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ABSTRACT 

The research aims to describe and discuss the social, economic, and environmental situation of 

Iraq, in preparation for proposing the requirements for embarking on sustainable development in 

a fragile environment, and the role of the Central Bank in that. 

For the purpose of achieving the aim of the research, the researcher developed three hypotheses 

(dichotomy of proof and proof), namely: 

 Iraq does not have the basic ingredients for development. 

 The fragile situation of the Iraqi state does not hinder the adoption of sustainable 

development measures. 

 The Central Bank of Iraq does not play an important role in creating and developing 

sustainable development endeavours. 

For the purpose of proving or refuting the research hypothesis, the researcher used the inductive 

method, in presenting and studying reality, analyzing and interpreting phenomena, then building 

general conclusions that start from the particles of the studied reality. 

After applying that, the researcher concluded: Iraq possesses the elements of development, and 

the state's fragility hinders the initiation of development, but not to the degree that makes it 

impossible! It is possible if there is unified will and successful management, and the research 

also concluded that the central bank plays an important role in bringing about development, and 

one of the manifestations of that role is the "trillion initiative" that was highlighted in the 

research. 

The research was concluded with a set of recommendations that the research found important. 
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 ملخصال

توصيف ومناقشة وضع العراق االجتماعي واالقتصادي والبيئي، تمهيداً القتراح متطلبات الشروع في تنمية  إلىيهدف البحث 

 مستدامة في ظل بيئة هشّة، ودور البنك المركزي في ذلك.

 فرضيات )بثنائية النفي واإلثبات(، وهي: ولغرض تحقيق هدف البحث وضع الباحث ثالث

  اسية للتنمية.ال يمتلك العراق المقومات األس•  

  ال يعوق الوضع الهش للدولة العراقية  تبني إجراءات التنمية المستدامة.•  

 ماً في خلق وتطوير محاوالت التنمية المستدامة.اال يلعب البنك المركزي العراقي دوراً ه•  

ستخدم الباحث المنهج االستقرائي، في عرض ودراسة الواقع وتحليل وتفسير اولغرض إثبات أو دحض فرضية البحث 

 الظواهر، ثم بناء استنتاجات عمومية تنطلق من جزئيات الواقع المدروس. 

إن العراق يمتلك مقومات التنمية، وإن هشاشة الدولة تعوق الشروع بالتنمية ولكن ليس  الباحث: استنتجوبعد تطبيق ذلك 

البحث إن البنك  استنتجذا ما توفرت اإلرادة الموحدة واإلدارة الناجحة، وكذلك إتجعلها مستحيلة! فهي ُممكنة لتي بالدرجة ا

المركزي يلعب دوراً مهماً في إحداث التنمية، وواحدة من تجليات ذلك الدور هو "مبادرة الترليون" التي تم تسليط الضوء عليها 

 في البحث.

 وُختم البحث بطائفة من التوصيات التي رآها البحث مهمة.  

 

 إدارة أعمال، : التنمية المستدامةالكلمات المفتاحية
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 المقدمة

ً ( مع األخذ بنظر االعتبار •  ً وبيئيا ً واقتصاديا يُختزل مفهوم التنمية المستدامة في فكرة مفادها: تطوير المجتمع ) اجتماعيا

 يل الحالي دون المساس باحتياجات األجيال المستقبلية . احتياجات الج

فلألجيال القادمة نصيٌب  ن هذه الموارد ناضبة، لذاأا لمن يعيشون اآلن فقط، باعتبار إي عدم استهالك موارد البلد وتسخيره• 

 اً.ضفيها أي

ة ثم . ينبثق عنها خطط زمنيوإرادة صادقة دة، ومنهجية علمية،رؤية واضحة وأهداف محد إلىلذا فالتنمية المستدامة تحتاج •  

 بُنية تحتية )بشرية ومادية(. إلى. وكل ذلك ينبغي أن يستند تنفيذ جاد ثم مراجعة وتقويم

 في الدول المتقدمة "المستقرة" )على اختالف درجة تقدمها( هناك خطط وموازنات ونشاطات جادة لتطوير فعاليات التنمية• 

داء التنافس على تجويد اآلو ما يسمى بالتنمية الخضراء. وتنحصر المشاكل لديهم في التسابق وأتدامة فيها باتجاه التنمية المس

 فضل الممارسات الصديقة للبيئة، للمحافظة على حقوق األجيال القادمة.أفضل الحلّول التكنولوجية وتبني أوالتهافت على تطبيق 

األمم المتحدة على الدول الفاشلة!، وهي مجموعة الدول التي أنهكتها  أما في " الدول الهّشة " وهو مصطلح مؤدب أطلقته• 

تجمعات سُكانية بال بُنية تحتية وال رؤيه واضحة وال قيادة  إلىالحروب والنزاعات والصراعات والسياسات الخاطئة، فحولتها 

 العرقية، وغيرها.... موحدة تستطيع االجماع على قرار موحد، وذلك نتيجة المحاصصات الطائفية واالنقسامات

، ودون رؤيه واضحة وكيف تنبثق التنمية دون بنية تحتية هذه الدول؟كيف يتسنى للتنمية المستدامة أن تشق طريقها في • 

 وإرادة موحدة؟

هنا تكمن المشكلة، والتي ستكون مدار هذا البحث، الذي سيتجه نحو عرض المشاكل وتوصيفها كما هي في الواقع، ثم محاولة • 

يستمد منه نقاط القوة التي رسم معالم في طريق تنمية مستدامة، بأسلوب يسترشد بالنظريات وال يَغرق فيها، ويُقلّب ُركام الواقع ل

 ن يبني عليها نهضة التنمية الخضراء.أيمكن 

ق إيجاد الحلول إن مهمة البحث العلمي في الدول المستقرة )في هذا المجال( هي رفع وتيرة التنمية المستدامة عن طري• 

 للمشاكل التي ترافق التطّور وتذليل صعوبات اإلنجاز .

 التنمية المستدامة . إلىالتنمية ومن ثم  إلىأما في الدول الهّشة فمهمة البحث العلمي هو إيجاد بداية الطريق الذي يقود البلد • 

 ة كالعراق حاليا  .لَمِسك "رأس خيط" التنمية الُمستدامة في بيئة هش   فهذا البحث هو محاولة 
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 هدف البحث 

توصيف ومناقشة وضع العراق االقتصادي واالجتماعي والبيئي، تمهيداً القتراح متطلبات الشروع في : • إلىيهدف البحث 

 تنمية مستدامة في ظل بيئة هّشة.

ً إلى •  في إحداث تنمية مستدامة، كونه العب رئيسي في  يلقاء الضوء على دور البنك المركزي العراقإويهدف البحث أيضا

 االقتصاد العراقي، ويملك عصا السياسة النقدية في البلد.

 أهمية البحث

يستمد البحث أهميته من أهمية التنمية المستدامة نفسها، كونها الطريق الصحيح للمحافظة على حقوق األجيال القادمة، • 

 الريعي والذي يرتكز على مبيعات المورد النفطي الخاضع للنفاذ بمرور الزمن. وخصوصاً أن العراق يعتمد على االقتصاد

ً لمناقشتها ومن ثم •  وللبحث أهمية أخرى كونه محاولة لعرض وضع العراق الراهن ثم وضع الحقائق فوق الطاولة، تمهيدا

 استنباط حلول واقعية من خاللها.

