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المقدمة:
يمثل االستقرار بشكل عام واالقتصادي بشكل خاص أحد أبرز العوامل المؤثرة في عمليةة
التنميةةةف فكةةل دولةةة فةةي عالمنةةا لةةم تحةةظ بمسةةتويات عاليةةة فةةي التنميةةة ال وكانةةت مؤشةةرات
االستقرار االقتصةادي فياةا عاليةة وذة ا المؤشةرات بالبةا مةا نجةدذا فةي الةدول المتقدمةةف أمةا
الدول النامية التي تعاني اقتصادياتاا في الغالب من التبعية االقتصادية لدول العالمف فمةا زالةت
تحث خطاذا في سبيل الوصول لى مراحل متقدمة من التنمية.
وبقدر تعلق األمر بالعراق ال ي يعتبةر أحةد ذة ا الةدول فةان الحةروب والكةوارث قةد أخة ت
مةةن مشةةوارا الشةةيي الكثيةةرف فةةاالختيالت الايكليةةة التةةي أصةةابت اقتصةةادا من ة حةةرب ألثمةةان
سنوات مع يران قد تركت أثارذا في المراحل اليحقة وخصوصةا مرحلةة الحصةار االقتصةادي
التي استنزفت الكثير من الموارد االقتصادية واتضة تثثيرذةا بشةكل واضة علةى جميةع فتةات
المجتمع العراقي.
وفي فترة  2003التي شادت احتيل العراق مةن قبةل الواليةات المتحةدة وحلفاتاةاف تةدنت
مؤشرات التنمية االقتصادية لى أدنى مستوياتاا بسبب توقف المشاريع االقتصادية بشكل تام
تقريبا وتسري أعداد كبيرة من العاملين في أجازة الدولة مةن العسةكريين والمةدنيين وذجةرة
الكثير من الكفايات نحو الخارج بسبب تردي األوضةا األمنيةة وسةيطرة المليشةيات المسةلحة
علةةى الشةةار العراقةةي لةةى جانةةب عةةدم كفةةاية القةةاتمين علةةى دارة مؤسسةةات ودواتةةر الدولةةة
وافتقادذم لى الخبرات والقدرات لقيادة وتولي زمام األمور مما نتج عن لك مشةاكل وأزمةات
اقتصادية عززت من جميع االخةتيالت الايكليةة فةي االقتصةاد العراقةي وأصةبحت مةن معوقةات
العمل التنمةويف فاسةتمر االقتصةاد بتبعيتةو نحةو الخةارج واخةتيل فةي بنيةة اإلنفةاق العةامف كمةا
ظارت البطالة التةي تزايةدت نسةباا بشةكل كبيةر والتةي تركةت أثةارا اجتماعيةة تمثلةت بالسةرقة
وانتشةةار الجريمةةة وانضةةمام ابلةةب العةةاطلين عةةن العمةةل مةةع الخةةارجين عةةن القةةانون مةةن أجةةل
الحصول على موارد مالية وسد متطلبات المعيشةف وتزايدت أيضا حدة التضخم الة ي بةدد مةن
القيمة الحقيقية للعملة المحلية وحمل المواطن العراقي أعباي ضافية لتحسةين دخلةو الحقيقةي
لى جانب مشكلة الفساد بثشكالو المعروفة والتي ساذمت فةي تبديةد الثةروات وزيةادة التفةاوت
في دخول المواطنين كما تزايدت المديونية الخارجية للعراق جراي تخصيص أموال طاتلةة فةي
صةفقات وذميةةة لةيا لاةةا أي أسةاي علةةى أرت الواقةع تحةةت ريعةة األعمةةارف وبالتةالي تكبيةةل
الخزينةةة العامةةة لةةديون كبيةةرة لةةيا بمقةةدور الدولةةة اإليفةةاي بالتزاماتاةةاف ضةةافة لةةى تزايةةد
مسةةتويات الفقةةر بةةين أفةةراد المجتمةةع العراقةةيف وذ ة ا مةةا جعةةل المؤشةةرات الم ة كورة مةةن أذةةم
العقبات االقتصادية التي أصبحت تواجو خطط وبرامج العمل التنموي فةي العةراق ممةا يسةتلزم
من الحكومة الحالية أو التي سيتم انتخاباا أن تدرك خطورة الواقةع االقتصةادي المتةدني الة ي
1

يمةةر بةةو العةةراق وضةةرورة يةةيي ذ ة ا الموضةةو اذتمامةةا بالغةةا للحةةد مةةن حجةةم ذ ة ا الخطةةورة
وتيفي أثارذا المستقبلية على االقتصاد العراقي.

ذدف الدراسة
دراسةة وتحليةل عمليةةة االسةتثمار فةةي العةراق لمةدة مةةا بعةد االحةةتيل والعقبةات والتحةةديات
الداخلية التي قد تقف أماماا.

مشكلة الدراسة
تتلخص مشكلة الدراسة في تحليل التحديات الداخلية لعملية االسةتثمار فةي العةراق باةدف
عطاي التوصيات اليزمة لت ليل ذ ا التحديات أو العقبات.

فرضية الدراسة
ن ابرز التحديات أو العقبات الداخلية لعملية االستثمار فةي العةراق لمةدة مةا بعةد االحةتيل
تتمثل في تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسيةف ينبغي التغلب علياا لقيام عملية االستثمار.

الفصل األول
الواقع االقتصادي والسياسي واالجتماعي لعراق ما بعد االحتيل
ن الظروف التي أعقبت سنوات الحروب والتراجع االقتصادي فضي عن سنوات الحصةار
التةةي امتةةدت ثيثةةة عشةةر عامةةاف تركةةت كثةةارا سةةلبية كبيةةرة علةةى أمةةن العةةراق الغة اتي .كمةةا أن
الوضع بير اآلمن وعدم االستقرار السياسي عقةد مةن الحالةة .ونتيجةة لة لك فةان جةزيا كبيةرا
من السكان ظلوا يعتمةدون علةى المةواد التموينيةة الشةارية التةي كانةت تةوز مةن خةيل نظةام
البطاقة التموينية التي بدأ العمل باا عام 1991ف وتدار من قبةل وزارة التجةارة .وذة ا النظةام
مصمم ليوز شاريا لكل العراقيين بين مواد ب اتية وبير ب اتية بثسعار مدعمة بشكل كبير.
فمن المعروف أن الخدمات األساسية في العةراق قبةل عةام  2003كانةت تقةدم مةن قبةل الدولةة
للمواطنين بصورة شبو مجانيةف و لك نتيجة ألسباب متعددة .أولاةا طبيعةة النظةام االقتصةادي
واالجتماعي الساتدف فالعراق كانت خصاتص نظامو االقتصادي اقرب لى االشةتراكية منةو لةى
اقتصاد السوق كالحجم الكبير للقطا العام وزيادة تدخل الدولة في النشاط االقتصةادي والةدور
الاامشي للقطا الخاص وبيرذا .وثاني ذ ا األسباب ذي أن مستوى الدخل الفردي للمواطن
العراقي متدني جدا بالقياا لى الدخول الفردية في الدول المجاورة للعراق والسيما الخليجية
مناا و لك بعد احتيل الكويت وما ترتب على لك من دمار ليقتصاد العراقي وفرت عقوبات
اقتصادية من قبل المجتمع الدولي .وثالث ذ ا األسباب ذي العزلة التةي فرضةت علةى العةراق
خيل سنوات الحصار التي سبقت احتيلةو مةن قبةل التحةالف الةدولي بقيةادة الواليةات المتحةدة
األمريكية أن في تلك المدة انطوى االقتصاد العراقي على نفسو وأصب في معزل شبو تةام
عن العالم الخارجي.
وبعد عام  2003أصب العراق بلدا مفتوحا مع المجتمع الدولي واقتصادا بةات جةزي مةن
االقتصةاد العةالمي لة ا فانةو البةد مةن جةراي اإلصةيحات االقتصةادية والتةي يترتةب علياةا رفةع
أسعار الخدمات وتقليل الدعم الحكومي وتخفيت حجم القطا العام عبر حزمة من السياسةات
االقتصادية كاالعتماد على السياسات االقتصادية المختلفة كثدوات السياستين المالية والنقديةة
وسياسة سعر الصرف والسياسة الدخلية وبيرذا .باإلضافة لةى لةك فةان ارتبةاط العةراق مةع
المؤسسات والمنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالميةة
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ونادي باريا باتفاقيات متعةددة كلاةا أمةور تحةتم علةى الدولةة رفةع أسةعار الخةدمات المختلفةة
وجعلاا قريبة من قيمتاا الحقيقية أو موازية ألسةعار دول الجةوار .ال أن رفةع األسةعار يجةب
أن يكون بصورة تدريجية ولةيا بصةورة مفاجتةة الن الرفةع المفةاج لألسةعار مةن شةانو أن
يؤدي لى كثار جانبية سلبية تتعلق بحياة المواطنين والسيما ا ما أخ نا بنظر االعتبار بثنام
اعتةادوا علةى األسةعار المدعومةة ولعقةود طويلةة .وكة لك فةان زيةادة األسةعار يجةب أن تكةون
متناسبة مع مستويات دخول المواطنينف فما ذي الفاتدة التي تجنياا الدولة ا ما كانت أسعار
الخةدمات تبتعةد عةن القةدرة الحقيقيةة لمعظةم فتةات الشةعب العراقةي السةيما وان نسةبة مامةة
(قةدرت حاليةا بحةدود  )40%مةن الشةعب العراقةي تقةع تحةت خةط الفقةر العةالمي .وكة لك مةن
األمور التي يجب أن تؤخ بنظر االعتبار ذي مدى المحروميةة التةي عاشةتاا شةريحة واسةعة
من الشعب العراقي والسةيما خةيل عقةد التسةعينيات مةن القةرن الماضةي أن فةي تلةك المةدة
انخفضت القيمةة الحقيقيةة لمسةتويات الةدخول نتيجةة تةدني قيمةة الةدينار العراقةي فةي السةوق
الموازية (أسعار السوق الحقيقية) أن الدوالر قد وصل في عام  1995لى مةا يقةارب مةن
 6000دينار بعد أن كان الدينار الواحد يعادل ثيث دوالرات .واألمر اآلخةر فةي ذة ا المجةال
ذو أن دخل المواطن العراقي يختلف عن دول الجوار فيجب أن ال تقاا أسةعار الخةدمات فةي
بعةت دول الجةوار كةدول الخلةيج مةع العةراق .واالعتبةار الماةم الة ي يجةب أن يؤخة بنظةر
االعتبار في ذ ا المجال ذو أن العراق يمر اآلن بمرحلة انتقالية وذ ا المرحلة تتطلب تكثيف
الجاود النتقال االقتصاد العراقي من اقتصاد شمولي لى اقتصةاد السةوق وذة ا االنتقةال يجةب
أن ال يكون على حساب المواطن ا أخ نا بنظر االعتبار بان التحسةن الكبيةر الة ي طةرا علةى
الدخول في عاميي  2003و  2004قد فقد بريقو من عام  2005نتيجة االرتفا الكبير فةي
معدالت التضخم فعي سبيل المثال ال الحصر ووفقا للبيانات الرسمية للدولة وصل معدل الرقم
القياسي ألسعار المستالك لعشرة أشار في عام  2005لى ما يقارب من .)2( 70%
وقةةد انعكسةةت البيتةةة االجتماعيةةة واالقتصةةادية وتقلباتاةةا علةةى متجةةو مصةةفوفة "التنميةةة
البشرية"ف يعكةا الةرقم الةدليلي للتنميةة البشةرية حصةيلة العديةد مةن المتغيةرات المتشةابكة
والمترابطة في مقدمتاا الصحة والتعليم والتغ ية ال ي يولدذا متوسط دخةل الفةردف فقةد واجةو
ذ ا الرقم تراجعا خيل فترة الحصارف فقد بلغةت قيمتةو نحةو  0.581عةام  1980وارتفةع لةى
 0.751عةةام 1990ف وب ة لك أصةةب ترتيةةب العةةراق فةةي السةةنة األخيةةرة وفقةةا لةةدليل التنميةةة
البشةةرية ات الترتيةةب 76ف وأخ ة بةةالتراجع خةةيل عقةةد التسةةعينيات ليبلةةق قيمةةة دليةةل التنميةةة
البشرية نحو  0.581عام 1998ف وب لك جاي ترتيةب العةراق حسةب الةدليل المة كور :الدولةة
ات التسلسةةل  126مةةن مجمةةو  174دولةةة فةي العةةالمف وصةةنف ضةةمن مجموعةةة الةةدول ات
التنمية البشرية المتوسطة والتي تنحصر بين التسلسلين  47و 139ف كما جاي ترتيب العراق
وفقا لمؤشر التنمية اإلنسةانية (العربةي) بالتسلسةل  110مةن مجمةو  111دولةة فةي العةالمف
واستمر ذ ا التدذور في مستويات الرفاذيةة االجتماعيةة حتةى احةتيل بغةداد فةي نيسةان/أبريةل
2003ف ومنةةة التةةةاريك المةةة كور وحتةةةى تشةةةرين األول/أكتةةةوبر 2005ف فةةةتن تراجةةةع البنةةةى
األساسةية المولةةدة للرفاذيةةة االجتماعيةةة واالنتااكةةات التةةي تقةةوم باةةا قةةوات االحةةتيل األجنبةةيف
فضي عن الفساد ال ي استشرى بالعراق وأوصةلو وفقةا لتقريةر منظمةة الشةفافية الدوليةة لعةام
 2003لى درجة ) (2.2من سلم درجات الفساد (تبدأ بالصفر للدول األكثةر فسةادا وتنتاةي بة
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) (10في الدول الخالية من الفساد)ف وما ترتب على ذة ا المتضةمنات مةن تةداعيات اقتصةادية
– اجتماعيةف لم تبق من مصطل الرفاذية االجتماعية في العراق ال ظيلو (.)5

