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 االرضية لتطبيق منهج العالج بالصدمة ميهدونانهم ... انتبهوا 

 الدينار العراقيسعر صرف  بتخفيضقرار البنك املركزي العراقي صدور مبناسبة 

صاحل ياسر.د  

 :ندرج نصه ادناهبيانا ، اصدر البنك المركزي العراقي 91/91/1212في 

إن التشوهات الهيكلية في االقتصاد العراقي هي التي أفقرت المالية العامة وقيدّت قدرة اإلصالح التي  -9"

فليس مصادفة أن يكون الوضع المالي بهذا السوء، وال هو وليد السنة . تسعى إليها الحكومة ووزارة المالية

بسبب قيادة السياسة لالقتصاد وتغليب الحالية أو التي قبلها، ولكنه تأصل لألسف منذ أكثر من عقد ونصف 

التفكير السياسي وأولويات السياسيين على الفكر االقتصادي وأولويات التنمية وقواعد العالقة بين السياسة 

فتخلفت السياسة المالية عن أداء .. االقتصادية من جهة والسياستين المالية والنقدية من جهة أخرى

 .ة بترميم مخرجات السياسة المالية المرتبكةأدوارها، وانشغلت السياسة النقدي

إن تبعية السياسة االقتصادية والمالية لطموحات السياسيين ومشاغلهم، أودت بآخر النماذج المقبولة  -1

لإلدارة المالية في العراق، وحصرت دور تلك اإلدارة بتوزيع الموارد النفطية على متطلبات إدامة الحياة 

تشغيلية، ولم تتصدَ وزارة المالية ألدوارها وموقعها الريادي في الشأن كالرواتب والمتطلبات ال

فضال عن كونها افتقرت إلى العديد من المعلومات االقتصادية والمالية التي يمكن أن تّسهل . االقتصادي

األمر الذي يستدعي التوجه . عليها وعلى متخذ القرار في الدولة توجيه األهداف قصيرة ومتوسطة األمد

 .لفاعل لبناء قواعد بيانات اقتصادية ومالية تسهل اتخاذ القرارات وتخدم التنبؤاتا

بسبب هذِه األحوال مجتمعة، لم يكن أمام البنك المركزي إال التدخل في أكثر من مناسبة، لدعم المالية  -3

تبقى مفتوحة بال غير أن ذلك ال يعني أن هذِه التدخالت .. العامة وإنقاذ متطلبات االنفاق العام الحرجة

 .ضوابط وال نهايات

يتفهم البنك المركزي المصاعب التي تواجه نوايا اإلصالح التي تتجه الحكومة للقيام .. من جانب آخر -4 

بها، ولكن ذلك ال يمنع من رهن أية خطوات يمكن أن تقوم بها السلطة النقدية بخطوات فاعلة إلجراء 

ً مؤسسات الس ً مؤسسات الجباية الفاعلة، الكمارك اإلصالحات التي تمس حتما لطة المالية، وخصوصا

والضرائب، ومؤسسات الجباية العامة األخرى، وأن يجري ترشيق االنفاق وترشيده، وكل ذلك يعتمد على 

 .اإلرادة السياسية لمؤسسات الدولة العليا التي تدعم توجهات السلطة المالية لتحقيق ذلك

ً بأي إجراء ويتطلب األمر توجه الحكومة لد  ً بشكل مباشر خصوصا عم الفئات الهشة التي ستتأثر حتما

 .لتغيير سعر الصرف

سيكون للسلطة التشريعية دور مهم في دعم توجه البنك المركزي لتعديل سعر صرف العملة األجنبية،  -5 

حالة  إذ أن عدم اتخاذ مثل هذا القرار قد يجعلنا مضطرين التخاذ قرارات صعبة قد تضع العراق في

 .مشابهة لما تعرضت إليه دول مجاورة
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في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن ( التخفيض)كما يتوجب التأكيد هنا بأن هذا التغيير  

يتكرر، وسيدافع البنك المركزي عن هذا السعر واستقراره بدعم من احتياطاته األجنبية التي لم تزل 

 .بمستويات رصينة تمكنه من ذلك

إن األزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا وما أسفرت عنه من تدهور أسعار  -6

النفط وتراجع اإليرادات النفطية، أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة 

رة، لغرض دفع المالية إلى االقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبي

الرواتب وتلبية االحتياجات اإلنفاقية األخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن االستمرار 

بسعر الصرف الحالي، الذي ال يتناسب بجميع األحوال مع معدالت أسعار الصرف لدى الدول األخرى 

األمر الذي دفع البنك  ة لإلنتاج المحليوتعزيز التنافسيأصبح يشكل عائق كبير إلجراء التنمية الحقيقية 

المركزي إلى التفكير الجدّي باالستجابة لمتطلبات تمويل الموازنة بسعر الصرف الذي يتيح توفير الموارد 

الكافية لتغطية هذه االحتياجات وضمان انسيابية دفع الرواتب والمتطلبات الحرجة لإلنفاق الحكومي، 

ً من البنك على تفادي است نزاف احتياطياته األجنبية، والتي تمثل الرافعة المالية األساسية وحرصا

لالستقرار النقدي في العراق، وحرصه على اسناد المالية العامة، باعتباره مستشار الحكومة والمسؤول 

 ."عن مسك حساباتها

 :وكما يلي تأسيسا على ما تقدم، فقد قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف العملة األجنبية" و 

 دينار لكل دوالر سعر شراء العملة األجنبية من وزارة المالية 9452

 دينار لكل دوالر سعر بيع العملة األجنبية للمصارف 9462

 ".دينار لكل دوالر سعر بيع العملة األجنبية للجمهور 9442

 

 (البيان)بعض إشكاليات قراءة . مقدمات ضرورية

 : ، البد من االشارة الى القضايا التالية المالحظاتالفعلي لهذه  منعا ألي التباس في فهم المضمون

بإعتباره ( البيان) بيان البنك المركزي، وسنشير اليه الحقا ولالختصار من الضروري النظر الى .1

ال يجوز  "ثابتة"فنيا يعني باالرقام وبلعبتها والتي تقدم احيانا كحقائق وليس نصا  ،خطابا سياسيا

من خالل دراسته كفعالية ( البيان)ويعني هذا المدخل أن هناك حاجة ماسة لمساءلة هذا  .ااالقتراب منه

، وتستهدف غايات محددة في الواقع وفقا لمهندسيه والقوى التي تقف خلفهم تتوجه توجها ذا معنى

واي الطبقات المستفيدة من هذا  ستتضررأي الطبقات معنى ب: ولمن يخدم االجتماعي/االقتصادي

وقد بدأت ) االجتماعي/يحدثه من تداعيات على المشهد االقتصاديسواجراءاته الملموسة وما ( انالبي)

وتعني هذه المالحظة كذلك أن حضور السؤال هنا ينفي . (بارتفاع االسعار البيان بعضها فور صدور

ة التي محاولة تثبيت الخطاب أو عزله عن محيطه االجتماعي، والغاء ارتهانه بالسيرورة االجتماعي

 .طى ثابت منفصل عن الزمان والمكانانتجته تاريخيا، والنظر اليه في ذاته كمع

كيف ينظر االخوة : ، إذن، من محاولة االجابة على السؤال التالي (البيان)مالحظاتنا حول تنطلق  .2

، بعين ايديولوجيتهم وليس كافراد( البنك المركزي)ونحن هنا نتحدث عن مؤسسة  ،(البيان)صائغوا 

 لنظامل البنيوية مزمةاألوسبل حل  االقتصادية، الى القضية االقتصادية ومرجعيتهم الفكرية

معالم هذه  رسم؟ وال شك أن االجابة على هذا السؤال تتطلب  السائد في بالدنا الطوائفي/المحاصصي
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ض عريتم ، وان ووظيفتها التمويهية في خطوطها العريضة (البيان)التي تتقافز في  ةااليديولوجي

 .ية التي تنتظم بها في بناء فكريلمفاهيم االساسا

، ولن نقع في (االعالن)منعا ألي التباس، لن نفكر في االجابة على السؤال السابق بمنطق صائغي  .3

النوايا "رغم ( البيان)هذا ننطلق من القول بأن س، لهذا (البيان)التي هندست شرك االيديولوجية 

تعديل  "االجراء الذي اتخذه البنك المركزي بـ  مبررات دفاعا عن وما قدموه من لصائغيه" الطيبة

ال يعبر حقا عن المصالح االساسية لشعبنا وبلدنا واقتصادنا في اللحظة  " سعر صرف العملة األجنبية 

ها حول اعناق الفقراء والكادحين البنيوية المتعددة الُصعد تلف شراكحيث االزمة  التاريخية الملموسة

بالتحديد هو والمسيطر في بالدنا اليوم  الطبقي االئتالفحاجات يعبر عن ، بل خل المحدودوذوي الد

التي احتكم  ، وإن االيديولوجيا المسيطرةالكومبرادورية - البيروقراطية –ائتالف البرجوازية الطفيلية 

لسلطة والثروة الطامحة دوما ل الثالثية هذه المجموعة "ايديولوجية"هي  الى سطوتها (البيان)صائغو 

 ."!!فلهم رب يحميهم" والنفوذ، أما المتضررون من هذا الخيار 

ولهذا فإن من المفيد اليوم اطالق النقاش بصدد الوضع الراهن في بالدنا، من جميع نواحيه  .4

التوسع الذي بلغه نظام آليات الخ، على اساس تقدير .… واالقتصادية االيديولوجية والسياسية

بين الطوائف واالثنيات و االقتصار على ظواهر الصراع  وتجنب، الصيتالمحاصصات السيئ 

م في اوساطها اغنياء وفقراء، فهؤالء ليس كتلة صوانية مقدودة من حجر صلب بل تض "المكونات"

ع األزمة البنيوية التي تواجهها ال لن ندرك طابإو. … (بكس الغين)لون ومستغِ ( بفتح الغين)لون مستغَ 

 . اا اليوم ووسائل الخروج منهبالدنا ومجتمعن

منظومة اليات  أو ال يمكن أن يقرأ اال بإعتباره أحد اشكال (البيان)ولعل من المفيد التذكير بأن هذا  .5

، تخلف "التشوهات الهيكلية"  :حاول مهندسوه ان يقّرعوا رؤسنا بعيارات من قبيل، مهما المحاصصة

" ، "توجه الحكومة لدعم الفئات الهشة  "، " لهمطموحات السياسيين ومشاغ "، "السياسة المالية"

سعر الصرف الحالي، " ، " !في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ( التخفيض)التغيير 

 .الخ... "ال يتناسب بجميع األحوال مع معدالت أسعار الصرف لدى الدول األخرى ...

عالقة بنيته الفكرية بحركة  مدى شف عنتستهدف الك يجب ان( البيان)ة وهو ما يعني أن قراء

 ،في اللحظة التاريخية الملموسة التي انتج فيها المجتمع العراقي وتناقضاته الفعلية وقواه االجتماعية

الداخلية، وما تحويه من مقوالت ومفاهيم ، واالطر المرجعية لسياقها،  تهاكتشاف بني من اجل

 .يات إدراكه للواقعدالالته، وتوجهاته ومراميه، وكيف واكتشاف

 (البيان)تتعامل مع الخطاب المصاغ في هذا ( بحسب التوسير) ، إذن، قراءة كشفية (البيان)يستحث  .6

على أنه ال يبوح مباشرة بكل ما في باطنه، وال يمفصل ما بداخله، طالما أن انحيازه الى رؤية معينة، 

 ".عمد، والتناقض التوتر، والتردد، واالغفال المت" يوضح بالضرورة قدرا من 

 :بالقضايا التالية  إذن تقتضي هذه القراءة االحاطة .7

، تتحكم فيه مرتكزات بعينها، ومحورته حول اشكالية اساسية واضحة، معالجة بنيوية( البيان)معالجة  -

 .قادرة على فهم جدل كافة التحوالت والمراحل التي يتحرك بها ومن خاللها

التي انتجته، والتي تعد بمثابة المناوب  االجتماعية الراهنة –ريخية التا شروطالالتعامل معه في اطار  -

 .من ناحية اخرى لالوضاع االقتصاديةالرئيسي لمحتوياته، بهدف اختبار صحة معالجته 

، عبر منظومة المقوالت والمفاهيم التي يحتويها، في ثناياه المبثوثاالحاطة بااليديولوجي الضمني  -

ممارسة التمويه بهدف االزمة ليس بهدف فهمها بل إدراك واقع وتاريخ والتي أومأت الى كيفيات 

في  ةيديولوجياال الحادلةوظيفة لكنه يؤدي يقوم بوظيفة فنية ظاهريا و (البيان) .االيديولوجي عليها

 .الجوهر

 

 : (البيان)لـ  وارتباطا بذلك، البد من التحذير من قراءات منقوصة .8
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، بغية ابراز ته معالجة تجزيئيةا، ومعالجة اشكالي(البيان)يم األلي لكلية القراءة التي تستند الى التقس -

على حساب الشكل العام ( مجزأة)حصول منها على معرفة بعض وجوهه وعناصره المكونة له، وال

 .الذي إتخذه هذا الخطاب في بنائه الكلي

ي وتتعامل معه كظاهرة دراسة استاتيكية، تعزله عن سياقه االجتماعي والتاريخ (االعالن)دراسة  -

إن دراسة هذه الديناميات االجتماعية هي التي . لصائغيه فردية "عبقريات"نصية خالصة، أو كثمرة 

حقيقة تجريبية، " ، والتي هي ليست مجرد (رؤية العالم) تمكن الباحث من اكتشاف ما يسمية جولدمان 

حيد جماعة اجتماعية ما في مواجهة ولكنها بنية من االفكار والطموحات والمشاعر التي تقوم بتو

 ".الجماعات االخرى 

 

 (البيان)الفروض واملفاهيم االساسية يف 
 

ما الذي يمكننا تعينه بعد االشارة الى هذه القراءات المنقوصة ؟ وما هي المرتكزات التي يتعين تلمسها      

والته االساسية تشكل نقطة ؟ لعل محاولة اكتشاف مق( االعالن)في قراءة نقدية للخطاب الوارد في 

التصورات التي تعكس االفكار  مجموعاالرتكاز في هذا الصدد، خاصة وأن هذه المقوالت تعد بمثابة 

واذا كانت هذه المقوالت  . والوقائع المعرفية وااليديولوجية لهذا الخطاب، واكثرها عمومية وجوهرية

بشكل عام، فإنها في الوقت ذاته  المحاصصيتمثل امتدادا وتطويرا لبعض ما ورد في قاموس الخطاب 

 .تمثل كذلك استحالة لواقع إجتماعي حالي، وظروف تاريخية محددة

 

، والتي تجد المفاهيم االساسية( البيان) فروض استكشافنحاول اوال  تقودنا المالحظات الى ان     

 :حضورها من خاللها 

التشوهات الهيكلية في االقتصاد ": هناك تعارض كامل بين فكرتين وتصوريين وحقيقتين 

الفقرة ال تتحدث هنا  فهذه"... الحكومة ووزارة المالية"تسعى إليه  الذي "اإلصالح "و ، "العراقي

ليس عفويا بل  الملموس هو المطلوب؟ وال بد من التأكيد على ان عدم التحديد" اصالح"عن أي 

