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نبذة عن آيرس
معهــد الدراســات اإلقليميــة والدوليــة )آيــرس( هــو مركــز بحثــي مقــره العــراق يلتــزم بإنتــاج 

تحليــات سياســية مســتقلة وعمليــة ودقيقــة حــول العــراق ومنطقــة الــرق األوســط عمومــاً. 

ــع  ــة م ــد بالراك ــل املعه ــليامنية، يعم ــراق – الس ــة يف الع ــة األمريكي ــره يف الجامع ــن مق م

ــه  ــاركون مهمت ــن يتش ــامل مم ــاء الع ــف أنح ــن مختل ــل م ــة ووكاالت متوي ــات أكادميي مؤسس

يف تأســيس محادثــات السياســات يف العــراق عــى البحــث العمــيل والخــرات املحليــة. 

ــا ملتقــى الســليامنية الســنوي بغــرض  ــات عــى مــدار العــام، مــن بينه ــم املعهــد فعالي يقي

ــات  ــول التحدي ــة ح ــات املعني ــف الجه ــن مختل ــوار ب ــز الح ــاث وتعزي ــج األبح ــم نتائ تعمي

السياســاتية األكــر تعقيــداً التــي تواجــه العــراق واملنطقــة. وأخــراً، يعمــل آيــرس عــى بنــاء 

قــدرات ومهــارات الباحثــن وصانعــي السياســات والقــادة الشــباب مــن أجــل تســخر أبحــاث 

ــر الســيايس واالجتامعــي. ــة التغي السياســات يف عملي



عن المؤلفين

مقابلة مع

ــرة  ــرس( واملدي ــة )آي ــة والدولي ــات اإلقليمي ــد الدراس ــاث يف معه ــة أبح ــر زميل ــا بك راني

القطريــة لركــة فيامــو )Viamo( يف العــراق، وهــي اختصاصيــة عراقيــة يف ريــادة 

األعــامل واالبتــكار حاصلــة عــى درجــة املاجســتر يف اإلدارة وريــادة األعــامل مــن جامعــة 

بورمنــوث. وهــي فائــزة بالجائــزة الرونزيــة لفئــة االســتدامة الحرضيــة يف منظمــة أنليــش 

)UNLEASH( يف الدمنــارك، كــام تشــغل منصــب زميلــة ومدربــة يف معهــد األمــم املتحــدة 

RaniaBaker92@ :ــى ــا ع ــة تغريداته ــن متابع ــان. ميك ــاث يف الياب ــب واألبح للتدري

 ً AFC ــر املحللــن االســراتيجين لصنــدوق ــل اقــدم يف آيــرس وكب ــد الطبقچيــي زمي أحمـ

العــراق. شــغل ســابقا منصــب املديــر التنفيــذي لركــة Capital NBK ،الــذراع املرصفيــة 

االســتثامرية لبنــك الكويــت الوطنــي، والعضــو املنتــدب ورئيــس املبيعــات املؤسســية الدولية 

ــد بانتظــام عــن  ــب أحم ــرس، يكت ــه يف آي ــة إىل أبحاث يف Co + Hambrecht WR .باإلضاف

.@AMTabaqchali الــرق األوســط وهــو يغــرد عــى تويــر LSE االقتصــاد العراقــي ملركــز

ــيس  ــت بتأس ــرضاء. قام ــا الخ ــال التكنولوجي ــامل يف مج ــدة أع ــن رائ ــد الرحم ــمة عب باس

رشكــة كيســك، وهــي أول رشكــة لتضافــر الحلــول الخــرضاء وتقنيــات الحوســبة الســحابية 

يف العــراق، وتشــغل منصــب مديرتهــا التنفيذيــة. تســعى باســمة يف عملهــا إىل ضــامن عــدم 

تســبب التنميــة الحاليــة بالــرضر مبصالــح األجيــال املقبلــة. وتتمثــل رؤيتهــا يف جعــل الحلول 

الخــرضاء الذكيــة موثوقــة ومتاحــة ومــدرّة لألربــاح. تشــغل باســمة منصــب عضــو مجلــس 

إدارة وقائــدة ثقافيــة يف مؤسســة املنتــدى االقتصــادي العاملــي، وهــي متحدثــة يف تيدكــس، 

وحائــزة عــى جائــزة مبــادرة كارتييــه النســائية ملنطقــة الــرق األوســط وشــامل أفريقيــا. 

وشــاركت يف رئاســة االجتــامع الســنوي للمنتــدى االقتصــادي العاملــي يف دافــوس عــام 2019. 

ــي وذا  ــادي العامل ــدى االقتص ــدة املنت ــس وأجن ــات وفورب ــم وإنهابيت ــة تاي ــرت يف مجل ظه

ناشــونال، وغرهــا مــن املنصــات. تحمــل باســمة درجــة البكالوريــوس يف الهندســة املدنيــة 

ودرجــة املاجســتر يف الهندســة اإلنشــائية.
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»كيســك« )وتعنــي باللغــة الُكرديــة »األخــرض«( هــي رشكــة عراقيــة 

ــة واســتدامتها.  ــات الحرضي ــاء املجتمع ــة بن ــر كيفي ــدف إىل تغي ته

وقدمــت املؤسســة التــي اتخــذت مــن أربيــل مقــراً لهــا اســراتيجيات 

ــة،  ــدى املجتمعــات املحلي ــي الجامعــي ل عامــة لتحســن األداء البيئ

وللبــاد ككل يف نهايــة املطــاف. وأجــرى فريــق تحريــر نــرة العــراق 

ســة رشكــة كيســك ومديرتهــا التنفيذيــة  االقتصاديــة مقابلــة مــع مؤسِّ

ــة  ــدة مرموق ــد الرحمــن، التــي رسعــان مــا أصبحــت رائ باســمة عب

دوليــاً يف مجــال املبــاين الخــرضاء. 

س: منذ متى تعمل رشكة »كيسك« وكيف تطورت؟

ج: لقــد أدركــُت أننــي بحاجــة للقيــام بــيء حــول املبــاين الخــرضاء، 
ــا  ــة. وهن ــة ممكن ــأي طريق ــة أو ب ســواء مــن خــال مســريت املهني

ــام  ــة[ يف ع ــيس ]الرك ــم تأس ــور؛ ت ــك« بالتبل ــرة »كيس ــدأت فك ب

ــة  ــح رشك ــت لتصب ــرضاء ومن ــاين الخ ــارية للمب ــة استش 2018 كرك

حلــول خــرضاء يف عــام 2020. نحــن اآلن رشكــة تكنولوجيــا خــرضاء 

البيئيــة لتوليــد  الطاقــة املتجــددة والتكنولوجيــات  تــؤازر بــن 

ــة. ــرادات بديل إي

س: مــاذا كان طموحــِك حــن أصبحــِت رياديــة وأنشــأِت 

رشكــة »كيســك«؟

ــر  ــه أم ــغف. إن ــن ش ــر م ــه أك ــاً. إن ــخصياً بحت ــاً ش ج: كان طموح
أردُت تحقيقــه مهنيــاً ألننــي، عــى الرغــم مــن اســتطاعتي تحقيــق 

الكثــر مــن األشــياء التــي أتحمــس لهــا تحــت مظلــة القطــاع 

اإلنســاين أو اإلمنــايئ، كنــت ســأبقى تحــت إمــرة اآلخريــن. وإذا أردُت 

أن أخلــق تغيــرات وتأثــرات معينــة، ســأكون مضطــرة لالتــزام 

بقواعــد الغــر. لقــد جربــت قطاعــات مختلفــة مثــل منظــامت األمم 

املتحــدة، والقطــاع الخــاص، واألوســاط األكادمييــة. ومل يســاعدين أي 

ــت  ــي كن ــة الت ــج الحقيقي ــة النتائ ــى رؤي ــياقات ع ــك الس ــن تل م

أطمــح إليهــا. مل تكــن لــدي أيــة درايــة بالــركات الناشــئة يف ذلــك 

الحــن، وتلــك الثقافــة مل تكــن حتــى موجــودة هنــا. لكننــي رغبــت 

بفعــل األمــر رغــم ذلــك: ]هنــا[ يف منطقتــي، وهــي مــكان رغبــت أن 

ــه.  ــر يحــدث في أرى... التغي

س: مــا هــي بعــض التحديــات والعقبــات التــي واجهتهــا 

»كيســك« كرشكــة والتــي واجهِتهــا أنــِت شــخصياً؟

ج: التحديــات التــي واجهتنــا يف البدايــة كانــت مختلفــة عــن 
التحديــات التــي تواجهنــا اليــوم. فالوصــول إىل التمويــل كان التحدي 

