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 المقدمة                                       

عائقًا امام تحقيق مستويات مالئمة للتنمية االقتصادية،  مشكلة الديون الخارجية تشكل ان    
 .مما يلقي بظالله على اداء المستويات السياسية واالجتماعية للبالد

ليس الدين بحد ذاته هو الذي يشكل العائق امام تحقيق مستويات مالئمة وفي الحقيقة      
ان العالم عليها ديون خارجية، وتعد الواليات المتحدة اكبر مدينة للتنمية االقتصادية، فاغلب بلد

، في الوقت 2002( ترليون دوالر تقريبًا في عام 8في العالم اذ تبلغ تقديرات مديونيتها الخارجية )
، 2002ترليون دوالر في عام GDP  (11 )لها الذي يبلغ فيه مقدار الناتج المحلي االجمالي

جابياته عندما يستخدم لتمويل التنمية االقتصادية، وله انعكاساته السلبية عندما فالدين له مزاياه واي
تراكم الديون وذلك من خالل  يتسبب في اعاقة وتعطيل عملية التنمية على المدى الطويل

تحويل الموارد المالية الوطنية للخارج ومن ثم حرمان بالتالي يعني وهذا  ,بأقساطها وفوائدها
صادية من هذه الموارد وهو مايشكل القيد او الحاجز امام كل عملية اعمار او القطاعات االقت

 .تنمية

والتي ترتبت عليها مبالغ طائلة من الفوائد قد منه وفي العراق نجد ان الديون المستحقة     
اغرقت العراق في مأزق كبير أال وهو كيفية سداد هذه المبالغ؟ في الوقت الذي ينبغي فيه ان 

يرادات معينة من هذه المبالغ المدانة بعد ان يتم استثمارها في مشاريع تعود بالنفع على تتحقق ا
 االقتصاد العراقي وتساهم في سداد هذه الديون.

مساعي من اجل  2002وحول هذه الديون المتراكمة على العراق, ظهرت بعد احداث     
لديون بمسارات وترتيبات عديدة، وقد مرت عمليات اطفاء ا تخفيض واطفاء جزء من هذه الديون,

ووضعت لها آليات وسياقات منوعة من قبل نادي باريس وصندوق النقد الدولي، ومازالت 
 .الترتيبات مستمرة للوصول الى اتفاقيات معينة بهذا الخصوص

منذ  اهمية هذا البحث في معالجة مشكلة الديون التي يعاني منها العراقتضح يمن ذلك     
 مريكي ولحد االن عن طريق تبني برامج صندوق النقد الدولي ونادي باريس.االحتالل اال
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  :                                                                                                                             اشكالية البحث

عجز في ميزان مشكالت متعددة منها الن العراقي بعد االحتالل األمريكي م االقتصاديعاني 

بطالة ... الخ، وصواًل الى عجزه عن سداد ديونه المتراكمة والتي تعد الكساد و التضخم و الالمدفوعات و 

برز المشكالت التي يعانيها هذا االقتصاد، بسبب الحروب والحصار االقتصادي واالحتالل أمن 

ذا البد من حل هذه المشكلة التي أصبحت دائمة قتصاد مدمر ومنهار . لأاألمريكي أخرها، فهو 

 والمرتبطة بهيمنة االحتالل .

 

 فرضية البحث :

لها صندوق النقد الدولي ونادي باريس  برامجن إ تنطلق فرضية البحث من رؤية مفادها هل   
 ؟لها تأثير سلبي عليه يجابي في معالجة مشكلة الديون المتراكمة على العراق أم إتأثير 

 

 ف من البحث :الهد

يجاد الحلول البديلة إاالطالع على حال المديونية الخارجية في االقتصاد العراقي، ومحاولة    
 نعاش الوضع االقتصادي المتدهور.ا  لسدادها و 

 

 :البحث  هيكلية

 شمل:تو  عن صندوق النقد الدوليتعريفية ينطلق هذا البحث من محورين االول: نبذة  

 ق اواًل: مفهوم الصندو     

 ثانيًا: اختصاص الصندوق   
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 ثالثًا: من هو صانع القرار في الصندوق   

 رابعًا: التصويت داخل الصندوق  

 خامسًا: كيف يخدم الصندوق اعضاءه 

 سادسًا: اهم سمات االقراض المقدم من الصندوق

 والثاني: صندوق النقد الدولي وااللتزامات المالية تجاه العراق. 
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 المحور االول                                      