 مشكلة البحث

طوير لواقع منظم، إي تحسين ما هو موجود، وبكلمات أخرى: فإن التنمية الُمستدامة )أو إن التنمية المستدامة هي عملية ت• 

ً التنمية الخضراء( هي تطوير وتحس  .ين ألنشطة تنموية موجودة أساسا

 المشكلة هنا ) وهي نفسها تساؤالت البحث ( :

 كيف نُنشيء تنمية ُمستدامة في ظل عدم وجود تنمية أساساً ؟• 

 تنمية ُمستدامة ؟ إلىتنمية ؟ أم  إلىلعراق( حالياً نحتاج هل نحن )في ا• 

 ماهي ُمقومات التنمية المستدامة ؟ وهل نمتلكها ؟• 

 كيف يتسنى لنا أن نظفر بمسك رأس الخيط في ظل بيئة هّشة ؟  • 

 هذه التساؤالت واألجوبة عليها هي مدار هذا البحث
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 فرضيات البحث

 لى تساؤالته يفترض الباحث مايلي:لغرض تحقيق هدف البحث ولإلجابة ع

 الفرضية األولى

  H0. اليمتلك العراق المقومات األساسية للتنمية 

  H1. يمتلك العراق المقومات األساسية للتنمية 

 الفرضية الثانية

    H0  ّق تبني إجراءات التنمية المستدامة.الوضع الهش للدولة العراقية ال يعو 

  H1  ّق تبني إجراءات التنمية المستدامة.الوضع الهش للدولة العراقية يعو 

 الفرضية الثالثة

  H0 ماً في خلق وتطوير محاوالت التنمية المستدامة.اللبنك المركزي العراقي دوراً ه 

  H1 ماً في خلق وتطوير محاوالت التنمية المستدامة.االمركزي العراقي دوراً ه 

 منهجية البحث

بات أو دحض فرضيات البحث سيستخدم الباحث المنهج االستقرائي، حيث سيتم عرض ومناقشة الواقع ) واقع العراق لغرض إث

االقتصادي واالجتماعي والسياسي (، ثم تفسير ظواهر ذلك الواقع، بُغية بناء استنتاجات تُفّسر الظواهر، بطريقة نتمكن من 

 العموميات.  إلىمن الجزئيات  اإلنطالق ىلها تعميم النتائج ، بعبارة أخرخال

 المبحث األول

 موقع العراق في مؤشر الدول الهش ة والوضع العراقي خالل نصف قرن

 موقع العراق في مؤشر الدول الهش ة  أوال  :

صنفاً جديدا  ت، أضافتقسيمها التقليدي للبلدان ) دول متطورة وأخرى نامية ( إلىاألمم المتحدة  تفي بداية القرن الحالي أضاف• 

  Fragile States.[1]وهي الدول الفاشلة، وبعد ذلك لّطفت المصطلح فجعلته الدول الهّشة  

ها الوطني والدول الهّشة: هي مجموعة الدول التي تتصف بعدم قدرة الحكومة المركزية فيها على فرض سلطتها على تراب• 

ً الالزمة ، وعدم تمتعها بالشرعية بالكامل وتأمين حدودها ، وتفشي الفساد وانعدام تداول السلطة فيها، وغياب ٔاو للحكم أحيانا
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ضعف النظم القانونية فيها، وتهديد وحدتها واستقرارها باالنقسامات العرقية والدينية الحادة، وضعف أو غياب القرار الوطني 

 الموحد، وضعف أو عدم وجود البُنى التحتية، وعدم انتهاج منهج اقتصادي واضح.

 ن تتواجد بدرجات متفاوتة بين بلدان المجموعة.أالصفات مجتمعة أو منفرة، وممكن  ن تكون هذهأحظة: ممكن مال• 

والعراق الذي عانى من تدهور كبير ) كّمي ونوعي ( أصاب البنية السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وذلك نتيجة الحروب • 

حتالل الذي حرق األخضر واليابس، ثم تغلل اإلرهاب الذي تكلل بسيطرة الخارجية ثم سنوات الحصار، ثم تالها السقوط واال

 داعش على ثلث مساحة العراق، ثم حرب دحر داعش.... إلخ . 

واضحة وغياب األهداف تشكيل حكومات ذات محاصصة طائفية يرافقها عدم وجود رؤيا  ٣٠٠٢وتمخض عن أحداث • 

 والمنهجية . 

 " متقدمة" في سُلّم الدول الهشة. والرسم البياني التالي يوّضح ذلك : اعكل ذلك جعل العراق يحتل مواق• 

 

 موقع العراق بحسب مؤشر الدول الهشة )الفاشلة(* : (1شكل )

* www.fsi.fundforpeace.org/ 

الثالثة عشر  ، وبين المرتبة٣٠٠٢ن موقع العراق تراوح بين المرتبة الثانية )بعد السودان( في سنة أمن الشكل أعاله يتضح • 

ي تعليق، فهي تنطق عن توصيف واضح أ ىح في الرسم البياني ال تحتاج إل. وإن هذه المراتب وكما هو موضّ ٣٠٠٢في سنة 

 لركاكة وضع الدولة العراقية الحالية .

. ٣٠٠٢بعد سنة نها تحمل بين طياتها بصيص أمل، يتمثل في ارتفاع درجة المرتبة ألرغم من قساوة تلك المراتب، إال ولكن با• 

فإذا ما تم المحافظة على ذلك االرتفاع وتدعيم دور الدولة في االقتصاد، وإرجاع نفوذها وسيطرتها على كامل تراب الوطن، 
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 إلىفسيتمكن العراق من الخروج من منطقة الهشاشة واضحة وتحدد منهجية لتنفيذها.  وامتالكها إلرادة تجعلها تُثبت أهداف 

 ة" مرة أخرى ."مصاف الدول النامي

 ثانيا  : الوضع العراقي خالل نصف قرن

نقصد بالوضع هو الحالة )السياسية واالقتصادية واالجتماعية(، وهي عوامل ومظاهر تتشابك وتترابط وتؤثر وتتأثر بعضها •  

 ببعض، فينتج عن ذلك توصيف للوضع العام للبلد.

إلى التركيز واإليجاز، مجلدات! وبما إن البحث العلمي يحتاج  لىإوبما إن توصيف تلك المظاهر ولمدة نصف قرن يحتاج •  

ن يصف الوضع العراقي بأرقام محددة، فلغة األرقام ال تقبل أن في اإليجاز"،  لذا قرر الباحث بمقولة "اإلعجاز يكموالعمل 

 التأويل. 

 [4],[3],[2]تنويه: المعلومات الرقمية الواردة في هذا المبحث المصادر هي.• 

ية تُحاكي كان النظام السياسي ملكي، وكانت الدولة تمتلك مجلس األعمار، الذي كان يقود مشاريع تنمو ٠٥٢١قبل سنة •   

 مثقفين والشخصيات المرموقة( مى في ذلك الحين(، وكان معظم وزراء ذلك العهد )وهم جمهرة من الظتجربة بريطانيا ) العُ 

، لذا عمَل "مجلس األعمار" على إرساء قواعد ذات داللة تنموية واضحة في العراق، ُمتأثرين بها )بريطانيا( ويتطلعون لها

 تُحاكي الدول المتقدمة في حينها . 

النظام الجمهوري ) العسكري (،  مرَّ العراق بسلسلة من الحكام  إلىوبعد تحول العراق  ٠٥٩١ إلى ٠٥٢١بين تموز •  

محاولة دموية لقلب نظام  ٢٠ياسية والصراعات الحزبية، حيث شهدت تلك الفترة العسكريين، واتسمت الفترة باالضطرابات الس

السلطة والبقاء فيها هو هْم  إلىالحكم )بين مؤامرة وانقالب ومحاولة انقالب واختيال ومحاولة اختيال(، حيث كان الصعود 

التنمية كهدف، واستبدلوها بأهداف أخرى  م (ر الحاكمون والشعب المحكوالنخبة العسكرية المتنفذة، فنسى المجتمع ككل )العسك

كالقضاء على االستعمار وأذناب االستعمار ومحاربة الرجعية والمحافظة على عّزة وكرامة العرقي ورفع رأسهُ عالياً... 

 وغيرها من الشعارات ) األهداف(. 

