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 الفصل األول
 املقدمة وامللخص

 المقدمةأواًل: 
في العراق، بما يتضمن أهم عناصره  يتناول هذا الكتاب أساساً مسار التطور االقتصادي

ومراحله والعوامل التي أّثرت فيه، خالل تاريخه الحديث الذي يمتد لفترة طويلة نسبيًا. 
ويشمل ذلك التطرق إلى أهم القطاعات والسياسات واالستراتيجيات التنموية والعالقات 

ونتيجة لتعرض العراق ألزمات سياسية  ة والموارد الطبيعية والبشرية، الخ.االقتصادي
خالل هذا التاريخ، فأن عرض وتحليل هذا التطور يأخذ  واجتماعية وجيوسياسية عديدة

باالعتبار األزمات المذكورة من ضمن العوامل األساسية المؤثرة فيه، وربما المتأثرة به. 
ى أن تفسير وتحليل العوامل المسببة لهذه األزمات يقع غير أن من المناسب اإلشارة إل

 خارج نطاق هذا الكتاب.  

 بعض من هذه األزمات، بأبعاده أنيتبين بالنظر إلى هذا التاريخ الطويل، و 
تمثل في ظهور الخمسينيات عقد في  آخرعد ب   برز. ولقد اً أو وقتي اً كن طارئيلم وتأثيره، 

عوائد  نتيجة لزيادة، ومن ثم استحكامه مناصفة األرباح النفطية، بعد اتفاقية الفخ الريعي
المستوى المعيشي في ارتفاع  الريع النفطي ولقد ساهمما تالها من عقود.  النفط في

للسكان، خاصة أثناء "سنوات البناء"، من خالل زيادة القدرة المالية للميزانية العامة في 
عليمية والصحية وإقامة وحدات إنتاجية وخدمية، تمويل تشييد البنى األساسية والبنى الت

بغياب معايير وضوابط متفق عليها مجتمعيًا وسياسيًا لتأمين حسن ، ولكنه الخ.
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 خارجية نزاعاتوفي  االجتماعي/السياسي الداخلي الخالففي أيضًا ، ساهم استخدامه
 .وما انطوى عليها من تدمير وخراب

عانى منها العراق خالل األربعة ن األزمات التي ومن الناحية االقتصادية، فأ
 خاللالتي تعرض لها  واحدة من سلسلة من األزمات بالرغم من أنها عقود المنصرمة
خالل الضحية األهم  ولقد كانت .فإنها كانت أطولها وأكثرها حدة وتأثيراً  تاريخه الحديث
 التنموية المناسبة اتيجياتواالستر والسياسات  مدغياب النظرة طويلة األ هذه العقود هي

وليس اقتصاد أداء  اقتصاد أزماتلها، والتي أصبح االقتصاد العراقي نتيجتها المرافقة 
، اإلداري والتخطيطيالحكومي تخلخل الجهاز  ولقد ساهم في ذلك وتنمية مستدامة.

التوجه الوطني في تحقيق التنمية المستدامة  أهم مظاهريمثل كان ينبغي أن الذي 
  .تقدموال

ا هذا الكتاب؟ اذلم لهذا التاريخ وإمكانية استمراره،السؤال إذن، مع هذه النظرة 
أن العرض والتحليل االقتصادي المتعدد الجوانب الذي يتناوله يعتقد الكاتب في الحقيقة، 

، من ناحية، وتفاعل العالقات ومن ضمنه ما يتعلق بتبعات وآثار الفخ الريعيالكتاب، 
المجتمعية، من ناحية أخرى، على اإلدارة والسياسات االقتصادية واالستراتيجيات 

يفيد في تشخيص المسببات الستمرار هذا الفخ وتواضع إمكانيات اإلفالت منه التنموية، 
وتحقيق التنويع االقتصادي. ويساعد ذلك، بدوره، على صياغة استراتيجيات وبرامج 

مسارات لتحقيق تنمية اقتصادية م ستدامة تساهم في تحقيق السالم االجتماعي والوفاق و 
  .الوطني في العراق
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 (3-2)الصفحات  ثانيًا: البيانات المستخدمة في الكتاب