                                                             عن صندوق النقد الدوليتعريفية  نبذه                     

 اوالً: مفهوم صندوق النقد الدولي

 1425عام ى وقد انشوكالة متخصصة من وكاالت االمم المتحدة  صندوق النقد الدولي يعد    
بلد ومنهم العراق، ويضم االن في عضويته جميع دول  24بموجب معاهدة دولية وقع عليها 

العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين واشنطن ويقع مقر الصندوق في  دولة. 182العالم تقريبًا والبالغة 
 . يشملون جميع بلدان العالم تقريباً 

منع وقوع االزمات في النظام النقدي العالمي من خالل  ويتمثل الهدف المركزي للصندوق في   
 . (1) ةتشجيع الدول على اعتماد سياسات اقتصادية سليم

 : (2) ايضاً  صندوقال هذا اهداف ومن ابرز   
 .اعادة اعمار وبناء البلدان التي التي دمرتها الحرب -
بائه لتحقيق ط الدين الخارجي واعتشجيع البلدان الناميه على االستدانة الخارجية وتكبيلها بشرو  -

 :والثاني. جني األرباح الخيالية التي تحلم بتحقيقها البلدان الرأسمالية :هدفين أساسيين األول
 .  ةتحويلها الى المقصلة الرأسمالياحكام السيطرة على االقتصاديات النامية و 

 

 ثانياً: اختصاص صندوق النقد الدولي  

ات االقتصاد الكلي والقطاع المالي )اي ميزان المدفوعات _ يختص هذا الصندوق بسياس    
 . (2) ادارة النقد واسعار الصرف_ تنظيم البنوك والمؤسسات المالية(

 : (2)ومهمة الصندوق تكون على جانبين

 يقدم المشورة الفنية فضاًل عن تدريب للقوى العاملة لدى الحكومات والبنوك المركزية.. 1

 .  ةضاء بالعمالت الصعبة لدعم سياساتهم االصالحي. اقراض الدول االع2
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 صندوق النقد الدولي  ثالثاً: من هو صانع القرار في

 : (5)يتكون صندوق النقد الدولي من    

حيث تقوم كل دولة بتعيين . مجلس المحافظين: ويضم ممثلين من جميع الدول االعضاء 1
ك المركزي ويجتمع مرة واحدة في السنة ويعتبر محافظ وغالبًا مايكون وزير المالية او محافظ البن

 صاحب السلطة العليا في الصندوق.

مرات في االسبوع  2يجتمع  عام للصندوق يرأسهم مدير اً مدير  22تنفيذي: ويضم . المجلس ال2
وتخصص مقاعد مستقلة فيه للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى وهي )امريكا، اليابان، فرنسا، 

 ا(، اما البلدان االخرى فيتم انتخابهم كل سنتين.المانيا، بريطاني

ويعملون في واشنطن دولة  122موظف ينتمون الى  2800. هيئة الموظفين: يضم الصندوق 2
  الوطنية بلدانهم وهم موظفون مدنيون دوليون مسؤولون امام سلطة الصندوق وليس امام سلطات

. 

 

 صندوق النقد الدوليرابعاً: التصويت داخل  

المرجح على عكس بقية المنظمات االخرى التي تعمل على  التصويت يطبق الصندوق نظام     
فالتصويت  ، اساس تمتع كل دولة بصوت واحد مثل االعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة

تزداد قوة  ، فكلما زادت الحصهبلد عضو في الصندوق كل ساس حصةأالمرجح يقوم على 
قتصاد ذلك العضو وحجم تأثيره في االقتصاد أددة اساسًا وفق حجم تصويته، وهذه الحصة مح

 . (6) الدولي
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 خامساً: كيف يخدم صندوق النقد الدولي اعضاءه

 : (7)يساعد صندوق النقد الدولي اعضاءه عن طريق مايلي     

رة . استعراض التطورات المالية واالقتصادية الوطنية والعالمية ومتابعتها، وتقديم المشو 1
 لألعضاء بشأن سياساتهم االقتصادية.

. اقراض األعضاء بالعمالت الصعبة لدعم سياساتهم المعنية بالتعديل واالصالح التي تستهدف 2
 تصحيح مشكالت ميزان المدفوعات وتشجيع النمو القابل لالستمرار.

