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اخلالصة التنفيذية . 	
العراق حباجة إىل التعاون الفين مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل أكثر من احلاجة إىل 	 

طلب االقرتاض من هاتي املنظمتي. وجيب أن يركِّز الدعم الفين على تقدمي االستشارات، واملشاركة 
اإللكرتونية،  احلكومة  وتطبيق  الضريبية،  اإليرادات  أمتتة  فيما خيص عملية  اخلبات، خصوصاً  يف 

فضاًل عن دعم شفافية املوازنة العامة وحكم القانون.
احلصة 	  على  السعودية  مع  وابلتحديد  أوبك،  منظمة  مع  التفاوض  إعادة  للعراق  ينبغي 

اإلنتاجية للعراق، على أن يكون ذلك بعد العمل على حتقيق زايدة يف الطاقة اإلنتاجية لتصل إىل 
)6( مليون برميل يومياً. 

االنضمام إىل االتفاقية العربية ملكافحة الفساد، اليت هتدف إىل تعزيز التدابري الرامية إىل 	 
الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل صوره، وسائر اجلرائم املتصلة به، ومالحقة مرتكبيها، 

وتعزيز التعاون العريب على الوقاية من الفساد. 
االنضمام إىل املنتدى العريب السرتداد األموال، ويوفر هذا املنتدى منصة للتعاون بي الدول 	 

العربية للتمكُّن من اسرتداد األموال املنهوبة وابلتعاون مع املنظمات الدولية، واستخدام التكنولوجيا 
املالية يف التتبُّع املايل. 

ينبغي للحكومة العراقية التوجُّه حنو توطيد العالقات الثنائية عب إبرام اتفاقيات اقتصادية 	 
ثنائية يف اجملاالت اإلصالحية اليت يتعذَّر على العراق إجنازها ابإلمكاانت الذاتية؛ لنقص اخلبة، أو 

شحة التمويل. 
حبدود 	  تفقد  البالد  ألنَّ  الضريبية؛  اإليرادات  أمتتة  يف  الدويل  التعاون  إىل  حباجة  العراق 

دور المنظمات االقتصادية الدولية واإلقليمية في 
دعم إصالحات الحكومة العراقية:

 الخيارات المتاحة وسبل تصحيح المسار
د. علي عبدالرحيم العبوديّ *

*  ابحث خمتص يف العالقات االقتصادية الدولية.
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)%50( من تلك اإليرادات عن طريق فرص الفساد، ومن بي الدول اليت حققت جناحات ملهمة 
يف هذا اجملال هي سنغافورة. 

احلكومة حباجة إىل عرض مشاريع تطوير املطارات واملوانئ، وتطوير قطاع الكهرابء، إىل 	 
احلديدية عن طريق عرضها  السكك  والغاز، ومنظومة  النفط  أانبيب  بناء منظومة شبكة  جانب 

لالستثمار. 
توطئة . 		

يشكـِّل التعـاون الدويل األساس الذي تبىن عليه عالقات الـدول ومصاحلها املشرتكة، وتؤدِّي 
فعن  الدولة،  داخل  وتعزيزه  االقتصادي  النشاط  تنمية  إىل  الدولية  االقتصادية  العالقات  منظومة 
طريقه تتصاعد املنافع اليت جتنيها احلكومات والشعوب، وعبها تثبت الدول مكانتها مع الدول 
البناء والتنمية. وملَّا  إىل أثر العالقات االقتصادية يف حياة اجملتمعات، ودورها يف  األخرى، ونظراً 
كان العراق وما يزال جزءاً من هذه املنظومة االقتصادية، فهو يؤثِّر ويتأثَّر با، فإذا كان من املمكن 
إجناز بعض اإلصالحات املنشودة جبهود داخلية حبتة، فإنَّ القسم األكب من اإلصالحات السياسية 
دعم  إىل  اللجوء  دون  من  يصعب حتقيقها  احلكومية  البامج  عنها يف  املعلن  واملالية  واالقتصادية 
منظومة العالقات االقتصادية الدولية والتعاون معها سواء يف ظل املنظمات الدولية أم اإلقليمية أم 

على مستوى التعاون الثنائي.
ومن هنا كان ال بدَّ للعراق -خصوصاً احلكومة اجلديدة- أن تستفيد من دعم املنظمات 
االقتصادية الدولية ومؤسساهتا املالية والنقدية وكذلك االستفادة من البلدان اليت خطت ُخطُوات 

متميزة يف رسم إصالحاهتا االقتصادية واملالية وختطيطهما وتنفيذمها.
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مشكلة البحث
تكُمن إشكالية البحث يف كيفية حتديد اآلليات الناجعة لإلفادة من املزااي املالية والفنية اليت 
تقدمها منظومة العالقات االقتصادية الدولية يف عملية دعم البامج اإلصالحية االقتصادية واملالية 

داخل العراق، وتبعاً لذلك سيحاول البحث اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
• الدولية 	 العالقات االقتصادية  اليت مُيكن أن تقدمها منظومة  املزااي االقتصادية واملالية  ما 

لدعم العراق يف إصالحاته االقتصادية واملالية؟
• ما هي آليات التعاون الناجعة بي العراق واملؤسسات االقتصادية الدولية من اجل دعم 	

إصالحات احلكومة االقتصادية واملالية ؟
• ما أهم اجملاالت اليت ينبغي للحكومة العراقية طلب املساعدة والدعم فيها من قبل املنظمات 	

والتكتالت االقتصادية الدولية واإلقليمية؟ 
فرضية البحث 

ينطلق البحث من فرضية مفادها: )إنَّه توجد عالقة دالية موجبة بي تبينِّ العراق إصالحات 
املؤسسات املالية والنقدية الدولية كخيار متاح، وبي عملية جناح اإلصالحات االقتصادية واملالية 
ومبا حيقق البانمج احلكومي املنشود يف رفد الطاقات التنموية لقطاعاته االقتصادية املختلفة، وتقليل 

االعتماد على ريعية االقتصاد(.
حماور البحث

البحث على  الدراسة كان ال بدَّ من تقسيم  يتطابق مع فرضية  البحثية ومبا  النتائج  لبلوغ 
ثالثة حماور رئيسة تضمن األول: اخليارات اإلصالحية املتاحة للحكومة العراقية يف ظل املنظمات 
االقتصادية الدولية، يف حي تناول الثاين: آليات التعاون املقرتحة لدعم اإلصالحات االقتصادية 
واملالية يف ظل املؤسسات االقتصادية الدولية، يف حي اشتمل الثالث:  تصحيح مسار اإلصالحات 

االقتصادية واملالية للحكومة العراقية يف ظل املنظمات االقتصادية اإلقليمية واالتفاقات الثنائية.
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خيارات اإلصالح املتاحة للحكومة العراقية يف ظل املنظمات االقتصادية الدولية. 			
السياسة  الدولية  املنظمات  من  جمموعة  بتأسيس  إيذاانً  الثانية  العاملية  احلرب  أفول  كان 
واالقتصادية، وذلك يـُْعَزى ملا شهده العامل من حروب وأزمات اقتصادية ومالية، ولكن أبرز هذه 
املنظمات حالياً واليت تتحكَّم بقواعد النظام العاملي، هي: مؤسَّسة البنك الدويل، وصندوق النقد 
الدويل، ومنظمة التجارة العاملية، إذ توفِّر هذه املنظمات الدولية جمموعة من اخليارات لدعم الدول 

بصورة عامة، وينقسم هذا الدعم على جمموعتي)1(:
• اجملموعة األوىل: تقدمي الدعم املايل؛ إذ تقوم هذه املنظمات بتوفري التمويل املايل للدولة 	

اليت تعاين من قصور يف التمويل، أو عجز يف موازنتها العامة، ويكون الدعم إمَّا عب القروض، وإمَّا 
عب املساعدات واملنح املالية.

• فنية 	 مساعدات  الدولية  املنظمات  هذه  تقدِّم  إذ  الفين؛  الدعم  تقدمي  الثانية:  اجملموعة 
للدول، وتكون هذه املساعدات إمَّا على صورة برامج تدريبية وإمَّا تقدمي استشارات يف مواضيع 

خمتلفة أمهها السياسات االقتصادية واملالية، أو مساعدات تكنولوجية. 
إىل  الفنية  واملساعدات  املايل  الدعم  تقدمي  من  عامة  بصورة  املنظمات  هذه  وتستهدف 
نشر احلكم الرشيد وتعزيزه يف مجيع دول العامل، وذلك عب حث الدول على تفعيل مبدأ املساءلة 
والشفافية واملشاركة، ويتضح ذلك بصورة جلية عن طريق االشرتاطات اليت يضعها كلٌّ من صندوق 
النقد والبنك الدوليي على الدول الطالبة للدعم املايل والفين، إذ جيب على الدولة املستفيدة من 
عملية الدعم أن تقوم بتنفيذ بعض اإلجراءات قبل تقدمي الدعم هلا بصورة كاملة، وميكن إمجال هذه 

االشرتاطات ابلنقط اآليت)2(: 
من . 1 تقوم مبجموعة  أن  للدعم  الطالبة  الدولة  على  االقتصادية: جيب  السياسة  مستوى  على 

الكلي، واليت تشتمل على تصحيح االختالالت يف  املستوى  االقتصادية على  اإلصالحات 
ميزان املدفوعات، وتقليل الفجوة بي العرض والطلب الكليي، وتبين نظام السوق وخصخصة 

القطاع العام، وحترير التجارة الدولية.

1. صالح نوري عبداحلسي، التحول الدميقراطي يف العراق بعد عام 2003: دراسة يف أتثري املؤسسات املالية الدولية، أطروحة 
دكتوراه، )جامعة بغداد، كلية العلوم السياسة، قسم النظم السياسية، 2019(، ص 86-87.

