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التابعة لألمم املتحدة،  الثالثة  العامليَّة )WTO(، إحدى املنظمات  تُعدُّ منظمة التجارة 
واملختصة يف اجملال االقتصادي والتجاري، واليت تُعدُّ من الفاعلي الكبار على الساحة العاملية، إذ 
حلَّت حملَّ منظمة »اجلات« للتعريفة اجلمركية، وابشرت أبعماهلا فعلياً عام 1995م، ومن دون 
الدخول يف سرد أترخيها وأتسيسها، قامت هذه املنظمة على حتقيق مجلة من األهداف اليت تُعدُّ 
وتدفقها  التجارة  انسياب  األعضاء، وضمان  الدول  بي  التجارة  )تنظيم  أمهها:  مهامها،  عصب 
مستوى  ورفع  قوي،  عاملي  اقتصادي  نظام  وإقامة  واحلرية،  التسهيالت  من  قدر  أبكرب  بسالسة 
املعيشة وتنمية دخل أعضاها، فضاًل عن إجياد وضع تنافسي دويل يعتمد على الكفاءة االقتصادية(.

إىل  العراق  انضمام  والسياسيي بوجوب  املختصي  يُنادي بعض  ابلبعيد  ليس  ومنذ وقٍت 
منظمة التجارة العاملية )WTO(، كان آخرها تصريح وزارة التجارة العراقية بعزم وزيرها للذهاب 
إىل جنيف للتباحث يف إمكانية انضمام العراق إىل منظمة التجارة العاملية، وتبعاً لذلك يتبادر إىل 
األذهان تساؤل مركزي مفاده: ما هي اآلاثر املتوقعة من انضمام العراق إىل منظمة التجارة العاملية؟ 
علينا  علمية وواقعية  إجاابت  العراق! وإلعطاء  يعيشها  اليت  الطبيعية  األوضاع غري  يف  وخصوصاً 

دراسة وتفحُّص شروط االنضمام والطبيعة االقتصادية والتجارية للعراق.
)WTO( أواًل: شروط االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية

إىل  االنضمام  الذايت  ابالستقالل  يتمتَّع  إقليٍم  أو  دولٍة  أيِّ  ابستطاعة  االتفاقية  بنود  َوْفَق 
منظمة التجارة العاملية، إال أنَّ هذه املنظمة تشرتط على الدولة الراغبة يف االنضمام إليها حتقيق 

اآليت )1(،)2(:-
يف . 1 الراغبة  الدولة  على  العاملية  التجارة  منظمة  تشرتط  اجلمركية:  للتعريفات  تنازالت  تقدمي   

االنضمام إليها تقدمي جدوٍل للتنازالت حيتوي على تعريفات مجركية تشكِّل التزامات ال ميكن 
1. Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organ, )United Nations: 
Deposit No.31874(. look at thr link: https://treaties.un.org/doc/Publication/
UNTS/Volume%201867/volume-1867-A-31874-English.pdf 

ر، )حقوق النشر حمفوظة للمؤلف، 2015(  ،ص23. 2. أسامة عبدالرمحن، الثالوث املدمِّ

WTO جدلية انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية
علي عبدالرحيم العبوديّ *

* ابحث يف االقتصاد السياسّي.

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201867/volume-1867-A-31874-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201867/volume-1867-A-31874-English.pdf
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رفعها من حيث املبدأ إال يف حاالت خاصة.
تقدمي التزامات يف اخلدمات: على الدولة أن تقدِّم جدواًل اباللتزامات اليت ستتبعها يف قطاع . 2

املهنية  والنشاطات  القطاعات  تعرتض  اليت  والشروط  قائمة ابحلواجز  يشتمل على  اخلدمات 
اخلدماتية ووضع جدول زمين إلزالتها.

االلتزام ابتفاقيات منظمة التجارة العاملية: تتعهَّد الدولة الراغبة يف االنضمام إىل منظمة التجارة . 3
العاملية ابلتوقيع على »بروتوكول« انضمام يشمل املوافقة على تطبيق وااللتزام جبميع اتفاقيات 
ما من  منظمة التجارة العاملية )ما عدا اتفاقية املناقصات احلكومية واتفاقية الطائرات املدنية فإنَّ
االتفاقيات االختيارية(، أي: إنَّ عليها أن توافق على اتفاقيات جولة »أورغواي«، أي: إنَّه 

ال سبيَل أمام الدولة لالختيار بي االتفاقيات بعكس ما كان سائداً وقت اتفاقية »اجلات«.
اثنيًا: الطبيعة االقتصادية والتجارية للعراق

