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ديون العراق.. نظرة عامة حول وضع الديون ونشأهتا ومستقبلها

جعل الصراع الذي دام يف العراق ألكثر من 35 عاماً البالَد غرَي قادرة على تلبية احتياجاهتا 
اهلائلة إلعادة األعمال عرب إيراداهتا احلالية من مواردها اهليدروكربونية وحدها؛ مما أفضى ذلك إىل 

طلب الديون لزايدة متويل عمليات إعادة اإلعمار.
النقاشات داخل العراق بشأن ديون البالد بعدة عوامل، بعضها كانت عبارة  وقد أتثرت 
عن تصورات للديون كوهنا نقطة ضعف أو عبئاً للدولة، وهنالك عامل آخر وهو الشعور ابلقومية 
العراقية والنضال ضد االحتالل األجنيب الذي يرى الدين مسألة جلعل البالد رهينة، ويفسح له اجملال 

إلعادة استعمارها يف النهاية1.
مل يكن العراق يعتمد سابقاً على سياسة الدفع ابآلجل أو الديون حىت بداية احلرب العراقية-

اإليرانية، إذ كانت البالد تدفع مقابل السلع واخلدمات بنحٍو مباشر، أي مع افرتاض احلد األدىن من 
االئتماانت التجارية، يف حي أن البالد خالية تقريباً من القروض األجنبية ابستثناء عدد من القروض 

اليت قدمها االحتاد السوفييت السابق وأورواب الشرقية آنذاك اليت دفع مثنها عرب تزويدمها ابلنفط2.
ديوانً ضخمة  العراقية  احلكومة  تكبدت  أن  بعد  هذا  العراقية-اإليرانية كل  احلرب  وغريت 
لتمويل حرب دامت مثاين سنوات ويف الوقت نفسه احلفاظ على نظام اشرتاكي سخي. ويف وقت 
الحق، تكبدت البالد ديوانً أخرى كانت على شكل تعويضات عن غزو الكويت؛ إذ إن وجود 
1. يعود جذور هذا االعتقاد إىل منتصف القرن القبل املاضي )القرن الثامن عشر( عندما فشلت مصر يف إحكام سيطرهتا على قناة 
السويس حيث ابعت حصتها البالغة 44٪ يف »الشركة العاملية لقناة السويس البحرية« إىل بريطانيا لدفع الديون اهلائلة اليت تكبدهتا 
يف تطوير البالد. إن أزمات السويس يف عام 1956 بعد أتميم القناة من قبل نظام عبد الناصر القومي العريب وما تاله من اهلجوم 

االسرائيلي الفرنسي االجنليزي  على مصر، أدى اىل ترسيخ ذلك يف النفسية القومية العراقية.
http://www.bbc.co.uk/history/british/modern/suez_01.shtml
2. Footnotes 23 & 24 from: https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1091&context=facpubs
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هذه الديون الضخمة مل تكن معلومة من قبل العراقيي خالل سنوات حكم صدام، لكنها بُرزت 
بنحٍو كبري خالل السنوات األوىل بعد عام 2003، حينما أُعيدت هيكلية الديون ولكنَّ سرعان ما 
تُركت بسبب احلرب األهلية يف البالد. إذ كان الرتكيز ينصب على سوء إدارة البالد خالل السنوات 

الالحقة.
لقد ساعد توقيع اتفاقية االستعداد االئتماين لصندوق النقد الدويل يف حزيران 2016 على 
إحياء احلوار الوطين بشأن الديون الذي زاد بعد انتهاء احلرب مع داعش واحلاجة الكبرية لألموال من 
أجل إعادة اإلعمار، وأدت خيبة األمل3  يف مجع تربعات كافية من مؤمتر الكويت إلعادة إعمار 
العراق إىل موجة من التحذيرات يف وسائل اإلعالم العراقية من قبل السياسيي واالقتصاديي واخلرباء 
بشأن الديون اليت تشل البالد، وتثقل كاهل األجيال املقبلة، وجتعل البالد رهينة بيد القوى األجنبية. 
العراق ونشأهتا، وتطوراهتا، وحالتها،  لديون  الكايف  الفهم  توفري  البحث إىل  ويهدف هذا 
التعامل مع التحدي الذي يواجهه يف إعادة اإلعمار. وليس املقصود أن  وأتثريها على مستقبل 
يكون حتلياًل تفصيلياً متعمقاً هلذه الديون، فضاًل عن أن االرقام املعروضة هي تقريبية لتسهيل الفهم.

زايدة الديون بعد عام 2014
اإلرهايب عام 2014  داعش  تنظيم  بغزو  املتمثلة  البالد  هلا  تعرضت  اليت  الضربة  أحدثت 
واهنيار أسعار النفط آاثراً مدمرة على اقتصاد البالد، هذا غري ما حلق البالد من عجز يف املوازنة 
االحتادية بسبب ارتفاع النفقات واخنفاض اإليرادات. ولتلبية االحتياجات املتزايدة املرتتبة على احلرب 
ضد داعش، اضطرت احلكومة إىل إجراء استقطاعات كبرية يف اإلنفاق االستثماري، واللجوء إىل 

االقرتاض لتمويل اإلنفاق احلايل املتضخم )األجور، واإلعاانت، ونظام الرعاية االجتماعية(4. 

3.  مت تناول هذه املفاهيم اخلاطئة من قبل املؤلف هنا:
http://www.iraq-businessnews.com/2018/02/22/its-not-the-donations-stupid-
key-points-from-kuwait-conf/ - _edn7

4. يناقش تقرير من املؤلف هذه الديناميكية واستجابة احلكومة عرب الرابط اآليت:
http://www.iraq-businessnews.com/2017/07/17/economic-consequences-post-
mosul/.
 إذ أشار التقرير اىل بعض املالمح البارزة وهي: “حافظت احلكومة على اإلنفاق العام على الرواتب واملعاشات التقاعدية، ولكنها 
العامة، وحتملت  فرضت ضرائب استهالكية جديدة على عدد كبري من املواد االستهالكية يف الوقت الذي زادت فيه أسعار املنافع 
االستثمارات غري النفطية العبء األكرب من االستقطاعات كما خفضت احلكومة بشكل حاد مجيع النفقات الرأمسالية واالستثمارات “.
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إطاراً   2016 لعام   )SBA( الدويل  النقد  لصندوق  االئتماين  االستعداد  اتفاقية  ووفرت 
تنمية  وتشجيع  الدولة  على  االعتماد  بتقليص  احلكومة  التزام  شريطة  املرتاكمة  املستدامة  للديون 
القطاع اخلاص. وقد حددت املراجعات املنتظمة إلتفاقية االستعداد االئتماين بي صندوق النقد 
الدويل والعراق آليات هذه العملية، يف حي أرست تقديرات امليزانيات لألعوام 2022-2017 
األساس الذي حدد من خالله كل من العراق وصندوق النقد الدويل الدائني واملاحني لتمويل العجز 
املتوقع يف املوازنة. أما التقييم التفصيلي األخري فقد كان املراجعة الثانية لعام 2017 وابلتحديد يف 

آب )يف التقرير الُقطري 251/17(.
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ويوضح اجلدول رقم )1( صورة الديون ابتداًء من عام 2014 حيث كانت السنة اليت أهنت االزدهار 
النسيب للبالد، ويبي كذلك الوضع احلايل للديون منذ عام 2017 والتوقعات املستقبلية لعام 2022.

