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يبدو أنَّ قرار جملس الوزراء العراقي ابملصادقة على ختفيض سعر الصرف من )1450( إىل 
)1300( اقتصادي للوهلة األوىل؛ الرتباطه بسياسة البنك املركزي العراقي الذي أوصى ابلتخفيض، 
فضاًل عن أتثريه املباشر يف سوق سعر صرف الدوالر الذي اخنفض اخنفاضاً كبرياً يف األايم اليت تلت 
املصادقة، إال أنَّ الصبغة االقتصادية لتخفيض سعر الصرف ال تعين عدم وجود انعكاسات سياسية 
للقرار الذي ُوِصَف ابجلريء؛ ألنَّه أهنى أكثر من عامي على اجلدل السياسي الذي أعقب قرار 
احلكومة السابقة برائسة مصطفى الكاظمي اليت رفعت سعر الصرف من )1180( إىل )1450( 

قبل أن يصوِّت جملس النواب على تضمينه يف موازنة 2021.

وتعرَّض قرار رفع سعر الصرف إىل انتقادات سياسية واسعة رمبا أبرزها حتذير رئيس جملس 
الوزراء احلايل حممد شياع السوداين حي كان انئباً من »ثورة جياع« رمبا تؤثر يف املسرية السياسية 
حي قال يف تغريدة سابقة خماطباً فيها حكومة الكاظمي: )إىل احلكومة والزمالء واملعنيي، كفى 
عناداً، وال أتخذكم العزة ابإلمث، إعادة سعر صرف الدوالر إىل ما كان عليه قرار ال بدَّ منه؛ ألنَّ 
السعر  فرق  إبضعاف  الكلفة  ابهظة  ستكون  الثورة  هذه  أنَّ  إىل  مشرياً  اجلياع«(،  »ثورة  البديل 

املتحقق.

مواقف سياسية وحكومية سابقة

كان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي من أشد الداعمي لقرار رفع سعر الصرف 
البنك املركزي  القرار جاءت استجابة لرغبة  السابقة أنَّ موافقتها على هذا  الذي قالت احلكومة 
العراقي الذي أصر على رفع سعر الصرف بدعم من وزير املالية السابق علي عبداألمري عالوي، إال 
أنَّ الدعم مل يقتصر على األطراف احلكومية والرمسية، إذ كانت هنالك كتل سياسية داعمة أيضاً لوال 
دعمها ملا متكنت احلكومة السابقة من إدراج سعر الصرف يف موازنة 2021 اليت صوَّتت عليها 

كتل برملانية مهمة.

االنعكاسات السياسية لتخفيض سعر صرف الدوالر: رابحون 
ومحايدون قريبون من الخسارة

عالء الحمدانيّ *

* ابحث عراقي.
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للنأي  أنَّه حماولة  السابقة قرار رفع سعر الصرف على  العراقي برائسته  البنك املركزي  وبرَّر 
ابلسياسة االقتصادية عن الضغوط السياسية، قائاًل -يف بيان رفع سعر الصرف الذي صدر يف 19 
كانون األول 2020-: إنَّ تبعية السياسة االقتصادية واملالية لطموحات السياسيي ومشاغلهم، 
املوارد  بتوزيع  اإلدارة  تلك  دور  العراق، وحصرت  يف  املالية  لإلدارة  املقبولة  النماذج  أودت آبخر 
النفطية على متطلبات إدامة احلياة كالرواتب واملتطلبات التشغيلية، ومل تتصدَّ وزارة املالية ألدوارها 
ا افتقرت إىل عديد من املعلومات االقتصادية  وموقعها الرايدي يف الشأن االقتصادي، فضاًل عن أهنَّ
واملالية اليت ميكن أن تسهِّل عليها، وعلى متخذ القرار يف الدولة توجيه األهداف قصرية ومتوسطة 
األمد، ممَّا يستدعي التوجُّه الفاعل لبناء قواعد بياانت اقتصادية ومالية تسهل اختاذ القرارات وختدم 

التنبؤات.

