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 مقدمة عامة
 

لورقددددددة الددددددى تقددددددديم تحليددددددل وصددددددفي مكيددددددف لهيكليددددددة اإلقتصدددددداد العراقددددددي التددددددي تهدددددددف هددددددذه ا
إزدادت تشدددددددّوها بعددددددددد إكتشدددددددداف الدددددددنفط، فبددددددددد  عددددددددن أن تسددددددداعد العا دددددددددات مددددددددن العمددددددددالت 
الصددددعبة التددددي ترتبددددت علددددى تصدددددير الددددنفط الخددددام فددددي تصددددحي  التشددددّوه فددددي هددددذه الهيكليددددة، 

تقددددوم علددددى تنميددددة النشدددداطات  وفددددي المسدددداهمة فددددي إرسددددان قواعددددد إنطددددالق لتنميددددة مسددددتدامة،
اإلنتاجيدددددددددة والخدميدددددددددة فدددددددددي القطاعدددددددددات تيدددددددددر النفطيدددددددددة، بمدددددددددا يزيدددددددددد ويعمدددددددددق التشدددددددددابكات 
اإلقتصددددددددادية بددددددددين كافددددددددة النشدددددددداطات اإلنتاجيددددددددة، النفطيددددددددة اإلسددددددددتخراجية وتيددددددددر النفطيددددددددة، 
وخصوصددددددا فددددددي قطاعددددددات الصددددددناعات التحويليددددددة والزراعددددددة والنقددددددل والمواصددددددالت والتشددددددييد 

ن النشدددددداطات اإلنتاجيددددددة والخدميددددددة المحليددددددة، وبمددددددا يفضددددددي الددددددى تقليددددددل والبنددددددان وتيرهددددددا مدددددد
اإلعتمدددددداد علددددددى إسددددددتخراج وتصدددددددير الددددددنفط الخددددددام، وهددددددو نشدددددداط آيددددددل الددددددى النضددددددوب فددددددي 
مسددددددتقبل تيددددددر بعيددددددد فددددددي كددددددل األحددددددوال، نالحددددددظ أن السياسددددددات النفطيددددددة عّمقددددددت الحالدددددددة 

فددددددي تنويددددددع اإلقتصدددددداد الريعيددددددة فددددددي اإلقتصدددددداد العراقددددددي، وان السياسددددددات التنمويددددددة لددددددم تفلدددددد  
العراقددددي، مددددن أجددددل اإلنعتدددداق مددددن اإلرتهددددان للحالددددة الريعيددددة القامعددددة لنشدددد  تنميددددة مسددددتدامة، 
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طالمدددددددددا يعيقهدددددددددا اإلرتهدددددددددان الدددددددددى إقتصددددددددداد أحدددددددددادي النشددددددددداط يخضدددددددددع إلمدددددددددالنآت التجدددددددددارة 
 1الخارجية.

 
وعليدددددده، سددددددتناقص الورقددددددة، توصدددددديفا عامددددددا لخصددددددا   اإلقتصدددددداد العراقددددددي وأيددددددر إكتشدددددداف 

لدددددددنفط الخدددددددام علدددددددى طبيعدددددددة التطدددددددورات فدددددددي مسدددددددارات التنميدددددددة الكليدددددددة، المتددددددد يرة وتصددددددددير ا
بددددددورها بنوعيدددددة السياسدددددات التنمويدددددة، وخصوصدددددا النفطيدددددة منهدددددا.  ومدددددن هندددددا يبددددددو مناسدددددبا 

 أن تقع الورقة في سبعة أقسام:
 

األول، يقدددددددددم خلفيددددددددة عامددددددددة حددددددددول اإلقتصدددددددداد العراقددددددددي وتوصدددددددديف لتطددددددددور هيكليتدددددددده منددددددددذ 
اقيددددددة، ومددددددا آل إليدددددده فددددددي الحقبددددددة الراهنددددددة.  واليدددددداني، يقدددددددم تشخيصددددددا ت سدددددديل الدولددددددة العر 

للسدددددمات األساسدددددية للحالددددددة الريعيدددددة لاقتصدددددداد العراقدددددي.  بينمددددددا يقددددددم القسددددددم اليالددددد ، نقدددددددا 
مدددددوجزا ومكيفدددددا للسياسدددددات النفطيدددددة المتبعدددددة مدددددن قبدددددل الحكومدددددات واألنظمدددددة الحاكمدددددة فدددددي 

ع، فيطددددددرا تصددددددورا تنمويددددددا إسددددددتراتيجيا .  أمددددددا القسددددددم الرابدددددد2003العددددددراق، قبددددددل وبعددددددد عددددددام 
نحددددددددو تنميددددددددة مسددددددددتدامة لتخطددددددددي العوا ددددددددق التددددددددي تفرزهددددددددا الحالددددددددة الريعيددددددددة.  وفددددددددي القسددددددددم 
الخددددامل، يجددددري البحدددد  فددددي الحلددددول الممكنددددة للخددددروج مددددن المدددد زق الريعددددي، ويبحدددد  لدددديل 
فقددددط فددددي وجددددوب تددددوفر ر يددددة تنمويددددة إسددددتراتيجية، إنمددددا أيضددددا فددددي ت شددددير طبيعددددة التغييددددرات 

يليددددددة المطلوبددددددة لهددددددذا الغددددددرض، ودور كددددددل مددددددن الدولددددددة والقطددددددا  الخددددددا  فددددددي إحدددددددا  الهك
تلددددت التغييددددرات المطلوبددددة إلخدددددراج اإلقتصدددداد العراقددددي مددددن أحاديتددددده وريعيتدددده، وسيشددددير الدددددى 
مشدددددداريع الخصصددددددة المطروحددددددة.  ويقدددددددم القسددددددم السددددددادل واألخيددددددر خالصددددددة مددددددع بعددددددض 

رياضددددددي توضددددديحي للتصددددددور التوصددددديات المناسددددددبة.  وفدددددي الملحددددددق سددددديتم عددددددرض نمدددددوذج 
التنمددددددوي اإلسددددددتراتيجي الددددددذي يهدددددددف الددددددى تحقيددددددق هددددددذا المنحددددددى مددددددن التنميددددددة المسددددددتدامة، 

 لفا دة من له إهتمام بالمدخل الكمي القياسي.

                                                 
 لغة اإلنكليزية:بالأنظر بحثنا في مجلة دراسات الشرق األوسط  1

Kamil K. Al-Adhadh- "An Assessment of Oil Production Policy in Iraq,"MEES; 
Geopolitical Risk, July- August 2011. 
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توصيف تحليلي لهيكلية اققتصاد العراق وتطوره، وما آل إليه  1
 في الحقبة الراهنة

 
الميددددددة ا ولددددددى.  وتبلدددددد  مسدددددداحته حددددددوالي تشددددددّكل العددددددراق بحدددددددوده الحاليددددددة بعيددددددد الحددددددرب الع

يددددددران مددددددن الشددددددرق، وسددددددورية  430 ألددددددف كيلددددددو متددددددر مربددددددع، وتحددددددّده تركيددددددا مددددددن الشددددددمال وا 
واألردن مددددددن الغددددددرب والسددددددعودية مددددددن الجنددددددوب الغربددددددي والكويددددددت مددددددن الجنددددددوب.  ويختددددددرق 
الددددبالد مددددن الشددددمال الددددى الجنددددوب نهددددران كبيددددران، همددددا دجلددددة والفددددرات، اللددددذان ينبعددددان مددددن 

تفعدددددات التركيدددددة ويصدددددبان فدددددي الخلددددديل العربدددددي بعددددددما يتحددددددان شدددددمال البصدددددرة، ليكّوندددددا المر 
نهددددر شددددط العددددرب الكبيددددر، كمددددا تنحدددددر روافددددد نهريددددة عديدددددة مددددن شددددرق إيددددران، ميددددل ديددددالى 
والددددددزاب األعلددددددى والددددددزاب األسددددددفل وتيرهددددددا.  تتدددددددرج األراض فددددددي العددددددراق مددددددن مرتفعددددددة فددددددي 

والجنددددوب التددددي تشددددكل السددددهول الشاسددددعة  أقصددددى الشددددمال الددددى متموجددددة نددددزو  نحددددو الوسددددط
 والخصبة والتي يسهل ريها من مياه نهري دجلة والفرات وبعض تفرعاتهما.

 
% مددددن المسدددداحة الكليددددة، إ  ان اقددددل مددددن 20وتشددددكل األراضددددي القابلددددة للزراعددددة أكيددددر مددددن 

نصددددددف هددددددذه األراضددددددي قابددددددل للزراعددددددة، أو التددددددي ت ددددددزر  عددددددادة .  وت عتبددددددر الزراعددددددة النشدددددداط 
يددددددي واألساسدددددي فدددددي العدددددراق، ولكنهدددددا عاندددددت وتعددددداني مدددددن مشددددداكل كبيدددددرة جددددددا، منهدددددا التقل

نظدددددام الملكيدددددة ومشدددددكلة حقدددددوق الفالحدددددين، ومنهدددددا عوا دددددق بي يدددددة، تتعلدددددق بترسدددددبات الملوحدددددة 
وبفيضددددددانات النهددددددرين المحتملدددددددة فددددددي كدددددددل ربيددددددع، وشدددددددحة مياههمددددددا فدددددددي الصدددددديف وخدددددددالل 

سددددددود المهمدددددة التدددددي أ قيمدددددت فدددددي فصدددددل الشدددددتان، وذلدددددت علدددددى الدددددرتم مدددددن مشددددداريع الدددددري وال
 العراق منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي.

 
ولددددديل هندددددا المجدددددال للخدددددوض فدددددي دراسدددددة القطدددددا  الزراعدددددي، ولكنندددددا سدددددنبين كيدددددف تضدددددا ل 
دور هدددددذا النشددددداط المهدددددم فدددددي تدددددوفير الغدددددذان والطعدددددام للسدددددكان الدددددذي كدددددان ينمدددددو بمعدددددد ت 

الزراعدددددي، وخصوصدددددا بعدددددد سدددددتينيات القدددددرن  % سدددددنويا، بينمدددددا لدددددم ينمدددددو اإلنتددددداج3تفدددددوق الدددددد
فقبدددددددددل إكتشددددددددداف الدددددددددنفط وتصدددددددددديره، ولغايدددددددددة   (1)% سدددددددددنويا.1.5الماضدددددددددي، بددددددددد كير مدددددددددن 
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منتصدددددددف الخمسدددددددينيات مدددددددن القدددددددرن الماضدددددددي، كدددددددان العدددددددراق ي عتبدددددددر بلددددددددا زراعيدددددددا بصدددددددفة 
% مدددددددن السدددددددكان كددددددان يقطدددددددن فدددددددي الريددددددف، وكدددددددان النشددددددداط 70تالبددددددة، حيددددددد  أن حددددددوالي 

رب مددددددددن نصددددددددف القددددددددوة العاملددددددددة، ويّسددددددددد اإلنتدددددددداج الزراعددددددددي الزراعددددددددي يسددددددددتوعب مددددددددا يقدددددددد
األسددددتهالت المحلددددي الددددى حددددد كبيددددر، بينمددددا كددددان العددددراق يصددددّدر الحبددددوب ومنتجددددات زراعيددددة 
أخددددددددرو، كدددددددددالتمور والقطدددددددددن وبعددددددددض منتجدددددددددات اليدددددددددروة الحيوانيددددددددة.  إ  إن تخلدددددددددف تقنيدددددددددة 

إلنتددددداج فدددددي اإلنتددددداج الزراعدددددي، وسدددددون تنظيمددددده م سسددددديا، ومدددددا حددددداق بالعالقدددددات بدددددين قدددددوو ا
هددددذا القطددددا  الهددددام مددددن تددددردي وتددددوتر، وبسددددبب الهجددددرة المتصدددداعدة، منددددذ نهايددددة خمسددددينيات 
القدددددددرن الماضدددددددي، مدددددددن الريدددددددف الدددددددى المددددددددن والمنددددددداطق الحضدددددددرية القريبدددددددة، فضدددددددال عدددددددن 
الهجدددددرات الكبيدددددرة الدددددى بغدددددداد العاصدددددمة، كدددددل هدددددذه العوامدددددل أدت الدددددى تددددددهور هدددددذا النشددددداط 

 المحلي اإلجمالي. والى إنخفاض مساهمته في الناتل
 

وبمقابددددل هددددذا التضددددا ل فددددي النشدددداط الزراعددددي، إرتفعددددت أهميددددة النشدددداطات الخدميددددة العامددددة 
والشخصدددددددية، فتوسدددددددعت أجهدددددددزة الدولدددددددة، بعددددددددما أصدددددددبحت الحكومدددددددة تعتمدددددددد فدددددددي ميزانيتهدددددددا 
المتصدددداعدة علددددى عا دددددات تصدددددير الددددنفط الريعيددددة، ولددددم تعددددد تعتمددددد علددددى جبايددددة الضددددرا ب 

نامدددددددت النشددددددداطات الخدميدددددددة واإلنتاجيدددددددة ذات الطبيعدددددددة اإلسدددددددتهالكية مدددددددن السدددددددكان.  كمدددددددا ت
الغالبددددددة، الددددددى جانددددددب النشدددددداطات اإلسددددددكانية أو العمرانيددددددة، وذلددددددت علددددددى حسدددددداب نمددددددو أيددددددة 
صدددددددناعات تصدددددددديرية تيدددددددر نفطيدددددددة مهمدددددددة.  وهكدددددددذا تنامدددددددت الطبيعدددددددة الريعيدددددددة لاقتصددددددداد 

يكليددددددددة للنشدددددددداطات العراقددددددددي.  ومددددددددن أجددددددددل التحليددددددددل الالحددددددددق، لننظددددددددر الددددددددى التغّيددددددددرات اله
 اإلقتصادية في العراق عبر بعض المقارنات الزمنية.

