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 نبذة عن آيرس

م ب�نتاج تحل�الت س�اس�ة مستقلة وعمل�ة ودق�قة حول  معهد الدراسات اإلقل�م�ة والدول�ة (آيرس) ن ي مقرە العراق �ل�ت هو مركز بحيث
ا�ة مع مؤسسات  ي العراق، السل�مان�ة، �عمل المعهد بال�ش

ي الجامعة األم��ك�ة �ن
. من مقرە �ن

�
ق األوسط عموما العراق ومنطقة ال�ش

ي العراق ع� البحث العم�ي أ�اد�م�ة ووكاالت تم��ل من مختلف أنحاء العالم ممن يتشاركون م
ي تأس�س محادثات الس�اسات �ن

همته �ن
ات المحل�ة. �ق�م المعهد فعال�ات ع� مدار العام، من بينها ملت�ت السل�مان�ة السنوي، بغرض تعم�م نتائج األبحاث وتع��ز الحوا ر والخ�ب

ي تو   اليت
�
ن مختلف الجهات المعن�ة حول التحد�ات الس�اسات�ة األ��ث تعق�دا ، �عمل آيرس ع� بناء قدرات بني

�
ا اجه العراق والمنطقة. وأخ�ي

ن وصان�ي الس�اسات والقادة الشباب من أجل �سخ�ي أبحاث .  ومهارات الباحثني ي عمل�ة التغي�ي الس�ا�ي واالجتما�ي
 الس�اسات �ن

 

ة العراق االقتصاد�ة  حول ��ش

اض وجوب توســـــــيع القطاع الخاص غ�ي   ع� اف�ت
�
ي العراق و�ما يتعلق بالتنم�ة االقتصـــــــاد�ة قائما

لطالما كان خطاب الســـــــ�اســـــــات العامة �ن
. إال 

�
تب ع�  النف�ي الذي من شــــأنه أن �منح الشــــعب بأ�مله قوة واســــتقالً� اقتصــــاد�ا ي العراق وهو البلد الذي أن ما ســــي�ت

هذا التوســــع �ن
ق األوســـــــــط بأ�مله  يرزح تحت موجات دور�ة من الـ�ــــــــاع وعدم االســـــــــتقرار، ما يزال غ�ي  محدد المعالم. واليوم، إذ يواجه العراق والـ�ــــــــش

ي الطلب ع� النفط، فإن الحاجة إ� فهم الدينام�ات 
ي العراق باتت ملحة احتمال�ة انخفاض ط��ل األمد �ن

والتحد�ات االقتصــــــــــــــــــاد�ة �ن
ي للد�مقراط�ة ( ي �مولها الصندوق الوطين ة العراق االقتصاد�ة اليت ) إ� توج�ه المحادثة الوطن�ة حول الس�اسات NEDللغا�ة. تهدف ��ش

ي المح�ي بالوســـــائل والمعلومات الالزمة ل
نهج الحكو�ي لضـــــغط ع� النحو رؤ�ة اقتصـــــاد�ة مســـــتدامة، و�� تزو�د جهات المجتمع المدئن

ي العراق، السل�مان�ة،  ف�ما �خص
ي الجامعة األم��ك�ة �ن

ة الصادرة عن معهد الدراسات اإلقل�م�ة والدول�ة (آيرس) �ن االقتصاد. هذە الن�ش
ن تحل�ل المجاالت الرئ�ســــ�ة ال محتملة �ي بمثابة مصــــدر معلومات شــــامل لفهم التوجهات االقتصــــاد�ة الرئ�ســــ�ة. �جمع االســــتعراض بني

للنمو االقتصـــادي، ودراســـة دق�قة لألطر االقتصـــاد�ة والبين التحت�ة العموم�ة واألنظمة االقتصـــاد�ة المطل��ة لضـــمان حدوث النمو ع� 
 نحو شامل. 
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ة العراق االقتصاد�ة  ��ش
٢٠٢١شباط   

ن  ن والمساهمني  ف��ق المؤلفني

 

، رئ�س  وع البحثأحمد الطبقج�ي  م�ش
ي أسواق رأس المال وعمل أل��ث من 

ق األوسط وشمال  25خب�ي �ن ي أسواق الوال�ات المتحدة ومنطقة ال�ش
 �ن

�
عاما

ي صندوق 
ي الجامعة األم��ك�ة  AFCأف��ق�ا، وهو مدير االستثمار �ن

 منصب أستاذ مساعد �ن
�
العراق. و�شغل أ�ضا

ي المجلس األطل�ي 
ي العراق، السل�مان�ة، وهو زم�ل أقدم غ�ي مق�م �ن

ي مركز رفيق الح��ري  –�ن
مبادرة العراق �ن

ي مجلس إدارة م�ف االئتمان 
 �ن

�
ق األوسط. إضافة إ� ما سبق، �عمل أحمد الطبقج�ي عضوا و�رامج ال�ش

 العر 
�
ي األردن. عمل سابقا

كة كابيتال لالستثمارات، و�ي الذراع االستثمار�ة الم�ف�ة لبنك كابيتال �ن ي �ش
، و�ن ي

ا�ت
 
�
 إدار�ا

�
، ومديرا ي ي لالستثمار، و�ي الذراع االستثمار�ة الم�ف�ة لبنك ال���ت الوطين كة الوطين  ل�ش

�
 تنف�ذ�ا

�
مديرا

كة دبلي ي �ش
 للمب�عات المؤسس�ة الدول�ة �ن

�
 ورئ�سا

�
 ورئ�سا

�
ي �ي بانك لندن، ومديرا

 �ن
�
كاە، ومديرا خت و�ش و آر هام�ب

كة  ي �ش
ته المهن�ة �ن ي لندن. وقد بدأ مس�ي

ناشنال �ن كة ج�ف��ز إن�ت ي �ش
ألسواق رأس المال والمب�عات المؤسس�ة �ن

ي لندن. 
ي ال��اض�ات من جامعة أوكسفور  دين و��ت الدول�ة �ن

ي حاز أحمد الطبقج�ي ع� درجة الماجست�ي �ن
د �ن

ي 
ي ال��اض�ات من جامعة ف�كتور�ا �ن

ف، الدرجة األو�) �ن الممل�ة المتحدة، ودرجة البكالور�وس (مرتبة ال�ش
ي نيوز�لندا. 

�ري �ن ي ال��اض�ات من جامعة كان�ت
 و�لينغتون، نيوز�لندا، ودرجة البكالور�وس �ن

 
 

 حمزة الشد�دي، باحث
ي معهد الســــــ�اســــــات اإلقل�م�ة والدول�

ي عمله الحا�ي ع� قضــــــا�ا االقتصــــــاد باحث ســــــ�اســــــات �ن
ة (آيرس). يركز �ن

ي معهد 
ي وحدة أبحاث الـ�ــــاعات �ن

ي العراق. وقبل انضـــــمامه إ� آيرس، عمل حمزة �ن
واألمن وســـــ�ادة القانون �ن

ي ليب�ا. حصل ع� درجة 
ي �ن كلينجند�ل ح�ث قام ب�جراء األبحاث حول الحوكمة المحل�ة و�صالح القطاع األمين

ي 
ي دراســـات  البكالور�وس �ن

ي العراق، الســـل�مان�ة، وع� درجة الماجســـت�ي �ن
إدارة األعمال من الجامعة األم��ك�ة �ن

ق األوسط من جامعة ال�دن.   ال�ش
 

 

 

 ع�ي الصفار

قمدير برنامج ا ي  لـ�ـــــــــــش
امات الوكالة �ن ن ي الوكالة الدول�ة للطاقة ح�ث �قوم بق�ادة ال�ت

األوســــــــــــط وشــــــــــــمال أف��ق�ا �ن
 
�
 إلدارتها التنف�ذ�ة. قبل تول�ه هذا المنصــــــب، شــــــغل الصــــــفار منصــــــب محلل المنطقة و�عمل مســــــتشــــــارا

�
رئ�ســــــ�ا

ي دائرة االســـــــــتدامة والتكنولوج�ا و 
ي كتابة ســـــــــبعة أعداد من التنبؤات الرئ�ســـــــــ�ة  التوقعاتطاقة �ن

ح�ث شـــــــــارك �ن
ي تصــــــــــــــدرها الوكالة. كما كان المؤلف الرئ��ــــــــــــــي للدراســــــــــــــة ي  ط��لة األمد (توقعات الطاقة العالم�ة) اليت ة اليت األخ�ي

ي شــــــــــهر ن�ســــــــــان من عام 
ي بغداد �ن

ت �ن ي �ـ�ـــــــــش  التوقعات حول 2019أصــــــــــدرتها الوكالة عن العراق، واليت
�
، وأ�ضــــــــــا

ي 
ن �ن ي وحدة االستخبارات 2012. وقبل انضمامه إ� الوكالة الدول�ة للطاقة عام 2018اقتصاد المنتجني

، عمل �ن
ق األوســــــــــط و  ي الـ�ـــــــــش

ي لندن كخب�ي اقتصــــــــــادي �ن
ي تمتةكب�ي محل�ي اال االقتصــــــــــاد�ة �ن

. وهو حائز ع� شــــــــــهادات �ن

 االقتصاد ودراسات التنم�ة. 

 

 مهدي اط�اف: ترجمة

 

 تن��ه: 

ي للد�مقراط�ة. 
ورة اآلراء الرســـــــــم�ة لمعهد الدراســـــــــات اإلقل�م�ة والدول�ة أو الصـــــــــندوق الوطين ة ال �عكس بالـ�ــــــــن و�ن مســـــــــؤول�ة ملحوظة: إن محتوى هذە النـ�ــــــــش

. المعلومات واآلراء  ن  ع� عاتق المؤلفني
�
ة تقع كل�ا ي هذە الن�ش

 المع�ب عنها �ن
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 مقدمة

ي بأن االقتصاد قد تدهور بح�ث لم �عد من الممكن إصالحه. ع� مر السنوات الخمس 
ن أفراد الشعب العرا�ت يتعاظم الشعور بني

اء الفساد، بينما تحاول الحكومة واألحزاب الس�اس�ة  ة، كانت االحتجاجات الشعب�ة تندلع �شكل دوري �سبب البطالة واست�ش األخ�ي
ي عام المه�منة بدورها، لجم تلك األ 

ضة عن ط��ق ز�ادة الرواتب والرواتب التقاعد�ة. �ن ، بلغت النسبة المئ��ة 2005صوات المع�ت
ي 26لعائدات النفط الموجهة إ� رواتب القطاع العام والرواتب التقاعد�ة 

ي ذروة مرحلة من الضغط االقتصادي 2016%. و�ن
، و�ن

ي أزمة 88الشد�د، فقد استهل�ت الرواتب والرواتب التقاعد�ة �سبة 
االقتصاد�ة فقد  2020% من عائدات الدولة النفط�ة. أما �ن

امات سداد الرواتب مدخول الدولة ال��ي من النفط، إذ ارتفعت لتصل إ�  ن % من عائدات النفط. و�ش�ي توقعات 120تجاوزت ال�ت
ي عام 

ة إ� أن األمر سيتكرر �ن ، يوجد أ��ث من ست 20211.الموازنة األخ�ي ي الوقت الحا�ي
ن شخص يتقاضون أجورهم من و�ن ة ماليني

 2. القطاع العام

ن ع� مناصبهم  ي العراق، إذ �حصل ال�ث�ي من العراقيني
ي القطاع العام �ن

تحدد المصالح الس�اس�ة وعالقات التخادم شكل التوظ�ف �ن
ات�ج�ة المحس���ة هذە قد شارفت ع� ا ي القطاع العام بدعم من هذا الحزب الس�ا�ي أو ذاك. ل�ن اس�ت

لنفاذ مع ظهور ضعفها �ن
ة  ات االزمات المال�ة واالقتصاد�ة. لقد وضعت األزمة االقتصاد�ة األخ�ي  للع�ان خالل ف�ت

�
ي نتجت عن جائحة  –البنيوي واضحا اليت

�ن األول  –واالنخفاض العال�ي ألسعار النفط  19-كوف�د ي ��ش
، لم تعد الحكومة قادرًة ع� 2020الحكومة ع� حافة اإلعسار. ف�ن

