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حقوق النسخ واالقتباس حمفوظة دلركز أضواء 

زابذيمز لبكض يزو عموقتيز نزإ الاوازو لنكز صنل قزو نقلزو ل  تتن
 
 

سعت احلكومة العراقية أبقصى جهدىا للتعاون الكامل وادلطلق مع البنك الدويل وصندوق النقد الدويل 
مربرة ذلك التعاون إلطفاء الديون ادلستحقة على العراق ، حيث يتم شطب كل الديون مقابل رفع الدعم 

، ويكشف ىذا الشرط النوااي ادلبيتة وغريىا عن بعض القطاعات مثل احملروقات والبطاقة التموينية احلكومي 
من ورائو ، فرفع الدعم احلكومي يعطي اجملال لدخول شركات أجنبية يف تلك القطاعات تستطيع أن تتالعب 

. ابألسعار وفق ما تتطلبها مصلحتها وكيفية حتقيق أرابحها 
طب الديون أمر أساسي وإسًتاتيجي إال أن ال يكون على حساب الشعب العراقي الذي وحنن ال ننكر أن ش

ل خريًا بعد سقوط النظام ، كما أن اخلطوات ادلتسارعة اليت اختذهتا احلكومة بصدد رفع الدعم احلكومي  مّم 
واقع يعادل مث إن رفع الدعم احلكومي هبذا الشكل بدون مقابل على أرض الال يتحملها الشعب العراقي ، 

، ألن الغاية ىو راحة الشعب وإسعاده فإن حتققت السعادة والراحة ببقاء الديون بقاء الديون على العراق 
. فلتبقى الديون وإن كانت برفع الدعم احلكومي فليكن ذلك 

وعلى احلكومة العراقية أن تدرس جتارب الدول السابقة اليت أخفقت أو جنحت عند اعتمادىا على البنك 
وخاصة الصادرة عن   , ما تربزه التقارير االقتصادية الدولية ىطاللة علىنا إبيف تكندوق النقد الدوليني، ونوص

سبيل ادلثال  ىنعرف علعندىا   ، لألمم ادلتحدة اإلمنائيوعن الربانمج   , مؤدتر األمم ادلتحدة للتجارة والتنمية
كما   , ؟ ودلاذا جنحت بلدان شرق آسيا لة ادلكسيك مثالً كما تكشف حا  , دلاذا أخفقت بلدان أمريكا الالتينية

ذت إمالءات صندوق النقد الدويل والبنك الدويل الفاشلة نفّم  ألن األوىل؟ ابختصار  ة كوراي مثالً تبني حال
 ىبينما أصرت الثانية الناجحة عل  , السوق احلرة وفق الوصفة الليربالية اجلاىزة ىقو إطالقبتحقيق النمو عرب 

قصد ىنا جناح النمور اآلسيوية يف االرتقاء نو  . ابلتصنيع االرتقاءىا من لدولة يف االقتصاد مكنّم اخل تد
وىو ما مكنها من تقدمي منتج يتسم   , بصناعاهتا عرب  سيس الطوابق العليا للبناء الصناعي التكنولوجي
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   والتنمية البشرية  , خصوصاً   التعليم وعيةبن لالرتقاء ارتكازاً   ة ادلضافة واحملتوي التكنولوجيابرتفاع القيم
 1 . عموماً 

وضع تؤثر على منو الصناعة الوطنية وتطويرىا ونظمة التجارة العادلية كما أن الشروط والقواعد الصارمة مل
ه ادلشروعات تعاظم نفوذ الشركات الدولية العمالقة مبا ختلقو من حواجز بوجبسبب الوطنية   لصناعةلسياسة 

 2  .  حماولة دخول السوق العادلي ىالصناعية الصغرية لد
وإذا أخذان مثالني قريبني من الواقع العراقي يف ادلنطقة ومها جتربتا السعودية وإيران ، إذ مل تنضم السعودية اىل 

عرف على منظمة التجارة العادلية إال يف السنوات األخرية بعد سنوات طويلة من الدراسة والبحث للت
اىل  -أما إيران فنجدىا أيضاً مل تنضم  .نضمام أو عدمو اىل ىذه ادلنظمة ادلصلحة الوطنية السعودية يف اال

اىل ىذه ادلنظمة ، وأن القروض اليت أخذهتا من البنك الدويل قروضاً بسيطة يف مشاريع   -ىذه اللحظة
اتبعت طرقاً وآليات لدعم ىذه الصناعة مثل ، واعتمدت على كفاءهتا الذاتية يف تطوير صناعتها و3بسيطة 

. وغريىا من اآلليات فرض الضرائب على الصناعة األجنبية 
لذا ننصح احلكومة العراقية بدراسة جتارب الدول يف شىت القضااي ادلصريية دلعرفة أين نقاط جناح ىذه  

يدان مباشرة وجبهد وخسائر أقل التجربة يف تلك الدولة ومبا يتالءم مع الظروف ادلوضوعية للعراق ، لنضع 
 & Try)على ادلوضع الذي حيقق ادلصلحة العليا للوطن وللشعب من دون إتباع سياسة احملاولة واخلطأ 

Error ) وأصبح حقاًل لتجارب صدام وغري صدام من دول ألن الشعب العراقي حتمل مبا فيو الكفاية
أية خطوة مصريية دراسة مطولة ، ألن أي نتائج سلبية ألي العامل وادلنطقة ، لذا على احلكومة العراقية دراسة 

مشروع إسًتاتيجي سوف لن يرمحهم التاريخ عليها ، وليسجلوا موقفاً شريفاً جتاه وطنهم وشعبهم وىو ما 
 .أنملو من اخلريين يف احلكومة والدولة العراقية 
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