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متهيد 
معاجلة  عن  والعجز  املالية،  اإلصالحات  غياب  من  نفسها  املشكالت  بقاء  أن  ال شك 
ومواجهة الفساد اإلداري واملايل، ستكون يف ظلها حتمية التناقضات مستمرة لعدم حتقيق التنمية 
املستدامة والسيما أن العراق يعاين من أسوأ أداء للنمو يف الناتج احمللي اإلمجايل منذ العام 2003، 
ويبقى انعدام االستقرار وعدم توافر فرص العمل والفساد وضعف اخلدمات من بي املخاطر األهم 
اليت تعيق لنمو طويل األمد يف البالد؛ ابلتايل احلاجة ملحة لتطوير املوازنة االحتادية اهلشة من خالل 
القومي من أجل أن يعطى فرصة أكرب  الدخل  املايل وتنويع مصادر  التحول اهليكلي واالصالح 
للقطاع اخلاص، فاملستوايت العالية من اهلشاشة والصراع والفساد واالعتماد على النفط ملورد وحيد 

يعيق عملية تقدم البالد حنو اإلصالح املايل واالقتصادي. 
فاملنطق االقتصادي يؤكد أن هناك موازنة احتادية ميكن أن نطلق عليها موازنة هشة ليست 
تنبع أمهية  البالد؛ لذلك  املستدامة يف  التنمية  النمو واالزدهار، وحتقيق  القدرة على حتقيق  لديها 
البحث تنبع من أمهية املوازنة وأهدافها، ومسؤوليتها االجتماعية، وبقاء املوازنة العراقية بذه اهلشاشة 
ميكن أن يتعرض مستقبل الدولة ونظامها السياسي إىل اخلطر؛ لذلك اهلدف من البحث وضع 
تصورات ومقرتحات للنهوض بواقع املوازنة االحتادية اهلشة إىل واقع متطور هلذه املوازنة؛ من أجل 

حتقيق التنمية املستدامة يف البالد.

الموازنة االتحادية الهشة وتناقضات تحقيق التنمية 
المستدامة في العراق

د. صادق طعمة البهادلي*

* تدريسي / كلية اإلدارة واالقتصاد اجلامعة املستنصرية.
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احملور األول
املوازنة اهلشة .. اإلطار املفاهيمي واملعريف

ترتبط املوازنة االحتادية اهلشة ابلبلدان اليت يكون نظامها السياسي هشاً وضعيفاً، واليت هلا 
قدرة منخفضة يف القيام بوظائفها املالية بشكل سليم، إذ إن هذه البلدان تعاين من أزمات داخلية 
سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وينخرها الفساد السياسي واملايل واإلداري، وال تستطيع هذه 
البلدان أن تقوم بوظائفها األساسية، وهذا يعود إىل تدخالت إقليمية ودولية مباشرة وغري مباشرة؛ 
العامة وذهاب جزء من  النفقات  العام وفساد  الفقر والبطالة والفساد وهدر املال  ابلتايل يشكل 

اإليرادات العامة احلكومية إىل جهات سياسية وأخرى إدارية متنفذة يف القطاع العام.
أواًل: املوازنة العامة للدولة .. املفهوم واألهداف 

معروف لدى االقتصاديي أن املوازنة العامة هي اخلطة املالية التخمينية للدولة للمدة املقبلة 
اليت تعارف على حتديدها بسنة مالية، كوهنا تضم يف ثناايها جانبي مها: النفقات العامة واإليرادات 
العامة؛ وبذلك فإن علم املالية العامة كأحد أهم العلوم االقتصادية يتناول ابالهتمام والدراسة أربعة 
موضوعات )النفقات العامة، واإليرادات العامة، واملوازنة العامة، ومن مث احلساابت اخلتامية( اليت 
هي مهمة ديوان الرقابة املالية الذي ينبغي له أن يقدم تقريره عن املوازنة بعد ستة أشهر من البدء 
إال أن هذا  العامة هي موضوع اقتصادي شكاًل ومضموانً  بتنفيذها، وعلى الرغم من أن املوازنة 
ال ينفي األبعاد السياسية والقانونية واالجتماعية اليت متتاز با يف جوانبها املختلفة، وعلى ذلك 
ميكن القول إن للموازنة دوراً مهماً يف معاجلة الكثري من املشكالت االقتصادية ومن أوهلا معدل 
النمو االقتصادي الذي ينبغي له أن يعرب عن أداء القطاعات االقتصادية املختلفة اليت تكون الناتج 
احمللي اإلمجايل وال يقتصر على القطاع احليوي النفطي؛ ألن االقتصار على التصدير النفطي جيعل 

االقتصاد مشوهاً ويولد موازنة هشة كما هو حال االقتصاد واملوازنة  العراقية1 .
البطالة أو احلد منها،  اقتصادية وسياسية واجتماعية وهلا دور يف معاجلة  املوازنة هلا أدوار 
واملشكلة احلقيقية يف املوازنة هو وضع التخصيصات املالية وكيف يتم خلق فرص العمل وتفعيل دور 
القطاع اخلاص؛ من أجل استيعاب الداخلي يف سوق العمل بتخصصاهتم املختلفة، وكذلك من 

1 . د. ستار البيايت ، دور املوازنة العامة يف حل املشكالت االقتصادية ، على موقع شبكة االعالم العراقي،
https://alsabaah.iq



5

املوازنة االحتادية اهلشة وتناقضات حتقيق التنمية املستدامة يف العراق

خالل آلية احلذف واالستحداث يف املؤسسات احلكومية. 
مما تقدم ميكن القول إن املوازنة العامة حتظى أبمهية ابلغة وتنظيمها بشكل موضوعي يراعي 
حاجة البلد لإلنفاق من دون تبذير أو فساد، يعطي معىن إجيابياً، ورسالة اطمئنان للبناء واالستثمار 

وإىل املستثمر احمللي واألجنيب.
وللموازنة العامة أهداف هي كما أييت2 :

حتقيق التنمية املستدامة من أجل حتقيق الرفاه االجتماعي.. 1
تشجيع النشاطات اإلنتاجية واحلد من األنشطة غري اإلنتاجية.. 2
تقليل البطالة ورفع إنتاجية العمل االجتماعي .. 3
االستقرار العام لألسعار واحلد من التضخم .. 4
زايدة الدخل القومي .. 5
دعم امليزان التجاري .. 6
حتقيق االستقرار األمين .. 7
زايدة مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل . . 8

اثنياً: املوازنة اهلشة .. التعريف واملعىن االقتصادي 
على  املؤشر  هذا  يعتمد  إذ  الرخوة،  أو  اهلشة  الدولة  مبؤشر  اهلشة  املوازنة  مفهوم  يرتبط 
12 مؤشراً فرعياً لقياس درجة حدة التهديدات السياسية واألمنية والتحدايت االقتصادية واملالية 
هشة  للدول  العامة  املوازنة  بقاء  يف  تتسب  واليت  الدول،  تواجهها  اليت  واخلارجية  واالجتماعية 
وضعيفة، وترتبط هذه املؤشرات ابملؤشرات االجتماعية والضغوط السكانية واخلدمات اليت حيتاجها 
هؤالء السكان والالجئون والنازحون يف هذه البلدان، فضاًل عن املظامل االجتماعية وعدم حتقيق 
2 . علي حمسن العالق ، حمافظ البنك املركزي السابق ، اعادة النظر يف بنية وعرض املوازنة العامة للدولة يف اطار االقتصاد الكلي 

