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د. مظهر محمد صالح*: اطاللة عىل التاري    خ المالي الحزين 
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ي جريدة 

 
ي ما اطلعت عليه اليوم ف

ي عددها الصادر ال  The Nationهالن 
 
مريكية ف

ي 
 
بحث بقلم الكاتبة الكندية نعومي كالين والذي جاء تحت عىل   2004العام ف

ي به السيد يسار محمد  James Baker’s Double Life1عنوان: 
والذي زودن 

"المهمة غير  إىلذ لفت انتباهي إ سلمان حسن والدكتور شاكر موىس عيىس. 
ي له فيها 

كات الن  النبيلة" لجيمس بيكر وازدواجية المصالح بير  مهمته ومصالح الشر
واالتفاق مع الكويت لضمان وتشي    ع حصولها عىل "ديون  ،Carlyleنصيب مثل 

ي المقال المرفق باللغة  أو % 5مليار مقابل  30منحتها" 
 
أكير كعموالت )كما جاء ف

ية(.   االنكلير 
 

ي وبناء عىل م
 
ي اتفاقية نادي باريس ف

 
ك ف ي أحد من اشي 

ين  21ا تقدم وكون  تشر
/نوفمي   ي

ي ال  2004 الثان 
 
ي قادها عن الجانب العراف

ستاذ عادل عبد المهدي والن 
مليار دوالر من  129 مليار دوالر من اصل 100 وانتهت بالتعهد بشطب أكير من

ا مبودي أن أبيرّ   1990 ديون العراق السيادية والتجارية والمسماة ديون ما قبل عام
 : ي
 يأن 
 

ا و بحث الكاتبة نعومي كالين  تأقر  ،نعم
ً
دى أ.  فلألسف فقد أثار عندي شجن

ي جعل ديون العراق السيادية )ديون قبل عام 
 
( 1990جيمس بيكر دورا معيبا ف

حد ما بموجب اتفاق نادي  إىلرى قريبة أخلمجموعة الدول الخليجية ودول 
كامال بدال من   ا بأمل تحصيلهة عن التسوية حن  اللحظة ، عصي   2004باريس
،   %80بنسبة ال تقل عن ا شطبه

ً
بموجب اتفاق نادي باريس إذا كان الدين حقيقيا

ه يؤشر دينا معلقا حن  اليوم قدرهإ ي وغير ه مليار دوالر، من  41ذ مازال الدين الخليج 

                                                 
 :رابط بحث الكاتبة نعومي كالين 1

James Baker’s Double Life – Bush’s special envoy has a private interest in Iraqi 
debt, documents reveal. By Naomi Klein * – Iraqi Economists Network 

http://iraqieconomists.net/en/2021/08/22/james-bakers-double-life-bushs-special-envoy-has-a-private-interest-in-iraqi-debt-documents-reveal-by-naomi-klein/
http://iraqieconomists.net/en/2021/08/22/james-bakers-double-life-bushs-special-envoy-has-a-private-interest-in-iraqi-debt-documents-reveal-by-naomi-klein/
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ةلدول الخليج ال 60% ي لدول  ٢٧ي بنحو أ ،ربعة الكبير
 
ربعة أمليار دوالر والباف

ي تسوية ديون العراق ولم تجد التسوية إفهناك  رى. أخ
 
 أهمال ف

ً
صاغية من  ذنا

ذ قام إ، ٢٠٠٥ي مع تلك الدول الثمانية منذ العام أطالقا، إجانب الطرف الدائن 
ي والدكتور عزيز جعفر الستاذ الجليل ال  ي البداية بنفسهمادكتور سنان الشبين 

 
 ،ف

 debtجراء ما يسىم بال  إإلقناع تلك البلدان للقيام بالتسوية و  ،أتذكر كما 
assumptions ي لكل دول

 لشطبوتوقيع اتفاق منفصل  ةلمعرفة الدين الحقيق 
التنازل عنه نهائيا بكونه دينا بغيضا ارتبط بحقبة الحرب  أو  اكير منه أو  80%

ي وي   أو يرانية ولم يستخدم لسعادة العراقية اإل 
 
طلق عليه رفاهية الشعب العراف

ي استجابة أشقاء ولكن لم تحصل من ال  . odious debtsبالدين الكريه 
ي فباستثناء دولة اإل   نهم لم يطالبوا به. أللتسوية وكان كالمهم 

مارات العربية الن 
ا بشطب ديونها بنسبة

ً
يث   100%تعهدت شفاه حير  معرفة  إىلولكنها طلبت الي 
ي هذا الملف منذ عام  موقف الجارة

 
ة.  ولم يحصل تقدم ف   2005الخليجية الكبير

ي ووزارة المالية كانت أتذكر أو  وحن  اليوم. 
 
