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مقدمة
ستهل هذا التقرير بتعريف وضع العراق وبيان أ ّن جمهورية العراق
يُ ّ
قد خرجت لت ِّوها من حقبة تكتنفها النزاعات ،وأنها تواجه تح ّديًا
إلعادة إعامر البنى التحتية األساسية وتأمني الخدمات العامة لشعب
يبلغ تعداده  34مليونًا .لك ّن التقرير أغفل أ ّن العراق مل يخرج من
حقبة النزاعات حتى اآلن ،وأنه يعيش يف خضمها مواج ًها تهديدات
متع ّددة الدرجات.
ويشري التقرير إىل أ ّن معدل حصة الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل
يصل إىل  6305دوالرات سنويًّا ،وهو ما يضعه يف مرتبة الدول
املتوسطة الدخل ،كام يشري منذ بدايته إىل أ ّن االقتصاد العراقي هو
اقتصاد نفطي يف مجمله؛ إذ يساهم النفط الذي ميثّل  %90من قيمة
صادراته مبا قيمته  %50من الناتج املحيل اإلجاميل ( ،)GDPمبعدل
إنتاج نفطي مقداره ثالثة ماليني برميل يوم ًّيا.
أث َّرت عقود من النزاعات والحروب والعقوبات التي عاناها العراق يف
وضعية االقتصاد العراقي ،وكذلك يف املؤسسات والبنية التحتية .وعىل
الرغم من الجهد الذي يُبذل إلصالح األرضار وتعويض الخسائر ،فإ ّن
هذا الجهد يواجه إحباطًا وعراقيل سببها األزمة السياسية الداخلية،
مهذب
وحالة فقدان األمن ،وبيئة الحوكمة .ويبدو أ ّن هذا تعب ٌري
ٌ
استخدمه التقرير لبيان حقيقة الفساد املايل واإلداري املسترشي يف
أجهزة الدولة .وعىل الرغم من وجود تق ُّدم يف إصالح مؤسسات املاء،
واملجاري ،والكهرباء ،واملؤسسات الصحية ،واملدارس ،وقطاع اإلسكان،
فإ ّن التقرير يشري بوضوح إىل أنّه ينبغي القيام بأعامل كثرية يف هذا
املجال.
ويورد التقرير حقيق ًة ُمفادها أ ّن الجزء األكرب من الدمار الذي أُلحق
باالقتصاد العراقي كان بسبب الغزو واالحتالل ،عام  ،2003وما أعقبه
من نزاعات .فقد ت َّم تدمري منشَ آت التصدير النفطية أو ن ْهبها ،وت َّم
تدمري املصانع الكبرية ،وباألخص تلك التي لها عالقة باإلنتاج الحريب،
مرو ًرا مبحطات إنتاج الطاقة وتجهيز املياه.
ويَ ُع ّد التقرير اإلنفاق العا ّم ،وضمنه اإلنفاق الرأساميل ،أم ًرا رضوريًّا
إلصالح االقتصاد العراقي وإعادة تأهيله .لك ّنه يشري إىل تحديات
واجهتها الحكومة يف وضع أولويات برنامج التنمية الرأساميل وتنفيذه.
ويورد التقرير حقيق ًة متمثّل ًة بأ ّن كرثة موارد العراق النفطية ميكن
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تغذي برامج اإلنفاق التنموي الرأساميل ،إلَّ أ ّن هذا البلد يواجه
أن
َ
ما ميكن تسميته "لعنة املوارد" أو "السقم الهولندي"(((.
حاولت دراسات وبحوث متع ّددة متعلِّقة بالدول الوافرة املوارد
التقليل من شأن عوامل رئيسة عديدة ت ُس ِّبب ُّ
تعث اقتصاداتها .ويف
صدارة هذه العوامل "لعنة املــوارد"؛ إذ متيل الدول ذات املوارد
الفائقة إىل عدم الرتكيز عىل خطط التنمية وبرامجها ،ما يجعل
أفضل منها .ويح ِّدد التقرير
تنموي َ
البلدان املحدودة املوارد يف وضعٍ
ٍّ
أربعة عنارص تساهم يف هذه الحالة هي عىل التوايل:
•االعتامد الزائد عىل املوارد النفطية بوصفه سببًا يجعل البلدان
الغن َّية باملوارد َواهن ًة تجاه االختالالت يف أسعار النفط (كانت
هذه الحالة بالنسبة إىل نظام الرئيس صدام حسني داف ًعا لغزو
الكويت عام .)1990
•فشل األغلبيّة العظمى من الدول الغنية بالنفط يف تنويع
اقتصاداتها بسبب "السقم الهولندي" وما يرتتب عليه.

•تكون الواردات النفطية عرض ًة للفساد والتبذير بسبب غياب
أجهزة الرقابة ،وغياب املساءلة أو ضعفها .وترجع حالة ضعف
املؤسسات وانعدام املسؤولية إىل أ ّن املواطن ال يساهم يف نظام
رضائبي .فبام أ ّن اقتصاد النفط يؤ ِّمن للرأي العا ّم ما يحتاج إليه
ماديًّا ،فإ ّن حالة متابعته ومساءلته تضعف.

•تنجم عن املوارد النفطية نزاعات ضمن املجتمعات (حالة النزاع
ومستقبل بني املركز
ً
بني املركز وإقليم كردستان عىل النفط،
كل ٍ
طرف بحصته التي يشعر
واملحافظات املنتجة)؛ إذ يطالب ّ
بأنها من حقه ،األمر الذي يؤث ِّر يف حركة التنمية االقتصادية
سلب ًّيا.
وقد و َرد التقرير ،مسبوقًا بخالصة تنفيذية ،وفق الهيكلية التالية:
•يعرض الفصل األول املضمون اإلسرتاتيجي للعراق متضم ًنا
الكل ،والفقر والفاقة،
املوقف السيايس املتنامي واالقتصاد ِّ
وسائر األوضاع االجتامعية.
•يورد الفصل الثاين اتجاهات تحليلي ًة ومكونات اإلنفاق العمومي
وجهتي نظ ٍر اقتصادية ووظيفية.
من
ْ
 1السقم الهولندي ( )Dutch Diseaseهي الحالة التي تعيشها دول الوفرة النفطية؛
فصادراتها النفطية تسبِّب قو ًة لعملتها الوطنية؛ ما يجعل البضائع املنتجة محليًّا غري قادرة
عىل املنافسة التصديرية ،وهو ما ينتج منه ضعف القطاع الصناعي ،مقابل اعتامد الدولة
واألفراد عىل واردات القطاع النفطي الوافرة.
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•يتف َّحص الفصل الثالث األولويات اإلسرتاتيجية وقضايا تنفيذ
املوازنة يف العراق .ويرتكز التقرير يف عرضه عىل أولويات
التنمية الوطنية؛ كام هو ُم َّبي يف خطة التنمية الوطنية ()NDP
وإسرتاتيجية تخفيض الفقر ( .)PRSويتفحص التقرير أيضً ا
االتجاهات اإلسرتاتيجية لإلنفاق العمومي ومدى مساهمة
أولويات هذا اإلنفاق يف خط ٍة للتنمية الوطنية.
•يحلل الفصل الرابع اإلنفاق العمومي يف قطاع الكهرباء ويناقش
قضايا التجهيز للخدمات العامة.
•يرتكز الفصل الخامس عىل قضايا الكفاءة والريع ( )Equityيف
اإلنفاق العمومي يف قطاع الصحة.
يقع التقرير يف  150صفح ًة من القطع املتوسط ( 24 x 17.5سم)،
عدا املدخل ،والتعريف ،والفهرست ،والخالصة التنفيذية التي ُرقمت
باألرقام الالتينية خارج إطار الع ِّد .والتقرير مطبوع باللغة اإلنكليزية،
وهو من إصدار البنك الدويل عام .2014

