
 
 

ي 
 بللحر  سياسي الاالقتصاد أوراق ف 
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خررر  حي ترررخ اررر حال ا  ررر   ا مرررر  خ: *: مظهرررح م مرررد  ررر    د.

 اعواض ت  حب ا كوات
 
 

قادتنا االحداث والمحن التي مرت بها بالدنا خالل العقود الثالثة االخيرة بعدد ان ادال بهدا 
اذ  المسير لكي نفصح عن مكنونات ظلت كامنة فدي تاريخندا الدوظيفي المهندي ال.خصدي  

وبقيت اردد في نفسدي حنندا عدن   تكره الظلم اال اذ وقع عليك! ال إنكت الحكمة تقول: ظل  
  ايش تلك الحروب الفا.لة

 
مددن ان يقددوم العدددل دون دمددار الحددرب والخددراب  أيسددروالمحصددلة مددن ورا الددا: ال يو ددد 

 الذي اال حاضر ومستقبل بالدنا الناالرة 
 

ن ئوالبالد م.لولة الحركدة بالكامدل وكدل ركدن فيهدا يد ١٩٩١ذار آانتهت الحرب في مالع 
ان الحرائق مانال يرسل ابخرة الحنن والموت  اثم الندا والنداك و ثدث من  راحاته ودخ

  أثرالااالموات ال حصر لها واالحداث تقاع بخاورة 
 

في خضم مسدا  داكدن واندا اخفدا ذبالدة الفدانود وفسداد الظدالم يتسدع فدي ار دا  المكدان 
وصدددري يحتددرض  يضددا وقلقدداط واذا باددارض اتلقددل مندده دعددوة علددل ع الددة مددن ونارة 

 إلددلسداورالا مدن بدين الحادام كدي انضدم فدوراي فدي اليدوم التدالي  أقدرلتخاديا العراقيدة أا
عضوية ل نة فنية حكومية .كلت برئاسة ونير التخايا االسبق المرحوم الدكتور سدامال 

واتذكر مدن بدين اعضدا الا الكدرام    وكنت ممثالي للبنك المركني العراقي فيها طم يد فرج
ل رئدديد الصددندوض العراقددي للتنميددة الخار يددة واالسددتاذ حددانم الدددكتور فددايق عبددد الرسددو

السدددعيد مدددن ونارة الماليدددة وسدددفير مدددن ونارة الخار يدددة ومدددديرين عدددامين مدددن ونارة 
ثار االخرى المدمرة التخاياط لحصر خسائر حرب الكويت في البنية التحتية العراقية واآل

دد وكلددح حددرب الكويددت علددل ل التعويضددات النا مددة عددن الحددرب بديددة تقدددير ااقددة تحم 
و  ١٩٩١مدايد  ٢٢فدي  ٦٩٢من الدولي االقتصاد العراقي والتي رتبها قراري م لد اأ

المتحددة  لألمدماالمدين العدام  إلدلليتاح رفع تقريدر التمداد  ط١٩٩١في اب/ا ساد  ٧٠٥
  Javier Pérez de Cuéllar خافيير بيرين دي كويالر وقت ذاك والو السيد
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لم ينفع التقرير كثيراي علل الر م من حصدر ارقدام الددمار بمليدارات الددوالرات سدوا  فدي 
كلفدة  إلدلمحاات الااقة الكهربائية والمصانع والمرافق العامة في عموم الدبالد واال.دارة 

يط والدي التعويضدات التدي  الديون كلها لموا هة عب  التعويضات علل اقتصاد منهار تماما
الماالبات من ا.خاص ابيعية ومعنوية كويتيدة ودوليدة متضدررة مدن  اخذت تولدالا آالح

ولم يسمح للعدراض بعددالا حتدل حدق   حرب اائ.ة ليد لل.عب العراقي فيها ناقة او  مل 
المتحددة للتعويضدات لددحا بعدا الماالبدات  اأمدمالدفاع عن نفسه في ا تماعات ل ندة 

ي ليد اال( ذ كان يحضر ا تماعات تلك الل نة وفدا إالوالمية ) ي مستمعا ي رسميا  عراقيا فنيا
 

وقدمت تلك الماالبات تباعدا مدن ا.دخاص وكياندات كويتيدة و يدر كويتيدة االبدت  ميعهدا 
مليددار دوالر ولثالثددة  ٤ط٥٢باسدترداد حقوقهددا وحسددمت بمو بهددا مبدالض التعويضددات بنحددو 

