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اسرتاتيجية وسياسات التنمية يف العراق

تواضع جهود التنويع االقتصادي

د .علي مرزا
أوالً :مقدمة

تستطلع هذه الورقة مصادر ما يمكن اعتباره ،أو ينظر له ،كاستراتيجية للتنمية والسياسات المتعلقة بها وصياغة

عناصرها وإدارتها في العراق بعد تغيير  ،2003وتبين الدور األساس لتقارير ومشورة المؤسسات/المنظمات
الدولية ،ال سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،في صياغة توصيات ،في هذا المجال ،ال تختلف كثي اًر
عن وصايا ما يطلق عليه "إجماع واشنطن  ."Washington consensusوبالرغم من االنتقادات الموجهة

لهذه الوصايا وكذلك طريقة تطبيقها ،عموماً في الدول المختلفة ،بما فيها انتقادات البنك الدولي نفسه في طريقة
تطبيقها في هذه الدول ،من ناحية ،وإدخال تعديالت وإضافات عليها ،تأخذ باالعتبار بعض من هذه االنتقادات،

من ناحية أخرى ،استمرت توصيات البنك والصندوق ،للعراق وغيره من الدول ،في الخط العام لوصايا هذا
االجماع ،عموماً .ولعل من أهم االنتقادات العامة لوصايا هذا االجماع ،الذي يتفق عليه معارضوه والعديد من

مؤيديه ،أنها ال ترقى إلى كونها استراتيجية للتنمية االقتصادية ،كما سنالحظ في الفقرتين رابعاً وخامساً أدناه.

وفي تناول هذه المسألة ،وغيرها من القضايا المماثلة ،سأشير ،أحياناً ،إلى مفهوم "الحكمة السائدة

 ،"conventional wisdomوالذي يساهم في تفسير سيادة أفكار وتفسيرات واستمرار تبنيها بالرغم من تجمع
شواهد على تواضع فعاليتها أو تَ َخُلف نتائجها مقارنة مع أفضل الممارسات والتطبيقات في العالم .ولقد َب َي َنت
التجربة ،عموماً ،أن اختيار وتطبيق االستراتيجيات والسياسات التنموية ال يلتزم ،بالضرورة ،بما تبينه أفضل
الممارسات والتطبيقات الناجحة ،من ناحية ،وال ما تقدمه التحليالت االقتصادية وغيرها من التحليالت الرصينة،

من ناحية أخرى .إذ تتدخل المصالح السياسية وغيرها من المصالح واأليديولوجيا ،الخ ،في اختيارها واستمرارها.
ال بل اثبتت التجربة أيضاً أن النظريات االقتصادية وغيرها من النظريات نفسها تخضع لذلك .إذ تؤثر الحكمة

السائدة و"تفكير الجماعة  ،"groupthinkفي المؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحث/التأثير ،think tank
الخ ،في استمرار تبني نظريات بالرغم من ابتعادها عن الواقع.
وفي هذه الورقة سأحاول ،أساساً ،أن أبين بشكل عام كيف قادت تطبيقات توصيات تماثل وصايا

"إجماع واشنطن" بعد تغيير  2003في العراق ،في ظل غياب إدارة اقتصادية وطنية متمكنة ،من ناحية،

والتركيبة المؤسسية/السياسية وأسلوب التوافق بينها ،من ناحية أخرى ،إلى غياب منظور/استراتيجية وتطبيق

لتنويع اقتصادي فعالين ُي َخلِّصان البلد من األحادية االقتصادية الشديدة فيه.
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وسأمهد لهذا الموضوع ،في ما يلي ،بالتعرض لمفهوم الحكمة السائدة في ثانياً ،ألنتقل في ثالثاً إلى
أمثلة عن استمرار وتغير الحكمة السائدة في علم االقتصاد نفسه .وتبدأ تغطية الموضوع األساس للورقة في

رابعاً باستعراض وصايا إجماع واشنطن وتبنيها ،فعلياً ،من قبل أهم المؤسسات المالية الدولية وغيرها ،وعالقة
البنك الدولي التاريخية مع العراق .وفي خامساً سأتعرض لمصادر رسم "استراتيجية وسياسات" التنمية في
العراق بعد تغيير  ،2003ال سيما دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فيها ،وفي سادساً سألخص
االستنتاجات وبعض التوصيات.

ثانياً :الحكمة السائدة

تُ َعرف الحكمة السائدة  conventional wisdomبأنها" :مجموعة اآلراء أو التفسيرات التي تُقبَل ،عموماً ،كحقائق،
من قبل الجمهور و/أو الخبراء في الحقل المعني" 1.وتتعدد مصادر مجموعة اآلراء والتفسيرات هذه في المجاالت

االقتصادية عموماً ،ومن ضمنها استراتيجية وسياسات التنمية .فهي يمكن أن تنصرف ،أوالً ،إلى ما تنص عليه

النظرية االقتصادية والنظريات األخرى ،االجتماعية والسياسية وغيرها .وثانياً ،تشمل مدى أدراك وقبول متخذي
القرار والمواطنين عموماً لهذه النظريات و/أو االعتماد كلياً أو جزئياً على مصادر أخرى ،غير النظريات،

كأدبيات المراكز والمؤسسات البحثية/التأثيرية ووسائل األعالم واالتصال االجتماعي وما تمليه اإليديولوجيا،

الخ ،سواء اتفقت مع الواقع/افضل الممارسات في العالم و/أو توصيفات النظريات المذكورة ،أم ال.

وتتعدد الحاالت في هذا المجال كما سيتبين في الفقرات التالية من هذه الورقة .على سبيل المثال ،كما
َلمح ُت له أعاله ،تَ َح ِّول وصايا إجماع واشنطن إلى حكمة سائدة في أهم المؤسسات المالية الدولية ،بالرغم من
تواضع نتائجها ،عموماً ،في التطبيقات التنموية ،في برامج هذه المؤسسات في الدول النامية والصاعدة وغيرها،
أضرب مثاالً ،من
خالل العقود الثالثة الماضية ،كما سيتبين في الفقرة رابعاً أدناه .من جانب آخر ،يمكن أن
ُ
العراق ،على ما يمكن أن يكون عليه تفسير أو صياغة أو وجهة نظر متخذي أو منفذي القرار في التسبيب
والتوصيف االقتصادي ،والتي ال تتفق مع الواقع .ففي  22شباط/فبراير َ ،2022ن َش َرت و ازرة المالية العراقية
تصريحاً في موقعها اإللكتروني حول تأثير تخفيض سعر الصرف في نهاية  2020على التضخم في .2021

