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  العجز السياسي وعجز املوازنة العامة
  ١ زاهر فليح حسن

العجـز بامليزانيـة   ومنـها ،   الزمات اليت حتتاج اىل تسليط الضوء عليها حتليال ومعاجلةق ، هناك الكثري من ايف العرا
ـ  ١٩,٥والذي بلغ أكثر من   ٢٠١٠العراقية لعام  وق مليار دوالر ،  والعجز يأيت من كون حجم النفقات للبلد يف

مليار دينار  ٥٣مليار دوالر سوى  ٧٢,٥والبالغة  ٢٠١٠حجم إيراداته أي أن احلكومة مل توفر من مبلغ امليزانية لعام 
احلسابية املالية أما من الناحية االجتماعية فأن عجز املوازنة يتمثل باآلثار السلبية اليت تنجم عن السياسة هذا من الناحية 

املتبع يف أعداد املوازنة وتنفيذها، هذا عندما تكون النتائج املتحققة من وراء املوازنة والسياسة املالية املتبعة وعن املنهج 
  .املالية سلبية أكثر منها إجيابية

وهي مشكلة كبرية جداً والسبب يف ذلك أا تقود البلد اىل التضخم والتضخم معناه أنك حتول اتمع ، ببطـيء أو  
 أت التخلص منه ،  اىل جمتمع استهالكي والتضخم هنا ليس بارتفاع األسـعار بسرعة حسب نوع التضخم وأجرء

حسب ، بل هو جزء من صميم األزمة االقتصادية العاملية الراهنة، انه سبب البطالة وأزمة السكن وارتفاع األجـور ،  
الزراعيـة بأسـباب    الزراعية بسبب اخراج مساحات كبرية من األراضي الصاحلة للزراعة من اخلدمة واخنفاض الغلة

خمتلفة أوهلا التقلص الواضح باملوارد املالية وآخرها عدم انتظام السياسة الزراعية ، والتخريب والتهريب وهبوط سـعر  
النقد احمللي يف أسواق العملة، وتوقف النمو وتباطئه، وعدم االستقرار والفساد املايل وهي اآلفة األكرب لدينا يف العراق 

وم فأن آثار التضخم واضحة للعيان جبدية بالغة يف العراق وليس من احلكمة أخفاءها فهي ليسـت  اآلن ، وعلى العم
عيباً يف بلد مثل العراق الذي يعاين ما يعانيه سياسياً وأقتصادياً وعدم أنتظام عقد احلكومة بشكل منظم مـع زخـم   

االقتصادي يتبع النظام السياسي وال يتقدمه مطلقاً التهديد األرهايب والسياسي منذ بدء العملية السياسية فيه ، فالنظام 
فالنظم السياسية هي اليت تبتدع النظام األقتصادي  لبلداا فما من بلد اشتراكي أختار نظامـاً أقتصـادياً رأمساليـاً    

لسابق والعكس صحيح ، فقد دأبنا على تدمري صناعتنا الوطنية يف ظروف توقفها اإلجبارية اليت رافقت سقوط النظام ا
وتدمري البنية التحتية للبلد بفعل العمليات العسكرية وعمليات السلب والنهب اليت طالت مكائن ومعدات متثل عصب 
الصناعة يف البلد ، لذا كان االسترياد السريع غري املربمج هو حالً وقتياً للغياب القسري للصناعة الوطنية على الـرغم  

ياة ، فقد عطلت احلرب حىت القطاع اخلاص مبصانعه البسيطة مما أدى بأصحابه من أن له الفضل الكبري يف دميومة احل
                                   

١ zaherflaih@yahoo.com  
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لفقدام ألموال االستثمار ، وتعرضت مصانع شىت للخسارة الكاملة بسبب الديون املستحقة عليها وفقداا للمـواد  
على الرغم من اخنفاض نوعيتها  كما أن إغراق السوق العراقية بالبضائع املستوردة.. األولية واملكائن الالزمة لإلنتاج 

