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ز:و ضأعزوالقسصسديزو موهنزفيزو عموق
ز  لز صسازو ل وزواففمز واركمزاتللفسًازفيزو عس لززز

  
 رائد فوزي امحود
 ابحث يف ادلعهد العريب للبحوث و الدراسات اإلسًتاتيجية

( نقالً عن صحيفة احلقائق الدولية)

 
 مقدمػػػة

عراقي لكنو ورغم ذلك مل يكن يعتمد على النفط كأحد ادلوارد كانت للحرب العراقية اإليرانية تداعيات كبَتة على االقتصاد اؿ
من انذبو القومي، ومل يكن القسط اآلخر من الناتج يعتمد % 45األساسية للدخل القومي؛ حيث كاف يشكل فقط ما رلموعو  

ـ كما تفعل وال زاؿ قسم على شراء حصص بشركات غربية، أو إجياد مورد مايل إضايف عرب تشغيل األمواؿ النفطية يف أسواؽ األسو
من الدوؿ النفطية اخلليجية مثاًل، بل اعتمد على تنويع مصادر دخلو وخصوصاً ابعتماد قطاعي الزراعة والصناعة على األقل يف 

. االكتفاء الذايت
 

مع الدويل عليو بداية التغَت الكبَت على االقتصاد العراقي نتيجة احلصار االقتصادي ادلفروض من قبل اجملت 1991وشكل العاـ 
ودوف الدخوؿ بتفاصيل أكثر على ما حلق دبختلف القطاعات االقتصادية وادلالية والنقدية العراقية أو عدـ . نتيجة غزوه للكويت

وجود سياسة أو إسًتاتيجية اقتصادية واضحة للنظاـ العراقي خالؿ التسعينات وبداية القرف احلايل، إال أف ما جيدر اإلشارة إليو ىو 
االقتصاد العراقي شهد عملية ربجيم مستمرة لالستفادة من موارد العراؽ النفطية، وربجيم االستفادة بغَتىا من القطاعات أف 

سنركز حديثنا يف ىذه الورقة على ادلرحلة . الصناعية والزراعية والتجارية، عرب شن احلروب عليو أو توريطو حبروب مستمرة مع جَتانو
. 1 2003احتاللو يف العاـ ابريل اليت أعقبت غزو العراؽ و

 
 

 االقتصاد العراقي من القطاع العاـ إىل القطاع اخلاص
: دولة مركزية يشغل فيها القطاع العاـ دوراً زلورايً يف النشاط االقتصادي، وذلك استناداً لسببُت أساسيُت 2003العراؽ قبل العاـ 

كوف العراؽ دولة انمية كغَتىا من دوؿ العامل الثالث : على االشًتاكية، والثاٍلطبيعة النظاـ االقتصادي وأيديولوجيتو القائمة : األوؿ

                                         

ومنذ أتمُت  1970أتميم النفط  ذلك أف االقتصاد العراقي شهد انتكاسات سلتلفة وربجيم مقصود سواء منذذبدر اإلشارة ؾ   1 
 .1964الصناعات احمللية العاـ 
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اليت فرضت سيطرهتا بعد االستقالؿ، جلأت كغَتىا من الدوؿ النامية للسيطرة على أىم القطاعات االقتصادية، ألسباب سياسية 
لسلع واخلدمات األساسية للمواطنُت وغَتىا من األسباب ال واقتصادية واجتماعية سلتلفة، منها ربقيق العدالة االجتماعية يف توفَت ا

. رلاؿ لشرحها ىنا
 

أي ديكن اإلشارة إىل أف النظاـ ادلركزي يالءـ بصورة أساسية الدوؿ اليت خرجت من حروب أو سيطرة أجنبية على مفاصل حياهتا؛ 
لكن مع مرور الوقت وبعد أتمُت سيطرهتا أتخذ الدوؿ بفتح . حبيث تعمل الدولة على بناء منظومتها االقتصادية لتلبية ادلصاحل العامة

اجملاؿ للقطاع اخلاص تدرجيياً ليساىم يف دعم االقتصاد الوطٍت وأف يقود عملية إعادة اإلعمار والتنمية عرب االستفادة من البٌت 
.  التحتية واخلدمات اليت وفرىا ذلا القطاع العاـ