فلقد ورد في التصريح ما يلي" :التضخم في األسعار هو ظاهرة عالمية غير مرتبط بتخفيض قيمة العملة،
فضالً عن استغالل بعض المستوردين والتجار بفرض أسعار إضافية ألغراض المنافسة وتحقيق مكاسب
إضافية"ُ 2.يستَ َشف من هذا التصريح أن تخفيض سعر صرف الدينار تجاه الدوالر ال يؤثر على معدل التضخم
 1أنظر ) .Galbraith (1958وفي كتابه هذا المعنون "مجتمع الوفرة  ،"Affluent Societyتَعرض John K. Galbraith
لمفهوم الحكمة السائدة ،في المجتمع واالقتصاد ،وأثرها في سلوك أتباعها ،سواء اتفقت مع الواقع أم ال .ولقد تُرجم هذا الكتاب
للعربية بعنوان" :أضواء جديدة على الفكر االقتصادي" ،دار المعرفة ،القاهرة .1962 ،ومن الجدير أن ُيذكر أن مجال الحكمة
السائدة ،والمفهوم الم ِّ
تصل "تفكير الجماعة  ،"groupthinkال يقتصر ،في العالم األكاديمي مثالً ،على العلوم االجتماعية وإنما
ُ
يمتد إلى العلوم األخرى .على سبيل المثال ،يعرض ) Smolin (2006وصفاً نافذاً وممتعاً عن أثر الحكمة السائدة/تفكير الجماعة
في إسناد أو معارضة نظريات معينة لتوحي ـد القـوى الثالثـة (النووية القوية والنووية الضعيفـة والكهرومغناطيسي ـة) في فيزيـ ـاء الكـ ـ ـم
 ،Quantum physicsمن ناحية ،وقوة الجاذبية في فيزياء النظرية النسبية العامة  ،General Relativityمن ناحية أخرى.
مع مالحظة أنه يشير إلى دور  Galbraithفي تطوير مفهوم الحكمة السائدة.
 2الموقع االلكتروني لو ازرة المالية.http://mof.gov.iq/Pages/MOFBannerHeadlineDetail.aspx?BannerNewsID=1071# ،
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في العراق .وهذا خالف حقيقة مفادها أنه في غياب سياسات وإجراءات وظروف لتخفيف أثر هذا التغيير على

التضخم فأن تخفيض قيمة الدينار تجاه الدوالر (والذي يعني رفع سعر صرف الدوالر تجاه الدينار) يقود لزيادة
معدل التضخم بما يتناسب مع نسبة ارتفاع سعر صرف الدوالر تجاه الدينار .قارن ما ورد في التصريح مع
ورقتي المنشورة ،مر از ( ،)2022التي َبين ُت فيها السياسات واإلجراءات والظروف التي قادت إلى أن يكون
معدل التضخم في  2021في العراق أقل بدرجة ملموسة من نسبة ارتفاع سعر صرف الدوالر تجاه الدينار في
نهاية  .2020إضافة لذلك يالحظ أن بعض التعابير المستخدمة في تصريح و ازرة المالية غير واضحة أو

محددة .فمن غير الواضح ماذا يعني سعر "إضافي" ،وهو إضافي إلى ماذا؟ وكيف أن السعر االضافي يقود

للمنافسة ،التي من المفروض أن تقود لتخفيض السعر؟ زيادة على ذلك فأن تصريح الو ازرة ،أعاله ،بانتفاء

العالقة بين خفض قيمة الدينار تجاه الدوالر ومعدل التضخم يتعارض مع ما ورد في الورقة البيضاء الصادرة

عن و ازرة المالية نفسها ،في تشرين األول/أكتوبر  ،2020وما تضمنته بشكل واضح من أن تخفيض سعر

صرف الدينار يقود الرتفاع تكاليف المعيشة من خالل [زيادة أسعار] االستيرادات.

3

ثالثاً :تغير في اتجاهات بعض المبادئ والمقوالت االقتصادية

سأورد هنا بعض األمثلة في تغير بعض مبادئ ومقوالت النظرية االقتصادية نفسها بحيث تتغير أو حتى تنقلب
مفاهيم "الحكمة السائدة" في بعض فروعها لتتجه إلى مسار يساهم في تكوين حكمة ُم َعدلة أو بديلة .ولعل كون

النظريات االقتصادية تتعلق باإلنسان والمجتمع فإن قوانينها ليست بذلك االستقرار الذي تتسم به العلوم الفيزيائية
والكيمياوية والبيولوجية وغيرها .لذلك تتغير هذه القوانين بتغير سلوك اإلنسان والمجتمع.

( )1-3االرتباط والتسبيب

في استطالع عوامل التقدم االقتصادي تنصرف الدراسات والبحوث ،في كثير من األحيان ،إلى إيجاد "ارتباط"

بين التقدم االقتصادي وظواهر ومتغيرات وبنى مؤسسية وعوامل متعددة أخرى بحيث اُعتبرت هذ الظواهر
والمتغيرات والعوامل والبنى المؤسسية ،الخ ،من مسببات التقدم ،ومن ضمنه التنويع االقتصادي .وبالرغم من

معقولية هذا االستنتاج ،عموماً ،ال سيما وأن العديد من هذه المتغيرات والظواهر والعوامل ،الخ ،تكررت بشكل
يجعل من افتراضها من أهم مسببات التقدم ،افتراضاً معقوالً ،عموماً ،غير أن االرتباط  correlationال يعني
بالضرورة التسبيـ ـ ـب .causation

ويكتسب هذا األمر أهمية كبيرة بسبب وجود تجارب عديدة في هذا المجال ،في ما يتعلق بدور العوامل

والمتغيرات الفاعلة من ناحية ،والسياسات المطبقة ،من ناحية أخرى .وبالرغم من وجود قواسم مشتركة بينها
ولكن التوجهات تختلف بشكل كبير ال سيما ما يتعلق بأدوار الدولة والقطاع الخاص والسوق والظروف السائدة

في البلد أو االقتصاد المعني ،الخ .ويتضمن ذلك أن من غير المناسب استخدام نموذج واحد أو نماذج محدودة
 3ورد ما يلي في صفحة  42من الورقة البيضاء" :وعلى الرغم مما يبدو من جوانب ايجابية لخفض قيمة الدينار العراقي ،والتي
ترتبط بقدرة الحكومة على تسديد مدفوعات الرواتب والتقاعد ،إال أنه سيؤدي الحقاً إلى ارتفاع تكاليف المعيشة ،وبالتالي يخفض

من مستوياتها لغالبية السكان نظراً العتماد البلد الكبير على االستيرادات لتلبية االستهالك"؛ و ازرة المالية (.)2020
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لجميع الدول ،في ما يتعلق بتوصيات السياسات والبرامج واإلجراءات ،الخ ،المقترحة للمساهمة في تحقيق التقدم
والتنويع االقتصادي.

ولعـل فـ ـي منح جائ ـزة نوبـ ـل في علـ ـم االقتص ـاد لسن ـة  2021لثالث ـة هـ ـمJ. Angrist ، D. Card :

و ،G. Imbensلمساهماتهم في استخدام "تجارب طبيعية  "natural experimentsفعلية لمعرفة مسببات

المتغيرات موضوع البحث هو تذكير بأن االرتباط ال يعني بالضرورة التسبيب .وقد جاء منح الجائزة ،في هذا
المجال ،تتويجاُ لجهود بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي في البحث االقتصادي واإليكنومتري .ولعل واحداً
من النتائج المهمة الكثيرة التي انطوى عليها البحث في هذا المجال ،ال سيما من قبل مستلم نصف جائزة نوبل

 Cardوآخرون ،هو أن االرتباط الظاهر بين تشريعات الحد األدنى لمعدل األجر  wage rateوالبطالة ال
يعني تسبب هذه التشريعات في زيادة البطالة .فباإلضافة إلى أن هذه التشريعات ،عموماً ،ال تقود لزيادة البطالة،

فهي في بعض الحاالت ،قد تقود لتخفيضها ،قليالً .وحتى ثمانينات القرن الماضي كانت تحليالت ونتائج
المجرى الرئيس لعلم االقتصاد  mainstream economicsتنص على اتجاه هذا التسبيب ،أي أن هذه
التشريعات تقود لزيادة البطالة.

