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الشارقة  /خاص بالمدى االقتصادي
تكون األحداث قليلة التي تجعل معظم دول العالم تواجه تحديات كبيرة ومتزامنة في سبيل تأمين وضمان استمرارية تزويد قطاعاتها االقتصادية والسكانية بما
تحتاجه من الطاقة الكهربائية في جميع الظروف واألوقات.
ولفت تقرير للطاقة الى ان اتجاهات وتطور الطلب على الطاقة الكهربائية كانت تواجه بعمليات تطوير وتحديث متدرجة على قوى وحجم اإلنتاج والتوليد لتشمل
تطوير المحطات الحالية وتأسيس محطات جديدة ضمن خطط خمسية أو عشرية من دون أن يكون هناك ضغط مباشر وعجز كبير لدى غالبية الدول في سبيل
تامين االحتياجات من الكهرباء وبشكل خاص في أوقات الذروة.

تقرير :قطاع الطاقة الكهربائية يولد فرصًا استثمارية
وتحديات متنوعة عند مستويات الطلب الحالية

مصادر :مستقبل النفط قد يتعرض للمخاطر
بعد خروج القوات االمريكية
بغداد /رويترز

تثري املخاوف االمنية توج�س ًا لدى ال�شركات
اال��س�ت�ث�م��اري��ة ب�ع��دم��ا م��زق��ت ع �ب��وة نا�سفة
م��ؤخ��رة �سيارة دف��ع رباعي م�صفحة كانت
تقل عمال نفط �صينيني يف العراق مبنت�صف
مت��وز امل��ا��ض��ي ق��ال م�ت�ع��اق��دون �أم�ن�ي��ون ان
اجلي�ش االمريكي ك��ان هو امل�ستهدف على
االرج��ح ولي�س �شركة دات�شينغ برتوليوم
ال�صينية.
وم��زق��ت ال �ق��ذي �ف��ة ال �ت��ي ��ص�م�م�ه��ا احلر�س
الثوري االيراين والتي كثريا ما ت�ستخدمها
م�ي�ل�ي���ش�ي��ات �شيعية يف ال� �ع ��راق م ��ؤخ��رة
ال�سيارة وخرجت من اجلانب الآخ��ر خلف
مقعد الركاب اخللفي مبا�شرة.
و�أ�صيب ثالثة عمال �صينيني يعملون يف
تطوير انتاج حقل الرميلة �أكرب حقول النفط
العراقية بخدو�ش وجروح طفيفة ،و�أ�صيب
ح��ار���س �أم��ن ك��ان يجل�س يف مقعد �أمامي
ب�شظايا.
ومل تهتم �شركات النفط اىل االن باملخاوف
االم�ن�ي��ة بعد اب ��رام ع���ش��رات ال�صفقات يف
ال �ع��راق ال�ت��ي م��ن امل�م�ك��ن �أن ت��زي��د الطاقة
االن �ت��اج �ي��ة يف ال �ب�لاد اىل �أرب��ع��ة �أمثالها
لتناف�س امل�ستويات ال�سعودية التي ت�صل

اىل  12مليون برميل يف اليوم.
وق � ��ال م� ��� �س� ��ؤول ن �ف��ط �أج �ن �ب��ي ي �ع �م��ل يف
العراق"لي�ست لدينا م�ؤ�شرات عن �شركات
نفط دولية يجري ا�ستهدافها على �أي نحو
واعتقد �أن ذلك �سيتوقف يف نهاية االمر على
الدافع وراء تلك الهجمات".
وقال م�س�ؤولون ع�سكريون �أمريكيون انهم
ال يعتقدون �أي�ضا �أن ميلي�شيا �شيعية كانت
ت�ستهدف العاملني يف النفط �أو املن�ش�آت
النفطية يف الهجوم الذي وقع يوم  15متوز.
وق��ال امليجر ج�نرال �ستيفن الن��زا املتحدث
با�سم اجلي�ش االمريكي يف العراق"اعتقد �أن
هذا احتمال وح�سب".
ول�ك��ن بع�ض ��ش��رك��ات االم ��ن وامل�س�ؤولني
العراقيني يت�ساءلون ما اذا كان امل�سلحون
اال�سالميون ال�سنة وامليلي�شيات ال�شيعية
�سريكزون االن على ال�شركات التي تعمل
على تنمية االحتياطيات النفطية الهائلة يف
العراق بعدما انهت القوات االمريكية مهامها
القتالية يف � 31آب وخف�ضت عدد القوات اىل
� 50ألفا بعد مرور �سبعة �أعوام ون�صف العام
على الغزو الذي قادته الواليات املتحدة.
ودعا كاتب يف بيان ن�شر على موقع ا�سالمي
مت�شدد على االنرتنت ال�شهر املا�ضي اىل �شن

هجمات على �أنابيب النفط يف �أرجاء العراق
على �أ�سا�س �أن النفط كان �سببا رئي�سا وراء
غزو الدول امللحدة والكافرة لديار امل�سلمني.
وينظر م�س�ؤولون عراقيون و�أمريكيون اىل
النفط باعتباره الدواء الناجع لكل �أمرا�ض
ال �ع��راق ،ك��ل �شيء يتوقف على م��ا اذا كان
العراق الع�ضو يف �أوب��ك ق��ادر ًا على ت�أمني
حقوله النفطية و�أنابيب الت�صدير ومعامل
التكرير احليوية.
وو�ضعت احلكومة العراقية ق��وات االمن
و�شرطة النفط يف حالة ت�أهب حت�سبا ل�شن
هجمات من قبل جماعات على �صلة بتنظيم
القاعدة مع انهاء الواليات املتحدة عملياتها
القتالية وحذرت تقارير خمابراتية من تهديد
للمن�ش�آت النفطية.
وقال �صفاء ال�شيخ القائم ب�أعمال م�ست�شار
االم ��ن ال�ق��وم��ي ان��ه بالطبع �ستكون هناك
حم��اوالت ال�ستهداف �شركات النفط ولكن
القوات العراقية توفر حماية �أف�ضل للمناطق
التي تعمل فيها.
وم�ضى يقول انه ال توجد معلومات دقيقة
تظهر زي� ��ادة يف ال�ه�ج�م��ات ول �ك��ن ال�شيء
املعروف عن االرهابيني هو �أنهم ي�ستغلون
كل الو�سائل املمكنة ويهاجمون �أي �شخ�ص

ميكنهم مهاجمته.
وم��ن املتوقع �أن ترتفع كذلك �أع�م��ال القتل
والرتويع والتهريب يف �أماكن مثل الب�صرة
ح�ي��ث ت�لا��ش��ت �أك�ث�ر احل ��دود الفا�صلة بني
العمليات امل�سلحة واجلرمية.
وق��ال كايل مكينيني ال��ذي ي��ر�أ���س عمليات
ال�شرق االو�سط يف �شركة ارجو وهي �شركة
ا�ست�شارات لال�سواق النا�شئة"من امل�ؤكد
�أن�ن��ا مل ن��ر انتهاء الهجمات االره��اب�ي��ة يف
العراق".
وا�ستطرد":قد تت�أثر �شركات النفط الدولية
اىل حد ما ولكن هذه ال�شركات اعتادت �أن
تعمل يف بيئات �صعبة وتفهم الو�ضع يف
العراق".
وتراجع العنف ب�شكل عام يف العراق ب�شدة
يف العامني املن�صرمني واجلنوب ال�شيعي
حيث معظم االنتاج احلايل من النفط هادئ
ن�سبيا ،ولكن ال تزال هناك هجمات.
وقال اجلي�ش االمريكي ان م�سلحني �أطلقوا
ق��ذائ��ف م��ورت��ر يف �أواخ� ��ر مت ��وز املا�ضي
بالقرب من حقل احللفاية و�سقطت قذيفة
على بعد  200مرت من بئر نفطية عاملة.
ويتعر�ض خ��ط �أن��اب�ي��ب ال �ع��راق تركيا يف
ال�شمال الذي ينقل نحو ربع �صادرات العراق

النفطية ع��ادة لأعمال تخريب يلقى باللوم
فيها عادة على تنظيم القاعدة وحزب البعث
املحظور.
ومل تظهر �شركات النفط الكربى اىل االن
�أي ع�لام��ة ع�ل��ى ��ض�ع��ف ال �ت��زام��ات �ه��ا جتاه
ال�ع��راق ،ومت�ضي ال�شركات قدما يف طرح
مناق�صات على �أعمال يف احلقول التي تعمل
فيها للو�صول اىل م�ستويات االنتاج التي
حددتها.
قال امل�س�ؤول النفطي االجنبي"ال ميلك �أي
منا بلورة �سحرية تخربه مبا اذا كانت �أعمال
العنف �ستزيد �أم ال م��ع ان�سحاب القوات
االمريكية ،اعتقد �أن هذا �سيتوقف �أ�سا�سا
على قدرة قوات االمن العراقية".
وعلى الرغم من �أن �شركات النفط اعتادت
على الظروف ال�صعبة اال �أن تدهورا خطريا
يف الو�ضع االمني رمب��ا يدفع البع�ض اىل
تقلي�ص ح�ج��م ال�ع��ام�ل�ين �أو ح�ت��ى مغادرة
العراق.
وقال امل�س�ؤول النفطي":ال يوجد ت�أثري على
عملياتنا اىل االن".و�أ�ضاف�":سنحتاج اىل
تقييم تلك احل��وادث كي نكون قادرين على
حتديد خطوتنا التالية ،ولكن ب�صراحة فان
كل �شيء مفتوح اىل �أن يتم ذلك".

وا�شار التقرير اال�سبوعي الذي ت�صدره �شركة
نفط الهالل اىل انه من خالل ت�سل�سل الأحداث
اليومية وتطورها يالحظ �أن العجوزات بني
حجم الإنتاج/التوليد من الطاقة الكهربائية
وحجم الطلب جاءت نتيجة لظروف مت�شابهة
ل��دى معظم ال��دول ومل تقف عند حد انخفا�ض
حجم الإن�ت��اج/ال�ت��ول�ي��د النهائي �أو قلة عدد
حمطات التوليد �أو نتيجة الدخول يف عمليات
توقف جزئية لأغ��را���ض ال�صيانة �أو التحديث
و�إمنا تعدت ذلك لت�صل �إىل متغريات وعوامل
م��ن ال�صعب توقعها يف ال��وق��ت احل ��ايل ويف
امل�ستقبل ،ويف مقدمتها ال�ت�غ�يرات املناخية
اجلديدة والتي جعلت من جميع خطط التطوير
املتدرجة وعمليات تو�سيع القطاع غري كافية
لتلبية الطلب املت�صاعد ب�سرعة قيا�سية يفوق
قدرات الإنتاج كافة� ،أ�ضف �إىل ذلك فان عمليات
التح�سني امل�ستمر على ق ��درات التوليد لدى
ال��دول مل تقابلها ثقافة ا�ستهالك منظمة لدى
الأف ��راد واجل�م��اع��ات الأم��ر ال��ذي عمّق الأزم��ة
و�صعّب من �إيجاد احللول ال�سريعة بالتزامن
مع موجات الطلب العالية.
وق��ال التقرير� :أي كانت الأ�سباب التي حتدث
العجز ��س��واء كانت ناجتة ع��ن مو�سم ارتفاع
احل ��رارة �أم انخفا�ضها �أم ب�سبب الإم�ط��ار �أم
الرياح �أم الفقد الكهربائي �أو نتيجة طبيعية
للتو�سع ال �ع �م��راين وال �ن �م��و االق �ت �� �ص��ادي �أم
اال�ستمرار يف الدخول يف م�شاريع عمالقة....
الخ ،ف�إن جميعها تتطلب القيام بتنفيذ حزمة من
الإج��راءات التي من �ش�أنها تخفيف ال�ضغط يف
�أوقات الذروة و�ضمان القدرة على تلبية الطلب
املت�صاعد يف الأوقات جميع ،من �أهمها تكثيف
حمالت التوعية لرت�شيد اال�ستهالك و�آلياته التي
�ستعمل على التقليل من حجم الطلب وتعطي
فر�صة للتطوير والتحديث م��ن دون حدوث
�إرباكات و�ضغوط مفاجئة ،يف حني ي�شكل عامل
ال�ضمان �أو �أن تكفل كافة القوانني والت�شريعات
امل�ستحدثة حرية لدخول القطاع اخلا�ص �إىل
حيز الإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية و�ضمان
معايري التناف�سية وحركة وم�سار الأ�سعار ومبا
ي�ضمن تقدمي خدمات متنوعة على درجة عالية
من املوثوقية وال�شمول والكفاءة.
وا�ضاف التقرير :متثل م�ستويات الطلب احلالية
على الطاقة الكهربائية فر�صا ا�ستثمارية متنوعة
للقطاع اخلا�ص الراغب يف الدخول واال�ستثمار
�إ�ضافة �إىل اعتبارها متنف�س ًا جيد ًا مل�ؤ�س�سات
التمويل املختلفة لتمويل تلك الن�شاطات ومبا
ي�ضمن دميومتها وذل��ك يف ظل انخفا�ض عدد
نوعية الفر�ص اال�ستثمارية ذات اجلودة والتي
ميكن لتلك امل�ؤ�س�سات من �إقرا�ضها يف الظروف
القائمة ،فيما تعك�س القدرة على �إنتاج/توليد
الطاقة الكهربائية من م�صادر الطاقة التقليدية
وامل�ت�ج��ددة فر�صة اك�بر جلميع الأط� ��راف من
ت��و��س�ي��ع وت �ن��وي��ع ح�ج��م ال�ت��ول�ي��د م��ن الطاقة
الكهربائية وبالطرق كافة ومبا ي�ضمن حت�سني

و�سائل الإنتاج وتنوعها ويدعم طرق اال�ستهالك
وبدائلها .وفيما يخ�ص اهم االح��داث اجلارية
يف ق �ط��اع ال�ن�ف��ط وال �غ��از يف منطقة اخلليج
العربي فقد اجملها التقرير على ال�شكل الآتي:
ويف ما االمارات انتهت �سبع �شركات مقاوالت
هند�سية من تقدمي عرو�ضها للأعمال الهند�سية
وامل �� �ش�تري��ات وال �ب �ن��اء لتنفيذ م �� �ش��روع خط
الأنابيب الذي تطوره �شركة"تكرير"يف ابوظبي
بكلفة ت�صل �إىل  700مليون دوالر ،واملتوقع
اخ�ت�ي��ار ال�شركة ال�ف��ائ��زة بعد �شهر رم�ضان.
وبد�أت ال�شركات يف تقدمي العرو�ض التقنية يف
 19متوز .على �أن تتم الرت�سية النهائية للعقد
بحلول منت�صف �أيلول اجلاري.
وم��ددت �شركة تطوير حقل زاكوم"زادكو"يف
�أبوظبي املوعد النهائي لتقدمي العرو�ض الفنية
مل�شروع تطوير حقل �سطح ،وامل�ق��درة تكلفته
بنحو  1.8مليار درهم� ،إىل � 28أيلول املقبل.
ي��ذك��ر �أن"زادكو"كانت ق��د ح ��ددت �أو ًال 30
�آب كموعد نهائي لتقدمي ال�ع��رو���ض الفنية،
والتجارية لعقد �أع�م��ال الهند�سة ،والتوريد،
والت�شييد الرئي�سي .ويغطي هذا العقد ت�شييد
مرافق بحرية جديدة� ،إ�ضافة �إىل حتديث مرافق
قائمة ،وخطوط �أنابيب يف �سطح.
م��ن ج�ه��ة ث��ان �ي��ة ،ح�صلت ��ش��رك��ة �أي ��ه ب��ي بي
املتخ�ص�صة يف تقنيات الأمتتة والطاقة على
عقد بقيمة  24مليون دوالر من �شركة برتوفاك
خلدمات النفط والغاز تقوم �أيه بي بي مبوجبه
بت�صميم وت�سليم بنية حتتية للطاقة �شاملة

وحديثة و�أنظمة ومعدات �أمتتة مل�شروع تطوير
حقل ع�صب يف �أب��وظ�ب��ي ب�شكل ك��ام��ل .ويعد
تطوير حقل ع�صب ال��ذي تتوىل �إدارت��ه �شركة
�أبوظبي لعمليات النفط ال�بري��ة (�أدك ��و) �أحد
�أكرب م�شاريع اال�ستك�شاف والإنتاج يف املنطقة
و�سي�ساعد امل�شروع �أدك��و على حتقيق �أهداف
الإنتاج التي و�ضعتها ،وتقوم �شركة برتوفاك
�إنرتنا�شيونال ب��دور م�ق��اول �أع�م��ال الهند�سة
وال�شراء واال�ست�شارات للم�شروع.
كما تنوي �شركة �أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)
رفع ح�صتها يف م�شروع برجمري لتخزين الغاز
يف هولندا �إىل  %60حيث وقعت ال�شركة اتفاقية
لال�ستحواذ على ن�سبة  %24من �أ�سهم امل�شروع
اململوك ل�شركة دي��ا���س وب�تروك�ن��دا /هولندا،
ويخ�ضع اال�ستحواذ ملوافقة وزارة ال�ش�ؤون
االقت�صادية الهولندية ،ومتلك"طاقة"حاليا
ن�سبة  %36من �أ�سهم امل�شروع ،ح�سب البيانات
الواردة يف بيان ال�شركة.
ويف ال�سعودية تعتزم �شركة عمليات اخلفجي
امل �� �ش�ت�رك��ة  -وه� ��ي م� ��� �ش ��روع م �� �ش�ت�رك بني
ال���س�ع��ودي��ة وال �ك��وي��ت  -ب �ن��اء من�شات جلمع
وتوزيع الغاز و�سوائل الغاز الطبيعي يف حقل
اخلفجي النفطي ،وتبلغ طاقة �إنتاج النفط من
حقل اخلفجي الواقع يف املنطقة املحايدة بني
البلدين قرابة � 610آالف برميل يوميا ،كما �أن
�أم��ام �شركات الهند�سة فر�صة حتى � 27أيلول
اجلاري لتقدمي عرو�ضها للم�شروع الذي تقدر
تكلفته بنحو  50مليون دوالر على الأق��ل .ومل

تذكر ال�شركة تفا�صيل �أخ��رى ب�ش�أن امل�شروع.
وعمليات اخلفجي امل�شرتكة مملوكة ل�شركة
�أرام�ك��و العمال اخلليج التابعة ل�شركة النفط
الوطنية �أرامكو ال�سعودية ولل�شركة الكويتية
ل�ن�ف��ط اخل �ل �ي��ج ،وم�ع�ظ��م ال �غ��از ال���ذي تنتجه
ال���س�ع��ودي��ة وال �ك��وي��ت ال�ع���ض��وان يف منظمة
�أوبك هو غاز م�صاحب النتاجهما من النفط لذا
ينخف�ض انتاجهما من الغاز عندما تخف�ضان
انتاج النفط ،وزاد �شح االمدادات ب�سبب التزام
البلدين بتخفي�ضات االنتاج التي �أقرتها �أوبك
منذ كانون االول .2008
م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر ،ت�ع�ت��زم �أرام �ك��و ال�سعودية
واك�سون موبيل �إغ�ل�اق م�صفاتهما يف ينبع
البالغة طاقتها الإنتاجية � 400ألف برميل يوميا
يف  2013وذلك لت�شغيل م�شروع جديد للوقود
النظيف ،وت�ستثمر اك�سون و�أرامكو  2.5مليار
دوالر لتقليل الكربيت من ال��دي��زل والبنزين
مب�صفاتهما امل�شرتكة ،وت�صدر امل�صفاة املقامة
على �ساحل البحر االحمر البنزين وزيت الغاز،
و��س�ي�ب��د�أ الإغ�ل�اق عند �شباط  2013تقريبا
وي�ستمر من �أربعة �إىل خم�سة �أ�سابيع ،وكان
م�س�ؤول تنفيذي من وحدة الكيماويات ل�شركة
اك�سون موبيل قال العام املا�ضي ان امل�شروع
ل��ن يغري طاقة امل�صفاة ،وت��وق��ع ب��دء ت�شغيل
امل���ش��روع بحلول .2012و�أق���ام���ت جمموعة
بك�سيمكو م�شروعا م�شرتكا مع �شركة �سعودية
ال�ستثمار نحو مليار دوالر على تطوير م�صفاة
تكرير النفط ال��وح�ي��دة يف ب�ن�غ��اد���ش ،حيث

�ستقوم بك�سيمكو و�شركة مرا�سل املحدودة
ال�سعودية بتقدمي عر�ض �إبداء اهتمام م�شرتك
لتمويل م�شروع تطوير �شركة التكرير ال�شرقية
امل�ح��دودة .وكانت م�ؤ�س�سة ب�ترول بنغالد�ش
اململوكة للدولة قد دع��ت يف مت��وز ال�شركات
العاملية وامل�ؤ�س�سات املالية �إىل تقدمي عرو�ضها
لتمويل امل�شروع البالغة قيمته  900مليون
دوالر ويقام قرب ميناء ت�شيتاجونغ.
ويف الكويت تو�صلت الكويت وال�ع��راق �إىل
اتفاق �أويل ب�ش�أن تقا�سم حقول النفط احلدودية
ولل�سماح ل�شركة نفط عاملية بتطويرها ،كما
يت�ضمن االت �ف��اق اخ�ت�ي��ار �شركة نفط عاملية
للتنقيب ع��ن النفط يف تلك احل�ق��ول ل�صالح
كال البلدين ،و�سيعمل االتفاق على جتنب �أي
مزاعم م�ستقبلية ب�أن �أيا من البلدين يفرط يف
ا�ستغالل احلقول امل�شرتكة ،ومتتد حقول كثرية
على جانبي احلدود ال�صحراوية التي ر�سمتها
الأمم املتحدة بعد حرب اخلليج عام  .1991من
جانب �آخر ،تعتزم �شركة ناقالت نفط الكويت
توقيع عقد بقيمة  45.5مليون دينار لت�صميم
و�إن�شاء م�صنع للغاز امل�سال ،يهدف �إىل �إنتاج
 15مليون ا�سطوانة غاز �سنويا و�أن امل�صنع
�سيقع يف منطقة ام العي�ش �شمايل الكويت،
كما �سيتم توقيع العقد مع �شركة هنوا الكورية
التي �ستقوم بت�صميم وان�شاء امل�صنع مب�ساحة
تبلغ  150الف مرت مربع.
كذلك ت�ستعد �شركة ال�ب�ترول الوطنية لطرح
مناق�صة م�شروع امل�صفاة الرابعة وم�شروع
الوقود البيئي كل على حدة الختيار م�ست�شار
ل �ك��ل م �� �ش��روع ع �ق��ب امل��واف �ق��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة من
املجل�س الأعلى للبرتول عليهما ،حيث �أن طرح
املناق�صات يخ�ضع ل�شروط �أقل الأ�سعار و�سيتم
من خالل اللجنة العليا للمناق�صات يف م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية �إذ �أن قانون جلنة املناق�صات
املركزية ال ي�سمح مبرور العقود اال�ست�شارية
عليها ،وتوقعت امل�صادر �أن يدفع البع�ض يف
اجتاه طرح املناق�صات اال�ست�شارية عرب جلنة
املناق�صات املركزية.
ويف العراق ك�شفت وزارة النفط عن �أن االتفاق
الذي وقعته ار.دبليو.اي االملانية مع حكومة
اقليم ك��رد��س�ت��ان وال ��ذي ت�ضمن �إم�ك��ان�ي��ة مد
م�شروع خط االنابيب نابوكو بالغاز م�ستقبال
غ�ير ق��ان��وين ،حيث �أن ت�صدير النفط اخلام
والغاز وم�شتقاتهما يقع حتت الوالية احل�صرية
ل��وزارة النفط باحلكومة املركزية يف بغداد
و�شركة ت�سويق النفط العراقية"�سومو" ،كما
�أن �أي عقود توقع خارج �إطار العمل القانوين
تعد باطلة وغ�ير قانونية ،وكانت ار.دبليو.
اي قالت م�سبقا �أنها وقعت اتفاقا للتعاون يف
جمال الغاز مع حكومة �إقليم كرد�ستان العراق،
وين�ص االتفاق على �أن ت�ساعد ار.دبليو.اي
يف تطوير وت�صميم بنية �أ�سا�سية لت�صدير
الغاز ونقله يف الداخل وت�سويق غاز كرد�ستان
العراق.
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خطة التنمية االقتصادية بين األمل وتحديات الواقع التجارب االقتصادية العالمية
الدكتور ماجد الصوري