، موقع البنك  املركزي العراق.
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العدالة االجتماعية يف توزيع الثروة واملوارد املالية، يضاف إليها اهلجرة اخلارجية وهجرة األدمغة.
ومن جانب آخر هناك مؤشرات ترتبط ابملؤشرات السياسية والعسكرية ومدى التخصيص 
املايل هلذه املؤشرات فكلما كانت املخصصات كبرية من املوازنة العامة هذا يدلل على أن إمكانية 
حتقيق التنمية االقتصادية ضعيف؛ ألن األموال اليت تذهب إىل الطابع العسكري يعين أهنا تذهب 
إىل االستهالك غري املنتج على الرغم من أن بعض الدعوات تقول إن هذه األموال حتقق األمن 
يعين  طويلة  وملدد  العسكري  للجانب  املوازنة  يف  املايل  املخصص  بقاء  بصراحة  لكن  واالستقرار 

التقليل من إمكانية حتقيق التنمية املستدامة .
وحتقيق التنمية املستدامة ال يتوقف على اجلانب املايل واالقتصادي بل يذهب أيضاً ملؤشرات 
الرشيد،  واحلكم  الرشيدة،  واحلكومة  األنسان   املقدمة وحقوق  العامة  واخلدمات  السلطة  شرعية 
وحكم القانون وتطبيقه على اجلميع، ومهنية األجهزة األمنية وعدم تصدع النخب وعدم تدخل 
دول اجلوار والعامل يف الشأن الداخلي، فضاًل عن ذلك املؤشرات االقتصادية منها التنمية االقتصادية 

غري املتوازنة، ومؤشر الفقر والتدهور االقتصادي .
يف ضوء ذلك يعد العراق من قبيل الدولة اهلشة اليت تعتمد موازانت هشة ضعيفة، ويالحظ 
تردي وضع العراق االقتصادي يف املؤشر نتيجة حدة التهديدات االمنية واألزمات املالية والتحدايت 
لالهنيار  نتيجة  العربية  املنطقة  الداخلية يف  الصراعات  العراق دول  والتنموية، وتصدر  االقتصادية 

الذي حصل يف مؤسسات الدولة بعد عام 2003 .
إن هذه الصراعات كانت السبب احلقيقي لعدم ارتباط املوازنة العراقية ابلتنمية االقتصادية 
املستدامة، فالسياق التأرخيي للموازانت يعتمد على التوقعات يف أسعار النفط واإليرادات العامة 
وسد العجز الفعلي يف املوازنة عن طريق إصدار حواالت خزينة، وإصدار سندات وطنية للجمهور، 
وإصدار سندات وحواالت خزينة للمصارف احلكومية ختصم لدى البنك املركزي العراقي، فضاًل 
عن ذلك قروض من املصارف التجارية واصدار سندات خارجية واالقرتاض من املؤسسات املالية 
اهلشة  املوازنة  تعريف  ويرتبط  الدولية،  الصادرات  ضمات  مؤسسات  بضمانة  واالقرتاض  الدولية 
ابلدولة الرخوة أو اهلشة وحىت الفاشلة وال يعين ميكن تصنيف العراق ابلدولة الفاشلة وإمنا أعتقد أن 

التوصيف احلقيقي هو الدولة اهلشة او الدولة الضعيفة.
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اثلثاً: التعريف النظري للدولة اهلشة )الرخوة( 
ال يوجد تعريف جامع شامل ملا يعنيه مصطلح الدولة  اهلشة، إال أنه بشكل عام يشري 
إىل حالة من اإلخفاق الوظيفي واإلداري تعاين منه الدولة تؤدي إىل أتكل قدرهتا وقدرة نظامها 
السياسي واالقتصادي واملايل القائم على احلكم بفاعلية وكفاءة، وهو ما ينتج عنه يف أكثر حاالته 
سقوط الدولة واهنيارها، فعلى املستوى احمللي يف العراق ال ميكن عد الواقع السياسي واالقتصادي 
لالقتصاد العراقي يندرج يف إطار الدولة الفاشلة لكن ممكن أن يكون واقعاً متناغماً مع الدولة الرخوة 
أو الدولة الضعيفة، والدول القريبة من الفشل، والدول املعرضة للخطر، ألن الدولة الفاشلة يعين 

افتقارها للقدرة على السيطرة الفعلية على أراضيها وإمكانياهتا االقتصادية واملالية3 .
وإذا نظران لقائمة البلدان اهلشة، جندها تضم الدول اليت يواجه اقتصادها وموازنتها االحتادية 
حتدايت تنموية كبرية يف مسريهتا حملاربة الفقر وغريها من األهداف التنموية الكربى، وتتسم هذه 
الدول بعدم استدامة إيراداهتا احلكومية بنحو كبري إذ متثل إيرادات الضرائب احمللية نسبة ضئيلة من 

الناتج احمللي؛ مما يزيد من اعتماد الدولة على القروض واملساعدات واملنح.
إن أول من استخدم مصطلح الدولة اهلشة الرخوة هو االقتصادي السويدي )جوان مريدال(4، 
احلاصل على جائزة نوبل يف االقتصاد لعام  1974، إذ يرى أن الدولة الرخوة هي سبب أساس 
الفساد  انتشار  الدولة  يعين مفهوم رخاوة  تعين هشة كما  والتخلف وكلمة رخوة  الفقر  الستمرار 
والرشوة فالرخاوة تساعد على أن يصبح الفساد والرشوة منط حياة بل تساعد على أن ينتشر الفساد 
والشرطة ومؤسسات  القضاء  مثل  الفساد،  بطبيعة وجودها جدار عازل ضد  يف مؤسسات هي 

اجملتمع املدين والصحافة واإلعالم.
الدولة الرخوة هي اليت تنوب عنها حكومة تصدر القواني لكنها يف الغالب ال تطبقها، ليس 
ألن هذه القواني فيها ثغرات، ولكن ألن الكبار يف الدولة ال يبالون ابلقواني وال حيرتموهنا ألن 
لديهم من املال والسلطة ما حيميهم منها، أما الصغار فهم يتلقون الرشاوي لغض البصر عن القانون؛ 
لذلك عندما نسأل ملاذا تصاب الدولة ابهلشاشة والرخاوة؟ ممكن أن تكون اإلجابة، بسبب متتع 
3.  د. علي الدين هالل ، الدولة الفاشلة : تعريفها وتصنيفها وهتديدها لالستقرار واألمن الدوليي ،  دار مرييت للنشر ، امريكا 

، 2014 ، ص 25 .                                        
4 .  عادل شفيق يوانن   ، جيب ان تعرف ، الدولة الرخوة ، مقالة على شبكة املعلومات الدولية .
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العليا بقوة تستطيع با فرض إرادهتا على سائر فئات اجملتمع، وهي وإن أصدرت قواني  الطبقة 
وتشريعات تبدو أهنا دميقراطية إال أن هلذه الطبقة من القوة ما جيعلها مطلقة التصرف يف تطبيق ما 
هو يف صاحلها، وجتاهل ما هو عكس ذلك، أفراد هذه الطبقة ال يدينون ابلوالء للوطن بقدر ما 

