
مــا بعد النفــط .. تداعيــات 
االقتصــاد العــراقي

مصطفى السراي

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



عن املركز

، مقرُّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة  مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبيٍّ
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
 ، ختّص العراق بنحو خاٍص، ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليٍل مستقلٍّ

وإجياد حلول عمليَّة جليَّة لقضااي معقدة هتمُّ احلقلْيِ السياسي واألكادميي.

ملحوظة:
ا تعبِّ عن رأي كتاِبا. ال تعبِّ اآلراء الواردة يف املقال ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز، وإنَّ

حقوق النشر محفوظة © 2022

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014



3

ما بعد النفط .. تداعيات االقتصاد العراقي

هناك عالقة جدلية ما بي السياسة والنفط، وخصوصاً يف بلدان الشرق األوسط اليت تعتمد 
رسم  يف  واملهمة  املؤثرة  املتغريات  أبرز  من  النفطي  العامل  أصبح  اهليدروكربونية، حىت  املواد  على 
السياسات العامة هلذه الدول، فضاًل عن األمهية االقتصادية اليت حيظى با النفط، واليت ميكن عن 
طريقها قياس قوة الدولة، وحجم التأثري الذي متارسه، وقدرة التفاعل يف موازين القوة، وكذلك قوة 
وجود هذه الدول واستمرارها،  ال سيَّما القوة االقتصادية اليت ُعدَّ النفط احملّرِك األساسي هلا يف 
الدول الريعية، مثل العراق اليت تعتمد على إيرادات النفط يف صورة أولية وأساسية؛ لتمويل متطلبات 
اإلنفاق احلكومي، ومتويل املوازانت العامة للحكومات منذ اكتشاف النفط يف العراق عام 1909 

إىل يومنا هذا.
العراق والنفط..

منطقة  اقتصادية وأتثريية كبرية ال سيَّما يف  قوة  أفضى عليه  النفط  لعامل  العراق  وامتالك 
الشرق األوسط اليت متتلك احتياطات نفط كبرية جداً، وتنتج ما يقارب ثلث اإلنتاج العاملي من 
النفط وحتتوي ما يقارب )%65( من احتياطيات النفط العاملية، وخصوصاً املنطقة اإلقليمية للعراق 
اليت تُعدُّ أهم املناطق النفطية، وَوْفقاً ملؤشرات منظمة أوابك تقدر االحتياطي النفطي العراقي لسنة 
2020، ما يقارب )148,400.00( مليون برميل سنوايً، وذلك َوْفقاً لالستكشافات احلاصلة 
يقارب )%85( من أرض  أنَّ ما  الدراسات إىل  النفط، فتشري بعض  العراقية على  يف األراضي 
صحراء العراق مل ُيْسَتكشف با عن النفط، ومن َثَّ هذه النسبة قابلة للزايدة يف حال زايدة محلة 
االستكشافات، هذا األمر شكَّل عنصر اعتماد كبري من احلكومات املتعاقبة على النفط يف التمويل 
احلكومي والنفقات احلكومية ومتويل املوازانت العامة على حساب القطاعات األخرى كالصناعة 
والزراعة والتكنولوجية اليت أصبحت شبه معدومة ابلكامل، وال سيَّما بعد عام 2003، إذ أصبح 
النفط هو العامل األساسي يف متويل احلكومة لسد االحتياجات ودوام استمرارها، ال سيَّما إذا علمنا 
أنَّ نسبة اإليرادات النفطية يف املوازنة احلكومية السنوية لعام 2021 بلغت ما يقارب )82%( 
واإليرادات غري النفطية للعام نفسه بلغت ما يقارب )%18(، االعتماد على النفط كمورد أساسي 
للدولة فيه كثري من السلبيات واليت قد تفوق اإلجيابيات واليت ممكن حصرها يف أنَّ النفط مورد سريع 

ما بعد النفط .. تداعيات االقتصاد العراقي
مصطفى السراي*

*  ابحث يف الشأن السياسي.
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التصريف ويوفر لدولة أمرين فقط؛ األول: السرعة يف استحصال النقد األجنيب اليت يسمح لدول 
سداد التزاماهتا الداخلية، والثاين: ضمان استمرار التدفقات النقدية اخلارجية اليت تكون على صورة 
قروض أو حتويالت سيولة من الدول واملنظمات االقتصادية الدولية اليت تساهم يف معاجلة األزمات 
املالية للدولة، إال أنَّ سلبيات االعتماد على النفط كبرية، وقد هتدِّد وجود كيان الدولة ومن هذه 

السلبيات: 
ورسم . 1 التعامل،  طريقة  يف  جداً  مهماً  عنصراً  االقتصادي  النظام  صورة  تُعدُّ  االقتصاد:  هوية 

اإليرادات  استحصال  وكذلك  النظام  هذا  با  يتعامل  اليت  واالقتصادية  النقدية  السياسات 
وتشجيع الصادرات، بعد العام 2003، غابت هوية النظام االقتصادي العراقي غياابً كاماًل، 
ومل تعد مالح هوية النظام ما هي، أهي اشرتاكية أم هي رأمسالية أم هي خمتلطة؟ هذا األمر 
الذي يدخل الدولة يف صراع مع اإليرادات والنفقات، ويف عراق بعد 2003 أصبح االعتماد 
اعتماداً كاماًل على اإليرادات النفطية اليت متول النفقات احلكومية، وتشكل املوازانت السنوية 
دون أن تكون هناك أي مصادر دخل أخرى متبعة َوْفق نظام اقتصادي واقعي حقيقي متكامل.

