
  يعي���ش االقت�ص���د العراقي من��ذ �صنوات حت��ت ت�أثري �صدمة 
هب��وط ا�صع�ر النفط وتداعي�ت تراجع االي��رادات الريعية عن 
امل�صتوي���ت الت��ي تطبع عليه� االقت�ص���د واالنف�ق احلكومي 
الع���م ب�صقيه اجل�ري واال�صتثم���ري. ويت�صع م�أزق االقت�ص�د 
الوطني م��ع ا�صتمرار موج�ت التذب��ذب والهبوط ال�صعري يف 
ا�صع���ر النفط اخل���م وعجز احلكومة عن ت�أم��ن موارد م�لية 
بديلة للنفط من جه��ة و�صغط وتر�صيد النفق�ت احلكومية من 
جه��ة اخرى. وقد ال��زم الواق��ع االقت�ص�دي اجلدي��د احلكومة 
العراقي��ة التفتي���ش عن م��وارد م�لي��ة بديلة تف�دي��ً� النزالق 
االقت�ص���د الوطني اىل اجلزء احل�د من االزمة. ويت�صدر الغ�ز 
الطبيعي م�صهد املوارد االقت�ص�دية التي ميكن اال�صتع�نة به� 
لتج���وز االزم��ة امل�لي��ة يف البلد وتعظيم امل��وارد واحلد من 
اله��در والتلوث البيئ��ي الن�جم عن احرتاق الغ���ز امل�ص�حب 

للنفط منذ �صنوات.
 هدر الغ�ز الطبيعي: حق�ئق وارق�م

 يع��د الغ���ز الطبيعي من اأه��م م�ص�در الط�ق��ة البديلة للنفط، 
واأح��د ثروات الع��راق التي مل ت�صتغل ب�ص��كل االأمثل منذ عقود 

ومل توظ��ف خلدمة عملية التنمية وتعظيم املوارد ب�صكل جيد. 
كم��� ي�صنف الع��راق كث�ين اأك��ر دولة يف اإح��راق الغ�ز على 
م�صت��وى الع���مل رغم كونه يع�ين من نق���ش ح�د يف امدادات 
الغ�ز، مم� يحمل املوازنة الع�مة وميزان املدفوع�ت تك�ليف 

ب�هظة ال�صترياده.
 ورغ��م امت��اك الع��راق ل��روة ه�ئل��ة م��ن الغ���ز الطبيع��ي 
امل�ص�ح��ب الإنت�ج النفط اخل�م والغ���ز احلر من حيث احلجم 
الكب��ري م��ن االحتي�طي�ت املوؤك��دة واملحتمل��ة، اال ان انت�ج 
الغ���ز امل�ص��وق ال يتن��ص��ب مع االنت���ج االجم�يل م��ن الغ�ز 
الطبيع��ي وال يتن��صب مع م� ميتلكه الع��راق من احتي�طي�ت 
كب��رية. ف�صا عن التخل��ف املذهل الذي تع���ين منه �صن�عة 
الغ���ز يف البلد وت��دين ق��درات وزارة النف��ط يف حتويل الغ�ز 
الطبيعي اىل منتج�ت غ�زي��ة تعزز من القيمة امل�ص�فة لهذه 
ال�صن�ع��ة ومن قوة الدفع لل�صن�ع�ت والقط�ع�ت االخرى. اذ 
ي�ص��ل حجم االإنت�ج احل�يل اإىل قراب��ة 2.8 ملي�ر قدم مكعب 
يف اليوم، ومقدار حرق الغ�ز اىل قرابة 1.7 ملي�ر قدم مكعب 
يف اليوم، وهو م� يكلف البلد خ�ص�ئر م�دية ت�صل لقرابة2.5  

