
العربي  النقد  �صندوق  العربية  ال���دول  اأن�����ص���أت 
للتك�مل  النقدية  املقوم�ت  اإر�ص�ء  يف  منه�  رغبة 
التنمية  ع��ج��ل��ة  ودف����ع  ال��ع��رب��ي  االق��ت�����ص���دي 
وت�صع  العربية.  ال���دول  جميع  يف  االقت�ص�دية 
راأ�س  على  االإقرا�صي  الن�ص�ط  ال�صندوق  اتف�قية 
لتحقيق  ا�صتخدامه�  له  املت�ح  الو�ص�ئل  ق�ئمة 
ال�صندوق  اتف�قية  حددت  ال�صدد،  هذا  يف  اأهدافه. 
طبيعة الن�ص�ط االإقرا�صي الذي اأُوكل اإىل ال�صندوق 
القي�م به، حيث ن�صت م�دته� الرابعة على اأن من 
اإىل امل�ص�همة يف  ال�صندوق  التي يهدف  االأغرا�س 
حتقيقه�، "ت�صحيح االختالل يف موازين مدفوع�ت 
االأع�ص�ء". وبذلك تكون االتف�قية قد ميَّزت  الدول 
العربية  امل�لية  املوؤ�ص�ص�ت  بقية  عن  ال�صندوق 
وجهته  حيث  الن�ص�ط،  بهذا  يتعلق  فيم�  امل�صرتكة 
لالقت�ص�د  الكلي  ب�لو�صع  املرتبطة  اجلوانب  اإىل 
الذي يعترب االختالل يف ميزان املدفوع�ت حم�صلة 
كم�  وهيكلية.  م�لية  اخ��ت��الالت  من  يعرتيه  مل� 
اأت�حت االتف�قية يف م�دته� الت��صعة لل�صندوق اأن 
يقوم، بقرار جمل�س املح�فظني، ب�تب�ع اأية و�صيلة 

الن�ص�ط  وميثل  اأهدافه.  حتقيق  على  ت�ص�عد  اأخرى 
اإليه من ت�صحيح  لل�صندوق، مب� يهدف  االإقرا�صي 
االأع�ص�ء  ال���دول  م��دف��وع���ت  م��وازي��ن  يف  للخلل 
وتطوير اقت�ص�داته� واإ�صالح االختالالت الهيكلية 
االإ�صالح�ت  دع��م  ج�نب  اإىل  منه�،  تع�ين  التي 
القط�عية ك�الإ�صالح�ت يف قط�ع م�لية احلكومة 
لتحفيز  ه�مً�  ع�ماًل  وامل�رصيف،  امل�يل  والقط�ع 
قيود  على  ُنُظمه�  اعتم�د  تقليل  على  ال��دول  هذه 
بني  التحويل  حرية  حتقيق  ث��م  وم��ن  ال�����رصف، 
واملدفوع�ت،  التج�ري  التب�دل  وحترير  عمالته� 
فهو  ع�م.  ب�صكل  التحويل  حرية  نحو  والتقدم  بل 
يهدف  التي  الرئي�صية  العن��رص  اأح��د  ميثل  لذلك 
ال�صندوق من خالله� اإىل اإر�ص�ء املقوم�ت النقدية 
ودفع  االأع�ص�ء  ال��دول  بني  االقت�ص�دي  للتك�مل 

عجلة التنمية فيه�.
يف  االإق��را���س  �صي��صة  ت��راع��ي  ذل��ك،  �صوء  على 
ال�صندوق، مب� تت�صمنه من نظم وقواعد واإجراءات، 
ال��ت��ي يتعني على  االأ���ص�����س وامل��ب���دئ  م��ن  ع���دداً 
من  االإقرا�صي.  ن�ص�طه  يف  مراع�ته�  ال�صندوق 
بني  الفر�س  وتك�ُفوؤ  العدالة  حتقيق  املب�دئ  هذه 
ومن  ت�صهيالت.  من  يقدمه  فيم�  االأع�ص�ء  ال��دول 