بدايات تلك الفترة تم إقرار قانون اإلصالح ولكن ال تخلو تلك الحقبة من بعض الخطوات "الثورية" ذات الطابع التنموي ففي • 

فيما يخص الثروة النفطية، وبناء الجسر الُمعلق، وبناء برج جامعة بغداد )وهو أول برج في  ١٠الزراعي، وقانون رقم 

 المنطقة(، وإنشاء مدينة الطب واستحداث مدينة الثورة لمساعدة الطبقة الفقيرة في الحصول على سكن كريم... وغيرها من

 المشاريع.
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وتتسم تلك المشاريع بالفردية والثورية وكانت بعيدة عن خطط تنموية قومية متكاملة، وهي بالحقيقة أمتداد لخطط أقرها مجلس • 

 األعمار في العهد الملكي، ولكنها فعالً نفعت الناس .

حزب قائد واحد مسؤول عن العراق سنة تقرباً( أستمر حكم العسكر ولكن رافقه وجود  ٢٠)  ٣٠٠٢سنة  إلى ٠٥٩١من سنة •  

 ن فكرة "القائد الُملهم"!!!رتاالفك اتانإلى فكرة "القائد الضرورة"، وتخلل هوانتقل العراق من فكرة "الزعيم األوحد"، • 

لخطوات (، ومنها ا ٠٥١٠ال يمكن إغفال البرامج التنموية الجادة التي شهدتها فترة بداية السبعينات ) بعد تأمين النفط لغاية • 

..... الجادة باتجاه محو األمية، وتعمير البنية التحتية وحملة استصالح األراضي الزراعية وزيادتها والقيام بمشاريع رّي ُمعتبرة

ً لغاية سنة ٠٥٩١تسمت بها السنوات األولى لثورة اوغيرها من اإلنجازات التي  ندها غّير العراق ، ع٠٥١٠، وكان ذلك جليا

 "سْفر الحروب" . أإلى الحروب...، وهكذا بدلتنمية تجاهه من اابوصلة 

سنوات ِعجاف، أكلن سنوات التنمية الِسمان التي سبقت الحرب، حيث بلغ  اقية اإليرانية، التي دامت ثمانيأولها الحرب العر• 

 مليار دوالر  ٣٠٠ق ٕالى جة العرامليار دوالر. ؤاشارت تقديرات دولية ٕالى حا ٠٠٠إجمالي ديون العراق ) عند انتهاء الحرب( 

 إلعادة إعمار ما تهدم !!.

 مليار دوالر!.  ٢٢٢وبلغت خسائر العراق في حرب الخليج األولى )سفر الحرب العراقية اإليرانية(  

 مليار دوالر. ٣٧٠حيث بلغت عائدات النفط لتلك الفترة  • 

جمالي عائدات النفط إمن  ٪٩٩ليار دوالر. إي بنسبة م ٠٧١بلغت نفقات الحرب العراقية اإليرانية  ٠٥١١و  ٠٥١٠بين سنة• 

 سنة. ٢٠لمدة 

غفالها، شهدت تلك المرحلة "تنمية عسكرية" واضحة، فمثال: طفر النفاق العسكري من مليار دوالر سنة إمالحظة ال يمكن • 

 .  ٠٥١٠مليار دوالر سنة  ٣٠ إلى ٠٥٧٠

ً في الصناعات العسكرية•  ، مع نهضة في القطاعات المساندة للحرب، كتطوير الصناعة وتعبيد وشهد العراق تطوراً ملحوظا

 الطرق والجسور، وبناء فنادق درجة أولى ومجمعات سكنية... وغيرها  . 

 مليار دوالر. ٢٢بعد انتهاء حرب إيران بدأ " سْفر األنفال " الذي كلّف العراق • 

بدأ "سْفر دخول الكويت"! وكان بداية المسلسل الدرامي لهدم ما تبقى من البنية التحتية التي كانت موجودة  ٠٥٥٠وفي عام • 

 مليار دوالر.   ٠٢في العراق .  بلغت نفقات " الدخول" 
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 مليار دوالر.  ٣٢٢أما خسائر سْفر "الخروج" من الكويت فبلغت  

حيث فُرض على العراق حصار كارثي ُمهلك، أجهَز على ما تبقى من البُنى التحتية فأبادها،  بعد الخروج بدأ "سْفر الدمار"،• 

 وأثّر بشكل قاتل على الوضع الصحي واألمني واالجتماعي للمجتمع العراقي .

 ونتيجة تلك "األسفار" بلغ عدد الالجئين خارج العراق مليون ونصف عراقي ) في ذلك الوقت(. • 

. وال ٣٠٠٢لغاية  ٠٥١٠: تم سرد نفقات وخسائر الحروب و"الُمنازالت" وتوابعها التي قام بها العراق منذ تنويه مهم جدا • 

يخفى على كِل ذي بال أن تلك الخسائر المادية ترافقها خسائر جسدية قتلى ومعوقين ) معظمهم من فئة الشباب(، وفقدان لقوى 

ماعية متعددة الجوانب واإلشكال طالت كل عوائل المجتمع العراقي عاملة نتيجة الهجرة وترك البلد، وحدوث أضرار اجت

 خصوصاً بعد الحصار الُمدمر.

 كل ذلك ألقى بظالله الوخيمة على تعطيل التنمية.

 ىمريكية العراق، وانتهت بذلك أعتشهد العراق حدثاً جلالً... ، بدأ )سفر الديمقراطية(! حيث احتلت القوات األ ٣٠٠٢في سنة • 

 بعدها أفلت ديمقراطية .  أرية لتبددكتاتو

فترة طويلة وحدث فيها ما حدث...، ولوصف أحداث هذه الفترة ومتغيراتها ونهبها وسلبها نحتاج  ٣٠٠٥ إلى ٣٠٠٢من سنة • 

 عشرة أقالم بارعة كقلم العاّلمة "علي الوردي" لإلحاطة بما حصل وسرده. إلى

 شأنها وصف النقاط المهمة:ولكن سنُلخص بعض الحقائق الرقمية التي من • 

  ٣٠٠٢ -٣٠٠٢ألف للفترة  ٣٠٠قُدر عدد الضحايا ب • 

 (٣٠٠٢مليون ) بيانات  ٢عدد النازحين • 

 ن داخل العراق مليونيين .اجرو(، والمه٣٠٠١ة مليون ) بيانات خارج العراق خمس ونالمهاجر• 

 مليار دوالر. ٣٢٠قُدرت تكلفة إعادة األعمار • 

 مليار دوالر ١٢٠بلغ  ٣٠٠١ – ٣٠٠٢دات النفطية من جمالي اإليراإ• 

 مليار دوالر!!! ٢٢٠جمالي خسائر العراق جراء الفساد لنفس الفترة بلغ إ• 
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 ُزبدة المبحث األول 

حاول الباحث اختصار وتركيز توصيف حالة العراق للنصف قرن الماضي بأشد ما يمكن، واستعان بأرقام وإحصاءات • 

منه بعد دقيقة ! ، فموازنة العراق  رغالبئر( الذي يمتلىء بالماء ويف يُستدل من خاللها إن العراق كان مثل ) دلورسمية منشورة، 

يها إلة أو الداخلية والصراعات، ونضف منها نتيجة الحروب الخارجي رغارات الدوالرات )النفطية( ثم تفتمتلىء بماليين  أو ملي

 إلرهاب  والفساد.)خالل سفر الديمقراطية( يُضاف لها ا

مليار، وتكون الخسائر بسبب  ١٢٠تعليق )أو ال يمكن التعليق عليها( فعندما تكون إيرادات فترة ما  إلىحتاج تهناك أرقام ال و

 عن رئاسة الوزراء، فهنا كما قال المنفلوطي )هنا تسكن العبرات(. ةمليار، وتكون هذه األرقام صادر ٢٢٠الفساد لنفس الفترة 

 لثانيالمبحث ا

 التنمية والتنمية المستدامة

 أوال  : ما هي التنمية الُمستدامة

تعد التنمية بٔا نواعها عملية ديناميكية مستمرة تنبع من الكيان وتشمل جميع االتجاهات، فهي كعملية مطردة تهدف ٕالى تبديل • 

وانب بعد رصدها وتوجيهها نحو تحقيق هدف الهياكل االجتماعية وتعديل األدوار والمراكز وتحريك اإلمكانات المتعددة الج

التغيير في المعطيات الفكرية والقيمية وبناء دعأيم الدولة العصرية وذلك من خالل تكافل القوى البشرية لترجمة الخطط العلمية 

 [5] التنموية ٕالى مشروعات فاعلة تٔودي مخرجاتها ٕالى ٕاحداث التغييرات المطلوبة .