 
زبذت صورة أخرى منافية؛ فقد ظهرت التجربة بعد ثالث سنوات من اعتماد فلسفة ا 2003لكن الصورة يف العراؽ بعد عاـ 

االنتقاؿ من القطاع العاـ إىل اخلاص، دوراً فقد فيو القطاع اخلاص عنصر ادلبادرة وظهر ضعيفاً ودوف مستوى سد الفراغ الذي تركو 
: القطاع العاـ وذلك ألسباب سلتلفة أبرزىا

 
سنة، بل أف ورغم سهولة  13ادلساعدة نتيجة استهدافها طواؿ فًتة احلصار االقتصادي الذي استمر إىل  تدىور البنية التحتية  -أ

إال أف الطَتاف الغريب واألمريكي استهدؼ بصورة متعمده ( 2003ابريل )سيطرة قوات االحتالؿ على العراؽ دوف مقاومة آنذاؾ 
تالؿ الفرصة لالنتقاؿ بسالسة للعب دور ابرز يف احلياة االقتصادية العراقية ىذه البٌت حبيث أفقد القطاع اخلاص الذي جاء بعد االح

فادلواطن العادي إبمكانو تلمس الضعف يف ىذه البٌت؛ فالطاقة الكهرابئية يف أسوء حاالهتا، .  2بناء على ما خلفو القطاع العاـ 
، وقطاع (شركات اخللوي)التمويل وزبنقها ادلنافسة األجنبية والوقود يثقل كاىل ادلواطن، واإلنتاج الزراعي شحيح والصناعة ينقصها 

اخلدمات يكاد ال يذكر، وادلاء شحيح يف بلد اشتهر بكونو ما بُت هنرين، حيث كاف ثلثي أراضي الصاحلة للزراعة يف العراؽ تعتمد 
. على البٌت التحتية اليت توفرىا مياه األهنار

. فقداف األمن  -ب
. واؽ العادليةاالنفتاح على األس  -ت

                                         
اجلوية، وما ألقي منها من قذائف وقنابل  الغارات)من أف  2000أغسطس عاـ / أاثر تقرير برانمج األمم ادلتحدة للبيئة يف آب   2

 شبو كامل، دبا يشمل مصانع توليد الكهرابء وأتمُت ادلياه، ومصايف النفط اخلاـ، ى بنية ادلنشآت العامة قضاءوصواريخ قصفت عل

ىذه البٌت الضرورية يف أي ....(. مضخات ادلاء  آابر الستخراج النفط، ومل يعد يف اإلمكاف تشغيل 6وادلخازف النفطية، ابإلضافة إىل 
األمر الذي  للقطاع اخلاص إلعادة إعمار العراؽ وادلشاركة ابلتنمية، انىيك عن االستفادة والربح، عملية إصالح اقتصادي أو بناء دور

 .وإحجاـ االستثمارات اخلارجية عن دخوؿ سوؽ العراؽ أثر وال زاؿ على القطاع اخلاص، وىروب رأس ادلاؿ احمللي إىل اخلارج،
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.  3 ىروب رأس ادلايل احمللي لالستثمار يف اخلارج  -ث
 

األمر الذي . عجز االسًتاتيجيات والسياسات االقتصادية وادلالية والنقدية األمريكية واألجنبية ابلتكيف مع الواقع يف العراؽ  -ج
. ؾ قبل أف يبدأأوقع االقتصاد العراقي يف فشل واضح وفقد على أثره القطاع اخلاص دوره وذؿ

 
وتردد رأس ادلاؿ األجنيب يف الولوج للسوؽ العراقية، وحىت الشركات األجنبية العاملة اآلف يف العراؽ انتهجت أسلوابً مغايراً يف   -ح

حيث تًتكز ىذه االستثمارات على قطاع اخلدمات . االستثمار قائم على االستفادة من ادلاؿ العراقي وال ذبلب أمواذلا معها
ستهالكية كشركات اخللوي، وتبتعد عن االستثمار يف قطاع الزراعة أو الصناعة ابستثناء قطاع النفط الذي حيض ابىتماـ أغلب اال

- : الشركات متعددة اجلنسية الكربى، ولعل السبب يرجع إىل
. يف العاملاألرابح ادلتحققة والسريعة ادلاثلة ابالستثمار يف مادة حيوية تعتمد عليها الدوؿ الصناعية  -1
ربض حبالة من األمن ( كردستاف)وجود النفط يف زلافظات ال يشكل الوضع األمٍت فيها هتديداً ذلا، فادلناطق اجلنوبية والشمالية  -2