األســايس ]يف البدايــة[. أمــا التحــدي الثــاين فهــو الهيكليــة القانونيــة، 

ــئة  ــركات الناش ــع ال ــل م ــة التعام ــات، وكيفي ــطء العملي ــدى ب وم

ــرات  ــهدنا تغ ــام، ش ــذا الع ــا. ه ــاً كان حجمه ــة أي ــة رشك ــل أي مث

مختلفــة فيــام يتعلــق بتجديــدات الركــة. فهــم ال يعتمــدون 

ــون أن يصبحــوا أكــر  ــوم، ]وهــم[ يحاول األنظمــة القدميــة بعــد الي

عــدالً تجــاه الــركات ]الناشــئة[. ومــع ذلــك، ليــس هنــاك تصنيــف 

للــركات يف مراحلهــا املبكــرة، والــركات الناضجــة، والــركات 

الصغــرة حتــى متوســطة الحجــم؛ فهــم يعاملــون جميــع الــركات 

بالطريقــة نفســها. إضافــة إىل ذلــك، نحــن نــأيت بأفــكار وحلــول غــر 

ــر  ــف، وتطوي ــن الوظائ ــدة م ــواع جدي ــق أن ــاول خل ــادة، ونح معت

ــاً.  ــزاً أيض ــون حاج ــد تك ــة ق ــوق، والثقاف ــدة يف الس ــارات جدي مه

ــا، يســتغرق  ــي نقدمه ــوع الخدمــات الت فحــن ال يفهــم املجتمــع ن

األمــر وقتــاً أطــول ليؤمــن مبــا نفعلــه. يف حالتنــا، اعتمدنــا كليــاً عــى 

ــا  ــككوا يف خدماتن ــن مل يش ــن«، أي الذي ــم بـــ »الواثق ــن ندعوه م

 أو منتجاتنــا. كان رد فعلهــم: »أتعلمــون؟ لنقــم باألمــر معكــم.«

ــذا  ــة، وه ــدة يف املنطق ــوقاً جدي ــون س ــم تطلق س: أنت

ــة  ــام كبــر مــن الحكوم ــع اهت ــق م ينبغــي أن يرتاف

والقطــاع الخــاص. هــل واجهتــم أيــة تحديــات يف هــذا 

ــوع؟ املوض

ج: بــكل تأكيــد. فمعظــم الــركات الناشــئة ذات مــوارد محــدودة 
وتحــاول أن تثبــت نفســها ووضــع نفســها يف الســوق. إال أن بعــض 

األشــخاص والعمــاء املحتملــن يحاولــون أن يأخــذوا منــك أكــر مــن 

أن يعطــوك، ويطلبــون منــك القيــام بالخدمــات تطوعيــاً، ويقدمــون 

ــك نحــن نركــز اآلن عــى  ــل. ولذل وعــوداً بأمــور ســيقدمونها باملقاب

األعــامل فيــام بــن املؤسســات التجاريــة )B2B(. وهــذا هــو املجــال 

الــذي لقينــا فيــه نجاحــاً. ومل نكــن ســنتوصل لهــذا القــرار لــو أننــا مل 
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نضطــر لخــوض تجربــة مواجهــة التحديــات مــع القطاعــات األخــرى. 

أعتقــد أننــا اســتطعنا خلــق موقعنــا ]اســراتيجياً[ يف الســوق اآلن. 

س: تقــّدم »كيســك« حلــوالً عــى صعيــد األجهــزة أيضــاً. 

ــع  ــو وض ــا ه ــراق؟ وم ــم يف الع ــون قطعك ــل تصّنع ه

ــاج بالنســبة لكــم؟ خطــوط اإلنت

الشمســية  الطاقــة  أنظمــة  وتنفيــذ  بتزويــد  نقــوم  نحــن  ج: 
ــوم  ــة. نق ــات ذكي ــي منتج ــي ه ــية الت ــة الشمس ــات الطاق ومكيف

بتصنيــع مكيفــات الهــواء ذات الوحــدة املنفصلــة يف الصــن، حيــث 

ــاً  ــا. ونحــن نعمــل حالي يتــم تصميــم الجهــاز وتصنيعــه خصيصــاً لن

عــى تطويــر منــوذج جديــد للشــحنة التاليــة، مــا ســيزودنا ببيانــات 

مفيــدة. وتحتــوي مكيفــات الهــواء لدينــا عــى إنرنــت األشــياء 

تحديــد  وجهــاز  ذيك،  وتطبيــق   ،)IOT(

طــوال  جهازنــا  ويعمــل  املــردد.  للتيــار 

اليــوم دون القلــق بشــأن الكهربــاء. وليــس 

الســوق  يف  مامثــل  آخــر  منتــج  هنــاك 

ــاف  ــا استكش ــد حاولن ــوم. وق ــة الي العراقي

ــاً بالســعر  ــرق لتوريــد املكونــات محلي ط

نفســه )أو أرخــص( بــدالً مــن إحضارهــا 

ــداً  ــب ج ــن الصع ــن م ــارج. ولك ــن الخ م

إذ  الصينيــن،  املصّنعــن  مــع  التنافــس 

أنهــم يســتجيبون جيــداً لطلباتنــا، ســواء 

األجهــزة  عــى  تغيــرات  نجــري  كنــا 

ال  الحــايل،  الوقــت  يف  لــذا،  الرامــج.  أم 

العــراق.  داخــل  بذلــك  للقيــام  طريقــة  لدينــا   توجــد 

ــة  ــه ملعالج ــن أن تقرتحي ــذي ميك ــل ال ــو الح ــا ه س: م

ــا؟ ــي ذكرتِه ــات الت ــع التحدي جمي

ج: نحــن بحاجــة إىل تقديــم حلــول ال تســاعد العمــاء فقــط، 
ــاً  ــة اقتصادي بــل أيضــاً تســاعد الــركات عــى النمــو بطريقــة واعي

ــا لــن أشــعر باالرتيــاح إذا كنــت أبيــع منتجــاً أعــرف أن  ــاً. فأن وبيئي

العميــل لــن يســتطيع اســتخدامه، ألن الكهربــاء هــي مشــكلة كبــرة. 

ــراح  ــايل، إذا أردُت اق ــة. وبالت ــا تشــّكل أزم ــلفاً أنه ــرف س نحــن نع

ــس  ــة، ولي ــذه األزم ــج ه ــاً يعال ــون ح ــن أن يك ــد م ــا ب ــل، ف ح

ــع  ــد أن يفكــر الجمي ــايل، أري ــا. يف عــامل مث ــاً عليه ــف عبئ حــّاً يضي

ــد أن  ــد. أري ــر جي ــة أم ــي أرى أن املنافس ــام أنن ــة. ك ــذه الطريق به

يكــون لــدي منافســون. أريــد أن تــأيت العامــات التجاريــة األخــرى 

بحلــول أفضــل. ]املنافســة[ مــن شــأنها أن تعــزز حلولنــا ألنــه مــن 

الصعــب أن يكــون املــرء الشــخص الوحيــد الــذي يتحــدث عــن حــل 

معــن. وإذا مل يســمع النــاس ذلــك الحــل مــن العامــات التجاريــة أو 

ــه. ــيبدؤون بالتشــكيك يف صحت ــم س ــركات األخــرى، فإنه ال

ــام  ــد في ــل جي ــوم بعم ــتان[ تق ــم كردس ــة ]إقلي ــد أن حكوم أعتق

ــة. وهــذا  ــازل واألعــامل التجاري ــة للمن ــول ذكي ــم حل ــق بتقدي يتعل

يخــص  فيــام  مراعــاة  أكــر  يكونــوا  أن  عــى  النــاس  سيســاعد 

اســتهاك الطاقــة. ســيكون مــن املفيــد رؤيــة املزيــد مــن املبــادرات 

ــن إحــدى  ــول الخــرضاء. وم ــز الحل ــة لتحفي ــا الحكوم ــي تقوده الت

األمــور التــي ميكننــي قولهــا هــي أننــا مل نكــن ســعداء بتنفيــذ قــرار 

ــة  ــات الطاق ــى منتج ــب ع ــف الرضائ ــة بتخفي ــة االتحادي الحكوم

املتجــددة بنســبة 99%، والــذي تــم فرضــه عــى كافــة حــدود العــراق 

ــق  ــن طري ــا ع ــتلمنا معداتن ــع األســف، اس ــة. م الشــاملية والجنوبي

حــدود إقليــم كردســتان، حيــث ال ينطبــق 

هــذا القــرار. 