 

إن بددددروز نشدددداط تصدددددير الددددنفط الخددددام، وخصوصددددا بعددددد منتصددددف الخمسددددينيات مددددن القددددرن 
الماضدددددددي، وطغيدددددددان أهميدددددددة صدددددددناعة إسدددددددتخراجه، اديدددددددا لددددددديل فقدددددددط الدددددددى تضدددددددا ل نسدددددددب 

لدددددددى مسددددددداهمات النشددددددداطات اإلقتصدددددددادية األخدددددددرو فدددددددي النددددددداتل المحلدددددددي اإلجمدددددددال ي، بدددددددل وا 
تشددددددويه الهيكددددددل اإلقتصددددددادي، حيدددددد  بدددددددأ النشدددددداط الزراعددددددي بددددددالتراجع فددددددي اعقدددددداب هجددددددرات 
متواليددددددة ومتواصددددددلة مددددددن الريددددددف الددددددى الحضددددددر، حيدددددد  تددددددوفرت فددددددر  للعمددددددل فددددددي مجددددددال 
الخددددددمات والتشدددددييد والبندددددان، فضدددددال عدددددن إمكانيدددددة تدددددوفر بعدددددض خددددددمات التعلددددديم والصدددددحة.  



 

 د. اكمل العضاض
 

 

 

 

 
عادة هيلكة الاقتصاد العرايق   7|صفحة   دور ادلوةل ومشاريع اخلصخصة املطروحة –ا 

 

تشددددددغيل النددددددال فددددددي أجهزتهددددددا،  سدددددديما فددددددي واصددددددبحت الحكومددددددة هددددددي المسددددددتخدم األكبددددددر ل
 الجيص والشرطة واألمن.

 
وبدددددالنظر لبدددددروز النزعدددددة اإلسدددددتهالكية، فدددددي ضددددد  تزايدددددد عوا دددددد الحكومدددددة الريعيدددددة، وإلتسدددددا  
الخدددددمات العامددددة والخاصددددة فددددي المدددددن، فقددددد إرتفددددع حجددددم السددددكان مددددن حددددوالي سددددبعة مليددددون 

صدددددعودا الدددددى مدددددا يقدددددرب  ،1997مليدددددون فدددددي عدددددام  22الدددددى حدددددوالي  1958نسدددددمة فدددددي عدددددام 
سددددددقاطات الجهدددددداز المركددددددزي 2012مليددددددون نسددددددمة فددددددي عددددددام  34مددددددن  ، حسددددددب تقددددددديرات وا 

%، وبهدددددذا يكدددددون مدددددن أعلدددددى معددددددد ت 3لاحصدددددان، أي أن نمدددددو السدددددكان كدددددان يفدددددوق الدددددد 
 النمو في العالم.

 
رتفدددددع حجمهدددددا مدددددن  1997وشددددكلت القدددددوة العاملدددددة فدددددي عدددددام  مدددددا يقددددرب مدددددن ربدددددع السدددددكان، وا 

.  2011مليددددون فددددي عددددام  8، الددددى مددددا يقددددرب مددددن 1997شددددخ  فددددي عددددام  مليددددون 5حددددوالي 
أمددددددا توزيددددددع قددددددوة العمددددددل المسددددددتخدمة فعددددددال فددددددي النشدددددداطات اإلقتصددددددادية، فيبّينهددددددا الجدددددددول 

 اآلتي:
 
 ا قتصدددددددددددددددددداديةالتوزيددددددددددددددددددع النسددددددددددددددددددبي  %  للمسددددددددددددددددددتخدمين حسددددددددددددددددددب النشدددددددددددددددددداطات  .1

 %المستخدمين من قوة العمل

 2011 1997 النشاطات االقتصادية

 11 15 الزراعة
 6 8 النفط  مع الصناعة 

 30 28 خدمات الحكومة العامة
 18 27 بقية النشاطات

 23 12 عاطلون عن العمل
 المصدر: مستنبطة وم طورة من بيانات الجهاز المركزي لاحصان في العراق.



 

 د. اكمل العضاض
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يالحدددددددددظ مدددددددددن الجددددددددددول أعددددددددداله، إنخفددددددددداض نسدددددددددبة اإلسدددددددددتخدام فدددددددددي القطدددددددددا  الزراعدددددددددي، و 

فدددددي قطدددددا  الخددددددمات الحكوميدددددة العامدددددة، مدددددع إرتفدددددا  أقدددددل فدددددي وتصددددداعده بشدددددكل ملحدددددوظ 
نخفدددددددددداض طددددددددددال بقيددددددددددة النشدددددددددداطات، كالنقددددددددددل والتجددددددددددارة  نشدددددددددداط الخدددددددددددمات الشخصددددددددددية، وا 
واإلسدددددكان والمدددددال والعقدددددارات والبندددددان والتشدددددييد والكهربدددددان والمدددددان، ولكدددددن بددددددرجات متفاوتدددددة.  

جية والصدددددناعات ويالحدددددظ أيضددددداس إنخفددددداض نسدددددبة المشدددددتغلين فدددددي صدددددناعة الدددددنفط اإلسدددددتخرا
التحويليدددددة المحليدددددة.  أمدددددا نسدددددبة العددددداطلين عدددددن العمدددددل، فقدددددد تضددددداعفت، واضدددددحت تشدددددكل 

.  وسددددددتكون صددددددورة التشددددددّوه فددددددي 2011% مددددددن مجمددددددو  قددددددوة العمددددددل المتاحددددددة فددددددي عددددددام 23
هيكليدددددددة اإلقتصددددددداد العراقدددددددي وزيدددددددادة إعتمددددددداده علدددددددى قطدددددددا  أحدددددددادي، هدددددددو تصددددددددير الدددددددنفط 

جدددددددول مقارنددددددة لمسدددددداهمات اهددددددم النشدددددداطات  الخددددددام، اكيددددددر وضددددددوحا مددددددن خددددددالل إسددددددتقران
 اإلقتصادية في الناتل المحلي اإلجمالي.

 
% مدددددن النددددداتل 17.6، سدددداهم القطدددددا  الزراعدددددي بددددد 1960وتجدددددر المالحظدددددة باندددده فدددددي عدددددام 

% مدددددن 16.9المحلدددددي اإلجمدددددالي، بينمدددددا سددددداهم قطدددددا  الخددددددمات الحكوميدددددة العامدددددة بنسدددددبة 
، فقددددددددد إنخفضددددددددت مسدددددددداهمة القطددددددددا  1970الندددددددداتل المحلددددددددي اإلجمددددددددالي.  امددددددددا فددددددددي عددددددددام 
%، بينمدددددددا إرتفعدددددددت مسددددددداهمة قطدددددددا  16.7الزراعدددددددي فدددددددي النددددددداتل المحلدددددددي اإلجمدددددددالي الدددددددى 

%.  أمددددددا الصددددددناعات التحويليددددددة، فحافظددددددت علددددددى مسدددددداهمتها 21.9الحكومددددددة العامددددددة الددددددى 
  .2. 1970و 1960%، بين عامي 9.6في الناتل المحلي اإلجمالي بنسبة 

 
ر الهيكلدددددددي لمسددددددداهمات النشددددددداطات اإلقتصدددددددادية فدددددددي النددددددداتل أمدددددددا لدددددددو نظرندددددددا الدددددددى التغّيددددددد

المحلددددددددي اإلجمددددددددالي باألسددددددددعار الجاريددددددددة، إسددددددددتنادا الددددددددى بيانددددددددات رسددددددددمية، أحددددددددد  نسددددددددبيا، 
 فسنجد الصورة التالية، كما يعكسها الجدول أدناه.

 
مسددددددددددداهمات النشددددددددددداطات اإلقتصدددددددددددادية بالنسدددددددددددب الم ويدددددددددددة فدددددددددددي النددددددددددداتل المحلدددددددددددي  .2

 بة للناتل المحلي باألسعار الجارية اإلجمالي*  النسب % محسو 



 

 د. اكمل العضاض
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 2013 2012 2008 2003 الناتج المحلي اقجمالي*
 4.8 4.1 7.5 14.3 الزراعة

 46.4 53.2 44.8 51.0 التعدين والمقالع
 2.4 1.7 3.2 4.3 الصناعة التحويلية

 1.8 1.0 1.0 0.7 الكهربان والمان
 8.4 5.6 3.2 0.9 البنان والتشييد

 5.4 4.7 4.2 3.2 اصالتالنقل والمو 
 7.5 6.4 5.5 3.3 تجارة الجملة والمفرد

 1.7 1.6 1.5 1.4 المال والت مين
 6.9 7.3 5.1 3.8 ملكية دور السكن

 16.8 14.9 18.1 15.0 خدمات عامة وشخصية
 o 100.0 100.0 100.0.100 الناتج المحلي اقجمالي

 .ترنيتنموقع الجهاز المركزي لاحصان في اإل :المصدر
تيددددددر متددددددوفرة اآلن فددددددي  2014أن تقددددددديرات عددددددام إلددددددى *جددددددرو تعددددددديل علددددددى بعددددددض النسددددددب. وننددددددوه 

 الجهاز المركزي لاحصان.
 

 وفقا للجدول أعاله، يمة مالحظات واضحة يمكن تسجيلها:
 

إنخفضددددددددت مسدددددددداهمة القطددددددددا  الزراعددددددددي فددددددددي الندددددددداتل المحلددددددددي اإلجمددددددددالي بمقدددددددددار  .1
، وتدددددددددنت الددددددددى 2003ي عددددددددام ، مقارنددددددددة بمسدددددددداهمتها فدددددددد2008% فددددددددي عددددددددام 50

، 2012% مددددددن الندددددداتل المحلددددددي اإلجمددددددالي باألسددددددعار الجاريددددددة فددددددي عددددددام 4حددددددوالي 
رتفعددددددت قلدددددديال الددددددى دون  ، بمددددددا يشددددددكل إنتكاسددددددا كبيددددددرا جدددددددا 2013% فددددددي عددددددام 5وا 

فددددددي اإلنتدددددداج السددددددلعي تيددددددر النفطددددددي، والددددددذي يشددددددكل المصدددددددر الغددددددذا ي األساسددددددي 
 للشعب العراقي.



 

 د. اكمل العضاض
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تخراج الدددددنفط الخدددددام، أساسدددددا، تكددددداد تشدددددكل حدددددوالي إن قطدددددا  التعددددددين، صدددددناعة إسددددد .2
%، بإسددددددتبعاد 46% مددددددن الندددددداتل المحلددددددي اإلجمددددددالي، وقددددددد تدددددددنت قلدددددديال الددددددى 50

.  وبهدددددذا، يشدددددكل هدددددذا النشددددداط 2013نشددددداط قلدددددع األحجدددددار ومدددددا شدددددابه، فدددددي عدددددام 
اليقدددددددل األعظدددددددم مدددددددن النددددددداتل المحلدددددددي اإلجمدددددددالي، أي انددددددده يخلدددددددق نصدددددددف قيمتدددددددة 

 د العراقي الصفة الريعية الطاتية.تقريبا، مما يعطي لاقتصا

ان قطددددددددددا  الخدددددددددددمات العامددددددددددة والشخصددددددددددية، والخدددددددددددمات الحكوميددددددددددة هنددددددددددا هددددددددددي  .3
% فددددي الندددداتل المحلدددددي  18الطاتيددددة، فقددددد إرتفعددددت مسدددداهمتها الددددى مددددا يزيددددد علددددى 

 .2013في عام  16.8، يم إنخفضت الى 2008اإلجمالي في عام 

ندددداتل المحلددددي اإلجمددددالي فقددددد أن الصددددناعة التحويليددددة علددددى ضددددالة مسدددداهمتها فددددي ال .4
 .2013% في عام 2.4الى مجرد  2008في عام  4.3إنخفضت من نسبة 

لقددددددد تفاوتددددددت نسددددددب بقيددددددة النشدددددداطات، وهددددددي علددددددى كددددددل حددددددال، بعمومهددددددا، متدنيددددددة  .5
نسددددبيا وتقابددددل نسددددبة مهمددددة مددددن الحاجددددات األسددددتهالكية فددددي السددددوق المحلددددي، وهددددي 

 خدمات تير معدة للتصدير للخارج.

قتصددددداد العراقدددددي وهيكليتددددده، علدددددى وفدددددق الصدددددورة المعروضدددددة اعدددددداله، أن تركيبدددددة اإل .6
تعكدددددددل إتكاليتددددددده، لكسدددددددب عمدددددددالت صدددددددعبة أو فدددددددوا ض مدددددددن التجدددددددارة الخارجيدددددددة، 
معتمدددددة علددددى قطددددا  تصدددددير الددددنفط الخددددام اساسددددا.  وألن اإلنتدددداج المحلددددي   يسددددد 
اإلسدددددددتهالت، فالبدددددددد مدددددددن اإلسدددددددتيراد، وهكدددددددذا إنفدددددددت  بددددددداب السدددددددوق العراقيدددددددة علدددددددى 

ية للمسدددددتوردات مدددددن الخدددددارج.  وهكدددددذا صدددددار الشدددددعب يسددددددد فددددداتورة طعامددددده مصدددددراع
حتياجاتددددددده األخدددددددرو مدددددددن عوا دددددددده مدددددددن تصددددددددير الدددددددنفط الخدددددددام.  واضدددددددحت هدددددددذه  وا 

% مددددددن ميزانيددددددة الحكومددددددة.  وعلددددددى ذلددددددت، توطدددددددت 90العوا ددددددد تشددددددكل أكيددددددر مددددددن 
السددددددمات الريعيددددددة فددددددى اإلقتصدددددداد العراقددددددي، بغيدددددداب اإلسددددددتراتيجيات الفعالددددددة لتوجيدددددده 
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ب متزايددددددددة مدددددددن العوا دددددددد النفطيدددددددة لاسدددددددتيمار فدددددددي النشددددددداطات السدددددددلعية تيدددددددر نسددددددد
 النفطية.  فما هي هذه السمات الريعية؟

السمات األساسية للحالة الريعية في اققتصاد العراقي وتداعياتها  2
 على هيكلية اققتصاد العراقي المشّوهة حاليا

 
ة التددددي يتمتددددع بهددددا مددددورد معددددين، ميددددل مددددن الناحيددددة النظريددددة يتميددددل الريددددع بددددالميزة اإلقتصددددادي

موقددددددع أرض زراعيددددددة أو عقددددددار أو منطقددددددة، أو بسددددددبب المنفعددددددة اإلقتصددددددادية التددددددي يمتلكهددددددا 
مددددددورد طبيعددددددي نددددددادر أو تيددددددر قابددددددل للتجديددددددد، ميددددددل الددددددنفط أو الغدددددداز أو المعددددددادن النفيسددددددة 

ة  ، هدددددو الددددددخل الدددددذي تحققددددده األرض الزراعيددددد3األخدددددرو.  والريدددددع، وفقدددددا لنظريدددددة ريكددددداردو، 
الحديدددددة، نظدددددرا لمدددددا تتمتدددددع بددددده مدددددن خصدددددوبة، فهدددددذا الريدددددع هدددددو دخدددددل المالدددددت المتحقدددددق مدددددن 
ميدددددزة األرض التدددددي يملكهدددددا.  وبددددددون الددددددخول فدددددي مجدددددال التنظيدددددر، فدددددالريع، هندددددا، يتحقدددددق 
مدددن بيدددع الدددنفط الخددددام الدددذي خلقتددده جهددددود الطبيعدددة ولددديل اإلنسدددان الددددذي يسدددتيمر مدددا يكفددددي 

سددددتغالله.  وحينمددددا يصددددب   هددددذا الريددددع عا دددددا ماليددددا ضددددخما للمالددددت، كمددددا فددددي إلسددددتخراجه وا 
حالتنددددددا،  الحكومددددددة العراقيددددددة ، تترتددددددب عليدددددده نتددددددا ل تنمويددددددة إيجابيددددددة و/او سددددددلبية، إعتمددددددادا 

 على السياسات التنموية التي تتبعها الحكومة.
 

