
م��ن الأ�سباب التي يتم�سك به��ا املدافعون عن ال�ستثمار الأجنبي 
يف القط��اع النفط��ي العراق��ي هي ارتف��اع تكاليف اإع��ادة اإعمار 
القط��اع النفط��ي وتطويره، ف�ساًل ع��ن اإن ثلثي احلق��ول النفطية 
العراقية هي حقول نفطية غري مطورة، وب�سبب احلاجة اىل مبالغ 
هائلة لتطويرها، يعجز العراق عن توفريها ب�سبب الأو�ساع التي 
مي��ر بها البل��د وعلى كاف��ة الأ�سعدة، ف��اأن اخلي��ارات التي تبدو 

متاحة للعراق يف جمال تطوير قطاعه النفطي هي كالأتي :
1- التمويل من امليزانية العامة

 م��ن اأب�س��ط ط��رق متوي��ل ال�ستثم��ارات النفطي��ة يف الع��راق هو 
تخ�سي���ص مبل��غ �سن��وي م��ن امليزانية العام��ة للدول��ة ت�ستخدم 
لتطوير القطاع النفطي، ذلك لأن مقومات جناح هذه ال�ستثمارات 
تك��ون م�سمون��ة ولع��دة اأ�سب��اب م��ن اأهمه��ا انخفا���ص درج��ة 
املخاط��رة الت��ي قد يتعر���ص لها راأ�ص امل��ال امل�ستثم��ر، لوجود 
كمي��ات كب��رية من الحتياط��ي النفط��ي، ف�ساًل ع��ن اإن عمليات 
البحث والتنقي��ب متتاز بانخفا�ص درج��ة املخاطرة وانخفا�ص 
تكاليف ال�ستثمار مقارنة بالعوائد املتحققة من النفط، يف حني 
ي��رى املدافعون ع��ن ال�ستثم��ارات الأجنبي��ة اإن تخ�سي�ص جزء 

م��ن ميزانية الع��راق لتمويل ال�ستثمارات النفطي��ة �سيتم خ�سمه 
م��ن خم�س�سات النفق��ات الجتماعية )ال�سح��ة والتعليم(، بينما 

العراق باأم�ص احلاجة لهذه اخلدمات.
 2- القرتا�ص من الداخل واخلارج

 ميك��ن ل�رشكة النفط الوطني��ة اأو احلكومة العراقية القرتا�ص من 
اأجل متويل ا�ستثماراتها يف القطاع النفطي وكالأتي :

 - القرتا���ص م��ن البن��ك املركزي وا�ستخ��دام النف��ط امل�ستقبلي 
ك�سمان.

 - القرتا���ص من الوكالت واملوؤ�س�س��ات الدولية ك�سندوق النقد 
والبنك الدوليني.

 - ا�سدار �سندات حكومية.
 ويف احل��الت الث��الث تك��ون كلف��ة التطوي��ر منخف�س��ة وف��رتة 
ال�س��رتداد �رشيع��ة وبالتايل تكون ف��رتة الت�سديد �رشيع��ة اي�سًا، 
ويب��ني املخت�س��ني ان��ه اذا اقرت�س��ت �رشك��ة النف��ط الوطني��ة 3 
ملي��ارات دولر لتطوي��ر حقل جمنون لينتج مبق��دار 700-600 
ال��ف برميل يوميًا عل��ى �سبيل املثال على اأن ي�سدد القر�ص بع�رش 
�سن��وات وب�سع��ر فائ��دة مركب مق��داره 10% �سنوي��ًا ف�سوف تبلغ 
خدم��ة الدين )الأ�سل+الفائدة( حوايل 352 مليون دولر �سنويًا، 
اأي بح��دود 1.6 دولر للربمي��ل ولذلك فاأن الري��ع الذي �ستح�سل 

عليه �رشكة النفط الوطنية هو 67.5 دولر للربميل عند �سعر 80 
دولر للربمي��ل.  وم��ع هك��ذا اأ�سعار لن ترتدد البن��وك من اقرا�ص 
�رشك��ة النف��ط الوطنية اأو احلكومة العراقية وذل��ك على اأ�سا�ص ما 
�سيتحق��ق من ريع ك�سمان، وهنا ي��رى املدافعون عن ال�ستثمار 
الجنب��ي اإن اقرتا�ص العراق �سيوؤدي اىل تراك��م الديون ال�سافية 
بو�س��ف العراق من اأك��رب الدول املدينة يف الع��امل وبالتايل فاأن 
املقر�س��ني �سوف ميتنعون عن اإقرا�ص العراق ما مل يعقد اتفاقية 
لت�سديد ديون��ه، هذا اذا مااخذنا التط��ورات الخرية احلا�سلة يف 
ا�سع��ار النفط عامليًا وتدهورها املفاج��ىء وهذا ماي�سكل زعزعة 
الثق��ة يف ا�سعار النفط ومدى حت�سنها يف املدى املتو�سط والبعيد 
مم��ا يعم��ق ع��دم الرغب��ة له��ذه املوؤ�س�س��ات يف اقرا���ص الع��راق 