الذي تريده القوى المسيطرة " الحاالص" مضمون على االيديولوجي التعتيميدخل في محاوالت 

انهم اوفياء لهذه  على ليبرهنوا على وفق وصفة صندوق النقد الدولي" اصالح"وهو بالتحديد 

 ."الباذخة"الوصفة 

أن يكون الوضع المالي بهذا  مصادفة ليس"اذ يعترف بانه ( البيان)ومن جهة اخرى فان     

هنا . ؤولية الحكومة الحالية والحكومة التي سبقتهايحاول التقليل من مسبالمقابل ولكنه  ،"السوء

في  المشكلةفتكمن في تحاشيهم تسمية االشياء بمسمياتها، ( البيان)ثمة اشكالية يعاني منها صائغو 

بحكم كونها اداة بيد الطبقة المسيطرة او ) ال تكمن في الحكومات المتعاقبة في حد ذاتها الواقع

ات تعبر عن تحالفات السياسية التي جاءت بحكومبالقوى المتنفذة والبل  (االئتالف الطبقي المهمين

 واذا ال نريد تبرئة القوى المتنفذة. في كل مرحلة (الطوائفي/المحاصصي) توازن القوى السائد

من مسؤولية الواقع الذي نحن فيه، من الضروري االشارة ايضا الى  1223التي هيمنت بعد 

  :هنا وهما نقضيتين ناقصتي

  ؛التي الحقت عظيم االذي باالقتصاد العراقي ؤولية النظام الدكتاتوري السابق وسياساتهمس . أ

" المانيفست االقتصادي"وفي مقدمتها  3002السياسات االقتصادية التي فرضها االحتالل بعد  . ب

تدميرية، آثار وما تركه من  1223 أواسطفي ( بول بريمر)آنذاك الذي طرحه الحاكم المدني 

عززته  و ،االبقاء على الطابع الريعي واالحادي الجانب لالقتصاد العراقيساهمت في 

 ."تقيمالمس السراط"ممارسات القوى المتنفذه التي سارت على هذا 

 



5 

 

الخصخصة " نموذج"هو من أسس عمليا لـ  (نسبة الى بريمر)المانيفست البريمري "ويمكن القول ان     

حيث ، فقره الفكريرغم " المعين الذي ال ينضب"وأصبح  3002بطبعته النيوليبرالية في عراق ما بعد 

في العراق بعد  المزعومة "االصالحات االقتصادية"الخصخصة و " خطابات"تنهل منه كل اصبحت 

3002 . 

: اتيبين الثانئادية الجانب وغير جدلية للعالقات مقاربة اح (البيان)يقدم من جهة اخرى،  

فهذه المقاربة تضع سورا صينيا بين الظواهر وال . اسة النقديةالسي/اقتصاد، السياسة المالية/سياسة

ليه وهو ما أشارت إ. وتاريخيتهاتنظر الى العالقات بينها ضمن منطق جدل هذه الثنائيات في ماديتها 

تغليب التفكير السياسي وأولويات السياسيين على الفكر االقتصادي ... "حين قالت ( 9)الفقرة 

تخلفت السياسة المالية عن أداء أدوارها، وانشغلت السياسة النقدية بترميم  "و ، ا"وأولويات التنمية

 على أهميتها، بل في واقعاآلليات ليست في هذه ان المشكلة الحقيقية هنا  ". مخرجات السياسة المالية

عاما على سقوط الدكتاتورية لم تستطع ان تبلور استراتيجية  94ان القوى المتنفذة ورغم مرور 

تحوم حول ببناء تكتيكات  الن هاجسها ظل مشغوالاجتماعية تعرف اهدافها بوضوح /تصاديةاق

بها االمم  "نباهي"اصبحنا " مؤسسة الفساد"لـ " قواعد اصيلة"االستحواذ على المال العام والتأسيس لـ 

! .  

هذه ى ترحيل ال (البيان)المقاربة االحادية الجانب المشار اليها اعاله، يسعى خطل وانطالقا من  

لم تتصدَ وزارة المالية ألدوارها وموقعها "المشاكل على مؤسسة اخرى وهي وزارة المالية بالقول 

مثالية "السياسة النقدية  بهذا الطرح يريد ان يقول لنا ان( البيان) ، وكأن"الريادي في الشأن االقتصادي

العالقة بين السياستين عالقة جدلية العيب ليس فيها بل بالسياسة المالية في حين ان ان و" للغاية

ثمة حاجة  طبعاو. وتمثالن انعكاسا للسياسة االقتصادية العامة المنتهجة في فترة تاريخية محددة

 انتهجتها وتنتهجهاالمالحظة السابقة ال تعني تبرئة وزارة المالية والسياسة التي وهي ، لالستدراك هنا

( البيان)أيضا هو ان  ويثير االنتباه ليهإما ينبغي االشارة ن غير ا. وما أكثرهامن االخطاء والنواقص 

وطابعه االستنزافي " مزاد العملة"اية اشارة الى !( وللمصادفة )المشاكل ال يتضمن  عن وهو يتحدث

انها ساهمت  حيثاالسمنت المسلح للسياسة النقدية واداتها التي ال يرتقي اليها الشك المعروف، وكأنه 

االمر  أن هل. قتصاد الوطني وخلقت ديناميكياته وذهبت به صعودا الى انحدار مبيناال" انعاش"في 

 مجرد مشاعر رضى عن النفس ام انه يدخل في اطار التمويه االيديولوجي؟

يتفهم البنك المركزي المصاعب التي تواجه نوايا اإلصالح التي : "الى التالي( 4)تشير الفقرة  

ن ذلك ال يمنع من رهن أية خطوات يمكن أن تقوم بها السلطة النقدية تتجه الحكومة للقيام بها، ولك

ً مؤسسات السلطة المالية، وخصوصاً  بخطوات فاعلة إلجراء اإلصالحات التي تمس حتما

مؤسسات الجباية الفاعلة، الكمارك والضرائب، ومؤسسات الجباية العامة األخرى، وأن يجري 

د على اإلرادة السياسية لمؤسسات الدولة العليا التي تدعم ترشيق االنفاق وترشيده، وكل ذلك يعتم

 .توجهات السلطة المالية لتحقيق ذلك

ويتطلب األمر توجه الحكومة لدعم الفئات الهشة التي ستتأثر حتماً بشكل مباشر خصوصاً بأي إجراء 

 ."لتغيير سعر الصرف

 :القضايا التاليةمكننا استخالص ذه الفقرة الى نهايتها المنطقية يان دفع ه    

 "سلبية على جزء من السكان وتحديدا آثار " تغيير سعر الصرف"يعترف البنك ان لهذا االجراء  -

 ً ً بشكل مباشر خصوصا وارتباطا بعمق االزمة االقتصادية ". الفئات الهشة التي ستتأثر حتما

إن هذا تالي فواالفقار المتعاظم فان الفئات المذكورة تمثل قطاعات واسعة من المجتمع وبال

وهي تمثل اغلبية  لحاق االذى بالطبقات والفئات والشرائح الكادحة والفقيرةاالجراء موجه إل
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لذا يمكن القول ان قرار اجراء تخفيض سعر الصرف ليس اجراء فنيا بحتا كما يحاول . المجتمع

 منطقل يخضعبل هو اجراء طبقي صرف  وصائغوه ومن يقف وراءهم (البيان)ان يروج له 

ؤدي الى تعظيم البؤس من جهة والثروة من جهة التي تالطليقة وآلياته السوق  الرهانات على

  .اخرى

المصاعب التي تواجه نوايا اإلصالح التي تتجه الحكومة  يتفهم البنك المركزيان ( البيان)يقول  -

ويعني ذلك ان " اياالنو"؟ المثير لالنتباه ان الحديث يدور حول  لماذا لنا ، لكنه ال يقولللقيام بها

، على الحكومة ال تمتلك لحد االن خطة محددة وملموسة وباهداف واضحة لالصالح المنشود

الكاظمي لديها  مصطفى قد يقول قائل ان هذا الكالم مردود ذلك الن حكومة السيد.  االقل ظاهريا

 لورقةا"ـ قراءة لل من خاللكن و. العتيدة" الورقة البيضاء"هذا البرنامج في عدة وثائق من بينها 

الذي تروج له القوى الماسكة بتالبيب السلطة هو عبارة " االصالح " ، يمكن القول ان "البيضاء

تكتيك يندرج في اطار استراتيجيات هذه القوى للبقاء الطول فترة ممكنة معاندا رياح التغيير  عن

نيوية، بل ادت كل المطلوبة بعد ان اثبت عجزها عن ايجاد حلول ومخارج مقبولة لالمزمة الب

عن التعاطي مع التغيرات العاصفة التي وأيضا عجزه  ممارستها الى اعادة انتاج هذه األمزمة

 . شهدتها البيئة االقليمية والدولية خالل االشهر االخيرة

االصالحات االقتصادية واالجتماعية  احتواءقد يتيح هذا النوع من االستراتيجيات للنظام الراهن 

مع الضغوط الداخلية والخارجية من اجل التغيير، لكن من دون ان يؤدي  لتكييفواالضرورية، 

هي انها من " االصالحات " هذه يميز وما . ذلك بها الى تقاسم السلطة فعليا مع االطراف االخرى

صنع بعض القوى المتنفذة بدال من ان تكون محصلة لنقاش وطني بين كل الفاعلين السياسيين 

 .دون اقصاء  او تهميش واالجتماعيين من

من  تنطلق" اصالحات " والمشكلة المثيرة لالنتباه والخطيرة في ان هنا هي ان ما يروج له من 

في حين ان التجربة . فرضية اقتصاد السوق وان الليبرالية االقتصادية تؤدي الى ليبرالية سياسية

تحرير االقتصاد الى تحرير في العديد من البلدان اثبتت عدم صحة هذه الفرضية، حيث لم يؤد 

وتفاقم  نكوص سياسي وديمقراطيالحقل السياسي وتكريس الديمقراطية، بل افضى الى 

والمثاالن السابقان التونسي والمصري يدلالن على ذلك حيث . التناقضات المجتمعية وانفجارها

. النقد الدولي بحسب وصفة صندوق " التحرير االقتصادي " كانا يقدمان على انهما نماذج لنجاح 

لم يؤد هو االخر الى بناء اقتصاد سوق على وفق " التحرير االقتصادي " اضافة الى ذلك فان 

والمحاسيب من " شبكات المصالح "النموذج الليبرالي، بل ترتب عليه استفادة شرائح من 

. الوطنيةالمرتبطين بالنظام الحاكم، حيث استولت هذه المجموعات على الجزء االعظم من الثروة 

بمعنى اخر ان . كما لم تتمكن العديد من الدول من التخلص من اقتصاد الريع وبناء اقتصاد منتج

التحرير السياسي واالقتصادي ال معنى له ان لم يسبقه تغيير في القواعد التي تحكم العملية 

 .    السياسية

 

 ...."الى ( 6)الفقرة في ( البيان) في تبريره للخطوة التي اقدم عليها البنك المركزي العراقي، يشير 

أن االستمرار بسعر الصرف الحالي، الذي ال يتناسب بجميع األحوال مع معدالت أسعار الصرف 

إلجراء التنمية الحقيقية  (عائقا كبيرا :الصحيح) لدى الدول األخرى أصبح يشكل عائق كبير

 ."وتعزيز التنافسية لإلنتاج المحلي

 :ناه مالحظتان سريعتانثمة 
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فليس هنا في االدب االقتصادي مفاهيم  .، هو مفهوم غير علمي"التنمية الحقيقية"مفهوم : االولى

فانماط التنمية هي انعكاس النماط ". التنمية غير الحقيقية"ونقيضها " التنمية الحقيقية"من قبيل 

ولطبيعة لعالقات االنتاج والتشكيالت االقتصادية االجتماعية السائدة في بلد او مجموعة بلدان، 

 .قضية رغبويةهنا ، وليس قضية التحديد وجوهرها عالقات الملكية  السائدة فيها االنتاج

قبل ف. وهذه عبارة عامة ال تغني وال تسمن كما يقال". تعزيز التنافسية لالنتاج المحلي: "الثانية

اقية من جهة، الحديث عن تحقيق التنافسية هذه يجب معرفة التركيب السلعي للصادرات العر

 . في عقر دارها هاوطبيعة اقتصادات البلدان التي ستتمكن سلعنا من المنافسة مع سلع

هذه تهيمن على بنية  من ناحية التركيب السلعي للصادرات العراقية فان الصادرات النفطية

بة الدول المحيطة بنا تمتاز بذات تركي اغلب ان ثم. هافي قوام% 12تشكل اكثر من  و الصادرات

تعزيز التنافسية  "فان  لذا واحادية الجانب، ريعية تاالقتصاد العراقي، أي باعتبارها اقتصادا

فقط في حالة  في الغالب ، وتصح(البيان)مجرد فكرة في ذهن صائغي تبدو " لالنتاج المحلي

 " !!. سلعة نفطية بسلعة نفطية مبادلة"واحدة 

 

سير للنص يمكن معارضته من داخل النص نفسه، بإعتبار كل تف" من أن  (باختين)وانطالقا مما يراه  

أن النص يحمل داخله نصا اخر، او عددا من النصوص الداخلية أو المتالزمة التي يظهرها المفسر، 

، فإنه من الممكن أن تقع العين على تناقضات يحملها الخطاب "بحيث يناقض كل تفسير ما سبقه 

في مشكلة  العراقي صر كل المشكالت التي يواجهها المجتمعيح من جهةفهو (. البيان) الوارد في 

ال يتناسب بجميع األحوال مع  ..." وضرورة تغييره ألنه الصرف الحاليسعر واحدة ووحيدة هي 

في ". معدالت أسعار الصرف لدى الدول األخرى أصبح يشكل عائق كبير إلجراء التنمية الحقيقية

يع تناول األزمة العراقية بجم" ، عن ضرورة (لبيانا)من آخر حين يجري الحديث، في مكان 

إن التشوهات الهيكلية في االقتصاد العراقي هي التي أفقرت المالية العامة "، فيشير الى "أبعادها

إن األزمة المالية التي تعرض " ، و "وقيدّت قدرة اإلصالح التي تسعى إليها الحكومة ووزارة المالية

ونا وما أسفرت عنه من تدهور أسعار النفط وتراجع اإليرادات النفطية، لها العراق بسبب جائحة كور

أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى االقتراض من 

المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب وتلبية 

 ."متعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنيناالحتياجات اإلنفاقية األخرى ال

 

: ، رغم الصياغات االنيقة، أمام خيار وحيد دائما (البيان)عاله يضعنا السادة صائغو أإرتباطا بالطرح      

تخفيض سعر صرف الدينار العراق لجملة اسباب : موضوع الحديثلإلشكالية  (البيان)أما أن نقبل بطرح 

فنية ليس إال وتجريدها من مضمونها نظار مقلوب بإعتبارها مشكلة ضمن رؤيتها بم (البيان)ذكرها 

حيث يتم معاقبة الكادحين والفقراء والشرائح المهمشة والمقصية من حقلي االنتاج واالستهالك  ،الطبقي

منذ !  عيشها االنلعراقيين الى حالة الرثاثة التي نبجريرة تلك القوى التي اوصلت االقتصاد والمجتمع ا

