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 تمهيد 

حددات أدائه، ويندرج تحت هذا ي ما يعني الحديث عن مإن الكالم عن مستقبل نظام اقتصاد
الحديث التطرق لجملة من الموضوعات تتعلق بأداء هذا االقتصاد، التي تنضوي على ثالثة مجموعات 

تنصرف األولى إلى تلك العوامل المتعلقة بحجم االقتصاد . ذاتية، بيئية، وخارجية: من المعطيات
أما المعطيات . قتصادي والسياسي والقانونيوطبيعة نظامه اال) الطبيعية والبشرية والمالية(وموارده 

في حين تتصل المعطيات .  تلك المتعلقة بجغرافية وسماته االقتصاد المعنيإلىالبيئية فهي تنصرف 
 . والدولي وطبيعة العالقة التي يرتبط االقتصاد بهمااإلقليميالخارجية بالنظام 

 
يد مسار العوامل المحددة لتكوينه الهيكلي يمكن االدعاء بان التنبؤ بمستقبل اقتصاد ما يتم بتحد

ولنشاطاته االقتصادية المختلفة وتاليا لقدرته على تلبية احتياجات سكانه وتحقيق مستويات نمو مرتفعة 
على وفق هذا التصور فان محاولتنا استشراف مستقبل النظام  .والنهوض بعملية التنمية الشاملة

ة التعرف بنية هذه المعطيات والكيفية التي يمكنها أن تمارس االقتصادي في العراق تنطوي على محاول
لذا سنحاول في ما يلي متابعة أثر العوامل المهمة في صياغة .  أثرها في تشكيل صورة المستقبل

 .المشهد االقتصادي العراقي
 
 السكان: أوال
فـي أوائـل    كان حجم سكان العراق في منتصف القرن التاسع عشر حوالي مليون نسمة، بلغ              لقد  

وقد نمى حجم السكان بشكل مطرد خالل القـرن العشـرين           .  مليون نسمة  2.5القرن الماضي حوالي    
، 2000 مليون نسـمة بلغـوا عـام         25 مليون نسمة، والى حوالي      5.2 إلى حوالي    1950ليصل عام   

 . 2030 مليون نسمة في عام 44حوالي و، 2010 مليون نسمة في عام 30ويتوقع أن يصل إلى 
 : بالخصائص التاليةاقتاز سكان العرويم

ارتفاع معدل الخصوبة اإلجمالي إذ يزيد عن خمس والدات لكـل            ،ارتفاع معدل النمو السكاني    .1
مرتفعة لجيلين  ويتوقع أن تستمر معدالت الخصوبة      .   في المائة   5.25امرأة إذ يبلغ هذا المعدل      

كان بين المناطق المختلفـة، بـين        فضال عن سوء التوزيع لدرجة كثافة الس       .مقبلين على األقل  
 .محافظات تزيد فيها الكثافة السكانية، وأخرى تفتقر إلى عدد سكان متناسب مع الموارد المتاحة
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מ )1(א
מ א א 2004א

 النسبة 2004 )1(عدد السكان المحافظة
 5.06 1.392.093 أربيل
 4.64 1.274.190 االنبار
 5.28 1.451.512 بابل
 7.89 2.169.688 البصرة
 23.56 6.475.924 بغداد
 3.27 897.773 التأميم
 1.72 472.238 دهوك 
 4.62 1.269.740 ديالى
 5.60 1.538.515 ذي قار
 6.24 1.715.585 السليمانية
 3.9 1.072.647 صالح الدين
 3.48 955.604 القادسية
 2.86 786.353 كربالء
 2.07 568.231 نىالمث

 3.11 855.138 ميسان
 3.67 1.009.064 النجف
 9.55 2.626.168 نينوى
 3.48 956.707 واسط
 100 27.487.170 المجموع

مركز : المصدر. البيانات باالعتماد على تقديرات البطاقة التموينية لوزارة التجارة )1(
 .العراق لألبحاث

 
 

 سـنة خـالل     15من الشباب الذين تقل أعمارهم عن       من المتوقع أن يكون ثلث سكان العراق         .2
ويحتمل أن يؤدي هذا الهيكل العمري ذو األغلبية الشبابية إلـى ضـمان      . )1(2025السنوات حتى عام    

كما أنه يعنـي    . بقاء العدد المطلق للمواليد عند مستوى مرتفع حتى إذا انخفض معدل الخصوبة الكلي            
مثلما يفرض ضغوطا على الدولة التي سيتوجب عليهـا         أيضا فرض ضغوط كبيرة على سوق العمل،        

                                                 
محمد نجار، : ، ترجمةالناس، النفط، التهديدات األمنية: سطالنزاع وعدم االستقرار في الشرق األوناجي أبي عاد وميشيل جرينون،  )1(

 228، ص )10-3( الجدول رقم،1999األهلية، عمان، 
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تخصيص المزيد من مواردها لتقديم الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية بشكل مباشـر أو غيـر               
لذا فان التحدي المباشر للدولة سيكون فـي تـوفير التعلـيم،            . مباشر لقطاع واسع ومتنام من المجتمع     

ن الحد من النمو السكاني ويحفز التنمية، ومن خالله يدرك الشباب           والمفارقة إن التعليم هو من يمكن م      
لكن توفير متطلبات التعليم في ظل النمو السكاني الكبيـر          . العراقي مسؤولياته داخل الدولة والمجتمع    

فضال عما يفرضه على    . وارتفاع نسبة السكان فيه قد يحبط أكثر محاوالت الدولة تصميما على إنجازه           
 أي نسبة غير العاملين إلى العاملين من Dependency Ratio نتيجة زيادة معدل اإلعالة عموم المجتمع

 . مجموع السكان والذي يتوقع أن يظل مرتفعا في المستقبل

مقارنـة  ) كانأي نسبة السكان النشطين اقتصاديا لجملة عدد الس       (ارتفاع معدل المشاركة الخام      .3
مهنيـة محـدودة     لمـدن ويتخصصـون فـي مجـاالت       بالمستويات العالمية، يتركز معظمهم فـي ا      

). اختصاصيون، تشريعيون، موظفون، عاملون في البيع، عاملون في الخدمات، عاملون في اإلنتـاج            (
وهو أمر يرجع إلى ظروف الحصار االقتصادي التي دفعت جميع األفراد إلى السـعي والكسـب وان                 

استمرار االنخفاض في نصـيب الصـناعات       كان في أعمال ذات إنتاجية متدنية وذات طابع طفيلي، و         
 25 إلى  20التحويلية من العمالة، حيث تتراوح نسبة العمال الصناعيين إلى المجموع الكلي لقوة العمل              

 . في المائة

لقد أظهر قسم كبير من السكان استعدادا للعمل الجاد والقدرة على االبتكار في البحث عن فـرص                 
ت في الظروف المعيشية، وربما ال توجد دولة أخرى في المنطقـة            اقتصادية، على الرغم من الصعوبا    

حيث يعمل قسم واسع جدا من السكان، وال دولة أخرى استخدمت فيها هذه القدرة على اإلبـداع فـي                   
مواصلة استعمال المعدات التي ال يمكن صيانتها وتصليح نظم اإلنتاج وتأمين الصيانة وقطـع الغيـار      

 نموا متصال في أعـداد طبقـة العمـال األجـراء            2003-1990شهدت المدة   لقد  . )2(لآلالت العاطلة 
لكنها توزعت على ميادين يغلـب عليهـا        . وتغيرات متواصلة من حيث تركيبتها وخصائصها النوعية      

وينسلخ من هؤالء سواد    . الطابع الحرفي حتى في القطاع الصناعي، فضال عن البناء والنقل والخدمات          
لعاملون في أعمال متدنية ويعيشون على هامش المدن العراقية، في أطراف لها            أعظم من العاطلين أو ا    

 . الذي استقطب األضواء أثناء وبعد سقوط النظام" مجتمع التهميش "بعيدا عن المراكز، ليندمجوا في 
 

، إال أن جذور مشكلة      كان المشرق العربي أكثر المناطق تمدنا في العالم       : اتساع نطاق التحضر   .4
 تعود إلى حقبة ما قبل االستقالل واكتسبت في ظـل االسـتقالل   Over Urbanizationالمفرط التحضر 

تشـير اإلحصـاءات    و. )3(أبعادا جديدة تسارعت خطاها حتى باتت واضحة في جميع األقطار العربية          
                                                 

 125، ص 2001مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،،  السودان- ليبيا-العراق: العقوبات والمنبوذون في الشرق األوسطتيم نبلوك،  )2(

، دراسة مقارنة إلشكالية المجتمع المدني في ضوء ترييف المدن        : ديمقراطية والدولة في البلدان العربية    المجتمع وال متروك الفالح،   :انظر) 3(
، مركز  المجتمع والدولة في الوطن العربي    ،  ]وآخرون[ سعد الدين إبراهيم،     134-55، ص ص    2002مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،      
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 1950 في المائة عـام  35المتاحة إلى إن نسبة سكان الحضر إلى مجموع السكان قد قفزت من حدود         
إن اتساع حركة التحضر أمر     ). )1(  رقم انظر الشكل . ( في الوقت الحاضر    في المائة  70كثر من   إلى أ 

ال يرجع فقط إلى الزيادة السكانية في الريف التي تقف سببا ضمن جملة أسباب لعل أبرزهـا ضـعف                   
ريف اهتمام الدولة بالريف؛ ومحدودية األراضي الصالحة للزراعة، واقتصار النشاط االقتصادي في ال           

على الزراعة، فضال عن تزايد رغبة أبناء الريف في جني مكاسب االستقالل والتمتع بمباهج الحيـاة                
لقد رافق قيام الكيان العراقي المعاصر نمو كبير في سكان المدن فبـين عـامي               . التي توفرها المدينة  

نهايات القـرن   وفي  . )4( مرة 34 مرة وسكان البصرة     25 زاد عدد سكان مدينة بغداد       1975 و   1914
وبحلول . العشرين أصبحت المدن العراقية تضم نسبة كبيرة من السكان قد تصل إلى نصف سكان البلد              

 في المائة من السكان، بينما قد تصل نسبة سكان الحضر           60 ستضم المدن العراقية حوالي      2015عام  
لة في البلدان المتقدمة،    وعلى الرغم من أن التحضر ال يعد مشك       . 2030 في المائة بحلول عام      80إلى  

إال أنه يعد بالنسبة للعراق مشكلة تَنتج عن وتُنتج تشوهات اقتصادية واجتماعية كبرى ذلك أنهـا لـم                  
تتأتَّ، كما حصل في المجتمعات المتقدمة نتيجة االستجابة الطبيعية لحركة التصـنيع التـي شـهدتها                

إن (ثورة الصـناعية  حضر في العراق وصول الالمجتمعات المتقدمة منذ الثورة الصناعية، فقد سبق الت     
  هـذه  ، لذا نجده يقف عائقا أمام التنمية بوجه عام وأمام التصنيع بوجه خاص ألنه في              )كانت قد حدثت  

حالة يعني أن المدن العراقية مستهلكة أكثر من كونها منتجة، وبالتالي تصبح عالة علـى االقتصـاد                 ال
وأكثـر مـن   .  االقتصادية كان يمكن توجيهها وجهات إنتاجيةالقومي وتستنزف قدرا مهما من الموارد  

هذا الترييف قد نجم عنه تدني مستوى تحضـر         .  أو بدونتها  Realizationذلك فان المدن جرى ترييفها      
المدن العراقية نتيجة تمسك هؤالء الوافدين بأنماط السلوك والتفكير التي تركوها في موطنهم وهو أمر               

 األعداد الكبيرة من الريفيين والبدو وامتصاصهم وتطبيعهم بطبائع المدينـة           عقد من عملية صهر هذه    
 في العراق يتمثل في وجوب تفهم المخاطر الكامنة         صانع القرار وهنا يبرز تحد جديد يواجه      . العراقية

وراء مشكلة التحضر واحتماالت تفجرها في المستقبل، فضال عما قد تخلفه من آثـار سـلبية تعـوق                  
نمية وخططها المستقبلية وبخاصة في قطاعات التعليم واإلنتاج والخدمات، ما لم تواجه هـذه              عملية الت 

المشكلة بسياسة فاعلة تبدأ من الريف وتنتهي بالمدينة مرورا بأحياء المدن الصغيرة وأكـواخ البـؤس                
ـ                الفقرومدن   كال  وتدني أو انعدام كل أشكال السكن الصحي فيها وتحولها إلى أرضية خصبة لكـل أش

 . العداء للدولة

 
                                                                                                                                                         

، مركز دراسـات الوحـدة العربيـة،        المجتمع والدولة في المشرق العربي    سان سالمة،   ، غ 208، ص 1989دراسات الوحدة العربية، بيروت،   
، مركـز   مقارنـة  دراسـة بنائيـة   : الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر     ، خلدون حسن النقيب،     246–215، ص ص    1989بيروت،

  241-236، ص ص 1991دراسات الوحدة العربية، بيروت،

 216لسابق، ص المصدر ا غسان سالمة، 4)(



 2005، )3(املعطيات واخليارات، الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ، العدد : حسن لطيف كاظم الزبيدي، املشهد االقتصادي العراقي
 

 

 
 
 

 )1(الشكل رقم 
 )2000-1950(نسبة التحضر في العراق والوطن العربي 

0

50

100

العراق 354356657477

االقطار العربية 253044.6546169

195019601970198019902000

 
 ،التقرير االقتصادي العربي الموحد ألعوام مختلفة]وآخرون[جامعة الدول العربية، األمانة العامة، : المصدر 

 
 

ية المتردية خالل حقبة الحصار االقتصادي على نحو        أثرت الظروف االقتصاد  : مستويات الفقر  .5
واضح في نسيج المجتمع العراقي، والعامل المهم الذي يحدد شكل السلوك االجتماعي هو الفقر المدقع               

 في المائة من السكان الذين حـاولوا        40لمن يعيشون على دخل من القطاع العام الذين يشكلون حوالي           
استمرار االعتماد على المواد الغذائية التـي توفرهـا         : بديل أو أكثر من   خالل الحقبة المذكورة اعتماد     

البطاقة التموينية؛ بيع األثاث المنزلي، الحصول على إعانات من أقارب يسكنون في الخارج؛ إيجـاد               
وتقدر دائرة الشؤون اإلنسانية فـي األمـم        . عمل إضافي لألسرة وليس فقط للمعيل فيها؛ قبول الرشى        

وطبقـا  . )5(أكثر من أربعة ماليين عراقي قد أجبروا على الدخول في حالة فقـر قصـوى              المتحدة أن   
لتقديرات منظمة العفو الدولية فان ما بين مليون وخمسة ماليين عراقي سيحتاجون إلى المساعدة فـي                

وإذا كان الوقت الالزم لتقديم المساعدة يتراوحون بـين سـنة وأربـع             . مرحلة ما بعد الحرب األخيرة    
 مليـارات   10وات، عندئذ ستتراوح التكلفة اإلجمالية للمعونات اإلنسانية وحـدها بـين مليـار و               سن

 .)6(دوالر
 

                                                 
 107، ص 2003، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العقوبات والغارات في السياسة األمريكية: استهداف العراقجيف سيمونز،  )5(

 ،)26(، السنة المستقبل العربيمنظمة العفو الدولية، العراق نيابة عن من؟ حقوق اإلنسان وعملية إعادة بناء االقتصاد في العراق،  )6(
 105-104، ص ص 2003أغسطس، / ، آب)294(العدد
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، فان ظروف الحرب والحصار وانخراط معظم السكان في الخدمة           السكان أما من حيث نوعية    .6
يا لتعـاني   العسكرية واالنشغال بالظروف القاسية التي سببها الحصار جعلت القوة العاملة تتدهور نوع           

من أمية متعددة الوجوه، جعلتهم يبدون خارج قوة العمل التي يحتاجهـا االقتصـاد لتطـوره اآلنـي                  
ففي الوقت الذي استنزف فيه االقتصاد المعسكر إبان الحرب العراقية اإليرانيـة الزيـادة              . والمستقبلي

ير هيكل التشغيل في قطـاعي  الطبيعية في عدد العاملين في االقتصاد المدني، األمر الذي تجلى في تغي   
، ومع  )7(الزراعة والصناعة بسبب زيادة أعداد القوات المسلحة أو المشتغلين المدنيين الساندين للحرب           

انتهاء الحرب وجد االقتصاد العراقي نفسه بوضع متناقض نتج عن ارتفاع معدالت البطالـة يرافقهـا                
لة مع تزايد الحاجة إلى تأهيل قوة العمـل         وقد تفاقمت المشك   .قصور كبير في المهارات والتخصصات    

واالنتقال إلى االقتصاد المدني وبخاصة بعد حل وزارة التصنيع العسكري وتخفـيض عـدد القـوات                
وفي ظل الحصار تعززت المشكلة لتصل في الوقـت الحاضـر إلـى ذروتهـا فـاألدوات                 . المسلحة

عمل والمستوى المتدنى من المهـارات      والخيارات المتاحة أمام الحكومة محدودة بسبب طبيعة سوق ال        
 .والتأهيل والتعليم

التي تفرض على الدولة تخصيص حصة اكبر من اإلنفاق على التدريب والتأهيل فضال عـن               
االحتياجات األساسية التي يتطلبها القادمون الجدد للسوق من حيث التعليم للمسـتويين األول والثـاني،         

حتياجات سوق العمل وهي أمـور تفـرض        العليم الجامعي، تلبية    ومع احتياج هذا االقتصاد لتعديل الت     
 تحديات حقيقية عبر توفير الفرص والموارد والكـوادر األزمـة إلنجـاز هـذه               صانعي القرار على  

 .العمليات
 

لعل السمة األهم من وجهة النظر االقتصادية هي التشوه الكبير في التكوينات الطبقيـة كأحـد                 .7
، هذا التشوه كان نتيجة مباشـرة لالسـتعمار         Modernityطور نحو الحداثة    ابرز المؤشرات المهمة للت   

فظهرت صورة التشـوه بتعـايش التكوينـات        . البريطاني ولتصرف الدولة في حقبة ما بعد االستقالل       
الطبقية التقليدية المعتمدة على صفات موروثة، جنبا إلى جنب مع التكوينات الطبقية الحديثة المعتمـدة               

 عن الخارطة الطبقية في العـراق إلـى عـدم           )9(وتشير الدراسات المتاحة  . )8( ملموسة على إنجازات 
 وظهور تشوهات في بنية المجتمع العراقي نرجح أن تؤثر فـي            تجانس كبير في عملية الفرز الطبقي     

 .مستقبل االقتصاد العراقي

                                                 
 .  مليون1 إلى ما يزيد عن 222000 زادت القوة البشرية في الجيش من 1988- 1980بين عامي  )7(
 129 ، ص 1995مخايل خوري، دار الساقي، بيروت،: ،ترجمة محاولة نظرية: لماذا غزا صدام الكويت؟مسلم ين علي بن مسلم،  -

 268 -266، المصدر السابق، ص ص ]وآخرون[راهيم، سعد الدين إب) 8(

 296–266باإلضافة إلى المصدر السابق، ص ص : انظر 9)(
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تـدهور   والحصار االقتصادي تدهور الوضع الصحي لإلنسان العراقي بعـدما           بسبب الحروب  .8
 سنة  63 سنة للرجال و     59فقد تراجع معدل طول الحياة إلى       . مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان    

 لكل ألف والدة حية، كمـا ان        133للنساء، وازداد معدل الوفيات بين األطفال تحت سن الخامسة إلى           
 الجدد بـوزن تحـت      هناك طفال من بين خمسة أطفال يعاني سوء التغذية، في حين يولد ربع المواليد             

في حـين قـدرت األمـم المتحـدة عـدد      . )10( ألف والدة100 أم لكل 294الوزن الطبيعي، وتموت  
األشخاص الذين يعانون من تبعات االضطرابات النفسية والعقلية بأكثر من نصف مليون شخص عـام               

 األكثر معاناة بين    ((كما أن أطفال العراق هم      . )11( بعد أن كان حوالي مائتي ألف مطلع التسعينات        1998
ويبدو أن الـزمن لـن      . )13( فغالبيتهم سيعانون من مشكالت نفسية شديدة في حياتهم        )12())أطفال الحروب 

يرحمهم فالحرب األخيرة وما تبعها من نتائج وأحداث تبدو ذات أضرار وأخطار أكبر على هذه الفئـة                 
 األزواج أو األبناء أو األشـقاء فـي         كما اضطرت النساء العراقيات الالتي فقدن     . الحساسة من السكان  

 في المائة من العراقيات أرامل، وغالبا هن الوحيدات         10إن أكثر من    . الحروب إلى تحمل عبء ثقيل    
لقد فاقمت العقوبات من حالة الضعف االقتصادي للنساء وزاد من          . الالتي يحصلن على أجر في العائلة     

 .)14(المشكالت الصحية والنفسية التي تعاني منها

الطبية العالمية المستقلة فان الصحة العامة للشعب العراقـي          MEDACT طبقا لمنظمة ميداكت   و
فقد خلفت العقوبات والحروب دمارا عـم       . 1991تدهورت بشكل مرعب منذ حرب الخليج الثانية عام         

والعنـف،  تركيبة البلد البنيوية، وتفككت التركيبة االجتماعية أيضا بسبب القمع واالضطهاد، والفقـر             
والبطالة، وطبيعة العالقات العائلية، وهي عوامل أثرت في الصحة العامة للمجتمع وفي تطور الفـرد               

كما أضرت هذه الحرب بالشعب العراقي الذي كان وما يزال هشا بقدراته لبناء مجتمع جديد،               . العراقي
لحرب قـد أدت إلـى      وتؤكد المنظمة في تقرير حديث لها بأن ا       . ناهيك عن تحمل صدمة حرب جديدة     

مقتل وإصابة األلوف من العراقيين المدنيين والعسكريين، وسببت تدهور الصحة العامة إلى األسـوأ،              
وفي ظل زيادة العنف وعدم االسـتقرار،       . كما ساعدت على انتشار األمراض واختالل التوازن البيئي       

بقطع النظر عن التـأثيرات     و. فان المخاطر تزداد خصوصا على األطفال والنساء والشيوخ والمرضى        
. المباشرة، أدت الحرب إلى تحطيم شبكات المياه والمجاري والكهرباء واإلسكان، واستمرار دمارهـا            

                                                 
، ص 2004فبراير / ، شباط)300(، العدد )26(كاظم المقدادي، التأثيرات الصحية والبيئية للحرب على العراق، المستقبل العربي، السنة  )10(

37 
 86تيم نبلوك، المصدر السابق، ص  )11(

 46، ص 1998، مركز دراسات الوحدة العربية،ـ بيروت، العقوبات والقانون والعدالة: التنكيل بالعراقجيف سيمونز،  )12(

 47المصدر السابق نفسه، ص  )13(

 164المصدر السابق نفسه، ص  )14(



 2005، )3(املعطيات واخليارات، الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ، العدد : حسن لطيف كاظم الزبيدي، املشهد االقتصادي العراقي
 

 

وهناك مخـاوف   . وسببت شحة المواد الغذائية استمرار معاناة الشعب على المديين القريب والمتوسط          
 .)15(رار االجتماعيمن زيادة البطالة وتأثيراتها في انتشار الفقر وعدم االستق

 يقدم االسترالي غيدون بوليا تقديرا مرعبا للوفيات والقتلى العـراقيين           :ضخامة النزف البشري   .9
 إلـى   1991 مليون للمدة من     1.5 و 1950 مليون حتى عام     5.2بما يزيد عن ستة ماليين ضحية منها        

 . )16(2004عام 
 

 
 )نفط، المعادنال ، المياه،األرض الزراعية(الموارد الطبيعية : ثانيا

 :األرض الزراعية

جانبا من االمكانات الزراعية التي يتمتع بها العراق من خالل توافر ) 2(يظهر الجدول رقم 
 .مساحات شاسعة من األرض الزراعية