اكدت خطة التنمية االقتصادية للسنوات  2010-2014التي تم اطالق تنفيذها في آيار عام  ،2010على انه تم
اعداد البرامج االستثمارية السنوية ووضع رؤى تنموية شاملة وتحديد آليات المشاريع وتكاملها على اساس المنهج
السنوي.وركزت الخطة على قطاعي النفط والكهرباء كأولوية ،وتوقعت ان تكون الزيادة في الناتج المحلي االجمالي 9.38
كمعدل سنوي ،خالل مدة الخطة ،ونمو القطاع النفطي بنسبة  ،13%ونمو القطاعات االخرى بنسبة  ،37%وذلك من
خالل االستثمار المحلي واالجنبي .وقد بلغ تقدير االحتياجات المالية للخطة  186مليار دوالر ،منها  100مليار دوالر
تخصصها الحكومة ،و 86مليار تعرض على االستثمار الخاص العراقي واالجنبي لـ  2700مشروع.
وعلى �سبيل املثال مت تخ�صي�ص  9.5مليار
دوالر لتنمية القطاع ال��زراع��ي خ�لال فرتة
اخلطة ،وت�أمل اخلطة ان توفر زهاء  4ماليني
فر�صة عمل� ،أي الق�ضاء على البطالة تقريب ًا،
وان تعمل على تغطية  %50من االحتياجات
الزراعية لل�شعب العراقي ،وح�سب امل�صادر
االعالمية ف�أن احلكومة تعقد الكثري من الآمال
على اخل�ط��ة يف ح��ل امل�شاكل االجتماعية،
واالقت�صادية والثقافية .وهي �آمال نريد لها
ان تتحقق� ،إال �أن الواقع احل��ايل ي�ؤكد على
�أن اخلطة �ستواجه حتديات كبرية �سواء يف
املفاهيم �أم االهداف املرجوة �أم يف التطبيق
العملي ،ومن هذه التحديات:
او ًال :من اجل تطبيق �أية خطة يجب التح�ضري
ل �ه��ا م��ن ج�م�ي��ع ال �ن��واح��ي امل��ال �ي��ة وامل��ادي��ة
والآليات واالجراءات واجلهات امل�س�ؤولة عن
التنفيذ والدرا�سات الالزمة ،و�ضمن اوقات
زمنية حم ��ددة تتعلق بكل م���ش��روع ومدى
ارت �ب��اط��ة ب��امل���ش��اري��ع االخ� ��رى ،ا��ض��اف��ة اىل
النتائج املرجوة ،مع حتديد اجلهة امل�س�ؤولة
عن الرقابة على التنفيذ املايل واملادي� ،إال �أن
اخلطة قد حددت فرتة التنفيذ خالل ال�سنوات
 ،2014 -2010ومت اقرارها واطالقها يف �آيار
 ،2010مع العلم ان موازنة  2010قد �سبق
وان مت اقرارها قبل اق��رار اخلطة ،ولذلك مل

تت�ضمن موازنة عام  2010متطلبات اخلطة
لهذه ال�سنة ،اما موازنة عام  2011فال ميكن
احلديث عنها لعدم ت�شكيل احلكومة اجلديدة
حتى االن ،ونحن يف نهاية الربع الثالث من
ال�سنة ،فهل هذا يعني ان اعالن اطالق اخلطة
هو للدعاية والإعالم فقط؟
ث��ان��ي�� ًا :ل �ق��د ح� ��ددت اخل��ط��ة م� �ع ��دالت منو
با�ستخدام م�صادر مالية غري ثابتة و هناك
متغريات كثرية تتحكم بها مثل انتاج النفط
وامكانية ت�صديره وا� �س �ع��اره .وق��د وقعت
احلكومة عقود ًا تتعلق بتطوير حقول النفط
وال �غ��از ،وم��ن املنتظر ان يتم تطوير هذه
احلقول خالل فرتة اخلطة مبعدالت تتجاوز
اىل ح��د ك�ب�ير م��ا ح��ددت��ه اخل �ط��ة لنمو هذا
القطاع .فح�سب اخلطة �سيكون انتاج النفط
يف ع��ام  2014ب�ح��دود  2.8مليون برميل
ي��وم�ي� ًا ع�ل��ى ا��س��ا���س ان ال �ع��راق ينتج 2.5
مليون برميل حالي ًا ،فهل معنى ذلك �أن اخلطة
كانت متوا�ضعة يف حتديد تطور قطاع النفط
والغاز� ،أم �أنها الت�ؤمن بتات ًا ب�أمكانية تنفيذ ما
مت توقيعة من عقود خالل فرتة اخلطة� ،أم �أن
اخلطة تتوقع انخفا�ض ًا كبري ًا يف ا�سعار النفط
يف ال�سوق العاملية ما ي�ؤثر على ن�سبة ا�سهام
قطاع النفط يف الناجت املحلي االجمايل ويف
ن�سبة منوه؟

ث��ال�ث� ًا :لقد ق�سمت اخل�ط��ة مت��وي��ل امل�شاريع
ع �ل��ى ج ��زئ�ي�ن ،ج���زء ي �ت��م مت��وي �ل��ه م ��ن قبل
املوازنة العامة ،ومبقدار  100مليار دوالر،
�أي مب�ع��دل  20مليار دوالر ��س�ن��وي� ًا ،وهو
ماتقوم بتوفرية حالي ًا امل��وازن��ة العامة من
خالل املوازنة اال�ستثمارية ،فهل اننا �سرنى
منو ًا متوا�ص ًال للنفقات الت�شغيلية مع ارتفاع
االيرادات النفطية حتى لو كان وفق ًا للخطة،
خالف ًا لدعوة الكثري من املعنيني بال�ش�ؤون
االق�ت���ص��ادي��ة ب �� �ض��رورة تخفي�ض النفقات
الت�شغيلية ل�صالح ال�ن�ف�ق��ات اال�ستثمارية
وتركيز ه��ذه النفقات على تطوير وتنمية
القطاعات احلقيقية واخل��دم��ات اال�سا�سية
التي يحتاجها املجتمع واالقت�صاد العراقي،
وتخفي�ض ن�سبة البذخ على متطلبات االجهزة
احلكومية العليا واجلهاز االداري ب�شكل عام،
مع العلم ان موازنة عام  2011واملوازنات
الالحقة �ست�شهد عملية ت�سديد االلتزامات
امل��ال�ي��ة املتعلقة ب��امل��دي��ون�ي��ة ال�ع��ام��ة للدولة
القدمية واجل��دي��دة ،ما ي ��ؤدي اىل تخفي�ض
ال �ن �ف �ق��ات اال� �س �ت �ث �م��اري��ة ل �ل �م��وازن��ة نتيجة
لال�صرار على زي��ادة النفقات الت�شغيلية او
على االقل املحافظة على م�ستواها.
�أم��ا اجل��زء الثاين من اخلطة ف�سيتم متويله
م��ن قبل اال�ستثمار املحلي واالج�ن�ب��ي ،فهل

ي�ستطيع مناخ اال�ستثمار احلالـي القانوين
وامل���ادي وال�ب���ش��ري وامل�ه�ن��ي ا�ستقبال مثل
هذه اال�ستثمارات ،لقد دلت جتارب ال�سنوات
ال�سابقة قبل وبعد قانون اال�ستثمار ،وقبل
وب�ع��د ت�شكيل الهيئة الوطنية لال�ستثمار
وهيئات اال�ستثمار يف االقاليم واملحافظات،
على ع��دم التمكن من تفعيل دور اال�ستثمار
ع��دا م��ا حققه اق�ل�ي��م ك��رد� �س �ت��ان ،وم��ا حققه
قطاع النفط والغاز يف بقية انحاء العراق
وخ�صـو�ص ًا يف ظ��ل غيـاب البنيـة التحتية
ال�سيما الكهرباء ال��ذي يعد ع�صب التنمية
االقت�صادية ،ويف ظل ال�صراعات على ال�سلطة
ال�سيا�سية ،الذي هو يف اال�سا�س �صراع كبري
على ال�سلطة االق�ت���ص��ادي��ة ل�ل��دول��ة املتمثلة
ب��اي��رادات النفط وممتلكات الدولة الكبرية
املتعددة اجلوانب ،ويف ظل مظاهر ع�سكرة
املجتمع ال�ع��راق��ي و�سلوكية رج��ال الدولة
املتنفذين يف اال�ستخفاف بال�شعب العراقي
يف ال���ش��وارع وال��دوائ��ر الر�سمية ب�أرتالهم
الع�سكرية و�سياراتهم الفارهة وحماياتهم
وخمالفاتهم املرورية واالمنية التي ا�صبحت
منهج ًا عام ًا يف �سلوكياتهم ،برغم اال�ستهجان
الكبري م��ن قبل املجتمع ال�ع��راق��ي ،ويف ظل
ال�ت��ده��ور االم�ن��ي يف ال�ف�ترة االخ�ي�رة ،ويف
ظل الف�ساد االداري واملايل ،والبريوقراطية
القاتلة ،واالنفالت االداري ،و�ضعف املهنية،
وعدم وجود الرقابة واملحا�سبة!
�إن حتديد ن�سبة  %9.38كمعدل �سنوي لنمو
الناجت املحلي االجمايل خالل مدة اخلطة يعد
رقم ًا متوا�ضع ًا جد ًا يف ظل طموحات ال�شعب
العراقي ،ويف ظل االمكانات الكبرية التي
يتمتع بها العراق ،ويف ظل فائ�ض املوازنة
االحت��ادي��ة بني االي ��رادات الفعلية والنفقات
الفعلية حتى نهاية عام  2008الذي بلغ بحدود

 52مليار دوالر ،ويف ظل منو ايرادات النفط
والغاز املتوقعة خالل ال�سنوات القادمة.
�إن و�ضع اخلطة ال يعني ابد ًا وجود �سيا�سة
اقت�صادية متكاملة حت��دد م�سارات التنمية
وت�أخذ بنظر احل�سبان دور القطاعني العام
واخلا�ص والت�أثريات املتبادلة بني القطاعات
االق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة املختلفة �ضمن
منهجية اقت�صاد ال�سوق التي اقرها الد�ستور.
والظاهر ان املفهوم ال�سائد بني امل�س�ؤولني
ال�سيا�سيني ب�شكل عام بان �إقت�صاد ال�سوق
هو �إقت�صاد اخل�صخ�صة واقت�صاد القطاع
اخل ��ا� ��ص ل ��وح ��ده ،وحت �م �ي��ل ه���ذا القطاع
امل���س��ؤول�ي��ة ال�ك��ام�ل��ة ع��ن تنمية القطاعات
االقت�صادية املختلفة� ،أم��ا الدولة واجهزتها
فعليها ان تتمتع باملوارد النفطية عن طريق
زي ��ادة ال�ن�ف�ق��ات الت�شغيلية ل�صالح بذخها
وترفيهها ،وه��و مفهوم خ��اط��ىء ،فاقت�صاد
ال�سوق ال يعني باي �شكل من اال�شكال غياب
دور القطاع العام وعلى االخ�ص يف املرحلة
االنتقالية التي مير بها العراق ،وخ�صو�ص ًا
بالن�سبة للقطاعات ال�سرتاتيجية واخلدمات،
مثل الكهرباء وامل��اء واخل��دم��ات اال�سا�سية
االخ��رى ،وحتى يف جم��ال االنتاج احلقيقي
كال�صناعة وال��زراع��ة ،وب��ال��ذات يف العراق
حيث ترتكز لدى الدولة االي��رادات النفطية
واالمكانات املادية ال�ضخمة ،التي ال تتوفر
لدى القطاع اخلا�ص املهمل� ،سواء من النظام
ال�سابق او النظام احلايل.
�إن اخل�صخ�صة ال ميكن ان تكون هدف ًا ،وامنا
هي و�سيلة جلذب اكرب عدد ممكن من النا�س
نحو الن�شاط االقت�صادي الفعال ،وال بد من
القيام بهذه العملية ب�شكل تدريجي ،حيث
تقوم الدولة فيه بدور فعال يف عملية تفعيل
الن�شاطات االقت�صادية يف جميع القطاعات،
ومن ثم االنتقال تدريجي ًا وبا�ساليب مدرو�سة
و معروفة لالنتقال اىل تفعيل دور القطاع
اخلا�ص يف جميع املجاالت ،لقد وقفت الفئات
احلاكمة ب�شكل قاطع �ضد عملية خ�صخ�صة
القطاع النفطي وال�سرتتيجي ،ولي�س هذا
موقف ًا خاطئ ًا� ،إال ان الهدف اال�سا�سي منه
مل يكن تفعيل دور ال��دول��ة التنموي ووفق ًا
القت�صاد ال�سوق ،وامن��ا للتمتع باالمكانات
الهائلة التي ميكن توفريها للفئات احلاكمة
وهذا مادلت عليه جتربة العراق يف املرحلة
احلالية واملرحلة ال�سابقة لها.
�إن اال�ستمرار يف التفكري وال�سلوكية على هذا
املنوال لن ي ��ؤدي يف النتيجة �إال اىل تدمري
اكرب ملا تبقى من االقت�صاد العراقي ،وفر�ض
ح �ل��ول اخل���ص�خ���ص��ة ل���ص��ال��ح املجموعات
االقت�صادية اجلديدة.
�إن التنمية االقت�صادية وح��ل امل�شاكل التي
يعاين منها املجتمع العراقي لن يكون �إال من
خالل �إرادة �سيا�سية عملية وفعّالة ذات ر�ؤى
اقت�صادية وا�ضحة و�شفافة ،ت�ستطيع ان
ت�ستخدم االمكانات املتوفرة وتنميتها ،ولي�س
من خالل اخلطط غري العملية التي ال ي�ؤمن
بها وبتنفيذها حتى الذين و�ضعوها.
وال ب��د ان تعمل ه��ذه االرادة ع�ل��ى توفري
اجلهاز االداري الذي ي�ستطيع ان ينفذ املهمة
واخلطط املر�سومة بجدية ،ا�ضافة اىل توفري
املتابعة والرقابة على التنفيذ واالجناز املادي
وامل ��ايل .وعلى اجل�ه��از االداري ان يتعامل
مبهنية كاملة يف تنفيذ االعمال املناطة به،
� �س��واء ك��ان ذل��ك يف ال� ��وزارة ام االق�ل�ي��م ام
املحافظة وك��ل املفا�صل االداري� ��ة االخ��رى،
فهل اخ��ذت اخلطة اخلم�سية بهذه املبادىء
اال�سا�سية ال�ضرورية لكل عمل �إقت�صادي؟

التجربة الماليزية أنموذجًا

إيمان محسن جاسم
لعل م��ن نافلة ال �ق��ول �إن ��ه عند والدة دول ��ة ما،
ت�ك��ون ع ��ادة ذات �إم �ك��ان��ات حم ��دودة واقت�صاد
نا�شئ ،الأم��ر الذي يحتم عليها البحث عن �سبل
التطوير وال�ط��رق والأ�ساليب التي ت ��ؤدي �إىل
نه�ضة اقت�صادية ودول��ة قوية �صاعدة ،كما �أن
ال ��دول املختلفة على م��ر الأزم �ن��ة مت��ر ب�أزمات
وانهيارات اقت�صادية يف فرتة ما من تاريخها،
�سواء كان ذلك ب�سبب الكوارث طبيعية كالزالزل
وال�براك�ين والفي�ضانات والأوب �ئ��ة� ،أم عوامل
ب�شرية كاحلروب الطاحنة واالحتالل القاهر �أم
�سوء ا�ستعمال املوارد الطبيعية كالتقطيع اجلائر
للأ�شجار وا�ستنفاد املواد اخلام من املناجم ،ولكن
هنالك فروق ًا يف تعامل الدول مع هذه الأزمات،
فبينما ت�ستعيد دول عافيتها االقت�صادية م�ستفيدة
مم��ا ح���ص��ل يف ت��ف��ادي الأخ� �ط ��اء امل�ستقبلية
وال�ن�ه��و���ض باقت�صادها ب�شكل مل ت�شهده من
قبل يف تاريخها كلها ،تقبع ال��دول الأخ��رى يف
م�شاكلها املالية التي قد ت�ؤدي �إىل �أزمات داخلية
�سيا�سية واجتماعية �أو حتى االنهيار التام للدولة
واندثارها.
تعتمد الكثري من الدول ومنها العراق على املوارد
الطبيعية كالغاز والبرتول كدخل �أ�سا�سي للدولة،
ولكن وكما ه��و معلوم ف ��إن ال �ب�ترول الب��د و�أن
ين�ضب يف ي��وم ما وكذلك توجه العامل للبحث
عن م��وارد الطاقة البديلة للتخفيف من ظاهرة
االحتبا�س احلراري وغالء الأ�سعار يجعل اقت�صاد
هذه الدول غري م�ستقر يف �أح�سن الأح��وال ،كما
خلفت الرثوة البرتولية م�شاكل �أخرى كاالعتماد
املبالغ فيه على هذه الرثوة مما جعلت االقت�صادي
يعتمد بن�سبة  %97على موارد النفط.
ويف منظور اال�ستعداد للم�ستقبل ،علينا �أن ننظر
�إىل م�صادر �أخ��رى للدخل كال�سياحة والزراعة
وال�صناعات اخلفيفة .وحققت الكثري من الدول
ويف خمتلف �أن �ح��اء ال �ع��امل نه�ضة اقت�صادية
حديثة ت�ق��وم على �أ��س����س ق��وي��ة را��س�خ��ة ،على
�سبيل املثال ال احل�صر :تايوان� ،أيرلندا ،اليابان،
الربازيل وال�صني ،كانت هذه الدول تعي�ش حتت
ظ��روف قاهرة ومعوقات طبيعية ولكن باتخاذ
الإ�صالحات الالزمة ووجود القيادات ال�صاحلة
اخل �ب�يرة وو� �ض��ع خ�ط��ط م�ستقبلية وا�ضحة

ا��س�ت�ط��اع��ت ه ��ذه ال� ��دول �أن ت�ستعيد عافيتها
االقت�صادية و�أن تقلب املوازين ل�صاحلها يف فرتة
زمنية لي�ست طويلة.
ويف مقالنا هذا �سنتناول التجربة االقت�صادية
املاليزية التي كانت تعرف ب�شبه اجلزيرة املاليزية
وجنوب �شرق �آ�سيا ب�شكل ع��ام كمركز جتاري
مهم ،حتى قبل �صعود جنم ملقا (عا�صمة �سلطنة
ملقا ال�شهرية) و�سنغافورة (برعاية بريطانية).
ولقد مت اكت�شاف م�صادر �ضخمة للق�صدير يف
ماليزيا يف القرن ال�سابع ع�شر امليالدي .وعند
ا�ستحواذ بريطانيا على الأرا� �ض��ي املاليزية،
ابتد�أوا بزراعة �شجر املطاط (الذي ي�ستخرج منه

املطاط الطبيعي) و�شجر النخيل (زيت النخيل)
�أ� �س��وة ببقية امل�ستعمرات التي كانت منا�سبة
لزراعة تلك النباتات ،ومع مرور الزمن و�إىل عهد
قريب� ،أ�صبحت ماليزيا امل�صدّر الأول عامليا لهذه
ال�سلع الثالث.
يف ع��ام  ،1941بينما ماليزيا كانت تقبع حتت
االح �ت�لال ال�بري�ط��اين ،احتلت ال�ي��اب��ان ماليزيا
�ضمن �إط ��ار احل��رب العاملية الثانية ،ول�ك��ن ما
لبثت حتى انهزمت اليابان من دول احللفاء ومن
�ضمنهم بريطانيا و�أ�صبحوا هم حتت االحتالل،
وكانت املطالبات املنادية لال�ستقالل تتعاىل حتى
مت ذلك يف عام ( 1946مت �إن�شاء الفيدرالية بعد

ذلك بعامني) .وكان النظام الذي ورثته ماليزيا
م��ن بريطانيا يق�سم ال�شعب �إىل ثالثة �أق�سام،
ال�صينيون :ال��ذي��ن ت��ول��وا التجارة وال�صناعة
و�أ�صبحوا بذلك �أغ�ن��ى الطبقات يف ماليزيا و
الهنود :وكانوا ميتهنون الزراعة ،ورمبا التعليم
�أو الطب �إذا حالفهم احل��ظ يف ذل��ك ،ثم ال�شعب
الأ�صلي (بومي برتا يف اللغة املاليزية) :وكانوا
ع��ادة يعي�شون يف ق��رى �شعبية حت��ت ت�شجيع
بريطانيا و كانت مهنتهم الأ�سا�سية الزراعة.
ولذلك فقد �أزدادت حدة التوتر بني هذه الفئات
ال�ث�لاث ،و�أدت �أخ�ي�را �إىل مظاهرات عن�صرية
دام �ي��ة ب�ين ه��ذه ال�ف�ئ��ات وط ��رد �سنغافورة من
االحتاد املاليزي ،كما �أدى ت�شكيل االحتاد املاليزي
�إىل حرب �ضد دولة �إندوني�سيا والذي تركز حول
جزيرة بورميو التي ت�ضم الآن والي��ات ملاليزيا
و�إندوني�سيا ،كما �أن الفقر كان مدقعا يف البالد،
حيث و�ضعت �إحدى الإح�صائيات الن�سبة العامة
حتت خط الفقر يف حدود .%75
وعند بداية ال�سبعينيات �أتبعت ماليزيا خطى
ال �ن �م��ور الآ� �س �ي��وي��ة الأرب� �ع ��ة (ت ��اي ��وان ،كوريا
اجلنوبية� ،سنغافورة وهونغ كونغ) .ومب�ساعدة
ال�ي��اب��ان ،ب��د�أ التحول م��ن اقت�صاد يعتمد على
الزراعة وامل��وارد الطبيعية �إىل الت�صنيع ،ومت
�أي�ضا البحث يف كيفية حل م�شكلة عدم التوازن
يف توزيع الرثوات بني طبقات وفئات املجتمع،
حيث �أع�ط��ت جلنة ري��د (ال�ت��ي كتبت الد�ستور
كذلك) املاليزيني مزايا خا�صة ،ك�ضمان  %60من
مقاعد اجلامعات ،ولعب التخطيط املركزي دورا
مهما يف النه�ضة ،فتم اعتماد اخلطط اخلما�سية
بدءا من عام  1955التي ا�ستخدمت للتدخل يف
توزيع الثورات وتطوير البنية التحتية.
ومن هنا نبد�أ التحدث عن ال�شخ�صية الأ�سا�سية
يف النه�ضة املاليزية ،التي لعبت دورا كبريا يف
تكوين ماليزيا احل��دي�ث��ة و��ض�م��ان دخ��ول�ه��ا يف
م�صاف دول العامل املتقدمة ،وهو الدكتور حممد
مهاتري .ال��ذي يعد راب��ع رئي�س وزراء ماليزيا
وحكم البالد مل��دة � 22سنة (لديه من العمر 82
�سنة) .دخ��ل معرتك ال�سيا�سة بقوة ع��ن طريق
كتابه ال�شهري"الأزمة املاالوية" ،التي حتدثت
عن ال�سكان الأ�صليني للبالد وجعل اللغة املاليزية
ال�ل�غ��ة ال��ر��س�م�ي��ة وح �ق��وق ال���ش�ع��ب وغ�ي�ره من

املو�ضوعات احل�سا�سة يف ذلك الوقت.
يف فرتة رئا�سته حتولت ماليزيا �إىل قوة �إقليمية
يف ال�صناعة والبور�صات املالية واالت�صاالت،
واع�ت�م��د يف �إ��ص�لاح��ه االق�ت���ص��ادي على فل�سفة
ال�شركات الوطنية ،لذلك �ساهم يف �إن�شاء العديد
م��ن ال�شركات مثل ب�يرواج��ا لل�صلب واحلديد
و�شبكة �أ�سرتو التليفزيونية الرتفيهية و�شركة
ب��روت��ون ل�ل���س�ي��ارات ،و��س�ع��ى لتحديث البنية
التحتية ف�أمر ببناء العديد من ال�سكك احلديد
و�أي�ضا �سد باكون ال�شهري ،ومت التخطيط لبناء
عا�صمة جديدة �أ�سمها بوتراجايا وبناء �أطول
ناطحة �سحاب �إىل عهد قريب� :أبراج باترونا�س.
ومن نتائج هذه امل�شاريع حتقيق ن�سبة منو ما
بني عام � 1988إىل عام  1997ت�صل �إىل ،%10
وارتفاع معايري املعي�شة � 20ضعفا ،و�أنخف�ض
م�ع��دل الفقر �إىل ( %5م�ق��ارن��ة بن�سبة  %75يف
ف�ترة لي�ست ببعيدة) وانخفا�ض معدل وفيات
الأطفال وحتدي الدول املتقدمة يف ن�سبة الأمية
املنخف�ضة للبالد.
ح��دث��ت يف ع��ام � 1997أزم ��ة اقت�صادية هائلة
تعرف ب��الأزم��ة املالية الآ�سيوية التي �أطاحت
بكربيات االقت�صاد الآ��س�ي��وي يف ذل��ك الوقت.
وكان احلل الأول ملعظم هذه الدول هو االقرتا�ض
من �صندوق النقد الدويل .ولكنه حتدى ال�ضغط
ال��دويل ورف�ض م�ساعدتهم وكانت النتيجة �أن
ا�ستعادت ماليزيا لإتزانها االقت�صادي ال�سريع
واعرتفت املنظمة له بذلك يف وقت الحق.
وحاليا ترتيب اقت�صادها التا�سع والع�شرون على
م�ستوى ال�ع��امل وم�ع��دل النمو  %6.3و�إجمايل
الناجت املحلي :الزراعة  ،%8.6ال�صناعة ،%47.8
اخلدمات  %43.6ومعدل الت�ضخم %2.1 :ن�سبة
ال�سكان حتت خط الفقر %3.5 :مع ن�سبة بطالة
 %3وحجم ال�صادرات :تبلغ  169بليون دوالر.
�أين يكمن �سر التفوق املاليزي؟ يف عوامل مهمة
منها اجتماعية ع�بر توحيد ال�شعب املاليزي
والق�ضاء على الفوارق الطبقية وتقلي�ص البطالة
وت �ع��زي��ز ف��ر���ص التعليم وت��دع�ي�م��ه ،واجلانب
ال�سيا�سي ظ�ه��ور ق �ي��ادات �سيا�سية ا�ستطاعت
بناء ماليزيا ب�شكل �سليم وفق معايري م�ستقبلية
�أخ��ذت بنظر احل�سبان التطورات التكنولوجية
وا�ستوعبتها.