على  ال�صندوق  ق��درة  كف�لة  اأي�صً�  املب�دئ  هذه 
الذي ي�صعى فيه  الوقت  اال�صتمرار والنمو يف نف�س 
وذلك  اأجله�،  من  اأن�صئ  التي  االأه��داف  حتقيق  اإىل 
االأمثل بني  التوازن  ال�صعي نحو حتقيق  عن طريق 
���رصورة  وب��ني  لالإقرا�س  ال��الزم  التمويل  توفري 
تدعيم موارده عند اإقرا�صه للدول االأع�ص�ء والت�أكد 
الوف�ء ب�لتزام�ته� جت�هه، وذلك  من قدرته� على 
الع�صو  م��ع  االت��ف���ق  ط��ري��ق  ع��ن  خ��صة  ب�صفة 
يف  من��صبة  ت�صحيحية  ب��رام��ج  على  املقرت�س 
والت�ص�ور  االتف�قية،  عليه�  تن�س  التي  احل���الت 
العجز  تخفيف  يف  ف�عليته�  من  للت�أكد  ب�ص�أنه� 
فرتة  خ��الل  الع�صو  الدولة  مدفوع�ت  ميزان  يف 
ي�صعى  ذل��ك،  اإىل  ب�الإ�ص�فة  القر�س.  ا�صتحق�ق 
يف  اال�صتمرار  على  قدراته  تنمية  اإىل  ال�صندوق 
عن  االأع�ص�ء  للدول  االإق��را���س  متطلب�ت  مق�بلة 
ال�رصوط.  ب�أف�صل  امل�لية  م��وارده  تعزيز  طريق 
من  م��وارده  بت�أمني  ال�صندوق  يقوم  الغ�ية،  لهذه 
اأ�صع�ر �رصف العمالت بقدر االإمك�ن،  اآث�ر تقلب�ت 
من  متكينه  بغر�س  االحتي�طية  اأم��وال��ه  وتعزيز 
�رصوطه  وتي�صري  ودعم  الط�رئة،  الظروف  مواجهة 

جت�ه الدول االأع�ص�ء.

عمليً�  ظهر  اقت�ص�دي  اإج��راء  هي  اخل�صخ�صة 
القرن  �صبعيني�ت  نه�ية  يف  احلديث  مبفهومه 
اأخرى  لدول  انت�رص  ثم  بريط�ني�  يف  امل��صي 
يعني  متنوعة،  قط�ع�ت  يف  جتربته  مت  وق��د 
للقط�ع  بيع قط�ع�ت حكومية  االأول  مبفهومه 
لذا  الت�أميم  نقي�س  املعنى  بهذا  وهو  اخل��س 

يرف�صه ذوي امليول اال�صرتاكية.
ويفل�صف البع�س الهدف اإىل اإن الدول ينبغي اأن 
توكل بع�س مه�مه� اإىل القط�ع اخل��س لرتكز 

على امله�م االأكرب.
�صور  له�  لتكون  الحقً�  اخل�صخ�صة  تطورت 
للقط�ع  ات�حت  ب�أنه�  القول  ميكن  خمتلفة 
اخل��س فر�صة اأكرب لتويل-اأو امل�ص�ركة يف اأو 

املن�ف�صة يف- مه�م ك�نت تتواله� احلكوم�ت 
االأ�ص��صي عليه�. من هذه  اأو هي امل�صيطر  فقط 

ال�صور:
ب�صكل  اخل��س  للقط�ع  ع�مة  ملكية  1-بيع 

ك�مل.
جديدة  معينة  خدمة  تقدمي  مهمة  2-اإي��ك���ل 

للقط�ع اخل��س.
3-بيع جزئي مللكية ع�مة اإىل القط�ع اخل��س 
بن�صب  اخل��س  للقط�ع  �رصيك  الدولة  فتكون 
هذا  على  يطلق  االأحي�ن  بع�س  ويف  خمتلفة، 
يف  ح�ليً�  به  املعمول  وهو  الهيكلة،  االإج��راء 

