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تتولی مٶسسة الرشق األوسط للبحوث (مريي) الخوض يف القضايا املتعلقة ببناء الوطن والدمقرطة يف الرشق 

األوسط، وتنفذ مهامه يف هذا امليدان من خالل التحليالت املستقلة واملناقشات الدائرة بشأن السياسات، 

اإلجتامعي  واإلزدهار  القانون  وحکم  اإلنسان  وحقوق  الرشيد،  الحکم  تشجيع  إلت  تحليالتها  وتهدف 

واإلقتصادي يف اإلقليم. 

إنشئت املٶسسة يف عام 2٠14 کمٶسسة مستقلة غري ربحية، ومقرها يف أربيل بإقليم كوردستان العراق. 

www.meri-k.org ملزيد من املعلومات يرجی زيارة موقعنا يف

حقائق عن مٶسسة الشرق األوسط للبحوث )ميري(:
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أزمات متداخلة ذات عالقة  لثالثة  الحايل حصيلة  الوقت  السائد ىف كوردستان ىف  اإلقتصادي  الوضع  يعترب 

اإلقتصادى  االنكامش  كون  مبثل  كوردستان،  إقليم  وىف  العراق  ىف  الفاعلة  السياسية  بالديناميكيات  وثيقة 

الحاصل وليدا لالزمة املالية و الحرب الدائرة هناك فضال عن الرصاع السياىس الداخىل املتفاقم. واملالحظ ان 

مبادرات حكومة إقليم كوردستان يرتكز عىل تداعيات هذا االنكامش و أعراضه وليس علی نقاط و مواضع 

الضعف املسترشي ىف هيكل النظام اإلقتصادى الراهن بشكل عام. ويف إطار سعيها للوقوف عىل فهم اوضح 

و اعمق للعوامل املتداخلة بني االعراض االنية لالزمة ىف كوردستان بشكل عام و املسائل الهيكلية املتحكمة 

ىف صميم النظام اإلقتصادي فإن مٶسسة الرشق االوسط للبحوث (مريي) اجرت مقابالت مع املراكز الرئيسة 

ذات التاثري املبارش يف املسالة و هيأت تحليالت معلوماتية من مناشئ و مصادر اخری بهدف تهيأة و تقديم 

مقرتحات لوضعها امام الجهات املسْوولة ىف اإلقليم بأمل ليس فقط إستمرار اقتصاد اإلقليم ىف التعايف بل 

إزدهاره و تقدمه املضطرد ىف ظل جميع االوضاع واالحتامالت مهام ساءت اوحسنت.

الحاصلة ىف ميزانية إقليم كوردستان و يف اوضاعه االمنية و  القبول بان تداعيات االهتزازات  و ال بد من 

السياسية تبدو بوضوح وجالء ىف مجموعة من العوارض الظاهرة عىل مجمل االوضاع  اإلقتصادية ىف اإلقليم، 

و بوسع املرء مالحظة اثا رها وانعكاساتها من خالل الضوابط املالية والتحديدات التى تحد من نشاطات 

القطاع العام ىف اإلقتصاد واالنكامش الذي يرضب اطنابه ىف القطاع الخاص الضعيف اساسا، وتلمس كذلك يف 

الضوابط املحددة للعمليات املرصفية وبالتايل الخطر الذي يهدد باالنهيار ىف تقديم الخدمات العامة.

ان األزمة الحالية و تداعياتها املتوقعة متنح صناع السياسة الفرصة ليك تدرك وتوضح بان هذه العوارض التى 

يعاين منها القطاع العام ىف املقام االول هي جزء ال يتجزء من الضعف الكامن ىف اقتصاد اإلقليم بذاته، االمر 

الذي يوفر امامهم  الفرصة املناسبة والدعم ىف التعامل معها بجدية ثم تقديم العالجات الكفيلة والعقالنية 

للخروج منها بسالم. ومام ال ريب فيه بان هذا األمر بالتحديد يحظى باالهمية القصوى ذلك الن املصادر 

الحقيقية لهذه العوارض تتعدی بال شك النزاعات مع بغداد واالحتقان السيايس الداخيل او الحرب الدائرة 

ىف العراق، بل هي نتاجات ثانوية للنمط التنموى املتبع ىف كوردستان نفسها، ذلك النمط الذي يشرتك يف 

تداعياته عدد كبري من البلدان التى تعتمد الحركة التنموية فيها عىل املوارد املتاتية من النفط. ان املجاالت 

التى تبدو مواطن الضعف فيها بقوة ووضوح تتضمن: 

التمويالت غري الصالحة ىف القطاع العام1.  

غياب قطاع خاص متطور خارج القطاع النفطي2.  

وجود قطاع مرصىف غري فعال3.  

عدم توفرخدمات عامة  كافية ووافية4.  

موجز تنفيذي
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ان التمييز بني العوارض و نقاط الضعف البنيوية من شانه ان يفند االعتقاد القوي السائد الذي يقول بان 

حل مشاكل امليزانية التى تعرتض سبيل اإلقليم والعودة اىل منوذج االسلوب املتبع او العادة الجارية ستحل 

هذه املشاكل وسيوفر إلقتصاد اإلقليم البلسم الشايف الذي يحتاج اليه . ليس فقط ذلك بل بالعكس منه متاما, 

فان العالج الوحيد يكمن ىف القيام بحملة اصالح اساسية، و هو االمر الذي يجعل من التقشف مقبوال وقابال 

للهضم و االهم من ذلك من شأنه استنهاض اإلقتصاد وتعافيه من جديد بشكل مستدام ومتوقع. هذا هو 

السبيل االكرث مضاء وعقالنية فحسب. ان امليض قدما للخروج من األزمة باتجاه الحصول عىل نظام اقتصادى 

متني و مرن يتطلب تحقيق االصالحات االتية ( أنظر الی التفاصيل يف الجدول رقم 1):

تقوية و مساندة املبادرات والسياسات الهادفة اىل تطوير القطاع الخاصأ -  

للبناء علی القطاعني الصناعي والخدمات الضعيفني يف األساس، يجب أن ترتکز اإلصالحات علی 

إبعاد الدولة من دورها الحايل املتمثل بکونها جهة منظمة فقط والتوجه بإتجاه تصبح الدولة 

جهة داعمة لتطوير األعامل التجارية وإزالة العقبات والحواجز و تعزيز وتقوية الدعم التقني لها. 

تحسني اداء الدولة و ميزانيتهاب -  

الخطوة  ترتكز  أن  يجب  أفضل،  بشكل  للتحکم  وقابلة  متوازنة  ميزانية  علی  الحصول  أجل  من 

رقابة  تحت  العمومية،  الرواتب  العام، خصوصا  النفات  وضع  علی  املالية  لإلصالحات  األساسية 

أشد فظال عن املبادرة إلی تنويع الوارادات العامة مع العمل بالتوازي علی ترشيد اإلدارة العامة 

للعائدات.  

ادخال تطويرات ىف البنية املؤسساتية لكوردستان ىف املجال اإلقتصاديج -  

إقليم  يف  اإلقتصادية  الفرص  علی  قوي  تأثري  لها  العمومية  واملبادرات  والقوانني،  املٶسسات، 

كوردستان. ويف هذا الصدد، هناك آفاق إلجراء اإلصالحات يف املجاالت التالية: قانون اإلستثامر، 

املشرتيات العامة، شفافية املٶسسات واملسٶولية، إدارة إيرادات النفط، نقل الدراية والخربة من 

الرشکات الدولية إلی الكادر املحيل، وإقامة املشاريع املشرتکة مع املٶسسات والرشکات املحلية. 

ادخال اصالحات ىف قانون االستثامر الذي يعترب املعلم االساىس للترشيع اإلقتصادي لكوردستان   

والذي يجب توحيهه نحو تحسني كفاءة االستثامرات من حيث النوعية.

عىل برملان كوردستان التوجه بجدية وبشكل فورى اىل تبنى و تنفيذ توصيات ومقرتحات لجنة   

النزاهة وذلك بهدف تعزيز تاثرياتها عىل معالجة مسالة الفساد. 
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تعزيز التوجه الرامي اىل تحسني إدارة املوارد املتأتية من النفط ىف كوردستان من خالل إعادة   

تنظيم وترتيب صندوق املوارد النفطية واستعامل اليات مشابهة ملا هى موجودة ىف دول الخليج 

وليس تلك املستعملة ىف العراق حاليا.

اطار    ىف  عميقني   واصالح  مراجعة  اجراء  اىل  الهادفة  الربامج  و  الخطط  اطالق  و  رسم  إعادة 

املشرتيات الحكومية العامة لإلقليم تحقيقا للتحسن ىف الخدمات املقدمة من قبل املقاولني من 

ناحية النوعية والكفاءة والتقليل من التخصيص غري املجدى والصحيح للموارد. 

تحسني و تضمني اليات نقل الخربة ىف الهياكل املؤسساتية لإلقليم مبا يساعد عىل منو  وتنشيط   

النشاطات التجارية واإلقتصادية املحلية

إصالح  سياسة    باتجاه  بنشاط  العمل  الفدراىل  الربملان  الكوردستانيني ىف  السياسة  عىل صانعي 

العراق فيام يتعلق مبشاركة املوارد مع الرتكيز عىل اتباع النظام الالمركزي ىف هذا املجال.
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تحسين اداء الدولة و ميزانيتها

الرواتب بشكل عام    الناجمة عن دفع  الهادفة اىل تقليل املصاريف  التقشف  اتخاذ اجراءات  يعترب 

امرا ىف غاية الرضورة حيث ان ذلك من شأنه تخفيف الحمل الذي يثقل كاهل امليزانية الحكومية 

ومساعدتها يف التحول اىل ميزانية قوية و متوازنة.

تحسني الحوافز الهادفة اىل تشجيع التوجه نحو القطاع الخاص اذ ان ذلك سيعمل عىل تخفيض العدد   

الهائل من العاملني ىف قطاع الخدمة املدنية العامة.

البدء باصالحات ىف املجال املايل بهدف زيادة و تنويع مصادر ومقادير املوارد العامة ويجب اللجوء   

اىل فرض نسب رضيبية واطئة كخطوة اوىل ىف هذا املجال. 

املوظفني    املوارد من خالل إستحداث نظام يعتمد علی تصنيف  العامة وحامية  اإلدارة  رفع کفائة 

وتقييم األداء باإلضافة إلی ترشيد النفقات اإلدارية وإصالح إدارة الرشکات التي تديرها الحکومة.

الفساد ىف مجال    تخفيض مستوى  اجل  متواصلة من  و  البدء بخطوات واجراءات صارمة و جدية 

تخصيص الرواتب العامة و سائر املصاريف ذات الصفة املشابهة .

البدء بعملية اصالح حقيقية و ملموسة ىف مجال الدعم الحكومى للوقود و الطاقة الكهربائية التى   

يلتهم بحدود 4% باملائة من امليزانية السنوية.

تقوية و مساندة المبادرات والسياسات الهادفة الى تطوير القطاع الخاص

الحاجة اىل خلق االجامع السياىس باتجاه سن قوانني لحامية بيئة العمل التجاري الحر.  

اإلستمرار يف تخصيص املبالغ الالزمة لتشجيع و دفع العمل التجارى اماما يف كوردستان وخلق فرص   

عمل جديدة خصوصا مشاريع  التجارة الصغرية واملتوسطة. 

تسويق    و  واملتوسطة  الصغرية  التجارية  املشاريع  وتشجيع وحامية  ملٶازرة  برنامج  تنشيط  و  رسم 

منتجاتها ىف اسواق اإلقليم

جدول رقم (1) خالصة املقرتحات 
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تشجيع مساهامت برامج التمويل الصغرية كبديل عن القطاع املرصيف غري الفعال و وضع رشوط و   

التزامات عىل البنوك للتحسني التدريجي يف ادائهم لالستجابة لحاجات اصحاب املصالح التجارية ىف 

املجتمع.

تجنب االعتامد فقط عىل االجراات الوقائية من قبيل وضع التعريفات او منع االستريادات بهدف   

الالزمة  الحوافز  واضعاف  السكان  مبصالح  االرضار  ذلك  شان  من  ان  حيث  املحليني  املنتجني  دعم 

لتحقيق التحسني و التطوير. 

تسهيل املساهمة االفضل للقطاع الخاص ىف تقديم الخدمات العامةمن قبيل الصحة و التعليم و املاء   

و الطاقة الكهربائية.

ادخال تطويرات فى البنية المؤسساتية لكوردستان فى المجال اإلقتصادي

ادخال اصالحات ىف قانون االستثامر الذي يعترب املعلم االسايس للترشيع اإلقتصادي لكوردستان والذي   

يجب توجيهه نحو تحسني كفاءة االستثامرات من حيث النوعية.

لجنة    ومقرتحات  توصيات  تنفيذ  و  تبنى  اىل  فورى  وبشكل  بجدية  التوجه  كوردستان  برملان  عىل 

النزاهة وذلك بهدف تعزيز تاثرياتها عىل معالجة مسالة الفساد.

تعزيز التوجه الرامي اىل تحسني إدارة املوارد املتأتية من النفط ىف كوردستان من خالل إعادة تنظيم   

وترتيب صندوق املوارد النفطية واستعامل اليات مشابهة ملا هى موجودة ىف دول الخليج وليس تلك 

املستعملة ىف العراق حاليا.

إعادة رسم و اطالق الخطط و الربامج الهادفة اىل اجراء مراجعة واصالح عميقني ىف اطار املشرتيات   

الحكومية العامة لإلقليم تحقيقا للتحسن ىف الخدمات املقدمة من قبل املقاولني من ناحية النوعية 

والكفاءة والتقليل من التخصيص غري املجدى والصحيح للموارد.

وتنشيط    منو   عىل  يساعد  مبا  لإلقليم  املؤسساتية  الهياكل  ىف  الخربة  نقل  اليات  تضمني  و  تحسني 

النشاطات التجارية واإلقتصادية املحلية

عىل صانعي السياسة الكوردستانيني ىف الربملان الفدرايل العمل بنشاط باتجاه إصالح  سياسة العراق   

فيام يتعلق  مبشاركة املوارد مع الرتكيز عىل اتباع النظام الالمركزي ىف هذا املجال.
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هذه رواية ثالث أزمات، فاإلزدهار اإلقتصادي الذي متتع به  إقليم كوردستان العراق  خالل فرتة السنوات 

الستة املنرصمة، أقبل علی نهاية مفاجئة يف مقتبل عام 2٠14 وتبعته نکسة إقتصادية حادة، کاشفة بذلك 

النمو  مستوی  فإن  وهكذا  الخارجية،  الهزات  أمام  الضعيفة  ومقاومته  اإلقليم  إقتصاد  هشاشة  مدی  عن 

اإلقتصادي لإلقليم إنخفض من 8% إلی 3%  کام تهاوی مستوی اإلستثامر  التجاري بحدود 3٠%1، وأرتفعت 

نسبة البطالة يف صفوف الشباب بشکل حاد من 7% يف عام 2٠13 إلی 16% بنهاية عام 2.2٠14 وإستمرت 

ظاهرة البطالة مع إزدياد أنواع املهاجرين إلی الخارج بشکل مثري. ويظهر هذا يف الدراسات التي إجريت 

الهجرة  يف  الرغبة  السكان  من   %71 إبدی  حيث  املجال،  هذا  يف 

القاسية هي  اإلنعطافة  الفرصة لذلك3. إن هذه  لهم  إذا سنحت 

من مثار  ثالث أزمات نشأت يف آن واحد، وهي خارجة من رحم 

اآلليات السياسية الفاعلة  سواء من العراق أو يف إقليم كوردستان 

ومولدها ومخاضها واحد يف كليهام وتکمن يف تجليات و مضاعفات 

العملية السياسية فيهام:

عاجزة    كوردستان  إقليم  حکومة  ترکت  التي  املالية  األزمة 

عن متويل ميزانيتها الخاصة ألن الحكومة الفدرالية يف بغداد 

أوقفت متويل حصة كوردستان من امليزانية الفدرالية ألسباب تتعلق بالحصار السيايس ومشاکل السيولة 

يف بغداد، حيث أن املوارد النفطية قد تدنت بنسبة تقارب 65% مقابل إرتفاع شديد يف النفقات العامة 

نسبة إلی األعوام السابقة.