 (24-4)الصفحات  ثالثًا: ملخص فصول الكتاب

 
 (25)الصفحة  رابعًا: شكر وتقدير

الذين قدموا مالحظات وتصحيحات  ،الزمالءالعديد من أتقدم بالشكر الجزيل إلى 
، في أوقات مختلفة، واقتراحات وبيانات مهنية وتنظيميةوتعقيبات وتساؤالت وتعليقات 

 لدراسات أو مقاالتبشكل مسودات  عندما كانت فصولهمادة هذا الكتاب لها عالقة ب
 :أدت إلى تحسينه بشكل ملموس ،لكتابلأو محاضرات/عروض أو مسودات 

عدنان الجنابي، أمجد حسين، محمود،  حسن موفق، المهيدي، عالء الخطيبكامل 
كاظم حبيب،  ،رب  بارق ش  سعد هللا الفتحي، حمزة الجواهري،  كامل مهدي،حسن الجنابي، 
عبد اإلله الديوچي،  ،محمد حسين باقرة، ب  صادق العويناتي، زيد ح  فاضل مهدي، 

وليد  ،يچادر چيقضان اللد الشم ري، خا ،، شوقي جواد، طارق الهيمصمحمد النقيب
وباإلضافة لمساهماتهم المهنية، بذل الزمالء األربعة األوائل جهودًا مشكورة  الفارسي.

في تصحيح لغة الكتاب خاصة عالء الخطيب. وأخيرًا، وليس آخرًا، أشكر زوجتي نهاد 
 النقيب على إسنادها المستمر أثناء إعداد الكتاب.

 د. علي خضير مرزا

 2018 شباط/فبراير،
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 االقتصاد العراقي: االزمات والتنمية
 التفصيلية حملتويـاتا

 1 .المقدمة والملخصالفصل األول: 
 1 .مقدمةال 
 2 .البيانات المستخدمة في الكتاب 
 4 .ملخص فصول الكتاب 
 25 .شكر وتقدير 

  .التكوين - العراق احلديثالباب األول: 

 29 . التفاعل المجتمعي - التكوينالفصل الثاني: 
 29 .مقدمة 
 29 .أرض السواد 
 32 .العقد االجتماعي والحوكمة 
 36 .االتجاهات الفاعلة- التطور الحضري/الريفي 

  .الباب الثاين: السكان واملوارد املائية

زيادات سكانية سريعة وعجز في فرص  -السكان وقوة العملالفصل الثالث: 
 .العمل

45 

 45 مقدمة. 
 46 .توزيع السكان بين الحضر والريف 
 47 .الهرم السكاني وارتفاع نسبة األعمار الشابة فيه 
 51 .تبعات النمو السكاني 
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 52 .المستوى المعيشي والفقر 
 53 .سوق العمل 
 60 .السياسة السكانية 
 64 والهرم السكاني. (4)–(2) مصادر ومالحظات الجداول( 1الملحق ) 

 69 .الشح في المتاح والتبذير في االستعمال - الموارد المائيةالفصل الرابع: 
 69 .الوضع الحالي والتحديات 
 72 .اقتسام/إدارة المياه بين الدول المتشاطئة 
 76 .الموازنات المائية 
 80 .االهداف المستقبلية وخطط العمل 
 89 .سد الموصل 
 96 .2000-1980المائية  ةالموازن (1)ق الملح 
 97 .(4(، )2(، )1مصادر ومالحظات الجداول ) (2الملحق ) 

  الباب الثالث: النفط يف العراق واملتغريات الدولية املؤثرة.

االمتيازات النفطية  - 1921/2002المشهد النفطي الفصل الخامس: 
 .واإلدارة الوطنية

103 

 103 مقدمة. 
 103 .الرافدين من الدولة العثمانية امتيازات النفط في بالد 
 106 .امتيازات النفط في الدولة العراقية 
 119 .أفول االمتيازات واإلدارة الوطنية 
 126 .(1مصادر ومالحظات الجدول ) (1الملحق ) 

بنى أساسية  - 2003 عام المشهد النفطي بعد تغييرالفصل السادس: 
 127 .ساندةومؤسسية بدون تشريعات م  
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 127 مقدمة. 
 128 .الموارد النفطية في العراق 
 131 .مشروع قانون النفط والغاز وشركة النفط الوطنية وقوانين أخرى  
 142 .مالحظات على مسودات قانون النفط والغاز (1الملحق ) 

 
المتعلقة بالحقول المخصصة لشركة النفط  قالمالح (2)ق الملح

شباط نسخة الوطنية في مسودة قانون النفط والغاز )
2007). 

