
 
 

 في السياسة االقتصاديةأوراق 
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 ماذا ينتظر العراق؟*: سالم سميسم. د
 

 سؤال يسأله الكثيرون..... والكثير ايضا يجابهوني به!
 

شهه  الرهراح ثه ثا ياري يها  ه ها تهي انيلهارا ش ها  اشهع واسهيرجاشه اراضهي ال ثات هها  
انهيار اسرار النفط.  وهنا الب  لنا  ن  ع اليي كان  ق  سقط  بي   اشع تي وق  يزا ن 

 نقطيين: اليوقف شن 
 

االن فاض الرال ي اسهرار الهنفط الهتد يه ا    تيهه شوا هل يك فهج االنيهاع ال ريفرهج  -1
وقضيج النفط الله رد تهي الواليها  ال يثه ا و ها راتقهها  هن  شهاكل انركسه  ش ها 

$ ل بر يههل 30 هها  ون  إلههاان فههاض ثجههط الط ههل الرههال ي ش هها الههنفط ثيهها ولههل 
 الواث .

 نهههي اجهههزال  هههن الرهههراح سهههاهط تهههي سهههيطرا  اشهههع ش ههها  نهههابع نفطيهههج االنهيهههار اا -2
ويسههريبها ل ثههروا هههتا وبيرههها بسههرر  ون سههرر السههوح   هها سههاهط تههي ضههرل  رهه ل 

 $.28 ا هو  ون  إلاسرر النفط الرراقي وولوله 

 
تههي هههتا الهههوا االقيلهها يج لب هه  ريرههي  ضههرول اقيلهها يا وا نيهها كههان  ههن اللههرل يثقيههح 

 اشهههع و ههها يريهههل شنههههاا ولكهههن يثقهههح االنيلهههار وب رونهههج شوا هههل  وليهههج االنيلهههار ش ههها 
 ارا  كثههر ي  فهههاا ا  واق ي يههج.  إال  ن سههيناريو االنيلههار هههتا جههال  ريبطههاخ بيركيبههج  ي  فههج و 

 نشال  كبر  ن و ج تسا  يشه ها البال .إو جا ساه   تي كورثيها الث
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ا   هن ال سهيثيل ان يهري تهي نهايهج كهيلي ان ال رل االقيلها د ل رهراح كبابهج    هال  ب وي
 ال رل ضولا او ثيا بليص  ن النور.

 
هكهههتا كانههه  االجهههوال.  و هههع تلهههع يثقهههح النلهههر الرسهههكردا اال ان االقيلههها   هههل  يرثهههرا 

 ارا  فالل ال ولج  ي  فج  يهرئج ي رن تي ي ليل الفسا  و ن و يهه اليهي يثكهط إليا  آو 
تههل الوته  الرئاسهي  هن قبهل رئهي    مؤتمر دافوس.بر  آ ر..... تكهان  الب   وي  را يو اخ 

الههههوزرال وش ولههههه ال ريهههها ا.  تههههي كههههوالي  ال ههههؤي ر يههههط اشههههالط الرههههراقيين ان ال سههههيث رين 
وال انثين االجانل بهايوا يهربهون  هن الرهراح وال يهو ون اليرا هل  هع الرهراح كبيئهج اقيلها يج 

ك فهههج  ريفرهههج اد  شهههروا وتلهههع الريفهههاا ثجهههط الفسههها  ال ؤسسهههايي تيهههه ثيههها  ههه ا شا هههل 
 .حط ل  واثيح وض انا  ثيا ييراون  ع الررا اولها ترنسا و  اانياجيا وان برض ال ول

 
بر ها  باشرا كان  ؤي ر الكوي  ل  انثينا وتهل الوت  الرراقي التد  ك  الفكرا ال يرسه ج 

يربطههههها  ارا  ثكو يهههج يق ي يههههجا  يره هههجا إشنههه  الرهههالط االقيلهههها د االجنبهههي شههههن الرهههراح: 
ال ن و هههههج الواثههههه ا  هههههن نسهههههح اليفكيهههههر ال  هههههالف ل يط بههههها  الواقهههههع االقيلههههها د الرراقهههههي 
و يط بهها  النهههوض بالب هه  الههال.  تكههان ان ثبيهه  الطروثهها  السههابقج اليههي اشطيهه  سههابقا 
تههي  اتههو ا نههاهيكط شههن يثههتيرا  البنههع الهه ولي ولههن وح النقهه  الهه ولي ل  ههاطر االقيههراض 

ع الرههراح ايفاقيههج يزا هها  االقيلهها يج ش هها الرههراح السههي ا برهه  ان وق ههواليههورط ب زيهه   ههن االل
بس سههه ج اليزا ههها  اقيلههها يج سهههيكون سهههيفا ب وجبهههها االسهههير ا  االئي هههاني واليهههي  لهههزط نفسهههه 

  س طا ش ا رقبج الثكو ج القا  ج.
 
 ن ن وق  اي   االني ابا  جوليها وتي اني ار  ن سييربع ش ا كرسي رئاسج الوزرالا تإاآل

 الرراح ا اط طريقين ال ثالث له ا:
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 راالسي رار بتا  النهج وبنف  الطاقط التد كرر  س سل الفشهل وش هح وبإلهرا -1
 ث اث اليبيير.إلهفوا  اال فاح الينفيتد  ون ان يثاول  راجرج ال طوا  

 

اليبييهههر ب رنههها الب ايهههج الثقهههج لبنهههال  ولهههج ال ؤسسههها  الفر يهههج باشي ههها  الكفهههالا  -2
زارا  ال سيق ج وال ضي ببرنا ج ثكو ي يبني االقيلها  الرراقهي وال ال هنيج والو 

 هر قطهرا تهي ا ه ا  آيبني طبقا  طفي يج يقوط ش ا ريريج النفط واسينفاتا ثيا 
 ش الج "تضائيج" وبطالج  قنرج و رجا   الج  ا انزل اهلل بها  ن س طان.

 
طههرح.  تههاتا كههان  ههن  تههي ضههول هههتين ال يههارين سههيكون رئههي  وزرال الرههراح   ههاط  فيههرح

الفريح االول تهو يرني اسي رارا تي  سيرا اله ط االقيلا دا ا ا إتا كان  هن تريهح ال يهار 
لهفثج لبنهال  حالثاني تهتا يرني االنطالح نثو تيح االبوال ل رالط وسيقف الرالط  رنا ونفهي

 اقيلا  ج ي  بر   راثل اله ط.
 

اللهههراا بهههين الجهههارا والرهههالط.  ونثهههن تهههي  ههههتان ال يهههاران ه ههها لهههل  شهههك ج اال ييهههار ولهههل
 االني ار.

 

  بيرا اقيلا يج (*)
 

لها إ شهارااإل بشهرط النشهر بإشها ا الرهراقيين.  يسه ح االقيلها يين لشهبكج  ثفو هج النشهر ثقهوح
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