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اخلالصة  

ال يوجد دليل على وجود ضغوط أمريكية على العراق، أو عقوابت اقتصادية عليه، أو حىت 	 
ا يف حقيقة األمر، تتطلَّب التحويالت الدولية لألموال من احلركة التجارية  على احلكومة احلالية، وإنَّ

االمتثاَل ألحكام مكافحة غسل األموال العاملية، وأحكام مكافحة متويل اإلرهاب. 

احلكومة حباجة إىل الدفع يف تسهيالت بيع العملة إىل موردي األغذية واحلاجيات األساسية 	 
يقابلها تركيز دور مفارز األمن االقتصادي، عن طريق إصدار الئحة تسعرية مركزية للسلع الغذائية 

األساسية ابلتعاون مع غرف التجارة تكون ملزمة، وتـَُعمِّمها يف األسواق.  

التحسُّن يف أسعار النفط والتوسُّع يف النفقات احلكومية يدفع إىل هروب األموال خارج 	 
ميزان  من  دوالر  مليار   )33( فقدان   2011  -  2007 سنوات  يف مخس  يُؤشَّر  إذ  العراق، 

املدفوعات العراقي. 

انسحبت الطبيعة غري املنظمة لالقتصاد العراقي على التعامالت النقدية واملالية الذي يتسم 	 
يف جزء منه أبنَّه ال خيضع إىل اإلجراءات النظامية، وهو ما جعل وقع اإلجراءات اجلديدة أكثر حدَّة 

على السوق احمللي غري النظامي، أكثر من األنشطة االقتصادية النظامية. 

ال ميكن ربط الدينار العراقي بسلة من العمالت العاملية -من الناحية العملية-؛ ألنَّ فيه 	 
أخطار على النظام النقدي واملايل العراقي، ورمبا يتعدى إىل أبعد من تلك املخاطر. 

تتطلب الضوابط اجلديدة مستوايت عالية من اإلفصاح والشفافية، ومن َثَّ فهي كانت 	 
مبنزلة صدمة لعديد من البنوك العراقية اليت مل تكن معتادة على هذا املستوى من التدقيق؛ ممَّا سبَّب 

.»Rushing« التهافت على طلب الدوالر

اخلزانة 	  املتبعة من  إىل اإلجراءات  تبعاً  اجلوار،  التجارية مع دول  العراق  ستتأثر عالقات 
األمريكية، ورمبا ستقود اإلجراءات الصارمة إىل تغيريات يف اهليكل التجاري للعراق. 

التدفقات النقدية وأزمة سعر الصرف في العراق
سالم جبار شهاب*

*  ابحث يف االقتصاد السياسي.
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الوهن 	  بسبب  اقتصادي؛  ركود  أزمة  احلايل  العام  يف  األوسط  الشرق  منطقة  ستعاين 
االقتصادي بفعل العقوابت االقتصادية، وضوابط حركة النقد.  

املقدمة: 

مع أنَّ اخنفاض قيمة العملة ال يبدو دراماتيكياً يف العراق، ال سيَّما ابملقارنة مع دول أخرى 
يف املنطقة، إال أنَّه تسبَّب يف حالة من الذعر بي املواطني العراقيي الذين خيشون ارتفاع أسعار 
السلع الغذائية املستوردة مثل القمح، خصوصاً إذا ما علمنا أنَّ )70 - %80( من االحتياجات 
الغذائية أتيت من اخلارج. وقد سبَّب ذلك نشاطاً من املمارسات اليت تتعلَّق ابملضاربة ابلعملة اليت 

أثَّرت على قيمة الدينار العراقي أمام العمالت األجنبية، ومنها الدوالر. 