األلعاب النارية ...بين هدر األموال ...وخسارة األرواح
حيدر شامان الصافي

�إعتاد البع�ض التعبري عن فرحته يف املنا�سبات االجتماعية املختلفة ب�إطالق
الألعاب النارية� ،سواء على م�ستوى الأفراد والأطفال خا�صة� ،أم على م�ستوى
الدول التي اعتادت تنظيم احتفاالتها م�ستخدمة الألعاب النارية .وعلى قدر
جمال وبهجة هذه الألعاب يكون خطرها و�أ�ضرارها.
�إن خماطر الألعاب النارية كبرية جد ًا ،ويف حاالت كثرية ت�ؤدي �إىل حدوث
حروق وت�شوهات خمتلفة ،وقد ت�ؤدي �إىل حدوث عاهات م�ستدمية� ،إ�ضافة
�إىل اندالع احلرائق يف امل�ساكن واملخازن و�إحداث �أ�ضرار ج�سيمة اقت�صادية
وبيئية ،كذلك ا�ستخدام الألعاب النارية بطريقة غري ر�سمية ومنظمة تثري
الفو�ضى وترعب الأطفال وترتك �آثار ًا نف�سية لديهم.
من ال�ضروري بث التوعية االجتماعية يف الأ�سرة مبخاطر الألعاب النارية
على �أبنائها ،وتو�ضيح ذلك لهم ،وتوجيه الأطفال باالبتعاد عن ا�ستخدامها
وعدم تداولها ،م�ؤكد ًا انه يقع على الأ�سرة دور متابعة �أبنائهم وردعهم عن
ا�ستخدام هذه الألعاب وحما�سبتهم عن كيفية �إنفاق النقود.

ان ا�ستخدام الألعاب النارية من الظواهر ال�سلبية ،التي البد من منعها ،ومعاقبة
املحال التي تروج ملثل هذه الب�ضائع ،يف املقابل ميكن �إعطاء الأطفال وال�شباب
الذين يحبون هذه الألعاب الفر�صة ال�ستمتاعهم بذلك من خالل تن�سيق منظم
ومقنن من قبل اجلهات املعنية يف �ساحات كبرية يف جو واحتياطات �أكرث
�أمان ًا.
ومن العجيب �أن ن�سمع ،ونرى كل �سنة �أ�ضرار الألعاب النارية ،ونقر�أ الكثري
من املقاالت التي تتناول الألعاب النارية ،وتذكر عواقبها و�آثارها الناجتة عن
لعب الأطفال ال�صغار وال�شباب بها ،ومع ذلك ال يرتدع من النا�س �إىل القليل،
وال يتعظ �إال الإن�سان العاقل �أو َمن م ّرت عليه مثل هذه الأحداث حفظنا الله
منها جميع ًا.
م�شكلة الألعاب النارية هي م�شكلة جمتمعية ولي�ست م�شكلة �أفراد ،ولذلك ف�إن
عالج هذه امل�شكلة ومواجهتها يتطلب ت�ضافر اجلهود الفردية ،واجلمعية على
امل�ستويني الر�سمي والتطوعي للو�صول اىل نتائج �إيجابية يجب الرتكيز
على الأ�سباب اجلوهرية للم�شكلة واالبتعاد متاما عن الرتكيز على الأعرا�ض

امل�صاحبة للم�شكلة ،عند التدخل لعالجها ،ويجب الأخذ يف احل�سبان �أن عالج
امل�شكلة لن يكون بني ع�شية و�ضحاها ،و�إمنا قد ي�ستغرق زمنا طويال..وااليعاز
�إىل اجلهات املخت�صة مبنع بيع املفرقعات وت�شديد العقوبات على املحال التي
تبيعها لأنها تت�سبب بال�ضرر للأطفال الذين ال يدركون حقيقة �أخطارها و �أن
الرغبة يف حتقيق الربح ي�ؤدي ببع�ض التجار �إىل بيعها من دون النظر يف ما
قد ت�سببه هذه املفرقعات من �أ�ضرار لأبنائهم.
لذلك ينبغي علينا � -أفراد ًا و�أ�سر ًا وجمتمعات  -تكثيف اجلهود والتعاون على
الرب والتقوى ،واحلر�ص على التنا�صح وتوعية ال�شباب ،وحتذيرهم �صغار ًا
وكبار ًا من ال�شر ،وحفظهم من ال�سلوكيات ال�سيئة حتى ن�ستطيع �أن نن�شئ
�أجيا ًال فا�ضلة تن�شد اخلري ،وتخدم الدين والوطن ،و�أن نبتعد -جميع ًا -عن
ال�سلوكيات اخلاطئة واملظاهر ال�سيئة ،و�أن نحر�ص على الوعي احل�ضاري،
حتى نقدم ال�صورة احل�ضارية وامل�شرقة لهذا الوطن الغايل ومواطنيه.

جامعة ذي قار /مركز أبحاث األهوار

6

حوارات

العدد ()1902ال�سنة الثامنة -الثالثاء ()7
�آب 2010

العدد ()1902ال�سنة الثامنة -الثالثاء ()7
�آب 2010

حوار /المدى االقتصادي
تتفاقم ازمة السكن في ظل غياب البرنامج الحكومي الذي يضع العالجات الناجعة والسريعة لهذه المشكلة التي لم تكن وليدة الصدفة ،أوجاءت تحت ضغط المرحلة بقدر ما كانت
نتيجة طبيعية لسياسات متخبطة سابقة .الحاجة قدرها الخبراء بواقع اكثر من  3ماليين وحدة سكنية في ظل عدم فاعلية المنظومة المصرفية في جدلية القروض والسلف
والتعامل معها وفق آليات تكاد تكون خجولة وغير مناسبة لحجم االزمة( .المدى االقتصادي) حاورت المدير العام للمصرف العقاري خضير هليل حول دور المصرف وآليات عمله
وسبل تطويرها للتعامل مع ازمة االسكان.

المدير العام للمصرف العقاري 30 :مليون دينار كافية لبناء
وحدة سكنية بسيطة لذوي الدخل المحدود
*يشهد ال��ع��راق أزم���ة سكن بشكل
متفاقم ،كيف ترى دور المصرف في
معالجة هذه االزمة؟

 امل���ص��رف ال �ع �ق��اري ه��و م���ص��رف عريقت�أ�س�س �سنة  1948وه��و مينح القرو�ض
ل�ع��ام��ة امل��واط �ن�ين م��ن دون ا��س�ت�ث�ن��اء من
موظفني اىل متقاعدين اىل عامة النا�س،
وبالفعل امل�صرف العقاري �ساهم ب�شكل فاعل
يف ان�شاء الوحدات ال�سكنية للمواطنني من
خ�لال منحه للقرو�ض ونحن ال ندعي ان
القر�ض الذي مينح يكفي املواطن ،%100
ولكنه يكفي لبناء وح��دة �سكنية ب�سيطة
من خالل مبلغ الـ  30مليون ونحن نختلف
عن امل�صارف التجارية االخ��رى من حيث
الفوائد التي نح�صل عليها  %2فقط وهي
ف��ائ��دة ت�شغيلية ل�صرف روات��ب املوظفني
بينما امل�صارف التجارية ت�أخذ  %8ومدة
ال �ق��ر���ض ع�شر � �س �ن��وات بينما ن�ح��ن مدة
ال�ق��ر���ض لدينا � 20سنة ،ل��ذل��ك فامل�صرف
ال �ع �ق��اري ه��و م���ص��رف ل�ل�ن��ا���س الب�سطاء
من الطبقة الفقرية ،حيث ان الت�سهيالت
املوجودة لدينا اكرث من امل�صارف االخرى
فهي ا�ضافة اىل مدة القر�ض ون�سبة الفائدة
فنحن يف حالة ع��دم ت�سديد املواطن ملبلغ
القر�ض لدينا ت��أم�ين على حياة املقرت�ض
ففي حالة وفاته ال نطالب ال��ورث��ة باملبلغ
املتبقي عليه وال نبيع الدار لغر�ض ت�سديد
املبلغ وامنا �شركة الت�أمني هي التي ت�سدد
املبلغ باال�ضافة اىل ان��ه يف حالة احرتاق
دار املقرت�ض فهناك ت�أمني على احلريق يف
�شركة الت�أمني الوطنية.

*لماذا ال توازي قروض المصرف حاجة
المقترض إلكمال متطلبات وحدته
السكنية؟

 امل���ص��رف ال �ع �ق��اري حم�ك��وم ب�أمكانيتهاملحدودة فهو يقرت�ض من م�صريف الرافدين
والر�شيد بفائدة مقدارها  %4ت�سدد من قبل
وزارة املالية ،فم�صريف الرافدين والر�شيد
ب�أمكانيتهما الكبرية مينحان  30مليون
ونحن الذين نقرت�ض منهم اي�ض ًا نعطي 30
مليون.

*ل��م��اذا لم يبحث مجلس االدارة في
زي���ادة رأس��م��ال ال��م��ص��رف وبالتالي
توسيع أنشطته المصرفية على أساس
أنه مصرف تخصصي وينبغي أن يتفاعل
مع الحاجة؟

 قبل �سنة كان ر�أ�س املال  25مليار ديناربينما االن ه��و  50مليار وق��د ج��اء تعميم
من البنك املركزي ان على جميع امل�صارف
وخ�لال ثالث �سنوات ان يكون ر�أ���س املال
 250م�ل�ي��ار ًا .وم�س�ألة التو�سع حمكومة
ب�أننا ال منتلك االمكانات الكافية للتو�سع،
ول�ك��ن امل�صرف م�ستمر ففي �سنة 2006

حوارات 7

كانت هناك درا�سة لدمج امل�صرف العقاري
مع احدى امل�صارف احلكومية اما الرافدين
او الر�شيد ،لكن وزارة املالية ارت�أت ان يتم
�إقرا�ض امل�صرف من قبل م�صريف الرافدين
او الر�شيد ب�ف��ائ��دة  %4تتبناها ال ��وزارة
نف�سها ،كما جتدر اال�شارة اىل ان القر�ض
العقاري قبل  2003ك��ان  4ماليني دينار
بينما االن ا�صبح  30مليونا ،وب�أعتقادي
كاف للمواطن الب�سيط الذي
�أن هذا املبلغ ٍ
لديه قطعة ار�ض لكي يبنيها ولي�س ملن يريد
بنا ًء فخم ًا فمن مدة على �سبيل املثال جاءين
احدهم وه��و ميلك قطعة ار���ض م�ساحتها
 300م�تر وق��د بناها بطريقة فخمة (دبل
فاليوم) فقلت له ان امل�صرف ال ي�ستهدف
امثاله ،بل هو للمواطنني الب�سطاء.

*وك��ي��ف تدعمون ترميم الوحدات
السكنية؟

 ممكن �أن يكون بيت ًا م�شيد ًا ونقر�ض علىا�ضافة بناء مبلغ قدره ( )12مليونا ب�سعر
الفائدة نف�سه ولكن مدة القر�ض � 15سنة،
ومن اجلدير بالذكر هنا ان الق�سط ال�شهري
للثالثني مليون اليتجاوز الـ 166الف دينار
وم��ن ه�ن��ا يت�ضح ك�ي��ف ان مبلغ الق�سط
ب�سيط.

*ل��م��اذا ل��م يقم ال��م��ص��رف العقاري
بإشاعة أنشطة مصرفية أخ��رى لكي
يطور سعيًا للتطوير؟

 مار�س امل�صرف العقاري بعد عام 2007الن�شاط امل�صريف التجاري لكنه توقف منذ
 2009عام عن العمليات امل�صرفية التجارية
االخرى لأنه يعد م�صرف ًا تخ�ص�صي ًا وكذلك
الأم � ��ر ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�م���ص��رف�ين ال�صناعي
والزراعي.

*م��ص��رف��ا ال��راف��دي��ن وال��رش��ي��د غير
متخصصين ولكنهما يمنحان قروض ًَا
عقارية؟

 م�صرفا الرافدين والر�شيد يتخ�ص�صانبالعمليات التجارية والعمليات ال�صريفية
البحتة لكن يف الفرتة االخرية ومنذ اقل من
�سنة ا�صبحا مينحان القرو�ض اال�سكانية
ب��أم��ر م��ن وزي��ر امل��ال�ي��ة ول�ك��ن يف ال�سابق
مل يكونا ي�ق��وم��ان ب�ه��ذه االع �م��ال ب��ل كانا
فقط مينحان ت�سهيالت ،فالعمل امل�صريف
التجاري يتطلب موظفني وكوادر كبرية.

*لماذا لم يلجأ المصرف العقاري عن
طريق التوأمة والشراكة مع مؤسسات
تمويلية سواء اكانت من القطاع العام
ام الخاص في بناء وحدات سكنية؟

 امل�س�ألة تتقاطع مع النظام الداخلي النناك�م���ص��رف ع �ق��اري ل�ن��ا ح��ق امل �� �ش��ارك��ة يف
ال�شركات التي تدخل يف بناء الوحدات

ال�سكنية ،فمعامل الطابوق ممكن ندخل
معها وكل ما يدخل �ضمن البناء ي�سمح لنا
به النظام الداخلي اخلا�ص بنا امل�صادق
عليه من قبل الوزارة ومن�شور يف اجلريدة
الر�سمية منذ  1948و�آخر تعديل له كان يف
.2004

* لماذا ال يجري تعديل على النظام
الداخلي وتتضمن فقرة إمكانية فسح
المجال أمام المصرف العقاري للمساهمة
مع شركات القطاع؟

 نحن ال منتلك االمكانية التي ن�سهم منخاللها فحتى دعم وزارة املالية يتطلب ان
تكون للم�صرف امكانية لتدعمها الوزارة
ولي�س ان تتحمل الوزارة امل�س�ؤولية كافة.

* كالمكم يستقيم في الظروف المثالية
غير المتوفرة لدينا ف��أزم��ة السكن
تتفاقم يومًا بعد ي��وم ،لذلك فنحن
نقترح عليكم ما من شأنه المساهمة في
تقليل هذه االزمة؟

 نحن مقيدون بالنظام الداخلي وال توجدارا�ض
ارا�ض بامل�صرف العقاري ،لكن كلها ٍ
ٍ
زراعية

* ما خططكم القادمة؟

 نحن ن�سعى لزيادة مبلغ القر�ض من خاللر�أ�س املال الذي هو االن  50مليار ًا.

* هل لديكم سقف للمعامالت وماذا
تفعلون اذا ف��اق ع��دد المتقدمين
طاقتكم؟

 ال يوجد �سقف للمعامالت وك��ل مواطنيتقدم يح�صل على قر�ض ،ونحن لدينا خطة
ت�سليفية لكل العراق حيث نتناول املحافظات
من حيث عدد ال�سكان واملعامالت املقدمة
ل��ذل��ك نحن ن��زود املحافظة ب�شكل �شهري
مبا يكفيها فالب�صرة مث ًال نعطيها �شهري ًا
مليارين ومائتني وخم�سني مليون ًا،بينما
حمافظة اخرى نزودها مبليار او مليارين
بح�سب الكثافة ال�سكانية وع��دد املعامالت
ال �ت��ي ت �ق��دم ل�ل�م���ص��رف ف�ب�م��وج��ب خطتنا
الت�سليفية ن�صرف املبالغ للمواطنني ولي�س
ل��دي�ن��ا ت ��أخ�ير يف امل �ع��ام�لات ح�ي��ث تنجز
املعامالت من دون اي توقف.

* كيف تنظر ألداء المصارف التي تحمل
تسميات اإلستثمار والتنمية؟

 �أداء امل�صارف التجارية �ضعيف وال�ضعفيكمن يف اجراءاتها ،لكن امل�صارف االهلية
على العك�س ف�أجراءاتها ا�سهل وا�سرع من
امل�صارف احلكومية لذلك امل��واط��ن يتجه
اىل امل�صارف االهلية اك�ثر م��ن امل�صارف
احلكومية وال�سبب ان املبالغ التي متنحها
للم�ستهلكني اكرث من التي متنحها امل�صارف
احلكومية.

* كيف تقارن بين عزوف المواطن عن
المصارف العامة في مسألة القروض
والسلف ونسبة النشاط المصرفي العام
 95%من النشاط المصرفي عمومًا؟

 الن�شاط امل�صريف احلكومي ال يتعدىروات ��ب املتقاعدين والبطاقة التموينية
ورواتب الع�سكريني وهذه ن�شاطات ابعدت
امل�صارف احلكومية عن الن�شاط التجاري
ال ��ذي مي�ث��ل ال�ع�م��ل اال��س��ا��س��ي للم�صارف
بالقيام باحلواالت اخلارجية واالعتمادات
امل�ستندية وه ��ذه ت�شكل ع �م� ً
لا م�صرفي ًا
�صحيح ًا لكنها متوقفة.

قبل سنة كان رأس المال  25مليار دينار بينما االن هو  50مليار وقد جاء تعميم من البنك المركزي ان على جميع المصارف وخالل ثالث
سنوات ان يكون رأس المال  250مليارًا .ومسألة التوسع محكومة بأننا ال نمتلك االمكانات الكافية للتوسع ،ولكن المصرف مستمر ففي
سنة  2006كانت هناك دراسة لدمج المصرف العقاري مع احدى المصارف الحكومية اما الرافدين او الرشيد.
* كيف تنظرون لحصر االعتمادات
المستندية لكل مؤسسات الدولة
بمصرف التجارة والعراقي ،في الوقت
الذي تمتلك بعض المصارف الخاصة
هذه االمكانية؟

 م���ص��رف ال��راف��دي��ن ع�ل��ى �سبيل املثالع�ل�ي��ه دي���ون خ��ارج �ي��ة ل��ذل��ك ال مي�ك�ن��ه ان
يفتح اعتمادات خارجية ،لأن ال��ذي يفتح
اعتمادات يحتاج �إىل بنك يغطيه وه��و ال
ميتلك وينبغي ان يفتح يف احد امل�صارف
ل��ذل��ك ي �خ �� �ش��ى م ��ن � �س �ح��ب ام� ��وال� ��ه ،ام��ا
م�صرف الر�شيد فيقوم ببع�ض االعتمادات
الب�سيطة.
فم�صرفا ال��راف��دي��ن والر�شيد ال ميار�سان
ال�ع�م��ل امل �� �ص��ريف ال�صحيح وعليهما ان
يدخال بع�ض الت�سهيالت على منح القرو�ض
للمواطنني بدل ان يكون القر�ض  %20او
 %30من رهن املواطن ،ونحن نت�ساءل ملاذا
ال يكون القر�ض مبقدار قيمة  %50من رهن
املواطن.

* توجد ثمة أزم��ة ثقة بين جمهور
المستهلكين وال��م��ص��ارف الخاصة
وعادة ما يلجأ المستهلك الى المصارف
الحكومية ،ماتعليقكم؟

 انا ال احت��دث عن االعتمادات امل�ستنديةفقبل فرتة ح�ضرت ندوة مل�صرف اهلي لديه
توجهات مم�ت��ازة ومتكن م��ن دم��ج ع�شرة
م�صارف يف م�شروع �شركة عراقية لدعم
ال�صناعات املتو�سطة وال�صغرية برغم انها
بدعم من (يو ان بي دي) التي تعطي مل�صرف

�آ��ش��ور ال��ذي يقوم بتوزيع املبالغ بفائدة
وبت�شجيع من وزارة التخطيط لذلك انا قلت
يف ندوة معهم ح�ضرتها يف االردن ملاذا ال
تعطوننا نحن امل�صرف العقاري لكي نعطي
املواطنني بفائدة ب�سيطة وم�صرف نينوى
على �سبيل املثال اعطى ما يقارب  8مليارات
دينار عراقي بواقع  12مليون ًا لكل مواطن
ومن دون فائدة ب�أ�ستثناء ا�ستح�صالها على
 600ال��ف دينار يف البداية متثل ر�سوم ًا
وقد �صرفت على دفعتني وب�سرعة من دون
اي توقف ،فنحن نت�ساءل مل��اذا امل�صارف
العربية واالجنبية تدعم امل�صارف االهلية
وم ال تدعم امل�صارف احلكومية كالعقاري،
ف�ف��ي ن ��دوة ج��رت يف ن ��ادي ال�ع�ل��وي��ة كان
اح��د املانحني االج��ان��ب يتحدث ع��ن دعمه
للم�صارف االه�ل�ي��ة ق�ل��ت ل��ه مل ��اذا تعطيها
للم�صارف الأهلية من دون فائدة اعطها لنا
لكي نعطيها من دون فائدة اي�ض ًا.

* كيف تدعمون المشاريع العقارية
الخاصة التي يضطلع بها مواطنون؟

 نحن نتمنى ،لكن ال�ن�ظ��ام ال��داخ�ل��ي الي�سمح ..فقبل مدة جاءت �شركة اماراتية
وارادت بناء عمارات �سكنية لكن مل ي�سمح
لها ومع هذا ف�أن احد امل�ستثمرين �سيقوم
قريب ًا ببناء مول ع�صري ال يوجد مثيل له
يف ال�شرق االو�سط ا�ضافة ملدينة مالهي
ومواقف �سيارات ومطاعم بكلفة تقدر بـ
 60مليون دوالر ،والزال يراجع منذ 2006
ولغاية االن و�ست�صدر به موفقة قريب ًا بعد
ان ا�ستح�صل م��واف�ق��ة هيئة اال�ستثمار

وموافقتنا وبعد ان غيرّ جن�س االر�ض من
زراعية اىل بناء مول بعد موافقة مديرية
الت�صاميم يف امانة ب�غ��داد ،فاالجراءات
الروتينية هي التي تعوق عمل كثري من
امل�شاريع املوجودة.

*ماذا تقولون عن حاالت الفساد المالي
واإلداري التي نسمع عنها في عمل
المصرف؟

 هذه احل��االت كانت يف ال�سابق وم�ؤكدان �ك��م �سمعتم ع��ن امل� ��دراء ال��ذي��ن عزلوا
ب�أمر وزير املالية و�آخ��رون احيلوا لهيئة
ال�ن��زاه��ة واالن خ��رج��وا بكفالة والزال��ت
االج��راءات م�ستمرة يف احالتهم للمحاكم
املخت�صة ،وم�شاكلنا يف بغداد اك�ثر من
املحافظات وحتديد ًا فرعنا يف الر�صافة
ال��ذي ك��ان يف منطقة ال�صليخ حيث كان
ب ��ؤرة الف�ساد ومنذ  2009اوع��ز الوزير
اىل مكتب املفت�ش العام ب�أجراء التحقيق
وعزل ثالثة موظفني ومتت احالة اخرين
�إىل املحاكم ،وبعد ا�ستالمي ادارة امل�صرف
العقاري كانت اول خطوة قمت بها وخالل
ثالثة ايام قمت بنقل امل�صرف من القاهرة
ونقلته لالدارة العامة بعد ان هي�أنا مكان ًا
واثاث ًا وجميع املتطلبات برغم اعرتا�ضات
امل��وظ �ف�ين ال��ذي��ن ا��ش�ت�ك��وا يف ال�صحف
وطلبوا الت�أجيل من الوزير لكنه قال لهم
االمر يتعلق ب�أدارة امل�صرف ،وم�ضينا يف
اج��راءات م�شددة على الدخول للم�صرف
ب ��أ� �ش�تراط دخ ��ول فقط الج ��راء املعاملة
ب�أ�سمه وبعد مطابقة الهوية وهكذا ق�ضينا

على  %80من الف�ساد االداري اما النقطة
امل�ه�م��ة واال��س��ا��س�ي��ة ان��ه ك��ان ت ��أخ�ير يف
املعامالت اذ كان ال�صرف يتوقف من �شهر
 11اىل ال�شهر  5ويتوقف يف كل خمي�س
ف�أربعة ا�شهر ال�سنة اذا ال يعمل امل�صرف
طوال ال�سنة �سوى �سبعة ا�شهر ما يجعل
م��ن تكد�س املعامالت ام��ر ًا طبيعي ًا ،لكن
ح�ين ا�ستالمي ل�ل�ادارة اوق �ف��ت ك��ل هذه
االج��راءات وجعلت االيقاف فقط ليومني
يف �شهر  12ل�صرف امل ��وازن ��ات ،واالن
ال�صرف يتم ب�أن�سيابية كبرية.
واالن الف�ساد انتهى الن املواطن ال يحتاج
�أن يعطي ر��ش��وة بعد ان قمنا بت�سهيل
اج��راءات كثرية للمواطنني فمث ًال عندما
ت�سلمت �إدارة امل�صرف الحظت ان قر�ض
النواحي الـ  10ماليني يعطى على اربع
دفعات (وقر�ض  30مليونا كذلك) فجعلته
 3دفعات ثم دفعتني لكي يرتاح املواطن
والتقليل من املراجعة كما خف�ضنا فقرات
الدفعة االخرية للنواحي ما قلل من الف�ساد
االداري وال��روت�ي�ن ،فتقليل ال�ضوابط
وتعديل الفقرات �سهّل للمواطن وح ّد من
حاالت الف�ساد.

* لماذا ال تعملون بحجز العقار من
الدرجة الثانية في القروض؟

 الن ال��دي��ون احلكومية دي��ون ممتازةينبغي ان تكون لها االولوية يف الت�سديد
وهذا ين�سحب حتى على الرتميم وم�صريف
الر�شيد والرافدين ي�شرتكان معنا يف هذا
ال�شرط.
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وا� �ض��اف الفكيكي :ك��ان على احلكومة
اطالق العقود منذ وقت مبكر لكنها انتبهت
ب�شكل مبكر.
ومن جانبه قال املحامي حممد اجلبوري:
ان ال �ع �ق��ود غ�ي�ر ��ش��رع�ي��ة م��ن الناحية
القانونية ا�ستناد ًا اىل قانون رقم  97ل�سنة
 1967اخل��ا���ص برتاخي�ص اال�ستثمار
ل�شركة النفط الوطنية الذي ن�ص يف املادة
الثالثة بعدم جواز التعاقد �إال بقانون.
وا�ضاف اجلبوري :كما ان قانون النفط
وال �غ��از مل ي�شرع حتى االن االم��ر الذي
يجعل الإقدام على هذه العقود غري �شرعي
من الناحية القانونية.