خالصة المقدمة التنفيذية (ص )xiii
ع َّرف البنك الدويل هذا التقرير بوصفه إحدى الوسائل املساعدة التي
عب البنك الدويل للحكومات؛ من أجل تطوير
تتقدم بها األمم املتحدة ْ
سياسة اإلنفاق العامة وتطوير اإلدارة .ومن الفعاليات املتعلقة بذلك،
العمل عىل تقوية إدارة التمويل العا ّم وتطوير شفافية الواردات (من
خالل املشاركة يف مبادرة شفافية مؤسسات صناعة االستخراج) ،من
أجل تقديم دليل إرشادي بشأن إدارة العوائد وتنويع االقتصاد.
َّبي التقرير حصول تق ُّدم جوهري يف تحقيق استقرار يف االقتصاد
الكل؛ إذ نجح يف تخفيض التضخم وتقليل عجز امليزانية الواضح يف
ِّ
منتصف العقد األول من القرن الحايل ،لكن مازال مث َّة قصور واضح
يف تحقيق الهدف الصعب املتمثّل ببذر املامرسات الحميدة إلدارة
االقتصاد التي تتقدم ببطء.
ومن املشكالت التي يرصدها التقرير أ ّن االقتصاد العراقي يواجه
افتقا ًرا إىل أجهزة قادرة عىل إدارة تعقيدات ميزانية نفطية يبلغ بها
اإلنفاق يف الرواتب واألجور ،إضاف ًة إىل القصور الذي تعانيه املوازنة
واملؤسسات القامئة عليها يف فهم وسائل الضبط والكبح وتطويرها
ملنع اإلرساف يف اإلنفاق ،أو اإلنفاق من دون ضوابط مح َّددة.

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

ويتمثّل الدعم مبنظومة التوزيع ،والتقاعد ،ودعم الوقود .وقد مثَّل
الدعم نحو  %20من إجاميل اإلنفاق الحكومي .ونظ ًرا إىل أ ّن أجهزة
الحكومة هي التي تستورد مواد الدعم الغذايئ وتقوم بتوزيعها،
كل اختالالت الجهاز الحكومي العراقي
فإ ّن هذه العملية ستعاين ّ
ومساوئه وعيوبه .ويعاين نظام رصف التقاعد العلل نفسها ،وإن جرى
إدخال تحسينات عليه يُظ ّن أنها ستفيد يف تحسني الحالة من ناحية
السحب والرصف من املوازنة عىل التقاعد.
تنطلق توصيات التقرير املتعلّقة مبوقف البنك الدويل من قضية
الدعم عمو ًما ،ويف العراق مث َّة إثباتات دالَّة عىل أ ّن إدارة أجهزة غري
مللف الدعم هي التي ت ِّربر مواقف البنك الدويل يف
متَّسمة بالكفاءة ّ
شكل من أشكال عملية تأمني
اعرتاضه عىل آليات الدعم ،بوصفها ً
شبكات األمن االجتامعي.
ويرصد التقرير ،عندما يناقش قضية املوازنة الرأساملية (Capital
 ،)Budgetنسبة الفشل يف تشغيلها التي تراوح بني  50و %60من
قيمة املوازنة ،نظ ًرا إىل أ ّن الغاية من رصد املبالغ يف هذه امليزانية هي
تحقيق رفاهية للمواطنني بزيادة اإلنفاق يف قضايا الخدمات العامة؛
كالخدمات الصحية ،والبلدية ،وخدمات الكهرباء واملاء ،وأجهزة فرض
القانون ،وغريها .ويرصد التقرير كذلك أسلوب املبايعات وتعقيداته
باعتامده كث ًريا من التوقيعات البريوقراطية لتخويل الرصف ،وهو
أسلوب قديم يفتح مجاالت واسع ًة للرىش والتجاوزات ،وقد تجاوزته
التعليامت املتبعة حديثًا يف دول أخرى .وأشار التقرير إىل نجاح
الحكومة يف تحقيق درجة من الرشاكة بني القطاعني العا ّم والخاص،
تدن قابلية امتصاص الوفرة .واستثنى التقرير إقليم
عىل الرغم من ِّ
كردستان من القصور الحكومي املوصوف سابقًا.
ويالحظ التقرير أنّه ستظهر لنا من زاوية التصنيف الوظيفي لإلنفاق
توصل إليها التصنيف االقتصادي لإلنفاق؛ وهو
النتيجة نفسها التي َّ
اإلنفاق الفائق يف قطاعات األمن ،والتدخل يف السوق (الدعم الغذايئ
واستقرار العملة) .ويظهر يف هذه القطاعات أيضً ا سوء اإلدارة
واالستخدام؛ ما يرتت َّب عليه نوع من "التشويش" ،كام هو الشأن يف
حاالت رشاء الوقود أو شبكات الوقاية االجتامعية.
البي يف اإلنفاق يف قطاعات حيوية
وينتقد التقرير القصور الحكومي ِّ
يحتاج إليها املجتمع العراقي يف زمن الحرب وبسببها ،وهو اإلنفاق
يف قطاع الخدمات الصحية وقطاع التشييد واإلسكان؛ إذ مل يستطع
ظل إنفاقه
العراق منافسة حتى دول أخرى ال تعاين تحدياته ،ولذلك ّ
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وظل اإلنفاق الحكومي يف اإلدارة
يف تلك القطاعات الحيوية منخفضً اَّ ،
واألمن هو السمة البارزة.
كام ينتقد التقرير األداء الحكومي يف مجال التخطيط اإلسرتاتيجي
يف املوازنة من ناحية إق ـرار ما هو مخطط له وموث َّق بالفعل،
سواء من ناحية خطة التنمية الوطنية ،أو مبادرة مكافحة الفقر،
أو الوثائق األخرى التي زودت بها منظامتٌ ومؤسساتٌ – وز ّود بها
أفراد أيضً ا  -الحكومة العراقية .ويرصد التقرير الفجوة الواسعة بني
الكالم املن َّمق الوارد يف الخطط والتطبيق الواقع عىل األرض؛ من جهة
فعل عىل األرض .وعندما
غياب التشابه بني النمط املخطط وما يُنفَّذ ً
أزفت الحاجة إىل املوازنات التكميلية ،وهي املامرسة املنترشة يف هذه
كل توجه إسرتاتيجي ورد يف وثائق الحكومة
اآلونة يف العراق ،تبخَّر ّ
العراقية أو توصيات املنظامت الدولية من عملية تخصيص املوارد
يف املوازنات.
ويؤكِّد التقرير أنه ينبغي اتباع الخيار األفضل من ع ّدة خيارات
متاحة لتقرير املحتوى اإلسرتاتيجي يف إعداد املوازنة يف العراق .ويرى
أ ّن الخيار الالإقصايئ ( )Nonexclusiveوالسيطرة عىل املرصوفات
سمه "منظومة معلومات اإلدارة املالية
ومتابعتها متمث ّْلي مبا َّ
املتكاملة" (Integrated Financial Management Information
 .)Systemويرى التقرير ،أيضً ا ،أنه مع الحاجة املل َّحة إىل الرتكيز عىل
اإلنفاق االستثامري ودوره يف تلبية تطلعات الجمهور ،فإ ّن هذا الرتكيز
يُ َع ُّد أم ًرا رضوريًّا يف ما يتعلّق بكيفية تطوير إدارة اإلنفاق التنموي.
لكل دورة إنفاق ،فإنه
وعىل الرغم من أنّه ال ب َّد من مقاربة تكاملية ّ
من الواضح ،من خالل التقرير ،وجود "اختناقات" مه ّمة يف مسار آلية
فوري.
اإلنفاق ينبغي معالجتها عىل نح ٍو ٍّ
ومن هذه االختناقات معالجة املوازنة لاللتزامات الرأساملية ،ومعالجة
خطابات االعتامد ( ،)L/Cوالضعف املزمن يف اإلمكانات ،بد ًءا من
مرحلة دراسات الجدوى ،وانتها ًء إىل تنفيذ املشاريع .ولنئ كانت
توجد مؤرشات عىل التقدم ،وباألخص من ناحية متابعة املشاريع من
جهة وزارة التخطيط وغريها ،فإ ّن هذا األمر سيرتك القضايا األساسية
العليا يف حاجة إىل انتباه واهتامم شديدين.