أكثر من ثمانين تعريفا للتنمية المستدامة متشابهاً في الغالب ومختلف في بعض األحيان. ومن Fowke & Prasad  ،[6]ذكٍر • 

ٔاهم تلك التعريفات ؤاوسعها انتشارا ذلك الوارد في تقرير )بروندتالند(  الذي نُشر من قبل اللجنة غبر الحكومية التي ٔانشأتها 

والذي عرف التنمية المستدامة على ٔانها لعشرين لتقديم تقريرعن القضايا البيئية، من القرن ااألمم المتحدة في ٔاواسط الثمانينات 

 "التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية ٔاو اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها "  

 اة اإلنسانية مع الوضع في االعتبار قدرات  النظام البيئي" .فقد عرفها  "السعي الدائم لتطوير نوعية الحيWced ،[7]أما • 

بأنها " ٕادارة قاعدة الموارد وصونها وتوجيه عملية التغير  FAO  ،[8]غذية العالمية  وقد عرفتها منظمة الزراعة واأل• 

فة مستمرة في كل القطاعات البيولوجي والمٔوسسي على نحو يضمن ٕاشباع الحاجات اإلنسانية لألجيال الحاضرة والمقبلة بص

 االقتصادية، وال تٔودي ٕالى تدهور البيئة وتتسم بالفنية والقبول".
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) وهي تنمية تراعي حق األجيال القادمة في الثروات الطبيعية للمجال الحيوي لكوكب األرض،  Weleam ،[9]كما عرفها • 

كما ٔانها تضع االحتياجات األساسية لإلنسان في المقام األول، فأولوياتها هي تلبية احتياجات المرء من الغذاء والمسكن والملبس 

 ا يتصل بتحسين نوعية حياته المادية( .وحق العمل والتعليم والحصول على الخدمات الصحية وكل م

 ثانيا : أُسس التنمية المستدامة 

 يستند مفهوم التنمية المستدامة ٕالى مجموعة من األسس ٔاو الشروط التي من شأنها تحقيق جوهر المفهوم، وأهمها :  

، ويبدو ذلك جلياً اتجاه الموارد القابلة ى بهاالقادمة في الموارد الًمضح ٔان تٔاخذ التنمية في االعتبار الحفاظ على حق األجيال -1

 للنفاذ . 

ي بما يصيب المواطن من تحّسن بالدخل أبل بكيفية توزيع تلك العائدات،  عدم قياس التنمية بمقدار العائدات من المشروع، -2

 جراء ذلك المشروع . 

وسائل تقنية ٔاكثر توافقا مع البيئة تستهدف الحد من  يتعين ٕاعادة النظر في ٔانماط االستثمار الحالية، مع تعزيز استخدام -3

 مظاهر الضرر واإلخالل بالتوازن البيئي والحفاظ على استمرارية الموارد الطبيعية.

ال ينبغي االكتفاء بتعديل ٔانماط االستثمار وهياكل اإلنتاج، وٕانما يستلزم األمر ٔايضا تعديل ٔانماط االستهالك السائدة اجتنابا  -4

 سراف وتبديد الموارد وتلوث البيئة.لإل

البد ٔان يمتد مفهوم العائد من التنمية ليشمل كل ما يعود على المجتمع بنفع بحيث ال يقتصر ذلك المفهوم على العائد والتكلفة،  -5

 في الموارد الطبيعية .استنادا ٕالى مردود اآلثار البيئية الغير مباشرة وما يترتب عليها من كلفة اجتماعية، تجسد ٔاوجه القصور 

[10]   

 ثالثا  : معوقات التنمية المستدامة 

إلى لغرض إعداد هذه الفقرة، ولغرض اإلحاطة بمعوقات التنمية المستدامة على المستوى الدولي والمحلي، فقد رجع الباحث • 

 , [11]مصادر في نهاية البحث(، دبيات مؤتمرات قمة األرض والمؤتمرات ذات العالقة، والبحوث المنشورة بهذا الصدد )الأ

ولغرض خدمة أغراض هذا البحث فقد أعد الباحث الجدول التالي الذي يضم أشهر • ولوجود تكرار في سرد المعوقات.   [12]

 حالة العراق من تلك المعوقات، وكما يلي: إلىاإلجماع عليها، مع اإلشارة   تلك المعوقات التي تمّ 
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 موقف العراق منها المعوقات العالمية ت

ن عتر هذا عائقاً اتجاه التنمية، ألفي العراق ال ي الزيادة المطردة في عدد سكان العالم ٠

الزيادات طبيعية، وإن موارد العراق تستوعب 

 أضعاف عدد سكانه

الفقر  ني العراق من ذلك وبشدة، وإن نسبيُعا انتشار الفقر المدقع في العالم ٣

 فيه متزايدة

االستقرار في كثير من مناطق العالم والناتج عن غياب عدم  ٢

 السالم واألمن

 هذه مشكلة واضحة ومتفاقمة في العراق

األمية وارتفاع والبطالة وتراكم الديون وفوائدها واالستغالل غير  ٢

 الرشيد للموارد الطبيعية

 كل ذلك موجود في العراق وبشكل فاحش

 كل ذلك موجود في العراق وبامتياز  تلوث الهواء وتراكم النفايات ٢

موجودة ويضاف لها التهجير الداخلي والهجرة  استمرار الهجرة من األرياف ٕالى المناطق الحضرية  ٩

 الخارجية

 أصبحت من مظاهر بغداد الشائعة انتشار ظاهرة المناطق العشوائية ٧

تعرض العالم لظروف مناخية قاسية، وخاصة انخفاض معدالت  ١

األمطار، وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ومعدالت 

 التبّخر، مما ٔادى ٕالى تكرار ظاهرة الجفاف وزيادة التصحر

 كل هذه الظواهر يُعاني منها العراق

 

 ُزبدة المبحث الثاني 

 يرى الباحث : 

بلد من النواحي االقتصادية والبيئية إن التنمية هي األنشطة والفعاليات والمشاريع التي من شأنها إحداث التقدم في ال• 

أما التنمية المستدامة فهي نفس ما تقدم يُضاف له األخذ بنظر االعتبار شرطين، األول: هو عدم •واالجتماعية والبُنى التحتية.  

 لقيام بالتنمية. والثاني: األخذ بنظر االعتبار حق األجيال القادمة في الموارد الُمهدرة جّراء ا، ئة )قدر اإلمكان(تلوث البي

ن يكون المصفى صديق للبيئة )جهد أن أبجديات التنمية المستدامة هو فمثال: من دواعي التنمية إنشاء مصفى للنفط الخام، وم• 

 اإلمكان(، وأن يُراعى حق األجيال القادمة في الثروة النفطية وعدم استنزافها المبكر. 

 المحافظة على البيئة وعدم هدر الموارد . وللتنمية المستدامة أُسس وشروط، أهمها هو • 

ولها معوقات  أهمها ) من وجهة نظر الباحث( هو عدم وضوح الرؤية لدى من يقود التنمية ويترتب على ذلك غياب المنهجية • 

 ذلك الفقر والجهل . إلىفي العمل، يضاف 
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 المبحث الثالث

 معالم في طريق التنمية المستدامة في العراق

 تمهيد 

ض من توصيف في ظل دولة هّشة واقتصاد بال هوية وفساد مستشري وديون كثيرة وموارد مهدورة....الخ .  وهو ما تمخّ • 

 حالة العراق، التي كانت مدار المبحث األول .

