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اوال: المقدمة 
 ، المحددة  وقوانينه  قواعده  له   ، علم  هو  االقتصاد  ان 
يطلق عليه النظريات االقتصادية ، والنظرية كما هو معروف 
هي تجريد وتبسيط للواقع ، بما يساعدنا على فهمه بصفة 
افضل واستيعابه من اجل توظيفه بنحو علمي لخدمة عملية 

التنمية والتطور وصوال الى مستقبل افضل.

كما ان االقتصاد علم شمولي يعنى برصد جميع الظواهر 
من  وغيرها  والسياسية  والعلمية  واالقتصادية  االجتماعية 
الظواهر ، وله تأثير مباشر على سلوك البشر ونفسياتهم، 
المجتمعات  حركة  يرسم  فهو  ذلك..  من  ابعد  تكون  واثاره 
اصبح  بحيث   ، فشلها  او  نجاحها  أسباب  ويهيئ  وتطورها، 

االقتصاد شريانا حيويا للحياة باجمعها.

العلوم  من  االقتصاد  علم  يعد   ، االس��اس  ه��ذا  وعلى 
االجتماعية المهمة المعنية بحياة المجتمعات وعلى مستوى 
االنسانية  حياة  يالمس  فهو   ، وال��دول  والجماعات  االف��راد 

بجوانبها كلها.

المشكلة  حل  وابرزها،  االقتصاد  علم  اهداف  اهم  ومن 
االقتصادية التي تعاني منها المجتمعات على مختلف انظمتها 
االقتصادية واالجتماعية، وعلينا معرفة انواع القرارات التي 
ينبغي اتخاذها من اجل حل المشكلة االقتصادية من خالل 
االجابة عن عديد من االسئلة االقتصادية التقليدية وهي : 
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... واالجابة  ماذا ننتج؟ كيف ننتج؟ لماذا ننتج؟ متى ننتج ؟ 
االسئلة  اآلن( عن هذه  ولحد  )ومنذ عام 2003  العراق  في 
فلسفة  تمتلك  ال  االحتالل  حكومات  كون  تماما،  غائبة 
اقتصادية محددة وواضحة وال تعتمد على االساليب العلمية 
وال  المعروفة  االقتصادية  النظريات  على  وال  االقتصادية 
تعتمد على المدارس االقتصادية المعروفة . وال تمتلك اية 
رؤية اقتصادية واضحة المعالم من اجل ان تعيد الروح الى 
القطاعات االقتصادية المدمرة، واالهم ان تعمل على خلق 
تنمية بشرية مستدامة فهي اعتمدت منهجا اقتصاديا غير 
غير  اقتصادية  اسئلة  لديها  فهي  االط��الق،  على  مطروقا 
تقليدية وهي : ماذا نسرق ؟ كيف نسرق؟ لمن نسرق؟ متى 
العراقي  االقتصاد  تدمير  تم  االساس  هذا  وعلى   .. نسرق؟ 
الجميع يتذكر ما قاله جيمس بيكر للمرحوم االستاذ طارق 
عزيز ما نصه »اننا سنعيدكم الى ما قبل العصر الصناعي«.

االمريكي   - الصهيوني  المشروع  هدف  بالفعل  كان  هذا 
من  وتجزئته  ثرواته  ونهب  العراق  تدمير  هو  االيراني   -
يحمله  الذي  المشروع  كون   ، طويلة  لسنوات  اضعافه  اجل 
العراق يتقاطع تماما مع مشاريعهم االستعمارية وافكارهم 
قوة  اصبح  كونه  العراق  يستهدفون  كانوا   ، الرأسمالية 
اقتصادية وعسكرية يلعب دورا محوريا في المنطقة ويعتبره 

الصهاينة تهديدا حقيقيا لكيانهم المسخ .

وحكوماته  االح��ت��الل  ق��وى  قامت  االس��اس  ه��ذا  وعلى 
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خالل  من  وذلك   ، العراقي  االقتصاد  تدمير  على  المتعاقبة 
تدمير البنى االرتكازية ، وجميع مرتكزاته المادية والبشرية ، 
فليس هنالك اليوم اقتصاد في العراق، حيث تغيب الصناعة 
والزراعة وقطاع الخدمات ، هنالك فقط ثروة نقدية تتأتى 
وسرقتها،  تبديدها  يتم  االي��رادات  وهذه  النفط،  بيع  من 
العراق  في  اليوم  يوجد  فال  الخارج،  الى  اموالها  وتحويل 
اقتصاد، كمفهوم عام لالقتصاد على االطالق وال توجد دولة 
وال حكومة ، بل يوجد عصابات وميليشيات تتحكم بما تبقى 
من االقتصاد العراقي المدمر ، هذه الدراسة تسلط الضوء 
االحتالل  وبعد  االحتالل  قبل  العراقي  االقتصاد  واقع  على 
العلمي وان االقتصاد  لتؤكد من عدم وجود اقتصاد بمعناه 
العراقي على وشك االنهيار وستقدم الدراسة مقترحات لحل 

مشاكل االقتصاد العراقي .

ثانيا: واقع االقتصاد العراقي قبل االحتالل 
من المهم ان يعلم اي مواطن، ان االقتصاد العراقي، كان 
وبداية  السبعينات  عقد  في  العربية،  االقتصادات  اهم  من 
المؤشرات  الماضي، وهناك عديد من  القرن  الثمانينات من 
االقتصادية التي جعلت وضع االقتصاد العراقي في مقدمة 
اقتصادية  قوة  العراق  اصبح  بحيث  المنطقة،  اقتصادات 
وعسكرية يلعب دورا محوريا في المنطقة، حيث قام العراق 
الملكية  بتغيير عالقات  ومنذ عام 1968 حتى عام 2003 
وفي جميع القطاعات االقتصادية وبما يخدم المصالح العليا 
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للشعب، وامم النفط، واصبح ملكا للشعب العراقي، وما تبعه 
القرارات  العديد من  ، واصدر  اثار اقتصادية واجتماعية  من 
المستلبة  المجتمع واعطائها حقوقها  المرأة في  لتعزيز دور 
منذ زمن بعيد، وعزز دور قطاع الخدمات بشقيه االجتماعي 
وتطوير  والصحة  التعليم  مجانية  خالل  من  وذلك  والتقني 
المؤسسات الخاصة بها ، والقضاء على االمية ، وخلق تنمية 
اقتصادية شاملة وعمل على تنفيذ الخطط الخمسية، بحيث 
كافة  المجاالت  وفي  المتقدمة  ال��دول  مصاف  الى  انتقل 
)الصناعية والزراعية والخدمية( وتمكن من تحقيق استتباب 
المالي  الفساد  على  جدا  عالية  بدرجة  والقضاء   ، االم��ن 
لها في  التي ال حصر  المنجزات  الكثير من  واالداري، وحقق 

المجاالت االقتصادية واالجتماعية والعسكرية والسياسية .

وحمايته،  ورعايته  الصناعي  القطاع  تطوير  في  وتكمن 
السلع  منافسة  من  وتمكن  رائ��دا  قطاعات  اصبح  بحيث 
الصناعي  القطاع  مساهمة  نسبة  اصبح  بحيث  المستوردة 
بالناتج المحلي االجمالي بنحو 25٪ حتى نهاية عام 2002 
الى  الزراعي، حيث وصل  القطاع  الشيء نفسه مع  ، وحدث 
حد االكتفاء الذاتي ، وبلغت مساحة االراضي الزراعية بنحو 
48 مليون دونم، واصبحت نسبة مساهمته بالناتج المحلي 

االجمالي حتى عام 2002 )٪27( .

يعتمد  لم  العراقي  االقتصاد  اصبح  االساس  هذا  وعلى 
الدولة، وخاصة  النفط فقط كمصدر اساسي اليرادات  على 
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دوالر  مليار   10 آنذاك  النفط  من  عوائده  تجاوزت  ان  بعد 
سنويا، بالوقت الذي كان عديد سكانه ال يتجاوز ال 14 مليون 
حتى  العراق  في  حدثت  التي  الزيادة  من  وبالرغم  نسمة، 
وصل عديد السكان الى 22 مليون نسمة في العام 1997، 
بحيث كانت معدالت نمو السكان بنحو 3.5٪ سنويا، فالعراق 
لم يكن يعاني من بطالة ، بل كان يستقبل العمالة العربية 
واالجنبية، قبل فترة التسعينات، اضف الى ذلك ان االقتصاد 
العاملة  والقوى  البشرية  الموارد  بكثرة  العراقي كان مدعم 
في  النسبي  التنوع  وكذلك  جيدا،  تدريبا  والمدربة  المؤهلة 
قاعدته االنتاجية حيث كان العراق يتميز بموارده الطبيعية 
الغنية، وقواه البشرية الماهرة مما اهلته على انجاز خطط 
عام  وحتى   )1988 -  80( الحرب  فترة  بالرغم من  تنموية 
1987 ، كان قطاع الدولة بمؤسساته المختلفة يستحوذ على 
معظم النشاطات االقتصادية ، ثم اصبح دور القطاع الخاص 
الصدمة  التسعينيات ولكن  يأخذ مجاالت واسعة خالل فترة 
عام  ابتدأت   ، العراقي  االقتصاد  لها  تعرض  التي  الحقيقية 
1991 ، نتيجة لفرض الحصار االقتصادي الي انعكس اثره 
السلبي على االيرادات النفطية، وفرض القيود االستيرادية 
الطاقات  انخفاض  الى  افضت  التي  االنتاج  مستلزمات  على 
)الصناعية  الرئيسية  السلعية  القطاعات  في  االنتاجية 

والزراعية( .

مما اثر على منظومة متغيرات االقتصاد، منها انخفاض 
وظهور  االقتصادية،  القطاعات  في  التشغيل  مستويات 
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االنتاجية  القطاعات  من  العمالة  وتسرب   ، البطالة  مشكلة 
مما ادى الى انخفاض حجم المعروض السلعي، وزيادة اسعار 
السلع وظهور مشكلة التضم في ظل زيادة الطلب الكلي على 
السلع والخدمات امام العرض الكلي، التي عجزت القطاعات 

السلعية عن توفيرها بسبب قيود الحصار .

التفاوت في  الى تعميق حدة  ادى  التضخم  ان وجود  كما 
الخدمات  مستوى  تدني  كذلك  االفراد،  بين  الدخول  توزيع 
حجم  انخفاض  بسبب  والتعليمية  والصحية  االجتماعية 
االستثمارية  الفرص  وانغالق  الحكومي  االستثماري  االنفاق 

امام القطاع الخاص.

الدولة   ، السلبية  الظواهر  هذه  جميع  من  بالرغم  ولكن 
السياسات  من  جملة  انتهجت  بل  االيدي،  مكتوفة  تقف  لم 
االقتصادية )لمواجهة المشكالت االقتصادية بسبب الحصار 
المفروض على الشعب العراقي وبسبب الهجمات العسكرية 
من  حاولت  التي  االرتكازية(  البنى  من  الكثير  دمرت  التي 
خالل التكيف مع الظروف الجديدة ، وتحسين سبل ادارة ما 
المحافظة على مستوى  متاح من موارد اقتصادية وبالتالي 
ظلت  ذلك،  كل  رغم  ولكن   ، االقتصادي  االداء  من  مقبول 
االقتصاد  منها  يعاني  السلبية  االقتصادي  الحصار  ظواهر 
الصمود  من  العراق  وتمكن   ، طويلة  زمنية  فترة  العراقي 
والتصدي امام هذا الحصار الجائر الذي راح ضحيته اكثر من 
مليون ونصف المليون من الشعب العراقي واثر على النشاط 
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االقتصادي وعطل المشاريع التنموية التي كان من المزمع 
تنفيذها .