م�ستقباًل.
 يف ظ��ل هذا اخلي��ار ميكن للع��راق ا�ستخدام عقود م��ع ال�رشكات 
النفطي��ة الجنبي��ة عل��ى اأن تك��ون هذه العق��ود اأك��ر مرونة من 
عق��ود امل�سارك��ة بالنتاج، كم��ا هو احلال يف اي��ران وال�سعودية 
والكوي��ت، كعق��ود اخلدم��ة التقنية وعق��ود اعادة ال���رشاء وعقود 
املجازف��ة، وهي عقود طورت كنتيجة للحاجة املا�سة اىل روؤو�ص 
الم��وال واخلربات والتكنولوجيا احلديث��ة.  غري اأن العراق عر�ص 
قطاع��ه النفطي لال�ستثمار الجنبي من خالل جولت الرتاخي�ص 

بع��د حوارات وم��داولت مع كبار م�س��وؤويل ال�رشكات 
النفطية، لي�ستق��ر الراأي بعدها على ا�ستدعاء تلك ال�رشكات للعمل 
يف الع��راق مبوج��ب عق��ود اخلدم��ة الفني��ة، �ُسمي��ت بالرتاخي�ص 
النفطية ت�ستمر ملدة 20 �سنة مددت بعد ذلك اىل 25 �سنة وكاأنها 
عق��ود اإمتياز.  ان اله��دف ال�سا�ص من عقود ج��ولت الرتاخي�ص 
النفطي��ة ه��و زيادة الطاق��ة النتاجية للحق��ول العراقية ومن ثم 
زي��ادة النت��اج وال�س��ادرات واحل�سول عل��ى عوائد اأك��رب، اذ ان 
اله��دف كان يتمث��ل يف اأن ي�سل انتاج العراق م��ن النفط اىل 12 
ملي��ون برمي��ل يف نهاي��ة 2016، ال ان ال��ذي ح�س��ل يف بداي��ة 
2014، ه��و و�س��ول النت��اج اىل مع��دلت غ��ري م�سبوق��ة ترافق 
ذل��ك م��ع انخفا���ص ال�سع��ار ب�س��كل دراماتيك��ي نتيج��ة افراط 
العر���ص النفطي وتزايد انتاج الوليات املتحدة من النفط والغاز 
ال�سخ��ري.  مما جع��ل احلكومة العراقية يف مواجه��ة واقع جديد 
غ��ري خمطط له وهو فائ���ص النتاج وانكما�ص ا�س��واق الطلب مع 
ع��دم وج��ود طاق��ة خزنية كافي��ة ل�ستيع��اب الزي��ادة يف انتاج 
النف��ط، مما ا�سطر احلكومة اىل طلب اجتماع مع ممثلي ال�رشكات 
العام��ة يف ج��ولت الرتاخي���ص النفطية وم��ن ثم اليع��از اليها 
بخف���ص النتاج ان�سجامًا ورغبة اأوبك يف خف�ص النتاج لتعزيز 

اليرادات ووقف انهيار ا�سعار النفط.

لي�س��ت الزم��ة املالي��ة وحده��ا تق��ود القت�س��اد 
العامل��ي اىل ال�سع��ف، امن��ا هنال��ك ا�سب��اب رمبا 
تك��ون اك��ر تدم��ريا له��ذا القت�س��اد ونعن��ي بها 
الرهاب الذي متكن من ايقاف عجلة ال�سياحة يف 
اك��ر من دولة اوربية او عربية، فحتى وقت قريب 
كانت ايرادات ال�سياح��ة يف م�رش مثال ت�سكل اهم 
الركان الداعمة لقت�ساده��ا، ولكنها اليوم تلقت 
�رشبة قا�سمة ب�سبب حوادث الرهاب التي طالت 
بع���ص الرح��الت اىل �رشم ال�سيخ الم��ر الذي دفع 
بايقاف الرحالت اجلوي��ة اليها ب�سبب اخلوف من 
تك��رار ا�سق��اط الطائ��رات املدني��ة املتوجه��ة اىل 
م���رش. ومل متنع الطبيعة وجمالها يف �رشم ال�سيخ 
م��ن امتن��اع اخلط��وط اجلوي��ة لبع�ص ال��دول من 
الق��دوم اليها ب�سبب الره��اب، فقد مددت اخلطوط 
اجلوي��ة الربيطاني��ة تعلي��ق رحالته��ا اإىل منتجع 
���رشم ال�سي��خ امل���رشي لأجل غري م�سم��ى لت�سبح 
اأول �رشك��ة طريان بريطانية كب��رية تلغي رحالت 
مو�س��م ال�سياحة ال�ستوية املهم يف م�رش. وحظرت 
حكومتا بريطانيا ورو�سي��ا على �رشكات الطريان 
ال�سي��خ  ���رشم  اإىل  الرح��الت  ت�سي��ري  بالدولت��ني 
ال�سه��رية بطق�سها ال�ست��وي امل�سم�ص ب�سبب بواعث 