اضدف ي القطاع العام دون اللجوء ا� االق�ت
ي بالموارد  3. ع رواتب موظ�ن الذي  –ونت�جة لذلك، من المحتمل أن �ستسلم العراق الغين

 متوسط الدخل 
�
ن الناس إ� ما تحت خط الفقر.  –لطالما اعت�ب بلدا ي السيولة قد تدفع بماليني

ي النها�ة إ� أزمة مال�ة وأزمة �ن
�ن

امن مع ذلك، ما ي ن ن �عانون من الغ�اب المستمر لالحت�اجات الرئ�س�ة كالماء وال�ه��اء والرعا�ة الصح�ة...إلخ. بال�ت زال معظم العراقيني
والعراق باختصار ل�س دولة �ستعمل موارد النفط لتوف�ي الخدمات، بل دولة ر�ع�ة مدعومة بالنفط تقوم بدفع األجور دون تقد�م 

 ق ع� دفع الرواتب نفسها محل �ساؤل. خدمات فعالة. واليوم، أصبحت قدرة العرا

ة  خالل األشهر الماض�ة، تعرضت الحكومة لضغوط من أجل تقد�م موازنة تتصدى لهذە التحد�ات. سيتناول الجزء األول من ��ش
. و�ركز االستعراض ع� ثالثة مراح ي ما تزال غ�ي مكتملة حيت تار�ــــخ الن�ش ) 1ل: (العراق االقتصاد�ة تطور عمل�ة الموازنة، واليت

ي تفس�ي 2�شك�ل الفلسفة االقتصاد�ة العامة للحكومة من خالل ��ش الورقة الب�ضاء حول االقتصاد؛ (
الورقة ) دور وزارة المال�ة �ن

ة بعض التكهنات 3الب�ضاء وتقد�م موازنة أول�ة؛ ( ي أجراها مجلس الوزراء ع� الموازنة. كما تضع هذە الن�ش ة اليت ) التعد�الت األخ�ي
ة تحل�ً� حول الم�  ي من الن�ش

. و�عد مناقشة الموازنة، سيتناول الجزء الثائن ي
لمان العرا�ت ي قد �ج��ــها ال�ب �د من التعد�الت المحتملة اليت

 4. لقطاع النفط، إذ إن تطوراته ع� المدى القص�ي والمتوسط مهمة �ي �ستطيع فهم تحد�ات الموازنة

 الجزء األول: معالجة أزمة الموازنة

ي فهم الموازنة االتحاد�ة لعام من التحد�ات 
ي تواجهنا �ن ي  2020�ي أن موازنة عام  2021اليت . فبسبب االحتجاجات اليت

�
لم توضع أبدا

ي أنحاء البالد خ��ف عام 
وع قانون ال ، لم يتم �سل�م2019اندلعت �ن ي أوائل  2020موازنة عام م�ش

ي موعدها المجدول �ن
لمان �ن لل�ب

�ن األول  رئ�س الوزراء السابق عادل عبد المهدي بضغط من المتظاه��ن، لم تعد حكومة ت��ف . و�عد استقالة 2019��ش
لمان، بما فيها وضع الموازنة. وقد ورث رئ�س مجلس الوزراء الحا�ي  ن ع� ال�ب اح مشار�ــــع القوانني األعمال تمتلك صالح�ة اق�ت

ي عام 
". وهذە القاعدة تتلخص 12من  1موجب "قاعدة ب 2020مصط�ن ال�اظ�ي حالة العجز هذە، واستمرت حكومته باإلنفاق �ن

                                            
" أهداف ورؤى الخل�ة الطوارئ  1 ي العراق"، حكومة العراق، لإلصالح الما�ي

�ن األول  22ورقة الب�ضاء لإلصالح االقتصادي �ض  ،2020��ش
https://gds.gov.iq/ar/iraqs-white-paper-for-economic-reforms-vision-and-key-objectives/ ,  :ة� ض -https://gds.gov.iq/iraqs-whiteباإلنجل�ي

paper-for-economic-reforms-vision-and-key-objectives/. 
تها وزارة المال�ة ع� الرابط: تقديرات محّدثة مبن�ة ع� آخر الب�انا ي ��ش كة �س��ق  http://www.mof.gov.iq/obs/ar/Pages/obsDocuments.aspxت الىت و�ش

ي https://somooil.gov.iq/exportsالنفط: 
 لتغ�ي سعر ال�ف، وكانت ستبلغ  2021. وقد انخفضت النسبة المئ��ة �ض

�
% من عائدات النفط حسب سعر 124نظرا

 لقلة الب�انات الموثوقة. 
�
كات المملوكة للدولة نظرا ي ال�ش

 ال�ف السابق. ومبالغ الرواتب والرواتب التقاعد�ة ال تتضمن موظ�ض
ض وا2  https://almadapaper.net/view.php?cat=218954  , ٢٠١٩أ�ار  ٢٩مليون." صح�فة المدى.  6.5لمتقاعدين بلغ "وز�ر المال�ة: عدد الموظفني
، روداو (الع���ة)،  3 ي بعد تم��ر قانون تم��ل العجز الما�ي

�ن الثايض �ن األول و��ش ض لشهري ��ش ،  12ال�اظ�ي يوجه ب�ف رواتب الموظفني ي
�ن الثايض ��ش

2020 .https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/1211202011 
ان�ة اال  4 ض ض أر��ل و�غداد، وموقع إقل�م كردستان ضمن الم�ي امات سيتضمن العدد القادم من استعراض العراق االقتصادي مناقشة ألزمة الموازنة بني ض تحاد�ة ف�ما يتعلق بال�ت

 اإلقل�م ومخصصاته. 

https://gds.gov.iq/ar/iraqs-white-paper-for-economic-reforms-vision-and-key-objectives/
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.mof.gov.iq/obs/ar/Pages/obsDocuments.aspx
https://somooil.gov.iq/exports
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ي وضعت عام   من المخصصات اليت
�
ي ع�ش جزءا  من اثين

�
ي أن الحكومة �ستطيع إنفاق جزء واحد فقط شه��ا

و مشكلة هذە  20195.�ن
ي عام انخفاض المنهج�ة، من وجهة نظر س�اسات�ة، أن 

عام لم تكن متوافقة مع مست��ات  2020العائدات و ز�ادة النفقات �ن
2019 . 

ان�ة عا�ي 2019 و2020  ن  6الجدول (1) إنفاق م�ي

 

ي �شكل مكونات أساس�ة من الموازنة  ي معظم المصار�ف، عدا تلك اليت
   -لقد أج�ب هبوط عائدات النفط الحكومة ع� االقتصاد �ن

. ومع ذلك، تجاوزت تلك النفقات الم : الرواتب والرواتب التقاعد�ة والضمان االجتما�ي
�
 26.6خفضة مجمل العائدات بـ وتحد�دا

، أو ما �عادل  ي
  22.4ترليون دينار عرا�ت

�
  7. مليون دوالر أم���ي تق��با

ّ
 إ�

�
وشكلت هذە الفجوة حاجة إ� التم��ل، والذي لم �كن ممكنا

ن لتم��ل  لمان قانونني اض. وقد أقر ال�ب لمان ل�أذن باالق�ت ي غ�اب قانون الموازنة، لجأت وزارة المال�ة إ� ال�ب
اض. و�ن عن ط��ق االق�ت

�ن األول  ي شهري ح��ران و��ش
اض 2020العجز �ن ي (تر  27.0، مما سمح للحكومة باق�ت

).  22.7ليون دينار عرا�ت مل�ار دوالر أم���ي
تها  ي اش�ت ي ع�ب إصدار سندات الخ��نة اليت

 إال عن ط��ق التم��ل النقدي غ�ي المبا�ش من البنك المركزي العرا�ت
�
ولم �كن ذلك ممكنا

. ومع ذلك، كان هذا المبلغ  ي
 إ� البنك المركزي العرا�ت

�
أقل بكث�ي مما تحتاجه الحكومة المصارف المملوكة للدولة �ي تب�عها الحقا

ي تجاوزت تلك المنصوص عليها حسب القاعدة " ا�دة اليت ن اماتها الم�ت ن ". كما كافحت حكومة ال�اظ�ي للوفاء  12من  1للوفاء بال�ت
، إضافة إ� ال��ادات ع� سجالت  ي قطعتها الحكومات السابقة أمام الشهداء وضحا�ا االضطهاد الس�ا�ي امات اليت ن تب الرواباالل�ت

�ن األول  ي ��ش
ي أج��ت إلرضاء المتظاه��ن �ن  الوفاء بها عام  20198.اليت

�
ي لم �كن ممكنا امات الدولة اليت ن  2020ستصبح ال�ث�ي من ال�ت

ي عام 
 . 2021مستحقة السداد �ن

ي أصدرتها الحكومة  .1  الورقة الب�ضاء اليت

ي شهر أ�ار، كانت عائدات النفط قد انهارت بنس
ي أول شه��ن من عام 50بة مع �شك�ل حكومة ال�اظ�ي �ن

. 2020% عن معدالتها �ن
 النه�ار الطلب ع� النفط الذي جاء نت�جة عمل�ات الحظر الشاملة 

�
ي انخفاض عائدات النفط نظرا

 �ن
�
وقد توقع المحللون استمرارا

، أعلن رئ�س مجلس  ي لحدوث االعسار الما�ي
ي مواجهة احتمال حق��ت

ي مختلف أنحاء العالم. و�ن
ي فرضت �ن الوزراء �شكل ��ــــع اليت

ي تتألف من ف��ق من المستشار�ن، بوضع ورقة ب�ضاء لرسم خطة  9. �شك�ل خل�ة الطوارئ لإلصالح الما�ي  وتم تكل�ف الخل�ة، واليت
ي االقتصاد 

 أوجه الضعف األوسع �ن
�
ة وأ�ضا ي  10. اقتصاد�ة مستقبل�ة من شأنها مواجهة األزمة المبا�ش

 �ن
�
ا ت الورقة الب�ضاء أخ�ي وُ��ش

                                            
5, ‘Gone with the Muhasasa: Iraq’s static budget process, and the loss of financial control,’ the Atlantic Council, Ahmed Tabaqchali 

January 6, 2021, https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/gone-with-the-muhasasa-iraqs-static-budget-
process-and-the-loss-of-financial-control/ 

�ن األول  2019ب�انات فعل�ة لعام  6 ي حىت ��ش
، تم الحصول عليها من وزارة المال�ة 0202و كانون الثايض

)http://www.mof.gov.iq/obs/ar/Pages/obsDocuments.aspx),) ووزارة النفط ،(https://oil.gov.iq ،( كة ستات�ستا و�ش
)https://www.statista.com/statistics/262861/uk-brent-crude-oil-monthly-price-development/ ي وكانون األول

�ن الثايض ). أما تقديرات شهري ��ش
�عات الالحقة لمجلس النواب لتم��ل العجز.   ف�ي مستندة ع� طلبات الحكومة لتم��ل العجز والت�ش

ان�ة قبل كانون األول  قمنا بتق��ب الق�م الرقم�ة إ� ع�ش واحد للتبس�ط. ير�ب مراعاة أثر ذلك ع� 7 ض ي الم�ي
. وق�م الدوالر الم�وفة/المدرجة �ض  2020ق�م الدوالر األم���ي

). بعد ذلك، �ستند الق�م إ� السعر الجد�د (  1190دوالر أم���ي =  1قائمة ع� سعر ال�ف السابق ( ي
).  1460دوالر أم���ي =  1دينار عرا�ت ي

 دينار عرا�ت
ضاء المتظا 8 ي اس�ت

، مما أتاح  60ه��ن، قامت الحكومة السابقة بتخف�ض سن التقاعد إ� رغبة منها �ض
�
 وأضاف  200,000عاما

�
وظ�فة جد�دة إ�  300,000شاغرا

ي الجد�د،  500,000 ي العراق" العريب
ي المجمل. كرم سعدي، "قانون التقاعد الجد�د يث�ي الجدال �ض

-قانون/https://www.alaraby.co.uk. 2020شباط  22وظ�فة �ض
ي -الجدال-يث�ي -الجد�د-التقاعد