. نسيب يشجع ىذه الشركات على االستثمار

                                         

3
انجغشافٙ يغ انؼشاق ٔيب  لٛت ْٙ األسدٌ، فُظشاً نهمشةأحذ أْى األعٕاق انخٙ نجأث نٓب سؤٔط األيٕال انؼشا  

انحصبس االلخصبد٘ ٔإنٗ اٌٜ، ببإلضبفت إنٗ سغبت  شكهّ انؼشاق كَّٕ انًُفز انًٓى ٔانحٕٛ٘ نهؼشالٍٛٛ خالل فخشة

انؼشاق نكٍ ػٍ بؼذ يٍ خالل احخبر األسدٌ يشكضاً نُشبطبحٓى االلخصبدٚت  انًغخثًشٍٚ انؼشالٍٛٛ نالعخثًبس فٙ

انؼبنًٛت، حهك انصٕسة  نهؼشاق، ٔحالشٙ فكشة كٌٕ األسدٌ يشحهت اَخمبنٛت نشأط انًبنٙ انز٘ ٚخطهغ نألعٕاق انًٕجّ

بم أخزث ْزِ االعخثًبساث  1991فٙ انؼبو  انخٙ اَطبؼج ػٍ األسدٌ خالل انًشحهت انخٙ أػمبج انحشة انثبَٛت

جٓبث أسدَٛت حكٕيٛت حؼكظ ْزِ انحمبئك، حٛث لذس  انخٙ صذسث ػٍ ببإللبيت فٙ األسدٌ، ٔنؼم األسلبو انشعًٛت

انجبس٘  يهٌٕٛ دُٚبس خالل انشٕٓس انؼششة األٔنٗ يٍ انؼبو 118انؼشالٛت فٙ األسدٌ بُحٕ  حجى االعخثًبساث

انًغخثًشٍٚ انؼشالٍٛٛ انًغجهٍٛ نذٖ  ٔلذ أفبدث َششة صبدسة ػٍ ٔصاسة انصُبػت ٔانخجبسة إنٗ أٌ ػذد( 2006)

يغخثًش لذسث حجى اعخثًبساحٓى خالل انغُٕاث انغج انًبضٛت  3927بهغ  2006انششكبث حخٗ أٚهٕل دائشة يشالبت 

 حٕصػج ػهٗ لطبػبث يخخهفت، ٔبزنك ٚخكٌٕ انًغخثًشٍٚ انؼشالٍٛٛ لذ حهٕا فٙ انًشحبت يهٌٕٛ دُٚبس 345.7بُحٕ 

 .األٔنٗ بٍٛ انًغخثًشٍٚ يٍ غٛش األسدٍَٛٛ فٙ األسدٌ

يهٌٕٛ دُٚبس، فٙ حٍٛ بهغ َحٕ  140.3انؼشالٍٛٛ فٙ لطبع انخذيبث بهغ َحٕ  اعخثًبساث ٔحجذس اإلشبسة إنٗ أٌ

انصُبػت،  يهٌٕٛ دُٚبس فٙ 15يهٌٕٛ فٙ لطبع انضساػت، َٔحٕ 58.7دُٚبس فٙ لطبع انخجبسة، َٔحٕ  يهٌٕٛ 127.9

دٌ إنٗ أٌ انؼشالٍٛٛ فٙ األس ٔحشٛش أسلبو صبدسة ػٍ دائشة األساضٙ. يهٌٕٛ دُٚبس فٙ انًمبٔالث 3.5ٔ َحٕ 

فٙ  1.9يهٌٕٛ دُٚبس، أ٘  76ػمبساث ٔأساضٙ بًب ٚؼبدل  اشخشٔا خالل انشٕٓس انؼششة األٔنٗ يٍ انؼبو انجبس٘

 فٙ انًئت يٍ يجًم ػًهٛبث انبٛغ نغٛش األسدٍَٛٛ فٙ انفخشة 50ْزا انمطبع، َٔحٕ  انًئت يٍ يجًم ػًهٛبث انبٛغ فٙ