ثالثا: واقع االقتصاد العراقي بعد االحتالل 
العراق  على  فرض  الي  االقتصادي  الحصار  ان  بالتأكيد 
تنميته،  وعلى  العراقي  االقتصاد  على  كبيرة  اثارا  له  كان 
ولكن هذه االثار ازدادت وتعمقت حدتها في ظروف االحتالل 
لقد   ، هذا  يومنا  والى   2003/4/9 يوم  منذ  ابتدأت  التي 
التحتية  البنى  تدمير  الفترة  هذه  خالل  الغزو  قوات  قامت 
القطاعات  انتاج  وخاصة  الكلي  االنتاج  وتعطيل  للبلد 
السعلية الرئيسة والمهمة في االقتصاد )الصناعة والزراعة( 
)الصحية  المختلفة  بانشطته  الخدمات  قطاع  تعطيل  وتم 
والتعليمية واالجتماعية( وتدمير الدولة العراقية ومؤسساتها 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعلمية كافة، مما وضع 
االقتصاد العراقي على حافة االنهيار التام واستمر هذا الحال 
حتى يومنا هذا، حيث يمكننا  القول ان االحتالل وحكوماته 
للمجتمع  والفوقي  التحتي  البناء  المتعاقبة استهدفوا تدمير 
العراقي الذي تراكم منذ تكوين الدولة العراقية عام 1920 

ولحد االن .

عام  بعد  العراقي  االقتصاد  واقع  على  الوقوف  اجل  ومن 
القطاعات االقتصادية كل على حدة  2003 سنتناول وضع 
من اجل اعطاء صورة واضحة عن ما جرى لقطاعات االقتصاد 
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العراقي خالل هذه الفترة المظلمة من تاريخ العراق ..

1- واقع القطاع الصناعي :
اجنبية  قوات  من  معها  ومن  االمريكية  القوات  تمكنت 
وغير  مباشر  بشكل  الصناعي  القطاع  استهداف  من  اخرى 
في  ودوره  القطاع  هذا  اهمية  تماما  تعي  كونها   ، مباشر 

التنمية االقتصادية للعراق، وعلى النحو التالي:

)التقنية  التحتية  البنى  من   ٪85 من  اكثر  تدمير  تم  أ- 
واالجتماعية( تدميرا كامال، واستهدفت كذلك مصادر الطاقة 
الكهربائية التي يعتمد عليها المجتمع في الصناعة والزراعة، 

بالشكل الذي شلت حركة النشاط االقتصادي بكامله.

ب- قبل عام 2003 كان عدد المصانع العراقية التي كانت 
تعمل بكل طاقاتها االنتاجية نحو 178 الف مصنع حكومي 
استهدافها  تم   .. وكبير  ومتوسط  صغير  وخاص  ومختلط 

جميعا .

وتم سرقة   ، برمته  الصناعي  القطاع  تدمير  تم  لقد  ج- 
توقف  حيث  ومكائن  وآالت  ومعدات  عدد  من  تبقى  ما  كل 
انتاجية  ومؤسسة  ومعمل  مصنع  الف   13 من  باكثر  العمل 
في عموم العراق، وهي معامل انتاج كبيرة، وبنفس الوقت 
تم ايقاف العمل في المصانع الصغيرة والصناعات التقليدية 
االوضاع  وبسبب  الكهربائي  التيار  انقطاع   بسبب  وذلك 
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االمنية المتردية جدا .

د- ان نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي 
االجمالي بعد عام 2003 اصبحت 1٪ بينما كانت قبل عام 

2003 عام االحتالل ٪25 .

الى  ادى  وتدميره  الصناعي  القطاع  عمل  شل  ان   - ه� 
تعطيل اكثر من مليون ونصف مليون موظف عن العمل.

و- ما تبقى من القطاع الصناعي لم يتم رعايته وحمايته 
بحيث لم يتمكن من منافسة البضائع المستوردة وباالخص 
المستوردة في ايران، كون العراق فتح االستيراد بدون رسوم 
الى  ذلك  كل  ادى  مما   ، المستوردة  البضائع  على  كمركية 
المنافسة، وكل ذلك حدث بشكل متعمد  عدم قدرته على 

ومخطط له .

مما تقدم يتبين لنا ان القطاع الصناعي في العراق اصبح 
 ، التنمية  المطلوب في عملية  دوره  تأدية  تماما عن  عاجزا 

واصبح قطاعات مهمشا تماما وال دور له على االطالق .

2- واقع القطاع الزراعي 
ان القطاع الزراعي الذي وصل الى حد االكتفاء الذاتي عام 
2000، تراجع هو اآلخر ، وبشكل خطير ويعاني هذا القطاع 
من مشكالت عديدة ، حيث بلغت مساحة االراضي الزراعية 
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الحالية اي بعد االحتالل 12 مليون دونم بعد ان كانت 48 
مليون دونم وكانت نسبة مساهمة القطاع الزراعي بالناتج 
المحلي االجمالي حتى عام 2002 )27٪( واليوم وصلت هذه 
الزراعي  االنتاج  تراجع نسبة  يعني  الى 1.5٪ وهذا  النسبة 
من الناتج المحلي االجمالي GDP مقابل تزايد نسبة االنتاج 
النفطي فيه وكذلك تراجع دور القطاع الخاص في المساهمة 
البحث  الزراعي والحيواني فضال عن ضعف دور  االنتاج  في 
القطاع  بين  الترابط  وضعف   ، البحوث  ومراكز  والتطوير 
الصناعي،  القطاع  تدمير  بسبب  وذلك  والصناعي  الزراعي 
وكذلك اهمال دور مخرجات التعليم العالي في سوق العمل 
اداة مهمة  الريفية كونها تمثل  المرأة  الزراعي واهمال دور 
حدثت  التي  المشاكل  من  والكثير  والتسويق  االنتاج  في 
كمشكلة  تحتية  بنى  من  دمره  وما  االحتالل  ظروف  بسبب 
المياه وشحتها ومشكلة السدود ومشكلة االنفتاح االقتصادي 
واالنتقال نحو اقتصاد السوق مما جعل اتخاذ اجراءات عديدة 
منها الغاء الحماية والغاء التعرفة الكمركية فضال عن مشكلة 
والذي  والعجز  غياب  الى  ادى  ذلك  كل  والتصحّر  الملوحة 
الزراعية  العملية  تتطلبه  ما  مستلزمات  توفير  على  حصل 
من توفير المياه واالسمدة والمبيدات والعدد والمكائن وقوة 

العمل الفنية المطلوبة لتنمية القطاع الزراعي.

كما تعمقت االزمة الزراعية في ظل تفاقم االزمة المالية 
على  اثرت  بحيث  للدولة  العامة  الموازنة  منها  تعاني  التي 
بسبب  وذلك  الزراعي  بالقطاع  الخاصة  التخصيصات  حجم 
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ضخامة التخصصات التشغيلية وارتفاع التخصصات  االمنية 
وارتفاع نسبة االنفاق على قطاع الطاقة )الكهرباء والنفط( 
وارتفاع نسبة التخصيصات نحو الدفاع والحشد الشعبي حيث 
مثل القيد المالي مشكلة حقيقية امام تطور القطاع الزراعي 
واالسمدة  البذور  كدعم  القطاع  لهذا  المالي  الدعم  وغياب 
وانظمة الري واللقاحات والعالجات البيطرية وشراء المنتجات 
الزراعية من الفالحين والتي كان يقوم بها النظام الوطني 

قبل االحتالل .

هذا كله، ادى الى تراجع الزراعة في العراق وهذا التراجع 
على  يعيشون  عراقي  مليون   12 من  اكثر  يهدد  الخطير 
1 االيدي العاملة في العراق هم 

3
الزراعة اي بمعنى ثلث 

يعملون في القطاع الزراعي .

واخيرا وصل الحال بالعراق ان تقرير االمم المتحدة يقول 
ان العراق يستورد اكثر من 75٪ من المنتجات الزراعية من 
التي  الدول  ضمن  اصبح  ذلك  وبسبب  العراق  وان  الخارج، 

تحتاج الى مساعدات غذائية .

3- واقع قطاع الخدمات بعد االحتالل 
بنكسة  اصيب  االخر  فهو  الخدمات  لقطاع  بالنسبة  اما 
بهذا  االحتالل  حكومات  اهتمام  عدم  بسبب  جدا،  كبيرة 
القطاع الحيوي وما خلفه الغزو االمريكي وتدميره لكثير من 
مرافقه وسنركز على اهم القطاعات وهي الصحة والتعليم 
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كونهما يمثالن عنصران اساسيان في حساب تقرير التنمية 
البشرية .

3-1 قطاع الصحة 
الدكتور  رأي  العراق وحسب  الصحي في  القطاع  واقع  ان 
قد  الصحي  القطاع  ان  السابق،  الصحة  وزير  العلوان  عالء 
ولالسباب  جدا  خطيرة  درجة  الى  البالد  في  مستواه  تدنى 

التالية :

- قامت قوات االحتالل، وما تبعها من فقدان لالمن بعد 
من  الكثير  تدمير  من  االم��ن،   وقوى  العراقي  الجيش  حل 

المستشفيات والمراكز الصحية .

هجرة  الى  ادى  مما   ، االطباء  من  كبيرة  اعداد  اغتيال   -
 ، االمني  الوضع  تردي  بسبب  العراق  خارج  منهم  االكثرية 
واصبح العراق يعاني من شحة االطباء وبقية الكادر الطبي، 

وعزوف االكثرية منهم عن العمل .

- رفع مجانية العالج في المؤسسات الحكومية الذي كان 
معمول به قبل عام 2003 .

نسبة  وهي  واحد  سرير  مواطن  الف   100 لكل  اصبح   -
ضئيلة جدا .

- انتشار اكثر من 29 مرضا في البالد على سبيل المثال 
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مرض  وانتشار  الفايروسي،  الكبد  االطفال،  شلل  )الكوليرا، 
السرطان( .

- شيوع الفساد المالي واالداري بشكل لم يسبق له مثيل 
على االطالق في مؤسسات وزارة الصحة .

ومؤسسات  بالمستشفيات  واالهتمام  الرعاية  ضعف   -
الوزارة فضال عن ضعف الرعاية واالهتمام بالمرضى .

ومكائن  اجهزة  من   ( الصحية  التحتية  النبى  انهيار   -
ومعدات( .

االمريكي  العزو  بسبب  البيئة  في  حدث  الذي  التلوث   -
كورونا  جائحة  انتشار  في  حدثت  التي  المأساة  عن  فضال 
وعجز القطاع الصحي في مواجهة الجائحة مما ادى الى وفاة 

االالف من العراقيين .

هذا اذا علمنا ان مخصصات القطاع الصحي في الموازنة 
وهي  االجمالي  المحلي  الناتج  من   ٪1 بلغ  للدولة  العامة 
تخصيص ضئيل جدا مقارنة مع االردن الذي بلغ بنحو ٪3.6 

وفي لبنان 3.8٪ وفي ايران ٪4.1 .

الصحية 2765 مركزا صحيا وهذا  المراكز  بلغ عدد  كما 
ان  علما  شخص  الف   100 لكل  صحي  مركز   7.2 يشكل 
العراق يحتاج اضافة الى ذلك الى 300 الف مركزا صحيا .. 
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المستشفيات بلغ 281 مستشفى وهذا يعني 0.7  اما عدد 
مستشفى لكل 100 الف نسمة وهي نسبة قليلة جدا، علما 

ان هنالك نقص كبير جدا باالدوية المنقذة للحياة .

