات عالية من اإلنتاج والتصدير؛ ولكنه 
مبتلى باإلفراط يف االعتماد على عائدات النفط لتمويل ميزانية 
ضخمة. إن تقسيم أي من عائداته من النفط لن يؤدي إال إىل 
تفاقم العجز احلايل يف امليزانية. وثانيا، يتسبب هذا االعتماد 
وإنشاء  العراق  يف  أخرى  صناعات  تقويض  يف  النفط  على 
املوارد.  لعنة  التخلص من  صندوق ادخار اآلن لن ينجح يف 
وحني نسرتجع املاضي اآلن فسوف يتبني لنا أنه كان من املثايل 
إنشاء صندوق ادخار يف سبعينيات القرن العشرين حني كان 
االقتصاد العراقي مزدهراً، قبل أن يبدأ عصر الريعية. فضاًل عن 
ذلك فإن صندوق االدخار يتطلب قدراً هائاًل من االنضباط 
من جانب الدولة حىت ال يتسىن الوصول للصندوق ألغراض 
املالية،  الضائقة  أوضاع  ظل  يف  حدوثه  احملتمل  ومن  أخرى، 
كتلك اليت يعيشها العراق اآلن. وعلى هذا فإن إنشاء صندوق 
ادخار للعراق يف ظل املناخ احلايل لن ينجح ولن يساعد يف 

التغلب على التحديات احلالية اليت ت توضيحها بالفعل.
تشبه ( 2 التقاعدية  للرواتب  االحتياطية  الصناديق 

األجل،  طويلة  استثمارات  إهنا  حيث  من  االدخار  صناديق 
متطلبات  لتلبية  املال  رأس  تكوين  هو  حمدد  لغرض  ولكن 
التزامات املعاشات التقاعدية املستقبلية. كما أهنا ختتلف عن 
دفع  إىل  تسعى  ال  إهنا  من حيث  التقليدية  التقاعد  صناديق 
رواتب تقاعدية على أساس منتظم، بل تسعى بداًل من ذلك 
إىل التخفيف من ضغوط تزايد عدد املتقاعدين، والذي يتجاوز 
القوة العاملة احلالية. ومن األمثلة على هذا الصندوق صندوق 

التقاعد النيوزيلندي، الذي أنشئ يف عام 2001.
وعلى الرغم من النمو السكاين احلايل يف العراق، فإن 
القوة العاملة احلالية تتجاوز بنحٍو كبري أعداد أصحاب رواتب 
التقاعد من كبار السن، إذ إن ما يقرب من 60 % من حنو 
40 مليون عراقي ُولدوا بعد عام 1991. وهذا يعين أن العراق 
املستدامة  العمل  فرص  خبلق  يتعلق  فيما  أعظم  حتدياً  يواجه 
الرواتب  إدارة لصندوق  اقتصاده. وقد يكون هناك سوء  ومنو 
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إىل  احلاجة  دون  ذلك  معاجلة  ولكن ميكن  احلايل،  التقاعدية 
اللجوء إىل إنشاء صندوق احتياطي خمصص للرواتب التقاعدية 

يف هذه اللحظة.
هذه ( 3 حتاول  االحتياطية:  االستثمار  صناديق 

اليت  املرتفعة  األجنبية  االحتياطيات  من  االستفادة  الصناديق 
حتتفظ هبا البلدان من خالل استثمارات عالية املخاطر وذات 
عوائد عالية. عادة ما تقرتن هذه األنواع من الصناديق بأشكال 
أخرى من االستثمارات أو الصناديق، حىت ال تؤثر على احملفظة 
االستثمارية اإلمجالية يف أي بلد، مع التغلب أيًضا على عبء 
االحتفاظ هبذه االحتياطيات دون أي عائد. ومن األمثلة على 
سلطنة  يف  للدولة  العام  االحتياطي  الصندوق  الصندوق  هذا 
عمان، الذي يستثمر الفائض يف عائدات النفط والغاز لتحقيق 

عائدات مستدامة.
بيد أن مثل هذه االستثمارات واألنشطة تتطلب خربة 
كبرية وبنية حتتية اقتصادية قوية يفتقر إليها العراق، فضاًل عن 
استخدام احتياطاته يف البنك املركزي حالياً لتقليل العجز، ما 
جيعل صناديق االستثمار االحتياطية خياراً غري قابل للتطبيق.