 )2(الجدول رقم 
 )دونم(األراضي الزراعية 

 48100000 )1995-1970(مجموع األراضي القابلة لالستغالل 
 12313000 )1995-1970(زروعة فعالمجموع األراضي الم

 283800 األراضي الممتازة التي تصلح لزراعة جميع أنواع المحاصيل 
 36316800 األراضي الجيدة والمتوسطة 

 16071500 أراضي قليلة اإلنتاجية وتلك التي تستخدم كمراعي
 6347.40 )1994(الرقعة المزروعة بالمحاصيل المستديمة والموسمية 

 9.69 )1994(رقعة المزروعة بالمحاصيل المستديمة والموسمية نسبة ال
 268.50 المحاصيل المستديمة

 1526.8 المطرية
 المحاصيل الموسمية 1663.60 المروية
 2885.50 المتروكة

 9040.00 الغابات
 30.25 المراعي

 0.32 نصيب الفرد من الرقعة المزروعة

                                                 
 42-27كاظم القدادي، المصدر السابق، ص ص  )15(

، السنة المستقبل العربي، ))هولوكوست((لعدد اإلجمالي للقتلى العراقيين يصل إلى مستوى ا: غيدون بوليا، القتلى العراقيون في الحرب 16
 162، ص2004يوليو / ، تموز)305(، العدد)27(
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ئة فقط من مجموع مساحة اراضي العراق تعتبر قابلة  في الما12 وعلى الرغم من أن نسبة 
للحراثة والتهذيب، فان ما ال يزيد على نصف هذه النسبة فقط، والتي تقع على امتداد سهول نهري 

على ان مناطق العراق القابلة للزراعة تعتمد بشكل كبير على . دجلة والفرات، تشكل أراض مزروعة
ية، والزيادة المطردة في نسبة الملوحة في التربة قد جعال من الري، اال ان منظومات الري المتداع
 . )17(االراضي الصالحة للزراعة حالة نادرة

 
خالل العقوبات تدهورت أوضاع الزراعة فقد انخفضت غلة الدونم من محاصيل الحبوب 

 -2000 في المائة للمدة ما بين عامي 80 وصل الى حوالي انخفاضا كبيرا) القمح والشعير والرز(
 مليون طن 75 والبالغ 1991كما تضاءل حجم انتاج التمور الى نصف ما كان عليه قبل عام . 2003

 120 وازدادت اآلفات التي تصيب أشجار الحمضيات والنخيل والطماطم وفقدت حوالي .)18(في العام
ص وقد أدت العقوبات أيضا إلى تناق. ألف شجرة نخيل وعشرات اآلالف من أشجار األوكالبتوس

الثروة الحيوانية، فقد أدى الحظر إلى زيادة في شحة العلف الحيواني وأصبح ال بد من ذبح األغنام 
 . )19(بمعدل يزيد مرة ونصف على المستويات التي كانت سائدة في السنوات السابقة

 
 :الموارد المائية

 متر 2932و  يقدر معدل نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة المتاحة في العراق بنح
مكعب في السنة، ويعتبر معدال جيدا بالنسبة لألقطار العربية وان كان أقل من التوسط العالمي الذي 

لكن الوضع المائي يمكن أن يتأزم مع بقاء ظروف مصادر المياه .  متر مكعب في السنة7000يبلغ 
معدالت العالية للنمو وتقانات استثماراتها كما هي عليه مع تزايد الطلب على المياه في ضوء ال

 متر مكعب في السنة 2000ومن المتوقع نتيجة لذلك أن يتناقص نصيب الفرد إلى حوالي . السكاني
وتتسم الموارد المائية المتاحة في العراق بظاهرة لها دالالت استراتيجية غاية في األهمية . 2025عام 

ينبع نهري دجلة والفرات من  هو معلوم فكما.  هذه الموارد ينبع من الخارجمعظملألمن المائي وهي 
). الفرات(وتركيا والعراق وسوريا ) دجلة(األراضي التركية وتقاسمهما دول ثالث هي تركيا والعراق 

 التي قللت وغيرت من الحصص المائية للعراق )20(وقد شرعت الحكومة التركية ببناء شبكة من السدود

                                                 
  189 -188، ص 2004منري عباس مظفر، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، : ، ترمجةالعراق اجلديدجوزيف براودي،  17
 188 املصدر السابق، ص  18

 179-176، المصدر السابق، ص ص العقوبات والقانون والعدالة: التنكيل بالعراقجيف سيمونز،  19

 سدا على نهر الفرات بسعة خزن تصل 17منها ، GAP سدا عرفت بمشروع غاب 21شرعت الحكومة التركية بتنفيذ خطة طموحة لبناء ) 20(
هدفها المعلن ري حوالي عشرين ألف      . ي يتوقع أن تحجز نصف مياهه عن العراق        مليار متر مكعب وأربعة سدود على نهر دجلة الت         186إلى  

أما أهدافها غير المعلنة فهي معالجة عـدم االسـتقرار          . وتوفير ثالث ماليين فرصة عمل    كيلومتر مربع من األرض، وتوليد الطاقة الكهربائية        
حزب العمال الكردي المعارض فضال عن استخدم الميـاه أداة ضـغط فـي              الداخلي وإغراق المنطقة الكردية وتلوينها ديمغرافيا ووقف تهديد         
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ؤدي إلى خفض إمدادات نهر الفرات إلى العراق  التركي سيGAPإن إنجاز مشروع غاب . وسوريا
فضال عن المشاكل البيئية البالغة الخطورة .  في المائة طبقا لمصادر مختلفة90–75بنسبة تتراوح بين 

التي سيسببها المشروع من جراء ما سينتج عن السدود ومشاريع الري من حبس لجزء كبير من الطمي 
ومن الجدير . )21(ملوحتها وتلوثها باألسمدة الكيمياوية والمبيداتالذي تحمله المياه وازدياد في نسبة 

مع ذلك نجد أن . كالري بالتنقيط والري بالرش. بالذكر إن جهودا بذلت إلدخال النظم المحسنة في الري
 .المساحات المرويةمعظم الري السطحي التقليدي ال يزال هو النظام السائد إذ يستخدم في 

 
 
 

 )2(الشكل رقم
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الزراعة الصناعة منزلي

 
المياه في البالد األمانة العامة إلتحاد الغرف العربية، الزراعة أمام تحدي الشكل من إعداد الباحث باالستناد الى البيانات الواردة في  

 الدورة الرابعة والثالثين لمؤتمر غرف التجارة والصناعة إلىمجموعة الدراسات المقدمة : دراسات اقتصادية :العربية، في

 285، ص 1997 االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، القاهرة، ،والزراعة للبالد العربية

 :البيئة
إلى بيئة ملوثة ونشيطة إشعاعيا، وب والعقوبات إلى تحويل جزء كبير من العراق لقد أدت الحر

وتناثرت في الصحراء العراقية وفي مواقع مدنية كثيرة أسلحة محطمة وألغام وذخيرة ومواد كيمياوية 
ومن بين مخاطر . وإشعاعية ساهمت في زيادة تلويث البيئة والتهديد بزيادة المخاطر الصحية للسكان

حرب الواسعة التدهور الحاصل في البيئة، فقد أدى انقطاع التيار الكهربائي وقلته إلى توقف عمل ال
مصافي المياه ومجاري التصريف، وهذا أدى بدوره إلى انتشار األمراض واألوبئة المزمنة والمعدية 

نتاج الزراعي، وأدى توقف مصافي الملوحة في مشاريع الري إلى زيادة الملوحة وقلة اإل. وتلوث البيئة
                                                                                                                                                         

 –) GAP(الكـاب   : عبد الستار سلمان حسين، مشروع جنوب شرق األناضول       :  حول الجوانب الفنية للمشروع انظر     .مواجهة األقطار العربية  
، أما عن الجوانب االجتماعية     41–24، ص ص    2000يف  ، خر )7(، العدد   )2(، السنة   )بغداد: بيت الحكمة (دراسات اجتماعية   الجوانب الفنية،   

 60-42، المصدر السابق، ص ص دراسات اجتماعية التركي، GAPكريم محمد حمزة، األبعاد االجتماعية لمشروع الكاب : انظر

عطـل فـي دول االسـكوا       وقائع اجتماع الخبراء حول الت    : التعطل في دول االسكوا   : نجيب عيسى، التعطل وإعادة االعمار في لبنان، في        21)(

–123، ص ص    1993 نيويورك،   ،)االسكوا(، األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا         )1993يوليو  /  تموز 29–26عمان  (
124  
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وسبب دخان نيران حقول النفط، وإحراق النفط في .  إلى قلة مياه الشرب الصالحةباإلضافةهذا 
وزاد القصف باألسلحة الثقيلة، وحركة قوات كبيرة . الخنادق أثناء الحرب إلى تلوث الجو والتربة

ولوجية واألراضي مستخدمة معدات وناقالت ضخمة من التدهور الحاصل في تركيبة البيئة االيك
وأدت الفوضى . أما اليورانيوم المنضب، المستخدم في األسلحة، فمعروف عن تلويثه للبيئة. الزراعية

وسرقة ممتلكات الدولة، أثناء وبعد الحرب مباشرة، إلى انتشار المواد المشعة الملوثة ووقوعها في أياد 
 .)22(ال تعرف مدى خطورة هذه المواد

 
 :النفط

أهميته من طبيعته كسلعة حيوية أثرت وتؤثر في صياغة المشـهد االقتصـادي             يكتسب النفط   
يعتبر النفط مصدرا مهما من مصادر العائدات النقدية والمالية وتمارس مدفوعاته تأثيرا بالغ             إذ  العراقي  

لهذا فان النفط سيكون العبا مهمـا ألهـم األدوار فـي            . األوضاع االقتصادية في العراق   األهمية على   
شهد المستقبلي إذ تشير البيانات والدراسات المتاحة إلى إن النفط سيبقى إلى اجل غير قصـير مـن                  الم

إذاً، فليس من مبالغة القول، إن النفط هـو         .  العراقي القرن الحالي مؤثرا حقيقيا في توجيه دفة المستقبل       
 .ستقبل المجتمع واالقتصاد والدولةأكثر العوامل االقتصادية تأثيرا في م

وخالل النصـف األول    ) انظر الشكل التالي  . (مد االقتصاد العراقي اعتمادا شديدا على النفط      يعت
من العقد التسعيني غيرت العقوبات االقتصادية التي فرضها مجلس األمن الدولي مـن صـورة هـذا                 

في االعتماد حتى بات أكثر اعتمادا على فقدان هذا المورد وهي الصورة التي لم تترجم بتحول ايجابي                 
لكن النفط عاد في ظل اتفاق النفط مقابل الغذاء مـرة أخـرى             )). 3(أنظر الجدول رقم    ( هيكل اإلنتاج 

 وصلت قيمة الصادرات العراقية من النفط الخـام إلـى حـوالي             2001ليحتل مكانته األولى ففي عام      
 ظـل   فـي .  مليـار دوالر   15.94 مليار دوالر من اصل صادرات إجمالية وصلت قيمتها إلى           15.14

 .)23(التراجع الحاد في قدرة الصناعات األخرى على تحقيق عائدات من الصادرات
מ )3(א

א א א א
א(  )א

 الفقرة 2000 1990
 نسبة مئوية مليون دوالر نسبة مئوية مليون دوالر

 32.1 26.848 19.8 14.839 الزراعة والصيد والغابات

                                                 
 32-31كاظم المقدادي، المصدر السابق، ص ص  22

 96منظمة العفو الدولية، المصدر السابق، ص  23
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 6.5 5.470 14.3 10.713 التعدين والصناعات االستخراجية
 7.5 6.287 8.8 6.22 الصناعات التحويلية

 0.3 0.250 1.1 0.796 الكهرباء والماء والغاز
 3.4 2.838 7.3 5.446 التشييد

 49.9 41.692 51.3 38.415 إجمالي القطاعات السلعية
 41.1 34.298 31.4 23.504 زيعيةإجمالي القطاعات التو

 19.4 16.208 22.1 16.558 إجمالي القطاعات الخدمية
 100 83.544 100 74.933 الناتج المحلي اإلجمالي

225، ص )15(، الجدول رقم 2003، دار الفكر، دمشق، األبعاد النفطية للحرب على العراق(...) إنه النفط يا سمير صارم، / المصدر

 
 
 
 
 

 ) 4(رقم الشكل 
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  باستناد إلى مصادر متفرقةالشكل من أعداد الباحث
 

مع اندالع الحرب العراقية اإليرانية واجهت الصناعة النفطية أزمة حقيقيـة تمثلـت بتخريـب           
 النفط المار عبر األراضي السورية، األمر الذي انعكس         المنافذ التصديرية في الجنوب، وإغالق أنبوب     

إن هذا االنخفاض تبعه تدهور األهمية النسـبية        . بانخفاض حاد في اإلنتاج تبعه انخفاض في اإليرادات       
والمفارقة التاريخية التي سـجلت     . للقطاع النفطي رغم إن الدولة لم تسع إلى تطوير القطاعات األخرى          

وة الحرب وخطورتها على إمدادات النفط من الخليج إال إن أسـعار الـنفط              انه وعلى الرغم من ضرا    



 2005، )3(املعطيات واخليارات، الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ، العدد : حسن لطيف كاظم الزبيدي، املشهد االقتصادي العراقي
 

 

أخذت باالنحدار بفعل السياسة النفطية السعودية التي كانت مسئولة عن إصابة السوق العالمي بتخمـة               
نفطية وهي السياسة التي ضربت االقتصاد العراقي في الصميم وقللت من قدرة اإليرادات النفطية على               

حتياجات المتزايدة لآللة الحربية في الوقت نفسه عززت من تبعية العراق للمساعدات الماليـة              تلبية اال 
 .من األقطار العربية وبخاصة السعودية والكويت

يمتلك العراق احتياطيات نفطية هائلة تجعله يأتي في المرتبة الثانية من حيث االحتياطيات بعد 
وطبقا لتقديرات حديثة فان حجم االحتياطي .  احتياطي مثبتالسعودية من بين البلدان التي تمتلك أكبر

 في المائة من إجمالي 11 مليار برميل، أي ما يعادل 112العراقي من النفط الخام يصل إلى 
 دوالر للبرميل فإنها تعادل ما يقارب 40وبحساب قيمة االحتياطي على أساس . )24(االحتياطي العالمي

 في 0.08(دل اإلنتاج إلى االحتياطي المنخفض جدا في حالة العراق وفي ظل مع.  تريليون دوالر4.5
 . مليار دوالر فقط360فان قيمة الثروة النفطية تتدنى إلى اقل من ) المائة

فمن أصل حقوله النفطية األربعة والسبعين المكتشفة . يتمتع العراق بطاقات نفطية هائلة
الصحراء الغربية في العراق منطقة يرتقب اكتشاف وتعتبر .  حقال15والمقيمة، لم يستغل منها سوى 

 58علما بان هناك نحو عشرة حقول من الـ . كميات كبيرة من النفط فيها، لكن لم يتم التنقيب فيها بعد
أما حقول اإلنتاج المستغلة حاليا فتتوزع على ستة حقول فيها حوالي . )25(المتبقية تعتبر حقوال عمالقة

 بئرا؛ حقول غرب القرنة؛ والزبير 630حقول الرميلة وفيها حوالي : هي بئرا وهذه الحقول 2000
 في المائة من إنتاج النفط؛ وحقول كركوك وتسهم بحوالي 60ونهر عمر وتسهم هذه الحقول بحوالي 

وقد تراوح إنتاج جميع هذه .  في المائة من إنتاج النفط؛ أما حقول مجنون فهي لم تستغل بعد40
 مليون برميل يوميا في ظل طاقة إنتاجية لم تتعد، 2.5 حول 2002 و2001ن الحقول خالل السنتي

 مليون برميل يوميا 3.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع مستواه الذي بلغ 2.8حسب غالبية التقديرات 
وطبقا لما يراه الخبراء فان كال من حقول النفط بات يحتاج إلى فحص . قبل الحرب العراقية اإليرانية

كما تحتاج منشآت ومعدات الحقول إلى تبديل وصيانة . م لرسم خطط تطوير وبرامج حفر جديدةوتقيي
وجدير بالذكر أن . )26(واسعة وخصوصا في ما يتعلق بمعاملة الخام والغاز المرافق له وأنظمة الضخ

                                                 
سمير صارم، :  وكذلك انظر9-8، ص 2003يونيو / ، حزيران)309(، العدد الثقافة الجديدةلنقاش حول نفطنا، مجيد الهيتي، مساهمة في ا 24

 .2003، دار الفكر، دمشق، األبعاد النفطية للحرب على العراق(...) إنه النفط يا 

 18، المصدر السابق، ص الثقافة الجديدةصالح ياسر، قطاع النفط بين الخصخصة وخيارات أخرى،  25

لقد فرضت العقوبات االقتصادية نتائج مهمة في ما يتعلق بصناعة النفط العراقية حيث أصبح الدمار الناتج للبنى الخاصة بالنفط أطول أجال  26
وفي ظل غياب قطع الغيار . في طبيعته، مما أسفر عن أضرار ال يمكن تفاديها لحقول النفط وخسارة دائمة في قدرات اإلنتاج والتصدير

والمحاوالت المستمرة لزيادة اإلنتاج النفطي واصل العراق اإلفراط في إنتاج النفط من اآلبار من ) 2003-1990(عدات الكافية خالل المدة والم
نتج عن ذلك مستويات معينة لتدهور اإلنتاج من عدد كبير من اآلبار المنتجة وبسبب نقص وسائل . دون المحافظة الكافية على الضغط في البئر

 . في المائة من تلك اآلبار على نحو يتعذر إصالحه20لة المياه توقفت آبار كثيرة عن اإلنتاج في الشمال والجنوب وتضررت حوالي ازا
 101-100تيم نبلوك، المصدر السابق، ص ص 
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العديد من الشركات المشترية للنفط العراقي تحدثت في اآلونة األخيرة عن انخفاض نوعية خام 
كما أن دراسة صادرة عن األمم المتحدة قبل سنوات قد رسمت صورة قاتمة عن األوضاع . كركوك

المستخدمة ) التكنولوجيا(في جميع آبار النفط العراقية والتدهور الذي أصاب مخزوناتها وتخلف التقانة 
 .)27(فيها

 في البصرة  ألف برميل يوميا، أكبرها667 مصفاة بطاقة تكرير تبلغ 12وفي العراق اآلن 
ومع أن منشآت أنابيب نقل النفط .  ألف برميل يوميا على التوالي150 و170وبيجي بطاقة تكرير تبلغ 

والتصدير ال تزال عاملة إال أنها تعاني مخاطر تهدد السالمة وانكشافها للحوادث والكوارث بسبب 
ين في الجنوب إلى عناية غياب الحماية من التآكل لمدة طويلة، في حين تحتاج منشآت الضخ والتخز

 .)28(خاصة
إن ضمان بقاء القطاع النفطي حتى بمستويات اإلنتاج الحالية، فضال عن زيادتها أو مضاعفتها 
في السنوات القادمة، بحاجة ماسة إلى عملية واسعة من التحديث وإدخال التقانة الجديدة واألنظمة 

وثمة مشاهد عديدة ترصد المستقبل النفطي العراقي . األكثر كفاءة في إدارة اإلنتاج واالحتياطي النفطي
 : منها

إن وفرة حقول النفط الغنية وإمكانية تطويرها وتحقيق زيادة في اإلنتاج قد : المشاهد المتفائلة
تصل إلى ستة ماليين برميل يوميا، في ظل تلهف شركات النفط العالمية وحاجة العراق المتزايدة إلى 

وينطوي هذا . تمثل كلها دوافع لزيادة اإلنتاج وتعظيم اإليرادات. اإلعمارة موارد النفط لتمويل إعاد
المشهد على قدر كبير من المبالغة، الن تحويل هذا المشهد إلى واقع يحتاج إلى مدة زمنية تتعدى بكثير 

عوق كما يتجاهل هذا المشهد الحالة المزرية التي يعانيها القطاع النفطي وت. حدود التوقعات المرسومة
 .من قدرته على لعب دور القاطرة التي ستجر االقتصاد العراقي

طبقا لهذه التوقعات فان العودة إلى مستويات اإلنتاج السائدة خالل :   المشاهد األقل تفاؤال
ويؤكد الخبراء .  مليارات دوالر10الثمانينات يتطلب نحو سنة ونصف إلى سنتين، وإنفاقا ال يقل عن 

 ماليين برميل يوميا على المدى المتوسط، 6ات لدفع الطاقة اإلنتاجية إلى نحو على وجود االمكاني
غير ان ذلك يتطلب إنفاقا استثماريا يقدر بحوالي .  ماليين برميل يوميا على المدى البعيد10وحوالي 

 .)29( مليار دوالر خالل المدة المقبلة20
لنفطي في ظل غياب االمن الذي يرى استحالة النهوض بالقطاع ا: المشاهد التشاؤمية

واالستقرار واستمرار عمليات التخريب التي تطال منشآته وتهدد اإلنتاج النفطي وتمهد الحتمال حدوث 
 .اعمل تخريب كبيرة تلحق بالقطاع أضرارا فادحة

                                                 
 9مجيد الهيتي، المصدر السابق، ص  27

 9المصدر السابق نفسه، ص  28

 20صالح ياسر، المصدر السابق، ص  29
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لقد ألحق سوء اإلدارة وتخلف طرق اإلنتاج التي ال تلتزم باألساليب الجديدة المعمول بها في 

نفطية واعتماد أساليب عالية المجازفة لغرض زيادة اإلنتاج لتأمين اإليرادات المالية الصناعة ال
المطلوبة عند انخفاض األسعار كل ذلك ألحق أضرارا خطيرة بالمنشآت النفطية وباالحتياطي الخام 

 . على مدى السنوات الماضية
ـ   على   العراقال تقتصر الموارد الطبيعية المتوافرة في         الميـاه  الحة للزراعـة و   األراضي الص

لعـل فـي    . والنفط فإلى جانبهما توجد موارد طبيعية أخرى يحتمل أن تكون لها أهميتها في المستقبل             
 وفـي ظـل   . مقدمتها الغاز الطبيعي الذي تفوق معدالت نمو احتياطياته مثيالتها الخاصة باسـتهالكه           

 ومواكبة اإلنتاج، وهـو مـا        الغاز لمي من تؤكد توقع ارتفاع االستهالك العا    التي  االحتماالت المستقبلية   
 العراق على توافر  يو. )30(يعني استمرار المكاسب التي يحققها الغاز الطبيعي في ميزان الطاقة العالمي          

لكـن  ). )4(انظر الجدول رقم (احتياطيات مهمة من الغاز الطبيعي يمكن أن تستغل اآلن وفي المستقبل            
  . تعاني من القصور الشديداالستثمارات في صناعة الغاز ما تزال

 
 

  )4 ( 
     1980  1990  2000 

 )تريليون متر مكعب في نهاية كل سنة(                                                           
 2000  1990  1980 المنطقة/ القطر

 3.11 2.69 0.78 العراق 
 36.38 25.44 12.20 ع الوطن العربي مجمو

 66.36 49.27 28.34 مجموع دول أوبك 
 150.19 119.17 74.71 العالم 

، السـنة   المستقبل العربـي  ،  )1/2(، إحصاءات الطاقة في الوطن العربي       )إعداد(ربيع كسروان   : الجدول من عمل الباحث باالستناد إلى     
 196، ص )4(دول رقم ، الج2002مارس / ، آذار)277(، العدد )24(