اما بالنسبة لبقية الخدمات قد تكاد تكون معدومة او شبه 
معدومة كالكهرباء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي 
وبقية الخدمات الضرورية للحياة فالوضع الصحي في العراق 
الى  ادى  مما  العراقي  الشعب  منها  يعاني  حقيقية  مأساة 
عمر   متوسط  وصل  حيث  االنسان  عمر  متوسط  انخفاض 
الذكور الى 57.8 واالناث الى 61.5 في العام 2020 ، وهذا 
العراق، علما  الواقع الصحي في  يعطينا مؤشرا حقيقيا عن 
ان معدل عمر االنسان في اوروبا يصل للرجال بنحو 77 عاما 

وللنساء 82 عاما فهناك فجوة كبيرة بين المعدلين .

3-2 واقع التعليم في العراق 
حسب تقرير لليونسكو ، ان العراق في فترة ما قبل حرب 
الخليج الثانية عام 1991 يمتلك نظاما تعليميا، تعتبر من 
ان  على  دليل  وهذا  المنطقة،  في  التعليم  انظمة  افضل 
 ، وتطوره  القطاع  لهذا  كبيرا  اهتماما  اولى  الوطني  النظام 
القضاء  والثمانينات  السبعينات  فترة  في  العراق  قام  حيث 

على االمية بشكل تام.

ولكن بعد عام 2003 واستالم القوى الطائفية زمام االمور 
في البالد، نرى ان مستوى التعليم في العراق شهد هبوطا 
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الدولية  المنظمات  العراق من قبل  الى درجة اعتبر  واضحا، 
 ، التعليم  مستوى  في  العالم  بلدان  اسوأ  من  المتخصصة 
المسؤول عن  التعليم هو  ان  الجميع  لدى  وكما هو معروف 

بناء االنسان واعداده لتحمل مسؤولية النهوض بالمجتمع .

واالرقام والمؤشرات االتية تعطينا صورة عن واقع التعليم 
في العراق ومنذ االحتالل عام 2003 والى يومنا هذا .

الموازنة  في   التعليم  قطاع  تخصيصات  نسبة  ان   -1
متدنية  نسبة  بلغت 1٪ فقط وهي  العراقية  للدولة  العامة 
جدا مما يجعل الواقع التربوي والتعليمي واقعا متدنيا جدا، 
بينما كان بنحو 13٪ قبل عام 2003 في حين بلغت هذه 

النسبة بالنسبة لالردن 9٪ من الناتج المحلي االجمالي .

بغداد  ان  بغداد،  محافظة  به مجلس  ما صرح  2- حسب 
فك  من  تتمكن  حتى  مدرسة   300 بناء  الى  تحتاج  فقط 
والمدارس حيث وصل عدد  الشعب  بين  واالزدواج  االرتباط 
الصف  بينما  طالب   170 الى  الواحد  الصف  في  الطالب 

النموذجي من 18 - 25 طالب .

مدارس  فهناك  لها  يرثي  حالة  بغداد في  مدارس  ان   -3
والحشد  والميليشات  الجيش  قبل  من  عليها  االستيالء  تم 

الشعبي .

ومتوسطة  ابتدائية  مدرسة  الف   14.658 هنالك   -4
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واعدادية 9000 منها متضرر وحسب احصاءات وزارة التربية 
فان عدد المدارس الطينية في العراق بلغت اكثر من 1500 
المدارس  وهذه  العدد  هذا  ضعف  هي  الواقع  وفي  مدرسة 
 ، وموظف  معلم   7000 فيها  ويعمل  طالب   15000 تضم 
جديدة  مدرسة  الف   11000 بناء  الى  البالد  حاجة  ان  علما 

الستيعاب الطالب .

5- ان واقع التربية والتعليم في العراق بعد عام 2003 
متسرب  طالب  الف   78 من  اكثر  هنالك  حيث  للغاية  سيء 
البكلوريا وان  واكثر من 44 الف طالب راسب في امتحانات 
 7 وبنحو  فقط  بغداد  في  شخص  مليون   2.5 االميين  عدد 
هذا  تضاعف  وقد  العراق  مستوى  على  امي  شخص  مليون 
العدد بشكل مخيف في السنوات االخيرة ، وعزوف البنات عن 

الدراسة .

6- هنالك اكثر من 70٪ من المدارس تفتقر الي ابسط 
المستلزمات الضرورية ، منها المياه النظيفة ودورات المياه 
الصحية ، وان الكثير من مدارس العراق نجدها من الطين، 
ويفترش  كمدارس  تستخدم  التي  الكرفانات  الى  اضافة 
طالبها االرض لعدم توفر الرحالت )المقاعد الدراسية( وعدم 

جودة المختبرات والمكتبات ووسائل االيضاح وغيرها .

7- كما ان حكومات االحتالل لم تعر اية اهمية للتعليم، 
يكون  ان  بالتعليم  يفترض  اذ  القوانين،  بتطبيق  تقم  ولم 
الزاميا ومجانيا، ولكن بسبب عدم المتابعة بلغ عدد االميين 
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اكثر من 10 مليون طالب وطالبة  الدراسة  والمتهربين من 
وتزداد هذه النسبة بسبب الفقر ، واضطرار االطفال للعمل 

العالة ذويهم.

8- عدم االستقرار االمني ، واستهداف العاملين في مجال 
التعليم، وتعرض المعلمين والطالب الى القمع والتهجير .

وعدم  الدراسية  المناهج  رداءة  من  التعليم  يعاني   -9
للدروس  ال��واس��ع  االنتشار  وظ��اه��رة  المعلمين  ت��دري��ب 

الخصوصية وتفشي ظاهرة المدارس االهلية المتخلفة.

10- تفشي الفساد المالي واالداري في النظام التعليمي 
، يمثل اخطر آفة تواجه التعليم في العراق، وهو السبب في 
اشاعة التخلف المعرفي وانحدار التعليم الى مستويات خطرة 
بها،  معترف  غير  للطلبة  تمنح  التي  الشهادات  ان  بحيث 
ومنح  للشهادات  الخطير  التزوير  هو  ذلك  كل  من  واالخطر 
واعوانهم  للمسؤولين  وباالخص  ودب  هب  لمن  شهادات 
افتقار  ، وكذلك  االعدادية  الدراسة  لم يتخرجوا من  والذين 

العراق الى ابسط معايير الجودة المعمول بها عالميا.

كارثة  يعيش  العراق  في  التعليم  جعل  مما  ذلك  كل 
حقيقية كبقية القطاعات .
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3-3- قطاع الكهرباء 
يعتبر قطاع الكهرباء من القطاعات المهمة التي تساهم 
وعلى  العراقي  االقتصاد  تنشيط  عملية  في  مباشر  بشكل 
عن  فضال  والزراعي  الصناعي  القطاع  في  الخصوص  وجه 
دوره في توفير الطاقة واالنارة لالستخدام المنزلي للسكان .

علما ان كثير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد 
بشكل اساس على الكهرباء في تنفيذ اعمالها االنتاجية وقد 
حرب  ابان  كامل  شبه  تدمير  الى  بالذات  القطاع  هذا  شهد 
الخليج االولى والثانية وعانى الشعب العراقي من جراء ذلك 
الى انقطاع التيار  الكهربائي ولسنوات طويلة وبعد االحتالل 
العراقي من  الشعب  يعاني  اليوم  ولحد  اي منذ عام 2003 
تتمكن  ولن   ، مستمر  وبشكل  الكهربائي  التيار  انقطاع  
الثمانية عشرة من  السنوات  حكومات االحتالل وخالل هذه 
معالجة هذه المشكلة المستعصية الحل لعدم توفر االدارة 
واالرادة الكافية لذلك، فضال عن الضغط الذي تمارسه قوى 
االحتالل وعلى وجه الخصوص ايران كونها المستفيدة االولى 
الصناعي  االنتاج  تعطيل  الى  تسعى  النها  ذلك،  جراء  من 
والزراعي حتى تتمكن من السيطرة على االقتصاد العراقي 

وتصدير منتجاتها الفاسدة الى العراق.

خالل  العراق  مدن  اغلب  شهدت  ذلك،  على  دليل  وخير 
الكهربائي  للتيار  تام  شبه  انقطاعا  الماضية  القليلة  االيام 
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باستثناء اقليم كردستان الي تزوده تركيا بالكهرباء.

مع  ترافق   ، الكهرباء  واقع  في  الكبير  التدهور  هذا  ان 
توقف ايران عن تزويد العراق بالكهرباء والغاز بسبب عدم 
دفع العراق الديون المتراكمة عليه ، علما ان العراق يعتمد 
توليد  محطات  تشغيل  في  ايران  من  المستورد  الغاز  على 
الكهرباء وباالخص في جنوب العراق حيث يستورد العراق ما 

بين 1.5 - 1.8 مليار قدم مكعب من الغاز االيراني يوميا .

علما ان حجم الديون االيرانية المترتبة على العراق تقدر 
بنحو 6 مليار دوالر.

واقع  لتحسين  خصصت  قد  ال��دوالرات  مليارات  وان  هذا 
الكهرباء في العراق، ولن يتحقق اي تقدم في مجال توفير 
الكهرباء واستمرت معاناة الشعب العراقي، حيث تم صرف ما 
يقارب 80 مليار دوالر واكثر على الكهرباء منذ عام 2004 
ولحد اليوم، وان هذا المبلغ يكفي لتوليد 80 الف ميكاواط 
مع شبكة كاملة، ولكن بسبب الفساد المالي وغياب التخطيط 
والرقابة لم يتحقق اي شيء يذكر، هذا اذا علمنا ان العراق 
لعموم  الكهرباء  لتوفير  فقط  دوالر  مليار   22 الى  يحتاج 
بسبب  المتوقفة  والمصانع  المعامل  تشغيل  مع   ، العراق 
االقتصاد  وتنشيط  العاملة  اليد  تشغيل  واع��ادة  الكهرباء 

الوطني برمته .

ولكن هذا غير مرغوب فيه من قبل قوى االحتالل وعلى 
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وجه الخصوص ايران، حتى يبقى االقتصاد العراقي رهينة 
بيد النظام االيراني في طهران ، وبنفس الوقت ان العراق 

يشتري الغاز من ايران بنحو 3 مليار دوالر واكثر سنويا .

الطاقة  من  المستوردة  الكميات  يبين  اآلتي  والجدول 
الكهربائية من ايران ومبالغها للسنوات )2017 - 2019 ( 

جدول رقم )1( 

الفترة 
كمية الطاقة 

)ميكاواط(
مبلغ الطاقة )دوالر 

امريكي(

20175698163334.74137031

2018427393854.34815798

2019660173045.32225685

165738322314.41178514المجموع 

الطاقة  يستورد  العراق  ان   ، اعاله  الجدول  من  يالحظ 
حيث  دوالر  مليار   5-4 بنحو  سنويا  ايران  من  الكهربائية 
ما   2019  -  2017 من  الثالث  السنوات  خ��الل  استورد 
يمتلك  العراق  ان  يعلم  والجميع   ، دوالر  مليار   14.5 قيمته 
انتاج  من  تؤهله  التي  والمادية  البشرية  المقومات  من 
يمكنه من  وما  ايران  استيرادها من  بدال من  الكميات  هذه 
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االستغناء عن االعتماد على ايران ، حيث يملك العراق خزين 
استراتيجي من الغاز الطبيعي يبلغ بنحو 4 بليون م3 ويحرق 
لم  اي  دوالر،  مليار   30 بنحو  المصاحب  الغاز  من  سنويا 
يستغل بل يحرق ويلوث البيئة ولم تفكر حكومات االحتالل 

من استغالل هذه الثروة المهدورة .

