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فً هذه الدراسة سوؾ نبٌن حجم عابدات النفط العراقً منذ اكتشافه فً العراق فً نهاٌة العشرٌنات وحتى ٌومنا 

 .ٌالت التً تعرض لها بلدنا الحبٌبهذا وكٌؾ تم تسخٌره وعالقته باالقتصاد العراقً وحجم الفساد وتأثٌره على الو

وحتى ٌومنا هذا  0391نقدم هذه الدراسة لعابدات العراق النفطٌة منذ عام  وحتى نضع النقاط على الحروؾ

زابدا عابدات النفط المعدلة قٌاسا لمعدالت التضخم والعدد  مستخدمٌن قاسما مشتركا وهو دخل المواطن العراقً

المشارٌع  كلفة المنتج المحلً مضافا الٌها بلة العراقٌة االستهالكٌة وحجم انتاجٌةالسكانً زابدا احتٌاجات العا

وحتى ٌومنا هذا تشكل عابدات النفط اكثر  نشأة الدولة العراقٌة اٌضا وبما ان العراق وحٌد الدخل حٌث منذ .المنفذة

 من عابدات النفط تمثل مؤشراولذلك فأن مقارنة معدل دخل المواطن العراقً . من دخل الدولة الرسمً% 39من 

خصوصا  0330عام  منذ العراق مقارنة للحكومات التً تالحقت على حكم او سوء االدارة حقٌقٌا على حجم الفساد

وبما ان قٌمة الدوالر الحقٌقٌة تتؽٌر مع الزمن . اذا قارناها بمعدل الفقر ونقص الخدمات وحجم المشارٌع المنفذة

الماضٌة فً حساباتنا لمعدل دخل   خدما معدالت التضخم العالمٌة للسنوات الثمانٌنوذلك نتٌجة التضخم فقد است

دوالر فً سعر الٌوم او بمعنى آخر البضاعة  3..9ٌساوي   0391المواطن العراقً فمثال الدوالر الواحد عام 

تنا هذه اخذنا بنظر اٌضا فً دراس   .دوالرا فً سوق الٌوم 3..9ثمنها   اصبح 0391ثمنها دوالر عام  التً كان

اٌضا  .فً السنة الواحدة %39..والذي ٌتزاٌد بنسبة  101.-0391االعتبار عدد نفوس العراق للسنوات مابٌن 

سوؾ نبٌن حجم االموال التً خسرها العراق نتٌجة حماقات صدام حسٌن والتً سوؾ تشكل للقارئ صدمة حٌث 

اٌضا فً هذه . ا نجد دراسة اقتصادٌة تطرقت للخسابر المالٌةقلم ٌكثر الحدٌث عن جرابم صدام ضد االنسانٌة ولكن

ولتسهٌل المقارنة سوؾ اقسم   ,الدراسة سوؾ ٌتضح للقارئ الكرٌم االسباب الحقٌقٌة وراء حروب صدام الدامٌة

-0391, (العهد الملكً) 1958-1930  حقبات تأرٌخٌة وهً تسع الى 2010- 0391الحقبة الزمنٌة مابٌن 

, (حكم البكر قبل الحصار النفطً) 0399-0391, (العهد العارفً) 0391-0399, (القاسمً العهد) 0399

 0331-0311, (صدام حسٌن قبل الحروب) 0311-0393, (حكم البكر بعد الحصار النفطً) 0399-0399

 ( .ما بعد التؽٌٌر) 101.-119., (الحصار-صدام حسٌن) 119.-0330, (الحرب االٌرانٌة-صدام حسٌن)

والتً هً نفسها معدل دخل المواطن العراقً ألن عابدات النفط تمثل  للفرد العراقً السنوٌة عابدات النفطمعدل 

استنادا الى معدالت التضخم العالمٌة  الزمنٌة اعاله بعد تعدٌل االرقام خالل الحقبات من دخل الدولة العراقٌة% 39

 :انت كما ٌلًك واالخذ بنظر االعتبارعدد نفوس العراق لكل حقبة زمنٌة

 



 دوالر للفرد الواحد 188 =1930-1958

 دوالر للفرد الواحد 790 =1958-1963

 دوالر للفرد الواحد 963 =1963-1968

 دوالر للفرد الواحد 1,082=1968-1973

 دوالر للفرد الواحد 3,110 =1973-1979

 دوالر للفرد الواحد 7,564 =1979-1980

 حددوالر للفرد الوا 2,147 =1980-1990

 بعد طرح التعوٌضات, دوالر للفرد الواحد 263 =1991-2003

 دوالر للفرد الواحد بعد طرح مبالػ التعوٌضات 1,163 =2003-2010

عوابد النفط المتوفرة للحكومات العراقٌة هً تعدٌل  عابدات النفط استنادا الى الزٌادة  حجم افضل طرٌقة الستٌعاب

دالت التضخم العالمٌة وذلك عن طرٌق ضرب معدالت االنتاج بمؤشر الحاصلة فً نفوس العراق واالخذ بمع

فمثال خالل فترة الحكم الملكً كان معدل  صادرات النفط .  الزٌادة فً نفوس العراق ومؤشر التضخم المتراكم

 4.1دوالر بٌنما كان معدل نفوس العراق  0..بٌنما كان معدل سعر البرمٌل , الؾ برمٌل ٌومٌا 041العراقً 

ملٌار دوالر بعد  0.09دوالر سنوٌا وتصبح  ملٌون 041وعلٌه فان واردات العراق النفطٌة كانت . لٌون نسمةم

بأن نفوس العراق فً فترة العهد الملكً كانت  مجازا واذا افترضنا. الى معدالت التضخم المتراكمة بالنسبة تعدٌلها

ملٌار  7.5 وكأنها فأن معدل واردات النفط تصبح قتهابدال من العدد الحقٌقً لسكان العراق فً و ملٌون نسمة .9

 مع واردات العراق الحالٌة فأن دوالر بعد ضربها بمعدالت التضخم والتزاٌد السكانً فعندما نقارن هذا الرقم

  .المقارنة تكون متطابقة

 :لتعداد السكانً نجدها كاآلتًوعند حسابنا لمعدالت واردات العراق النفطٌة السنوٌة بعد تعدٌلها لزٌادات التضخم وا

 ملٌار دوالر سنوٌا 7.46 =1930-1958

 ملٌار دوالر سنوٌا 25.3 =1958-1963

 ملٌار دوالر سنوٌا 30.96 =1963-1968

 ملٌار دوالر سنوٌا 34.74=1968-1973

 ملٌار دوالر سنوٌا 100.09  =1973-1979

 ملٌار دوالر سنوٌا 242.49 =1979-1980



 ملٌار دوالر سنوٌا 65.5 =1980-1990

 ملٌار دوالر سنوٌا بعد طرح مبالػ التعوٌضات 9.96 =1991-2003

 ملٌار دوالر سنوٌا بعد طرح مبالػ التعوٌضات 37.9 =2003-2010

 ,دوالر ملٌار 09.39=برٌمر)االٌرادات النفطٌة السنوٌة المعدلة المتوفرة لحكومات ما بعد التؽٌٌر 

اٌرادات   من كانت قرٌبة الى نوع ما( ملٌار 49.09=المالكً, ملٌار 99.94=الجعفري, ملٌار 1.99.=عالوي

مع عدم االخذ بنظر االعتبار ( 0399ما بعد )حكومات قاسم والعارفٌن والبكر قبل الطفرة النوعٌة باسعار النفط 

هذه العابدات هً  اٌضا. تؽٌر احتٌاجات العابلة العراقٌة وانتاجٌة السوق العراقً والتً سوؾ نتطرق الٌهما الحقا

بمرتٌن ونصؾ وهً اٌضا اقل من العابدات المتوفرة  0399اقل من العابدات المتوفرة لحكومة البكر بعد عام 

ولكً ٌستعٌد االقتصاد العراقً عافٌته التً شهدها اثناء حكم البكر . بست مرات لصدام حسٌن قبل الحرب االٌرانٌة

زابدا  ٌومٌا اجة الى زٌادة صادرات نفطه الى ستة مالٌٌن برمٌلفأن العراق بح( 0393-0399)خالل السنوات 

اقتصادٌا ولٌس ) اما اذا اردنا استعادت العصر الذهبً. ملٌونٌن برمٌل اضافٌة تستخدم لبناء بنٌته التحتٌة المتصدٌة

ملٌون  09فأن العراق بحاجة الى زٌادة صادرات نفطه الى ( 0311-0391)والذي شهده خالل االعوام  (سٌاسٌا

  .اال اذا وجد العراق مواردا اضافٌة بجانب النفط( من احتٌاجات السوق العالمٌة% 09)برمٌل فً الٌوم الواحد 