 
إن االعتقاد بأن الثروة النفطية العراقية ستكفي على المدى القريب لتغطية احتياجات المجتمع 
واالقتصاد في مرحلة ما بعد صدام، ألن الحقول النفطية المستغلة ستحتاج إلى مبالغ كبيرة من 

بما يحتاج العراق إلى ما يقرب ور. االستثمارات واإلصالحات قبل أن تستطيع استئناف اإلنتاج الكامل
 وستتطلب هذه العملية تكاليف إضافية 1990من ثالث سنوات للعودة إلى مستوى اإلنتاج السابق للعام 

                                                 
 13، ص 2003، صندوق النقد الدولي، واشنطن العاصمة، الشرق األوسط وشمال أفريقيا في سوق نفطية متغيرةيت أوكوغو، برا) 30(
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قد تتجاوز الخمسة مليارات دوالر، إضافة إلى ما يقرب ثالثة مليارات دوالر لتغطية نفقات التشغيل 
 سياسة نفطية وطنية يمكن من خاللها حشد الجهود وتأسيسا على ذلك فانه ال بد من وضع. )31(السنوية
أحدهما قصير األجل، واآلخر : ويقترح جعفر عبد الغني إطارين للسياسة النفطية الوطنية. والموارد

األول قد يمتد بين أربعة وخمسة أعوام، ويعتمد على التوجه لتعبئة كافة الموارد المالية . طويل األجل
لبرنامج مكثف النتشال العراق من أزمته الحالية، ومن التركة الثقيلة التي واالقتصادية والبشرية وفقا 

وتكون .  البريطانية-كبله بها النظام السابق، والدمار الواسع الذي أضافته العمليات العسكرية األمريكية
 وهو ما يقتضي التوسع إلى أقصى حد.  العراق الخارجيةت واإليفاء بالتزامااإلعمارالمهام إعادة 

ممكن في إنتاج وتصدير النفط مستفيدين قدر االمكان من االستثمارات األجنبية والمساعدات الخارجية 
 االقتصادي واالجتماعي اإلعمارلتأمين أكبر قدر ممكن من الموارد المالية، وتوجيهها حصرا لعملية 

 .صاد العراقيوذلك من أجل تأمين القدرة على إعادة البناء والتجديد الذاتي لالقت. الداخلي
 

أما اإلطار الثاني للسياسة النفطية، فيتوجه نحو تصحيح التركيبة الداخلية لمكونات الدخل 
القومي وبناء اقتصاد متوازن يبتعد بالتدرج عن االعتماد على الموارد النفطية وينحو باتجاه تنويع 

طلب الداخلي والخارجي قاعدة اإلنتاج المادي والخدمي لالقتصاد العراقي لكي تستجيب لحاجات ال
ويجري العمل في هذه المرحلة على تقليص االعتماد على الموارد النفطية . بإنتاجية وكفاءة عاليتين

إذ ال بد من إيجاد موارد بديلة لرفد الميزانية . والتركيز على تنمية الموارد االقتصادية والمالية البديلة
يرادات من المؤسسات العامة المختلفة والتقليص العامة للدولة من مصادر الضرائب والرسوم واإل

ويتوجب على السلطة . المتعمد والتدريجي في االعتماد على الموارد النفطية في تمويل الميزانية
الوطنية االلتزام الصارم بمبدأ تخصيص الموارد النفطية ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 الجانبية في هذا المجال أو ذاك ألهداف سياسية وناطقية حصرا، وعدم االنجرار وراء التخصيصات
 .خاصة

 
 ) 5(شكل رقم 

 احتياطيات النفط المثبتة بالسنوات استنادا إلى اإلنتاج الجاري
 )مليون برميل يوميا(

 )6(شكل رقم 
 مصادر النفط غير المكتشفة في األقطار العربية 

 )مليار برميل(
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 الشكل من إعداد الباحث باالستناد إلى البيانات الواردة في
 PB. Annual Statistical Review, 1994 

سـمير صـارم،    :الشكل من إعداد الباحث باالستناد إلى البيانات الواردة في        
 42-41،ص )5(المصدر السابق،الجدول رقم

 
 

  الصناعة والتجارة:ثالثا

 في المائة من 85ت في ظل العقوبات االقتصادية حركة الصناعات االنتاجية، فقد توقفت توقف 
 بالحاق أضرار دائمة بالعديد 1991المصانع الخاصة عن العمل، كما تسببت الغارات الجوية عام 

 والتي اشتملت على -ومن بين القاعدة الصناعية لعراق ما قبل حرب الخليج الثانية . منها
ناعة المواد المستخرجة صناعيا من النفط والغاز الطبيعي، وصناعة االسلحة، مؤسسات لص

لم يتم الية مؤسسة صناعية حتى  -والمنسوجات، والمواد الكيمياوية، واالسمنت، واالطعمة المعلبة
 من استعادة عملها بصورة تامة باستثناء شركة الصناعات 2003 من عام األولىاالشهر 
 في المائة من 15 إلى الناتج الصناعي العراقي إسهام وصل 2002ة عام وفي نهاي. الكيمياوية

 ، 1990وقبل عام . )32(ألف شخص) 400(اجمالي الناتج المحلي، كما انه لم يستخدم أكثر من 
، السكر، الدهن النباتي، األلبان: شملت صناعة المواد الغذائية العراقية تشكيلة من المنتوجات

 راحت هذه الصناعات تعاني من حرمان كاد 2003لكن منذ مطلع عام و... المشروبات الغازية
فالصناعات الغذائية القائمة على التمور قد تأثرت بشكل كبير بفعل تدني . يصل بها الى الهالك التام

كما تعثر عمل صناعات المعلبات بفعل النقص في تجهيز . حاصل التمور  والعقوبات االقتصادية
، تحدد انتاج هذا القطاع بمادتي 2002وفي أواخر عام . د الرزم والتعبئة ومواالعلب المعدنية 

واضطر المنتجون في القطاع الخاص الى االنتاج بنوعيات . الطماطم والمواد الحافظة للتمور
 .)33(كيمياويات ليست مصنفة الغراض المواد الغذائيةمتدنية، واالعتماد المتزايد على 
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 : 
ويمكن تلخـيص   .  الدولة هذا القطاع   وإهمال العراق السيئ لحالة البنى األساسية في       إن الوضع 

 : ما تحقق في مجال البنية األساسية بما يلي
 

 معوقات كثيرة خالل السـنوات      العراقيواجه تطوير قطاع النقل في      : قطاع النقل والمواصالت  
شمل خطوط السـكك الحديديـة الثالثـة        اذ ت األخيرة، ويعاني قطاع السكك الحديدية من مشاكل فنية،         

وثمـة خطـط    .  فمحليان اآلخران تركيا، أما الخطان     إلىدي  الرئيسة خطا واحدا يرتبط بالخط الذي يؤ      
فـي   .)34(تستهدف اعادة العمل بالبنية التحتية للسكك الحديدية وربطها بشبكات كل من سوريا وايـران             

على تلبيـة   ومحدودية قدراتها مما يضعف قدرتها      موانئ من قصور في هياكلها األساسية       الحين تعاني   
 . احتياجات العراق

 بالنسبة للنقل الجوي، فهناك مطارات دولية في بغداد والبصرة واخرى محلية اصغر حجما              أما
 خطة أمدها عشرة سـنوات      2002ووضعت وزارة النقل عام     . في كل من حديثة وكركوك والموصل     
ق زيادة ملحوظة في حركـة المسـافرين داخـل القطـر مـن              بينت التوقعات في ضوئها احتمال تحق     

) 450000( الـى    -واغلبهم من العراقيين المغتربين   - 2001 و   2001مسافر في العامين    ) 116000(
مسافر في العام، وهو رقم يمثل حصيلة الزيادة الطبيعية في عدد نفوس العراق، وفي عـدد الزائـرين                  

 .)35(وباتوالمارين في أعقاب الرفع المأمول للعق
تدميرا هائال خالل حرب الخليج الثانية والتـي كانـت شـركة            أما قطاع االتصاالت فقد شهد      

 والنتيجة خالل التسـعينات أن  .القسم االكبر منها في الثمانيناتالفرنسية قد قامت ببناء Alcatel ألكاتيل 
 و  3.3 الى   1990عام   5.6من  ) أي عدد خطوط الهاتف لكل مائة من السكان       (هبطت كثافة االتصاالت    

االمر الذي يعكس تردي وضع الخدمات الهاتفيـة        .  على التوالي  2000 و   1999 في المائة عامي     3.0
 كانت االتصاالت الدولية العراقية تتعامل مـع مـا          1991وقبل عام   . والبنى التحتية لقطاع االتصاالت   

هبط هذا العدد الى ما يقـرب مـن          فقد   2003أما في أوائل عام     . يزيد على مليوني نداء هاتفي سنويا     
 كانـت   2002 وفي وقت متأخر من عـام        .)36(مليون مع ضعف االتصال مع العالم الغربي بوجه عام        

 والربط من خالل شبكة االتصـال  fiberoptic cablesشبكة تحويل خطوط الى كوابل االلياف البصرية 
دة تأهيل شبكات االتصاالت العراقية فقد      اعاأما الخطوات االولى باتجاه     . الدولية وذلك عن طريق تركيا    

.  الصـينية Huawei Technologies وذلك من قبل شركة هواوي للتقنيـات  2002بدأت في اوائل عام 
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أول منظومة  مليون دوالر ان تعمد الى تجهيز ما يلزم لنصب          ) 28(وكان من شأن صفقة تجارية بمبلغ       
. خـط ) 25000(د ستين محطة أساسية في بغداد بطاقة     للهواتف الخلوية المتنقلة في العراق وذلك بتشيي      

وبعد انسحاب الشركة الصينية، تمت الموافقة على عقد صفقات الحقة مع شركات أجنبية للعمـل فـي                 
بتشييد بدالـة   مليون دوالر   ) 75(فقد بدأت شركة ألكاتيل بالعمل وفق عقد بقيمة         : العراق لهذا الغرض  
كة هواتف تعمل بالميكرويف تربط بغداد بالمحافظات الوسـطى  خط، وشب) 1200(هواتف دولية بطاقة  

 الربط الهاتفي في بغداد وتشـييد       إعادةوكانت شركة ألكاتيل كذلك على وشك أن تعمل على          . والجنوبية
 . )37(خط، اال ان العمل بهذه المبادرات، والى حد كبير، تم إرجاؤه) 28000(بداالت اخرى بطاقة 

 

. حظي هذا القطاع بمكانة ال بأس بها في أولويات خطط التنمية          : الغازقطاع الكهرباء والماء و   
وبالفعل فقد استمر نمو قطاع الكهرباء خالل العقود الثالثة الماضية ليواكب الزيادة المطردة في الطلب               

 في المائة من قدرات توليد الطاقة الكهربائية، وشبكات توزيعها          96؟؟؟؟؟؟؟؟ لقد تم تدمير     على الكهرباء 
خليج الثانية، ومن بين عشرين منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية لم تنج            ال على النطاق الوطني أثناء حرب    

، 2003وبلغ مجموع الطاقة الكهربائية المنتجة في االشهر االولى من عام           . من الدمار اال منشأتين فقط    
الكهرومائي، " صدام"  سد   والتي أنتجت من محطتي بيجي والموصل الحراتريتين لتوليد الطاقة، وكذلك         

بعين االعتبار ان الطلب علـى الطاقـة        جيجا وات، وهو كم غير كاف إذا ما أخذنا          ) 4.5(بلغ بحدود   
ويعتبر النقص الحاصل، باالضافة الى الوضع      .  جيجا وات  6.6الكهربائية في البالد يصل الى ما يقرب        

 عن االنقطاعات في توزيع الطاقـة       األولىرجة  لشبكات الطاقة الكهربائية القائمة، مسؤوال بالد     المتهري  
وللتغلب على المصاعب المترتبة علـى حالـة        .  حركة النشاطات المنزلية   إعاقةاالمر الذي تسبب في     

، لجأت الحكومة الى التشبث باستخدام المولدات       األساسيةللخدمات  تأمين ما يكفي من الطاقة الكهربائية       
 قائمة البضائع المسموح استيرادها وفق برنـامج الـنفط          باتساعو. الصناعية الخاصة بحاالت الطوارئ   

وفي أواسـط   .  وتجديد الطاقة الكهربائية   إصالحمقابل الغذاء، أخذت الشركات االجنبية تسهم في عملية         
، قامت شركة هندية بتصدير أول ماكنة طوربينية تعمل بالغاز، بينما بدأت شركة روسـية               2002عام  

كمـا أسـهمت   . بمحطة توليد للطاقة الكهربائية تقع خارج حدود محافظة بغـداد        بأعمال البناء الخاصة    
شركات ألمانية وايطالية وسويدية ويوغسالفية وبريطانية في اقامة منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية علـى             

 .)38(نطاق واسع في شمال العراق وذلك في وقت متأخر من العام نفسه
، ايدة لمشروعات المياه في التنمية، وفي أداء الدولة       ك أهمية متز  أما بالنسبة للمياه فقد كانت هنا     

نتيجة االزدياد السريع في استهالك المياه بسبب النمو السكاني والتطور االجتماعي واالقتصادي، فضال             

                                                 
 194املصدر السابق، ص  جوزيف براودي،  37
 191- 190املصدر السابق، ص  جوزيف براودي،  38



 2005، )3(املعطيات واخليارات، الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ، العدد : حسن لطيف كاظم الزبيدي، املشهد االقتصادي العراقي
 

 

 خالل الحقبة الماضية أمواال طائلـة       الدولةلذا استثمرت   . عما تطرحه قضية األمن المائي من تحديات      
وعلى الرغم من أن إمدادات المياه لألغراض المنزلية والصناعية          ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟لمياه  في مرافق ا  

 فـي المائـة مـن       15-10التجارية والسياحية قد ال تواجه خطرا في المستقبل ويمكن تحويل ما بين             
و مـن  استهالك الزراعة لتلبية أغراض الشرب والصناعة لمدة عقدين على األقل لكن المسألة قد ال تخل     

 اإلجمالي لوظيفة الدولة في هـذا المجـال         تقويمأما من حيث ال   . مخاطر ينبغي تجاوزها بسياسة حازمة    
، حيث ال تتوفر خدمة ميـاه الشـرب لكـل           لة في تلبية مياه الشرب في العراق      فإننا نجد أن هناك مشك    

مة األساسية، ومـا     محرومين من هذه الخد    العراق في المائة من سكان      ؟؟؟؟إنسان، إذ ما يزال حوالي      
وهو أمر راجع إلى أسـباب عديـدة        . زالت بعض المدن العربية تشكو إنقطاعات متكررة لمياه الشرب        

منها التأخر في تنفيذ مشاريع إمداد المدن بالمياه بسبب ارتفاع تكلفة المشاريع وصعوبة توفير التمويـل                
كل كبيرة في التنظـيم وتـدني األداء        الالزم، كما تشكو المؤسسات المسؤولة عن توفير المياه من مشا         

ويرتبط ذلك إلى حد كبير في عدم توفر الموارد المالية الالزمة لتقـديم هـذه               . الفني واإلداري والمالي  
الخدمات في ظروف جيدة وذلك بسبب تدني تعرفة بيع المياه وضعف الدعم المالي لهذه المؤسسات من                

 . قبل الحكومة
، حيث تقدر العراقصحي فهي األخرى ال تشمل جميع سكان أما بالنسبة لخدمات الصرف ال

 في المائة، تصل هذه النسبة إلى ؟؟؟؟نسبة المشمولين بخدمات الصرف الصحي من السكان بحوالي 
وتتباين خدمات الصرف الصحي في ما بين .  في المائة في الريف؟؟؟؟ في المائة في الحضر و ؟؟؟؟

 الواحدة، وخاصة ما بين المناطق الحضرية المحافظةاين داخل  فراداً كما تتبالمحافظات العراقية
 . والريفية

 

 

 حجمها ونوعية السياسات : الدولة 

 حجم الدولة ومدى تدخلها ) أ(

كبديل ) 1921عام  (طرحت الدولة في العراق نفسها ومنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة           
ت الصناعة والتجارة والخدمات    عن النشاط الخاص، وحتى عندما كان النشاط الخاص في مجاال         

يزداد فان النشاط الحكومي كان هو اآلخر ينمو بوتيرة متصـلة وبقفـزات ال تخطـئ العـين                  
وإذا ما وصلنا إلى عقد الثمانينات،      . )39(1973ارتباطها بوفرة العوائد النفطية وبخاصة بعد عام        

 نجـد  مام القطـاع الخـاص       اإليرانية التي تميزت بفتح المجاالت أ      –وهو عقد الحرب العراقية   
                                                 

الـنفط، التنميـة،    : صاد العراقـي  االقتعباس النصراوي،   : حول المراحل التاريخية التي اجتازها االقتصاد العراقي حتى السبعينات انظر          )39(
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 1988أغسـطس   /  أب 8لم تكن نهاية الحرب فـي       و. ) 40())بقيت محتفظة بالثقل نفسـه      (( قد  الدولة  
بشرت بمرحلة جديدة كانـت تغلـب        هايعانيه من مشاكل اقتصادية، بل إن     لتنهي ما كان العراق     

مطالبة وعار النفط،   عليها أالزمة االقتصادية التي نجمت عن أسباب كثيرة من بينها انخفاض أس           
، والبطالة المتأتية من تسريح أعداد كبيرة من أفراد القـوات           )41(دائني العراق بمستحقات ديونهم   

المسلحة العراقية، مع وجود اقتصاد معسكر ال يخدم حل األزمة رغم محاولة الحكومة ما بـين                
رية تحـت    إصالح األوضاع من خالل دمج الصناعات المدنية والعسـك         1989 و   1988عامي  

لهذا نجد الكثير من الباحثين يؤيدون إن اجتيـاح         . إشراف وزارة الصناعة والتصنيع العسكري    
وبعيدا . )42(الجيش العراقي للكويت كان بمثابة تصدير ألزمة داخلية تعرضت لها الدولة العراقية           

ـ       )43(عن مناقشة تفصيالت االجتياح وأسبابه الحقيقية      ة عـام    بقي واضحا إن حرب الخليج الثاني
 الدولة اكتشاف أهمية السـوق، ال       أعادتفي سنوات الحصار    وضعا استثنائيا ف   قد أنتجت    1991

 إليهـا  بما يتيحه لها من مزايا، وبوصفه أهم التكتيكات التي توجب الركـون              وإنمابما يمتاز به    
 دعـه   (( متعددة كان أكبرها ذلك القائم على مبـدأ          أسواقفوجدت داخل العراق    . وقت الحصار 

 والذي تنضوي تحته نشاطات عديدة بيضـاء وسـوداء، مشـروعة            ))يعمل بال رابط أو ضابط      
 تنتهج سياسات   واآلخرتراجعت الدولة فجأة عن التدخل لكنها كانت بين الحين          ف. وغير مشروعة 

لكن الدولـة وبفعـل     . تحكمية فتعطل هذا السوق أو بعض قطاعاته لتعود فتنسحب مرة أخرى          
الغذاء تحولت إلى منافس شديد لهذه السوق من خالل اعتمادها سياسات كانت            اتفاق النفط مقابل    

 وبخاصـة الـدوالر     األجنبيةقائمة على االنتفاع من هذا البرنامج لزيادة رصيدها من العمالت           
: الذي كان يجمع من قبل سماسرة حكوميين وغير حكوميين وبأموال كانت تأتي من مصـدرين              

                                                 
يـة،  ، مركـز دراسـات الوحـدة العرب       عالقات التفاعـل والصـراع    : الدولة والقوى االجتماعية في الوطن العربي     ثناء فؤاد عبد اهللا،      )40(

 114، ص 2001بيروت،

 بليون دوالر ديون العراق للغـرب،  36 إليها دوالر، يضاف   مليار 10 السوفييتي بحوالي    لإلتحاد قدرت مجلة االيكونومست ديون العراق       )41(
 . دوالر مليـار  2سوى   مليار دوالر بينما ال يتوافر لديه        7 قد بلغت حوالي     1988وقدرت المجلة إن خدمة الديون العراقية للبنوك الغربية عام          

 مركـز   ،دراسة في االقتصاد السياسي   ): )1990-1970((اإلنفاق العسكري في الوطن العربي      : السالح والخبز ،  ورد في عبد الرزاق الفارس    
 150، ص )21( ، الهامش رقم 1995دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .، المصدر السابقدراسة بنائية: معاصر الدولة التسلطية في المشرق العربي الخلدون حسن النقيب، )42(

أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها             ،  ]وآخرون[أحمد صدقي الدجاني،    : انظر )43(

ي هذا المجال أطروحة مسلم ين      ومن التحليالت المميزة ف   . 1997، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،       2، ط مركز دراسات الوحدة العربية   
الرجـل؛  : والذي يقدم فيها الكاتب تحليال لثالث متغيـرات       . المستشهد بها سابقا  )) لماذا غزا صدام الكويت؟ محاولة نظرية       ((..علي بن مسلم،    

 Kennethكي كينيـث والتـز    المستمدة من أطروحة األمريةودور كل منها في تحقيق النتيجة المعروفة، وهي النظر. الدولة؛ النظام العالمي

Waltz)) Man, the State and War  ((  والتي تحدد وتوضح أسباب النزاع والحرب 1909المنشورة عام 
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 األفـراد يد، والثاني، هو بيع السلع المشتراة من خالل المذكرة إلى           ، اإلصدار النقدي الجد   األول
 :  تبعا لنوع السلعة وشخصية المشتري وهو أمر يمكن أن يفسرأجنبيةبعمالت محلية أو 

 إبرام النقدي الجديد رغم تحسن وضعها المالي بعد         اإلصداراستمرار اعتماد الدولة لسياسة      
 .تفاقاال

يـوت بعـض كبـار      ب في خزانة البنك المركزي العراقـي و       يةأجنبوجود مبالغ وبعمالت     
 .ولينؤالمس
عن زيادة عرض العملة    من الناحية االقتصادية    استمرار تدهور قيمة العملة المحلية الناتج        

  . االتفاق لكنها عادت للتدهور من جديدإبرامالمحلية رغم تحسنها قبل التوصل إلى 
 .قبل القطاع الخاص بعض السلع المستوردة من أسعارارتفاع  

 
 كانت تتبنى قاعدة مالية متطرفـة تقـوم        ألنهالقد كانت الدولة أكبر سارق خالل حقبة الحصار         

 اإليرادات فإنها تكون عند     أما.  وتقوم بالعملة المحلية   األدنى تكون النفقات العامة عند المستوى       إنعلى  
 وإنمـا  مفهوم عادي للفائض     أوازنة متوازنة   فلم تكن هناك مو   . المستوى األعلى وتقوم بالعملة األجنبية    

 إلىوهو أمر فرض على االقتصاد قيودا تدفع به         . ف قيمة إجمالي النفقات   اضعأكان هناك فائض يعادل     
 التضخم يدفع به إلى غير ذلك وهي الصورة التـي تغلبـت علـى تصـرف الدولـة                   إنالركود رغم   
إلى سياسة ضغط األجور الحقيقية والحفـاظ علـى         لقد لجأت الحكومة    .  حقبة المذكرة  أثناءاالقتصادي  

النمو في الرواتب االسمية بمعدل يقل كثيرا عن معدل التضخم وذلك من أجل الحفاظ على نفقات عامة                 
منخفضة رغم التزام الدولة بتشغيل األعداد المتزايدة من القوة العاملة، ولهذا استطاعت الدولة مواجهة              

االسمية، وحيث أن رواتب الموظفين قد انخفضت من حيـث قيمتهـا             واألجورالزيادات في التوظيف    
 تدني نوعية العمل الحكومي وانسحاب الموظفين المتخصصين والمهـرة          هنتج عن األمر الذي   الحقيقية  