إال أنَّ هذا التبير ال يعين عدم وجود دعم سياسي للقرار الذي قال البنك املركزي إنَّه اختذ 
بعد حوارات مكثفة مع رئيس الوزراء ووزارة املالية والسلطة التشريعية حينها، ما يشري إىل وجود 

اتفاق سياسي شجَّع البنك املركزي على اختاذ هذا القرار اخلطري.

كان فريق الكاظمي مدافعاً بشدة عن رفع سعر الصرف، إذ قال املتحدث ابسم احلكومة 
السابقة )وزير الثقافة السابق( حسن انظم يف أيلول 2021: إنَّ »زايدة سعر صرف الدوالر فكرة 
معروضة للنقاش منذ سنوات، ومل جترؤ أي حكومة سابقة على اختاذ هذه اخلطوة ملا حييط با من 
أخطار وسجاالت«، مشرياً إىل أنَّ »حكومة الكاظمي كانت جريئة ابختاذ هذا القرار؛ ألنَّه يصب 
مبصلحة االقتصاد العراقي، ويف الرؤية االقتصادية اإلصالحية لوزارة املالية، إذ ُقدَِّمت هذه الفكرة 

ضمن إصالحات الورقة البيضاء، وانلت قبواًل ونقاشاً مستفيضًا«.

كما أكَّد املستشار الفين لرئيس الوزراء السابق هيثم اجلبوري يف آب 2022 أنَّ »الرجوع 
لسعر الصرف القدمي ضرب من اخليال، فاخلسائر اليت سيدفعها العراق يف حال الرجوع ستكون 

أكثر من بقاء الدوالر على سعره احلايل«.

أوضح رئيس جملس النواب حممد احللبوسي يف شباط 2021 أنَّ سعر الصرف تغريَّ بسبب 
جائحة كوروان، واخنفاض أسعار النفط، وشحة الواردات العراقية، وما تسبَّب أبزمة مالية مل تتمكَّن 
حينها احلكومة العراقية من سداد التزاماهتا، داعياً وزارة املالية إىل معاجلة اآلاثر السيئة اليت نتجت 

عن ارتفاع سعر الصرف.
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ومع دعمه للكاظمي، إال أنَّ التيار الصدري مل يعلن الدعم املباشر أو تبينِّ رفع سعر الصرف، 
َر دعمها للموازنة  لكن نوابه صوتوا لصاحل موازنة 2021 حاهلم حال نواب سائر الكتل اليت ُفسِّ
بسعر صرف )1450( على أنَّه لدعم ختفيض قيمة العملة العراقية، كما أنَّ تصرحيات قيادات 
التيار الصدري كانت تدعو إىل معاجلة آاثر ارتفاع سعر الصرف دون أن تطالب إبعادته إىل وضعه 
السابق بصورة مباشرة، إذ طالب انئب رئيس جملس النواب السابق -القيادي يف التيار الصدري- 
حاكم الزاملي، يف شباط 2022 مبعاجلة السلبيات النامجة عن تغيري سعر الصرف، وارتفاع أسعار 

السوق.

ابملقابل، كانت هناك مواقف سياسية رافضة بوضوح لرفع سعر صرف الدوالر ويف مقدمتها 
ائتالف دولة القانون بزعامة نوري املالكي، وذلك منذ قرار احلكومة السابقة بتخفيض قيمة العملة 
العراقية هناية 2020 وحىت دعوة املالكي يف تشرين الثاين 2022 إىل ختفيض سعر الصرف من 

)1450( إىل )1375(.

كما انتقد األمي العام لعصائب أهل احلق قيس اخلزعلي -يف كانون األول 2021- رفع 
سعر صرف الدوالر، مبيناً أنَّ الوضع االقتصادي الذي انتقل من سيِّئ إىل أسوأ ينذر بكارثة، داعياً 

اجلماهري إىل التعبري عن رأيهم وخبالفه فإنَّ األمور ماضية إىل ما ال حيمد عقباه.

