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   مقدمة-أوال
 

ُحرم منه عبر   دور إقليمي بارز    لعب  لفرصة لتحقيق طموحاته و    وجد أخيراً ا   العراقيقد يكون الشعب     
الذي لتغيير العنيف والمفاجئ    ا صحيٌح أن .  ة السياسي ات والنزاع ،الحكم الديكتاتوري ، و االحتاللمن  قرون  

االضطراب غذي أيضاً   سنة على العراق ي    األمريكية هذه ال  التي قادتها الواليات المتحدة      الحرب  أحدثته  
 -النزاع السياسي أن  يوماً بعد يوم    يتضح  . المستقبل، ويزيد الشكوك حول     االجتماعي والسياسي المألوف  

 يضعفان تأسيس حكومة عراقية جديدة      -البريطانيةولقوات المحتلة األمريكية    ضد ا  المقاومة المسلحة    ربماو
 .خاصة على المدى القريب، للبلدالموارد االقتصادية تستطيع إدارة 

 
ستقرار من اال  قبل أن ُيْستََعاد مستوى معقول       ٢٠٠٤م  كبير من عا  جزء  متد فترة التحضير إلى     قد ت  

تقدم ، ُيتوقَع حدوث    مع ذلك   .لمؤسسات العامة والخاصة  أو على مستوى ا   مستوى المواطن   سواٌء على   
دة واستئناف الخدمات العامة وعمل األجهزة الحكومية       األمم المتح التي فرضتها   عقوبات  الرفع  ملموس لدى   

 .األساسية تحت إشراف الواليات المتحدة
 

 ٦٦١قرار  الاألمم المتحدة   في  من  األ، تبنى مجلس    ١٩٩٠ أغسطس/ للكويت في آب   يغزو العراق البعد   
تنفيذ هذه  ها مهمة   التي ُأنيطت ب   ٦٦١لجنة القرار   ، وأنشأ   )المحتلةوالكويت  (فرض عقوبات على العراق     الذي  

القوات أسلحة  شروط االنسحاب ونزع    ُأعدت لتحديد   ضافية،  اإلقرارات  من ال سلسلة  تلت ذلك   . العقوبات
برنامج الذي أنشأ   ،  ٩٨٦قرار  ال، تبنى مجلس األمن     ١٩٩٥ أبريل/نيسانفي  . العراقية وأسلحة الدمار الشامل   

 .النفط مقابل الغذاء
 

 أدت  . اإلنسانية الضرورية  موادالنفط لكي يشتري ال    بأن يبيع    امجالبرنُيسمح للعراق بموجب هذا       
في وقّعها الجانبان   فاهم  تمذكرة  ية إلى   حكومة العراق العلى البرنامج بين األمم المتحدة و     مكثفة  لمفاوضات ال ا

 العقوبات الدولية في كانون     ي في ظل  لعراقاالنفط  من  شحنة األولى   ال الطريق لتصدير    تمهدو،  ١٩٩٦أيار  
 .١٩٩٧ مارس/العراق في آذارمن المواد الغذائية إلى وصلت الشحنات األولى . ١٩٩٦األول 

 
المواد الضرورية لالحتياجات   العراق أن يستورد فقط     يستطيع  شروط برنامج النفط مقابل الغذاء،      وفق   

وير ترسانة  تطمواد تساهم من قريب أو بعيد في         اعتبرت أي   ، و دواءالبشكل رئيسي الطعام و   واإلنسانية،  
تكنولوجيا بما في ذلك منتجات      العقوبات،  محظورةً في ظل    تقليدية  التقليدية وغير   الألسلحة  من ا العراق  

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى تدهور      باستيراد منتجات   أدى هذا التحكم     .تالمعلومات واالتصاال 
خالل بشدة  الذي تراجع   ييس اإلقليمية والعالمية، و   المقااً بالمقارنة مع    متخلفالذي كان   لقطاع،  في هذا ا  إضافي  

 أو  -  سنةً تقريباً  ١٢ مدةالعراق  ات  العقوب أخّرت   .ةمختلفجبهات  على  التي جرى شنها    لحروب  من ا ن  يقدِع
 . في تبني التكنولوجيا-أكثر 

 
الخدمات ص  نقلقد أدى   . هذا التقرير عداد  لالتصاالت في العراق بشدة البحث إل     المتردية  أعاقت الحالة    

البيانات عن  البحث   إلى تقليل إمكانية     هذه الدراسة إجراء  فترة  خالل  لعراق  في ا والبريد اإللكتروني   الهاتفية  
على من الحصول   َمدار  تمكنت  تصال مؤخراً، و  وسائل اال بعض  تحقيق  ُأِعيَد   .على اإلنترنت المنشورة  الثانوية  
 .ل البلد من المصادر العراقية داخليةاألوعلومات بعض الم

 
المصادر العراقية على   فإن  ،  هالعقوبات الدولية ضد  بسبب  العراق،  إلى  إلنترنت  نظراً لتأخر دخول ا    
الصحافة العراقية  فرقة التي تنشرها    إلصدارات والمقاالت المت  باستثناء بعض ا  ،  تكاد تكون غائبة تماماً   الشبكة  

المعنيون حول واقع   ن  ولؤوالوزراء والمس  التي يدلي بها   العرضيةالحكومة، والتصريحات   تي تملكها   ال
معظم المواقع العراقية خالل أيام قليلة      توقفت  باإلضافة إلى ذلك،     .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلد    

 .البريطانية على العراق- الحرب األميركيةمن بداية
 

االتحاد الدولي لالتصاالت،   وة،   األمم المتحد  التي تنشرها على البيانات   إلى حد بعيد    اعتمد هذا البحث     
 ة والعربي ةليزيكاإلعالم اإلن على ما تنقله وسائل      والمنظمات األخرى، و   ، والهيئات العالمية  ، بحث َمدار  ومجلة
 .العراقفي معلومات المجتمع حول 
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 – تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  علىنفاقاإلو الناتج اإلجمالي المحلي  -ثانيا
  ٢٠٠٨-٢٠٠٢  خالل الفترة النموسيناريوهات

 
 يقال  .نمو في العراق لمدة سنوات قادمة كثيرة      لتكون اإليرادات النفطية المحرك الرئيسي ل      سوف بالطبع 

 ١,٥ حتى   ١,٢ويتوقع أن يصل هذا اإلنتاج إلى        في اليوم،    ل برمي ٧٠٠،٠٠٠حوالي  ينتج حالياً   العراق  أن  
ية إلى زيادة اإلنتاج    لعراقاالنفطية  المنشآت  إعادة تأهيل   ؤدي    ويمكن أن ت    .٢٠٠٣عام  هاية  مليون برميل في ن   

الذي نتاج األقصى   معدل اإل قريب من   وهو معدل    – ٢٠٠٤في عام   برميل في اليوم    إلى ثالثة ماليين    ليصل  
 الضخم  يحتياطي النفط االفتح  ببعد ذلك    وإذا اتخذ القرار     .١٩٩٠ في عام     مليون برميل في اليوم    ٣,٥بلغ  
قدرة اإلنتاج النفط يمكن أن تزيد إلى خمسة أو          فإن  ،  التطوير أمام الشركات العالمية   والستكشاف  عمليات ا ل

 .ربما ستة ماليين برميل في اليوم خالل سنوات قليلة، طبقاً لتقديرات متنوعة
 

 ات وتوقع تدفق المعون   ،العقوبات الدولية فرض  قبل  ما كان عليه    إلى  ليصل  استئناف صادرات النفط    إن   
قفزة  ال لكن .٢٠٠٣عام  من  األخيرة  عادة البناء، سيسمح لالقتصاد العراقي أن يجمع قوة الدفع في األشهر            إل
 ويمكن أن   . صادرات النفط زيادات هامة    بعد أن تشهد  ،  ٢٠٠٤أن تَْحُدثَ في عام     يتوقع  كبيرة في النمو    ال

 الوضع السياسي المحلي العراقي إلى      إذا تمكنت الواليات المتحدة من تثبيت     معدالت كبيرة جداً    التحسن  يشهد  
 .القانون والنظام في حياة المواطن العراقي العادينشر  و،حد ما بسرعة

 
يمكن أن تتجاوز    ٢٠٠٤خالل عام   في العراق   فإن الزيادة في الناتج اإلجمالي المحلي       في هذا السياق،     
أن معدالت  مالحظة  يجب   . نوعاً ما  ئة، خاصة إذا حافظت أسعار النفط على المستويات العالية         ا في الم  ٢٠

صندوق لطبقاً لإلحصاءات المالية الدولية     ، ف لعراقفي ا غريبة   بالمائة ليست    ١٠الحقيقة التي تتجاوز    النمو  
عام منذ  رات  النمو عدة م  في  معدالت  الفي العراق مثل هذه      الناتج اإلجمالي المحلي    النقد الدولي، شهد    

 ،١٩٧٧في عام    في المائة    ١٧,٣ ،١٩٧٥في عام    في المائة    ١٥,٠ ،١٩٧٣في عام   في المائة   ١٩٧٠:١٨,٧
 .١٩٨٧في عام  في المائة ١٩,٤ و١٩٨٠في عام  في المائة ١١,٧ ،١٩٧٩في عام  في المائة ١١,٧

 
رسم التي يمكن أن ت   ،  خارجياآلخر  داخلي و بعضها   ،سياسيةالقتصادية و من العوامل اال  عديد  الهناك   

لكي  .والصارمة ةمغلقاالقتصادية ال إلدارة  من ا ود إلى االقتصاد العالمي، بعد عقود       يع ماعندشكل أداء العراق    
مفيد فحص أكثر   من ال السنوات القادمة،   خالل  نمو االقتصاد العراقي    المحتمل ل مسار  للأفضل  نصل إلى تصور    

سابقاً  العراقي   القتصاد ونظراً لعدم مرور ا    .معقول لقياس األداء  معيار  مع البدء ب  من سيناريو نمو واحد،     
، يمكن أن    بخصائص كثيرة  مع العراق شترك   التي ت  ،المملكة العربية السعودية  بمرحلة استقرار وانفتاح فإن     

 .ما بعد صدامفي مرحلة الناشئ العراقي تساعد في بناء صورة لالقتصاد 
 

اإلنتاج ن  ، رغم أ   النفط على قطاع بير  االعتماد الك بسمات كثيرة أهمها    ن  ااالقتصاديشترك هذان    
 يتشابه هذان البلدان من حيث عدد السكان         .السعودي من النفط الخام كان أكبر بمرتين أو ثالث مرات           

 .جنبياألختراق وممانعة اال
 

الناتج اإلجمالي المحلي في    در  ، عندما تولى صدام حسين منصب رئيس العراق، قُ         ١٩٧٩في عام    
  في عام    .ة السعودي الناتج اإلجمالي المحلي في    من   مائة في ال  ٤٨، وهذا يشكل     بليون دوالر  ٥٤العراق بـ   

الناتج اإلجمالي  نسبة  ، تراجعت   األمم المتحدة العقوبات التي فرضتها     سنة من    ١٢بعد أكثر من    ، و ٢٠٠٢
 .ئةا في الم١٦السعودي إلى الناتج اإلجمالي المحلي العراقي إلى المحلي 

 
االستعانة بنموذج النمو االقتصادي السعودي،       خالل   ومنبعد تحليل االقتصاد العراقي ومتغيراته،        

 .٢٠٠٨-٢٠٠٢ي خالل الفترة القتصاد العراقانمو لبحث َمدار ثالثة سيناريوهات قدمت مجموعة 
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السعودي كان المعدل الوسطي للنمو في الناتج اإلجمالي المحلي          منخفض، إذا   ال لسيناريو النمو    وفقاً 
لكي يصل   في المائة سنوياً     ١٠يزداد بنسبة   ينبغي أن   جمالي المحلي العراقي    فإن الناتج اإل  ثالثة في المائة،    

 .٢٠٠٨ في المائة من الناتج اإلجمالي المحلي السعودي بحلول عام ٢٤إلى
 

  في المائة  ١٧,٨١يزداد الناتج اإلجمالي المحلي العراقي بنسبة       ، ينبغي أن    التوسط لسيناريو النمو    وفقاً 
 .٢٠٠٨ في المائة من الناتج اإلجمالي المحلي السعودي بحلول عام ٣٦إلى لكي يصل سنوياً 

 
 في  ٢٣,٥٩الناتج اإلجمالي المحلي العراقي يجب أن يكون        يستنتج سيناريو النمو العالي أن معدل نمو         
  .االقتصاد السعودي بالمقارنة مع    ١٩٧٩  عام فيما كان عليه    يصل حجم االقتصاد العراقي إلى      المائة ل 
 اًتدفقوالعراق،  مستقرة تمثل الشرائح المختلفة في      حكومة  تشكيل  سيناريو األفضل   تحقيق هذا ال  وط  شرتتضمن  

يتطلب هذا السيناريو أيضاً    .   دوالر للبرميل  ١٨أعلى من   أسعار النفط   بقاء  ، و ةجنبياأل اتالستثماراً من ا  كبير
 .١٩٩٠ي ما كان عليه في عام العراقالنفط إنتاج يتجاوز أن 

 
   مقارنة الناتج اإلجمالي المحلي العراقي مع الناتج اإلجمالي المحلي السعودي -١الجدول 

 ٢٠٠٢ و١٩٧٩خالل عامي 
 

الناتج اإلجمالي المحلي 
 ٢٠٠٢عام 

 )بليون دوالر أمريكي(

الناتج اإلجمالي المحلي 
 ١٩٧٩عام 

 )بليون دوالر أمريكي(

 

 العراق ٥٤ ٢٩,٩٥
 عوديةالمملكة العربية الس ١١١,٦ ١٨٦,٢٤

نسبة الناتج اإلجمالي المحلي العراقي إلى الناتج  %٤٨ %١٦
 اإلجمالي المحلي السعودي

 :مالحظات

الناتج اإلجمالي   على تقديرات متنوعة لمستوى       ٢٠٠٢ و ١٩٧٩ يالعراقي في عام  تعتمد تقديرات الناتج اإلجمالي المحلي       ) ١(
في المتخصصة  الشركات الدولية   وفة،  روالمصادر األكاديمية المع   والتي تقدمها     في سنوات مختلفة   ه ونمو يالعراقالمحلي  

 .األمريكية  ووكالة معلومات الطاقة،صندوق النقد الدوليكذلك و، "تحليل خطر البلد"

 .من المصادر السعودية الرسميةتم الحصول عليها السعودي الناتج اإلجمالي المحلي أرقام ) ٢(
 

 ٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٢من في الفترة جمالي العراقي للناتج الوطني اإلسيناريو النمو المنخفض   -٢ الجدول
 

معدل النمو 
الوسطي المركب 

)٢٠٠٨-٢٠٠٢( 

الناتج اإلجمالي 
 ٢٠٠٨المحلي عام 

 )بليون دوالر أمريكي(

الناتج اإلجمالي المحلي 
 ٢٠٠٢عام 

 )بليون دوالر أمريكي(

 

 العراق ٢٩,٩٥ ٥٣,٣٧ %١٠,١١
 لكة العربية السعوديةالمم ١٨٦,٢٤ ٢٢٢,٣٨ %٣,٠٠

 ١٦ %٢٤% 
نسبة الناتج اإلجمالي المحلي العراقي 
 إلى الناتج اإلجمالي المحلي السعودي

 .مجموعة بحث َمدار: المصدر
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 ٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٢من في الفترة جمالي العراقي توسط للناتج الوطني اإلسيناريو النمو الم  -٣ الجدول
 

 
معدل النمو 

الوسطي المركب 
)٢٠٠٨-٢٠٠٢(

الناتج اإلجمالي 
٢٠٠٨المحلي عام 

بليون دوالر (
 )أمريكي

الناتج اإلجمالي 
٢٠٠٢المحلي عام 

بليون دوالر (
 )أمريكي

 

 العراق ٢٩,٩٥ ٨٠,٠٦ %١٧,٨١
 المملكة العربية السعودية ١٨٦,٢٤ ٢٢٢,٣٨ %٣,٠٠
نسبة الناتج اإلجمالي المحلي العراقي  %١٦ %٣٦ 

  السعوديإلى الناتج اإلجمالي المحلي
 .مجموعة بحث َمدار: المصدر

 
 ٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٢من في الفترة جمالي العراقي مرتفع للناتج الوطني اإلسيناريو النمو ال  -٤ الجدول

 
 

معدل النمو 
الوسطي المركب 

)٢٠٠٨-٢٠٠٢(

الناتج اإلجمالي 
٢٠٠٨المحلي عام 

بليون دوالر (
 )أمريكي

الناتج اإلجمالي 
٢٠٠٢المحلي عام 

ون دوالر بلي(
 )أمريكي

 

 العراق ٢٩,٩٥ ١٠٦,٧٤ %٢٣,٥٩
 المملكة العربية السعودية ١٨٦,٢٤ ٢٢٢,٣٨ %٣,٠٠
  

٤٨% 
 
١٦% 

نسبة الناتج اإلجمالي المحلي العراقي 
 إلى الناتج اإلجمالي المحلي السعودي

 .مجموعة بحث َمدار: المصدر
 

المعلومات واالتصاالت  لعالمي على تكنولوجيا    اإلنفاق ا أن  إلى   ٢٠٠٢ لعام   Digital Planetتقرير  يشير   
العالم العربي،  المتوفرة عن   لبيانات    ووفقاً ل   .٢٠٠١ عام    في المائة من الناتج اإلجمالي العالمي في       ٧,٦بلغ  
تعلق بنسبة  المتوسط العالمي فيما ي   تأتي في مراتب أدنى بكثير من       العربية  من الدول   األغلبية الساحقة   فإن  
تكنولوجيا لتحتية  البنية   بما أن ال   .من الناتج اإلجمالي المحلي   كنولوجيا المعلومات واالتصاالت    تعلى  نفاق  اإل

