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ي   21للتذكير هذا المساء الجمعة 
ي الساعة التاسعة بتوقيت  2022كانون الثان 

 
ف

 بغداد

ي  ندوة استذكارية  للزميل والصديق الراحل الدكتور سنان محمد رضا الشبيب 

 

 

 

ي الذي رحل اىل من أصدقاء وزمالء  عدد ستعقد ندوة استذكارية ل جوار ربه  الدكتور سنان محمد رضا الشبيب 

ي عام كانون ا  8يوم السبت 
ى  اهر اوو  2022لثان    تعرض لهالذي  ضطهاد ال اختاره بعد  الذيالمنف  بالثر

مم من احتياطي البنك المركزيمليار دولر  5رفضه اقراض الحكومة ل ي ذلك ا لث  
بقانون البنك المركزي    ف 

 الطوارئ القصوى. حالة بال اإلقراض يحظر ذلك الذي 

ي مكملة للتأبي   الذي أقيم التكريمية هذه الندوة  كانون    14صباح الجمعة  بشارع الثقافة العراقية المتنب 

ي 
ي الذي سيقام ببغداد  آللفاتحة ال كما ستتوافق مع موعد مجلس  2022 الثان  كانون   22 – 21 يومي الشبيب 

ي 
   الزوية. بمسجد الثان 

ي درس وعالقات عمل صداقات  للفقيد  
ي الجامعات الب 

بدأ من جامعة  فيها علم القتصاد متعددة نسجها ف 

ي مانشسث  وبر بومن ثم  بغداد 
يطانيتي   يجامعب  عمل الدكتور  والدكتوراه. لماجستث  احيث نال  ستول الث 

ي النفط والتخطي
ي وزارن 

ي ف  ك وطنه بعد اخ 1981و 1975بالعراق بي    طالشبيب  تطاف  واضطر بعدها لث 

ي زج   بسبب مجاهرته شقيقه األكث  أسعد والذي قام نظام صدام بتصفيته
ي الحروب المدمرة الب 

بآرائه ف 

ا الشهيد أسعد . كان اختطاف العراق بها  ي عشق أديمها   له مؤشر
ك البالد الب  ي ظل اشة  كي يث 

وترن  بها ف 

  . وباستقاللها  وطنية أسهمت بتأسيس الدولة العراقية الحديثة
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ي بمنظمة التجارة والتنمية التابعة   مؤهالته  لحيث اختث   1981م عا جنيفب لألمم المتحدة التحق الشبيب 

 اقتصاديا متمرسا بشؤون التجارة الدولية والنقود ته. وتدرج بالوظيفة األممية هناك ليصبح اوخث  الكاديمية 

   بعد بلوغ السن القانونية.  2001عام  ها نتقاعد مثم والدين العام 

ي المنتدى القتصادي بتأسيس  أسهمكما   ا عديدةبحوث فقيد كتب ال
وفيسور المرحوم المع   العراف  عباس  ث 

ي بشكل خاصالمتفاقمة لالمشاكل المديونية هتم بالكتابة عن ااخرين و  النرصاوي وزمالء
  قتصاد العراف 

ي 
ة كتب و . ( 2003 –  1980)  الدوىلي والحظر  حقبة الحروب المدمرة ضخمتها والب  حررت  مقالت قصث 

ي صحيفة الفاينانشال تايمسسم مستعار هو "رضا محمد" أب
عن هذه الديون وكيفية معالجتها عند   ف 

ي ال تخفيض الدين  مفاوضاتب 2003بعد أثر فاعل  هتمامه هذا بالديون  كان لالقتصاد. و  اصالح   جنب 

    مليار دولر.  125 ةرابق  بلغ مجموعه الذيو مجموعة "نادي باريس"  معالعام 

ي تلك المفاوضات اسفرت لقد 
ك فيها ضمن الوفد العراف  ي اشث 

لديون  باريس خفض مجموعة نادي عن الب 

ى ذاك بعد  تاحليمن حجومها  بالمائة 80 نع قللم تاعفاء بنسب و  مكبال بها  العراق تصاد قاكان   كث 

وقيود إدارية  محدداتوتخفيف  مقابل فتح  تمويلالتجارة وال ةعىل أنشطالمكبلة  ها خفيف قيودت

 . عىل التحول اىل اقتصاد السوق وتنظيمية

ي من 
ي محافظا للبنك المركزي العراف  ي اضطراره ترك  خ تاري    حب   2003أيلول عمل الشبيب 

ين   العراق ف  تشر

ك بصمة مهنية  لي 2012األول  ي توجهاتها  اصالحية وتحديثيةكانت ث 
بتعزيز سعر رصف الدينار اسهمت  ف 

