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العراق يف عام 2035

الفصل اخلامس عشر من كتاب »االقتصاد السياسي يف العراق« أتليف فرانك غونرت. 

إذ  ا هي مسألة أساسية، وجوهرية،  إنَّ للنقاش،  تـُْعَرُض  “ليست مسألة إصالح االقتصاد 
جيب أن تكون شاملة، وجُتَْرى يف الوقت املناسب”.  علي عالوي، وزير املالية، 2022. 

ابهظاً، وبسبب ذلك  مثناً  العراقي  االقتصاد  اإلسرتاتيجية يف جمال  البوصلة  غياب  “كلَّفنا 
هدران املال والوقت. مل يعرف البلد االزدهار، وعاىن الشعب العراقي مع الرتف الذي كان من املمكن 

أن يعيشوه بسبب ثروة العراق واترخيه الناصع”.  علي غالب ابابن، وزير التخطيط، 2010. 

كيف ستبدو صورة االقتصاد العراقي يف عام 2035؟ يعتمد األمر -وهذا مؤكَّد- على 
ُكلٍّ من املستجدات الداخلية وقرارات احلكومة العراقية السياساتية. يف الوقت نفسه، ليس الشعب 
العراقي جمرد بيادق على رقعة شطرنج، أو أرقام يف استطالع، فردة فعلهم على أي صدمة خارجية 
ستكون غري متوقعة، أو أي مبادرة سياسية لن تكون غري متوقعة وحسب، بل سيصنعون واقعاً من 
شأنه أن يفنِّد كل التنبؤات. هل ستجعل هذه احلقائق من احملاوالت اليت تروم التنبؤ ابملستقبل هدراً 
للمصادر؟ هذا ما يعتمد على الغاية من وراء هذه املصادر، فإذا كانت حتاول حتديد خصائص 
أنَّ حماوالت  بيد  للوقت.  األمر هدراً  الدقيق، فسيكون  2035 ابلتفصيل  العراق يف عام  صورة 
بذه  واملصادر.  واألولوايت  ابمليوالت  يفكر  املرء  ا جعلت  أنَّ لو  قيمة  ممارسة  تكون  قد  مشابة 
الكيفية، من شأن التنبؤ ابملستقبل أن يساعد اجلماعات العراقية العامة واخلاصة يف اختاذ القرارات. 

احملركات اخلارجية لعام 2035: أسعار النفط 

سيبقى النفط حجر األساس يف النظام االقتصادي العراقي على مدى التوقعات املستقبلية. 
لطاملا كانت أسعار النفط متقلبة طوال العقود األربعة املاضية تقريباً، وليس هناك ما يدعو لالعتقاد 
أبنَّ شيئاً سيغريِّ هذا الواقع. توقعت إدارة املعلومات األمريكية ثالثة سناريوهات ألسعار النفط يف 
عام 2035. سيكون سعر خام برنت املرجح يف عام 2035 حبدود )83$( للبميل، يف حي 
سيكون سعر النفط األعلى حبدود )159$(، وسيكون السعر األدىن للنفط حبدود )44$( للبميل. 

العراق في عام 2035

فرانك غونتر *

*  عضو اجمللس االستشاري يف جملس األعمال العراقي البيطاين.
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سريتفع السعر املرجَّح للنفط تدرجيياً من )38$( للبميل يف عام 2020 إىل )70$( يف 
عام 2026 وصواًل إىل )80$( يف عام 2033. وابلنظر إىل التاريخ، فإنَّ هذا السعر يبدو غريباً؛ 
ألن التضخُّم جعل من أسعار النفط تنخفض عن سقف )70$( للبميل يف أغلب األحيان. لو 
كان هذا السيناريو صحيحاً، فإنَّ العراق سيواجه أزمات سببها أسعار النفط أكثر من تلك اليت 

واجهها يف 2020، بدءاً من عام 2021 وحىت 2035. 

أسعار النفط وحجم التصدير واجلماهري

سعر البميل األعلى 159$سعر البميل املرجح 83$سعر البميل األدىن 44$حجم التصدير

209 مليار دوالر109 مليار دوالر58 مليار دوالر4 مليون برميل

313 مليار دوالر164 مليار دوالر87 مليار دوالر6 مليون برميل

418 مليار دوالر218 مليار دوالر116 مليون دوالر8 مليون برميل 

شكل )1(: سيناريوهات أرابح العراق من مبيعات النفط يف عام 2035. 

يُْظِهر الشكل سبعة خمرجات حمتملة ألرابح العراق من تصدير النفط يف عام 2035. لكن، 
ما حجم النفط الذي سيستطيع العراق تصديره يف عام 2035؟ َوْفق خطة التنمية الوطنية، فإنَّ 
العراق سيصل لقدرة تصديرية تبلغ )5,25( مليون برميل يف عام 2022. لكن من غري املرجَّح 
أن يبلغ العراق هذا الرقم، وحتديداً ألنَّ العراق خفَّض من تصديره البرتويل نزواًل عند التزاماته مع 
منظمة األوبك. علي أي حال، فيما يتعلق بتصدير النفط يف عام 2035، أرى أنَّ هناك ثالثة 
بدائل. يتمثَّل األول يف تصدير العراق )4( مليون برميل يومياً، وهذا ما يساوي نسب التصدير لعام 
2019. يف حي يكمن الثاين يف أن يصدر العراق )6( مليون برميل يومياً، وهذا الرقم يعكس 

نسبة الزايدة احلاصلة يف الصادرات يف اخلمس عشرة سنة املقبلة واليت تبلغ )50%(.

لكن هل أنَّ نسبة الزايدة احلاصة يف نسبة الصادرات النفطية والبالغة )2( مليون برميل يومياً 
يف عقد ونصف أمٌر يدعو للتفاؤل؟ استغرق األمر عقداً من الزمن ليحقق العراق زايدته البالغة )2( 
الصعوابت  للتغلُّب على  العراق حباجة  فإنَّ  السابع،  الفصل  برميل، ولكن كما انقشنا يف  مليون 
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والتحدايت التقنية واملالية واإلدارية إذا ما أراد البلد رفع صادراته النفطية. ومن بي أهم التحدايت 
مضاعفة  إىل  هتدف  واليت  العراقية  النفط  وزارة  وضعتها  اليت  اخلطط  ومع  املياه.  شحة  أزمة  هي 
الصادرات النفطية، إال أنَّين أعتقد أنَّ )6( ماليي برميل يومياً هو رقم الصادرات املرجَّح حتقيقه يف 
عام 2035. ولكنَّين -والستكمال املعلومات والبياانت- وضعُت أرقاماً ختمينية اعتماداً على نية 

الوزارة مبضاعفة حجم الصادرات احلايل إىل )8( ماليي برميل يومياً. 