تفاصيل العقود

تحقيق /ليث محمد رضا

يعاني االقتصاد العراقي من احادية الجانب باعتماده على ايرادات النفط كركيزة اساسية ،وعمودًا فقريًا للموازنة العامة للدولة.
واثارت عقود الخدمة التطويرية التي أبرمتها وزارة النفط مؤخرًا مع عدد من الشركات العالمية ضمن مايسمى بجولتي التراخيص االولى والثانية ردود
افعال بين المؤيدين والمعارضين ،ما جعل االمر مثار جدل .سنحاول تسليط الضوء على هذه الجدلية عبر التحقيق التالي:

جولتا التراخيص النفطية ..تحفيز أم سبات لإلقتصاد الوطني؟
دائرة التراخيص النفطية

ال��دائ��رة ال�ت��ي ت�ضطلع ب�� ��أدارة جوالت
ال�ت�راخ� �ي� �� ��ص ه� ��ي (دائ� � � � ��رة ال��ع��ق��ود
وال�تراخ�ي����ص النفطية) ا�ستحدثت يف
وزارة النفط �سنة  2007حيث بد�أ عملها
بع�شرة ا�شخا�ص ،وقد ا�ضطلعت الدائرة
بو�ضع (م��ودي�لات العقود) كما و�ضعت
نظام ًا لت�أهيل ال�شركات االجنبية ،ففي
 2008تقدمت � 120شركة ت�أهلت فقط 35
منها بنا ًء على املعايري العلمية بح�سب
امل�س�ؤولني يف الدائرة قالوا ان ال�شركات
االجنبية تفاج�أت ب��أن العراق ق��ادر على
ت ��أه �ي��ل � �ش��رك��ات ع��امل�ي��ة ك �ب�يرة ووج ��ود
خربات عراقية.
عندما ق�صدنا دائرة العقود والرتاخي�ص
النفطية يف وزارة النفط حتدثنا مع وكيل
امل��دي��ر ال�ع��ام وم��دي��ر الق�سم القانوين د.
�صباح ال�ساعدي الذي قال :نحن ا�ستندنا
يف ابرام العقود اىل قواعد قانونية نافذة
منها قانون ال�شركات رقم  22ل�سنة 1997
ال��ذي �سمح لل�شركات العامة عموم ًا مبا
فيها ال�شركات اال�ستخراجية بامل�شاركة
مع ال�شركات العربية واالجنبية للقيام مبا
يحقق اهدافها ،فوزارة النفط واحلكومة

مل ت��وق��ع اي عقد وال �ت��ي وق�ع��ت العقود
هي �شركات النفط اال�ستخراجية (نفط
ال�شمال  -نفط اجلنوب  -نفط مي�سان)
باال�ضافة اىل عدم وجود ن�ص د�ستوري
مينع توقيع هذا القانون.
وا�� �ض���اف ال� ��� �س ��اع ��دي :وق� ��د ا�ستندنا
العتبارات اخرى تفيد ب�أن علينا اال�ستفادة
م��ن ث��روت �ن��ا ف��امل�ي��زان�ي��ة نتيجة للعقود
�ستزداد الربعة ا�ضعاف وبدل  60مليار ًا
�ست�صبح  200مليار ،واال فنحن اذا ننتظر
قانون النفط والغاز وال يقر القانون هذا
يعني تعطل العقود والتطوير وزي��ادة
االن�ت��اج مم��ا ي�سبب العجز يف امليزانية
والفقر والبطالة ،اما االمر الثاين واملهم
فعقودنا ا�صبحت امن��وذج � ًا يف العامل
بدليل �شهادات وردت من وزراء ور�ؤ�ساء
دول وح�ك��وم��ات منهم َم��نْ كتب مقاالت
ومنهم من �صرح لالعالم ومنهم من التقى
الوزير ومنهم من التقى م�س�ؤويل الوزارة
ومنهم من ات�صل برئي�س الوزراء وابلغه
ان ال �ع��راق ق��ام بعمل مهم يف ظ��ل هذه
ال�ظ��روف ال�صعبة التي مير بها العراق
امني ًا و�سيا�سي ًا ان يوقع ال�ع��راق عقود
خدمة مع �شركات نفط عاملية وب�أ�سعار

رخي�صة جد ًا وب�شروط قا�سية ،فال�شركة
ت�ستخرج النفط ب�صيغة مقاولة مبقابل
�سنتات ب�سيطة ولي�س لدينا اي جوانب
�سرية او خمفية فعقودنا موجودة لدى
دي ��وان ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة واالم��ان��ة العامة
ملجل�س ال� ��وزراء وك��ل ه��ذه االيجابيات
تعطي م�شروعية للعقود.
وبخ�صو�ص ال���ص�ع��وب��ات امل�ت��وق�ع��ة يف
م��ا يتعلق بالنقل وامل��وان��ئ ومنظومة
اخل��زن والت�صدير وبخ�صو�ص ال �ـ 12
مليون برميل وان العراق غري قادر على
ت�صديرها قال ال�ساعدي:
ان العملية مل تتحقق بيوم ،بل تتم على
م��دى �ست �سنوات وم��ن امل��ؤك��د ان هذه
الفرتة �ست�شهد كثري ًا من التغريات على
م�ستوى االقت�صاد وم�ستويات اخرى
ب��اال��ض��اف��ة اىل ان وزارة ال�ن�ف��ط لديها
م�صاف
م�صاف واعلنت عن ان�شاء اربعة
ٍ
ٍ
من �ش�أنها ان ت�ستوعب كمية كبرية من
النفط الـ  12مليون ًا امل�ستخرج باال�ضافة
اىل ان ال� � ��وزارة ت���ش�ج��ع امل�ستثمرين
وال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ال�ع��راق��ي على ان�شاء
معامل ال�صناعات البرتوكيمياوية.
وا��ض��اف ال�ساعدي :كل امل�ؤ�شرات تفيد

ي � ��أن ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ال� �ب�ت�رول يف ازدي� ��اد
وح�صة العراق يجب ان تكون اكرث واال
ملاذا الدولة ت�صدر  9ماليني برميل ودولة
اخرى ت�صدر  5ماليني والعراق ال يحق له
وان الدولة يجب ان تطالب اوبك بزيادة
ح�صة ال �ع��راق ،واالن لدينا فر�صة لكي
نبني �صناعتنا النفطية بطريقة علمية
ومهنية وح�ضارية وكل العامل اعجب بها
وان��ا بنف�سي زرت جامعات اجنبية يف
دول غربية قالوا ان ال�ع��راق ق��ام ب�شيء
مهم وقد �شهد اجلميع ب�شفافية العقود.

ماذا قال الخبراء؟

قال اخلبري االقت�صادي د .ماجد ال�صوري:
ان ج ��والت ال�تراخ�ي����ص تفتقر لدرا�سة
�سرتاتيجية تتناول م�ستقبل العقود.
واك��د ال���ص��وري :ان زي��ادة االن�ت��اج بهذا
ال�شكل الكبري�ستكون له انعكا�سات كبرية
مبا فيها انخفا�ض اال�سعار وف��ق قانون
العر�ض والطلب.
وا�شار ال�صوري �إىل �ضروروة ا�ستثمار
ال �ك��م ال �ه��ائ��ل م��ن االن��ت��اج اذ ان عملية
ال�ت���ص��دي��ر ل��ن ت �ك��ون ب��ال���س�ه�ل��ة يف ظل
�ضوابط اوب��ك واعتبارات ال�سوق لذلك
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ف�ع�ل��ى ال ��دول ��ة �أن ت���ش�ج��ع ال�صناعات
التحويلية وال�صناعات البرتوكيمياوية.
اما رئي�س امل�ست�شارين يف رئا�سة الوزراء
ثامر غ�ضبان فقد حت��دث بالقول :جولة
الرتاخي�ص ه��ي ا�سلوب لإح��ال��ة العقود
اىل ال�شركات االجنبية وهنالك ا�ساليب
ع��دة ك��االع�لان واالت�ف��اق املبا�شر وجولة
ال�تراخ�ي����ص ا� �س �ل��وب ��ش�ف��اف لي�س فيه
ت�ن��اف����س ،ف�ق��د ب ��د�أ ب��امل��رح�ل��ة االوىل مبا
�سمي بدليل ال�شركات وتقدمت زهاء 124
�شركة وو�ضعت جملة من اال�سئلة لالجابة
عنها فت�أهلت � 45شركة للتناف�س ومن ثم
تتابعت جملة من الفعاليات واللقاءات.
وا��ض��اف غ�ضبان :ان العقود من �ش�أنها
زيادة معدل االنتاج النفطي العراقي االمر
ال��ذي �سيزيد م��ن اهمية ال �ع��راق كدولة
م�صدرة للنفط بعد ان يبلغ باالنتاج 12
مليون برميل.
فيما قال رئي�س مركز الفكيكي لالبحاث
والدرا�سات االقت�صادية د .علي الفكيكي:
ان ال �ع��راق ا� �ض��اع وق �ت � ًا ك �ب�ير ًا م��ن دون
ال�سماح لل�شركات اال�ستثمار يف القطاع
النفطي منذ  2003عندما تقدم العديد من
ال�شركات لال�ستثمار يف القطاع النفطي.

مت توقيع ( 11عقد ًا) و( 4عقود) وقعت يف
اجلولة االوىل والعقود ال�سبعة املتبقية
وق �ع��ت يف اجل��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة ،فاجلولة
االوىل كانت خا�صة باحلقول النفطية
املنتجة ال�ت��ي ه��ي ك��ل م��ن حقل الرميلة
وحقل الزبري وحقل غرب القرنة وحقول
نفط مي�سان الثالثة التي متت بعقد واحد
بحكم ال�ت�ق��ارب اجل �غ��رايف ،ام��ا اجلولة
الثانية فهي اخت�صت باحلقول املكت�شفة
غري املطورة التي هي جمنون واحللفاية
وب���درة وك �ي��ارة وغ ��رب ال�ق��رن��ة املرحلة
ال �ث��ان �ي��ة .ف��اجل��ول��ة االوىل تختلف عن
الثانية لأ�سباب عدة النها تتعلق بحقول
منتجة والعقد من اج��ل رف��ع االنتاج عن
ما هو عليه كما ان ارباح ال�شركات ال تزيد
على .%1.5
ام��ا احل�ق��ول املكت�شفة غ�ير امل�ط��ورة فقد
ا�شرتط على ال�شركة املقاولة (اوبريرت)
بحكم العقد ان يبلغ االنتاج رقم ًا حمدد ًا
ف�أذا مل يبلغ هذا احلد ال ت�سرتجع اموالها
وال حت�صل على الربح.
يذكر ان الربح يح�سب على عدد الرباميل،
لكن ال�شركات ال ت�ستح�صل مبلغ الربح
قبل ان تنتج على ان ت�ستح�صلها لـ%50
من االنتاج اجلديد لكي ال تت�ضرر ميزانية
الدولة ،ب�أ�ستثناء حاالت (كلف ا�ضافية)
ال�سبب فيها ان مبادئ القانون حتتم على
رب العمل ان ي�سلم منطقة العقد خالية
من ال�شواغل وااللغام ولكننا غري قادين
على االي�ف��اء بهذا االل�ت��زام ال��واج��ب على
رب العمل وغري قادرين على متويله كما
اننا ال منتلك �شركات خا�صة لذلك نعطيهم
من االن�ت��اج احل��ايل  %10لتغطية الكلف
اال�ضافية كما ان ال�ضريبة على �شركات
النفط اال�ستخراجية  %35و %25لل�شريك
العراقي.
واذا ا� �س �ت �ع��ر� �ض �ن��ا ن�����س��ب االرب � � ��اح
امل�ستح�صلة على الربميل الواحد من كل
حقل مع ا�سماء ال�شركات وائتالفاتها كما
ح�صلت عليها من م�صدر يف دائرة العقود
والرتاخي�ص نرى ما يلي:
ح �ق��ل جم��ن��ون دوالر و� � 39س �ن �ت � ًا عن
الربميل ل�شركتي(�شل ،برتونا�س) ،اما
حقل غرب القرنة الذي تعمل عليه �شركتي
(ل��وك اوي��ل ،ا�ستات اوي��ل) بربح دوالر
و� 15سنت ًا ع��ن ك��ل ب��رم�ي��ل ،فيما تكون
فائدة حقل احللفاية دوالر ًا و� 40سنت ًا،
بينما حقل الرميلة فب�أجر دوالرين عن كل
برميل ل�شركتي (بي بي ،وبرتول جاينا)
وال���ش��ري��ك ال�ع��راق��ي ��س��وم��و ،يف الوقت
الذي تبلغ الفائدة على الربميل يف حقل
ال��زب�ير دوالري� ��ن ع��ن ال�برم�ي��ل الواحد،
اما غرب القرنة املرحلة االوىل ف�شركتي
اك�سل م��وب��ل و��ش��ل واج��وره��م دوالر 9
�سنتات ،وغ��رب القرنة املرحلة الثانية

تم توقيع ( 11عقدًا) و( 4عقود) وقعت في الجولة االولى والعقود السبعة المتبقية وقعت في الجولة الثانية ،فالجولة االولى
كانت خاصة بالحقول النفطية المنتجة التي هي كل من حقل الرميلة وحقل الزبير وحقل غرب القرنة وحقول نفط ميسان الثالثة
التي تمت بعقد واحد بحكم التقارب الجغرافي ،اما الجولة الثانية فهي اختصت بالحقول المكتشفة غير المطورة التي هي مجنون
والحلفاية وبدرة وكيارة وغرب القرنة المرحلة الثانية .فالجولة االولى تختلف عن الثانية ألسباب عدة النها تتعلق بحقول منتجة
والعقد من اجل رفع االنتاج عن ما هو عليه كما ان ارباح الشركات ال تزيد على .1.5%
�شركتي (لوك اويل ،ا�ستات اويل) بربح
دوالر و� 15سنت ًا ،بينما حقل احللفاية
(برتوجاينا ،برتونا�س ،توتل) بفائدة
دوالر و� 40سنت ًا ،اما حقل الغراف ف�شركتي
(برتونا�س ،جابكل�س) دوالر و� 49سنت ًا،
ام��ا حقل ب��درة ف�شركتي (اوب��ري�تر كاز
فروم ،بروكاز ،برتونا�س ،تي بي اي او)
ب�أجر خم�سة دوالرات ون�صف ،اما حقل
الكيارة �شركة (�سمن كول) ب�أجر خم�سة
دوالرات،ام�� � � � ��ا حقل
جنمة �شركة (�سمن
ك ��ول) واج��وره��ا 6
دوالرات.
بينما احل��د االدن��ى
لالنتاج ال��ذي تلزم
ال �� �ش��رك��ة امل �ق��اول��ة
ال��و� �ص��ول ل��ه ويف
حالة عدم الو�صول
ت� �ت� �ح� �م ��ل غ� ��رام� ��ة
مب � ��وج � ��ب ال� �ع� �ق ��د
بالن�سبة نف�سها التي
مل ي�ح�ق�ق�ه��ا فحقل
غ��رب ال�ق��رن��ة يجب
ان ي �ك��ون االن �ت��اج
يف املرحلة الثانية
 120ال� ��ف برميل
ح�� �ت� ��ى ي �� �س �ت �ح��ق
ال �ف��ائ��دة ام ��ا باقي
احل� �ق ��ول ف ��الآت ��ي.
جم �ن��ون  175الف
برميل،احللفاية 70
الف برميل ،الغراف
 35ال� ��ف ب��رم �ي��ل،
فالرميلة ينبغي ان
ي�صل االن �ت��اج �إىل
مليون و 850الف
ب ��رم� �ي ��ل ،وال ��زب�ي�ر
ي���ص��ل �إىل مليون
و ،200وغ� � ��رب
ال� �ق ��رن ��ة مليونني
و325
ام� ��ا غ� ��رب القرنة
يف املرحلة الثانية
�إىل م�ل�ي��ون و800
ال��ف برميل ،جمنون �إىل مليون و800
الف،احللفاية �إىل  535الف ،الغراف �إىل
 230ال��ف ،ب��درة �إىل  170الف،الكيارة
�إىل  120الف برميل ،جنمة �إىل 110الف
برميل.
ام��ا االم��وال غري القابلة للرد ،فعن حقل
ال��رم�ي�ل��ة  500م�ل�ي��ون دوالر ع�ل��ى �شكل
قر�ض بنا ًء على توجيه احلكومة ملعاجلة
ميزانية الدولة التي اربكتها االزمة املالية
العاملية ،ام��ا غ��رب القرنة فـ  400مليون

وال��رم�ي�ل��ة  300مليون فكانت اول من
واف��ق ودف��ع بينما الآخ ��رون مل يوقعوا
ب�سرعة فحولت م��ن قر�ض  400مليون
للرد اىل  100مليون غري قابلة للرد لغرب
القرنة وكذلك بالن�سبة للزبري.
اما احلقول االخرى فترتاوح بني  100اىل
 150مليون ًا و�سددت حيث و�صل للبنك
 850مليون دوالر غري قابلة للرد ذهبت
للحكومة ولي�س لوزارة النفط باال�ضافة

اىل  100مليون دوالر ا�ستح�صلت عن بيع
(التنادر)العقود واي�ض ًا ذهبت للدولة.

توقيت الجوالت

وك��ان وزي��ر النفط ح�سني ال�شهر�ساين
ق��د � �ص��رح ع�ل��ى ه��ام����ش م ��ؤمت��ر �صحفي
ع�ق��د يف ال�� ��وزارة م� ��ؤخ ��ر ًا يف معر�ض
اجابته على ��س��ؤال (امل��دى االقت�صادي)
ب�خ���ص��و���ص ال�ت��وق�ي��ت ال���ذي اط�ل�ق��ت به
ج ��والت ال�تراخ�ي����ص وال���س�ب��ب يف عدم

اطالقها خ�لال ال�سنوات املا�ضية حيث
قال :ان احلكومة عندما ت�شكلت كان البلد
مير بو�ضع امني �صعب ا�ستمر لنهاية عام
 2007ومل يتح�سن الو�ضع االمني اال يف
 2008ويف تلك الفرتة  2006و 2007مل
تكن ال�شركات م�ستعدة ان ت�أتي �إىل العراق
وبتح�سن الو�ضع االمني يف  2008بد�أنا
دعوة ال�شركات ومن املعروف ان جوالت
التناف�س يف العامل ت�أخذ من �سنة ون�صف
اىل �سنتني.
ويف ذات املحفل
ق��ال ال�شهر�ستاين:
ان ع �م �ل �ي��ة ح ��رق
ال��غ��از يف ال �ع��راق
ي� �ج ��ب ان ت �ع��ال��ج
تقني ًا وم��ن ناحية
اال� �س �ت �ث �م��ار لذلك
قمنا وم�ن��ذ �سنتني
ب ��أق �ن��اع ال�شركات
ال �ك�برى يف العامل
ان ت�أتي وت�شاركنا
اجل �ه��د وت��وف��ر لنا
ر�أ�س املال والتقنية
ل �ل �ت �ع��ام��ل م ��ع ه��ذا
ال�� �غ� ��از امل � �ح� ��روق
وب��ال�ف�ع��ل تو�صلنا
م� ��ع �إئ� � �ت �ل��اف من
� � �ش� ��رك � �ت� ��ي � �ش �ي��ل
و م�ستيو بي�شي
ان ي��وق �ع��وا معنا
ات � �ف� ��اق � �ي� ��ة ي� �ك ��ون
ل��ل��ع��راق  %51يف
ال�شركة ولل�شركتني
� �س��وي��ة  %49وان
ي�ت�ع��ام�ل��وا م��ع هذا
ال�� �غ� ��از امل � �ح� ��روق
ب � � ��أ� � � �س� � ��رع وق� ��ت
ممكن ،وقد انتهينا
م��ن ه��ذه االتفاقية
مبدئي ًا م��ع جمل�س
الوزراء على مبادئ
االت� �ف ��اق� �ي ��ة واالن
خالل االيام القادمة
� �س �ن �ع��ر� �ض��ه على
جمل�س الوزراء وننتهي منها وتكون اكرب
�شركة غ��از يف ال�ع��امل ه��ي امل�س�ؤولة ان
تعاوننا ب�أيقاف هذا اخلرق.
وا�ضاف ال�شهر�ستاين بخ�صو�ص حرق
ال �غ��از :اتخذنا اج ��راءات اخ��رى فالغاز
يحرق يف حقول اال�ستخراج وه��ي يف
مناطق متباعدة واالن ات�صلنا بال�شركات
ان ت�أتي وتبني حمطات يف مواقع احلقول
مما يتيح لنا االفادة من الغاز مبا�شرة بد ًال
من ان ننتظر ت�صفيته وجتميعه وتوزيعه

الدائرة التي تضطلع بأدارة جوالت التراخيص هي (دائرة العقود والتراخيص النفطية) استحدثت في وزارة النفط سنة
 2007حيث بدأ عملها بعشرة اشخاص ،وقد اضطلعت الدائرة بوضع (موديالت العقود) كما وضعت نظامًا لتأهيل
بناء على المعايير العلمية بحسب المسؤولين
الشركات االجنبية ،ففي  2008تقدمت  120شركة تأهلت فقط  35منها ً
في الدائرة قالوا ان الشركات االجنبية تفاجأت بأن العراق قادر على تأهيل شركات عالمية كبيرة ووجود خبرات عراقية.

يف ال�شبكة الوطنية واي�صاله مما ي�أخذ
وق� �ت� � ًا ط ��وي�ل ً�ا وحت� �ت ��اج ج� �ه ��د ًا وخ�ب�رة
ور�أ�سماال اي�ض ًا ت�أخذ وقت ًا طوي ًال ونحن
ن�سعى الخت�صار هذا الوقت ففي حمطة
بزركان �سنبني حمطة كهرباء الخذ الغاز
الذي يحرق ويف حمطة القرنة االن نحن
نتفاو�ض مع م�ستثمر لكي يجلب معداته
وي ��أخ��ذ ج���زء ًا م��ن ه��ذا ال �غ��از املحروق
ويولد كهرباء تربط بال�شبكة الوطنية
و�سنكرر ه��ذه التجربة يف مواقع عدة،
وه��ذه كلها ح��دود ق�صرية االج��ل واحلل
اجلذري هو يف جمع كل الغاز ومعاملته
وتفكيك مكوناته واال�ستفادة منه �سواء
ك �غ��از ج ��اف ل�ل�م�ح�ط��ات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة او
لال�سمدة والبرتوكيمياويات �أو امل�شتقات
االخرى وهذا جهد وطني يكلف اكرثمن
 10اىل  15مليار دوالر وي�أخذ وقت ًا.
وا�شار ال�شهر�ستاين �إىل ان العراق لي�س
البلد االول يحرق فيه الغاز ،بل الدول
االخ��رى كرو�سيا واي ��ران ودول اخرى
حت��رق الغاز اكرثمما يحرق يف العراق
الن عملية جمع الغاز مكلفة ويف بع�ض
الظروف غري جمدية عندما يكون احلقل
بعيد ًا وكميته قليلة.
ويف ما يتعلق بعقد مد اخل��ط االيراين
قال ال�شهر�ستاين :بناء على طلب اجلانب
االي� ��راين لل�سماح ل��ه مب��د ان �ب��وب على
االرا�ضي العراقية لتزويد �سوريا ودول
اخرى بالغاز االيراين ونحن وافقنا على
ذلك ملافيه م�صلحة العراق ب�شكلني ال�شكل
االول ه��و ان اي غ��از ي�صدر م��ن خالل
االرا�ضي العراقية �سي�أخذ العراق اجور
نقل هذا الغاز فهناك فائدة للعراق وثاني ًا
اننا بلغناهم ان يكون االنبوب بال�شكل
ال��ذي يكفي ال�ستخدامه من قبل العراق
يف حالة وج��ود فائ�ض م��ن ال�غ��از االمر
ال��ذي يوفر للعراق مليارات ال��دوالرات
لبناء منظومة انابيب الن هذا االنبوب
مل يكلف ال �ع��راق �شيئ ًا وامن ��ا العراق
�سي�أخذ اجور نقل الغاز عرب ارا�ضيه من
دون ان يدفع اي كلفة مقابل ا�ستخدام
االن �ب��وب واالن ال�ل�ج��ان الفنية تدر�س
حجم االنبوب وموا�صفاته واملمر الذي
ميكن ان ي�سلكه.
واكد ال�شهر�ستاين ان وزارته لديها خطة
�شاملة م��د جمموعة انابيب نفط وغاز
و�ستكون للعراق حزمة انابيب رئي�سة
متر اىل ال�شرق من نهر دجلة من الب�صرة
اىل بغداد وم��ن ثم من بغداد �شما ًال اىل
تركيا وغ��رب � ًا م��ع االن �ب��وب احل ��ايل اىل
�سوريا.
ولفت ال�شهر�ستاين :ونحن ب�صدد و�ضع
اخلطة اال�سا�سية ملد االنابيب العراقية
�سيكون االن�ب��وب االي ��راين ا�ضافي ًا اىل
جانب االنبوب العراقي وعملي ًا مل يكلف
هذا االنبوب العراق اي م�ساحات جديدة
وامنا �سيكون باملمر النفطي العراقي.
وق��ال ال�شهر�ستاين ان للمو�ضوع فائدة
ثالثة فنحن يف ال��وق��ت احل��ا��ض��ر لي�س
ل��دي�ن��ا م��ن ال �غ��از م��ا يكفي لت�شغيل كل
املحطات الكهربائية ولذا بع�ض املحطات
ت�ستخدم النفط اال� �س��ود بكلفه العالية
يف ال��وق��ت ال ��ذي ا��س�ت�خ��دام ال �غ��از اقل
كلفة ،لذلك اتفقنا مع اجلانب االيراين
ان العراق اذا احتاج من الغاز االيراين
تكون له االولوية واالف�ضلية ب�أخذ هذا
الغاز ب�شكل م�ؤقت حلني اكتمال م�شاريع
الغاز العراقية ليتحول العراق اىل م�صدر
مهم للغاز.
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عمليات التراخيص والفرص الضائعة والقدرة التنافسية