العراق يف خطة هيكلة �رصك�ت القط�ع الع�م.
4-ت��ن��ظ��ي��م ق��ط���ع ح��ك��وم��ي وخ��ل��ق ج��و من 
املن�ف�صة من�صف بني القط�ع الع�م واخل��س، 
قط�ع  خ�صخ�صة  �صوئه  على  مت  ال��ذي  وه��و 

فقدان  مع  �صنة 2004،  العراق  االت�ص�الت يف 
عن�رص املن�ف�صة املن�صفة كم� هو الوا�صح الأي 

مت�بع.
5-اخل�صخ�صة االإدارية، ويعني اإيك�ل اأمر اإدارة 
اخل��س،  للقط�ع  منه  جزء  اأو  حكومي  قط�ع 
ت�صميه�  اال�صتثم�ر-التي  عقود  اأمثلته  ومن 
يف  الكهرب�ء  لتوزيع  هكذا-  الكهرب�ء  وزارة 

العراق.
على هذا يكون تعريف اخل�صخ�صة:“بيع اأ�صول 
اأو م�ص�ركة اأو تنظيم من�ف�صة القط�ع الع�م مع 

القط�ع اخل��س”.
العديد  يف  العملية  للتج�رب  ووفقً�  لهذا  وفقً� 
اقت�ص�دي  اإج��راء  فهي  للخ�صخ�صة  الدول  من 
اإن مت اختي�ر القط�ع املطلوب خ�صخ�صته بدقة 
والتدقيق  واملراقبة  املن�ف�صة  فر�س  وتوفرت 

وح��ف��ظ ح��ق��وق 
فقد  امل�صتهلكني 
ينجح مع التخوف 
ارتف�ع  من  امل�صتمر 
تكلفة اخلدمة املقدمة 
وهو الذي مل ت�صلم منه 
جتربة خ�صخ�صة واحدة 

قط ح�صب تتبعي.
اخل�صخ�صة:  من�فع  م��ن 
لتقدمي  تن�ف�صي  ج��و  خلق 
موؤ�ص�ص�ت  وت��ف��رغ  اخل��دم��ة 
ال���دول���ة الإجن�����ز م��ه���م اأك��رب 
وال��ت��خ��ل�����س م��ن ب���طء االج���راء 
فيه  التطوير  و�صعوبة  احلكومي 
اتخ�ذ  ي�صهل  اخل������س  ف�لقط�ع 
االجراءات  اأ�رصع يف  فيه وهو  القرار 
التطوير  الأن  التطوير  يف  رغبة  واأكرث 
القط�ع  هدف  وهو  اأكرث  اأرب�حً�  يخلق 

اخل��س.
الدولة  فقدان  اخل�صخ�صة:  م�ص�وئ  من 
فر�س  ووج��ود  اأمنه�  وتهديد  ملركزيته� 
واحتم�ل كبري الرتف�ع  امل�يل  للف�ص�د  كبرية 
حت�صنه�  لعدم  كبري  واح��ت��م���ل  اخل��دم��ة  اأج��ر 

و�صعف ت�أثري امل�صتهلك.
لتجنب هذه امل�ص�وئ تقوم الدول بو�صع اأجهزة 

وتعطي  �ص�رمة  رق�بية  وق��وان��ني  حكومية 
م�ص�حة كبرية حلقوق امل�صتهلك عرب ت�رصيع�ت 
وم�صتواه  امل�صتهلك  لنوع  وت�صنيف  وتثقيف 
حملة  اخل�صخ�صة  تطبيق  وي�صبق  االقت�ص�دي، 
اإعالمية للتثقيف به� ومن�ق�صة تف��صيله� وقد 