4

وبالرغم من أن بحوث مستلمي الجائزة انصبت عموماً على ظواهر جزئية  microغير أن أساليبها
طبق على ظواهر اقتصادية كلية  ،macroكما أشار تقرير لجنـ ـة جائـ ـزة نوبـ ـل ،كالبحث في تأثير
يمكن أن تُ َ

الهيكـ ـل المؤسسـ ـي علـ ـى التنميـ ـة االقتصادي ـة ،على سبيل المثال؛ ).RSAS (2021, p. 1

( )2-3فرضيات عقالنية المتعاملين اقتصادياً وكفاءة األسواق وتوفر المعلومات وغيرها

يعتمد االقتصاد النيوكالسيكي ،الذي ال زال يمثل أحد أركان المجرى الرئيس لعلم االقتصاد ،بالرغم من تراجعه
في السنوات األخيرة ،على فرضية عقالنية المتعامل في السوق كمستهلك أو منتج أو عامل ،الخ ،في تعظيم

عوائده وتصغير كلفه ،في ظل معرفته الكاملة بكافة المعلومات التي يوفرها السوق .كما يعتمد أيضاً على
فرضية أن األسواق تتسم بالكفاءة في كونها تحقق دائماً التوازن بين العرض والطلب ،في ظل استخدام كافة

المعلومات الحاضرة والمتوقعة .ولكن تََب َين ،بمرور الوقت ،عدم مالئمة و/أو واقعية بعض من هذه الفرضيات،
وغيرها ،لتفسير الشواهد والحوادث والنتائج االقتصادية ،والتي ظهرت ،على سبيل المثال ،في الحاالت التالية:

( )1عندما تبين أن المتعاملين ال يمتلكون جميعاً ذات المعلومات .بحيث في حاالت عديدة أصبح من الصعب
الكالم عن "متوسط  "averageالمستهلكين أو المنتجين أو العاملين ،في سلوكهم االقتصادي.

4

هذا بالرغم من أن االقتصادية المعروفة ) Joan Robinson (1933أشارت ،في كتابها عن المنافسة غير-الكاملـة

 ،imperfect competitionإلى أن المنتج الذي يحتكر الشراء  monopsonyفي سوق العمل ،عند تحديده لمعدل األجر ،يقوم
بعمل يماثل فرض حد أدنى لمعدل األجر .فهو يحدد معدل األجر وال يخفض بل ربما يزيد االستخدام بسبب ميل  slopeمنحنى
عرض العمل لالرتفاع مع معدل األجر في هذه السوق غير التنافسية .أنظر تقرير األكاديمية السويدية عن منح جائزة نوبل لعلم
االقتصـ ـاد لسنـ ـة  ،RSAS (2021, p. 3) ،2021وكذلك ) .Card (2018ومن الجدير االشارة إلى أن تقرير األكاديمية هذا،
وما يماثله من تقارير في منح الجائزة للسنوات السابقة ،يقدم عرضاً تفصيلياً ممتا از لمساهمات مستلمي الجائزة.
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( )2عندما ال يسلك المتعاملون في السوق ،أو خارجها ،بالعقالنية المفترضة وإنما يتعاملون بسلوك آخر قد
يتعارض مع تعظيم العوائد وتصغير الكلف.

( )3عندما يتعارض الوضع األمثل الخاص ،في توازن السوق ،مع الوضع األمثل االجتماعي .وتثار هذه

الحالة عند وجود ما يطلق عليه وفورات خارجية  ،externalitiesسالبة أو موجبة 5.وتتطلب هذه الوفورات
تًد ُخل الدولة "لتعويضها" ،من خالل "تصحيح" نتيجة السوق .على سبيل المثال ،في ما يخص البيئة ،يمكن

أن تتمثل الوفورات السالبة ،في سلوك المنتج أو المستهلك ،من خالل أطالق غازات الدفيئة greenhouse
 ،gasesفي مرحلتي اإلنتاج أو االستهالك .في هذه الحالة ال يتحمل المنتج أو المستهلك" ،في السوق"،

كلفة األضرار البيئية التي كان يمكن تجنبها ،إن أمكن ،من خالل مسك الغازات المتسربة وخزنها capture

 .& storeوهنا تبرز ضرورة فرض قوانين لردع المنتج و/أو المستهلك أو تحميله كلفة المسك والخزن؛
من خالل فرض ضريبة أو سعر على اطالق الغازات ،الخ.
( )4تواضع كفاءة األسواق ،السيما المالية منها ،للوصول إلى استقرار/توازن محدد ،بحيث أصبحت هذه

األسواق مجاالً للمضاربات ،وبروز دور المضاربات في التضخم المفرط للثروات والتي تبينت مظاهرها
بشكل درامي أثناء وباء كورونا ،على سبيل المثال .ويشمل ذلك أيضاً ،من بين مظاهر أخرى ،سلوك

البنوك المركزية نفسها في المساهمة في تسبيب ظهور الفقاعات  bubblesالمالية ،كنتيجة جانبية لما
يطلق عليه التسهيل الكمي  quantitative easingفي اتاحة التمويل "الرخيص" ،ال سيما للشركات

الكبرى ،مما قاد إلى زيادة كبيرة في ثرواتها (من خالل ارتفاع أسعار أسهمها في السوق المالية).

( )5زيادة التفاوت في الدخول والثروات خالل األربعة عقود المنصرمة كاتجاه عام ،السيما في العالم الصناعي
المتقدم ،وتراجع فكرة "النفاذ النازل  ،"trickle downفي استفادة جميع افراد المجتمع اوتوماتيكياً ،ال سيما
الفئات األدنى دخالً ،من النمو االقتصادي ؛ أنظر ) Piketty (2014و ).Jordà, et al (2019

ولقد أصبحت هذه "النواقص" مجاالً للبحث والتمحيص خالل السنوات والعقود المنصرمة مما ساهم في

بروز نتائج رصينة في تشخيصها واقتراح بدائلها و/أو معالجتها في تطبيقات عديدة في فروع علم االقتصاد.

ولقد قاد ذلك إلى منح جوائز نوبل لعلم االقتصاد في بعض من هذه الفروع .على سبيل المثال ،االقتصاد

السلوكي  ،behavioural economicsعدم تماثل المعلومات  ،asymmetric informationنظرية اللعبة
5

في حالة الوفورات الخارجية السالبة تكون الكلفة الحدية الخاصة أقل من الكلفة الحدية االجتماعية مما يقود إلى إنتاج السلع

(أو استهالكها) ،كما يقرره توازن السوق ،بكمية أعلى مما يتطلبه الوضع االجتماعي األمثل .من جانب أخر ،كمثال على الوفورات
الموجبة ،المنافع التي تنتج من نشر التلقيح ضد األوبئة .إذ تقود زيادة التلقيح إلى فائدة المجتمع ككل (التعجيل بالوصول لحالة
الملَقحين .وفي حالة الوفورات الموجبة يكون اإليراد (المنفعة) الحدي الخاص أقل
مناعة القطيع  )herd immunityوليس فقط ُ
الملَقحين في مثالنا) ،كما يقرره توازن السوق ،بكمية أقل
من اإليراد (المنفعة) الحدي االجتماعي مما يقود إلى حجم إنتاج (عدد ُ
الملَقحين في مثالنا).
مما يتطلبه الوضع االجتماعي األمثل .وهذا يتطلب تدخل الدولة لزيادة كمية اإلنتاج (زيادة عدد ُ
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 game theoryفي اتخاذ الق اررات عند تضارب أو توافق المصالح وفي المزادات  auctionsوتصميمها،

شمول البيئة والتقدم التكنولوجي في التحليل االقتصادي الكلي ،الخ .ومن المناسب أن يالحظ أن قرار منح

جائزة نوبل نفسه قد يعكس الحكمة السائدة في علم االقتصاد ،أو تغيرها ،وقت منح الجائزة .على سبيل المثال،
في عام ُ 1995مِّنحت الجائزة إلى  Robert Lucasوذلك "لتطويره وتطبيقه فرضية التوقعات العقالنية
طور التحليل االقتصادي الكلي وعمق فهمنا للسياسة االقتصادية" ،كما ورد
 rational expectationsوبهذا َ
في قرار منح الجائزة .ولكن في عام ُ 2017مِّنحت الجائزة إلى  Richard Thalerوذلك "لمساهماته في