مجموعة بحث َمدار   فإن  حتى بالمقاييس اإلقليمية،    مازالت غير متطورة،    العراق  في  المعلومات واالتصاالت   
تج اإلجمالي المحلي يجب أن     إلى النا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    تتوقع أن نسبة إنفاق العراق على        

تكنولوجيا لالسنوات الستة القادمة لكي تسمح ببناء وتطوير بنية تحتية مناسبة           خالل  المتوسط العالمي   تتجاوز  
 .المعلومات واالتصاالت

 
مشاريع ال على   الناتج اإلجمالي المحلي  العراق حوالي ثمانية في المائة من       يتوقع أن ينفق    وفقاً لذلك،    

 .٢٠٠٨ و٢٠٠٢عامي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين المتعلقة ب
 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   السنوي العراقي في    نفاق  المتوقعة لإل مستويات  ال ٥يلخص الجدول    
ما العراق سينفق    وكما هو مبين، فإن       .الناتج اإلجمالي المحلي  السيناريوهات الثالثة المختلفة لنمو      وفق  
خالل سيناريو النمو المنخفض    وفق  على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     يون دوالر    بل ١٧,٧٧ه  مجموع

ما مجموعه  اإلنفاق سيصل إلى    فإن  سيناريو النمو العالي والمتوسط،      ووفق   .٢٠٠٨إلى   ٢٠٠٣الفترة من   
 . بليون دوالر على الترتيب٢٩,٢٢ بليون و٢٣,٧١
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وفق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدوالرات في العراقي بباليين نفاق توقعات لإل  -٥الجدول 
 الناتج اإلجمالي المحليالسيناريوهات الثالثة المختلفة لنمو 

 
٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧*  وفقواالتصاالت  تكنولوجيا المعلوماتفي نفاق اإل
 سيناريو النمو المنخفض ؟ ٢,٩٠ ٣,٢٠ ٣,٥٢ ٣,٨٨ ٤,٢٧
 توسطسيناريو النمو الم ؟ ٣,٣٣ ٣,٩٢ ٤,٦٢ ٥,٤٤ ٦,٤٠
 مرتفع سيناريو النمو ال ؟ ٣,٦٦ ٤,٥٢ ٥,٥٩ ٦,٩١ ٨,٥٤

 .مجموعة بحث َمدار: المصدر
 

 بعد  يقتصاد العراق حول طريقة إدارة اال   شكوك  نظراً لل  اًكبيرتغيراً   ٢٠٠٣الناتج اإلجمالي المحلي لعام      يمكن أن تتغير تقديرات      * 
للسنوات التالية ستكون أقل    فإن تقديرات الناتج اإلجمالي المحلي      ،  ٢٠٠٣عام  نهاية  في  االقتصاد  أداء   بصرف النظر عن   .تغيير النظام 

 .تأثراً

المؤشرات الرئيسية الستخدام تكنولوجيا    ستكون   ٢٠٠٨أنه بحلول عام    بحث َمدار   تتوقع مجموعة    
لمملكة العربية السعودية في    امن مؤشرات   ئة  ا في الم  ١٠المعلومات واالتصاالت في العراق أعلى بحوالي       

من مؤشر   في المائة    ٧٥حوالي   أعلى ب  اإلنترنت الذي سيكون  مؤشر استخدام   ، باستثناء   ٢٠٠٣منتصف  
 .٢٠٠٣عام منتصف  في المملكة العربية السعودية

 
 من  اً ثانيةً جزء  واكونالمتعطشون لي من أكثر من عقدين من القمع والعزلة، و         الخارجون   العراقيون 
لى العالم وقناة اتصال رخيصة نسبيا      عاإلنترنت نافذتهم   تعلمون منهم، سيعتبرون    والمشباب  خاصة ال  و العالم،

 يتوقع أيضاً أن ينشئ     .بالد األخرى دول الغربية وال  هاجروا إلى ال   مع قرابة أربعة ماليين عراقي    تصلهم  
 .حاء العالمفي كل أنائهم روابط مع نظرمجتمع العلماء واألكاديميين العراقيين الراقي 

 
 في الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألربعة مؤشرات رئيسية القيم المتوقعة  ٦يبين الجدول  

 السنوي في العراق هو   سكان  معدل تزايد ال  فرض أن   ب نتشارمستويات اال تم تقدير     .٢٠٠٨في عام   العراق  
 .٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٣الستة خالل السنوات  المائة  في٢,٨

 
 ٢٠٠٨عام في   المتوقع للعراق في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -٦ الجدول

 
 المؤشر ٢٠٠٨

 عدد الحواسيب الشخصية  مليون٢
 انتشار الحواسيب الشخصية %٦,٩٦
 عدد مستخدمي اإلنترنت  مليون٣,٥

 انتشار اإلنترنت %١٢,١٨
 عدد مشتركي الهاتف الخلوي  مليون٦,٦

 خلويانتشار الهاتف ال %٢٢,٩٨
 عدد مشتركي الهاتف الثابت  مليون٣,٩

 انتشار الهاتف الثابت %١٣,٥٨
 .مجموعة بحث َمدار: المصدر
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 )٢٠٠٨-٢٠٠٢(لعراق في ات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ا توقع -١الرسم البياني 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 .مجموعة بحث َمدار: المصدر

 ستراتيجياتالاالسياسات و  -ثالثا
 

تكنولوجيا المعلومات  وسياسات وطنية ل  استراتيجيات  إلى وضع   المنطقة  تسعى فيه دول    في وقت    
عام ال ينقطاعفي كل من ال   التصاالت المتقدمة   واتكنولوجيا المعلومات   لمتزايد  نتيجة االنتشار ال  واالتصاالت  

فهل  -تلمثل هذه المحاوال  الالزمة   التحتية   والبنيةالتقانات األبسط     إلى يفتقرمازال  العراق  فإن  خاص،  الو
 .الوطنيةمجتمع المعلومات واستراتيجيات ي سياسات سياسي لتبنّسيكون هناك ترحيب 

 
عريقة ليد  اوتق،  علمية متقدمة وة  يثقافيفخر بوجود قاعدة    العراق  كان  ،  ١٩٩١  عام قبيل حرب الخليج   

قادت عنها،   والعقوبات الناجمة    ة،السياسيساحة   ال يفلكن التطورات    .مووالتطوير في مجال العل   في البحث   
تُِرَك إدخال  . متطلبات التقانات األكثر إلحاحاً، والتي تقع في مجالي التسليح والنفط         لتركيز على   إلى ا العراق  

 فرضت  .حكومةأو تمويل من قبل ال     مساندة   دونتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى المحاوالت الفردية،       
 .حكومة والصحةالالقطاعات مثل بعض تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في محدوداً ل تشاراًنالحاجة ا

 
بنية ، والذي ترافق مع     لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   االستراتيجيات والخطط الحكومية     غيابإن   
المؤشرات قائمة  العراق في أسفل     تصنيف   إلى   ىتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أد    ضعيفة ل تحتية  

 ٢٠٠٢ة، الذي نشره االتحاد الدولي لالتصاالت عام        اإللكترونيجاهزية  مؤشر ال   ُيصنِّف    .العالميةحصائية  اإل

٧٠٠،٠٠٠ 
٢٠٠،٠٠٠ ٤٥،٠٠٠ ٢٢،٠٠٠ 

٣،٩٠٠،٠٠٠ 

٦،٦٠٠،٠٠٠ 

٣،٥٠٠،٠٠٠ 

٢،٠٠٠،٠٠٠ 

٠ 

1,  ,  

2 ,  ,  

3 , ,  

4,  , 

5 ,  ,  

6 ,  ,  

, 

٢٠٠٢ ٢٠٠٨

 عدد الحواسيب
 الشخصية

  عدد مشتركي
 الهاتف الثابت

  مشتركيعدد
 الهاتف الخلوي

 عدد مستخدمي 
 اإلنترنت

٧،٠٠٠،٠٠٠ 

٦،٠٠٠،٠٠٠ 

٥،٠٠٠،٠٠٠ 

٤،٠٠٠،٠٠٠ 

٣،٠٠٠،٠٠٠ 

٢،٠٠٠،٠٠٠ 

١،٠٠٠،٠٠٠ 



 

 

-7-

 

 ويعرف االتحاد الدولي لالتصاالت     الجاهزية اإللكترونية،  دولة في العالم من حيث       ١٥أضعف  العراق بين   
ا قدرة اقتصاده لمدى  المعلومات واالتصاالت، و  تكنولوجيا  هذا المؤشر كمقياس لمدى تقدم الدولة في مجال          

 ٢٠٦في المرتبة   العراق   يأتي   .)١(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المستقبل    خدام  الستفادة من است  على ا 
 .فقط كوريا الشمالية وغينيا بيساو تليه  دولة في دراسة االتحاد الدولي لالتصاالت،٢٠٨ضمت في عينة 

 
 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتة  اإللكترونيلة وفق مقياس الجاهزية دو١٥  آخر -٧ الجدول

 
الناتج اإلجمالي المحلي 

 الدولة المؤشر الترتيب )بالدوالر(
 غينيا بيساو ١,٩٤ ٢٠٨ ٥١٩
N/A كوريا الشمالية  ٢,٨٢ ٢٠٧ 
N/A العراق ٢,٨٥ ٢٠٦ 
 جزر القمر ٣,١١ ٢٠٥ ١،٣٩٧
 سامو ٣,٩٥ ٢٠٤ ٤،٠٦٧
 بنين ٤,٠٢ ٢٠٣ ٩٤٦
N/A جيبوتي ٤,٠٥ ٢٠٢ 
N/A ميانمار ٤,٢٣ ٢٠١ 
 تشاد ٤,٩٣ ٢٠٠ ٨٥٩
N/A ليبيريا ٥,٣٣ ١٩٩ 
N/A تونجا ٥,٧٨ ١٩٨ 
 رواندا ٥,٨٧ ١٩٧ ٩٢٦
 جامبيا ٥,٩٧ ١٩٦ ١،٦١١
 سوازيالند ٥,٩٨ ١٩٥ ٣،٩٤٢
 فانوتو ٦,٠٩ ١٩٤ ٣،٠٧٨

 .االتحاد الدولي لالتصاالت: المصدر

 ل القانونية والتنظيميةالهياك  -رابعا
 

 حقوق الملكية الفكرية  -ألف
 

، على  ١٩٧١ و ١٩٥٧ ي النشر في العراق في عام      وقتجارية وحق صدر قانونا حماية العالمات ال      
بالقرصنة يعج  ، في بلد     هو مسألة أخرى كلياً    هاتطبيقفإن  بالرغم من التبني المبكر لهذه القوانين،        و .رتيبالت

 .العقوبات الدولية والظروف الحاليةفي ظل الفكرية، خاصة 
 

 .فكريةالملكية  الحقوق  حماية   من معاهدات واتفاقيات     اًعلى المستوى الدولي، وقع العراق أيضاً عدد       
 .التي نجمت عنها والعقوبات ١٩٩١عام نتيجة حرب الخليج لكنها أوقفت أو ُجمدت 

 
حماية حقوق  تهتم ب  الملكية الفكرية التي     ماية لح لمنظمة العالمية في ا العراق عضو   الجدير بالمالحظة أن     

. ، وغيرها االختراعبراءات   و ،التجاريةوالعالمات  ،  فالم، األ ونالفنوالكتب،  والملكية الفكرية في الموسيقى،     
 .حماية حقوق الملكية الفكرية في تكنولوجيا المعلومات واإلنترنتكما تهتم ب

 
                                                      

)١ ().pdf.TR/SCM/2002/papers/ict/D-ITU/int.itu.www://http (2002ndex  ITU Global ICT I 
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مؤتمر باريس لحماية الملكية الصناعية     على وثيقة   ) ١٩٧٦ر  يناي/كانون الثاني في  (ع العراق أيضاً    وقّ 
توقيع االتفاق المشترك بين    اآلن  عليه  لكن، يجب     . الملكية الفكرية   لحماية لمنظمة العالمية بنيت عليها ا  التي  

متعلقة ية ال التجارالخاص بالجوانب    الملكية الفكرية     لحماية لمنظمة العالمية وامنظمة التجارة العالمية المشتركة     
في حماية براءات   معاهدة التعاون   كذلك  ، و ١٩٩٥حيز الوجود في عام     ، والذي دخل    الملكية الفكرية بحقوق  

 .براءات االختراعومعاهدة قانون االختراع 
 

 العالميةالوطنية والملكية الفكرية ومعاهدات حماية مشاركة العراق في كيانات   -٨ الجدول
 

 معاهدةال/كيانال عموقِّ
 التجارية الوطني لحماية العالمات قانون ال )١٩٥٧(نعم 
 النشر وق حماية حقالوطني لقانون ال )١٩٧١(نعم 
 باريس اتفاق  )١٩٧٦(نعم 
  الملكية الفكرية لحمايةلمنظمة العالميةا )١٩٧٦(نعم 

 في براءات االختراعتعاون المعاهدة  ال
 اتفاقية مدريد ال
 اتفاقية الهاي ال
 ة تجاريانون العالمات المعاهدة ق ال
 معاهدة قانون براءة االختراع ال
 معاهدة نيروبي ال
  الملكية الفكريةية المتعلقة بحقوق التجاربالجوانب   الخاصةاالتفاقية ال

 
 تصاالت التنظيمي لالهيكل ل  ا-باء

 
تقديم ولة عن   ؤمسالهل  التصاالت،  اوزارة المواصالت و  تبع   التي ت  ية،االتصاالت العراق وشركة البريد    

وزارة المواصالت واالتصاالت   فإن  تصاالت،  لالغياب هيئة تنظيمية مستقلة      ب .خدمات االتصاالت في البلد   
الخلوي هاتف  العقد شبكة   توقيع  ولة عن   ؤسلطة المس الكانت الوزارة    .درجة معينة ولية إلى   ؤتتولى تلك المس  

 .١٩٩٩ في عام يةالعراق
 

خالل شركة خدمات    من   تصال باإلنترنت تقديم اال ولة عن   ؤاإلعالم مس وزارة  من جهة أخرى، فإن      
إلى استخدام اإلنترنت    يخضع   .Warkaaورقاء  و Uruklinkينك  وكلأور خدمةزوَدي ال اإلنترنت التي تشغل م   

ية سياسية محظورة   حساسالموضوعات التي تثير    ".   والتقاليد األخالق"قيود تم تحديدها بناًء على أرضية        
بالطبع،  .مقبولة أخالقياً الغير  والمواد األخرى   باحية  أنه يحظر فقط المواد اإل     رغم أن العراق يدعي      ،فعلياً

رقابة وحريات  ال جديدةً بخصوص    مستقبلية سياسةً الحكومة  التحدد  بانتظار أن   يتغير اآلن، و  هذا الوضع   
 . اإلنترنتمضمون، ُيتوقع أن ال تُفرض أية قيود على لمعلوماتالدخول إلى االتعبير و

 
  القانون -جيم

 
 يصدر  ونقص الموارد، لم  ،  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  الوطنية الضعيفة ل  تحتية  البنية  الفي ضوء    

 بقيت  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  مجال  في   الخصوصية واألمن أو تشريعات تتعلق بقضايا     أي قانون   
لتعريف قوانين  ضعيفة  حاجة  أي في الوقت الذي كانت فيه ال      ،  قبل الحرب قوانين البلد على ما كانت عليه       

حتى على المستوى   يكن متطوراً   قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي لم         وتشريعات خاصة ب  
أصبح التفكير في    نشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      عرقلةوالمفروضة  العقوبات   وفي ظل    .اإلقليمي

 . ألوانهمثل هذه القوانين سابقاً
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 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -خامسا
 

فيما يخص تبني تكنولوجيا المعلومات     مهَمالً، فال عجب أن يكون أداؤه سيئاً        العراق كان   بالنظر إلى أن     
وفق مؤشر   –السودان فقط   يليه   – ةعربيدولة   ١٨ بين   ١٧في المرتبة   تم تصنيف العراق      .واالتصاالت

عدل لمالعربية  الدول  نسبية بين   للمقارنة ال كأداة   الذي يفيد    ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   الار  َمد
عدد يستخدم المؤشر   ).  ٩الجدول  انظر  (ساسية  األلمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      ا  تبنيه

 .لتحديد النتائجت والخلوي الثاب خطوط الهاتف أعداد و،مستخدمي اإلنترنتوعدد ، ةالشخصيالحواسيب 
 

 ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالَمدار   تصنيف الدول العربية وفق مؤشر -٩ الجدول
 ٢٠٠٣فبراير /شباطنهاية 

 
مؤشر 
استخدام 
تكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصاالت

عدد خطوط 
 الهاتف الخلوي

عدد خطوط 
 الهاتف الثابت

عدد 
مستخدمي 
 اإلنترنت

اسيب عدد الحو
 الترتيب الدولة عدد السكان الشخصية

٣،٧٠٠،٠٠٠ ٥٩٠،٠٠٠ ١،١٠٠،٠٠٠ ١،١٠٠،٠٠٠ ٢،٥٠٧،٥٠٠ ١,٤٣ 

اإلمارات 
العربية 
 ١ المتحدة

 ٢ البحرين ٧٢٨،٠٠٠ ١٠٨،٠٠٠ ١٨٠،٠٠٠ ١٧٧،٠٠٠ ٣٩٢،٠٠٠ ١,١٨
 ٣ الكويت ٢،٤١٨،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠ ٢٤٥،٠٠٠ ٤٨٣،٠٠٠ ١،٤٠٠،٠٠٠ ١,٠١
 ٤ قطر ٨٠٥،٠٠٠ ١٠٨،٠٠٠ ٧٥،٠٠٠ ١٧٨،٠٠٠ ٢٨٠،٠٠٠ ٠,٨
 ٥ لبنان ٤،٣٨٧،٠٠٠ ٢٧٥،٠٠٠ ٥٠٥،٠٠٠ ٧٦٠،٠٠٠ ٨٤٠،٠٠٠ ٠,٥٤