رشكتكــم  رؤيــة  هــي  مــا  س: 

املقبلــة؟ العــرش  للســنوات 

للطاقــة  بالرويــج  نرغــب  زلنــا  مــا  ج: 
املتجــددة وحلــول الطاقــة الخــرضاء، لكننــا 

نريــد أن نكــون مبتكريــن يف جعــل النــاس 

أكــر اهتاممــاً بالحلــول الخــرضاء، ليــس 

ألن ذلــك هــو األمــر الصحيــح أو املســؤول 

الــذي ينبغــي القيــام بــه ]مــن أجــل البيئة[، 

ــاً  ــة اقتصادي ــوة ذكي ــيكون خط ــرضاء س ــول الخ ــي الحل ــل ألن تبن ب

بالنســبة لهــم. نحــن أيضــاً نبنــي أداة جديــدة... متّكــن النــاس مــن 

ــارات. ــي هــذه الخي ــال عــر تبن كســب امل

بإيجــاز، إن رؤيتنــا لشــباب يقومــون بتنفيــذ وتطويــر أســواق جديدة 

بأعاملهــم ليــس أمــراً ُملهــامً وحســب، بــل أيضــاً مشــجع لآلخريــن يك 

يبــدأوا بالتفكــر يف القطاعــات املختلفــة التــي ميكنهــم التفــوق فيهــا، 

ــذا  ــادة. وه ــر معت ــكاراً غ ــا أف ــوا فيه ــواق ويطرح ــدوا األس أو يتح

بــدوره يحفــز صّنــاع القــرار عــى التكيــف مــع احتياجاتهــم لتحســن 

النظــام البيئــي، والوضــع الراهــن، ويف النهايــة للبلــد ككل. 

لقد أدركُت أنني بحاجة

للقيام بيء حول املباين 

الخرضاء، سواء من خال

مسريت املهنية أو بأي

طريقة ممكنة.
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التقدم الصناعي في العراق في
العصر الحديث

رانيا بكر

مقدمة
يزخــر العــراق باملــوارد الطبيعيــة التــي مــن شــأنها أن تدعــم مختلف 

ــت وإىل  ــي والفوســفات والكري ــاز الطبيع ــن الغ ــد الدخــل: م رواف

ــردودات النفــط  ــإن م ــك ف ــع ذل ــة كالتمــور1. وم ــل الزراعي املحاصي

ــة البــاد،  تشــّكل أكــر مــن 99% مــن الصــادرات، و85% مــن ميزاني

و42% مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل.2 إن اعتــامد العــراق الكبــر 

عــى النفــط، واملرافــق مــع ســوء اإلدارة العامــة والفســاد، قــد قــاد 

ــم  ــام أدى إىل تفاق ــكيل، م ــاد ال ــات يف االقتص ــراراً إىل تقلب ــاد م الب

ــة  ــات العاملي ــع األزم ــل م ــة يف التعام ــة املرون ــة وقل ــب البطال نس

ــا دعــت  ــط.3 ولطامل ــوط أســعار النف ــد-19 وهب ــل جائحــة كوفي مث

ــع مصــادر  ــراق إىل تنوي ــدين يف الع ــع امل ــات األعــامل واملجتم قطاع

ــركات الناشــئة  ــاد. وتحظــى املشــاريع الصغــرة وال الدخــل يف الب

ــي  ــة الت ــة العراقي ــة والحكوم ــاريع اإلمنائي ــل املش ــن قب ــم م بالدع

ــى  ــا.4 وع ــال قراراته ــن خ ــئة م ــركات الناش ــت ال ــا فّضل بدوره

الرغــم مــن أن العــراق لديــه ســوق اســتهاكية كبــرة بعــدد ســكان 

ــة الرئيســية يف  ــر النفطي ــات غ ــإن أداء القطاع ــاً،5 ف ــغ 40 مليون يبل

العــراق مــا يــزال متدنيــاً مــن حيــث تلبيــة طلــب الســكان. وفرصــة 

ــاع  ــياق القط ــا يف س ــح صوره ــى بأوض ــاج تتج ــذا االحتي ــة ه تلبي

ــي.  ــي العراق الصناع

Iraq facts and figures,” Organization of the Petroleum Exporting Countries )OPEC( 2018. https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/164.htm.”  1

 https://www.albankaldawli.org/ar/country/iraq/overview#1 .2021 2  البنك الدويل، »العراق: عرض عام«، 1 ترين الثاين

 The impact of Coronavirus )COVID-19( and the global oil price shock on the fiscal position of oil-exporting developing countries,” Organisation for Economic Co-operation”  3

and Development )OECD(, September 30, 2020, https://bit.ly/3wR9hQk.

Essam Munir, Reem Halim, and Mohammed Jamal, “Iraqi Startups’ Ecosystem Monitor V2.0,” KAPITA Business Hub, September 25, 2021, 14. https://kapita.iq/storage/app/  4

media/Research/Ecosystem%202.pdf.

USAID, “Iraq Market Spotlight,” June 2, 2021. usaid.gov/sites/default/files/documents/Iraq_MarketSpotlight_final_060221.pdf.  5

 https://bit.ly/3vrWtRo.2021 6  عيل كريم إذهيب »أكر من ثلث املصانع العراقية متوقفة عن العمل فهل تعيدها الخصخصة للحياة؟«  الجزيرة، 23 ترين األول

 2021 https://bit.ly/3aaIVRP. 7  »تقرير التقديرات األولية للناتج املحيل اإلجاميل للنصف االول من سنة 2021« الجهاز املركزي لإلحصاء، ترين األول

8  إذهيب، »أكر من ثلث املصانع العراقية.«

https://gds.gov.iq/ar/iraqs-white-paper-for-economic- .2020 9  » اهــداف ومحــاور الورقــة البيضــاء لإلصــاح االقتصــادي يف العــراق« خليــة الطــوارئ لإلصــاح املــايل، الحكومــة العراقيــة، 22 تريــن األول

 reforms-vision-and-key-objectives/.

 Justin Yifu Lin and Volker Treichel, “Making industrial policy work for growth, jobs and development,” Transforming Economies: Making industrial policy work for growth,  10

jobs and development, eds. José Manuel Salazar-Xirinachs, Irmgard Nübler, and Richard Kozul-Wright )Geneva: ILO Publications, 2014(, 65-78. http://ilo.org/wcmsp5/groups/

public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_242878.pdf.

وقبــل الغــزو الــذي قادتــه الواليــات املتحــدة يف عــام 2003، بلغــت 

ــيل  ــج املح ــن النات ــبة 23% م ــراق نس ــي للع ــل الصناع ــبة الدخ نس

اإلجــاميل. 6 وذكــر الجهــاز املركــزي لإلحصــاء العراقــي، وهــو الوكالــة 

الحكوميــة املكلفــة بحفــظ املعلومــات اإلحصائيــة إلفــادة السياســات 

والبحــث العلمــي، أن املــردودات الصناعيــة قــد هبطــت إىل نســبة 

2.03% مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل يف عــام 7.2021 ويعــزو الخــراء 

الحكومــة وغيــاب  إدارة  الصناعيــة إىل ســوء  النواتــج  انخفــاض 

التنســيق بــن القطاعــن العــام والخــاص مــن أجــل إنعــاش القطــاع 

الصناعــي.8 وقــد تســبب عــدم االســتقرار الســيايس وانعــدام األمــن يف 

إضعــاف رغبــة القطــاع الخــاص يف القيــام مبــا يلــزم لتشــغيل املصانــع 
مــن اســتثامرات طويلــة األمــد وواســعة النطــاق.9

ومــع تشــابك مصــرَي اقتصــاد العــراق وقطاعــه الصناعــي، 10 هنــاك 

ــك  ــة ال متتل ــز منــو القطــاع الصناعــي. والصناع حاجــة ملحــة لتعزي

القــدرة عــى اســرداد روافــد دخــل البــاد وحســب، بــل أيضــاً دعــم 

منــو القطاعــات العراقيــة األخــرى كالزراعــة والتكنولوجيــا والبنــاء.

