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البحث موجه ألعضاء المجلس النيابي العراقي، ويهدف إلى اإلضاءة على موقع السياسات المالية من 
  . العراق اليومفيزي  المركهماالقتصاد وإنما بخاصة من بناء الدولة وإرساء شرعيتها الوظيفية، وهو ال

تثبيت األمن وإعادة إعمار المنشآت (يركز البحث على التحديات الخطيرة والمتزامنة التي يواجهها العراق 
ويبين المخاطر ) العامة، وارتفاع إيرادات النفط، وإرساء قواعد الفدرالية، واالنتقال إلى اقتصاد السوق

  .ةمجتمععليها المترتبة على كل منها على حدة و

 ،ثم يقدم صورة إجمالية عن الدور الوظيفي الفعلي للمالية العامة وللعائدات النفطي في االقتصاد الوطني
ومن هنا، يتناول إشكاليات القرارات المالية على مستويات . حيث باتت بديال عنه أكثر منها مكملة له

، وأخيرا الصيغ انسياب القراراتم ات وانتظامسألة األولوي، ثم  االقتصادية والمؤسسيةهامضامين: ثالثة
  .المرجعية للتوصل إلى صياغة القرارات المالية

 البالد، طارحا بعض اوينتهي بتطبيق عناصر هذه اإلشكاليات على كل من التحديات الكبرى التي تواجه
 .شكل الدولةالمالي على آليات القرار  والخيارات الماليةالتوجهات العملية ومركزا على تأثير 
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   المالية، عموماًالمهام والتحديات

 أعمالاإلدارة العامة، بل هي الوجه المقابل لكل  العامة مسألة بين مسائل ليست مسألة المالية
ن مد لتأدية أعمال بدال التي تجنَّ إن لناحية الوسائل ، جامع بينهابعد، و ومسائلهاةالعاماإلدارة 
  . المركبة المترتبة على األعمال المؤداةالمفاعيللناحية أو  ،أخرى

هي " الموازنة"بما أن  و.ة المالية العامة في صميم العمل العاممسأل تقعأن بالتالي ال غرابة 
للدولة، الخيارات المالية  ويبلور بالتالي ،ويجيزهما  الجباية واإلنفاقحددالصك القانوني الذي ي

 قياساً على سائر الخيارات ،أهمية استثنائيةالموازنة كل األعراف والدساتير مسألة أولت  فقد
 .  وأعطتها أولوية على سائر القرارات،العامةواإلجراءات 

 مجلس عنيان اثنتان ت:بخمس مواد ١مسألة الموازنةالعراقي الدستور يخص وفي هذا السياق، 
 مجلس عنيواحدة تو، )٨٠المادة ( مجلس الوزراء واحدة تعنيو، )٦٢ و٥٧المادتان (نواب ال

المادة (للسلطات االتحادية  الصالحيات الحصرية عني وواحدة ت،)٩١المادة (القضاء األعلى 
وال ينتهي فصل "، عمل سنوي واجب على مجلس النواب، ٥٧والموازنة، بحسب المادة  ).١١٠

  ".االنعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إال بعد الموافقة عليها

، في بالنظر إلى الطابع الجامع لإلدارة المالية، فإن معايير المفاضلة بين الخيارات المالية ليست
توفير  : والتي يمكن جمعها تحت عنوانين كبيرين،نهاية المطاف، سوى الغايات األساسية للدولة

، من خالل بناء مؤسسات  لهموتوفير الطمأنينة ، من خالل تنظيم االقتصاد،للناسالبحبوحة 
 ،نظريعلى المستوى السيطتين بن ين المهمتي هات أن، للوهلة األولى،يظن البعضقد . الدولة

تفهم األهداف المجتمعية لكن وأن الصعوبة تنحصر في إدارة الوسائل لبلوغهما، ، ديهيتينب حتىو
المزاوجة بينهما  وة الغايتينثنائيليس في أي حال من األحوال مهمة سهلة، إضافة إلى أن 

 بل على مستوى تحديد ،، ليس فقط على صعيد وسائل التطبيق شديدة التعقيدائلمستطرحان 
  . والمقاصد أيضاًاألهداف 

عدة أوجه تكامل كان يسهل تخيل ذا إو ،ناحية طبيعتهمالأوال مختلفتان الغايتان ف .١
يكثر الكالم حول العالقة التفاعلية . أيضاً على أوجه استبدالفإنهما تنطويان  هما،بين

، وهي العالقة االيجابية بين البحبوحة االقتصادية والطمأنينة السياسية أو المجتمعية
 أن التقدم في تردادفيتم ، ديمقراطية النمو والمقولتيإقامة الربط بين  يعبر عنها بتيال

 غير أن النظرة الواقعية إلى مجريات .خر اآلالمسلك يعزز التقدم في  المسلكينكل من
عديدة تظهر أيضاً أن ثمة أوجه خصوصا، وإلى أحوال بلداننا  ،عموماالتاريخ 

يغلب على بعضها الطابع الرضائي في المجتمع،  ،ايتين بين الغمقايضةالستبدال ولال
أو أن تحافظ معينة مزيدا من العدالة والطمأنينة االجتماعية مجتمعية كأن تختار أنظمة 

 أو في حتى لو كلفها ذلك خسارة في حجم الدخل اإلجماليعلى صيغ عيشها التقليدية 
تمعات معينة أنظمة ترتضي مج، بينما مستوى الدخل المتاح لفئات وازنة فيها

  . مقابل استبقاء منافع ماديةعامةحرياتها الفي  اًاستبدادية أو تراجع

 ،خضعان لمعايير نسبية وليس لمعايير مطلقةتالبحبوحة والطمأنينة والنقطة الثانية أن  .٢
 ومستويات ، مادياًال تستمر دونها حياة الناس ،من الدخلما عدا طبعاً مستويات دنيا 

ون على ما عتاديفالناس سرعان ما  . تتفجر دونها األطر المجتمعية،تقراردنيا من االس
ه حقا ثابتا ال فضل ألي طرف نوعتبره، ال سيما على الصعيد المادي، في عليونحصلي

ل ، وتتكيف أنماط السلوك على هذا األساس، وإذا حص واستدامتهأو شرط في تحقيقه

                                                 
  .موادال المستخدمة في سائر "موازنة"واألرجح أنها مرادفة لكلمة " ميزانية" كلمة ،"ثالثاً "١١٠ في المادة تردو  1
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االستقرار المجتمعي  بحدة قد تهدد هاع عن للدفاوننبري" الحقوق المكتسبة"تهديد لهذه 
وربما كان استشعار المكاسب المجتمعية أقل وضوحا .  عن الحياة العامةوننكفئأو ي

تحقيق أكبر أن الطبع البشري يترتب على هذا . للناس إال أنه ليس غائباً في المطلق
مسألة وى،  أيضا مسألة متو بل ه،ليس مجرد مسألة كمالبحبوحة والطمأنينة قدر من 
هدفا يصبح بالتالي لهدف المرتجى وا، تحققسبق وإنجاز يقاس على ما كل ف. مسار

 منها وحسب بل ةوالخضات الحادة، ليس السلبي  لذا يستحسن تالفي الصدمات.متحركا
  .الالحقةوالخيارات اإليجابية أيضا، ألنها تقيد المسارات 

وال حصل تلقائيا ال ية والطمأنينة البحبوحالتقدم على مساري  أنوالنقطة الثالثة  .٣
لذا . ، ضمن الدولة الواحدة، وال طبعا بين الدولمتواز بين الناسبشكل بالضرورة 

 بين إجراءات تسعى إلى ردم زاوجيتوجب على الدولة، ضمن نطاق سلطتها، أن ت
 يجعلها صيغبهذه الفوارق تصوير الفوارق بين الفئات المختلفة، وإجراءات ترمي إلى 

وفي هذا اإلطار تندرج سياسات إعادة التوزيع . إلى فرض تقبلهاحتى بولة أو مق
أشكال توظيف اإلقناع ووسياسات من جهة، والتنمية المناطقية والتقديمات االجتماعية 

، ويترتب على الدولة إقامة  من جهة أخرى، وصوال إلى القمعالتجزئة المجتمعية
إضافة إلى ذلك، يتعين على .  الضبط الكليتوفير شروطل هذين الدورين التوازن بين

الدول التعامل مع مظاهر التفاوت الحادة مع جيرانها أو تجاههم، إن على الصعد 
أن إلى المادية أو المجتمعية، لما قد ينجم عنها من مخاطر وأزمات، مع اإلشارة طبعا 

الحفاظ  تسمح ب حدودهاحركة عبرالعلى الموضوعة  والضوابط الدول ةاختالف أنظم
 .بين الدول مما يمكن تقبله ضمن الدولة الواحدةمن التفاوت بكثير درجات أعلى على 

تجعل من الخيارات المالية مسألة شديدة وهي حاضرة في كل قرار مالي، العامة معايير هذه ال
ربما كان تكرار القول إن غالبية القرارات المالية محكومة بالضرورات  و،الحساسيةالدقة و
بي اسحمالشكل ال مجال للتأثير فيها، والتركيز على ال إن و،ة وبااللتزامات السابقةالملح

 اتعمد إليه، ال تعدو كونها وسائل ه الموازنات عادةف فيلَّغتُ والممل الذي بسيطالواإلداري 
 .هاعنتظهر خياراتها وكأنها بديهيات ال بدائل ق مجاالت النقاش وللتضيالحكومات في كل الدول 

   تحديداًمهام والتحديات المالية، في العراقال

كما هي العراق، الخيارات المالية للدولة في حاضرة في  كل األبعاد العامة التي سبق وبينّا
 سعي في سياق البلدان، معظم، كما في ندرجال تهذه الخيارات لكن حاضرة في سائر البلدان، 

، مع الحرص على تالفي مقدراتهر تطوتطور حاجات المجتمع ووفيق بين إلى التالدولة 
مواجهة صدمات في حشر الدولة ، بل تلى استيعاب وقعها وتلطيفهع أو ،الصدمات والخضات

متالزمة، أهمهاال ومتزامنةًالكبرى التحديات مجموعة من ال ات مفروضة تنجم عنوخض:  

 يقارب ثالثين المادية والمؤسسية، بالتوازي، بعد ماإعادة اإلعمار استعادة األمن وتحدي  
 سنة من تتالي الحروب والحصار واالحتالل،

 ،أسعارهالحاد في تقلب خاصة بالنظر إلى ال ،٢تحدي النفط 
بوصفه إطارا  ، في الدستور عليهانصوص مانظام: وجهيها المستجدينب ،٣تحدي الفدرالية 

  ، من البالدفي حيزقائمة  ةفعلي ةوممارسعاما للدولة، 

                                                 
 J.M. Davis, R. Ossowski and A. Fedelino, Editors: “Fiscal Policy Formulation أنظر  2

and Implementation in Oil Producing Countries”, 2003, IMF  
  T. Ter-Minassian, Editor: “Fiscal Federalism in Theory and Practice”, 1997, IMF أنظر 3
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 .اقتصاد السوقنمط إلى أقله نظريا، التوجيه  اقتصادي مركزي تحدي االنتقال من نمط 

أن  و،أزمات حادةضغوطا و بلد من البلدان كفيل بأن يولد فيلوحده كل واحد من هذه التحديات 
 علما ؟، فكيف إذا أتت هذه التحديات مجتمعةالعامةالسياسات انقطاعا في مسارات خلال ويحدث 

 إشكاليات تولد ،النفط والفدرالية معاًكأن يتضافر تأثير ، جتتزاو إذا ،هذه التحدياتأن بعض 
مجتمعة هي التي تحدد في نهاية المطاف مقدرة العراق على إعادة وهذه التحديات . شديدة التعقيد
  .استعادة استقاللهبالتالي على بناء دولته و