ض والمتقاعدين." ج��دة الصباح. العراق-�ض ض كامل لرواتب الموظفني , 2020شباط 17 . ف�ح الخفاف. "مستشار رئ�س الوزراء: تأمني
https://alsabaah.iq/22006/  

" ج��دة الصباح،   9 ي، "خل�ة الطوارئ لإلصالح الما�ي  الما�ي -لإلصالح-الطوارئ-خل�ةiq.alsabaah://https/25528/، 2020أ�ار  16سم�ي النص�ي
ف10 عرَّ
ُ
ي هذا الشأن. وُ�راد بها  ت

 ع� أنها تق��ر أو دل�ل �خ�ب القّراء ب��جاز عن قض�ة معقدة، و�قدم مفهوم ال�اتب �ض
�
مساعدة القارئ ع� فهم مسألة  الورقة الب�ضاء اصطالحا

ي 
: الحكو�ي واألعمال. �شأ مصطلح الورقة الب�ضاء �ض ض ي مجالني

 ما �ستخدم �ض
�
ي أو حل مشكلة أو اتخاذ قرار. وغالبا

شل الب�ضاء �ض ون أن ورقة ��ش الحكومة، ح�ث �عت�ب ال�ث�ي
 �س�اسة غ�ي قابلة للتعد�ل. و  1922عام 

�
اما ض ي �ي أول مثال شه�ي �قع تحت هذا االسم. األوراق الب�ضاء �ي أداة للد�موقراط�ة التشارك�ة ول�ست ال�ت

كان لألوراق الب�ضاء �ض
ي تقد�م س�اسات الحكومة الصا

ض ذاته. انظر تع��ف الموسوعة الحرة و�كيب�د�ا، الحكومة دور مزدوج �ض ي الحني
رمة و الدعوة إلبداء اآلراء حولها �ض

https://ar.wikipedia.org/wiki / ورقة_ب�ضاء 

https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/gone-with-the-muhasasa-iraqs-static-budget-process-and-the-loss-of-financial-control/
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/gone-with-the-muhasasa-iraqs-static-budget-process-and-the-loss-of-financial-control/
http://www.mof.gov.iq/obs/ar/Pages/obsDocuments.aspx
http://www.mof.gov.iq/obs/ar/Pages/obsDocuments.aspx
https://www.alaraby.co.uk/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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�ن األول  22 ي االقتصاد والمجتمع".  11،مع ال�ث�ي من الصخب 2020��ش
إذ أعلنت بثقٍة بأنها سوف "تع�د تع��ف دور الحكومة �ن

 :  وتنص الورقة ع� التا�ي

ي والمتمثلة بتوظ�ف ا "
ي اله�كل االقتصادي هو حاصل ترا�م الس�اسات العامة واالقتصاد�ة منذ سبعين�ات القرن الما�ن

ن الخلل �ن
ي االقتصاد والمجتمع من خالل توسيع: (عوائد 

ا�دة للبالد كأداة لتضخ�م دور الدولة �ن ن ) 2) القطاع العام؛ (1ايرادات النفط الم�ت
ة ع� االقتصاد؛ ( ة وغ�ي المبا�ش ي تقد�م الخدمات العامة للمجتمع. وقد توافرت 3س�طرة الدولة المبا�ش

) الدور ال���ي للدولة �ن
إال أن النظام الس�ا�ي الجد�د أضاعها وأساء استغاللها إذ لم يتمكن من خلق اقتصاد حر  2003د عام الفرص لتغي�ي المسار ما بع

ي أقرها الدستور؛ واستمر بتطبيق الفلسفة السابقة، مع بروز مرا�ز القوى الجد�دة واالتجاە نحو استخدام   للمبادئ اليت
�
ومتن�ع وفقا

ي انتاج الظروف ا�ي أدت إ� األزمة االقتصاد�ة المحاصصة الطائف�ة أداًة له فكانت نت�جة تلك 
 مما أسهم �ن

�
الس�اسات اقتصادا� هشا

 الحال�ة"

 ألر�ــع س�اسات رئ�س�ة. أوً�، تناقش الورقة الب�ضاء أن االعتماد الزائد ع� المدخوالت القائمة ع� 
�
وتقدم الورقة الب�ضاء أفكارا

امات  ن افق مع التوسيع الزائد الل�ت ي صم�م األزمة المال�ة الحال�ة. فعدم القدرة ع� النفط الم�ت
الموازنة بنفقات دفع الرواتب �كمن �ن

امات سداد الرواتب ن ي ال�ت
والرواتب التقاعد�ة �شكالن باجتماعهما دينام�ة شد�دة  التنبؤ بعائدات النفط وال��ادة المستمرة �ن

 الخطورة. والدولة ال س�طرة لديها ع� وجهة عائدات النفط أو حجم
�
 لتشهد ارتفاعا

�
ها، كما أن العائدات غ�ي النفط�ة ستحتاج أعواما

ات   هو مواءمة نفقات دفع الرواتب مع التغ�ي
�
ح الورقة بأن الخ�ار المعقول أول�ا ي أفضل الحاالت. و�ناء ع� ذلك، تق�ت

 حيت �ن
�
ا كب�ي

ة  ي عائدات النفط. وتدعو الورقة �شكل خاص إ� إجراء تخف�ضات كب�ي
ي مدته ثالث سنوات لنفقات الدولة المحتملة �ن ي إطار زمين

�ن
ي سُتخفض من  ى. وهذا ينطبق �شكل خاص ع� أجور القطاع العام، واليت % منه، 12.5% من الناتج المح�ي اإلجما�ي إ� 25ال��ب

. 5% إ� 13ونظام اإلعانات الذي سُ�خّفض من   % من الناتج المح�ي اإلجما�ي

، �ش�ي الورقة الب�ضاء إ� 
�
ي  أن تقل�ل النفقات العامة المتعلقة بالرواتب والرواتب التقاعد�ةثان�ا

افق مع ز�ادة �ن ي أن ي�ت
واإلعانات ينب�ن

ي تف�د تط��ر القطاع الخاص  ال�ه��اء، االتصاالت، النقل، المدن الصناع�ة، والمناطق الحرة  –استثمار البين التحت�ة والمنصات اليت
ي تعرضت إلهمال كب�ي منذ عام  – ي  032012.واليت

وقراط�ة أمام القطاع الخاص ينب�ن ، تجادل الورقة بأن العقبات القانون�ة والب�ي
�
وثالثا

ي أن تجرى مع 
، تؤكد الورقة الب�ضاء ع� أن اإلصالحات االقتصاد�ة ينب�ن

�
ا . وأخ�ي الخدمات  ضمان توف�ي أن تخت� �شكل كب�ي

ة �شكل فعال للفئات ا ي المجتمع. األساس�ة والمزا�ا االجتماع�ة المبا�ش
 أل��ث حاجة �ن

. مع األخذ بنظر االعتبار 
�
ي آن معا

حه الورقة الب�ضاء أن يواجه أ��ث من واقع صعب �ن نامج الذي تق�ت ن ع� ال�ب ي حال التنف�ذ، سيتعني
�ن

ي السوق 
، فإن المستوى ال��ي للنشاط �ن

�
ي يتغذى ع� رواتب القطاع العام مع قطاع خاص ضئ�ل �سب�ا

سوف بأن االقتصاد العرا�ت
ن ال�ث�ي من المال لينفقوە ع� السلع االستهال��ة.  إن اجما�ي ورغم ينخفض ع� المدى القص�ي عندما ال �عود لدى الموظفني

 
�
ي المتوسط، متواضعة جدا

ولذلك سوف يتسبب تقل�ل رواتب   .الرواتب كب�ي للغا�ة، إال إن األجور الفرد�ة ومدخوالت األ�ة، �ن
ي ضغوط المص

، تتطلب البن�ة التحت�ة المؤسسات�ة القطاع العام �ن
�
ا ار�ف و�ولد صع��ات مال�ة ع� مستوى األفراد والعائالت.. وأخ�ي

ي أفضل الظروف. 
ي أن مواءمة نفقات الدولة مع العائدات ستكون صعبة حيت �ن ، ما �عين

�
ا  كب�ي

�
ي البالد استثمارا

ي دمرها ال�اع �ن اليت
ي  وري أن تتم التحوالت اليت ، من ال�ن ي و�معايرة دق�قة.  و�التا�ي حها الورقة الب�ضاء �شكل تدر��ب  تق�ت

ن أن مشا�ل العراق  ي حني
ي محدو�تها بطب�عة كونها مسودة لإلصالح االقتصادي، �ن

ي الورقة الب�ضاء �كمن �ن
ولعل الع�ب األ��ب �ن

. فمنذ عام  ي اقتصاد البالد الس�ا�ي
الموازنة العامة االتحاد�ة الوس�لة ، أضحت 2003الرئ�س�ة تنبع من االختالالت البني��ة �ن

ي 
، فإن كل الجهود إلحداث تغي�ي كب�ي �ن ي تمارس بها األحزاب الس�اس�ة المحس���ة وتحش�د المنا��ن. و�التا�ي األساس�ة اليت

ة إن لم تكن متواز�ة مع أجندة لإلصالح الس�ا�ي تتناول صلب نظام المحس�� �ة الس�اسات االقتصاد�ة سوف تواجه عقبات كب�ي
 13. نفسه

                                            
ي العراق"، حكومة العراق،  11

" أهداف ورؤى الورقة الب�ضاء لإلصالح االقتصادي �ض �ن األول  22خل�ة الطوارئ لإلصالح الما�ي ، 2020��ش
https://gds.gov.iq/ar/iraqs-white-paper-for-economic-reforms-vision-and-key-objectives /  :ة� ض , ترجمة غ�ي رسم�ة باإلنجل�ي

https://gds.gov.iq/iraqs-white-paper-for-economic-reforms-vision-and-key-objectives / . 
12n Analysis of Chronic Failures,’ Institute of Regional and International Ahmed Tabaqchali, ‘Iraq’s investment Spending Deficit: A 

Studies (IRIS), December, 2018, https://auis.edu.krd/iris/latest-iris-publications/iraqs-investment-spending-deficit-analysis-chronic-
failures 

: "هل سيؤّرخ كوف�د  13 ، لن 19-أحمد الطبقج�ي ي ي العراق؟"، مبادرة اإلصالح العريب
 2020ن�سان  24ها�ة لعبة المحاصصة الطائف�ة �ض
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ي الورقة الب�ضاء خالل عمل�ة وضع موازنة عام 
مع  2021ولهذا، فقد كان من المتوقع أن يتم تمييع األفكار الرئ�س�ة المطروحة �ن

لمان. فالطبقة الس�اس�ة �شكل خاص معاد�ة لفكرة   إ� ال�ب
�
ا ح من وزارة المال�ة إ� مجلس الوزراء وأخ�ي تم��ر قانون الموازنة المق�ت

ي خ��ف دعم ا
اب االنتخابات الوطن�ة �ن  مع اق�ت

�
ح عمل�ة الموازنة 2021لقطوعات غ�ي المرغ��ة شعب�ا . ستتو� األقسام الالحقة �ش

 وتحل�لها. 