ثانيا 
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التقــدم الصناعــي يف العــرص الحديــث يف العــراق، 

ملحــة عامــة
ــر  ــع بشــكل كب ــة التصني ــات، دعمــت الحكومــة العراقي يف الثامنيني

لخدمــة أهدافهــا العســكرية خــال الحــرب اإليرانيــة العراقيــة. وتــم 

بنــاء العديــد مــن مصانــع البروكيامويــات والحديــد والصلــب خــال 

تلــك الفــرة، ولكــن بــدءاً مــن عــام 1990، انخفضت اإلنتاجية بشــكل 

حــاد يف ظــل عقوبــات األمــم املتحــدة. إىل جانــب االفتقــار للمــواد 

ــاق  ــع النط ــل واس ــر إىل فش ــتراد والتصدي ــر االس ــام، أدى حظ الخ

ــرة  ــهدت ف ــاق. وش ــعة النط ــة واس ــي وإىل بطال ــاع الصناع يف القط

مــا بعــد عــام 1997 تنفيــذ برنامــج األمــم املتحــدة للنفــط مقابــل 

الغــذاء11 وانتعشــت الصناعــة قليــًا يف القطاعــن العــام والخــاص يف 
ظــل توفــر االئتامنــات وقطــع الغيــار محليــاً.12

وشــهد القطــاع الصناعــي تحّســناً أكــر بعــد عــام 2003، لكنــه 

ــاب  ــيايس وغي ــن الس ــدام األم ــدة كانع ــات جدي ــه تحدي ــاً واج أيض

ــزي  ــاء املرك ــاز اإلحص ــات جه ــر بيان ــة.13 وتش ــات الحاكم التريع

Resolution 986: Authorization to Permit the Import of Petroleum…” United Nations Security Council Resolutions )UNSCR(, April 14, 1995. http://unscr.com/en/resolutions/986  11

Gerald Henry Blake, et al., “Iraq: Economy,” Encyclopedia Britannica, January 11, 2022. https://www.britannica.com/place/Iraq.  12

13 https://www.iasj.net/iasj/-1 :)2011( 89 13 م.د. عبــد هللا نجــم الشــاوي، وعامــر أحمــد محمــد »دور الدولــة يف دعــم القطــاع الصناعــي يف العــراق، دراســة ميدانيــة«، مجلــة اإلدارة واالقتصــاد، العــدد

 article/26646.

14 جهــاز اإلحصــاء املركــزي، »املنشــآت الصناعيــة الكبــرة واملتوســطة،« إحصــاء املنشــآت الصناعيــة الصغــرة للقطــاع الخــاص 2018. إحصــاء املنشــآت الصناعيــة املتوســطة لســنة 2018.  إحصــاء املنشــآت الصناعيــة 

 http://cosit.gov.iq/ar/industrial/industrial-larg-mid..2018 الكبرة الســنوي، بغداد

 http://cosit.gov.iq/ar/industrial/industrial-larg-mid،2019 ،15 جهاز اإلحصاء املركزي، إحصاء املنشآت الصناعية الكبرة السنوي، املنشآت الصناعية الكبرة واملتوسطة

.Kapita, »Report: Iraqi Industrial Sector Overview«. 2020. https://kapita.iq/storage/app/media/Research/Industrial-Sector-in-Iraq-KAPITA.pdf  16

ــة يف  ــات الصناعي ــدد املؤسس ــاع يف ع ــرة إىل ارتف ــنوات األخ يف الس

العــراق )العمليــات العامــة والخاصــة وذات امللكيــة املشــركة(. 

وهنــاك تقاريــر بوجــود عــدد مجموعــه 198 مــن املنشــآت متوســطة 

ــر  ــاع كب ــع ارتف ــام 14،2018 م ــرة يف ع ــة كب ــم، و627 مؤسس الحج

ــرة  ــة كب ــم و719 مؤسس ــطة الحج ــة متوس ــل إىل 670 مؤسس وص

يف عامــي 2019 و2022 عــى التــوايل، و25,747 مؤسســة صغــرة 

ــن  ــداً، ولك ــو واع ــذا النم ــدو ه ــه.15 ويب ــى تاريخ ــا حت ــغ عنه مبل

هنــاك حاجــة للمزيــد مــن املعلومــات عــن العائــدات وخلــق فــرص 

العمــل قبــل التوّصــل إىل اســتنتاجات قاطعــة حــول انتعــاش القطــاع 

ــي.  الصناع

اليــوم، تتصــدر صناعــة األطعمــة واملروبــات القطــاَع الصناعــي مــن 

حيــث عــدد املنشــآت والحصــة يف الســوق، تليهــا صناعــة معالجــة 

املعــادن، ومصّنعــو األثــاث. أمــا يف الجانــب املقابــل لهــؤالء، فهنــاك 

مصّنعــو املركبــات اآلليــة والتعديــن والــورق الذيــن يواجهــون 

ــت  ــد أعلن ــوق.16 وق ــر يف الس ــة تذك ــى حص ــول ع ــاٍت للحص تحدي

معمل خلط الخرسانة القديم في أربيل، العراق. 13 آب 2016 شترستوك
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الحكومــة العراقيــة مؤخــراً عــن نيتهــا بنــاء خمــس مناطــق صناعيــة 

ــن  ــزء م ــة كج ــتثامرات األجنبي ــا واالس ــذاب التكنولوجي ــرة الجت كب

االســتدانة  عــى  القائــم  العــراق  اقتصــاد  لتنويــع  اســراتيجيتها 

النفطيــة.17 ويبقــى أن نــرى مــا إذا كانــت هــذه األجنــدة الطَموحــة 

ــل.  ــتتحقق بالفع س

سلطة الحكومة والصناعة
وتقــع املســؤولية الحكوميــة يف تطويــر الصناعــة عــى عاتــق املديرية 

ــاء أســاس للصناعــة يف  ــوىل بن ــي تت ــة، والت ــة الصناعي ــة للتنمي العام

العــراق، ومراعــاة جميــع مجــاالت الســامة وتقديــم مــا يكفــي مــن 
الخدمــات، وتقديــم االستشــارات لضــامن اســتدامة املشــاريع.18

ــدرت  ــد أص ــا ق ــو، وأنه ــة من ــة يف حال ــأن الصناع ــة ب ــد املديري وتفي

ــيس  ــهادة تأس ــدرت 255 ش ــدة، وأص ــة جدي ــة تجاري 1,865 رخص

ــام باألعــامل«(، و846 تخصيصــاً  ــة )إشــارة إىل »الجاهزيــة للقي كامل

ــام إىل  ــألرايض يف عــام 2021 وحــده.19 ويف حــن تشــر هــذه األرق ل

وجــود اتجاهــات نحــو املنحــى الصحيــح، لكن قلــة البيانــات املتوفرة 

حــول نواتــج هــذه الــركات الجديــدة )كتوليــد اإليــرادات وخلــق 

ــخ.( ال توضــح مــا إذا كان هــذا النمــو قــد ســاهم  فــرص العمــل، إل

بعــد عــى نحــو مفيــد يف قــوة القطــاع الصناعــي بشــكل عــام. 

