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الرئيس صدام  أهنى حكم  والذي  املتحدة  الوالايت  قادته  الذي  الغزو  من  عاماً   18 بعد 
العراقي احملتضر على وشك أن حيرز قفزة تكنولوجية قد متكنه من جتاوز  حسي، فإن االقتصاد 
املشاكل اهليكلية والرشاوى اليت خنقت القطاع اخلاص. يف مطلع 2021، سيدشن مصرف التجارة 
العراقي تطبيق املال عرب اهلاتف احملمول. قد تبدو هذه اخلطوة بسيطة، ولكن يف مجيع أحناء العامل، 
مّكنت القدرة على الدفع عن طريق اهلاتف البلدان من القفز فوق البنية التحتية املصرفية املادية 

الضعيفة، وجتفيف خمططات الفساد الشائعة، وحتفيز االبتكار.
لطاملا خنق الفساد االقتصاد العراقي، إذ تصنف منظمة الشفافية الدولية العراق على أنه من 
بي أكثر دول العامل فساداً متساوايً يف الرتتيب مع إريرتاي وكمبوداي، وهذا املوقع هو أفضل بشكل 

طفيف مما كان عليه قبل عقد مضى من الزمن.
لقد أدت االحتجاجات املناهضة للفساد اليت اندلعت يف كل احناء البالد يف تشرين األول 
العراقي،  السياسي  الطيف  عرب  إصالح جدي.  دون  ولكن  الوزراء،  رئيس  استقالة  إىل   2019
تبقى إحدى القواسم املشرتكة القليلة هي استعداد السياسيي الستغالل مناصبهم إلثراء أنفسهم 
وعوائلهم أو حتصي أعماهلم التجارية. وتربز هذه املشكلة بشكل أكرب يف كردستان العراق، حيث 

يطري السياسيون بطائرات خاصة، بينما مل ُتسدد رواتب املوظفي منذ شهور.
مل يكن العراق دائماً حالة إفرادية تستوجب الدراسة يف الفساد الذي يعطل مفاصل الدولة، 
السوداء  والسوق  اإلفالس  من  ابلعراق يف حفرة  وألقى  الكويت  مث  أواًل  إيران  غزا صدام  أن  إىل 
واحلصار،  فقد كان العراق من بي أقل جمتمعات العامل العريب فساداً. خالل حقبة التسعينيات، رمبا 
ركز النشطاء والدبلوماسيون والصحفيون على اخلسائر اليت تلحقها عقوابت األمم املتحدة ابجملتمع 
العراقي، ولكن أتثري العزلة على العراق كان على نفس القدر من األمهية. وشهدت فرتة التسعينيات 

هل تنجد التكنولوجيا الجديدة
 االقتصاد العراقي المتهالك؟ 

بالل وهاب * - مايكل روِبن**

* زميل “سوريف” يف معهد واشنطن، حيث تركز مقاالته وحتليالته على احلوكمة يف اقليم كردستان ويف العراق ككل.
** ابحث مقيم يف معهد املشاريع االمريكية، متخصص يف قضااي إيران وتركيا والشرق األوسط.



4

مركز البيان للدراسات والتخطيط

قفزة يف التمويل العاملي يف الوقت الذي قطعت العقوابت هذا التمويل على العراق. نتيجة لذلك، 
ال يزال النظام االقتصادي العراقي يعتمد على االقتصاد النقدي بنحو رئيس. وهذا ال حيد من قدرة 

العراق على حتفيز القطاع اخلاص فحسب، بل يشجع أيضاً على الرشوة.
إابن عهد صدام، ويف السنوات األوىل اليت تلت اإلطاحة به، دفعت احلكومة العراقية الرواتب 
نقداً. مل تتح هذه اآللية الشروع إبدراج موظفي ومهيي يف دوائر الدولة فحسب، بل مّكن املشرفي 
أيضاً من اقتطاع األموال من رواتب مرؤوسيهم. وملواجهة مثل هذه األنشطة إىل حد كبري، سعت 
احلكومة العراقية منذ فرتة طويلة للتحول إىل نظام الودائع املباشرة. لقد جعله مكتب رئيس الوزراء 