ملي�ر دوالر �صنوي�)1(.
 �صندوق النقد والبنك الدولين وبرامج تعظيم املوارد

 ت�ص��رتط �صل�صل��ة القرو���ش املقدمة م��ن لدن �صن��دوق النقد 
الدويل والبنك الدويل، الإ�صن�د ودعم العراق يف جت�وز �صدمة 
ا�صع�ر النف��ط، االلتزام برامج اال�ص��اح االقت�ص�دي و�صبط 
االنف���ق الع���م وتعظيم امل��وارد االقت�ص�دي��ة البديلة للنفط، 
وذل��ك مل�ص�ع��دة البل��د عل��ى التع�ي���ش م��ع انح�ص���ر املوارد 
النفطي��ة وحتقي��ق معدالت من��و م�صت��دام بعيدة ع��ن تقلب�ت 
ا�ص��واق النفط الع�ملي��ة. وفيم��� يتعلق ب��صتغ��ال الط�قة، ال 
يزال التق��دم الذي يحرزه العراق على �صعيد احلد من احرتاق 
الغ���ز يت�صم ب�ملحدودي��ة. ولكي  يت�صنى حتقي��ق اإنع��ش ذي 
م�صداقي��ة لرن�م��ج احلكومة اخل��ش ب�حلد م��ن حرق الغ�ز 
واغتن���م املن�فع املرتبطة بذلك، ف���إن �صل�صلة قرو�ش متويل 
�صي��ص���ت التنمية الت��ي منحت من لدن البن��ك الدويل الزمت 
احلكوم��ة العراقي��ة على دع��م وا�صن���د االإج��راءات والتدابري 
الرامية للحد من هدر واح��راق الغ�ز الطبيعي، ومنه� موافقة 
جمل���ش ال��وزراء عل��ى من��وذج عق��د تكميل��ي الإنت���ج الغ���ز 
الطبيع��ي امل�ص�حب للب��رتول، وهو اجراء اإلزام��ي الأ�صح�ب 
عق��ود اخلدم�ت الفنية الق�ئم��ة، اأو اأي م�صتثمر معني، بهدف 
و�ص��ع ال���روط وحتديد احلق��وق وااللتزام�ت ب�ص���أن جتميع 
ومع�جل��ة وبيع/ت�صوي��ق الغ���ز الطبيعي امل�ص�ح��ب الإنت�ج 

النفط اخل�م.
 وق��د مت ا�صتكم���ل االإج��راءات والتداب��ري امل�ص���ر اإليه� اأعاه 
ب�لتزام من ج�نب احلكومة العراقية مبوجب برن�مج �صندوق 
النقد ال��دويل اخل��ش ب�تف���ق اال�صتعداد االئتم���ين لت�صفية 
املت�أخرات اخل�رجية عليه��� )التي تت�صمن مت�أخرات ل�ركة 
غ���ز الب�رة، وهي املورد الرئي�صي للغ���ز للحكومة( بنه�ية 
2016. وهن�ك معي�ر اأداء كمي اآخر مبوجب اتف�ق اال�صتعداد 
االئتم���ين جتري مت�بعته ور�صده اأثن�ء مدة اتف�ق اال�صتعداد 
االئتم���ين يتمث��ل يف عدم تراك��م مت�أخرات جدي��دة ل�رك�ت 
النف��ط والغ���ز الع�ملة يف البل��د. ومن املتوق��ع اأن ينجم عن 
االإ�صاح�ت املقرتحة خف���ش معدالت حرق الغ�ز من خال 

العن��ر االتية:
 1- ت�صفي��ة املت�أخ��رات الق�ئمة مع ���رك�ت مع�جلة الغ�ز، 
والتزام احلكومة )وهو معي�ر لاأداء مبوجب برن�مج �صندوق 
النق��د ال��دويل اخل����ش ب�ال�صتع��داد االئتم�ين( بدف��ع فواتري 
الغ���ز اجل���ف وغ�ز الب��رتول امل�ص���ل وم� يت��م تو�صيله من 
مكثف���ت اأواًل ب���أول، و�صينتج ع��ن ذلك اإع���دة تن�صيط برامج 
اال�صتثم�ر املتوقفة ح�لي��ً� بهدف التو�صع يف قدرات مع�جلة 

الغ�ز الطبيعي.

