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تحتل صناعة النفط أهمية خاصة، حالًيا تشكل اإليرادات 
الحكومية،  اإليرادات  مجموع  من   ٪٩٠ بحدود  النفطية 
كما يساهم اإلنتاج النفطى بحدود ٦٤٪ من الناتج المحلى 
اإلجمالى. من ذلك يبدو جلًيا بان االقتصاد العراقى أحادى 
القطاعات  مساهمات  انكمشت  حيث  (نفطي)  الجانب 
االقتصادية األخرى (خالل سنوات الحروب والحصار). 
فى  األساسية  المادة  هى   النفطية  اإليرادات  فان  وعليه 
إعمار العراق والتى تقدر بأدنى تقدير ٢٠٠ مليار دوالر. 
إن العمل على توفير المبالغ االستثمارية هى المهمة األولى 
باستغالل  إال  خيار  من  هناك  وليس  العراقية.  للحكومة 
التى  الحرمان  يتناسب مع درجة  النفطية استغالًال  الثروة 
يعانى منها الشعب العراقى ألكثر من عشرين عاًما. وهنا 
الفترة  هى  ما  للشعب  يوضحوا  أن  القرار  أصحاب  على 
التخصيصات االستثمارية. إن  لتأمين  الزمنية الضرورية 
الجهود  على  االعتماد  إما  خيارين،  أمام  القرار  أصحاب 
على  االعتماد  أو  النفطية،  الثروة  استغالل  فى  الوطنية 
الجهود الوطنية مع استفادة من الخبرة األجنبية (من خالل 
يجب  التعاقد  مجال  وفى  النفطية).  الشركات  مع  التعاقد 
العقود  النفطيين والماليين بتحديد طبيعة  الخبراء  يقوم  أن 
بما يخدم السيادة الوطنية، من جهة، والمحنة الطويلة التى 

عانى منها الشعب وال زال، من جهة أخرى.
١١٥ التقديرات  وبحسب  يمتلك  العراق  ان  الحقيقة  فى 
احتمال وجود  كاحتياطى، وهناك  النفط  برميل من  مليار 
كميات أخرى غير مكتشفة. كما إن كلفة اإلنتاج هى من 
بين األدنى فى العالم. ويجرى العمل حالًيا على رفع معدل 
برميل/يوم  مليون   ٣٫٥ يبلغ  لكى  تدريجًيا  النفط  إنتاج 
النفط  إلنتاج  مستوى  أعلى  بلغ  السابق  فى   .٢٠١١ عام 

بقلم: كمال البصرى

صناعة النفط العراقية: 

والحاجة إلى تشريع خاص

٣٫٧ مليون برميل/يوم فى كانون األول/ديسمبر من عام 
وصل   ١٩٩٠ عام  من  تموز/يوليو  شهر  وفى   ،١٩٧٩
اإلنتاج إلى ٣٫٢٤٦ مليون برميل/يوم. إال أن بعد حرب 
٢٠٠٣ تدنى اإلنتاج حتى وصل فى شهر آذار/مارس من 
عام ٢٠٠٥ إلى ١٫٩ مليون برميل/يوم. وبسبب الحروب 
والحصار أصبح هناك تخلف فى اإلمكانيات، األمر الذى 
إدامة  تطلب تخصيصات استثماريه ضخمة، وتقدر كلف 
اإلنتاج وتطويره الحالية بحدود ٣٦ مليارات دوالر. كما 
يمتلك العراق ١١٠ ترليون قدم مكعب كاحتياطى من الغاز 
من  العراق هو  فى  الغاز  احتياطى  من  الطبيعي، و٧٠٪ 
وأما   ،( النفط  النتاج  المصاحب  (الغاز  المصاحب  الغاز 
وغاز  بنسبة ٢٠٪،  المصاحب  غير  الغاز  فيمثل  المتبقى 
القبب بنسبة ١٠٪. بلغ إنتاج العراق من الغاز الطبيعى فى 
عام ٢٠٠٢ ما يقرب من ٤٨٦ مليار قدم مكعب، وهو اقل 
من اإلنتاج المتحقق فى عام ١٩٨٩ والبالغ ٥٤٥ مليار قدم 
مكعب. غير انه من المؤسف أن معظم الغاز المصاحب 
يحرق فى الهواء، وتستخدم كميات محدودة منه ألغراض 
لتسهيل  اآلبار  فى  الحقن  وإعادة  الكهربائية  الطاقة  توليد 

