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اهلدر يف منظومة النفط العراقية وآاثره السلبية على االقتصاد.. املالمح واإلشكاليات

ملخص 

حتاول هذه الدراسة تقدمي صورة واقعية متكاملة، عن الفاقد االقتصادي الذي تعانيه منظومة 
النفط يف العراق، ورصد أهم اآلاثر السلبية النامجة عن هذا الفاقد، فيما خيص البنية الريعية األساسية 
لالقتصاد العراقي يف ظل السياسة املالية احلالية، واألكثر اعتمادية على عوائد النفط، وكذلك يف 
ظل عدم القدرة الراهنة على حتقيق طفرات جذرية يف مسار تنويع مصادر الدخل، ويهدف موضوع 
الدراسة، إمجااًل، إىل وضع يد صاحب القرار العراقي، على مواطن اخللل يف املنظومة النفطية، من 
خالل إبراز أوجه القصور يف هذه املنظومة، وعلى وجه اخلصوص تلك األوجه اخلاّصة ابلتقصري يف 
توظيف املوارد الفرعية املتاحة للنفط واستثمارها، اليت ميكنها رفد اخلزينة العراقية مبدخوالت مالية 

إجيابية ومؤثرة يف االقتصاد الكلي واملوازنة العامة للدولة. 

الكلمات الداللية: اهلدر النفطي - النفط العراقي - الفاقد االقتصادي - ريع النفط - 
االستثمار.

مقدمة

يعتمد االقتصاد العراقي أساساً على الريع النفطي يف تكوين مصادره األساسية للدخل   
املايل، وهو ما ابتت معه الدولة العراقية، تصنف اقتصادايً على املستوى الدويل من بي الدول ريعية 
الدخل، مثلها مثل العديد من الدول العربية النفطية، إال أن العراق يشذ عن هذه الدول، يف مؤشر 

الهدر في منظومة النفط العراقية وآثاره السلبية على 
االقتصاد.. المالمح واإلشكاليات

محسن حسن *

* ابحث وأكادميي مصري.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

قياس إسهام النفط يف الناتج احمللي اإلمجايل؛ فإذا كانت »مسامهة قطاع النفط يف الناتج احمللي 
اإلمجايل للدول العربية النفطية)بنحو عام( تراوحت ما بي 35 % إىل 40 %«1، فإن القطاع 
نفسه يف العراق، يتجاوز هذه النسبة بكثري؛ إذ »تشكل إيرادات النفط اخلام 95 % من جمموع 

إيرادات الدولة، وهي تعد حبق العمود الفقري لالقتصاد العراقي«2.

ويف ضوء هذه االعتمادية العراقية على الريع النفطي، فإن احلديث عن وجود مؤشرات راسخة 
مباشر  النفط(، هو يف حقيقته حديث عن هتديد  بــ)اهلدر يف منظومة  ما يسمى  لظاهرة  ومتيقنة 
للبنية االقتصادية األُم هبذا البلد، والذي ميثل النفط له رئته اليت يتنفس هبا، وعصاه اليت يتوكأ عليها، 
خاصة إذا كانت هذه الظاهرة، مركبة ومعقدة، وجتمع بي مالمح اهلدر املباشر يف أصول وجذور 
إطار من  املباشر، ضمن  اهلدر غري  الفنية، فضاًل عن صور  الناحية  النفطي من  اإلنتاج  عمليات 
عشوائية التخطيط وتراجع التوظيف اإلجيايب للموارد النفطية املتنوعة، ومن الغريب أن ظاهرة اهلدر 
املشار إليها، تتعاظم يف قطاع الطاقة، الذي »ميثل القطاع الفرعي منه اخلاص ابلنفط ما يزيد على 
65 % من إمجايل الناتج احمللي، وأكثر من 90 % من اإليرادات احلكومية السنوية، و98 % من 

صادرات العراق«3.

1- انظر: الكواز،سعد حممود، وعبد الرزاق عزيز حسي، الدولة الريعية واالقتصاد الريعي بي إشكالية املفهوم وتنوع اخلصائص، 
http://journals.nawroz.edu.krd/ :اجمللة األكادميية جلامعة نوروز، اجمللد7، العدد2)2018(، ص 62، متاح على

index.php/ajnu/article/view/189/177 ،)بتصرف يسري(
2- انظر: راهي،حممد غايل، ومعن عبود علي، اخليارات املتاحة أمام العراق لتعظيم إيراداته النفطية، جملة الغري للعلوم االقتصادية 
https://www. :واإلدارية، السنة احلادية عشر، اجمللد الثاين عشر، العدد اخلامس والثالثون)2015(، ص 48، متاح على

iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=114023 ،)بتصرف يسري(
3- راجع: واثئق معلومات مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرابء يف العراق)P162454(، منشورات البنك الدويل، تقرير 
http://documents. :سبتمرب/أيلول 2018/حتديث مارس/آذار 2019، متاح على ،PIDISDSA23369 :رقم

 /worldbank.org/curated/en/676031554277668513/pdf

http://journals.nawroz.edu.krd/index.php/ajnu/article/view/189/177
http://journals.nawroz.edu.krd/index.php/ajnu/article/view/189/177
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=114023
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=114023
http://documents.worldbank.org/curated/en/676031554277668513/pdf/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/676031554277668513/pdf/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/676031554277668513/pdf/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1.pdf
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وانطالقاً من عمق التأثريات السلبية لظاهرة اهلدر هذه على االقتصاد العراقي على وفق   
األمد القريب واملتوسط والبعيد، فقد اهتمت هذه الدراسة بطرح موضوعها؛ رغبة يف حبث أسباب 
هذه الظاهرة، وحتليل مؤثراهتا ومتغرياهتا املختلفة، عرب منهج استقرائي واستقصائي مييل إىل الرصد 
الرقمي واإلحصائي، كلما أاتحت املعلومات واملؤشرات والبياانت املوثوقة ذلك، مع التسليم مسبقاً 
بصعوبة الوصول إىل مؤشرات هنائية اثبتة للعائدات املالية املهدرة بفعل الظاهرة حمل الدراسة، وذلك 
كنتيجة منطقية حملدودية الشفافية املعلوماتية على مستوى التعامالت النفطية، وخاصة يف ظل ارتفاع 
معدالت الفساد املايل واإلداري جنباً إىل جنب مع ضعف الرقابة واحلوكمة املالية يف العراق، األمر 
الغنية  البلدان  الغالب »ظاهرة يسميها االقتصاديون)لعنة املوارد(؛ إذ تكون بعض  الذي يوّلد يف 
ابملوارد الطبيعية هي األسوأ أداًء من البلدان األقل غىن، وخاصة يف الشرق األوسط الغين ابلنفط؛ 

حيث تنامي اإلخفاقات االقتصادية االجتماعية وشيوع الالمساواة الفاحشة«4.

وبصفة عامة، انطلقت هذه الدراسة من جمموعة الفرضيات التالية:  

منظومة النفط العراقية تعاين حالة معقدة من اهلدر الشامل، وهو ما يكلف املوازنة العامة للدولة 	 
مليارات الدوالرات، ويضّيع عليها مليارات أخرى مضاعفة؟

السياسات النفطية ابلعراق منقوصة ومضطربة، وحتتاج إىل حوكمة واعية تتيح هلا أمناطاً أرقى 	 
وأجدى نفعاً للتوظيف األمثل للموارد والثروات النفطية؟

العوائد املالية الضائعة بفعل اهلدر النفطي كفيلة إبنعاش املوازنة العامة للدولة، وحتقيق االكتفاء 	 
الذايت من موازنة اإلعمار، إىل جانب احلد من القروض والديون اخلارجية؟

4- انظر: ريفينيو ووتش، الرقابة على النفط، منشورات معهد اجملتمع املنفتح، نيويورك، 2005، من حترير سفيتالان تساليك، 
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/RWI_ على:  متاح   ،16 ص  شيفرين،  وآنيا 

coveringoil_ar.pdf ،)بتصرف(.

https://resourcegovernance.org/sites/default/files/RWI_coveringoil_ar.pdf
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/RWI_coveringoil_ar.pdf
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وبناًء على ما سبق يف املقدمة، فقد تناولت هذه الدراسة موضوعها عرب مدخل وثالثة حماور 
على النحو اآليت: 

)مدخل(: يف واقع منظومة النفط ابلعراق )احملور األول(: مؤشرات اهلدر يف منظومة النفط 
العراقية.

)احملور الثاين(: أثر اهلدر النفطي على بنية االقتصاد العراقي)احملور الثالث(: مستقبل االقتصاد 
النفطي يف ظل اهلدر.

مدخل

يف واقع منظومة النفط ابلعراق 

العراقية من ثالثة قطاعات رئيسة هي: »قطاع االستخراج  النفط  بداية، تتشكل منظومة 
الوسيط  القطاع  مث  واإلنتاج،  والتطوير  االستكشاف  عمليات  ويشمل   ،Upstream
Midstream، ويشمل املنشآت السطحية كخطوط األانبيب وطاقات التخزين وحمطات الضخ 
 Downstream ومواينء التصدير وما يرتبط هبا، وأخرياً قطاع الصناعات التحويلية البرتولية
ويشمل املصايف وتكرير النفط اخلام، ومعاجلة وتصنيع الغاز، إىل جانب توزيع املنتجات البرتولية 

وصناعة البرتوكيماوايت«5.