ان العاق���ت ب��ن ال��دول اأ�صبح��ت حمكوم��ة من 
خال امل�ص�ل��ح االقت�ص�دي��ة ب�عتب�ره� املحرك 
اجلوه��ري ل�صل��وك املجتمع���ت الب�ري��ة والدافع 
القوي للتق���رب واالندم�ج، ذلك م��� جت�صد بتزايد 
ت�أ�صي���ش الرتتيب���ت االإقليمي��ة اأو تو�صي��ع الق�ئ��م 
منه��� يف اإط���ر اإق�م��ة للتب���دل احل��ر اأو احت�دات 
جمركي��ة وغريه� من �ص��ور التك�مل االقت�ص�دي، 
الت��ي اأ�صبح��ت ت�ص��كل اأه��م فع�لي���ت العاق���ت 
الدولي��ة واأكره� ت�أثريا ب�لنظ��ر اإىل الدول اأع�ص�ء 
التج�ري��ة  مب�دالته���  وحج��م  التجمع���ت  تل��ك 
ومغزى اإن�ص�وؤه� الإحدى �صور التع�ون اأو التك�مل 
االقت�ص���دي، وم� لذلك من اإفرازات على العاق�ت 
فيم��� بينه� اأو بينه� وبن اأطراف خ�رجية اأو على 
اإجم�يل التج�رة الع�ملية �صيم� واأن االن�صم�م اإىل 
اأو اإق�مة اإحدى �ص��ور التكتات االقت�ص�دية متثل 

اأب��رز املع�ي��ري للحكم على مدى اندم���ج الدولة اأو 
عزلته� عل��ى ال�صعيد االإقليمي اأو الع�ملي، يف ظل 
التوج��ه الع���م للتحري��ر الت�م للمب���دالت الدولية 
�صم��ن املنظم��ة الع�ملية للتج���رة يف اإط�ر حرية 
تدفق ال�صل��ع واخلدم�ت، االأف��راد وروؤو�ش االأموال 
عل��ى ال�صعي��د الدويل مب��� يج�صد مظ�ه��ر العوملة 
االقت�ص�دية اإال اأنه ي�صع جملة من التحدي�ت اأم�م 

اقت�ص�دي�ت االأقط�ر الن�مية.
 �صور التك�مل االقت�ص�دي

 فق��د ذك��رت الدكت��ورة ف�طم��ة الزه��راء رق�يقية 
)ال�راك��ة  عن��وان  يحم��ل  ال��ذي  كت�به���  يف 
االورومتو�صطي��ة(، ان م��ن اأبرز الوح��دات الف�علة 
ح�لي� عل��ى ال�صعيد الدويل فك��رة من�طق التب�دل 
احل��ر ك�إح��دى �صور التك�م��ل االقت�ص���دي الق�ئم 
ب��ن خمتل��ف االقت�ص�دي���ت، م��ن خ��ال حتري��ر 
التب���دل التج���ري يف ظ��ل تزاي��د وت��رية العوملة 
والتوجه نحو تبني مب���دئ اقت�ص�د ال�صوق، �صيم� 

واأن املنطقة الع�ملية للتج�رة منحت فر�صة اإق�مة 
الرتتيب���ت والتجمع�ت )االقت�ص�دي��ة، التج�رية( 
االإقليمي��ة يف اأجل اأق�ص�ه )10 �صنوات( من ت�ريخ 
انطاقه� الفعل��ي �صنة )1994(، لذلك ب�درت عدة 
اأقط���ر الإق�م��ة من�ط��ق للتب�دل احل��ر ب�عتب�ره� 
م��ن اأ�صه��ل واأب�ص��ط �صي��غ التك�م��ل االقت�ص���دي 
ب��ن ال��دول �ص��واء تق�رب��ت م�صتوي�ته��� التنموية 
االقت�ص�دي��ة �صعي� للو�صول اإىل اأرقى ال�صيغ على 
�صل��م التك�م��ل االقت�ص���دي، اأو يف اإط���ر عاق�ت 
التع���ون االقت�ص���دي الق�ئ��م ب��ن اقت�ص�دي���ت 
تتب�ي��ن اأمن�طه� التنموية، مم��� يقيد ذلك التك�مل 
املعيق���ت  جلمل��ة  اعتب���را  بينه���  االقت�ص���دي 
املرتتب��ة على اقت�ص�دي�ته� اأو اقت�ص�دي�ت اأقط�ر 