القلق املتعلقة باأمن املطارات.
ونظ��را لهمية وجم��ال ه��ذه املنطق��ة ال�سياحية 
فان �رشكات قالت انها �ستعاود رحالتها يف �سهر 
اكتوب��ر الق��ادم وكانت �رشكات ط��ريان بريطانية 

اأخ��رى مث��ل مون��ارك واإي��زي جت قال��ت من قبل 
اإنها تاأمل يف ا�ستئن��اف الرحالت اإىل �رشم ال�سيخ 
ملو�س��م ال�ستاء الذي يب��داأ يف اأكتوبر ت�رشين الأول 
لكن ذلك يتوقف على تو�سية احلكومة الربيطانية 
الت��ي مل تغري موقفها حتى الآن وقد اأحلق التطرف 
قطاع��ات  يف  فادح��ة  خ�سائ��ر  العن��ف  واعم��ال 
ال�سياح��ة يف ع��دد م��ن ال��دول م��ن بينه��ا تون�ص 
ال��ذي ت�سكل ال�سياحة املورد الول لها، فقد اأعلنت 
وزي��رة ال�سياح��ة التون�سية �سلم��ى اللومي الرقيق 
اأن القط��اع ال�سياح��ي �سه��د "انتعا�س��ة طفيف��ة" 
بع��د ان فر�ست ال�سلطات اإج��راءات امنية �سارمة 
يف املناط��ق ال�سياحي��ة يف م�سع��ى ل�ستعادة ثقة 
ال�سياح الأجانب. ففي عام 2015 قتل 59 �سائحا 
اأجنبي��ا يف هجوم��ني دامي��ني تبناهم��ا تنظي��م 
الدولة الإ�سالمية املتط��رف، وا�ستهدفا متحفا يف 
العا�سمة تون�ص )�سمال( وفندقا يف �سو�سة )و�سط(. 
واأحلق الهجوم��ان اأ�رشارا بالغ��ة بال�سياحة، اأحد 
اأعمدة القت�ساد يف تون�ص. وقد عانت تون�ص كثريا 
من تراجع ال�سياح��ة، خا�سة ان اقت�سادها يعتمد 
ب�س��كل كبري على ايرادات ال�سياح��ة، كما ا�سار اىل 
ذلك البنك املركزي التون�سي الذي قال اإن اإيرادات 
اأول �سهري��ن م��ن 2016  ال�سياح��ي يف  القط��اع 
هبط��ت بن�سب��ة 54 باملئ��ة اإىل 182 مليون دينار 
)90.21 ملي��ون دولر( مقارن��ة بالف��رتة ذاته��ا 
م��ن 2015. يف فل�سطني اي�س��ا ت�رشرت ال�سياحة 
اىل ح��د بعيد ب�سب��ب �سيا�سة احلج��ز وغلق احلدود 
وال�سطراب��ات الكثرية يف املنطقة، ففي املا�سي 
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وخريط��ة الع��امل املعلقة على ج��دران ال�رشكة يف 
غ��ري مو�سعه��ا و�س��ط اأج��واء العزل��ة الت��ي تغلف 
قط��اع غزة ال�سغ��ري. اما ال�سعودي��ة فاإنها حتاول 
ا�ستغ��الل ال�سياح��ة الديني��ة اىل اق�سى حد ممكن، 
ت�ساه��م  النف��ط، حي��ث  ملي��ارات  اىل  بال�ساف��ة 
ال�سياحة الدينية )احلج والعمرة( حاليا بنحو 2.7 
باملئ��ة من اإجمايل الن��اجت القومي ال�سعودي )12 
ملي��ار دولر(، حي��ث ي�سكل احلج��اج واملعتمرون 
وته��دف  اململك��ة.  زوار  م��ن  الأك��رب  املجموع��ة 
اململك��ة لرفع هذا العائد لأك��ر من 20 مليارا يف 
غ�س��ون 4 �سن��وات، وذل��ك ح�سب جمل���ص ال�سوؤون 
القت�سادي��ة والتنمي��ة. ام��ا م���رش فاإنه��ا بات��ت 
البل��د الأكر ت�رشرا من الره��اب وال�سطراب يف 
املنطقة مما اثر �سلبا على القطاع ال�سياحي فيها.