٢٣،٨٩٨،٠٠٠ ١،٨٠٠،٠٠٠ ١،٩٢٠،٠٠٠ ٣،٤٢٠،٠٠٠ ٥،٥٠٠،٠٠٠ ٠,٥٣ 

المملكة 
العربية    
  السعودية

٦ 

 ٧ األردن ٥،٣٣٢،٠٠٠ ٢٣٣،٠٠٠ ٣٤٢،٠٠٠ ٨٠٥،٠٠٠ ١،٢٤٠،٠٠٠ ٠,٤٩
 ٨ عمان ٢،٧٦٠،٠٠٠ ٩٧،٠٠٠ ١٦٥،٠٠٠ ٢٣٤،٥٠٠ ٤٨٤،٥٠٠ ٠,٣٦
 ٩ فلسطين ٣،٤٥٠،٠٠٠ ١٣٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٣٢٠،٠٠٠ ٥٧٠،٠٠٠ ٠,٣٥
 ١٠ المغرب ٣١،٤٣٠،٠٠٠ ٥١٠،٠٠٠ ٦٠٠،٠٠٠ ١،٢٥٠،٠٠٠ ٦،٤٣٦،٠٠٠ ٠,٢٨
 ١١ تونس ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٢٨،٠٠٠ ٥٢٤،٠٠٠ ١،١٦٣،٠٠٠ ٧٠٠،٠٠٠ ٠,٢٧
 ١٢ مصر ٧١،٣٠٠،٠٠٠ ١،١٣٠،٠٠٠ ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٧،٩٦٠،٠٠٠ ٤،٦٢٨،٠٠٠ ٠,٢٢
 ١٣ سورية ١٩،٠٠٠،٠٠٠ ٣٣٤،٠٠٠ ٢٧٥،٠٠٠ ٢،٠٧٠،٠٠٠ ٤٧٠،٠٠٠ ٠,١٧
 ١٤ ليبيا ٥،٤٣٣،٠٠٠ ١٣٥،٠٠٠ ١٦٠،٠٠٠ ٥٢١،٠٠٠ ٧٥،٠٠٠ ٠٫١٦
 ١٥ الجزائر ٣٢،٥٤٩،٠٠٠ ٣١٠،٠٠٠ ٦١٠،٠٠٠ ١،٩٠٤،٠٠٠ ٥٩٥،٠٠٠ ٠٫١١
 ١٦ اليمن ١٩،١٠٠،٠٠٠ ١٤٥،٠٠٠ ٥٥،٠٠٠ ٥١٠،٠٠٠ ٥٢٣،٠٠٠ ٠٫٠٦
 ١٧ العراق ٢٤،٣٤٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٤٥،٠٠٠ ٧٠٠،٠٠٠ ٢٢،٠٠٠ ٠٫٠٤
 ١٨ السودان ٣٧،٠٦٥،٠٠٠ ١٨٥،٠٠٠ ٩٢،٠٠٠ ٧٨٠،٠٠٠ ٣٤٠،٠٠٠ ٠٫٠٤
 المجموع ٢٩٧،٦٥٩،٠٠٠ ٦،٩١٨،٠٠٠ ٩،٠٩٣،٠٠٠ ٢٤،٣٣٥،٥٠٠ ٢٧،٠٠٣،٠٠٠ ٠٫٢٣

 .بحث َمدار مجموعة :المصدر
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 ٢٠٠٢ - ١٩٩٨الثابت ومعدل االنتشار   أعداد المشتركين العراقيين بالهاتف -١٠ الجدول
 

١٩٨٨ ١٩٩٠ ١٩٩٢ ١٩٩٤ ١٩٩٦ ١٩٩٨ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  

٦٧٧،٨٠٩ ٧١٢،١٠٩ ٧١٤،٣٨٩ ٦٤٩،٢٠٧ ٦٣٩،٦٩٩ ٦٤٩،٩٦٣ ٦٧٥،٠٠٠ ٦٧٥،٠٠٠ ٧٠٠،٠٠٠ 

عدد المشتركين بالهاتف 

 الثابت
٢٫٨٨%  ٢٫٨٦%  ٢٫٩٤%  ٢٫٩٨%  ٣٫١٠%  ٣٫٣٠%  ٣٫٧٦%  ٣٫٩٤%  ٤٫٠٢%   الثابتمعدل انتشار الهاتف 

 ). بحث َمدارتقديرات مجموعة هي ٢٠٠٢(*االتحاد الدولي لالتصاالت : المصدر
 

تكنولوجيا من  مهمة لتقييم حاجات البلد      ب العراقزار وفد من االتحاد الدولي لالتصاالت        ١٩٩٨في عام    
 صورة واضحة للبنية    قدم الوفد . التابع لألمم المتحدة  " مقابل الغذاء النفط  "عمل برنامج   االتصاالت لكي يسهل    

مقسماً  ٢٠٧أصل   من   ٨١أن  االتحاد الدولي لالتصاالت    تقرير   بين   .العراقفي  تصاالت  التحتية المتردية لال  
مقسماً من النوع الرقمي الذي يعمل بمبدأ        ١٠٠الميكانيكي، و من النوع    ٢٧كانت يدويةً،   هاتفياً في العراق    
في أوائل  التي جرى تصنيعها    بدالت الرقمية   مج األولى لل  أحد النماذ  وهو   -ةبرامج مخزن التحكم بواسطة   

عامي بين   الفرنسية العمالقة    Alcatel المقاسم الهاتفية العراقية، التي ركبت معظمها شركة ألكاتيل          .الثمانينيات
 . التسعينيات قديمة جداًأواخرأصبحت في  ،١٩٨٦ و١٩٧٣

 
لميكروويف ية وهوائيات ا  العراقكز الهاتفية    المرا ١٩٩١القصف الشديد أثناء حرب الخليج       استهدف   

وهذا أدى  ،  ها عن القيادة العراقية   أو قطع  االتصاالت   قصد شل وذلك ب ،  سلكيةشبكات ال المحطات إعادة البث و   و
تعرضاً للضرر  قطاعات  الكان قطاع االتصاالت أحد أكثر       .قطاع االتصاالت الحيوي  في  إلى تدهور إضافي    

ثلث تدمير حوالي   أن القصف أدى إلى     الدولي لالتصاالت    االتحادتقرير    بين    .ي المدن يقتصاد العراق في اال 
بنية كانت ال ).   خطا ٢٠٦،٠٠٠ي حوالي   أ( خط   ٧٧٠،٠٠٠التي كانت حوالي    العراق  الكلية في   ل  يتبدالسعة  
 .يهامركزاً ف ١٩أصل من األكثر تأثراً، فقد تم تدمير ثمانية مراكز هاتفية بغداد في تصاالت لالتحتية 

 
حرب الخليج  تشير التقديرات الرسمية العراقية لحجم الخسائر في البنية التحتية لالتصاالت خالل                
، ) خط ٢١٠،٠٠٠ سعتها (مقسم هاتفي  ١٤ـ  الدمار الكلي ل  ودينار عراقي،   يين  مالات  عدة مئ إلى   ١٩٩١

 وشبكة  يتين أرض نتيوالتعطيل الكلي لمحط   ،) خط ١٤٠،٠٠٠تها  سع (مقسم هاتفي  ١٣ـ  الدمار الجزئي ل  و
  ٣٥صرح العراق أن الضرر الكلي لنظام االتصاالت كان حوالي               . الوطنية والدولية   الميكروويف
 .)2(في المائة

 
حظرت استيراد أي   ، ألنها   إصالح البنية التحتية  محاوالت  األمم المتحدة   التي فرضتها   عقوبات  عرقلت ال  

 .قية لبناء أسلحة الدمار الشامل أو تقوية النظام العسكري        الحكومة العرا تستخدمها  يمكن أن    معدات اتصاالت 
ة ملاالعالمقاسم الهاتفية   لمواصالت واالتصاالت العراقية إلى استخدام المعدات وأجزاء من           الجأت وزارة   

 .هذه المقاسم وتدني جودتهاسعة ا أدى بالطبع إلى تخفيض هذ، والمدمرةمقاسم إلعادة بعض الفاعلية لل
 

قد  كان معدل انتشار الهاتف الثابت        ١٩٩٨ه في عام    ات االتحاد الدولي لالتصاالت أن    تبين إحصاء  
 .بالهاتف الثابت مشترك ٦٥٠،٠٠٠ كان هناك حوالي –المائة  في ٢,٩٨إلى انخفض 

 

                                                      
)٣( Urulink portal. (www.uruklink.net/iraqinfo/chall19.htm). 
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 )٢٠٠٢-١٩٩٨(انتشار الهاتف الثابت   -٢الرسم البياني 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 .مجموعة بحث َمدار: المصدر
 

حيث (تصاالت رديئة   االصية فريق االتحاد الدولي لالتصاالت الذي صرح أن خدمات           على تو بناًء   
ثواني قليلة  زمناً يتراوح بين    في أي مكان    مكالمة هاتفية   الحصول على   يستغرق  يمكن، على سبيل المثال، أن      

 قطاع  ١٩٩٩ مايو/أضافت األمم المتحدة في أيار    برنامج النفط مقابل الغذاء، فقد      عمليات  ، وتعرقل   )عدة أيام و
 .القطاعات المؤهلة إلعادة البناء تحت خطة التوزيعإلى قائمة االتصاالت 

 
 المرحلةضمن  ألمم المتحدة   لعام  السكرتير  الالحكومة العراقية إلى    التي قدمتها   في خطة التوزيع     
 ١٩٩٩لعراق في عام    وفد االتحاد الدولي لالتصاالت إلى ا     النتائج التي توصل إليها     العراقيون  فّصل  ،  الخامسة
صغيرة للعاصمة بغداد، وإدخال    خلوي  تركيب شبكة هاتف     و القديمةمقاسم الهاتفية    مطالبهم الستبدال ال   وقدموا

 . في برنامج النفط مقابل الغذاءةالمختلفة المشتركالجهات ل االتصال بين يتسهلشبكة بيانات 
 

قرارات األمم المتحدة التي تحد من       في ظل    ،تصاالتلالتحتية  البنية  ال بعد أن ُسمح للعراق بإصالح     
، معظمها  ئات ماليين الدوالرات  عقوداً بم  العراق   ، وقّع "االستخدام المزدوج "ذات  والمعدات  قانات  استيراد الت 

كان على كٍل من العراق وهذه الشركات الخضوع         .  وصينية وروسية وألمانية وتركية    فرنسيةمع شركات   
ُيشتبه أنها  العقود التي    كانت   .األمم المتحدة  في   ٦٦١الموافقة من لجنة القرار     للحصول على   طويلة  إلجراءات  

 .للمراجعة UNMOVIC-IAEAيمكن أن تكون ذات استخدام مزدوج تحال إلى لجنة 
 

النفط مقابل  خالل المراحل الممتدة من المرحلة الخامسة حتى المرحلة الثالثة عشرة من خطة برنامج                
، المقاسم الهاتفية القديمة وشراء مقاسم جديدة      عديدة الستبدال   ات  طلب ى األمم المتحدة   إل  قدم العراق  الغذاء

 خط  ٤٢٥،٠٠٠استبدال حوالي    تضمنت هذه الطلبات     .الوطنيمستوى  الزيادة السعة في بغداد، وعلى      بهدف  
ى تربيل  ألياف بصرية من بغداد إل    وصلة  بناء   وطلب أيضاً    . خط جديد  ٤٠٠،٠٠٠قديم وتركيب حوالي    ثابت  

 FLAG: Fiber-Optic Link)بحري الدولي الكبل  مع ال األردن و لتأمين الوصل الدولي مع     على الحدود العراقية    
Around the Globe) .   فيما إذا تم ذلك قبل أو      لموافقة، لكنه غير واضح     الطلبات ضمن خطة ا   هذه  تم وضع
 .خالل مرحلة التعاقد

 
قد بنت   ل .الجزء األكبر من عقود االتصاالت     على   Alcatelل  ألكات حازت شركة    سباب سياسية وعملية  أل 
نظام تطوير  إصالح و قدر على تجهيز و    وكانت األ  ،معظم البنية التحتية األصلية   في الماضي   الشركة  هذه  
من، وكانت العقود الهامة    األمجلس  في  فرنسا كحليف للعراق     كان ُينظر إلى     .العراقالقديم في   تصاالت  اال

 .الدعم الفرنسي للعراقلكسب  فرنسية تاإلى شركتُمنح 
 

٢,٥٠%

٣,٠٠%

٣,٥٠%

٤,٠٠%

٤٥٠%

١٩٨٨ ١٩٩٠ ١٩٩٢ ١٩٩٤ ١٩٩٦ ١٩٩٨ ٢٠٠٠ ٢٠٠٢

 )٢٠٠٢-١٩٩٨(انتشار الهاتف الثابت 
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 العقوبات الدولية أوقفت بسبب  عقد اتصاالت ٢٠تتضمن أهم قائمة جزئية   -١١ الجدول
 )٨ إلى ٥ في المراحل(

 

 أوقفته
 القيمة
 البعثة المصّدر المواد بالدوالر

 تاريخ 
 المرحلة استالم العقد

الواليات  بريطانيا،

 ت اتصاالتمعدا ٢٨،١٦٤،٥٣٠،٠٠ المتحدة
Huawei Technologies 

Co. ٥ ١٩٩٩نيسان  الصين 
 ٥ ١٩٩٩آذار  فرنسا Alcatel Cit معدات اتصاالت ٢٤،٣٧٢،٨٨٥،٥٩ الواليات المتحدة
 ٥ ١٩٩٩آذار  فرنسا Alcatel Cit معدات اتصاالت ١٧،٤٠٦،٠٣٩،٣٠ الواليات المتحدة

الواليات  بريطانيا،

 ٧ ٢٠٠٠أيلول  فرنسا Alcatel Cit االتمعدات اتص ١٣،٠٦٠،٨٣٨،١٦ المتحدة
 ٥ ١٩٩٩آذار  فرنسا AlcatelCit معدات اتصاالت ١٢،٧٩١،٣١٨،٤٧ الواليات المتحدة

بريطانيا،الواليات 

 معدات كبالت ضوئية ٥،٧١٠،٠٠٠،٠٠ المتحدة
Joint Stock Company 

Pta ٧ ٢٠٠٠تموز  روسيا 
 ٥ ١٩٩٩أيلول  ألمانيا Siemens Ag معدات اتصاالت ٠٧،،٥،٦٠٥،١١٥ الواليات المتحدة

الواليات  بريطانيا،

 ماليزيا Riger Corporation معدات اتصاالت ٤،٧٨١،٣٠٠،٠٠ المتحدة
 تشرين األول

٦ ١٩٩٩ 

 معدات اتصاالت ٤،٧٣٠،٠٠٠،٠٠ الواليات المتحدة
Kayaoglu Dis Ticaret 

Ltd ٧ ٢٠٠٠نيسان  تركيا 
 ٧ ٢٠٠٠أيلول  لبنان Graphtel Sarl ات وصل مكرويمعد ٤،١١٦،٠٠٠،٠٠ الواليات المتحدة

الواليات  بريطانيا،

 ٥ ١٩٩٩حزيران  ماليزيا Riger Corporation معدات اتصاالت ٣،٤٥٠،٧٠٠،٠٠ المتحدة
الواليات  بريطانيا،

 المتحدة
معدات وصل مكروي  ٣،٤٤٧،٥٠٠،٠٠

 رقمي
Cmec Int'l. 

Engineering Co. Ltd. 