ورائسته أمراً إلزامياً، ولكن للربملان كان األمر اختيارايً.
على إن اإليداع املباشر للرواتب يف املصارف ليس حاًل كافياً وشافياً ولسبب بسيط وهو 
أن العراقيي ال يثقون ابملصارف. إن انتشار النشاط املصريف ما يزال ضعيفاً. حبلول عام 2017، 
كان عدد العراقيي الذين ميتلكون حساابت مصرفية %20 فقط. وبينما يوجد اآلن ما يناهز عن 
السبعي مصرفاً يف العراق فإن املصارف الثالثة الكربى -وهي الرافدين والرشيد ومصرف التجارة 
العراقي- ميثلون ما نسبته %85 من األصول املصرفية. وإن املصرف الدويل الوحيد الذي ينشط 
حقاً يف العراق هو مصرف ستاندرد تشارتريد )Chartered Standard(، على الرغم من 
فروعه القليلة وتركيزه املنصب على املشاريع احلكومية الكبرية. البطاقة الدولية الذكية، وهي شركة 
 )Qi( حملية، فازت بعقد لصرف رواتب املوظفي احلكوميي الكرتونياً بواسطة بطاقات كي كارد
 7 بلغ  بطاقة كي كارد  أن عدد حاملي  الشركة  2019، زعمت  عام  اآلمنة. حبلول  البايومرتية 

ماليي. 
إن النماذج التجارية للمصارف احلكومية العراقية أو األهلية خنقت القطاع اخلاص بداًل من 
تشجيعه، يف الوقت الذي جيدر بذه املصارف أن ال ختذل عمالئها جملرد كوهنم عمالء حمليي. 
إن رايدة األعمال احلرة هو عمٌل جيذب الشباب العراقي الذين حيظون ابلتعليم ويتمتعون ابملهارات 
والذين يتطلعون للنظر إىل ما وراء القطاع العام املتضخم واملعتمد كلياً على الرعاية احلكومية. بداًل 
من االستفادة من اخلدمات املصرفية لتسهيل املعامالت أو تقدمي القروض، جتين املصارف احمللية 
األموال بشكل عام من خالل الرسوم املرتبطة ابلتحويالت الربقية وإصدار خطاابت االعتماد. تظل 
هذه البيئة املصرفية سبباً رئيسياً وراء تصنيف البنك الدويل للعراق يف املرتبة 186 من أصل 190 
من حيث سهولة احلصول على االئتمان يف تقرير ممارسة األعمال لعام 2020. هذه البيئة دفعت 
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أن إمجايل رؤوس  قدر  العراقي،  املالية  العراق. علي عالوي، وزير  اهلرب من  األموال إىل  برؤوس 
األموال اهلاربة من العراق بلغ حبدود ال 250 مليون دوالر منذ عام 2003، أو أكثر من ثالثة 
أضعاف امليزانية السنوية احلالية للعراق. يف غضون ذلك، دفعت البيئة املصرفية السيئة إىل استمرار 
العراقيي االعتياديي يف استخدام معامالت احلوالة غري الرمسية؛ ألهنا أسرع وأقل تكلفة، وهذا بدوره 
يؤثر سلباً على احلكومة؛ ألن التدفق النقدي غري الرمسي جيعل من املستحيل تقريباً على احلكومة 
متابعة األموال أو فرض الضرائب عليها بشكل فعال. على سبيل املثال، من عائدات اجلمارك اليت 
قد تصل إىل 7 مليارات دوالر، ختسر اخلزانة العراقية حوايل 90 % من عائداهتا تذهب إىل جيوب 