 على تجارب بلدان  من الجدول أدناه، بشكل موجز، ما يمكن توقعه، بناءن األوالانيبين السطر
. ، إيجابا وسلبالكل من التحديات األربعة على حدةخاص ، من تأثير مالي واقتصادي أخرى

على تحديين من التحديات األربعة، كل سطر الثالثة األخيرة إلى مفاعيل تالقي األوتشير 
في قيين المتال  هذين التحديينأوليظهر ف، )الطمأنينة (مجتمعوال) البحبوحة(صعيدي االقتصاد 

 :ثانيهما في يمين السطريظهر بينما أعلى العامود 

  

  التحديات الرئيسة  

  تأثيرأوجه 
 وإعادة تثبيت األمن

إعمار المنشآت العامة
االنتقال إلى اقتصاد إرساء قواعد الفدراليةارتفاع إيرادات النفط

 السوق

  بمفردهتحدكل 
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أو إعاقة\والقطاعات و
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 اإليراداتالبلدان التي يشكل النفط فيها جزءاً أساسياً من مثال، من المعروف أن على سبيل ال
، ةتلك الحاالت القليلأن  و، العددقليلة أوالً هي ،العامة، والتي تشهد في الوقت ذاته نظاماً فدرالياً

 هذا األبرز فيالسلبي والمثل . مجتمعيةاالقتصادية وال في المجاالت  تتميز بالنجاحال ،ثانياً
 بلدان إفريقيا في حين أن النفط تحول ا التي كان يفترض أن تكون من أغنىالمجال هو نيجيري

  . ٤نزاعات شديدةلولتفشي الرشوة وفيها إلى سبب لحروب أهلية 

 حيث أن كل جزء ،جدية تظهر أيضاً صعوبات ،الفدراليةإرساء  إعادة اإلعمار بتمعتجاوإذا 
لتدني الثقة بالتزام  و،لتوجيه اإلنفاق إلى مناطقه ،تجهيزاته بمفردهينزع إلى استكمال من البالد 

يؤدي إلى وهذا  .أجزاء البالد األخرى بتوفير الخدمات المطلوبة بشكل مستمر للجزء المعني
 تكرار التجهيزات ذاتها في أماكن متعددة فيخسر البلد في غالب األحيان منافع المردود الحجمي

إلجمالية أو إلى تدني نوعية ي تكرار االستثمارات إلى تدني مردوديتها ايؤدف، والتموضع األجدى
  . مات التي توفرهاالخد

وحيرة برز تساؤل ينتقال إلى اقتصاد السوق، الاعملية عمار مع إعادة اإلوإذا اجتمعت مسألة 
وهل يجدر ، من يتولى إعادة رسملة المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري وتجهيزهاحول 
تأهيلها على حساب يجب  أو ، وبأية أثمان يجدر بيعها عندئذ،يصها في حالتها المترديةتخص

 ينالمالية العامة أوالً، وماذا يصبح مبرر تخصيصها بعد ذلك؟ والمرجح أن التردد بين الخيار
المتدنية في (ينتهي إلى عدم حسم القرار، فيبقى العاملون في هذه المؤسسات يتلقون أجورهم 

  .دون إنتاج يذكر) الغالب

 تتولد إشكاليات ،ةلفدراليإرساء قواعد اعملية مع نتقال إلى اقتصاد السوق عملية اال تالتقوإذا 
وهذا ما يشير إليه الكالم المتكرر .  وترابط أجزاء البلد ببعضهايعلى صعيد التجانس االجتماع

فراد إلى جانب تنقل  أضف أن الفدرالية تفترض حرية تنقل األ."المحرومية"في العراق عن 
األقاليم والمناطق حول دنى الفاعلية االقتصادية، وتتقسم األسواق، فتتتتالرساميل والبضائع، وإال 

المطالبة بالريوع وإلى توزيعها، وهو تماما عكس األهداف المرجوة من التحرير إلى 
 من اإليرادات لكن حرية التنقل تعطل مرجعية أعداد السكان في تحديد الحصص. االقتصادي

  .المشتركة وتفترض اعتماد األقاليم على إيرادات ذاتية

 يمكنلما مغايرة قد تبدو نشهد على أرض الواقع صورة ، ئلةالهاربع األفي مقابل هذه التحديات 
 ةالماليعلى األنظمة  فالسمة الغالبة .المؤسسي والسياسيانقطاع في مسار العمل  من توقعه

، إذ أن العديد من االستمراريةاالستبقاء وسمة تبقى، حتى اآلن،  في العراق ةواالقتصادي
مدت اعتُتلك التي ال تعدو كونها تراكما ل ةالمؤسسياألطر من و األساسية السياسات اإلجرائية

، حزب البعثحكم  نظام منتباعا، البالد  فيها تمرالتي مختلفة الخالل الحقبات رسيت ُأو
 الحكم المباشر للقوات أثناء فترةمرحلة الليبرالية الجديدة فار،  مرحلة الحصإلىفمرحلة الحرب، 

  . مريكيةاأل

صندوق خاص التي تدخل في اإليرادات النفطية مع ية التعامل كيف:  أبرز األمثلة على ذلكبعض
فرز لها حتى  وت، كما كان األمر أثناء الحصار،لقانون خاصتخضع و) صندوق تنمية العراق(

، على الرغم من اعتبارها جزءا من اإليرادات العامة، ال بل المالية بنود خاصة إلدارةافي قانون 
 التي ما زالت مسألة التموين والبطاقات التموينيةوكذلك . الغالبية العظمى من اإليرادات العامة

تغطية الخدمات الشمولية النظرية ل مسألة وكذلك أيضاً. عود إلى الظرف ذاتهت وهي معموال بها
الواجبة األداء قتصادية االجتماعية واالتقديمات تحدد المواد في الدستور حيث أن  ،العامة

 وصوالً . تأمين العمل والسكن والتعليم بكل مراحلهضمت إذ ،كون شامالللمواطنين بشكل يكاد ي
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لم تتحول فعلياً حتى اليوم إلى نمط و ا موروثا أمر،في واقع األمرما زالت، إلى الفدرالية التي 
  . بطوا محدد اآلليات والض،كامل ومتوازنمت

 التغييرية، ألن كل تغيير فعلي يبدأ بإلغاء يشير إلى صعوبة اتخاذ القراراتالتناقض الشكلي هذا 
منها، بينما استبقاء األنظمة القائمة وإضافة أنظمة جديدة عليها يعبر أوضاع قائمة إلقامة بدائل 

 األمر، أمام غموض ؤولفيحتى في مواجهة التحديات،  ،في الغالب عن عدم التمكّن من التغيير
  .ترك تحديد الغلبة لآلليات التلقائيةإلى الصورة اإلجمالية وتناقضها أحيانا، 

 على ، من االقتصاد السياسيصوى قوضعيةتمثل الحالة العراقية ال شك في أن في الخالصة، 
أيضاً على صعيد استنباط آليات  وإنما، الخيارات طبعاً  وحسمالغاياتتحديد مستوى صعوبة 

مسألتي ن التمييز بين ضبط استخدام الوسائل وتدرج األولويات، علما بأ وف والمواجهةالتكي
، كما ليست سهلة تبدية أي من االعتبارين على دائما باألمر السهلالمضامين والمنهجيات ليس 

في تحقيق أهدافه االقتصادية ، لناحية تأثير كل منهما على نجاح العمل العام أو فشله اآلخر
  .والمجتمعية، أو على نجاح الفريق السياسي في العمل العام أو الفشل فيه

   وغاياتهبحثمنهجية ال

إدارة الحكم في الدول برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول عمل ضمن هذه الورقة  تندرج
 والمقارنة مع أمثلة ، في معرض التحليلطرح بعض األفكار والخواطروترمي إلى ، العربية

، بغية تداولها مع أعضاء مجلس النواب  في العراق آليات مناقشة الموازنة وتطبيقهاحولأخرى، 
األسئلة توسيع مروحة ونقاش حول مسائل المالية العامة، هي استثارة ال غاية العمل إذن .العراقي

  .هيةبديجاهزة ووبة التي قد تبدو وإعادة النظر في بعض األج ،المطروحة

، ألن لكل بلد ولكل ظرف  في هذا المجالحتذىليس من وصفات جاهزة وال من أمثلة تُ
خطر على بال ولن ي. خصوصياته االقتصادية والمالية والسياسية، وما أصعب ظروف العراق

 لكن كل .أن المثل اللبناني صالح ليكون نموذجا في مجال إدارة االقتصاد السياسياء دعأحد اال
  . هاالصية بالعبر إذا بذل الجهد التحليلي والنظري الالزم الستخالتجارب غن

وقد ال يكون وضع العراق مختلفا إلى الحد الذي يتصوره البعض عن الوضع الذي شهده لبنان 
: يواجهها العراق اليومفي مطلع التسعينيات، حيث تالقت ثالثة من التحديات األربعة التي 

 من فيض في ظل توافر ،ه استسهال اللجوء إلى االستدانةفالركون إلى عائدات النفط يحاكي
فوارق بين المفاعيل التراكمية إغفال الدون  ( النظام المصرفيعبرالرساميل الوافدة إلى لبنان 

، والبعد الفدرالي يشبه في الواقع إلى حد بعيد االصطفاف )على المدى الطويل للدين وللنفط
بها المنبثقة من ميليشيات مرحلة الحرب األهلية، الطائفي والتفاف كل جماعة حول أحزا

الفارق . والضرورات المزدوجة الستتباب األمن وإلعادة اإلعمار تكاد تكون متشابهة بين البلدين
األساسي يكمن في أن النظام االقتصادي اللبناني لم يعرف في يوم من األيام مركزية االقتصاد 

  .الموجه كما في العراق

لم  ،واقتصادية وماليةمعطيات إحصائية : المتوافرة تحت أربعة عناوينالبحثية المراجع تندرج 
وأبرزها إلى اليوم تقارير بعثات صندوق النقد تعتريها نواقص عديدة، تقريبية وتزل ولألسف 

محاضر نقاشات وموازنات، ومجموعة من النصوص التنظيمية من دستور وقوانين الدولي، 
  . تاريخيةالدولية والمقارنات إلى جانب ال،  لبحثنااألرجح المادة األهموهي على المجلس النيابي، 

 من قراءة محاضر جلساتكرر في مناقشات المالية، كما يظهر المواضيع المركزية التي تت
:العناوين التالية، تدور بشكل رئيس حول المجلس النيابي
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  مالحظات  األطروحات المتداولة  العنوان
تهالنفط وموقع إيرادا

 في الموازنة 
ر ا حول شروط تحديد أسعشاتاالنقتتركز 

النفط التقديرية التي تعتمدها وزارة المالية 
   في الموازنة اإليراداتحتسابال

لتباس حيال النفط بين كونه اال بعض يظهر
بالمقارنة مع (مصدر إيرادات للدولة 

بالمقارنة(وكونه قطاعا اقتصاديا ) الضرائب
 فتأتي )ة والخدماتمع الصناعة والزراع

المطالبة بتعزيز باقي القطاعات وكأنها 
مصادر إيرادات عامة، بينما ال يتعدى 

  البحث في الضرائب حدودا دنيا
سيما في معرض المفاضلة بين النفقات  ال أولويات اإلنفاق 

إجماع فيظهر بوضوح الجارية واالستثمار، 
على أهمية زيادة االستثمارات، سواء من 

  ومة أو من قبل النوابقبل الحك

: ألتان رئيستانتكاد تغيب عن الموضوع مس
القطاعية التي تندرج والسياسات الخيارات 

 العام بوصفها ضمنها قرارات االستثمار
وسيلة لتحقيق هذه الغايات، وموقع القطاع 

 وفي ،الخاص من االستثمار عموما
القطاعات تحديدا، وال سيما من خالل 

  جارية الطابعالمؤسسات العامة الت
،  طبعاتتجلى بخصوص إقليم كردستان  الفدرالية 

 نطاق نفقات تحديد وتتركز على مسألتي
 وتحديد حصة ،"السيادية"الحكومة المركزية 
 ألتيس باالتصال بماإلقليم من اإليرادات