فعال  اصيب  االحتالل،  بعد  الخدمات  قطاع  حال  هو  هذا 
وفقدان  واالدارة  االرادة  انعدام  بسبب  جدا  كبيرة  بنكسة 
الجانب الوطني لحكومات االحتالل المتعاقبة منذ عام 2003 
الكثير من جوانب هذا  التطرق على  يتم  ، ولن  اليوم  ولحد 
القطاع كالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي واالتصاالت 
حالة  االخرى  تعيش هي  التي  الجوانب  من  وغيرها  والنقل 

كارثية .

رابعا : البطالة والفقر في العراق 
يعتبر العراق اليوم في مقدمة الدول في الشرق االوسط 
التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة من حجم قوة العمل، 
مادية  م��وارد  ويمتلك  الغنية  البلدان  من  العراق  ان  رغم 
وبشرية تمكنه، ان استغلها بشكل مثالي وعقالني، ان يكون 
من البلدان التي تتمكن من النهوض وتحقيق تنمية مستدامة 
تجعله في مصاف الدول المتقدمة ، ولكن مع االسف لقد تم 
تدمير التجربة الوطنية التي حققها النظام الوطني منذ عام 
في  كبيرا  تطورا  حققت  والتي   ،  2003 عام  وحتى   1970
المجال الصناعي والزراعي والعلمي والتربوي وكانت البطالة 



االستاذ الدكتور محمد طاقة االقتصاد العراقي على وشك االنهيار 

24

في تلك الفترة الزمنية من حياة العراق ال تتجاوز ال 6٪ من 
حجم قوة العمل .

ومن المعروف من وجود عالقة بين زيادة البطالة وزيادة 
مستويات الفقر، كون البطالة تؤدي الى الفقر ، بسبب فقدان 
االنسان الى عمله بمعنى فقدان دخله الذي يعتمد عليه في 

معيشته وسد حاجاته االساسية .

كامل  شبه  تدمير  من  االحتالل  ق��وات  به  قامت  ما  ان 
للبنى التحتية التي يعتمد عليها االقتصاد العراقي وتعطيل 
العراقي  الجيش  وحل  الخدمات  وقطاع  والزراعة  الصناعة 
العاطلين  من  جيشا  خلقت   ، الداخلي  االمن  وقوى  الباسل 
عن العمل فضال عن السياسات الخاطئة للحكومات العملية 
المتعاقبة على السلطة ما بعد 2003 ، ساهمت هي االخرى 
الطبقة  الفقر، كون  نسبة  وزيادة  البطالة  نسبة  ارتفاع  في 
السياسية ال تمتلك سياسة واضحة للتشغيل وليس لديها اي 
تصور عن ذلك، وانما تعاملت مع فرص التشغيل والتوظيف 
من  الجماهيرية  قاعدتها  لتوسيع  ضيقة  حزبية  كمكاسب 
اجل استغاللها لالنتخابات ، وان شباب العراق يدفعون ثمن 

متاجرة وفساد القوى السياسية بالمواد العامة للبالد .

ان الفئة العمرية التي تعاني من البطالة في العراق هي 
فئة الشباب، والتي تمثل االكثرية في العراق حيث يشكلون 
اكثر من 55٪ من اصل 40 مليون والتي تتراوح اعمارهم 
سياسات  الى  تحتاج  االع��داد  وه��ذه  سنة   30  - صفر  من 
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التي  االعداد  هذه  الستيعاب  العمل  سوق  تؤهل  اقتصادية 
يطلبون العمل سنويا.

عام  مايو  في  الدولي  النقد  صندوق  احصاءات  وحسب 
 ٪40 من  اكثر  بلغ  اشباب  لدى  البطالة  معدل  ان   2018
من اصل تعداد السكان البالغ 37 مليون نسمة وفي جميع  
الكليات  خريجي  من  مليون   5 بحدود  وهنالك  المحافظات، 
فان  اممية  الحصاءات  ووفقا  العمل،  عن  عاطلين  والمعاهد 
الجامعات  من  سنويا  يتخرجون  شخص  الف   45 من  اكثر 
العراقية وفي سنة 2019 وحدها تخرج نحو 50  والمعاهد 
الف طالب تم تعيين بنحو 2000 خريج فقط من هذا  العدد 
الفقر  نسبة  ثم  ومن  البطالة  نسبة  من  يزيد  كله  وهذا   ،
وباالخص بين الشباب، كما ان البطالة المقنّعة ارتفعت هي 
االخرى الى اضعاف ما هو معلن، علما ان عدد موظفي الدولة 
العراقية 4.5 مليون موظف حسب تصريح وزير  المالية علي 

عالوي منهم ربع مليون موظف فضائي.

كما ان آخر تقرير لبرنامج االغذية العالمي، بلغت نسبة 
 3 وهنالك   ٪31 من  اكثر  الى  العراقيين  بين  الفقر  انتشار 
مليون شخص ال يجدون ما يكفيهم من الطعام، اي ان زيادة 
نسبة البطالة هي التي ادت الى زيادة نسبة الفقر في العراق.

والجدول رقم )2( يبين معدالت البطالة لالعمار من 15 
سنة فما فوق وحسب المحافظات لسنة 2016- 2021
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جدول رقم )2( 

البطالة لسنة المحافظةتسلسل 
2016

البطالة لسنة 
2021

16.633.2دهول1
12.224.4نينوى2
10.220.4السليمانية3
9.919.8كركوك4
13.627.2اربيل5
5.711.4ديالى6
20.641.2االنبار7
9.819.6بغداد8
7.314.6بابل9

7.114.2كربالء10
10.821.6واسط11
10.821.6صالح الدين12
9.519النجف13
11.923.8القادسية14
14.529المثنى 15
14.929.8ذي قار16
17.134.1ميسان17
12.424.8البصرة18
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حسب  العراق  في  الفقر  نسبة  يبين   )3( رقم  والجدول 
المحافظات من خالل مسح الفقر لعام 2018 

جدول رقم )3(
نسبة الفقر ٪اسم المحافظةالتسلسل 

52٪المثنى1
48٪الديوانية2
45٪ميسان3
44٪ذي قار4
37.7٪نينوى5
22.5٪ديالى6
19٪واسط7
18٪صالح الدين 8
17٪االنبار9

16٪البصرة10
12.5٪النجف11
12٪كربالء12
11٪بابل13
10٪بغداد14
8.5٪دهوك15
7.6٪كركوك16
6.7٪اربيل17
6٪سليمانية18
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هذا اذا علمنا ان نسبة النساء العاطالت عن العمل تقدر 
تؤمن  ال  النفط  من  المتأتية  االيرادات  وان   ٪80 من  باكثر 
اكثر من 1٪ من فرص للعمالة العراقية ، فضال عن الشروط 
القاسية للقطاع الخاص تعزف قوة العمل للعمل لدى القطاع 
الخاص وكل ذلك بسبب طبيعة االقتصاد الريعي الذي يعتمد 
على واردات النفط دون التركيز على القطاعات االقتصادية 
االخرى ومن الجدير بالذكر ان نسبة البطالة والفقر في العراق 
تحولت من ظاهرة اقتصادية الى مأزق اجتماعي وسياسي .

لعام  االجمالي  المحلي  الناتج  خامسا: 
2019 واالهمية النسبة لكل قطاع 

يعتبر الناتج المحلي االجمالي ، احد المؤشرات االقتصادية 
االنشاط  لمعرفة  االقتصاديون  يتابعها  التي  المهمة 
عن  عبارة  ببساطة  وهو  وتطوره  نموه  ودرجة  االقتصادي 
القيمة االجمالية او السوقية لجميع السلع والخدمات المنتجة 
داخل االقتصاد الوطني في فترة زمنية محددة تكون على 
االكثر سنة واحدة ويعتبر الناتج المحلي االجمالي ذا اهمية 
اقتصادية غير عادية ، حيث يعتمد عليه في رسم السياسات 

االقتصادية للبلدان .

والجدول رقم )4( يوضح لنا نسبة تمثيل كل قطاع من 
الناتج المحلي االجمالي ويوضح لنا ان االقتصاد العراقي ال 
زال يعتمد على النفط في تمويل نفقاته، وهو اقتصاد وحيد 



االستاذ الدكتور محمد طاقة االستاذ الدكتور محمد طاقة االقتصاد العراقي على وشك االنهيار االقتصاد العراقي على وشك االنهيار 

29

الجانب ، وهذا يعني ان االقتصاد العراقي يعاني من اختالالت 
هيكلية واضحة تماما وكما ورد في هذا الجدول رقم )4(

جدول رقم )4(

نسبة االستحواذ القطاعالرقم
من الناتج

قطاع النفط 1
90٪والتعدين 

1.5٪القطاع الزراعي 2

الصناعة 3
1.6٪التحويلية 

2.5٪البناء والتشييد4

4.4٪بقية القطاعات 5

٪100

كما كشفت دراسة االمم المتحدة ان العراق يحتل المركز 
108 عالميا من بين 122 دولة ويحتل المركز العاشر عربيا 
بالنسبة لدخل الفرد الى الناتج المحلي االجمالي وكما موضح 

في الجدول رقم )5(
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جدول رقم )5(

الدخل من الناتج العراق
المحلي 

 7.391 دوالر 
سنويا

المرتبة االولى قطر 
عالميا 

98.814 دوالر 
سنويا 

المرتبة الثانية لوكسبمورغ 
عالميا 

78.670 دوالر 
سنويا 

المرتبة الثالثة سنغافورة 
علميا 

64.584 دوالر 
سنويا

39.706 دوالر الثاني عربياالكويت
سنويا 

والجدول رقم )6( يوضح لنا معدالت نحو الناتج المحلي 
االجمالي خالل السنوات 2015 - 2018

جدول رقم )6(
السنةالمعدل
٪4.82015
٪112016
٪0.82017
٪2.52018

وهذا يدلل ان معدالت النمو غير طبيعية كونها متذبذبة 
االقتصاد  يعاني منها  التي  الهيكلية  االختالالت  ويدلل على 
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من  متأتية  اي��رادات  على  كبير  بشكل  واعتماده  العراقي 
بحدود  النفطية  الموارد  تشكل  حيث  الخام  النفط  ايرادات 
90٪ من الميزانية وتمثل 99٪ من صادرات العراق ، وتعتمد 
على التذبذب التي تحدث على اسعار النفط صعودا ونزوال .

سادسا : قراءة في الموازنة العامة للعراق 
لسنتي )2020 - 2021(

تفصيلي  حسابي  كشف   ، للدولة  العامة  الموازنة  تعتبر 
واحدة  سنة  لمدة  وتعد   ، ونفقاتها  الحكومة  اي��رادات  عن 
على االكثر، وعلى ضوئها باالمكان معرفة فلسفة الحكومة 
 ، والسياسية  واالجتماعية  واالقتصادية  المالية  وسياساتها 
وكذلك معرفة االستغالل االمثل لموارد الدولة المالية وهل 
اقتصادي  مردود  الى  وادى  محله  في  االنفاق  اوجه  كانت 
خالل  من  عليه  االطالع  الممكن  من  ذلك  كل   ، واجتماعي 
ايرادات  من  فيها  جاء  ما  وتحليل  للموازنة  العلمية  القراءة 

واوجه االنفاق.

لذا ومن اجل اعطاء صورة عن الوضع االقتصادي والمالي 
عامي  اختيار  وتم  العامة  الموازنة  قراءة  من  بد  ال  للعراق 
القائم  والمالي  االقتصادي  الوضع  لدراسة   2021 -  2020

في ظل االحتالل وحكوماته المتعاقبة.