يشعرون ابلوالء لطبقتهم وعائالهتم.
احملور الثاين

تداعيات الدولة الرخوة واالنعكاسات على مؤشرات التنمية املستدامة
ما جيب أن نعرفه عن التنمية املستدامة يف العراق أهنا ترسم أجندة التنمية املستدامة 2030 
يف العراق وأهدافها السبعة عشر خارطة طريق ذات رؤية اسرتاتيجية من اجل تكريس اجلهود لتحقيق 
إنتاجية  تنموية ذات  الواقع وامهها موازنة  العراق لكن هذا حيتاج إىل معطيات على  االزدهار يف 
يقدر  احتياطي  النفط وهو ميتلك  يعتمد بشكل على  اقتصاد ريعي  فالعراق دولة ذات  حقيقية، 
حبوايل 148.8  مليار برميل، وهذا الواقع جعل التحدايت تواجه من كل مكان قد تكون أطماعاً 
ومؤامرات ولعنة موارد، وبداًل من أن تساعد موارد النفط الضخمة يف تنمية اجملتمع واالقتصاد أدت 

إىل تفاقم النزاعات واالنقسامات يف اجملتمع.
أواًل: ماهية وتعريف التنمية املستدامة 

لقد وردت عدة تسميات للتنمية املستدامة ومنها التنمية املتواصلة والتنمية املستمرة والتنمية 
املتداعمة والتنمية القابلة لالستمرار إال أهنا كمفهوم فتعود يف جذروها األوىل إىل ما ورد يف تقرير 
اللجنة املتعددة االختصاصات املكلفة من برانمج األمم املتحدة )حتقيق التنمية اليت ال تضعف البيئة 
على توفري احتياجات السكان مستقبال وتستهدف ايضا توفري الرفاهية االقتصادية لألجيال احلاضرة 
واملستقبلية واحلفاظ على البيئة وصيانتها وحفظ نظام دعم احلياة فهي التنمية املتوافقة مع البيئة(، 
وعموماً فإن األدبيات اليت تعاجل موضوع التنمية املستدامة تشري اىل فحوى وجوهر التنمية على اهنا 
)عملية توسيع اخليارات اإلنسانية املتاحة أمام البشر، وتنمية ال تولد منواً اقتصادايً فحسب بل تعمل 
على توزيع منافعه بنحو متساٍو، وتعمل على إعادة بناء البيئة بداًل من تدمريها وتؤهل البشر من أن 
هتمشهم اقتصادايً واجتماعياً تعطي التنمية املستدامة األولية للفقراء والطبيعة خللف فرص العمل5 .

5 .د. حنان عبد اخلضر هاشم ، واقع ومتطلبات التنمية املستدامة يف العراق ، ارث املاضي وضرورات املستقبل ، بيت احلكمة ، 
العدد 42 ، بغداد 2017 ، ص 6 .
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اثنياً: مؤشرات التنمية املستدامة وتداعيات الدولة الرخوة 
يف املؤشرات وتداعيات الدولة الرخوة يتم تصنيف الدول بناء على بعض املؤشرات حبيث 
تصبح البلدان األقرب ملصطلح الدولة الضعيفة أو الرخوة هي البلدان األعلى حصواًل على النقاط 
هي األقرب إىل الفشل، وأول هذه املؤشرات  االجتماعية إذ تنتج هذه الضغوط عن ارتفاع الكثافة 
السكانية؛ مما يؤشر على نصيب الفرد من االحتياجات األساسية )املواد الغذائية، واملياه، واخلدمات 
حركة  ازدايد  مع  االجتماعية  الضغوط  حدة  وزايدة  اخلدمات  تدهور  ذلك  عن  فضاًل  العامة(، 
الالجئي ومن الكفاءات إىل خارج الدولة، فضاًل عن حاالت العنف بي أفراد اجملتمع؛ مما يولد 

ارتفاع معدالت اهلجرة الطوعية نتيجة لتهور املستوى املعيشي واالقتصادي ألبناء اجملتمع. 
أما املؤشر الثاين يرتبط ابملؤشرات االقتصادية منها عدم انتظام معدل التنمية االقتصادية، 
وعدم املساواة يف توزيع فرص التعليم والعمل؛ مما ينتج عنه تصاعد النزاعات واالنقسامات واستمرار 
تدهور الوضع االقتصادي وذلك وفقاً للمؤشرات الدالة عليه واملتمثلة يف معدالت الدخل القومي، 
وحجم الدين العام، ومعدالت ارتفاع نسبة الفقر واخنفاض معدالت االستثمار وارتفاع البطالة يف 
جمتمع تصل فيه املوازنة إىل 100 مليار دوالر يضاف إىل ذلك سلبيات التدهور يف قيمة العملة 

واخنفاض قوهتا الشرائية.
إىل  النظام  وافتقار  األمنية  األوضاع  سوء  واألمنية،  السياسية  ابملؤشرات  يتعلق  فيما  أما 
املصداقية والشفافية واالهتام املتبادل بي النخبة السياسية احلاكمة ابلفساد والرتبح من املال العام 
، وارتفاع نسبة املقاطعة لالنتخاابت والتشكيك يف نتائجها مما يولد  الكثري من االحتجاجات 
والتظاهرات وكثرة االعتصامات املدنية، كل هذه االسباب وامهها الفساد يولد لنا موازنة هشة تؤدي 
إىل زايدة حدة تدهور قدرة الدولة على تقدمي اخلدمات العامة، مبا يعين تراجع دورها األساس يف 
تقدمي اخلدمات للمجتمع، هذا الواقع يشجع على تعطيل أو تعليق حكم القانون وانتشار ممارسات 
انتهاك حقوق اإلنسان، وينتج عن ذلك ظهور حالة من االزدواجية األمنية، وتتمثل يف وجود خنبة 
من رجال األمن غري خاضعي للمحاسبة، أو ميلشيات تدعم النظام احلاكم وقد تكون ابلضد من 
النظام احلاكم وأتمتر أبوامر دول اقليمية جماورة ويكون أتثريها سلبياً على النظام السياسي وحتقيق 

التنمية املستدامة يف البالد ألن األخرية حتتاج واقع سياسي مستقر وآمن وسالم يف البالد6.
6 .  د. وحيد عرب الرحيم ، الدولة الرخوة معول اهلدم املنظم للوطن العريب ....  العراق امنوذجاً، شبكة البصرة،

https://www.albasrah.net
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البالد  وعليه مؤشر االستقرار السياسي واألمين مهم، ألنه له عالقة ابلتنمية السياسية يف 
واجملتمع  واألحزاب  احلكومية  السياسية  النخب  داخل  االنشقاقات  تصاعد  يعين  االستقرار  فعدم 
اخلارجي من جانب دول  التدخل  تزايد حدة  يؤثر على  االجتماعية وكل ذلك  املدين واحلركات 
وفاعلي من غري الدول، وقد يكون التدخل من قبل املاحني خاصة اذ كان هناك مجاعة  املصاحل 
السياسية ومجاعة املصاحل االنتخابية مستفيدة من الدعم واملساعدات اخلارجية، أو قد تكون منتفعة 

من املشاريع االستثمارية احلكومية.
وتنتج كل هذا املؤشرات دولة ضعيفة ورخوة وموازنة احتادية هشة ال حتقق طموح اجملتمع 
يف التنمية االقتصادية املستدامة يف توفري املشاريع املدرة للدخل ويف تنويع مصادر الدخل القومي 
وحتقيق رأس املال الذي يوفر فرص العمل للمجتمع ، وان معاجلة اهلشاشة والصراع والعنف هي 
أولوية اسرتاتيجية لتحقيق اهداف التنمية املستدامة ، فمعاجلة الفقر وتعزيز الرخاء املشرتك هدف 
اممي تسعى اليه االمم املتحدة والسيما اهلدف 16 من اجل السالم والعدالة واملؤسسات القوية7.

