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عن املركز

مركُز البيان للدرأسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد. مهمته الرئيسة، 
فضاًل عن قضايا أخرى، تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية 
اليت ختّص العراق بنحٍو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحٍو عام. ويسعى إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.

آب/ اغسطس  2016
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مقدمة املركز

يف الوقت الذي أصبح االقتصاد مُيّثل احلياة، اليزال االقتصاد العراقي يعاين من عدة مشاكل 
واح��د هو  م��ورد  اعتماده على  بسبب  تواجهه،  ال��يت  املخاطر،  زي��ادة مستوى   تتمحور معظمها يف 
اسرتاتيجية  املتاحة وغياب رؤية  للموارد  األمثل  التماسك  تنويع، فضاًل عن عدم  )النفط( من دون 

واضحة لتحقيق النمو والرفاهية االقتصادية.

ال���ذي ميثل أح��د أوج���ه التخلف واجلهل  م��ن مشكلة اإلره���اب  ي��ع��اين ح��ال��ي��اً  ال��ع��راق بلد  إن 
وال��ط��ائ��ف��ي��ة، فهو ع��دو احل��ي��اة وإذا م��ا رغبنا يف حت��ري��ر العقل ال��ع��راق��ي م��ن ه��ذه األوج���ه الب��د لنا من 
األس��اس  احمل��رك  باالقتصاد؛ كونه  ترتبط  ال��يت  احل��ي��اة وال سيما  مناحي  امل��ع��ريف يف خمتلف  االستثمار 
للحياة، فلن يتحقق االنتصار النهائي على اإلرهاب دون بناء خطة اقتصادية متماسكة جتعل العراق 
حالة  وتعزيز  البلد  يف  االقتصادية  القاعدة  تنويع  على  اخلطة  ه��ذه  تركز  املتقدمة،  ال��دول  مصايف  يف 
الشراكة بي القطاع العام واخلاص، واعتماد االستخدام األمثل للموارد املتاحة باالعتماد على امليزة 
النسبية ومن خالل تعزيز االستثمار األجنيب املباشر، لتعزيز الشراكة العاملية ومبختلف القطاعات وكل 
احلركة  توجيه  تستطيع  االقتصادي كجهة  للتخطيط  أعلى  يتحقق من دون تشكيل جملس  لن  ذلك 

االقتصادية باالجتاه األمثل.

إنَّ هذه الدرأسة اليت بي أيديكم أعدت كمدخل إلعادة هيكلة االقتصاد العراقي وهي تسلط 
والنمو  البطالة  وتتناول موضوعات  الطبيعي،  والغاز  اخلام  بالنفط  ترتبط  الضوء على جوانب خمتلفة 
وخلق حالة الشراكة بي القطاع العام واخلاص، فضاًل عن آليات تعزيز امليزة النسبية لالقتصاد العراقي 

وتفعيل التجارة اخلارجية واالستثمار األجنيب يف البيئة احمللية.

مركز البيان للدرأسات والتخطيط
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اخلالصة
تبدأ هذه الورقة بنقطة جوهرية، أال وهي أن االقتصاديي العراقيي سبق أن أكدوا مراراً وتكراراً 
على املخاطر النامجة عن مواصلة االعتماد على قطاع النفط والغاز، مثلما أوضحوا أيضاً ضرورة تنويع 
التقاعس وع��دم  أن  غ��ري  ذل��ك،  لتحقيق  ال��ع��راق  ل��دى  الكامنة  ال��ق��درات  ال��وط��ي، واستغالل  االقتصاد 
الزائدة  العسكرة  أن  والسيما  عليه،  هو  احل��ال كما  استمرار  استتبع  السابقة  العقود  خ��الل  االك��رتاث 
كانت طاغية على االقتصاد الوطي، ما أدى إىل إمهال القطاعات الرئيسة األخرى، مبا فيها الصناعة 

والزراعة. التحويلية 

وبعد سرد بعض األرقام حول مبالغ الصادرات النفطية للعراق أثناء أعواٍم خلت، يتطرق البحث 
التأكيد على  املوازنة، مع  نفقات  باملئة من إمجايل  البالغ حنو 23  العام 2016، وعجزها  إىل موازنة 
للموازنة. وهنا يكمن قسط وافر من  خمنة 

ُ
امل اإلي��رادات  تّحكم يف مبالغ 

ُ
امل العامل  أن سعر اخلام هو 

املشكلة، حيث أن أسعار النفط اخلام تتذبذب مبوجب ُمعطيات السوق العاملية، مايّولد تأثريات حادة 
على النفقات احلكومية واقتصاد البلد.

ولغرض التعامل مع التحديات القائمة اليت يُواجهها البلد، تطرح الورقة طرقاً ومعاجلات ُمددة 
الطويل( فعلى املدى  املتوسط وامل��دى  القصري وامل��دى  لتطويق األزم��ة على ثالثة أصعدة، هي:)املدى 
القصري، تتضمن هذه اإلساليب االقرتاض من املؤسسات املالية، وزيادة بعض الرسوم، وتصعيد عدٍد 
من الضرائب، فضاًل عن خفض جانب من النفقات العامة. أما املدى املتوسط، فالبد من أن يتضمن 
املؤسسات  الدولة، فضاًل عن إصالح  القطاعات اخلارجة عن سلطة  لتنشيط  السياسات  رسم بعض 
لغرض  اجلماهريي  العمل  بوساطة  العامة  املشروعات  بعض  إجن��از  وأي��ض��اً  للدولة،  التابعة  االقتصادية 
أعلى  تأسيس جملس  يف  التفكري جدياً  والعطاء، كذلك، جيب  العمل  ثقافة  البطالة وجتذير  امتصاص 

نحو استراتيجية واقعية
إلعادة هيكلة االقتصاد الوطني في العراق

* أ.د. كاظم جواد ُشبرّ

* بكالوريوس اقتصاد شرف ) الصناعة والتجارة( ، جامعة لندن، 1966 - دبلوم التقنيات العليا)اإلدارة(، جامعة سولفرد، 1967-ماجستري 
العلوم اإلدارية ) االقتصاد اإلداري واملايل( ، جامعة السيت/ لندن، 1968 - دكتوراه العلوم اإلدارية، جامعة لفربا، 1985.
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للتخطيط االقتصادي واإلصالح اإلداري، بقصد ترشيد أنشطة التخطيط والتنسيق بي أجهزة الدولة 
وضمان التداخل بي ُخطط اإلمناء، من جهة، واملوازنات السنوية، من جهة أخرى.

أما املدى الطويل فال بد من أن يشهد تركيزاً حاداً على تطوير أنشطة امليزة النسبية للعراق، وهي 
احلقول اليت متّيز العراق جراء ما ميتلكه من طبيعة لرتبته وموقع جغرايف فضاًل عن ثرواته الطبيعية، وبقية 
خصائصه البشرية وغري البشرية. فمن أبرز حقول امليزة النسبية هي زراعة النخيل وإنتاج التمور وبعض 
)كاألمسدة  التحويلية  الصناعات  من  وعدد  الكلس(،  وحجر  )كالفوسفات  االستخراجية  الصناعات 

والبرتوكيماويات واملنسوجات(، فضاًل عن السياحة، واالستغالل الكامل لثروة الغاز الطبيعي.

كل هذا يؤكد احلاجة إىل بلورة اسرتاتيجية ُمكمة لتحقيق التوازن العقالين يف االقتصاد الوطي، 
مع ضبط وتائر التضخم وحتقيق معدالت منو سنوية جُمدية. فاإلدارة احلكيمة لالقتصاد الوطي هتدف 
إىل إجناز وتائر منو سنوية ُمستقرة، مع جتنب التذبذبات احلادة واالستغالل التام )أو شبه التام( للموارد 
البشرية وغري البشرية، مع عدم احتالل أي قطاع حلصة من الناتج احمللي اإلمجايل من دون أن يكون  

معقواًل أو صحياً.

ه��ذا اجلانب  ال��ع��راق، والسيما أن  البحث على صعوبة درب اإلص��الح األقتصادي يف  ويؤكد 
مل يلَق مايستحقه من االهتمام منذ التغيري الذي أطاح بالنظام الصدامي يف عام 2003، فضاًل عن 
تطلع معظم العراقيي إىل إجنازات حقيقية وزاهرة يف أحواهلم املادية واملعيشية. ولكل هذا، هناك ضرورة 
الصدد، وإلع��داد اسرتاتيجيات وخطط عقالنية وعملية، مع  ضاغطة إلجناز درأس��ات علمية يف هذا 

تنفيذها على حنو دؤوب وجاد.

وخيلص البحث باقرتاح جدول زمي لإلصالحات االقتصادية على مدى األعوام اخلمسة عشر 
من )2016-2030(، مع بيان طبيعة اإلصالحات الضرورية ومراحلها الزمنية طوال هذه املدة.
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الفصل األول

طبيعة املشكلة وجوانبها املتداخلة:
االقتصاد  حاجة  إزاء  ال��الم��ب��االة  أو  االك���رتاث  بعدم  العراقيي  االقتصاديي  اهت��ام  الصعب  م��ن 
أن  ذلك  اهلايدروكاربونات؛  قطاع  على  الزائد  االعتماد  مواصلة  دون  اهليكلة،  وإع��ادة  للتنويع  الوطي 
خلصي والواعي من االقتصاديي العراقيي كانوا قد حذّروا وأنذروا مراراً وتكراراً وعلى مدى العقود 

ُ
امل

الفائتة من خماطر االقتصاد الريعي الذي يعتمد يف األساس على اإليرادات النفطية. 

فهنا تشري خطة التنمية الوطنية لألعوام 2013-2017 إىل أن الرؤية العامة للخطة هي أن 
ُيصبح العراق »دولة آمنة يتمتع فيها املواطن باحلقوق املدنية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية، ويتطلع 
لبناء اقتصاد وطي متنوع قادر على املنافسة، ميتلك مفاتيح التقدم يف اجملاالت العلمية والثقافية واملعرفية 
ُمّولد لفرص منصفة يف  كافة، ويتشارك فيه اجلميع يف ظل نظام فدرايل المركزي متكامل إجتماعياً، 
يف  البيئية هنجاً  اإلستدامة  وتكون  فيه،  فاعلي  امل��دين شركاءاً  واجملتمع  اخل��اص  القطاع  يكون  التنمية، 

الوصول إىل االقتصاد األخضر«1.

ومتضي اخلطة لتحديد مجلة من األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية، مُيكن اإلشارة منها 
إىل اآليت2:

املتمثلة  امل��خ��ت��ارة  النمو  أق��ط��اب  نسبة مسامهة  رف��ع  خ��الل  م��ن  االقتصادية  ال��ق��اع��دة  »تنويع   -
بلوغ معدل  الناتج احمللي اإلمج��ايل، من أجل  توليد  الصناعة والطاقة والزراعة والسياحة يف  بقطاعات 

النمو املستهدف سنوياً يف الناتج مبقدار 13.31% سنوياً مع النفط و 7.5% سنوياً بدون النفط.

- العمل على بناء أسس الشراكة االقتصادية وتفعيلها ما بي القطاع العام والقطاع اخلاص، 
القطاع اخل��اص  م��ن إمج��إيل استثمارات اخل��ط��ة....... يف ح��ي يساهم  ك��ي يساهم األول ب %79 
بنسبة 21% من إمجايل استثمارات اخلطة....... ورمبا يؤمن التحول التدرجيي إىل اقتصاد السوق وفقاً 

ملبدئي الكفاءة واملنافسة.

لالقتصاد  التنافسية  ال��ق��درة  يُ��ع��زز  مب��ا  العامل  وإنتاجية  االق��ت��ص��ادي��ة  األنشطة  إنتاجية  مستوى  رف��ع   -
)الوطي( وتنوعه، وأن يكون للقطاع اخلاص دور فاعل يف جماالت االستثمار وتوليد فرص العمل احملمية«.

1. خطة التنمية الوطنية 2013 - 2017، وزارة التخطيط، كانون الثاين 2013، بغداد، ص 48.
2. املصدر نفسه: ص 48 - 49.
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ولتقليص  الوطي  االقتصاد  لتنويع  ذهبية  فرصاً  شهدت  املاضية  العقود  أن  هي  األم��ر  وحقيقة 
تلك  أن  هو  )اخل��ذالن(  أو  )الصدمة(،  على  الباعث  أن  بيد  اهلايدروكاربونات،  لقطاع  النسيب  الثقل 
مث  الغاية، ومن  لتحقيق هذه  ُمتكاملة  اسرتاتيجية  األمر حينئذ هو رسم  تطلبه  فما  تُغتنم!  مل  الفرص 

إعداد خطط تفصيلية يف هذا الصدد، ليعقب ذلك تنفيذ عقالين ودوؤب.