2. املصدر نفسه، ص102-110.
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على مستوى السياسة املالية: يطلب من الدولة املستفيدة من املساعدات أن تقوم مبجموعة . 2
من اإلصالحات يف السياسة املالية والنقدية واليت تشتمل على:

لبعض  .أ احلكومي  الدعم  ورفع  العام،  اإلنفاق  ختفيض  عب  العامة،  املوازنة  عجز  ختفيض 
القطاعات.
توسيع القاعدة الضريبية، وإلغاء بعض االمتيازات الضريبية. .أ
ختفيض سعر صرف العملة احمللية، ورفع أسعار بعض السلع األساسية. .أ
تشجيع االدخار احمللي، عب رفع أسعار الفائدة. .أ
االحتفاظ ابحلد األدىن من االحتياطات الدولية. .أ
الشروط .   حتقيق  فشل  الدولية  االقتصادية  املنظمات  َعَزِت  العامة:  اإلدارة  مستوى  على 

االقتصادية واملالية يف معظم الدول اليت ُدِعَمت مالياً وفنياً إىل عوامل سياسية، وضعف يف مستوى 
اإلدارة العامة، لذا اجتهت هذه املنظمات لوضع شروط سياسية لتقدمي الدعم جنباً إىل جنب مع 

الشروط االقتصادية)3(، إِذ اشتملت هذه الشروط على)4(:
إنشاء قواعد ومؤسسات توفر إطار ميكن التنبؤ به وشفاف لإلدارة العامة ميكنه من تقدمي  .أ

املسؤولي للمحاسبة.
التوجُّه حنو املشاركة السياسية، ودعم الدميقراطية. .أ
شفافية يف املعلومات، وسهولة الوصول إليها من قبل مجيع اجلهات الرقابية الدولية واجملتمعية. .أ
حتقيق سيادة القانون، والسيطرة على الفساد. .أ

ا تُعدُّ وسائل  ومع السلبيات اليت تكتنف هذه االشرتاطات على الدولة الطالبة للدعم، إال أنَّ
ضغط على احلكومات لتصحيح أوضاعها االقتصادية واملالية، وتُعدُّ ابلنهاية عملية جناح أو فشل 
الدعم املالية والفين املقدمة من قبل املنظمات االقتصادية الدولية ما هي إال عملية مرتبطة بنجاح 
اإلدارة العامة للدولة أو فشلها يف استغالل هذا الدعم وتوجيهه، ويعود ذلك إىل حدٍّ بعيد إىل كفاءة 
احلكومة ونوع األسلوب املستخدم يف إدارة السياسات االقتصادية واملالية داخل الدولة. وقد انضم 

3. عصام عبدالشايف، بي املشروطية السياسية واحلكم الرشيد، )سلسلة إصدارات املعهد املصري للدراسات، دراسات سياسية، 
201(، ص5.

4.Daniel Kaufmann and others, The Worldwide Governance Indicators: 
Methodology and Analytical Issues, )Brookings Institution, September, 2010(, p.p. 
3-4. 
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العراق إىل كلٍّ من صندوق النقد والبنك الدوليي يف عام 1945)5(.
أمَّا على صعيد منظمة الدول املصدر للبرتول )OPEC( واليت تُعدُّ أكب جتمُّع للمنتجي 
حنو   1985 عام  العاملية  النفط  سوق  يف  أوبك  حصة  بلغت  إذ  العامل،  يف  للنفط  واملصدِّرين 
للطاقة وظهور  الدولية  الوكالة  إنشاء  بعد  تدرجيياً  تراجعاً  احلصة  تراجعت هذه  ولكن   ،)60%(

منتجي جدد، حىت وصلت إىل حنو )%30( عام 2021، وكما موضَّح يف الشكل رقم )1(. 
شكل )1( حصة منظمة أوبك من السوق العاملية للنفط

6 
 

 

Source: OPEC, Monthly Bulletin of the Oil Market, (Final Name - 
Austria: August 11, 2022), p. p. 37, 48. 

فق معها جمموعة من اآلراء، واليت يت و ف ق ئذ  العبقرية وقت األفكارمن  فكرة إنشاء منظمة أوبك ت عد   ن  أإال 
  :(6)الباحث، وذلك يعزى للعتبارات اآلتية

 تكرا  كان حم    بعد أن ، وهو النفطاملنظمة على مصدر ثروهتا الرئيس، أال   أعضاءسيطرة  إىلى أتسيس منظمة أوبك أد   .0
 .من قبل شركات الدول الكربى

لدول وخلق لديها قوة املساومة ضد ا ،أتسيس املنظمة حياة جديدة للتقارب والتعاون فيما بني الدول النامية إعطاء .3
 .الغنية

ظمها بعدما كانت تذهب مع األعضاءللدول  ةكبري   صورةاملالية ب اإليراداتزايدة  إىلى أتسيس منظمة أوبك كما أد   .2
 .رةالشركات النفطية احملتكِّ  إىل

رونة عالية ا منحها م، م  أسعاردخول هذه الدول حبروب و  ،املنظمة كتكتل خاص ابلدول املنتجة للنفطمنع أتسيس  .9
 .يف إدارة احتياطاهتا النفطية

استطاعت الدول النفطية بتأسيسها منظمة أوبك أن حتافظ على أمنها املايل، مقابل أمن الطاقة للدول املستهلكة،  .0
 .الدول الرأمسالية وصا  خص

                                                           
  بغداد،، )جامعة دكتوراه أطروحةإىل العراق،  إشارةحيدر ظاهر حممد القره لوسي، سياسة املنظمات الدولية النفطية وانعكاساهتا على سوق النفط العاملي مع  6

كلناز سعيدي، املصاحل الوطنية ومكانة منظمة أوبك احلالية يف العامل، )سلسلة   :. وكذلك ينظر02-06(، ص3533كلية اإلدارة واالقتصاد، قسم االقتصاد، 
 .0-9(، ص3502مركز البيدر للدراسات والتخطيط،  إصدارات

30%

28%

12%

30%

حصة منظمة أوبك من السوق العالمية للنفط( 1)شكل 

OPECأوبك 

الواليات المتحدة 

روسيا االتحادية

بقية دول العالم

Source: OPEC, Monthly Bulletin of the Oil Market, )Final 
Name - Austria: August 11, 2022(, p. p. 37, 48.

إال أنَّ فكرة إنشاء منظمة أوبك تُعدُّ من األفكار العبقرية وقتئٍذ َوْفق جمموعة من اآلراء، واليت 
يتفق معها الباحث، وذلك يعزى لالعتبارات اآلتية)6(: 

أدَّى أتسيس منظمة أوبك إىل سيطرة أعضاء املنظمة على مصدر ثروهتا الرئيس، أاَل وهو .  
النفط، بعد أن كان حُمتكراً من قبل شركات الدول الكبى.

5. صالح نوري عبداحلسي، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 147، 156.
6. حيدر ظاهر حممد القره لوسي، سياسة املنظمات الدولية النفطية وانعكاساهتا على سوق النفط العاملي مع إشارة إىل العراق، 
أطروحة دكتوراه، )جامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد، قسم االقتصاد، 2022(، ص59-58. وكذلك ينظر: كلناز سعيدي، 
املصاحل الوطنية ومكانة منظمة أوبك احلالية يف العامل، )سلسلة إصدارات مركز البيدر للدراسات والتخطيط، 2019(، ص4-5.
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إعطاء أتسيس املنظمة حياة جديدة للتقارب والتعاون فيما بي الدول النامية، وخلق لديها .  
قوة املساومة ضد الدول الغنية.

كما أدَّى أتسيس منظمة أوبك إىل زايدة اإليرادات املالية بصورة كبرية للدول األعضاء بعدما .  
كانت تذهب معظمها إىل الشركات النفطية احملتِكرة.

حبروب .   الدول  هذه  ودخول  للنفط،  املنتجة  ابلدول  خاص  املنظمة كتكتل  أتسيس  منع 
أسعار، ممَّا منحها مرونة عالية يف إدارة احتياطاهتا النفطية.

استطاعت الدول النفطية بتأسيسها منظمة أوبك أن حتافظ على أمنها املايل، مقابل أمن .  
الطاقة للدول املستهلكة، خصوصاً الدول الرأمسالية.

السوق .   التحكُّم أبسعار  للنفط يف  املنتجة  للدول  عاليًة  مرونًة  أوبك  منظمة  منَح أتسيس 
النفطية. 

وقد كان العراق أحد املؤسسي اخلمسة ملنظمة الدول املصدرة للبرتول )OPEC(، اليت 
تُعدُّ  النفط  بيع  املتأتية من  اإليرادات  أنَّ  إىل  ونظراً  بغداد)7(.  مؤمتر  1960 يف  عام  َست يف  ُأسِّ
املصدر الرئيس جلميع أعضاء هذه املنظمة، وتبعاً لذلك يكُمن التعاون والدعم يف ظل منظمة أوبك 
عب التنسيق يف سياسات إنتاج النفط وعملية التصدير عب نظام احلصص الشهرية لتصدير النفط، 
والذي ُتدعم عن طريقه الدول األعضاء بعضها بعضاً؛ لتطوير إنتاجها وزايدة كمية حصتها من 

التصدير.
ظل . 		 يف  واملالية  االقتصادية  اإلصالحات  لدعم  املقرتحة  التعاون  آليات 

املؤسسات االقتصادية الدولية
كان ملنظميت البنك وصندوق النقد الدوليي الدور البارز يف دعم العراق، فضاًل عن منظمة 
أوبك )OPEC(، إذ متكَّن هذه املنظمات الثالث من إعادة دمج االقتصاد العراقي مرة أخرى 
ابملنظومة الدولية، ومع أنَّ تعامل العراق مع هذه املنظمات متخبط وذو مستوى ضعيف، ممَّا أدَّى 
إىل ضياع فرص كبرية يف عملية إصالح السياسات املالية واالقتصادية. وتبعاً لذلك ينبغي إعادة 
النظر بطبيعة العالقة مع هذه املنظمات، ومبا حيقق أكب قدر من الفائدة االقتصادية واملالية للعراق، 

وذلك على َوْفق اآليت:

7. Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC Statute, )Vienna- 
Austria: OPEC Secretariat, 2021(, p.1. 
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اليت  واملالية  االقتصادية  الظروف  ألزمت  الدوليني:  والبنك  النقد  منظمتا صندوق  أواًل: 
واجهت العراق بعد عام 2003 اللجوء إىل منظميت صندوق النقد والبنك الدوليي، بوصفهما 
املتحكمي ابلسياسات املالية على املستوى الدويل، ولقد قدَّم كل من صندوق النقد الدويل والبنك 
الدويل دعماً كبرياً للعراق، فعلى املستوى املايل عمل صندوق النقد الدويل كضامن أو وسيط للعراق 
جلدولة مديونيته املرتاكمة وتصفيتها، واليت قدَّرت بنحو )131( مليار دوالر حىت عام 2003، 
الديون، فضاًل عن شطب جزء منها خاص  النقد إبعادة جدولة معظم هذه  إذ ساهم صندوق 
الديون العائدة إىل )دول اندي ابريس8∗()9(، كما عمل الصندوق منذ عام 2004 على تقدمي 
الدعم املايل للعراق عب املساعدات، ومنح القروض يف إطار )اتفاقية املساعدات ملا بعد النزعات 
EPCA، واتفاقية االستعداد االئتماين SPA()10**(، إذ حصل العراق على )297,10( مليون 
وحدة حقوق سحب خاصة مبوجب االتفاقية األوىل عام 2004، وأمَّا مبوجب اتفاقيات االستعداد 
مليون  يساوي )475,36(  قرض  على  العراق  فقد حصل   ،2005 عام  بدأت  اليت  االئتماين 
وحدة سحب، مبا قيمته حنو )665( مليون دوالر)11(، وكما حصل العراق على قرض )5,34( 
مليار دوالر من صندوق النقد ملواجهة ضعف اإليرادات بعد عام 2015، والشروع إبجراءات 
إصالحية يف اجلانب املايل واالقتصادي؛ دعماً لتعزيز الوضع املايل للعراق على املستوى الدويل)12(. 
التغيري عام 2003، وابلتعاون مع املؤسسات  البنك الدويل فقد درس -منذ بدء  أمَّا خبصوص 
الدولية- حجم االحتياجات املالية للعراق وقيَّمها، وتبعاً لذلك شرع البنك الدويل عام 2004 
بتأسيس صندوق إعادة اإلعمار الدويل اخلاص ابلعراق؛ ملساعدة الدول واجلهات املاحنة يف توجيه 