ج�������������دول ( )1ال������ح������ق������ول ال����م����ن����ت����ج����ة ال������م������ع������روض������ة ف��������ي ج�������ول�������ة ال������ت������راخ������ي������ص ال����ن����ف����ط����ي����ة االول����������ى
حجم االحتياطي

الطاقة االنتاجية

اسم الشركة المنتجة

اسم الحقل

ت
1

الرميلة الشمالية والجنوبية

(مليار برميل)
17,8

الف ب/ي
950

شركة نفط الجنوب

2

غرب القرنة المرحلة ()1

8,7

300

شركة نفط الجنوب

3

الزبير

4

200

شركة نفط الجنوب

4

كركوك

9,8

700

شركة نفط الشمال

5
6

باي حسن
ميسان (الفكة،ابو غريب،بزركان)

2,3
2,5

100

7

عكاش (غازي)

شركة نفط الشمال

8

المنصورية (غازي)

شركة نفط الشمال

د عبدالجبار عبود الحلفي

م�ض ��ت اكرث من �س ��ت �س ��نوات بعد التغيري
ال�سيا�س ��ي للع ��راق وم�ض ��ت معه ��ا فر� ��ص
متاحة لال�س ��تثمار لي�س يف القطاع النفطي
فح�سب وامنا على م�ستوى االقت�صاد الكلي
ب�سبب الآتي:
غي ��اب املهني ��ة يف �إدارة املنا�ص ��ب العلي ��ا
احليوية يف الدولة.
ا�ستيطان املحا�ص�صة وتف�شي االثنية.
تهمي� ��ش االكادميي�ي�ن املتخ�ص�ص�ي�ن م ��ن
الباحثني.
غياب �سرتاتيجية را�سخة للتطوير والتقدم
االقت�صادي والتنمية امل�ستدامة.
الإ�ضطراب الأمني.
تنافر ال ��ر�ؤى الفكرية يف الربملان لق�ض ��ايا
�شكل الدولة واملنهج وامل�ستقبل االقت�صادي
فتعطلت بذلك قوانني �أ�سا�سية وحيوية تهم
ال�شعب العراقي ب�أ�سره.
ه ��ذه الأ�س ��باب جمتمع ��ة جعل ��ت الع ��راق
يتخلف عن تطوير حقوله النفطية املطورة
وغ�ي�ر املط ��ورة بحي ��ث ا�ص ��بح االنت ��اج
ال يتنا�س ��ب م ��ع االحتياط ��ي امل�ؤك ��د ،عل ��ى
العك�س ملا يحدث يف دول اجلوار اىل احلد
الذي جعله يرتاجع اىل املركز الثالث عامليا
بع ��د التغيري ال�سيا�س ��ي ،بعد م ��ا كان ثانيا
م ��ن حيث االحتياطي ��ات العاملية .وجت�س ��د
التخل ��ف يف القط ��اع النفط ��ي يف ال�ت�ردي
يف البني ��ة التحتية .وتراج ��ع انتاج النفط
وانتاج امل�ص ��ايف م ��ن ( 700الف ب/ي اىل
اق ��ل م ��ن  500ال ��ف ب/ي) و�إه�ل�اك الآبار
وزي ��ادة امللوح ��ة يف النف ��ط وتراج ��ع عدد
احلفارات وغري ذلك.
كم ��ا ازدادت كلفة انت ��اج الربميل من النفط
اخل ��ام م ��ن ( )1,5دوالر اىل ( )8-6دوالر
للربمي ��ل بن�س ��بة ت�ص ��ل اىل  %50تقريب ��ا.
واج ��ور الكهرب ��اء والبطال ��ة املقنع ��ة يف
امل�ؤ�س�س ��ات النفطية،وه ��ذا التو�ص ��يف
ي�ش ��مل ال�ش ��ركات النفطي ��ة الثالث:نف ��ط
اجلنوب،نفط ال�شمال ونفط مي�سان.

النفطي ��ة تبل ��غ  324ملي ��ار دوالر يف ع ��ام
 ،2015ف ��اذا م ��ا ا�ض ��فنا اليه ��ا �ص ��ادراته
م ��ن الغ ��از ومنتجات ��ه امل�ص ��نعة بالتقنيات
اجلديدة ،فمن امل�ؤم ��ل ان يبلغ الدخل 350
مليار دوالر بعد �ست �سنوات من االن ،رمبا
يكون هذا الرقم خياليا يف الوقت احلا�ض ��ر
لكنه �سيكون حقيقة اذا ما �صدقت ال�شركات
النفطية يف تعاقدها مع احلكومة العراقية،
وم ��ن املفرت� ��ض ان ال تق ��دم احلكوم ��ة اي ��ة
امتي ��ازات وارباح ًا لل�ش ��ركات املعنية حتى
يبلغ االنتاج ما ن�صت عليه العقود.

ثالثا :القدرة التنافسية للشركات
النفطية العراقية (االخوات الثالث)
المنتجة في تطوير الحقول

جت ��ري العملي ��ات النفطي ��ة احلقلي ��ة
بوا�س ��طة ث�ل�اث �ش ��ركات نفطي ��ة منتجة
ميكن ت�س ��ميتها بـ(االخ ��وات الثالث) هي
�شركة نفط اجلنوب و�شركة نفط ال�شمال
و�شركة نفط مي�سان ،وعند تطبيق م�ؤ�شر
القدرة التناف�سية لهذه ال�شركات جمتمعة
ميكن التو�صل للآتي:

اوال :خلفية تاريخية لترويج
االستثمار في القطاع النفطي

مل تكن عملية الرتاخي�ص ال�ستثمار احلقول
العراقي ��ة عملي ��ة مباغت ��ة للمتخ�ص�ص�ي�ن
ب�ش� ��ؤ�ؤن النف ��ط ،فمن ��ذ الع ��ام  2005ويف
�ش ��هر �آي ��ار بالتحديد ج ��رى التوقي ��ع على
مذك ��رات تفاه ��م ب�ي�ن الع ��راق وثالث�ي�ن
�ش ��ركة تت�ض ��من تدري ��ب الك ��وادر العراقية
والأعم ��ال اال�س ��تثمارية ودرا�س ��ات ع ��ن
املعادن .وقدمت درا�س ��ات �أولية ال�س ��تثمار
حق ��ل جمنون املكت�ش ��ف ع ��ام  1975ويقدر
احتياطي ��ه بـ(11ـ� �ـ 30مليار برميل ح�س ��ب
بيان ��ات وزارة التخطيط).احللفاي ��ة يف
مي�س ��ان الذي ي�ض ��م نحو 4,5مليار برميل.
ويف ع ��ام  2005م ��ن �ش ��هر كان ��ون الثاين
ج ��رى توقي ��ع اتفاقي ��ة ب�ي�ن وزارة النف ��ط
وجمموعة �ش ��ركات �شل (( )BHPبيلتون
ودجل ��ة للنفط) هدفت اىل زيادة االنتاج من
احلقل املذك ��ور ،كما ان احلقول ال�ص ��غرية
ق ��د ج ��رى اتفاق مبدئ ��ي ب�ي�ن وزارة النفط
وال�ش ��ركات االجنبية لتطويره ��ا مثل حقل
النا�صرية اىل �ش ��ركة (ايني ريبول) وحقل
طوبة اىل ال�شركات ( )ongcو�سوناطراك
و (برتوفين ��ي) ،وحقل ارطاوي اىل (�ش ��ل،
برتونا�س،كانوك ��ي) ،وحق ��ل الغ ��راف اىل
ال�ش ��ركات (ما�س ��ثينبورت وروزنيفت ��كاز
اك�س ��بورت ،وحق ��ل العم ��ارة اىل �ش ��ركة

 - 1القوة:

(برتوفيتنام) و(نور) ال�سورية.
جرى ذلك كله من دون �شفافية و�إعالن امام
الر�أي العام وو�سائل الإعالم اىل ان ن�شرت
�ضمن من�ش ��ورات وزارة التخطيط يف عام
 .2006وقد كانت ال�شركات النفطية مرتددة
يف اال�ستثمار يف هذه احلقول نتيجة لعدم
و�ض ��وح قوان�ي�ن اال�س ��تثمار ،وا�ض ��طراب
االو�ض ��اع الأمنية واج ��راء االنتخابات يف
ع ��ام  .2005والت�أخ�ي�ر يف امل�ص ��ادقة على
قان ��ون النف ��ط والغ ��از .وتف ��اوت ال ��ر�ؤى
امل�س ��تقبلية لتطوير القط ��اع النفطي داخل
وزارة النف ��ط وحتت قبة جمل� ��س النواب،
ثم �ص ��در م�ش ��روع قانون النفط والغاز يف
� 15ش ��باط  2007واملع ��د م ��ن ثالثة خرباء
عراقيني .ويف حزيران � 2007صدر ملحق
ا�ض ��ايف للم�شروع وبقي امل�شروع يتنقل ما
بني جمل�س الوزراء و�أروقة جمل�س النواب
وظهر اخلالف وا�سعا بني الكتل ال�سيا�سية
للم�ص ��ادقة عليه .وجوبه مبعار�ضة �شديدة
م ��ن الك ��رد ،حت ��ى ا�ص ��درت حكوم ��ة اقليم
كرد�س ��تان قانونا خا�ص ��ا بها للنفط والغاز
بعد ذلك.
وقد نوه الدكتور ع�ص ��ام اجللبي يف احدى

درا�س ��اته املن�ش ��ورة يف ع ��ام  2009اىل
ان حم ��اوالت ع ��دة ج ��رت لتطوي ��ر القطاع
النفط ��ي خا�ص ��ة يف نهاية �س ��نة  2005يف
عهد وزارة �إياد عالوي عندما وجه كتابا اىل
وزير النفط لو�ض ��ع برامج لتطوير عدد من
احلقول مع جملة من املقرتحات منها �إعادة
ت�شكيل �شركة النفط الوطنية العراقية على
ان تكتفي بادارة وت�شغيل حقول النفط قيد
االنتاج والتعاقد مع �شركات النفط العاملية
مع �إعطاء الأف�ضلية لالمريكية والربيطانية
لتطوير بقية حق ��ول النفط لزيادة االنتاج.
وهكذا كان القطاع النفطي الذي هو ا�سا�س
ن�ش ��اط وتطوير االقت�ص ��اد العراقي ب�أ�سره
م�ضطرب ًا تتقاذفه الر�ؤى املتنافرة .ف�ضاعت
فر� ��ص ع ��دة ام ��ام العراقي�ي�ن لتطويره من
دون اال�ستعانة بال�ش ��ركات االجنبية ،حتى
تفاج�أ اجلميع بعقد احلكومة مع �شركة �شل
ال�س ��تثمار  700الف ق ��دم  3يوميا من الغاز
الطبيعي امل�صاحب يف نفط اجلنوب ،وهو
عقد ع ��ادي جدا يت�ض ��من جتميع وت�س ��ييل
الغ ��از امل�ص ��احب للنفط حيث تك ��ون الكلفة
ب�س ��يطة ج ��دا تعتمد عل ��ى البني ��ة التحتية
فقط ،على العك�س من الكلفة يف الغاز احلر

حي ��ث يتوج ��ب اال�س ��تخراج وم�س ��تلزمات
االنتاج وال�صيانة للآبار واملعدات.
ثانيا� :ضياع فر�ص تطوير احلقول النفطية
واخل�سائر املرتاكمة
نتيجة لغياب �سيا�سة نفطية واقعية ت�ستمد
جوهره ��ا م ��ن احتياط ��ي الع ��راق النفطي
والغازي ال�ض ��خم ومن امل�ستجدات التقنية
يف ال�صناعة النفطية العاملية وحتمية بلوغ
التنمية امل�س ��تدامة للعراق ،فقد فاتت فر�ص
كث�ي�رة عل ��ى العراق ال�س ��تغالل وا�س ��تثمار
املخ ��زون النفط ��ي وتطوير احلق ��ول كانت
نتيجته ��ا خ�س ��ائر مادي ��ة �ض ��خمة ،والن
لغ ��ة االقت�صاد،خا�ص ��ة النفط ��ي تنطلق من
عوائد امل�ش ��روعات اال�س ��تثمارية م�ضروبة
بعام ��ل الزمن،ولي�س بلغة الرثثرة واجلدل
العقيم،فان خ�س ��ائر العراق بلغت ع�ش ��رات
امللي ��ارات من ال ��دوالرات خالل ال�س ��نوات
ال�س ��ت الت ��ي م�ض ��ت عجاف� � ًا ،فاذا م ��ا كانت
هن ��اك خط ��ة واقعي ��ة لزي ��ادة االنت ��اج م ��ن
احلقول احلالية املكت�ش ��فة واملطورة اىل 6
ملي ��ون ب/ي وب�س ��عر  70دوالر ًا للربمي ��ل
فان كل �سنة ت�أخر فيها العراق عن التطوير
ق ��د خ�س ��ر نح ��و  100مليار دوالر �س ��نويا.
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وه ��و دخ ��ل  4مالي�ي�ن برمي ��ل ا�ض ��افية
�س ��نويا عل ��ى م�ش ��روعات الغ ��از الطبيع ��ي
امل�س ��ال� ،أما اذا كان م�ش ��روع ت�صنيع الغاز
الطبيع ��ي اىل �س ��وائل لإنت ��اج املقط ��رات
الو�س ��طى لتغطي ��ة ال ��دوالر نظ ��ر ًا الرتفاع
�س ��عر برميل الديزل النظي ��ف والكازولني،
والنافتا املعاجل ��ة هيدروجيني ��ا وازمرتها
(التك�س�ي�ر الهيدروجيني) ونقاوتها قيا�سا
والنافت ��ا العادي ��ة ،ف�ض�ل�ا عن م ��واد اخرى
عالية النوعية والقيم ��ة .واذا ما كانت هذه
امل�شروعات قائمة فان العراق يحقق عوائد
مالية �ض ��خمة ،الن هذه امل�ش ��روعات �سوف
ترتبط مب�شروعات اخرى الحقة (Down
 ،)Streamوالن التطوي ��ر مل يت ��م يف
حينه،ف ��ان خ�س ��ائر البل ��د تبلغ ا�ض ��عاف ما
ا�ش ��رنا اليه قبل �س ��طور ،لال�س ��ف ال�ش ��عب
وحده هو اخلا�سر.
وبح�سب م�ص ��ادر وزارة النفط فان العراق
وبعد املناق�صات التي جرت على  10حقول
منها خم�سة فوق عمالقة فمن امل�ؤمل و�صول
االنتاج اىل  11مليون ب/ي يف عام 2015
وعند ت�ص ��دير 9ماليني ب/ي وب�سعر 100
دوالر ف ��ان مدخوالت العراق من �ص ��ادراته

 جيل من القوى العاملة يتمتع مبهنيةعالية من اخلربة والكفاءة.
 احتياط ��ي نفطي وغازي �ض ��خم (115ملي ��ار برمي ��ل م�ؤك ��د م ��ن النف ��ط) و 4

تريليون م�ت�ر مكعب من الغ ��از الطبيعي
و( )300-200ملي ��ار برمي ��ل حمتم ��ل.
و()8-6تريلي ��ون م�ت�ر مكعب م ��ن الغاز
الطبيعي املحتمل.
حقول نفطية وغازية موزعة على مناطق
متباعدة يف البالد.

 - 2الضعف:

 م�س ��تلزمات ومعدات انت ��اج قدمية منال�س ��تينيات وال�س ��بعينيات،على �س ��بيل
املث ��ال 31:م�ض ��خة نفط خام يف مي�س ��ان
�صنع( )1978-1976معظمها عاطلة.
 بطالة مقنعة عالية خا�ص ��ة يف االق�ساماالداري ��ة واخلدمية ت�ص ��ل اىل نحو %40
من جمموع القوى العاملة.
 حمدودية ال�صالحيات للحوار للعاملنيومدراء الهيئات.
 قل ��ة التخ�صي�ص ��ات املالي ��ة الت ��ي التتنا�س ��ب مع �ض ��خامة االه ��داف والعمل
املناط بها.
 �ض ��عف عملي ��ات البح ��ث والتطوي ��روالنتاج العملي والعالقة مع االكادمييني
املتخ�ص�ص�ي�ن يف اجلامع ��ات العراقي ��ة،
وغي ��اب امل�ؤمت ��رات وور� ��ش العم ��ل
املتخ�ص�صة.
 الف�س ��اد امل ��ايل واالداري (خا�ص ��ة يفجمال املناق�صات العامة).

 -عدم كفاءة بيئة �إدارة الأعمال.

 - 3الفرص:

 الإ�ستثمار الأمثل يف قوة العمل لتطويراحلقول ،واال�س ��تفادة من درو�س تطوير
غ ��رب القرن ��ة وارط ��اوي وقبة �ص ��فوان
ونور  2 ،1وابو غرب.
 تفعي ��ل ج�س ��ور التعاون بني ال�ش ��ركاتالث�ل�اث واجلامع ��ات العراقي ��ة وعق ��د
امل�ؤمترات املتخ�ص�صة.
 املوق ��ع املتمي ��ز بني �ش ��ركات النفط منحيث االحتياطيات واخلربة.
 االنفتاح على ال�شركات النفطية العامليةوتعزي ��ز العالق ��ات التقني ��ة واالداري ��ة
والبحثية معها.
 ت�أ�س ��ي�س اق�س ��ام للبح ��ث والتطوي ��روحا�ضنات الإبداع.

 - 4التهديدات:

ارتف ��اع تكلف ��ة االنتاج و�إدامت ��ه وتراجع
عمليات ال�صيانة.
 املناف�س ��ة التكنولوجي ��ة ال�ش ��ديدة م ��نقبل ال�ش ��ركات النفطي ��ة العاملية من خالل
عملي ��ات الرتاخي� ��ص (ا�ض ��محالل دور
ال�شركات الوطنية).
 �ض ��عف وت�ش ��نج العالق ��ة بني ال�س ��لطةاملحلي ��ة واحلكوم ��ة املركزي ��ة ورمادي ��ة
الو�ضع ال�سيا�سي.

جدول ( )2جوالت التراخيص النفطية االولى الشركات الفائزة بالحقول المنتجة للنفط
حجم
االحتياطي

ت

اسم الحقل

1

الرميلة الشمالية
والجنوبية

17,8

2

الزبير

4

اسم الشركة

مليار برميل

توزيع الحصص
بين الشركات

برتش بتروليوم BP
البريطانية

عائد الخدمة

 1,95دوالر للبرميل
الواحد

شركة النفط الوطنية الصينية
CNPC

االنتاج الحالي

 950الف ب/ي

ذروة االنتاج

 2,850م0ب/ي

شركة ايني ( )ENIااليطالية
اوكسيدنتال بتروليوم
االمريكية

 2دوالرين للبرميل

 200الف ب/ي

 1,1م0ب/ي
خالل ()6سنوات

شركة كوريا للغاز

3

غرب القرنة
المرحلة ()1

8,7

اكسون موبيل االمريكية
شل الهولندية البريطانية

80%
20%

 1,90دوالر للبرميل

 300الف ب/ي

1,250
م0ب/ي

شركة نفط ميسان

الصناعة النفطية بين
اإلستثمار المحلي واإلستثمار
األجنبي
د يوسف علي عبد االسدي

ال يخفى على اجلميع اهتمام ال�ش ��ركات
الأجنبية بالنفط العراقي ،فمنذ اكت�شاف
النف ��ط يف حق ��ول كرك ��وك ع ��ام 1927
وب ��دء ت�ص ��ديره يف ،1934/7/15
حيث �س ��يطرت جمموعة من ال�ش ��ركات
ال يتج ��اوز عدده ��ا عن ثماين �ش ��ركات
عاملي ��ة خم� ��س منه ��ا �أمريكي ��ة وواحدة
بريطاني ��ة و�أخرى هولندية ف�ض�ل�ا عن
�ش ��ركة النف ��ط الفرن�س ��ية الت ��ي كون ��ت
فيما بينه ��ا كارتل نفطي عمالق متكامل
ب�ش ��كل عمودي (�أي �أن ن�شاطها يبد�أ من
بئر النفط وتنتهي عند امل�ستهلك).
�إال �أن ه ��ذا الن ��وع م ��ن اال�س ��تثمار
اخلارج ��ي مل ي�س ��تطع ان يرتق ��ي
بال�ص ��ناعة النفطي ��ة العراقي ��ة بحي ��ث
تتناف� ��س ال ��دول املج ��اورة الت ��ي تنتج
النف ��ط بالرغم من امت�ل�اك العراق ثاين
احتياط ��ي نفطي يف الع ��امل بعد اململكة
العربية ال�سعودية،فلم تتجاوز ايرادات
النف ��ط العراقي امل�ص ��در يف عام 1965
( )375ملي ��ون دوالر يف ح�ي�ن كان ��ت
يف الكوي ��ت ( )605ماليني دوالر ويف
ايران بلغ ��ت ( )934ملي ��ون دينار ،اما
ال�سعودية فحققت ايرادات تبلغ ()622
مليون دوالر.
زادت تل ��ك االي ��رادات يف الع ��راق يف
ع ��ام  )840( 1971ملي ��ون دوالر و يف
الكوي ��ت ( )1012ملي ��ون دوالر ويف
اي ��ران ()1869ملي ��ون دوالر ويف
ال�سعودية ( )1944مليون دوالر.
ام ��ا بع ��د ع ��ام ( )1972ا�س ��تحوذ
اال�ستثمار املحلي على ال�صناعة النفطية
العراقية�،إال ان اال�ستثمار االجنبي اخذ
ا�ش ��كاال اخ ��رى تختل ��ف عما �س ��بق عام
( )1972مث ��ل ا�س ��لوب عق ��ود الإ�س ��ناد

الفن ��ي ( )TSCوهي عب ��ارة عن عقود
تناف�سية وملدة (� 5س ��نوات) تعمل على
تزويد وبناء ال�ص ��ناعة الإ�س ��تخراجية
باملع ��دات الالزم ��ة لالنتاج والت�ص ��دير
والتكري ��ر او ا�س ��لوب ( )EPCوه ��و
عقود الو�ص ��ول اىل اعل ��ى انتاج خالل
م ��دة زمنية معينة با�ش ��راف ال�ش ��ركات
الوطني ��ة التي تق ��وم بالتنفيذ املبا�ش ��ر
لهذا النوع من العقود وفعال ا�ستطاعت
�ش ��ركة نف ��ط اجلن ��وب العمل ب ��ه خالل
ال�سنوات (.)1990-1975
�إال ان النتائ ��ج املتحقق ��ة مل تكن �ض ��من
الطموح حيث مل يزد االنتاج عن ()3,3
مليون برميل يوميا يف حني ا�ستطاعت
ال�س ��عودية الو�ص ��ول اىل ( )12مليون
برميل يوميا.
�إن املقارن ��ة ما بني اال�س ��تثمار الوطني
واال�س ��تثمار االجنب ��ي مبختل ��ف
اال�س ��اليب �س ��واء اكانت عقود خدمة ام
عق ��ود م�ش ��اركة م ��ا تذهب الي ��ه حلقتنا
النقا�ش ��ية حيث هناك جملة من اال�سئلة
نحاول االجابة عليها من اهمها:
 -1ه ��ل ت�س ��تطيع االخ ��وات الث�ل�اث
(�ش ��ركة نف ��ط اجلن ��وب و�ش ��ركة نف ��ط
ال�ش ��مال و�شركة نفط مي�سان) ا�ستغالل
جميع احلقول النفطية يف العراق؟
 -2ه ��ل متتل ��ك ه ��ذه االخ ��وات الثالث
االمكان ��ات املادي ��ة والب�ش ��رية لتطوير
احلقول العراقية؟
 -3م ��ا نق ��اط الق ��وة يف تل ��ك االخوات
الثالث؟
 -4ما نقاط ال�ضعف فيها؟
 -5م ��ا الفر�ص املتاحة لتلك ال�ش ��ركات
لتطوير االنتاج؟
 -6م ��ا اه ��م التحدي ��ات الت ��ي تواجهها
االخوات الثالث؟
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جوالت التراخيص النفطية بين المؤيدين والمعارضين
د نبيل جعفر عبدالرضا

م ��ن ال�ص ��عوبة مب ��كان �إج ��راء تقيي ��م دقيق
منطق ��ي و�ش ��امل لالتفاقي ��ات النفطي ��ة التي
عقدته ��ا وزارة النف ��ط العراقي ��ة وجمموعة
م ��ن ال�ش ��ركات النفطي ��ة العاملي ��ة يف �إط ��ار
م ��ا ي�س ��مى بج ��والت الرتاخي� ��ص النفطي ��ة
االوىل –الثاني ��ة الت ��ي �أبرم ��ت ابت ��دا ًء م ��ن
 2009/6/30نظرا لعدم ن�ش ��ر الن�ص ��و�ص
الكاملة لهذه االتفاقيات و�ص ��عوبة و�ص ��ول
الباحثني اليها ولذلك �سنكتفي بتحليل الإطار
الع ��ام له ��ذه اجل ��والت من خ�ل�ال املعلومات
التي قدمها م�س� ��ؤولو وزارة النفط العراقية
وممثل ��و ال�ش ��ركات الأجنبي ��ة النفطية ومن
ث ��م �س ��يكون حتليلن ��ا قا�ص ��را ع ��ن االحاطة
بتفا�ص ��يل تل ��ك اجلوالت،وعل ��ى الرغ ��م من
ذلك ميكن امل�س ��اهمة ولو ب�ش ��كل حمدود يف
�إج ��راء تقييم لتل ��ك اجلوالت وانعكا�س ��اتها
على االقت�صاد العراقي.