امليليشيات واملسؤولي الفاسدين.  
عام  يف  املصرفية.  اخلدمات  يف  الشارع  ثقة  تعزيز  يف  وكردستان  بغداد  حكوميت  تُفلح  مل 
2012، أعلن البنك املركزي العراقي عن إفالس مصرف الوركاء، وعي إدارة جديدة للمصرف. 
وإن هناك مشروع قانون بشأن أتمي الودائع مطروح أمام جملس النواب من دون أن يُفعل. وعندما 
واجهت حكومة كردستان أزمة السيولة يف عام 2014، أغارت على ودائع الناس يف املصارف 
اخلاصة، وهذا الفعل كان من شأنه أن حيطم رابط الثقة بي اجلمهور واملصارف والعمل املصريف. يف 
عام 2015، أغلق مصرف الشمال مجيع فروعه تقريباً ومنع الوصول إىل الودائع، كثريون خسروا 
مدخرات حياهتم يف هذا املصرف. تواطأت اإلدارات العراقية املتعاقبة على منع املصارف األجنبية 
من دخول السوق العراقية األمر الذي من شأنه أن يعرقل عملية االحتكار الالقانوين الذي تتمتع 
به بعض االطراف. وهذا االفتقار إىل الثقة يؤدي بدوره إىل استفحال الفساد وإضعاف اإلمكاانت 

االقتصادية للعراق.
وبينما ال يثق العراقيون عموماً حبكومتهم، فإهنم يثقون بشركات اهلاتف اخلاصة. قبل الغزو 
الذي قادته الوالايت املتحدة، كان لدى العراقيي شبكة هواتف أرضية موجودة منذ اخلمسينيات 
ولكن مع بعض التحسينات. وبسبب األسالك املكشوفة وضعف البنية التحتية تعطلت اهلواتف 
الذي  الفساد  الثلوج يف كردستان. وابلرغم من  أو  األمطار  نتيجة  األحيان  األرضية يف كثري من 
أحاط ابلرتاخيص اليت ُمنحت لشبكات اهلاتف احملمول، هذه الصناعة اليت منت بعد عام 2003، 
فإن العراق ابكمله مغطى ابلشبكات. اعتباراً من عام 2019، ميتلك ما يقرب من 95 % من 
العراقيي هواتف حممولة بينما ميتلك 7 % فقط خطوطاً هاتفية أرضية. بعبارة أخرى، كان عدد 
اهلواتف احملمولة يف العراق أكثر من كندا. وحبلول كانون الثاين 2020، زاد هذا الرقم بشكل أكرب؛ 
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جتاوزت بطاقات اهلاتف احملمول اآلن إمجايل عدد السكان. عمدت شركات االتصاالت اخلاصة 
إىل ربط العراقيي ببعضهم بعضاً وابلعامل اخلارجي واإلنرتنت. وعلى الرغم من أن اجلمهور قد ال يثق 
يف املصارف، إال أنه يثق يف أرصدة اهلاتف مسبقة الدفع، واليت يستخدمها الكثريون كعملة بشكل 
متزايد. حىت أن بعض شركات اهلاتف احملمول مثل زين بدأت يف استخدام حمافظ هواتف نقالة 

رمسية لدفع الفواتري وصرف األموال. 
املعتمد  النظام االقتصادي )اإللكرتوين(  العراقيي على  إقبال  لقد ساهم فريوس كوروان يف 
و   TipTop مثل  الطعام  توصيل  تطبيقات  تزدهر  وبغداد،  أربيل  من  االنرتنت. يف كل  على 
لتجاوز   com.Peykbooks موقع  من  السكان  يستفيد  السليمانية،  يف   .Alsaree3