وعلى مستوى التوزيع اجلغرايف للموارد واالحتياطيات النفطية هلذه املنظومة، فإن املالحظ 
على هذا التوزيع اتسامه بعدم التساوي؛ مبعىن تفاوت نسب اإلنتاج من مكان إىل آخر؛ حيث 
املناطق اجلنوبية ضمن  املثبتة)حوايل 75 %( يف  النفطية  »ترتكز احلصة األكرب من االحتياطات 

5- انظر: جياد، أمحد موسى، القطاع النفطي العراقي-معضالت الواقع،فرص وحتدايت املستقبل، دراسة منشورة، موقع )وكالة أنباء 
برااث(، العراق، 2019، متاح على: http://burathanews.com/arabic/studies/346861،)بتصرف يسري(.

http://burathanews.com/arabic/studies/346861،(بتصرف
http://burathanews.com/arabic/studies/346861،(بتصرف
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حقول النفط العمالقة اخلمسة)الرميلة، غرب القرنة، الزبري، جمنون، وهنر عمر(، وتسهم هذه املناطق 
بنسبة 75 % من صادرات العراق النفطية، بينما تكمن نسبة 17 % تقريباً من احتياطات النفط 
األخرى يف املناطق الشمالية، يف حي تتمركز النسبة املتبقية يف وسط العراق)شرق بغداد( وغربه«6.

وعلى وفق املتصور، فإن هذه املنظومة كان يُتوقع هلا أن تكون مرتابطة ومتعاضدة لتحقيق 
هدف واحد متزامن، هو دعم االقتصاد الوطين، عرب إنتاج النفط ومشتقاته، وتوظيف هذا اإلنتاج 
توظيفاً حمكماً جيمع بي رفع معدالت العوائد النفطية ومنع اهلدر من جهة، ودعم البنية التحتية 
للمنشآت والوسائل املستخدمة يف إنتاج النفط من جهة اثنية، ابإلضافة لتعزيز القطاعات اإلنتاجية 
غري النفطية املسامهة يف تنويع مصادر الدخل من جهة اثلثة، لكن واقع املنظومة املشار إليها، يؤكد 

غري ذلك؛ وهو ما ميكن فهمه يف ضوء مجلة احلقائق اآلتية: 

على الرغم من املميزات الكربى اليت متتلكها منظومة النفط العراقية، اليت أييت على رأسها ضعف 	 
تكلفة إنتاج برميل النفط، واليت تعد »من أقل مستوايت التكلفة يف العامل نظراً لطبيعة النفط 
العراقي اجليولوجية غري املعقدة، ولتعدد حقوله النفطية العمالقة، وانتشار مواقعها داخليا وقرهبا 
من املواينء البحرية«7، إال أن جناح خطة رفع الطاقة اإلنتاجية للنفط العراقي من أربعة ماليي 
برميل يومياً أو يزيد قلياًل يف الوقت احلايل، إىل تسعة ماليي برميل يومياً لعام 2020، ليس 
وارداً حىت اللحظة، بفعل ضعف املنظومة، وتراجع قطاعاهتا وعائداهتا املختلفة، وعدم قدرهتا 

عن  الصادر   236/15 رقم:  القطري  التقرير  املختارة(،  القضااي  )العراق:تقرير  حجازي،  وأجمد  غفينادزه،  كواب  انظر:   -6
https://www.imf. على:  للتحميل  متاح  التقرير  ملف   ،2 ص   ،2015 أغسطس  واشنطن،  الدويل،  النقد  صندوق 

org › imported-publications › external › arabic › pubs › scr،) بتصرف يسري(.
7- املصدر السابق نفسه، نفس الصفحة)بتصرف يسري(، وال تتجاوز تكلفة استخراج برميل النفط يف العراق 1.5 دوالر أمريكي، 
http://al- :مقابل 14 دوالر مثاًل يف حبر الشمال، و29 دوالر يف حقول تكساس، و11 دوالر يف احلقول األوروبية )راجع
dananeer.edu.iq/wp-content/uploads/2017/11/6-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%

-D9%84%D9%8A%D8%A8، ص15(.

http://al-dananeer.edu.iq/wp-content/uploads/2017/11/6-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
http://al-dananeer.edu.iq/wp-content/uploads/2017/11/6-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
http://al-dananeer.edu.iq/wp-content/uploads/2017/11/6-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
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يعين  ما  مليار دوالر(،  املعلنة)133  بقيمتها   2020 لعام  العراقية  العامة  املوازنة  على دعم 
أن هذه املوازنة املعتمدة على اإليرادات النفطية، ستواجه عجزاً يف اإليرادات يبلغ قرابة 4.2 
مليار دوالر، بنسبة 1.3 % من الناتج احمللي اإلمجايل، رغم امتالك تلك املنظومة، احتياطات 
نفطية مؤكدة تصل إىل 147 مليار برميل، تضع العراق يف املرتبة الرابعة عاملياً من حيث حجم 

االحتياطيات بعد فنزويال والسعودية وإيران8.

االسرتاتيجية 	  األمهية  وطبيعة  العراقية،  النفط  منظومة  داخل  اإلدارية  القدرات  تتناسب  ال 
لبعض القطاعات احليوية القادرة على مضاعفة العوائد املالية، وهذا بسبب تضارب املصاحل 
واملسئوليات؛ فعلى سبيل املثال، يفتقد قطاع الصناعات التحويلية، وخاصة يف البرتوكيماوايت 
إىل عوامل التجانس واالنسجام، نتيجة تنازع مهامه واختصاصاته بي وزارتي خمتلفتي؛ حيث 
»تقع نشاطات املصايف وتصنيع الغاز وتوزيع املنتجات النفطية ضمن مهام وزارة النفط، يف 
حي تقع مجيع الصناعات البرتوكيماوية ضمن مهام وزارة الصناعة واملعادن، األمر الذي يصيب 

اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية يف مثل هذه القطاعات احليوية، ابالضطراب والضعف«9.

تصب الربامج االستثمارية يف القطاع النفطي العراقي منذ أكثر من ثالثة عقود وحىت اآلن، يف 	 
إطار من عدم التناسب مع القدرة الواقعية للمنظومة النفطية؛ فقد استهدفت عقود وجوالت 
الرتاخيص االستثمارية مع شركات النفط الدولية، رفع إنتاج النفط اخلام إىل 11 مليون برميل 
يومياً قبل 2020، وبواقع 2.5 مليون برميل لالستهالك اليومي الداخلي، و8.7 مليون برميل 
للتصدير اليومي، غري أن طموحات هذا الربانمج، بقيت غري قابلة للتنفيذ؛ حيث مل تتجاوز 
الطاقة التصديرية حىت عام 2015 ثالثة ماليي برميل يومياً، بل إن عمليات اإلنتاج النفطي 

8- راجع تقرير مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة حتت عنوان:) معضلة هيكلية: االقتصاد العراقي بي األزمات والفرص(، 
ديسمرب 2019، متاح على: https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5134 ،)بتصرف(.
9- انظر: جياد،أمحد موسي، القطاع النفطي العراقي-معضالت الواقع،فرص وحتدايت املستقبل، مصدر سابق)بتصرف(.

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5134


9

اهلدر يف منظومة النفط العراقية وآاثره السلبية على االقتصاد.. املالمح واإلشكاليات

يف العراق، بقيت مكبلة »بواقع البنية التحتية املتهالكة للصناعة النفطية، فضاًل عن حمدودية 
وضعف الطاقة االستيعابية للنقل ومنافذ التصدير وقدرة املوانئ احمللية، وظل العراق هو احللقة 
األضعف من بي البلدان املنتجة للنفط من حيث القدرة على املساومة والتفاوض من أجل 

انتزاع حقوقه يف الوصول إىل الطاقات التصديرية املناسبة«10.

ما تزال اإلدارة العراقية ملنظومة النفط يف البالد، تعاين حالة الصراع الثنائي بي املركز واإلقليم، 	 
األمر الذي يساهم يف تبديد العوائد النفطية عرب افتقادها عنصر السيطرة واإلحكام والضبط؛ 
طويل  سياسي  صراع  يف  منخرطتي  املركزية  واحلكومة  إقليم كردستان  حكومة  تزال  »ال  إذ 
على تفسري األحكام الدستورية الغامضة اليت حتدد صالحيات إدارة النفط، خاصة وأن هذه 
األحكام ال حتدد بدقة كيفية تقاسم سلطة اإلدارة النفطية أو كيفية تسوية النزاعات املتعلقة 

بشأهنا«11.