8.∗ اندي ابريس: هو جمموعة غري رمسية تتكوَّن من عشرين دولة تُعدُّ من أكب اقتصادات العامل، وتقوم بتقدمي اخلدمات املالية 
للدولة الدائنة. املصدر: عمار فوزي املياحي، التشريع العراقي وأثره يف واقع االقتصادي التنموي الراهن، )العراق: جملة العلوم القانونية، 

العدد 1، 2020(، ص100.
9. Simon Hinrichsen, Tracing Iraqi Sovereign Debt Through Defaults  and 
Restructuring, )London: LSE, No: 304, 2019(, p. p.1,26. 

10.** اتفاقية )EPCA( هو عبارة عن برانمج مسنود من قبل صندوق النقد الدويل لتقدمي املساعدات الطارئة ملرحلة ما بعد 
الصراعات لتخفيف قابلية األخطار على الدولة، أّما اتفاقية )SPA( فهي عبارة عن اتفاقيات تقوم با الدولة مع صندوق النقد 
الدولية لتوفري متويل قصر األجل مع ضمان قروض واسعة ميكن استخدامها بصورة وقائية، مقابل إجراء احلكومة بعملية تصحيحية 

على اقتصادها على املستوى الكلي. ينظر: صالح نوري عبداحلسي، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 150-152.
النامية-جتارب خمتارة-مع إشارة للعراق،  التمويل الدويل على اقتصادايت الدول  11. عبدالناصر قادر رضا، أبعاد وانعكاسات 

أطروحة دكتوراه، )جامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد، قسم االقتصاد، 2020(، ص172.
12. راين كروكر، تقرير جمموعة عمل مستقبل العراق، )اجمللس األطلنطي، 2017(، ص10.



11

دور املنظمات االقتصادية الدولية واإلقليمية يف دعم إصالحات احلكومة العراقية

مواردهم، وأدار البنك الدويل صندوق ائتمان العراق )TF( لغاية عام 2014 )13(، وتكفل البنك 
الدويل أيضاً بتقدمي التمويل اخلاص للعراق، وذلك عب تقدمي قروض ميسرة، إِذ ارتفعت القروض 
املقدَّمة من البنك الدويل للعراق من )250( مليون دوالر عام 2010 إىل )1.485( مليار دوالر 
عام 2017 )14(، وآخرها قرض بقيمة )1.2( مليار دوالر عام 2021؛ لسد العجز احلاصل يف 

املوازنة ومعاجلة آاثر األزمة الصحية )كوفيد19( اليت اجتاحت العام)15(.
أمَّا على مستوى الدعم الفين، فقد عمل كلٍّ من صندوق النقد والبنك الدوليي بصورة وثيقة 
على برامج اإلصالحات االقتصادية واملالية داخل العراق، وذلك عب تنظيم ورش عمل، إذ أنشأت 
األكادمييي  للموظفي  التدريبية  الدورات  إقامة  عن  فضاًل  املشرتكة،  املهام  من  عدداً  املؤسستان 
واملدنيي، إذ تناولت هذه الدورات مواضيع حمددة منها اإلدارة املالية العامة، وإدارة العوائد النفطية، 
ومناخ االستثمار، واإلشراف املصريف وغريها، وال توجد اختالفات يف وجهات النظر بي املؤسستي 
حول قضااي السياسة، إذ تتفق املنظمتان اتفاقاً كبرياً حول برامج اإلصالحات االقتصادية الواجبة 

يف العراق)16(.
ومع الدور الكبري الذي قدَّمته منظمتا صندوق النقد والبنك الدوليي للعراق، وأمهية الدعم 
املايل املقدَّم من قبل هاتي املنظمتي بعد عملية التغيري 2003، إال أنَّه ينبغي عدم اإلفراط بطلب 
مزيد من القروض، وذلك يـُْعَزى لسببي؛ األول-خطورة املشروطية يف منح مزيد من القروض واليت 
ال ختلو من غاايت سياسية، ممَّا قد يضع البلد حتت ضغوطات خارجية، والسبب الثاين-يكُمن يف 
الفوائد اليت تدفع على هذه القروض، واليت تزداد تزايداً تصاعدايً مع كلِّ أتخري بفرتات السداد، ممَّا 
ميثِّل عبئاً على األجيال املقبلة. ال يعين هذا أبيِّ صورة من الصور تقليل تعامل العراق مع هاتي 
املنظمتي، بل على العكس من ذلك ينبغي على العراق توثيق العالقة مع منظميت صندوق النقد 
والبنك الدوليي، لكن َوْفق آلية جديدة تعتمد على األمثلية يف دعم اإلصالحات املقرتحة يف هذه 

الدراسة، عب حتديد جماالت وسقوف التعاون مع هاتي املنظمتي، وعلى َوْفق اآليت:
اإلصالحات .   دعم  يف  املنظمتي  هاتي  من  املساعدة  وطلب  الفين،  ابجملال  التعاون  زايدة 

االقتصادية واملالية، عب تقدمي االستشارات، واملشاركة يف اخلبات، خاصة فيما خيص عملية أمتتة 
13. صالح نوري عبداحلسي، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 156.

14. البنك الدويل، جمموعة البنك الدويل، التقرير السنوي، )واشنطن، 2017(، ص77.
15. مجهورية العراق، قانون املوازنة العامة االحتادية رقم )23( للسنة املالية 2021، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص10.

التنموية لإلصالح الضرييب يف العراق ودور املؤسسات املالية الدولية يف  16. رغد حسي علي، وامحد صبيح عطية، األهداف 
تفعيلها، )العراق: جملة الكوت لالقتصاد والعلوم اإلدارية، اجمللد 12، العدد 36، 2020(، ص 44.
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وحكم  العامة  املوازنة  شفافية  دعم  عن  فضاًل  اإللكرتونية،  احلكومة  وتطبيق  الضريبية  اإليرادات 
القانون.
حتديد عملية االقرتاض حصراً لسد العجز احلاصل يف املوازنة االستثمارية؛ ألنَّ الصندوق .  

السيادي للعراق سوف يتكفَّل بسد العجز احلاصل يف املوازنة اجلارية، وإذا كان العجز يف املوازنة 
إىل  اللجوء  ميكن  فعندها  املوازنة،  استقرار  لتحقيق  الصندوق  املخصصة يف  النسبة  يفوق  اجلارية 
لسد  املتاحة  اخليارات  نفاد مجيع  بعد  الدوليي،  والبنك  النقدي  منظميت صندوق  من  االقرتاض 

العجز احلاصل.
توثيق التعاون يف جمال إدارة املساعدات واملنح الدولية؛ نظراً إىل أنَّ العراق يعاين من مشكلة .  

بنيوية، أاَل وهي تعدُّد اجلهات احلكومية املعنية بتنفيذ برامج املساعدات الدولية، وعدم وجود جهة 
حمددة تتوىل التباحث والتفاوض مع الدول املاحنة الستالم املنح املالية واملساعدات الفنية، وتوظيفها 
مبا خيدم خطة اإلصالح الوطنية، ممَّا أفقد هذه املساعدات جدواها االقتصادية)17(. وتبعاً لذلك، 
وبعد الشروع بتأسيس اجمللس األعلى للتنمية واإلعمار املقرتح، ميكن اعتماده كجهة مسؤولة عن 
استالم املنح واملساعدات الدولية وإدارهتا، وإبشراف مباشر من قبل صندوق النقد الدويل أو البنك 
الدويل، على غرار صندوق اإلصالح والتعايف وإعادة إعمار العراق املؤسس من قبل البنك الدويل 

واحلكومة العراقية عام 2018، وبتمويل كلٍّ من كندا، وأملانيا، والسويد، واململكة املتحدة)18(.
اثنياً: منظمة أوبك )OPEC(: َتعدُّ منظمة أوبك العراَق من الدول ذات املكانة املهمة 
داخل التجمُّع؛ ويعود ذلك ملا ميتلكه العراق من إمكانيات نفطية كبرية، كما يُعدُّ العراق عضويته 
يف منظمة أوبك عامل قوة ملكانته اإلقليمية والدولية، إذ تكُمن قوة منظمة أوبك ومكانتها على 
إمجايل  من   )80%( تبلغ حنو  اليت  نفطية كبرية  احتياطات  من  متتلكه  مبا  ليس  العاملي  املستوى 
االحتياطي العاملي فحسب)19(، بل ومبا متلكه من سياسات وقرارات مجعية بي أعضائه، إذ تستطيع 
17. دهام حممد العزاوي، برامج التعاون الدويل يف العراق ومعوقات التنمية، )العراق: جملة بيت احلكمة، دراسات اقتصادية، العدد 

43، 2020(، ص 102.
18. للمزيد يُنظر: البنك الدويل، جمموعة البنك الدويل، صندوق اإلصالح والتعايف وإعادة إعمار العراق )I3RF(: تقرير اإلجناز 

السنوي للصندوق االئتماين املقدَّم إىل الشركات التنموية، )العراق-بغداد: 2022(. متوفر على الرابط: 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/576771645715123591/pdf/Iraq-
Reform-Recovery-and-Reconstruction-Fund-I3RF-Trust-Fund-Annual-
Progress-Report-to-Development-Partners-2021.pdf.
19. Organization of the Petroleum Exporting Countries, Annual Statistical Bulletin 
2022. look at the link: https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm.