ة نحن امام دور واضح، هو مصادرة التحليل والمقاربة التي ترتكن الى رؤية اجتماعية للمشكالت البداي

 للمشكالت" الفنيةالمقاربة "، ليتم بعدها تكريس ةالتي يواجهها مجتمعنا العراقي في لحظة تطوره الملموس

 وليس الطائفية)الجتماعية الجماهير ونضاالتها االتي تستبعد اصال  و "(تقف على الحياد"التي تحاول ان )

التي تواجه نضال المجتمع اليوم، ذلك النضال  الفعلية، وتعيق طرح االسئلة الحقيقية عن المشكالت (طبعا

ديمقراطي وليس استبدال هيمنة طائفة  –وطني  عابر للطوائف واالثنيات، بديل بديل بناء الهادف من اجل

االستجابة لمتطلبات تمويل الموازنة بسعر "ذريعة  أو خفض اسعار صرف العملة الوطنية تحت بأخرى

الصرف الذي يتيح توفير الموارد الكافية لتغطية هذه االحتياجات وضمان انسيابية دفع الرواتب 
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ً من البنك على تفادي استنزاف احتياطياته األجنبية و " والمتطلبات الحرجة لإلنفاق الحكومي، وحرصا

 ."يتعزيز التنافسية لالنتاج المحل"

بلسان الدعاة، وعقل السياسيين، وفكر االيديولوجيين، مما  (البيان)والخالصة، لقد تعامل السادة صائغوا 

 والمقوالت التي ذكرناها سابقا والتركيز على الجانب الفنيمفاهيم الحدى بهم الى أن يستندوا على 

التدميرية لهذا اآلثار ن عند يرف لهم جف أن ف الدينار دونوالذي دفعهم الى تخفيض سعر صر ومبرراته

في عملية تمويه  االجراء على الفئات والطبقات والشرائح الكادحة وذوي الدخل المحدود عموما، 

منه  ن المستفيدمَ  و خدمولمن ي( تخفيص سعر صرف الدينار)االجراء لجوانب الطبقية لهذا ايديولوجي ل

على الجذر الطبقي لقرار تخفيض سعر صرف  انه بهذا المعنى محاولة للتعميم .حقا المتضرر حقا و

الدينار تجاه الدوالر وتشويه وعي المتضررين من هذا االجراء، أي استخدام التبريرات التي احتواها 

ال ينفع " كمحاولة للتأجيل المؤقت للصراعات الطبقية التي يمكن ان تنفجر في كل لحظة، عندها  (البيان)

  "!!.مال وال بنون

 

عباار –ه حاااول أناا وهاا (البيااان) نقطةةمقتق ةة بطاارا اسااتنتاج قوامااه ان  الماار  غااامريمكاان ان وربمااا ي    

الرؤيةمق" ولكن كما معروف فان  . للسياسة النقدية  طرا رؤية جديدةيأنه على  قدم نفسهيان  –مهندسيه 

 ةعند بلاور هدالجركز  (البيان)في حين ان "  إستراتيجية جديدة " عادة ما تقترن بالسعي لبنا  "  الجديدة

 ولهذا السبب جا  مرتبك. لعبور االزمة وليس التأسيس لبنا  بديل صياغة تكتيكات ، أي عند"سياسات " 

 .المرجعيات ومتعدد المهمات غير واضحالصياغات و

ام خطاب يثير ، فإننا نكون أم(البيان) نسق فكري مثل الخطاب الوارد في  في مواجهةوحينما نجد انفسنا 

لم ينشأ من فراغ ايديولوجي، رغم ان ( البيان)ويمكن القول أن الخطاب المثبت في . ديولوجيةاشكالية اي

، هادفا "فوق الصراعات االجتماعية والطبقية متساميا " مسعى صائغية يتجلى بإعطائه صبغة عامة ليبدو 

د هذا تعبيره في ويج. بذلك، على ما يبدو، اضفاء قناع يخفي وراءه دوافع واتجاهات ايديولوجية معينة

بسبب هذِه األحوال مجتمعة، لم يكن أمام البنك المركزي إال التدخل في أكثر "  و انه على (البيان)تأكيد 

غير أن ذلك ال يعني أن هذِه .. من مناسبة، لدعم المالية العامة وإنقاذ متطلبات االنفاق العام الحرجة

 ."التدخالت تبقى مفتوحة بال ضوابط وال نهايات

 

 

******************  

 رايات اخلصخصة ترفرف... جمددا

بعيدا عن العموميات، يمكن االستنتاج من كل هذا ان االجراء الذي اتخذه البنك المركزي بتخفيض     

بل هو جزء  ايهام بسطاء الناس، ، كما يحاول صائغوهليس حادثا عرضيا وال اجراء فنيا الدينارسعر 

غامر بالقول ان هذا االجراء وما جاءت ونستطيع ان ن. اكبر ينبغي تسليط الضوء عليه عضوي من مخطط

 تطبيقمن أجل  لتهيئة االرضية والظروف قدم وساق هو ان العمل يجري على ايضا "الورقة البيضاء"به 

ونظرا لعمق االزمة وطابعها . المزعومة "ديةاالصالحات االقتصا"هو خيار الخصخصة و خيار اخر 

 يبدو ان حكومة ،"والعبادالبالد "وما يحمله احتمال انفجارها من مخاطر على  المستوياتالبنيوي المتعدد 

 من المؤسسات المالية والنقدية الدوليةاآلتية الكاظمي مدفوعة بجملة من الضغوطات  السيد مصطفى

حيتان الفساد المحليين، قد حسمت امرها باالقدام على اجراءات  ضغوطاتالى ، اضافة واشتراطاتها
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اعتماد منهج العالج ممثلة باالقدام على خطوة اخرى غاية في الخطورة وهي  "راديكالية الطابع"

 . بالصدمة

الحديث عن هذا المنهج الخطير ثمة حاجة لبعض المالحظات السريعة تتعلق بالخصخصة  وقبل    

 . صادية المطلوبةواالصالحات االقت

االصالحات "لنا خطاب الخصخصة و  يُقدمعلى موائد طعامنا  وجبة ساخنةمثل من المعروف انه     

يوميا، بمناسبة أو بدونها، وكاننا نعيش في فندق بخمس نجوم، رغم مرارة الواقع وسرياليته " االقتصادية

نخفاض غذّتها عدة عوامل عديدة من بينها اال، وبعد تفاقم االزمة البنيوية التي الجديد اآلنو.  المفرطة

وما  الخطابا هو أن هذ الخ،.. والنفقات العسكرية المتفاقمة  وتداعيات جائحة كوروناسعار النفط الكبير أل

هيكلة إعادة مسألة  بات طرح بحيث "الفصاحة" من قد بلغ درجةً " منّظرين"و  سياساتيرتبط به من 

في  !!الخصخصة دون قيد او شرط : ة صندوق النقد الدولي الشائعةاالقتصاد العراقي على وفق وصف

 .صلب أجندته

 مفرداته على االرض ليس جديدا بل تطبيقالذي يتعين " االصالح االقتصادي"لما يسمى بـ  الترويجو     

د مع صندوق النق اتفاقالى وقت مبكر بعد ان توصل العراق الى  تمتد بداياته البد من التذكير هنا أن

علي بموجب هذه االتفاقية، وبحسب الدكتور . 1225في عام "  الترتيبات المساندة" ما سمي الدولي حول

احد المنافحين عن هذا  ووهو نفسه وزير المالية اليوم ) ، وزير المالية العراقي حينذاكعبد االمير عالوي

ك ثالثة شروط أساسية تسبق يلتزم العراق ببرنامج اقتصادي ومالي لمدة ثالث سنوات وهنا"، (النهج

 :دخول االتفاقية حيّز التنفيذ وهذه الشروط تتمثل بما يلي

 ،......تعديل أسعار المشتقات النفطية. 9 

مشروع تعديل قانون المصالح النفطية الذي يحتكر استيراد المشتقات النفطية ليصبح بامكان القطاع . 1 

 ،....الخاص ان يدخل الصناعة النفطية

"  د البنك المركزي بأن يستمر في تدقيق حساباته السنوية وفق مقاييس التدقيق المعروفةتعه. 3 
1
. 

ال يعني بالنسبة للعديد من الفئات والطبقات االجتماعية "  االصالح المنشود"ان ب ويمكن االستنتاج     

ً الكادحين منهم في جميع المجاالت، سوى  زيد من مزيد من الحيف والتهميش وم تكريسوخصوصا

" اإلصالح"بأن  االستنتاجوبالعودة الى تفاصيل القضايا يمكن  .اتساع الفوارق الطبقية واالجتماعية

التي يعتمدها البنك الدولي والتي تخدم ( سياسة التكييف الهيكلي)المشار إليه اعاله يأتي لتدعيم توجهات 

مهد الطريق لحضور قوي للشركات باألساس مصالح فئات محددة ومن بينها الفئات الكومبرادورية، وت

، وهو ما متعدية الجنسية واالستثمارات االجنبية في اقتصاد ضعيف وسوق مفككة وفوضى أمنية عارمة

 .حدث بالفعل الحقا

 المؤسسات المالية الدولية التي تمليها والتثبيت والخصخصة إجراءات التكييف اعتباريمكن وهكذا     

استراتيجية  "إلى  حولتتبل  ، كما يشاع،تقنية للخروج من األزمة مجرد إجراءات الرأسمالية ليس

 تلك تحافظ علىتنشأ اآلليات الضرورية التي تؤّمن هيمنة المراكز الرأسمالية و "اقتصادية واجتماعية

                                                           
1
 . 3، ص 22/11/2225، "3002بيانقحو قالتوازنمقالفيدراليمقلجتهوريمقالعراقق"،قعلي عبد االمير عالوي: انظر 
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بما تحمله من تعيد هذه المؤسسات صياغة آليات هذه الهيمنة والتبعية " االستراتيجية"عبر هذه و. الهيمنة

 . معروفة وتفقأ العين واقتصادية وسياسية اجتماعية نتائج

اقتصاد و الخصخصة : من قبيل ميهامفل الترويجيتم على أرضية الذي  "بالمناكب التدافع" شهودولعلنا     

حصره بالخصخصة، بينما اقتصاد السوق هو نهج لتوزيع تم ي حيث" التحريرية"آلياته والسوق ومضامينه 

، وهذا يحتاج الى معالجة مستقلة ال مجال لها هنا في هذه ي السعر والمنافسةالموارد عن طريق آليت

المفاهيم بحيث حّل  مفهوم اختزالي وضيق األفق لمدلوالت سيطر هكذا، إذن،. الدراسة، ألسباب عملية

. يالتبرير االيديولوجي كبديل عن المقاربة العلمية الصحيحة للمشكالت التي يعاني منها االقتصاد العراق

بعض مشكالت االقتصاد العراقي، ولكنهم في نهاية اليتناول  ومن هنا نالحظ، وفي كل لحظة، كيف 

وكأنها الطريق الخصخصة دون قيد أو شرط، : المطاف ال يقدموا لنا سوى الوصفة الشهيرة والساحرة

ا تتشابك الخنادق والمثير انه  في بعض أوساط السلطة الحاكمة وخارجه!!. الوحيد للتغلب على مشكالتنا 

طبقية من الجانبين فال نجد ما يميّز هذا الطرف عن ذاك في موقفه من قضية حساسة، " المتحاربين"بين 

هكذا، اذن، تضيع البوصلة لدى !!.  السياسة هي التعبير المكثف عن االقتصاد، رغم أن واجتماعية

بل االدهى من ذلك هناك من . اليومالبعض، ويصبح الرهان على الخصخصة كما لو أنها الرهان الوحيد 

ً للقطاع الحكومي  وبديال! ويعتبر الخصخصة خيارا تقدميا  ينافح الفاسد  حد النخاع والمكبِل "مضمونا

ما هي االسباب والقوى التي : دون ان يكلف هؤالء أنفسهم بطرح سؤال آخر هو"! لالصالح االقتصادي

في اكثر من مناسبة  ة،األخير الفترةجهات عن نفسها في أفصحت تلك التو وقد . ؟تسببت في ذلك الفساد

" والخبراءاالستشاريين " هيمنةواالغرب في العملية كلها أنها تجري في ظل . من طرف مسؤولين كبار

آلراء وتصورات الفاعلين االجتماعيين  واضح غياب في الجدل الدائر، ظامراً أو ظاهرا، ويقابل ذلك

وانعدام اي نقاش مجتمعي جدي وحقيقي حول قضية ال  لباحثين" الخجولة" ، او بعض المساهماتاآلخرين

يفضي الى  وخطورة هذا المدخل أنه. وحدهم بل تخص المجتمع بأسره" االستشاريين والخبراء"تخص 

الذي تحتاجها بالدنا اليوم بعد عقود من العسف  ما بين التنمية والديموقراطية الجدلي الترابط فصم

 . واالستبداد

أي  تصفيةتالعب بالكلمات، ليس المطلوب فيما يطرحه صقور الخصخصة سوى بعيدا عن أية تأتأة أو     

االجتماعية لقطاع  الوظيفةعن  التخليوبالتالي ! دور للدولة واخراجها من المجال االقتصادي بأي ثمن 

معيار االقتصادي وفكرة بالتركيز على ال ،نآ، في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة والخطيرة في الدولة

وحيد،  المزعومة وتقديمها كخيار واحد و" الكفاءة االقتصادية" تحقيقومن أجل . المعروفة "الكفاءة"

رياضية /االجتماعية بمعادالت حسابية/الجوانب االجتماعية وحركة المجتمع وتناقضاته الطبقية تستبدل

والبرهنة " الكفاءة"من أجل قياس هذه  طبقي، ، وتدخل ضمن لعبة االرقام بال معنىمغرقة في تعقيدها

البشر والموارد في  يُختزلفي ضوء هذه االلعاب الذهنية . على صواب مقاربة هؤالء لالشكاليات الفعلية

ي هو الفيصل، وبالتالي ال يهتم راسم السياسة، الذي يتكأ وأرقام وصيغ حسابية، ويصبح المعيار االقتصاد

ر االجتماعية لعملية الخصخصة وما تتركه من بطالة وفقر وتهميش واستقطاب على هذه المقاربة، باآلثا

مثلما لم يهتم صائغو  .في مجتمع يعاني من كل هذه القضايا ويعيش أزمة شاملة متعددة األبعاد اجتماعي،

االجتماعية التي سيتركها هذا  ثارباآل 91/91/1212الذي اصدره البنك المركزي العراقي يوم ( البيان)

ة والكادحة عبر ما يتركه من رتخفيض سعر الدينار العراقي، على الطبقات والفئات والشرائح الفقي: القرار

ارتفاع في االسعار وانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع وتيرة التضخم ليصل الى ما يطلق عليه ظاهرة 

  .الذي يرتبط بتالزم الركود مع التضخم "stagflationالتضخم الركودي "
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عدم "هو تأكيدهم على " االصالح االقتصادي"المثير في االمر أن ما يطرحه منظرو الخصخصة و     

، "الخ.. عصرنا هو عصر القطاع الخاص واالعتماد على اليات السوق الطليقة"وان " القطاع العام كفاءة

لماذا لم يعد هذا : ومهم وهو لُب القضية سؤال اضافيولكنهم، ولألسف الشديد، ال يكلفون انفسهم بطرح 