 اجلدول رقم )1(: الناتج احمللي اإلمجايل والديون لألعوام: 2014، و2017، و2022 5

2022- ت2017- ت*2014- أ* 
الناتج احمللي اإلمجايل/ )مليار دوالر(

أسعار النفط العراقي- )دوالر لكل برميل(

صادرات النفط - )مليون برميل يومياً(

نسبة الديون الكلية من الناتج احمللي اإلمجايل

الديون الكلية - )مليار دوالر(

نسبة الديون اخلارجية من الناتج احمللي اإلمجايل

الديون اخلارجية )مليار دوالر(

نسبة الديون الداخلية من الناتج احمللي اإلمجايل

الديون الداخلية )مليار دوالر(

234.7192.7256.2
96.545.347.1
2.63.84.1

%32.0%63.8%52.1

75.2122.9133.1

%24.8%38.3%27.9
58.1 73.771.4
%7.2%25.5%24.2
17.149.262.0

* أ - املعلن عنها -  ت - تقديرات
5. استندت البياانت إىل التقرير الُقطري لصندوق النقد الدويل رقم 251/17 على املوقع اإللكرتوين اآليت:

 http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17251.ashx.
ومنذ ذلك احلي حّدث صندوق النقد الدويل تقديرات الناتج احمللي اإلمجايل؛ مما يعكس ارتفاع أسعار النفط املفرتضة يف آفاق 

االقتصاد العاملي )WEO( يف نيسان عام 2018، واآلفاق االقتصادية اإلقليمية )REO( يف أاير عام 2018:
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic-
outlook-april-2018
http://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2018/04/24/mreo0518 
)data only until 2019(

الُقطري رقم  التقرير  الواردة يف  النقد الدويل احملدثة هي يف معظمها أرقام ال حتتوي على تفصيالت شاملة  إن تقديرات صندوق 
251/17. واألهم من ذلك، ال توفر هذه التقديرات أرقاماً حول القدرة على حتمل الديون وبياانت حول تركيبة الديون. لذلك 
مت استخدام األرقام الواردة يف هذا التقرير من التقرير الُقطري رقم 251/17 من أجل تطابقها مع البياانت األخرى املستخدمة. 

وسيجري استخدام بياانت حمدثة لتعكس التباين احملتمل يف املستقبل وهو أمر ضروري لفهم مسار ديون العراق.
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الديون ونسبة الديون إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف سياق الدراسة
بل كيفية  فقط،  حجمها  ليست  هي  الديون  حول  فهمها  جيب  اليت  املهمة  املسألة  إن 
تكوينها، وتركيبها، وسعر الفائدة الذي حتمله، وقدرة البالد على خدمة هذه الديون دون وضع 
قيود على االقتصاد ككل. ويشار -غالبًا- إىل ذلك على أنه القدرة على حتمل الديون، وإن أحد 
األدوات الرئيسة املستخدمة هي نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل. ومن األدوات األساسية 
األخرى اليت تشكل جزءاً من التحليل هي مدفوعات الديون كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل 

أو كنسبة مئوية من الصادرات.
اجلدير ابلذكر أنه ال يوجد هنالك نسبة مثالية للديون إىل الناتج احمللي اإلمجايل نظراً لدور 
أدىن يف  احمللي اإلمجايل كحد  الناتج  إىل  الدين  يزال يستخدم 60٪ من  األدوات األخرى، وما 
العديد من األهداف االئتمانية، يف حي يستخدم 70٪ كعامل ينذر بوجود خماطرة. وعلى هذا 
النحو، فإن املستوايت احملددة للسنوات احلالية واملستقبلية ال تؤثر فقط على قدرة العراق على حتمل 

الديون بل تؤثر أيضاً على مقدار الديون اليت حيصلها العراق وسعر الفائدة6.
أما اخلطوة التالية اليت جيب فهمها هي يف أي وقت يكون مقدار الديون اثبتاً أما الناتج احمللي 
اإلمجايل يف السنوات احلالية واملستقبلية فهو عبارة عن توقعات تعتمد على عدد من املتغريات، فضاًل 
عن ذلك، فإن الناتج احمللي اإلمجايل املستخدم هو الناتج احمللي اإلمجايل االمسي، الذي يُعرف أبنه 
إمجايل قيمة اإلنتاج السنوي للبالد من السلع واخلدمات اليت تقدر قيمتها أبسعار السوق احلالية7 
للسنة احلالية واألسعار التقديرية للسنوات املقبلة. وابلنظر إىل هيمنة النفط على االقتصاد العراقي8، 
فإن هذا له أمهية كبرية خاصة بعد التغيري الشديد الذي حصل يف أسعار النفط على مدى السنوات 

6. للحصول على شرح موجز هلذه النسبة، أنظر املوقع اآليت:
 https://www.investopedia.com/terms/d/debtgdpratio.asp

للحصول على رسم بياين يوضح نسب الديون يف العراق مقابل الدول األخرى يف مجيع أحناء العامل حسب التسلسل التصاعدي، 
تتبع الرابط اآليت: 

https://tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp
 https://www.economist.com/economics-a-to-z/g .7

8. شكلت صادرات النفط 99٪ من إمجايل الصادرات، يف حي شكلت عائدات النفط 87٪ من اإليرادات احلكومية اليت شكلت 
بدورها 32٪ من إمجايل الناتج احمللي. عالوة على ذلك، شكل إمجايل الناتج احمللي النفطي 38٪ من إمجايل الناتج احمللي؛ وهذا 
ميثل بنحٍو غري مباشر اجلزء األكرب من إمجايل الناتج احمللي غري النفطي بناًء على دور احلكومة الكبري ابلناتج احمللي اإلمجايل غري 

النفطي. املصدر: تقرير صندوق النقد الدويل رقم 251/17 ، آب 2017.
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القليلة املاضية )خمطط أسعار برنت  يف أدانه( واستحالة تقدير أسعار النفط يف املستقبل بدقة.

The Financial Times أسعار خام برنت متوز 2013-أاير 2018.  املصدر: صحيفة

ميكن مالحظة آاثر أسعار النفط وأحجام الصادرات على قيمة الناتج احمللي اإلمجايل، واآلاثر 
املرتتبة على تغريات الديون، ونسبة الديون إىل الناتج احمللي اإلمجايل خالل وقت تطورها من عام 
2014 إىل عام 2017. ومنت الديون من 75.2 مليار دوالر يف عام 2014 إىل 122.9 مليار 
دوالر يف عام 2017 )+ 63 ٪(. لكن ازدادت نسبة الديون إىل الناتج احمللي اإلمجايل بنحو أكرب 
من ذلك إذ ارتفعت من 32٪ إىل 64٪ )+100٪(؛ والسبب هو أن الناتج احمللي اإلمجايل االمسي 
تقلص من 234.7 مليار دوالر إىل 192.7 مليار دوالر أو )-18٪( وهو انجم عن اخنفاض أسعار 
للربميل أو )-53٪( يقابله زايدة يف صادرات  للربميل إىل 45.5 دوالراً  النفط من 96.5 دوالراً 

النفط من 2.6 مليون برميل يومياً إىل 3.8 مليون برميل يومياً أو )+46 ٪(.
ومع ذلك، ميكن أن تؤدي االفرتاضات السائدة املختلفة يف أي مدة زمنية إىل التوصل إىل 
نتائج خمتلفة بنحٍو ملحوظ. وأنشئ اجلدول أعاله يف عام 2017 بناًء على البياانت التأرخيية لعام 
2014 والتقديرات لعام 2017، إال أن إنشاء مثل هذه اجلداول يف عام 2013 أوجد تقديرات 
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وإن مجيع تلك األسباب جعلت من نسبة الديون إىل الناتج احمللي اإلمجايل البالغة 64٪ يف عام 
2017 و65٪ لعام 2018 مرتفعة للغاية دون اللجوء لتقليل اإلنفاق يف السياسة املالية.

عن  يسفر  أن  شأنه  من  حمّدثة  معلومات  إىل  استناداً  اليوم  نفسها  االفرتاضات  تقدمي  إن 
جمموعة أخرى من النسب، وللتوضيح أكثر فإن استخدام متوسط سعر النفط العراقي احملقق بقيمة 
49.2 دوالر للربميل، والصادرات بقيمة 3.8 مليون برميل10 لعام 2017؛ يعين أن قيمة الناتج 
احمللي اإلمجايل تبلغ 197.7 مليار دوالر، أو تبلغ نسبة الديون إىل الناتج احمللي اإلمجايل57٪ ومن 
املرجح أن تبلغ 51٪ يف عام 2018 11وهي مسألة خمتلفة جداً عن تلك النسب اليت وضعت 

قبل عام.
من  الرغم  -على  اإلمجايل  احمللي  الناتج  إىل  الديون  نسبة  أن  هي  هنا  املقصودة  والفكرة 
أمهيتها- ينبغي أال تستخدم من دون فهم االفرتاضات املستخدمة يف اجيادها أو يف مراعاهتا للتغريات 
يف االفرتاضات األساسية والسيما فيما خيص العراق، نظراً العتماده الكبري على النفط. وإىل أن 
ينوع العراق من اقتصاده، ستبقى أسعار النفط أتثر أتثرياً كبرياً على هذه النسبة، وعلى قدرة العراق 

يف حتمل هذه الديون.