تدددددم إكتشددددداف الدددددنفط الخدددددام فدددددي العدددددراق قبيدددددل الحدددددرب العالميدددددة األولدددددى، وجدددددرو إسدددددتخراجه 
سددددتغالله تجار  .  فشددددركة الددددنفط 1927، فددددي عددددام IPCيددددا مددددن قبددددل شددددركة الددددنفط العراقيددددة، وا 

البريطانيدددددة وشدددددركا ها حصدددددلوا علدددددى إمتيدددددازات إسدددددتخراج الدددددنفط الخدددددام علدددددى مددددددو مسددددداحة 
سدددددتطاعوا تيبيدددددت إحتياطياتددددده فدددددي خمسدددددينيات القدددددرن الماضدددددي بحدددددوالي   38العدددددراق كلددددده، وا 

، 1954كومددددددة، ولكددددددن بعددددددد عددددددام مليددددددار برميددددددل.  وكانددددددت الشددددددركة تدددددددفع أتدددددداوة محددددددددة للح
صدددددارت تشددددداركها فدددددي أرباحهدددددا، ممدددددا وفدددددر للحكومدددددة عوا دددددد كبيدددددرة نسدددددبيا، أخدددددذت توجههدددددا 
لددددديل فقدددددط لبندددددان سدددددلطتها اإلداريدددددة، إنمدددددا أيضدددددا لتشدددددييد السددددددود والندددددواظم للسددددديطرة علدددددى 
فيضدددددانات النهدددددرين ولتطدددددوير مشددددداريع الدددددري، وهدددددذه كاندددددت بالفعدددددل توّجهدددددات عقالنيدددددة، إلن 
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اإلنتددددددددداج الزراعدددددددددي، بإسدددددددددتخدام فدددددددددوا ض العوا دددددددددد النفطيدددددددددة المعرّضدددددددددة للنفددددددددداد النهدددددددددوض ب
والنضدددددوب يعندددددي تبندددددي إسدددددتراتيجية إلدامدددددة التنميدددددة لصدددددال ، لددددديل فقدددددط األجيدددددال الحاليدددددة، 

 إنما أيضا لصال  األجيال القادمة.
 

وإلختدددددددزال قصدددددددة تطدددددددور صدددددددناعة إسدددددددتخراج الدددددددنفط الخدددددددام، فدددددددإن الحكومدددددددة العراقيدددددددة، بعدددددددد 
، تبنددددت سياسددددة وطنيددددة للسدددديطرة علددددى يددددروة الددددبالد 1958الملكددددي فددددي عددددام  سددددقوط النظددددام

، إلنتدددددددددزا  80النفطيددددددددة، ف صددددددددددرت فددددددددي عهدددددددددد حكومدددددددددة قاسددددددددم الجمهوريدددددددددة قددددددددانون رقدددددددددم 
% مدددددددن األراضدددددددي الممنوحدددددددة للشدددددددركات األجنبيدددددددة.  90اإلمتيدددددددازات إلسدددددددتيمار أكيدددددددر مدددددددن 

المباشدددددر فدددددي سدددددتينات ومدددددن يدددددم عمددددددت الحكومدددددة الالحقدددددة الدددددى الددددددعوة للقيدددددام باإلسدددددتيمار 
 القرن الماضي.

 
وبعدددددد إنشدددددان شدددددركة الدددددنفط العراقيدددددة التدددددي تمكندددددت مدددددن تيبيدددددت إحتياطيدددددات نفطيدددددة إضدددددافية 

مليددددددار برميددددددل، قامددددددت الحكومددددددة بتدددددد ميم شددددددركات الددددددنفط األجنبيددددددة بعددددددد عددددددام  75بمقدددددددار 
مليددددددددار برميددددددددل، وبموجددددددددب  115.  وتقدددددددددر إحتياطيددددددددات الددددددددنفط األوليددددددددة بدددددددداكير مددددددددن 1970

مليدددددددار برميدددددددل، وهندددددددات  143لطاقدددددددة الدوليدددددددة، فدددددددإن إحتياطيدددددددات الدددددددنفط تقددددددددر ب وكالدددددددة ا
 مليار برميل. 400تقديرات تضع إحتياطيات النفط في العراق بحدود ال 

 
وخالصددددددة القددددددول، فددددددإن العددددددراق اضددددددحى يملددددددت مركددددددزا فريدددددددا فددددددي مقدددددددار يروتدددددده النفطيددددددة 

ن هددددددذه اليددددددروة تدددددددر المتاحدددددة، واندددددده سدددددديلعب دور المجهدددددز األساسددددددي للددددددنفط فددددددي العدددددالم   وا 
اآلن وسدددددتبقى تددددددر، ربمدددددا، لبضدددددعة عقدددددود، دخدددددو  ريعيدددددة كبيدددددرة جددددددا، فمدددددا هدددددي مضدددددامين 

  4هذا الدخل الريعي الكبير؟  
 

تتسددددددددم الحالددددددددة الريعيددددددددة بعدددددددددد مددددددددن السددددددددمات، وذلددددددددت عندددددددددما تغيددددددددب السياسددددددددات النفطيددددددددة 
دمدددددة، وبعدددددد المناسدددددبة لتطويعهدددددا لصدددددال  تحقيدددددق تنميدددددة مسدددددتدامة، اي لصدددددال  األجيدددددال القا

 نفاد النفط. 
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أن اإلقتصددددددداد العراقدددددددي أصدددددددب  معتمددددددددا إعتمدددددددادا شدددددددبه كلدددددددي علدددددددى عوا دددددددد الدددددددنفط  - أ

الريعيدددددة، وبددددددونها تتوقدددددف أو تنشدددددل حركدددددة النشددددداط اإلقتصدددددادي فدددددي الدددددبالد، إذ   
يتددددددوفر نشدددددداط إقتصددددددادي محلددددددي آخددددددر يمكددددددن أن يضدددددداهي نشدددددداط تصدددددددير الددددددنفط 

 بمقدار عوا ده.

سددددددددتخدم عمالددددددددة مكيفددددددددة، نظددددددددرا إلن صددددددددناعة إسددددددددتخراج أن القطددددددددا  النفطددددددددي   ي -ب
الددددددنفط الخددددددام هددددددي صددددددناعة كييفددددددة التكنلوجيددددددا، ممددددددا يتددددددرت األتلبيددددددة الكبددددددرو مددددددن 
العددددددداملين تبحددددددد  عدددددددن قوتهدددددددا فدددددددي النشددددددداطات اإلقتصدددددددادية األخدددددددرو المنخفضدددددددة 

 اإلنتاجية واألجر.
 
أضددددددحت الحكومددددددة العراقيددددددة حاصددددددلة، مددددددن خددددددالل تصدددددددير الددددددنفط الخددددددام، علددددددى  -ج

 ددددددد ماليددددددة كبيددددددرة، بمددددددا يجعلهددددددا فددددددي تنددددددى عددددددن فددددددرض رسددددددوم وضددددددرا ب علددددددى عوا
 الشعب من أجل إيجاد موارد لتمويلها.

 
أن العوامددددددل أعدددددداله تجعددددددل الحكومددددددة منسدددددداقة الددددددى تبنددددددي عقليددددددة ريعيددددددة، فتصددددددب   -د

تسدددددددلطية و  تشدددددددعر بحاجتهدددددددا للحصدددددددول علدددددددى رضدددددددى الندددددددال، فتتفدددددددرد بالسدددددددلطة 
مهدددددا تيبيدددددت نظدددددام ديمقراطدددددي تعدددددددي، يدددددتم وتنحددددددر نحدددددو الديكتاتوريدددددة، وقدددددد   يه

 من خالله تداول السلطة.
 

أن السدددددمات العامدددددة أعددددداله هدددددي، فدددددي الواقدددددع، ميدددددول يمليهدددددا تصدددددور الحكومدددددة أنهدددددا تملدددددت 
نهددددددا هددددددي المسددددددتخدم األكبددددددر والمسددددددتيمر والمددددددتحكم بمصددددددير اإلقتصدددددداد  إسددددددتقال  ماليددددددا، وا 

يتصددددددددورون أنفسددددددددهم  والمجتمددددددددع.  إن بعددددددددض الحكددددددددام العددددددددرب فددددددددي بعددددددددض دول البتددددددددرول
يملوكددددون بلدددددانهم ومددددا فيهددددا مددددن بشددددرو  ويددددرو الدددددكتور حددددازم بددددبالوي ولوشدددديني أن الحالددددة 

  5الريعية تولد عقلية ريعية لدو الحكومات المتحكمة.  
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وتترافددددددق مددددددع ظدددددداهرة الحالددددددة الريعيددددددة، ظدددددداهرة المددددددرض الهولندددددددي، وخالصددددددتها أن إرتفددددددا  

سياسدددددات ماليدددددة مناسدددددبة، الدددددى إرتفدددددا  سدددددعر  عا ددددددات الدولدددددة الريعيدددددة سدددددي دي، فدددددي تيددددداب
صدددددرف عملتهددددددا الوطنيددددددة، وهددددددذا مددددددا يدددددد دي، تالبدددددا، الددددددى إرتفددددددا  أسددددددعار صددددددادراتها تيددددددر 
النفطيدددددددددة، الصدددددددددناعية مددددددددديال، فدددددددددي السدددددددددوق الدوليدددددددددة.  وبالتدددددددددالي، سدددددددددي ير األمدددددددددر علدددددددددى 
تنافسدددديتها، وربمددددا يفضددددي الددددى تكسدددديد بضددددا عها المصدددددرة  وبددددذلت يتعيددددر نموهددددا الصددددناعي 

  6النفطي.  تير 
 

إن آيددددار الحالددددة الريعيددددة ومددددا يرافقهددددا مددددن عوامددددل، ميددددل المددددرض الهولندددددي، وتعدددداظم تسددددلط 
الحكومددددددددة وجنوحهددددددددا الددددددددى الدكتاتوريددددددددة والهدددددددددر، وتوجيدددددددده المددددددددوارد الريعيددددددددة، لاسدددددددددتهالت 
النهددددددا ي والتبددددددذير، ولبنددددددان األجهددددددزة القمعيددددددة ولشددددددران الددددددو نآت السياسددددددية، وربمددددددا لتسددددددهيل 

تسدددددددتر عليددددددده، هدددددددي آيدددددددار مشدددددددهودة فدددددددي الكييدددددددر مدددددددن الددددددددول النفطيدددددددة.  ومدددددددا الفسددددددداد أو ال
نالحظدددده فددددي العدددددراق هددددو لدددديل فقدددددط وجددددود وقددددع لهدددددذه اآليددددار، إنمددددا أيضدددددا، تيدددداب لر يدددددة 
إسددددددتراتيجية للخددددددروج مددددددن الحالددددددة الريعيددددددة، وذلددددددت يددددددنعكل فددددددي نوعيددددددة السياسددددددات النفطيددددددة 

 اردة في برامجها المنفذة.التي تتبعها الحكومة، وفي طبيعة الخطط واإلجرانآت الو 
 

وقبددددددل اإلنتقددددددال لمناقشددددددة السياسددددددات النفطيددددددة المتبعددددددة فددددددي العددددددراق نددددددرو مناسددددددبا أن نددددددوجز 
 منظورنا اإلقتصادي لآليار التعويقية التي تفرزها الحالة الريعية في العراق.

 
التحددددددول نحددددددو اإلسددددددتهالكية  إن تددددددوفر عوا ددددددد كبيددددددرة وسددددددهلة مددددددن خددددددالل تصدددددددير  - أ

ر اإلمكانيدددددات للحكومدددددة للتغلدددددب علدددددى عجدددددز اإلنتددددداج المحلدددددي، الدددددنفط الخدددددام، يدددددوف
الزراعددددددي والصددددددناعي، عددددددن تددددددوفير الغدددددددذان والدددددددوان واللبددددددال للنددددددال، وذلددددددت مدددددددن 
خددددالل فددددت  أبددددواب اإلسددددتيراد علددددى مصددددراعيه.  كمددددا سددددتفت  األبددددواب أمددددام التجددددارة 
الخارجيددددددة وستسددددددم  لتحويددددددل العمددددددالت الصددددددعبة إلشددددددبا  الحاجددددددات اإلسددددددتهالكية 

ياحية وتيرهددددددا.  وبهددددددذا سدددددديقل الحددددددافز لدددددددو الحكومددددددة لتوجيدددددده اإلسددددددتيمارات والسدددددد
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لتطددددوير النشدددداطين الزراعددددي والصددددناعي فددددي العددددراق.  وبمددددا أن حجددددم السددددكان فددددي 
إزديدددددددداد مطددددددددرد، فالطلددددددددب األسددددددددتهالكي سدددددددديكون متصدددددددداعدا بددددددددإطراد أيضددددددددا، ممددددددددا 
يدددددد دي الددددددى زيددددددادة تخصيصددددددات اإلسددددددتهالت فددددددي الميزانيددددددة العامددددددة علددددددى حسدددددداب 

إلسدددددتيمار.  وهدددددذا األمدددددر ينطدددددوي علدددددى تيددددداب الر يدددددة اإلسدددددتراتيجية الياقبدددددة لددددددو ا
 الحكومة التي يجب أن تتحسب لنضوب النفط، كمصدر للعملة الصعبة.