صناديق االستقرار: توفر هذه الصناديق إعانة قصرية ( 4
املدى للدول اليت متر بأزمات مالية مثل اليت يواجهها العراق. 
يتم ذلك عن طريق عزل االقتصاد عن اخنفاض أسعار السلع 
اإليرادات.  تنخفض  حينما  امليزانية  يف  النقد  طريق ضخ  عن 
يساعد هذا الصندوق أيًضا يف التغلب على أعباء لعنة املوارد 
أسعار  ارتفاع  من  املكتسبة  اإليرادات  سحب  خالل  من 
السلع األساسية وإعادة ضخها يف االقتصاد حينما تنخفض 
األخرى  الصناعات  تطوير  يف  هذا  سيساعد  األسعار11. 
من  األموال  هذه  متويل  يتم  النمو.  على  االقتصاد  ويساعد 
فإن  ذلك،  ومع  الوطين،  االقتصاد  عليها  يعتمد  اليت  السلعة 
االحتادية  بامليزانية  وعالقتها  للنفط  احلالية  املنخفضة  األسعار 
هبذه  إيرادات  أي  بسحب  تسمح  ال   2020 لعام  املقرتحة 
الطريقة. هذا يعين أن متويل الصندوق البد من أن يتم بطريقة 

أخرى.

11. Al-Hassan, Abdullah et al. )2013(, Sovereign 
Wealth Funds: Aspects of Governance Structures 
and Investment Management, International 
Monetary Fund )IMF( Paper.

ومن املمكن أن متنح صناديق االستقرار الدول النفطية 
على  والتفاوض  األسعار  حبروب  األمر  يتعلق  حينما  ميزة 
الصفقات. ولقد شوهد هذا مؤخراً مع املبالغة يف إنتاج النفط 
بني السعودية وروسيا يف بداية عام 2020، واليت تسببت يف 
اخنفاض أسعار النفط العاملية إىل حد كبري، ولكنها تركت هذين 
على  املالية  االحتياطيات  يف  الفائض  بسبب  ساملني  البلدين 
شكل صناديق استقرار، بسبب استغالهلما هلذه االحتياطات 
تعاين. وبسبب اإلفراط يف  العراق  بلدان مثل  يف حني كانت 
االعتماد على النفط وضعف رأس املال، اضطر العراق إىل إبرام 
أي  على  التفاوض  عاجزا عن  اليت جعلته  »أوبك+«  اتفاقية 
شروط جيدة لنفسه. ورمبا كان امتالك صندوق استقرار وشكل 
ما من أشكال أمن امليزانية من شأنه أن يسمح للعراق وبلدان 
أخرى باملطالبة بتقسيم أكثر عداًل لألعباء بداًل من االتفاق 

على توزيع متساو للخفض يف اإلنتاج بنسبة 23 %.
ذات ( 5 الصناديق  هذه  أصبحت  التنمية:  صناديق 

العاملية  االقتصادية  األزمة  بعد  فقط  األخرية  اآلونة  شعبية يف 
لعام 2008. تتطلب هذا الصندوق االستثمار يف األسواق 
األجنبية  األصول  على  احلصول  إىل  السعي  من  بداًل  احمللية 
الرئيس لصندوق  اهلدف  فإن  املوارد. ولذلك،  وتنويع مصادر 
التنمية هو ختصيص املوارد للمشاريع االجتماعية -االقتصادية 
اليت ستساعد على تعزيز االقتصاد، مثل مشاريع البنية التحتية. 
اإلمارات  لالستثمار يف  مبادلة  األمثلة على ذلك شركة  ومن 
العربية املتحدة، اليت تسعى إىل حتقيق أهداف االقتصاد الكلي 
للدولة من خالل دعم مشاريع التنمية الرئيسة، كما شاركت 