احلكومية  النفط  تسويق  شركة  وفق  على  يومياً  برميل  مليون   3.3 بواقع  برميل،  مليار   1.2 سنة 2017  العراق يف  10. صدر 
)SOMO(، بينما صدرت حكومة إقليم كردستان 0.55 مليون برميل حىت شهر تشرين األول ومبجموٍع كلي بلغ 3.8 مليون 

برميل يومياً يف العراق.
http://somooil.gov.iq/index.php/2015-11-14-05-40-7/46-2017-02-23-07-48-01 
http://auis.edu.krd/iris/sites/default/files/Statehood in KRI through an Economic 
Lens_ FINAL_March2018_0.pdf Page 9 

11. أظهرت بياانت لوزارة املالية العراقية لعام 2017 فائضاً قدره 1.6 مليار دوالر يف حي أشارت تقديرات اتبعة لصندوق النقد 
الدويل حول عجٍز قدره 9.8 مليار دوالر كان سيتم متويله من الديون؛ لذلك سيكون الدين أقل مبقدار 9.8 مليار دوالر. إن 
حتصيالت الناتج احمللي اإلمجايل احملدَّثة اليت تبلغ 197.7 مليار دوالر و 272.2 مليار دوالر ُصدرت من قبل آفاق االقتصاد العاملي 

التابع لصندوق النقد الدويل يف نيسان عام 2018. 
إن املقال األخري للكاتب يناقش هذا املوضوع بشكل تفصيلي:

http://marshtomountain.com/forget-the-donations-stupid-new-dynamics-in-
funding-the-reconstruction-of-iraq/



11

ديون العراق.. نظرة عامة حول وضع الديون ونشأهتا ومستقبلها

وضع الديون يف أواخر عام 2017
وكما أظهر اجلدول رقم )1(، فإن التقديرات احلالية للديون تبلغ 122.9 مليار دوالر، وهي 
تبلغ 73.7 مليار دوالر، وديون حملية بقيمة 49.2 مليار دوالر. ومن  عبارة عن ديون خارجية 
املتوقع أن ترتفع هذه القيم إىل 133.4 مليار دوالر حبلول عام 2022 اليت تضم 71.4 مليار دوالر 

كديون خارجية و62 مليار دوالر ديون حملية.
- الديون اخلارجية

تتألف التقديرات للديون اخلارجية البالغة 73.7 مليار دوالر يف عام 2017 من أربعة جماميع 
إىل اندي  املنتمي  الدائني غري  من  مُجعت  دوالر  مليار  األوىل 41  اجملموعة  قيمة  وتبلغ  أساسية، 
ابريس وكانت معظم هذه األموال على شكل قروض اختذها نظام ما قبل عام 2003 خالل احلرب 
العراقية-اإليرانية 1980-1988، حيث قدمت دول جملس التعاون اخلليجي الدعم للعراق، وهي ما 
تزال معلقة وشبه جمّمدة منذ عام 2003 إذ مل يدفع العراق تلك املبالغ ومل يطالب الدائنون ابلسداد، 
ويفرتض صندوق النقد الدويل أن ُتستقطع هذه األموال بنسبة 90٪ على غرار ديون اندي ابريس.

أما اجملموعة الثانية من الديون فهي بقيمة 6 مليارات دوالر قادمة من اندي ابريس، وهي ديون 
معاد هيكلتها، إذ كانت تبلغ 40 مليار دوالر يف عام 2003 بيد أنه أُعيد هيكلتها واستقطاعها 

بنسبة 90 ٪. وحتمل هذه الديون معدل فائدة فعااًل بلغ 3.2٪ يتم دفعه على مدار 28 عاماً.
وتتمثل اجملموعة الثالثة من الديون يف سندات اليورو بقيمة 4.7 مليار دوالر، ومن ضمنها 
أساس جتاري حبت.  القائمة على  العراق  لدى  الوحيدة  اخلارجية  الديون  مليار دوالر وهي   3.7
وتتكون من 3 سندات ُأصدر السند األول بقيمة 2.7 مليار دوالر يف عام 2006 بنسبة فائدة تبلغ 
5.8٪ على أن يكون املوعد النهائي للتسديد يف عام 2028، أما السند الثاين فهو بقيمة 1 مليار 
دوالر ُأصدر يف عام 2017 ومبعدل فائدة بلغ 2،1٪ مدعوماً من قبل احلكومة األمريكية على أن 
يكون املوعد النهائي للتسليم يف سنة 2022 والسند األخري بقيمة 1،0 مليار دوالر الذي ُأصدر 

عام 2017 فمن املقرر أن يكون املوعد النهائي للتسديد سنة 2023 ومبعدل فائدة ٪6،5 .
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وتكونت اجملموعة الرابعة من ديون تقدر بنحو 22 مليار دوالر يف شكل قروض معظمها 
من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل والدائني الثنائيي عام 2014. وقد وّفر معظم هذه األموال 
على شكل مساعدات ودعم لتمويل العجز يف املوازنة؛ وابلتايل فهي عند معدالت فائدة سخية 
وعند شروط سداد سهلة. وهنالك جزء من هذا املبلغ بقيمة 3 مليارات دوالر عبارة عن متأخرات 
للنظراء التجاريي مبا يف ذلك تلك اخلاّصة بشركات النفط الدولية )IOC( أو للدائني التجاريي.
دوالر  مليار   41 قدره  الذي  املبلغ  معظم  ُيسّدد  إالّ  جداً  املمكن  فمن  عملية  وألغراض 
هيكلة هذا  الدويل إبعادة  النقد  يفرتض صندوق  األعضاء يف اندي ابريس حيث  للدائني غري 
املبلغ واستقطاع 90٪ منه أو يُلغى كلياً كجزء من عملية بناءعالقات أكثر متاسكاً مع دول جملس 
التعاون اخلليجي اعتماداً على طبيعة العالقات املستقبلية. وكان هذا املوضوع حمور النقاش على 
مدى عدة سنوات، حيث تنازلت اإلمارات عن ديوهنا البالغة 7 مليارات دوالر يف عام 2008 
لكنَّ الدول األخرى احتفظت ابملتبقي من الديون بسبب العالقات املضطربة بي العراق خالل املدة 

من عام 2006 إىل عام 2014.
وأشار صندوق النقد الدويل يف عام 2017 إىل أن الديون اخلارجية املتبقية -ابستثناء هذا 
الدين البالغ 41 مليار دوالر- تتمتع بشروط تساهلية للغاية، إذ إن ما يزيد عن 70٪ من هذه 
الديون كانت على شكل قروض رمسية ومبعدل فائدة بلغ 3٪ يف عام 2017، يف حي بلغ متوسط 
الفرتة الزمنية لتأريخ االستحقاق أو املدة اليت يستحق فيها السداد الكامل هي مثانية أعوام ونصف 
العام وأن االستحقاق الفعلي هو 30 عاماً. وابلفعل، كانت آخر البياانت املتاحة طوال سنة كاملة 
هي بياانت سنة 2016 اليت أظهرت ما أييت: بلغت الديون امليسرة هذه )ابستثناء 41 مليار دوالر 
و4.7 مليار دوالر سندات اليورو( 20.6 مليار دوالر، وبلغت مدفوعات الفائدة 0.5 مليار دوالر؛ 
يف حي بلغت قيمة سداد الديون 0.8 مليار دوالر مقابل جمموع خدمة الديون البالغة 1.3 مليار 
دوالر؛ وهذا يعادل 0.8٪ من الناتج احمللي اإلمجايل لعام 2016 و1.2٪ من صادرات العراق؛ 
والنتيجة هي أن خدمة الديون منخفضة للغاية ابلنسبة حلجم الناتج احمللي اإلمجايل للعراق وأن مدة 

الدفع متساحمة للغاية12.