جولة التراخيص االولى:

مت الإع�ل�ان ع ��ن احلق ��ول النفطي ��ة املنتج ��ة
واملطورة يف جول ��ة الرتاخي�ص االوىل يف
 2009/6/30م ��ن قبل وزير النفط العراقي
وت�ض ��منت هذه اجلولة �س ��تة حق ��ول نفطية
هي:الرميل ��ة ال�ش ��مالية واجلنوبي ��ة وغرب
القرن ��ة (املرحل ��ة االوىل) والزب�ي�ر وب ��اي
ح�س ��ن ومي�سان،ف�ضال عن حقلي املن�صورية
وعكا�ش الغازيني.لقد عر�ض ��ت هذه احلقول
يف اط ��ار عقود اخلدمات التقنية وملدة ()20
عاما .يوجد يف ه ��ذه احلقول النفطية زهاء
 45ملي ��ار برمي ��ل م ��ن االحتياط ��ي النفطي
امل�ؤك ��د وبن�س ��بة تع ��ادل  %39م ��ن اجم ��ايل
االحتياط ��ي العراق ��ي النفط ��ي تنت ��ج ه ��ذه
احلق ��ول حاليا نح ��و  2,250ملي ��ون ب/ي
وه ��و ما يعادل نحو  %90م ��ن انتاج العراق
احل ��ايل من النف ��ط اخلام ت�ؤم ��ن نحو %90
م ��ن االي ��رادات العام ��ة .وق ��د متخ�ض ��ت
جول ��ة الرتاخي� ��ص االوىل ع ��ن احالة ثالثة

حق ��ول عمالقة هي حقول الرميلة ال�ش ��مالية
واجلنوبي ��ة وغ ��رب القرن ��ة املرحل ��ة ()1
والزب�ي�ر والت ��ي ه ��ي بعه ��دة �ش ��ركة نف ��ط
اجلن ��وب اىل جمموع ��ة م ��ن ال�ش ��ركات
النفطي ��ة االجنبية،اما حق ��ول كركوك وباي
ح�س ��ن ومي�س ��ان واحلقلني الغازيني عكا�ش
واملن�ص ��ورية فل ��م حت ��ظ بعق ��ود تطوير من
قبل ال�شركات النفطية االجنبية ولذلك بقيت
تل ��ك احلق ��ول حتت اجله ��د الوطن ��ي متمثال
ب�ش ��ركتي نفط ال�ش ��مال ونفط مي�س ��ان .لقد
ا�س ��تهدفت وزارة النف ��ط م ��ن وراء جول ��ة
الرتاخي�ص االوىل حتقي ��ق زيادة يف انتاج
النف ��ط العراق ��ي مبع ��دل  1,5ملي ��ون ب/ي
خ�ل�ال اخلم� ��س �س ��نوات املقبلة،و�س ��تقوم
ال�ش ��ركات االجنبي ��ة بزيادة انت ��اج احلقول
الت ��ي ح�ص ��لت عل ��ى تطويرها مبع ��دل %10
خالل الثالث �س ��نوات االوىل فيما �س ��تحقق
االنتاج املتفق عليه يف ال�سنوات التي تليها،
�أي ان انتاج العراق �سي�صبح نحو  4ماليني
ب/ي بعد خم�س �س ��نوات �أي يف حدود عام
 2015فيم ��ا �سي�ص ��ل ذروة االنت ��اج ال ��ذي
�ست�ض ��يفه هذه ال�شركات اىل االنتاج احلايل
بنح ��و  3,750مليون ب/ي بعد نحو �س ��بع
�س ��نوات ورمب ��ا يك ��ون ذلك يف ع ��ام 2017
ومن ثم �س�ي�رتفع انتاج النف ��ط العراقي اىل
نحو  5ماليني ب/ي يف العام ذاته.

جولة التراخيص الثانية:

ب ��د�أت جول ��ة الرتاخي� ��ص الثاني ��ة يف
 ،2009/12/11وق ��د �ش ��ملت ه ��ذه اجلولة
ع�ش ��رة حق ��ول ه ��ي غ ��رب القرن ��ة املرحل ��ة
( )2وجمن ��ون واحللفاي ��ة والغ ��راف وبدرة
وجنم ��ة والقي ��ارة وحقول �ش ��رقي بغداد –
دي ��اىل وحق ��ول و�س ��ط الف ��رات .هن ��اك ()4
حق ��ول عمالق ��ة �ض ��من احلق ��ول النفطي ��ة
الع�ش ��رة امل�ستك�ش ��فة وغ�ي�ر املط ��ورة الت ��ي
�شملتها هذه اجلولة .يبلغ االحتياطي امل�ؤكد
له ��ذه احلق ��ول قراب ��ة  41,5ملي ��ار برمي ��ل

جدول ( )3الحقول المستكشفة غير المطورة المعروضة في جولة
التراخيص النفطية الثانية
حجم االحتياطي

ت

اسم الحقل

1

غرب القرنة (المرحلة )2

13

2

مجنون

12,6

3

الحلفاية

4,1

4

الغراف

0,9

5

بدرة

0,1

6

نجمة

0,9

7

القيارة

0,8

8

شرقي بغداد

8,2

9

حقول النفط في ديالى

0,3

10

حقول نفط وسط الفرات
(الكفل وغرب الكفل والمرجان)

مليار برميل

0,6

المالحظات

تع ��ادل نح ��و  %36م ��ن االحتياط ��ي النفطي
امل�ؤك ��د يف الع ��راق وهذا يعن ��ي ان  %75من
االحتياط ��ي النفط ��ي يف العراق قد �ش ��ملته
جولت ��ا الرتاخي� ��ص االوىل والثاني ��ة وق ��د
ح�صلت ال�ش ��ركات النفطية العاملية على عقد
تطوير �سبعة حقول نفطية هي:غرب القرنة
املرحل ��ة ( )1وجمن ��ون واحللفاية والغراف
وب ��درة وجنم ��ة والقي ��ارة ،ومل تف ��ز حقول
بغ ��داد ودي ��اىل والفرد ب� ��أي عق ��د للتطوير.
ويع ��زى عزوف ال�ش ��ركات ع ��ن تطوير حقل
�ش ��رقي بغ ��داد وه ��و اح ��د احلق ��ول الأربعة
العمالقة التي ت�ض ��منتها جول ��ة الرتاخي�ص
الثاني ��ة لأ�س ��باب تتعل ��ق بكون احلق ��ل يقع
�ض ��من منطق ��ة �س ��كنية ف�ض�ل�ا ع ��ن احتوائه
عل ��ى النف ��ط الثقي ��ل وه ��و من النف ��وط غري
املرغوب ��ة مم ��ا يجع ��ل عمليات ا�س ��تخراجه
�صعبة ومعقدة .و�ست�ضيف هذه اجلولة اىل
انت ��اج النف ��ط العراقي نح ��و  4,750مليون
ب/ي يف عام  2017ومن ثم �س�ي�رتفع انتاج
النف ��ط العراقي اىل نحو ( )10ماليني ب/ي
يف الع ��ام ذات ��ه (خ�ل�ال اجلولت�ي�ن االوىل
والثاني ��ة) ،وبافرتا� ��ض �س ��عر ( )60دوالر ًا
للربمي ��ل الواحد (بعد ح�س ��م عائ ��د اخلدمة
لل�ش ��ركات وكلف ��ة اال�س ��تخراج) وبافرتا�ض
ت�ص ��دير نحو ( )9ماليني ب/ي فان ايرادات
النف ��ط العراق ��ي �س ��تبلغ نح ��و ()194مليار
دوالر ع ��ام  2017وهو ما يف ��وق االيرادات
النفطية احلالية باكرث من اربعة امثالها.

حجج المؤيدين لجوالت التراخيص
النفطية:

� -1إنها عقود خدمة ب�أجور متدنية ولي�س ��ت
عقود م�شاركة باالنتاج مما ي�سمح با�ستمرار
ال�س ��يطرة الوطني ��ة على ال�ص ��ناعة النفطية
مبلحقاتها املتعددة.
 -2حتدي ��ث ال�ص ��ناعة النفطي ��ة العراقي ��ة
املتهالك ��ة م ��ن خ�ل�ال التكنولوجي ��ا احلديثة
واخلربات التي �س ��تنقلها ال�شركات النفطية

االجنبية اىل العراق.
 -3ارتفاع الإيرادات النفطية نتيجة الزيادة
يف انتاج وت�صدير النفط العراقي.
 -4م�س ��اهمتها يف بن ��اء البني ��ة التحتي ��ة
وتوف�ي�ر اخلدم ��ات ورفع م�س ��توى معي�ش ��ة
املواطنني.
 -5توف�ي�ر ع�ش ��رات الآالف من فر�ص العمل
للعراقيني وهو ما ينعك�س ايجابا على تقليل
معدل البطالة يف العراق.
 -6حتفي ��ز القطاع ��ات االقت�ص ��ادية االخرى
على النمو والتطور ا�ستجابة للتطور الهائل
الذي �ست�شهده ال�صناعة النفطية العراقية.
� -7ست�س ��هم ه ��ذه العق ��ود بتح�س�ي�ن املن ��اخ
اال�س ��تثماري يف العراق مما �س ��يحفز املزيد
من ال�ش ��ركات االجنبية على اال�س ��تثمار يف
القطاعات االقت�صادية االخرى يف العراق.

حجج المعارضين لجوالت
التراخيص:

 -1ان احلق ��ول التي طرحت �ض ��من اجلولة
االوىل معظمه ��ا حق ��ول مكتمل ��ة وبن�س ��ب
عالي ��ة  %90-80مما مين ��ع اجلهود الوطنية
لت�أهيل هذه احلقول وهذا �سي�ض ��عف املكانة
االقت�ص ��ادية للعراق ويعر�ض اقت�ص ��اده �إىل
اخلطر.
� -2إن �ش ��ركات النف ��ط الوطني ��ة ق ��د �أنفقت
ام ��وا ًال طائلة على �ش ��راء املكائ ��ن واملعدات
الت ��ي �ست�ص ��بح بي ��د ال�ش ��ركات االجنبي ��ة
مبوجب عقود الرتاخي�ص.
� -3إن �ش ��ركات النف ��ط الوطني ��ة ت�س ��تطيع
�إدارة حقول جول ��ة الرتاخي�ص االوىل وكل
م ��ا حتتاجه ه ��و الدعم احلكومي وتو�س ��يع
ال�ص�ل�احيات والتعاقد مع ال�شركات العاملية
املتقدمة يف جمال النفط بعقود مقاولة لزمن
حم ��دود ولغر�ض معني لتق ��دمي الدعم الفني
لل�شركات الوطنية لت�أهيل احلقول النفطية.
 -4تفكي ��ك وتفتي ��ت ال�ص ��ناعة النفطي ��ة
العراقي ��ة من خالل تقلي� ��ص احجام واهمية

ت

اسم الحقل

اسم الشركة

مليار برميل
1
2
3
4
نفط تثقيل يقع في منطقة
سكنية

ت��ن��م��ي��ة ال��ق��ط��اع ال���خ���اص ف���ي ال��ع��راق

�شركتي نفط اجلنوب ونفط ال�شمال و�سوف
ال تزيد ح�صة هاتني ال�شركتني على  %25من
انتاج العراق من النفط اخلام.
� -5ستح�ص ��ل �ش ��ركات النف ��ط العاملي ��ة
مبوج ��ب اجلولة االوىل عل ��ى دور كبري يف
�ص ��نع الق ��رار يف جمي ��ع احلق ��ول وادارتها
وت�شغيلها فيما �ست�سيطر متاما على احلقول
النفطية املعرو�ض ��ة يف اجلول ��ة الثانية مبا
يف ذلك ال�س ��يطرة على عمليات اال�ستك�شاف
والتطوير واالنتاج.
� -6إن معظ ��م الك ��وادر الفني ��ة والهند�س ��ية
يف �ش ��ركتي نف ��ط اجلن ��وب ونفط ال�ش ��مال
�س ��يتم �إحلاقه ��م �ض ��من ال�ش ��ركات اجلديدة
ومل ��دة ت�ت�راوح م ��ا ب�ي�ن � 25-20س ��نة مم ��ا
�سيفرغ �شركات النفط الوطنية من كوادرها
الب�ش ��رية وي�ض ��عف م ��ن دورها يف �ص ��ناعة
النفط العراقية.
 -7مل ت�ش ��مل عق ��ود الرتاخي� ��ص الغ ��از
امل�ص ��احب للنفط امل�س ��تخرج وهو ما ي�ؤدي
اىل حرق الغاز و�إهدار ما يقارب  %60منه.
� -8س ��يرتتب عل ��ى الزي ��ادة الهائل ��ة يف
�ص ��ادرات العراق النفطية حتديني رئي�سيني
للأوب ��ك ،االول ه ��و ق ��درة املنظم ��ة عل ��ى
احلفاظ على م�س ��توى العر�ض الذي ي�ضمن
بقاء ا�س ��عار النفط جمزية للدول االع�ض ��اء،
والثاين هو املحافظة على وحدة املنظمة مع
ازدياد حدة التناف�س بني اع�ض ��ائها من اجل
زيادة احل�صة االنتاجية لكل منهم.
 -9عدم و�ض ��وح �آلي ��ة احت�س ��اب الإيرادات
املالي ��ة الت ��ي �س ��تدخل خزين ��ة الدول ��ة م ��ن
ا�س ��تثمار جولت ��ي الرتاخي� ��ص االوىل
والثانية.
 -10عدم وجود قانون ل�ضريبة النفط.
-11من املتوقع ان ت�سبب الزيادة يف االنتاج
يجر ا�ستثمار
اختناقات يف الت�ص ��دير اذا مل ِ
مواز و�سريع يف متطلبات نقل وخزن النفط
ٍ
ومن ثم زيادة طاقة الت�صدير يف العراق.

جدول ( )4جوالت التراخيص النفطية الثانية الشركات الفائزة بالحقول المستكشفة غير المستثمرة (المطورة)
حجم
االحتياطي

5

غرب القرنة
المرحلة ()2
مجنون
الحلفاية
الغراف

بدرة

13
12,6
4,1
0,9

لوك اويل الروسية
ستات اويل النرويجية
شل الهولندية البريطانية
بتروناس الماليزية
 CNPCالصينية
توتال الفرنسية
بتروناس الماليزية
بتروناس الماليزية
جابكس اليابانية

0,1

كاز بروم الروسية
تي بي التركية
كوكاز الكورية
بتروناس الماليزية

مقاالت 13

توزيع الحصص
بين الشركات
85%
15%
60%
40%
50%
25%
25%
60%
40%
40%
10%
30%
20%

عائد الخدمة
(دوالر)

ذروة اإلنتاج

1,15

 1,850م.ب/ي
( )7سنوات

1,39

 1,800م.ب/ي
( )6سنوات

1,40
1,49

5,5

 535الف ب/ي
()6سنوات
 230الف ب/ي

 170الف ب/ي

6

نجمة

0,9

سنكولد االنغولية

6

 110الف ب/ي

7

القيارة

0,8

سنكولد االنغولية

5

 120الف ب/ي
( )9سنوات

تميز أداء القطاع الخاص خالل سنوات ما قبل عام  2003بمحدودية المشاركة في األنشطة االقتصادية ،والصناعية والزراعية ،وفي حركة البناء والتشييد والعمران ،والدخول في
مجاالت االستثمار التجاري والخدمات المالية والمصرفية ،وبرغم أن القطاع الخاص سعى إلى مواكبة التطورات االقتصادية وما تفرضه من تطوير القدرات التكنولوجيا واإلنتاجية
حجمت من نشاطه ،األمر الذي شجع على هجرة المستثمرين ورؤوس أموالهم إلى خارج البالد ،وقد نتج
والتنافسية ،إال أن التشريعات والقوانين المنظمة للشؤون االقتصادية والتشغيلية
ّ
عن ذلك المحدودية في نسبة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي أو القدرة على استيعاب المشتغلين أو فاعليته في تعزيز النمو االقتصادي.

علي عبد الكريم الجابري
أوال :مفهوم القطاع الخاص
�إن املق�ص ��ود بالقط ��اع اخلا�ص هو تل ��ك الفئة
الوطني ��ة م ��ن الت ��ي متتل ��ك و�س ��ائل الإنت ��اج
وي�س ��تثمرون �أمواله ��م يف قطاع ��ات �إنتاجية
وخدمية �ضرورية لالقت�صاد الوطني ،كما هو
ذل ��ك القطاع من االقت�ص ��اد القومي الذي يقوم
عل ��ى �أ�سا�س امللكية اخلا�ص ��ة لو�سائل الإنتاج
وجتري فيه عملية تخ�ص�ص املوارد الإنتاجية
طبق� � ًا ملا متليه ق ��وى ال�س ��وق التلقائية ولي�س
�إرادة ال�سلط ��ات احلكومي ��ة �ألعامة ،وتختلف
وجه ��ات النظ ��ر �إىل القط ��اع اخلا� ��ص وفق� � ًا
لزاوية الر�ؤية �إلي ��ه والأهداف التي يتوقع �أن
يحققها والوظائ ��ف وامل�س�ؤوليات التي ميكن
�أن ت ��وكل �إلي ��ه وت ��وازن الق ��وى االقت�صادي ��ة
داخل املجتم ��ع� ،إذ يت�سع دور القطاع اخلا�ص
يف النظ ��ام الر�أ�سمايل الذي يق ��وم �أ�صال على
�أ�سا�س امللكي ��ة اخلا�صة لو�سائل الإنتاج ويعد
الف ��رد يف هذا النظ ��ام هو الوح ��دة الأ�سا�سية
للن�ش ��اط االقت�ص ��ادي حي ��ث ي� ��ؤدي الأعم ��ال
بدافع امل�صلحة اخلا�صة وهي املحرك الأ�سا�س
لهذا الن�شاط.
�إما بالتحول �إىل القط ��اع اخلا�ص هو حتويل
املمتل ��كات والأ�ص ��ول احلكومي ��ة �إىل القطاع
اخلا�ص �أو مبعنى �آخر حتويل بع�ض املهمات
واخلدمات لتمار�س عن طريق القطاع اخلا�ص.
�إن التفكري الذي انبثق عنه ا�ص ��طالح التحول
�إىل القط ��اع اخلا� ��ص مل يتوقف عند حت�س�ي�ن
�أداء �أجهزة امل�ش ��روعات العامة ،بل تعدى تلك
�إىل املطالبة بعودتها لتدار وفق ًا لأ�ساليب �إدارة
الأعم ��ال ولتمار�س من خ�ل�ال القطاع اخلا�ص
الذي يعزز احلريات االقت�ص ��ادية ويعمل على
رف ��ع كفاءة الأداء والتخفي ��ف من الأعباء التي
تتحملها اخلزينة العامة للدولة.
وهك ��ذا ميك ��ن للقط ��اع اخلا�ص �أن ي�س ��هم يف
عملية التنمية من خالل ما ي�أتي:
 -1امل�س ��اهمة يف التخفيف من حدة الت�ض ��خم
املالزم لعملي ��ة التنمية االقت�ص ��ادية من خالل
العم ��ل يف �إنتاج املواد الغذائية وال�ص ��ناعات
التحويلي ��ة احلقيقي ��ة وبالت ��ايل ت�أم�ي�ن تدفق
ال�س ��لع اال�س ��تهالكية �إىل الأ�س ��واق وبالت ��ايل
التخفيف من حدة الت�ضخم.
 -2ت�س ��هيل اهتم ��ام احلكوم ��ة ب�ص ��ناعات
الأ�سا�س �أو ال�ص ��ناعات ال�سرتاتيجية الالزمة
لعملية التنمية.
 -3ي�س ��هم القطاع اخلا�ص من خالل م�شاريعه
وجم ��االت العمل التي يوفرها يف امت�ص ��ا�ص
جزء م ��ن البطالة خا�ص ��ة وان م�ش ��اريعه ذات
كثافة عمل عالية وال حتتاج �إىل ت�أهيل.

ثانيًا :التحديات التي تواجه نمو
القطاع الخاص

يواجه القطاع اخلا�ص يف العراق �ص ��عوبات
ومعوق ��ات حت ��د م ��ن تط ��وره ومن ��و طاقات ��ه
الإنتاجي ��ة وترف ��ع م ��ن تكاليف ��ه الإنتاجي ��ة
وت�ض ��عف من قدرته التناف�سية� ،إذ �أكدت جلنة
تنمي ��ة القط ��اع اخلا� ��ص يف وزارة التخطيط
والتع ��اون الإمنائ ��ي يف تقريره ��ا �إىل وجود
جملة من ال�ص ��عوبات واملعوقات ق�س ��مت على
جمموعتني:
المجموع��ة األول��ى :التحدي ��ات الداخلية

املركب ��ة م ��ن �ض ��عف واخت�ل�اف اجلوان ��ب
الإدارية والقانونية والق�ض ��ائية ومن ق�ص ��ور
البنية التحتية واخلدمات الأ�سا�س ��ية �إ�ض ��افة
�إىل حتديات ذاتية تتعلق ب�ض ��عف التنظيمات
امل�ؤ�س�سية للقطاع اخلا�ص.
المجموع��ة الثاني��ة :حتدي ��ات خارجية
�أبرزها متطلبات العومل ��ة والتحديات املتعلقة
بتكنولوجي ��ا الإنت ��اج و�أ�س ��اليب الت�س ��ويق
والنفاذ �إىل الأ�سواق اخلارجية.
ويف �أط ��ار ذلك باتت مالم ��ح الدعوة اجلديدة
يف التوج ��ه نحو االقت�ص ��اد احلر ع�ب�ر �آليات
ع ��دة منها �آلي ��ة التحول نح ��و القطاع اخلا�ص
بغية خلق بيئة اقت�ص ��ادية ت�سمح بدور �أو�سع
للقطاع اخلا�ص يف �إدارة ال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي
مع ��ززة بجملة من احلج ��ج املنطقي ��ة املتعلقة
بتح�س�ي�ن كف ��اءة الأداء االقت�ص ��ادي و�ش ��يوع
�أج ��واء الإب ��داع وتعزي ��ز الق ��درة التناف�س ��ية
وتنوي ��ع اال�س ��تثمارات وت�ش ��جيعها �إال �أن
التح ��ول للقطاع اخلا�ص يتعر� ��ض العديد من
امل�شاكل �أهما:
 -1امل�ش ��كالت القانونية �إذ ي�س ��تدعي التحول
�إىل تهيئ ��ة الأط ��ر والأنظمة الت�ش ��ريعية التي
حت ��ول احلكوم ��ات نق ��ل ملكي ��ة امل�ؤ�س�س ��ات
العامة �إىل القطاع اخلا�ص.
 -2م�ش ��كلة التقيي ��م �أو حتديد قيمة امل�ؤ�س�س ��ة
بالأ�سعار ال�سائدة يف الأ�سواق ف�إذا مت حتديد
قيم ��ة مرتفع ��ة للم�ؤ�س�س ��ة فان ذلك ي� ��ؤدي �إىل
ع ��زوف امل�س ��تثمرين و�إذا مت حتديد قيمة اقل
من القيمة احلقيقية للم�ؤ�س�س ��ة فان ذلك ي�ؤدي
�إىل �ض ��ياع الأم ��وال عل ��ى امل�ؤ�س�س ��ة وعل ��ى
احلكوم ��ة ويتم حل امل�ش ��كلة من خ�ل�ال اتباع
نظ ��ام امل ��زادات �أو بيع امل�ؤ�س�س ��ة على دفعات
بغية التكيف مع ال�سوق ومتكني احلكومة من
احل�صول على �سعر ان�سب.
� -3ضعف التمويل الالزم لإعادة الهيكلة املادية
والفنية وتخفيف عبء ديونها اخلارجية لعدد

من ال�ش ��ركات لتنمي ��ة عائداته ��ا وجعلها �أكرث
جاذبية للم�ستثمرين.
 -4املواق ��ف املعار�ض ��ة للخ�صخ�ص ��ة من قبل
�إدارات امل�ؤ�س�سات العامة ب�سبب التخوف من
ت�سريح املوظفني مما ت�س ��بب يف ظاهرة تردد
ال�سلطات احلكومية �إزاء اخل�صخ�صة.
 -5نق� ��ص الكف ��اءة لدى امل�س� ��ؤولني عن تنفيذ
اخل�صخ�ص ��ة ما ي�ؤدي �إىل م�شاكل يف ت�سويق
ال�ش ��ركات امل ��راد خ�صخ�ص ��تها وع ��دم توف�ي�ر
املعلومات الكافية للم�ستثمرين.
 -6توق ��ف امل�ش ��روعات ال�ص ��ناعية اخلا�ص ��ة
ب�س ��بب التدم�ي�ر من ��ذ احل ��رب واىل الوق ��ت
احلايل.
 -7انع ��دام الأم ��ن وا�س ��تهداف الر�أ�س ��ماليني
والتجار ،باخلطف �أو القتل.
 -8وجدت هذه الر�أ�س ��مالية يف بلدان اجلوار
عل ��ى الأق ��ل م�س ��احة م ��ن اال�س ��تقرار والأمان
وبيئ ��ة �أكرث جاذبية ال�س ��تثماراتها ون�ش ��اطها
بعي ��د ًا ع ��ن �أو�ض ��اع الع ��راق ،وما ي�ؤك ��د ذلك
ه ��و حجم ا�س ��تثمارات العراقي�ي�ن يف البلدان
املجاورة وخا�صة العربية.
 -9تف�ش ��ي ظواه ��ر الف�س ��اد واملح�س ��وبية
واحلزبية ومنع ت�أثريه ��ا حيث هذه الظواهر
موج ��ودة ووا�ض ��حة للعي ��ان وق ��د ك�ش ��فتها
خمتل ��ف و�س ��ائل الإع�ل�ام العراقي ��ة وبع� ��ض
ن ��واب جمل� ��س الن ��واب ومفو�ض ��ية النزاه ��ة
العراقي ��ة ،حي ��ث �أن ه ��ذه الظواهر منت�ش ��رة
بدرجة كبرية مابني دول العامل �إال �أن ن�س ��بتها
تتفاوت ب�ص ��ورة كبرية ماب�ي�ن دولة و�أخرى،
يف حني جند ت�أثريها ال�سلبي البالغ يف �أقطار
معينة جند ت�ضا�ؤلها وانعدام ت�أثريها يف دول
متقدمة �أخرى.

