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 9من  1صفحة  ؟حلول سهلة أم بناء دولة د. محمود الداغر

 ؟حلول سهلة ام بناء دولة د. محمود محمد داغر*:
وكانااا ا ااد ساانوام ال اادمة  حلااول سااهلة ام بناااء دولااة )مقالااة نونااوا    2016كتبنااا بدا ااة  ااام 

 التي تلقاها الوراق اقت اد ا نسبب 

 االنفاق الوسكري نسبب استودادام التحرير.ارتفاع  -1
 سااور تقاادير اياارادام المواعنااة الوامااة دو   االنخفاااا المتتااالي عااي سااور البرمااا  الاا  مااا -2

 ترلاو  دينار. 25والتي هي اساسا تتضمن  جزا     
 اان ساابب ت اافار االحتاااامي الحكااومي بدا ااة  توسااا الاادين الوااام للسااببان السااانقان عضاا ا  -3

 ملاار دوالر. 18 2014والبالغ بدا ة  2015
الدولااة تتقاادمها ااااراءام حااااء اوابااا بناااء لاا   لااكلت تضاامنا مقالتنااا المتوادااوة ت ااديدا  

أاااور وتحسااان ابا ااة  غااار النفةاااة  لإلياارادامعضاا  أداء أ تحسااان المالاااة الوامااة بوسااامة
وتخلاااال المواعناااة الواماااة ماااان االاساااام االدارياااة المزرو اااة عاهاااا دو  مبااااررام  الكهربااااء 

ن  لاا  ماا ا الدولااة والمتجاااوعيياارادام أ ااجا ة ال مواربااة عاهااا إ ابا ااة اقت اااد ة مقبولااة 
 ال وارع والكهرباء والمااه واالرادي الزرا اة.

 
ال أ  ُتْنكاا   لكاان عقا تهااا تاا ب  أ ساابام موروعااة قااة أغااار المتحق وعااي اولويااة االياارادام الممكنااة 

 وهي االيرادام الكمركاة وت ديد الرقانة  ل  المناعك الحدود ة.
 
تسااه  عاي تحسان االداء االقت اادي   هكه االاراءام م عمة لكاا  الدولة ووااباتهاا    أ اعتردناو 

 مومااااا وتفساااا  المجااااال الاااااراءام ون ااااامام  قودهااااا القةاااااع الخااااا  المقاااااد ل ساااا  ناااااالداء 
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 9من  2صفحة  ؟حلول سهلة أم بناء دولة د. محمود الداغر

تسرع من قادرام موااهاة االعماة التاي سااهما الخةا اا الساانقة و  الحكومي المتحاز لغار صالحه 
 اءام ا  ه عي تخفافها.ار الوتراخي اتخاذ ا

 
وذكرنا نا  القفز  ل  هكه التراتباة عي الخةوام ناتجاه مقترحاام ااارهاا السالباة كباارن لكان قرارهاا 

 واااد تن ااا   ااان بنااااء الدولاااة  واللجاااوء الااا  سااساااام اقت ااااد ة ق اااارن اااادا ال تلبااا  ا   ساااه  
نااالتركاز عقااى  لاا  داارا ب تسااتنزا ا جابااتهااا سااريوا. وهااكه المقترحااام كانااا وال عالااا ت ااب 

) لااا  الااارغ  مااان  لمناااا انهاااا ت اااك  الح اااة االكبااار مااان االنفااااق الواااام  االااااور والرواتاااب الواماااة
بانمااااا نوااااا الن ااااامام االقت اااااد ة الواسااااوة حالاااااا والتااااي   ااااوب  ساااا   ن ااااك  ح ااااري ولأل

ابا اة دارا ب  ت نافها ناتجاه القةاع الخا  او الوام النها تتمتا نمزا اا القةاا ان دو  امكانااة
تجاارن  والقا ماة تةاول لهاكه االن اةة    مادار، مست افاام امواام )ا ن اك  صاحا  منهااالدخ  