احملور الثالث
تناقضات حتقيق التنمية املستدامة يف العراق وحتمية املوازنة اهلشة

العامة للدولة عرب الزمن فلم تعد املوازنة جمرد تشريع إلضفاء  تطور مفهوم وحمتوى املوازنة 
الشرعية على النفقات وااليرادات يف بنودها التقليدية اليت كانت مرتبطة ابلدور التقليدية للحكومة، 
املتوسط  املدى  على  الدولة  أهداف  تعكس  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  خطة  أصبحت  بل 
والبعيد، ومع كل أزمة مالية واقتصادية تظهر فرصة لإلصالح املايل واالقتصادي وإصالح املوازنة 
اهلشة يف العراق، لكن طريق اإلصالح املايل واالقتصادي وإصالح البنية اهليكلية للموازنة العامة 
سيكون صعباً وغري مؤكد؛ مما  ينتج  تناقضات يف حتقيق التنمية املستدامة ألن يف السياق التارخيي 
للموازانت منذ العام 2003  يتحول فيها الفائض االقتصادي الفعلي إىل فائض اقتصادي احتمايل 
يقوض عملية التنمية ومينع تراكم رأس املال الالزم لعملية التنمية االقتصادية اليت تولد فرص العمل 

وتقلل البطالة وتزيد من الطلب الكلي الناتج عن زايدة الدخول واالرابح للفرد والشركات. 
أواًل: النهوض من واقع اهلشاشة وتركة عقود من الصراع يف العراق  

https://www.albankaldawli.org     ،2021/5/12 ،7 .منشورات البنك الدويل، البلدان اهلشة واملتأثرة ابلصراعات
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يعد العراق من أقل الدول تنويعاً يف الصادرات يف العامل، مل يكن سوى %4.1 فقط من 
صادرات العراق يشتمل على اي شيء آخر غري النفط اخلام، وحيث اخنفضت هذه النسبة عما 
كانت عليه عام 2004 عندما بلغت %8.5؛ وأدى التخلي عن املزارع واملصانع خالل سنوات 
الصراع اىل إضعاف القدرة اإلنتاجية للعراق بشكل كبري، فإن احلصة املشرتكة للزراعة والتصنيع يف 
الناتج احمللي االمجايل للعراق اخنفضت بنحو ثالثة أرابع منذ أواخر الثمانينيات فما ال يتم تصنيعه 

يتعذر تصديره8 .
انقش  تقرير البنك الدويل للعام 2020 ما ميكن أن ينجزه العراق للحفاظ على النمو، 
لكنه يوضح أيضاً األسباب اليت جعلت العراق عاجزاً عن مستوايت عالية من النمو املتنوع جنباً إىل 
جنب مع حتقيق السالم واالستقرار ومستوايت معيشة أفضل ملواطنيه، إذ إن املستوايت العالية من 
اهلشاشة والصراع يف العراق اليت يعززها االعتماد الكبري على النفط تعيق فرص التقدم حنو االصالح 
البلدان  ببلوغ تصنيف  للعراق  النفطية قد مسحت  الثروة  الرغم من أن  والنمو االقتصادي، وعلى 
املتوسطة االعلى  للدخل لكن املؤسسات االجتماعية واالقتصادية تبدو  يف جوانب عدة شبيهة 

إىل حد كبري بتلك اليت ختص الدولة اهلشة منخفضة الدخل.
لقد كان االعتماد على النفط يف العراق أثره الكبري على التسوية السياسية والعوائد االقتصادية، 
إذ استحوذ قطاع النفط والغاز على كامل الصادرات وعلى %90 من اإليرادات احلكومية وأكثر 
من %57 من الناتج احمللي اإلمجايل،  وقد أدت ثروة العراق النفطية إىل تقويض القدرة التنافسية 
من خالل تغذية االرتفاع التدرجيي لسعر الصرف، وقلل االعتماد على الثروة النفطية من حوافر حنو 
توليد اشكال أخرى من العائدات احلكومية مثل اإليرادات الضريبية وغريها من اإليرادات؛ وأدى 
هذا بدوره إىل التقليل من احلاجة إىل التفاوض بي الدولة واجملتمع والذي يكمن يف صميم بناء 
الدولة الناجحة ونتيجة لذلك تراجعت القدرة االدارية والفنية وعجزت مؤسساته عن االستجابة 

للتطور 9.
تعاين  وضعيفة  رخوة  ودولة  هشة  موازنة  طرق  مفرتق  عند  نفسه  جيد   2021 يف  العراق 

.www.annabaa.org 8 . التجارة للخروج من واقع اهلشاشة : دروس من العراق  ، شبكة النبأ املعلوماتية
9 .  د. اثمر حممود العاين،  مدير ادارة العالقات االقتصادية جبامعة الدول العربية ، النهوض من واقع اهلشاشة ، التنويع والنمو يف 

العراق ، جامعة بغداد 2020، ص 12. 
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االستقرار  عدم  من  حالة  ويواجه  اهلشاشة،  هو حمصور يف شراك  اليوم  العراق  اختالالت كبرية، 
السنوي  النمو  له على صعيد  أداء  العراق أسوأ  املتزايد والعديد من األزمات، ويتوقع أن يسجل 
الناتج احمللي ولكن ابلرغم من كل هذه التحدايت إبمكان العراق  حىت يف ظل تفشي  إلمجايل 
تفجرت يف  اليت  النفط، واالحتجاجات  أسعار  19(،وصدمة  جائحة فريوس كوروان )كوفيد – 
اآلونة االخرية، أن ينتج السبيل الذي يؤدي إىل النمو املستدام والسالم واالستقرار ورفع مستوايت 

معيشة شعبه .
اثنياً: خسائر مادية ضخمة وتناقضات بلوغ التنمية املستدامة يف العراق 

بقدر تعلق االمر مبوضوع التحول يف السياسات احلكومية من اجل استغالل املوارد االقتصادية 
يف البالد ، نلحظ عدم وجود خطة قابلة للتنفيذ مخسية او متوسطة املدى؛ مما ولد ضياع وهدر 
كبري يف فرص استغالل املوارد املالية منذ عام 2003 وحىت اآلن ولتوضيح طبيعة االقتصاد العراقي، 
ويف أدانه لبعض املؤشرات االقتصادية الكلية عن االقتصاد العراقي للمدة من )2004- 2020( 