ملين في . تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من اشكال المساعدة الفنية وتوفير التدريب للعا2
   .الحكومات والبنوك المركزية، وذلك في مجاالت اختصاص الصندوق وخبراته

 

 : (8)سادساً: اهم سمات االقراض المقدم من الصندوق

البلدان ليس وكالة للمعونة او بنكًا للتنمية، فهو يقدم القروض لمساعدة  صندوق النقد الدولي .1
 لنمو االقتصادي القابل لالستمرار.واستعادة ا االعضاء على معالجة مشكالت ميزان المدفوعات

. قروض الصندوق مشروطة بالسياسات بمعنى ان البلد المقترض البد ان يعتمد سياسات 2
 على تصحيح مشكلة ميزان المدفوعات. تعمل 

. قروض الصندوق المؤقتة: فحسب تسهيل االقراض المستخدم يمكن ان تصرف القروض على 2
الى ستة اشهر او تطول لتصل الى اربع سنوات، وتتراوح فترة السداد  فترات قد تقتصر لتصل

                      سنوات للقروض قصيرة االجل )بموجب اتفاقات االستعداد االئتماني( او  (5 – 2)بين
 )بموجب االتفاقات المددة( .سنوات للتمويل متوسط االجل (  10 – 2بين )

االموال دد قرض الصندوق في الموعد المحدد، حتى تتوفر . ان البلد المقترض يجب ان يس2
القراض بلدان اخرى تحتاج الى التمويل الغراض ميزان المدفوعات، ويطبق الصندوق اجراءات 

 رادعة لمنع تراكم المتأخرات او عدم سداد المدفوعات او رسوم الفائدة.
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ء لموارد الصندوق، بدأ الصندوق ستخدام االعضاأ. تعزيزًا للضمانات الوقائية التي تكفل حسن 5
متثال البنوك المركزية للممارسات الصائبة فيما أجراء تقييمات لمدى إ 2000عام  ذمنيشترط 
 .  جراءات الرقابة الداخلية ووضع التقارير المالية واليات التدقيقإيتعلق ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحور الثاني                                         

 صندوق النقدالدولي وااللتزامات المالية تجاه العراق               
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قروض للفترة  6من الدول االعضاء المؤسسين في الصندوق، حصل على  يعتبر العراق      
 1474( في مجاالت الزراعة والنقل واالتصاالت، واغلق اخر قرض عام  1472_  1450)بين

توقفت عمليات التنمية المدنية، اذ ان كل موارده كانت نتيجة لدخول العراق في حرب مع ايران و 
تذهب الى الدفاع والتسليح وهي مجاالت اليمكن للبنك الدولي فضاًل عن الصندوق تمويلها، وبعد 

دفعات مالية  ةيأفي حرب جديدة وتوقف بسبب الحصار عن تقديم انتهاء الحرب دخل العراق 
 . (4) 1440لتسديد ديونه القائمة منذ عام 

لم يكن هناك تعامل جدي بين العراق وصندوق النقد الدولي لكون العراق  3002وقبل عام      
وتغير النظام االحتالل بعد  ولكن ،ال يحتاج إلى قروض هذا الصندوق بلدًا نفطيًا وزراعياً 

دارة الصندوق من اجل  السياسي بدأت االتصاالت واالجتماعات بين ممثلي الحكومة العراقية وا 
والحصول على قروض ودعم مالي من  ،الدول األخرى إلطفاء الديون المترتبة على العراق حث

الدول المتقدمة إلعادة أعمار العراق وفك االختناقات التي يعاني منها االقتصاد العراقي بعد حالة 
لبنية الدمار التي تعرض لها البلد أثناء حرب الخليج الثالثة وما تالها من أعمال تخريبية طالت ا

 . (00) وغير ذلك وتوقف الحركة الصناعية وتدهور الواقع الزراعي ،التحتية لالقتصاد العراقي

الى ادارة الصندوق  برفع مايسمى)برسالة النوايا( 3002وقد قام العراق في شهر ايار عام      
لبرنامج مليون دوالر لكنها مشروطة بتنفيذ ا 624من اجل الحصول على معونة الصندوق البالغة 

 االقتصادي للصندوق.