  "المحرومية"تعداد السكان ومعايير 

سياسية : ينظر إلى المسألة من زاويتين
االقتطاعات (وعمالنية ) المبدأ والنسبة(

يب األبعاد وتكاد تغ) والحسابات والتحويالت
) توزيع األعباء والمداخيل(المؤسسية 

  )حركية العواملالتفاوت و(واالقتصادية 
يأتي اإلنفاق على األمن في رأس األولويات   استتباب األمن

 ال ترصد له مبالغ ضخمة لكنهالمعلنة و
  شات يحتل سوى جزء يسير جدا من المناق

ال بد أن الحساسية القصوى للمسألة األمنية 
في العراق عموما وفي بغداد خصوصا 

تفرض تحفظا على التداول بأبعادها المالية 
تأثيرها الفعلي قطاعيا (وإنما االقتصادية 

لناحية النتائج،(واالجتماعية أيضا ) ومناطقيا
ومنها الهجرة المستفحلة، ولناحية العوامل 

  )ستمرار العنفالساعدة المسببة أو الم
التوزيع ذات الطابع 

 االجتماعي 
استمرار االلتزام بشبكة "يتكرر الكالم عن 

التقديمات وال سيما (الحماية االجتماعية 
وإنما تكثر ، "البطاقة التموينيةوب) الصحية

الفعلية  ى البطاقةجدوالتساؤالت حول ال
 مطالبة ع، م المرتبطة بهاوحاالت الفساد

   في المعلومات والرقابة بالتدقيق

سياسة التوزيع تغلب على االقتصاد العراقي 
وعلى المالية العامة ككل، وأشكالها متنوعة،

وهي تستدعي توجها . شرعية وغير شرعية
تتخطى حدود السياسات واضحا ألنها 

االجتماعية لتطاول البنية االقتصادية 
  والمجتمعية برمتها

السياسة النقدية 
 وأداء المصرف

 المركزي 

تأثير تقلب على واالستفسار يتركز البحث 
، أسعار الصرف على أرقام الموازنة

واستيراد  أواللناحيتي اإليرادات النفطية 
التجهيزات االستثمارية والمواد المشمولة 

  ، وكالهما بالدوالرثانيا بالبطاقة التموينية

تبدو االعتبارات المتحكمة بالخيارات النقدية 
أسعار، (قتصادية المترتبة عليها والنتائج اال

،غير واضحة في النقاش) فوائد، قطاع مالي
 على البحث الطابع المحاسبي من طغىوي

  ضمن غلبة ضمنية لمرجعية الدوالر
يدور لغط كثير حول أعداد الموظفين، من  ن والموظف

هم في المالك والمتعاقدون، وتنعكس 
ضبابية األعداد على الموازنة، تقديرا 

وثمة تشكيك بكفاءة العديدين مهم . نفاقاوإ
  .وفي نزاهة البعض

أعداد العاملين في القطاع العام ضخمة جدا 
هذا الوضع وقلة منهم يؤدون إنتاجا فاعال، 

يشكل تحديا هائال ويهدد فاعلية الدولة 
وحرمة دورها وموقعها، ويستدعي خيارات 

  كبيرة وصعبة
 التدوير والعجز

 والحسابات الختامية
تكرر المطالبة بالحسابات الختامية وتكثر ت

التساؤالت حول آليات تدوير االعتمادات 
  وضعية العجز بين المقدر والمحققو

المسائل التقنية المثارة مبررة إنما جزء كبير
من االلتباس يعود إلى تحكم تقلب إيرادات 

النفط بالموازنة ككل وبالتالي بالعجز 
لمرصودة والفائض، علما أن االعتمادات ا

 تتخطى بانتظام القدرات الفعلية على اإلنفاق
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زراعة، صناعة، نقل، (لم نورد في الجدول األسئلة والمناقشات المتعلقة بالخيارات القطاعية 
 إذا كان. بالوجهة المالية للمسائلوهي عديدة، بل حصرنا الالئحة .) صحة، تعليم، أمن، ألخ

ع السياسات القطاعية وتنفيذها ليس من مسؤولياتهم هو، قول إن وضالمسؤولين الماليين التكرار 
 حول الخيارات  بروز التساؤل من قبل النوابفإنصحيح بالتأكيد، قول من جهة أولى، 

، في معرض مناقشة الموازنة، هو أمر طبيعي وسليم واالقتصاديةمنها القطاعية، االجتماعية 
متى  إال واجه مع الواقع المالي واالقتصاديتتال القطاعية ألن هذه الخيارات . بالتأكيد أيضا

  األدبيةوإال بقيت في منزلة التمنيات(في متن الموازنة مجتمعة أدرجت مستلزماتها ونتائجها 
معانيها واندفاعتها السياسية إال بوصفها تعبر ، وألن هذه الخيارات القطاعية ال تكتسب )الجامحة

، ) المبعثرةوإال بقيت في منزلة الوصفات التقنية(ها عن توجهات مجتمعية مبدئية شاملة توحد بين
  . مثلما توحد الموازنات والخطط المالية بين أوجه نشاط الدولة كافة

  موقع المالية العامة من االقتصاد في العراق

من الضروري ، لمؤشرات االقتصاديةعلى الرغم من الطابع التقريبي ألرقام المالية العامة ول
  . للمالية العراقية وتظهير موقعها من االقتصاد عموماجماليةتثبيت الصورة اإل

ها  هو افتقار،سنتين أو الثالث األخيرةال خالل ،وضع المالية العامة في العراقالالفت في 
 متضخم إلى حد أن أي تعديل ،لى االقتصادع قياساً ،هاحجمألن الستقاللية نسبة إلى االقتصاد، ل

أساسية في لوظائف قد يتحول مباشرة إلى تعطيل مستحيال ألنه يبدو في حجم المالية العامة 
  . ضخ المال العاماستمرار عتمد بشكل حاسم على استمرار أداء هذه الوظائف ي لكون االقتصاد

 ، العراقي وحسبياالقتصادمكونات الناتج من  مكونا حاسما مثلتال فالمالية العامة في العراق 
وأي اقتصاد يحتاج إليهما أية دولة : السؤال يصبح بالتاليو. بديال عن الناتج مثلتهي بل 

  العراق؟

 بما ن الجدول أدناه المكونات األساسية لنفقات الدولة وإيراداتها، قياسا على الناتج المحلي القائمييب
وقياسا على الناتج المحلي دون عائدات تصدير النفط في مرحلة ، فيه النفط في مرحلة أولى

الملحوظة في تلك على وليس (الفعلية للنفقات واإليرادات  د على األرقام، وهو يعتمثانية
  :وفقا لتقديرات تقارير بعثة صندوق النقد الدولي) الموازنات

  

من إجمالي الناتج% نسبة 
 المحلي القائم دون النفط

من إجمالي الناتج% نسبة 
  المحلي القائم

 البنود

  أجور ١٨ ٧٢
   بالنفطمشتريات غير متصلة ١٨ ٧٢
  مشتريات متصلة بالنفط ٩ ٣٦
  تحويالت ١٢ ٤٨
  خدمة دين ١ ٤
  استثمار غير متصل بالنفط ١٠ ٤٠
   استثمار متصل بالنفط ٥ ٢٠

 مجموع النفقات  ٧٣ ٢٩٢
  النفط ٧٥ ٣٠٠
  اإليرادات األخرى ١ ٤
  الهبات ١٠ ٤٠

 مجموع اإليرادات  ٨٦ ٣٤٤
 العجز-الفائض  ١٣ ٥٢
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 وقرابة ثالثة أضعاف الناتج ،مع النفطلنفقات العامة وسطياً ثالثة أرباع الناتج المحلي تشكل ا
 مباشرة في ظهرال ييذهب إلى الدولة ووبما أن النفط ! المحلي بمعزل عن عائدات تصدير النفط

فقات  أجور قلة قليلة من العاملين في قطاع النفط تحديدا، وإذا استثنينا من نماعدادخل العراقيين، 
الدولة توفر ، فإن دخال للمقيمينإنفاقا محليا و فال يترجم الدولة ما يتم استيراده لغايات االستثمار

االقتصاد المحلي كل من خالل إنفاقها الداخلي ضعفي كتلة المداخيل التي يحصلها العراقيون من 
  . )بما فيه المؤسسات العامة التجارية والخدمية (غير الحكومي

اإليرادات، فهي تنحصر عمليا في العوائد النفطية، إذ أن سائر اإليرادات الضريبية أما لناحية 
كاد ومن المصادفة أن مبلغ الهبات ي. ال يعتد بها) ومنها مداخيل االتصاالت(وغير الضريبية 

وبما أن الموازنات لم ترتقب في أي من السنوات الماضية االرتفاع . وازي قيمة الفائض المحققي
لم تستطع ) ال سيما في مجال االستثمار(مبالغ إنفاق تكرارا هدته أسعار النفط، ولحظت الذي ش

من الناتج، انقلب في الواقع % ١٠، فقد توقعت في كل سنة عجزا يقارب الوزارات صرفها
  .فائضا بقيمة موازية تقريبا

 إذا كان هذا أو ذاك عندما يبلغ األمر هذا الحد، ال تعود المسألة األساسية مقتصرة على معرفة ما
 تصبح المشكلة ، وعلى مناقشة بنية بنود اإلنفاق، بلأو الله مستحقاً من اإلنفاق  ينالمستفيدمن 

فعندما تضخ الدولة، من إيرادات النفط، ضعفي . هاضمحاللال بل في شبه  في ضمور االقتصاد
ال يسري في شرايين المداخيل التي يوفرها االقتصاد بكامله للعراقيين، يكون هذا الضخ مص

  .الدخل الموزع يتحول، كما أسلفنا، من مكمل للدخل إلى بديل منهفالمجتمع وإنما أيضا مخدرا، 

 غير ،على هذه الحال، ما دامت األمور  بذاتهاخالصة أن البحث في المالية العامة العراقيةالو
 من خاللها اقتصاد يظهر مجد ألننا لما ننظر إلى المالية العامة كأننا ننظر إلى لوحة زجاج

أشكال وقنوات من المداخيل، عبر % ٧٥ شكل فتوزعتنفط عوائد % ٧٥مبسط مكون من 
أو   وقد ال تكون نزيهةوهي ليست مثالية في أي مكان وال زمان، ، قد ال تكون مثالية،مختلفة

لعامة شفافة تصبح مسألة المالية ابهذا المعنى، . عطاءات للناس كي يعيشواشريفة، لكنها تنتهي 
 وهي أن ، إنما بمعنى أنها تظهر مشكلة أكبر منها بكثير،كلياً، ليس بمعنى الشفافية األخالقية

، وفق منطق  استهالك احتياطي غير متجدد، أي من النفطيعيشون من توزيع عائداتالعراقيين 
 أهون ،احةً ما دامت مت،وكما أن مراكمة الدين تبدو. مراكمة الدين العاممنطق ال يختلف عن 

 كذلك ، استطاعوا إليها سبيالًولون السياسيون في أي مكان إذاؤ عنها المسع فال يتور،الحلول
  . استهالك المخزون غير المتجدد

إذا كانوا  فيستمرون بالتدخين اليوم ،وكما أن كثيرين يقررون التوقف عن التدخين بدءاً من الغد
تمرون في التدخين أيضا إذا اعترفوا، في قرارة مصممين على التوقف فعال في الغد، وإنما يس