وكما يلي: 
جدول )1( بعض مؤشرات االقتصاد الكلي العراقي للمدة 2004- 2020

السكان السنة 
مليون نسمة 

 GDP
مليار دوالر 

GDP

للقطاعات 
غري النفطية 
مليار دوالر 

نسبة مسامهة 
القطاع 

النفطي اىل 
%GDP

نسبة مسامهة 
القطاعات 

غري النفطية يف 
%GDP

معدل البطالة 
الكلية %

معدل 
التضخم %

200427.13969.09231.40054.645.426.836.8

200527.96370.21734.62650.749.317.937.1

200628.81074.34436.67250.749.317.553.1

200729.68288.40841.17453.546.511.730.9

200830.577101.18045.30955.344.715.312.7

200931.664107.22848.95654.445.614.08.3
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201032.481114.01855.17351.748.312.02.5

201133.330122.69858.90752.048.011.05.6

201234.208140.22167.94951.648.411.96.1

201335.095150.65976.09849.550.512.11.9

201436.313147.56471.36851.748.310.62.2

201536.933155.01463.52359.140.913.11.4

201637.887176.43662.66464.535.510.80.1

201739.144177.21968.11664.036.013.00.2

201839.555215.60472.23363.736.312.80.4

201939.877222.37174.54163.936.112.80.2

202040.150257.28775.54364.0034.812.90.3

 -2004 للمدة  القومية،  احلساابت  مديرية  لإلحصاء،  املركزي  اجلهاز  التخطيط،  وزارة 
. 2020

االجتماعية عدد  األوضاع  االرهابية واحلرب مع داعش وسوء  اهلجمات  الرغم من  وعلى 
السكان ارتفع بنسبة %31.6 للمدة من 2020-2004، وارتفع الناتج احمللي االمجايل بنسبة 
%61 ومنو قطاع النفط إىل %53.9؛ بسبب االهتمام بذا القطاع الذي شكل عماد االقتصاد 
العراقي، واخنفضت نسبة اخنفاض معدالت التضخم إىل %0.2 بعد كانت %53.1 عام 2006، 
أما معدالت البطالة اخنفضت بنحو نسيب إىل حوايل %12.8، بعد أن كانت %26.8 يف عام 
2004، لكن تشري البياانت الواردة من تقرير صندوق النقد الدويل لعام 2019 يف العراق اىل 
ان معدل البطالة الكلية ارتفع إىل %22.6، وأن نسبة أكثر من %40 منها هي لفئة الشباب.

إن التغريات السياسية يف العراق يف النهج والفكر االقتصادي بشكل عام ويف طرق إعداد 
وتنفيذ املوازنة العامة بشكل خاص أو تغري أو تطور املوازنة العامة، وبقيت موازنة بنود تقليدية هي 
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اقرب للموازنة اهلشة اليت ال دور تنموي فيها وال هوية حمددة لالقتصاد العراقي وينتابا العجز نتيجة 
االعتماد على االقطاع النفطي.

اثلثاً: املوازنة العامة بني األداء التقليدي وغياب التنمية املستدامة 
أسباب كثرية حالت دون العمل على إجياد موازنة متطورة حتقق عملية التنمية املستدامة مثلما 
فعلت الكثري من البلدان، موازنة قائمة على خطط وبرامج استثمارية تستند اىل جدوى اقتصادية 
من خربات اقتصادية وادارية ومالية وفنية وغريها من التخصصات واجملاالت اليت تنهض بواقع املوازنة 
العامة، وعليه التصق مفهوم املوازنة اهلشة ابملوازنة العراقية ألن أهم أسباب بقاء املوازنة العامة على 
حاهلا دون تطوير هو عدم وجود تصميم لألجهزة احلكومية حنو الكفاءة واملراجعة الدقيقة لضمان 

اإلدارة الصاحلة لعمليات االنفاق السليم املنتج.
يف  االختالل  يبي  الذي   2004-2020 للمدة  العامة  املوازنة  يبي  جدول  يلي  وفيما 
تنويع  وعدم  النفطي  القطاع  يف  اإليرادات  على حجم  العامة  االنفاق  واعتماد  العراقي  االقتصاد 

مصادر الدخل القومي نتيجة إمهال القطاعات اإلنتاجية األخرى.
جدول )2( أرقام وبياانت تبني اإلنفاق العام واإليرادات النفطية وغري النفطية والعجز 

والفائض يف املوازنة االحتادية العام للعراق للمدة 2004-2020 .

االيرادات السنة
النفطية

االيرادات 
غري النفطية

نسبة 
االيرادات 
النفطية اىل 

االمجايل

امجايل 
االيرادات 

العامة

النفقات 
اجلارية

النفقات 
االستثمارية

امجايل 
النفقات 

العامة

العجز/ 
الفائض

200422.2280.47597.922.70318.9932.70121.6941.009
200526.5161.01096.327.53618.4242.56320.9876.539
200631.5481.89194.333.43923.8021.75625.5587.881
200740.4153.38192.243.79626.0715.25031.32112.475
200863.1274.46893.367.59543.84012.55356.39320.083
200940.0477.16988.145.40739.2658.24747.5122.105
201053.0446.93788.459.98146.65013.29359.9430.38
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201186.5626.43593.092.99752.07315.24167.31425.683
201293.2189.24090.9102.45864.99825.17390.17112.287
201392.9024.57695.397.47867.53534.632102.1674.689
201481.6248.90290.190.52664.59729.84094.4376.792
201558.0512.91295.260.96343.55726.03469.5918.628
201637.1998.52381.345.72246.35515.46961.82410.637
201754.68210.30684.164.98849.60113.83663.4371.551
201868.8508.65088.877.50067.95020.55088.50011.000
201978.5519.65489.088.20884.59727.800112.39723.770
202040.0011.0076.0051.0084.0028.600105.55525.780

وزارة املالية، دائرة املوازنة العامة، للمدة من 2004- 2020. 
اختذت احلكومة بعد عام 2003 منحاً توسعياً يعتمد على زايدة النفقات العامة، واختذ هذا . 1

التوسع يف أعداد املوظفي يف القطاع العام إىل أن وصلت إنتاجية العامل يف هذا القطاع حبدود 
20 دقيقة، واعتماد املوازنة على سلعة واحدة النفط %93 من إمجايل اإليرادات العامة مما 

يعين تبعية االقتصاد الوطين إىل اخلارج متأثرا ابلتغريات اليت حتصل على أسعار النفط.
املوازنة تصدر بعجز، لكن أن تشهد املوازنة العامة يف ختام كل عام فائضاً مالياً سببه إجناز . 2

العديد من اخلطط واملشاريع املتأخرة ابلتايل فإن األموال الفائضة تذهب هدراً، مع ارتفاع حجم 
العامة  النفقات  إمجايل  من  بي 35-45%  ترتاوح  فهي  التقاعدية  والتخصيصات  الرواتب 
وتستحوذ نفقات إقليم كردستان على نسبة %17  من إمجايل النفقات العامة وقد عدلت 