وخالصة القول:

 إن منظومة النفط العراقية، مل تنجح على مدار سنوات طويلة وإىل اآلن، يف أن تكون على 
املستوى الالئق مبا تستحوذ عليه البالد من ثروات وآابر نفطية، وهو ما يتضح جلياً على سبيل املثال، 
من عدم التوظيف اجليد ملمتلكات البالد من اآلابر واملنافذ النفطية القادرة على اإلنتاج؛ فالعراق« 
ميتلك أكثر من 526 بئراً نفطية مل يستغل منها سوى 125 بئراً فقط، ويف حي قدرت إدارة معلومات 

10- انظر: خنجر،حممد حمسن، أساليب االستثمار النفطي يف العراق، جملة الداننري، 2016، اجمللد1، اإلصدار 8، ص 166، 
متاح على: https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=123157 ،)بتصرف(.

11- انظر: سوجيت شودري، وريتشارد ستيسي، النفط والغاز الطبيعي: أطر دستورية ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، منشورات 
https://www. :متاح على  ،18 2014، ص  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برانمج  واالنتخاابت،  للدميقراطية  الدولية  املؤسسة 
constitutionaltransitions.org/wp-content/uploads/2017/05/Oil-and-Natural-Gas-

Report-Arabic.pdf ،)بتصرف(.

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=123157
https://www.constitutionaltransitions.org/wp-content/uploads/2017/05/Oil-and-Natural-Gas-Report-Arabic.pdf
https://www.constitutionaltransitions.org/wp-content/uploads/2017/05/Oil-and-Natural-Gas-Report-Arabic.pdf
https://www.constitutionaltransitions.org/wp-content/uploads/2017/05/Oil-and-Natural-Gas-Report-Arabic.pdf
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الطاقة األمريكية االحتياطات النفطية غري املؤكدة للعراق بــــ 400 مليار برميل، يظل االحتياطي املؤكد 
له عند قرابة الـــ 134 مليار برميل«12، وحىت على مستوى االستكشافات« يعترب العراق من أقل الدول 
استكشافاً للنفط من بي الدول النفطية«13 اللهم إال ابستثناء بعض االكتشافات املرحلية القليلة كما 

حدث مؤخراً خالل 2017 يف إقليم كردستان، ويف القاطع 10 قرب مدينة البصرة14.

احملور األول

مؤشرات اهلدر يف منظومة النفط العراقية

هذه  وقطاعات  ملكوانت  تبعاً  العراقية،  النفط  منظومة  يف  وأمناطه  اهلدر  مؤشرات  تتنوع 
املنظومة، واليت متت اإلشارة إليها يف املدخل السابق، وتتداخل صور اهلدرــ بشكل معقد ـــ بتداخل 
تلك القطاعات، وهو ما ميكن رصد تفاصيله الدقيقة من خالل اإلشارة إىل مجلة السلبيات اآلتية:

• الرتاخي احلكومي يف دعم وترميم البنية التحتية للمنشآت النفطية، واليت بقيت تعاين الكثري من 	
الدمار والتوقف منذ التسعينيات وحىت اآلن، على مرأى ومسمع من احلكومات املتعاقبة، دون 
ختصيص املوارد املالية الالزمة الستعادة عافيتها وطاقاهتا اإلنتاجية الكاملة، األمر الذي ضاعف 
من حجم امليزانية الالزمة إلعادة الرتميم لتزيد على 70 مليار دوالر، يتوجب على موازنة الدولة 
العراقية أن تتكبدها للحفاظ على ما يف أيديها من حصص اإلنتاج النفطي املتواضعة، هذا إىل 
جانب فقدان املنظومة النفطية للنظم املتطورة يف الصيانة والتطوير، على الرغم من االحتكاك 
املتكرر خبربات الشركات النفطية الدولية، ورغم امتالك العراق ألكثر الكوادر النفطية خربة يف 

12- انظر: خنجر،حممد حمسن، أساليب االستثمار النفطي يف العراق، مصدر سابق، ص 159)بتصرف يسري(.
13- املصدر نفسه، الصفحة نفسها.

14- راجع: التقرير االقتصادي العريب املوحد 2018، الفصل اخلامس)التطورات الرئيسية يف جمال النفط والطاقة(، ص 88، 
https://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82 :متاح على

-D8%B1%D9%8A%D8%B1% ،)بتصرف(.

https://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-2018-0
https://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-2018-0
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الشرق األوسط؛ حيث ال تزال الصناعة النفطية يف البالد »تعاين من سوء إدارة املكامن يف 
الرئيسية يف  النفط  تعاين أهم حقول  الضغط، كما  املنتجة، وغياب عمليات صيانة  احلقول 
البالد، من انعدام كفاءة طاقة حقن املياه، ما ساهم يف تدين إنتاجيتها النفطية؛ فحقول ميسان 

على سبيل املثال، اخنفض إنتاجها من 100 إىل 80 ألف برميل يوميًا«.15

• استمرار أثر نزيف اخلسائر الفادحة اليت شهدها قطاع االستخراج النفطي قبل وبعد 2003، 	
حىت اللحظة، وهي اخلسائر اليت حدثت بفعل أسباب متنوعة أمهها احلروب والغزو األمريكي 
مث الغزو الداعشي واإلرهاب؛ فقد »ُقدرت خسائر العراق منذ احلرب العراقية-اإليرانية 1980 
وحىت الغزو األمريكي للعراق 2003 حبوايل 19.4 مليار برميل مقارنة حبصة البالد التصديرية 
نتيجة  العراق  املقدرة خلسارة  املبالغ  األوبك، حبيث كانت  منظمة  البالغة 14.5 % ضمن 
تدين صادراته النفطية تقدر حبوايل 482 مليار دوالر، وبعد 2003 تعرضت منشآت نفط 
الشمال واجلنوب ومركز احلبيبية لعمليات االستكشاف والعديد من حمطات الضخ وعزل الغاز 
وأجهزة احلفر ووسائل نقل النفط واملخازن، للنهب والتخريب، وهو ما قدرت كلفة تعويضه 
وقتها بــــ)500( مليار دوالر، كما سامهت اهلجمات اإلرهابية يف إحلاق الضرر خبطوط النفط 
بليون   2.71 قيمته  مبا  التصدير  خطوط  وكذلك  دوالر،  بليون   3.12 قيمته  مبا  الداخلية 
دوالر، وحقول النفط بنحو 300 مليون دوالر، وذلك خالل ما يزيد على 150 هجوماً 
شهدها العراق يف عام واحد فقط«16، وابلتزامن مع اخلسائر املشار إليها، أصبحت اهلجمات 

الدويل  الشريازي  اإلمام  معهد  املستقبلية،  واآلفاق  املؤمل  الواقع  بي  العراق  يف  النفط  قطاع  خلف،  الربيعي،فالح  انظر:   -15
http://www.siironline.org/alabwab/ :للدراسات، واشنطن، بدون اتريخ، بدون تفاصيل إضافية، متاح على

27(/352.htm(edare-%20eqtesad ،)بتصرف(.
16- انظر: جعفر طالب، وكوثر حممد، السياسة النفطية العراقية ودورها االقتصادي، جملة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية، 
https://www.iasj.net/ على:  متاح   ،154 ص   ،2012 العراق  واسط،  جامعة  منشورات  العدد7،  األول،  اجمللد 

iasj?func=fulltext&aId=60516 ،)بتصرف(.

http://www.siironline.org/alabwab/edare- eqtesad(27)/352.htm
http://www.siironline.org/alabwab/edare- eqtesad(27)/352.htm
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60516
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60516
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اإلرهابية يف العراق، تؤدي إىل هروب الكوادر النفطية، وتعطيل استخراج أكثر من 50 % 
من االحتياطي النفطي يف احلقول املكتشفة، وكذلك إىل إيقاف صادرات احلقول الشمالية، 
وتقليص نسبة التصدير من احلقول اجلنوبية مبا ال يتعدى 1.5 مليون برميل يومياً يف كثري من 

األحيان17.

• افتقاد اخلربات التفاوضية لبعض القائمي على إبرام عقود منظومة النفط العراقية مع الشركات 	
الدولية، أدى إىل تضييع عوائد مالية كثرية على اخلزانة العراقية، وعلى سبيل املثال، شهدت 
النفطي،  والتطوير  االستثمار  شركات  مع  العراقية  النفط  وزارة  تبنتها  تراخيص  جوالت  أربع 
والرقع  احلر  الغاز  املنتجة واملكتشفة وحقول  النفطية  احلقول  يهدف إىل« تطوير أكرب  اتفاقاً 
االستكشافية، مبا يغطي 67 مليار برميل ويشكل 58 % من االحتياطات املؤكدة وقتها، 
حبيث حيقق العراق هدف إنتاج الذروة بواقع 12 مليون برميل يومياً يف هناية 2017 وملدة 
سبع سنوات اتلية، ورغم تبي اجلهات الرمسية سلبيات هذا االتفاق، إال أنه مت متديد العقود 
للشركات األجنبية، رغم ختفيض إنتاج الذروة إىل 7.15 مليون برميل يومياً)9.5 مليون ب/ي 
وفق تقديرات أحدث(، ما يعين أن الوزارة قدمت تنازالت مهمة طويلة األمد هلذه الشركات، 
دون مقابل، ودون امتالك أي أتثري مايل عليها للتعامل مع أتثري اخنفاض أسعار النفط، خاصة 
إذا علمنا أن الذي حتقق فعلياً هو رفع مستوى اإلنتاج إىل 4.4 مليون برميل يومياً حبلول 
منتصف عام 2018، أي ثلث مستوى إنتاج الذورة املفرتض حتقيقه حبلول هناية 2017، 
العقود«18 ومن  اليت خيسرها خالل مدة هذه  الدوالرات  مليارات  العراق  يكّبد  الذي  األمر 
املؤسف حقاً فيما يتعلق إببرام العقود النفطية أنه »غالباً ما تكون احلكومة العراقية أقل خربة 

 ،http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=129587&r=0:17- راجع: احلوار املتمدن على الرابط
)بتصرف يسري(.