 .ٔانؼمبساث يٍ غٛش األسدٍَٛٛ ٌٔ فٙ انًشحبت األٔنٗ بٍٛ انًغخثًشٍٚ فٙ األساضٙٔبٓزا، ٚحم انؼشالٙ. انًشبس إنٛٓب
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االستثمار فيها، حبيث يعطي  العامل األىم، عدـ وجود قانوف ينظم عمل الشركات العاملة هبذا القطاع ادلهم وال ينظم طرؽ -3
. ذلذه الشركات الفرصة للعمل دوف قيود ابلكاد تذكر

 
أغلب الدوؿ اجملاورة  -على األقل  -كاف من ادلتوقع أف ينتقل العراؽ تدرجيياً إىل االعتماد على القطاع اخلاص سباماً كما فعلت 

عية اليت دفعت الدوؿ الرأمسالية الكربى لالنتقاؿ من القطاع العاـ فبغض النظر عن األسباب واحملفزات الطيب. كاألردف وسورية حالياً 
واخلاص خالؿ القرف الفائت إال أف الدوؿ يف العامل الثالث، كانت عملية االنتقاؿ ازبذت صورة مغايرة، نتيجة اختالؼ احملفزات؛ 

ا؛ حيث ظهر أداء ادلؤسسات العامة عبارة ففي ىذه الدوؿ فشل القطاع العاـ يف النشاط االقتصادي وبدأ الشك حيـو حوؿ كفاءتو
. عن استنزاؼ مستمر دلوارد احلكومة يف ادلوازنة العامة، وصلت حد االقًتاض ألجل دديومة عملها

 
وبغض النظر عن األسباب اليت أدت إىل فشل القطاع العاـ، إال أف عملية االنتقاؿ جاءت يف ىذه الدوؿ ضمن األساليب ادلعروفة 

ار واإلصالح والتصفية اليت هتدؼ مجيعاً إىل زبلي القطاع العاـ عن الكثَت من نشاطاتو إىل القطاع اخلاص، أي كالبيع واإليج
خصخصة القطاع العاـ لكن ضمن بنية ربتية استندت فيها القطاع اخلاص وزاولت من خالذلا عملية التطوير والبناء، ابلعكس سباماً 

 نية التحتية ادلدمرة للمؤسسات العامة اىتماـ القطاع اخلاص يف شراءىا أو االستثمار فيهادبا حدث ابلعراؽ حيث مل يتسٌت ذبلب الب
4 .
 

لعل من انفلة القوؿ اإلشارة على الرغم من التوجو العاـ لدى احلكومات اليت تعاقبت بعد احتالؿ العراؽ إىل انتهاج مبدأ اقتصاد 
ي وضع ديكن اإلشارة فيها إىل دور يذكر سواء لدى القطاع العاـ أو اخلاص يف السوؽ، فالصورة احلالية يف العراؽ ال تشبو بتااتً أ

. االقتصاد العراقي
 

  إدارة االحتالؿ واالقتصاد العراقي
ًً ابلوضع االقتصادي؛ سباماً كما  نقر البداىة ابلقوؿ إف احلصار االقتصادي الذي فرض على العراؽ طواؿ عقد ونصف أضر كثَتًا

النظاـ السابق ابلتعامل مع الوضع االقتصادي، لكن كانت لسياسات احلكومة احلالية وإدارة االحتالؿ أعظم أضرت أيضاً سياسات 

                                         
اقتصاد السوؽ الذي يقـو عليو النظاـ  لقد أظهر تقرير صادر عن البنك ادلركزي العراقي أف القطاع العاـ العراقي ورغم مبدأ  4

 ـ أف ىذا األمر يرتبط بتصدير النفط إال أنو مؤشر إىل ضعفورغ% 99.39صادراتو حوايل  االقتصادي يف العراؽ قد بلغ إمجايل قيمة

األمر على ضعف القطاع اخلاص فقد حاولت  ومل ينحصر ىنا. كال القطاعُت العاـ واخلاص يف دفع عجلة التقدـ االقتصادي ابلعراؽ
قي وأعلنت احلكومة عن زبصيص وقروض لالضطالع بواجباتو يف تنمية االقتصاد العرا احلكومة دعم القطاع اخلاص ومنحو تسهيالت

 .مليار دوالر لكنها مل تفلح يف خفض التدىور يف االقتصاد العراقي مبلغ
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حالة احلصار االقتصادي ادلفروض على  2003ردبا أهنت حرب إبريل . األثر يف الشلل والتدىور احلاصل على االقتصاد العراقي
قتصاد العراقي لسنوات قادمة، خصوصاً مع عقود اإلعمار اليت مت إجازهتا العراؽ، لكنها يف نفس الوقت فرضت واقعاً أضر ابال