استفادت منه  والذي احتياطي البنك المركزي بشكل ملحوظ   كما زادت منمعدلت التضخم   تخفض و 

تدهور أسعار نتيجة  2017و 2014بي   القتصادية  تها ازمأ عز ببحماية سعر الرصف من النهيار البالد 

      الحرب مع داعش. وخسائر النفاق عىل  النفط 

ي كان فيها النقدي الذي راكمه البنك المركزي أعماله الحفاظ عىل هذا الحتياطي كان من أهم  
ة الب  ي الفث 

ف 

لمال العام  الحفاظ عىل اثمن . وكان عىل المستوياتأ عىل  ةسيسيااذ بدأت ضغوطات  الفقيد محافظا له 

متاعب  بقد تسبب حرصه عىل المال العام ل . والمعنوي الشخصي  يي   عىل المستو  يا غالجاوزات تمن ال

تطبيق قانون  عىل  بسبب ارصارهالرفيع  منصبه ترك و  اإلساءة اىل سمعته محاولت منها  معروفةصارت 

بكتابات  نعكس لي عند العراقيي   المعنوي  رصيده  العام منعىل المال  هحرصرفع   قد بالمقابل، ف  . البنك

ة مساندة له بالصحافة العراقية الجادة    لشخصيتهواليجابية الطيبة  بالتأبينات والستذكاراتكما كثث 

ي  هة ومواقفه ي  مشاعر الخيبة والتذمر  تسادهذه السمعة الطيبة،  مقابل . الث  
التفريط بالمال  البالد نتيجةف 

وباألخص منها   ،للناسالقتصادية والجتماعية إنجاز المشاري    ع بو  ات التنميةبعمليالواضح العام والفشل 

ي و  والكهرباء والبيئة التعليم والصحة كافية بقطاعاتمشاري    ع  
للعاطلي    تحقق تشغيال منتجا أيضا بتلك الب 

     . اء فقر الوتحسنا بأحوال 

ي اطلي   للعضخمة مت تشغيل حكومية اىل الة  اقتصاد العراققد تحول ل
  نمو  قابلهمهم و دون انتاج حقيف 

ي 
ي تلفاز المحطات أعداد متسارع ف 

مصادر أخرى  من و  عىل حساب المال العاممولوها   تروج لسياسيي   الب 

ي واضعافالدكتور التكنوقراط بعد إزاحة  عىل الدارتي   المالية والنقدية السيطرةضعف  منها    الشبيب 

 . المشاري    ع الحكومية والمنافذ الجمركيةعىل أيضا  السيطرة المالية
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ي ارتأينا تسليط الضوء عىل شخصيته   ي هذا المحفل التكريمي للدكتور الشبيب 
 
كال حسب عي  مجايليه  ف

اهة من جهة وبالكفاءة والعلم شخصية اتسمت بالتواضع  وهي به معرفته  والحرص عىل المال  والي  

سياسات  العنارص عنرص او اخر من مع مهنيير  ال  بعضختلف يتفق او يقد و من الجهة الثانية. العام 

ي مارسها 
  . عند ازديادها   معدالته كان قد أفلح بكبح، اال اننا نعرف بأنه  للجم التضخم الفقيد النقدية الب 

ي 
 
بعد فعادت معدالت التضخم لالرتفاع لجأت الحكومة لتخفيض سعر الرصف  السنة الماضيةوف

سيحدث قبل ذلك بسنوات لوال وجود احتياطي  وكان التخفيض . ازمة كورونا  إثر انهيار عوائد النفط 

   . نقدي كاف لدى البنك المركزي

ي يعتقد  ضمن  ة يجب أن تحسن استخدام مواردها الماليبأن الحكومات المتعاقبة كان الشبيب 

ي اقراض  عدم الموافقة عىل مطالب بعض السياسيير  وهذا ما سىع لتحقيقه عي   الموازنات العامة
 
ف

غايته األساس هي تحقيق االستقرار  الموازنة العامة من االحتياطي النقدي للبنك المركزي والذي 

   . النقدي

م ي ا من ونالكثير   ي الحفاظ عىل االحتياطي  ة مواقفهصالب يجل نزاهته و حي 
 
  ساعي ممن  النقدي للبالد ف

 القانونية. التجاوز غير 

ي يشارك فيها البعض من  
سيعطي  تكريما لذكراه،  ومجايليه اصدقائهوب  هذه الندوة االستذكارية الب 

 الشخصية عنانطباعاتهم  ، والبعض منهم من أرفع الكفاءات االقتصادية العربية والعراقية،المشاركون

 . الفقيد 

 . 