حصول شلل إقتصادي يف كوردستان بسسب آثار الرصاعات الداخلية يف العراق التي نتجت بدورها حالة   

عدم اإلستقرار وفقدان األمن فيه کام وأجربت آالف العوائل علی النزوح وهي األن بحاجة ماسة إلی 

املساعدة، وأثرت علی طرق التجارة وقللت من ثقة املستثمرين. ولقد خلفت األزمة املالية تداعيات 

قوية علی هذه األوضاع املتداعية، ذلك ألن حکومة  إقليم كوردستان واملٶسسات الخدمية العامة فيها 

غري قادرتني علی تلبية الحاجات املتزايدة للسكان وتحمل النفقات العسکرية بإضطراد.

الرصاع السيايس املتفاقم داخل حکومة الوحدة الوطنية يف كوردستان أدی بدوره إلی إنقسام مجلس   

الوزراء بشکل عميق ومل يبق مجاال للمعارضة الرسمية يف الحقل الترشيعي والرضورية إلبقاء التوازن 

يف املجال التنفيذي.كام أن الخالفات املتواصلة وفقدان الشفافية بني األحزاب الحاكمة قد شلت قابلية 

حکومة اإلقليم علی صياغة وإقرار املبادرات السياسية الجديدة.

ومنذ نشوء هذه األزمة، إتخذت حکومة إقليم كوردستان موقفا دفاعيا يف املجال اإلقتصادي، يف 

غياب أي إسرتاتيجية إصالحية خاصة قيد التطىيق، بإستثناء الضغط علی النفقات العامة  إلی 

1  - البنك الدويل (2٠15): إقليم كوردستان العراق. تخمينات تأثريات الرصاع السوري وأزمة داعش علی الوضع اإلقتصادي واإلجتامعي

2  - مكتب إحصاء إقليم كوردستان (2٠15) معٶرشات سوق العمل

3  - معهد اإلصالح للتنمية (2٠15) تخمينات  حول هجرة الشباب يف إقليـم كوردستان العراق.

١- توطئة وتقديم

كوردستان  به  إقليم  متتع  الذي  اإلقتصادي  فاإلزدهار 
أقبل  املنرصمة،  الستة  السنوات  فرتة  خالل  العراق 
نهاية مفاجئة يف مقتبل عام ٢٠١٤ وتبعته نکسة  علی 
إقتصادية حادة، کاشفة بذلك عن مدی هشاشة إقتصاد 

اإلقليم ومقاومته الضعيفة أمام الهزات الخارجية.
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الحد األدنی من خالل إيقاف التسديد املنتظم ملستحقات املقاوالت والرواتب الشهرية وإستخدام 

الديون العمومية املكدسة يف املصارف وتلك العائدة إلی األعامل املحلية لتغطية النفقات. كام 

فإن  لذلك،  اإلقتصاد. وتبعا  تتبعه محاوالت ملعالجة هشاشة  امليزانية مل  الصارم يف  التقشف  أن 

املمكنة  اإلصالحات  أن  کام  تتبدد”.  األزمة  “التدع  القائلة  باملقولة  إهتامما  تعري   ال  كوردستان 

واملحتملة وتنفيذ السياسات الواعدة، من قبيل “رفع الکفائة” املحلية يف مجال القطاع النفطي 

أو إقرتاض املال يف أسواق الرأسامل الدولية، أصبحت إما قيد التعليق أو التعويق بسبب املأزق 

السيايس أو أجلت ألوقات أفضل بسبب عدم القابلية علی تعبئة املصادر  واملستلزمات الرضورية 

لها.

كام إن غياب برنامج بنيوي وإنقاذي مبني علی املعونة املالية ينفذ جنبا إلی جنب مع إجراءات 

السياسات  صناع  بأن  اإلعتقاد  علی  املرء  يحمل  والصحيح،  املالئم  املوقع  يف  الصارمة  التقشف 

واملرشعني يعتقدون أن األزمة هي إنتکاسة ستزول أوتوماتيکيا عندما تصل قابلية إنتاج النفط إلی 

الحد الكايف يف كوردستان حيث ستکون ذلك کفيال بتامني املوارد 

الناحية  من  السابق،  وضعه  إلی  اإلقليم  عودة  وبالتايل  الالزمة 

النظرية. وتستند اإلدعات التي تقول بأن أزمة امليزانية يف اإلقليم 

املرسومة  املعدالت  تحقيق  أن  علی  رسيع  بشکل  نسبيا  ستحل 

إلنتاج النفط من شأنه التعويض عن تحويالت حصة اإلقليم من 

بغداد. ولكن، فإنه بسبب العجز الحايل املوجود يف امليزانية، تبدو 

هذه الفکرة رضبا علی الخيال لدی الساعني وراءها ألن الحكومة 

العاملة يف كوردستان  النفطية  األموال للرشکات  أخفقت يف رصد 

إلی  إضطرت  أغلبها  أن  بل  حرج،  مايل  وضع  يف  بعضها  واضعة 

إلی توسيع مساحات عملياتها يف اإلقليم. إن هذه  الهادفة  إيقاف تدفق اإلستثامرات والخطط 

الوضعية من شأنها تعقيد األمور أكرث خصوصا ألنه ليست هناك مصادر أخری يف اإلقليم للموارد 

العامة بإستثناء إنتاج النفط.

وإنه ملن الواضح بأن إنكباب كوردستان علی ترك الحبل علی الغارب للوضع اإلقتصادي للسري 

علی هذا املسار التقليدي املشبع، والذي إکتنفه بعض اإلنتعاش واإلزدهار بسبب الوفر الوارد يف 

موارد النفط، مل يٶدي إلی تقوية رکائز نظام إقتصادي معزز قابل للمقاومة يف وجه إحتامالت 

املختصني من ذوي  أحد  عليه  أکد  کام  التمييز،  الرضوري  من  هنا،فإنه  کان. ومن  أيا  املستقبل 

العالقة، بني النظرة التفاٶلية وعوامل الثقة يف مجال العمل. ذلك ألن فرتة اإلنتعاش عززت من 

الثقة فيام يخص  التفاٶل لدی املعنيني، لكنها أخفقت يف تأمني  التفاٶلية وغرست روح  النظرة 

إحتامالت املستقبل وماتخبٶه األيام، مام حدی بالرشکات العاملية أن توفر مراقبني وتفتح مكاتب 

وأفضل  اإلقليم  کاهل  علی  خفة  أكرث  التقشف  حالة  جعل 
علی  الحكومة  قابلية  علی  يعتمد  فائدة،  وأقوی  جدوی 
إيصال أن املسألة ليست عن قطع الرواتب وتقليل الخدمات 
يف  وشامل  عام  برنامج  بوضع  تتعلق  إمنا  بل  فحسب، 
اإلصالحات حتی يضم بذلك منح النظام اإلقتصادي القائم، 

القدرة واملنعة الالزمة لإلستمرار.



15

نقاط الضعف البنيوية يف إقتصاد إقليم كوردستان و كيفية معالجتها

ملراقبة مسار اإلقليم وتطوراته، لكن أيا منها مل تتجاوز موقف “املراقبة والرتقب” وبالتايل مل تنتقل 

إلی مرحلة العمل العقيل، وراحت تتحدث عن التحديات السياسية الداخلية وغياب الشفافية 

أن  ومع  اإللتزامات.  الدخول يف  بإتجاه  إلی خطوات الحقة  مبادرتها  أمام  اإلقليم کمعوقات  يف 

اإلستقرار الداخيل يعترب  عامال أساسيا يف هذا املجال، لکنه ليس کافيا للدخول يف حلبة السباق 

داخل السوق العاملية والتنافس اإلقتصادي، مقارنة بأسواق العمل يف البلدان املجاورة والتي هي 

أکرث مالمئة لجلب اإلستثامرات املنتجة.

ويف هذا اإلطار، فإن جعل حالة التقشف أكرث خفة علی کاهل اإلقليم وأفضل جدوی وأقوی فائدة، 

يعتمد علی قابلية الحكومة علی إيصال أن املسألة ليست عن قطع الرواتب وتقليل الخدمات 

النظام  بذلك منح  اإلصالحات حتی يضم  برنامج عام وشامل يف  بوضع  تتعلق  إمنا  بل  فحسب، 

اإلقتصادي القائم، القدرة واملنعة الالزمة لإلستمرار. مبعنی آخر، علی حكومة إقليم كوردستان أن 

تظهر أن التعديالت عادلة وستلقی بوزرها علی املجتمع بكافة مستوياتها وأن جهود الحکومة 

البعيد  النهاية وعلی املدی  يف هذا اإلتجاه ستكون يف 

للصالح العام. إن إيصال هذه الرسالة مهمة جدا نظرا 

اإلجتامعي  النسيج  علی  النطاق  الواسعة  األزمة  لآلثار 

وعلی مستوی الالثقة املتزايد بني املواطنني والحكومة. 

الشك أن إنتهاج هذا املنهج يضمن قبولية أفضل تجاه 

والتامسك  التالحم  وسيساعد  کام  الحـكومة  مساعي 

بشكل  املتزايدة  الضغوطات  تحمل  علی  اإلجمتاعي 

أفضل. أن مثل هذه الخطوة اإلصالحية تتطلب إعادة 

خلقتها   التي  اآلثار  معالجة  من خالل  فقط  ليس  كوردستان،  يف  التنمية  عملية  مسار  النظر يف 

األزمة، أي األعراص الناجمة عن بروز األزمة وإستمرارها وتعمقها. هذه األعراض كامنة يف نقاط 

الضعف الهيکلية داخل البنية اإلقتصادية،وهي التي أفرزتها فرتة اإلزدهار و اإلنتعاش وأبقتها دون 

حلول. ومواضع الضعف هذه، ترتاوح بني اإلعتامد علی البضاعة الواحدة وغياب قطاع خاص سليم 

التخضصيصات لدی  إذن التقترص فقط يف نقص  فاملشکلة  متعايف وجهاز مايل حکومي مقتدر. 

الحكومة. وسيبقی اإلقتصاد، تبعا لذلك، معرضا لإلهتزازات الداخلية والصدمات الخارجية، بغض 

النظر  عن املوارد، فيام إذا مل تعالج األسباب والعوامل الواقفة وراء التدهور املتفاقم.

وإقرتاح  أفضل،  بشکل  فهمها  بهدف  البنيوية  القضايا  هذه  علی  األضواء  لتسليط  محاولة  ويف 

بل  باإلستمرار  فقط  ليس  كردستان  إلقتصاد  ستسمح  والتي  للمعالجة  سلوكها  املمكنة  الطرق 

واإلزدهار أيضا يف ظل جميع الرضوف واألوضاع، ساءت أو حسنت، فإن  مٶسسة الرشق األوسط 

للبحوث (مريي) قد أجرت مقابالت مع ذوي العالقة املبارشين والرئيسيني يف برملان كوردستان 

التقرير  يسلط الضوء علی محاور تهدف إلی إجراء اإلصالحات 
يف مجال اإلدارة العامة وموازنة امليزانية، کام ويٶکد التقرير 

بشکل خاص علی تنمية القطاع الخاص.
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املايل،  والقطاع  والتجارة  األعامل  ومٶسسات  كوردستان،  لحکومة  إقليم  اإلقتصادي  واملجلس 

وصناديق اإلستثامر و مجموعات العمل والتجارة املحلية، وأطراف ذات العالقة باملسألة من ذوي 

اإلختصاص. كام وأجرينا تحليالت إضافية من خالل املعلومات التي وفرها لنا أشخاص ذوو إرتباط 

باألمر، فضال عن مسوحات أجريت علی مستوی الجهات املعنية الداخلية صدرت مٶخرا وتتضمن 

مٶرشات إجتامعية وإقتصادية.

حول  كوردستان  إقليم  لحکومة  املقرتحات  من  حزمة  تقدم  التقرير  هذا  فإن  ذلك،  عن  وفضال 

فإننا بعد  القارئ،  بناها اإلقتصادية. کام ويالحظ  اإلصالحات ذات األولوية والهادفة إلی تقوية 

الدائر يف العراق واملأزق السيايس علی اإلقتصاد (القسم  تقسيـم تأثريات األزمة املالية والرصاع 

الثاين)، سنحدد الجذور الرئيسة داخل النظام  اإلقتصادي والتي تجعل كوردستان عرضة للتأثري ( 

القسم الثالث)، وأخريا فإننا نقرتح حزمة من الخيارات والتوصيات التي من شأنها أن تشکل قاعدة 

الرابع).  (القسم  املجال  هذا  يف  سلوکه  الواجب  والطريق  كوردستان  يف  اإلقتصادية  لإلصالحات 

وعلی الضوء التحليل املهيئ من قبلنا، فإن التقرير يسلط الضوء علی محاور تهدف إلی إجراء إلی 

اإلصالحات يف مجال اإلدارة العامة وموازنة امليزانية، کام ويٶکد التقرير بشکل خاص علی تنمية 

القطاع الخاص، ذلك ألن  أي تعاف إقتصادي طويل األمد يجب أن يتبع إجراءات ذات طبيعة 

تنويعية.
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٢- مالمح األزمة العامة
إن تأثريات الهزات التي ترضب كوردستان يف مجاالت امليزانية واألمن والسياسة تتبدی علی إقتصادها وكذلك 

يف إسترشافات األشخاص ذوي العالقة الذين متت مقابلتهم يف إطار تهيئة هذا التقرير. وميکن أن نضيف 

مديات املالمح التي يری هٶالء تجلياتها الی النامذج املحددة التالية:

القيود  املالية يف القطاع العام 1.  

إنكامش القطاع الخاص الذي يعاين باإلساس من الضعف2.  

تقييدات تشغيلية يف تعامالت القطاع املرصيف3.  

خطورة اإلنهيار يف تقديم الخدمات العامة4.  

وفيام ييل، سنقوم بتحليل كل من النامذج املشار إليها أعاله علی التوايل بهدف تسهيل فهم مدی حجم هذه 

املالمح وکيفية تفاعلها مع بعضها البعض، کل ذلك بهدف املساعدة علی تهيئة وتقديم مقرتحات  للقيام 

فورا ويف إجراء تصحيحي بأكرثية القضايا امللحة. ومن األهمية أن نذکر، مهام كان األمر الحايل، بأن هناك 

مسألة أخری أوسع نطاقا من دائرة هذه املالمح والعوارض، وهذه املسألة هي نقاط الضعف الكامنة يف قلب 

اإلقتصاد، وهو ماسنتناوله يف القسم الثاين والتي يجب أن تکون الهدف النهايئ من عمليات اإلصالح البنيوية 

والواجب الرشوع بها بأرسع ماميكن. 

ان التمييز بني العوارض و نقاط الضعف البنيوية من شانه ان يستهدف بشكل أفضل الحلول املرجوة والتي 

من شأنها أن تضع اإلقليم علی إتجاه يٶدي إلی تحقيق منو مستدام وتفنيد االعتقاد القوي السائد الذي 

يقول بان حل مشاكل امليزانية التى تعرتض سبيل اإلقليم والعودة اىل منوذج االسلوب املتبع او العادة الجارية 

ستحل هذه املشاكل وسيوفر الفتصاد االفليم البلسم الشايف الذي يحتاج اليه . ليس فقط ذلك بل بالعكس 

منه متاما, فان اي منهج يداول األعراض فقط، سيرتك مجاال لألزمات أن تظهر مرة أخری يف املستقبل. إن 

إطار األزمة الحالية ومحتواها الجوهري، تضعان فرصة سانحة أمام صناع السياسة للتنظري بأن هده املالمح 

والعوارض التي يعاين من آثارها عامة السكان بالدرجة األولی، هي جزء من مکامن ضعف متأصلة داخل 

جسد اإلقتصاد، وهذا سيوفر لهم  وبسهولة املساندة والتأييد من لدن هذه الفئات ويفتح الطريق أمامهم 

ملعالجة املشاكل الناجمة عنها بعقالنية وبشكل حقيقي وعميق.
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ي القطاع العام
ف

2-1 التقييدات املالية �

إن نقطة الرشوع إلقتصاد مثيل إلقتصاد كوردستان تبدأ من تحليل إمكانية القطاع لعام بالوقوف علی رجليه 

النفقات  محور  رئييس حول  بشکل  كوردستان  اإلقتصاد يف  يرتکز  األول.  إندالعها  عند  األخرية  الهزات  أمام 

الحكومية، بدءا من دعم املشاريع إلی الدخل واإلستهالك املجتمعي. لذلك فعندما أكتفت بغداد بتحويل 

املبالغ الكافية لتمويل 15% فقط من ميزانية اإلقليم يف 2٠14 و33%  يف 2٠15، إصبح من الرضوري الحصول 

املوارد  النفقات فقط عندما توفرت  اإلمكان تسديد  اإلقتصاد مكتفيا وأصبح يف  علی مصادر أخری إلبقاء 

املالية. والتقييدات املبينة أدناه كافية لتوضيح هذه الوضعية:

تأخري يف دفع الرواتب واملقاولني. املوظفون العاملون يف القطاع الحكومي مل يستلموا رواتبهم   

لعامي 2٠14 و2٠15 بشكل منتظم ويف أوقاتها املحددة، كام أن رواتب املتقاعدين واملخصصات 

هذه  ولحد  الدفع،  يف  اإلبطاء  إلی  تعرضت  قد  (العالوات) 

اللحظة، فإن رواتب أربعة أشهر علی األقل من عام 2٠15 قد 

حقيقية  إشكالية  علی  ينطوي  وهذا  تسديد،  دون  إستحقت 

الوظيفي  املجال  العاملني يف  من  أن %6٠  علمنا  إذا  خصوصا 

يف كوردستان يعملون يف القطاع الحكومي ولذلك فإن يف كل 

ذك  ليس  الحکومية4.  الرواتب  قامئة  علی  مسجل  فرد  عائلة 

دفوعات  إيقاف  إلی  إضطرت  إما  الحكومة  أن  بل  فحسب، 

أقساطهم  تجميد  إلی  بادرت  أو  متاما،  واملجهزين  املقاولني 

الحكومة  بأن   2٠14 عام  نهاية  يف  الدويل  البنك  قدر  ولقد  املرصفية،  الحسابات  يف  املستحقة 

کانت مدينة للمقاولني مببلغ 12،5 مليار دوالر، وهذا يعادل تقريبا كامل ميزانية عام 2٠13 5. 