جهود استعادة النفط. 
تحديات ومعوقات

إن العراق بحاجة ملحة إلى قانون للنفط يعمل على زيادة 
اإلنتاجية.  العمليات  إدارة  عدالة  ويضمن  األداء  كفاءة 
ويزداد إدراكنا بالحاجة إذا ما درسنا التحديات التى تواجه 
التى  التحديات  ابرز صور  بعض  من  يلى  فيما  الوطن.. 

يواجهها العراق:
المشكلة األمنية 

اإلعمار،  إعادة  أمام عملية  األمنية عقبة  التحديات  تشكل 
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اإليرادات 
النفطية 

تشكل حالًيا 
حوالى ٩٠٪ 
من مجموع 

اإليرادات 
الحكومية 
للعراق..

ويساهم اإلنتاج 
النفطى بحدود 

٦٤٪ من 
الناتج المحلى 

اإلجمالى

إعادة 
إعمار العراق 

يحتاج إلى 
٢٠٠ مليار 
دوالر بأدنى 

تقدير 

وتبدو المسألة واضحة عندما نجد أن جزًء 
لكل  االستثمارية  التخصيصات  من  كبيًرا 
الحكومية  والدوائر  المحافظات  مجالس  من 
الملحة  الحاجة  رغم  منها  االستفادة  يتم  لم 
الضرورية،  العامة  الخدمات  توفير  فى  لها 
وبناء البنية التحتية المهدمة، وتوفير فرص 
لعام  التنفيذ  فمعدل  العاطلين.  آلالف  العمل 
٢٠٠٦ فى المحافظات والوزارات هو ٤٠٪ 
و٦٠٪ على التوالى، وفى عام ٢٠٠٧ بلغت 
نفس نسب التنفيذ ٦٨٪ و٧٤٪. الزالت هذه 
لعمليات  عرقلة  تسبب  وتداعياتها  المشكلة 
إلنتاج  وعرقلة  واالستثمار،  اإلعمار 
وتداول السلع والخدمات، ومن ثم إلى زيادة 
لألفراد.  الشرائية  القوة  وضعف  التضخم 
الجنسيات  متعددة  قوات  لخروج  ونظرا 
إلى  الملحة  والحاجة  عاجال،  أو  آجال  إن 
األمن،  قوى  بناء  إعادة  متطلبات  استكمال 
فان هناك ضرورة قصوى إلعطاء القطاع 
تخصيصات  سعت  وعليه  اولوية،  األمنى 
الحالى  العام  موازنة  فى  التشغيلية  النفقات 
أعلى  األمن  بإعطاء  الحالة  إلى تجسيد هذه 
التخصيصات، بنسبة ١٨٪ من االنفاق العام. 
بتحسن  مرتبط  األمنى  الوضع  تحسن  إن 
الوضع  تحسن  وان  االقتصادى،  الوضع 

االقتصادى مرتبط بتطوير القطاع النفطى.
التخلف الزراعى والصناعى

أدت الزيادة السريعة فى عدد السكان خالل 
العقود الثالثة الماضية، ومحدودية األرض 
والضعف  ملوحتها،  للزراعة وزيادة  القابلة 
فى اإلنتاجية الزراعية، إلى زيادة االعتماد 
على االستيراد لتلبية الحاجة المحلية. ففى عام 
١٩٨٠ كان العراق يستورد نصف احتياجاته 
من المواد الغذائية، وفى عام ٢٠٠٢ وصل 
االستيراد إلى ٨٠٪ - ١٠٠٪، ليشمل العديد 
من المواد األساسية كالحنطة واألرز والسكر 
والزيوت النباتية والمواد البروتينية.  وتشكل 