وع قانون ال .2  الذي قدمته وزارة المال�ة 2021 موازنة العامة االتحاد�ة لعامم�ش
ي موازنة وزارة 

 واأل��ث إثارة للجدل �ن
�
ي بنسبة  2021المال�ة لعام إن الجانب األبعد أثرا

% 23هو توصيتها بخفض ق�مة الدينار العرا�ت
ات السلب�ة ل��ادة ق�مة سعر ال�ف ع� تنافس�ة المنتجات الزراع�ة والصناع�ة  . وقد ناقشت الورقة الب�ضاء التأث�ي

�
تق��با

 ف 14. العراق�ة
�
 ظاه��ا

�
 إ�جاب�ا

�
�ما يتعلق بقدرة الحكومة ع� دفع الرواتب ل�ن الورقة حاججت بأن خفض الق�مة، رغم كونه أمرا

 العتماد 
�
ي لغالب�ة الشعب نظرا

والرواتب التقاعد�ة، إال أنه سوف يرفع تكال�ف المع�شة و�التا�ي س�خفض من المستوى المعا�ش
اد لتلب�ة االستهالك.  ي الورقة الب�ضاء شعروا بالقلق من أن  15البالد ال�ب�ي ع� االست�ي

العمل ع� خفض ق�مة أضف إ� ذلك أن مؤل�ن
ي اإلصالحات البني��ة  ضمانالعملة كحل رئ��ي ل

وع �ن ن الطبقة الس�اس�ة من تفادي ال�ش
�
دفع الرواتب والرواتب التقاعد�ة س�مك

ي نها�ة المطاف. 
ة ع� خفض الق�مة مرة أخرى �ن ور�ة. فبدون اإلصالحات، ستجد البالد نفسها مج�ب  ال�ن

ي دفعت بوزارة المال�ة إ� التوص�ة ومن المتوقع أن الحاجة إ� حما� ة احت�ا�ي العمالت األجنب�ة كانت أحد األمور الرئ�س�ة اليت
ي نها�ة عام 

مل�ار دوالر  67.5مل�ار دوالر أم���ي مقارنة بـ  54.0، بلغ احت�ا�ي العمالت األجنب�ة 2020بخفض ق�مة الدينار. (�ن
ي نها�ة عام 

ي 2019أم���ي �ن
ي سعر �ف الدينار من 2020كانون األول   19). و�ن

ي  1,190، عّدل البنك المركزي العرا�ت
دينار عرا�ت

ي للدوالر الواحد  1,460للدوالر الواحد إ� 
ن السلع التجار�ة للبالد وقطاع  16. دينار عرا�ت ومن النتائج الجانب�ة لهذا التغي�ي تحف�ي

ي تمثل  –الخدمات  ي المناطق تق��با % من الوظائف 20وخاصة القطاعات الزراع�ة اليت
 �ن

�
ي البلد الذي �ع�ش ثلث سكانه تق��با

�ن
، إال أنه سيتطلب الم��د من الوقت لحصد الثمار .  17. ال��ف�ة

�
 إ�جاب�ا

�
 ومع أن هذا �عد تطورا

 

 
 

 18. المصدر: انظر الحاش�ة

                                            
 https://www.arab-reform.net/ar/publication/المحاصصة-لعبة-لنها�ة-19-كوف�د-سيؤّرخ-هل/  

ي قد تنشأ من ارت 14 ي تعّرف بأنها "مصطلح اقتصادي �ستخدم للداللة ع� العواقب السلب�ة الىت ي ق�مة العملة الوطن�ة. هذە الحالة  �ي ظاهرة "المرض الهولندي" والىت
فاع �ض

ي قد تنتج عن ا�تشاف كهذا ع� اقتصاد األمة". وهو مرتبط �شكل أسا�ي با�تشاف أو استغالل حد�ث ألحد الموارد ا  لطب�ع�ة الق�مة والعقبات غ�ي المتوقعة الىت
James Chen, Investopedia, November 22, 2020, https://www.investopedia.com/terms/d/dutchdisease.asp 

اماتها المحل�ة بما أن معظم 15 ض ي س�مكن الدولة من الوفاء بال�ت
، فإن خفض ق�مة الدينار العرا�ت ي من مب�عات النفط بالدوالر األم���ي

ي العراق دون  عائدات الدولة تأيت
�ض

اف مخزونات البالد من العملة األجنب�ة.  ض  المخاطرة باست�ض
ي حول تعد�ل سعر ال�ف، ب�ان   16

 https://cbi.iq/news/view/1624،2020كانون األول   21صادر عن البنك المركزي العرا�ت
ي االقتصاد، انظر الفصل الثالث من تق��ر البنك الدو�ي "النهوض من واقع الهشاشة: مذك 17

ي لالطالع ع� مراجعة حول أهم�ة القطاع الزرا�ي �ض
رة اقتصاد�ة للتن�ع والنمو �ض

 ،  ،2020أ�لول  30العراق" البنك الدو�ي
https://www.worldbank.org/en/country/iraq/publication/breaking-out-of-fragility-a-country-economic-memorandum-for-

diversification-and-growth-in-iraq 
ض سعر  18 )، فرق الق�مة بني ي

ي (ازرق غامق)، سعر السوق الموازي (ازرق سمايئ
ي الم�ف المركزي العرا�ت

السوق المواز�ة مقابل المعدالت الشه��ة لسعر ال�ف الرس�ي �ض
 .( ض ي ع� ال�مني كانون األول، و�التا�ي فإن جدول ذلك الشهر �ضم متوسط السع��ن القد�م   19مالحظة: خفض ق�مة الدينار حصل يوم السعر الرس�ي (ازرق، المق�اس الجانىب

https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%91%D8%AE-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B5%D8%A9/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%91%D8%AE-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B5%D8%A9/
https://www.worldbank.org/en/country/iraq/publication/breaking-out-of-fragility-a-country-economic-memorandum-for-diversification-and-growth-in-iraq
https://www.worldbank.org/en/country/iraq/publication/breaking-out-of-fragility-a-country-economic-memorandum-for-diversification-and-growth-in-iraq
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وع قانون موازنة وزارة المال�ة عنا� أخرى من الورقة الب�ضاء. فع� سب�ل المثال، ركزت وزارة المال�ة ع� ز�ادة  وقد تضمن م�ش
ح الموازنة إضافة  19. مصادر العائدات غ�ي النفط�ة ي ( 9.3وتق�ت

ي العائدات غ�ي النفط�ة،  6.4ترليون دينار عرا�ت
) �ن مل�ار دوالر أم���ي

ي ( 1.2ع� العائدات الحال�ة، و
ي العائدات النفط�ة 822.0ترليون دينار عرا�ت

) �ن ي الـ  20. مليون دوالر أم���ي
ترليون دينار من  9.3وتأئت

اء الس�ارات) والخدمات (الفنادق، محال  ائب االستهالك (مرا�ز التسوق، المطاعم، مواد التجم�ل، ال�حول، التبغ، و�ش ز�ادة �ن
نار تتضمن ترليون دي 9.3الحالقة، السفر الجوي، التجم�ل ومرا�ز المساج) وز�ادة األسعار وتعج�ل بيع األصول الحكوم�ة. وهذە الـ 

ائب االستهالك ع� المنتجات النفط�ة المكررة. أما الـ  1.3ترليون دينار ( 1.9 ي  1.2مل�ار دوالر) من ز�ادة �ن
ترليون دينار �ن

ي المحل�ة, و�التا�ي إزالة بعض الدعم ألسعار الوقود، 
ي من ز�ادة أسعار مب�عات النفط الخام ا� المصا�ن

العائدات النفط�ة فتأئت
كات النفط المملوكة باإلضافة ا ي كانت حيت اآلن مستخدمة من قبل �ش ي المحل�ة، واليت

� حجز إيرادات بيع النفط الخام للمصا�ن
 للدولة بغرض دفع الحوافز لموظفيها. 

ائب الحال�ة ع� مبالغ الرواتب ال�ل�ة تبلغ  ي ال�ن
وع القانون ز�ادة �ن ، �شمل م�ش

�
ي ( 1.5ثان�ا

الر مل�ار دو  1.0ترليون دينار عرا�ت
 ع� البدالت واالستحقاقات (مثً�: مخصصات الزوج�ة واألوالد، مخصصات الشهادة،... إلخ). ول�ن 

�
)، وتفرض سقوفا أم���ي

. وتتوقع وزارة المال�ة  ي القطاع العام، وهذە ال��ادات تمثل معظم الدخل ال��ي
 لدى أغلب�ة موظ�ن

�
الراتب األسا�ي نفسه قل�ل �سب�ا

 أن خفض هذە الفوائد سي
�
ي ( 12ولد سن��ا

ي المبالغ مجتمعة  8.2ترليون دينار عرا�ت
)، ل�ي يبلغ صا�ن ترليون  13.5مل�ار دوالر أم���ي

ي (
).  9.2دينار عرا�ت ائب مل�ار دوالر أم���ي ي المنظور الصحيح، فإن الرواتب والرواتب التقاعد�ة قبل ال�ن

ول�ي نضع هذە األرقام �ن
ي ( ترليون دينار  74.3والسقف كانت ستبلغ 

) لعام  50.9عرا�ت تفع بمقدار 2021مل�ار دوالر أم���ي % عن عام 43، أي أنها كانت س�ت
ي ( 52.0ح�ث بلغت  2019

) 43.7ترليون دينار عرا�ت  21. مل�ار دوالر أم���ي

ان�ة قدراها  ن اح الموازنة حدد م�ي ، فإن اق�ت
�
ا  ( 9.6وأخ�ي

�
ي تق��با

) لمسا 6.6ترليون دينار عرا�ت عدة أ��ث أفراد المجتمع مل�ار دوالر أم���ي
ي ( 1.8حاجة. وهذا يتضمن ز�ادة نفقات الضمان االجتما�ي من 

) إ�  1.2ترليون دينار عرا�ت ترليون دينار  5.0مل�ار دوالر أم���ي
ي (

) و�نفاق  3.4عرا�ت ي ( 648مل�ار دوالر أم���ي
ن فعال�ة نظام البطاقة ا 443.8مل�ار دينار عرا�ت ) لتحسني لتم��ن�ة مليون دوالر أم���ي

ي ( 1.5من خالل شمول الذين ال يتجاوز دخلهم 
  1027.4مليون دينار عرا�ت

�
) شه��ا  22. دوالر أم���ي

ي موازنة وزارة المال�ة ما تزال بنفس مستوى السنوات السابقة 
ن العائدات والنفقات �ن وع� الرغم من هذە اإلجراءات، فإن الفجوة بني

ي النفقات. وهذا العجز المتوقع، ومقدارە 
ي عائدات نفط الدولة واالرتفاع الحاد �ن

 للهبوط الحاد �ن
�
ترليون  58.3أو ت��د عنها، نظرا

ي (
) �مثل  39.9دينار عرا�ت ي عام 21% من اإلنفاق ال��ي مقارنة بـ 39مل�ار دوالر أم���ي

. ومع انتقال الموازنة من وزارة 2019% �ن
 .  المال�ة للحصول ع� الموافقة والخض�ع لتعد�الت مجلس الوزراء، فمن المتوقع أن يزداد العجز أ��ث

وع قانون الموازنة العامة اال  .3  2021تحاد�ة لعام تعد�الت مجلس الوزراء ع� م�ش

ي منتصف شهر كانون األول 
وع قانون الموازنة إ� مجلس الوزراء للمراجعة �ن ومع أن  2020.23قامت وزارة المال�ة بتقد�م م�ش

ح موازنة وزارة المال�ة، ل�ن لم �جر  منها مقارنة بمق�ت
�
 مجلس الوزراء قد أب�ت ع� األجزاء المتعلقة بالدعم المجتم�ي وعزز بعضا

                                            
ض  مع عودة ، وكان فرق الق�مة المنخفض سمة حديثة انتهت 2013-2012% أ��� من السعر الرس�ي لعا�ي 12-3والجد�د. إضافة ع� ذلك، فإن سعر السوق المواز�ة كان بني

ي بدا�ات  المخاوف
وس كورونا.  2020من ال�اع �ض ي سببها ف�ي  واالضطرابات الىت

وع قانون الموازنة لعام  19  2020كانون األول   17من وزارة المال�ة، الرش�د،  2021انظر المسودة ال�املة لم�ش
https://www.alrasheedmedia.com/wp-content/uploads/2020/12/وع  pdf.2021-المال�ة-للسنة-االتحاد�ة-العامة-الموازنة-قانون-م�ش

ان�ة  20 ض ي م�ي
.  1460دوالر أم���ي =  1�ستند إ� سعر ال�ف الجد�د وقدرە  2021جميع الق�م الالحقة للدوالر األم���ي ف�ما يتعلق �ض ي

 دينار عرا�ت
ي اإلنفاق مصدرها ز�ادة مناصب القطاع العام  21

 ما رفع العدد ال��ي  312,237السابقة. وتتضمن هذە اإلضافات وهو قرارا اتخذته الحكومة  –ال��ادة �ض
�
 جد�دا

�
منصبا

ي القطاع العام ليبلغ 
 . 2,250,838لموظ�ض

ي ضمن الصندوق االجتما�ي للتنم�ة لتشجيع الشباب ع� تنف�ذ المشار�ــــع الصغرى  ٦٠٠تتضمن خدمات الضمان االجتما�ي األخرى تخص�ص مبلغ   22
مل�ار دينار عرا�ت

، و والمتوس ي لإلجراءات الصح�ة الموجهة لمحار�ة نتائج كوف�د ٨٠٠طة و�دعم من البنك الدو�ي
ان�ة مبلغ 19-مل�ار دينار عرا�ت ض ترليون  4.2. و�ضافة إ� ذلك، تخصص الم�ي

ي 
ي ل��ادة دفعات الرواتب التقاعد�ة �ض

امات مع شهد 1.5، و2021دينار عرا�ت ض ي االل�ت
 اء وضحا�ا االضطهاد الس�ا�ي وورثتهم. ترليون دينار لتصحيح النقص السابق �ض

وع قانون موازنة مجلس الوزراء لعام  23  : 2021مسودة كاملة م�ش
https://drive.google.com/file/d/1ezNiFZVEJtG6MP5TYZONxzhqR3HOrzgM/view 
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ومع ذلك فإن مجلس الوزراء غ�يّ آل�ة تقل�ل النفقات ال�ل�ة للدولة �شكل  24أي تعد�الت ع� خطة خفض ق�مة الدينار، المجلس
 جوهري. 

