أوراق أقتصادية

د .مظهر محمد صالح* :قراءة في مستقبل
االقتصاد السياسي للعراق **
يمثللللللق اشكللللللوق سطللللللزق دقيللللللق واكللللللقة تمتللللللا لللللل ا ملللللل أطللللللزاق اشت كلللللليق
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للل
اشكلللوق اشمتلللرو ش لكلللى يللللق ا ملللا اشسصلللر التما يلللا وسي يلللاي وهللللو شلللي
وللللللت يكللللتقيت يلللللى ا يتيللللن اشكلللل ت سللللوتيرة م اكسلللللة شيل لللللتا ت لللل اشتصللللر
اش للللا  .وشزلللل يكللللتقيت اشكللللوق ا يلتلللللع سلللللهور وا هللللار اشيتللللى س يلاسيللللة ي يللللة
لللللى سلللللل الة اشللللللا ا عملللللة ولواسللللللق و ل وسللللللا زللللل ة تركمللللللتا اشدوشللللللة شلللللللر
اال لللللساق ت ا رهلللا قلللوا ي أزثلللر اشيللللة ال تعلللا اشزيلللا االقتصلللاد وس لللا اكللل ار
ادشة ومكت رة.
من وحي تلك األسطر التي جاء بها برنامج هامبورغ للحزب االجتماعي الديمقراطي االلماني

) (SPDللعام  7002في أعاله وجدنا من المناسب التصدي لمستقبل العالقة بين الدولة والسوق
في االقتصاد العراقي والوقوف على طبيعة التحول من المركزية الريعية الى ديمقراطية السوق اذ

مازالت الثروة النفطية هي المورد السيادي المالي الغالب الذي تصطف حوله قوة الدولة

االقتصادية والسياسية مركزيا ،سواء في دور عوائد النفط في تركيب الناتج المحلي اإلجمالي
الذي ال يقل عن  %44 – 54من اجمالي الناتج المذكور أو في موارد الموازنة العامة االتحادية
التي تزيد على  .%00لذلك ُوسم النظام االقتصادي في العراق (الذي مازال يحمل صفات
الدولة الريعية وبميول وتوجهات اقتصاد السوق) بنظام :الدولة – السوق لكن دون تالزم حقيقي

يذكر .فالتحقق في طبيعة االمن االنساني (الذي الزم نظام الدولة – السوق) قد أعطى تعظيما
لدور الدولة في تشغيل وتوليد ما يسمى بالدولة الكبيرة.

إذ تعاظمت أعداد المشتغلين في

الوظائف الحكومية خالل السنوات العشر األخيرة بنحو  5مرات في حين تزايدت المعاشات من

أجور ورواتب بنحو  2مرات وأصبح الدخل الحكومي مسؤوال عن توفير العيش لقرابة  70مليون
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انسان باستثناء المتقاعدين والرعاية االجتماعية وعلى وفق نظام اإلعالة في العراق .بمعنى
آخر ،ان اربعة ماليين موظف أو أكثر أصبحوا مسؤولين على إعاشة خمسة افراد (موظف واحد

لكل اسرة) ليصبح األمن اإلنساني مغطى مباشرة بنسبة  %00من سكان العراق عدا (الرعاية
االجتماعية والمعاشات التقاعدية) .فتوزيع الدخل على منحنى لورنس في العراق يقدر بنحو

 %90وهو أفضل من مجموعة كبيرة من البلدان ذات األسواق الناشئة في آسيا وامريكا الالتينية

من حيث عدالة التوزيع .وهكذا ُو ّلد من نظام (الدولة – السوق) صمام أمان في االمن اإلنساني،
وهو نظام حصانة مجتمعية ذاتي يحمل الكثير من العدالة ولكن ال يمكن اعمامه كنظام لبناء

الحياة االقتصادية واستدامتها طالما ظل التشغيل مقتص ار على الوظائف الحكومية أو االرتباط بها