تقدددددوم نظريدددددات التنميدددددة الحدييدددددة فدددددي البلددددددان الناميدددددة علدددددى تشدددددخي  مصددددددر  -ب
أو مصددددددددادر للفددددددددا ض اإلقتصددددددددادي الددددددددذي يمكددددددددن توظيفدددددددده للنهددددددددوض بالقطاعددددددددات 

نتاجيدددددددة المتخلفدددددددة.  وفدددددددي هدددددددذه الحالدددددددة لددددددددينا فدددددددي العدددددددراق فا ضدددددددا إقتصددددددداديا، اإل
يتحقددددق حاليددددا مددددن تصدددددير الددددنفط الخددددام، وأندددده مرهددددون بددددزمن محدددددد، حيدددد  سددددينفذ 
الدددددنفط بعدددددد إنقضدددددا ه.  فالرشددددداد والعقالنيدددددة تقتضددددديان توظيدددددف هدددددذا الفدددددا ض نحدددددو 

دم الدددددنفط، اإلسدددددتيمار فدددددي النشددددداطات تيدددددر النفطيدددددة وفدددددي الصدددددناعات التدددددي تسدددددتخ
كمولددددد للطاقددددة اإلنتاجيدددددة أو التددددي ت ّصدددددنع المشددددتقات النفطيددددة، مدددددع حسدددداب رصدددددين 
للحاجدددددات اإلسدددددتهالكية، علدددددى وفدددددق تقدددددديرات دقيقدددددة للموازندددددة مدددددا بدددددين اإلسدددددتهالت 
واإلسدددددتيمار، وهدددددو حسددددداب يدددددوازي حسددددداب الموازندددددة مدددددا بدددددين الحاضدددددر والمسدددددتقبل.  

ي الددددددذي أشدددددرنا إليددددددة   يددددددوحي ولكدددددن نمددددددط التطدددددور فددددددي هيكليددددددة اإلقتصددددداد العراقدددددد
  7بميل هذا التبّصر. 

 
ولمعالجددددددة إتددددددوان المددددددداخيل الريعيددددددة، يتوجددددددب النظددددددر فددددددي مخدددددداطر اإلنسددددددياق  -ج

 نحو الديكتاتورية، ولتعزيز النظم الرقابية لرصد الفساد وعدم الكفانة.
 
إن النظددددددام الريعددددددي يضددددددع اإلقتصدددددداد الددددددوطني تحددددددت تدددددد ييرات التجددددددارة الدوليددددددة  -د

ة دا مددددا.  فبدددددون تنويددددع فددددي إنتدددداج اإلقتصدددداد الددددوطني، فإندددده سدددديبقى عرضددددة السددددلبي
نمددددددا أيضددددددا لضدددددديا  الفددددددر  لتنويددددددع  لدددددديل فقددددددط لتقلبددددددات األسددددددعار والعمددددددالت، وا 
صددددددادرته الوطنيددددددة، كوسدددددديلة لتجنددددددب اإلعتمدددددداد علددددددى تصدددددددير مددددددادة واحدددددددة هددددددي 
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الددددددددددنفط.  وفددددددددددي هددددددددددذا السددددددددددبيل ينبغددددددددددي إرسددددددددددان السياسددددددددددات الماليددددددددددة والتجاريددددددددددة 
 .المناسبة لهذا الغرض ستيماريةوا 

 

 2003نقد موجز للسياسات النفطية، وخصوصا بعد عام  3
 

مدددددّرت السياسدددددات النفطيدددددة بمراحدددددل مختلفدددددة مدددددن حيددددد  دورهدددددا وت ييراتهدددددا ونتا جهدددددا.  ففدددددي 
المرحلدددددة األولدددددى، حيددددد  كاندددددت إمتيدددددازات إنتددددداج الدددددنفط وتسدددددويقه لددددددو الشدددددركات األجنبيدددددة، 

ور فدددددي رسدددددم سياسدددددات إدارة صدددددناعة إسدددددتخراج الدددددنفط الخدددددام، لدددددم يكدددددن للحكومدددددة الوطنيدددددة د
بدددددل هدددددي كاندددددت مجدددددرد مسدددددتلم ل تددددداوة الريعيدددددة مدددددن الشدددددركات، أو المسدددددتلم لحصدددددتها مدددددن 
أربدددددداا الشددددددركات فددددددي مرحلددددددة  حقددددددة.  لكددددددن دورهددددددا أصددددددب  كبيددددددرا وحاسددددددما بعدددددددما أممددددددت 

بحت شدددددركات الدددددنفط األجنبيددددددة فدددددي النصددددددف األول مدددددن سدددددبعينيات القددددددرن الماضدددددي، واصدددددد
 المالت لكل العوا د من الصادرات النفطية.

 
وفددددي الوقددددت الددددذي بدددددأت فيدددده العوا ددددد النفطيددددة تتددددراكم فددددي النصددددف اليدددداني مددددن سددددبعينيات 
ذلددددددت القددددددرن، وكانددددددت مشدددددداريع التنميددددددة فددددددي مختلددددددف النشدددددداطات اإلقتصددددددادية والقطاعددددددات 

لحدددداكم، الددددبالد الم سسددددية تحددددت التنفيددددذ أو فددددي مراحددددل الشددددرو  بالتنفيددددذ، زّج نظددددام صدددددام ا
فدددددددي حدددددددرب ضدددددددارية مدددددددع إيدددددددران، ممدددددددا إسدددددددتنزف المدددددددوارد الماليدددددددة والماديدددددددة واألهدددددددم منهدددددددا 
البشددددددرية، إذ بعددددددد يمددددددان سددددددنوات مددددددن تلددددددت الحددددددرب الرعنددددددان تبخددددددرت إحتياطيددددددات العددددددراق 

مليدددددددار دو ر، وتددددددددمرت مرافدددددددق كييدددددددرة، وتعطلددددددت التنميدددددددة.  ولدددددددم يدددددددتعظ ذلدددددددت  40البالغددددددة 
لكويدددددددت بطددددددديص كبيدددددددر، فمهدددددددد لحدددددددرب، قادتهدددددددا الو يدددددددات النظدددددددام، بدددددددل إنددددددددفع إلحدددددددتالل ا

المتحدددددددددة إلخددددددددراج الجدددددددديص العراقددددددددي مددددددددن الكويددددددددت، وإلعاقددددددددة كددددددددل الممكنددددددددات العسددددددددكرية 
واإلقتصددددددادية والماليددددددة للنظددددددام الصدددددددامي.  وترتددددددب علددددددى هزيمددددددة العددددددراق توقددددددف تصدددددددير 

تعطدددددل الددددنفط يددددم تقنيندددده بكميدددددات محدددددودة، بموجددددب برنددددامل الدددددنفط مقابددددل الغددددذان.  وهكددددذا 
إسددددددتخدام العوا ددددددد النفطيددددددة إلحدددددددا  أسددددددل لتنميددددددة مسددددددتدامة فددددددي العددددددراق.  وبقددددددي العددددددراق 
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وبقيددددت صدددددناعته النفطيدددددة، تحدددددت الحصددددار الددددددولي لمددددددة سدددددتة عشددددر عامدددددا، إنتهدددددت بغدددددزو 
 ، حي  تمت اإلطاحة بصدام ونظامه المستبد.2003العراق في نيسان عام 

 
ذا كددددددان لنددددددا أن نشددددددير الددددددى سياسددددددات تسددددددتند الددددددى  إدارة الريددددددع النفطددددددي، فهددددددي سياسددددددات وا 

حكومدددددددددة العهدددددددددد الملكدددددددددي، إذ مندددددددددذ منتصدددددددددف الخمسدددددددددينيات، شدددددددددكلت مجلسدددددددددا لاعمدددددددددار، 
% مددددددن حصددددددة الحكومددددددة فددددددي أربدددددداا 50%، و حقددددددا جعلتهددددددا 70وخصصددددددت أول األمددددددر 

الشدددددددركات النفطيدددددددة، لاعمدددددددار ولبندددددددان مشددددددداريع السددددددددود وندددددددواظم الدددددددري الكبيدددددددرة والمهمدددددددة، 
زيدددددة فدددددي الدددددبالد.  أمدددددا مدددددا بعدددددد سدددددقوط النظدددددام الملكدددددي فدددددي عدددددام وللنهدددددوض بدددددالبنى اإلرتكا

، فقدددددددد إمتدددددددد الصدددددددرا  مدددددددع شدددددددركات الدددددددنفط األجنبيدددددددة لغايدددددددة منتصدددددددف السدددددددبعينيات، 1958
نتهدددددى بت ميمهدددددا، ولكدددددن لدددددم تمدددددض بضدددددعة سدددددنوات علدددددى التددددد ميم حتدددددى زّج صددددددام الدددددبالد  وا 

 في حروب وحصارات وتزو، كما اشرنا آنفا.
 

نفطيدددددة التدددددي سنناقشدددددها بإختصدددددار هندددددا هدددددي تلدددددت التدددددي إنتهجتهدددددا وعليددددده، فدددددإن السياسدددددات ال
، اي بعدددددددد زوال نظدددددددام صددددددددام حسدددددددين.  وسددددددديجري التركيدددددددز 2003الحكومدددددددات بعدددددددد عدددددددام 

علددددددى مناقشددددددة سياسددددددة العقددددددود النفطيددددددة التددددددي أبرمتهددددددا حكومددددددة السدددددديد نددددددوري المددددددالكي مددددددع 
 .2010و 2009شركات النفط األجنبية، وخصوصا خالل عامي 

 
، طددددرا بريمددددر، الحدددداكم األمريكددددي، توجيهددددا لخصخصددددة 2003راق فددددي عددددام بعددددد تددددزو العدددد

اإلقتصددددددداد العراقدددددددي، وفدددددددي مقدمتددددددده خصخصدددددددة صدددددددناعة إسدددددددتخراج الدددددددنفط الخدددددددام، وعلدددددددى 
الددددددرتم مددددددن ظهددددددور مشددددددايعين لهددددددذا التوجيدددددده، لددددددم تلتددددددزم بدددددده الحكومددددددات العراقيددددددة المنتخبددددددة 

انون للدددددددنفط مسدددددددودة قددددددد 2007 حقدددددددا.  وبدددددددد  عدددددددن ذلدددددددت، أصددددددددرت الحكومدددددددة فدددددددي عدددددددام 
والغدددددداز الددددددذي تضددددددمن أهددددددم النصددددددو  الددددددواردة فيهددددددا دعددددددوة إلقامددددددة نظددددددام مشدددددداركات فددددددي 
إنتدددددداج الددددددنفط الخددددددام مددددددع شددددددركات الددددددنفط العالميددددددة.  إ  أن هددددددذا المشددددددرو  تعددددددرض للنقددددددد 

 ، وذلددددددت إلندددددده يجعددددددل الشددددددركات األجنبيددددددة 8الشددددددديد مددددددن قبددددددل خبددددددران الددددددنفط واإلقتصدددددداد،  
، ويدددددزي  سددددديادة الدولدددددة علدددددى مواردهدددددا الطبيعيدددددة، الدددددنفط شدددددريكا فدددددي ملكيدددددة الدددددنفط العراقدددددي
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فددددي هددددذه الحالددددة، ويميددددل عددددودة الددددى نظددددام اإلمتيددددازات التددددي رهنددددت مددددوارد العددددراق النفطيددددة 
لددددددو الشدددددركات األجنبيدددددة لمدددددا يزيدددددد علدددددى نصدددددف قدددددرن مدددددن الدددددزمن.  فضدددددال عدددددن إنتقدددددادات 

ن محاولددددددة موضددددددوعية شددددددديدة أخددددددرو،   يتسددددددع المجددددددال لعرضددددددها هنددددددا.  وعلددددددى الددددددرتم مدددددد
تقددددديم مسددددودة معدلددددة أخددددرو للقددددانون، إ  إنهددددا لددددم تعددددرض علددددى البرلمددددان، وتددددم فددددي األخيددددر 

 طوي صفحة هذا المشرو  أو ت جيله.
 

فددددددي الدسددددددتور التددددددي تخددددددّول اإلقلدددددديم  112أمددددددا سددددددلطة إقلدددددديم كردسددددددتان، فقددددددد فّسددددددرت المددددددادة 
دارة المشدددددداريع والمحافظدددددات التدددددي تملددددددت حقدددددول نفطيددددددة التنسددددديق مدددددع الحكومددددددة الفدراليدددددة إل

النفطيددددددة، فّسددددددرتها علددددددى أسددددددال إنهددددددا تعطيهددددددا الحددددددق فددددددي إبددددددرام عقددددددود إلنتدددددداج الددددددنفط مددددددع 
شددددددددركات الددددددددنفط األجنبيددددددددة فددددددددي المندددددددداطق الواقعددددددددة ضددددددددمن اإلقلدددددددديم أو متاخمددددددددة لدددددددده، فددددددددي 

عقدددددد مدددددن ندددددو   40المنددددداطق التدددددي س دددددميت متنددددداز  عليهدددددا.  وهكدددددذا أبرمدددددت مدددددا يزيدددددد علدددددى 
، قسددددم منهددددا يانويددددة فددددي السددددوق الدوليددددة، وذلددددت خالفددددا مشدددداركات فددددي اإلنتدددداج مددددع شددددركات
التددددددددي تدددددددن  علددددددددى أن الددددددددنفط هدددددددو ملددددددددت جميددددددددع  111للمدددددددادة الدسددددددددتورية الصدددددددريحة رقددددددددم 

فدددددددي الدسدددددددتور التدددددددي تجعدددددددل  112العدددددددراقيين فدددددددي جميدددددددع إنحدددددددان العدددددددراق، وخالفدددددددا للمدددددددادة 
ن الحكومدددددة الفدراليدددددة المركزيدددددة هدددددي المسددددد ولة عدددددن إدارة اليدددددروات النفطيدددددة فدددددي العدددددر  اق، وا 

 بمشاركة اإلقليم والمحافظات النفطية، لتحقيق أقصى المنافع للعراقيين جميعا.
 