 الخارج أو العمل في القطاع الخـاص حتـى فـي غيـر              إلى السفر   إلىمن العمل الحكومي ولجوئهم     
 ما  وإذا. عدم قدرة البنى العامة للتوظيف على مكافأة العاملين فيها        وهو ما أفرز ظاهرة     ،  اختصاصاتهم

 اعتماد الحكومـة    إال لم يوقفه    اإلنتاجيةأخذنا بعين االعتبار الصلة بين النمو في الناتج وتدني مستويات           
وهـو  .  العامة اإلنتاجية للعاملين في المؤسسات     األرباحسياسة جديدة تضمنت تقديم حوافز ونسب من        

توازن واالختالل بين الطبقتين الوسطى والعاملة، ففي الوقت الـذي يحصـل       عدم ال مق من حالة     ع أمر
 يحصل عامل غير ماهر في وزارة الصناعة على      األعلى الجامعي على راتب يفترض أن يكون        األستاذ

 ها القطـاع العـام    جحوافز تعادل ضعف أو ضعفي ذاك الراتب بعدما تغيرت سياسة بيع السلع التي ينت             
 .لتحاكي أسعار السوق
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وهنا يبدو التساؤل عن دور الدولة والقطاع العام كملجأ للتوظيف مثار للسخرية، فالدولـة لـم                
من الـوظيفي،   ال التي ينبغي لها أن توضع ضمن أهداف سياسة التشـغيل كـا            األهدافتسع إلى تحقيق    

الن الذي حصل   . الخ…لمرأة وتخفيف وطأة الفقر وتحقيق تكافؤ الفرص، وتشغيل ا        لألجر األدنىوالحد  
 تجني، عملية سرقة كبرى لجهود ماليين الموظفين والعمال العـراقيين الـذين             أوكان، وبدون مبالغة    

انظموا إلى جيش من الفقراء والعاملين في السوقين النظامي وغير النظامي فمن النادر أن نجد موظفـا                 
تسـرب  و أيضاها باتت تعمل واألطفال يعملون      كملأ أسراً ب  إنأو عامال حكوميا يتمتع بوقت الفراغ بل        

 تمـارس أعمـاال    أن األسـر ومع تدني مستويات التعليم والمهارة كان على        . الكثير منهم من المدارس   
 وبيع السجائر وتضـاعف     األحذية وصبغ   واإلسكافيةمتدنية األجر واإلنتاجية فازدهرت أعمال الخدمة       

 . الخ. .. المعامالت وسائقو التكسيأعداد الباعة المتجولون والسماسرة ومعقبو
 

 إذ سمحت سلطات التحالف للسـوق بـالحلول         2003بعد التاسع من نيسان     لكن الحال تغيرت    
محل الدولة التي قوضها االحتالل وأصبح العراق يعيش حالة نادرة تستحق التأمل والدراسة فقد فتحت               

. من أية جهـة واسـتوردت آالف السـلع   الحدود على مصراعيها وأخذت السلع تتدفق بدون أية رقابة      
وحتى مع تشكل الدولة وتشكيل مؤسساتها فان األوضاع السابقة لم تتغير فما تزال الدولـة ابعـد عـن     
ممارسة دورها المناسب للمرحلة، ومع تأسيس الحكم الوطني فان على الدولة الوطنية أن تؤسس لعقـد                

عادة البناء وتحقيق النهوض االقتصادي وهو مـا        اجتماعي جديد وان تتولى مهام التحضير لالعمار وإ       
يستلزم العمل الجاد والواعي لهذا العمل، وينبغي لها أن تأخذ بالتخطيط االقتصادي والعمل وفق خطـة                

 .تصاغ وفق امكانات العراق واحتياجاته
  

 تتصارع في العراق رؤيتان تدعو األولى إلى: السياسات البديلة ونوعية الفلسفة االقتصادية ) ب(
 129اعتماد الليبرالية االقتصادية والشروع ببرنامج واسع للخصخصة يشمل المشروعات الـ 

فهناك من يرى انه ينبغي على إدارة  .المملوكة للدولة والقبول باالستثمار األجنبي والواردات األجنبية
وينبغي أن يشمل اإلصالح . عميقتمد الحكومة العراقية المقبلة بالقيادة والتوجيه للقيام بإصالح اقتصادي (( بوش أن

فمن شأن . خصخصة واسعة شفافة منتظمة لمؤسسات تملكها الدولة، ال سيما إعادة هيكلة قطاع النفط وخصخصته
وستدعو الحاجة إلى . هذه الخطوات توسيع قدرة العراق على اجتذاب المزيد من رأس المال األجنبي الذي يحتاجه

ومن هذه المنظمات صندوق النقد .  الدولية على تقديم الخبرة والتقنية لهذه العمليةالمساندة األمريكية لحث المنظمات
الدولي والبنك العالمي، وربما منظمات غير حكومية مثال المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية والمركز العالمي للقطاع 

ية فهي التي تحذر من هذه  أما الرؤية الثان)44(.))الخاص ورابطة المحامين واتحاد النقابات في أمريكا
.  على القطاع العام للحفاظ على العمالة واالستقرار االجتماعياإلبقاءالسياسات وتؤكد على أهمية 

                                                 
 44المصدر السابق، ص . ارييل كوهين وجيبرالد أوديسكول )44(
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وبعيدا عن الجدال النظري والحجج التي يقدمها أي من الفريقين فان اختيار سياسات ذات تأثيرات 
 استثنائية ومن قبل جهات أو سلطات عميقة في تشكيل مستقبل العراق يجب أن ال يتم في ظل ظروف

لذا ينبغي انتظار تشكيل الحكومة الوطنية، وحتى ذلك الحين ينبغي . تفتقر للشرعية ودعم الشعب
أما القطاع النفطي . االلتزام بالقانون الدولي الذي ال يسمح بفرض إصالحات اقتصادية هيكلية رئيسة

تي ينبغي لها أن توزع بعدالة ال تبيح أن يكون فان خصوصيته واحتياج الشعب العراقي لموارده ال
 .)45(مسرحا للسياسات الخصخصة

على إن األوضاع المستقبلية لالقتصاد العراقي يؤكد بعض االقتصاديين ومهما يكن من أمر فان 
 تضبط سيرها لتفعيل نموذج التنمية االقتصادية في ظل )) السوق ((تتطلب وجود قوة من خارج 

 في صورته المتغيرة وفقا للفهم )) بالدولة ((ويتحدد هذا الدور . ية العراقية المتحولةاألوضاع االقتصاد
االقتصادي وبعيدا عن التطرف األيديولوجي، كما أن هذا الدور ال يعد ضرورة أبدية بقدر ما هو ذو 

 جانب، فضال طبيعة مرحلية تتحدد أبعادها وفقا لتنمية االقتصاد وتطوره باتجاه الرفاهية االقتصادية من
عن أن هذا الدور يعد دالة بندرة الموارد في المجتمع االقتصادي من جانب آخر، ويستأثر النشاط 

 وهي السلع التي تحسن مستوى ))  التنمية البشرية(( و )) الحاجات األساسية ((االقتصادي للدولة بسلع 
 .)46(الرفاهية المذكورة

    

.  للرؤية األيديولوجية للملكية نحو القطاع الخاصا انعكاس1951مدني العراقي عام  كان القانون ال     
 1958لسنة ) 30(ومنح قانون اإلصالح الزراعي رقم .  هذا القانون1958وقد أجهضت ثورة تموز 

بينما نزعت .. حق أقصى لتملك األفراد األراضي الزراعية ال يجوز تجاوزه إال في الحاالت االستثنائية
نزعت الملكية الخاصة لصالح  ... 1980لسنة ) 12( و 1970لسنة ) 84( و 1960لسنة ) 57(انين قو

وقد برزت محاوالت . وفي هذه الفترة كان الخط تصاعديا لصالح قطاع الدولة .النفع العام لقاء تعويض
راد  الستنزاف قطاع الدولة من الباطن، إضافة إلى منح إجازات استي1968 – 1964جادة أعوام 

وإلى مقاولين مع إعفاءات جمركية سخية لقاء ... لضباط عسكريين كانوا يبيعونها بدورهم إلى آخرين
 .بنائهم المساجد التي تميزت بالنهب الكبير

عكس قانون إصالح النظام القانوني مالمح فلسفة تقدمية للتغيير تجاه الملكية الخاصة وجدلية التفاعل 
وبدأ التراجع واالنحطاط . المصلحة الوطنية العامة لمواجهة جدلية التخلفالبناء بين المصالح الخاصة و

                                                 
فبراير /، شباط)300( العدد،)27(، السنة المستقبل العربيعباس نصراوي، الدعوى ضد الخصخصة، :  حول هذه المالحظة أنظر )45(

 90-85، ص ص 2004

 96، ص 2004يوليو / ، تموز)305(، العدد)27(، السنة المستقبل العربيمستقبل التنمية، ) العراق إلى أين؟ (سالم توفيق النجفي،  )46(
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 وتنظيم إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة في إطار 1986لسنة ) 32(منذ تشريع قانون رقم 
 لخصخصة الملكية الزراعية ومن قبله قانون 1983لسنة ) 35(وقبل ذلك كان قانون رقم . الخصخصة

 .الخاص بالشركات الزراعية 1980لسنة ) 116(رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   )4( 
       1968 - 2003 

 التسلسل
شكل 

 التعليمات
 صيغة التعليمات السنة الرقم
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 إضافة 1970لسنة  ) 150( تعطيل العديد من بنود ومواد قانون العمل رقم 1977  91، 72  قانون 
 ..لتقاعد والضمان االجتماعيإلى قانون ا

 تنظيم عمل الشركات الزراعية  1980 116 قانون 

  الملكية الخاصة في الزراعة تنظيم 1983 35 قانون 

 الشركات  1983 36 قانون 

 تنظيم الوكالة والوساطة التجارية  1983 11 قانون 

 إضافة 1970لسنة  ) 150( ل رقمتعطيل العديد من بنود ومواد قانون العم 1984  543 ،190  قانون 
 ..إلى قانون التقاعد والضمان االجتماعي

 . السماح للقطاع الخاص بتأسيس لمستشفيات االهلية 1984  قانون 

 تأسيس اتحاد المقاولين العراقيين  1984 59 قانون 

 تنظيم إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة 1986 32 قانون 

الى %51ة مساهمة القطاع العام في الشركات المختلطة من تقليص نسب 1987 93 قانون 
25% 

 إطالق الحدود العليا لرؤوس أموال الشركات 1987 310 قانون 

 شركات المقاوالت 1987 66 قانون 

مال االسمي للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة  الإطالق رأس 1987 132 قانون 
 . وتقديم تسهيالت ائتمانية ميسرةحدودوالخاصة األخرى واعتباره غير م

 
قرار مجلس 
 قيادة الثور

السماح ألصحاب مشاريع القطاع الخاص بتصدير منتوجاتهم الى خارج  1987 483
 العراق

 األراضي المستصلحة  1987 42 قانون 

  إلغاء الحقوق النقابية في قطاع الدولة-أرباب العمل  1501987،…،52،71 قانون 
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 أكد على زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الشركات المساهمة  1987 93 قانون 
 .كحد أعلى % 75الى  % 49المختلطة من 

 
قرار مجلس 
 قيادة الثورة

  المجالس الزراعية إلغاء 1987 395

 
قرار مجلس 
قيادة الثورة

242 11 /4 /
1987 

 .لنفطتخويل وزير النفط بصالحية استخدام التأجير لخصخصة قطاع ا

 
قرار مجلس 
قيادة الثورة

814 14 / 
10/1987

 . السماح للقطاع الخاص بتأسيس الكليات االهلية

 
قرار مجلس 
 قيادة الثورة

22 1988 
 إلقامةالسماح للقطاعين الخاص والمختلط بإنشاء مشاريع او شركات 

 صناعات جديدة

 1988 46 قانون 
 اعفاءات ضريبية وكمركيةمنح االستثمارات العربية امتيازات عديدة و

 .لتشجيع مساهمتها في مشاريع التنمية العراقية وفي شتى القطاعات

  االستيراد بدون تحويل خارجي 1988 52 قانون 

قرار مجلس  
قيادة الثورة

 تخويل الوزير المختص صالحية بيع المشاريع والموجودات الثابتة العائدة  1988 626
 .وبدون مزايدة علنيةللمشروع بالقيمة التقديرية 

 . اعفاء المشاريع الخاصة من الضرائب والرسوم لمدة عشرة سنوات 1988 774 قانون 
 اتحاد الغرف التجارية العراقية 1989 43 قانون 

 اتحاد الصناعات العراقي 1989 44 قانون 

 شركات البناء الجاهز 1989 8 قانون 

 1989 45 قانون 
طاع الخاص في النشاط التجاري والوكاالت لتشجيع وزيادة مساهمة الق

 .التجارية للمساهمة في عملية التنمية
     
 تنظيم العقود الزراعية 1990 364 قانون 

 صيانة شبكات الري والبزل وجباية أجور السقي من الفالحين 1990 12 قانون 

 
قرار مجلس 
 قيادة الثورة

 اع الخاص تأجير المستشفيات الحكومية الى القط 1991 2

 المصرف الصناعي 1991 22 قانون 

 االستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص  1991 25 قانون 

 تسجيل المقاولين العراقيين  1992   قانون 

من االسهم  لتكوين % 75 يجيز للقطاع الخاص المساهمة بنسب ال تتجاوز  1993 140 قانون 
 .شركة مساهمة
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قرار مجلس 

 الثورةقيادة 
 نظام االندثار واإلطفاء للقطاعات الخاصة والمختلطة والتعاونية  1994 9

 1995 100 قانون 
األفضلية بالبيع لما هو فائض عن حاجة قطاع الدولة بالمزاد الى أصدقاء 

 صدام والقطاع األهلي والتجاري

 
قرار مجلس 
 قيادة الثورة

136 1996 
في استيراد المواد األولية حق المشروع الصناعي الخاص والمختلط 

 ومستلزمات اإلنتاج والتشغيل

  الشركات أو التمويل الذاتي على أسس تجارية   إدارة نظم 1997 22 قانون 

 إعفاء االستثمار الصناعي من الضرائب وتقليص دور الدولة 1998 20 قانون 

 
قرار مجلس 
 قيادة الثورة

105 2000 
ريع القطاعين الخاص والمختلط برأسمال تأسيس صندوق التنمية لتمويل مشا

  مليون يورو50 مليار دينار عراقي و50قدره

 
قرار مجلس 
 قيادة الثورة

 )% 100-50( إعفاء القطاع الخاص من ضريبة الدخل بنسبة 2000 106

 . قانون االستثمار االجنبي  2003  أمر 

 على انتهاج سياسة جديدة تقوم على 1987من المعروف ان الحكومة العراقية قد أقدمت سنة        
، وبدأت الدولة واستجابة  برنامج ضخم لالنفتاح االقتصادي والخصخصة باتجاه اقتصاد السوقاعتماد

منها لعوامل داخلية وأخرى خارجية، بتوجه جديد لتحجيم دور القطاع االشتراكي وخفض البيروقراطية 
) 1481( الدولة، فبلغ عدد التغييرات في أجهزة الدولة والغاء الحلقات اإلدارية الزائدة وترشيق جهاز

تشكيلة ادارية ) 195(، ودمج إدارية تشكيلة 767، وتم الغاء )1992-1987(تغييرا اداريا للمدة 
 لبيع المزارع 1983لسنة ) 35( وقبل ذلك شرعت قانون رقم .47تشكيلة ادراية) 448(الستحداث 

ومع بداية التسعينات . د بيع هذه المشاريع الى القطاع الخاصالحكومية والمشاريع الزراعية حيث اشت
منها مؤجرة من الدولة إلى القطاع الخاص وظل %) 46(من األراضي ملكية خاصة و%) 53(كانت 

وبيعت الى القطاع الخاص مؤسسات كبيرة للدواجن واأللبان واألسماك . تحت سيطرة الدولة%) 1(
وأحدثت استعادة القطاع الخاص للزراعة تغييرا في التنظيم . ومؤسسات مساعدة كالمطاحن والمخابز

 ورقم 1970لسنة ) 117( ورقم 1958لسنة ) 30(االجتماعي للريف في بالدنا بعد إلغاء قوانين رقم 
ولم يكن .  والتشريعات النقابية في القطاع الزراعي طيلة العقود األربعة المنصرمة1975لسنة ) 90(

لجدد من النخب التقليدية بل كونوا ثرواتهم من المقاوالت ومعظمهم على صلة ممثلوا القطاع الخاص ا
والهدف واضح للعيان هو ربط القطاع الخاص الجديد بالجهاز البيروقراطي للدولة ... وثقى بالنظام
 فان سياسة الخصخصة الريفية والحضرية  ورغم النجاحات المبكرة للنظام الحاكم. الكومبرادورية

                                                 
 1993رية ألجهزة الدولة، بغداد، وزارة التخطيط، املركز القومي للتخطيط والتطوير االداري، التغريات االدارية يف التشكيالت االدا 47
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وهبط على اثر . يات عالية للتضخم والبطالة وشحة السلع األساسية وظهور السوق السوداءولدتا مستو
 .ذلك عدد التعاونيات الزراعية والمزارع الجماعية والتعاونيات المتخصصة

 تميز التوسع الكبير في قطاع الدولة العراقية االقتصادي بعفوية كبيرة في إقرار االستثمارات       
تصادية واالبتعاد عن دراسة فعلية للجدوى االقتصادية واالجتماعية من إقامتها، وبضعف والمشاريع االق

اإلدارة  االقتصادية للمشاريع الحكومية والتدخل الفظ من جانب الدولة في تحديد نشاط هذا القطاع 
تصاد واأليدي العاملة فيه وأسعاره دون العودة أو األخذ بنظر االعتبار آليات السوق ومصلحة االق

الوطني والربحية الضرورية لبعض مجاالت نشاطه، وبتحمل الدولة الخسائر الفادحة التي كانت تدفع 
من موارد النفط المالية بسبب عدم اعتماد تلك المشاريع على المحاسبة االقتصادية العقالنية والمتابعة 

المعايير االقتصادية ( عية والمراقبة والسعي إلى تقليص التكاليف ورفع إنتاجية العمل وتحسين النو
، وبتضخم الجهاز اإلداري والفني والقوى العاملة في المشاريع الحكومية التي )كانت مفقودة تماماً 

كانت تلتهم موارد الدولة دون أن تقدم مساهمة فعالة في القيمة المضافة، وبالبذخ في إقامة المشاريع 
كان على ( نجازها كان يرفع من تكاليف إنجازها االقتصادية لقطاع الدولة وحصول تأخر كبير في إ

الطرف العراقي في غالب األحيان تحمل الفرق في التكاليف بسبب عجز مؤسسات الدولة على تأمين 
 ). انسياب سريع للمعدات والمواد األولية إلى العراق 

باعت  (  األثمان وبدأ دور قطاع الدولة االقتصادي بالتراجع المتسارع وبيعت بعض منشآته بأبخس   
منشأة صناعية حكومية إلى القطاع الخاص واستحوذ عليها متنفذو ) 50(الدولة أواسط الثمانينات قرابة 

وفي .  خاصة وأن النظام العراقي كان بحاجة ماسة إلى األموال لتمويل حروبه الخارجية)السلطة 
ته االقتصادية وانخفضت ضوء هذه اإلجراءات واألوضاع تراجع دور قطاع الدولة وتقلصت قاعد

وللعاملين في قطاع % 0,3 وفي القطاع الدولة التجاري إلى 1989في عام % 63أهميته النسبية إلى 
وارتفعت األهمية النسبية للقطاع الخاص في مختلف المجاالت وعلى حساب % . 21,4الدولة إلى 

عاداً كبيرة في العقد األخير من واتخذت عملية التراجع أب. تقلص مكانة ودور قطاع الدولة االقتصادي
القرن العشرين، بحيث لم يعد يلعب دوراً ملموساً ومهماً في الحياة االقتصادية للبالد، فيما عدا في 

  .مجال البنوك وشركات التأمين

 ضم برنامج الخصخصة العراقي ثمانين مؤسسة مملوكة للدولة تم بيع قسم 1990وبحلول عام 
وقد بلغ عدد الشركات .  ليصبح ملكية مشتركةاآلخربينما حول وضع القسم منها الى القطاع الخاص 

شركة كان للحكومة مصلحة متواضعة في ) 5308 (1992الخاصة العاملة في العراق في نهاية عام 
، الى األسماككما حولت الحكومة صناعة الدواجن، ومزارع تربية . شركة منها فقط وأربعيناثنتين 

 هيكلة شبكات النقل العام التي تخدم المناطق المحيطة بالعاصمة والمدن إعادة تم كما. القطاع الخاص
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محطات تعبئة الوقود المملوكة للدولة، والمخازن الكبيرة، ومصانع معينة تملكها الدولة  الكبرى، وشبكة
 فضال عن ذلك فقد صدر مرسوم يقضي ببيع. لتتحول الى مؤسسات يملكها القطاع الخاص أو المختلط

  .)48( الجمهورإلىالقسم االكبر من حصص شركة الخطوط الجوية العراقية 

. لم تسفر عن اعتماد اية سياسة اقتصادية وطنية شاملة وجادة(( اال ان تلك االجراءات السابقة  
وحتى عندما تم االعالن عن اجراءات الخصخصة، كما تم في قطاع المصارف أو قطاع تجارة السلع 

لم تكن سياسات استراتيجية، وبذلك لم تكن أكثر من طريقة أخرى القتسام الثروات مع والبضائع، فانها 
 )49())أفراد الحلقة الداخلية للنخب الحاكمة 

    
.وبيعت وفقا لهذا األسلوب شركات ومعامل انشائية وغذائية ونسيجية وكيمياوية البيع الكلي المباشر 1

)250428( مشروعا صناعيا بقيمة 67 المباعة بهذه الطريقة وبلغ عدد المشاريع
 . مليون دينار

  كما بيعت عدد من مزارع الدولة وحقول الدواجن ومشاريع العلف ومحطات
مليون دينار) 40261089(مشروعا بقيمة ) 60(األبقار ومجازر الدواجن وبلغت 

أسلوب البيع عن طريق  
 األسهم

 إلنتاج الكاشي، ومعمالن4ركات مساهمة، منها  معامل الى ش9جرى تحويل 
للمشروبات الكحولية، معمالن للمشروبات الغازية، وواحد النتاج العلب

كما تم تحويل هيئة التمور العراقية الى شركة مساهمة. للمشروبات الغازية
 شركة مساهمة للفنادق والمرافق السياحية، واستحداث11كما تم تأسيس . مختلطة
 ).1991(والشركة العامة لنقل الركاب ) 1987(العراقية للنقل البريالشركة 

 شقة في مشروع اسكان الدورة، وشقق1100 باعت وزارة االسكان والتعمير  البيع عن طريق المزاد 
 نيسان ودور حي الخليج وبيعت عدد28إسكان البتاوين ومشروع شقق اسكان 

29 ببيع أصول 1987التجارة عام كما قامت وزارة . من معامل البناء الجاهز

 ناقلة نفط الى3000وقامت وزارة النفط ببيع . وحدة من المطاحن واالفران
القطاع الخاص، فضال عن تأجير العديد من محطات البنزين وساحات بيع النفط

 .والغاز
رعة مز23 لجأت وزارة الزراعة الى التأجير للكثير من منشآتها وتم تأجير  اسلوب التأجير 

 محطة وقود1412وقامت وزارة النفط بتأجير ). 1993-1987(خالل السنوات 
ساحة) 17000(وأجرت أمانة بغداد .  ساحة نفط وغاز91 ساحة غاز و 95و