اال ان العراق وتحت الضغط االمريكي ادخل في برنامج خاص سمي )برنامج المساعدة     
الطارئة للدول التي اجتازت ظروف صعبة( وهي تمهيد لتنفيذ برنامج الصندوق وشروطه 

 . (00) االقتصادية

ي هو حجم المديونية الكبيرة    ويعد السبب الرئيس في لجوء العراق الى صندوق النقد الدول   
( مليار دوالر وتعويضات اخرى تقدر 031)البالغة ( مليار دوالر والتعويضات030والبالغة)

، ولكي يتم اعادة جدولة تلك الديون البد من الشروع ببرامج اصالح ( مليار دوالر200ب)
 . (03) اقتصادي مع صندوق النقد الدولي
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االصالح االقتصادي يمكن ان يتم بصورة فردية ودون الحاجة ورغم ان هناك من يقول بأن    
في ظل مديونية كبيرة نقول بأن العراق يعاني من ازمة تمويل  نحنفالى صندوق النقد الدولي، 

ويعاني من اختالالت عميقة في االقتصاد وبنية تحتية مدمرة فهو عاجزعن االيفاء حتى بخدمة 
دية االنتاجية واالستثمارية من جهه، ومن جهه اخرى فأن ديونه في ظل توقف النشاطات االقتصا

 الحكومة العراقية امامها مهمة بناء واعادة االعمار.

 العراقية بين الجانبين؟والسؤال المطروح هنا هو كيف يمكن ان توفق الحكومة   

 اما ان يبدأ عملية االصالحو انه يمكن القول ان العراق يملك خيارين الثالث لهما وه   
طريق االقتراض من الداخل، او عن طريق  االقتصادي واعادة االعمار والبناء بمفرده عن

 االقتراض الخارجي.

االدخار المحلي، وعليه فأنه البد من ضألة وبالنسبة للخيار االول فأن العراق يعاني حاليًا من    
 اللجوء الى الخيار الثاني وهو االقتراض الخارجي.

اشكالية اخرى تتمثل في ان الدول والمؤسسات المالية والبنوك التجارية متوقفة اال اننا سنواجه    
ت ديونها، والعراق احد تلك الدول، عن تقديم القروض الى الدول التي تعجز عن االيفاء بمتطلبا

حيث ان جميع المؤسسات التمويلية بما فيها الدول والبنوك التجارية تشترط ان يتم تنفيذ برامج 
 تحت اشراف صندوق النقد الدولي بأعتباره الضامن الرئيس للمقرضين.تصادي اصالح اق

اي ان العراق اليستطيع الحصول على اي تمويل ومن اية جهه اال بأيعاز من صندوق النقد    
جوء الى صندوق النقد الدولي ودخلت في الدولي، وعليه نجد أن الحكومة العراقية اضطرت لل

وسلوك(  ةه االقتصادية، من اجل الحصول على شهادة )حسن سير معه لتطبيق شروط يةفاقات
والتي تؤهل العراق مستقباًل لنيل ثقة المجتمع الدولي والحصول على مساعدات وقروض جديدة 

 . (02) تؤهله بدورها للقيام بعملية اعادة االعمار والبناء

تحت ضغط يتمثل في  وعليه يمكن القول بأن تعامل العراق مع صندوق النقد الدولي جاء   
نعدام الثقة الدولية بقدرته ا  انعدام الخيارات المتاحة امامه في ظل تدهور وضعه االقتصادي و 

 االقتصادية على االيفاء بديونه.
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وقبل الخوض في الحديث عن الشروط التي يفرضها الصندوق على العراق، هناك جملة من    
ربطه ببرامج  عن طريق يون المترتبة على العراقاالجراءات التي وضعها نادي باريس الطفاء الد

 لعراق فقط.لوهو برنامج شائع لمعظم الدول وليس  صندوق النقد الدولي,

من البلدان ( 19) في باريس ويضم 1456الذي بدأ اعماله في عام  نادي باريساذ ان     
ير مباشرة، ومن و غأهو جزء من آليات صندوق النقد الدولي بصورة مباشرة الغنية والدائنة 

الشروط االساسية للنادي في سبيل القبول باجراءات الجدولة لتخفيض المديونية الخارجية للبلدان 
االصالحية( وبالتالي فان معظم )نه يتوجب على هذه البلدان االرتباط ببرامج الصندوق أالمدينة، ف

باريس يعتمد كثيرًا على  الن نادي ,دارة الصندوقإجراءات الجدولة للديون تتم بالتنسيق مع إ
 مافيالتقرير المفصل الذي يعده ويقدمه الصندوق عن الحالة االقتصادية للبلد المدين، وخاصة 

 .يتعلق بالعجز في ميزان المدفوعات وطبيعة السياسات النقدية والمالية، والمديونية الخارجية

والنادي بصورة اولية من   قاالجراءات تبدأ اواًل وفي اغلب االحيان بين الصندو هذه ان     
خالل البرنامج مع الصندوق، ومن ثم بين اعضاء النادي بصورة جماعية او منفردة مع البلدان 