 ٧ ٢٠٠٠تموز  الصين

 ٤ ١٩٩٩شباط  فرنسا Alcatel Cit معدات اتصاالت ٢،٧٣٥،٩٤٩،٣٠ لواليات المتحدةا
الواليات  بريطانيا،

 ٢،٤١١،٠٣٩،٠٠ المتحدة
معدات وصل مكروي   

 رقمي
Himachal Futuristic 

Communications الهند 
 كانون الثاني

٨ ٢٠٠٠ 
الواليات  بريطانيا،

 ٧ ٢٠٠٠أيلول  افرنس Sagem كبل ضوئي ٢،٢٣٨،١٦١،٠٧ المتحدة
الواليات  بريطانيا،

 ٧ ٢٠٠٠شباط  الصين Catic كبالت ١،٩٦٨،٣٦٩،٠٠ المتحدة

 ١،٨٧٨،٧٣٠،٠٠ الواليات المتحدة
معدات وصل مكروي 

 رقمي
Nera Network Spain 

As ٧ ٢٠٠٠آب  النروج 
الواليات  بريطانيا،

 ١،٨٣٢،٦٦٠،٢٩ المتحدة
نظام مراقبة 

 ٨ ٢٠٠١شباط  األردن Al-BahaEstablishment االتصاالت المكروية
الواليات  بريطانيا،

 نظام اتصاالت ١،٧٦٠،٠٠٠،٠٠ المتحدة
Kayaoglu Dis Ticaret 

Ltd ٧ ٢٠٠٠أيار  تركيا 

 معدات اتصاالت ١،٥٧٤،٩٠١،٨٣ الواليات المتحدة
Alcatel Teletas 

Telekomunikasyon تركيا 
 كانون الثاني

٨ ٢٠٠١ 

 .www.ccmep.orgي  فاألمم المتحدة: المصدر
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للهاتف الثابت  تحتية  البنية  السلسلةً من العقود إلصالح      ٢٠٠١ و ١٩٩٩عامي  بين    ألكاتل ت شركة عوقّ 
 تضمنت هذه العقود بناء مقسم      .غير واضحة ا  لعقود وقيمه الواردة في هذه ا   العراق، رغم أن المواصفات     في  

 .لعراقمن ا صمة باألقاليم المركزية والجنوبية      خط، وشبكة ميكروويف لربط العا     ١،٢٠٠دولي جديد، بسعة    
 . خط٢٨٠،٠٠٠كلية تها الجديدة سعمقاسم عقد آخر تركيب تضمن 

 
، موقعالفيما بعد من    يلت  زُأجزئية،   قائمة   ٢٠٠١في  ) OIP( مكتب األمم المتحدة لبرنامج العراق       رنش 

عقداً مع   ١١تضمنت هذه القائمة     . دوجالمز االستخدام بحجة   الواليات المتحدة تضمنت العقود التي أوقفتها     
بعض هذه العقود   عن   ٦٦١القرار   لجنة     أفرجت  . دوالر  مليون ٧٤قيمتها اإلجمالية أكثر من     ألكاتل  شركة  

 .من القائمةى خرعقوداً أفيما بعد، و
 

 نألكاتل تيليتاس تيليكومنيكاسيو  وّردته شركة   طيسية،  امغنيعمل بالبطاقات ال  جديد  جرى تركيب نظام     
Alcatel Teletas Telekomunikasyon)  كان سعر   . في بغداد  ٢٠٠٢من عام   الربع األخير   ، خالل   )ألكاتل تركيا 

نظم   ُوضع    .) دوالر ١٢,٥( دينار عراقي    ٢٥،٠٠٠و)  دوالر ٢،٥( دينار عراقي    ٥٠٠٠طيسية  االمغنة  البطاق
 فقط قبل أن    شهرينلمدة شهر أو    ِدم  اُستخ، و ٢٠٠٢ستخدام في أواخر عام     بالبطاقة في اال  الذي يعمل   الهاتف  

 .٢٠٠٣قبل بداية حرب الخليج وفق ما ذُكر،  ية ألسباب أمن،االتصاالت العراقية الخدمةوتوقف شركة البريد 
 

 أجزاء  ٢٠٠٢  أواخر عام  أن العراق فكك في   الهاتف الثابت، مفادها    شبكة  حول  شرت تقارير متشابهة    نُ 
 .الحربا إذا نشبت رهيدمتتجنب  لللهاتف الثابتمن البنية التحتية 

 
االتصاالت والدعم من جيرانه، وقعت شركة البريد       الحصول على   و،   العزلة المتزايدة  في محاولة لكسر   

التصاالت السورية، لربط   العامة ل مؤسسة  ال،  ةها السوري ت اتفاقيةً مع نظير   ٢٠٠١ سبتمبر/أيلولفي  العراقية  
الفائضة على كبل سوريا البحري الدولي على        السعة   مكن أن تُْعَرض  ي  .شبكات االتصاالت السورية والعراقية   

هاتفها المحمول وشبكات اإلنترنت    شبكة  عرضت سوريا أيضاً مد      . كذلك دول مجاورة أخرى  على  العراق، و 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد وصلت بالفعل إلى       الخاصة ب تحتية  تها ال أن بني وقد صرحت   العراق،  إلى  

االجتماعات بين  ليس واضحاً ما تم االتفاق عليه في         لكن،   .على الحدود العراقية  التي تقع   لسورية  القرى ا 
 .قطاع االتصاالت بخصوص السوريين والعراقيين

 
 خلويشبكة الهاتف ال  -ألف

 
 األكراد، الذين   .، على األقل رسميا   خلويشبكة هاتف   التي اقتنت   في العالم   آخر الدول   العراق هو أحد     

لسليمانية وإربيل  مثل ا الكردي  ركّبوا في المناطق الخاضعة للحكم الذاتي       األمم المتحدة،   تشملهم عقوبات   لم  
شركة البريد  معزل عن   ب رجال أعمال أكراد  ها  لتجارية صغيرة، شغّ  خلوي  في الشمال شبكة هاتف      

خدمات مثل خدمة الرسائل    مسبقة الدفع وتقدم بعض ال    بطاقة   تعمل هذه الشبكة بمبدأ ال     .يةالتصاالت العراق وا
 . مشتركا٢٢،٠٠٠ًحوالي تقدم هذه الشبكة الخدمة إلى   .(SMS)القصيرة 

 
 في بداية عام    .اآلنحتى  خلوي  شبكة  في العراق عن إنجاز     المركزية والجنوبية   عجزت المناطق    
بل الغذاء إلى   برنامج النفط مقا  في المرحلة الخامسة من خطة التوزيع الخاصة ب       ه  اتطلبتبعد عرض م  ، و ١٩٩٩

شبكة هاتف   لتوريد    الصينية Chinese Huawei Technologies Coع العراق عقداً مع شركة      األمم المتحدة، وقّ  
 ٦٠دوالر، وتضمن تركيب شبكة تضم       مليون   ٢٨ أكثر من    العقد بلغت قيمة    .لبغدادالالزمة  والمعدات  خلوي  
الواليات المتحدة   لكن . كيلومتر ٥٠رها  خلوي في منطقة قط    مشترك هاتف    ٢٥،٠٠٠بسعة  أساسية  محطة  

األلياف بأنها كانت تقدم تجهيزات اتصال ب     الشركة الصينية   إلى  هذا العقد وسط اتهامات     سرعان ما أوقفت    
 .إلى القوات المسلحة العراقيةضوئية ال
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مت  عقوبات األمم المتحدة ضد العراق واستخد      هيكلة، طالبت الواليات المتحدة بإعادة      ٢٠٠١في عام    
عقوبات ها الذي ُعرف باسم ال     العقود كمناورة تكتيكية للضغط على الصين وفرنسا لمساندة اقتراح          تجميد  
الواليات المتحدة  أفرجت  شهر   بعد و .ه، قبلت الصين االقتراح األمريكي وساندت     ٢٠٠١ في حزيران    .ةالذكي
د صينية أخرى في قطاع      عقوعن  ، و خلوي لشبكة الهاتف ال   Chinese Huawei Technologies Co عقد   عن

 .دوالر مليون ٨٠تها اإلجمالية أكثر من قيمبلغت االتصاالت، 
 

لذلك،  نتيجة   .العقود الفرنسية أيضاً  اإلفراج عن   الواليات المتحدة   من  فرنسا عملت بالمثل وطلبت       
عدات متتعلق باالتصاالت الميكروية والالسلكية وب     ألكاتل  لشركة   عقود   ةحررت الواليات المتحدة تسع    

 . دوالر٣٣٣٠٠٠قيمته بصرية الأللياف لمعدات ا عقٍدت في معارضة  استمرهااتصاالت، لكن
 

، وهو موعد تسليم    ٢٠٠١ سبتمبر/أيلول في   يةلمواصالت واالتصاالت العراق  ا، أعلنت وزارة    مع ذلك  
م ُيْعطَ أي سبب    ل و . أن الشركة الصينية قد انسحبت من العقد       خلوي،معدات شبكة الهاتف ال   الشركة الصينية ل  

 China National شركةهي  بعد شهر أعلن العراق أنه قد منح العقد لشركة صينية أخرى،              .باسحهذا االن ل
Technology Import Company (CNTIC) .  يالعراق ، وزير مواصالت واالتصاالت   عينيحسن الموا أعلن 

غير واضح   من   . المشروع فيبدأ العمل    لم يقل متى سي    ه أشهر، لكن  ةتسعنتهي خالل   السابق، أن المشروع سي   
لكن المعروف أنه ال توجد     حتى اآلن،   أو إذا تم تنفيذ شيء أصالً       العراق،  الهاتف الخلوي في    شبكة  نسبة تنفيذ   

 .في بغداداآلن جاهزة خلوي شبكة هاتف 
 

 شبكة   بتوسيع ءلبرنامج النفط مقابل الغذا   ختلفة  أثناء المراحل الم  ينبغي مالحظة أن العراق طالب مراراً        
نشر تضمنت المشاريع األخرى     . مشترك ١٥٠،٠٠٠ مشترك إلى    ٢٥،٠٠٠  من بغدادالخلوي في   هاتف  ال

 مشترك،  ٢٠٠،٠٠٠العراق، مع سعة    من  المركزية  المناطق   مدينةً في    ٢٠الشبكة خارج بغداد لتغطية      
 ٤٠،٠٠٠إجمالية قدرها    سعةبالشمالية  المناطق  في  ) اءمرساو،  تكريتو الموصل،   هي(مدن  ولتغطية ثالث   

 .الخلويالهاتف توسيع شبكة لمشاريع يتم توقيع أي عقد لم  .مشترك
 

الكبار ولين  ؤلمسخاصة با صغيرة  خلوي  شبكة هاتف   وجود  في الصحافة عن    التي ترددت   اإلشارات   
ة القصيرة   حملة من الرسائل النصي    ٢٠٠٣بثت في بداية العام     المتحدة  وأن الواليات   ،  العاصمةفي  ومساعديهم  

مساعديهم كانوا يستخدمون   ن و ي العراقي ينولؤالمس من المحتمل أكثر أن      .ةغير معقول تبدو  العسكريين،  إلى  
 اإلغاثة أثناء حرب    ون وموظف والحقاً الصحفي استخدمه  ثريا الذي   االتصاالت عبر األقمار الصنعية مثل ال      

 والسكان األغنياء   نخبةجدا أيضاً بين ال   نتشرةً  مالمدى  البعيدة  سلكية  الهواتف الال كانت   . على العراق  ٢٠٠٣
 .عاصمة العراقيةفي ال

 
 التصاالت الحالي لوضع   ال-باء

 
األمم المتحدة  علنت  أ .اًهاماً  العراق تحسن الهاتف الثابت في     شهدت شبكة    ٢٠٠٣عشية حرب الخليج     

الثابتة في   الخطوط    عدد مما جعل  خط جديد،    ٢٩،٠٠٠ تم تركيب قديم و هاتف   خط   ٩٦،٠٠٠ه تم استبدال    أن
 في  ٢,٨٨إذ بلغ   تحسناً طفيفاً،   معدل انتشار الهاتف الثابت     سجل   .٧٠٠،٠٠٠ حوالي   ٢٠٠٢نهاية العام   

ما يتعلق بانتشار الهاتف    عربية في دول  خمس  آخر  زال يضع العراق بين       هذا ما    معدل االنتشار   .المائة
 . بقليلتصنيفه قبل اليمن والسودانويأتي ، الثابت
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 ٢٠٠٣ فبراير/شباط نهاية -وفق معدل انتشار الهاتف الثابت  عربية  دول٥  آخر -١٢ الجدول
 

 الدولة خطوط الهاتف الثابتعدد  انتشار الهاتف الثابتمعدل 
٥،٨٥%  الجزائر ١،٩٠٤،٠٠٠ 
٣،٩٨%  المغرب ١،٢٥٠،٠٠٠ 
٢،٨٨%  العراق ٧٠٠،٠٠٠ 
٢،٦٧%  اليمن ٥١٠،٠٠٠ 
٢،١٠%  السودان ٧٨٠،٠٠٠ 

 .مجموعة بحث َمدار: المصدر
 

تعرضت البنية التحتية   ،  ٢٠٠٣أبريل  /ونيسان مارس/آذارخالل شهري   تيجة الحرب على العراق     بن 
االئتالف، في  قصفتها قوات   في بغداد    المراكز الهاتفية التي ُأعيد إصالحها        .لضرر إضافي لالتصاالت  

تدميراً بغداد  المقاسم الهاتفية في    ستة من   تم تدمير    .محاولة متعمدة لقطع االتصال بين صفوة البلد الحاكمة       
 تم تدمير مركز التحويل الرئيسي مما جعل          .وتعرضت المقاسم الهاتفية األخرى ألضرار متفاوتة      تاماً،  

المكالمات يستطيعون فقط إجراء    العراقيون  أصبح  األخرى في العاصمة، و   مقاسم  إلى ال تمر  المكالمات ال   
 .الكهرباءوال ينقصها سوى سليمة، مقاسم الهاتفية اك ادعاءات أن أغلبية اللكن، هن .مناطقهمضمن 

 
، ٢٠٠٣ مارس/حرب ضد العراق في آذار    بريطانيا ال  الواليات المتحدة و    أن تبدأ  قبلمنذ فترة طويل     

كأحد القطاعات التي ينبغي     العراق،   فيتصاالت  االبدأت الواليات المتحدة في التخطيط إلعادة بناء قطاع          
 .الحربنتيجة سقوط حكومة صدام حسين إعادة بنائها بعد 

 
الذي عمل فيه   األمريكية مشروع مستقبل العراق،      أنشأت وزارة الخارجية     ،  ٢٠٠٢في حزيران    

 تشرف  .مع المجتمع العالمي  االندماج مجدداً   البلد نحو إعادة البناء و    ، ويهدف إلى إرشاد     نوالعراقيالالجئون  
في التعرف على الوضع الحالي     تهتم   التحتية على عمل اللجنة الفرعية لالتصاالت التي         البنيةوقتصاد  االلجنة  

 يعمل  .هوتطويرته  لترقيي  والفور والطويل القصير ذات المدى    الخططوضع  العراق و في  تصاالت  االلقطاع  
من اء بالعراق   إدارة الواليات المتحدة التي تمنح عقود إعادة بن       لدى  جنة استشارية   لمشروع مستقبل العراق ك   
 . (USAID) الواليات المتحدة التطوير الدولي فيخالل وزارة الدفاع وإدارة

 
بدأت تسري أخبار عن عقود في      ،  ٢٠٠٣أبريل  /في أواخر نيسان  الحرب على العراق    مع اقتراب نهاية     
ات استثمار وبما أن إعادة تأهيل شبكة الهاتف الثابت يتطلب           .عراق ما بعد الحرب   في ال االتصاالت  مجال  

لنظام ملحة  الحاجة ال تلبية  أكثر ل اً   عملي اًخيارالخلوي يبدو   هاتف  للشبكة  فإن إنشاء   ،  كبيرة وزمناً طويالً  
 .اتصال

 
الخلوي في  هاتف  اللبناء شبكة   التي ينبغي استخدامها    لتكنولوجيا  كانت تتعلق با  النزاعات  أولى  أحد   
تكنولوجيا تركيب شبكة مبنية على     ) كاليفورنيامن  هوري  جم (Darrel Issa دارل عيسى  اقترح السيد    .العراق

، وهو معيار طورته    )CDMA: Code Division Multiple Access(ترميز  م ال يقسالوصول المتعدد بواسطة ت   
 . GSM، بدالً من المعيار األوروبي كاليفورنيا في والية يجويسان د التي مقرها مدينة .Qualcomm Incشركة 

 
ة التي كانت وراء اقتراح السيد عيسى، فقد تبين أن ثمة اعتباٌر               الوطنياالعتبارات  باإلضافة إلى    

كوالكوم حيث توجد شركة    منطقة كاليفورنيا الجنوبية     لقد كان السيد عيسى يمثل       . وراء ذلك  سياسي/اقتصادي
Qualcomm ، عيسىية للسيدنتخاباالحملة ، ولو على نطاق محدود، قي الالشركةوقد ساهمت هذه . 
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يجب  هو الذي    GSMمعيار  أن  ، وبّينت   اقتراح عيسى  GSMسرعان ما رفضت جمعية الهاتف الخلوي        
التكنولوجيا تُْستَخَْدم من قبل    هذه  مريكي، لكن ألن    األسياسي  النفوذ  البسبب  أو  ، ليس ألسباب وطنية     عتمدأن يُ 

 وبالتالي فإن استخدام    . من آسيا  ةيرإفريقيا وأجزاء كب  وأوروبا  بما في ذلك    المنطقة،  في كل   جيران العراق، و  
 .، مثل التجول، صعبة خارج حدودها التي تقدمهاالخدماتسيجعل عزل شبكة العراق ويس CDMAشبكة 

 
مدة طويلة في    مشتركة منذ    Motorolaالشركات األمريكية مثل موتوروال     كانت  باإلضافة إلى ذلك،     

 الخلوي في هاتف اللشبكة  GSMنظام دة إذا ما اُعتمد بدأت تستعد لالستفافي المنطقة، و GSMشبكات تركيب 
 .العراق

 
 الواليات المتحدة والوكالة األمريكية      في االتصاالت المرتقبون إلى وزارة الدفاع    خدمات  مزودو  وجه  ت 

 أعلنت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية     . ذلك لم يكن مجدياً    العطاءات، لكن وعروض  لتقديم ال للتنمية الدولية   
هذه أضافت الوكالة أن     .العراقفي  تصاالت  اال أنها لن تمنح أي عقود لقطاع         ٢٠٠٣ مايو/ أيار أوائلفي  

تحتية اللبنية  التي سيتم اعتمادها ل   المقاييس  تضع  ل، ل شكَّتُالمسألة ستُتَْرك إلى الحكومة العراقية القادمة، عندما        
بنية تمويل ال  أن -على األقل جزئيا  -ر المنطق   ظهُي .من سيحصل على العقود   العراق ولتقرر   في  تصاالت  لال
 .القطاع نتيجة هذا التهافت على هذا العراق غير ضروريفي تصاالت لالتحتية ال
 

وقد البيانات،  شبكات نقل   من عقود االتصاالت و   اً  منحت وزارة الدفاع األمريكية عدد    بالرغم من ذلك،     
لوزارة انتقادات ألن العقود ُمنحت بشكل سري بدون        واجهت ا .  تم توقيع بعضها حتى قبل أن تنتهي الحرب       

عقداً لتقديم ونشر شبكة صغيرة     )  سابقاً MCI) WorldComتقديم عروض علنية، وذلك عندما منحت شركة         
هذه الشبكة مخصصة لتقديم الخدمة للموظفين الدوليين، والموظفين الحكوميين           . للهاتف الخلوي في بغداد   