91 قطعة أرض النشاء محالت تجارية، واجرت 29وأجرت . ومحل ومسطح

 .ساحة لوقوف السيارات
 كليات أهلية حالل المدة6تعليم العالي لتأسيس استخدمت هذا االسلوب وزارة ال B.O.Oاسلوب 

                                                 
 195املصدر السابق، ص  جوزيف براودي،  48
 195املصدر السابق، ص جوزيف براودي،  49
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-1984(وفي مجال الصحة تأسست ثمان مستشفيات أهلية ) 1988-1994(
 .1994 عام 62وصلت الى ) 1987

 

مليار دوالر، وهو ما يعادل الناتج  ) 700(وفي حرب الخليج الثانية قدرت خسائر العراق بنحو        
وقضت حربا الخليج على ثلث قوة . عشرات السنين باألسعار الثابتةالقومي اإلجمالي العراقي لنحو 

وتحولت الدولة العراقية من . العمل العراقية إلى جانب الهجرة إلى خارج العراق والتهجير القسري
تحالف جماعات وعشائر إلى عشيرة واحدة وفخذ عشائري واحد وفرد واحد تجسدت فيه مصالح األمة 

ألف ) 60(معمل او مصنع من اصل ) 41200(العمل جزئيا او كليا قرابة وتوقفت عن ! والتاريخ 
وانخفضت إنتاجية .  في كل القطاعات الحكومية واألهلية والمختلطة1990منشاة مسجلة رسميا عام 

وفاقمت . مرات) 5(من قدراته السابقة وتراجع ناتجه اإلجمالي بمقدار % 10القطاع الصناعي إلى 
وسياسة التدبير العراقي والوصاية الدولية المالية من تدهور االقتصاديات العراقية حرب الخليج الثانية 

لتشيع ندرة المواد األولية وعدم توفر قطع الغيار والمواد االحتياطية وارتفاع األسعار ورداءة النوعيات 
وحيدة في وبقت الشركات ال. الموردة وضعف تسهيالت قطاع الدولة إلى القطاعات االقتصادية األخرى

وتخبطت إجراءات الحكومة العراقية في مغازلة . القطاع الخاص التي ظلت منتعشة من أصول عقارية
والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ) WTO(مؤسسات التمويل العالمية مثل منظمة التجارة الدولية 

وتتمثل .  من األمم المتحدةالصادر) 986(بسبب العقوبات الدولية والوصاية المالية التي تأسست بالقرار 
في اإلصالح االقتصادي، وتقليص اإلنفاق الحكومي، وإيقاف أية زيادة )) 4(الحظ الجدول( اإلجراءات 

في األجور والتعيينات، وإلغاء الخدمات المجانية للدولة جزئيا وكليا، وأسلوب نظم الشركات والتمويل 
%) 40(نون في نهاية التسعينيات يتيح االحتفاظ بنسبة وقد صدر قا. الذاتي ، وتنويع السياسة الضرائبية

ومنحت الحكومة العراقية . من عوائد التصدير لحساب المشاريع االقتصادية في البنوك األجنبية
إجازة أخرى ألنها مشاريع وهمية فقط ) 2500(إجازة مشروع صناعي وألغت ) 8500(نحو

لى التجارة لسرعة دورانه، وقلة المخاطر، وربحية ويتحول الرأسمال األهلي من الصناعة إ! للمضاربة
، وتذبذب سعر صرف العملة )Chaotic Market(الفعاليات والمضاربة في فوضى السوق المحلية 

وقانون اإليجارات .. العراقية، وتضاعف أسعار المحروقات، وشحة الكهرباء وخدمات الهاتف والماء
سبب من عجز المصرف الصناعي لعدم توفر السيولة الجديد الذي شكل عبئا على رجال األعمال وب

ولم ينتشل هذا الوضع المزري محاوالت إنشاء . هذا هو حال مصارف الرشيد والرافدين أيضا. النقدية
 :صندوق التنمية والشركات المختلطة مثل

 .شركة سنحاريب للمقاوالت المحدودة 
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 .شركة البراق للتصاميم واإلنشاءات المحدودة 
 .لسالم للمقاوالت الميكانيكية والكهربائية شركة دار ا 

 
جميعها شركات مختلطة اشترك في تأسيسها الرأسمال األهلي ونقابة المهندسين والتصنيع    

ولم ينتشل الوضع تأسيس المصارف األهلية والمناطق . العسكري السيئ الصيت أواخر العهد البائد
 .الحرة

لى اعتماد الليبرالية االقتصادية والشروع ببرنامج تتصارع في العراق رؤيتان تدعو األولى إ
 المملوكة للدولة والقبول باالستثمار األجنبي والواردات 129واسع للخصخصة يشمل المشروعات الـ 

تمد الحكومة العراقية المقبلة بالقيادة (( فهناك من يرى انه ينبغي على إدارة بوش أن. األجنبية
وينبغي أن يشمل اإلصالح خصخصة واسعة شفافة منتظمة . ي عميقوالتوجيه للقيام بإصالح اقتصاد

فمن شأن هذه الخطوات . لمؤسسات تملكها الدولة، ال سيما إعادة هيكلة قطاع النفط وخصخصته
وستدعو الحاجة إلى . توسيع قدرة العراق على اجتذاب المزيد من رأس المال األجنبي الذي يحتاجه

ومن هذه المنظمات . ات الدولية على تقديم الخبرة والتقنية لهذه العمليةالمساندة األمريكية لحث المنظم
صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وربما منظمات غير حكومية مثال المؤسسة الوطنية لدعم 

 أما )50(.))الديمقراطية والمركز العالمي للقطاع الخاص ورابطة المحامين واتحاد النقابات في أمريكا
انية فهي التي تحذر من هذه السياسات وتؤكد على أهمية اإلبقاء على القطاع العام للحفاظ الرؤية الث

وبعيدا عن الجدال النظري والحجج التي يقدمها أي من الفريقين . على العمالة واالستقرار االجتماعي
وف فان اختيار سياسات ذات تأثيرات عميقة في تشكيل مستقبل العراق يجب أن ال يتم في ظل ظر

لذا ينبغي انتظار تشكيل الحكومة . استثنائية ومن قبل جهات أو سلطات تفتقر للشرعية ودعم الشعب
الوطنية، وحتى ذلك الحين ينبغي االلتزام بالقانون الدولي الذي ال يسمح بفرض إصالحات اقتصادية 

التي ينبغي لها أن أما القطاع النفطي فان خصوصيته واحتياج الشعب العراقي لموارده . هيكلية رئيسة
 .)51(توزع بعدالة ال تبيح أن يكون مسرحا لسياسات الخصخصة

ومهما يكن من أمر فان بعض االقتصاديين يؤكد على إن األوضاع المستقبلية لالقتصاد العراقي 
تضبط سيرها لتفعيل نموذج التنمية االقتصادية في ظل )) السوق (( تتطلب وجود قوة من خارج 

في صورته المتغيرة وفقا للفهم )) بالدولة (( ويتحدد هذا الدور . دية العراقية المتحولةاألوضاع االقتصا
االقتصادي وبعيدا عن التطرف األيديولوجي، كما أن هذا الدور ال يعد ضرورة أبدية بقدر ما هو ذو 
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ن جانب، فضال طبيعة مرحلية تتحدد أبعادها وفقا لتنمية االقتصاد وتطوره باتجاه الرفاهية االقتصادية م
عن أن هذا الدور يعد دالة بندرة الموارد في المجتمع االقتصادي من جانب آخر، ويستأثر النشاط 

وهي السلع التي تحسن )) التنمية البشرية (( و )) الحاجات األساسية (( االقتصادي للدولة بسلع 
 .)52(مستوى الرفاهية المذكورة

 
 اقتصادية إلصالحاتخطة (راقي الجديد كامل الكيالني حولالتصريح الذي ادلى به وزير المالية الع

كاسحة تشمل السماح بالملكية االجنبية الكاملة في جميع قطاعات االقتصاد ماعدا قطاع النفط 
جاء ذلك في بيان للكيالني . والموارد الطبيعية وذلك بعد ثالثة عقود من هيمنة الدولة شبه التامة

ففي مجال االستثمار . ات دبي لصندوق النقد والبنك الدوليينأعلنه في دبي على هامش اجتماع
» يسمح بتملك الجانب بنسبة مائة في المائة في كل القطاعات باستثناء الموارد الطبيعية«المباشر 

ومعاملة الشركات » جوينت فنتشر«ملكية مباشرة ومشاريع مشتركة «اي النفط، فضال عن 
باستيفاء االرباح «كما تسمح هذه االجراءات . »كات المحليةاالجنبية على قدم المساواة مع الشر
وعلى صعيد مشاركة المصارف الدولية تسمح االصالحات . »والربحية والفوائد والرسوم فورا

بدخول المصارف االجنبية العراق على شكل فروع او مكاتب تمثيلية او من خالل مشاريع مشتركة 
 مصارف اجنبية بامتالك مصارف محلية بنسبة مائة لستة«كما انه سيسمح . مع مصارف محلية

وبعد انتهاء هذه الفترة لن يكون هناك اي تحديد » في المائة في غضون السنوات الخمس المقبلة
وتسمح االصالحات بتملك عدد غير محدود من المصارف االجنبية . لمساهمة المصارف االجنبية

وقال وزير المالية لمراسل صحيفة النيويورك . ة في المائة من المصارف المحلي50نسبة تصل الى 
 في المائة من المشاريع التي 100ان بامكان المستثمرين االجانب امتالك ما نسبته «تايمز بدبي 
وهو أمر يقف على نقيض قوانين االستثمار في الدول العربية المجاورة ويحقق قفزة » يستثمرونها

هذه السياسة المعلنة تستحق ان نتوقف عندها خاصة . جديدة في االستثمار االجنبي في المنطقة
 في غرفة العناية الفائقة ، فضال ان يكون قد خرج منها، فقد تعرض - بعد-وان العراق لم يدخل

 عاما على يد سلطة امية ابعدت 35هذا البلد الى مجزرة اجتماعية واقتصادية وبنيوية هائلة طيلة 
ة، وقربت منها من يملك االستعداد ليقول نعم للطاغية اصحاب التخصصات عن مواقعهم الطبيعي

" وما قرار الحاكم المدني الذي ترجمه الوزير من امكانية . حتى لو كلفت ذلك المصلحة العامة
ستكلف المواطنين كثيرا، »  في المائة من المشاريع التي يستثمرونها100االجانب امتالك ما نسبته 

امة والتي تشمل النقل العام بانواعه والخدمات الصحية والتعليم خاصة اذا علمنا بان الخدمات الع
الخ، كلها االن دون المعدل ..............والبريد والبرق والهاتف والكهرباء والماء والطرق

المعقول، ودخول الراسمال االجنبي سوق المنافسة مع المؤسسات الوطنية العراقية، سيجعلها في 
هل يعي . اكبة مثل هذه الخدمات النموذجية اال ذوي الدخل المرتفعموقف ضعيف، وال يستطيع مو

السيد الوزير بان شعبا اعتمد على الدولة ودعمها في هذه المجاالت لسنين طويلة، اليستطيع 
االستغناء عن هذا الدعم بجرة قلم، حتى لو افترضنا بان هذا الدعم كان ناقصا؟ وال تستطيع هذه 

هل نستطيع القول بان هذه الخطوة مقدمة لتسليم كل هذه .  االجنبياتالخدمات مواكبة مثيالتها
ددة الجنسيات؟ وتسليم ذقن المواطن العراقي المعدوم لمقصلة هذه الشركات الخدمات لشركات متع

التي التفكر عادة اال بالربح وبالربح وحده؟ ثم لماذا تسليم هذه الخدمات للراسمال االجنبي الكامل؟ 
الرأسمالية هل هي " االريحية"ولماذا مساواتها مع نظيرتها العراقيات في االمتيازات؟ هل مثل هذه 
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ودة في بالد المستر بريمر حتى يطبقها عندنا؟ هل هناك تجربة شبيهة بهذا المقترح ليدرسها موج
 - في لبنان -المتابع ليحكم لها او عليها؟ لعل السيد الوزير يتذكر كيف اقيمت الدنيا ولم تقعد

ان " سوليدير"عندما حاول رئيس الوزراء الحالي رفيق الحريري الذي يملك معظم اسهم شركة 
عرض اسهم الشركة في البورصة العالمية، واعتبر المنتقدون للقرار بان عرض االسهم في ي

البورصة سيجعلها في متناول من هب ودب من صهاينة وغيرهم، وال يجوز لصهيوني ان يتملك 
فهل يعتقد السيد الوزير بان انواع الخدمات العامة للناس . اسهما في عقار وسط عاصمة عربية

ارخص من العقار البيروتي ليقبل بها ابناء % 100ها الشركات االجنبية وبملكيةالتي ستقوم ب
العراق؟ هل يعي السيد الوزير مامعنى ان يتحول المدرس العراقي في مدرسة تقوم بتأسيسها 

جانب من التعليم االبتدائي او " مقاولة"شركة اجنبية، الى متعاقد مع شركة اجنبية رست عليها
وي او الجامعي؟ وهل يدرك السيد الوزير ما معنى ان تكون خطوط الهاتف المتوسط او الثان

العراقية مملوكة لشركة اجنبية لكي ترصد مكالمات الناس واسرارهم ، وتفرغ ) الموبايل(المحمول
 ان يحول العراقيين الى -السمح اهللا–جيوبهم وتحول ارباحها الى الخارج؟ هل يريد السيد الوزير 

يحكمهم االجنبي في كل شؤونهم العامة، في مرحلة العجز الكامل للدولة؟ ......مغرباء في اوطانه
وهل يعتقد السيد الوزير بان تقرير ملكية الخدمات العامة قضية العالقة لها بالدستور، ليقررها هو 
وزمالؤه او حتى مجلس الحكم؟ ثم اي مصير سيواجه خدماتنا العامة بعد ان يفتح الباب على 

مام الشركات االجنبية؟ اننا نعتقد بان على مجلس الحكم االنتقالي ووزارة تصريف مصراعيه ا
االعمال االنتقالية ان التتورط في قرارات سيادية من هذا النوع، وان التوافق اإلدارة  المدنية على 
مثل هذه القرارات، واال فانه يتحول الى شاهد زور لبيع العراق بكل مافيه للشركات المتعددة 

 سياسي واعالمي عراقي. *لجنسيةا
 

 أداء منظومة العلم والتقانة : رابعا

المنظمـات التربويـة؛    : من عدد من العناصر هـي     ) التكنولوجيا(تتألف منظومة العلم والتقانة     
منظمات البحث والتطوير؛ منظمات المعايير واالختبار؛ األنظمة القانونيـة؛ المنظمـات االستشـارية             

أمـا  . )53(ة؛ خدمات المعلوماتية؛ الخدمات المالية؛ الجمعيات والنقابات المهنيـة        والهندسية والتخطيطي 
ية وللقوة العاملة المهنية وللمدخالت التقنية فـي كـل          نقاالمنظومة فهي مساهمات للتنمية الت    مخرجات  

وهذه المخرجات  .  االقتصادية والمدخالت في النشاطات المتصلة بشؤون الدفاع       -النشاطات االجتماعية 
لكن وضـع وتطبيـق     . )54(حيوية للتنمية االقتصادية ولصيانة االستقرار االجتماعي والصحة الوطنية       

وفـي ظـل    . )55(السياسات العلمية يتطلب حساسية كبيرة في األمور االجتماعية والسياسية والتقنيـة          
مية بهـدف   أوضاع العراق ال وجود لدليل على أي تنسيق في التخطيط والتطبيق للبرامج التقانية والعل             

خفض كلفتها وزيادة منافعها وتأمين نقل التقانة على أحسن وجه في األعمال االستشـارية والتعاقديـة                
 . والهندسية
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غير أن هذا التطـور يعكـس        تشير البيانات إلى زيادة عدد الملتحقين بمستويات التعليم الثالثة        
، كما أن نمو    )التعليم العالي (الثالث  تباينات بين نصيب اإلناث من جملة الملتحقين خاصة في المستوى           

االلتحاق بالتعليم كان أسرع في المستويين الثاني والثالث عنه في المستوى األول، وهـو مـا يعنـي                  
لذا فان المستوى األول من التعليم قد قصر حتى اآلن عن           . ارتفاع عدد األطفال المحرومين من التعليم     

ا تضائل التفوق النسبي للعراق على معظم البلدان النامية في          كم. استيعاب األفواج الجديدة من األطفال    
 وهو أمر ربما يعود اساسا الـى        .1990االلتحاق بالمستوى الثاني، والذي يبدو انه بلغ أقصاه في عام           

سعي الشباب العراقي الى البقاء في مقاعد الدراسة اقصى ما أمكنهم ذلك بعيدا عـن االنخـراط فـي                   
 على الرغم من اإلنجازات المهمة المتحققـة،        .ابان الحرب العراقية االيرانية   صفوف القوات المسلحة    

فان رصيد التحصيل العلمي في العراق يقتصر كميا على المساهمة المرجوة في التنمية، خاصة فـي                
إذ يسود االعتقاد بتردي نوعية ناتج التعليم، األمر الذي يلقى ظالال قاتمة علـى              . سياق كثافة المعرفة  

بل إن عقد مقارنة معارف وقدرات وتوجهات خريجي النظام         . جاز الكمي للتعليم النظامي في البلد     اإلن
التعليمي بنظرائهم في البلدان المجاورة، أو بمقتضيات التنمية التي تأخذ التوجـه المسـتقبلي بجديـة،                

 .  شاسعاما يزالإن الفرق بين الواقع والمرتجى يظهر 
 بشكل بالغ الخطورة وانخفاض حجم التحصـيل العلمـي          ية التعليم تردي نوع وما يلفت االنتباه    

إذ يتسم التعليم العالي بتدني التحصـيل المعرفـي وضـعف القـدرات     . مقاسا بمتوسط سنوات التعليم   
، وعدم االهتمام ببرامج التـدريب، فضـال عـن ضـعف            التحليلية واالبتكارية، واطراد التدهور فيها    

 وهي أمور تضرب في العمق كل امكانات بناء نسق علمي           .ظم التعليم ون الصالت بين قطاعات اإلنتاج   
عراقي يمكنه أن يخرج االقتصاد العراقي من عثرته ويعيد بناءه على أسس جديدة تكفل له االسـتقالل                 

 . والقوة وتتيح له فرص المنافسة في األسواق الدولية

 فان أداءه كان سـيئا      عراقبالنسبة لل ليس خافيا مدى أهمية التقانة والمعرفة في عملية التنمية، و         
في هذا المضمار وبخاصة في مجاالت البحث والتطوير التقاني وتقانة المعلومـات واالتصـاالت، إذ               

ية بمحدوديتها وتدني نوعيتها ومحدودية اسـتخدامها       اقتتصف مخرجات البحث والتطوير التقانية العر     
فعلى سبيل المثال، فان العراق لـم       . بها العراق الظروف الصعبة التي مر     : وهو أمر يعود إلى   . أيضا

يسجل أية عالمة من بين العالمات األربع والعشرين التي حققتها األقطار العربية طبقا لبيانات مكتـب                
 .العالمات التجارية األمريكي

وهناك سبب يدور مدار النتيجة، وهو وجود خلل جوهري بين سوق العمل وعملية التنمية من               
ينعكس في ضعف إنتاجيـة العمالـة ووهـن العائـد االقتصـادي             . لتعليم من جهة ثانية   جهة وناتج ا  

فال غرابة أن تتفشى البطالـة بـين المتعلمـين، وال يمـارس             . واالجتماعي على التعليم في االقتصاد    
 .العاملون منهم أعماال تقع ضمن اختصاصاتهم وتتدهور األجور الحقيقية للغالبية العظمى منهم
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يبدو إن العراق بحاجة ماسة إلى الخبرة والتقانة األجنبية إلعادة إعمار البنية التحتية وعلى ما  
وتطوير نظم اإلنتاج الوطنية، مما يحتم إتاحة مناخ اقتصادي مالئم لالستثمار األجنبي بهدف استغالل 

متعدية هذه الضرورة تحتم وضع أسس قانونية لعالقات جديدة مع الشركات . أفضل للموارد المتاحة
 .الجنسيات تستلزم إعادة النظر في حقوق العمل واإلنتاج

 

 : التعويضات والديون: خامسا

 يتحمل العراق المسؤولية 1991ابريل /  نيسـان3 في 687طـبقا لقرار مجلس األمن المرقم 
ألخطار التي  البيئية ونضوب المصادر الطبيعية وعن ااألضرارعن أية خسائر مباشرة أو أضرار، بما في ذلك (( 

ومنذ  )56())لحقت بالحكومات األجنبية، أفرادا أو كائنات اعتبارية، كنتيجة لغزو العراق غير القانوني واحتالله للكويت 
 مليون طلب للحصول على تعويضات تتجاوز في 2.6حوالي ذلك الحين تسلمت لجنة التعويضات 

حكومة نيابة عن مواطنيها أو مؤسساتها رفعت الطلبات من قبل نحو مائة .  مليار دوالر300مجملها 
الخاصة والعامة، إضافة إلى ثالثة عشر مكتبا تابعا للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة والمفوضية العليا 
لشؤون الالجئين ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين نيابة عن أفراد لم يكونوا في موقع يسمح 

 ).5(أنظر الجدول رقم . )57(تهملهم بتقديم طلباتهم بواسطة حكوما
 

 )5(الجدول رقم 
 طلبات التعويضات 

 2.648.641 العدد الكلي للمطالبات 

  مليار دوالر تقريبا349 المبالغ المطالب بها
 2.602.722 المطالبات المحسومة

  مليار دوالر تقريبا265 مبالغها
 1.509.479 المطالبات التي حكم لها بالتعويض

  مليار دوالر تقريبا48 ويض عنهامبالغ التع
  مليار دوالر تقريبا18.2 المبالغ المدفوعة

، ))عبد األمير االنباري((لـ سعد اهللا الفتحي، تعقيب على بحث التعويضات،:الجدول من إعداد الباحث باالستناد إلى البيانات الواردة في
 136، ص2004يوليو/ ، تموز)305(، العدد )27(، السنةالمستقبل العربي
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بإضافة المطالبات السابقة إلى إجمالي الدين التجاري والدين األجنبي الرسمي الذي يتراوح ما  
عليه .  مليار دوالر395 و 327، فان القيمة اإلجمالية تتراوح ما بين )58( مليار دوالر130 و 62بين 

ير البنك الدولي، بحيث فان نسبة دين العراق إلى صادراته تضعه في فئة الدول األكثر أعباء بمعاي
 التي تعتبر غير قابلة لالستمرار وتضع الدول قسرا في 1:3تتخطى بمراحل نسبة خدمة الدين البالغة 

 . فئة الدول الفقيرة المثقلة بالديون
 

 :اإلعمارسياسة : سادسا 

فضال عن المال الذي ( على أن العائدات النفطية 1483ينص قرار مجلس األمن الدولي رقم 
يجب أن يودع في صندوق للتنمية، وأنه يجب ) فظ به األمم المتحدة في برنامج النفط مقابل الغذاءتحت

ويهدف القرار إلى تلبية االحتياجات اإلنسانية للشعب . استخدام هذا الصندوق لتسديد تكاليف إعادة البناء
ر نزع سالح العراق وتسديد العراقي وإعادة بناء االقتصاد وإصالح البنية األساسية العراقية، واستمرا

وسيشرف على الصندوق . نفقات اإلدارة المدنية العراقية وألغراض أخرى يستفيد منها الشعب العراقي
ويخضع . )59(مجلس دولي استشاري ورقابي سيضم ممثلين عن مؤسسات مالية دولية واألمم المتحدة

لمكنه يفتقر إلى ضمانات لسير عمله . ااإلنفاق من صندوق التنمية لسيطرة الواليات المتحدة وبريطاني
نص يجيز إنشاء آلية للشكاوي أو إجراء من هذا النوع حتى يستطيع العراقيون (( بشفافية، إذ ال يوجد في القرار 