 : هل من الممكن إحداث تنمية مستدامة في العراق؟لسؤال هنايأتي ا• 

 مات األساسية للتنمية.ن العراق يمتلك المقوالجواب: نعم بكل تأكيد . أل

 أوال  : مقومات التنمية الذاتية العراقية

ً ما يخرج من هذه األرض العلماء  # الِقوى البشرية: العراق مخزن هائل وبطٌن حبول لشتى أصناف الرجال والنساء، فغالبا

لية تنطوي على نسبة شباب كبيرة ذلك إن تركيبة السكان الحا إلىواألدباء والرياضيين والمتميزين في كافة المجاالت . يضاف 

 . [13]وهذا من العوامل المهمة في إحداث التنمية   ٪٢٢ إلىتصل 

# الموارد المالية: َوَهَب الله )عزَّ وجل( العراق موارد مالية وفيرة وكثيرة وغزيرة وعلى رأسها النفط والغاز والكبريت ... 

 صي والداني(، وهي من اإليرادات السهلة والمتكررة .وغيرها من الثروات الطبيعية ) التي التخفى عن القا

ما إإلرادة نتيجة : وهذه ُمعطلة ومشلولة حالياً ) أو تكاد تكون كذلك (، ولكن هذا ال يمنع من بزوغ وتشكّل هذه ا# إرادة التنمية

 قية تنفع الشعب .الضغط الشعبي، أو عندما يُدرك السياسيون إن طريق استمرارهم بالحكم مرهون بإحداث تنمية حقي

 ثانيا  : الشروع بالتنمية المستدامة في العراق

 ، واإلرادة ( . د وتفعيل ثالثة عناصر ) الرؤية، والمنهجيةيلوضع حجر األساس في موضوع التنمية يقترح الباحث تحي
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 (2شكل )

النجاح البد أن تسبقه رؤية واضحة ومحددة، وهي تشمل مجموعة الخطط اإلستراتيجية : في إي عمل يُراد له الرؤية• 

 واألهداف واآلمال المنشودة.

 األهداف وتحقيق الرؤى . إلى: وهي السُبل والطرق واألنشطة التي تُعبد الطريق للوصول المنهجية• 

 فعل مؤثر على أرض الواقع. إلى: هي القّوة التي تحّول الكالم المكتوب في الفقرتين السابقتين اإلرادة• 

 :ويرى الباحث

ن العنصر الثالث ) اإلرادة ( في النموذج المقترح هو العامل المتحكم، إي العامل الذي يمكن أن يُحدث التنمية، ألن الرؤى إ• 

 ويه من طرق ومداخل، كل ذلك موجود في الكتب والبحوث وعقول المنظرين. وما يدور في فلكها، والمنهجيات وما تحت

طاقة كهربائية تبث فيه  وإن الرؤية والمنهجية  كالبرامج أو التطبيقات الموجودة في الكومبيوتر أو الهاتف ال قيمة له بدون• 

 جهاز فاعل وناطق وُمفيد . إلىصامته  ثاثأوتر من قطعة "اإلرادة " هي القوة الكهربائية التي تّحول الكومبيالروح، و

 ثالثا  : أدوار الالعبين الرئيسين في إحداث التنمية في العراق

 األسرة، والفرد. دولة، ومنظمات المجتمع المدني، و: الأنهمدرجت أدبيات الموضوع على تعداد المؤثرين في التنمية على • 

 

 

 اإلرادة

 

 المنهجية

 

 

 الرؤية
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: ال يوجد اعتراض على ذلك من ناحية التأليف أو التنظير، ولكن وضع "الفرد" العراقي الحالي ووضع ويرى الباحث• 

األساسيات بمكان ال يسمح لهما المشاركة أو التحدث أو التفكير بالتنمية أو التنمية  إلى"األسرة" من الضعف واالفتقار 

 ساسيات جعلهم ينسون التنمية.األ بون على أمرهم، وانشغالهم بتوفيرالمستدامة، فهم مغلو

لذا فإن الالعبين الرئيسين في العراق هم الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ويضيف الباحث لهم الجامعات العراقية، كونها • 

صي وتستق إلى النواقصمكان تواجد العلماء والنخب الفكرية، ويضيف أيضاً الصحافة واإلعالم كونها السلطة الرابعة التي تُنبّه 

   الحقائق وتفضح الممارسات الغير سليمة .

 دور الدولة• 

 عموم الدولة بكافة تجلياتها، فهي تشمل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية . المقصود بالدولة هنا 

 مهام السلطة التشريعية 

# يتمثل دور السلطة التشريعية في إصدار القوانين المفتعلة للتنمية، والقوانين الحامية للموارد الطبيعية، والقوانين الحامية 

 للبيئة، مع عدم إغفال القوانين الحامية للفرد وحرياته ألنه محور العملية التنموية . 

ً للمحافظة  ٣٠٠٥لسنة  ٣٧ن وزارة البيئة، رقم وفي هذا الصدد َرَصدَ الباحث شّحت تلك القوانين، عدا قانو والذي يُعد قانونا

 على البيئة.

 مهام السلطة القضائية

ن أينبغي ال فائدة لمنظومة إي قوانين دون تحقيق سيادة تلك القوانين، فالقانون يستمد قوته من قوة السلطة التي تنفذه . لذا • 

ائل القوة والخبرة، وتحديث المهارات التي تمكنها من حسم النزاعات بزمن معقول، تتمتع السلطة القضائية باالستقالل التام وبوس

 ن يسود القانون على الجميع .أي أالمقصرين مهما كانت مناصبهم، ومحاسبة 

وفي هذا الصدد ال يود الباحث أن يشكك في القضاء العراقي ونزاهته، فذلك من الخطوط الحمراء التي تم التعارف عليها، • 

 يأتي إن اللغط الحاصل على القضاء والتأخر في حسم الدعاوى والتشكيك في النزاهة أحياناً، كل ذلك ال إلىكن يود أن يُشير ول

 اكثر فاعلية وجدية اتجاه حماية مصالح الشعب في التنمية . ان يتخذ مواقفأمن عدم . لذا على القضاء 

الباحث منها: إعتبار القضايا المتعلقة بالتنمية من القضايا المستعجلة، أو  والممارسات المتطورة في هذا المجال كثيرة، يقترح• 

 تخصيص محاكم خاصة للنظر في المخالفات والجرائم المتعلقة بالبيئة .
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 مهام السلطة التنفيذية  

دهور االقتصادي ينبغي أن تتوفر لدى السلطة التنفيذية اإلرادة الصادقة والقوية والحاسمة إليقاف مسلسل الت ءفي البد• 

من مهام إحداث التنمية، فهي تمسك بزمام الموازنة العامة، والتي هي  ٪١٠يقع على عاتق السلطة التنفيذية • والشروع بالتنمية  

 ن تكون مصدرا للتنمية وإنعاش االقتصاد والمجتمع . أن تكون مصدرا للفساد ومن الممكن من الممكن أ

 فشال التنميةإحداث أو ازنة العامة للدولة في إدور المو

 منهجية إعداد الموازنة في العراق• 

إن الموازنة العامة للدولة هي " المرآة التي تعكس طبيعة النظام االقتصادي واالجتماعي والسياسي للبلد، وتعكس السياسات 

 التي تنتهجها الدولة لتحقيق الرفاهية والنمو االقتصادي والعدالة االجتماعية" .