18- انظر: جياد، أمحد موسي، القطاع النفطي العراقي-معضالت الواقع،فرص وحتدايت املستقبل، مصدر سابق)بتصرف(.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=129587&r=0
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من شركات النفط من الناحية الفنية والتجارية«19، وهو ما ساهم يف متكن هذه الشركات من 
احتكار النفط أحياانً.

• ميثل تقصري منظومة النفط العراقية يف استثمار الغاز املصاحب للنفط، والتمادي يف حرقه دون 	
معاجلته صورًة من صور اهلدر الفادح للموارد والثروات الوطنية، والسيما إذا أخذان ابحلسبان 
اضطرار العراق إىل استرياد البنزين والنفط األبيض وبعض املشتقات األخرى اليت ميكن حتقيق 
االكتفاء الذايت منها، وتوفري مليارات الدوالرات على امليزانية العراقية، عرب معاجلة الغاز وعدم 
 112 والبالغة  املصاحب  الغاز  من  املؤكدة  العراق  احتياطيات  أن  الغريب حقاً  حرقه؛ ومن 
تريليون قدم مكعبة هُتدر حرقاً منذ عام 1927 وإىل اآلن، دون حماوالت جادة لتحويله إىل 
منتجات غازية تدعم القيمة املضافة هلذا القطاع الفرعي، ودون توظيف الفائض منه توظيفاً 
فاعاًل لتوليد الطاقة وإنعاش صناعة البرتوكيماوايت، وتوفري املواد اخلام لألمسدة، علماً أن نسبة 
احلرق املهدور يف العراق، تعادل 62 % من اإلنتاج )19.2 مليار مرت مكعب(، أي يتم 
حرق 11.9 مليار مرت مكعب، مبا يساوي 196 ألف برميل نفط/يومي، ما يعين جمماًل أن 
هدر الغاز يف العراق يقدر بــــ 45 مليار دوالر سنواًي20 ويف ضوء هذا التقصري املستمر، فإن 
الصناعات النفطية ابلعراق »بقيت يف أضيق حدودها اليت ال تتجاوز مثيالهتا يف أفقر الدول 

يف العامل وبضمنها تلك اليت ال متتلك النفط على اإلطالق«21.

• احلديثة، 	 النفطية  والصناعات  اإلنتاج  لتقنيات  ابلعراق  النفطية  التخزينية  الطاقة  مناسبة  عدم 

19- انظر: تغريد داود سلمان، أثر اإليرادات النفطية يف تنمية االقتصاد العراقي، جملة جامعة بابل، العلوم الصرفة والتطبيقية، العدد)4( 
.https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=111772 :اجمللد)24(، 2016، ص 1041، متاح على

20- انظر: شذى خليل، ثروة العراق من الغاز كلما زاد إنتاج النفط زاد حرق الغاز، تقرير مركز الروابط للبحوث والدراسات 
االسرتاتيجية، نوفمرب 2019، متاح على: https://rawabetcenter.com/archives/99513 ،)بتصرف(.

21- انظر: الربيعي، فالح خلف، قطاع النفط يف العراق بي الواقع املؤمل واآلفاق املستقبلية، مصدر سابق.

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=111772
https://rawabetcenter.com/archives/99513
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بفعل تعطل عمليات االستثمار طويلة األمد، واملتعلقة ابملصايف واخلزاانت وخطوط األانبيب 
ومستودعات التخزين؛ إذ »تبلغ الطاقات اخلزنية املتاحة للنفط حالياً 24.7 % مليون برميل، 
معقد  هنا  واهلدر  املنشودة«22،  التصدير  طاقات  مستقباًل يف ضوء  طاقات غري كافية  وهي 
ومتشابك وفادح جداً من الناحية املباشرة وغري املباشرة؛ إذ يؤدي ضعف القدرة على التخزين 
والنقل والتوزيع، ابلتزامن مع تنامي االسترياد، إىل إرابك وتعطيل حركة الصادرات النفطية، جنباً 
إىل جنب، مع عجز نطاق املنتجات النفطية للمصايف العراقية الكربى يف بيجي والدورة والبصرة 
وغريها من املصايف الصغرية، عن تلبية احتياجات العراق احمللية، نظراً حلاجة هذه املصايف إىل 
التحديث، ومن مث يضطر العراق إىل استرياد 8.5 مليون لرت من البنزين، و2.6 مليون لرت من 
وقود الديزل يوميًا23، وعلى وفق التقارير الصادرة عن وزارة النفط العراقية »فإن استرياد هذه 
املنتجات النفطية يكلف العراق حوايل 22 مليون دوالر شهرايً، أو 2.4 مليار دوالر سنوايً، 
وهو ما يعادل حوايل 10 % من دخل النفط السنوي، ومن املتوقع أن يستمر هذا االسترياد 
والتخزين  املزج  مرافق  لقلة  يكون  ما  وغالباً  املصايف«24،  بناء وحدات جديدة يف  يتم  ريثما 
املركزية ابلعراق، أثر سليب على العوائد النفطية، ومثال ذلك ما حدث عام 2005، عندما 
اضطر العراق بفعل ذلك إىل »مزج خام نفط البصرة اخلفيف ابإلمدادات املتزايدة من النفط 

https:// على:  متاح   ،148 ص  العراقية،  التخطيط  وزارة  مطبوعات   ،2018/2022 الوطنية  التنمية  خطة  راجع   -22
mop.gov.iq/static/uploads/8/pdf/1545899649c7e32a25a82e0dd6ae58c5531ceec
1d2--%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%
D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%-

.D9%8A%D8%A9%202018-%202022.pdf
23- راجع الورقة القطرية جلمهورية العراق اليت قدمتها وزارة النفط العراقية مبؤمتر الطاقة العريب العاشر، أبوظيب،اإلمارات العربية املتحدة، 
http://www.oapecorg.org/media/2818183b- :ديسمرب 2014، ص 10، ملف ميكن حتميله ،متاح على
0c00-4e68-af5a-5d9df2fb334b/-1073691158/Presentations/%D8%A7%D9%84%

D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf، )بتصرف(.
24- انظر: جياد،أمحد موسي، القطاع النفطي العراقي-معضالت الواقع،فرص وحتدايت املستقبل، مصدر سابق)بتصرف(.

https://mop.gov.iq/static/uploads/8/pdf/1545899649c7e32a25a82e0dd6ae58c5531ceec1d2--%D8%AE%D8%B7%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9 2018- 2022.pdf
https://mop.gov.iq/static/uploads/8/pdf/1545899649c7e32a25a82e0dd6ae58c5531ceec1d2--%D8%AE%D8%B7%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9 2018- 2022.pdf
https://mop.gov.iq/static/uploads/8/pdf/1545899649c7e32a25a82e0dd6ae58c5531ceec1d2--%D8%AE%D8%B7%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9 2018- 2022.pdf
https://mop.gov.iq/static/uploads/8/pdf/1545899649c7e32a25a82e0dd6ae58c5531ceec1d2--%D8%AE%D8%B7%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9 2018- 2022.pdf
https://mop.gov.iq/static/uploads/8/pdf/1545899649c7e32a25a82e0dd6ae58c5531ceec1d2--%D8%AE%D8%B7%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9 2018- 2022.pdf
http://www.oapecorg.org/media/2818183b-0c00-4e68-af5a-5d9df2fb334b/-1073691158/Presentations/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
http://www.oapecorg.org/media/2818183b-0c00-4e68-af5a-5d9df2fb334b/-1073691158/Presentations/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
http://www.oapecorg.org/media/2818183b-0c00-4e68-af5a-5d9df2fb334b/-1073691158/Presentations/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
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األثقل من اجلنوب، فتدهورت جودة األول، ومل يتمكن من استيفاء املواصفات املتفق عليها 
مع املشرتين، وهو ما أدى إىل بيع شحنات النفط املمزوج خبصم قدره 3 دوالرات للربميل«25، 
بناء  أتخري  نتيجة  يومياً  دوالر  مليون   20 بنحو  قدرت  أخرى  تصديرية  عن خسائر  فضاًل 
خزاانت النفط اخلام عند جممعات التصدير26، ومن جهة مقاربة فإن إقبال العراق غري املتوازن 
على استخدام املشتقات النفطية »يؤثر أتثرياً سلبياً على ثروة البالد الزراعية من الفواكه واخلضار 
وحماصيل احلقل، مما يؤدي إىل خسارة كبرية يف الدخل القومي، ويضطر البالد إىل االسترياد 
لسد الفجوة يف اإلنتاج احمللي، وهو ما ميثل بدوره هتديداً مستمراً لألمن الغذائي بي العراقيي، 

إىل جانب كونه ميثل صورة من صور اهلدر البيئي املعقد يف البالد«27.