https://documents1.worldbank.org/curated/en/576771645715123591/pdf/Iraq-Reform-Recovery-and-Reconstruction-Fund-I3RF-Trust-Fund-Annual-Progress-Report-to-Development-Partners-2021.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/576771645715123591/pdf/Iraq-Reform-Recovery-and-Reconstruction-Fund-I3RF-Trust-Fund-Annual-Progress-Report-to-Development-Partners-2021.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/576771645715123591/pdf/Iraq-Reform-Recovery-and-Reconstruction-Fund-I3RF-Trust-Fund-Annual-Progress-Report-to-Development-Partners-2021.pdf
https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm
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عن طريقها توفري األمن املايل جلميع أعضائها اليت تعتمد موازانهتا وبصورة كبرية على اإليرادات 
النفطية)20(. وأبرز السياسات اليت تعتمدها منظمة أوبك للتحكُّم يف أسعار النفط عاملياً هي حتديد 
مستوى اإلنتاج، عب تقسيم اإلنتاج َوْفق سقف حمدَّد على مجيع الدول األعضاء، وليس هناك معيار 
واحد لتوزيع حصص اإلنتاج، بل تعتمد املنظمة على جمموعتي من املؤشرات املعيارية؛ إذ تعتمد 
اجملموعة األوىل على حجم االحتياطي املؤكَّد دخل البلد، والطاقة اإلنتاجية، ومستوى االستهالك 
احمللي، وتكلفة إنتاج النفط ، أمَّا اجملوعة الثانية فتعتمد على عدد سكان الدولة، ودرجة االعتماد 
على الصادرات النفطية، ومستوى الدين اخلارجي)21(. واحلقيقة عند حتليل بياانت اإلنتاج َوْفق هذه 
املعايري سنجد أنَّ هناك عدم عدالة يف توزيع احلصص اإلنتاجية، وكما هو موضح يف جدول رقم 

.)1(
جدول )1( حصص اإلنتاج داخل منظمة أوبك َوْفقاً للمعايري الرئيسة عام 2020

الدول
عدد السكان 

)مليون 
نسمة(

النسبة 
من سكان 

أوبك

االحتياطي 
املؤكد )مليار 

برميل(

النسبة من 
احتياطيات 

أوبك

نسبة اعتماد 
الدولة على 

اإليرادات الريعية

احلصة احلالية 
من إنتاج 

أوبك

النسبة 
املفرتضة 
وفق املعايري

%28%41%52%346,825821السعودية
%20%17%87%397,814512العراق

%10%11%39%9,51,8978اإلمارات
%9%10%89%4,50,91018الكويت

املصدر: إعداد الباحث، وابالعتماد على:
1. OPEC, Annul Statistical Bulletin, )Vienna, Austria: 2020(, 

P.P.10-13.
األمانة العامة للجامعة العربية، التقرير االقتصادي العريب املوحدة، )أبو ظيب: 2021(، . 	

ملحق )6/3(، ص 356.
20. صندوق النقد الدويل، آفاق االقتصاد العاملي، )واشنطن: 2020(، ص110.

21. فاضل العقايب، كيفية احتساب نظام احلصص للدول األعضاء يف منظمة األوبك، مقال منشور على شبكة املعلومات الدولية، 
موقع مؤسسة النور للثقافة واإلعالم، )اتريخ الوصول 8/9/2022(. متوفر على الرابط:

http://www.alnoor.se/article.asp?id=28356

http://www.alnoor.se/article.asp?id=28356
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وإذا ما حللنا بياانت اجلدول يف أعاله املستندة إىل إحصاءات منظمة أوبك عام 2020 
وأسقطناها حسابياً على أهم ثالثة معايري لتوزيع احلصص وهي: )عدد السكان، ونسبة االحتياطي 
املؤكد، ودرجة اعتماد الدولة على اإليرادات الريعية(، سنحصل على الفرق بي حصة العراق احلالية 

واحلصة احلقيقية من إمجايل إنتاج أوبك، وعلى َوْفق احلقائق اآلتية)22(:
• تستحوذ السعودية على )%41( من حصة إنتاج أوبك، مع أنَّ عدد سكانا ميثِّل أقل 	

من )%6,8( من إمجايل سكان املنظمة، يف حي يبلغ عدد سكان العراق )%7,8( من إمجايل 
سكان املنظمة، مع حصة إنتاج )%17(، أي: بفارق )24( نقطة لصاحل السعودية من حيث 

اإلنتاج، يف حي يكون الفارق نقطة واحدة لصاحل العراق من حيث عدد السكان.
• يقدر االحتياطي املؤكَّد من النفط يف السعودية حنو )258( مليار برميل، وهو يشكِّل حنو 	

)%21( من إمجايل احتياطي أوبك، يف حي بلغ احتياطي العراق َوْفق إحصاءات أوبك)23***(
)145( مليار برميل، مشكل يف ذلك حنو )%12( من إمجايل احتياطيات أوبك، أي: بفارق 

)9( نقط لصاحل السعودية.
• يعتمد العراق يف إيراداته العامة اعتماداً رئيساً على الريع النفطي، وبنسبة )%87(، فيما 	

العامة يف السعودية، أي: بفارق  النفطية نسبة )%52( من إمجايل اإليرادات  تشكل اإليرادات 
)35( نقطة لصاحل العراق.

وتبعاً لذلك، وعند مجع نقط العراق َوْفق املعايري الرئيسة يف أعاله، سنجد أنَّ حصَّة العراق 
اإلنتاجية يف منظمة أوبك ينبغي أن تكون )%20()24****( وليس )%17(. وعلى َوْفق ذلك، 
ونظراً إىل حاجة العراق امللحَّة للتمويل السريع لدعم اخلطط اإلصالحية االقتصادية واملالية، ينبغي 
للعراق إعادة التفاوض مع منظمة أوبك وعلى رأسها اململكة العربية السعودية على احلصة اإلنتاجية 
للعراق، على أن يكون ذلك بعد العمل على حتقيق زايدة يف الطاقة اإلنتاجية لتصل إىل )6( مليون 
للنموذج اإلصالحي املقرتح يف هذه الدراسة، أو أي نوذج عملي ميكن عبه  برميل يومياً، َوْفقاً 

حتقيق زايدات فعلية يف الطاقة اإلنتاجية للنفط داخل العراق.

22. OPEC, Annul Statistical Bulletin, )Vienna, Austria: 2020(, P.P.10-13. 
23.*** تؤكِّد جمموعة من اإلحصاءات الرمسية أنَّ احتياطي العراق املؤكَّد من النفط اخلام هو أكثر من )148( مليار برميل مع 
)الكويت:  السنوي،  اإلحصائي  التقرير  )األوابك(،  للبرتول  املصدرة  العربية  األقطار  منظمة  ذلك:  ينظر يف   .2021 عام  بداية 

2021(، ص8.
24.**** حصل مجع معيار عدد السكان )7.8( مع نسبة االحتياطي املؤكَّد )12(= )20(.
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على  منظمة  أو  تكتل  أتسيس  يف  الشروع  إنَّ  اإلقليمية:  االقتصادية  التكتُّالت  اثلثاً: 
املستوى اإلقليمي بي الدول املتقاربة جغرافياً واملتشابه ثقافياً وسياسياً ليس مهم مبستوى املنظمات 
الدولية فحسب، بل هو أهم من ذلك، ملا يوفره هذا التكتل من مزااي كبرية متكن هذه الدول من 
التعاون سياسياً واقتصادايً واجتماعياً بصورة أكثر كفاءة وأكثر انسيابية انطالقاً من اإلميان مببدأ 
املصري املشرتكة هلذه الدول، وميكن تبيان ذلك عب تناول أبرز الفوائد املالية والفنية اليت تقدمها 

التكتالت واملنظمات االقتصادية اإلقليمية للدولة العضو، وعلى َوْفق النقط اآلتية: 
تنسيق وتنمية التجارة البينية: إنَّ من أهم الفوائد اليت تقدمها التكتالت واملنظمات االقتصادية .  

على املستوى اإلقليمي هو تنسيق السياسات التجارية بي الدول األعضاء، ممَّا يدفع ابجتاه تنمية 
التجارة وزايدهتا بي دول اإلقليم اجلغرايف، ومن َثَّ التمكُّن يف احلد من الصدمات اخلارجية، وما 
هلذه الصدمات من آاثر سلبية تقع على سيادة الدولة وقراراهتا اإلسرتاتيجية. وعلى َوْفق ذلك، تُعدُّ 
تنسيق السياسات التجارية إحدى األهداف الرئيسة والبارزة اليت تقف وراء الشروع يف أتسيس تكتل 
اقتصادي على املستوى اإلقليمي، وهذا ما دفع كل من الوالايت املتحدة، وكندا، واملكسيك إىل 
أتسيس منظمة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية )NAFTA(، اليت تقدِّم اآلن جمموعة من الفوائد 

التجارية واملالية ألطرافها، ميكن إجيازها ابآليت)25(: 
تنشيط التجارة بي دول اإلقليم، إذ َحلَِّت املنتجات اإلقليمية حمل املنتجات املستوردة من  -أ

خارج اإلقليم، مثل قيام الوالايت املتحدة ابسترياد بعض املنتجات الزراعية من املكسيك بعد ما 
كانت تستوردها من أمريكا اجلنوبية.

حتقيق زايدة يف الناتج احمللي اإلمجايل، وكما موضَّح يف الشكل رقم )2(.  -أ
تنشيط عملية االستثمار بي هذه الدول، وعلى َوْفق امليزة النسبية لكل دولة، مّمضا نتج عنه  -أ

زايدة يف الطاقة اإلنتاجية، وتقليل نسبة البطالة يف دول النافتا.
زايدة القوة التفاوضية لإلقليم مع املنظمات الدولية والتكتُّالت اإلقليمية األخرى. -أ

25.رميدي عبدالوهاب، منطقة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية )NAFTA(، )اجلزائر: جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة، 
اجمللد 10، العدد 2، 2006(، ص 171-172.
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شكل رقم )2( إمجايل الناتج احمللي يف دول منظمة الــــ NAFTA لألعوام -1995
2020 )ترليون دوالر(

13 
 

 )ترليون دوالر( 2222-1991لألعوام  NAFTA( إمجايل الناتج احمللي يف دول منظمة الــــ 2)رقم شكل 

 

 متوفر على الرابط: .3530: البنك الدويل، قاعدة البياانت املفتوحة، املصدر

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart&l
ocations=US-MX-CA 

 إذمم املتحدة، قليمية الذراع التنفيذي ملنظمة األلت واملنظمات اإلالتكت   ت عد   :تعزيز الشفافية واملساءلة داخل الدولة  .3
اصة بتعزيز اإلقليمية يف تنفيذ براجمها وسياساهتا اخل االقتصاديةلت واملنظمات التكت   إىلمنظمة األمم املتحدة  أتلج