ونتيجة لذلك فإن الكثريين من العوائل وأصحاب األعامل مل تعد تستلم أي دخل، األمر الذي أثار 

إحتجاجات لدی الجامهري إنعکست يف شکل إرضابات وإعتصامات، وكانت إستجابة الحکومة 

إعطاء األسبقية لرفع الرواتب املديونة للموظفني إضافة إلی تسديد جزء من ديون املقاولني الغري. 

إجراء    إلی  إضطرت  الكوردستانية  الحكومة  واإلستثامرات.  األخری  العامة  النفقات  يف  حاد  تخفيض 

إنعکس  وقد  التقاعدية)  والحقوق  الرواتب  (بإستثناء  لوزاراتها  التشغيلية  النفقات  تخفيض شديد يف 

بشکل سلبي علی تقديم الخدمات العامة حيث هبط الرصف يف 2٠15 إلی 43%  أقل مام كان يرصف 

يف عام 2٠13. وفظال عن ذلك، فإن النفقات الرأساملية واإلستثامرات التي کانت تشکل إجامال حوايل 

3٠% من امليزانية بأکملها، هبطت اآلن إلی 7% فقط6. وعلی وجه اإلجامل، فإن الربامج الرئيسية لدعم 

و تنمية القطاع الخاص، من قبيل توفري الرأسامل األسايس،قد توقفت دون إعطاء مالمح إلية خطط 

مستقبلية لتخصيص مبالغ لها ألن مجلس النواب غري قادر علی إصدار قوانني تحمل طابعا رصفيا يف 

مجال النفقات العامة.

(2٠15)KRSO -  4

5  - أصدرت حكومة إقليم كوردستان مٶخرا أمرا يسمح لجميع  موظفي العقود بإلغاء عقودهم مع الحكومة، وتأمل الحكومة من وراء ذلك 

أن توفر علی األقل 6،2 بليون دينار عراقي تشكل إلزاما حاليا للتسديد املقاولني يف املستقبل

6  - مجلس وزراء حكومة إقليـم كوردستان (2٠15)، صحيفة وقائع إقتصادية إلقليم كوردستان، تقرير غري منشور.

تأخري يف دفع الرواتب واملقاولني ينطوي علی إشكالية حقيقية 
خصوصا إذا علمنا أن ٦٠% من العاملني يف املجال الوظيفي يف 
كوردستان يعملون يف القطاع الحكومي وأن كل عائلة لديها 

فرد مسجل علی قامئة الرواتب  الحکومية.
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غياب قانون املوازنة. لقد کانت حکومة اإلقليم غري قادرة علی ترشيع قانون امليزانية لعام 2٠15 بسبب   

عدم وجود مصدر ثابت للتمويل، األمر الذي أدی إلی حدوث خالفات حادة بني األحزاب السياسية 

وبالتايل تشديد الرقابة علی ترسب املعلومات حول النفقات الحکومية لعام 2٠15.

إقرتاض عام ضار. ومن جانب آخر، إضطرت الحكومة إلی البحث للحصول علی متويالت عاجلة لضامن   

املحلية کمصدر  النفط  إنتاج  النفط بشكل مستقل من حقول  بيع  إلی  العمل متحولة  إستمرارها يف 

اإلنتاج  مستويات  فإن  فعليا،  إزداد  قد  املحيل  اإلنتاج  أن  من  وبالرغم  املوارد.  علی  للحصول  رئييس 

التي الزالت واطئة والضغط الذي متارسه بغداد علی السوق 

يجعالن  الكوردستانية،  النفط  صادرات  قبول  بعدم  العاملية 

من هذه املبادرة غري فعالة للحصول علی دخوالت إضافية. 

إضف إلی ذلك، أصبح لزاما علی حکومة اإلقليم اإلعتامد علی 

مامرسات خطرة من قبيل الحصول علی التمويل من رشكات 

النفط العاملية مقابل مبيعات مستقبلية للنفط والبحث عن 

يف  نفسها  التي هي  املحلية  واملال  العمل  قطاع  من  قروض 

التأثريات السلبية  حال يرثی لها.  واألخطر من ذلك بسبب 

يف  الودائع  أن  هو  للمواطنني،  الثقة  و  عامل  اإلقتصاد  علی 

وتجارية.  برملانية  مصادر  مليار حسب   $3 مايقارب  األزمة-  الحكومة خالل  عليها  إستحوذت  البنوك 

يف  إلستخدامها  رساميل  علی  الحصول  أمر  من  جعلت  قد  الوضعية  هذه  فإن  اإلجامل،  وجه  وعلی 

اإلستثامر يف القطاع اإلقتصادي أمرا يف غاية الصعوبة إن مل يكن املستحيل. إن املعلومات الواردة بشأن 

حجم ومصدر الدين العام املتحققة غري شفافة ويكتنفها الغموض والضبابية األمر الذي يكشف النقاب 

عن األوضاع املعتمة التي تسعی الحكومة من خاللها للحصول علی األموال التي تحتاجها.

صعوبات يف الوصول إلی أسواق رأس املال الدولية. وأخريا، فإن حکومة اإلقليم سعيا منها للحصول   

علی التمويالت بأساليب ووسائل أكرث  قياسية، إلتجأت إلی جمع األموال يف أسواق الرأسامل العاملية يف 

أواسط 2٠15. وكان من شأن ذلك أن توفر الحصول علی املوارد الالزمة لرفع مستوی اإلنتاج املحيل من 

النفط من خالل تسديد مستحقات األطراف العاملة يف حقل إنتاج النفط، ولكن وبعد دق أبواب مراكز 

التجارة الرئيسة تبددت برسعة آمال اإلقليم يف الحصول علی قرض قدره (5) بليون دوالر- بسعر فائدة 

12% وهو سعر غال نسىيا- بسبب الخالفات املحلية التي أثرت بشأن املسألة، حيث أن الربملان ناهض 

الفکرة بشدة وصوت عدة أحزاب ضدها، بل أن بعضها قاطعت الجلسة التصويت عليها، خوفا منها 

بأنها ستتحول إلی مصدر للفساد، بينام وجهت الخالفات الناشئة الحقا حول مسألة الرئاسة يف شهر  آب 

اللطمة األخرية لفكرة التمويل املشار إليها، حيث أن الوضعية الجديدة التي طفت علی الساحة دمرت 

الثقة التي كان املستثمرون يکنونها نحو حکومة اإلقليم يف مضامر فتح القرو ض. 

مامرسات  علی  اإلعتامد  اإلقليم  حکومة  علی  لزاما  أصبح 
النفط  من رشكات  التمويل  علی  الحصول  قبيل  من  خطرة 
العاملية مقابل مبيعات مستقبلية للنفط والبحث عن قروض 
من قطاع العمل واملال املحلية التي هي نفسها يف حال يرثی 

لها.
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اص الضعيف أصال 2-2 إنامکش القطاع الف

إن الهزة التي رضبت نفقات القطاع العام، رسعان ما إنترشت، إنتشار النار يف الهشيم، بإتجاه سائر  مناحي 

اإلقتصاد، ذلك إي نشاط رئييس وضخم يف اإلقتصاد واملنتج، مبا يف ذلك القطاع النفطي يعتمد- بشکل مبارش 

الفقر،  التوظيف، معدالت  الرئيسة من قبيل اإلستهالك،  املتغريات  الدولة. وعليه فإن  أو غري مبارش- علی 

مستويات اإلنتاج وأربحية النشاط اإلقتصادي تردت وبشکل رسيع وقاس، كام يتبني يف الرشح املفصل أدناه:

هبوط يف التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثامرية. مع نشوء األزمة، هبطت ثقة وتفاٶلية مجتمع   

منذ  ظهرت  قد  کانت  األزمة  مالمح  حيث  حاد  بشکل  الكردستانية  اإلقتصادي  العمل  ببيئة  األعامل 

بداية 2٠13. إن هذا التصور الذي هوحصيلة التطوارت الالحقة، منشٶه تردي األوضاع السياسية يف 

اإلقليم وإنعدام األمن بشکل ملحوظ. ووفقا للتقريرات الصادرة من البنك املركزي مٶخرا، فإن معدالت 

اإلستثامر قد هبطت مبقدار الثلث مقارنة مبعدالته  للسنوات الخمس األخرية. وتشري املعلومات العائدة 

مع  للعام 2٠13،  مثيلته  فقط 1٠% من  بلغ  قد  فيه  لإلستثامرات  اإلجاميل  املبلغ  أن  إلی  لعام 2٠15 

األوضاع  للتنفيذ يف ظل  قابلة  (2٠14) غري  و   (2٠13) املصدقة يف  اإلستثامرية  املشاريع  أن  إستدراك 

الحالية7. 

املرتتبة عن    اآلثار  لعرض  األوضح  املرآة  يكون  أن  العقارات يصلح  إن قطاع  العقارات.  فقاعة  إنفجار 

األزمة العامة الحالية. فلقد غدی قطاع البناء النموذج األكرث إغراء 

إلی  القطاع قد ترسب  للمستثمرين، لكن  لإلستثامر واألكرث جلبا 

حافاته العليا بحيث إنعدم  الطلب يف الوقت الحايل علی الوحدات 

للمكاتب  املخصصة  الكثرية  املساحات  يف  واضح  وهذا  املبنية، 

املستثمرين  بعض  أن  بل  الشاغلني،  من  الجيل  النسبي  وفراغها 

أصبحوا غري قادرين، أو غري راغبني، بإكامل املشاريع السكنية التي 

رشعوا يف بنائها، تاركني األفراد الذين إشرتوا وحدات سكنية ضمن 

 هذه املشاريع يف حيص بيص، فالوحدات غري قابلة لتداول املايل 

وهي معرضــة لإلندثار سواء يف القيمة أو الهيكل. كام أن األرقام 

تكشف هبوط ملحوظ يف أسعار العقارات السكنية يقدر بحدود 3٠%-5٠%، كام أن التعامالت يف سوق 

العقارات قد هبطت بنسبة 8٠%8. وبسبب هذا الهبوط الرسيع والساحق يف هذا القطاع، فإن تعافيه 

يكون علی جانب كبري من البطئ ذلك ألن تنشيط اإلستثامر فيه مستبعد علی املدی القريب.

عدم متكن حكومة    ألحق  الخاص.  القطاع  يف  للعمل  الرئيس  املوفر  املقاولني،  قطاع  علی  التداعيات 

اإلقليم من تسديد مستحقات للمقاولني املحليني رضبة كربی بهذا القطاع  وصاحب ذلك زيادة يف عدد 

الرشكات  الصغرية الذين أشهروا إفالسهم وإتجهوا إلی العمل يف السوق السوداء والتعامالت الجارية 

بالكمبياالت والسندات املرصفية.

7  - الجامعة األمريکية يف السليامنية. معهد الدراسات اإلقليمية والدولية (2٠15)- اإلنتکاسة الكربی يف كردستان – من اإلزدهار إلی اإلنحسار.

8  - نفس املصدر

وتشري املعلومات العائدة لعام ٢٠١٥ إلی أن املبلغ اإلجاميل 
لإلستثامرات فيه قد بلغ فقط ١٠% من مثيلته للعام ٢٠١٣، 
مع إستدراك أن املشاريع اإلستثامرية املصدقة يف )٢٠١٣( و 

)٢٠١٤( غري قابلة للتنفيذ يف ظل األوضاع الحالية.
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ويقدر إتحاد املقاولني بأنه يف حدود السليامنية فقط أوقف ثلث املقاولني املحليني أعاملهم وأن %6٠ 

من مجموع املوظفني العاملني يف هذا املجال قد وضعوا مبدأ الترسيح املٶقت – مع العلم أن ما يقارب 

29% من العامل املستخدمني يف القطاع الخاص علی نطاق اإلقليم كانوا يعملون يف قطاع البناء9. إضافة 

أوقفوا أعاملهم  بأنهم  األتراك، يدعون  األجانب، وباألخص  املقاولني  إلی ما تقدم، فإن عدد كبريا من 

يف كوردستان كام ورد علی لسان أحد موظفي القنصليـة الرتكية يف أربيل. وال ريب يف أن مجمل آثار 

هذه الوضعية ستنتقل بالتايل إلی النشاطات الصناعية التي هي مصدر تجهيز القطاع البناء الداخيل 

مبستلزماتها من قبيل السمنت والحديد والتي  تشكل الجزء األکرب للصناعة غري النفطية يف كوردستان. 

وإلی جانب توقف القسم األعضم يف أعامل البناء فإن هذه النشاطات قد تدنی بشكل كبري بسبب قلة 

الطلب الداخيل وعدم القدرة يف املنافسة مع السوق التصدير األجنبي.

معوقات إستثامرية و تشغيلية يف القطاع النفطي.إن القطاع النفطي هو اآلخر قد تلقی رضبة  األزمة   

العمومية من خالل مجموعة مخاطر أمنية وظروف عمل غري سليمة. وبسبب حالة إنعدام األمن املتأيت 

من الرصاع املتواصل يف العراق، فإن عددا كبريا من الرشكات مل تعد إلی كوردستان جميع الكادر الالزم 

التقارير  للعمل بعد أن تم إخالئهم بسبب تقدم داعش يف بعض املناطق. وبالتوازي مع ذلك، تفيد 

بأن الثقة املتبادلة بني الرشكات النفطية وحكومة إقليم كوردستان متيل نحو التدين لعدم قدرة حكومة 

املتأتية  الواردات  من  جزء  بتخصيص  األخري  الحكومة  قرار   ويعترب  املستحقات.  تسديد  علی  اإلقليم 

بإتجاه تصحيح  أولية جيدة  للنفط علی أساس شهري خطوة  املنتجة  النفطية للرشكات  من مبيعاتها 

9  - النمك الدويل و (CSRO) (2٠12) مسح إجتامعي-إقتصادي حول العراق

نسبة التغي�ي نيسان 2٠1٥ ي 2٠1٥
اكنون الثا�ف ي

القطاع الساك�ف

%3،3 $215 $2٠8 الفئة األفقر

%9،5- $38٠ $42٠ الفئة الثانية

%11،4- $497 $561 الفئة الثالثة

%14.4- $647 $575 الفئة الرابعة 

%٠،3- $1،367 $1371 الفئة األغنی

زمة العمومية
أ
ة ال ية للعائلت الكوردستانية خالل ف�ت ر  )2( معدل النفقات ال�ش

ت
دول ر�               الج

(2٠15)  REACH Initiative : املصدر
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هذا الواقع، لكن هذه الخطوة لوحدها تعترب غري كافية إلستعادة ثقة الرشكات النفطية التي أصابها 

الخلل يف السوق الكوردستانية. ويف الوقت الذي تواجه فيه بعض الرشكات مخاطر محاسبة املشاكل 

املالية الخطرية، فإن الهم األكرب ينحرص يف حقيقة أن الرشكات ويف غياب الدفع الفعيل للمستحقات 

لن تتجه إلی رصد إستثامرات جديدة التي يف غيابها ال ميكن رفع قابلية إنتاج النفط وبالتايل لن تكون 

هناك موارد حتی تستخدم يف تسديد مستحقات تلك الرشكات، ويف املحصلة النهائية، ستسري قاطرة 

األزمة علی منوالها.  لذا ففي ظل هذه النقاط، الميکن رفع مستوی الصادرات النفطية إلی 75٠،٠٠ 

برمليل يف اليوم يف سنة 2٠16. وتقول مصادر مقربة من القطاع بأن الرشكات النفطية الكبرية ستغادر 

علی  قادرة  ليست  بأنها  إذا شعرت  و هدوء  ببساطة  كوردستان 

إدامة العمليات بطريقة مناسبة وسليمة.