ناهيك عن اجلشع الذي يرافق كل عمليات االسترياد دخـل سـبباً   ) الدوالر (األثر البالغ يف تسرب العملة الصعبة 
مباشراً يف زيادة هذا التضخم وبناء قرب الصناعات الوطنية من جانب ويف توسيع الفجوة بني الفقراء واألغنيـاء مـن   

  .جانب آخر 
على سبيل املثال سلعة ما متداولة وراقبنا حركة سعرها لفترات متفاوته نالحظ تسارع سـعرها بفتـرات    فلو أخذنا

قياسية على الرغم من املستورد يؤمن مبالغها بسعر الصرف الرمسي للبنك املركزي العراقي ومع ثبـات سـعرها يف   
أيضاَ ، كـذلك   ملة جتاه اسعار السلع واخلدماتتدن واضح مستمر لقيمة العاألسواق العاملية فأن هذا أدى فعلياً اىل 

فإن تعطيل الطاقات املتيسرة  يف البلد من موادر بشرية وثروات مادية  أدى وبشكل متسـارع يف زيـادة مسـتوى    
  .التضخم وأرتفاع العجز يف املوازنة 

لتعبئة ومستوى الـدعايات  وبفضل األقناع السيكلوجي الذي متارسة املنتجات األجنبية الداخلة اىل القطر من حيث ا
اإلعالنية على منتجاا وماوفره التضخم من سيولة كافية الستمرار املستهلك يف الشراء رغم ارتفاع االسعار ، الـيت  
يتحكم ا املستورد حبرية مطلقة ، ستساهم بشكل كبري ومؤثر يف خلق جمتمع االستهالك وهذا جيب احلذر منه بشده 

  ) .التجار( عطيل الطاقات وخسارا أمام الربح الكبري الالحمدود لصحاب رؤوس األموال لكونه السبب الرئيس يف ت
ان انعدام تشغيل اجلهاز اإلنتاجي يف البلد وغياب اخلطط الصناعية الطويلة األمد واليت تشـمل علـى كـل أنـواع     

ى بالتضخم الركودي ، فـبال  الصناعات للمواد األولية وللمعدات واألجهزة ستتسبب يف أجياد نوع من التضخم يدع
سيطرة فعلية حمكمة على عمليات االسترياد وعدم وجود قانون حلماية السلع الصناعية احمللية جيعل أسعارها تقترب من 
أسعار املواد املستورد ، يؤدي اىل احتكار وهيمنة املستوردين للبضائع وكذلك زيادة معدالت البطالة وهذا من اهـم  

  .العراقي يف يومنا هذا  املؤشرات على الواقع
وعمليات جتاوز العجز يف املوازنة املالية يف أي بلد بصورة عامة ويف العراق بصورة خاصة ال ميكن جتاوزها بسـهولة  
كون أغلب احلكومات ال متتلك عصا سحرية متنحها القابلية على ذلك وإمنا يتطلب ذلك خطط استثمارية وحميط أمن 

كومية وتنفيذ خطط إستراتيجية مخسية أو عشرية متتد للقضاء على العجز وبدوره التضخم  يهيئ لنمو االستثمارات احل
وتلك اخلطط تبدأ باجراء نظرة مشولية لألنفاق احلكومي وبكل ما يتطلبه ذلك مع إجياد رقم أويل مستهدف للعمل من 

لقد مضى .. ز يف املوازنات املقبلة أجل الوصول إليه على أن تنتهي اخلطط باحلصول على بيئة صحية ملنع تنامي العج
مايقارب الستة أشهر وعلى احلكومة أن تعاين بدقة األجراءآت اليت مت أختاذها يف  ٢٠١٠على إقرار املوازنة املالية لعام 

  .خفظ العجز أو حتديده أو حىت إيقاف تراكمه ، كأضعف األميان ، وترحله للموازنات املقبلة 
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أن ال تكون خطوات آنية وقتية ، وإمنا جيب أن تتخذ شكل اخلطوات البعيدة املـدى  إن أجراءآت خفظ العجز جيب 
وتستهدف املستقبل بكل أويت من رؤى سياسية واقتصادية وأن تستهدف حالة النهوض االقتصادي وتؤمن احتياجاته 