ما  ان  األكبر حيث  التحدى  الملوحة  مشكلة 
الزراعية  األراضى  من   ٪٧٥ من  يقرب 
المروية تعانى من الملوحة الناجمة عن سوء 
العراق  فان  وعليه  االرواء.  عمليات  إدارة 
والى  الحديثة  الرى  لمشاريع  ماسة  بحاجة 
المحاصيل  من  نوعيات  باستخدام  التوسع 
النهوض  ولغرض  للملوحة.  المقاومة 
له  المرسومة  األهداف  وتحقيق  بالزراعة 
خالل السنوات ٢٠٠٧-٢٠١٠، فانه يحتاج 
للمشاريع  كبيرة  استثمارات  توفير  إلى 
الزراعية، ولمشاريع وزارة الموارد المائية. 
الحكومة  فتمتلك  الصناعى  القطاع  أما 
مملوًكا  مشروًعا  بـ ١٩٢  يقدر  ما  العراقية 
٥٠٠٠٠٠ مجموعه  ما  فيها  يعمل  للدولة، 
فرًدا. وتعانى جميع هذه المشاريع من التخلف 
التكنولوجى، وبعد أحداث نيسان/ابريل عام 
من  المشاريع  من  الكثير  عانت   ٢٠٠٣
عمليات السلب والنهب والتدمير. وأصبحت 
أغلبية هذه المشاريع ذات إنتاجية منخفضة 
الدولة، وبسب عدم  مالًيا على  وتشكل عبًئا 
اإليرادت  تحقيق  على  المشاريع  هذه  كفاءة 
فان  اإلنتاج،  تكاليف  لتغطية  الضرورية 
لتقديم دعًما كبيرا.  الحكومة حالًيا مضطرة 
إن تخصيصات إعادة إعمارها تشكل مبالغ 
خالل  توفيرها  على  العراق  يعجز  ضخمة 

األعوام الخمسة القادمة.
انهيار البنى التحتية 

يعانى قطاع الكهرباء منذ بداية عقد التسعينات 
الكهربائية  الطاقة  إنتاج  من نقص شديد فى 
والتدنى فى أداء منظومات النقل والتوزيع. 
إن الهدف المطلوب هو إضافة قدرات توليدية 
تأهيل  جديدة بحدود ١١٤٤١ ميغاواط، مع 
والتوزيع.  النقل  شبكات  وتحسين  وتوسيع 
للسنوات  المطلوبة  االستثمارات  وتقدر 
٢٠٠٧- ٢٠١٠ بحدود ١٦٫٥ مليار دوالر. 
إلعادة  المطلوبة  االستثمارات  تقدر  كما 

انكمشت مساهمات  الجانب (نفطي).. حيث  العراقى اآلن أحادى  االقتصاد 
القطاعات االقتصادية األخرى خالل سنوات الحروب والحصار..
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قطاع الكهرباء وتحسينه بحدود ٢٣٫٣ مليار 
اجل  من  وذلك   ٢٠١٥ عام  لغاية  دوالر 
الوصول إلى قدرات توليدية بما ال يقل عن 
العام  فى  مؤسسة  كقدرة  ميغاواط   ٢١٠٠٠
واالتصاالت  النقل  مجال  فى  أما  المذكور. 
النقل  شبكة  تعزيز  يتطلب  تخلف  فهنالك 
واالتصاالت فى جميع المحافظات. ولتحقيق 
استثمارات  إلى  القطاع  هذا  يحتاج  ذلك، 
كبيرة وتغيير فى الهيكل اإلدارى والتنظيمى 
من اجل رفع كفاءة  ومستوى األداء و تقدر 
الكلف االستثمارية لقطاع النقل واالتصاالت 