 وكياناتط وحكومات(  ط.رائح :)افراد
 
مدايد  ٢٠فدي  ٦٩٢قرار م لد االمدن الددولي بدالرقم  للإتقدم واستناداي  سيسا علل ماأوت

ي( تقرر ان.ا  ما ١٩٩١  Unitedالمتحدة للتعويضات  اأمميسمل بل نة  )الم.ار اليه انفا
Nations Compensation Commission (UNCC)  فدي  نيدح لمعال دة ماالبدات

اذ ترتدب علدل العدراض كمدا    ١٩٩٠التعويا النا مة عن  دنو العدراض للكويدت فدي اب 
وكياندات دوليدة وكويتيدة وعلدل وفدق قدوائم تعدويا اعتمددالا  أفرادذكرنا دفع تعويضات 

 المتحدة للتعويضات  اأممصندوض 
 
ي بتسديد مبالض التعويضات منذ ن.د-٢ )برندام  الدنفا  ـيسدمل بد نمدا كداة أابتدأ العراض عمليا

الصددادر و Oil for Food Programme (OFFP)المتحدددة  اأمددممقابددل الدددذا  مددع 

الذي سمح للعدراض بتصددير  دن  مدن نفاده  ١٩٩٥لعام  ٩٨٦بمو ب قرار م لد االمن 
 لسد االحتيا ات االساسية ل.عب العراض من الدذا  والدوا ( 

 
ر علددل حسدداب البرنددام  يددتم صددد  مددن قيمددة كددل برميددل نفددا م    ٪٣٠كانددت البدايددة تسددديد 

 لألمدماستقااعه لتعويضات حرب الكويت من خالل آلية حسداب نفادي كدان االمدين العدام 
 BNP Paribasالمتحدة يمسدك بده وقدت ذاك فدي البندك الفرنسدي فدي نيويدورك والمسدمل 

  ١٩٩١في اب/ ا ساد  ٧٠٥ذلك تنفيذا لقرار م لد االمن الدولي 
 
ا النظددام السددابق واسددتناداي لقددرار م لددد االمددن الدددولي وبعددد سددقو ٢٠٠٣ومنددذ العددام -٣

من قيمدة   ٪٥ط فقد تم وضع آلية بديلة ضمنت استقااع  ٢٠٠٣الصادر في مايد  ١٤٨٣
كل برميل نفا خام مصدر من العراض ومن خالل حساب مصرفي عدرح بصدندوض تنميدة 



 
 

ي 
 بللحر  سياسي الاالقتصاد أوراق ف 

 

 

 
: تعويضات حرب الكويت محمد صالح مظهر  ي تاري    خ الحزن المالي

 4من  3 صفحة خاطرة ف 
 

لبنددك المركددني فددتح لدددى البنددك االحتيددااي الفيددديرالي فددي نيويددورك باسددم ا DFIالعددراض 

علددل ان  حاليدداط ٢العراقددي ولمصددلحة حكومددة  مهوريددة العددراض ويسددمل حسدداب العددراض/
يددة أضددد  immunityالمتحدددة الحصددانة القانونيددة الكافيددة للحسدداب المددذكور  اأمددمتددوفر 

دعاوى قضائية تثيرالا االاراح الدائنة علل العراض في مناقة الوالية القضائية االمريكية 
jurisdictionوالتحقددق  لإل.ددراحن.ددا  م لددد يسددمل )بددالم لد الدددولي إفضددالي عددن  ط

IAMBلمراقبددة التصددرفات الماليددة لعائدددات الددنفا والددل تددذالب لمنفعددة ال.ددعب العراقددي )   

قابلده م لدد عراقدي يسدمل بل ندة الخبدرا  يالمتحددة  اأمدممبا.در مدن  بإ.راحذلك وكان 
  COFEن يالمالي
 
اعماله في ضو  قرار لم لد  والتحقق المذكور انفا( لإل.راح)الم لد الدولي  أنهل وقد

ك ددن  مددن ا ددرا ات رفددع احكددام الفصددل  ٢٠١٠فددي كددانون االول  ١٩٥٦االمددن بددالرقم 
 السابع عن العراض 

