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امللخص التنفيذي: . 	
ارتفع العجز احلقيقي غري املخطَّط يف العراق بعد اهنيار أسعار النفط يف عام 2015، ممَّا 	 

دفع إىل ارتفاع املديونية الداخلية، واخلارجية. 
على العراق أن يتفاوض جمدداً إلعادة جدولة ديونه اخلارجية، خصوصاً الديون الكريهة، 	 

واليت استخدمت لألغراض العسكرية واحلربية؛ ألنَّ العراق كان جمباً على االستدانة؛ لتمويل احلرب 
على داعش، وكانت تلك احلرب متثِّل حرابً نيابًة عن العامل. 

قاد أتباع سياسة التمويل ابلعجز إىل تشوُّه اهليكل االقتصادي للدولة، وإىل حصول خلل 	 
يف البناء اهليكلي للموازانت العامة يف الدولة العراقية. 

سيؤدي التوقُّع ابرتفاع معدالت التضخُّم؛ بسبب املديونية، وزايدة عرض النقد مع عدم 	 
مرونة اجلهاز اإلنتاجي إىل اخنفاض الطلب على العملة احمللية، والذي يؤدِّي إىل اخنفاض االكتتاب 

على سندات الدَّين الداخلي. 
سيكون إلجراءات التنويع، وبناء إسرتاتيجية توجيه الدَّين، واليت تعمل على تنشيط سوق 	 

األسهم، وسوق األوراق املالية، وضبط النفقات، وإنشاء الصندوق الغاطس، والقروض اجلسرية، 
الثقة ابالقتصاد احمللي  الديون، وتعزيز  تقليل  الدفع ابآلجل أن تسهم يف  الثقة بضماانت  وتعزيز 

واملستثمرين األجانب بداًل من االقرتاض املباشر. 

تطور مسار الدَّين في العراق وفقًا لألداء 
االقتصادي الحالي

ديانا هاشم جاسم *

*  ماجستري يف اقتصادايت األعمال .
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املقدمة. 		

من  والناجتة  املديونية،  حجم  ارتفاع  يف  تتمثَّل  حتدايت كبرية  من  العراقي  االقتصاد  يعاين 
املفروضة عليه،  الدولية  االقتصادية  العقوابت  االقتصادية، ومنها  والتقلُّبات  الصراعات  عقود من 
ويضاف إىل ارتفاع حجم الديون هو تسديد مستحقات تلك الديون، ويف بعض األحيان ارتفاع 
نسبة العجز يف تسديد تلك الديون، واليت تصل إىل أرقام مرتفعة، ويؤكد خمتصون اقتصاديون أنَّ 
سبب ارتفاع الديون، وتضخُّم الفوائد عليها انتج من الفساد املايل واإلداري، وسوء إدارة الثروات، 
وسوء التخطيط،  وهدر هذه األموال بداًل من حتقيق التنمية املستدامة، كما تتأثَّر هذه الديون 
ابلعجز احلاصل يف املوازنة العامة؛ لزايدة النفقات العامة من جهة، واخنفاض اإليرادات العامة من 
جهة أخرى، ويُغطَّى هذا العجز عن طريق االقرتاض سواًء أكان ديناً داخلياً أم خارجياً، وعلى هذا 
األساس فإنَّ االستمرار ابالقرتاض يؤدِّي إىل زايدة حجم الدَّين العام إىل مستوى يفوق قدرة الدولة 

على الوفاء ابلتزاماهتا املالية جتاه الدائني.

حملة عن املديونية العراقية. 			

املديونية هو قيام دولة ابالقرتاض من دول أو مؤسسات مالية أخرى، والدَّين يُقاس على 
أنَّه حصَّة من الناتج احمللي اإلمجايل، وتدفع األزمات االقتصادية إىل تلكُّؤ سداد الديون، وميكن 
القول إنَّ املديونية: هي حالة عجز البلد املِدين عن سداد ديونه، ممَّا يفسح اجملال للدائني، وال 
سيَّما املؤسسات املالية الدولية إلجراء اجلدولة، وإجبار البلد على اتباع سياسات اقتصادية تساعد 

على الدفع)1(.
يُعدُّ اتريخ الديون العراقية عموماً واخلارجية منها خصوصاً من الوقائع احملزنة يف اتريخ العراق 
االقتصادي احلديث، فقد ظل الدَّين احلكومي بعيداً يف توجُّهاته عن فلسفة االقرتاض من أجل 

1. علي كنعان، االقتصاد املايل، منشورات جامعة دمشق، جامعة دمشق، كلية االقتصاد، 2009، ص220.
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االستثمار يف التنمية، وحتقيق االزدهار االقتصادي حبكم الظروف والعوامل السياسية القاهرة)2(.
لقد جعل الصراع الذي دام يف العراق ألكثر من )35( عاماً البالد غري قادرة على تلبية 
الطاقة  الناجتة من صادرات  مواردها  احلالية من  إيراداهتا  األعمال عب  اهلائلة؛ إلعادة  احتياجاهتا 
وحدها، ممَّا أفضى ذلك إىل طلب الديون لزايدة متويل عمليات إعادة اإلعمار، وقد أتثَّرِت النقاشات 
ا  داخل العراق بشأن ديون البالد بعوامل عديدة، بعضها كانت عبارة عن تصورات للديون؛ ألهنَّ
نقطة ضعف، أو عبء للدولة، وبعضها كانت مرتبطة ابلشعور، والنضال ضد االحتالل األجنيب 
الذي يرى أنَّ الدَّين مسألة جلعل البالد رهينة، ويفسح له اجملال إلعادة استعمارها يف النهاية، مل 
يعتمد العراق سابقاً على سياسة الدفع ابألجل، إذ بدأت مشكلة املديونية عام1980 منذ احلرب 
ت احلرب العراقية– اإليرانية كل هذا بعد أن تكبَّد العراق ديوانً ضخمة  العراقية– اإليرانية، وغريَّ
لتمويل حرب دامت )8( سنوات، ويف وقت الحق تكبَّدِت البالد ديوانً أخرى كانت على صورة 
تعويضات عن غزو الكويت، وأنَّ هذه الديون الضخمة مل تكن معلومة، لكنَّها برزت بنحو كبري يف 

السنوات األوىل بعد عام 2003)3(.
يف عام 2008 بعد األزمة املالية العاملية، ارتفع مستوى الدَّين الداخلي وذلك نتيجة األزمة 
املالية املتمثلة ابالخنفاض احلاد يف أسعار النفط، إِذ ارتفع الدَّين الداخلي من )4،437( مليار دينار 
عام 2008 إىل )10561( مليار دينار عام 2010)4(. ومع أنَّ الوضع االقتصادي يف العراق 
العوائد  تزايد  اجليدة؛ بسبب  املالية  يتسم ابلقدرة  تلته، كان  اليت  الثالثة  2010 والسنوات  عام 
النفطية النامجة عن ارتفاع أسعار النفط يف السوق الدولية، إال أنَّ سوء اإلدارة السياسة واالقتصادية 
قد ضيَّع فرصاً لن تتكرَّر يف وضع حل ملشكلة الديون اخلارجية، إذ كان الوضع السياسي املتأّزِم 
مع دول اجلوار ال سيَّما دول اخلليج مل يُِتِح الفرصة للدخول يف مفاوضات معها للتوصُّل إىل حلول 
شبكة  موقع  على  منشور  مقال  املالية،  السياسة  يف  أوراق  السيادية،  العراق  الديون  اتريخ  على  إطاللة  مظهر حممد صاحل،   .2

االقتصاديي العراقيي، 2020، ص1.
البيان للدراسات والتخطيط،  الديون ونشأهتا ومستقبلها، مركز  العراق نظرة عامة حول وضع  3 . أمحد معن الطبقجلي، ديون 

بغداد، 2018، ص 3-4.
4. وزارة املالية، دائرة الدَّين العام، تقرير الدَّين العراقي،  2008-2010 .        
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ي الفساد، قد ضيَّع فرصة  ملشكلة ديوهنا على العراق، وكان للسياسات االقتصادية الفاشلة وتفشِّ
االستفادة من املوارد النفطية يف تعزيز االقتصاد العراقي وتنشيط قطاعاته)5(. 