 إدمانا، استهالك المخزون غير المتجددنفسهم، أنهم ربما لن يتوقفوا فعليا في الغد، كذلك يتحول أ
  .تبرره صعوبة الظروف الحاضرة فيؤجل الخروج منه إلى الغد، يوما بعد يوم

صل متى أو إذا انتهى المخزون أو ما سيحالتخوف م في الحالتين ال تقتصر على مترتباتلكن ال
بل هي تطاول مباشرة بنية االقتصاد وهيكلية الدولة اللتان تصبحان هبطت عوائد استخراجه، 

  .فتتكيفان وفق شروط أدائها توزيعيةاللية ينتين لهذه اآلره

  لقراراتاالقتصادية والمؤسسية لمضامين ال: إشكالية السياسة المالية

قتصادية والمؤسسية التي ترمي السياسات المالية ككل إلى تحقيقها، بعد استعراض الغايات اال
الوظيفة الغالبة التي تحكم المالية بصورة عامة أوال، ثم في العراق تحديدا، وبعد اإلشارة إلى 

بالنظر إلى شفافيتها  ية والمؤسسية للبالد،االقتصادفاعيلها على البنية مالعامة في العراق وتحدد 
ستكمل هذه المقاربة أن تُيبدو مفيدا فإنه ، لية التوزيعية بحكم تالقي اإلمكان والحاجةوارتهانها لآل
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وخصائص طبائع  على ، في محطة أولى، تركز"داخلية" لغايات المالية العامة بمقاربة "الخارجية"
سمح التي تالمرجعية المعايير سعيا إلى بلورة  ،االقتصادية والمجتمعيةعلى الصعد اإلنفاق العام 

، وفي محطة ثانية على مسألة األولويات في الخيارات وضبط شروط أدائهتقويم مفاعيله وبتقدير 
   .اإلجرائية لتتحول إلى سياسات ماليةالعمليات انسياب 

  

 يتم حكماً تسديد ، سواء كانت خاصة أو عامة،أو خدمة كل سلعةأن حقيقة وعي  أواليجب 
ويكون تسديد . كذا" تقدم"أو يجب أن كذا " تقدم"إن الدولة ال معنى اقتصاديا للقول أن و ،ثمنها

وهو ما يحصل مع السلع البدل السعري،  تهتأديمن خالل الثمن إما على حساب المستهلك، 
 لتغطي ستخدمهات فمن خالل ضرائب تجبيها الدولة على حساب المكلّف،أو والخدمات التجارية، 

 أو الجزء غير ،مجانياًأو الخدمة  كان تقديم السلعة  إن، أو الخدمة العامةالسلعة كلفةكامل 
  .  ببدليغطى جزئياًأو الخدمة   السلعة في حال كان تقديم،كلفةالالمسدد ثمنه من 

 قياسا على حالتي تمويل اإلنفاق بالدين أو باستخدام ،قد يظن البعض أن هذه القاعدة ليست مطلقة
لى أن الحالتين المذكورتين ليستا سوى وجهين والمالحظة األو.  مااحتياطيعائدات استهالك 

 أكان باستنفاد مخزون ،تعديل حجم الموجودات الصافية للدولةكالهما يؤدي إلى ف ،لعملة واحدة
 من احتياطي مالي أو نفطي أو ما شابه، أو من خالل مراكمة مخزون سلبي ،ايجابي لديها

ة خدمة أو سلعة ال يصح قياسه إال من ضمن  المالحظة الثانية أن أثر تقديم أي.هو الدينعليها، 
، ألن كل دين عام يستتبع، في النهاية، مزيدا من الموجودات الصافية للدولةفرضية ثبات مستوى 

  .ده الحقاًاقتفا يعني ،الضرائب لخدمته وتسديده، وكل استهالك، اليوم، الحتياطي غير متجدد

اق االستثماري واإلنفاق الجاري، فاألول يزيد وفي هذا السياق يبرز الفارق األساسي بين اإلنف
ل بالضريبةقيمة موجودات الدولة إذا مو،ل باالستدانة أو باستخدام احتياطي  وال ينقصها إذا مو

ل باألبدال والضرائب، ، إذا لم يمو بينما الثاني،)طبعا في حال كان االستثمار مجديا(غير متجدد 
  .يقلص موجودات الدولة الصافية حكماً

  :إضافة إلى البدل السعري والضريبة، يترتب على الخدمات العامة نوعان من الكلف اإلضافية

 يتحملها متلقي الخدمة في حال كانت ناقصةللخدمات العامة، فقات مكملة هناك أوال ن 
كون مثالً التغطية الصحية جزئية أو أن يكون التعليم لناحية نوعيتها أو شمولها، كأن ت

 أن تكون التغذية بالكهرباء وأ ،فيضطر األهل إلى استكماله باتفاق خاصسيء النوعية 
  . ما إلى ذلكلى المولدات الخاصة، وعمد السكان تغير منتظمة فيع

الخدمة العامة بكمية أو بنوعية مفاعيل الخارجية المترتبة على تأدية وهناك ثانيا ال 
 فال ينتبه إليها متلقي ، مباشرةناقصة، وهي خسائر اقتصادية حقيقية لكنها مؤجلة أو غير

  . وما إلى ذلكالطبيعية البيئة باإلضرار بالصحة العامة والخدمة، ومنها 

  

 ،في األساس ن،إذليست المسألة . ، وهي مسألة نطاق الخدمة العامةالثانيةونصل إلى النقطة 
على المجتمع واالقتصاد  قعتالكلفة ال تقدم شيئاً ألن فالدولة في النهاية .  الدولة"متقد"مسألة ماذا 

وهو قرار (في توزيع الكلف بين المستفيد والمكلف المسألة هي بل .  األحوالجميعفي ككل، 
  ). وتقنيوهو قرار اقتصادي(، وفي حجم الكلف اإلجمالي ) وسياسيمجتمعي

في تحديد النطاق الذي يعتبر المجتمع أن الدولة معنية يكمن القرار المجتمعي األساسي في 
آللية لخضع ال يعود يبوصفها خدمات عامة، أي أن توفيرها  للمستفيدين بتوفير الخدماتدوده ح

ما قد يواكبها من مع  (جبايةال عامة، أي التمويل الةيخضع آللييصبح  وإنما ،في السوقالتجارية 
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 ، علما أن القرارمفاعيل خارجيةمن  و،نفقات مكملةمن والموجودات العامة، مخزون تعديل في 
  . )تقليص هذه الكلف المكملةالمحافظة على الموجودات العامة وعن االقتصادي مسؤول عن 

 تحديد الخدمة العامةال معنى لوإنما . س للدولةالعمل المؤسإذن هو تحديد نطاق الخدمة العامة 
 أن على الدولةإن في الدستور فالقول مثال  ، والمسؤولياتلألعباءفعلي إن لم يترتب عليه توزيع 
رتب حكماً ي أن فترضيمحددة من الدراسة  محددة من األعمار ومراحلتؤمن التعليم العام لفئات 

على  رتب، وأنُ  بمعزل من كونهم مستفيدين منها،على المكلفين أن يسددوا تكلفة هذه الخدمة
هام في  أي إبعلما أن( األقاليم في أو الدولة المركزية فيكان سواء الدولة، أجهزة محددة في 

  .مسؤولية استخدام األموال المجباة لتوفير الخدمة) التحديد يهدد بتضييع الهدف

تكاد  لكنها و،من الواضح أن ثمة خدمات ال مجال لتأديتها إال من خالل التكليف الضريبي
 التي ال قدرة لالقتصاد الخاص وبعض المنشآت الكبرىحصر في الواقع في العدل واألمن تن

حدود بين أن تقع ضمن بشأنها ة س المنافدورتالخدمات، ف  منذلكما عدا ما أو، على توفيرها
 يرسم الدستور العراقيهذا الصدد أن الالفت في . الخدمات العامة أو أن تبقى تجارية الطابع

 السوقي مضغوط، أقله هذا يعني أن الحيز االقتصاديو.  العامةإطارا واسعا جدا للخدمات
عبر الدين (التكليف الضريبي المباشر أو المؤجل االعتماد على بينما  ،نظرياً، في حدود ضيقة

  .  عاليةفوع إلى مستوياتدم) أو استنفاد االحتياطي\و

  

عمليات هي عالقة الخدمة العامة بوتستحق التوضيح  التي يجدر التوقف عندها الثالثةالمسألة 
وتقرر أن مثال  نطاق الخدمة العامة فيالتعليم االبتدائي يدخل عندما تقرر الدولة أن ف. التوزيع
وأال يترك ، أي أن يدفع ثمنه المكلفون ال المستفيدون أو أهلهم،  وفي الغالب إلزامياًمجانياًيكون 

فهي تقوم بعملية ذات وجهين إمكانية االمتناع عن التعلم، ) أو باألحرى ألهلهم(للمستفيدين 
 ومن ناحية أخرى تلزم المستفيد بأن ،دمةمن ناحية أولى تكلف المكلفين عبء الخ: مزدوجين

تفرض بالتالي تعتبر نفسها وصية على المواطن فهي ، ويستخدم المبلغ المجبى حصراً للتعليم
وحتى لو لم تكن الخدمة العامة إلزامية فإن . من االستفادةمحددا شكالً  ،من باب الوصايةيه، عل

 فالوصائية بعد أساسي في . على إنتاجها من األموال التي تصرفيحرمهإحجام المستفيد عنها 
  .الخدمة العامة

، لتُرك لهم نقديفي المقابل، لو تم توزيع المال المجبى على المستفيدين المحتملين بصيغة دخل 
الدول تقوم أيضاً بعمليات توزيعية ذلك أن . تؤونهبالشكل الذي يرالمال هذا خيار استخدام 

مثل مقوننة  من خالل قنوات محددة مبدئياوهذا يتم . ةال تشتمل على أبعاد وصائي "صافية"
 ، حد أدنى من الدخل لألسر أو للعاطلين عن العملضمانت والتصاعدية الضريبية أو ءااإلعفا

 وحاالت السطو التوظيف الفائض والبطالة المقنعةمن خالل قنوات غير مقوننة تتراوح بين أو 
  . على األموال والمنافع العامة

" صافية" العراق أن آليات التوزيع، على ضخامتها القياسية، قلما تمر في قنوات توزيع الالفت في
 تتزاوج عملية ، حيث نظام تموين الحصص الغذائيةوالمثال األوضح على ذلك". مقوننة"و

ت هذه الوصاية، ألن البعد احول مبرريجدر التساؤل في حين التوزيع وعملية الوصاية، 
ملية التوزيعية يرتب كلفا عالية جدا، بدءا من عدم مالءمة السلع الموزعة الوصائي المختلط بالع

للحاجات الفعلية للناس، مرورا بالتكلفة اإلدارية للعملية التموينية، وصوال إلى ما تسهل من 
  .عمليات فساد وتالعب
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ن المسؤولية التمييز بي تولد التباسات متكررة هي  لماالتي تستحق التوقف عندها الرابعةالمسألة و
 فال فارق . الذاتية الخدمة من ضمن مؤسساتهابإنتاجالدولة العامة في توريد الخدمة والتزام 

 ن يذهب إليه المريض فيعالجأبنى مستشفى حكومي وأن يبين لمستفيد ا نظريا من وجهة نظر
بناء على   ثمن استشفائهتغطية أو أن يذهب إلى مستشفى خاص وأن تتولى المالية العامة ،مجانا

 على و، اإلنتاجيةلمصلحة هذه الصيغة أو تلك يتوقف علىالفارق . شروط وآليات مضبوطة
 والخدمة، وهي جميعها اعتبارات اقتصادية نوعية التشغيلعلى  و،القدرة على توفير االستثمارات