جزيئ    بشكل  إزدادت  قد  البطالة  الخاص.  القطاع  يف  البطالة 

وإلی حد  العمل  إنهيار سوق  وبسبب  أعاله  إليه  أشري  ملا  نتيجة 

ما بسبب تدفق أمواج العوائل النازحة نحو اإلقليم والهاربة من 

نسبة  أن  واملالحظ  العراق.  من  أخری  أنحاء  يف  املتفاقم  الرصاع 

لكنها   ،2٠14 الثاين  8% يف ترشين  إستقرت يف حوايل  قد  البطالة 

إرتفعت إلی 16% بني فئات الشباب من أعامر 14-28، وذلك إستنادا إلی تخمينات رسمية من قبل 

 .(KRSO) إحصاء كردستان

وهناك وسيلة بديلة للنظر إلی مسألة البطالة، وذلك من خالل إستثناء القوة العاملة العمومية: نسبة 

األشخاص العاملني تعادل 19% من العامل املستخدمني يف القطاع الخاص، وهذه النسبة تبني مستوی 

املنافسة العالية علی فرص العمل القليلة املتوفرة خارج القطاع الحكومي. ومايجدر بيانه،أن القطاع 

املوجودة  العاملة  القوة  إلمتصاص  اإلستيعابية  القابلية  المتلك  الرسمي  وغري  الرسمي  بشقيه  الخاص 

واملتزايدة بإضطراد، وهذا يٶدي بالنتيجة إلی هبوط حاد يف األجور، بال شك. إن عدم توفر فرص العمل 

قمني بأن يتحول إلی مسألة متفاقمة يف املستقبل وبشكل متكرر، خصوصا بالنسبة للفئات الشابة ألن 

5٠% ،إن إجاميل املجتمع يتألف من أفراد ينتمون فئات عمرية تبلغ العرشين أو أدنی.

إختفاء الطبقة املتوسطة من املجتمع وإرتفاع سقف املديونية. وبالنظر لعدم إمكانية دفع الرواتب   

وإيجاد  أماما  للتقدم  الالزمة  الدينامية  لدميومة  الخاص  القطاع  لدی  عنه  الناجم  والفقدان  العمومية 
فرص العمل، فإن التأثري األقوی والنهايئ لألزمة يقع علی العوائل يف كوردستان. وکام يتوضح 
يف الجدول (1)، فإن كوردستان تعاين من تباطٶ ملحوظ علی صعيد اإلستهالك العائيل1٠ مام يٶدي، 
وبشكل خفي إلی التدمري التدريجي للطبقة الوسطی وذلك ألن التأثري الناجم يكون أكرث ثقال وتأثريا 

التعويض عن الدخل  العوائل إلی  الواسعة والحساسة. ويف أحيان كثرية، تظطر  الفئة  علی مثل هذه 

املفقود من خالل اإلقرتاض واللجوء إلی اإلستدانة من األقارب والجريان، مثرية بذلك مشكلة إضافية علی 

1٠  - عادة مانستعمل النفقات املحلية ومستويات اإلستهالك کمٶرشات رفاهية العائلة

الهم األكرب ينحرص يف حقيقة أن الرشكات ويف غياب الدفع 
إستثامرات جديدة  إلی رصد  تتجه  لن  للمستحقات  الفعيل 
النفط وبالتايل لن  إنتاج  التي يف غيابها ال ميكن رفع قابلية 
تكون هناك موارد حتی تستخدم يف تسديد مستحقات تلك 

الرشكات.
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املدی املتوسط ألن املدخرات املتوفرة لدی الجميع تتبخر هي األخری برسعة. وتشري املعلومات املتوفرة 

إلی أن ما يقارب ثلث العوائل قد وقعت تحت طائلة اإلستدانة يف العام املنرصم11. وعلی وجه العموم، 

فإن التدين يف سقف اإلستهالك واإلرتفاع يف سقف اإلستدانة من جانب العوائل توقع هي األخری بحملها 

الثقيل علی أكتاف قطاع العمل املحيل الذي ستعاين ال محالة من تدين املبيعات. األمر الذي يشكل دورة 

كارثية من إنعدام اإلستثامرات والبطالة والتوترات اإلجتامعية.

ي
ف

ي القطاع املرص�
ف

2-3 تقييدات أمام التعامالت �

مل يحصل أبدا شيوع إستعامل النظام املرصيف بني العوائل يف كوردستان بشكل واسع فيام سبق، لكن هذا 

النظام نفسه يلعب دورا حاسام يف مسألة دفع  الرواتب العمومية واملعاشات التقاعدية واملنح واملكافئات 

وکذلك دفوعات املقاولني واملستوردين. ولقد تأثرت البنوك العامة 

کام  الحالية  العمومية  باألزمة  مبارش  غري  بشکل  كوردستان  يف 

سيتوضح فيام ييل:

تدين الدفوعات للبنوك  

إن القطاع املرصيف يستمر يف التأثر سلبا باإلنخفاص الحاد يف 

املتأتية من األعامل واملشاريع يف كوردستان، إما من  املوارد 

خالل تدين نسبة املشرتيات أو عدم دفع مستحقات املقاوالت، ويف هذا السياق فإن الرشكات التي تعاين 

الديون  الفوائد أو  التعامل مع املصارف أو تسديد  النقدية ال ميكنها  التقييدات يف توفر السيولة  من 

املستحقة األمر الذي يلحق الرضر بالتايل بقوة املوقف املايل للمصارف. كام أن هذه القضايا تحمل يف 

طياتها تأثريات خطرية علی سمعتها يف الخارج  إذا إنترشت  األخبار الدالة علی ذلك هناك. فعلی سبيل 

بأنه كانت هناك خطورة حقيقية وراء  املثال،  يف مقتبل 2٠15، بينت أطراف إستشارية ذات عالقة 

إحجام البنوك الرتكية عن منح اإلعتامدات للرشكات الرتكية العاملة يف كوردستان بسبب املخاطرة املالية 

العالية التي إنطوت علی العمل يف إقليم كوردستان.

قلة العمالت  

العراقي  املركزي  البنك  فإن  بغداد،  الفدرالية يف  الحكومة  تواجهها  التي  املالية  التحديات  مواجهة  يف 

غدت تفرض قيودا إضافية صارمة أمام الحصول علی الدوالر وغريها من أنواع العملة الصعبة، من خالل 

تعامالتها النقدية. وأدی اإلنخفاض يف سعر النفط إلی دخول كميات أقل من الدوالرات إلی العراق 

غري كافية لتغطية جميع النفقات، ولهذا فإنه إصبح إلزاما علی البنوك العاملة يف العراق أن تشدد أكرث 

القيود املفروضة بحدود تتجاوز كثريا ماكان معموال بها فيام سبق.

REACG Initiative -  11  (2٠15) مسوحات أجريت يف كانون الثاين ونيسان 2٠15 حول تقديرات بشأن حاجات مجتمعات إقليم كوردستان 

العراق

التدريجي  التدمري  إلی  خفي  وبشكل  تعاين  كوردستان  فإن 
ثقال  أكرث  يكون  الناجم  التأثري  ألن  وذلك  الوسطی  للطبقة 

وتأثريا علی مثل هذه الفئة الواسعة والحساسة
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املزيد من الرأسامل األسايس يف البنوك  

متطلباتها  زيادة  علی  خاص،  بشکل  فيها  واألجنبية  كوردستان،  يف  العاملة  املصارف  بعض  إلزام  تم 

الرأساملية، وهذا اإلجراء قد يعمل علی تقوية موقفها املايل أمام العاصفة املتمثلة باألزمة، لكنها تعني 

يف نفس الوقت بأن الرشكات الرئيسة أن تستثمر يف الفروع املنترشة يف كوردستان وهو ماينطوي علی 

خطورة العمل يف أجواء محفوفة باملخاطر أصال.

دمات العامة ي تقد�ي الف
ف

يار � �ف اطر الإ 2-4 مف

إن تدفق أفواج العوائل النازحة إلی اإلقليم بالرتافق مع نقص األموال الالزمة لتغطية النفقات التشغيليــة 

للحکومة يقعان حائال أما تقديم الخدمات العامة املعتادة إلی الجمهور، وهذا قد خلق وضعا صعبا للكثري 

من العوائل النازحة الذين ال يجدون الخدمات العامة يف املتناول بسبب العقبات القانونية التي تحيل دونهم 

ودون الوصول إلی هذه الخدمات. 

ولقد عالت نداءات متعددة  ملعالجة التأثريات امللحوظة بجالء يف هذا الصدد، خصوصا يف املجاالت التالية:

تفاوت يف الخدمات والحاجات  

يقدر البنك الدويل بأن الكلفة الكلية لتعديل تقديم الخدمات بحيث يفي مبتطلبات الوضع الجديد 

الحامية  شبكات  الغذايئ،  األمن  الصحة،  مجاالت  دوالر، خصوصا يف  مليار   1،4 بحدود  كان   2٠15 يف 

اإلجتامعية والتعليم. واملالحظ أن أكرث القطاعات يف مجال الخدمات العامة تأثرا بالضائقة املالية، هي 

مجال الصحة التي تعاين بشكل جيل من نقص األدوية ( والتي تستورد مجملها يف الخارج) والتعليم مع 

التذکري بأن قطاع األخري يعاين من سوء النوعية الناجم عن اإلكتظاظ الشديد يف صفوف الدرس والتعويل 

علی إزدواجية الدوام ملرات عديدة علی املدی اليوم الواحد.

تعطل يف توفري الخدمات العامة  

الكهربائية هي  والطاقة  النفايات  ومعالجة  املاء،  تجهيزات  ذلك  يف  مبا  العامة،  التحتية  البنية  وتعترب 

أن  الخدمات يف حني  الطلب علی هذه  مقابل مضاعفة  واملتزايدة،  الكبرية  للضغوط  األخری معرضة 

ينئ  التي  املالية  الضائقة  بسبب  الحارض  الوقت  يف  متوفرة  غري  التجهيز  لتحسني  الالزمة  اإلستثامرات 

اإلقليم تحت وطئتها. ولرمبا كان الکهرباء هو املجال األكرث تعرضا للقصور وذلك لعدم إمكان تجهيزها 

من دون الدعم املستمر والباهض الكلفة مقابل اإلرتفاع الهائل يف اإلستهالك فيها بسبب الزخم الكبري 

عامل  إلی  يضاف  املنتجني.  مطالبات  لتسديد  الالزمة  األموال  إلی  الحكومة  إفتقار  وبالتايل  للنازحني، 

الضعف هذا كون الوقود الالزم إلستمرار معامل اإلقليم يف اإلنتاج ليستورد معظمه من الخارج فضال 

عن كون التهديدات األمنية عامال قويا يف  عرقلة وصولها بسالمة وسالسة، وهكذا فإن الشبكة الوطنية 
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غري قادرة علی تأمني أكرث من 35% من الطاقة املطلوبة12. وتحت وطأة الطلب املتزايد والقوي للمعالجة 

الرسيعة للمشكلة، إلتجأت وزارة الكهرباء إلی سياسات قد تٶدي إلی زيادة توفر الطاقة الكهربائية 

يف  املتنوعة  فعالياتها  علی  وتٶثر  كبري  بشكل  اإلقتصاد  ترهق  قد  اآلخر  الجانب  يف  لكنها  للمواطنني، 

القطاع الصناعي (نذكر علی سبيل املثال القرار القايض بقطع التجهيز عن معامل السمنت والحديد).

12  - مركز التنسيق املشرتك واألزمات لحکومة إقليم كوردستان (2٠16)- موجز معلومايت لشهر كانون الثاين
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معالجتها،  إلی  واملبادرة  أعاله  إليها  املشار  والعالئم  املالمح  بفهم  السياسة  صناع  قيام  أهمية  من  بالرغم 

فإن مستوی هذه األهمية تتضاعف عند السعي لفهم أسباب حدوثها، إن املنشأ الحقيقي لهذه العالئم ال 

ينبع من من النزاع السيايس مع بغداد وليست هي وليدة له وال من الجمود السيايس املتحكم يف اإلقليم، 

أو الحرب الدائرة يف البلد البتة. بل هو من مثار وتجليات مكامن ضعف بنيوية يف إقتصاد كوردستان. إنه 

خواص  يف  يشرتك  والذي  لكردستان،  املنتخب  التنموي  الطريق  مثار   من  ومثرة  حتمية  ظاهرة  باألحری،  

وخصوصيات كثرية مع غريها من البلدان التي تعتمد فيها التنمية علی املصادر النفطية واملوارد املتأتية منها، 

مبا يف ذلك العراق. وحيث أن كوردستان جزء من العراق يف اإلطار العام فإن كثريا من مبادراتها السياسية 

التخرج مام هو متبع يف املشهد اإلقتصادي السيايس لبغداد. 

وملا تقدم، فإن العالج الوحيد هوالبدء بعملية اإلصالحات العابرة 

الضعف  مناحي  قلب  إلی  الوصول  إلی  والهادفة  املالمح  لهذه 

الذي  اآلمن  الرب  إلی  كوردستان  إليصال  تحقيقا  نفسها  البنيوية 

تكون فيه قادرة علی الوقوف علی قدميها بقوة ومتانة أمام كل 

اإلهتزازات واألزمات املشابهة والتي ال ريب يف تكرارها بني الفينة والفينة. وکـام فعلنا سلفا، فإن املناقشة 

سترتكز علی أربعة محاور إقتصادية والتي تعترب املوطن الحقيقي آلفة الضعف التي شخصناها:

التمويل غري السليم للقطاع العام  

تخلف يف القطاع الخاص غري النفطي  

قطاع مرصيف غري فعال  

عدم الكفائة يف تقديم الخدمات العامة  

3-1 التمويل غ�ي السل�ي للقطاع العام

يشكل النفط املصدر الرئييس لحوايل ٩٠% من موارد حكومة إقليم كوردستان، مبا يف ذلك األموال   

والجيد  الصحيح  األداء  علی  التعتمد  الدولة  إدارة  علی  القدرة  فإن  لذلك،  بغداد.  من  املمولة 

اإلقتصادي املحيل يف جميع املستويات، أو علی قابلية صناع السياسة علی إدارة دفة الحكم مبا 

يحقق املصالح العليا للجامهري بشكل جيد، بل تعتمد وتتكئ علی إحتفاظ النفط بأسعار عالية 

والعالقات الجيدة والودية مع بغداد. وفيام يتعلق بالشق األول، ليست هناك هيكليات علی 

أرض الواقع تتضمن تواجدها ودميومتها، أما بالنسبة للثاين، فإن املألوف هو توايل املشاكل مع 

٣- نواحي الضعف البنيوية في إقتصاد كوردستان

بالرغم من أهمية قيام صناع السياسة بفهم املالمح والعالئم 
املشار إليها أعاله واملبادرة إلی معالجتها، فإن مستوی هذه 

األهمية تتضاعف عند السعي لفهم  أسباب حدوثها.
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بغداد والسوق النفطية بشكل متكرر، يف حني ليست هناك إسرتاتيجيات محددة لتنويع املوارد 

ماقبل  فرتة  الرضائب يف  إيرادات  العراق- وصلت  أو علی مستوی  العامـة سواء يف كوردستان 

األزمة يف اإلقليم إلی 13٠ مليون دوالر (بدون إحتساب األجور التجارية علی املعابر الحدودية) 

وهذا يعادل تقريبا 1%  من ميزانيتها العامة. 