، ٢٠٠٣يونيو  /ُحدد تاريخ إنجاز هذه الشبكة في حزيران       . مريكيين في العراق  العراقيين، والعسكريين األ  
 ١٩ شخص في العاصمة عبر شبكة تتألف من         ١٠٠٠٠ إلى   ٥٠٠٠وسوف تقدم في البداية الخدمة إلى حوالي        

 .برج خلوي
 

  GSMمعدات  ة للحصول على    السويدي Ericssonإريكسون   أنها اتفقت مع شركة       MCIأعلنت شركة    
 . )٣(، لم تؤكد ذلكMCIالتي غالباً ما تكون متعاقداً فرعياً لشركة إريكسون،  شركة .روع في العراقللمش

 
 ٤٥الذي تبلغ قيمته    تصاالت  اال مشروع   اً من   جزءسيكون  ، لكنه   MCIالعقد مع شركة    لم تُْعلَن قيمة     

 موتوروال شركة   دوالر تم إبرامها مع    مليون   ٢٥ إلى   ١٠مليون دوالر ويتضمن صفقة أخرى بقيمة         
  في أوائل حزيران     .اتصاالت السلكية للقوات األمريكية في بغداد على المدى القصير        شبكة  إلنشاء  األمريكية  
  لتزويد شرطة بغداد     مليون دوالر  ١٥,٨قيمة  بأربعة أشهر   ته   مد اً، ُمِنَحتْ موتوروال أيضاً عقد     ٢٠٠٣

 .أرضيةومحطات جهاز اتصال السلكي  ٣٠٠٠بـ 
 

قدم إلى الحكومة العراقية القادمة التي ثم ست        MCIوزارة الدفاع األمريكية شبكة       أن تحيل     ُيتوقع 
الخلوي  بسوق الهاتف    همعن اهتمام ي خدمات االتصاالت    ر عدة مزود  عّب .الخدمةإلى مزودي   التراخيص  

 . لالتصاالتةاوراسكوم المصريشركة  وةالكويتي MTC-Vodafoneومن ضمن هؤالء شركة العراقي، 
 

، وكان من   ية العراق يةحدود الكويت الطول  على   محطات   MTC-Vodafoneت شركة   أنشأ  الحرب في بداية  
، طلبت القوات البريطانية في     مايو/أيار في بداية    . الحرب اء بمجرد انته  ة السوق العراقي  إلىالمقرر أن تنتقل    

تقديم يل االتصاالت بين القوات و     متنقلتين في المدينة لتسه    نمحطتياء  نش إ MTC-Vodafoneمن شركة   البصرة  
 بمبلغ  SIMأجهزة الهاتف الخلوي وشرائح االشتراك      ِبيَعتْ    .خدمات االتصاالت إلى سكان البصرة    بعض  
 .دوالر ٥٠٠

                                                      
)٤ (EuropeMedia16471=icleIDasp?Art.shownews/net.europemedia.www://http 
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 آخر مع القيادة األمريكية المركزية في قطر        اً عقد MTC-Vodafoneت شركة   ع، وقّ مايو/أيارأواخر  في   
شركة أن  الأعلنت   .نطقة بين الحدود الكويتية وبغداد لمدة ستة أشهر         تغطي الم  خلويشبكة هاتف   نشاء  إل

 .في العراقمعتمدين موزعين  من خالل  الكويت أوفي ستَُباع إما الخلويخدمات الهاتف 
 

الفراغ في االتصاالت في    هو ملء   بريطاني  المريكي و  الذين وقعهما الجيشان األ    العقدينالهدف من    
تتوقع أن  بحث َمدار   لبناء شبكة على المستوى الوطني، ولكن مجموعة         عقود  بمنح   ينبغي اآلن البدء     .البلد

 ي مشترك  مليون مشترك، في حين يصل عدد      ٣,٩ إلى   ٢٠٠٨ الهاتف الثابت في عام      مشتركييصل عدد   
 . مليون مشترك٦,٦الخلوي إلى الهاتف 

 
 مؤشرات الهاتف  -١٣ الجدول

 
٢٠٠٢ ٢٠٠٨  

 بتاثل االهاتفمشتركو  ٧٠٠،٠٠٠ ٣،٩٠٠،٠٠٠
 بتاثل امعدل انتشار الهاتف  %٢,٨٨ %١٣,٥٨

 الخلوي الهاتفمشتركو  ٢٢،٠٠٠ ٦،٦٠٠،٠٠٠
 الخلوي معدل انتشار الهاتف  %٠,٠٩ %٢٢,٩٨

 
لخطط الُمرشحة للمساهمة في ا    ،موتوروال وإريكسون  و نوكيا العمالقة، مثل    الدوليةشركات االتصاالت    

 بمشاريع  ا نشرت تصريحات تشير إلى اهتمامه     ،العراقالخلوي في   هاتف  ال نظام شبكة لبناء  طويلة األجل   
 األميركية المتخصصة بمعدات االتصاالت     interWave شركة    .تكنولوجيا االتصاالت المستقبلية في العراق    

علق تتض  وعرتمهيداً لتقديم   في بغداد   تقديم الدعم الفني     و اتشبك وتصميم ال  مبيعاتمكتباً لل أنشأت  الالسلكية  
 . وتقديم الحلوللشبكات الالسلكية الخلويةبأمن ا

 
في تصاالت  لالتحتية  البنية  الإلعادة بناء   دوالر   مليون   ٨٥تها  قيمتي حظيت بعقود    ألكاتل ال شركة   

تكنولوجيا أنها تسعى للحصول على عقود في        أيضاً  أعلنت  برنامج النفط مقابل الغذاء،      بموجب  العراق  
وبسبب عدم ثقتها حول اآلثار التي يمكن أن تحدثها مجريات           ،  هالكن .بعد الحرب العراق ما   في  االتصاالت  

فقط أربعة في المائة من     بلغ  لشرق األوسط   مجمل أعمالها في ا   الشركة أن   األمور بعد الحرب، فقد بينت      
 .)٤(ذلكمن مبيعات الشركة، والعراق جزء مجمل 

  
بين شرق  الواصلة  أن خطوط الهاتف    ) AFP(سية   وكالة األنباء الفرن    نقلت ٢٠٠٣ مايو/ أيار ٢١في   

 ٢٨المدن العراقية األخرى خالل     والعاصمة  وسيتحقق االتصال بين    خالل أسبوع،   تعود للعمل   وغرب بغداد س  
الوكالة األمريكية  وهي  ،  )ORHA(ولين من مكتب إعادة البناء والمساعدة اإلنسانية        ؤلمسيوماً وفق تصريحات    

 .)5(العراقولة عن إعادة بناء ؤالمس
 

، الذي تكلم عن شروط كتمان المعلومات، لم يحدد الجهة          مكتب إعادة البناء والمساعدة اإلنسانية    مصدر   
التي سيتم تكليفها بإصالح شبكة الهاتف الثابت، ولم يبين فيما إذا كان التقنيون العراقيون سيقومون بمعظم                  

لالتصاالت في العراق، التي بنت معظمها شركة        نظراً لصعوبة تحديث البنية التحتية        . أعمال اإلصالح 
ألكاتيل، من خالل تركيب مقاسم هاتفية من صنع شركات أخرى، يبدو أنه البد من استخدام تجهيزات من                   

 في ظل رفع العقوبات عن العراق، ودعم         .شركة ألكاتيل أو الطلب إليها تقديم الخبرة لتنفيذ عمليات اإلصالح         
بح اشتراك شركة ألكاتيل مؤشراً إلى تحرير العقود الموقعة بين فرنسا والنظام             فرنسا لمشروع القرار، يص   

 .العراقي السابق
                                                      

)٥(Middle East accounts for less than four percent of Alcatel sales, May 1, 2003. Menareport.com. 

)٦( Baghdad telephone lines to be restored within week, May 12, 2003. AF. 
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النظام التي وقعها   العقود القديمة   سيعاد النظر ب  بتغيير النظام في العراق ورفع عقوبات األمم المتحدة،          
اآلن في موقف قوي    ة وأصبحت   دستبعمسابقاً   التي كانت    الشركات األمريكية  بحيث تشترك في تنفيذها      السابق

 .عقود مربحة في قطاع االتصاالتحصول على لل
 

 China National Technology Import Company مع شركة  ٢٠٠١العراق في عام    الذي وقعه   عقد  ال 
(CNTIC) وكذلك للمراجعة،  تي ستخضع   د ال والعق هو أحد    في بغداد خلوي  نظام شبكة هاتف    بناء   ل نية الصي

اإلطار  . وغيرها مع شركات تركية وفرنسية وألمانية وروسية     يعها  وقالتي جرى ت  تصاالت  الامعظم عقود   
تقرر أي العقود   ، و زارة لالتصاالت ، تتضمن و  تأسيس حكومة عراقية  مرتبط ب القانوني العتماد هذه العقود     

 .تأسيس هيئة تنظيمية مستقلةومرتبط كذلك ب، تستمرس
 

 خلويالهاتف الاتف الثابت و  معدل انتشار اله-٣الرسم البياني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مجموعة بحث َمدار: المصدر
 

الخلوي موضوع العقد مع شركة     هاتف   مثل شبكة ال   –إسعافي  مؤقت أو   اتصاالت  نظام  إنشاء  بخالف   
MCI   في تصاالت  لالتحتية  البنية  تطلب تطوير ال  ي –عاصمة  الفي  للهاتف الثابت   تحتية  البنية  الوإصالح

في ضوء   هذا المنحى يصبح ذا مغزى         .تخطيطاً ودراسة معمقة  الفوضى،  التي تعاني اآلن من     العراق،  
متخلفة تحتية  اإلبقاء على بنية    بدالً من    في العراق التي تتمثل باالنتقال مباشرة إلى التقانات األحدث        الفرصة  
تصاالت، تشجيع التنافس بين شركات اال    ، و تتمتع ببعد النظر  لالتصاالت  قوية   تأسيس وزارة  إن   .ومتقادمة
 .ألولوية القصوىيحتل ا

 
 ةالصناعيعبر األقمار تصاالت   اال-جيم

 
الهواتف عبر األقمار   ، كانت   ٢٠٠٣أبريل  /ونيسان مارس/آذارفي شهري   الحرب على العراق    خالل   
ن امتالك أو   يعراقي في حين حظرت الحكومة على ال      . الخارجي  وسيلة االتصال الوحيدة مع العالم     ةالصناعي

 انتشرت  .عليها اعتماداً قوياً  المراسلون وموظفو اإلغاثة    اعتمد  ،  ةالصناعيالهواتف عبر األقمار    استخدام  
واسع النطاق  انتشاراً   ،اإلمارات العربية المتحدة  عبر األقمار الصناعية، التي مقرها      تصاالت  لالثريا  الشركة  

مازال الطلب يزداد   خالل الحرب، و  رواجاً كبيراً    األقمار الصناعية  ة، والقت هواتفها عبر    السوق العراقي  في
الهاتف عبر األقمار   خدمة   مزودين عالميين ل   ثريا اتفاقيات توزيع مع خمسة    ال ت شركة  وقع  .sمنذ نهاية الحر  

) دوالر ٦٠٠إفرادي قدره   سعر  ب(ز  جها ١٠،٠٠٠ حوالي   ه جرى بيع  تقدر الشركة أن    . في العراق  ةالصناعي
 .٢٠٠٣العام بنهاية جهاز  ٨٠،٠٠٠حوالي ليصل إلى العدد هذا يرتفع يتوقع أن أيار، وأوائل في عراق في ال

 
جعل خدمة الهاتف عبر األقمار الصناعية التي       والتكلفة العالية للمكالمات ت    الثمن المرتفع للجهاز     لكن 

  في العراق  موميةالعهاتف  مكاتب ال نشاء  تخطط الشركة إل   .معظم العراقيين خارج متناول   ثريا  تقدمها شركة ال  
. Intracom يوناني، إنتراكوم التصاالت  خدمة اال باالشتراك مع مزود    وذلك  ،  شبيهة بمكاتب الهاتف العادي   

 

٥
٢٠٠٢ ٢٠٠٨

 معدل انتشار الهاتف الثابت والهاتف الخلوي 

الهاتف الخلوي 

الثابت الهاتف

٠%  ٥%  ١٠%  ١٥%  ٢٠%  ٢٥%  

٠،٠٩%  

٢،٨٨%  

١٣،٥٨%  

٢٢،٩٨%  
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قل أتصاالت  لالنظاماً  ستؤمن هذه المكاتب، التي تتضمن آلة لتحصيل العملة وجهاز اتصال بالقمر الصناعي،             
 .كلفة بكثير

 
 Iridium، منهم شركة إيريديوم      في العراق  ن آخرون لخدمة الهاتف عبر األقمار الصناعية      مزودوثمة   

 . اإلنكليزيةInmarsatاألميركية وشركة أنمارسات 
 

 اإلنترنت في العراق  -دال
 

الموظفين لدى   كان   .٢٠٠٠يوليو  /تموزفي  لمواطنيه  اإلنترنت  يقدم خدمة   بلد عربي   آخر  كان العراق    
كان عليهم إرسال   ولين  ؤالمسحتى هؤالء   تصال باإلنترنت قبل سنة، لكن      ين المرموقين إمكانية اال   الحكومي

 .لكترونياإلبريد مركزي مهمته مراقبة الخالل مكتب من البريد اإللكتروني 
 

 التي  اإلنترنتخالل شركة خدمات    من  اإلنترنت  تقديم خدمة   عن  ة  ولؤ مس عالموزارة الثقافة واإل  كانت   
 في بداية إدخال اإلنترنت     .Warkaa اءقور و Uruklinkكلينك  وأوران  حكومياإلنترنت ال خدمة  يتبع إليها مزودا    

حزيران  ٢٧األول رسميا في    النفاذ  مركز   اُفْتُتح. نفاذاإلنترنت أو مراكز ال   مقاهي  خالل  من  متاحةً فقط   كانت  
تصفح  ل ١٣مخصصة للبريد اإللكتروني و   منها   خمسة   -ين  لمستخدماً ل متاححاسوباً   ١٨وكان يضم   ،  ٢٠٠٠

ساعة استخدام  عن كل   ) دوالر ١حوالي  ( دينار عراقي     ٢٠٠٠مبلغ  قاضى   كان المركز يت    .إلنترنتا
 .لكترونياإلبريد كان يتقاضى مبلغاً من المال لقاء كل رسالة صادرة أو واردة بالإلنترنت، ول

 
رديء لمحتوى ال حيث تم حجب المواقع ذات ا       ة شديدة،   تصال باإلنترنت عرضةً لرقاب    االكان   

 ةمتاحالمواقع  الأكثر من   المحجوبة كانت   مواقع  الأن   اإلنترنت في العراق      مستخدمو يدعي   ."الحساس"و
تظهر على شاشات    التي غالباً ما كانت       Access Deniedوقد اعتادوا على رسالة الدخول ممنوع        للتصفح،  

 ومواقع  ،الشخصيةوالمواقع  البريد اإللكتروني المجاني،    التي كانت تقدم خدمة      تم حجب المواقع     .حواسيبال
تابع الموظفون   .من اإلنترنت مواد  ميل  بتحن  يمستخدم لم ُيسمح لل    .Domainsالمواقع والنطاقات   تسجيل  

أي  كان   .إلبالغ عن أي انتهاك لقواعد الرقابة      كان ُيطلب منهم ا   ، و بدقةنترنت  اإل اتالحكوميون استخدام 
 .الحكومية ُيَعاقَب بشدةفي إجراءات الرقابة تهاون 

 
فبراير /في المحافظات األخرى، وفي شباط     عدة مراكز اتصال باإلنترنت قرب العاصمة و       افتتحت   
الحركة الكثيفة في مراكز     لمواجهة   .)٦(٢٢رقم  ح مركز اإلنترنت    تافت عن ا  التليفزيون العراقي  أعلن   ٢٠٠٢

ضع بعدها في نهاية قائمة     وي،   للمستخدم بحجز ساعة عمل واحدة في كل مرة         ُسمحتصال باإلنترنت،   اال
 .لحصول على ساعات إضافية الستخدام اإلنترنتاالنتظار إذا أراد ا

 
عرض كان   .الكلفة المرتفعة وقلة عدد مقاهي اإلنترنت تفاقمت أكثر بضعف سرعة نقل البيانات               

أي بلد  وهو أقل من    ،  Mbps 10 بت في الثانية   اغ مي ١٠العراق أقل من    في  نترنت  الحزمة المخصص لإل  
 في بداية إدخال اإلنترنت،     Kbps 28.8 و Kbpd 14.4كانت سرعة النقل عبر المودمات تتراوح بين        . )٧(عربي

 . إال مؤخراKbpsً 33.3لكنها لم تصل إلى سرعة 
 

نقابات  و سسات الخاصة أن المؤ  األسبوعية العراقية االقتصادي  مجلة   أعلنت   ٢٠٠٠سبتمبر  /أيلولفي   
المؤسسات  كانت   .باإلنترنت في العراق  ها الحصول على اشتراك خاص       العمال والسفارات األجنبية يمكن   
                                                      

)٧( Xinhua News Agency, Feb. 28, 2003. 