المبحث األول
التحديات االقتصادية لعملية االستثمار
ذنالك صعوبة في يجاد تفسةير لةى عةدم المسةاواة بةين مسةتويات التنميةة فةي دول العةالم
من خيل ذبات الموارد االقتصةاديةف وذة ا الفجةوة التنمويةة فةي الوقةت الحةالي قةد بةرزت مةن
خيل التنمية الصناعية لبعت المناطق في العالمف والتي تعتبر ذباتاا من الموارد الخاصة باا
لى جانب خصاتص البلدان المتخلفة اقتصاديا (بضةمناا العةراق) التةي تعةد بمثابةة تحةديات أو
عقبات في طريق التنمية واالستثمارف والمتمثلة باآلتي:
المطلب األول :زيادة نسبة النفقات التشغيلية من جمالي النفقات العامة
ن الموازنة العامة بمفاوماا العلمي والحديث قد برزت لى الوجود في النصف األول من
القرن السابع عشر فةي انكلتةراف والتةي أسةامت فةي اسةتنباط واثبةات مبةادن الموازنةة بشةكلاا
العلمي ال ي ذو عليو أالنف فقد ارتبط مفاوم الموازنة بحق الشعب في الرقابة علةى الموازنةة
بعةةد أن كةةان ذة ا مةةن حةةق السةةلطانفوجزي ال يتجةةزأ مةةن رادتةةو فبيةةر انةةو بعةةد ظاةةور مفاةةوم
الدولةةة الحديثةةة من ة عصةةر الناضةةة وتطةةور مؤسسةةات الحكةةم وترسةةيك نفو ذةةا لتثخ ة شةةكي
دستوريا وشعبيا وما تبعو من ظاةور مجةالا النةواب فةي بعةت الةدول األوربيةةف اخة يطالةب
ذؤالي النواب بحقام في معرفة أسباب فرت الضراتب والدوافع لزيادتاا وحقام في الموافقة
على مقدارذا وطرق جبايتاافثم تطور ذ ا الحق ليشمل الرقابة على األبواب التي تنفق علياةا
ذ ا الضراتبف ولم يحصل ممثلو الشعب على ذ ا الحق عبر وساتل سلميةفبل حةدث لةك مةن
خيل ثورات شعبية طالبت من البداية بموافقة ممثلةي الشة عب علةى الضةراتبفوقد حققةت أول
نجاح لاا في انكلترا في عاد الملك شارل األول ع ام  1628ضمن وثي قة ع ين الح ق وق
 Petition Of Rightsوالتي نصت على ضرورة موافقةة نةواب الشةعب علةى مةا يفةرت
من ضةراتب فوقةد حةاول الملةوك مةرارا العبةث بتلةك القاعةدة ولكةن جةاي دسةتور الحقةوق سةنة
 The Bill OF Rights 1688معلنةا عةدم مشةروعية جبايةة أي أمةوال مةن الشةعب ال
بمقدار وكيفية وبمواعيد يوافق علياا البرلمان وامتد ذة ا المبةدأ ليشةمل كةل أنةوا اإليةرادات.
وعندما وجد ممثلو الشعب أن مناقشة الضراتب وأسباب زيادتاا مرتبط بالمبررات التي تكمةن
وراي النفقات ودواعي توسعااف لا ا نشا حق أخر ذو ضرورة مصادقة البرلمان على النفقات
العامة أيضا لى جانب اإليراداتفوقد تحقق ذ ا المطلب منة سةنة 1837ف أصةب للبرلمةان
حق مناقشة كل النفقات ماعدا مخصصات العرش(.)3
كان ذ ا في انكلتراف أما في فرنسا فلم يفل ممثلةو الشةعب فةي امةتيك حةق قةرار الضةراتب
ال بعد الثورة الفرنسية في سنة 1789ف وقد اسةتقر ذة ا الحةق فةي الدسةتور الة ي صةدر بعةد
الثورة الفرنسية في سنة  1791حيث نص على عدم جواز فرت ضراتب أو جبايتاةا ال بعةد
موافقة البرلمان عليااف ومن لك الحين اخ حق البرلمان باالتسا في جازة الموازنة العامة
بجانبياةةا اإليةةرادات والنفقةةات العامةةةفومن ذةةاتين الةةدولتين انتقلةةت فكةةرة الموازنةةة لةةى الةةدول
األخرى ثم تطورت وتبلورت مبادتاا وقواعةدذا األساسةية علةى مةر السةنين .أمةا فةي الواليةات
المتحةةدة األمريكيةةة فترجةةع نشةةثة الموازنةةة الحديثةةة فياةةا لةةى سةةنة  1921حيةةث صةةدر قةةانون
الموازنة والمحاسبة) )The Budget and Accounting Act of 1921أي بعد مةا
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يقارب متة عام من النشوي التاريخي للموازنة في انكلتراف أمةا نشةثة الموازنةة فةي ألمانيةا فقةد
تةةثخرت لةةى مةةا بعةةد الحةةرب العالميةةة األولةةى حيةةث صةةدر قةةانون الموازنةةة عةةام  1922والة ي
أعطى البرلمان األلماني كامل السلطات لصيابة الموازنةفوفي روسيا ارتةبط مفاةوم الموازنةة
الحديث في االتحاد السةوفيتي بقيةام الدولةة السةوفيتية بعةد سةنة  1917حيةث اعتمةد التخطةيط
المركةةزي أسةةلوبا لتوجيةةو االقتصةةاد السةةوفيتي وتنميتةةو .أمةةا فةةي وطننةةا العربةةي فقةةد نشةةثت
الموازنة العامة مع تطور اإلدارة العامة في بعت البيد العربية أو مع استقيل بعضاا تباعةاف
ونشةةةير علةةةى سةةةبيل المثةةةال لةةةى ن الموازنةةةة العامةةةة فةةةي مصةةةر نشةةةثت مةةةع صةةةدور دسةةةتور
1923فوفي لبنان صدرت أول موازنةة مةع عةين االسةتقيل عةام 1943فوفةي األردن نشةثت
الموازنة مةع صةدور الدسةتور األردنةي عةام 1952ف وفةي سةوريا نشةثت الموازنةة مةع نشةوي
الدولة السورية بعد انفصةال الةبيد عةن السةلطة العثمانيةة وخضةوعاا لينتةداب الفرنسةي عةام
1921ف وفي السودان تم عداد أول موازنة بعد االستقيل سنة 1956فأمةا فةي تةونا فيعةود
تاريك أول موازنة فياا لى عام  1956بعد أن نالت اسةتقيلاا السياسةيفوفي البحةرين صةدر
أول قانون للموازنة في عام 1971ف أما في المغرب فعلى الربم من صدور عدة موازنات في
ظ ة ل االحةةتيل الفرن ة سي ومناةةا موازنةةة التجايةةز التةةي صةةدرت عةةام 1926ف ال ن الحكومةةة
الوطنية أصدرت أول موازنةة بعةد االسةتقيل عةام 1956فوعلةى أثةر صةدور المرسةوم الملكةي
لعام  1954صدرت أول موازنة في المملكة العربية السعوديةف في حةين صةدرت أول موازنةة
تقديرية في الكويت في عام 1955فوأخيرا وليا أخراففلم تنظم موازنة حديثةة فةي الةيمن ال
بعد عام 1962ف أما عن الموازنة العامة في العراق فتعود نشثتاا لى عام .)4( 1921
وينص مشرو قانون الموازنة العامة االتحادية لجماورية العراق للسةنة الماليةة 2011
للفصلين األول والثاني كاآلتي (:)2
((الفصل األول))
 اإليرادات –المةةادة  -2-أوال:أ -تقةةةدر يةةرادات الموازنةةةة العامةةة االتحاديةةةة للسةةنة الماليةةةة  2011/بمبلةةةق
) (78,705,237,500,000دينار (ثمانية وسبعون كلف وسبعماتة وخمسة مليةار وماتتةان
وسبعة وثيثون مليون وخمسماتة ألف دينار).
ب -احتساب اإليرادات الناجمةة عةن تصةدير الةنفط الخةام علةى أسةاا معةدل سةعر قةدرا )(73
دوالرا للبرميل الواحد ومعةدل تصةدير قةدرا ) (2,250,000برميةل يوميةا (مليونةان وماتتةان
وخمسون ألف برميل يوميةا ) مناةا ) (150,000برميةل يوميةا (ماتةة وخمسةون ألةف برميةل
يوميا) عن اإليرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام عن طريق قليم كردستان و لةزام اإلقلةيم
بتحويل اإليرادات المتثتية عن لك لى صندوق عمار العراق  dfiبعد خصم نسةبة الة )(5%
عن تعويضةات حةرب الكويةت أو أيةة نسةبة أخةرى يقررذةا مجلةا األمةن وتسةديدذا لةى األمةم
المتحدة وعند عدم التسديد يتم خصم المبالق من حصة اإلقليم البالغة ).(17%
ثانيا :تلتزم الةوزارات والجاةات بيةر المرتبطةة بةوزارة بقيةد جميةع مبةالق المةن النقديةة التةي
تحصل عليو بموجب اتفاقيات مع حكومةات أو مؤسسةات أجنبيةة يةرادا نااتيةا للخزينةة العامةة
االتحادية وعلى وزارة المالية االتحادية عادة تخصيصاا لإلبرات التي منحةت ألجلاةا و لةك
بالتنسيق مع وزارة التخطيط االتحادية.
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ثالثا :تقيد جميع مبالق التبرعات النقدية التي تحصل عليو الةوزارات والجاةات بيةر المرتبطةة
بوزارة والمحافظات بير المنتظمة بتقليم بعد قبولو من مجلا الةوزراي ا كانةت مةن مصةادر
أجنبيةةة ومةةن وزيةةر الماليةةة االتحاديةةة علةةى أن يقةةوم وزيةةر الماليةةة االتح ةادي بتخصيصةةاا مةةن
اعتمةةادات الةةوزارة أو الجاةةة الغيةةر المرتبطةةة بةةوزارة للصةةرف وفقةةا لألبةةرات التةةي منحةةت
ألجلاا.
رابعةةا :تقيةةد كافةةة المةةن والتبرعةةات العينيةةة التةةي تحصةةل علياةةا الةةوزارات علياةةا الةةوزارات
والجاات بير المرتبطة بوزارة والمحافظات بير المنتظمة بتقليم بعد موافقة مجلةا الةوزراي
ا كانةةت مةةن مصةةادر أجنبيةةة ومةةن وزيةةر الماليةةة االتحةةادي ا كانةةت مةةن مصةةادر وطنيةةة فةةي
سجيت الوزارة أو الجاة بير المرتبطة بةوزارة أو المحافظةة لتتةولى اسةتخداماا ولإلبةرات
التي منحت من اجلاا.
خامسا :تستحصل موافقة وزير المالية االتحةادي علةى قبةول المةن أو التبرعةات المقدمةة مةن
قبةةل حكومةةات ومؤسسةةات أجنبيةةة لةةى الةةوزراي والجاةةات بيةةر المرتبطةةة بةةوزارة علةةى شةةكل
مسةةاعدات فنيةةة و عةةداد دراسةةات أو تصةةاميم وبيرذةةا علةةى أن يةةتم قيةةد أقياماةةا التخمينيةةة فةةي
سجيت الوزارة أو الجاة بير المرتبطة بوزارة أو المحافظة ات العيقة.
((الفصل الثاني))
النفقات والعجز-المادة 5-ف أوال النفقات:
يخصص مبلق مقدارا ) (92,980,582,970,000دينار لنفقات السنة المالية .2011
أ -مبلق مقدارا ) (28,957,957,804,000دينار لنفقات المشاريع االستثمارية يوز وفق
الحقل ( 5نفقةات المشةاريع االسةتثمارية ) مةن( الجةدول ب النفقةات حسةب الةوزارات) الملحةق
با ا القانون.
ب -مبلق مقدارا ) (64,022,625,166,000دينار للنفقات الجارية وعلى النحو اآلتي:
-2نفقات الدفا واألمن ) (13,520,645,222,000ألف دينار.
 -5نفقات تعويضات والديون ) (6,484,152,315,000دينار.
 -3نفقات دعم الشرات االجتماعية ) (12,562,258,720,000دينار.
 -4نفقات دعم الشركات العامة والايتات الممولة اتيا ).(2,485,669,374,000
 -2النفقات القطاعية
أ -الزراعي ) (493,861,096,000دينار.
ب -الصناعي والطاقة ) (3,642,287,836,000دينار.
ت -النقل والمواصيت ) (234,263,055,000دينار.
ث -التشييد واإلسكان والخدمات ) (211,323,907,000دينار.
ج -التربية والتعليم ) (7,879,075,180,000دينار.
 -2نفقةةات الةةوزارات واإلدارات العامةةة األخةةرى ) (14,609,088,461,000دينةةار وحسةةب
التفاصيل الواردة وفق الحقل.
 -2النفقات التشغيلية الجدول ب النفقات حسب الوزارات الملحق با ا القانون.
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ج -يخصص مبلق قةدرا ) (250,000,000,000دينةار احتيةاطي الطةوارن ضةمن اعتمةادات
المصةةةروفات األخةةةرى لموازنةةةة وزارة الماليةةةة االتحاديةةةة مةةةن أصةةةل التخصيصةةةات الةةةواردة
بالفقرة(أوال  -ب  )-النفقات المشار لياا أعيا.
د -تخصةةيص مبلةةق قةةدرا ) (2,657,256,000,000دينةةار ألعمةةار وتنميةةة مشةةاريع األقةةاليم
والمحافظات بضةمتاا قلةيم كردسةتان مةن أصةل التخصيصةات المشةار لياةا بةالفقرة(أوال  -أ )
أعيا يتم توزيعو كاألتي:
أ -حسب نفوا كل محافظة.
ب -حسةةب المحروميةةة علةةى أن ال يعطةةل لةةك التوزيةةع حسةةب نفةةوا كةةل محافظةةة وينفة علةةى
النحو األتي:
 -2يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة واألقضةية والنةواحي التابعةة لاةا المصةادق علياةا مةن
قبل مجلا المحافظة لى وزارة التخطيط لغةرت دراسةتاا والمصةادقة علياةا علةى أن تراعةى
المناطق األكثر تضررا داخل المحافظة .
 -5يتةةولى المحةةافظ تنفي ة خطةةة األعمةةار المقةةرة ويتةةولى مجلةةا المحافظةةة مسةةؤلية مراقبةةة
التنفي .
ذ  -يخصص مبلق ) (1,633,788,000,000دينار لى المحافظات ما يعةادل دوالرا واحةدا
عن كل برميل نفط خام منةتج فةي المحافظةة ودوالر واحةد عةن كةل برميةل نفةط خةام مكةرر فةي
مصافي المحافظة ودوالر واحد عن كل  150متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة
يتم توزيعو حسب نتاج كل محافظة وعلى أن يتم جراي التسويات الحسةابية بعةد تةدقيقاا مةن
قبل ديوان الرقابة المالية.
ثانيا "العجز"
أ -بلةةةةةةةق جمةةةةةةةالي العجةةةةةةةةز المخطةةةةةةةط للموازنةةةةةةةةة العامةةةةةةةة االتحاديةةةةةةةةة للسةةةةةةةنة الماليةةةةةةةةة
) (201,114,275,345,470دينةةار ويغطةةي ذ ة ا العجةةز مةةن المبةةالق النقديةةة المةةدورة مةةن
الموازنة العامة االتحادية لسنة  2010ومن االقترات الداخلي والخارجي.
ب -يخول وزير المالية االتحادي صيحية االستمرار باالقترات من صندوق النقد الةدولي بمةا
يكمل مبلق ) (5.4مليار دوالر ومن البنك الةدولي بمةا يكمةل المبلةق الة ) (2مليةار دوالر خةيل
سةةنة  2011وباسةةتخدام حقةةوق السةةحب الخةةاص بة  sdrبحةةدود ) (8.1مليةةار دوالر لتغطيةةة
العجةةز المتوقةةع بالموازنةةة العامةةة االتحاديةةة ضةةافة لةةى االقتةةرات الةةداخلي بموجةةب حةةواالت
الخزينة.
ج -ك لك يمول العجز من مبلق القرت البالق ) (500مليون دوالر الممنوح لوزارة النفط مةن
قبل شركة النفط البريطانية.
أمةا النفقةةات اإلضةةافية والزاتةةدة والتةةي ستضةةغط علةةى ميزانيةةة الدولةةة والتةةي سةةتثقل كاذةةل
المواطن فكاألتي (:)2
أوال :اإلعين عن نشاي أو خلق أو تثسيا سماا ما شتت ألكثر مةن  10وزارات دولةةف ومةا
ذو معمول بو في دول العالم المتقدمة والنامية والمتخلفة (اقتصاديا وليا عقليا) التي تعةاني
عجزا في ميزانيتاا تحاول تقليص عدد الوزارات والايتات األخرى بيةر المرتبطةة بةوزارة او
دمجاا وليا زيادتاا إلرضاي األحزاب والسياسيين المتنف ين.
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ثانيا :تعيين ثيثة نواب لفخامة رتيا الجماورية و( الرابع على الطريق) وكمةا ذةو معةروف
في العالم ال توجةد دولةة فياةا مثةل ذة ا العةدد ومةا الة ي سةيفعلوا ومنصةب رتةيا الجماوريةة
منصب تشريفي كما مثبت في الدستور وحين صرحت بو الناطقة الرسمية سابقا مريم الةريا
طردت من منصبااف والكل يتجنب اآلن البوح ب لك ف الن التحالفات السياسية أربمت األحزاب
والتحالفةةات السياسةةية علةةى االنصةةيا إلرادة الكتةةل األخةةرى وكةةان لاةةا مةةا أرادت مةةن رتاسةةة
الجماورية.
ثالثا :زيادة أعضاي مجلا النواب من  275لى  325عضةوا .ومجمةل ذة ا القةرارات جةايت
رضةةةاي لألحةةةزاب السياسةةةية والشخصةةةيات وارذاقةةةث لميزانيةةةة الدولةةةة والعةةةراقيين وسةةةاترك
الحسةةابات الدقيقةةة للنةةاا المتخصصةةين وسةةامر علياةةا مةةرور الكةةرام وبشةةكل سةةريع ولةةيا
تفصةةيلي لنةةرى كةةم سةةتكلف ذ ة ا العمليةةة وكةةم سةةترذق الميزانيةةة وكةةم سةةتثقل كاذةةل وأرواح
العراقيين.
 كةةم سةةيكلف ميزانيةةة الدولةةة تعيةةين ثيثةةة نةةواب لةةرتيا الجماوريةةة أو أربعةةة مةةن رواتةةبوحمايةةات وسةةيارات مدرعةةة وسةةيارات أخةةرى عاديةةة وقصةةور ودار اسةةتراحة وقطةةع أراضةةي
وايفادات رسمية.
 كم سيكلف ميزانيةة الدولةة تعيةين  10وزراي دولةة مةن رواتةب وحمايةات وسةيارات مدرعةةوسةةةةةيارات أخةةةةةرى عاديةةةةةة وقصةةةةةور ودار اسةةةةةتراحة وقطةةةةةع أراضةةةةةي وايفةةةةةادات رسةةةةةمية
 كم سيكلف ميزانية الدولة تعيين  50ناتب من رواتب وحمايات وسيارات مدرعةة وسةياراتأخرى عادية وقصور ودار استراحة وقطع أراضي وايفادات رسمية وتراذم حتى عند تمةتعام
بتجازات لى عواتلام في الدول األخرى ينظم ب لك بتيفاد رسمي .
 الرواتب الفاحشةة وبيةر المنصةفة  -والتةي ال تنسةجم مةع بقيةة الرواتةب فةي وزارات الدولةةالعراقية  -للرتاسات الثيث رتاسة الجماورية ومجلا الوزراي ومجلا النواب( تنةازل دولةة
رتيا الوزراي أوال وفخامة رتيا الجماورية ثانيا عن نصف الراتب ) ومتى ستشكل اللجنةة
الخاصة بتخفيت ذ ا الرواتب وذل ستتم فةي ذة ا الةدورة أو فةي الةدورات اليحقةة ع اعلةم.
في كخر مؤتمر صحفي للدكتور علي الدباغ الناطق باسم الحكومة ( من وزراي الدولةة الجةدد)
عن قرار مجلا الوزراي في اجتماعو األخير لميزانية الدولة وحدد مبلغا قةدرا أكثةر مةن 25
مليار دوالر للرواتب والمنافع األخرى ومبالق االستثمار ال يتعةدى الة ) (25مليةار دوالر .ولةو
تثملنا وبحساب بسيط نجد المبلق الكلي خيل الةدورة الحاليةة ولمةدة ( أربةع سةنوات) قةد يصةل
لى مليارات الدوالرات (انتظر من يسعفني بالرقم الحقيقي) ويعني لك أكثر من عدة تريليةون
دينةةار عراقةةيف وحةةين نةةرى مةةا تحقةةق خةةيل ألثمةةان السةةنوات ال نجةةد أي مشةةرو سةةكاني أو
صناعي أو عادة تثذيل للمشاريع الماضية وال طرق حديثة أو سةكك حديةد أو مجةاري ويمكةن
ميحظةةة مثسةةاة العراقةةي مةةع ذطةةول أول قطةةرات المطةةرف ويصةةرح الةةوزير المرش ة لةةوزارة
الكارباي بثنو يحتاج لى ) (80مليار دوالر إلعادة الكاربةاي ذةل ذة ا صةحي وواقعةي طيةب
أين ذبت األموال التةي رصةدت لةوزارة الكاربةاي .أن ميزانيةة العةراق البالغةة ) (82مليةار
دوالر لةةو حسةةبت بشةةكل واقعةةي وحقيقةةي لكانةةت أكثةةر مةةن ميزانيةةة أربعةةة دول عربيةةة مجتمعةةة
وذي جماورية مصر العربية وسوريا ولبنان واألردن وتجد العراقيون يتحسرون على السةفر
والعةةيش فةةي أي مةةن ذة ا الةةدولف وال تجةةد للخةةدمات مةةن اثةةر خةةيل السةةنوات ألثمةةان الماضةةية
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صحي أن العراقي تحسن مستواا ألمعاشي قابلو زيادة في األسعار ورداية في المعروت وال
تغيير في حياة العراقي ال ديمقراطية الاجوم على الدولة.
تواجو الموازنة العامة في العراق عجزا كبيراف و لك ربم الزيةادات الكبيةرة التةي حصةلت
في يرادات العةراق بسةبب قةرارات رفةع الحصةار االقتصةاديف وأيضةا بسةبب الزيةادات الكبيةرة
التةةةي شةةةادتاا أسةةةعار الةةةنفط عالميةةةا .لقةةةد سةةةجلت الموازنةةةة العامةةةة فةةةي العةةةراق عجةةةزا بلةةةق
)(7,023ف )(5.571ف )(9.662ف )(11.621ف )(18.757ف )(22.92ف )(201.114
تريليون دينةار عراقةيف و لةك للسةنوات 2005ف 2006ف 2007ف 2008ف 2009ف 2010ف
 2011علةةى التةةوالي (انظةةر الجةةدول .)1و لةةك للنفقةةات العامةةة المتزايةةدة .ن ذنةةاك نفاقةةا
ضخما على الجانةب األمنةي و لةك بسةبب الظةروف األمنيةة المتةدذورةف كة لك فةان ذنةاك نسةبة
كبيةةةرة مةةةن ذةةة ا اإلنفةةةاق يةةة ذب لةةةى دعةةةم البطاقةةةة التموينيةةةةف والوقةةةودف والكاربةةةاي والمةةةاي
والخدمات العامة األخرىف فضي عن فقرة األجور والرواتب.
ن قراية سريعة للموازنة العامة العراقية يمكةن مةن خيلاةا وصةف األداي الحكةومي بثنةو
اسةةةةتايكيف بلغةةةةت نسةةةةبة اإلنفةةةةاق االسةةةةتايكي )(79.0%ف )(81.8%ف )(75.51%ف
)(66.6%ف ) (68.9%) (72.04%) (78.3%مةةةةةن مجمةةةةةو اإلنفةةةةةاق العةةةةةام للسةةةةةنوات
2005ف 2006ف 2007ف 2008ف 2009ف 2010ف  2011على التواليف بينما بلغةت نسةبة
اإلنفةةةةةةةةةةاق االسةةةةةةةةةةتثماري )(21.0%ف )(18.2%ف )(24.49%ف )(33.4%ف )(21.7%ف
)(27.96%ف ) (31.1%ف لنفا السنوات (انظر الجدول.)1
تعتمد الموازنة العامة بشكل كبير على اإليرادات من القطةا النفطةيف شةكلت اإليةرادات
النفطيةةة النسةةب )(88.5%ف )(92.8%ف )(94.7%ف )(90.6%ف )(85.4%ف )(78.1%ف
) (91.4%مةةن مجمةةو اإليةةرادات العامةةةف و لةةك خةةيل السةةنوات 2005ف 2006ف 2007ف
2008ف 2009ف 2010ف  2011على التوالي (انظر الجدول.)1
جدول )(1
مؤشرات الموازنة العامة في العراق ( 2011-2005نسبة متوية )%
الفقرات

الموازنة الع امة
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

اإليرادات النفطية/
اإليرادات العامة

88.5

92.8

94.7

90.6

85.4

78.1

91.4

اإليرادات بير النفطية/
اإليرادات العامة

11.5

7.2

5.3

9.4

14.6

21.9

8.6

النفقات االستثمارية/
النفقات العامة

21.0

18.2

24.49

33.4

21.7

27.96

31.1

النفقات التشغيلية/
النفقات العامة

79.0

81.8

75.51

66.6

78.3

72.04

68.9

عجز الموازنة العامة
(تريليون دينار)

7.023

5.571

9.662

11.621

18.757

22.92

201.114

المصدر :قام الباحث بتعداد الجدول باالعتماد على المصادر اآلتية:
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الموازنة العامة للدولة للسنوات 2005ف 2006ف 2007ف وزارة الماليةف الداترة االقتصادية.

المطلب الثاني :عقبة أحادية االقتص ة اد واخةتيل بنيةة اإلنفةاق العةام باالعتمةاد علةى قطةا
التجارة الخارجية
تمتاز اقتصاديات الدول العربية بشكل عام والعراق بشكل خاص بتبعيتاا نحو الخارج وما
يعزز من ذ ا التبعية االقتصادية اعتماد أبلب ذ ا الدول على سةلعة واحةدة فةي تعزيةز دخلاةا
القةةوميف فةةالنفط يشةةكل المصةةدر األكبةةر مةةن مصةةادر الةةدخل القةةومي فةةي العةةراق ولةةيا ذنالةةك
ميم في األفق تشير لى مكانية التحول نحو تنويع مصادر الدخل بسبب عدم وجود الرببةة
الحقيقية للخروج بالعراق من الواقع الحالي ال ي يعيش فيةو  .وتمتةاز صةناعة الةنفط العراقيةة
بضخامة االحتياطي وقرب النفط من سةط األرت وانخفةات تكلفةة نتةاج البرميةل مةع بيةاب
مخاطر االكتشاف النفطيةةف وتشةكل ذة ا الخصةاتص عوامةل جة ب أمةام الشةركات النفطيةة فةي
مجال اإلنفاق على تطوير الصناعات النفطيةف وييحظ ن نتاج النفط قةد بلةق مسةتويات عاليةة
حيث وصل لى ) (2.6مليون برميل عام  2001وبعةد نيسةان  2003ت بة ب اإلنتةاج النفطةي
بةةين ) (1.9-1.5مليةةون برميةةل يوميةةا بةةين عةةامي نيسةةان  2005-2003والصةةادرات مناةةا
) (1.4مليون برميل للمدة اتااف نتيجة العمليات اإلرذابية وانعدام االسةتقرار األمنةي وتوقةف
أبلب المشاريع الصناعية .ن الناوت بالقطا النفطي والوصول لى مستوى نتةاجي يحقةق
األذداف المرجوة يتطلب تخصيص مبالق طاتلة لتطوير القطا النفطي لتصل لى ) (20مليةار
دوالر ولمةةدة خمةةا سةةنواتف وبةةالرجو لةةى التخصيصةةات االسةةتثمارية فةةي الموازنةةة العامةةة
للدولة للسنتين  2006-2005نجد ناا بلغت )(450ف ) (632مليار دينار على التةوالي ولةم
ينفةةق مناةةا سةةوى )(160ف ) (108مليةةار دوالر للسةةنتين المةة كورتين .وذةة ا يةةدل علةةى ن
الحكومةةات المتواليةةة لحةةد اآلن لةةم تسةةتخدم المةةورد النفطةةي بشةةكل عقينةةي وتكةةريا مةةواردا
الماليةةة فةةي بنةةاي االقتصةةاد و رسةةاي البنةةى التحتيةةة و لقةةاي ظيلاةةا علةةى الواقةةع االجتمةةةاعي
للمةةواطنينف بةةل علةةى العكةةا مةةن لةةك أصةةب ذ ة ا المةةورد أداة لتعميةةق الصةةراعات اإلقليميةةة
والدوليةةة وخلةةق األزمةةات السياسةةية .ن الريةةع النفط ةي محكةةوم باثةةار تةةرتبط بطبيعةةة الدولةةة
والكيفية اليزمة الستخدام موارد النفطف ويمكن القول ن مشكلة التنمية ال تكمةن فةي المةوارد
المالية الناجمةة عةن تصةدير الةنفط و نمةا فةي االسةتخدام اليعقينةي للريةع النفطةيف فاالقتصةاد
العراقي يعاني من اختيل في بنية اإلنفاق العام حيث ن الخزينة العامة للدولة تةوز بشةكل ال
عقينةةي فةةي أبةةواب الموازنةةةف حيةةث تحصةةل النفقةةات التشةةغيلية علةةى مسةةاحة واسةةعة مةةن ذة ا
التخصيصات فةي الوقةت الة ي يتطلةب األمةر التصةرف بالعواتةد المتثتيةة مةن تصةدير الةنفط فةي
مجاالت تخدم تحقيق التنميةة بمسةتويات متباينةة وتوزيةع عةادل لثمارذةاف وعلةى ذة ا األسةاا
تظار بشكل واض سلبيات ناجمة عةن تبعيةة وأحاديةة االقتصةاد العراقةي فةي الحةد مةن قدرتةو
على معالجة أزماتو فكما معروف ن القطا النفطي يعتمد على أنماط نتاج تمتاز بثناةا كثيفةة
رأا المةةال و ن عةةادة تثذيةةل القطةةا النفطةةي وارتفةةا مسةةتويات اإلنتةةاج والتصةةدير قةد تةةوفر
موارد مالية ضافية لخزينةة الدولةةف ولكةن ذة ا المةوارد لةن تحةل مشةكلة البطالةة بةل قةد تعقةد
األمور ا ما ترجمت ذ ا الموارد اإلضافية في ميزانية الدولة نحةو توسةيع القطةا الحكةومي
بير اإلنتاجي وزيادة البطالة المقنعة في دواتةر الدولةة ومؤسسةاتاا وتوسةع فةي القطةا العةام
اإلنتاجي بير الكفوي والمعتمد علةى عانةات الدولةة .ضةافة لةى لةكف ن الثةروة النفطيةة ذةي
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ناضبة ال يمكن االعتماد علياا بشكل داتم لضمان مستقبل األجيال القادمةف ناذيك عن التقلبات
الحادة في األزمة المالية العالميةة التةي ضةربت االقتصةاد العةالمي فةي  2008/9/16وال يةزال
يعةاني مةن أثارذةا و لةك دليةل علةى أثةر ذة ا التقلبةات .مةن ذنةاف أصةبحت ذنالةك ضةرورة أمةام
واضعي السياسة االقتصادية للعودة باعتماد ستراتيجية للتنمية تتكفل بتمويل القطا النفطي
من قطا مايمن وكمصدر أولي للعواتد المالية لى قطا منتج للثروات ومرتكز أساسي لقيام
صناعات تؤمن التشابك القطاعي اليزم لتحقيق عمل تنموي حقيقي (.)5
يعرف االقتصاد العراقي بثنو اقتصاد ريعي يعتمد على مورد وحيد ذةو الةنفطف ويعةد الةنفط
الرافد الرتيا لبقيةة فةرو االقتصةادف حيةث ن العةراق ثالةث اكبةر احتيةاطي نفطةي فةي العةالمف
فاالحتياطي النفطي الثابت يقدر بحةدود ) (115بليةون برميةلف وحةوالي ) (220بليةون برميةل
محتمل .كما يحتوي على احتيةاطي ثابةت مةن الغةاز يقةدر بحةدود ) (110تريليةون قةدم مكعةبف
وحوالي ) (150تريليون قةدم مكعةب محتمةل .مةن ذنةا يكةون االقتصةاد العراقةي عرضةة بشةكل
كبير وداتةم للتقلبةات التةي تصةيب سةوق الةنفط العالميةةف و لةك مةن ناحيةة ارتفةا أو انخفةات
أسعار و/أو كميات النفط العالميةف ك لك فثن الصرف األجنبي ال ي يحصل عليةو االقتصةاد مةن
جةةراي ذةة ا المةةورد يسةةاذم بشةةكل كبيةةر فةةي اسةةتيراد مجموعةةة عريضةةة مةةن السةةلع (سةةواي
االسةةتايكية أم االسةةتثمارية أم الوسةةيطة) التةةي يحتاجاةةا االقتصةةاد المحلةةيف والتةي يعجةةز عةةن
نتاجاةةا فةةي الةةداخل ف ن االقتصةةاد العراقةةي يكةةون معةةرت بشةةكل كبيةةر الرتفةةا أسةةعار السةةلع
المستوردةف وبالتالي فان األمر يؤدي لى انتقال ذ ا االرتفا في األسعار لى داخل االقتصةادف
وذو ما يعرف بالتضخم المستورد(.)8
()9
المطلب الثالث :عقبة الفقر
يحظى موضو الفقر باذتمام جميع الةدول وعلةى اخةتيف مسةتويات التنميةة فياةاف ال ن
لكل دولة خصوصيتاا فيما يتعلق بالايكلية البنيوية والظةروف االجتماعيةة ممةا يحةتم فةي ذة ا
الجانب رسم خطة خاصة موجاةة وقابلةة للمسةاتلة مةن قبةل الة ين يتعايشةون مةع مةا سةيترتب
عناا من نتاتجف ولكي تنج الخطة على المدى البعيد البد أن تعتمد مناجيةة ميتمةة للحةد مةن
الفقرف ويعتبر النمو االقتصادي شرط ضروري للتخفيف من الفقر لكنو شرط بيةر كةاف مةا لةم
ترافقو زيادة فرص التشغيل ووصول الفقراي لى المةوارد واألصةول المنتجةة وتحسةين فةرص
العيش الكريم .
لقد حاولت الحكومة بعد  2003حداث صةيحات فةي النظةام االقتصةادي ابتةدايا بتصةيح
العملة والنظام المالي من خيل اسةتبدال العملةة و دخةال معةايير مقبولةة فةي القطةا المصةرفي
وربةةم ن السياسةةتين (النقديةةة والماليةةة) قةةد أدت لةةى حةةداث تغييةةرات يجابيةةة فةةي مسةةتويات
الةةدخول عةةام  2004ال أنةةو فةةي جانةةب أخةةر أحةةدثت بعةةت اإلصةةيحات األخةةرى كثةةارا سةةلبية
بالنسبة للفقراي فمثي أدت سياسة تخفيت الدعم الحكومي على المشتقات النفطية لى ارتفا
متوسةةط األنفةةاق األسةةري الشةةاري علةةى مجموعةةة السةةكن والميةةاا والوقةةود ومضةةاعفة نسةةبة
اإلنفاق األسري على النقل بسبب ارتفا أسعار الوقود.
ولكي نقف عند نقطةة االنطةيق لتخفيةف الفقةر البةد مةن معرفةة مةن ذةم الفقةراي حتةى يةتم
استادافام بالسياسات التي يمكن اتخا ذا كثسلوب للتخفيف من حدة الفقر.
لقةةد اعتمةةد تحديةةد خةةط الفقةةر الةةوطني علةةى احتسةةاب كلفةةة السةةعرات الحراريةةة الضةةرورية
إلدامةةة صةةحة الفةةرد العراقةةي والتةةي تقةةدر بة ) (2332سةةعرة حراريةةة كمتوسةةطف أخة ين بنظةةر
11

االعتبار العمرف الجناف الوزنف النشةاط البةدني سةواي فةي الحضةر أو فةي الريةفف وقةد وفةرت
بيانةةات المس ة االجتمةةاعي واالقتصةةادي لألسةةرة العراقيةةة عةةام  2007تقةةديرات كلفةةة السةةعرة
الحراريةةة الواحةةدة بحةةوالي ) (0.482دينةةارف وبا ة ا يكةةون معةةدل كلفةةة االحتياجةةات األساسةةية
الشارية للفرد الواحد ) (34.3دينار ويساوي ذ ا خط فقر الغ اي وعلةى أسةاا نفةاق األسةر
التي تقةع عنةد خةط فقةر الغة ايف فقةد قةدر خةط فقةر السةلع والخةدمات بيةر الغ اتيةة بة )(42.6
دينار للفرد الواحد شاريا .كما موض في الجةدول )(2ف الة ي يبةين أنةو مةن خةيل جمةع كلفةة
االحتياجةات الغ اتيةة األساسةية مةع كلفةة االحتياجةات بيةةر الغ اتيةة فةثن خةط الفقةر فةي العةةراق
يساوي ) (76.9دينةار  /فةرد  /شةار وذةو مةا يعنةي أن ) (23.1%أي حةوالي ) (6.9مليةون
عراقي يقعون تحت مستوى خط الفقر.
ن ذ ا العدد ال ي يعتبر كبيرا ا ما قورن بعدد السكان في العراق يعد أحد المعوقات التي
تواجو العمل التنموي في العراق والحكومة اليةوم مطالبةة باتخةا جةرايات تاةدف مةن خيلاةا
أحةةداث تغيةةرات يجابيةةة فةةي مسةةتويات الةةدخول وتوزيعاةةا ومحاولةةة تقليةةل التفةةاوت بةةين فتةةات
المجتمع بما يضمن في نااية األمر تقليل نسب الفقر بشكل تدريجي وتقليل مستوياتو لى أقةل
حد ممكن .
جدول )(2
أذم مؤشرات الفقر في العراق 2007
المؤشر
خط الفقر
ألف دينار  /فرد  /شار