الع�مل اخل�رجي. 
بح��ث  املت�صم��ن  الدرا�ص��ة  مل�صع��ى  وا�صتن���دا 
العاق�ت االأوروبي��ة – املتو�صطية �صمن م�صم�ر 
ال�راك��ة بهدف اإق�مة منطقة للتب�دل احلر، والتي 

متث��ل 
ف���  ا نحر ا

ع��ن 
ئ  د ملب��� ا
ي��ة  لتقليد ا
م��ل  للتك�
ي  د قت�ص��� ال ا
ب��ن  التع�م��ل  يف 
اقت�ص�دي���ت تتق�رب 
التنموي��ة  اأمن�طه��� 
�ص��كل جدي��د ي�صم��ح  اإىل 
ب�تخ�ذ اأحد �صور التك�مل 
يف  لتج�صي��ده  االقت�ص���دي 
التع���ون  م��ن �صي��غ  �صيغ��ة 

االقت�ص�دي. الي�ت التق�رب
 و�صع��ت عملي��ة بر�صلون��ة اأ�ص�ش 
يف  االإقليمي��ة  للعاق���ت  جدي��دة 
كب��ريا  حت��وال  ميث��ل  م���  املنطق��ة، 
الغ��ري  املتو�ص��ط  �صفت��ي  عاق��ة  يف 

متوازنتن، نظ��را للهوة الكبرية التي متيز ال�صم�ل 
املتو�صط��ي ع��ن جنوب��ه، وق��د ا�صتهدف��ت اأ�ص���ش 
ال�راك��ة االآلي���ت املمكن��ة لتج�ص��ري ه��ذه الهوة، 
م�صت��وى  ورف��ع  والثق�ف���ت  ال�صع��وب  وتقري��ب 
التع���ون والتب�دل التج�ري الأج��ل حتقيق طموح 

وغ�ي�ت ال�رك�ء املتو�صطين.
 لق��د و�صع ال�رك�ء املتو�صطين اآلي�ت وترتيب�ت 
ومب���درات داعم��ة، لغر�ش االلتزام بتل��ك االأ�ص�ش 
وحتقيق االأه��داف امل�صطرة لتعزي��ز الدميقراطية، 
واحلك��م الر�صيد وحقوق االإن�ص���ن وحتقيق �روط 
جت�رية متب�دلة مر�صية ل���رك�ء املنطقة، الذين 
يتطلعون اإىل �راكة اأو�صع يف اإط�ر تك�فوؤ الفر�ش 

والتنمية االقت�ص�دية امل�صتدمية.
 حم�ور ال�راكة

 ط��رح الك�تب ابراهي��م قلواز �ص��وؤاال ك�لت�يل: بعد 
عقدي��ن م��ن تق��دمي م���روع ال�راكة، م��� التقدم 
ال��ذي اأحرزت��ه ال�راك��ة فيم��� يتعل��ق ب�الأهداف 
املحددة من هذه العملية، 
لدول  ب�لن�صبة  خ�صو�ص��� 
ال�صف��ة اجلنوبية؟ وم�هي 
الت��ي  الفر���ش والتحدي���ت 
يطرحه� م�روع ال�راكة يف 
ظل م� حتقق ويف ظل املتغريات 
االإقليمي��ة والدولي��ة ذات ال�صل��ة 

ب�لف�ص�ء االورومتو�صطي؟
 الفر�صي���ت: يعر م���روع ال�راكة 
اأوروبية  االورومتو�صطي��ة ع��ن روؤي��ة 
لهند�صة خطة عم��ل ملواجهة التحدي�ت 
امل�صتج��دة يف البيئة املتو�صطية واملج�ل 

احليوي للف�ص�ء االأوروبي.
اجلنوبي��ة  ال�صف��ة  دول  فر���ش  تتعل��ق   
لا�صتف�دة من م���روع ال�راكة بقدرته� على 
تبني �صي��صة م�صرتكة ومرتكزات دعم، ال�صتغال 
الفر���ش وامل�صتج��دات واملتغ��ريات االقت�ص�دية، 

ال�صي��صية واالأمنية يف الف�ص�ء االورومتو�صطي.
 عن��ر االإج�بة:

 اوال-االإط�ر الع�م لل�راكة االورومتو�صطية.
 ث�ني�-معوق�ت ال�راكة االورومتو�صطية.