قبل إنعام النظر يف أتثريات هذه السيناريوهات، جيدر االنتباه إىل أنَّه من غري املرجَّح وبشدة 
أن يرافق تضاعف حجم الصادرات إىل )8( ماليي برميل يومياً صعود سعر البميل إىل )$159( 
كما موضَّح يف اجلدول. من الصعب تصديق سبب منطقي يدعو العامل إىل زايدة العرض النفطي 

وارتفاع معدالت الطلب على النفط؛ ممَّا يتسبَّب ابرتفاع أسعار النفط. 

سيناريو اخنفاض سعر النفط

ما مدى احتمالية أن يبلغ سعر برميل النفط )44$(؟ بعد التعديل الذي ُأْجرَِي بسبب 
التضخم، كان متوسط أسعار النفط السنوية أقل من هذا املستوى لـ)20( عاماً تقريباً، من 1986 
إىل 2005 ومرة أخرى يف عام 2020 . ميكن أن يتحقق مثل هذا السعر عن اخنفاض الطلب إىل 
جانب زايدة العرض. فيما يتعلق ابلطلب، من احملتمل أالَّ يتطلََّب التعايف االقتصادي لدول منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( بعد أزمة )Covid-19( يف عام 2020 أكثر من 
عقد فحسب، بل سيكون هناك أيضاً تباطؤ يف نو دول البيك )البازيل وروسيا واهلند والصي(، 
ومع التحسينات املستمرة للحفاظ على الطاقة، فإنَّ هذا التباطؤ االقتصادي سيكون سبباً أساسياً 
يف اخنفاض معدالت نو الطلب على النفط. قد يكون هذا االخنفاض يف معدل نو الطلب على 

الطاقة مصحوابً بزايدة يف إمدادات الطاقة نتيجة َمْيِلِي\نـَْزَعَتي. 

التكسري، إمكانية  أو  اهليدروليكي،  التكسري  التكنولوجية مثل  األول، أاتحت االبتكارات 
املتحدة األمريكية ودول  الوالايت  آليات غري مكلفة نسبياً يف  الطبيعي عب  الغاز  احلصول على 
التكسري اهليدروليكي،  البلدان مثل فرنسا قد حظرت استخدام تقنية  أخرى. يف حي أنَّ بعض 
فإنَّ كثرياً من الدول حتث اخلطى النتهاج هذه التقنية والتقنيات األخرى ذات الصلة. لقد حتوَّلت 
ا مستورد رئيس للطاقة إىل دولة مصدرة للغاز.  الوالايت املتحدة يف مدَّة زمنية قصرية نسبياً من أنَّ
فضاًل عن التأثري املباشر على سوق الغاز الطبيعي، يُعدُّ العراق حالياً منتجاً صغرياً، وهناك احتمالية 
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حدوث أتثريات اثنوية ستؤثر على حنو خطري على سوق النفط. تدفع الفجوة الكبرية بي أسعار 
الطاقة املكافئة للمنتجي البرتوليي إىل إعادة هندسة ابهظة الثمن، ولكنَّها سريعة إىل حد ما لعديد 

من حمطات توليد الكهرابء وإنتاج البالستيك من النفط إىل الغاز الطبيعي األرخص. 

امليل الثاين الذي قد يساهم يف اخنفاض أسعار النفط املستقبلية هو خطة احلكومة العراقية 
احلالية لزايدة حجم صادرات النفط. كما انقشنا يف الفصل السابع، فإنَّ الطلب على النفط غري 
مرن: متيل نسبة الزايدة اليسرية نسبياً يف العرض العاملي على النفط إىل اخنفاض بنسبة مئوية أكب يف 
أسعار النفط. إذا جنحت احلكومة العراقية يف زايدة حجم صادراهتا مبقدار )2( مليون برميل يومياً 
إضافياً حبلول عام 2035، فسيكون التأثري على األسعار العاملية كبرياً، حىت لو حافظت البلدان 
املصدرة للنفط األخرى على مستوايت اإلنتاج احلالية. سواًء أكان ذلك بسبب اخنفاض الطلب 
أو زايدة العرض، فإنَّ اخنفاض أسعار النفط سيكون له أتثري سليب شديد على التنمية االقتصادية 

واالستقرار السياسي يف العراق. 

لو أنَّ االقتصاد العراقي يف عام 2035 ما يزال يعتمد كلياً على الصادرات البرتولية، فقد 
تؤدِّي مدَّة ممتدَّة من اخنفاض أسعار النفط إىل اخنفاض يف الناتج احمللي اإلمجايل للبالد على غرار 
للعائدات  املصاحب  االخنفاض  سيتسبب   .2020 عام  يف  تقريباً   )12%( بنسبة  االنكماش 
احلكومة العراقية ابخنفاض االستثمارات احلكومية واملدفوعات التحويلية تليها زايدة يف نسب العطالة 
العمل ممَّن يئسوا من شغل وظيفة جيدة  العاطلي عن  الشباب  والبطالة اجلزئية. إنَّ تزايد أعداد 
والقدرة على تكوين أسرة سوف يكونون مصدر إزعاج سياسي. يف حال كان العراق يتمتع بسعر 
صرف اثبت يف عام 2035، سيقلِّل االخنفاض يف عائدات تصدير النفط كثرياً من ثقة األجانب 
إذا ما استغلت احتياطيات العراق الدولية  يف أنَّ الدينار العراقي سيحافظ على قيمته. خصوصاً 
للتعويض عن االخنفاض يف عائدات تصدير النفط، فإنَّ الدينار سيتعرض لضغوط مضاربة متزايدة؛ 

لتخفيض كبري آخر لقيمة العملة.