نسبة الفقر %

عدد الفقراي (مليون نسمة)

فجوة الفقر

القيمة
الوطني

76.9

الغ اي

34.3

بير الغ اي

42.6

اإلجمالي

22.9

الحضر

16.1

الريف

39.3

اإلجمالي

6.9

الحضر

3.5

الريف

3.4

اإلجمالي

4.5

الحضر

2.7

الريف
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المصدر :الجااز المركزي لإلحصاي اإلستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 5009ف ص.8
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المطلب الرابع :ضعف بنية الناتج المحلي اإلجمالي
من المعروف ن النمو في الناتج المحلي اإلجمالي ال يعةد مؤشةرا تنمويةا بحةد اتةو مةا لةم
يصاحبو تغير في الايكل االقتصاديف ن لقاي نظرة على مكونات الناتج المحلي اإلجمالي فةي
االقتصاد العراقي تبين ضعف الايكل االقتصاديف حيث تشير الحسابات القومية لعةام 2004ف
االعتماد الكبير على قطا النفطف حيث بلغت نسبة مساذمتو ) (63%لى النةاتج المحلةي فةي
حةةين بلغةةت ) (56.3%سةةنة  2006و ) .2007 (60%وذةةي نسةةب كبيةةرة تعنةةي ننةةا أمةةام
اقتصاد ضعيف البنية وحيد الجانبف أما ا نظرنا لى القطا الزراعي فنرى انةو ال يشةكل ال
نسبة ) (7%من الناتج المحلي اإلجماليف في حين ن القطا الصناعة لم يشكل سوى )(2%
من الناتج و لك عام 2004ف وال يختلةف األمةر بالنسةبة للسةنوات اليحقةة حيةث شةكلت نسةبة
القطةةا الزراعةةي ) (5%و) (6%مةةن النةةاتج للسةةنوات  2006و 2007علةةى التةةوالي ف فةةي
حين شكل القطا الصناعي النسب ) (2%و ) (3%للسنوات  2006و 2007على التوالي.
ومةةن ذنةةا يمكةةن القةةول ن قطةةا الةةنفط ياةةيمن علةةى تطةةورات النةةاتج المحلةةي اإلجمةةاليف
وعلةةى ذيكةةل االقتصةةاد ككةةلف وذ ة ا األمةةر يتةةرك بةةي شةةك كثةةارا بيةةر مربوبةةة علةةى االقتصةةادف
خصوصا ن القطا النفطي معةزول عةن بقيةة قطاعةات االقتصةادف وال تربطةو ببقيةة القطاعةات
سةوى الةةروابط الماليةةة (( Fiscal Linkagesف وذة ا مةةا يةةؤدي لةى أن يفةةيت نةةاتج ذة ا
القطا عن الطلب المحليف ومن ثم يثخ الطابع التصديري.
()22
المطلب الخاما :عقبة التضخم
شاد االقتصاد العراقي مشكلة كبيرة من المشاكل االقتصةادية التةي تتعلةق بالتضةخمف فمنة
أن بدأت الحروب تثخ مداذاف وقع على عاتق السياسة االقتصادية وضةع الحلةول والمعالجةات
النتشةةال االقتصةةاد مةةن الواقةةع المتةةدذورف بيةةر أن أبلةةب ذ ة ا المعالجةةات لةةم تكةةن موفقةةة فةةي
تصحي مسار االقتصاد بالشكل المطلوب بل انعكست أبلباا فةي تزايةد مسةتويات األسةعار فةي
السوق المحلية مما أدى لى ظاور أثار تضخمية يمكن كر أذماا باألتي:
أدى ارتفا األسعار في الداخل لى انخفات قيمة العملة المحلية مع استمرار الدولة بتصدار
األوراق النقديةةة (اإلصةةدار النقةةدي) وارتفةةا أثمةةان الصةةادرات الوطنيةةة مقابةةل أثمةةان السةةلع
العالميةةة ومةةن ثةةم انخفةةات الطلةةب علياةةا وارتفةةا نفقةةة التنميةةة االقتصةةادية و ضةةعاف الثقةةة
باالقتصاد الوطني.
انخفات الصادرات أدى لى انخفات حصيلة الخزينة العامة من العميت األجنبية.
أدى التضخم لى عدم ضبط االستيراد.
أدى التضخم لى ضعاف قيمة المدخرات المتراكمة وانخفات مساذمتاا في التنمية.
ة أدى التضةةخم لةةى األضةةرار بالطبقةةات ات الةةدخول المحةةدودة وعمةةق مةةن حةةدة التفةةاوت بةةين
دخول فتات المجتمع.
ن نسةةب التضةةخم قةةد تزايةةدت بشةةكل كبيةةر بعةةد  2003نتيجةةة ليخةةتيالت الايكليةةة التةةي
أصابت االقتصاد بفعل االحتيل وما نجم عنو من جانب وقيام الكثيرين من المسؤولين ال ين ال
يتمتعةةةون بالكفةةةاية والقةةةدرة علةةةى دارة الةةةوزارات والمؤسسةةةات مةةةن جانةةةب أخةةةرف والةةةتحكم
بةةالقرارات المركزيةةة وذ ة ا انعكةةا بشةةكل كبيةةر فةةي المسةةاذمة بثحةةداث األزمةةات ات الطةةابع
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االقتصادي التةي عةززت مةن حةدة الفسةاد فةي أجاةزة الدولةةف وأثةرت كثيةرا فةي تزايةد موجةات
التضخمف والميحظ ن االرتفا في األسعار بدأ تدريجيا مع حدوث أزمة المنتجةات النفطيةة ثةم
انتقل ليصيب قطا النقل والمواصيت ثم اشتدت األزمة لتما حياة المواطن مع اشتداد أزمة
الطاقةةة الكارباتيةةة واالنقطاعةةات المسةةتمرة فةةي التيةةار الكاربةةاتي ال ة ي حمةةل المةةواطن أعبةةاي
كبيةةرة نتيجةةة الطلةةب المتزايةةد علةةى مةةادة البنةةزين لتشةةغيل المولةةدات الكارباتيةةة التةةي أصةةبحت
البديل عن التيار الكارباتي المجاز من قبل الدولة مما ساذم لك في تدني مستويات المعيشة
وتفاوت كبير في مستويات األجور بين فتات المجتمع فثصةبحت ذنةاك فتةات تتمتةع بمسةتويات
عالية من الرفاذية وذي الفتات القريبة من مركز القرار وأصحاب المسؤوليات اإلدارية العليةا
في الدولةف وك لك المسةتفيدين مةن حةدوث األزمةات وفتةات أخةرى تسةتلم أجةورا تكةاد ال تكفةي
لسد متطلبات المعيشة في ظل االرتفا الكبير في أسعار السلع والخدمات في السوق المحليةف
والجةةدول ) (3يعكةةا مةةدى التغيةةر الكبيةةر فةةي حركةةة األسةةعار منة 2003ف وخصوصةةا الوقةةود
واإلضاية التي تغيرت أسعارذا بحدود العشرين ضعفاف ن بيانةات الجةدول المة كور تشةير لةى
ن الفرد ال ي كان يحتاج لةى نفةاق ( )100دينةار عةام  1993للحصةول علةى سةلعة معينةةف
أصب يحتاج لى نفاق ( )248ألف دينار عام  2008للحصول على نفا السةلعة أي بفةارق
( )248ضعفا وذ ا يشير لى تاكل القيمة الحقيقية للنقود وانعكاا لك على:
تدني في نوعية السلع :حيث ن فقةدان ثقةة الفةرد بقيمةة العملةة المحليةة يةؤدي لةى قيامةو
بزيادة طلبو على السلع والخدمات وذ ا ما يةدفع المنتجةين لةى عةدم االذتمةام بنوعيةة السةلعة
طالما ن ذناك طلبا كبيرا عليو وعدم توافر البداتل الميتمة.
 زيادة التفاوت بين الدخول وتدني مستويات المعيشة.وربةةم قيةةام الدولةةة بخلةةق زيةةادات فةةي رواتةةب المةةوظفين العةةاملين لةةدياا لتغطيةةة الزيةةادة
الحاصلة في األسةعار لكةن الةنقص الكبيةر فةي الخةدمات الضةرورية وتوسةع حةاالت الفسةاد فةي
الجاةةاز اإلداري وتحمةةل الفةةرد تكةةاليف أبلةةب ذةة ا الخةةدمات قةةد بةةدد نسةةبة كبيةةرة مةةن ذةة ا
الزياداتف بل األسوأ من لك تضرر الفتات العاطلة عن العمةل جةراي ذة ا الزيةادات ألن ذةؤالي
قد تحملوا االرتفا في األسعار الناجم عةن ذة ا الزيةادات دون أن يصةيبام أيةة دخةول ضةافية
وبالتالي تعميق الفجوة بين فتات المجتمع.
الجدول )(3
الرقم القياسي لألسعار خيل الفترة ()2008 2003
100 = 1993
السنة

المواد
الغ اتية

الوقود
واإلضاية

النقل
والمواصيت

الرقيم القياسي العام

2003

4178.8

4901.5

6285.6

6943.5

2004

4544.2

32226.5

7096.7

8815.6

2005

5558.1

64161.4

10903.7

12073.8

2006

7217.5

183515.3

24996

18500.8

2007

8220.4

314864.1

32325.7

24205.5

2008

9119.9

247454.9

31895.8

24851.2
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المصدر :وزارة التخطيط والتعاون اإلنماتي الجااز المركزي لإلحصاي شعبة األرقام القياسية.

من ذنةا تةثتي ضةرورة يجةاد السةبل الكفيلةة لمواجاةة الزيةادات فةي األسةعارف ولةيا أمةام
صانعي القرار وراسمي السياسة االقتصادية مةن حلةول سةوى أن تسةلك الخيةارات االقتصةادية
التي تتييم وطبيعة المجتمع واالقتصةاد المحليةين وذة ا الخيةارات يجةب أن تصةنع فةي صةميم
االقتصةاد العراقةي بعيةدا عةن مصةال المؤسسةةات االقتصةادية الدوليةة وبمةةا ينسةجم مةع طبيعةةة
التحةةول االقتصةةادي فةةي العةةراق وذ ة ا ال يتحقةةق ال مةةن خةةيل تحريةةك ماكنةةة اإلنتةةاج العراقيةةة
سةةواي فةةي القطةةا الحكةةومي أو الخةةاص والتةةي تعةةاني مةةن توقةةف تةةام نتيجةةة الجتيةةاح السةةوق
المحلية من قبل البضاتع األجنبية بشكل واسع والبد من وضع خطط عاجلة وسريعة للناوت
بواقع القطا الزراعي ال ي يعاني من ذمال كبير وتوقف الدعم المحلةي لإلنتةاج مةع ضةرورة
الناوت بواقع الصناعة العراقيةة مةن خةيل التحةديث التكنولةوجي لتخفةيت تكةاليف الوحةدات
المنتجةةة واسةةتمرار نتةةاج المصةةانع والمشةةاريع االقتصةةادية وزيةةادة قةةدرتاا السةةتيعاب األعةةداد
العاطلةةة عةةن العمةةلف وأخيةةرا البةةد مةةن مواجاةةة الفسةةاد بكةةل أشةةكالو كةةي تعيةةد الثقةةة باالقتصةةاد
وباإلنتةةاج العراقةةي وزيةةادة حالةةة التفةةاؤل التةةي يفتةةرت أن تسةةود فةةي عمليةةة عةةادة البنةةةاي
واألعمار.
من خيل تلك الخطوات يمكن القةول ن عمليةة تحقيةق الاةدف الة ي نسةعى ليةو والمتمثةل
بزيادة الدخل الحقيقي وليا الدخل النقدي ذي عملية ممكنة وعلى مخططةي السياسةة الماليةة
والسياسةةةة النقديةةةة السةةةعي لتحقيةةةق لةةةك الاةةةدف وحمايةةةة االقتصةةةاد العراقةةةي مةةةن التقلبةةةات
واالخةةتيالت الايكليةةة التةةي يتعةةرت لاةةا فةةي ذ ة ا الظةةروف اإلسةةتثناتية والتةةي تعرق ةل العمةةل
التنموي فيو.
()25
المطلب السادا :حالة ميزان المدفوعات
من خيل دراسة وضع ميزان المدفوعاتف أظارت نتاتج الحساب التجاري فيو عج زا بلق
) (2404.6مليون دوالر لعام 2004ف ذ ا العجز يعود لى العجز في الميةزان التجةاري الة ي
بلةةةةةةةةق ) (3492.3مليةةةةةةةةون دوالرف وأيضةةةةةةةةا العجةةةةةةةةز فةةةةةةةةي ميةةةةةةةةزان الخةةةةةةةةدمات الةةةةةةةة ي
بلق ) .(822.3ك لك بلغت الصادرات النفطية ) (90%كنسبة من اإليرادات الكليةة و لةك عةام
2004ف ارتفعت لى ) (93.5%عام .2005
ن الحصةةار االقتصةةادي الة ي كةةان مفروضةةا علةةى العةةراقف ذةةو مكانيةةة الدولةةة مةةن تةةوفير
الصرف األجنبي ومن ثم مكانية تثبيةت سةعر صةرف الةدينار مقابةل الةدوالرف اسةتخدم البنةك
المركزي العراقي العميت األجنبية الناتجةة عةن تصةدير الةنفط السةتقرار الةدينار العراقةي أمةام
الدوالر.
قبل  2003نتيجةة الت بة ب فةي سةعر صةرف الةدينار وانخفاضةو بشةكل مسةتمرف ومةا كةان
ينةةتج عةةن لةةك مةةن ارتفةةا مسةةتمر فةةي المسةةتوى العةةام لألسةةعار.بيةةر أن تقويةةة الةةدينار أمةةام
الدوالر بشكل مبالق فيو يساذم لى حد كبير في زيةادة عجةز ميةزان المةدفوعات مةن زاويةة ان
تحسين سعر الصرف يؤدي لى تشجيع البلد على زيادة االستيرادات من مختلف السلع؛ حيةث
تصب أسعارذا رخيصة نتيجة تحسين سعر الصرفف وذ ا األمر يؤدي لى التةثثير سةلبا علةى
االقتصاد من حيث تثبيط ذمم اإلنتاج سةواي الصةناعي أو الزراعةيف وذة ا مةا يعةرف بةالمرت
الاولنةةدي .ذة ا األمةةر يةةؤدي لةةى ذبةةوط فةةي النةةاتج المحلةةيف األمةةر الة ي قةةد يسةةاذم فةةي زيةةادة
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الضةةةغوط التضةةةخميةف خاصةةةة ن السةةةلع التةةةي يةةةزداد اسةةةتيرادذا قةةةد تكةةةون محملةةةة بالتضةةةخم
المستورد.
()23
المطلب السابع :عقبة البطالة
مشكلة اقتصادية ال تقل أذميتاا وتثثيرذةا عةن بةاقي المشةاكل التةي تتةرك أثةارا سةلبية فةي
مجمةل القطاعةةات االقتصةادية بيةةر أن نسةبة ذة ا التةثثير تتبةةاين مةن دولةةة ألخةرى تبعةةا لدرجةةة
التطورف فنجدذا قليلة في الدول المتطةورة وكبيةرة فةي الةدول المتخلفةة والميحةظ ن االقتصةاد
العراقي عانى وبشكل كبير من مشكلة البطالة من أواسط الثمانينات من القرن المنصرم بفعةل
استمرار الحروب ثم تعززت بعد أحداث  1991وفرت العقوبات االقتصادية وقيام الكثيةر مةن
العاملين في القطا الحكومي بترك وظاتفام والتوجو للعمةل فةي القطةا الخةاص وفةي المجةال
الحرفةي لسةد متطلبةات المعيشةةف التةي أصةبحت صةعبة جةدا علةى أبلةب المةواطنين العةراقيينف
األمةةر ال ة ي دفةةع بالدولةةة كن ة اك إلتبةةا نظةةام الكوبونةةات الغ اتيةةة مةةن أجةةل ترشةةيد االسةةتايك
وتنظيم الحياة االجتماعيةف ويمكن جمال أذةم األسةباب التةي سةاذمت فةي تعزيةز حجةم البطالةة
في االقتصاد العراقي باألتي:
الخلل في ذيكلية نظام العمل ومدخيت ومخرجات النظام التعليمي التي تستند علياةا األسةا
في رسم السياسة التنموية المتضمنة تشغيل األيدي العاملة لسد احتياجاتاا.
ة حالةةة الةةدمار والخةةراب التةةي أصةةابت البنيةةة االقتصةةادية خةةيل العقةةدين األخيةةرين مةةن القةةرن
المنصرم ومن ثم االحتيل ال ي أضحى سةببا مباشةرا فةي توقةف المشةاريع االقتصةادية خاصةة
التي تتطلب تشكيل أيدي عاملة كبيرة.
تركيز السياسةات االقتصةادية السةابقة نحةو تزايةد اإلنفةاق العسةكري والتسةلي واالبتعةاد عةن
المشاريع االستثمارية التةي تحتةاج أليةدي عاملةةف وبالتةالي خلةق قصةور فةي مكانيةة اسةتغيل
المةةوارد االقتصةةادية بالشةةكل األمثةةل لتحقيةةق فةةرص عمةةل فةةي قطاعةةات نتاجيةةة تخةةدم عمليةةة
التنمية.
التوجو نحو قطاعات بير نتاجية ات الرب السريع مقابةل ضةعف االسةتثمار فةي القطاعةات
اإلنتاجية.
تراجع عملية اإلنتاج مع تزايد ظاذرة التضخم بشكل حاد وتثثيرذا في العمليةات االسةتثمارية
عمق من شيو البطالة وخاصة للشباب ال ين ذم في سن العمل.
التدذور في الوضع األمني ال ي كان السبب الكبير بعدم قيام الكثير من االستثمارات المخطط
لاا وتثثيرذا في تكريا البطالة لى كجال بير محةددة وانعكاسةاا علةى العمةل التنمةوي بشةكل
عام.
وبعد التغيير السياسي في العراق عام  2003تعمقت البطالة بشكل كبير وبجميع أنواعاا
المقنعةف االحتكاكيةف اإلجبارية ...الكف بعد تسةري أعةداد كبيةرة مةن منتسةبي الجةيش العراقةي
السابق واألجازة األمنية ومةوظفي بعةت الةوزاراتف وذة ا الحةال زاد مةن التكلفةة االجتماعيةة
التي تحملتاا الدولة لتصةل نسةبة البطالةة لةى مسةتويات عاليةة تجةاوزت ( )%52وذةي أعلةى
نسبة ضمن دول المنطقة لى جانب توقف المشةاريع اإلنتاجيةة بشةكل شةبو تةام وتزايةد حةاالت
الفساد المالي وذدر األموال التي كان يتثمل أن يكون لاا دور كبير ومسةاذمة فاعلةة وحقيقيةة
فةةي انتشةةال وتخفيةةف نسةةب البطالةةة التةةي أخة ت بالتزايةةد (انظةةر جةةدول  )4حيةةث أصةةبحت ذة ا
النسةةب تقلةةل مةةن أذميةةة العةةاطلين عةةن العمةةل بقةةدرتام علةةى المسةةاذمة فةةي اإلنتةةاج واضةةطرار
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الكثير منام بالقبول بثية فرصة للعمل حتةى ولةو كانةت بةثجور متدنيةة وبة لك أصةبحت البطالةة
اإلجبارية ذي النو الساتد في االقتصةاد العراقةي بعةد االحةتيل وذة ا مةا خلةق أثةارا اجتماعيةة
كثيرة تمثلت بزيادة معدالت عمل األطفةال وتةورطام بةالجراتم المنظمةة واألعمةال الةي أخيقيةة
واإلرذاب وانتشار البغاي بين الشباب وتفكك الحيةاة العاتليةة وتفةاوت مسةتويات الةدخول الة ي
بدأ يتزايد مع بدي االحتيل وناج الحكومة للسياسات االنتقاتيةة العشةواتية التةي ال تنسةجم مةع
حاجةةات ومتطلبةةات المجتمةةع والمةةواطنين وسياسةةة خصخصةةة القطةةا العةةام وتخريةةب الةةدورة
االقتصةةادية وانعةةدام الرقابةةة الحكوميةةة واليمبةةاالة مةةن قبةةل المةةوظفين الحكةةوميين فةةي تقةةدير
المعانةةةاة الحقيقيةةةة للشةةةعب وتفشةةةي سةةةرقة المةةةال العةةةام والرشةةةوة وتثثيراتاةةةا السةةةلبية علةةةى
المواطنين ولم تشاد األعوام بعد  2003أية خطوات لتغييةر جةاد فةي السياسةة العامةة كمةا لةم
تتخةةة اإلجةةةرايات المناسةةةبة لمعالجةةةة مسةةةتويات الفقةةةر والسةةةير علةةةى مسةةةار محةةةدد للتنميةةةة
االجتماعيةةة للتقليةةل مةةن ماسةةي الشةةعبف بةةل انشةةغلت الحكومةةات بالمغةةانم السياسةةية وتركةةت
األعباي تتراكم لتصةب مشةكلة البطالةة مةن أخطةر المشةاكل التةي يواجااةا العمةل التنمةوي بعةد
 2003والتةةي أصةةبحت مسةةتوياتاا عاليةةة جةةدا يتع ة ر يجةةاد الحلةةول اليزمةةة لاةةا فةةي الوقةةت
الراذن.
الجدول )(4
معدل البطالة في العراق 2007 2003
السنة

المعدل العام
للبطالة

كور

ناث

2003

%28.1

%30.2

%16

2004

%31

%23.6

%6.53

2005

%37.9

%19.2

%14.1

2006

%52

%38.1

%18.3

2007

%62

%48.1

%18.5

المصدر :وزارة التخطيط والتعاون اإلنماتي الجااز المركزي لإلحصاي نتاتج مس التشغيل والبطالة.