طبعا حساب حجم الفساد ونسبة الفقر ومعدل دخل المواطن بحاجة الى معادلة معقدة تتحكم بها نسبة البضابع 

لبناء وادامة البنٌة التحتٌة والتسلٌح  موال المخصصةاالستهالكٌة المستوردة والمنتجة محلٌا زابدا حجم اال

 فاذا اخذنا بنظر .ومستهلكات دوابر الدولة المستوردة زابدا صادرات العراق والتً تقتصر على صادرات النفط

التؽٌر الحاصل فً نمط معٌشة المواطن العراقً كاحتٌاجاته لالجهزة االلكترونٌة ووسابل الراحة االخرى  االعتبار

 (االكتفاء الذاتً) العراقٌة فأن نسبة ما هو مصنع محلٌا من احتٌاجات العابلة بدا القدرة االنتاجٌة للسوق العراقٌةزا

فً العهد الملكً نتٌجة بساطة وبدابٌة نمط الحٌاة ولكن مع التطور الحاصل فً نمط حٌاة % 31حوالً  كانت

عٌة وااللكترونٌة زابدا تطور تكنلوجٌا الخدمات كالصحة العابلة العراقٌة وحاجتها الى االدوات واالجهزة الصنا

-0399)فً عهد البكر %91حتى وصلت الى نسبة  تدرٌجٌا بدأت باالنخفاض الذاتً مثال فأن نسب االكتفاء

وذلك النشؽال القوى % 91ثم انخفضت انخفاضا حادا اثناء الحرب االٌرانٌة حٌث وصلت الى نسبة (. 0393

( 119.-0330)فترة الحصار  اما اثناء. ومصانع تصنٌعه العسكري ٌش واجهزة امن صدامالعاملة فً دٌمومة ج

ستة  ٌتكون من  كذلك اذا افترضنا ان معدل عدد افراد العابلة العراقٌة .فتوقفت عقارب الساعة لالقتصاد العراقً

حتى تتمكن من التمتع بمعٌشة  ٌةالسنو افراد وأخذا بتؽٌٌر نمط حٌاة المواطن ومعدالت التضخم فأن اٌرادات العابلة

العهد : كما ٌلً هً (الؾ دوالر 3.حٌث كان متوسط دخل العابلة العراقٌة  اشبه بمعٌشة نهاٌة السبعٌنات)مترفة 

-0391)عهد البكر , الؾ دوالر 23= العهد العارفً, الؾ دوالر 21=العهد القاسمً, الؾ دوالر 18=الملكً

الؾ  29=(0311-0393)عهد صدام , الؾ دوالر 29=(0393-0399)عهد البكر , الؾ دوالر 27=(0399

ما , الؾ دوالر 35=(119.-0330)عهد صدام حسٌن , الؾ دوالر 32=(0331-0311)عهد صدام , دوالر

  .الؾ دوالر 37=بعد التؽٌٌر



م صدام قبل الخوض فً النقاش التفصٌلً لحقبات حكام العراق هناك حقٌقة ؼٌر قابلة للجدل وهً وحتى استال

او اختالسا للمال العام وان حدث فٌكون   مستشرٌا مالٌا فً العراق فسادا ٌعرؾ لم ٌكن 0393حسٌن للسلطة عام 

حٌث كان راتب البكر مع مخصصاته .  اوال نادرا وثانٌا محدودا الٌتعدى الراتب الشهري للموظؾ او المسؤول

بٌنما كان معدل دخل العابلة العراقٌة ( ا بلؽة ارقام الٌومالؾ دوالر سنوٌ 044)الشهرٌة ٌبلػ الؾ دٌنار شهرٌا او 

الؾ دوالر  91بٌنما دخل االستاذ الجامعً حوالً , (بلؽة ارقام الٌوم سنوٌا الؾ دوالر 3.)دٌنار شهرٌا او  11.

بٌن راتبه  ما دوالر الؾ 011العراقً ٌصل الى  الؾ دوالر ودخل الطبٌب 49سنوٌا ودخل المهندس العراقً 

 .بلؽة ارقام الٌوم اردات عٌادتهوو

 (1958-1930)  العهد الملكي

الى االساءة وتشوٌه المعلومات هو العهد الملكً حٌث العراق لم ٌكن  لالسؾ اكثر العهود العراقٌة التً تعرضت

تزٌد عن الخمسٌن  ال 0391-0391دولة مصدرة للنفط اطالقا حٌث كانت صادرات العراق النفطٌة ما بٌن اعوام 

هذه (. دوالر بسعر الٌوم 1.)لؾ برمٌل ٌومٌا وكانت اسعار النفط ال تزٌد عن الدوالرٌن للبرمٌل الواحد ا

ارتفعت بعد ذلك الى نصؾ ملٌون  الى مابة الؾ برمٌل ٌومٌا ثم 0394-0391الصادرات ارتفعت خالل االعوام 

الؾ برمٌل ٌومٌا  0.1ان ك 0391-0391بٌن اعوام  معدل صادرات العراق ما. 0391برمٌل ٌومٌا عام 

عنها دخال سنوٌا مقداره  مما نتج( دوالر بسعر الٌوم 1.99.)دوالر للبرمٌل الواحد  09..وبمعدل سعر مقداره 

فلو افترضنا ان انتاجٌة السوق العراقٌة كانت معدومة . ملٌار دوالر بسعر الٌوم 0.9ملٌون دوالر فقط او  041

معدل فقر ٌصل الى  ٌترتب عنها من سكان العراق مما% 3لى احتٌاجات فأن عابدات النفط كانت تكفً فقط ا

كانت تصنع محلٌا وخصوصا  العراقٌة ٌقارب التسعٌن بالمابة من احتٌاجات العابلة ولكن وبما ان ما%. 31

ر وجود فق من سكان العراق مما ٌعنً% 10ٌنتج محلٌا كانت كافٌة الى  االكتفاء الؽذابً فأن عابدات النفط مع ما

اذا افترضنا بأن جمٌع اموال النفط كانت تصرؾ على دعم احتٌاجات القوى الشرابٌة للعابلة   %19 بنسبة

من عابدات النفط كانت تصرؾ على مشارٌع البنٌة التحتٌة والتسلٌح فأن نسبة الفقر % 91ولكن وبما ان  .العراقٌة

النظام ولكن لعدم توفر الموارد   او سوء ادارة ةوذلك لٌس لفساد او خٌان% 99.1فً العهد الملكً كانت تصل الى 

المالٌة حٌث فً وقتها لم تكن السوق العالمٌة بحاجة الى النفط وهنا ال اعرؾ لماذا تتهم حكومات العهد الملكً 

حتى تسرق او تهدر او تعطى لالجنبً  اصال بالخٌانة والفساد والعمالة ان كان العراق لٌس لدٌه اٌرادات خارجٌة

العراق ٌعتمد ذاتٌا على احتٌاجاته االقتصادٌة وكانت المساعدات المالٌة التً ٌتلقاها العراق من الدول وكان 

فإن كانت   .تفوق عابداته النفطٌة وكانت البنٌة التحٌة تلبً حاجة البلد وفً تصاعد( ان اصح التعبٌر)االستعمارٌة

من ناحٌة النمو والتطور والعمران والمستوى المعٌشً الدولة العراقٌة تحتل المرتبة االولى فً الشرق االوسط 

اذا توفرت  العراقًماذا سٌكون حال الشعب ( بلؽة ارقام الٌوم)ملٌار سنوٌا  0.9تزٌد عن  وباٌرادات نفط ال

 لحكومات العهد الملكً نفس االموال التً توفرت للدولة العراقٌة اثناء حكم البكر وصدام والتً بلؽت اٌرادات النفط

مرة اٌرادات النفط اثناء العهد الملكً او حتى عهدي قاسم وعارؾ عندما كانت اٌرادات  011-91اكثر من   افٌه

  .المصابب اعتقد نحن شعب نستحق  .النفط تصل الى عشرة اضعاؾ اٌرادات العهد الملكً؟

 (0399-0391)العهد القاسمي 



دوالر  .3..الؾ برمٌل ٌومٌا وبمعدل سعر  991عدل ازدادت صادرات النفط العراقً خالل العهد القاسمً الى م

ملٌار  9.3ملٌون دوالر او  101مما نتج عنها دخال سنوٌا مقداره ( دوالر بسعر الٌوم 0.91.)للبرمٌل الواحد 

فلو افترضنا ان انتاجٌة السوق . اٌضا كان نفوس العراق حوالً سبعة مالٌٌن ونصؾ نسمة. دوالر بسعر الٌوم