دمة وتقنية، تختلف في جوهرها عن االعتبارات المجتمعية والسياسية التي تجعل من االستشفاء خ
  العتبارها،مالزم الدولة ليس بتوريد خدمة  تُا في دستور العراق نصوصنجدهنا أيضاً . عامة
تبني أن الدولة على أن مثال  حيث يرد صراحة ، وإنما أيضاً بإنتاجها وحسب، عامةخدمة

 تعود بحاجة إلى تعميم نظام للضمان االجتماعي لنيعني أن الدولة  التزام، وهذا المستشفيات
اقتصادية وتقنية تخضع لتقديرات مختلفة خيارات إن هكذا .  مبالغ األتعابها تدفع لذاتهاألن

ومتقلبة وال يصح بالضرورة وضعها في مصاف الخيارات المجتمعية والسياسية الكبرى ألنها قد 
  .تقيدها بل أن تساعد على تأديتها

  

ألنه يعبر  اإلنفاق يأتي أوالف. يصبح اإلنفاق هو المنطلق وليس الوارداتما تقدم، على أساس 
الواردات تأتي لتغطية و، لدولة ودورها وموقعهاوبالتالي ل عن الخيارات المؤسسة للخدمة العامة

 ع مبالغ من دخلهماقتطا وكلفة اإلنفاق الذي يلتزم بها المجتمع من خالل قراره تكليف المواطنين
فان عليه ا مفاعيل اقتصادية واجتماعية، وما بدورهملكن اإليرادات والجباية له .أو من ثروتهم

  .  االقتصادية واالجتماعية تتولد عن اإلنفاق والجباية معاًدالمفاعيل المحصلة على الصع

  

 لكونه ،إن القول بأولوية اإلنفاق. ، وهي تتعلق باإليراداتالخامسةإلى المسألة هكذا ونصل 
 االقتصاد في مقابللخدمات العامة  تحدد حيز اتعبيرا عن خيارات مجتمعية وسياسية كبرى

 حصول ت حاالما عداإال قليال،  يؤدي إلى أن نسبته من الناتج المحلي العام ال تتغير التجاري،
وينسحب هذا الوضع بالتالي على . ير محسوس في التوجهات السياسية العامة للدولةيتغ

أن قاعدة الثبات ليست مطلقة بل غير أن متابعة إحصاءات المالية العامة يبين . اإليرادات حكماً
والواقع أن هذه التقلبات تطاول عادة اإلنفاق أكثر مما تتناول اإليرادات . تتخللها تقلبات ظرفية

ولكن، مهما يكن من أمر، فإن هذه التقلبات تترجم عجوزات وفوائض في الميزانيات، وهي تعود 
نكماش، لمحاربة البطالة ولتعزيز أن الحكومات تميل إلى زيادة اإلنفاق في مراحل االإلى 

الطلب، على اعتبار أن اإليرادات تعود فتزيد طبيعيا في مراحل االنفراج، فتغطي الفوائض 
  .  للدولة"اإلدارة االقتصادية الكلية"حينذاك عجوزات المرحلة السابقة، وهذا ما يمثل وظيفة 

 ذلك تماما، إذ أن اإليرادات تتقلب فما نشهد هو عكس) وفي غالبية الدول النفطية(أما في العراق 
، بينما اإلنفاق يتبع اإليرادات، فيزيد  المرجعيبحدة وفق تقلب كميات اإلنتاج وأسعار البرميل

عجز اإلدارة عن زيادة إنفاقها بالسرعة ذاتها التي تزيد بها بسبب  وإن بعد فترة ،معها
اإلدارة عاجزة أيضا عن تقليص  ألن ،اإليرادات، وتدخل في عجز إذا تراجعت عائدات النفط

  .اإلنفاق بالسرعة ذاتها التي تهبط بها اإليرادات

وبالتالي، سواء بسبب طبيعتها االقتصادية المختلفة، كونها ناجمة عن تسييل الحتياطي مادي غير 
متجدد، أو بسبب وتيرة تقلبها التي ال يجوز، وال يمكن أصالً، عكسها على الوضع المالي 

. اعتبارها جزءا من إيرادات المالية العامةلبالد، فإن إيرادات النفط ال يصح بتاتا واالقتصادي ل
وفي هذا السياق، ليس طبيعيا أن يعمد قانون اإلدارة المالية الذي أصدره بول بريمر إلى دمج 
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أن تقسم  وليس من الطبيعي ،مع المداخيل العاديةعائدات النفط، بوصفها مداخيل استثنائية، 
ضريبية نفطية و ضريبية غير نفطية، : أين جزإلىضريبية، الضريبية وغير اللدولة  اإيرادات

ما المنطق االقتصادي وراء هذا التصنيف؟ . غير نفطيةوغير ضريبية  وغير ضريبية نفطية و
   .هذا تصنيف خاطئ اقتصاديا وماليا ويدفع إلى قرارات تبدو بديهية وهي خطيرة

  القراراتفي نسياب ألة األولوية واالمس: إشكالية السياسة المالية

 التي ترسم حدود يتصل بالخيارات بعد : بعدين أساسيينالسياسة المالية ضمنتدور إشكالية 
سبق ، إن صح التعبير، وقد "مبدئي"أو " استراتيجي"وهو بعد ، الخدمات العامة ومصادر تمويلها

أو " تكتيكي"وهو بعد ، إلجراءات وبعد يتصل بانسياب القرارات واوأشرنا إلى أبرز معالمه،
  . فيما يليبسرعة نحاول تناوله ، "عمالني"

  :، أقله لسببينداخالنمتالمبدئي والعمالني ن يبعد أن ال، مالحظة هامةيجدر التوقف أوال عند

يتصل السبب األول بتفاوت درجات الموثوقية في المعطيات التي تبنى عليها القرارات  
ضاع تشوبها تقلبات في المؤثرات الخارجية، كما هي حال ال سيما في أو(المبدئية 
ألن ل االقتصادية والمالية عليها، افعوفي تقدير تأثيراتها المختلفة وردود األ) العراق

 وغالبا ما تؤدي مفاعيل ثانوية لم تؤخذ في الحسبان إلى ،تسلسل المفاعيل مركب ومعقد
  المتوخاة من اإلجراء التغييري المطروح،نتائج سلبية تفوق النتائج اإليجابية المباشرة 

بمحدودية القدرة السياسية واإلدارية على إحداث التغيير ومواكبته، ويتصل السبب الثاني  
لكون كل تغيير يواجه في بداية األمر بممانعة من قبل الفئات التي تستفيد من األوضاع 

ل من الرصيد السياسي القائمة والمطلوب تغييرها، ولذا يقال عن حق إن التغيير يأك
  ".إصالحاً"للفريق الذي يتواله، ولذا يتم تسويق كل تغيير بوصفه 

، على الرغم مما "أولوية"وتستخدم غالبا كلمة (تكتسب مسألة تسلسل اإلجراءات في هذا السياق، 
أو العكس قد يسهل " ب"على اإلجراء " أ"أهمية حاسمة ألن تقديم اإلجراء ) يعتريها من التباسات

  مفاعيلهتطبيق اإلجراء الالحق أو يصعبه، سواء ألن مفاعيل اإلجراء األول أقل مخاطرة أو ألن
تالقي مصالح تسهل تطبيق تعزز ألنها لوضوح أكبر في حيثيات اإلجراء الثاني أو تؤسس 

 ،عائد إليحائه بأفضلية مطلقة إلجراء على آخر" األولوية"والتحفظ على تعبير . اإلجراء الثاني
  .نطق العمالني ينظر إلى اإلجراءات بوصفها تسلسال مترابطاما المبين

المجتمعية (حتى في حال بلوغ درجة مقبولة من الوضوح على صعيد الخيارات المبدئية 
، هذا دون  المبدئيةليس من السهل وضع تسلسل لإلجراءات وفقا لهذه االعتبارات، )واالقتصادية

مرونة ضمن هذا التسلسل لتكييفه مع متغيرات من الالمحافظة على قدر الكالم عن ضرورة 
  .)مقاربة السيناريوهات(أو ممكنة خارجية محتملة 

إدراك محدود مع المبدئية  األهداف على صعيدالغموض نسبة مرتفعة من تالقى توعندما 
لمفاعيل التسلسل العمالني، يصبح الكالم حول السياسات المالية مزيجا من خطابين بسيطين 

، لكل منها "مشاريع إصالحية"التي تطرح " الحاجات المشروعة"خطاب عن : ن بديهيينيبدوا
ويسير . األمر الواقعضغوط ، و"الضرورات الملحة"أولوية في نظر طارحيها، وخطاب عن 

هذان الخطابان معا وإنما بشكل متوازٍ دون أن يلتقيا، فيبقى منطقا األهمية واإللحاح مثل صنمين 
  .متقابلين

ن ثمة والقول إ. واقعية ومنطق اإللحاح وال األهمية واإلصالحنطقمن السهل مزاوجة مليس 
 ،يغلب فيها طابع اإللحاح، )وإنما دون التزام محدد بمداها الزمني إجماال(محدودة مرحلة انتقالية 

قول تبسيطي ال يتناول حقيقة فهو  ،الخيارات المؤسسيةمرحلة ومتى ننتهي منها نصل إلى 
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 تولد ،صوى مبررة باعتبارات اإللحاح والحاجة القتلك التي تكون حتى ،قراراتأية ألن األمور 
تأسيس من خالل  سواء على صعيد أنماط السلوك أو ، عنهارتداديصعب االحاالت ثابتة وقائع و

 أو بحكم استهالك الموارد ، تشكل وتكتل المصالحمرتبطة بها، أو بسبببنى إدارية وسياسية 
  . لوباتوتجميع المط

وبين . ها إلى الغدفييجوز تأجيل البحث التي مسائل هي الفالمسائل الطويلة األجل ليست أبداً 
 يتوجب وعي حدود الحلول ،المراحل االنتقالية والمعطيات الثابتة والحاالت غير القابلة لالرتداد

  .  للمتغيرات الخارجيةاالنتهازيالرصد والمبرمجة السهلة في مجاالت الجدولة 

  

يمكن التعرف إلى مجموعة من المقاربات الكالسيكية في مجال تحديد تسلسل اإلجراءات 
  .المتصلة بالمالية العامة، سوف نستعرضها تباعا بإيجاز

  

غير ظاهرها مغرٍ لكنها  ا، وهي مقولة وفوريشاماليجب أن يكون صالح بأن اإلن وقائلثمة أوال 
إلجراءات أن ان بثمة قائلو و. أي مكان من األمكنة للتحقيق في أي حال من األحوال وفيةقابل

مكن يأنهم ينوون تنفيذ أقصى ما يردفون ، و"أولويتها"ولها  ضروريةكلها المطلوبة كثيرة جدا، و
، إما لقلة سر تنفيذهتم في النهاية تنفيذ ما يتيهي أشبه بلوائح التسوق، ويمنها، فيضعون لوائح 

ثمة منادون بضرورة  و. دون أي اعتبار ألولويةمصالح خاصة،الممانعة أو لتوافر التمويل أو ل
ويؤخرون تلك التي يتخوفون  ، ايجابيةويةثان تولد مفاعيل أنهاتبدية اإلصالحات التي يفترض 

اإلصالحات وثمة أيضا من ينادون بالمباشرة ب. من مفاعيلها الثانوية السلبية، اقتصاديا أو سياسيا
التركيز على  تحبذ ٥بعض المقاربات العلمية... القتصادية وأفدحها االتي تواجه أكبر التشوهات

في ومن الجهد يكون مردود كم معين من التعديل ، فالمحدات األكثر شدةاإلجراءات التي تتناول 
سواء بنتيجة التأثيرات  العام ،ن في األداء االقتصادي بتوليد أكبر قدر من التحسمجالها كفيال