المطلب الثامن :عقبة المديونية الخارجيةف والدخول لى المنظومة الدولية
دخل العراق في مفاوضات مع أعضاي نةادي بةاريا بالتعةاون مةع صةندوق النقةد الةدولي
و لك مةن اجةل معالجةة ديةون العةراق الخارجيةةف حيةث تمةت مفاتحةة الحكومةة العراقيةة إلدارة
صةةندوق النقةةد الةةدولي بقصةةد عقةةد اتفاقيةةات مةةن شةةثناا طفةةاي الةةديون العراقيةةة والتةةي تقةةدر
ب ة ) (120مليةةار دوالر .كةةان التعامةةل مةةع الصةةندوق علةةى أسةةاا عةةودة العةةراق لةةى النظةةام
االقتصادي العالمي وتطوير اقتصةادا علةى أسةاا اعتمةاد سةتراتيجية اقتصةاد السةوق الحةرف
في أطار ذ ا الجاود جرت محادثات بين العراق من جاة و دارة صندوق النقد الدولي ونةادي
باريا من جاة أخرى .تم خفت ديون العةراق بمقةدار ) (80%خةيل فتةرات محةددة بشةرط
أن يقوم العراق بتصيح اقتصادا باتجاا رفع كفةاية األداي وتقليةل التبة ير وحصةولو علةى ثقةة
المجتمع الدوليف و لك من خيل تبني ستراتيجية تنسجم مع توجاات صندوق النقد الةدولي.
فةةي  29مةةن أيلةةول عةةام  2003وقةةع العةةراق االتفاقيةةة األولةةى مةةع صةةندوق النقةةد)(EPCA
( Emergency Post Conflict Assistanceاتفاقيةة المسةاندة الطارتةة) والتةي
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تةتلخص بنودذةةا الرتيسةةة بمةةا يلةةي :صةةيح مةةالي و دارة جيةةدة للمصةةروفاتف صةةيح سياسةةة
الدعم الحكومي متمثي بالبطاقة التموينية وأسعار المشةتقات النفطيةةف تقليةل تةدخل الدولةة فةي
دارة المشةةةاريع االقتصةةةاديةف والبةةةدي بعمليةةةة الخصخصةةةةف وتشةةةجيع الصةةةناعات الصةةةغيرة
والمتوسطةف والبدي بتقديم الدعم النقدي للعواتل الفقيرة .وقد قام العةراق بةتبرام اتفاقيةة ثانيةة
 SBAفةي  23كةانون األول 2005ف واتفاقيةة )Stand By Arrangement( SBA
ال تختلةةف فةةي جوذرذةةا عةةن EPCAف ال أن األولةةى تحتةةوي علةةى تفاصةةيل متعلقةةة بضةةةبط
الحسابات واإلنفاق والتضخم وضمان الشفافية في عرت المعلومات وااللتزام في عةدم زيةادة
عجز الموازنة .ن ابرز سةمات ذة ا االتفاقيةة تتمثةل فةي توسةيع السةوق أمةام القطةا الخةاص
والسماح لو باستيراد المنتجةات النفطيةة و عةادة بيعاةا محليةا بثسةعار السةوق ف واالبتعةاد عةن
أشكال الدعم العام بير الموجو واستبدال ذ ا الدعم بتقديم خدمات عامة و اجتماعية أفضل.
قامت الحكومةة فةي  18كةانون األول  2005برفةع األسةعار الرسةمية للمحروقةات فةي كةل
أنحاي البيدف ليصب سعر البنزين العةادي ) (100دينةار للتةر الواحةدف وسةعر البنةزين الممتةاز
 250دينار للتر الواحدف والنفط األبيت  25دينار للترف و قنينةة الغةاز بسةعر ) (600دينةار ف
وذك ا بدأت الدولة تدريجيا بتقليل دعم أسعار المشتقات النفطية .ن واحدة من أذةم كثةار رفةع
الدعم انو يكون مصحوبا باثار تضخمية واضحة ف ينطلق ذ ا الرأي من منطلقات نظرية تةرى
أن التضخم ال ي سيحدث ذو من نو دفع التكاليفف بحيث أن رفةع أسةعار المشةتقات النفطيةة
سيؤدي لى زيادة المستوى العام لألسعار باعتبار أسعار المشتقات ستشكل ضافة لى تكاليف
السلع والخدمات المنتجةف ن ذ ا الرأي يستند لى جملة من الحجج -:
أ -ن ذناك طلبا متواصي على الغاز والةنفط األبةيت والبنةزينف وزيةادة أسةعارذا سةتؤدي لةى
ارتفا الرقم القياسي لمجموعة الوقود واإلضايةف ومن ثم التةثثير فةي الةرقم القياسةي ألسةعار
المستالك.
ب -أن الطلب على البنزين وزيةت الغةاز ذةو طلةب مشةتق مةن الطلةب علةى السةياراتف وان أي
ارتفةةةا فةةةي أسةةةعار ذةةة ا المنتجةةةات سةةةيؤدي لةةةى ارتفةةةا الةةةرقم القياسةةةي لمجموعةةةة النقةةةل
والمواصيت ومن ثم سيرتفع الرقم القياسي ألسعار المستالك.
ج -ثمة عيقة طردية بين ارتفةا أسةعار المحروقةات وارتفةا أسةعار المةواد الغ اتيةة ف و لةك
الن األخيرة تثخ بنظر االعتبار أجور النقل كثحد مكوناتاةاف وذكة ا سةيؤدي لةى ارتفةا الةرقم
القياسي لمجموعة المواد الغ اتية ف ومن ثم ارتفا الرقم القياسي لألسعار.
في ذ ا الصدد نرى ن سلسلة من اآلثار المباشرة وبير المباشرة من ارتفاعات األسةعار
ستحدثف مما سينعكا بشكل متتةابع علةى بقيةة القطاعةات ف والنتيجةة ذةي مواجاةة االقتصةاد
(.)24
ككل لضغوط تضخمية
كانةةت وال تةةزال معضةةلة الةةديون العراقيةةة الخارجيةةة مةةن أخطةةر المعضةةيت التةةي يواجااةةا
االقتصاد العراقي بعد معضةلة الوضةع األمنةي فةي المرحلةة الحاليةةف فضةي عةن كوناةا معضةلة
اقتصادية وسياسية شكلت عبتا على االقتصاد العراقي ومعرقي لجاود عمار العراق و صةيح
ما دمرتو الحةروبف وقةد شةكلت ذة ا الةديون مةا نسةبتو ( )%400مةن جمةالي النةاتج المحلةي
وبحةةدود ( 700ة  )%800مةةن حجةةم التصةةدير العراقةةيف حيةةث اعتبةةر العةةراق مةةن أكثةةر الةةدول
المثقلة بالديون ف وتنقسم المديونية الخارجية للعراق لى قسمين:
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األول :تتحملو سياسات النظام السابق والتي تمت استدانتو مةن دول وشةركات وذيتةات دوليةة
مختلفة لتمويل الحرب مع يران.
والثةاني :فةرت علةى العةةراق مةن قبةل األمةم المتحةةدة عةام  1991لتعةويت الةدول والشةةركات
واألفراد المتضررين من سلوك النظام السابق وتقةرر أن تسةتقطع ( )%30مةن مبيعةات الةنفط
العراقي لدفع التعويضات التي تقررذا اللجنة.
وتتفاوت تقديرات الايتات والمؤسسات الدولية والمحلية المختلفةة لحجةم المديونيةة الخارجيةة
للعراقف فليا ذنالك حتى اآلن اتفاق على جمالي رقم الدين الخارجيف فاألمم المتحدة تقدرذا
بحوالي ( )137مليار دوالرف والواليات المتحدة تقدرذا بحوالي ( * )120مليةار دوالر والبنةك
الةةدولي وصةةندوق النقةةد الةةدولي يقةةدراناا بة ( * )127مليةةار دوالرف والبنةةك المركةةزي العراقةةي
يقدرذا ب ( *)146مليار دوالرف كة لك تضةاربت التقةديرات فةي مةا يتعلةق بتوزيةع ذة ا الةديون
على الدول الداتنة داخةل نةادي بةاريا وخارجةوف فةبعت التقةديرات تشةير لةى أن ديةون نةادي
بةةاريا ( 19دولةةة) بحةةدود ( )39.9مليةةار دوالر مةةع الفواتةةد وديةةون عربيةةة لةةدول الخلةةيج
(السةةعوديةف الكويةةتف قطةةرف اإلمةةارات) نحةةو ( *)40مليةةار دوالرف وديةةون لروسةةياف صةةربياف
بلغارياف رومانياف بولنداف سلوفاكيا) نحو ( )15مليار دوالر مع الفواتد وديون لةدول وشةركات
تجارية ضافة لى نحو ( )53مليار دوالر تعويضات لحرب الخليج الثانيةف وب لك يربةو الةدين
الخارجي على ( * )199مليار دوالر قبل شطب عدد من الدول فةي نةادي بةاريا ودول أخةرى
نحةةو ( )%80مةةن ديوناةةا وذةةو مبلةةق ضةةخم يعجةةز العةةراق عةةن الوفةةاي بةةو فةةي ظةةل الظةةروف
واألزمات التي يعيشاا في الوقت الحالي .ن مشكلة الديون العراقية قد بةدأ الحةديث عناةا بعةد
االحةةتيل األمريكةةي للعةةراق  2003حيةةث تضةةمناا قةةرار مجلةةا األمةةن (1483ف )1546كةةون
ذ ا المديونية الضخمة تشكل عاتقةا حقيقيةا لجاةود عةادة األعمةار و نعةاش االقتصةاد المناةار
واستعادة األمن والبناي الديمقراطي في العراقف وتلت لك ممارسة الواليات المتحةدة ضةغوطا
على بالبية الدول الداتنة للعراق وخاصة دول نادي باريا إللغاي أو شطب نسبة تتراوح بين
( )%90 75مةةن ديوناةةا علةةى العةةراق لتمكينةةو مةةن اسةةتعادة عافيتةةو االقتصةةادية واألمنيةةةف
ونشةةطت دارة االحةةتيل األميركةةي كن ة اك حيةةث طالةةب الحةةاكم المةةدني لسةةلطة اإلتةةتيف (بةةول
برايمر) كي من السعودية والكويت بشةطب و لغةاي ديةون العةراق والتعويضةات المسةتحقة لاةا
لدى العراق ال أن جاودا بايت بالفشل ثم قام بعد لك الرتيا األميركي جورج بوش بتعيةين
وزير الخارجيةة األميركةي األسةبق جةيما بيكةر مبعوثةا خاصةا لةو مكلفةا بالتفةاوت مةع الةدول
الداتنةةة للعةةراق وصةةوال لةةى تسةةويات ماليةةة تخفةةت ديةةون العةةراق وكة لك نشةةط مجلةةا الحكةةم
االنتقالي والحكومات العراقية المتعاقبة فةي نفةا المسةاعي مةن خةيل جةوالت قةام باةا وزراي
طالبوا عفاي العراق من جةزي كبيةر مةن ديونةو أسةوة بثلمانيةا التةي ألغيةت ديوناةا بعةد الحةرب
العالميةة الثانيةة وشةطب ديةةون راونةدا عةام  1988مةن قبةةل مجلةا العمةوم البريطةاني وكة لك
األرجنتين التي أعفيةت مةن ( )%75عةام 2001ف ومصةر التةي حصةلت علةى عفةاي ()%65
من ديوناا ويوبسيفيا التي حصلت على عفةاي ثلثةي ديوناةا بعةد اإلطاحةة بنظةام بسةلوبودان
ميلةةو سةةوفيتش كوناةةا قةةدمت العتبةةارات سياسةةية وألبةةرات عسةةكرية واإلنفةةاق علةةى بةةرامج
التسلي ولم تقدم العتبارات نسانية .ولقةد أسةفرت ضةغوط الواليةات المتحةدة علةى دول نةادي
باريا التي ربطت مشاركة دول النادي وبيرذا من الدول الداتنة بعقود عةادة أعمةار العةراق
و عادة تثذيل القطا النفطي بخفت ديوناا على العراق من الحصول على موافقات وتعادات
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مبدتية لشطب ما نسبتو ( )%80 70من ديون النادي على العراق بعةد المرونةة التةي أبةدتاا
كل من فرنسا وألمانيا بعد أن كانتا تربطان عةادة الجدولةة وتخفةيت الةدين وتوقيةع أي اتفةاق
مع العراق باستعادتو السةتقيلو وسةيادتو وتمتعةو بكيةان الدولةة المسةتقلة و شةراكاما والةدول
التي عارضت الحرب (روسيا والصين) بعقود عادة األعمار .ولقد توصل العراق عام 2004
مةةع نةةادي بةةاريا لةةى تخفةةيت ديةةون الةةدول الداتنةةة مةةن أعضةةاي النةةادي بنسةةبة ( )%80مةةن
مجمو الديون البالغة ( )40مليار دوالر وفق ضوابط و جرايات مشروطة حددت باألتي:
 عادة النظر بثسعار المشتقات النفطية لموازنة األسعار مع ميزان األسعار في دول الجوار. رفع الدعم عن البطاقة التموينية واستبدالاا بتعويت نقدي. التوجو نحو خصخصة شركات القطا العام.ن نسب التخفيت الم كورة كنفا تكةون علةى مراحةل حسةب نصةوص االتفةاق حيةث تكةون
نسةةبة ( )%30مةةن الةةدين الكلةةي عنةةد توقيةةع االتفةةاق و( )%30أخةةرى حةةال توقيةةع العةةراقف
ترتيبةةات المسةةاندة مةةع صةةندوق النقةةد ال ةدولي عةةام  2005و( )%20مةةن الةةدين حةةال تقةةديم
صةةندوق النقةةد الةةدولي تقريةةرا يؤكةةد تمةةام العةةراق التزاماتةةو بموجةةب بنةةود اتفاقيةةة ترتيبةةات
المساندة بموعد أقصاا  2008وب لك تكةون مديونيةة العةراق لةدول النةادي قةد خفضةت بنسةبة
( )%80أواتل عام  2008ويتوجب على العراق تسديد ( )%20مةن الةدين المتبقةي أي نحةو
) (8مليار دوالرف ويكون التسديد على مدى ( )23عاما من تاريك .2011
وخةارج دول نةةادي بةةاريا قامةت دول أخةةرى بتعفةةاي العةراق مةةن ديونةةو بشةكل كامةةل كالصةةين
وقبرص واستراليا ووعةدت كةل مةن قطةر والسةعودية بتعفاتةو ( )%80مةن المديونيةة البالغةة
( )30مليار دوالر وفيما يتعلةق بالكويةت فقةد رفةت برلماناةا شةطب أو تخفةيت ديوناةا علةى
العةةةراق البالغةةةة ( )16مليةةةار دوالر أو التعويضةةةات التةةةي أقرتاةةةا لجنةةةة التعويضةةةات األمميةةةة
للكويتف ويبدو أن ذنالك اتفاقةا قةد حصةل مةؤخرا باسةتثمار الةدين الكةويتي فةي عمليةات البنةاي
واإلعمار المتوقع تنفي ذا في العراق .وفي ما يتعلةق بالةديون التجاريةة فقةد تمكةن العةراق مةن
عقد صفقة مع كبةار داتنةي العةراق مةن القطةا الخةاص (بنةوكف شةركات عالميةة) فةي اجتمةا
سةةنغافورة  2005وقةةد وافةةق بموجباةةا الةةداتنون علةةى مبادلةةة ( )%20مةةن الةةدين األصةةلي
والفاتدة بسةندات و لغةاي البةاقي وذةي ديةون تزيةد عةن ( )20مليةار دوالر ضةافة لةى االتفةاق
على تسويات مالية مع ( )%80من الداتنين الة ين لاةم مبةالق دون ( )25مليةار دوالرف حيةث
وافق ذؤالي استيم دفعة نقدية تعادل ( )%12.5من أصةل الةدين و لغةاي البةاقي وبة لك يكةون
العراق قد تمكن من لغاي ديون بقيمة ( )97مليار دوالر من أصل الةدين البةالق ( )146مليةار
دوالرف األمر ال ي من المفروت أن ينعكا يجابيةا نحةو اسةتقرار العةراق وتنميتةو مةن خةيل
عادة أعمار ما دمرتو الحرب وزيةادة توجاةات اإلنفةاق نحةو بةرامج التنميةة االقتصةاديةف لكةن
تصريحات محافظ البنك المركزي العراقي تؤكد ن مشكلة الديون العراقية والتعويضات كبيةرة
جدا لى جانب معضلة تحقيق األمن واالستقرار ال زالت تشةكل عاتقةا أمةام عةادة بنةاي العةراق
الجديةةدف فالةةديون والتعويضةةات قةةد تراكمةةت خةةيل الفتةةرات السةةابقة وذةةي تمثةةل تحةةديا للدولةةة
والحكومات المتعاقبة كما ن االقتصاد في حالةة يرثةى لاةا ومعةدالت الفقةر فةي ارتفةا مسةتمر
والبنى التحتية مدمرة بشكل كبيرف األمر ال ي يتطلب مساعي مسةتمرة وجةادة لمناشةدة الةدول
الباقية لشطب ديوناا والموضحة في الجدول ) (2و عفاي العراق من التزاماتو المالية تجاذاا
واعتبار لك بمثابة مساذمة من ذ ا الدول في عادة أعمار العةراق كةون بالبيةة ذة ا الةديون
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ذي ديون عسةكرية وظفةت فةي تعزيةز الحةروب الخاسةرة ولةم تسةتخدم فةي عمليةات االسةتثمار
للمشاريع التنموية التي تصب في صال االقتصاد العراقي (.)22

المبحث الثاني
التحديات السياسية لعملية االستثمار
لقةةد قةةدر علةةى العةةراقيين أن تتثسةةا جماةةوريتام الرابعةةة مطلةةع القةةرن الواحةةد العشةةرين
برعايةة األمريكةان الة ين عكسةت سياسةاتام ومنة اليةوم األول للغةزو عقمةا كبيةرا فةي التفكيةر
والتخطيط واإلدارة وتخبطا واضحا في استيعاب ما ذم مقدمون عليو وذةم يسةتبيحون أراضةي
الشةعوب ومقةدراتاا ويجعلةون أذلاةا رذةاتن قةراراتام العبثيةة التةي تصةنعاا أقطةاب السياسةة
عندذم .تلك األقطاب التي درجوا على تسميتاا حيناا بالصقور والنوارا والتي تتصار فيما
بينااف والرتيا خاضع بطبيعة الحال إلمييات الطرف األقوى مناةا واألقةرب لالوسةات العقةل
األمريكةي المشةتت بةين نزعةات المسةيحية اإلنجيليةة وخرافاتاةا وترذاتاةا و سةقاطات التفكيةةر
العةةولمي المةةؤمرك فةةي زمةةن القطبيةةة الواحةةدة  .وبطبيعةةة الحةةال ال يمكةةن تحميةةل األمريكةةان
وحدذم تبعة ما جرى من سبع سنوات ن الجاد السياسي ال ي أداروا كةان أساسةو فةي مةا
بعد أقطاب المعارضة العراقية من األكراد والشيعة وبعت الواجاات السةنية التةي كانةت تعمةل
فةةي الخفةةاي وال ة ين شةةكلوا واقعةةا مفروضةةا لةةم يسةةتطع األمريكةةان تجاذلةةو أو تجةةاوزا بةةربم
اعتراضةةات بعضةةام السةةيما الحةةاكم المةةدني سةةيي الصةةيت بريمةةر ومةةن يقةةف وراتةةو والة ي لةةم
يصةةةةةدق فةةةةةي شةةةةةي ال فةةةةةي حكمةةةةةو علةةةةةى أكثةةةةةرذم كمةةةةةا كةةةةةر فةةةةةي م كراتةةةةةو المنشةةةةةورة
ن ذنةةةاك اعتبةةةارات متعةةةددة اضةةةطرت األمريكةةةان للتعامةةةل معاةةةم تتصةةةل بالمصةةةال الةةةواليات
ومراعاة البعد اإلقليمي ضافة لةى حسةابات السياسةة بيةر المعلنةة و التةي تجةري فةي الغةرف
المغلقة والتي تخطةط وتضةع القةرارات بغةت النظةر عةن ماذيةة ذة ا القةرارات ومةدى جةديتاا
وعيقتاا بثصحاب الشثن  .وعلى ارت الواقع كانت التخندقات العرقيةة والطاتفيةة والم ذبيةة
والقومية واالثنية تنمو وتترعر مع وجود البيتة الخصبة والرعاة المخلصين وبنسةق موجةو
ومقصود يقف خلفو الكثير من الساسة الجدد ال ين كانوا مظارا من مظةاذر الشةار المحةتقن
والمشوش والمضطرب وانعكاسا لعقلية العوام بدل أن يكونوا مترفعين عنام وساسة لام كمةا
يقتضةةيو المنطةةق! .ذ ة ا المظةةاذر كانةةت فةةي حقيقتاةةا أكثةةر مةةن مجةةرد اصةةطفافات تخةةدم واقةةع
العمليةةة السياسةةية الجديةةدة التةةي ولةةدت والدة متعسةةرة برعايةةة األمريكةةان ولكناةةا وفةةق تفكيةةر
بعةةت الساسةةة وقتت ة كانةةت وسةةيلة لغايةةة اكبةةر وجسةةرا يعبةةرون منةةو لةةى ضةةفاف أحيماةةم
وتطلعاتام التي تخطى بعضاا كل حد وتجاوز حتةى حةدود الةوطن الة ي بةدا ماضةيو وحاضةرا
رذينة بيدذم وبيةد مةن أتةوا باةم  .لقةد مضةى أشةار علةى انتخابةات كةان يةراد مناةا أن تعكةا
وجاا جديدا للتجربة العراقيةة وقةد كةان المغرقةون بالتفةاؤل يتحةدثون بمعةزل عةن الواقةع وذةم
يقةةارنون تجةةارب بربيةةة قطعةةت شةةوطا بعيةةدا فةةي ذة ا المجةةال بالتجربةةة العراقيةةة الناشةةتة بكةةل
تداعياتاا و فرازاتاا ويحاولون تسويقاا للمحيط العربي واإلقليمةي علةى ناةا النمةو ج األمثةل
لنظام الحكم وال ي كان األمريكان السيما في عاد الجماوريين ورتيسام السابق بوش يلحون
لفرضو على وفق ما كان يعرف حيناةا بمشةرو الشةرق األوسةط الكبيةر بيةر ن الواقةع علةى
األرت كانت تتحكم بو عوامل أخرى اكبر من تلك المسةميات الفضفاضةة والعنةاوين العريضةة
21