مة مع تخصٌص جمٌع عابدات النفط لدعم القوى الشرابٌة للمواطن العراقً فان عابدات النفط كانت العراقٌة معدو

من % 11من سكان العراق ولكن وبما ان انتاجٌة السوق العراقٌة كانت تصل الى % 1...تكفً لسد احتٌاجات 

من عابدات النفط % 41بأن فقط فأن ذلك ٌعنً % 91حاجات العابلة العراقٌة الٌومٌة وكانت نسبة الفقر تصل الى 

. اٌضا دعونا ال نتناسى حصة شركات النفط االجنبٌة العاملة فً العراق. كانت تصرؾ على دعم العابلة العراقٌة

من عابدات النفط كانت تصرؾ على دعم % 91فأن حوالً %( 91)ولذلك وتماشٌا مع نسبة الفقر الرابجة وقتها 

بٌنما تصرؾ النسبة الباقٌة فً مشارٌع البناء واالعمار وتسلٌح الجٌش حٌث هذه  القوى الشرابٌة للعابلة العراقٌة

سبعة ملٌارات دوالر بسعر الٌوم وهً فً توافق مع المشارٌع  االرقام المتراكمة خالل خمس سنوات تبلػ حوالً

هناك حقٌقة ال بد , جنبٌةوبما اننا تطرقنا الى دور شركات النفط اال .قاسم التً نفذت فً عهد عبد الكرٌم العمرانٌة

من سعر % 1.لنا من توضٌحها وهً صحٌح ان اٌرادات الدولة فً زمن شركات النفط االجنبٌة كانت حوالى 

الجواب   .النفط فً السوق العالمٌة ولكن اٌن تذهب نسبة الثمانٌن بالمابة؟ فهل حقا كانت شركات النفط تستؽلنا؟

-91فً وقتها كانت كلفة انتاج البرمٌل الواحد تصل الى . ع سعر النفطٌكمن فً معرفة كلفة االنتاج مقارنة م

من سعر النفط فً السوق وذلك لردابة تكنلوجٌا االنتاج والتصدٌر وتردي سعر النفط وضحالة الكمٌات % 91

تقدٌر  على اقل% 11فمثال لو كانت اسعار النفط مشابه السعار الٌوم لكانت عابدات الدولة قد وصلت الى . المنتجة

وكلما زادت كمٌات االنتاج كلما زادت معها نسبة حصة العراق الن كلفة االنتاج تتكون من كلفتٌن االولى ثابتة 

  .بؽض النظر عن كمٌة االنتاج والثانٌة تعتمد على كمٌة االنتاج

 (0391-0399)العهد العارفي 

 ملٌون برمٌل 0.09درات النفط لتصل الى العهد العارفً الٌختلؾ اقتصادٌا عن العهد القاسمً حٌث زادت صا

ٌومٌا صاحبها تزاٌد سكان العراق زابدا انخفاض نسبة االكتفاء الذاتً للسوق العراقٌة وذلك لتؽٌر نمط معٌشة 

اسعار النفط على معدالت سقفها مع انخفاض طفٌؾ  احتفاظ العابلة العراقٌة المرافق للنهضة الصناعٌة العالمٌة مع

فلذلك جاءت ارقام نسبة الفقر والمبالػ المصروفة على البنٌة التحتٌة ومشارٌع , خم العالمٌة فً معدالت التض

 .االعمار والتسلٌح مشابه الى حد ما ارقام العهد القاسمً

 (0399-0391)عهد البكر 

ة ومعدالت ارتأٌنا ان نقسم حقبة نظام البكر الى قسمٌن وذلك نتٌجة الطفرة الحاصلة فً صادرات النفط العراقٌ

 0.9ارتفعت صادرات النفط العراقً لتصل الى معدل  0399-0391اثناء الفترة الزمنٌة مابٌن   .اسعار النفط

نتج عنها دخال سنوٌا  مما( دوالر بسعر الٌوم 1.10.)دوالر للبرمٌل الواحد  9.94برمٌل ٌومٌا وبمعدل سعر 

مع ( ملٌون نسمة 01)رافقه زٌادة نفوس العراق ( ٌومدوالر بسعر ال ملٌار 00.09)ملٌار دوالر  10..وصل الى 

نظام البكر كان ٌستخدم نصؾ عابدات النفط لتنفٌذ  ان وبما  .انخفاض انتاجٌة االكتفاء الذاتً للسوق العراقٌة

مشارٌع االعمار خصوصا مشارٌع زٌادة القدرة االنتاجٌة النفطٌة والزراعٌة والصناعات الخفٌفة وتأهٌل الكوادر 



فً تلك الحقبة  وهو فً توافق مع معدل الفقر% 9.فأن عابدات النفط نتج عنها فقرا مقداره  والتعلٌم ٌة والتقنٌةالفن

 ملٌار 1.اٌضا فأن عابدات النفط المخصصة لمشارٌع البناء واالعمار والتسلٌح والتعلٌم كانت  .الزمنٌة

قٌمة وحجم المشارٌع االستثمارٌة وتكالٌؾ  خالل السنوات الخمس هذه  وهً فً توافق مع( بسعر الٌوم)دوالر

 .تسلٌح الجٌش وبرامج التعلٌم المنفذة فً تلك الفترة

 (0393-0399)عهد البكر 

برمٌل ٌومٌا صاحبها ارتفاع حاد فً اسعار النفط لٌصل  ملٌون .0..وصلت معدالت صادرات النفط العراقً الى 

 .0مع زٌادة نفوس العراق لتصل الى ( الر فً سعر الٌومدو 41.99)دوالر للبرمٌل الواحد  1..0الى معدل 

وذلك لزٌادة حاجة العابلة العراقٌة الى البضابع % 91ملٌون نسمة مع انخفاض انتاجٌة السوق العراقٌة الى 

فلو (. ملٌار دوالر بسعر الٌوم 99.1)ملٌار دوالر سنوٌا  01.11دخل الدولة العراقٌة وصل الى . المستوردة

ن جمٌع عابدات النفط صرفت لدعم احتٌاجات العابلة العراقٌة فأن عابدات النفط كانت تكفً لسد افترضنا ا

ولكن وبما ان  .(بحت اي سوق استهالكً)من العوابل العراقٌة اذا افترضنا انعدام الناتج المحلً % 99احتٌاجات 

تصل الى عشرة بالمابة   كانت (0393-0399)ونسبة الفقر فً زمن البكر % 91انتاجٌة السوق المحلً كانت 

ملٌار دوالر  خالل  91اي . النفط كانت تخصص للتسلٌح واالعمار واالستثمار اٌرادات فهذا ٌعنً بأن نصؾ

من % 91ٌصرؾ  العراق  وبما ان فً تلك الفترة كان. فً سعر الٌوم دوالر ملٌار 000الست سنوات هذه او 

( ملٌارات دوالر سنوٌا بسعر الٌوم 01ث ملٌارات دوالر سنوٌا او ثال) على تسلٌح الجٌش العراقً عابدات نفطه

ٌتناسب مع ( ملٌارات دوالر سنوٌا فً سعر الٌوم 1ملٌارٌن دوالر سنوٌا او )فأن ما خصص لالعمار والبناء 

  .المشارٌع المنفذة فً تلك الحقبة الزمنٌة

 (0311-0393)حقبة صدام 

تصفٌات جسدٌة ولكنها اقتصادٌا تمثل العصر الذهبً لالقتصاد العراقً  على الرؼم من ما رافق هذه الفترة من

فً هذه الفترة كانت . ٌومٌا برمٌل حٌث هذه هً الفترة الوحٌدة التً عبرت بها صادرات النفط حاجز الثالثة مالٌٌن

برمٌل الواحد دوالر لل 9..90وبمعدل سعر نفط مقداره  برمٌل ٌومٌا ملٌون ..9صادرات العراق النفطٌة بمعدل 

ملٌار دوالر بسعر  011.9ملٌار دوالر او  99.90عنه دخال سنوٌا مقداره  دوالر بسعر الٌوم مما نتج (19.19)

مقارنة مع دخل حكومة المالكً من اٌرادات النفط واخذا بنظر االعتبار الزٌادة السكانٌة فأن دخل الحكومة . الٌوم

او اكثر من عشر مرات واردات النفط لحكومة  نفط لحكومة المالكًفً هذه الفترة ٌعادل  سبع مرات عابدات ال

فً هذه الفترة  وعلى . ملٌون برمٌل ٌومٌا 09لكمٌات نفط تصل الى  او ما ٌشبه تصدٌر العراق حالٌا عالوي

من عابدات % 1.الرؼم من انخفاض انتاجٌة السوق العراقٌة من حصتها فً احتٌاجات العابلة العراقٌة فأن فقط 