من المعلوم ان اكثر من 90٪ من ايرادات الموازنة العامة 
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الخام وعلى هذا االساس لقد  النفط  تتأتى من واردات بيع 
الخام ب 42 دوالر لموازنة  النفط  تم احتساب سعر برميل 
عام 2021 وتم احتساب سعر البرميل الواحد ب 40 دوالر 

لموازنة عام 2020 .

وان قدرة العراق التصديرية ال تتجاوز 3.5 مليون برميل 
يوميا .

الدوالر  مقابل  العراقي  الدينار  صرف  سعر  اعتماد  وتم 
1450 وكما حددته الجهات الرسمية العراقية .

مليار   52 قيمته  ما  سنويا  يبيع  العراق  ان  يعني  وهذا 
دوالر وكما جاء في الموازنة العامة لسنة 2021 ، بينما بلغ 
المبلغ السنوي من بيع النفط لسنة 2020 )46( مليار دوالر 
بحيث اصبح الفرق في الموازنة بين السنتين 6 مليار دوالر 
من  الواحد  البرميل  سعر  بيع  فرق  من  المتأتية  لاليرادات 

النفط .
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والجدول رقم )7( يبين لنا مجمل االيرادات للموازنة لسنة 
2020 و 2021 محسوبة بالدوالر .

جدول رقم )7(

موازنة سنة المفرداتالتسلسل
2020

موازنة سنة 
2021

اجمالي 1
االيرادات

54 مليار 
دوالر 

63 مليار 
دوالر 

االيرادات 2
النفطية 

46.5 مليار 
دوالر

50 مليار 
دوالر 

االيرادات 3
الغير نفطية 

7.5 مليار 
دوالر

13 مليار 
دوالر 

النفط من  الجدول اعاله ان نسبة مساهمة  ويالحظ من 
االيرادات العامة كانت سنة 2020 بنحو 86٪ واصبحت سنة 
العراقي هو  ان االقتصاد  لنا  2021 بنحو 80٪ وهذا يؤكد 
االيرادات   على  يعتمد  زال  وال  الجانب  وحيد  ريعي  اقتصاد 
النفطية ، ويعتمد على المخاطر التي تصيبه جراء التقلبات 
التي تحدث على اسعار النفط، وان جميع حكومات االحتالل 
لن تتمكن من تجاوز هذه المشكلة ، وال في نيتها ان تعمل 

على تطوير بقية القطاعات  االقتصادية.

على  حصلت  التي  ال��زي��ادة  ايضا  الجدول  من  ويتضح 
االيرادات الغير نفطية وهي بحدود 5.5 مليار دوالر .
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في  وردت  التي  النفقات  اجمالي  يبين   )8( رقم  والجدول 
الموازنة العامة لسنة 2020 ول 2021 موزعة كما يأتي :

جدول رقم )8( 

موازنة سنة المفرداتالتسلسل 
2020

موازنة سنة 
2021

اجماي 1
النفقات 

118 مليار 
دوالر 

112 مليار 
دوالر 

النفقات 2
التشغيلية

90 مليار 
دوالر

92 مليار 
دوالر 

3
اجمالي 
النفقات 

الرأسمالية 

28 مليار 
دوالر 

20 مليار 
دوالر 

العامة قد  النفقات  ، ان اجمالي  يتضح من الجدول اعاله 
انخفضت عن سنة 2020 بمقدار 6 مليار دوالر وان النفقات 
التشغيلية والجارية التي تشمل االجور والرواتب ومستحقات 
 ، والمديونية  الخاصة  البرامج  نفقات  وكذلك   ، المتقاعدين 
قد زادت بمقدار 2 مليار دوالر حيث كانت تشكل 70٪ من 
النفقات العامة واصبحت االن تشكل 78٪ من اجمالي االنفاق 

العام .

وكان باالمكان تخفيض الكثير من النفقات الغير ضرورية 
اعداد  في  الحاصل  التضخم  من  والتخلص  مبررة،  والغير 
جدا  كبيرة  باعداد  وهم  والفضائيين  الفائضين  الموظفين 
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وكما موجود في منطقة الحكم الذاتي ايضا .. بدال من زيادة 
النفقات التشغيلية ، كان من االفضل التركيز على النفقات 

الرأسمالية ، بدال من تخفيضها بنحو 8 مليار دوالر .

بااليرادات  الخاصين  السابقين  الجدولين  من  ويتضح 
العامة والنفقات العامة، نجد ان اجمالي العجز المخطط لسنة 
موازنة  في  العجز  اصبح  بينما  دوالر،  مليار   64 بلغ   2020
سنة 2021 مبلغا وقدره 49 مليار دوالر، اي انخفض بحدود 
15 مليار دوالر، وهذا حدث في اعتقادنا بسبب احتساب سعر 
برميل النفط في موازنة سنة 2020 ب 40 دوالر، واحتسابه 
في موازنة سنة 2021 ب 42 دوالر ، مما ادى الى زيادة في 
في  موضح  وكما  العجز  مقدار  من  وقلص  العامة  االيرادات 

الجدول رقم )9( .
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العامة  النفقات  اجمالي  من  العجز  نسبة  يبين  ج��دول 
لموازنتي سنة )2020( )2021(

جدول رقم )9(

موازنة سنة المفرداتالتسلسل
2020

موازنة سنة 
2021

اجمالي 1
النفقات

118 مليار 
دوالر

112 مليار 
دوالر

64 مليار مقدار العجز2
دوالر

49 مليار 
دوالر

النسبة 3
44٪54٪المئوية

ويتضح من الجدول اعاله ان موازنة سنة 2021 تمكنت 
ن تخفيض نسبة العجز الى 10٪ اي بحدود 15 مليار دوالر، 
وال زالت نسبة العجز تمثل نسبة كبيرة جدا وهذا ما يخالف 
من   ٪50 ال  يقارب  ما  كان  والعجز  المالية  االدارة  لقانون 

اجمالي النفقات، وهذا امر غير مقبول .

وان سبب ذلك وكما ذكرنا سابقا هو احتساب سعر برميل 
النفط ب 42 دوالر بدال من 40 دوالر لسنة 2020 ، وليس 
بسبب تحريك عجلة االقتصاد وتنشيط القطاعات االقتصادية 
التي يبنى عليها اي اقتصاد )كالصناعة والزراعة  االساسية 
وقطاع الخدمات( ، وليس من خالل اللجوء الى زيادة الواردات 
ومن مصادر عديدة ومتنوعة بامكانها رفد الموازنة بايرادات 
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على  السيطرة   ، الحصر  ال  المثال  سبيل  على  جدا،  كبيرة 
والقضاء  الضرائب  بجباية  النظر  واعادة  الحدودية،  المنافذ 
التي ال تثقل كاهل  الرسوم  التهرب الضريبي، وزيادة  على 
العامة  والمؤسسات  الشركات  ارباح  ومتابعة  المواطنين، 
االموال  والسعي الرجاع   واالداري،  المالي  الفساد  ومكافحة 
شبكات  مع  بالتعاقد  النظر  واع��ادة  الخارج،  الى  المهربة 
االنترنيت واالتصاالت، وغيرها من مصادر التمويل المتعددة 

في العراق، ومنع تهريب النفط والسيطرة عليه.

وبما ان حكومات االحتالل عجزت من تحقيق ذلك، التجأت 
الى سياسة االقتراض من الداخل والخارج لمعالجة العجز في 
الموازنة، بحيث اصبحت هذه السياسة تثقل كاهل االقتصاد 
الدين  )اص��ل  العام  الدين  خدمة  وصلت  حيث  العراقي، 
وفوائده( ، وكما جاء في الموازنة لسنة 2021 بنحو 10 مليار 
مستقبل  على  خطورة  ويشكل  جدا  كبير  مبلغ  وهو  دوالر، 
االقتصاد العراقي، علما ان مديونية العراق ارتفعت بشكل ال 
مثيل له، حيث بلغت بنحو 180 مليار دوالر لصالح 29 دولة 
، يضاف اليها ديون صندوق النقد الدولي و 6 شركات نفط 
الرؤية  غياب  ان  علمنا  اذا  باريس، هذا  نادي  وديون  عربية 
االقتصادية سببت الى تبديد الثروة المادية والبشرية للبالد، 
المالكي  العميل  حكم  فترة  خالل  النفط  من  مبيعاتنا  وان 
ولم  ترليون دوالر،  بنحو  كانت  النفط  اسعار   ارتفاع  وفترة 
نسبة  وبلغ  االقتصاد،  مشاكل  من  مشكلة  اي  بحل  تسهم 
لقد  ..؟؟  دوالر  مليار   )600( بنحو  والسرقة  والتبديد  الهدر 
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الشعبي  للحشد  اكثر  او  دوالر  مليار   3 مبلغ  تخصيص  تم 
اي  دون  الشعب،  وقتلة  والسراق  الفاسدين  حماية  اجل  من 
مردود اقتصادي ، وان هذا المبلغ كان كافيا لتمويل البطاقة 
امانة  نفقات  بلغت  كما  الوطني،  الحكم  اب��ان  التموينية 
مليون   500 بنحو  ال��وزراء  مجلس  ورائسة  ال��وزراء  مجلس 
للمستلزمات  دوالر  مليار   13 مبلغ  تخصيص  وتم  دوالر، 
ان  يعني  وهذا  تفاصيلها(  معرفة  )دون  والخدمية  السلعية 
الموازنة  تعط  ولم  الغموض  يكتنفها  النفقات  من  الكثير 
ال  نسبتيهما  ان  ف  والصحة  التعليم  لقطاعي  اهتمام  اي 
تتجاوز 2-3٪ .. ان الموازنة العامة لسنة 2020 والكثير من 
الموازنات لم تعرض على البرلمان للمصادقة عليها ، اي لم 
الحسابات  ايضا  تعرض  ولم  واالنفاق.  بالجباية  االذن  تأخذ 
ذلك  ، كل  االحتالل  للمصادقة عليها خالل سنوات  الخامية 
المستشري  واالداري  المالي  الفساد  على  التغطية  بهدف 
في  والمتنفذين  الكبار  ال��رؤوس  منهم  ونخص  البلد  في 
السلطة والبرلمان والجميع مساهمين بسرقة اموال العراق 
االقتصاد  ان  يعطينا مؤشرات على  كله  وهذا   . وموجوداته 
العراقي في خطر شديد ومسألة انقاذه اصبحت عملية معقدة 
جدا بوجود هذه المنظومة السياسية الفاسدة والموالية الى 

ايران .
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سابعا: التغلغل االقتصادي االيراني في 
العراق ودور الميليشيات وداعش 