ورمب��ا أن الغريب يف األم��ر هو أن ال��ع��راق ميتلك م��وارد بشرية وم��ادي��ة مكنته - ومل ت��زل - من 
تنويع اقتصاده الوطي على حنو طيب، كما أن خربة التأريخ احلديث مل تفتأ تذّكره أصحاب القرار بأن 
أسعار الذهب األسود قد تغدر بنا بي عشية وضحاها، منها مثاًل تدين األسعار إىل ما دون العشرة 
دوالرات للربميل الواحد أواسط عقد الثمانينيات من القرن املاضي، فضاًل عما حصل لتلك األسعار 

منذ أواسط العام 2014 .

1-1 خلفية تأرخيية
ّصنعة خ��الل عقود 

ُ
امل السلع  ال��زراع��ي��ة وبعض  م��ن احملاصيل  لعدد  ُم��ص��ّدراً  ال��ع��راق  إننْ ك��ان  بعد 

اخلمسينيات و الستينيات من القرن املاضي، تراجع وضعه ليكون ُمستورداً ملعظم حاجياته الغذائية يف 
الوقت احلايل، ومما ال شك فيه أن احلروب اخلارجية واملطاحنات الداخلية واألوض��اع غري املستقرة مل 
تساعد على هتيئة األجواء الضرورية للتخطيط العقالين وملعاجلة مشكالت البلد على الُصعد االقتصادية 

والبيئية. واالجتماعية 

العراقي بدًءا  وهنا تفيد املعلومات واألرقام املتاحة بأنَّ العسكرة بدأت باهليمنة على االقتصاد 
العام 2003، األمر  الّصدامي يف  النظام  القرن املاضي وحىت إزاح��ة  السبعينيات يف  من أواس��ط عقد 
تبدأ من  ال��يت  ال��ف��رتة  ط��وال  للتنويع، والسيما  الرامية  اإلمنائية  املساعي  جلهة  ف��ادح��اً  أّض��ر ض��رراً  ال��ذي 
العام 1980. حبسب األرقام اليت يُقدمها أحد االقتصاديي العراقيي البارزين )د.شاكر لطّيف(، بلغ 
من جمموع  باملئة   46 ح��وايل  امل��دة 1990-1980  خ��الل  العسكرية  لإلستريادات  السنوي  املتوسط 
االستريادات، حيث أنفقت الدولة قرابة 57 مليار دوالر على االستريادات العسكرية، بينما بلغ جمموع 

االستريادات 123 مليار دوالر خالل املدة نفسها3.

الثمانينيات  للدولة خالل عقدي  االقتصادية واملالية  السياسة  مامّيز  أهم  أن  لطّيف:  ويضيف 
اإلن��ت��اج  وق��ط��اع  ع��م��وم��اً،  العسكري  القطاع  أن  مبعىن  ال��ع��راق��ي،  االق��ت��ص��اد  “ه��و عسكرة  والتسعينيات 

العراقي ،  االقتصادي  املنتدى   ، العراقي«  االقتصاد  العسكري......« يف كتاب » درأس��ات يف  لطيف: »اإلنفاق  3. شاكر 
لندن، 2002، ص7.   



مركز البيان للدراسات والتخطيط

8

العسكري خصوصًا، استهلك اجلزء األعظم من الناتج احمللي اإلمجايل؛ مما أهدر الطاقات املالية اهلائلة، 
وأثر سلباً على معدالت التنمية االقتصادية واالجتماعية”4.

الناتج  إىل  املباشر  العسكري  اإلنفاق  متوسط حصة  السنوات 1980-1990 »بلغ  فخالل 
ال��س��ن��وات )81-84( م��اب��ي 54% إىل  أن��ه التهم يف بعض  ق��راب��ة 39% س��ن��وي��اً، إال  احمل��ل��ي اإلمج���ايل 
66% من الناتج احمللي، حيث جتاوز اإلنفاق العسكري املباشر فقط )عدا نفقات التصنيع العسكري 
والنفقات العسكرية غري املباشرة والسرية( للسنوات 1980-1990 حافة ال 202 مليار دوالر”5. 
السرية  العسكرية  النفقات  هلا  أضيفت  إذا  سرتتفع كثرياً  النسب  ه��ذه  ب��أن  القول  إىل  لطّيف  وميضي 

والنفقات العسكرية غري املباشرة6.

ال��ع��راق��ي��ة )أث��ن��اء عقدي  ال��دول��ة  انتهجتها  التسلح واحل����روب “ال���يت  ل��ط��يّ��ف أن س��ب��اق  وي��ض��ي��ف 
التنمية  عملية  يف  املسامهة  عن  العمل  قوة  من  عالية  نسبة  إبعاد  إىل  أدت  والتسعينيات(  الثمانينيات 
نتسبي إىل القوات املسلحة 21% من قوة العمل سنة 1988 بعد أن 

ُ
االقتصادية. فقد بلغت نسبة امل

كانت 2.9% سنة 1975، هذا باستثناء العاملي على خدمة القوات املسلحة من خارجها والسيما 
خمتلف  يف  العاملة  اليد  ختفيض  إىل  أدى  مم��ا  وس��وامه��ا،  والتجهيز  العامة، كالصيانة،  اخل��دم��ات  قطاع 

القطاعات اإلنتاجية لالقتصاد الوطي، وبنحٍو خاص الزراعة والصناعة”7.

ي��ق��دم اجل���دول رق��م )1( بعض األرق���ام ذات ال��ع��الق��ة ح��ول اإلن��ف��اق العسكري وال��ن��ات��ج احمللي 
واإليرادات النفطية أثناء عقد الثمانينيات من القرن املاضي.

4. نفس املصدر السابق، ص 7 .

5. نفس املصدر السابق، ص 7 .
6. نفس املصدر السابق، ص 7.

7. نفس املصدر السابق، ص 10 .
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اجلدول رقم )1( اإلنفاق العسكري ،الناتج احمللي ،اإليرادات النفطية، القوى العاملة يف العراق

)1990-1980( 

منتسبو 
القوات 
املسلحة 

)ألف نسمة(

قوة العمل 
)مليون(

نسبة 
النفقات 

العسكرية من 
اإليرادات 
النفطية )%(

النفقات 
العسكرية 
)مليار $(

اإليرادات 
لنفطية ا

)مليار $(

الناتج 
احمللي 

)مليار $(

السنة

430 3.2 75.0 19.8 26.4 53.6 1980
392 3.3 236.5 24.6 10.4 37.3 1981
404 3.8 248.5 25.1 10.1 43.7 1982
434 4.0 324.4 25.3 7.8 42.5 1983
788 4.1 275.5 25.9 9.4 47.6 1984
800 4.2 177.5 19.0 10.7 49.5 1985
900 4.4 168.1 11.6 6.9 47.9 1986
1000 4.5 122.8 14.0 11.4 57.9 1987
1000 4.7 117.3 12.9 11.0 55.9 1988
1000 ........... 89.0 12.9 14.5 64.4 1989
1390 ........... 120.2 11.3 9.4 23.7 1990

العراقية املعاصرة« يف  املالية للدولة  السياسة  املصدر: د. شاكر لطّيف: »اإلنفاق العسكري: احملور األساسي يف اسرتاتيجية 
كتاب »درأسات يف االقتصاد العراقي”، املنتدى االقتصادي العراقي،  لندن، 2002، ص  19

التغيري  بعد  املطلوب  االهتمام  يلَق  مل  ال��وط��ي  االقتصاد  تنويع  حن��و  التوجه  أن  أي��ض��اً  وال��واض��ح 
والعلمية إلعادة  الواضحة  الرؤيا  تتوفر  فلم  الّصدامي،  بالنظام  أط��اح  ال��ذي  العام 2003  احلاصل يف 
هيكلة االقتصاد وتنويعه، مع غياب أية خطط واقعية إلنعاش القطاعات غري النفطية ولتنشيط القطاع 
اخلاص، بغية تقليص املخاطر النامجة عن مواصلة التمسك باقتصاد أحادي اجلانب يضع ثقله الثاقل 

على قطاع الطاقة، والسيما صادرات النفط اخلام.
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العوامل  بعض  إىل  ال��ق��ص��ور  ذل��ك  إرج���اع  رمب��ا ميكن  ال��ع��ام 2003،  بعد  التغيري  أع��ق��اب  ففي 
ال��ت��أم��ل امل��ط��ل��وب لتشخيص  ال��ض��اغ��ط��ة، ال��يت مل تُ��س��اع��د على هتيئة اإلس��ت��ق��رار ال���الزم أو ال��ق��درة على 
التنمية الفاعلة والشاملة، فالسجاالت السياسية، واحلاجة لبناء املؤسسات  الدرب السليم، بغية بلوغ 
على  اخلارجية  اجلهات  بعض  وتآمر  األمنية،  واملشاكل  املتنافسة،  الكتل  بي  واخل��الف��ات  الدستورية، 
أن  السياق، والسيما  ه��ذا  وثقلها يف  بتأثرياهتا  ألقت  أخ��رى -  ع��وام��ل  ع��ن  ال��ع��راق - فضاًل  استقرار 
منذ  فعاًل  الذي حدث  النحو  النفطية على  العراق  النفط ومداخيل  أسعار  تراجع  يتوقعوا  الكثريين مل 

أواسط العام 2014.

1-2 اإليرادات النفطية
بابا كركر يف كركوك،  العام 1927، من حقل  العراق ألول مرة يف  النفط اخل��ام يف  بدأ تدفق 
حيث شهدت مداخيل البلد من النفط اخلام تزايداً ُمطّرداً بعد ذلك، حىت بلغ اإلنتاج قرابة 3 ماليي 

برميل يومياً أواخر عام )2015(.

وكان إنتاج العراق قد بلغ هذا املستوى أيضاً أواخر عقد السبعينيات وأوائل عقد الثمانينيات، 
مث تأثر سلباً بسبب حرب األعوام الثمان مع إيران )1980-1988(، إال أنه عاد وارتفع أواخر عقد 
العقوبات  أدى إىل فرض  الكويت عام 1990  لدولة  الطائش  الغزو  أن  أخ��رى. غري  الثمانينات مرة 
ال��ع��راق، وآب��اره النفطية، وبقية منشآته  ب��ص��ادرات  بالغاً  ال��ذي أّض��ر ض��رراً  ال��ع��راق؛ األم��ر  الدولية على 

النفطية، وركائزه األساسية.

وعلى الرغم من أن األمم املتحدة مسحت للعراق بتصدير النفط اخلام اعتباراً من أواسط عقد 
النفطية؛ كانت موجهة أساساً  فالصادرات  ومشروطًا،  السماح كان م��دوداً  أن هذا  إال  التسعينيات، 
لتمويل االستريادات الغذائية والدوائية، مع رصد نسبة عالية من قيمة املبيعات النفطية لتعويض األقطار 
األساسية كانت  احلاجيات  واس��ت��رياد  النفط  بيع  أن عقود  الكويت، كما  غ��زو  من  املتضررة  واجل��ه��ات 
خاضعة- )امسياً على األقل(- إىل رقابة األمم املتحدة ومصادقتها حتت برنامج »النفط مقابل الغذاء«.

الرئيسة كأحد أرك��ان االقتصاد  ي��واص��ل مكانته  النفط الب��د م��ن أن  ف��أن  وم��ع ك��ل ه��ذا وذاك، 
ُمهيمناً  يبقى  القطاع ألن  السماح هلذا  املنظور، إالَّ أنَّ من اخلطأ  املستقبل  للعراق على مدى  الوطي 
على مقدرات البلد ومعيشة أهله، على الرغم من احتياطياً ضخماً من النفط اخلام يُقدر حبدود 143 

مليار برميل، وهو رقم مؤكد حبسب إحصائيات العام 2014.

لبعض اخلرباء  آراًء  أن هناك  إالَّ  العراقي  النفط  الضخم الحتياطي  الرقم  الرغم من هذا  وعلى 
تضع الرقم احلقيقي فوق هذا املستوى، نظراً لوجود مناطق غري ُمستكشفة حىت اآلن، وحبسب األرقام 
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الصادرة عن منظمة األقطار املصدرة للنفط )أوبك(، فأن متوسط قيمة الصادرات النفطية للعراق على 
مدى األعوام اخلمسة من 2010 إىل 2014 جتاوز مبلغ ال� 80 مليار دوالر سنويًا، اجلدول رقم )2( 
للمدة  اإلمج��ايل  احمللي  الناتج  مبالغ  السنوات، فضاًل عن  لتلك  للعراق  النفطية  ال��ص��ادرات  أرق��ام  يبي 
نفسها، مع حساب نسبة تلك الصادرات من الناتج احمللي اإلمجايل، حبسب أرقام “أوبك”، ُمقّيمة 

بالدوالر األمريكي.