خالؿ السنوات األوىل من عمر االحتالؿ يف ظل غياب القوانُت احمللية والتشريعات الوطنية، األمر الذي مهد الطريق أماـ حركة 
زاوية فرض الرسـو والتعرفات اجلمركية أو  السلع ورؤوس األمواؿ وسهولة االتصاؿ وتبادؿ ادلعلومات دوف رقيب يذكر سواء من

. الضريبية، على األقل يف رلاؿ حفظ وتطوير الصناعات الداخلية
 

لقد سهلت إدارة االحتالؿ ىذه احلركة عرب إصدار عدد من التشريعات واألوامر اليت ألغت دبوجبها القوانُت السابقة ادلتعلقة 
عراؽ، دوف دراسة حقيقة لالقتصاد العرقي، زلاولة استلهاـ التجربة الرأمسالية يف اقتصاد ابالستثمار أو السياسة ادلالية ادلعتمدة ابؿ
من قانوف إدارة البالد أنو من ضمن االختصاصات احلصرية للحكومة االربادية يف  25السوؽ؛ فقد أعطت الفقرة ج من ادلادة 

العملة وتنظيم اجلمارؾ ووضع ادليزانية العامة للدولة ورسم السياسة االىتماـ بشؤوف رسم السياسة ادلالية وإصدار )ادلرحلة االنتقالية 
للعراؽ أصدر عدد من القوانُت عمالً دبنطوؽ ادلادة " بوؿ بردير"، وعليو وخالؿ إدارة السفَت (النقدية وإنشاء بنك مركزي وإدارتو

. السابقة وأشارت مجيعها إىل اقتصاد السوؽ واخلصخصة
 

فقد اتضح أف ىذه القوانُت اذبهت . ادلخطط شلا فاقم من الوضع االقتصادي للسنوات اليت أعقبت صدورىاوترؾ االقتصاد ادلركزي 
ضلو فتح األسواؽ لسلع تنافسية على حساب ادلنتج احمللي بل وإفساد ادلستهلك العراقي بفرض عليو سلوؾ ومنط جديد يف 

.  االستهالؾ مل أيلفها أو مل يكن مستعد ذلا
 

: القرارات واألوامر اليت أثرت وال زالت على الوضع االقتصادي العراقي ما يليوكاف أىم تلك 
 
تعليق الرسـو التعريفية ( مل تكن موجودة آنذاؾ)إف السلطة االئتالفية ادلؤقتة ووزارة التجارة )وجاء فيها : سياسة ربرير التجارة -1

جارية وإىل هناية االحتالؿ بتحصيل أية رسـو مجركية أو ضرائب على اجلمركية وغَتىا من القيود األخرى ادلفروضة على العمليات الت
لقد كاف حصيلة ىذه السياسة خلق كوارث مأساوية لالقتصاد العراقي؛ حيث ...(. الواردات أو رسـو الًتخيص أو أية رسـو أخرى

أو سلع معمرة وأجهزة منزلية كانت أف مجيع السلع اليت أعفيت من الرسـو وأدخلت كانت تقتصر على مواد غذائية غَت ضرورية، 
متوفرة يف السوؽ احمللي من قبل، وساعد ىذا القرار على إدخاؿ أكثر من مليوف ونصف ادلليوف عربة خالؿ العاـ األوؿ من 

موجودة يف أسواؽ اخلليج؛ وقد أوقفت احلكومة احلالية مؤخراً إدخاؿ ىذه ( خردة أو أنقاض)االحتالؿ وىي عبارة عن سيارات 
، كما أضر القرار بقطاع الزراعة بسبب سياسة 2005سيارات بقانوف حدد مؤخراً حيضر استَتاد السيارات اليت تقل عن موديل اؿ

. اإلغراؽ
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قانوف أتسيس الشركات، وأجاز بصورة  9/6/2003عدؿ قانوف سلطة االئتالؼ الصادر بتاريخ : إنشاء ادلؤسسات التجارية -2
كات العراقية أتسيس ادلؤسسات ديارسوف من خالذلا التبادؿ التجاري ادلباشر مع ادلؤسسات التجارية غَت مسبوقة ىذا القانوف للشر