 اإلغاء رحالت اىل �رشم ال�سيخ
 يف هذا ال�سياق مددت اخلطوط اجلوية الربيطانية 
تعلي��ق رحالتها اإىل منتج��ع �رشم ال�سيخ امل�رشي 
لأج��ل غ��ري م�سم��ى لت�سب��ح اأول �رشك��ة ط��ريان 
بريطاني��ة كب��رية تلغي رح��الت مو�س��م ال�سياحة 
حكومت��ا  وحظ��رت  م���رش.  يف  امله��م  ال�ستوي��ة 
بريطانيا ورو�سيا على �رشكات الطريان بالدولتني 
ت�سيري الرح��الت اإىل �رشم ال�سيخ ال�سهرية بطق�سها 
ال�ست��وي امل�سم���ص ب�سب��ب بواعث القل��ق املتعلقة 
باأم��ن املطارات اإث��ر التفجري امل�ستب��ه به لطائرة 
ركاب رو�سي��ة يف اأكتوب��ر ت�رشي��ن الأول 2015 
وال��ذي قت��ل في��ه 224 �سخ�سا هم كل م��ن كانوا 
على متنه��ا. وال�سياحة م�س��در رئي�سي للدخل يف 
القت�س��اد امل���رشي لكن عدد ال�سي��اح تراجع 
40 باملئة يف الربع الأول من 2016 لأ�سباب 
يثن��ي  ال��ذي  الرح��الت اجلوي��ة  منه��ا حظ��ر 
ال�سي��اح الربيطانيني والرو���ص. وقالت اخلطوط 
الربيطاني��ة "�سالم��ة واأم��ن عمالئن��ا �سيظ��الن 
دائم��ا عل��ى راأ���ص اأولوياتن��ا وق��د قررن��ا تعلي��ق 
رحالتن��ا م��ن جاتويك اإىل ���رشم ال�سيخ لأجل غري 
م�سم��ى." واأ�سافت اأن العم��الء احلاجزين على اأي 
من الرحالت امللغاة ملو�سم ال�ستاء �سي�سرتدون اأي 
مبالغ دفعوها بالكامل اأو يحق لهم و�سع الأموال 
يف اأي رحل��ة جدي��دة اإىل وجه��ة بديل��ة. وكان��ت 
���رشكات ط��ريان بريطاني��ة اأخ��رى مث��ل مونارك 
واإي��زي جت قالت من قبل اإنها تاأمل يف ا�ستئناف 
الرح��الت اإىل �رشم ال�سيخ ملو�سم ال�ستاء الذي يبداأ 
يف اأكتوب��ر ت�رشي��ن الأول لك��ن ذل��ك يتوقف على 
تو�سي��ة احلكومة الربيطانية التي مل تغري موقفها 
حتى الآن. ويف ال�سهر املا�سي دعا وزير ال�سياحة 
امل�رشي يحي��ى را�سد حكومتي بريطانيا ورو�سيا 
اإىل اإع��ادة النظر يف حظ��ر الرحالت. وتلقت جهود 
م���رش لإنعا���ص قطاعها ال�سياح��ي �رشبة جديدة 
يف ماي��و اأي��ار عندما �سق��ط طائ��رة ل�رشكة م�رش 
للط��ريان يف البح��ر املتو�س��ط مم��ا اأدى اإىل مقتل 
كل ركابها البال��غ عددهم 66 �سخ�سا. ومل يعرف 
بع��د �سبب احلادث بح�س��ب رويرتز.واألغت مونارك 
كل رحالتها حتى 30 اأكتوبر ت�رشين الأول واألغت 
اإي��زي جت الرح��الت املتبقية ملو�س��م ال�سيف يف 
ح��ني األغ��ت �رشكت��ا الرح��الت توم�س��ون وفر�ست 
ت�سوي���ص التابعت��ان ملجموعة ت��وي كل الرحالت 
حت��ى 28 �سبتم��رب اأيل��ول. وقال��ت مون��ارك "اإذا 
تغ��ريت ن�سيح��ة ال�سفر قب��ل 30 اأكتوب��ر )ت�رشين 
الأول( ف��اإن مونارك �ستعيد تقيي��م الو�سع وتقرر 