الفصل األول (الصفحات)16 - 3 :
متيَّزت سنوات ما بعد االحتالل بزيادة عدد القتىل نتيجة النزاعات
الداخلية البين َّية ،وأعامل املقاومة املسلحة .وقد أورد موقع إحصاء
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خاص ًة عىل
القتىل العراقيني ( )Iraq Body Countالذي يعتمد ّ
إحصاءات األرقام الرسمية الصادرة من وزارة الصحة العراقية ،عد ًدا
إجامل ًّيا للقتىل العراقيني منذ االحتالل بلغ  145809من القتىل ،كام
هو ُم َّبي يف الجدول التايل املأخوذ من موقع املنظمة .يف حني أورد
علم أ ّن
التقرير أ ّن عدد القتىل بعد عام  2003قد بلغ  123000قتيلً ،
أرقام الضحايا التي أوردتها منظمة ع ِّد ضحايا العنف يف العراق بعد
عام  2003متعلّقة بضحايا املدنيني فقط .الجدول ()1
مييض التقرير يف فصله األول مستعرضً ا الوضع السيايس واألمني يف
العراق منذ االحتالل حتى وضْ ع التقرير مبي ًنا املسرية السياسية،
واالنتخابية ،وانتخاب مجلس النواب يف الدورات السابقة ،وما أحاط
بالعملية السياسية من تحديات ،ومالبسات انتخاب املاليك لرئاسة
تقريري تغلب عليه وجهات نظر األمم املتحدة التي
الوزراء يف نفَس
ٍّ
ت ُعوِزها جرأة تحديد مكامن األخطاء ،وتحميل الجهات املسؤولة
مسؤوليتها تجاه تلك األخطاء والتجاوزات .ويُع ُّد هذا األمر ،بالتأكيد،
من النواقص البنيوية يف العملية السياسية الحالية التي أنتجت برملانًا
فاقد القدرة عىل التحرك ،وحكوم ًة تحكَّم فيها رئيسها عىل نح ٍو
ديكتاتوري ِّبي.
ٍّ
ولعل من إخفاقات التقرير تحميله االنسحاب األمرييك من العراق
مسؤولية ازدياد العنف يف نهاية كانون األول /ديسمرب  ،2011يف
وظل بعدهم .فسبب
حني أ ّن العنف كان موجو ًدا بوجود األمريكيني ّ
العنف هو حالة انعدام العدالة التي عانتها قطاعات واسعة من
الشعب العراقي ،ما أ ّدى إىل انعكاس هذه الحالة ِ
نفسها عىل التمزق
الذي عانته الحكومة ،وإىل تركيز السلطة بيد رئيسها نوري املاليك
ست
الذي أنتجت سياساته املنحازة اعرتاضات واحتجاجات سلمي ًة يف ّ
محافظات عراقية قابلها باإلهامل ،ث ّم باستخدام العنف لفضِّ ها ،وهو
وسع من نطاق حالة انعدام االستقرار التي عصفت بالعراق طَوال
ما َّ
حقبة ُحكم املاليك.

