
  والحذر....  بين الحاجة ٢٠٠٩الموازنة العامة لعام  النفقات التشغيلية في
 

 ترليون دينـار عراقـي أو مـا    ٧٤ ما يقارب ٢٠٠٩الموازنة الفدرالية لعام  بلغ حجم
دوالر أمريكـي وزعـت الموازنـة علـى شـكل نفقـات تـشغيلية          مليـار ٦٣يعادل 

ة ونفقـات اسـتثمارية   مـن الموازنـ  % ٨٠تـشكل    ترليون دينار وهـي ٥٩مقدارها 
وعند إلقاء نظرة موضـوعية علـى    منها% ٢٠ ترليون ديناروتشكل ١٥ومقدارها 

حجـــم النفقـــات   ولحـــد أالن فـــأن٩/٤/٢٠٠٣الموازنـــات العراقيـــة بعـــد أحـــداث 
 التشغيلية اكبر بكثير من النفقات االسـتثمارية وذلـك ألسـباب موضـوعية    

غـي االعتـراف بـأن النفقـات        وعلمية عديدة سوف نذكرها فـي هـذا المقـال وينب          
نفقات استهالكية ولكنهـا ضـرورية إلدامـة عجلـة االقتـصاد       التشغيلية هي

عانى منذ فتـرة طويلـة مـن الـزمن ومـا زال مـن        القومي في بلد كالعراق الذي
" لذا كان من الـضروري مبـدئيا   %30 والتضخم إلى% ٤٠البطالة التي ارتفعت إلى 

دوائـر الدولـة رغـم ماترتـب      ين الخريجين فيالقضاء على البطالة من خالل تعي
مليـون موظـف    ٢على ذلـك مـن زيـادة عـدد المـوظفين فـي دوائـر الدولـة إلـى          

 وموظفة مما أدى إلى تحمل الموازنة ألعباء مالية ضخمة وكذلك بسبب دخول
العراق في حروب مدمرة أدت إلى زيادة أعداد المتقاعدين إلى ما يقارب مليونين             

لى زيادة عدد المعوقين واألرامل إضافة إلى نفقات دعـم أسـعار   إضافة إ متقاعد
واســـتيراد الطاقـــة الكهربائيـــة وشـــبكة الحمايـــة  المـــشتقات النفطيـــة

والرواتـب   فبالنـسبة لنفقـات األجـور   . االجتماعيـة واسـتيراد الوقـود وغيرهـا    
مـن الموازنـة   % ٢٨فهناك زيادة مستمرة في هذه الفقرة حيث بلغت نـسبتها        

من النفقات التشغيلية بسبب زيادة أعداد العاملين فـي القطـاع   % ٣٦و العامة
معـدالت األجـور والرواتـب وفـق قـانون مـوظفي الدولـة والقطـاع          العام وزيادة

 مليون موظف ٢بلغ عدد الموظفين في الدولة   حيث٢٠٠٨ لسنة ٢٢العام رقم 
ف  أشـخاص كمتوسـط فـسو   ٧الواحـدة   ولو احتسبنا معدل األفراد في العائلـة 

وعلـى الـرغم مـن      مليـون عراقـي  ١٤يكون عدد المستفيدين من زيادة الرواتب 
الماليـة    ألف درجـة وظيفيـة مـن قبـل وزارة الماليـة إال أن األزمـة      ١٢٦استحداث 

 ٢٦العالمية أدت إلى صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بترشـيق التعيـين إلـى               
التقاعـد   الحكومـة فـي  أما بالنسبة لمساهمة  . ٢٠٠٩درجة وظيفية لعام  ألف

  المعدل ترتب عليه أعبـاء ماليـة  ٢٠٠٦ لسنة ٢٧فان تطبيق قانون التقاعد رقم 
حيث شملت شـريحة كبيـرة مـن المجتمـع بلـغ عـدد المـستفيدين مليـونين                  

المواطنين المستفيدين من زيادة الرواتـب والتقاعـد     متقاعد وبذلك يكون عدد



بـأن المكافـآت التقاعديـة بلغـت     " الـشعب العراقـي علمـا    أكثر من نصف تعداد
كمـا أدى   . مـن النفقـات التـشغيلية    %7,6 مـن الموازنـة أو مايعـادل   % ٦نسبتها 