  ة،دوري صورةاملالية بو  االقتصاديةالشفافية داخل الدول، وذلك عرب احلث على تفعيل املساءلة واملشاركة ونشر التقارير 
. لذا تقوم معظم املنظمات (33)3552اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام  ةواضح صورةت عليها وبكما نص  

داخل وترسيخها يز الشفافية لتعز  ؛اإلقليمية يف تقدمي العون واملساعدة للدول املنضوية حتت لوائها االقتصاديةلت والتكت  
قليمية على ضرورة لت واملنظمات اإلة للتكت  ئ  ما تنص املواثيق املنشِّ  دائما   ان مع منظمة األمم املتحدة، لذالدولة وابلتعاو 

حول  اإلفريقياد ذلك، ميثاق االحت أمثلة، ومن عضاءلتعزيز الشفافية واملساءلة داخل الدول األ ؛توفري الظروف املناسبة

                                                           
متوفر على  .(3552 أكتوبر 30، 9/06، )اجلمعية العامة، قرر 3552اجلمعية العامة، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -األمم املتحدة :للمزيد ي نظر 22

  :الرابط
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/lb/e19f40580febb9a1f123b7388fd35e47b

1a617eca3e6ffec725a83f5fb3ed20f.pdf 

0.2

5.2

10.2

15.2

20.2

25.2

1995 2000 2005 2010 2015 2020

الواليات المتحدة

كندا

المكسيك

املصدر: البنك الدويل، قاعدة البياانت املفتوحة، 2021. متوفر على الرابط:
https://data.albankaldawli.org/indicator/ny.gdp.mktp.
cd?view=chart&locations=us-mx-ca

 تعزيز الشفافية واملساءلة داخل الدولة: تُعدُّ التكتُّالت واملنظمات اإلقليمية الذراع التنفيذي  . 
ملنظمة األمم املتحدة، إذ تلجأ منظمة األمم املتحدة إىل التكتُّالت واملنظمات االقتصادية اإلقليمية يف 
تنفيذ براجمها وسياساهتا اخلاصة بتعزيز الشفافية داخل الدول، وذلك عب احلث على تفعيل املساءلة 
واملشاركة ونشر التقارير االقتصادية واملالية بصورة دورية، كما نصَّت عليها وبصورة واضحة اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام 2003)26(. لذا تقوم معظم املنظمات والتكتُّالت االقتصادية 
اإلقليمية يف تقدمي العون واملساعدة للدول املنضوية حتت لوائها؛ لتعزيز الشفافية وترسيخها داخل 
الدولة وابلتعاون مع منظمة األمم املتحدة، لذا دائماً ما تنص املواثيق املنِشَئة للتكتُّالت واملنظمات 

26. للمزيد يُنظر: األمم املتحدة-اجلمعية العامة، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 2003، )اجلمعية العامة، قرر 4/58، 
21 أكتوبر 2003(. متوفر على الرابط: 

ht tp s : / /www.undp.org / s i t e s /g / f i l e s / z skgke326 / f i l e s /mig ra t ion / lb /
e19f40580febb9a1f123b7388fd35e47b1a617eca3e6ffec725a83f5fb3ed20f.pdf

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart&locations=US-MX-CA
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart&locations=US-MX-CA
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/lb/e19f40580febb9a1f123b7388fd35e47b1a617eca3e6ffec725a83f5fb3ed20f.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/lb/e19f40580febb9a1f123b7388fd35e47b1a617eca3e6ffec725a83f5fb3ed20f.pdf
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اإلقليمية على ضرورة توفري الظروف املناسبة؛ لتعزيز الشفافية واملساءلة داخل الدول األعضاء، ومن 
أمثلة ذلك، ميثاق االحتاد اإلفريقي حول مكافحة الفساد، اليت تنص يف النقطة خامساً من املادة 
اثنياً على التعاون بي الدول األعضاء؛ لتعزيز الشفافية واملساءلة يف إدارة الشؤون العامة للدولة)27(.

زايدة التنمية االقتصادية: يتعذَّر زايدة وتنويع مصادر اإليرادات الكلية للدولة من دون العمل .  
على تنمية االقتصاد الوطين، أي: إنَّ تنويع مصادر إيرادات الدولة املالية ما هي إالَّ متغري اتبع 
تنمية  اليت حتتاجها عملية  الكبرية  إىل اإلمكانيات  البلد. ونظراً  االقتصادي داخل  النمو  ملستوى 
الزراعي والصناعي واملتاجرة با  الشديدة يف عملية اإلنتاج  املنافسة  الوطين، فضاًل عن  االقتصاد 
على املستوى الدويل، اجتهت بعض الدول اليت جيمعها إقليماً جغرافياً واحداً إىل التعاون فيما بينها 
للنهوض وتنمية اقتصادمها، وذلك عب أتسيس تكتُّل اقتصاد إقليمي، ومن أمثلة ذلك، رابطة دول 
)إندونيسيا،  إذ شرعت كلٌّ من:  املعروفة اختصاراً ابسم )منظمة اآلسيان(،  جنوب شرق آسيا، 
وماليزاي، والفلبي، وسنغافورة، واتيالند( بتأسيس احتاد اقتصادي عام 1967)28(؛ للوصول إىل 
حتقيق األمن الغذائي والطاقوي يف هذه الدول، عب زايدة التعاون وتوزيع املهام يف هذين القطاعي، 
إال أنَّ التعاون اتسع مع اتساع عدد األعضاء داخل التكتُّل حىت وصل عددهم إىل عشرة أعضاء، 
إذ وسَّع التكتُّل من جماالت تعاونه، ليشمل التعاون يف جمال الصناعة، والتجارة، ذلك َوْفق تبينِّ 

ثالث سياسات إسرتاتيجية، مها)29(:
التوقيع على اتفاقية موحَّدة للتجارة. -أ
توزيع املشاريع الصناعية بي الدول األعضاء َوفقاً ملبدأ امليزة النسبية. -أ
العمل على إقامة مناطق صناعية مشرتكة بي الدول األعضاء. -أ

وكنتيجة هلذا التعاون االقتصادي بي دول منظمة اآلسيان، ارتفع الناتج اإلمجايل هلذه الدول 
بصورة الفتة يف العقود الالحقة، إذ نا االقتصاد الكلي لدول املنظمة جمتمعة بنسبة تراوحت بي 

)%7.5-2.5( للمدة احملصورة بي عامي )2000-2019()30(.
27. مجهورية اجلزائر الدميقراطية الشعبية، اتفاقية االحتاد اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته، )اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 

24، 2006(، ص 6.
28. علي عواد الشرعي، اآلسيان وجتربة التعاون اإلقليمي دراسة يف مقومات التجربة وحتدايهتا وإمكانية االستفادة منها، )اجلزائر: 

جملة إنسانيات، العدد 8، 1999(، ص 4.
29. املصدر نفسه، ص 6-7.

30. زينب بوقاعة، دروس مستفادة من جتربة التكامل االقتصادي لدول رابطة اآلسيان، )اجلزائر: جملة الدراسات املالية واملصرفية، 
اجمللد 7، العدد 1، 2021(، ص119.
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تواجه .   اليت  التحدايت  أهم  من  إنَّ  والتكنولوجي:  التقين  املستويِي  على  التطورات  مواكبة 
الدولة اليوم هي موضوعة التخلُّف التكنولوجي، وعدم مسايرة التطورات العاملية يف هذا اخلصوص، 
إذ أضحت التكنولوجيا العامل اخلامس من عوامل اإلنتاج، لذا عملت الدول، خصوصاً املتقدمة 
والتطوير  البحث  مبجال  االهتمام  زايدة  على  والعشرين  احلادي  والقرن  العشرين  القرن  ناية  مع 
التكنولوجي، ممَّا ساعدها على حتقيق طفرات تنموية كبرية)31(. لذا وجدت الدول النامية نفسها يف 
حتدٍّ كبرٍي أمام التقدُّم التكنولوجي السريع يف العامل، ونظراً إىل اإلمكانيات املتواضعة اليت متلكها هذه 
الدول عملت وبصورة جدية على إعطاء التعاون يف جمال التكنولوجيا واالتصاالت أمهية متقدمة يف 
ظل التكتالت واملنظمات االقتصادية اإلقليمية، خصوصاً يف جمال التجارة وطرائق حتصيل اإليرادات 
العامة، فقد قامت بعض املنظمات االقتصادية اإلقليمية يف التعاون على تفعيل احلكومة اإللكرتونية 

بي أعضائها)32(. 
ظل . 	 العراقية يف  للحكومة  واملالية  االقتصادية  اإلصالحات  مسار  تصحيح 

املنظمات االقتصادية اإلقليمية واالتفاقات الثنائية 
أواًل: تصحيح مسار اإلصالحات االقتصادية واملالية يف ظل جتارب املنظمات االقتصادية 

اإلقليمية
توفِّر هذه التكتُّالت اإلقليمية خيارات عديدة للتعاون، ودعم العراق يف حتقيق إصالحاته 
وذلك ممكن عب  الريعية،  الصفة  من  والتقليل  العامة،  إيراداته  بتنويع مصادر  اخلاصة  االقتصادية 

اإلفادة من املزااي االقتصادية واملالية اليت توفرها االتفاقيات اإلقليمية اخلاصة، ومن أمهها اآليت: 
املشاركة يف االتفاقية العربية ملكافحة الفساد، واليت تُعدُّ من االتفاقيات العربية املعنية مبكافحة .  

الفساد، كما وتشكِّل اإلضافة األحدث إىل جمموعة الصكوك اإلقليمية املعنية مبكافحة الفساد)33(.
الفساد ومكافحته وكشفه  الوقاية من  إىل  الرامية  التدابري  تعزيز  إىل  االتفاقية  وهتدف هذه 
31. EU, Science, technology and innovation in Europe, )Eurostat: 2013(, p.p. 26-
28. 