• وقوع منظومة النفط العراقية، ابلتزامن مع حالة اهلدر املعقدة اليت تعاين منها، حتت ضغوط 	
االخنفاض املفاجيء واحملتمل ألسعار النفط يف السوق الدولية، األمر الذي يكّبد عوائد البالد 
املالية من النفط خسائر وتكاليف ابهظة، تعوق مهمة احلفاظ على ثبات اإلنتاج من جهة، 
وتصّعب مهمات دعم البنية التحتية للمنظومة النفطية من جهة أخرى؛ حيث »خيسر العراق 
أكثر من مليار دوالر سنوايً مع كل هبوط مقداره دوالر واحد يف سعر برميل النفط الذي 
يصدره«28؛ وهنا -على سبيل املثال- ميكننا ختيل خسائر عراقية فادحة يف املدة »من متوز 

25- انظر: كواب غفينادزه، وأجمد حجازي، )العراق:تقرير القضااي املختارة(، مصدر سابق، ص 5)بتصرف(.
26- انظر: شذى خليل، اهلبوط يف أسعار النفط العاملي خطر يهدد العراق، تقرير مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية، 

سبتمرب 2019، متاح على: https://rawabetcenter.com/archives/96013 ،)بتصرف يسري(.
27- انظر: اجلنديل،جعفر طالب، وغيدان،جليل كامل، اإلسراف يف استخدام املشتقات النفطية وأثره على البيئة، جملة الغري 
https:// :للعلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد 2،العدد 11، 2009، منشورات جامعة الكوفة، العراق، ص 25، متاح على

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=63190 ،)بتصرف(.
28- انظر: بتال،أمحد، تداعيات اخنفاض أسعار النفط على االقتصاد العراقي، ورقة مقدمة لندوة محلت ذات العنوان، جامعة األنبار، 
https://www.researchgate.net/publication/310794641_ على:  متاح   ،1 ص   ،2016 العراق، 
tdayat_ankhfad_asar_alnft_ly_alaqtsad_alraqy_The_effects_of_lower_oil_prices_

.on_the_Iraqi_economy

https://rawabetcenter.com/archives/96013
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=63190
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=63190
https://www.researchgate.net/publication/310794641_tdayat_ankhfad_asar_alnft_ly_alaqtsad_alraqy_The_effects_of_lower_oil_prices_on_the_Iraqi_economy
https://www.researchgate.net/publication/310794641_tdayat_ankhfad_asar_alnft_ly_alaqtsad_alraqy_The_effects_of_lower_oil_prices_on_the_Iraqi_economy
https://www.researchgate.net/publication/310794641_tdayat_ankhfad_asar_alnft_ly_alaqtsad_alraqy_The_effects_of_lower_oil_prices_on_the_Iraqi_economy
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2008، إىل كانون أول 2008، وهي الفرتة اليت هبط خالهلا سعر برميل النفط العراقي يف 
إىل 34.57 دوالر«29. ومما يضاعف من  املهمة، من 113.81 دوالر،  اجلنوبية  احلقول 
املؤثرات السلبية ألي اخنفاض يف أسعار النفط، أن احلكومات العراقية املتعاقبة »دأبت منذ 
سنوات على أن يكون اإلنفاق االستثماري هو ضحية أي هبوط يف أسعار النفط، ما يعين 
توقف عجلة اإلعمار والبناء وجتميد دعم البنية التحتية للنفط وغريه«30، فضاًل عن أن هبوط 
أسعار النفط، غالباً ما يكون له أثر سليب كبري على امليزان التجاري العراقي وحجم االحتياطات 
النفط إىل عجز  النقدية، ومثال ذلك ما حدث عام 2015، حينما أدى اخنفاض أسعار 
امليزان التجاري مبقدار 14.3 مليار دوالر أمريكي، وهو ما ترتب عليه استنزاف االحتياطي 

الدويل للعراق31.

وخالصة القول هنا: إننا أمام حميط واسع من هدر املوارد والثروات داخل منظومة النفط 
العراقية، وهو هدر معقد ومركب وأشبه بسالسل وحلقات يفضي بعضها إىل بعض، ومن خالله يتم 
استنزاف املوازانت والعوائد، ومضاعفة املعاانة االقتصادية واملالية للطبقات االجتماعية، ابعتبار ما 
ميثله الريع النفطي من ركيزة أساسية لإلنفاق على القطاعات املختلفة، ومنها قطاع اخلدمات وقطاع 
الوظائف احلكومية وغريه، هذا إىل جانب جتميد مسار إعمار وجتديد البنية التحتية العراقية بصفة 
عامة، وبنية املنظومة النفطية بصفة خاصة!! ولألسف الشديد هو هدر مبالغ فيه جداً ويصعب 

حصر خسائره لكثرهتا.

29- انظر: جياد،أمحد موسي، القطاع النفطي العراقي-معضالت الواقع،فرص وحتدايت املستقبل، مصدر سابق.
30- انظر: بتال،أمحد، تداعيات اخنفاض أسعار النفط على االقتصاد العراقي، مصدر سابق، ص1)بتصرف يسري(.

31- املصدر السابق نفسه، ص 9)بتصرف يسري(.
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احملور الثاين

أثر اهلدر النفطي على بنية االقتصاد العراقي

التحتية  البنية  برتاجع  تتأثر كثرياً  العراقي،  البنية األساسية لالقتصاد  أن  ليس من شك يف 
للمنظومة النفطية يف البالد، وكذلك ابستمرار حالة اهلدر املعقدة يف ذات املنظومة؛ فقد أفضى 
اعتماد العراق احلثيث على العوائد النفطية، وأتخره الشديد يف تنويع مصادره للدخل، إىل أن يصبح 
اقتصاد البالد رهينة للنفط ولعوائده الريعية، وللتداعيات السلبية النامجة عن تراجع أسعاره الدولية 
أو اهنيار السيطرة على حقوله وخمزوانته بفعل مفاجآت احلالة األمنية املضطربة عادة، وما يرتتب 
عليها من استنزاف املوارد النفطية اليت تعتمد عليها املوازنة العامة للدولة؛ األمر الذي يضع االقتصاد 
العراقي واإلنفاق احلكومي العام يف مأزق البحث عن عوائد بديلة للوفاء ابلتزاماته امللحة واملتعلقة 
ببنود تلك املوازنة، وكذلك لتجنب الوقوع يف أزمات اقتصادية ومالية حادة، قد تفضي إىل ما ال 
حيمد عقباه من اضطراب األوضاع الداخلية واملعيشية للبالد، وهو ما حيدث فعلياً يف العراق خالل 

املرحلة الراهنة، على الرغم من حالة التحّسن النسبية نتيجة التحرر املؤقت من التزامات أوبك!!

وبتتبع املؤثرات السلبية اليت يسببها اهلدر يف منظومة النفط العراقية على االقتصاد العراقي 
جمماًل، يتبي اآليت: 

أن استمرار تعدد أمناط وصور اهلدر النفطي، قد يرتتب عليه حرمان العراق من سلسلة القروض 	 
الصدمات  العراقي يف جتاوز  االقتصاد  ومساندة  لدعم  الدويل  البنك  من  املقدمة  االقتصادية 
الناجتة عن تراجع أسعار النفط العاملية، مما يعين أن يواجه هذا االقتصاد خطراً مزدوجاً ومتزامناً، 
هو خطر اهلدر املستمر من جهة، وخطر احلرمان من املنح املالية اخلارجية من جهة أخرى؛ إذ 
أن هذه األخرية، غالباً ما تكون مرهونة بشرط حتقيق إصالحات تعمل على حوكمة املنظومة 
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النفطية، واحلد من اهلدر يف قطاعاهتا املختلفة، وتفسري هذا االرتباط أمر يف غاية البساطة؛ وهو 
أن اجلهات الدولية املاحنة، هتتم بضمان سداد القروض املمنوحة، وابلنسبة للعراق، تعي هذه 
اجلهات جيداً أن املنظومة النفطية هي األساس يف اقتصاده؛ لذا فإهنا تفسر هدر املوارد النفطية 
ابعتبارها هتديداً مباشراً لسداد تلك القروض، وعلى سبيل املثال: »ألزمت سلسلة قروض متويل 
سياسات التنمية املمنوحة من البنك الدويل، العراق مؤخراً، بدعم وإسناد اإلجراءات والتدابري 
الرامية للحد من هدر وإحراق الغاز الطبيعي، حىت ال ميّثل التوسع يف إنتاج النفط يف العراق 

سبباً يف حدوث املزيد من حرق الغاز وتبديده«32.