)٨( Telegeography quoted in USA Today, May 23, 2003.  (http://www.usatoday.com/tech/world/2003-05-23-baghdad-
online_x.tm). 
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عراقية كانت الشركات ال  ، بينما   دوالر ١٢،٠٠٠ و ٣،٠٠٠بين  اً يتراوح   سنوي  اشتراكاًتدفع  والوكاالت األجنبية   
وزارة المواصالت  فقاً لتعرفة وضعتها     دوالر و  ٨،٠٠٠و ٢،٥٠٠بين  تدفع  والمؤسسات الخاصة    

 .)٨(واالتصاالت
 

االشتراك السنوية، أعلن وزير المواصالت واالتصاالت أحمد       لكلفة  في تعديل ظاهر    و،   بقليل بعد ذلك  
 وفق  شتراكيمكنها اال نقابات العمال والمؤسسات األخرى       و الجامعات و مرتضى أن الشركات الخاصة    

 نار عراقي  ي ماليين د  ٧قدره  اشتراك سنوي   لقاء رسم    اًنترنت السلكي تصال باإل ى اال األولطريقتين،  
 .)٩() دوالر١،٠٠٠(مليونا دينار عراقي ة استخدام الخط الهاتفي الثابت وتكلفتها  والثاني،)دوالر ٣،٥٠٠(
 

 ٢٠٠٢ أغسطس/تصال باإلنترنت حتى آب   االخالل مراكز   من  تصال العام باإلنترنت متاحاً فقط      االبقي   
لقاء رسم سنوي يساوي    استخدام اإلنترنت     ُسمح لألفراد ب    .الشتراكات الخاصة ا سمحت الحكومة با   عندم

 ولكنه كان بالنسبة لمن يمكنهم دفع هذا         .المستهلكين المعتادين دوالر، وهو مبلغ ليس بمتناول       ٢٥٠تقريباً  
ال مع األقارب واألصدقاء    تصمناسبة لال ووسيلة  مقاهي اإلنترنت   طوابير  المبلغ مهرباً من االنتظار في       

موقع يزوره مستخدمو تلك    كل  على  ن  والحكوميالرقابة الصارمة التي كان يمارسها الموظفون       بالخارج، دون   
 .أيضاًخاصين لمستخدمين الة وشملت الكن فالتر اإلنترنت بقيت قائم .المقاهي

 
طلبة الجامعة والموظفين   ى  موّجه إل نظام اشتراك آخر    اً من خالل     أيض متاحاًاالشتراك الخاص   كان   

منتصف للمستخدمين من هذه الفئة االتصال باإلنترنت خالل الفترة بين          يمكن   .سنويادوالر   ٢٥لقاء حوالي   
 لقاء رسم رمزي قدره     اإلنترنت  ب  كما كان بمقدور طالب الجامعة االتصال        .السادسة صباحاً الليل و 
 صغيرمخبر حاسوب   حيث ُأنِْشئ    تبة الجامعية لبغداد  المكمن  الساعة  في  )  دوالر ٠,٢٥( دينار عراقي    ٥٠٠
 .حواسيبثمانية ضّم 

 
بعض إال أن   أو التجارة مع العراق،     العمل  مريكية  األشركات  الرغم أن الواليات المتحدة تحظر على        

خالل وكالء في بالد    بشكل مباشر أو غير مباشر من       العراق، إما   لديها أعمال في    ما يبدو   على  الشركات  
تم شراؤه من   وضع على مدخل اإلنترنت في العراق        الذي  أن فلتر اإلنترنت    المزاعم القائلة   رغم   .أخرى

، التي تظهر عادة لدى     Access denied" الدخول ممنوع "إال أن هذا الفلتر لم يكن ُيظهر رسالة         شركة فرنسية،   
هذه أنكرت   .أمريكيةي شركة    وه 8e6محاولة الدخول إلى مواقع محظورة، إذا احتوى هذا الموقع إشارة إلى            

 .)10(مضمونبرمجيات فلترة الالشركة بيع للعراق 
 

التي كانت  شركة خدمات اإلنترنت    إلى أن     لشبكة  سجالت الحركة عبر ا   تحليل  يبين   ذلك،   إضافة إلى  
األقمار الصناعية لشركة   قنوات  تستقبل معظم الحركة من خالل      رسل و  كانت ت  العراقفي  خدمة  عن ال  ةولؤمس

Atlanta International Teleport (AIT)        المزودة لخدمة اإلنترنت عبر األقمار الصناعية وشركة Satellite Media 
Services (SMS) كانت  أو يتصفحون اإلنترنت،     اً إلكتروني اً بريد ونالعراقيون يرسل عندما كان   .  اإلنكليزية

ثم تنتقل عبر األقمار    صناعي،  القمر  عبر ال  شركة خدمات اإلنترنت  موديمات  العراق عبر    تغادر   bitsالِبتات  
التي تصلهم بالعمود    SMS و AITالتي تديرها شركتا    االستقبال  هوائيات   في   هبط ثانيةً الصناعية قبل أن ت   

 .)11(بريطانياالفقري لإلنترنت في الواليات المتحدة و
 

                                                      
)٩( Iraq to charge foreigners $12,000 for Internet access, September 18, 2000. Menareport.  

)١٠( AFP on October 5, 2000. 

)١١( U.S. Tries E-Mail to Charm Iraqis, Feb. 13, 2003 (http://www.wired.com/news/conflict/0,2100,57648,00.html). 

)١٢( Unleashing the Dogs of Cyber-War on Iraq March 6, 2003  (http://www.salon.com/tech/feature/2003/03/06/iraq_geeks/print.html). 
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تي استخدمها مزود    بوابة االتصال الفضائي ال     مريكية األ Mentat مينتات صنّعت شركة     ذلك خالل 
ها لحكومة العراقية، لكن   إلى ا  SkyXبوابة االتصال الفضائي    بع  ت لم   امينتات أنه شركة  دعي   ت . ورقاء الخدمة
شركة أحد النظم إلى شركة في دبي، في اإلمارات العربية المتحدة، بناء على طلب عميل مينتات،                  ت  شحن

Atlanta International Teleport (AIT))١٢(. 
 

 خطة توزيع النفط مقابل الغذاء    المتعددة ل مراحل  خالل ال الحكومة العراقية   التي طلبتها    البنود   بينمن   
 في المرحلة الثامنة طلب      .، وأنظمة إدارة الشبكات الواسعة     Ciscoو  يسكمبدالت وموجهات من شركة س     

 ١،٠٠٠ طلب   روفي المرحلة الثانية عش   ،  Widows NT وويندوز إن تي   Unixيونيكس  أنظمة تشغيل   العراق  
المنتجات من خالل ذلك يتضح أن      .  ومواد أخرى  Sun وثمانية مخدمات من نوع      US Roboticsمن نوع   مودم  

 .االستيراد النظاميخالل  من ، حتىةالسوق العراقيا إلى األمريكية كانت تجد طريقته
 

كان يصل   معظمهمنترنت في العراق،    لإل مستخدم   ٤٥،٠٠٠كان هناك حوالي     ٢٠٠٢عام  نهاية  في   
األفراد الذين قد   هم  مستخدمو اإلنترنت    .موزعة في البالد  إنترنت  مقهى   ٦٠ إلى   ٥٠خالل  من  إلى اإلنترنت   

 اإلنترنت  يمستخدمهذه اإلحصائيات ل  تضمن  تال   .خالل الشهر الماضي  وصلوا إلى اإلنترنت على األقل مرة       
 .الكرديي الخاضعة للحكم الذاتالشمالية في المناطق مستخدمي اإلنترنت 

 
ها كانت تحصل على أقنية     اإلنترنت الخاصة اإلذن للعمل، لكن    ُمنحت مقاهي    ٢٠٠٢ في أواخر عام   

المزعج، شأنها في ذلك     و ءالبطيكانت تقدم نفس االتصال     خالل شركة خدمات اإلنترنت، ولذلك      االتصال من   
 . الدولةشأن المقاهي التي كانت تملكها

 
 )٢٠٠٨-٢٠٠٢ (إلنترنتمستخدمو ا  -٤الرسم البياني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مجموعة بحث َمدار: المصدر
 

 تضمنت  . في المائة  ٠,١٨وبلغ  األكثر انخفاضاً في العالم العربي،      انتشار اإلنترنت في العراق     كان   
 مستخدماً، ٢٥٠،٠٠٠ة تقديرات لعدد مستخدمي اإلنترنت بحوالي        متضارب ال التصريحات العراقية الرسمية  

حواسيب وسطياً، وأن   ثمانية إلى عشرة    اً إذا علمنا أن كل مقهى من مقاهي اإلنترنت تضمن           مستبعدوهذا يبدو   

                                                      
)١٣ (html.prin/Iraq_offline/2003/03/31/feature/tech/com.salon.www 2003, 31Iraq Goes Offline, March  
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 الواسعالبنية التحتية الرديئة وغير الموثوقة للهاتف الثابت وكلفة االتصال المرتفعة حالت دون االنتشار                 
 .لإلنترنت لدى األفراد

 ستخدام اإلنترنتات ارمؤش  -١٤ الجدول
 

٢٠٠٢ ٢٠٠٨  
 مستخدمو اإلنترنت ٤٥،٠٠٠ ٣،٥٠٠،٠٠٠

 معدل انتشار اإلنترنت %٠,١٨ %١٢,١٨
 .مجموعة بحث َمدار: المصدر

 
معظم المواقع العراقية    .net.uruklink.www بالبوابة  َحدد بشكل رئيسي    مالوجود العراقي على اإلنترنت      

مواقع أو صفحات    تشمل المواقع الرسمية     .هاأقسام من كو  لهذه البوابة أ  ْستََضاف كصفحات داخلية    األخرى تُ 
 ،اليومية المتنوعة والمجالت  مجلس السياحة العراقي،    وبورصة بغداد،   ووزارة النفط،   ولتخطيط،  اوزارة  

  .وغيرهاجامعات، الوالصحف الشهرية و
 

تها  وجود هاتصميموتشبه في   ،  فيها حشو كثير  لينك بدائية و  كوأوربوابة  معظم المواقع المستضافة على      
 .ال أكثر إعالمية  هواة، ويمكن اعتبارها في أحسن األحوال كبوابات        الالموطن الشخصية التي ينشئها     صفحات  

الجرائد  .، هذا إذا اشتغلت أخيراً    البحث أي نتائج  محركات  ال تعيد   والبناء ألشهر وسنوات،    قيد  تبقى الصفحات   
ث حدَّ تُ حيانوفي بعض األ  صحف تُنْشَر على الشبكة على نحو متقطع،         الوعية والشهرية واليومية و   األسب
 .دون تحديثفي مرات أخرى لعدة أيام أو أسابيع وتبقى ، يومياً

 
وقد أوكل ذلك    الخاص به،    (TLD: Top Level Domain)حق إدارة النطاق األعلى     العراق  حالياً ال يملك     
فدرالية لعالقاتها المزعومة مع جماعات     حالياً محكمة   التي تواجه    األميركية   InfoComة  شرك إلى   ١٩٩٧عام  

 .ال يوجد نطاق خاص بالعراق قيد االستخدامحاليا  .إرهابية فلسطينية
 

، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها       لجنة إعادة بناء تكنولوجيا المعلومات في العراق       مؤخراً اتصلت    
 ولو  إدارة اسم النطاق  ب ها تخصيص لطلب إعادة  المحجوزة رقامرنت لألسماء واأل   شركة اإلنت  بريطانيا، مع 

 مقايضة  CITRI اقترحت شركة    . بذلك -مثل جامعة بغداد  -في العراق مناسبة  سلطة  لفترة مؤقتة ريثما تُكلَّف     
 في كل   .قتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العرا   لتحتية  البنية  الإلعادة بناء   الالزم  المال  بنطاق  الاسم  

 .dot-iqفي اسم النطاق تغييرات األحوال لم تحصل أي 
 

أبريل /ونيسان مارس/آذار التي استمرت خالل شهري      على العراق من الحرب   ألسبوع األول   خالل ا  
دمر سرعان ما   االئتالف  قوات  لمستخدمين العراقيين، لكن قصف     ل اًتصال باإلنترنت متاح  بقي اال  ٢٠٠٣

عن تصال باإلنترنت   االجعل  كذلك مراكز التحويل مما     ستقبال في وزارة اإلعالم، و    االهوائيات   و اتخدممال
 .مستحيالًطريق الخط الهاتفي العادي 

 
طرقاً مختلفة  ن  وعدة رجال أعمال عراقي    أنشأ  الحاجة الشديدة لالتصال،     نتيجة   و ،بنهاية الحرب  

 .جديدةالسوق اللملء الفراغ واستغالل فرصة لالتصال 
 

 يتضمن خمسة مقاعد ويقدم االتصال      في بغداد إنشاء مقهى لإلنترنت    كان  تلك المحاوالت    أولى   من 
نترنت اإليتصفح المستخدمون    .Inmarsatمارسات  صناعي إين القمر   عبر ال  Bganمن نوع   م  يمودبواسطة  

قهى آخر   ثمة م  .البريد اإللكتروني ويدفعون رسوماً إضافية لقاء إرسال واستقبال       ،  دوالرات ٥بحرية مقابل   
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ن والمستخدم خدمة بريطاني، يدفع  مزود  إلى  فضائي  استقبال  هوائي  عبر  لإلنترنت يصل حواسيبه الستة     
 .اإلنترنتتصفح في الساعة لحوالي دوالرين 

 
بعض  ، شركة خدمات إنترنت   اً، ممن كانوا يعملون في     موظف ٣٠في أثناء ذلك أنقذت مجموعة من         

 الذي كانت   في مركز اإلنترنت  اً   مقعد ٥٠نشؤوا مقهى إنترنت يضم     وأالمعدات من شركة خدمات اإلنترنت      
يدفع المستخدمون   .لمدة سنة كلفة االتصال باألقمار الصناعية      قد دفعت مقدماً   كانت الشركة    .تملكه الدولة 

قيق تح أنهم تمكنوا من   ا  مركز اإلنترنت هذ  القائمون على   قال   .دوالراً واحداً لقاء كل ساعة استخدام لإلنترنت      
 .)١٣(بعد الحربوالتي استمرت ولين في وزارة المواصالت واالتصاالت، ؤبالرغم من مقاومة المسمبادرتهم 

 
 بانتظار  المدى القريب المناطق األخرى في     في بغداد و   المشابهةتوقع أن تزدهر المغامرات الخاصة      ي 

أي حكومة قادمة،   ضمن أولويات   ت  لن يكون تنظيم اإلنترن    .تشكيل الحكومة العراقية  لدى  القطاع  تنظيم هذا   
ظهر تخاصة الذي   النترنت  مقاهي اإل معظم   . معينة لفترةبالعمل دون أي ضوابط     عمال  األرجال  سُيسمح ل و

الحال أن  أصحاب هذه المقاهي    قال    .فالتروال توجد أي     إلى اإلنترنت،    اًحرتقدم لزبائنها وصوالً    حول بغداد   
ين الذين يرتادون مركز    لكن المستخدم .  تنظيمات خاصة  الحكومةضع  تعلى هذا المنوال إلى أن       سيبقى  

، مثل المواقع    بعض المواقع  ون يجد واشركة خدمات اإلنترنت السابقة مازال    مقر  في  االتصال الذي ُأنشئ    
 .محجوبة اإلباحية،

 
، كان  حرةالسوق  مبدأ ال مدة طويلة   نّت منذ   تب، التي   الكرديالمناطق الشمالية الخاضعة للحكم الذاتي       

لسليمانية امدينة  في  كان   ٢٠٠١ أغسطس/في آب  .عدة سنوات منذ   اتصال باإلنترنت فائق السرعة       يهالد
الفاكس واإلنترنت،  تقديم خدمات الهاتف و    ل ةالصناعيقمار  باألتبطاً   مر اً مركز ٢٠الشمال أكثر من    الواقعة في   

خالل تها من   تصال باإلنترنت إلى طلب   االة  الكرديالحكم الذاتي   في مناطق   الواقعة  جامعات الثالثة   وتقدم ال 
 .ةر الصناعياقم األاتصاالت مشابهة عبر

 
بدأت شركات  تصاالت وشبكات البيانات،    شبكات اال وإعادة تأهيل   إلى تطوير   العراق  مع توقع لجوء     

سلكية الالمحلية  بالترويج للشبكات ال  األمريكية،   Ciscoسيسكو  شركة  ، مثل   االتصال الالسلكي معدات  تصنيع  
ات الالسلكية ذات   بكول إلى الش  هذا التح  من شأن    .العراق فيية  سلكالمحلية  اللشبكات  لكبديل  العالية السرعة   
 .ة سواٌء في نقل الصوت أو في نقل البياناتالتقليديمشكالت الشبكات السلكية لعراق تجنيب االسرعة العالية 

 
 ةالشخصيحواسيب ر الاشتن  ا-هاء

 
اً على استيراد الحواسيب التي تتجاوز قدراتها         قادر  لم يكن العراق   م المتحدة عقوبات األم في ظل    

قوية لتطوير  حواسيب  نع العراق من استخدام     مهذا اإلجراء   كان الهدف من    . الحسابية حداً ضئيالً معيناً   
في ة  عمليليون  م ١٢,٥ته  تجاوز سرع حاسوب ت العراق استيراد أي    على  رسميا، ُحِظَر   . قدراته العسكرية 

 .)Intel)14من شركة إنتل  ٤٨٦وهي سرعة تكافئ سرعة معالج  -الثانية
 

وبعض نفط  وفي قطاع صناعة ال   الكبيرة   الجامعات    في Mainframeاُستخدمت الحواسيب المركزية     
 حتى أواسط    جداً اًعام محدود الخاص و ين ال قطاعالفي  وبقي انتشار الحواسيب الشخصية     المؤسسات الحكومية،   

 .التسعينيات
 

                                                      
)١٤( Iraq: Baghdad Opens First Internet Center, 30 May 2003 (http://www.rferl.org/nca/features/2003/05/30052003134652.asp). 