ي�ص�ر اإىل تعديالت فيه� اأو رف�س له�.
ال  قط�ع�ت  يف  اخل�صخ�صة  جت���رب  جنحت 
وف�صلت  مب��رص،  ب�صكل  الع�مة  اخلدم�ت  تلم�س 
اأف�صل  تقدمي خدمة  واإن جنحت يف  اأخرى،  يف 
املتقدمة  الدول  يف  هذا  مرتفعة،  بتكلفة  ولكن 
جيد  ورق���ب��ي  حكومي  ج��ه���ز  لديه�  وال��ت��ي 
الدول  يف  اأم�  كبري،  فيه�  ال�صف�فية  وم�صتوى 
التي ال متتلك ذلك ف�لف�صل هو النتيجة احلتمية 
ك�رثة  اإىل  اخل�صخ�صة  حتولت  لذلك  تقريبً� 
والغني  فقراً  اأك��رث  الفقري  جعلت  اقت�ص�دية 

الف��صد اأكرث غنى وف�ص�د.
االآن وقد اأ�صبحت �صورة املق�صود ب�خل�صخ�صة 
وايج�بي�ته�  واأن��واع��ه���  مبعن�ه�  وا���ص��ح��ة 
اأعتقد  االإيج�بي�ت،  و�صلبي�ته� وكيفية مع�جلة 
اأ�صبحت  االآن  العراق  يف  تطبيقه�  اأ�صب�ب  اإن 
النق�ط  بع�س  نعطي  ذل���ك  وم���ع  وا���ص��ح��ة، 

للتو�صيح اأكرث:
العراق  يف  �ص�بقة  خ�صخ�صة  جت�رب  1-لدين� 
قط�ع  خ�صخ�صة  ذكرن�  كم�  واأب��رزه���  منه� 
االت�ص�الت �صنة 2004 ب�أ�صلوب تنظيم القط�ع، 
قي�م  اإمك�نية  عدم  يت�صور  قد  البع�س  اإن  رغم 
االت�ص�الت  جم�ل  يف  ن�جح  حكومي  م�رصوع 
اإن��ه  ال��ك��ث��ريون  يعرفه  ال  مم���  ولكن  اخللوية 
 2003 قبل  خلوي  ه�تف  م�رصوع  لدين�  ك�ن 
من  العديد  يف  اأب��راج  بنيت  وق��د  االإن�ص�ء  قيد 

املح�فظ�ت ولكن مت ن�صفه!
اخل�صخ�صة ب�أ�صلوب تنظيم القط�ع تقت�صي اأن 
ال�رصك�ت  بني  مت�ص�وية  التن�ف�س  فر�س  تكون 
وكمث�ل  اخل��س،  القط�ع  و�رصك�ت  احلكومية 
على جتربة ن�جحة يف هذا املج�ل م� حدث يف 
ال�صعودية حيث مت خ�صخ�صة قط�ع االت�ص�الت 
تقوية  ذلك  �صبق  ولكن  اال�صلوب  بنف�س  فيه� 
ودعم �رصكة االت�ص�الت احلكومية لتكون على 
القط�ع اخل��س  م�صتوى املن�ف�صة مع �رصك�ت 
وهي االآن �رصكة ع�ملية لديه� م�ص�ريع حتى يف 
ال�صني! ف�أين نحن من هذا و�رصكة االت�ص�الت 
دفع  االأحي�ن  بع�س  يف  ت�صتطيع  ال  احلكومية 
بنف�س  العمل  عليه�  ومنع  موظفيه�  روات��ب 
ن�ص�ط ال�رصك�ت اخللوية اخل��صة؟! وهل نحت�ج 
اله�تف  اأن نتكلم عن املح��ص�صة يف �رصك�ت 
ملن  ال�رصكة  ه��ذه  ون��ق��ول  )اخل��ل��وي(  النق�ل 
اأم ال�صورة وا�صحة مب� فيه  وهذه ال�رصكة ملن 