 غير المباشرة، لكن هذه المقاربة تفترض تشخيصا دقيقا هاتأثيراتو ألإلجراءات المباشرة 
  .لألوضاع االقتصادية ولترابط مكوناتها ولشدة المحدات التي تكبلها

 وليس الشعور بأن الخيارات بديهية وال الشعور .ليس من السهل وضع األولوياتفي الخالصة، 
في نهاية ت هي التي تحدد الخيارات اإلمكاناأن الظروف وتوافر  متوازية وولوياتن األأب

  . كل بتاتاًاالمشمبرران وكفيالن بحل المطاف 

  :عما تقدم فيما تناولته المواقف المتداولة في مناقشات المجلس النيابي ألمثلةبعض ا

يكون العراق بحاجة إلى قد لماذا ولكن .  اإلنتاج النفطيالمطلقة لزيادةولوية األحول يكثر الكالم 
 ال تنفق ،خصوصااالستثمار  ونفقات ،نفقات الموازنة عموماحين أن في اجه النفطي زيادة إنت

 وتتراكم الفوائض المالية، على الرغم من التوسع المستمر في التوظيف من خالل بنسب مقبولة
 لالقتصاد اعتبار لحدود الطاقة االستيعابيةأليس من  التعاقد في أجهزة الدولة وفي القطاع العام؟

  ي عموما وللمالية العامة تحديدا؟العراق

ما هي اإلفادة وما هي األثمان المترتبة على سياسة تثبيت النقد في حين أن التوسع بالدولرة أمر 
 . واقع ويعزى إليه الجزء األساس من ارتفاع األسعار في الداخل

                                                 
 ,R. Hausman, D. Rodrik and A. Velasco (2004), Growth Diagnostics أنظر مثال دراسة  5
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ت التوزيع هذه ية مع العلم أن قنواببطاقات التوزيع التموينالعمل ما هي اإلفادة من االستمرار 
  .  الخة،التجاريقطاع التجزئة  أيتولد ضموراً مباشراً في أبسط حلقات الحركة االقتصادية 

   اتخاذ القرارات الماليةمنهجيةمسائل في 

ليست الموازنة إذن موضوع أرقام بل هي موضوع سياسات، والمقصود بالسياسات مجموعة 
ن االعتبارات العمالنية التي تحكم تسلسل وم) مجتمعية واقتصادية(من الخيارات المؤسسية 

  . الخياراتإجراءات تطبيق هذه 

، يصبح لزاما تكييف إجراءات تحضير الموازنة ومناقشتها هذه القراءةإذا تم التوافق على 
ومن (من المستحسن، ال بل من الواجب أن يجري تحضير الموازنة وطرحها  ف.ومراقبة تطبيقها

واألبعاد الثالثة  (والمستبعدةساس إعالن الخيارات المعتمدة والمؤجلة على أ) ثم مراقبة تطبيقها
  . يهاتي بنيت علال) اً لتظهير الخيارات وتسلسلهاعضرورية م

في الواقع تحسم حكماً   الخيارات، ألنومواجهتها يبقى السؤال عن كيفية مناقشة هذه الخيارات
 هذا المجال إلى مقاربات مرجعية من الممكن التعرف، في. ي، حتى إذا بقيت مضمرةفعلال

 بل  يختار البلد اعتماد واحدة منها دون غيرها،ثالث، ليس بوصفها مناهج حصرية وصافية
. متفاوت النسب، منها تمثل خليطا، ا في كل بلد وظرففعليالمعتمدة  المقاربات بسبب كون

أو ) ارات أو التسلسلالخي(وغالبا ما تطغى إحدى هذه المقاربات على وجه من أوجه المفاضلة 
  :)مناطقيا أو قطاعيا(توياتها على مستوى معين من مس

  

، وعمادها أن يحسم ممثلو الشعب المركزيةالمفاضلة السياسية  بأنها ىاألولمقاربة اليمكن تعريف 
في مجلس النواب بشكل مفصل وتطبيقي، وليس بشكل عموميات، عددا من الخيارات التي تدور 

  : أساسا حول

   نطاق المصالح والخدمات العامة، وكيفية تأديتها، اتساع 
وسائل تمويلها، بما في ذلك، تحديدا، الخيارات ذات الطابع عبر الزمني المتصلة بتعديل  

تعديل مخزون النفط، وتيرة استنفاد الدين، كتلة تبدل (قيم الموجودات الصافية للدولة 
  ،)ممتلكات أخرىعن ، تملك أو تفرغ استثماراتتنفيذ ، حتياطياتحجم اال

  . تسلسل إجراءات تطبيق التعديالت الناتجة عن القرارات المتخذة 

، ولعل أهم شرط لنجاحها إقامة التمييز لهذه المقاربة مستلزمات عديدة، منها تقنية ومنها سياسية
، ألن ستر هذه بتلك أو طغيان هذه على تلك كفيل  فيهابين األوجه التقنية واألوجه السياسية

فالمفاضلة بين خيارات تشمل طبيعة الخدمات . وينحو إلى التسلطالمفاضلة العقالنية طيل بتع
 من المعرفة والثقافة االقتصادية رفيعةووسائل توريدها وتمويلها وأولويات التنفيذ تفترض درجة 

لدى اإلدارة أوال، ألنها تتولى مسؤولية بلورة هذه الخيارات بأشكال واضحة وصادقة، وإنما 
وهي تفترض أيضا ). أحزاب ونقابات وتجمعات مهنية وغيرها(ضا لدى القوى المجتمعية أي

 وبين السياسيين اسيينيمن الثقة بين المواطنين وممثليهم السعالية ودرجة متقدما وعيا سياسيا 
 أن يستغل هذا لتخوفهم من دونها المسؤولون على طرح األمور على حقيقتها أجرتال ي ،أنفسهم

  . طمسهاإلى األخير لسعي صاعب الخيارات التي يواجهها ذاك أو الفريق م

، حتى في البلدان التي تشهد ظروفا هادئة، فكيف في  كلهايصعب بالطبع أن تتوافر هذه الشروط
لكن هذه المقاربة ليست مجرد صورة مثالية فهي تجد تطبيقا متفاوتا بين البلدان، . العراق اليوم
فيطاول الخيارات المتعلقة (، أو انتقائيا )كبرى في الحياة العامةعند المفاصل ال(أو ظرفيا 
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 لكن الحرص عليها، وإن ).٦بالخدمات العامة بسهولة أكبر من تناوله الخيارات عبر الزمنية
 ضروري وخاصة في العراق )داخل األحزاب أو اللجان مثال(بشكل جزئي أو في أطر محدودة 

  .المفاصل المؤسسية السياسي من المناوشات السلطوية إلى األنجع لنقل الحراكالوسيلة ألنها 

  

من خالل الشؤون العامة ضبط  ألنها تدعو إلى بالتفاوضية التعاقديةصفها ويمكن المقاربة الثانية 
 ات توازنمنسة بين هيئات مؤسالتعاقد والتفاوض  هإلى ما يفرزفي حسم الخيارات،  ،الركون
تُنشأ مؤسسات كفيلة بتولي توجد أو أن  أن ، طبعا، بشكل مسبقهذه المقاربة تفرض.  لهاملزمة

هذا التفاوض والتعاقد من خالل إيالئها المسؤوليات ومنحها الصالحيات الالزمة، بما يجعلها 
   .فعليا كتلة من المصالح تتحرك للدفاع عنهاتحمل 

 مسألة ،، في حقيقتهاتنطلق هذه المقاربة من كون الخيارات العامة، والخيارات المالية تحديدا
، وليست كما في أوساطهمكتل المصالح التي تتشكل بين توزيع أعباء ومنافع بين المواطنين و

 .يتخيل البعض مسألة سلطوية ثنائية بين الناس من جهة وكيان نظري اسمه الدولة في المقابل
ات المالية من الضبابية ي الخيارإلى منطق واقعي، ومن منافعها أنها تعربالتالي ترتكز  فالمقاربة

تحيط بها في ثمة مخاطر جدية لكن .  وتبعدها عن االستغالل السلطوي،التي تلفها في الغالب
 البنيان المؤسسي للدولةالمقابل وقد تهدد ليس فقط بتعطيل آلية الضبط بل قد تصل إلى خلخلة 

المقاربة وز أن تمتد ولذا فإنه ال يج". قوانين اللعبة"ـجنحت بعض الهيئات وأخلت بفي حال 
وقد تفوق دقة عموما ، وإدارتها دقيقة واألمنية" السيادية"بعض الوظائف إلى التفاوضية التعاقدية 
بين المسؤوليات واألعباء من أو افتقد التواصل  التوازن اختلكلما  و. المركزيةالمقاربة السياسية
وفي حالة العراق، والبلدان . ، ارتفع منسوب الخطر والموارد من جهة أخرىجهة والصالحيات

كأن استخدامه النفطية عموما، يرتفع منسوب هذا الخطر ألنه يصعب التعامل مع المورد النفطي 
  . يرتب كلفا على االقتصاد ألن افتقاد ما يستخرج اليوم مؤجل

 انالمرشحة للمشاركة في آلية الضبط التفاوضي التعاقدي بحسب أوضاع البلد الهيئات تتعدد
رقابة، خبراء، (أو تقنية ) حزبية، إقليمية، بلدية(تكون سياسية صيات اقتصادها، فقد وخصو
هذه اآللية هي التي تدعم نشوء صيغ الالمركزية وتخصيص و. )نقابات، مهن(أو قطاعية ) قضاء

إنتاج بعض الخدمات المتصلة بالخدمة العامة من ضمن تعاقد ورقابة تحتفظ بهما الدولة 
  .اعية بين النقابات وأرباب العمل وخالفهاوالمفاوضات القط

بقدر ما يكون التزام الكتل المؤسسة بمصالح معينة واضحا يتوجب أن تبقى قواعد اللعبة مجردة، 
ق القائل بأن التواف) Rawls( رولز ويعتبر في هذا المجال أن معيار التوازن األساسي هو معيار

ل أن تتوزع عليهم المصالح والمواقع، على القواعد يجب أن يحصل على رضى األطراف قب
  .هل دائماًتطبيقه سحكمته ال تعني أن لكن 

 
أن يتولى ببساطة ، وقوامها  االنتهازية)براغماتيةال(تجريبية البصح تسميتها أما المقاربة الثالثة فت

نها لك.  تدبير الشؤون المالية بما تيسر ووفقا للظروف، تلطيفا لصعبها واستغالال لسهلهاالحاكم
 التركيز على بساطة مغشوشة ألن قوامها إغفال تشكل اإلدارة المالية من خيارات، لذا يتم

بينما ) تدعمها منظومات أيديولوجية مختلفة(ن التوجهات الداخلية ثابتة إ: مقولتين مرجعيتين
  .التطورات الخارجية طارئة
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فصلها عن مسائل يجري و ،صنمية الدولة بوصفها سلطةمن خالل هذه الصيغة المرجعية  تبرز
 تخاطب خواطر الناس ،ربطها بشعارات ورمزيات وطقوس مختلفةمقابل  ،الخيارات المجتمعية

. ، فيوكلون شؤون اإلدارة إلى الحاكم وكأنها من نوافل األمور عوضا عن مصالحهمومشاعرهم
  .قا بالسياسة بوصفها شأنا ملح"الملفات االقتصادية االجتماعية"وفي هذا السياق يأتي تعبير 

التي والمؤسسات الشروط محاربة تبلور ووالحرص على تغييبها مواجهة الخيارات رفض لكن 
وإن  ،للممارسات منطقهاأن واقع ال يغيران بشأنها وازن التفاوض التعاقدي وسع رقعة تتسمح بت
لمؤثرات ، وهو نتاج الحركية التلقائية، الثابتة، للمؤسسات القائمة ونتاج ا غير معلنلم يكن