147 

 148 (.1( مصادر ومالحظات الجدول )3الملحق ) 
ات يالعقود واالتفاق - 2003 عام المشهد النفطي بعد تغييرالفصل السابع: 

 151 .النفطية/الغازية

 151 .الفنية االتحادية-الخدمةجوالت تراخيص عقود  
 164 .عقود إقليم كردستان والخالف مع الحكومة المركزية 
 174 خاطرة. 

بعد تعديلها  الفنية-تحليل حساسية عقود الخدمة ثتحدي (1)ق الملح 
 .مقارنة مع عقد افتراضي للمشاركة في اإلنتاج

175 

 181 .(4)(، 2، )(1مصادر ومالحظات الجداول ) (2الملحق ) 
 183 .معضلة األوبك بين حصة السوق وتحديد اإلنتاجالفصل الثامن: 

 183 مقدمة. 
 185 .استراتيجية الحفاظ على حصة السوق  
 193 .اتفاقية األوبك لتخفيض اإلنتاج 
 195 .التبعات المحتملة لتطبيق اتفاقية األوبك لتخفيض اإلنتاج 
 201 .النفطية الكبرى وعهد األوبكالصناعة النفطية بين عهد الشركات  
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 204 .العــــراق وتخفيض اإلنتاج 

 
دول األوبك ودول الشرق األوسط في اإلنتاج  صحص (1الملحق )

سوائل الغاز( وسعر النفط الخام و لنفط )من االعالمي 
 .الخام

210 

 212 .(3) –( 1مصادر ومالحظات الجداول ) (2الملحق ) 
  

  .والفخ الريعي غري النفطية القطاعات السلعيةالباب الرابع: 
 217 .اشباع حاجة السكان التخلف عن - الزراعــــــةالفصل التاسع: 

 217 مقدمة. 
 218 العهد النفطي.القطاع الزراعي قبل  
 223 بعد سيادة الدولة الريعية.اإلنتاج الزراعي  
 225 .الزراعيتأثيرات محتملة للتوجهات الريعية على اإلنتاج  
 230 .المصادر المائية والزراعة 
 234 .(3) –( 1مصادر ومالحظات الجداول ) (1الملحق ) 

 237 .نشاط متدهور - عالتصنيالفصل العاشر: 
 237 .بدايات التصنيع الحديث 
 238 .القطاع الصناعي العامانطالق  

التنمية عقد -1968/1980النشاطات الصناعية المكثفة خالل الفترة  
 .االنفجارية

243 

 245 .1980/1990 "الحرب والتنمية" 
 249 .1991/2002 العقوبات االقتصادية الصارمة 
 250 .2003ما بعد تغيير  
 252 .الهيمنة والتبعية-ن العام والخاصاالقطاع 
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هل يمكن النهوض بقطاع الصناعة وتبني سياسة صناعية هادفة  
 الة؟وفع  

255 

 261 .(4(، )3(، )1مصادر ومالحظات الجداول ) (1الملحق ) 
  الباب اخلامس: تقاسم الريع النفطي.

االعتماد  - المحافظاتالتفاوت في دخول وإنفاق الفصل الحادي عشر: 
 .المتبادل بين مناطق العراق

265 

 265 مقدمة. 
 266 .الناتج المحلي واإلنفاق في المحافظات 
 270 .العوامل المؤثرة 
 280 .استنتاجات 

وسالسل زمنية للناتج  2012ناتج وإنفاق المحافظات  (1)ق الملح 
 وتكوين رأس المال.

281 

 292 .أثر اختالف سنة األساس في قياس الهيكل اإلنتاجي( (2ق الملح 
 294 .(4) –( 1ومالحظات الجداول ) رمصاد (3)ق الملح 

 297 ومؤسسية تقاسم الموارد المالية.الفصل الثاني عشر: المركزية والالمركزية 
 297 مقدمة. 
 299 .الموارد الماليةالالمركزية وتقاسم  
 305 .استنتاجات 

الفصل الثالث عشر: مالحظات على مقترح توزيع عوائد من النفط على 
 السكان في العراق.