  )60(.))الطعن في مشروعية مشاريع معينة أو كيفية إرساء العقود

والر خالل أربع سنوات إلعادة  مليار د55يقدر البنك الدولي احتياجات العراق بمبلغ يصل إلى 
 12 مليار دوالر للمياه والمجاري و6.8 مليار دوالر للقطاع الصحي و 1.6الخدمات العامة، وبضمنها 

واستنادا إلى تقديرات كلفة إعادة البناء في أعقاب حرب الخليج الثانية فان . )61(مليار دوالر للكهرباء
شريطة القيام بإصالحات بنيوية لالقتصاد . ر دوالر مليا100-50كلفة إعادة البناء ستتراوح بين 

وسيكون احتياطي النفط الهائل غير قادر على توفير المال الالزم إلعادة البناء وإنعاش . )62(العراقي
أنظر الجدول رقم (إذ سيحتاج العراق إلى دعم مالي ملموس من المجتمع الدولي . النمو االقتصادي

توسط لحصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي يساوى ذلك الذي ولكي يحصل العراق على م)). 6(

                                                 
رية، وتشمل بعض الديون طويلة األجل المستحقة حوالي نصفه عبارة عن قروض قصيرة األجل حصلت عليها الحكومة من مصارف تجا )58(

ولم يسدد العراق ديونه طوال سريان العقوبات التي فرضها مجلس األمن الدولي، كما يشمل دين العراق األموال المستحقة من . لحكومات أجنبية
 .ن القروض التجاريةوتتضمن العناصر األخرى للدي.  مليارات دوالر مستحقة لروسيا9شراء األسلحة، ومن ضمنها نحو 
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تحققه مصر أو إيران، وإذا كان نصف المخزون الرأسمالي يحتاج إلى إعادة بناء، فهذا يعني ضمنا 
 . مليار دوالر21.5، او ما مجموعه )63( دوالر أمريكي للفرد الواحد800احتياجات إعمارية تبلغ 

 )6(الجدول رقم 
 ول المانحةمساهمات الد

  لجنة الدول المانحة ومنها 
  مليون دوالر10  إيران
 )العمار قطاع االتصاالت وتقوية شبكات المايكوويف( مليون دوالر100 اليابان

 )للمساعدات اإلنسانية( مليون يورو 200 االتحاد األوروبي
 )لتأهيل البنية التحتية( مليون دوالر 65 الكويت

 ) مودعةمليون دوالر 443منها  ( مليون دوالر UNDGITF 623 صندوق االمم المتحدة
 للصحة،مليون دوالر 66.9 للتربية والثقافة، ومليون دوالر 62.3(خصصت 

 للبنىمليون دوالر 105.9 للمياه والصرف الصحي، مليون دوالر 30.7و
 للزراعة والموارد المائيةمليون دوالر 59.6االرتكازية واإلسكان، 

 للمجتمعمليون دوالر 3.5 لالجئين والمهجرين، مليون دوالر 16.8والبيئة،
 لدعممليون دوالر 46 للتنمية وتقليل الفقر، و0.3المدني والمؤسسات الحاكمة، 

 )العملية االنتخابية
مليون 371 دولة، أودع منها 17 مجموع التعهدات من قبل مليون دوالر WBITF 398صندوق البنك الدولي 

استراليا، كندا، االتحاد األوروبي، أيسلندا،:  دولة مانحة هي13ل  من قبدوالر
الهند، اليابان، الكويت، هولندا، النرويج، قطر، أسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة،

 )والواليات المتحدة
لثالث للدولتقرير موجز عن نتائج اجتماعات المؤتمر اجمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، :المصدر

 .2004، وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي،  2004تشرين األول 14-13المانحة في طوكيو 

 
 
  السماح بعولمة االقتصاد:سابعا

. لمساعدات خارجية وامتيازات في اطاري االعتماد والقروض،ان الحكومة العراقية بحاجة  
تدفق الحر للتجارة ورأس المال، وخصخصة وان كلفة هذه االمتيازات ستتمثل بانفتاح االقتصاد لل

المشروعات العامة، والشروع بتطبيق االصالح الداخلي الضروري في مجاالت االقتصاد الكلي وتقديم 
خدمات أساسية فاعلة في ميادين الصحة والتربية والتعليم وحماية البيئة وموارد البالد الطبيعية، وحرية 
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ن هذه العملية الشرط االساسي لتحقيق عضوية العراق في منظمة وستكو. الوصول الى تقانة المعلومات
 .)64(التجارة الدولية

 مناطق «يحظى العراق بالتزام امريكي يتمحور حول تحديد أن (( ويرجح جوزيف برادواي  
 تركز على التكنولوجيا والسياحة والخدمات Qualified industrial zones »صناعية مؤهلة 

 المناطق «ان البضائع التي يتم انتاجها من قبل شركات تعمل ضمن اطار . والصناعات في العراق
ان من شأن ذلك أن يجعل من ... )) من المحتمل استيرادها الى االسواق الغربية  »الصناعية المؤهلة 

االستثمار في هذه المناطق جذابا بالنسبة للصناعات التي تخضع منتوجاتها لرسوم جركية عالية 
وتتوقف اهمية هذه المناطق على قدرة العراق على منح حدود مفتوحة . )65(الدول الغربيةوتستورد من 

 . وبخاصة دول الخليجللتجارة مع جيرانه في الشرق االوسط
 
  الفساد مشكلة المشاكل:ثامنا

التعريفات هو فـي    تلك  لكن يبقى القاسم المشترك بين كل       . يمكن تعريف الفساد بطرق مختلفة    
 فقد عرفت موسوعة العلوم االجتماعية الفساد       .لسلطة العامة للحصول على منافع خاصة     سوء استخدام ا  

 النفوذ العام لتحقيق أرباح أو منافع خاصة، ويشتمل ذلك بوضوح على جميع رشاوى المسـؤولين                استخدام(( على أنه   

مع ذلك نجـد أن   66))قطاع الخاص المحليين أو الوطنيين أو السياسيين ولكنه يستبعد الرشاوى التي تحدث فيما بين ال 
تصرف يقوم به شخص بقصد غير مقبول بهدف الحصول (( على أنه  الفساد يرى في Vito Tanziفيتو تانزي 

العنصر األول يتعلـق    : هذا التعريف يحتوي على ثالثة عناصر أساسية       ))على بعض المنافع له أو ألقاربه       
ت أخرى، وهو ما يمكن عده الشـرط الضـروري           شخصيا أو عن طريق عالقا     يقترفبمد اليد الذي    
أما العنصر الثالث فهـو وجـوب وجـود    . والعنصر الثاني هو وجود القصد في مد اليد      . لتحقق الفساد 

 .67بعض المنافع للشخص الذي يرتكب الخالفة وإال لن يكون هناك فساد
ـ        لم يكن الفساد جديدا في العراق       اني عنـدما كانـت     ، بل تعود جذوره إلى حقبة االحتالل العثم

 فقد تأصل في بنية الدولة العراقية منذ تأسيسها، فقد أساء كبار الساسـة   الوظيفة العامة تُباع وتُؤجر، لذا    
فقد قام ياسين الهاشمي احد رجاالت الحكم الملكـي باالسـتيالء علـى    . العراقيون استخدام صالحياتهم 
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International Private Enterprise (CIPE),Washington,Dc,2005, P.2 



 2005، )3(املعطيات واخليارات، الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ، العدد : حسن لطيف كاظم الزبيدي، املشهد االقتصادي العراقي
 

 

شيد عالي الكيالني موقعه كـوزير للداخليـة         وبالمثل استغل ر   68))بطرق مشكوك فيها     ((أراضي الدولة   
أربعـة  (وخالل مدة قياسـية     . 69والعدل ليبتز إيجارات ومتوجبات أخرى من حائزي األوقاف القادرية        

استطاع جمع مبلغ مقداره ثمانون ألف روبية عدا المبـالغ التـي استحصـلها وكـالؤه                ) أشهر تقريبا 
 وديالى لإليجار مقابل مبلغ سـتين ألـف روبيـة           كما أعطى أمالك الوقف في لوائي الحلة      . كعموالت

رئـيس  (تهم توفيق السـويدي     كما اُ .  70 ألف روبية  170فاستطاع جمع مبلغ يصل إلى      . مدفوعة مقدما 
بالتواطؤ مع التجار بتسريب قرارات حكومية تتعلق بزيادة الرسوم الجمركيـة علـى             ) الوزراء األسبق 

 . 71بعض السلع قبل إعالنها رسميا
ل بعض رؤساء الحكومات إبان الحكم الملكي معالجة المشكلة وتطهير جهاز الدولة من              حاو وقد 

لحقوا بخدمتها دون أن تكون لهم المؤهالت التي تتطلبها الخدمة بغية إحالل            أالمرتشين والفاسدين وممن    
الموظفين الصاحين والمتعلمين محلهم، فحاول رئيس الوزراء األسبق فاضـل الجمـالي الـذي شـكل            

دة مـن المحسـوبين علـى       ، تطهير جهاز الدولة من العناصر الفاس      1954مارس  /  آذار 8وزارة في   ال
وعلى ذكر السـعيد فانـه لـم        . 72، لكن الجمالي كان أضعف من أن يستطيع مسهم بسوء         نوري السعيد 

يستملك أية أراض ولكنه كان يستعمل أموال الدولة ألغراضه الشخصية إذ بنى بيتا من األموال التـي                 
ستلمها كعمولة من شركة النفط البريطانية مقابل إمتيازات منحتها الحكومـة السـتخراج الـنفط فـي                 ا

وحسب التقارير البريطانية كان الحصول على إمتيازات حق التنقيب مـن خـالل العالقـات               . العراق
 يرون في    وعلى الرغم من أن البريطانيين كانوا      .73الشخصية أمرا شائعا في األوساط السياسية العراقية      

السعيد واحدا من أفضل السياسيين في العراق إال إنهم لم ينظروا بعين الرضى التام إلى الوزارات التي                 
 كتب كينهان كورنواليس السفير البريطاني في       1943نوفمبر  / ففي تشرين الثاني  . شكلها في األربعينات  

التضـخم  (اته في معالجـة المشـكلة االقتصـادية         لقد هاجمت معاليه بسبب الفشل الالمتناهي لحكوم      (( العراق آنذاك   
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بجرأة وإخالص، والطريقة التي تسامحوا بها مع غياب األمانة والفاعلية عن نشاط الخدمات العامة، ومال نجـم               ) اللولبي

 74))ووقاحة الشخصيات البارزة في اغتصـاب األراضـي       [...] عن ذلك من ضعف وفساد في صفوف رجال الشرطة          

استخدام النفوذ إلى حقيقة كون أعضاء الوزارة ومؤيديهم كانوا من صفوف الطبقات            ويعلل بطاطو سوء    
المالكة، فقد كانوا أنفسهم من بين أولئك الذين يكسبون قبل غيرهم من التضخم، فال عجـب ان تفتـر                   

 .75همتهم في محاربته
ـ   . جي.  وخالل أواسط الثالثينات وجدت الشركات األلمانية آي       تا لهـا   فاربن وسيمنز وفيروس

 عليـه، فـان   .76أسواق في العراق عن طريق العموالت والرشاوى إلى مسؤولين في الجيش والدولـة       
تاريخ العراق المعاصر هو أيضاً تاريخ إثراء فئات تعيش مـن نفوذهـا السياسـي، ال مـن نشـاطها       

لسلطة االقتصادي، وياسين الهاشمي وعلي جودت األيوبي ونوري السعيد أمثلة واضحة على إستتباع ا            
  .77لمجاالت اإلثراء السريع

 توالت على الحكم أنظمة مختلفة، وكانت تعمد إلى إحـداث           1958ومنذ اإلطاحة بالملكية عام     
جهاز الدولة بغية استبعاد العناصـر المناوئـة للنظـام          " تطهير  " تغيرات جذرية في البيروقراطية  و       

طيات الدولة األمر الذي أدى إلـى اسـتمرار         وفي كل مرة كانت تهم الفساد توجه إلى بيروقرا        . الجديد
النقص في مقياس الكفاءة في البيروقراطية مع كل انقالب، ومع سيطرة البعث علـى الحكـم  حـاول                   

تطعيم اإلدارة بدم جديد فعين كبار أعضائه في مناصب عليا، ولكن معظم البعثيين كانوا شبان صغار السن، لـم ينـه                     ((

جعلهم يفتقرون إلى الخبرة وعدم القدرة على اإلسهام في تحسين بيروقراطية نضب فيهـا              بعضهم دراسته الثانوية، مما     

  .78))معين اإلداريين من ذوي الخبرة 
جازات االسـتيراد   فساد واضحا فبدأ العسكريون ببيع إ      ظهر ال  1968-1964وخالل السنوات   

.  إعفاءات جمركية سـخية    التي حصلوا عليها من خالل موقعهم في المؤسسة الحاكمة إلى مقاولين مع           
 بدأ البعث يزحف علـى االقتصـاد واعتمـدت الدولـة            1968ومنذ استيالء البعث على السلطة عام       

فقد تـولى المكتـب المهنـي       . إجراءات كان من شأنها أن تحكم قبضتها على المجتمع واالقتصاد معا          
                                                 

 382املصدر السابق، ص ورد يف حنا بطاطو،  74
 38املصدر السابق نفسه، ص  75
 129 المصدر نفسه، ص  76
، ص 1999، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2، طالمجتمع والدولة في المشرق العربيغسان سالمة،  77
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المناصـب العليـا، أو     للحزب ترشيح كبار الموظفين للنظر في من يقترحه الوزير من أشخاص لشغل             
 . 79منحهم الترقيات السنوية المنصوص عليها في قوانين الخدمة والمالك

 5( كولبنكيان البرتغاليـة     وعندما أمم النفط العراقي قرر صدام حسين بعد تأميم حصة مؤسس          
االحتفاظ بعوائدها السنوية في حساب مستقل في الخارج لكي تكـون           )  من امتيازات نفط العراق    بالمئة

لقيادة الحزب مبالغ كافية من المال الستخدامها في العودة إلى الحكم في حال وقوع انقالب، أو في حالة                  
من عوائـد العـراق     بالمئة   5وأصدر مجلس قيادة الثورة قانونا خصص بموجبه        . وقوع غزو خارجي  

هاشم فان  وبحسب تقديرات وزير التخطيط األسبق جواد       . النفطية سنويا للحزب تودع في حساب خاص      
 مليـارات دوالر أمريكـي،      10 حـوالي    1989العوائد المتراكمة من هذه النسبة قد بلغت نهاية عام          

 لبيع وتـأجير    1986لسنة  ) 32(ومع تشريع قانون رقم      .199080 مليار دوالر عام     31ارتفعت إلى   
ن قد انتفـع منهـا      أموال  الدولة بدا الفساد مغلفا بقانون يعطي الوزير المختص صالحيات استثنائية كا            

األقرب من الرئيس األسبق صدام حسين، فباعت وزارة الصناعة والتصنيع العسكري عشرات المنشآت             
  .تنفذي السلطةالحكومية إلى القطاع الخاص الذي كان في الحقيقة واجهة لم

كما استخدم صدام أسلوب الرشوة لضمان الوالء وشراء ذمم رؤساء العشائر وكبار قادة الجيش              
من خالل إبداع نظام لتوزيع الثروات علـيهم عبـر قنـوات عديـدة             . لمسؤولين في الحزب والدولة   وا

كالعقود الحكومية، إجازات االستيراد والتصدير وتنفيذ المشروعات الصناعية، والحصول على أراض           
 .81مملوكة للدولة، مقابل الدعم الذي يقدمونه لبقاء صدام في رأس السلطة

ذي شيده صدام يشبه كثيرا إقطاعيات العصور الوسطى في أوروبـا حيـث             وهنا بات النظام ال   
ففي قلب نظام الحكم فـي العـراق       . تتمحور العالقات االقتصادية والسياسية حول قلعة السيد اإلقطاعي       

مجموعات صغيرة من الرجال وثيقي الصلة بالرئيس أما بحكم عالقاتهم العائلية أو الجهوية أو القبليـة                
وا والءهم المطلق له شخصيا، بعدهم تأتي شبكات معقدة من المقربين والمنتفعـين الـذين               أو ممن أثبت  

                                                 
، دار الساقي، 2000-1967ذكريات في السياسة العراقية : ذكرات وزير عراقي مع البكر وصداممجواد هاشم،  79

 256، ص 2003بيروت،
 149-148، ص المصدر السابق جواد هاشم،  80

81 Charles Tripp, A History of Iraq, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p.p. 264-
265  
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هذا من خالل ارتباطهم بتلك المجموعات والذين يعتمدون فـي          " الريع  " اكتسبوا موقعهم داخل مجتمع     
 .82مواردهم على فتات مائدة الرئيس

ن الدولي من حالة الفساد     التي فرضها مجلس األم   ) 2003-1990(لقد عمقت حقبة العقوبات     
المستشري، وأدخلته حيزا جديدا، هو حيز المقبولية االجتماعية، فحاالت الفساد والرشـوة واسـتغالل              
المنصب بدت وكأنها ضمن سياق العرف طالما ان النظام االقتصادي لم يكن يلبي أدنـى االحتياجـات                 

قا من الفجوة الحاصلة بـين امكانـات        األساسية لألفراد، فتدهور مستويات األجور وجموح التضخم عم       
 .األفراد واحتياجاتهم الفعلية

 وتراجعـت عـن اإلجـراءات        الدولة اكتشاف أهميـة السـوق،      أعادت العقوباتفي سنوات   
 بما يتيحه لها من مزايا، وبوصـفه أهـم          وإنما ال بما يمتاز به      االشتراكية التي انتهجتها في السبعينات،    

 متعددة كان أكبرهـا     أسواقفوجدت داخل العراق    . وقتفي ذلك ال   إليها التكتيكات التي توجب الركون   
والذي تنضوي تحتـه نشـاطات عديـدة بيضـاء          )) دعه يعمل بال رابط أو ضابط       (( ذلك القائم على مبدأ     

 واآلخـر تراجعت الدولة فجأة عن التدخل لكنها كانت بين الحين          ف. وسوداء، مشروعة وغير مشروعة   
لكـن الدولـة    .  فتعطل هذا السوق أو بعض قطاعاته لتعود فتنسحب مرة أخرى          تنتهج سياسات تحكمية  

وبفعل اتفاق النفط مقابل الغذاء تحولت إلى منافس شديد لهذه السوق من خالل اعتمادها سياسات كانت                
 وبخاصة الدوالر الذي كـان      األجنبيةقائمة على االنتفاع من هذا البرنامج لزيادة رصيدها من العمالت           

، اإلصـدار   األول: من قبل سماسرة حكوميين وغير حكوميين وبأموال كانت تأتي من مصدرين          يجمع  
 أجنبيـة  بعمالت محلية أو   األفرادالنقدي الجديد، والثاني، هو بيع السلع المشتراة من خالل المذكرة إلى            

 : 83تبعا لنوع السلعة وشخصية المشتري وهو أمر يمكن أن يفسر
 اتفاق  إبرام النقدي الجديد رغم تحسن وضعها المالي بعد         اإلصدارياسة  استمرار اعتماد الدولة لس    

 .النفط مقابل الغذاء
 .ولينؤالمسيوت بعض كبار ب في خزانة البنك المركزي العراقي وأجنبيةوجود مبالغ وبعمالت  
ية عن زيادة عرض العملة المحل    من الناحية االقتصادية    استمرار تدهور قيمة العملة المحلية الناتج        

  . االتفاق لكنها عادت للتدهور من جديدإبرامرغم تحسنها قبل التوصل إلى 
 . بعض السلع المستوردة من قبل القطاع الخاصأسعارارتفاع  

                                                 
 .المصدر السابق نفسه 82
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غير (، 2004، أطروحة دكتوراه، جامعة الكوفة، كلية اإلدارة واالقتصاد، النجف األشرف، التحليل المستقبلي
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وفي ظل اتفاق النفط مقابل الغذاء ظهر الفساد بطابع دولي، إذ تورط مسؤولون وشركات ومنظمات               

لنة إلى نجل األمين العام لألمم المتحدة كوجـو أنـان،           بالفساد في ظل االتفاق، ووصلت االتهامات المع      
وبنين سيفان المدير السابق لبرنامج النفط مقابل الغذاء، وكشفت التحقيقات عن تورط شخصيات أخرى              
بعمليات فساد كبيرة كان ضحيتها الشعب العراقي، فاستخدمت االتفاقيـة كقنـاة لشـراء ذمـم ساسـة                  

ن ماليين من براميل النفط في كوبونات يبيعونها لسماسرة في فندق           وصحفيين وفنانين ممن كانوا يمنحو    
لقد شكل وجود النفط قناة مهمـة لرفـد         . الرشيد ليقبضون أثمانها أو تحول إلى أصدقاء أو أقارب لهم         

كانت عمليات تصدير النفط تقوم على تهريبـه        ) 1996-1990(عمليات الفساد الكبيرة، فخالل الحقبة      
 تعاونت مـع الدولـة      84)البحارة(مم المتحدة، فأوجدت تلك الحقبة عصابات تهريب        بعيدا عن رقابة األ   

وحتى في ظل إبرام اتفاقية النفط مقابل الغذاء ازدهرت أعمال هذه العصابات مع زيادة الفرص               . نفسها
لتنتعش بعدما تالشى ظل الدولة وتهاوت تحت الغزو األمريكـي، بعـد أن             . وارتفاع أسعار النفط الخام   

 .2003ابريل / ن الفساد نفسه عامال مساعدا على تحقيق ذلك االنهيار المدوي في التاسع من نيسانكا
ان ضعف الحكومة ساهم في تنمية الفساد في العراق فسياسة التعيين والترقي في القطاع العام               

ي بات منظمة   لم تكن مرتبطة بمعايير الكفاءة والجدارة، بل كانت مرتبطة بعالقة الفرد بحزب البعث الذ             
لصناعة الفساد في المجتمع من خالل مأسسة المحاباة والمجامالت الحزبية وإضعاف الرقابة المؤسسية،             

؟ ومع فقدان العناصر الالزمة لمحاربة الفساد وتزايـد          فمن ذا يحاسب مسؤوال ذي مرتبة حزبية عالية       
ـ             ى المصـادفة وعلـى تقـارير       العناصر المحفزة له كان النظام يعتمد في اكتشاف حاالت الفسـاد عل

 .المؤسسات االستخبارية واألمنية والبعثية التي كانت تتعامل مع الظاهرة خارج إطار القضاء
للتنمية الدولية عقوداً لعدد مـن      منذ األسابيع األولى التي تلت الحرب منحت الوكالة األمريكية          

عمليـة إرسـاء    ار دوالر، وقد وصفت      ملي 1.7تحادات الشركات األمريكية لتنفيذ مشاريع تبلغ قيمتها        إ
ولية بأنها تعسفية، وليس هناك ضمتن بإتباع األصول المتعارف عليها في إرسـاء عقـود               العقود األص 

، وانطوت عملية المناقصة إلنشاء شبكات الهاتف النقال علـى اتهامـات طالـت              85االمتيازات النفطية 
 .موظفين أمريكيين وعراقيين

                                                 
وهي اآلن تطلق على . التي كانت تستخدم الخليج لتنفيذ عمليات التهريبالتسمية كانت تطلق على تلك العصابات  84

 .أولئك األشخاص الذين يعملون على التجارة بمشتقات النفط على أرصفة بغداد
المستقبل منظمة العفو الدولية، العراق نيابة عن من ؟ حقوق اإلنسان وعملية أعادة بناء االقتصاد في العراق،  85
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إذ . ر المدوي ألركان الدولة استشراء لحاالت الفساد بصـوره كلهـا          لقد استتبعت لحظة االنهيا   
جرت عليهم اإلثراء السريع، وهم منتشرون فـي  " فلتة زمن"ظهر مسؤولون قفزوا إلى سدة الحكم عبر        