هذه النسبة اىل %13؛ ابلتايل سوف يسد العجز يف املوازنة ابلقروض الداخلية واخلارجية.
إمجايل النفقات العامة ارتفعت قيمتها بسبب ارتفاع قيمة النفقات اجلارية وهذا يعود لزايدة . 3

ارتفاع الرائسات الثالث، فضاًل عن اهلدر الواضح يف املال العام وإنفاقه يف غري حمله ودون 
اي دراسات للجدوى االقتصادية وتقييم للمشاريع االستثمارية، مما سبب ضياع فرصة كبرية 
اإلنتاجية  والقطاعات  اخلاص  القطاع  دعم  يف  األموال  هذه  استغالل  مت  لو  فيما  للتنمية، 
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الصناعية والزراعية واخلدمات واالتصاالت والسياحة الدينية والطبيعية.
اخنفاض حجم املوازنة االستثمارية الداعمة للقطاعات اإلنتاجية، إذ إن هذه النفقات اجتهت . 4

حنو البىن التحتية أكثر من األنواع االخرى لالستثمار؛ ابلتايل أصبحت هذه النفقات داعمة 
أكثر مما هي منتجة أو مولدة للقيم املضافة للقطاعات اإلنتاجية كافة .

ما  خيصص للجانبي العسكري واألمين يف املوازنة رقم كبري، واملعروف أن هذا االنفاق غري . 5
منتج على الرغم من بعض الدعوات اليت تقول ال اقتصاد من دون استقرار وامن وسالم.

النزعة االستهالكية وضعف البيئة االستثمارية وحاجة البالد اىل تلبية الطلب الكلي من السلع . 6
واخلدمات من خارج البالد كلها معوقات لعدم بناء موازنة متطورة تبتعد على اهلشاشة، فيما  
التحدايت  بسبب  العراقية؛  للحكومة  العامة  املوازنة  متويل  يف  دوره  أيخذ  مل  اخلاص  القطاع 

والظروف االستثنائية اليت متر با البالد.
فيما يتعلق ابملوازنة العام االحتادية العراقية نالحظ ان العراق احتل مراتب متدنية يف مؤشرات . 7

املوازنة:
مؤشر الشفافية )املوازنة املفتوحة(: حصل العراق على ثالث نقاط من أصل مئة نقطة 	 

وهي درجة أقل إىل حد كبري من متوسط الدرجة العاملية املقدرة بنحو 42  درجة؛ وهذا املؤشر 
يقيس ااتحة ونشر احلكومة لثمان واثئق للموازنة يف الوقت املناسب وهي البيان التمهيدي للموازنة 
والتوقعات  التنفيذية  للسلطة  املوازنة  مقرتح  قبل طرح  للدولة  املالية  للسياسات  العامة  املعايري  أي 
املتوقعة والنفقات والديون املستحقة على احلكومة ومؤسساهتا،  االقتصادية للحكومة وااليرادات 
ومقرتح املوازنة للسلطة التنفيذية واملوازنة املقررة وموازنة املواطني، واليت مل يتم العمل با يف العراق، 
او ما نطلق عليها  املراجعة  العام وتقرير  النصف سنوية وتقرير هناية  الدورية ، واملراجعة  والتقارير 

احلساابت اخلتامية10 .
مؤشر املشاركة للعامة )املواطني(: حصل العراق على صفر يف هذا املؤشر من أصل 100 	 
درجة .

10 . د. حسي امحد السرحان ، الشفافية املالية يف العراق ، املبادرة العاملية للشراكة يف املوازنة ، مركز الشفافية العاملية ، 2019 
، ص 8 .
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العامة: إن السلطة التشريعية يف العراق توفر رقابة حمدودة خالل 	  االشراف على املوازنة 
مرحليت التخطيط 8/8/8/46 والتنفيذ للموازنة .

ال تقوم اللجان التشريعية بفحص ونشر التقارير اخلاصة بم عن حتليل مقرتح املوازنة اخلاص 	 
ابلسلطة التنفيذية عرب اإلنرتنت.

رابعاً: النهوض من واقع اهلشاشة ابملوازنة إىل واقع التطور لتحقيق التنمية املستدامة 
عدم   والنتيجة  بطبيعته  متقلب  نفطي  اقتصاد  مع  متكررة  العراق صراعات وحروب  شهد 
حتقيق التنمية املستدامة، وال خيفى أن هذه الصراعات هي تكلفة اقتصادية واجتماعية ابهظة، مث إن 

االعتماد على النفط هو حمرك قوي يغذي عامل اهلشاشة يف املوازنة يف العراق.
والسؤال ما الذي نفعله الستدامة النمو يف املستقبل وحتقيق موازنة متطورة حتقق للمجتمع 
تنمية مستدامة، اجلواب ال ميكن فقط اقتصادي يبتعد عن الفاعل السياسي وغريها من الفواعل 

املسببة هلشاشة النظام السياسي واملوازنة االحتادية اهلشة ، وهي كما يلي: 
أولوية العراق جيب ان تتمثل يف إعادة تركيز التسوية السياسية يف البالد على التنمية واستعادة . 1

سلطة مؤسسات الدولة الرمسية على اجلهات الفاعلة غري احلكومية، وجيب العمل على التحول 
إىل مشروع الدولة، فالعراق ومنذ عام 2005 يوصف أبنه دولة رخوه هشة وال يزال يف هذا 

الوصف11 .
إن املنطق يقودان إىل اقرتاح صندوق للثروة السيادية؛ بدف استيعاب املوازنة ومن مث السياسة . 2

املالية  لضمان عدم التبذير، مع ضرورة االستفادة من الفوائض املالية واستخدامها يف جماالت 
الصناعة والزراعة وتطوير البىن التحتية السيما أن التنفيذ الفعلي للنفقات العامة يف العراق تتجه 

حنو الفائض الفعلي.
العمل على زايدة اإليرادات العامة من خالل خصخصة شركات القطاع العام اخلاسرة وغري . 3

فالشركات  الضحية،  هي  االستثمارات  فيه  تكون  الذي  اهلشة  املوازنة  قيد  ومعاجلة  املنتجة، 

11 . د. اايد العنرب ، التقرير السنوي للدولة اهلشة / اهلشة الذي يصدره صندوق السالم التابع لالم املتحدة ابالشرتاك مع جملة 
السياسة اخلارجية ، 2019 ، ص 23 .
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الفاعلة منها 40 شركة، وأما  اخلاسرة اململوكة للدولة وعددها 173 ويقدر عدد الشركات 
فيها  املهم  وإمنا  للربح  هتتم   ال  وهي  عامون،  ومديرون  موظفون  وفيها  متوقفة  فهي  املتبقية 
اإلنفاق، وشركات تكرير النفط وتسويقه فهناك فرق بي الشراء والبيع ، الشراء خبمسة دوالر 

وهو يباع بـ60 دوالراً وتسدد على سعر الشراء.
استغالل فرص التنمية الضائعة من خالل تطوير القطاع اخلاص وتنويع مصادر الدخل القومي . 4