السوداين.. أكرب الراحبني

ال خيتلف اثنان على أنَّ رئيس الوزراء حممد شياع السوداين هو أكب الراحبي من قرار ختفيض 
سعر الصرف؛ ألنَّه املسؤول التنفيذي األول يف العراق والقائم على رسم السياسة االقتصادية للبالد.

وقرَّر السوداين قبل هناية كانون الثاين 2023 إقالة حمافظ البنك املركزي مصطفى غالب 
خميف من منصبه على خلفية االرتفاع غري املسبوق يف سعر الصرف والذي جتاوز )1700( بعد 
البنك  إبدارة  العالق  حمسن  علي  بتكليف  وقام  العراق،  خارج  إىل  الدوالر  هتريب  عن  احلديث 
أمهها  من  الدوالر  أمام  الدينار  استقرار  على  للحفاظ  أخرى  اختاذ خطوات  عن  فضاًل  املركزي، 

ختفيض سعر الصرف إىل )1300( دينار للدوالر الواحد.

مع عدم استقرار سعر الصرف عند احلد الذي وضعه البنك املركزي العراقي وهو )1320( 
كحد أعلى، إال أنَّ احلكومة جنحت بقرارها هذا بتخفيض سعر الصرف من )1700( أو أكثر 
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املعوقات  الذي حتدَّى مجيع  الوزراء  لرئيس  ُحِسَبت  )1500( يف خطوة  من  أقل  إىل  ذلك  من 
والتحذيرات، ووافق على ختفيض سعر الصرف.

َوْفقاً لذلك فإنَّ السوداين يُعدُّ أكب الراحبي من جانبي:

جداً  جريء  قرار  اختاذ  من  التنفيذي-  األداء  املستوى  -على  حكومته  متكَّنت  األول: 
بتخفيض سعر الصرف الذي القى رضاً شعبياً واسعاً؛ ألنَّه انعكس انعكاساً مباشراً على السوق 
العراقية، وحتديداً املواد الغذائية اليت اخنفضت أسعارها اخنفاضاً تدرجيياً منذ مصادقة احلكومة على 

التخفيض.

الثاين: أصبح لرئيس جملس الوزراء حممد شياع السوداين -على اجلانب السياسي- رصيد 
شعيب واسع ميكن االستفادة منه يف االنتخاابت املقبلة سواًء كانت احمللية أم النيابية.

راحبون آخرون يف اإلطار التنسيقي

ليس السوداين وحده هو الذي ربح سياسياً من قرار ختفيض سعر الصرف، بل إنَّ قوى 
أخرى يف اإلطار التنسيقي بدت تتحدث بلغة املنتصر بعد إصدار القرار الذي سبق أن طالبت قوى 

مثل ائتالف دولة القانون وعصائب أهل احلق إبعادته إىل سابق عهده.

قال األمي العام لعصائب أهل احلق قيس اخلزعلي -يف تغريدة بعد التخفيض-: »حنيِّي دولة 
رئيس الوزراء حممد شياع السوداين وحكومته املوقرة على اخلطوة املهمة والشجاعة بقرار ختفيض سعر 
صرف الدوالر إىل )1300( دينار« مؤكدا أنَّ »خفض الدوالر أرجع األمور إىل نصابا الصحيح 

خدمة للعراق وشعبه«.

وبيَّ اخلزعلي أنَّ »خفض الدوالر أثبت ما حتدثنا عنه مراراً وتكراراً، من أنَّ رفع سعر الصرف 
املفاجئ الذي قامت به احلكومة السابقة ومن دون وضع عالجات حقيقية لشرحية الفقراء وذوي 

الدخل احملدود، قد زاد من معاانة الشعب العراقي«.