اجلدول رقم )2(  الصادرات النفطية للعراق ومبالغ الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية

 األعوام 2010 إىل 2014 )مليار دوالر(

حصة الصادرات النفطية 
من الناتج احمللي اإلمجايل

الناتج احمللي اإلمجايل )أسعار 
جارية/مليار دوالر(

النفطية  الصادرات 
)مليار دوالر(

السنة

%37 138.5 51.6 2010
%45 185.7 83.0 2011
%44 216.0 94.1 2012
%39 229.3 89.4 2013
%38 223.5 84.3 2014

993.0 402.4 اجملموع
%40.6 198.3 80.5 املتوسط

املصدر: منظمة األقطار املصدرة للنفط )أوبك(، النشرة اإلحصائية السنوية، 2015

Annual Statistical Bulletin. OPEC. 2015

نلحظ من اجلدول أن ُمتوسط قيمة الصادرات النفطية خالل املدة بلغت أكثر من 80 مليار 
دوالر لتشكل بذلك أكثر من 40 باملئة من الناتج احمللي اإلمجايل للعراق. واحلقيقة هي أن هذه النسبة 
الناتج احمللي على حنو واقعي، ألن أرقام الصادرات النفطية  التُعرّب عن حصة قطاع النفط والغاز من 
التتضمن املقادير املستهلكة من النفط والغاز داخل البلد، كما أهنا التشمل بعض الفعاليات األخرى 
ضمن قطاع اهلايدروكاربونات الوطي، منها أنشطة التصفية وقيمة املنتجات املكررة؛ وهلذا فأن حصة 

النفط والغاز تتجاوز - من الناحية الفعلية - حافة ال� 40 باملئة من الناتج احمللي اإلمجايل.
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1-3 املوازنة العامة
أصبحت  اليت  العامة،  وازنة 

ُ
امل على حيثيات  تنعكس  الوطي  لالقتصاد  األحادية  الطبيعة  باتت 

متأثرة على حنو كلي تقريباً مبا يطرأ يف سوق النفط من تقلبات سعرية، فموازنة الدولة العراقية تتضخم 
النفطية، مما يعي أن جهود اإلمناء والتقدم أصبحت مرهونة  ملا حيصل جلهة اإلي��رادات  وتنكمش تبعاً 

مبا جيري يف أسواق النفط.

فإذا نظرنا إىل موازنة العام اجلاري )2016(، جند أن إيرادات املوازنة مقدرة عند 81.7 ترليون 
دينار عراقي، وأن اإليرادات النفطية ُخّنت عند 69.8 ترليون دينار تقريباً من جممل اإلي��رادات، أي 
مايشكل نسبة 85 باملئة8. أما النفقات للعام 2016 فقد قدرت حبوايل 106 تريليون دينار، وهو ما 
ميثل قصوراً مبقدار 24 تريليون دينار، مما جيعل العجز ُيشكل نسبة 23 باملئة تقريباً من جمموع النفقات 
املقدرة9. اجل��دول رقم )3( يُعطي أرقاماً يف هذا الصدد. أما متويل العجز فرياد له أن يتم عن طريق 
االقرتاض من بعض املؤسسات املالية الرئيسية )منها مصرف اإلمناء اإلسالمي والبنك الدويل(، فضاًل 

عن إصدار سندات اخلزينة وزيادة بعض الضرائب. 

النفط اخل��ام على  النفطية تستند إىل ص��ادرات  امل��وازن��ة أن ختمينات اإلي���رادات  ويُ��وض��ح قانون 
أساس معدل سعري هو 45 دوالراً للربميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3،6 مليون برميل يومياً، مبا 
يف ذلك 250 ألف برميل  يومياً من إقليم كردستان. ويتضمن رقم الصادرات أيضاً 300 ألف برميل 

يومياً عن مافظة كركوك10.

اجلدول رقم )3( املوازنة االحتادية العامة للسنة املالية 2016

)ترليون دينار عراقي(

اإليرادات الفقرات
69.77

)85.4 باملئة(
لنفطية ا

 )% من اإلمجايل(
11.93

)14.6باملئة(
النفطية غري 

)% من اإلمجايل(

8. قانون املوازنة االحتادية العامة جلمهورية العراق للسنة املالية 2016، »الوقائع العراقية« العدد 4394، 18 كانون 
الثاين 2016، ص: 2 - 4 .

9. املصدر نفسه.
10.املصدر نفسه.
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81.70 اإلمجايل
النفقات
80.15

)75.7 باملئة(
اجلارية

)% من اإلمجايل(

25.74
)24.3 باملئة(

االستثمارية
)% من اإلمجايل(

105.89 اإلمجايل

املصدر: قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنة املالية 2016، »الوقائع العراقية«، 
العدد 4394، 18 كانون الثاين 2016

كل هذا يوضح صعوبة االعتماد على اإليرادات النفطية لتمويل النفقات العامة، فأسعار اخلام 
ليست مستقرة، فضاًل عن صعوبة التنبؤ بدقة جلهة الكميات املّصدرة، فإذا نظرنا إىل أسعار اخلام على 
مدى عيّنة مدودة من األشهر، مُيكن أن نلحظ ماُيسبّبه تذبذب هذه األسعار من إرباك جلهة ُمتخذي 

القرارات االقتصادية الرئيسة. 

فسعر خام برنت ) وهو “سعر إشارة” يُعتد به( يوم 12 تشرين األول )2015( بلغ 51.42 
ليصل إىل 27.82 دوالراً يف 20 كانون الثاين سنة )2016(،  للربميل، إال أنه هبط تدرجيياً  دوالراً 
باملئة يف غضون ما يزيد قلياًل عن ثالثة أش��ه��ر11. مث اجتهت األسعار حنو  أن��ه تراجع بنسبة 46  أي 
الصعود، حيث بلغ سعر “برنت” قرابة 45 دوالراً يف 12 نيسان، أي بزيادة مقدارها 62 باملئة يف 

خالل أقل من ثالثة أشهر12.

1-4 املديات الثالثة: القصرية، واملتوسطة، والطويلة:
من خالل النظر إىل خطورة مسألة اإلصالح االقتصادي وتعقدها، فأن األمر يتطلب الرتكيز 
يف ثالث مراحل مرتابطة رئيسة، أوهلا املدى القصري )عام واحد(، والثانية املدى املتوسط )عام واحد 

إىل خسة أعوام(، والثالثة املدى الطويل )أكثر من خسة أعوام(. 

11. D Sheppard et. al.: «Traders call end to slump as oil price hits highest level 
this year», Financial Times, London, April 13, 2016, P 1
12. Ibid.
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واجلدير بالذكر أن الباحث سيذكر كل واحد من هذه املديات الثالثة بشيء من التفصيل:

النفطية عن  املداخيل  تراجع  النامجة عن  القصري: مُيكن من خالله معاجلة األزم��ة  أواًل: املدى 
طريق وسائل سريعة، لغرض ضمان مواصلة األنشطة احلكومية. فمن هذه الوسائل هو االقرتاض من 
الداخلية، مث  أم  املال، سواء اخلارجية  املالية، منها املصارف احلكومية، واألهلية، وأس��واق  املؤسسات 
والضرائب  احلكومية،  اخلدمات  وأج��ور  املستوردة،  السلع  على  الرسوم  منها  والضرائب،  الرسوم  هناك 

على بعض السلع واخلدمات، والسيما الرتفيهية منها.

من الضروري خفض بعض النفقات العامة، وال سيما اإلنفاق على املشاريع االستثمارية اليت 
التُعد ضاغطة أو ضرورية جداً، وقد يتطلب األمر أيضاً تقليص بعض الرواتب أو املخصصات املالية، 

والسيما اليت تتعلق بالوظائف العليا، فضاًل عن ضبط التعيينات اجلديدة.

ثانيًا: املدى املتوسط: ميكن من خالل هذا املدى رسم السياسات الالئقة لتنشيط القطاعات 
اخلاصة واملختلطة والتعاونية، من طريق توفري بعض التسهيالت املالية، وتقدمي املشورة وهتيئة األراضي 
أو األبنية مبوجب بدالت إجيار هابطة، ورمبا أيضاً اإلعفاء الكلي أو اجلزئي من الضرائب على األقل 

ملدة زمنية مدودة حىت يقف املشروع اجلديد على قدميه.

وخالل املدى املتوسط، ينبغي املباشرة باجناز درأسات تطويرية للمؤسسات االقتصادية العائدة 
للدولة، والسيما الشركات الصناعية والتجارية واخلدمية والزراعية. فاهلدف األساس من هذه الدرأسات 
املؤسسات  ُتصبح هذه  املستخدمة، كي  والتقنيات  العمل  بنظم  واالرتقاء  اإلدارة  هو حتسي مستوى 
ذات أداء معقول ولكي حتقق درجة طيبة من الرحبية؛ فهذا التطوير قد يتطلب تغيري بعض املديرين، 
وإعادة تدريب العاملي، وتوظيف استثمارات جديدة يف املعدات والتقنيات، ورمبا االستغناء عن بعض 
قضية  مع  للتعامل  مكمة  اسرتاتيجية  بلورة  األم��ر  يستدعي  قد  احل��اج��ة، كما  عن  الفائضي  العاملي 
مؤسسات  أو  دوائ��ر  إىل  نقلهم  أو  التدريب،  إع��ادة  طريق  عن  عنهم،  اإلستغناء  يتم  الذين  العاملي 
حكومية أخرى، أو التوجيه حنو القطاعات غري احلكومية.كذلك، مُيكن التفكري هنا يف إجناز مشروعات 
والتعامل  والعطاء،  العمل  ثقافة  وجتذير  البطالة،  امتصاص  لغرض  اجلماهريي،  العمل  طريق  من  عامة 
أمّي��ا حاجة  البلد  إجن��از مشروعات حيتاجها  مُيكن  اجلماهريي،  العمل  فمن خالل  اآلخرين.  مع  البّناء 
املشروعات  هذه  انتقاء  ينبغي  إذ  احلكومية،  واألبنية  واملساكن  احلديد،  والطرق، وسكك  كاملدارس، 

بعناية مع ضرورة التنسيق بي األجهزة املركزية واحمللية، ورمبا التنسيق أيضاً منظمات اجملتمع املدين.

وجيب أن يشهد املدى املتوسط أيضاً إصدار تشريعات وإعداد نظم حلماية املنتجات الوطنية 
الصناعية منها، فضاًل عن تطوير اخلدمات العامة، كالكهرباء واملاء واملطارات واالتصاالت  خصوصاً 
والطرق. وجيب كذلك توجيه االستثمارات األجنبية حنو قطاعات ُمددة مبوجب اسرتاتيجية عقالنية 
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للتطوير التقي وتدبري التقنيات احلديثة من اخلارج، مع احلرص على عدم إجهاض املبادرات من قبل 
رأس املال الوطي.

للتخطيط  للتفكري جدياً كذلك حول تأسيس جملس أعلى  وفضاًل عما مت ذكره هناك ض��رورة 
أنشطة  ترشيد  يف  أس��اس��اً  يتمثل  تأسيس هكذا جملس  من  وال��غ��رض  اإلداري،  واإلص��الح  االقتصادي 
هذه  يف  املختلفة  ال��دول��ة  أرك��ان  مساعي  تنسيق  ضمان  مع  اإلداري،  والتطوير  االقتصادي  التخطيط 

احلقول، وإدخال القطاعات غري الرمسية يف صميم عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

وب��ال��ن��ظ��ر إىل ح��اج��ة ال��ع��راق امل��ل��ح��ة ل��إلص��الح اإلداري ع��ل��ى ال��ص��ع��د املختلفة، وارت��ب��اط ذل��ك 
بعجلة التنمية االقتصادية، واالجتماعية، فمن األفضل أن يتوىل اجمللس املقرتح هذه املهمة، ذلك ألن 
اإلصالح اإلداري يشمل جوانب رئيسة، منها: معاجلة الفساد، واالرتقاء بنظم العمل داخل املؤسسات 
والدوائر احلكومية، وحتسي مستوى األداء، والتخلص من البطالة املقنعة، وحتويل املؤسسات االقتصادية 

اململوكة من قبل الدولة إىل القطاع اخلاص بعد هتيئتها لذلك على حنو ناجع.