يُعدُّ العراق من الدول اليت سخْت عليها الطبيعة مبوارد كثرية ومتنوعة، إذ ميلك العراق ثروة 
النفط، كما  من حيث احتياطي  واخلامس عاملياً  الثاين عربياً  برتولية كبرية، ويصنَُّف يف املستوى 
املاضي)3(،  القرن  سبعينيات  منذ  عريضة أتسست  وقاعدة صناعية  واسعة،  زراعية  أراضي  ميتلك 
فضاًل عن امتالكِه قطاع سياحي واعد، ومورد بشري فيت، وسوق استهالكية كبرية)4(، إال أنَُّه بقى 
يعيش التخبط والتأرجح نفسه الذي عاىن منه قبل عام 2003، فلم يتمكن العراق من إجياد فكر 
ونظرية يتالَءمان مع طبيعتِه اخلاصة؛ لذا نتَج عن ذلك وضع اقتصادي وجتاري سيء ميكن إمجاله 

ابلنقط اآلتية:
االقتصاد . 1 بدأ  عام 1927م،  العراق  يف  النفط  اكتشف  أن  بعد  اجلانب:  أحادي  اقتصاد   

الكلي بعد عام  النفط، حىت وصل إىل مرحلة االعتماد  ينحرف رويداً ابجتاه االعتماد على 

3. حيىي محود حسن البوعلي، معطيات السياسة النفطية يف العراق دروس املاضي وآفاق املستقبل، )العراق: مركز العراق للدراسات، 
2015(، ص401-402.

4.مجهورية العراق-وزارة الزراعة، البياانت اإلحصائية للنشاط الزراعي 2020، مصدر سبق ذكره، ص3. كذلك ينظر : مجهورية 
العراق-وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء )العراق: 2030-2015(. للمزيد ينظر الرابط: 

http://cosit.gov.iq/ar/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=174&j
sn_setmobile=no

http://cosit.gov.iq/ar/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=174&jsn_setmobile=no
http://cosit.gov.iq/ar/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=174&jsn_setmobile=no
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2003، إذ يشكِّل النفط نسبة )%97-95( من اإليرادات العامة للدولة)5(.
األول-خيص . 2 قسمي؛  على  العراقي  التجاري  امليزان  تقسيم  ميكن  التجاري:  امليزان  اختالل 

جتارة النفط اخلام، والثاين-خيص التجارة السلعية، إذ يعاين امليزان التجاري العراقي من اختالل 
هيكلي كبري، ذلك من حيث نوع االسترياد والتصدير، فعند التمعُّن يف شقي امليزان التجاري 
نرى أنَّ امليزان حيقق فائضاً كبرياً يف جتارة النفط اخلام، وابملقابل نرى أنَّ هذا امليزان يعاين من 

عجز كبري يف التجارة السلعية)6(، وكما موضَّح يف اجلدول)1(.
جدول )1( امليزان التجاري العراقي لسنة 2020

قيمة االستريادات النوع
قيمة الصادرات النوع)مليون دوالر(

العجز والفائض)مليون دوالر(

10,071.0-3,765.3الصادرات السلعية13,836.3االستريادات السلعية
استريادات املنتجات 

+44,128.242,566.5الصادرات النفطية1,561.7النفطية

47,893.532,495.5إمجايل الصادرات15,398.0إمجايل االستريادات

املصدر: مجهورية العراق-وزارة التجارة، اجلهاز املركزي لإلحصاء، )التقرير السنوي 2020(، ص5. 
األفراد . 3 انتجه  ما  الناتج احمللي اإلمجايل )GDP( من جمموع  يتكوَّن  الناتج احمللي:  اختالل 

والقطاعات داخل حدود الدولة)7(، وعلى الرغم من ارتفاع حجم هذه الناتج يف العراق والدول 
الريعية، إال أنَُّه ارتفاع صوري وغري حقيقي، إذ تشكِّل مسامهة اإليرادات الريعية )النفطية( بنسبة 
كبرية يف هذا الناتج، مع ضعٍف واضٍح يف مستوى مسامهة القطاعات االنتاجية احلقيقية)8(، 

العصماء،  دار  )سورية-دمشق:  ط1،  واإلخفاق،  النجاح  مسارات  العراقي  والغاز  النفط  اقتصادايت  الراوّي،  عمر  أمحد   .5
2016(، ص  81،154.