يف بيع األصول احلكومية للقطاع اخلاص لزيادة رأمساهلا.
ليس هناك شك يف أن العراق حباجة ماسة إىل صندوق 
الفاشلة،  آثار سنوات من املشاريع االستثمارية  إمنائي ملعاجلة 
إعادة  احتياجات  بتلبية  يتعلق  فيما  إحلاحاً  أكثر  حنو  وعلى 
بناء املناطق احملررة، وإذا ما وضعنا يف االعتبار أن العراق يعاين 
من لعنة املوارد، فلسوف تكون الفائدة الواضحة املرتتبة على 
اقتصادها.  تنويع  يف  املساعدة  هي  السيادية  الثروة  صناديق 
ولكن هناك عواقب أشد عمقاً فيما يتعلق باالستقرار السياسي 
األمر  يتعلق  حينما  املثال،  سبيل  االنتقايل. فعلى  لالقتصاد 
بلعنة املوارد، فإن زيادة قطاع النفط واحندار قطاعات صناعية 
إيرادات كبرية ولكنه فشل يف إجياد  العراق قد وّلد  أخرى يف 
تعزيز  إىل  العراق  النفط، سعى  ملبيعات  ونتيجة  عمالة كبرية. 
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للدينار  مرتفعة  قيمة  على  احلفاظ  خالل  من  الوطنية  عملته 
العراقي، ما أدى إىل اخنفاض رحبية الصناعات األخرى وقدرهتا 
التنافسية، وبالتايل إىل الفشل يف التنويع. لقد تفاقم هذا األمر 
بسبب ضعف األسس املؤسسية اليت يقوم عليها العراق، املبين 
على الريعية، ونتيجة هلذا فقد أدى ذلك إىل تأثري سليب على 
االستقرار االجتماعي السياسي يف البالد، والذي جيسده هتدئة 
السياسي12. وعالوة  باإلصالح  األمر  يتعلق  حينما  السكان 
على ذلك، فإن هذه املوارد الضخمة اليت ينبغي هلا أن جتلب 
االزدهار لبلد ما ينتهي هبا احلال غالباً إىل القيام بالعكس متاماً، 
وهلذا السبب فإن 60 % من أفقر سكان العامل يعيشون يف 

بلدان غنية باملوارد. 
الوضع  العراقي  السياسي  اخلطاب  تضمن  ما  غالباً 
االقتصادي للبالد. قد استمرت النخبة السياسية يف استغالهلا 
أيضاً  خلقت  ولكنها  وحزبية،  شخصية  مكاسب  لتحقيق 
ثقافة اجتماعية اقتصادية تعتمد على الدولة استناداً إىل عقد 
اجتماعي عفَّى عليه الزمن. إن هذه القضايا السياسية تشكل 
إىل حد ما السبب وراء النظام االقتصادي الفاشل ونتيجة له 
يف الوقت نفسه. ومن املمكن أن يُقال إن وفرة النفط أدت إىل 
منو اقتصادي أقل، ونواتج تنمية أقل، ودميقراطية أقل، وأن أي 
مبادرة من مبادرات صناديق الثروة السيادية يف العراق البد من 

أن حتاول معاجلة هذه القضايا الثالث.
هناك حاجة ملحة لصندوق الثروة السيادية الذي ميكن 
أن يساعد يف متكني اإلصالح االقتصادي يف العراق. وهناك 
العديد من الفرص لإلصالح االقتصادي من خالل االستثمار 
القطاع اخلاص والتوافق االقتصادي مع حكومة  والتنويع ومنو 
إقليم كردستان مما سيعزز التجارة فيه. بيد أن هذه التحديات 
السياسية االقتصادية احلقيقية هتدد مجيع تلك الفرص. ولكي 
تتم أي إصالحات، فإن العراق حيتاج أواًل إىل خلق مساحة 
التحديات  هذه  يعاجل  أن  أيضاً  عليه  يتعني  بل  معينة،  مالية 
احلقيقية اليت تواجه االقتصاد السياسي. وهي حتتاج إىل خفض 
اإلنفاق  تنفيذ عدد من إصالحات  العام من خالل  اإلنفاق 
عدد  على  تؤثر  أن  من شأهنا  العائدات  لتوليد  بديلة  وتدابري 
كما  احلكومية.  املرتبات  يف كشوف  املدنية  اخلدمة  موظفي 
الديون  قضايا  بني  التوفيق  على  تعمل  أن  أيضاً  عليها  يتعني 

12. يقوم احملتجون حىت يومنا هذا مبظاهرات من أجل توفري وظائف يف القطاع 
العام، غري مدركني أن مطالباهتم بالتوظيف العام تعمل على متكني النخبة السياسية 

ويف نفس الوقت تزيد من حدة األزمة االقتصادية.  

املالية، وال سيما مع حكومة إقليم كردستان، فضاًل عن حتديث 
النظام املايل والتصدي لالستغالل السياسي لالقتصاد.