أدَّى إبقاء االقتصاد العراقي معتمداً على قطاع النفط الذي تتحكم يف عوائده عوامل خارجية 
إىل تراجع أسعار النفط إىل مستوايت متدنية يف أشهر قليلة، ممَّا انعكس سلباً بصورة مباشرة على 
متويل اإلنفاق العام املتزايد، وهو الذي دفع إىل استمرار بقاء مشكلة الدَّين العام، وحتديداً اخلارجي 
منه، ال سيَّما بعد دخول العراق مرحلة صعبة واللجوء إىل االقرتاض بعد عام 2014، اليت متثَّلت 
ابلعجز املايل وسيطرة داعش على مناطق واسعة من العراق، وظهر العجز احلقيقي غري املخطَّط يف 
املوازانت العامة للدولة؛ بسبب تزايد اإلنفاق العام الذي كان ميثِّل إنفاقاً يتسم بعدم املرونة، بسبب 
تراجع أسعار النفط، فكانت هذه املرحلة متثِّل ضغطاً كبرياً على قدرة الدولة العراقية يف االستمرار 
بتزويد موظفيها ابملعاشات، وبي القدرة على متويل العمليات العسكرية على اإلرهاب، عالوة على 

النفقات الكبرية املرتتبة على نزوح حنو )%10( من سكان العراق)6(.
وبعد أن دخل العراق يف مأزق مايل كبري بعد عام 2014، نتيجة الرتاجع الكبري يف أسعار 
النفط من انحية، وزايدة اإلنفاق العام من انحية أخرى، فقد جلأ إىل االستدانة املالية لسدِّ العجز 
يف موازنته السنوية، نتيجة عدم قدرته على حتقيق التوازن بي اإليرادات والنفقات؛ بسبب األعباء 
الكبرية املرتتبة على حماربة داعش الذي سيطر على مناطق واسعة، ويف ضوء تلك الظروف فقد 
ر موضعاً  جلأت احلكومة العراقية إىل املؤسسات املالية الدولية لالقرتاض، وقد أخذ الدَّين العام يؤشِّ

مقلقًا)7(.
لقد نبَّهِت املؤسسات املختصة احلكومة العراقية خبطورة املوقف، وال سيَّما بعد أن جتاوز 
الدَّين العام املئة مليار دوالر ووصول نسبته إىل )%60( من الناتج احمللي اإلمجايل، وكان صندوق 

5. أمحد عمر الراوي، التمويل الدويل....، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 126-127.
6.املصدر السابق نفسه، ص126-127.

7.أمحد عمر الراوي، السياسات املطلوبة لتحقيق االستدامة املالية يف العراق واحلد من آاثر الدَّين العام، جملة جامعة األنبار للعلوم 
االقتصادية واإلدارية، العدد 27، جملد 11، 2019، ص 8.
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النقد الدويل من بي اجلهات اليت أكَّدت ضرورة أن تقوم احلكومة العراقية ابالعتماد على برانمج 
إصالحي لوضعه املايل الذي جيعل الدَّين حتت السيطرة)8(. إذ بلغ حجم الدَّين الداخلي )19،873( 

مليار دينار، والدَّين اخلارجي )42،448( مليون دوالر يف العام 2014)9(.
يف  املالية  اإلدارة  داعش، ضعف  ودخول  النفط  أسعار  ابخنفاض  املتمثِّلة  األزمة  كشفت 
لن تكون انجحة يف  الرخاء  املالية يف زمن  املوارد  استثمار  اليت فشلت يف  اإلدارة  إنَّ  إذ  البالد، 
ا وضع سياسات وخطط متوسطة  وقت األزمة، فالقضية ليست جمرد متويل عجز املوازنة العامة، وإنَّ
وطويلة األجل خلفض النفقات وزايدة اإليرادات بصورة قابلة للتطبيق، فليسِت املشكلة أن تسحب 
من االحتياطي العام أو االقرتاض، حىت لو استمر عام أو عامي ولكن ال بدَّ من عالج)10(، ألنَّ 
املشكلة ستعود مرة أخرى فمصري االقتصاد العراقي مرتبط أبسعار النفط العاملية وحجم الصادرات، 
وحلل هذه املشكلة ينبغي البدء بزايدة اإليراد عن طريق قانون الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية، 
جانب  من  أمَّا  الرسوم،  مثل  األخرى  اإلدارية  اإليرادات  عن  فضاًل  التحصيل،  قدرات  وحتسي 
النفقات فال بدَّ من خفض النفقات اجلارية غري املنتجة وغري املؤهَّلة، وإعادة تنظيم الدعم احلكومي 
التحتية  البنية  جمال  يف  للنمو  الداعمة  االستثمارات  على  احلفاظ  ينبغي  كما  مجيعها،  أبشكاله 

واخلدمات االجتماعية احليوية كالصحة والتعليم)11(.
واستمر ارتفاع حجم الدَّين عامي 2015 و 2016، وذلك بسبب الظروف االقتصادية 
املتمثلة ابخنفاض أسعار النفط، واحتالل داعش ملساحات واسعة من األراضي العراقية، واستمرار 
عجز املوازنة العامة، فقامت احلكومة بتمويل عجز املوازنة ابالعتماد على االقرتاض الداخلي عن 
طريق إصدار السندات وأذوانت اخلزينة، ونتيجة الستمرار ارتفاع حجم الدَّين الداخلي، ممَّا أدَّى 

8.املصدر السابق نفسه، ص8.
9.وزارة املالية، دائرة الدَّين العام، تقرير الدَّين العراقي، 2014.

10.كريستوف روزنبغ، اغتنام اللحظة )فرتات اليسر االقتصادي فرصة ملعاجلة عجوزات املوازنة(، جملة التمويل والتنمية، صندوق 
النقد الدويل، العدد 55، 2018، ص10.

11.املصدر السابق نفسه، ص10.
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الكهرابئية، ونفقات  املشاريع  لتمويل  إىل توسُّع كبري يف إصدار حواالت اخلزينة لصاحل احلكومة 
العراقية ابالقرتاض  احلكومة  نتيجة الستمرار  اخلارجي؛  الدَّين  وارتفع حجم  العسكرية،  العمليات 
حجم  بلغ  إذ  العامة)12(،  املوازانت  منه  تعاين  الذي  املايل  العجز  لسد  الدولية  املؤسسات  من 
الدَّين الداخلي )31،864( مليار دينار، أمَّا الدَّين اخلارجي )39،373( مليون دوالر يف العام 
2015، أمَّا يف عام 2016، فقد ارتفع حجم الدَّين الداخلي ليبلغ )46،875( مليار دينار، 
معظمها  يف  الداخلية  الديون  وتتألَّف  دوالر)13(.  مليون  فهو   )39،373( اخلارجي  الدَّين  أمَّا 
والبالغة )48،659( مليار دينار لعام 2017)14( من سندات اخلزينة اليت ُتْشرَتى من قبل مصرف 
الرافدين، ومصرف الرشيد، واملصرف العراقي للتجارة )TBI(، وأصبح البنك املركزي هو املشرتي 
األخري للديون احلكومية ابتداًء من عام 2014، إِذ اشرتى فعلياً مجيع سندات اخلزينة املصدرة منذ 
ذلك احلي، وكانت الديون هي لوزارة الكهرابء اليت بلغت )2،5( مليار دوالر، و )8،1( مليار 

دوالر هي ديون للمؤسسات احلكومية املضمونة من احلكومة)15(.
املبلغ  هذا  من  دوالر  مليار   )6،3( حوايل  سوى  احلكومة  تسدِّد  مل  األمر،  حقيقية  ويف 
للدائني احملليي، وجتدر اإلشارة إىل أنَّ الديون احلكومية احمللية تتوالها يف الغالب اهليئات اململوكة 
للحكومة كمصرف الرافدين، ومصرف الرشيد، واملصرف العراقي للتجارة، والبنك املركزي العراقي، 
م يضعون شروطاً أقل صعوبة عن تلك اليت تقدمها أي مؤسسة  م مستقلون عن احلكومة، فإهنَّ مع أهنَّ

خارجية)16(.
أمَّا يف عام 2018، فقِد اخنفض حجم الدَّين الداخلي ليبلغ )43،810( مليار دينار، 

للمدة )-2004  العراق دراسة حتليلية  املايل يف  االقتدار  العام ومؤشرات  الدَّين  الدليمي،  12 . ابسم حممد تركي، علي أمحد 
2017(، جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، العدد 28، جملد 12، العراق، 2020، ص 85.

