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نبذة عن آيرس
معهــد الدراســات اإلقليميــة والدوليــة )آيــرس( هــو مركــز بحثــي مقــره العــراق يلتــزم بإنتــاج 

تحليــات سياســية مســتقلة وعمليــة ودقيقــة حــول العــراق ومنطقــة الــرق األوســط عمومــاً. 

ــع  ــة م ــد بالراك ــل املعه ــليامنية، يعم ــراق – الس ــة يف الع ــة األمريكي ــره يف الجامع ــن مق م

ــه  ــاركون مهمت ــن يتش ــامل مم ــاء الع ــف أنح ــن مختل ــل م ــة ووكاالت متوي ــات أكادميي مؤسس

يف تأســيس محادثــات السياســات يف العــراق عــى البحــث العمــيل والخــرات املحليــة. 

ــا ملتقــى الســليامنية الســنوي بغــرض  ــات عــى مــدار العــام، مــن بينه ــم املعهــد فعالي يقي

ــات  ــول التحدي ــة ح ــات املعني ــف الجه ــن مختل ــوار ب ــز الح ــاث وتعزي ــج األبح ــم نتائ تعمي

السياســاتية األكــر تعقيــداً التــي تواجــه العــراق واملنطقــة. وأخــراً، يعمــل آيــرس عــى بنــاء 

قــدرات ومهــارات الباحثــن وصانعــي السياســات والقــادة الشــباب مــن أجــل تســخر أبحــاث 

ــر الســيايس واالجتامعــي. ــة التغي السياســات يف عملي



عن المؤلفين

مقابلة مع

أنــس مرشــد هــو املؤســس واملديــر التنفيــذي لركــة املرشــد لتطويــر األعــامل. حائــز عــى 

ــدويل يف  ــم ال ــد التعلي ــات املتحــدة مــن معه ــذي يف السياســات العامــة للوالي ــوم تنفي دبل

نيويــورك، والــذي يركّــز عــى تطويــر السياســات االجتامعيــة واالقتصاديــة والخارجيــة. كــام 

حصــل عــى دبلــوم يف السياســات العامــة والقيــادة مــن الجامعــة األمريكيــة يف الشــارقة، 

ــن  ــات م ــامل وإدارة العملي ــوس يف إدارة األع ــة البكالوري ــاً درج ــال أيض ــة 2018. ون دفع

الكليــة التقنيــة اإلداريــة يف الجامعــة التقنيــة الوســطى يف العــراق، دفعــة 2013.

محمــد غنــي هــو مؤســس ومديــر »مشــاريع بغــداد«، املنصــة العراقيــة األكــر يف مجــال 

اإلنشــاءات والعقــارات عــى وســائل التواصــل االجتامعــي، والتــي تهــدف إىل التوعيــة حــول 

حلــول التحديــات التــي تواجــه التخطيــط العمــراين والبنــاء يف بغــداد. كــام يشــغل غنــي 

منصــب مديــر العاقــات اإلعاميــة يف رشكــة بيكــورب.

 ً AFC ــر املحللــن االســراتيجين لصنــدوق ــل اقــدم يف آيــرس وكب ــد الطبقچيــي زمي أحمـ

العــراق. شــغل ســابقا منصــب املديــر التنفيــذي لركــة Capital NBK ،الــذراع املرصفيــة 

االســتثامرية لبنــك الكويــت الوطنــي، والعضــو املنتــدب ورئيــس املبيعــات املؤسســية الدولية 

ــد بانتظــام عــن  ــب أحم ــرس، يكت ــه يف آي ــة إىل أبحاث يف Co + Hambrecht WR .باإلضاف

.@AMTabaqchali الــرق األوســط وهــو يغــرد عــى تويــر LSE االقتصــاد العراقــي ملركــز
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ــاخ  ــا عــن من لقــد أســفر تغــّر النظــام العاملــي ُعقــب غــزو أوكراني

ترتفــع فيــه أســعار النفــط لســنوات متعــددة، إذ بلــغ معــّدل ســعر 

ــة  ــهر الثامني ــال األش ــل خ ــي للرمي ــت1 107 دوالر أمري ــام برن خ

ــن 65 دوالر  ــد الســعر ع ــأن يزي ــات ب ــع توقع ــن الســنة م األوىل م

أمريــي للرميــل عــى املــدى املتوســط )الرســم البيــاين 1(. وســيرتب 

عــى هــذا آثــار إيجابيــة كبــرة القتصــادات الــدول املصــّدرة للنفــط. 

إال أن ثاثــة أحــداث رئيســية تواطــأت ضــد صــادرات النفــط 

املســتقلة لحكومــة إقليــم كردســتان العــراق. وهــذه األحــداث الثاثة 

لهــا تداعيــات كبــرة عــى عائــدات صــادرات النفــط لــدى حكومــة 

.)EIA( كام أوردته إدارة معلومات الطاقة األمريكية )1 باستخدام السعر الفوري لخام برنت األورويب )التسليم عى منت الباخرة

2 املصــدر: Investing.com ووول ســريت جورنــال. ماحظــة: ســوف تســتمر توقعــات الســوق بالتغــر انعكاســاً للتطــورات يف النمــو االقتصــادي العاملــي وإمــدادات النفــط والطلــب عليــه كــام يتضــح لدينــا مــن 

الخــط األحمــر واألخــر واألصفــر، حيــث يعكــس كل منهــم توقعــات مختلفــة عــى مــدار الســنة اســتجابة للتطــورات املختلفــة مثــل بدايــة الغــزو أو األخبــار الســيئة بشــأن منــو االقتصــاد العاملــي، أو اســتمرار 

األمــل بارتفــاع الطلــب عــى النفــط بالنســبة إىل اإلمــداد؛ إال أن التوقعــات عقــب غــزو أوكرانيــا قــد تغــرت لتصبــح أعــى بكثــر كــام نــرى عنــد مقارنــة الخــط األحمــر واألخــر واألصفــر بالخــط الرمــادي الــذي 

يعكــس التوقعــات التــي كانــت ســائدة يف نهايــة عــام 2021.

اإلقليــم، وبالتــايل قــدرة اإلقليــم عــى متويــل نفقــات املوازنــة عــى 

املــدى القريــب وعــى مــدار الســنوات القليلــة القادمــة. ســيناقش 

املقــال هــذه األحــداث الثاثــة مــع إيضــاح تداعياتهــا عــى الشــؤون 

ــتقبل  ــى مس ــر ع ــك األم ــتان، وكذل ــم كردس ــة إقلي ــة لحكوم املالي

ــة.  العاقــة بينهــا وبــن الحكومــة العراقي

الرسم البياين1: توقعات السوق ألسعار النفط املستقبلية
2)املصدر والروحات(

المعضلة المالية في حكومة إقليم 
كردستان: المصائب ال تأتي فرادى 
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اثنــان مــن األحــداث الثاثــة، وهــام القــرار الــذي أصدرتــه املحكمــة 

ــم  ــاز إلقلي ــون النفــط والغ ــا بعــدم دســتورية3 قان ــة العلي االتحادي

ــع يف  ــب رسي ــا يف تعاق ــا، حدث ــزو أوكراني ــراق4، وغ ــتان الع كردس

شــهر شــباط مــن هــذا العــام. ويف شــهر متــوز، انتــرت أنبــاء بــأن 

قضيــة تحكيــم العــراق ضــد تركيــا ومشــّغل خــط األنابيــب اململــوك 

للدولــة بوتــاش )BOTAŞ( قــد تُحَســم أخــراً لصالــح العــراق بحلول 

ــة مبــارشة بــن  ــة العــام.5 وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود صل نهاي

األحــداث الثاثــة، فإنهــا ترابــط يف تأثرهــا عــى تســييل صــادرات 

نفــط اإلقليــم. 

