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 بالمقموب االقتصاد العراقي ..*:  العنبكي عبدالحسيند.

 
 Function، يؤكد وجود عالقة دالية منذ عقود خمت التاريخي  ءاالستقرا

relationship  اإلنفاقطردية وبمعنوية عالية بين حجم اإليرادات النفطية وحجم 
تبدو منطقية عمى صعيد االقتصاد  دقالتي ية بىذه العالقة السبما يماثل الحكومي ، 

بنسبة اكبر من  نفاقوالفرد ازداد دخل ا ، حيث كمما ازداد(Microeconomic)الجزئي 
ادخاره في المراحل األولى التي فييا حاجات غير مشبعة ، أي ان ميمو الحدي 

عمى االستيالكي حصول نفس ىذا الميل والعكس بالعكس ، ولكن  لالستيالك عالي،
أن ىناك ، فيو يعني بكل بساطة ، ( Macroeconomic) صعيد االقتصاد الكمي 

 يامتغيرًا تابعًا بالكامل لحجم إيرادات إنفاقيا، تجعل ال تعرف تدابيرىاحكومات ساذجة 
فرد ، وليس سموكًا جمعيًا النفطية ، وتتصرف كما لو ان سموكيا االستيالكي سموك 

متغيرات أخرى ليا عالقة بتقاطع  وليامضافًا ،  األفرادلسموكيات  اً حسابي اً عييمثل تجم
، تسمك سياسات دولة  إطارفي  وتتناسق اال تتواءمان  ال يمكنالمصالح الفردية التي 

 .االقتصاد الكمي  إطارفي اقتصادية 

من ىنا تأتي الكارثة االقتصادية لمعراق ، فاالقتصاد العراقي تعمل متغيراتو الكمية 
اسرى كانوا في الغالب غير مختصين و الجزئية ، الن أصحاب القرار  متغيراتوبطريقة 
ال وعندما يضع قرارات لمدولة تكون مدفوعة بقوى الفرد ، الشعوري  لغرائزي اسموكيم 

، الن المتغيرات العشوائية  قوى األفرادحاصل جمع  ال يساوي الكل عممًا ان الكل  بقوى 
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Random variables  الوىمية والمتغيراتDummy variables  والمتغيرات التي
يتنازل بيا الفرد عن نزعاتو لمكل ال تظير اال عندما يفكر متخذ القرار بسموك دالة كمية 

أسير ىذه العالقة الطردية بين إيرادات النفط طويمة االقتصاد العراقي لعقود  ي، وعمية بق
وبما ان  دون التفكير بإيجاد مخزون ألغراض التوازن ، الحكومي ، اإلنفاقوحجم 

المتغيرات الداخمية ، فأن ب تتأثرمما  أكثرالمتغيرات الخارجية تتأثر باإليرادات النفطية 
 واإلستراتيجيةمعطيات السياسية االقتصاد العراقي يبقى أسير أسواق النفط التي تتقاذفيا ال

رغم ان األخير صار الدولية اكثر مما تؤثر فييا قوى العرض والطمب عمى النفط ، 
ومن ميما أيضا بعد اكتشاف بدائل لمنفط يمكن استغالليا بمؤشرات تجارية ناجحة ، 

ومستقاًل  ان ال يتوقع اقتصادًا مستقراً  ، عميويضع اقتصاده تابعًا ليذه المتغيرات الخارجية
 في يوم ما .