13. وزارة املالية، دائرة الدَّين العام، تقرير الدَّين العراقي،2015 – 2016.
14. وزارة املالية، دائرة الدَّين العام، تقرير الدَّين العراقي،  2017.

15 . أمحد معن الطبقجلي، ديون العراق ......، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 13.

16 . أمحد معن الطبقجلي، ديون العراق ......، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 13.
ا ديون  *الديون الكريهة: ظهرت فكرة الديون الكريهة يف عام 1927، من قبل انحوم ألكسندر ساك هو وزير روسي، وتعرف أبهنَّ

ا تعسُّفية. ا غري عادلة، وغري الئقة، وأهنَّ ا تتعارض مع القانون أو السياسة العامة، وتوصف أبهنَّ غري شرعية، وأهنَّ
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فضاًل  العراق،  يف  واالقتصادية  األمنية  األوضاع  حتسُّن  إىل  يعود  والسبب  بعام 2017،  مقارنة 
الكبرية  والتعويضات  الديون  زالت هذه  ما  احلكومية.  اإليرادات  النفط وزايدة  أسعار  ارتفاع  عن 
تشكل عائقاً أمام إعادة إعمار العراق، ألنَّ االقتصاد العراقي ما زال يعاين من ارتفاع مستمر يف 
معدالت الفقر، والبىن التحتية املدمرة، ممَّا يتطلَّب مناشدة الدول على شطب ديوهنا، وعّد هذه 
الديون مسامهة من قبلها يف إعادة بناء العراق؛ ألنَّ معظم هذه الديون تقع حتت وصف الديون 
ا ُوظَِّفت يف متويل احلروب بداًل من استخدامها يف متويل املشاريع  الكريهة* اليت يُفرتض إلغاؤها؛ ألهنَّ
االستثمارية اليت تصب يف صاحل االقتصاد العراقي)17(. وقد بلغ حجم الدَّين الداخلي لعام 2019 

)38،910( مليار دينار، أمَّا الدَّين اخلارجي فبلغ )25،490( مليون دوالر)18(.
شكل رقم )1( تطوُّر الديون العراقي للسنوات 2012-2022

Trading Economics 2022. https:// ،Source: Iraq Government debt
tradingeconomics.com/iraq/government-debt-to-gdp

17 . سامي محيد اجلميلي، مهند خليفة احملمدي، أمحد يونس جبار اخلزرجي، ورقة حبثية بعنوان تطور الدَّين العام يف العراق للمدة 
)2004 - 2018(، جامعة الفلوجة، إدارة واقتصاد، 2018، ص 18.

*الديون الكريهة :- ظهرت فكرة الديون الكريهة يف عام 1927، من قبل انحوم الكسندر ساك هو وزير روسي، وتعرف أبهنا 
ا تعسفية .  ديون غري شرعية واهنا تتعارض مع القانون أو السياسة العامة وتوصف أبهنا غري عادلة وغري الئقة وأهنَّ

18. وزارة املالية، دائرة الدَّين العام، تقرير الدَّين العراقي، 2019.                                                          
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يؤدِّي تراكم الديون املضافة إىل الديون السابقة غري املسدَّدة إىل زايدة اإلنفاق يف املوازانت 
املستقبلية، وكذلك زايدة العجز املستقبلي، ممَّا يزيد يف هناية املطاف من الدَّين احلكومي، وكذلك 
اإليرادات  من  ممَّا حيدُّ  اإلنتاج،  اخنفاض يف  إىل  سيؤدِّي  العاملية  النفط  ديون شركات  تراكم  فإنَّ 
املستقبلية ويزيد من العجز يف املوازنة، يف حي تؤدِّي الدُّيون املستحقة للقطاع اخلاص. يؤدِّي تراكم 
الديون املضافة إىل الديون السابقة غري املسددة إىل زايدة اإلنفاق يف املوازانت املستقبلية، وكذلك 
زايدة العجز املستقبلي، ممَّا يزيد يف هناية املطاف من الدَّين احلكومي، وكذلك سيؤدِّي تراكم ديون 
شركات النفط العاملية إىل اخنفاض يف اإلنتاج، ممَّا حيدُّ من اإليرادات املستقبلية، ويزيد من العجز يف 
املوازنة، يف حي تؤدِّي الديون املستحقة للقطاع اخلاص إىل اإلعسار، وقلَّة فرص العمل، إذ يؤثِّر 
ارتفاع القروض غري املسدَّدة سلباً على قدرة البنوك على االقرتاض، ويضخم ذلك بدوره الضغوطات 

على االقتصاد العراقي)19(.
يف ظل التطورات املتسارعة يف االقتصاد العاملي ويف ظل تفشي فريوس كوروان، يعدُّ موضوع 
الدَّين العام أحد أهم األدوات اليت جلأت إليها الدول العربية للتصدِّي جلائحة كوروان، فضاًل عن 
عديٍد من اإلجراءات اليت مت تبنيها من قبل البنوك املركزية، ومؤسسات النقد العربية؛ لتوفري السيولة 
الالزمة للجهاز املصريف لدعم القطاع اخلاص، وهنالك بعض املقرتحات إبصدار سندات حكومية 
ي فريوس كوروان  لدعم جهود الدول العربية لتوفري التمويل املطلوب ملواجهه هذا الفريوس، ميثِّل تفشِّ
عبئاً إضافياً على حجم الدَّين، وأنَّ اإلجراءات احلالية سوف تؤدِّي إىل زايدة إمجايل الدَّين العام)20(. 
يف ظل استمرار عجز املوازنة يف العراق ومع استمرار تراكم الدَّين الداخلي واخلارجي )الدَّين 
العام(، وانتشار جائحة كوروان يف عام 2020، تراجعت أسعار النفط، وقد سبَّبِت التخفيضات 
يف إنتاج النفط وتراجع أسعاره، يف اخنفاض إيرادات املوازنة، وملواجهه ذلك أوقفت احلكومة العراقية 

19. الورقة البيضاء، التقرير النهائي خللية الطوارئ لإلصالح املايل، 2020، ص 41.
أبو ظيب،  العريب،  النقد  العربية، صندوق  الدول  على  املستجد  لفريوس كوروان  االقتصادية  التداعيات  أمحد طلحة،  الوليد   .20

2020، ص23.
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اإلنفاق واالستثمارات العامة مبا فيها برامج رأس املال البشري وتقدمي اخلدمات، وقد أدَّى هذا إىل 
االقرتاض من البنك املركزي، وكذلك البنوك اململوكة للدولة وهذا أدَّى إىل تراكم حجم الدَّين)21(، 
حيث بلغ حجم الدَّين الداخلي  )66،255( مليار دينار، وحجم الدَّين اخلارجي )23،600( 

مليون دوالر يف العام 2020)22(. 
تعاىف الوضع االقتصادي للبلد يف عامي 2021 و2022 وانتعشت أسواق النفط، وللمرة 
األوىل ستكون هناك موازنة حتقِّق فائضاً مالياً دون احلاجة إىل االقرتاض، وإن حتقَّق اقرتاٌض فإنَّه 
ال يزيد على )%3( من الناتج احمللي اإلمجايل الذي نص عليه قانون اإلدارة املالية النافذ؛ بسبب 

مشاريع إعمار مستمرة مرتبط متويلها بقروض دولية)23(.

املديونية العراقية وأثرها االقتصادي. 		