32. للمزيد يُنظر: منظمة التجارة احلرة للقارة اإلفريقية، دليل نظام املستخدمي العموميي، )إثيوبيا، 2019(.
33. وقد صادق جملس النواب العراقي على انضمام العراق إىل هذه االتفاقية عام 2012، وكانت قد وقعت عليها )21( دولة 
عربية يف )21 ديسمب/ كانون األول 2010( للمزيد ارجع إىل: منظمة التجارة احلرة للقارة اإلفريقية، دليل نظام املستخدمي 

العموميي، املصدر السابق.
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بكل صوره، وسائر اجلرائم املتصلة به، ومالحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العريب على الوقاية من 
الفساد ومكافحته وكشفه، واسرتداد املوجودات، وتعزيز النزاهة والشفافية واملساءلة وسيادة القانون، 

وتشجيع األفراد ومؤسسات اجملتمع املدين على املشاركة الفعالة يف منع الفساد ومكافحته)34(.
   ولعل من أبرز مسارات تلك االتفاقية املبمة يف كنف اجلامعة العربية واليت تُعدُّ مبنزلة حتديد 

آليات تعاون َوْفق اآليت)35(:
تيسري تبادل املعلومات بي الدول األطراف عن نط الفساد واجتاهاته.  
التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة.  
استخدام املعلومات واآلليات ذات الصلة اليت تعدُّها املنظمات الدولية واإلقليمية األخرى؛   

مكافحة الفساد ومنعه.
استعراض تنفيذ بنود هذه االتفاقية من جانب الدول األطراف فيها.  
تقدمي توصيات لتحسي هذه االتفاقية وحتسي تنفيذها.  
التعاون التقين بي الدول األطراف فيما يتعلق بتنفيذ هذه االتفاقية.  

املشاركة ابملنتدى العريب السرتداد األموال، وأُْنِشئ هذا املنتدى عام 2012 للتعاون العريب؛ . 1
السرتداد األموال وشدَّد على ضرورة استخدام إسرتاتيجيات أفضل؛ ألنَّ االعتماد على الطرائق 
التقليدية للتعاون الدويل يف مسائل اجلنائية غري كاٍف؛ لذا من الضروري التوصُّل إىل أساليب 
للدول  القانونية  املتطلبات  لتلبية  انتقالية  مبرحلة  متر  اليت  العربية  للدول  ومرونة  ابتكاراً  أكثر 
غسل  مكافحة  قواني  بتحديث  جتسَّدت  الدول  جهود  فإنَّ  األموال،  إعادة  منها  املطلوب 
األموال، وحتديث قواعد )اعرف عميلك(، وتطبيق إجراءات لتسهيل تتبع متحصالت اجلرمية 
من  للتمكن  العربية  الدول  بي  للتعاون  منصة  املنتدى  هذا  ويوفر  ومصادرهتا)36(.  وجتميدها 
اسرتداد األموال املنهوبة وابلتعاون مع املنظمات الدولية، إذ انقش املنتدى العريب يف جلسته 
الدولية، )األردن:  العراقية واالتفاقيات  التشريعات  الفساد يف  للنزاهة ومكافحة  34.حيدر طالب حممد علي، وآخرون، مدخل 

مؤسسة فريدريش اربت، 2021(، ص114.
35. املصدر نفسه، ص 121.

36. إخالص قاسم السعدّي، حني عامر القرغويّل، الشفافية املالية واالستقرار السياسي واالقتصادي للبلدان النامية )مليزاي-لبنان-
العراق(، )اململكة األردنية اهلامشية: دار أجمد للنشر والتوزيع، 2022(، ص161.
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الرابعة املنعقدة يف تونس عام 2015، مسرية املنتدى العريب السرتداد األموال منذ انطالقه يف 
ل إليها يف دوراته الثالث، ومدى استجابة الدول وتعاونا  2012 ابلدوحة والنتائج اليت ُتصِّ
يف حتقيق أهدافها، والتزام الشركاء الدوليي مببادرة اسرتداد األموال اليت أطلقتها دول جمموعة 
العربية واألدوات  املتبادلة بي الدول  القانونية  الثماين. كما انقش موضوعة معايري املساعدة 

املبتكرة الستعادة األموال املنهوبة بطريقة سريعة )37(.
املشاركة يف املنتدى العريب للتنمية املستدامة )AFSD(، إذ يُعدُّ املنتدى عن تكتُّل للدول . 2

أصحاب  من  واسعة  وجمموعة  العربية  احلكومات  بي  اإلقليمي  التكتل  هذا  وجيمع  العربية، 
ومراجعة  التقدم،  ومناقشة  إقليمي،  منظور  من  املستدامة  التنمية  أولوايت  ملعاجلة  املصلحة 
التجارب الوطنية، وتعزيز صوت املنطقة يف املنظمات والتكتالت الدولية، ويدعو االحتاد العريب 
التنمية  أهداف خطة  ملتابعة  وتشاركي  شامل  اتباع نج  إىل  العربية  الدول  املستدامة  للتنمية 
ا يوفِّر منصة للحوار  املستدامة لعام 2030 الصادرة عن األمم املتحدة ومراجعتها)38*****(، ممَّ
احلكومية  واهليئات  اخلاص  والقطاع  األكادميية  واألوساط  والبملانيي  احلكومات  ممثلي  بي 
الدولية واإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدين ومعاهد التدقيق والشباب، وتقوم اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا( التابعة لألمم املتحدة بتنظيم املنتدى العريب للتنمية املستدامة 
سنوايً، وابلتعاون مع جامعة الدول العربية وكياانت األمم املتحدة األخرى العاملة يف البلدان 

العربية)39(.
املشاركة يف صندوق النقد العريب، ومع حجم االستثمارات الكبرية اليت حتتاجها عملية التنمية . 3

االقتصادية واالجتماعية يف الدول العربية، وما حتتاجه هذه االستثمارات من متويل ضخم، قد 
ال تستطيع األسواق املالية الدولية التقليدية أن توفِّره ابألسعار والشروط اليت ميكن للدول العربية 

37. للمزيد ينظر: وكالة األنباء القطرية. متوفرة على الرابط: 
https://www.qna.org.qa/ar-QA/News-Area/News/2015.

38.***** وهي جمموعة من األهداف العاملية اليت وضعتها منظمة األمم املتحدة يف عام 2015، إذ تقوم على السعي لتحقيق 
)17( هدفاً مع مطلع 2030، وتنقسهم هذه األهداف بي أهداف اجتماعية، من مثل، القضاء على الفقر واجلوع يف العاملي 
وأهداف اقتصادية، من مثل، تنمية املوارد االقتصادية، وأهداف بيئية، من مثل تقليل انبعاث الغازات السامة، وأهداف تقنية، من 
مثل دعم اإلبداع واالبتكار يف جمال التكنولوجيا. للمزيد يُنظر: األمم املتحدة، حملة عن خطة التنمية املستدامة لعام 2030، )منظمة 

حقوق اإلنسان، مكتب املفوض السامي، 2022(. متوفر على الرابط: 
https://www.ohchr.org/ar/sdgs/about-2030-agenda-sustainable-development.
ES- 39.األمم املتحدة، املنتدى العريب للتنمية املستدامة: التعايف واملنعة، )بريوت: اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا

CWA، 2022(، ص1.

https://www.qna.org.qa/ar-QA/News-Area/News/2015-
https://www.ohchr.org/ar/sdgs/about-2030-agenda-sustainable-development
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القبول با واالستفادة منها، ونظراً إىل انقسام الدول العربية بي دول نفطية ذات فائض مايل، 
ودول غري نفطية حتتاج إىل التمويل، ظهر هنا صندوق النقد العريب كمؤسسة مالية عربية، إذ 
أربعة أهداف رئيسة، وهي  العريب  النقد  الصندوق عام 1976)40(. وللصندوق  س هذا  ُأسِّ

على النحو اآليت)41(: 
الــدول األعضاء، والعمل على إزالة القيود على  .أ تـصحيح االختالل يف مــوازين مدفوعات 

املدفوعات اجلارية على املستوى العريب.
إرساء أساليب التعاون النقدي فيما بي الدول العربية، والعمل على هتيئة الظروف املؤدية  .أ

إىل إنشاء عملة عربية موحدة.
سياسات  .أ حول  ذلك  منه  يطلب  حيثما  املشورة  وإبداء  العربية،  املالية  األسواق  تطوير 

االستثمار اخلارجي.
تعزيز املبادالت التجارية بي الدول األعضاء. .أ
املشاركة يف املنتدى العريب للمدن الذكية: هو إحدى أجهزة منظمة املدن العربية املؤسسة عام .  

1967، واملتخصصة يف جمال خدمات تقنية املعلومات، والتحوُّل حنو تطبيق احلكومة اإللكرتوين، 
َس يف عام 2007، ومقره احلايل مدينة عمَّان عاصمة اململكة  واملدن الذكية يف الدول العربية، ُأسِّ
األردنية اهلامشية)42(. ويسعى املنتدى العريب للمدن الذكية إىل احلوكمة اإللكرتونية يف البالد العربية، 

وذلك عب اآليت)43(:
املسامهة يف رفع جاهزية الدول العربية؛ لتحقيق التحول اإللكرتوين والوصول إىل املدن الذكية. .أ
والعلوم،  .أ العلم،  دور  لتنظيم  واإلقليمية؛  والدولية  العربية  املنظمات  مع  الشراكات  تعزيز 

والتكنولوجيا، واالبتكار يف حتقيق التنمية املستدامة، وابلتعاون مع مؤسسات املنظمة األخرى.

40. مصطفى العبدهللا الكفري، اقتصادايت الدول العربية والعمل االقتصادي العريب املشرتك، )سورية: منشورات جامعة دمشق، 
بال اتريخ(، ص208.

41.ميثاق إنشاء صندوق النقد العريب. متوفر على الرابط: 
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022-01/the-silver-
jubilee_0.pdf.

42. للمزيد يُنظر: منظمة املدن العربية، املوقع الرمسي. متوفر على الرابط: 
http://www.arabtowns.org/ContentDetail.aspx?ID=51.

43. املصدر نفسه. متوفر على الرابط:
 http://www.arabtowns.org/ContentDetail.aspx?ID=51.