من حرية في النهاية، تراكميا، الخيارات يحد مواجهة رفض فإن ن الواقع عنيد، وبما أ. الخارجية
  . في األنظمة السلطوية لذا تكثر الحاالت الصدمية والخضات العنيفة.رهااإلدارة ويسيحركة 

بات البديلة افتقار عوامل تبلور المقار(يمكن تصنيف شروط غلبة هذه المقاربة بين شروط سلبية 
وشروط ) وافتقار المجتمع إلى الثقة بالمؤسسات المجتمعية والتخوف من الفوضى وفقدان األمن

 مثل الدعم الخارجي أو التشنج الخارجي أو ،عتبر خارجية أو تُ،توافر مقدرات خارجية(إيجابية 
قذف يشجع على ) مثل توافر إمكانيات تمويل الدين في لبنان( فتوافر النفط في العراق ).النفط

  . المضار الناتجة عن التأجيل مغفلةتبقى بينما  ،الالحقالزمن الخيارات إلى 

.  أو بتمريرها خلسة، ما استطاعت،كل سلطات العالم تسعى إلى تسويق خياراتها بوصفها بديهية
استثنائية عندما تبدو التطورات الخارجية وقد يصح اعتماد هذه اإلستراتيجية لحين في ظروف 

 إلى نهج في اإلدارة ينطوي على مخاطر هان تحول، إال أ)الحروب مثال(همة وصعبة االرتقاب دا
  .مستبدةالاألنظمة ما تنتج أو تتقبل من إلى  ويؤشر إلى ضعف البنى المجتمعية وكبيرة

  لمالية، آليات القرار وشكل الدولةخيارات اال

وآليات اتخاذ وتسلسل تطبيقها ة ن الخيارات المالين خالل العرض أن نبين كيف أحاولنا م
بعض األمثلة عن  ولعله من المفيد استعراض . تحكم، إلى حد بعيد، شكل الدولةشأنهاالقرارات ب

ودة ع، بالعامة، السياسية والمؤسسية، للخيارات المالية، باالستناد إلى أوضاع العراقمفاعيل ال
  .في مطلع البحث التحديات الكبرى التي يواجهها والتي أشرنا إليها إلى

تحديد حيز "من زاوية " تثبيت األمن وإعادة إعمار المنشآت العامة"سوف نتناول تباعا تحدي 
تحدي ، ثم "الخيارات عبر الزمنية"من زاوية " ارتفاع إيرادات النفط " تحدي، ثم"الخدمات العامة

االنتقال إلى اقتصاد "تحدي ، وصوال إلى "التفاوض التعاقدي"من زاوية " إرساء قواعد الفدرالية"
، دون إغفال أن كال من هذه التحديات الكبرى يتأثر "االنتهازيةتجريبية ال"من زاوية " السوق

  .بمختلف مستويات الخيارات المالية، وإن بدرجات متفاوتة

  

نالحظ أن د اتساع حيز الخدمات العامة، يتحدالمتصلة بإذا نظرنا إلى الخيارات المجتمعية 
عد ما عانوا من مصاعب وويالت خالل العقود الماضية، وبالنظر إلى ارتفاع أسعار العراقيين، ب

إلى توسيع حيز عموما يطمحون م الطمأنينة االجتماعية أركان الدولة الفتية، وأمال بأن تدعالنفط، 
الخدمات العامة، أسوة بالدول الخليجية النفطية، وهذا ما يرشح من نص الدستور ومن مناقشات 

حيز ع يتوسغير أن . س النيابي، وإن كانت الوقائع ما تزال مقصرة كثيرا عن الرغباتالمجل
نطاق توسيع تمادي في الف.  مخاطر وأعباء يجدر التنبه إليهاالخدمات العامة تترتب عليه أيضاً

، وهذا ليس اًعدد السكان محدوديكون  إما أن ، كي يقترن بالتطبيق،الخدمات العامة يفترض
 إن لم يتوافر على األقل ، وإال،الوسائل المالية المتاحة غير محدودةتكون  أن وإما، وضع العراق

 ويبقى مع هذا .باالنحسارمهددة تغطيتها ومهددة بالتردي نوعية الخدمات ف ،أحد هذين الشرطين
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 المستوى العام لالستهالك مضغوطاً يظلشرط أن  ب، ولكنالناشئمن الممكن احتمال الوضع 
 ولو لجزء ،باالرتفاع  وأما إذا بدأ مستوى االستهالك،اًضبوطمعاض تعن االملتعبير وأن يكون ا
 ،ضبطت من المستويات التعبير بالتفلّبدأت  إذا و، بمواكبة االنتقال إلى اقتصاد السوق،من السكان

، خدمات متطورة لقلة من فعندها تنمو أنظمة مزدوجة في مختلف مجاالت الخدمات األساسية
ة ي مع ما يترتب على ذلك من كلف اقتصاد لغالبية الشعب،"بالحد األدنى" وخدمات األثرياء

حكيم ومتوازن من تحديد إذن ال بد .  وما يواكبها من آليات عزل وقمع وما إلى ذلك،واجتماعية
تنتج  بالمترتبات التي ، ضمن هذا اإلطار،االلتزاممن وفي تأدية الخدمات العامة، دور الدولة ل

من خالل إال  بتّتُكهذه ال خيارات إن .  المرسوم فعلياسمح للدولة بتأدية الدور، بما ييد التحدعن
 وهي ليست أبداً ،ويناقشها السياسيونوالقوى االجتماعية مفاضالت سياسية تتوالها األحزاب 

مفاضلة بين تعليم أساسي إلزامي  االعتماد عليه للمكن ليس من اعتبار تقني ي:خيارات تقنية
هذا خيار ف ال، ني ذات مستوى عال وتعميم للتعليم الجامعي في كافة االختصاصات،ومجا

  شروط، لمنةبأيالحق في السكن، و، ونوعية خدماتهاالتغطية الصحية وكذلك حدود مجتمعي، 
 بل تقع في صلب الخيارات ،هذه كلها أمور ليست بديهية وال تقنية. ..، انتقائياً، ظرفياًمن الفئات
  .  التي يتوجب مواجهتها سياسياًالمجتمعية

 مسألة فوراتبرز  عبر الزمنية، مفاضالتإذا نظرنا إلى الخيارات المجتمعية المتصلة بالو
سبقت اإلشارة إلى أن استخراج النفط ال يصح اعتباره بمثابة إيراد عادي . السياسة النفطية

الثروات المنتجة في االقتصاد ة قيممن األكبر جزء ال تتولى إعادة توزيع ، ال سيما وأنهاللدولة
 إفقارا يمثّلاستهالك المخزون النفطي ف. ال يستطيع االقتصاد تلبيتها تلقائياعويض عن مداخيل تلل
فالمخزون النفطي جزء من . اعليهالعام الدين عبء تراكم قذف ويماثل بالتالي مة دألجيال القال
 لمخزون مكون من مادة طبيعية بمخزون ثروة المتوافرة، واستخراجه ال يعدو كونه استبداالال

من األصول المالية، هذا االستبدال مبرر اقتصاديا إذا كان العائد المرتجى من األصول المالية 
والعائد من األصول الطبيعية ال يقاس . أعلى من العائد المرتجى من األصول الطبيعية

، بينما العائد ) رها وبتكلفة استخراجهاويتأثر بالتالي بأسعا (باستخراجها بل بتغير قيمة مخزونها
من األصول المالية يتوقف على كيفية استثمارها، فإذا بقيت بشكل ذمم مالية كان عائدها بمستوى 

 مرتبطا بمردود األنشطة هاعائدوظفت في منشآت أو تجهيزات، كان الفائدة الحقيقية، وإذا 
 : الزاوية، يتبين معنى المفاضلة الزمنيةمن هذه. المتولدة، وإذا استهلكت، كان المردود صفرا

على البنى تحديدها توقف  ي،)واألمر يختلف من منظار شركة( بلد من منظارفالسياسة النفطية، 
الستهالك تمويل ا مورد غير متجدد لنفاداستف. لتوظيفالمتاحة لمجاالت الالعمرية للسكان وعلى 

ة مشروط بجدوى االستثمار، مع استثماريلغايات ، واستنفاده العادي غير مبرر اقتصادياً بالمطلق
ليس الخيار اإلشارة إلى أن هذه المتغيرات تتأثر بمخاطر شتى وتمتاز بموثوقية محدودة، و

، إنما األكيد أن عائدات النفط ال يجوز اعتبارها جزءا عاديا واضحاً البتة في هذا المجال أيضاً
  .من إيرادات الدولة

  

طبعاً تبرز  بوصفها إحدى صيغ حسم الخيارات المالية، لتفاوض التعاقدياوإذا نظرنا إلى صيغة 
  . مسألة الفدرالية

العالقات التي تسمح بتوفير يعني أن  ،معاً) ٧أو بالالمركزية(إن القول بوحدة الدولة وبالفدرالية 
ة الخدمات العامة وبتأدية كلفتها تنتظم وفق شكل مثلث يربط بين المواطن والسلطة المركزي

                                                 
تبقى  دستور، بينماالدرالية تعتبر صفة كيانية للدولة، ولذا ترد في الفارق األساس بين االثنين أن الف    7

أن تستعيد ما ) نظريا(بالتالي للدولة ء من إجراءات الدولة التنظيمية، فتتحدد بقانون، ويمكن الالمركزية إجرا
  .حولت من الصالحيات المركزية إلى الهيئات الالمركزية المنشأة بحكم هذا القانون
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يتجلى التكامل بين السلطة المركزية والسلطة المحلية بتوزع المسؤوليات عن . والسلطة المحلية
المهام المؤداة، وبالتالي بتوزع صالحيات التكليف والجباية، علما أنه ليس من الضروري أن 

ف المركزي مع التكليف المحلي مع تكلفة الخدمات المؤداة محلياً، وال التكليبالتمام والكمال يتكافأ 
تكلفة الخدمات المؤداة مركزياً، ولذا يقوم الطرف الذي تتحقق لديه فوائض بتحويلها إلى الطرف 

 عمليات توزع المسؤوليات والصالحيات نتظمتو. الذي تترتب عليه أعباء خدمات إضافية
زمة  مرجعية منبثقة من تفاوض األطراف المركزية والمحلية وملأطرفي وعمليات التحويالت 

  .لها

هذا ما يبينه الرسم أدناه، مع اإلشارة إلى أن مبالغ التكليف والخدمات ليست متساوية بالضرورة 
، لكن كال من األطراف الثالثة، السلطة المركزية )ومن هنا اختالف كثافة الخطوط(وفق كل خط 

متلقاة أو مجموعا المبالغ والخدمات البالضرورة والسلطة المحلية والمواطن، يتساوى لديه 
  .المقدمة

  
دفق الخدمات (ولكن، إذا افتُقد أحد أضلع المثلث، أو انقطع أحد الدفقين الحاصلين على خطه 

شكلية أخرى، حتى لو تمت المحافظة بنى ، فإن البنية الشكلية تنزلق إلى )وبمقابله دفق التكليف
  :هذا ما تبينه الرسوم األربعة أدناه، وعلى تعابير الالمركزية والفدرالية

فانعدام التكليف المحلي واعتماد السلطات المحلية حصرا على التحويالت من  .١
السلطة المركزية التي تستمر هي بأداء خدمات للمواطنين مباشرة، يحول 
السلطات المحلية إلى أدوات تنفيذية للسلطة المركزية، وهو ما يعرف 

  بالالحصرية اإلدارية،

 وتمويل السلطة المركزية من األموال انعدام التكليف المركزيفي حال ما وأ .٢
 ومن ثم تقديم الخدمات من الطرفين للمواطنين، ،التي تجبيها السلطات المحلية