12. التقرير الُقطري لصندوق النقد الدويل 251/17. وزارة املالية »نشرة الدين العام الفصلية 2، 2017«:
 http://www.mof.gov.iq/obs/ar/Documents/2 نشرة الدين العام الفصلية.pdf

https://goo.gl/Ty6Kih :وزارة املالية “اسرتاتيجية إدارة الدين على املدى املتوسط )وزراة املالية 2016(” عرب
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- الديون احمللية
تتألف الديون احمللية يف معظمها والبالغة 49.2 مليار دوالر يف عام 2017 من سندات 
اخلزينة اليت ُتشرتى -يف الغالب- من قبل مصرف الرافدين، ومصرف الرشيد، واملصرف العراقي 
للتجارة )TBI(، وأصبح البنك املركزي العراقي )CBI(13 هو املشرتي األخري للديون احلكومية 
ابتداًء من عام 2014، حيث اشرتى فعلياً مجيع سندات اخلزينة املصدرة منذ ذلك احلي. وأشارت 
وزارة املالية14 إىل أن معدل الفائدة الفعلي على الدين احمللي يف عام 2016 بلغ 2.6٪. يف حي 
أن معظم سندات احلزينة هذه ذات مدى قصري، وختضع لزايدة يف األسعار، إذ إن معظمها تُرحل 
مباشرة ابالتفاق مع وزارة املالية. وإن ما يقارب 10.6 مليار دوالر من الدين احمللي يف هناية عام 
2016 هي للحكومة مع مصرف الرافدين والرشيد واملصرف العراقي للتجارة، واليت منها 2.5مليار 
دوالر هي ديون وزارة الكهرابء و8.1 مليار دوالر هي ديون للمؤسسات احلكومية املضمونة من 
احلكومة وأخرياً،  مل ُتسدَّد حوايل 6.3 مليار دوالر من هذا املبلغ للدائني احملليي15 يف هناية عام 

2016 الذين ال تنطوي عليهم الفوائد.
للحكومة  اململوكة  اهليئات  الغالب  يف  تتوالها  احمللية  احلكومية  الديون  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
كمصرف الرافدين، ومصرف الرشيد، واملصرف العراقي للتجارة، والبنك املركزي العراقي، وعلى الرغم من 
أهنم مستقلون عن احلكومة فإهنم يضعون شروطاً أقل صعوبة عن تلك اليت يقدمها أي مؤسسة خارجية.

آفاق منو الديون لعام 2022
تستند الزايدة املتوقعة يف الديون -من 122,9 مليار دوالر يف عام 2017 إىل 133،4 
مليار دوالر يف عام 2022- إىل توقعات تشري إىل أن عجز املوازنة سيستمر حىت عام 2020، 
ويتحول إىل فائض ضئيل يف عامي 2021 و 2022، واليت بدورها تستند على افرتاضات ألسعار 
النفط العراقية اليت كانت تقّدر مببلغ 45.3 دوالر للربميل يف عام 2017، لتصل إىل 47.1 دوالر 
للربميل يف عام 2022. أما ما خيص الصادرات فقد كانت تقّدر مببلغ 3,8 مليون برميل يومياً إال 

أهنا من املتوقع أن تزداد لتصل إىل 4,1 مليون برميل يف اليوم. 

13. يتم شراء سندات اخلزينة من قبل بنوك الدولة كمصرف الرافدين، ومصرف الرشيد، واملصرف العراقي للتجارة )TBI( مث تُباع 
بسعر خمفض للبنك املركزي العراقي. إذ يطلق عليه ابلعمليات النقدية غري املباشرة من قبل البنك املركزي العراقي لتمويل عجز املوازنة 

ويعد هذا أحد األسباب الرئيسة وراء اخنفاض االحتياطي األجنيب لدى البنك املركزي العراقي.
https://goo.gl/Ty6Kih :14. اسرتاتيجية إدارة الدين على املدى املتوسط )وزارة املالية 2016( عرب

15. التقرير الُقطري لصندوق النقد الدويل رقم 251/17، صفحة: 18-17.
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ومع هذا، فإن ديناميكيات أسعار النفط املتغرية تعين أن هذه االفرتاضات متحفظة للغاية 
أسعار  افرتاضات  استخدام  فإن  النحو،  هذا  وعلى  العاملي،  لالقتصاد  احلالية  اآلفاق  إىل  ابلنظر 
النفط األقل حتفظاً كما هو موضح يف اجلدول رقم )3( يعطي نظرة خمتلفة متاماً لإليرادات والعجز 

ومعدالت الديون يف املستقبل.
اجلدول 3: املوازنة يف املدة من عام 2017-2022 على أساس افرتاضات خمتلفة

ت2022ت2021ت2020ت2019ت2018ت2017السنة
االفرتاضات األصلية )آب 2017(

69،273،975،677،680،784،5اإليرادات احلكومية )مليار دوالر(
79،083،479،078،779،379،7النفقات احلكومية )مليار دوالر(

1،44،9-1،1-3،4-9،5-9،8امليزانية )مليار دوالر(
3،83،93،94،04،04،1الصادرات )مليون برميل يومياً(

45،345،444،945،245،947،1أسعار النفط العراقي )دوالر لكل برميل(

االفرتاضات املستكملة )حزيران 2018(
65،3103،698،096،894،495،6اإليرادات احلكومية )مليار دوالر(
63،986،388،789،888،988،6النفقات احلكومية )مليار دوالر(

1،517،39،36،95،57،0امليزانية )مليار دوالر(
3،83،93،94،04،04،1الصادرات )مليون برميل يومياً(

49،263،559،056،054،053،0أسعار النفط العراقي )دوالر لكل برميل(

املصادر واالفرتاضات يف اهلامش16 

16. االفرتاضات:
• إن األرقام احملدثة لعام 2017 هي من وزارة املالية اليت أظهرت اإليرادات والنفقات لعام 2017 ابستثناء تلك اخلاصة 	

األرقام  تشمل  املقررة  واملوازنة  الدويل  النقد  املالية وصندوق  وزارة  تقديرات  فإن  ذلك،  ومع  إقليم كردستان.  حبكومة 
املخصصة حلكومة إقليم كردستان.

• استخدم متوسط أسعار النفط العراقي يف عام 2017 اليت كانت تبلغ  49،2 دوالر، فضاًل عن تقديرات األسعار يف 	
املدة من كانون الثاين إىل حزيران من عام 2019 البالغة و63،5 دوالر كتقديرات طوال سنة 2018. وهناك افرتاضات 
تشري إىل اخنفاض يف أسعار النفط تدرجيياً يف املدة من عام 2019 إىل عام 2022؛ وابحملصلة فإن عائدات النفط 
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املدة من عام 2017- املتوقع يف  العجز  تغرّي من شكل  أن  اجلديدة  لالفرتاضات  ميكن 
2022 بنحٍو كبري من حيث إن احلكومة ستدير فوائض املوازنة طوال تلك املدة؛ واملغزى من ذلك 
هو أنه سيحول العجز الرتاكمي املتوقع البالغ 17.6 مليار دوالر إىل فائض تراكمي قدره 47.4 

مليار دوالر.
اإلعمار يف  إعادة  عمليات  لتمويل  املرتاكم  الفائض  احلكومة ستستخدم  أن  افرتضنا  وإذا 
البالد بعد احلرب ضد داعش اإلرهايب، إال أن الديون اإلمجالية جيب أال تزداد عن املعدالت احلالية 

ما مل تتحمل احلكومة مزيداً من الديون لتمويل عمليات إعادة اإلعمار.
لعام 2016 وابلتايل ضمانه  االئتماين  االستعداد  اتفاقية  من  العراق هو جزء  أن  إىل  وابلنظر 
احلصول على حوايل 9.8 17مليار دوالر يف منتصف عام 2017 لتمويل عجزه املتوقع يف تلك السنة 
فإن ديونه بنهاية عام 2017 ستكون 113.1 مليار دوالر بداًل من الـ122.9 مليار دوالر املفرتضة يف 
وقت سابق. وابفرتاض عدم حدوث زايدة يف الديون من أجل متويل عمليات إعادة اإلعمار، فإن الديون 

