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آفاق العراق االقتصادية ف ي� أعقاب تشكيل الحكومة
لؤي الخطيب
آ
ت
�رق ف ي� أعق��اب الجه��ود المتوات��رة إلص�لاح اقتصاده��ا .وشـ�هدت أسـ�عار
ملخــص :تق��ف العـ�راق الن عن��د مفـترق طـ ٍ
ت
الـت ت
استـر َّدت عافيته��ا عـ�ودة ي ز
م�اني��ة االستــثمار العراقي��ة ،كم��ا خلق��ت فرص� ً�ة مكَّ ن��ت الحكوم��ة م��ن إعـ�ادة
النف��ط ي
ت
ين
ين
المواطنــ .لـ�ذا تُواج��ه الحكوم��ة الجديـ�دة تحديـ�ات
الــ مزقته��ا الحـ�رب وو َّفـ�رت الخدمـ�ات
لماليــ
بنـ�اء المـ�دن ي
ـ
�اـ؛ ألنـ�ه ت
حتـىـ ف يـ حــال حفــاظ النفـ�ط عـلى أس�عـاره المرتفعــة ،فــإن انعدــام الكفاــءة االقتصاديـ�ة
تجاــوز الم� ي
ت
المقبلـ�ة
الم�سـ�خ ف يـ أعمــاق الحوكمـ�ة المتضخمـ�ة بالعرــاق لـ�ن يحافـ�ظ عـلى النظــام
الحاــل .وس � ُتك َّلف الحكومـ�ة ُ
ي
بالعدي��د م��ن أ
الهــداف االقتصادي��ة الحيويـ�ة ،مث��ل :مكافح��ة الفســاد ،ورسع��ة إصـلاح المنـ�اخ االس��تثماري ف ي� البـلاد
أكبـرـلدعـ�م الطاقـ�ة
ــم السمــاح
بتخفيــض ب
عمــل ب
أكبـرـبالقطــاع الخاــص ،ومـ�ن ث َ َّ
ٍ
مـ�ن أجـ�ل السمــاح بخلـ�ق فــرص ٍ
والغذــاء ،مم��ا يُو ِّف��ر المزي��د م��ن التموي��ل للخدمـ�ات.
الصالح��ات معارض� ً�ة ملحوظ��ة؛ إذ إن العدي��د م��ن المصالح الراس��خة داخ��ل الحكومة
وم��ن المتو َّق��ع أن تواج��ه تل��ك إ
ً
مقاومــة ش��ديدة؛ ألنهـ�م
التغييـر.ـ وربمـ�ا يقاــوم البعـ�ض الخصخصـ�ة أو مب��ادرات مكافحـ�ة الفســاد
العراقيـ�ة تُقاــوم
ي
وـ الوقـ�ت ذاتــه ،لـ�ن تتمتَّـ�ع أ
ف
ف
ت
االسـتراتيجية الرئيســة ،مثـ�ل
الهدــاف
يرغبــون يـ االس��تفادة مـ�ن الوضـ�ع الراهـ�ن .ي
ن
ت
�عبية
�ا� م��ن الئح��ة أُج��ور متضخم� ٍ�ة إىل ح� ٍّ�د كب� يير� -بشـ ٍ
ال�ت تُع� ي
إص�لاح تعريف��ة الكهرب��اء والــوزارات الحكومي��ة  -ي
الن ف� حتمي��ة وق��وع موجـ�ات ضخم��ة م��ن االحتجاج��ات الشــعبية خ�لال أ
الزم��ة آ
سياسـ�ية كبـيرة .وتكْم��ن أ
العـ�وام
ٍ ي
ُ
ٍ
ٍ
ي
ف
ت
�اب
القادم��ة ي� ح��ال ع��دم الس��عي الج��اد وراء اس�تراتيجيات إ
الص�لاح .وســيفتح ه��ذا الن��وع م��ن ع��دم االستــقرار البـ َ
أ
مشكــالت أسـ�وأ ع�لى المـ�دى
جنــ ف ي� الشــؤون العراقيـ�ة ،وه��و م��ا يعــن ي المخاطـ�رة بالوقـ�وع ف ي�
ٍ
أمـ�ام التدخ��ل ال ب ي
البعيـ�د.
ولمواجه��ة ه��ذا أ
الم��ر ،تحت��اج الع�راق إىل مواصل��ة سياس��تها المتع ِّلق��ة بإع��ادة بن��اء عالقاتها م��ع ش�كائه��ا ف ي� المنطقة
ف
ت
اــ .ويتع� ي َّ ن
القليمــي ،لكنهـ�ا يجـ�ب أن ت�ؤـ ِّدي دو ًرا توحيديًّـ�ا
ــب الت�وـ ُّرط يـ الصـراع إ
ي عـلى العرــاق تج ُّن ُ
نحــو براغم� ي
عـلى ٍ
ي َّ ن
فيتعــ ع�لى العـ�راق
العــر� بصفته��ا قاعـ�د ًة لوح��دة اقتصادي� ٍ�ة مس�تـقبلية .أم��ا بعيـ ً�دا ع��ن المنطق��ة،
ف ي� العال��م
بي
الصالحـ�ات النظاميـ�ة،
قــدر ممكـ ٍ�ن م��ن الدع��م لتطبي��ق إ
إعاــد ُة إحيـ�اء عالقاته��ا م��ع القـ�وى العالمي��ة وحص��د ب
أكــرـ ٍ
ف
الدارة الجسـ�يم الـ�ذي ي َّ ز
ميـ الحك��م ف ي� البـلاد من��ذ عـ�ام
أكــرـتهديـ ٍ�د الس�تـقرار العــراق يك ُْم��ن ي� سـ�وء إ
م��ع العل��م بـ�أن ب
ن
�د�.
 ،2003ولي��س إ
الره��اب أو الص�راع المـ ي
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ٌ
سباق مع الزمن إلصالح الخدمات
ت
ال�لماني��ة ف ي� مايو/أي��ار م��ن الع��ام الجـ�اري  ،2018تأ َّكـ�دت
الـت أعقب��ت االنتخاب��ات ب
بع��د قراب��ة س��تة أش��هر م��ن المناــورات السياس��ية ي
آ
بالضاف��ة إىل عـ�ادل
ئيس��ا لمجل��س النــواب ،إ
�وس ر ً
الن التعيين��ات الرئاس��ية العراقي��ة العلي��ا ومنه��ا :بره��م صال��ح ر ً
ئيس��ا ،ومحم��د الحلبـ ي
ــ
الم َع ي َّ ن
نوفمـ /ش
ـت�يـ�ن
موعدــ ال يتج�اـوز الـــ 2مـ�ن
�ي .ومـــ المنتظـــ أن ت��ؤ ِّدي الحكومـــ الجديدــة
ب
ٍ
َ
عبـــ المهدــي رئيـــ ال��وزراء ُ
القسمــ ي
ـ
ت
االس�تراتيجيات القوميـ�ة لمواجهـ�ة التحديــات العراقيـ�ة العديــدة .وتتط َّلـ�ب المهمَّـ�ة العمالقـ�ة المقبلـ�ة
�اـ ،وتنطــوي مهمتهـ�ا عـلى صياغـ�ة
الث� ي
أ
ت
االس�تراتيجية بعيـ�دة المـ�دى.
العمــار ،علـاو ًة ع�لى الرؤي��ة
اس��تجابةً رسيعـ�ةً للزمـ�ات الوشيــكة ،مث��ل نق��ص الميـ�اه وإعــادة إ
وجـ�اءت االحتجاج��ات الصيفي��ة أ
الخـيرة ف� العـ�راق أش��د حــد ًة م��ن المعت��اد ه��ذا العـ�ام؛ إذ تمرك��زت ف� الب�صرة لكنه��ا أثَّ��رت ً ف
�دد
َّ َّ
أيض��ا ي� عـ ٍ
َّ
ي
ي ي
مـ�ن المــدن فـ مختلـ�ف أنحــاء الجنوــب ،ممـ�ا هــز قواعـ�د الدولـ�ة .وعـلى خــاف أ
العوــام الس��ابقة ،ليـ�س هــذا أمرــا س� ض
�ينقـ بمرــور جحيـ�م
َّ
ي
ً
ي
أ
ق
الصي��ف العرــ يا�؛ إذ تتخ َّط��ى درج��ات الحـ�رارة  50درجـ�ةً مئوي��ة [ .]1فالســباب الكامن��ة وراء التظاهــرات من��ذ أمـ ٍّ�د بعيـ�د ،مث��ل :نق��ص الميـ�اه
وال�اي��د المتس��ارع ألع��داد الس��كان ،وانخف��اض منس��وب مي��اه نه��ري دجل��ة والف �رات  -بس��بب بن��اء الس��د ت
المعا َلج��ة ف� الم��دن ،ت ز
ال�تر يك ،-
ُ
ي
ف
بالضاف��ة إىل البطال��ة الجماعي��ة  -ل��م يُ َســ َّلط عليه��ا الضـ�وء بعـ ُ�د .وهـ�ذه
بـ الطل��ب إ
وال َّتغَ ي ُّيـرـالمناخـ�ي ،والفش��ل ي� تولي��د الكهربـ�اء بنس ٍ
ــبة تُ َل ب ِّ ي
ت
كبــرـ.