1. انعكاس املديونية على التضخُّم 
نقطة  يف  االقتصادية  املتغريات  ملختلف  التضخمي  التمويل  لسياسة  النهائية  اآلاثر  تلتقي 
واحدة هي ارتفاع مستوى العام لألسعار، إذ إنَّ اقرتاض احلكومة من البنك املركزي عن طريق شرائه 
حواالت اخلزينة اليت تصدرها وزارة املالية لتمويل عجز املوازنة العامة، يسبِّب ضغوطاً تضخمية عن 
طريق زايدة عرض النقود، وحيدث ذلك بسبب صعوبة احلصول على مصادر أخرى غري تضخمية، 
فاملصادر احمللية مثل اجلمهور واملصارف التجارية ليست مناسبة بسبب اخنفاض متوسط دخل الفرد 
يف العراق، وال سيَّما بعد احلرب العراقية– اإليرانية، وعدم مالءمة األوضاع االقتصادية واالجتماعية، 
وقلة عدد املصارف التجارية)24(. وبناًء على ذلك كان التمويل ابإلصدار النقدي أمراً ال بدَّ منه. إنَّ 

21 . مؤشرات التنمية العاملية، آفاق االقتصاد الكلي والفقر، تقرير اآلفاق املستقبلية، 2020 .
22. وزارة املالية، دائرة الدَّين، تقرير الدَّين العراقي،  2020.

23 . مظهر حممد صاحل، َدين العراق اخلارجي، أوراق سياسات يف التعاون الدويل، مقال منشور على شبكة االقتصاديي العراقيي 
http://iraqieconomists.net/، ص 6.

اجلامعة  أطروحة دكتوراه،  للعراق،  إشارة  مع  والنقدية جتارب خمتارة  املالية  وآاثره  الداخلي  الدَّين  تطوُّر  عبدالرحيم،  مالك   .  24
املستنصرية، كلية اإلدارة واالقتصاد، 2020، ص 165
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عالقة التأثري املتبادل تتحرَّك عب زايدة مستوى الدَّين العام الداخلي الذي يقود لزايدة عرض النقد، 
ومن َثَّ زايدة األسعار والتضخُّم، وعليه فإنَّ جلوء الدولة لالقرتاض من البنك املركزي لتمويل عجز 
املوازنة العامة َوْفقاً هلذا االجتاه ستكون له انعكاساته التضخميَّة، وذلك عن طريق الضغوط اليت 
متارسها السياسة املالية على البنك املركزي النتهاج سياسة نقدية تستهدف تثبيت أسعار الفائدة 

بداًل من السيطرة على املعروض النقدي. 
إنَّ الزايدة يف عرض النقد بسبب االعتماد على سياسة اإلصدار النقدي اجلديد لغرض متويل 
عجز املوازنة ومواجهة التوسُّع يف االئتمان احلكومي املدعم للجهاز املصريف، كان هلا األثر املهم يف 

ارتفاع األسعار وزايدة التضخُّم يف ظل حمدودية اإلنتاج احمللي وزايدة الطلب)25(.
2. انعكاس املديونية على االستثمار 

يكون اإلنفاق احلكومي االستثماري عادة هو إنفاق طويل األجل إال أنَّه مُيوَّل من املوازنة 
العامة، وبسبب أتخر اإليرادات عن النفقات احلكومية؛ العتماد العراق على الصادرات النفطية 
كأساس لتحقيق اإليرادات، علماً أنَّ بيع النفط يتم يف السوق اآلجلة، ولغرض توفري سيولة تقوم 
احلكومة بتمويل العجز املؤقت الناجم عن ذلك، عن طريق إصدار حواالت اخلزينة، أو السحب من 
رصيد املوجود النقدي. يتسُم االقتصاد العراقي بيمنة القطاع النفطي على اجلزء األكب من الناتج 
احمللي اإلمجايل، ومع امتالكه موارد متنوعة تتمثَّل ابلزراعة واملوقع اجلغرايف واملواقع الدينية، إال أنَّه ظل 
يعاين من اختالالت يف التوازن اهليكلي ملا تسهم به قطاعاته املختلفة يف الناتج احمللي اإلمجايل، كما 
هو احلال يف السياسات االقتصادية اليت اعتمدت يف العقود املاضية واليت مل تسهم يف حتقيق النمو 
ا كانت تتسم ابملركزية ممَّا  االقتصادي فضاًل عن السياسات اخلاطئة يف استثمار العوائد النفطية، وأهنَّ
أفقدها الكفاءة التنافسية للقدرات اإلنتاجية، كما أنَّ لدور القطاع العام الذي يُعدُّ احملّرِك الرئيس 
للنمو االقتصادي كان على حساب النمو يف قطاع األعمال اخلاصة، إذ مل تـَُتح له الفرصة يف تنفيذ 
25 . إكرام عبدالعزيز عبدالوهاب، االختالالت املالية والنقدية لالقتصاد العراقي )1995-1991(، املؤمتر العلمي الثالث لقسم 

الدراسات االقتصادية، بيت احلكمة، 2001، ص 477
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االستثمارات الكبرية، ممَّا أدَّى إىل ختلُّف قطاعات اإلنتاج وعدم حتقُّق النمو االقتصادي)26(.
3. انعكاس املديونية على الصادرات واالستريادات

مل تكن املديونية العراقية بدف متويل املشاريع التنموية، بل كانت تصب يف متويل العمليات 
العسكرية للحروب وما تطلبه أيضاً من تلبية االحتياجات احمللية جململ فعاليات االقتصاد الوطين بعد 
عجز التمويل احمللي عن تغطية هذه املتطلبات، وال سيَّما أنَّ املورد األساسي للتمويل من العمالت 
األجنبية هي الصادرات النفطية اليت توقفت بفعل إجراءات العقوابت الدولية يف فرض احلصار يف 
مرحلة التسعينيات)27(. وبذلك يتضح العبء الذي يتحمله االقتصاد العراقي؛ نتيجة النمو املفاجئ 
يف ديونه عن طريق استنزاف جزء مهم من الصادرات النفطية اليت تشكل نسبة مهمة من الناتج 
احمللي اإلمجايل، أي: إنَّه كلما زادت نسبة ما تستقطعه خدمة الديون اخلارجية من الصادرات؛ زاد 
عبء الديون اخلارجية، واستخدم العراق بعض هذه الديون يف متويل االستهالك اجلاري، أو لتمويل 
شراء األسلحة، أي: إنَّه ال ُتْسَتْخَدم هذه الديون يف زايدة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد، وال يف زايدة 
الصادرات، ومن َثَّ ال تساهم هذه الديون يف رفع قدرة االقتصاد العراقي على مواجهة االلتزامات، 

وبذلك تظل هذه الديون عبئاً على ميزان املدفوعات)28(.
أمَّا االستريادات فهنالك عالقة وثيقة بي الناتج احمللي اإلمجايل وبي حجم الواردات، وهي 
العالقة اليت يعكسها ما يسمى مبعامل الواردات الذي يبي النسبة من الناتج احمللي اإلمجايل الذي 
يستوردها االقتصاد القومي عند مستوى معي من الناتج احمللي اإلمجايل، وتوجد عالقة بي تفاقم 
الدولية  االحتياطيات  قيمة  ارتفعت  فكلما  الدولية،  االحتياطيات  مستوى  وبي  اخلارجية  الديون 
ونسبتها إىل إمجايل واردات احلكومة، عززت قدرة احلكومة على الوفاء ابلتزاماهتا ومتويل وارداهتا، 
والعكس صحيح، وأنَّ الطاقة االستريادية حُتَدَّد يف العراق أساساً مبدى حصيلة الصادرات النفطية، 

26. أمحد عمر الراوي، دراسات يف االقتصاد ......، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 283.
للعلوم – اإلدارية واالقتصادية والعلوم  الدكتور  الطبعة األوىل، دار  العراق،  التنمية يف  الكناين، أرجوحة  27. كامل كاظم بشري 

األخرى، بغداد، 2013، ص 308.
28 . املصدر السابق نفسه، ص305.
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أي: إنَّ زايدة مدفوعات خدمة الدَّين اخلارجي تستقطع نسبة مهمة من حصيلة الصادرات، وهذا 
ما يوضح بروز ظاهرة االسترياد احلر، واجتاه االقتصاد العراقي حنو التحول إىل اقتصاد السوق يف املدة 

2013-2003، ممَّا أدَّى إىل زايدة االستريادات زايدة كبرية مقارنة مبدة 1990-2002)29(.
4. انعكاس املديونية على املوازنة العامة  -1