إىل الناتج احمللي اإلمجايل ستكون 57 ٪ لعام 2017 إذ ستنخفض إىل 42٪ حبلول عام 2022.
وإذا أُعيدت هيكلة الديون اخلارجية اليت تبلغ 41 مليار دوالر لغري األعضاء يف اندي ابريس 
على غرار البنود نفسها املطبقة على الديون التابعة لنادي ابريس أو إستقطاعها بنسبة 90٪ فإن 

تعتمد على هذه االفرتاضات اخلاصة أبسعار النفط وعلى تقديرات صادرات النفط األصلية.
• يفرتض أن تكون اإليرادات غري النفطية بنسبة 13٪ من إمجايل اإليرادات لعام 2018، إذ من املتوقع أن ترتفع إىل 	

17٪ حبلول عام 2022 متاشياً مع اتفاقية االستعداد االئتماين لعام 2016. وما يدعم هذا االفرتاض هو أن الناتج 
احمللي اإلمجايل غري النفطي من املفرتض -حسب التوقعات االقتصادية اإلقليمية لصندوق النقد الدويل- أن يرتفع  يف 
أاير إىل +4.4٪ / + 5٪ يف املدة من عام 2018-2019 وهو أعلى من 2.4٪ / 3.7٪ وهذه الزايد سببها مشاريع 

االستثمار وإعمار املناطق احملررة.
•  تعكس النفقات احملّدثة -على أساس تقديرات صندوق النقد الدويل احملّدثة - التوّقعات أبن احلكومة ستخّفف من 	

الرتشيد ابإلنفاق. ومع ذلك، قد تتوازن ولن تنفق كل ما حتتاجه على اإلعمار. 
املصادر: التقرير الُقطري للعراق التابع لصندوق النقد الدويل رقم 251/17، قاعدة بياانت التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق 
 ،)REO( يف نيسان عام 2018، وامللحق اإلحصائي لتوقعات االقتصاد اإلقليمي لصندوق النقد الدويل )WEO( النقد الدويل

.)MoF( ووزارة املالية العراقية
17. يشري صندوق النقد الدويل )التقرير الُقطري رقم 251/17 ص: 28( إىل “أن الربانمج ممول ابلكامل خالل األشهر االثين 
عشر القادمة، ولكن هنالك ثغرة يف التمويل تبلغ 7.1 مليار دوالر يف أواخر عام 2018 وعام 2019. وقد اتصلت السلطات 
جبهة ماحنة واحدة لسد هذه الفجوة التمويلية اليت ستمتد حىت أواخر عام 2019”؛ ويعين هذا أن العراق قد حقق التمويل الكامل 
لعجزه عام 2017 البالغ 9،8 مليار دوالر. وابلنظر إىل أن املوازنة الفعلية قد حققت فائضاً، فإن العراق اقرتض 9.8 مليار دوالر 

لتمويل عجز مل يتحقق؛ وابلتايل؛ من احملتمل أال يُرسم التمويل الذي من شأنه أن خيفض من الدين الكامل. 
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إمجايل الديون ستكون 76.2 مليار دوالر لنسبة الدين اىل الناتج احمللي اإلمجايل اليت تبلغ ٪28 
لعام 2022.

وإذا مت التسليم أبن هذه هي افرتاضات ميسرة وال ُتستخدم أو تُفرتض من قبل صندوق 
النقد الدويل أو هيئات دولية أخرى. هدفها العمل على إظهار التغيريات اإلجيابية يف االفرتاضات 
استناداً إىل البيئة املتغرية احلالية؛ فبالتايل ميكن أن يكون هلا آاثر إجيابية كبرية على عبء الديون 
العراقية. وإن اآلاثر املرتتبة تتجاوز النقاشات الدائرة حول قدرة العراق على االقرتاض لتمويل محالته 

إلعادة اإلعمار18.

18. تُبحث من قبل الكاتب يف تقريره األخري عرب: 
http://marshtomountain.com/forget-the-donations-stupid-new-dynamics-in-
funding-the-reconstruction-of-iraq/
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منشأ الديون العراقية19
حولت احلرب العراقية-اإليرانية20 العراق من دولة دائنة لديها أكثر من 35 مليار دوالر من 

االحتياطيات األجنبية إىل دولة مدينة عليها ديون تصل إىل 80 مليار دوالر.
فيه  حافظ  الذي  الوقت  يف  العراقية-اإليرانية  احلرب  خالل  صعبة  سياسة  العراق  اتبع    
على اإلنفاق يف القطاع العام والشروع يف التنمية االقتصادية الوطنية، وقد موِّل ذلك من خالل 
احتياطيات البالد األجنبية ومساعدة مالية من قبل دول جملس التعاون اخلليجي تقدر بنحو 5 
مليارات دوالر. وتسبب تدمري حمطات التصدير اىل اخنفاض صادرات النفط بنسبة 60٪ يف عام 
1981، وأدى االخنفاض الالحق يف صادرات النفط عام 1982 الذي رافقه إغالق خط أانبيب 
النفط السوري إىل استنزاف احتياطيات العراق األجنبية. وعلى إثره تدخلت دول جملس التعاون 
اخلليجي عرب تقدمي الدعم املايل ودعم املبيعات النفطية لصاحل العراق؛ وأدى ذلك يف هناية املطاف 
إىل مطالبة دول جملس التعاون اخلليجي ابلديون اليت بلغت 49 مليار دوالر، يف حي ادعى العراق 
أن هذه األموال قد قدِّمت كمساعدات أكثر من كوهنا قروضاً ملساعدته يف حربه مع إيران. ومما 
يعقد األمور أن معظم هذا املبلغ مل يكن على الصيغة التعاقدية كما كان يف شكل عمليات حتويل، 

ومل حيتفظ األطراف بكل االتفاقيات الرمسية أو حىت بسجالت مكتوبة للمبالغ املالية.
ومع اهنيار أسعار النفط يف منتصف الثمانينيات، مل تعد دول جملس التعاون اخلليجي قادرًة 
على مواصلة دعمها؛ مما جعل العراق يطلب الدعم من دائني دوليي سياديي مثل الدول الغربية، 
وقد  البنوك.  مثل  دولية خاصة  دائنة  السابقة، وجهات  الشرقية  الكتلة  السوفييت، ودول  واالحتاد 
أخذت هذه الديون شكل قروٍض حكومية وضماانت ائتمانية للتصدير وقروضاً مصرفية. وتوزعت 
هذه الديون بي اندي ابريس على شكل قروض بلغت 40 مليار دوالر )مبا يف ذلك نسبة من 
الفوائد بلغت يف األصل 21 مليار دوالر اليت كانت يف عام 2003(، وغريها من الديون من قبل 
الدول غري األعضاء يف اندي ابريس حيث بلغت 16 مليار دوالر )متضمنًة نسبة من الفوائد يف 
عام 2003( وأخرياً، الديون القادمة من بنوك القطاع التجاري/اخلاص كحصة من القروض بقيمة 

15 مليار دوالر )متضمنًة نسبة من الفوائد يف عام 2003(.