حتى تلك التةي كةان ينةادي باةا أكثةر الساسةة العةراقيين منة العةام  2003ويكررذةا األمريكةان
معام بكل سماجة! .فلقد أصب الوضع العراقي بعد ذة ا االنتخابةات بايةة التعقيةد ربةم كةل مةا
يشا عكا لكف فاليوم أصب صوت الم ذب والملة والعرق أقوى من أي صوت كخرف أقوى
حتى من الدستور ال ي يدعي الساسة تقديسةو والة ي بةدا ذةو اآلخةر رذينةة أمزجةة وخةواطر
وتطلعات ورؤى تتيعب بحروفو وكلماتو فضي عن نصوصو وذةو الة ي وضةع ليكةون تعبيةرا
حيا عن واقع العراق  .ن أكثر ساسة العراق الجديةد ال يةدركون جيةدا كيةف ينظةر العةالم لاةم
ولتجربتام الجديدة التي أريد لاا أن تسوق كثنمو ج يراد تعميمو! .ومن جاة أخةرى يبةدو ن
العراق أصب ك لك رذينة تطلعات المحيط المجاورف و ا تجاوزنا المحيط العربي  -وذ ا ليا
تعصبا  -ال ألن دور العرب كان يحمل في طياتو بعةدا المةتحفظ أو المحايةد والدبلوماسةي الة ي
يتخوف من الواقع الجديد و فرازاتو بل ألنو كان وال يزال بالفعل دورا ضعيفا وذةزيي للغايةة .
و ا تجاوزنا أيضا الدور التركي المحكوم بالقضية الكردية واالعتبارات االقتصادية يبقى ذناك
الدور اإليراني وذو األكبر واألخطر واالشةمل ألنةو محكةوم بعوامةل التةاريك وعوامةل واألرت
والعامل الم ذبي ال ي افرز نخبة سياسةية محسةوبة بثبلبيتاةا علياةا لةى الحةد الة ي أصةبحت
لام الكلمة الفصل فةي الشةثن السياسةي واالقتصةادي واالجتمةاعي الثقةافي أيضةا .وعلةى سةبيل
التثكيةةد يلحةةظ السةةاتر فةةي شةةوار بغةةداد اليةةوم أف ةواج الةةزوار اإليةةرانيين وذةةم يملتةةون الطةةرق
وبثعداد كبيرة وكة لك البضةاتع اإليرانيةة قةد أبرقةت األسةواق مةن ابةر الخياطةة لةى السةيارات
التي بزت الشوار بثلواناا الصفراي الفاقعة وكثناا عيمةات نة ار تقةول نحةن ذنةا  .وكة لك
كالف المطبوعات والكتب والتي بصت باةا المكتبةات والشةوار الثقافيةة العراقيةة وبةي رقيةب
ولعل سبب انتشارذا ومقبوليتاا ليا فقط لوجود توجو سياسي يغت الطرف أو ألناةا تشةكل
حدثا يحمل دالالت ايجابية كونو مظارا من مظاذر التنو الثقافي العابر للحدود بل ذو تجسيد
حي عن الواقع الجديد ال ي لعبت فيو الطاتفية والم ذبية دور الجسر أو الطريةق المعبةد الة ي
أرادت منةةو يةةران أن تةةدق نةةاقوا التحة ير للعةةراق ولجيرانةةو العةةرب فمةةا أخفقةةت فيةةو سةةنوات
الحةرب ألثمةان فةي القةرن المنصةرم والتةي دفةع العةرب ثمناةا نقةدا نجحةت فيةو السياسةة اليةوم
وأمام مرأى ومسةمع األمريكةان الة ين ال يملكةون بيةر كلمةات التعةريت اإلدانةة والتصةريحات
الباذتةةة فيمةةا عسةةا النظةةام اإليرانةةي وجنةةدا اخ ة وا مةةواقعام حيةةث تركاةةا األمريكةةان جاةةارا
ناارا  .ذ ا ا استبعدنا فرضية االتفاق بير المعلن بيناا كما يعلن البعت.ولعل ما يشير لةى
لك ذو اتفاقام على دعم المالكي كمرش لرتاسة ثانية ولا ا االتفاق دالالتو مع أن الواقةع ال
يشير لى أن بعت الساسة العراقيين مجبورون على اإل عان لةو أو األخة بةو بالكليةة ولكةنام
لم ولن يبرذنوا على نام يملكون زمام أمورذم أو نام قادرون على الوثوق يبعضام وتغليب
مصةةلحة البلةةد العليةةا والتخلةةي عةةن تلةةك النزعةةات والعقةةد المسةةتحكمة المعششةةة فةةي العقةةول
والقلةةةوب والضةةةماتر والمترسةةةخة فةةةي السةةةلوكيات واألفعةةةال والتةةةي نزلةةةوا باةةةا لةةةى الشةةةار
المضطرب أصي بفعل مةا جةرى ويجةري عليةو كةل يةوم .ن القضةية العراقيةة اكبةر مةن مسةالة
نزا على مناصب وكتل فاتزة وخاسرة ناا كما أسلفنا لعبة تاريك وأمزجةة وأذةواي ونزعةات
وعقد وتطلعات وخطوط حمراي يدرك بعت الساسة العراقيين ن تجاوزذا سيجعلام في عةداد
قاتمة الضةحايا المفتوحةة العةدد  .ن شةظايا التجربةة العراقيةة ببعةدذا المة ذبي والطةاتفي قةد
تناثرت وراي الحدود وذا ذي األخبار تطالعنا في محيطنا العربي بما ال يسر فةي لبنةان ومصةر
والبحةرين والةيمن والسةةعودية وأخيةرا الكويةةت لة ا فالحاجةةة ملحةة وماسةةة الحتةواي مظاذرذةةا
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وتجفيةةف منابعاةةا و بطةةال مبرراتاةةا ألناةةا ن تركةةت تعشةةش فةةي مجتمعاتنةةا سةةيكون لاةةا كثةةار
مدمرة يصعب التخلص مناا بين ليلة وضحاذا ألن ذة ا المظةاذر بالنسةبة لةى أصةحاباا ومةن
يروجون لاا وكما نراذا اليوم ليست ال معركة ثبات وجود وتثكيد ذوية وترسيك واقةع جديةد
وتحقيق تطلعات تتجاوز حدود األوطان ويبدو ن بيتتنا العربية مايثة مع األسف لخوت ذك ا
صةراعات .ن أزمةة الحكةم فةي العةراق سةتنتاي بفصةلاا السياسةي المتعلةق بتشةكيل الحكومةة
وتوزيع المناصب ولكةن تةثثير التجربةة العراقيةة بثبعادذةا السةلبية سةيكون واضة علةى عمةوم
المنطقةة مةع بقةاي احتمةاالت االنفةيت األمنةي والسياسةي واالنقيبةات العسةكرية فةي المسةتقبل
قاتمة ويبدوا أن ناتب الرتيا األمريكي بايدن الم في أخر تصريحاتو لياةا التةي ذةي مةا أن
تكةون تحة يرا مبطنةا للساسةة العةراقيين أو ناةا كانةت قةراية واقعيةة لتةاريك العةراق المعاصةر
ولكناا مع األسف قراية متثخرة ومتثخرة جدا ولكناا تبقى قاتمة طالما الوضع باة ا الصةورة
سواي كان لك بوجود األمريكان ودعمام أو بسواذم وان بدا لناظرا قريب (.)22
ن العملية االنتخابية الجاريةف ومةا رافقاةا مةن الصةراعات السياسةية العنيفةةف ذةي نتيجةة
مباش ةرة للعمليةةة السياسةةية التةةي بةةدأت مةةع مج ة االحةةتيل األمريكةةيف ذةةي عمليةةة محكومةةة
بالموتف وولدت بعملية قيصرية بتشراف الجراح األمريكي بول بريمر .العملية السياسةية ذةي
نقةل للتجربةة األفغانيةةة لةى العةراق بطةةاترات أمريكيةةف حيةث اجتمعةةت أطةراف قوميةة وطاتفيةةة
ودينية وعشاترية عدة لتحقيق المصال األمريكية في بدايةة األمةرف لكةن الوضةع انقلةب علياةا
نتيجة للنفو اإليرانةي القةوي فةي العةراق .تةم بنةاي العمليةة علةى أسةاا المحاصصةة الطاتفيةة
والقومية والدينية وتةم بموجباةا تقسةيم كةل العةراق مةن الناحيةة السياسةية واإلداريةة ومنةاطق
النفةةو والسةةلطة وناةةب ثةةروات المجتمةةع حسةةب ذ ة ا المبةةدأ ولحةةد اللحظةةة ...دمةةرت المجتمةةع
وقسمتو لى كيانات وكانتونات طاتفية وقومية ودينية وحتى عشةاترية مختلفةةف ممةا أدى لةى
نشوب الحرب الطاتفية والقتةل علةى الاويةة وعمليةات االختطةاف واالبتيةال السياسةي وبيةاب
األمةةن وانعةةدام الخةةدمات العامةةة وتفشةةي الفقةةر والمجاعةةة والبطالةةة .بموجةةب ذ ة ا العمليةةة تةةم
قصاي وتحجيم دور الحركةة القوميةة العربيةة وقواذةا المختلفةة أبةان االنتخابةات السةابقة التةي
جةةرت فةةي سةةنة  2005ممةةا أدى لةةى نشةةوب الحةةرب الطاتفيةةة بةةين سةةنوات 2007-2005
بصةةورة واسةةعة وشرسةةة حيةةث أدت لةةى التاجيةةر القسةةري لمتةةات اآلالف مةةن المةةواطنين لةةى
منةةاطق مختلفةةة فةةي العةةراق وخارجةةوف وحولةةت بغةةداد لةةى مدينةةة الخةةوف وال ة عر لسةةاكنياا
وزاتريااف وحولت مناطق أخرى مثل األنبار والفلوجة و ديالى لى كانتونات سياسةية لإلسةيم
السياسةةي الةةبن الدنةةي .ن اإلسةةيم السياسةةي الشةةيعي وقةةواا المختلفةةة وعلةةى ربةةم اإلختيفةةات
العميقة بيناا مدعومة بقوة من قبل الجماوريةة اإلسةيمية فةي يةرانف حيةث تحةاول ومنة بةدأ
العملية السياسية بعاد الحركةة القوميةة العربيةة وقواذةا الرتيسةة مةن السةلطة والحكةمف كجةزي
من الصرا الداخلي على السلطة السياسية وطبع الدولة بطابعوف ومن جانةب كخةر كجةزي مةن
الصةرا بةةين أمريكةةا والقةوى المتحالفةةة معاةةا فةي المنطقةةة والجماوريةةة اإلسةيمية فةةي يةةران
وذي مدعومة لحد اللحظة من قبل الصين وروسةيا .بعةد سةقوط اإلسةتراتيجية األمريكيةة علةى
الصةةعيد العراقةةي والعةةالمي وخصوصةةا بعةةد نشةةر تقريةةر بيكةةر-ذةةاملتون بةةدأت أمريكةةا بحلحةةة
وضعاا في العراق و لك بدعم القةوى القوميةة العربيةة فةي الةداخل والمدعومةة أصةي مةن قبةل
عدد من الدول العربية و لك لمحاولة ج باا لى المشاركة في السلطةف حيةث تةم زج عةدد مةن
الشخصيات بالحكومة تحت سم "مشاركة السةنة" فةي الحكةم .وذكة ا اشةتد الصةرا بةين ذة ا
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الحركةةة واإلسةةيم السياسةةي الشةةيعي الحةةاكم كوجةةو مةةن أوجةةو الصةةرا األمريكةةي اإليرانةةي فةةي
المنطقة .ن ذ ا الصرا ذو أساسا صرا سياسي بين الحركتين ولكن عمقوف شةددا ووسةعو
الصرا األمريكي اإليرانيف ال ي يمثل انعكاسةا لصةرا دولةي اكبةر وأوسةع .حيةث أرسةي ذة ا
الصةةرا فةةي المرحلةةة الراذنةةة بةةين الحركةةة القوميةةة العربيةةة التةةي تمثلاةةا قةةوى وكيانةةات عةةدة
واإلسيم السياسي الشيعي الحاكم ال ي تمثلو أيضا قوى وكيانةات عةدة علةى الصةعيد العراقةي.
في الوقت نفسو ذو صرا ضاري بين أمريكا والقوى اإلقليمية المتحالفة معاا مثل السعودية
ومصر واألردن وتركيا من جانب والجماوريةة اإلسةيمية اإليرانيةة والقةوى الداعمةة لاةا مثةل
الصةةين وروسةةيا والقةةوى التابعةةة لاةةا فةةي المنطقةةة مثةةل حةةزب ع فةةي لبنةةان ...وذك ة ا أصةةب
المجتمةةع العراقةةي مختبةةرا لتجةةارب القةةوى الدوليةةة الكبةةرى واإلقليميةةة و لةةك لفةةرت سةةيطرتاا
ونفو ذا على المنطقةف ن القضية العراقية في المرحلةة الراذنةة ذةي قضةية دوليةة أو مدولةة.
حيث جايت مرحلة االنتخابات الحالية في خضةم ذة ا الظةرف السياسةي العةالمي والمحلةي ممةا
يشق صفوف المجتمع العراقي علةى أسةاا الاويةات القوميةة والطاتفيةة والعشةاترية الكا بةة.
في خضم ذك ا ظرف وفي ظل أجواي خروج قوات االحتيل وانسحاباا بصورة نااتيةة وصةلت
المرحلةةة لةةى اسةةتحقاق انتخةةابي جديةةد حيةةث بةةدأ الصةةرا بصةةورة أكثةةر شراسةةة لطبةةع الدولةةة
بطةةابع احةةد القةةوى السياسةةية .ن العلميةةة االنتخابيةةة الجاريةةة ومن ة البدايةةة كانةةت فةةرازا مةةن
فرازت العملية السياسية أعيا .حيث كةان صةراعا مريةرا علةى قةانون االنتخابةات منة البدايةة
ومن ثم على تعدييتو وما يحتويو من ببن وسلب لحقوق أكثرية المواطنين فةي العةراق تحةت
مسميات عدةف حيث سلب حق الشباب و لك بتحديد قانون عمر المرشحين ب  30سةنة وحةرم
العمةةال والجمةةاذير الكادحةةة و لةةك بتحديةةد شةةرط حيةةازة شةةاادة اإلعداديةةة للمرشةةحين...وسةةلب
حقوق كل العراقيين الن المرشحين ال يمثلون ال محافظاتام ولةيا العةراق كلةوف حيةث أن كةل
محافظة ذي داترة انتخابية مغلقةف وب لك سلب حق المواطنين من انتخاب ممثلةيام الةواقعيين
علةةى الصةةعيد العراقةةي  ...ناةةا ليسةةت عمليةةة انتخابيةةة بةةل عمليةةة لديمومةةة واسةةتمرار الحكةةم
القومي الطاتفي الموجود وميليشياتامف ذ ا ذو عنوان ذ ا العملية تحت شعار االنتخابات .ن
سلب حق المواطن في اختيار رادتو الحرة والتصويت بصورة نزياة وحرة ذو جزي من ذ ا
المازلةف حيث لم يتوقفوا عند ذ ا الحد بل حدى بام وكجزي من صرا السلطة السياسيةف أن
يخرجوا ورقة "ذيتة المسالة والعدالة" وتحت سم اجتثاث البعثف وأقصوا أكثر من خمسماتة
شخص وأربعة عشر كيانا سياسيا ..حيةث اتجةو الصةرا لةى أشةكال أكثةر عمقةا وشةدة .وبعةد
انتقادات ومناشدات كثيةرة مةن قبةل أمريكةا وذيتةات دوليةة كاالتحةاد األوروبةي واألمةم المتحةدة
والجامعةةةة العربيةةةة تةةةم اإلقةةةرار علةةةى تشةةةكيل الايتةةةة التمييزيةةةة وبعةةةد قرارذةةةا بتعةةةادة جميةةةع
المشمولين لى العملية االنتخابية بدأ العد العكسي لإلسيم السياسي الشيعي وحكومةة المةالكي
حيةةث طعنةةوا فةةي قةةرار الايتةةة التميزيةةة وتةةم تشةةكيل لجنةةة مشةةتركة مةةن الايتتةةين و جمةةع مةةن
المستشارين وتم بموجبو عادة  28شخصا فقط من  177المشمولين باالجتثاث وتم اسةتبدال
باقي أسماي المجتثين بثسماي أخرى  ...أن ذ ا الصرا وفي ذ ا المرحلة العصةيبة التةي يمةر
باا العراق وفي ظل أجواي مقدماتية لخروج قوات االحةتيلف يمثةل أقصةى طاقةة لكةل األطةراف
السياسية لطبع الدولة بطابعاا .حيث أصب "البعث" شماعة لطرد المعارضين و قصايذم من
العملية السياسية .ن الصرا الحالي عنوانو األصةلي ذةو حسةم الدولةة ولةيا االنتخابةات .ن
االنتخابةةات ليسةةت ال شةةعارا مزيفةةاف مةةن قبةةل كةةل القةةوى المشةةاركة فةةي الحكةةم والبرلمةةان .ن
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أساا ذ ا الصرا وذو في األساا ليا صراعا سياسيا بمعنى الكلمةة بةل انةو عةين حةرب
على بعضام البعت .ذو عين الحرب من قبل قةوى اإلسةيم السياسةي الشةيعي علةى الحركةة
القوميةةة العربيةةة بكافةةة كياناتاةةا .ن ذة ا الصةةرا والنتةةاتج التةةي ربمةةا يصةةل لياةةا قبةةل عمليةةة
التصويت ال يغير من القضية شيتا .ن فترة ما بعد االنتخابات ستشاد صرا ضةاري وشةرا
بين الحةركتين علةى صةعيد العةراق بةل المنطقةة أيضةا .اإلفةرازات المباشةرة لاة ا الصةرا بةين
الحركتين بدأت من قبل اإلسيم السياسي الشةيعي وبالتحديةد مةن قبةل حكومةة المةالكي وحزبةو
حيث بدأوا بالتظاذرات لمنع عودة "البعث" في عدة محافظات وأحرقوا صور لشخصيات تلةك
القوى المعارضة لام  ...ونادى المتظةاذرين حتةى بتجتثةاث تلةك الشخصةيات التةي لةيا لةدياا
صلة ما بالبعثف من الجانب المقابل بدأت القةوى العربيةة ومناةا "القاتمةة العراقيةة " بالتاديةد
باإلنسحاب من العملية السياسية جراي قصاي صال المطلق وظافر العانيف وتنظيم مظةاذرات
معاكسة تطالب الحكومة بتعادة "الوطنيين" لى العمليةة السياسةيةف وذكة ا شةتد الصةرا فةي
الشار أيضا تحت اسم "اجتثاث البعث" و " عادة الوطنيين" .لم تاةدأ حفيضةة قةوى اإلسةيم
السياسةةي الشةةيعي وحكومتاةةا فةةي بغةةداد با ة ا الممارسةةات بةةل اتجاةةت نحةةو أقةةرار عةةدد مةةن
القوانين و الممارسات السياسية لتركيع المجتمع العراقي والقوى المعارضة لاا حيث اتجاةت
لى صدار قرار مةن قبةل وزارة التربيةة لفصةل الجنسةين فةي المةدارا االبتداتيةة والمتوسةطة
واإلعدادية في العراقف وأصدر قرار مشابو من وزارة الداخلية بوجود المحةارم مةع العضةوات
في مجالا المحافظات وحملةة شرسةة مةن لةدن ذة ا القةوى علةى الجامعةات والمعاذةد لفةرت
الحجاب ومنع الميبا الغربية والراقية و لك إلكمال أسةلمة المجتمةع التةي بةدأت باةا حكومةة
البعةث مةن خةيل " الحملةة اإليمانيةة" .مةن جانةةب كخةر بةدأت حكومةة المةالكي بتطايةر القةةوات
المسلحة والمخابرات من رجال القوى المعارضة لاا بحجة وجةود متةواطتينف وخصوصةا بعةد
التفجيرات الدامية .فةي خضةم ذة ا األوضةا بةدأت القةوى الدوليةة واإلقليميةة تةدخلاا المباشةر
حيةةث وجةةو جنةةرال بةةاتيريوا وادرنةةو نتقةةادات شةةديدة اللاجةةة لحكومةةة المةةالكي علةةى عمليةةة
قصاي المعارضين ومن ثم دخل الطرف المقابل وعلى لسان رتيا الجماورية اإلسةيمية فةي
يران احمدي نجاد حيث صرح في خطابو لة كرى مجيةتام لةى رأا السةلطة بعةد قمةع الثةورة
في  2/11المصادف ليوم الخميا وقال يجب منع عودة البعثيين .وبا ا بدأ الصةرا بصةورة
أكثر وضوحا بين أمريكا و يران على الساحة السياسية في العراق والضحية ذي المجتمع فةي
العراق .في ظل ذ ا األوضا وعلى ربم تثرج مواقف الحركة القوميةة الكرديةة وقواذةا فةي
بغداد ال أن ذ ا الحركة وقواذا أبدت مواقف أكثر ليونةة ووسةطية و لةك بةدفع أمريكةي .حيةث
اختلفوا عن مواقف اإلسيم السياسي الشيعي وابتكروا بعث الصداميين والبعث بصةورة عامةة
وذةةةم يوافقةةةون علةةةى اجتثةةةاث بعةةةث الصةةةداميين .ن تعميةةةق الاةةةوة بةةةين الكيانةةةات والحركةةةات
السياسية الحاكمة والمشاركة في العملية السياسيةف بدأت بشكل قاطع وبدأت في الوقت نفسةو
نقل الصرا من صرا سياسةي لةى صةرا دمةوي مخيةف علةى صةعيد العةراق كلةو .حيةث أن
قوى اإلسيم السياسي الشيعي بديوا بالاجوم والحركة القومية العربية لحد اللحظةة فةي حالةة
دفاعيةةة ولكةةن بعةةد االنتخابةةات سةةتتغير األمةةور .فلسةةطين-العةةراق العيقةةة السياسةةية المباشةةرة
أصب واضحا مثةل وضةوح الشةما أن أمريكةا لةيا بتمكاناةا أن تخةرج مةن العةراق مرفوعةة
ألةرااف ولةةيا بتمكاناةةا أن تخةةرج مةن العةةراق بوجةةو ابةةيت أيضةا .الن العةةراق أصةةب بثيةةدي
اإلسيم السياسةي الشةيعي وبقيةادة يةران اليعةب الرتيسةي اآلن .لةيا بتمكةان أمريكةا والقةوة
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المتحالفة معاا حلحلة الوضع العراقي لصالحاا بدون حل القضية العربية اإلسراتيلية بصةورة
عامةةةة والقضةةةية الفلسةةةطينية بالتحديةةةد .حيةةةث أصةةةبحت القضةةةية الفلسةةةطينية شةةةماعة لتمريةةةر
سياسات يران والقاعدة وكافة القةوى المناذضةة ألمريكةا وسياسةاتاا أيضةاف كمةا ذةي شةماعة
بثيدي أمريكا والحكومات العربية أيضا .عليو بدون حل ذ ا القضية وقطع أوصال الجماورية
اإلسيمية في يران من خيل تجفيف منابع قوتاا في المنطقة ليا بتمكاناةا أن تقلةب الوضةع
لصالحاا في العراق والمنطقة .لكن القضية الفلسةطينية ذةي أساسةا قضةية دوليةة ويلعةب فياةا
أكثر من العب دوليف االتحاد األوروبي وروسيا العبون مشةاركون فةي ذة ا القضةية والصةين
لدياا وشاتج ووساتل قوية للتدخل أيضا .في ظل األزمة االقتصادية العالمية الراذنة وفةي ظةل
تراجع الدور اإلسراتيلي للغرب على الصعيد العالميف ذناك صعوبة قصةوى لحةل ذة ا القضةية
بدون اتفاق مسبق بين القوى الكبةرى وخصوصةا أمريكةا واروبةا وروسةيا .وذة ا أيضةا صةعب
للغاية في ظل الظرف السياسي واالقتصادي العالميين .حيث أن القوى الكبرى كلاةا تحةاول أن
تعلب دورا أكثر قياديا على الصعيد العالمي في النظام العالمي الجديد بعد أن فشلت أمريكةا فةي
بنايا تحت قيادتاا .ن أمريكا والقوى المتحالفة معاا فةي المنطقةة بةدأوا بقطةع أوصةال يةران
في المنطقة حيث ضربوا الحةوثيين فةي الةيمن وبمسةاعدة قويةة مةن السةعودية وتحةاول تادتةة
الجانةةب األفغةةاني مةةن خةةيل شةةراك طالبةةان فةةي السةةلطة وأيضةةا بمسةةاعدة السةةعودية وخطةةوات
لتقارب وجاات النظر والمصال بين أمريكا وسورياف حيةث اتفقةوا علةى تبةادل السةفارات بةين
البلةةدين ...أمةةا الةةرد اإليرانةةةيف فقةةد سةةخن األجةةةواي فةةي العةةراق لةةى حةةةد الغليةةان كةةرد لاةةة ا
الممارسات وتتقدم لى األمام لتقوية طاقاتاا النووية .مضحكة القوانين والبرلمان فةي العةراق
مادام ذناك صرا شرا على تحديد ذوية الدولةف فان القوانين والدسةتور تصةبحان مضةحكة
مةةن قبةةل القةةوى اتاةةا التةةي سةةنت القةةوانين لصةةالحاا .فةةي ذة ا المرحلةةة وفةةي خضةةم الصةةرا
السياسةةي الشةةديد تحةةول قةةوانينام ودسةةتورذم لةةى مضةةحكة لةةيا ال .حيةةث أصةةدرت " ذيتةةة
المسايلة والعدالة" قرار بتجتثاث و قصاي أكثر من  500شخصةا و  14كيانةا سياسةياف ولكةن
رتاسةةة الايتةةة و دارتاةةا ليسةةت موجةةودة قانونيةةا لةةم تةةرفت كةةل األسةةماي مةةن قبةةل البرلمةةان...
بمعنةةى كخةةر ن ذ ة ا الايتةةة لةةيا لةةدياا وجةةود عملةةي وأداري بةةل كانةةت اسةةما ونفةةك اإلسةةيم
السياسي وحكومةة المةالكي فياةا الةروح ألبةرات سياسةية بحتةة .ذة ا المضةحكة األولةى .أمةا
المضحكة الثانية ولم تكن اقل شثنا ذي تشكيل الايتة التمييزية من قبةل البرلمةانف حيةث بةدأت
الايتة بثعمالاا وأقرت على عادة جميع المجتثين و عادة مشاركتام والبت فةي قضةاياذم بعةد
االنتخابات .اإلسيم السياسي وحكومتو لم ترضى با ا القرار وعدوا قرار الايتة بيةر قةانوني
وبيةةر دسةةتوري ...وتةةم تشةةكيل ذيتةةة مشةةتركة أخةةرى ...ذ ة ا مضةةحكة أخةةرى لا ة ا العمليةةة
برمتاةةا .ن الةةدرا الة ي اسةةتخلص فةةي ذة ا المرحلةةة مةةن زاويةةة معينةةة وفةةي خضةةم الجةةداالت
والسةةجاالت الشةةديدة حةةول قةةانون االنتخابةةات و قصةةاي المعارضةةينف ذةةو ضةةرب تلةةك القةةوى
دستورذم وقانونام بعرت الحاتط وتحويلاما لى مازلة لكل العالم من جانب ومن جانب كخر
تشكيلة البرلمان واجتماعاتاا وانعدام أية صيحية حتى تشريعية لاا ال بث ن من ميليشياتامف
نام موظفون مرتاحون لديام رواتب كبيرةف ال يمثلون حتى المنطقة الخضراي التةي يعيشةون
فياةةا أكثريةةة حيةةاتام .نتةةاتج العمليةةة االنتخابيةةة  7مةةن ك ار ذةةو يةةوم للتصةةويتف ولكةةن نتيجةةة
االنتخابةات والفةةاتزين ظاةةرت منة اآلن وقبةةل مةةدة أيضةا ومنة اإلقةةرار علةى قةةانون االنتخابةةات
بصةورتو المعدلةة .النتةةاتج بحةد اتاةةا ليسةت مامةةف الن العمليةةة أساسةا ذةةي عمليةة السةةتمرار
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الحكةةم الحةةالي والدسةةتور الحةةالي عنواناةةا ذةةو االنتخابةةات واخةة بصةةمات النةةاا مةةن خةةيل
التصويتف مضحكة ذةي ذة ا العمليةة .ن احةد اإلفةرازات والنتةاتج الخطيةرة لاة ا العمليةة ذةي
الشرخ الكبير ال ي أفرزتو ذ ا العمليةة داخةل صةفوف المجتمةع ومةرة أخةرى بحجةة "أجتثةاث
البعث" ولكن األصل ذو اجتثاث المعارضين لام وبالتحديد اجتثاث القوى القومية العربية .أي
أن الصرا بين القوتينف حركة اإلسيم السياسي الشيعي مدعومة من يران والحركة القومية
العربيةةة مدعومةةة مةةن الةةدول العربيةةة وأمريكةةا نسةةبياف ولكةةن طفةةا علةةى السةةط الصةةرا بةةين
"السةةنة والشةةيعة"ف أو ذكة ا روج لةةو .ن ذة ا الصةةرا حتةةى ا تةةم حلحلتةةو خةةيل ذة ا المةةدة
الةةوجيزة أي لغايةةة  7ك ار ف أدى مفعولةةو القةةويف وعمةةق فةةي صةةلب الصةةرا السياسةةي بةةين
الحةةركتين ودفةةع باةةا لةةى األمةةام نحةةو صةةرا ضةةاري اشةةد وأقةةوى ..وسةةتكون حةةدى افرازاتةةو
المباشةةرة القتةةل والقتةةل علةةى الاويةةة واالبتيةةاالت السياسةةية والتاجيةةر القسةةري فةةي المنةةاطق
المتنةةاز علياةةا ...وبصةةورة عامةةة بيةةاب األمةةن و تسةةا رقعةةة اإلقتتةةالف ذة ا أوال .أمةةا ثانيةةا:
ستخضع كل العمليةة السياسةية منة بةدايتاا أي منة مجة االحةتيل لةى حةد اآلن لةى مراجعةة
تامة مةن الدسةتور والقةوانين و كةل مةا يتعلةق بالعمليةة السياسةية الراذنةة .ثالثةا :تفةت أبةواب
الصرا السياسي بين مختلف القوى على مصةراعياا وبثشةد أنةوا الرجعيةة مةن جانةب ومةن
جانب كخر تفت أبوابةا أرحةب للتةدخيت الخارجيةة بةديا مةن يةران "حيةث ال يتطلةب أي تةدخل
حيث ذي موجودة بالفعل" وأمريكا "ذةي موجةودة أيضةا" ودول المنطقةة جميعةا .الخةوف مةن
عودة البعةث :لمةا ا تخةاف الحكومةة والقةوى المشةاركة فةي الحكةم مةن عةودة البعةث !ف البعةث
الة ي دمةةر العةةراق وقسةةم المجتمةةع لةةى كيانةةات قوميةةة وقةةاد حةةروب عديةةدة وعامةةل العةةراقيين
بالحديد والنار .لما ا الخوف من عةودة ذة ا الحةزب القةومي العتيةق الة ي سةلب مةن العةراقيين
كافة الحريات السياسية والمدنية !ف الن الحكومة الحالية والقوى المشةاركة معاةا تعةرف حةق
المعرفة أن سياساتام وممارساتام في "العراق الجديد" أي عراق ما بعد البعث ذي السياسةة
والممارسة نفساا التي أقدم علياا البعث من اإلعدامات واالعتقةاالت الكيديةة وفةرت األسةلمة
علةةى المجتمةةع وسةةلب حقةةوق العمةةال والمعلمةةين والمةةوظفين ومنةةع الحريةةات النقابيةةة وحريةةة
التنظةةيم وتشةةكيل المنظمةةات العماليةةة وقتةةل النسةةاي و...الةةك ناةةا نفةةا السياسةةة والممارسةةة.
يضاف لى لك أن الفساد والقتل على الاوية والحرب الطاتفية وانعدام الخدمات العامة  ..كةل
ذ ا السياسات والممارسات أدت لى تة مر واحتجةاج جمةاذيري واسةع ضةد الحكومةة والقةوى
المشاركة معاا التي تدير الدولة بواسطة ميليشياتام ...ناا تخاف مةن الجمةاذيرف مةن العمةال
والشباب ال ين حرموذم من الترشي ومن كافة حقةوقام اإلنسةانية .ناةا تخةاف مةن العةاطلين
عن العمل ومن الفقراي ال ين زادت نسبتام باالف المرات .ناةم لةم يسةتجيبوا ألي مطلةب مةن
مطالب النااف عليو تخاف من البعث ومن قوتو ألنام ليسوا مؤذلين للحكةم .ذة ا الخةوف ذةو
عنوان سقوطام وعارذم .حيث قادوا المجتمع خيل السنوات السبع المنصرمة لى ذ ا النفةق
المظلم .بديلنا لا ا األوضا  :يجةب مقاطعةة ذة ا االنتخابةاتف ناةا مازلةة ال تضةاذياا مازلةة
أخرى .ناا سةتمرار للعمليةة السياسةية نفسةااف ناةا تكةريا لبقةاي ذةؤالي علةى سةدة الحكةم.
يجب أن تاب الجماذير ضد االنتخابات والعملية السياسية برمتاا .ن قةوى اإلسةيم السياسةي
الشيعي بكافة أجنحتاا والقوى القومية الكرديةة بكافةة أحزاباةا وتياراتاةاف والحركةات القوميةة
العربية بكافة كتلاا وقواذا أثبتوا فشلام في حكم العراق أثبتوا أن مصالحام ذي بير مصةال
الجمةةاذير أثبتةةوا أناةةم بعيةةدين كةةل البعةةد عةةن مصةةلحة ومطالةةب الجمةةاذير .ن ذ ة ا المشةةرو
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والعملية السياسية التي قادتاا أمريكا سقطت وفشلت من مدة بير قليلة .ن العملية السياسية
برمتاا فشلت .وبينت للعالم أجمع أن تلك القوى ليست مؤذلة للحكم في العراق .العةراق الة ي
تعةةةيش فيةةةو قوميةةةات واديةةةان وطواتةةةف دينيةةةة مختلفةةةةف العةةةراق الةةة ي ينقسةةةم لةةةى طبقيتةةةين
اجتماعيتين مختلفتين الطبقة البرجوازيةة والطبقةة العاملةة .ناةم باة ا أثبتةوا فشةل كةل أجنحةة
البرجوازية في الحكم .لةيا علةى الجمةاذير والطبقةة العاملةة وحركتاةا اإلعتراضةية االنتظةارف
االنتخابات ليست أماماا حيةث االنتخابةات ومةا يفةرز عناةا ليسةت قضةيتامف وال ينةتج عناةا ال
الدمار والخراب والحروب القومية والطاتفية .ن االنتظار للتغيير نحو األفضل في ظل العمليةة
السياسية الراذنة ذو مةوت لجماذيرنةا .قةاطعوا االنتخابةات وال تجعلةوا مةن أنفسةكم جةزيا مةن
ذ ا اللعبة المضحكة .شةكلوا حةركتكم المسةتقلة لبنةاي عةراق جديةد .عةراق مبنةي علةى الاويةة
اإلنسانية مبني على مبدأ حةق المواطنةة المتسةاوية .دولةة تفصةل وتخلةع الةدين والقوميةة عةن
نفساا وجعلاما أمورا الشخصية .عةراق يةوفر الحريةات السياسةية والمدنيةة والفرديةة .عةراق
يحتةةرم المةةرأة ومكانتاةةا فةةي المجتمةةع بشةةكل متسةةاوي مةةع الرجةةل .عةةراق جديةةدف دولةةة جديةةدة
حكومتاةةا ال تخةةاف ال مةةن اإلسةةيم السياسةةي الشةةيعي وال مةةن البعةةث .دولةةة بيةةر دينيةةة وبيةةر
قومية .ذة ا ذةو عنةوان ذة ا الحركةة المسةتقلة الحركةة التةي يكةون الحةزب الشةيوعي العمةالي
العراقي في طليعتاا .حولوا ذ ا األيام .أيام الحميت االنتخابية لةى أيةام نضةالية وحولةوا يةوم
االنتخابات لى بداية راسخة لحركة جماذيرية قوية مستندة لى ذ ا المبادن (.)25
ن المرحلة األولى بعةد تشةكيل الحكومةة بةدأت تحةاول كةل جاةة مشةاركة االسةتحوا علةى
أكبةةر مةةا يمكةةن مةةن القةةوة والسةةلطة داخةةل ذ ة ا الحكومةةة أو داخةةل ذ ة ا الاجةةين ال ة ي يسةةمى
حكومةةة .ناةةا حكومةةة فقةةط تجةةاا الطبقةةة العاملةةة والفقةةراي وفةةرت المجاعةةةف أي أناةةم سةةلطة
برجوازية ضد الطبقة العاملةف وذم متحدون فقط حول ذة ا األمةرف أي فةرت الفقةر والمجاعةة
وقلة األجور وخنق الحريات السياسةية والتنظيميةة واإلضةرابات للطبقةة العاملةةف باة ا المعنةى
ال ي تؤيدا االمبريالية األمريكية والغرب عموماف وشةركاتاما الكبةرى مةع بةنكام الةدولي .مةن
بير ذ ا ن كل طرف من األطراف المشاركة في الحكومة ياةدف لةى اخة حصةة اكبةر كحلقةة
أولى صوب طبع الدولة بطابعو .بدأ الصرا في المرحلة التي أعلنةت فياةا الحكومةةف وبمةا أن
التحالف الوطني بقيادة المالكي لو حصة األسد في قيةادة ذة ا الحكومةةف ولةو اليةد الطةولى فةي
اخةة حصةةة اكبةةرف قةةررت المحكمةةة االتحاديةةة القريبةةة مةةن المةةالكي "تحديةةد ارتبةةاط الايتةةات
المسةةتقلة بمجلةةا الةةوزراي مباشةةرة ....كةةديوان الرقابةةة الماليةةةف وذيتةةة اإلعةةيم واالتصةةاالتف
والايتة الوطنيةة الجتثةاث البعةثف التةي حلةت محلاةا الايتةة الوطنيةة العليةا للمسةايلة والعدالةة
والايتة العليا المشرفة علةى االنتخابةاتف والبنةك المركةزي "...وذة ا يعنةي فةراغ كةل الايتةات
المسةةتقلة مةةن أي معنةةى أو سةةلطةف حتةةى حسةةب وصةةفتام بتسةةتقيل الايتةةاتف القةةرار الةة ي
يعارضةةو تحةةالف الكتةةل الكردسةةتانية والعراقيةةة معةةا .لكةةن ذ ة ا لةةيا الش ةيي الوحيةةد أو لةةيا
السياسةةة والممارسةةة الوحيةةدة للتحةةالف الةةوطني أو للمةةالكي بالتحديةةد الة ي يريةةد السةةطو حتةةى
علةةى نفةةو اقةةرب حلفاتةةوف بةةل أن الصةةرا السياسةةي األعمةةق ذةةو عةةدم اإلقةةرار علةةى مجلةةا
السياسةةةيات اإلسةةةتراتيجيةف بالايتةةةة التةةةي تريةةةدذا العراقيةةةة أو عةةةيوي الةةة ي يةةةنص اإلتفةةةاق
برتاستو .ن عدم اإلقرار على ذ ا المجلا ذو صرا بين اإلسيم السياسي عموما وبالتحديد
حزب الدعوة بقيادة المالكي والقاتمة العراقية بقيادة عيويف بةين اإلسةيم السياسةي والحركةة
القوميةةة العربيةةة بصةةورة عامةةة ...وذ ة ا مةةا أدى لةةى عةةدم اإلقةةرار أو عةةدم تحديةةد أشةةخاص
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للوزارات السيادية والخدمية الفاربةف مثل وزارة الدفا ال ي رشحتو القاتمة العراقية .وذة ا
كلاا ليست الصوالت بثجمعاا بةل تضةاف لياةا تعيةين اإلسةيمي علةى أديةب علةى راا وزارة
التعليم العالي و دارتو لاا بثوامر مةن المرجعيةات الشةيعية حيةث أكةد علةى أديةب" :أن وزارتةو
ستكون جادة ألخ وصايا المرجعية النيرة بعين االعتبار" .من الجدير بال كر انةو زار المرجةع
الديني بشير النجفي في  27من كانون الثاني  .2010ودعةاا النجفةي لةى "وضةع حةد لثقافةة
االختيط والميوعة" في المعاذد والجامعات العراقيةةف مطالبةا الةوزير بوضةع حةد لاة ا الثقافةة
المنتشرة حاليا فةي الجامعةات والمعاذةدف مشةيرا لةى وجةود "أجنةدات خارجيةة يتريةد النيةل مةن
طلبة الجامعات بنشر ثقافة االختيط والميوعة إلبعادذم عن أجواي طلب العلم والتقدم"ف وذة ا
التوجو مطابق للفقرة  34من برنامج حكومة المةالكي الة ي تةيا فةي البرلمةان حيةث جةاي فةي
ذ ا الفقرة " -34حماية المجتمع العراقي من الممارسات التةي تتعةارت مةع الدسةتور وقيمةو
الدينية واآلداب العامة التي عرف باا المجتمع العراقةي وتفعيةل القةوانين النافة ة لمواجاةة أي
خةةرق فةةي ذ ة ا المجةةال( .مةةن برنةةامج حكومةةة المةةالكي الثانيةةة ال ة ي ألقةةاا فةةي البرلمةةان يةةوم
 –2010/12/21صفحة رتاسة الوزراي) .وبموازاة تلك التوجاات جايت قرارات سةتبدادية
و قمعية للحريات الفردية والمدنية من محافظ بغداد بغلق النوادي الليليةف وقرار وزير التربية
السابق بتلغاي قسةمي المسةرح والموسةيقى فةي معاةد الفنةون الجميلةةف ومةن جانةب كخةر مةن
تةةراخيص للشةةركات األمنيةةة اإليرانيةةة لحمايةةة الةةزوار اإليةةرانيينف وذ ة ا يعنةةي قانونيةةة وجةةود
الحرا الثوري اإليراني في العراقف ومن جانب كخر يعني ذشاشة الوضع األمني فةي العةراق
وعدم الثقة بقواتام من جانب كخر ....ذ ا الصوالت والاجمات ألخة حصةة اكبةر مةن السةلطة
والنفو بغطاي قانوني تعبر عةن حلقةة مامةة مةن حلقةات الصةرا السياسةي علةى طبةع الدولةة
بالطابع اإلسةيمي...علةى يةد المةالكي الة ي يبةرز تةارة بتوجاةات قوميةة عراقيةة وتةارة أخةرى
بملبا سيمي عتيق (.)28
ن الصرا السياسي على السلطة ال تعبر عن وعي ديمقراطي وال يجسةد مفاةوم التةداول
السلمي والديمقراطي للسلطةف بل يضع العراق على كف عفريتف الن ذ ا الصرا سوف يعقد
األمةةور أكثةةر فةةثكثر وتزيةةد مةةن تفسةةك المجتمةةع وانشةةطاراتو العديةةدة وتلحةةق بالشةةعب العراقةةي
األزمات والكوارث ويحةرم العةراق فةي حةل المعضةيت التةي تواجاةوف ويمعةن بةزر الخيفةات
واألحقةاد بةين مكونةةات الشةعب وسةةتجعل العةراق ينزلةةق نحةو الااويةةةف وذة ا الحالةةة لةيا مةةن
مصلحة الفرقاي أنفسام وباألخص ا اندلعت الحرب الطاتفية مرة أخرى.