 ء الضريبي.بالمدرن للرب  الكبار دو  تحم  الو
 

اما المقترح االخر عكا  يكهب ناتجاه تحسان وقتي نايراد المواعنة الوامة من خ ل تخفاا ساور 
مااا كااا  المةلااوم تحسااان االيااراد   ذااااا دااريبة داامناة كبااارن )ال اارا للاادينار الوراقااي  وهااو  مل

% منهااا  لااا  الااادخول 20لااا  تسااتةا القاااوي السااساااة داخااا  البرلمااا  الوراقاااي ماان عااارا  الوااام 
 لتقلا   جز المواعنة التي  جري اقرارها داخ  البرلما .

 

المتحقااا   ذكااار  مكااان االنتقاااال الااا  الح ااااد كثااار مااان  اااام ون ااا   لااا  مااااأاال  وبواااد مضاااي 
 وما هو المةلوم لبناء الدولة؟ ؟وه   كفي اقت اد ا 
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توداااحه المحةاااام  مااار الواااام للمتحقااا  مااان الح ااااد المن اااود نالنسااابة للحكوماااة اقت ااااد اا  اإ
  الزمناة االتاة

 
  كااااا   ااااام ا قاااااا التاااادا اام االقت اااااد ة المتراكمااااة عااااي خضاااا  اوداااااع نالغااااة 2015محطةةةةة 
  ترلااااو  ديناااار اال ا  نها اااة الواااام 26) اقااارار المواعناااة نوجاااز واساااا  عولااا  الااارغ  مااان الخةاااورن

  كسا  جزا عولاا  قارم ن   المقدر.
 

وااهااا الحكومااة انخفاااا اياارادام الاانفى بولااول ادوام تموياا  واهااام تموياا  ادياادن ال ساااما وا  
اذ ا  مباواام المالااة   )خةا اا ساانقة   غا  ياد الحكوماة عاي التحارا قاد الرواتاب واالااور الواساا

 ال تغةااااي عقاااارن الرواتااااب ماااان االنفاااااق الوااااام الدوالريااااةللبناااات المركاااازي ماااان  وا ااااد ت اااادير الاااانفى 
 .الديناري 

 
وااهااا الحكومااة اقاعااة االنفاااق لاادي الموسسااام الحكوماااة ن ااك  واداا  وحاادم ماان ناازق البوثاارن 

 ةا  او مناكفة.ومن الةباوي ل   كن ذلت ن  مقاومة او تو والتظاهر غار المنتج 
 

الا  درااة    كا   اما صوبا للغا ة نسبب انخفاا اداعي عي االيرادام النفةاة 2016محطة 
ا  ااهزن اال  م ان غلا نودم قدرن الحكومة  ل  توعيا الرواتب  وتوام  موها البوا نانهاا ا  

 ل  تتحق  ببدا ة الوام عستكو  ال محالة عي نهايته.
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ولكن نحكماة وهادوء انتها  الواام ولا   ا  ذلت ل   كن نوادا  ن الحقاقة  وال  خف   ل  المةلوان
  او ااارياا انفاقاا )تتةلااب  داااعام ن ااريةإنفاااق  سااكري سااواء ن   باا  وراعاا  ذلاات تتوقاا  المرتبااام

  .ااستثماري انفاق )تتةلب وأاهزن نمودام 
 

م اروع المواعناة الواماة وا ضا عي هاكه السانة كاا  الوجاز الفولاي  قا  كثاارا  ان الوجاز الاكي اقاره 
)وكااا  حقااا  نفاااق الااديناري . وعااي الوقااا نفسااه تاا  تفااادي نقاال االيااراد الاادوالري الممااول لإل2016

 كبر من الوام الساب   نا جاد ادوام واهام تموي  تد   عخ  االقت اد الكلي.أ
 

ل اروع  اام ا 2016ا قااا التادا اام االقت ااد ة كاا   اام  2015لكا عي الوقا الكي مثا   اام 
 اهالماا التاككار ناا  نفقاام التحريار  ارساء ااراءام اقت اد ة كاا    اوب الحادي   نهاا ناتجاه 

التحاد   نهاا با   احااناا حتا  االولوية المهامناة  لا  القارارام االقت ااد ة وي اوب  لا  الفنااان
 وكانا مفتاح االنت ار.