بحدود ٣٧ مليار دوالر.
الفقر وانخفاض مستوى المعيشة

لإلحصاء  المركزى  الجهاز  تقديرات  تشير 
األسرة  ميزانية  مسح  نتائج  أظهرته  وكما 
تعانى  التى  األسر  نسبة  بأن   ،٢٠٠٣ لعام 
تعانى  والتى  بلغت ١١٪،  المدقع  الفقر  من 
بأن  يعنى  وهذا   ،٪٤٣ المطلق  الفقر  من 
نقص  من  يعانى  السكان  نصف  من  أكثر 
والرعاية  كالغذاء  األساسية  االحتياجات 
وغيرها  المالئم  والسكن  والتعليم  الصحية 
من الخدمات. والى جانب مشكلة الفقر هناك 
والتى  الدولة  بذمة  هى  التى  الديون  مشكلة 
بالحد األدنى ١٤٠ مليار دوالر. بهذا  تقدر 
الشأن قامت الحكومة العراقية بعقد اتفاقيات 
الدولى  النقد  وصندوق  باريس  نادى  مع 
لغرض تسوية تلك الديون. ومن المتوقع قيام 
النقد  صندوق  مع  التعهد  باستكمال  العراق 
الدولى بإجراء إصالحات اقتصادية، والتى 

تضمن شطب ٨٠٪ من الديون.
االستثمارات غير الحكومية

قانونى  إلطار  حاجة  هناك  أن  شك  ال 
وتنظيمى فى القطاع النفطى لتوفير إمكانية 
إقرار  إن  الصناعة.  هذه  فى  الهيكلة  إعادة 
قانون النفط والغاز الذى سوف يخلق البيئة 
كما  النفطية.  اإليرادات  لتعظيم  الضرورية 

جزء 
كبير من 

التخصيصات 
االستثمارية 

لكل من مجالس 
المحافظات 

والدوائر 
الحكومية لم 
يتم االستفادة 
منها.. فمعدل 

التنفيذ لعام 
٢٠٠٦ فى 
المحافظات 

والوزارات هو 
٤٠٪ و٦٠٪ 
على التوالى، 

وفى عام 
٢٠٠٧ بلغ هذا 

المعدل ٦٨٪ 
و٧٤٪.   

ان تشريع قانون إنشاء شركة النفط الوطنية 
بالخبرة  االستعانة  خالل   ومن  العراقية، 
األجنبية سوف يمهد إلى رفع معدل اإلنتاج. 
حالًيا العراق غير قادر على إنتاج أكثر من 
زيادة  الطموح  ولكن  برميل/يوم،  مليون   ٢
اإلنتاج إلى ٣٫٥، وتقدر التكاليف الضرورية 

فى الفترة ٢٠٠٧- ٢٠١٠  كما يلي:
المشكالت  من  عدًدا  العام  القطاع  يواجه 
ضعف  فبسبب  النفط.  صناعة  تطوير  فى 
خفضت  فقد  لالستثمار  االستيعابية  الطاقة 
هذه  إن  حيث   ،٢٠٠٨ لعام  التخصيصات 
القدرات  تحسين  إلى  موجهة  التخصيصات 
وزيادة  الخام  للنفط  والتصديرية  اإلنتاجية 
قدرات التصفية. إن المشكلة تتجسد فى كل 
وضعف  جهة،  من  التخصيصات  قلة  من 
الطاقة االستيعابية لهذه التخصيصات وغياب 
الكفاءات الضرورية من جهة اخرى. وعند 
لعام  االستثمارية  التخصيصات  مقارنة 
٢٠٠٨ مع ما هو مخطط  لتطوير الصناعة 
النفطية نالحظ ضآلة التخصيصات. وهنا ال 
تنفيذية  حكومية  غير  أساليب  إيجاد  من  بد 
(استخدام  الخاص  القطاع  إشراك  تتضمن 
واألجنبى  المحلى  الخاص  القطاع  شركات 