فشل صندوق النفط والغاز الذي تطور مبساعدة جزء من الوارد املتأيت من بيع النفط بشكل   

فإدارة  األزمات.  عن  الناشئة  املخاطر  من  اإلقليم  يحمي  مايل  جدار  إلی  التحول  يف  مستقل 

اإلقليم للموارد النفطية مل تكن شفافة وبالتايل فإن الصندوق مل ينظم بشکل صحيح ومناسب 

وال إستعمل بشكل كفوء. ويبدو ان الحكومات املتالحقة 

الذي  التقليدي  لإلعتقاد  اإلنصياع  يف  إستمرت  أربيل  يف 

يقول بأن أفضل السبل لبناء اإلقليم تكمن يف اإلستعجال 

إلستئناف  النفط  من  يأيت  مورد  ألي  واملترسع  العاجل 

وتقوية امليزانية بدال عن اإلحتفاظ بها يف إطات صندوق 

التنمية. ولذلك، فإن مقدارا ضئيال من املال قد تم رصده واإلحتفاظ به يف هذا الصندوق، لكن 

هذا املقدار، کام وصفناه، أضعف بكثري مام هو محتفظ به يف صناديق التنمية املامثلة يف سائر 

البلدان املنتجة للنفط التي تستعمل مواردها املشري إليها كإحتياطي مايل يستفاد منه کعامل 

توازن عند حصول الهبوط يف موارد الدولة وتجنب اللجوء إلی ما ال يستفاد منه کعامل توازن 

عند حصول الهبوط يف موارد الدولة وتجنب اللجوء إلی سياسات التقشف. وكام نری فإن حكومة 

إقليم كوردستان الحول لها وال قوة يف اإلحتامء بهذا الخيار يف الوقت الحايل.

بناء الدولة وعملية التنمية يعتمدان يف اإلقليم علی ميزانية عمومية مصابة بالتضخم  والتوسع   

يف  الحكومية  للواردات  السنوية  الزيادة  بأن  الدويل  البنك  يقدر  الجوانب.  ومتعدد  املضطرد 

كوردستان قد بلغت معدل 2٠% يف السنوات الخمس األخرية، وباملقابل فإن النفقات قد إزدادت 

مبعدل 26% يف نس الفرتة. وإن أكرثية الواردات السنوية التي تأتت إلی صندوق الحكومة قد 

خصصت لتغطية النفقات التشغيلية يف امليزانية وللرواتب علی درجة الخصوص وليس ألغراض 

اإلستثامر، واملعلوم أن جذور الزيادة الفاحشة يف تخصيصات الرواتب متتد إلئ أعامق القضايا 

البنيوية مبا يف ذلك نظام إحتساب الرواتب املبني علی منح ومخصصات إضافيـة بعيدة کل البعد 

ورشاء  األشباح  املوظفني  وجود  و  الوزارات،  ملوظفي  الوضيفي  الوصف  غياب  اإلنتاجية13،  عن 

التشغيل يف  الذمم وتشكيل جيش األتباع املبني علی خلق ومكافأة املوالني سياسيا من خالل 

السلك الوظيفي العام أو الشبکات األمان (أنظر إلی الجدول رقم 3). هذا السلوك غدا موضوع  

13  - من إجاميل املبلغ املرصوف علی الرواتب، 44% ميثل الراتب اإلسمي و56% متثل مخصصات ومنح متنوعة

الزيادة السنوية للواردات الحكومية يف كوردستان قد بلغت 
فإن  وباملقابل  األخرية،  الخمس  السنوات  يف   %٢٠ معدل 

النفقات قد إزدادت مبعدل ٢٦% يف نس الفرتة.
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إستنكار وشجب عدد من منتقدي حکومة إقليم كوردستان14. باإلضافة إلی ذلك تفتقر حکومة 

إقليم كوردستان إلی آليات موثوقة أو مٶسسة فاعلة لتدقيق النفقات العامة.

القطاع العام هو املصدر الرئييس للتوظيف علی صعيد اإلقتصاد، بشكل مبارش أو غري مبارش،   

للنقد  وتعرضه  املركزية  شديد  نظاما  يخلق  الذي  األمر 

واإلخرتاق. إن 6٠% من السكان العاملون يف كوردستان العراق 

يعمل لصالح القطاع العام (أي 72٠،٠٠ فرد) وغالبية القطاع 

الخاخ تعتمد علی النفقات العامة املبارشة من قبيل العقود. 

بعدة  أو  واحدة  بهزة  حاليا  تأثر  قد  العام  القطاع  كان  إذا 

هزات كام هو الحال اآلن، فإن اإلقتصاد مبجمله مصاب بالشلل بسبب إعتامده علی الحكومة 

وغياب مجاالت التنمية اإلقتصادية البديلة. ومن الجانب اآلخر، فإن القطاع الخاص كآن والزال 

األکرب  القضية  فإن  وهنا  الحكومية  امليزانية  علی  تعتمد  ال  التي  العمل  فرص  خلق  يف  بطيئا 

واألكرث خطورة تتمثل فإن العمل لصالح القطاع الخاص اليوفر الفوائد اإلجتامعية التي يوفرها 

نفس املنصب يف القطاع العام، حيث أن املوظفني الحكوميني يتنعمون بالحصول علی العالوات 

والحقوق التقاعدية، والضامن اإلجتامعي وقطع األرايض السكنية فظال عن ميزات وإمتيازات غري 

ذلك، وبالتايل فإن هذا التفاظل كفيل بأن يـمحي أي حافز يدفع املرء إلی العمل لصالح رب عمل 

يف القطاع الخاص15. وفوق كل ذلك، فإن الذهنية الثقافية متيل إلی إعتبار العاملني يف القطاع 

الحكومي أفضل منزلة ومقاما ضمن الرتكيىة اإلجتامعية من غريهم.

 وعلی وجه العموم، فإن منظومة تقاسم املوارد يف العراق ليست متطورة بشکل تام، فالنظام املايل 

 Kurdish quasi-state: Development and dependency in post-Gulf War Iraq. .(2٠1٠) .Natali, D 14  - علی سبيل املثال، راجع

.Kurdistan’s politicized society confronts a sultanistic system .(2٠15) .Hassan, K

15  - من الناحية التأريخية ، عملت الحكومة كموفر للدخل لألشخاص حيث أصبحت مبثابة مرصف ترصف وتوفر األموال والقروض ألغراض 

عدة منها البناء، األعامل التجارية ،الزراعة، وحتی تغطية نفقات الزواج والسفر. فحسب مصادر برملانية أقرضت الحكومة يف العام املنرصم 2،8 

مليار دوالر  يف هذه املجاالت.

72٠،٠٠ ي القطاع العام
موظ�ف

42٠،٠٠٠ ، معيلي العوائل،  ف مان ) املعوق�ي
أ
مستملوا الرواتب من شباكت ال

) الفقراء، ..إلف

22٠،٠٠٠ املتقاعدون

2٠،٠٠٠ ي العقود
موظ�ف

1،38٠،٠٠٠ الي �ج العدد الإ

قل�ي ف يستملون الدفوعات من حمکوة الإ فراد الذ�ي
أ
 )3(: عدد ال

ت
 جدول ر�

املصدر : مجلس الوزراء حكومة اقليم كوردستان

العمل لصالح القطاع الخاص اليوفر الفوائد اإلجتامعية التي 
يوفرها نفس املنصب يف القطاع العام.
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من  املتأتية  الواردات  جميع  علی  يدها  تضع  الفدرالية  والحكومة  الشديدة  باملركزية  مقيدا  الزال 

التعهدات والوعود  أن  التوايل، كام  املحافظات علی  توزيعها علی  البلد وتعيد  املختلفة يف  املصادر 

بإتجاه خلق نظام فدرايل أكرث تكاملية والعمل بنظام المرکزي لإلستفادة الحقيقية من املوارد مل تلق 

تقدما يذکر لحد اآلن، وهذا هو السبب الذي يعيق سعي املحافظات العراقية لتحقيق سرتاتيجيتها 

التنموية الخاصة وبالتايل يٶدي إلی خلق التوترات يف البالد.

ي القطاع غ�ي النفطي
ف

لف � ف 3-2 �ت

من املٶكد أن املنتجني املحليني للبضائع  ليسوا قادرين علی منافسة البضائع األجنبية املستوردة   

وال يستطيعون أن يبلغوا نفس مستوی التطور بحيث يتحولون إلی بديل للقطاع العام. وعلی 

بأن  إقليم  والقائل  السائد  العام  املفهون  من  النقيض 

كوردستان هو منتج للنفط فقط، فإن اإلقليم ميتلك قطاعا 

للصناعة الخفيفة والتي ترتکز علی األغلب علی مواد البناء 

واملنتجات الزراعية.  وعلی أي حال، فإن القطاع الخاص 

الذي يعاين من الضعف يف القابلية اإلنتاجية محليا، فإنه، 

غري  القطاعات  إلی  مبارشة  أجنبية  إستثامرات  جذب 

النفطية وغري اإلنشائية ) اإلسكان(. ولقد وصف القانون 

بأنه علی جانب كبري من املبالغة يف منح املزايا (لرباليا أكرث من الالزم) و رمزا للبيئة الكوردستانية 

املتسامحة يف تهيئة بيئة النشاط اإلقتصادي الوافر.  ولكن، فإنه إستنادا إلی املعلومات الصادرة 

من هيئة إستثامر كوردستان، كان مصدر 77% من رأس املال املستثمر  من العراق وليس من 

املستثمرين الدوليني. وأفاد عدد كبري من األشخاص ذوي العالقة، بأن أكرث الصناعات واألعامل 

التي أبدت الرغبة يف العمل يف كوردستان كانت من “النوعية الهابطة”، مٶرشين يف نفس الوقت 

اللجوء إليها من قبيل نظام وهيئات نظامية فعالة  إلی غياب مٶسسات حامية قانونية ميکن 

وإطار رسمي للمشرتيات الحكومية واألعامل. هذا فظال عن أن أكرثية التوجهات اإلستثامرية يف 

كوردستان قد مالت نحو قطاع الخدمات مستهدفني العوائل ذات الرغبات اإلستهالكية العالية 

نسبيا، وليس قطاعات القيمة اإلضافية األخری. وحيث أن القانون قد حدد رشوطا متساوية أمام 

جميع القطاعات بدال من التمييز بينها ووضع حوافز تفضيلية بينها بحيث يفضل رب العمل يف 

قطاع علی آخر، فإن الفرص اإلستثامرية قد إنحازت نحو قطاع اإلسكان والرس يكمن يف أن هذا 

القطاع  يعطي فرصا للحصول الرسيع علی الفوائد وزيادة موارد املقاولني.

املوارد    من  املتأتية  املال  رأس  جذب  إلی  أدی  مام  جلية  إزدهار  بفرتة  العقارات  قطاع  متتع 

النفطية بسبب غياب منظومة مرصفية فعالة والذي أدی بدوره إلی الوقوع يف مطبة ال تحمد 

القابلية  يف  الضعف  من  يعاين  الذي  الخاص  القطاع  إن 
اإلنتاجية محليا، ليس قادرا علی لعب دور املساندة لتقوية 
اإلقتصاد سواء بوجه التهديدات الخارجية أم مشاکل القطاع 

النفطي
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عقباها. ومن املعلوم حسب العظة التأريخية، إن املمتلكات املالية هي املكان املفضل إلستثامر  

رأس املال املتوفر عندما تكون األوضاع املالية غيڕ مٶاتية بشكل جيد، ذلك ألن هذه املوجودات 

القطاع  التطور الرسيع يف  إبقائها بحالة نقدية ويف حالة كوردستان، فإن  هي أسلم نسبيا من 

النفطي أدی ألی قدوم كم هائل من رأس املال الذي صب مبارشة يف قطاع العقارات واملالحظ 

أن النمو الحاصل يف قطاع العقارات يف كوردستان خالل السنوات الخمسة املنرصمة فاق إلی حد 

كبري حاجات اإلقليم الفعلية: هناك مجال ضيق للحصول علی فرصة سکن قابلة للتحمل لألفراد 

من حيث الکلفة والسعر، مقابل عرض واسع ألبنية بالغة األبهة والفخامة مبا يف ذلك الفنادق 

الكبرية التي تعاين أغلبها من عدم وجود النزالء وبالتايل أصبحت فارغة متاما. ليس ذلك فحسب، 

بل أن القطاع أصبح يعاين من التنظيم الجيد مام أدی إلی ظهور كارتالت تجارية وإرتفاعات 

مفتعلة يف األسعار  تزداد إشتعاال بشكل متواصل.

أدت إجراءات حكومة  إقليم كوردستان، مبا يف ذلك التغيريات غري املرتقبة يف السياسات وتساهلها   

يف- وتسهيلها- تشكيل فئات القلة املحتكرة إلی تخريب بيئة العمل يف اإلقليم. لقد کشف بعض 

ذوي العالقة  الذين متت مقابلتهم عن وجود نوع من الال ثقة داخل مجتمع أصحاب األعامل 

خالل  معها  التعامل  يف  تجاربهم  علی  واملبنية  الكوردستانيني،  السياسات  صناع  منظومة  تجاه 

الفرتة املنرصمة. لقد ذكروا بأن إصدار األنظمة وإعالن السياسات غري كافيتني إذا كانت الحکومة 

الواقع يف  أرض  تطبيقها علی  الحقيقية برضورة  واإلرادة  الراسخة  القناعة  الدوام  تنقصها علی 

مجال التطور اإلقتصادي وخلق أجواء صالحة أمام أصحاب األعامل. وتدل التجارب السابقة إال 

السياسية  التدخالت  آماد مناسبة بسبب  إلی  الحاالت ال متتد  الحكومية يف بعض  القرارات  أن 

اإلجراءات  بسبب  والعقبات  العراقيل  تواجه  السياسات  تنفيذ  أن  كام  اإلنتخابية،  واملناورات 

املكتبية املعقدة وسواد ثقافة البريوقراطية الشديدة، وعدم قيام الدوائر الفنية باملتابعة الحقيقة 

الكافية، وهو ما حصل فعال بصدد قانون تشجيع إستخراج املواد املعدنية وغري املعدنية مٶخرا. 

وإضافة إلی ما ذكر، فإن املوافقة يف مجال إصدار إجازات العمل تشكل هي األخری عقبة كأداء 

للفساد.  جيدا  تشكل مصدرا  األمر  نهاية  يف  وقوية وهي  ونظيفة  عادلة  عمل  بيئة  أمام خلق 

وهذان العامالن يساهامن سوية وبإستمرار يف خلق الفرص أمام إحتكار القلة للفرص املتاحة، 

هٶالء القلة الذين هم علی الدوام مرتبطوب إرتباطا شديدا ووثيقا باألحزاب السياسيـة .

ورغم وجود قانون حول اإلحتکارات، إال إن القانون مل يطبق بالكامل. وعلی وجه العموم، فإة 

إتباع هذه السياسة إلی جانب عدم الثبات وغياب عامل املحاسبة قد قضی مبجموعة علی قابلية 

ورغبة مجتمع رجال األعامل يف املشارکة يف النشاطات اإلقتصادية يف اإلقليم خشية منهم من 

التغيريات املفاجئة يف السياسات وسحب الدعم والتقصري يف تطبيق القوانني والتعليامت الجديدة 

أو الالعدالة يف املنافسة.
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عدم قدرة املقاوليني املحليني  العاملني يف مجال الخدمات علی املنافسة مع نظرائهم  اإليرانيني   

واألتراك. وتدور التكهنات هنا حول عدم وجود فرص عادلة ومتكافئة أمام الجميع (مثال يشكو 

عدد كبري من العاملني يف هذا املجال بأن السلطات املحلية تفضل املقاولني األجانب) يف حني 

حجم  صغر  بسبب  األجنبية  الرشكات  مع  املنافسة  حومة  دخول  علی  يقدرون  ال  أكرثهم  أن 

رشكاتهم أو نقص يف الخربة الفنية. وکام ذكر أحد هٶالء، فإن الرشكات األجنبية الصغرية العاملة 

يف كوردستان غالبا مع تلقی الخطوة لدی سلطات اإلقليم أکرث من الرشكات املحلية الكبرية إلی 

جانب كون األطراف والهيئات الصانعة للسياسات من قبيل نظام املشرتيات العامة مل توجه إلی 

معالجة هذه األرضار.

هناك غياب واسع لنظام معلومات موثوق وشفاف حول األداء اإلقتصادي لكوردستان بشكل   

عام، ويف بعض القطاعات بشکل خاص، األمر الذي أدی إلی ضعف املحاسبة والرقابة يف هذا 

املجال. وبني ذوي العالقة سواء يف القطاع الدويل أو العام الخاصني، بأن تحسنا  طفيفا فقط طرأ 

علی عامل الشفافية يف مجال السامح بالحصول علی املعلومات بشأن أداء اإلقليم اإلقتصادي 

وهذا اإلنطباع مينع هٶالء عن امليض قدما ولو مبساحة قليلة نحو اإلستثامر يف كوردستان، هذا 

فضال عن أن إنعدام الشفافية يخلق أرضية خصبة لنمو الفساد وإنتشاره.