ؿ الدولية ورفع كافة القيود اإلدارية، ومل يفصل القرار طبيعة ىذه القيود ادلرفوعة ومل حيدد القرار كذلك الوجود القانوٍل وأطر التعاـ
 العراؽ واليت جاءت لتنفيذ عدد من ادلشاريع وعقود البناء، شلا ال ديكننا إعطاء عدد واضح بُت الدولة والشركات األجنبية العاملة يف

. 5 حوؿ عدد ونشاط ىذه الشركات
 
جاء أتسيس ىذا اجمللس من أجل ضماف أف األمواؿ اليت تتاح لسلطة االئتالؼ ادلؤقتة تدار على شكل : رللس مراجعة الربانمج -3

جل ربقيق النمو يف العراؽ، وقد ربط إدارة أمواؿ ادلوجودات العراقية يف اخلارج بضمنها إيرادات شفاؼ ومنسجم مع القانوف أل
. مبيعات النفط كلها يف ىذا الصندوؽ اليت أدارتو وال زالت سلطات االحتالؿ

 
إىل االنتقاؿ بو من  ادلتعلق حباجة العراؽ 17/7/2003عمالً بتقرير األمُت العاـ يف : قانوف االستثمار األجنيب ادلباشر -4

لطات االئتالؼ ىذا القانوف؛ االقتصاد غَت الشفاؼ ادلركزي إىل مرحلة اقتصاد السوؽ عرب أتسيس قطاع خاص نشط، أصدرت س
وقد أاتح ىذا القانوف لالستثمار األجنيب ادلباشر يف كافة القطاعات االقتصادية يف العراؽ بصورة ىددت األمن االقتصادي العراقي 

. ابستثناء التملك األجنيب ادلباشر وغَت ادلباشر لقطاع ادلصادر الطبيعية( الغذائي والصناعي واالستهالكي وغَتىا)
 
خبصوص ( 49)أصدرت سلطة االحتالؿ األمر رقم  2004بتاريخ التاسع والعشرين من شباط :  6اإلسًتاتيجية الضريبية  -5

حيث علق ابلكامل ضريبة الدخل على موارد الدخل ( 37)اإلسًتاتيجية الضريبية للعراؽ، وكاف ىذا القرار قد أشار إىل األمر رقم 
كما علق الضريبة على إجيار األمالؾ العقارية ادلفروضة طبقا للقانوف رقػػم . 1982لعاـ  (113)ادلقررة يف قانوف الضريبة رقم 

كما علق القرار كافة الضرائب األخرى، اليت مل يتم ربديدىا بصفة خاصة على أهنا ضرائب . بصفتو ادلعدلو 1959لعاـ ( 62)
وفرض ربصيل الضريبة على الدخل مرة واحدة بنسبة (. 2003)إىل آخر عاـ ( 2003)نيساف ( 16)يستمر العمل هبا اعتبارا من 

كما أشار القرار إىل عـز رللس احلكم إىل إخضاع موظفي القطاعُت العاـ واخلاص للضريبة للتأكد من أف . يف ادلائة( 15)أقصاىا 
. مجيع قطاعات اجملتمع العراقي تشارؾ يف عبء الضريبة

 

                                         
مل تكن موجودة يف أغلب الصفقات اليت  لقد اتضح بعد سنوات من تطبيق ىذا القانوف أف الدولة فقدت سيادهتا االقتصادية حبيث  5

 وأصبحت رلرد متعامل اقتصادي عادي ال ديلك أي امتيازات ابستثناء ما ديليها العقد  أبرمتها سلطات االحتالؿ مع الشركات األجنبية،

، وذلك ربت مربر اقتصاد السوؽ وانفتاح األسواؽ  .ادلرـب

 )2004)شباط  20يف ( 2004)اإلسًتاتيجية الضريبية لعاـ( 49)األمر رقم   6
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أما بقية الضرائب كالعقار ورسـو . النامية وادلتقدمة يطبق يف العراؽ على أسس تصاعديةإف قانوف ضريبة الدخل أسوة ببقية البلداف 
وال توجد ضريبة . السكن فهي بدوف شك أقل دوف مستوى الضرائب والرسـو ادلطبقة يف البلداف العربية األخرى اجملاورة للعراؽ