وعلدددددددى أيدددددددة حدددددددال، لددددددديل مدددددددن أتدددددددراض هدددددددذا البحددددددد  الخدددددددوض فدددددددي تفاصددددددديل النزاعدددددددات 
القانونيددددة إلسددددتيمار الددددنفط فددددي العددددراق، فقددددد كتبنددددا فددددي هددددذا المضددددمار مددددرارا سددددابقا.  إ  أن 

إسددددتندت الددددى قددددوانين سددددابقة لتددددنظم الصددددناعة النفطيددددة،  الحكومددددة، بر اسددددة السدددديد المددددالكي،
، مددددددع الشددددددركات النفطيددددددة العالميددددددة TSCفخولددددددت وزارة الددددددنفط لترتيددددددب عقددددددود خدميددددددة فنيددددددة، 

لزيدددددادة انتددددداج الدددددنفط الخدددددام فدددددي حقدددددول الدددددنفط المنتجدددددة، ميدددددل، الرميلدددددة ومجندددددون والحلفايدددددة 
 10وهكددددددذا تدددددم إبددددددرام ، وكدددددذلت فددددددي حقدددددول أخدددددرو مكتشددددددفة وجددددداهزة لاسدددددتغالل، 2والقرندددددة 

، وتبعتهدددددددا عقدددددددود 2009عقددددددود أساسدددددددية مدددددددن خددددددالل جدددددددولتي مدددددددزادات مفتوحدددددددة فددددددي عدددددددام 
عقدددددددا مددددددع شددددددركات نفددددددط  20، حيدددددد  وصددددددل عدددددددد العقددددددود الددددددى 2010إضددددددافية فددددددي عددددددام 
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، شددددركة الددددنفط البريطانيددددة، وشددددركة الددددنفط الصددددينية الوطنيددددة، BPعالميددددة معروفددددة، ميددددل الددددد
CNPC ،وشركةأكسددددددددددون ،Exxonشدددددددددديفرون وتيرهددددددددددا، وذلددددددددددت مقابددددددددددل أجددددددددددور  ، وشددددددددددركة

مقطوعدددددة عدددددن كدددددل برميدددددل نفدددددط إضدددددافي لزيدددددادة اإلنتددددداج، علمدددددا بدددددإن العقدددددود تهددددددف الدددددى 
 12مليدددددون برميدددددل يوميدددددا الدددددى  2.4زيدددددادة إنتددددداج الدددددنفط مدددددن مسدددددتواه الحدددددالي الدددددذي يقدددددارب 

مليدددددون برميدددددل خدددددالل عقدددددد مدددددن الدددددزمن.  وهندددددات إتفاقيدددددات أوليدددددة وقعدددددت إلسدددددتغالل الغددددداز 
ة شددددل، ولكننددددا سددددوف نسددددتبعد دراسددددة تطددددوير اليددددروة الغازيددددة فددددي العددددراق مددددن هددددذه مددددع شددددرك

الدراسدددددددة، لعددددددددم إتسدددددددا  المجدددددددال، كمدددددددا سدددددددوف   نقددددددددم مزيددددددددا مدددددددن النقددددددداص حدددددددول عقدددددددود 
المشدددداركات فددددي اإلنتدددداج  التددددي عقدددددتها حكومددددة إقلدددديم كردسددددتان، بمددددا يخددددالف الصددددالحيات 

بشدددددكل كبيدددددر باإلسدددددتغالل الكدددددفن لليدددددروة الدسدددددتورية للحكومدددددة الفدراليدددددة المركزيدددددة، وتضدددددّر 
 النفطية لصال  كل أبنان العراق، بما فيهم الكرد.

 
وندددددوجز فددددددي أدندددددداه أهددددددم المالحظددددددات النقديددددددة حدددددول عقددددددود الددددددنفط المعقددددددودة مددددددع الشددددددركات 

 المشار إليها سالفا.
 

. صددددددحي  أن العقددددددود مددددددع الشدددددددركات هددددددي لتقددددددديم خددددددددماتها الفنيددددددة مقابددددددل أجدددددددر 1
برميددددددل نفددددددط إضددددددافي يددددددتم إنتاجدددددده.  وصددددددحي  أيضددددددا أن محدددددددد مقدددددددما عددددددن كددددددل 

األجدددددر المتفدددددق عليددددده مدددددنخفض، أقدددددل مدددددن دو ر واحدددددد عدددددن كدددددل برميدددددل إضدددددافي، 
لكددددن مددددددة العقددددود قدددددد تمتددددد لربدددددع قددددرن مدددددن الددددزمن، ممدددددا يجعددددل قدددددرارات اإلنتددددداج   
تقددددددددع تحددددددددت سدددددددديطرة وسدددددددديادة الحكومددددددددة الفدراليددددددددة، ذلددددددددت إلن مصددددددددلحة الشددددددددركات 

الددددددددنفط إلسددددددددترداد أرباحهددددددددا وتكدددددددداليف إسددددددددتيماراتها، توجددددددددب أن تواصددددددددل تصدددددددددير 
ن الشدددددددددركات أقامدددددددددت مجدددددددددالل إلدارة الحقدددددددددول النفطيدددددددددة، يشدددددددددارت بهدددددددددا   سددددددددديما وا 
مميلددددددون عددددددن شددددددركات الددددددنفط العراقيددددددة، فددددددي الشددددددمال والوسددددددط والجنددددددوب، بنسددددددبة 

%، بمدددددا يجعدددددل القدددددرارات النافددددددة هدددددي للشدددددركات التدددددي يشدددددكل مميلوهدددددا األتلبيدددددة 25
 في تلت المجالل.
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. لددددددددديل فدددددددددي العقدددددددددود معدددددددددايير واضدددددددددحة لضدددددددددمان مراقبدددددددددة حسدددددددددابات الشدددددددددركات 2
وتكاليفهددددددا.  و  لمراقبددددددة قيامهددددددا بنقددددددل المعرفددددددة الفنيددددددة والتدددددددريب للفنيددددددين والعدددددداملين 

  9في الحقول من العراقيين، حسبما  حظ الخبير النفطي حمزة الجواهري.  
 
مليدددددار  60-50ن . حسدددددب اإلتفاقدددددات العقديدددددة سدددددوف تسدددددتيمر الشدددددركات مدددددا بدددددي3

دو ر خددددددالل عقدددددددد مددددددن الدددددددزمن لت هيدددددددل اآلبددددددار ولتطدددددددوير اإلنتدددددداج، وذلدددددددت مقابدددددددل 
والتسدددددددا ل هندددددددا، إن هدددددددذه اإلسدددددددتمارات   2% فا ددددددددة  يبدددددددور.1فا ددددددددة تجاريدددددددة زا ددددددددا 

هددددددذا المبلدددددد  هددددددو فددددددوق قدددددددرة أن مليددددددار دو ر سددددددنويا، فهددددددل  6-5سددددددتكون بحدددددددود 
الميزانيدددددة الماليدددددة للحكومدددددة العراقيدددددة التدددددي صدددددارت تتجددددداوز، مددددد خرا، الم دددددة مليدددددار 

 دو ر سنويا؟
 
. إن سددددددددطوة شددددددددركات الدددددددددنفط سددددددددتطال الدددددددددنفط الخددددددددام الدددددددددذي سددددددددتنتجه الحقدددددددددول 4

% مدددددددن مجمدددددددو  الدددددددنفط المندددددددتل فدددددددي العدددددددراق، 85المتعاقدددددددد عليهدددددددا والتدددددددي تميدددددددل 
الرميلددددددة ومجنددددددون، وعلددددددى مدددددددو مددددددن الددددددزمن قددددددد وبعضددددددها حقددددددول عمالقددددددة، ميددددددل 

يصددددل الددددى ربددددع قددددرن، ممددددا سددددي دي الددددى تهمدددديص شددددركات الددددنفط العراقيددددة، وشددددركة 
نفددددط الوطنيددددة بالددددذات، وهددددي التددددي سددددبق أن لعبددددت أدوارا بددددارزة فددددي المشدددداركة فددددي 
إستكشدددددددداف الحقددددددددول وتطددددددددوير اإلنتدددددددداج، والمفددددددددروض أن يعدددددددداد ت سيسددددددددها بقددددددددانون 

صددددب  فدددداعال وطنيددددا فددددي اإلنتدددداج والتطددددوير النفطددددي، يصدددددر مددددن مجلددددل النددددواب لت
 ولكن اإلنتظار قد طال.

 
مليدددددون برميدددددل يوميدددددا،  2.4. إن الزيدددددادات المسدددددتهدفه لرفدددددع مسدددددتوو اإلنتددددداج مدددددن 5

أعددددددددوام القادمددددددددة، تعنددددددددي ان الهدددددددددف  10 -8م.ب.ي، خددددددددالل  12 م.ب.ي ، الددددددددى 
ال هدددددو، هدددددل هدددددو لمضددددداعفة العوا دددددد المتوقعدددددة مدددددن تصددددددير الدددددنفط الخدددددام.  والسددددد  

                                                 
تمثووم مالوودالت الةااوود  التووي تةر وو ا LIBOR" (London Interbank Offered Rate )""اليبووور"2

البنوك على بال  ا البالض مقابم القروض.  ويستخدم هذا المؤشر، الذي تقوم بإعداده مجموعة مو  البنووك 
 رعاية جمالية المصرفيي  البريطانية.الدولية الرااد   لتحديد مالدالت الةااد  حوم الالالم تحت 
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يجددددددددب أن نعظّددددددددم العوا ددددددددد الماليددددددددة أم أن نعظّددددددددم تحقيددددددددق معددددددددد ت نمددددددددو التنميددددددددة 
المسددددتدامة؟  يددددم، هددددل د رسددددت إمكانيددددة تحقيددددق هددددذا الهدددددف بواقعيددددة؟  هددددل د رسددددت 
اإلمكانيدددددات الفنيدددددة المتاحدددددة لنقدددددل الدددددنفط مدددددن خدددددالل أنابيدددددب نقدددددل متطدددددورة؟  وهدددددل 

صددددددددريفه فددددددددي األسددددددددواق تتددددددددوفر مخددددددددازن للفددددددددا ض النفطددددددددي الددددددددذي قددددددددد   يمكددددددددن ت
العاليمددددة؟  ومدددداذا عددددن إمكانيددددة إتددددراق سددددوق الددددنفط بفددددا ض قددددد يدددد دي الددددى إنهيددددار 
سددددددتراتيجية  األسددددددعار فددددددي السددددددوق الدوليددددددة؟  وهددددددل سدددددديحافظ العددددددراق علددددددى وحدددددددة وا 
منظمددددددددة أوبددددددددت، للحفدددددددداظ علددددددددى مسددددددددتويات أسددددددددعار مناسددددددددبة للددددددددنفط فددددددددي السددددددددوق 

 العالمية؟
 
ة، أن يتركددددددددز اإلهتمددددددددام علددددددددى توسدددددددديع . توجددددددددب إسددددددددترتيجية التنميددددددددة المسددددددددتدام6

الطاقددددددات اإلنتاجيددددددة فددددددي القطاعددددددات تيددددددر النفطيددددددة، كالزراعددددددة والصددددددناعة وبقيدددددددة 
النشددددددددداطات اإلقتصدددددددددادية، وأن يجدددددددددري تصدددددددددنيع الدددددددددنفط، أي إسدددددددددتخدامه فدددددددددي فدددددددددي 
الصددددددددناعات والنشدددددددداطات اإلنتاجيددددددددة مددددددددا دون اإلسددددددددتخراجية، او المسددددددددماة الددددددددداون 

شدددددددددددددددتقات النفطيدددددددددددددددة، والصدددددددددددددددناعات  ، كصدددددددددددددددناعة المdownstreamسدددددددددددددددتريم  
الكيمياويدددددددة وصدددددددناعات الطاقدددددددة والنقدددددددل.  ولدددددددذلت يجدددددددب أن تكدددددددون هندددددددات أولويدددددددة 
للطلددددددددب المحلددددددددي علددددددددى الددددددددنفط الخددددددددام، أي لتغذيددددددددة طلددددددددب الصددددددددناعات المحليددددددددة 
المعتمدددددة عليددددده، ومدددددن يدددددم تصددددددير الفددددا ض.  بينمدددددا إلتدددددزم العدددددراق، بموجدددددب عقدددددود 

صدددددددير لربددددددع قددددددرن قددددددادمو  فهددددددل تشددددددكل الددددددنفط مددددددع الشددددددركات، بزيددددددادة اإلنتدددددداج والت
سياسدددددة نفطيدددددة كهدددددذه، ر يدددددة إسدددددتراتيجية لتحقيدددددق تنميدددددة مسدددددتدامة؟  وهدددددل سدددددتخرج 
العددددددددددراق مددددددددددن فلددددددددددت الريعيددددددددددة والحلقددددددددددة اإلسددددددددددتهالكية واإلتكاليددددددددددة علددددددددددى التجددددددددددارة 

  10الدولية؟ 
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 االقتصادالتصور اقستراتيجي التنموي المطلوب قعادة هيكلة  4
 العراقي

 
عقالندددددي الرشددددديد هدددددو إلسدددددتغالل المدددددوارد الطبيعيدددددة المتاحدددددة والتدددددي لهدددددا ميدددددزة إن التصدددددور ال

نسدددددددبية فدددددددي السدددددددوق العالميدددددددة، كحالدددددددة الدددددددنفط فدددددددي العدددددددراق، مدددددددن أجدددددددل ضدددددددمان مسدددددددتقبل 
اإلجيددددال القادمددددة، مددددن خددددالل توظيددددف الفددددوا ض التددددي تدددددرها الصددددادرات النفطيددددة مددددن أجددددل 

راعدددددة والصدددددناعة، وتيرهدددددا، ذلدددددت تنميدددددة وتطدددددوير النشددددداطات اإلنتاجيدددددة تيدددددر النفطيدددددة، كالز 
إلنهددددددا صددددددناعات مسددددددتديمة، امددددددا صددددددناعة إسدددددددتخراج الددددددنفط الخددددددام فهددددددي ناضددددددبة، وربمدددددددا 
خددددالل عقددددود قليلددددة، فضددددال عددددن حالددددة عدددددم التدددديقن فددددي يبددددات الطلددددب العددددالمي علددددى الددددنفط 
الخدددددام، بسدددددبب إحتمدددددا ت بدددددروز بددددددا ل للدددددنفط، كمصددددددر للطاقدددددة.  ندددددوجز فدددددي أدنددددداه، أهدددددم 

 ور أو المدخل:معالم هذا التص
 
. مددددددن أجددددددل تقليددددددل اإلعتمدددددداد علددددددى الصددددددادرات النفطيددددددة ومددددددا تفددددددرزه مددددددن ظدددددداهرة 1

ريعيددددددددة، ينبغددددددددي إعتمدددددددداد مدددددددددخل للتخطدددددددديط اإلسددددددددتراتيجي، حيدددددددد  ت رسددددددددم أهددددددددداف 
لتوظيددددددف نسددددددب متزايدددددددة مددددددن هددددددذه العوا ددددددد فددددددي اإلسددددددتيمار فددددددي النشدددددداطات تيددددددر 

عة التحويليدددددددة النفطيدددددددة، وخصوصدددددددا صدددددددناعات الدددددددداون سدددددددتريم والزراعدددددددة والصدددددددنا
والنقددددددل والمواصددددددالت والبنددددددان والتشددددددييد والخدددددددمات المواتيددددددة لزيددددددادة اإلنتدددددداج تيددددددر 

 النفطي.
 