وقــد رصّحــت املديريــة العامــة للتنميــة الصناعيــة بعــدة تحديــات 

تواجــه القطــاع الخــاص الصناعــي، مــن بينهــا: الوصــول إىل التمويــل؛ 

والرســوم  الرضائــب  فــرض  املســتوردة؛  الســلع  مــع  التنافــس 

ــم  ــي رق ــتثامر الصناع ــون االس ــن أن قان ــم م ــى الرغ ــة )ع الجمركي

ــاب التنســيق  ــة(؛20 وغي ــة النظري ــا مــن الناحي ــاًء منه ــح إعف 20 مين

ووكاالت  كالبلديــات  العاقــة  ذات  الحكوميــة  املؤسســات  بــن 

حاميــة املســتهلك. وتدعــو املديريــة إىل إصاحــات مثــل املزيــد 

مــن اإلعفــاءات الرضيبيــة والجمركيــة، وتخصيــص األرايض للمناطــق 

ــر العــام  ــز ناظــم، املدي ــة يف كل محافظــة. وقــد حــدد عزي الصناعي

للمديريــة العامــة للتنميــة الصناعيــة، التحديــات التــي تواجــه منــو 

ــي:  ــاع الصناع القط

لقــد واجــه العــراق تغيــراً كبــراً يف األنظمــة ]االقتصاديــة[ يف عــام 

2003، مــا خلــق اضطرابــات عديــدة يف جميــع القطاعــات. والقطــاع 

Nadim Kawach, “Projects: Iraq builds 5 industrial zones,” ZAWYA, June 6, 2021. https://www.zawya.com/en/projects/projects-iraq-builds-5-industrial-zones-hzdnly3d.  17

https://gdid.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=74 .2018 ،18 وزارة الصناعة واملعادن، املديرية العامة للتنمية الصناعية

19 جمهورية العراق، املديرية العامة للتنمية الصناعية، قسم اإلعام والعاقات العامة، بغداد 2022.

 https://bit.ly/3GfN5Ut. .2015 ،20 »قانون رقم 20 لعام 1998 – االستثامر الصناعي للقطاعن الخاص واملختلط«، قاعدة التريعات العراقية

21 عزيز ناظم، مقابلة أجرتها املؤلفة، بغداد، 17 نيسان 2022. 

Iraq Timeline: Since the 2003 War,” United States Institute of Peace, May 29, 2020. https://www.usip.org/iraq-timeline-2003-war#textonly.” 22

https://www.iq.undp.org/content/iraq/ar/home/library/Stabilization/impact-of-covid- .2020 23 »تأثــر فــروس كورونــا عــى االقتصــاد العراقــي« برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، 6 تريــن األول

 19-on-the-iraqi-economy.html.

الصناعــي مل ينــُج مــن هــذه التغيــرات. فقبــل عــام 2003، كان عــدد 

ــكان  ــايل للس ــم الح ــن الحج ــاوز 50% م ــراق ال يتج ــكان يف الع الس

مــع دخــل أقــل للفــرد، فــكان مــن الســهل أكــر تلبيــة االحتياجــات 

]االقتصاديــة للســكان[ مــن خــال املصنعــن املحليــن. وقــد ال 

ياحــظ الشــعب ذلــك أثنــاء رشاء الســلع، لكــن الكثــر مــن الراخيص 

والعامــات التجاريــة التــي كانــت مســتوردة أصبحــت اآلن ممنوحــة 
للمصانــع العراقيــة واإلنتــاج العراقــي. 21

ــو  ــأن من ــة بش ــات الحكومي ــم الترصيح ــب تقيي ــن الصع ــدداً، م مج

القطــاع الصناعــي دون تقييــم املخرجــات، ولكــن التصــور بــن 

ــن هــو أن القطــاع ينمــو  املســتهلكن وأصحــاب الــركات والريادي

ــو  ــة للنم ــرات الحكوم ــب. وإن تفس ــة بالطل ــديد مقارن ــطء ش بب

البطــيء )مثــل غيــاب االســتقرار يف حقبــة مــا بعــد 22،2003 وجائحــة 

ــع  ــراق اآلن يتمت ــة أن الع ــن حقيق ــاىض ع ــخ( تتغ ــد-23،19 إل كوفي

ــة  ــواق الصناعي ــة واألس ــورات التكنولوجي ــل إىل التط ــول أفض بوص

الرئيســية يف الواليــات املتحــدة وآســيا وأوروبــا، وكل ذلــك مــن 

شــأنه أن يحســن فــرص االنتعــاش بشــكل عــام مــن خــال الــدروس 

ــنة.  ــع املحّس ــتفادة وآالت التصني املس

ويف حــن تســعى املديريــة إىل النمــو االقتصــادي مــن خــال تدابــر 

ــر،  ــب، وتســهيل االســتراد والتصدي ــض الرضائ ــل تخفي ــة مث تحفيزي

ــة  ــزال ضئيل ــا ت ــات م ــذه السياس ــار ه ــإن آث ــة، ف ــروض املالي والق

حتــى اآلن مــن حيــث املســاهمة يف الناتــج املحــيل اإلجــاميل يف 

العــراق. وميكــن للحكومــة أن تضاعــف جهودهــا يف االســتثامر 

ــز  ــي، وعــر تجهي ــب املهن ــال البــري مــن خــال التدري يف رأس امل

النــاس بــاألدوات الازمــة يف القطــاع الخــاص للتعامــل مــع التدابــر 

التحفيزيــة. وعــاوة عــى ذلــك، ميكــن للحكومــة الرويــج للتدابــر 

التحفيزيــة والتســهيات الحكوميــة بشــكل أوســع مــن خــال وســائل 

اإلعــام التقليديــة ووســائل التواصــل االجتامعــي. وهنــاك حاجــة إىل 

املزيــد مــن الدراســات لجمــع البيانــات حــول منــو القطــاع الصناعــي 

ــة يف  ــز الصناع ــن تعزي ــراً، ميك ــات. وأخ ــم التوصي ــه، وتقدي ونواتج

ــرص يف فجــوات القطــاع  ــن خــال اكتشــاف الف القطــاع الخــاص م

الصناعــي وبنــاء منظــامت صناعيــة للمطالبــة بإصاحــات حكوميــة 

ــة.  ملموســة عــى نحــو أكــر فعالي



معهد الدراسات اإلقليمية والدولية )آيرس(  11

نشرة العراق االقتصادية القطاع الصناعي في العراق | المباني الخضراء | حرب أوكرانيا

موظف يعمل في مصنع صغير في النجف على عباءة رجالية وهي لباس عربي تقليدي يدوي الصنع. العراق. 6 أغسطس 2021. رويترز

وجهات نظر: الشباب العراقي يتحدث عن الصناعة 

لقــد كان موضــوع الصناعــة والتصنيــع محــل نقــاش يف مجموعــة مركــزة أُجريــت مــع طَلَبــة جامعيــن عراقيــن متخصصــن يف 

األعــامل مــن محافظــات مختلفــة.  وبــرزت املواضيــع التاليــة:

 اخرقت السلع املستوردة السوق، مام أدى إىل تغير توقعات املستهلك: 	

 »قبل عام 2003، كانت مدارسنا توزع منتجات عراقية لأللبان والوجبات الخفيفة. أما اآلن، بسبب العوملة،

  هناك خيارات من مختلف البلدان، وهذا قد غّر سلوكنا االستهايك.«

 أشار الطاب إىل أن جودة التصنيع العراقية قد ال تريض ذوقهم الشخيص 	

 »ال أعتقد أنني سأشري منتجاً من الركة العامة للمنتجات الجلدية العراقية مقارنة مبا يوجد لدينا أصاً 

 من اختيارات يف السوق.«

نة تحدياً أساسياً للطاب الذين يفكرون يف االستثامر يف القطاع الصناعي: 	  ميثل نقص الطاقة الكهربائية املؤمَّ

 »إن املشكلة الرئيسية التي متنعنا من بدء مصانعنا الخاصة هي عدم وجود كهرباء مستقرة. فراء املولدات

 الصناعية سيكلف الكثر، وسيزيد من سعر منتجاتنا«.

 عر الطاب عن ثقتهم باملنتجات الزراعية العراقية: 	

 »مع الزراعة ]املحلية[، ال نواجه نفس املشكلة املتعلقة بالثقة والجودة. نحن نعتقد أن بضائعنا أفضل.

ويجب أن يدعم القطاع الصناعي الزراعة عر تحسن العامات التجارية والتغليف والري.«
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ــادة  ــاك زي ــت هن ــرة، كان ــر األخ ــة ع ــهر الثامني ــدى األش ــى م ع

حــادة يف أســعار النفــط واملــواد الغذائيــة نتيجــة النتعــاش االقتصــاد 

ــة  ــن جائح ــم ع ــر الناج ــار الكب ــن االنهي ــه م ــد خروج ــي بع العامل

ــا،  ــزو أوكراني ــاب غ ــادة يف أعق ــذه الزي ــارعت ه ــد-19. وتس كوفي

ــي  ــادي العامل ــو االقتص ــى النم ــرة ع ــار كب ــك آث ــن ذل ــأت ع ونش

والطلــب عــى النفــط. وقــد خفــض صنــدوق النقــد الــدويل يف  

تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي الــذي نــره مؤخــراً توقعاتــه للنمــو 

االقتصــادي العاملــي لعــام 2022 إىل زيــادة قدرهــا 3.6% )بعــد زيــادة 
قــّدرت بـــ 6.1 % يف عــام 2021(؛ وزيــادة قدرهــا 3.6% يف عــام 2023. 