حالة االقتصاد الكلِّي
()Macroeconomic context
الكل يف
يشري التقرير إىل إنجازات مه ّمة حقَّقها االقتصاد العراقي ِّ
الحقبة الالحقة لالحتالل ،عىل الرغم من التحديات األمنية الكبرية
التي عاشها العراق يف الحقبة ِ
نفسها .ويف هذا الصدد يشري أيضً ا إىل
تحقيق تق ّدم ملموس يف تخفيض مؤرش التضخم العايل ،ومبارشة
كل من امليزان املايل وميزان الحساب الجاري
النمو االقتصادي ،ومنو ّ
بعد انتكاسة مل ت ُدم إلَّ فرت ًة وجيز ًة خالل األزمة املالية العاملية .ويشري
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الجدول ()1
عدد القتىل املدنيني بحسب السنوات واألشهر يف الفرتة 2014 – 2003

املصدرIraq Body Count :

كذلك إىل أ ّن نسبة ال َّدين العا ّم ،مقارن ًة بالناتج املحيل اإلجاميل ،قد
تناقصا بفضل التسويات مع منتدى باريس والدائنني اآلخرين.
شهدت ً
الكل قد حصل عىل دعم
كام يشري التقرير إىل أ ّن برنامج االستقرار ِّ
صندوق النقد الدويل ( )IMFمن خالل الرتتيبات االحتياطية املتوالية
( ،)SBAيف ٍ
وقت أثبت قرض سياسة التنمية املستدامة للبنك ()DPL
املمنوح يف شهر شباط /فرباير  ،2010جدواه يف دعم اإلصالحات
الهيكلية يف إدارة املوازنة ،وبرنامج الحامية االجتامعية ،والقطاع املايل
أيضً ا.
مثال
الكل التي يورد بشأنها ً
ويواصل التقرير مناقشة حالة االقتصاد ِّ
هو انهيار الناتج املحيل اإلجاميل عام ( 2003عام الغزو واالحتالل)
بنسبة  ،%41وهو يُ ِّبي تطور تصاعد نسبة النمو فيها عىل امتداد
السنوات ،عىل الرغم من تذبذب نسبة النمو بني عام وآخر .وبعد أن
يذكر التقرير حقيقة اعتامد االقتصاد العراقي عىل املوارد النفطية،
بالنظر إىل أ ّن هذا االعتامد ميثّل  %80.4من إجاميل موارد العراق
ويبي أ ّن الناتج املحيل
املالية ،مقارن ًة بـ  %2من املوارد الرضائبيةِّ ،

اإلجاميل قد تح ّول إىل تحقيق وفرة متثّل  %4.1من الناتج املحيل
اإلجاميل بداي ًة من  ،2012يورد مخططات بياني ًة وجداول كم َّي ًة
تتعلق بالواردات ،ونسبة منو الناتج املحيل اإلجاميل ،ونسبة التضخم،
واإلنتاج النفطي ومنو الصادرات النفطية ،وسلوكيات أسعار النفط،
ومصادر املوارد املالية للعراق ،واإلنفاق الحكومي ،وتدين ال َّدين العا ّم
كل ذلك عىل نح ٍو مقارن من عام 2005
ووضعية الحساب الجاريّ .
إىل عام  .2012ويورد الفصل جداول كم َّي ًة ملؤرش الفقر بني هذه
األعوام ،نشهد فيها تراجع معدل الحياة من  70.7سن ًة عام 2000
(قبل االحتالل) إىل  68سن ًة عام  2005بعد االحتالل.
ويقدم لنا التقرير كذلك مخططًا بيانيًّا مقارنًا متعلّقًا بنسبة الفقر
ونسبة استخدام املياه املعقمة؛ إذ نرى أ ّن نسبة الفقر يف الحوارض
يف حــدود  ،%14.8يف حني تبلغ يف األريــاف  .%30ويُختتم الفصل
ببيان اآلفاق املستقبلية والتحديات اإلسرتاتيجية التي ميكن إجاملها
يف ما ييل:

مراجعات وعروض كتب
قراءة في تقرير
مراجعة اإلنفاق العمومي في جمهورية العراق ()2014

التوقعات (ص )12
يرى التقرير ،يف ضوء زيادة أسعار النفط الحالية ،أ ّن اإلنتاج النفطي
العراقي واإليراد الناتج منه سيشهدان تناميًا كب ًريا يف امل َد ْيي القصري
واملتوسط .ويرى أ ّن التنامي الحقيقي يف الناتج املحيل اإلجاميل قد
بلغ من ًّوا مبقدار  %4.8عام 2012؛ بسبب زيادة اإلنتاج النفطي وزيادة
أسعار النفط يف السوق العاملية ،ويتوقع أن يكون تنامي الناتج املحيل
اإلجاميل عام  2013بنسبة % 3.7؛ بسبب تباطؤ كمية اإلنتاج النفطي
والهجامت عىل منشَ آت التصدير.
ويبي التقرير كذلك أ ّن الحكومة تطمح إىل رفْع سقف اإلنتاج إىل
ِّ
 12مليون برميل يوم ًّيا ،ويُشري إىل دخول نفط املنطقة الكردية ذات
الحكم الذايت إىل اإلنتاج ،وهو ما سيضيف إىل اإلنتاج العراقي نحو
 300000برميل يوم ًّيا.
ويتوقع التقرير تصاعد مرتبة العراق الخارجية بالنظر إىل زيادة
حسن موقع العراق
اإلنتاج النفطي واألسعار النفطية املرتفعة .وقد َّ
النفطي ،إىل ح ّد كبري ،قدرته عىل التجارة واالسترياد ،وميزان حسابه
الجاري .فلقد كان ميزان التجارة العراقية إيجاب ًّيا منذ عام ،2010
كام أ ّن الحساب الجاري العراقي حقّق من ًّوا من عج ٍز مقداره %8.3
من الناتج املحيل اإلجاميل عام  ،2009إىل ما قيمته  %7عام .2012
ويُتوقع أن يبقى الحساب الجاري إيجاب ًّيا عىل املدى املتوسط.
ويُتوقع ،أيضً ا ،تطور وضع العراق الخارجي نظ ًرا إىل الزيادة يف أسعار
ٍ
النفط وزيادة اإلنتاج النفطي العراقي يف آنٍ
ولعل من األمور
واحدّ .
تحسن
اإليجابية التي نجمت عن ارتفاع أسعار النفط العاملية هو ُّ
التجارة العراقية وكذلك الحساب الجاري للعراق منذ  2010حتى
اآلن .فالراصد ملنحنى زيادة أسعار النفط يف ال َعقد الحايل سيالحظ
ارتفاع سعر الربميل لنفط كركوك (من  71.1دوال ًرا عام  2010إىل 104
دوالرات أمريكية عام  ،)2012مع استمرار ارتفاعه عام  ،2013ليصل
إىل  108دوالرات .وقد تس َّبب هذا األمر ،عىل الرغم من محدودية
اإلنتاج ،يف زيادة حصيلة أسعار النفط بالنسبة إىل الخزانة العراقية،
لتصل إىل أعىل مست ًوى لها بنسبة  ، %60وقد ُس ِّجلت هذه الزيادة
عامي  2010و.2012
بني ْ