)١٥( Mix of Uses Tangles Sanctions, March 25, 2001 (www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A56347-
2001Mar25.html). 
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وتقتني حواسيب صغيرة   العقوبات الدولية   اوز  تجت التسعينيات، بدأت المؤسسات الحكومية      في منتصف  
سوق الالمعدات عبر   ت هذه الشركات    استورد .شركات القطاع الخاص  كانت تشتريها من    متوسطة الحجم   أو  
 حاسبين بين  الطلبيات  حجم  تراوحت   .واإلمارات العربية المتحدة  ة  سوري و األردنالتي نشطت عبر    سوداء  ال
 .كل طلبيةفي حاسوباً  ١٥٠و
 

 من العقود الكبيرة، بشكل رئيسي مع الشركات        اًعت وزارة التجارة العراقية عدد    خالل نفس القنوات، وقّ    
العقود عشرات   تضمنت هذه    . بالحواسيب وملحقاتها  لقطاع الحكومي العراقي  لتزويد ا السورية والروسية   

، بدورهاباعت وزارة التجارة،     .الطابعات والمعدات األخرى   و ماسحات الضوئية الالحواسيب و اآلالف من   
 تبالمثل، وقع  و .النفط والري  و الصحةات  وزار مثل   الحكومية األخرى مؤسسات  والمعدات لل حواسيب  ال

حاسوباً للجامعات ومؤسسات    ٣٠،٠٠٠ و ٢٢،٠٠٠توريد  والبحث العلمي عقدين كبيرين ل    العالي  وزارة التعليم   
 .عليم العاليالت
 

، باستيراد الحواسيب لعراق  ل، ُسِمَح   ١٩٩٦بعد توقيع مذكرة التفاهم بين األمم المتحدة والعراق في أيار            
هي صاحبة   ٦١١  كانت لجنة القرار      .االستخدام المزدوج الدقيق خوفاً من    لكن العقود كانت عرضةً للفحص      

الحواسيب من طلبات   اً  عددقد أوقفت   العراق، و لى  إدخل   تحديد المواد التي يمكن أن ت       خيرة في األكلمة  ال
 .متنوعةة تحت ذرائع شخصيال
 

 ١٠،٠٠٠ طلب لشراء    النفط مقابل الغذاء  ضمن برنامج    العراق   ة التي قدمها  بين الطلبات الكبير  من   
 التي تملكها   شركة خدمات اإلنترنت    تضمن هذا الطلب، الذي كان خاصاً ب         .حاسوب في المرحلة الثامنة   

 من  اًوآالف Minoltaمينولتا   و Canonكانون  ة من شركتي     طابع ١٠،٠٠٠ومحمول،  حاسوب   ٢٠٠،  لةالدو
 .اتميالكاميرات الرقمية والمودوحدات األقراص الليزرية واألخرى مثل حقة الملالتجهيزات 

 
 الشخصيحاسوب مؤشرات استخدام ال  -١٥ الجدول

 
٢٠٠٢ ٢٠٠٨  

 خصيةعدد الحواسيب الش ٢٠٠،٠٠٠ ٢،٠٠٠،٠٠
 معدل انتشار الحواسيب الشخصية %٠،٨٢ %٦,٩٦

 .مجموعة بحث َمدار: رالمصد
 

، وهو معدل أعلى    ٠,٨٢ـ  الشخصي في العراق ب    قُدِّر معدل انتشار الحاسوب      ٢٠٠٢  عام نهايةفي   
حاسوب على   ٢٠٠،٠٠٠ وهذا يمثل حوالي     .ليمن والسودان في العالم العربي    بقليل من معدل االنتشار في ا     

 .  الكرديةمناطقالدون حساب ، الوطنيمستوى ال
 

شخصية جعلت الحواسيب ال  لمستهلكين  دى ا شرائية ل ة ال لقوتقلص ا  و ة في السوق العراقي   الحواسيبقلة   
لفترات تجاوزت بكثير عمرها االفتراضي، ولذلك توجد الكثير من الحواسيب          الستخدام  بقيت في ا  سلعة ثمينة   

 .عة في الخدمةما تزال موضوتقريباً المنسقة 
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  بناء اإلمكانات في -سادسا
 

 نتشار الوعي واال  -ألف
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بالرغم من أن     وطني لنشر الوعي في     العراق برنامج   ليس لدى    
بعض القطاعات،  في  ت  تكنولوجيا المعلومات واالتصاال  دخال  إلالخجولة  جراءات  الحكومة اتخذت بعض اإل   

 وزارة  تهنشرالذي  العراق،  في  تطوير التعليم   الوطني ل تقرير   ال يشير  .السنوات األخيرة خالل  ،   تحديداً التعليم
 في القطاع التعليمي    ت إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاال     ،٢٠٠١التربية والتعليم العراقية في عام      

 التقرير  ويبين    .الجامعات والمعاهد التعليمية   و لمدارسالملحقة إلى ا  ت  والمعداإلى إدخال الحواسيب    حاجة  الو
أن يهتم بقضايا أكثر    العراق  ، وكان على    هذا القطاع المهم  تطور  عقوبات األمم المتحدة ضد العراق منعت       أن  

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليمإلحاحاً من نشر 
 

 الحواسيب في المدارس  -باء
 

في المائة من الناتج     ٥,١نسبة  لعراق على القطاع التعليمي     حكومي في ا  اإلنفاق ال بلغ  ،  ١٩٩٠ عام قبل 
والثقافة للتعليم والعلوم   األمم المتحدة    منظمة صرحت   .كثيرب  حاليا أقل من ذلك     هاإلجمالي المحلي، لكن  

، في المنطقة أنظمة التعليم   ضل  كان أحد أف   في فترة ما قبل الحرب     النظام التعليمي في العراق      أن) اليونسكو(
ازدادت نسبة المتعلمين بين     في المائة، و   ١٠٠فقد ازدادت نسبة المسجلين في التعليم األساسي بأكثر من           

تقريباً بعد أن تم     – في المائة    ٦٠,٧بلغ  (مية  األمعدل  ازداد  أواخر التسعينيات،    في   .)15(الرجال والنساء 
كان القطاع التعليمي   وفي العالم العربي،    المعدالت  أعلى   ليصبح أحد    )تاستئصال األمية في أوائل الثمانينيا    

، ةي المدرس والمباني،   التعليمية كتبالوسط نقص الحاجات التعليمية األساسية مثل        بسرعة  العراقي يتدهور   
 .والمقاعد الدراسية

 
النفط مقابل الغذاء   ة العاشرة من برنامج     مرحل، طلب العراق ضمن ال    لقطاع التعليمي لتردي ا في إشارة    

يجلسون على  الذين  الطلبة  ، لحل مشكلة    لباأربعة ماليين ط  ي مقعد دراسي تكفي لجلوس       مليونتزويده ب 
 .صفوف المدرسيةاألرض في ال

 
لكن في  والنظام التربوي في العراق،     في  التكنولوجيا  حول استخدام    في السنوات األخيرة     نُشر القليل  

 .اً جداًواسع في المدارس مستبعدعلى نطاق  األساسية، يبدو نشر الحواسيب اتطلبتللمظل هذا النقص الكبير 
، أن وزارة التربية    ٢٠٠٣فبراير  /شباطجريدة شبه رسمية، في     ومع ذلك، فقد صرحت جريدة بابل، وهي         

في وعي  وذلك بهدف نشر ال   ،  الوطنيمستوى  العلى المدارس على    الحواسيب   لتوزيع   اًوالتعليم بدأت برنامج  
 نتدريب كل المدرسين الذين سيكونو      تضمن البرنامج أيضاً   .نولوجيا المعلومات واالتصاالت بين الطلبة    تك
الخطة كل  شمل  ت من المقرر أن     كان .ن عن تعليم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدارس        يولؤمس
ابتدائية  مدرسة   ٥٠٠  ستقدم بل،با  وفق ما ذكرت جريدة       .ثانوية في السنة القادمة والحالية    المهنية و المدارس  ال
 .البرنامجفي ظل هذا ثانوية تعليم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و

 
مثل لحقة  الماً مع التجهيزات     شخصي حاسوباً ٢،٠٠٠طلب العراق   ضمن نفس البرنامج المذكور آنفاً       

لطلبة على صيانة   تدريب ا حاسوب غير مجمَّع بهدف      ٥٠٠كذلك  ، و وغيرهاماسحات ضوئية   الطابعات و ال
في بعض  حاسوب  التدريب المهني في دراسات ال    من أشكال   كان هناك شكل    أنه  على  دّل  هذا ي  .حاسوبال

 .رسميةالتصريحات وفقاً للتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، دخال تعليم ة إلالمدارس أو النّي
 

                                                      
)١٦( UNESCO and Education in Iraq Fact Sheet, March 28, 2003, (http://portal.unesco.org)  
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م وعللدراسة   مهنية   ، كمدرسة ثانوية  حاسوبمدرسة القدس لل  جرى تأسيس    ٢٠٠١أواخر عام   في   
 مختلف الوظائف والمهارات    لقطاع الحكومي، في  خصصين للعمل في ا   المدرسة م هذه  كان خريجو    .حاسوبال

واحدة قبل اندالع   سنة دراسية   هذه المدرسة لم تتمكن من العمل ألكثر من          لكن  . في تكنولوجيا المعلومات  
ه ال يعمل،   لكن،  كلينكوأوربوابة  مدرسة موقع على    الهذه  لدى   .كثيرولم تتمكن بالتالي من تحقيق ال     الحرب،  

 .)١٦(هذا التقريرإعداد  على األقل وقت -كلينكوكل صفحات أورشأنه في ذلك شأن 
 

 ٤,٧٥الي  مهنية وثانوية، وحو  ابتدائية و  مدرسة   ١٢،٥٠٠العراق ما يزيد عن     بالنظر إلى أن في     لكن،  و 
بالرغم من االهتمام المتزايد       جداً ضئيالًاع التعليم يبدو    الحاسوب الشخصي في قط   فإن انتشار   طالباً،  مليون  

 .بتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السنوات األخيرة
 

 التعليم الجامعي  -جيم
 

 لدى عشر من هذه     . ومعاهد تقنية  ،كليات، و  جامعة ٢٢العراق من   في  جامعي  التعليم  المؤسسات  ألف  تت 
في كما هو الحال    هما  يعلم الحاسوب أو هندسة الحاسوب وأحياناً كل      صة ب المؤسسات كليات أو أقسام متخص    

 المناهج التدريسية في تكنولوجيا      .طالباً في السنة   ٣٠٠٠-٢٥٠٠األقسام   تُخّرج هذه     .قنيةجامعة الت ال
التي ترجع إلى   التدريسية  الكتب  المعلومات واالتصاالت أصبحت قديمة جداً، وثمة تعديالت طفيفة على            

إلى السوق   بلطاليلجأ ا العلمية والتكنولوجية، و  المجالت  جع و االمرإلى  المكتبات الجامعية   فتقر  ت.  نينياتالثما
تكنولوجيا المعلومات  في  لمؤلفات والكتب الحديثة نسبيا       للحصول على ا   رض الكتب    امع و السوداء

ليزية، كومراجع باللغة اإلن   ترجمات لكتب    غالباًفإنها تكون   ،  ت هذه المراجع  ُوِجَد  وإذا ما      .واالتصاالت
 ألساتذة الجامعة   كثيفةالهجرة ال عليمي  تدهور النظام الت    من أهم أسباب       .النشر العربية لدى دور   منشورة  

 .وفرص أفضلدخل أعلى والمحاضرين خارج العراق، بحثاً عن 
 

لهدف منها  اتكنولوجيا الحاسوب،   متخصصة ب جامعة  بإنشاء  الرئيس العراقي   أمر   ٢٠٠٠أوائل عام   في   
وزارة  قدمت   ٢٠٠٠ مارس عام /في آذار . )17(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  مجال  في  مجاراة التقدم   

دراسة تأسيس جامعة   بلبدء  لالمصرية  التعليم العالي   وزارة  إلى   اً رسمي اًالتربية والتعليم العراقية طلب    
في هذا  أخر الجامعات العراقية    تللتعويض عن   وذلك  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،    في  خصصة  تم
 .)١٨(عقوبات األمم المتحدةلمجال نتيجة ا

 
وفق ،  عاليتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم ال     خصص استثمارات كبيرة ل   العراق  أن  يبدو   

تضمن طلب العراق    .برنامج النفط مقابل الغذاء   ما تضمنته الطلبات التي قدمها ضمن المرحلة العاشرة من           
منها من   ٥٠٠(محمول  حاسوب   ١،٠٠٠كذلك  ة، و ينقطية و ليزرطابعة   ٧،٠٠٠شخصي و حاسوب   ١٠،٠٠٠

 تضمنت  .العاليلتعليم  مؤسسات ا في  خدام  لالستمخصصة  ) Sanyo وسانيو Toshibaتوشيبا  صنع شركتي   
، ئيةالكهرباوالميكانيكية  هندسة  والالزراعة،  ولكليات الطب،   حاسوباً   ١،٠٠٠ و ٣٠بين  شراء ما    أيضاًالطلبات  

 .يات المتخصصةلبرمجإلى اباإلضافة النفط، الجيولوجيا وو
 

 البحث والتطوير  -الد
 

على البحث   لديه    المائة من الناتج اإلجمالي المحلي      في ٠,٠٤ما نسبته   ، أنفق العراق    ١٩٩٦في عام    
إنفاق في العالم   هذا أقل   كان    و  ).واليونسك(والثقافة  للتعليم والعلوم   األمم المتحدة    منظمةوفقاً لتقرير   والتطوير،  

                                                      
)١٧(.qsc/net.uruklink.www  

)١٨( First Internet Café Licensed in Iraq, August 2, 2000, Menareport.com. 

)١٩(, Arabic News 2000, 18, March A draft for establishing Iraqi university for technology sciences  
html.000318/2000031821/Day/Daily/ansub/com.arabicnews.www 



 

 

-27-

 

 .)19(١٩٩٢اإلنفاق في عام    مستوى  تجاوز ما كان عليه     إلمارات العربية المتحدة، ولم ي    إذا استثنينا ا  العربي،  
بحث عريقة في ال  ليد  اتقأيضاً  هناك  وفي القطاع الزراعي،    العراقيين   في المائة من الباحثين      ٥٢حوالي  يعمل  
 ةوالبحث العلمي العراقي  عالي  لتعليم ال اوزارة  شرف    ت  .والفيزياء،  علم األحياء واء،  في الكيمي خاصةً  ،  ميالعل

 .بحث والتطوير في البلدلل ااعمأعلى كل 
 

 المتعلقةالبحث والتطوير للمشاريع     من ميزانية   خصص جزءاً   أن العراق ي  إلى  إشارة  ال توجد    
على تأمين التجهيزات    العراق قادراً يكون   مستبعد أيضاً أن   ومن ال  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ب

ستثناء أعمال البحث والتطوير السرية     عقوبات األمم المتحدة الصارمة، با     في ظل    ضرورية للبحث ة ال المتقدم
 .عسكريةفي المؤسسة الالتي يمكن أن تكون موجودة 

 
 بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -سابعا

 
 المعلومات واالتصاالتشركات تكنولوجيا   -ألف

 
ضمن فئة  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    الخاصة العراقية العاملة في مجال       شركات  صنف ال تُ 

، اتها وملحق يةالحاسوبالتجهيزات  عقود توريد   تنفيذ  الشركات  ويغلب على عمل معظم هذه      ،  الشركات الصغيرة 
معدالت ال، لكن    المعلوماتية والحلوليات  مجرلباهناك عمل بسيط في تطوير      كان   . والصيانة اتخدمعقود ال و

المطورين عاجزين عن حماية    وجين  المبرمجعلت   – في المائة  مائةمن  القريبة  –العالية لقرصنة البرمجيات    
نزاعات العقد التي ظهرت    في   من مصر، كما هو مثبت       ياتيبدو أن العراق قد استورد بعض البرمج        .عملهم

ولم التجارية التقليدية،     كانت معظم األعمال تجري وفق الطرق         .٢٠٠٣ بريلأ/ونيسان مارس/آذار بعد حرب 
 .قصوىالولوية ية والبرمجيات المتخصصة تحتل األالحاسوبتكن التجهيزات 

 
معظم السلع   كانت   .محالتها بدون تسجيل  افتتحت شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاصة        

جبل علي، في اإلمارات العربية     في  تأسيس منطقة حرة    ولدى  ردن،   األ عبرمن جنوب شرق آسيا     تُستَورد  
 .من اإلماراتقادمةً  إلى العراق تدخلالمتحدة، بدأت معظم المعدات 

 
العقوبات الدولية التي حظرت    عملياً بسبب   قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العام غير موجود         

تنظيم في  الحكومة، رغم ذلك،      نجحت    .ر مثل هذه الصناعة   يتطوالتقنية العالية أو    تجهيزات ذات   استيراد ال 
 ي عام خالل ومصر   ة، باالشتراك مع سوري    المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات   مهرجاناتالمعارض و العدد  
 .٢٠٠١ و٢٠٠٠

 
، وُيقدَّر بحوالي   لعراق في ا   نسبياً اًصغير الذي ما يزال     سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    لكن 
في ظل  ،  ٢٠٠٨ بليون دوالر في عام      ٦,٤ ليصل إلى    أن يرتفع ُيتوقع  ،  ٢٠٠٢في عام   دوالر  مليون   ٢٠٠

 .التقريرهذا في  الذي ُعرض سابقاً متوسطالنمو السيناريو 
 

                                                      
)٢٠( pdf.s&t/R&D/Indicators/Publications/org.cairo-unesco://http  UNESCO,1996R&D Systems in the Arab States Report,   
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 )٢٠٠٨-٢٠٠٢( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ي فينفاق العراق  اإل-٥الرسم البياني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -اءب

 
في قطاع   العراق في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت         اتالجزء األكبر من استثمار   يركز   

لم ُينفذ  ،  الدوالراتن  ييمالات  عدة مئ   تم إبرام عقود عديدة ب      . األخيرة  عشر ةثالثخالل السنوات ال  االتصاالت  
أبريل /ونيسان مارس/آذارفي شهري   والحرب على العراق    الحظر  دولية و العقوبات  ال بسبب   منهالكثير  ا