الحدث األول: قرار املحكمة االتحادية العليا

ــرار  ــو الق ــة ه ــداث الثاث ــن األح ــن ب ــة م ــر أهمي ــدث األك الَح

الــذي أصدرتــه املحكمــة االتحاديــة العليــا يف منتصــف شــهر 

ــم كردســتان.  ــاز إلقلي ــط والغ ــون النف ــدم دســتورية قان شــباط بع

Staff Report, “Iraqi Supreme Court strikes down KRG oil sector independence”, Iraq Oil Report, February 15, 2022. https://www.iraqoilreport.com/news/iraqi-supreme-court- 3

/strikes-down-krg-oil-sector-independence-44500

Oil and Gas Law of the Kurdistan Region of Iraq- Law No. )22( – 2007 4

https://govkrd.b-cdn.net/Ministries/Ministry of Natural Resources/English/Publications/Transparency/Kurdistan Oil and Gas Law.pdf

Lizzie Porter et al, “Iraq-Turkey arbitration ruling nears, with Kurdistan’s oil independence in the balance”, Iraq Oil Report, July 11, 2022. https://www.iraqoilreport.com/news/ 5

iraq-turkey-arbitration-ruling-nears-with-kurdistans-oil-independence-in-the-balance-44981/

6 ينبــع غمــوض الدســتور حــول تنميــة مــوارد النفــط والغــاز يف البــاد مــن الــرؤى املتعارضــة لــدى كل مــن الجانبــن حــول طبيعــة الفدراليــة املنصــوص عليهــا يف الدســتور. ويــرد اســتعراض لهــذه القضايــا يف 

القســم املعنــون بـــ »الدســتور وتطويــر مــوارد النفــط والغــاز« يف العــدد الثــاين مــن نــرة العــراق االقتصاديــة »الخــروج مــن املــأزق: الخــاف عــى املوازنــة بــن بغــداد وأربيــل«، معهــد الدراســات اإلقليميــة 

والدوليــة )آيــرس(، أيــار 2021 

 https://auis.edu.krd/iris/sites/default/files/20210211_IER_Second%20Edition_Arabic.pdf

ــتور  ــاط بدس ــذي أح ــوين ال ــوض القان ــرار الغم ــذا الق ــد أزال ه وق

عــام 2005 العراقــي لســنوات طويلــة حــول مســألة تطويــر مــوارد 

النفــط والغــاز6. والحكــم، بإبطالــه هــذا القانــون، قــد قــّوض اإلطــار 

القانــوين والتريعــي الــذي ينظـُـم إنتــاج النفــط والغــاز يف اإلقليــم، 

ــة  ــة واملحلي ــركات الدولي ــع ال ــق انعكاســات عــى جمي ــام يخل م

ــمل  ــذا يش ــم. وه ــاز يف اإلقلي ــط والغ ــاع النف ــل يف قط ــي تعم الت

ــم  ــات تقاس ــب اتفاقي ــل مبوج ــي تعم ــة الت ــط الدولي رشكات النف

اإلنتــاج مــع حكومــة إقليــم كردســتان، ورشكات الخدمــات النفطيــة 

ــري  ــيل ومش ــك ناق ــة، وكذل ــط الدولي ــع رشكات النف ــدة م املتعاق

ــط املصــّدر. النف

عــى املــدى القريــب، مــن غــر املتوقّــع أن يقيّــد الحكــم عمليــات 

ــلفاً يف  ــل س ــي تعم ــة الت ــط الدولي ــركات النف ــة ل ــاج الحالي اإلنت

ــل إصــداره، وخاصــة بالنظــر  ــم مبوجــب العقــود املوقَّعــة قب اإلقلي

إىل أن معظــم هــذه الــركات تركــز حــرصاً عــى املناطــق الواقعــة 

Shutterstock. 2016حقل بزركان النفطي في مدينة ميسان جنوب العاصمة بغداد.21 يناير
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تحــت ســيطرة حكومــة اإلقليــم وليســت لديهــا عمليــات يف العــراق 

الفــدرايل. عــاوة عــى ذلــك، تتمتــع حكومــة اإلقليم باســتقال شــبه 

ــاك  ــا. وليســت هن ــة وأمــن أراضيه ــا لشــؤونها اليومي كيل يف إدارته

ســلطة إنفــاذ قانــون اتحاديــة بإمكانهــا تنفيــذ األوامــر بالنيابــة عــن 

ــم كردســتان العــراق. عــى  ــا داخــل إقلي ــة العلي املحكمــة االتحادي

ــر هــذا الحكــم ســلباً عــى املشــهد  ــك، ســوف يؤث ــن ذل ــم م الرغ

املســتقبيل إلنتــاج النفــط يف الحقــول املنتجــة حاليــاً ضمــن اإلقليــم 

والتــي تشــّغلها هــذه الــركات الدوليــة، إذ أن العديــد مــن مقدمــي 

الخدمــات النفطيــة قــد امتثلــوا بالفعــل للحكــم بعــدم الدخــول يف 

ــم كردســتان.7 ، أضــف  ــدة مــع حكومــة إقلي عقــود خدمــات جدي

ــدة يف  ــورات جدي ــدوث تط ــيحول دون ح ــم س ــك أن الحك إىل ذل

قطــاع النفــط والغــاز يف اإلقليــم نظــراً ألنــه مــن املرجــح أن تنفــذ 

مجموعــة مــن رشكات النفــط الدوليــة األمــر نفســه. 