أن اتساع فجوة الفاقد املهدر داخل املنظومة النفطية ابلعراق، سواء كان ذلك الفاقد يف صورته 	 
النقدية واملالية أو يف صورته العينية املتمثلة يف تراجع أو توقف البنية التحتية للمنشآت والوسائل 
النفطية، يساهم بشكل كبري يف تكريس اخللل اهليكلي املزمن الذي يعاين منه االقتصاد العراقي 
بفعل   2003 العام  بعد  فيما  متفاقمة  السلبية  آاثره  ظهرت  والذي  عديدة،  سنوات  منذ 
اضطراب السياسات النفطية يف التعامل مع مكوانت وفرعيات القطاع النفطي، األمر الذي 
أدى -وما يزال- إىل »حالة تطور غري متوازنة يف قطاع النفط، ومن مث، إدامة وترسيخ اخللل 
اهليكلي املتمثل بتعميق االعتماد على إنتاج وتصدير النفط اخلام يف املستقبل املنظور«33، ومما 
يُظهر مالمح اضطراب املعادلة النفطية يف العراق، اتساع فجوة اهلدر بشكل متزامن مع اتساع 
العربية  الدول  بقية  العراق -دون  فيه  يتميز  الذي  الوقت  النفطية؛ ففي  املوارد والثروات  رقعة 
واخلليجية احمليطة- ابرتفاع اكتشافاته واحتياطاته الراهنة من الغاز الطبيعي منذ هناية 2017 
34، إال أنه ما يزال إىل اآلن »يصّنف كثاين أكرب دولة يف إحراق الغاز على مستوى العامل، رغم 

32- انظر: حيدر حسي آل طعمة، احرتاق الغاز وبرامج اإلصالح االقتصادي يف العراق، تقرير مركز الفرات للتنمية والدراسات 
االسرتاتيجية، 2017، متاح على: http://fcdrs.com/economical/885 ،)بتصرف(.

33- انظر: جياد،أمحد موسى، القطاع النفطي العراقي-معضالت الواقع، فرص وحتدايت املستقبل، مصدر سابق)بتصرف(.
34- راجع: التقرير االقتصادي العريب املوحد 2018، مصدر سابق، ص 89)بتصرف يسري(.

http://fcdrs.com/economical/885
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كونه يعاين نقصاً حاداً يف إمدادات الغاز، مما حيّمل املوازنة العامة وميزان املدفوعات تكاليف 
ابهظة السترياده«35.

العراقي -وهو أحد أهم القطاعات املؤثرة يف االقتصاد الوطين يف 	  أن اهلدر يف قطاع الطاقة 
البالد- ابت عبئاً ثقياًل وسبباً تلقائياً إلعاقة منو أية قطاعات إنتاجية غري نفطية يف العراق، 
بل إن ما يشهده هذا القطاع من فواقد وعوائد مهدرة، وثروات كامنة معطلة، أعجزته عن 
الوفاء أبهم الضرورات احلياتية املساعدة على التطوير واإلنتاج، وعلى رأس هذه الضرورات أتيت 
الكهرابء، اليت تشكل إحدى املشكالت املعقدة يف حياة العراقيي، والذين »ال حيصلون على 
ما يكفي احتياجاهتم منها، وُيضطرون إىل استخدام مولدات الديزل ابهظة التكلفة، يف حي 
لتعويض نقص إمدادات الكهرابء، يف  تتكبد الدولة ما ال يقل عن 40 مليار دوالر سنوايً 
ظل عدم توفر شبكة التغذية سوى ملا يقل عن 15 ساعة يومياً، وأيضاً يف ظل النمو الكبري 
يف الطلب على الكهرابء بنسبة تتجاوز 10 % سنوايً، هذا فضاًل عن تكاليف أخرى غري 
مباشرة، لكنها مؤثرة يف بنية االقتصاد العراقي، وأمهها التأثري السليب على منو منشآت األعمال، 
من  املتزايدة  األعداد  ابحتياجات  للوفاء  مستدامة  عمل  فرص  خلق  على  مؤسساهتا  وقدرة 
الشباب امللتحقي بسوق العمل، يف ظل نسبة ارتفاع معدالت الفقر على ما يزيد على 22.5 
% يف خمتلف أحناء البالد، وتراجع االقتصاد غري النفطي مبعدل اخنفاض بلغ 21.6 % منذ 
2014، وانكماش معدل النمو اإلمجايل املقدر بنسبة 0.8 % خالل 2017 على خلفية 

اخنفاض ما نسبته 3.5 % من إنتاج النفط بعد اتفاق أوبك القاضي خبفض اإلنتاج«36.

35- انظر: حيدر حسي آل طعمة، احرتاق الغاز وبرامج اإلصالح االقتصادي يف العراق، مصدر سابق)بتصرف يسري(.
36- راجع : واثئق معلومات مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرابء يف العراق)P162454(، مصدر سابق، الصفحات: 

3 ، 4 ، 5)بتصرف(
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أن أمناط وصور اهلدر املؤثرة ابلسلب على االقتصاد العراقي، ال تقتصر على األمناط والصور 	 
املعتادة واملألوفة، واليت تتجسد يف الرتاخي وإمهال التطوير، فحسب، وإمنا تتجاوز ذلك إىل 
منط آخر خمتلف، وهو منط اهلدر عن طريق تبديد املوارد والثروات والعوائد املتاحة ابلفعل، إما 
عن طريق األثرة واألاننية وطبقية توزيع الثروة، أو عن طريق الفساد واحملسوبية واحتكار املنافع 
واملميزات، أو غري ذلك من طرق وأساليب تبديد الثروة أو إخفائها؛ ففي املدة من 2003 
إىل 2016، شهد العراق -على سبيل املثال- استئناف تصدير النفط مبعدالت كبرية بعد 
عدة فرتات توقف بسبب احلروب والعقوابت؛ وهو ما أدى إىل ارتفاع نسبة إسهام اإليرادات 
النفطية يف هيكل اإليرادات العامة بواقع 97.0 %، وحتديداً بواقع 98.0 % يف املدة من 
2003 إىل 2007، و96.0 % يف املدة من 2008 وحىت 2012، و 96.3 % يف املدة 
من 2012 وحىت 2016، غري أن تلك الزايدات والفوائض املالية »مل ُتستغل يف التنمية، ومل 
حُتّسن يف معيشة املواطني، بل ساهم اهلدر يف املال العام والتخطيط على أسس غري صحيحة، 

يف تبديد هذه املوارد، وبقى االقتصاد العراقي رهناً لتقلبات األسعار النفطية«37.

العراقي 	  االقتصاد  يؤدي إىل عدم متكن  العراقية  النفط  اهلدر يف منظومة  ازدايد معدالت  أن 
الدور  تقليص  مث  ومن  البالد،  يف  االستثماري(  )اإلنفاق  لدعم  الالزمة  املوارد  من ختصيص 
االستثماري يف قطاع النفط والطاقة بشكل خاص، ويف القطاعات غري النفطية األخرى بشكل 
عام، وهنا خيسر االقتصاد العراقي خسارة مركبة؛ نظراً ألن هذا النوع من اإلنفاق املشار إليه 
»يتمتع أبمهية خاصة، كونه املكون الثاين للدخل بعد االستهالك، وتعرضه للتقلبات يؤدي 

37- انظر: حسي،كرمي سامل، وموسى،حيدر طالب، دور السياسات االقتصادية الكلية يف النمو االقتصادي يف العراق، حبث 
http://qu.edu.iq/repository/. :16، متاح على القادسية، بدون اتريخ، ص  مستل من أطروحة دكتوراه، جامعة 
wp-.content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%
D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AA%D

B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.pdf%8 )بتصرف(.

http://qu.edu.iq/repository/wp-.content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.pdf
http://qu.edu.iq/repository/wp-.content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.pdf
http://qu.edu.iq/repository/wp-.content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.pdf
http://qu.edu.iq/repository/wp-.content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.pdf
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إىل تقلبات عديدة يف جممل االقتصاد، كما أنه يلعب الدور األكرب يف حتديد حجم النمو 
االقتصادي؛ حيث إن كل زايدة يف)اإلنفاق االستثماري( متثل إما إضافة طاقة إنتاجية جديدة 
أو إصالح وإنعاش طاقة معطلة، ومن جهة أخرى، تظل الثروات واملوارد العراقية الكامنة، ومنها 
موارد حقيقية  إىل  االستثمار، حىت ميكن حتويلها  إىل  ماسة  النفطية، حباجة  واملوارد  الثروات 

جاهزة االستخدم«38.