اقتصادات العالم عمى أساس ان الدولة حارسة  تعملفي ضوء نظريات االقتصاد الكمي 
ومنظمة بكل يسر  الخاص،فيي حارسة لحقوق وممكيات القطاع  ،ةوتدخميومنظمة 

بشكل إيجابي إلنقاذ االقتصاد من أي ازمة )ال  ةيوتدخم عممو،وشفافية لمتطمبات 
فاالقتصاد لدينا  العراق،في  اال ،ة( ركوديتضخمية ام )سواء كانت  عميو راستقرار( تم

  :األتيومصاديق ذلك ىو  ،االقتصادية  العالمكل أنظمة  خالفيعمل بالمقموب تمامًا 

 :أوال: الدولة في العراق الزالت مالكة وليست حارسة

ما لم توصميا او توصل منافعيا يكفي انيا تممك إيرادات النفط وىو خالف الدستور      
 ، وكمماالدستور ( من 111المادة ) حسبممك الشعب العراقي  لمشعب ، ألن النفط ىو

الت استيالكية اعمى مجوىدر جيوبيا باإليرادات النفطية أنفقت بكل طيش  أتخمت
حتى دون رقيب وال حسيب ، سائبة  ياومظيرية ووضعت التخصيصات العالية وتركت

واحتياجات حقيقية غير من الفاسدين المترفين قبالة شرائح فقيرة واسعة خمقت طبقة 
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مشبعة من السمع والخدمات العامة والخاصة ، واذا انفقتيا في مجاالت استثمارية 
ن في مختمف جيات التعاقد عمى التالعب في و فالمصيبة اعظم ، اذ يتسابق الفاسد

تتيح اكبر إنيا افية وغير الميمة طالما ممشاريع التاألموال الطائمة ليات فتخصص و األول
فرصة ممكنة لمفساد ، ولذلك تجدىم يستحدثون مشاريع ارضائية غير حقيقية لكسب 

األسس( باحتفاليات استعراضية ، وتبقى تمول  أحجارأصوات مناطقية توضع ليا )
ًا لتبقى او انيا نفذت جزئي ذ)بالقطارة( الن األموال فتت عمى االف المشاريع التي لم تنف

ن من موظفي الدولة و جرحًا نازفًا في جسد العراق ، وضرعًا يرضع منو الفاسد
وعبثت أيادي الفساد في مواصفات التنفيذ وفي كمفو ن من المقاولين الطارئين ، و والمفسد

حالتيا وتنفيذىا تباع  وصارت المواقع الوظيفية ذات التماس المباشر بإبرام العقود وا 
ا، وأوغمت في عقالني إنفاقياالدولة من أن يكون  توعجز لفساد ، وتشترى في بورصة ا
 اً صندوقتخمق )لم تقرأ جيدًا سوق النفط وتذبذباتو ولم تحاول ان التبذير وىدر األموال و 

العسر و حجومو في فترات الرخاء في فترات العام  اإلنفاقحجوم بين يوازن  ( الستقرارل
الحكومة اليوم من استعمالو الغراض الستطاعت  اً ، ولو كان ىذا الصندوق متاح

استدامة التنمية واالعمار ، واستدامة دفع مستحقات الشركات عمييا بدال من التنصل 
عنيا وسيادة حالة من الالثقة بين الحكومة والمتعاممين معيا وما تبع ذلك من رسائل 

كثيرا في القدوم الى  ن واألجانب وتجعميم يتحسبون و ن العراقيو سيئة يتمقفيا المستثمر 
العراق واالستثمار فيو حاليا ومستقبال ، ويكون العراق الخاسر األكبر من إشاعة مثل 

 ىذه المؤشرات الطاردة .

من فخ  االقتصاد إلخراجالحكومي في أوقات الركود والكساد  اإلنفاقتوسع في الان      
انكماش األنفاق ىو ما يجب ان يكون وليس العكس ، الن الضغوط االنكماشية 

الحكومي متزامنا مع انكماش االقتصاد يجعل األثر مضاعفا ، والبطالة تستشري 
، بمعدالت مضاعفة واالنفجار المجتمعي يكون محتمال والحمول المتاحة تكون أصعب 
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اثر مضاعف قد يجعل  امثمما يكون تزامن توسع اإلنفاق الحكومي مع التضخم الجامح ذ
القوة الشرائية لألفراد تتآكل بشكل متسارع والقيم االجتماعية أيضا تتآكل بشكل متسارع 
حتى تعصف بالطبقة الوسطى باتجاه الفقيرة وتدفع بالفقيرة الى ما دون خط الفقر ،وكل 