يرتبط الدَّين العام بعالقة قوية مع املوازنة العامة، وال سيَّما يف حالة عجز املوازنة العامة، إذ 
إنَّه ميثِّل جمموع العجز املايل املرتاكم، الذي مُيوَّل من املوارد املالية املتاحة، فحينما ال تغطي اإليرادات 
العامة اإلنفاق احلكومي، فإنَّ ذلك سيؤدي إىل ظهور العجز ابملوازنة احلكومية)30(. وهتدف املوازنة 
العامة إىل حتقيق عدد من األهداف منها تقدير اإلنفاق احلكومي للمدة القادمة، وتقدير اإليرادات 
العامة، ومصادر هذه اإليرادات، ث املقارنة بي النفقات واإليرادات؛ لتحديد العجز املايل، واختاذ 

اإلجراءات التصحيحية ومنها االقرتاض الداخلي)31(.
َنََم عن اتساع مهام الدولة وتعدُّد وظائفها زايدَة يف حجم اإلنفاق العام احلكومي بنسبة 
كبى من اإليرادات املتحصلة، ممَّا أدَّى إىل ظهور مشكلة العجز املايل يف املوازنة العامة للدولة، 
واستوجب التمويل عن طريق االقرتاض؛ لسد العجز يف املوازنة العامة للدولة، وأنَّ اختيار وسيلة 
من وسائل التمويل هلا عالقة حبجم املوازنة العامة، ومُيوَّل هذا العجز من مصادر داخلية متمثلة 
ابالقرتاض من القطاع املصريف، والبنك املركزي العراقي، وسائر املؤسسات املالية، أو من مصادر 
التمويل اخلارجية، ومن املعروف أنَّ متويل عجز املوازنة العامة عن طريق االقرتاض يؤدِّي إىل زايدة 

الدَّين)32(.
إىل  احلكومة  اجتاه  بفعل  التسعينيات  بداية  مع  العراق  يف  العامة  اإليرادات  ارتفعت  لقِد 
االقرتاض من البنك املركزي؛ لتمويل عجز املوازنة العامة، لذا سجَّلِت اإليرادات نواً ظاهرايً مع قدرة 

29 . املصدر السابق نفسه، ص 308.
30 . صدام كاطع هاشم، أتثري االقرتاض اخلارجي لسد عجز املوازنة االحتادية جلمهورية العراق، جملة دراسات حماسبية ومالية، 

العدد40، اجمللد 12، 2017، ص 237
31 . املصدر السابق نفسه، ص239.

32 . ابسم حممد تركي، علي أمحد الدليمي، الدَّين العام و.....، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 83.
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النظام الضرييب على مواكبة السياسة، إال أنَّ االعتماد املتزايد على سياسة التمويل ابلعجز أدَّى إىل 
حدوث اختالالت اقتصادية وتشوُّه يف اهليكل االقتصادي للدولة)33(.

5. انعكاس املديونية على سعر الصرف. 	

ساهَم الواقع السياسي الذي عاشه العراق منذ بداية احلرب العراقية–اإليرانية، مروراً حبرب 
الكويت وحىت اآلن، مسامهة بصورة أو أبخرى يف التأثري سلبياً على أغلب املتغريات االقتصادية، 
ومن بينها سعر صرف الدينار العراقي جتاه العمالت األخرى، وقد سامهت عوامل داخلية وخارجية 
يف التقلبات اليت شهدها سعر الصرف يف العراق بدايًة من احلصار االقتصادي والعقوابت اليت ترتبت 
عليه كمنع العراق من التصرف أبمواله املودعة يف املصارف األجنبية، وحرمانه من الفوائد املستحقة 
له، فضاًل عن سياسة التمويل ابلعجز اليت دفعت لزايدة املعروض النقدي، واخنفاض الناتج احمللي 
اإلمجايل، وغريها من اآلاثر)34( . ويرتبط سعر الصرف ابلدَّين العام عن طريق قناة الفائدة، إذ إنَّ 
أسعار الصرف تكون حسَّاسة جداً للتغريات يف معدالت الفائدة، فالتغري يف معدالت الفائدة يتبعه 
تغري يف أسعار الصرف، فإنَّ ارتفاع معدل الفائدة احمللي يقود إىل حتويل تفضيالت املستثمرين إىل 
األوراق املالية احمللية، وإن رغب املستثمرون الدوليون يف االستثمار بذه األوراق املالية ذات الفوائد 

العالية، فإنَّه ال بدَّ هلم من شراء العملة احمللية أواًل، ومن َثَّ القيام بشراء األوراق املالية احمللية)35(.
وينتقل أثر الدَّين العام الداخلي إىل سعر الصرف عن طريق معدالت التضخم بصورة مباشرة 
وغري مباشرة، إذ يؤدِّي التوقُّع ابرتفاع معدالت التضخم؛ لزايدة عرض النقد مع عدم مرونة اجلهاز 
اإلنتاجي إىل اخنفاض الطلب على العملة احمللية ابفرتاض ثبات معدل الفائدة الرمسي، فإنَّ معدل 

33 . فرحان حممد حسن الذحباوي، اجتاهات السياسة املالية يف العراق يف ظل ريعية الدولة، جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، 
العدد 1، اجمللد 14، 2017، ص 132.

34 . صباح نوري عباس، أثر التضخم على سعر الصرف التوازين للدينار العراقي للمدة 1990–2005، )حبث تطبيقي(، كلية 
بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد 17، 2008، ص 67.

35 . عامر عمران كاظم املعموري وسليم رشيد عبود الزبيدي، أثر تقلبات سعر الصرف على املؤشر العام ألسعار األسهم دراسة 
تطبيقية يف سوق العراق لألوراق املالية للمدة 2001-2005، جملة اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، العدد 12، اجمللد 3، ص 

.136
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الفائدة احلقيقي سوف ينخفض ممَّا يؤدِّي إىل اخنفاض الطلب على االكتتاب يف سندات الدَّين 
الداخلي، وابلعكس كلما ازداد الطلب على العملة احمللية ازدادت قيمتها، ومن َثَّ يزداد الطلب 

على الدَّين احلكومي)36(. 
وأنَّ السياسة اليت اتبعها البنك املركزي العراقي بعد عام 2003، واملعتمدة على إدارة سعر 
الصرف لضمان حتركه ضمن هامش معي، وختفيض الفارق بي سعر النافذة، وسعر السوق، ممَّا 
أدَّت إىل تقييم العملة احمللية أبعلى من قيمتها احلقيقية، وهو ما ترك أتثرياً على األسعار النسبية 
للسلع احمللية، إذ أصبحت أسعارها مرتفعة للدول األخرى، وهذا يضع معوقات أمام تصديرها، 
ممَّا يؤدي إىل تدهور حجم الصادرات ال سيَّما إذا كان الطلب عليها مرانً، ويف الوقت نفسه جيد 
املستورد احمللي نفسه أمام وضع يدفعه حنو زايدة االسترياد من اخلارج، والذي يؤدي إىل زايدة العجز 
يف احلساب اجلاري، ممَّا يؤثِّر بدوره على صايف املستحقات اخلارجية عن طريق زايدة خدمة الدَّين 

املتمثلة أبقساط وفوائد الدَّين العام، وهذا ينعكس سلباً على قيمة العملة احمللية)37(.

اآلاثر االجتماعية والسياسية للديون على العراق. 	

القيم  وتقليل  التضخم،  نسب  زايدة  على  العراق  يف  املديونية  تسبب  االجتماعية،  اآلاثر 
ع رؤوس األموال احمللية على اهلجرة إىل اخلارج، وهذا يتسبب يف  احلقيقية للعملة الوطنية، ممَّا يشجِّ
يتسبَّب يف مشكالت اجتماعية خطرية، وأنَّ اآلاثر  العمالة، ممَّا  البطالة وتسريح  زايدة معدالت 
ا تتعداها إىل األبعاد االجتماعية، ومع  السلبية للديون ال تقتصر على اجلوانب االقتصادية فقط، وإنَّ
تنامي العوملة عموماً، وتفاقم املديونية خصوصاً، كان من الطبيعي أن تتأثر الدولة بذا الواقع عن 
طريق آليات خمتلفة، إذ إنَّ للمديونية انعكاسات سلبية كبرية على اجملتمع فارتفاعها إىل مستوايت 

36 . مسري فخري الوائلي، أثر تغريات سعر الصرف على الدَّين العام الداخلي من خالل سعر الفائدة العراق حالة دراسية للمدة 
2012-2004، جملة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة واسط، العدد 10، 2013، ص14.