يذهب بعضهم إىل أنَّ ما حيصل هو نتيجة لعقوابت أمريكية على العراق، وعلى النظام املايل 
يف العراق، ويعدُّها بعضهم استهدافاً سياسياً يراد منه إضعاف فئة سياسية حمددة، أو عرقلة عمل 
احلكومة العراقية؛ إلضعاف الدينار العراقي، وتعريض االقتصاد العراقي إىل اخلطر، وأيضاً توسيع 
التجاري.  التبادل  اخلارج، وتقليل فرص  التجارية مع  العراق  الفقر؛ بسبب حتجيم عالقات  رقعة 
وجيدها بعضهم اآلخر حماوالت ملنع هروب رؤوس األموال من العراق، أو رمبا حماولة للضغط حنو 
والبياانت  املعلومات  تداول  نظام  وحتسي  العراقية،  املصارف  يف  البريوقراطية  املماراسات  حتسي 
املالية. كما جيد آخرون مثل تلك اإلجراءات رمبا ستعمل على تعزيز مستوى التشغيل يف االقتصاد 

احمللي، ومن َثَّ تقليل االستريادات، وخروج رؤوس األموال الوطنية إىل اخلارج. 

إجراءات وليست عقوابت

ال يوجد دليل على وجود ضغوط أمريكية على العراق، أو عقوابت اقتصادية عليه، أو حىت 
على احلكومة احلالية، وإنا يف حقيقة األمر تتطلَّب التحويالت الدولية لألموال من احلركة التجارية 
وأحكام  اإلرهاب،  متويل  مكافحة  وأحكام  العاملية،  األموال  غسل  مكافحة  ألحكام  االمتثاَل 
العقوابت مثل تلك اليت تنطبق على بعض الدول يف العامل ومنها دول جماورة إىل العراق، ومنها 
تتعلَّق ابحلرب على روسيا والصراعات يف الشرق األوسط، فضاًل عن انغماس الصي يف املنطقة. 
لذا تتطلَّب احلاجة إىل تطبيق اإلجراءات اجلديدة مستًوى أعلى من اإلفصاح والشفافية إىل البنوك 
العاملية، وهي غري متوفرة نسبياً يف البنوك العراقية. كما أتيت هذه اإلجراءات على خلفية فضيحة 
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»سرقة القرن« اليت جرى فيها هتريب )2.6( مليار دوالر من أموال ضرائب الشركات املودعة يف 
أحد املصارف احلكومية. 

عدم القدرة من قبل املصارف احمللية على االستجابة إىل اإلجراءات اجلديدة، كما أنَّ جزءاً 
من التحويالت النقدية يف العراق تكون بصورة حواالت، أو عن طريق جتري خارج النظام املصريف 
الثاين 2022- إىل إيقاف )%80( من أموال  أدَّى -ومنذ تطبيق تلك اإلجراءات يف تشرين 
العراق السيادية املودعة يف الوالايت املتحدة من قبل بنك االحتياطي الفيدرايل األمريكي؛ بسبب 

شكوك حول الوجهة النهائية هلذه التحويالت1.

مُيْتـََثل للشروط اجلديدة، أو رمبا ختفيف  سينتهي حاملا  مؤقتاً  لذا ميكن ُعدَّ اإلجراء وضعاً 
إجراءات تطبيق تلك الشروط إىل حي استيعاب كل املصارف العراقي إىل تلك اإلجراءات. وقد 
اختذت احلكومة العراقية إجراءات جديدة، وتسهيالت تستهدف التخفيف من أثر تلك اإلجراءات 

منها بيع العملة إىل التجار ابألسعار الرمسية للبنك املركزي العراقي. 

البنوك العراقية وإجراءات االحتياطي الفيدرايل األمريكي   

كانت البنوك العراقية تعمل مبوجب قواعد أقل صرامة منذ فرتة سقوط نظام صدام، واستمر 
عمليات أتجيل القواعد الضابطة حلركة رأس املال العراقي يف تلك لسنوات، مع عمليات الرصد 
اليت جرت فيما يتعلق بتهريب العملة العراقية، ويذكر اجلانب األمريكي ومنهم مسؤولون عراقيون 
م قرَّروا أن يكون الوقت قد حان جلعل النظام املصريف العراقي ميتثل  يف البنك املركزي العراقي أبنَّ
ملمارسات حتويل األموال، واليت طُبَِّقت منذ تشرين الثاين 2022، ومنذ أن دخلت اإلجراءات حيز 
التنفيذ، ُحِظَر )%80( أو أكثر من التحويالت اليومية ابلدوالر للعراق؛ لعدم كفاية املعلومات 
حول وجهات األموال، أو أخطاء أخرى. ونتيجة لذلك، ويف ظل شحة الدوالر يف السوق العراقي 
هبطت العملة العراقية مبا يصل إىل )%14.6( مقابل الدوالر2، وبلغت التحويالت اليومية من 
احلساابت الرمسية للعراق من بنك االحتياطي الفيدرايل يف نيويورك واملؤسسات اخلارجية األخرى 
ُحوَِّل   2023 الثاين  كانون   17 ويف  على حي  املاضية،  األشهر  يف  دوالر  مليون   )224.4(