متى ت�ستاأنف ت�سيري الرحالت اإىل �رشم ال�سيخ."
  �سياحة تون�ص ت�سهد حت�سنا طفيفا

 من جهتها اأعلنت وزيرة ال�سياحة التون�سية �سلمى 
اللومي الرقيق اأن القطاع ال�سياحي �سهد "انتعا�سة 
اإج��راءات  ال�سلط��ات  فر�س��ت  ان  بع��د  طفيف��ة" 
امني��ة �سارم��ة يف املناط��ق ال�سياحية يف م�سعى 
ل�ستع��ادة ثقة ال�سي��اح الأجانب. ففي عام 2015 
قت��ل 59 �سائح��ا اأجنبي��ا يف هجوم��ني دامي��ني 
املتط��رف،  الإ�سالمي��ة  الدول��ة  تنظي��م  تبناهم��ا 
وا�ستهدف��ا متحف��ا يف العا�سم��ة تون���ص )�سمال( 
وفندق��ا يف �سو�س��ة )و�س��ط(. واأحل��ق الهجوم��ان 
اأ���رشارا بالغ��ة بال�سياح��ة، اأحد اأعم��دة القت�ساد 
يف تون���ص. ال�س��وؤال الأول: م��ا ه��و الو�سع احلايل 
لل�سياح��ة التون�سي��ة، وما هي التوقع��ات بالن�سبة 
اىل ذروة املو�سم التي تتزامن مع ف�سل ال�سيف؟.

 ج��واب: نح��ن الي��وم يف جرب��ة مبنا�سب��ة احلج 
)اليه��ودي ال�سن��وي( اإىل كني���ص الغريبة. هناك 
انتعا�سة طفيفة. يوج��د اليوم 12 األف �سائح يف 
جرب��ة. واأعيد فتح نح��و ع�رشين فندقا يف جربة 
ب��ني �سهري ني�سان/اأبريل وايار/مايو من ا�سل 
38 اأغلقت، و�ستفتح قريب��ا ت�سعة فنادق اأخرى. 
هن��اك انتعا���ص طفيف يف كل امل��دن ال�سياحية 
الأخ��رى. ال�س��وؤال الث��اين: ه��ل �ستعول��ون عل��ى 
ال�سياح��ة الداخلي��ة و�سياح��ة اجل��وار لتعوي�ص 
الأوروبي��ني؟  ال�سي��اح  يف  احلا�س��ل  النق���ص 
اجل��واب : متث��ل ال�سياحة الداخلي��ة اأكر من 25 
باملئة م��ن ايرادات ال�سياحة. يف العام املا�سي 
كان هن��اك ت�سام��ن ق��وي م��ن اجلزائريني مع 
تون���ص حيث اأتوا باأعداد اأك��ر من املعتاد. وهذا 
العام اأي�سا �سيكون )عددهم( مهما. لكننا عملنا 
اأي�سا عل��ى تنويع الأ�سواق. ولدين��ا اإ�سرتاتيجية 
لت�سجي��ع �سي��اح اأوروب��ا ال�رشقي��ة عل��ى القدوم 
اإىل تون���ص بح�سب فران�ص بر���ص. ولإعادة الثقة 
يف تون���ص، نحن نعمل م��ع �رشكائنا )الأجانب( 
جللبهم حتى يعاينوا ويف كنف ال�سفافية التامة 
املواق��ع  لتاأم��ني  اتخذناه��ا  الت��ي  الإج��راءات 
واملطاع��م  واملط��ارات  ال�سياحي��ة  وامل�سال��ك 
والنق��ل داخل الب��الد. وبالن�سب��ة اإىل الدول التي 
ن�سحت رعاياها بعدم زيارة تون�ص، نحن نعمل 
م��ع و�سائل اإع��الم ت�سنع ال��راأي العام )يف هذه 
ال��دول( حتى تاأت��ي وتعاين يف كن��ف ال�سفافية 
التام��ة الإج��راءات الأمني��ة املعتم��دة، وتلتقي 
م�سوؤول��ني ع��ن الأمن وت��زور الفن��ادق.  ال�سوؤال 
الثال��ث: دول عدة مازالت تو�سي رعاياها بعدم 
ال�سف��ر اإىل تون���ص لدواع اأمني��ة، كيف �ستعيدون 
الثق��ة اإىل �سلط��ات و�سي��اح تلك ال��دول؟ جواب: 
عملنا عل��ى تعزيز الأمن يف الفنادق واملطارات 
واملطاع��م وامل�سال��ك ال�سياحية. الأم��ن اأولوية 
لن��ا، لأنه من دون اأمن ل��ن تكون هناك انتعا�سة 
�سياحي��ة. فر�سن��ا اإجباري��ة مطابق��ة املعاي��ري 
الدولي��ة لالأم��ن يف الفن��ادق واملط��ارات. ميكن 
اأن ن�س��ل اإىل ح��د غل��ق الفنادق الت��ي ل حترتم 
ه��ذه املعاي��ري. وهن��اك اجتماع��ات دورية مع 
جمموع��ة الدول ال�سبع الكبار التي ياأتي ممثلون 
عنه��ا اإىل تون�ص ب�س��كل دوري. وي�سارك يف هذه 
الجتماعات ال�سف��راء والدبلوما�سيون لالطالع 
على اآخر الإج��راءات )يف جمال تاأمني املناطق 
ال�سياحي��ة( وتب��ادل املعلوم��ات. اإن م��ا ح�سل 
يف تون���ص )من هجمات جهادي��ة( لي�ص م�سكلة 
خا�س��ة بتون�ص بل ه��ي م�سكلة اقليمي��ة. والآن 
اأ�سبح��ت ه��ذه امل�سكل��ة اك��ر ح��دة يف اأوروبا 
منها يف تون�ص. وما ح�سل يف فرن�سا وبروك�سل 