لنفط كانت كافٌة الزالة الفقر نهابٌا وجعل دخل العابلة العراقٌة مشابه لمثٌالتها فً الدول االوربٌة كالسوٌد وهولندا ا

كفابض فً مٌزانٌة الدولة االستهالكٌة  (سعر الٌوم) سنوٌا ملٌار دوالر 60 وفرة ٌعنً مما. والنروٌج والدنمارك

  .واالختالس الستخدامها فً التسلٌح واالعمار

 (0331-0311)حقبة صدام 



نتٌجة اندالع الحرب االٌرانٌة . الحقبة سوؾ اقتصر مناقشتً مستخدما االرقام ؼٌر المعدلة وذلك لسهولة الفهم لهذه

ٌومٌا وذلك لعدم توفر منافذ التصدٌر حٌث  برمٌل ملٌون 0.99النفط العراقً الى معدل  انخفضت صادرات

زٌادة   قبل  ٌومٌا الؾ برمٌل 111سعته  ى خط االنبوب التركً والذي كانتتصدٌر العراق كان مقتصرا فقط عل

الؾ برمٌل ٌومٌا ٌصدر عبر الشاحنات عن طرٌق موانا االردن زابدا فً منتصؾ  11.زابدا , طاقته التصدٌرٌة

مانٌنات كان اٌضا فً فترة الث .الؾ برمٌل ٌومٌا 911اضافة الخط السعودي بطاقة تصدٌر مقدارها  تمت الثمانٌنات

مضافا الٌها انخفاض انتاجٌة االكتفاء ( دوالر بسعر الٌوم 94.91)دوالر للبرمٌل الواحد  9.9.معدل سعر النفط 

  .الذاتً للسوق العراقٌة نتٌجة انشؽال ؼالبٌة القوى العاملة فً الحرب االٌرانٌة ومصانع صدام للتصنٌع الحربً

للعوابل العراقٌة  فٌما لو حافظت على نفس نمط  المستوى المعٌشً الذي تكالٌؾ القدرة االستهالكٌة االجمالٌة  

ملٌار دوالر تكالٌؾ  31زابدا . 0331-0311خالل الفترة  دوالر ملٌار 336 شهدته خالل فترة السبعٌنات بلؽت

التصنٌع  تكالٌؾ برامج  دوالر ملٌار 1.ملٌار دوالر ما سرقه صدام وحاشٌته زابدا  91الحرب االٌرانٌة زابدا 

مصر  المرسل الى)كلفة الٌد العاملة المصرٌة  دوالر ملٌار 65 زابدا  (نووي كٌمٌاوي باٌلوجً تقلٌدي)العسكري 

احتٌاجات الدولة العراقٌة ما   ذلك ٌعنً بأن فأن صرفت على البنٌة التحتٌة ملٌار دوالر 1.زابدا ماٌقارب  (فقط

ملٌار  049اجمالً واردات النفط كانت  .(سنوٌا دوالر ملٌار 52) دوالر او ملٌار 561 كانت 0331-0311بٌن 

ملٌار دوالر فابض مالً من فترة السبعٌنات مما نتج عنه عجزا مالٌا مقداره  41زابدا  (ملٌار سنوٌا 14.5) دوالر

نه دٌون اما باقً العجز مطروحا م. خالل فترة الثمانٌنات  ملٌار دوالر دٌون العراق 0.1منها . ملٌار دوالر 976

 936للعابلة العراقٌة قد انخفضت من  مما ٌعنً بان تكالٌؾ القدرة االستهالكٌة. ملٌار دوالر 256 العراق فكان

ملٌار دوالر بسعر  06او  .ملٌارات دوالر سنوٌا 8 او بمعدل  (256-936)ملٌار دوالر  80  ملٌار دوالر الى

 ٌد عن العشرٌن بالمابة زابدا انخفاض قٌمة الدٌنار العراقًمعدالت تضخم سنوٌة تز عنه نتج هذا االنخاض.  الٌوم

معدالت التضخم وانخفاض قٌمة الدٌنار .  0331دوالر عام  ..1الى اقل من  0311من ثالث ونصؾ دوالر عام 

 دوالر الؾ الى اقل من 0311عام ( ارقام الٌوم)  الؾ دوالر 3.من  السنوي نتج عنه تردي دخل العابلة العراقٌة

  .0331عام ) ر الٌومبسع

 (0119-0330)عهد صدام 

( ملٌون برمٌل 1.31)اقل من ملٌون برمٌل ٌومٌا  هذه الفترة كان المعدل  السنوي لصادرات العراق النفطٌة خالل

معدل سعر النفط خالل هذه . 0339-0330الن العراق لم ٌصدر سوى كمٌات قلٌلة الى االردن ما بٌن اعوام 

 4..3ملٌار دوالر او  3..9مما نتج عنه دخال سنوٌا مقداره (. دوالر بسعر الٌوم 9.)دوالر  ..03الفترة كان 

ملٌار دوالر ٌطرح منها  001اجمالً واردات العراق النفطٌة خالل فترة الحصار بلؽت . ملٌار دوالر بسعر الٌوم

لٌه فأن دخل العابلة العراقٌة وع  .ملٌار دوالر اقترضها العراق 41زابدا . تعوٌضات الحرب وعموالت صدام 

  .%31مما نتج عنه نسبة فقر تقدر باكثر من .  انخفض الى اقل من مابة دوالر سنوٌا

 (0101-0119)ما بعد التغيير 

 90.62ملٌون برمٌل ٌومٌا وبمعدل سعر  0.9بلػ حوالً  العراق النفطٌة ما بعد التتؽٌٌر المعدل السنوي لصادرات

لمشارٌع % 1.ٌصرؾ منها . ملٌار دوالر 99نتج عنه واردات نفط سنوٌة مقدارها  مما. ددوالر للبرمٌل الواح



واذا . ٌستخدم لدعم احتٌاجات المواطن دوالر ملٌار 91تعوٌضات حرب مما ٌبقى منها مبلػ % 4االعمار زابدا 

موال تكفً الى سد فأن هذه اال% 31اخذنا بنظر االعتبار تحول االقتصاد العراقً الى سوق استهالكً بنسبة 

من العابالت العراقٌة مفترضٌن تمتعهم بدخل سنوي مشابه الى الدخل السنوي لفترة نهاٌة % 1.احتٌاجات 

اما اذا حافظنا على دخل العابلة العراقٌة خالل . من نفوس العراق ٌعٌشون بال دخل% 99السبعٌنات مما ٌعنً ان 

من سكان العراق  مما ٌنتج عنه نسبة فقر تصل الى % 91ى حقبتً قاسم وعارؾ فأن اٌرادات العراق تكفً ال

اٌضا العراق بحاجة الى اكثر من عشرة سنوات لبناء بٌته . وهذه االرقام هً اقرب الى الوضع الراهن%. 91

  .سوؾ اعود الى هذا الموضوع الحقا. التحتٌة 

 خسائر العراق المالية بسبب حماقات صدام

وقمعٌته بدون التطرق الى الخسابر المالٌة التً تكبدها العراق بسبب حماقاته  نتحدث دابما عن جرابم صدام

 0393عند استالم صدام للسلطة عام . فً هذه الفقرة سوؾ اضع مبلؽا رقمٌا لحجم هذه الخسابر. ونزواته الطابشة

لع الثمانٌنات والى صادرات العراق الى ستة مالٌٌن برمٌل ٌومٌا فً مط كان النظام ٌطبق خطط خمسٌة هدفها رفع

هذه الخطط ابتدأت فً منتصؾ السبعٌنات نتٌجة االزٌاد الطردي . ثمانٌة برمٌل ٌومٌا ابتداءا من منتصؾ الثمانٌنات

العراق تعتمد اوال على تسخٌر التقنٌة  ستراتٌجٌة لالستهالك العالمً نتٌجة الثورة الصناعٌة العالمٌة حٌث كانت

 ملٌون 9.9الى اكثر من  0399برمٌل عام  ملٌون 0.1انتاجٌة العراق  من  الروسٌة والتً ساهمت فً زٌادة

زابدا تأهٌل الخبرة العراقٌة فً التنقٌب واالنتاج والتً وصلت الى اكتمالٌتها فً نهاٌة  0311برمٌل ٌومٌا عام 

ٌل بدون التأثٌر ان لم ٌخض صدام حروباته الثالث فأن من المنطقً ان ٌصدر العراق ستة مالٌٌن برم. السبعٌنات

على انخفاض اسعار النفط ألن صادرات السعودٌة والكوٌت واالمارات واٌران المتزاٌدة جاءت نتٌجة فقدان العراق 