العالقات : ؟ أي أنهم وعند البحث عن االجابة على هذا السؤال، يهملون عامدين على ما يبدو القطاع كفؤا  

والشروط وبنية المصالح التي انتجت قضايا النهب والفساد الذي تعرض له هذا القطاع على ايدي نهابّة 

بدعم وتأييد من سلطات االحتالل ومنظريه  9/4/3002النظام المقبور، وتواصله بهذه الصيغة أو تلك بعد 

 انعدامومستشاريه على الجبهة االقتصادية في العراق وأيضا في ظل الحكومات العراقية المتعاقبة، و 

 .الشفافية في المرحلتين، وان بشكل متفاوت

، في مقدمتها ان واألهم من هذا ان الدعوات لتطبيق الخصخصة تقدم لنا مغلّفة بتبريرات وحجج كثيرة    

اصالح "االقتصاد العراقي يعاني من ازمة عميقة، وانه ال يمكن تجاوز هذه االزمة إال من خالل القيام بـ 

كما يقول المثل، إذ ال تتم االشارة الى مضمون " كلمة حق يراد بها باطل"وهذه طبعا ". اقتصادي جذري

وال . ذلك إال من خالل اعتماد خيار الخصخصة الذي يراد تطبيقه، وانه ال يمكن تحقيق" االصالح"هذا 

القطاع العام ودور  تجاربهذا بهذه الحجج بل يتكأون على حجة أخرى هي ان " االصالح"يكتفي منظرو 

، "االصالحات الكبرى"الدولة االقتصادي قد انتهى على صعيد عالمي، وان التاريخ الحالي هو تاريخ 

المرء عن التجارب يأتيه الجواب جاهزا  يتساءللكن عندما  .وضرورة االستفادة من تجارب اآلخرين

 ً التي نفذها صندوق النقد الدولي وبالتعاون " الناجحة"تحقيق االصالح يتم من خالل التجارب : ومعلبا

هنا . ، فهذه الوصفة هي االكثر سحراً ورواجا في ظل هيمنة القطب الواحد األوحدالوثيق مع البنك الدولي

تطبيق وصفة الصندوق : المطلوب واضح وضوح الشمس .لماذا كل هذه الجلبة ؟ يفهم يمكن للمرء ان

بجملة  يكبلللقطاع الخاص المحلي فإنه " دور متميز"وحتى عندما يأتي الحديث عن  .وشروطها المعروفة

من الشروط تجعل من الصعب تبلور قطاع صناعي محلي، بل ان دور هذا القطاع يجب ان  يكون جزأً 

السوق الرأسمالية آليات قطاع خاص محلي مندمج بصفة الصندوق واستراتيجيته التحويلية، أي من و

 . يؤدي دورا تابعا وهامشيا في اطار قسمة العمل الدولية الرأسمالية المعاصرة ،العالمية

أمر  وبحسب الموجة الرائجة فإن المؤيدين لتطبيق هذه الوصفة في بالدنا ليسوا قليلين اليوم، وهذا    

مختلفة لمثل هذه  ظهور مقاربات طبيعي في بلد يتحول من نمط احادي للتفكير الى التنوع، وبالتالي توقع

نطلق من أوهام ايديولوجية وليس من مقاربات لتذكير بأن الكثير من المقاربات تلكن ال بد من ا. القضايا

لى التجارب التي تراكمت في بلدان وبالعودة ا. علمية تعود الى التاريخ الفعلي وتستخلص الدروس منه

العديد من البلدان بقت في التي طُ  صندوق النقد الدولي، شروط عديدة، وهي كثيرة، يمكن االشارة الى  أن 

من  نتائج فعليةفي الواقع الى عدة  قادت اقتصادية،/والتوازنات الماكرو" الكفاءة االقتصادية"باعتماد مبدأ 

ومن حقنا ان . عميق واستقطاب شامل، تهميش اجتماعي افقارو ة، بطالةامزمات اقتصادية عميق: بينها

نتساءل، واقتصادنا يعاني من ازمة عميقة هي جزء عضوي من االزمة البنيوية الشاملة التي تمر بها 

" االصالحات االقتصادية الكبرى"هل حقا أن الخصخصة و بالدنا في لحظة تطورها الحاسمة اليوم، 

منطق وصفة صندوق النقد الدولي وشروطها المعروفة ستكون صيرورة تطور  المطروحة على وفق

 ؟ حقيقي، على عكس التجارب السابقة في مختلف بقاع العالم

وال شك ان الجواب بنعم سيكون في منتهى السذاجة ألن التاريخ سيتكرر حتما ولكن أما بملهاة أو مأساة     

 .كس الوجهة العامة لتاريخ التجارب الملموسة، ع"االصيل"ولن يكون، في مثالنا العراقي 
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على خيار الخصخصة بحسب هذه الوصفة  الرهان استنادا الى جملة المالحظات اعاله يمكن القول ان    

وفي ظروف االزمة االقتصادية البنيوية، والفوضى االمنية، واالستقطاب السياسي الراهن لن يؤدي في 

اجتماعي أعمق بكل ما يحمله هذا من آثار سلبية، /ر استقطاب اقتصاديالواقع إالّ الى خلق الشروط لتبلو

ستوظف حجمها االقتصادي ( حاليا وهو ليس بقليل وتعظيم الموجود منها) جديدة ونشوء مافيات اقتصادية

والتي يمكن أن  تحمل الكثير من التناقضات المكبوتة وهذه االخيرةفي ضمان مواقع في البنية السياسية 

  .ي  كل لحظةتنفجر ف

االجتماعي، /ومن الطبيعي فإن التطور بهذه الوجهة سيفضي الى حدوث تبدل في ميزان القوى الطبقي    

االقتصادية قيد /وبالتالي نشوء عالقات جديدة بين هذه القوى والسلطة المهيمنة في التشكيلة االجتماعية

ر عاما، والتي ما زالت تعيش مرحلتها عش سبعةوألن هذه التشكيلة، ورغم مرور . التبلور واالنتقال

بذلك الوضوح بفعل عوامل تبلور بعد يلم حيث ) هيمنة نمط انتاج هجين وملتبس وانتقالياالنتقالية بإتجاه 

من خالل خيار الحرب وما انتجه من احتالل وما تاله  "التغيير"عديدة محلية ودولية مرتبطة بمن هندس 

تماعية مراهنا على الهويات الفرعية مما اجل االنتقال المجتمعي من نظام محاصصي عطل الجدلية االج

  . هذا التحول عليهاالقوى التي سيرتكز  المزيد من ، فإن هناك محاوالت محمومة النتاج(الطبيعي الى حين

الخصخصة ضمن وصفة صندوق النقد الدولي وبمباركة العديد من القوى الكامل إلى  التحولفي حال و    

بل ليست وحدها التي ستتبدل  الطبقية /فإن البنية االجتماعية بزمام السلطة رغم تباين مرجعياتها،الماسكة 

قتصاد لخصخصة وافا .رغم انها لم تتشكل بعد في صورتها الجديدة، وهذه مفارقة اخرى الدولة نفسها

ة أدوار مختلفة في ممارسمن جديدة البد لها اجتماعية قوى  "القمقم"من  انيطلقس الحرة الطليقة السوق

 .تومزيع صارم لالدوار والمهام والثروة والسلطة والنفوذمختلف مستويات التشكيلة االجتماعية، بحسب 

واستنادا الى تجارب عديدة، فان تطبيق شروط صندوق النقد الدولي في ظل االزمة التي يعاني منها     

انكشاف االقتصاد ب وأول تلك االثار تتمثل. االقتصاد العراقي، يرتبط بمجموعة من اآلثار التي ينتجها

 (:وقد ادى الى ذلك بالفعل)خطيرة  ثالث نتائج الى مما يؤدي ،الكاسحة على المنافسة العالمية العراقي

المنتجات  منافسةقدرة الصناعات المحلية على  ستتضاءلحيث  تهميش القطاع الصناعي، -

العديد من الصناعات بل والفروع الصناعية، و  ارانهيامكانية القادمة من الخارج، وبالتالي الى 

. تدمير أية امكانية حقيقية لتبلور برجوازية محلية عراقية، وخصوصا البرجوازية الصناعية منها

بأن من اسباب تخفيض سعر صرف الدينار والقائلة ( البيان)لذا فان االطروحة التي راهن عليها 

هي اطروحة ال رصيد لها في الواقع العملي، بل " المحليتعزيز التنافسية لإلنتاج " العراقي هو 

 .احمل طابعا تبريريا ليس إال

، نتيجة رفع الدعم الحكومي، بسبب شروط صندوق النقد الدولي، مما القطاع الزراعيتدمير  -

يؤدي الى عدم قدرة المنتجات الزراعية المحلية على منافسة مثيالتها من المنتجات االجنبية 

وسيؤدي هذا الى حدوث استقطاب وتمايزات داخل . تي ستغزو االسواق المحليةالمماثلة ال

ومن بين . تدمير البعض منها وتعاظم ثراء األخرى/المجموعات الفالحية تقود الى تهميش

الى هذا القطاع تحت ذرائع مختلفة من بينها  عودة االقطاعالسيناريوهات المتوقعة يمكن افتراض 

"!!! الحكومة من خالل تطبيقها قانون االصالح الزراعي "اغتصبتها" استعادة الملكية التي"

 .وهو ما صرح به البعض من ورثة اقطاعيين كبار سابقين
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من خالل مقص التجارة الخارجية، حيث التبادل سيكون ال  تعميق االختالل في الميزان التجاري -

الرأسمالي )انون القيمة العالمي متكافئا نتيجة اختالف االنتاجية في كلتا المجموعتين واشتغال ق

وعلى . لصالح الطرف االقوى، وهو هنا االقتصادات الرأسمالية المتطورة والمعولمة( طبعا

وتطور الموجود  برجوامزية كومبرادوريةلتبلور " الظروف المثلى"هامش هذا االختالل ستنشأ 

 –الكومبرادورية  –الطفيلية : وبهذا تكتمل اسس التحالف الثالثي المهيمن .وتعزيز مواقعها منها

سببا في تفجر " الى ان تعزز هذا التحالف الثالثي قد يكون هنا والبد من التنبيه .البيروقراطية

المالك )والرأسمالية المالية االهلية ( المالك الريعي الكبير)الصراع بين رأسمالية الدولة المالية 

 ." المتطفل على الريع المركزي( الصغير

مع انغالق  الكاتبألي التباس وسوء تفسير، سواء كان مقصودا أم ال، ال تعني هذه المالحظات أن منعا     

االقتصاد العراقي بل مع انفتاحة على الخارج واالستفادة من الجوانب االيجابية لتدويل الحياة االقتصادية، 

اعية التي تقف وراءه، وما االجتم القوىهذا االنفتاح وما هي  شروطولكن المشكلة ال تكمن هنا بل في 

 .لحق باالقتصاد جراء هذا االندماج؟تالتي س اآلثار

ّجة االسئلة الساذجة والتبسيطية، علينا ان نتناول هذه النتائج ، وحتى ال نتيه في لُ وملخص القول    

اتيجية إن التحليل العميق الستر. بمنظور استراتيجي وليس البقاء حبيسي نظرة قاصرة تنشغل بالراهن فقط

الخصخصة وخطابها الرنان سيكشف لنا أن االمر يتعلق بقضية جوهرية وليست شكلية ( وال نقول سياسة)

، وهي تحويل االقتصاد العراقي  الى مجال إلعادة توظيف الثروات في قطاعات محددة دون غيرها: وهي

ت االنتاجية االساسية تلك القطاعات المكملة الحتياجات الرأسمال المعولم ذاته، وليس في القطاعا

بنُت  هيوهذا االستناج نابع من حقيقة أن وصفة صندوق النقد الدولي . كالزراعة والصناعة التحويلية

تاريخ التطور العالمي للرأسمالية في لحظة عولمتها العاصفة، وبهذا المعنى فإن هذه الوصفة تهدف اليوم 

" المراكز"وتعزيز موقع بلدان " االطراف"لدان الى اعادة إنتاج اآلليات التي تكفل تواصل تهميش ب

  . الرأسمالية، ولكن في ظروف تاريخية جديدة

للمقاربة السابقة، أي  مقاربة نقيضة اعتمادان المالحظات أعاله ال تدفع بأي حال من االحوال الى     

ستوى آخر من الطرح، ان التناول الصحيح لهذه القضية يقع على م. التنظير للقطاع العام دون قيد أو شرط

لالوضاع التي سادت في هذا القطاع، وتحليل العوامل واالسباب  اعتماد مقاربة نقديةويتمثل بضرورة 

ال  المشكلة الفعليةويبدو ان . الفعلية التي ادت الى هذه اآلثار والنتائج التي تعاني منها مؤسساته اليوم

خر يسعى الكثير من الباحثين، حتى بعض الجاديّن تكمن في خصخصة القطاع العام أم ال، بل في مجال آ

آليات واضحة تتيح التغلب على  بلورة منهجيةان المشكلة هذه تكمن في . منهم، الى عدم االقتراب منه

 بنائهوهذا يشكل مدخال جديدا ومقاربة جديدة تتيح االمكانية إلعادة . النهب التي تعرض ويتعرض لها

االقتصادية والوظائف االجتماعية التي تؤديها الدولة في الحقل االقتصادي، من استنادا الى معياري الكفاءة 

الفاعلين االجتماعيين دور  وتنشيطره، يالرقابة المجتمعية واعتماد مبدأ الشفافية في تسي تدعيمخالل 

لحياة وتجارب وقد بيّنت ا. التنمية والديموقراطيةما بين  الجدلي الترابط الى يعيد االعتبارالمختلفين، بما 

التاريخ عدم صواب المقاربات التي تنظر الى القطاع العام بكونه شرا مطلقا والقطاع الخاص خيرا مطلقا 

استراتيجية تنموية يكمن في  ، في اطار المرحلة االنتقالية،ويعني ذلك ان البديل. والعكس صحيح ايضا

دون اشتراط مسبق ( الخ... والتعاونيالعام والخاص والمختلط )توظف كل القطاعات بديلة ومتكاملة 

 .لدور قيادي لهذا القطاع أو ذاك
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التي يدور  الدولةغير أن هذا االجراء  وهذه المقاربة يرتبطان،  في واقع الحال، باشكالية أخرى هي     

فإعادة بناء القطاع العام على األسس المشار اليها أعاله . اليوم صراع محتدم حول شكلها ومضمونها

شيط دور القطاعات االخرى يفترض أول ما يفترض تأسيس دولة ديمقراطية عصرية، تمثل نفيا لدولة وتن

التي انتجت آليات النهب وسوء االدارة " دولة الطوائف المتحاربة"االستبداد السابقة وأيضا لـ 

 .والبيروقراطية والقوى الطفيلية التي تعتاش عليها

الخصخصة وال القطاع العام يمثالن خيارات اقتصادية صرفة بل هما هكذا، اذن، يمكن القول انه ال     

الدولة  محتوىكبرى وخطيرة في آن واحد، تدور في جوهرها حول  طبقية/يعبران عن خيارات سياسية

 "منظريه"اما تحت حراب صندوق النقد الدولي ونصائح : التي تتخذها والوجهة، وشكلهاالعراقية الجديدة، 