19. للمصادر راجع ملحق رقم 1 يف هناية التقرير. 
20. للمزيد راجع ملحق 2 يف هناية البحث.
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لقد بدء العراق بتحمل الديون بطريقة غري مباشرة يف شكل متأخرات لألطراف املناِظرة يف 
التجارة الدولية ومورديه للسلع واخلدمات األجنبية ألنه مل يعد قادراً على دفع تكاليف احتياجاته 
يف الوقت املناسب، وأصبحت هذه الديون هي حصة الدائني التجار من ديون القطاع التجاري/

اخلاص البالغة 15 مليار دوالر )متضمنة نسبة من الفوائد يف عام 2003(.
هنالك عدد من األرقام املختلفة اخلاصة ابلديون العراقية مع هناية احلرب العراقية-اإليرانية 
اليت ميكن تقديرها حبوايل 80 مليار دوالر21. وأفاد العراق عرب رسالة وجهها إىل األمي العام لألمم 
املتحدة أبن إمجايل ديونه والتزاماته اخلارجية بلغت 42 مليار دوالر بنهاية عام 1990. ومل يشمل 
املبلغ األخري ديونه لدول جملس التعاون اخلليجي ابلنظر إىل أن العراق ال يعدها قروضاً وإمنا ُمنح؛ 
وابلتايل نستنتج منطقياً إىل أن ديون العراق بلغت 80 مليار دوالر مع هناية احلرب يف عام 1988.
أّدى غزو الكويت يف عام 1990 ونظام العقوابت الالحق على مدى السنوات الـ 14 
املقبلة إىل وضع جمموعة جديدة من االلتزامات يف شكل تعويضات للحرب وتراكم الفائدة املتأخرة 
الكبرية على الديون املرتاكمة اليت مل يكن العراق دفعها22؛ وبسبب العقوابت مل يكن مبقدور البالد 

حتمل أي دين خارجي آخر.
وتعدُّ التكاليف اليت حتملتها دول جملس التعاون اخلليجي هي الكلفة غري املباشرة اليت أدت 
دوراً  مهماً بعد عام 2003 يف مناقشات إعفاء ديون العراق من قبل دول جملس التعاون اخلليجي، 
من  تربعات  أوهلا  وكان  العراقية-اإليرانية.  احلرب  أثناء  البالد يف  تكبدهتا  اليت  الديون  عن  فضاًل 
اململكة العربية السعودية بقيمة 16.8 مليار دوالر و16 مليار دوالر من الكويت إىل الوالايت 
املتحدة كنفقات بسبب حرب اخلليج، يف حي كانت الثانية تربعات بقيمة 9.5 مليار دوالر من 
اململكة العربية السعودية والكويت كجزء من التزامات الوالايت املتحدة البالغة 14.3 مليار دوالر 
كمساعدات مالية للدول األكثر تضرراً اقتصادايً يف الشرق األوسط؛ ومن شأن الوفاء الكامل هبذه 
التعهدات أن يضيف 42.3 مليار دوالر إىل إمجايل الديون جمللس التعاون اخلليجي البالغة 49 مليار 

دوالر فضاًل عن حتمل كل من السعودية والكويت للجزء األكرب من هذه التعهدات.

21. للمزيد راجع هناية البحث ملحق رقم 2.  
22. للمزيد راجع هناية البحث ملحق رقم 2. 
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الرسم البياين 1: متوسط أسعار خام برنت 2003-1980

Statista-The Statistics Portal23 :املصدر

ثالث  على  توزعت  دوالر24  مليار   120  2003 عام  حبلول  العراق  ديون  بلغت  لقد 
جمموعات أساسية: األوىل تقدر بـ 40 مليار دوالر للدائني من اندي ابريس إذ توزعت 21 مليار 
دوالر على شكل ديون أصلية و19 مليار دوالر كفوائد مستحقة. مت ختفيضها على 3 مراحل 

بنسبة 90٪25 وبلغت 6 مليار دوالر يف هناية عام 2017. 
أما اجملموعة الثانية فتقدر بـ 60 مليار دوالر للدائني غري األعضاء يف اندي ابريس، وكان 
جزء من هذا املبلغ لدول جملس التعاون اخلليجي البالغ 49 مليار دوالر. وقد بُذلت جهود كبرية من 
أجل إعادة التفاوض بشأن هذه الديون جلعلها على غرار ديون اندي ابريس، إال أن هنالك بعض 
األمور اليت أعاقت هذه اجلهود شريطة حتقيق املصاحلة الوطنية يف العراق، والعالقة السيئة بي دول 
جملس التعاون اخلليجي واحلكومات العراقية املتعاقبة، ورمبا عدم رغبة دول جملس التعاون اخلليجي 
يف تقدمي املساعدة للعراق يف الوقت الذي كان فيه العراق يتقرب من إيران ويبتعد عن دول جملس 
التعاون اخلليجي. يف حي كان اجلزء اآلخر من الديون بقيمة 16 مليار دوالر مبا يف ذلك الفوائد 

23. https://www.statista.com/statistics/262860/uk-brent-crude-oil-price-changes-since-1976/
24. مت تقريب األرقام لتسهيلها وفهم املضمون.

25. إن استعمال خفض 90٪ من الديون يف هذه املقالة هو تبسيط للواقع، إذ إن الوالايت املتحدة األمريكية أعفت العراق من 
100٪ من الدين األمريكي املرتتب على العراق، والذي يقدر ب 4 مليار دوالر، بينما ختلى اآلخرين عن 80٪ من ديوهنم خالل 
املفاوضات، وعرب ثالث مراحل 30٪، و30٪، و20٪، على أن ُتدفع نسبة الـ20٪ املتبقية على شكل دفعات ولعدة سنوات، 
قد تصل إىل 28 سنة، لذلك فإن صايف القيمة احلالية من القرض تقدر بـ 10.25٪ من القيمة األصلية إلمجايل القروض؛ مما يعين 

أن هنالك 90٪ ختفيض )أو بتعبري أكثر دقة 89.75٪( من قيمة الديون األصلية.
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للصي وتركيا والدول األوروبية الشيوعية السابقة. أما حالياً فقد بلغت الديون 41 مليار دوالر بعد 
أن اسقطت الصي حقها من الديون البالغة 8،5 مليار دوالر يف عام 2007 فضاًل عن اإلمارات 

اليت أسقطت حقها من الديون البالغة 7 مليار دوالر يف عام 2008.
القطاع  من  للدائني  دوالر وهي  مليار  الثالثة حبدود 15  للمجموعة  الديون  قيمة  وتقدر 
بفريق التنسيق لنادي  التجاري/اخلاص )الدائنون التجار والشركات والبنوك(. ولقد أصبح معروفاً 
لندن واتبع األسلوب نفسه الذي يتبعه اندي ابريس، وقد أُعيدت هيكلة جزء كبري من هذه الديون 
يف عملية مبادلة الديون ابلديون عن طريق إصدار سندات حكومية عراقية كسند بقيمة 2.7 مليار 

دوالر ُصدِّر يف عام 2006 وهو مستحق حىت عام 2028 مبعدل فائدة ٪5.8 26. 
تعويضات احلرب

 أُنشئت جلنة األمم املتحدة للتعويضات )UNCC( يف عام 1991 لتجهيز املطالب 
ودفع التعويض عند اللزوم عن اخلسائر النامجة عن غزو العراق واحتالله للكويت يف املدة من عام 

 .27)1991-1990(
وطالب ما يقارب 2.7 مليون طلب بتعويضات بقيمة 350 مليار دوالر28، لكن مل تُقبل 
مجيع هذه املطالب، إذ قُبل حوايل 1.5 مليون مطلب أو 56٪ من إمجايل املطالب، وهو ما ميثل 

تعويضاً بقيمة 52 مليار دوالر، أو 15٪ من املبالغ املطالب هبا.
وقد بدأ العراق بدفع ديونه29 إىل جلنة األمم املتحدة للتعويضات بعد انطالق برانمج النفط 
مقابل الغذاء، إذ سدد يف عام 2003 حوايل 24 مليار دوالر، ويف عام 2017 سدد ما جمموعه 
48 مليار دوالر، ومن املتوقع أن يقوم العراق بسداد آخر جزء من ديونه البالغة 4،6 مليار دوالر 

26. ُمنح املسامهون الصغار من الدائني تعويضاً نقداًي بنسبة 10.24٪ عن قروضهم املستحقة بينما حصل الباقون على 10٪ من 
قيمة قروضهم )األصل والفائدة( على شكل سندات.