الكف�ية؟!
الدول  قمة  على  يرتبع-لالأ�صف-  2-العراق 
فطبيعي  قمة!  ت�صميته�  ج�ز  اإن  ف�ص�داً  االأكرث 
�ص�حب  �صيكون  اخل�صخ�صة  يف  امل�صتثمر  اإن 
يكون  لن  وامل�صتهلك  االأقوى  وال�صلطة  ال�صوت 
وموؤ�ص�ص�ت  قوانني  وجود  عدم  مع  دور  اأي  له 

وثق�فة حقيقية حتميه.
العراق حم��ص�ص�تية  الرق�بية يف  3-االجهزة 
وفو�صوية وب�لت�يل ف�إن هذا �صيخدم ال�رصك�ت 

واجله�ت امل�صرتكة معه� خ��صة مع وجود اإغراء 
ولي�س  حم��ص�صة  البلد  كل  اأن  بل  امللي�رات! 
اخل�صخ�صة  اإن  يعني  فقط،  الرق�بية  االأجهزة 

�صتكون يف النه�ية ح�صتي وح�صتك!
للخ�صخ�صة  اختي�ره�  يتم  التي  4-القط�ع�ت 
دليل  به�  ف�لبدء  حكوميً�  به�  النج�ح  ميكن 
اأو  ال�صخ�صية  امل�لية  اال�صتف�دة  يف  رغبة  على 
اجلهوية ولي�س اال�صالح االقت�ص�دي هو الهدف 
كقط�ع  جديدة  قط�ع�ت  اختي�ر  لتم  واإال  فعاًل 
منتجة  غري  قط�ع�ت  اختي�ر  اأو  مثاًل  ال�صي�حة 
حتويله�  اخل�صخ�صة  ع��رب  للم�صتثمر  ميكن 

ملنتجة.
5-ال يوجد اأي تثقيف م�صبق ليكون املواطن-
حوله،  يجري  مل�  ومدركً�  واعيً�  امل�صتهلك- 
امللف عمومً�  ال�صف�فية مفقودة يف هذا  اإن  بل 

واإليكم اأمثلة على ذلك:
�صنة  ب�صمت  االت�ص�الت  قط�ع  اأ-خ�صخ�صة 
االآن  �صئلت  ولو  اأ�صاًل  اإع��الم  اأي  دون   2004
لنفوا  القط�ع  هذا  يف  يعملون  اأ�صخ��س  رمب� 
خ�صخ�صته الأنهم ال يعلمون اأو ال يفهمون اإن م� 
جرى هو خ�صخ�صة ب�أ�صلوب تنظيم القط�ع ومت 
بطريقة ف��صلة جداً! وقد حتدثت عن ذلك مطواًل 
بعنوان  �صنوات  �صبع  قبل  من�صورة  درا�صة  يف 

“حق�ئق عن االت�ص�الت يف العراق”.
ب-جوالت الرتاخي�س يف النفط خ�صخ�صة مت 
تعمية ت�صميته� بت�صمي�ت اأخرى، ولالآن ي�صعب 
االط��الع  غريهم  عن  ف�صاًل  املخت�صني  على 
العراق  التف��صيل، وخ�رص  ومعرفة  العقود  على 
اإىل االآن ب�صبب ذلك واحلديث عن هذا  ملي�رات 

االأمر يطول 
وعمل  دعوة  وهي  الع�مة  ال�رصك�ت  ج-هيكلة 
ال�رصك�ت  خ�صخ�صة  به  ويق�صد  م�صتمراً  الزال 
�صملت  وقد  ال�صن�عة  �رصك�ت  خ��صة  الع�مة 
وتعمد  الرابحة!  ال�رصك�ت  حتى  اخل�صخ�صة 
ت�صميته هيكلة ولي�س خ�صخ�صة لتجنب غ�صب 
الن��س، وهذا خالف ال�صف�فية والو�صوح وح�ليً� 
املجهول ومعه  العراقية يف  ال�صن�عة  م�صتقبل 