المبحث الثالث
التحديات االجتماعية لعملية االستثمار
سةةيكتفي الباحةةث بدراسةةة ظةةاذرة الفسةةاد اإلداري كتحةةدي وعقبةةة اجتماعيةةة أساسةةية أمةةام
التنمية وعملية االستثمار في العراقف حيث تعةد ظةاذرا الفسةاد اإلداري والمةالي مةن الظةواذر
االجتماعية الخطيةرة التةي تواجةو البلةدان وعلةى األخةص الةدول الناميةة حيةث أخة ت تنخةر فةي
جسم مجتمعاتاا بدأت باألمن وما تبعو من شةلل فةي عمليةة البنةاي والتنميةة االقتصةادية والتةي
تنطةوي علةى تةةدمير االقتصةاد والقةةدرة الماليةة واإلداريةة وبالتةةالي عجةز الدولةةة علةى مواجاةةة
تحديات أعمار أو عادة أعمار وبناي البنى التحتية اليزمة لنموذا.
ن المناداة بسياسة االنفتاح االقتصادي والنشاط ال ي يب ل من أجل رفع القدرة التنافسةية
للمنتجةةات وتصةةاعد حريةةة حركةةة رؤوا األمةةوال خاصةةة بعةةد تسةةعينات القةةرن المنصةةرم قةةد
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ساذمت في انتشار الفساد بشكل بير مسبوق وارتفعت حدتو لى أعلى المسةتويات فةي الةدول
التةي تعةاني منةوف ناذيةك عةن دور ظةاذرة العولمةة وتعةاظم نشةاط الشةركات المتعديةة الجنسةية
وتصةةاعد نشةةاط المافيةةات وبيرذةةا مةةن األمةةور التةةي سةةاذمت فةةي ارتفةةا وتةةاتر الفسةةاد بحيةةث
أنعكا لك على تطور مفاوم الفساد ال ي لم يعد مقتصرا علةى دفةع الرشةوة و رسةال الاةدايا
و نما بات عنوانا لخطاب أكبر يتعلق بشكل احترافي يدخل في باب العمةوالت والنسةب المتويةة
والتسةةاييت ألعمةةال الشةةركات الكبةةرى ()29ف وبالبةةا مةةا تسةةاذم الةةدول فةةي لعةةب دور الحاضةةن
للفساد من خيل األخطاي التي تقع فياا وعدم اتزاناا لعدة أسباب يمكن يجاز أذماا (:)50
ة سةةيادة نمةط الدولةةة الريعيةة التةةي تعتمةةد علةى مةةوارد أوليةة أو مصةةادر تةثتي مةةن الخةةارج أو
تعتمد على الطلب الخارجي لسلعة أساسية (مثل النفط) وتحةوييت العةاملين فةي الخةارج وذةو
ما يؤدي لى اتجاا الدولة نحةو االذتمةام بةالتوزيع و عادتةو دون اذتماماةا باإلنتةاج مةن جانةب
وبتحصيل الضراتب من جانب أخرف وذ ا الظروف تكون بيتة مشجعة للفساد.
ضعف بنية المؤسسات السياسية واإلدارية وبياب نظام المحاسبة والمسايلة في نظم الحكم
التي فياا الكثير من عدم الفصل بين العام والخاص.
 بيةةاب دولةةة المةةواطن ومفاةةوم المواطنةةة خاصةةة عنةةد قيةةام الدولةةة علةةى أسةةا العصةةبياتوالتضامنات القبلية والطاتفية وبيرذا التةي تشةجع علةى ظاةور المحسةوبية وانتشةار الرشةوة
لتقلد المناصب الحكومية .
 انعةةدام أو ضةةعف األخيقيةةات الوظيفيةةة للعمةةل الحكةةومي وبيةةاب أو ضةةعف المسةةايلة العامةةةوالمسؤولية اإلدارية .
الفقر وكبر الاوة بةين األبنيةاي والفقةرايف فضةي عةن تةدني األجةور الخاصةة فةي المؤسسةات
اإلدارية والحكومية وذما ما يعمين بشكل كبير في تغ ية الفساد.
ن األسباب التي تم كرذا وجدت لاا أرضية خصبة ساذمت في نموذا خصوصا في
الدول النامية ب شكل عام والعراق بشكل خاص حيث شا الفساد وبوتيرة عالية عن ي قبل
خصوصا بعد احتيلو عام  2003واتخ الفساد أشكاال متعددة تراوحت بين المالي واإلداري
وحتى السياسيف ووصلت مستوياتو لى أعلى المستويات في فترة دارة سلطة اإلتتيف
المؤقتة وتسببت في اختفاي مليارات الدوالرات في صفقات وذمية لم تجد لاا واقعا في الحياة
العملية وخصوصا المتعلقة بعقود اإلعمار التي توزعت بين الشركات الساعية في ذ ا المجال
وسلطة االحتيل .
ومن الدراسات الحديثة التي تناولت كثار الفساد على التنمية االقتصادية دراسة أعدذا
شانق جين وي *Shang-Jin Weiفي بحث لو بعنوان " الفساد في التنمية االقتصادية"ف
اسةةتخدم فياةةا أمثلةةة مةةن البلةةدان األسةةيوية لتوضةةي تلةةك اآلثةةار يمكةةن ستعراضةةاا بمةةا
يثتي(: )52
 -2اآلثةار علةى االسةةتثمار المحلةي :ذنةاك بعةةت األدلةة اإلحصةاتية المسةةتندة لةى بيانةات عةةن
شةةريحة مقطعيةةة واسةةعة مةةن البلةةدان ف تفيةةد بثنةةو فةةي حالةةة جةةراي انحةةدار لنسةةبة جمةةالي
االستثمار/الناتج المحلي اإلجمالي خيل المدة 1985-1980علةى ثابةت ومؤشةر الفسةادف فةان
النقطة المقدرة للميل ذي ) .(0.012ولتوضي التثثير الكمي للفساد نعمل عينةة حسةابية عةن
الفليبةين وسةنغافورة بثخة النقطةة المقةدرة ودرجةةات الفسةاد حرفيةا" وفةةق الجةدول أدنةاا الة ي
يبةةين أدنةةى درجةةة للفسةةاد لةةدى سةةنغافورة مقةةدارذا ) (1درجةةة حسةةب مؤشةةر التجةةارة الدوليةةة
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)Business International Index (BIف ودرجةةة الفسةةاد للفليبةةين حسةةب نفةةا
المقياا بلغت ) (6.5درجة .فت ا استطاعت الفليبين أن تخفةت مسةتوى الفسةاد لةى مسةتوى
سنغافورة مع بقاي األشياي األخرى على حالااف فةان الفليبةين سةتكون قةادرة علةى رفةع نسةبة
جمالي االستثمار  /الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل ) (6.6نقطة متويةف أي((6.50 – 1 ) :
 .0.012)) = 0.066وذ ا تعتبر زيادة كبيرة في االستثمارات.
 -5اآلثةةار علةةى االسةةتثمار األجنبةةي المباشةةر :فةةي دراسةةة مجموعةةة مةةن بيانةةات االسةةتثمار
األجنبةةةي المباشةةةر ألربعةةةة عشةةةر بلةةةدا" مصةةةدرا" لةةةى ) (41بلةةةدا" مضةةةيفا" قةةةام باةةةا ويةةةت
 Shang-Jin Wetفةةةي التسةةةعيناتف وجةةةد أدلةةةة واضةةةحة علةةةى أن الفسةةةاد فةةةي البلةةةدان
المضيفة يثبط االستثمارات األجنبية  .فت ا أرادت الاند مثي" تخفيت مستوى الفساد لدياا
من ) (5.75درجة لى مسةتوى الفسةاد فةي سةنغافورة المقةدر بدرجةة واحةدةف فةان أثةر لةك
على جة ب االسةتثمارات األجنبيةة سةيكون مسةاويا" لتخفةيت نسةبة الضةريبة علةى الشةركات
بنسةةةبة ) .(22%ن الكثيةةةر مةةةن البلةةةدان األسةةةيوية قامةةةت بعةةةرت حةةةوافز ضةةةريبية إلبةةةراي
الشركات المتعدية الجنسيةف فالصين مثي" وفرت لتلك الشركات عفةاي ضةريبي لمةدة عةامين
ضافة لى ثيث سنوات متعاقبة بنصف معدل الضريبةف و ا كان ذ ا اإلجراي يةثتي للتخفيةف
من حدة الفساد الداخلي وتشجيع االستثمارات األجنبيةف فا ا يشير لى ارتفا درجة الفسةاد
في الصين .ن البلدان األسيوية تستطيع أن تج ب االستثمار األجنبي دون حوافز ضريبية ا
استطاعت السيطرة على الفساد الداخلي في بلداناا.
 -3اآلثار على النمو االقتصةادي :ا كةان الفسةاد يخفةت االسةتثمار المحلةي ويقلةل االسةتثمار
األجنبي فمن الطبيعي أن يكون الفساد مخفضا" للنمةو االقتصةادي .ولتوضةي لةك األثةر نثخة
مثي" بةنغيديش ف فلةو تمكنةت بةنغيديش مةن تخفةيت الفسةاد لةدياا مةن ) (7لةى مسةتوى
الفسةةاد فةةي سةةنغافورةف فةةان معةةدل نمةةو نصةةيب الفةةرد مةةن النةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي سةةيرتفع
لى ) (%1.8عما كان عليو (حيث قةدر معةدل النمةو الفعلةي للمةدة  1985-1960بة )(4%
سنويا) .أي أن دخل الفرد كان يمكن أن يرتفع لى أكثر من ).(50%
 -4اآلثار على حجم وتكوين اإلنفةاق وتكةوين اإلنفةاق الحكةومي :أجريةت دراسةة مناجيةة عةن
تثثير الفساد على المالية العامة للحكومة قام باا تانزي ودافودي (Tanzi & Davoodi
) 1977وتوصي لى النتاتج اآلتية:
 يؤدي الفساد لى زيادة حجم االستثمارات العامة على حساب االستثمار الخاص لكون العديدمن بنود اإلنفاق العام طيعة لتيعب كبار المسؤولين في الحصول على رشاوي.
 يشوا الفساد تكوين النفقات العامة بعيةدا عةن التشةغيل والصةيانة اليزمةة مةن أجةل اإلنفةاقعلى معدات جديدة.
 يش ةوا الفسةةاد تكةةوين النفقةةات العامةةة بعيةةدا عةةن حاجةةة الصةةحة والتعلةةيم للتمويةةلف ألن ذ ة االنفقات بالمقارنة مع نفقات المشاريع األخرىف ذةي أقةل سةاولة علةى المسةؤولين فةي انتةزا
الريع.
 يقلل الفساد من نتاجية االستثمارات العامة والبنية التحتية للبلد. قةةد يخفةةت الفسةةاد مةةن ضةةريبة الةةدخل ألنةةو ينةةال مةةن قةةدرة الحكومةةة علةةى جمةةع الضةةراتبوالرسوم الجمركية.
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وقد أيد مةا ورد لةك وجةد أن الفسةاد يجعةل الحكومةة تميةل لةى تةرجي النفقةات العامةة
بعيةةدا عةةن الصةةحة والتعلةةيم اللتةةان يفتةةرت أنامةةا أكثةةر منعةةة فةةي التيعةةب ألبةةرات الرشةةوة
مقارنةةة بالمشةةاريع األخةةرى .كمةةا وجةةد (تةةانزي – دافةةودي) أن زيةةادة فةةي الفسةةاد تةةؤدي لةةى
تخفيت نوعية طرق المواصيت وتزايد فةي معةدالت االنقطةا الكاربةاتي وعيةوب االتصةاالت
وفقدان المياا.
وقد القت مشكلة (الفساد  )Corruptionاذتمام الكثير من الباحثين والماتمين واتفقت
اآلراي علةةى ضةةرورة وضةةع وتثسةةيا طةةار عمةةل مؤسسةةي الغةةرت منةةو تطويةةق المشةةكلة
وعيجاا من خيل خطوات جديةو ومحةددا ومكافحةة الفسةاد بكةل صةورا ومظةاذرا وفةي كافةة
مجاالت الحياة لتعجيل عملية التنمية االقتصادية وقةد أشةار مةدير فةر الجنةوب لايتةة النزاذةة
العامة لى ن الفسةاد اإلداري والمةالي ظةاذرا قديمةة أصةابت الجاةاز اإلداري فةي العةراق منة
نشةةثة الدولةةة العراقيةةة فةةي بدايةةة عشةةرينيات القةةرن الماضةةي واسةةتفحلت بعةةد انقةةيب 1968ف
وكةةان التغيةةر بالنظةةام السياسةةي ودخةةول قةةوات االحةةتيل األجنبيةةة عةةام  2003وخةةوت عمليةةة
االنتخابات بطريقة ديمقراطية وحرية تامة موضةع استبشةار مةن قبةل المةواطنين لتغييةر معةالم
الظلةةم والاةةدر والتبة ير لألمةةوال العامةةة وعةةدم العدالةةة فةةي توزيةةع الثةةروات العامةةة بعةةد معانةةاة
حروب وحصار دام لعقود  ...ولكن الحقيقة كانت مخيبة اآلمال لوجةود نخةب سياسةية مختلفةة
األطياف أضحت اذتماماتاا بالدرجة األولى (كما يتداول علنا بوساتل األعيم المختلفة) توزيع
حصةةص القيةةادات العليةةا أو الحقاتةةب الوزاريةةة أو اإلدارات العامةةة ممةةا أضةةحى العةةراق ممةةثي
المركز  129في الدول األنظف في سلم الفساد (في تقرير لمنظمةة الشةفافية العالميةة) أو كمةا
جاي (في تقرير مستقل أخر) باعتبارا ثالث بلةد (بعةد الصةومال وميانمةار) مةن بةين  180بلةدا
في الفساد .وكان لسن العديد مةن القةوانين وتشةكيل المفوضةية العامةة للنزاذةة ووجةود دواتةر
المفتش العام في الوزارات بارقة أمل وشعور باطمتنان لعاد جديد دخةل فيةو العةراق وانةدثرت
معةةو عصةةور الظلمةةة .ال ن تشةةريع القةةوانين المماةةدة للسةةلب والناةةب واالحتيةةال فةةي وض ة
الناار وبثساليب ملتوية وظاور المخاصصةو وتمريةر قةوانين مقابةل تمريةر أخةرى بةات يحمةل
مسوبا قانونيا ضمن مصطل الحصانة (سواي كان للمشر أو للموظف القيادي الكبير) ال ي
يحملاا نتيجة رفةت الموافقةة علةى قةرار اإلحالةة لةى القضةاي اسةتنادا لةى المةادة  136فقةرة
(ب) من قةانون أصةول المحاكمةات الجزاتيةة رقةم  23لسةنة  1971التةي تعطةي الحةق لمرجةع
المتام لى عدم الموافقة على قرار اإلحالة لى المحاكم(. )55
وقةةد حةةددت الجاةةات اآلتيةةة كجاةةات دوليةةة مامتاةةا مكافحةةة الفسةةاد اإلداري علةةى نطةةاق
عالمي وذي (-:)53
 . 2منظمة األمم المتحدة-:
أصدرت األمةم المتحةدة عةدد مةن القةرارات لمحاربةة ومكافحةة الفسةاد للقناعةة التامةة بخطةورة
الفسةةاد ومالةةو مةةن مخةةاطر وتاديةةد علةةى اسةةتقرار وامةةن المجتمعةةات وأصةةدرت أيضةةا اتفاقيةةة
لمكافحة الفساد سنة  2004وقد انضمت لياا كثير من دول العالم.
 . 5البنك الدولي-:
وضةةع البنةةك الةةدولي مجموعةةة مةةن الخطةةوات واالسةةتراتيجيات لغةةرت مسةةاعدة الةةدول علةةى
مواجاة الفساد والحد من أثارا السلبية على عملية التنمية االقتصادية.
 . 3صندوق النقد الدولي-:
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لجث صندوق النقد الدولي لى الحد من الفساد بتعليق المساعدات المالية ألي دولةة يكةون فياةا
الفساد عاتق في عملية التنمية االقتصادية.
 . 4منظمة الثقافة العالمية-:
أنشثت ذ ا المنظمة سنة  1993وذي منظمةة بيةر حكوميةة (أذليةة) تعمةل بالشةكل األساسةي
على مكافحة الفساد والحد منو من خيل وضوح التشةريعات وتبسةيط اإلجةرايات واسةتقرارذا
وانسةةةجاماا مةةةع بعضةةةاا فةةةي الموضةةةوعية والمرونةةةة والتطةةةور وفقةةةا للتغيةةةرات االقتصةةةادية
واالجتماعية واإلدارية.
مةةا محليةةا فةةي العةةراق فانةةاك ثةةيث مؤسسةةات رقابةةة تعمةةل علةةى مكافحةةة الفسةةاد اإلداري
والمالي وذي-:
أ  .ذيتة النزاذة العامة-:
أنشةةثت ذيتةةة النزاذةةة بموجةةب األمةةر  55لسةةنة  2004مامتاةةا التحقيةةق فةةي حةةاالت الفسةةاد
المشةةكوك فياةةا كقبةةول الاةةدايا والرشةةاوي والمحسةةوبية والمنسةةوبية والتمييةةز علةةى األسةةاا
العرقي أو الطاتفي واستغيل السلطة لتحقيق أذداف شخصية أو سوي استخدام األموال العامة
من خيل-:
( )2وضع أسا ومعايير لألخيق الواردة في التحة السلوك التي يستوجب االلتزام بتعليماتاا
من قبل جميع موظفي الدولة.
( )5عقةةد نةةدوات و عةةداد بةةرامج توعيةةة للتثقيةةف وتبنةةي ثقافةةة مبنيةةة علةةى الشةةفافية والنزاذةةة
والشعور بالمسؤولية .
ب  .المفتشون العامون-:
أنشثت مكاتب المفتشين العامون بموجب األمةر  57لسةنة  2004فةي الةوزارات كافةة مامتاةا
المراجعةةة والتةةدقيق لرفةةع مسةةتويات المسةةؤولية والنزاذةةة واإلشةةراف علةةى الةةوزارات ومنةةع
حاالت التب ير و سةاية اسةتخدام السةلطة والتعةاون مةع ذيتةة النزاذةة مةن خةيل التقةارير التةي
تقدم عن حاالت الفساد في الوزارات المختلفة.
ج  .ديوان الرقابة المالية-:
وذي الجاة المسؤولة عن التدقيق المالي في العراق أنشثت بموجةب األمةر  77لسةنة 2004
مامتاا تزويد الجماور والحكومة بالمعلومات الدقيقة الخاصة بالعمليات الحكومية واألوضا
المالية لغرت تعزيز االقتصاد من خيل مامة التةدقيق المةالي وتقيةيم األداي ولغةرت مكافحةة
الفساد المالي.
لا ا كان على الماتمين والباحثين ضرورة عداد الدراسات والبحةوث لتشةخيص ومتابعةة
ومةةن ثةةم معالجةةة ظةةواذر الفسةةاد المختلفةةة وأذماةةا الفسةةاد اإلداري الة ي يتبعةةو الفسةةاد المةةالي
حتما.
والشك ن المكاسب المادية والمعنوية التي يجنياا المفسةد ذةي التةي تدفعةو الرتكةاب مثةل
ذ ا األفعال والتي قد تثخ احد أو أكثر من مظاذرا اآلتية (-:)54
 . 2الرشوة Bribery
وتعنةةي حصةةول الشةةخص علةةى منفعةةة تكةةون ماليةةة فةةي الغالةةب لتمريةةر أو تنفية عمةةال خةةيف
التشريع أو أصول المانة.
 . 5المحسوبية Nepotism
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أي مرار ما تريدا التنظيمةات (األحةزاب أو المنةاطق واألقةاليم أو العواتةل المتنفة ة) مةن خةيل
نفو ذم دون استحقاقام لاا أصي.
 . 3المحاباة Favoritism
أي تفضةةيل جاةةة علةةى أخةةرى بغيةةر وجةةو حةةق كمةةا فةةي مةةن المقةةاوالت والعطةةايات أو عقةةود
االستتجار واالستثمار.
 . 4الوساطة
أي تدخل شخص ا مركز (وظيفي أو تنظيم سياسي) لصال مةن ال يسةتحق التعيةين أو حالةة
العقد أو شغال المنصب أو  ...الك.
 . 2االبتزاز والتزوير Black Mailing
لغرت الحصول على المال من األشخاص مستغي موقعو الوظيفي بتبريرات قانونية أو دارية
أو خفاي التعليمات الناف ة على األشخاص المعنيةين كمةا يحةدث فةي دواتةر الضةريبة أو تزويةر
الشاادة الدراسية أو تزوير النقود.
 . 2ناب المال العام Embezzlement
والسوق السوداي والتاريب باستخدام الصيحيات الممنوحة للشخص أو االحتيةال أو اسةتغيل
الموقع الوظيفي للتصرف بثموال الدولة بشكل سري من بير وجو حةق أو تمريةر السةلع عبةر
مناف السوق السوداي أو تاريب الثروة النفطية.
 . 5فساد يتقاطع مع األنظمةة والقةوانين المتعلقةة بنظةام العدالةة وحقةوق الملكيةة والتسةاييت
المصرفية واالتتمانات وك لك التمويل الخارجي.
 . 8الفساد في بيتة المجتمع  /التلوث ودخان المصانع (وكانت للدول الصةناعية الكبةرى األثةر
األكبر في ظاذرا االحتباا الحراري) التي يمر باا العالم حاليا.
 . 9التبةاطؤ فةي أنجةاز المعةاميت وخاصةة المامةة والمسةتعجلة كمعةاميت التقاعةد والجنسةية
وجواز السفر ووثاتق تثييد صحة صدور الشاادات أو الكتب الرسمية.
أما في العراق فقد بلةق الفسةاد اإلداري والمةالي خةيل األعةوام  2006و  2007مسةتوى
قياسةةيا بيةةر مسةةبوقف األمةةر الة ي جعةةل العةةراق يحتةةل المركةةز الثالةةث عالميةةا فةةي ذةةرم الفسةةاد
اإلداري والمالي.
وتقدر ذيتةة النزاذةة األمةوال الماةدورة جةراي الفسةاد اإلداري فةي الةوزارات العراقيةة فةي
ذ ين العامين بحدود ) (7.5مليار دوالر موزعةة حسةب حصةة كةل وزارة أو داتةرة مةن الاةدر
المحدد ) (7.5مليار دوالر وبالشكل اآلتي (-:)52
الجدول )(5
األموال المادورة من جراي الفساد اإلداري
في الوزارات العراقية خيل األعوام  2006و 2007
ت