يومنا هذا  والى  عام 2003  ومنذ  لالحداث  متتبع  اي  ان 
وعلى وجه الخصوص منذ عام 2011 سنة انسحاب القوات 
الى  العراق  في  االمور  مقدرات  وتسليم  االمريكية  الغازية 
االقتصاد  في  التغلغل  من  تمكنت  اي��ران  ان  يجد  اي��ران، 
مقدراته،  جميع  وعلى  عليه  الهيمنة  الى  وصوال  العراقي 
وفعلت ذلك من خالل استخدام اسلوب التغلغل البطيء  ذو 
النفس الطويل وتمكنت ايضا من خالل استخدام ميليشياتها 
والحكومة  العراقي  البرلمان  على  وسيطرتها  المسلحة 
العراقية ، فقد استطاعت ايران من االستحواذ على االقتصاد 
العراقي من خالل عقد عدد من االتفاقيات مع حكومة العمالء 
خفض  بغداد  في  االحتالل  حكومة  قامت  حيث  بغداد،  في 
تعرفتها الكمركية امام السلع االيرانية لتتراوح بين )الصفر 
- 5٪ ( وكذلك الغاء عمليات الرقابة على الصادرات االيرانية 
حجم  ان  علما  البلدين،  بين  التجارة  حركة  لتيسير  للعراق 
وصل   2005 عام  حتى  وايران  العراق  بين  البينية  التجارة 
الى مليار دوالر، بحيث اصبح العراق الشريك التجاري االول 
اليران، وهو يتربع االن على المرتبة االولى مستوردا للسلع 
االيرانية، حتى وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 
الى 20  ان يصل  المتوقع  مليار دوالر ومن  الى 18   2015
.. وعلى هذا االساس اصبح  - 25 مليار دوالر  عام 2021 
الميزان التجاري بين البلدين لصالح ايران يكاد يكون بنسبة 
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1-25٪ وتم اغراق العراق بالبضائع االيرانية وان 90٪ من 
العقود التي وقعت مع ايران كلها عقود لصالح ايران، فمثال 
اكثر من  تفتح  ان  الوحيدة  الدولة  والول مرة تعطى اليران 
بنك في العراق وتكون ملكيتها ايرانية 100٪ ، وتقوم هذه 
المصارف بشراء العملة الصعبة )الدوالر( الذي يعرضه البنك 
دوالر  مليون   250  -  200 وبنحو  يوميا  العراقي  المركزي 
وتحول هذه المبالغ الى ايران علما انه تم تحويل اكثر من 
المنصرمة عندما  الثمانية  السنوات  مليار دوالر خالل   360
الموضوع  هذا  وحول   ، للوزراء  رئيسا  المالكي  العميل  كان 
وحسب تصريحات من مسؤولين في البنك المركزي العراقي 
انه في يوم 2021/7/8 يكون البنك المركزي قد باع اكثر 
لعمليات  استمرار  وهو  واحد  اسبوع  خالل  دوالر  مليار  من 
البيع من قبل البنك المركزي، ويكون بذلك مجموع ما باعه 
البنك المركزي بنحو 12- 13 مليار دوار خالل اقل من 60 
اربع  او  يوم عمل، واكدوا في تصريحاتهم من وجود ثالثة 
المليارات  من  االكبر  النسبة  على  حصلت  ايرانية  مصارف 
يشترك  وكذلك  غيرها،  من  اعلى  تصنيفاتهم  بحجة  اعاله 
متنفذة  سياسية  اح��زاب  من  مدعومين  ثالثة  او  تاجران 
بالحصول على تلك المبالغ العالية بالمزاد وهم من يتحكم 
بسوق صرف العملة ، وتحول هذه المبالغ في نهاية االمر الى 

ايران .. !

مجال  ال  التي  منها  عشرات  وهنالك  المؤشرات  هذه  كل 
استيعابه  سيتم  وتدريجيا  العراق  االقتصاد  فان  لذكرها، 



االستاذ الدكتور محمد طاقة االستاذ الدكتور محمد طاقة االقتصاد العراقي على وشك االنهيار االقتصاد العراقي على وشك االنهيار 

41

الهيمنة  من  اي��ران  وتمكنت  اي���ران،  قبل  من  واحتوائه 
تلعبه  الذي  الدور  خالل  من  وذلك  العراقي  االقتصاد  على 
السلطة  في  وعمالئها  اي��ران  ال��ى  الموالية  الميليشيات 

والبرلمان وذلك من خالل ما يأتي :

بعد  وباالخص  متشعبة  اقتصادية  منظومة  تشكيل   -1
على  ايران  ساعدت  التي  هي  المنظومة  وهذه   2014 عام 

التغلغل في معظم مفاصل الدولة .

مدير  بواسطة  ال��وزراء  رئيس  مكتب  على  السيطرة   -2
مكتبه )ابو جهاد الهاشمي( وهو قيادي في منظمة بدر .

جدا  كبيرة  عقارية  قوة  بناء  من  المليشيات  تمكنت   -3
وتمكن حزب اهلل في لبنان من الحصول على عقود وهمية 

لتمويل نفسه .

اربعة  بايران على  المرتبطين  االعمال  4- سيطرة رجال 
بنوك خاصة تستغل مزاد بيع العملة للبنك المركزي والذي 
هذه  وتقوم  دوالر  مليون   250  -  200 من  يوميا  يعرض 
البنوك بشرائها وتعمل على تأمين العملة الصعبة الى ايران.

وفي  النفط  على عدد من حقول  المليشيات  5- سيطرة 
عليهم  يدر  مما  ونجمة(  وعالس  )الكيارة  محددة  مناطق 
واردات ضخمة من خالل بيعه وتهريبه الى ايران كما تقوم 
االيراني  النفط  لتهريب  غطاء  توفير  على  المليشيات  هذه 
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الخاضع للعقوبات االمريكية عبر الحدود مع العراق.

كارت(  )الكي  نظام  اختراق  من  المليشيات  تمكنت   -6
المخصص لدفع الرواتب الحكومية عبر زج اسماء موظفين 
تبلغ  اموال  على  للحصول  االلكتروني  النظام  في  وهميين 

عشرات الماليين شهريا .

7- تقوم المليشيات بنهب وسرقة المساعدات االمريكية 
والدولية والموارد العراقية وتهريبها وتحويلها الى ايران .

ان هذه المليشيات تتدخل وبشكل مباشر او غير مباشر 
العراق  في  تحدث  التي  االقتصادية  النشاطات  جميع   في 
تحصل  نسبة  ولديها  والصغيرة  الكبيرة  بالعقود  وباالخص 
علها ، وان كل ما تحصل عليه تحول الى ايران وتقوم ايران 

بتمويل اذرعها في المنطقة .

هذه  لعبته  ال��ذي  ال��دور  نفس  لعبت  والتي  داع��ش  اما 
المليشيات كونهما وجهان لعملة واحدة، وهم مكلفين بتدمير 
العراق وتقسيمه ونهب ثرواته فالخسائر التي تكبدها العراق 

جراء ذلك :

1- ان مجمل الخسائر االقتصادية بلغت 500 مليار دوالر 
اي نصف ترليون دوالر .

2- قامت داعش بسرقة 50 طن من الذهب من البنوك 
العراقية .
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3- قامت داعش بتدمير اكثر من 147 الف بيت بالكامل .

4- تم تدمير ما يقارب من 40٪ من زراعة العراق وذلك 
حسب تقرير منظمة الفاو لعام 2018 .

5- اكثر من 12 مليون عراقي خسروا اعمالهم واصبحو 
عاطلين عن العمل .

الكهرباء  انتاج  محطات  من  التحتية  البنى  تدمير  تم   -6
والمستشفيات والمدارس بكلفة تقدر ب 100 مليار دوالر .

7- السيطرة على 33 بئر نفطي يدر عليهم يوميا مليون 
دوالر .

واالداري  المالي  الفساد  االعتبار  بنظر  اخذنا  اذا  هذا   -8
والذي حل العراق بالمرتبة االولى في العالم، من سرقة اموال 
النفط  من  العراق  واردات  وباالخص  الثروات  ونهب  الشعب 
الفضائيين  والموظفين  دوالر  الترليون  بحدود  بلغت  والتي 
تقدر  ال  التي  االثار  وسرقة  الشهادات  وتزوير  )الوهميين( 
وانعدام  المياه،  ومشكلة  الحيوانية  الثروة  وتدمير  بثمن، 
الخدمات الضرورية لحياة االنسان وتدمير وسرقة كل شيء 

عدا الهواء لم يتمكنوا من سرقته بل من الممكن تلويثه.

ثامنا: مؤشرات عامة عن الفساد المالي في العراق 

تفيد المعلومات الموجودة لدى هيئة النزاهة بما يأتي :
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1- وجود اكثر من 200000 الف شهادة مزورة اصحابها 
حصلوا على وظائف مختلفة في دوائر الدولة ووزاراتها وفي 

البرلمان .

والبحث  العالي  التعليم  ل��وزارة  العام  المفتش  اكد   -2
الوثائق  في  تزوير   حالة   15000 من  اكثر  وجود  العلمي 

المدرسية وهؤالء يدرسون في الجامعات العراقية .

3- ان سعر بيع شهادة البكالوريوس 70 - 100 دوالر .

ان سعر بيع شهادة الماجستير 350 - 500 دوالر .

ان سعر بيع شهادة الدكتوراه 700 دوالر فما فوق .

التزوير  4- ان سوق مريدي فاقت شهرته غالبية اسواق 
بدوائر  الخاصة  االختام  جميع  يمتلكون  فهم  العراق،  في 
المدنية  االحوال  هوية  من  تريد  ما  بكل  ويزودونك  الدولة 
والشهادات  السفر  وج��وازات  العراقية  الجنسية  وشهادة 

الجامعية وغيرها من الوثائق والمستمسكات .

5- الفساد االجتماعي والصحي ، وصل الى حد خطير في 
اكثر  ان  العراقية  العراق حيث تؤكد احصاءات وزارة الصحة 
 ،  2006 عام  المخدرات  يتعاطون  عراقي  الف   24000 من 
تحولت  االوسط  الفرات  الشلب في منطقة  مزارع  اكثر  وان 
الى زراعة االفيون . ويشرف على ذلك متنفذون في الحكومة 
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وبالتنسيق مع ايران ، ومن اهم المخدرات المتوفرة في متناول 
شباب العراق العقاقير المهلوسة واحراق القناني البالستيكية 
والمنومات كالفاليوم والبانزين وشرب الكولونيا والمورفين 
والهروين والكوكائين واالفيون والحشيشة وغيرها والجميع 
وتركيبته  العراقي  المجتمع  على  ذلك  خطورة  مدى  يعلم 

االجتماعية والنفسية وآثارها االقتصادية .

6- تجاوز عدد المنظمات الغير حكومية )منظمات المجتمع 
المدني( في العراق تقدر بنحو 7000 منظمة وال نعرف عنها 
اموال  وسرقة  واالحتيال  بالنصب  متخصصة  واكثرها  شيء 
العراق  في  حزب   300 من  اكثر  وجود  عن  فضال  الشعب، 
اكثرها تقوم بنفس الوظيفة التي ذكرناها النصب واالحتيال 

وسرقة اموال الشعب .

في  العمل  اصبح  والحكومي  االداري  للفساد  ونتيجة   -7
الموظف في اكثر  امرا مشاعا، حيث يعمل  اكثر من وظيفة 
من مكان ويتقاضي راتبين او اكثر وبسبب تزوير الشهادات 
والمستمسكات تمر دون حساب، فغدت ظاهرة تغيير االالف 
الجيش  في   ضابطا  اصبح  فاألمي  االشخاص  مواقع  من 
والشرطة والذي ال يعرف القراءة والكتابة مديرا عاما او وكيل 

وزارة او لواء في الجيش والتسول اصبح تجارة .

8- وحسب التقرير االمريكي للمفتش العام العادة اعمار 
الحكوميين  الموظفين  نصف  فان  بوين  ستيوارت  العراق 
من  الكثر  يعملون  ال  منهم  وكثير  باعمالهم  يلتحقون  ال 
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بوست  الواشنطن  لنا  وتؤكد  اليوم،  في  ثالثة  او  ساعتين 
ان  وجد  االمريكية  السفارة  تقييم  ان  الى  االتجاه  هذا  في 
ثلث الوزارات المدنية تعاني من مشكلة الموظفين االشباح 
يأتون  ال  لكنهم  رواتب  لهم  تدفع  الذين  االشخاص  وهم   ،
مطلقا الى العمل، واكدت الصحيفة االمريكية على ان ضعف 
والمتخصصين  واالكاديميين  العلماء  بالكثير من  االمن دفع 
الى مغادرة العراق الى سوريا واالردن وقدر ان اكثر من ٪60 

من المتخصصين العراقيين غادروا البالد منذ سنة 2003.