كذلك م�صري اآالف الع�ملني يف هذا ال�رصك�ت!
مت  حيث  الكهرب�ء  توزيع  خ�صخ�صة  د-عقد 
ب�أنه  القول  ورف�س  ا�صتثم�ري  عقد  ت�صميته 
خ�صخ�صة يف البداية ثم االعرتاف بذلك الحقً� 
ب�صبه  عليه  العمل  ومت  ال�صعبي،  ال�صغط  نتيجة 
�رصية ملدة طويلة وت�صويقه على اأنه حل مل�صكلة 

الكهرب�ء يف العراق وهو لي�س كذلك!
عراقيً�  ق��راراً  يكن  مل  اخل�صخ�صة  قرار  6-اإن 
و�صعه  ودرا���ص��ة  املجتمع  ح�جة  م��ن  ن�بعً� 
)الوالي�ت  اخل�رج  من  اإمالءات  هو  واإمن�  بدقة 
ال��دويل  النقد  و�صندوق  االأمريكية  املتحدة 
ومنظمة التج�رة الع�ملية( وهذه اجله�ت قطعً� 
جت�رب  ولديه�  اخل��صة  م�ص�حله�  عن  تبحث 
وا�صحة ومعلنة يف اإي�ص�ل دول اإىل احل�صي�س 

اقت�ص�ديً� نتيجة القبول ب�الإمالءات.
يف  اخل�صخ�صة  رف�س  اأ�صب�ب  اأ�صبحت  فهل 

العراق ح�ليً� وا�صحة؟
جت�وزوا كل ذلك وه�توا لن� خ�صخ�صة ب�رصوط 

عراقية نقبل به�.

يعد خرباء الط�قة ب�ن م�رصوع الربط الكهرب�ئي العربي 
الأعتم�د  للكهرب�ء  العربي  لالحت�د  طريق  خ�رطة  هو 
من  العربية   الكهرب�ء  موؤ�ص�ص�ت  متكن  اأ�صرتاتيجي�ت 
من  املتوفرة  الط�قة  مل�ص�در  وا�صتثم�راأكرب  تنويع 
النفط والغ�ز  . وكذلك لتنمية ال�صالت بني دول الربط 
الكهرب�ئي وتطويره� يف قط�ع�ت انت�ج ونقل وتوزيع 
االقت�ص�دية  التحدي�ت  ملواجهة  الكهرب�ئية  الط�قة 
ا�صبح  حيث  ال��رب��ط.  دول  تعي�صه�  التي  وال�صي��صية 
التو�صع يف م�ص�ريع الربط الكهرب�ئي حمط اهتم�م دول 
ا�صتهالك الط�قة  الزي�دة امل�صتمرة يف  عديدة ملواجهة 

الكهرب�ئية وب��صتثم�رات منخف�صة.
يتم  الكهرب�ء  موؤ�ص�ص�ت  يف  اال�صتثم�رات  تخفي�س  ان 

من خالل تقومي اجلدوى االقت�ص�دية من بن�ء حمط�ت 
الكهرب�ئي  الربط  دول  يف  الكهرب�ئية  الط�قة  انت�ج 
امل�ص�در  وتوفر  وتنوعه،  الوقود  م�ص�در  توفر  عند 
الفني  ال��ك���در  وتهيئة  مي�ه  من  االخ��رى  الت�صغيلية 
يف  االزدواج��ي��ة  لتجنب  وذل��ك  املتخ�ص�س،  الب�رصي 
تك�ليف اإن�ص�ء املحط�ت اجلديدة وا�صتثم�رات م�ص�ريع 
الكهرب�ئي،  الربط  دول  يف  الكهرب�ئية  الط�قة  نقل 
ا�ص�فة اىل العوائد الفنية الت�صغيلية من جتهيز لحظ��ي 
الطوارئ عب�ر  الكهرب�ئية يف ح�الت  تعوي�صي للط�قة 
ال��ربط الكهرب�ئي لتف�دي االنطف���ء الك�م��ل  �ص��بكات 
احل��وادث  اأثن������ء  الكهرب�ئية  للمنظومة  اجلزئ�ي  اأو 
اقت�ص��دية  خ�ص��ئر  ح��دوث  �صيجنب  ال��ذي  الكبيرة، 
كبي�رة يف ح�لة املنظوم�ت الكهرب�ئية غري املرتبطة.  
املوؤ�ص�صة  االحتي�طية  القدرات  تخفي�س  اىل  ا�ص�فة 
ال�صعات  ا�صتثم�ر  الكهرب�ئية من خالل  يف منظوم�ته� 