ي غ�ي الفعال
ف

3-3 القطاع املرص�

بأجمله    العراق  أو  كوردستان  يف  سواء  املايل  القطاع  يتميز 

املوجود  علی  املبني  اإلقتصاد  وإن  الجيد،  التطور  بعدم 

ذکرنا  وکام  املالية.  األزمات  لحصول  الطريق  ميهد  النقدي 

فيام سبق، إن نسبة كبرية من املوارد التي جناها اإلقليم من 

ومل  العقارات  مجال  إستثمرت يف  قد  املتزايد  النفطي  وارده 

قطاعات  يف  إستثامرها  إلی  يصار  ليك  املصارف  إلی  تدخل 

أوطأ  يف  املايل  بالقطاع  الثقة  وغدت  وجدوی.  إنتاجية  أكرث 

التجارية والصناعية املحلية والصغرية،  مستوياتها بني أوساط املجتمع وإلی مدی أوسع بني األوساط 

وتبعا لذلك، تفضل هذه املجاميع  أن تحتفظ مبوجودها النقدي كأرصدة سائلة، وميكننا أن نعزو جزء 

من فقدان الثقة هذه إلی حقيقة أن املصري النهايئ لكل حاالت الرصاع يف العراق قد تتوج بخسارات 

كبرية يف املوجودات واألرصدة املرصفية دون تعويض للمترضرين. وحقيقة أن حكومة إقليم كوردستان 

قد إستحوذت علی األرصدة املرصفية يف البنوك التجارية خالل األزمة من أجل دفع إلتزاماتها املالية، 

التساعد يف عکس مسار الالثقة، بل تعمل علی النقيض من ذلك فحسب.

وارده  من  اإلقليم  جناها  التي  املوارد  من  كبرية  نسبة  إن 
النفطي املتزايد قد إستثمرت يف مجال العقارات ومل تدخل 
أكرث  قطاعات  يف  إستثامرها  إلی  يصار  ليك  املصارف  إلی 

إنتاجية وجدوی.
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عمليات القطاع املرصيف غامضة وغري شفافة وغري فعالة بسبب الكم الهائل من األنظمة والتعليامت   

العالقةخصوصا يف مجال  التجارية واألطراف ذات  القدرة علی اإلستجابة ملتطلبات املٶسسات  وعدم 

التجارية  القوي لألعامل  املايل  الدعم  بتقديم  للقيام  الجهوزية  املصارف سيئة  األعامل. وبصورة عامة 

خصوصا الكبرية منها. فعلی سبيل املثال، علی الرشكات التجارية أن تقدم ضامنات إضافية قوية من 

قبيل أرصدة عقارية تبلغ قيمتها السوقية 15٠% من املبالغ املطلوبة من قبلها، قبل الحصول علی تلك 

املبالغ يف املصارف. وذكرت أطراف ذو عالقة بأن مثل هذه املامرسة تعيق توسع يف النشاط اإلقتصادي 

خاضعة  الحالية  املنظومة  بأن  األطراف  هذه  ذكرت  ذلك،  عن  وفضال  بها،  القيام  معينة  تنوي رشکة 

للمركزية الشديدة التي ميارسها البنك املركزي العراقي الذي ال ميتلك تأريخا جيدا يف سياساته وقراراته 

كام أنه، و كجزء من مامرسة مالية غري قياسية وغري إعتيادية، علی املصارف العراقية التي تحتاج إلی 

التمويالت لعملياتها املرصفية عليها أن تطلبها من البنك املركزي العراقي الذي يتولی ضبط حركة العملة 

األجنبية (أي الدوالر) يف البلد. ويفرض هذ املرصف سقفا محددا علی حجم املبالغ من العملة التي 

بإمكان أي مرصف أن يحصل عليها مام يفقدها القابلية علی تقديم التمويل الالزم للعمليات الكبرية 

يف املجال التجاري.

دمات العامة ي تقد�ي الف
ف

3-4 عدم الكفائة �

العامة مل ترتقي    الخدمات  التأريخي يف مجال اإلستثامر، فإن تنظيم وتقديم  التخلف  بسبب 

إلی مستوی حاجات السكان بل بقت بعيدة عن ذلك إلی حد كبري. ومع ذلك فإن خدمات من 

قبيل الصحة والرتبية والخدمات العامة األخری ذات العالقة أعطت يف كوردستان نتائج إجتامعية 

وإقتصادية أفضل باملقارنة مع سائر أنحاء العراق وتقدمت يف ظل تلك النتائج بشكل أكرب، ولكن 

فإن بعض العراقيل يف مجال تقديم الخدمات وشكلية تفعيلها قد عطلت من الناحية التأريخية 

يف دخول اإلستثامر وتحقيق الكفائة يف هذه القطاعات. إن الحقيقة الصارخة التي تظهر أن هناك 

إضطرابا وفوضی عارمني يف جميع مجاالت الخدمات يف الفرتة بعد بروز األزمة وإستفحالها، يبني 

بأن طاقة وآليات تقديم هذه الخدمات مل تكن متكافئة قط مع املطلوب يف الفرتة السابقة لربوز 

األزمة العامة أي أن اإلستثامر يف السابق مل يستجيب لحاجات ومتطلبات السكان الذين إزدادوا 

ثراء وحجام وال كان هناك حاجز واق من قبيل صندوق فعال للتنمية يقوم بإمتصاص الصدمات 

الناشئة عن حالة التخلف اإلستثامري السائدة. ويف النهاية ال تتوفر يف الوقت الحارض طاقة مالية 

لإلستجابة الرسيعة بإتجاه إجراءات ملعالجة نقص الخدمات.
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إتاحة الخدمات وفتحها أمام القطاع الخاص قد أمثرت عن نتائج مختلطة تبعا لواقع أن املنظومة   

الخدمية بحاجة إلی تنظيم أفضل. وبالرغم من أن مشارکة القطاع الخاص يف الصحة والرتبية 

واملرافق العامة  قد أدت إلی زيادة مستويات الخدمات املقدمة، لكن ذلك مل يرتافق مع زيادة 

كبرية يف نوعية تلك الخدمات. سواء كان يف املجال الخاص والعام. فالخيارات الخاصة ستبقی 

بعيدة املنال إلی حد كبري بالنسبة للغالبية العظمی من السكان. إن األنظمة املتعلقة بالخدمات 

واملبنية علی إطار قانوين رشع منذ عقود خلت وهذا يقيد القطاع الخاص الناشط ويعرقل عامل 

املنافسة الحرة وال تشجع أي زيادة يف جودة وكفائة الخدمة العامة ومقدمها يف نفس الوقت.

بالرغم من أن هناك أجور مفروضة علی اإلنتفاع من بعض الخدمات وإستعاملها، فإن الطريقة   

املتبعة يف تسديد هذه األجور وجمعها غري كفوءة وإن الواردات املجياة التكفي لتغطية النفقات 

املرصوفة من قبل الحكومة. لذلك ميکن القول بأن أكرث الخدمات العامة املقدمة هي مجانية، 

وهذا اليشجع علی إستعامل موارد قوية، أو بشكل أخص، مساهمة الجمهور يف كيفية وشكلية 

وتبني  والكهرباء.  املاء  هام  لألجور  يخضعان  اللذان  الخدمات  مجايل  إن  املقدمة.  الخدمات 

املعلومات املتعلقة بأجور الكهرباء لعام (2٠14) بأن املبالغ املقيمة (املدخلة يف قوائم الجباية) 

اإلستثامر  بأن  (علام  للتجهيز  الحكومة  تتحملها  التي  الكلية  التشغيلية  الكلفة  من   %1٠ متثل 

النسبة  هذه  من   %75 حوايل  عن  تقل  فعال  املجياة  املبالغ  أن  حني  يف  داخل)  غري  الرأساميل 

(العائدات تبلغ مقدارها 3٠٠ مليون دوالر والنفقات تبلغ 3.2 مليار دوالر)
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٤- طريق نحو اإلصالحات
إن ربط الحاجة إلی معالجة األسباب املبارشة لألزمة العامة يف كوردستان مع مكامن ضعف هيكلية أعمق يف 

اإلقتصاد يعطي سببا منطقيا بإتجاه وضع وإتباع منهاج إصالحي يٶدي إلی نتائج إقتصادية قوية يف الحلقات 

الرئيسية. إن املبادئ األساسية املبينة يف املقرتحات التالية تهدف إلی تحقيق تغري قصري املدی وطويلة يف 

آن واحد يف إقتصاد كوردستان متهيدا إلنتقال اإلقليم إلی وضع إنسيايب أفضل قادر علی املقاومة يف وجه 

الصدمات والهزات الداخلية والخارجـية خصوص عندما تربز كتحديات أمام إقتصاد البالد.

ومع أن الطرح قد يكون مٶملا وصادما ألرباب العمل والعوائل وأوساط املجتمع، فإن تعديل وضع امليزانية 

اإلعتبار  بنظر  أخذه  أمام كوردستان ويجب  األولی  األسبقية  أساسهام هو  والنفقات وعلی  للواردات  طبقا 

السيئة  الوضعية  مثل هذه  تكرار  لعدم  أخری ضامنا  بإجرءات  العملية  تقرتن هذه  أن  ويجب  واألهمية، 

أمام مسرية كوردستان ولجعل الكلفة أكرث خفة بالنسبة للمجتمع 

من خالل التشارك يف تحمل العبئ وللحصول علی دعم األطراف 

الناوية يف تقديـم يدالعون.  الدولية املتواجدة يف اإلقليم  الفاعلة 

ويف الواقع، فإنه برسم إسرتاتيجية إصالحية أكرث شموال تركز علی 

محاربة الفساد الذي يعوق تطور وتقوية القطاع الخاص وتشكيل 

وسلوكيات  نشاطات  علی  اإلنكباب  وليس  أداء  أفضل  مٶسسات 

فقط  ليس  اإلقليم  يستطيع  العامة،  النفقات  مجال  يف  ترفيعية 

تحسني إقتصاده وجعله يقف علی قدميه فحسب، بل يرفع من 

اإلصالحات  إن من شأن  املدين علی حد سواء.  واملجتمع  املحليني  األجانب والرشكاء  املانحني  أمام  سمعته 

األعمق أن تحقق نتائج إيجابية علی املدی املتوسط وأن تحد بشكل قويم من عدم اإلستقرار  إن مل تقتلع 

جذوره بالتامم.

العميقة  الهيكلية  الضعف  ونواحي  العامة  األزمة  وتداعيات  معامل  بشأن  الجارية  التحليالت  إلی  وإستنادا 

املشخصة يف جسد إقتصاد اإلقليم، فإن أي إصالح يجب أن يركز علی األسبقيات التالية أوال بأول:

تحسني أداء الحكومة وميزانيتها  

تقوية وتعزيز املبادرات والسياسات الهادفة إلی تطوير القطاع الخاص  

متويل املجال املٶسسايت لكوردستان املتعلق باإلقتصاد  

فإنه برسم إسرتاتيجية إصالحية أكرث شموال، يستطيع اإلقليم 
ليس فقط تحسني إقتصاده وجعله يقف علی قدميه فحسب، 
بل يرفع من سمعته أمام املانحني األجانب والرشكاء املحليني 

واملجتمع املدين علی حد سواء.
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ا ان�ت ف ف اداء الكومة وم�ي س�ي
ت

� 1-4

التوجه اىل فرض إجراءات تقشفية للحد من النفقات يف مجال الرواتب واألجور واعتبار ذلك من االمور   

الهامة والعاجلة لضامن وضع ميزانية قوية ومتوازنة من حيث التمويل. مع التأكيد عىل أن أي اجراءات 

العامة، وذلك  الرواتب  السعى ملعالجة  املتمثل يف  التحدي  باملقارنة مع  تبدو صغرية  تلك  اخرى غري 

بسبب كونها (الرواتب واالجور)تعادل 7٠%من إجاميل النفقات العامة يف حكومة افليم كردستان. وان 

اي اجراءات يتم اللجوء اليها يف هذا املجال يتطلب حزمة من 

الخطوات تتضمن قطوعات مؤملة يف الرواتب وإعادة النظر 

يف احتساب الرواتب واالجور ومكمالتها، اي ما يعني ربطها 

واملنح،  املخصصات  بعض  وإلغاء  التشغيل  وانتاجية  بأداء 

وتحويل املنح املقطوعة لبعض حاالت التعبئة اىل مكافآت...

الخ، وكذلك االحالة االجبارية للموظفني املدنني عىل التقاعد 

الذين تجاوز أعامرهم السن القانوين للتقاعد.

تحسني الحوافز املشجعة للعمل يف القطاع الخاص بهدف تخفيض العدد الهائل والفائض يف املوظفني   

املدنني. كام نعلم، متتص رواتب القطاع العام جزءا كبرياً من امليزانية. وتعترب الدولة يف الوقت الحارض 

املوظف الرئييس للعاملني وليك يتم تقوية القابلية االستيعابية لقطاع الخاص لطالبي العمل يجب وضع 

واتباع سياسات محددة الصالح التضخم الكبري يف املالكات والعاملني. وهناك اجراءان الرئيسيان يجب 

اللجوء اليهام يف هذا الصدد:

مثة مسودة قانون متت مناقشتها مؤخراً يف برملان كردستان تهدف اىل انشاء نظام للتقاعد والضامن أ -  

اإلجتامعي لكال القطاعني الخاص والعام، وتتضمن بعض الفوائد لصالح موظفي القطاع الخاص ال تتوفر 

حالياً لهم، مثل هذا اإلجراء رضوري اذا كنا نريد ان نجعل من القطاع الخاص هدفاً مرغوباً فيه للعمل 

وعىل  العام.  القطاع  رواتب  دفع  جراء  امليزانية  كاهل  عن  الثقيل  الرواتب  حمل  رفع  يف  واملساعدة 

اي حال، فأن املصادقة عىل الالئحة القانونية املشارا اليها قد تتعطل يف الوقت الحارض، او قد تهمل 

بالكامل، بسبب إحتاملية تسببها يف انفاق حوايل مليار دوالر اضايف. ومهام يكن يف أمر، فأن مثل هذه 

املبادرة تعترب استثامراً يف حد ذاتها وعىل حكومة اإلقليم خوض غامرها بالرغم من كلفتها الثقيلة. ومن 

الرضوري تصحيح الفوىض الحالية السائدة يف سوق العمل والتي يلعب فيها القطاع العام الدور الرئييس 

والغالب. ومن الواجب ادراك ان حجم املدخرات املالية الناجحة عن مصادقة وتنفيذ مثل هذا القانون 

والتي ستظهر اثارها يف السنوات القادمة حيث سينخفض حجم املبالغ التي عىل الحكومة تسديدها 

مع التأكيد عىل أن أي اجراءات اخرى غري تلك تبدو صغرية 
الرواتب  ملعالجة  السعى  يف  املتمثل  التحدي  مع  باملقارنة 
العامة، وذلك بسبب كونها )الرواتب واالجور(تعادل ٧٠%من 

إجاميل النفقات العامة.
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عىل شكل رواتب للقطاع العام، ستفوق عىل الكلفة التي ستحتملها الحكومة حالياً فيام ان تم ادخال 

القانون حيز التنفيذ.

غياب ب -   إجازات  اخذ  املدنني  للموظفني  يتيح  برنامجاً  تبنت  قد  كردستان  إقليم  حكومة  كانت 

(بحدود ثالثة سنوات) لاللتحاق بالقطاع الخاص مع امكانية استمرارهم فيه ملدة غري محدودة. ان هذه 

الربنامج يجب ان يستمر. ليس ذلك فقط، بل يجب ان يطبق ويعزز اكرث. وهناك آفاق واعدة لتقوية 

فعالية هذه السياسة من خالل تقييم نتائجها املرجوة، وهذه اآلفات من شأنها تقوية جاذبية االجراء 

لدى املوظفني وبالتايل توسيع نطاقه التطبيقي.