فً اوابل السبعٌنات كانت صادرات العراق مقاربة لصادرات السعودٌة وخالل حقبة السبعٌنات . لقدرته التصدٌرٌة

ملٌار  .9.)واذا اخذنا بنظر االعتبار معدالت احتٌاطً السعودٌة . قاربةكان نسبة الزٌادة فً صادرات البلدٌن مت

 39)االمارات , (ملٌار برمٌل 33)الكوٌت , (ملٌار برمٌل .09)اٌران , (ملٌار برمٌل 1..)العراق , (برمٌل

ذ الشكل فأن فً حالة بقاء العراق فً السوق النفطٌة فأن حصة هذه الدول التصدٌرٌة منطقٌا تأخ( ملٌار برمٌل

, (سبعة مالٌٌن برمٌل ٌومٌا بدال من التسعة الى عشرة مالٌٌن التً صدرتها بسبب حماقات صدام)السعودٌة : التالً

ملٌونً )الكوٌت واالمارات , (ثالثة مالٌٌن برمٌل بدال من االربعة)اٌران , (ستة مالٌٌن برمٌل ٌومٌا)العراق 

لك لو حسبنا عابدات كمٌات النفط التً خسرها العراق بسبب ولذ(. بدال من الملٌونٌن والنصؾ ٌومٌا برمٌل

واذا افترضنا (. اكرر اكثر من ثالثة آالؾ ملٌار دوالر)ملٌار دوالر  3,314 حروبات صدام لوجدناها تصل الى

 خمسة بالمابة فأن خسابر سنوٌة مقداره ان هذه االموال قد تم استثمارها فً اوراق السوق العالمٌة وبمعدل فابدة

فاذا تركت هذه االموال فً (. اكثر من ثمانٌة آالؾ ملٌار دوالر)ملٌار دوالر  9,391العراق المالٌة تصل الى 

 1.ملٌار دوالر سنوٌا او ما ٌعادل تصدٌر  411تصل الى %( 9فابدة بنسبة )فأن ارباحها السنوٌة  البنوك العالمٌة

الؾ دوالر سنوٌا للعابلة  75 ة المالكً السنوٌة اوملٌون برمٌل ٌومٌا او عشرة مرات اكثر من عابدات حكوم

خسابر العراق المالٌة بدون حتى التطرق الى تكلفة الحروب والدمار المصاحب لها كلؾ كل  .العراقٌة الواحدة

اجد من  هذا ومع للعابلة العراقٌة المتكونة من ستة افراد دوالر شخص عراقً ربع ملٌون دوالر او ملٌون ونصؾ

  .وٌدافع عنه الى حكم صدام الزال ٌحن



 عالقة النفط بمآسي العراق

الؾ برمٌل ٌومٌا ولكنها شهدت  91عن  التزٌد 0394كما أسلفت كانت صادرات العراق النفطٌة حتى عام 

هذه الفترة . 0391الؾ برمٌل ٌومٌا عام  911حتى وصلت الى  0391-0394تصاعدا ملحوظا ما بٌن اعوام 

والذي نفذه  0391ات عسكرٌة فاشلة وتؽٌٌر مستمر لحكومات العهد الملكً توج بانقالب اٌضا شهدت عدة انقالب

فهً االخرى  0391-0391اما فترة . خلٌط من الوطنٌٌن والمستقلٌن والشٌوعٌٌن والقومٌٌن والناصرٌٌن والبعثٌٌن

هذه الفترة . 0391 ملٌون برمٌل ٌومٌا عام 0.4شهدت تصاعدا طردٌا فً صادرات العراق النفطٌة وصلت الى 

االٌدلوجٌات المتضاربة والمتناقضة مع بعضها البعض والتً  انقالبات دموٌة ناجحة وفاشلة نفذتها شهدت عدة

فً هذه الحقبة . 0391فً نهاٌتها شهد عودة حزب البعث الى السلطة للمرة الثانٌة عام . 0391قادت انقالب 

بٌن  ما وفً هذا المجال كان هناك سباقا .قرٌحتها المتزاٌدة للنفط تترجم الزمنٌة بدأت الثورة الصناعٌة العالمٌة

لالنتاج السعودي كان  الخط التصاعدي  .المتزاٌد السعودٌة والعراق على نٌل حصة االسد فً الطلب العالمً

بٌنما كان تصاعد . 0311ملٌون برمٌل عام  3, 0391ملٌون عام  ..9, 0391ملٌون برمٌل عام  0.9: كالتالً

ملٌون برمٌل عام  4, 0399عام  برمٌل ملٌون 4.., 0391ملٌون برمٌل عام  0.4: نتاجٌة العراق كالتالًا

فمن كان . 0319عام  برمٌل و ثمانٌة مالٌٌن .031عام   برمٌل وكان متوقعا ان ٌصل الى ستة مالٌٌن ,0311

لو نظرنا الى صادرات النفط  ٌضاا  .السؤال لٌس بحاجة الى اجابة .المستفٌد من اندالع الحرب االٌرانٌة؟

عام  ملٌار دوالر 40 ,0399عام  ملٌار دوالر بسعر الٌوم .9: نهاٌة السبعٌنات لوجدناها ووارداتها المالٌة خالل

 0393ملٌار دوالر عام  19ثم قفزت الى  ,0391عام  ملٌار دوالر  43 ,0399عام  ملٌار دوالر 45 ,0399

 .البكر عن رباسة الجمهورٌة العراقٌة  مصدا  فٌها وهً السنة التً ازاح

 

ملٌار  0.1بعد انتهاء الحرب العراقٌة االٌرانٌة خرج العراق من هذه الحرب مثقال بدٌون خارجٌة تصل الى 

واذا نظرنا الى السوق النفطٌة واسعار النفط فً وقتها فأن صادرات النفط العراقٌة لم تكن كافٌة لسد جزء . دوالر

فً هذا المضمار بدأت حكومة . دٌون المتراكمة وال خٌار للعراق اال برفع معدالت انتاجه سرٌعامن فوابد هذه ال

صدام بخوض مباحثات جادة مع شركات ٌابانٌة وامرٌكٌة ٌتم بموجبها استثمار حقول النفط العراقٌة للوصول الى 

من  الحقا  دوالر مقدما تستقطعملٌار  011ملٌون برمٌل ٌومٌا مع منح العراق مبلػ  .0طاقة انتاج تصل الى 

واآلن وبعد التخلص من نظام الدكتاتورٌة علٌنا ان . اندالع حرب الخلٌج االولى. فماذا كانت النتٌجة؟. عابدات النفط

. ضد استعادة العراق لقدرته االنتاجٌة؟ عابقا نسأل انفسنا من هً الجهات التً تزعزع امن العراق والذي ٌقؾ

  .هذه المرة؟ اٌران فا الٌهامضا الٌس دول الخلٌج

 اقتصاد ما بعد التغيير

زراعة صناعة )بدون زٌادة انتاجٌة المصنع المحلً   فأن االقتصاد العراقً المفرط بعٌدا عن تفابل ساسة العراق

برمٌل  ٌومٌا مع عشرة سنوات او تصدٌر عشرة مالٌٌن من نفطه ٌحتاج الى اما تصدٌر ستة مالٌٌن برمٌل( سٌاحة

  ٌسترد عافٌته وتعمر بنٌته التحتٌة وٌكتمل جانبه الخدمً والصحً والتعلٌمً أن ا مع خمسة سنوات قبلٌوم

وعلى عكس تفابل وزٌر النفط العراقً فأن ارقام تصدٌر النفط التً   .التقدم الحاصل فً دول المنطقة وٌواكب



وضحالة مهنٌة وخبرة وامكانٌة الكوادر ٌرددها لالعالم العراقً الٌمكن تحقٌقها بظل الوضع االمنً المتردي 

حٌث ٌملك العراق .  التصدٌر المحلٌة الداعمة لشركات االستثمار االجنبٌة واستٌعاب السوق النفطٌة وتوفر منافذ

منفذي تصدٌر احدهما عبر موانا البصرة وبطاقة تصل الى ملٌونً برمٌل ٌومٌا واالخر عبر الخط التركً  حالٌا

ملٌون برمٌل مما ٌوفر معدل تصدٌر ٌومً الٌزٌد عن الثالثة مالٌٌن برمٌل اذا  0.9مقدارها  وبطاقة تصدٌر ٌومٌة

 .031نظرٌا ٌمكن االستفادة من خطوط سورٌا المعطلة منذ . اخذنا بنظر االعتبار انقطاعات الصٌانة وتقلبات الجو

ان نثق  ولكن هل لنا دٌا قابلة للتأهٌلان كانت اقتصا والتً بحاجة الى صٌانة تستؽرق مابٌن السنة والثالث سنوات