ثالثًا: جيب أن تشهد اخلطة يف هذه املرحلة تركيزاً حاداً على تطوير أنشطة امليزة النسبية، وهي 
األنشطة اليت متّيز العراق جراء طبيعة تربته، وموقعه اجلغرايف، وثرواته الطبيعية، وبقية خصائصه البشرية، 
يتمتع مبزايا مهمة يف  مثلما  التمور،  النخيل وإنتاج  ميزة نسبية يف زراع��ة  فالعراق ميلك  البشرية.  وغري 

حقل السياحة الدينية نظراً الحتوائه على مزارات وأضرحة رئيسة تعد مقدسة لدى عموم املسلمي.

املزايا يف حقول  بالعديد من  البلد  ينعم  إذ  أمثلة،  الدينية هي جمرد  فالنخيل والتمور والسياحة 
الصناعة والزراعة واخلدمات، اليت جيب درأستها بإنعام، لغرض تشخيص الفرص الواعدة وتقييمها على 
حنو علمي، ومن مث رصد املوارد الالزمة لتحويل تلك الفرص إىل مشاريع ومؤسسات واقعية، فامليزات 
الصناعات اإلنشائية والغذائية واأللبسة واألدوية والبرتوكيماويات، فضاًل  للعراق تشمل بعض  النسبية 

عن بعض الفروع اخلدمية.
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الفصل الثاين

املكانة املركزية لقطاع اهلايدروكاربونات
من الواضح أن هيمنة قطاع اهلايدروكاربونات هو السبب األساس حلالة الال توازن غري الصحية 
اليت أربكت االقتصاد الوطي يف العراق، فقد أدى الرتكيز على هذا القطاع - وال سيما على صادرات 
بالقطاعات األخرى، وال سيما القطاعات اإلنتاجية الرئيسية  النفط اخلام - إىل عدم االهتمام جدياً 

والصناعة. كالزراعة 

فقد كان األجدر أن تُرصد املوارد الكافية لتطوير القطاعات غري النفطية مبا يتناسب مع التوسع 
السكاين؛ حىت تتمكن هذه القطاعات من توسيع إنتاجها من السلع واخلدمات، واحلؤول دون التوجه 
مواقعها  احلفاظ على  تتمكن من  االقتصادية مل  الفروع  بعض  أّن  فاحلقيقة هي  االسترياد،  إىل  املفرط 
املداخيل  واالرتفاع يف  السكانية،  الزيادات  ملواكبة  والتطور  التوسع  عن  فضاًل  إنتاجها،  مستويات  أو 

الشخصية، اليت ظهرت على السطح منذ العام 2003.

2-1 أمهية النفط اخلام :
إن ما يلفت النظر هو أن حصة قطاع اهلايدروكاربونات من االقتصاد الوطي سجلت إزدياداً 
مطرداً على مدى عقود اخلمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن املاضي، لتتجاوز حصة هذا 
القطاع حافة ال� 60 باملئة عند أوائل عقد الثمانينيات )أنظر اجلدول رقم 5(. إال أن تأثريات احلرب مع 
إيران، والدمار واألضرار اللذين تولدا عن ذلك الصراع الدموي، أدت إىل تذبذب حصة ذلك القطاع 

أثناء عقد الثمانينات، غري أن هذه احلصة مل هتبط دون ال� 41 باملئة.

أما عقد التسعينات من القرن املاضي فقد سجل فرض العقوبات الدولية على العراق كنتيجة 
مباشرة للغزو الطائش لدولة الكويت اجلارة، وهلذا فقد تأثر القطاع النفطي على حنو رئيس وملحوظ 
بسبب ضآلة الصادرات النفطية، األمر الذي رفع حصة القطاعات االقتصادية األخرى، منها الزراعة 

واخلدمات واإلدارة احلكومية والتعليم.

اجلدول رقم )4( يُعطي التوزيع القطاعي للناتج احمللي اإلمجايل للعراق باألسعار الثابتة )دوالر 
أمريكي( طوال الفرتة من 1960 إىل 1993 ولسنوات خمتارة. أما اجلدول رقم )5( فيعطي حصصا 
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)أي النسب املئوية( هلذه القطاعات األربعة للفرتة نفسها والسنوات عينها.

اجلدول رقم )4( التوزيع القطاعي للناتج احمللي اإلمجايل للعراق باألسعار الثابتة )سنوات خمتارة(

)1960 إىل 1993(

)مليون دوالر(

إمجايل القطاعات 
األخرى

الصناعة 
التحويلية

النفط والغاز الزراعة السنة

10142 1727 264 6743 1408 1960
13857 2905 319 8521 2112 1965
17051 3632 486 10459 2474 1970
24325 6428 802 14973 2122 1975
50072 14557 2269 30872 2374 1980
34947 15123 2432 14186 3206 1985
50848 15844 3079 29019 2906 1988
45370 14644 2755 24830 3141 1989
44361 15786 2303 22838* 3434 1990
11413 7117 1252 406* 2638 1991
13030 8657 1299 -69* 3143 1992
9542 7052 1200 1798- * 3088 1993

* أرقام هذه السنوات األربع تشمل التعدين، فضاًل عن النفط و الغاز.

املصدر: 
Muhammad Ali Zainy: ”The Iraqi Economy between Saddam Hussain and the 
UN Sanctions“ published in ”Studies on the Iraqi Economy - Selected Papers“. 
Iraqi Economic Forum. London. 2002. Pages 39 - 48
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اجلدول رقم )5( حصص القطاعات االقتصادية الرئيسة من الناتج احمللي للعراق

)1993-1960(

القطاعات 
األخرى

التحويلية الصناعة  النفط والغاز الزراعة السنة

%17 %3 %66 %14 1960

%22 %2 %61 %15 1965

%22 %3 %61 %14 1970
%27 %3 %62 %8 1975

%28 %5 %62 %5 1980

%43 %7 %41 %9 1985

%31 %6 %57 %6 1988
%32 %6 %55 %7 1989

%36 %5 %51 %8 1990

%62 %11 %4 %23 1991

%66 %10 - %24 1992

%55 %13 - %32 1993

املصدر: 
Muhammad Ali Zainy: ”The Iraqi Economy between Saddam Hussain and the 
UN Sanctions“ published in ”Studies on the Iraqi Economy - Selected Papers“. 
Iraqi Economic Forum. London. 2002. Pages 39 - 48
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حنو  ميتلك  العراق  الكربى،فإّن  الربيطانية  النفطية  مؤسسة “يب يب”  أعدهتا  أرق��ام  إىل  استناداً 
6400 مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي، ليحتل بذلك املرتبة السابعة عامليًا، بعد روسيا، وإيران، 
وقطر وتركمنستان، والواليات املتحدة، والسعودية، اجلدول رقم )6( يعطي أرقاماً إلحتياطات األقطار 

ذات العالقة.

اجلدول رقم )6( احتياطات الغاز الطبيعي لألقطار اخلمسة عشر األوائل

املعلومات تأريخ  اإلحتياطات 

)مليار مرت مكعب(

البلد

حزيران/يونيو 2013 )تقدير( 48700 روسيا

حزيران/يونيو 2013 )تقدير( 33600 إيران

حزيران/يونيو 2014  24700 قطر

حزيران/يونيو 2014  17500 تركمانستان

كانون األول/ديسمرب 2013 9860 الواليات املتحدة

حزيران/يونيو 2014 8600 السعودية

كانون الثاين/يناير 2012

 )تقدير(

6400 العراق

متوز/يوليو 2011 5724 فنزويال
حزيران/يونيو 2014 5100 نيجرييا

كانون الثاين/يناير 2015 4643 الصي

كانون الثاين/يناير 2010 4502 اجلزائر

كانون الثاين/يناير 2014 4300 أسرتاليا
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كانون الثاين/يناير 2010 )تقدير( 3001 إندونيسيا
كانون الثاين/يناير 2010 )تقدير( 2350 ماليزيا
كانون الثاين/يناير 2010 )تقدير( 2313 النرويج

املصدر:
.Wikipedia. based on information from BP

.Wikipedia.org/wiki/List of countries by natural gas proven reserves

2-2 الغاز الطبيعي
الطبيعي ضمن قطاع اهلايدروكاربونات، يوفر عالمة مضيئة جيب االنتفاع منها  الغاز   يصنف 
كوهنا فرصة ساحنة لتقليص االعتماد على النفط اخلام، إذ إن العراق مل يتجه حىت اآلن لالستفادة التامة 
منها. وحبسب املعلومات املتوافرة، فإن العراق  من هذه الثروة، على الرغم من امتالكه خمزوناً ضخماً 

حيتل املرتبة السابعة من حيث حجم املخزون املؤكد من الغاز الطبيعي وحبسب أرقام العام 2012.

الغاز  املستندة إىل  الصناعات  أّن  وهنا يشري أحد اخلرباء االقتصاديي )د.ممدعلي زيي( إىل 
أقيمت يف  أول صناعة  أن  زيي  املتوفرة13. ويضيف  االحتياطيات  مع  والتتناسب  قليلة جداً  الطبيعي 
هذا اجملال كانت يف العام 1968، وهي منشأة صغرية يف كركوك ملعاجلة الغاز احلامض، وإنتاج الغاز 
احللو والكربيت، وكان »يُرسل الغاز احللو بعد ذلك بوساطة أنابيب إىل مصنع التاجي للغازات النفطية 
ألف  مبعدل 250  املسال  ال��ب��رتول  غ��از  منه  ُيستخلص  يومياً، حيث  ق��دم مكعب  مليون  ملعاجلة 82 
طن سنوياً لالستهالك احمللي والصناعي، ويرسل الغاز اجلاف كوقود إىل بعض املصانع ومطات توليد 
الكهرباء يف بغداد14. غري أن تلك املنشأة توقفت عن العمل يف العام 1983، ليتم يف العام 1977 
بناء منشأة مماثلة يف منطقة الزبري ملعاجلة الغاز احللو، وإنتاج 200 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز 

اجلاف و 400 ألف طن سنوياً من غاز البرتول املسال15.

الطبيعي  ال��غ��از  جتميع  مشروعي  إن��ش��اء  مت  حينما  املستحصلة  املصاحب  ال��غ��از  زادت كميات 
أما مشروع غاز  بدأ تشغيله يف سنة 1983،  الشمال  الشمال واجلنوب، فمشروع غاز  ومعاجلته يف 

13. ممد علي زيي: » االقتصاد العراقي - املاضي و احلاضر«،الطبعة الرابعة، دار املاّلك للفنون و اآلداب و النشر، 
2010، ص 123. 

14. نفس املصدر السابق، ص 123.
15. نفس املصدر السابق، ص 123. 
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اجلنوب - وهو املشروع األكرب حجماً - فقد ُأكمل يف سنة 1985، إال أنه أرجئ تشغيله حىت بداية 
العام1990 16. فعلى الرغم من ذلك بقيت اإلستفادة احلقيقية والكاملة من هذه الثروة متلكئة ودون 
املستوى املطلوب، ويعطي اجلدول رقم )7( أرقاماً لكميات الغاز الطبيعي املنتج واملستهلك يف العراق 
ختارة، مع بيان 

ُ
خالل األعوام ال� 20 اليت تبدأ من 1980 إىل 2000، وذلك لعدد من السنوات امل

التقدم خالل هذه الفرتة من حيث  نتجة. فاملالحظ أن هناك بعض 
ُ
نسبة املستهلك من الكميات امل

املستهلك  غري  الطبيعي  الغاز  أن  إىل  اإلش��ارة  مع  فعاًل،  ُمستخرج  هو  ملا  نسبة  ستهلكة 
ُ
امل الكميات 

يُهدر حرقًا17.

فالواضح من اجلدول رقم )7( أن متوسط النسبة للكميات املستهلكة للسنوات التسع املذكورة 
النظام الصدامي، فال يبدو أن الوضع قد  الفرتة بعد سقوط  التزيد عن 52 باملئة. أما إذا نظرنا إىل 
السنوات من  الطبيعي خالل  الغاز  اإلنتاج واالستهالك جلهة  أرق��ام  يُعطي  حتسن، واجل��دول رقم )8( 
2003 إىل 2007 مع نسبة اإلستهالك لكل من تلك السنوات اخلمس، إذ نلحظ أّن املتوسط العام 

لنسبة االستهالك هي 12.3% فقط.