1 وتلــك كانــت املــرة الثالثــة عــى التــوايل التــي يعــّدل فيهــا صنــدوق 

النقــد الــدويل توقّعاتــه إىل األدىن خــال األشــهر الســتة األخــرة 

ــاع أســعار النفــط واملــواد  ــرات املثبطــة للنمــو يف ارتف نتيجــة للتأث

الغذائيــة. وإن تعديــل التوقعــات نحــو األدىن للنمــو االقتصــادي 

العاملــي يــؤدي عــادة إىل تــدين التوقعــات يف الطلــب العاملــي عــى 

War Sets Back the Global Recovery,” World Economic Outlook, International Monetary Fund )IMF(, April, 2022. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/” 1

world-economic-outlook-april-2022.

النفــط، وبالتــايل إىل هبــوط أســعار النفــط، األمــر الــذي ســيكون لــه 

ــار كبــرة عــى االقتصــاد العراقــي نظــراً العتــامده الكبــر  بــدوره آث

عــى أســعار النفــط.

تأثر حرب أوكرانيا عى أسعار الطاقة

إن تغــّر النظــام العاملــي يف أعقــاب غــزو أوكرانيــا، ونطــاق العقوبات 

ــد،  ــة األم ــون طويل ــل أن تك ــي يحتم ــيا والت ــى روس ــة ع املفروض

ــات التــي تحكــم العاقــة بــن النمــو االقتصــادي  ســيغران الدينامي

ــات  ــرار الحكوم ــط. إن اضط ــى النف ــي ع ــب العامل ــي و الطل العامل

الغربيــة لتقليــل اعتامدهــا عــى النفــط الــرويس وضــامن أمــن 

ــى  ــلبية ع ــار الس ــف اآلث ــأنه تخفي ــن ش ــيكون م ــا س ــة لديه الطاق

الطلــب العاملــي للنفــط التــي نجمــت عــن ضعــف النمــو االقتصادي 

العاملــي عــى املديــن القصــر واملتوســط. وميكــن رؤيــة ذلــك مــن 

 الغذاء وأسعار الطاقة، حرب
أوكرانيا، والعراق

احمد الطبقچلي

منصة حفر آبار في البصرة جنوب العراق. 2019. شترستوك

ثالثا 
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ــة عــى  ــزال مرتفع ــا ت ــي م ــات أســعار النفــط املســتقبلية الت توقع

ــا  ــت إليه ــي وصل ــتويات الت ــن املس ــت ع ــا انخفض ــن أنه ــم م الرغ

ــيا )الشــكل 1(. ــى روس ــات ع ــرض للعقوب ــد أول ف ــارشة بع مب

وســوف تؤثــر التوقعــات املرتفعــة ألســعار النفــط يف عامــي 2022-

2023 بشــكل كبــر عــى التوقعــات االقتصاديــة للعــراق عــى املــدى 

القريــب، واملوازنــات الحكوميــة املســتقبلية، واملــأزق الحــايل املتعلق 

بتشــكيل الحكومــة. فــإذا كان ســعر نفــط برنــت2 100 دوالر أمريــي 

فهــذا  للرميــل يف 2023،  أمريــي  للرميــل يف 2022 و 90 دوالر 

2  جميع األرقام مقّربة. 

3 هــذه األرقــام تخــص صــادرات النفــط الفدراليــة فقــط )أي أنهــا ال تتضمــن صــادرات إقليــم كردســتان العــراق(، وتعكــس مبيعــات صــادرات النفــط كــام قامــت بهــا رشكــة تســويق النفــط الحكوميــة، ال العائــدات 

الفعليــة لصــادرات النفــط كــام اســتلمتها وزارة املاليــة. وســبب ذلــك وجــود فــرة تأخــر – تصــل إىل ثاثــة أشــهر – بــن مبيعــات صــادرات النفــط واســتام املدفوعــات مقابــل تلــك املبيعــات. عــاوة عــى ذلــك، 

تتضمــن عائــدات النفــط تحويــات األربــاح مــن الــركات العامــة املرتبطــة بالنفــط والرضائــب املفروضــة عــى رشكات النفــط.

4 باســتخدام ســعر الــرصف الرســمي للدينــار العراقــي مقابــل الــدوالر األمريــي وهــو 1 دوالر أمريــي = 1.182 دينــار عراقــي يف كانــون الثــاين – تريــن الثــاين 2020، 1 دوالر أمريــي = 1.450 دينــار عراقــي يف 

كانــون األول 2020، 2023-2021.

5 هــذه األرقــام وفقــاً ملعايــر املحاســبة النقديــة التــي تســتخدمها وزارة املاليــة. وبالتــايل، فــإن النفقــات الفعليــة، باســتخدام معايــر املحاســبة املســتحقة، مــن املتوقــع أن تكــون أكــر مــن 110 ترليــون دينــار 

عراقــي. لاطــاع عــى الفــرق بــن املعياريــن كــام ينطبقــان عــى العــراق، انظــر:

Ahmed Tabaqchali, “Gone with the Muhasasa: Iraq’s static budget process, and the loss of financial control,” The Atlantic Council, January 6, 2021. https://www.atlanticcouncil.

org/in-depth-research-reports/report/gone-with-the-muhasasa-iraqs-static-budget-process-and-the-loss-of-financial-control/.

6 أحمــد الطبقچــيل، »املوجــز االقتصــادي: مــا تقولــه لنــا الجائحــة عــن النمــو والتقلبــات يف املســتقبل« نــرة العــراق االقتصاديــة: تجــارة التعليــم، معهــد الدراســات اإلقليميــة والدوليــة )آيــرس(، شــباط 2022. 

  https://www.auis.edu.krd/iris/sites/default/files/iris_iraqeconomicreview_vol2issue1_arabic.pdf.

ــاً  ــي ســتبلغ تقديري ســيعني أن عائــدات صــادرات النفــط العراق

ــي( يف 2022 و  ــار دوالر أمري ــي )117 ملي ــار عراق ــون دين 170 ترلي

ــي( يف 20233 -  ــار دوالر أمري ــار عراقــي )110 ملي 160 ترليــون دين

وهــو ارتفــاع كبــر إذا مــا قارنـّـاه بـــ 110 ترليــون دينــار عراقــي )76 

مليــار دوالر أمريــي( يف 2021، و 51 ترليــون دينــار عراقــي )42 

ــام 2021 ــات ع ــت نفق ــد بلغ ــي( يف 4.2020 وق ــار دوالر أمري  ملي

ــوف  ــي(، 5 وس ــار دوالر أمري ــي )71 ملي ــار عراق ــون دين 103 ترلي

تســمح الزيــادة املتوقعــة للعائــدات للحكومــات الجديــدة بالســعي 
ــات توســعية باســتمرار. 6 نحــو موازن
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عقود برنت ا�ستقبلية 
(دو�ر أمري� للميل)

اعتباراً من 24 كانون ا�ول 2021 لف�ة كانون الثا� 2022 – آذار 2029

اعتباراً من 7 آذار 2022 لف�ة نيسان 2022 – آذار 2029

اعتباراً من 20 أيار 2022 لف�ة حزيران 2022 – آذار 2029

الشكل 1: عقود برنت المستقبلية دوالر أمريكي/برميل. المصدر: investing.com، البيانات حتى تاريخ 20 أيار 2022. 
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اآلثــار املرتتبــة عــى السياســات االقتصاديــة قصــرة 

ألمد ا
مــن املمكــن أن يســمح الفائــض املتوقــع لألشــهر الســتة األوىل 

مــن عــام 20227 لحكومــة ترصيــف األعــامل الحاليــة بتقليــل تأثــر 

االرتفــاع الحــاد ألســعار املــواد الغذائيــة للفئــات الســكانية الضعيفــة 

ــار دوالر  ــي )17 ملي ــار عراق ــون دين ــغ 25 ترلي ــص مبل ــث يخص حي

ــد  ــذايئ«8 قي ــن الغ ــم الطــارئ لألم ــون »الدع ــي( ملــروع قان أمري

املراجعــة لــدى اللجنــة املاليــة يف مجلــس النــواب.9 وســيكون مروع 

القانــون مبثابــة موازنــة تكميليــة ملوازنــة عــام 2021 التــي مــا تــزال 

ــام 10.2022  ــة ع ــن ميزاني ــاً ع ــج بدي ــج النات ــون املزي ــارية؛ ويك س

ومــن املتوقــع أن يطيــل هــذا الرتيــب املــأزق الحــايل بشــأن تشــكيل 

الحكومــة، حيــث أنــه سيســمح للحكومــة بحاميــة املســتهلكن مــن 

ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة،  واالســتمرار يف العمــل حتــى نهايــة 