1. Raya Jalabi, Iraq sacks central bank governor as dinar slides in value, Financial 
Times, 23 Jan. 2023. 

2.  اعتماداً على سعر السوق املوازي بتاريخ 1 شباط 3202. 
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)22.9( مليون دوالر من البنك الفدرايل األمريكي إىل العراق ابخنفاض يقارب )%90(3، ممَّا 
أدَّى إىل ارتفاع حاد يف أسعار السلع املستوردة مبا يف ذلك السلع األساسية، وتوقف حركة األسواق 

احمللية.

مثَّلِت اإلجراءات اليت انتهجها البنك الفدرايل األمريكي يف نيويورك صدمًة أحدثت أزمة 
السنوات  يف  العراق  يف  العملة  هتريب  عمليات  ُرِصَدت  قد  أنَّه  علماً  العراقي،  االقتصاد  داخل 
رأس  التقديرات حول هروب  هلذه  االستجابة  فإنَّ  التهريب  عمليات  عملية رصد  ومع  السابقة، 
املال كانت ضعيفة جداً. ويذكر املسؤولون األمريكيون أنَّ القواعد الصارمة للتحويالت اإللكرتونية 
للدوالر إىل البنوك العراقية اخلاصة مل تكن مفاجأة للمسؤولي يف بغداد. إذ نـُفَِّذت تنفيذاً مشرتكاً يف 
تشرين الثاين بعد عامي من املناقشات والتخطيط من قبل البنك املركزي العراقي، واخلزانة األمريكية، 

وجملس االحتياطي الفيدرايل.

تتطلَّب املنصة اجلديدة للتحويالت املالية تفاصيل كاملة عن العمالء الذين يريدون حتويل 
األموال مبا يف ذلك املستفيدون النهائيون. ويضغط املسؤولون األمريكيون على العراق منذ سنوات 
لتعزيز ضوابطه املصرفية. أوقف بنك االحتياطي الفيدرايل -يف عام 2015- وزارة اخلزانة مؤقتاً 
تدفُّق مليارات الدوالرات إىل البنك املركزي العراقي؛ بسبب خماوف من أنَّ العملة كانت يف ناية 

املطاف حُتوَّل إىل متشدِّدي تنظيم داعش.

العالقات التجارية للعراق 

هتيمن جتارة البضائع الدولية على االقتصاد العراقي، وتعكس هذه التجارة الدولية إىل التاريخ 
بي أورواب وآسيا، ولكن بفعل احلروب  رئيساً  العراق ممراً جتارايً  يُعدُّ  إذ  التجارة؛  الطويل من من 
والعقوابت الدولية اليت فرضت على العراق يف حقبة النظام الديكتاتوري، فقد فاتت الفرصة على 
العراق من االستفادة التارخيية من االنفتاح االقتصادي خصوصاً يف حقبة التسعينيات من القرن 
املاضي، إذ فوَِّت العراق على نفسه االستفادة من تطوير املمر املائي والبي، ومنح ذلك فرصاً إىل 
دول أخرى يف املنطقة يف أن تستحوذ على هذا االنعزال، واستطاعت أن تسحب الفرصة إليها منها 
اإلمارات اليت مكنتها ظروف احلصار إىل االستفادة من عزلة العراق، وحتويل اهتمام التجارة العاملية 

3. David S. Cloud, Iraq Economy Reels as U.S. Moves Against Money Flows to 
Iran, Wall Street Journal, 19 Jan. 2023. 
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إىل اإلمارات، وقطر، والكويت، والسعودية، وحىت إيران، ومصر. 