وتجلت ،  كثرأمحدودة   في الجوانب األخرى لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        ات االستثمار تكان  .٢٠٠٣
 . للقطاع التعليمياتهاوملحقبعقود شراء التجهيزات الحاسوبية بشكل رئيسي 

 
لتوريد عقود  ت هناك مجموعة    برنامج النفط مقابل الغذاء، كان    التي تم إيقافها ضمن     قائمة العقود   في   

ماليزيا واألردن   و مع فرنسا  دوالر جرى توقيعها      نيي مال ١٠تجهيزات حاسوبية بقيمة إجمالية حوالي       
 .واإلمارات العربية المتحدة ولبنان

 
العراق، لم يكن هناك استثمار أجنبي مباشر في          على   ٢٠٠٣أبريل  /ونيسان مارس/قبيل حرب آذار   

  .األمم المتحدة التي فرضتها   قيود  ال بسبب   ، وذلك في أي قطاع    الماضية ثالثة عشر السنوات ال خالل  العراق  
شبكات الاهتمام كبير بقطاع االتصاالت، و      ثمة    .ذلك تغيراً جذرياً  يتغير   من المفترض أن     نهاية الحرب، مع  
 هو  االستثمار في البلد  الالزم لتشجيع   شرط    ولكن ال   .ةواإلقليمية  الدوليتبديه الشركات   السلكية خصوصاً،   ال

  يجب أيضاً إحداث سلطات      .يقتصاداالح  افتي وتحديثه بما يتناسب مع االن      العراق يقانونالنظام  إعادة بناء ال  
 . التحرر والخصخصةباتجاهالبيانات ات شبكتنظيمية توجه شبكات االتصاالت و

 
 

٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ 

, ,  

٠
٢٠٠٨ ٢٠٠٢

 )٢٠٠٨-٢٠٠٢(اإلنفاق العراقي في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

٧،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ 

٦،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠  

٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ 

٤،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ 

٣،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ 

٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ 

١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ 

٦،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠
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 ية تم إيقافها حاسوبلتوريد تجهيزات عقود  تتضمن أكبر عشر قائمة جزئية  -١٦ جدولال
 )٨ – ٥المراحل (العقوبات الدولية في ظل 

 

 أوقفته
 القيمة
المرحلة تاريخ استالم العقد البعثة المصّدر بالدوالر

 ٥ ١٩٩٩نيسان  ماليزيا Prestigious Discovery ٣،٧٥٠،٥٢٨،٠٠ الواليات المتحدة 
 ٥ ١٩٩٩نيسان  ماليزيا Prestigious Discovery ٢،٩٩٨،٣١٣،٠٠ الواليات المتحدة
 ٥ ١٩٩٩تشرين األول  فرنسا Euromark Ventures ١،١٨٠،٠٠٠،٠٠ الواليات المتحدة
 ٥ ٢٠٠٠شباط  فرنسا Cgg/France ٥٦٧،٠٠٠،٠٠ الواليات المتحدة

الواليات  بريطانيا،
 ٦ ٢٠٠٠أيلول  لبنان .Mayss S.A.L ٣٥٠،٠٠٠،٠٠ المتحدة

 ٧ ١٩٩٩تشرين الثاني  األردن .Al-Taif Scientific Co ٣٢٣،٧٦٠،٠٠ الواليات المتحدة

الواليات  بريطانيا،
 ٢٧٧،٠٩٦،٠٠ المتحدة

Global Resources Gt 
Enterprises 

اإلمارات 
العربية 
 ٦ ٢٠٠٠تموز  المتحدة

الواليات  بريطانيا،
 ٨ ٢٠٠٠كانون األول األردن Global Business ٢٦٩،٧٨٩،٢٨ المتحدة

الواليات  بريطانيا،
 ٧ ٢٠٠٠آب  فرنسا Euromark Ventures ١٦٤،٥٠٠،٠٠ المتحدة

 ١٠٥،٢٩١،٥٠ الواليات المتحدة
Euro-Gulf Trading 

Services ٦ ١٩٩٩ كانون األول األردن 

 .www.ccmep.org موقع األمم المتحدة: المصدر
 

 ة الحكوميتالتسهيال  -جيم
 

في هذا  حكومية  أو تعليمات    ،لسلعاتدفق   لم تكن هناك شروط لتنظيم       عقوبات األمم المتحدة  في ظل    
مباركة  على استيراد سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ب        ةنشيطالسوداء  السوق  ال تسيطر  .الصدد
للحكومة للحصول على   متاحة  ال الوحيدة   ةليلفترة طويلة، الوس  و السوق السوداء،    تكان .ولين الحكوميين ؤالمس

خالل من  بعض المعدات   باستيراد  حتى بعد أن ُسِمَح العراق        و .معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   
 . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   للحصول على  السوق السوداء مصدره الرئيسي      تالقنوات الرسمية، بقي  

 .ئب والقواعد بشكل انتقائيا الضرجرى فرضالسوق، وهذه الرشوة والفساد سادت 
 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتياتبرمجوتصدير معدات   -الد
 

بسبب العقوبات  وذلك   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،     ياتال يصدر العراق أي معدات أو برمج        
 . من جهة ثانية   لدتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الب    فعلية ل صناعة  المفروضة عليه من جهة، ولعدم قيام       

 .تكنولوجيااً للصافياً لبلد مستوردولذلك ُيعتبر هذا ا
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 في المؤسسات الحكوميةبيقات طتال  -ثامنا
 

 حوسبة اإلدارات العامة وترقيم المعلومات  -ألف
 

ولم يبدأ  حكومية،  المؤسسات  عدد قليل من ال   في  وفرة  متالمركزية  ب  ياسوالح كانت   ١٩٩١عام  قبل   
على نطاق   بين األمم المتحدة والعراق، ولو       ١٩٩٦توقيع مذكرة التفاهم في عام      سيب إال بعد    استيراد الحوا 

عمل الحكومية بالحواسيب، لكن معظم ال    كاتب  ُجهَزتْ بعض الم   .محدود، وبشكل رئيسي لألغراض اإلنسانية    
 .الوسائل التقليديةباستخدام  ةيدويكان يجري بالطرق ال

 
ولة عن توزيع   ؤمساللتجارة العراقية،   اوزارة  كان النظام الذي استخدمته     التطبيق المعلوماتي األهم     

 ورد في   .اإلنسانية إلى السكان  لضبط توزيع االحتياجات     تحت برنامج النفط مقابل الغذاء،        مواد الغذائية ال
أنه تم   لعراق،في ا البنية التحتية لالتصاالت    حول   ١٩٩٨عام  االتحاد الدولي لالتصاالت    التقرير الذي أعده    

مركزاً،  ٤٥٧ والبالغة   للوزارةتوزيع المخصصات الغذائية التابعة     كز  انصف مر حوالي  حواسيب في   تركيب  
الموظفون الحكوميون  كان  بشبكة، ولذلك   لم تكن متصلة    لكن هذه الحواسيب     .والمخازنوفي المعابر الحدودية    

 .للتحليل والمتابعةا ة لتسليمهإلى العاصمبها يحملون البيانات على األقراص المرنة ويسافرون 
 

 عبر اإلنترنتالتزود الحكومة اإللكترونية و  تطبيقات -باء
 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العراق، ونقص البنية التحتية الضرورية         نظراً للوضع المتردي ل    
في سابقاً ألوانه   بدو  وير ي ا التط هذفإن التفكير بمثل    عبر اإلنترنت،   التزود  لحكومة اإللكترونية و  تطبيقات ا ل

تحتية البنية  ال مثل إصالح    احاًلحإيجب على أي حكومة قادمة أن تتعامل مع مطالب أكثر             .الوقت الحاضر 
الخدمات األساسية إلى   تقديم  وعليمي،  إصالح النظام الت  وشبكات الماء والكهرباء،    ولالتصاالت،  الوطنية  
 .السكان
ات االستراتيجيوغياب  ة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،      البنية التحتي عدم توفر   بالرغم من    
حكومة جوهري، فإن ال  تكنولوجي  طغى على أي تطوير      التي ت  احاًلحإكثر  وطنية األ ، واألولويات ال  طوالخط

خجولة التي اتخذها   الخطوة ال   .المستقبل البعيد بناء  لكترونية في العراق ال يمكن أن تُْستَْبَعد كجزء من           اإل
صل مع  اتوللأي قيادة جديدة متحمسة     مفروض أن تتابعها    لشبكة من ال  على ا م لنشر المعلومات الحكومية     النظا
تبني  سيسعى التقنيون إلى     .والديمقراطيةة  الحري و الشفافية و لحكم الجيد مواطنين وإظهار الصورة المشرقة ل    ال

األتمتة ونشر  ويب،  كومي على ال  الحوجود  اللتحسين  وفرة  األدوات المت استخدام  ون ب ؤيبدفالتكنولوجيا،  
من استخدام التكنولوجيا،   في  الحكومة العراقية المنتظرة     ستتبعها   التيبصرف النظر عن السرعة      .الشبكاتو
لدرجة تتيح إنشاء تطبيقات    لبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت       امستوى  ارتقاء  معقول توقع   ال
 .٢٠٠٥ول عام حلساسية باأللكترونية اإلحكومة ال

 التعليم  تطبيقات -تاسعا
 

 ة على عدد  ب الشخصي ياسونشر الح اقتصر  العراق، و في  في قطاع التعليم    متخصصة  تطبيقات  لم توجد    
من قطاع التعليم، ستكون     نظراً للفوضى التي أصابت       . التعليم الجامعي  مؤسساتضئيل من المدارس و   

بسبب التدهور  صالحة   في المائة من المدارس غير        ٥٠حوالي  (العراق إعادة تأهيل المدارس      ات  أولوي
نظراً الرتفاع عدد من تركوا     التعلم بين السكان    وتحديث المناهج، ورفع نسبة     م،  احدزل اال يقلوت،  )والقصف

هج االوقت، وإدخال من  مع  الحاسوب الشخصي في المدارس       لدى زيادة انتشار      .المدارس بنسبة كبيرة  
الهادفة إلى  مشاريع  تغدو ال ،  ساسيةاألالتقانات  االت إلى جيل غير معتاد على        تكنولوجيا المعلومات واالتص  

االفتراضية ممكنة التحقيق خاصةً إذا علمنا أن مساحة العراق           الجامعات  إنشاء  التعليم اإللكتروني و  نشر  
 .فرنسا أو كاليفورنيااً مربعاً وُيقارن بذلك مع  كيلومتر٤٣٧،٠٧٢
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 رة والصناعةفي التجا  التطبيقات -عاشرا
 

عدم وجود  بسبب  وهذا أيضاً    اإللكترونية غير متاحة في العراق،       األعمالالتجارة اإللكترونية و   تطبيقات 
 واألمر سيان بالنسبة لتطبيقات      .تطبيقات البنية التحتية الضرورية لمثل هذه ال       عدم توفر وة  سوق ناضج 

 .رفة اإللكترونيةيالص
 

 جرى  .لكترونيةاإلرفة  يصمن أشكال ال   ألي شكل     الراهن لوقتفي ا ؤهلة   غير م  يةالعراقمصارف  ال 
كما تم  ،   مصرفاً وفي فروع هذه المصارف المنتشرة في كافة المناطق          ٢٣تركيب الحواسيب وملحقاتها في     

البنية التحتية الضرورية    العراق مازال يفتقر إلى      لكن .معروفةالتركيب التطبيقات البرمجية المالية األساسية      
سرعة وآمنة، وبطاقات    ال إنترنت عالية شبكة   و ،قةوثموشبكة اتصاالت   وجود   اإللكترونية، مثل    رفةيللص
 .الدفع

 
 مايو/العراق في أيار   إلى   قبل بطاقات االئتمان الدولية   تي ت ال) POS(منافذ البيع   ُيعتبر دخول طرفيات     
 خاللرف العراقية إنما من     مصاالعمليات المصرفية لم تكن تتم من خالل ال        عالمة مشجعة، رغم أن      ٢٠٠٣

وإدخال آالت  لكتروني،  اإلدفع  للالتحرك الخطوة األولى نحو بناء بنية تحتية         وُيعتبر هذا    .ة األردني مصارفال
 . القادمةقليلةالسنوات خالل ال اإلنترنت،  عبردفعالبطاقات الشراء وبطاقات والصراف اآللي، 

 
 الرعاية الصحية  تطبيقات -حادي عشر

 
فقد كان لدى كل من     ،  ١٩٩٨وفد االتحاد الدولي لالتصاالت الذي زار العراق في عام          لما ذكره   وفقاً   

، وزارة التجارة النظام الُمستخدم في    شبه  حاسوبي ي ة كيماديا نظام    يوزارة الصحة وشركة األدوية الحكوم    
 .توزيع الدواء واإلمدادات الطبيةعمليات في تسهيل وكان هذا النظام ُيستخدم 

 
يات مستشفبالحواسيب وملحقاتها، وقد شمل ذلك الكثير من ال       قطاع الصحة    مؤسسات   كثير من الهَز  ُج 

 ،مركزاً ١٥٠٠ة التي عددها    رئيسيالصحية  الرعاية  الكز  امرو،  مستشفى ١٣٢العراقية التي بلغ عددها      
إلى الشبكة  ر  إال أن العراق كان يفتق     . صيدلياتالو،   مستشفى ٥٢والمستشفيات الخاصة التي بلغ عددها       

 .المطلوبة لنقل البيانات بين مؤسسات قطاع الصحة المتنوعة والوزارة
 

في بسخاء   لالستثمار   اًبرنامج النفط مقابل الغذاء، بدا العراق جاهز      المرحلة الثانية عشرة من خطة      في   
 .ع الحيوي هذا القطا المخصصة ل المعدات  شراء الحواسيب و  عدة طلبات ل   تم تقديم    .قطاع الرعاية الصحية  

غطي إجراءات إدارة المستشفى    تشبكة بيانات    نظاماً معلوماتياً مبنياً على      ١٥٠تضمنت هذه الطلبات إنشاء     
مع الطابعات الالزمة   آخر   حاسوب   ٩٠٠ تم طلب    .إدارة المستودعات  و ،المحاسبةوطبية،  السجالت  المثل  

حاسوباً  ٣٠، فقد طلب    الجودةطلبات ضبط    مت قطاع الصحة العراقي    ولم ُيغِفل     .األرشفةلتدوين و ألعمال ا 
حاسوباً  ١٣٥  شملت طلبات شراء الحواسيب طلباً تضمن          .جودة المعدات الطبية  ضبط  مخصصة ل كانت  
 .نترنت مع الملحقات الالزمة لإلIBMحاسوباً متوافقاً مع  ٢٤٠اً مع طابعات، وطلباً آخر تضّمن شخصي

 
خطة التوزيع باستيراد المعدات الطبية     فقد أوصت   يسية،  رئالصحية  الرعاية  المعدات  أما فيما يخص     
وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وأجهزة     ،  التصوير باألمواج فوق الصوتية    ةنظمأمثل  ياً،  حاسوبالُمقادة  
كما أوصت باقتناء   . المستشفياتفي  األقسام األخرى   مع  شبكة  التي ترتبط من خالل ال    ،  اعيشعال التصوير

المختصين بمتابعة أمراض الضغط    قاعدة بيانات   ل ٣١٥٩ وحدات   الرعاية الصحية مثل  لمتعلقة ب البرمجيات ا 
 .الشرياني

 
في قطاع الرعاية الصحية    ات عن بعد،    أو المؤتمر تطبيقات للطب عن بعد،     ليس هناك حتى اآلن      
 .العراقي
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 المحتوى العربي الرقمي  -ثاني عشر
 

 العراقرمز   تحت   ةسجلى الثالث م  مستونطاقات من ال  خمسة  هناك   أن   اإلنترنتيذكر تحالف مبرمجي     
“dot-iq”   ُسجلَتْ معظم المواقع    .لالستعمال الداخلي  هذه النطاقات تبدو مخفية وغير مخصصة        ، بالرغم من أن

 uruklink.net:  وهذا يشمل المواقع      .dot-net أو     dot-comوطنية تحت النطاق       العراقية ال  
 .التي تمت استضافة معظمها في لبنانwarkaa.net  وiraq2000.com  وbaghdadlink.netوbabilonline.com و
 

أو صفحات باللغة   روابط قليلة إلى نصوص     وتضمنت  ،   معظم محتوى هذه المواقع باللغة العربية      كان 
ير غ   ذكرنا سابقاً أن الطابع اإلعالمي كان طاغياً على المحتوى، وقد كان هناك الكثير من الروابط                .إنكليزية

أصبحت معظم المواقع العراقية اآلن متوقفةً        .إلى أجل غير محدود   البناء  قيد  بقيت  التي  والصفحات  المعّرفة،  
مواقع لعراق، مثل   تتعلق با مغتربين في أوروبا والواليات المتحدة مواقع          سجل الكثير من ال     .وغير متاحة 
 .سة ومواقع المعارضة السياسيةاخريجي الدر

 
على ن والمؤسسات   وتشجع األفراد العراقي  ي س ،شبكة اإلنترنت في العراق   عن  ابة والفالتر   رقالإزالة  بعد   
 شباب،العراقيين ال لدى  الخبرة   نظراً لتوفر    تكاثر المواقع العراقية بسرعة    ُيتوقع أن ت   .ية المواقع بحرّ  خلق

 .العراقحول بالمعلومات المتزايد هتمام بسبب االوأيضاً 
 

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاني–ء النطاقات ذات المستوى األعلى أسمازع   تو-١٧الجدول 
 

نطاقات المستوى 
 الثالث

نطاقات المستوى 
 الثاني

األسماء 
 المكررة

 العدد اإلجمالي
 للمضيفين

 
المضيفون

 
النطاق

٥ ٥ ٠ ٢ ٥ .iq 
 .Internet Software Consortium (http://www.isc.org) :المصدر

 