 .المدينة

هذه اآللية )الربط بين الدول المدينة وبرامج صندوق النقد( تعد ضمانًا للدائنيين بالحصول     
 .التي قد تترافق مع هذه االلية  ةفضاًل عن االهداف السياسية واالقتصاديعلى ديونهم, 

     

 

 :(12)منها سياسات معينةتباع إوبناءًا على هذه االجراءات )تخفيض الدين ( يقتضي على العراق 

رفع اسعار المشتقات النفطية كنوع من التصحيحات االقتصادية السعار المشتقات النفطية   -
 .الدخل المحدود والفقراءبالرغم من التكلفة االجتماعية التي سيتحملها ذوو 
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ترليون ( 2005الى ) 2005( ترليون دينار عراقي عام 6تخفيض الدعم للبطاقة التموينية من ) -
، وذلك من اجل تخفيض عجز الموازنة العامة الذي 2006دينار حسب تخصيصات موازنة عام 

 .2005( ترليون دينار عام 7بلغ )

 ,ات السوق بدال عن التخطيط واالدارة المركزيةتهيئة النشاط االقتصادي ليكون ضمن آلي -
وغيرها من السياسات  ,وتخفيض ورفع الدعم الحكومي ,واعطاء القطاع الخاص الدور االكبر

 .  ععلى الكثير من فئات المجت التي تشكل على المدى القصير والمتوسط عبئاً 

  فرضها صندوق النقد الدولي على العراقيالشروط التي   

عراق من ضمن الدول التي خضعت لسياسات صندوق النقد الدولي, والذي اسهمت كان ال   
سياساته بشكل او بآخر في تأزم وضع العراق بداًل من تحسينه, إذ فرض شروط عديدة عليه في 

  :(15)مقابل ما يمنحه من قرض, وتتمثل هذه الشروط باالتي
                          .االجنبية عمالتلصرف السواق حرة أتخفيض قيمة العملة الوطنية وفتح . 1
على النقد االجنبي وازالة القيود المفروضة على التعامل بالعمالت االجنبية  الغاء نظام الرقابة. 2
. 
هذه , ودعم انشطة القطاع الخاص اتالغاء القيود المفروضة على الصادرات واالستيراد. 2

 . المنتجات الوطنية وفرض نمط التجارة الحرةالى تخلي الدولة عن حماية  تؤدي االجراءات
الول لعيش الفقراء ومحدودي الغاء الدعم الحكومي للسلع التموينية التي تشكل المصدر ا. 2

 .الدخل
 .زيادة الضرائب وتنويعها على السلع والخدمات. 5
 . تقليص التوظيف الحكومي للعمالة. 6
 رفع اسعار منتجات القطاع العام .. 7
 عر الفوائد المدينة والدائنة .رفع س. 8
 تخفيض االنفاق الحكومي الجاري .. 4

 تشجيع االستثمارات االجنبية الخاصة ووضع الضمانات الكافية للشركات المستثمرة ..10



12 

 

من  المستثمر االجنبي اعفاء االستثمارات االجنبية من الضرائب والرسوم الجمركية وتمكين.11
 . ألراضي بأسعار زهيدةد األولية واالحصول على الموا

بتقليص االنفاق على القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم واالسكان  ضرورة االلتزام.12
زيادة الضرائب على الخدمات اليومية كالنور والمياه والنقل في مقابل  والضمان االجتماعي

 .  كافة الخدمات االخرىو الهاتفية  واالتصاالت
قتصادي معين، لكن نظرًا إندوق على الدول تنطوي على فكر ن الشروط التي يفرضها الصإ   

مع الظروف الشروط  ليس بالضرورة ان تتطابق تلك فأنه الختالف ظروف كل دولة عن االخرى
االقتصادية للدولة، ومن ثم قد تأتي النتائج المتمخضة عن تطبيق كل دولة لتلك الشروط متباينة 

  . (16) عن االخرى
 
 إطفاء ديون العراق :مراحل  
للترتيبات مع صندوق  تأخذ مسارات محددة وفقاً  في العراق و تخفيضهاأعملية اطفاء الديون ن ا  و 

 : , هذه المسارات تتمثل بثالث مراحلالنقد الدولي

  (EPCA)بالمساعدات الطارئة لما بعد الصراع  تعرف :االولىالمرحلة  -

(Emergency post conflict Assistanc )وقع  ، حيث3006ايلول عام  32في لتي وقعت ا
 العراق االتفاقية االولى مع صندوق النقد والتي تتلخص بنودها الرئيسية بمايلي:

 اصالح مالي وادارة جيدة للمصروفات.. 0

 اصالح سياسة الدعم الحكومي متمثال بالبطاقة التموينية واسعار المشتقات النفطية. .3

دارة المشاريع االقتصادية وخصخصة ما امكن منها وتشجيع تقليل تدخل الدولة في ا. 2
 الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

 البدء بتقديم الدعم النقدي للعوائل الفقيرة. .6
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ن اإليفاء أن هذه البنود هي نفسها التي تبنتها "إستراتيجية التنمية االقتصادية" اال إوالحقيقة    
وفتحت االفاق نحو  ،%00دول نادي باريس بمقدار بها منح العراق فرصة معالجة ديونه مع 

 . (01) خرى لحكومات ودول خارج نادي باريس ومن ضمنها الديون التجاريةأتخفيض ديون 

 stand)   ،(SBA) و التدبير االحتياطيأ تعرف ببرنامج الترتيبات المساندة :الثانيةالمرحلة  -

by Assistance ) الديون%( من 60فيض ما نسبته )تم تخ وفيها، 2005التي وقعت عام 
%( 20( مليار دوالر وتبقى نسبة الـ)22) عادليي ما أالعراقية للبلدان االعضاء في نادي باريس 

 . الحقةالمتبقية من نسبة التخفيض مرتبطة بالمرحلة ال

، وتتطلب استمرار العراق بتنفيذ متطلبات 2008تمتد لغاية عام  وهي المرحلة الثالثة: -
على قرض من الصندوق  هانه وبعد توقيع العراق االتفاقية الثانية يفترض حصولإذ ، الصندوق
 .(18)( مليار دوالر506بمبلغ )

علنت العديد من البلدان الدائنة سواء االعضاء في نادي باريس او أ خالل هذه المرحلةو    
والدنمارك وهولندا %، مثل اسبانيا وفرنسا 80بنسبة  للعراقخارجه تخفيض المديونية الخارجية 

  .  واليابان وسويسرا وسلوفاكيا والجيك واوكرانيا وايطاليا واستراليا وروسيا وغيرها من البلدان

%  )النسبة االخيرة من الدين العراقي لصالح اعضاء 20تم الغاء  2008وفي كانون االول    
 . (14) نادي باريس( بعد ايفاء العراق لشروط  اتفاقية التدبير االحتياطي

مليون دوالر بما يعادل ( 25)تم االتفاق على شراء الديون العراقية التي تقل عن وقد      
( مليار 2صدار سندات بقيمة )إكذلك و %( من قيمتها االسمية في االسواق المالية الدولية، 10)

دارها سنة وبفائدة سنوية مق 20لمدة بأجل ( مليون دوالر 25دوالر للدائنين بمبالغ تزيد عن )
(508)% (20) .  

وكلها  قدمه  ي  ي قرٍض أجل الموافقة على إمن  ،هم  مطالب  صندوق النقد الدوليأ هذه هيو   
  .َتص ب  في مصلحة اإلحتكارات المالية الكبرى العابرة للقارات

في  ،لب القروض من صندوق النقد الدوليالِحكمة من وراء ط هو ما هيالمطروح هنا سؤال وال  
 رمليون دوال (610 )؟! لتأخذ قرضًا ب يار دوالر فائضكثر من ثالثين ملألك الدولة حين تمت
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جل أوبعد ذلك تجري مفاوضات من  ،ثم تعيده  قبل موعد اإلستحقاق بسنة ،3000في عام 
ال تستطيع صرف المليارات الفائضة  وهي، مليون دوالر ( 166)الحصول على قرض ب 

 !لديها؟

ريبًا % ( تق 0ال يشكل سوى  )  ،( مليون دوالر 166الدولي البالغ )  ن قرض صندوق النقدإ   
وكما هو واضح فأن هذا القرض لن  ،( مليار دوالر 41اي من ) ، الم ّعدلة 3002من ميزانية 

النه ببساطة ال ي قابل  ،يؤثر إيجابًا على" دعم البرنامج االقتصادي العراقي خالل الفترة المقبلة "
   . (30) جدًا من ميزانية الدولة سوى نسبة بسيطة

 ؟كل هذه الشروط والضغوط من صندوق النقد الدولي "" ذلك الدين حقفهل يست  

 شروط صندوق النقد الدولي االثار المحتملة لتطبيق العراق _

للشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي في ظل بيئته االقتصادية  ان تطبيق العراق   
يجابية من الناحية االقتصادية من خالل معالجة إثار أنطوي على ي نأمكن يالمتدهورة 