ساانقتان  ويمكان تساماته    هو  ام تما مقدماته  بر  م  واهد وقارارام لسانتان2017محطة 
نانااه  اام باادء الهجااوم لااع  لاا  دا اى عقااى باا   لا  نمااى االدارن المالاااة   نوااد عمناه هوا  لا  ينتاا
مهملااة للتموياا  الوااام رغاا   كانااا وا جاااد م ااادر   Fiscal Consolidation) ترصااانهاناتجاااه 
 لتها.دآ
 

  2017تودا  اه  م م  الح اد اال جابي ويمكن 
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اقت اد الحرم بنتا ج ناهرن  وادامة عخ  االنت ار نا داد مستلزمام اكمال اتاا  ادارن  -1
 التحرير.

ال   )خةارن  من ن   الوام المالي دو  تموي  الوجز من م ادر محلاة أكثرمضي  -2
ب  وحت  م ادر التموي  الخارااة كانا دايالة  وباكلت  مكان القاول ناا  هنالات عها  

 . Debt Sustainabilityوتوام  ا جابي ما استدامة الدين
 

 والنسب  ناأرقام القارئ ز للدين الوام دو  اتوام وال بد من تف ا  مرك  
 

ترلاو  دينار تحم  الجهاع الم رعي الوام  47ودينه الداخلي ما  قارم  2017دخ  الوراق  ام 
اسااااات م و  2016  2015والخاااااا  الوااااابء الكباااااار مناااااه وكاااااا  وراء ت اااااا ده ا بااااااء وتحاااااد ام 

 حكومي صفري.احتاامي 
 

وهناااا ال باااد مااان الوقاااوا  ناااد نجااااح ااهااازن ادارن الااادين عاااي الواااراق عاااي ابتكاااار ادوام اديااادن لااا  
كمااا   ال  الاادين  اسااتةا ا تاسااار  ملاااة االقتااراا الحكااومي  سااتخدمها الجهاااع النقاادي سااانقا 

ال ينظر ال  حجمه عقى ب  الدواته و را حها الزمناة والكماة وبالتالي مدي    ورا المتخ  و  
الا  الرصااد مالاة امانااة ا اهر  ذو مانا مخاامرن كباارتااارها. ول   ض  دين  ام داخلي اديد 

 ترلاو  دينار. 21تضمن  جزا مقداره  2017 ل  الرغ  من ا  م روع المواعنة من الوام.
 
ساااندام المقااااولان  وساااندام  )الساااندام الومنااااة  كثااار مروناااة مثااا أمالااااة  نااا وراقم التغةااااة أوباااد

انهااا تسااا د  لاا   ا ضااا وحااواالم الخزانااة  لاا  منظومااام تسااه  االسااتدامة  ومرونتهااا الف حااان 
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عضا    ادخال السااولة مارن اخاري للجهااع الم ارعي وتحا  اهاة االقتاراا  لا  ترتااب اولوياتهاا
 )اذونام  الخزانة المخ ومة. الكتلة النقد ة مقارنة نحواالم ن انخفاا المخامرن  ل  

 
وحتاا   2016 لمااا ا  ذلاات ساااه  نالحااد ماان تناااقل االحتااماااام االانباااة مااا بااان نها ااة  ااام 

باا  الوكااع عاد الرصاااد   لاا  الاارغ  ماان  اادم انخفاااا االسااتارادام الها لااة  2017نها ااة تمااوع 
الاااكي يتةلاااب  ه اخااار للنجااااح الحكااومي االقت ااااديوهاااو وااا والتااي تماااول مركزياااا الاا  حاااد كباااار.