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022-01/the-silver-jubilee_0.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022-01/the-silver-jubilee_0.pdf
http://www.arabtowns.org/ContentDetail.aspx?ID=51
http://www.arabtowns.org/ContentDetail.aspx?ID=51
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بناء مرجعية فنية وعلمية يف جمال إدارة تقنية املعلومات، والتحوُّل اإللكرتوين يف الدول العربية. .أ
بي  .أ والذكي  اإللكرتوين  والتحوُّل  املعلومات،  تقنية  إدارة  جمال  الناجحة يف  التجارب  نقل 

البلدان العربية.
املعلومات،  .أ تقنية  إدارة  جمال  يف  الفنية  واملساعدة  واملعلومات  االستشارية  اخلدمات  توفري 

والتحوُّل اإللكرتوين والذكي.
تفعيل الشراكة مع القطاع اخلاص والعام يف جمال إدارة تقنية املعلومات والتحوُّل اإللكرتوين. .أ
توفري خدمات التأهيل والتدريب للكوادر البشرية يف جمال تقنية املعلومات والتحول اإللكرتوين  .أ

والذكي واإلدارة احلديثة يف البلدان العربية.
اثنياً: تصحيح مسار اإلصالحات االقتصادية واملالية يف ظل االتفاقات الثنائية 

تقدِّم االتفاقيات االقتصادية الثنائية فوائد كثرية للدولة، سواًء على املستوى املؤسسايت أم 
التنموي، فيمكن عن طريقها تبادل اخلبات واملعلومات بي الدولتي، كما ميكن  على املستوى 
َثَّ زايدة  والتجارية، ومن  االقتصادية  السياسات  تنسيق  الوطين، عب  االقتصاد  تنمية  عن طريقها 
لذلك  وتبعاً  الدولتي.  العمل بي  النسبية، وتقسيم  امليزة  بتفعيل  يكُمن  العامة، وذلك  اإليرادات 
ينبغي للحكومة العراقية التوجُّه حنو توطيد العالقات الثنائية عب إبرام اتفاقيات اقتصادية ثنائية يف 
الذاتية؛ بسبب نقص اخلبة أو  العراق إجنازها ابإلمكاانت  اجملاالت اإلصالحية اليت يتعذَّر على 

التمويل، لذا ميكن حتديد أهم اجملاالت اليت حيتاج العراق يف إجنازها للتعاون الثنائي، َوْفقاً لآليت:
التعاون على املستوى املؤسسايت   

اجلهاز  الناجحة يف جتاوز مشكلة ختلُّف  التجارب  ذات  الدول  من  اإلفادة  للعراق  ميكن 
املؤسسايت، وذلك عب إبرام أشبه ابالتفاق الثنائي؛ ملساعدة العراق يف احلد من الفساد، وعملية 
االنتقال لتطبيق موازنة البامج واألداء، وآليات التحول حنو أنظمة اجلباية اإللكرتونية، وعلى َوْفق 

النقط اآلتية:
إبرام العراق جمموعة اتفاقيات ثنائية حملاربة الفساد، إذ أصبح الفساد ظاهرة عامة، وليس  -أ

هناك دولة على وجه املعمورة خالية متاماً من الفساد اإلداري واملايل، لكن تتفاوت درجة الفساد من 
دولة إىل أخرى، إذ تُقسَّم منظمة الشفافية الدولية َوْفقاً ملعيار مستوى الفساد يف القطاع احلكومي 
الدول على ثالثة أقسام تتضمَّن أكثر فساداً، وأكثر نزاهة، وما بينهما، ويصنف العراق -َوْفق هذا 
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املؤشر- من الدول األكثر فساداً، إِذ احتلَّ العراق -َوْفق تقرير مدرك الفساد لعام 2021- املرتبة 
)157( من أصل )180( دولة)44(. وتبعاً لذلك ينبغي للعراق اإلفادة من جتارب الدول العملية 
والناجحة يف آليات احلد من الفساد يف القطاع العام، ومن أبرز الدول اآلسيوية الرائدة يف هذا 
اجملال مها: سنغافورة، وماليزاي؛ إذ أصبحت سنغافورة من الدول األكثر نزاهة على املستوى الدويل، 
بعد أن كانت تصنف من الدول األكثر فساداً يف القرن املاضي، وذلك يعود لآلليات العملية اليت 

وضعتها للحد من الفساد، ومن أهم اآلليات اليت وضعتها سنغافورة اآليت)45(:
وضع قانون مكافحة الفساد، مرادفاً مبكتب خاص للتحقيق يف قضااي الفساد.  
وضع قانون حيظر استخدام الصفة الوظيفية يف إجناز املعامالت العامة.  
 تيسري القواني واإلجراءات اإلدارية داخل مؤسسات الدولة.  

القيام ابالتفاق للتعاون يف تطبيق موازنة البامج واألداء، فقِد ارتفعت أصوات الباحثي  -أ
واخلباء يف الشأن املايل منذ عام 2010، إىل ضرورة مغادرة املوازنة العامة يف العراق نظام موازنة 
البنود، والتوجُّه حنو تطبيق أسلوب موازنة البامج واألداء، ومع اتفاق صناع القرار العراقي مع هذا 
العرض، فإنَّ تطبيق أسلوب موازنة البامج واألداء بقيت فكرة متفق عليها من دون تطبيق عملي، 

ويعود ذلك إىل مجلة من األسباب، من أبرزها:
الفساد اإلداري واملايل املتغلغل يف املؤسسات العامة.  
التشابك وعدم الوضوح يف مسؤوليات وواجبات الوزارات والدوائر احلكومية.  
عدم الشفافية وصعوبة الوصول للمعلومات ذات الشأن.  
ضعف كفاءة الكادر اإلداري واحملاسيب املطلوب لتطبيق العمليات اإلدارية واحملاسبية اخلاصة   

أبسلوب موازنة البامج وألداء، خصوصاً فيما خيص التحاسب على أساس االستحقاق.
ج- القيام ابالتفاق الثنائي من أجل التعاون؛ لتطوير نظام أمتتة اإليرادات العامة: إذ إنَّ من 

44. منظمة الشفافية الدولية، تقرير مؤشر مدرك الفساد لعام 2021، ص 3-2. متوفر على الرابط:
 https://images.transparencycdn.org/images/CPI-2021-Report-AR.pdf.

45. فراس طارق مكية، حملات إسرتاتيجية حول قانون احملكمة االحتادية العليا يف العراق، )تونس: املنظمة العربية للقانون الدستوري، 
2017(، ص12.

https://images.transparencycdn.org/images/CPI-2021-Report-AR.pdf
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أهم املتطلبات املكملة إلصالح عملية ريعية إيرادات املوازنة العامة يف العراق، والتوجُّه حنو زايدة 
الضرائب  املتبعة يف عملية حتصيل  التقليدية  اإليرادات من املصادر األخرى، هو مغادرة اآلليات 
والرسوم، إذ تشري البياانت املتوفرة إىل أنَّ حنو )%50( من اإليرادات غري النفطية ال تذهب إىل 
الضرائب  إيرادات  تتبع  وعند  خزائن شخصية)46(،  إىل  مباشرة  تذهب  بل  للدولة،  العامة  اخلزانة 
ا  والرسوم املتوقعة والفعلية املثبتة يف املوازنة االحتادية يف العقد األخري )2019-2010( جند أنَّ
ا يؤكِّد حجم الفساد يف عملية  دائماً ما تُثبَّت إيرادات فعلية أقل بكثري من اإليرادات املتوقعة )47(، ممَّ

جباية اإليرادات العامة، ويعود ذلك إىل مجلة من األسباب، من أمهِّها)48(:
ضعف كفاءة اإلدارة الضريبية.  
اعتماد األنظمة التقليدية يف احتساب الضرائب وجبايتها، والرقابة عليها، إذ جاء العراق يف   

املرتبة )143( على مستوى العامل يف مؤشر تطبيق احلكومة اإللكرتونية الصادر عن منظمة األمم 
املتحدة عام 2020 )49(.

البريوقراطية اليت تدفع ابملكلف إىل التقاعس عن التسجيل ودفع الضرائب والرسوم الواجبة   
عليه.

2- على املستوى االقتصادي واملايل 
الثنائية بدور مهم يف جناح عملية اإلصالحات االقتصادية  تنهض االتفاقيات االقتصادية 
تنويع  عب  العامة،  املوازنة  إيرادات  زايدة  يف  مجيعها  تساهم  كما  الدولة،  داخل  املنشودة  واملالية 
46. شذى خليل، النظام الضرييب يف العراق مليارات ضحية الفساد والفوضى، تقرير منشور على شبكة املعلومات الدولية، موقع 

مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية، )اتريخ الوصول 22/9/2022(. متوفر على الرابط:
 https://rawabetcenter.com/archives/131186.

47. ينظر يف ذلك: مجهورية العراق، قانون املوازنة االحتادية للسنوات 2019-2010، )جريدة الوقائع العراقية، أعداد متفرقة(. 
وأيضاً: البنك املركزي العراقي، التقرير االقتصادي السنوي للسنوات 2010-2019.

48.هيثم علي العنبكي، ومازن هيثم الشيخلي، أمتتة األنظمة الرقابية للحد من التهرب الضرييب يف العراق، )العراق: جملة القادسية 
يُنظر: علي حسن حسي عبدهللا، اإلصالح  2016(، ص273. وكذلك   ،3 العدد   ،18 للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد 
الضرييب ودوره يف متويل املوازنة العامة يف العراق، رسالة ماجستري، )جامعة كركوك، كلية القانون والعلوم السياسية، قسم القانون، 

2017(، ص123.
49. تقرير األمم املتحدة، مسح احلكومة اإللكرتونية لعام 2020، )نيويورك: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 2020(، 

ص284.

https://rawabetcenter.com/archives/131186
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مصادر اإليرادات والتقليل من االعتماد على اإليرادات النفطية.. فاالتفاقيات الثنائية على املستويي 
االقتصادي واملايل ميكن أن تؤدِّي إىل تسريع جناح اآليت:

املناطق احلرة الصناعية والتجارية، إذ تُعدُّ املناطق احلرة إحدى اآلليات الناجحة يف تنمية .  
ا: )منطقة  اقتصاد الدولة، ومن َثَّ زايدة مصادر الدخل القومي وتنويعها، وتُعرف املنطقة احلرة أبنَّ
حمدَّدة جغرافياً حبدود واضحة، وتقع داخل حدود الدولة واليت تسمح بدخول الواردات من املواد 
األولية من دون تعريفة مجركية؛ الستخدامها يف عملية التصنيع، وإعادة تصديرها( )50(. كما توفِّر 

هذه املناطق فوائد كثرية، ميكن إمجاهلا ابآليت )51(:  
ختفيف القيود اإلدارية واجلمركية، ممَّا يؤدِّي إىل تنشـيــط احلركــــة التجاريـــــــة يف الداخل واخلارج. -أ
إقامة صناعـــــــات تصديريـــــة. -أ
تطوير املوارد البشرية الوطنية وتدريبها. -أ
حتقيق التكامل يف املشروعات الوطنية. -أ
خلــــــق فــــرص عمل جديــدة. -أ
زايدة موارد الدولة وختفيف عجز ميزان املدفوعات واملوازنة العامة. -أ
االستفــادة من التكنولوجـــيا املتقدمة. -أ
تنمية املوانئ واملطارات وبعض املناطق النائيــــة. -أ
تــحــقـــيق التنــــمية الوطنية الشاملـــــــــــــة. -أ
توسيع شبكة تصدير النفط والغاز: إنَّ اآللية املقرتحة يف املبحث األول من هذا الفصل .  

اهلادفة إىل تطوير قطاع النفط والغاز مبا يؤدِّي إىل زايدة الطاقة اإلنتاجية للنفط، واستثمار الغاز 
50. United Nations, Free Trade Zone and Port Hinterl and Development, 
)Bangkok: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2005(, p.p. 
5-6. 