، والرتكيز على تنويع حمفظة أصوله خالل االستثمار يف أبنائه ورأس ماله ومؤسساته.
متكي البنك املركزي من تعزيز قدرته على حتقيق االستقرار يف قيمة الدينار العراقي، فالعكس . 5

سيؤدي إىل زعزعة االقتصاد العراقي؛ ابلتايل اخنفاض االحتياطي النقدي من العملة االجنبية 
الضغوط  إدخال  يعين  الذي  األجنبية،  العمالت  مقابل  العراقي  الدينار  طباعة  زايدة  يعين 

التضخمية يف االقتصاد العراقي وزايدة زعزعة استقرار العملة العراقية.
إصالح اخللل يف هيكلية املوازنة االحتادية من خالل زايدة اإليرادات غري النفطية من خالل . 6

معاجلة السياسات االقتصادية الفاعلة وحماربة الفساد والسرقات يف الدولة.
العام يف العراق من خالل اسرتاتيجية تفعيل قطاع التشغيل ال قطاع . 7 معاجلة تضخم القطاع 

التوظيف اي تفعيل القطاع اخلاص ليكون املنتج للوظائف فمن غري املعقول بقاء انتاجية العامل 
يف القطاع العام %20 واالستمرار يف التوظيف يف القطاع العام، إذ إن ختصيص %40 منها 
لإلنفاق العام، أي أن ما يقارب نصف امليزانية يذهب ألجور املوظفي والذي وصل عددهم 

3.260 موظفاً، يف املركز و687  موظفاً يف اإلقليم وهي نتيجة فرضها نظام احملاصصة.
على وزارة املالية تقدمي تقرير يوضح أهداف املوازنة والرؤى املستقبلية واالسس اليت تبىن عليها . 8

املوازنة وربطها خبطط التنمية الوطنية ، فضال عن ذلك ربطها ابألهداف اليت نص عليها قانون 
االدارة املالية والدين العام للعام 2004 .  

إصالح خلل الوزن الثقيل للحكومة يف االقتصاد ، فالناتج احمللي اإلمجايل للحكومة يصل اىل . 9
%65  والنفقات العامة تصل إىل ما يقرب من %45  من الناتج احمللي اإلمجايل، إذ إن 

التعزيز املايل ميثل سياسة مالية تنصرف اىل حتقيق هدفي: 
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خفض عجز املوازنة حبيث ال يتجاوز %3 من الناتج احمللي اإلمجايل وهو احلد املسموح 	 
به حبسب املعايري الدولية .

خفض تراكم املديونية حبيث ال يتجاوز عتبة ال %60  من الناتج احمللي اإلمجايل وذلك 	 
لتحقيق حيز مايل جيعل من املمكن االقرتاض عند احلاجة.

من خالل تفكيك الناتج احمللي االمجايل اىل مدخالته يف جانب العرض )رأس املال املادي . 10
ومعدل املشاركة ورأس املال البشري(، سيكون بوسعنا ان نفهم ما اإلمكاانت اليت ستكون 

متاحة، ما أن يبادر العراق إىل االستثمار يف هذه املساحات والنطاقات.
من أهم األهداف االسرتاتيجية للتحول من املوازنة اهلشة إىل املوازنة املتطورة حتول االقتصاد . 11

العراقي من اقتصاد هش يعتمد على النفط إىل اقتصاد متنوع مستقر من خالل رفع مسامهة 
الناتج احمللي من %37 إىل %57، وتقليص نسبة العجز  القطاعات اإلنتاجية إىل إمجايل 
التنافسية  وزايدة  اإلمجايل،  احمللي  الناتج  إىل  العام  الدين  وختفيض  االمجايل  احمللي  الناتج  يف 
مناطق  انضمت  أن  بعد  السياحة  قطاع  تطوير  من خالل  واملعرفة  االبتكار  على  واالعتماد 
االهوار اىل الرتاث العاملي ورفع إنتاجية الفرد العراقي ورفع نسبة مسامهة اخلدمات إىل الناتج 

احمللي اإلمجايل، وزايدة مسامهة الصادرات غري النفطية يف معدل النمو.
العمل على إصالح النظام الضرييب بشكل عام وابتكار وسائل جديدة لإليرادات بشكل . 12

خاص وتقليل االعتماد على االيرادات النفطية .
النتائج . 13 أفضل  لتحقيق  والتجارية  والنقدية  املالية  الثالث  السياسات  بي  التنسيق  ضرورة 

املتحققة يف تنويع االقتصاد العراقي .
تعمل احلكومة على تطوير  القطاع الصناعي والزراعي من خالل حتويل بعض املشاريع . 14

احلكومية اليت ال تستطيع الدولة حتقيق ارابحا يف هذه املشاريع لبيعها إىل القطاع اخلاص  الذي 
هو اكثر كفاءة يف إدارة هذه املشاريع فالقطاع اخلاص ال يسرق نفسه. 
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االستنتاجات 
العراق يعد من البلدان اهلشة والضعيفة والرخوة وال ميكن عده من البلدان الفاشلة وعليه املوازنة . 1

الواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي، والسياق  التوصيف ومعطيات  اهلشة مرتبطة بذا 
التارخيي للموازانت العراقية من حيث البناء موازانت بنود مع أتخرها عن موعدها الدستوري 
التقديرات 40%،  اعلى  يف  يتجاوز  فلم  املوازانت  هذه  االستثمارية يف  التخصيصات  وقلة 
وبقيت موازنة بنود تقليدية هي اقرب للموازنة اهلشة اليت ال دور تنموي فيها وال هوية حمددة 

لالقتصاد العراقي وينتابا العجز نتيجة االعتماد على االقطاع النفطي.
هناك موازنة احتادية ميكن أن نطلق عليها موازنة هشة ليست لديها القدرة على حتقيق النمو . 2

واالزدهار  وحتقيق التنمية املستدامة يف البالد؛ لذلك  حتمية املوازنة اهلشة وعدم حتقيق التنمية 
املستدامة يف العراق مع بقاء فوضى وفساد املوارد االقتصادية

النفطية السيما يف جمال . 3 العائدات  على  بشكل كبري  يعتمد  ريعي  اقتصاد  العراقي  االقتصاد 
االستثمار مع غياب شبه كامل لإليرادات األخرى، مما جعل هذا االقتصاد عرضة للمتغريات 
اخلارجية، وضلت االيرادات النفطية مهيمنة على االيرادات الكلية وسجلت عام 2009 أقل 
نسبة )%85.3(  من اإليرادات الكلية، أما اعلى نسبة فكانت عام 2010  وبنحو 97%  

من االيرادات الكلية .
املوازنة اهلشة يف العراق مل تكن من اهدافها تنمية االقتصاد وال توفر فرص العمل جليش من . 4

العاطلي  وال تنمية القطاعات االنتاجية وخصوصا الزراعة والصناعة، فأي تنمية يف العراق وهو 
يستورد أكثر من %80  من احتياجاته االستهالكية واالستثمارية من اخلارج؛ وابلتايل فإن 
مستوى اهلدر يف ختصيص املوارد على الوزارات وصل يف هذه املوازنة إىل حد خميف يعكس 

غياب التخطيط الواعي لالقتصاد العراقي وغياب الرؤية املستقبلية لواضعي املوازنة.
الدولة اهلشة والضعيفة والرخوة لديها قدرات ضعيفة على القيام بوظائف احلوكمة األساسية . 5

وتفتقر إىل القدرة على تطوير عالقات متبادلة مع اجملتمع، وأن املناطق أو الدول اهلشة تعد 
أو اخلارجية مثل األزمات االقتصادية أو  الداخلية  الصدمات  على صعيد  ايضا أكثر ضعفاً 
الكوارث الطبيعية، وتشري اهلشاشة إىل طيف واسع من احلاالت، دول تعاين من أزمات، ودول 
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تعاين من صراعات داخلية وحروب، وبلدان خرجت من حروب وصراعات وحتتاج اىل اموال 
كافية ألعاده  اإلعمار، دول تعاين من ازمات انسانية وتزداد فيها حاالت الفقر والبطالة.