العمل كبري وهو من اختصاص احلكومة .. آخر احملافظة على رباطة جأش املوازنة من تفاقم عجزها املالية ومن جانب 
بكاملها ، فكل وزارة هلا دور كبري يف خفظ العجز ولكن بنسب متفاوته حسب طبيعة تـأثري الـوزارة يف الواقـع    

والكهرباء والداخلية  هلا اليد الطـوىل يف  االقتصادي للبد ، ولكن وزارة النفط والزراعة والصناعة واملالية والبلديات 
ويف ادناه بعض املقترحات العامة ملعاجلة العجز تاركاً التفاصيل للوزارات ذات الشأن يف تفعيلها وفق .. تلك العملية 
  :خطط حمددة 

جديـدة فيهـا    حماولة إجياد وسيلة ألعادة تشكيل احلكومة ووزاراا فأعتقد أن هناك ترهالً فيها نتيجة خللق وزارات
وكيانات إدارية كثرية ز ، فاحلكومة العراقية يف عهدها اجلديد قد أسست وزاراا قد تكون على أساس طائفي أو قد 
تكون هناك وزارات كاملة أنشأة لتسلم لطرف ما إرضاءاً له ، ومجيع ذلك يدخل يف استهداف األنفاق احلكـومي  

شكل قد يكون بسيط يف زيادة حجم األنفاق إال أن استهدافه بقوة والذي يكون غري مربر يف بعض األحيان وسبب ب
يعطي مؤشراً على رغبة احلكومة يف تقليص العجز مما جيعلها قدوة لآلخرين يف هذا األمر ، فهناك الكثري من الـدوائر  

هليئات الرئاسية كما أن اتباع سياسة حمدودة من التقشف يف ا! استهلكت إيرادات الدولة دون مردود يذكر ) الفاشلة(
 .قد ميهد الطريق أمام سياسة انفتاح سهلة التطبيق 

كبح النفقات االستريادية ، جيب أن نضع خارطة اقتصادية واضحة لكل مايتم استرياده من املواد اليت مـن املمكـن   
على سبيل املثـال  توفريها حملياً عرب انشاء حمركات انتاج خمتلفة األنواع تتنوع حسب كل باب من أبواب االسترياد و

استرياد املشتقات النفطية أمر معيب جداً يف بلد مثل العراق واملعيب أكثر أن نظل على هذا احلال سـنوات طويلـة   
نسترتف فيها إيراداتنا حلرقها ذا االجتاه ، علينا وضع خطط إستراتيجية وبناء مصانع التكرير واحملافظة علـى زخـم   

مـن حجـم   %  ٨، حيث ان نسبة االنفاق باجتاه استرياد املشتقات النفطية يعادل  منتظم من التقدم يف ذلك االجتاه
 .املوازنة وهذا معناه ستة مليارات دوالر وهذا الرقم ميثل ثلث العجز يف املوازنة 

تنظيم العمل بقانون الضرائب على املنتجات االستريادية واليت تضخمت أسعارها بفعل اجلشع الذي يرافق توزيعهـا  
 .اً من قبل مستورديها مع تشجيع الصناعة الوطنية بكافة الوسائل املتاحة مع مراقبة عدم ارتفاعها يف السوق حملي

أنشاء املصانع ذات اجلدوى االقتصادية العالية والبعيدة املدى ومبا يتناسب مع حجم اخلطوات اليت خيطوهـا العـراق   
إمكانية توفر املواد األولية الالزمة هلا ، على وزارة الصناعة  باجتاه محالت إعمار شاملة ، واليت قد تتوقف بسبب عدم

أن تضع نصب أعينها ذلك وأن ترسم خططها وفق لتلك املعطيات ، عليها أن تستهدف أكثر املواد استرياداً حىت لو 
إذا وضعت اخلطـط  كانت الصناعات الغذائية ، فبإمكان وزارة الصناعة والزراعة التكفل بتوفري احلصة التموينية حملياً 