 االستمرارية.
 ااهد مااواتي  2017ويمكاان القااول ا   ااام  امااا الاادين الخاااراي علاا  يتزايااد باانفع الااوتارن للااداخلي 

 ترويج سندام دولاة االول  ببدا ة الوام نمقدار ملاار دوالر بتغةااة امريكااة وبمساا دن بنات دولاي
 ضا ملاار دوالر دو  تغةاة وب ك  مبا ار وبتنظاا  اا   م اارا والثاناة ا % .2.14)عا دته 
 اعضاا   اان انهااا توكااع تقاادم  وهااي ادوام اقاا  خةااورن  2023%  سااتح  6.75)نوا ااد   الماااة

والتاي  كاع اازء   ماا  للنظارن المساتقرن  ءعي ااراءام الوراق المالاة وت نافه اال تماني الكي بد
 ملاو  دوالر . 800) اولة المرااوة الثاناة واستحقاقه لل ريحةمنها ا تراا صندوق النقد بنجاح 

 
او الم اارا الدولااة تتوااو  ماا الواراق دو   IMF  WGويخةاا مان  وتقاد ا  هاكه المنظماام 
باا  ا  الوا ااد  نهااا لاسااا موسسااام ر ا ااة ااتما اااة مةلقااا مو ارام دالااة ونسااب انجاااع مونويااة أ
 والمخامرن قا دتها عي االستثمار.
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دارن المالااااة الواماااة مااان خااا ل التوااااه نحاااو خفاااا الوجاااز ذ  هنالااات نجااااح نسااابي وادااا  عاااي  ا
وتحساان نسابي عااي اتسااق السااسااتان المالاااة  وا قاااا نواا اواااه االنفااق ومحاولاة اسااتدامة الادين

 وهي متةلبام بناء دولة يد و لها الكثارو .  والنقد ة
 

القتصةةاد الاراقةةم؟ ومةةا  ةةم ايو ةةم التةةم ولكةةه  ةة  ا  مةةا غح ةةم تغةةم ا مستةةم لةةما  م ةةتدام ل
 ؟سر نمط ادائها سريااسغتطلب غغ

 
نجاحا كاعاا دو  ا  يراعقه  تقدم محرع عي  ود  جوانب المالاة والنقد ة ال  ُ الكاد ا  النجاح عي  نالت

ي الوارون الاواق  ل قت ااد الوراقاي. القةاع الحقاقي  ودور اقوي للقةاع الخا . وهكا  هماا ورب ا
 ال بد من الوودن مرن اخري ال   لكلت
 

واالدارن المحوكمة لها وانهااء الفسااد االسراع نانجاع منظومة المناعك الحدود ة الحديثة  -
كمااارا نمااا يتناسااب وحجاا  االسااتارادام  الناواهااه المختلفااة عاهااا و ناادها يتزايااد ايااراد 

نحارم دا اى  اذ من غار المقبول ونحن .حما ة لل نا ة والزرا ة الومناة وتوعارها
ذا انتها  االغاراق  ا  تغرق اساواقنا وتضامر صانا تنا الخفافاة التاي  مكنهاا المناعساة 

 وعساد المناعك.
االنتقااااال ماااان االقتااااراا الخاااااراي والااااداخلي لتموياااا  الوجااااز الاااا  االقتااااراا لتموياااا   -

ال با   الواراق عاي االساتثمارية الموروداة فار الن للادخ   و م رو ام اقت اد ة مدر  
منها ما هو موروا حالاا ول   جر استثماره نسبب االداء   كبارنن ورن  متاحة عو 

كمااا ا  هنالاات مبااادرن للبناات المركاازي والحكومااة ت اا   الماانخفا ل اهاازن الحكوماااة 
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ملاارام دوالر ون   مخ  ة للقةا ان الزرا ي وال نا ي الخا  ل   ةال  ا ا
عولااة مضا   لاهاا مادن لتمويا  م ارو ام  اااةخار  اكما ا  هنالات  رودا تستخدم 

 ان  الم ااريا البتواد المقدم من    نقبول اهام االقراال  تتلقفها م رو ام تحظ
 الموايار الدولاة لدراسام الجدوي.