االقتصاد السلوكي ...وما توصل أليه من محدودية العقالنية ،والتفضيالت االجتماعية وعدم القدرة للسيطرة

على النفس ،وهي كلها تؤثر في األفراد واألسواق" ،كما ورد في قرار منح الجائزة 6.ومن الواضح أن فرضية

العقالنية العامة لألفراد واألسواق حسب  Lucasتتعارض مع العقالنية المحدودة لألفراد واألسواق حسب
.Thaler

رابعاً :المؤسسات المالية الدولية والتنمية االقتصادية
( )1-4إجماع واشنطن
وثق االقتصادي ) Williamson (1990مجموعة من عشر وصايا للدول النامية للمساهمة في تحقيق المالئة
المالية والتقدم االقتصادي فيها أطلق عليها تعبير "إجماع واشنطن  ." Washington consensusوالوصايا
العشر الذي اقترحها لهذا اإلجماع هي كما يلي؛ ):Rodrik (2006
 .1انضباط السياسة المالية  ،fiscal policy disciplineبما فيه تجنب عجز مالي كبير في الميزانية العامة
نسبة للناتج المحلي اإلجمالي .GDP
 .2تحويل االنفاق الحكومي على اإلعانات (ال سيما اإلعانات غير-التمييزية  )indiscriminateباتجاه
تخصيصات واسعة-النطاق  broad-basedألسناد النمو كالبنى األساسية وخدمات للفقراء كالتعليم األولي
والصحة األولية.
 .3اإلصالح الضريبي :توسيع القاعدة الضريبية وتبني معدالت ضريبة حدية معتدلة.
 .4أسعار فائدة يقررها السوق بحيث يكون سعر الفائدة الحقيقي (أي سعر الفائدة االسمي ناقصاً معدل
التضخم) بمستوى موجب معتدل.
 .5أسعار صرف تنافسية.
 .6تحرير التجارة :تحرير االستيرادات ،مع تأكيد خاص على إزالة التقييدات الكمية (التراخيص ،الخ)؛ واي
حماية للتجارة ينبغي ان تكون من خالل تعرفات  tariffsمتماثلة  uniformومنخفضة.

6

أنظر الموقع اإللكتروني لجائزة نوبل.https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-nobel-prizes ،
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 .7فتح المجال لالستثمار الخارجي المتوجه للداخل.
 .8خصخصة المنشآت (الشركات) العامة.
 .9إزالة التضبيطات  :deregulationsإلغاء التضبيطات التي تعيق الدخول للسوق أو تَُقِّيد المنافسة؛ في
ما عدا تلك التي تتطلبها حماية المستهلكين والحفاظ على البيئة والمتطلبات الرقابية  prudentialعلى

المؤسسات المالية.
.10

تأمين حماية حقوق الملكية .property rights
ولقد كانت هذه الوصايا تأطي اًر لممارسات دول في أمريكا الالتينية خالل عقد الثمانينيات .وفي الحقيقة

نتيجة لتكرر هذه المبادئ في توصيات البنك الدولي ومشروطية  conditionalityصندوق النقد الدولي
لإلقراض أصبحت تعتبر من مبادئ هاتين المؤسستين ،ومن ثم المؤسسات المالية الدولية األخرى ،عموماً.

فكما َذ َك َر )" :Spence (2021إذا كان ألحد أن يتساءل من هي الجهات الموافقة على إجماع واشنطن؟ فأن
الجواب يبدو أنها تشمل[ ،من بين آخرين] :و ازرة الخزانة األمريكية ،صندوق النقد الدولي ،البنك الدولي ،مراكز
بحث/تأثير  think tankبأجندات مشابهة ،بعض الجهات األكاديمية ،وبمرور الوقت حكومات في أمريكا
الالتينية" .ولكن بعد ظهوره ،أصبح تعبير إجماع واشنطن ُيستخدم ليشمل معظم مبادئ اللبرالية االقتصادية في
اطالق حساب رأس المال لميزان المدفوعات وسيادة السوق وتحجيم دور الدولة ،الخ ،مما أصبح بعده ،أيضاً،
يشير إلى سيادة اقتصاد جانب-العرض  supply-side economicsوالحرية االقتصادية/أصولية السوق
 market fundamentalismوالتخلي عن الوصفات الكينزية؛ ).Rodrik (2006
ويمكن القول أن العديد من الوصايا العشر المشار أليها ،أو التي تم توسيعها ،7الزال مفيداً وفعاالً في
مسار التنمية االقتصادية ،ال سيما سعر الصرف التنافسي ،والتخلي عن الحماية الكمية المبالغ بها ،وأهمية
السوق في التسعير والعملية االقتصادية ،والتخلي عن بعض ممارسات التدخل الحكومي المعرقل للنشاط
االقتصادي ،ومكافحة الفساد ،وتأمين شبكة حماية اجتماعية فعالة ،الخ .غير أن تبنيها كحزمة بأكملها ،من
ناحية ،وتحجيمها لدور الدولة عموماً ،من ناحية ثانية ،وتحول إجماع واشنطن لما يشبه األيديولوجيا تطبق في
 7حسب ) Rodrik (2006تم توسيع وصايا إجماع واشنطن بإضافة ما يلي للوصايا العشر األصلية المبينة في المتن:
 .11حوكمة الشركات الكبيرة  .16 .corp. governanceانفتاح حذر  prudentلحساب رأس المال لميزان المدفوعات.
 .12مكافحة الفساد.

 .17عدم المزج بين عهود أسعار الصرف (أي بين عائمة وثابتة).

 .13سوق عمل مرنة.

 .18استقاللية البنك المركزي/استهداف التضخم.

 .14عضوية منظمة التجارة الدولية.

 .19تبني شبكة أمان اجتماعي.

 .15تبني المعايير والرموز المالية [الدولية].

 .20استهداف تقليل الفقر.
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الدول النامية والصاعدة وغيرها التي تحتاج للتمويل ،بدون النظر إلى ظروفها االقتصادية واالجتماعية
القائمة/األولية  ،initial conditionsمن ناحية ثالثة ،أثار اعتراضات ومعارضة جدية .ال سيما وهي تتبنى

شعارات مختصرة بدون بيان تبعاتها وحدودها .على سبيل المثال ،شعارات مثل :حقق االستقرار ،حرر االقتصاد
ثم خصخصه؛  .stabilize, liberalize, and privatizeوهذه الشعارات أصبحت ،بمرور الوقت ،تُطبق

بشكل آلي ،ال سيما في ما أصبح يعرف بعالج الصدمة  ،shock therapyوبالذات تلك المتمثلة في خصخصة
المنشآت العامة "بالجملة" و/أو بدون إعادة هيكلة مناسبة ،خصخصة التقاعد ،تبني معدالت ضريبة متماثلة،
تخفيض الضرائب على األرباح ،استقاللية البنك المركزي المفرطة ،السياسات النقدية الصارمة ،monetarism
بتبعات مقلقلة اقتصادياً واجتماعياً ،الخ .لذلك توسع جمهور منتقديها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً/اكاديمياً
وشمل ذلك اقتصاديين بارزين في العالم؛ أنظر على سبيل المثال )Rodrik ،Serra & Stiglitz (2008
) 8.(2006هذا بالرغم من استم ـرار ق ـبول بع ـض أو ك ـل وصاي ـا إجم ـاع واشنط ـن م ـن قب ـل بع ـض االقتصاديي ـن
الجديي ـن ،مثل ) ، Spence (2021بالرغم أنه ال يعتبرها استراتيجية أو برنامج تنموي (أنظر أدناه).