 ، وحتى متخذ القرار امام الخيارات المحدودة يصبح مجبراذلك الن العالج بالمقموب 
عمى العالجات التي بالمقموب والتي تسارع في موت المريض دون ان تشفيو ، فمو 

تكبح جماح التضخم المرافق لتعاظم إيرادات النفط من ان حكومة حكيمة استطاعت 
 اً ( وبذلك تمارس أثر المقترح االستقرارفي )صندوق  فاقيةناالخالل حجز قسم من قدراتيا 

سوف تستطيع  فإنياوبالتبعية خ الضغوط التضخمية ، إلخراج االقتصاد من ف اً انكماشي
االنكماش ،  أوقاتالحكومي في  إنفاقيا( كي تزيد  االستقرارالسحب من )صندوق 
 فإنيااالقتصاد من فخ الضغوط االنكماشية ،  إلخراج اً توسعي اً وتكون قد مارست اثر 

السياسات  وتستخدم ادواتتكون حكومة حكيمة تعمل وفق المنطق االقتصادي 
فأنيا لم تعتمد  والن الحكومة ال تفكر بعقمية االقتصاد الكمي، االقتصادية بشكل صحيح 

سياسات اقتصادية كمية مؤثرة في االقتصاد ، ىذا اذا كان ىذا الفيم المنطقي متاح 
تسمق غير االقتصاديين  إطارالذي استبعده في  األمر، وىو متخذي القرار  ىلدأصال 

ة في تمك المواقع ، أعن خرائط الكنوز المخبع االقتصادية في الدولة بحثا الى كل المواق
   فان االقتصاد العراقي سيبقى بالمقموب إلى ما شاء هللا.عميو 

 لمعممية االقتصادية : ًا سيئاً منظمالدولة في العراق الزالت  ثانيا:

( دولة في مجال 681في ذيل قائمة الدول من بين ) ،لألسف الشديد،يأتي العراق 
تسييالت األعمال ، بمعنى انو أكثر البمدان سوءا في بيئة األعمال واالستثمار، حسب 

حيث يقيس تقرير ممارسة األعمال األنظمة التي تشجع تقارير البنك الدولي السنوية 
)بدء األعمال، ىي مجاالت أو "مؤشرات" أساسية  9أنشطة األعمال أو تقيدىا عبر 

والتعامل مع إجازات البناء، وتسجيل األمالك، والحصول عمى تسييالت ائتمانية، 
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وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود، وا غالق 
ن عمى مثل ىذه و المستثمرين لالستثمار في العراق وىم مطمع ، فكيف ندعو األعمال(
عوبة تواجييم ىنالك كمفة وكمما تعاظمت الكمف صار االستثمار غير ولكل صالتقارير 

ذا كان )االستثمار الكمي =  مربح وغير مجدي وفق معايير )التكمفة /العائد( ، وا 
وحيث ان االستثمار الحكومي قد تراجع االستثمار الحكومي + االستثمار الخاص ( 

في اإليرادات  اً كبير  اً و نقصالتي تواج 5862% في الموازنة العامة لسنة 88بحدود 
الحفاظ عمى  أرادتما  إذازيادة االستثمار الخاص  إالالحكومة  أمامالعامة ، فال سبيل 

يتبعو مستوى معقول من التشغيل  اإلجماليمستوى معقول من النمو في الناتج المحمي 
ان لمحيمولة دون انحدار االقتصاد الى ازمة كساد خانق ، وحيث  اإلنتاجلعناصر 

   لبيتي( لحكومة العراق ا)الواجب  ناألعمال فابتحسين بيئة  إال يأتياالستثمار ال 
 Improve the businessيتمثل بالتركيز عمى )تحسين بيئة األعمال 

environment لسد النقص في  واألجنبيةاالستثمارات المحمية  تأتي( وسوف
تمكين المستثمر بغي مراقبتيا و وأي إصالحات يتخذىا العراق يناالستثمار الحكومي ، 