الوزارة

مقدار األموال المادورة

نسبة الفساد

1

وزارة الدفا

 4مليار دوالر

53.33%

2

وزارة الكارباي

 1مليار دوالر

13.33%

3

وزارة النفط

 510مليون دوالر

7.16%

4

وزارة النقل

 210مليون دوالر

2.95%
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5

وزارة الداخلية

 200مليون دوالر

2.81%

6

وزارة التجارة

 150مليون دوالر

2.11%

7

وزارة المالية والبنك المركزي

 150مليون دوالر

2.11%

8

وزارة األعمار واإلسكان

 120مليون دوالر

1.69%

9

وزارة االتصاالت

 70مليون دوالر

98%

10

أمانة بغداد

 55مليون دوالر

77%

11

وزارة الرياضة والشباب

 50مليون دوالر

70%

12

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 50مليون دوالر

70%

13

وزارة الصحة

 50مليون دوالر

70%

14

وزارة العدل

 40مليون دوالر

56%

15

وزارة الزراعة

 30مليون دوالر

42%

16

وزارة الموارد الماتية

 30مليون دوالر

42%

17

وزارة الصناعة والمعادن

 20مليون دوالر

28%

18

الايتة العليا لينتخابات

 10مليون دوالر

14%

19

ذيتة السياحة

 10مليون دوالر

14%

20

وزارة التربية

 5مليون دوالر

7%

21

وزارة العمل والشؤون االجتماعية

 50مليون دوالر

7%

المصدر :سعاد عبد الفتاح محمدف "الفساد اإلداري والمالي مظاذرا-سةبل معالجتةو"فذيتةة التعلةيم التقنةيف
معاد اإلدارةف الرصافةف قسم التقنيات المالية والمصرفيةف ص ص.9-8

فضي عن فساد مالي بير منظور يقدر بةثكثر مةن ذة ا المبةالق المحصةورة والمتثنيةة عةن
عقود أو اختيسات أو ترميم لمنشات وتثجير طاترات وبواخر أو أكساي طرق.
من األرقام أعيا يتبين ن جميع القطاعات الحكومية قد ذدرت فياا األموال جراي الفسةاد
اإلداري حتى وصل حد الفساد في مؤسسات الدولةة ن كلفةة تةدريب الشةرطي العراقةي الواحةد
خ يل فترة تتراوح بين ) (8-6أسابيع في األردن وصلت ل ى قيمة ة تتةراوح بية ن )(60-40
ألةةف دوالر أمريكةةي فةةي حةةين ن ذنةةاك دول عرضةةت علةةى الحكومةةة تةةدريب الشةةرطة العراقيةةة
مجانا.
وكان من اآلثةار المامةة للفسةاد اإلداري تعزيةز مشةكلة البطالةة فةي المجتمةع العراقةي بعةد
أحةةداث  1991وفةةرت العقوبةةات االقتصةةاديةف وقيةةام الكثيةةر مةةن المةةوظفين بتةةرك وظةةاتفام
والعمةةل لةةدى القطةةا الخةةاص أو فةةي المجةةال الحرفةةي لسةةد متطلبةةات المعيشةةة بيةةر أن التغيةةر
السياسةةي عةةام  2003قةةد عمةةق مةةن حالةةة البطالةةة بشةةكل كبيةةر وبجميةةع أنواعاةةا (المقنعةةةف
االحتكاكيةف اإلجبارية  )...من خيل تسري أعداد كبيرة من منتسةبي الجةيش العراقةي السةابق
واألجازة األمنية وموظفي بعت الوزارات ال ين يقدر عددذم بحدود المليون شةخصف لتةزداد
ب لك الكلفة االجتماعية التي تحملتاا الدولةف وباة ا الخصةوص أوضة محمةود الشةيك راضةي
وزير العمةل والشةؤون االجتماعيةة أن نسةبة البطالةة تجةاوزت ) (52%وذةي أعلةى نسةبة فةي
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دول المنطقة بسبب توقف المشاريع اإلنتاجية بنسبة )(90%ف وأن الكثير من األموال التي تم
تحصيلاا لبناي المشروعات وحميت اإلعمار قةد تةم ذةدرذا وسةرقتاا ضةمن حلقةات متسلسةلة
لتصةةل فةةي الناايةةة لةةى ) (10%مةةن المبلةةق األصةةلي المخصةةص أن ) (10-8مليةةارات مةةن
الميزان السنوي ت ذب ذباي بسةبب حةاالت الفسةاد ألجاةزة الدولةة ومؤسسةاتااف والتةي جعلةت
المنظمةةات الدوليةةة المعنيةةة بالكشةةف ومراقبةةة الفسةةاد تصةةنف العةةراق فةةي المراكةةز المتقدمةةة
لحاالت الفسادف انظر الجدول اآلتي.
الجدول ) (6مؤشر مدركات الفساد للعام  :2007ترتيب الدول العربية*
البلد

المرتبة العالمية
2007

المرتبة العربية
2007

عدد النقاط وفق مؤشر دراك
الفساد (CPI) 2007

قطر

22

1

6.0

اإلمارات

34

2

5.7

البحرين

46

3

5.0

عمان

53

4

4.7

األردن

53

5

4.7

الكويت

60

6

4.3

تونا

61

7

2.4

المغرب

72

8

3.5

السعودية

79

9

3.4

الجزاتر

99

10

3.0

لبنان

99

11

3.0

مصر

105

12

2.9

موريتانيا

123

13

2.6

ليبيا

131

14

2.5

اليمن

131

15

2.5

سوريا

138

16

3.4

السودان

174

17

1.8

العراق

178

18

1.5

الصومال

179

19

1.4

ميحظة )*( :ن ترتيب الةدول العربيةة فةي ذة ا الجةدول يعتمةد علةى عةدد نقةاط مؤشةر دراك الفسةاد ) (CPIالتةي
حازتاا كل دولة في 2007ف وتتراوح بين ( 10خالي من الفساد) وصفر (فاسد جدا).
المصةدر :محمةد عبةد صةةال حسةنف " اآلثةار االقتصةةادية للفسةاد فةي العةراق فتةةرة مةا بعةد "5003ف المجلةةد األولف
المؤتمر الوطني األول والعلمي العاشر للفترة 5020/2/50-29ف كليةة اإلدارة واالقتصةاد-الجامعةة المستنصةريةف
بغدادف 5020ف ص.293

الفصل الثاني
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المناخ االستثماري في العراق في ظل التحديات الداخلية للمدة ()2011-2003
كما ذو مصنف في حساب الدخل لقةومي ومعادلة ة الةدخل القةومي بةثن االسةتثمار يتضةمن
اإلنفةةةاق االسةةةتثماري علةةةى المصةةةانع والمعةةةدات الجديةةةدة و المخةةةزون االسةةةتثماري الجديةةةد
والتشييدات الس كنية الجديدة خيل فترة زمنية معينة وكما يظارا المخطط المبسط:
االستثمار
االسةةةتثمار
في المخزون

االسةةةتثمار فةةةي تكةةةوين
رأا المال الثابت

االسةةةتثمار فةةةي المشةةةاريع اإلنشةةةاتية

وذ ا المخطط يتضمنو عامل االستثمار في معادلة الدخل القومي )Y=C+1+G+(X-M
ذ ا االستثمار فةي علةم االقتصةاد التقليةدي لةم يثخة بنظةر االعتبةار االسةتثمار فةي العنصةر
البشري أو رأا المال البشري و نما ركز على رأا المال المادي والمةالي .يعتبة ر الةبعت
ب ة ثن االس ة تثمار فةةي الم ة ورد البش ة ري ال يتص ة ل بالمكاسةةب الماليةةة أو العاتةةد االقتصةةادي أو
يشبو البعت بثنو أقةرب لةى اإلنفةاق االسةتايكيفألن التجةارب المختلفة ة فةي الةدول المتقدمةة
وبعت الدول النامية أثبتت العكا تماما فاألنفةاق علةى عناصةر التنميةة البشةرية والة ي يةثتي
اإلنفاق على التعليم في أولاا ف فاإلنفاق على التعليم يعتبر نفاقا اسةتثمارياف فالطاقةة اإلنتاجيةة
ألي مجتم ع ال تتوق ف فق ط على الموارد المتاحة بقدر ما تتوقف على االستخدام األمثال لا ا
المةةواردف وذةة ا يوضةة أسةةاا اتسةةا الفجةةوة بةةين نتاجيةةة المجتمةةع فةةي الةةدول المتقدمةةة
و نتاجي ة المجتمعات في الدول النامية ومناا العالم العربي (.)52
يمر االقتصاد العراقي بمرحلة انتقال سريعة من اقتصاد مركزي لةى اقتصةاد يعتمةد كليةات
السوق ويكون للقطا الخاص فيو دورا رياديا في التنمية .وقد خطى العراق بعةد عةام 2003
خطةةةوات مامةةةة باتجةةةاا تحفيةةةز دور القطةةةا الخةةةاص باتجةةةاا عطاتةةةو دور ريةةةادي مةةةن خةةةيل
مجموعة من اإلصيحات البنيوية والتشريعية أذماا (:)55
أوال :صدار قانون االستثمار رقم  13لسنة 2006
 تمت المصادقة على قانون االستثمار رقم  13لسنة  2006من قبل مجلةا النةواب العراقةيفي تشرين األول من عام  2006وأصب ناف المفعول اعتبارا من  17كانون الثاني .2007
 تشةةةةكلت بموجبةةةةو الايتةةةةة الوطنيةةةةة ليسةةةةتثمار وذيتةةةةات االسةةةةتثمار فةةةةي المحافظةةةةات. ويخضع ألحكام ذ ا القانون المشاريع االستثمارية في القطاعين الخاص والمختلط. استثنى القةانون المة كور فةي مجةال اسةتخراج و نتةاج الةنفط والغةاز واالسةتثمار فةي قطةاعيالمصارف وشركات التثمين.
 حدد نظام االستثمار رقم ) (2لسنة  2009الحد األدنى لراا مال المشاريع المشةمولة باة االقانون ب ) (250,000دوالر.
 وينظم ذ ا القانون كليات عمل االستثمارات المحلية واألجنبية في العراق من خيل:أ -تشكيل الايتة الوطنية ليستثمار
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 تتولى ذ ا الايتة رسم السياسات الوطنية ليستثمار ووضع الخطط واألنظمة والضوابط لااومراقبةةة تطبيةةق ذةة ا الضةةوابط والتعليمةةات فةةي مجةةال االسةةتثمار وتخةةتص باةةا المشةةاريع
االستثمارية اإلستراتيجية ات الطابع االتحادي وتتكون من أربعة دواتر رتيسية ذي:
 الداترة القانونية واإلدارية الداترة االقتصادية داترة الترويج واإلعيم داترة الناف ة الواحدة والمختصة بمن التراخيص االستثمارية. وضع اإلستراتيجية االستثمارية الوطنية والسياسات التي تحكم المشاريع االستثمارية. وضع الخطط والتشريعات لتطبيق تلك السياسات. متابعة تطبيق تلك التشريعات. اإلشراف على المشاريع اإلستراتيجية.ب -المشاريع اإلستراتيجية
حدد نظام االستثمار رقم ) (2لسةنة  2009المشةاريع اإلسةتراتيجية وذةي التةي تخةتص باةاالايتة الوطنية ليستثمار وكما مبينة تفاصيلاا في الملحق رقم ).(2
 وفيمةةا عةةدا مةةا كةةر فةةي الملحةةق ) (2مةةن مشةةاريع فتناةةا تةةدخل ضةةمن صةةيحيات ذيتةةاتاالستثمار في المحافظات.
ج -تشكيل ذيتةات االسةتثمار فةي المحافظةات تمتلةك ذيتةات اإلقلةيم والمحافظةات صةيحية مةن
جازات االستثمارف تشجيع االستثمارف وفت فرو محلية في المناطق الواقعة ضمن سلطاتاا
بالتشةةاور مةةع الايتةةة الوطنيةةة ويجةةب أن ال تتعةةارت خطةةط االسةةتثمار المحليةةة مةةع خطةةط
االستثمار االتحادية.
د -المزايا والضمانات
 -2خةةراج رأا المةةال ال ة ي تةةم جلبةةو للعةةراق مةةع عاتداتةةو بعملةةة قابلةةو للتحويةةل بعةةد تسةةديد
التزاماتو وديونو كافة للحكومة العراقية وساتر الجاات األخرى.
 -5التداول في سوق العراق لألوراق المالية باألسام والسندات المدرجة فيو .
 -3اسةةتتجار األراضةةي اليزمةةة للمشةةرو أو المسةةاطحة للمةةدة التةةي يكةةون فياةةا المشةةةرو
االستثماري قاتما على أن ال تزيد عن خمسين سنة قابلة للتجديةد بموافقةة الايتةة وان تراعةى
في تحديد المدة طبيعة المشرو وجدواا ليقتصاد الوطني .
 -4التامين على المشرو االستثماري لدى أي شركة تامين وطنية أو أجنبية يعتبرذا ميتمة.
 -2فةت حسةابات بالعملةة العراقيةة أو األجنبيةة أو كليامةا لةدى احةد المصةارف فةي العةراق أو
خارجو للمشرو المجاز.
 -2من المستثمر األجنبي والعاملين في المشاريع االستثمارية من بير العراقيين حق اإلقامة
في العراق وتسايل دخولو وخروجو من والى العراق.
 -5عدم مصادرة أو تثميم المشةرو االسةتثماري المشةمول بتحكةام ذة ا القةانون كةي أو جةزيا
باستثناي ما يصدر بحقو حكم قضاتي بات.
 -8للعاملين الفنيين واإلداريين بير العراقيين في المشرو أن يحولوا رواتةبام وتعويضةاتام
لى خارج العراق وفقا للقانون بعد تسديد التزاماتام وديونام تجةاا الحكومةة العراقيةة وسةاتر
الجاات األخرى.
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 -9أي تعةةةديل لاةةة ا القةةةانون ال يترتةةةب عليةةةو أي أثةةةر رجعةةةي يمةةةا الضةةةمانات واإلعفةةةايات
والحقوق المقررة بموجبو.
ذ  -اإلعفايات
 -2يتمتع المشرو الحاصل على جازة االستثمار من الايتة باإلعفاي من الضراتب والرسةوم
لمدة عشر سنوات من تاريك بدي التشغيل التجاري.
 -5للايتة الوطنية زيادة عدد سني اإلعفاي من الضراتب والرسةوم يتناسةب بشةكل طةردي مةع
زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقةي فةي المشةرو لتصةل لةى خمسةة عشةر سةنة ا كانةت
نسبة شراكة المستثمر العراقي في المشرو أكثر من ).(50%
 -3عفةاي الموجةودات المسةتوردة ألبةرات المشةرو االسةتثماري مةن الرسةوم علةى ان يةتم
دخالاا لى العراق خيل ثيث سنوات من تاريك من اإلجازة.
 -4من مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسةات الصةحية ومراكةز
التثذيةةةل والمؤسسةةةةات التربويةةةة والعلميةةةةة عفةةةةايات ضةةةافية مةةةةن رسةةةوم اسةةةةتيراد األثةةةةاث
والمفروشات واللوازم ألبرات التحديث والتجديد مرة كل أربع سنوات في األقل علةى أن يةتم
دخالاةا لةى العةراق أو اسةتعمالاا فةي المشةرو خةيل ثةيث سةنوات مةن تةاريك صةدور قةرار
الايتة بالموافقة على قواتم االستيراد وكمياتاةا وبشةرط أن ال يةتم اسةتخداماا لغيةر األبةرات
المستوردة من اجلاا.
و -التزامات المستثمر:
 شعار الايتة عن تاريك بدي التشغيل التجاري في المشرو . مسك حسابات أصولية يدققاا محاسب قانوني مجاز. تقةةةديم دراسةةةات جةةةدوى اقتصةةةادية وفنيةةةة مةةةع جميةةةع الخةةةراتط المتعلقةةةة بالمشةةةرو .مسك سجيت خاصةة بةالمواد المسةتوردةف والمحافظةة علةى سةيمة البيتةة وااللتةزام بثنظمةةالسيطرة النوعية.
 االلتزام بالقوانين العراقية وتطابق جداول العمل المقدمة من قبل المستثمرين.ز -جرايات من جازة االستثمار وتثسيا المشاريع
 تتولى داترة الناف ة الواحدة في الايتة عملية صدار جازة االستثمار وفقا للخطوات اآلتية: -2تقديم طلب من المستثمر لى الايتة يبين رببتو باالستثمار والمجال المراد االستثمار فيو.
 -5مل استمارة طلب اإلجازة (والتي يمكن الحصول علياا من الايتة مباشرة أو مةن الموقةع
http://www.investpromo.gov.iq
االلكترونةةةةةةةةةةةةي لاةةةةةةةةةةةةةا
 -3كفاية مالية من مصرف معتمد.
 -4تفاصيل المشرو المراد االستثمار فيو وجدواا االقتصادية.
 -2جدول زمني النجاز المشرو .
 الطلب لياا بعد الحصول على موافقة الجاات القطاعية ات العيقة بالمشرو .ح -االستثمار في األوراق المالية.
 أجةةاز قةةانون االسةةتثمار رقةةم  13لسةةنة  2006لغيةةر العةةراقيين التةةداول باألسةةام والسةةنداتالمدرجة فةي سةوق العةراق لةألوراق الماليةةف والسةماح لاةم بتكةوين المحةافظ االسةتثمارية فةي
األسام والسندات.
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 وقد بدأ سوق العراق لألوراق المالية العمل بنظام التةداول االلكترونةي الة ي سةيوفر شةفافيةكبيرة ويعبد الطريق أمام االستثمارات األجنبية لدخول السوق.
 باإلضافة لى لك تم عداد مسودة مشرو قانون وتعليمات لايتة األوراق المالية .ثانيا -االتفاقيات الثناتية والمتعددة األطراف التي وقعاا العراق
ا -اتفاقيات ضمان وحماية االستثمارات.
 وقع العراق علةى  9اتفاقيةات متعةددة األطةراف ضةمن الجامعةة العربيةة فيمةا يتعلةق بتشةجيعوحماية االستثمار.
 لى جانب لك وقع العراق على  32اتفاقية ثناتية دولية.ب -اتفاقيات التجارة الحرة
 للعراق اتفاقيات تجارة حرة مع كل مةن (اإلمةارات العربيةة المتحةدةف عمةانف قطةرف الجزاتةرفمصرف األردنف لبنانف سورياف توناف اليمنف السودان).
 كمةةا وقةةع العةةراق والواليةةات المتحةةدة بتةةاريك  11أب  2005اتفاقيةةة لتحديةةد طةةار عمةةلليستثمار والتجارة كخطوة أولى باتجاا يجاد تجارة محةررة وزيةادة التةدفق االسةتثماري بةين
الواليات المتحدة والعراق.
 كما أصب العراق عضوا في وكالة ضمان االستثمار المتعددة األطراف ). (MIGA يشغل العراق حاليا صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية.ن الحالة األمنية التي وصل لياا العراق اآلن فتعد جيدة قياسا لى ما كانت عليو في األمد
القريب وذ ا النجاحات األمنية تحتاج تثبيت مع تعزيز االستقرار في المناطق التي ال زالت بير
مستقرة امنيةاف وكة لك عةدم االسةتقرار السياسةي يعةد مؤشةرا بيةر جيةد ليسةتثمارات الداخليةة
والخارجية حيث ال زالت التجا بات السياسية تؤثر وبشكل كبير في انشةغال السياسةيين لكسةب
المواقف أكثر من انشغالام من االلتفات لى بنةاي سياسةات التنميةة والعمةل باةا ضةافة لةى أن
لةك أدى لةى عةدم توحةد رؤيةتام تجةاا العةراق وكيفيةة بنةايا وبالتةالي أصةب عةدم االسةتقرار
السياسي واألمني تثثيرا سلبي على سياسات التنمية واإلعمار.
ن الفترة الماضية شادت محاوالت تثبيةت األمةن مةن قبةل الحكومةة ونجحةت لةى حةد مةا
ب لك وذ ا ما نقرا جميعا ولكن كانت تلك النجاحات في الجانةب األمنةي علةى حسةاب المعةايير
المانيةة لةإلدارة العامةة وانخفةات الكفةاية اإلداريةةف حيةث أن توظيةف األعةداد الكبيةرة مةن
الخريجين سنويا في مؤسسات الدولة أوجد حالة من الترذل اإلداري مما انعكا بشةكل كبيةر
على سوي الخدمات وانخفات اإلنتاجيةة فةي تلةك المؤسسةات وكة لك المشةكلة األكبةر ذةو فةي
اسةتنزاف المةوارد الماليةة للدولةة كرواتةب وأجةور ضةافة لةى اعتمةاد الحكومةة علةى الحلةول
البسيطة والجاذزة في مواجاتاا لمشاكل المؤسسات المنحلة كالتصةنيع العسةكري الة ي كةان
من الممكن يجاد كلية لتلك المصانع إلعادة احياتاا واالستفادة من صناعاتاا مدنيا بقليل مةن
التخطةيط السةليم والةدعم المؤقةت بةدال مةن توزيةع أفرادذةا علةى مؤسسةات الدولةة وخسةارة
القدرات البشرية والمادية والفنية لتلك المؤسسات وكان ممكن تحويلاا لى مؤسسة نتاجيةة
مربحة تضيف موارد مالية لى الموازنة العامة بدال من اسةتنزاف مةوارد الموازنةة بالرواتةب
واألجور المستمرة ألفرادذا ال ين بعثرتام قلة الخبةرة والكفةاية لصةانع القةرار واالبتعةاد عةن
المشورة من أصحاب القرار واالبتعاد عن المشورة من أصحاباا.
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ن السياسةة الماليةة والسياسةة النقديةة متيزمتةان فيمةا بينامةا وعةدم التنسةيق بةين
السياستين أو الخلل في احداذما أو كلتاذما يؤدي لى رباك في السياسةات االقتصةادية .ومةن
الميحظ على الموازنة العامة للدولة وجود مشكلة الدعم وزيادة اإلنفاق وعدم تنويع مصةادر
التمويل كما أن الرواتب واألجور تشكل نسبة كبير ة من الموازنة وذ ا جميعاا عوامل ضعف
في الموازنة وال تعطي مؤشرات ايجابية نحو بناي سياسة تنموية كما أناا تةؤدي لةى ضةعف
في الموارد المالية لبرامج اإلعمار مما تزيد األمور سويا مع ضعف في تقديم الخدمات ونجد
في الجانةب األخةر السياسةة النقديةة حيةث اتبةع البنةك المركةزي سياسةة االنكمةاش عةن طريةق
زيادة الفاتدة ممةا أدى لةى حرمةان القطةا الخةاص مةن التمتةع بالتسةاييت المصةرفية بسةعر
فاتةدة مناسةب وكة لك اضةعف اإلقةرات المصةرفي ممةا أدى لةى االبتعةاد عةن قيةام المشةاريع
الصغيرة والمتوسطة.
ن تدني الكفاية المانيةة لمؤسسةات الدولةة وانخفةات مسةتوى القةدرات البشةرية تحةدي
كبير يواجو سياسات اإلصيح والتنميةف ويؤدي عدم التواصل لألفراد في مؤسسات الدولة مع
المفاذيم الحديثةة لةإلدارة والتخطةيط و دارة المشةاريع وبنةاي الموازنةات والرقابةة علةى األداي
يؤدي لى حباط الجاود الرامية لى بناي سياسات اقتصادية ناجحة كما انو يؤدي في الجانب
األخةر لةى اسةتنزاف القةدرات الماديةة للدولةة فةي جةرايات وسياسةات بيةر مجديةة ومحبطةة
للمجتمع.
ن مةةن التحةةديات التةةي تواجةةو سياسةةات اإلصةةيح االقتصةةادي فقةةدان الرؤيةةا والبةةرامج
االقتصةادية لألحةزاب والحكومةة معةا وبالتةالي أدى القصةور فةي رؤيةة المتطلبةات االقتصةادية
للمجتمةع وبنةاي األولويةات االقتصةادية وتشةكيل البةرامج المنفة ة لتلةك الةرؤىف لةى فقةدان
المصةةةةداقية أمةةةةام المجتمةةةةع وبالتةةةةالي أحةةةةبط الجاةةةةود التةةةةي حةةةةاول المتخصصةةةةين والخبةةةةراي
االقتصاديين الدعوة لياا والعمل باةا لإلصةيح االقتصةادي وبنةاي القةوانين المتعلقةة بالسةوق
مما أدى لى تخبط كبير وفوضى اقتصادية وانايار جميع القطاعات المنتجة في االقتصاد.
كمةا تحظةى الصةناعة العراقيةة بحةظ وافةر مةن التةدذور فةي أيامنةا ذة اف فغالبيةة المعامةل
والورش الصناعية مشلولة كوناا تسب ضةد التيةار األجنبةي الجةارفف بةدون طاقةة كارباتيةة
مسةتمرة وذةي العامةل األول فةي اسةتمرار اإلنتةاجف يترافةق لةك مةع تصةاعد األجةور بسةبب
التضةةةخم النةةةاتج عةةةن رفةةةع أسةةةعار الوقةةةود وزيةةةادة تكلفةةةة المواصةةةيت والمثكةةةل والمشةةةرب
والمتطلبات األساسية للعامةلف فباتةت العمالةة تبحةث عةن الوظيفةة الحكوميةة الجةاذزةف والتةي
تؤمن المستقبل التقاعديف ولكن لى متى  .من جاة أخرى فان السةلع المسةتوردة مدعومةة
ضمن نطاق نتاجاا داخل بلداناا وذنالك تسةاييت عنةد التصةديرف ومزايةا عديةدة ال تسةتطيع
الصناعة العراقية بواقعاا الحالي منافستاا ضمن ظروفاا الراذنةف دون أي دعم حكةومي بةل
العكا ذو الصحي ففلقد بات العراق سوقا استايكيا كبيرا لكافة أنوا السلع والمنتجات بمةا
فياا المنتجات الغ اتية واأللبسة والسجاتر واألدوية ومةواد التنظيةف واألسةمدة والمفروشةات
والمنتجةات الورقيةة واإلسةمنت والحديةد والسةيارات والجةرارات وأجاةزة الكمبيةوتر وأجاةزة
السةتييت والكةابيت واإللكترونيةات والاواتةف الخلويةة والمولةدات الكارباتيةة والمكيفةات
وبيرذاف وبات دور القطا الخاص العراقي ذو استيراد ذ ا المنتجات من األسواق العربية و
اإلقليمية دون التفكير في كيفية توفيرذا داخليا .كما أن التمويل يشكل مشةكلة أخةرى لتعويةق
الصناعة العراقيةف فقروت مديرية التنمية الصناعية الزالت تسير ببطي شديد بسبب الروتين
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والفساد الداخلي في التيعب باألسماي ثم زيادة االشتراطات لتقديم قرت واجب السداد خيل
 4سنوات فقطف ومن بين  6كالف مشرو صناعي لم يصل عدد من استحقوا األلةف اسةم أو
مشةرو وموسةم العمةل شةارف علةى االنتاةاي .أمةا القةروت المفترضةة التحةاد الصةناعات
العراقي للمشاريع الصغيرة فيتزال تراوح في مكاناا وتةزداد علياةا ذةي األخةرى االشةتراطات
والقيود على الحرفي حتى قرر الكثيرون تركاا بعةد أن نةدموا علةى ماصةرفوا مةن اجلاةا مةن
جاد ومال ضاتع (.)58مما حدى بحوالي ) (96%من تكون رأا المال الثابت يقوم بو القطا
العامف وال يساذم القطا الخاص ال ب ) (4%من تكوين رأا المال الثابتف وذ ا يبين عمةق
الخلل الموجود اليوم في االقتصاد العراقيف وال ي يتطلب استثمارات كبيرة وذاتلةف وتشةجيع
واسع للقطا الخاص ليوازن ذ ا المعادلةف ولكي يعيد األمور لى مساراتاا وطبيعتاا (.)59