الف�ص���ء  يف  والتحدي���ت  ث�لث�-الفر���ش   
االورومتو�صطي من خال:
 ا-االأزمة امل�لية الع�ملية.

 ب-الربيع العربي.
 ج-االأمن الط�قوي.

 رابع�-التن�ف���ش الدويل يف املتو�ص��ط واأثره على 
م�صتقبل ال�راكة االورو متو�صطية.

وامل�ص�ري��ع  املب���درات  تع��دد  خ�م�ص�-اث��ر   
املطروحة على ال�راكة االورومتو�صطية.

لل�راك��ة  امل�صتقبلي��ة  �ص�د�ص�-ال�صين�ريوه���ت   
االورومتو�صطية.

 فيم� يلي تو�صيح مل� تقدم .
 اوال_ االط�ر الع�م لل�راكة االورومتو�صطية:

م���روع  اأول  االأورومتو�صطي��ة  ال�راك��ة  تعت��ر 
تت��م  حقيق��ي،  واإن�ص���ين  واقت�ص���دي  �صي��ص��ي 
�صي�غت��ه م��ن اج��ل جت�ص��ري اله��وة ب��ن �صفت��ي 
املتو�ص��ط وا�صتغ��ال موؤه��ات املنطق��ة خدم��ة 
الزده���ر ورف�ه �صعوبه��� على اأ�ص����ش من احلوار 

والتف�هم بن�ءا على املح�ور الت�لية:
 املحور ال�صي��صي

 يرب��ط ب�ص��كل وثي��ق بن ال�ص��ام مبنطق��ة ال�رق 

االأو�صط وبن خلق ف�ص�ء لل�صام والرخ�ء بحو�ش 
البح��ر االأبي���ش املتو�صط، كم��� يوؤكد عل��ى اأهمية 
الدميقراطي��ة  للنهو���ش بقي��م  ال�صي��ص��ي  احل��وار 

واحلرية واحرتام حقوق االإن�ص�ن.
 -املحور االقت�ص�دي وامل�يل

 يرم��ي اإىل خلق منطقة وا�صعة للتب�دل احلر ت�صتند 
اإىل مب���دئ اقت�ص���د ال�ص��وق، والنهو�ش ب�لقط�ع 
نتيج��ة   ،2010 ع���م  اأف��ق  يف  وذل��ك  اخل����ش 
لذل��ك �صتع��رف بل��دان جن��وب املتو�ص��ط و�رق��ه 
اجتم�عي��ة  حت��والت  تواكبه���  اقت�ص�دي��ة  نقل��ة 
ب�خل�صو���ش، وه��و االأم��ر ال��ذي ح��ذا ب�الإحت���د 
االأوروبي اإىل اق��رتاح دعم م�يل لهذه الدول خال 
عملي��ة االنتق���ل ه��ذه، وهذا م� يتجل��ى من خال 

برن�مج ميدا.
 وق��د ب��ن الك�ت��ب اديب عب��د ال�صام م��� يلي: ان 
�صع��وب جن��وب املتو�ص��ط ه��م املعني��ون برامج 
التقومي الهيكلي التي تعتم��د بتوجيه من �صندوق 
النقد ال��دويل والبنك الدويل والتي ادت اىل افا�ش 
العديد من االقت�ص�دي���ت الوطنية ورمت مباين 

اال�صخ��ش عر الع�مل نحو الفقر املطلق.
 م� �صمتت عنه ال�راكة

 م��ن هن��� ميك��ن اجل��زم ب���أن اتف�قي���ت ال�راكة 
احل�لية املرمة بن دول االحت�د االوربي اخلم�صة 
ع���ر ودول جنوب و�رق املتو�ص��ط االثني ع�ر، 
تت�صم��ن مرحل��ة جدي��دة م��ن الهيمن��ة والتكي��ف 
والغنب ل��دول اجلن��وب، ويكفي للتدلي��ل على ذلك 
م��ن اال�ص�رة اىل �صمت اتف�قي�ت ال�راكة املرمة 
م��ع دول اجلنوب عن الكثري من اجلوانب احل�ص��صة 