العــام. واألهــم مــن ذلــك أن هــذا الرتيــب مــن شــأنه الحفــاظ عــى 

ــع  ــتحافظ جمي ــث س ــة11 حي ــة الطائفي ــن للمحاصص ــع الراه الوض

ــة التــي  ــة عــى حصتهــا يف مــوارد الدول ــة والطائفي األحــزاب الِعرقي

ــات عــام 2018، ويف حكوماتهــا الشــاملة لعامــي  تحققــت يف انتخاب

و2020.  2018

ويلقــى مــروع القانــون املقــرح دعــامً يف مجلــس النــواب حيــث 

يوجــد اعــراف بالحاجــة لاســتجابة للضجــة واســعة النطــاق حــول 

تصاعــد أســعار املــواد الغذائيــة عــى مــدى األشــهر الثامنيــة عــر 

ــل  ــبة 23% مقاب ــي بنس ــار العراق ــة الدين ــاض قيم ــة، وانخف املاضي

7 ميكــن لــوزارة املاليــة تقديــر عائــدات النفــط بدقــة لألشــهر الســتة األوىل مــن الســنة، إذ أن مبيعــات النفــط للفــرة املمتــدة مــا بــن تريــن األول وكانــون األول يتــم اســتامها يف فــرة كانــون الثــاين إىل آذار، 

ومبيعــات الصــادرات لفــرة كانــون الثــاين – آذار يتــم اســتامها يف نيســان – حزيــران )انظــر الحاشــية رقــم 4(. ومبــا أن وزارة الداخليــة مقيــدة بنفــس مســتويات اإلنفــاق لعــام 2021، ميكــن تقييــم الفائــض بدقــة 

باســتخدام قاعــدة ”1 عــى 12“ )انظــر الحاشــية رقــم 10(.

8 أثناء تحضر هذه النرة للطباعة، أقّر مجلس النواب قانون »الدعم الطارئ لألمن الغذايئ« عى األسس املذكورة هنا: 

 https://almadapaper.net/view.php?cat=266401 2022 االرملان يقّر قانون األمن الغذايئ.. وخّشان يلّوح بالطعن أمام االتحادية“، جريدة املدى،  8 حزيران”

9 اقرحــت الحكومــة العراقيــة يف البدايــة اســتخدام مــا يصــل إىل 25 ترليــون دينــار عراقــي )17 مليــار دوالر أمريــي( مــن فائــض عائــدات صــادرات النفــط، واقــراض مــا يصــل إىل 10 ترليــون دينــار عراقــي )7 

مليــار دوالر أمريــي( ليصبــح املجمــوع 35 ترليــون دينــار عراقــي )24 مليــار دوالر أمريــي(. إال أنــه مــن املتوقــع أن يحــد مجلــس النــواب املبلــغ بـــ 25 ترليــون دينــار عراقــي اآلتيــة مــن فائــض عائــدات النفــط. 

وبالتــايل، حكمــت املحكمــة االتحاديــة العليــا بــأن حكومــة ترصيــف األعــامل ال متتلــك الحــق باقــراح القوانــن عــى مجلــس النــواب، مبــا يف ذلــك القانــون املقــرح لألمــن الغــذايئ. ومــع ذلــك، هنــاك حــل بديــل 

بــأن يقــرح مجلــس النــواب التريــع عــى الحكومــة العراقيــة ويطلــب موافقتهــا عــى القانــون. فــراس عدنــان: » الرملــان يطمــن عــى الوفــرة املاليــة قبــل متريــر قانــون األمــن الغــذايئ“ جريــدة املــدى، 18 

https://almadapaper.net/view. .2022 2022؛ حســن حاتــم: »الرملــان يعتــزم إقــرار األمــن الغــذايئ بصيغــة مختلفــة“ جريــدة املــدى، 17 أيــار. https://almadapaper.net/view.php?cat=263159 نيســان

  https://almadapaper.net/view.php?cat=265519. .2022 ؛ فــراس عدنــان، » الرملــان يخاطــب الحكومــة بشــأن املوافقــة عــى قانــون األمــن الغــذايئ“ جريــدة املــدى 26 أيــارphp?cat=264911

10 أصبحــت الحكومــة الحاليــة حكومــة ترصيــف أعــامل يف ليلــة انتخابــات تريــن األول 2021، وبالتــايل فإنهــا تفتقــر إىل الســلطة القانونيــة لتقديــم املوازنــة إىل مجلــس النــواب. ويف ظــل هــذه الظــروف، تنطبــق 

قاعــدة »1 عــى 12«: يف كل شــهر، ميكــن للحكومــة أن تنفــق جــزءاً مــن إثنــي عــر مــن املخصصــات الفعليــة التــي أجريــت عــام 2021.

Toby Dodge, “Tracing the Rise of Sectarianism in Iraq after 2003,” LSE Middle East Centre, September 18, 2018. https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/09/13/tracing-the-rise-of- 11

.sectarianism-in-iraq-after-2003/

 2020. https://gds.gov.iq/ar/iraqs-white-paper-for-economic-12 ”اهــداف ومحــاور الورقــة البيضــاء لإلصــاح االقتصــادي يف العــراق“، خلية الطــوارئ لإلصــاح املــايل، الحكومــة العراقيــة، 22 تريــن األول

 reforms-vision-and-key-objectives/..

  https://amwaj.media/ar/article/devaluation-dinar-iraq-political-elites .2022 13 لهيب هيجل، »ملاذا يعجز العراق عن تحّمل رفع قيمة الدينار؟«  أمواج ميديا، 11 آذار

 http://www.mof.gov.iq/pages/MOFBannerHeadlineDetail.aspx?BannerNewsID=1074 .2022 14 ”عرض وزير املالية ملجلس النواب يف 28 شباط 2022“، وزارة املالية، 3 آذار

15 مــؤرش أســعار املــواد الغذائيــة )FFPI( التابــع ملنظمــة الفــاو هــو مقيــاس للتغــرات الشــهرية يف األســعار العامليــة لســلة الســلع الغذائيــة. وهــو يتألــف مــن متوســط خمســة مــؤرشات ملجموعــات الســلع 

األساســية، مرجحــة مبعــدل حصــص التصديــر لــكل مــن املجموعــات خــال فــرة 2016-2014. 

World Food Situation: FAO Food Price Index,” Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/.”

16 تتضمــن ســال النجــاة بالحــد األدىن مــن النفقــات )SMEB( ســبعة ســلع غذائيــة )العــدس، الزيــت النبــايت، الــرز، الســكر، الرغــل، امللــح، ودقيــق القمــح(، ومثانيــة مــواد غــر غذائيــة )منظــف الغســيل، 

الــدوالر األمريــي يف كانــون األول 2020 الــذي أعقــب الكشــف عــن 

»الورقــة البيضــاء« الحكوميــة يف تريــن األول 2020. 12 وقــد ألقــى 

ــوم عــى خفــض  ــاً بالخطــاب الشــعبوي - الل ــرأي العــام– مدفوع ال

قيمــة الدينــار العراقــي فيــام يتعلــق بزيــادة األســعار.13 واســتضاف 

ــة أواخــر شــهر شــباط 2022 ملعالجــة  ــر املالي ــواب وزي ــس الن مجل

هــذه املخــاوف،14 وتـُـّوج االجتــامع مبطالبــة مجلــس النــواب باتخــاذ 

ــة  ــذي أدى يف نهاي ــة، وال ــات الســكانية الضعيف ــة للفئ ــر إغاثي تداب

املطــاف إىل مــروع قانــون »الدعــم الطــارئ لألمــن الغــذايئ الــذي 

يتــم النظــر فيــه حاليــاً. 