حة ع�  ائب االستهالك المق�ت  عن موازنة وزارة المال�ة، كان التغي�ي األول الذي أجراە مجلس الوزراء هو خفض بعض �ن
�
بع�دا

ي أجراها المجلس إزالة المنتجات النفط�ة. ومن التغي�ي  ي ( 1.9ات المهمة اليت
ائب ع�  1.3ترليون دينار عرا�ت مل�ار دوالر) من ال�ن

، مما يؤدي إ� ز�ادة مقدارها  ي
 900منتجات النفط المكرر. إال أن مجلس الوزراء قام برفع ق�مة أسعار النفط الخام المباع للمصا�ن

ي (
) 616.4مل�ار دينار عرا�ت ي العائدات النفط�ة ال�ل�ة.  مليون دوالر أم���ي

 �ن

�بة دخل تصاعد�ة ع� الراتب ال��ي (بمعين  ، قدم مجلس الوزراء �ن ، و�دً� من استقطاع االستحقاقات والبدالت �شكل كب�ي
�
ثان�ا

ائب عند   من الدخل الذي يتجاوز 1آخر: الراتب األسا�ي إضافة إ� االستحقاقات). و�ــهذا، تبدأ ال�ن
�
ينار د 500,000% تق��با

ي (
 حيت  342عرا�ت

�
 وتزداد تناسب�ا

�
) شه��ا ي ( 10% للدخل الذي يتجاوز 27دوالر أم���ي

)  6849.3مليون دينار عرا�ت دوالر أم���ي
 .
�
ي ال�ث�ي من رواتب القطاع العام، فإن االنتقال من فرض سقوف صعبة ع� هذە  25شه��ا

ة �ن وألن االستحقاقات تمثل �سبة كب�ي
ائب الد خل التصاعد�ة من شأنه أن �حافظ ع� �سبة أ��ب من الدخل اإلجما�ي ألفراد الطبقة المتوسطة الذين البدالت نحو �ن

�د من العائدات غ�ي النفط�ة بمقدار  26. يتلقون رواتبهم من الحكومة ن ي ( 4.1وهذە اإلجراءات كانت س�ت
مل�ار  2.8ترليون دينار عرا�ت

ائب الجد�دة تولد مدخرا ). وخطة ال�ن ، إذ تصبح المدخرات الصاف�ة دوالر أم���ي ي ( 4.1ت أقل بكث�ي
مل�ار  2.8ترليون دينار عرا�ت

) بدً� من  ي ( 13.5دوالر أم���ي
).  9.2ترليون دينار عرا�ت  مل�ار دوالر أم���ي

ي موازنة وزارة المال�ة بعد مراجعتها من مجلس الوزراء �عكسان االعتبارات الس�اس�ة، وخاصة خالل 
ان الرئ�س�ان �ن وهذان التغي�ي

ن فيها ا��ث حساس�ة تجاە الرأي العام. وهذە االعتبارات نفسها ستؤثر ع� نحو كب�ي ع�  ي عادة ما �كون الس�اسيني سنة انتخاب�ة اليت
 وكلها تع�ي فكرة عن حجم العقبات الس�اس�ة أمام تنف�ذ اإلصالح الما�ي واالقتصادي.  مجلس النواب كذلك،

 تم��ل عجز الموازنة .4

اح موازنة عام 2الجدول (  27والسينار�و األ��ث احتما�ً  2021): اق�ت

 

ي مسودة موازنة المجلس ل�صل إ� 
ي  164.2ونت�جة لتعد�الت مجلس الوزراء، يتوقع أن يزداد اإلنفاق ال��ي �ن

ترليون دينار عرا�ت
ن يزداد العجز المتوقع ل�صل  112.5( ي حني

) �ن ي ( 71.0مل�ار دوالر أم���ي
)، بعد أن كانا  48.6ترليون دينار عرا�ت مل�ار دوالر أم���ي

ي و  ترليون دينار  150.0
ي ( 58.3عرا�ت

ي موازنة وزارة المال�ة.  39.9و  102.7ترليون دينار عرا�ت
) ع� التوا�ي �ن  مل�ار دوالر أم���ي

 بمبلغ  71.0ومن الممكن أن يتم تم��ل هذا العجز المتوقع وقدرە 
�
ي جزئ�ا

ي ( 23.2ترليون دينار عرا�ت
مل�ار  15.9ترليون دينار عرا�ت

) من خالل خدمات الد لمصارف لمديون�ة الداخل�ة ا إعادة ه�كلةيون المحل�ة (أي الفوائد والتسد�دات) باإلضافة ا� دوالر أم���ي

                                            
ي لدعم المجتمع واالقتصاد خالل أزمة كوف�د 9.6تخصص موازنة مجلس الوزراء مبلغ  24

ي الحتواء ز�ادة دفعات الرواتب  5.7و 19-ترليون دينار عرا�ت
ترليون دينار عرا�ت

امات الحكومة السابقة مع شهداء االضطهاد الس�ا�ي وورثتهم ( 4.2التقاعد�ة ( ض ) وللوفاء بال�ت ي
). ت 1.5ترليون دينار عرا�ت ي

 رليون دينار عرا�ت
ي القطاع العام باستثناء المناصب العل�ا، يبدأ من  25

، و  500.000٪ للدخل الذي يتجاوز 10المق�اس، لجميع موظ�ض ي
 1.000.000٪ للدخل الذي يتجاوز 20دينار عرا�ت

، و  ي
ي  1.500.000٪ للدخل فوق 30دينار عرا�ت

 إ� حوا�ي . دينار عرا�ت
�
جم هذا فعل�ا ي  500.000٪ للدخل الذي ي��د عن 1ي�ت

 و���د ) دوالر أم���ي  342.5(دينار عرا�ت
�
شه��ا

ي  10٪ للدخل الذي ي��د عن 27�شكل متناسب إ� 
ض دينار عرا�ت  . شهري) دوالر أم���ي  6849.3(ماليني

ي بادرة ل�سب الثقة كان الهدف منها  26
�بة ثابتة قدرها �ض % ع� الرواتب ال�ل�ة لرئ�س الجمهور�ة ورئ�س مجلس الوزراء 40تجنب الرفض العام، وضع مجلس الوزراء �ض

�بة مماثلة بق�مة  ي األع�، ونوابهم. وتم فرض �ض
لمان ورؤساء المحكمة االتحاد�ة العل�ا والمجلس القضايئ لمان والمدراء 30ورئ�س ال�ب % ع� مدخوالت الوزراء وأعضاء ال�ب

 . ض  العاّمني
اح موازنة ع 27 .  2021ام ب�انات �ستند إ� اق�ت وع قانون موازنة وزارة المال�ة األو�ي الذي تم ���به ع� وسائل التواصل االجتما�ي بعد تعد�الت مجلس الوزراء، وم�ش

اح الموازنة، وتقديرات مب�عات النفط المستقلة لحكومة إقل�م كردستان المضافة إ� ك ي اليوم  250,000م�ة الـ واألرقام المتعلقة ب�قل�م كردستان مأخوذة من اق�ت
برم�ل �ض

كة �س��ق النفط. وهذە التقديرات �ستند إ� توقعات بأن صفقة حكومة إقل�م كردستان والحكومة االتحاد�ة لن  تتحقق، و�التا�ي فإن الحكومة المطل��ة ليتم ب�عها ع�ب �ش
 مع ما تم دفعه عا�ي 

�
 من رواتب إقل�م كردستان تماش�ا

�
 . 2020و 2019االتحاد�ة سوف تدفع جزءا
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ي �مكن إصدارها �سهولة)، و�عادة ه�كلة خدمات الديون  ي �مكن للحكومة إعادة ه�كلتها �سهولة، وسندات الخ��نة اليت الدولة واليت
وط ود�ة خالل أزمة  ، و�التا�ي فإنه من المتوقع 2017 – 2014األجنب�ة المخطط لها (ومعظمها ديون ثنائ�ة تم منحها للعراق ��ش

 أن يتم 
�
ا . إضافة إ� ذلك، من الممكن أن تتمكن الحكومة إنتاج بعض المدخرات من خالل تأج�ل )� تعد�لهاالموافقة عكث�ي

ن  اد الطاقة والغاز  متأخرات اجور الطاقة المجهزة من قبل المستثم��ن المحليني ، من ومتأخرات است�ي
�
ا . وأخ�ي ن و مستحقات المقاولني

ي ( 5.6المتوقع أن تجمع الحكومة 
)  3.8ترليون دينار عرا�ت القائمة  من مشار�ــــع القروض األجنب�ة والمحل�ةمل�ار دوالر أم���ي

ي ( 23.2(ومعظمها مشار�ــــع أجنب�ة). و�عد أن يتم تم��ل ال
) من مصادر المذكورة،  15.9ترليون دينار عرا�ت مل�ار دوالر أم���ي

ي ( 47.8سيتب�ت من العجز  
  33.0ترليون دينار عرا�ت

�
). وغالبا سوف يتم سّدە بتم��ل نقدي غ�ي مبا�ش من البنك مل�ار دوالر أم���ي

ي البالد 
ي النها�ة إ� شح احت�ا�ي العملة األجنب�ة �ن

، مما سيؤدي �ن ي
 28. المركزي العرا�ت

وقد أفاد  29. مل�ار دوالر أم���ي  6قروض قدرها  كشفت الحكومة عن أنها تخوض محادثات مع صندوق النقد الدو�ي �شأن حزمة
صندوق النقد الدو�ي بأن "السلطات العراق�ة قد طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدو�ي بموجب أداة التم��ل ال��ــــع، 

 ط��ل األمد مع الصندوق لدعم اإلصالحات االقتصاد�ة المخطط لها". إال 
�
 ترتيبا

�
ت عن نيتها بأن تطلب أ�ضا  أن هذە المساعدة وع�ب

ي 
. فأداة التم��ل ال��ــــع �ي عبارة عن مساعدة مال�ة عاجلة تقدم إ� الدول األعضاء �ن

�
ن تماما ن مختلفني الطارئة تتضمن سينار�وهني

امج االعت�اد�ة  ي تخضع لها ال�ب وط أو المراقبة اليت ن الدفعات دون ال�ش ي �ي بحاجة إ� موازنة عاجلة بني صندوق النقد الدو�ي اليت
. ا ضة �ي أقل بكث�ي من األرقام الم تحت أداة التم��ل ال��ــــع عالوة ع� ذلك، إن المبالغ المقدمة 30ل�املة لصندوق النقد الدو�ي ف�ت

وع قانون الموازنة (انظر الحاش�ة  ي م�ش
ت�ب البد�ل،27�ن أو مرفق  31). و�ن برامج صندوق النقد الدو�ي الشاملة، مثل إطار ال�ت

ي جعلت البالد تحتاج  32الصندوق الموسع،  إلجراء اإلصالح االقتصادي لمعالجة المشا�ل االقتصاد�ة والبني��ة اليت
�
وطا ستتضمن �ش