فرتات  يف  التف�وت  ب�صبب  منظوم�ته�  يف  الف�ئ�صة 
للط�قة  ال�صنوي  او  الف�صلي  او  اليومي  االق�صى  احلمل 

الكهرب�ئية م� بين هذه الدول.
لذلك اأولت بع�س الدول العربية، ومنذ منت�صف القرن 
الكهرب�ئي،  الربط  مل�ص�ريع  كبيرا  اهتم�م�  امل��صي، 
من  املت�أتية  والفنية  االقت�ص�دية  للعوائد  الإداركه� 
بعده�  وانطلقت  الكهرب�ئية.   منظوم�ته�  ربط  خالل 
جم�ل  يف  التع�ون  لزي�دة  وم�صوؤولني  خرباء  دع��وات 
�صوق  والإن�ص�ء  العربية  ال��دول  بني  الكهرب�ئي  الربط 
الكهرب�ئية  املنظوم�ت  لربط  للكهرب�ء  م�صرتكة  عربية 
متج�ورا،  عربي�  بلدا  ع�رص  ت�صعة  ع�صويته  يف  لي�صم 
الكهرب�ئي  الربط  م�رصوع  يف  اأ�ص��صي�  حمورا  ولي�صبح 
العربي وجزءا من م�رصوع التك�مل االقت�ص�دي العربي.
العربي  الكهرب�ئي  الربط  م�رصوع  ان  اخل��رباء  ويعد 
العتم�د  للكهرب�ء  العربي  لالحت�د  طريق  خ�رطة  هو 

من  العربية  الكهرب�ء  موؤ�ص�ص�ت  متكن  ا�صرتاتيجي�ت 
من  املتوفرة  الط�قة  مل�ص�در  اأكرب  وا�صتثم�ر  تنويع 
النفط والغ�ز ومل�ص�در الط�قة املتجددة املت�حة فيه.  
الكهرب�ئي  الربط  دول  بني  ال�صالت  لتنمية  وكذلك 
الط�قة  وتوزيع  ونقل  انت�ج  قط�ع�ت  يف  وتطويره� 
الكهرب�ئية ملواجهة التحدي�ت االقت�ص�دية وال�صي��صية 
الكهرب�ئية  الط�قة  ان  اإذ  الربط.   دول  تعي�صه�  التي 
خ��صة  االقت�ص�د،  عجلة  حتريك  يف  كبرياً  دورا  تلعب 
ان اقت�ص�دي�ت الدول الن�مية، ومنه� الدول العربية، ال 
يعتمد فيه� ا�صتخدام الط�ق�ت اال�صرتاتيجية البديلة مثل 
والط�ق�ت  الكهرب�ئية  الط�قة  الإنت�ج  النووية  الط�قة 
ا�صتثم�رات  اإىل  حتت�ج  التي  وامل��ت��ج��ددة،  اجل��دي��دة 
الدول  توفر يف  ت�صغيلية متطورة ال  �صخمة وموؤهالت 
الطلب  اأن  اإىل  ت�صري  التقديرات  ب�أن  العلم  مع  العربية.  
العربية �صيزيد بن�صبة %84  الكهرب�ء يف املنطقة  على 