الفصل  يف  نُوِقَش  كما  احلكومي.  القطاع  موظفي  على  سليب  أتثري  أيضاً  هناك  سيكون 
)14(، إذا هبطت أسعار النفط إىل )53( دوالراً للبميل، أو أقل ملدَّة طويلة من الزمن، فسيتعيَّ 
على احلكومة العراقية إجراء ختفيضات غري مسبوقة على امليزانية، واليت من احملتمل أن تكون مزعزعة 
لالستقرار السياسي. منذ اإلطاحة ابلنظام امللكي يف عام 1958، انضم العراق إىل معظم الدول 
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احلديثة اليت يسود فيها تفاهم غري مكتوب بي قيادة البلد والبريوقراطية اليت تدار با احلكومة على 
أساس يومي. تدعم البريوقراطية َمن يف السلطة، ويف املقابل، يضمن من يرتأس السلطة استمرار 
البريوقراطية يف تلقي مستوايت عالية من املكافآت واملكانة. جتسد هذا يف عام 2006 ومرة أخرى 
يف عام 2020، حينما واجه البلد اخنفاضاً حاداً غري متوقَّع يف إيرادات احلكومة العراقية، ُخفَِّضت 
مجيع مفاصل النفقات احلكومية تقريباً ما عدا رواتب موظفي احلكومة احلاليي والسابقي الذين 

حصلوا على تعويضات سخية سلفاً ومعاشاهتم. 

لبضع  تقريباً  للبميل  دوالراً   )53( دون  ما  إىل  النفط  أسعار  اخنفاض  فإنَّ  ذلك،  ومع 
على ختفيض  واسع،  نطاق  على  األجنيب  االقرتاض  غياب  العراقية، يف  احلكومة  سنوات سيجب 
الرواتب أو احلد من توظيف املوظفي احلكوميي. يف أحسن األحوال، سيؤدِّي هذا اإلجراء غري 
اإلبداعي إىل تعطيل املبادرات احلكومية حىت ُيْسَتعاد التعويض. يف أسوأ األحوال، سيحاول موظفو 
القطاع احلكومي إحداث تغيري يف القيادة عب وسائل غري دستورية. إنَّ بريوقراطية تتوعد ابلسخط 
وغري موالية يصحبها حشد كبري من الشباب العاطلي عن العمل من شأنا أن حتوِّل االنكماش 

االقتصادي إىل حالة من عدم االستقرار السياسي احلاد. 

سيناريو ارتفاع أسعار النفط

نظراً لالبتكارات التكنولوجية وخطط احلكومة العراقية للتوسع السريع يف صادرات النفط اليت 
نوقشت يف أعاله، ما احلجة اليت ميكن عرضها لتبير حدوث ارتفاع كبري يف أسعار النفط مستقباًل؟ 
إنَّ العودة السريعة إىل النمو املعتدل يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والنمو السريع يف 
دول البيك من شأنه أن يرفع حجم الطلب على الطاقة، يف حي أنَّ فشل ثورة الغاز الطبيعي من 
شأنه أن يقلِّل العرض. يؤدِّي الصراع إىل خسارة طويلة األمد ملنتج نفط رئيس آخر حبجم إيران 
أو فنزويال من شأنه أن يؤثِّر كثرياً على إمدادات النفط العاملية. من احملتمل أن حيل نزاع إيران مع 
سائر العامل حول طموحاهتا النووية حبلول موعد نشر هذا الكتاب. ومع ذلك، إذا حتوَّل النزاع إىل 
صراع، فسيواجه العامل احتمال استمرار خسارة بعض اإلنتاج النفطي اإليراين أو كله لردح من الزمن. 

من املستبعد -برأي الكاتب- أن يكون العراق قادراً على زايدة إنتاجه إىل )6( مليون برميل 
يف اليوم، وأن يصاحب إنتاجه الغزير ارتفاع األسعار العاملية يف عام 2035. لقد كان نصيب الفرد 
من صادرات النفط العراقي )5200( دوالر يف عام 2019. مع هذه الزايدة اهلائلة يف عائدات 
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تصدير النفط، سيكون كل شيء ممكناً: زايدة التوظيف احلكومي وزايدة رواتب املوظفي احلكوميي 
مع ارتفاع معدالت االستثمار وتوفري اخلدمات األساسية اجملانية يرافقها إصالحات زراعية وتشييد 
للمنازل واملصانع والدوائر احلكومية. سينجز أخرياً بناء مسجد الرمحن يف بغداد، وستبىن مالعب 
كرة قدم جديدة يف كل مدينة. لكن الفساد سيتضاعف آالف املرات. من احملتمل، لو حدث هذا 
السيناريو، أن تتوقَّف اجلهود املبذولة لتنويع االقتصاد العراقي بعيداً عن االعتماد على النفط، وبدون 

التنويع، ستكون الدميقراطية العراقية الوليدة مهدَّدة.

يعين متركز القوة االقتصادية السلطة السياسية، فلو كان هناك حزٌب يسيطر على احلكومة 
سيعتقد  عندها  والدخل،  والتوظيف  ابلتعليم  يتحكم  َثَّ  ومن  االقتصاد،  على  أيضاً  يسيطر  فإنَّه 
َمن يف السلطة أنَّ االنتخاابت مهمة جداً حبيث ال ميكن تكليف الناخبي با. وهناك أيضاً أتثري 
نفسي، ففي معظم الدميقراطيات املعمرة يكمن املصدر الرئيس لإليرادات احلكومية يف إيصاالت 
م »يشرتون« اخلدمات احلكومية، وإذا  الضرائب. ينتاب الناس يف مثل هذه البلدان شعوراً مفاده أنَّ
ما فشلت احلكومة يف توفري اخلدمات اليت يطلبها دافعو الضرائب بتكلفة معقولة، فسوف حياولون 
»طرد« احلكومة عن طريق صناديق االقرتاع. لكن يف العراق وبرميل نفطه يباع بـ)159( دوالر، 
لن تكون احلكومة العراقية حباجة إىل فرض ضرائب على املواطني. من املثري للسخرية أنَّ الدور 
مهما كان مستوى  ممتني-  يكونوا  اخلدمات -وأن  تلقي  العراقيي سيكون  للمواطني  األساسي 
ا مناسبة. بذا املعىن، لن يكون املواطنون العراقيون مجاعات وأطياف  اخلدمة اليت تقّرِر احلكومة أنَّ
مستقلة تدعم احلكومة العراقية. بداًل من ذلك، سيصبحون رمزايً، وعلى األغلب واقعياً، عمالء 
َ هنتنغتون )1991، ص 65(: »ال ضرائب بدون متثيل« كان  للحكومة »السخية«. وكما بيَّ

شعاراً سياسياً؛ لكن »ال يوجد متثيل بدون ضرائب« هو واقع سياسي.