. العمدددددددل علدددددددى مراقبدددددددة معدددددددد ت النمدددددددو فدددددددي اإلسدددددددتهالت النهدددددددا ي، الشخصدددددددي 2

والحكدددددومي، ومحاولدددددة دعدددددم النمدددددو فدددددي النشددددداطات اإلنتاجيدددددة المحليدددددة لسدددددد نسدددددب 
 اإلستيراد من الخارج.مهمة من اإلستهالت المحلي، عوضا عن 

 
. وضدددددددددع سياسدددددددددات ماليدددددددددة ونقديدددددددددة أو مصدددددددددرفية للحيلولدددددددددة دون إرتفدددددددددا  سدددددددددعر 3

صدددددددرف العملدددددددة الوطنيدددددددة، وذلدددددددت لتجندددددددب آيدددددددار مدددددددا يسدددددددمى بدددددددالمرض الهولنددددددددي، 
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حيدددد  ينبغددددي زيددددادة عددددرض العملددددة المحليددددة فددددي السددددوق العالميددددة، كلمددددا مددددال سددددعر 
 صرفها الى اإلرتفا .

 
ب الصدددددناعات المحليدددددة، كصدددددناعات الدددددداون سدددددتريم . إعطدددددان األولويدددددة لسدددددد طلددددد4

والطاقددددددة والنقددددددل وتيرهددددددا، علددددددى الددددددنفط الخددددددام، قبددددددل تقريددددددر حجددددددم الصددددددادرات مددددددن 
الدددددنفط الخدددددام للعدددددالم الخدددددارجي.  بكلمدددددة أخدددددرو، يجدددددب أن ي نظدددددر للتصددددددير للخدددددارج 
علددددى إندددده فقددددط للفددددا ض مددددن الددددنفط الخددددام المنددددتل.  فالصددددين، علددددى سددددبيل الميددددل، 

مليددددددون برميددددددل مددددددن الددددددنفط يوميددددددا، ولكنهددددددا   تصدددددددر  3.5علددددددى تنددددددتل مددددددا يزيددددددد 
بدددددرميال واحددددددا، بدددددل بدددددالعكل، فهدددددي تسدددددتورد مدددددن الدددددنفط مدددددن العدددددالم الخدددددارجي بمدددددا 

 يضاهي ويتفوق على إنتاجها المحلي منه. 
 
. تبنددددي إسددددتراتيجية تقددددوم علددددى التوّجدددده تدددددريجيا الددددى تصددددنيع الددددنفط الخددددام المنددددتل 5

نيع لددددديل فقدددددط تحويلددددده الدددددى مشدددددتقات، إنمدددددا أيضدددددا   تصدددددديره.  والمقصدددددود بالتصددددد
 إستخدامة لزيادة اإلنتاج في كافة النشاطات تير النفطية.

 
 . يجب أن يقوم التصور التنموي اإلستراتيجي على يالتة عناصر، هي: 6
 
 تحقيق كفانة إقتصادية في إستغالل وتخصي  الموارد اإلقتصادية  -أ

نقديدددددددة، لتجندددددددب السدددددددقوط فدددددددي مهددددددداوي وضدددددددع السياسدددددددات المناسدددددددبة، ماليدددددددة و  -ب
 الريعية 

توظيددددددف السياسددددددات، قصدددددديرة ومتوسددددددطة المدددددددو، مددددددن أجددددددل تحقيددددددق الهدددددددف  -ج
المنشدددددود فدددددي المددددددو البعيدددددد وهدددددو تحقيدددددق التنميدددددة المسدددددتدامة، ومواجهدددددة المسدددددتقبل 

 بعد نفاد مادة النفط في العراق.
إن تددددددوفر  ينبغددددددي أن تسددددددعى السياسددددددات التنمويددددددة، ضددددددمن أفقهددددددا اإلسددددددتراتيجي، -د

هكددددذا أفددددق، الدددددى تغييددددر تركيبددددة اإلقتصددددداد العراقددددي أو هيكليتدددده مدددددن حالتدددده الريعيدددددة 
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المشددددددوهة حاليددددددا، الددددددى حالددددددة التنددددددو  والتددددددوازن المطلددددددوب إلسددددددتدامة التنميددددددة، بعيدددددددا 
عددددن حالددددة الريعيددددة األحاديددددة.  سنوضدددد  هددددذا األمددددر فددددي أدندددداه، بالمقارنددددة مددددا بددددين 

خددددالل  إفتراضددددية،عددددادة تركيبتهددددا، ولددددو بصددددورة حالددددة الهيكليددددة اآلن، وحالتهددددا بعددددد إ
   أدناه.3السنوات العشرة القادمة في الجدول رقم  

 
. مقارنددددددة بددددددين الهيكددددددل الحددددددالي المشددددددوه لاقتصدددددداد العراقددددددي مددددددع هيكددددددل مفتددددددرض أكيددددددر 3

 تنوعا وتوازنا، مبتعدا عن الحالة األحادية الريعية
 

ج نساااب النشااااط فاااي الناااات االقتصاديةقطاعات النشاطات 
المحلاااااي اقجماااااالي، كماااااا 

 2013في عام 
% 

نساااب النشااااط فاااي النااااتج المحلاااي 
اقجماااااااالي المفتااااااارض فاااااااي عاااااااام 

2023  
% 

 15 4.8 . الزراعة1
  46.4 .التعدين والمقالع:2
 19 46.1 إستخراج النفط الخام -أ

 1 0.3 أخرو -ب
 12 2.4 . الصناعة التحويلية3
 6 1.8 . المان والكهربان4
 10 8.4 والبنان . التشييد5

 63 63.8 مج. النشاطات السلعية

 6 5.4 .النقل والمواصالت والخزن6

 6 7.5 . تجارة الجملة والمفرد7
 6 1.5 . البنوت والت مين8

 18 14.4 مج. التوزيعية
 4 5.9 . ملكية دور السكن9
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 12 13.6 . الحكومة العامة10
 3 2.3 . الخدمات الشخصية11

جتماعية مج. الخدمات اق
 والشخصية

21.8 19 

 100.0 100.0 مجموع النسب
 

ويالحدددددددظ مدددددددن العمدددددددود اليددددددداني فدددددددي الجددددددددول أعددددددداله، بددددددد ن القطاعدددددددات السدددددددلعية، بضدددددددمنها 
إسددددددددتخراج الددددددددنفط، قددددددددد ق دددددددددرت، بموجددددددددب اإلفتددددددددراض المطددددددددروا مددددددددن وجهددددددددة نظددددددددر تنويددددددددع 
النشددددددداطات، بعيددددددددا عدددددددن تركزهدددددددا فدددددددي قطدددددددا  إسدددددددتخراج الدددددددنفط اآليدددددددل للنضدددددددوب، لتشدددددددكل 

، ولكددددددن بتغييددددددر لنسددددددب 2023% مددددددن الندددددداتل المحلددددددي اإلجمددددددالي فددددددي سددددددنة الهدددددددف، 63
فضددددددت 15مسدددددداهمات مكونددددددات هددددددذه القطاعددددددات، فقددددددد ر فعددددددت الزراعددددددة الددددددى نسددددددبة  %، وخ 

%، ورف عدددددددددت نسدددددددددب مسددددددددداهمات الصدددددددددناعة 19نسدددددددددبة مسددددددددداهمات إسدددددددددتخراج الدددددددددنفط الدددددددددى 
% علددددددددى التددددددددوالي، 10% و6% و12التحويليدددددددة والمددددددددان والكهربددددددددان والتشددددددددييد والبندددددددان الددددددددى 

%.  بينمدددددددا شدددددددكل 44أضدددددددحت تشدددددددكل نسدددددددبة  تيدددددددر النفطيدددددددةأي أن القطاعدددددددات السدددددددلعية 
% فقدددددددط مددددددن اإلنتدددددداج السدددددددلعي الكلددددددي.  كمددددددا ي الحدددددددظ بدددددد ن النسدددددددب 19إسددددددتخراج الددددددنفط، 

المقترحدددددة لبقيدددددة القطاعدددددات موزعدددددة بصدددددورة متوازندددددة تقريبدددددا، مدددددا عددددددا تخفددددديض طفيدددددف فدددددي 
بي فددددددددي نسددددددددبة مسدددددددداهمة خدددددددددمات الحكومددددددددة نشدددددددداط ملكيددددددددة دور السددددددددكن، وتخفدددددددديض نسدددددددد

 العامة.
 

نعتقدددددد بددددد ن الوصدددددول الدددددى هدددددذه النسدددددب سددددديتطلب إسدددددتيمارات، ماليدددددة وتكنلوجيدددددة كبيدددددرة مدددددع 
قددددددرات تنفيذيدددددة عاليدددددة، وقدددددد تسدددددتغرق عمليدددددة إعدددددادة الهيكلدددددة هدددددذه عقددددددا آخدددددر مدددددن الدددددزمن، 

ظدددددام سياسدددددي إ  إذا تدددددوفرت قددددددرات إداريدددددة عاليدددددة الكفدددددانة، مدددددع تحقيدددددق إسدددددتقرار أمندددددي ون
ديمقراطدددددي كفدددددون ومقتددددددر، ليدددددتمكن مدددددن إختدددددزال الدددددزمن، وهدددددذا بدددددإفتراض أن اسدددددعار الدددددنفط 
سددددوف   تنددددتكل بصدددددورة كبيددددرة خدددددالل السددددنوات القادمددددة.  وطبعدددددا فددددإن مقددددددار القدددديم التدددددي 
تعبددددر عنهددددا هددددذه النسددددب فددددي العمددددود المفتددددرض تعتمددددد علددددى الحجددددم الكلددددي للندددداتل المحلددددي 
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، فكلمددددددددا كددددددددان كبيددددددددرا، كانددددددددت قدددددددديم النسددددددددب كبيددددددددرة 2023 اإلجمددددددددالي المتوقددددددددع فددددددددي عددددددددام
 بالتناسب.

 

التغييرات الهيكلية المطلوبة، على وفق خطط وسياسات تنموية  5
دارية قتصادية ومالية وتنظيمية وا   وا 

 

 :دور الدولة أو الحكومة في تحقيق هذه التغييرات أوال،
 

ورة تددددددوفر العددددددرض المفصددددددل أعدددددداله، تبدددددددو الصددددددورة واضددددددحة مددددددن حيدددددد  ضددددددر  ونفددددددي ضدددددد
ر يددددددة إسددددددتراتيجية تنمويددددددة إلعددددددادة هيكلددددددة اإلقتصدددددداد العددددددراق، بهدددددددف جعلدددددده قددددددابال للتنددددددو  
واإلسدددددتدامة ومتخلصدددددا مدددددن األحاديدددددة الريعيدددددة، أي بتقليدددددل اإلعتمددددداد األساسدددددي علدددددى قطدددددا  
إسددددددتخراج وتصدددددددير الددددددنفط العراقددددددي. وهنددددددا يبددددددرز دور الدولة/الحكومددددددة، كالعددددددب أساسددددددي 

طيدددددة، ولدددددديها األجهدددددزة والدددددوزارات الفنيدددددة، كدددددوزارة التخطددددديط وتيرهدددددا بيدددددها كامدددددل العوا دددددد النف
وهي ددددات وم سسددددات معنيددددة بالتنميدددددة، فالبددددد مددددن وضددددع الخطدددددط التنمويددددة متوسددددطة األجدددددل 
لهددددددددذا الغددددددددرض، وتنفيددددددددذها علددددددددى وفددددددددق سياسدددددددديات ماليددددددددة ونقديددددددددة متسددددددددقة مددددددددع األهددددددددداف 

 األساسية للتنمية المستدامة، كما جرو توصيفها آنفا. 
 

، يدددددال  خطدددددط تنمويدددددة  األولدددددى 2003ذا المجدددددال، وضدددددعت الحكومدددددة بعدددددد عدددددام وفدددددي هددددد
، واليانيدددددددددة هدددددددددي خطدددددددددة التنميدددددددددة الوطنيدددددددددة 2014-2010هدددددددددي خطدددددددددة التنميدددددددددة للسدددددددددنوات 

لسددددددددنوات العدددددددراق ل، وياليدددددددة هددددددددي خطدددددددة إسدددددددترايجية للطاقددددددددة فدددددددي 2017 -2013للسدددددددنوات 
د سددددددبق لنددددددا .  ولدددددديل هنددددددا المجددددددال لدراسددددددة هددددددذه الخطددددددط أو تقويمهددددددا، فقدددددد2014-2030

 ، ولكنندددددددا ندددددددود 11 ، 2017-2013كتابدددددددة مقدددددددالين عدددددددن خطدددددددة التنميدددددددة الوطنيدددددددة ل عدددددددوام 
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شدددددددارة الدددددددى الددددددددور الحكدددددددومي فدددددددي مجدددددددال التخطددددددديط إلسدددددددتيمار عوا دددددددد تصددددددددير الدددددددنفط اإل
. فقددددد تضددددمنت خطددددة وا سددددتهالكيالمتبقيددددة بعددددد سددددد متطلبددددات اإلنفدددداق الحكددددومي الجدددداري 

مليددددددار دو ر  282ليهددددددا، تقددددددديرات إسددددددتيمارية بمقدددددددار التنميددددددة الوطنيددددددة األحددددددد  المشددددددار إ
مليدددددددار سدددددددنويا، بيدددددددد أن  56لمشددددددداريع اإلسدددددددتيمارات، خدددددددالل خمدددددددل سدددددددنوات، اي بمعددددددددل 

تدددددددني كفددددددانة التنفيددددددذ، ناهيددددددت عددددددن خطددددددل إفتددددددراض هددددددذه الخطددددددة بتخصددددددي  ربددددددع هددددددذه 
مليددددددددددار دو ر خددددددددددالل خمدددددددددددل سددددددددددنوات، كتوقعددددددددددات لمسددددددددددداهمات  75التخصيصددددددددددات، أي 