7 يف شــهر حزيــران، أعلنــت ثــاث رشكات خدمــات نفطيــة أمريكيــة يف اتصــاالت منفصلــة مــع وزارة النفــط االتحاديــة أنهــا لــن تــرم أي عقــود ملشــاريع تديرهــا حكومــة إقليــم كردســتان، لكنهــا مل تتنــاول أيــاً 

مــن العقــود الســابقة. املصــدر:

Lizzie Porter and Kate Dorian, “Halliburton pledges to obey blacklist policy against KRG oil sector”, Iraq Oil Report, June 29, 2022. https://www.iraqoilreport.com/news/

halliburton-pledges-to-obey-blacklist-policy-against-krg-oil-sector-44954/

8 كانــت مخاطــر هــذه اإلمكانيــات القانونيــة عامــاً مؤثــراً عــى األســعار التــي تقاضتهــا حكومــة إقليــم كردســتان مقابــل النفــط نظــراً للغمــوض القانــوين يف الدســتور والنــزاع عــى النفــط والغــاز )انظــر األســعار 

املدفوعــة يف الجــدول 1 للفــرة 2018-2021(؛ ولكنهــا باتــت موضــع تركيــز كبــر بعــد إصــدار الحكــم. ووجهــت رشكــة تســويق النفــط العراقيــة )ســومو( مؤخــراً رســائل للمشــرين تحــذر فيهــا مــن نيتهــا اتخــاذ 

إجــراءات قانونيــة. املصــدر: 

Ben van Heuvelen and Ben Lando, “Baghdad issues new legal threats to block Kurdistan exports”, Iraq Oil Report, August 25, 2022. https://www.iraqoilreport.com/news/baghdad-

issues-new-legal-threats-to-block-kurdistan-exports-45102/

إن الحكــم الــذي أصدرتــه املحكمــة االتحاديــة ســيخلق حتــامً 

مســؤوليات قانونيــة قصــرة وطويلــة األمــد8 ملشــري وناقــيل 

نفــط حكومــة إقليــم كردســتان املصــّدر. وبالتــايل، مــن املرّجــح أن 

تنخفــض أســعار النفــط التــي تجنيهــا حكومــة اإلقليــم تعويضــاً عــن 

ــى أن  ــة ع ــات مبدئي ــاك عام ــدة. وهن ــة املتزاي ــر القانوني املخاط

ــر.  ــدأت تظه ــة ب ــذه الدينامي ه

ــى  ــات ع ــا والعقوب ــزو أوكراني ــاين: غ ــدث الث الح

روســيا

ــتوى  ــى مس ــط ع ــعار النف ــاع أس ــا إىل ارتف ــزو أوكراني ــد أدى غ لق

العــامل، وهــو أمــر إيجــايب كبــر ظاهريــاً لعائــدات صــادرات النفــط 

لــدى حكومــة إقليــم كردســتان. ولكــن هــذا املكســب غــر املتوقــع 

غطتــه التخفيضــات الحــادة يف أســعار خــام األورال الــرويس مقابــل 
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خــام برنــت9 والتــي نتجــت عــن العقوبــات الدوليــة املفروضــة عــى 

ــن  ــاد ب ــن املعت ــر م ــع بكث ــعر األوس ــرق الس ــد أدى ف ــيا. وق روس

ــاين 2( إىل وضــع تنافــي  ــت10 )الرســم البي خــام األورال وخــام برن

غــر مــواٍت للخامــات املامثلــة يف الجــودة مثــل خــام اختبــار املزيــج 

الكــردي )KBT( التابــع لحكومــة إقليــم كردســتان. 

العــراق  التحكيــم يف قضيــة  الثالــث:  الحــدث 

وتركيــا

مــن املرجــح أن يكــون للحكــم الــذي أصدرتــه املحكمــة االتحاديــة 

العليــا بشــأن عــدم دســتورية قانــون النفــط والغــاز لحكومــة إقليــم 

ــراق  ــم الع ــة تحكي ــة لقضي ــة املتوقع ــى الخامت ــر ع ــتان تأث كردس

ــة ســنوات. وأحــد  ــاش التــي اســتمرت مثاني ــا ورشكــة بوت ضــد تركي

اآلثــار املحتملــة للحكــم – وهــو أن حكومــة إقليــم كردســتان 

ــه –  ــذي تبيع ــط ال ــة للنف ــة القانوني ــة امللكي ــون صاحب ــد ال تك ق

ــاش قــد  ــا ورشكــة بوت ــات أن تركي ــة العــراق يف إثب قــد يدعــم قضي

ــن العــراق  ــب ب ــة خــط األنابي ــا التزاماتهــام مبوجــب اتفاقي انتهكت

وتركيــا عندمــا ســمحت مبــرور صــادرات نفــط اإلقليــم. وباختصــار، 

مــن شــأن حكــم املحكمــة االتحاديــة العليــا واالنتهــاء مــن قضيــة 

بوتــاش أن يضاعفــا املخاطــر القانونيــة ملشــري نفــط حكومــة 

اإلقليــم، األمــر الــذي قــد يــؤدي بــدوره إىل انخفــاض أســعار تصديــر 

النفــط التــي تجنيهــا حكومــة اإلقليــم للتعويــض عــن املســؤوليات 

ــدة. ــة املتزاي واملخاطــر القانوني

Discounted Urals crude finds growing outlet in Turkey: sources”, S&P Global Commodity Insights, April 8, 2022 https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-” 9

insights/latest-news/oil/040822-discounted-urals-crude-finds-growing-outlet-in-turkey-sources

10 أصبــح تســعر الصيغــة )Formula Pricing( أساســاً لنظــام تســعر النفــط، ويعنــي ببســاطة أن تســعر النفــط الخــام يجــري اســتناداً إىل خــام قيــايس بفــوارق زائــدة أو ناقصــة تعكــس االختافــات يف جــودة 

 Dated( »الخــام وتكاليــف النقــل والتأمــن، وكذلــك عوامــل أخــرى مثــل العــروض املنافســة أو املخاطــر السياســية أو القانونيــة. بالنســبة لألســواق األوروبيــة، املقيــاس هــو مــا تطلـَـق عليــه تســمية »برنــت املــؤرَّخ

Brent(، والــذي ميكــن أن نعتــره الســعر الفــوري لخــام برنــت، إال أن هــذه املراجعــة تســتخدم الســعر الفــوري لخــام برنــت األورويب )عنــد التســليم عــى مــنت الباخــرة( كــام ورد يف إدارة معلومــات الطاقــة 

األمريكيــة، وهــو الســعر الــذي يُدفــع للباعــة بعــد تحميــل النفــط عــى الســفن قبــل الشــحن البحــري أو التأمــن أو تكاليــف االئتــامن، وبالتــايل مــن املفــرض أن يكــون أفضــل بديــل للســعر الفــوري. 