 الزوم( )بتقنية موعد الندوة  

ي   21يوم الجمعة المصادف    
    2022كانون الثان 

            مساء بتوقيت بغداد  9 لساعةا    

وت  مساء بتوقيت عمان 8الساعة   وبث 

 لندن  بتوقيت  ساءم 6الساعة 

 تورونتو  بتوقيتالظهر  بعد  1الساعة 

  بتوقيت كاليفورنيا  صباحا  10الساعة 

 محاور الندوة 

ه ابان  عدد من أصدقائه وزمالئب الفقيد وعالقاتهشخصية  ات موجزة عناستذكار تقديم دف الندوة ته

   مراحل مختلفة من حياته

ي  
 
 : الحقةمهنية مهمة وذكريات   بغداد جامعة ف
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ي زي البنك المرك محافظفريز محمد الدكتور زياد  معاىلي 
ي ونائب رئيس الوزراء السابق األردن 

األردن 

 السابق 

عضو مجلس العيان ووزير النقل والصناعة ورئيس هيئة األوراق الساكت خليل معاىلي الدكتور بسام 

 المالية السابق

ي حسام األستاذ  
      رجل أعمال - العوينان 

ي  
 
   1197 -1969 مانشسي   ةجامعف

ي جامعة أكسث  ال عباس مهديالدكتور كامل 
 مدير األسبق لمركز دراسات الخليج ف 

ي استشاري أقدم بإنتاج النفط والغاز   الدكتور طارق حمد الركان 

ي النفط 
ي وزارن 

 
 9811 –  1975والتخطيط ف

 باحث وكاتب اقتصادي  – الدكتور عىلي خضير مرزا 

 االقتصادية واالجتماعية بالتنمية  يستشار ا -حاتم حاتم جورج األستاذ 

 

ي 
 
 1981 االنكتاد( بعد ) للتجارة والتنمية منظمة األمم المتحدةبستول ومن ثم يجامعة بر ف

ي واستشاري متمرس  خبير  الدكتور يوحنا ابونا 
 
 )األمم المتحدة( منظمة العمل الدوليةف

 

ي من األمم المتحدة تقاعده 
 
  وطنوعودته لل  2001ف

 

ين األول  وحب   2003 يلولمن أ لبنك المركزي ا ي شارع  – 2012تشر
ي عقدت ف 

تطرقت الندوة الب 

ي  ي   14ببغداد بتاري    خ المتنب 
ي البنك المركزي  بإسهابو  2022كانون الثان 

كما تطرق    لعمل الفقيد ف 

تطرقت اىل الحتياطي  مجلس الوزراء لمهمة المنشور بشبكة القتصاديي   العراقيي   عن جلسة الفيديو 

نا عدم تكرار النقدي للبنك المركزي  ة لذا فقد اخث  مراجعة ويمكن لمن يرغب المداولت عن هذه الفث 

 : ي   التاليي   الرابط

 

 مقابلة  فيديو  ير  يعىل موقع شبكة االقتصاديير  العراق 

https://fb.watch/arHz37otRa/ 

 

https://fb.watch/arHz37otRa/
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ي واالقتصادية الراحل الدكتور سنان المدى يؤبن الشخصية الوطنية  وبيت  الشبيب 

=256090paper.net/view.php?cat.almadahttp://www 

 فالختام  استفسارات الحضور 

   الدكتور فاضل عباس مهديسيدير الندوة 

Phone 16472172359 

famahdi95@gmail.com Email:             

 190035Phone     16479 الدكتور زيد حبةبالزوم ويديرها تقنيا  

zaidhaba@hotmail.com:     Email 

 لدخول المباشر اىل تطبيق زوم  رابط ا

https://us02web.zoom.us/j/4984324941?pwd=Q21FL081enpkTWs5ci9UMzZxVk9GQT09  

or if you already have Zoom installed on your laptop or mobile phone: 

Meeting ID: 498 432 4941 

Passcode: forum2020 

  

 

نامج وضيق الوقت سو   مالحظة: بسبب ف تقترص الجلسة عىل كالم المتحدثير  ويسمح كثافة الي 

ي مالحظاتهم  دوينللضيوف ت
 
 ات" تش"ال  خانة ف

http://www/
mailto:famahdi95@gmail.com
mailto:zaidhaba@hotmail.com
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F4984324941%3Fpwd%3DQ21FL081enpkTWs5ci9UMzZxVk9GQT09&data=04%7C01%7C%7C0b015799cd0e417dbe6108d9daa401a1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637781220208770665%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8x82jZGfQhIkkH3VU%2BhjQtl21JFCtSyCtZUh3xNUxmk%3D&reserved=0