سواء تمت صٌانة الخطوط القدٌمة او انشأت خطوط نقل جدٌدة فأن سورٌا سوؾ  فشخصٌا اعتقد. بالنظام السوري؟

تمنع العراق عن استخدامها عندما تدفع لها دول الخلٌج ضعؾ عابداتها ومثلما فعلت اثناء الحرب االٌرانٌة عندما 

. اضعاؾ وارداتها من عابدات نقل النفط العراقً ط بوجه العراق عندما دفعت لها اٌران ثالثةانابٌب النف اؼلقت

فحتى اذا افترضنا توفر مصادر  .انشاء منافذ تصدٌر جدٌدة ٌستؽرق ما بٌن الثالث والست سنوات على اقل تقدٌر

جة الركود االقتصادي العالمً بزٌادة حادة فً صادرات النفط نتٌ حالٌا التسمح التصدٌر فأن السوق العالمٌة

انخفاض فً  فالحاجة الى النفط حالٌا اشبه بفترة الثمانٌنات عندما مر االقتصاد العالمً بمرحلة ركود اسفر عنها

مما اضطر السعودٌة فً وقتها الى خفض صادراتها من عشرة مالٌٌن برمٌل  %40 استهالك النفط وصل الى

زٌادة حصة العراق االنتاجٌة الى اربع مالٌٌن . ى االنهٌار الكامل السعار النفطعل حفاظا ٌومٌا الى اربعة فقط وذلك

تقدر بملٌونً برمٌل  برمٌل ٌومٌا ٌمكن احتوابه من خالل تقلٌص تجاوزات دول اوبك عن حصصها الرسمٌة والتً

قبل خمسة اعوام على  دوثهح زٌادة بعد ذلك مرتبط بانتعاش السوق العالمٌة لعافٌته والذي ال ٌتوقع ولكن اٌة. ٌومٌا

االقتصاد العالمً لمعدالت نمو اٌجابٌة فأن السوق العالمٌة بحاجة الى ما ٌقارب  اقل تقدٌر حٌث فً حالة استعادة

اٌضا فً ظل عولمة االقتصاد العالمً اصبح من الصعب  .ولربما اكثر برمٌل اضافٌة الى عشرٌن ملٌون  عشرة

 ة المستقبلٌة حٌث اصبحت اقتصادات العالم مكملة ومرتبطة بعضها بالبعضجدا تنبؤ احتٌاجات السوق العالمٌ

واصبح تعرض اقتصاد اٌة دولة رأسمالٌة الى نكسة اقتصادٌة ناجمة عن فساد او سوء ادارة او كارثة طبٌعٌة او 

 اق النفطٌةالعر شخصٌا اتوقع زٌادة  تدرٌجٌة بطٌبة فً صادرات  .فضٌحة ٌؤدي الى شل االقتصاد العالمً برمته

واربعة مالٌٌن  .10.حٌث اتوقع ان تصل صادرات العراق الى ثالثة مالٌٌن برمٌل ٌومٌا فً منتصؾ عام  

 2020  و عشرة مالٌٌن برمٌل عام 109.وستة مالٌٌن برمٌل فً منتصؾ عام  104.برمٌل فً منتصؾ عام 

بكٌفٌة انعاش االقتصاد  جانبا والتفكٌر تمنٌاتوعلٌه فعلٌنا االخذ بالواقعٌة وترك  ال  .اذا سمح سوق النفط بذلك

وهذا ال ٌتحقق اال اذا ازدادت انتاجٌة . العراقً وبناء البنٌة التحتٌة مع سقؾ انتاج مقداره اربع مالٌٌن برمٌل ٌومٌا

 عافٌته خالل فترة خمس سنوات وعن طرٌق تصدٌر اربعة المصنع المحلً حٌث ٌمكن لالقتصاد العراقً استعادت

  .من احتٌاجات السوق العراقٌة% 91من انتاج  العراقً ن برمٌل ٌومٌا اذا تمكن االقتصادمالٌٌ

من القوى العاملة فً حالة امتالك القطاع الخاص لحقل % 01فً دول االقتصاد الحر توظؾ الدولة ما ٌقارب 

مسؤولة عن الخدمات من القوى العاملة عندما تكون الدولة % 9.-1.الخدمات بٌنما توظؾ الدولة ما ٌقارب 

اٌضا فً االقتصاد الحر فأن الدولة العالقة لها . كالتعلٌم والكهرباء والصحة والماء والمجاري ومعالجة النفاٌات

بنمو ونشوء المنتج المحلً ولكن القوى الشرابٌة وحاجة السوق هً التً تفرض نفسها فعندما ٌكون هناك حاجة 

وعندما تكون كلفة صناعة او   مثال جهزة االلكترونٌة ومحصول الطماطةوقوى شرابٌة للثالجات والسٌارات واال

فأن المستثمر  ارخص واكثر ربحا من استٌرادها وعندما ٌكون مناخ االستثمار مالبما محلٌا انتاج هذه المنتوجات



 ة جدا حٌثاو ان كلفة االنتاجٌة عالٌ  ولكن عندما تكون القوى الشرابٌة معدومة  .سوؾ ٌأتً من حٌث ال تدري

عدم توفر الكهرباء ومشتقات النفط ووسابل النقل والطرق ومنافذ استٌراد المواد الخامة وعدم استقرار الوضع 

بنفسه وشراء مشتقات النفط من السوق السوداء وتوفٌر حماٌة  االمنً مما ٌضطر المنتج الى توفٌر كهرباء مصنعه

مع عدم وجود ضمانات الستثماراته فأن ذلك سوؾ  اعتهمصنعه ووسابل تخزٌن ونقل بض باهضة لعمال وكوادر

فمهما حاولنا اؼراء المستثمرٌن . ٌجعل انتاج البضاعة محلٌا اؼلى من صنعها فً دولة ثانٌة وتصدٌرها للعراق

لذلك امام الحكومة العراقٌة خٌاران االول هو استخدام   .ام اجنبٌا  كان عراقٌا  بذلك سوؾ ال نستطٌع اقناع احدا

بدات الزٌادة فً صادرات النفط العراقً لبناء البنٌة التحتٌة وتحسٌن مجال الخدمات كالكهرباء والماء والطرق عا

وتوفٌر االسس الالزمة لتهٌبة مناخ االستثمار وترك   واالمن والتعلٌم والموانا والمطارات واالتصاالت والصحة

 صادرات العراق النفطٌة فأن ذلك الٌتم اال بعد  ٌةواقعٌة ولٌست خٌال وبظل .ٌشق طرٌقه بنفسه الخاص القطاع

أما الخٌار الثانً هو الموازنة مابٌن مشارٌع البنٌة التحتٌة والخدمات ومساعدة . عشرة سنوات على اقل تقدٌر

و المستثمرٌن مالٌا والتشجٌع على  ففً مجال الزراعة مثال باستطاعة الدول مساعدة الفالحٌن. القطاع الخاص

التقنٌة الحدٌثة فً الزراعة وانشاء وسابل الري والبزل مع حماٌة المحصول المنتج وذلك بفرض ضرابب استخدام 

الحٌوانات والدواجن واالسماك اٌضا ٌساهم  تشجٌع قطاع الزراعة وتربٌة. على المحاصٌل الزراعٌة المستوردة

التقطٌري واالسمدة وتعلٌب بخلق صناعات مكملة كصناعة ونصب وصٌانة البٌوت الزجاجٌة ووسابل السقً 

فً الوالٌات المتحدة لكل مزارع منتج هناك عشرة . وتجفٌؾ وتجمٌد  المنتجات ومكابن الزراعة وما شابه ذلك

اٌضا مساعدة المستثمر المحلً مالٌا .  عمال او موظفون ٌعملون فً الصناعات الداعمة لزراعة او تسوٌق منتوجه

زابدا . رة مع حماٌة منتوجه وذلك بفرض ضرابب على المستورد المماثلفً الصناعات الخفٌفة والورش الصؽٌ

استثمار الدولة المباشر فً الصناعات الثقٌلة او تلك التً تحتاج الى اموال وتقنٌات عالٌة مع تشجٌع المستثمر 

مصنع للسٌارات فمثال فً حالة انشاء الدولة ل. التً تصنع ٌدوٌا المحلً على صناعة مواد الؽٌار ومفردات االنتاج

فً امرٌكا مثال لكل وظٌفة . المكملة له والورش فأن هذا المصنع سوؾ ٌكون بحاجة الى مبات المصانع الصؽٌرة

فً البلدان المتقدمة توظؾ السٌاحة الداخلٌة     .وطٌفة فً الصناعات المكملة لها 91فً مصانع السٌارات هناك 