لاطاع عى تفاصيل نظام تسعر النفط:

Bassam Fattouh, “An Anatomy of the Crude Oil Pricing System”, Oxford Institute of Energy Studies, January 2011. https://www.oxfordenergy.org/publications/an-anatomy-of- 

the-crude-oil-pricing-system-2/

11  وردت مناقشــة لنمــوذج صــادرات حكومــة إقليــم كردســتان، والــذي يتضمــن الحاجــة للدعــم مــن املوازنــة االتحاديــة، يف: الطبقچــيل وآخــرون، نــرة العــراق االقتصاديــة، العــدد الثــاين »الخــروج مــن املــأزق: 

الخــاف عــى املوازنــة بــن بغــداد وأربيــل«، معهــد الدراســات اإلقليميــة والدوليــة )آيــرس(، أيــار 2021.

 https://auis.edu.krd/iris/sites/default/files/20210211_IER_Second%20Edition_Arabic.pdf

12 اســتناداً إىل تقاريــر ديلويــت لفــرة كانــون الثــاين 2018 حتــى آذار 2022، وباســتخدام األســعار الفوريــة لخــام برنــت األورويب )التســليم عــى مــنت الباخــرة( كــام أوردتهــا إدارة معلومــات الطاقــة كمرجــع لفــارق 

الســعر. ماحظــة: )1( إن ســعر خــام اختبــار املزيــج الكــردي هنــا هــو الســعر الــذي تقاضتــه حكومــة إقليــم كردســتان مــن تجــار النفــط، وليــس ســعر الســوق الــذي يدفعــه املشــرون النهائيــون؛ )2( بالنظــر إىل 

تاريــخ البيانــات املحــدود، مــن املبكــر فصــل التأثــرات املختلفــة للحدثــن األولــن، ولكــن تــم تســليط الضــوء عــى بعــض اللمحــات املبدئيــة املبكــرة يف:

https://twitter.com/AMTabaqchali/status/1555566014913564673?s=20&t=9MbmPm8iPTnqW8Do__i-yA

13 متت مناقشة هذا املسار يف القسم املعنون »النفط: األصول، املسؤوليات، اإلنتاج والصادرات« )ص. 4( الوارد يف: 

Ahmed Tabaqchali, “Statehood in the Kurdistan Region through an Economic Lens”, Institute of Regional and International Studies, March 2018. https://auis.edu.krd/iris/sites/

default/files/Statehood%20in%20KRI%20through%20an%20Economic%20Lens%20June%2016.pdf

اآلثار املبارشة

ال ميكــن إجــراء تقييــم أكــر شــموالً لتأثــرات هــذه األحــداث الثاثة 

ــات صــادرات  ــى صــدور بيان ــب واملتوســط حت ــن القري عــى املدي

نفــط حكومــة إقليــم كردســتان لعــام 2022 يف بدايــات العــام 

ــر ديلويــت للنصــف  ــك، يســلط تقري ــل. عــى الرغــم مــن ذل املقب

األول مــن عــام 2022 الضــوء عــى مواطــن ضعــف منــوذج صــادرات 

ــي  ــة.11 ويوح ــات الخارجي ــه الصدم ــم يف وج ــة اإلقلي ــط حكوم نف

ــة  ــرار املحكم ــن )ق ــن األول ــرك للحدث ــر املش ــأن التأث ــر ب التقري

ــعر  ــارق الس ــاع يف ف ــد أدى إىل ارتف ــا( ق ــزو أوكراني ــة وغ االتحادي

بــن خــام اختبــار املزيــج الكــردي وخــام برنــت، بلــغ معّدلــه 14.03 

دوالراً أمريكيــاً للرميــل مــن آذار إىل حزيــران مقابــل معــّدل فــرة 

ــغ 12.10 دوالراً  ــذي بل ــباط 2022 ال ــى ش ــاين 2018 حت ــون الث كان
ــاً.12 أمريكي

لقــد نجحــت حكومــة إقليــم كردســتان يف تحويــل اإلقليــم إىل 

ــإن  ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــاحة العاملي ــى الس ــط ع ــي للنف ــّدر رئي مص

املســار امللتــوي13 الــذي اتبعتــه يف كســب عائــدات صــادرات النفــط 

يعنــي أن هــذه العائــدات، حتــى مــع إضافــة العائــدات غــر 

النفطيــة كالجــامرك والرائــب، لــن تكــون كافيــة لتغطيــة نفقــات 

ــة،  ــب التقاعدي ــب والروات ــع الروات ــل دف ــم مث ــؤون اإلقلي إدارة ش

والســلع والخدمــات، وتســديد الديــون، واإلنفــاق االســتثامري. 

ونتيجــة لذلــك، فــإن صــادرات النفــط املســتقلة مل تلــغ الحاجــة إىل 

ــة.  ــة االتحادي ــن املوازن ــتمر م ــم املس الدع
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ومــا ســيزيد األوضــاع املاليــة يف حكومــة إقليــم كردســتان ســوءاً يف 

ــّص عــى أن  ــد ن ــا ق ــة العلي ــرار املحكمــة االتحادي املســتقبل، أنَّ ق

حّصــة حكومــة اإلقليــم مــن املوازنــة العامــة ســوف تُحجــب حتــى 

تقــوم حكومــة اإلقليــم بتنفيــذ الحكــم، مزيــاً بذلــك أحــد مصــادر 

الدخــل املهمــة لتمويلهــا.

استرشاف املستقبل: اآلثار املتعلقة بالسياسات

ــط يف  ــعار النف ــاع أس ــاخ ارتف ــي أن من ــات تعن ــذه الدينامي كل ه

أعقــاب غــزو أوكرانيــا ال يؤمــن طريقــاً واضحــاً الســتقال حكومــة 

إقليــم كردســتان مــن الناحيــة املاليــة. فبالنســبة لهــذا العــام، وحتــى 

ــن املرجــح أن  ــت، م ــر يف األســعار معظــم الوق ــاع الكب ــع االرتف م

العائــدات  تتجــاوز نفقــات موازنــة حكومــة إقليــم كردســتان 

املتوقعــة، والتــي يــأيت معظمهــا مــن صــادرات النفــط. إضافــة إىل 

ــط –  ــعار النف ــاع أس ــتمراِر ارتف ــوق باس ــات الس ــإن توقع ــك، ف ذل

رغــم انخفاضهــا كل عــام عــن املســتويات الحاليــة )الرســم البيــاين 

1( – ال تغــر حقيقــة أن الفجــوة بــن النفقــات والعائــدات ســتزداد 

ــام.  اتســاعاً كل ع

وبــدون حــل طويــل األمــد بــن حكومتــي العــراق وإقليــم كردســتان 

حــول حصــة األخــر مــن املوازنــة االتحاديــة وتطويــر مــوارد النفــط 

والغــاز يف البــاد، لــن يكــون مــن املمكــن تقليــص الفجــوة املتزايــدة 

بــن العائــدات والنفقــات إال عــر خفــض النفقــات، أو زيــادة 

العائــدات، أو اقــراض الديــون – أو مزيــج مــن الثاثــة. مــن املمكــن 

ــط بشــكل  ــادة أســعار النف ــن زي ــا م ــدات إم ــادة العائ ــأيت زي أن ت

ــتدانة،  ــة. بالنســبة لاس ــة االتحادي ــن املوازن ــات م ــر أو التحوي كب

فالطريقــة الوحيــدة املتاحــة لاســتدانة أمــام حكومــة اإلقليــم هــي 

ــى  ــأيت ع ــك ت ــة، وتل ــة آجل ــات نفطي ــكل مبيع ــى ش ــراض ع االق

حســاب عائــدات النفــط املســتقبلية. وهنــاك خيــار آخــر لاســتدانة 

ــع  ــل دف ــر تأجي ــام ع ــاع الع ــرات للقط ــة املتأخ ــل يف مراكم يتمث

الرواتــب والرواتــب التقاعديــة، مــا يهــدد بحــدوث اضطرابــات 

ــاع  ــرات للقط ــم املتأخ ــإن تراك ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــة. م اجتامعي

الخــاص يشــكل خطــراً بإعاقــة النمــو االقتصــادي.14 وهــذه الحلــول 

ــل.  ــن املتوســط والطوي الرسيعــة ليســت مســتدامة عــى املدي

يف غضــون ذلــك، أنهــى قــرار املحكمــة االتحاديــة العليــا الصفقــات 

املخصصــة املعتــادة بشــأن حصــة اإلقليــم مــن املوازنــة االتحاديــة. 