سيناريو سعر النفط املرجَّح

إذا زاد العراق، حبلول عام 2035، من نسبة صادراته النفطية إىل )6( مليون برميل يف 
أمريكياً  البالغ )83( دوالراً  الطاقة  النفط إىل السعر الذي رجَّحته إدارة معلومات  اليوم، ووصل 
للبميل )أسعار 2019(، فإنَّ عائدات تصدير النفط ستصل إىل حوايل )164( مليار دوالر، وهو 
ما يزيد أربع مرات تقريباً عن عام 2020 و )%85( عن عام 2019. ومع ذلك، إذا استمر عدد 
سكان العراق يف النمو َوْفق املعدَّل احلايل، سيزداد عدد سكان البالد حبوايل )%50( إىل )60( 
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مليون عراقي يف عام 2035. بعبارة أخرى، بلغ نصيب الفرد من عائدات تصدير النفط يف عام 
2019 حوايل )2200( دوالر، لكنَّها سرتتفع إىل )2700( دوالر، وحسب يف عام 2035 إذ 

سيعادل النمو السكاين السريع معظم املكاسب من ارتفاع عائدات الصادرات. 

النفط  أبسعار  يتنبؤون  الذين  أولئك  سيناريو  مثل  ليس كئيباً  السيناريو  هذا  أنَّ  حي  يف 
أسعار  تكفي  ال  أواًل،  العراق.  لتنمية  أولويتي  أتكيد  على  يعمل  أنَّه  إال  املرتفعة،  أو  املنخفضة 
النفط املرتفعة وحدها لتحقيق ارتفاع كبري يف مستوايت املعيشة لسكان العراق الذين يتزايد عددهم 
بسرعة. اثنياً، لن يوفر التوسُّع يف صناعة النفط يف حد نفسه فرص عمل كافية جملموعة كبرية من 
الشباب  أنَّ  2035. الحظ  عام  اآلن وحىت  من  العاملة  القوى  إىل  سينضمون  الذين  الشباب 
والشاابت الذين سيبحثون عن وظائفهم األوىل يف 2035 هم مولودون أصاًل. جيب أن يكون 
هناك تنوع سريع يف االقتصاد العراقي؛ لتوفري فرص العمل للحشود القادمة من الشباب العراقي. 

الدوافع اخلارجية لعام 2035: الصراع اإلقليمي

إيران وسوراي

متاماً.  خمتلفة  اإلقليمية  الظروف  تكون  أن  املمكن  من  الكتاب،  هذا  نشر  وقت  حبلول 
ومع ذلك، يف أواخر عام 2020، كان كل جريان العراق يف أزمة. كانت إيران تبذل قصارى 
النووية. لقد دمَّرت  التخلِّي عن طموحاهتا  العقوابت املفروضة عليها حلملها على  جهدها؛ لرفع 
هذه العقوابت، فضاًل عن سوء اإلدارة والفساد، االقتصاد اإليراين وقسَّمت نظامه السياسي. أدَّى 
التأثري السليب على صادرات النفط اإليرانية إىل ركود اقتصادي حاد وفقدان الثقة يف البالد، يف حي 
ساعد ذلك يف تشجيع اخنفاض أكب يف أسعار النفط عن طريق خفض املعروض العاملي. يف حي 

تعاين سوراي من محلة قمع حكومية قاسية على مجاعات »الربيع العريب«.

حىت اآلن، كان للصعوابت اليت واجهها البلدان أتثري متباين على العراق. كما نوقش يف 
الفصل السابق، فإنَّ عمالت البلدين فقدت قيمتها، وقد أدَّى ذلك إىل اخنفاض أسعار السلع اليت 
يستوردها العراق، وساهم عن طريق استنزاف الدوالر من االقتصاد العراقي يف ضغط ختفيض قيمة 
العملة على الدينار العراقي. كما أنَّ هناك هتريب أسلحة وإمدادات أخرى من غرب العراق إىل 
املتمردين السوريي. فضاًل عن ذلك، يعتقد بعض احملللي أنَّ الصعوابت الداخلية يف كال البلدين 
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الكبرية  الفسحة  يرتك هلم  ممَّا ال  الداخلية،  الرتكيز على هذه قضاايمها  أجبت حكومتيهما على 
للتورط يف إاثرة املشكالت يف العراق. 

ومع ذلك، إذا ما أثري العنف أكثر يف أي من البلدين أو يف كال البلدين، فسيكون التأثري 
على العراق عكسياً. إذا توسع الصراع السوري، فمن احملتمل أن ميتد عب احلدود إىل احملافظات 
الغربية من العراق، ميكن أن يستقبل البلد موجة من الالجئي واملقاتلي الباحثي عن مالذ مؤقت. 
نزاع  مغبة  تقدير  األخرى  واألطراف  املتحدة  والوالايت  إيران  أساءت  إذا  الشرقية،  احلدود  على 
العقوابت، فمن احملتمل أن تندلع احلرب. لن يؤدي هذا إىل خفض اإلنتاج من حقول النفط الرئيسة 
على احلدود العراقية اإليرانية فحسب، بل سيؤدي أيضاً إىل إغالق اخلليج العريب مؤقتاً، ممَّا يوقف 
اجلزء األكب من صادرات العراق. حىت بعد أن أعادت البحرية األمريكية فتح اخلليج للعبور، ميكن 

توقع بيع نفط العراق خبصم أكب من األسعار العاملية للتعويض عن املخاطر املتزايدة.

فضاًل عن ذلك، فإنَّ الصراع يف سوراي أو إيران سيعّزِز التصوُّر أبنَّ العراق حياذي »جارين 
أمريكا  أزمة ديون  العراق. كما أظهرت  الشركات األجنبية لالستثمار يف  مؤذيي«، ممَّا ال يدفع 
الالتينية يف الثمانينيات واألزمة املالية اآلسيوية يف أواخر التسعينيات أنَّ املستثمرين األجانب مييلون 
إىل التفكري اإلقليمي، ففي بعض األحيان ال يهتمون أبمر التمييز بي بلدان منطقة ما تعاين من 

الصعوابت وبي جريانا.