يف املقابل، وبعد سقوط نظام صدام يف 2003 مل يستفِد العراق من فرص اللحاق ابلتطورات 
االقتصادية يف العامل؛ بفعل الصراعات السياسية واحلرب األهلية، وختلُّف األنظمة والقواني يف جتسري 
فرص اللحاق ابلتطورات العاملية. لذا، أصبح العراق أسري اإليرادات الواحدة وهي النفط، فالعراق 
من أكثر االقتصادات يف العامل يف التصدير واالعتماد على مصدر طبيعي واحد، ويشكل النفط 

)%99( من صادرات البالد4. 

واخلدمات وصايف  البضائع  البلد يف  جتارة  هو جمموع صايف  للبلد  اجلاري  احلساب  ميزان 
الدخل والتحويالت، وَوْفق بياانت عام 2010 فإنَّ ميزان احلساب اجلاري العراقي كان يف حالة 
فائض مبقدار )6.4( مليار دوالر، وإذا كان صايف ميزان رأس املال )االستثمار، وشراء األسهم، 
وتدفق الديون(= 0، يف عام 2010، فعليه ميكن التوقع بناء احتياطي البالد من النقد األجنيب 
ستزداد ابملقدار نفسه، أي: )6.4( مليار دوالر، ولكن َوْفق بياانت البنك املركزي العراقي فإنَّ 
صايف رأس املال عام 2010 كان موجباً مبقدار )8.6( مليار دوالر؛ وألنَّ العراق شهد فائضاً يف 
ميزان حسابه اجلاري، وميزان رأس املال فعليه ميكن التوقُّع يف غياب هروب رأس املال زايدة مقدارها 
)15( مليار دوالر يف احتياطي العمالت األجنبية )6.4 + 8.6 مليار دوالر(، ولكن الزايدة 

احلقيقية كانت )6.3( مليار دوالر5. 

يعتمد ميزان املدفوعات العراقي بدرجة كبرية على صادرات العراق من النفط، وعلى أسعار 
الطاقة، وهو متقلب؛ ألنَّه يتأثَّر أبسعار الطاقة يف العامل. كما أنَّ السمة السائدة للميزان التجاري 
العراقي هو اعتماده املفرط على االستريادات من اخلارج؛ لسدِّ الطلب احمللي، وتُقدِّر بـ)60( مليار 
دوالر سنوايً، وتشكِّل )%30( من الناتج احمللي اإلمجايل، وهي أعلى نسبة من بي دول اجلوار 
االستهالك  احتياجات  سد  يف  االستريادات  على  الطلب  من  املفرطة  االعتمادية  هذه  العراقي. 
جعلت العراق يدخل دائرة الدول ذات األثر السريع يف انتقال األزمات إىل الداخل، والتعرض إىل 

التقلبات االقتصادية يف العامل. 

4. World Bank Data, 2022. 
5. Frank Gunter, Political Economy of Iraq, 2015.
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التجارة وهروب رؤوس األموال  

هروب رأس املال هو عبارة عن تدفُّق كبري لرأس املال إىل اخلارج من بلد ذي دخل منخفض، 
ل بعض احملللي تعريفاً أكثر تقييداً هلروب رأس املال على أنَّه ميثِّل احلالة حينما  وأقل نواً. ويفضِّ
هترب األموال، أو تدفع للخروج عب احلدود بصورة غري قانونية حبثاً عن ملجأ، ويؤكد هذا التعريف 
أنَّ هروب رأس املال غالباً ما يكون رداً على أخطار سياسية أو اقتصادية عالية أو متزايدة، وميكن 
النظر إىل مثل هذا اهلروب على أنَّه مقياس كمي ملدى ثقة الناس يف املستقبل السياسي واالقتصادي 
لبالدهم6. وعلى اجلانب اآلخر، قد حياول بعضهم محل احملافظ املالية، ونقل بعض األموال نقاًل 
سرايً خارج بلدهم؛ ألنَّ هذه األموال عبارة عن مكاسب غري مشروعة، عن طريق اجلرائم والفساد 
وحىت اإلرهاب. والنظرة البديلة هو أنَّ هروب رأس املال ميثِّل -بيسر- حماولًة خللق حمفظة دولية 
متنوعة ملواجهة قيود حكومية غري معقولة على عمليات التبادل املايل عب احلدود. وإذا قبلنا بذه 
النظرة فيمكن القول إنَّ مصطلح هروب األموال هو عبارة عن وجهة نظر وليس تعريفاً. مبعىن أنَّ ما 

يصح على حالة أن يكون حتوياًل مالياً قد يكون من جانب آخر هروب لرأس املال. 