العــراق  يف  الغذائيــة  املــواد  أســعار  مقارنــة 

العامليــة باملعــدالت 
إن مــن شــأن إقــرار مــروع القانــون أن يهــدئ مــن حــدة الضجــة 

الناجمــة عــن ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة، ولكــن، مبــا أن هــذه 

الزيــادات يف األســعار ظاهــرة عامليــة، فــإن العــراق كان سيشــهدها 

بغــض النظــر عــن قيمــة الدينــار العراقــي – فخفــض قيمتــه مل يكــن 

ليــؤدي إال لزيــادة قدرهــا 23% ملــرة واحــدة يف أســعار البضائــع 

املتداولــة بالــدوالر األمريــي. وهــذه الديناميــات تظهــر يف التغيــرات 

ــم  ــة األم ــة ملنظم ــواد الغذائي ــعار امل ــؤرش أس ــى م ــرأت ع ــي ط الت

ــال  ــرات يف س ــل التغ ــاو( 15 مقاب ــة )الف ــة والزراع ــدة لألغذي املتح

برنامــج األغذيــة العاملــي املخصصــة للعــراق، واملعروفــة بـــ »ســال 

النجــاة بالحــد األدىن مــن النفقــات )SMEB(« و«ســال التحويــات 
ــكل 2(.16 ــة )CBT(« )الش النقدي
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ــاين 2020 كأســاس  ــن الث يســتخدم الشــكل 2والشــكل 3شــهر تري

ــون  ــي يف كان ــار العراق ــة الدين ــاض قيم ــاب انخف ــة17 لحس للمقارن

يف  العاملــي  األغذيــة  برنامــج  ســال  أن  ويُظهــران   ،2020 األول 

العــراق )CBT وSMEB( قــد ازدادت مبــارشة بعــد انخفــاض قيمــة 

الدينــار العراقــي يف كانــون األول 2020 إىل ذروة زيــادة بلغــت 17-

ــا  ــادة قدره ــم تراجعــت إىل زي ــول شــهر نيســان 2021. ث 19% بحل

ــايت، العــدس، امللــح،  ــرز، الزيــت النب ــة )CBT( فهــي أكــر تنوعــاً )دقيــق القمــح، ال ــاس القاممــة(؛ أمــا ســال التحويــات النقدي ــون، فرشــاة األســنان، معجــون األســنان، وأكي ــة، الشــامبو، الصاب الفــوط الصحي

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000137684/download/ .2022 الســكر، املعكرونــة، الدجــاج، الخضــار، والحليــب( »تقريــر رصــد الســوق العراقيــة«. برنامــج األغذيــة العاملــي، رقــم 31. آذار

17  يتم هذا بإعادة ضبط جميع األرقام لشهر ترين الثاين 2020 إىل 100 بحيث يعاد ضبط جميع األسعار قبل وبعد ترين الثاين 2020 بناء عى ذلك. 

ــة  ــار املحتمل ــس اآلث ــا يعك ــوز 2021، م ــهر مت ــول ش 11-15% بحل

ــة مــن حيــث  ــة عــى أســعار املــواد الغذائي النخفــاض قيمــة العمل

الدينــار العراقــي. أمــا أســعار املــواد الغذائيــة العامليــة، وهــي آخــذة 

يف االرتفــاع منــذ صيــف عــام 2020، فقــد ارتفعــت أكــر بكثــر مــن 

ســال برنامــج األغذيــة العاملــي خــال الفــرة نفســها. وهــذا النمــط 

ــا )انظــر الشــكل 3(. قــد تكــرر يف أعقــاب غــزو أوكراني

07/2020

09/2020

11/
2020

01/2021

03/2021

05/2021

07/2021

09/2021

11/
2021

11/
2022

03/2022

05/2022

155

145

135

125

115

105

95

85

س�ل برنامج ا�غذية العا�ي  العراق مقارنة �ؤ� منظمة
ا�غذية والزراعة (الفاو) �سعار ا�واد الغذائية

أعيدت صياغتها إ� 100  ت�ين الثا� 2020

مؤ� منظمة الفاو �سعار ا�واد الغذائية

(بالدو�ر ا�مري�)

مؤ� س�ل التحوي�ت النقدية CBT ل�نامج

(بالدينار العراقي) �غذية العا�ي

 SMEB مؤ� س�ل النجاة بالحد ا�د� من النفقات

(بالدينار العراقي) ل�نامج ا�غذية العا�ي

الشكل 2سالل برنامج األغذية العالمي في العراق مقابل مؤشر منظمة األغذية والزراعة )الفاو( ألسعار المواد الغذائية. المصدر: برنامج 
األغذية العالمي ومنظمة الفاو، البيانات حتى تاريخ نيسان 2022.

٢٠٢٢ ٢٠٢٢

٢٠٢٢ ٣٤٪٣٩٪٢٠٢٠

٪١٠ ٪١١٪١٢

٪٥٠

SMEB)
CBT

ارتفاع أسعار ا�واد الغذائية العراقية مقابل العا�ية

الشكل 3  المصدر: برنامج األغذية العالمي ومنظمة الفاو، البيانات حتى تاريخ نيسان 2022.
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ــي  ــة العامل ــج األغذي ــة لرنام ــك أن الســال الغذائي ــن ذل واألهــم م

ــار العراقــي،  ــة يف العــراق بالدين ــة بالتجزئ مخصصــة ألســعار األغذي

والتــي تشــمل النقــل )الــدويل وداخــل العــراق( والتوزيــع، والتخزين، 

ــي  ــك، فه ــى ذل ــاوة ع ــة. وع ــع بالتجزئ ــف البي ــن تكالي ــا م وغره

ــو  ــبة 23% )وه ــي بنس ــار العراق ــة الدين ــض قيم ــر خف ــمل تأث تش

تأثــر ملــرة واحــدة( مقابــل الــدوالر األمريــي. ومــؤرش منظمــة الفــاو 

ــة  ــة املتداول ــة يعكــس أســعار املــواد الغذائي ألســعار املــواد الغذائي

دوليــاً بالــدوالر األمريــي وال يشــمل أيــاً مــن التكاليــف املضمنــة يف 

ــة يف  ــا يضــع املقارن ــي، م ــة العامل ــج األغذي ــة لرنام الســال الغذائي

ــح.  منظورهــا الصحي

Alexander Hamilton, “The political economy of economic policy in Iraq,” Middle East Centre paper series )32(, LSE Middle East Centre, London, UK, March, 2020. http:// 18

eprints.lse.ac.uk/104086/4/Hamilton_political_economy_of_economic_policy_iraq_published.pdf

الخالصة
هنــاك مــرر اجتامعــي كبــر للتدابــر املخففــة آلثــار االرتفــاع الكبــر 

ــكان.  ــن الس ــاء م ــراد الضعف ــى األف ــة ع ــواد الغذائي ــعار امل يف أس

ومــع ذلــك فــإن نعمــة ارتفــاع عائــدات النفــط املتوقعــة عــى مــدى 

الســنوات القليلــة املقبلــة توفــر للعــراق املقومــات الازمــة ملعالجــة 

ــه  ــذي اقرحت ــو ال ــى النح ــة ع ــه الهيكلي ــن ضعف ــه ومواط اختاالت

»الورقــة البيضــاء« وللبــدء يف عمليــة إعــادة بنــاء البنــى التحتيــة يف 

البــاد، والتــي تدمــرت عــى مــّر أربعــة عقــود مــن الــرصاع. ولكــن 

ــة  ــر املتوازن ــز غ ــي أن الحواف ــة، وه ــة محتمل ــراً ونتيج ــاك خط هن

لنظــام املحاصصــة الطائفيــة18 ســتؤدي إىل اســتمرار نفس السياســات 

الســابقة التــي أدت إىل االختــاالت الهيكليــة التــي جعلــت اقتصــاد 

البــاد عرضــة للصدمــات بشــكل كبــر. 



تواصلوا معنا

تقريــر معهــد الدراســات اإلقليميــة والدوليــة )آيــرس( ال يجــوز إعــادة 

ــرجاع، أو  ــام اس ــه يف نظ ــور أو تخزين ــذا املنش ــن ه ــزء م ــاج أي ج إنت

نقلــه بــأي شــكل أو بــأي وســيلة، إلكرونيــة أو ميكانيكيــة أو بالنســخ 

ــة أخــرى دون إذن خطــي مســبق  ــأي طريق الضــويئ أو التســجيل أو ب

مــن النــارش.
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