الــ س� ُتواجهها الحكوم��ة الجديــدة ،ح تــىـل��و ُه ِزــ َم تنظي��م الدول��ة إ
السلـامية (داع��ش) إىل حـ ٍّ�د ي
قائمـ�ةٌ طويلـ�ةٌ م��ن التحديـ�ات ي
ف
المصاحـ�ب لالحتجاجاــت ،وبخــاف واقعـ�ة مجلـ�س النوــاب الع�راـق ي ف يـ أبريل/نيســان مـ�ن
وـ الجنوــب ،يُوجـ�د مستــوى ُمقلـ�ق مـ�ن العنـ�ف ُ
ي
أ
أكبـرـمـ�ن
لـميا ،فالعـ�راق ببسـ�اطة ال يُمكن��ه تَ َح ُّم��ل فقـ�دان الســيطرة ع�لى الب�صرة [ .]2فالمـ�ر ب
عـ�ام  2016عندم��ا ان�صرف المحتج��ون س� ًّ
أ
ق
عرضـ�ةٌ للخط��ر هن��ا .وكم��ا يقـ�ول
ــان حكوميـ�ة؛ إذ إن الجهـ�زة الحيوي��ة لالقتصـ�اد الع�رـ يا� وأمــوال النف��ط الالزم��ة إلعــادة إ
مجـ�رد مب ٍ
العمـ�ار ُم َّ
المثـ�ل الع�راـق ي “ :بعـ�د خرــاب البصـرة ،مـ�ا تفيـ�د الحــرة”.
ين
الص�لاح الرسي��ع لمش��كالت الكهرب��اء أو خل��ق وظائ��ف جدي��دة .فبالنس��بة إىل المر ي ن
العقالنيـي،
اقب�ي
وال يُمك��ن إخم��اد االحتجاج��ات بوع��ود إ
ين
مخطئــ للغاي��ة إذا ق�رـَّ روا تجاه��ل هـ�ذه العالمـ�ات التحذيري��ة [.]3
ُــر ح ًّق��ا ف ي� العرــاق ،وسيــكون الساس��ة العراقيـ�ون
تشـ�عر وكأن شيــ ًئا ك ِ َ
أ
ف
ف
ً
عاجــاـ
دركـ�وا أن أزمـ�ةً حرجـ�ةً ســتقع
وينطب��ق الم��ر نفس��ه ع�لى أصدقـ�اء العرــاق ،سوــا ٌء ي� الغـ�رب أو ي� المنطق��ة .فع�لى حلفـ�اء العــراق أن يُ ِ
أو ً
تغيــر
غــرـ
�ال�يطاــ�ن ي ف ي� العرــاق ،جوناثـ�ان ويلكـ�س،
جذــري .وكان
ــكل ي
ي
السفــ� ب
ً
ٍّ
آجــا ،إذا ل��م يُس�اـعدوا العــراق ع�لى تحقي��ق ي ٍ
رصيح��ا بش ٍ
�اد فيم��ا يتع َّل��ق به��ذه النقط��ة ،ي ن
اليــرا�ن ي ع��ن حاج��ة الحكوم��ة القادم��ة إىل
نظ�يره إ
ح�ي أعل��ن ع�لى الشـ�بكات االجتماعي��ة أن��ه تح� َّ�دث م��ع ي
معت� ٍ
ين
تحســ الخدمـ�ات.
ف
ت
ت
يومـ�ا مـ�ا بُ�ؤـر ًة النتفاضـ�ة
التـ كانـ�ت ً
ونتيجــةً لذلــك ،انص َّ
التـ تُؤثِّـ�ر يـ الجنوــب ،وخاصــةً البصـرة ،ي
ــب مزي ٌــد مـ�ن االهتمــام عـلى المشكــالت ي
الخـيرة ،ش��هدت المدين��ة تسـ�مم  100ألـ�ف م��ن س�كـانها ع�لى أ
السـ�ابيع أ
و� أ
ف
ين
الق��ل بسـ�بب ميـ�اه
عـ�ام  1991ض��د ص��دام
ي
ٍ
َ َ ُّ َ
حس�ي [ .]4ي
آ
شــدة ملوحته��ا [.]5
الم َّلوث��ة بالعدي��د م��ن السمــوم ،إ
بالضاف��ة إىل َّ
الصنبـ�ور السـ�نة ُ
أ
بالضاف��ة إىل مجموعـ ٍ�ة
وواجه��ت البـصرة
جحيم��ا ع�لى الرض نتيج��ة عج��ز الطاقـ�ة ،إ
ً
ت
ال�ت تُؤثِّ��ر ف ي� قط��اع الطاق��ة (إذ تُ َع ُّد الكهرب��اء �ض وري��ةً
لمضخات
َّ
أخ��رى م��ن المش��كالت ي
الميــاه ومعالجـ�ة ميــاه الــرف الصحـ�ي وتنقيتهـ�ا) .وع�اــنـإنتــاج الكهربــاء �ض بــةً تلـ�و
أ
الخرــى ،وهـ�و القطــاع الــذي غطـ�ى َّ
أقــل مـ�ن  60%م��ن الطل��ب ه��ذا الصي��ف؛ إذ
غيـرـالمدفوعـ�ة والبنيـ�ة
سـ�حبت إيـ�ران  1.5غيغاــوات م��ن صادراته��ا [ ]6بســبب
الفواتيـرـ ي
ي
ت
الضافيـ�ة .وعـلى
التـ ألغـ�ت
الكثيـرـمـ�ن جهــود توليـ�د الطاقـ�ة إ
ي
التحتيـ�ة المتهالكـ�ة ي
2

ن
عا� إنتاج الكهرباء ض� ًبة تلو الأخرى ،وهو القطاع
الذي غطى َّ
أقل من  %60من الطلب هذا الصيف؛
إذ سحبت إيران  1.5غيغاوات من صادراتها بسبب
الفوات� يغ� المدفوعة والبنية التحتية المتهالكة
ي
ت
الضافية
الكث� من جهود توليد الطاقة إ
ال� ألغت ي
ي
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فواتــرـ
الي �ر ن ياـ ،ذكـ�رت إيــران  -وه��ي محقَّـ�ةٌ ف ي� ذل��ك  -أن البـلاد شــهدت ذروة طلبه��ا ع�لى الطاق��ة هـ�ذا الصي��ف (علـاو ًة ع�لى
الجان��ب إ
ي
غـيرـالمدفوع��ة) [ .]7ولهــذا السبــب ،انخفـ�ض العــرض إىل أقـ�ل مـ�ن  15غيغـ�اوات بع��د أن وص��ل الطل��ب إىل  23.5غيغ�اـوات عـلى
العـ�راق ي
أ
أ
ت
كبــرـ.
الــ انفجـ�رت الح ًق��ا م��ع انخفـ�اض وفـ�رة الميـ�اه وجودته��ا إىل حـ ٍّ�د ي
الق��ل [ .]8وكان هـ�ذا الم��ر ُم َّ
جــرد بدايـ ٍ�ة لالحتجاجـ�ات ي
الجان��ب ف� المدين��ة ،بالضاف��ة إىل مكات��ب أ
الممثل�ي أ
ين
الح �زاب الحاكم��ة ف ي�
ونتيج��ةً لذل��ك ،ح� َّ�ول المواطن��ون غضبه��م إىل العدي��د م��ن
إ
ي
أ
رسيع��ا أن البرص ي ن
اويــ فـ�اض
بغــداد؛ إذ اق ُت ِح َم��ت القنصلي��ة إ
حر َق��ت م��ع العدي��د م��ن مكات��ب الحـ�زاب السياس��ية [ .]9واتض��ح ً
اليراني��ة وأُ ِ
ت
ين
الـت ذهب��ت أدراج الريـ�اح ،بداي��ةً م��ن القـ�ادة
�خص حـ�اول مس��اعدتهم ،بس��بب
المحليـي
ٍ
أي شـ ٍ
به��م الكي��ل م��ن ِّ
سنــوات م��ن الوع��ود ي
ال� ي ن
ً
وغ�هـ�م.