ن مشاورات البنك المركزي العراف

ي وزارة الخزانة ال عىل دائما  تنصب  
 
بكونهم من  ،مريكيةإقناع الجانب الصديق ف
ي انجاح اتفاقية نادي باريس

 
ا ف لمديونية العراقية لما قبل لتسوية ا ،ساعد كثير

.  وكان حقا يذهب بعد كل  أو وباتجاه تسوية  1990
ً
ي تحديدا شطب الدين الخليج 

دول الخليج  إىلمريكي موفد وزارة الخزانة بجولة اجتماع رسىمي مع الجانب ال 
 الدائنة إلقناعهم بالتسوية ولكن يخرج الموفد بدون نتيجة. 

 
ضة لدول الخليج حن  اللحظة أن العراق لم يدفع أنوه أن أد أو  ية ديون مفي 

مليار  52البالغة  war compensationsباستثناء تعويضات حرب الكويت 
ي جاءت بموجب قرار لمجلس ال 

ي وعىل دوالر والن 
ي تسعينيات القرن الماض 

 
من ف

صندوق  إىلذ ابتدأ التسديد إحكام الفصل السابع الخاصة بحرب الكويت، أوفق 
نامج النفط مقابل الغذاء بمنذ السير  UNCCلتعويضات مم المتحدة لال   Oil forي 

food program  عن عائد كل 30وكانت نسبة االستقطاع وقتذاك  1996عام %
 
 
ي يتم تصديره لمصلحة تعويضات حرب الكويت ثم ع

 
 برميل نفط عراف

ّ
لت نسبة د

ي فرضها قرار مج إىل% استنادا 5االستقطاع لتبلغ 
من لس ال اآللية الجديدة الن 
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ي مايس  1483
 
ي زمة المالية وال % بسب ال3 إىلن .  ثم خفضت اآل2003ف

منية الن 
.  ولم يتبق من مبلغ التعويضات اليوم سوى مبلغ 2014ق بعد العام الحقت بالعر 

 ثالث مليارات دوالر.  إىلربما واحد 
 شقاءبقاياها ولكن كان ال  أو التعويضات  إللغاءكانت هناك محاوالت رسمية 

ن التعويضات ليست  أمن وليست لهم يد بها و نها جاءت بقرار لمجلس ال أون صّ ي  
كات أخنما هنالك تعويضات لرعايا دول إكلها للكويت فحسب و  جنبية أرى وشر

شائيل.  فحصة الكويت من إضت لألذى بسبب غزو الكويت بما فيها تعر  
كات وحكومة هي بنحو أالتعويضات  مليار  ٥٢دوالر من أصل مليار  ٣٧فرادا وشر
 دوالر ونيف. 

 
ة التسديد(  ايد قص في  ي محدد لتسديد التعويضات )في  

وال يوجد مدى زمن 
ي التسديد الكامل ربما سيتم  ن أعتقد سعار النفط.  وي  أتتناسب طرديا مع )ارتفاع( 

 
ف

 ل من العام القادم. و النصف ال
 

، حصلت مشاورات 
ً
ا التعويضات بتطوير حقل غاز ولية رسمية لمقايضة بقايأختاما

ي جنوب العراق قبل ثالثة 
 
ك ف ي وس  أمشي 

ع مطالب عوام ولكن الجانب الكوين 
ي حل مشكالت خالفية 

 
رى خارج ملف التعويضات حينها وتوقفت أخالتشاور ف

 ن الوفد المفاوض كانت مهمته محددة. المشاورات ل
 

السيادية لما قبل عام  ن دول الخليج ستشطب ديونها أبالرغم مما تقدم اعتقد 
اضية المعلقة عىل اتفاقية نادي باريس تعد أ% و 100بنسبة  1990 ن ديونها االفي 

يهفوائد  أو ية فوائد أمجمدة من  قرار سابق صدر عن سكرتارية  إىلاستنادا  تأخير

ي العام 
 
 □٢٠٠٧نادي باريس ف
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