 لموافقة مجلس الوزراء 
�
 دعما

�
 إ�جاب�ا

�
. ومع أن صندوق النقد الدو�ي أصدر ب�انا

�
لطلب المساعدة من صندوق البنك الدو�ي أساسا

ي أجراها المجلس. ع� الموازنة، فإن ذلك كان قبل ��ش تفاص ە   33�ل التعد�الت اليت ي تعب�ي
 �ن

�
كما أن صندوق النقد الدو�ي كان واضحا

ي هذا المجال.  34عن حاجة العراق إ� تنف�ذ إصالحات بني��ة ملموسة،
 إال أن سجّل العراق ضع�ف �ن

اف المستقبل: ما الذي نتوقعه من عمل�ة الموازنة؟ .5  است�ش

لمان  –بما أن مجلس النواب  وع قانون موازنة مجلس الوزراء، فإنه من المتوقع أن �قلل أ��ث من إجراءات  –أي ال�ب  م�ش
�
يناقش حال�ا

ان�ة  ن ي ز�ادة النفقات ال�ل�ة، فإن ب�مكانه إعادة تخص�ص بنود إنفاق الم�ي
تخف�ض النفقات. ومع أن مجلس النواب ال صالح�ة لد�ه �ن

. ومن 
�
وع القانون ل�صبح قانونا الجدير بالمالحظة أن مجلس النواب، مع احتمال إجراء االنتخابات االتحاد�ة قبل المصادقة ع� م�ش

ة لألحزاب  ي القطاع العام، إذ إن هؤالء �شكلون قاعدة انتخاب�ة كب�ي
ائب ع� موظ�ن ي وقت ق��ب، من غ�ي المرجح أن �فرض ال�ن

�ن
ائب الدخل اإل  ي معظم �ن

لمان سوف �ل�ن ، فإن ال�ب ي وقدرها الس�اس�ة المه�منة. و�التا�ي
ي ( 4.1ضا�ن

مل�ار  2.8ترليون دينار عرا�ت

                                            
ضت تقل�ل 28 ي ( 17.1الطلب من البنك المركزي بمقدار  من المث�ي لالهتمام أن وزارة المال�ة اف�ت

) أي أن الطلب ع� البنك  11.7ترليون دينار عرا�ت مل�ار دوالر أم���ي
ي ( 30.1سينخفض ل�صبح 

). ومع أن التفاص�ل ل�ست مذكورة، فإن مبلغ  20.6ترليون دينار عرا�ت  من  17.1دوالر أم���ي
�
ي يتألف غالبا

ترليون دينار  8.5ترليون دينار عرا�ت
ي (

 ما كانت تتجاوز  5.8عرا�ت
�
ي السابق نادرا

) من السندات الوطن�ة، رغم أن مب�عات هذە السندات �ض ي ( 0.5مل�ار دوالر أم���ي
)؛  342.5ترليون دينار عرا�ت مليون دوالر أم���ي

ي ( 1.8ومن قروض بق�مة 
) و 1.2ترليون دينار عرا�ت ي ( 5.9مل�ار دوالر أم���ي

.  40.4ترليون دينار عرا�ت ، ع� التوا�ي  مل�ار دوالر) من البنك الدو�ي وصندوق النقد الدو�ي
29Jazeera, January 25, 2021, -IMF says Iraq seeking emergency loans after oil price plunge,’ Al‘ 

https://www.aljazeera.com/economy/2021/1/25/imf-says-iraq-seeking-emergency-loans-after-oil-price-plunge 
30The IMF’s Rapid Financing Instrument,’ International Monetary Fund Factsheet, April 9, 2020, ‘ 

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/02/19/55/Rapid-Financing-Instrument 
31By Agreement,’ International Monetary Fund Factsheet, March 27, 2020, -StandIMF ‘ 

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/20/33/Stand-By-Arrangement 
32IMF Extended Fund Facility,’ International Monetary Fund Factsheet, June 5, 2020, ‘ 

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/20/56/Extended-Fund-Facility 
33Business, December 14,  –Deena Kamel, ‘IMF calls for structural reforms in Iraq as economy set to contract,’ The National News  

2020, https://www.thenationalnews.com/business/economy/imf-calls-for-structural-reforms-in-iraq-as-economy-set-to-contract-
1.1127637 

34IMF Staff Completes 2020 Article IV Mission with Iraq, December 20, 2020,  
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/12/13/pr20372-imf-staff-completes-2020-article-iv-mission-with-iraq?cid=em-COM-

123-42420 
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 أن 
�
 تطب�قها ع� المناصب العل�ا. ومن المتوقع أ�ضا

�
ي س�كون من المالئم س�اس�ا ائب الدخل اليت ي فقط ع� �ن

) و�ب�ت دوالر أم���ي
ائب االستهالك.   �قوم المجلس بتقل�ل �ن

لمان الصحوةوكداللة ع�  ن خفض التكال�ف وز�ادة العائدات.  المال�ة، من المتوقع أن �عمل ال�ب ع� تقل�ل العجز ب�جراءات تجمع بني
 من تلك اإلجراءات س�قلل مقدار العجز ع� 

�
ا  كب�ي

�
ول�ن بالنظر إ� االعتبارات الس�اس�ة ل�ون هذە السنة سنة انتخاب�ة، فإن عددا

لمان �درس ز� ي ( 98ادة العائدات إ� أ��ث من الورق فقط. فع� سب�ل المثال، �ش�ي بعض التقار�ر ا� إن ال�ب
 67.1ترليون دينار عرا�ت

) بعد أن كانت  ي ( 93.2مل�ار دوالر أم���ي
)، وتخف�ض النفقات إ� أقل من  63.8ترليون دينار عرا�ت ترليون  130.0مل�ار دوالر أم���ي

ي (
) بعد أن كانت  89.0دينار عرا�ت ي ( 164.2مل�ار دوالر أم���ي

)، مما �خفض �سبة  112.5ترليون دينار عرا�ت مل�ار دوالر أم���ي
ي ( 30.5% لتصبح 57العجز بمقدار 

) بعد أن كانت  20.9ترليون دينار عرا�ت ي ( 71.0مل�ار دوالر أم���ي
مل�ار  48.6ترليون دينار عرا�ت

(  35. دوالر أم���ي

امات الموازنة،  130إن تقل�ل النفقات إ�  ن ي يتما�ش �شكل أفضل مع ال�ت
تمل أن حإال أن تخف�ضات الموازنة من المترليون دينار عرا�ت

 عن ط��ق تأج�ل دفع ديون الغاز وال�ه��اء 
�
ي توف�ي السلع والخدمات وأ�ضا

تتحقق �شكل شبه كامل من خالل التخف�ض �ن
ن  امات دفع الرواتب ما تزال �شكل مب –والمقاولني ن ي الموازنات الالحقة. وال�ت

ي دفعها �ن
امات مستقبل�ة ينب�ن ن  غ�ي مما س�خلق ال�ت

�
لغا

ئ من اإلنفاق ال��ي    36.متكا�ن

ي ستتم ع�ب ز�ادة تقديرات العائدات النفط�ة وغ�ي النفط�ة. وقد رفعت  98.0وز�ادة العائدات المتوقعة إ� أ��ث من 
ترليون دينار عرا�ت

حها مجلس الوزراء تقديرات أسعار النفط من  ي اق�ت م�ل إ�  42الموازنة اليت اض دوالر أ 45دوالر أم���ي لل�ب م�ل، وهو اف�ت م���ي لل�ب
ضت أن �صل 19-معقول إذا نظرنا إ� احتماالت تغ�ي الطلب ع� النفط نت�جة لتوفر لقاحات كوف�د  اف�ت

�
، فالورقة الب�ضاء أ�ضا

ي عام  47سعر برم�ل النفط إ� 
ي ستنتج عن هذا ستكون بمقدار 2021دوالر أم���ي �ن ي العائدات اليت

ون ترلي 5.1. إال أن ال��ادة �ن
ي (

ي من عائدات  3.5دينار عرا�ت
ي أن تأئت

ي العائدات ينب�ن
، فإن معظم ال��ادات المأمولة المتوقعة �ن ) فقط. و�التا�ي مل�ار دينار أم���ي

حة، وهذا  �بة الدخل,  وذلك إضافة ا� ال��ادات ضمن الموازنة المق�ت الصادرات غ�ي النفط�ة، خصوصا مع فقدان العائدات من �ن
ي تول�د الصادرات غ�ي النفط�ة. أمر غ�ي متوقع 

 إ� سوء سجل البالد �ن
�
 نظرا

�
 بتاتا

. والسؤال اآلن هو ما إذا كان 
�
ع� الرغم من ذلك، هناك عن� لن يتغ�ي ع� المدى الق��ب: فقرار خفض ق�مة العملة قد ُنّفذ سلفا

ي و�طالب بالتعد�الت
 ع� البنك المركزي العرا�ت

�
 س�اس�ا

�
لمان س�مارس ضغطا ع� سعر ال�ف المخفض. و�ما أن الهم الرئ��ي  ال�ب

، وخاصة خالل السنة االنتخاب�ة، اذ انهم س�حاولون ان �قروا رأي الشارع عن كثب. وتف�د  ي لمان هو الدعم الشعيب لدى أعضاء ال�ب
 عن تقار�ر من المناطق العراق�ة الجن���ة كالب�ة وذي قار بارتفاع أسعار المواد الغذائ�ة حيت قبل إعالن 

�
البنك المركزي رسم�ا

ي النجف  ي العاصمة العراق�ة بغداد، ومدينيت
ن من الطبقة المتوسطة �ن خفض سعر العملة. وأشارت مقابالت أج��ت مع مواطنني

ن والحفاضات  ي أسعار السلع المستوردة كالرز والحبوب وحل�ب الرضع والسكر وال��ت والطحني
والسل�مان�ة إ� ارتفاعات حادة �ن

ي انتقاد خفض ق�مة العملة و�جعلوا منها قض�ة انتخاب�ة. و�المخت�، ومنتجات األ
لمان �ن لبان. ومن المتوقع أن �ستمر أعضاء ال�ب

حة.   من الموازنة الحال�ة المق�ت
�
لمان مختلفة جدا ي يوافق عليها ال�ب  يرتقب أن أن تكون النسخة النهائ�ة من الموازنة اليت

لمان، فإنه من المهم أن نتذكر اطار الوضع العام: فالموازنة كما �ي اآلن ال تختلف و�ما أن نقاش الموازنة ومراجعتها يتم ي ال�ب
ان �ن

ي األعوام المن�مة. و�ن أ��ث أوجه قصورها أهم�ة هو ه�منة النفقات الحال�ة ع� حساب اإلنفاق 
 عن سابقاتها �ن

�
ا كث�ي

ي مشار�ــــع البين التحت�ة غ�ي النفط�ة، هو أمر مقلق  37االستثماري. 
ي اإلنفاق االستثماري، وخاصة �ن

ي الحاصل �ن
و�ن النقص التار��ن

                                            
لمان للموازنة، انظر: فراس عدنان، "اللجنة المال�ة: النقاشات خفضت  35 ي   27" ج��دة المدى، 2021% من عجز موازنة  57لمعرفة الم��د عن نقاشات ال�ب

كانون الثايض
2021 .https://almadapaper.net/view.php?cat=233284 ،" تصل مراحل متقدمة: خ�اران أمام استقطاعات الرواتب"  2021نقاشات موازنة  ومحمد صباح

ي   30ج��دة المدى، 
 . https://almadapaper.net/view.php?cat=233331، 2021كانون الثايض

ي تطور   36
, تخطط اللجنة المال�ة لمجلس النواب �ض ئ ي القطاع العام لتهدئة مظاهرات  ٣٢١٬٩٤٤ا� عكس س�اسة الحكومة السابقة ب�ضافة  مفا�ب

. ٢٠١٩درجة وظ�فة �ض
) من  ٧٫٥ترليون دينار ( ١١٫٠وسيؤدي ذلك ا� خفض عن� الرواتب بنحو  ي ( ٥٣٫٨مل�ار دوالر ام���ي

) ا�  ٣٦٫٨ترليون دينار عرا�ت ترليون دينار  ٤٢٫٨مل�ار دوالر ام���ي
ي (

).  ٢٩٫٣عرا�ت  مل�ار دوالر ام���ي
37nal Ahmed Tabaqchali, ‘Iraq’s investment Spending Deficit: An Analysis of Chronic Failures,’ Institute of Regional and Internatio 

Studies (IRIS), December, 2018, https://auis.edu.krd/iris/latest-iris-publications/iraqs-investment-spending-deficit-analysis-chronic-
failures 

https://almadapaper.net/view.php?cat=233284
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 38�شكل خاص إذ إن ثالث سنوات قد مرت ع� خروج العراق من الحرب ضد داعش دون أن تتم إعادة بناء المناطق المدمرة بعد. 
اء ا ي �عتقد الخ�ب القتصاديون أنها ستحفز النمو ط��ل األمد (كالزراعة والصناعة واالتصاالت والرعا�ة ناه�ك عن أن القطاعات اليت

 الصح�ة) ال تتل�ت إال القل�ل من اإلنفاق االستثماري. 