(بغض النظر عن كونها منتجة أو غير منتجة) كسياسة لتوزيع الدخل الوطني الريعي عبر
موازنات الدولة وتوفير فرص العمل الحكومية دون تعظيم اإلنتاج الحقيقي وتنويع مصادر الدخل

الوطني االخرى في النشاط الخاص وجمود برامج تنمية قوية وفاعلة موجهه نحو استدامة اقتصاد
السوق.
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التما يا االقتصاد اشكياك

اش راق ومطزالتى

ثمة تضاد بين نشوء السلطة الريعية الشديدة المركزية وبين السوق الوطني المولد للطبقة الوسطى

والموفر لألمن اإلنساني ومواجهة الفقر .وهما متغيران متضادان في رسم صياغة متسقة للنظام
االقتصادي للعراق .فالسلطة المركزية الريعية ال تسمح بطبيعتها بوالدة السوق المستقل مما يعني
موت الطبقة الوسطى المستقلة بموت السوق او تدهوره .وبناء على ذلك فالتحوالت االجتماعية

واالقتصادية التي أفرزتها صراعات االنظمة السابقة في إدارة االقتصاد السياسي للعراق اقتصرت
على طبقة وظيفية محدودة ومجموعات منتفعة مرتبطة بتلك االنظمة .ومع تدهور الريع النفطي

او عوائد النفط بسبب الحروب والصراعات الماضية انحدرت الطبقة الوظيفية ،على سبيل المثال،
الى صفوف الطبقة الفقيرة لتشكل الطبقة الفقيرة خالل العقد التسعيني قرابة  %00من سكان

العراق.
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وهكذا فإن االشكالية المركزية في تركيبة النظام السياسي أدت الى والدة إشكالية أكبر في عجزها
في حماية الطبقة الوظيفية نفسها والتي تدهور أمنها اإلنساني باهتزاز مقومات األمن العام في

البالد .ولم يستطيع النظام السابق ،على سبيل المثال ،من فصل رعايته لموظفيه الحكوميين عن
مشكالته األمنية الواسعة ومن ثم فقدانه لنظام مستقر للرعاية االجتماعية .وعلى الرغم من تواجد

رأسمالية الدولة والتي تقابلها اليوم رأسمالية مالية ليبرالية ،والسيما بعد العام  ،7009إال ان سياسة
التوظيف الحكومي الواسع كانت مصدة قوية لتوليد نظام مؤقت ذاتي وكبير للرعاية االجتماعية.

فثمة تضاد مازال مستم ار بين نشوء السلطة الريعية المولدة للطبقة الوسطى الوظيفية والتي رافقها
نظام رعاية وأمن اجتماعي وظيفي واسع النطاق ،وبين تعطل السوق في توليد طبقة وسطى

مكتملة مستقلة من خارج الحكومة تضمن النمو االقتصادي واالجتماعي المستدام .وبهذا فقد

العراق جزءا من بوصلته االقتصادية الذي انتهت بموجبه كلتا الرأسماليتين (رأسمالية الدولة
والرأسمالية المالية الليبرالية) متباعدتين دون ان يتوافر فكر انمائي موحد او رؤية مشتركة في
ادارة التنمية وايجاد رابطة موحدة لألمن االنساني اال من خالل الوظائف العامة .كما استمر

النظام االقتصادي بإيجاد معادلة غير مكتملة بين رأسمالية الدولة الريعية ونظام السوق الحر

(كقوة ليبرالية خارج الحكومة) في وقت ظلت اجهزة الدولة تعامل األخير كمقاول ومجهز وليس
كشريك واضح في صنع المستقبل االقتصادي وعلى وفق مبدأ توازن المصالح وصناعة شراكة
تنموية حقيقية.
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اشر ية اشمكت س ية

لم تظهر اآلصرة الليبرالية – الريعية او الدولة – السوق وعلى مدى عقد من الزمن اال انموذجا
فريدا يقوي االندماج في السوق االستهالكية العالمية او الذوبان بالعولمة االستهالكية وعلى وفق
شروط التحول السياسي الديمقراطي نحو اقتصاد السوق .ان تعظيم االنفاق غير المنتج لعوائد
الثروة النفطية وضياع العوائد الريعية في نظام توزيعي – استهالكي قد اسس القتصاد ال يقوى