التحديات اإلستراتيجية (ص )13
يُ َع ُّد التحدي امله ّم الذي يواجه الحكومة العراقية هو استخدام
الطفرة يف األسعار النفطية لتحقيق تنمية ورفاهية مستدامتني
للشعب العراقي؛ إذ ميثّل تحويل فرتة الوفرة النفطية الحالية إىل
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تنمية مستدامة تحديًا كب ًريا للسلطات العراقية .ويف ضوء الظرف
األمني والسيايس الصعب واملعقَّد يف العراق ،أظهر هذا البلد تقد ًما
الكل من ناحية،
ملموسا يف تحقيق االستقرار عىل صعيد االقتصاد ِّ
ً
عىل الرغم من أ ّن مستوى املعيشة قد انخفض من ناحية أخرى .ومن
الواضح  -بالنسبة إىل الشعب العراقي  -أ ّن االستقرار الذي يحظى
الكل ال يكفي وحده يف معالجة حالة الفقر ،واألوضاع
به االقتصاد ِّ
االجتامعية ،وتحقيق رفاهية مستدامة .ومع ذلك توجد فرص متوافرة
للحكومة ليك تتخذ خطوات جذري ًة من أجل معالجة أوجه القصور
يف أدائها االقتصادي.
وقد َح َّددت أدبيات االقتصادات النفطية ع ّدة عوامل ت ُ َع ُّد نقاط
قصور يف االقتصادات؛ منها دعم استقرار املوارد العتامدها عىل أسعار
النفط ،وغياب التنوع يف االقتصاد ،والتبذير ،وضعف املؤسسات
والفساد ،والنزاعات.
ويرى التقرير أ ّن الخطوة األوىل ملواجهة أوجه القصور املذكورة تكمن
يف تب ِّني الشفافية بشأن املوارد النفطية .ولك ّن الشفافية وحدها غري
كافية؛ إذ يقتيض األمر خطوات حازم ًة يف إدارة املوارد النفطية ،والعمل
عىل تنويع مصادر الدخل ،وتحقيق التوجيه والكفاءة اإلسرتاتيجية يف
اإلنفاق .ث ّم إ ّن عىل السلطات ،أيضً ا ،أن تتخذ إجراءات لكرس حلقة
الفساد والالمسؤولية.

الفصل الثاني :إعادة اإلنفاق
الحكومي (الصفحات)51 - 17 :
تعامل هذا الفصل مع السياسة املالية ( )Fiscal Policyمدققًا إياها
من خالل ثالثة مؤرشات ،هي:
•حجم الحكومة.

•الواردات ومسائل إدارة الواردات.

•مسائل اإلنفاق العا ّم وفق التصنيفني االقتصادي والوظيفي.

وقد ارتكز التحليل عىل مسائل سياسة اإلنفاق الحكومي ،ومن ضمنها
الدورة اإلنفاقية للحكومة ،والتشغيل العمومي ،واألجور ،واإلنفاق
االجتامعي ،واإلنفاق الرأساميل.
ويورد التقرير جمل ًة من الحقائق التي يصف بها الحالة الراهنة
لالقتصاد العراقي ،انطالقًا من أ ّن العراق يواجه تحديات أساسي ًة
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عديد ًة متعلق ًة مبستوى اإلنفاق العا ّم وتوزيعه .ويُ ِّبي أ ّن الحكومة
العراقية قد اتخذت جملة من اإلجراءات واملبادرات اإلصالحية يف
املجاالت امله ّمة الخاصة بدورة اإلنفاق؛ مثل فصول التعويضات،
وشبكات األمن االجتامعي ،والتوظيف والتشغيل يف املؤسسات
اململوكة للدولة التي ميكن أن تعود بنتائج إيجابية وبدرجة عالية من
الكفاءة يف تنفيذ سياسة اإلنفاق العا ّم إ ْن قُ ِّيض لها أن تُنفَّذ.
توصل التقرير إىل أ ّن التحديات التي تواجهها سياسة اإلنفاق
َّ
الحكومية متع ّددة الطبقات ،وإىل أنها ال تتعلق باإلنفاق الحكومي
الكبري يف األمن والدفاع فقط .ويأمل التقرير إذا ما تحسن الوضع
األمني العراقي أن يكون باإلمكان إعادة توجيه اإلنفاق تجاه التنمية
الرأساملية ،أو الخدمات االجتامعية لتأمني خدمات اجتامعية أفضل
للعراقيني .وضمن هذا املنظور ح َّدد التقرير يف هذا الفصل القضايا
اإلشكالية التالية:
بكل املقاييس ،وعىل الرغم من ذلك،
توسع جهاز الدولة كث ًريا ّ
• ّ
فإ ّن الخدمات األساسية مازالت متخلف ًة بسبب أ ّن أكرب نسبة من
اإلنفاق تذهب لتشغيل أجهزة الدولة (اإلدارة العامة ،والرواتب،
واألجور ،واألمن ،والتعويضات) ،وهو ما يقلل املتاح للرصف عىل
الخدمات املقدمة للمواطنني وإعادة إعامر البنى التحتية.

كل زيادة يف موارد النفط ،يتصاعد اإلنفاق العمومي،
•أثناء ّ
ووجود التنمية العمومية ،وتنفيذ املوازنة املتَّسم بانخفاض
نسبته التي مل تتجاوز  %60من املبالغ املرصودة يف املوازنة.
وعىل الرغم من أ ّن تخصيصات املوازنة الرأساملية قد ازدادت
يف السنوات األخرية ،فإ ّن قدرة العراق عىل متابعة برامج التنمية
مازالت منخفضةً.