 .وغير ذلك وكذلك معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة ،االختالالت في ميزان المدفوعات

خذ البعد االجتماعي أعند  خاصثار سلبية وبشكل أنطوي على ينه في الوقت نفسه سإاال    
مسألة رفع الدعم ومايترتب عليه من تأثيرات مباشرة على  وخاصة بأالعتبار لتلك الشروط

رتفاع االسعار بصورة عامة، وربما يؤدي الى إس على المواطن العراقي الن رفع الدعم سينعك
ثار سلبية فيما يتعلق بزيادة التصدير وهذا الشرط أوكذلك هناك  ،عمال العنف في العراقأزيادة 

 اً في ظل عدم وجود قاعدة تصديرية سيجعل العراق مستورديتزامن مع شرط تخفيض قيمة العملة 
نتيجة لتخفيض قيمة عملته الوطنية، وفي الوقت نفسه  وبأسعار عالية جداً  لكل ما يحتاجه

ستنزاف للموارد النفطية وهدر إسيضطر الى تصدير النفط فقط وبأسعار منخفضة وهذا فيه 
 . (33) عراقيرتفاع تكاليف الدين الإللعملة الصعبة فضاًل عن 

وما يترتب اضافة الى االثار المترتبة على ابعاد الدولة والقطاع العام وتسريح العاملين فيه    
عليه من زيادة نسبة البطالة في العراق، فضاًل عن تحرير االستيراد وما تنطوي عليه من اثار 

تعت يه الصناعات سلبية على مستقبل الصناعة العراقية الوليدة في ظل الغاء الدعم الذي تم
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المماثلة في الدول المتقدمة حتى وصلت الى ماهي عليه االن من قدرة تنافسية كبيرة في االسواق 
 من االثار. هاالمية وغير الع

 

 الخاتمة والتوصيات
أن الخطوات التي يعمل صندوق النقد الدولي جاهدًا لتطبيقها في البلدان التي تقع تحت رحمته    

 القوانين االقتصادية التي يفرضها على البلد كما هو الحال في العراق اليوم. تبدأ بالتشريع أي 

وهذا التشريع ينطلق من البرلمان والحكومة التي تعمل على وفق اجندة تالئم مطالب صندوق   
النقد الدولي والمؤسسات الرأسمالية اآلخرى أي انها البد وأن تكون خاضعة تمامًا للرأسمالية 

تنفذ ما هو مطلوب منها الدخال البلد في المنظومة الرأسمالية بتخصيص قطاعات العالمية كي 
وكذلك فتح  ،لشراء هذه القطاعات جنبيةمام الشركات االأواسعة من اقتصاده وفتح المجال 

المجال امام البنوك االجنبية لتنتشر في البالد وتأخذ طريقها للسيطرة على قطاعات اخرى 
  .ستثمار في المجال الزراعيكاالسكان والبناء واال

ويعملون مستشارين في  ،ين في هذا المجال تابعين للصندوقهناك مجموعة من المتخصصو    
لضمان نجاح عملية القضاء على دعم ، مختلف الوزارات لضمان سير االمور بالشكل المطلوب

زانية الحكومية االسعار وفرض ضرائب على التجارة وباقي القطاعات وايجاد مصادر اضافية للمي
وهذه كلها تصب في خانة خدمة مصالح الشركات  ،كي تدعم الخدمات االجتماعية االخرى

 . جنبيةاال

، ولكن ى تطوير بعض القطاعات االقتصاديةوهذا التوجه ليس سيئًا بشكل عام ألنه يعمل عل   
ي العراق من في مقابل ذلك فأن الخطر يكمن في السيطرة على كل مفاصل االقتصاد والحياة ف

 .لدولية ومنها صندوق النقد الدوليوالمؤسسات المالية ا جنبيةقبل الشركات اال

وهذا يدخل البلد في نفق لن يتمكن من الخروج منه مالم يتحرر من هذه السيطرة وسياسة    
، وتبعده عن االهتمام بالقطاعات االقتصادية المهمة ءات التي تضر باالقتصاد العراقياألمال
 .فقده حرية التصرف بهاناعة والزراعة والخدمات وترهن أمواله وثرواته وتكالص
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رتباط االقتصاد العراقي بصندوق النقد الدولي سيكون له تأثير سلبي أن إمن ذلك يتضح    
مقابل ما يمنحه له من قروض وبالتالي سيربط العراق بشروطه وقيوده   هيجابي النإكثرمنه أ
 . فعكثر من النأ ركون الضر يس