لمانييـ ي
ووص�وـلـإىل ب
أ
وم��ع ذلـ�ك ،أصب��ح الوض��ع خطــرا آ
جنــ بالعــراق بشـ�أن م��ا س ُتسـ�فر
الن
ً
ً
تحديدــا؛ إذ إن تشــكيل الحكوم��ة يفت��ح البـ�اب أمـ�ام االهتمـ�ام ال ب ي
أ
ف
ف
ض
�ت طوي��ل قب��ل أن تبـ�دأ القـ�وى الخارجي��ة ي� اختيـ�ار حلفـ�اء
تـمرت الفوــ� ،فل��ن يمـ َّ�ر وقـ ٌ
عن��ه السنــوات الرب��ع القادم��ة .ي
و� حـ�ال اس� َّ
بالوكال��ة ،لكن��ه س��يكون أم��را مع َّق��دا للغاي��ة .فالسياس��ة العراقي��ة آ
الن ُم َجـ َّ�زأ ٌة ج� ًّ�دا لدرج��ة انته��اء الحدي��ث ع��ن الطائفي��ة أو الحزبي��ة ف ي�
ً
ً
أ
الحاــل ،والحدي��ث ً
بدــلـمن��ه ع��ن الحــزاب المنقسـ�مة م��ن الداخ��ل .وق��د عان��ت إيــران والواليـ�ات المتحـ�دة إلدراك هـ�ذا المشـ�هد
الوق��ت
ي
الم َتغَ ي ِّــرـ.
ُ
أ
ن�ذـر ًة بالخطـ�ر ،وتتط َّل��ب عقليـ�ةً
عامـ�ا ،فرصته��ا ال ي
خــرة إلصـلاح العــراق .إذ تُ َعـ ُّ�د نقـ�اط البيانـ�ات ُم ِ
وتشــهد الحكومـ�ة العراقيــة ،بعـ�د ً 15
أ
الصــاحً .
جانبــا؛ أل َّن مجـ�د
بالضافـ�ة إىل إ
جوهريــةً جديدــ ًة للحكومـ�ة المقبلـ�ة إ
أول ،تحتــاج الحكومـ�ة إىل تنحيـ�ة انتصارهـ�ا ال ي
خيـرـعـلى داعـ�ش ً
�يتال��برسعـ ٍ�ة دون خدمـ�ات .ويج��ب ت
ال� ي ز
هـ�ذا االنتصـ�ار س� ش
توفــرـالخدمـ�ات والتنـ�وع
إدارة مدنيـ ٍ�ة عرصيـ ٍ�ة تُر ِّك��ز ع�لى ي
كــ الفــوري ع�لى بنـ�اء ٍ
االقتص��ادي .إذ ل��م يك��ن هن��اك مــرر لم��ا شــهدناه خ�لال السـ�نوات أ
الرب��ع الماضي��ة م��ن ش��كوى الساس��ة العر ي ن
أن الخدم��ات ال
اقي�ي م��ن َّ
ب ِّ ٌ
يمك��ن منحه��ا أ
الولوي��ة “بسـ�بب الحـ�رب ع�لى داع��ش”.
ُ
ف
الم َد َّر ي ن
ين
بيـ عـلى صيانـ�ة ش�بـكات الكهربــاء وديناميكيــات بنيـ�ة
وـ الواقــع ،يوجـ�د آالف
المهندسيـ ُ
ي
وع�شرات آ
الالف مـ�ن الب�وقر ن ف
المــاء التحتيــة ،ش
دول كان عـلى
تشهد الحكومة العراقية ،بعد 15
ي
ي
اطييـ يـ ال��وزارات العراقيــة ،ومجتمـ�ع ي
أ
خ�ة إلصالح العراق .اسـ�تعداد لقرــاض أ
عاما ،فرصتها ال ي
ً
الموــال مـ�ن أجـ�ل دعـ�م العرــاق ف يـ أثنــاء الحــرب .وبالنســبة إىل العديـ�د مـ�ن
ٍ إ
إذ ت َُع ُّد نقاط البيانات ُم ِنذر ًة بالخطر ،المحافظاــت ،فقـ�د ش�كـَّلت الحــرب أزمــةً ماليـ�ة وليسـ�ت أمنيــةً  .وع�لاو ًة عـلى ذلــك ،كان مـ�ن الممكـ�ن
ً
ً
جوهرية جديد ًة
عقلية
وتتط َّلب
تحقيـ�ق الكثيـرـمـ�ن أ
الشيــاء ت
تحدي�دـا ،بواســطة إصالحــات الخصخصـ�ة
المف�ضــة ،ف يـ قطــاع الطاقـ�ة
ً
ي
الصالح
بالضافة إىل إ
للحكومة المقبلة إ
ت
محطاــت
جديدــة للطاقــة ،وهـ�ي
نشــاء
ل
المستــقل”
الطاقـ�ة
ـ�ج
نت
“م
تيبــات
ل�
الدقيقـ�ة
والهيكلـ�ة
إ
ٍ
ٍ
ُ ِ
أ
ت
ت
توفيـرـالموــال للعرــاق عـلى المــدى القريـ�ب والبعيـ�د.
التـ ُص ِّم َمـ�ت
خصيصـ�ا مـ�ن أجـ�ل ي
ً
ال�تيبــات ي
توفيـرـالخدمــات بالصـراع الجاــري ف يـ ُمعظـ�م المحافظــات العراقيـ�ة (حيـ�ث تأثــرت أرب ٌــع فقـ�ط مـ�ن أصـ�ل  14محافظ��ة ف ي� العـ�راق
وال يرتبـ�ط ي
ف
توفــرـ
�ن الحكوم��ة
اس�تـمرت ي� تحمي��ل الحـ�رب المس�ؤـولية ع��ن نق��ص الخدمــات ،رغ��م حقيق��ة فش��ل ي
تأثُّ� ً�را خط� ً�را بالح��رب) [ .]10لكـ َّ
َّ
ف
ف
ف
و� عـ�ام ُ ،2013و ِص َفـ�ت البــرة مـ�ن قبـ�ل اليونيسـ�ف
الخدمـ�ات ي� البـصرة قب��ل ظهـ�ور داع��ش وقب��ل الهبـ�وط الحـ�اد ي� أســعار النف��ط .ي
بأنهـ�ا واحدــ ٌة مـ�ن المحافظــات أ
وتتحم��ل وطـ�أة
“الكثـرثـحرمانًـ�ا” ف يـ الع�رـاقُ ،رغـ�م أنهـ�ا تجلـ�ب أكثـرثـمـ�ن  90%م��ن عائــدات النف��ط العراقي��ة
َّ
َّ
التلـ�وث الناج��م ع��ن ذل��ك [.]11
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أ
ــدس المرجعي��ة إىل المدينـ�ة ،رغ��م كونه��ا محاولـ�ةً
وتُ َعـ ُّ�د إم�دـادات الميـ�اه واحــد ًة م��ن المخــاوف الراهن��ة .وأت��ت الزيــارة ال ي
خــرة لفري��ق مهن ي
قصيـرة المــدى لتقييـ�م الوضـ�ع وتركيـ�ب بعـ�ض المعدــات الجديدــة ،لتكــون بمثابـ�ة تحذي ٍــر للحكومـ�ة بأنهـ�ا تفقـ�د ش�عيتهـ�ا.
ي
وقطعـ�ت الحكومـ�ة الس�اـبقة ع�دـدا مـ�ن الوعــود المتعجلـ�ة وسـ�ط ذعرهــا ،ومنهـ�ا خلـ�ق  10آالف فرص��ة عم��ل ع�لى أ
الق��ل ف ي� منطق� ٍ�ة اعتـ�ادت
ً
ُ َ َ ِّ
ٍ
ف
ن
َّن
أي
نشـ�وب االحتجاجـ�ات ع�لى مـ ِّ�ر الس� ي
نــ ،ي� حق��ل نف��ط غـ�رب القرن��ة [ .]12وه��ذا أم� ٌ�ر بال��غ الخط��ورة وينبغ��ي تفادي��ه؛ إذ ي
يتع�ي ع�لى ِّ
حكوم��ة قادم��ة أن تك��ون واضح��ةً بش��أن ع��دم وج��ود حل��ول رسيع��ة ف� الب�صرة؛ ألن البني��ة التحتي��ة أ
الساس��ية للمي��اه النظيف��ة والكهرب��اء -
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ ي
ف
وثانيـ�ا ،تتع َّــرض خطـ�وط
شبــكات الطاق��ة وخطـ�وط الميــاه ،ولي��س محطـ�ات تولي��د الطاق��ة ُ
ومعالج��ة الميـ�اه  -أصبح��ت ي� حالـ ٍ�ة يُرــ�ث�له��اً .