اطار    العامة؛ كخطوة اوىل، يجب فرض بعض الرضائب يف  املواردات  لتنويع  البدء بإصالحات سنوية 

هذه االصالحات. وعىل نحو ما تظهره امليزانية الفدرالية، فأن املوارد غري النفطية يجب ان تشکل حوايل 

16% من اجاميل املوارد العامة للعراق يف عام 2٠15 مقابل 5% للسنوات السابقة. وتعزى هذه الزيادة 

اىل حد ما اىل قيام الحكومة الفدرالية بفرض بعض الرضائب الصغرية عىل البضائع املستوردة من قبيل 

النفطية،  بإتجاه زيادة املوارد غري  السيارات والسكاير وكارتات املوبايل. ان هذه لخطوة جيدة اماماً 

وهي حرية بالتبني من جانب حكومة اإلقليم يف مجاالت اخرى ايضاً (وصلت إيرادات الرضائب يف فرتة 

ماقبل األزمة يف اإلقليم إلی 13٠ مليون دوالر دون إحتساب األجور التجارية علی املعابر الحدودية 

وهذا يعادل تقريبا 1%  من ميزانيتها العامة). ومع ان الربملان قد ناقش يف السابق تحوالً مالياً كامالً 

يتضمن رضائب كرضيبة الدخل ورضيبة العقار وغريها، لكن املقرتح يبدوغري واقعي ويجابه  اجاملياً 

خطر عدم الدخول حيز التنفيذ قطعياً، بالنظر لتوسعه يف مساحة التطبيق. وبدالً عن ذلك، يوىص بإتباع 

طريقة الخطوة خطوة، والتي مبوجبها تفرض رضائب صغرية عىل شكل تجريبي خالل هذه الفرتة حتى 

يتم استيعاب االجراء وتتغري املفاهيم بشأنه بشكل تدريجي ويتفهم ذوو العالقة بأنه يخدم استمرارية 

االنفاق العام يف كردستان. عىل سبيل املثال، فرض رضيبة معينة عىل املوجودات املمتلكاتية التي تتجاوز 

قيمتها حداً معيناً، او فرض تنفيذ جباية أجور املافق العامة (املاء، الكهرباء، النفايات.....الخ). ان من 

شأن هذه املبادرات ان تغري من الثقافة الرضائبية يف كردستان بالتدريج ومتنح املجال لتطبيق اصالحات 

مالية اوسع نطاق يف املستقبل.

تبنى خطوات ثابتة للحد من الفساد يف مجال الرواتب يف مجال القطاع العام واملوارد العمومية. ان   

إقليم كوردستان بحاجة اىل ان ترسل اشارة قوية اىل القطاعني الخاص والعام واىل املجتمع عىل حد سواء 

بأن هناك تصميم جاد ملعالجة الفساد. ويف هذا االطار يجب تنفيذ السيطرة الرقمية عىل رصف الرواتب 

العامة وضبطها، واظهار شفافية اكرث يف مسألة املوارد املتأتية من البيع املستقل للنفط التي يكتنفتها 

الغموض يف الحال الحارض، عىل ان يتم كل ذلك خالل هذه السنة، كخطوة من جملة خطوات تهدف 

اىل اخضاع الحكومة للمحاسبة االوسع نطاقاً.
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البدء بإصالحات ملموسة لتحسني کفائة اإلدراة العامة وحفظ املوارد من خالل البدء بنظام يقوم علی   

تصنيف الوظائف وتقييـم األداء جنبا إلی جنب مع ترشيد النفقات اإلدارية وإصالح الرشكات التي 

تديرها حکومة اإلقليم. إن حجم الحکومة الواسع إلی حد كبري  يوفر املجال للقيام بتقصيد املوارد يف 

مجاالت عدة من قبيل مجال املوارد البرشية الذي ميکن من خالله إحداث تأثري إيجايب کبري علی كفائة 

اإلدارة العامة وباألخص يف تطوير  الوصف الوظيفي الذي يحوي علی وصف للمسٶوليات والحقوق 

واإللتزامات للموظفني. وهذا بدوره سيتيح الفرصة يف تحجيم وإعادة توزيع القوی العاملة علی أساس 

املتکررة فظال عن تفعيل دور عمليات تقييم األداء. کام  الوظائف  الحقيقية، والتقليل من  الحاجات 

وميکن القيام برتشيد أكرث للنفقات يف مجال اإلدارة العامة من خالل القيام بإدارة إفضل للموارد البرشية 

مبا فيها املبالغ التي ترصف يف دفع أجور املكاتب وإستعامل وسائل النقل العامة وترشيق العدد الضخم 

تناول  وأخريا،  الوزارات.  وحتی  والدوائر  اإلدارية  للجهات 

مسألة الرشکات العامة التي تديرها حکومة اإلقليم من شأنه 

أن تزيد من الکفائة املرجوة يف هذا الصدد أيضا. وهذا ميکن 

الجانب  مهنية  رفع  قبيل  من  بإجراءات  القيام  يتضمن  ان 

اإلداري لهذه الرشکات حتی تعمل عمل املٶسسات أو بدال 

باإلصالحات  القيام  ولضامن  بخصخصتها16.  القيام  ذلك  من 

بإحداث منصب  الفاعلة  الجهات  املجاالت، إقرتحت  يف هذا 

املفتش العام.

الوقود    و  الكهرباء  دعم  مجال  يف  جادة  بإصالحات  البدء 

والتي تلتهم حوايل ٤% من امليزانية السنوية و يتميز الدعم املقدم بأنه غالباَ ما يكون عكسياً يف التأثري 

و غري كاف، و تتسبب يف تحويل املوارد العامة عن اوجه استعامالت اكرث فائدة و انتاجية و دامئا ما 

امليزانية اعباء ثقيلة- و يعتقد بأن الدعم  أنها تحمل  الفقرية، كام  العوائل  ينتفع منها األغنياء وليس 

املقدم للمنتجات البرتولية من قبيل البنزين قد شكل  4% من امليزانية الفدرالية يف العام 2٠14. إظافة 

الحكومة.  لذا فاالصالح املرجو يجب ان يستهدف  الكهرباء تدعمها  إلی ذلك، فإن 9٠% من نفقات 

تخفيض الكمية االجاملية مللبالغ املقدمة عىل شكل دعم من خالل حرصه فقط لصالح العوائل ذات 

الدخل املحدود، وليس توسيع نطاقه بشكل غري محدود. ان نجاح مثل هذه االصالحات يتوقف فقط 

الحقيقة من  الكفيل الظهار  الوحيد  للجمهور وهو  املفتوح واملفضل  النقاش  عىل طرحها عىل طاولة 

خالل بيان الخسائر والفوائد الناجحة عنها، وما يجنيه الجمهور املستفيد يف حالة تطبيقها.

16  - علی سبيل املثال، املعلومات املتوفرة التي شاركتها جهات برملانية تشري إلی أن هناك 113 رشکة من مجموع 157 رشکة متلكها الدولة باتت 

التجئ بالربح بل تلتهم األموال العامة فقط

إن حجم الحکومة الواسع إلی حد كبري  يوفر املجال للقيام 
املوارد  مجال  قبيل  من  عدة  مجاالت  يف  املوارد  بتقصيد 
البرشية الذي ميکن من خالله إحداث تأثري إيجايب کبري علی 
كفائة اإلدارة العامة وباألخص يف تطوير  الوصف الوظيفي 
الذي يحوي علی وصف للمسٶوليات والحقوق واإللتزامات 

للموظفني
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ف املبادرات والسياسات اهلادفة إل تطو�ي القطاع الفاص 4-2 تقوية وتعز�ي

هناك حاجة إلی الحصول علی اإلجامع السيايس لتطبيق القوانني الجديدة الهادفة إلی خلق بيئة عمل   

أكرث حرية. وبالرغم من أن محاوالت قد أجريت سابقا لجعل كوردستان أكرث إغراء لجلب اإلستثامرات، 

فإن مواضع كثرية يف اإلقتصاد الزالت غارقة يف لجة من التعليامت واألنظمة واألرشطة الحمراء. ويتطلب 

اإلقالل من هذه العراقيل يتطلب بالرضورة يف إصالح املجال املٶسسايت لكوردستان (والذي سنأيت عليه 

بتفصيل أكرث يف القسم الالحق) من طرف، وإتباع  سياسات أوضح من الطرف اآلخر، ضامنا ملنع إصدار 

قرارات غري ملموسة بشأن الرخص، ورفع الحامية عن التحكم والتفرد وجعل عملية تأسيس الرشكات 

واألعامل أسهل وأكرث مرونة، من بني أمور كثرية أخری. علی صناع السياسة أن يقدروا ويجدوا مكامن 

العراقيل التي تجعل األعامل غي كفوءة وأين هي مواضع الخلل 

التي  التي تعرقل عملها يف داخل املٶسسة. وأن يجدوا الحلقات 

تشكل سدودا وموانع أمام نشوء قطاع خاص سليم ومنافس متهيدا 

إلجتثاثها والقضاء عليها. وعليهم بعد ذلك، اإلنكباب علی دراسة 

كيفية تحسني وتطوير السياسات لتقليل وإمحاء كل تلك العراقيل 

واإلنفرادادات بشكل نهايئ وفعال. وعلی مٶسسات العمل املحلية 

وأن  والحكومة  املحليني  الرشكاء  بني  املحاورين  دور  تلعب  أن 

يٶطروا الحوارات واملناقشات املتبادلة بهدف تحويلها إلی مجال حيوي لطرح كل الشكاوی واملقرتحات 

ووضع اليد علی العرا قيل ومواضيع الخلل املختلفة بحرية وإنفتاح.

وضع وإدامة تخصيصات مالية لتشجيع األعامل الجديدة يف كوردستان للوقوف علی قدميها، خصوصا   

املشاريع الصغرية واملتوسطة. يف مبادرة سابقة خصصت حكومة إقليم كوردستان (14) مليون دوالر 

لتمويل برنامج  يتم مبوجبه تقديم منح صغرية وأساسية رأسامل لبعض املشاريع، وحسب إفادة اللجنة 

الربملانية للشٶون اإلقتصادية واملالية فإن نحو (6٠٠٠) من هذه املشاريع  تقريبا قد أقيمت يف (2٠13)، 

لكن حکومة اإلقليم مل تستطع من تخصيص أية مبالغ  لهذا الغرض يف (2٠15). ويوصی بإستئناف هذا 

املرشوع  بعد تقييم جدواه، ذلك ألنه يشكل طريقة سليـمة وواعدة لخلق فرص عمل جديدة ومجاالت 

أكرب لزيادة الدخل يف القطاع الخاص.

تشكيل هيئة لرعاية وتشجيع ودعم األعامل املشاريع الصغرية واملتوسطة. لقد بذلت مجهودات كثرية   

أحادية اإلتجاه لجذب الرشكات العاملية إلی كوردستان. لكن ليست كل تلك الجهود خدمت املنتجني 

البعثات  يف  املتمثل  البديل  إلی  اللجوء  املطلوب  الخارج.  يف  وحضورهم  أسواقهم  لتوسيع  املحليني  

والوفود ثنائية اإلتجاه. متتلك كوردستان حاليا أساسا من املشاريع الصغرية واملتوسطة للبناء عليها، لكنها 

علی العموم تفتقر إلی املوارد والقابلية وفتح القنوات للتصدير أو تحسني موقعها  األعتباري. وميكن 

العراقيل  مكامن  ويجدوا  يقدروا  أن  السياسة  صناع  علی 
التي تجعل األعامل غي كفوءة وأين هي مواضع الخلل التي 
التي  الحلقات  تعرقل عملها يف داخل املٶسسة. وأن يجدوا 
تشكل سدودا وموانع أمام نشوء قطاع خاص سليم ومنافس 

متهيدا إلجتثاثها والقضاء عليها
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توسيع إصالحات املٶسسات القامئة حاليا، مثل غرف التجارة  وتحويلها إلی منابر  ومٶسسات مقتدرة 

وتشجيعية تتولی دعم املشاريع املشار إليها واألخذ بيدها نحو التوسع عامليا.

تشجيع مشارکة آليات التمويل الصغرية كبديل للقطاع املرصيف غري الفعال بالرتافق مع  تحديد الرشوط   

الرضورية التي تسهل للمصارف التحسني التدريجي ألدائها يف خدمة حاجات مجتمع األعامل. إن من 

شأن صناديق التمويالت الصغرية والتطويرات أن توفر حلوال متوسطة املدی يف مجال تأمني التمويل 

الرسيع لكثري من األعامل لجعلها قادرة علی تغطية حاجاتها. وهناك آليات كثرية من هذا النوع قيد 

العمل حاليا يف كوردستان ومن الرضوري أن يتم تشخيص املواقع التي تحيل دون حضور واسع لهذه 

املشاريع. وموازاة نظرة أوسع مدی، يتوجه علی برملان كوردستان، أن يعطي األولوية  للبدء بإصالحات 

تهدف إلی معالجة حزم التعليامت واألنظمة التي تتحكم بالقطاع املرصيف. ومن فاضل القول أن نذكر 

نشيط  لقطاع مرصيف  فعال  دون حضور  من  ممكنا  ليس  الخاص  القطاع  عمل  مساحات  توسيع  بأن 

ومقتدر.

الرسوم علی اإلستريادات    الحظر وفرض  الوقائية لوحدها، من قبيل  التعويل علی األجراءات  تجنب 

إبتغاء توفري الدعم للمنتجني املحليني. ذلك ألن أي عمل من هذا القبيل ليس إال مصدرا إللحاق الرضر 

بالسكان وتقليال للحوافز الدافعة نح تحسني الوضع الداخيل 

بأن  العالقة  ذوى  من  كبري  عدد  ذكر  ولقد  املحيل.  والشأن 

فرض العقوبات عىل بعض االستريادات الرئيسية هو الطريق 

االمر،  يكن  ومهام  وتنشيطه.  املحيل  االنتاج  لحامية  الوحيد 

فإن اجراءات من هذا القبيل تشكل يف نهاية املطاف عقوبات 

بحق السكان الذين يضطرون اىل دفع مبالغ اكرب للحصول عىل املنتجات املحلية والتي ال تكون بالرضورة 

لنفس مستوى الجودة، اىل جانب تجنب معالجة املشكلة من جذورها؛ اي االنتاج غري املتنافس. ومع ان 

الحامية قد تكون مفيدة يف تطوير صناعة خفيفة ناشطة، فأنها تكون يف اغلب االحيان غري ذات تأثري يف 

تحسني نوعية صناعة املوارد الخام، مثل البضائع الزراعية. عوضاً عن ذلك، فأن خطط وبرامج التحديث 

عىل شكل قروض مرنه لالستثامر يف مجال التكنلوجيا واالعامل امليكانيكية، هي االفضل واالنجح عندما 

يتحسن الوضع املايل لإلقليم. وبالتوافق مع ذلك، يجب ان تقرتن هذه التوجهات بأنضمة وتعليامت 

قياسية افضل يف النقاط الحدودية، خصوصاً يف مجال االستريادات الزراعية.

العمل عىل تسهيل مشاركة القطاع الخاص يف تقديم الخدمات العامة (الصحة، الرتبية، املاء والكهرباء).   

توسيع  انه يساعد عىل  بل  ليس فقط يساعد عىل خلق فرص عمل جديدة،  اإلتجاه  بهذا  العمل  ان 

تقديم الخدمات، من دون إجبار الحكومةعىل تخصيص مبالغ –كام تفعل اآلن – يف مجاالت االبنية 

املدرسية الحديثة، واملؤسسات الصحية، او معامل توليد الطاقة. وليك نساعد هذا االمر عىل التحقيق، 

والوفود  البعثات  يف  املتمثل  البديل  إلی  اللجوء  املطلوب 
ثنائية اإلتجاه، أذ متتلك كوردستان حاليا أساسا من املشاريع 

الصغرية واملتوسطة للبناء عليها. 
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هناك رضورة الصدار اطار قانوين واضح ميهد لتشكيل ائتالف خاص- عام ضمن مشاركات من الطرفني، 

ومعالجة النواقص املوجودة يف االنظمة املرعية والتي التحوي محفزات ودفع تشجيعي لخلق االستثامر 

االفضل من حيث الجودة، واألهم من كل ذلك، ضامن وضع آلية للتعويض عن الكلف لالستثامرات 

الخاصة. 

قتصاد ي حقل الإ
ف

4-3 تغي�ي خارطة كوردستان املؤسساتية �

ان اإلصالحات التي تتناول قانون االستثامر، الذي ميثل املعلم االكرث بروزا عىل مستوى الترشيعات   

الوقت  اإلقتصادية يف كوردستان، يجب ان توجه نحو تحسني نوعية االستثامر و تضمني جودته. يف 

الحايل، ليس هناك اجامع بني صناع السياسة و قادة مجتمع األعامل حول فيام اذا كان القانون سيكون 

مقبوالً لدى املستثمرين ام ال؟ وهنا يجب االشارة اىل ان الرتكيز عىل تعديل االمتيازات املالية املغرية 

للمستثمرين ضمن القانون لن يحل املسألة الرئيسة أال وهي النوعية الرديئة من االستثامر املنفذ يف 

كردستان لحد اآلن. وبدالً عن ذلك يجب استنباط حزمة اجراءات واضحة لضامن الحصول عىل درجة 

التي يقدمونها،  الذين تضمن جودة االعامل  اعىل من الجودة يف مجال االستثامر واغراء املستثمرين 

ومن الواجب اخراج قطاع االسكان من القانون ألنه يشوه حوافز االستثامر، وعوضاً عن ذلك، يجب سن 

قانون خاص ينظم شؤون هذا القطاع.