قبل الدخول في تخصيصات الموازنة وتوجهات تلك التخصيصات، سوف نستعرض التطور التاريخي لطريقة أو منهجية إعداد 

 [14]الموازنة . فهناك أربعة طرق إلعداد الموازنة )تطورت عبَر تطور الزمن(، وهي : 

  Traditional Budgetموازنة البنود/ الموازنة التقليدية • 

روف ظسع عشر. وكانت تاُلئم الدولة والصور الموازنة، تبلورت وأخذت شكلها المعروف في القرن التاقدم صورة من أوهي 

 السائدة في ذلك الوقت، حيث كان دور الحكومة يقتصر على النشاطات التقليدية الثالثة ) الدفاع واألمن والقضاء(. 

 Programs and performance Budgetداء آلموازنة البرامج وا• 

نشطة التي تقوم بها الوحدات اإلدارية، فيتم رصد المبالغ للبرنامج التي تقوم بها الوزارة وليس عمال واألتركز على األ وهي

 داء .  م تنفيذه من البرامج يتم قياس اآلللوزارة نفسها، وعلى ضوء ما ت

  Planing. Programming Budgetنظام الموازنة والتخطيط والبرمجة • 

وآل، ومن خالل هذه الفكرة يتم ربط أسابقتها، حيث تبنت فكرة التخطيط من الموازنات لتعالج القصور في  ظهر هذا النوع

 البرامج بحزمة موحدة باتجاه تحقيق الخطة العامة للدولة . 

  Zero Base Budgetingالموازنة الصفرية • 
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هي نبثاق من فكرة اإلدارة باألهداف واللدول، وهي  ير إعداد الموازنات العامةاألخيرة تقريبآ في موجات تطو ةوهي الموج

كثر من بديل ثم يتم أبعد أن يتم دراسته و تقديمه ضمن أسلوب عمل منظم يتم بموجبه تخصيص المبالغ للبرامج أو األنشطة 

 اختيار البديل األفضل .  

موازناتها  حدى األساليب األحدث إلعدادإدية( بعد ذلك أصبحت الدول تتبنى المهم كل دول العالم بدأت بموازنة البنود )التقلي• 

التخطيطية أو الصفرية( وذلك ألن األساليب الحديثة توفر رقابة أفضل على النفقات، وتربط بينها وبين )كموازنة البرامج أو 

 األهداف الُمحققة من جراء ذلك االنفاق . 

الوقت  إلىام الموازنة التقليدية منذ أن كانت موارده ال تتجاوز بضعة ماليين من الدوالرات أسيرا الستخد يفقد بق أما العراق• 

 الدوالرات .  الذي بلغت اإليرادات به مليارات الحالي

داء كخطوة أولى نحو السيطرة على حركة األموال المخصصة، مج واآلاموازنة البر إلىضرورة انتقال العراق  يرى الباحث• 

وب ال يترك يصات ببرامج محددة تمهيدا لفرض الُمسائلة على مدى تحقيق األهداف من تلك البرنامج . فهذا األسلوربط التخص

 الماء حتى نفاذ  الخزان ! . المعطوب ينساُب منه صنبورحركة األموال كال

 تجاه تخصيصات الموازنة الجارية في العراقا 

نعرض ونناقش بعض اكسة لتوجهات الحكومة، ولغرض دراسة تلك التوجهات سن قُلنا إن الموازنة العامة هي المرآة العأسبق 

  ، وكما يلي:األرقام الرئيسة

 زاء النفقات الرأسماليةإالنفقات التشغيلية • 

 : إلى نوعين رئيسيين هماتُقّسم النفقات 

 األعمال اليومية كالسلع والخدمات( .   ت الضرورية لتمشيالنفقات التشغيلية ) وأشهرها الرواتب واألجور وسائر النفقا

 [15]. وفي هذا الصدد َرَصدَ الباحث مايلي: نى التحتية، ومتطلبات التنمية (والنفقات الرأسمالية ) تتمثل في المشاريع والبُ 

سبة مرتفعة ي نجمالي النفقات العامة، وهإمن  ٪٧٩ترليون دينار، تشكل نسبة   ٧١بلغت النفقات التشغيلية   ٣٠٠١# في سنة 

 ليس للحكومة من برامج تنمية حقيقية واضحة المعالم .   هنأجدا وهذا يدل على 
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ترليون دينار لتغطية نفقات المشاريع االستثمارية في الوزارات، تم  ٣٣حيث بلغت   ٪٣٢ما النفقات الرأسمالية فكانت بنسبة أ# 

 منها عن طريق االقتراض األجنبي !.   ٪٣٣تمويل 

متى تبقى الموازنة في العراق وسيلة لتخصيص مبالغ لألكل والشرب دون  إلى: ضرورة طرح التساؤل التالي يرى الباحث

 التنمية بأرقام فعلية ؟ إلىالمستقبل ومتطلباته، ومتى يتم التوجه  إلىاالنتباه 

 موازنة حرب ؟ أم موازنة إعمار ؟•   

. ولنفس السنة تم ار وتنمية المشاريع في المحافظاتعمصف ترليون دينار إلتم تخصيص أقل من ن ٣٠٠١في موازنة 

النصر النهائي على تنظيم داعش لماً ان في ذلك التاريخ كان قد تم تحقيق [16]ترليون دينار لإلنفاق العسكري .  ٣٠تخصيص 

 رهابي .   اإل

 ؟: متى تنسحب غمامة الحروب من سماء العراق، وتلتفت الدولة للتنمية ل الباحثءهنا يتسا

 تخصيصات الصناعة والزراعة "األقل " من ضئيلة•  

مليار  دينار فقط ! وبنسبة ضئيلة جدا من  ٢٢ن المخصص لوزارة الصناعة من االنفاق االستثماري ال يتجاوز أالُملفت للنظر 

 منه .   ٪٣االنفاق االستثماري العام ال تتجاوز  

.   ٪٣مليار دينار فقط أي بنسبة أقل من  ٢٣من االنفاق االستثماري سوى وكذلك الحال مع وزارة الزراعة التي لم يُخصص لها 

 [17]! .  ٣٠٠١جمالي النفقات االستثمارية العامة في عام إمن 

همال المتعمد لهذين تنويع االقتصاد العراقي في ظل اإلن يتم بها أم كبيرة حول الكيفية التي ينبغي وهو ما يضع عالمة استفها

 القطاعين

ي سياسة اقتصادية تستهدف التنويع االقتصادي وتنويع مصادر ساس والمرتكز ألاعة والزراعية(  اللتان تعدان األن) الص 

 الدخل وبدونهما يغدو الحديث عن التنويع االقتصادي غير ذي جدوى . 

 ُزبدة المبحث الثالث  

متالكه لنهر ابالتنمية بسبب  دأيستطيع "متى يشاء" أن يب، فهو بيّنا في هذا المبحث إن العراق يمتلك المقومات الذاتية للتنمية• 

 زمة . اللنفط ، ويمتلك الطاقة البشرية الجاري من الدوالرات التي تدخل عليه يومياً من مبيعات ا



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, Special Issue (1), August 2020 

 

 
 339 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

ً من استعراض توّجهات أر نها لحد اآلن، ويبدواتتضح أو لم تتبلور أو لم يأن أو ولكن المشيئة ) اإلرادة ( لم•  قام ذلك جليا

الموازنة العامة )التي تعكس توجهات الحكومة(، حيث تبين أن الموازنة غارقة بتخصيصات المصاريف التشغيلية واإلنفاق 

 العسكري، وال توجد تخصيصات ذات أهمية لمشاريع متعلقة بالتنمية . 