•تُ َع ُّد قامئة الرواتب واألجور يف العراق عالي ًة ج ًّدا ،بل إنها هي
الفقرة األكرث من ًّوا يف فصول املوازنة بعالقة طردية بني زيادة موارد
النفط والرواتب واألجور؛ أي إنّه كلام ازدادت موارد النفط،
ازدادت الرواتب واألجور .ويعاين العراق ضعفًا بيِّ ًنا يف مجال
إدارة املوارد البرشية ،ويف إعداد قوائم الرواتب واألجور .وهذا
يعني أنه قد ضاعت موارد كثرية بسبب املامرسات الخاطئة.
•تشكِّل تخصيصات املزايا االجتامعية والرواتب التقاعدية
والتعويضات نسب ًة عالي ًة من تخصيصات املوازنة ،وعىل الرغم
من ذلك ،فهي تتَّسم بعدم التكافؤ .وتستحوذ املؤسسات
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اململوكة للدولة (القطاع العا ّم) عىل تعويضات عالية يف املوازنة،
فضل عن إنفاقات أخرى غري مخططة.
ً
كل عنرص من العنارص األربعة السالفة
ويسهب التقرير يف تحليل ّ
الذكر معززًا رؤيته بإيراد العديد من املخططات البيانية والجداول
اإلحصائية إلثبات وجهة نظره.
جدول مقارنًا إلنفاقات القطاع العا ّم
ً
فعىل سبيل املثال يورد التقرير
بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف مثانية عرش بل ًدا عربيًّا من ضمنها
العراق .وبحسب هذا الجدول ،يَظهر العراق ،من بني هذه البلدان،
بوصفه األكرث إنفاقًا يف األجهزة الحكومية؛ إذ تتجاوز النسبة بني اإلنفاق
والناتج املحيل اإلجاميل الـ %50؛ أل ّن القطاع العا ّم الحكومي يف العراق
هو األكرب وتتجاوز قوته  2800000عامل من ضمنهم مليونَا موظف
وعامل مدين؛ منهم  623000معلّم ومدرس .ويشري التقرير عىل نح ٍو
تحيط به الشكوك إىل أ ّن عدد القوات املسلحة يبلغ  263000عنرص.
وهذا العدد متواضع ج ًّدا ،مقارن ًة بواقع الحال ،ومقارن ًة بعدد القوات
لحل
املسلحة النظامية وشبه النظامية التي شكّلتها حكومة املاليك ّ
ويبي التقرير كذلك أ ّن عدد
معضلة األمن ،ولكن من دون جدوىِّ .
العاملة يف القطاع العا ّم يصل إىل نحو نصف مليون عامل.
ويرى التقرير أنه ال ب َّد من اتباع ع ّدة إجراءات إلعادة توجيه املنظومة
املالية العراقية ليك تلبِّ َي أفضل أداء يف ضوء اعتامديتها العالية عىل
النفط مصد ًرا فائقًا للموارد املالية ،ويف ضوء الخطر املرتتب عىل عدم
السياق يويص التقرير
ضامن استمرار ثبات أسعار النفط .ويف هذا ِّ
باتباع أربعة إجراءات الجتناب تلك الحالة ،وهي:
فصل اإلنفاق الحكومي عن املوارد النفطية القصرية املدى.
• ْ

•حامية نوعية اإلنفاق من خالل متكني آليات اإلدارة املالية أكرث
فأكرث من اإلنفاق العمومي.
•تطبيق نقاط تدقيق مالية مستدامة بعيدة املدى ملستويات
اإلنفاق العمومي.
•االستمرار يف تطبيق املنظومة املالية املتوسطة املدى.

ويورد التقرير ،من خالل مؤرشات األداء االقتصادي واملايل ألمناط
اإلنفاق الحكومي العا ّم ،واملحتوى االقتصادي لإلنفاق الحكومي،
وقامئة الرواتب واألجور ،األدا َء الحا َّيل لهذه القطاعات املالية ضمن
املوازنة الحكومية ،معززًا رؤيته التحليلية باملخططات البيانية
والجداول.

مراجعات وعروض كتب
قراءة في تقرير
مراجعة اإلنفاق العمومي في جمهورية العراق ()2014

كل من التشغيل
وينتقل التقرير ضمن الفصل نفسه ملناقشة ّ
واإلدامة ،والتحويالت االجتامعية ،والتعويضات االستهالكية ،ملق ًيا
الضوء عىل شبكة األمان االجتامعي املتمثّلة بالبطاقة التموينية التي
أنشأها النظام السابق لضامن أ ْمن العراقيني االجتامعي؛ وذلك من
خالل توزيع املواد التموينية عليهم كافَّةً .وكانت هذه اآللية مح َّط
كل من تف َّحصها ،ومل ينلْها قصور إال بعد االحتالل؛ ففي هذه
تقدير ّ
املرحلة ،بدأت تعاين اختالالت كثريةً .ويق ِّدم التقرير رؤي ًة معزز ًة
مبخطط بياين ،وجداول كمية لكيفية إصالح هذه الفعالية امله ّمة عىل
صعيد الحامية االجتامعية.
ثم يواصل هذا الفصل مناقشة املحتوى الوظيفي لإلنفاق الحكومي،
والخدمات العامة ،واألمن والدفاع ،والشؤون االقتصادية .ويتط َّرق
التقرير إىل قضايا اإلسكان ومتطلباته ،والرتبية والتعليم ،والخدمات
االجتامعية األخــرى .ويُختتم الفصل بخالصات وتوصيات ميكن
إجاملها يف ما ييل:
•إدارة أفضل للموارد النفطية.

•تطوير التوجه اإلسرتاتيجي وتعديل مسار اإلنفاق العمومي.

•تحقيق رصانة مالية أكرب ،وتوجيه نسبة أكرب من اإلنفاق نحو
االستثامر.
•زيادة إنتاجية اإلنفاق الحايل وكفاءته ويف الوقت نفسه يت ّم
العمل عىل تحقيق أكرب استثامر من اإلنفاق العمومي.

الفصل الثالث:
من اإلســتراتيجيات إلى التنفيذ
(الصفحات)72 - 53 :
يناقش هذا الفصل الذي يحدد يف مقدمته األبعاد الثالثة التي
يتضمنها أهداف الربط بني اإلسرتاتيجيات والتنفيذ ،وهي:
•ربط اإلسرتاتيجيات بتخصيص املوارد.

•إنشاء أدوات ربط والتزام كافية لضامن فاعلية اإلسرتاتيجيات
املتوسطة املدى.
•ضامن توافر املوارد بالفعل ألغراض االستثامر يف حيازات مجزية
من النواحي القيمية ،والفعلية ،واملالية.
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سيكون تحقيق األهداف السالفة حيويًّا لضامن تنفيذ أفضل للموازنة
واإلنفاق عىل نح ٍو يؤول إىل مصلحة العراقيني ،يف حني أ ّن الضعف
البي متعلِّق بضعف الروابط بني اإلسرتاتيجيات وتنفيذ املوازنة،
ِّ
وهو ما يولِّد تحديات كبريةً .فالسياسة املالية الحالية ال تتطابق
مع خطة التنمية الوطنية وال مع إسرتاتيجية تخفيض الفقر؛ وبهذا
ال ميكن تنفيذ أهداف الخطتني املشار إليهام.
ليتوصل يف
ومن هذه الزوايا سيناقش هذ الفصل األبعاد الالزمة،
َّ
نهاية مناقشاته إىل منظومة شاملة إلدارة التنمية العامة يف العراق؛
من خالل مساعدة البنك الدويل الحكوم َة العراقية عىل القيام بعملية
تقويم مؤسساتية ملنظومة إدارة االستثامر العا ّم يف العراق.

