
 
 

 في التعاون االنمائي الدوليأوراق 
 

 

 

 
ن  ن الهني  ( حسي  ن ي نتائج مؤتمر الكويت )للمانحي 

 4 من 1 صفحة رأي فن
 

 :* ن ن الهني  ي نتائج مؤتمر الكويت  حسي 
رأي فن

ن   ()للمانحي 
 
 

كان المكسب السياسي المهم في مؤتمر الكويت هو كلمة األمين العام لألمم المتحدة 
خطابه للعراقيين )العالم مدين لكم جراء نضالكم ضد التهديد العالمي الذي فرضه  موجها  
امتناننا الخالص والتعبير عن تضامننا مع الدولة اإلسالمية"، حان الوقت إلظهار "تنظيم 

 الشعب العراقي(.
 

مليار دوالر لتغطية نفقات االعمار، وتم اعتماد المبلغ على  88كان العراق قد طلب مبلغ 
شكل تقديرات فضفاضة أعدها موظفون بائسون في الوزارات المختلفة بنفس الطريقة التي 

و مجالس المحافظات ويتم فيها تحديد رقم كهدف يشبه أعد بها موازنات الوزارات ت  
و أهداف واضحة أالتمنيات، ثم يتم حشو االرقام واسماء المشاريع دون وجود لتفاصيل 

 .لتلك المشاريع وكثير منها قد تظهر وهمية الحقا
 

ذلك لم تحسن تخمين ك ومثلما لم تحسن الحكومية العراقية تقدير حاجة العراق من األموال،
م التبرعات والمنح ألنها، وكما يبدو، لم تكن على اتصال فني عالي المستوى مع حج

مرا أالحكومات والمنظمات التي حضرت المؤتمر، بينما ت شّكل هذه المعرفة المسبقة 
دبلوماسيا روتينيا تقوم به أية دولة ينعقد أي مؤتمر يناقش قضية خاصة بها.  وهنا أسجل 

يد العبادي ال يمتلك فريقا جيدا أو بالحقيقة ال يمتلك فريقا مالحظة سابقة لي هي ان الس
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ن  ن الهني  ( حسي  ن ي نتائج مؤتمر الكويت )للمانحي 

 4 من 2 صفحة رأي فن
 

صال، وأغلب المحيطين به هم مجموعة مطّبلين هدفهم الحفاظ على مصالحهم التي أ
ارتبطت بشركات ومصارف وهم يحرصون على إدامة عالقتهم الطيبة بالسيد العبادي 

ان األمر لم يختلف عن سلفه ي أ ألسباب نفعية ال عالقة لها بالمصالح العليا للبالد؛
 .السيد نوري المالكي

 
مليار(  33قل من مؤتمر مدريد )أمليار دوالر وهو  30بلغت تعهدات الدول المانحة نحو 

دراج الرياح.  ويبدو أمواله أالذي ذهبت  2003مليار دوالر( عام  53 إلىثم تطور الحقا 
ا نأمل بمبلغ أكبر( يؤكد ما ذهبت ن تصريح السيد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري: )كنأ
 ،منياتليه في تفسير الطلبات العراقية التي كانت تشبه المساومة التجارية في مزاد أو األإ

كما عبَّر السيد الجعفري، فقد عرض العراق ما عنده لالستثمار في محاولة جذب العالم 
للشروط التقليدية ضافة إالذي كان يطلب ضمانات قضائية واضحة لالستثمار في العراق 

االخرى.  ولكل ذلك فإن المساعدات ستكون على شكل قروض وتسهيالت ائتمانية 
عادة توصيف آخر للمؤتمر حيث إ وهنا يجب   واستثمارات وبعض المساعدات المباشرة.