والواقع أن هذه التحديات تتسم بديناميكية سياسية، 
وقد ال يكون تنفيذ أي من هذه الصناديق املذكورة آنفاً قادراً 
على ختفيف املأزق الذي يعيشه العراق حاليا. وعلى هذا فإن 
العراق يف البداية حيتاج إىل منوذج صندوق ثروة خمتلط يهدف 
االقتصادية. ويف  اإلصالحات  تنفيذ  دعم  يف  املساعدة  إىل 
االستقرار  لتحقيق  الصندوق كصندوق  هذا  سيبدأ  البداية، 
للتنمية  صندوق  إىل  ينتقل  مث  األجل  القصرية  القضايا  يعاجل 

للنظر يف التغلب على التحديات الطويلة األجل.
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إن هذه األزمة املالية تـَُعد يف هذا الصدد نعمة مسترتة، 
اإلصالح  لتفعيل  املطلوبة  السياسية  اإلرادة  تعزز  ألهنا سوف 
عالجاً  ليست  السيادية  الثروة  صناديق  االقتصادي. ولكن 
للتغلب  أن تستخدم كوسيلة  داء، بل البد من  لكل  سحرياً 
على احلواجز األكثر إزعاجاً حىت يتمكن االقتصاد من البدء 
يف عملية التحديث. أو بعبارة أخرى، البد من أن يقرتن هذا 
االقتصادي. وهذه  لإلصالح  مكملة  أخرى  مببادرات  األمر 
البيضاء  الورقة  إصالح  أجندة  هيئة  يف  بالفعل  قائمة  الفرصة 

املقرتحة اليت تتوىل احلكومة إعدادها.
وسوف تعمل هذه الورقة على توضيح احليز املايل الالزم  
النزيف  وقف  عن  فضاًل  أعظم،  اقتصادية  إصالحات  لتنفيذ 
الفوري للنظام املايل13. وهناك أيضا قانون مقرتح هو اآلن قيد 
النظر فيه يف الربملان. وسيساعد هذا القانون على إنشاء آلية 
سريعة املسار ملشاريع البناء االسرتاتيجية املعجلة، ومن املقرر 
شركة  تساعد  سوف  النفط14. وأخرياً،  عائدات  من  متويلها 
املنشأة حديثاً يف تنسيق   )INOC( العراقية الوطنية  النفط 
إىل  االستثمار  من  املزيد  جلب  يف  واملساعدة  النفط  صناعة 
هذا القطاع الذي من شأنه أن يضيف املزيد من العائدات إىل 
الدولة. وقد تساعد كل هذه الفرص يف حالة إنشاء صناديق 
الثروة السيادية من خالل القول بأن الصندوق سوف يساعد 
يف تنفيذ مبادرات الورقة البيضاء. وسيساعد كتلة البناء بتمويل 
النفط  مبؤسسة  وثيقا  ارتباطا  مرتبطا  وسيكون  حمددة  مشاريع 

الوطنية فيما يتعلق بتوفري املال هلذا الصندوق.
وهناك أيضاً عدد من التحديات اليت قد تعوق إنشاء 
النفط  أسعار  يف  األول  السيادية. يتلخص  الثروة  صناديق 
املنخفضة نسبياً، وهو من شأنه أن جيعل من الصعب توجيه 
بعض العائدات املطلوبة إىل هذا الصندوق. وثانياً، التحديات 
السياسية، واليت يكاد يكون من املؤكد أهنا سوف تؤخر هذه 
العملية، ولكنها جتازف أيضاً بالتالعب هبذا الصندوق لتحقيق 

13. Interview conducted with Minister of Finance 
Ali Allawi, accessed via: https://gds.gov.iq/iraqs-
deputy-prime-minister-and-minister-of-finance-
outlines-fiscal-challenges-government-reforms/

14.  قدم مشروع القانون إىل جملس النواب يف عام 2019 ومتت قراءته مرة واحدة 
ومن املقرر التصويت عليه.

السلطة  نظام  أن  على  دليل  شخصية/حزبية. إنه  مكاسب 
فحسب،  السياسية  العملية  على  يؤثر  مل  العراق  يف  التوافقية 
هذا  يف  االقتصادي  اخلطاب  على  تأثري  أيضا  له  بل كان 
البلد. فقد انقسمت األحزاب السياسية فيما بينها بني مواقفها 
السياسية، ولكنها استخدمت أيضاً هذه املواقف للتأثري على 
اليت  الرئيسة  العقبات  من  واحدة  االقتصادية. وهذه  القرارات 
عليها  الضوء  تسليط  ت  واليت  االقتصادي  اإلصالح  تواجه 
صناديق  استمرارية  يف  تشكك  القضايا  هذه  بالفعل. ومجيع 
الثروة السيادية. وهذا هو السبب الذي جيعل العراق يف حاجة 
إىل استغالل هذه الفرصة إلنشاء صندوق يعمل على كسب 
املال يف هذه القضايا الرئيسة، وذلك ألن احلل السياسي لن 
تسللت  وكما  عكسية.   نتائج  إىل  يؤدي  وقد  أبداً  يتحقق 
يتسلل  أن  من  أيضاً  فالبد  االقتصاد،  إىل  السياسية  العملية 