مـــن اإلســتراتيجـــيات إلى تخصيــص
المــوارد (ص )54
يواجه العراق ،يف ضوء أولويات اإلسرتاتيجيات ،تحديًا يف إيجاد
املوارد .ويف املايض مل يكن مث َّة نقْص يف اإلسرتاتيجيات بالنسبة إىل
هذا البلد ،ومع ذلك فإ ّن ربط اإلسرتاتيجيات الواقعية املوجهة برؤية
وطنية باملوازنات الفعلية كان ينتابه الضعف .ولنئ كان يوجد بعض
التقدم يف معالجة تحضريات املوازنة والتخطيط لها من خالل الخطة
التنفيذية إلدارة املالية العمومية ،فإنه مث َّة عمل أكرب مازالت الحاجة
إليه قامئ ًة من أجل إقامة ترتيبات مؤسساتية؛ بهدف إيجاد املوارد
وتطوير نوعية املعلومات الالزمة لتنفيذها عىل الصعيد اإلسرتاتيجي.

الربط بيــن األولويات الوطنيــة واإلنفاق
العمومي (ص )54
لقد ت ّم إعداد خطة التنمية الوطنية 2014 - 2010عام  2009يف
خضم مرحلة أمنية ،وسياسية ،واقتصادية ،صعبة .فلم يكن املوقف
السيايس واألمني يتيح رؤي ًة صحيح ًة ملا يجري ،كام أ ّن عدم استقرار
أسعار النفط كان قد سبَّب ،عىل األقل ،ثالثة تعديالت عىل الخطة
قبل أن تت ّم عىل أساس سعر برميل النفط ( 68دوال ًرا) .كام كانت
قلة املوارد سب ًبا يف صعوبة تحديد الخطوط األساسية الالزمة لضامن
معقولي يف التنفيذ.
متابع ٍة وتقويمٍ
ْ
وبــعــد أن أورد التقرير األهـــداف السبعة لخطة التنمية
الوطنية َّ ،2014 - 2010بي أ ّن الحكومة قد رصدت  186مليار دوالر

العدد ١٢

164

كانون الثاني /يناير 2015

أمرييك ( 218تريليون دينار عراقي) لتنفيذ الخطة((( .ومن املمكن أن
مجدول.
ً
نرى األهداف التي أشار إليها التقرير بعد أن صغناها صوغًا
الجدول ()2
تخصيص املوارد لخطة التنمية الوطنية 2014 - 2010

•تقوية دور القطاع الخاص يف التنمية وإيجاد فرص العمل.
•تخفيض نسبة الفقر مبقدار  %30من مستوى عام .2007

•تحقيق تنمية مستدامة ت ُوائم بني املتطلبات االقتصادية
واالجتامعية والبيئية.

التسلسل

القطاع التنموي

النسبة املئوية املخصصة

1

النفط

%15

2

الكهرباء

%10

3

الصناعات التحويلية

%5

4

النقل واملواصالت

%9

5

القطاع الرتبوي

%5

•تعزيز دور الحكومات املحلية يف تطوير محافظاتها ،ومجتمعاتها
املحلية.
عىل ال ّرغم من ذلك ،يذكُر التقرير أ ّن اعرتاف خطة التنمية الوطنية
وحدها غري قادرة عىل تحقيق تنمية متكاملة عىل امتداد املحافظات
العراقية ،وهو أمر رصده التقرير كذلك يف ضوء مامرسات الحكم
الحالية ويف ضوء الوضع العا ّم.

6

التنمية اإلقليمية

%12،5

7

حكومة إقليم كردستان

%17

عا الكهرباء والصحة
قطا َ
كـ "دراسة حالة" (ص )102 - 173
كل األهداف املشار إليها يف التخطيط ،يواصل
بعد أن يناقش التقرير ّ
مناقشة آليات التنفيذ ووسائل الضبط وااللتزام واملراجعة والتدقيق،
ويفسح املجال إليراد مثلني من املتطلبات األساسية التي هدفت
إليها خطة التنمية الوطنية؛ هام قطا َعا الكهرباء والصحة ،فيعالج
كل منهام عىل حدة كـ "دراسة حالة" يف الفصل الرابع الذي نوقشت
ّ
فيه معضلة الكهرباء ،والفصل الخامس الذي نوقشت فيه معضلة
الخدمات الصحية.

املصدر :خطة التنمية الوطنية .2014 – 2010

نرى ،من خالل هذا الجدول ،أ ّن حصة القطاع الرتبوي (الرتبية
والتعليم العايل والبحوث والتطوير العلمي) ال تتجاوز  %5من املوارد
عىل مدى السنوات الخمس للخطة التنموية التي نعيش اآلن سنتها
األخرية ،وهو ما يستدعي ج ْمع املعلومات بشأن مدى النجاح يف
تطبيقها يف ضوء األهداف التي توختها هذه الخطة .وميكن إجاملها
يف ما ييل:
•زيادة نسبة النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل ( ،)GDPلتصل
إىل  %9.38سنويًّا ،خالل مدة تطبيق الخطة؛ ما يعني تحقيق من ٍّو
مرتاكم يف الناتج املحيل اإلجاميل مبقدار يناهز النصف.
•إيجاد فرص عمل ترتاوح بني  3و 4.5مليون فرصة عمل جديدة.

•تنويع االقتصاد العراقي بعي ًدا من اعتامديته املطلقة عىل النفط
بتعظيم املوارد الناتجة من الزراعة ،والرثوة الحيوانية ،ومصايد
األســاك ،وتطوير القطاع الصناعي؛ كالصناعة التحويلية،
2

والصناعات الصيدالنية ،واألسمدة الكياموية ،واإلسمنت
والصناعات البرتوكياموية ،وتطوير السياحة الرتفيهية ،والدينية،
والتاريخية ..إلخ.

يعادل الدوالر األمرييك  16.1دينا ًرا عراق ًّيا.

