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يعد التسويق عرب اإلنرتنت الفرصة اليت تسمح للقطاع اخلاص ابلنمو وتوفري ماليي الدوالرات 
رخيص  بنحوين  الطرود  تسليم  فإن  العراق  يف  الربيد  خدمة  تدهور  مع  لكن  احمللي.  لالقتصاد 
وآمن أصبح شبه مستحيل؛ مما يعرقل منو التسويق اإللكرتوين، أضف إىل ذلك استحالة تشجيع 
دخول عمالقة التسوق اإللكرتوين مثل: علي اباب، وأمازون إىل السوق العراقية لالستثمار يف سوق 

االستهالك للسلع الشخصية الذي  تبلغ قيمة 11 مليار دوالر سنوايً؛ نتيجة هلذا اخللل.
ومن أجل إيضاح األمر ومعوقاته، فمن املهم اإلجابة على التساؤل اآليت:

هل التسويق عرب اإلنرتنت موجود فعاًل يف العراق؟
عاملياً، يتفاعل املستهلكون مع السوق للتسوق للحصول على املنتجات أو اخلدمات املرغوبة. 
ومع ثورة االتصاالت يف القرن العشرين ، ظهر نوع جديد من التسوق، وهو التسوق عرب اإلنرتنت. 
يف العراق بدأت بعض عمليات التسوق عرب اإلنرتنت ابستخدام وسائل التواصل االجتماعي 
مثل الفيسبوك وغريها، ومع ذلك، من غري اجملدي عملياً شراء سلع مباشرة من خارج العراق من 
أصحاب األعمال هؤالء؛ ألنه ببساطة يتعي عليهم شراؤها وشحنها كحاوية إىل مستورد من طرف 
اثلث الذي بدورة خيزهنا يف امليناء، ومن مث نقلها إىل منشأة التخزين اخلاصة بصاحب اخلدمة. وهنا 
يتوجب على صاحب اخلدمة أخذ دفعة مالية كتامي من املشرتي، ويتوجب على املشرتي الذهاب 
قيمتها حيث  التسوق اإللكرتوين  مباشرة إىل صاحب اخلدمة والتفاوض معه؛ لذلك تفقد فكرة 
إن العملية املذكورة آنفاً بعيدة كل البعد عن مفهوم التسوق عرب اإلنرتنت؛ ولذلك يضطر معظم 
الرغم من رغبتهم يف احلصول على سلع ذات عالمات جتارية من اخلارج- إىل  العراقيي -على 
االكتفاء مكرهي ابملعروض يف السوق احمللية؛ وكل هذا نتيجة النعدام وجود طريقة مباشرة الستالم 
التنوع،  مصادر  من  مهم  املصدر  العراقي  االقتصاد  فقد  وهنا  الوطين.  الربيد  ابستخدام  البضائع 
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وفضاًل عن ذلك هناك تبعات أخرى، أمهها: التضخم االقتصادي، والتكديس للعملة احمللية بيد 
املواطني. قد يظن القارئ أننا جانبنا املوضوع قيد الطرح ونتحدث يف أمر آخر، لكن يف احلقيقة، 
هذه املشكلة املزمنة هلا ارتباط وثيق بعملية التسوق، وتبادل البضائع بي املواطني والتجار احملليي 
واملتاجر يف خارج البلد. واألمر ببساطة أن املواطن يفقد الرغبة والدافع إليداع أمواله يف املصارف، 
وبداًل من ذلك حيوهلا لسلع أو للعملة الصعبة كالدوالر، مما أدى إىل خلق ما يسمى مزاد العملة 
الذي من طريقه جُترب الدولة العراقية على توفري الدوالر بفرق سعري لكي حتافظ على توازن الكتلة 
النقدية بثمن ابهظ. ثبت ابلتجربة يف أغلب دول العامل أن التحول للبيع ابالئتمان بتشجيع املواطن 
على استعمال البطاقات االئتمانية اإللكرتونية سيؤدي إىل ضخ املواطني ألغلب دخلهم ككتلة 
نقدية داخل املصارف؛ وبذلك تتسع دوائر االدخار الذي يؤدي إىل تقليل الكتلة النقدية احمللية  
املعروض؛ وبذلك يساهم يف استقرار العملة، وخلق فرص لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة من 
قبل املصارف احلكومية واخلاصة. لتوضيح حجم هذة املشكلة املزمنة يف االقتصاد العراقي، يكفي 
القول إن حوايل 93٪ من العراقيي ال ميتلكون حساابً مصرفياً. هذا حبد ذاته جيعل إدامة االقتصاد 
العراقي أمراً مستحياًل مهما ازدادت صادرات العراق من النفط. وأيضاً من شبة املستحيل إقناع 
بنكي-  لفتح حساب  االئتمانية - والذي يؤدي ابلضرورة  البطاقات  استعمال  املواطني جبدوى 
املصارف  استعمال  املواطني على  العراقية حث  لذلك. حاولت احلكومة  احلاجة  إجياد  من دون 
ابستعمال بطاقات خاصة للمتقاعدين واملوظفي لدفع رواتبهم، ولكن لعدم قناعة املواطن العراقي 
اىل وسيط غري  إىل حتويل هكذا خدمات  أداي  املصريف  احلساب  وفتح  االدخار،  بضرورة دميومة 
ضروري بي املواطن والدولة، الذي أصبح خسارة اقتصادية غري ضرورية. لو اقتنع املواطن حباجته 
للشراء ابالمتان عن طريق التسوق اإللكرتوين فسيؤدي ذلك إىل منو يف القطاع املصريف نتيجة زايدة 
يعدان  اإللكرتوين  للتسوق  احلكومي  والدعم  التشجيع  وهنا  للمواطني.  البنكية  احلساابت  عدد 