14 ميكن االطاع عى بيانات إمكانية الحصول عى الدين وتاريخ الديون يف املنشورات املذكورة يف الحاشيتن 11 و13.

والحــل طويــل األمــد لهــذه املعضلــة يتمثــل يف إصــدار قانــون 

وإقليــم  العــراق  حكومتــي  يناســب  والغــاز  للنفــط  اتحــادي 

ــول  ــركة ح ــة مش ــع رؤي ــق م ــا يتواف ــه مب ــدر نفس ــتان بالق كردس

الهيكليــة الفدراليــة للبــاد. وميكــن أن يكــون لذلــك فائــدة مضافــة 

وهــي زيــادة دمــج اقتصــاد اإلقليــم يف اقتصــاد البــاد األوســع، مــا 

يوّســع االقتصــاد بأكملــه لصالــح جميــع العراقيــن. ولكــن يف الوقــت 

الراهــن، ال تبــدي أي مــن الجهــات السياســية الفاعلــة البــارزة مــن 

ــع  ــد م ــون جدي ــة قان ــاركة يف صياغ ــتعداداً للمش ــن اس كا الجانب

ــة.  ــة العام ــوب باملصلح ــس املطل ــة والح ــازالت الروري التن



معهد الدراسات اإلقليمية والدولية )آيرس(  10

نشرة العراق االقتصادية العقارات | اإلسكان | قطاع النفط في إقليم كردستان

االزدهار العقاري في العراق وأزمة السكن
أنس مرشد

تشــهد األســواق العقاريــة يف العــراق حالــة مــن االزدهــار املســتمر، 

ــي  ــادي. فف ــاء عــى حســاب املواطــن الع ــار ج ــن هــذا االزده لك

مناطــق وســط العاصمــة بغــداد، يــراوح ســعر املــر املربــع حاليــاً 

تكاليــف  مــا يجعــل  أمريــي. وهــذا  بــن 1000 و2000 دوالر 

الســكن باهظــة جــداً، حتــى أن أفــراد الطبقــة الوســطى اضطــروا إىل 

اللجــوء إىل املناطــق غــر املطــورة التــي تفتقــر إىل أبســط الخدمــات 

ــرصف الصحــي. ويف معظــم أنحــاء  ــاء وال ــاء وامل األساســية كالكهرب

ــازل  ــة، يســتحيل عــى العائــات الشــابة امتــاك املن املــدن العراقي

ــت يف األطــراف والضواحــي  ــو كان ــى ل ــان، حت ــر مــن األحي يف الكث

ــدة.  البعي

ــع  ــتقرار الوض ــدم اس ــية، وع ــات السياس ــاهمت االضطراب ــد س لق

األمنــي، وغيــاب القوانــن التــي تحمــي أصحــاب األعــامل التجاريــة، 

ــة ذات  ــن االســتثامرات املتنوع ــداً ع ــوال بعي ــه رؤوس األم يف توجي

العائــدات املتأخــرة وغــر املؤكــدة وبــدالً عــن ذلــك أصبــح ســوق 

العقــارات املــاذ اآلمــن بالنســبة للمســتثمرين. وقــد ســاهم هــذا 

ــر  ــة، األم ــوق العقاري ــتمر يف الس ــل ومس ــم هائ ــاوت يف تضخ التف

ــراء  ــب ب ــادي الراغ ــن الع ــبة للمواط ــاً بالنس ــكل كابوس ــذي ش ال

ــرة األوىل.  ــزل للم ــار أو من عق

وبســبب الضعــف يف القطــاع املــرصيف، يجــد املواطنــون العاديــون 

أنفســهم يف موقــع رضر كبــر فيــام يتعلــق بتجميــع املبالــغ النقديــة 

ــن –  ــداً أن العراقي ــروف جي ــن املع ــازل. وم ــراء املن ــة ل الروري

ســواء أكانــوا مســتثمرين مــن أصحــاب الــروات الكبــرة أم مواطنن 

عاديــن – ال يثقــون باملصــارف. كــام مل تنجــح معظــم املصــارف يف 

توفــر الحوافــز الكافيــة الســتقطاب الودائــع.

ــن  ــد م ــة املزي ــف إىل املدين ــن الري ــرة م ــاط الهج ــدت أمن ــد ولّ لق

الطلــب عــى املنــازل إىل حــد يفــوق تحّمــل املراكز الحريــة. وهذه 

ليســت ظاهــرة جديــدة، فمنــذ األربعينيــات، تســببت الهجــرة مــن 

الريــف إىل املراكــز الحريــة بزيــادة ســكانية كبــرة وغــر مخططــة. 

وأّذن ذلــك ببدايــة دورات متعاقبــة مــن الهجــرة والنــزوح أدت إىل 

ــاٍت غــر متوقعــة يف الطلــب عــى القطــاع العقــاري. فكانــت  تقلب

هنــاك حركــة نــزوح داخــيل كبــرة بــن عامــي 2005 و2008 نتيجــة 

ــت  ــم ارتفع ــتقر. ث ــر املس ــي غ ــع األمن ــي والوض ــرصاع الطائف لل

ــي  ــن عام ــش ب ــع داع ــرصاع م ــرة ال ــدداً يف ف ــزوح مج ــداد الن أع

ــراد  ــر مــن األف ــر الكث ــك الرصاعــات، أُج 2014 و2017. وخــال تل

ــام  ــة. ك ــع بديل ــدة يف مواق ــازل جدي ــم ورشاء من ــرك منازله ــى ت ع

ــة والجفــاف  ــون عــن قلقهــم مــن أن العوامــل البيئي يعــرب املحلل
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ــاق  ــى نط ــة ع ــزوح الداخلي ــاالت الن ــن ح ــد م ــبب يف املزي ستتس

واســع.