ز  . ومن ضمن ذلك، ي�ب وهناك مسألة بني��ة رئ�س�ة أخرى و�ي أن دفعات الرواتب والرواتب التقاعد�ة �شكل معظم اإلنفاق الحا�ي
ي موازنة القطاع األم

ي الذي يتل�ت مخصصات أ��ب بكث�ي �ن  بموازنة  2021ين
�
ي 2019ق�اسا . فالرواتب المخصصة لقوات الحشد الشعيب

ي االزد�اد ع�ب السنوات من 
ي الموازنة، ع� سب�ل المثال، قد استمرت �ن

ي ( 1.3�ن
ي  1.1ترليون دينار عرا�ت

) �ن ، 2018مل�ار دوالر أم���ي
ي ( 2.1ثم 

ي  1.8ترليون دينار عرا�ت
) �ن ي ( 3.1، ثم 2019مل�ار دوالر أم���ي

ي  2.6ترليون دينار عرا�ت
) �ن ، 2020مل�ار دوالر أم���ي

ي ( 3.5لتصل إ� 
ي  2.4ترليون دينار عرا�ت

) �ن  ع� تحل�ل ال��ف�ة 2021مل�ار دوالر أم���ي
�
. وقد عملت عدة دراسات صدرت مؤخرا

ي العراق إ� ا
ي �ستند فيها األحزاب الس�اس�ة �ن  القوة الق��ة، و�بدو أنها ما زالت أول��ة ع� اليت

�
ي كمصدر للوظائف وأ�ضا لقطاع األمين

 39الرغم من األزمة االقتصاد�ة. 

: قطاع النفط ي
 الجزء الثائن

 إنتاج النفط وصادراته، نظرة عن كثب .1

ي عام 
ي إنتاج وتصدير العراق للنفط �ن

ي شهر ن�سان، وافق رسو (انظر ال 2019مقارنة بعام  2020كان هناك انخفاض حاد �ن
م أدناە). �ن

ن ع� العراق خفض اإلنتاج بمقدار  ام باتفاق�ة أو�ك بلس لخفض إنتاج النفط. وتعني ن ي  1.06العراق ع� االل�ت
 �ن

�
مليون برم�ل يوم�ا

  0.85شهري أ�ار وح��ران، و�مقدار 
�
 سن��ا

�
ن شهري تموز وكانون األول. وكانت النت�جة انخفاضا  بني

�
% 17بمقدار  مليون برم�ل يوم�ا

. فحيت نها�ة كانو 
�
ا�دا ن  م�ت

�
اما ن ي البدا�ة، فإن الب�انات الشه��ة تظهر ال�ت

م باالتفاق�ة �شكل كامل �ن ن . ومع أن العراق لم �ل�ت
�
ن األول، تق��با

ي 
ي عام 13كان أقل بنسبة   2020تظهر ب�انات معدل اإلنتاج اليو�ي أن إنتاج العراق �ن

ة نفسها �ن ن 2019% من الف�ت ام ال�امل . واالل�ت
ي إقل�م كردستان. 

 باتفاق�ة أو�ك بلس أمر معقد ألن الحكومة االتحاد�ة ال س�طرة فعل�ة لديها ع� مست��ات إنتاج وصادرات النفط �ن

 

 https://www.ceicdata.com/en/indicator/iraq/crude-oil-production المصدر: 

                                            
38period,’ ISIS -Zmkan Ali Saleem and Mac Skelton, ‘The Failures of Reconstruction in Mosul: Root Causes from 2003 to the Post 

Institute of Regional and International Studies (IRIS), October, 2019, https://auis.edu.krd/iris/frontpage-slider-publications/failure-
reconstruction-mosul-root-causes-2003-post-isis-period 

39Mansour, ‘More than militias: Iraq’s popular mobilization forces are here to stay,’ War on the Rocks, April 3, 2018,  Renad 
https://warontherocks.com/2018/04/more-than-militias-iraqs-popular-mobilization-forces-are-here-to-stay/ and Mac Skelton and 

Zmkan Ali Saleem, ‘Iraq’s political marketplace at the subnational level: The struggle for power in three provinces, LSE Conflict 
Research Programme and IRIS, June 2020, https://auis.edu.krd/iris/frontpage-slider-publications/iraq’s-political-marketplace-

subnational-level-struggle-power-three 

https://warontherocks.com/2018/04/more-than-militias-iraqs-popular-mobilization-forces-are-here-to-stay/
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ي عام 
. فكان معدل الصادرات لذلك العام أقل 2020انخفضت صادرات النفط االتحادي (باستثناء إقل�م كردستان) �شكل كب�ي �ن

 . 2019% من صادرات عام 17.3بنسبة 

 

  Tanker Trackers, https://tankertrackers.com المصدر: 

اًء للنفط من العراق  ، والهند، وكور�ا الجن���ة، والوال�ات المتحدة األم��ك�ة  –والدول األر�ــع األ��ث �ش ن ي  –و�ي الصني
بق�ت ثابتة �ن

ة، مما �سلط الضوء ع�  ي تلك الف�ت
ن قد ازدادت �شكل كب�ي �ن �ن. إال أنه لوحظ أن حصة الهند والصني ن األخ�ي �شاطها خالل العامني

ن بالنسبة للعراق. أهم�ة هذين الس  وقني

 

 

https://tankertrackers.com/
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  Tanker Trackers, https://tankertrackers.com المصدر:  الشهري،الب�انات ع� أساس المتوسط 

ي عام 16.2، ل�صبح المعدل اليو�ي أقل بنسبة 2020أما صادرات إقل�م كردستان العراق من النفط فقد انخفضت عام 
% عنه �ن

2019 . 

 

 Tanker Trackers, https://tankertrackers.com المصدر: 

 

 

https://tankertrackers.com/
https://tankertrackers.com/


 

14 
 

 التوقعات على المدى القصیر والمتوسط الوطنیة: وازنةالم ۲۰۲۱نشرة العراق االقتصادیة: شباط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي عام 
ت وجهات الصادرات النفط�ة إلقل�م كردستان �شكل كب�ي �ن �ن 2020وقد تغ�ي  كمش�ت

�
ا ن وترك�ا كث�ي . فقد ازدادت أهم�ة الصني

ت كل منهما  ي عام  513,969و  731,127لنفط إقل�م كردستان، إذ اش�ت
 . 2020برم�ً� من نفط اإلقل�م �ن

 

 

 

   ,https://tankertrackers.comTanker Trackers: المصدر  الب�انات ع� أساس المتوسط الشهري،

 

 

https://tankertrackers.com/
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اء: العراق وآفاق أسواق النفط ع� المدى المتوسط .2  تعل�قات الخ�ب

 بقلم: ع�ي الصفار

ي إجما�ي الطلب 19-نتج عن ظهور جائحة كوف�د
ي سوق الطاقة. واالنخفاض �ن

ي هذا العام هو  تمزقات ال مث�ل لها �ن
ع� الطاقة �ن

ي  2009أ��ب �سبعة أضعاف من انخفاض عام  ي أسوأ حاالته. واإلجراءات المتنوعة اليت
عندما كان الركود االقتصادي العال�ي �ن

ن بلغ  ي ن�سان، حني
ي الفايروس قد أثرت �شكل كب�ي ع� الطلب ع� النفط. ف�ن

ن قيود السفر واإلغالقات للحد من تف�ش تراوحت بني
ن لشكل أو آخر من الحجر قرابة  عدد  ي كافة أنحاء العالم، انخفض الطلب العال�ي ع� النفط بمقدار  4.5األشخاص الخاضعني

مل�ار �ن
ي العام السابق. وع� الرغم أن بعض االنتعاش قد حدث منذ ذلك الوقت،  22

 بالشهر نفسه �ن
�
ي اليوم الواحد ق�اسا

مليون برم�ل �ن
ي 

ي عام  8.8بـ كان أقل   2020فإن الطلب �ن
ي مسح عقد كامل من النمو 2019مليون برم�ل عنه �ن

. ونت�جة لذلك، �سببت الجائحة �ن
ي تعتمد  ي البلدان اليت

ي أسعار النفط. و�المقابل، أثر ذلك ع� عائدات الدولة �ن
ي اإلنتاج مع هبوط كب�ي �ن

. وترافق االنخفاض �ن
�
تق��با

جد�د ع� هشاشة االقتصادات أحاد�ة المورد المعتمدة ع� النفط. وموضع مما سلط الضوء من  �شكل كب�ي ع� صادرات النفط
ي النقطة القصوى، ح�ث �شكل المدخول النف�ي �سبة 

ي 90العراق ع� هذا الط�ف هو �ن
% من عائدات الدولة ال�ل�ة. وما �حدث �ن

ي سوق الطاقة سوف يؤثر �شكل كب�ي ع� حظوظ العراق االقتصاد�ة وال
ة. الخطوة التال�ة �ن  مال�ة المبا�ش

ة األمل لإلمدادات والطلب والمواز�ن  التوقعات قص�ي

 ع� مدى استعادة األ�شطة االقتصاد�ة 
�
ا ، �عتمد كث�ي إن تقدم مسار انتعاش الطلب ع� النفط، إذا نظرنا إل�ه ع� المستوى العال�ي

 ع� مدار السنة ا
�
اض أن التحسن س�حدث تدر�ج�ا ي أعقاب الجائحة. وع� اف�ت

لقادمة، تتوقع الوكالة الدول�ة للطاقة أن الطلب �ن
ي  5.7العال�ي سوف يزداد بمقدار 

 �ن
�
ي خسارة عام 2021مليون برم�ل يوم�ا ي استعادة ثليث  3.1. والطلب سيب�ت أقل بـ 2020، مما �عين

ي 
 �ن

�
ي ذلك إ� ضعف الطلب ع� وقو 2021مقارنة بـ  2021مليون برم�ل يوم�ا

 د الطائرات. ، و�عود السبب الرئ��ي �ن

وضعف الطلب الذي أثر ع� األسعار س�كون له تأث�ي مشابه ع� التطورات المستقبل�ة لإلمدادات، وخاصة بالعالقة مع قرار بلدان 
ت خفض إنتاج النفط. ول�ن التأ�د من الوقت الذي ستستغرقه عودة مخزونات النفط أو�ك بلس بتمد�د أو عدم تمد�د اتفاق�ا

 للوكالة الدول�ة للطاقة، الخام إ� مست��اته
�
ي المستقبل. فوفقا

ي تقي�م احتماالت تقلبات األسعار �ن
ا قبل الجائحة هو عامل رئ��ي �ن

ن كانون األول  840أظهرت مواز�ن أسواق النفط الخام العالم�ة ز�ادة تدر�ج�ة قار�ت  ي عام 2020وأ�ار  2019مليون برم�ل بني
. و�ن

ي   2020
ي عام  1.7المخزون ككل، بلغت ال��ادة الضمن�ة �ن

. و�توقع أن ينعكس هذا االتجاە �ن
�
اجع أسهم 2021مليون برم�ل يوم�ا ، ب�ت

ي اليوم. وهذا االتجاە العك�ي من شأنه أن �جعل المست��ات ال�ل�ة ق��بة لما كانت عل�ه قبل الجائحة  1.8قدرە 
مليون برم�ل �ن
، فإن أساس�ات السوق  . بمعين آخر، إن استبعدنا حدوث2021بحلول شهر كانون األول  ن أمر �قلل اإلمدادات حيت ذلك الحني