على حد سواء). 
تشريع خاص

هو  النفطى  القطاع  تطوير  ضرورات  من 
استغالل  بتطور عملية  وجود تشريع معنى 
بها.  المتصلة  والصناعات  الوطنية  الثروة 

وهنا نقترح الثوابت التالية عند التشريع:
• النفط ملك لألجيال القادمة: إن النفط يجب 
أن ينظر إليه كمصدر نابض ومن ثم هو حق 
لجميع االجيال. فال يجوز لجيل اإلفراط فى 

استخدامه.
لكل  ملك  النفط  إن  التصرف:  حرية   •
العراقيين بغض النظر عن المنطقة المنتجة 
وغير المنتجة. وعليه ان التصرف به محكوم 

على الدولة أن تتمسك بإدارة العمليات األساسية فى الصناعة النفطية، وترك 
الجانب التنفيذى للشركات الخدمية.. أى لدخول القطاع الوطنى الخاص واالستثمار 

األجنبى..
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بمصادقة البرلمان العراقى.
الرئيسى إلعادة اإلعمار: يعتبر  • المصدر 
النفط حالًيا المصدر الرئيسى إلعادة إعمار 
ضرورة  توجد  ثم  ومن  العراق،  وتنمية 
مناسًبا.  وطنًيا  استغالًال  الستغالله  قصوى 
تحت  إنتاجه  فى  اإلفراط   يجوز  ال  وعليه 
أى ضغوط دولية، إذ يجب أن يتحدد سقف 

اإلنتاج بالمتطلبات االقتصادية.
انه  عراقية:  صناعات  لقيام  مادة  النفط   •
الصناعات  من  الكثير  لقيام  أساسية  مادة 
للعراق  تجعل  أن  يمكن  التى  البتروكمياوية 
تنافسية.  قدرة  ذات  وزراعية  صناعية  قوة 
وليس  تصنيعه  فى  للنفط  األكبر  القيمة  إن 

بمجرد إنتاجه.  
• البعد السياسى للعقود النفطية: إن حاجة 
العراق إلى التعاقد مع الشركات األجنبية هو 
للحصول على اإلمكانات والتقنيات الحديثة. 
االعتبار  بنظر  يأخذ  أن  يجب  التعاقد  إن 
كفاءة الشركة والبعد السياسى لها وبما يعزز 
متوازن  اعتماد وجود  إن  العراق.  استقرار 

فى عام 
١٩٨٠ كان 

العراق يستورد 
نصف احتياجاته 

من المواد 
الغذائية.. 

وفى عام ٢٠٠٢ 
وصل االستيراد 

إلى ٨٠٪ - 
١٠٠٪، ليشمل 

العديد من المواد 
األساسية

للشركات األجنبية يجب أن يكون هدًفا  بحد 
ذاته، إذ ان ذلك يعنى اعتماد وجود متوازن 

للمصالح الدولية فى العراق.
التصرف: فى  الفدرالية  الحكومة  أحقية   •
ما دام النفط ثروة الشعب كله ويتم توزيعه 
المنتجة  للمنطقة  يجوز  فال  عادل،  بشكل 
بثروة  ثم  ومن  النفط،  بسياسة  التحكم 
الجنوبية  المنطقة  أرادت  ما  فإذا  المجتمع. 
عقود  تبرم  أن  أخرى)  منطقة  أية  أو  (مثًال 
أن  عليها  فان  أجنبية،  شركة  مع  نفطية 
المجلس  إلى  المبرر  ذكر  مع  ذلك  تقترح 
قرار  فهو  النهائى  القرار  أما  االتحادى. 
العوامل  بالنظر كافة  إتحادى (يأخذ  فدرالى 
االقتصادية والسياسية). حيث إن التعاقد مع 
ان  كما  أبعاد سياسة،  له  األجنبية  الشركات 
عملية التنقيب واالستخراج لها أبعاد سياسية 
تداخل  لوجود  الجغرافى  الجوار  دول  مع 
تداخال  هناك  ان  (كما  النفطية  الحقول  بين 
نذكر  كما  المنتجة).  للمناطق  الحقول  بين 
عملية  على  تتوقف  ال  اإلنتاج  تحديات  ان 