وبعد أن يورد التقرير الحقائق املتعلِّقة بوضع القطاعني قبل تنفيذ
خطة التنمية الوطنية  2014 – 2010وبعدها ،ويذكر إجاميل ما رصد
يبي اإلخفاق يف استخدام املرصود للتنفيذ ألسباب متع ّددة
للقطاعنيِّ ،
ليس أقلّها الوضع األمني .ومن وجهة نظرنا ،كان من أه ّم األسباب
التي حالت كث ًريا دون بلوغ األهداف املخططة الفسا ُد املايل واإلداري
وتدهو ُر الوضع األمني .وعىل الرغم من ذلك ،فإ ّن ضعف القيادات
السياسية التي تسلّمت حقائب الوزارات والخدمات املسؤولة عن
التنفيذ هي التي تتحمل املسؤولية األوىل عن اإلخفاق.
يورد التقرير يف الفصلني املشار إليهام ،ويف املالحق واملرفقات التي
َ
جداول ومخططات بياني ًة كثري ًة متثّل ماد ًة دسم ًة للتحليل
اختُتم بها
لسب أغوارها ،وهو ما يع ُّد إضاف ًة علمي ًة أكادميي ًة يُشكر عليها
العلمي ْ
القامئون عليه.

مراجعات وعروض كتب
قراءة في تقرير
مراجعة اإلنفاق العمومي في جمهورية العراق ()2014

خاتمة
هذا تقرير أع َّدته جهة محايدة – نظريًّا  -لدراسة وضع االقتصاد
العراقي ،انطالقًا من وصاية عملية متارسها األمم املتحدة عىل العراق
منذ ما قبل االحتالل ،بعد صدور القرار رقم  687لسنة ،1991
والقرارات املوالية التي وضعت العراق ووارداته تحت إرشاف األمم
فاعل حتى اآلن؛
خاص مازال ً
املتحدة ،وقد شُ كِّل إلدارتها صندوق ّ
بحكم وضع العراق املشار إليه املفروض مبوجب الفصل السابع من
ميثاق املنظمة الدولية .ويف هذا املجال توجد قضايا كثرية وشكوك
أحاطت بكيفية إدارة أموال العراق عىل الصعيد األممي ،وحاالت
فساد عىل مستوى األمم املتحدة ،أحاطت بالكيفية التي ت ّم
التعامل مبوجبها مع قضايا العقوبات والنفط مقابل الغذاء ،وغريها
من القضايا الخاصة بالشأن املايل العراقي عىل صعيد األمم املتحدة.
وميكن للمستزيد من هذه املعلومات العودة إىل قاعدة معلومات
األمم املتحدة ليطلع بالتفصيل عىل القضايا املُثَارة يف هذا الشأن،
وهو ما يخرج عن نطاق عرضنا لهذا التقرير .وإنّ ما أوردناه يف
هذا الصدد هو محاولة لتفسري القصور الواضح يف التقرير املتمثّل
برفع إصبع االتهام يف وجه الحكومة العراقية بسبب سوء إدارتها
ملواردها املالية ،األمر الذي جعل العراق يراوح بني موقع الدولة
األكرث فسا ًدا من بني دول العامل ،وما قبل هذا املوقع بدرجة أو
درجتني ،كام أظهر ذلك تقرير الشفافية الصادر عن منظمة
احتل ،يف
الشفافية الدولية .ويف الوقت نفسه نرى أنّ العراق قد ّ
مستوى انعدام األمن ،أحد املواقع األخرية مع الصومال ،وهذا األمر
يثري التساؤل عن جدوى الفاتورة الكبرية التي دفعها ذلك البلد لبناء
قواته األمنية.
إنّ إخفاق التقرير يف بيان أوجه القصور الحكومي من جهة عدم
وغض النظر عن االنتهاكات ِ
الخطرة يف
مراقبة اإلنفاق العموميّ ،
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طبيعة الفساد املايل واإلداري التي أ َّدت إىل ضياع املليارات من
الدوالرات بطرائق ملتوية ،مل يكن صداه محلِّيًا فحسب ،بل كان
السياق بفضيحة صفقة األسلحة
دول ًّيا أيضً ا .ونستشهد يف هذا ِّ
الروسية التي كان مثنها أكرث من أربعة مليارات دوالر ،ومبا شابها
من لغط أودى بوزير الدفاع الرويس وغريه من القيادات ،بعد أن
اكتشفتها السلطات الروسية وأبلغت رئيس الوزراء العراقي بها،
ولكن مل يُ ِ
فض التحقيق الصوري إىل يشء ،عىل الرغم من أنّ أصابع
ْ
مسؤول عن مترير تلك الصفقة.
ً
االتهام أشارت إىل مكتبه؛ بوصفه
إنّ عدم ل ْوم الحكومة عىل نح ٍو رصيح يف التقرير ،من أجل مراقبة
مسار اإلنفاق الحكومي العمومي وتصحيحه ،يُع ّد نقط ًة يف غري
مصلحة التقرير .ومع ذلك ،فإنّ ما نقرؤه يف هذا التقرير يفتح
سب أغوارها من أجل
العيون عىل حقائق كثرية ميكن التعمق يف ْ
معرفة أنجع طرائق املعالجة.
وإنّ معضلة العراق حال ًّيا ال تتح َّدد يف األمن وحده ،وال يف الكهرباء
أو الصحة وحدهام أيضً ا ،بل إنّ معضلته هي العملية السياسية
امل ُثخنة بالجراح نتيجة قصورها البالغ يف التعبري عن وحدة املجتمع
العراقي وتنكُّبها عن اتباع طريقة املساواة والوحدة يف التعامل
معه ،عىل الرغم من تن ّوعه اإلثني والثقايف ،بوصفه كيانًا واح ًدا
متجانسا ،ونتيجة إرصارها عىل معادلة التفتيت اإلثني والطائفي،
ً
وعىل املحاصصة ،وهو ما نجم عنه وضْ ع أشخاص ليسوا عىل
أهل لها .ويف املقابل،
مستوى املسؤولية يف مواقع مسؤولي ٍة ليسوا ً
كان اإلقصاء واملالحقة القضائية مصري من يحاول ك ْبح جامح
ولعل قضية إقصاء محافظ البنك املركزي
التالعب باملال العا ّمّ .
العراقي السابق السيد سنان الشبيبي وإحالته عىل القضاء بسبب
رفضه تدخُّل الحكومة يف مال ّية الدولة املودعة يف البنك املركزي
العراقي غري بعيدة عن األذهان.