ثالثًا :الرؤية المستقبلية لتنمية
القطاع الخاص

تتزاي ��د امل�ؤ�ش ��رات يف وطنن ��ا الت ��ي تفيد
بوجود توجهات حكومية جيدة ومعنوية

لتفعيل دور القط ��اع اخلا�ص و�إعطاء دور
�أكرب وتو�س ��يع دائرة �أن�ش ��طته للتعوي�ض
ع ��ن دور الدولة ال ��ذي تقل�ص �إىل حد كبري
ب�س ��بب الأح ��داث الت ��ي م� � ّر به ��ا وطنن ��ا،
والتح ��ول �إىل من ��ح دور �أك�ب�ر للقط ��اع
اخلا� ��ص ورف ��ع م�س ��توى م�س ��اهمته بهذا
التحول وو�ض ��ع الر�ؤى اجلديدة للدخول
يف �ش ��راكة م ��ع الدول ��ة لتحقي ��ق تنمي ��ة
�ش ��املة وميكن ا�س ��تخال�ص هذا الدور يف
ما ي�أتي:
 -1تعزي ��ز النهج االقت�ص ��ادي املعتمد على
دور قي ��ادي للقطاع اخلا�ص يف الأن�ش ��طة
االقت�صادية واالجتماعية كافة.
 -2حت�سني املناخ العام لال�ستثمار وتوفري
متطلبات البيئة اال�ستثمارية ال�سليمة.
� -3إعط ��اء املزيد من االهتمام والت�ش ��جيع
للقطاع اخلا� ��ص للتوجه نحو اال�س ��تثمار
الزراعي ،وال�صناعي واخلدمات ال�سياحية
و�أن�شطة الت�صدير.
� -4إ�ص�ل�اح القط ��اع املايل وحت�س�ي�ن �أداء
النظام امل�صريف من خالل تو�سيع خدماته
وت�شجيع دخول القطاع اخلا�ص فيه.
� -5إ�ص�ل�اح النظ ��ام ال�ض ��ريبي والكمركي
لتب�س ��يط الإج ��راءات وحت�س�ي�ن بيئ ��ة
اال�ستثمار.
 -6تنفيذ برنامج اخل�صخ�ص ��ة وت�ش ��جيع
القط ��اع اخلا� ��ص عل ��ى ه ��ذا اال�س ��تثمار،
وتنمية ال�سوق املالية.
 -7ال�س ��عي ال�س ��تقطاب اال�س ��تثمارات
الأجنبي ��ة ونق ��ل التكنولوجي ��ا احلديث ��ة
واخلربات.
 -8ت�ش ��جيع التكام ��ل واالندم ��اج ب�ي�ن
ال�شركات ال�صغرية والفردية.
� -9إ�ش ��راك ممثل�ي�ن ع ��ن القط ��اع اخلا�ص
يف اللج ��ان العليا وجمل� ��س �إدارة الهيئات
احلكومي ��ة وال�ص ��ناديق يف املفاو�ض ��ات

الر�س ��مية م ��ع دول الع ��امل ،وكذل ��ك يف
املفاو�ضات للإن�ضمام �إىل منظمة التجارة
العاملية.
 -10رف ��ع م�س ��تويات ت�ش ��غيل العمال ��ة
الوطني ��ة ب�ش ��كل خا� ��ص (ذك ��ور و�إن ��اث)
والعاملني يف القطاع اخلا�ص ب�شكل عام.
 -11رف ��ع م�س ��توى الق ��درة التناف�س ��ية
للقطاع اخلا�ص وحت�سني كفاءته الإنتاجية
والت�صديرية.
 -12التوجه �إىل �أ�س ��واق تتجاوز احلدود
الإقليمي ��ة ،تلعب فيها �أ�س ��اليب الت�س ��ويق
والدعاية دورا �أ�سا�سيا.
 -13و�ض ��ع ال�ض ��وابط التي حت ��ول دون
انح ��راف القط ��اع اخلا� ��ص ع ��ن الأهداف
املح ��ددة يف عملية البناء و�س ��لوكه طريق
اال�ستغالل.
فف ��ي االقت�ص ��اد الوطن ��ي تتوف ��ر جماالت
حيوي ��ة و�إمكان ��ات اقت�ص ��ادية ت�س ��مح
با�س ��تغالل املمي ��زات الن�س ��بية وتنمي ��ة
الق ��درات التناف�س ��ية للقط ��اع اخلا� ��ص
به ��دف حتقيق التوظي ��ف الأمث ��ل للحوار
االقت�ص ��ادي على املدى البعي ��د� ،إذ �إن �أهم
الأ�س ��باب الت ��ي حتت ��م التوج ��ه لت�ش ��جيع
القطاع اخلا�ص على املناف�سة يكمن يف:
�أ -تخفيف العبء عن ميزانية الدولة.
ب -تنمية وتنويع م�صادر الدخول.
ت -تقلي ��ل تكالي ��ف الإنت ��اج واخلدم ��ات
وتقليل الفرتة الالزمة للإنتاج.
ث -ا�ستغالل ر�أ�سمال القطاع اخلا�ص.
ج-توطني ر�ؤو�س الأموال املحلية.
ح-جذب اال�ستثمارات الأجنبية.
نقل التقنية احلديثة.
د-رفع م�ستوى اجلودة واملوا�صفات.
كم ��ا يتطل ��ب �أي�ض ��ا ت�ش ��جيع وتنمي ��ة
ال�صادرات ال�سلعية للقطاع اخلا�ص اتخاذ
عدد من الإجراءات �أبرزها:
ا�ستكمال البنية الأ�سا�س ��ية للت�صدير منخمازن تربيد و�ش ��حن الب�ض ��ائع وخدمات
املوان ��ئ و�إدخال املناف�س ��ة بني ال�ش ��ركات
العاملة يف املوانئ.
الإهتمام باجل ��ودة والتعبئ ��ة والتغليفوالت�سويق وت�شجيع قيام �شركات ت�سويق
خا�صة.
درا�سة �أ�سواق الت�صدير املحتملة و�إن�شاءقاعدة معلومات عنها.
تنظي ��م حم�ل�ات تروي ��ج مكثف ��ة يفالأ�س ��واق الإقليمي ��ة والدولي ��ة عن طريق
املعار� ��ض ولق ��اءات رجال الأعم ��ال وعرب
ال�س ��فارات وامللحقيات التجارية العراقية
يف اخلارج.
ت�شجيع و�إقامة م�ؤ�س�سة مالية متخ�ص�صةلتمويل ال�صادرات.
تطوي ��ر عالق ��ة ال�ش ��راكة التجاري ��ة م ��عالتكت�ل�ات االقت�ص ��ادية املختلف ��ة مب ��ا
يع ��زز التب ��ادل التج ��اري والنف ��اذ �إىل تلك
الأ�سواق.
 اال�س ��تفادة م ��ن ال�ش ��ركة م ��ع ال�ش ��ركاتالأجنبي ��ة يف النف ��اذ �إىل الأ�س ��واق
اخلارجية.
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ترجمة  /عادل العامل
واحدة من أهم المساهمات
إلى جنب ثالثية أنريك دوسيل التذكارية عن تحف كارل ماركس االقتصادية الثالث ،ال بد أن كتاب هيلين يافي ( Helen Yaffeتشي غيفارا :اقتصاد الثورة) يمثل ً
درجة عالية لتفكير غيفارا الشخصي و إنجازاته في المسعى األوسع لخلق اقتصاد ثوري ،فإن هذا العمل يمأل
أصيال إلى ً
في مناقشة االقتصاد الماركسي في السنوات األخيرة ،و باعتباره عرضًا ً
قراءة أساسية انطالقًا من كونه يذكرنا بااللتزام الصلب بالتغيير الثوري الذي َّخلد غيفارا في مثل هذه التعابير المثالية ،وسط
فجوة مهمة في التاريخ االقتصادي لكوبا ما بعد الثورة ،لكنه يشكل ً
ً
المجدد حول الشكل الذي ّاتخذته الرأسمالية العالمية و إحياء ملكية الدولة و قيامها بإعادة التوزيع عبر أميركا الالتينية ،كما جاء في عرض غافين أوتول للكتاب.
النقاش
َّ

تشي غيفارا ..المفكر اإلقتصادي

التخفيضات الضريبية التي يمكن أن تحقق فرقًا
ترجمة :اسالم عامر
لقد حان الوقت لنتكلم عن
التخفيضات الضريبية

يعاين االقت�صاد االمريكي حاليا من ظاهرة
البطالة ،فثمة خم�سة ع�شر مليون �شخ�ص
يف عداد العاطلني عن العمل ،اما االحتاد
الفيدرايل ف�أنه بطيء العمل و التنفيذ و مل
يفعّل الكثري حتى االن ،وجمل�س ال�شيوخ
غ�ير ق��ادر على ان يجمع ال�ستني �صوتا
املطلوبة لتمرير اي �شيء فيما عدا بع�ض
اللوائح الثانوية.
�إن االمل الوحيد لوجود خطة اقت�صادية
ق�صرية امل��دى ب�أمكانها ان حتظى بت�أيد
احل��زب�ين ه��ي ال�ت�خ�ف�ي���ض��ات ال�ضريبية
و لي�س تخفي�ضات ج��ورج دبليو بو�ش
ال�ضريبية البعيدة امل��دى و التي �سيطر
مو�ضوعها على املناق�شة م�ؤخرا.
من املحتمل ان هذا النوع من التخفي�ضات
ال �� �ض��ري �ب �ي��ة ق���د ال ي �ح �ظ��ى ب� ��أ�� �ص ��وات
الدميوقراطيني يف حني انه من غري املرجح
ان يدعم اجلمهوريون مقرتح املزيد من
االنفاق مثل م�شاريع البنية التحتية التي
ذكرها الرئي�س اوباما.
ان اتباع تخفي�ضات �ضريبية خمطط لها
تخطيطا جيدا ميكن ان يحدث فرق ًا.
و متثل التخفي�ضات ال�ضريبية قلب و
مبد�أ الربنامج االقت�صادي اجلمهوري و
على م��دى  30ع��ام��ا حيث اظ�ه��ر م�شروع
قرار التحفيز العام املا�ضي ان اوباما كان
منفتح ًا ملبد�أ التخفي�ضات ال�ضريبية.
اما ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه االن هو:ما
ن��وع التخفي�ضات ال�ضريبية التي لها ان
ترجع النا�س اىل العمل ال�سريع؟

�إن ال�سنوات الثالثني االخ�يرة ميكن ان
متنحنا اج��اب��ات ج �ي��دة ج ��دا و ال�سبب
الوحيد هو ان التخفي�ضات البعيدة املدى
يف ن���س��ب ال �� �ض��رائ��ب ال �ت��ي رك� ��زت على
االغنياء (على غ��رار التي كانت يف زمن
بو�ش عام  )2001مل تفعّل اال القليل لرتفع
النمو على املدى الق�صري.
لكن التخفي�ضات ال�ضريبية االكرث فعالية
ال �ت��ي ت��رج��ع ال �ن��ا���س اىل ��س��اب��ق عهدهم
بالعمل ال�سريع هي التي ميكن للتجار و
النا�س احل�صول عليها يف ح��ال انفقوا
املزيد من املال كما هي احلال مع برنامج
ال�سيارات امل�ستخدمة العام املا�ضي لذا
فقد كان ذلك ائتمانا �ضريبيا حظى بدعم
الطرفني و قام بت�شغيل املئات من العمال
العاطلني عن العمل لأ�شهر .و لعل املثال
الأكرث انت�شارا هي ال�ضرائب امل�أخوذة من
واقع املرتبات يف االعمال التجارية و التي
قللت من كلفة توظيف العمال.
كن ان يزيد اتخاذ اي من هذه اخلطوات
م��ن عجز امليزانية كما ه��و وا� �ض��ح ،لكن
يف م��ا ي�خ����ص ت��رل �ي��ون��ات ال� � ��دوالرات و
الرعاية ال�صحية للم�سنني والعجزة على
املدى الطويل ف�أن التخفي�ضات ال�ضريبية
امل�ؤقتة التي تكلف ب�ضع مئات الباليني
من الدوالرات لي�ست ذات اهمية .فامل�شكلة
االكرث احلاحا يف الوقت الراهن هي �ضعف
االقت�صاد.
ان الدر�س التاريخي االعظم لالزمة املالية
ه��و ان احل �ك��وم��ات ل�ي���س��ت � �ش��دي��د ًة يف
اال�ستجابة .و ك��ان ذل��ك هو خط�أ اليابان
يف الت�سعينيات و خط�أ ه�يرب��رت هوفر
يف بدايات الثالثينيات و حتى فرانكلني
رو�سفيلت يف منت�صف الثالثينيات.

و يبدو ان ال�ق��ادة ال�سيا�سيني يف عامي
 2008و  2009قد تعلموا من هذا الدر�س
لكنهم ن�سوه يف عام !2010
و يف وقت ما من اال�شهر االربعة التالية
�سيكون من الواجب على الكونغر�س ان
يقرر ما يفعله جتاه التخفي�ضات ال�ضريبية
اال�صلية التي و�ضعها جورج بو�ش و ذلك
لأن�ه��ا م��ن امل�ق��رر ان تنتهي يف احل��ادي و
الثالثني من �شهر كانون االول.
و ي�ف���ض��ل م�ع�ظ��م ال��دمي �ق��راط �ي�ين متديد
التخفي�ضات بالن�سبة للأ�سر حمققني بذلك
ما يزيد على الـ 250.000دوالر يف ال�سنة.
و يريد اجلمهوريون ان يجعلوا جميع
التخفي�ضات ال�ضريبية تخفي�ضات دائمية.
و ي�ق��ول اجل�م�ه��وري��ون ان التخفي�ضات
الدائمية يف ن�سبة ال�ضرائب هي ال�شكل
االف�ضل لأ�شكال التحفيز لأنها لن تنهي
مدة �صالحية التخفي�ضات ال�ضريبية التي
مت و�ضعها يف فرتة الرئي�س بو�ش .و قال
جون بونري يف خطاب له اال�سبوع املا�ضي
الذي ناق�ش فيه االجندة االقت�صادية للحزب
اجلمهوري":ان ذلك االمر هو و�صفة دواء
ٍ لهذه الكارثة".
و بالنظر اىل النظريات البقية ف ��أن هذه
الفكرة لي�ست بال�سيئة فيمكنك بالتاكيد
ان تتخيل الكيفية ال�ت��ي ميكن ان يزيد
تخفي�ض ال�ضرائب من االذى على االغنياء
او الكيفية التي يرفع تخفي�ض ال�ضرائب
بها النمو.
وقع جورج بو�ش التخفي�ضات ال�ضريبية
يف حزيران عام  2001حيث كان االقت�صاد
وقتها يخ�سر الوظائف يوما بعد ي��وم و
على مدى ا�شهر.
و يف العقد ال��ذي ج��اء بعد التخفي�ضات

ال�ضريبية ك��ان النمو اب�ط��أ م��ن اي عقد ٍ
م�ضى منذ احلرب العاملية الثانية.
اذا ك��ان ال �ه��دف ه��و التحفيز على املدى
الق�صري فحتى التخفي�ضات ال�ضريبية
التي اتبعها رونالد ريغان التي امتدحت
كثريا لن جت��دي نفعا .فبعد ان وق��ع على
تلك التخفي�ضات خ�سر االقت�صاد الوظائف
ملدة �ستة ع�شر �شهرا متواليا و مل ترتفع
الوظائف اال بعد ان رفع ال�ضرائب ليقلل
من العجز يف نهاية عام .1982
ما االمر الذي يف�سر هذا النمط؟ ان ن�سبة
ال�ضرائب ام��ر مهم لكن ال�ن��ا���س ال تبني
قراراتها على ن�سبة ال�ضرائب الهام�شية.
فلقد كانت كل من التخفي�ضات ال�ضريبية
ال�ت��ي اج��راه��ا ب��و���ش و ري �غ��ان ق��وي��ة مبا
فيه الكفاية لتتغلب على الرياح املعاك�سة
لالقت�صاد يف ذلك الوقت.
فامل�ستهلكون و امل� ��دراء التنفيذيون مل
يندفعوا نحو �إنفاق املزيد من املال جزيئا
لأنهم اعتقدوا ان ن�سبة �ضرائبهم �ستيقى
منخف�ضة لأ�شهر او ل�سنوات ،االمر الذي
جعل التخفي�ضات ال�ضريبية التي اتبعها
ريغان ت�سري على نحو غري منا�سب للأ�سر
ذات ال��دخ��ل ال�ع��ايل و ال�ت��ي ت��دخ��ر معظم
دخلها .وباالعتماد اجلزئي على التاريخ
بنت وكالة م��ودي  Moodyتقديراتها
التي تقول ان اخل�صم اجلديد �سيكون ذا
ت��أث�ير م�ضاعف لثالث م��رات على النمو
يف ال�سنوات املقبلة االم��ر ال��ذي �سيبقي
التخفي�ضات ال�ضريبية التي مت اتباعها
عام  2001دائمية.
و على ال��رغ��م م��ن ذل��ك ف��ان اخل�صم لي�س
احل ��ل الأم� �ث ��ل ب�ح���س��ب حت �ل �ي�لات وكالة
م��ودي ف��ان بع�ض اال��س��رم��ن امل ��ؤك��د انها

�ست�ضع خ�صوماتها يف ح�ساب ادخارها او
�ست�ستخدمه لتدفع الديون.
و هذا هو ال�سبب يف كون احللول املثالية
متيل اىل حتويل الدوالرات احلكومية اىل
دوالرات خا�صة ،حيث كان ذلك هو الت�أثري
ذات��ه ال��ذي ح�صل يف برنامج ال�سيارات
امل�ستخدمة ال��ذي حتدثنا عنه حيث �سبب
ذلك الربنامج ب�أرتفاع مبيعات ال�سيارات و
هو احلال نف�سه يف االعفاء ال�ضريبي عام
 2009الذي ادى يف نهاية العام اىل زيادة
كبرية يف االنفاق.
�إن التوتر امل�صاحب ملثل هذه التخفي�ضات
ال�ضريبية معلق بني الب�ساطة و اال�ستهداف
فالنوع امل�ستهدف ميكن ان يجنبنا انفاق
الكثري من املال على اال�سر و على االعمال
التجارية.
و ثمة اح�ت�م��ال واح ��د �أال و ه��و تو�سيع
االعفاء ال�ضريبي مل�شاريع الطاقة البديلة
ال �ت��ي يف�ضلها ال�ب�ي��ت االب�ي����ض و اثنان
على االق��ل م��ن امل���س��ؤول�ين ال�ب��ارزي��ن يف
احلزب اجلمهوري و هما اورين هات�ش و
ريت�شارد اوغر.
ام��ا االحتمال االخ��ر فهو تو�سيع االعفاء
ال�ضريبي لالعمال التي تزيد م��ن قوتها
العاملة كماهي احلالة التي يتبناها هات�ش
و ت�شارلز �شومر ،ففي هذه احلالة لن تكون
ال�شركات ممنوعة من توظيف العاطلني عن
العمل على املدى الطويل.
�إن عيب هذه الربامج هو وجوب فهم النا�س
لها لكي ي�ستطيعوا ملء اال�ستمارات و ثمة
نهج ا�سهل لكنه غري م�ستهدف كثريا ميكنه
ان يقلل م�ؤقتا من ال�ضرائب امل�أخوذة من
املرتبات.

عن :النيويورك تايمز

خبراء مصرفيون :نمو االقتصاد االمريكي يمكن أن يكون بطيئًا
وتقوم امل�ؤلفة بخطوة رئي�سة ت�سمح لدرا�سة
غيفارا ــ مع كل املنا�صرة التي ا�ستلزمها هذا
على م��دى �سنوات ك�ث�يرة ـ�ـ باالنتقال من
املناق�شات التب�سيطية ب�ش�أن مثاليته �أو"�سوء
الإدارة"اال�سطورية لالقت�صاد الكوبي
حت��ت �إ� �ش��راف��ه .وق��د ق��ارب��ت ال�ع�م��ل الذي
ت��و ّاله الثوري الأرجنتيني كرئي�س للبنك
الوطني الكوبي ،ورئي�س ق�سم الت�صنيع
ووزي� ��ر ال���ص�ن��اع��ات يف ال �ف�ترة  1959ــ
 1965ب�ط��ري�ق��ة علمية � �ص��ارم��ة �ستجعل
ال��رج��ل العظيم ف�خ��ور ًا ب��ذل��ك .وه��ي طوال
ال��وق��ت ُتبقي عينيها على قارئها وجتعل
هذا الن�ص �سهل املنال قدر الإمكان بالن�سبة
ن�صها،
لغري االقت�صاديني و�سطنا (فت�ضمّن ّ
على �سبيل املثال ،ن��ادرة الرئي�س الكوبي
يف حينه �أوزف ��ال ��دو دورت �ي �ك��و���س ب�ش�أن
طلب كا�سرتو يف اجتماع مت�أخر ملجل�س
الوزراء لـ"اقت�صادي  economistجيد،
يتوىل م�س�ؤولية البنك الوطني وا�ستجابة
ت�شي غ�ي�ف��ارا النع�سان �آن� ��ذاك حيث رفع
ي��ده وه��و يظن �أن كا�سرتو قال"�شيوعي
 communistجيد")! [ نتيج ًة للتقارب
بني اللفظتني ــ م ].
وقد كانت املهمة التي تواجه غيفارا ورفاقه
ب�ع��د ث ��ورة  1959تقطع الأن �ف��ا���س :كيف
ي��زي��دون االن �ت��اج و�إن�ت��اج�ي��ة العمل و�سط

ظ��روف التخلف واالل �ت��زام اجل��دي��د بجعل
االنتقال �إىل اال�شرتاكية بطريقة لن تعتمد
على �أدوات ر�أ�سمالية ميكن �أن ُت�ضعف
ت �ق��دم ال��وع��ي اجل��دي��د .وم��ن ع��ام ،1959
ت�صدّر غيفارا قيادة التغيريات التي حوّ لت
ك��وب��ا م��ن تخلفها كن�صف م�ستعمرة �إىل
اال�ستقالل واالندماج بالكتلة اال�شرتاكية.
وكان م�ساعد ًا على �إحداث انتقال ناجح �إىل
ح ٍد كبري من القطاع ال�صناعي الر�أ�سمايل
�إىل �آخ��ر ا�شرتاكي ــ و�ضمن فرتة  1959ــ
 ،1961كانت كوبا قد حوِّ لت من االقت�صاد
احلر الذي تهيمن عليه ا�ستثمارات الواليات
النتخدة وجت��ارت�ه��ا �إىل بلد ت�سيطر فيه
ال��دول��ة على نحو  84باملئة م��ن ال�صناعة
وال�ت�ج��ارة م��ن خ�لال �سيا�سات ا�شرتاكية
ب�شكل تام تقريب ًا.
ٍ
ولقد فعل ذلك يف ظروف كانت غري م�ستقرة
وغري اعتيادية للغاية :ت�أميم هائل ،عالقات
جت��ارة م�ت�غ�يرة� ،إدخ���ال تخطيط الدولة،
هجرة مهنيني ذوي م�ؤهالت عالية ،ت�شديد
احل�صار الأم�يرك��ي ،غ��زو ،تخريب وتهديد
بحرب ن��ووي��ة .وحُ ��رم��ت احلكومة من �أي
مدخل �إىل الت�سليف الغربي فاعتمدت على
ال�ت�ج��ارة وامل�ع��ون��ة م��ن ب�ل��دان �أق��ل تطور ًا
م��ن االق �ت �� �ص��ادات ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة املتقدمة.
وكانت الواليات املتحدة قد ح�صرت كوبا