صراع املياه

ينبع كل من نري دجلة والفرات من تركيا. يف حي يتدفَّق نر دجلة مباشرة إىل العراق، فإنَّ 
نر الفرات ينحرف عب األراضي السورية. كما نوقش يف الفصل الثامن، يف حي أنَّ هناك اتفاقيات 
غري رمسية بشأن تقاسم املياه بي البلدان الثالثة، ال توجد هناك معاهدة رمسية هلا سلطة قانونية 
دولية. ونتيجة لذلك، أدَّت مشاريع بناء السدود املكثَّفة اليت نفَّذهتا كل من تركيا وسوراي يف وقت 
سابق إىل اخنفاض كبري يف تدفُّق املياه عب احلدود إىل العراق، مع احتمال حدوث ختفيضات أكب 
يف العقد املقبل. إذا كان العراق غري قادر على التفاوض بشأن اتفاقية مياه مع سوراي وتركيا، فسينتج 
املناطق احلضرية. فضاًل  الزراعي وتضاعف اهلجرة إىل  املياه اخنفاض معدالت اإلنتاج  عن شحَّة 
عن ذلك، سيكون لزاماً رفع حجم الواردات الغذائية. تدرك احلكومة العراقية كل هذه التحدايت 

اخلارجية أو غري املتوقعة، ولكن اي لألسف، فإنَّ ختطيطها للمستقبل مليء ابلعيوب.



11

العراق يف عام 2035

التخطيط اإلسرتاتيجي للحكومة العراقية

تطوير  العراقية  احلكومة  تواصل  االشرتاكية،  الرؤى  َوفق  العمل  من  عقود  مخسة  بعد 
 2005 يف  اخلطط  نشرت   ،2003 بعد  ما  فرتة  يف  الوطنية.  التنمية  أو خطط  إسرتاتيجيات، 
ومفصلة  شاملة  الواثئق  هذه  أصبحت  الوقت،  مبرور  و2018.  و2013  و2010  و2007 

بصورة متزايدة مع مشاركة متزايدة. 

بينما يوجد تداخل كبري بي املبادرات املقرتحة املدرجة يف هذه اخلطط، فإنَّ الرتكيز املسلَّط 
الوطنية  التنمية  املثال، كانت إسرتاتيجية  على مبادرة قد يسلَّط على مبادرة أخرى. على سبيل 
2007-2005 أكثر تركيزاً على القطاع اخلاص من خطة التنمية الوطنية 2014-2010. ومع 
ذلك، فإنَّ االختالفات بي اخلطط املتباينة يكون أغلبها حول الرتكيز على مبادرة دون سواها. 
لذا، من الغريب أن تتجاهل اخلطط الالحقة كالتقدُّم أو عدم التقدُّم احملرز يف اخلطط السابقة. 
على سبيل املثال، إسرتاتيجية التنمية الوطنية 2010-2007 مل تذكر أبداً خطة التنمية الوطنية 
وثيقة عام  بكتابة  أنَّ األجانب حتكموا  السائد  االعتقاد  ا بسبب  2005، رمبَّ لعام  اإلسرتاتيجية 

 .2005

تبدأ خطة التنمية الوطنية 2022-2018 مبناقشة التحدايت اليت تواجه العراق حتت أربعة 
عناوين: مؤساستية، واقتصادية، واجتماعية، وبيئية، يليها قائمة من )11( هدفاً إسرتاتيجياً. تقدِّم 
الفصول العشرة التالية وصفاً مفيداً للوضع احلايل يف كل قطاع اقتصادي، متبوعاً أبهداف سياسية 

حمددة.

مع ذلك، فإنَّ هذه اخلطة األخرية تعاين من أربع نقط َضْعف. فشلت خطة احلكومة العراقية 
الكمي جلميع مبادراهتا، وال  للقياس  قابلة  لعام 2018 يف حتديد األولوايت، أو تقدمي أهداف 

تعرتف ابلدور االستثنائي للقطاع اخلاص. 

فيما يتعلق بنقطة الضعف األوىل، ومع أنَّ خطة احلكومة العراقية )2018( تسرد عديداً من 
املبادرات يف قطاعات خمتلفة من االقتصاد العراق، إال أنَّ هناك عدم استعداد لتحديد األولوايت. 
ال يوجد يف قائمة الـ)11( هدفاً إسرتاتيجياً بياانً يُعدُّ األهم، إال إذا كان ترتيب األهداف يهدف 
إىل أن يكون ذا مغزى. يف الواقع، يف الفصول العشرة للخطة سردت عشرات األهداف، لكن املرء 
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يبحث عبثاً عن بيان واضح أبنَّ هذه املبادرة أهم من تلك املبادرة. إنَّ حجم النص الذي انقش 
سًدى مواضيع خمتلفة ال تشي أبي أمهية نسبية يف التنمية العراقية. على سبيل املثال، الفساد هو 
أخطر مشكلة تواجه العراق ومع ذلك تـَُناَقش يف بضع ِفْقرَات فقط، يف حي هناك تسع صفحات 
تناقش مبادرات النقل. إنَّ حتسي شبكة النقل يف البالد واحلد من الفساد هدفان نبيالن، ولكن 
عراق املستقبل الذي يقلِّص من حجم الفساد كثرياً يفشل يف حتسي الطرق والسكك احلديدية 

سيكون يف وضع أفضل بكثري من عراق املستقبل، إذ يكون العكس هو الصحيح. 

اثنياً، تقدِّم خطة احلكومة العراقية )2018( يف بعض األقسام أهدافاً تفصيلية قابلة للقياس 
الكمي، مع أنَّه يف أقسام أخرى، تقدِّم توصيات غري قابلة للقياس حول االستقامة. ففي حي أنَّ 
أهداف اخلطة املوجَّهة لقطاع الطاقة حمددة للغاية، على سبيل املثال، اهلدف 2: »زايدة الطاقة 
التصديرية من النفط اخلام إىل )5.25( مليون برميل يف اليوم«، تبدو أهداف خطة حتسي وضع 

املرأة يف العراق غامضة، على سبيل املثال، اهلدف 2: »متكي املرأة اقتصادايً«.