أي انهما يقعان ضمن معركة  يبدو، أو من خالل االرادة العراقية الوطنية والديمقراطية، وهم ُكثر على ما

تلك هي المسألة الحقيقية، فمهما نافح . البدائل التي تتصارع في هذه اللحظات المتوترة والمفتوحة

ومستشاريهم الجالسين في  والبنك الدولي صندوق النقد الدولي" نسور"الليبرالية الجديدة و " صقور"

علية التي توجه بالدنا ومجتمعنا، لحل المشاكل الف البدائل الحقيقيةفة، فإن االمر يدور حول غرف مكيّ 

 . بعيدا عن أوهام ايديولوجيا التكييف الهيكلي

. خيار العراقيين الوحيد اليوم والبنك الدولي ليست الخصخصة بطبعة دهاقنة صندوق النقد الدولي    

نصف والمطلوب ممن يراهنون عليها القيام بقراءة صاحية لنتائج التجارب الفعلية للعقود الثالثة وال

أحد تجليات  ألنهوشحنته االيديولوجية الباذخة " خطاب الخصخصة"االخيرة، وتجنب االرتكان الى اوهام 

ففي هذه التجارب هناك الكثير مما يفقأ العين من بطالة، وتهميش وافقار ". االصولية االقتصادية الجديدة"

ات اقتصادية تمسك بتالبيب واستقطاب اجتماعي فاضح، وتدمير للقوى المنتجة، وصعود صارخ لمافي

، فهل المطلوب منا تكرار هذه الوصفة، "يغردون خارج السرب "الساسة وتطيح بهم عندما يجرأون و 

 .  ؟ سؤال برسم االجابة لمن يراهنون على هذا الخيارواثمان باهضة بكل ما تحمله من تجارب مريرة

 واقع بني رهانات العقيدة وخيبات ال "..العالج بالصدمة"منهج 
 – 9191) فريدمانميلتون التي بلورها "  عقيدة الصدمة"تعود جذور منهج العالج بالصدمة الى     

1226 )Milton Friedman 
2
بقسم العلوم اإلقتصادية بجامعة شيكاغو  "صبيان مدرسة شيكاغو"و  

لتدخل األمريكي في والتي لعبت دورا يتجاوز دورها كجامعة، بل كان هذا القسم مدرسة للفكر المحافظ، ول

 استخدامعقيدة الصدمة من منهج  وتنطلق. وآلياتها شؤون الدول األخرى، والداعين لحرية مطلقة لألسواق

أي !  ؛ ثم تعاد برمجتهماالشخاص المصابين باالمراض النفسيةالعالج بالصدمات الكهربائية لكسر إرادة 

 .(امل وجعله أبيضا قابال لكل اضافةغسل دماغه بالك) إعادة تربية المرء انطالقا من الصفر

ثمة العديد من الدراسات واالبحاث المهمة حول منهج واستراتيجية العالج بالصدمة ولكن اكثرها متعة     

 ضجة واسعة الذي اثار" (صعود رأسمالية الكوارث)قيدة الصدمة ع: "الموسوم( نعومي كالين)هو كتاب 

                                                           
2
 :لمزيد من التفاصيل حول فيدمان وفكره قارن 

 Doherty, Brian. Radicals for Capitalism: A Freewheeling History of the Modern (American Libertarian 

Movement)  2007 ;  Milton Friedman on Economics: Selected Papers by Milton Friedman, edited by Gary S. 

Becker (2008) 
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لمراجع األساسية للحركة العالمية المناهضة للنفوذ الهائل صدوره وأصبح أحد ا عند واهتماما كبيرا

ولمنطق العولمة الرأسمالية  ة الجنسيات والعابرة للدوليمتعدالللشركات 
3
. 

إنها فلسفة حول كيفية تحقيق .. هي فلسفة القوة..مثل كل العقائد  تقول نعومي كالين أن عقيدة الصدمة    

بأن أفضل طريقة وأفضل وقت لترويج أفكار  تتلخصه الفلسفة واإلقتصادية، وهذ األهداف السياسية

ازمة اقتصادية، كارثة طبيعية، هجوم : تكون بعد حدوث صدمة رئيسية مثل الراديكالية السوق الحرة

 بل بحد ذاتها هذه الكوارث وهذه الصدمات ال تكمن في لكن الفكرة ..إرهابي واسع أو حرب شاملة

وتشوشها، وفي خضم هذا التشويش يفقد الناس  امل المجتمع أو المجتمعاتن صلب كاستغاللها حتى تليّ ب

مشابهة لنافذة غرفة االستجواب ومن خاللها يمكن الترويج لما  صالتهم واتجاهات عالقاتهم وتفتح نافذة

، فهذا نوع من أنواع تغيير البلد المستهدف، وليس "عالج الصدمة االقتصادية" يسميه االقتصاديون بـ

 .البعض يزعم، كما االصالح بمعنى

رفع يد الدولة تماما واإلقتصاديّة على إلغاء القطاع العام،  Doctrine" العقيدة"تقوم هذه وباختصار،     

الخاصة المحلية والمتعدية  منح الحرية الكاملة للشركاتعن االقتصاد وتحويلها الى مجرد خفير، و

لد امام االستثمارات األجنبية التي قد تتولى المرافق وفتح الب العامة خصخصة كل المرافقو، الجنسية

من أي ضمان  الكادحةحرمان الطبقات تعرقل آليات السوق الحرة، و رفع أي قيود حمائيةو ،المخصخصة

تعتمد  مدمرةإلنفاق اإلجتماعي، عبر وسائل من االحد الكبير ، ويؤدي إلى عالج البطالة والتضخم

السوق الحرة " إصالحات"الطبيعية والذرائع القسرية لتمرير  اإلضطرابات السياسية والكوارث

و اجتماعيا وذلك باستغالل حالة الخوف والصدمة والفراغ التي يعيشها الناس في تلك  االمرفوضة شعبي

على وفق  كلما كانت أكثر خطورة، فإن التحوالتفيعتمد على عمق األزمة،  العقيدةونجاح هذه . اللحظة

أكثر، وهي ال تلتفت إال إلى المكاسب التي تجنيها الشركات الخاصة من  "راديكالية" تكون هذه العقيدة

وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة  البنك الدولي إلمالءاتاألزمات، ومدى امتثال البلد المستهدف 

 .بطبعتها الرأسمالية ولوائح العولمة العالمية

                                                           
3
شركة : بيروت)، الطبعة االولى نادين خوري: ترجمة. "(صعود رأسمالية الكوارث)قيدة الصدمة ع"، نعومي كالين: لمزيد من التفاصيل قارن 

 : والنص االصلي باللغة االنكليزية هو(. 1221المطبوعات للنشر والتوزيع، 

Naomi Klein, The Shock Doctrine: “The Rise of Disaster Capitalism”, New York, Metropolitan Books, 2007. 

فرضتها مدرسة الخصخصة، وتحرير التجارة، وخفض اإلنفاق االجتماعي؛ التي : يؤكد الكتاب المذكور أن السياسات االقتصادية النيوليبرالية

وألن نتائجها وخيمة وتؤدي للكساد وتفاقم الفقر، ونهب الشركات الخاصة للمال . عالميًا كانت سياسات كارثية -ومنّظرها ميلتون فريدمان -شيكاغو 

. الحرة المرفوضة شعبيا السوق "إصالحات"العام، فإن وسائلها كارثية تعتمد االضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية والذرائع القسرية لتمرير 

ة في تؤرخ كالين لهذه الكوارث، التي تتضمن برامج لمدرسة شيكاغو أطلقتها انقالبات عسكرية بأميركا الجنوبية؛ والبيع المعيب القتصاد الدول

 .روسيا عقب انهيار االتحاد السوفيتي

يمثل نظرة طموحة لهذه الباحثة في اد اعتبر كتاب نعومي كالين هذا الحائز على جائزة نوبل لالقتص جوزيف ستيكليتز ومن الجدير بالذكر ان    

كما تسميها نعومي كالين هي " رأسمالية الكوارث. "سنة االخيرة 52تاريخ االقتصاد العالمي و صعود أصولية السوق الحر حول العالم خالل الـ 

 .عبارة عن نظام عنيف يتطلب أحيانا بث الرعب حتى يحقق أهدافه
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بهدف االستفادة من  يدة سنشير هنا الى بعض التجاربوتعميما للفائدة ومن اجل فهم جوهر هذه العق

 :دروسها المريرة وتجنب تكرارها طبعا

 " !الذخرية احلية"أول مترين بـ .. انقالب العسكر بقيادة بينوشيه: تشيلي

بمنتصف سبعينات القرن العشرين بعد وذلك فريدمان ألول مرة كيفية استغالل الصدمة ميلتون تعلم لقد     

. سلفادور ألينديالذي أطاح بالرئيس المنتخب  أوغستو بينوشيهقاده  الذي في تشيلي الدموي االنقالب

التي يتعين على تشيلي  في السياسات والبرامج االقتصادية فريدمان عندما استشار بينوشيه حدث هذا

تعاني د أيًضا ، كما كانت البالالدمويكان التشيليون حينها مصدومين بعد انقالب بينوشيه  تطبيقها، حيث

خفض : ، يتضمنوخاطفبفرض تحول اقتصادي سريع أشار فريدمان على بينوشيه . التضخم الهائل من

أي الضرائب، وتحرير التجارة، وخصخصة الخدمات، وخفض اإلنفاق االجتماعي، وتحرير االقتصاد من 

 . رقابة للدولة واطالق آليات السوق

عندما كانت الدبابات تزحف في شوارع و ،9143 أيلول/ سبتمبر 99في وففي تشيلي، هكذا إذن     

سلفادور الليندي يرقد ميتاً، كانت هنالك الرئيس التشيلي  و، وبينما كان القصر الرئاسي يحترق وغسنتيا

إلى جامعة باكرا ، وهم رجال اقتصاد تشيليون كانوا قد اخذوا "وغشيكا فتيان"مجموعة ممن يسمون 

 دفعلمحاولة  تهاممولة بالكامل من الحكومة األمريكية كجزء من استراتيجي و ليدرسوا ضمن بعثةغشيكا

وهكذا كان ذلك برنامجا . أمريكا الالتينية نحو اليمين، بعد ان ظلت حتى ذلك الوقت تتحرك نحو اليسار

ً جداً ومموال من قبل الحكومة  االسبق، وجزءا مما دعاه وزير خارجية التشيلي االمريكية مؤدلجا

، أي أخذ هؤالء الطالب إلى تلك الكلية المتطرفة جدا في جامعة "عا  لتحويل ايديولوجي مدروسمشرو"

و، وتشريبهم عقيدة صيغة من علم االقتصاد كانت هامشية في الواليات المتحدة في ذلك الوقت، ثم غشيكا

 .حتى النخاع" محاربين عقائديين"ـ إعادتهم إلى وطنهم ك

 نسختها البولندية يف" العالج بالصدمة"عقيدة 

" المستديرة المائدة"مفاوضات  على ثالثة عقود عن يزيد ما مرور رغم    
4
 للتحوالت بداية شكلت التي ،

التي  "الشعبية بولندا جمهورية" وآثارها، ومرحلة التحوالت عملية فإن1989 سنة  بولندا في البنيوية

 يخلق تعدد اآلراء أن يمكن القول ولهذا. ألطرافا بين مختلف المحتدمة للنقاشات مادة تزال ال سبقتها،

 9191بولندا بعد  في التحوالت البنيوية التي حصلت عن مجرد تقييم اجراء في صعوبات
5
. 

لالئتالف بتشكيل أول حكومة في اقتصاد بولندا " مرحلة االنتقال من االشتراكية الى الراسمالية"ت بدأ    

، كان إدخال 9112وفي بداية عام  .9191سبتمبر /في أيلولرها وذلك وانصا" تضامن"الجديد بقيادة نقابة 

                                                           
4
الضغوط  إلى إضافة غورباتشوف بقيادة السوفييتي اإلتحاد في التي حصلت التغييرات ولكن. اإلضرابات العمالية تجددت الثمانينات نهاية في 

 مفاوضات إلى السلطة والمعارضة: توصل الطرفان الشكل وبهذا .المعارضة مع جراء حوارعلى  بولندا في السلطة أجبرت المتصاعدة، اإلجتماعية

 المائدة المستديرة مفاوضات نجحت وقد .مستقّلة وشخصيات والكنيسة" تضامن" ونقابة السلطة عن ممثلون فيها شارك والتي ،"مائدة المستديرةال"

زيد من لم. البنيوية التحوالت عملية بدأت بفضلها والتي االجتماعية -واإلقتصادية  اإلصالحات السياسية فيها ستتم التي للمجاالت برنامج صياغة في

 :قارن" المائدة المستديرة"التفاصيل حول مفاوضات 

Okrągły Stół. Opracował Krzysztof Dubiński. Wyd. Krajowa Agencja Promocyjna, Warszawa 1999 
5
جورج .ك، ترجمة دباخنيا وكاتاجينا غاردافسكي مجموعة مؤلفين تحت اشراف يوليوش. البولندية التجربة -العمل  وعالقات االجتماعي الحوار 

، 1291جامعة وارشو، وارشو  –واإلسالمية، كلية االستشراق  العربية الدراسات هاتف الجنابي و عبد القادر مصلح، الطبعة االولى، قسم.يعقوب ود

 . والحقا-94ص 
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ورث فقد  .لتجاوز حالة الركود التي يواجهها االقتصاد والمجتمعشرطا ال بد منه  "إصالحات جذرية"

خارجية تميز بتضخم جامح وديون وي، كان يعاني من ركود واسعنظاما اقتصاديا  "المصلحون األوائل"

مة الجديدة ان الطريق للتغلب على المظاهر أعاله واعادة بناء االقتصاد البولندي ورأت الحكو .ضخمة

وكانت السجاالت في اوساط الطبقة . تكمن بضرورة القيام بخصخصة المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة

ه السياسية الجديدة تدور ليس حول وضع االسس لعالقات الملكية الراسمالية عبر منهج الخصخصة، فهذ

يتم اللجوء اليه في الفترة  أي نمط من الخصخصةكانت قضية مفروغ منها، بل عن ( أي الخصخصة)

عبر طريق عاصف وسريع وبضربة " ثورية"هل سيتم اعتماد خصخصة تدريجية ام خصخصة : الجديدة

ن على ولم يكن هناك شك لدى الحكومة الجديدة انه يتعي". العالج بالصدمة" أو ما يطلق عليه بـ واحدة

. انتهاج اقتصاد السوق وزرع عالقات االنتاج القائمة على الملكية الخاصة لوسائل االنتاج" الجديدة"بولندا 

وادخال هذا النمط من العالقات، بحسب متبني هذه المقاربة، يتطلب خصخصة االقتصاد، وتجربة اقتصاد 

خاصة السوق التي اعتمدتها البلدان التي طبقتها قامت على الملكية ال
6

وثمة سوء فهم هنا يتمثل في . 