غــرـالقانوــ�ن ي أو يُعـ�اد توصيله��ا [.]13
سبَ��ة وخطـ�وط الكهربـ�اء القديم��ة لالستــغالل ي
الميـ�اه ُ
الم َ ِّ
الم ِل َّح��ة؛ إذ كان يُ ت
�ات
فـترض بالحكوم��ة نق��ل مجموع� ٍ�ة ي
كبــرٍة م��ن الصالحي��ات المحلي��ة إىل محافظـ ٍ
وتُ َع� ُّ�د الالمركزي��ة واحـ�د ًة م��ن القضاي��ا ُ
أن بغ��داد م��ن جانبه��ا كافح��ت لل َتش� ُّ�بث بتل��ك الصالحي��ات .م��ن الناحي��ة المالي��ة ،كان
تقريب��ا [ .]14بي��د َّ
مث��ل البـصرة قب��ل عقـ ٍ�د م��ن الزم��ن ً
نـن
تخلـ بغدــاد عـ�ن وعدهـ�ا بمنـ�ح  5دوالر ٍات ع�لى الــ مي��ل ال��ذي تُنتج��ه الب�صرة ،وه��و الوع��د ال��ذي تح� َّ�ول الح ًق��ا إىل  5%مـ�ن
ِّ ي
هــذا يع ي
عائ��د ال مي��ل الواح��د لمواجه��ة تق ُّل��ب أ
الس��عار [.]15
ــ
كب�يرٍة مـ�ن التمويـ�ل ش
ربمـ�ا أ َّدى ذلـ�ك إىل ض ِّــخ
أقرــب مـ�ن ممثليهـ�م
كمياــت ي
ٍ
للم�وعاــت ،وأرسـ�ل بذلـ�ك إش�اـر ًة قويــةً للسكــان بأنهـ�م أصبحــوا َ
آ
أن بغدــاد يح ُّــق لهـ�ا أن تُلقـ�ي باللــوم عـلى انخفــاض أسعــار النفـ�ط ف يـ فشـ�ل
الن ،س�وـا ٌء ُم ِن َيـ�ت محاوالتهـ�م بالنجــاح أو الفشـ�ل .وصحي ٌــح َّ
أ
أيض��ا بالحص��ول ع�لى عائـ�دات الجمــارك ،ول��م تحص��ل عليه��ا ،بينم��ا ل��م تص��ل أمـ�وال
�ن الب�صرة تل َّق��ت وعـ ً�دا ً
تسـ�ليم تل��ك المــوال ،لك� َّ
عالميـ�ا.
النفـ�ط رغـ�م ارتفــاع أسعــار ب
ال�ميـ�ل ًّ
ف
ف
و� ي ن
و� غي��اب الالمركزية
غ�ير�مو َّف��ق؛ إذ َح َّمل��وا مجل��س المحافظة مس��ؤولية إ
ح�ي ه� َّزت االحتجاج��ات الب�صرة ،كان ر ُّد الحكوم��ة ي
الخفاق��ات .ي
ي
والفيدراليـ�ة العاملــة ،يقـ�ع اللــوم ف يـ نهايـ�ة المطــاف عـلى بغ�دـاد؛ ألنهـ�ا لـ�م تُ ِتـ�ح الفرصـ�ة أمــام المحافظــات لحكـ�م أنفسهــا ،مهمـ�ا كانـ�ت
المحلييـ آ
تلـ�ك العمليـ�ة س�تـبدو معيبــةً فـ أول أ
ين
تعميــق الشعــور باالنفصاليــة ،مـ�ع
الن هـ�و
المـ�ر .لــذا فرــ ُّد الفعـ�ل المتوقَّـ�ع مـ�ن السكــان
ُ
ي
أ
ف
أن القومي��ة العراقي��ة الثابت��ة ستــصمد ع�لى الرج��ح ي� وج��ه ذل��ك التحـ�دي.
َّ
يتع�ي ع�لى العر ي ن
م��اذا بع��د؟ ي َّ ن
قص�يرة الم��دى للتعام��ل م��ع الحال��ة الطارئ��ة ،ع��ن طريق
يتوح��دوا ب��أرسع م��ا يُمك��ن م��ن أج��ل الحل��ول ي
اقي�ي أن َّ
ال�شركاء أ
أ
ت
قدمهـ�ا ش
�اعدات
الجانـ�ب .لكـ�ن
ال�حيـ�ب بالمس��اعدات الجنبيـ�ة مـ�ن اليونيسـ�ف والواليــات المتحــدة إ
إضافيــة يُ ِّ
ٍ
أي مس� ٍ
بالضافـ�ة إىل ِّ
اقيــ َّأل 翅تي�كـ�وا أنفسـ�هم أ
ع�لى الساس��ة العر ي ن
إصــاح ع�لى المـ�دى
سحــري س�يـق�ض ي ع�لى تل��ك المشــكالت دون
للوهـ�ام .إذ ال يوج��د حـ ٌّ�ل
ٌّ
ٍ
البعيـ�د .وعندمـ�ا ت
أميـر يك
ائعـ�ا
لتوفــرـ 11غيغ�اـوات مـ�ن الكهرباــء ،بــدا ذلـ�ك ً
اق�حـ�ت ش�كـ�ة س��يمـنز صفقــةً قيمتهـ�ا  15مليـ�ار دوالر ي
ي
عرضـ�ا ر ً
ث�ير�حماس��ة العدي��د م��ن الساس��ة العر ي ن
لكــن الواليــات المتحــدة أقنعـ�ت العرــاق باالنسحــاب مـ�ن صفقـ�ة س��يمـنز لصالـ�ح
كان ُلي ي
اقي�ي [َّ ،]16
و� الوق��ت الح��ال ،توج��د آ
ف
أ اــ�ن
تـ
نـرن
ب�ي الع �راق م��ع سـ نز
الن ُمذَ كِّرت��ا تفاه� ٍ�م ي ن
�يم�
ي ُ
ج ال إلك ي��ك فـ�ور تقدي��م العـ�رض اللم ي الضخ��م [ .]17ي
َ
إلك�يـ�ك ،مم��ا ت
وجنـرن ال ت
يــرك القــرار النهاــ�ئ ي ع�لى مكت��ب الحكوم��ة الجديـ�دة
ت
ين
الصفقت�ي ،أو ف� ي ن
خارط�ت الطري��ق .وبوس��ع الع��راق أن يخت��ار إح��دى
لتقيي��م
ح� هَ َّزت االحتجاجات البرصة ،كان ر ُّد الحكومة
ي
ي
ال� ي ن
ين
االثنتـي م��ع كلت��ا ش
يغ� مو َّفق؛ إذ َح َّملوا مجلس المحافظة مسؤولية
كتـي.
�ج م��ن
َّ
يســتقر ع�لى مزي� ٍ
ف
و� غياب الالمركزية والفيدرالية العاملة،
خفاقات.
ال
إ
ي
أ
ف
إلك�يـ�ك مـ�ع القطــاع العاــم؟ هـ�ل يقع اللوم ي� نهاية المطاف عىل بغداد؛ لنها لم
لكـ�ن كيـ�ف س��تتعامل س��يمـنز أو ج�نرن ال ت
ت ُِتح الفرصة أمام المحافظات لحكم أنفسها
تس��ع�ة الغ��از لضم��ان ثب��ات إمـ�دادات الم��واد الخ��ام إىل
س��يجري إص�لاح
ي
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ببس�اـطة إىل حــرق المزيـ�د
كيف ستتشكَّل الأولويات االقتصادية والتنموية للحكومة المقبلة محطــات الطاقــة ،أم هـ�ل س�تـعود العرــاق
ٍ
العمار ف� مرحلة ما بعد داعش واالضطرابات م��ن النف��ط ي ن
الثمــ وتســتمر ف ي� حـ�رق  1.6مليـ�ار قـ�دم مكع��ب م��ن الغـ�از
ضمن سياق إعادة إ
ي
الجنوبية؟ نظريًّا ،ي ف� حال ظ َّلت أسعار النفط عىل وضعها
يومي��ا؟ ه��ل سـ�يتم إص�لاح شـ�بكة الكهرب��اء بالفع��ل ،أم ه��ل سـ�تطل
ي
الحال ًّ
وحافظت الحكومة المقبلة عىل انخفاض نفقات الأجور ،س ُيو ِّفر
منهجـ�ا
�يقدمون
�
س
�ل
ـ
ه
جديــد؟
�ن
ـ
م
أســها
ر
ب
�ة
ـ
القديم
الفســاد
مشكــالت
ً
فائضا ف� ي ز
أم� ي ٍّك
الم�انية يُ َّ
قدر بـ 20مليار دوالر ي
ذلك ً ي
فع ً
�اـلـمـ�ن ناحيـ�ة التكلفـ�ة لتطويـ�ر عمليـ�ة توليـ�د الطاقـ�ة الجاريـ�ة مـ�ن
َّ
ال��دورة البس��يطة إىل ال��دورة المركَّب��ة م��ن أج��ل رف��ع مس��توى الكف��اءة ،أم
الرسـ�ال والتوزي��ع وإدارة الشــبكة الذكي��ة وعمليـ�ات
س��يحاولون بي��ع المزي��د المحرــكات التوربيني��ة للعرــاق؟ ه��ل س��يتولون إصـلاح عمليـ�ات إ
أ
ت
الجابـ�ة عليهـ�ا.
ب��الدارة
واالسـتراتيجية ،ويجـ�ب إ
التجميــع؟ تتعلَّـ�ق ُّكل تلـ�ك السئــلة إ
الــكل الـ�ذي
حاليـ�ا ،تتم َّت��ع العــراق بالقــدرة المادي��ة ع�لى مواجه��ة تل��ك التحديــات ،بفض��ل أســعار النف��ط المتصاعـ�دة ومعـ�دل إ
ً
النتـ�اج ي
ف
ضـىض
ز
ن
انياــت رائعــةً فيمـ�ا م  ،تخ َّطـ�ت  94مليـ�ار دوالر ي� عـ�ام ،2012
يص��ل إىل 4.68
ي
لكــن العرــاق كان يمتلـ�ك يم� ٍ
يومي��ا [َّ .]18
ماليــ برمي��ل ًّ
ف
�تمرت أسعــار النفـ�ط الحاليـ�ة.