زيـادة تخصيـصات نفقـات األمـن وخطـة فـرض القـانون وذلـك الن          اإلرهـاب إلـى  
بالتناقص بشكل ملحوظ لذا من الـضروري زيـادة    مساهمة قوات االحتالل بدأت

فـي بـسط األمـن والقـانون وعلـى       هذه النفقات لتعزيز دور الحكومة العراقية
العمليـة الـسياسية    الرغم من مرور فترة ال بأس بها على عملية التطور فـي 

االضــطرابات  والمتمثـل بإكمــال الدســتور وانتخــاب الحكومــة الجديـدة ال زالــت  
درجـة وظيفيـة    ٣٠٠٠٠وفي هذا المجال فقـد اسـتحدث     لى القلقاألمنية تدعو إ

  درجـة ٥٣٠٠٠في مـالك وزارة الداخليـة لتـأمين احتياجاتهـا وكـذلك اسـتحداث       
وظيفية في مالك وزارة الدفاع وذلك لزيادة قدراتها الدفاعية لذا مـن الـضروري            

أســاليب كالســيكية فــي اإلنفــاق العــسكري لتطــوير مــشاركة   البحــث عــن
المــدني فــي المنــاطق الــسكنية   ع مــن خــالل مؤســسات المجتمــع المجتمــ

اتخاذ قرار  أما بشأن المصالحة الوطنية فقد تم. وبالتنسيق مع وزارة الداخلية
 استحداث درجات وظيفية لكافة الوزارات ألستيعاب منتسبي هيئة التصنيع

وكذلك دمـج عناصـر الميليـشيات وحـسب كتـاب دولـة             ) المنحلة(العسكري  
 فـي  ١/١/٣٣/٧٠٨القائد العام للقوات المـسلحة المـرقم    وزراء مكتبرئيس ال

 أمــا نفقــات دعــم ١١/١٠/٢٠٠٧فــي  1/1/89/3490  فــي األمــر الــديواني٢/٣/٢٠٠٨
من الموازنة %5,7 ترليون دينار وهي تشكل 4,200 البطاقة التموينية فقد بلغت

ينية يستلم البطاقة التمو من النفقات التشغيلية وفق نظام %7,1 العامة أو
حالـة الفقـر    جميـع العـراقيين مفـردات البطاقـة التموينيـة بغـض النظـر عـن        

والغنــى أي جميــع أفــراد الــشعب مــستفيدين منهــا وهنــاك جهــود إصــالحية 
أمـا النفقـات الحاكمـة     . بعض مفرداتها لتخفيف العبء عـن الموازنـة   لترشيق

ـ نفقـات دعـاوي   نفقات استيراد الطاقة الكهربائيـة   (تشمل   والتي٢٠٠٩لعام 
ـ  نفقات استيراد الوقود ولمحطات توليـد الطاقـة    حل نزاعات الملكية العقارية 

وشـبكة الحمايـة    الحج والتعداد الـسكاني  الكهربائية ـ نفقات األدوية ـ نفقات 
الموازنـة   مـن % ٥ترليون دينار وهي تعادل  3,827 فقد بلغت قيمتها) االجتماعية 

ضـرورية إلدامـة حيـاة المـواطن      ة وهـي نفقـات  من النفقات التـشغيلي  %6,5 أو
ثابتـة   أن جميع النفقات التشغيلية هي نفقـات  . وتقديم الخدمات الممكنة له

 وخطوط حمراء ال يمكن تجاوزها على األقل في الوقت الحاضر ألنها تمس حياة
 ولكن ينبغي االعتراف بأنه ونتيجـة  . المواطن العراقي وعيشه بشكل مباشر

ية العالمية وتأثيرها على االقتصاد العراقي من الـضروري تكييـف         األزمة المال 



المالية المتاحة لتغطية اإلنفاق العام بدون عجز كبير ومتكـرر حيـث ال    الموارد
إلى ظاهرة عودة الفوائض النقديـة الناجمـة عـن التلكـؤ فـي       يمكن االطمئنان

ذلك البـد مـن   يعوض العجز في الموازنة العامـة لـ   البرامج االستثمارية كغطاء
 ٢٠٠٩النمو االقتصادي الذي حدد لعـام   مقاومة أي زيادة مالم تكن بحلول نسبة

    . ومن اهللا العون والتوفيق
             

                                الطعــــــــان هــــــــالل                                            
                               

        عراقي باحث وأكاديمي