9- هروب المستثمرين العراقيين بسبب الظروف التي يمر 
االموال  رؤوس  اكثرية  ان  حيث  االمني  والوضع  العراق  بها 
العراقية هاجرت الى دول الجوار حيث صدر تقرير احصائي 
عن دائرة مراقبة الشركات االردنية عن تصدر المستثمرين 
العراقيين قائمة االستثمارات في الشركات االردنية المسجلة 
في  دائرة مراقبة الشركات االردنية منذ بداية عام 2006 ، 
حيث بلغت 8.37 مليار دينار اردني بعد ان كان 7.907 مليار 
دينار اردني في عام 2005 علما ان اكثر هذه االموال هي 
وهنالك   . تبييضها  تم  العراق  من  ومهربة  مسروقة  اموال 

اضعاف هذا المبلغ هربت الى بلدان العالم .

10- ان الفساد الموجود في محطات النفط والغاز يعتبر 
ومستفحلة  معقدة  ومشكلة  بالدنا  في  للفساد  مثاال صارخا 
والشبكة االخطبوطية التي تشرف على ذلك اصبحت طبقة 
وبسبب  المتفرعة  وشبكاتها  تنظيماتها  ولها  جدا  ثرية 
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والقضاء  متابعتها  عن  عاجزة  الحكومة  اصبحت  تفرعاتها 
عليها .

المستورد تتم سرقته واعادة بيعه  البنزين  ان 30٪ من 
من   ٪40 ان  كما  التهريب  عصابات  بواسطة  الخارج  في 
الكازولين الذي يتم استهالكه سنويا في العراق يتم شراءه 
من السوق السوداء ، حيث ارتفعت اسعاره حتى وصلت الى 
قبل  من  المدعوم  سعره  بينما  للكالون  دوالر   2.5 مستوى 
الحكومة 65 سنتا، فمن مبلغ 1 مليار دوالر يتم انفاقه في 
السوق السوداء يذهب مبلغ 800 مليون دوالر كارباح لهؤالء 
المجرمين السراق الذين يقومون بادارة هذه الشبكات الغير 

قانونية.

11- بلغت ديون العراق الخارجية 120 مليار دوالر سنة 
2003 ، وارتفع هذا المبلغ الى 125 مليار دوالر سنة 2004 
- 2005 اي بزيادة 5 مليار ووصل في عام 2020 الى اكثر 

من 180 مليار دوالر .

تمثل  اقصاها حيث  الى  العراق  في  البطالة  12- وصلت 
60٪ من قوة العمل العراقية .

نازح  مليون   2 و  داخلي  نازح  مليون   2.4 هنالك   -13
خارجي العراق وهم اآلن في ازدياد .

14- اكثر من 13 مليون عراقي يعيشون دون حد الكفاف 
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في اغنى بلدان العالم وان ثلث اطفال العراق فقط يحصلون 
على مياه صالحة للشرب وربع اطفال العراق يعانون من سوء 

التغذية .

15- يحتاج العراق لحل ازمة السكن الخانقة الى بناء 15 
مليون وحدة سكنية ولكن ال يستطيع ان يحقق سوى 5٪ من 

ذلك.

وكركوك  البصرة  من  المحروق  المصاحب  الغاز  ان   -16
العراق من  يستورد  في حين  دوالر سنويا  مليار  يعادل 30 

ايران الغاز باكثر من 5 مليار دوالر.

17- التعليم والصحة والخدمات هي من اسوأ عشر دول 
في العالم .

18- هناك 124 عنصر حماية يستخدمون 9000 سيارة 
دفع رباعي بلغت تكاليفهم 5 مليار دوالر سنويا، وقد تضاعف 

هذا العدد في العام 2020 - 2021.

19- تكاليف الوزير العراقي شهريا 150 الف دوالر .

وحسب تقرير التنمية البشرية الذي تعده UNDP برنامج 
مؤشرات  ان  يؤكد  العراق،  في  المتحدة  لالمم  االنمائي 
االن،  ولحد   2003 من  وللمدة  العراق  في  البشرية  التنمية 
)بالدخل  والمتمثلة  البشرية  التنمية  مؤشرات  ان  تشير 
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واالهمال  التدهور  من  مزيد  من  تعاني  والتعليم(  والصحة 
مؤشرات  واقع  مع  يتماشى  ال  وانه  الفعلي،  واقعها  وتردي 

التنمية البشرية الي بلد.

الفقر  على  القضاء  الى  تهدف  المؤشرات  هذه  ان  علما 
والتعليم  والرفاه  الجيدة  الصحة  توفير  وتعمل على  والجوع 
النظيفة  المياه  وتوفير  الجنسين  بني  والمساواة  الجيد 
والنظافة الصحية وتوفير طاقة نظيفة وباسعار معقولة ومع 
االسف ان تقارير التنمية البشرية للعراق تشير عكس ذلك 

تماما.

هذا اذا علمنا أن :
1- ان عدد العراقيين المسجلين تحت خط الفقر بأقل من 

5 دوالر في اليوم بحدود 35٪ من الشعب .

2- 10 ٪ يتعاطون المخدرات والحشيش .

3- 12٪ نسبة عمالة االطفال دون سن 15 سنة .

4- التعليم والصحة كما ذكرنا واقعها سابقا .

العراق  في  االمية  نسبة  ان  لليونسكو  تقرير  احدث   -5
وصلت الى 47٪ وهي نسبة مخيفة .

اما بالنسبة للقطاع المالي فقد بلغ مجمل الديون العراقية 
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180 مليار دوالر لصالح 29 دولة يضاف اليها ديون صندوق 
النقد الدولي و 6 شركات نفط عربية وديون نادي باريس.

حكم  فترة  خالل  النفط  من  مبيعاتنا  ان  علمنا  اذا  هذا 
ولم  ترليون،  بحدود  النفط  اسعار  ارتفاع  وفترة  المالكي 
 600 بحدود  الهدر  نسبة  بلغ  حيث  مشكلة  اي  بحل  تسهم 

مليار دوالر .

ومن الجدير بالذكر انه يوجد بالعراق اليوم :

1- 371 حزبا وحركة سياسية .

2- 11.670 الف منظمة مجتمع مدني .

3- 980 الف جندي وعنصر امن .

4- 126 شركة امنية محلية واجنبية .

5- 73 مليشيا مسلحة وبواقع 117 الف عنصر .

كما يوجد في البالد :

1- 54 صحيفة ومجلة يومية واسبوعية .

2- 63 محطة تلفزيون فضائية ومحلية .
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3- 29 محطة اذاعية محلية .

4- 4 شبكات اتصال عراقية واقليمية .

االيراني  االمريكية  االح��ت��الل  بسبب  ح��دث  ذل��ك  كل 
الصهيوني للعراق وما خلفه هذا االحتالل من تدمير شامل 

للعراق سياسي وامني واقتصادي واجتماعي قل نظيره .

هذا اذا اخذنا بنظر االعتبار الفساد المالي واالداري والذي 
حل العراق بالمرتبة االولى في العالم، من حيث سرقة اموال 
النفط  من  العراق  واردات  وباالخص  ثرواته  ونهب  الشعب 
الموظفين  عن  فضال  دوالر،  الترليون  بنحو  بلغت  والتي 
االثار  وسرقة  الشهادات  وتزوير   ، )الوهميين(  الفضائيين 
التي ال تقدر بثمن، وتدمير الثروة الحيوانية، ومشكلة المياه 
، وانعدام الخدمات الضرورية لحياة االنسان، وتدمير وسرقة 
كل شيء عدا الهواء لم يتمكنوا من سرقته بل من الممكن 

تلويثه .

فبعد كل ذلك هل يوجد اقتصاد في العراق ؟
وقد  نتحدث  مستقبل  اي  وعن  نتحدث  اقتصاد  اي  وعن 
رهنوا ثرواتنا الى عشرات السنين وغرقونا بالديون وفوائد 
وامان، هذا هو  العيش بسعادة  اجيالنا من  ليحرموا  الديون 
باالقتصاد  اصفه  ان  وبامكاني  العراقي،  االقتصاد  وضع 

المنهوب وهو على وشك االنهيار .  
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وعلى الرغم من كل الذي قدمناه من حقائق مؤلمة والتي 
من  هو  العراق  ان  جيدا  اعلم  انني  اال  التشاؤم  الى  تقودنا 
من  تمكنه  وبشرية  مادية  موارد  ولديه  العالم  بلدان  اغنى 
النهوض مجددا ، ويعود افضل من ذي قبل، ولكن في حالة 
انواع  ، تتحرر من كل  مجيء سلطة وطنية عراقية خالصة 
بادارة  وتقوم  والصهيوني  وااليراني  االمريكي  االحتالالت 
العراق  ، وتعبأ طاقات  الوطني على اسس علمية  االقتصاد 
المادية والبشرية وزجها بخلق تنمية مستدامة وتقضي على 
جذور التخلف في العراق واالهتمام بالتعليم والصحة والقضاء 
على االمية واالهتمام بالبحث العلمي وبناء صناعة متطورة 
تعاضدها زراعة وطنية وقطاع خدمات مناسب لهذا التطور 
الطائفية  عن  بعيد  وطنية  اسس  على  االنسان  بناء  واعادة 
واالثنية ، وذلك بعد قيام نظام عراقي مدني وطني تعددي 
يساهم به كل ابناء الشعب العراقي دون استثناء او اقصاء 
فثورة  مشرقا  العراق  مستقبل  سيكون  وعليه  تهميش  او 
بداية  يمثلون  هم  المنتفضين  وشبابه  العراقي  الشعب 

شروق الشمس على العراق فلهم المستقبل !!

تاسعا: مقترحات لحل مشاكل االقتصاد العراقي 
لكي يخرج العراق من هذه الدوامة التي يعيشها الشعب 
العراقي والتي فرضت عليه بسبب االحتالل والغزو االمريكي 
حل  على  العمل  اجل  ومن   ، المتعاقبة  العميلة  وحكوماته 
العراقي  االقتصاد  بها  يمر  لن  التي  االقتصادية  المشاكل 
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طرح  من  بد  ال   ، السنين  من  المئات  بل  العشرات  منذ 
حلول علمية وطنية واضحة المعالم، واضعين نصب اعيننا 
ويعمل  عليها  يتفق  ان  يجب  والتي  اوال،  الوطنية  المصلحة 
اجل  من  الشرفاء  الوطنيين  العراقيين  جميع  تحقيقها  على 
النهوض باالقتصاد العراقي وعلى النحو الذي يخدم المجتمع 

برمته وهذه الحلول تتمثل بضرورة انجاز ما يأتي:

1- بادئ ذي بدء، لقد قدم عديد من االقتصاديين العراقيين 
، مقترحات ومعالجات علمية وعملية للوضع االقتصادي في 
العراق، وجميع هذه المعالجات والمقترحات ، حتى التي جاءت 
العراقي  االقتصاد  ستنقذ  نفذت  ما  اذا  البحثية،  ورقتنا  بها 
من االنهيار ، ولكن ..!! على شرط ان يتم تغيير المنظومة 
وقلعها من  خارجية  باجندات  والمرتبطة  الفاسدة  السياسية 
جذورها ، وما عدا ذلك ستكون جميع ما قدمناه من مقترحات 

ومعالجات حبر على ورق.