االستنتاجات والتوصيات
أوال :االستنتاجات
ن واحدة من أذم التحديات الضةابطة التةي تواجةو العةراق فةي الوقةت الحاضةرف كمةا سةبق
كراف ذي قامة الحكم الديمقراطيف فالفساد اإلداري" :وذو ساية استخدام الجااز الحكةومي
ألبرات النفع الخاص"ف يمثل أذم مكونات الحكم الصال في بلد بني بالموارد الطبيعيةة مثةل
العةراق .ويثخة الفسةاد اإلداري أشةكاال مختلفةةف فاةو يمتةد مةن أشةكال الرشةوة الصةغيرة لةى
األشكال األكبر للفسادف مثل توجو النخب )أفةرادف أحةزاب سياسةيةف أو شةركات خاصةة) بوضةع
صيابات بير قانونية وبير أخيقي ة في قوانين الدولة وسياساتاا وتعليماتاا .والنو األكبر
من الفساد والمعروف بغنيمة الدولة يتطلب معايير خارجية للمسةاتلة – بضةمناا اإلعةين عةن
الموجوداتف المسوحات الشفافةف الفض أو الكشف فةي البرلمانةات والتحقيقةات التةي تجرياةا
الصةحافة ورقابةة المةواطنين .تقليةدياف فةان طةرق مكافحةة الفسةاد التةي تعتمةد علةى الاياكةل
البيروقراطية الداخلية والوكاالت الحكومية الجديدة قد أثبتت في بالب األحيان فشةلاا ألناا لةم
تثخ باالعتبار تثثير لك النسيج بير المنظور .فالفساد اإلداري والمالي في مؤسسةات الدولةة
يعتبر من اذم معوقات تنفي سياسات اإلصيح االقتصةادي واالسةتثمار حيةث أدى الفسةاد لةى
تبديةد الثةروة الوطنيةة الماليةة وكة لك أدى لةى عةدم االسةتفادة مةن الثةروة الوطنيةة البشةرية
المتمثلةة بالكفةايات حيةث أدت المحاصصةة الطاتفيةة والعنصةرية لةى تةرأا أفةراد لةإلدارات
والقيةادات العليةا فةي مؤسسةات الدولةة ال يملكةون االختصاصةات المطلوبةة والمؤذةل العلمةي
المطلوب مع انعدام الخبرة العلمية واإلدارية إلدارة تلك الدواتر والمؤسسات مما انعكا على
تبديةد الثةروات وانايةار الخةدمات لةى أسةوي حاالتاةا ومةن ذنةا نجةد أن العمةل بمبةدأ الكفةاية
والخبرة ذو احد سمات سياسات اإلصيح االقتصادي والسياسي معا.

ثانيا :التوصيات
 -2ن نظةةام الخصخصةةة نظةةام اقتصةةادي فعةةالف وذةةو مةةن األنظمةةة الحكوميةةة الجيةةدة فةةي دارة
األموالف والتي تضمن األرباح للدولةف ويفعل قطةا االسةتثمار ويرفةع االقتصةادف ولكةن تفعيلةو
بنظام واسع بير وارد اآلنف ألن رفع الدعم عن قطا التعليم على سبيل المثةال سةوف ال نجةد
ذ ا األعداد من الطيب التي تجلا على مقاعد الدراسة اآلنف كما أن رفع الةدعم عةن القطةا
الصةةحي سةةوف يةةؤدي لةةى مةةوت النةةاا علةةى أرصةةفة الشةةوار  .ومةةن ذة ا المنطلةةق يجةةب أن
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نبحث عن خصخصة ما يمكن خصخصتو واالستثمار فيمةا يمكةن اسةتثمارا .كةم يجةب أوال حةل
جميع التحديات الداخلية لعملية االستثمار االقتصادية واالجتماعية والسياسيةف والتي يجب أن
تتزامن مع االستثمار في قطا البنى االرتكازيةف لتوفير المنةاخ االسةتثماري المةييم للبةدأ فةي
االستثمار المحلي واألجنبي.
 -5ن تفعيل االستثمار في قطا الكارباي بالتعاقد مع شركات مةن القطةا الخةاص ليسةتثمار
في ذة ا القطةا ذةو الحةل لاة ا األزمةة التةي عجةز القطةا الحكةومي عةن حلاةا لحةد اآلنف ألن
االستثمار الخاص يبحث عن الرب فبتمكانو حل المشكلة وبثقصر وقت ممكن.
 -3كما يمكةن للقطةا الخةاص ليسةتثمار فةي قطةا االتصةاالتف فمةن المعلةوم فةي الماضةي أن
أفضل تجارة كانت تجارة الةنفط والممنوعةاتف بينمةا تشةير الدراسةات الحديثةة لةى أن التجةارة
األكثر ربحا اآلن ذي تجارة االتصاالت (الاواتف النقالة على وجو الخصوص)ف فما الضير في
تعاقد الحكومة العراقية مع شركات أخةرى بةدال مةن شةركات احتكةار القلةة الثيثةة التةي تاةيمن
مةةن دون منةةافا علةةى السةةوق العراقةةي بمناطقةةو الةةثيث الجنةةوب والوسةةط والشةةمالف لكسةةر
أسعارذا االحتكارية وانخفاضاا بثسعار تنافسيةف حماية للمستالك العراقي.
 -4كما يمكن االستثمار في قطةا النقةل الجةوي سةواي العةام أو الخةاص أو األجنبةيف فاةو مةن
القطاعات التي يحتاج لياا االقتصاد العراقي بشكل خاصف نظرا لكثرة المااجرينف فضةي عةن
زيادة أعداد المسافرين ألبرات سياحية أو دينية.
 -2كما يمكن تفعيل االستثمار في قطا الصناعةف فاةو مةن الركةاتز األساسةية لكةل بلةدف ولكةل
اقتصاد يريد أن يكون مزدذراف ألنو ضمان للبلد وضمان للمواطن لتفعيل ستراتيجية االعتماد
على ال اتف للتحول لى مرحلة االكتفاي ال اتيف وذو ذدف جميع خطط التنمية االقتصادية فةي
العراق .ولتكن أول خطوة ذو فةي عةادة تثذيةل المصةانع العراقيةة ضةمن جميةع االختصاصةات
وخصوصةةا معامةةل االسةةمنت والطةةابوق والحديةةدف للحاجةةة الماسةةة لاةةا فةةي عةةادة البنةةاي للبنةةى
االرتكازية التي دمرت خيل السنوات السابقة ولم يعمر مناا ال الجزي القليلف ولتوفير العملةة
الصعبة في حالة استيرادذا من الخارج .كما يجب تثذيل مصانع المواد الغ اتية لتةوفير كةل مةا
يريدا ويحتاجو المستالك العراقي لحمايتو من السلع الغ اتيةة الرديتةة التةي تةدخل العةراق مةن
جاةةة ولتةةوفير العملةةة الصةةعبة مةةن جاةةة أخةةرىف بةةل حتةةى تصةةدير الفةةاتت مناةةا لةةى الةةدول
المجاورة.
 -2كما يمكن االسةتثمار فةي القطةا الزراعةي بقسةميو قطةا الثةروة الزراعيةة وقطةا الثةروة
الحيوانيةةةف فةةت ا كةةان البةةدأ باالسةةتثمار فةةي قطةةا الثةةروة الزراعيةةةف فيجةةب تةةوفير المعةةدات
والمكةةاتن الزراعيةةة الخاصةةة باإلنتةةاج الزراعةةيف وتةةوفير الب ة ور واألسةةمدة الخاصةةة باإلنتةةاج
وتوزيعاةةا لةةى أصةةحاب االختصةةاص سةةواي كةةان بسةةعر مةةدعوم أو بشةةكل دفعةةات ميسةةرة مةةن
األموال .كما يمكن أيضا تفعيل االسةتثمار فةي قطةا الثةروة الحيوانيةة عةن طريةق تثذيةل دورة
حيةةاة كاملةةةف فمةةثي نتةةاج الةةدجاج مةةن تةةوفير المفةةاقا ثمةةة تةةوفير الحقةةول الخاصةةة بتربيةةة
الدواجن بقسمياا التبييتف وتسمين الطيورف وبعدذا توفير المجازر ومصانع التعليبف وذكة ا
بالنسبة لبقية الثروة الحيوانية.
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المصادر

( )2حيدر نعمة بخيتف "اإلصيح االقتصةادي فةي العةراق"ف جامعةة الكوفةة-كليةة اإلدارة واالقتصةادف مقالةة
بدون صفحة من االنترنيت.
( )5سةةالم توفيةةق النجفةةيف "التجةةارب االشةةتراكية فةةي العةةراق وكثةةار تحولاةةا لةةى سياسةةات السةةوق وأثةةر
العولمةةةةة و عةةةةادة الايكلةةةةة"ف مركةةةةز دراسةةةةات الوحةةةةدة العربيةةةةةف اإلسةةةةكندريةف نةةةةدوة "دولةةةةة الرفاذيةةةةة
االجتماعية" 30- 58تشرين الثاني/نوفمبر  5002ف ص ص.50-29
( )3ذاشم الجعفريفمبادن المالية العامة والتشريع الماليفالطبعة الثالثةفبغدادف2928فص. 53
( )4عصام عبد الخضر سعودف " صيح الموازنة العامة وعيقتاا بالتنمية المسةتدامة-تجةارب مختةارة مةع
شارة خاصة للعراق"ف أطروحة دكتوراا بير منشورة مقدمة لى مجلا كلية اإلدارة واالقتصاد-الجامعةة
المستنصريةف بغدادف 5022ف ص ص.9-8
( )2نص مشرو قانون الموازنة العامة االتحادية لجماورية العةراق للسةنة الماليةة 5022ف موقةع دجلةةف
مقالة بدون صفحةف .http://www.dijlh.net/showthread.php/868628-%D9%86%
( )2أحمد الزبيديف الموازنة العامة للدولة العراقية في  5022كم ذي وكيف تصةرف ف5022\5\22ف
مقالة بدون صفحةف موقع شما الحريةف
. http://www.shams-alhorreya.com/wesima_articles/index-20110211( )5محمد عبد صال حسنف " العقبةات االقتصةادية التةي تواجةو العمةل التنمةوي فةي العةراق (فتةرة مةا بعةد
")5003ف مصدر سابقف ص ص.22-22
( )8ميةةثم لعيبةةي سةةماعيلف احمةةد ذةةادي سةةلمانف "التضةةخم فةةي عةةراق مةةا بعةةد  5003أسةةبابف مؤشةةراتف
ومعالجةةات"ف المجلةةة العراقيةةة للعلةةوم االقتصةةاديةف كليةةة اإلدارة واالقتصةةاد/الجامعةةة المستنصةةريةف عةةدد
52فبغداد ف السنة الثامنةف 5020ف ص ص.42-45
( )9محمد عبد صةال حسةنف " العقبةات االقتصةادية التةي تواجةو العمةل التنمةوي فةي العةراق (فتةرة مةا بعةد
")5003ف مصدر سابقف ص ص.22-22
( )20ميثم لعيبي سةماعيلف احمةد ذةادي سةلمانف "التضةخم فةي عةراق مةا بعةد  5003أسةبابف مؤشةراتف
ومعالجةةات"ف المجلةةة العراقيةةة للعلةةوم االقتصةةاديةف كليةةة اإلدارة واالقتصةةاد/الجامعةةة المستنصةةريةف عةةدد
52فبغداد ف السنة الثامنةف 5020ف ص ص.42-45
( )22محمد عبد صال حسنف "العقبات االقتصادية التي تواجةو العمةل التنمةوي فةي العةراق (فتةرة مةا بعةد
")5003ف مصدر سابقف ص ص.22-22
( )25ميثم لعيبي سماعيلف احمد ذةادي سةلمانف "التضةخم فةي عةراق مةا بعةد  5003أسةبابف مؤشةراتف
ومعالجات"ف المجلة العراقية للعلوم االقتصاديةف كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعةة المستنصةريةف عةدد 52ف
بغداد ف السنة الثامنةف 5020ف ص ص.42-45
( )23محمد عبد صال حسنف " العقبات االقتصةادية التةي تواجةو العمةل التنمةوي فةي العةراق (فتةرة مةا بعةد
")5003ف مصدر سابقف ص ص.22-22
( )24ميثم لعيبي سماعيلف احمد ذةادي سةلمانف "التضةخم فةي عةراق مةا بعةد  5003أسةبابف مؤشةراتف
ومعالجةةات"ف المجلةةة العراقيةةة للعلةةوم االقتصةةاديةف كليةةة اإلدارة واالقتصةةاد/الجامعةةة المستنصةةريةف عةةدد
52فبغداد ف السنة الثامنةف 5020ف ص ص.42-45
( )22محمد عبد صال حسنف "العقبات االقتصادية التي تواجةو العمةل التنمةوي فةي العةراق (فتةرة مةا بعةد
")5003ف مصدر سابقف ص ص.22-22
( )22عمار المشادانيف  -تحلييت سياسية " -الصةرا بةين القةوى السياسةية فةي العةراق حقيقتةو وأبعةادا
وتداعياتو "ف  5020/20 /30ف مقالة بدون صفحةف موقع الشرقية أون الينف
.http://www.sharkiaonline.com/Article.asp?ArtID=12663&Sub=12&Sec
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( )25سامان كريمف "األوضا السياسية في العراق في خضم الصراعات السياسية العميقة والمتشددة بةين
الحركة القومية العربية واإلسيم السياسي في طار العملية االنتخابيةة"ف العةدد 5935ف  5020/ 3 /5ف
مقالة بدون صفحةف موقع الحوار المتمدنف
. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
( )28سامان كريمف "الصرا السياسي داخل الحكومة الناقصةف حلقة من حلقات الصرا ألجل حسةم ذويةة
الدولة!"ف  5022/ 5 /2ف مقالة بدون صفحة ف موقع اليسارف
. http://sihanafi.com/index.php?option=com_content&view=article&id
( )29منيةةر الحةةبش ف "االقتصةةاد السياسةةي للفسةةاد" ف مجلةةة المسةةتقبل العربةةي ف مركةةز دراسةةات الوحةةدة
العربية ف العدد  328ف بيروت ف حزيران  2006ف ص.64
( )50محمد عبد صال حسنف "العقبات االقتصادية التي تواجةو العمةل التنمةوي فةي العةراق (فتةرة مةا بعةد
")5003ف المجلةةةة العراقيةةةة للعلةةةوم االقتصةةةاديةف كليةةةة اإلدارة واالقتصةةةاد/الجامعةةةة المستنصةةةريةف عةةةدد
55فبغداد ف السنة الثامنةف 5020ف ص.22
( )52يحيى بني النجارف "اآلثار االقتصادية للفساد االقتصادي"ف ص ص2-2ف من االنترنيت.
( )55جماورية العراقف ذيتة النزاذة العامةف داترة التعليم العامةف نشرة دورية العدد 3ف .5005
( )53سعاد عبد الفتاح محمدف "الفساد اإلداري والمالي مظاذرا-سبل معالجتو"فذيتة التعليم التقنةيف معاةد
اإلدارةف الرصافةف قسم التقنيات المالية والمصرفيةف ص ص.22-23
( )54سعد العنزيف " وجاة نظر تحليلية في الفساد"ف مجلة المعاد العالي للدراسةات الماليةة والمحاسةبيةف
العدد الساداف السنة الثانيةف كب . 5005
( )52سعاد عبد الفتاح محمدف "الفساد اإلداري والمالي مظاذرا-سبل معالجتو"فمصدر سةابقف ص ص-8
.9
( )52سةةعود بةةاليف " العيقةةة بةةين االسةةتثمار فةةي المةةوارد البشةةرية والتنميةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة"ف
المجلة العراقية للعلوم االقتصاديةف كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةف عةدد 25فبغةداد ف السةنة
الرابعةف 5002ف ص ص.29-28
( )55حسين البخيتاويف "البيتةة االسةتثمارية فةي العةراق"ف 5020/22 /4ف مقالةة بةدون صةفحة ف موقةع
الطالب االقتصاديف .http://econ.to-relax.net/f5-montada
( )58ماذر حميد مجيدف "سبل تنمية القطا الخاص في العراق"ف ص3ف من االنترنيت.
( )59عادل عبد الماديف "رؤى لبناي العراق الجديد"ف ص4ف من االنترنيت.
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