ال ميكننــا أن ننكــر حقيقــة أن إعــادة هيكلــة االقتصــاد املحــيل بعــد 

ــت  ــد لعب ــراق ق ــى الع ــدة ع ــات املتح ــه الوالي ــذي قادت ــزو ال الغ

دوراً مهــامً أيضــاً. فقــد نتــج عــن التدفــق الــوارد لعائــدات النفــط 

ــم  ــام 2003 تضخ ــد ع ــة بع ــيولة املالي ــئ يف الس ــاع املفاج واالرتف

ــع  ــاً م ــَب عكس ــذي تناس ــر ال ــة، األم ــوق العقاري ــئ يف الس مفاج

ــاً  ــل منخفض ــط الدخ ــي متوس ــن إذ بق ــة للمواطن ــدرة الرائي الق

جــداً مقارنــة بأســعار العقــارات. فمتوســط الدخــل الســنوي للعاّمل 

الَكَســبة يف العــراق يبلــغ 4200 دوالر أمريــي، عــى الرغــم مــن أن 

اإليجــارات يف معظــم مناطــق بغــداد تبــدأ مــن 300 دوالر أمريــي 

ــهري  ــل الش ــط الدخ ــاً متوس ــادل تقريب ــم يع ــذا الرق ــهرياً، وه ش

للفــرد. 

يف بغــداد، كانــت النتيجــة النهائيــة لحــركات الهجرة والنمو الســكاين 

املســتمر عبــارًة عــن ارتفــاع ثابــت يف الطلــب، والــذي قابلــه ركــود 

يف العــرض، مــا أدى إىل تضخــم كبــر يف الســوق العقاريــة. ويف حــن 

ــاً  ــإن مدن ــداد، ف ــة بغ ــو العاصم ــه نح ــامم موج ــم االهت أن معظ

كالبــرصة وكربــاء والنجــف والرمــادي والحلــة قــد شــهدت زيــادات 

ــرة  ــق الكب ــارات يف الســنوات األخــرة، إذ أن العوائ يف أســعار العق

أمــام دخــول ســوق اإلســكان قــد أّدت إىل ارتفــاع يف الطلــب عــى 

املنــازل الصغــرة التــي تــراوح مســاحتها بــن 50 و75 مــر مربــع. 

يف البــرصة، فاقــَم غيــاب االســتثامرات الحكوميــة يف البنــى التحتيــة 

مــن التفاوتــات يف قطــاع اإلســكان. فاملنــازل التــي تبلــغ مســاحتها 

200 مــر مربــع يف أكــر أحيــاء البــرصة حيويــة تكلّــف مــا يقــارب 

ــي  ــعار الت ــذه األس ــن ه ــم م ــى الرغ ــي. وع 500,000 دوالر أمري

ــر مــن  ــإن الكث ــامل، ف ــر املــدن غــاًء يف الع ــن أك تنافــس بعضــاً م

هــذه املنــازل الراقيــة يف حالــة مزريــة مــن حيــث الخدمــات العامــة 

التــي تتلقاهــا. 

ــة  ــط دولي ــركات نف ــن ل ــرصة موط ــإن الب ــك، ف ــة إىل ذل باإلضاف

ــا ذوي  ــكن ملوظفيه ــن الس ــرة لتؤّم ــغ كب ــع مبال ــى دف ــادرة ع ق

األجــور العاليــة. ولكــن، يف نظــر املواطنــن العاديــن، مل يقــدم قطــاع 

النفــط شــيئاً يذكــر لتحســن جــودة املعيشــة لــدى أهــل البــرصة. 

ــى  ــرى ع ــدن األخ ــل امل ــجع أه ــط يش ــاع النف ــن أن قط ــاً ع فض

االنتقــال إىل البــرصة بحثــاً عــن العمــل، األمــر الــذي ال يــؤدي فقــط 

إىل ارتفــاع أســعار العقــارات، بــل يشــجع أيضــاً جهــات التوظيــف 

ــة.  ــب أقــل بســبب الفائــض يف العامل ــة عــى دفــع روات املحلي

ويف جميــع أنحــاء املــدن العراقيــة الرئيســية، أجــر التضخــم يف 

ــال إىل  ــى االنتق ــن ع ــن املواطن ــراً م ــدداً كب ــة ع ــوق العقاري الس

املناطــق الزراعيــة، مــام أدى إىل قطــع اآلالف مــن أشــجار النخيــل 

العشــوائية.  الســكنية  التجمعــات  أجــل  مــن  األرض  لتمهيــد 

ــدد الوحــدات  ــغ ع ــاد إذ بل ــم األعــى يف الب ــداد الرق وســّجلت بغ

ــرصة  ــة الب ــا محافظ ــدة، تليه ــا 1022 وح ــوائية فيه ــكنية العش الس

التــي ســجلت 677 وحــدة، وذلــك وفقــاً ملعلومــات وزارة التخطيــط.

مــا هــو الحــل إذن؟ حتــى هــذه اللحظــة، مــا يــزال تركيــز الحكومــة 

منصبّــاً عى مشــكلة عرض املســاكن. وتقــّدر وزارة اإلســكان العراقية 

أن معالجــة النقــص يف املســاكن تتطلــب 3 مليــون وحــدة ســكنية 

ــص  ــتجابة لنق ــا االس ــدن ميكنه ــأن امل ــض ب ــادل البع ــة. ويج إضافي

العــرض بالركيــز عــى التوســع يف املجمعــات الســكنية العموديــة. 

لكــن هــذه املشــاريع يجــب أن تتــم بالطريقــة الصحيحــة. 

مل تقــّدم املجمعــات الســكنية العموديــة القليلــة التــي بُنيــت مؤخراً 

ــة  ــدى الطبق ــات الكســب ل ــع إمكان ــداد أســعاراً تتناســب م يف بغ

ــز  ــن مرك ــدة ع ــق البعي ــال، يف املناط ــبيل املث ــى س ــطة. فع املتوس

العاصمــة، يبلــغ ســعر الشــقة التــي تبلــغ مســاحتها 100 مــر مربــع 

أكــر مــن 150,000 دوالر أمريــي يف معظــم األحيــان. ويف الوقــت 

ــات  ــل يف املجمع ــم املامث ــقق ذات الحج ــار الش ــغ إيج ــه، يبل نفس

الســكنية يف مركــز بغــداد أكــر مــن 2000 دوالر أمريــي شــهرياً. 