فهو يحاكي الوضعية القائمة في النظام الكونفدرالي غير المعلن القائم في االتحاد 
  ،ل إلى سلطات محلية تتجه لتتحو حيث الدول األوروبية،األوروبي

وأما إذا استمر التكليف على المستويين المركزي والمحلي، وانحصر تقديم  .٣
الخدمات بالسلطة المحلية، فهذا يجعل تقديم الخدمات قائما بشكل حاسم على 
التحويالت التي تتلقاها السلطة المحلية من المركز، فتدخل السلطات المحلية في 

  ،"محاصصةال"حاد يدعى في لبنان تنافس 

المواطن

السلطة المحليةالسلطة المركزية

تكليف تكليف

تأدية خدمة تأدية خدمة

 تحويل أموال مقابل تعهد بتأدية خدمات
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وأخيرا، إذا اقتصر دور السلطات المحلية على تكليف المواطنين وحولت  .٤
يصبح النظام المتبع نظام تلزيم الجباية واإلقطاع الذي كان األموال إلى المركز، 

  عهددولة العثمانية قبلالفي  وال سيما ،مطبقا في األمبراطوريات القديمة
  .التنظيمات

  
  

  )االتحاد األوروبي(نظام كونفدرالي  -٢  نظام الالحصرية اإلدارية -١

   الجبايةتلزيمنظام  -٤  الفئويةنظام المحاصصة  -٣

  أين يقف لعراق اليوم من هذه الصيغ؟

ية، غير أن بروز أقاليم أو قار بين منطقة إقليم كردستان وباقي المناطق العيجب طبعا التمييز
مناطق ذات صالحيات محلية أمر وارد ويرجح أنها، في حال نشوئها، سوف تستوحي مثل إقليم 

 .كردستان
  

  )وأقاليم أخرى إذا أنشئت(ردستان الوضعية في ك  الوضعية في باقي العراق

خارج إقليم كردستان، ال سلطة محلية، والتكليف مغيب، ألن العموم ال ينظرون إلى اإليرادات 
وبالنظر إلى غياب الشكل المؤسسي المزدوج للسلطة، بين . النفطية على حقيقتها االقتصادية

  .ستان وكأنها اقتطاعمحلية ومركزية، تبدو التحويالت التي تتم باتجاه إقليم كرد

المواطن

السلطة المحليةالسلطة المركزية

تكليف تكليف

تأدية خدمة تأدية خدمة

تحويل أموال مقابل تعهد بتأدية خدمات

المواطن

السلطة المحليةالسلطة المركزية

تكليف  تكليف

تأدية خدمة تأدية خدمة

اتتحويل أموال مقابل تعهد بتأدية خدم

المواطن

السلطة المحلية السلطة المركزية

تكليف تكليف

تأدية خدمة تأدية خدمة

  مقابل تعهد بتأدية خدماتتحويل أموال

المواطن

السلطة المحليةالسلطة المركزية
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 ، مقاربة منهجية العراقي مجلس النوابالموازنة الوطنية في

 ٢١  ٢٠٠٧كانون أول   شربل نحاس

أما في إقليم كردستان، فباإلضافة إلى أن التكليف المركزي مغيب لألسباب ذاتها، ال تكليف محليا 
تقدمها سلطات اإلقليم في غالبيتها بينما الخدمات التي من جهة أخرى من جهة، والخدمات العامة 

وبمقارنة الوضع مع . ورا للعيانأقل ظهتبدو ) وهي الخدمات السيادية(تؤديها السلطة المركزية 
 الوضع المؤسسي في اإلقليم حائرا بين مكن اعتبارالصور المرجعية األربع المذكورة أعاله، ي

 ".المحاصصة الفئوية"و" الالحصرية اإلدارية"صيغتي 

من  أو على مستوى أصغر ،الفدرالية في إطار ،اإلقليم على مستوى وسواء في الخالصة،
يقوم على إدارة المحلية  الدور الذي تتواله الهيئة ما دام،  في إطار الالمركزية،محليةالهيئات ال

 ، التي تنفق عليهاالمجموعةنفاق من جزء من اإلنفاق دون أن تتحمل مسؤولية تغطية هذا اإل
أو في موقع التابع، بحصص في موقع المطالب تجاه السلطة المركزية فهي تجد نفسها حكماً 

 أي التأدية سلطة العامة،لدور الالمالزمين وجهين ال بين "موازنةال"ولية مسؤدون أن تتولى 
  . والتكليف

 خدمة لحسن سير النظام الفدرالي ،والتعاقد وإذا كان ثمة نية جدية بتطوير صيغ التفاوض
فإنه من األهمية بمكان أال تتحول السلطات المحلية إلى تابعة لحاكم بيده األمر والالمركزي، 

 ألن آلية ،يمنح ويحجب، وال أن تدخل في نزاعات تناحرية على الحصص فيما بينهاوالنهي، 
تتضمن ضوابط ذاتية تمنع انفالتها ويبقى االتكال على الوعي السياسي لدى التحاصص ال 
 وإذا كان الحرص على تالفي التوتر شديدا، ينتهي .، مع ما يعتريه من مراهنةالشعب والقادة

.  وثانيا جعل كل المناطق متماثلة، أوال تعظيم الضخ النفطي:فة قوامهااألمر إلى نتيجة معرو
فهو من ناحية : ، يجمع إشكاليتين)وهو الذي يبدو أن العراق يتجه صوبه(لكن هذا الحل التوفيقي 

أولى يعجل في استنفاد المخزون غير المتجدد ويعزز االقتصاد الريعي، وهو من ناحية أخرى 
 تأتي بها الالمركزية ألن مبدأ التماثل وتثبيت الحصص يعطّل المبرر يلغي المنافع التي قد

  .الوظيفي للتمييز بين هيئات محلية ومركزية

الملقاة المسؤوليات ، أي بين  األعباء والتقديمات، ولو جزئيا، بينموازنةجدر العمل على اللذا ي
في هذا السياق،  ،د التفكيرمفيومن ال. هوالموارد المتاحة لعلى كل مستوى من السلطات العامة 

لعوائد  بين الجباية والحصول على التوزيع الريعي ،جزئيا حتى لو كان ،ربطاإلسراع في إقامة ب
التحويل إال إذا قابلته نسبة ال يدفع ، فعلى مستوى مختلف الهيئات من بلديات أقاليم مناطقالنفط، 

هذا يعني أن افتقاد ). وجب تأديتهاقد تختلف النسبة بحسب الخدمات المت(معينة من الجباية 
وال شك أيضا أن اعتماد الجباية، ولو .  من الريعالجباية أو التقصير فيها يحول دون إنفاق قسم

جزئيا، على الضرائب المباشرة أكثر جدوى في تنمية روح المسؤولية لدى الحكام وروح 
 على العموم أسهل جباية، تمر المساءلة لدى المواطنين، ألن الضرائب غير المباشرة، وإن كانت

  .من خالل رفع أسعار االستهالك، فال يشعر بها المواطن

يبقى التذكير بأن صيغ التفاوض والتعاقد ليست مشروطة بالفدرالية، وهي األقرب إلى تنمية 
المداخيل الريعية يعطل االعتماد على في المقابل، . روح المساءلة بين المواطنين والمسؤولين

وفي هذا السياق، وإذ نعود مجددا إلى التذكير بمخاطر المزاوجة بين النفط . رقابيالوعي ال
 حتى والفدرالية، من المفيد اإلشارة إلى ما يمكن لصيغ التفاوض والتعاقد أن تقدم من عالج

 المالي ، بشرط وضع ضوابط واضحة وجريئة للمسارلآلثار السلبية لالعتماد على مداخيل النفط
  .٨والمؤسسي

  

                                                 
  ات الحكومة بوصفها بلدا نفطيا ديمقراطيا يفصل بين عائدات النفط وإيرادتبرز في هذا المجال تجربة النروج   8



 ، مقاربة منهجية العراقي مجلس النوابالموازنة الوطنية في
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، بوصفها صيغة من صيغ إدارة الخيارات المالية العامة، سوف فيما خص البراغماتية االنتهازية
أطروحات ظهرت مؤخرا لتخصيص عائدات النفط مباشرة إلى : موضوعيننكتفي باإلشارة إلى 

، وإطار التعامل "االنتقال إلى اقتصاد السوق"صيغة قصوى من تبدو وكأنها ، كونها المواطنين
، لكون هذه المؤسسات ما زالت تمثل عماد اإلنتاج وبخاصة ات القطاع العام التجاريةمع مؤسس

  .عماد العمالة في قطاعات أساسية من االقتصاد العراقي

 ٩األدبيات التي ظهرت في فيما خص مقولة توزيع عوائد النفط مباشرة على المواطنين
 قد تكمن في أنها تخرج عوائد النفط ، يمكن القول إن أهم مزاياهااالقتصادية منذ بضعة سنوات

لكن . كليا من إطار اإليرادات العامة وتلزم الدولة على االعتماد على الجباية لتغطية اإلنفاق العام
ؤدي إلى تبديد المخزون غير المتجدد بمعظمه على تالثمن المترتب على ذلك باهظ أيضا، فهي 

 وتستهلك ل الذي تحصله من توزيع العوائدإذ أن األسر سوف تسثمر جزءا من الدخ(االستهالك 
تستثمر جزءا من الضرائب التي تجبيها من الدخل اإلضافي تعود و، والدولة سوف معظمه

  ). المتحقق لألسر

إشارتها بوضوح إلى حجم المخاطر االقتصادية في لهذه األطروحة، بشكلها االستفزازي، فضل 
يرادات النفطية وإلى أهمية ودقة المفاضلة بين والمؤسسية المترتبة على اعتماد الدول على اإل

  .البدائل الممكنة

التقدم بطيء جدا ألن القرارات صعبة، فتخصيص فأما فيما خص المؤسسات العامة التجارية، 
هذه المؤسسات في وضعها الحالي السيئ سوف يدفع بآالف العاملين إلى البطالة، ناهيك عن 

سسات، بينما تطويرها بزيادة االستثمارات يتطلب توظيفات القيمة الظاهرية البخسة لهذه المؤ
  . وقد يبدو تراجعا عن مبدأ التخصيص واالنتقال إلى اقتصاديات السوق،كبيرة

طبيعة الملكية، على حساسيتها وأهميتها، ليست ما يتوجب لفت النظر إليه في هذا المجال أن 
 بل المعيار هو كيفية استخدام .ليست غاية، وال تعدو كونها وسيلة والمعيار االقتصادي الحاسم

آلليات لتداخل أي البنى السعرية وعلى في تشوه أي  وفي هذا المجال يترتب على ،الموارد
إن تقليص هذه التشوهات والتداخالت يمر . التجارية مع اآلليات التوزيعية نتائج قد تكون جسيمة

جارية عن مختلف آليات الدعم  المؤسسات وفصل حسابات أنشطتها الت"تشركة"من خالل 
مواد مباعة بأقل من قيمتها أو مشتراة بقيمة أعلى، أو ديون هالكة، أو  (والتوزيع المدمجة فيها

والمالية لجعل عمليات الشجاعة السياسية كل ما يستلزم ذلك قدر من ). ، ألخ"اجتماعي"توظيف 
كما يلزم . بزيادة جدواها إن لزم األمرالتوزيع علنية وإدراجها في الموازنة، دون إلغائها، ال بل 

فريق مالي وفني قادر على القيام بعملية جمع  لالضروريةتوفير الشروط المادية والمعنوية 
  . التشركة هذه

ولعل األوضاع التي ورثها العراق من تاريخه المأساوي الحديث خطيرة إلى الحد الكافي لجعل 
  ".شرب البحر ال يغص بالساقية"من 
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