يوؤك��د ذلك جيدا. ل ميكننا اأن نقاوم وحدنا هذه 
الظاه��رة )الإره��اب(، ل ميكننا القي��ام بذلك اإل 
م��ع اأ�سدقائنا الأوروبي��ني وجرياننا من خالل 
تبادل املعلوم��ات والعمل امل�س��رتك وقد وقعنا 
اتفاقيات يف ه��ذا املجال مع الحتاد الأوروبي 
وفرن�س��ا واأملانيا وبريطانيا. من ناحيتها قالت 
وزي��رة ال�سياح��ة التون�سية اإن بالده��ا تاأمل اأن 
جتتذب 5.5 مليون �سائ��ح اأجنبي هذا العام مع 
زي��ادة تاأم��ني املن�س��اأت ال�سياحي��ة وا�ستقطاب 
اأ�سواق جديدة لكنها حث��ت بع�ص الدول الغربية 
عل��ى رفع حظر ال�سفر اإىل املناطق ال�سياحية يف 
تون���ص لدعم الدميقراطية الولي��دة. وتراجع عدد 
ال�سي��اح الذين ا�ستقبلتهم تون���ص العام املا�سي 
بن�سب��ة 26 باملئ��ة اإىل 5.5 ملي��ون �سائ��ح يف 
عام 2015 الذي �سهد هجومني كبريين نفذهما 
م�سلح��ون ا�ستهدف��ا قطاع ال�سياح��ة واأ�سفرا عن 
مقت��ل الع���رشات م��ن الأجان��ب. وتنب��ى تنظي��م 
الدولة ال�سالمي��ة الهجومني على متحف باردو 
بالعا�سم��ة وفندق يف منتج��ع �سو�سة ال�سياحي 
وهم��ا اأ�س��واأ هجوم��ني يف تاريخ الب��الد. وقال 
البنك املرك��زي التون�سي هذا ال�سه��ر اإن اإيرادات 
القط��اع ال�سياح��ي يف اأول �سهري��ن م��ن 2016 
ملي��ون   182 اإىل  باملئ��ة   54 بن�سب��ة  هبط��ت 
دين��ار )90.21 ملي��ون دولر( مقارنة بالفرتة 
ذاتها م��ن 2015. وقالت �سلم��ى اللومي وزيرة 
ال�سياح��ة اإن��ه رغم بداية �سعبة ه��ذا العام فانه 
توجد موؤ���رشات اإيجابية لتحقي��ق نتائج ل تقل 
عن الع��ام املا�س��ي وه��و الأ�س��واأ. واأ�سافت اأن 
بع�ص ال�رشكات العاملية عادت للعمل يف تون�ص 
واأن موؤ���رشات ت�سغي��ل الطريان اأي�س��ا قد ترتفع 
م��ع فرتة ال�سيف. وقالت الوزيرة يف مقابلة مع 
رويرتز يف مكتبه��ا بالعا�سمة التون�سية "العام 
املا�س��ي ا�ستقبلن��ا ح��وايل 5.5 ملي��ون �سائ��ح 
وناأم��ل اأن ل يق��ل ع��دد ال�سي��اح ه��ذا العام عن 
الع��ام املا�سي.. فرتة الذروة هذا العام لن تكون 
اأ�س��واأ من العام املا�سي .. لدينا موؤ�رشات اإىل اأن 
حج��وزات اللحظة الخرية �سرتتف��ع هذا املو�سم 
م��ع ا�ستم��رار الو�س��اع المني��ة يف ال�ستقرار 
وامت��الء بع���ص الوجهات الوروبي��ة الخرى". 
بالفع��ل  ب��داأت  تون���ص  اأن  الوزي��رة  واأ�ساف��ت 
العم��ل عل��ى اإ�ستقطاب �سياح م��ن ا�سواق جديدة 
مث��ل رو�سي��ا وال�س��ني اإ�سافة حلمل��ة ترويجية 
كب��رية يف اأوروب��ا ت�سته��دف ا�ستع��ادة ال�سياح 
الوروبيني. ودعت الوزيرة بع�ص الدول الغربية 
اإىل م�ساع��دة الدميقراطية الوليدة يف تون�ص عرب 
رفع احلظ��ر على ال�سفر على الق��ل عن املناطق 
ال�سياحي��ة م�سيفة "على الغ��رب اأن ل ي�ستجيب 
له��دف الرهابي��ني ل���رشب �سناع��ة ال�سياح��ة 
و�رشب قوة ال�سعب التون�سي..عليهم الوقوف اىل 
جانبنا". و�سبب��ت الهجمات الكبرية التي نفذها 
مت�س��ددون العام املا�سي وم��ن بينها هجومان 
على �سي��اح اأجانب اإ�ساف��ة اإىل حتذيرات ب�ساأن 
ال�سف��ر م��ن دول م��ن بينه��ا بريطاني��ا اأ���رشارا 
لقط��اع ال�سياحة الذي ي�سكل نح��و 8 باملئة من 
اقت�س��اد تون���ص بح�سب روت��ريز. وقالت اللومي 
اإن تون�ص اإ�ستغلت تراجع �سناعة ال�سياحة العام 
املا�س��ي نتيجة هجمات العام املا�سي لإطالق 
اإ�سالح��ات عل��ى م�ست��وى التكوي��ن واجل��ودة. 
وذك��رت الوزي��رة ان ح��وايل 100 فن��دق اأغل��ق 