جدول (١): الكلف االستثمارية المطلوبة في قطاع النفط (مليار دوالر)
المصدر: وزارة التخطيط

السنوات
اسم المشروع

٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧
مشاريع استخراج النفط٥٫٣٥٫٢٤٫٨٤٫٧
مشاريع تطوير حقول الغاز٠٫٥٠٫٥٥٠٫٥٠٫٤٥
مشاريع معالجة وتعبئة الغاز ٠٫٥٠٫٥٠٫٥٠٫٥
مشاريع تصفية النفط١٫٥١٫٤١٫٣٥١٫٢٥
مشاريع خطوط األنابيب٠٫٨٠٫٨٠٫٧٠٫٧
مشاريع ادامة االنتاج من الحقول المنتجة الحالية٠٫٥٠٫٥٠٫٥٠٫٥
مشاريع ادامة االنتاج في القطاع التحويلي٠٫٣٠٫٢٥٠٫٢٥٠٫٢
مشاريع االستكشافات النفطية٠٫١٠٫١٠٫١٠٫١
المجموع٩٫٦٩٫٣٨٫٧٨٫٤

تمسك الدولة باإلدارة هو الضمان األكيد لملكية الشعب لثرواته، وعدم التجاوز 
على ثوابت الدستور..
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أخرى  عمليات  هناك  بل  فقط  االستخراج 
مع  بالتفاوض  تتعلق  التى  والنقل  كالتسويق 
الدول األخرى، كما يجب أن ندرك أن عقود 
كالعقود  األخرى،  العقود  عن  تختلف  النفط 
(إنشاء  البلدية   - الخدمية  الطبيعة  ذات 
مجارى الماء والصرف الصحى) ذات البعد 

غير اإلقليمى وغير االستراتيجى.
ينبغى  العقود:  أنواع  تحديد  فى  المرونة   •
أن يكون القانون مرًنا فى طبيعة العقود وبما 
وعليه  المختلفة،  الحقول  حاجة  مع  يتناسب 
الضوابط  توضع  أن  التشريع  عند  يجب 
المتعاقدة  الجهة  تصون  التى  الضرورية 
بالقوة  تسلحها  الوقت  وبنفس  الخطأ،  من 
القانون  ينص  كأن  الضرورية.  التفاوضية 
األجنبية  الشركات  حصة  تتجاوز  ال  بان 
فترة  أو  اإلنتاج،  من  محددة  نسبة  العاملة 

زمنية معينة.
• االلتزام بالشفافية: االلتزام بالشفافية بنشر 
العقود وتقارير اإلنتاج والمالية فصلًيا وسنوًيا 
إلطالع الجمهور.  كما أنه من الضرورى 
انتهك  إذا ما  الترخيص باطلة  اعتبار عقود 
المتعاقدون القانون الخاص بمكافحة الفساد.  
بتوزيع  للقيام  النفطية   اإلدارات  وإلزام 
باعتبار  تنافسية  أسس  على  عامة  عطاءات 

ذلك من العوامل المهمة لمنع الفساد. 
• وزارة النفط: صاحبة الصالحية القتراح 
السياسة والقوانين والخطط النفطية االتحادية، 
والتوجيهات  األنظمة  إعداد  تتولى  كما 
والتعليمات من اجل تنفيذ السياسات والخطط 
النفطية االتحادية، كذلك تقوم بأعمال الرقابة 

واإلشراف على العمليات النفطية. 
• إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية: لتمثل 
الهايدروكاربونية،  الثروات  بملكية  الشعب 
فى  تعمل  كالتى  الشركات  تكون  أن  على 
تكون كشركات  الجنوب والشمال والوسط، 
عاملة وتابعة للشركة األم وهى شركة النفط 

الوطنية، لكن مفصولة عنها مالًيا وإدارًيا.