وهدددددو أمدددددر لدددددم يتحقدددددق منددددده شدددددي ا مهمدددددا بهدددددذا الخصدددددو . كيدددددف يمكدددددن  القطدددددا  الخدددددا ،
مليددددار دو ر سددددنويا ولخمددددل  15توقددددع قيددددام القطددددا  الخددددا  العراقددددي بإسددددتيمار مددددا يعددددادل 

سدددددنواتو أنددددده توقدددددع تيدددددر واقعدددددي إلن القطدددددا  الخدددددا  فدددددي العدددددراق   تتدددددوفر لددددده المدددددالنة 
التجدددددارة واإلسدددددتيراد والخددددددمات الماليددددة، وانددددده يميدددددل الدددددى النشددددداطات ذات المدددددردود السدددددريع، ك

ومدددددددا شدددددددابه. كمدددددددا أن القطدددددددا  الخدددددددا  األجنبدددددددي   يغدددددددامر فدددددددي اإلسدددددددتيمار فدددددددي العدددددددراق 
بسدددددبب المخددددداطر السياسدددددية واألمنيدددددة، ولعددددددم وجدددددود ضدددددمانات قانونيدددددة كافيدددددة. فضدددددال عدددددن 
ذلددددددت، فقددددددد تبنددددددت هددددددذه الخطددددددة أهدددددددافا لنمددددددو القطاعددددددات اإلقتصددددددادية بتركيددددددز النمددددددو فددددددي 

الدددددددددنفط الخدددددددددام وتصدددددددددديره علدددددددددى حسددددددددداب القطاعدددددددددات تيدددددددددر النفطيدددددددددة، قطدددددددددا  إسدددددددددتخراج 
%، بينمددددددا وضددددددعت 18.7وخصوصددددددا منهددددددا السددددددلعية، حيدددددد  وضددددددعت لنمددددددو األول بنسددددددبة 

% فقددددددط، ممددددددا يعددددددزز النمددددددو الريعددددددي 7.5لكافددددددة القطاعددددددات األخددددددرو معددددددد  للنمددددددو مقددددددداره 
راسدددددتنا ويخفددددق فدددددي تحقيددددق تندددددو  وتددددوازن فدددددي نمدددددو كافددددة القطاعدددددات اإلقتصددددادية،  أنظدددددر د

  .2017-2013النقدية لخطة التنمية الوطنية ل عوام 
 

وبعددددد مضددددي مددددا يزيددددد علددددى سددددنتين مددددن دخددددول الخطددددة حيددددز التنفيددددذ، لددددم يددددتم إسددددتكمال أي 
% 20مددددن مشددددداريعها المهمدددددة، بدددددل أن نسدددددبة التنفيدددددذ بحددددد ذاتهدددددا لدددددم ترتدددددق الدددددى أعلدددددى مدددددن 

وام الخطددددة السددددابقة ل عددددوام مددددن قيمددددة المشدددداريع المنفددددذة والتددددي كانددددت تحددددت التنفيددددذ منددددذ أعدددد
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نمددددددا لعدددددددم  2010-2014 ددددددرف النظددددددر عنهددددددا لدددددديل فقددددددط لصددددددعوبات تنفيذيددددددة، وا  والتددددددي ص 
واقعيدددددددة إفتراضدددددددات تلدددددددت الخطدددددددة، ولغيددددددداب الكفدددددددانة فدددددددي التنفيدددددددذ والمتابعدددددددة، فضدددددددال عدددددددن 

% الددددددى أقددددددل مددددددن 36تخفدددددديض نسددددددبة مددددددا يخصدددددد  لاسددددددتيمار فددددددي موازنددددددة الدولددددددة مددددددن 
حتاللهدددددا  أنددددده %. واألدهدددددى مدددددن ذلدددددت هدددددو20 بعدددددد الهجمدددددة المتوحشدددددة لعصدددددابات داعدددددص وا 

الموصدددددل ويدددددال  محافظدددددات أخدددددرو، أقتضدددددى األمدددددر توجيددددده كدددددل المدددددوارد المتاحدددددة للحدددددرب 
وللخدددددال  مدددددن اإلحدددددتالل الداعشدددددي، ممدددددا أدو لدددددديل فقدددددط الدددددى إيقددددداف تمويدددددل المشدددددداريع 

اآلن مليدددددار دو ر لحدددددد  15اإلضدددددطرار إلسدددددتدانة أكيدددددر مدددددن الدددددى اإلسدددددتيمارية، إنمدددددا أيضدددددا 
عددددددن طريددددددق إصدددددددار سددددددندات واإلقتددددددراض مددددددن مصددددددادر محليددددددة واجنبيددددددة، كمددددددا أفصددددددحت 

، والتدددددددي أ قدددددددرت بكييدددددددر مدددددددن التحفظدددددددات فدددددددي 2015عنددددددده مسدددددددودة الموزاندددددددة الماليدددددددة لعدددددددام 
  12مجلل النواب.  

 :دور القطاع الخاص والخصخصة ثانيا،
 

ي كددددددددان و  يددددددددزال للقطددددددددا  الخددددددددا  دور لدددددددديل فقددددددددط فددددددددي مجددددددددال المشدددددددداركة المهمددددددددة فدددددددد
النشددددددداطات اإلقتصدددددددادية، فلددددددده الددددددددور األبدددددددرز فدددددددي نشددددددداط القطدددددددا  الزراعدددددددي وكدددددددذلت فدددددددي 
نشددددداطات الصدددددناعات التحويليدددددة الصدددددغيرة والمتوسدددددطة، وكدددددذلت فدددددي النشددددداطات التوزيعيدددددة، 
كالتجددددددارة والنقددددددل والخدددددددمات المصددددددرفية، حيدددددد  تشددددددكل المصددددددارف الخاصددددددة منددددددذ مددددددا بعددددددد 

  المصددددددرفي والتدددددد ميني الددددددى حددددددد نسددددددبة مهمددددددة ومتصدددددداعدة مددددددن حجددددددم القطددددددا 2003عددددددام 
مددددا، علددددى الددددرتم مددددن وجددددود ماخددددذ مهمددددة علددددى نشدددداطاتها المصددددرفية المرتكددددزة علددددى تقددددديم 
خدددددددددمات مصددددددددرفية تجاريددددددددة بحتدددددددده، دون ولولددددددددوج التمويددددددددل اإلنمددددددددا ي، اي انهددددددددا تتجنددددددددب 
مخدددددداطر التمويددددددل التنمددددددوي. أضددددددف الددددددى ذلددددددت أن القطددددددا  الخددددددا  فددددددي العددددددراق، يمتنددددددع، 

بددددر ول أموالدددده فددددي صددددناعات كبيددددر ومتقدمددددة تقنيددددا، و  يشددددارت فددددي  عددددادةس، عددددن المخدددداطرة
صددددددددناعات تسددددددددتغرق فيدددددددده إعددددددددادة راسددددددددمالة وجنددددددددي عوا ددددددددده مدددددددددة أطددددددددول مددددددددع إحتمددددددددا ت 
للمخددددداطر اإلسدددددتيمارية. وحتدددددى لدددددو أقددددددم هدددددذا القطدددددا  علدددددى شدددددران موجدددددودات الصدددددناعات 
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موجددددودات وتحويرهددددا الكبيددددرة المعروفددددة فددددي القطددددا  العددددام، فإندددده يميددددل الددددى اإلسددددتفادة مددددن ال
لصدددددددناعة سدددددددريعة العا دددددددد  ونعندددددددي هندددددددا صدددددددناعات ميدددددددل الحديدددددددد والصدددددددلب والكيماويدددددددات 

الدددددددرأي القا دددددددل بددددددد ن  نتبندددددددىوتجميدددددددع المعددددددددات والعجدددددددالت وماشدددددددابه. وعلدددددددى ذلدددددددت نحدددددددن 
خصخصدددددة الصدددددناعات الكبيدددددرة فدددددي القطدددددا  العدددددام ليسدددددت حدددددال حقيقيدددددا، إنمدددددا الحدددددل يكمدددددن 

 ي:في عدد من الخيارات، ومنها ما يل
 
إن يصددددددددار الددددددددى تحويددددددددل بعددددددددض صددددددددناعات القطددددددددا  العددددددددام الخاسددددددددرة او المتلك ددددددددة أو  -ا

المتوقفددددددة الددددددى شددددددركات مختلطددددددة ي سددددددهم فيهددددددا القطددددددا  الخددددددا  بنسددددددبة مهمددددددة فددددددي ر ول 
دارتها.  أموالها وفي تشغيلها وا 

 
أن تقدددددوم الحكومدددددة بتعيدددددين هي دددددات مدددددن الخبدددددران لدراسدددددة أسدددددباب ومعيقدددددات العمدددددل فدددددي  -ب

  العددددددام الخاسددددددرة، لتشددددددخي  األسددددددباب ومعالجتهددددددا بشددددددكل علمددددددي وفعددددددال، شددددددركات القطددددددا
فهدددددي قدددددد تفتقدددددد الدددددى إداريدددددين أكفدددددان، أو الدددددى القددددددرة علدددددى منافسدددددة المنتوجدددددات المسدددددتوردة 
المنافسدددددة، او تعددددداني مدددددن سددددد  إدارة العمليدددددات اإلنتاجيدددددة، او بسدددددبب تحبددددديط العددددداملين فدددددي 

طددددرا حلددددول إلشددددرات هدددد  ن العدددداملين خطددددوط اإلنتدددداج فددددي هددددذه الشددددركات، ممددددا قددددد يعددددالل ب
فددددي ملكيددددة الشدددددركات التددددي يعملدددددون بهددددا، عدددددن طريددددق تخصدددددي  نسددددبة مدددددن األسددددهم لهدددددم، 
حسددددددب مددددددواقعهم الفنيددددددة ومسدددددد ولياتهم اإلنتاجيدددددده، ممددددددا ي شددددددعرهم بدددددد نهم يعملددددددون مددددددن أجددددددل 
نجدددددداا شددددددركات يملكونهددددددا. او قدددددددد ي قتددددددرا وضددددددع خطددددددط لتحديدددددددد نسددددددب مددددددن اربدددددداا هدددددددذه 

 على العاملين، حسب مواقعهم الفنية ومس ولياتهم اإلنتاجية. الشركات لتوزيعاها
 

أمدددددددا بيدددددددع شدددددددركات القطدددددددا  العدددددددام، وخصوصدددددددا منهدددددددا الصدددددددناعية التحويليدددددددة الدددددددى قطدددددددا  
خدددددا ،  يملدددددت المدددددالنة الماليدددددة أو ، و  الخبدددددرة الفنيدددددة يانيدددددا، و حصدددددافة اإلنتظدددددار لمددددددة 

. ومددددع ذلددددت، نحددددن و  تيددددر واقعدددديفهددددو مشددددر  ياليددددا اسددددتيماراتهعوا ددددد   سددددتردادمددددن الددددزمن 
نقدددددددول بددددددد ن موضدددددددو  الخصخصدددددددة فدددددددي العدددددددراق الدددددددذي بدددددددات ي طدددددددرا، بددددددددون رويدددددددة، فدددددددي 
السدددددددنوات األخيدددددددرة، بدددددددل ومندددددددذ تدددددددولي بريمدددددددر الحددددددداكم األمريكدددددددى إدارة العدددددددراق بعدددددددد الغدددددددزو 
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المريكدددددي  فهدددددو طدددددرا مشدددددرو  الخصخصدددددة، بمدددددا فيهدددددا تخصدددددي  قطدددددا  إسدددددتخراج الدددددنفط 
مددددددر يسددددددتلزم دراسددددددة تمحيصدددددددية علميددددددة عميقددددددة  فموضدددددددو  الخددددددام نفسدددددده، وعليدددددده بدددددددات األ

اإلدارة والحدددددوافز والتنظددددديم وتوسددددديع المشددددداركة قدددددد تكدددددون مدددددن ضدددددمن الحلدددددول الموضدددددوعية 
فددددي القطددددا  العددددام، وخصوصددددا فددددي قطددددا   وازدهارمشدددداريع التنميددددةلمعالجددددة مشدددداكل تنميددددة 

هددددددو رفددددددع  الصددددددناعة التحويليددددددة وقطددددددا  المددددددان والكهربددددددان والغدددددداز وتيددددددر ذلددددددت. المطلددددددوب
اإلنتاجيددددددددة فددددددددي شددددددددركات القطددددددددا  العددددددددام وفددددددددي القطددددددددا  الخددددددددا  أيضددددددددا. وفددددددددي رأّي أن 
موضدددددو  الخصخصدددددة يسدددددتحق دراسدددددة مفصدددددلة بذاتددددده،   أن يطدددددرا وك نددددده حدددددل جددددداهز أو 

 عالج سحري يمكن تقديمه بيسر وأمان.
 
و بدددددد مدددددن التدددددذكير بددددد ن التحدددددو ت الهيكليدددددة الموصدددددى بهدددددا فدددددي هدددددذه الدراسدددددة تتطلدددددب  -ج

 ت مالية ونقدية متوا مة مع األهداف، و  مجال هنا للخوض فيها.سياسا
 

 خالصة مع بعض التوصيات 6

 
إستعرضنا خلفية اإلقتصاد العراقي والتطور في هيكليته، كسبب ونتيجة لتفشي الظاهرة 
الريعية فيه. كما عرضنا، بإيجاز، السمات العامة للظاهرة الريعية وآيارها المعّوقة أمام تحقيق 

مية مستدامة   تعتمد، في المدو البعيد، على الريو  النفطية، بل تقوم على تطوير وتنمية تن
النشاطات تير النفطية اإلنتاجية، وهي نشاطات دا مية، بينما تكون صناعات إستخراج النفط 
الخام ناضبة وعرضة للزوال. إن التنمية المستدامة هي الضمانة لمستقبل األجيال القادمة. 