إشكالية املخزون احملدود للمتاجر التقليدية. 
بينما يتهيأ العراقيون لدخول عامل االقتصاد الرقمي- وأكثر من 40 % من العراقي هم من 
مواليد ما بعد حرب 2003- فإن خطوة دخول مصرف التجارة العراقي إىل سوق العمالت عرب 
اهلاتف احملمول ينبغي أن يرتدد صداها إىل أبعد حد فيما يتعلق ابلثقة. وهذا مثال على الفساد 
 34 يعادل  ما  أي  دينار عراقي،   50,000 الكمامة هي  ارتداء  إن غرامة عدم  الثقة:  وإنعدام 
دوالراً. عندما يدفع العراقيون هذه الغرامات فأهنم لن يعرفوا أبداً ما إذا ستذهب نقود هذه الغرامات 
إىل مراكز الشرطة أو إىل جيب الشرطي أم إىل خزائن احلكومة. لكن، لو دفعوا الغرامة عرب تطبيق 
املال على اهلاتف احملمول فإهنم سيعرفون أين تذهب أمواهلم وسيحرون إيصال فوري يظهر قيمة ما 
دفعوه. وهذا ما ينطبق على أي غرمة حُترى يف الشارع أو حىت فواتري الضرائب املدفوعة للدولة. وكان 
إبمكان إقليم كردستان أن يصبح مركزاً للخدمات املصرفية يف العراق بفضل أمنها األكثر استباابً. 
ومع ذلك، ما يزال الفساد يعطل عجلة اإلقليم. على النقيض من ذلك، فإن صوميليا الند، اليت 
انفصلت عن الصومال يف نفس العام الذي أصبحت فيه كردستان مستقلة وظيفياً عن بقية العراق، 
تغلبت إىل حد كبري على الفساد املعطل ملفاصل الدولة والبنية التحتية املصرفية الضعيفة اليت تعاين 
منها كردستان العراق، بعد أن تبنت استخدام تطبيق املال على اهلاتف احملمول. إن التحول إىل 
للتقدم يف  استخدام تطبيق املال على اهلاتف احملمول ساعد راوندا يف غضون مخسة عشر عاماً 
ترتيب منظمة الشفافية الدولية يف مؤشرها عن مدركات الفساد، فبعد أن كانت واحدة من أكثر 
الدول فساداً أصبحت متساوية يف ترتيبها مع اقتصادات أورواب الوسطى النامية، بل ومتفوقة على 

إيطاليا واليوانن. 
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يواجه  الوزراء،  رئيس  ملنصب  الكاظمي  تويل مصطفى  من  األول  العام  هناية  اقرتاب  ومع 
الكاظمي العديد من الشكاوى نفسها اليت واجهها أسالفه. يف حي أن فريقه ميكن أن يقول إنه 
أنقذ العراق من إفالٍس وشيك يرتكز على تضافر عدة أسباب، منها عدم كفاءة سلفه واالخنفاض 
العثور على أي منجز حقتته  العراقيون صعوبة يف  املواطنون  يواجه  بينما  النفط.  احلاد يف أسعار 

إدارته. 
وعلى الرغم من كل ذلك، فإن تبين مصرف التجارة العراقي لتطبيق املال عرب اهلاتف احملمول 
من شأنه أن ميّكن العراق من جتاوز البنية التحتية املتهالكة بنحو متزايد من البنوك التقليدية ونظام 

فاسد للغاية بسبب أصحاب املصاحل.
يف  اإللكرتوين  االقتصاد  ظهور  فإن  ابلعراق،  عالقتها  تقومي  املتحدة  الوالايت  تعيد  بينما 
العراق يوفر بدوره فرصة ساحنة للوالايت املتحدة. فبداًل من جمرد التخلي عن العراق مع انتهاء املهام 
العسكرية، قد تفكر إدارة ابيدن يف كيفية لتشجيع منو االقتصاد العراقي. إن مفاتيح االستقرار يف 
العراق هي الوظائف واألعمال. يعمُل التوظيف على جتفيف منابع التجنيد للميليشيات واجلماعات 
من  العديد  التجارية.  أعماهلم  لتنمية  واألمن  االستقرار  إىل  األعمال  رجال  يتوق  بينما  اإلرهابية 
املناطق يف العراق -كربالء واألنبار وبغداد، على سبيل املثال- هي مناطق مؤهلة جلذب املستثمرين 
ومتكينهم من كسب أرابح جيدة. إن تداول املال عرب اهلاتف احملمول يسهل من ممارسة األعمال 
أيضاً  املتحدة  وللوالايت  الشفافية.  من  املزيد  ويدعم  املرهقة،  املصرفية  الرسوم  وجينب  التجارية، 
مصلحة يف التنسيق والتعاون مع العراق لضمان أال تصبح تطبيقاته املالية عرب اهلاتف احملمول - 
املصممة للعمل ابلدينار العراقي والدوالر -األمريكي- آلية تتجنب عربها إيران العقوابت املفروضة 
عليها. وقد تساعد إدارة ابيدن العراق أيضاً على حتسي نظام الضرائب واإليرادات؛ كي تسري على 
هنج النظام اجلديد واالستفادة منه، يف الوقت الذي تسعى فيه إىل إنقاذ نفسها من االعتماد على 

إيرادات النفط غري املستقرة. 
املصدر: انشوانل إنرتيست
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