37 .عفراء هادي سعيد، البنك املركزي واالقرتاض احلكومي، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد، 2004، 
ص 110.
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عالية يؤثر يف القيم والعادات والتقاليد والثقافة والتعليم وتفشي ظاهرة الفساد املايل واإلداري، فضاًل 
البطالة والفقر، على سبيل املثال، توجد عالقة وثيقة بي املديونية والفقر؛ إذ تؤدِّي  عن انتشار 
املديونية إىل الفقر، ويؤدِّي الفقر إىل املديونية، ويؤدِّي اخنفاض دخل الفرد إىل اخنفاض االدخار، 

ويؤدِّي اخنفاض االدخار إىل مشكلة املديونية)38(.
الفقر، إذ بلغت نسبة  املعيشة، وأدَّى هذا إىل تفاقم  على مستوايت  املديونية سلباً  أثَّرت 
الفقر لعام 2020 )%31،7(؛ النتشار جائحة كوروان، ونتيجة لآلاثر االقتصادية واالجتماعية 
للحجر الصحي، وتراجع اإلنفاق العام كما ذكران سابقاً، وقد تبىن البنك الدويل سياسة التصدي 
ملسألة الفقر، وأنَّ أزمة املديونية عوجلت يف الثمانينيات بوصفات تنطوي على عديٍد من اإلجراءات 
سياسات  اتباع  تفرض  للقروض  واملاحنة  الدائنة  األطراف  ما كانت  إذ كثري  البلد،  حبق  اجملحفة 
اقتصادية ترتكز على عدد من اإلجراءات اليت تؤثر سلباً على اجملتمع، فعلى سبيل املثال ختفيض 
قيمة العملة احمللية، وهذا يؤدي إىل ارتفاع معدالت التضخم الذي يُعدُّ العدو األول للفقراء، وإلغاء 
الضرائب أو ختفيضها على السلع املستوردة، وختفيض اإلنفاق العام وغريها من السياسات، اليت 
أدَّت إىل زايدة تدخل الدول الدائنة، وهذا نتَج عنه آاثر اقتصادية واجتماعية قاسية، وال سيَّما على 

الطبقة الدنيا من اجملتمع، ممَّا يؤدي إىل اتساع نطاق الفقر يف الدول املقرتضة)39(.
البطالة  أنَّ معدالت  إىل  اإلشارة  بدَّ من  والبطالة، وال  املديونية  بي  توجد عالقة  وكذلك 
ا هنالك مجلة من العوامل األخرى اليت تتعلَّق بعدم  املرتفعة ال ترجع فقط إىل أزمة الدَّين العام، وإنَّ
تراجع  العمل، فضاًل عن  قوة  تتناسب مع حجم  للعمل  البلد على خلق فرص  اقتصادات  قدرة 
احلكومة عن خلق فرص جديدة للعمل حبجة الضغط على اإلنفاق العام، وتقليص عجز املوازنة، إذ 
بلغت نسبة البطالة لعام 2020 )%40(؛ نتيجة لعمليات اإلغالق واحلظر اليت شهدهتا البالد؛ 

38 . داود سليمان سلطان، عصمت بكر أمحد، اجتاهات الفقر يف عدد من البلدان العربية للمدة 1970 – 2005، جملة حبوث 
مستقبلية، مركز الدراسات املستقبلية، كلية احلدابء اجلامعة، العدد 1، 2008، ص 102 .

39 . حيدر جواد كاظم، قياس أثر الدَّين العام يف بعض املتغريات االقتصادية يف دول عربية خمتارة- دراسة للمدة من )-2001
2011(، أطروحة دكتوراه، جامعة الكوفة، كلية اإلدارة واالقتصاد، 2014، ص92.
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بسبب تفشي الفايروس كما ذكران سابقًا)40(. 
اآلاثر السياسية، ال تقف خطورة تفاقم الديون اخلارجية عند احلدود االقتصادية واالجتماعية، 
ا تتجاوز إىل تعريض حرية صانعي القرار السياسي إىل مزيد من الضغوطات والتدخل األجنيب،  بل إهنَّ
وتتمثل اآلاثر املصاحبة؛ لدخول رؤوس األموال األجنبية، والشركات الدافعة هلا يف اخرتاق النظام 
السياسي والتأثري عليه مبا يتالءم مع مصاحلها أنَّ خطورة هيمنة البلدان املتقدمة ومؤسساهتا املالية 
اجلنسية يف رسم اخلطط  املتعددة  الشركات  العوملة وأشكاهلا، ودور  تنامي ظاهرة  الدولية يف ظل 
التنموية املوزعة للبلد، لن تقف عند األبعاد االقتصادية فقط، بل األبعاد السياسية عن طريق دور 
الشركات واألموال املمنوحة للبلد، إبلزامها بتوجيه سياساهتا العامة، وهو قد يشكل انتهاكاً للسيادة 
الوطنية، ولقد جتسدت سياسة ازدواجية املعايري كأبرز مسات العوملة والنظام العاملي اجلديد، وأصبح 
هذا النظام يقدم أفضلية لبلد معي ومينعها لبلد آخر؛ بسبب االختالف يف املصاحل اإلسرتاتيجية 

لتلك البلدان مع مصاحل البلدان املتقدمة)41(.

بدائل احلد من املديونية يف العراق . 		

إن أزمة املديونية تعكسها زايدة الدَّين العام من سنة إىل أخرى، واخللل التنموي يف استخدام 
القروض يف مشروعات ذات تكاليف عالية وقليلة العائد، واستمرار عجز املوازنة العامة وازدايدها، 
واستمرار احلكومة يف االقرتاض لسداد القروض السابقة وأعبائها، من دون أن يكون لديها تصور 
واضح عن كيفية اخلروج من هذه احللقة املعقدة، بل أصبح تسابقها يف احلصول على الديون يف 
غاية األمهية، وأنَّ عالج أزمة املديونية مرتبط بوجود إرادة سياسية وطنية، وإدارة رشيدة وسليمة، 

وهنالك بعض البدائل لتقليل أعباء املديونية، منها:

ترشيد اإلنفاق: جيب اعتماد سياسات وطنية جادة لإلصالح االقتصادي واملايل، وتتطلب .  

40 . حسن لطيف كاظم، االقتصاد العراقي يف زمن كوروان، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 34 .
41 . صباح نعمة علي، واقع املديونية العربية ......، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 187.
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من احلكومة تطبيقها؛ لتحقيق االستدامة املالية واالستقرار املايل واالقتصادي، ومبا أنَّ العراق معتمد 
على أكثر من )%92( من متويل إنفاقه على اإليرادات النفطية، وتتحكَّم بذه اإليرادات عوامل 
خارجية تؤدي إىل حدوث تقلبات يف أسعار النفط يف السوق الدولية؛ لذا ال ميكن ملسؤويل اإلدارة 
املالية التأثري على تلك األسعار، ممَّا يتطلَّب منهم إعداد سياسات تواجه الصدمات اليت حيدثها 
السياسات  اختاذ مجلة من  2014، وجيب على احلكومة  النفط  كما حدث يف  تراجع أسعار 
واملتمثلة جبانب اإلنفاق العام؛ ليتوافق مع القدرات املالية املتحققة، وذلك ابعتماد السبل الرشيدة 
يف اإلنفاق وإعادة النظر ببنوده، وند أنَّ السياسات املقرتحة لتقليل اإلنفاق أو ترشيده جيب أن 
تكون هنالك سياسة جادة إلعادة النظر ابلنفقات السياسية منها املنح واالمتيازات، وال بدَّ من 
دمج املكاتب أو اهليئات، وإجراء تعديالت مؤسسية تسهم يف حوكمة النفقات العامة، وتقليل فرص 
الفساد، على سبيل املثال دمج اهليئة الوطنية لالستثمار مع اهليئة الوطنية للسياحة إىل هيئة واحدة 

يطلق عليها هيئة السياحة واالستثمار؛ لتقليل مكاتب هذه اهليئات، وتقليل كلف اإلنفاق)42(.