وهنا ال اقترح ان تشرع الدولة ببناء . ن بالمابة من القوى العاملةما ٌقارب العشرٌ  التجمٌمٌة ووسابل الترفٌه

فلو اخذنا بحٌرة الحبانٌة او الثرثار او الرزازة . المنتجعات السٌاحٌة ولكن على الدولة توفٌر مستلزمات نشأتها

التصاالت الى طرفٌه الكهرباء والماء وا اٌصال تستطٌع الدولة ان تبلط طرٌقا دابرٌا ٌحٌط بهذه البحٌرات مع, مثاال

ما تجنٌه . ثم تقسٌم االراضً المحاذٌة لجانبً الطرٌق وبٌعها للمستثمر بشرط ان التستخدم الؼراض السكن الدابم

. ثمن االراضً ٌكفً لسد مبالػ تهٌبتها للمستثمرٌن المحلٌٌن او االجانب ولربما تحقق الدولة ارباحا الدولة من

بطرٌق مبلط وماء وكهرباء ومجاري واتصاالت فان المستثمرٌن سوؾ  عندما تتوفر هذه االراضً المجهزة

نجد منافذ  اٌضا سوؾ, والسٌنمات واماكن التسلٌة االخرى ٌشٌدون علٌها الفنادق والمطاعم واالسواق والمسارح

حانه هللا سب. تسلٌة اضافٌة كتأجٌر الزوارق لؽرض النزهة او صٌد السمك وزوارق السباق والجتسكً وماشابه ذلك

ومراقد دٌنٌة ومواقع اثرٌة  تعالى انعم العراق بمصاٌؾ جبلٌة وبحٌرات طبٌعٌة واصطناعٌة واهوار وواحات

فً االقتصاد  .فرص عمل اقتصاد العراق بحاجة ماسة لها خلق وثانٌا المواطن لماذا ال نستؽلها اوال لترفٌه ,وانهر

االموال بٌن المواطنٌن اي السرعة التً ٌصرؾ بها مواطنو  المتكامل الفرق بٌن النمو والركود ٌحدده سرعة انتقال

  .الفرق بٌن الواردات الخارجٌة واالستٌراد اما فً االقتصاد االستهالكً فأن النمو والركود ٌتحكم به اٌراداتهم البلد



 ً  الزالفً اقتصاد استهالك. خطأ اقترفته حكومات ما بعد التؽٌٌر هو زٌادة رواتب موظفً الدولة لالسؾ اول

هذا التصرؾ ٌؤدي الى زٌادة حادة فً التضخم تفتح فجوى شاسعة ما بٌن الموظؾ فً , خطوته االولى ٌتأرنح فً

وٌزٌد من  دوابر الدولة والفقٌر او صاحب الحرفة الخاصة مما ٌؤدي الى قتل الحرؾ الخاصة والمنتج المحلً

ٌجب على الدولة زٌادة رواتب موظفً الحكومة تدرٌجٌا كان . احتمالٌة السوق االستهالكً العاطل كلٌا عن العمل

وببطا واستخدام الفابض المالً لبناء البنٌة التحتٌة وتحسٌن مجال الخدمات وانعاش القطاع الخاص وذلك لتوفٌر 

 فأسوأ ما تفعله الدولة هو تحسٌن المستوى المعٌشً لجزء من مواطنٌها وترك .تقلل من البطالة فرص عمل اضافٌة

تخلق فجوات  وبدون ان الدولة الراشدة هً التً تأخذ بٌد جمٌع مواطنٌها بالتساوي, البقٌة الى المجهول مصٌر

الثانً الذي ارتكبته حكومات ما بعد التؽٌٌر وعلى الرؼم من انها ورثت الفساد  الخطأ . اقتصادٌة واجتماعٌة واسعة

او محاربته او التقلٌل منه وفً احٌانا  عملٌة الٌقافهالمالً واالداري من العهد الصدامً ولكنها لم تتخذ خطوات 

  .لؽرض شراء الوالء الحزبً واستخدمته كثٌرة شجعته

 

دعونا جنبا من ثرثرة احزاب السلطة عن اصالح االقتصاد العراقً وبحبحة المستوى المعٌشً للمواطن ألن ال  

تضعه فً زنزانة مؽلقة  ,ره ست سنواتالعراقً اشبه بطفل عم احد فٌهم ٌملك عصا سحرٌا فوضع االقتصاد

 .مواكبة المجتمع بٌن لٌلة وضحاها سنة وتطلب منه 9.بعد  منها الٌسمع وال ٌرى والٌتحرك فٌها وتخرجه

واالقتصاد العراقً لٌس باالستثناء حٌث قبل ان نفكر بنموه علٌنا اصالح ما افسدته ودمرته سنوات الحرب 

اهٌك عن  اعادة بناء شخصٌة المواطن العراقً التً حولتها الحروب والفقر ن االٌرانٌة والحصار وحربً الخلٌج

اٌضا ال نستطٌع ان نلقً اللوم كامال على حكومات ما   .والجشع والتطرؾ الفكري لالنتهازٌة  مٌالة الى شخصٌة

ورثته حكومات ما حٌث ما   .مما حتم علٌها االنطالق من نقطة الصفر بعد التؽٌٌر ألنها اصال ورثت خرابا متصدٌا

 :بعد التؽٌٌر كان

العراقٌة حٌث منذ اندالع حرب الخلٌج االولى ؼادر العراق  واالكادٌمٌة هجرة العقول والتقنٌة الفنٌة واالدارٌة :اوال

  .اؼلب عقوله وقوته العاملة الفنٌة واالدارٌة واالكادٌمٌة

عقارب  بالكامل منذ اندالع الحرب االٌرانٌة زابدا توقؾبلدا مخربا بالكامل فعملٌة االعمار والتنمٌة توقفت  :ثانيا

الخلٌج االولى والثانٌة زابدا ما تم تدمٌره  الكامل لبنٌته التحتٌة نتٌجة حربً منذ الؽزو الكوٌتً زابدا التدمٌر الساعة

ضً الزراعٌة زابدا ارتفاع نسبة الملوحة نتٌجة اهمال االرا   . .خالل عملٌات الفوضى التً رافقت سقوط النظام

 .الكثر من ثالثٌن سنة زابدا ازدٌاد مساحات التصحر الناتج عن قطع دول الجار لموارد العراق المابٌة

 .فساد ٌشمل جمٌع مؤسسات الدولة :ثالثا

اصبحت مٌالة للجشع واالنتهازٌة  نتٌجة سنوات الحصار والفقر والتً تؽٌر فً شخصٌة المواطن العراقً :رابعا

 .الطابفً والتطرؾ الفكري والتعصب س والكسب ؼٌر المشروعوقابلٌة االختال



كثرة الكٌانات السٌاسٌة وفقدان الثقة بٌنها وكثرة صراعاتها جعل التوظٌؾ ٌتخذ المحسوبٌة والمنسوبٌة بعٌد  :خامسا

 .عن الكفابة والشهادة والخبرة والمهنٌة

 . %31تحول االقتصاد العراقً الى اقتصاد استهالكً بنسبة  :سادسا

ارهابا بشعا وفقدان االمن الداخلً وقؾ عابقا امام االستثمار الخارجً او استخدام الشركات العالمٌة العادة   :سابعا

بناء البنٌة التحتٌة او زٌادة االنتاجٌة النفطٌة زابدا زٌادة كلفة االعمار والصٌانة نتٌجة الحاجة لتوفٌر الحماٌة 

 .الالزمة للموظفٌن والعمال

اصر االحزاب الحاكمة ٌنقصها المهنٌة الن اؼلب عناصرها  اما رجال دٌن او من ترك مهنته الفنٌة عن  :ثامنا

وعادل عبد    فالمؤهالت الدراسٌة ناقصا الخبرة التطبٌقٌة القٌمة لها وتفرغ للسٌاسة منذ اكثر من ثالثٌن عاما

دل عبد المهدي حاصل على دكتوراه عا .د  ان صحٌح  .المهدي وباقر صوالغ جبر وحسٌن الشهرستانً انموذجا

. فً السٌاسة  كل عمره وقضى فً االقتصاد ولدٌه كتبا وبحوثا نظرٌة ولكنه لم ٌعمل فً اختصاصه ٌوما واحدا

شخصٌا ونتٌجة خبرتً المهنٌة اصبحت لً قناعة بأن مهندس بكالورٌوس قضى عمره ٌعمل فً اختصاصه افضل 

  تدرس فً الجامعات فالبروفسور ٌضع نظرٌات.  ٌة من بروفسور اكادٌمًالؾ مرة فً النواحً التطبٌقٌة والعمل