 خلف بعض من صـغار      اسورأجهزة الدولة كافة، وفي مستوياتها المختلفة، يمسكون بمقاعدهم وقد تمت         
في هذا الوقت يمكن رصد عمليات      . ال الحكومة بالمهام الثقيلة للمرحلة الحالية     موظفيهم، أو خلف انشغ   

الفساد الواسع عبر موجة من المشروعات العامة التي تفتقر ألدنى حد من متطلبـات الجـدوى الفنيـة                  
واالقتصادية واالجتماعية، وأضحت عمليات البناء واالعمار التي تتوالها هذه المؤسسة أو تلـك مثـار            

ة بين العامة، فعقود المقاوالت واإلنشاءات تنطوي على دفوعات مفضوحة للرشى والعمـوالت،             سخري
 من نتـائج، مـا تـزال        2005وفي ظل ما انتهت إليه انتخابات       . وتعطي في الغالب لذوي المسؤولين    

ب  تحتل مباني الدولة أو تلك التي كان يشغلها حز         2003/ نيسان 9األحزاب والمنظمات التي قِدمت بعد      
 .  تها منه وهي تلعنهثالبعث فور

عمار العراق  إ من إن تتحول عملية      2005 في تقريرها لعام     الدوليةحذرت منظمة الشفافية    لقد  
 توانتقد التقرير الواليات المتحدة لسوء إدارة عقود التوريدات وقال        . إلى أكبر فضيحة فساد في التاريخ     

ومن المرجح ان يتفاقم الفساد مع بـدء        . مضللةإن دعوات الخصخصة السريعة من أجل خفض الديون         
وإن كانت تلك المحاوالت ال تصلح كذريعـة لتـأخير          . 86 عقود البناء والتوريدات   ىاإلنفاق الضخم عل  

وذكـرت   . ما يبدو العديد من مقـدمي األمـوال        ىتحويل األموال التي تم التعهد بها كما يخطط له عل         
شكل غير منضبط في غياب ضوابط مؤسساتية أو حتى مجـرد          المساعدات المالية تتوالي ب   "المنظمة إن   

وندد التقرير بقيام الحكومة األمريكيـة بمـنح         . الوزارات والشركات العامة   ى مستو ىأنظمة إدارية عل  
عقود مربحة جدا، معتبرا ان هذه العقود تم تجميعها حتى ال تتمكن الشركات الصـغيرة مـن خـوض                 

قات ذات األرباح الكبيرة إلى شركات تقيم روابط مميزة مع أفـراد            المنافسة كما منحت العديد من الصف     
وأكد التقريـر أن العديـد مـن         .مثل هاليبورتن وبكتل  ) األمريكية(يحتلون حاليا مناصب في الحكومة      

الشركات األمريكية في العراق تمارس تبذيرا كبيرا لكنها جمعت مع ذلك أرباحا طائلة، مبررا هـذين                
 تسديد كل النفقات التي تتكبدها الشركات فضال عن نسبة          ىالذي ينص عل  ود المعتمد   نوع العق األمرين ب 

 .87مئوية إضافية كربح مضمون

                                                 
 2005 /3 / 17 ،) 2061( العدد ،)الزمان(جريدة   86
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أن عمليات العطاءات أو المناقصـات المغلقـة أو         ((  تشير منظمة العفو الدولية إلى       ومن ناحية أخرى  

 وتوصـي   88))سيادة القانون فـي العـراق       السرية المتعلقة بمشاريع اإلعمار قد تشجع الفساد وتقوض عملية إرساء           
توضح لموظفيها أنها تمنع الرشوة بأشكالها كافة، سواء كانت مباشرة أو غيـر مباشـرة،               (( نظمة الشركات بأن    مال

وينبغي على الشركات أن ال تقدم إسهامات مباشرة أو غير مباشـرة لألحـزاب السياسـية أو المنظمـات أو األفـراد                      

 . 89))حيث تستخدم كوسيلة للحصول على مزايا في الصفقات التجارية المنخرطين في السياسة ب
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 )90(ماذا عن المستقبل؟: الخاتمة
يبدو إن االقتصاد العراقي في مواجهة تحديات كبيرة فمحصلة كشف حساب محددات مستقبله 

تطلب العمل على تنميتها وتطويرها تكشف انه أمام موارد بشرية تتصف بسمات ال تفيد التنمية ما ي
كشرط مسبق لتحقيق النهوض االقتصادي، وحتى بالنسبة لقطاع النفط الذي يعول عليه كثيرا في تشكيل 
المستقبل فانه يعاني من مشاكل خلفتها السياسات الخاطئة السابقة ويحتاج أيضا إلى تطوير وتنمية قبل 

وإذا ما أضفنا إلى . وارد الالزمة لعمليات البناء واالعماران يأخذ دوره في خدمة االقتصاد وتوفير الم
ذلك طبيعة منظومة العلم والتقانة والواقع البيئي وتخلف القطاعين الزراعي والصناعي فان الصورة 
تزداد قتامة وال يكاد يجملها إال الثقة بقدرة الشعب العراقي على تجاوز المحنة وتحمل المسؤولية 

من أهم البنود العاجلة على أي جدول أعمال لإلصالح في إن . لبناء والتطوروصناعة نموذجه في ا
 إجراء إصالح جذري في هيكل الدولة وفي طبيعة دورها في يتضمن يجب أن اقيالعر االقتصاد

ذلك أن فلسفة اإلصالح نفسها تستلزم، وتشمل ضمن متضمناتها، أن يكون . المجتمع واالقتصاد
المؤسسات كافة وعلى مختلف الصعد، وإذا كانت الدولة تسير في طريق اإلصالح شامال األجهزة و

اإلصالح االقتصادي، وتأمل من ورائه تقليص دورها المباشر في عمليات اإلنتاج واالعتماد بصورة 
ها في المجاالت ان ال تزج نفسفان عليها أن تحد من سلوكها األبوي، و متزايدة على اقتصاد السوق،

                                                 
قتصادي للدولة في العولمة ومستقبل الدور االحسن لطيف كاظم الزبيدي، : تمت صياغة المقترحات الخاصة باإلصالح باعتماد على )90(

: حسن لطيف كاظم الزبيدي، الدولة والتنمية في الوطن العربي: وكذلك. ، الفصل الرابع2003، دار الكتاب الجامعي، العين، العالم الثالث
رة واالقتصاد،  غير منشورة، جامعة الكوفة، كلية اإلداهمحاولة الستباق التغير العالمي في ظل منهجية التحليل المستقبلي، أطروحة دكتورا

 . ، الفصل السادس2004النجف االشرف، 
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 تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ما يحدث في المجتمع، وان تبدأ بزرع الثقة في نفوس وعليها إال. كلها
كل ذلك . مواطنيها في ما يتعلق بسن تقدير الصالح العام في ظل قواعد وأشراف مؤسسي عام ومحدد

يؤثر في االتجاه العام إلصالح نظام الخدمة المدنية وأيضا في تحديد الوظائف التي ينتظر من الجهاز 
داري القيام بها، وتلك التي يتركها للنشاط الخاص كلية أو يكلف القطاع الخاص للقيام بها تحت اإل

 . )91(رقابته أو بناء تعاقد معه
إن تعزيز كفاءات وسلطان اإلدارة العامة أمر ضروري في إطار الحاجـة الملحـة لمواجهـة                 

تخطيط االسـتراتيجي التأشـيري، وفـي       الدور المتغير والمتعاظم لإلدارة العامة في مجال التوجيه وال        
مجاالت الرقابة والضبط وإدارة النشاطات، وفي ضوء اعتبارات رعاية المصلحة العامة وحمايتها مـن     

فـي  . ة االستثنائية التي مر بها البلد      االقتصادي الظروفالمتالعبين الذين دفعت بهم إلى الساحة الوطنية        
أن يركـز علـى الجوانـب        دور الدولة ينبغي لإلصـالح       هإليظل الواقع االقتصادي الراهن، وما آل       

 إذ ينبغي على الحكومـة القيـام        .ينطلق من ضرورة تدعيم هذا الدور وجعله أكثر اتزانا        االقتصادية، و 
 الذي يكتسب أهميته من خالل رسم اإلطـار العـام للتنميـة االقتصـادية               شيريأبالتخطيط العام أو الت   

التوجهات المستقبلية التي يتطلع المجتمع إلى بلوغها بما من شـأنه أن             وتحديد األهداف و   ،واالجتماعية
يوفر للقوى الفاعلة في النشاط االقتصادي اإلحساس باالتجاه، وأن يؤمن االستقرار الذي تحتـاج إليـه                

كما يساعد وجود مثل هذا اإلطار على معالجة المشاكل االقتصـادية التـي             . للعمل على المدى الطويل   
ة التنمية من منظور شامل، فضال عن خلق المناخ المناسب لتعزيز مصداقية الدولة وبناء              تعترض مسير 

 وتوفير الخدمات والقيام بمهام المتابعـة       ،بتنفيذ السياسات الدولة   طلعضت وإن   .الثقة بالحاضر والمستقبل  
م به بصـورة    ، وتفويض جميع السلطات والوظائف التي تمثل جزءاً ال يمكنها القيا          واإلشرافوالرقابة  

وفي هذا الصـدد    . أكمل من غيرها وتفويضها إلى المشروعات الخاصة والسوق والمنظمات الوسيطة         
 باتجـاه تقليصـه وإعـادة        الحكومي الجهاز تنصب مجهودات الحكومة على تعديل وإصالح        أنينبغي  
  : من خاللهيكلته

بة علـى المسـتوى      فرعية تقوم بالرقا   أجهزة االقتصادية الشمولية إلى     األجهزةتحويل   
 . الكلي والعمل باتجاه توحيد اختصاصها

 اإلدارة االقتصادية المتخصصة إلى كيانات اقتصـادية بـدون وظـائف            أجهزةتحويل   
 مملوكة للدولـة، أو     أصولأي تحويلها إلى مؤسسات اقتصادية تقوم بتشغيل        . حكومية
 .  الصناعية والتجارية والصناعيةاألعمالإدارة 

 . على مؤسسات القطاع العاموالمحاسبة  واإلشرافللرقابة وضع نظام فاعل  

                                                 
المسـتقبل  ،  ))مع إشارة خاصة إلـى مصـر        (( مالحظات عامة وحلول مقارنة     : إبراهيم شحاته، اإلصالح اإلداري في البلدان العربية      ) 91(
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ن فـي   زوالعمل على تحقيق التـوا    . توسيع سلطات الحكم المحلي وتعزيز الالمركزية      
عالقة الحكومة المركزية والحكومات المحلية بحيث تتولى األخيرة مهمة تنفيذ بـرامج            

 نظـم ضـريبية محليـة       اءوإنشاقتصادية، واجتماعية، وتحديد حدود االستقالل المالي       
 . مستقلة وتحديد حدود استقالليتها

ة العاملة في مجاالت تقديم الخدمات العامـة والتجاريـة          ي الحكوم ألجهزةا  هندسة إعادة 
 . الدولية

 .وضع برنامج لتدريب موظفي الدولة 

 .مكافحة الفساد اإلداري المتفشي 
 

الجهاز اإلداري مع السياسات والقواعـد      أن تتفق أهداف      على ما تقدم، فانه من المفترض      اًوبناء
فالنظرة .  تلتزم الدولة بأجهزتها المختلفة بالغايات األساسية للجهاز اإلداري         أن التي تضعها الدولة، أي   

  مـن  االستراتيجية لدور الحكومة وجهازها اإلداري سوف تساعد على وضع نمـوذج ارشـد لعـدد              
سياسات والقـرارات، بمـا يضـمن أن يتـولى          الوزارات واختصاصاتها يحول دون التضارب في ال      

المسؤولية في كل وزارة عدد صغير من الوكالء يشكلون مع الوزير مجموعة متفاهمة وقـادرة علـى      
 .)92(التخطيط والتنفيذ

 كثيرة ومتشعبة، وال بد من مواجهتها برؤية واضـحة          العراقإن التحديات التي تواجه الدولة في       
علـى المسـتويات المحليـة      والسياسية واالقتصادية والثقافية والتقانية     لمتغيرات  ل وفقاومواقف عملية   

فالدولة كانت وما تزال وستبقى إلى      . يتجارب الماض على أن تأخذ بنظر االعتبار      واإلقليمية والعالمية،   
اجل غير قريب ضعيفة وغير قادرة على التعامل االيجابي مع المتغيرات التي تواجهها، وما لـم يـتم                  

 الوطنيـة وف اإلصالح على أسس منطقية وعملية تمكنها من خلق أرضية متماسكة للتنميـة              تهيئة ظر 
أما . ة بغية تفعيل دورها   لومن هنا نؤكد على أهمية إصالح الدو      . تقوم على منطق االعتماد على الذات     

 :  يركز عليها دور الدولة فهيأن التي ينبغي األساسيةعن المحاور 
إن خلق البيئة االقتصادية المؤاتية لالستثمار والنمو تتطلب جملة من           :تحسين البيئة االقتصادية   -1

األمور من بينها إصالح السياسات والمؤسسات بهدف تخفيض تشوهات األسعار والتكـاليف وتـوفير          
الحوافز الالزمة لتشغيل األسواق بكفاءة أكبر، على أن يأخذ اإلصالح بعين االعتبار األثـر السـلبي                

فقراء والمحرومين وهو ما يتطلب وضع برامج ناجعة لشبكات األمان االجتماعي           لإلصالحات على ال  
الموجهة إلى مستحقيها، على األقل خالل المرحلة االنتقالية التي تبدأ بتحقيق النمو نتيجة إلصـالحات               

هذه العملية ترتبط بتعريف واضح لدور الدولة في المجال االقتصـادي، وبخاصـة مجـال               ف .السوق
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 لتنمية الموارد البشـرية، وتكـوين راس        األساسيالقتصادية، إذ تعتبر هذه السياسة المحفز       السياسة ا 
 ومن المناسب وضع بعض المقترحات للسياسـات        . الموارد الطبيعية  وإدارةتطوير التقاني،   الالمال، و 

 : يأتيما  االقتصادية في
تصادي الداخلي والخارجي   إن تحقيق االستقرار االق   : السياسات الداعمة لالستقرار االقتصادي    -أ 

شرط ضروري لتحسين البيئة االقتصادية العربية إذ ينبغـي لإلصـالح أن يطـال الماليـة العامـة                  
والمؤسسات النقدية، فإصالح المالية العامة ينبغي له أن يشمل إصدار قوانين أساسية تحدد بوضـوح               

لقيام بعملية إلعداد الميزانية تقـوم      مسؤوليات المالية العامة التي تضطلع بها مختلف أجهزة الدولة، وا         
على مجموعة من القواعد واضحة التحديد وتستند إلى نصوص القانون وتكون مفتوحة أمام المواطنين              

تنتهي بتصديق هيأة تشريعية منتخبة قانونا؛ ووضع نظـام للميزانيـة يتسـم             لالراغبين في المشاركة    
امة بأسلوب واضح ومسـؤول؛ تحديـد ضـوابط         بالشمول والشفافية ويغطي كل عمليات الحكومة الع      

لإلنفاق ومراجعة الحسابات لضمان االستخدام الصحيح لألموال العامة؛ وتكليف هيأة خارجية بمراجعة            
الحسابات مع إعطائها صالحيات كاملة لفحص جميع حسابات القطاع العام وجعلها مسؤولة مسـؤولية              

في حين ينبغي أن تعطـى السـلطات        . اريرها للجمهور  تق على أن تتاح  مباشرة أمام السلطة التشريعية     
النقدية االستقاللية الكاملة عن السلطات المالية والجهات األخرى التي قد تتدخل في سياسـات البنـك                

 . المركزي وتوجه عمله وفقا ألسس غير سليمة
 األساسـية ويقصد بها سياسات تحديث راس المال البشـري والهياكـل           : ياسات دعم النمو  س -ب 

 فعلى سبيل المثال يعتبر توفير البنى األساسـية         . المحلية اإلنتاجيةياسات تعميق التنوع في القاعدة      وس
في مختلف القطاعات مهمة أساسية ينبغي على الدولة أن تستمر           التي تؤمن مرتكزات االستثمار والنمو    

ات الخارجيـة   في تحقيقها بعدما تبين دور هذه المرافق في تقليص كلـف اإلنتـاج وتنظـيم الوفـور                
ولهذا . للمشاريع، فكل زيادة في عناصر البنية األساسية تقابلها زيادة مماثلة في الناتج المحلي اإلجمالي             

 . االقتصـادية  السياسـة  أغـراض فهي تتضمن توجيه االستثمار العام والخاص وجهات معينة تخـدم           
ضـمان إعـادة تخصـيص      وأفضل طريقة لتحقيق تعديل ناجع لوجهة أولويات اإلنفاق الحكومي هي           

 الكفاءة نتيجة لتخفـيض حجـم الجهـاز         جراء تحسين الموارد المفرج عنها أو المكاسب التي تتحقق        
الحكومي من خالل وضع قطاع المؤسسات العامة على مسار التمويـل الـذاتي القابـل لالسـتمرار،               

ار فـي رأس المـال       نحو االسـتثم   –والتخفيض الكبير لحجم اإلنفاق على الخدمات العسكرية واألمنية       
 . البشري وبخاصة في التعليم األساسي والصحة

 :أهمها من خالل حزمة من السياسات االجتماعية تعزيز البناء االجتماعي -ج 
 االجتماعي المناسبة القادرة على احتواء      األمانمين شبكات   أالفقراء عن طريق ت   حماية   •

 مـن تجميـد     إليـه ؤديان  اآلثار السلبية لعملية الخصخصة والتكيف االقتصادي وما ت       



 2005، )3(املعطيات واخليارات، الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ، العدد : حسن لطيف كاظم الزبيدي، املشهد االقتصادي العراقي
 

 

 على التعليم والصحة والصرف الصحي      اإلنفاق وتخفيف   األسعار وإلغاء لدعم    لألجور
 . والماء والكهرباء

 وأسرهم للعمالة، وإصالح سوق العمل، وتامين الحماية االجتماعية للعمال          أولويةيالء  إ •
التدريب ورفـع    وإعادةومعالجة البطالة، ووضع السياسات التعليمية وبرامج التدريب        

 . مستويات مهارة العمال
 المحلي  ىإن التنقل التدريجي للمهام من الحكومة المركزية إلى المستو         :اإلداريةتحقيق الالمركزية    -2

باإلضافة إلى تأمين التوصل السليم للخدمات إلـى        . يمكن أن يحسن من مستويات الفاعلية والشفافية      
 الالمركزية اإلداريـة، وإشـراك المنظمـات غيـر          من يستحقونها وسوف يتطلب ذلك مزيجا من      

قـدر علـى تقيـيم      هي األ الحكومية في صياغة السياسات االجتماعية وتنفيذها فالمنظمات المحلية         
وذلك بهدف القيام بالمهام بشكل أكثر فاعلية وضمان التكيف مـع المعطيـات             . احتياجات المواطنين 

ين بيئة اقتصادية قادرة على خلق التطور وتفـرض         االقتصادية الجديدة، فالمركزية تحول دون تكو     
 واإلداراتعلى الحكومة تحديات تتعلق بتوزيع المهام والمسؤوليات بين الحكومة المركزية من جهة             

 النقص في الموارد المتاحة للحكومة المركزية غالبا مـا          إن. المحلية والقطاع الخاص من جهة ثانية     
 اإلدارات تضـطلع    أن، وهنا يمكن    األساسيةمات العامة والبنى    يقف عائقا دون تلبية احتياجات الخد     

المحلية والمنظمات غير الحكومية وخصوصاً منظمات المجتمع المدني بدور حيـوي فـي جمـع               
 . األساسيةالموارد وتقديم الخدمات واالستثمار في البنى 

  
حتفـاظ بهـويتهم     النـاس يرغبـون باال      إن :تشجيع التنوع الحضاري واالندماج االجتماعي     - 3

 توفر خدمات النظام    إنالحضارية، كما يرغبون باالندماج االجتماعي في الوقت نفسه، وعلى الدولة           
 عند التعامل مع    أقصاهويبرز دور الدولة على     . السياسي للمجتمع وحماية النظام التشريعي والقانوني     

 بلدانا متقدمـة    إنالوطن، بل    وتوجهها االستهالكي المادي على حضارة       اإلعالم وسائل   تأثيرقضية  
ة لـبعض البـرامج التلفزيونيـة       رمنها فرنسا والواليات المتحدة اتخذت تدابير الحتواء اآلثار الضا        

 ! على الشبابواألفالم
وهو رد فعل طبيعي للتدهور الذي يصيب البيئة، بما يجبر الدولة على صـياغة              : حماية البيئة  -4

. لتنوع الحيوي والحفاظ على البيئـة     ا  تهم كز االهتمام على قضايا   برنامج قومي دائم لحماية البيئة ير     
 االستغالل غير الرشـيد،     إزاءوضمان استخدام الموارد الطبيعية     . واالستخدام المالئم للموارد الهامة   

 تشتمل خطط التنمية واإلصالح على خطة بيئية وطنية تمكن من وضع معايير بيئـة               أنفال بد من    
 .  خالل استخدم ضريبة التلوث مثالً للحيلولة دون التدهور البيئي منةءوة وكفمناسبة، وآلية مناسب
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إن السياسات العامة السليمة يمكنها أن تحدث تحوال تقانيا،         : دور الدولة في المجال التقاني     -5
ر والمفتاح لذلك هو خلق بيئة تستطيع أن تقوم بتعبئة االمكانات اإلبداعية لدى األفراد الستخدام وتطوي              

كمـا تحتـاج    . إن توفير مثل هذه البيئة يتطلب استقرارا سياسيا واقتصاديا كليـا          . االختراعات التقنية 
الحكومات إلى تأسيس استراتيجية تقانية رحبة بالمشاركة مع متحملي المخاطر األساسـيين علـى أن               

تشـجيع  إن . )93(تتولى الحكومات تعيين المجاالت التي سوف يحدث التنسيق فيها مع القطاع الخـاص           
اإلبداع التقاني والعلمي، وتحقيق التراكم المعرفي في اإلطار القطري وربطه باإلطار القومي وبخاصة             

القطر امتالك قدرات تقانية فـي مجـاالت اإلنتـاج          كل  وان طبيعة التحدي التقاني الجديد تتطلب من        
فسية للـدخول فـي إطـار       السلعي والخدمي والقدرة على الوصول إلى األسواق، واكتساب ميزات تنا         

يل و تهتم ببناء القاعدة العلمية والتقانية وعليها يقع عبء تم         أنلذا ينبغي على الدولة     . عولمةمالمنافسة ال 
 مرموقة في   إنجازات الدولة قادرة على تحقيق      إن. البحث العلمي في مجاالت العلوم الطبيعية والحياتية      

ها امكانات الدولة المادية وبخاصة في المجال العسكري، إذ         وهذه القدرة تدعم  .  المتقدمة ةمجاالت التقان 
من خاللها يمكن تدعيم القطاع الخاص الذي يتصف بالمقابل، بالمرونة في التواصل مـع التطـورات                

كما تتحمل الدولة مسـؤولية تشـجيع       . العالمية كما يتمتع بقدرة أكبر على استشراف المستقبل التقاني        
 من إن بعض احتياجات البحث والتطوير تتطلب أن يقـوم بهـا القطـاع               البحث والتطوير على الرغم   

الخاص، فان الجزء الذي تتحمله الدولة يتعلق بقيامها بخلق حوافز للقطاعات األخرى من خالل تشجيع               
ـ     الروابط بين الجامعات والصناعة،    يع البحـث والتطـوير مـن خـالل         جوتقديم الحوافز المالية لتش