من الوصول الييا بكل شفافية ، وىنا البد من قمع الفساد بيد من حديد كي ال تمتد 
مراقبة ان  اذرعو القذرة الى آليات العمل الميسرة ويحاول تعقيدىا مجددا لغرض االبتزاز،

 سمط الضوء عمى مجاالت النجاح وكذلك عمى المجاالت التييأثر اإلصالح سوف 
وفي الوقت ذاتو، فإن توصيل اإلصالحات  ،تحتاج إلى المزيد من الجيد عمى حد سواء

توصياًل فعااًل إلى الوكاالت المنفذة ومجتمع األعمال والمجتمع القانوني وعامة الجميور 
وسوف يظير االتصال الفعال أن  ،سوف يضمن قبول التغييرات ووضعيا موضع التنفيذ

وحرية الدخول  إيجابية لزيادة قدرة البمد عمى التنافسحكومة العراق تتخذ خطوات 
 والخروج من والى اسواق السمع والخدمات واألعمال.
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 ثالثا : الدولة في العراق تتدخل عكسيا في االقتصاد:

دور الدولة في اقتصاديات عميو عما ىو  ،بالمقموب ،ور الدولة في العراقدالزال      
السوق عمى أساس التدخل اإليجابي بأضيق  اقتصاد، حيث تعمل الدولة في السوق 

لالزمة إلعادة االستقرار وحيث ان الطمب الكمي ىو حاصل جمع الطمب االحدود 
فعندما يتراجع الطمب الكمي نتيجة تراجع الطمب الخاص ، ،  الحكومي والطمب الخاص

وتراجع مستوى اإلنتاج  Deflationary pressuresبسبب حصول ضغوط انكماشية 
والتشغيل والدخول الموزعة لعناصر اإلنتاج ، فأن الحكومة تتدخل من خالل زيادة 

الحكومي ، مؤديًا الى تنظيم الموازنات العامة  اإلنفاقالحكومي مدفوعًا بزيادة الطمب 
االقتصاد من حالة عدم  إلخراجاإليرادات العامة(  اكبر منبعجز أي )النفقات العامة 

ويحصل العكس تماما عند من االنزالق نحو االنكماش والكساد ،  ستقرار ومنعواال
، حيث يكون الطمب الخاص  Inflationary pressuresحصول ضغوط تضخمية 

متزايد بمعدات كبيرة تضطر الحكومة الى تقميص الطمب الحكومي من اجل العودة الى 
اق الحكومي وىو ممول من اإليرادات اما في العراق فان حجم االنفاالستقرار المرغوب ، 

المحمي من الناتج  %45 ، والموازنة العامة لمدولة تمثل بحدود  %95النفطية بنسبة 
% في مصر مثال ، وىذا يعني ىيمنة 7في حين ىذه النسبة ال تتجاوز  GDPاإلجمالي 

، فيما يكون مع األثر غير المباشر  اإلنفاق العام عمى األداء االقتصادي في العراق
، وعمية فأن التراجع  %80لإليرادات النفطية في خمق الناتج المحمي اإلجمالي بحدود 

في الطمب الكمي يأتي في الغالب من التراجع في الطمب الحكومي الناتج عن تراجع 
ص ينكمش القطاع الخا ثم الحكومي المتراجع بسبب تراجع أسعار النفط ، اإلنفاق
ن مفيكون الوضع بالمقموب، بداًل ، لدى القطاع الحكومي في الغالب  الً و مقا بوصفو

ينكمش القطاع الحكومي  ة إلنقاذه،انكماش القطاع الخاص وتكون الحكومية تدخمي
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وىي مفارقة مضحكة ،  ،إلنقاذىا دور تدخمي  اويطمب من القطاع الخاص ان يكون ذ
تغير معادالت التعامل مع القطاع الخاص ، من ، حيث تقواعد المعبة إذن بالمعكوسو 

والتودد  وضع معادلة التيميش عندما تكون جيوب الحكومة متخمة الى وضع التوسل
جميعيا  أخرى  وبأساليب الستثمار وأقامو المشاريع واستكماليا بالدفع ألجللحثيم عمى ا