العراق بوضعه الراهن بحاجة الى ادوات تطبٌق ولٌس . بضاعة  عنها ٌنتج الى واقع ملموس بٌنما  الخبرة تتحول

ٌمة اما بخصوص مؤهالت وزٌر المالٌة باقر صوالغ جبر فقد سمعته عدة مرات ٌنسب ارتفاع ق. نظرٌات فلسفٌة

الدٌنار خالل ادارته لوزارة المالٌة الى عبقرٌته حٌث ٌدعً بأن قٌمة الدوالر عند استالمه الوزارة كان ٌساوي 

فهل حقا . دٌنارا 0.11اما الٌوم وبعد اربع سنوات من عبقرٌته اصبحت قٌمة الدوالر تساوي   ,دٌنارا 0411

الدٌنار وابقاء قٌمة  قٌمة الدٌنار ترتفع اما بارتفاع قٌمةف ارتفعت قٌمة الدٌنار ام باالحرى انخفضت قٌمة الدوالر

وهو ارتفاع وهمً وقد ٌكون اصال انخفاضا فً  او عندما تنخفض قٌمة الدوالر  وهو ارتفاع حقٌقً الدوالر ثابتة

. دوالر 1.9فالٌورو ٌساوي  قبل اربع سنوات كان الٌورو ٌساوي دوالرا واحدا اما الٌوم   .دعونا نرى .القٌمة

قٌمة  اذن ارتفاع. دوالرا 41 دوالر اما الٌوم ٌساوي 25  الذهب ٌساوي ؼرام اٌضا قبل اربع سنوات كانت قٌمة

مما ٌعنً  .من قٌمته الحقٌقٌة% 41كان تحصٌل حاصل لفقدان الدوالر الى   %09الدٌنار بالنسبة للدوالر بنسبة 

دٌنار عراقً اما الٌوم  الؾ  36 الذهب ٌساوي ؼرام سنوات كان انخفاض القٌمة الحقٌقٌة للدٌنار حٌث قبل اربع

فمن المنطقً ان تتراجع قٌمة الدٌنار العراقً ألن وارادات العراق النفطٌة .  دٌنار عراقً الؾ 50  فٌساوي

فما عالقة مهندس   .هذه بدٌهٌات تدرس فً مرحلة الدراسة االعدادٌة. بالدوالر تقل عن مٌزانٌة الدولة بالدٌنار

   .م ٌمارس أختصاصه ولو لٌوم واحد بوزارة المالٌة؟مدنً ل

حٌث لم ٌمارس اي اختصاص او نشاط علمً او فنً منذ   .حسٌن الشهرستانً فحدث بال حرج. اما بخوصوص د

عندما سجنه نظام صدام نتٌجة اشتراكه فً ركضة طوٌرٌج وصداقته لمحمد باقر الحكٌم ولوال تدخل  0393عام 

اما ادعابه بأنه عالم نووي وان اؼتٌاله كان بسبب . لكان قد اعدم فً وقتها شخصٌا لدى صدامجعفر ضٌاء جعفر . د

  .رفضه المشاركة فً برنامج صدام لصناعة القنبلة النووٌة فهذه كذبة نٌسان

 الدكتور الشهرستانً حاصل على بكالورٌوس هندسة كٌمٌاء من الكلٌة الملكٌة البرٌطانٌة ودكتوراه هندسة :فاوال

انتسب الشهرستانً الى وكالة الطاقة الذرٌة  0399 - 0390ما بٌن اعوام , كٌمٌاء من جامعة تورونتو الكندٌة



بذور القمح المعفر بمادة الزببق المستورد  العراقٌة  وكان نشاطه مقتصرا على دراسة تسمم الفالحٌن نتٌجة تناولهم

ترك وكالة الطاقة  0399فً عام . لزراعة العراقٌةمن قبل عزة الدوري عندما كان مسؤوال عن تطوٌر وتحدٌث ا

الذي كان (  0تموز )لٌعمل ضمن  كادر المفاعل الروسً  0399للتدرٌس فً جامعة بؽداد ثم عاد الٌها عام 

لٌصل الى  الثمانٌنات مفاعال بدابٌا بطاقة اثنٌن مٌؽا واط حراري قبل زٌادة سعته بواسطة شركة نمساوٌة فً مطلع

. نشاطاته العلمٌة كانت مقتصرة على تنشٌط النظابر المشعة المستخدمة لالؼراض الطبٌة  .ط حراريخمسة مٌؽاوا

عمل فً مجال الطاقة الذرٌة اصبح عالما نووٌا فأنا اختصاصً الدراسً والوظٌفً هندسة كهربابٌة  فلٌس كل من

اطالقا . نووٌا؟ عالما نً بأنً اصبحتدكتور الشهرستانً فهل هذا ٌع وعملت فً وكالة الطاقة الذرٌة اسوة بزمٌلً

  .ال

 

فً مراحل  اصال لم ٌكن للشهرستانً عالقة بفرٌق المفاعل الفرنسً ال عن قرٌب وال عن بعٌد والذي كان :ثانيا

 .بنابه االولٌة عندما سجن الشهرستانً

, رٌة حٌث كان ٌدرس طرٌقٌنبالضبط مساره المتالك وقود القنبلة الذ مختارا فً تلك الفترة لم ٌكن العراق :ثالثا

اٌجاد ثؽرات فً كامرات الرقابة  ٌستؽلها فً الفترات الزمنٌة بٌن زٌارات فرق تفتٌش الوكالة  االول عن طرٌق

الدولة وذلك بتؽلٌؾ وقود المفاعل بكمٌة من الٌورانٌوم الطبٌعً لؽرض تشعٌعها وتحوٌل جزءا منها الى نظٌر  

   .البلوتونٌوم القابل لالنشطار

سرٌا صورة طبق االصل للمفاعل الفرنسً بتقنٌة  اما فً حالة فشل هذا الخٌار فالطرٌق البدٌل هو بناء مفاعال

فحتى فً وقتها لم ٌشرع العراق بالحسابات النظرٌة والدقٌقة لعملٌات تشعٌع الٌورانٌوم حٌث كان مفاعل . عراقٌة

من الٌورانٌوم الطبٌعً والذي ٌحتوي على نظٌره القابل عبارة عن قنبلة ذرٌة متحكم بها وادخال اٌة كمٌة  .تموز 

لالنشطار سوؾ ٌؤدي الى زٌادة مجال النٌوترونات السرٌعة وبدون الموازنة الدقٌقة للتفاعل النووي فأن ذلك ٌؤدي 

فٌة الثقة الكا  حتى وفً وقتها لم تكن لعلماء الذرة .خالل جزء بسٌط من الثانٌة لوقود المفاعل انفجار نووي الى

بمقدرتهم على انجاز حسابات دقٌقة للتحكم بتوازن االنشطار النووي فلذلك كان المشروع الفرنسً عبارة عن 

مٌؽا واط والثانً  99مٌؽا واط قابلة للزٌادة الى  41وبطاقة حرارٌة مقدارها ( .تموز )االول ربٌسً . مفاعلٌن

ٌستخدم الختبار  (دمر فً القصؾ االسرابٌلًلم ٌ)كٌلو واط  11.عبارة عن نموذج مصؽر بطاقة ( 9تموز )

 (..تموز )الٌة تجربة علمٌة او نشاط نووي قبل تجرٌبه بحجمه الحقٌقً فً المفاعل االصلً  مصؽرا نموذجا

عندما فشلت مع فرنسا مباحثات اعادة بناء  0319لم ٌشرع العراق ببرامج تخصٌب الٌورانٌوم اال فً عام  :رابعا

اصدرت وكالة الطاقة الذرٌة الدولٌة قرارا حرمت فٌه  .ث بعد تدمٌر اسرابٌل لمفاعل تموز المفاعل الفرنسً حٌ

هذا النوع من المفاعالت الٌمكن %.  99الكثر من نسبة  انشاء مفاعالت االبحاث التً تستخدم وقودا مخصبا

ٌة فصل هذا النظٌر عن نظٌر وعمل 41.ألنها اٌضا تنتج نظٌر البلوتونٌوم  استخدامه النتاج وقود القنابل الذرٌة

تخصٌب الٌورانٌوم وذلك  عملٌات تخصٌب اعقد واكثر كلفة من الى البلوتونٌوم قابل لالنشطار النووي ٌحتاج

بٌنما هذا  %1.40ٌساوي  ففرق الوزن الذري بٌن نظٌري البلوتونٌوم. لتقارب الوزن الذري ما بٌن النظٌرٌن



سبب فشل اول تجربة نووٌة قامت بها كورٌا الشمالٌة كان نتٌجة   .ومبٌن نظابر الٌورانٌ% 9..0ٌساوي  الفرق

    .هذا التلوث
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