 .الالزمة لذلك وصوالً اىل حالة االكتفاء الذايت 
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 .حماربة التهريب بكافة أنواعه فتهريب النفط والذهب والعملة الصعبة له مردود اجيايب على تقليص العجز يف املوازنة 
جمدية ، وبذلك فأن عالقات  بدأ احملاوالت اجلادة يف أاء ملف الديون العراقية ال جدولتها أو حتويلها اىل استثمارات

 .العراق اخلارجية هلا دور يف تلك العملية وفق سياسة حتددها احلكومة يف حل املشاكل العالقة 
حماولة جتنب االقتراض من صندوق النقد الدويل منعاً من دخول احلكومة يف دائرة قوانينه ولكون االقتراض لن حيـل  

 .املديونية وبالتايل إرهاق االقتصاد الوطين احلايل واملستقبلي املشكلة بصورة جذرية بل يؤدي اىل زيادة 
االستمرار على خطى حماربة الفساد املايل واإلداري لتوفري قناعة لدى املستثمرين  لكون املستثمر مىت ماتوفرت اديـه  

ال العـام وتوجيهـه   القناعة برتاهة احلكومة ودوائرها سيكون حافزاً إضافيا الستقطاا ، كذلك للتقليل من هدر امل
 .للمصاحل واملنافع الشخصية 

فنقترح أن تقوم دوائر الدولة بتقدمي كشف معلـن  . الشفافية املطلقة يف كل عمل تقوم به الدوائر اخلدمية واإلنتاجية 
للرأي العام عن كل مناقصاا وبصورة تفصيلية ملا لذلك من أثر كبري يف كشف املستور من عملها ألا سوف تعطي 

 .الشعب فرصته الكبرية يف مراقبة األداء احلكومي بأبسط صوره وسيكون خري رقيب 
تأجيل املشاريع اليت تبدوا حيوية يف مظهرها ولكن من املمكن تأجيلها لسنتني أو ثالث وجتنب اإلفـراط يف بعـض   

سترتف الكثري وعلينـا اآلن أن  فتبليط الشوارع يف بغداد أ.. املشاريع واالعتماد على القدرات الذاتية يف األخر منها 
 .نبدأ بعملية أصالح الشوارع املبلطة ال إعادة تبليطها 

واألهم من كل ماجاء أعاله فاملعروف علمياً أن أغلب املشاكل الصناعية سببها إداري حبت وهو سوء توزيع املوارد 
ب يف املكان املناسب مهماً جداً وجيـب  البشرية املتاحة وفقاً للطاقات الصناعية ، مبعىن آخر فأن وضع الشخص املناس

أن يدخل يف صلب عمل مراقبة األداء احلكومي لكل الوزارات فان منحت منصباً صناعياً لرجل ذي خربة حمـددة يف  
جمال عمله سيؤول األمر اىل تدمري املؤسسة وال تضيف إال ترهالً أضافياً يف ذلك اهلرم العمالق الذي يدعى مؤسسات 

 .الدولة 
نظام رقابة نوعية حديث وتوفري مقاييسه لكافة مشاريع احلكومة ملا للرقابة النوعية من دور كبري وفعال يف إدامة  اجياد

مشاريعها ، فمئات املشاريع استلمت من مقاولني ودفعت أقيامها من دم الشعب إال أن حاهلا تردى بعد حـني مـن   
ية أرهقت تلك املؤسسات وحىت قبـل أن تـدخل تلـك    الزمن وتوجبت إعمال صيانتها وما يكلفها من عملة أضاف

املشاريع يف مرحلة األندثار بسنوات طويلة ، إن قوة الرقابة بكافة أنواعها املالية والفنية النوعية متثل عامل أمان مهـم  
 .لقاتحفاظاً للموارد ، كوا ، الرقابة هي احللقة األخري يف سلسلة تنفيذ املشاريع إذا مل نقل مرافقة لكل احل