مل يعد النمو االقتصادي مقبوال حبد ذاته ما مل يؤد احلفاظ على البيئة االنسانية وعدم استنزاف . 6
تنمية  معدالت   حيقق  ممل  املقبلة،  األجيال  حقوق  لضمان  الطبيعية  العراقية  الدولة  موارد 
مستدامة متوازنة تكفل حقوق مجيع الدول حاضرا ومستقباًل، إذ هتدف برامج التنمية املستدامة 
إىل حتسي حياة الناس عامة والفقراء منهم خاصة، عرب توزيع عادل للثروات، وأتمي فرص 
تعليمية ورعاية صحية مناسبة هلم، وتوفري استدامة يف األموال اخلاصة للموازنة وهنا تربز امهية 
اهلندسة املستدامة بوصفها اهلندسة اليت تليب حاجات احلاضر دون االضرار مبتطلبات املستقبل 
االقتصادية  التكلفة  مراعاة  منها  أمور كثرية  لتحقيق  هندسية عديدة هتدف  عمليات  خالل 

وحسن استخدام املوارد بكفاءة عالية ودون هدر.
يكون ضعيفا . 7 يكاد  تطبيقها  لكن  متقدمة  قانونية  ترسانة  وجود  والرخوة  الضعيفة  الدولة  يف 

ويقتصر على اجملتمع ال على املتنفذين وكبار الساسة فضال عن ذلك وجود مؤسسات دستورية 
أكثر من الالزم بدون دور واضح مع تداخل الصالحيات واملسؤوليات والنتيجة صعف هذه 
املؤسسات يف حتقيق العدل وتطبيق القانون، وقد يكون كثرة املؤسسات يف الدولة من أجل 
األحيان  غالب  يف  يشكلوهنا  الذين  االشخاص  فمن  السياسية،  واالحزاب  للنخب  إرضاء 
موازنة  والنتيجة  السياسية،  والكتل  االحزاب  هلذا  مناصب  خللق  مؤسسات  جمرد  أهنا  يتبي 
هشة يف بعض فقراهتا خدمة جلماعة املصاحل السياسية ومجاعة املصاحل االنتخابية، ومن خالل 
مصادر  لتكون  الشخصية  مصاحلها  لتحقيق  تسعى  اليت  الفاسدة  النخبة  تقوى  املوازنة  هذه 
العامة  والسياسات  والتشريعات  القواني  يضعون  ابلتايل  اجملتمع؛  السياسية يف  القوة  وأدوات 

على مقياسهم. 
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التوصيات 
حتقق 1.  املوازنة حىت  هذه  حقيقي يف  اصالح  اىل  حيتاج  املوازنة  يف  الفعلي  العجز  من  اخلروج 

القطاعات املنتجة معدالت منو إجيابية، مع التأكيد على ضرورة اجياد وسائل جديدة لتمويل 
العجز من خالل تفعيل الضرائب وتفعيل اداة الدين العام.

ضرورة أن تتغلب الرؤية االقتصادية على الرؤية السياسية والسيما يف جمال االسراع يف وضع 2. 
وإقرار املوازانت وحتديد ابواب اإلنفاق املختلفة ، والعمل على حتفيز القطاع اخلاص متاشياً مع 
التوجهات السوقية لالقتصاد وإجياد فقرات يف املوازنة من اجل دعم توجهات القطاع اخلاص.

 حل مشكلة االستدامة املالية ومشكلة الشفافية واملسائلة اليت ترتبط ابملوازنة، وحل مشكلة 3. 
احلساابت اخلتامية واحلصر الدقيق ملوظفي الدولة، وإجياد آليات مناسبة للمشرتايت احلكومية، 

واجياد حل للسؤال املزمن، هل موازنة العراق االحتادية هي موازنة حرب ام موازنة تنمية.
اخلروج من املعضلة الكبرية يف تصميم املوازنة االحتادية من طريق وجود سياسة اقتصادية واضحة؛ 4. 

مما جيعل االنفاق احلكومي غري مرتبط بنظام احملاصصة وغري مرتبط جبماعة املصاحل السياسية 
واألحزاب والكتل السياسية، يضاف اىل ذلك حل مشكلة املوازنة فيما يتعلق ابلنفقات اجلارية 
القطاع  االستثمارية يف ظل حتفيز ودعم  النفقات  املوازنة على حساب  أموال  تبتلع كل  اليت 
اخلاص والقطاعات االنتاجية ودعم فكرة قطاع التشغيل ال قطاع التوظيف احلكومي، يعين خلق 

فرص العمل من خالل مشاريع القطاع اخلاص ال القطاع العام.
البلدان اهلشة لكن الواقع يقول ذلك؛ لذلك نوصي للخروج من هذا 5.  مل يصنف العراق من 

العام من  الدين  القدرة على إدارة  العام واىل زايدة  الواقع إىل إدارة سليمة للتصرف يف املال 
خالل سياسات للحد من حاالت الفساد املايل، علما ان تصيف البلدان هشة أم قوية يتعلق 
بقاعدة التصويت املرتبط حبجم مسامهة الدول االعضاء وموقعها واليت ختضع لقرارات مصاحل 
الدول الكربى؛ وابلتايل فرض الشروط والقرارات والسياسات خيضع ملوافقة هذه الدول الكربى 
املؤثرة يف الصندوق؛ وابلتايل أن إدراج ما يف قائمة اهلشاشة أو إخراجه منها خاضع للرتتيبات 

السياسية الدولية واإلقليمية.
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السري يف طريق االصالحات السياسية واالمنية واملؤسساتية والوقوف جبدية جتاه ارتباط االقتصاد 6. 
العراقي بذه التحدايت من اجل انتاج موازنة تنموية ترسم سياسات ختدم القطاعات االنتاجية 

واالستثمارية يف ظل تفعيل التقييم واحملاسبة اجلدية ألصحاب القرار يف تلك املؤسسات .
الضغوط 7.  عن  استقالليتها  ودرجة  احلكومة  فعالية  ومؤشر  املسؤولية  حماسبة  مؤشرات  تفعيل 

العامة حمليا ومؤشر  السياسات  وتنفيذها ومؤشر جودة  السياسات  السياسية وجودة صياغة 
رضا الناس عن السياسات العامة.
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