307 

 307 مقدمة. 
 308 .اعتماد المجتمع على الميزانية العامة 
 310 .توزيع عوائد من النفط على السكانمقترح  
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ضة وذوي الدخل تحت خط ر  ع  م  التوزيع على الفئات المحتاجة وال 
 .الفقر

319 

 321 .(1مصادر ومالحظات الجدول ) (1)ق الملح 
  .السادس: اإلدارة والسياسات االقتصادية الباب

 325 .والمهامالهيكل المؤسسي  - التخطيط في العراقالفصل الرابع عشر: 
 325 مقدمة. 
 326 .التخطيط المركزي والتخطيط التأشيري  
 329 .التخطيط في العراق 
 332 .2003 لتغييرالفترة السابقة  
 335 .2003 تغييربعد  
 340 هل هناك حاجة لمجلس/وزارة تخطيط؟ 
 343 .واإلدارة االقتصادية الخالف المجتمعي 
 344 .االقتصادية والمعونة الفنيةخطة التنمية/اإلدارة  
 346 .(1مصادر ومالحظات الجدول ) (1الملحق ) 

خطط واستراتيجية التنمية الوطنية الصادرة عن وزارة الخامس عشر:  الفصل
 .2003التخطيط منذ 

347 

 347 مقدمة. 
 349 .هيكل الخطط التنموية 
 356 .أهداف وسياسات واستثمارات 
 368 .تقييم النتائج - اإلنجاز والتنفيذ 
 378 .القيمة المضافة للخدمات العامة باألسعار الثابتة (1)ق الملحـ 

-2013مالحظات تفصيلية على خطة التنمية الوطنية  (2) الملحق 
2017. 

380 
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 386 .(8) –( 2مصادر ومالحظات الجداول ) (3الملحق ) 
-2016الدولي العراق وبرنامج صندوق النقد الفصل السادس عشر: 

2019. 
391 

 391 .السياسات المالية وسياسة الصرف الخارجي في العراق 
 402 ."2019-2016الطريق إلى "برنامج صندوق النقد الدولي  
 405 .مشروطية صندوق النقد الدولي ووسائل تنفيذها 
 407 .2019-2016برنامج مشروطية الصندوق مع العراق  
 413 .الصندوق مع العراق برنامج مشروطيةآثار متوقعة من تطبيق  
 418 .تبعات نفطية 

مؤشرات المراجعة والتقييم في برنامج مشروطية  (1)ق الملح 
 .الصندوق مع العراق

419 

أثر الميزانية االتحادية والميزانيات األخرى على التغير  (2)ق الملح 
 .معادالت الحسابات القومية – في االحتياطيات الدولية

 معادالت الحسابات القومية

422 

 424 .(3) -( 1ومالحظات الجداول ) رمصاد (3)ق الملح 
 427 .الية السياسة النقديةالتضخم في العراق وفع  الفصل السابع عشر: 

 427 مقدمة. 
 428 .2016-1951نظرة عامة على عهود التضخم  
 438 .2009-2003أثر نقص الوقود أو توفره على معدل التضخم  
 448 .2016-2010التضخم خالل الفترة  
 450 .تفصيلية لجداو  (1)ق الملح 

األرقام القياسية ألسعار المستهلك وأسعار  تبيانا (2)ق الملح 
 .الواردات والمتغيرات األخرى المؤثرة في معدل التضخم

456 

 459 .التجارية اتالتجارة الخارجية والسياسالفصل الثامن عشر: 
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 459 مقدمة. 
 460 .المنافذ الجمركية الحدودية 
 462 .مشكلة احصائيات التجارة الخارجية 
 465 .الصادرات والواردات حسب مجموعات الدول 
 467 .الصادرات والواردات حسب المجموعات السلعية 
 469 .السياسات التجارية 

  .املستقبل االقتصاديالباب السابع: 
من الفخ  اإلفالتتحقيق التنويع االقتصادي و هل يمكن : التاسع عشرالفصل 

 الريعي في العراق؟
483 

 483 مقدمة. 
 484 الفخ الريعي. 

من الفخ  اإلفالتاالستخدام والبطالة والتنويع االقتصادي: هل يمكن  
 الريعي؟

485 

 494 .معالجة الفخ الريعي 
 501 (.2( و)1ين )مصادر ومالحظات الجدول (1الملحق ) 

 505 .املصـــــادر

 