والبلـ�د يـ طريقـ�ه للعوــدة إىل مثـ�ل هــذه المس��تويات إذا اس� َّ
خطئيـ إذا اعتقدــوا أن بإمكانهـ�م إلقــاء أ
ين
حاجــة
إن العرــاق ف يـ
الموــال عـلى تلـ�ك
ماســة إىل
إصلـاح عميــق ،وس�يـكون قاــدة العرــاق ُم
ٍ
ٍ
ٍ
المشــكالت ت ز
تغيــرـالمصبــاح ،ب��ل إصـلاح المنـنز ل الـ�ذي
ل�تول م��ن الوجـ�ود .ربم��ا يكتشــفون أن��ه عندم��ا تنقط��ع الكهربــاء ،فلسـ�نا بحاج��ة إىل ي
ف
ضـض
وقــت طويـ�ل قبـ�ل أن ينهــار الم�ننز ل بأكملـ�ه.
ٌ
تعفَّنـ�ت أساساــته بالكامـ�ل .ي
وـ حــال ق� َّ�رروا تجاهـ�ل ذلــك ،فلـ�ن يم ي
الصورة القومية
ت
الـت دمرته��ا الح��رب.
َّأم��ا بعيـ ً�دا ع��ن أزم��ة الجنـ�وب ،ف��إن الحكوم��ة العراقي��ة ِّ
توج��ه مجهوداته��ا ص��وب إعـ�ادة إعم��ار المناط��ق الشاس��عة ي
�ص مؤتم��ر الكوي��ت الـ�ذي انعق��د ف ي� فــ اير/شــباط م��ن العـ�ام
ت�عـ�ون العالميـ�ون إ
ويُ َعـ ُّ�د ُ
والقليميـ�ون جزــ ًءا م��ن هـ�ذه الجهـ�ود كم��ا نـ َّ
الم ب ِّ
الجـ�اري .2018
الع�لام العالمي��ة ع�لى ه��ذه المجهــودات البطيئ��ة ظاهريًّ��ا ،لك��ن أسـ�عار النف��ط ت
استـر َّدت عافيته��ا بم��ا يكف��ي فق��ط للسـ�ماح
ور َّك��زت وسـ�ائل إ
ــ
دوالرا أميـ ًّكي��ا بال��كاد [ .]19وبالنظـ�ر إىل التخفيضــات العراقيـ�ة
بأــي ُم َ
دخ ٍــل ع �را ي ٍّ مطلـ�ع العــام الج�اـري؛ إذ تج�اـوزت أسعــار ب
ال�ميـ�ل ً 65
ِّ
أ
نن
ــز
ع�لى أس��عار النف��ط لتتم َّك��ن م��ن المنافس��ة ع�لى حصته��ا الس��وقية ،ف��إن ه��ذا يع� ي أن م اني��ة الع �راق تغط��ي الج��ور فق��ط ،ه��ذا إذا
التـ تواجـ�ه االعتمــاد عـلى عائدــات الم�وـارد فـ البــاد .ومـ�ع وصــول ســعر ال�ميـ�ل آ
الن إىل قرابـ�ة 80
أتينـ�ا عـلى ِذكـ�ر
التحديــات الجوهريـ�ة ت ي ُ
ب
ِّ
ي
أ
أ
دوالرا ،فــإن العرــاق تمتلـ�ك فرصــةً تاريخيــةً ِّ
غامضـ�ا
خيـرة ل َّن مس�تـقبل ســوق النفـ�ط أصبـ�ح ً
لحــل المش�كـلة ،لكنهـ�ا قـ�د تكــون الفرصـ�ة ال ي
ً
ت
ز
بشكــل ُم�ايـ�د.
ٍ
ثاني��ا ،تص��ل المسـ�اعدات الدولي��ة بب��طء ،رغ��م أهميته��ا .فف��ي أواخ��ر أغس��طس/آب م��ن الع��ام الج��اري ،وصل��ت خط��ة االسـ�تجابة
ً
أ
أ
ف
ت
الــ وضعته��ا الم��م المتحـ�دة ي� الموص��ل إىل نسـ�بة  61%فق��ط م��ن أهدافه��ا التمويلي��ة [ .]20وم��ا زال��ت ُمعظ��م الج�زاء الغربية
إ
النساــنية ي
أ
المهم��ة [ .]21إذ تحتـ�اج المحافظـ�ات
للمدين��ة تح��ت النقــاض ،وتتح َّــدث وكاالت إعــادة إ
العمـ�ار ع��ن الحاج��ة إىل ملياــرات ال��دوالرات إلنهـ�اء َّ
ض
ق�دـر بـــ 7ملياــرات دوالر م��ن أج��ل إعــادة بنـ�اء البني��ة التحتي��ة للطاق��ة [ ،]22رغ��م إحـ�راز بع��ض التقـ ُّ�دم
مبلغــ يُ َّ
المت� ِّ
ضررة مـــ الحرــب إىل ٍ
والتـ تحتــوي أيضـ�ا عـلى محطــة للطاقـ�ة داخـ�ل المجمـ�ع وتنتـ�ج آ
ف
التـ ُد ِّمرــت فـ الس�اـبق ،ت
ت
الن قرابـ�ة ربـ�ع
ً
ٍ
ُِ
َ ي
ي
يـ مصفــاة بيجـ�ي النفطيـ�ة ي
ت
الصغــرة ســائر أنحـ�اء شــمال العرــاق ،وم��ن ثَـ َّ�م
يومي��ا [ .]23وتُســاعد هـ�ذه االنتصاــرات
ي
ال�ت وصل��ت إىل  300أل��ف برميـ ٍ�ل ًّ
سـ�عتها السـ�ابقة ي
ف
لكــن إعاــدة إعمــار المستش�فـيات والبنيـ�ة التحتيـ�ة
ترف��ع الضغ��ط ع��ن كاه��ل بغـ�داد المتصل��ة بشــبكات الطاق��ة ي� الشـ�مال والجن��وب [َّ .]24
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ف
ض
ً
النسـب
العم��ار رغ��م التقـ ُّ�دم
ضـررة م��ن الحـ�رب ،م��ا زال��ت تتط َّل��ب
تمويـلاـ إلعـ�ادة إ
بي
الخدمي��ة والمــدارس ي� جمي��ع أنح��اء المحافظ��ات المت ِّ
أ
وغ�ه��ا م��ن المجتمع��ات الريفي��ة ف ي� الجن��وب ،م��ا زال��ت تُع��ا�ن ي نق��ص الخدم��ات ف ي�
[ .]25وبالمث��ل ،ف��إن مدين��ة الب�صرة ُم تـامي��ة الط�راف ي
مستشفــيات فق��ط لخدم��ة مدين� ٍ�ة يتخ َّط��ى ع��دد سكــانها مليــو�ن ي نس��مة [.]26
الصح��ة .إذ تمتل��ك البـصرة ،ع�لى سـ�بيل المثـ�ال ،أربع��ة
ٍ
قط��اع َّ
الم ِل َّح��ة ي ن
بعــ االعتبــار ،فـ�إن زيــادة االس�تـقطاب فيم��ا يتع َّل��ق بتشــكيل الحكوم��ة المقبل��ة ق��د يُؤثِّ��ر ف ي� جهـ�ود
وم��ع أخ��ذ هـ�ذه االحتياجـ�ات ُ
ف
ف
ت
المقبلـ�ة إىل إعاــدة تخصيـ�ص
إعاــدة إ
التـ يُح َت َم ُــل أن تدفـ�ع الحكومـ�ة ُ
العماــر ،ع�لاو ًة عـلى االحتجاجــات يـ الجنــوب  -خاصــةً يـ البــرة  -ي
أم�وـال
إضافيــة لتطويـ�ر تلـ�ك المناطـ�ق.
ٍ
ٍ
أ
العمـ�ار ف ي� مرحل��ة م��ا بع��د داع��ش واالضطرابـ�ات
كي��ف ستتشــكَّل الولويـ�ات االقتصادي��ة والتنموي��ة للحكوم��ة المقبل��ة ضم��ن ســياق إعــادة إ
الجنوبيـ�ة؟ نظريـ�ا ،ف� حـ�ال ظ َّل��ت أســعار النف��ط ع�لى وضعه��ا الحــال وحافظ��ت الحكوم��ة المقبل��ة ع�لى انخفـ�اض نفقـ�ات أ
الجــور ،سيسـ�مح
ًّ ي
ي
ف
ت
فائـــ ي ز
أم�ير يك [ - ]27بإقامـ�ة ش
وباف�تراض قدــرة العرــاق عـلى
مهمـ�ة يـ الموصـ�ل وبغدــاد.