ال ميكــن أن يســتمر الوضــع الحــايل كــام هــو. وعنــد تشــكيل 

ــؤولية  ــا مس ــن تحميله ــد م ــدة، ال ب ــة الجدي ــات االتحادي الحكوم

ــي  ــكنية الت ــات الس ــاص يف املجّمع ــام والخ ــتثامر الع ــجيع االس تش

ــنوية  ــول الس ــن ذوي الدخ ــن العادي ــور املواطن ــع أج ــب م تتناس

ــف يف قطــاع  ــل التكالي ــة تحّم ــة بأزم ــامم الحكوم املتوســطة. فاهت

اإلســكان ســوف يدعــم منــو األعــامل التجاريــة األخــرى التــي تقــدم 

ــطة.  ــة املتوس ــتهلكن يف الطبق ــات للمس الخدم
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ــة  ــداد“، املنص ــاريع بغ ــر ”مش ــس ومدي ــو مؤس ــي ه ــد غن محم

العراقيــة األكــر يف مجــال اإلنشــاءات والعقــارات عــى وســائل 

التواصــل االجتامعــي، والتــي تهــدف إىل التوعيــة حــول حلــول 

ــداد.  ــاء يف بغ ــراين والبن ــط العم ــه التخطي ــي تواج ــات الت التحدي

ــة يف  ــات اإلعامي ــر العاق ــي أيضــاً منصــب مدي يشــغل محمــد غن

رشكــة بيكــورب Becorp. أجــرت املقابلــة معــه رانيــا صبــاح بكــر، 

الزميلــة يف معهــد الدراســات اإلقليميــة والدوليــة )آيــرس(، وذلــك يف 

ــداد. ــول 2022 يف بغ ــهر أيل ش

ــاري واإلنشــاءات  ــر العق ــف تنظــر إىل التطوي ــر: كي بك

ــداد؟ يف بغ

ــد  ــث توج ــل حي ــن أربي ــدأ م ــراه اآلن ب ــذي ن ــرّك ال ــي: التح غن
مشــاريع إســكان متعــددة وطــرق دائريــة وجهــود جبــارة لارتقــاء 

باملشــهد الحــري يف املدينــة. واآلن بــدأت بغــداد متــي عــى 

خطاهــا، ولكــن لــو عدنــا للــاميض وألقينــا نظــرة عــى خطــة 

ــكان  ــداد س ــا أن تع ــات لوجدن ــة يف الثامنيني ــداد األولي ــر بغ تطوي

ــن نســمة. وهــذا الرقــم تجــاوَز الضعــف  ــة كان أربعــة ماي املدين

اآلن إذ أصبحــت العاصمــة العراقيــة مكتظــة بالســكان. ومــا الــذي 

ترافــَق مــع االكتظــاظ الســكاين؟ بدأنــا نشــهد تراجعــاً يف املســاحات 

ــغ  ــي تبل ــازل الت ــيم املن ــرى تقس ــايل، ج ــكن. وبالت ــة للس الصالح

مســاحتها 600 مــر مربــع إىل منــازل مبســاحة 50 و100 مــر مربــع. 

وتلــك الحركــة كانــت اجتهــاداً مــن املواطنــن دون أي تخطيــط أو 

إرشاف مــن الســلطات. ويف عــام 2014، أطلقــت الحكومــة خططــاً 

لثاثــة مشــاريع ســكنية ملوظفــي الدولــة يف بغــداد، أحدهــا يف 

ــروع  ــو م ــث ه ــة، والثال ــر يف العامري ــات، واآلخ ــة التاجي منطق

ــى  ــرب ع ــبب الح ــة بس ــاريع الثاث ــك املش ــت تل ــوة. وتعرقل األخ

ــي.  ــاد الحكوم ــش والفس داع

 

 عندمــا نجــح مــروع مدينــة بســامية يف بغــداد يف تســليم وحــدات 

ــال  ــذا املج ــر يف ه ــتثمرون بالنظ ــدأ املس ــام 2016، ب ــكنية يف ع س

كقنــاة صالحــة لتوليــد الدخــل. ولكــن كيــف يبــارش املــرء يف مدينــة 

ــدأ  ــكن؟ ب ــة للس ــاحات الصالح ــدودة املس ــكان ومح ــة بالس مكتظ

املســتثمرون والحكومــة بالبحــث يف املســاحات املفتوحــة واألرايض 

الزراعيــة واملناطــق املحيطــة مبطــار بغــداد، األمــر الــذي أثــار 

نزاعــات سياســية نظــراً لكــون السياســين مســتثمرين يف هــذه 

املشــاريع. واالدعــاءات بــأن مــروع مدينــة الرفيــل ســيغر الركيبــة 

ــدل  ــره ي ــم ذك ــا ت ــكل م ــة، ف ــت صحيح ــة ليس ــكانية للمنطق الس

عــى نقــص حقيقــي يف التخطيــط املنظـّـم لتدفــق الحركــة املروريــة 

ــاء واملســاحات الخــراء، وهــذا ال ميكــن  ــة والكهرب ــى التحتي والبن

مقارنتــه بأربيــل حيــث ســار التطويــر بوتــرة بطيئــة وكان التخطيــط 

لــه جيــداً نســبياً. أمــا البــرصة فهــي تبــيل حســناً برأيــي مــن حيــث 

التخطيــط للتطويــر العقــاري، إذ يقومــون هنــاك بفــرز أراٍض 

ــد، عــى  محــددة لهــذا الغــرض والعمــل عــى املســألة بإطــار ُمرَشَّ

الرغــم مــن مــرور عامــن فقــط عــى بدايتهــم. 

ــة  ــا أكــر عــن مــرشوع مدين ــك أن تحدثن بكــر: هــل ل

ــداد؟ ــل يف بغ الرفي

غنــي: بالطبــع. بــدأ مــروع املدينــة يف عــام 2015. كانــت الهيئــة 
الوطنيــة لاســتثامر ترغــب بتقديــم مــروع اســتثامر عقــاري 

ضخــم إذ أن مــروع بســامية كان عبــارة عــن اتفــاق تعاقــدي مــع 

الحكومــة العراقيــة، ال مروعــاً اســتثامرياً. وكانــت الخطــة املبدئيــة 

ــة مركــز لألعــامل، إال  ــم محــاكاة مــروع بســامية مــع إضاف أن تت

أنهــم ألغــوا املــروع لســبب مــا. هنــاك منافســة ال ميكــن إنكارهــا 

بــن الهيئــة الوطنيــة لاســتثامر وهيئــة اســتثامر بغــداد. وبالتــايل، 

عندمــا تــم التكليــف مبروعــي دامــاك والبــدور يف عــام 2019 عــى 

ــرص  ــكر الن ــداد )معس ــار يف بغ ــق املط ــى طري ــكرية ع أراٍض عس

وغــره(، انتهــزت الهيئــة الوطنيــة لاســتثامر الفرصــة إلعــادة إحيــاء 

ــرب  ــع املســتوى بالق ــع فاخــر رفي ــان مبجم ــاة واإلتي الخطــط امللغ

مــن الجامعــة األمريكيــة يف بغــداد، والتــي كانــت دافعــاً رئيســياً يف 

هــذه الخطــة. ويف الوقــت الحــايل، هنــاك 40,000,000 مــر مربــع 

مــن أصــل 106,000 فدانــاً قيــد اإلنشــاء موزعــة بــن ليــك ســيتي، 

والبــدور، ودامــاك. وعــى الرغــم مــن أن مــروع مدينــة الرفيــل هو 

التطوير العقاري في بغداد
مقابلة مع محمد غني

15 ايلول 2022
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خطــوة إيجابيــة لألمــام، فــإن الشــكوك مــا 

زالــت تــراودين حــول تخطيطه العمــراين، إذ 

أنــه يف الوقــت الحــايل يتبــع ســر املــروع 

ــر  ــع معاي ــن وض ــدالً م ــة ب ــب الحاج حس

ــا نعــاين مــن  ــه املــروع. إنن ــة توّج معقول

ــا  ــراق وم ــتقبلية للع ــة املس ــص يف الرؤي نق

زلنــا نتحــرك ضمــن وضــع النجــاة.