منخفضة وغري  العراق  وقيمتها يف  البضائع  جتارة  البياانت وحجمها حول حجم  نوع  إنَّ 
تفصيلية، وأنَّ عمليات التهريب الواسعة عب احلدود مع إيران وتركيا وسوراي ال تعي اإلحصاءات 
ا تتضمَّن جزءاً من التبادل الكلي  الرمسية، إذ ال ختضع يف جزء منها إىل اإلحصاءات الرمسية، وإنَّ
الذي يكون عب احلدود. ولذا، تتجاهل املنظمات الدولية البياانت اليت تنشرها احلكومة العراقية، 

ل االعتماد على البياانت املعدلة املشابة هلا.  وتفضِّ

غادر عديد من العراقيي -يف فرتة ذروة العنف يف 2005 و 2007- البالد الجئي إىل 
بلدان أخرى، وأخذوا معهم كلما كان ممكناً من أمواهلم، وبعض األصول اليت ميتلكونا، حىت بعد 
استقرار األوضاع األمنية يف العراق كانت وما زالت عملية هتريب العملة إىل خارج العراق مستمرة 
ليس ابلعملية  البالد، وتقدير هروب األموال  نقل كميات كبريه من األموال خارج  أنَّ  العلم  مع 
السهلة، وهناك عدد كبري من اخليارات اليت ابتدعها املهربون؛ لتجنُّب أي سيطرة للحكومة، وتلك 
تضمن التالعب ابلتبادل التجاري واملايل والقانوين، فضاًل عن أنَّ التهريب قد يكون بوسائل سهلة، 
ولكنَّها أكثر خطورة، مثاًل محل حقيبة مليئة ابلنقود ابستخدام احلمري، أو احليواانت األخرى، أو 

سرياً على األقدام عند عبور احلدود. 
6. Ibid, 
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وتقدر بعض املصادر أنَّ هروب رأس املال من العراق قد بلغ )33( مليار دوالر يف مخس 
سنوات، وهي تعادل )%40( من النفقات االستثمارية املخصصة يف املوزانة االحتادية يف السنوات 
تلك7. ووصل العجز يف املدفوعات التحويلية إىل )2.6( مليار يف 2010؛ بسبب التحويالت 
الرمسية بصورة أساسية، ويعتقد أنَّ العجر احلقيقي أكثر من ذلك؛ ألنَّ األشخاص واملؤسسات غري 
احلكومية حتاول أن تتجنَّب معامالت التحويالت عن طريق النظام املصريف، فعديد من التحويالت 

العابرة للحدود تكون عن طريق استخدام احلوالة بداًل من استخدام الوساطات املالية القانونية. 

خصوصية انتقال األموال العائدة إىل العراق

تتمتَّع الوالايت املتحدة ابلنظر إىل هيمنتها على النظام املايل العاملي ابلقدرة على التحكُّم 
يف مجيع أموال البنك املركزي العراقي عن طريق التحكُّم يف حركة العملة املوجهة إىل العراق، حىت 
لو مل تُودَع هذه األموال حصرايً يف البنوك األمريكية. وتبقى أموال النفط العراقي مقيدة يف حساب 
واحد يف الوالايت املتحدة األمريكية. وتسيطر على هذه األموال اململوكة للدولة العراقية وزارة اخلزانة 
األمريكية، وليس البنك املركزي. مينح هذا الواقع واشنطن سيطرة أكب على حركة النقد األجنيب يف 
العراق، ومن َثَّ التأثري يف قيمة العملة العراقية، واليت حىت إبمكانا التأثري يف انيار العملة الوطنية. 

ويف حماولة ملكافحة الفساد املستشري يف العراق، نفَّذِت الوالايت املتحدة إجراءات صارمة 
عديدة، مبا يف ذلك فرض عقوابت على البنوك العراقية، وتقني بيع الدوالر. ولكن يف احلقيقة، 
وألنَّ التعامالت االقتصادية يف العراق جتري يف أنظمة مالية يصعب تتبعها؛ بسبب طبيعة التعامالت 
يف السوق. لذا بداًل من ردع التهريب واالحتيال فإنَّ هذه اإلجراءات قد دفعت إىل تفاقم األزمة 

االقتصادية يف العراق.