المق َّ
م� ٍ
وعاــت َّ
المـانيـــ ُ -
َ�دـر بـــ 20ملي��ار دوالر ي ٍّ
ً
كافيـ�ا إلعاــدة بنــاء البنيـ�ة التحتيـ�ة
إنفــاق مليــار دوالر إض��اــ ي ٍّ ف يـ الشــهر عـلى االس��تثمارات طوــال العــام المقبـ�ل  ،2019فس� ُ�يوفِّر ذلـ�ك
تمويلـاـ ً
أ
للكهربــاء ت ض
ت
س�هـ َم  -مـ�ع
ضررت مـ�ن الحرــب ،ويتبقـ�ى  5ملي�اـرات دوالر مـ�ن أجـ�ل جهــود إعاــدة إ
التـ مـ�ن ش�أـنها أن تُ ِ
العمــار الخــرى ي
ي
التـ ت� َّ
أ
أ
ف
ش
ال�شء؛ ل َّن احتمالي��ة ارتفـ�اع أســعار النف��ط أكــرثـ
جنــ  -ي� اس�تـعادة البني��ة التحتي��ة للبـصرة .وهـ�ذه
ٌ
أرقــام ُم َ
تح ِّف َظـ�ةٌ بع��ض ي
الدع��م ال ب ي
الق��ل م��ن أج��ل االستــثمار .لك� أ
ستــع�ن توفـيرـملي��ار دوالر إضافي��ة شهــريا ع�لى أ
أن الحكوم��ة  -ع�لى المسـ�توى التاريخ��ي -
ي
�ن اله��م ه��و َّ
ًّ
َّ
ي
ش
النفــاق عـلى م�وعــات البنيـ�ة التحتيـ�ة.
كانـ�ت تمتلـ�ك ق�دـر ًة مح�دـودة عـلى إ
ف
ت
إن الفســاد يُضيـ�ف  10%إىل تكلفـ�ة
أــ هــذه الصوــرة إ
�لبية وحيدــة ،وهـ�ي ي
تأثيـرـالفســاد يـ هــذه العمليـ�ة .إذ يُقــال ع�اـد ًة َّ
اليجابيـ�ة بس� ٍ
لــذا ت� ي
ف
ف
ت
ش
ش
التـ ترتبـ�ط
الم�شروع الطبيعي��ة ي� معظ��م البل��دان ،و 25%إىل تكالي��ف ال�شراء [ .]28وبحســاب تكلفـ�ة التعاقـ�د مـ�ن الباطـ�ن يـ الع�رـاق ،ي
بكثــرـنتيج��ة عـ�دم
السيــاس والمحسوــبية ع�لى
بممارسـ�ات التوظي��ف
نطــاق واسـ�ع ،يُمك��ن لتل��ك التكالي��ف أن تكـ�ون أع�لى م��ن ذل��ك ي
ٍ
ي
أ
ف
ف
وـ أســوأ الح�وـال ،يُمكـ�ن أن يُضيـ�ف الفســاد يـ التعامـ�ل مـ�ع العقــود نحـ�و  50%إىل تكلفـ�ة
الكف��اءة عـلاو ًة ع�لى الرش��اوى والعم��والت [ .]29ي
تقدي��م الخدمـ�ة ،بحس��ب م��ا أوردت��ه منظم��ة الش�فـافية الدولي��ة [.]30
أ
ف
الدارة ف ي� العـ�راق َ
ويُمك��ن أن
شـ�كل
المرتب��ط بالممارس��ات السـ�الف ذكره��ا ،ي� المزي��د م��ن ال�ض ارُ .
ويأخ��ذ س��وء إ
يتسـ�بب س��وء إ
الدارةُ ،
َّ
التنسـ�يق بال��غ الضع��ف ي ن
بــ ال��وزارات الحكومي��ة والحكومـ�ات المحليـ�ة؛ إذ تنعـ�دم الخطـ�وط الواضح��ة للمس�ؤـولية ويزــداد الجـ�دل بشـ�أن
ين
العاملــ وتوقي��ع العقــود ،ف ي� الوق��ت الـ�ذي تُواج��ه في��ه الحكومـ�ات المحلي��ة عدــ ًدا م��ن االنقساــمات السياسـ�ية .وأ َّدى هـ�ذا
ســلطة توظي��ف
ف
ف
وـرة بالغـ�ة الغمــوض يـ مجلـ�س النوــاب بشــأن أزمـ�ة الميــاه يـ البصـرة؛ إذ ألقـ�ى رئيـ�س ال��وزراء العباــدي باللــوم عـلى الحكومـ�ة
إىل خلـ�ق ص� ٍ
ف
المحلي��ة ف� الب�صرة ،بينم��ا تُلق��ي الحكوم��ة المحلي��ة بالل��وم ع�لى بغـ�داد � ،ي ن
ح�ي تُ َو ِّج��ه وزارة التخطي��ط أصاب��ع االته��ام إىل وزارة المـ�وارد
ي
ي
أ
ف
ش
ش
ــائر ُمحتمل� ٍ�ة تُقـ�ارب  50%م��ن تكلف��ة المـشروع.
و� أس��وأ الحــوال ،ق��د يــؤ ِّدي ه��ذا إىل
المائي��ة .ي
التخـل ع��ن الم�وعـ�ات ،عــاو ًة ع�لى خس َ
ِّ ي
وتشــكِّل بيئ��ة أ
العمـ�ال التجاري��ة ُمشكــلةً أعمـ�ق؛ إذ م��ا زال كاهله��ا ُم ً
ثقــاـ
شكل التنسيق بالغ الضعف ُ َ
الدارة ي ف� العراق َ
يأخُ ذ سوء إ
أ
ف
خــرة ،ت
َ
ي ن
�
ال
الســنوات
�دة
�
العدي
�ات
�
صالح
ال
�م
�
رغ
�ة
�
ل
رق
ع
الم
�ة
�
اطي
ر
وق
بالب�
الـت
إ
ي
ي
َ
ِ
ُ
ي
ي
ب� الوزارات الحكومية والحكومات المحلية؛ إذ تنعدم
للتقدــم بطلبــات الحصــول عـلى ُمختلـ�ف
الج��راءات الالزمـ�ة
الخطوط الواضحة للمسؤولية ويزداد الجدل بشأن سلطة شمــلت تقليـ�ل إ
ُّ
ف
ي ن
توظيف
العامل� وتوقيع العقود ،ي� الوقت الذي تُواجه التصاري��ح ً
للج �راءات الحكومي��ة” .وه��ذا يع�نن ي أن
مث�لا ،وإنش��اء منف� ٍ�ذ “واح� ٍ�د إ
فيه الحكومات المحلية عد ًدا من االنقسامات السياسية اس��تدامة ش
وتحديدــا محطــات الطاقـ�ة
الم�وعــات الرئيسـ�ة عـلى المــدى البعيــد،
ً
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مـوعــات “منتـ�ج الطاقـ�ة المستــقل” ،س�تـكون مح َّــل شــكٍّ إذا لـ�م تتح َّقـ�ق الصالحــات فـ هــذه المنطقـ�ة .وينطبـ�ق أ
مثـ�ل ش
المـ�ر نفسـ�ه عـلى
إ
ُ ِ
ي
ف
ف
إصالحاــت إضافيـ�ة لدعـ�م الطاقـ�ة
الم َت َدفِّـ�ق .فمـ�ن دون
ٍ
مص�اــ النفــط ،والمح�اـوالت الفاشــلة لجــذب االس��تثمار يـ هــذا القطــاع الحيــوي ُ
ي
ف
ش
بالضاف��ة إىل
�ا� بنفس��ها ،إ
و� ٍ
وط جذَّ اب��ة لبن��اء تل��ك الهيـ�اكل؛ س ُتــواجه الع �راق فاتـ�ور ًة تُ َق� َّ�در بمليـ�ارات الدــوالرات م��ن أج��ل بن��اء المصـ ي
كبـيرٍة ع�لى الوق��ود المسـ�تورد.