اأبوابه عقب هجوم �سو�سة العام املا�سي.

 
مازال احلديث عن مظاهر الكتناز ياأخذ ابعاداً �ستى 
يف العراق. فبني الكتن��از العيني كالذهب او الذهب 
والنفائ���ص  واملجوه��رات  )املخ�س��الت(  امل�سغ��ول 
الثمين��ة، وب��ني الكتن��از بالدين��ار العراق��ي ال��ذي 
ي�ستحوذ على ن�سبة تقارب 77%  من العملة امل�سدرة 
خ��ارج البنك املرك��زي العراقي ف�ساًل ع��ن الكتناز 

بالعملة الجنبية.
ف��ان القت�س��اد الوطن��ي يفقد اح��دى عوام��ل قوته 
بتحويل مدخراته التي توؤازر دورتي الدخل والنتاج 
اىل ت�رشب��ات متع��رة يف دورة الدخ��ل او ت�سع��ف 
فر���ص النت��اج وادامة الن�س��اط القت�س��ادي. وهنا 
يك��ون الطلب على النق��ود او ا�سكال ال��روة ال�سبيهة 

ت�سميت��ه  او  فح�س��ب  التح��وط  لأغرا���ص  بالنق��ود 
النق��د  بالطل��ب عل��ى  ا�سطالح��ًا -كم��ا يحل��وا يل 
لأغرا���ص الاليق��ني UNCERTAINTY ذل��ك 
لأغرا�ص املداخل��ة النظرية وتقييم دور املخاطر يف 

�سلوك الطلب النقدي.
وبناًء على ذل��ك فقد �سهد التاريخ امل�رشيف العراقي 
خالل القرن املا�س��ي ظواهر مبادلة الذهب بالعملة 
الورقية عن طريق و�سع الذهب كرهينة عند ال�ساغة 
او املراب��ني لق��اء فائ��دة ربوي��ة. اذ ي�ساع��د الطل��ب 
عل��ى النقود هنا عرب �سمانة الذه��ب باإخراج النقود 
الر�سمي��ة املكتنزة م��ن دورة الت�رشب��ات النقدية اىل 
دورة النف��اق وحتري��ك الن�س��اط القت�س��ادي ولكن 
باأدوات ال�سوق غري قانونية. وبهذا يكون الطلب على 
النق��د لأغرا���ص املعامالت ولكن ل��دورات دخل غري 

مكتملة بال�رشورة ول تقود اىل التوازن القت�سادي 
احلقيقي.

التاري��خ القت�س��ادي احلدي��ث للع��راق  كم��ا �سه��د 
ال���رشوع  املا�س��ي  الق��رن  �ستيني��ات  ول�سيم��ا يف 
بتاأ�سي�ص م�رشف حكوم��ي �سمي مب�رشف الرهون/
كبدي��ل قان��وين ور�سم��ي لظاه��رة املراب��ني وعموم 
ال�س��وق غ��ري القانوني��ة يف توف��ري قرو���ص نقدي��ة 
م�سمون��ة بالذهب يتوىل م�رشف الرهون ممار�ستها 
يف تق��دمي القرو�ص النقدية لق��اء الحتفاظ بالذهب 
الذي هو بح��وزة املقرت�ص اىل حني موعد ا�ستحقاق 
القر���ص او ال�سداد مقابل فائ��دة يتقا�ساها م�رشف 
الره��ون ل�سد التكاليف الت�سغيلي��ة وجزء من خماطر 
تقل��ب قيم��ة ال�سمان��ة نف�سه��ا م��ن املخ�س��الت او 
القط��ع الذهبي��ة امل�سغول��ة. ولك��ن لالأ�س��ف ال�سدي��د 