2-3 التصفية والبرتوكيماويات
من الواضح أن ظروف البلد تستدعي إقامة مصاٍف جديدة لتكرير النفط اخلام؛ لغرض ضبط 
الكميات املستوردة من املنتجات النفطية، وتوجد يف العراق الصناعات البرتوكيماوية، اليت توفر املواد 

األساسية للعديد من الصناعات العصرية، منها أصناف األثاث، وبعض الصناعات اهلندسية.

مل يقتصر استغالل الغاز الطبيعي يف جمال التصنيع على معاجلة الغاز واستعماله ملياً كمصدر 
السائلة منه واستعماهلا كوقود18. فقد أنشئت صناعات  النفطية  الغازات  للطاقة، وكذلك استخالص 
أن��ش��ئ مصنع  فقد  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات،  األمس���دة وص��ن��اع��ة  منها صناعة  الطبيعي ك��وق��ود،  ال��غ��از  تستخدم 
األمسدة الكيماوية )النرتوجينية( يف بيجي بسعة 1000 طن يومياً من األمونيا و1750 طناً يومياً من 
اليوريا، فضاًل عن إنشاء مصنع األمسدة الكيماوية يف خور الزبري بسعة 2000 طن يومياً من األمونيا، 
الطبيعي  ال��غ��از  ال��زب��ري(  )بيجي وخ��ور  امل��ذك��وران  املصنعان  ال��ي��وري��ا. ويستخدم  م��ن  يومياً  و3200 ط��ن 

املصاحب كمادة أولية19.

16. نفس املصدر السابق، ص 123. 
17. نفس املصدر السابق، ص 124. 

18. نفس املصدر السابق، ص 124 - 125.
19. نفس املصدر السابق، ص 125.
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اجلدول رقم )7( كميات الغاز الطبيعي املنتج واملستهلك يف العراق 2000-1980

)مليون مرت مكعب( )سنوات خمتارة(

نسبة املستهلك إىل املنتج املستهلك املنتج العام
%11.3 1281 11370 1980
%11.7 470 4010 1983
%13.0 850 6510 1985
%52.4 5600 10680 1988
%46.8 3980 8510 1990
%92.7 2550 2750 1993
%93.1 3240 3480 1996
%73.8 2950 4000 1998
%72.4 3150 4350 2000
%51.9 2674 6184 املتوسط

املصدر: ممد علي زيي: »االقتصاد العراقي: املاضي واحلاضر وخيارات املستقبل«، ص 124.

اجلدول رقم )8( كميات الغاز الطبيعي املنتج واملستهلك يف العراق 2003-2007 )مليون مرت 
مكعب(

نسبة املستهلك إىل املنتج املستهلك املنتج العام
%16.4 1560 9500 2003
%9.5 1000 10500 2004
%12.8 1450 11350 2005
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%12.2 1450 11900 2006
%10.7 1460 13596 2007
%12.3 1384 11369 املتوسط

املصدر: ممد علي زيي: »االقتصاد العراقي: املاضي و احلاضر و خيارات املستقبل« ، ص 424.

كما أنشئ جُممع البرتوكيماويات يف خور الزبري، حيث كان مقرراً أن يذهب حنو ثلثي اإلنتاج 
جمع حنو ألف 

ُ
لالستهالك احمللي، فيما يذهب الباقي للتصدير، وتقرر منذ البداية أن يستهلك هذا امل

صاحب املنتج يف حقل الرميلة اجلنويب.
ُ
مرت مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي امل

كذلك أنشئ يف مدينة القائم مصنع األمسدة الفوسفاتية، وهو يرتبط بسكة حديد مع مناجم 
الفوسفات يف عكاشات، وقد ُصّمم املصنع ليستهلك حنو 3.4 مليون طن سنوياً من الفوسفات.

2-4  توقعات املستقبل
إذا عدنا إىل قضية أسعار النفط، فهناك بعض التوقعات للعام احلايل )2016( اليت تشري إىل أن 
أسعار النفط رمبا تستقر خالل األمد القصري بي 45 إىل 65 دوالراً للربميل الواحد، فبحسب ما ذكره 
حديثاً بعض املديرين الكبار ألكثر الشركات العاملية شهرة يف جمال جتارة النفط اخلام، اليُتوقع لألسعار 
أن هتبط دون حافة ال 30 دوالراً للربميل الواحد، وهو األمر الذي حدث يف كانون الثاين 2016 20. 

أما شركات جتارة النفط اليت أعربت عن هذا الرأي فتضم كاًل من “فايتول”، و“ترافيكيورا”، 
و“مريكيوريا”، و“غنفور”، و“كالنكور”، و “كاستلتون”21، والكميات اليت تبيعها هذه الشركات 

الست تشكل قرابة 20 باملئة من الطلب العاملي على اخلام.

كذلك أيدت مؤسسة “روزنفت” الروسية على لسان رئيسها آيغور سيشي هذه التوقعات، 
رمب��ا ص��ار اآلن مُيثل احل��د األدىن على  ال��� 50 دوالراً  ل��ه إىل أن سعر  حيث أش��ار األخ��ري يف حديث 
املدى القصري، ورمبا املتوسط أيضًا22. ويعود سبب ذلك إىل تراجع إنتاج الواليات املتحدة من النفط 

20.  D Sheppard et. al.. Op. Cit.
21.  Ibid.
22. Ibid.
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الصخري، الذي مثل العامل الرئيسي للرتاجع الذي شهدته األسعار خالل الفرتة 2016-2014.

اخلليج(  أقطار  فيها  الرئيسية )مبا  النفطية  األقطار  بلور لدى  النفط  الكبري ألسعار  الرتاجع  إن 
القناعة بأن ضبط العرض بات ضرورة ال مفر منها، وهلذا حتركت بعض البلدان الرئيسة املصدرة للنفط 
من خارج “أوبك” يف هذا االجتاه لتنسيق املواقف مع البلدان األعضاء يف منظمة “أوبك”، حيث 

أّدت موسكو دوراً مورياً يف هذا الصدد.

ومع كل هذا وذاك، اليتوقع خرباء النفط عودة األسعار إىل حدود ال 100 دوالر على صعيد 
املوازنة  لتمويل  النفطية  املداخيل  يُواصل االعتماد على  أن  للعراق  املنظور، وهلذا فمن اخلطاً  املستقبل 
العامة أو لتحقيق التنمية املنشورة، اليت هو بأمس احلاجة اليها، وكل هذا يتجه بنا إىل درب واحد فقط 
على صعيد املديي املتوسط والطويل، أال وهو اعتماد اسرتاتيجية واقعية لتنويع اقتصادنا الوطي على 

وفق أسس علمية ومدروسة.

الثالث الفصل 

حنو اقتصاد متوازن و منو متواصل:
نفهم مما تقدم أن هيمنة قطاع رئيس واحد ليس من مسات أي اقتصاٍد معاىف ومتوازن، وال سيما 
املتوازن  للتذبذب وعدم االستقرار. فعلى حنو عام، يتّسم االقتصاد  القطاع ُعرضة  حينما يكون ذلك 
واملستقر بعدم جتاوز حصة أي من قطاعاته الرئيسة حافة ال� 20 باملئة من الناتج احمللي اإلمجايل، مع 
العاملة،  القوة  من  البطالة  ونسب  التضخم  وتائر  وضبط  أساسي،  بشكل  النسبية  ميزاته  من  اإلف��ادة 

فضاًل عن حتقيق وتائر طيبة للنمو االقتصادي واالجتماعي.

من��و سنوية  وت��ائ��ر  املتقدمة هت��دف إىل حتقيق  األق��ط��ار  االق��ت��ص��ادي��ة يف  م��ن هنا جن��د أن اإلدارة 
مستقرة، مع جتنب التذبذبات احلادة يف معدالت النمو أو احتالل أي قطاع حلصة من الناتج احمللي 
التضخم  معدالت  إىل حتاشي  الوطي  لالقتصاد  احلاذقة  اإلدارة  وتسعى  املعقول.  احل��د  ف��وق  اإلمج��ايل 

العالية، مع ضبط معدالت البطالة أيضاً.



حنو اسرتاتيجية واقعية إلعادة هيكلة االقتصاد الوطين يف العراق

25

3-1 وتائر النمو والبطالة:
يُعد  الواحد(  الفرد  ملتوسط دخل  )وأيضاً  الوطي  االقتصاد  إمناء مستقرة جلهة  وتائر  إنَّ حتقيق 
أحد األهداف الرئيسة للسياسة االقتصادية يف أي بلد. وهذا يستدعي رصد وتشجيع ما يكفي من 

االستثمارات سنوياً؛ لغرض حتقيق ُمعدالت النمو املطلوبة.

البشرية  القوى  يف  تتمثل  الظاهرة  فالبطالة  واملقنّعة.  الظاهرة  بنوعيها  البطالة،  قضية  هناك  مث 
العاملي  أولئك  عبارة عن  فهي  قنعة 

ُ
امل البطالة  أما  أو آخر.  لسبب  عنه  واملتوقفة  العمل  القادرة على 

فعليًا يف الدوائر والشركات إال أهنم فائضون عن احلاجة - من الناحية احلقيقية -  جراء ضعف اإلدارة، 
وختّلف أنظمة العمل، وقلة الضبط، والفساد اإلداري، وبقية العوامل غري السليمة.

إذ  أي شعب،  ميتلكها  اليت  البشرية  للقوى  فاضحاً  ه��دراً  تعدُّ  بنوعيها  البطالة  فأن  هنا؛  ومن 
يتفق االقتصاديون على أن القوة العاملة هي املورد األكثر أمهية واألخطر شأناً، حينما تُقارن مع بقية 
املوارد. ولذلك، تعمل اإلدارات االقتصادية يف األقطار كافة وعلى حنو جاد لتقليص عدد العاطلي من 
العمل، عن طريق إعادة التدريب، وتوجيه العاطلي حنو الشواغر املتوفرة وتشجيع إقامة األعمال احلرة 

والشركات اجلديدة وهتيئة املرونة املهنية/احلرفية لدى عموم املشتغلي.

3-2 القطاعات )اخلاص، واملختلط، والتعاوين(:
أرك��ان االسرتاتيجية  من  رئيساً  يُعد ركناً  اخل��اص  القطاع  االعتبار إىل  إع��ادة  أن  فيه  مما الش��ك 
القومية إلعادة اهليكلة االقتصادية يف العراق، ويتطلب هذا األمر سياسات بناءة من احلكومة لتوجيه 
التسهيالت  تقدمي  فضاًل عن  البلد،  اقتصاد  يتطلبها  اليت  املناسبة  الفروع  اخلاصة حنو  املشاريع  أرب��اب 

واملساعدات إىل هذا القطاع.

وجيب كذلك بلورة السياسات والربامج اليت متنع االستغالل وُتشجع على تواصل املنافسة بي 
الشركات املنتجة، فعلى حنو عام، مُيكن القول إن القطاع اخلاص يف العراق كان قد أثبت جناحه يف 
النقل  وخدمات  املنزلية،  واللوازم  والغذائية،  النسيجية  الصناعات  منها  االقتصادية،  احلقول  من  عدد 
والفندقة والسياحة، فلهذا جيب دعم القطاع اخلاص يف احلقول اليت تتسم باستشراء املنشآت الصغرية 
اليت ال حتتاج إىل استثمارات كربى. أما الصناعات أو األنشطة اليت تتطلب استثمارات أكرب فهي من 
حصة القطاع املختلط، حيث تدخل الدولة كشريك مع القطاع اخلاص، مع تعاون اجلانبي يف إدارة 

هذه املؤسسات وتطويرها.
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ال��ع��راق قد برهن على جناحه هو اآلخ��ر، إذ تعد  القطاع املختلط يف  السياق، ك��ان  ففي ه��ذا 
شركة الصناعات -اخلفيفة اليت ُأسِّست أواخر عقد اخلمسينيات من القرن املاضي- مثااًل على ذلك.

التعاوين، حيث تكون ملكية  القطاع   وهناك قطاع آخر صغري جتلى جناحه كذلك، أال وهو 
املنشأة عائدة إىل العاملي فيها، ويقوم هؤالء بانتخاب املدير العام وأعضاء اإلدارة العليا، فضاًل عن 

متابعة أدائهم على حنو دوري.