اراهتا وإجراءاهتا تريد أف تظهر ألسباب إعالمية حبتة اىتمامها مبيعات يف العراؽ إال أف سلطة االحتالؿ األمريكية أسوة بكافة قر
ابلقطاع اخلاص وىي تعلم جيدا أف الظروؼ األمنية السائدة والفوضى القائمة حاليا، قد جعلت من القطاع اخلاص أشبو ابلقطاع 

. حيحة وأرابحو تكاد ال تذكرالعاطل عدا بعض النشاطات يف االستَتاد للمواد الغذائية حيث ادلنافسة شديدة واألرابح ش
 

أايً كانت ىذه القوانُت والتشريعات إال أف الواقع األمٍت يف العراؽ فرض ديلولة على سلتلف القطاعات االقتصادية ابلعراؽ، وبقي 
. األجنبية جزء كبَت من ىذه القوانُت عبارة عن حرب على ورؽ ابستثناء قطاع النفط الذي شهد استثماراً واسعاً من سلتلف الشركات

وأفقدت ىذه القوانُت دور كل من القطاع العاـ واخلاص يف بناء االقتصاد العراقي عدا عن بعض النشاطات يف استَتاد ادلواد 
االستهالكية والغذائية؛ حيث ادلنافسة ابلنسبة للقطاع اخلاص شديدة واألرابح شحيحة وتكاد ال تذكر، انىيك عن غياب كال 

. ر حيوي وأساسي يف بناء ىذا االقتصاد ادلدمرالقطاعُت عن لعب أي دو
 

ولعل من ادلفيد يف ىذا الباب إمجاؿ النتائج السلبية اليت خلقتها سلطات االحتالؿ األمريكي، واحلكومات العراقية ادلتعاقبة منذ 
:  7 االحتالؿ، على القطاعات االقتصادية دبا يلي

 
 :القطاع الزراعي

يف ادلائة من السكاف يعتمدوف على ( 70)قاعدة أساسية للتقدـ االقتصادي حيث أف حوايل  يشكل القطاع الزراعي يف العراؽ
. مليوف دوًل وىي قابلة للزايدة إذا مت إصالحها( 30)إىل ( 25)وأف األراضي القابلة للزراعة يف العراؽ تقدر حبوايل ما بُت . الزراعة

ادلفتوح بدخوؿ ادلنتجات الزراعية األجنبية وادلواد الغذائية إىل فقداف  لقد أدت سياسة وإجراءات االحتالؿ ابتباع سياسة الباب
. ادلنتجات الزراعية العراقية القدرة على ادلنافسة األمر الذي أدى إىل ترؾ ادلزارعُت ألراضيهم وتعرضهم للبطالة واجلوع

 
ألمٍت وقياـ سلطة االحتالؿ برفع أسعار األمسدة وقد فاقم من ىذا الوضع ادلًتدي فقداف االستَتاد للبذور احملسنة بسبب الوضع ا

كما امتنع رجاؿ االحتالؿ من القياـ أبعماؿ مكافحة . ألسباب أمنية أيضا إىل معدالت أعلى بعشرين مرة من سعرىا قبل االحتالؿ
ولقد أدت . يف ادلاشية (90)أمراض النخيل للموسم ادلنصـر األمر الذي أدى إىل خفض اإلنتاج للتمور العراقية ىذه السنة حبدود 

إجراءات االحتالؿ ىذه إىل تعطيل كافة ادلصانع ادلختصة يف تصنيع ادلواد الغذائية واأللباف والدواجن بسبب عدـ توفر ادلواد 
. األساسية لك وهبذا وصل القطاع إىل هناية مؤسفة

                                         
 .االقتصادي، مصدر سابق البعد –الفًتة االنتقالية انظر دراستنا ادلعنونة قانوف إدارة الدولة العراقية خالؿ   7
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 :القطاع الصناعي

عامالً بشكل جيد نظرا للحصار ولعدـ توفر ادلواد األولية ولعدـ  مل يكن القطاع الصناعي اخلاص قبل اندالع احلرب على العراؽ
. أما القطاع االشًتاكي ادلشًتؾ بُت الدولة والقطاع اخلاص فكاف إىل حد ما نشيطا دبستوايت احلد األدٌل. توفر العملة الصعبة