�اق مبال��غَ ي
إنف� ِ
وإذا ل��م يحـ�دث هــذا ،ستــدفع الحكوم��ة ف� نهاي��ة المطـ�اف فاتوــر ًة ضخمـ�ةً ع�لى نحـ�و ت ز
تحملهـ�ا،
م�ايـ ٍ�د مقاب��ل خدمـ�ات ل��م يَ ُع��د بوســعها ُّ
ي
ٍ
أ
ف
ف
اــض
وـ الواقــع ،يُظهـ�ر الم� ي القريـ�ب أن أسعــار النفـ�ط المرتفعـ�ة لـ�ن تكــون كافيــةً لتج ُّنـ�ب
يـ حالـ�ة االنخفــاض المقبلـ�ة لسعــار النفـ�ط .ي
أ
الص�لاح الحقيق��ي يُ َع� ُّ�د سبــاقًا م��ع الزم��ن .إذ أصـ�درت
�ن تطبي��ق إ
الزم��ة المقبل��ة .ويــزداد إدراك العـ�راق له��ذه المشـ�كلة بمـ�رور الوق��ت ،لك� َّ
ت
الــ تحم��ل اس��م هيئ��ة نز
ال�اهـ�ة ،بالتحقي��ق ف ي� حــاالت تع ُّط��ل ش
الم�وعـ�ات
الحكوم��ة ُ
المنتهي��ة واليته��ا تكلي ًف��ا لهيئ��ة مكافح��ة الفســاد ،ي
بالبـصرة ،وخاص��ةً أعم��ال معالج��ة المي��اه [.]31
الطريق إىل أ
المام
ف
ت
�يادية للعرــاق؛ نظ ًــرا إىل انعــدام المس�ؤـولية لـ�دى
ثرــوة س� ٍ
الــ نُ ِوق َش��ت لسنــوات  -ي� إنشـ�اء صنــدوق ٍ
ويتم َّث��ل أح��د أبـ�رز الجهـ�ود ُ
الم َّ
لح��ة  -ي
أ
ف
النت��اج � العـ�راق ي ن
بعـي االعتب��ار .ويتطـ َّ�رق
اليرــادات النفطي��ة ،م��ع أخ��ذ ارتف��اع السـ�عار وزيـ�ادة إ
الحكوم��ات المتعاقب��ة بش��أن مكاس��ب إ
ي
أ
أ
هــذا أ
للنفــاق الحكومـ�ي عـلى الجــور ش
والم�وعــات السياسيــة ،إن لـ�م يكـ�ن القضــاء عـلى
المـ�ر إىل الحاجـ�ة للحفــاظ عـلى
الحــد الدـنـ إ
ِّ
الخ�يرة كلي��ا وتقلي��ص دور الدول��ة تدريجي��ا ليقت�صر ع�لى توف�ير�الخدم��ات أ
تل��ك أ
�وات
الساس��ية
ي
(الصح��ة والتعلي��م والمي��اه والكهرب��اء) وقـ ٍ
َّ
ًّ
ي ًّ
مســلحة
محدــودة قوي��ة قــادرة ع�لى الدف��اع ع��ن العـ�راق.
ٍ
ٍ
�يادية م��ن ه��ذا الن��وع س��يحمي عائ��دات النف��ط المسـ�تقبلية
المتصاع��دة م��ن التبدي��د ،ف� َّ
�روة سـ ٍ
�إن صن��دوق ث� ٍ
وم��ن أج��ل حماي��ة العائ��دات ُ
أ
ف
ــ
أم� ًّكي��ا ،وه��و الم��ر ال��ذي ينبغ��ي أن يُدم��ج � قان��ون ي ز
�ال.
دوالرا ي
بســعر تعاــدل يبلـ�غ نحـ�و ً 50
ي
الم�اني��ة الجدي��دة ل س��يخ االنضب��اط الم� ي
الضافيـ�ة (بــرف النظـ�ر عـ�ن سدــاد الديــون) ي ن
العمــار والتنميـ�ة .ويختلـ�ف ذلـ�ك عـ�ن
بنــ� إعاــدة إ
ويجـ�ب تقســيم فائـ�ض العائدــات إ
بيـ ي
ف
العـي��ن ،ش
العم��ار ال��ذي ظه��ر ف ي� خمسـ�ينيات الق��رن ش
الصح��ة والمي��اه والزراع��ة .إذ
وأ�ف ع�لى اس�تـثمار ٍات ك بُ�برى ي� قطاع��ات
مجل��س إ
َّ
جميــع القطاعــات الرئيسـ�ة بهــدف ي ن
تمكيـ العرــاق مـ�ن المنافسـ�ة الدوليـ�ة.
س� ُ�يغ ِّطي ذلـ�ك الصندــوق
َ
أ
أ
ق ف
ــرث
ت
الـت
وســتذهب َّ
بقي��ة المـ�وال إىل صنـ�دوق ال وة الس�يـادية ،مم��ا يُسـ�اعد ع�لى استــقرار االقتص��اد العرــ يا� ي� ظ� ِّ�ل االضطراب��ات الُفعواني��ة ي
أ
ف
ف
تفاــؤل � ،نطـ�اق ت
يتـراوح ي ن
و� ح��ال تمكَّ ن��ت العـ�راق ُمس� ً
بـي 6
تـقبلـم��ن تحقي��ق بع��ض س��يناريوهات إ
النت��اج الكـثرثـ ً ي
تُواج��ه أسـ�واق النف��ط .ي
ٍ
أي ُم َع َّ�دـ ٍل يتخ َّطـ�ى  5ي ن
و 7ي ن
ماليــ برميـ ٍ�ل
يوميـ�ا عـلى سبــيل المثاــل ،فيجـ�ب اس��تثمار العائدــات إ
الضافيـ�ة مـ�ن تلـ�ك المكاسـ�ب ُّ -
مالييـ برميـ�ل ًّ
التـ ستــظل المدينـ�ة أ
ف
ت
ت
ش
اله َّــم مـ�ن الناحيـ�ة
التـ تُضيـ�ف قيمــةً ب
ًّ
أكبـرـإىل المــدن العراقيــة ،وخاصــةً البــرة ي
يوميـ�ا  -يـ الم�وعــات العمالقـ�ة ي
ف
ت
ش
تكتلـات تجاريــة؛ إذ تُ َو ِّفـ�ر المــدن الصناعيـ�ة
تأخـ�ذ تلـ�ك الم�وعــات العمالقـ�ة هيئـ�ة
�نوات قادمـ�ة .ويُمكـ�ن أن ُ
ٍ
االس�تراتيجية يـ العرــاق لس� ٍ
آ
ف
ت
الــ س��تتجاوز ُمعــدالت نُموه��ا ي� نهاي��ة المطـ�اف قدرته��ا ع�لى إنتـ�اج السـ�لع.
الك بُــرى ً
دعم��ا لالقتصاــدات السيــوية المتناميـ�ة ،ي
وأخــرا ،ع�لى الع�راق أن ت�سرع إجــراءات معالج��ة الغ��از المتصاع��د م��ن الحق��ول الحالي��ة والنت��اج المستــقبل ،وه��و أ
الم��ر ال��ذي سـ�يمنح
إ
ُ
ُ
يً
ي
ِّ
ف
البلـ�د أفضليــةً صناعيــةً إقليميــةً تُ ي ِّ ز
المرتبطـ�ة مثـ�ل
م�يه عـ�ن بعـ�ض ي
ج�يران العرــاق الفقرــاء يـ مجــال الطاقــة ،وس� ُ�ي ِّ
عزز كذلـ�ك الصناعــات ُ
أ
أ
تـ
ت
التـ ي ز
س�يداد الطلـ�ب عليهـ�ا.
الب وكيماويــات والسمــدة والسمــنت ي
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ت
ي َّن
ال� ستتولَّ المسؤولية وعـلى المــدى القريــب ،ي َّ ن
يتع�ي عـلى العرــاق  -ف يـ الوقـ�ت الــذي تس�تـعيد فيـ�ه تجارتهـ�ا
يتع� عىل الحكومة الجديدة ي
من عام  2018ت
ح�  2022التعامل مع ِّكل ما سبق
أ
ـمعبـرـطريبيـ�ل  -الســعي لموازنـ�ة العالقــات التجاريـ�ة مـ�ع جميـ�ع
عبـر ب
مـ�ع الردن ب
أ
ث
هم هو إدارة توقعات الشعب
لكن ال َّ
وأك�َّ ،
ف
ت
اتيجية ُم
حتملـ�ة ي� مجــاالت الميـ�اه
الجيـران بالعم��ل م��ع تركي��ا ع�لى
ي
ٍ
اتفاقيـ�ة اس�تر ٍ
ٍ
ش
قابلة للقياس،
واقعي ذي
وع
أهداف ٍ
ٍ
ٍّ
بتقديم م� ٍ
أ
تامة ومساءلة كاملة والطاقـ�ة الكهرمائيـ�ة والنفــط ،والســعي للحصــول عـلى إعفــاء مـ�ن العقوبــات ال يم�كيـ�ة
وإدارة العملية ُبر َّم ِتها بمسؤولية َّ
المفروض��ة ع�لى إيـ�ران .ويج��ب أن َّ
يظ��ل الوض��ع ع�لى ه��ذه الحـ�ال ،فالعـ�راق
أ
�نوات عـلى القــل ،ت
ـيتــم االنتهــاء مـ�ن
س� ُتواصل اس�تــ اد الغــاز إ
الي�ر ن ياـ ثــاث س� ٍ
حتـى َّ
الم ت
المتعلقت�ي بمج��ال الطاق��ة م��ن ــ ت
ت
يز
ك�ت سـ نز
ين
خريط�ت الطري��ق
وتجه�يه إلم��داد الش��بكة ،بمس��اعدة
تمام��ا
�يم�
ح�ترق ً
تس��ييل الغ��از ُ
ي
ي
ت
ت
ي َّ ن
�ام مستــدامة م��ن أج��ل الطاق��ة.