جامعة  اآلداب  جملة كلية  )مصر:  بورسعيد،  مدينة  ميدانية يف  دراسة  احلرة  املناطق  فكرة  وتطور  نشأة  السيد،  عاشور  51.مسري 
بورسعيد، العدد 15، 2020(، ص300-302.
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لالكتفاء الداخلي يف املرحلة األوىل والتوجُّه حنو التصدير يف األمد الطويل، تصطدم بعائق كبري، أاَل 
وهو ضعف شبكة تصدير النفط والغاز، ونظراً إىل اعتماد العراق الشديد على اإليرادات النفطية، 
فقِد اهتمَّ صنَّاع القرار العراقي منذ البدء يف عملية إنتاج النفط بتنويع منظومة التصدير، فقد كان 
العراق ميتلك شبكة أانبيب واسعة للتصدير، وميكن أن نطلق عليها مبنظومة التصدير الثالثية، نسبة 
العراق عب ثالث خطوط من األانبيب،  النفط  وغرابً، إذ ُيصدَّر  إىل تفرُّعها غرابً ومشااًل وجنوابً 
األول، ممتد من كركوك إىل ميناء طرابلس اللبناين، والثاين، خط حماذي له ميتد من كركوك إىل ميناء 
حيفا يف فسلطي، والثالث، خط ميتد من كركوك إىل ميناء ابنياس السوري، أمَّا املنظومة الشمالية 
فهي حتتوي على أنبوبي للتصدير ميتدان من كركوك إىل ميناء جيهان الرتكي، فيما تعمل املنظومة 
اجلنوبية بنقل النفط من احلقول اجلنوبية إىل اخلليج العريب، وذلك عب مد أنوب من حقول النفط 

اجلنوبية إىل موانئ التصدير يف السعودية )52(، يُنظر جدول رقم )2(.
جدول رقم )2( منظومة شبكة األانبيب العراقية لتصدير النفط اخلام  

سنة إىلمنخط األنبوب
اإلنشاء

الطول 
)كم(

السعة التصديرية 
)برميل/يوم(

املوقف 
احلايل

أُْلِغَي193499240000حيفاكركوكحيفا 1
أُْلِغَي193492840000طرابلسكركوكطرابلس 1

أُْلِغَي194899290000حيفاكركوكحيفا 2
أُْلِغَي194892890000طرابلسكركوكطرابلس 2

ُمندثر1952888650000ابنياسكركوكابنياس
أُْلِغَي1965928650000طرابلسكركوكطرابلس 3
يعمل19757301,000000الفاوالزبرياسرتاتيجي
يعمل19771005750000جيهانكركوكالرتكي 1

52. للمزيد يُنظر: كامل عالوي كاظم الفتالوّي، وحسي لطيف الزبيدّي، الصناعة النفطية يف العراق التحدايت واآلفاق، )العراق: 
مركز العراق للدراسات-الساقي للطابعة والتوزيع، 2015(، ص123-127.
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سنة إىلمنخط األنبوب
اإلنشاء

الطول 
)كم(

السعة التصديرية 
)برميل/يوم(

املوقف 
احلايل

يعمل19871005750000جيهانكركوكالرتكي 2
السعودي 
مرحلة1

مندثر1986615500000خريصالزبري

السعودي 
مرحلة2

ُمصاَدر19909531,600000ينبعخريص

املصدر: غامن العناز، خط أنبوب العراقي السعودي-العمالق النائم، مقال مستل من كتاب 
العراق وصناعة النفط والغاز يف القرن العشرين، للباحث نفسه والصادر ابللغة اإلجنليزية عن دار 

نشر جامعة نوتنكهام البيطانية يف عام 2012. متوفر على الرابط:
https://www.algardenia.com/maqal
at/37530-2018-10-23-19-48-52.html.

وهتدف فكرة التعاون الثنائي يف هذه النقطة إىل إعادة أتهيل تلك اخلطوط مبا حيقق أكب 
املنافع للقطاع النفطي العراقي، وزايدة إيراداته التصديرية.

التعاون يف تطوير البىن التحتية: إذ تُعدُّ البىن التحتية العمود الفقري للدولة، فمن دونا .  
يتعذَّر على الدولة البدء بتطوير قطاعاهتا االقتصادية، ونظراً إىل واقع البىن التحتية يف العراق الذي 
يتسم ابلتخلُّف والضعف، وما حتتاجه عملية تطوير البىن التحتية يف العراق من مبالغ ضخمة تصل 
إىل حنو )146( مليار دوالر)53(، كما فصَّلناه يف املطلب الرابع من الفصل الثالث، لذا ميكن أن 
حتل االتفاقيات االقتصادية الثنائية مشكلة التمويل الكبرية اليت حتتاجها عملية تطوير البىن التحتية 
يف العراق من: )مطارات، وموانئ، وكهرابء، وطرق، وجسور...إخل(، وذلك عب اجتاه العراق إىل 
إبرام اتفاقيات ثنائية يف إطار االستثمار األجنيب املباشر، سواًء مع دولة أم مشركات استثمار عاملية، 
بعد أن تـُبـَْلوَر سياسة واضحة إزاء االستثمارات األجنبية، حبيث ال تؤثِّر على شركات االستثمار 
اليت يعجز رأس  القطاعات واحلقول  الوطنية، وذلك عن طريق توجيه االستثمارات األجنبية حنو 

.IV53. البنك الدويل، إعادة اإلعمار واالستثمار يف العراق، ج2، )واشنطن: 2018(، ص

https://www.algardenia.com/maqalat/37530-2018-10-23-19-48-52.html
https://www.algardenia.com/maqalat/37530-2018-10-23-19-48-52.html
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املال الوطين )العام، واخلاص، واملختلط( عن تلبيتها )54(، فهنا ميكن تسليط الضوء على أهم ثالثة 
تكون مكملة  أن  واليت ميكن  األجنيب،  لالستثمار  للعراق عرضها  التحتية، ميكن  للبىن  قطاعات 

ومتكاملة مع املشاريع واالستثمارات الوطنية، وهي على النحو اآليت:
إىل متويل  -أ واملطارات وتطويرمها  املوانئ  بناء  واملطارات وتطويرمها: حتتاج عملية  املوانئ  بناء 

ضخم، فضاًل عن استخدام التقنيات احلديثة، اليت ال متلكها الشركات الوطنية، ويتعذَّر على املوازنة 
العامة متويلها، لذا ميكن للعراق إحالتها إىل دولة متتلك هذه اإلمكاانت أو الشركات االستثمارية 
العاملية اليت متتلك التمويل والتقنية احلديثة. واحلقيقة توفر الصي فرصة ساحنة يف هذا اجملال، فهي 
توفر التمويل الالزم، عب إنشائها مؤسسات مالية خمصصة هلذا الغرض يف سعيها إلحياء مبادرة 

)احلزام والطريق)55******(()56(.
الكهرابء  -أ قطاع  تطوير  على  العراق  أنفقها  اليت  الطائلة  املبالغ  مع  الكهرابء:  قطاع  تطوير 

بعد عام 2003، واليت تصل إىل أكثر من )81( مليار دوالر حىت عام 2021)57(، فإنَّ قطاع 
الكهرابء ما زال متخلفاً، ويعاين من حتدايت كثرية، لذا ميكن عرض هذا القطاع لالستثمار األجنيب 
عب التعاقد مع شركة عاملية متخصصة يف هذا اجملال، على سبيل املثال ال احلصر، شركة سيمنس 

األملانية)58(.

البيان  )بغداد: سلسة إصدارات مركز  العراق،  الوطين يف  االقتصاد  54.كاظم جواد شب، حنو إسرتاتيجية واقعية إلعادة هيكلة 
للدراسات والتخطيط، حصاد البيان 8، 2016(، ص150. 

55.****** مبادرة احلزام والطريق: هي مبادرة أطلقتها الصي عام 2013، هدفها إحياء طريق احلرير القدمي الذي كان يربط جتارة 
الصي ابلعامل. للمزيد يُنظر: زرقي أمحد، مبادرة احلزام والطريق الصينية: قراءة إسرتاتيجية، )أملانيا: املركز الدميقراطي العريب، جملة 

قضااي آسيوية، العدد 3، 2020 (، ص 73-74.
56. للمزيد يُنظر: هديل حريب ذاري، أثر مبادرة احلزام والطريق الصيين على العراق فرص وحتدايت، )بغداد: سلسلة إصدارات 

مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2022(، ص5.
نيسان   24 )بغداد:  والدراسات اإلسرتاتيجية،  للبحوث  تعريب: مركز محورايب  العراق،  النفط يف  العريب، ضعف قطاع  57.مىن 

2022(، ص3.
58. more see: Siemens Energy, Company Presentation, )Munich: August 
2022(. look at the link:https://assets.siemens-energy.com/siemens/assets/api/
uuid:10c99477-02fb-4df9-a7c9-01b348b1f37b/siemens-energy-company-
presentation-en-2022.pdf.

https://assets.siemens-energy.com/siemens/assets/api/uuid:10c99477-02fb-4df9-a7c9-01b348b1f37b/siemens-energy-company-presentation-en-2022.pdf
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دور املنظمات االقتصادية الدولية واإلقليمية يف دعم إصالحات احلكومة العراقية

بناء منظومة شبكة أانبيب النفط والغاز يف الداخل واخلارج: إنَّ بناء منظومة أانبيب سواًء  -أ
تـُْنَجز من قبل  ما  كانت لنقل النفط والغاز يف الداخل، أم لغرض التصدير خارج احلدود دائماً 
العملية من متويل ضخم، وخبة، وتقنيات حديثة، لذا  العاملية، وذلك ملا حتتاجه هذه  الشركات 
يوجد كثري من الشركات العاملية املختصة يف هذا الشأن، ميكن للعراق التعاقد معها َوْفق مبدأ األقل 

كلفة، واألكثر فائدة.
إنشاء منظومة من السكك احلديدية: أصبح التفكري ببناء منظومة للسكك احلديدية أكثر  -أ

إحلاحاً يف العراق من ذي قبل، ليس ألمهيتها يف النقل الشخصي فحسب، بل ملا تؤديه من دور 
يف تنشيط العمل التجاري، وميكن للعراق اإلفادة يف هذا الشأن من جتربة تركيا اليت قامت إبنشاء 

منظومة متطورة من السكك احلديدية مبساعدة الشركات الصينية )59(.

59. عبداحلسي اهلني، مشاريع توحيد العراق الفرص لن تكون متاحة دائماً، )سلسلة إصدارات شبكة االقتصاديي العراقيي، 
2022(، ص3.