6. مجهورية العراق-وزارة التجارة، اجلهاز املركزي لإلحصاء، )التقرير السنوي 2020(، ص5.
7. مهند بن عبدامللك السلمان، وأمحد بن بكر البكر، مفهوم الناتج احمللي االمجايل : دراسة وصفية، )اململكة العربية السعودية: 

مؤسسة النقد العريب السعودي، 2016(، ص23.
8. ملزيد ينظر: صاحل ايسر حسن، مصدر سبق ذكره، ص 78-77. والبنك الدويل، قاعدة البياانت املفتوحة، 2019. متوفر 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS  : على الرابط

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS
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إذ تبلغ مسامهة القطاع النفطي بنحو )%60( من إمجايل الناتج احمللي العراقي)9(، وكما موضَّح 
يف الشكل)1(.

شكل )1( نسبة مسامهة األنشطة االقتصادية يف الناتج احمللي اإلمجايل للعراق

- 

 
.  2019. والبنك الدولي، قاعدة البيانات المفتوحة، 78-77( لمزيد ينظر: صالح ياسر حسن، مصدر سبق ذكره، ص  (8

 متوفر على الرابط :  
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS 

جمالي لسنة  )التقديرات األولية للناتج المحلي اإل حصاء،زارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلو -( جمهورية العراق(9
 . 6(، ص 2021

 ز متوفر على الرابط: 2020لدولي، قاعدة البيانات المفتوحة ( البنك ا(10
https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG 
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املصدر: إعداد الباحث ابالعتماد على مجهورية العراق-وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي 
لإلحصاء، )التقديرات األولية للناتج احمللي اإلمجايل لسنة 2021(، ص6.

البطالة والتضخُّم: على الرغم من اخنفاض مستوى التضخُّم يف العراق اخنفاضاً كبرياً، والذي . 4
حالة  إنَّ  إذ  دائماً،  إجيابية  حالة  ليس  االخنفاض  هذا  أنَّ  إال  حنو )0.2%()10(  إىل  وصل 
االخنفاض الكبري كحالة االرتفاع الكبرية قد تنعكس ابلسالب على مستوى االقتصاد العراقي، 
عالية،  بطالة  نسبة  من  أصاًل  العراقي  االقتصاد  يعاين  إذ  والنمو،  البطالة  مستوى  وخصوصاً 
البطالة  نسبة  بلغت  عام 2003، حىت  بعد  مئويتي  لدرجتي  البطالة  معدالت  ارتفعت  إِذ 
)%13.7( عام 2020 َوْفق إحصاءات البنك الدويل)11(، انهيك عن نسبة البطالة املقنَّعة 

9. مجهورية العراق- وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، )التقديرات األولية للناتج احمللي اإلمجايل لسنة 2021(، ص6.
10.البنك الدويل، قاعدة البياانت املفتوحة 2020ز متوفر على الرابط: 

https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG
11.البنك الدويل، قاعدة البياانت املفتوحة 2020. متوفر على الرابط : 

https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS

https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG
https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
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اليت تتجاوز تلك النسبة بكثري. 
اخلام . 5 النفط  املتأتية من تصدير  اإليرادات  نفقاهتا على  العراقية يف  احلكومة  تعتمد  املديونية: 

بصورة شبه كلية، وعلى الرغم من احلجم الكبري هلذه اإليرادات النفطية وَقَع العراق يف شراك 
املديونية، إذ تبلغ ديون العراق حالياً )113( مليار دوالر َوْفَق إحصاءات وزارة املالية، منها 
)50( مليار دوالر ديون داخلية، وحنو )23( مليار دوالر ديون خارجية مرتاكمة منذ تسعينات 
القرن املاضي، واملتبقي ديون حالية، إذ اجتهت احلكومة إىل االقرتاض من املؤسسات الدولية 

ابتداًء من عام 2014؛ بسبب العجز الذي أصاب املوازنة العامة للدولة)12(. 
)WTO( اثلثاً: آاثر انضمام العراق إىل منظمة التجارة العاملية

تسعى هذه الدولة أو تلك لالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية؛ لتحقيق مجلة من األهداف؛ 
وعلى رأسها تصريف فائض منتجاهتا احمللية يف أسواق الدول األعضاء، وحتفيز االقتصاد الداخلي 
لالجتاه حنو التشغيل الكامل، ومن َثَّ زايدة حجم الناتج احمللي اإلمجايل، وزايدة إيرادات الدولة، 
العاملية  التجارة  منظمة  تقدِّمها  اليت  امليزات  من  اإلفادة   عن  فضاًل  البطالة،  مستوى  من  واحلد 
ألعضائها، وتُعدُّ هذا املربرات الرئيسة اليت من أجلها يسعى العراق منذ عقدين لالنضمام إىل منظمة 
التجارة العاملية، وعند املزج بي قواعد وشروط االنضمام والطبيعة االقتصادية والتجارية للعراق آنفة 