2- العمل بكل جدية واخالص على هيكلة الدولة العراقية 
الوضع  النقاذ  وهدف  وسيلة  بوصفها  كافة،  بمؤسساتها 
من  تمتلك  العراقية  الدولة  كون   ، المتدهور  االقتصادي 
يؤهلها  ما  المتراكمة  والخبرات  والبشرية  المادية  االمكانات 
العراقي  االقتصاد  ذلك سيبقى  وبدون  المهمة،  النجاز هذه 
والسلب  للنهب  عرضة  البلد  م��وارد  وستكون  معافى  غير 

واالبتزاز والتبديد .
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بتشكيالتها  العراقية  للدولة  المؤسسي  البناء  اعادة   -3
فعال في  والعسكرية، سيساهم بشكل  منها  المدنية  كافة 

امتصاص البطالة المتفاقمة في العراق .

المالي  الفساد  على  القضاء  الوسائل،  وبكل  العمل   -4
واالداري المستشري في البالد وفي مرافق الدولة ، ومحاربته 
عدو  واالداري  المالي  الفساد  كون  وافقيا،  عموديا  واجتثاثه 
من  يكون  من  كائن  يتمكن  لن  سوف  ذلك  وبدون  التنمية، 
معالجة االوضاع المزرية والمشاكل االقتصادية واالجتماعية 

التي يعاني منها البلد.

5- العمل على متابعة االموال المسروقة واالمالك العامة 
قاموا  الذين  واالشخاص  العراق،  خارج  والمهربة  والخاصة 
العراقي  الشعب  اموال  كونها  العراق،  الى  وارجاعها  بذلك، 
باشد  ومعاقبتهم  السراق  ومحاسبة   ، باعادتها  الحق  وله 

العقوبات .

االستثماري من قبل  االنفاق  زيادة حجم  العمل على   -6
تخصيص  خاص  وبشكل  االنتاجية  المشاريع  على  الدولة 
العادة  المطلوبة  واالم��وال  االستثمارات  من  مناسب  حجم 
تشغيل تلك المشاريع االنتاجية التي تعطلت فيها الطاقات 
االنتاجية بسبب ما اصابها من دمار خالل ظروف االحتالل، 
علما ان تفعيل النشاط االستثماري من قبل الدولة في هذه 

المشاريع واستغالل طاقاتها االنتاجية المعطلة .
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آليات  وفق  الخاص،  القطاع  دور  تعزيز  على  العمل   -7
وسياسات محددة البراز دوره في عملية النهوض االقتصادي 
وتنفيذ المشاريع االنتاجية والخدمية التي بامكانها ان تساهم 
الوقوف  هنا  وينبغي  االقتصادية،  االختناقات  من  الحد  في 
بحزم ضد خصخصة القطاعات واالنشطة االقتصادية للدولة 
في  الحاجة  بأمس  العراق  كون  منها،  االستراتيجية  خاصة 
هيكلية  بناء  يعيد  كي  القوي  الدولة  دور  الى  الظروف  هذه 

االقتصاد وخلق الموازنات المطلوبة. 

8- العمل على تشجيع االستثمار الوطني بالدرجة االولى 
االستثمارات  امام  المجال  لفسح  وذلك  العربي،  واالستثمار 
كي تلعب دورا في تنشيط حركة النمو االقتصادي، وتشجيع 
االستثمارات االجنبية وفق شروط وتعليمات وقوانين تصب 
االساسية،  الوطني ومعالجة مشاكله  االقتصاد  في مصلحة 

بحيث ال تتقاطع مع السيادة الوطنية.

المتوازن،  االقتصادي  النمو  مبدأ  تحقيق  اجل  من   -9
على  الوطنية  والثروات  لالستثمارات  العادل  التوزيع  ينبغي 
مناطق القطر كافة مع التركيز على المناطق االكثر تضررا 

ودمارا في ظروف االحتالل وحكوماته المتعاقبة .

فعالة،  ونقدية  مالية  سياسات  وضع  على  العمل   -10
للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي ، والحد من 
اجرية  واعتماد سياسات   ، االسعار  وارتفاع  التضخم  ظاهرة 
واستخدام  االقتصادية،  القطاعات  مستوى  على  متوازنة 
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كوسيلة  وانما  االيرادات  لزيادة  كاداة  فقط  ليس  الضريبة 
لتحقيق اهداف اجتماعية كاعادة توزيع الدخل بين االفراد.

11- اعطاء قطاع الخدمات االولوية في عملية االستثمار ، 
لعالقة هذا القطاع المباشرة والوثيقة بحياة ومستقبل الفرد 
المختلفة وعليه  االنتاجية  االنشطة  العراقي وكذلك تطوير 
عند اعادة اعمار مشاريع هذا القطاع ينبغي تحقيق ما يأتي :

القدرات  وزي��ادة  الكهربائية  الطاقة  توفير  ض��رورة  أ- 
الوطنية  الشبكة  وتصليح  صيانة  على  والعمل  التوليدية 
ومستقرة  واضحة  آلية  واعتماد  المتضررة  والمحطات 
القطاعات  مستوى  على  الكهربائية  الطاقة  وتوزيع  لبرمجة 
المستخدمة لها سواء المنزلية منها واالنتاجية حيث الستمرار 
العراقي  المواطن  على  انعكاساته  الكهربائي  التيار  انقطاع 

من الناحية النفسية واالجتماعية واالنتاجية .

ب- العمل على تنمية وتطوير المشاريع الصحية المختلفة 
الصحية  والتخصصات  الطبية  بالكوادر  المستشفيات  ورفد 
المطلوبة وتوفير المستلزمات الضرورية من االدوية واالجهزة 
الطبية المختلفة التي اصبح المواطن العراقي بأمس الحاجة 

لها في ظل ظروف االحتالل .

المدارس  وتصليح  اعمار  اعادة  استكمال  على  العمل  ج- 
والمؤسسات التعليمية التي تضررت جراء الحرب وسد المالكات 

والشواغر الضرورية الستمرار العملية التربوية فيها .
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د- استمرار العمل في نظام الرعاية االجتماعية وتطوير 
مؤسساته المختلفة وذلك دعما لالسر العراقية الفقيرة التي 
فقدت مصادر دخلها الرئيسي جراء الحرب وظروف االحتالل 

القاسية عليها .

لتنظيم  الدولة  قبل  من  محددة  آلية  ايجاد  ضرورة   - ه� 
عملية دخول السيارات الحديثة الى القطر آخذة بنظر االعتبار 
الطرق  االمنية من جهة وحجم وطبيعة شبكة  البلد  ظروف 
حيث  ثانية  جهة  من  والمحافظات  العاصمة  في  المحدودة 
ووسائط  السيارات  من  الهائل  الكم  استمرار دخول هذا  ان 
لها  ومحددة  واضحة  خطة  وضع  دون  من  المختلفة  النقل 
اختناقات مرورية كبيرة تعيق عملية وصول  خلق وسيخلق 
والحد من حركته داخل  المحدد  بالوقت  الى عمله  المواطن 

المدن .

واالستخدام  البطالة  مشكلة  معالجة  اطار  ضمن   -12
وتأهل  لتدريب  برامج  اعتماد  ينبغي  العاملة  للقوى  االمثل 
وتطوير قدرات االطر البشرية الكسابهم المعارف والخبرات 
والمهارات المطلوبة بمختلف االختصاصات وفي هذا المجال 
والجامعات  الدولة  مؤسسات  بين  والتنسيق  التعاون  ينبغي 

والكليات المتخصصة.

الزراعي ودعمه بشكل  القطاع  العمل على تشجيع   -13
هذا  وتطوير  لتنمية  الالزمة  والسبل  الوسائل  وايجاد  كبير 
القطاع بوصفة الركيزة االساسية التي تضمن تحقيق االمن 
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تحقيق  ينبغي  المجال  هذا  وفي  العراقي  للشعب  الغذائي 
اآلتي :

أ- قيام الدولة باالشراف المباشر على االستثمار في البناء 
التحتي للقطاع الزراعي حيث ان هذا النشاط ينبغي ان يكون 
من مهمة الدولة وذلك الن القطاع الخاص ال يمكن القيام به.

ب- ايجاد الية منسقة ومنظمة للتوزيع العادل للمياه على 
المستوى المحلي وتوزيع الطاقة الكهربائية حيث ان برمجة 
االنتاجية  معدالت  على  يؤثران  المصدرين  هذين  توزيع 

المتحققة في هذا القطاع .

تحقيق  شأنها  من  التي  واالج��راءات  الوسائل  تطوير  ج- 
من  الخاص  الزراعي  للنشاط  الزراعية  االنتاجية  من  زيادة 
من  او  خاصة  تدريبية  مراكز  في  واالرش��اد  التدريب  خالل 

خالل المساهمة في البحوث الزراعية .

منها  يعاني  التي  المشاكل  حل  في  الدولة  مساهمة  د- 
المزارع العراقي وخاصة في مجال التمويل وزيادة مساهمة 
دعم  او  الزراعية  القروض  منح  في  المصرفية  المؤسسات 

الدولة ومساهمتها في تسويق منتجاته الزراعية .

14- في مجال السياسة التجارية المتبعة من قبل الدولة 
والسلع  البضائع  وخ��روج  دخ��ول  حرية  اط��ار  وضمن  حاليا 
في  وواضحة  محددة  آية  اعتماد  ينبغي  التجارية  والخدمات 
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هذا المجال بالشكل الذي ال يؤثر سلبا على االنتاج الوطني 
ويعيق االنتاج المحلي وضمن هذا المجال ايضا ينبغي على 
الدولة ان تعزز من نظام البطاقة التموينية وتدعمها بفقرات 
العراقي  للفرد  الحقيقي  الدخل  زيادة مستوى  بغية  اضافية 

ورفع مستواه المعيشي في ظل ظروف االحتالل القاهرة .

تتبع  ان  الدولة  على  النفطي  القطاع  مجال  في   -15
سياسة نفطية واضحة من حيث االنتاج والتصدير وسد حاجة 
الرئيسية بما ينسجم مع  المادة  العراقي من هذه  المواطن 
في  االوبك  منظمة  وقرارات  الدولي  النفطي  السوق  وضع 
والعمل على تحقيق  التصدير  االنتاج وكميات  تحديد سقف 
سعر متوازن للبرميل الواحد مما يخدم ذلك تحقيق المصلحة 
التأميم  قرار  على  والحفاظ  واالنسانية  والقومية  الوطنية 

الخالد بوصفه قرارا وطنيا خالصا.

16- ان عمية البناء واالعمار وتنشيط االقتصاد العراقي 
وحل مشاكله الرئيسية سواء على مستوى قطاعاته االنتاجية 
في  ظل  اال  ذلك  يتحقق  ان  يمكن  ال  المختلفة  الخدمية  او 
االمكانات  كل  فهيا  تتظافر  مستقلة  تنموية  سياسة  تبني 
بشكل  واستخدامها  وتعبئتها  والبشرية(  )المادية  الوطنية 
امثل وهذا كله مرتبط بانهاء حالة االحتالل وضرورة تحقيق 
وهذا  والمنطقة  العراق  داخ��ل  الكامل  االمني  االستقرار 
مستقلة  وطنية  حكومة  وجود  ظل  في  اال  يتم  ان  يمكن  ال 
باتخاذ قراراتها السياسية واالقتصادية وبعكس ذلك سيبقى 
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االقتصاد العراقي يعاني من التبعية االقتصادية والسياسية 
مما يعرقل مسيرة النهوض والتنمية في هذا البلد .
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