واخلالصة يف هذا السياق: أن اهلدر النفطي ميثل أحد أهم العوائق والعقبات اليت حتول 
دون إنعاش االقتصاد العراقي، وانتشاله من أزماته احلادة، واضطراابته املزمنة، كما أنه أحد أهم 
األسباب املؤدية إىل استمرار االختالل اهليكلي يف هذا االقتصاد، عرب تبديد الثروة النفطية املؤكدة 
والكامنة، ما يعمل على تشديد إحكام الريعية املهيمنة على جمرايت ومكوانت الناتج احمللي اإلمجايل 
للبالد، األمر الذي يعين ابلضرورة، إقصاء القطاعات غري النفطية من سياق اإلسهام الفاعل يف 
الدخل القومي العراقي، ابلتزامن مع تقليص حجم العوائد املتحصلة من القطاعات النفطية بفعل 
اهلدر؛ وابلتايل تقليص مساحة املنتج الوطين لصاحل اإلغراق السلعي عرب منتجات مستوردة بغزارة 
النفط  عوائد  واستسهال  العراقي،  الداخل  يف  واجلماهريي  الشعيب  االستهالك  روح  شيوع  بفعل 
اخلام السريعة، رغم تواضع عوائدها املالية، إذا ما قيست بعوائد املعاجلة والتكرير واالستفادة بتنوع 
املشتقات النفطية وبتوظيفها يف خدمة القطاعات اإلنتاجية الوطنية، وهو يف النهاية ما ميثل هتديداً 
مباشراً وغري مباشر ملستقبل العوائد االقتصادية والنفطية ابلعراق، ما مل توضع حلول عاجلة وجادة 

لكل هذه الصور واألمناط املختلفة واملركبة من هدر واستنزاف املوارد.

38- انظر: ندى اثمر صاحب، أثر اإلنفاق على النمو االقتصادي.. العراق دراسة حتليلية 2004/2014، جامعة القادسية، 
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/upload :كلية اإلدارة واالقتصاد، ص ص 9، 10، متاح على

s/2017/06/%D8%A8%D8%AD%D8%AB1-Copy.pdf ،)بتصرف(.

http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A8%D8%AD%D8%AB1-Copy.pdf
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A8%D8%AD%D8%AB1-Copy.pdf


22

مركز البيان للدراسات والتخطيط

احملور الثالث

مستقبل االقتصاد النفطي يف ظل اهلدر

ميتلك العراق احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ 141.4 مليار برميل من النفط اخلام39، وميتلك 
احتياطيات أخرى غري مؤكدة تقدر حبوايل 360 مليار برميل40، والعراق يستأثر حبصة 20.8 % 
اليت تستأثر  السعودية  بعد  الثانية  املرتبة  النفط، وأييت يف  العربية من  الدول  احتياطيات  من إمجايل 
بنسبة 37.2 % على وفق تقديرات العام 2017 41، وما ميلكه العراق من احتياطيات نفطية، 
يشّكل ما نسبته 10.7 % من إمجايل االحتياطي العاملي42، ولكل ذلك، فليس ابإلمكان اجلزم 
بوجود احتماالت راجحة بزحزحة العراق عن مكانته النفطية العاملية والدولية، بل على العكس من 
ذلك، تؤكد كافة املؤشرات االقتصادية العامة، على منو مستقبلي للنفط العراقي، حىت يف ظل مؤشرات 
اهلدر املشار إليها سابقاً ضمن هذه الدراسة، فكما متت اإلشارة سابقاً، يستحوذ العراق على ميزات 
خاصة وخاصة جداً من حيث سهولة استخراج النفط وتواضع تكاليف عمليات هذا االستخراج، 
ومن مث فإن اإلرادة العراقية متتلك -مىت ما أرادت ذلك- أن تقوم بتطوير منتوج البالد من النفط 
السوق  رواج  ابلفعل، يف ظل  إىل حتقيقه  املعنية  اجلهات  تسعى  ما  وهو  القادمة،  السنوات  خالل 
النفطية العاملية وارتفاع الطلب وقلة املعروض، غري أن هذه احلقيقة، ال تعين أبية حال من األحوال، 
أن مستقبل املنظومة النفطية يف البالد، ومعها املنظومة االقتصادية ككل، مفروش ابلورود يف ظل حالة 
اهلدر املشار إليها؛ فنحن ابألساس نتحدث عن صور وأمناط من اهلدر، ال تؤدي إىل إيقاف النشاط 
النفطي وجتميده ابلكلية ـــ فهذا أمر غري وارد ابلنسبة للعراق ــــ وإمنا ميكنها أن تؤدي إىل تعطيله وعرقلة 

39- راجع: واثئق معلومات مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرابء يف العراق)P162454(، مصدر سابق، ص 4.
40- انظر: تغريد داود سلمان، أثر اإليرادات النفطية يف تنمية االقتصاد العراقي، مصدر سابق، ص 1037.

41- راجع: التقرير االقتصادي العريب املوحد 2018، مصدر سابق، ص 89)بتصرف يسري(.
42- انظر: تغريد داود سلمان، أثر اإليرادات النفطية يف تنمية االقتصاد العراقي، مصدر سابق، ص 1037)بتصرف يسري(.
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منوه وتقليص إسهامه الفاعل يف دعم االقتصاد، خاصة مع حاجة العراق الستثمارات بقيمة 25 إىل 
75 مليار دوالر، للوصول حبجم اإلنتاج إىل حدود 6 ماليي برميل يومياً حبلول 2020 /2025 
الرتاجع طاملا بقيت تلك الصور  النفطية سيظل مهددا مبزيد من  العوائد  43؛ ولذلك فإن مستقبل 

واألمناط من اهلدر قائمة ومستمرة، وذلك نظراً لكون احلد من اهلدر هو السبيل الوحيدة أمام العراق 
إلجناح خططه يف التنمية النفطية وغريها، وذلك على وفق االعتبارات التالية: 

يساعد احلد من اهلدر يف متكي العراق من حتقيق خططه وأهدافه املستقبلية فيما يتعلق بزايدة 	 
حصص اإلنتاج النفطي، ويف توظيف ذلك من أجل حتقيق االستقرار الداخلي عرب االرتقاء 
بنصيب الفرد العراقي من إمجايل الناتج احمللي، والذي مل يسجل زايدة ملحوظة سوى يف املدة 
من 2004 إىل 2013، حينما ارتفع نصيب الفرد من 1300 دوالر، إىل 6300 دوالر 
على الرتتيب44 ومع حتقيق تلك اخلطط »سيكون لدى العراق املوارد الالزمة لدعم جهود إعادة 
اإلعمار45، وحتفيز االستثمار يف البنية التحتية لقطاعى الغاز والكهرابء، واحلصول على فرص 

قوية من النمو االقتصادي املستدام«46.

43- انظر: كارول خنلة، مستقبل النفط للعراق:اكتشاف إطار العمل الصحيح، منشورات مركز سريي القتصادايت الطاقة، اململكة 
https://www.seec.surrey.ac.uk/research/Publications/ على:  متاح   ،10 ص   ،2008 املتحدة، 

SEECIraqReportByCaroleNakhleNov2008Arabic.pdf، )بتصرف يسري(.
44- انظر: تغريد داود سلمان، أثر اإليرادات النفطية يف تنمية االقتصاد العراقي، مصدر سابق، ص1034)بتصرف يسري(.

مليار   100 إىل  حتتاج   ،2018/2022 الوطنية  التنمية  خطة   وفق  اإلعمار  إعادة  ميزانية   أن  إىل  اإلشارة  جتدر   -45
بكثري)راجع:  اإلعمار  إعادة  مبلغ  هدرها  عوائد  تفوق  اليت  املوارد  هدر  من  احلد  خالل  من  توفريه  ميكن  مبلغ  وهو  دوالر، 
https://mop.gov.iq/static/uploads/6/pdf/15081505360c5d0bcaf79487c71
5e493df66abb7bc--%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20
% D 8 % A 7 % D 8 % B 9 % D 8 % A 7 % D 8 % A F % D 8 % A 9 % 2 0

D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1.pdf% ، ص 4(.
46- انظر: تغريد داود سلمان، أثر اإليرادات النفطية يف تنمية االقتصاد العراقي، مصدر سابق ، ص 1058)بتصرف يسري(.

https://www.seec.surrey.ac.uk/research/Publications/SEECIraqReportByCaroleNakhleNov2008Arabic.pdf
https://www.seec.surrey.ac.uk/research/Publications/SEECIraqReportByCaroleNakhleNov2008Arabic.pdf
https://mop.gov.iq/static/uploads/6/pdf/15081505360c5d0bcaf79487c715e493df66abb7bc--%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9 %D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1.pdf
https://mop.gov.iq/static/uploads/6/pdf/15081505360c5d0bcaf79487c715e493df66abb7bc--%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9 %D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1.pdf
https://mop.gov.iq/static/uploads/6/pdf/15081505360c5d0bcaf79487c715e493df66abb7bc--%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9 %D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1.pdf
https://mop.gov.iq/static/uploads/6/pdf/15081505360c5d0bcaf79487c715e493df66abb7bc--%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9 %D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1.pdf
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التقلبات 	  حتييد  على  حتديداً،  العراقية  النفطية  املنظومة  ضمن  والفاقد  اهلدر  تقليص  يساعد 
العراق  اقتصاد  على  التقلبات  لتلك  السلبية  املؤثرات  وجتنب  النفطية،  اإليرادات  يف  املعتادة 
غري النفطي ضمن السياسة املالية للبالد، وخاصة يف ظل معاانة املوازانت العراقية من تكرار 
حاالت عدم التطابق بي عوائد النفط والنفقات احلكومية، بفعل ضعف االحتياطات النقدية 
وعدم قدرة البنك املركزي العراقي يف كثري من األحيان على دعم العملة الوطنية، وعلى وجه 

اخلصوص، عندما تقل احتياطيات البنك النقدية أمام العائدات النفطية47.