27. أكد جملس األمن يف الفقرة 16 من قراره املرقم 687 لعام )1991( على أن »... العراق -دون املساس بديونه والتزاماته 
الناشئة قبل 2  آب 1990 اليت سيجري تناوهلا عن طريق األليات العادية- مسؤول مبقتضى القانون الدويل عن أي خسارة مباشرة 
أو ضرر مباشر، مبا يف ذلك الضرر الالحق ابلبيئة واستنفاد املوارد الطبيعية، أو ضرر وقع على احلكومات األجنبية أو رعاايها أو 

شركائها، نتيجة لغزوه واحتالله غري املشروعي للكويت«.
https://www.uncc.ch  .28

29. وّجه 30٪ من عائدات بيع النفط العراقي يف بداية عام 1991 من خالل جلنة األمم املتحدة للتعويضات، من أجل سداد 
هذه التعويضات، وُخّفضت إىل 25 ٪ يف عام 2000 ومن مث إىل 5 ٪ يف عام 2003.
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إىل جلنة األمم املتحدة يف عام 2019. وعلى الرغم من أن تلك التعويضات مل تندرج ضمن احلصيلة 
اإلمجالية لديون العراق لكّنها تؤثر على التصنيف االئتماين للبالد إذ متثل التزامات جوهرية.

اخلالصة
العراق  التعويضات يف عام 2019 واهنيار تنظيم داعش، سيكون  مع االنتهاء من سداد 
يف وضع يسمح له ابالستفادة من انفذة الفرص اليت تتيحها أسعار النفط املرتفعة إلعادة حتديد 
مالمح الديون. ومع االلتزام ابتفاقية االستعداد االئتماين التابعة لصندوق النقد الدويل،  ميكن للبالد 
االستفادة من أسواق الدين لالقرتاض؛ من أجل متويل االستثمارات اإلنتاجية يف بنيتها التحتية اليت 

متكن البالد من إعادة اإلعمار واالزدهار.
ومن انحية أخرى، فإن هذه النسبة من الديون ال تكاد تقرتب من املستوى الذي كان خيشاه 
املسؤولون خالل احلوار الوطين بشأن الديون، واألهم من ذلك ال يشكل الدين عبئاً على البالد أو 
على أجياهلا املستقبليه. ومع ذلك، ينبغي أن يركز احلوار الوطين العراقي على العبء احلقيقي الواقع 

على األجيال القادمة من الطبيعة االشرتاكية اآلخذة يف التوسع اليت ال ميكن حتملها. 
ويف عملية هتدف إىل استنزاف ثروة البالد من دون بناء بنيته األساسية، تنفق معظم عائدات 
القليل منها  الضمان االجتماعي، يف حي يذهب  العاملي وعلى  النفط على رواتب  البالد من 
على عمليات إعادة اإلعمار وإنشاء األصول املادية للبالد؛ وهذا ما من شأنه أن يُنشئ استدامة 

اقتصادية ويدفع البالد اىل التنويع يف منأى عن النفط. 
يؤدي اإلفراط يف اإلنفاق على رواتب العاملي ونقص اإلنفاق على البنية التحتية إىل اقتصاد 
يعتمد على واردات السلع واخلدمات، ويعوق القطاع اخلاص وسوق العمل املوجهة حنو العمالة يف 
القطاع العام اليت تستمر عواقبها يف زايدة االعتماد على النفط؛ مما جيعل البالد عرضة للصدمات 

اخلارجية مثل اهنيار أسعار النفط.
ويف هناية املطاف، سيـُهّيئ هذا النمط من سوء إدارة االنفاق الظروف املالئمة ألزمة مالية 
مستقبلية، حىت مع وجود سيناريو متفائل بزايدة إنتاج النفط، واالستمرار يف رفع أسعار النفط، إال 
أن عائدات احلكومة لن تتمكن من تلبية املتطلبات الواسعة لفئة الشباب من العراقيي يف الوقت 

الذي تزداد فيه أعداد السكان.
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إخالء مسؤولية
إن كل ما جاء سابقاً من تعليقات وآراء وحتليالت هي وجهة نظر شخصية، وهي ألغراض 
معلوماتية وإعالمية للصاحل العام فقط، وال ينبغي أن تفسر على أهنا مشورة استثمارية أو توصية 
أو طلب شراء أو بيع أو االحتفاظ أبي أموال، أو اعتماد اسرتاتيجيات استثمارية. وال يقدم هذا 
النص أي نصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية. وإن املعلومات املقدمة يف هذه املادة هي من 
مصادر يُعتقد أهنا موثوقة ولكن ال يوجد أي ضمان على صحتها وقد ُأصدرت بتاريخ نشر حمدد 
إال إنه من املمكن أن تكون قد تغريت من دون إشعار وليس املقصود منها إعطاء حتليل كامل لكل 

احلقائق اجلوهرية فيما خيص العراق أو املنطقة أو السوق أو االستثمار.
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ملحق 1: املصادر جلزء مصدر ديون العراق

*19. إن الكثري من املصادر اليت ُأشري إليها هنا بشأن ديون العراق ُأجريت يف فرتات زمنية 
خمتلفة، إذ ُأشري إىل الديون يف املدة اليت ُنشرت فيه. وأتلفت هذه التحصيالت املنشورة على الديون 
الفائدة  تراكم  إثر  تواريخ الحقة  تتغري يف  األرقام سوف  هذه  أن  إال  املرتاكمة.  والفوائد  األصلية 
متقاربة للديون يف ذلك الوقت  أو خدمة الديون. وإن العديد من املصادر قد استخدمت نسباً 

لألسباب نفسها.
ومما يعقد األمور أن الديون اخلارجية للعراق تندرج ضمن عدد من الفئات املتداخلة تبعاً لنوع 
اجلهة املقرضة، أي على سبيل املثال: بلد شيوعي سابق أو بلد غريب. وهناك فئات أخرى تندرج 
ضمن نوع القرض وشروط القرض وما إىل ذلك. وقد مت التعامل مع بعض الديون التجارية اخلاصة 
على أهنا ديون للدولة والسيما عند تطبيقها على الدول الشيوعية السابقة. فضاًل عن أن احلكومة 

العراقية مل تنشر يف ذلك الوقت أرقام الديون الرمسية. 
واسُتخدمت املصادر يف أدانه إلضافة املعلومات يف هذا القسم بشكل اساسي:

http://countrystudies.us/iraq/48.htm
https://digitallibrary.un.org/record/114667/files/S_22661-EN.pdf
https://www.nytimes.com/1991/02/11/world/war-in-the-gulf-financing-
us-has-received-50-billion-in-pledges-for-war.html
https://www.upi.com/Archives/1991/02/04/Whatever-outcome-of-war-
Iraq-in-deep-financial-trouble/4240580333159/
https://www.ft.com/content/b94bccb4-14e7-11db-b391-0000779e2340
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS21765.pdf
https://www.economist.com/node/3429194
http://www.mafhoum.com/press5/142E17.htm
https://www.euromoney.com/article/b1320r9njx37n2/seeking-
forgiveness-of-saddam-era-debt
http://www.arts.uwaterloo.ca/~bmomani/Documents/WLU-
IraqiDebtNegotiations_000.pdf
https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1091&con
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text=facpubs
تتضمن التقارير الُقطرية لصندوق النقد الدويل اآليت:

https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2004/cr04325.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/cr05294.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2006/cr0615.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16379.pdf
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17251.ashx.