خا ، شخصنا زيادة تحول اإلقتصاد العراقي نحو اإلستهالكية، مقابل تدني حجم وبشكل 
ستقراره.  وكفانة اإلستيمارات في القطاعات تير النفطية، لضمان ديمومة اإلقتصاد العراقي وا 
وتناولنا بعد ذلت، نقد السياسات النفطية في ظل جميع النظم الحاكمة منذ تشكيل العراق 

زنا على نقد سياسة العقود النفطية التي عقدتها الحكومة العراقية بعد عام بحدوده الحالية، ورك
مع الشركات النفطية العالمية. وقدمنا، بعد ذلت مدخال أو تصورا لبنان إستراتيجية  2003
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لتنمية مستدامة تتخطى معوقات الحالة الريعية الراهنة في اإلقتصاد العراقي. يم عرضنا 
هيكلة اإلقتصاد بما يتالم والهدف اإلستراتيجي للتنو  وللخروج من نموذجا إفتراضيا إلعادة 

حالة الريعية والتبعية التجارية. وناقشنا دور الحكومة والقطا  الخا  ودعوات الخصخصة 
المطروحة في الساحة. وفي الملحق قدمنا نموذجا قياسيا، وتركنا النموذج معروضا للحلول 

 تتوفر لهم البيانات اإلحصا ية التفصيلية المناسبة.الكمية من قبل الباحيين الذين قد 
 

 ونعرض أدناه، بعض أهم التوصيات التي يخرج بها بحينا هذا:
 
. توصي الدراسة ب همية فرض السيادة المركزية للحكومة الفدرالية على إدارة وتخصي  1

موجب الدستور، الموارد النفطية، بل وعلى كل الموارد الطبيعية األخرو في العراق، فإنها، ب
ملكا خالصا للشعب العراقي كله، وليل لمنطقة أو ف ة أو شريحة من هذا الشعب. وهذا 
األمر يقتضي أن تراجع الحكومة إتفاقياتها الواردة في عقود النفط التي وقعتها مع شركات 

على النفط األجنبية، ليل فقط لتقلي  المدد الممنوحة لها لتقديم خدماتها الفنية، بل للنّ  
أن للحكومة العراقية القول الفصل في تقرير حجم اإلنتاج والتصدير والتطوير لصناعة 
إستخراج النفط، وربما أيضا لتمتين ربطها بالصناعات المحلية، وخصوصا صناعات الداون 
عطان أولوية للطلب المحلي على النفط المنتل،  ستريم، والصناعات األخرو تير النفطية، وا 

الفا ض فقط. وكذلت لدراسة مدو واقعية سقوف اإلنتاج العالية لزيادة إنتاج ومن يم تصدير 
 مليون برميل خالل أقل من عقد من الزمان. 12النفط الى 

 
. كما توصي الدراسة بوضع الخطط والسياسات اإلقتصادية والمالية والنقدية، على وفق 2

ال  من اآليار المعّوقة للحالة الريعية إستراتيجية عليا للتنمية المستدامة في األمد البعيد، للخ
وما يصاحبها من "مرض هولندي"، ولتقلي  هذه اآليار، تدريجيا، مع تنامي الصناعات 

 المحلية تير النفطية.
 
. أشارت الدراسة الى قانون النفط والغاز، ولم يتسع المجال لتشخي  كل فجواته، ولكن 3
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ن يعّدل على وفق مقتضيات إستراتيجية للتنمية الحاجة الى هذا القانون تعتبر ملحة، على أ
 المستدامة في العراق.

 
. أشارت الدراسة الى تهميص شركات النفط العراقية، وبالذات شركة النفط الوطنية، ذات 4

البا  في عمليات إستكشاف وتطوير صناعة إستخراج النفط في العراق. فتوصي الدراسة 
ة تشكيل وتفعيل هذه الشركة، كالعب مهم في تطوير ب همية إصدار القانون المناسب إلعاد

وتخطيط إنتاج النفط الخام في العراق وفي التصرف به. كما يقتضي األمر تفعيل دور 
 شركات النفط العراقية األخرو، في الشمال والوسط والجنوب.

 
ن . العمل على تطوير الكوادر الفنية في شركات النفط الوطنية، واإلستفادة الكاملة م5

خبرات الكوادر والخبران العراقيين من الذين واكبوا ت سيل وتفعيل شركات النفط العراقية، 
وخصوصا منها شركة النفط الوطنية. كما  بد من رفد شركة النفط الوطنية ووزارة النفط 
بكوادر وأخصا يين إقتصاديين، متمرسين في مجال الدراسات القياسية الكمية، ومن الذي 

تجاهات يستطيعون إع داد التنب ات عالية الدقة حول مستويات الطلب العالمي على النفط، وا 
أسعار البرميل الواحد من النفط الخام، وكذلت لبنان النماذج القياسية، من اجل وضع الخطط 

 والسياسات المطلوبة لتنفيذ األهداف العليا إلستراتيجية التنمية المستدامة في العراق.
 
لية الريعية التي مدت جذورها في تقاليد عمل كل الحكومات العراقية . وللخال  من العق6

المتعاقبة،  بد من تشديد الحاجة الملحة لترصين النظام الديمقراطي ولتخلي  العملية 
السياسية الحالية مما تعانيه من عدم اإلستقرار واإلحتراب والتناقض وتضييع الوقت اليمين 

لى إنشان اإلطار الم سسي المناسب لضمان ليل فقط في المهاترات. بل ويجب العمل ع
حسن إستخدام الموارد النفطية، إنما لفرض رقابة شعبية مستقلة على كيفية تصرف الحكومة 
قرارها، على  في العوا د النفطية. فالحاجة الى مجلل أو مجالل لمناقشة السياسات النفطية وا 

وجب معايير المحاصصة والطا فية ترار المجلل النفطي األعلى، على أن   يشكل بم
والعرقية السا دة، إنما يرفد بذوي الخبرة واإلختصا  ومن مميلي المحافظات واإلقليم 
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 السياسية والطا فية والف وية. انتماناتهمالنفطية، بغض النظر عن 
 
. تبني منظور إستراتيجي إلعادة هيكلة اإلقتصاد العراقي، ينفذ عبر خطط تنموية مركزية 7
وجيهية، مقترنة بسياسات مالية ونقدية مناسبة، بإفتراض توفر األجهزة المخططة والمنفذة وت

 الكف ة، مع نظم للمتابعة والمراقبة الفعالة ضمن اآلفاق الزمنية المحسوبة بحصافة.
 

 د. كامل العضاض
 مستشار إقتصادي سابق في األمم المتحدة*

 2015أبريل نيسان/
با قتبدددددال واعدددددادة النشدددددر يسدددددم  النشدددددر محفوظدددددة لشدددددبكة ا قتصددددداديين العدددددراقيين. حقدددددوق 

 بشرط ا شارة الى المصدر
http://iraqieconomists.net/ar/ 
 

  

http://iraqieconomists.net/ar/
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نماوذ  رياضاي توضايحي للتصاور  :رياضاي قياساي مانهج ملحق 7
 .االستراتيجيالتنموي 

 
مدددددددن أجدددددددل تحويدددددددل هدددددددذه الر يدددددددة اإلسدددددددتراتيجية النظريدددددددة والوصدددددددفية الدددددددى مدددددددنهل قياسدددددددي 
تخطيطدددددددي، قابدددددددل للتكمددددددديم واإلحتسددددددداب بصدددددددورة علميدددددددة وعمليدددددددة، نطدددددددرق بددددددداب اإلقتصددددددداد 
القياسدددددددي ونضدددددددع النمدددددددوذج الرياضدددددددي والتوضددددددديحي، بددددددددون الددددددددخول فدددددددي حلّددددددده رياضددددددديا، 
بسدددددبب عددددددم تدددددوفر البياندددددات الالزمدددددة، مدددددن جهدددددة، ومدددددن جهدددددة يانيدددددة، إلنندددددا نقددددددم النمدددددوذج 
هنددددددا، كصدددددددياتة جدددددداهزة لمدددددددن سيشددددددتغل علدددددددى تددددددوفير البياندددددددات المطلوبددددددة لحلّددددددده ولتحليدددددددل 

 نتا جه، كم شرات  زمة لمتخذ القرارات من قبل الجهات المس ولة عن التنفيذ.
 

و تيددددددر تطابقيددددددة، ومعدددددداد ت تعظيميددددددة، يحتددددددوي النمددددددوذج علددددددى معدددددداد ت تطابقيددددددة وأخددددددر 
تحددددددت إشددددددتراطات أو قيددددددود محددددددددة.  ولبنا دددددده، يتطلددددددب األمددددددر وضددددددع المختددددددز ت الالزمددددددة 

 لجميع المتغيرات المستخدمة في النموذج.
 

 لنرمز للمتغيرات أدناه بالرموز المبينة أزانها:
 
 Gross Domestic Product=GDP 1 الناتل المحلي اإلجمالي 1
 Rate of Population Growth=Pr 2 السكان معدل نمو 2
 Rate of Growth of GDP= GDPr 3 معدل نمو الناتل المحلي اإلجمالي 3
 ,Gross Domestic Product الناتل المحلي اإلجمالي بدون النفط 4

excluding Oil = GDP* 
4 

 Growth Rate of Crude Oil كعدل نمو الصادرات النفطية 5
Exports = Eor 

5 

 ,Growth Rate of Exports معدل نمو الصادرات، عدا النفط 6
excluding Oil = Er* 

6 

 = Percentage Change in Imports عدل التغير النسبي في المستورداتم 7
M 

7 

 Imports of Consumer Goods = 8 المستوردات من البضا ع ا ستهالكية 8
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Mc 
 Imports of Capital Goods = Mk 9 ةالمستوردات من البضا ع الرأسمالي 9

 Domestic Demand for Oil = Dd 10 الطلب المحلي على النفط 10
 = International Demand for Oil الطلب العالمي على النفط 11

Di 
11 

 International Oil Supply = Sio 12 عرض النفط عالمياس  12
 International Price of Oil per اس أسعار نفط البرميل الواحد من النفط عامي 13

Barrel = Pio 
13 

 Competitive Substitutes for Oil بدا ل النفط التنافسية في السوق العالمية 14
in World Market 

14 

 Rate of Growth of Crude Oil معدل نمو إنتاج النفط الخام 15
Production=Xor 

15 

 Non-Oil Exports = E* 16 الصادرات تير النفطية 16
 Rate of Growth of Non-Oil معدل نمو اإلنتاج تير النفطي 17

Production = Xr* 
17 

 Production of Crude Oil = Xo 18 إنتاج النفط الخام 18
 Oil Exports = Eo 19 الصادرات من النفط الخام 19
 Imports = M 20 المستوردات 20

 
The Model 

 

1 GDPr > Pr 1 
2 Er* > Eor 2 
3 Eo = f (Dd, Di, Sio, Poi, Sis) 3 
4 ∆M = Mc↓+ Mk ↑ 4 
5 GDP-GDP*=∆↓ 5 
6 Max ∑E* 6 
7 Max Eo 7 
8 Er* > Eor 8 
9 Max Xo 9 

10 Subject to: Xr* > xor 10 
 

ناه أهم د  ت المعاد ت، المتطابقات وتير المتطابقات، وهي كلها معاد ت يمكن [ونوجز أ



 

 د. اكمل العضاض
 

 

 

 

 
عادة هيلكة الاقتصاد العرايق   36|صفحة   دور ادلوةل ومشاريع اخلصخصة املطروحة –ا 

 

رياضيا بسهولة أو من خالل رياضيات المصفوفات، حين تكون البيانات مفّصلة او حلها 
مجزأة. أما معاد ت التعظيم، فحلها يتطلب برمجة خطية أو تير خطية حسب نو  تفصيل 

 .البيانات والسالسل الزمنية او المقطعية التي قد تستخدم، حسب توفرها
 
اله  إذا كان الهدف اإلستراتيجي هو تحقيق تنمية أع الموديل ، من 1لن خذ المعادلة رقم  . 1

من ضمان أن ينمو الناتل المحلي اإلجمالي بمعد ت تفوق معدل نمو  فالبدمستدامة، 
 السكان.

 
 ، من أجل تقليل اإلعتماد على الصادرات النفطية، يجب أن تضمن 2وفقا للمعادلة رقم  . 2

نمو الصادرات النفطية، وطبعا   يعني نمو الصادرات تير النفطية بمعد ت تتفوق على 
 ذلت تفوقها من حي  القيمة.

 
 ، تقدم نموذجا فرعيا لدراسة العوامل التي ت ير على حجم الطلب على النفط 3المعادلة رقم  

الخام، وتقدم في حلولها إسقاطات عن حجم الطلب واألسعار وتيرها من المتغيرات 
 السوق العالمية. للعرض فينتاج األميل األساسية، مما يساعد في تقدير حجم اإل

 
من أجل الحد من الظاهرة اإلستهالكية، ومن اجل منع أرتفا  سعر صرف العملة . 4

 ، التوجه لزيادة اإلستيراد من 4المرض الهولندي، تقيل المعادلة    يرالوطنية، للحد من
 .ا ستهالكيةالبضا ع  استيرادالبضا ع الرأسمالية علىحساب تقلي  

 
 ، إتجاه حجم التغير في الفرق بين الناتل المحلي اإلجمالي مع 5ترصد المعادلة رقم  . 5

ف تتبع السياسات المالية والنقدية لتقليل هامص  النفط،النفط والناتل المحلي اإلجمالي بدون 
 الفرق بين حالتي الناتل المحلي اإلجمالي، مع النفط وبدون النفط.

 
 ، ت جري مقارنة بين تعظيم الصادرات تير النفطية مع تعظيم 7و 6المعادلتين،   في. 5
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، تحت قيد محدد، وهو أن يكون معدل نمو الصادرات تير النفطية أعلى من الصادراتالنفطية
النفطية. وللوصول الى الحل يجري إستخدام البرمجة الخطية أو تير نموالصادراتمعدل 

  البيانات المتاحة. اعتماداعلى تفصيلالخطية، 
 

 ، يجري تعظيم كل من اإلنتاج تير النفطي واإلنتاج النفطي، تحت 8في المعادلة، رقم   7.
 تير النفطي يتفوق على معدل نمو اإلنتاج النفطي. اإلنتاجمعدل نمو أن  افتراض

 
. يفترض النموذج ب ن الحكومة تتمتع بسيادة مطلقة في إتخاذ القرارات الخاصة في إنتاج 8

 قادم،بعقود مع شركات النفط األجنبية لربع قرن  التزمتهي قد و أما  ام.الخوتخصي  النفط 
%، فإن سيادتها 12 دالقابل للتمديد، لتجهيز النفط وتصديره مقابل ربحية للشركات تتجاوز 

للتصرف باليروة النفطية ستكون محدودة، وبالتالي مقيدة في مجال التخطيط للخال  من 
 قة لتحقيق تنمية مستدامة لصال  الجيال القادمة.الحالة الريعية وآيارها المعوّ 
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