هذا ال يعين أنَّ خطط التنمية يف العراق جيب أالَّ تكون مرنة مبا يكفي للتكيُّف مع التغريات 
غري املتوقعة يف البيئات السياسية واالقتصادية احمللية أو اخلارجية. ومع ذلك، يف تلك األقسام من 
خطة احلكومة العراقية )2018(، إذ ال يوجد جهد يذكر لإلعالن عن أهداف حمددة، أو توثيق 
التقدُّم حنو حتقيق هذه األهداف، يضطر املرء إىل استنتاج أنَّ احلكومة العراقية ال تبذل جهداً يف 
عملية ختطيط جادة. بداًل من ذلك، يبدو أنَّ الغرض يف هذه األقسام هو تقدمي حملة عامة عن 
التحدايت احلالية اليت تواجه العراق، وتقدمي أهداف واسعة ملواجهة تلك التحدايت، إىل جانب 
التابعة. ولكن، إذا كان  املنظمات  السبل لتحقيق كل هدف ستنفذه  بياانت عامة حول أفضل 
تقدمي املشورة للمنظمات التابعة هو اهلدف األساسي خلطة التنمية الوطنية 2022-2018، فإنَّ 

الفشل يف حتديد األولوايت لتوجيه املنظمات التابعة يُعدُّ إخفاقاً أكب.

ا  أنَّ يف  األخرية  العراقية  للحكومة  االقتصادي  التخطيط  عملية  يف  الثالثة  الصعوبة  تتمثَّل 
والتنمية  للتقدم  حيوي  اخلاص كمحور  القطاع  »تطوير  هي:  للخطة  األساسية  الركيزة  أنَّ  تعلن 
وحمول للتنويع االقتصادي«، ومع ذلك تسعى إىل التمسك بشعار »احلكومة أفضل من تعرف« 
ترتيب األولوايت االقتصادية احملددة للغاية. بعبارة أخرى، يُرحب ابلقطاع اخلاص لتقدمي مهاراته 
احلكومة  بريوقراطية  ابلتفصيل  اليت حددهتا  األهداف  لتحقيق  فقط  ولكن  واإلدارية،  االستثمارية 
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العراقية. وهذا ينطوي على أخطار احلد بشدة من رايدة األعمال يف القطاع اخلاص، وهو املصدر 
الرئيس للتنمية االقتصادية والنمو.

التحسُّن  انقلب   .2018 لعام  الوطنية  التنمية  األحداث خطة  ما غمرت  أخرياً، سرعان 
الذي حصل يف أسعار النفط العاملية يف 2018 يف عامي 2019 و2020. هذا االخنفاض يف 
أسعار النفط، إىل جانب استمرار الفساد املستشري، يعين أنَّ معظم أهداف السياسة غري واقعية؛ 
ا تفرتض وجود مسؤولي حكوميي نزيهي إىل حدٍّ معقول وموارد مالية كبرية، وال يتمتع العراق  ألنَّ

حالياً ال ابلنزاهة وال ابملوارد الكبرية.

سبعة قرارات رئيسة تتعلَّق ابلسياسات العامة

يف عام 2020، كانت هناك وثيقتان مفصلتان انقشتا التحدايت واحللول املمكنة ألشد أزمة 
 ،)IBBC( اقتصادية تواجه العراق منذ غزو عام 2003. نشر جملس األعمال العراقي البيطاين
املسجل كمنظمة غري حكومية يف العراق كتاب »العراق 2020: بالد على مفرتق الطرق«؛ يف 
حي -وبعد أشهر عديدة- نشرت خلية الطوارئ لإلصالحات املالية يف احلكومة العراقية »الروقة 
البيضاء«. كتعميم ، ركَّز عراق 2020 على كيفية حتقيق اإلصالح االقتصادي، يف حي ركَّزِت 

الورقة البيضاء على اإلصالحات االقتصادية اليت ينبغي حتقيقها.

ذكرت دراسة )IBBC( العراق 2020 أنَّ هناك مخس متطلبات أساسية للعراق الجتياز 
الوضع الفوضوي احلايل: 

ا تعمل على إزالة احلواجز بينها  أواًل، جيب على قيادة األمة أن تثبت علناً -قواًل وفعاًل- أنَّ
وبي الشعب العراقي. كما انقش ريناد منصور، أحد مؤلفو عراق 2020، إنَّ خط الصدع احلايل 
يف السياسة العراقية ليس بي السنة والشيعة، بل بي عامة الناس والطبقة احلاكمة. ما مل يردم هذا 
الصدع، لن حيرز أي تقدم يذكر. اثنياً، جيب على اجملتمع السياسي اختاذ قرارات صعبة يف الوقت 
املناسب، مل يعد التخبط خياراً جمدايً. اثلثاً، جيب أن يتعامل العراق مع )Covid-19( من دون 
إعاقة االقتصاد احلايل غري النفطي. رابعاً، جيب إعطاء األولوية خللق وظائف يف القطاع اخلاص 
لتقليل اعتماد االقتصاد على صادرات النفط اخلام. أخرياً، من الضروري التعامل مع أزمة املوازنة 
احلادة احلالية دون تعريض النمو االقتصادي وخلق فرص العمل للخطر. مل تتناول هذه الورقة بصورة 
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لوجود منظمات  الصرف نظراً  النقدية/ سعر  املادي والسياسة  الفساد واألمن  مباشرة مشكالت 
أخرى أكثر قدرة على تقدمي املشورة بشأن هذه القضااي.

ضرورة  بشأن   )IBBC( الدويل  األعمال  جملس  بيان  كتابة  البيضاء  الورقة  وقد كررت 
من  اجملموعة  هذه  مثل  »تنفيذ  أنَّ:  على  وتنص  مبادرات.  ألي  واسع  عام  دعم  على  احلصول 
البيضاء يف تقدمي  الورقة  العراقي«. متضي  اإلصالحات يتطلَّب شجاعة سياسية، وقبول الشعب 
والبنية  العمل،  املايل، وخلق فرص  االستقرار  لتحقيق  تفصيلي وحتليل وتوصيات سياسية  وصف 

التحتية، واخلدمات األساسية، وحتسي اإلدارة. 