االقتصاد إىل النظام السياسي للمساعدة يف إصالحه.
الصندوق،  هذا  متويل  بكيفية  األخرية  القضية  وتتعلق 
وال سيما يف ضوء الصعوبات املالية احلالية. ومن بني التدابري 
الفورية أن يتم هذا من خالل بيع األصول احلكومية، يف قطاعي 
النفط والكهرباء على وجه التحديد. وهذا من شأنه أن يساعد 
يف توليد األموال املباشرة على نطاق واسع وتقدمي املساعدات 
يف اخلصخصة املطلوبة بشدة يف هذه القطاعات. وهي وسيلة 
لتنمية  هدفاً  أيضاً  تشكل  ولكنها  الصندوق،  هذا  لتمويل 
القطاع اخلاص وختفيف قبضة القطاع العام على االقتصاد. بيد 
أن هذه العملية قد ال متتثل ملبادئ سانتياغو اليت أيدها أعضاء 
من  ينتج  ما  وكل  السيادية،  الثروة  لصناديق  الدويل  املنتدى 
تسجيله كديون  سيتم  فوائد،  من  السيادية  الثروة  صناديق 
هيئة  يف  الدين  هذا  سداد  احلكومة  وبإمكان  احلكومة،  على 
أصول. وقد ال تكون هذه العملية إال مقياساً قصري األجل، 
حمدودة  احلكومة  هبا  حتتفظ  اليت  املرحبة  األصول  عدد  إن  إذ 
األولية  االستقرار  مرحلة  متويل  يف  ستساعد  أهنا  إال  حالياً، 
للصندوق. ويف وقت الحق، ومبجرد بدء تنفيذ اإلصالحات 
االقتصادية وتبدأ إيرادات الدولة يف التنوع، سيصبح من املمكن 

التخلص من عائدات النفط يف مرحلة تطوير الصندوق.
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اخلامتة
متاماً  ينفصل  أن  أبداً  ميكن  ال  العراقي  االقتصاد  إن 
أواخر  شهدت  فقد  التارخيية،  الناحية  سياسته. ومن  عن 
الستينيات  وكانت  زراعية،  إصالحات  إدخال  اخلمسينيات 
صناعة  ذروة  السبعينات  وكانت  اشرتاكية،  لسياسات  بداية 
النفط واملسار الريعي الذي سلكته البالد، وكان اقتصاد احلرب 
هو الذي هيمن على الثمانينيات، وكانت التسعينيات مبتالة 
بالعقوبات، ومن 2003 حىت هذا اليوم يواصل العراق الصراع 

مع التحول السياسي واالقتصادي.
السياسية  واملشاكل  القرارات  هذه  تتسبب  مل  رمبا 
الرتاكمية يف إحداث األزمة االقتصادية اليت يواجهها العراق؛ 
وكما  هذا،  وعلى  األزمة.  هذه  حتمية  إىل  أدت  ولكنها 
شهده العراق طيلة األعوام املاضية، فإن أي خطة لإلصالح 
االقتصادي حمكوم عليها بالفشل ما مل تسَع أيضاً إىل معاجلة 
الثروة  صناديق  دور  يأيت  وهنا  االقتصادية.  السياسية  القضايا 
السيادية. إن امتالك صناديق الثروة السيادية للتعامل مع بعض 
العقبات الصعبة، وال سيما يف بلد مثل العراق، من شأنه أن 
يساعد يف متهيد الطريق أمام إصالح اقتصادي حقيقي ودائم.