جل عودة العراق الى صف الدول أمن  وهناك جملة من االجراءات التي ينبغي االخذ بها   
 وهي: المؤهلة للتطور

ن في عمليات التفاوض والمشاورات مع صندوق النقد الدولي والبنك يشراك االقتصاديإن يتم أ. 1
ع جرى عليه االتفاق م فما بحتً  اً ن يكون القرار سياسيأالدولي ومنظمة التجارة العالمية ال 
عن الشفافية المفترضة في صنع القرارات ذات الصلة  الصندوق كان صفقة سياسية بعيدة

 . بمصير الشعب والبلد

فيما يتعلق  طار جهود االصالح االقتصادي وخصوصاً إالتكيف مع التطورات الحالية في . 2
العمليات  واجراءاتنظم وقواعد  االمر الذي يتطلب تكييف ،بدور القطاع الخاص في التنمية فيها

 .التمويلية لتوفير قنوات وصيغ جديدة من شأنها تعزيز هذا الدور

 ساسي في تنفيذ المشروعات االنمائية الجديدة كالمشاريعأالقطاع الخاص كشريك  دخالإ. 2

        ي الخاص ف االنتاجية والخدمية القائمة والمملوكة للدولة بهدف االستفادة من امكانيات القطاع
 .                         هاانتاجية هذه المشروعات وتطوير ادائ رفع

مالئم يوفر الثقة لالستثمارات الوافدة ويساعد على رفع كفاءة تخصيص  تهيئة مناخ استثماري. 2
اسواق المال الوطنية وتشجيع وتعبئة المدخرات واستثمارها محليا وزيادة مشاركة  الموارد وتطوير

 . والتنمية الخاص في االستثمار اعالقط

. ان يتم انشاء نظام للضمان االجتماعي ودعم االسر التي يمكن ان تضرر من االصالحات 5
االقتصادية فالغاء الدعم سيؤدي الى رفع االسعار وستتأثر بذلك معدالت االستهالك العام 

تحميلها في النهاية على واالستهالك الصناعي والذي سينعكس في ارتفاع التكاليف والتي يتم 
 المواطن العراقي.
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العراقية  توسيع وتنويع القاعدة االنتاجية السلعية وخلق الفرص المالئمة لتنويع الصادرات. 6
مسار التصحيح  وبالتالي اعادة هيكلية تركيبة التجارة الخارجية مع االستمرار في انتهاج

 .المجال نشاط الخاص في هذااالقتصادي لتحرير التجارة وتعظيم دور وفعاليات ال

ذو  ما هو عليه االن الن النهوض بهذين القطاعينمأكبر  هتماماً إيالء الزراعة والصناعة إ .7
ذا ما احسن تدبيـره بحيث تمكن الوفرة في االنتاج لهذين القطاعين القيام إقتصادي هائل إمردود 

حادية الجانب التي ألكسر صفة الزراعية والصناعية الى الخارج  بتصدير الفائض من المنتجات
 .العراقي يوصف بها االقتصاد
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مجلة  العراق ووصفات القهر المفروضة من صندوق النقد الدولي،  ،د. هيثم كريم صيوان (1
 . 1ص ،2006بغداد،  مركز دراسات العراق، شؤون عراقية، العدد االول،

د الدولي في خدمة المصالح اإلمبريالية، الحوار           عودت ناجي الحمداني، دور صندوق النق( 2
                                                                      .، االنترنت2006(، 1271المتمدن، العدد )
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 .في قناة الديار الفضائية، االنترنتندوة تمت مناقشتها صندوق النقد الدولي والعراق، ( 2

www.aldiyar.net\p1                                                                                                
 . 3صالمصدر السابق نفسه،  (5

 . 2-1، مصدرسبق ذكره، صد. هيثم كريم صيوان( 6

عبدمحمد الراوي، الشفافية في النشاط االقتصادي العراقي، كليةاالدارة واالقتصاد،  د.علي (7
 . 22، ص2005جامعة بغداد، 

واالمن االقليمي، مركزاالمارات للدراسات والبحوث  ن، اعادة اعمارالعراقباتريك كلوس( 8
 . 20، ص2005، 1االستراتيجية، ابوظبي، ط

  .، االنترنت3002عضيد شياع عواد، االقتصاد العراقي في ظل االحتالل، ( 2
www.albasrah.net\p4-5                                                                                                      
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