 
)وهااي كبااارن  للضااريبة ال ااحاحة  النااه ال  رباااحاخضاااع اماااا االن ااةة المحققااة لأل -

متاااااعام القةااااع الواااام عضااا   ااان  قبااا  نقااااء م ااااريا تسااام  خاصاااة تحاااا مظلاااة ا
 تحررها من الضريبة بدواع مختلفة.

ياادار ماان قباا  القةاااع صااب  عااي ااازء مهاا  منااه أعااالتولا  االولااي والثااانوي والجاااموي  -
مواااام التوسااا  اكااده ت باارري الااة يرادام إوباا وبا اور )وهااكا توااه محبااك  الخاا 
 عه   خضا هكا الو اء للضريبة؟  المستمرن

حجااا  االساااتاراد الها ااا  الاااكي ياااكهب موظماااة لتجاااارن الجملاااة والتجز اااة نحاااا  كماااا ا   -
رياااة مرخ اااة وغاااار مرخ اااة عاااي تحولاااا  اااوارع ومحااا م الساااكن الااا  مناااام  تجا

لااابوا ال تخضاااا للضاااريبة كاااام  نقااادر اخضاااا ها لةلباااام الفسااااد واالتااااون الغالاااب 
 خاصة.  ان وتكوينامالحكوماالموظفان 

الة الماااا ا الدولااااة وتحسااااان ابايتهااااا ومقاومااااة تهاااارم انهاااااء ق ااااة المساااااهمة الضااااي -
 المنتفوان منها  وهو مل  مه  ال  مازن الدولة امت كها لموظ  ارادي الوراق.

الكهرباء والكي ل  نلمع تقدمه   حقاقه من تقدم عي مل  ابا ة ااوراالسراع نما ت  ت -
 ال ب  ن هد  رقلة له ال تبرير لها سوي توارا الم ال . 

 



 

 
 

 ةفي السياسة االقتصاديأوراق 

 
 

 

 

 9من  9صفحة  ؟حلول سهلة أم بناء دولة د. محمود الداغر

عاالقت اد  ل  مودو ي القوانان وبالتالي من ال يدعا ال  مكنه التحك  نانفاقه وال  مكن توقا تقدم 
عاي ماقاام  ان اهد ارتفا ا أنناا نمل  الكهربااء الموقاد دو  تحقا  الادعا المراعا  للتحسان نالخدماة 

 .بوسامة الدعا نسبب  دم دبى وتارن الثاني التولاد لكن ت ا د االسته ا  فوقه 
 

 وتحسااان اداء الكهرباااء هااو تحسااان اداء القةاااع الحقاقااي نااالغ االهماااة ولاااع عقااى تحساان االيااراد 
  من مل  الكهرباء المزمن نتاجة خةا ا المادي المنظور. اكبار  الكن مرن اخري ا  ازء

 
تفتخار ناه الكتا   2017-2015ا  تحق  النجاح عي نوا الجوانب االقت ااد ة خا ل السانوام 

متناساااان اخةااااء  االخااات الم يلقااا   لااا  ادارن االقت ااااد لوحااادها  سااا  اساااتمرارل لكااان اماواااا 
عالجماا يتحد   ن الفساد ويت ارا ناال ارن لتاااره السلبي  ولكن ال  الحادر.التاريخ ومناكفام 

ياااد   الجمااااا خااااارام ادارياااة وعنااااة  الااااة والتاااي  واااول  لاهاااا نانهااااء الجااازء االكبااار مااان الفسااااد 
 ب خاارام دوافة او غار مناسبة عناا واداريا للموارد الب رية القااد ة.المتحق  نسب

 
 كاد مي ومدير  ام دا رن الوملاام عي البنت المركزي الوراقي  أ*)

ناالقتبااا، وا ااادن الن اار ن اار   ساام  . )*  حقااوق الن اار محفوظااة ل اابكة االقت اااديان الوااراقاان
 اال ارن ال  الم در.
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