9

وتُذكر عادة تجارب دول عديدة فشل فيها التطبيق الواسع لحزمة إجماع واشنطن في تحقيق تقدم
ملموس مستدام .كتجربة روسيا بعد انهي ـار االتح ـاد السوفيت ـي وم ـا فشل ـت فيه سياس ـ ـات ع ـ ـالج الصدم ـ ـة
 therapy shockفي إحداث تغييرات ملموسة؛ كعدم تطور الناتج المحلي اإلجمالي فيها مقارنة بما قبل
االنهيار .كما أنه بالرغم من استمرار السياسات النيولبرالية المترافقة مع اجماع واشنطن ،فأن العديد من الدول
التي تبنتها في أمريكا الالتينية وآسيا وافريقيا استمرت في أزماتها وانخفاض النمو وعدم تحقيق تحسن ملموس
في المستوى المعيشي فيها؛ أنظر ).Rodrik (2006) ،Bab & Kentikelenis (2021
من جانب آخر ،بينت تجربة دول شرق آسيا والصين أهمية دور الدولة االقتصادي ،ال سيما في تبني
السياسات الصناعية وتحشيد االدخار والتمويل وخلق ظروف سوق محابية للنمو وتطبيق سياسات لتحقيق
العدالة االجتماعية ،الخ ،حتى تتركز وتتقوى عوامل التطور المستدام ،ف ـ ـي ذات الوق ـت الـذي تجنبـت فيـه
سياس ـات عـالج الصدمـة؛ ) .Weber (2021) ،Stiglitz (2018) ،World Bank (1993لذلك يميل
8

"بعد انهيار حائط برلين وانهيار االتحاد السوفيتي ،كانت هناك خصخصة وتحرير للتجارة وإزالة التضبيطات deregulations

في دول أوربا الشرقية وأمريكا الالتينية وحتى أفريقيا جنوب الصحراء (التي أزالت أيضا مؤسسات رسمية للتسويق) أكثر من أي
وقت مضى .ونتيجة للتوسع في تطبيق إجماع واشنطن تخطى األمر ما أوصى به  Williamsonإلى ما أصبح منتقدي االجماع
يشيرون له بالنيولبرالية وأصولية  fundamentalismالسوق ...ولقد كانت نتائج هذه التطبيقات أثناء التسعينيات عموماً غير
مناسبة بحيث تم التوصل إلى استنتاج مفاده أن وصايا اجماع واشنطن مخيبة لآلمال وميتة .ولقد ساهم تقرير البنك الدولي
الصادر في ( 2005ماذا تعلمنا من تجربة التسعينيات) [المشار له في المتن] ،في ابراز هذا االستنتاج"؛ ).Rodrik (2006
 9شارك  Spenceكل من  Stiglitzو Akerlofفي تلقي جائزة نوبل ،في علم االقتصاد ،لسنة  ،2001لمساهماتهم في "تحليل
األسواق التي تتسم بعدم تماثل المعلومات ."asymmetric information
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العديد من الدول النامية والصاعدة حالياً ،في تطبيقات استراتيجية وسياسات التنمية ،األخذ باالعتبار الظروف

السائدة في كل بلد مع االنتفاع من النموذج االسيوي (واألوربي) ،في مبادرة الدولة في بناء البنى األساسية
وتطبيق سياسات محابية للنمو وتحقيق العدالة االجتماعية ،الخ.
وبالرغم من صدور تقرير جدي عن البنك الدولي نفسه ،في عام  ،2005ينتقد ،فعلياً ،طريقة تطبيق

وصاياه ،ال سيمـا أشارته لعدم أخ ـذ البنك للظ ـ ـروف األوليـ ـة لك ـ ـل دولـ ـة باالعتب ـ ـار،World Bank (2005) ،
ولكن "الحكمة السائدة" استمرت في ممارسات البنك الدولي وصندوق ـالنقد الدولي .إذ استمرت بعثات البنك
ويعتََقد أن ذلك
والصندوق للدول الطالبة للمعونة والمشورة االقتصادية ،ومنها العراق ،باقتراح هذه الوصاياُ .

ساهم فيه استمرار الظروف التي تمثلت في إدارتي البنك والصندوق ،من قبل شخصيات ومؤسسات مالية وغير

مالية دولية تُ َحِّبذ أو لها مصالح في استمرار تطبيق هذه الوصايا" .فبالرغم من توسع مصادر أخرى للتمويل،

ال سيما من قبل الصين وغيرها ،ولجوء دول نامية لها ،تستمر [الحكمة السائدة] إلجماع واشنطن في وصايا

الصندوق والبنك ،ولو بقوة ولهجة أخف من السابق"؛ ).Bab & Kentikelenis (2021

( )2-4العراق والبنك الدولي
لقد وضع البنك الدولي تقارير عديدة عن التنمية االقتصادية في العراق منذ بداية خمسينيات القرن الماضي،
بعد أنشاء مجلس األعمار/و ازرة اإلعمار ،ثم نشط بعد  2003في تقارير مرحلية وتنموية .ففي خمسينيات القرن
الماضي ،باإلضافة لمشاريع البنية األساسية ركز التقرير ،في القطاع الصناعي ،على أنشاء الصناعات التي
يتوفر لها السوق المحلي والمواد األولية .أي أنه ركز على الصناعات البديلة لالستيراد .import substitution
وبعد تغيير  2003فأن تقاريره كانت تمهد للتحول نحو "نظام السوق" وتغليب دور "القطاع الخاص" .وفي
وثائقه وتقاريره كرر الكثير مما يقترب من وصايا إجماع واشنطن .أنظر مر از ( .)2018ويمكن اعتبار تقريره
الذي ُنشر في تشرين األول/أكتوبر  2020مجمل توجه البنك في هذا المجال لحد اآلن؛ World Bank
) .(2020ولقد تَ َع َرض ُت لتقرير البنك الدولي والورقة البيضاء لو ازرة المالية ،و ازرة المالية ( ،)2020التي ُن ِّش َرت
بنفس الشهر ،واللذان فيهما الكثير من التحليالت والتوصيات المشتركة ،في بحثي المنشور مر از (.)2020
ويمكن الرجوع لهذا البحث للنظر في تقييم تقرير البنك والورقة البيضاء.
وسأتعرض في ما يلي لتفاعل توجهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات/المؤسسات
األخرى التي تعاملت مع العراق ،منذ  2003ولحد اآلن ،في تشكيل بداية واستمرار مبادئ وتفاصيل وعناصر
وسياسات إعادة هيكلة النظام االقتصادي بعد تغيير .2003
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خامساً :استراتيجية التنمية والتنويع االقتصادي في العراق

لم يرد في الدستور ،الذي أُقر في  ،2005ما يحدد شكل النظام االقتصادي في العراق .كما لم يرد فيه أي

شيء حول تغيير المؤسسية االقتصادية الموروثة من النظام السابق .وكل الذي ورد فيه عبارات عامة عن

تشجيع القطاع الخاص و"مبادئ" السوق .فلقد ورد في المادة  ،25ما يلي" :تكفل الدولة اصالح االقتصاد
ٍ
العراقي وفق ٍ
اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده ،وتنويع مصادره ،وتشجيع القطاع الخاص
اسس
وتنميته" .وفي المادة  26ما يلي" :تكفل الدولة تشجيع االستثمارات في القطاعات المختلفة ،وينظم ذلك بقانون".
أما في ما يخص نظام السوق فلم ترد مادة خاصة به وإنما ورد ذكره بعجالة في معرض االستثمارات النفطية

في المادة  ،112كما يلي " :ثانياً :تقوم الحكومة االتحادية وحكومات االقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم
ٍ
منفعة للشعب العراقي ،معتمدةً احدث
السياسات االستراتيجية الالزمة لتطوير ثروة النفط والغاز ،بما يحقق أعلى
تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثمار" .جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ،4012في  .2005/12/25ومن
غير الواضح من هو المقصود بالقطاع الخاص وال المقصود "بمبادئ" السوق.