• التأسيس لوجود القطاع الخاص الوطنى 
بعمليات  للقيام  والمشترك:  واألجنبى 
االستكشاف والتطوير واإلنتاج، وذلك بفصل 
األقسام الخدمية عن الشركة األم، والتأسيس 
(يمكن  العام  للقطاع  تابعة  خدمية  لشركة 
شركات  ربط  يجب  كما  بعد).  فيما  بيعها 
القطاع العام الخدمية من خالل عقد شراكة 
المجال  هذا  فى  تعمل  عالمية  شركات  مع 
المتقدمة وأساليب  التكنولوجيا  نقل  من أجل 
ان  بالذكر  الجدير  ومن  الحديثة.  اإلدارة 
على  يدار  أن  يجب  العام  الوطنى  القطاع 
معايير  وفق  تعمل  ربحية  مؤسسة  أساس 
القطاع  مع  تنافسى  بشكل  ويعمل  الربحية، 

الخاص. 
إلى  خدماتها  تقدم  حالًيا  النفطية  الصناعة 
القطاع  مشاركة  (دون  ذاتى  بشكل  نفسها 
القطاع  أداء  ضعف  وبسبب  الخاص). 
الطاقة  وضعف  عامة)،  حالة  (وهى  العام 
االستثمارية.  للتخصيصات  االستيعابية 
هذا  عن  التخلى  فى  قصوى  ضرورة  نجد 
الخاص ألداء بعض  القطاع  واعتماد  النهج 
بمبدأ  اإلضرار  دون  الخدمية  المشروعات 
النفطية  الصناعة  إن  للنفط.  العامة  الملكية 
األول  جانبين:  لها  أخرى  صناعة  كأى 
اإلنتاجية،  السياسة  بإدارة  معنى  إدارى 
والجانب الثانى هو الجانب التنفيذى المعنى 
إدارة  تكون  (عادة  المختلفة  العمليات  بتنفيذ 
المشروع بيد المالك الذى يستعين بموظفين 
إلدارة المشروع، لكن الجانب التنفيذى يمكن 
أن يكون بيد مقاولين أو شركات تخصصية 
وفق  ذلك  ويتم  التنفيذية،  الخدمات  لتوفير 
المطلوبة  الخدمات  لتوفير  أو عقود  اتفاقات 
مقابل تعهد مالي). وعليه يمكن إسقاط هذه 
المقدمة على قطاع النفط،، حيث على الدولة 
فى  األساسية  العمليات  بإدارة  تتمسك  أن 
التنفيذى  الجانب  وترك  النفطية،  الصناعة 
للشركات الخدمية أى لدخول القطاع الوطنى 

تقدر 
االستثمارات 

المطلوبة إلعادة 
قطاع الكهرباء 

وتحسينه بحدود 
٢٣٫٣ مليار 

دوالر لغاية عام 
.٢٠١٥

يحتاج قطاع 
النقل واالتصاالت 

إلى استثمارات 
كبيرة بحدود ٣٧ 

مليار دوالر، 
وتغيير فى 

الهيكل اإلدارى 
والتنظيمى من 

اجل رفع كفاءته 
ومستوى أدائه.