النوعية  التأكيد عىل وجود ضامنات مالية تضمن قيام املستثمر بااللتزام بالجودة يف  وهنا ال بد من 

واملتابعة  للمراقبة  ذلك  يخضع  ان  ويجب  املايض  يف  مشبعا  كان  عام  ماديا  يتميز  بشكل  املتنوعني. 

التامة، ووضع اطارات لتنظيم دور املستثمرين ودرج معايري املراقبة واملوازنة للعمل، كل  واملصادقة 

ذلك بهدف تقليل االرتجال واالعتباطية يف مرحلة دراسة و تقرير الجدوى لالستثامرات املقرتحة.

وتضمن    التامة  بالجدية  النزاهة  لجنة  وتوصيات  مقرتحات  مسألة  تأخذ  أن  كوردستان  برملان  عىل 

لتعزيز دورها يف معالجة الفساد. ولقد طلب عدد كبري يف ذوي  دخولها حيز العمل والتنفيذ ضامناً 

العالقة يف القطاع الخاص ان تتوىل هذه اللجنة دور الجهة الفاعلة والراعية لشؤون الترشيع الفعال 

يف كردستان واال يقل مستوى فعاليتها وقوة دورها من قانون االستثامر نفسه. ان جذب االستثامرات 

مع  اقرتانها  اىل  ذلك  يتعدى  بل  االستثامر  قانون  يف  االصالحات  ادخال  عىل  فقط  يتوقف  ال  الجيدة 

وضع اسس مؤسساتيه رصينة ألعاملها، بحيث تضمن توفري فرص شفافة وعادلة للنشاطات الداخلية 

يف اطارها. ويجب ان نعلم جيداً، بأن الحد يف الفساد يف البيئات املساعدة عىل بروزه وانتشاره، هو 

خطوة بالغة الخطورة يف العملية وحيث ان لجنة النزاهة يف الربملان التي شكلت عام 2٠11 ال زالت 

فتية يف عمرها وأن هناك حاجة اىل تحسني ادائها وبوسع الربملان ان يساعد يف ذلك من خالل االهتامم 

مبقرتحاتها وتوصياتها.
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الدفع بإتجاه ضامن إدارة افضل ملوارد كوردستان النفطية من خالل إعادة ترتيب وتنظيم صندوق   

النفط والغاز واألستعانة بآليات مشابهة ملا هي معمولة بها يف بلدان الخليج وليس تلك التي يعمل 

بها يف العراق. وهناك إجامع بني اوساط ذوى العالقة واملختصني عىل حقيقة انه يجب استعامل املبالغ 

املتأتية من املبيعات النفطية يف كوردستان بشكل مستقل يف تعزيز الجانب التنموى يف اإلقليم لالجيال 

القادمة، وجعلها سندا للميزانية عند الحاجة. وعىل اي حال، 

لكيفية  ضعيف  وضوح  هناك  الحايل،  الوضع  اطار  يف  فأنه 

رصف واستعامل املوارد املتأتية من مبيعات النفط املستقلة 

حيث انها ال تدخل مبارشة يف ميزانية اإلقليم، وهناك امثلة 

االوسط  الرشق  يف  تتبع  كالتي  للمقارنة،  تصلح  متشابهة 

هذا  مثل  اتباع  عملية  تسهل  الخليج،  بلدان  يف  وخصوصاً 

وترتيب صندوق  إعادة شكلية  وبالتحديد يف مجال  السبيل 

النفط والغاز لوضع املوارد املتأتية يف املصدرين يف خدمة امليزانية وجعلها سوراً واقية لها عند حدوث 

االزمات، وتحول اىل استثامرات يف الخارج فضالً عن جعلها اساساً متيناً لتوفري العملة للتنويع اإلقتصادي.

إعادة اطالق خطط املراجعة عميقة الطار املقاوالت العامة إلقليم كردستان بهدف تحسني نوعية اداء   

املقاولني وجودة االعامل املقدمة من قبلهم وتقليل حاالت سوء تخصيص املوارد. يف عام 2٠12 قيَم 

البنك الدويل أداء منظومة املقاوالت لحكومة إقليم كردستان، اي كيفية قيام الحكومة بأعالن وادارة 

املناقصات العامل البنية التحتية والخدمات العامة. ويبني التقييم اخفاقات كبرية وعدم كفاءة واضحة 

يف هذا املجال باملقارنة مع مؤسسات اإلقليم االخرى. وبالنظر اىل ان هذا القطاع ميتد اىل جزء مهم 

وكبري من نشاط اإلقتصادي يف كردستان، فأن االصالح املرجو يف نطاقه يجب ان يفتح الباب امام ضامن 

االموال  من  ممكن  قدر  اقل  فقدان  مقابل  والكفاءة،  الجودة  من حيث  االستثامر  يف  افضل  نوعيات 

والنفقات يف مشاريع ترضب أطنابها االسعار الغالية والتأخريات غري املربرة، ومع ان خططاً قدمت قبل 

اثر لألتيان بها اىل حيز الوجود  الدولية، فأن اي  العامة وفق املعايري  سنوات قليله لصياغة املقاوالت 

والتنفيذ مل يبدو لحد اآلن.

ادخال آليات نقل الخربة يف الهياكل املٶسساتية لكوردستان لصالح األعامل واملشاريع املحلية. عندما   

نرى ان رشكات تركية عاملة يف كردستان. عىل سبيل املثال، تحقق انتاجيات اعىل من مثيالتها املحلية، 

فأن الحاجة تدعو ان نعرف السبب ونتعلم كيف تستطيع االرتقاءاىل مصافها، وبالتايل فأن األمر يقتىض 

كيفية  و  االجنبية  الرشكات  مع  املشاركة  واساليب  اليات  من  تحسن  التي  والتدابري  الخطط  نضع  ان 

التي يستعملونها يف اعاملهم. ومن بني الخطوات  الفنية منهم و نطلع عىل املهارات  اكتساب الخربة 

العملية ممكن اتباعها يف هذا الصدد  هو تشجيع اقامة املشاريع املشرتكة مع التأكيد عىل عامل اإلدارة 

القانون ألنه يشوه  االسكان من  اخراج قطاع  الواجب  ومن 
قانون خاص  عن ذلك، يجب سن  االستثامر، وعوضاً  حوافز 

ينظم شؤون هذا القطاع
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املشرتكة، والتقيد بأن تكون مشاريع االستثامر مصممة بدقة واقتدار بحيث تحقق افضل النتائج. فمثالً 

ابدى ذوى العالقة واملختصون يف هيئة استثامر كوردستان بأنهم ال ميلكون يف املتناول آليات تضمن 

االستعامل الجيد للمهارات وااليدي العاملة املحلية يف مشاريع االستثامر التي تنفذها رشكات اجنبية يف 

كوردستان، وميكن تلمس استفحال هذه الظاهرة يف القطاع النفطي حيث يالحظ ان عدداً قليالً جديداً 

يف الخريجني املحليني يتاح لهم اشغال املناصب ذات املهارة العالية، ولذلك فأنه يوىص بقوة والحاح 

اليها من خالل استخدام  بإعادة النظر يف تنقيح مقاوالت الخدمات بحيث يضمن نقل الخربة املشار 

الكادر املحيل، ويجب ان يتحول هذا املبدأ اىل جزء اسايس يف التطوير املؤسسايت يف اإلقليم ويتم التقيد 

به بدقة واخالص.

عىل صناع السياسة الكردستانيني يف الربملان الفدرايل ان يعملوا عىل تعديل سياسة املشاركة يف املوارد   

يف العراق مع الرتكيز علی تفعيل النظام الالمركزي. فالعراق ما برح دولة شديدة املركزية، بالرغم من 

صفة الدولة الفدرالية التي يطلق عليه رسمياً، وتضع الحكومة الفدرالية يدها عىل جميع املوارد املتاحة 

يف البالد وإعادة توزيعها عىل اساس الحجم السكان بدالً عن حاجات االقاليم الفعلية. ومن الواجب 

البلد سيستفيد يف نظام تقاسم املوارد هذا، والذي من شأنه ان يشكل نقلة موفقة  التأكيد هنا بأن 

نحو النظام الالمركزي الذي يف ظالله تصبح الحكومات صاحبة مواردها الطبيعية وتتمتع بحق البحث 

واالستكشافات عنه واملساهمة يف متويل الخدمات السيادية التي تقدمها الحكومة املركزية. ان امتالك 

املحافظات ملواردها الذاتية من شأنه تحفيزها عىل رسم واتباع سرتاتيجيات أكرث مالءمة لحاجات التنمية 

فيها.

تدخل حكومة إقليم كردستان العراق حاليا السنة الثالثة من األزمة اإلقتصادية التي تعصف بها وهي تتجه 

نحو وضع صعب ومؤذ من النواحي االجتامعية والسياسية نتيجة الستمرار واستفحال تلك األزمة، ويبدو 

ان مظاهر األزمة العامة مرشحة لالستمرار بشكل رسيع وانتشاري اىل كل مفاصيل النظام اإلقتصادي مام 

يؤثر سلبياً عىل االداء الحكومي واالنسيابية يف حياة املجتمع وقابلية القطاع الخاص عىل االستمرار وتقديم 

الخدمات العامة.

كردستان  داهمت  التي  املفاجئة  للصدمات  املبارشة  النتائج  من  واالنعكاسات هي  املظاهر  ان هذه  ومع 

ورست يف مفاصلها يف السنوات القليلة املنرصفة، والتي متظهرت يف القيود املالية املفروضة عليها، والرصاع 

املسلح يف العراق واالزمات السياسية الداخلية، فأن شدة وطأة تأثرياتها تعود اىل الضعف البنيوي الضارب يف 

جسد اقتصادها طوال فرتة ماقبل األزمة.
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تلقي املقابالت الجارية من قبل مٶسسة مريي مع االطراف واالفراد ذوى العالقة باملوضوع يف كردستان الضوء 

بقوة عىل الثغرات الكبرية الضاربة عميقاً يف التطور اإلقتصادي لإلقليم واملرتبطة ارتباطا وثيقا بالتمويالت 

غري الصحية لقطاع العام، ووجود قطاع خاص متخلف بنيوياً وغري نفطي، وقطاع مرصيف غري فعال وتقديم 

الحقيقية  ملمتلكات  مستجيبة  وغري  انسيابية  غري  عامة  خدمات 

للجمهور.

البليغة التي يجب ان تلقي اذانا صاغية يف ما تقدم،  ان الرسالة 

البنيوى  والضعف  الشاملة  األزمة  وعوارض  مظاهر  تحليل  وبعد 

قط  مهيئاً  يكن  مل  النظام  ان  هي  اإلقتصاد،  يرضب  الذي  التام 

بالبلد،  للوقوف عىل قدميه بقوة وصمود يف وجه اي أزمة تحل 

الداخلية  والهزات  للصدمات  بقت-وستبقى-معرضة  انها  بل 

اىل  للتعرض  كوردستان مرشحة  فأن  الجيو-سيايس،  موقعها  بسبب  انها  بالرغم يف حقيقة  والخارجية. هذا 

صدمات متتالية بإستمرار، مبا يف ذلك التذبذبات يف اسعار النفط، الرصاعات، و/او عدم االستقرار السيايس. 

تشجيع اقامة املشاريع املشرتكة مع التأكيد عىل عامل اإلدارة 
مشاريع  تكون  بأن  والتقيد  األجنبية،  الرشكات  مع  املشرتكة 
االستثامر مصممة بدقة واقتدار بحيث تحقق افضل النتائج 

وتنقل الخربة التقنية والخربة إلی الرشكات املحلية.
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لكل ذلك وليك يصبح يف االمكان االخذ بالبديل الصحيح وتغيري املسار مبوجيه نحو االحسن، يجب موازنة 

موازنتها  يجب  األزمة،  ملظاهر  كإستجابه رسيعة  اإلقليم  حكومة  تطبقها  التي  القاسية  التقشف  اجراءات 

اكرث  التطبيق بشكل تدريجي بهدف تحقيق نظام  يتم وضعها موضع  مبنهاج اوسع نطاقا من االصالحات 

والنجاة منها بسالم.  والهزات متى واين حدثت مستقبالً  التحديات  بوجه  للوقوف  قابل  وانسيابية  مرونة 

ومن متطلبات الخروج من هذا املأزق اتخاذ سياسات ومبادرات قوية وحاسمة وهادفة نحو تطوير القطاع 

الخاص وتحسني أداء الحـكومة وميزانيتها وإيجاد نقلة نوعية يف مٶسسات اإلقليم ذات التعامل الخارجي 

واملرتبط بأمور اإلقتصاد.

ان تكييف النظرة الذاتية بإتجاه اجراء هذه االصالحات العميقة يف شأنه متهيل الحصول عىل مكاسب جمة 

عىل املدى املتوسط، لصالح تنوية اإلقتصاد وتأمني االستقرار واالمان لإلقليم. كام ان اإلقليم سيستفيد منه 

عىل املدى القصري ايضاً حيث سريسل اشارة قوية اىل املانحني االجانب، واالطراف واالفراد ذوى العالقة يف 

الداخل واملجتمع املدين عىل حد سواء. هذه الجهات املتعددة تهمهم هكذا هذه اإلشارة التي تشري إلی أن 

هناك إرادة سياسية تسعی لتغيري مسري األمور علی كافةاملستويات ويف الوقت الذي ينصب تركيز الحکومة 

الحايل علی إدارة األزمة. ان عملية التغيري هذه سوف لن تكون سهلة ويسرية املنال، عىل اي حال، وسوف 

االصالحات:من  هذه  ملثل  اإلقتصادي  السيايس  الجانب  بشأن  اوسع  مناقشات  تستدعى  اخرى  اسئلة  تثري 

من  ومتابعتها؟  ترتيبها  وكيفية  تطبيقها؟  اىل  السبيل  كيف  قبيل 

او  تنفيذها  الذي سيقف اىل جانب  املترضر؟ من  املستفيد ومن 

تبنيها؟ من سيقف معارضاً يف طريقها وألي سبب؟ إن اإلجابة علی 

وتأثريها علی  الحكم  ثقافة  التنظري يف  ينطوي علی  األسئلة  هذه 

املجتمع يف اإلقليم الريعي. 

وفهمنا  العامة  األزمة  هذه  وتداعيات  مالمح  بعرض  بقيامنا  اننا 

لعالقتها بالضعف البنيوى، الذي مييز اقتصاد اإلقليم ومبادرتنا اىل 

تقديم حزمة من التوحيات بأتجاه املعالجة والتصحيح، نأمل ان 

نكون قد وضعنا من خالل هذا التقرير الحجر االساس ملناقشات اوسع، ومناظرات أعمق بشأنها، واالهم من 

كل ذلك ان يعطف ذووالعالقة النظر والعمل لوضع كردستان عىل الطريق الصحيح الذي يضمن مزيدا من 

القوة واملنعة واالزدهار لجميع مواطنيه.

ان عملية التغيري هذه سوف لن تكون سهلة ويسرية املنال، 
مناقشات  تستدعى  اخرى  اسئلة  تثري  اي حال، وسوف  عىل 
اوسع بشأن الجانب السيايس اإلقتصادي ملثل هذه االصالحات  
وإن اإلجابة علی هذه األسئلة ينطوي علی التنظري يف ثقافة 

الحكم وتأثريها علی املجتمع يف اإلقليم الريعي. 

خاتمة
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فضال
أ
ل عرفان �ج

الرئيسيني  العالقة  ذوي  إلی  واإلمتنان  الشكر  آيات  تقدم  أن  (مريي)  للبحوث  األوسط  الرشقق  مٶسسة  تود 

مبوضوع  هذا البحث يف إقليم كوردستان العراق الذين شاركوا يف املقابالت والجلسات النقاشية وأبدوا وجهات 

اإلقتصادي إلقليم  واملجلس  الكوردستاين  الربملان  بني هٶالء ممثلون من  البحث، ومن  نظرهم کجزء من هذا 

ومعاهد التجارة، والقطاع املايل، وصناديق التمويل، ومجموعات األعامل املحلية والعاملني يف القطاع الخاص.

إن هذا التقرير معد من قبل روجر گيو فضال عن العمل امليداين املنجز من أثاناسيوس مانيس و شیڤان فاضل.
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في أفضل األوقات و أسوئها

نقاط الضعف البنيوية في إقتصاد إقليم كوردستان 

و كيفية معاجلتها

كانون الثاني ٢٠١٦