على االستثمار واالنتاج باستثناء موارد الثروة النفطية ،ويقوي في نفس الوقت االستهالك الذي
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تغذيه اسواق العولمة وتؤازره وفرة نسبية من التراكمات المالية االدخارية وهي شبه معطلة
وتتسرب في نهاية المطاف من ايدي القطاع الخاص الى معاقل مالية خارجية ،وتدفع بها حالة

الاليقين والتردد في اتخاذ القرار االقتصادي االستثماري المحلي او صناعته .وبناء على ذلك،

فقد اصبحت الديمقراطية السياسية – وتعظيم االستهالك وعلى وفق تدني فرص العمل المنتظمة
المنتجة في نشاط السوق ،عنوانا لفراغ التنمية وضياع مستقبل البالد االقتصادي كقوة منتجة

خارج حدود ومحددات الريع النفطي.

وعلى الرغم من ذلك ال تنفي الديمقراطية السياسية

نظاما اقتصاديا بديال يحل محل االنفالت الليبرالي االستهالكي ويعظم من آصرة الدولة –

السوق (االنتاجية) االجتماعية .إن شرط الضرورة الموضوعية في مثل ذلك التحول يقتضي ما
يأتي:

اوال :إجراء تحول ايديولوجي في بناء االقتصاد السياسي للعراق من (دولة – السوق) الى (دولة
– السوق  /االجتماعي) وهو مفهوم يتفوق على مفهوم الدولة – االمة نفسها .فالمواطنة العراقية
هي األساس الموضوعي في تكوين االنتماء السياسي لمستقبل التنمية االقتصادية المستدامة في

العراق.

ثا يا  :على الرغم من ان االنموذج االقتصادي (للدولة – السوق االجتماعي) يعكس تمثيال قويا
لرأسمالية الدولة ،لكنه يمتلك قوة الشراكة بين الدولة والسوق او خلق الدولة التعاونية او التشاركية

في بالدنا التي مازالت الدولة تهيمن فيها على موارد البالد الطبيعية الرئيسية وعوائدها المدرة
للدخل السريع .فالتيارات المركنتالية الحديثة التي تؤمن بدور الدولة االقتصادية الجديدة في

العالم (وعلى خالف المذهب الليبرالي االستهالكي) مازالت تؤكد ،على سبيل المثال ،اولوية

رعاية الدولة اإلشرافية او الرقابية او التشاركية على الجانب االنتاجي في العملية االقتصادية.

فاالقتصاد السليم ،في نظرهم ،يتطلب وجود بنية انتاجية سليمة ترتكز على بنية تشغيل عالية لقوة
العمل وبأجور كافية ورقابة او شراكة فاعلة للدولة .فالتجارة ،وعلى وفق المذهب المركنتالي

الحديث ،هي ليست استيرادات جاهزة تتدفق من اسواق العولمة ،بل انه إنتاج شراكة يرفد اسواق

د .مظهر محمد صالح

قراءة في مستقبل االقتصاد السياسي للعراق

صفحة  4من 7

أوراق أقتصادية
العولمة بالمنتج الوطني العراقي  -اي تنويع النشاط االنتاجي المشترك ،أي الغالب .ان التجارب
االقتصادية التي خطها االنموذج االقتصادي الياباني او الكوري وحتى الصيني قد وضعت على

اسس بديلة ادت الدولة فيها دور المشارك والمالزم لإلنتاج .وبهذا جسدت التجربة الصناعية

االسيوية دور الدولة الماركنتالية الجديدة وهي الرأسمالية االعظم انتاجا واالوسع ازدها ار كشريك
للقطاع الخاص .وعليه فقد اشارت الموازنة االتحادية للعام  7012في المادة ( )15صراحة الى
الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