الذكر، ميكن توضيح اآلاثر احملتملة النضمام العراق إىل منظمة التجارة )WTO( ابآليت:
ا يعين وضع سقف . 1 يشرتط على العراق لالنضمام إىل املنظمة تقدمي جدول للتنازالت)13(، ممَّ

للتعريفة اجلمركية والرسوم على السلع والبضائع املستوردة وال ميكن رفعها إالَّ يف ظروف خاصة 
جداً، ممَّا سيجعل العراق سوق تصريف لفوائض الدول األعضاء.

 سيؤدِّي االنضمام إىل هروب العمالت الصعبة خارج البلد، وذلك نظراً إىل أنَّ العراق ُمصدِّر . 2
صاٍف للنفط اخلام الذي هو خارج شروط منظمة التجارة أصاًل)14(، والذي بفضلِه حيقِّق امليزان 
التجاري العراقي فائضاً سنوايً، لذا بعد انضمام العراق ملنظمة التجارة سيزداد حجم االسترياد 
امليزان  الدول األعضاء األقرب، ممَّا قد يسبِّب عجزاً يف  من  السلع والبضائع، خصوصاً  من 

التجاري.
12. نقاًل عن : شبكة اإلعالم العراقية، جريدة الصباح، )بغداد: العدد5272، 24 تسرين الثاين 2021(، ص7..

13.أجمد إبراهيم آدم، وإيناس جعفر عبدالرحيم، أثر انضمام اململكة العربية السعودية إىل منظمة التجارة العاملية على مؤشرات 
التجارة واالقتصاد الكلي، )مصر : اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، جملد 49، عدد4، 2019(، ص22.

14. شبكة اإلعالم العراقية، جريدة الصباح، مصدر سابق، ص3.



8

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ا سيؤدِّي ابلقطاعات اليت . 3 يشرتط ميثاق املنظمة أن تقوم الدولة برفع الدعم التصديري)15(، ممَّ
تعتمد على الدعم احلكومة إىل اإلغالق، وهذا بدوره سيؤدِّي إىل تسريح العمال، ومن َثَّ زايدة 

مستوى البطالة داخل البلد، إذ قد تصل إىل حنو )%40( يف األمد القصري. 
له لالستفادة . 4 ال ميتلك العراق ميزًة نسبيًة يف أيِّ قطاٍع صناعيٍّ أو زراعيٍّ أو خدمايّت، لكي يؤهِّ

من ميزة حترير التجارة مع الدول األعضاء، واليت من املمكن لو وجدت هذه امليزة أن حيقِّق 
العراق إيرادات مالية إضافية، فعلى سبيل املثال ال احلصر لو أنَّ العراق ميتلك قاعدة زراعية 
قوية وإنتاج وفري وذو سعر تنافسي عاٍل؛ لتمكَّن من حتقيق إيرادات إضافية من القطاع الزراعي 

إىل جنب اإليرادات النفطية.
 جيب على العراق أيضاً تشريع جمموعة من اللوائح والقواني اليت تتناسب وال تتعارض مع قواعد . 5

وقواني منظمة التجارة العاملية، حىت وإن كانت تلك القواني ليس يف مصلحة الفرد العراقي.
إنَّ التكلفة احلدية النضمام العراق إىل منظمة التجارة هي سالبة على األقل يف األمد القصري . 6

جمموع  على  تفرض  اليت كانت  اإليرادات  من  نسبة  خيسر  سوف  العراق  إنَّ  إذ  ط،  واملتوسِّ
االستريادات من السلع والبضائع، فضاًل عن التزامه بدفع اشرتاك مايل يف ميزانية املنظمة.

رابعاً: أولوايت انضمام العراق إىل منظمة التجارة العاملية 
على الرغم من اآلاثر السلبية اليت قد ينتج عنها انضمام العراق إىل منظمة التجارة العاملية يف 
الوقت الراهن، إال أنَّ هذا ال يعين أبي شكٍل من األشكال أن يبقى العراق خارج منظمة التجارة، 

إذ إنَّ االنضمام إىل منظمة التجارة لُه مكاسب كثرية، أمهُّها)16(:
• االنفتاح على االقتصاد العاملي.	
• الدخول يف عالقات جتارية مع عدد كبري من الدول.	
• مواكبة التطورات االقتصادية على املستوى العاملي.	
•  يوفر االنضمام خيارات أكرب أمام املستهلكي وأبسعار تنافسية.	