تطبيق جمموعة  العراقي -يف بعض األحيان- مصوبًة حنو  املركزي  البنك  كانت سياسات 
العمل املايل )FATF(، مع أنَّ العراق ليس عضواً يف هذه اجملموعة8، ولذا جيد بعضهم أنَّ البنك 

املركزي قد خلط بي اإلجراءات9. 

7. Ibid,
8. Zaher Mousa, The US holds Iraq hostage with the dollar, the Cradle, 22 Jan. 
2023. 
9  Ibid, 
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قدَّم  إذ  اجلديدة،  اإلجراءات  تبنِّ  إىل  دفعت  اليت  األمور  بي  من  الفساد  موضوع  يُعدُّ 
األمريكان أدلًة على استرياد مليون ثالجة بسعر )4000( دوالر للواحدة عب حمافظة السليمانية 
يف إقليم كوردستان، وهو سعر مبالغ فيه؛ ألنَّ السوق العراقي ال يطلب كمية كبرية من هذه السلعة 
الدوالر.  التسلسلية على  تتبع هذه األموال عن طريق األرقام  2018 بدأت  املعمرة. ومنذ عام 
أنَّ كميات من  العراقي  املركزي  البنك  اجتماعات عديدة مع  األمريكية يف  اخلزانة  وأبلغت وزارة 
هذه الدوالرات تـُْرَصد يف عدد من دول املنطقة بعد خروجها من العراق10. ونتيجة لذلك حتركت 
واشنطن خلفض حتويالهتا الدوالرية إىل النصف تقريباً، وإبطاء معظم إجراءات التحويل املايل من 
العراقي، وفاجأ احلكومة  السوق  يوماً إلكماهلا، ممَّا شلَّ   )15( اليت تستغرق اآلن حوايل  العراق 

العراقية اجلديدة يف بغداد.

العراق إبرسال قوات على احلدود، وشن محالت على  قيام  تلك اإلجراءات مع  ترافقت 
مهريب العمالت واملضاربي. وخلق هذا األمر من هتافت على الدوالر »Rushing« خوفاً من 
أزمة اقتصادية تؤدِّي إىل اضطراابت اجتماعية، ولكن يف احلقيقة هي أمور ال ميكن هلا أن تقع 

بسبب ما ذكر يف أعاله. 

تستمر؛ ألنَّ  أن  مؤقتة ال ميكن  حالة عرضية  الدوالر  أمام  العراقي  الدينار  قيمة  اخنفاض 
األمر ال يتعدَّى إجراءات إفصاح ستقود إىل تنظيم السوق احمللي بصورة تدفع إىل تنظيم األعمال 
ودقة البياانت. وستقود هذه اخلطوة إىل وقف تنظيم بياانت النقد العرقي، واالستيالء غري املشروع. 
مع  املستمرة  احلسنة  النيات  على  السوداين-  السيد  وابلتحديد  العراقية -ومنها  احلكومة  وتعتمد 
واشنطن؛ لضمان عدم مواجهة عائدات النفط والعائدات املالية للبالد للرقابة األمريكية، وحيتاج 

أيضاً إىل مساعدة واشنطن يف حماربة تنظيم داعش.

عالقات العراق االقتصادية مع دول اجلوار

اخلزانة  من  املتبعة  اإلجراءات  إىل  تبعاً  اجلوار،  دول  مع  التجارية  العراق  عالقات  ستتأثَّر 
األمريكية، ورمبا ستقود اإلجراءات الصارمة إىل تغيريات يف اهليكل التجاري للعراق، فبعض احلكومات 
يف مجيع أحناء املنطقة ال تنفذ اإلجراءات الالزمة إلنقاذ اقتصاداهتا من بينها لبنان. وواحدة من أكب 
املشكالت اليت تواجه عدداً من البلدان يف املنطقة هي اخنفاض قيمة العمالت الوطنية. ومع بداية 
10. Ibid, 
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العام احلايل 2023 فإنَّ األدلة ال ُتشري إىل حتسُّن اقتصادي يف املنطقة، وابلتحديد يف دول املشرق، 
ا على العكس مع فرض الضوابط اجلديدة على تداول الدوالر األمريكي.  وإنَّ