إنَّ مما الريب فيه هو إنَّ إعادة تنشيط القطاعات اخلاصة واملختلطة والتعاونية هو ركن رئيس 
تقليص  اليت جيب أن تتضمن  العراق،  الوطي يف  أية اسرتاتيجية عقالنية إلعادة هيكلة االقتصاد  من 
دور املؤسسات االقتصادية التابعة للدولة إىل احلقول اليت يصعب على القطاعات غري احلكومية القيام 
هبا، كأن تتطلب تلك احلقول أو األنشطة استثمارات كربى التقدر عليها القطاعات غري العامة، أو 
أو  األمنية  أو  االسرتاتيجية  النواحي  من  أم��ور حساسة  على  األنشطة  أو  احلقول  تلك  تنطوي  حينما 
العسكرية. ويرى العديد من االقتصاديي أنه حىت يف حالة املؤسسات االقتصادية اليت تنشأها الدولة 
)أو اليت تديرها حالياً(، ينبغي حتويلها إىل القطاع اخلاص أو املختلط حينما تسنح الفرصة، بسبب أن 
والعلمية  العقالنية  اإلدارة  لتأمي  أو  التشغيل  الكفاءة يف  تأهيال حقيقيا لضمان  ليست مؤهلة  الدولة 

االقتصادية. للمنشات 

3-3 عوامل امليزة النسبية
من املؤكد أن أية اسرتاتيجية واقعية لتنويع االقتصاد الوطي البد أن تنطلق من مراعاة امليزات 
النسبية للعراق. ففي حقول اخلامات واخلدمات والتصنيع والزراعة، ميلك البلد ميزات نسبية ليس من 

الصعب تشخيصها من قبل االقتصاديي وبقية األخصائيي.

إن مبدأ “امليزة النسبية” هو أحد املفاهيم األساسية يف االقتصاد والتنمية، حيث دأبت الشعوب 
املتقدمة والسائرة حنو التقدم معاً ملعرفة مواطن هذه امليزات والعتبارها منطلقاً للرقي وللتقدم، فضال عن 
استخدامها يف جتارهتا اخلارجية، فمن حيث األساس، تعي “امليزة النسبية” أن هذا البلد )أو الشعب( 
أقطار  م��ع  مقارنة  هابطة،  وبكلفة  نسبياً  يسري  حن��و  على  ُم���ددة  خدمة  أو  ُمعينة  سلعة  إن��ت��اج  يستطيع 
الصناعية  التقنية  نسبية يف حقل  مبيزة  تتمتعان  املتحدة  وال��والي��ات  اليابان  من  فكل  أخ��رى،  أو شعوب 
أن  ُمعينة. كما  التقنية، كل يف جوانب  االبتكارات  من  مرتكماً  منهما خزيناً  امتالك ك��ٌل  ج��راء  احلديثة 
اململكة املتحدة )بريطانيا( عندها ميزة يف الصناعة الدوائية نظراً الحتوائها على عدد كبري من الباحثي 

املتخصصي يف هذه الصناعة وقدرهتم املشهودة على ابتكار عالجات دوائية ملختلف أنواع األمراض.
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أما يف حالة العراق، فتشكل زراعة النخيل ومعها إنتاج التمور ميزة نسبية بارزة؛ وذلك بسبب 
أرب��اع مصوله  ثالثة  للعامل  تقدم  الرافدين كانت  أرض  أن  الزراعية، حىت  واخل��ربة  واملناخ  الرتبة  عوامل 
السنوي من التمور يف أواسط القرن املاضي، بفضل مايُقدر بنحو 30 مليون خنلة على ضفاف شط 
العديدة من  بأنواعها  التمور  ماتوفره  االخ��رى. وباإلضافة إىل  املناطق  لوحده، فضاًل عن خنيل  العرب 
الُسّكر  منها صناعات  األساسية،  باملواد  املهمة  الصناعات  تزويد بعض  تستطيع  فاهنا  غذاء وفاكهة، 
القدرة ألن تكون أساساً  العراق لديها  الزراعة يف  واألدوي��ة والصمامات، وعلى حنو اكثر مشوال، فان 
واملنتجات  والُسكر،  والعصائر،  املعلبة،  الفواكه  منها  اليوم،  ع��امل  يف  املهمة  الصناعات  لبعض  صلباً 

الدوائية.

واذا نظرنا إىل قطاع السياحة، جند أن هناك فرصاً مثينة ينعم هبا العراق، على الرغم من أن هذا 
القطاع يتطلب استثمارات كربى يف جمال التسهيالت، وتدريب العاملي، واالدارة، والرتويح يف خارج 
العراق وداخله، وهنا ميكن اإلشارة إىل ثالثة فروع رئيسة، هي السياحة الدينية )األضرحة واملزارات(، 

والسياحة االثرية، والسياحة الرتفيهية.

والتعليم  الطبية،  منها:)العالجات  أخ���رى،  خدمية  ح��ق��وال  يلج  أن  ال��ع��راق  على  صعباً  ول��ي��س 
العايل(، فالعراق يزخر بقدرات طيبة من حيث اخلربات البشرية واإلمكانات غري البشرية، مثلما ميلك 
قدرات موازية يف جمال التعليم العايل، حيث جنحت أقطار جماورة أقل تقدماً يف هذه السياقات، منها 
يتمثل يف  اجمل��ال  ه��ذا  يف  فيصلياً  دوراً  للدولة  أن  العربية، والش��ك  واإلم���ارات  والبحرين  ولبنان  االردن 
اإلشراف والتوجيه وضمان اجلودة، فضاًل عن املساعدة يف هتيئة التمويالت الضرورية و توجيه القوى 

البشرية.

3-4 التجارة اخلارجية
إن التخطيط العقالين اهلادف الستغالل ميزات البلد النسبية سيؤدي -بالضرورة- إىل تطوير 
أوضاع التجارة اخلارجية للبلد، وإىل حتسي أحوال ميزان املدفوعات، ذلك أن استغالل هذه امليزات 
للناتج احمل��ل��ي، م��ا يعي االس��ت��ع��اض��ة ع��ن االس��ت��رياد، ف��ض��اًل ع��ن امل��زي��د م��ن ال��ص��ادرات  سيعي تصعيداً 
السلعية واخلدمية، وهذا يؤدي إىل أن يدرَّ عمالت صعبة للبلد وحنن يف أمس احلاجة هلا ألجل النماء 

االقتصادي واالجتماعي املستدام.

توفريها  البلد  يستطيع  او خدمة  سلعة  أي��ة  اس��ت��رياد  ع��دم  يعي  السليم  االق��ت��ص��ادي  فالتخطيط 
بالكميات والنوعيات املطلوبة وبتكاليف مقبولة. وهذا ينسحب على العديد من السلع واخلدمات اليت 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

28

جيري استريادها يف الوقت احلاضر، واليت ميلك العراق قدرات كامنة لتوفريها، منها العديد من املنتجات 
الغذائية والبرتولية واأللبسة واجللود، فضاًل عن بعض اخلدمات منها النقل والتأمي والصريفة، أما تعظيم 
والفاعل، والسيما  العلمي  االقتصادي  التخطيط  أهداف  من  ايضاً  فهو  واخلدمية  السلعية  الصادرات 
أن العراق لديه قدرة مشهودة يف هذا اجملال من طريق استغالل ميزاته النسبية، وإعادة توظيف موارده 
البشرية واملادية، على الرغم من أن كل هذا يتطلب بعض االستثمارات املالية الكربى، وتوّفر اإلدارات 

املقتدرة والتخطيط اجليد.

ي��ؤدي ذلك إىل ادخ��ار – بل  من هنا، فحينما يقرتن تعظيم الصادرات مع ضبط االسترياد، 
رمبا وفرة - يف العمالت األجنبية، األمر الذي يفتح الطريق لتنفيذ املزيد من املشاريع اإلمنائية، سواء 
إنتاجية مباشرة )مزارع،  أم  م��دارس، سكك حديد، وغريها(  أكانت ركائزية أساسية )طرق، جسور، 

مناجم، مصانع، وغريها(.

مث هناك مسالة أخرى جيب على متخذي القرارات االقتصادية النظر فيها على حنو جاد، أال 
وهي تاسيس هيئة وطنية لالستثمارات األجنبية. إذ إنَّ من االقطار النفطية مبا يف ذلك بلدان اخلليج 
)الكويت، اإلمارات، السعودية، قطر( فضاًل عن بلدان غري نفطية )كالصي مثال( كل هذه البلدان 
أنشأت هيئات من هذا النوع لتكون مصدراً من مصادر الدخل للدولة وملجًأ أخرياً مُيكن الركون إليه 
عند الضرورة؛ األمر الذي يُقلل من املخاطر االقتصادية، والسيما العراق سيبقى بلداً نفطياً رئيساً على 

مدى املستقبل املنظور. 

3-5 االستثمارات األجنبية:
ال��ع��راق يستطيع اج��ت��ذاب مبالغ ضخمة من  ف��ان  امل��ت��ن��وع��ة،  ال��ف��رص االق��ت��ص��ادي��ة  ت��واف��ر  بسبب 
االستثمارات األجنبية، سواٌء أكانت قادمة من بقية الدول العربية أم من الدول املسلمة أم غريها من 
األقطار. هذا على افرتاض النظام احلاكم أن لديه القدرة والنجاح يف هتيئة الظروف األمنية املستقرة، 
فضاًل عن بعض املستلزمات األخرى، منها الركائز األساسية، والنظام القضائي اجملدي، والقوى البشرية 

املؤهلة.

ففي هذا السياق، هناك ضرورة إىل بلورة سياسة واضحة إزاء االستثمارات األجنبية، إذ اليّصح 
أن ينفتح العراق متاماً وبدون قيود أمام املصاحل األجنبية. فمن حيث األساس، جيب توجيه االستثمارات 
األجنبية حنو القطاعات واحلقول اليت يعجز رأس املال الوطي )العام، اخلاص، املختلط، التعاوين( عن 
تلبيتها، فهنا مُيكن تسليط الضوء على ثالثة أمور ينبغي لالستثمارات األجنبية التعامل معها على حنو 
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إجيايب، حىت تكون هذه االستثمارات ُمكملة ومتكاملة مع املشاريع واالستثمارات الوطنية:

معها  األجنبية  االس��ت��ث��م��ارات  أن جتلب  أي  احل��دي��ث��ة،  للتقنيات  ال��ع��راق  ح��اج��ات  تغطية  أواًل: 
التقنيات اليت حيتاجها البلد يف احلقول الصناعية وغري الصناعية، وحبسب خطط اإلمناء املوضوعة.

هتيئتها  يصعب  وال��يت  الكبرية،  األم��وال  رؤوس  ذوات  للصناعات  العراق  متطلبات  تلبية  ثانيًا: 
داخليًا.

ثالثًا: تلبية حاجات العراق للمهارات اليت يُعاين فيها من نقص واضح، منها اخلربات اإلدارية 
والتخصصية األخرى.

الفصل الرابع

والتوصيات: االستنتاجات 
الفصول  التوصيات واالستنتاجات املستحصلة من  الفصل األخري على سرد أهم  ينصب هذا 
الورقة  يُ��راد من هذه  التوصيات بعض الشيء. فمن حيث األس��اس،  الثالثة السابقة، مع تطوير تلك 
إيضاح الطريق العادة هيكلة االقتصاد العراقي؛ كي يهبط إعتماده على قطاع اهلايدروكاربونات، ومن 
املخاطر  بثبات وعلى حنو رص��ي، مع خفض  ينمو  متوازناً  اقتصاداً  الوطي  االقتصاد  ُيصبح  ان  أجل 

احمليطة إىل احلد األدىن.

إذ إن إعادة اهليكلة تُعد اآلن ضرورة ُملّحة ال ميكن ملتخذي القرارات السياسية واالقتصادية من 
بينما  العاملي،  العراق من أعلى املستويات على الصعيد  النمو السكاين يف  يُعد  حتاشيها. فمن جهة، 
قّل نظريها بي شعوب العامل، يف حي مالبث أبناؤه  جُيابه البلد وشعبه ويالت، ومطاحنات، وحروباً 
يتطلعون إىل الرخاء املفقود واالستقرار الغائب. هذا على الرغم من امتالك البلد قدرات واعدة وميزات 

خاصة مُيكن استثمارها عقالنياً ألجل بلوغ األهداف اليت يرومها اجلميع.

4-1 جملس أعلى للتخطيط االقتصادي:
األوان ألن  آن  فقد  االق��ت��ص��ادي،  التخطيط  م��وض��وع  حيتلها  ال��يت  القصوى  األمه��ي��ة  إىل  بالنظر 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

30

الرئيستي  املسألتي  هاتي  أن  ذل��ك  اإلداري،  واإلص��الح  االقتصادي  للتخطيط  أعلى  جملس  ُيشكَّل 
ترتابطان على حنو قوي، إذ تُعضد إحدمها األخرى.