ولكن خطوات تغيير هيكلة النظام االقتصادي ،في الحقيقة ،انطلقت قبل ذلك ،أثناء إدارة سلطة التحالف
المؤقتة  .Coalition Provisional Authority, CPAولقد ابتدأت بوادر تغيير الهيكلة هذه في تقارير صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي التي كان في مقدمتها ،في هذا المجال ،تقرير الصندوق في تشرين األول/أكتوبر
 ،2003واستُك ِّملت ِّ
ووسعت في التقارير الالحقة للصندوق والبنك ،وما سمي بالعهد الدولي International

وك ِّرَرت ذات
( Compactبين العراق و"المجتمع الدولي" ،من خالل األمم المتحدة ،في حزيران/يونيو ُ .)2006

التوجهات ،تقريباً ،في وثيقة "استراتيجية التنمية الوطنية  ،"2007-2005الصادرة عن و ازرة التخطيط في
2005؛ و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ( .)2005واستمرت بعد ذلك في وثائق العهد الدولي والبنك والصندوق.

إذ تكررت (بعد االستكمال/التوسيع) في تقارير الصندوق سواء في مشاورات المادة الرابعة Article IV
 Consultationالسنوية أو اتفاقات التمويل التحوطية  ،precautionaryبما فيها برنامج ،2019-2016
وتقارير البنك الدولي التي كان آخرها في 2020؛ أنظر ) Merza (2008ومر از (.)2020
ولقد أد َرج تقرير الصندوق في تشرين األول/أكتوبر  ،2003على سبيل المثال" ،المبادئ/الوصايا"
التالية ،في تغيير الهيكلة االقتصادية ،والتي تقارب وصايا إجماع واشنطن ،المشار أليها في الفقرة ()1-4
أعاله ،والتي يمكن تلخيصها بنقاط كما يلي:IMF (2003) ،
 .1تطبيق أجندة إصالح ممكنة القتصاد يعتمد على السوق.

 .2إزالة إعانات سعر النفط (بشكل يتجنب التقلقل االجتماعي) مع تَ ِّحولُ ،م ارَقب وحذر ،من أسلوب توزيع
الحصة التموينية إلى نظام مدفوعات نقدية.
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الدين مستقبالً ،فهو يحتاج إعادة هيكلة كبيرة  generousلديونه
 .3حتى يستطيع العراق الوفاء بخدمة َ
الخارجية.
 .4سعر صرف مرن ليتبعه ،بعد تحقيق االستقرار ،ربط الدينار  peggingبالدوالر األمريكي.
 .5االنفتاح على التجارة الخارجية واالستثمار األجنبي.

 .6استراتيجية إصالحية للمنشآت (الشركات) العامة بما فيها خصخصتها.
 .7تحرير األسعار.

 .8ينبغي أن يكون الدور األساس للسياسة النقدية استقرار األسعار.

 .9تقوية الدور الرقابي للبنك المركزي لتأمين قيام الجهاز المصرفي بدوره األساس  keyفي االقتصاد.
 .10تقوية البنوك المحلية في ذات الوقت الذي ُيفتَح فيه القطاع المالي لالستثمار األجنبي.

ولقد استُ ِّ
كملت هذه الوصايا كما اُشير له أعاله ،في ما بعد ،بفقرات إضافية ُيماثل العديد منها الوصايا

الموسعة إلجماع واشنطن المشار أليها في الفقرة ( )1-4أعاله .على سبيل المثال ،عضوية منظمة التجارة
الدولية ،مكافحة الفساد ،تخفيف الفقر ،تطوير قطاع النفط والمشاركة مع اإلقليم والمحافظات في إدارته ،صدور

قانون البنك المركزي في  2004الذي أسس الستقاللية البنك ،أطالق/انفتاح حساب رأس المال لميزان

المدفوعات ،إعادة هيكلة البنك المركزي والجهاز المصرفي ،تحسين مالية الحكومة ،تأمين الودائع المصرفية،
قوانين مالية واقتصادية تتالءم مع التوجه "لالنفتاح" ،الخ؛ انظر ).Merza (2008
وفي الحقيقة تم تنفيذ العديد من هذه الوصايا بما يسمح به الوضع األمني ،من ناحية ،وإمكانية التوافق

بين الفئات السياسية ،من ناحية أخرى؛ أنظر مر از ( )2018و) .Merza (2008وبهذا أصبح االتجاه العام
للتغيير االقتصادي واالجتماعي متمحو اًر ،فعلياً ،حول وصايا اجماع واشنطن .غير أن تطبيق هذه الوصايا أو
بعضها لم يغير األداء االقتصادي العام من الناحية التنموية ،ال سيما استمرار االعتماد على النفط وتركز

أحادية االقتصاد؛ مر از (.)2018
ويمكن النقاش/االعتراض أن السبب قد ال يكون قصور وصايا إجماع واشنطن ،ال سيما ،وكما أشير

أليه آنفاً ،فأن" قائمة هذا اإلجماع لم يكن المقصود منها أن تكون خطة متكاملة ،أو استراتيجية اقتصادية ،أو
نموذجاً للتنمية 10."...وبالرغم من أهمية هذا االعتراض ،وربما بسببه ،فأن اقتراح وتطبيق هذه الوصايا كحزمة

 10ورد ذلك في ) Spence (2021كما يلي" :من ناحية المبدأ ،لم يكن المقصود من قائمة اجماع واشنطن أن تكون خطة
متكاملة ،أو استراتيجية نمو ،أو نموذج للتنمية .ذلك أن استراتيجية النمو هي مجموعة من األعمال واإلصالحات واالستثمارات
المتكاملة مع جدولة وخطوات مناسبة ومفصلة للظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية (والمقررة جزئياً تاريخياً) لبلد ومجتمع
معين .وبالصلة بنموذج واقعي الستجابة االقتصاد ،فأن استراتيجية النمو تستطيع التنبؤ بتحسن األداء من ناحية النمو والتنمية
االقتصادية .وينبع من ذلك أن استراتيجيات النمو مرتبطة بدول وأزمان معينة :وبالرغم من أن لها عوامل مشتركة بين الدول لكن
في ذات الوقت لها خصوصيات محددة بدولة معينة .ولقد عَِّلم  Williamsonكل ذلك .أما  Rodrikوهو اقتصادي تنمية قائد
من بين أبناء جيله ،فقد أدرك ويدرك جيداً أن وصايا قليلة ال تُكَِّون نموذج أو استراتيجية اقتصادية .إن إجماع واشنطن لم يقصد
منه مطلقاً أن يكون برنامجاً كامالً أو أن يناسب الجميع".
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وتوجه ،جعلها تبدو ،خالل العقدين المنصرمين ،وكأنها استراتيجية وخطة تنموية متكاملة ،في العراق .لذلك

فإن مالحظاتي في ما يلي ال تنصرف إلى التشكيك بجدية حزمة التوصيات المقدمة من قبل مختلف الجهات

المذكورة أعاله أو رصانة مهنيتها ومناسبة عدد من هذه التوصيات وتفصيالتها ،كما طبقت في دول متعددة.