 .  غ�ي مرجح قبل نها�ة العام الحا�ي
�
 الحال�ة تجعل ارتفاع أسعار النفط أمرا

 ع� المدى الط��ل: ميت سوف ينتعش الطلب؟

ي عام 
ضنا أن الجائحة ستصبح تحت الس�طرة �ن ي الطلب ع� النفط 2021إن اف�ت

(أي أن �صل مست��ات ، فإن االنتعاش ال�امل �ن
ي عام  حو�تجاوزها) س�حدث ع� األرج 2019

ة سوف يولد 2023�ن ي تلك الف�ت
. ع� الرغم من ذلك، فإن االضطراب الذي حدث �ن

ي عام 
 دائمة. ف�ن

�
 مما كان س�كون عل�ه لو أن الجائحة لم 2030آثارا

�
ي برم�ل يوم�ا

، يتوقع أن �كون الطلب ع� النفط أقل بمليوئن
: ماذا س�حدث إذا تأخر الشفاء من تحدث ع�  وري أن نط�ح السؤال التا�ي ، ومن ال�ن

�
اإلطالق. ل�ن هذە التقديرات متفائلة �سب�ا

ي هذا السينار�و، تتوقع الوكالة الدول�ة للطاقة أن العودة إ�  –والتوقعات االقتصاد�ة العالم�ة بناء عل�ه  – 19-كوف�د
؟ �ن �شكل كب�ي

 . 2027قد ال تحدث قبل عام مست��ات ما قبل الجائحة 
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 IEA World Energy Outlook, 2020المصدر: 

ات ع� األسعار والعائدات: ما �ي الدروس المستقبل�ة؟  التأث�ي

ي عام 
 2019ترليون دوالر أم���ي مقارنة بعام  1، انخفض إنفاق المستهلك ع� منتجات النفط بمقدار 2020�ن

�
، مما شكل ضغطا

ي تعتمد ع� عائدات صادرات النفط والغاز. إال أن تأث�ي الصدمة غ�ي المسبوقة ع� أسواق النفط هائً� ع� اقتصادات  ن اليت المنتجني
ي عام 

، وستؤثر بالتا�ي  2020�ن ت الجائحة توقعات الطلب �شكل كب�ي ي هذە السنة لوحدها. فقد غ�ي
 وال �مكن ح�ە �ن

�
ل�س ثابتا

 ع� األسعار المستقبل�ة. وقد هبطت ق�مة اإل 
�
ي كافة أنحاء العام بمقدار ال��ــع تق��با

ا��ي العال�ي المتوقع للنفط والغاز �ن نتاج ال�ت
، فقد انخفضت التوقعات بنسبة  ي العراق، فالتأث�ي ما يزال أ��ب

 1.2، من 2019% مقارنة بعام 30�سبب صدمة الجائحة. أما �ن
ة نفسها. مل�ار دوالر خالل  850إ� أقل من  2040ترليون دوالر بحلول عام   الف�ت

 

 المصدر: الوكالة الدول�ة للطاقة

ي السنوات المقبلة، رافعة من 
ورة العالم�ة لدفع تحوالت الطاقة نحو مصادر الطاقة المتجددة سوف تتسارع �ن احتماالت إن ال�ن

ي �شهدها اليوم. وس�كون لهذا تأث�ي كب�ي ع� انخفاض تدفقات العائدات  استمرار بيئة انخفاض الطلب/ انخفاض األسعار اليت
ة للبن�ة  ا�م إن لم تكن هناك إعادة توج�ه كب�ي ي أن هذە الضغوطات سوف ت�ت

، كاقتصاد العراق. وال شك �ن ن القتصادات المنتجني
ي العراق مقلقة �شكل خاص باعتبار أن البالد االقتصاد�ة، وتن��ــــع ذو م

غزى لتدفقات عائدات الحكومة. إن فداحة األزمة المال�ة �ن
ي ذلك. و�ن استمرار ضعف الطلب المتوقع ع� النفط 

، ل�نها فشلت �ن
�
 مال�ا

�
ي احت�اط�ا شهدت سنوات من األسعار المرتفعة ل�ي تبين

ي عود
ي أن العائدات ستب�ت منخفضة، مما �ل�ن ي المستقبلس�عين

 .ة احتماالت استقرار األسعار �ن

ي الطلب بالنسبة للعراق 
ي التغ�ي �ن  ماذا �عين

ي �شدة. وهذە اآلثار ستكون  19-لقد �سبب التأث�ي المزلزل الذي جلبته جائحة كوف�د
ع� سوق الطاقة ب�جهاد االقتصاد العرا�ت

ي المستق
ي الطلب العال�ي ع� الطاقة ط��لة األمد، وستقلل من ق�مة صادرات البالد من النفط �ن

بل. كما أن احتمال�ة التحول �ن

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4

2019 expectation Post-Covid expectation Expectation for Paris
compliant energy scenario
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ي سوق الطاقة �ش�ي إ� 
 آخر من الغموض. وهذە الهشاشة متوسطة وط��لة األمد �ن

�
باتجاە مصادر الطاقة المتجددة تض�ف عن�ا

ي الس�ي إ� اإلصالح االقتصادي. و�ذا استمر الشلل
ي العراق كما  أن ل�س لدى العراق الم��د من الوقت ل�خ�ە �ن

الس�ا�ي الحا�ي �ن
ي �عتها 

ي أسواق الطاقة العالم�ة سوف تتجاوز �ن
قدرة العراق ع� الق�ام باإلصالح  –ع� نحو شبه مؤكد  –هو، فإن التحوالت �ن

ي خ
ي �ن

طر االقتصادي. وهذا سوف �فاقم اإلجهاد الما�ي واالقتصادي الذي تع�شه البالد، وس�ضع فئات أ��ب من المجتمع العرا�ت
 الفقر. إن ط��ق اإلصالح ط��ل ومضن، ل�نه أ��ث جاذب�ة من الخ�ار البد�ل. 

 الجزء الثالث: االستنتاجات والتداع�ات الس�اسات�ة  

ي مازالت ق�د  2021ن التطور الذي مرت به موازنة عام  حتها وزارة المال�ة وحيت �سختها الحال�ة اليت ي اق�ت منذ �سختها األو� اليت
ي مجلس

ي العراق. فقد مرت هذە الموازنة  النقاش �ن
بعمل�ات ال  –وسوف تمر  –النواب �عكس وقائع وتحد�ات االقتصاد الس�ا�ي �ن

ي تنف�ذ 
ي النسخة األو� من الموازنة. وهذا التمييع ال �عكس المنهج�ات المختلفة �ن

�ستهان بها لتمييع برنامج اإلصالح المذكور �ن
ي منافسة اإلصالح بقدر ما �عكس الحسابات الس�اس

�ة للسنة االنتخاب�ة. فالس�اسيون س�كونون شد�دي المراعاة للرأي العام وهم �ن
لمان�ة  ي االنتخابات ال�ب

ن المقاعد �ن سة لتأمني ن  –�ش ي تم�ي فحصتهم من تلك المقاعد ستحدد س�طرتهم النسب�ة ع� موارد الدولة واليت
ي . كما أن هذا التمييع لن 2003النظام الس�ا�ي لعراق ما بعد 

ورة �ن ي جعلت اإلصالحات �ن �غ�يّ من طب�عة المشا�ل ال�امنة اليت
ي السنوات الالحقة. 

امات ع� الدولة �ن ن المقام األول، وما سينتج عنه ل�س إال تأج�ً� للحاجة إ� تنف�ذ اإلصالحات، كما س�خلق ال�ت
ي نها�ة المطاف. 

 وهذا سيؤثر ع� الموازنات المستقبل�ة، وع� البالد �ن

ي غضون سنة 
�بة الدخل ال�ل�ة �ن ي القطاع العام، وز�ادة �ن

ولم �كن من المخطط أن يتم تخف�ض مخصصات وعالوات موظ�ن
ي الموازنة واالقتصاد. 

ي خطة مدتها عدة سنوات تهدف إ� إعادة بناء التصدعات الرئ�س�ة �ن
واحدة. بل تلك كانت الخطوة األو� �ن

�بة الدخل ا ي  –ع� مدار ثالثة سنوات -لتصاعد�ة بح�ث توائم وتتضمن الخطة أن تتطور �ن
ن دفع رواتب القطاع العام والتغ�ي �ن بني

ح تخف�ض التخص�صات والعالوات، وأرجح�ة إزالة أو تخف�ف خطة  ، فإن إزالة مجلس الوزراء لمق�ت عائدات النفط. و�التا�ي
ي نها�ة المطاف، 

. و�ن ائب التصاعد�ة، �قّوضان هذە الخطة �شكل كب�ي ات ع� حزمة اإلصالحات ال�ن سوف تتسبب هذە التغي�ي
 . ي

ي تح��لها ا� اجراء تجم��ي بدون اثر حق��ت
 االقتصاد�ة �ن

، فإن تلك االعتبارات تتغا�ن عن تناقص  ي ن الذي تركز ف�ه الطبقة الس�اس�ة ع� إجراءات تهدف إ� ضمان الدعم الشعيب ي الحني
و�ن

ي مختلف الثقة ال�ب�ي بهذە الطبقة الس�اس�ة. وع�ب الس
ي حصلت �ن نوات فقد تطور هذا التناقص خالل سلسلة من التظاهرات اليت

ي 
ن غالب�ة الشعب 2018. ومع حلول ص�ف 2019و 2018و 2015و 2011أنحاء البالد �ن ة بني ، أبرزت التظاهرات الفجوة ال�ب�ي

�ن  40. والطبقة الس�اس�ة جت هذە الفجوة بحركة ��ش ي  2019وقد ُتوِّ
 �ن

�
بط��قة "جعلت نفس النخبة الس�اس�ة مفلسة أ�ديولوج�ا

ن الشعب ي موازنة  41".أعني
ي انعدام أحد المتطلبات األساس�ة �ن ي الثقة �عين

، و�ي تأي�د الشعب لإلجراءات 2021إن هذا التناقص �ن
وع اإلصالح الذي وضعته الورق  ة الب�ضاء ككل. الواردة فيها، ولم�ش

ى يواجه ، هناك مشكالت بني��ة ك�ب
�
ا  من برنامج اإلصالح االقتصادي، هوأخ�ي

�
، ولن �ستطيع الموازنة، بصفتها جزءا ي

ا االقتصاد العرا�ت
ي فرض س�ادة القانون. و�ن النهج ط��ل 

أن تقوم بحلها. ومن أهم تلك المشا�ل عدم قدرة الدولة ع� الحد من العنف، وضعفها �ن
، فإنه �جب أن �دمج  األمد  ي البلدان األخرى. و�التا�ي

 لما هو عل�ه �ن
�
 لن �كون مشابها

�
ي العراق كبلد �ع�ش نزاعا

لإلصالح االقتصادي �ن
ي النظم الس�اس�ة واألمن�ة والقانون�ة. 

ات أوسع �ن   مع تغي�ي

  

                                            
40, eview, July 20, 2018Renad Mansour, ‘Protests Reveal Iraq’s New Fault Line: The People vs. the Ruling Class,’ World Politics R 

https://www.worldpoliticsreview.com/articles/25161/protests-reveal-iraq-s-new-fault-line-the-people-vs-the-ruling-class 
41Renad Mansour, ‘Running Out of Options: Why Iraq’s Elite Fails to Address Protests Demands,’ Institute of Regional and  

International Studies (IRIS), October, 2020 https://auis.edu.krd/iris/sites/default/files/Running%20Out%20of%20Options%20-
%20RM%20-%2022%20Oct%2020.pdf 

https://www.worldpoliticsreview.com/articles/25161/protests-reveal-iraq-s-new-fault-line-the-people-vs-the-ruling-class
https://auis.edu.krd/iris/sites/default/files/Running%20Out%20of%20Options%20-%20RM%20-%2022%20Oct%2020.pdf
https://auis.edu.krd/iris/sites/default/files/Running%20Out%20of%20Options%20-%20RM%20-%2022%20Oct%2020.pdf
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