النفط حق لجميع األجيال.. فال يجوز لجيل اإلفراط فى استخدامه..
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الخاص واالستثمار األجنبى. إن تمسك الدولة باإلدارة هو 
الضمان األكيد لملكية الشعب لثرواته، وعدم التجاوز على 
ثوابت الدستور. بذلك تستطيع الدولة أن تدير سياسة قطاع 
النفط، وتستخدم عقود أو اتفاقيات الخدمة لتوفير الخدمات 
المتنوعة، التخصصية والعامة، لتشغيل الحقول النفطية. إن 
الكثير، حيث  الدولة  استقدام شركات الخدمة سيوفر على 
بذلك تكون اإلدارة بسيطة وغير معقدة، على عكس لو كان 
المشروع يقدم خدماته لنفسه، حيث تكون اإلدارة متشعبة 
ومعقدة ومنتفخة ويشوبها الترهل (البطالة المقنعة)، وهدر 

الموارد، ومصدًرا للفساد. 
األجنبى  المستثمر  أو  الخاص  القطاع  يعطى  أن  يمكن  ال 
يمكن  ال  المثال،  سبيل  على  الملكية،  حقوق  تشبه  حقوًقا 
بموافقة  (إال  باإلنتاج  المشاركة  عقود  الشركات  إعطاء 
مشروطة بالبرلمان). إن ملكية النفط يجب أن تكون حكًرا 
المراقبة  النفط الوطنية والتى ستكون مهمتها  على شركة 
السياسات  ورسم  االستراتيجيات،  ووضع  والمحاسبة 
كامل  مسؤولية  وتتحمل  والغاز،  النفط  وتسويق  النفطية، 

التعاقدات ومراقبتها ومراجعة اإلنجاز وما إلى ذلك.   
من المجاالت الخدمية التى يمكن للقطاع الخاص القيام بها: 
وصناعة  النفط  تصفية  والغاز،  النفط  واستخراج  التنقيب 
الغاز،  وتعبئة  النفطية  المنتوجات  وتوزيع  نقل  الغاز، 
تصنيع المنتجات النفطية، والخدمات البترولية (المسوحات 
وأعمال الحفر االبار واخذ الباب والفحوصات المختلفة). 

إن صناعة البتروكمياويات هى مجال خصب لالستثمارات 
أجنبية ومحلية. إن هذه الصناعة تحتاج إلى مبالغ طائلة جًدا 
ال طاقة للعراق بها على مدى العقدين أو الثالثة القادمة، 
كما ليس لدينا ذلك الكادر المتطور الذى يستطيع النهوض 

بهذه الصناعات العالية التطور.
عند التعاقد مع القطاع الخاص يجب مراعاة ما يلي: تعظيم 
استقرار سوق  المتطورة، دعم  التقنية  نقل  الدولة،  موارد 
العاملة الوطنية.  القوة  النفط، توفير فرص عمل وتطوير 

ويمكن للدولة أن تحقق ذلك من خالل:
شفافة  متوازنة،  تعاقدية  اقتصادية  آلية  اعتماد  أوال: 
وديناميكية تتحسب لتغير معدل اإلنتاج وسعر النفط ضماًنا 

لتعظيم حصة الدولة من سعر البرميل طيلة مدة العقد.  
ثانيا: اعتماد المنافسة بين الشركات التى تتمتع بالكفاءة.  

ثالثا: االلتزام واحترم شروط العقد.  
ربعا: إعطاء الدولة القدر المطلوب من السيطرة واإلشراف 

على العمليات النفطية .
يحدد  الذى  هو  ليس  العقد  نوع  أن  إلى  يشير  الواقع  إن 
ال  أن  يجب  ولهذا  العقد.  تفاصيل  بل  الوطنية،  المصلحة 
تكون سياسة النفط مرهونة  باالبتزاز اإلعالمى، ويجب 
أن نعلم بأن طبيعة كل عقد لها فائدة وكلفة مختلفة، وعليه 
يجب أن يكون التشريع النفطى مرًنا لكى يتيح ألصحاب 
شروط  ضمن  ـ  مناسب  هو  ما  اختيار  النفطية  السياسة 

الشفافية المتبعة.

AIE :المصدر
عن موقع أوبك على االنترنت

النفط ملك لكل العراقيين بغض النظر عن المنطقة المنتجة وغير المنتجة..