 
بسددب  ٢٠١٧-٢٠١٥توقفددت االسددتقااعات الخاصددة بالتعويضددات م قتددا بددين اعددوام  -٤

عب الدذي مدر بده العدراض  درا  تددني الحرب علل االرالاب الداع.ي والوضع المالي الص
 عائدات النفا 

 
من قيمدة   ٪٣باستقااع نسبة بلدت اقصاالا  ٢٠١٨ثم استأنفت التعويضات ثانية منذ العام 

كددل برميددل نفددا عراقددي مصدددر وعلددل وفددق آليددة االسددتقااع نفسددها المعتمدددة لدددى البنددك 
واسدتمرار دور  OPRAاالحتيااي الفيديرالي في نيويورك وحسداب المقبوضدات النفايدة 

فددي حسدداب المقبوضددات النفايددة  االمتحدددة للتعويضددات والتددي مانالددت ارفيدد اأمددمل نددة 
 المفتوح لدى البنك االحتيااي الفيديرالي في نيويورك 

 
ي وست -٥  إلدلالتي كانت تدذالب  طاأموالحقق بعا تاخيراط سيدلق ملح التعويضات قريبا

والبالدددة قرابددة  ١٩٩٦ات حددرب منددذ العددام الددواني ب.ددكل تعويضدد االقتصددادخددارج دورة 
لتتحول تددفقاتها السدنوية المسدتقاعة لمصدلحة االقتصداد الدواني الدذه  طمليار دوالر ٤ط٥٢

 ٢تقدل بالمتوسدا عدن  المرة والسيما في تحقيق فسحة في مدوارد الماليدة العامدة للعدراض ال
  االستدامة المالية للبالدمليار دوالر سنويا حسب اسعار النفا الراالنة لتساالم في تعنين 

 
لددذا بددات مددن الضددروري الحفدداظ علددل مسددار انتقددال المبددالض المقابلددة للتعويضددات لتصددب 
كمدددخرات مر وبددة فددي دورة االقتصدداد الددواني والسدديما التو دده نحددو تمويددل الم.دداريع 

تعنيدن  إلدلوالدي عمليدة تنمويدة تراكميدة مو بدة تضدفي  االستثمارية المدرة للدخل  نئياط
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و في النات  المحلي اال مالي بمعدالت متع لة بعد ان كانت تعويضدات الحدرب ت.دكل النم
مدن دورة الددخل الدواني وعلدل مددار العقدود الثالثدة االخيدرةط اذ  اواسدتننافي  اسالبي  ااقتااعي 

ي باالضا مبا.را بين تعويضات الحرب وتكاليح فدرض التفتديش واثمدان  دفع العراض فيها ثمنا
بخراب البنية التحتية للعراض بسبب اعمال حدرب الخلدي  والصدراعات  ير مبا.رة تمثلت 

الحربية الاائ.ة وتعال فرص النمو االقتصادي التي .كلت  ميعها تكاليح واعبدا  ربمدا 
 مرات مبالض التعويضات المذكورة نفسها  ١٠تنيد علل 

 
-١٩٩٠عدام فالتحول من االقتصاد السياسي للحرب التي خاضها العدراض بدين ال ختاماط -٦

االقتصاد السياسي للسالم يعني التحول نحو التنميدة والتقددم واالسدتقرار وبندا   إلل ٢٠٠٣
  االندالار في عصر عراقي  ديد

 
ثر من آثار الفصل السابع التي فرضها أخر آن ما نتوقعه في العام المالي المقبل الو انالة إ

لكويدت و لدق الدذا الملدح عدام بسدبب حدرب ا ٣٠مدن  أكثرم لد االمن علل العراض قبل 
 أصدلل من التعويضات مبلض يقترب حاليا من نصح مليار دوالر مدن االبد بعد ان تبق   إلل

  ■٢٠٢٢سيافئ كله في الفصل االول من العام  مليار دوالرط ٤ط٥٢
 
 

والمست.دار المدالي لدرئيد الدونرا   اأسدبقط)*( باحث وكاتب اقتصادي أكاديميط نائب محافظ البندك المركدني 
 العراقي

 

ت.درين  4  المصددر إلل اإل.ارة ب.را الن.ر بإعادة العراقيين   يسمح االقتصاديين ل.بكة محفوظة الن.ر حقوض
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