ارتفع التضخُّم يف لبنان بنسبة )%171.2( يف عام 2022. ليس من املفاجئ أن يصف 
يف  التضخُّم  معدل  وبلغ  التاريخ.  يف  األسوأ  من  ا  أبنَّ البالد  يف  االقتصادية  األزمة  الدويل  البنك 
السودان حنو )%380( يف 202111. إذ سيحتاج لبنان إىل أكثر من سياسات جديدة، ولكن 
سيحتاج إىل إرادة سياسية أيضاً. والوقت ليس يف جانبه. قال صندوق النقد الدويل يف األسبوع 
املاضي -على سبيل املثال- إنَّ اإليرادات الضريبية للبالد اخنفضت أبكثر من النصف بي عامي 
ع األوضاع السياسية يف لبنان إىل اتباع ترتيبات وإجراءات جديدتِي  2019 و2021. وال تشجِّ
ن األوضاع االقتصادية، لذا فإنَّ ست دول أوروبية على األقل فتحت حتقيقاً مع حمافظ  ممكن أن حتسِّ
البنك املركزي اللبناين، إذ حيقِّق املدعون العامون يف حتويالت تزيد على )330( مليون دوالر، يُزعم 

اختالسها من مصرف لبنان12.

تراجعت العملة الوطنية يف إيران اجلارة إىل العراق إىل أدىن مستوايهتا القياسية مقابل الدوالر 
األمريكي يف ناية هذا األسبوع. وتوجد خماوف من جولة جديدة من العقوابت الغربية تضع ضغطاً 
خاصاً على االقتصاد يف إيران، لذا فقد تستمر حالة الوهن االقتصادي يف املنطقة يف العام احلايل، 

ا سيكون العام بعده أكثر صعوبة من الناحية املالية على املنطقة.  ورمبَّ

التهرُّب املايل وزايدة  املتابعة أنَّ هناك عالقة بي  أُثِْبَت يف السنوات السابقة من عمليات 
النفقات احلكومية؛ بسبب جتمُّع إيرادات النفط، إذ تغادر األموال من البالد أكثر من أي وقت 
آخر، لذا كانت هناك خشية من هروب األموال خارج العراق، وعمليات التهرب تلك هي انمجة 
رمبا بعدم رغبة املواطي من إجراء العمليات حتت مضلة النظام املصريف؛ لعدم معرفتهم ابألنظمة 
املالية املصرفية، أو اإلجراءات البريوقراطية املعقدة.  ويف ضوء حاجة العراق إىل رؤوس األموال يف 
توسُّع إنتاج النفط، وتطوير البىن التحتية؛ لتحسي الظروف املعيشية للعراقيي العاديي يف الوقت 
احلاضر، إذ يُعدُّ خروج األموال حقوقاً مهدورة ملواطن البالد اليت ميكن أن تستثمر يف القضااي اليت 

تعّزِز من قدرة الرفاه االجتماعي. 

11. The Middle East’s crumbling currencies in 2023, the National, 2023. 
12. Ibid, 
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اخلامتة

ستكون حماولة إيقاف هروب رأس املال أو إبطائها عمليًة قاسيًة سرتتد على املواطني، إذا 
مل تكن احلكومة قادرة على التعجيل بتطبيق اإلجراءات اجلديدة، أو التخفيف يف تطبيقها، أسلوب 
الصدمة احلايل الذي اتُِبَع مع العراق، والذي رافقه ضغط سياسي سيعقِّد من عالقة احلكومة العراقية 
احلالية مع مواطنيها، ولكن إذا ما استطاعت احلكومة العراقية أن تدير األمور مبهنية عالية تثبت 
إجراءات »احلكم الرشيد« يف القطاع املايل، فإنَّ ما بعد ذلك سيضع العراق يف بيئات العمل األكثر 
شفافية يف اإلدارة املالية اإلفصاح املايل، والذي سريفع من جاذبية انتقال رؤوس األموال إىل الداخل 

بداًل من هروبا، وابلنتيجة تعزيز بيئة االستثمار والتشغيل يف االقتصاد الوطن واألسواق احمللية.