إن مالحظاتي إنما تنصرف إلى أن هذه التوصيات كحزمة ،ال تمثل استراتيجية أو خطة تنموية لالنتقال من
األحادية إلى التنويع االقتصادي ،كما أثبتت ذلك تطبيقاتها في العديد من الدول ،ال سيما الريعية .هذا في

الوقت الذي لم تُب َذل بجانبها ،على مدى العقدين المنصرمين ،جهوداً جدية من قبل الجانب العراقي إلقامة إدارة
اقتصادية وطنية متمكنة ،من ناحية ،وال رسم استراتيجية وخطة وطنية جدية/فعالة ،من ناحية أخرى.

في هذا السياق ،فأن حزمة التوصيات أو الوصايا المذكورة و/أو تطبيقاتها تشكو ،في سياق التنويع

االقتصادي ،في حالة العراق ،من غياب مسائل وأبعاد أساسية وكما يلي ،على سبيل المثال:

( )1لم تكن هناك دراسات واضحة وتفصيلية للظروف االقتصادية وغيرها التي يمر بها العراق من هيكل
مؤسسي قائم وسلوك اقتصادي متأث اًر لفترة طويلة بالسلوك الريعي ،سواء قبل تغيير  2003أو بعده.

فالخطوات المتخذة لتغيير النظام االقتصادي وطريقة تطبيقها تشير للعجلة واالرتجال فيها؛

) .Chandrasekaran (2006ولقد ساهم استثناء العديد من كوادر الدولة المتمرسة نتيجة إلفراغ الو ازرات

من عناصر كان يمكن أن تساهم في القيام بهذه الدراسات وفي تقديم المشورة اإلدارية واالقتصادية لتكوين
نواة متوازنة الستراتيجية وخطة نمو وتنمية ،ال سيما التنويع االقتصادي.
( )2ليس في الوصايا المطبقة نفسها ،سواء المقترحة في إجماع واشنطن أو بطريقة تنفيذها في العراق ،إشارة
لإلدارة االقتصادية ،وكأنما أُفتُِّرض وجودها كتحصيل حاصل ليكون مجالها تنفيذ هذه الوصايا فقط .وفي
ظل تغليب الوالء على الكفاءة ،في ممارسات الفئات التي استفادت من تعيين كوادرها في الجهاز اإلداري

للدولة والعجلة واالرتجال في ممارساتها ،في ظل غياب كفاءات لها خبرة وكفاءة ،من ناحية ،وأسلوب
التوافق في تأليف الحكومات المتعاقبة ،والذي ساهم بدوره في تحول و ازراتها إلى مجاالت نفوذ األحزاب
والفئات السياسية في توزيع المغانم من خالل التعيينات والعطايا ،من ناحية أخرى ،نشأت إدارات مشرذمة

لم تستطع االنتظام في إدارة اقتصادية موحدة وطنية مقتدرة لدراسة الواقع ورسم السياسات واالستراتيجيات
والخطط التنموية وتمحيص وتقييم المشورة األجنبية.
( )3بعد تغيير  2003كان أهم الفاعلين الخارجيين بالعالقة الفنية االقتصادية/المالية/النقدية مع العراق،
باإلضافة لسلطة التحالف المؤقتة ،هما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .وهاتين المؤسستين تفضالن

التعامل مع و ازرة المالية في ما يتعلق بالميزانية والبنك المركزي في ما يتعلق بالقضايا النقدية .وبالتفاعل
مع األهمية الكبرى للعوائد النفطية ،برز دور و ازرتي النفط والمالية والبنك المركزي .في هذا المسار ُه ِّم َشت
و ازرة التخطيط والو ازرات األخرى في اقتراح السياسات وأصبح دورها أدوات تنفيذية أكثر منها
تخطيطية/تنفيذية .ولقد كان من أهم نتائج االعتماد على وصايا اجماع واشنطن ،ال سيما في ظل شعارات
18 - 12

االعتماد على "السوق" وترك التنمية االقتصادية ،في مجال اإلنتاج (ال سيما غير-النفطي-الخام) ،عموماً،

"للقطاع الخاص" هو ،فعلياً ،تركيز الميزانية االتحادية ،أساساً ،على النفقات الجارية ،في ما عدا االستثمارات
النفطية واستثمارات ونفقات ضرورية أخرى.

( )4تواضع تناول البعد الريعي .بالرغم من أدراك أهمية هدف التخلص من األحادية االقتصادية ،وتكرار هذا
الهدف لفضياً في مختلف الوثائق الرسمية وغير الرسمية وتقارير المؤسسات الدولية ،أُهملت ،فعلياً ،مسألة
الريعية وتأثيرها على السلوك االقتصادي واالجتماعي في العراق ودورها في عرقلة تحقيق التنويع

االقتصادي .في هذا الوقت كان االقتصاديين العراقيين يشددون على هذا البعد والذي لم يعطى له دور
ب ـ ـ ـ ـارز في تقاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر المؤسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات المعني ـ ـ ـة بقـ ـ ـ ـ ـ ـدر اهتمامه ـ ـ ـ ـ ـ ـا بتطبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق توصياته ـ ـ ـ ـ ــا .أنظـ ـ ـ ـ ـ ـر
) .Merza (2004, 2007, 2011وعندما تم االلتفات لهذا البعد بوقت متأخر ،من قبل هذه المؤسسات،

فأنه عولج بطريقة آلية ال تعتمد على دراسات معمقة للواقع االقتصادي في العراق .على سبيل المثال،

عندما تم التطرق للبعد الريعي ،الذي تم تجنبه ،جدياً ،في التقارير السابقة ،لجأ تقرير البنك الدولي عن

العراق الصادر في  2020لخطاب اجتماعي وسياسي عام يرد عادة في األدب االقتصادي واالجتماعي

والسياسي للريعية ،بدون مصادر بحثية واضحة عن االقتصاد والمجتمع العراقي عدا عن عدد محدود جداً

من المصادر القديمة نسبياً وإشارات انطباعية ،ليصل إلى وصف هشاشة العراق  .fragilityوفي توصياته

لمعالجة الريعية و"الهشاشة" في العراق ،في ما عدا توصية خالفية في توزيع الثروة النفطية على السكان،
نحا نحو إعادة اقتراح توصيات مقاربة لتلك التي كانت تتكرر ،بالرغم من توسيعها منذ  ،2003مضيفاً لها
عبارات عامة عن ضرورة انشاء الصناعات المتصلة بالطاقة والصناعات الزراعية؛ أنظر مر از (.)2020

( )5لقد أشارت تقارير رصينة تتعلق بالطاقة في العراق إلى مسألة التنويع االقتصادي والصناعات المتصلة
بالنفط والغاز التي يمكن أن تساهم في التنويع .ولقد أعد واحد من قبل وكالة الطاقة الدولية في 2012

بعنوان "منظور الطاقة في العراق  "Iraq Energy Outlookوأخر أعد لو ازرة النفط من قبل شركة

استشارية  ،booz&coفي تلك السنة ،بعنوان "االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة  ."INESوبالرغم من
غنى التفاصيل عن الوضع القائم والظروف األولية  initial conditionsلقطاع الطاقة عموماً في العراق

وجدية التحليالت واالستنتاجات بشأنه في هذين التقريرين ،ولكنهما يتناوالن التنويع االقتصادي ويركزان

على الصناعات المرتبطة بالطاقة كالصناعات البتروكيماوية واالسمدة والصناعات شديدة االستخدام للطاقة

كاأللمنيوم والحديد واالسمنت الخ ،بشكل ال يختلف عن الوثائق األخرى ،في غياب إطار تنموي الستراتيجية
وخطة تنموية ومؤسسية متوازنة إلدارة اقتصادية وطنية متمكنة .انظر ) Merza (2013و).IEA (2012