ل�صعوب ال�صفة اجلنوبية للمتو�صط:
 - فلم���ذا مت اق�ص�ء املنتج���ت الفاحية احليوية 
ل��دول اجلن��وب م��ن منطق��ة التب�دل احل��ر املزمع 
وان  خ�صو�ص��ً�   ،2010 ع���م  اف��ق  يف  اق�مته��� 
احلوام���ش والبواك��ري ومنتج���ت فاحي��ة اخرى 
تعتر املنتج���ت الوحيدة التي ميك��ن لهذه الدول 
مث��ل املغ��رب ان ت�أمل التوفر م��ن ورائه� على حد 

ادنى من التن�ف�صية يف ال�صوق االوربية؟
 _مل���ذا مت اق�ص���ء مل��ف ال�صيد البح��ري ال�ص�ئك 
م��ن ه��ذه االتف�ق���ت؟ واالحتف�ظ ب��ه ك�صوكة يف 
حل��ق العاق�ت االوربي��ة املغربية ته��دد ب�أف�ص�ل 

االتف�قي�ت؟
 _مل���ذا اق�صيت �راك��ة املديونية م��ن اتف�قي�ت 
ال�راك��ة يف الوقت الذي ا�صبحت ه��ذه املديونية 
تثق��ل امليزاني���ت العمومي��ة لدول ���رق وجنوب 
املتو�صط وحتد من قدرته� على موا�صلة اال�صتثم�ر 
ومنح مواطنيه� اخلدم�ت االجتم�عية ال�رورية؟
  ميك��ن اال�صرت�ص���ل يف ���رد العدي��د م��ن االمثلة 
امل�ص�به��ة، فلي���ش م��ن ال�صع��ب الت�أكي��د عل��ى ان 
التب�دل احل��ر الذي تعمل اتف�قي���ت ال�راكة على 
فر�ص��ه لي���ش احل��ل املث���يل ل�صم���ن "الت�أهي��ل 
املن�ص��ود ل��دول اجلن��وب والأت�ح��ة بن���ء منطق��ة 

للرف�هة امل�صرتكة".
 وعل��ى العك���ش م��ن ذلك، ف���أن فتح املج���ل ام�م 
املن�ف�ص��ة احل��رة ع��ر فت��ح املج���ل ام���م حرية 
التج���رة وامل�ص�رب��ة بن �رك�ء غ��ري متك�فئن 
الميك��ن ان ي��وؤدي �ص��وى اىل تكري���ش املزي��د من 
االخت��االت الق�ئم��ة فعًا وي��وؤدي ب�لت���يل نحو 
املزي��د م��ن تهمي�ش ال��دول االكر فق��راً، وب�لت�يل 
نحو �صجنه� يف اط�ر دوامة لولبية تكر�ش ا�صتمرار 
مديونيته� مم� يوؤدي اىل املزيد من اق�ص�ء وافق�ر 

�رائح وا�صعة من املواطنن...عن �صبكة النب�

 
 لقد اأفرزت التغ��ريات والتحوالت الع�ملية و�صع� جديدا 
يتمث��ل فيم� ميك��ن اعتب��ره نظ����م اأعم���ل جديد �صمته 
االأ�ص��صي��ة هي ''املن�ف�صة'' التي تعت��ر التحدي الرئي�صي 
الت��ي تواجه�ه املوؤ�ص��ص���ت املع��رة، التي متثل حتدي 
متزاي��د اخلط��ورة تتطل��ب م��ن املوؤ�ص�ص���ت املع����رة 
قدراته���  التنظيمي��ة،  الأو�ص�عه���  �ص��مل��ة  مراجع���ة 
اإع���دة هيكل��ة تل��ك  الت�صويقي��ة،  اأ�ص�ليبه���  االإنت�جي��ة 
االأو�ص���ع لت�تائم مع املحيط الحت��ال موقع تن�ف�صي 