االقتصادية من وىذا أمر عجيب تعجز النظريات  الحكومة ، إقراض تصب في خانة ،
 .والتعاطي مع

 : بالمقموب ..األخرى ن المالية والنقدية هي ااستيًا: السرابع

ن ا، يجب ان تكون السياستكمو صادية التي يعمل عمييا العالم االقت األدبياتفي     
في حالة ، ان يكونا توسعيتين معًا  فأما، والتوجوفي اليدف غير متناقضتين متناغمتين 
، إال  Inflationاو تكونا انكماشيتين معًا في حالة التضخم ،  Deflationاالنكماش 

العام  باإلنفاقفي العراق ، ففي الرخاء حيث اإليرادات النفطية كبيرة تتوسع الحكومة 
 اإلنفاقالتوسع في نحو  توجو بعجز كبير قد يكون تخطيطي ، ولكنووتنظم الموازنة 

رر ذلك الن البمد يعاني من تخمف ويريد ان ينمو وقد نب،منو إحداث التنمية الغاية و 
ما تصاحب ذلك  غالبابخطى أوسع ويخمق عممية تنمية لتضيق فجوة التخمف ، ولكن 

من األثر التوسعي لمسياسة المالية ، فنبقى ندور  اً ميم نقدية انكماشية تبتمع جزءً  سياسو
حو مستويات اعمى ، عند نفس المستوى المتخمف الذي كنا نرغب في االنطالق منو ن

والعكس بالعكس ، في حالة شح اإليرادات النفطية لدى الحكومة ينكمش االنفاق 
واألثر ، ثم ضح المعالم افي االقتصاد و  انكماش حدثالحكومي في مختمف األنشطة وي

الحكومي المتراجع وتعيد  اإلنفاق إنقاذاسة النقدية بجرعات توسعية تحاول يتتدخل الس
الحكومي  اإلنفاق إدامةروتينية ىي )حدود ومستويات  إطارابيا في األمور الى نص

التشغيمي بحدوده الدنيا ( ، وكأن نقطة االستقرار المرغوبة لدى السياسات االقتصادية 
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المالية والنقدية ىو ان تمغي كل منيا أثر األخرى التوسعي، ليبقى البمد عند مستوى من 
  التخمف المرغوب .

 تعتمد إجراءات بوليسية وليست سياسات اقتصادية:خامسا: الدولة 

نجد ذلك بوضوح في ثقافة الموظف العراقي وثقافة متخذ القرار االقتصادي ايضا ، في     
كثير من المفاصل التي ال يسع المقام الى سردىا واكتفي بحالة شائعة ، حيث يطل 

جنبي من العراق، ن يتحدثون عن تيريب النقد االو مسؤول واألخرعمينا بين الحين 
ويقترحون المزيد المزيد من االجراءات البوليسية لمنع الظاىرة ، يوغمون في التفاصيل 
ويغرقون بقصص المالحقات وقصص التعجب وربما االعجاب بقدرة الميربين في 
التحايل واجتياز كل العقبات التي وضعوىا ، وربما التغني ببطوالتيم النيم مسكوىا 

 وج وربما يصبحون ابطال وطنيين .ومنعوىا من الخر 

المفيوم والحقيقة مختمفة تماما عن تصور ىؤالء االبطال ، فال توجد قضية اصال في    
االقتصادي ، وال داعي لالجراءات البوليسية المتخذة والبطوالت الزائفة ، باختصار شديد 

السادة ( ، وما تقومون بو من  أييا ،ربي  رب من العراق وال ي  ي  ، )الن النقد االجنبي ي  
 اجراءات ىو ايضا )بالمقموب( .