ترتبط جهود مواجهة اهلدر، برهاانت العراق املستقبلية على تطوير وتوسيع منظومته النفطية 	 
على املستويي اإلقليمي والدويل، مبا حيقق العوائد املرجّوة من الثروات النفطية، فبغري حتقيق 
أهداف هذه اجلهود، لن يستطيع العراق التحرر من أسر اللجوء إىل املسار النفطي والتصديري 
الغالب بنسبة قد تصل إىل 90 % عرب مضيق هرمز، ومن مث فتح مسارات وأسواق تصديرية 
جديدة للنفط اخلام يف اجتاه البحرين املتوسط واألمحر ويف األسواق اآلسيوية والرتكية وغريها؛ 
إيراداته من  العراقي للخارج من أجل زايدة  النفط  فالعراق يف أمس احلاجة إىل »زايدة ضخ 

العملة الصعبة وابلتايل حتقيق النمو املطرد يف عملية التنمية االقتصادية الشاملة«48.

وإمجااًل، ترى هذه الدراسة أنه على الرغم من وجود مؤشرات إجيابية عامة بشأن ارتفاع 
معدالت منو اإلنتاج النفطي ابلعراق على املدى القريب، إال أن االقتصاد النفطي ومعه التوقعات 
اإلجيابية كافة بشأنه، سيظل جناحه مرهوانً مبدى قدرة املنظومة النفطية على جتنب أمناط وصور 
اهلدر املتعددة اليت تغلف أغلب قطاعاهتا وحقوهلا اجلنوبية والشمالية، وهو ما سيستغرق وقتاً طوياًل 
نسبياً ابلنظر إىل طبيعة األوضاع االقتصادية املعقدة يف العراق؛ لذا فإن املتوقع أن تسري إصالحات 
احلد من اهلدر خبطى بطيئة، ووفق ما هو متاح لدى اجلهات املعنية من قدرات الضبط والتطوير، ما 

47- املصدر السابق نفسه، ص 1048)بتصرف(.
48- املصدر السابق نفسه، ص 1059)بتصرف يسري(.
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يعين أن املستقبل املنظور، ال حيمل عصاً سحرية لتغيري دفة القطاعات النفطية ابلعراق إىل معدالت 
وتراجع  والفساد  اهلدر  قضااي  أن  على  التأكيد  اإلنصاف  من  ذلك، فإن  الكاملة، ومع  اإلجيابية 
البنية التحتية ومساويء السيطرة الريعية للنفط، أصبحت حتتل مساحة كبرية وواسعة من اهتمامات 
السيادة والتخصص ضمن دوائر صنع القرار العراقي، وهو ما ميكن أن يكون له الدور األكرب يف 
اإلسراع إىل غربلة املنظومة النفطية، وحتديد أولوايهتا امللّحة، يف وقت قريب، ومن مث املضي قدماً 
يف حتقيق نتائج وإجنازات مبدعة وخالقة وغري متوقعة، يف جمال ترشيد اهلدر والفاقد، وصواًل إىل 

حتقيق الفائض.

استنتاجات

اهلدر يشّكل خطراً حقيقياً على مستقبل اإليرادات النفطية لقطاع الطاقة العراقي، وُيضعف 	 
مشاركة النفط يف الناتج احمللي اإلمجايل وامليزانية احلكومية والصادارت اخلارجية، كما يهدد 

استمرار القروض واملنح اخلارجية للعراق. 

هجمات 	  وتسببت  قبل 2003،  دوالر  مليار  االستخراجي 482  القطاع  احلروب كّبدت 
تعطيل  جانب  التأريخ، إىل  هذا  بعد  الدوالرات  ماليري  النفطي  القطاع  تكبيد  يف  اإلرهابيي 

استخراج أكثر من 50 % من االحتياطيات واالكتشافات النفطية. 

ضعف اخلربات التفاوضية والفنية لدى مؤسسات النفط العراقية، سببت أضراراً مالية ضخمة 	 
النفطية،  الشراكة  من  املتحصلة  املنافع  رغم  العاملية  النفط  شركات  مع  املشرتكة  العقود  ضمن 
وأتخر ترميم البنية التحتية للمنشآت النفطية، ضاعف من حجم امليزانيات الالزمة الستئناف 
الرتميم بواقع أكثر من 70 مليار دوالر، وهو رقم قابل للزايدة مبرور الوقت، وبعض حقول النفط 
تراجع إنتاجها بفعل اإلمهال إىل حدود 20 % من حجم إنتاجها النفطي يف سنوات سابقة.
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كلفة هدر وحرق الغاز يف العراق تُقدر بــ 45 مليار دوالر سنوايً، وقيام العراق ابسترياد البنزين 	 
الفادح  اهلدر  منط  يف  يُدخله  النفط،  من  وفصلهما  إنتاجهما  على  قدرته  رغم  الديزل  ووقود 
واملركب، ويُفقده 10 % من الدخل السنوي للنفط، ويضع 112 تريليون قدم مكعبة هي 
حجم احتياطياته من الغاز، قيد اهلدر والضياع واحلرق منذ عام 1927 وحىت اآلن، ما يؤدي 
جمماًل إىل هتديدات بيئية جسيمة للقوة البشرية، ولقطاع الزراعة واألمن الغذائي، وكذلك إىل 

تصنيف العراق كثاين أكرب دولة تقوم حبرق الغاز عاملياً.

تشابك صور وأمناط اهلدر يف املنظومة النفطية، سبب منطقي من أسباب عجز العراق عن 	 
دعم القطاعات غري النفطية وتنويع مصادره للدخل، وهو ما يكّرس خللل هيكلي داخل بنيته 
االقتصادية جوهره االستمرار يف االعتماد على ريع النفط، والتضحية ابإلنفاق االستثماري عند 

أول مواجهة مع اخنفاض أسعار النفط العاملية.

مستقبل التطوير النفطي ابلعراق، مرهون مبدى النجاح اإلجرائي والتخطيطي داخل املنظومة 	 
النفطية من أجل ترشيد اهلدر أو القضاء عليه ابلكلية، وحتقيق التوزان االقتصادي البد وأن 

يبدأ من بوابة التوظيف احملكم للموارد والثروات النفطية. 
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توصيات

توصي الدراسة يف اختاذ اإلجراءات اآلتية:   

اعتماد خطة مرحلية متواصلة إلعادة ترميم البنية التحتية، وجتهيز مصايف النفط الرئيسة للتعامل 	 
والسعة  الطاقة  وفق  أعدادها  زايدة  مع  ابلتزامن  النفطية،  واملعاجلة  اإلنتاج  مراحل  مع  التقين 
املناسبة، إىل جانب حل مشكالت حقن املياه وتفريغ النفط يف اآلابر واحلقول املختلفة، مع 
رفع الطاقة التخزينية مبا يتالءم وحجم املستهدف من حصص التصدير النفطي، فضاًل عن رفع 
كفاءة شبكة أانبيب النفط اخلام، وحتقيق عنصر الربط بي اخلطوط اجلنوبية والشمالية، مع 
توفري احلماية األمنية الالزمة للصناعة النفطية ضد اخلروقات األمنية، واإلسراع يف هتيئة خطوط 

التصدير املعطلة، مع تدشي خطوط جديدة لنقل وتصدير اإلنتاج.

تطوير سياسات اإلدارة النفطية، واعتماد خطط أكثر مالءمة واحتواًء للثروات واملوارد الوطنية، 	 
مع االستمرار يف رفع اإلنتاج النفطي، جنباً إىل جنب، مع االرتقاء آبليات تدوير املوارد والعوائد 
املتحصلة من النفط، لتحقيق أكرب قدر من االستدامة يف هذا القطاع احليوي، وصواًل إىل إقرار 
العراقي،  بنية االقتصاد  التوازن داخل  النفطية، خللق حالة من  املوازي للقطاعات غري  الدعم 
تصل به إىل التحرر من قيود األحادية الريعية املهيمنة للعوائد النفطية، وتساعده على حتفيز 

القطاعات االقتصادية الوطنية كافة للمشاركة بفاعلية يف إنعاش الدخل القومي.

والتوزيع، 	  واإلدارة  للتشغيل  الالزمة  التقنيات  استقدام  عرب  العراقية،  النفطية  املنظومة  حوكمة 
واستعادة الكفاءات العراقية املهاجرة يف جمال التطوير والتشغيل واالستكشاف النفطي، وإجياد 
النفطية  صيغة توافقية ودستورية تعمل على إشراك عموم العراقيي يف إدارة مواردهم وثرواهتم 
املنظومة، حبيث تنعكس  الفساد يف هذه  لبؤر  بال طبقية وال متييز، مع تطويق كامل وحمكم 
الزايدات املتحصلة من العوائد النفطية، على جوانب اجملتمع العراقي من حيث حتقيق الرفاه، 

ورفع الدخول، واحلد من البطالة والفقر، وتعزيز القيمة االقتصادية للمنتجات الوطنية.
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