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الخسارة المزدوجة  *:د. عبدالحسين جليل الغالبيأ.

 للعراق من الصراع التجاري الدولي

 

وصف استاذنا القدير الدكتور مظهر محمد صالح في مقاله الرائع )توازن        

لعبة الحرب التجارية القائمة(
عالجات  إليجادان الواليات المتحدة االمريكية تعمل  1

تساعد على التئام االنسجة االقتصادية المتضررة في االقتصاد الصيني من جراء 
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د. مظهر محمد صالح، توازن لعبة الحرب التجارية القائمة: الرابحون والخاسرون في االقتصاد العالمي، شبكة االقتصاديين  
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وذلك استيراداتها من الصين على رسوم جمركية جزائية  الواليات المتحدة  فرض

توردها من منتجي النفط سصين بمصادر الطاقة الرخيصة التي تضمان امداد الب

وتحويل الفائض سعاره، بالنفط وتخفيض أالسوق العالمي للطاقة  بإغراق العالميين

المالي النفطي المتولد من قبول المنتجين على بيع نفطهم بأسعار تصدير منخفضة 

من عالميا تقل عن السعر العادل للنفط وبالتالي تكون الصين قد عوضت خسارتها 

جراء الحرب التجارية مع أمريكا من االرتباطات الخلفية بالحصول على الموارد 

 .قل الخسارة الى الدول المنتجة للنفطون النفطية الرخيصة

مية النستنتج من هذا ان الباب األول للخسارة العراقية من الحرب التجارية الع      

سعر رخيص يقل عن السعر المهمين للنفط اذ انه يبيع نفطه ببوصفه احد المنتجين 

مضروبا بالعدد نظريا بقدر فرق السعر للبرميل  ةخسارهذه الالعادل ويمكن ان تقدر 

وحتى مستقبل ال يعرف مداه في  2014المصدر وهذه الخسارة مستمرة منذ عام 

ظل االتفاقات التجارية المباشرة وغير المباشرة بين الواليات المتحدة االمريكية 

  .لتعويض الصين والصين واستنزاف الثروة مستمرا أيضا



 

 
 

 أوراق في االقتصاد الدولي

 
 

 

 
 4من  3صفحة   الخسارة المزدوجة للعراق من الصراع التجاري الدولي  أ.د. عبدالحسين جليل الغالبي

من فرق  تأتياالقتصاد العراقي  اما الباب الثاني من الخسائر التي يتكبدها        

الحساب الجاري من غير النفط لصالح الدول المتاجرة مع العراق والتي تستفيد من 

الكمركية على المستوردات من هذه الدول  الرسومذلك بعدة طرق أولها انخفاض 

والسيما دول الجوار التي تستثمر تكاليف النقل المنخفضة للعراق وانخفاض او 

، والثاني منها هو ارتفاع قيمة الدينار العراقي  على سلعها الكمركية الرسومانعدام 

ي ناقشنا موضوعه في مقال توال)مستمر هذه الدول بشكل  وانخفاض قيمة عمالت

سابق
2

، والذي يتحمل فيه العراق خسارة بقدر الفارق بين قيمة الدينار وقيمة (

ارية معها )ببساطة(، والطريق التجعمالت هذه الدول مضروبا بقيمة االستيرادات 

الثالث يتعلق بالخسارة في اإلنتاج المحلي من السلع التي يمكن للعراق انتاجها ولكن 

وغيرها من  بالشكل الكافي الكهرباء تجهيز المنتجين يفشلون باإلنتاج بسبب عدم

مة من المستلزمات والعوامل الداخلية الى جانب المنافسة القاتلة للقطاع اإلنتاجي القاد

القطاع التجاري االستيرادي والميزات التي يتمتع بها. والطريق الرابع هو الدمار 

مقصودا او غير مقصود  الذي لحق ببعض القطاعات االقتصادية سواء اكان

ية وحقول انتاج البيض ئبحقول القمح ومصانع المواد الغذا تق الذي لحقائكالحر
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http://new-د.عبدالحسين جليل الغالبي، سياسة افقار الجار وسلوك السياسة النقدية العراقية، شبكة االقتصاديين العراقيين،  
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 الصناعية المنشآتاالسماك وغيرها الى جانب وتلوث المياه الذي ادى الى نفوق 

والزراعية والثروات التي دمرت بسبب الحرب مع داعش وبالتالي يتم تعويضها 

 باالستيرادات وما يترتب على ذلك من خسائر.

وفي الختام فان العراق يعاني من الخسارة المزدوجة التي البد من إيجاد سبل        

يعوضها الذي يمكن للعراق ان للوقوف بوجهها وتعويضها والسيما الشق الثاني 

بطرق متعددة منها تشجيع المنتجات المحلية ودعمها والوقوف بوجه االستيرادات 

الكمركية وتخفيض قيمة الدينار العراقي الرسوم جباية اصالح نظام من خالل 

بالحدود المعقولة طالما ان الشق األول ال يمكن تالفي خسائره ألنه خاضع للسوق 

 العالمي.

 )*( استاذ علم االقتصاد في جامعة الكوفة

يسمح باعادة النشر بشرط العراقيين. حقوق النشر محفوظة لشبكة االقتصاديين 

  2019آب / اغسطس  29االشارة الى المصدر. 
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