( )6ومن ناحية "الخطط الوطنية" المعدة بعد تغيير  ،2003يالحظ أنها ال تنطوي على خارطة طريق واضحة
للتنويع االقتصادي ،وال مسح وافي للظروف األولية ،بما فيها مؤسسية اإلدارة االقتصادية .على سبيل

المثال ،فأن الخطة الوطنية للتنمية  ،2017-2013الصادرة عن و ازرة التخطيط في بداية  ،2013تضمنت
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مسحاً للظروف األولية يغطي ،عموماَ ،الخمس سنوات التي سبقت صدورها .وهو يتعلق "بإنجازات" الخطة

الوطنية  ،2014-2010التي سبقتها ،بدون التعرض جدياً للمؤسسية القائمة لإلدارة االقتصادية .من جانب

آخر ،استخدمت خطة  2017-2013مقاربة للتنويع االقتصادي قائمة على شعارات عامة بدون خارطة

طريق واضحة ،مع غياب قائمة مشاريع استثمارية تنموية محددة فيها ،سواء للقطاع العام و/أو لتلك التي
يمكن اقتراحها للقطاع الخاص وتقديم االسناد لها .وفي منهجيتها استخدمت طريقة غريبة ومثيرة للجدل في
قياس التنويع االقتصادي .ففي تحديد هدف لزيادة نسبة القطاعات السلعية في الناتج المحلي اإلجمالي

لتأشير المساهمة في تحقيق التنويع االقتصادي ،لجأت وثيقة الخطة إلى دمج قطاع الصناعة التحويلية مع
قطاع الطاقة بما فيه النفط الخام وباقي التعدين في قطاع واحد هو قطاع "الصناعة" .في مثل هذا الدمج

يبدو كأن التوسع في إنتاج النفط الخام يساهم في تحقيق التنويع االقتصادي بين  2012و ،2017من
خالل زيادة أهميته النسبية في الناتج المحلي اإلجمالي من ضمن ما يسمى قطاع "الصناعة" .في حين أن

هذا التوسع مع عدم حصول توسع مقابل في باقي القطاعات ،وخاصة السلعية غير-النفطية ،يمثل إيغاالً

في األحادية االقتصادية .أنظر و ازرة التخطيط ( )2013ومر از ( .)2013ومن الجدير أن ُيذ َكر أن العديد
من المالحظات الرئيسية على خطة  2017-2013ينطبق ،عموماً ،على خطة  ،2014-2010بما فيها
غياب قائمة مشاريع استثمارية تنموية محددة فيها؛ أنظر و ازرة التخطيط ( )2009ومر از (.)2011

مما تقدم كعينة ،ومن أوراق وكتب عديدة َن َشرتُها وبعضها مذكور في قائمة المصادر في نهاية الورقة،
وصل ُت إلى قناعة مفادها أنه بدون إدارة اقتصادية وطنية رصينة ومتمكنة تضع برنامجاً وخطة للتنويع
َ
االقتصادي حسب ظروف العراق وتوجهاته ،فأن من الصعوبة االعتماد في القيام بذلك على مشورة أجنبية،
بالرغم من أهمية هذه المشورة .ويكون دور المشورة األجنبية ليس في رسم الخطة/االستراتيجية ومسارها وتنفيذها
وتوقيتاتها ،الخ ،وإنما في المساهمة في تحسين ما تضعه االدارة االقتصادية العراقية حول هذه
الخطة/االستراتيجية وأسلوب وتوقيت تنفيذها ،بمشاركة هذه اإلدارة.
وفي سياق متصل ،فأن دعوة و ازرة المالية ،منذ  ،2020لإلصالح االقتصادي ،هي دعوة مرحب بها
وهي خطوة في الطريق الصحيح .ولكنها تظهر بشكل ال يختلف عن التوجهات المشار أليها أعاله ،في تمحورها،
حسب ما ورد في الورقة البيضاء ،بالرغم من أهمية ومناسبة العديد مما ورد فيها وضرورة تطبيقه ،11حول ما
يماثل توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،عموماً ،في ظل انعدام استراتيجية وخطة وطنية متكاملة
للتنويع االقتصادي .هذا في الوقت الذي ال يظهر فيه ،في هذه الورقة أو غيرها من الخلفيات المتصلة بها،

مساهمات متسقة  coordinatedملموسة من قبل و ازرة التخطيط أو الصناعة ،وغيرها من مؤسسات الدولة،
من ناحية ،وال من قبل مستثمرين واعدين في القطاعات السلعية غير-النفطية خصوصاً ،من ناحية ثانية ،وال
11

كما ًبين ُت في مر از (.)2020
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من قبل االقتصاديين والخبراء العراقيين ،من ناحية ثالثة ،وال من قبل آخرين لهم مصلحة في نجاح اإلصالح
االقتصادي ،عموماً ،من ناحية رابعة ،والذي يمكن أن يساندها مهنيا واجتماعياً تجاه الفئات المترددة أو

المعارضة لإلصالح.

سادساً :استنتاجات وتوصيات

حت بعضاً من التوصيات الممكنة ،للسير في طريق التنويع االقتصادي ،كخطوط عامة في العديد من
لقد اقتَ َر ُ
الكتب واألوراق التي نشرتها والوارد بعض منها في قائمة المصادر ،ال سيما كتابي اإللكتروني المجاني بمجلديه
والذي يجمع األوراق التي نشرتها بالعربية بين  2011و2020؛ مر از ( .)2021لذلك سوف لن أكررها هنا.
ولكني أعتقد أن استراتيجية وبرنامج للتنويع االقتصادي ال يمكن أن ُيرسمان بمهنية رصينة وواقعية وإمكانية

للتنفيذ بدون توفر إدارة اقتصادية وطنية مقتدرة لها مصداقية وقبول عابر للطوائف والفئات والمناطق .وإذا قيض

أن تتوفر مثل هذه اإلدارة في العراق فأن المطلوب منها وضع استراتيجية وخطة لتحقيق التنويع االقتصادي
بتعاون القطاعين الخاص والعام ،بعد القيام بالخطوات األساسية الالزمة ،على سبيل المثال:
( )1دراسة الوضع القائم والظروف األولية السائدة االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تتسبب في استمرار
األحادية االقتصادية ،بما في ذلك معالجة اآلثار الريعية والفساد والمحسوبية ،على كافة األصعدة.
( )2مسح واختيار القطاعات والصناعات الواعدة ،القائمة والمستقبلية ،التي يمكن ان تساهم في التنويع
االقتصادي ،وكذلك تشخيص واسناد من يمكن أن يتوالها في القطاعين الخاص والعام.
( )3وضع استراتيجية وخطة وبرامج تنفيذ بتوقيتات وخطوت ومعايير وبرامج تتالفي التأخير وتبعاته أن حدث
ومتابعة وتقييم التنفيذ.
( )4مأسسة استراتيجية وسياسات التنمية وكذلك خطة وبرامج وإجراءات وخطوات التنفيذ ليصبح التنويع مصلحة
عامة للمجتمع بمؤسساته وافراده وجماعاته ومناطقه المختلفة ،من ضمن عقد اجتماعي جامع وشامل.
( )5دراسة رصينة الحتماالت وتوقيتات مسار انخفاض استهالك الوقود األحفوري في العالم ،بما فيه النفط
والغاز ،ووضع الخطط الالزمة لمواجهة انخفاض العوائد النفطية في األمد الطويل ،بالتزامن مع السير في
طريق التنويع االقتصادي.
( )6دراسة ووضع خطة إلقامة صندوق أو صناديق سيادية تساهم في تمهيد وتخفيف االنخفاض المتوقع في
العوائد النفطية مستقبالً.
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