وال بدَّ من ختفيض اإلنفاق على الرواتب بصورة خاصة، وخلق نوع من التوازن بينها وبي 
اإليرادات احمللية؛ ألنَّ هذا البند ميثِّل السبب األكب للخلل بي اإليرادات العامة والنفقات العامة، 
ويكون ذلك عن طريق تطبيق نظام التقاعد املبكر للموظفي املدنيي والعسكريي، وتوجيه موظفي 
القطاع احلكومي إىل القطاع اخلاص، وإعادة تدوير املوظفي وتوزيعهم َوْفق املؤهالت واخلبات يف 

الدوائر احلكومية)43(.

الفرص .   تكافؤ  حتقيق  طريق  عن  ذلك  يتمثل  اخلاص:  للقطاع  أكب  ودور  متنوع  اقتصاد 
للمصارف اخلاصة مع تلك اململوكة للدولة، فضاًل عن ضرورة إصالح املؤسسات اململوكة للدولة 
على املدى املتوسط، إذ إنَّ هناك حنو )176( مؤسسة مملوكة للدولة، ويعمل با أكثر من )500( 

42 .أمحد عمر الراوي، السياسات املطلوبة.......، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 13.
43.املصدر السابق نفسه، ص15.
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ألف عامل، ويفتقر أغلبها للكفاءة وحتتاج إىل إصالحات عاجلة، وال بدَّ من حتسي بيئة األعمال، 
إذ ميكن القول: يُعدُّ العراق دون املستوى يف عدد املؤشرات الدولية، إذ حيتل العراق مرتبة )156( 
من بي )189( بلد يف ترتيب ممارسة أنشطة األعمال لعام 2015 الصادر عن البنك الدويل)44(. 

وال بدَّ من اتباع سياسة إصالح شاملة يف ضوء خطة أو برانمج شامل ومتكامل؛ إلعادة بناء 
االقتصاد العراقي لتخفيف حالة العجز يف املوازنة العامة، فضاًل عن صياغة سياسة اقتصادية تعمل 
على تفعيل القطاعات اإلنتاجية عن طريق االستخدام األمثل للموارد النفطية؛ لغرض سد النقص 
احلاصل يف اإلنتاج احمللي، بداًل من االعتماد على االستريادات اليت تؤدي إىل قلة النقد األجنيب، 
وضرورة تنويع مصادر الدخل غري النفطية، ويؤدي هذا إىل ختفيض نسبة العجز، وتقليل من حجم 

الدَّين العام احلكومي)45(.

تشجيع االستثمار: ضرورة االهتمام ابالستثمار األجنيب، وحماولة جذب املستثمرين األجانب .  
بوصفه مصدراً بدياًل للدَّين اخلارجي، والذي ال يرتتب عليه أي التزامات مالية جتاه اخلارج، وذلك 
عن طريق أتمي املناخ السياسي واالقتصادي واألمين والتشريعي الذي يطلبه االستثمار األجنيب، 
وخيتلف مدى ناح اإلجراءات التشجيعية لالستثمارات األجنبية املباشرة من بلد إىل آخر، ويتوقف 
هذا النجاح على عوامل خارجية، وتفادايً ابلوقوع مستقباًل يف مشكالت مرتبطة ابلدُّيون ينبغي 
العمل على تنفيذ سياسات نشطة تعمل على استقطاب رؤوس األموال من جهة، وتطبيق سياسة 
رشيدة يف إدارة الدُّيون مع تنمية االستثمارات، والتجارة اخلارجية من جهة أخرى، ال بدَّ من تشجيع 
األولية،  املواد  إنتاج  ودعم  التبادل،  تشجيع  على  والعمل  النامية  الدول  بي  االقتصادي  التعاون 

44 . عماد خليل إبراهيم، وشيماء عبد الستار جب، دور الصندوق الدويل يف إدارة الديون العراقية، وقائع املؤمتر العلمي التخصصي 
الرابع للكلية التقنية اإلدارية، اجمللد الثاين، بغداد، 2018، ص122.

45 . ضياء حسي سعود، حتليل العالقة بي الدَّين احلكومي الداخلي وعجز املوازنة يف العراق للمدة )2016-1990(، جملة 
كلية املأمون، العدد 31، 2018، ص49.
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وتبادل التكنولوجيا واملعارف واخلبات العملية، وتشجيع الصناعة احمللية ومحايتها)46(.

الغاطسة يف .   الصناديق  تُعدُّ  الدفع ابآلجل:  الغاطس وضماانت  السيادي  إنشاء صندوق 
الوقت إلطفاء  املال، وجتميعه مبرور  الدولة مبوجبها وضع جانب من  احلديثة وسيلة متكن  املالية 
ا نقود تودع جانباً؛  ديوهنا، أي: هي أموال أو نقود مودعة تستخدم عند احلاجة لإلطفاء دين، أو أهنَّ
إلحالل كلفة املعدالت الرأمسالية عند انداثرها مبا فيها االنداثر الفين أو التكنولوجي، ومتكِّن هذه 
الصناديق من أن تعيد شراء ديوهنا، أو سنداهتا املصدرة كاًل أو جزءاً أبسعارها السائدة، أو أبسعار 
تفضيلية، قد يقدم قطاع املقاوالت األجنبية عرض متويل مقاوالته عن طريق الدفع اآلجل املشروط، 
بتنفيذ من الشركات املقاولة عب حلقة تكاملية تتمثل بـ)كلفة متويل غري امتيازي، أو شبه امتيازي، 
أي: منخفض الفائدة شرط تنفيذه من الشركات املقاولة(، إذ يوفر النموذج األخري أرابحاً منظورة 
ا تكون أقل كلفة من اخليار األول يف حالة ضعف الضماانت، وعند  للجهات املنفذة، أو املموَّلة، رمبَّ

توافر ضماانت سائلة كافية فإنَّه سيكون اخليار األقل كلفة حقًا)47(.
تُعدُّ الكويت أول بلد يف العامل ينِشئ صندوقاً سيادايً وذلك يف عام 1953، وهي بذلك 
العدالة  حتقيق  هو  منها  اهلدف  إذ كان  املتنامي،  االقتصادي  امليدان  يف  العاملي  التفوق  حقَّقت 
التوزيعية ملوارد النفط بي األجيال احلالية واملستقبلية، وكذلك تنويع مصادر الدخل الوطين، وتوفري 
مالذ اقتصادي آمن، يُلجأ إليه وقت األزمات، واليت تديرها هيئة االستثمار الكويتية، وهي مكلفة 

بتحقيق عائدات طويلة األمد من فائض عائدات النفط الكوييت)48(.  
نتيجة لألوضاع الصعبة اليت مير با العراق ينبغي إنشاء صندوق سيادي غاطس يغذِّي دورايً 
البنية التحتية يف املوازنة العامة، ويعوِّض أحياانً عند السحب  من التخصيصات السنوية ملشاريع 

46 . حمسن إبراهيم أمحد، حتليل تطور املديونية اخلارجية العراقية للمدة )-2010 2016(، جملة جامعة التنمية البشرية، جامعة 
التنمية البشرية، السليمانية، العدد 1، اجمللد 4، 2018، ص 100.