  The balance ofلكل دولة ميزان مدفوعات و في كل العالم ونحن لسنا بمعزل عنو ،  

payments : يحتوي شقين 

، وىو بالضرورة والبد ان يقابل خروج Balance of tradeميزان تجاري  الشق األول : .1
تدخل الى البمد لتساىم في العرض الكمي ،  خدمات بقيمتو ،سمع و دخول النقد األجنبي 

وىنالك آليات محكمة تتمثل باالستيراد وفق اعتمادات مستندية ، وسميت مستندية الن 
النقد األجنبي ال يطمق لممصدر اال بمقدار السمع والخدمات المثبتة في مستندات وتصل 

 اري باإلطالق.الى منفذ االستالم وتقيد ويتم إشعار المصرف التج
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وىي من والى البمد ،  Movement of capital األموالالشق الثاني: حركة رؤوس  .2
حركة مشروعة وليا أسس نظرية وتحمييا قوانين محمية ودولية، وىي أموال تبحث عن 
فرص استثمارية مربحة،  وتبرع الدول إليجاد بيئة جاذبة ليا ، حيث النافذة الواحدة 
وتييئة دراسات جدوى رصينة وتييئة االراضي المخصصة والمخمصة من المشاكل 

ويستثمر في البمد ، حيث عندما يكون  بأموالوستثمر الم ليأتيوتسييالت لوجستية ىائمة 
من الخارج لمداخل ، وعندما يكون البمد  األموالتسجل حركة رؤوس  اً ومربح اً البمد جاذب

الفاسدين تيرب رؤوس األموال  أىواءوبيئة االستثمار سيئة وتتقاذفيا  اً )مثل العراق ( طارد
لالستثمار،  وآمنةج باحثا عن فرص مربحة من البمد الى الخار  األجنبي، اي ييرب النقد 

بدليل ان العراقيين لدييم استثمارات كبيرة جدا في الخارج وىي جزء من الناتج القومي 
( والفجوة بينيما تتسع ، ومعظم GDP( الذي ينمو بمعدالت أسرع من )GNPاإلجمالي )

الن ويتحسرون عمى عدم تمكنيم من ذلك ستثمار في العراق في االن يرغبون يالعراقي
ليس تيريب بل ىو ىروب ، ويضطر صاحبو  إذنالسادة ، فالقصة  أيياالعراق طارد 
بشكل طبيعي حركة رؤوس األموال انسيابية عراقيل أمام وضعتم  ألنكمالى تيريبو 

وب ، بالمقم ألنوتؤدون واجبا غير مقدس  فأنكمتضطره الى التحايل لكي يجتازىا ، وعمية 
جاءت من ، ىل ىو ان تعرفوا مصادر االموال التي بحوزة الناس الواجب المقدس 

ىو ان تقمبوا خروجيا ودخوليا ، الواجب المقدس  وامنعت قبل ان مصادر سميمة ام ال ، 
ىيئات  إدارة، مكنوا المختصين من ىذا ىو واجبكم البيتي األعمالالمعادلة ، حسنوا بيئة 
من الخارج  األجنبيمى خمق حواضن لممستثمرين ، سوف يتدفق النقد االستثمار واعمموا ع

 .المحمية وتحصل التنمية  واإلنتاجلمداخل ويحقن في دورة الدخل 
أشياء كثيرة أخرى عزيزي القارئ الكريم ىي بالمقموب في اقتصاد بوصمتو لدى 

   عمى سمة التمر.المختصين ولكن ال احد يطمبيا ، ويتيافت عميو اآلخرين تيافت الدبابير 

 الوزراءامة لمجمس االمانة الع فيإقتصادي في ىيئة المستشارين  مستشار)*( 
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باالقتباس واعادة النشر ح يسمالنشر محفوظة لشبكة اإلقتصاديين العراقيين. حقوق 
 بشرط االشارة الى المصدر

http://iraqieconomists.net/ar/ 

ورة عمى ىذا الموقع التعكس بالضرورة رأي ىيئة في كل المواد المنشواردة االراء ال
 ممية والقانونيةوىو الذي يتحمل المسؤولية العتحرير الموقع وانما رأي كاتبيا فقط 

http://iraqieconomists.net/ar/