 

ــدت هــذه املشــاريع  بكــر: هــل ولّ

يف  زيــادات  العقــاري  للتطويــر 

األرايض؟ قيمــة 
 

ــة األريض  ــرة يف قيم ــادة كب ــاك زي ــت هن ــداد، كان ــي: يف بغ غن

ــن  ــر م ــار والكث ــرق املط ــب وط ــو غري ــة وأب ــق العامري يف مناط

املناطــق األخــرى بســبب تناقــل األخبــار عــن املزيــد مــن املشــاريع 

املســتقبلية يف هــذه املناطــق. وهــذا أمــر مريــح مــن وجهــة 

ــة داخــل  ــت التطــورات التجاري ــل، كان نظــر املســتثمرين. يف املقاب

مناطــق بغــداد الراقيــة مثــل املنصــور والكــرادة وزيونــة فوضويــة 

ومرهقــة لســكانها. املســتثمرون يف العــراق يتبعــون التيــارات. ففــي 

الســنوات الســابقة، كان كل الركيــز منصبّــاً عــى املطاعــم واملقاهي. 

ومــع ذلــك، فإنهــم اآلن يوجهــون اهتاممهم 

نحــو العقــارات ومشــاريع اإلنشــاء الكبــرة، 

مــا يولّــد زخــامً وتدفقــاً كبــراً يف اإليــرادات 

ــوك والقطــاع الخــاص يف العــراق عــى  للبن

تولّــد  العقاريــة  املشــاريع  ســواء.  حــد 

ــاً عــى الخدمــات اإلضافيــة واألنشــطة  طلب

مثــل  أماكنهــا،  مــن  بالقــرب  الرفيهيــة 

ومراكــز  واملطاعــم  املائيــة  الحدائــق 

التســوق، والتــي مــن املمكــن أن ترفــع 

ــن. ــن العراقي مســتويات املعيشــة للمواطن

بكــر: مبــا أن “مشــاريع بغــداد” 

أصبحــت منصــة معروفــة لتســويق التطويــر العقــاري، 

مــا هــو تقييمــك الســراتيجيات التســويق الحاليــة التــي 

يســتخدمها املطــورون العقاريــون يف العــراق؟

غنــي: إنهــا يف تطــور دون شــك! فقبــل عــام 2019، مل يكــن 

مصطلــح ”التطويــر العقــاري“ معروفــاً إال لــدى فئــة محــدودة مــن 

النــاس. ومــع ذلــك، مــا أراه حاليــاً هــو أن بعــض املشــاريع تســتخدم 

ــد  ــا تعتم ــويق، أو أنه ــراتيجين للتس ــات كاس ــديس املبيع ــا مهن إم

بدأ املستثمرون والحكومة 

البحث عن املساحات 

املفتوحة واألرايض الزراعية 

واملناطق املحيطة مبطار بغداد 

مام أثار الرصاعات السياسية 

حيث يستثمر السياسيون يف 

هذه املشاريع.
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عــى شــخص واحــد فقــط – يلعــب دور مديــر املبيعــات والتســويق 

والتنفيــذ يف الحــن ذاتــه – مــا يخلــق تفاوتــاً بــن مهــارات الشــخص 

ــاً  ــت وعي ــر اإلنرن ــات ع ــق الحم ــد تخل ــة. ق ــات الوظيف ومتطلب

بالعامــة التجاريــة وتزيــد مــن عــدد الزيــارات عــى الويــب، لكنهــا 

ليســت اســراتيجية تســويقية متامســكة ومدروســة. ولكننــا نشــهد، 

رغــم ذلــك، بعــض املــؤرشات الواعــدة يف اســتخدام وســائل التواصــل 

االجتامعــي واســراتيجيات التســويق مــن خــال املؤثريــن. ولكــن، 

ــخصيات  ــب ش ــك إذ تجل ــركات يف ذل ــض ال ــل بع ــدداً، تفش مج

تــر بصــورة املــروع أكــر مــام تنفعــه، فتلــك الــركات ترغــب 

بزيــادة األعــداد، ولكــن هــذا ال يعنــي مبيعــات أفضــل بالــرورة. 

بكــر: أيــن تــرى مكانــة منّصتكــم يف الســنوات الخمــس 

املقبلــة يف العــراق؟ 

غنــي: ســنقوم بإطــاق هويــة برصيــة تعكــس رؤيتنــا للســنوات 
القليلــة القادمــة. نحــن نهــدف إىل وضــع أنفســنا كُمصلحــن وليــس 

ــاول مســائل كالتلــوث، وعــدم وجــود  فقــط كمســّوقن، وذلــك بتن

املســاحات الكافيــة، واالختناقــات املروريــة، ونقــص التخطيــط، 

ــك  ــج التنمــوي املتمحــور حــول اإلنســان. وســوف نقــوم بذل والنه

ــليط  ــط بتس ــي فق ــوى ال يكتف ــاالت ومحت ــة مق ــال كتاب ــن خ م

ــة  ــول بأمثل ــدم أيضــاً الحل ــل يق ــة، ب ــا العراقي ــى القضاي الضــوء ع

ملموســة. إن ”مشــاريع بغــداد“ منصــة تــويل األولويــة لرفــع الوعــي 

واملعايــر لــدى ســاكني بغــداد. وقــد نجحنــا بالفعــل يف تغيــر نظــرة 

النــاس ملــروع بــرج البنــك املركــزي بإطاقنا حملــة إلعادة تســميته 

”بــرج زهــا حديــد“. وكانــت ردود األفعــال التــي تلقيناهــا إيجابيــة 

للغايــة بســبب تلــك اللمســة الشــخصية، فزهــا كانــت واحــدة مّنــا، 

ــي  ــب مدينت ــي أح ــاً، لكنن ــاً معامري ــون مهندس ــد ال أك ــة. ق عراقي

وأمتنــى األفضــل دومــاً لبغدادنــا الحبيبــة وأهلهــا الطيبــن رغــم كل 

ــات.  الظــروف والتحدي

Shutterstock. 2022 بناية في احد شوارع محافظة البصرة. 19 آب 
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ــرجاع، أو  ــام اس ــه يف نظ ــور أو تخزين ــذا املنش ــن ه ــزء م ــاج أي ج إنت

نقلــه بــأي شــكل أو بــأي وســيلة، إلكرونيــة أو ميكانيكيــة أو بالنســخ 

ــة أخــرى دون إذن خطــي مســبق  ــأي طريق الضــويئ أو التســجيل أو ب

مــن النــارش.
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