 خطوات حكومية باتجاه التنمية المستدامة •

اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، المؤتمر العلمي األول إلعداد  خارطة طريق ، وزارة التخطيطنجزت ا ٣٠٠٩# في سنة 

 . ٣٠٢٠ليه لعام إة لـــعراق المستقبل الذي نصبو وتم في المؤتمر عرض رٔوية مقترح. [18]إلطار تنموي مستدام 

،  امنتج امتماسك ا، مجتمع امستقر امنأن يكون العراق ا   إلىإن الحكومة تتطلع ف)  :في مقررات المؤتمر النّص التالي وجاء• 

 ، في بيئة مستدامة، ينعم بحكم رشيد يحقق العدل ويضمن تكافٔو الفرص للجميع (. اقتصاده متنوع تنافسي

 بحثاً متخصصاً بالتنمية المستدامة .  ٣٠نبثق عن المؤتمر نشر او• 

 طالع الباحث( .من أرقى وأجمل ما تم كتابته في هذا المجال )حسب ا ذايرى الباحث ه

ة وطن (. ، تحت شعار ) انتصار إراد٣٠٠٥# أنجزت رئاسة الوزراء التقرير الطوعي األول حول أهداف التنمية المستدامة 

 . صفحة ٧١يقع التقرير في 

عالن هذه الخطة ؤاهدافها ومقاصدها مع انشغال العراق في الحرب ضد إ)) لقد تزامن [19]: ومن أروع ما جاء فيه• 

التنظيمات اإلرهابية، وتداعيات انخفاض ٔاسعار النفط الخام في األسواق العالمية. مع ذلك فإن العراقيين لم يتركوا يوما التطلع 

 لفية، وهو منغمس اليوم في تحقيق ٔاهداف التنمية المستدامة ومقاصدها(( . ل ٔافضل، فقد تواصل مع ٔاهداف األنحو مستقب

ً )) تعمل وجاء فيه أيض•  ريق للدول كافة، والتي هدافها على ضبط مسارات خارطة الطأو ٣٠٢٠جندة التنمية المستدامة أا

سس لعالم ينعم أرساء إجل أنجازها من إهداف ورفع نسب خالقية ازاء تحقيق هذه األأمام مسؤولية تضامنية وأنها أاستشعرت ب

 على موارد الكوكب من االستنزاف غير الكفوء وغير المنصف، فيه الجميع بالعدالة والمساواة واالزدهار المستدامة، مع الحفاظ

غير قابلة و هداف عالمية وعية حياة عالية. لذا فإن هذه األجيال القادمة في العيش بجودة نبما يضمن حقوق الجيل الحالي واأل

 للتنمية المستدامة((. بعاد االقتصادية واالجتماعية والبئييةومترابطة تتوخى الموازنة بين األ ة ومتكاملةئللتجز

 إالثل عرضا لتجربة ٔامة قوية ٔابت وجاء فيه أيضاً ))إن هذا التقرير الذي يعرض في المنتدى السياسي رفيع المستوى ٕانما يم• 

نسان برغم الظروف التي مّرت بها؛ وخرجت للتو من صراع ضار مع اإلرهاب، ٔامة الحياة والتنمية، وتراهن على اإل ٔان تختار
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وتظهر العزم والطموح على تحقيقها برغم ما تتطلبه من جهود  ،تنفك تفكر في التنمية حتى في ظل الحرب وضجيجهالم 

 جيالهم، وتؤكد االلتزام "بعدم ترك ٔاحد في الخلف" (( . أحقوق الجميع في حاضرهم ومستقبل  استثنأيية لتحقيق ذلك، وحماية

  يرى الباحث

دبيات التنمية المستدامة، فالبحوث التي تمخض عنها المؤتمر ترتقي أليها أعاله تعتبر من روائع إومة المشار إن إنجازات الحك• 

 مصاف البحوث العالمية، وإن التقرير الطوعي يتمتع بلغة راقية وصياغة أدبية رفيعة المستوى . إلى

ويُسّجل للحكومة في هذا المضمار إنجازها للتقرير الطوعي، وإنجازها لمؤتمر خارطة طريق التنمية المستدامة، حيث ورد • 

 أفكار أفالطون عندما وضع تصوراته للجمهورية الفاضلة!. إلىفيها أفكار وتطلعات مستقبلية رائعة ووردية ترتقي 

 المبحث الرابع

 إحداث التنمية دور البنك المركزي العراقي في

 ؛تمهيد

ليس من نافلة القول أن نذكر أهمية الدور الذي ممكن أن تلعبه البنوك المركزية بشكل عام، فهي من أقوى مؤسسات الدولة • 

 وتمتلك عصا قيادة السياسة النقدية في البلد، والتي من خاللها يمكن توجية االقتصاد وإحداث تأثيرات اجتماعية أيضاً . 

، البد لنا من عرض ومناقشة موقف ُمزري في العراقعراض الحالة االقتصادية والموازنة والوضع "التنموي" الوبعد است• 

 البنك المركزي العراقي من ذلك . 

نها نقطة شروع أاريع الصغيرة، والتي يرى الباحث من خالل مناقشة مبادرته األخيرة )) مبادرة الترليون(( لتمويل المش• 

 تنمية في العراق.  باتجاه إحداث ال

 ، دورها في التنمية يف، األهمية، أصحابهاأوال  : المشاريع الصغيرة : التعر

التعريف: لتحديد مفهوم واضح لماهية المشاريع الصغيرة البدّ من معرفة الطرق والوسائل التي يتم من خاللها تحديد تلك • 

ير المساعدة الفنية، وتوجيه المنافع، وتحقيق المزايا المالية . المشروعات وتميزها عن غيرها من المشروعات، وفي آلية توف

[20] 
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هناك معايير مختلفة لتحديد مفهوم "المشروع الصغير" منها رأس المال أو عدد العاملين أو قوة تأثيرها في السوق... وغير ذلك 

 ٢٠وجود أكثر من  إلى ٣٠٠٥مل العربي . وكل مدخل من هذه المداخل يخرج علينا بتعريف جديد، حتى أشار تقرير منظمة الع

 تعريفاً لذلك .

أن أفضل ما ُعرض في هذا المجال هو التعريف الوارد في  قانون المؤسسات الصغيرة في الواليات المتحدة  ويرى الباحث

على مجال العمل "ذلك النوع من المؤسسات التي تُمتلك أو تتم إدارتها بشكل مستقر، وال تُسيطر من خالله    [21]حيث عرفها:

 الذي تنشط في نطاقه" . 

. حيث تعتبر إحدى ة للفرد وللمجتمع ولحركة التنمية: مهما يكن التعريف فالكل يعترف بأهمية المشاريع الصغيراألهمية

األدوات الهامة لمحاربة الفقر والحد من مشكلة البطالة، وتعتبر كذلك آلية مناسبة وفاعلة لتطبيق سياسة التوظيف الذاتي، 

قدرتها االستيعابية الكبيرة لأليدي العاملة، وانخفاض حجم االستثمار وخلق فرصة العمل فيها مقارنة بالمشروعات  إلىباإلضافة 

 لتي تنخفض نسبتها في الدول النامية. الكبيرة ا

ً لتطوير المهارات اإلدارية والفنية واإلنتاجية والتسويقية، وتفتح مجااًل •  وكذلك فإن هذه المشروعات الصغيرة  تشكل ميدانا

 سوق العمل.  إلىواسعاً أمام المبادرات والمبادرين، مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل للداخلين الجدد 

هذا وقد اتفقت معظم الدول على أن للمشاريع الصغيرة أهمية تتمثل في نشر أسس التنمية بأبعادها االقتصادية واالجتماعية، • 

ً لزيادة الطاقة  ً أساسيا وهنا اعتبرها البعض حجر األساس والمحرك الذي له القدرة على تنمية االقتصاد، باعتباره منطلقا

   [22] ، ولها مساهمة واضحة في تخفيض معدالت البطالة من جهة أخرى .اإلنتاجية من جهة

 يرى الباحث: 

بالتنمية، فهي توظيف لمن التسطيع الحكومة توظيفه، وهي تشجيع  ءلصغيرة هي إحدى نقاط الشروع للبدإن المشاريع ا •

تتصف بُحسن استخدام الموارد األولية. وكذلك لديها ما ورد أعاله من مزايا ، فهي غالباً ما  إلىلالبتكار والمبادرة، وباإلضافة 

. وفي الهند مثالً هناك أكثر من ركة مايكروسوفت خير دليل على ذلكمشاريع متوسطة وكبيرة، ولعل ش إلىالقابلية على التحّول 

 شركات مؤثرة في االقتصاد الهندي إيجابياً في العشر سنوات األخيرة. إلىمشروع صغير تحّول  ٢٠٠٠٠
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 ثانيا  : مبادرت البنك المركزي العراقي

عن مبادرته  ٣٠٠٢انطالقا من المساهمة في دعم االقتصاد العراقي فقد أعلن البنك المركزي العراقي في منصف سنة • 

 [23]))الواحد تريليون دينار(( لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة . 