كما قال رئيس اجمللس األعلى اإلسالمي العراقي مهام محودي: »نشدُّ على أيدي احلكومة 
يف قرارها احلكيم والشجاع خبفض سعر صرف الدوالر، ونثمن عالياً جهودها الكبرية والسريعة يف 
معاجلة األزمة وسعيها إلعادة االعتبار للعملة الوطنية، وإجراءاهتا احلازمة حبق املتالعبي والفاسدين، 
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وحفظ توازانت السوق، مع تعقيدات األزمة«.

أمَّا رئيس تيار احلكمة عمار احلكيم فقد أكَّد أنَّ من شأن هذه اخلطوة ختفيف األعباء عن 
كاهل املواطني، داعياً احلكومة إىل تقدمي مزيد من اخلطوات واملبادرات اإلجيابية ضمن منهاجها 

اخلدمي الواعد إلنصاف الشعب، وحتقيق تطلعاته.

لنهج  استمرار  يف  الصرف  سعر  بتخفيض  القانون  دولة  ائتالف  يف  أعضاء  رحَّب  كما 
االئتالف الرافض ألي رفع لقيمة الدوالر مقابل الدينار العراقي.

ال شكَّ أنَّ هذه املواقف ميكن أن متثِّل رصيداً انتخابياً للقوى واألطراف اليت رفضت ختفيض 
الكامل إلجراءات  تعلن أتييدها  قبل أن  البداية، وأصرَّت على مواقفها  العراقية منذ  العملة  قيمة 

حكومة السوداين اليت ترمي لرفع قيمة الدينار العراقي.

حمايدون قريبون من اخلسارة

مل تظهر -يف األايم املاضية- مواقف ميكن عن طريقها حتديد األطراف اليت خسرت سياسياً 
املركزي، وقرار  البنك  لقرار  لعدم وجود توجهات سياسية معلنة رافضة  الصرف؛  تغيري سعر  بعد 
احلكومة بتخفيض سعر الصرف من )1450( إىل )1300(، إال أنَّ التمحيص واملراقبة للمواقف 
اليت اختذهتا بعض القوى السياسية ُيشري إىل وجود أطراف حمايدة اختارت لنفسها عدم أتييد قرار 
ا مل تظهر مواقف واضحة ومؤيدة لقرار  رفع سعر الصرف يف عهد الكاظمي بصورة معلنة، كما أهنَّ

السوداين حبدة التأييد نفسه الذي جاءت من أطراف اإلطار التنسيقي.

هذا  ضمن  يندرج  الصدري  التيار  عن  فضاًل  والسنية  الكردية  القوى  بعض  تكون  وقد 
التصنيف، إذ مل توِل هذه القوى اهتماماً بقضية سعر الصرف كذلك املوجود لدى قوى اإلطار.

وعند النظر إىل االنعكاسات السياسية لتخفيض سعر الصرف فإنَّ هذه األطراف تُعدُّ مبنزلة 
اخلاسرة يف هذا امللف؛ ألنَّ التخفيض ُحِسَب -بصورة أو أبخرى- للسوداين، والقوى الشيعية يف 

اإلطار التنسيقي.
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خامتة

ممَّا تقدَّم ُيشري إىل أنَّ التجربة العراقية أثبتت أنَّه ال شيء خيلو يف العراق من السياسة حىت 
وإن كان ثقافياً، أو رايضياً، أو قانونياً، أو اقتصادايً كسعر الصرف الذي ارتفع قبل عامي إبرادات 

سياسية واخنفض اليوم مبشورة سياسية.

وما دامت السياسة لعبة فيها راحبون وخاسرون، فإنَّ أيَّ قضية تتدخل فيها السياسة هلا 
انعكاسات تفرز فائزون وخاسرون، وينطبق ذلك على تغيري سعر الصرف الذي وجد من جييد 

التعامل معه سياسياً فربح، مقابل َمن أمهل هذا امللف فخسر.