47 . صدام كاطع هاشم، أتثري االقرتاض اخلارجي .......، مصدر سبق ذكرة، ص241 .
48 . واثق علي حمي، الصناديق السيادية ودورها يف االقتصاد الكلي لدول خمتارة، رسالة ماجستري، جامعة كربالء، كلية اإلدارة 

واالقتصاد، 2012،  ص92.
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منه واخنفاض رصيده ابلقروض اجلسرية*، اليت توفرها مؤسسات عاملية مثل مؤسسات متويل ضمان 
الصادرات احلكومية لتؤازر الشركات املقاولة األجنبية، إذ سيحقِّق هذا األنوذج التمويلي والتنفيذي 

كفاءة يف اإلناز بصورة متواصلة ملشاريع املقاوالت يف العراق)49(.
يعمل الصندوق الغاطس بوظيفة الضامن واملموَّل ملشاريع البنية التحتية، ويُعدُّ الصندوق يف 
الوقت نفسه أنوذجاً مستحداثً يولد تكاماًل متويلياً تتوازى فيه املوارد املالية احلكومية املتدفقة إىل 
املستحقة  الدولية وسحوابهتا  املقدمة من اجلهات  القروض اجلسرية  الصندوق مع مقادير  أرصدة 
لقاء املشاريع املنفذة وبصورة دورية، وبذا سيقلِّل التدفُّق املايل من الطرف احلكومي كلفة االقرتاض 
وحيّوِله إىل قرض امتيازي قصري األجل عند احلاجة، وهو األقرب إىل التسهيالت املضمونة بتدفقات 

تعويضية سائلة يوفرها الصندوق الغاطس ومن عوائد النفط نفسها)50(.
من األهداف الرئيسة اليت ينبغي للصندوق السيادي العراقي أن يضعها هي)51(:

االدخار لألجيال القادمة وضبط اإلنفاق العام، ألنَّ الصندوق السيادي املقرتح للعراق هو  -أ
نوع من صناديق االدخار، فإنَّ من أهدافه حتقيق توزيع عادل للثروة النفطية بي األجيال، وحماولة 

إبداع بدائل أخرى للطاقة غري النفطية.
للمستثمرين،  -أ ضماانت  توفري  طريق  عن  األجنيب  املستثمر  وجذب  احمللي  املستثمر  حتفيز 

ودخوهلم كشريك يف عمليات االستثمار املباشر.
تنشيط سوق العراق لألوراق املالية، إذ يتجه توظيف األموال يف سوق العراق لألوراق املالية  -أ

إىل قطاعات ال تؤدي إىل استثمار حقيقي ابلكامل كما هو احلال يف القطاع الصناعي.

49 . مظهر حممد صاحل، االقتصاد السياسي التفاقية إطار التعاون بي العراق والصي، أوراق سياسات يف التعاون الدويل، مقال 
منشور على شبكة االقتصاديي العراقيي http://iraqieconomists.net/، ص 6.

*القروض اجلسرية :- هي قروض عقارية قصرية األجل، تـُْنَشأ يف فرتة ترتاوح من عام اىل عامي كحد اقصى، ويتم سدادها دفعة 
واحدة وابلكامل بعد بيع العقار أو السكن احلايل، ومينح البنك القرض اجلسري وذلك بعد حتليل الوضع املايل للمقرتض .

50 . املصدر السابق نفسه، ص 6
51 . أيسر ايسر فهد، تقييم الصناديق السيادية يف دول خمتارة واختيار األنوذج األمثل لتطبيق على االقتصاد العراقي، وقائع مؤمتر 
البيان السنوي األول لرسم سياسات اقتصادية ومالية جديدة يف العراق، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2017، ص28-29.
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اإلسهام يف حتقيق االستقرار االقتصادي الكلي عن طريق استقرار اإلنفاق العام، عن طريق  -أ
استقرار اإليرادات املتدفقة إىل املوازنة العامة، وانتظامها، وكبح مجاح التوسُّع يف اإلنفاق احلكومي، 

وال سيَّما اإلنفاق التشغيلي.
ميكن هلذا الصندوق أن يضبط إيرادات احلكومة، ومن َثَّ ختفيف هيمنتها على االقتصاد  -أ

ومن َثَّ تفويض الفساد، وحيد من نشاطات البحث عن الريع، وكسب االمتيازات يف ظل افتقار 
احلكومة للقدرة على حتديد آلية واضحة املعامل لتوظيف هذه العائدات وإنفاقها بنحو كفوء.

الضرائب: تُعدُّ الضرائب بنداً مهماً من بنود إيرادات الدولة يف املوازنة العامة؛ ملواجهة 	.   
النفقات، إذ تساهم اإليرادات الضريبية يف موازنة الدولة مسامهًة ال ميكن التقليل من شأهنا، فيجب 
السياسة  األمثل خلدمة  التوظيف  توظيفها  الضريبية، وحماولة  اإليرادات  أن هتتم بذه  الدولة  على 
االقتصادية يف اجملتمع، وتُعدُّ الضرائب املورد املايل الذي ال غىن عنه؛ ملواجهة خمتلف األزمات املالية 
الدولة  الذي جيعل  احلياة  املالية هي عصب  اإليرادات  وأنَّ  البلد،  هلا  يتعرض  الذي  واالقتصادية 

مبؤسساهتا على ممارسة أعماهلا املختلفة واملقدمة لألفراد يف اجملتمع)52(.

تـُْفَرض الضرائب؛ لتحقيق أهداف معينة أتيت يف مقدمتها اهلدف التمويلي بوصفه مصدراً 
مهماً لإليرادات العامة، فضاًل عن األهداف املالية، والسياسية، واالقتصادية األخرى، وقد تطورت 
هذه األهداف بتطور البلد، وأنَّ للضريبة دوراً مهماً يف البلدان النامية بصفة أساسية لتعبئة املوارد 
االقتصادية وتوجيهها إىل مشروعات اليت حتقق أغراض التنمية، فهي تستخدم لتشجيع املدخرات 

وأتثريها على امليل لالستثمار وتوجيها إىل األنشطة االقتصادية )53(.
إنَّ نقص املوارد املالية الضرورية لتتكفل بتمويل املشاريع، ويؤدِّي هذا النقص إىل ضعف 
52 . مؤيد ساطي جودت، دور سياسة ضريبة الدخل يف حتقيق األهداف االقتصادية يف فلسطي، رسالة ماجستري، جامعة النجاح 

الوطنية، كلية الدراسات العليا، فلسطي، 2005، ص 38-39 .
53 . ليلى بن سنوسي ومسعودة جديد، الضرائب وأاثرها على التنمية االقتصادية دراسة حالة مبفتشية الضرائب ابلبويرة، ليسانس 
يف العلوم االقتصادية، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي العقيد اكلي حممد أوحلاح البويرة، اجلزائر، 

2010، ص11.
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االستثمارات الذي جيعل سرعة التطور االقتصادي ضعيفة وثقيلة، فلم جتد البلدان النامية أمام هذه 
الوضعية إال اللجوء إىل االقرتاض اخلارجي املتزايد لتمويل املشاريع االقتصادية واالجتماعية، إذ تقوم 
الديون بتجميد القدرة على االدخار سواًء على املستوى الفردي أم على مستوى املؤسسات، وأنَّ 
لها إىل أن تكون وسيلة املفضلة  ا تُؤدَّى من دون مقابل، تؤهِّ الصفة اجلبية اليت تتميز با الضريبة أبهنَّ

جللب أكب املوارد املالية األزمة لتغطية النفقات العامة ومتويل االستثمارات)54(.
املستخلص:

تُعدُّ املديونية العراقية من املشاكل االقتصادية اليت يعاين منها االقتصاد العراقي، وال سيَّما 
عند عجز املوازنة العامة واخنفاض أسعار النفط، ويؤدِّي استمرار العجز املايل يف املوازنة إىل زايدة 
حجم الدَّين العام الداخلي واخلارجي، وهذا يؤدي بدوره إىل زايدة النفقات العامة بصورة كبى من 
اإليرادات العامة؛ لدخول العراق يف أكثر من أزمة سياسية وعسكرية كحرب اخلليج، والعقوابت 
الدولية اليت فُِرَضت على العراق، ومتثَّلت ابحلصار االقتصادي، فضاًل عن زايدة حجم الدَّين يف املدة 
)2016-2014(؛ لتعرُّض العراق إىل صدمة مزدوجة متثَّلت يف اخنفاض أسعار النفط، واحلرب 
على اإلرهاب )سيطرة داعش(، وأيضاً املدة )2020-2019( ارتفع حجم الدَّين نتيجة انتشار 
جائحة )كوروان(، واخنفاض أسعار النفط، واليت أدَّت مجيعها إىل تراكم فوائد الدَّين اخلارجي، وأدَّى 
ذلك إىل جلوء العراق إىل االستدانة، بوصف أنَّ الدَّين هو احلل السريع لتغطية العجز، وكان هلذا 
الدَّين أثر سليب على االقتصاد العراقي، وال بدَّ من ضرورة العمل على وضع إجراءات أو بدائل 

للتقليل من املديونية.

54 . املصدر السابق نفسه، ص 50.