ميثِّل هذان العمالن مثرة القراءة املتأنية. ومع ذلك، من بي عديد من توصيات السياسة يف 
هذين العملي وخطة التنمية الوطنية لعام 2018، ما التوصيات السياسية احلامسة، واملهمة؟ مبعىن 
آخر، ما السياسات القليلة اليت، إذا نـُفِّذت بنجاح حبلول عام 2035، لديها احتمالية كبرية يف 
التعامل مع  جعل حياة املواطن العراقي العادي أفضل، حىت لو أحرز تقدُّم ضئيل أو معدوم يف 
ينبغي  العراق؟ أعتقد أنَّ هناك سبع سياسات ضرورية  اليت تواجه  التحدايت األخرى  عديٍد من 
العمل عليها: )1( مترير قواني النفط. )2( تطوير سياسة فعالة ملكافحة الفساد. )3( احلد من 
العداء املنظم جتاه األعمال اخلاصة. )4( حمو األمية بنسبة )%100( بي صفوف العراقيي وحتقيق 
)%100( من التعليم االبتدائي للشباب. )5( إعادة هيكلة النظام املايل. )6( اعتماد خطة تسعري 
عقالنية للمياه. )7( النهوض ابلفيدرالية. نناقش كل هذه السياسات يف أدانه، جنباً إىل جنب مع 

معيار مقرتح يسمح بقياس التقدُّم من أجل حتقيق كل هدف.

1. قانون النفط. مترير املكوانت األربعة الرئيسة لقانون النفط اليت كانت تنتظر املوافقة عليها 
منذ عام 2007 وتنفيذها. وكما نوقش يف الفصل السابع ، فإنَّ هذا القانون ضروري ليس فقط 
لتوسيع إنتاج النفط بكفاءة، ولكن أيضاً لتوضيح توزيع عائدات النفط بي احملافظات املختلفة. 

وكذلك بي األجيال احلالية واملستقبلية من العراقيي.

يبلغ  وتنفيذها حىت  الفساد  مكافحة  إسرتاتيجية  تطوير  الفساد.  مكافحة  إسرتاتيجية   .2
التخطيط إىل  الثلث األول من مؤشر الشفافية الدويل متعدد اجلوانب. تشري مجيع واثئق  العراق 
ا مع  التأثري املدمر للفساد املتفشي يف العراق على التنمية االقتصادية واالستقرار السياسي. لكن رمبَّ
استثناء واحد، يقرتحون إسرتاتيجيات مكافحة فساد فشلت يف كل الدول اليت جربتها يف حتقيقها. 
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الفساد  يف  املتورطي  االعتقاالت  من  ومزيداً  رشيدة  حوكمة  فإنَّ  الرابع،  الفصل  يف  نوقش  كما 
واحلمالت الدعائية املكلفة كلها أمور ضرورية، ولكنَّها ليست كافية لتحقيق احلد من الفساد على 
املدى الطويل. تضمنت النجاحات القليلة يف مكافحة الفساد يف العامل أيضاً تغيري احلوافز لتقليل 

املبالغ اليت تكافئ الفساد. 

العراق  الشركات اخلاصة حىت يصل  املنظَّم جتاه  العداء  التنظيمي. احلد من  3. اإلصالح 
إىل املرتبة األوىل يف استطالع »سهولة ممارسة األعمال« الذي أجراه البنك الدويل. حينما يتعلَّق 
األمر بتنظيم القطاع اخلاص؛ فإنَّ احلكومة العراقية متغلغلة وضعيفة وغري شفَّافة متناقضة تعسفية 
وفاسدة. كما نوقش يف الفصل احلادي عشر، ال يوفر العراق أسوأ بيئة تنظيمية عامة لألعمال 
اخلاصة يف دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا )MENA( وحسب، بل هو -واقعًا- موجوٌد يف 
أسوأ تصنيفي فرعيي لبيئة تنظيمية يف العامل. ما مل يكن هناك جهد جهيد لتقليل العداء التنظيمي 
جتاه الشركات اخلاصة، فإنَّ حماوالت احلكومة العراقية لتقليل االعتماد على النفط عن طريق تنويع 
االقتصاد ستبوء ابلفشل. من بي األسباب الرئيسة خللق بيئة معادية للشركات اخلاصة يف العراق 
هو منع املنافسة مع الشركات اململوكة للدولة، واليت متيل إىل أن تكون ذات إنتاجية ضعيفة اجلودة 
وعالية التكلفة. رمبا كان إغالق أو خصخصة املشاريع اليت تعود ملكيتها للدولة ممكناً قبل عقد 
من الزمن، لكن قد فات األوان. قد يكون اخليار األفضل هو احلل الصيين املتمثل يف عدم إغالق 
الشركات اململوكة للدولة أو توسيعها، ولكن السماح لنمو القطاع اخلاص يقلِّل تدرجيياً من هيمنة 

الشركات اململوكة للدولة على اإلنتاج والتوظيف. 

4. التعليم االبتدائي وحمو األمية. جيب توجيه بوصلة املوارد التعليمية حنو التدريب على حمو 
األمية جلميع األعمار والتعليم االبتدائي ملن تقل أعمارهم عن )12( عاماً، حىت حيقق العراق هدف 
نشر القراءة والكتابة بنسبة )%100( بي صفوف العراقيي و )%100( من التعليم االبتدائي بي 
الشباب. إنَّ ارتفاع مستوى األمية، وخصوصاً بي كبار السن من العراقيي، وسكان الريف والنساء، 
ال يؤدي فقط إىل تعطيل عجلة التنمية االقتصادية وتسهيل الفساد، بل يضعف الدميقراطية أيضاً. 
كما نوقش يف الفصل الثالث، فإنَّ حتقيق معرفة القراءة والكتابة بنسبة )%100( والتعليم االبتدائي 

بنسبة )%100( لن يتطلب فقط مزيداً من املدارس العامة، ولكن أيضاً مزيداً من املعلمات.

5. إعادة هيكلة النظام املايل. من املفرتض أن يؤدي ختفيض قيمة الدينار يف كانون األول 
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2020 إىل تقليص الفجوة بي سعر مزاد البنك املركزي العراقي وسعر السوق املوازية إىل أقل من 
)%1(، وتقليل الضغط ملزيد من خفض قيمة العملة لعام أو عامي على األقل. ومع ذلك، يف ظل 
عدم وجود زايدة كبرية غري حمتملة يف أسعار النفط أو اخنفاض كبري يف النفقات املالية من شأنه أن 
يعيد التوازن املايل، فإنَّ الضغط من أجل ختفيض قيمة العملة سوف يعود. جيب أن تفكر احلكومة 
العراقية جبدية يف العودة إىل جملس العملة الذي وفر للعراق عقوداً من االستقرار النقدي. جيب ترشيد 
تنظيم الوساطة املالية حىت حيتل العراق املرتبة الثالثة يف العامل فيما يتعلَّق ابلفئة الفرعية »احلصول 
على االئتمان« يف استطالع »سهولة ممارسة األعمال« الذي جيريه البنك الدويل. أخرياً، إبعادة 
رمسلة البنوك اململوكة للدولة حىت تليب معايري ابزل 3. كما نوقش يف الفصل الثالث عشر، يتطلب 
إصالح القطاع املايل تدرجيياً متعمداً للمبادرات ملنع تسارع هروب رأس املال أو خسائر القروض 

الكبرية بي البنوك اململوكة للدولة.