الـت
وجــرن ال إلكتـ ي��ك ،إ
الـت ته��دف إىل ي
توفـيرـمــوا َّد خـ ٍ
ويتعــ ع�لى الحكوم��ة الجدي��دة ي
والصالح��ات ي
�تتول�المس�ؤـولية م��ن عـ�ام  2018ح تــىـ 2022التعام��ل م��ع ِّكل م��ا س��بق وأك�ثرث  ،لك� أ
ش
س� َّ
وع
َّ
�ن اله� َّ�م ه��و إدارة توقع��ات الش��عب بتقدي��م مـشر ٍ
أه�دـاف
تامـ�ة ومس�اـءلة كاملـ�ة.
واقعــي ذي
ٍ
ٍ
قابلــة للقياــس ،وإدارة العمليـ�ة ُبر َّم ِتهـ�ا بمس��ؤولية َّ
ٍّ

8

الخ�اء
ملخص ب

آفاق العراق االقتصادية ف ي� أعقاب تشكيل الحكومة

:المراجع
1- France 24: No water or electricity: why southern Iraqis are at a breaking point. No author listed. 25.07.18 http://observers.
france24.com/en/20180724-water-electricity-iraq-south-basra
2- Loveday Morris. Protestors storm Iraqi Parliament. The Washington Post. 30.04.16 https://www.washingtonpost.com/world/
protesters-storm-iraqi-parliament-in-baghdad/2016/04/30/0862fd3a-0ec1-11e6-8ab8-9ad050f76d7d_story.html?utm_term=.
c21b8bd7c39f
3- Zaid al Ali. Can a new government solve the protests in Iraq? The Washington Post. 13.09.18 https://www.washingtonpost.com/
news/monkey-cage/wp/2018/09/13/can-a-new-government-solve-the-protests-in-iraq/
4- BBC News. Flashback: the 1991 Iraqi revolt. No author listed. 29.08.07. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2888989.stm
5- Mina Aldroubi. Basra hospitals overwhelmed as water poisoning cases near 100,000. The National. 25.09.18 https://www.
thenational.ae/world/mena/basra-hospitals-overwhelmed-as-water-poisoning-cases-near-100-000-1.773822
6- Rania el Gamal. Interview: Sanctions hamper Iraq power imports from Iran. Reuters. 05.01.11 https://www.reuters.com/article/
us-iraq-electricity-interview/u-s-sanctions-hamper-iraq-power-imports-from-iran-idUSTRE7042GE20110105
7- Michael Knights: The IRGC may try to divert Iraq’s electricity payments. The Washington Institute for Near East Policy. 5.05.18
8- Isobel Coles and Ali Nabhan. Oil rich Iraq can’t keep the lights on. The Wall Street Journal. 21.07.18. https://www.wsj.com/articles/
oil-rich-iraq-cant-keep-the-lights-on-1532174400
9- Associated Press in Baghdad. Protesters set fire to Iranian consulate. The Guardian. 07.09. 18. https://www.theguardian.com/
world/2018/sep/07/protesters-set-fire-to-iranian-consulate-in-basra
10- Iraq Reconstruction and Development Framework 2018. http://www.cabinet.iq/uploads/Iraq%20Reconstruction/Iraq%20
Recons%20&%20Inves.pdf
11- UNICEF annual report 2013. https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Iraq_COAR_2013.pdf
12- Adnan Abu Zeed. Basra protests spark government scramble to create jobs. Al Monitor. 13.08.18. https://www.al-monitor.com/
pulse/originals/08/2018/iraq-oil-companies-jobs-protests.html
13- Fanack Water. Report: Water Management and Water Challenges in Iraq. 15.11.16 https://water.fanack.com/iraq/watermanagement-and-water-challenges-in-iraq/
14- Kenneth Katzman and Carla E. Humud. Iraq: Politics and Governance . Congressional Research Service. 09.03.16. https://fas.org/
sgp/crs/mideast/RS21968.pdf
15- Ahmed Hussein. MP supports adopting $5 petrodollar law. Iraqi News. 27.01.14 https://www.iraqinews.com/baghdad-politics/
mp-supports-adopting-petro-dollar-law/
16- Eyk Henning and Khaled al Ansary. Siemens is nearing $15 billion deal to provide power to Iraq. Bloomberg. 24.09.18. https://
www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-24/siemens-is-nearing-15-billion-deal-to-providepower-to-iraq
17-Nick Wadhams. U.S. Persuades Iraq to Quash Siemens Deal in Favor of GE. Bloomberg. 17.10.18. https://www.bloomberg.com/
news/articles/2018-10-17/u-s-persuades-iraq-to-quash-siemens-power-deal-in-favor-of-ge
18- Daniel Lalor. Iraq’s oil production and exports safe, protests hit key port Umm Qasr. Platts. 06.09.18. https://www.spglobal.com/
platts/en/market-insights/latest-news/oil/-090618iraqs-oil-production-andexports-safe-protests-hit-key-port-umm-qasr
9

الخ�اء
ملخص ب

آفاق العراق االقتصادية ف ي� أعقاب تشكيل الحكومة

19- EIA. Crude oil prices increased in 2017, and Brent WTI spread widened. 03.01.18 https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.
php?id=34372
20- Education for Peace in Iraq Centre update. 13.07.18. https://reliefweb.int/report/iraq/ishm-september-7-13-2018
21- Reuters. Desperation in Mosul’s old city one year after ISIS. Re-published in The National. 25.08.18 https://www.thenational.ae/
world/mena/desperation-in-mosul-s-old-city-one-year-after-isis1.76362022- Iraqi government Reconstruction and Development Framework 2018. http://www.cabinet.iq/uploads/10Iraq%20Reconstruction/
Iraq%20Recons%20&%20Inves.pdf
23- Staff of Iraq Oil Report. Baiji oil refinery begins its comeback. Iraq Oil Report. 10.09.18. https://www.iraqoilreport.com/news/
baiji-refinery-begins-its-comeback-32654/
24- UN Report: Mosul: Damage to Electricity Infrastructure. 25.03.17. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/170418_
Electricity%20Dashboard.pdf
25- Sofia Barbarini. Charred and understaffed, Ramadi hospital still bears the scars of ISIS. The National. 27.06.18. https://www.
thenational.ae/world/mena/charred-and-understaffed-ramadi-hospital-still-bears-thescars-of-isis1.74461026- Mina Aldroubi. Basra hospitals overwhelmed as water poisoning cases near 100,000. The National. 25.09.18 https://www.
thenational.ae/world/mena/basra-hospitals-overwhelmed-as-water-poisoning-cases-near-100-000-1.773822
27- Ahmed Tabaqchali. Budget surplus soars but markets continue to bottom. Iraq Business News. 06.09.18. http://www.iraqbusinessnews.com/2018/09/06/budget-surplus-soars-but-markets-continueto-bottom/
28-Ivan Zazarsky. Bribery and corruption risk: the unseen cost. Deloitte. Issue 16, October 2013. https://www2.deloitte.com/au/en/
pages/risk/articles/bribery-corruption-risk.html
29- Hannah Aulby and Rod Campbell. The cost of corruption: The growing perception of corruption and its cost to GDP.The
Australia Institute. Jan. 2018. http://www.tai.org.au/sites/defualt/files/P381%20Costs%20of%20corruption%20FINAL.pdf
30- OECD: Corruption in the Extractive Value Chain. 16.05.13. https://create.org/news/oecd-corruption-extractive-value-chain/
31- Mina Aldroubi. Basra hospitals overwhelmed as water poisoning cases near 100,000. The National. 25.09.18 https://www.
thenational.ae/world/mena/basra-hospitals-overwhelmed-as-water-poisoning-cases-near-100-000-1.773822

10

عن املؤلف
لــؤي الخطيــب املديــر التنفيــذي ملعهــد العــراق للطاقــة وزميــل مركــز سياســة الطاقــة
العامليــة (جامعــة كولومبيــا).

عن الرشق
ف
ت
ش
اتيجيات طويلــة
دوليــة مســتقلّة تتم ّثــل مهمتهــا ي� تطويــر اســر ّ
منتــدى الــرق هــو شــبكة ّ
أ
ــادي لشــعوب
ص
االقت
ــار
ه
واالزد
ــة،
االجتماعي
ــة
ل
والعدا
،
ــياس
ّ
ّ
المــد لضمــان التطــور الس ي
الوســط .وســيقوم بتنفيــذ ذلــك مــن خــال أ
الــرق أ
منطقــة ش
البحــاث المتفانيــة ف ي�
ن
بــ أصحــاب المصالــح
العمــل الع ّ
اطيــة ،والحــوار ي
ــام ،وبتعزيــز ُم ُثــل المشــاركة الديمقر ّ
االجتماعيــة
المتعــددة والعدالــة
ّ

Address: Istanbul Vizyon Park A1 Plaza Floor:6
No:68 Postal Code: 34197
Bahçelievler/ Istanbul / Turkey
Telephone: +902126031815
Fax: +902126031665
Email: info@sharqforum.org

sharqforum.org
/ SharqForum
/ Sharq-Forum

11