فهو  للعراق،  ال��ك��ربى  االقتصادية  االسرتاتيجية  م��ن  ج��زءاً  يكون  أن  جي��ب  اإلداري  ف��اإلص��الح 
مُيكن أن ُيساهم على حنو بارز يف هتئية القوى العاملة لتنفيذ املشاريع اجلديدة، وأيضاً يف زيادة كفاءة 
املنشآت االقتصادية وجعلها ُمرحبة وناجحة، مثلما مُيكن أن ُيساعد على زيادة الصادرات واحلد من 
البلد، وهلذا فإن مثار اإلص��الح اإلداري جيب أن  إنتاجها داخل  استرياد السلع واخلدمات اليت مُيكن 
خُيطط له مثلما خُيطط لتكاليف هذه اإلصالحات وازمنتها، ما يعي ضرورة إدخال هذه االسرتاتيجية 

ضمن جممل اخلُطط االقتصادية للتطوير واعادة اهليكلة.

ذات  ال��دوائ��ر  وبقية  واملالية  التخطيط  اج��ه��زة  م��ع  والتنسيق  بالتعاون  اجمللس  يعمل  أن  وينبغي 
اجمللس هدفها  ُمتخصصة عند  توفر وح��دات  واملقاييس، وجيب كذلك  دوائ��ر اإلحصاء  منها  العالقة، 
إجن��از األحب���اث، ح��ىت تستند اخلطط وال��ق��رارات إىل أس��س رصينة، وجي��ب أن يضم اجمللس ممثلي عن 
ال��وزارات،  أن ُيكون هناك وكيل لشؤون التخطيط واملوازنة يف مجيع  ال��وزارات كافة، ومن املقرتح أيضاً 

ليكون هذا الوكيل عضواً يف اجمللس األعلى للتخطيط االقتصادي واإلصالح االداري.

فالغرض هنا يتمثل يف أمرين رئيسي، األول: جعل الوكيل حلقة الوصل بي اجمللس األعلى، من 
جهة، ووزارته من اجلهة األخرى، حيث يُقدم للمجلس رؤية الوزارة والصعوبات اليت تواجهها، فضاًل 
مستندة  واملوازنات  اخلطط  تكون  للمستقبل؛ كي  واسرتاتيجيتها وخططها  عندها  املتوافرة  األرق��ام  عن 
إىل الواقع وذات أرضية صلدة. أما األمر اآلخر فهو ربط خطط اإلمناء مع املوازنات السنوية، ذلك أن 

املوازنات السنوية جيب أن تنبغ من خطط اإلمناء وتساهم يف تنفيذها وتتكامل معها.

وميكن يف هذا السياق بيان عشرة مهام رئيسة ميكن للمجلس املقرتح أن ينوء هبا: 

)أ( إقرار املشروعات اإلمنائية الكربى اليت يُقرتح تنفيذها يف شىت احلقول االقتصادية، وذلك بعد 
تقييمها عقالنيًا، والتأكد من مسامهتها يف تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية لإلمناء االقتصادي واالجتماعي 
واألهداف املقررة يف هذا الشأن، مع مراعاة تداخل كل من هذه املشاريع وتشابكاهتا مع بقية املشاريع 

أو املؤسسات، القائمة منها واملقرتحة.

التوّجه حنو إعداد خطط لفرتات  املقبلة، إذ جيب  )ب( إقرار خطط اإلمناء املستقبلية لألعوام 
زمنية تفوق اخلمسة أعوام، والتقدم حنو ُخطط عشرية )عقدية( أو حىت لفرتة 15 أو 20 سنة قادمة.

)ج( تنسيق السياسات االقتصادية واإلدارية بي الوزارات املختلفة، للحيلولة دون التضارب أو 
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التناقض، بل لغرض تأمي التعاضد والتعاون بي أركان الدولة كافة.

احلقول.  القرارات يف هذه  املشورة إىل صانعي  واملالية، وتقدمي  النقدية  السياسات  تنسيق  )د( 
الفائدة  أس��ع��ار  ع��ن  ف��ض��اًل  ال��ب��ل��د،  داخ���ل  امل��ت��داول��ة  النقدية  الكتلة  حبجم  تتعلق  النقدية  فالسياسات 
فتختص  املالية  السياسة  أم��ا  األخ��رى.  الرئيسة  العمالت  قبال  الوطنية  العملة  تبادل  وأسعار  واخلصم 
الصنفي من  التنسيق بي هذين  فعند غياب  الضرائب والرسوم.  اإلنفاق احلكومي ومستويات  حبجم 
امل��ايل من طريق ضبط  التضخم  وتائر  تعمد حنو خفض  املالية  السياسة  أن  مثاًل  قد جند  السياسات، 
اإلنفاق احلكومي، يف حي نرى أن مستويات الفائدة واخلصم هابطة؛ ذلك أن ضبط التصخم يتطلب 

-أساسًا- مستويات مرتفعة نسبياً للفائدة واخلصم، فضاًل عن تقليص النفقات احلكومية.

انسجامها مع  م��ن  ال��ت��أك��د  ل��غ��رض  وأق���راره���ا،  اإلمن���اء لألقاليم واحمل��اف��ظ��ات  م��راق��ب��ة مناهج  )ه( 
االسرتاتيجية االحتادية لإلمناء. وال يقتصر األمر هنا على مناهج اإلمناء، بل ينبغي جتاوز ذلك كي ينظر 
اجمللس يف املشاريع املختلفة اليت يُقرها كل إقليم أو مافظة لغرض صد اإلسراف و منع التضارب أو 

االزدواجية غري املربرة.

)و( ُمراقبة املوازنات السنوية وإقرارها، والعمل على ترشيدها وضمان ارتباطها مع خطط اإلمناء. 
تلك  أن تساهم يف حتقيق  اإلمنائية، بل جيب  تُعّد مبعزل عن اخلطط  أن ال  ينبغي  السنوية  فاملوازنات 
اخلطط ونيلها ألهدافها املقررة، فإىل حد بعيد، مُيكن اعتبار املوازنات السنوية كخطط إمنائية سنوية؛ 
األه��داف  حن��و  التقدم  ومواصلة  االس��ت��م��راري��ة  تضمن  أهن��ا  ع��ن  فضاًل  استثمارية،  مناهج  تتضمن  ألهن��ا 

املرسومة.

)ز( إعداد برامج للتطوير اإلداري يف دوائر ومؤسساهتا الدولة، والسيما املؤسسات االقتصادية. 
فهذه مهمة شاقة ومعقدة ال بد من أن يتوالها خرباء يف فروع اإلدارة املختلفة، حتت إشراف اجمللس. 
فاهلدف األساسي هنا هو رفع مستوى األداء لدى الدوائر واملؤسسات إىل احلد األقصى، فضاًل عن 
املستقبلية  احل��اج��ات  تشخيص  تضمن  فاعلة  آلل��ي��ة  التأسيس  جي��ب  وحتفيزهم، كما  العاملي  ت��دري��ب 
القائمة  املؤسسات  توسيع  أو  جديدة  مشاريع  إقامة  طريق  من  الفرص  ه��ذه  اغتنام  وضمان  للتطوير 

وتطويرها.

)ح( رسم اسرتاتيجية علمية للتحول حنو نظام االقتصاد احلر، وإعداد برامج للخصخصة )أو 
ال��يت كان  الشمويل  النظام  من  بقايا  تتضمن يف طياهتا  ت��زل  مل  العراقية  ال��دول��ة  أن  ذل��ك  التخصيص(، 
مطبق سلفًا، األمر الذي يستلزم إجناز هذا التحول على حنو كفوء وعقالين، مع أقل قدر من التبعثر 
جت��اري��ة، خدمية،  االقتصادية )صناعية،  ال��دول��ة  نقل مؤسسات  يف  التفكري جدياً  االرت��ب��اك. وجي��ب  أو 
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إع��داد اخلطط  انتقاء اآلليات املالئمة لذلك، فضاًل عن  القطاع اخلاص أو املختلط، مع  زراعية( إىل 
ذات العالقة وتنفيذها.

إدخال  الضروري  فمن  االقتصادي،  التخطيط  أنشطة  الرمسية يف  القطاعات غري  إدخ��ال  )ط( 
يتعلق  م��ا  والسيما  للمستقبل،  التخطيط  عملية  يف  والتعاونية  واملختلطة  اخل��اص��ة  القطاعات  أنشطة 

باالستثمار واإلنتاج، بل وحىت اإلصالح اإلداري.

السياق،  ه��ذا  رس��م سياسات واضحة يف  ال��ض��روري  فمن  األجنبية.  االستثمارات  توجيه  )ي( 
لغرض توجيه هذه االستثمارات حنو الفروع االقتصادية، والفرص اليت تقدم أعظم املسامهات واملنافع 
لالقتصاد الوطي. ففي هذا الصدد، جيب توفر التشريعات واألنظمة لضمان بلوغ األهداف املنشودة، 

وجيب أن ُيشرف اجمللس على تنفيذ التشريعات واألنظمة والسياسات يف هذا احلقل.

4-2 الصناعة الوطنية واالستخراج:
من  رئيساً  بُعداً  ُيشكل  وتقنياً(  )إداري���اً  وحتديثها  الوطنية  الصناعة  تنمية  إن  مماتقدم  وال��واض��ح 
الصناعية ضمن  املنشآت  الكالم على  الوطي، واليقتصر هذا  لالقتصاد  الرشيدة  اهليكلة  إعادة  أبعاد 
القطاع العام، بل يشمل أيضًا املنشآت الصناعية مبختلف أحجامها وفروعها داخل القطاعات اخلاصة 

والتعاونية. واملختلطة 

وكما تقدم، فأن للعراق إمكانات طيبة يف الصناعات االستخراجية خارج حقول اهلايدروكاربونات. 
فاملعادن املتوفرة )كالفوسفات وحجر الكلس( هلا دور بارز يف إقامة الصناعات احلديثة، وهي بالتايل 
البد أن حتتل مكانتها الالئقة يف إعادة االعتبار جلهة الصناعة الوطنية واالقتصاد الوطي على حنو عام.

فعلى وجه اخلصوص، شهدت املؤسسات الصناعية اململوكة من قبل الدولة على مدى العقود 
املنصرمة ظروفاً صعبة وإمهااًل مشهوداً ، وهي بالتايل يف حاجة ماسة لتطوير إداراهتا وتقنياهتا، فضاًل عن 
ضرورة توسيعها يف حاالت عديدة ؛ لغرض تلبية الطلب الداخلي، ورمبا التصدير يف بعض احلاالت. 
كما أن تطوير املنشآت الصناعية العامة وتوسيعها مُيكن أن يفتح الطريق لتحويلها إىل القطاع اخلاص 
)اخلصخصة(، إذ  إنّه مننْ اخلطأ بيع املؤسسات االقتصادية العامة حينما تكون أوضاعها مرتبكة وتعاين 

من اخلسائر وعدم الكفاءة وسوء اإلدارة.

وحينما تكون املؤسسات االقتصادية يف حال جيد، وحتّقق رحبية طيبة، تكون قيمتها السوقية 
عالية ومرضية، حيث جيب أن نتذكر بأن هذه املؤسسات هي من ممتلكات الشعب، وجيب أاّل تُباع 



حنو اسرتاتيجية واقعية إلعادة هيكلة االقتصاد الوطين يف العراق

33

على  تؤكد  التخصيص  ال��يت سلكت درب  األخ��رى  األقطار  فخربة  الكامنة،  قيمتها  دون  أو  رخيصة، 
ضرورة حتديث هذه املؤسسات وتطويرها قبل عرضها يف السوق.

يستثي  أاّل  جيب  وحتديثها  الوطنية  الصناعة  إلنعاش  واقعية  اسرتاتيجية  عن  احلديث  إنَّ  كما 
ال��ق��ط��اع��ات اخل��اص��ة واملختلطة وال��ت��ع��اون��ي��ة، ف��م��ن ال��ض��روري إدخ���ال ه��ذه ال��ق��ط��اع��ات يف جم��م��ل اجلهد 
التخطيطي واإلمنائي مبا يف ذلك التصنيع واالستخراج، والسيما أن هذه املؤسسات )اخلاصة واملختلطة 
والتعاونية( كانت أثبتت جدارهتا يف عدد من الفروع الصناعية، إال أهنا باتت اآلن حباجة ُملحة إلعادة 
اإلرش��اد  جم��ال  يف  رئيساً  ع���بًءا  تتحمل  ال��دول��ة  أنَّ  م��ن  ال��رغ��م  على  واحل��م��اي��ة،  والتشجيع،  التنشيط، 

والتوجيه والرقابة جلهة القطاعات غري الرمسية، فضاًل عن منع اإلستغالل.