15. سعد عبد علوان السعيدي، العراق يف مواجهة متطلبات االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية، )بغداد: جملة العلوم السياسية، 
العدد 39-38،  2009(، ص60. 

16. أجمد إبراهيم آدم، وإيناس جعفر عبدالرحيم، مصدر سبق ذكره، ص24-25.
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• تدفع منظمة التجارة أبعضائها ابجتاه خصخصة القطاع العام وتقليل تدخل الدول يف النشاط 	
القطاعات  الفعلي ألغلب  املالك  العراقية هي  إىل أنَّ احلكومة  االقتصادي إىل احلد األدىن، ونظراً 

االقتصادية، واليت تُعدُّ أغلبها غري منتجة، لذا ميكن بيعها إىل القطاع اخلاص ورفع انتاجيتها.
• جذب شركات االستثمار اليت متلك التكنولوجيا واخلربة والكفاءة.	
• توفِّر مرجعاً رئيساً لفض النزاعات التجارية بي الدول األعضاء.	

وتبعاً لذلك، ولكي يستفيد العراق من املميزات اليت متنحها منظمة التجارة، ولكي تكون 
إجيابيات االنضمام أكثر ، ينبغي على احلكومة العراقية العمل على حتقيق مجلة من املوضوعات قبل 
الشروع يف طلب االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية )WTO(، إذ عليها أن تعمل على اآليت:

بسط األمن بسطاً كاماًل، والسيطرة على مجيع منافذ البالد؛ لتحفيز شركات االستثمار من 1. 
الدخول إىل العراق.

تشريع جمموعة من اللوائح والقواني املتكاملة بشقيها التنظيمي والرقايب، من مثل قواني محاية 2. 
املستهلك، واألمن الغذائي، ومحاية املنتج الوطين.

البرتوكيمياوايت واحلديد والصلب 3.  العراق خاصة صناعة  الصناعي يف  القطاع  بواقع  النهوض 
واالمسنت، إذ ميتلك العراق قاعدة صناعية كبرية، ولكن حيتاج أتهيلها إىل عاملي أساسيي، 

أوهلما-دعم حكومي حقيقي، واثنيهما- االستعانة ابخلرباء من داخل البلد أو خارجه.
  دعم القطاع الزراعي وإيالؤه أمهية كبرية، ملا هلذا القطاع من حساسية عند املواطن، إذ ميتلك 4. 

العراق أراضي زراعية واسعة مل تستغل بعد، إذ مُيكن أن يؤدِّي استغالهلا إىل وفرة يف املنتجات 
الزراعية، وَوْفقاً ملنطق النظرية االقتصادية فإنَّ هذه الوفرة ستجعل العرض أكرب من الطلب، وهنا 
سينتج نتيجتي؛ إمَّا سيتجه الفائض حنو التصدير وحتقق إيراداً إضافياً للدولة وإمَّا ستنخفض 

األسعار وتصبح منافسة للمنتجات األجنبية املماثلة. 
إعادة هيكلة شركات القطاع العام، وذلك على َوْفِق اآليت:5. 

أ. إعادة أتهيل الشركات ذات االنتاج املتوسط.
ب. دعم الشركات الراحبة وتطويرها. 
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ج. تسليم إدارة الشركات اخلاسرة إىل القطاع اخلاص، وفق عقد البوت )التطوير والتشغيل واإلدارة( 
أو عقد اإلدارة فقط.

العمل على أتسيس قطاع مصريف كفؤ ومتطور، وذلك عرب تقليل احتكار احلكومة للقطاع 6. 
املصريف وفسح اجملال أمام القطاع اخلاص ليأخذ دوره.

االنتقال إىل احلكومة اإللكرتونية، خصوصاً فيما خيص الضرائب والرسوم اجلمركية.7. 
العمل على إكمال ميناء الفاو أبسرع وقت ممكن، وتطوير الطاقة االستيعابية للموانئ األخرى، 8. 

بعدمها حمور التبادل التجاري للعراق. 
وبعد حتقيق هذه األهداف واملضي قدماً حنو عراق آمن ومستقر، وذو اقتصاد متنوع )نفط، 
وزراعة، وصناعة، وخدمات، ومتطور( يستطيع املنافسة، يصبح وجوابً على العراق االنضمام إىل 
منظمة التجارة العاملية )WTO(، وخبالف ذلك سيكون االنضمام ليس ذو جدًوى اقتصادايً.