المطابقة بين تجربة البلدان الراسمالية التي طبقت فيها وصفة خصخصة مؤسسات القطاع الحكومي وبين 

فالخصخصة في البلدان االوربية انطلقت من واقع ان عالقات الملكية السائدة هناك . االوضاع في بولندا

خصة التي تمت قامت على اساس هذه العالقات وليس على كانت عالقات االنتاج الراسمالية، والخص

فالعالقات السائدة كانت عالقات االنتاج  (االشتراكية -والبلدان التي كانت تماثلها ) تغييرها، اما في بولندا

االشتراكية وبالتالي فان الخصخصة كانت تعني تحويال جوهريا للملكية وليس شكليا، أي تحويل القطاع 

وهكذا اذن اصبحت الخصخصة الراية التي . ع هامشي الى قطاع يلعب دورا قيادياالخاص من قطا

وفي نهاية المطاف انتصر . 9191التي عرفتها بولندا بعد عام  "برنامج االصالحات"انضوى تحت لوائها 

ور بقيادة نائب رئيس الوراء ووزير المالية في الحكومة الجديدة البروفيس" العالج بالصدمة"انصار منهج 

الذي كان في البداية اشتراكيا وأحد اعضاء الحزب الحاكم  Leszek Balcerowiczليشيك بالتسيروفيج 

صبيان "ليصبح أحد " الضفة االخرى"، حزب العمال البولندي الموحد، ثم تحول الى 9191المدللين قبل 

 .النبالء" مدرسة شيكاغو

كل آليات التخطيط االقتصادي المركزي وبدء تفكيك هو " العالج الصدمة"كان الهدف من برنامج     

ونص البرنامج االقتصادي على سياسات متزامنة  .في أقرب وقت ممكنالسوق وآلياته العمل باقتصاد 

ل يتحو، تهدف الى وإعادة هيكلة المؤسسات هيكلة جذرية "تحريرها" و االقتصادية لترسيخ الهياكل

إلى  االوامري/ونظام التخطيط المركزي "الملكية االشتراكية"موجه قائم على االقتصاد البولندي من نظام 

نظام اقتصاد سوق حر بما له من مؤسسات وملكية خاصة مهيمنة مفتوحة على التجارة واالستثمار 

 .أسفرت عن تكاليف اجتماعية ثقيلة صعبةالقرارات توليفة من الاتخاذ وعلى هذا الصعيد تم . والمنافسة

ولىاألُ  خالل المرحلة    
7
 حتى واستمرت 9191والتي بدأت سنة  وحلفائها" تضامن"من حكم نقابة   

مركزيا  المخطط اإلقتصاد من كانت الوجهة الرئيسية هي الخروج تقريبا 9112الثاني من العام  النصف

 بالدرجة المرحلة هذه اعتمدت. السوق ونشر عالقات االنتاج الرأسمالية القتصاد البذور االولى زرع نحو

الهائل  التضخم من تهدف الحد ضوابط وضع انطلقت من ضرورة ، التي"خطة بالتسيروفيج"على  ولىاألُ 

 التجارة االحتكارات، و لبرلة وكسر الخصخصة، تضمنت لذلك إضافة والمديونية المرتفعة، ولكنها

وفي دراسة له  .االقتصاد في الدولة من تدخل والحد ،(الزلوتي)البولندية  العملة سعر وتحرير الخارجية،

                                                           
6
 .92، مصدر سابق، ص ...مجموعة اعمال. االنتقال والتنميةزجسواف سادوفسكي، : لمزيد من التفاصيل قارن 
7
 .والحقا 43، مصدر سابق، ص ...البولندية التجربة -العمل  وعالقات االجتماعي الحوار: قارن 
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، كتب "9191عام  بعد البولندي لإلقتصاد لنموذج   خيارات تطبيع؟ أم تحوالت، عصرنة" :عنوان تحت

على  اعتمدت هذه التغيير ان عمليةقائال Lubbe  Andrzej انجي لوبهاالقتصادي البولندي المعروف 

كذلك عفوي بشكل بديل سوق وإنشاء القديم للنظام العفوي تهديم السوق
8
. 

التحوالت الهيكلية ضمن  الهامة في العناصر من واحدًة كانت ومن المفيد االشارة الى ان الخصخصة    

 عن العاطلين واإلنتاج، وستمتص اإلقتصاد، فعالية من سترفع أنها اْفتِرض والتي خطة بالتسيروفيج

  .هبأكمل البرنامج تطبيق بنتيجة يزداد عددهم أن  المتّوقع من كان والتي العمل،

 ؟ كيف جرت العملية كلها في بولندا: ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو

 بقطاع الخصخصة عملية وبدأت  . العامة الشركات خصخصةب حكومي قرار صدر 9112عام  في    

 ثم  . البورصة في شركات خمس أسهم طرح خالل من متواضعة البداية وكانت  . والخدمات التجزئة تجارة

   . ظمنُ  ثالثة خالل من جرت والتي عمليةال هذه تسارعت

 ؛ البورصة خالل من إما -

  ؛ بعضها أو الشركة اصول تسييل خالل من وأ -

  . ، وهذا كان في العادة مستثِمرا اجنبيااالستراتيجي المستثمر بنظام أو -

 

 وزارة تقوم ثم  ، أجنبي أو محلي كونسرتيوم خالل من يتم المؤسسات المنوي خصخصتها تقويم كان    

  الخصخصة عملية يراقب كان البرلمان ان كما  ، التقويم بدراسة الخزانة
9
.  

 بالصدمة العالج منهج وفق على" الراديكالي الخيار" ان القول يمكن هذه السنوات، تجربة الى استنادا    

% 99.6 بنسبة الجماليا المحلي الناتج انخفاض في ذلك وتمثل االنتاج، معدالت في كبير هبوط الى ادى

 ما شكل هذا الهبوط مجموع أن يعني مما ،9111 عام في% 1 و ،9119 عام في% 4 و ،9112 عام في

 النقدية السياسة محاولة عن ناجما كان االنتاجي للتدهور الرئيسي السبب ان.  سنوات 3 خالل% 12 نسبته

 باستخدام الطلب تحجيم تم قد انه ورغم. ارلالسع التضخمي النمو كبح وبالتالي العام الطلب كبح الجديدة

 باالساس محفزا كان نهأل نهائيا تحجيمه الصعب من وكان مرتفعا بقي ذلك مع التضخم فان متطرفة وسائل

 .الطلب فائض خالل من وليس التكاليف نمو خالل من

بتسجيل هبوط حاد ا ولم يقتصر االمر على هبوط الناتج المحلي االجمالي بشكل عام بل اقترن ذلك أيض    

فمثال كان االنتاج الصناعي المباع في عام . ةوارتفاع في معدالت البطال والزراعي في اإلنتاج الصناعي

                                                           
8
 Andrzej Lubbe, Transformacja, modernizacja czy po prostu normalizacja? Wybory modelu gospodarki polskiej 

po 1989 roku. Modernizacja Polski - Struktury o Agencje o Instytucje, Redakcja naukowa Witold Morawski, 

Wydawnictwa Akademicke i Profesjonalne, Warszawa 2010, p.76. 
9
 :متاح على االنترنيت على الرابط التالي". التجربة البولندية في التحول االقتصادي: لقاء خاص  :دروس مستفادة: "قارن 

http://www.rcssmideast.org/Article/3082/-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-

%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-#.Vjvcdr-bUUM  
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اقل من  9111، في حين كان مستوى االجور الحقيقية في عام 9199مقارنة بعام % 39اقل من  9111

 9191مقارنة بعام % 41
10
. 

الى تدمير جزء قد أدى " وصفة بالتسروفيج"قال الى الراسمالية بحسب مر ايضا الى ان االنتوتعدى األ    

" الضئيلة او معدومة الكفاءة االقتصادية"او " القطاعات غير النافعة"من الجهاز االنتاجي بذريعة تصفية 
11

لمشروع " الثوري"والبد من االشارة هنا الى ان اجراءات الحكومة الجديدة في سياق تطبيقها . 

ن دون تحضير مسبق للمؤسسات المنوي خصخصتها قد أدى الى تردي اوضاع الجزء الخصخصة م

للسوق وآلياته " قواعد جديدة"االكبر من المؤسسات التي لم تستطع تدبير امورها وهي تتنافس على 

السراح، وقاد ذلك الى تراكم الكثير من االلتزامات المالية على تلك المؤسسات وعدم قدرتها على  الطليقة

 .سديد الضرائب المفروضة عليها، اضافة الى ارتفاع التكاليفت

 المستفيدين بين يظهر ومع ظهور نتائج تحويل الملكية وما تركته هذه العملية من آثار سلبية بدأ اإلنقسام    

الخصخصة  عملية من والمتضررين
12

 تقبل وهذا ما دفع بعض الباحثين الى االشارة الى ان مدى. 

وجد  آنذاك، التي أجريت الدراسات خالل ومن. العملية هذه لنجاح المفتاح يشكل كل ةللخصخص المجتمع

 المكاسب تساوي كمية المخاطر كمية من  فيها وِجد فقد .الخصخصة تقبل جلية لدرجة صورة الباحثون

طياتها  في الخصخصة تحملها التي
13
 وكان هذا هو السبب األساس على موافقة الحكومة البولندية، في. 

بداية التسعينات، على اقتراح إلجراء مفاوضات اجتماعية بهدف الوصول إلى مجموعة من العقود تتعّلق 

اإلقتصادية، والحد األدنى اإلجتماعي، وغيرها من المواضيع  -بخصخصة المؤسسات التجارية

لمفاوضات ا"وكانت الخصخصة، والعائدات المالية منها والخدمات اإلجتماعية أهم مواضيع . المستعصية

وكان المطلوب من المفاوضات أن . بين الجانب الحكومي والجانب النقابي وجانب أرباب العمل" الثالثية

وتعني . تفضي إلى صياغة نموذج لتغيير ملكية الشركات المملوكة للدولة بشكل  يحظى بموافقة المجتمع

 ".بالصدمةالعالج "هذه المالحظة انه كان هناك نوع من االعتراض على اجراءات 

 :حدث التالي 9112في  Stabilizationخالصة القول انه وبعد تطبيق ما سمي ببرنامج االستقرار     

 .تدمير جزء مهم من الجهاز االنتاجي للبالد. 9

من السكان في العمر االنتاجي % 95.5كان هناك  9113في عام . تنامت وبسرعة بطالة واسعة. 1

عاطلين عن العمل 
14
. 

 %.41ا الى تنامي الفقر الذي طال قطاعات واسعة من السكان بلغت ادى هذ. 4

 .استمرار انخفاض الدخول الحقيقية لجزء مهم من السكان. 3

في ظل اعتماد سياسة نقدية ومالية انكماشية، انهارت المالية العامة مما تسبب في حدوث ازمة عميقة . 4

 .الخ... تعليم وحماية الصحة والرعاية االجتماعيةفي حقل الخدمات االجتماعية، وخاصة في التربية وال

                                                           
10
 .Biuletyn Statystyczny GUS, nr 10, 1993: لمزيد من التفاصيل قارن 
11
 .999 – 992، مصدر سابق، ص ...مجموعة اعمال. زجسواف سادوفسكي، االنتقال والتنمية: لمزيد من التفاصيل قارن 
12
 .9161العلمية، وارشو  ، مطبعة الدولةالخصخصةستانسوافا تيريسا سورديكوفسكا، : لمزيد من التفاصيل قارن 

Stanisława Teresa Surdykowska,  Prywatyzacja, Pantwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.  
13
 .52- 46 ص سابق، مصدر ،...البولندية التجربة - العمل وعالقات االجتماعي الحوار: قارن 
14
 .936مصدر سابق، ص  ،...المجموعة اعم. االنتقال والتنميةزجسواف سادوفسكي، : قارن 
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 .حصول تغيير اساسي في عالقات القوى تمثل في استقطاب اجتماعي واسع للثروة والدخول. 5

تصاعد الجريمة، الرشوة، الفساد المالي واالداري : تنامت الباثولوجيا االجتماعية باشكال مختلفة. 6

 .الخ... والسياسي 

بعض  طرف ر واآلثار السلبية كلها الى فقدان االمل بالتغيير وعدم الرغبة فيه منأدت هذه المظاه. 4

 .قطاعات المجتمع البولندي

، حيث ظهر "السلفية السوقية"وهكذا كانت البالد في هذه الفترة امام ما يمكن ان يطلق عليه مصطلح     

اصبح من  9119من منتصف عام لذا وبدأ . انه ال يمكن لهذه السياسة وتطبيقها المتطرف ان تستمر

فقد اصبح . الضروري التخلي عن التحرير المبالغ فيه لالستيراد والعودة الى نوع من الحماية السعرية

واضحا انه من غير الممكن تحرير التجارة الخارجية من دون ان يسبق ذلك اعدادا وتحضيرا جادا 

المية، وهذا يتطلب مرحلة طويلة من االعداد وليس لالقتصاد الجديد وتكيفه لمتطلبات وقواعد المنافسة الع

 ".   ثورية"من خالل سيف العالج بالصدمة وبطريقة 

 ما الذي حصل فعال ؟" .. العالج بالصدمة"على منهج عقود  ثالثةبعد اكثر من :  احلصاد املر

 ت إلىاد" العالج بالصدمة"يمكن القول ان الخصخصة بطبعتها البولندية والتي جرت تحت مطرقة     

تغييرات وآثار عميقة، وقد اختلف افراد المجتمع البولندي ونخبه الثقافية واالقتصادية حول تقييم التجربة 

: في بولندا بعنوان مركز ابحاث الراي العامفطبقا لدراسة اجراها . بين مؤيد ومعارض ومتردد

" تقييمات، شكوك، توقعات ومخاوف –الخصخصة "
15

جمة عن الخصخصة في ، حول تقييم المنافع النا

من السكان يرى ان فوائد الخصخصة تماثل مساوئها، في حين كان % 49بولندا ظهر ان هناك حوالي 

% 12بالمقابل كان هناك . فقط يرى انها كانت مجدية وجلبت آثارا ايجابية لالقتصاد والمجتمع% 32هناك 

. نها جلبت آثارا ضارة باالساسممن تركز اهتمامهم على الجوانب السلبية للخصخصة مؤكدين على ا

ممن تم استكتابهم في هذه الدراسة قد أكد على ان الخصخصة لم تكن % 86واضافة لذلك هناك حوالي 

بالمقابل كان . االسلوب المناسب للتغلب على المشاكل المالية التي كانت تواجهها ميزانية الدولة في حينه

لمؤسسات " الثورية"ناقدة تجاه الخصخصة السريعة و من افراد العينة ممن لديهم مواقف % 00هناك 

هذا مع العلم  .من السكان فقط% 11والذي لم يؤيده سوى " العالج بالصدمة"القطاع العام على وفق منهج 

ممن ربط بين % 30من العينة كان يربط بين الخصخصة والفساد، في حين كان هناك فقط % 23ان 

 ". الكفاءة االقتصادية"الخصخصة و 

واضافة الى المعطيات اعاله واستكماال لها فانه يمكن بلورة الخالصات واالستناجات التالية      
16
:  

 عالقات ادت الخصخصة، بطبعتها البولندية، الى حدوث تحوالت هامة فيمن وجهة نظر طبقية، . 9

 وتجلى ذلك لمجال،في هذا ا سلبية أغلبها في المردودات اإلجتماعية، وكانت الشراكة مجال و في العمل

 الوجود تآكل فقد ادت عمليات الخصخصة ليس فقط الى  .العاملين لتمثيل الواضح شيء بالضعف كل قبل

التي جرت  العمالية كالمجالس للعمال تمثيلية أشكال تهميشه، وحتى اختفاء و كذلك الى بل النقابي

ألعوبة بايدي  مجرد وا في الواقع العمليومعظم هؤالء كان اإلدارة مجالس في "ممثلين"بـ  عنها االستعاضة
                                                           

15
 ,Prywatyzacja– Oceny, Skojarzenia, Oczekiwania i Obawy, Centrum Badan Opinii Społecznej, Warszawa: قارن 

Pażdzernik 2009, p.3-10.   
16
 .والحقا 63ص  ، مصدر سابق،"...البولندية التجربة -العمل  وعالقات االجتماعي الحوار: "قارن 
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 أو رؤساء المؤسسات مدراء
17

 نحو القطاع العام شركات عن ابتعدنا نت التجربة على انه كلماوبيّ . 