رللس األمن الدويل ادلخالفة للقانوف وبصورة عامة كاف القطاع الصناعي متعثرا بسبب احلصار االقتصادي الذي فرضتو قرارات 
. ويف اذباىات ال تعود ابلنفع على ادلواطنُت 1991الدويل والسياسات االقتصادية احلكومية ادلتجهة ضلو اإلنفاؽ ما دمرتو حرب 

 
تى القطاع وبعد االحتالؿ األمريكي الربيطاٍل مل تقم سلطات االحتالؿ أبية خطوات جدية إلنعاش القطاع الصناعي العراقي وح

اخلاص بقي معطال لعدـ فتح ابب االستَتاد دبعدالت صرؼ تفضيلية، يضاؼ إىل ذلك عراقيل أخرى كانقطاع الكهرابء وادلخاطر 
أما القطاع احلكومي واالشًتاكي القادر على اإلنتاج، فإنو اصطدـ بسياسات فتح األسواؽ وتعليق الرسـو اجلمركية األمر . األمنية

وىنا نالحظ أف كل ىذا الوضع ادلًتدي للقطاع الصناعي قد انعكس . دلنافسة الشديدة من قبل السلع ادلستوردةالذي عرضها إىل ا
.  على سوؽ األوراؽ ادلالية للشركات الصناعية والزراعية واخلدمات اليت ال زاؿ قسم كبَت منها مغلقة

. وىكذا كانت مآؿ وعود احلرية واالنفتاح االقتصادي إىل الفشل التاـ
 

 :القطاع التجاري
مل خيلو القطاع التجاري يف العراؽ بعد االحتالؿ من ظروؼ سيئة نتيجة للسياسات ادلتبعة وتدٌل طرؽ ادلواصالت واالتصاالت 

ولقد اقتصرت أكثر االستَتادات على سلع غذائية وسلع . 8 وتوقف أكثر منافذ التصدير واالستَتاد بسبب اإلجراءات األمنية
لتكييف والفضائيات وقطع الغيار للسيارات ومل تشمل السلع الرأمسالية والتكنولوجية لتوقف القطاع الصناعي وعدـ معمرة كأجهزة ا

ولقد شكلت ظاىرة استَتاد عرابت النقل واخلردة واألنقاض نتيجة لتعليق الرسـو اجلمركية أبعداد كبَتة . توفر التمويل الالـز
إف كل ذلك يعطي صورة واضحة إىل . بيئة واختناؽ مروري مل يشهده العراؽ من قبل وصلت إىل حدود مليوف ونصف إىل تلوث اؿ

                                         
ادلشاريع والعقود إلعادة إعمار العراؽ ادلقدـ  فيما يتعلق بقطاعي البناء والنقل وادلواصالت؛ فقد أعلنت مديرة برانمج النقل يف مكتب  8
اإلصلاز؛  مشاريع منجزة وبعضها يف مرحلةمليوف دوالر لتطوير قطاع النقل يف العراؽ منها  437انو مت زبصيص مبلغ " شَتي براوف"

. وادلوانئ، والًتكيز على مطار بغداد والبصرة وادلوصل وتتضمن ربسُت الطرؽ الربية وتشغيل سكك احلديد ومشاريع ادلالحة اجلوية
شروع، وزبصيص ـ 110مليوف دوالر دلشاريع الطرؽ واجلسور البالغ عددىا  155تقريرىا انو مت زبصيص  يف" شَتي براوف"وأشارت 

مشروع لزايدة كفاءة  19مليوف دوالر للمالحة اجلوية لتنفيذ  47مشروع، ورصد  99مليوف دوالر لسكك احلديد وادلتمثلة بػ 41مبلغ 
 مليوف دوالر مشلت 20ادلذكور  ويذكر أف حصة ادلوانئ من ادلبلغ. احملطات وربسُت برج السيطرة وادلراقبة اجلوية ادلطار وتشغيلو وأتىيل

 .ادليناء أرصفة للتحميل والتفريغ وتصليح ادلنظومة الكهرابئية واحلاجز ادلائي لرصيف سبعة مشاريع لتحسُت وتشغيل ادليناء، فقد مت إنشاء
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حقوؽ النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

الفوضى اليت ديارسها االحتالؿ من أجل تدمَت بلد بشكل شامل مقابل ادعاءاتو أبنو جاء من اجل التحقق على إزالة أسلحة الدمار 
.  الشامل فتحوؿ إىل رلرد سجن كبَت
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