6. تسعري املياه. فوق احلد األدىن احملدَّد من حقِّ احلصول على املياه -لنقل )125( مرت 
مكعب/ سنة للفرد- جيب على احلكومة تسعري املياه مبتوسط   تكلفتها. نظراً لتاريخ العراق، كان 
أحد البلدان القليلة يف املنطقة اليت لديها ما يكفي من املياه؛ لدعم األعمال التجارية الزراعية على 
نطاق واسع. ومع ذلك، فإنَّ كمية البالد من املياه أصبحت مهددة ابألخطار بصورة متزايدة. 
تعمل تركيا وسوراي وإيران على حتويل املياه من نري دجلة والفرات لتوليد الكهرابء وتوفري مياه الري 
ملزارعيها. يف الوقت نفسه، ستتطلَّب زايدة إنتاج النفط وتصنيعه يف العراق كميات متزايدة من املياه، 
يف حي يستمر التلوث يف نري دجلة والفرات أكثر فأكثر، خاصة جنوب بغداد. إنَّ ضمان جودة 
املياه وكميتها قضية معقدة ال تشمل فقط عديداً من األطياف يف العراق، ولكن كذلك تنطوي 
على مفاوضات صعبة مع جريانا. ولكن من دون تسعري املياه مبتوسط   تكلفتها، لن جيعل التخطيط 
للمياه شبه مستحيل فحسب، بل يؤدي أيضاً مثل هذا التخطيط إىل الفساد وهدر كميات هائلة 

من املياه؛ ألنَّه إذا كان هناك شيء جماين، فإنَّ الناس سيتصرفون كما لو كان من دون تكلفة.

7. الفيدرالية العراقية. جيب حتويل )%30( من إمجايل عائدات تصدير النفط إىل احملافظات 
على أساس عدد السكان، حبيث تنفق َوْفقاً لألولوايت اليت حتدِّدها احلكومات اإلقليمية وحسب. 
كما ينبغي تفويض إدارة لوائح العمل، ابستثناء الئحة الوسطاء املاليي، إىل املقاطعات. كانت 
حماولة إدارة نظام اقتصادي يغطِّي )40( مليون شخص من بغداد سبباً لعدم الكفاءة والفساد. مع 
االختالفات اجلغرافية واالقتصادية والتارخيية والثقافية يف مجيع أحناء العراق، فإنَّ إسرتاتيجية »مقاس 
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مادايً  أقرب  م  اقتصادية سريعة. وألنَّ تنمية  لتحقيق  أفضل طريقة  ليست  اجلميع«  يناسب  واحد 
ا تكون أكثر استجابة  وعاطفياً إىل متوسط   احلكومات العراقية، فإنَّ احلكومات اإلقليمية واحمللية رمبَّ
الحتياجاهتم. كما ميكن توقع أن تؤدي املنافسة بي احملافظات إىل حلول أكثر إبداعاً للتحدايت 
العديدة اليت يواجهها العراق. أخرياً، ستوفر احلكومات اإلقليمية واحمللية التدريب واخلبة لألشخاص 

الذين قد يشاركون الحقاً يف احلكومة الوطنية. 

العداء  من  احلد  إنَّ  بعضاً.  بعضها  املقرتحة  السبع  السياسات  تعزز  احلاالت،  معظم  يف 
التعليم  من   )100%( حتقيق  إنَّ  الفساد.  من  احلد  على  يشجع  اخلاص  القطاع  جتاه  التنظيمي 
االبتدائي سيعّزِز األعمال التجارية اخلاصة، وجيب أن يقلِّل أيضاً من الفساد. إنَّ إقرار قواني النفط 
واحلد من الفساد، وتقليل العداء التنظيمي، وحتسي التنظيم املصريف سوف يشجع تدفقات رأس 

املال إىل الداخل، ومن َثَّ يقلِّل الضغط على سعر الصرف. 

العراقية  ا تضعف سيطرة احلكومة  املبادرات؛ حبجة أنَّ ستكون هناك معارضة لبعض هذه 
على االقتصاد. هناك ميل يف العراق لالعتقاد أبنَّه إذا مل تفعل احلكومة العراقية شيئاً فلن تعمل هذه 
املبادرات. يعكس هذا املوقف العقلية االشرتاكية للحكومة العراقية املعززة بنقص اخلبة يف عمليات 
السوق. تتعزز املواقف املناهضة للسوق بي صفوف القيادة العراقية يف املناقشات مع املستشارين 
على  املفصلية  الدولة  سيطرة  عموماً  يفضلون  الذين  الدولية  واملنظمات  األجنبية  احلكومات  من 

االقتصاد. 

التنمية االقتصادية كانت منتشرة على نطاق واسع بي  يف حي أنَّ فكرة أولية الدولة يف 
املتخصصي يف التنمية منذ عقود عديدة، فإنَّ انيار الدول االشرتاكية يف مجيع أحناء العامل، مقرتانً 
الليبالية  اتبعت  اليت  البلدان  املعيشة يف  ارتفاع مستوايت  عنه  أمثر  الذي  احلقيقي،  النمو  بتسارع 
االقتصادية، تسبَّبت ابلتخلِّي عن هذا التفكري. جيب أالَّ حياول العراق بناء اقتصاد سياسي يف القرن 

احلادي والعشرين مسرتشداً مبعرفة منتصف القرن العشرين.

فكريت األخرية يف هذا الصدد. الظروف احلالية ليست مبشرة. إنَّ مستقبل العراق يف أيدي 
العراقيي أكثر ممَّا كان عليه يف الفرتات السابقة. على مدى العقد املقبل، سيتخذ العراق أو يفشل 
يف اختاذ قرارات حامسة ال رجوع عنها. إبمكان البلدان الغنية ذات التاريخ الطويل من احلكومات 

املستقرة أن تتحمَّل عواقب اختاذ قرارات غبية، لكن العراق ال يستطيع.