 ٢٢مصرفاً )  ٢٢نشاء مشاريع صغيرة، وانتخب إدينار لمنحها كقروض ُميسرة لدعم حيث ُخصص البنك المركزي ترليون • 

وائد مخفضة جداً للمتقدمين منح قروض بف(  خصص  لهم حصتهم من الترليون وأوعز لهم  مصرف أهلي وواحد حكومي

ً نشاء إبغرض   . وضمن شروط منح ُميسرة وإجراءات إنجاز سريعة.مشروعات صغيرة حتما

 ٠٠٠ إلىن تصل أإلى خمسين مليون دينار ومن الممكن تراوحت مبالغ اإلقراض لهذه المشاريع من خمسة ماليين دينار • 

 مليون دينار بعد موافقة البنك المركزي.

. توزعت المشاريع على مختلف القطاعات وكانت نسبة ( مليار دينار ٧٢)  ٣٠٠١جمالي المبالغ الممنوحة لغاية نهاية إبلغ • 

 .٪٢والزراعي  ٪٠٣والصناعي  ٪٣٢والخدمات  ٪٢٥القطاع التجاري 

ن البنك إصعوبة الحصول على التمويل، لذا فبما إن أبرز معوقات إنشاء ونمو المشاريع الصغيرة تتمحور في : • يرى الباحث 

 التنمية في العراق .  المركزي )ومن خالل هذه المبادرة( قد دخل بشكل مباشر في  حركة إنعاش  االقتصاد وتحريك عجلة

تجاه القطاع التجاري، وقلتها بالنسبة لقطاعي الصناعة والتجارة، فذلك ما تفرضه قوى السوق، اأما بالنسبة لزيادة القروض ب• 

 . إلى بُنى تحتية تدعمهامشاريع سهلة اإلنشاء وسريعة العائد وال تحتاج  إلى وءي تتمثل في رغبة المقترضين باللجوالت

. وال يعجز ه صوب القطاعين الصناعي والزراعين يتخذ البنك المركزي خطوات تُحفز المقترضين باالتجاأن الممكن لذا فم• 

 عفاءات... وغيرها .إاح أو البنك المركزي عن ذلك فهو يمتلك وسائل توجيه القروض، كتخفيض سعر الفائدة أو إعطاء فترة سم

دوات من توجيه المقترضين صوب المشاريع التي تخدم التنمية المستدامة، كدعم كذلك يتمكن البنك المركزي من خالل تلك األ• 

 الصناعة الخضراء والمشاريع الصديقة للبيئة .
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 المبحث الخامس

 مناقشة الفرضيات واالستنتاجات والتوصيات

 أوال  : مناقشة الفرضيات واالستنتاجات    

 الفرضية األولى

  H0 األساسية للتنمية.ال يمتلك العراق المقومات 

  H1. يمتلك العراق المقومات األساسية للتنمية 

 الفرضية الثانية

 المناقشة 

لراهن ينبغي ن نقطة الشروع في الوقت امن الخيال أو اإلنشاء اللغوي . ألي حديث حول "التنمية المستدامة" يكون ضرباً أإن • 

تنمية  إلى. بعد ذلك يُمكن التخطيط لكيفية تحويل التنمية بتنمية حقيقية فعّالة ءعمار البُنية التحتية، ثم البدإأن تتوجه نحو إعادة 

 .ة وتُراعي مصلحة األجيال القادمةُمستدامة تُراعي البيئ

، ) تتمثل في اإليرادات النفطية الوفيرة والطاقات البشرية تحتية والقيام بالتنميةيمتلك العراق المقومات المادية إلعمار البُنية ال• 

 .والتي هي مفتاح الشروع بالتنمية (، ولكنه يفتقد لإلرادة والقرار الموحد

 المقومات.لذا يُمكن أن نقرر فرضية النفي حيث إن العراق ال يمتلك حالياً مقومات التنمية المستدامة، ألن اإلرادة هي أهم تلك • 

 الفرضية الثانية

H0 .الوضع الهش للدولة العراقية ال يعوق تبني إجراءات التنمية المستدامة 

  H1 .الوضع الهش للدولة العراقية يعوق تبني إجراءات التنمية المستدامة 

 :المناقشة

وب الخارجية إن وضع العراق الحالي ُمنهك اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، والبنُى التحتية ُمهدمة، وذلك بسبب ما مرَّ من الحر• 

. ئفية والمحاصصة واإلرهاب والفسادوالديون والهجرات والحصار، ثم االحتالل والحروب الداخلية والتهجير الداخلي والطا

 وبمجمل ما تقدم فقد تحول العراق قائمة الدول الهّشة.
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دم اتجاه الحكومة صوب تجاهات التخصيصات يعطي فكرة للمختص وغير المختص بعان دراسة أرقام الموازنة العامة وإ• 

 التنمية 

 ) سواء العادية أو المستدامة ( .

إن التقرير التطوعي للتنمية المستدامة ) الذي أعدته رئاسة الوزراء(، والمؤتمر العلمي األول إلعداد  خارطة طريق إلطار • 

 .نمية المستدامةلراقية في أدب التتنموي مستدام ) الذي أعدته وزارة التخطيط ( تعتبر من اإلنجازات ا

وجود خطوات عملية قرار الفرضية الثانية بصيغة اإلثبات حيث إن الوضع الهش للدولة العراقية، وعدم إمن كل ما تقدم يمكن • 

 كتفائها بالمؤتمرات وخرائط الطريق... كل ذلك يعوق تبني إجراءات التنمية المستدامة.اتجاه التنمية وامن قبل الدولة 

 الفرضية الثالثة

  H0 ماً في خلق وتطوير محاوالت التنمية المستدامة.اللبنك المركزي العراقي دوراً ه 

  H1 ماً في خلق وتطوير محاوالت التنمية المستدامة.لالمركزي العراقي دوراً ه 

واقع ، يمكن ج ملموسة على أرض المن خالل مناقشة مبادرة البنك المركزي العراقي )مبادرة الترليون(، والتي كان لها نتائ• 

 ن للبنك المركزي العراقي دوراً مهماً في التنمية.أن نرفض فرضية النفي ونُثبت أ

 ثانيا  :  التوصيات 

 تأسيساً على مناقشات البحث واالستنتاجات يوصي الباحث بمايلي :

رجم ذلك بأرقام وتخصيصات أن تُترِجم الحكومة ما كتبته في التقرير الطوعي، ونتائج بحوث مؤتمر وزارة التخطيط، أن تُت• 

 نشاء البُنية التحتية والتنمية .  إالموازنة العامة للدولة باتجاه  تُدرج في

 .لها لدعم أكبر للزراعة والصناعةزيادة وتعميق مبادرة البنك المركزي، والسعي من خال• 

مقتضيات التنمية المستدامة كونها الطريق تفعيل دور الجامعات العراقية ومنظمات المجتمع المدني واإلعالم، بالتركيز على • 

 مكانته المرموقة التي يستحقها بجدارة . إلىالصحيح إلعادة العراق 

 " فال يُعقل أن يمسي البلد الذي صدَّر الكتابة للعالم بدون بُنية تحتية "
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