الذي  املرن،  الصندوق  هذا  مثل  إىل  حيتاج  العراق  إن 
الصعبة  القضايا  على  املرتتبة  التكاليف  يتحمل  أن  يستطيع 
العراق  حيتاج  أخرى،  بعبارة  امليزانية.  عن  العبء  وختفيف 
للنظام  يتسىن  حىت  السياسية  السيادية  الثروة  صناديق  إىل 
الذي  السليب  السياسي  التسلل  من  يتخلص  أن  االقتصادي 
استقرار  الصندوق كصندوق  هذا  يبدأ  وسوف  اآلن.  يعرقله 
احلكومة،  تنفذها  اليت  اإلصالح  برامج  تنفيذ  يف  للمساعدة 
إمنائًيا كاماًل.  ليصبح صندوقًا  ينتقل يف وقت الحق  وسوف 
وآنذاك يصبح اقتصاد العراق أكثر قوة وقدرة على الصمود يف 
مواجهة األزمات يف املستقبل، والنمو املستدام لتلبية مطالب 

التوسع السكاين يف العراق.
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على مر التاريخ، قوبلت األزمات 
تساعد يف  مبتكرة  إصالح  املالية خبطط 
للبالد،  االقتصادي  النظام  مرونة  تطوير 
العراق. جنحت  األمر خيتلف يف  أن  إال 
للنفط  املنتجة  الرئيسة  الدول  مجيع 
للمساعدة  سيادية  ثروة  صناديق  بإنشاء 
األسعار  اخنفاض  آثار  من  التخفيف  يف 
احملتمل على اقتصاداهتا، إال أن العراق مل 
يفعل ذلك بعد. ومل يسفر هذا عن قضايا 
مؤقتة تتعلق بامليزانية يف العراق فحسب، 
التحديات  برتسيخ  أيضاً  مسح  لقد  بل 
اهلياكل  من  يف كل  اخلطرية  االقتصادية 
البالد. للوهلة  السياسية واالجتماعية يف 
األوىل قد تشري األزمة االقتصادية احلالية 
للحاجة إىل صندوق ثروة سيادية للتغلب 
على التأثري الذي قد خيلفه هبوط أسعار 
النفط. بيد أن التحديات االقتصادية اليت 
تواجه العراق تنبع من قضايا قدمية. وعلى 
هذا، فهل من املمكن أن تساعد صناديق 
الثروة السيادية يف ختفيف هذه التحديات 

التارخيية وحتقيق اإلصالح؟ 

اليت  األوىل  املرة  ليست  هذه 
خيضع فيها العراق لقيود اقتصادية بسبب 
التحديات  أو  النفط  أسعار  اخنفاض 
النفط  أسعار  اهنيار  اخلارجية. كان 
صاحبه  وما   2014 عام  يف  العاملية 
من حرب ضد ما يدعى بتنظيم داعش 
اإلرهايب السبب يف إجهاد احلكومة اليت 
واجهت  واليت  آنذاك،  حديثاً  تأسست 
املهام املزدوجة املتمثلة يف اإلنفاق احمللي 
العراق  اعتماد  أن  والعسكري. والواقع 
سبباً  ميزانيته كان  لتمويل  النفط  على 
لالخنفاضات  ُعرضة  أكثر  جعلها  يف 
واألزمات  النفط  أسعار  يف  السابقة 
مع  التشابه  أوجه  االقتصادية. وبرغم 
احلايل  املوقف  فإن   ،2014 عام 
من  عدد  بسبب  للمشاكل  إثارة  أكثر 
الكبري  التفاوت  هو  االختالفات. أوهلا 
بني الدعم العسكري واملايل الدويل الذي 
حصل عليه العراق آنذاك، نتيجة للحرب 
األقل  الدعم  مع  داعش،  تنظيم  ضد 

الذي يتلقاه اآلن.

يف  الالحقة  احلكومات  استمرت 
العام  القطاع  قدرة  توسيع  يف  اإلفراط 
من خالل االستمرار يف توظيف العمالة 
عن  ناهيك  احملددة،  السعة  يتجاوز  مبا 
غياب معايري الكفاءة. وخالل السنوات 
عدد  ارتفع   ،2015 إىل   2003 من 
مليون   1.2 من  العام  القطاع  موظفي 
موظف إىل أكثر من 3 ماليني موظف. 
ويُعتقد اليوم أن هذا الرقم قد وصل حنو 
 ،2019 عام  موظف. يف  مليون   4.3
 55 تشكل  واملعاشات  الرواتب  كانت 
تريليون دينار عراقي، واليت شكلت 83 
% من إمجايل العائدات، أو 92 % من 
عائدات النفط. ومل يرتك هذا إال القليل 
لالستثمار أو غريه من النفقات احلكومية، 
والبنية  االجتماعية،  احلماية  شبكة  مثل 
والعديد  البناء،  إعادة  ومشاريع  التحتية، 
يف  أمهية.  األكثر  احلكومية  الربامج  من 
عام 2019، كانت الرواتب واملعاشات 
احمللي  الناتج  من   %  25 حنو  تشكل 

اإلمجايل يف العراق. 