ضرورة ومن أساسيات األمن االقتصادي حلل املشكالت املذكورة آنفاً.
 وكما أوضحنا، فاملعضلة اليت تواجه منو التسوق اإللكرتوين يف العراق هي ابلدرجة األساس 
عملية النقل؛ لذلك يلجأ املواطنون الستعمال خدمات النقل السريع املكلفة جداً مثل: )دي أتش 

ال،  وفيدكس( وهذا جيعل جمرد التفكري يف فتح سوق إلكرتونية فاعلة وحقيقية، أمراً بعيد املنال.
لكن السؤال هنا: كيف ميكن دعم التسوق اإللكرتوين عملياً، واجلواب أن هناك حاًل قد 
يكون حل العصي السحرية لكل هذه املشكالت، وبتكلفة قليلة جداً، وهو استحداث نظام الرمز 

الربيدي zip code يف العراق وتفعيل خدمة الربيد العراقي.
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عرب  ابلتسوق  اخلاصة  الرخيصة  الطرود  تسليم  مبهمة   للدولة  الوطين  الربيد  يقوم  عاملياً، 
اإلنرتنت؛ ونتيجة لذلك، ظهرت العديد من األعمال واملشاريع الرائدة املستفيدة من خدماتة، وأبرز 
مثال على ذلك هو العمالق األمريكي )أمازون( الذي أعطى هذه السوق دفعة مالية وتكنولوجية 
ضخمة. على سبيل املثال: استثمرت أمازون يف إدارة التخزين؛ مما أدى إىل االستثمار مث االستحواذ 
على أحد أكرب املختربات الروبوتية ومراكز الذكاء االصطناعي يف العامل، وحىت فرع لالستثمار يف 
أعمال النقل. هذا العمالق -إىل جانب شركات أخرى مثل علي اباب الصينية- خلق كثرياً من 
املشاريع الصغرية اليت تسوق منتجاهتا يف األسواق احمللية والعاملية بال حدود، والسيما بي املغرتبي 
يف الدول الصناعية الكربى الذين يرومون ري عطش احلني لبيئتهم وبلداهنم بشراء منتجات بالدهم 
من خالل التسوق اإللكرتوين. يف كثري من احلاالت أيضاً أصبح املغرتبون وسيلة جمانية للرتويج لدعم 
التسوق  بلداهنم األصلية. وكما ذكران، وبسبب ضخامة شركات  اليدوية من  الصناعات واحلرف 
عرب اإلنرتنت وإمكاانهتا، فإهنا تعتمد بنحو أساس على عامل رئيس، وهو اخلدمة الربيدية احمللية 
يف البلدان اليت تعمل فيها؛ وهنا يربز دور االستثمار االقتصادي للدولة يف دعم االقتصاد احمللي 

واالستثمار طويل األجل واملربح يف جعل اخلدمة الربيدية الوطنية وسيلة موثوقة وفعالة.
ملاذا حنتاج إىل دعم حكومي؟