4-3 الدور املركزي للزراعة:
تؤدي مسألة اإلكتفاء الذايت من احملاصيل الزراعية واملنتجات احليوانية دوراً مفصلياً يف اسرتاتيجية 
بأّن  صناعياً(  املتقدمة  األقطار  يف  )والسيما  العامل  اقتنعت حكومات  فقد  للشعوب،  الغذائي  األم��ن 
الغذائية املستوردة دون ضوابط، وذلك بسبب املخاطر  املواد  اخلطأ كل اخلطأ مواصلة االعتماد على 
االسرتاتيجية النابعة عن مثل هذه السياسة، فمثل هذا االعتماد الزائد قد ي�ُّعرض البلد إىل احتماالت 
االبتزاز والتطويق من قبل اجلهات أو األقطار اجملهزة، فضاًل عن اإلنفاق الضخم بالعمالت األجنبية 
ال��والي��ات  املتقدمة )االحت���اد األورويب،  الصناعية  األق��ط��ار  لتمويل ه��ذه االس��ت��ريادات؛ ول��ذل��ك جن��د أن 
املتحدة، كندا، أسرتاليا، نيوزيالند( وضعت سياسات وبرامج سخية ومعقدة إلعانة مزارعيها، وضمان 
أسعار جمزية للمحاصيل الزراعية واملنتجات احليوانية، لغرض تأمي األغذية األساسية، وضبط احلاجة 
لالسترياد. هذا على الرغم من التكاليف املرتفعة هلذه السياسات و الربامج، فضاًل عن أهّنا تتسبب يف 
تراكم جبال من الزبدة واجلبنة واللحوم واحلبوب، فضاًل عن حبريات من احلليب والنبيذ، حيث تعمد 
السلطات املعنية إىل بيع هذه املواد الغذائية بأسعار هابطة إىل جهات داخلية أو خارجية، بل وتقدمها 

أحياناً كمساعدات إىل الشعوب الفقرية.

وزي��ادة  ال��زراع��ي  اإلن��ت��اج  تصعيد  أن  الظاملي(  )د. رشيد  العراقيي  األخصائيي  أح��د  ي��رى  وهنا 
إنتاجية الوحدة الزراعية مُيكن حتقيقهما بوساطة األمور اآلتية23:

أواًل: التوّسع األفقي، عن طريق استصالح األراضي املرتوكة بفعل زيادة امللوحة أو ارتفاع املاء 

23. رشيد الظاملي: »الزراعة يف العراق« ، مؤسسة الرافد، لندن، 2001، ص 217- 220 . 
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األرضي، وينبغي كذلك هنا إعادة زراعة األراضي الصاحلة بعد توقف العمل فيها، فضاًل عن إيصال 
املياه إىل املناطق الصاحلة للزراعة واليت مل ُتستغل سابقاً.

املزارعي  تدريب  العصرية، مع  واملعدات  متمثلة يف اآلآلت  احلديثة،  التقنيات  استخدام  ثانيًا: 
والعمال الزراعيي على استخدام هذه التقنيات.

زي��ادة  ه��ذا ُيساعد يف  احل��ش��ري��ة، فكل  الكيمياوية وامل��ب��ي��دات  اس��ت��خ��دام األمس���دة  ث��ال��ث��اً: توسيع 
خصوبة الرتبة وتأهيلها لتقبل ماصيل ُمتعددة خالل السنة، فقد »شهدت الزراعة العراقية ختّلفاً يف هذا 
السياق ونقصاً فاضحاً يف اإلفادة من األمسدة الزراعية، فضاًل عن حاالت التذبذب اليت أصابت حصة 
اهلكتار بسبب حاالت عدم االستقرار السياسي، واليت تعكس آثارها السلبية على وضع الزراعة«24.

السائد  أن  فاملالحظ  عليها.  التجارب  إج��راء  بعد  احملسنة  والبذور  األصناف  استخدام  رابعاً: 
العائد، مما ينعكس أخرياً وبشكل  النوعية، ضعيف املقاومة، منخفض  العراقية هو »رديء  الزراعة  يف 

طبيعي على حجم العائد يف الوحدة الزراعية، ومن مث على حجم اإلنتاج اإلمجايل«25.

ال��ذي حلق هبذا  فحقيقة األم��ر، هي أّن العراق يُعد بلداً زراعياً من املقام األول، وأّن اإلمه��ال 
القطاع احليوي على مدى العقود املنصرمة ال يقل عن كونه جرمية كربى، فقد كان األجدر أن يُرصد 
الالزم من املوارد لرعاية الزراعة، وتطويرها، وتوسيعها مبا يتناسب مع النمو السكاين واحتياجات الفروع 
االقتصادية األخرى )كالصناعة التحويلية والسياحة(، األمر الذي كان سيؤدي إىل ضبط الركون إىل 
االستريادات الغذائية، وإدخار مبالغ طائلة من العمالت الصعبة اليت حيتاجها البلد على حنو ضاغط 

وُملح.

4-4 السياحة واخلدمات:
يوفر قطاع السياحة فرصاً ساحنة للعراق جيب االلتفات اليها والسهر على تطويرها، وذلك يف 
أمراً  يُعد  م��زارات وضرائح  الرافدين من  به أرض  للتنويع االقتصادي، فما تزخر  سياق أي جهد جاد 
العامل على  أرج��اء  أيضاً( من  املسلمي  املسلمي )ورمب��ا غري  ال��ذي جيتذب  األم��ر  للغاية، وه��و  ُمعجباً 

اختالف طوائفهم.

24. املصدر السابق، ص  219.
25. املصدر السابق، ص 220 
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م��راك��ز ج��ذب حمل��يب اآلث��ار واملتخصصي فيها،على  مُتثل  ال��ع��راق  العديدة يف  امل��واق��ع األث��ري��ة  إّن 
اليت صار  العصرية  والتسهيالت  لتوفري اخلدمات  استثمارات كربى،  املواقع إىل  الرغم من حاجة هذه 
ال��ع��امل يعدُّها م��ن األم��ور املّسلمة، منها: ال��ط��رق، وسكك احل��دي��د، وامل��ط��اع��م، وال��ف��ن��ادق، أض��ف إىل 
البصرة  الرتفيهية، كمراكز االصطياف املرتفعة يف الشمال، بل حىت املشايت يف  العراق  ذلك إمكانات 

واألهوار.

ال��ع��ايل،  التعليم  منها  األخ���رى،  املهمة  اخل��دم��ات  لبعض  م��ص��دراً  ُيصبح  أن  ال��ع��راق  ويستطيع 
البشرية ألن يستقبل  العلمية والكفاءات  البلد لديه القدرات  والعالجات الطبية، والنقل، إذ إن لدى 
أع��داداً غفرية من طلبة الدراسات العليا ويف شىت احلقول، وهو ما تفعله حاليا أقطار جماورة هي أقل 

باعاً من العراق يف هذا املضمار، منها األردن والبحرين ولبنان.

وبسببب ماينعم به العراق من موقع اسرتاتيجي يربط الشرق مع الغرب، فهو ُمرشح ألن ُيصبح 
لنقل السلع القادمة براً من أوروبا والذاهبة إىل الشرق، وبالعكس. كذلك، يستطيع العراق  ممراً رئيساً 
أن يؤدي دوراً مفصلياً يف الطريان اجل��وي، مبا يف ذلك تنظيم احلركة اجلوية يف املنطقة، إذ كان مطار 

البصرة يؤدي هذا الدور اثناء عقد اخلمسينيات.

والشك ان حتقيق كل هذا سيتطلب الكثري من اجلهد واالستثمارات، فضاًل عن توجيه ورقابة 
من دوائر الدولة ووكاالهتا املتخصصة. فعلى سبيل املثال، البد أن تتوىل وزارة التعليم مهام الرتخيص 
الرئيس.  التعليمية كي تضمن االلتزام مبعايري اجلودة واللياقة يف هذا اجملال  واالشراف على املؤسسات 
وأن توسيع اخلدمات السياحية وتطويرها يتطلب هو اآلخر إرشادات وتوجيهات ورعاية من الوكاالت 

املتخصصة. الرمسية 

4-5 البنامح الزمين:
الواضح من كل ماتقدم هو أنَّ إعادة هيكلة االقتصاد الوطي مسألة عسرية ومتعددة اجلوانب، 
ء إعداد اسرتاتيجية مدروسة، ففي ضوء هذه االسرتاتيجية، ال بّد من رسم خطط  وهي تتطلب يف الَبدنْ
تفصيلية قد تستتبع إجناز تشريعات جديدة وتصميم أنظمة عصرية مع ما يرافقها من خطوط زمنية، إذ 
مل يعد كافياً إعداد خطط خسية، بل جيب التمدد لفرتات اطول قد تصل إىل 10 سنوات او 20 سنة.

فهنا حيتل التخطيط العلمي دوراً أساسياً وحامساً، فمن الضروري تشخيص الصعوبات واملشاكل 
والعجوزات القائمة، مثلما جيب اإلملام مبا هو متاح من موارد بشرية وغري بشرية، حىت ُيصار إىل رسم 
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االسرتاتيجيات املطلوبة بعد التأمل اجلاد والدرأسات املستفيضة.

أنَّ أي جهد أو نشاط يفتقد إىل التفكري اجلاد والتخطيط العقالين سيكون مبعثراً ومدود العائد. 
فالعمل جيب أن يسبقه إقرار النظم الضرورية وإعداد االسرتاتيجيات املدروسة واخلطط العقالنية، فهذا 
هو الطريق الواقعي الذي سلكته األمم األخرى اليت استطاعت االنتقال من حال التخلف والضياع إىل 

مصاف األقطار املتقدمة اليت صار ُيشار إليها بالبنان.

وه��ن��ا يُ��ق��دم اجل���دول رق��م )9( م��ق��رتح��اً زم��ن��ي��اً مل��راح��ل اإلص���الح الرئيسة اهل��ادف��ة إلع���ادة هيكلة 
االقتصاد الوطي يف العراق، فبعد اخلالص من فلول التكفرييي واملتخلفي الذين عاثوا فساداً يف أرض 
التفكري جدياً يف  العراق من  للقادة يف  الشاق معهم - ال بد  الصراع  الرافدين - أو رمبا مع تواصل 
صياغة خطط طويلة األمد متتد إىل عشرة أعوام يف املستقبل، أو حىت أكثر من ذلك؛ فمن الضروري 
تطوير الركائز األساسية وتشديد االهتمام جلهة التعليم احلديث والناجز جبميع مراحله وأصنافه، فضاًل 

عن التدريبي احلريف واملهي العصريي.

وهنا جيب أن تكون الرؤية يف أن ُيصبح العراق قطراً متطوراً ُمشعاً من حيث تقدمه ورخاء أبنائه، 
الكمية والنوعية.  البشرية على حنو ساطع من حيث مهنيتهم و إخالصهم وإنتاجيتهم  قواه  مع بروز 
أعماهلا،  وحقول  أنواعها  اختالف  على  الوطنية  ودوائ��ره  العراق  مؤسسات  تطوير  يستدعي  ه��ذا  كل 
فضاًل عن نبذ االعتماد الزائد على النفط، والتوجه لتطوير التقنيات احلديثة وتبنّيها يف اجملاالت كافة.

اجلدول رقم )9( برنامج زمي مقرتح إلعادة اهليكلة االقتصادية يف العراق

2016 إىل 2030

2026 إىل 2030 2021 إىل 2025 2016 إىل 2020 املقرتحة الفعاليات 
ü ü 1( تشريعات وبرامج 

حلماية القطاعي اخلاص 
وتنشيطهما واملختلط 

ü ü 2( توسيع اخلدمات 
والركائز األساسية وتطويرها
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ü ü 3( تأسيس جملس أعلى 
االقتصادي  للتخطيط 

واإلصالح اإلداري
ü ü 4( تفعيل برامج إلصالح 

االقتصادية  املؤسسات 
وتطويرها احلكومية 

ü ü 5( إقامة صناعات 
وخدمات امليزة النسبية 

وتنشيطها
ü ü 6( تأسيس هيئة وطنية 

اخلارجية لالستثمارات 
ü ü 7( وضع برامج شاملة 

لتخليص الدوائر احلكومية 
واملؤسسات العامة من 
قنعة وحتديث 

ُ
البطالة امل

طرق العمل فيها
ü ü 8( إعداد وتنفيذ برامج 

واسعة خلصخصة 
االقتصادية  املؤسسات 

للدولة التابعة 
ü 9( إقامة مراكز أحباث 

التقنيات  تقنية ومهنية لنقل 
احلديثة إىل العراق وتطوير 

الئمة مليًا
ُ
التقنيات امل
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