 .المانحين( مؤتمرأصبح ال ينطبق عليه وصف )
 

من السعودية والكويت وبريطانيا والواليات المتحدة وتركيا واالتحاد  تصدَّر مشهد األرقام كل  
 إلىاألوربي ودول أخرى ومؤسسات مالية ومصارف معروفة، لكن جميع األرقام تحتاج 

ن إقول أو توضح للجمهور، لكنني أستطيع ان أفهم توصيف دقيق من الحكومة لكي ت  
واحد مليار  1.46العالم بلغت )مجموع المنح أو المساعدات المعلنة ضمن وسائل ا

وان بقية المبلغ سيكون عبارة عن قروض.  ولو كان هناك  واربعمائة وستون مليون دوالر(
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ن  ن الهني  ( حسي  ن ي نتائج مؤتمر الكويت )للمانحي 

 4 من 3 صفحة رأي فن
 

ن الحكومة لم تقدم لنا قصتها الرسمية مسندة أخطأ في نقلنا لهذه األرقام فهو بسبب 
 .ربة الفسادمحا أسسن تفعل ذلك وفق مبدأ الشفافية الذي يعتبر أهم أباألرقام، وعليها 

 
عالن إ عادة إ أما لماذا االلتباس؟  الحقيقة ان أكثر من نصف المبلغ المعلن كان هو 

لقروض سابقة كان قد اتفق عليها العراق سابقا مع دول ومؤسسات مالية دولية كما هو 
 القرض البريطاني وقرض البنك الدولي، وعلى الحكومة ان توضح هذا االلتباس.

 
% من 76الدين العام العراقي الذي تجاوز  إلىمن المؤكد ان هذه القروض ستضاف 

كبر أالناتج المحلي االجمالي، كذلك التسهيالت االئتمانية التي كان العراق يحصل على 
منها سنويا دون الحاجة لمؤتمر الكويت )الديون أمر طبيعي في اقتصاد اليوم وهناك دول 

لمحلي اإلجمالي لكن مشكلة العراق ان المديونية الخارجية تجاوز دينها ضعف الناتج ا
% من الدين العام، بينما يشكل الدين الداخلي الجزء األكبر من 79للعراق تشكل اكثر 

% من 105غلب الدول كما هو الحال في الواليات المتحدة الذي يشكل دينها أ مديونية 
ن الناتج المحلي اإلجمالي والصين % م230الناتج المحلي اإلجمالي واليابان بدين يشكل 

 الخ(. ...من الناتج المحلي اإلجمالي  %42بدين يشكل 
 

من الصعب تحديد موقف مستعجل يعبر عن نجاح أو فشل المؤتمر تجاه العراق بسبب 
تدقيق كل كلمة وما هو المقصود بها )تسهيالت، منح، قروض، استثمار، دعم  إلىالحاجة 

دارة حكومية ال تفهم لغة األرقام وهو ما أكدته إفي ظل   .(الصادرات، اعمار ... الخ
رقام التي وضعت كأمنيات لمراهقين ذهبوا في سفرة استجمام جداول المشاريع العراقية واأل

 .مجانية
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ن  ن الهني  ( حسي  ن ي نتائج مؤتمر الكويت )للمانحي 

 4 من 4 صفحة رأي فن
 

 
ما يسجل للعبادي انه قام بخطوة إيجابية منفتحة على العالم، وما يسجل ضده ان فريق 
المتملقين حوله يحاولون تسويق األمر كدعاية انتخابية له.  وأظن ان المؤتمر ال يصلح 

% من الناتج 96 إلىلذلك وقد يستخدم ضده بسبب حجم الديون الهائلة التي سوف تصل 
حها للعراق حيث ال تشكل المنح من االرقام المعلنة سوى الجزء المحلي ألجمالي لو تم من

مليار المعلنة والمتبقي سيكون على شكل قروض أو أوصاف قد  30األصغر من الـ 
تفسير دقيق من الدول المانحة فيما لو عجزت الحكومة أو أمتنعت عن التفسير  إلىتحتاج 

 للجمهور.
 
 
 التنميةحسين الهنين/رئيس مركز تواصل لبحوث ( * )
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