من��صب يف ال�صوق يوؤهله� الأن تتفوق على من�ف�صيه�.
 له��ذا فق��د برز التفك��ري االإ�صرتاتيج��ي الذي اأ�صب��ح اأداة 
تواج��ه به� هذه املوؤ�ص�ص���ت املع��رة حميطه� اجلديد. 
فقد ظهر كثري من الب�حثن االإ�صرتاتيجين الذين اهتموا 

PO - مبعاقة املوؤ�ص�صة مبحيطه�� اخل�رجي من بينه
TER فدرا�ص�ت هذا املفكر تندرج �صمن اأفك�ر جديدة 
والتي من بينه� جند حتليل املن�ف�صة ارتكز على التفكري 
االإ�صرتاتيجي كون اأن املوؤ�ص�صة تت�أثر بقواعد التن�ف�صية، 
واملن�ف�ص��ة يف �صن�ع��ة م���، م� ه��ي اإال حم�صل��ة ف�عل 
خم�ص��ة ق��وى للتن�ف���ش وجت�ه��ل املوؤ�ص�صة لنق���ط قوة 
�صعف من�ف�صيه� يجعله� تتحكم مبو�صع تن�ف�صي جيد.

 التن�ف�صية اال�صرتاتيجية
التن�ف�صي��ة  اال�صرتاتيجي��ة  قب��ل اخلو���ش يف مفه��وم   
ي�صتح�ص��ن تقدمي م�هية اال�صرتاتيجي��ة من اأجل تو�صيح 

االإ�صرتاتيجية لتن�ف�صية:
 _اال�صرتاتيجي��ة: كثرية هي مف�هي��م االإ�صرتاتيجية لكن 
هن���ك اإتف�ق على اأنه� تهتم بعاق���ة املوؤ�ص��صة ب�لبيئ�ة 
اخل�رجي��ة والداخلي��ة، بتحدي��د االأهداف طويل��ة االأجل 

وتخ�صي���ش امل��وارد لتحقيق هذه االأه��داف ف�ي ظروف 
ع��دم الت�أك��د، ففي هذا االإط���ر �صنتعر���ش اإىل مفهومه� 

�ص��صي�ته� م�صتوي�ته�.
 اأواًل_ مفه��وم اال�صرتاتيجية: قبل حم�ولة اإعط�ء تعريف 
لا�صرتاتيجي��ة، �صنح���ول ذك��ر ج��ذور ه��ذه االأخ��رية، 
نقل��ت كلم��ت "ا�صرتاتيجي��ة" م��ن احل�ص���رة اليون�ني��ة 
ع��ن الكلم��ة االأ�صلي��ة STRATEGOS مبعن��ى فن 
احل��رب، حي��ث جن��د مفهومه��� قد ارتب��ط ب�ص��كل �ص�رم 
ب�خلط��ط الع�م��ة املع���رك )قبل ح��وايل 500 ع���م م� 
قب��ل املياد( و�صح احد الكت���ب يف كت�به "فن احلرب" 
اأهمي��ة معرفة �ص�حة املعرك�ة وحميط القت�ل ومن اجليد 
معرف��ة ب�صيكولوجية اخل�صم ال��ذي نواجهه، حيث يجب 
ن��صي���ن اأن ه��ذا امل�صطلح ق��د ا�صتعمل م��رارا من طرف 
CLAUS MACHIEVAL من طرف -  الق�ئ��د

WITZ اللذان ي���ران على �رورة ت�صخي�ش نق�ط 
الق��وة وال�صعف �صواء للمح�رب نف�ص��ه ولعدوه يف نف�ش 
الوق���ت عن��د مب���درة الن�ص�ط احلرب��ي )اختي���ر �ص�حة 
املعرك��ة، الوق��ت والو�ص�ئ��ل(، مم� �صب��ق ن�صتطيع القول 
اأن م�صطلح �صرتاتيجية قد ظه�ر من�ذ الق�دم واأن التفكي�ر 
االإ�صرتاتيج��ي ن�ص���أ وتبل��ور خ��صة يف املج���ل احلربي 
من��ذ مرحلة م� قبل املي��اد، ولكن كثي�را ه�ي التع�ريف 
الت��ي اأطلق��ت اإىل اال�صرتاتيجية ولعل اأهمه���: هي اإعداد 
االأه��داف الغ�ي���ت االأ�ص��صي��ة طويل��ة االأج��ل ملوؤ�ص�ص��ة 
واختي���ر خطط العم���ل وتخ�صي�ش امل��وارد ال�رورية 