 .النقابات مجاالت نشاط وتقيّدت اإلدارات قوة ازدادت الخاصة، ّكلما الشركات

االقتصاد الوطني باستخدام الخصخصة " لةاعادة هيك"التكاليف واآلثار االجتماعية المرتفعة لعملية . 1

 الموجة الواسعة لعمليات تسريح العمال: ومن بين تلك التكاليف واآلثار. "العالج بالصدمة"عبر منهج 

وكانت أعلى موجة من تسريح العمال في . نتيجة خصخصة الشركات الحكومية التي كانوا يعملون فيها

 مثال املين في قطاعات المناجم والحديد والطاقة، وخيربحيث ُقّلص ثلث الع 1221و  1229السنوات 

وقد . عامل ألف100 حوالي  تسريح رافقها التي والُصلب الحديد قطاع" اعادة هيكلة" ذلك كانت على

كما أّثرت . عمل آخر عليهم حين تعويضات تقاعدية وفي حاالت نادرة عرضعرض على العمال المسرّ 

وكان من نتائج هذه . ع، وال تزال آثارها قائمة رغم مرور عدة سنواتالمالية بشكل موج 1229أزمة سنة 

القرارات "األزمة أن الكثير من الشركات اضطرت التخاذ قرارات تمكنها من االستمرار ونقصد هنا 

 أوساطوكان الخوف من فقدان العمل على أشده في . التي أصابت العاملين قبل كل شيء" التقشفية

 . ر مسبوقالبولنديين وبشكل غي

 بوتائرنمو معدالت البطالة  ليها اعاله الىمن عمليات تسريح العمال المشار إ ادت الموجة الواسعة. 3

في  المعدالت في أوروبا ىمن أعل وكان هذابداية التسعينيات، في %  32-99بلغت ما بين  ، حيثةسريع

خارج سوق   ( مليونا تقريبا  30) البالغة  لماليين من قوة العم 8الى   2  نحوهناك  ه كانويعني ذلك ان .حينه

في  ، هذاألف من الداخلين إلي سوق العمل سنويا يحتاجون إلي فرص عمل  100 ى باالضافة إل  ،العمل

  إلي التباطؤ يتجه االقتصاد البولنديكان الوقت الذي 
18
الشباب أكثر الفئات العمرية  شريحةكانت كما   .

ذات الوقت ازدادت أعداد الفقراء حتى بلغ من يعيشون تحت خط الفقر نحو وفي  .في هذا المجال تأثًرا

 . ، واستمر معدل التضخم لكنه انخفض عن مستويات ما قبل خطة اإلصالح9115من السكان عام % 10

 والتضخم النمو وتباطؤ البطالة فإن  ومن هنا. التضخم معدل بارتفاع النمو وتباطؤ البطالة وترتبطهذا     

العالج بالصدمة : عن طريق الخصخصة ونسختها المتطرفة االقتصادي للتحول االجتماعية التكلفة تمثل

 .التي وضع اسسه التطبيقية ليشيك بالسيروفيج

 نتيجة تعاظم البطالة وتنامي مستويات الفقر وعدم وضوح المستقبل لقطاعات عديدة من السكان. 4

( GUS)فبحسب هيئة االحصاء العامة في بولندا . ندافي بول في معدالت نمو السكان هبوط لوحظ برومز

 27 اإلنتاجي حوالي السن في البولنديين عدد بلغ 1299ففي عام . فان عدد سكان بولندا سيتناقص تدريجيا

 على الحصول من منهم ماليين عشرة وسيتمكن مليونًا فقط16 عددهم  فسيبلغ 1262 سنة في أما مليونًا،

  .عمل

 الذين عدد يزداد لماذا: باحثين عند هذه المشكلة المثيرة والمقلقة طارحين السؤال التاليوتوقف بعض ال    

في المستقبل،  الثقة بانعدام األول، المقام في يتعلق، وتوصلو الى ان االمر إنجاب األطفال؟ يريدون ال

.المالي واإلستقرار بالعمل يتعّلق فيماوخصوصا 
19

  

                                                           
17

 R. Towalski, (2000) Privatization and industrial relations, 
http://www.eurofound. europa.eu./eiro/2002/09/feature/pl0209103.htm. 

18
 : متاح على االنترنيت على الرابط التالي ".في شرق اوربا؟ ليحصماذا ": لمزيد من التفاصيل قارن 

http://www.ahram.org.eg/Archive/2001/5/17/FRON6.HTM خيارات االقتصاد المصري بين نموذجي " ابراهيم الغيطاني،: ؛ كذلك

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/319577: متاج على االنترنيت على الرابط التالي. "البرازيل وبولندا
19
 .991، مصدر سابق، ص ...البولندية التجربة -العمل  وعالقات االجتماعي الحوار: قارن 

http://www.ahram.org.eg/Archive/2001/5/17/FRON6.HTM
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فالمعطيات االحصائية المتوفرة عن عام  .ألدنى لألجور والحد األعلى لهاتعاظم التفاوتات بين الحد ا. 4

من ذوي األجور العالية من البولنديين كانت أجورهم تزيد بمقدار % 92مثال تشير الى أن  1229

من العاملين يتلقى أجرا أقل % 62كما أن أكثر من . من ذوي أدنى األجور% 92بالمقارنة مع % 414.9

. من متوسط دخل الفرد%  42هذا مع العلم ان الحد األدنى لألجور حاليًا يبلغ . ر اإلجماليمن متوسط األج

 .وهو واحد من أقل الحدود الدنيا لألجور في أوربا

، فاجأت (خطة بالسيروفيج) 9112التي تم الشروع بتنفيذها عام " الجذرية"ان االصالحات االقتصادية     

 . لم تكن معروفة من قبل وفي مقدمتها البطالة وإفالس الشركاتالمجتمع البولندي بمشاكل جديدة 

نتيجة اآلثار السلبية التي تركها تطبيق استراتيجية العالج بالصدمة، ونتيجة مواقف بعض القادة . 5

، واسعالذين بدأوا بممارسة النشاط السياسي والحزبي بشكل " تضامن"النقابيين وخصوصا من نقابة 

جيش العمل "ابي المتمثل بالدفاع عن حقوق العمال وخصوصا اولئك الذين انتقلوا الى تاركين نشاطهم النق

نتيجة تطبيق تلك االستراتيجية وتخلى عن الدفاع عنهم قادتهم والنقابات التي ينتمون لها، نتيجة " الصناعي

و باتت . اشعرت الطبقة العاملة بأن قادتها وممثليها المنتخبين يمكن أن يكونوا قد خانوهكل هذا 

وتشير المعطيات االحصائية المتوفرة الى انه في . النقابات تخسر الدعم الشعبي، وبدأت صفوفها تتقلص

من العاملين، في حين انخفضت هذه النسبة الى % 19كان ينتمي للنقابات العمالية في بولندا  9119عام 

اضمحلت حتى إلى  3013 ، وفي عام%18فقد كانت بمعدل  3006، اما في عام 3000في عام % 30

خسرت النقابات العمالية خالل  ،بالمجملو. فقط% 94 استقرت عند نسبةوفي السنوات الالحقة  13%

من أعضائها %  00حوالي  3006 -1990السنوات 
20
وربما استمر االستنزاف اكثر من ذلك بعد  

1221 . 

رالية اهدافها وفي مقدمتها اخراج حققت استراتيجية العالج بالصدمة القائمة على قواعد النيوليب. 6

 1969فبعد عمليات إدخال نظام السوق في عام ! الدولة من الحقل االقتصادي وتحويلها الى مجرد خفير 

فقد انخفض دور ملكية . خصخصته، انسحبت الدولة بحكم ذلك من عدة ميادين محورية إلى االقتصاد و

من اليد العاملة التي %  33ان يعمل في القطاع العام ك 1990في عام : الدولة في االقتصاد بشكل ملحوظ

 3011أما في عام %. 21أنتجت % 46من الناتج المحلي اإلجمالي، وفي القطاع الخاص %  89أنتجت 

المتبقية كانت من % 11نسبة % )86أنتجت % 03و % 30أنتجت % 33كانت هذه األرقام على التتالي 

 (.الحكومي منها الضرائب على المنتجات بعد طرح الدعم

مؤسسة تابعة للقطاع  6432كان هناك  1990ومن الجدير بالذكر انه وعند بداية االنتقال في بولندا عام     

 1820تقلص عدد الشركات الى ( 3004أي في )عاما من اطالق االنتقال نحو الراسمالية  13العام، وبعد 

شركة فقط 
21
. 

بشكل سلس وبدون مواجهات من " العالج بالصدمة"لم تجر عمليات الخصخصة على وفق منطق . 4

 للهيئة االحصائية المعطيات وتشير. القوى االجتماعية المتضررة تمثلت في تنامي الحركة االضرابية

 هناك اقتصاد السوق والخصخصة، كانت وجود من عقدين غضون في أنه ،(GUS)لإلحصاء  العليا

  .المكثَّف اإلضرابي فترات النشاط من فترتان

                                                           
20
 .936المصدر السابق، ص  
21
 .Krystyna Brząkalik , Prywatyzacja przedsiębiorstw w Polsce, Narodowy Bank Polski. S. 3: قارن 
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 القومي، االقتصاد هيكلة إعادة تسريع جرى حينما ، 1993 - 9111سنوات  في األولى الفترة صادفت    

 من الخوف فقد دفع. .الخصخصة مجال خطط في استعداداتها من السلطة الحاكمة انتهاء من صاحبها وما

 طريق إلى اتباع المهنية النقاباتو الكبرى، الصناعية الدولة مؤسسات في العمليات للعاملين تلك عواقب

الموقع التفاوضي للعمال قبل الشروع بخصخصة شركات  تعزيز في منها أمال االحتجاجية، الحركات

 . معينة

ألف عامل، فشكل ذلك ما نسبته  020اضرابا، بمشاركة ( 8283)نشب ما مجموعه  1993ففي العام     

ونتيجة لتلك . المشمولة باإلضرابات( اتأي المؤسس)من عموم العاملين في المعامل والمصانع % 42

 نسبة فقد ارتفعت 1993 العام في أما. يوم عمل(  3.280.400)  اإلضرابات تم خسارة ما مجموعه

 المعامل في اإلضراب في المنخرطين نسبة العاملين شأن شأنه إضرابًا،( 0442)لتبلغ  اإلضرابات

%( 55)كان  المشمولة باإلضرابات والمصانع
22
 . 

 على واشتدت ، 2008 -1224السنتين  في فقد حصلت المكثفة لإلضرابات الثانية الفترةاما     

 من قياسي رقم تمت مالحظة حيث ،(اذ بلغت االزمة المالية العالمية ذروتها)الثانية  السنة في الخصوص

 مجموع قرابة نصف) عامل ألف مائتي نحو بمشاركة ،(اضراب 13300 من أكثر) بولندا في اإلضرابات

) ونتيجة لذلك فقد قدر مجموع أيام العمل المفقودة بـ (. باإلضراب المشمولة العمل مؤسسات في العاملين

 .يوما( 303600

توليفة التشغيل، وفي نفس الوقت، اعتماد التضخم عبر  جماح على كبح "بالتسروفيج خطة"ت اعتمد. 9

ومع ". الزلوتي"مانية، الى جانب تعويم العملة البولندية واسعة من الوسائل التقييدية للسياسية النقدية واالئت

من بينها  حمل جملة من العيوبمن الناحية النظرية، اال انه " منطقيا"ان هذا البرنامج كان 
23
: 

نتيجة رهان البرنامج على مكافحة التضخم للتغلب ) اهمل البرنامج المذكور تأثير االنكماش االقتصادي* 

 .نتاج ووتائر النموعلى اال( على االزمة

، وراهن على فرضية قوامها ان اهمل االثار االجتماعية التي يمكن ان تترتب على هذه الوصفة* 

 .على البنية االقتصادية يجب ان تخضع لمنطق السوق وآلياته القيام بهاالتغيرات المطلوب 

سيتم تحييدها بسرعة من خالل ان التصور القائم على فرضية ان االثار السلبية للسياسة االنكماشية     

الخصخصة من جهة وتدفق راس المال االجنبي من جهة ثانية، مثل هذا التصور لم تزكه الحياة وال 

هذا مع العلم ان اللبرلة العاصفة لالسعار ال يمكن ان تتم دون انخفاض كبير . التجربة البولندية ذاتها

 .لعرض النقد وبالتالي الى انخفاض دخول السكان

وقد تجلى ذلك في . حصول تبدالت في منظومة القيم نتيجة الخصخصة وما حملته من آثار سلبية .6

وتشير احدى الدراسات الى أن أنصار . صورة حدوث تصدع في التأقلم مع اقتصاد السوق والديمقراطية

ألشخاص الذين بل وأنصار اإلقتصاد الليبرالي، أو الرابحين أو الديناميكيين، أو ا" نظام السوق الصديق"

ا إلى المجتمع البولندي مجتمعًا متفاوتيعتبرون أنفسهم من الطبقة الوسطى، وجدوا انفسهم انهم يرون في 

منهم رأى % 42ومن هذا المنظار ال يوجد فرق بين مالك الشركة الصغيرة أو المتوسطة، ألن . حد بعيد

                                                           
22
، ..باخنياك وكاتاجينا غاردافسكي مجموعة مؤلفين تحت اشراف يوليوش. "البولندية التجربة -العمل  وعالقات االجتماعي الحوار: "قارن 

 .126مصدر سابق، ص 
23
 .والحقا 911، مصدر سابق، ص ..."مجموعة دراسات. تنميةاالنتقال وال" زجسواف سادوفسكي، : لمزيد من التفاصيل قارن 
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أن التفاوت كان واسعا للغاية 
24

ن من وصفة الخصخصة على وفق منهج واذا كان هذا موقف الرابحي. 

العالج بالصدمة، فكيف االمر بالنسبة للمتضررين منها فعال وهم كثر؟ سؤال اجاب عليه التاريخ الفعلي 

 .لهذه التجربة ولعل رافعي راياتها في بقاع اخرى يلخصون نتائجها ويستخلصون الدروس المطلوبة منها

 .من ذلك أيضا فهل سنتعض نحن

االداري الخصخصة في بولندا اتهامات بالفساد  اتعملي خيمت علىاالخري  الخصخصة بوككل تجار. 1

 . وى الفضائح، ارتقى الكثير منها الى مستوالمالي والسياسي ايضا

 تقرير منظمة الشفافية الدولية المرتبة الخامسة والثالثين فيفي اوائل االلفية الثالثة فمثال احتلت بولندا     

Global Raport Transparency International  وهي بذلك تماثل الترتيب الذي بلغته كل من

بروناي وتايوان اضافة الى البرتغال واسبانيا واسرائيل 
25
من  49احتلت  المرتبة  1291وفي عام  .