 . المؤسسات الخاصة
 حجم التحديات الكبيرة التي تفرضها المرحلة الحالية، وما آلت إليه عملية التنمية االقتصادية              إن 

تجعل من الضرورة بمكان وجود حكومة فعالة وذات توجهـات تنمويـة وقوميـة واضـحة المعـالم                  
)  الثقـافي  - االجتمـاعي  -السياسي-االقتصادي(واالتجاهات، وان تنتهج طرق عقالنية في أداء دورها         

 قواعد معلومات جيدة وحقيقية، فضال عن إطار قـانوني          إلىبكفاءة من خالل نظام إدارة كفوء ومستند        
 .   سليم وفاعل يكفل الحقوق ويحفظها من الضياع والتبديد

 والتي نرى   المجتمع واالقتصاد والدولة   حجم المخاطر التي تتهدد      إلىاشرنا في صفحات سابقة     
 وطني يحظى بالقبول العام في ظل حكم مدني يقوم علـى عالقـات               مشروع بإقامة مواجهتها رهن    إن

 تنهض بدورها في    أن عقد اجتماعي متكافئ بين الحكام والمحكومين حتى يمكن للدولة           وإقامةالمواطنة  
، وتتمكن من تصحيح دورها التنموي واكتساب القدرة على تحقيـق           استحقاقات المرحلة القادمة  مواجهة  

 اسـتكمال الوحـدة     أهدافه مشروع وطني واقعي يضع في مقدمة        إطارعها في   النهوض بنفسها وبمجتم  
 .الوطنية
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برز خالل العقد األخير من القرن العشرين اتجاه جديد ينحو باتجاه التخلي عن المفاهيم التنموية                
التقليدية التي سادت خالل الخمسينات، ينبني في معظمه على مراجعة أوسع لمجاالت اإليـديولوجيات              

تصلة بالتنظيم االجتماعي واالقتصادي للمجتمع، ليضع مقدمات أساسية أكسبت االتجاه المتعلق بتعبئة            الم
الجهود التطوعية وتوظيفها لخدمة عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية دفعا لتصبح إحـدى القضـايا              

لم يؤد إال إلـى نتـائج       إن االعتماد على الدولة لوحدها      : الهامة على مستوى العالم ومن هذه المقدمات      
متواضعة، تالزم عمليتي التنمية مع عمليات دعم المشاركة على المستوى المحلي والشعبي، وأخيرا انه              

 تزايـد   لكـل ذلـك   . ال انفصال بين الجوانب االقتصادية والسياسية واالجتماعية في عملية المشـاركة          
على انه القاعدة التي تستند عليها عمليـات        االهتمام بالمجتمع المدني وبنشاط منظماته وبات ينظر إليه         

 .التنمية والمشاركة في كافة الجوانب
ولسنا في حاجة إلى التشديد على أهمية الدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه المجتمع المـدني                
للخروج من األزمة ذلك أن إحياء مؤسسات المجتمع يمكنه أن يمهد الطريق لمنع استفحال تلك األزمـة             

لكـن عمليـة    . ريتها في المستقبل ويقود إلى الحفاظ على ما تبقى من عناصر التوحيد الوطني            واستمرا
األحياء المنشودة لمؤسسات المجتمع المدني ينبغي لها أن تنبني على مؤسسات اقتصـادية واجتماعيـة               

 بين  ))امية   دين ((وسياسية وثقافية متعددة النشاطات، ومتنوعة ومتكاملة األهداف، وترتبط جميعا بعالقة           
الديمقراطية والتنمية، فال غنى عن التعددية في المجاالت االقتصادية والسياسية والثقافية حتى يتحصـل           

 . التوازن داخل مؤسسات المجتمع المدني نفسه، وفي عالقته الوظيفية بمؤسسات الدولة
مات المجتمـع    عملية اإلصالح المرتقبة في المجتمع المدني ينبغي ان تتضمن السماح لمنظ           إن 

 هيكـل  )1 (:ولكي تنشط هذه المنظمات ال بد من توفير. المدني بالعمل النشط جنباً إلى جنب مع الدولة       
 حـوافز ضـريبية تسـاعد       )2(؛  تشريعي وتنظيمي يؤمن انتشار مثل هذه الجمعيات وعملها بنشـاط         

 تسـمح  آليـات  إنشاء )3(؛  إلى منظمات المجتمع المدنياألموالالمؤسسات المانحة للتمويل على تقديم  
 األمـوال  رؤوس   وأصـحاب  الدعم المالي مـن الدولـة        )4(؛  ركة في اتخاذ القرارات وتنفيذها    بالمشا

 . وخصوصاً في المراحل األولى من انطالق هذه المنظمات
 على أنه بديل تام لدور الدولة       إليه ال ينظر    أنينبغي  الخاص   دور القطاع    إنمن جهة أخرى، ف    

 تحد من   وبالتالي للتوجهات التنموية بعيدة المدى،      أساسيا في تحقيق الربح السريع عائقاً       هعإذ تعتبر دواف  
 الضرورية للمجتمع، وهذه الطبيعية المميزة      واألنشطةتوجه هذا القطاع إلى االستثمار في المشروعات        

لح العامة، وتـؤثر     لنظام توفيق المصالح الذاتية والمصا     ة عميق وإشكاليةللقطاع الخاص قد تولد تناقضاً      
 أن النظرة المستقبلية للقطاع الخاص يجـب        إن. بالتالي سلبا في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية      

 من التقدير والواقعيـة لحـدود       يء نظرة تشتمل على ش    إلىتتجاوز نظرة االزدراء واالتهام والتقصير      
ل القطـاع الخـاص   حم ال يأن يحتمل ينبغي    امكاناته، ومثلما لم يكن مجديا تحميل القطاع العام فوق ما         
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 فما من أحد يمكنه االدعاء بأن القطاع الخاص يستطيع االضـطالع بعمليـة تحقيـق                .فوق ما يستطيع  
ولعـل فـي    " المرور  " بل يبدو معقوال ضبط عملية      ) دعه يعمل (التنمية إذا ما ترك لهواه تطبيقا لمبدأ        
 . هذا الصددقتدى بها في  حصيلة جيدة ين يكوأنتجارب شرق آسيا واليابان ما يمكن 

إن تشجيع القطاع الخاص لكي يلعب دورا متزايدا في التنمية الشاملة ال ينبغي لـه أن يقتـرن                   
فاألجدر إقامـة التـوازن مـا بـين     . عمليا بسياسة التخلي نهائيا عن القطاع العام كإطار ممكن للتنمية        

امال ال متناقضا فـي التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة           القطاعين العام والخاص لكي يلعبا دورا متك      
 وما يتبعها من    يةزيادة السكان ال في ظل فمن جهة نجد إن مسؤولية القطاع العام ما تزال كبيرة           . الشاملة

تأزم حاد تعانيه شرائح واسعة منهم تعيش دون خط الفقر، وتشكل أرضا خصبة لكل أشـكال العـداء                  
 تشجيع القطاع الخاص في ظل رقابة الدولة يساعد على تطوير كثير من             ومن جهة أخرى، فان   . للدولة

القطاعات وعلى امتصاص أعداد كبيرة من الشباب في سن العمل وعلى تنمية اليد العاملة وعلى الحـد                 
 . من الهجرة إلى الخارج أو النزوح من الريف إلى المدينة

تعـدى كونهـا عمليـة سياسـية أو         ت نأ عملية االختيار بين القطاعين العام والخاص يجب         إن 
 تخضع عمليـة االختيـار إلـى أسـس عمليـة            أنجتمعية وينبغي   م اعتبارها عملية    إلىتكنوقراطية  

 جانـب   إلـى  تجمع عمليتا االختيار والتقييم اعتبارات الجدوى االقتصادية         إن آخربمعنى  ). براجماتية(
المنافع المادية إلى جانب ما تقدمه المؤسسات        االهتمام ب  أيالجدوى االجتماعية والحضارية والسياسية،     

 . من منافع قيمية حضارية وطنية وفوقية تساعد على تعبئة الجماهير
وعموماً، تتباين اآلراء حول مسالة مشاركة القطاع الخاص في التنمية فهذه المشـاركة تثيـر                

طالقاً من حساسيتها واختالفها    عدداً من القضايا بشان طبيعة هذه المشاركة وحدودها واليات تنظيمها، ان          
 أهـم ويمكـن تبيـان     . في طبيعتها بحسب المشاريع والنشاطات التي يسمح للقطاع الخاص العمل فيها          

المنافع االقتصادية التي تتحقق نتيجة مشاركة القطاع الخاص والتي تعتبر مجال عمـل مشـترك بـين                
 : القطاع الخاص والدولة

 أو المشـاركة فـي      تأسـيس  طريق السماح للقطاع الخاص فـي         المشاركة في تحقيق التنمية عن     -1
بعاداً جديدة في المـديين     أ هذا الدور    ليأخذ كجزء من دوره في عملية التنمية        األساسيةمشروعات البنى   
 . )94(المتوسط والطويل

 في عملية التنمية من خالل راس مالـه         اإلسهامحيث يمكن للقطاع الخاص     :  توفير الموارد المالية   -2
 األجنبية أو إيجاد شركاء ممولين بحكم ما يتمتع به من مرونـة             األمواللخاص أو عن طريق رؤوس      ا

 . في التعامل مع مؤسسات االستثمار وبيوتات التمويل الدولية

                                                 
، )40(، العدد العمران العربي عبد الحسين محمد جواد، مشاريع البنية األساسية ميدان للعمل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص،               : انظر 94)(
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 إلى مرونة القطاع الخاص في هذا المجـال بمـا           اإلشارة المساهمة في التنمية التقانية، وقد سبقت        -3
 . ساعدها في تحقيق التنمية التقانيةي وولةيخفف الضغط عن كاهل الد

ـ               -4  لعمليـة التطـور     ا إن نمو القطاع الخاص واتساع دوره في عملية التنمية يمكن أن يمثـل دعم
الديمقراطي من خالل خلق مجال اقتصادي مستقل عن سيطرة الدولة مما يحد من قدرتها على التسـلط                 

ي تقوية بعض تنظيمـات المجتمـع المـدني وتأكيـد           كما إن هذا التطور يسهم ف     . واستتباع المواطنين 
فضال عن إن بروز القطاع الخاص في الحياة االقتصـادية غالبـا مـا يكـون                . استقالليتها عن الدولة  

مصحوبا بسعيه للقيام بدور مؤثر في الحياة السياسية العربية، وهو ما يعني خلق ضغوط على الـنظم                 
 . )95( وترسيخ مبادئ الديمقراطيةالحاكمة من أجل مأسسة المشاركة السياسية

 خلق شراكة عادلة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق التكامل بينهما يسمح للدولة بمواصلة               -5
دورها الفاعل، ويؤمن للقطاع الخاص مشاركة أوسع في عملية التنمية ولتحقيق عملية المشاركة يتعين              

مليات تقويم اقتصادية واجتماعية، تسبقها عملية      إجراء عملية خصخصة عقالنية تخضع المشروعات لع      
ويمكن أن تتأتى عملية المشاركة من خـالل        . تحديد ما يمكن لكل من الدولة والقطاع الخاص القيام به         

 المشاريع الجديدة من قبل الدولة والقطاع الخاص، أو المشاركة في ملكيـة وإدارة              كإقامةطرق عديدة   
 كانت اإلدارة بيد الدولة العتبـارات اسـتراتيجية أو اقتصـادية أو             وتشغيل المشروعات القائمة سواء   

 . هذه الشراكة ينبغي أن تكون محكومة بمبدأي العدالة والكفاءة. اجتماعية، أو كانت بيد القطاع الخاص
 إقباال على االستثمار المنـتج،      أكثريحتاج القطاع الخاص لحوافز اقتصادية بالدرجة األساس تجعله          -6

ستعدادا للمخاطرة والقيام بالمبادأة، وتشجعه على النمو وخلق فرص عمل جديـدة فـي داخـل                 ا وأكثر
وللدولة دور مهم في إيجـاد البيئـة        . ةاالقتصاد الوطني وتحسن فرص الوصول إلى األسواق الخارجي       

رات المحفزة للقطاع الخاص من خالل تحقيق وإدامة استقرار االقتصاد الكلي وتوفير المناسبات والمباد            
لبنى األساسية الالزمة والتسهيالت الفعالة فـي مجـاالت االسـتثمار    أللقطاع الخاص فضال عن توفير  

 . والمبادأة والمنافسـة   لإلبداعوالتجارة، تمهيدا لحشد جهود هذا القطاع في نطاق بيئة اقتصادية محفزة            
 .لعمل القطاع الخاصفي تهيئة البيئة المناسبة حاسما فسياسات الدولة االقتصادية تشكل عنصرا 

وقد سارت غالبية الدول العربية باتجاه إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لكن ينبغي أن يكون من                
خالل اعتبار هذا القطاع شريكا في التنمية واالستفادة منه إلعادة توطين االستثمارات في الخارج وفتح               

لقطاع الخاص العربي أهميته أيضـا، إذا       ويكتسب ا . المجال لها للدخول إلى األسواق العربية دون قيود       
ولعـل المطلـوب هنـا    . دعم التجارة العربية البينية في   العربية،   –ما رفعت القيود عن حركته العربية     

إشراكه في صياغة بنود اتفاقيات العمل العربي المشترك وإيجاد المناخ المناسب لهذا القطاع، وبخاصة              
ستثمار وحرية انتقال رؤوس األموال وعناصر اإلنتاج، وإيجاد        في مجال التشريعات المتعلقة بضمان اال     
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هيأة إقليمية عربية لوضع التصورات ومتابعة اإلجراءات الخاصة لضمان دور القطاع الخـاص فـي               
إطار آلية موحدة لدور الدولة، في جميع األقطار العربي، وكذلك توفير المناخ المناسب الذي ال يقتصر                

، بل يتعداه إلى إصالح االختالالت االقتصادية وصـياغة السياسـة الكليـة             على الحوافز والتشجيعات  
 .)96(المؤاتية والضامنة الستمرارية عمل هذا القطاع

 
إن األخذ بمثل هذه اإلصالحات يسمح بتحضير المستقبل بصورة جيدة من خالل تعبئة الجهـود               

 تدنية سمات الدولة العربية وزيـادة       كما أن هذه اإلصالحات يمكن أن تساهم بطريقة فعالة في         . التنموية
 االعتبار للفرد والمجتمـع والدولـة       دربفاعلية الدولة في أداء أدوارها وفي تحسين البيئة االقتصادية و         

 .على السواء
 

       
 :، منها العراقاألسباب التي تقف وراء ظاهرة الفساد االقتصادي فيأن هناك العديد من 

أدى إلـى    الذي   مؤسسات الحكومية فيه،  عدم استقرار وفاعلية البيئة القانونية والتشريعية التي تحكم ال        .1
القصور في تطبيق القوانين واللوائح في أجهزة الدولة، وعـدم فاعليـة الرقابـة الداخليـة والتسـاهل                 

ية، وهذه القضـايا    والتغاضي عن أخطاء الموظفين العموميين والبيروقراطية وتعدد اإلجراءات الحكوم        
 .مجتمعة، أثرت على قيام مؤسسات الدولة بالمهام الموكلة إليه، مما ساعد على انتشار الفساد

الهوة الواسعة بين النصوص القانونية التي سنتها مؤسسات وشرعها فقهاء والواقع الذي ينحي هـذه               .2 
اسحة علـى اإلفسـاد، بتسـويق       النصوص جانبا ليفرض قوانينه الخاصة، المشبعة بالفساد والقدرة الك        

فـالثغرات  . مبررات وذرائع، يتراكم وجودها، وتقوى حموالتها، يوما بيوم، وسط انعدام هيبة القانون           
 فزادته تعقيدا، ألن الدولة تلجـأ إلـى سـن           التي أريد منها ضبط الواقع العراقي     تثقب غابة التشريعات    

نحراف عن الحل الناجع، الذي يجـب أن يكـون          القوانين لمجابهة مشكالت اقتصادية واجتماعية، في ا      
ويعتبـر  . واألحكام القضائية ال ينفذ أغلبها، ناهيك عن بطء العدالة        . اقتصاديا واجتماعيا وليس تشريعيا   

العامل القانوني عنصراً حيوياً في تفاقم الفساد في العراق، فتراكم لنصوص القانونية التي تركتها الحقبة               
منفذة وعشوائيتها بين السنن القانونية المستحدثة وانتخاب سنن سابقة لـم يجـر   السابقة وضياع الجهة ال  

تعديلها، إنما شكل في مجمله تضخماً قانونياً أصبح منفذاً لالحتيال على القانون من احترام شكلي لـه،                 
                                                 

، كانون )238(، العدد )21(، السنة المستقبل العربـي نحو آليات اقتصادية إلعادة التأهيل، : خالد واصف الوزني، العمل العربي المشترك   ) 96(
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من ثم فالعمل على الحد من الفساد بوضـع أطـر قانونيـة             . وانتقاء بعض القوانين على حساب أخرى     
د من تشابك النصوص وتفاقم تعقيداتها واالجتهادات في تطبيقها، مما يشكل مأزقاً قانونياً وإداريـاً               سيزي

، ربما إلى لدرجة التي تستخدم فيها المعلومات عـن          "الغنيمة"من حيث توريط عدد أكبر للمشاركة في        
 .المتورطين لالبتزاز عبر استخدام رمزي للقانون ومناهضة انتقائية للفساد

لقيمي واألخالقي في العراق، والذي أمتـزج       الدور ا وروث المرحلة السابقة الذي شهد تراجعاً في        م. 3
 على قيم الفرد في مواجهة قيم الجماعة والمصلحة الشخصية          اًتركيزبنتائج المرحلة الحالية التي شهدت      

كال للفساد الشخصـي    ساهم في توليد أش   مما  . ية وسيادة المفاهيم االستهالكية   في مقابل المصلحة الجماع   
والسياسي واإلداري من ناحية، والفساد االقتصادي الناجم عن سوء توزيع الثروة في المجتمع من ناحية               

 فادحة وتراجع قيمـي     وبعبارة أخرى فإن ظاهرة الفساد تكشف عن تصدع وازدواجية أخالقية         . أخرى
 . واسع

انتقال من الفساد العرضي إلـى       ا على أنه   اقتصاد السوق  نحويمكن النظر إلى تأثير عملية التحول       . 4
 ارتفاع معدالت الفساد السياسي واإلداري واالقتصادي وبـدرجات         هاالفساد المنظم والمعولم، حيث رافق    

 .متفاوتة
ويبقـى  في العملية االقتصادية،    أكبر للقطاع الخاص     ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مساهمة      . 5

 :فساد من انحسارها رهناً بمناقشة عوامل أهمهاالحكم على تفاقم ظاهرة ال
 . ارتباط هذا االتجاه بالنفوذ السياسيمدى  .أ
 .ظمة لحركة القطاع الخاصالتشريعات والقوانين المنمدى التطور في  .ب

بحكم طبيعتها البنيويـة تفـتح      ، فاألخيرة   الخصخصة  و ادسالفبين  تواطؤ  احتمال شديد لحصول    .   ج
 :هما،  نوعين من التواطؤ الفاسدأمام د باب الفسا

 . التواطؤ الرأسي بين السياسيين والبيروقراطيين من ناحية والقطاع الخاص الفاسد من ناحية أخرى*
 التواطؤ األفقي بين الشركات الخاصة التي تود اقتناص صفقات من عمليات الخصخصة والتي قـد                *

لمناقصات لتفادي ضخامة التكلفة أو لتعظيم األرباح       تتحالف فيما بينها للتأثير على أسعار المزادات أو ا        
 .  أو الحتكار السوقآخرينأو لتحقيق مزايا على حساب 
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دام قأن است ، أو نقول    أن الخصخصة تفتح الباب أمام تنامي ظاهرة الفساد        نستنتج   وهذا كله ومن  
يقتـرن بإصـالح    ، ما لـم     يعد أمرا مشكوكا فيه   في القطاع الخاص     للحد من الفساد     كآليةالخصخصة  

 .شمولي للبنية القانونية
إن الحجم الذي وصله الفساد في العراق هو من الحجم الكبير، الواسع والمتشابك، فهـو كبيـر                 
ألنه مرتبط بالصفقات الكبرى في المقاوالت وتجارة السالح والحصول علـى التـوكيالت التجاريـة               

 يشمل مختلف القطاعات، واقرب ما يكـون        وهو واسع ألنه بات   . للشركات الكبرى المتعدية الجنسيات   
مرتبط بالفرصة، فان عدم ظهوره في قطاع ما ال يعني عدم وجوده بقدر ما يعني ضعفا فـي فـرص                    
الفساد واإلفساد، لذا نجده يرتبط بعمليات اإلنفاق والمؤسسات العامة التي تنتفع بطريقة مباشرة أو غير               

 .ه يظهر على المستويين السياسي والبيروقراطيوهو متشابك ألن. مباشرة من ميزانية الدولة
 انخفاض مستويات األجور في القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص جعلت المـوظفين             إن

يتقاضون الرشى لتحقيق التوازن مع اإلنفاق الخاص خصوصا بعدما شاعت الظاهرة ووصـلت إلـى               
جاه النظام والدولة العتبارات متعلقة بأزمة      ومع انعدام الشعور بالمسؤولية ت    . مؤسسات الرقابة والقضاء  

 . الهوية في العراق نشأت طبقة من المسؤولين العموميين الفاسدين الذين يستجيبون لحافز الرشوة
ان وجود رقابة فاعلة يعكس أهمية محاربة الفساد في نظر القيـادة السياسـية، تلـك                 

 : توفر العناصر التاليةويتطلب ذلك. الرقابة هي الخط األول للدفاع ضد الفساد
 .واألمناء األكفاءالمشرفون 

 .مكاتب مراجعة جيدة

 .قواعد واضحة للسلوك األخالقي

 .97إجراءات جيدة وواضحة للممارسة الرقابية
 .ويمكن أن نؤشر بعض التوصيات المستقاة من تجارب بعض األمم 

 أجهزة الدولـة، وبنـى      إن محاربة الفساد ينبغي أن ال تكون بمعزل عن عملية شاملة إلصالح           
 . ومؤسسات المجتمع المدني، وزيادة الشفافية على مستوى االقتصاد العراقي

دراسة وتحليل ظاهرة الفساد من حيث أسبابها ونتائجها وأشكالها واالستفادة من تجارب البلدان             
 .األخرى، والتحقق من الروابط بين الفساد واقتصاد الظل واسع االنتشار في العراق
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وتهيئـة اقتراحـات مدروسـة      .  الشفافية في القطاع العام والسياسيات االقتصادية الكلية       ضمان
وعملية تتعلق باإلصالحات االقتصادية في القرارات العامة، وإقناع الحكومة بضرورة وجدوى مكافحة            

 .الفساد

 .وضع عملية الخصخصة في استراتيجية اإلصالح الشاملة

تسهيل الوصـول إلـى     : دوره في عملية مكافحة الفساد ينبغي     وفي ما يتعلق بالمجتمع المدني و     
المعلومات المتعلقة بالفساد باستخدام وسائل اإلعالم الجماهيرية، وخلق مواقع الكترونية معنية بمحاربة            
الفساد، وتهيئة برامج تربوية للمدارس والمحاضرات العامة بما يخلق الوعي العام حول الفساد، تأسيس              

 .  متخصصة لتدعم التحقيقات الصحفية حول الظاهرةمكاتب أو وحدات

التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في ما يتعلق بحمالت مناهضة الفساد،             
 .واالستفادة من المؤسسات الدينية وتفعيل دورها في العملية

 
 
 
 
 