لبلوغ هذه الغ�ي�ت.
 ا�صرتاتيجية م�يكل بورتر التن�ف�صية

 وق��د و�صح م�ي��كل بورت��ر مفهومه ح��ول اال�صرتاتيجة 
اال�ص��صي��ة،  التن�ف�صي��ة  ب�لق��وى  ايه���  وا�صف��� 

واال�صرتاتيج���ت اال�ص��صي��ة ال�ص�ملة، الت�صل�ص��ل القيمي، 
وق��د ع��رف اال�صرتاتيجية عل��ى انه� االأم��ور والتحدي�ت 
اخل��ص��ة والتط��ور امل�صرتك مع االآخري��ن عندم� يت�صكل 
ه��ذا النظ���م البيئ��ي، ورك��ز عل��ى ا�صت�ص���رة العديد من 
العقول حيث ان اال�صرتاتيجية تعتر عمل االإدارة العلي� ، 
ولكنه� لي�صت عمل االإدارة العلي� مبفرده� ، فكلم� ا�صرتك 
املزي��د من الن��ش يف التفكري يف االإجت�ه الذي ينبغي اأن 
ت�صلكه �ركتك فذل��ك االأف�صل لك ، واي�ص� وجب االلتزام 
ب�حلقيق��ة هذا االأمر �صعب حيث يجب اأن تكون �ريحً� 
ج��داً مع نف�صك فيم� يتعلق ب�حل����ر وامل��صي قبل اأن 
تب��داأ يف االإعداد للم�صتقبل. وعلى �صعيد مت�صل فقد ذكر 
الك�تب حمم��د عبد العظيم ان ال���رك�ت ال تقوم بو�صع 
وتطبيق ا�صرتاتيجي���ت الت�صويق التن�ف�صية الق�ئمة على 
حتلي��ل البيئة الداخلية واخل�رجي��ة ب�لرتكيز على نق�ط 

التمي��ز واملح�ور الرئي�صية للنج�ح يف ال�صن�عة املعنية 
ملواجه��ة املن�ف�صة، لذل��ك تف�صل يف البق���ء واال�صتمرار 
والتط��ور اذا ُفت��ح جم���ل �صن�عته��� للمن�ف�ص��ة او رف��ع 
الدعم احلكومي عنه�. ِف�أذا واجهت اإحدى هذه ال�رك�ت 
من�ف�ص��ة وذل��ك بدخ��ول ���رك�ت جدي��دة ت�ص��وق نف�ش 
اخلدم���ت املقدم��ة من تل��ك ال�رك�ت، فم��� هي احللول 
ملواجه��ة ه��ذه املن�ف�ص��ة، وال�صوؤال الذى يط��رح هن� هو 
م�ه��ي اجنح اال�صرتاتيجي���ت الت�صويقي��ة التي ميكن ان 
تتبعه��� ال���رك�ت ملواجه��ة املن�ف�ص��ة ؟ وكي��ف تخت�ر 
ا�صرتاتيجي�ته� الت�صويقي��ة التن�ف�صية؟ وهل تتائم هذه 
اال�صرتاتيجي���ت م��ع طبيع��ة املن�ف�ص��ة الت��ي تواجهه� 
حركة ال�ركة التن�ف�صية يف ال�صوق؟ ميثل حميط امل�صكلة 
اجت�ه� يجمع بن عقب�ت االإدارة االإ�صرتاتيجية للت�صويق 
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الشراكة األورومتوسطية وبعدها االقتصادي
ندى علي 

 

د. حيدر حسين آل طعمة 

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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