إن فلسفة الدولة الراهنة هي الشراكة اوال ثم الخصخصة المضمونة بقطاع حماية االنسان ثانيا،
وهما المسار الراهن والقادم للتحول نحو اقتصاد السوق .فاالقتصاد العراقي في ظروفه الريعية

الحالية ،والسير في البرنامج االصالحي الذي أعلن في اب  7014من جانب الحكومة العراقية،
والمنهج الوزاري الحكومي في العام  ،7015هو توجه يتماشى مع الدور االقتصادي الجديد
للدولة ،ويسهل الشراكة واالندماج بين الدولة والنشاط االنتاجي الخاص .اذ ان هنالك نص

واضح وصريح جاء في المادة  15من قانون الموازنة االتحادية للعام  7012وكذلك المادة  14من

القانون نفسه للعام  7010يؤكدان مبدأ الشراكة االستثمارية بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى وفق ايديولوجية او منهجية اقتصادية تتخطى المنهج الليبرالي االستهالكي السائد (الذي اذا

ما أستمر فسيسهم ال محاله في تصديع الجغرافية السياسية واالقتصادية للعراق) من خالل العمل

الجاد على تبني ايديولوجيا النشاطات الخالقة للسوق ذات النمط المنتج المتمثل بإشاعة الشركات

المساهمة او المساهمة المختلطة وتهيئة االنتقال الى نظام السوق  /االجتماعي الموحد كبديل

للنظام الريعي  -الليبرالي (المستهلك) الحالي والتخلص من اقتصاد سوق الظل (االقتصاد غير

الرسمي وغير المعرف امام الهيئات الضريبية) والذي مازال يهيمن على  %20من نشاط القطاع

الخاص حاليا.
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إن تشييد نظام ديمقراطي لالقتصاد السياسي للعراق يقترب من مفهوم (الدولة  -السوق /
االجتماعية) والذي أشار اليه مشروع خطة التنمية الوطنية لألعوام ( )7077 – 7010سيقود

المحالة الى والدة الظروف الموضوعية في بلوغ غايات نظام السوق االجتماعي بأركانه الثالثة:

االوقي خلق السوق :اي توليد انماط من الملكية المؤسسية التي تقوم على نظام الشركات وتسهيل

تسجيلها واجازتها عبر تبسيط االجراءات كسياسة عامة تتجه نحو تحسين مناخ االعمال.

واشثا ي تمويل السوق :عبر توجيه موارد الريع النفطي وتحويلها الى طاقات اقراضية ميسرة لقوى

السوق المنتج (صناديق االقراض الممولة من المورد السيادي ومثال ذلك برنامج اقراض 4
ترليونات دينار الى القطاع الخاص من البنك المركزي العراقي).

واالذيري حماية السوق:

بصندوق التقاعد الوطني الموحد للدولة والقطاع الخاص .وهكذا ستتولى الدولة ضمان وحماية
التنافسية ومنع االحتكار واشاعة دولة الرفاهية االقتصادية واالجتماعية ،من خالل إشاعة كفاءة

االنتاج وعدالة توزيع الدخول والثروات وهي البنية الفلسفية التي تؤازر ديمومة السوق /

االجتماعي .وهذا ما نعمل علية في بناء االقتصاد الوطني المتنوع وعلى وفق استراتيجية تطوير
القطاع الخاص حتى العام .7090

(*) المستشار المالي واالقتصادي لرئيس الوزراء العراقي

(**) تالمس هذه الورقة مالمح السياسة االقتصادية للعراق ومستقبلها المرتبط بالقيم والمثل
االصالحية التي اعلنتها الحكومة العراقية في وثيقة االصالح الصادرة بتاريخ  /0اب 7014/

وتمثل انعكاسا صادقا لتوجهات الحكومة العراقية في بناء اقتصاد وطني متنوع ومزدهر.

حقوق النشر محفوظة لشبكة االقتصاديين العراقيين .يسمح بإعادة النشر بشرط االشارة الى
المصدر.
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