انت�جية  ق��درات  بن�ء  �صيتطلب  وهذا   ،2020 ع�م  يف 
ب��صتثم�رات  ميغ�وات  األ��ف   135 مقداره�  ا�ص�فية 
الربط  م�رصوع  ان  حني  يف  دوالر.   ملي�ر   450 بقيمة 
الكهرب�ئي العربي �صيخف�س ح�جة القدرات اال�ص�فية 
مم�  ميغ�وات،  األف   102 اإىل  ميغ�وات  األف   135 من 

يعني انخف��ص� كبريا يف كلف اال�صتثم�رات املطلوبة.
مب�ص�ريع  ب��داأ  العربي  الكهرب�ئي  الربط  م�رصوع  اإن 
يف  امل��صي  القرن  خم�صيني�ت  منذ  وثن�ئية  متفرقة 
ويف  املغرب(،  اجلزائر،  )تون�س،  العربي  املغرب  دول 
ولبن�ن.   و�صوري�  واالردن  �صوري�  بني  ال�صبعيني�ت 
م�رصوع  انطلق  امل��صي  القرن  ثم�نين�ت  نه�ية  ويف 
العراق،  )م�رص،  ي�صم  الذي  الثم�ين  الكهرب�ئي  الربط 
ان  ليبي�(.   فل�صطني،  لبن�ن،  تركي�،  �صوري�،  االردن، 
العربي هو ربط ثالثة  الكهرب�ئي  الربط  هدف م�رصوع 
م�ص�ريع �صبك�ت كهرب�ئية عربية موحدة هي )م�رصوع 

جمل�س  دول  ربط  وم�رصوع  الثم�ين  الكهرب�ئي  الربط 
التع�ون اخلليجي وم�رصوع ربط دول املغرب العربي(.  
ويعد م�رصوع الربط الكهرب�ئي الثم�ين من اهم م�ص�ريع 
الو�صل  حلقة  ميثل  كونه  العربي،  الكهرب�ئي  الربط 
التع�ون  جمل�س  لدول  الكهرب�ئي  الربط  م�رصوعي  بين 
لربط  الطريق  وميثل  العربي،  املغرب  ودول  اخلليجي 
�صبكة دول جمل�س التع�ون اخلليجي ب�صبكة اأوروب�.  لقد 
بداأ امل�رصوع كربط خم��صي بني م�رص والعراق واالأردن 
و�صورية وتركي�، ثم ان�صمت اإليه لبن�ن الحقً�، لي�صبح 
ليبي�  ذلك كل من  بعد  اإليه  ان�صمت  ثم  �صدا�صيً�،  الربط 

وفل�صطني، لي�صبح ثم�نيً�. 
اخل��صة  متوقفة،  امل�رصوع  مراحل  بع�س  والزال��ت   
بربط �صبكة اجل�نب الرتكي مع �صبكة الربط يف العراق 
و�صوري�، ب�لرغم من تنفيذ التزام�تهم� التع�قدية الفنية 

ل�صبك�ت الربط.
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الجزء االول

لماذا نرفض الخصخصة في العراق حاليًا؟
رشيد السراي

قيصر محمود

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

600.85
0.07
0.01%

500,402,890
662,463,097
453
34
5
8
21

2.59
141,226,784.00

0.90
64,009,284.00

0.60
42,656,352.00

0.51
41,127,388.00

0.38
33,177,500.00

)IBSD( بيبسي

)BSUC( سومر

)IMIB( دراجة

)BIBI( اثمار

)BGUC( خليج

0.38
88,050,000.00

0.51
78,864,773.00

0.60
73,659,347.00

0.44
71,127,142.00

0.90
71,121,427.00

)BGUC( خليج

)BIBI( اثمار

)IMIB( دراجة

)BCOI( أهلي

)BSUC( سومر
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