دولة  992مجموع 
26
. 

بولندا يعد  جرت االشارة الى ان الفساد في 1293وفي تقرير المكتب المركزي لمكافحة الفساد لعام     

ويضيف التقرير، استنادا الى استبيان تم اجراءه . واحدا من اهم المشكالت التي يواجهها المجتمع البولندي

ممن تم اجراء المقابلة معهم يعتقدون بان الفساد في بولندا %( 03)، بان حوالي ثالثة ارباع 1292في عام 

" امر عادي"ما زال يحدث غالبا وكانه 
27

ير اسباب تنامي الفساد الى ان المشاكل المالية ويرجع التقر. 

في ظل اقتصاد تحكمه آليات " قيد الحياة"وبالنتيجة محدودية موارد المؤسسات وضرورة بقائها على 

، كل هذا "الضعفاء"وحيث ال مكان لـ " السمكات الكبيرة تبتلع السمكات الصغيرة"السوق الحرة حيث 

مقاوالت وعقود تجعلها قادرة  على الوسائل بما فيها الرشوة للحصوليدفع المؤسسات الى استخدام مختلف 

لوحظ تنامي  1291 – 1299ويضيف التقرير، انه وفقا لمعطيات الفترة . على البقاء و تواصل نشاطها

من مدراء الشركات الذين تم % 95فقد اعترف حوالي . مخاطر استعمال الرشوة في قطاع االعمال

من اجل الحصول على عقود ومناقصات او استمراء " منافع مالية"ستعداد لتقديم استجوابهم بانهم على ا

الهدايا "في قطاع االعمال وتطويرها بشكل مستمر عبر تقديم المزيد من " كبار المقررين"العالقات مع 

فقط % 1حيث كانت النسبة قد بلغت  1292 – 1221، مقارنة بالفترة "الدسمة
28

   . 

،  بولندا في "العالج بالصدمة"تحت حراب منهج  الخصخصة اتعمليوتيرة  اتساعو تسارع وراء كان. 9

 المرتبة ألمانيا احتلت وقد  .التابعة للقطاع العام البولندية الشركات شراء ىعل االجانب المستثمرين إقبال

 هولندا ثم  ،%9 بنسبة المتحدة الواليات وتلتها ،%94 بنسبة الخصخصة شركات في االستثمار في األولي

  . منها لكل  %3 بنسبة والسويد فرنسا ثم  ،%4 بنسبة

 يفسر ما وذلك  %42  نحو خصخصةمال شركاتال اصول في االجانب المستثمرين حصة بلغت وقد    

  . سنوات عشر خالل دوالر مليار  52  بنحو بولندا إلي مباشرة أجنبية استثمارات تدفق مسألة

                                                           
24
 .126، مصدر سابق، ص ..."البولندية التجربة -العمل  وعالقات االجتماعي الحوار: "قارن 
25
 : متاح على االنترنيت على الرابط التالي". الرشوة في بولندا حالها حال ما يجري في تايوان: "قارن 

http://swiat.newsweek.pl/globalny-raport-transparency-international-korupcja-newsweek-

pl,artykuly,352917,1.html 
26
 https://www.transparency.org/en/countries/poland 

27
 Centralne Biuro Antykoupcyne, Przewidywane Zagrożenia Korupcyne w Polce, Warszawa, 2013, s.5: قارن 

 .5، ص (1293: وارشو" )مخاطر الفساد المتوقعة في بولندا"فحة الفساد، المكتب المركزي لمكا
28
 .نفس المصدر السابق 
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هناك نقطة حساسة في االقتصاد  فقد كانتغم من بعض التحسينات، على الراضافة لذلك فانه وو. 1

االعوام في  ملحوظا االتجارة نموفبعد أن حققت . حالة قطاع التجارة الخارجيةب ويتعلق االمرالبولندي، 

ً  9114و  9116، شهدت سنتا االولى من حيث حجم )معدل نمو الصادرات السنوي متوسط في  هبوطا

، 9119وفي عام  .في المائة 12تأرجح مستوى الواردات في حدود بينما لمائة في ا 6بلغ ( البضائع

در في المائة وقُ  92در نمو الصادرات بنسبة قُ )نمو الصادرات والواردات معدلي انخفض بشدة التباين بين 

 .التجارة الخارجية ميزان عجز حاد في االمر الذي ادى الى حصول، (في المائة 94نمو الواردات بنسبة 

، و 9111في المائة في عام  4.5 العجز في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجماليوقد بلغت نسبة 

هو نابع من استمرار االنخفاض وهذا العجز أساسا ذو صبغة هيكلية و. 1222في المائة في عام  6.1

لبضائع غير المجهزة وا. النسبي لقدرة السلع التصديرية البولندية على المنافسة على الصعيد الدولي

في المائة من صادرات بولندا، وهذه هي البضائع األشد تأثرا  42و 35تجهيزا عاليا تشكل ما يتراوح بين 

يرى االقتصاديون المؤيدون لمنهج العالج و. إلى األسواقالنفاذ بالمناخ التجاري المتغير وبتغير فرص 

بياً في الحسابات الجارية بمثابة ظاهرة عادية في يمكن اعتبار استمرار وجود عجز كبير نسبالصدمة انه 

  ! اقتصاد سريع النمو يمر بمرحلة تحديث

خالصة القول، انه وبعد مرور اكثر من ربع قرن يمكن القول ان حصيلة تطبيق منهج العالج بالصدمة     

فيها ، وفي ظروف يسود "ثورية"الذي قام على وفق فرضية الخصخصة السريعة وبطريقة عاصفة و 

فان دفع المؤسسات الى الخصخصة السريعة بعد افالسها وتصفيتها، بعد  ،الركود ووتيرة عالية للبطالة

الطليقة في المنافسة، هي في الواقع وصفة مشكوك فيها وغير قابلة  وآلياتهاخضاعها لمنطق السوق 

 . للتحقيق دون ان يرافقها تكاليف اجتماعية واقتصادية كبيرة

************* 

 بعض الدروس الكربى

من بينها ما  الدروس المهمة،جملة من  يمكن بلورةاستنادا الى التحليل التفصيلي لألوضاع االقتصادية     

 :يلي

ويعني هذا أن . االقتصاد العراقيمنها  ال توجد حلول سحرية سريعة للمشكالت الفعلية التي يعاني. 9

سياسي ذي  – ترن اقترانا وثيقا بإجراء تحليل اقتصادي استراتيجية معللة للتنمية ينبغي أن يق  نجاح

، ويتجنب المعالجات القطاعية او االحادية مضمون اجتماعي ، يتعامل مع الطبيعة الشاملة لالزمة القائمة

 .الجانب

بيـّنت التجربة التاريخية أن االعتماد الكثيف على النفط ، كمصدر وحيد للدخل والنقد األجنبي، انما . 1

ضرورة العودة الى اعتماد إستراتيجية للتنمية االقتصادية ومن هنا . هشاشة بنية االقتصاد الوطني  يعكس

أي للتكاثر )  االجتماعية ، تكفل تحويل القطاع النفطي من قطاع مهيمن ومصدر للعوائد المالية فقط – 

مية وخلفية تؤمن ذلك ، يكون قطبا لقيام صناعات أماالى قطاع منتج للثروات( المالي وليس للتراكم

  .التشابك القطاعي المطلوب لتحقيق انطالق تنموي حقيقي

أن تحقق األهداف التنموية ما لم تقترن   ، حصرا، والفنية ال يمكن للمعالجات االقتصاديةوبالمقابل . 3

نبغي إشكالية الديمقراطية ومؤسساتها التي ي  بسياسات وإجراءات تتناول البعد االجتماعي، وتركز على
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أن توفر الشروط المثلى لتحقيق رقابة مجتمعية، قادرة على مراقبة كيفيات التصرف بالعوائد المتأتية 

من تصدير النفط، بما يخدم تحقيق التنمية بوتائر متصاعدة من جهة، ويؤّمـن التومزيع العادل لثمار هذه 

الجتماعية في ظروف بالدنا الملموسة، ومن هنا أهمية الربط الصحيح بين الديمقراطية والعدالة ا  .التنمية

 .فذلك هو السبيل الوحيد القادر على إخراج بالدنا من محنتها وأزمتها البنيوية

تحديد طبيعة أما على الصعيد االجتماعي، فإن أية استراتيجية يراد لها النجاح ، يجب أن تعمل على . 4

دمات الصحية والتعليمية األساسية وتقديم ، كالخالحاجات األساسية والضمانات االجتماعية للمواطنين

  .اإلعانات المالية في حاالت البطالة والعجز عن العمل والشيخوخة

، بسبب البطالة والالحقة ل مكانة خاصة في المرحلة الراهنةال بد ان يحت توفير فرص عمل جديدة. 5

فحة البطالة تتطلب دعم إنشاء وال شك أن مكا. عموما الواسعة وآثارها السلبية على األفراد والمجتمع

وتطوير المشاريع اإلنتاجية والخدمية الصغيرة والمتوسطة ، التي تستثمر مزيدا من األيدي العاملة وال 

. تحتاج إلى رؤوس أموال أو عملة صعبة كبيرة، ولكنها تساهم في معالجة العديد من المشكالت االقتصادية

  

ية المتوفرة على صعيد األقاليم والمحافظات، باعتماد منظومة من التومزيع العقالني للموارد االقتصاد. 6

ً لمختلف المناطق ،  المعايير تجمع بين االقتصادي واالجتماعي والسياسي ، وبما يضمن نمواً متوازنا

ويسهم في تقليص التفاوتات االقليمية ، وتركيز الصناعات والمشاريع في مناطق جغرافية محددة دون 

 . ذي يؤدي الى تنامي الشعور بالغبن والتهميش واإلقصاءأخرى، االمر ال

ال يجومز االكتفاء باستعراض الواقع االقتصادي ومعالمه االساسية بل من وال بد من التشديد على أنه     

على رحيل النظام الدكتاتوري تبرز الحاجة  عاما 94وبعد بديل لهذا الواقع ينطلق من التأكيد على انه 

إستراتيجية واضحة المعالم، تعتمد معرفة عميقة  وبلورة اجتماعية –ة اقتصادية الملحة لوضع خط

قطاع الدولة والقطاع )بخلفيات وإمراض االقتصاد العراقي، وتوجهاً يوظف امكانيات مختلف القطاعات 

في مسار منسق، وفي اطار نهج سياسي ديمقراطي ثابت، النتشال البلد من ( الخاص والتعاوني والمختلط

االعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة، ب طابعه الريعي المتمثل خلفه وتبعيته االقتصادية، وتخليصه منت

ع مصادره وينابيع ويبعث فيه الديناميكية ويحفز تطوره المستدام، ويطلق طاقاته االنتاجية الكامنة، وينوّ 

ئقا، يتيح لبلدنا االسهام بشكل فعال في ، مستوى معيشيا وثقافيا الواألجيال القادمةغناه،  ليحقق  لشعبنا، 

وفي هذا المجال ال بد من . قسمة العمل الدولية، واللحاق بركب الحضارة والتقدم العلمي والتكنولوجي

 :التركيز على االسس التالية

وتكرار   ال بد من بدايات جادة ومنسجمة مع واقعنا الموضوعي، بعيدا عن استنساخ النماذج االجنبية -

نعم  .ارب التي ال تالئم خصائصنا التاريخية الملموسة، وال مكونات وظروف اوضاعنا االقتصاديةالتج

  .يمكن تداول التجارب الناجحة ولكن ال يجوز استنساخها

فكما هو معروف،  شرع  . تجنب معالجة المشكالت االقتصادية بالرهان على خصخصة قطاع الدولة -

ثمانينات القرن الماضي، وكان ذلك في الحقيقة عملية   أواسط صة منذبالخصخ السابق النظام الدكتاتوري

ولم تؤد تلك االجراءات الى زيادة . ترحيل المالك الدولة الى اللصوص من البيروقراطيين والطفيليين

ساساً  إن معالجة  قضية تخلف االقتصاد العراقي، وهو اقتصاد ذو طابع ريعي، تكمن ا. طاقة اقتصاد البلد

واستثمارها بأسلوب سليم، وتوظيفها بشكل عقالني وعادل وصحيح،  لتكون  سين استخدام موارده،في تح
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من ( الخام)وهذا يتطلب اعتماد إستراتيجية للتنمية، تتكفل بتحويل القطاع النفطي . مصدرا للنمو والتقدم

قطاع منتج للثروات، الى ( أي للتكاثر المالي وليس للتراكم)قطاع مهيمن ومصدر للعوائد المالية فقط 

يق إقالع تنموي يكون اساسا لقيام صناعات أمامية وخلفية تؤمن ذلك التشابك القطاعي المطلوب، لتحق

تنويع االقتصاد وإيجاد مصادر بديلة لتمويل الميزانية العامة يظالن هدفا مركزيا  وعليه فان. حقيقي

 .باعتبارهما شرطا للتنمية المستدامة

ة توظيف الريوع النفطية وتحويل وظيفة القطاع النفطي من قطاع للتكاثر المالي الى فاألمر يرتبط بكيفي

شبكة من الصناعات تساهم  في تطوير الطاقة االنتاجية وتنويع االقتصاد، وليس   هقطاع للتنمية تقام حول

 .لدكتاتوريةبمشاريع بناء االجهزة القمعية وعسكرة المجتمع والتسلح وبناء مرتكزات سلطة االستبداد وا

اعادة الحياة للمنشآت والمؤسسات االنتاجية الصناعية والزراعية، عبر اصالح االدارة الفنية والمالية  -

على اسس المردود االقتصادي والمنفعة  للقطاع الحكومي، وتوفير مستلزمات نهوضه وإعادة بنائه

غراق والمنافسة غير العادلة، وتوفير االجتماعية، وتشجيع ودعم القطاع الخاص، وتأمين الحماية له من اال

 .التسهيالت المصرفية والتأمين والخدمات، كي يستعيد هذا القطاع عافيته ودوره في رفد االقتصاد الوطني

، وتحقيق العدالة اجتماعية مستدامة و متوامزنة –االنطالق الحقيقي على طريق  تنمية اقتصادية  -

، ئات االجتماعية األكثر تضررا،  وإعادة توزيع الثروة بشكل عادلاالجتماعية، والعناية بالكادحين والف

 .، ومالحقة مرتكبيه، والحد من آثاره المدمرةمحاربة جادة للفساد المالي واإلداري والسياسيو

ان المهمة الملحة التي تواجه القوى االجتماعية المتضررة من قرار البنك المركزي العراقي بتخفيض     

ار ومن نهج القوى المتنفذة الذي اوصل البالد الى ما هي عليه من ازمة بنيوية عميقة سعر صرف الدين

تصعيد نضاالتها وطرح بديل يتجاوز وصفة صندوق النقد الدولي وان تعطى هي عد، ومتعددة الصُ 

 .االولوية السقاط نموذج العالج بالصدمة باعتبارها المهمة األرأس

 

 

 

 