يوجد يف العراق نظام بريدي قدمي اتبع للدولة، له نظام أساس، وقاعدة قائمة وبنية حتتية 
متماسكة، لكنه يفتقر إىل التحديث والتطوير، حيث إنه يعاين من اإلمهال لسنوات عديدة؛ مما 
أدى إىل تراجع استخدامه لدرجة أن العديد من الرسائل الرمسية بي الدوائر احلكومية يرسلها موظف 
خمصص يسمى: املعتمد. وهذا أدى إىل منع التسوق عرب اإلنرتنت من امتالك اإلمكاانت الكاملة 
يف العراق حىت اآلن؛ بسبب عدم وجود توصيل طرود موثوق به ورخيص. تشكل البضائع املتداولة 
يف السوق العراقية -واليت يتم عادة تبضعها الكرتونيا يف دول العامل- حوايل 11 مليار دوالر سنوايً، 
لكن قيمة املتسوق منها إلكرتونياً يقارب الصفر؛ بسبب معضلة خدمة توصيل الطرود كما ذكران. 
وهنا يكون للربيد الوطين العراقي فرصة ذهبية إلعادة أتسيس نفسه، وفتح هذه السوق اجلديدة، 

واملساعدة يف النمو االقتصادي.
الياابن مثااًل:

إلعطاء مثال على عائدات تسليم الطرود املوثوق -الذي يعتمد على البىن التحتية احلكومية 
الراسخة للخدمات الربيدية- يف الياابن أدى أداء الربيد الياابين ذي املوثوقية العالية إىل خلق الكثري 
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من منصات التسوق اإللكرتوين، الذي ساهم بدورة إىل ازدايد احلاجة لتوصيل البضائع للمنازل، 
اخلاص  النقل  شركات  يف  كما  أيضاً  رخيصة  وأبسعار  منافسة  خاصة  شركات  خلق  إىل  ومنها 
كـ)ايماتو وساغاوا(. حيث بلغت أرابح ايماتو وحدها حوايل 289 مليون دوالر، وهذا هو صايف 
اإليرادات، بينما بلغ صايف إيرادات أمازون  1.5 مليار دوالر يف عام 2019؛ وهنا استطاعت 
احلكومة الياابنية جين عائدات ضريبية مضاعفة من ضريبة االستهالك للمواطني، وكذلك ضريبة من 
أمازون، وخدمة النقل، والبائعي، وأيضاً املسامهة يف استدامة الكتلة النقدية املوجودة يف املصارف 
حيث مييل املواطن الياابين لعدم محل أموال كاش، ويستعيض عنها ابلدفع اإللكرتوين. وهنا نستطيع 
أن نرى حجم العائدات املتمثل  مباليي الدوالرات من الضرائب، فضاًل عن تشجيع العمل احلر 
أننا ال  التأكيد على  العامة. وجيدر  القطاعات  الذي خيفف من عبء خلق وظائف جديدة يف 
نتحدث عن بناء قواعد بنية حتتية كاملة )طرق جديدة، وقطارات، وتوصيل الطاقة، وغريها(، بل 
حنن هنا نتحدث فقط عن إنشاء الرمز الربيدي وإعادة تنشيط اخلدمة الربيدية؛ وهذا بدوره سيؤدي 
إىل استصالح البنية التحتية تدرجيياً بسبب احلاجة إىل زايدة اإليرادات؛ وهنا سيدعم القطاع اخلاص 

جهود الدولة مادايً؛ لبناء طرق جديدة، وتطوير البىن التحتية.
اخلالصة

وختاماً نقول :إن إحياء الربيد العراقي سيضمن للحكومة منواً مستداماً يف القطاع اخلاص؛ 
مما يؤدي إىل زايدة اإليرادات الضريبية وإصالح امليزان التجاري الوطين، حبيث يشجع وجود خدمة 
رخيصة لتسليم الطرود عمالقة التسويق اإللكرتوين كأمازون وغريها على دخول السوق العراقية، 
اللوجستية  العراق لسد احلاجات  وهذا بدورة سيشجع املستثمر األجنيب على ضخ أمواله داخل 
لشركات التسوق العاملية. إن السوق احمللية العراقية بيئة خصبة للسوق اإللكرتونية، وتـََعطُّش املواطني 
للسلع اجليدة هو ضمانة لسرعة منو هذه السوق يف وقت قصري نسبياً. أضف إىل ذلك منو القطاع 
البطاقات االئتمانية من قبل املواطني،  النقدية املصرفية؛ لضرورة استخدام  الكتلة  املصريف وزايدة 
وهذا يؤدي إىل منو االقتصاد العراقي ككل. وعلى هذا النحو، فإن االستثمار الصغري يف حتديث 
اخلدمات الربيدية من قبل احلكومة العراقية  سيؤدي إىل فتح التسوق عرب اإلنرتنت؛ مما سيشجع 

الشركات الصغرية والعمالة الذاتية على التطور، وبذلك تتحقق الفائدة.