الغ��ي امل�رشف يف مطل��ع �سبعينيات القرن املا�سي 
لأ�سب��اب اجهله��ا حق��ًا. وعل��ى الرغم م��ن ذلك ظلت 
امل�س��ارف عل��ى عالق��ة �سب��ه م�رشفي��ة متبادل��ة 
م��ع الزبائ��ن يف تق��دمي بع���ص اخلدم��ات. اذ ظل��ت 
ال�سناديق امل�رشفية او خزائن امل�سارف ال�سخ�سية 
احل�سينة متاحة للمواطنني ويتاح ا�ستخدامها داخل 
كل م���رشف ول�سيم��ا احلكومي��ة منه��ا وخ�سو�سًا 
م���رشيف الرافدي��ن والر�سي��د(. وي�ستطي��ع املواط��ن 
ان يحتف��ظ مبخ�سالت��ه الذهبي��ة وموجوداته الثمينة 
ووثائق��ه املهم��ة يف تل��ك القا�س��ات احل�سينة لقاء 
اج��ر وبن�سبة امان 100%  لق��اء اجر �سهري او �سنوي 

مقطوع.
انح���رشت ه��ذه الظاه��رة اليجابي��ة منذ زم��ن لي�ص 
بالبعيد وكانت ت�ساهم يف تقريب املواطن اىل اجواء 

امل���رشف او البيئ��ة امل�رشفية وتعريف��ه بخوا�سها 
كموؤ�س�س��ة قانوني��ة. وبغي��اب ه��ذه اخلدم��ة المينة 
قطع��ت واح��دة م��ن اوا���رش ال�سل��ة ب��ني املواط��ن 
وامل���رشف ككي��ان يحاف��ظ عل��ى ث��روة املجتم��ع 
وا�ساع��ة مناخ م��ن ال�س��الت املبا�رشة ب��ني الفراد 

وامل�سارف.
ختام��ًا، ادع��و البن��ك املرك��زي العراق��ي ان يبا���رش 
بدرا�س��ة منح اجازة مل���رشف عراقي للرهون )لرهن 
الذه��ب امل�سغ��ول لق��اء امل��ال النق��دي( مم��ا يع��زز 
الئتم��ان امل�رشيف ويح��ول ا�سباه ال��روة املكتنزة 
اىل ق��وة �سامنة يف توليد طلب على النقود لأغرا�ص 
املعام��الت ودع��م الن�س��اط القت�س��ادي. وع��د ه��ذا 
الم��ر واح��دة م��ن القن��وات املوؤ�س�سي��ة يف الق�س��اء 
كالذه��ب  النق��ود  باأ�سب��اه  الكتن��از  ظاه��رة  عل��ى 

وغ��ريه. ف�ساًل عن تعظيم اجواء الثقة بني امل�سارف 
والهليني با�ستقبال خم�سالتهم الذهبية وغريها من 
النفائ�ص الثمين��ة يف خزائن ح�سينة لدى امل�سارف 

لقاء اجور مي�رشة.
موؤكدي��ن يف الوقت نف�سه اهمي��ة البدء بن�ساط �رشكة 
�سم��ان الودائ��ع الت��ي يتطل��ع اليها اجلمه��ور قريبًا 
لالطمئن��ان عل��ى وديعت��ه امل�رشفي��ة م��ن خماط��ر 
انك�س��اف امل�س��ارف واخفاقاته��ا. ف�س��اًل عن كونه 
يخف�ص من حالة الطلب على النقد ال�سائل كمكتنزات 
التي تع��د دالة غري م�ستق��رة )�سديدة القل��ق( وعالية 
الرتب��اط يف تف�سري تاأثري الاليق��ني يف طلب الفراد 
عل��ى النقد ب�سكله ال�سائل )الكتناز( او ا�سباه النقود، 
واحليلول��ة دون زجها بدورة الدخ��ل وحرمان دورة 

الن�ساط القت�سادي اىل وقود فاعل مادته النقود.
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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

575.84
1.93
0.33%

362,768,974
419,125,475
227
24
4
4
16

0.90
172,586,544.00

1.24
65,916,108.00

0.63
31,367,998.00

2.43
13,663,935.00

0.35
12,985,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.90
191,762,822.00

1.24
53,450,000.00

0.63
49,742,855.00

0.35
37,100,000.00

0.30
25,000,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك
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