ملحق 2: تكاليف الصراع الشاملة للعراق

انقش قسم منشأ الديون العراقية كيف أن احلرب العراقية اإليرانية وغزو الكويت والعقوابت 
اليت دامت 14 سنة أدت إىل تراكم الديون بشكل كبري. ومع ذلك، فإن ما مل يناقشه هو تكلفة 
الديون غري املباشرة األكرب بكثري اليت حتملتها البالد، واليت ال يشكل فقدان اإليرادات النفطية إال 

أحد مكوانهتا.
كما انقش قسم منشأ الديون العراقية، ان احلرب العراقية اإليرانية حولت العراق من دولة 
دائنة متلك احتياطيات أجنبية تزيد عن 35 مليار دوالر إىل دولة مدين تبلغ ديوهنا حوايل 80 مليار 
دوالر بنهاية احلرب. ومع ذلك، كان التحول أكثر أمهية من ذلك بكثري. كان االقتصاد ابلسبعينات 
مزدهراً من وراء زايدة إنتاج النفط، ومعها أسعار النفط املرتفعة يف أعقاب احلظر النفطي العريب يف 

أعقاب احلرب العربية اإلسرائيلية عام 1973.
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الرسم البياين )أ(: إنتاج النفط العراقي 2012-1970

املصدر:
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ WEO_2012_Iraq_
Energy_OutlookFINAL.pdf

يف السنوات اليت سبقت احلرب مباشرة، كانت احلكومة تدير فوائض ميزانية سنوية تصل 
إىل 10 مليارات دوالر أو حوايل 20٪ من الناتج احمللي اإلمجايل. وقد مت استثمار هذه األموال 
يف البنية التحتية للبالد وأدت إىل صعود احتياطيات العراق األجنبية الضخمة آنذاك. كان األثر 
املباشر للحرب هو فقدان الدخل من تدمري البنية التحتية اإلنتاجية، وعلى وجه اخلصوص، خسارة 
عائدات النفط من األضرار اليت حلقت مرافق تصدير النفط. وتفاقم ذلك من خالل عكس فائض 
امليزانية إىل عجز، حيث تضخمت اخلسائر النامجة عن اخلسائر املرتبطة هبا بعدم حتول هذه الفوائض 

إىل استثمارات يف البنية التحتية للبالد.
حتويل  عن  الناجتة  الطويل  املدى  ذات  الضارة  اآلاثر  هو  االعتبار  بعي  يؤخذ  مل  الذي 
الطاقة اإلنتاجية يف الصناعة والزراعة إىل اجملهود احلريب؛ وابلتايل زايدة اعتماد البالد على الواردات 
األجنبية. أخرياً وليس آخراً األضرار اليت حلقت برأس املال البشري من خسائر يف األرواح، اليت أدت 

إىل فقدان القدرة اإلنتاجية البشرية.
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ولتقدير جزء من هذه التكاليف غري املعلنة، جيب مراعاة التقديرات التالية من مصادر خمتلفة 
حول تكاليف هذه احلرب:

الشرق األوسط يف عام 1987 إمجايل  الياابين القتصادايت  املعهد  أعدها  قدَّرت دراسة 
خسائر احلرب العراقية منذ عام 1980 إىل عام 1985 بقيمة 226 مليار دوالر. وأتلفت هذه 
اخلسائر من )1( 120.8 مليار دوالر من الناتج احمللي اإلمجايل خسرها العراق يف قطاع النفط، 
)2( خسارة تقدر بـ 64 مليار دوالر من الناتج احمللي اإلمجايل يف القطاع غري النفطي، )3( 33 
مليار دوالر خسرهتا البالد يف العتاد املدمر، )4( خسارة بقيمة 8.2 مليار دوالر نتيجة األضرار اليت 
حلقت ابالستثمارات الرأمسالية الثابتة يف القطاعات غري النفطية.  يندرج الدخل املفقود من النفط 
البالغ 65 مليار دوالر ضمن إمجايل خسائر الناتج احمللي النفطي، يف حي أن الفرصة الضائعة يف 

االستثمارات الرأمسالية الثابتة غري املتحققة كانت تقدر بـ 43.4 مليار دوالر. املصدر:
 http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a224269.pdf page 123

العراقية- العراق طوال مدة احلرب  اليت حتملها  التكلفة اإلمجالية  قدر  بعام 2002  تقرير 
اإليرانية اليت دامت مثاين سنوات 450 مليار دوالر، وهو ما يعادل حوايل 10 أضعاف الناتج احمللي 

اإلمجايل قبل بدء احلرب عام 1980.
http://www.nber.org/papers/w9361.pdf

 انظر الصفحة الرابعة. وملعرفة الدراسة الرئيسة
)The Economic Consequences of the Gulf War 1st Edition, by Kamran Mofid(

 اليت تناولت العواقب االقتصادية للحرب تصفح الرابط اآليت: 
h t t p s : / / w w w . a m a z o n . c o m / E c o n o m i c - C o n s e q u e n c e s - G u l f -
W a r - e b o o k / d p / B 0 0 0 Q 3 5 W T K / r e f = s r _ 1 _ f k m r 0 _ 1 ? s = d i g i t a l -
text&ie=UTF8&qid=1528542102&sr=1-1-fkmr0&keywords=Kamran+Mofid,+
The+Economic+Consequences+of+the+Gulf+War,+Routledge,+London,+1990 
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إضافة إىل مبالغ هذه الدراسات جيب أن يضاف الضرر الذي يلحق برأس املال البشري 
للبالد، وقدرته على العمل، فضاًل عن خسارة 35 مليار دوالر يف االحتياطيات األجنبية واالفرتاض 

حبوايل 80 مليار دوالر من الديون.
ومع ذلك، فإن تكاليف غزو الكويت وما تبعها من 14 سنة من العقوابت ضد االقتصاد 
العراقي أكرب من تكاليف احلرب العراقية اإليرانية أبضعاف مضاعفة ألهنا تضيف التكاليف الناجتة 
عن التدمري الكبري برأس املال البشري والبيئة التحتية للبالد فضاًل عن تدهور مجيع جوانب االقتصاد 

بسبب عزلة البلد عن العامل اخلارجي. 
تقرير بعام 2002 قدر تكلفة احلرب وما خلفه احلصار إىل ما أييت: ُدمرت 230 مليار 
دوالر من البنية التحتية خالل احلرب وبلغ متوسط اإلنتاج النفطي يف ظل احلصار للمدة من عام 
1991-2002، 1.4 مليون برميل يومياً على عكس ما كان متاماً يف عام 1989 إذ بلغ اإلنتاج 
بلغ حوايل 150 مليار  املفقود  الصادرات  النفطي 2.85 مليار دوالر يومياً؛ وابلتايل فإن دخل 
دوالر، وهو ما يزيد عن ثالثة أضعاف الناتج احمللي اإلمجايل استناداً إىل آخر حصيلة متوافرة للناتج 
احمللي اإلمجايل البالغة 48.4 مليار دوالر لعام 1989 )ال توجد هنالك حصيلة مبالغ متوافرة للناتج 
احمللي اإلمجايل بي املدة من عام 1990-1996(. ومرة أخرى، ال تشمل هذه املشاكل األضرار 
اليت حلقت برأس املال البشري للبالد، وقدرته على األنتاج، وكذلك زايدة الدين إىل حنو 120 مليار 
دوالر من تراكم الفائدة على دين احلرب العراقية اإليرانية البالغ 80 مليار دوالر، وأيضاً تعويضات 

احلرب البالغة 52 مليار دوالر.
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ميكن رؤية منو الناتج احمللي اإلمجايل للعراق يف السبعينيات وما تبعه من تراجع نتيجة للنزاع 
من الرسم البياين أدانه

الرسم البياين )ب(: الناتج احمللي اإلمجايل للعراق 2002-1967

https://ieconomics.com/iraq-gdp  : املصدر

 ومع ذلك، ميكن تقدير نفس اآلاثر املذكورة عن مستوى املعيشة ابستخدام الناتج احمللي 
اإلمجايل للفرد الواحد كتقدير عن مستوى املعيشة للفرد العراقي من 1960-2012 كما يف 

الرسم البياين أدانه.
وكما يتضح، فإن االرتفاع السريع يف مستوايت املعيشة يف السبعينيات توقف ببداية احلرب 
العراقية اإليرانية. أدى اإلنفاق االجتماعي املستمر والتنمية الوطنية اثناء احلرب من ختفيف االخنفاض 
يف مستوايت املعيشة إىل حد ما، لكنه ساهم يف النهاية يف ارتفاع الديون للبلد بنهاية احلرب. كان 
لغزو الكويت والعقوابت الالحقة أتثري مدمر على مستوايت املعيشة اليت حمى على مدى 20 سنة 

من التقدم.
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الرسم البياين )ج(: الناتج احمللي اإلمجايل للعراق للفرد الواحد 2012-1960

2012. املصدر: تقديرات البنك الدويل املأخوذة من مكتب اإلحصاء املركزي يف العراق للمدة من عام 1960-
1996 وإحصائيات البنك الدويل بعدئٍذ.

http://documents.worldbank.org/curated/en/204911468044383593/pdf/92
6810v10ESW0P0C0disclosed020110150.pdf