يف تركيبة من التبعية املتخلفة الأحادية
املح�صول (ال�سكر) تهيمن عليها االحتكارات
الأمريكية.
وبوج ٍه خا�ص ،ك��ان ت�أثري غيفارا حا�سم ًا
يف الفرتة  1961ــ  1965يف �صياغة نظام
التمويل احل�سابي  Budgetaryللإدارة
االق�ت���ص��ادي��ة امل �ط �وَّر للم�ساعدة على حل
امل�شاكل ال�صعبة التي كانت تواجهها وزارة
ال�صناعات الكوبية.
�إن نظام التمويل احل�سابي ه��ذا ،امل�ستند
على التقنيات الإدارية لل�شركات الأمريكية،
م��و��ض��وع��ة �أ��س��ا��س�ي��ة ت�ت��وا��ص��ل يف كتاب
ي��ايف ه��ذا ،ب��ال��رغ��م م��ن �أن ال �ق��ارئ ينبغي
�أن ي�ستك�شف ال �ك �ث�ير م��ن املو�ضوعات
الأخ ��رى التي تتفح�صها ه��ي لتحرز فهم ًا
�أغ �ن��ى لت�شي غ�ي�ف��ارا امل�ف�ك��ر االقت�صادي،
والثوري ،والإن�سان �إ�ضافة �إىل فهم امل�شاكل
االقت�صادية الأو� �س��ع التي واجهتها كوبا
الثورية واحل�ل��ول التي طبقتها .وق��د بد�أ
ه��ذا النظام كمجموعة �إج� ��راءات ملعاجلة
امل�شاكل التي �أحدثها يف كوبا الت�أميم امل ّت�سع
لل�صناعة ،وب��وج� ٍه خا�ص م��رك��زة الإدارة
والتخ�صي�صات املالية للوحدات امل�ؤممة.
وكان ،فوق كل �شيء ،ا�ستجاب ًة لالفتقار �إىل
االخت�صا�صيني وم�شاكل متويل االنتاج.
وكانت املركزة مت ّثل ا�ستجاب ًة لالفتقار �إىل

ال��دخ��ل �أو ال�ع��ائ��د واحل��اج��ة ملنع توقفات
االنتاج حني تفتقر املعامل �إىل الدخل لدفع
الرواتب ،و�شراء التجهيزات ودفع تكاليف
ال�صيانة والت�صليحات.
وعلى كل حال ،فقد �أخذ نظام امليزانية املالية
هذا يتخذ �أهمي ًة �إيديولوجية ،ا�ستناد ًا على
نظام حما�سبة مالية دق�ي��ق� ،إذ �أ ّم ��ن ق�سم
الت�صنيع �سيطرة �أعظم على االنتاج وقام
غيفارا بتطوير حتليله النظري اخلا�ص
ب��ه .وك� ّر���س رفاقه اهتمام ًا كبري ًا بتحديد
فعاليات �أو كفاءات ال�شركات االحتكارية
الأمريكية التي كانت قد عملت يف كوبا ــ مثل
ال�شركة الكهربائية الكوبية ــ وفهم �أنظمة
عملها احل�سابي ،بينما يُ�ضاف لل�سيطرة
الإدارية العن�صر الأ�سا�سي مل�شاركة العمال.
وهذه التقنيات احل�سابية ،بر�أيهم ،هي التي
�س ُتم ّكن الإدارة االقت�صادية اال�شرتاكية
الكوبية من �أن ُت�صبح �أكرث كفاء ًة ،و�إنتاجي ًة
وت �ق��دم � ًا م��ن ت �ل��ك ال �ت��ي ت �ب � ّن��اه��ا االحت ��اد
ال�سوفييتي.
ويف ال��وق��ت ال��ذي ك��ان فيه نظام التمويل
احل�سابي يف �أ�صوله ا�ستجاب ًة عملية جريئة
لواقع كوبا ال�ستينيات ،ف�إن التفكري الذي
وراءه قد تطور �إىل ما بعد ه��ذا ،وتجُ مله
امل�ؤلفة يف ما بعد كمجموعة مبادئ �أو�سع
كثري ًا حتكم الإدارة اال�شرتاكية لل�صناعة

ال �ت��ي ل�ه��ا رن�ي�ن�ه��ا الآن .وت���ش�ير امل�ؤلفة،
على �سبيل امل �ث��ال� ،إىل املناق�شة الدائرة
بخ�صو�ص"ا�شرتاكية ل�ل�ق��رن "21التي
ا�سته ّلها الرئي�س الفنزويلي هوغو �شافيز.
وقد ق�دّم �أع�ضاء متب ّقون من حلقة غيفارا
الداخلية امل�شورة �إىل احلكومة الفنزويلية
ب �� �ش ��أن ن �ظ��ام ال �ت �م��وي��ل احل �� �س��اب��ي ه��ذا،
ووج��دوا لهم م�ستمعني متنبّهني حديث ًا يف
�أمريكا الالتينية اليوم.
وتختم يايف بالقول"�إن عبارة ' ا�شرتاكية
للقرن احل��ادي والع�شرين ' قد ب��د�أت تدخل
الأدب الأكادميي واملحا�ضرة ال�شعبية ،ومع
ذل��ك ف ��إن قليلني ح��اول��وا �أن يو�ضحوا ما
يعني هذا؛ و�أية �أ�شكال �سيتخذها املجتمع
اجلديد وكيف �ستختلف عن تلك التي جرى
تب ّنيها �سابق ًا حتت راية اال�شرتاكية .وعلى
كل حال ،ف�إن الالعبني الأ�سا�سيني يف كوبا،
وفنزويال ،وبوليفيا ،قد و�ضعوا �أمامهم
ت��راث غيفارا يف هذه العملية ...والنجاح
الن�سبي �أو الف�شل يف تنفيذ مبادئ مقاربة
غيفارا القت�صاد الثورة يف كوبا ،وفنزويال،
مكان �آخر �سيكون اختبار ًا
وبوليفيا و�أي ٍ
فح�صي ًا لإم�ك��ان�ي��ة ب�ن��اء ا��ش�تراك�ي��ة للقرن
احلادي والع�شرين".

عنLatin American/
Review

ترجمة :المدى االقتصادي

ميكن ان مير االقت�صاد االمريكي مبرحلة تدهور يف
النمو وان يخو�ض جتربة بطالة �سيئة و على مدى عقد
او اكرث وذلك نتيجة للإنهيار الذي ح�صل عام  2007يف
�سوق العقارات و نتيجة الفو�ضى االقت�صادية التي تلته
و ذلك بح�سب خرباء اقت�صاديني يف درا�سة تاريخ االزمة
املالية.
وكانت تلك النتيجة مت�ضمنة ً يف بحث كارمن رينهارت
و هي اقت�صادية يف جامعة ماري الند يف امريكا و كانت
تلك النتيجة والدة مناق�شة مهمة خالل ندوة ال�سيا�سة
ال�سنوية التي قام امل�صرف الفيدرايل االحتادي بتنظيمها
يف مدينة كان�سا�س يف الواليات املتحدة االمريكية حيث
اختتمت هذه الندوة اعمالها يوم ال�سبت املا�ضي.
لقد �ضم االجتماع الذي ح�صل يف حديقة غراند تيتون
الوطنية زه��اء مئة و ع�شرة م��ن حمافظي ال�ب�ن��وك و
االق�ت���ص��ادي�ين مب��ا يف ذل��ك معظم م �� �س ��ؤويل امل�صرف
الفيدرايل االحتياطي.
ويف عام  2008وقعت الندوة قبل ا�سابيع من مقاربة
اف�لا���س ليمان ب ��روذرز لأغ�ل�اق ال�سوق امل��ال�ي��ة .و هن�أ
امل�س�ؤولون انف�سهم يف ن��دوة العام املا�ضي مبقاومة
ا�سو�أ ماح�صل يف االزمة.
لكن التباط�ؤ الذي ح�صل يف الآونة االخرية القى بظالله
على ن��دوة ه��ذه ال�سنة .و تناق�ش احل��ا��ض��رون ب�ش�أن
البحث الذي قدمته ال�سيدة رينهارت احد امل�شاركني يف
امل�ؤمتر.

و ي �ق��ول ال ��ن ��س�ي�ن��اي امل ��ؤ� �س ����س امل �� �ش��ارك يف �شركة
 Decision Economicsو م�شارك ق��دمي يف
الندوة":انا قلق اكرث من اي وقت م�ضى على م�ستقبل
اقت�صاد الواليات املتحدة فالتحدي فريد ٌ من نوعه�،أن
الفقر و النمو املتناق�ص و ن�سبة البطالة ف�ضال عن العجز
ذي امل�ستوى العايل و الديون ال�سيادية هي االمور التي
جعلتنا من البلدان التي تنق�صها امل�س�ؤولية املالية يف
هذا العامل".
وقدمت ال�سيدة رينهارت بحثا بنا ًء عن البحث الذي
ق��ام��ت ب��ه م��ع اخل�ب�ير االق�ت���ص��ادي يف جامعة هارفارد
كينيث روغ��وف بخ�صو�ص كتابهما"This Time
Is Different"Eight Centuries of
Financial Folly
و ه��و ال�ك�ت��اب ال ��ذي مت ن���ش��ره ال �ع��ام امل��ا��ض��ي م��ن دار
ب��ري�ن�ك�ت��ون للن�شر وال�ت��اب�ع��ة جل��ام�ع��ة ب��ري�ن�ك�ت��ون يف
الواليات املتحدة.
وكان زوجها فين�ست رينهارت مدير �سابق يف ال�ش�ؤون
املالية يف االحتاد الفيدرايل م�شاركا لها يف تاليف هذا
البحث.
لقد تناولت رينهارت يف بحثها هذا اكرث من خم�س ع�شرة
ازمة مالية عاملية منذ احلرب العاملية الثانية و االنكما�ش
االقت�صادي الذي ح�صل بعد االنهيار عام  1929يف �سوق
اال�سهم املالية و كذلك ازمة النفط التي ح�صلت عام 1973
و انهيار �سوق الرهن العقاري عام .2007
يف العقد الذي جاء بعد االزمة املالية كانت ن�سب النمو

بطيئة ً للغاية و ن�سب البطالة مرتفعة ٌ للغاية .و ا�ستلزم
االمر �سنوات لتعايف وانتعا�ش ال�سوق العقاري حيث
ا�ستغرق قرابة �سبع �سنوات لتقلل ال�شركات من ديونها
و ان ت�ستعيد توازنها املايل .يف العموم كانت االزمات
تلك م�سبوقة ً بعقد طويل من التو�سع يف االئتمان و
االقرتا�ض و التي تلتها فرتات طوال من التق�شف.
"احداث زعزعة ا�ستقرار كبرية كالتي متت مناق�شتها
هنا ادت اىل ال�ت�غ�يرات احلا�صلة يف م ��ؤ� �ش��رات اداء
االق�ت���ص��اد الكلي و على امل ��دى البعيد"هذا م��ا كتبته
ال�سيدة رينهارت يف بحثها.
وا��ض��اف��ت ال�سيدة ري�ن�ه��ارت ان امل���س��ؤول�ين ميكن ان
يف�شلوا يف حتديد ظروف االقت�صاد املتغري".ان االعتقاد
و التفكري اخلاطئ ميكن ان يكلف كثريا عندما يتبناه
امل�س�ؤولون املاليون الذين بالغوا يف تقدير م�ستوى
ال�ع��ائ��دات و كذلك حمافظو البنوك ال��ذي��ن ح��اول��وا ان
ي�ستعيدوا ن�سبة العاملني اىل ن�سبة اعلى".
وح� � ّذر ع�ل�م��اء ع��دي��دون ه�ن��ا ،ان��ه م��ن ال���س��اب��ق لأوان ��ه
ا�ستنتاج امل �خ��اوف االق�ت���ص��ادي��ة ع�ل��ى امل ��دى الطويل
بالن�سبة للواليات املتحدة بعد الفو�ضى التي احدثتها
االزمة ال�سابقة.
وق��ال��ت � �س��وزان كولنز و ه��ي اقت�صادية و عميدة يف
ق�سم ال�سيا�سة العامة يف جامعة مي�شيغان يف الواليات
املتحدة":ان بحث رينهارت مل يحاول ان يقيم اىل اي
مدى لكن الواقع يتمثل يف ما نحتاجه لفهم ان الق�ضية
التي نتعامل معها �صعبة للغاية و لذلك يتوجب علينا ان

ال نتوقع ان تحُ ل بهذه ال�سهولة"
و ا�ضافت ال�سيدة كولنز"يُعد ما ر�أيناه يف ال�سنوات
ال�سابقة جناحا يف ال�سيا�سة التي اتبعناها� ،صحيح ان
االمور مل تكن كما اردنا ان تكون ،لكن كان من املمكن ان
ت�صبح اكرث �سوء ًا" ،ومل يكن بحث رينهارت الوحيد الذي
قدم تلك االمور احلزينة ل�صانعي ال�سيا�سات املالية.
قدم كل من جيم�س �ستوك من جامعة هارفارد و مارك
وات�سون من جامعة برنكتون بحث ًا يناق�شان فيه الت�ضخم
الذي انخف�ض م�ستواه االمر الذي جعل م�س�ؤويل االحتاد
الفيدرايل ي�شعرون بالقلق حيال الت�ضخم و كذلك دوامة
اال�سعار املنخف�ضة واالجور التي ميكن ان تهبط اكرث من
ذلك"� .إن معدل الت�ضخم اقل من هدف االحتاد الفيدرايل
غري الر�سمي بنحو  1.5اىل  2باملئة .و قال بني بريتاك
و ه��و رئي�س جمل�س االحت��اد ال�ف�ي��درايل ي��وم اجلمعة
املا�ضي":ان البنك املركزي �سيواجه و ب�شدة االنحرافات
التي ح�صلت يف اجتاه اال�سعار نحو اال�سو�أ".
و ا�شار كل من �ستوك ووا�سطن اىل ان ف�ترات الركود
ال�ت��ي ا��ص��اب��ت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ارت�ب�ط��ت بانخفا�ض
الت�ضخم و بوجود توقع زيادة يف الت�ضخم عام 2004
والذي ظهر منذ الك�ساد ح�صل عام  2001و يقول امل�ؤلفان
�إنهما ال ي�ستطيعان تف�سري حدوث ذلك و ال ي�ستطيعان
قول ال�سبب الذي ميكن ان ي�ؤدي اىل ح�صول ذلك االمر
ثانية".

عن :النيويورك تايمز
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االخيرة

الـمـــرصــد االقتصـادي

اقتصاديات

منتجات بملمح حرفي تزخر بها أسواقنا المحلية

جولتا التراخيص النفطية
 عبا�س الغالبي

بغداد /علي الكاتب

ال �ك �ث�ير م��ن امل �ن �ت �ج��ات امل�ح�ل�ي��ة ال �ت��ي تتميز
بجودتها واتقان العمل فيها برغم كونها تعد
منتجات ب�سيطة ق��د ي�ك��ون للطبيعة ا�سهام
اكرث من عمل النا�س فيها ،فمن لنب اربيل اىل
ج��رزات املو�صل اىل برتقال دي��اىل اىل عنب
بلد وطر�شي النجف وا�سماك الكوت وعنرب
امل�شخاب وغريها،وهي يف جمملها منتجات
حتكي ح�ضارة البلد احلافلة بحقب من التطور
واالزدهار على مر ال�سنني.
قال نزار عبد الله  41عاما :ان من ا�شهر معامل
مدينة اربيل هو اللنب املدخن فهذا املنتج يكاد
ي�ك��ون ال�صفة الغالبة للمدينة ال�ت��ي ال ي�أتي
زائ��ر اليها حتى وطلبها من اال�سواق،خا�صة
يف ال���س��وق ال�ق��دمي��ة ملدينة ارب �ي��ل يف �سوق
القي�صرية حتديدا،حيث جت��د ال�ب��ان االنغام
ال�ط��ازج��ة وك��ذا احل��ال م��ع االج �ب��ان والزبدة
وغ�يره��ا،واه��ل املدينة يفتخرون مبنتج لنب
اربيل (املدخن) واملن�سب اليها دائما.
وا��ض��اف :ان امل��دن العراقية جميعها ت�شتهر
مبنتج ن�ب��ات��ي او ح �ي��واين او ح��ريف ف�سدة
ال�ك��وت ال�شهرية يف حمافظة وا��س��ط جاءت
�شهرتها لي�ست فقط من ال�سدة بل من اال�سماك
امل�ع��روف��ة التي يتم ا�صطيادها م��ن النهر يف
ذات املنطقة،والوا�سطيون يف�ضلون دائما
طبعت بمطابع المدى
لإلعالم والثقافة والفنون

ان يتناولوا ال�سمك على الطريقة العراقية
امل�شهورة (امل�سكوف) وه��م ي�شرتون كميات
كبرية من ال�سمك لرخ�ص ثمنها اذ تعد املنطقة
امل �ك��ان ال� ��ذي ي �ب��اع م �ن��ه ال���س�م��ك اىل انحاء
العراق.
ع��ارف اليا�سري �صاحب حمل لبيع الطر�شي
النجفي يف �سوق ال�شواكه ببغداد ق��ال :ان
الطر�شي النجفي طريقة يف�ضلها الكثري من
امل�ستهلكني ل�ك��ون م��ذاق��ه ج �ي��د ًا وط�ي�ب� ًا ومن
اث �م��ار االر� ��ض ال�ع��راق�ي��ة الطيبة،والطر�شي
النجفي (امل��دب����س) وان ك��ان واجهته االوىل
هي مدينة النجف اال ان فروع املهنة بدت يف
معظم امل��دن ال�ع��راق�ي��ة وخ��ا��ص��ة بغداد،حيث
يف�ضل البغداديون �شراء الطر�شي النجفي من
دون عناء ال�سفر اىل مدينة النجف و�شرائه
هناك،ونحن لنا فرع رئي�س يف مدينة النجف
وف��رع اخ��ر يف مدينة الديوانية وف��رع بغداد
هذا هو الثالث حيث ميتاز الطر�شي النجفي
بالنكهة واجل��ودة العالية وامللذ الطيب الذي
يختلف فيه عن بقية ان��واع الطر�شي املعمول
يف بقية املناطق يف العراق وخارجه.
وا��ض��اف :ان هناك منتجات زراع�ي��ة متميزة
يف ال�ع��راق ملح�صول ارتبط مبدينة �صغرية
تابعة ملحافظة النجف،فما ان تزور امل�شخاب
يف فرتة زراعة ال�شلب حتى تبد�أ بتنف�س عبق

تحرير :عباس الغالبي

االخراج الفني  :مصطفى جعفر

العنرب ال��ذي مي�ل�أ رئتيك يف احلال،فالرائحة
ال��زك �ي��ة وال �ط �ع��م ال ��ذي الي���ض��اه��ي يبعث يف
القلب �شغفا ملح�صول رز العنرب العراقي الذي
ي��زرع يف مناطق اخ��رى من ال �ب�لاد،وال تخلو
م��وائ��د العراقيني م��ن ال�ط�ع��ام م��ن رز العنرب
العراقي الذي يف�ضلونه كثريا يف معظم اوقات
ال�سنة،كما انه بحاجة اىل االهتمام والتطوير
لكونه حم�صو ًال اقت�صادي ًا ذا جدوى اقت�صادية
كبرية ال�سيما انه ميتاز باجلودة العالية مقارنة
باملنتجات املثيلة له يف العامل.
وت ��اب ��ع :ان ق��ائ �م��ة امل �ن �ت �ج��ات وال�صناعات
الغذائية واحلرفية ال تنتهي عند هذه النقطة
ب��ل ان �ه��ا ت�ستمر ل�صناعات اخ ��رى فالتمور
�صناعة غذائية كبرية عانت من التدهور يف
ال�سنوات االخ�ي�رة وت�شتهر يف معظم املدن
ال�ع��راق�ي��ة زراع �ت��ه ال��ص�ن��اف ذات م��ذاق طيب
يف�ضلها امل�ستهلك دائما والب�صرة هي االوىل
يف اكت�ساب �شهرتها من زراعة التمور وحتتل
كربالء املرتبة الثانية وهكذا القائمة تطول
ملدن اخرى وال�صناف �شتى منها (اخل�ستاوي
واخل���ض��راوي وال�ع�م��راين وال�برب��ن والربمي
واحل�ل�اوي)وال�ب�رح���ي ال� ��ذي ي���س�م��ى اي�ضا
(ماكنتو�ش الب�صرة)،وهي ترتبط ب�صناعات
حرفية و�صناعات غذائية مثل �صناعة الدب�س
وغريها.

التصحيح اللغوي :محمد السعدي

انق�سم املراقبون واخل�ب�راء بني م�ؤيدين ومعار�ضني للعقود التي
�أبرمتها وزارة النفط �ضمن ماي�سمى بجولتي الرتاخي�ص االوىل
والثانية ،يف ظل غياب قانون النفط والغاز الذي رحله جمل�س النواب
املنتهية واليته اىل جمل�س النواب احلايل.
وكل من الفريقني له حججه ومربراته ،ولكن ال�شيء الأهم الذي يعد
نقطة الف�صل بتقديرنا ان املعرت�ضني يقولون ان ال�شركات الوطنية
لديها ال�ق��درة على تطوير احل�ق��ول النفطية ال�ستة ع�شر امل�شمولة
بالتطوير �ضمن جولتي الرتاخي�ص ،فيما يعترب امل�ؤيدون ال�شركات
الوطنية الثالث احلالية (نفط ال�شمال واجلنوب ومي�سان) لي�س لديها
القدرة على التطوير يف هذه احلقول وغريها ،وهي يف الوقت نف�سه
فر�صة لإدخال التكنولوجيا احلديثة اىل ال�صناعة النفطية ا�ستخراج ًا
وانتاج ًا.
و�أزاء ذل��ك حاولنا يف ه��ذا العدد من امللحق االقت�صادي ان ن�سلط
ال���ض��وء على ه��ذه اجل��دل�ي��ة وع��ر���ض االب �ع��اد االق�ت���ص��ادي��ة والفنية
جلولتي الرتاخي�ص من وجهة النظر االكادميية واخلبرية والقطاعية
امل�س�ؤولة ،حيث انه يف وجهات النظر هذه �سرنى �آراء كل من الفريقني
املعرت�ضني وامل�ؤيدين على حد �سواء ،وهي بتقديرنا فر�صة للمتلقني
واملراقبني واخلرباء �أن يطلعوا
على احلقائق وان يزيلوا اللب�س
عن هذه اجلدلية التي برزت على
امل�شهد االقت�صادي يف وقت عدّه
بغض النظر عن الحجج الكثري من املراقبني انه مت�أخر
والمسوغات التي يبديها كل ن��وع��ا م��ا ،يف ظ��ل غ�ي��اب البيئة
من المعترضين والمؤيدين القانونية املنظمة للنفط والغاز
فأن االمر ال يعدو كونه جاء ال� ��ذي مي �ث��ل ال �ن �� �س��غ ال�صاعد
لالقت�صاد الوطني ال��ذي مازال
في وقت متأخر جدًا ،أي في
يحبو على الرغم من االمكانات
نهاية الفترة الدستورية املادية والفنية التي ميتلكها.
للحكومة واألهم من ذلك
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�ث�ق��ة التي
انها كانت في ظل عدم تبديها وزارة النفط وتفا�ؤلها
وجود قانون النفط والغاز ،امل� �ف ��رط يف ام �ك��ان �ي��ة حتقيق
فقد تتغير الموازين إذا نتائج �سريعة وملمو�سة على
م���س�ت��وى االن��ت��اج والت�صدير
ُأقر القانون خالل الفترة وبح�سب االعالنات االوىل التي
التشريعية الحالية لمجلس اعلنت عنها وتبنتها ال�شركات
النواب الجديد،وقد يأتي اال�� �س� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ع� �ن ��د توقيع
البرنامج االقتصادي للحكومة ال �ع �ق��ود ،ف � ��أن امل� �خ ��اوف التي
الجديدة وينسف هذه ميكن ان نعتقد بحكم متابعتنا
االتفاقات ،الدقيقة حليثيات االمور ومدى
العالقة مع جدلية ا�سعار النفط
وا�سواقه املفعمة بالتقلبات ،فان
االمر�سيلقي بظالله ال حمالة
على ال�ت��زام��ات اوب��ك يف �سقف
االنتاج وماي�ؤثره ذلك على ا�سعار النفط يف اال�سواق العاملية وفق ًا
للمبد�أ االقت�صادي املعروف (العر�ض والطلب) ،وماميكن ان تبديه
يف التعامل مع التزامات الت�صدير من قبل الدول املنتجة التي عادة ما
تلتزم بح�ص�ص �أوبك.
وبغ�ض النظر عن احلجج وامل�سوغات التي يبديها كل من املعرت�ضني
وامل�ؤيدين ف�أن االمر ال يعدو كونه جاء يف وقت مت�أخر جد ًا� ،أي يف
نهاية الفرتة الد�ستورية للحكومة والأه��م من ذلك انها كانت يف ظل
عدم وجود قانون النفط والغاز ،فقد تتغري املوازين �إذا �أُقر القانون
خالل الفرتة الت�شريعية احلالية ملجل�س النواب اجلديد،وقد ي�أتي
الربنامج االقت�صادي للحكومة اجل��دي��دة وين�سف ه��ذه االتفاقات،
لقناعات قد تتولد لدى م�صادر القرار ال�سيا�سي واالقت�صادي بعدم
ج��دوى هذه العقود ات�ساق ًا مع حجج املعرت�ضني ،وه��ذا وارد بحكم
املعطيات الواقعية التي ت�ؤ�شر للوهلة االوىل ت�أخر ال�شركات الفائزة
بعقود جولتي الرتاخي�ص االوىل والثانية من ال�ق��دوم اىل مواقع
العمل حتت م�سوغات ومربرات �شتى ،االمر الذي حدا بوزير النفط
ال�شهر�ستاين �إىل دعوة ال�شركات للقدوم اىل �ساحة العمل وااليفاء
بالتزاماتها املثبتة يف حيثيات العقود املربمة بني الوزارة وال�شركات
التي ر�ست عليها العقود.
abbas.abbas80@yahoo.com