زايدة النفقات: نتيجة انفتاح السوق احلاصل بعد عام 2003، وتقدمي التسهيالت الكمركية . 2
لدخول البضائع واحلاجات األساسية للمواطني ويف ظل انعدام قطاع الصناعة أو الزراعة، أدَّى 
إىل زايدة نفقات الدولة بصورة كبرية جداً، فأصبحت الدولة مسؤولة عن استرياد كل حاجة، 
وكل شيء، إذ بلغ إمجايل النفقات يف املوازنة السنوية لعام 2021 ما يقارب )130( ترليون 
ترليون   )100( يقارب  مبا  اليت قدرت  املتوفرة  اإليرادات  مبقدار  مبلغ كبري جداً  دينار، وهو 
دينار، أي يعجز مايل مبا يقارب )30( ترليون دينار، وذلك يف ظل سياسة التقشُّف وترشيق 
تعد كافية، ال  النفط لوحدها مل  إيرادات  أنَّ  تتبعها احلكومة، وهذا يدلُّ على  اليت  النفقات 
سيَّما إذا علمنا أنَّ مسامهة الثروة النفطية ما يقارب الـ)%80( من الناتج احمللي اإلمجايل يف 
املقابل ما يقارب )%20( للقطاعات األخرى، وهذه نسبة متدنية جداً، وهذا يعين أنَّ الدولة 
أصبحت املموَّل الرئيس لكل القطاعات األخرى كالصناعة والزراعة والتكنولوجيا والكهرابء، 
واليت يفرتض أن تكون هذه القطاعات مسامهة ابلناتج احمللي مبا ال يقل عن )%50(، كذلك 
ينهض العامل السكاين بدور كبري يف زايدة النفقات العامة، إذ هناك عالقة طردية بي زايدة 
عدد السكان وزايدة النفقات، وال سيَّما إذا الحظنا زايدة عدد السكان يف السنوات األخرية، 
عام  نسمة يف  مليون   )35( السكان من  لريتفع عدد   )1%( السنوي  النمو  معدل  بلغ  إذ 
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2015 إىل )42( مليون نسمة يف عام 2022 َوْفق تقديرات وزارة التخطيط العراقية، أي: 
إنَّ التضخُّم بعدد السكان يتطلب نفقات كبرية يف التعليم والصحة والسكن والبىن التحتية، 
واألهم من ذلك هو توفري الوظائف للمواطني، إذ يشكل الشباب ما يقارب نسبة )68%( 
من السكان أغلب هؤالء الشباب متعلمي، وحياولون الدخول لسوق العمل سنوايً، وإذا علمنا 
أنَّ عدد املتخرجي من اجلامعات العراقية للعام الدراسي 2018/ 2019 بلغ )148401( 
خريج فقط من الدراسات األولية، فضاًل عن خرجيي الدراسات العليا الذي بلغ عددهم ما 
يقارب )11039( خرِّيج للعام نفسه، يبحث هؤالء اخلرجيون عن فرص عمل يف مؤسسات 
القطاع العام نظراً لالمتيازات اليت متنح هلم، والنعدام القطاع اخلاص نتيجة سوء إدارة النظام 
االقتصادي، حىت تصل القدرة االستيعابية للمؤسسات احلكومية إىل حدها، ورمبا تصل إىل 
التقديرات إىل أنَّ ما يقارب )11( مليون مواطن  حد التضخم يف عدد املوظفي، إذ تشري 
لتأمي  جداً؛  زايدة كبرية  النفقات  زايدة  إىل  يؤدِّي  هذا  احلكومة،  من  شهرايً  أجراً  يتقاضى 
رواتب هؤالء املواطني من جهة، وتوفري اخلدمات الالزمة هلم من جهة أخرى، ومن املتوقع 
أن يزيد اإلنفاق احلكومي العام ليصل إىل ما يقارب )140– 150( ترليون دينار عراقي يف 
سنة 2023؛ بسبب احلرب الروسية–األوكرانية، والتضخم العاملي للسلع وزايدة االحتياجات 
واملتطلبات األساسية للمواطني، يف ظل انعدام أي موارد اقتصادية أخرى، وإن وجدت فهي 

أشبه ابملعدومة، ويبقى االعتماد على النفط اعتماداً أساسياً.
انعدام املوارد األخرى: يُعدُّ العراق بلداً مهماً اقتصادايً ملا يتمتع به من مميزات اقتصادية كاليد . 3

من  على كثرٍي  الذي حتتوي  األراضي  الزراعية، وكذلك  واألراضي  الصناعية،  والبيئة  العاملة، 
املعادن، والعناصر الطبيعة كالزجاج واإلمسنت وغريها من هذه املواد، إال أنَّ هذه القطاعات 
مجيعاً غري متوفرة، وال يوجد اهتمام حقيقي من قبل الدولة لتشغيل هذه القطاعات؛ لتكون 
الناتج احمللي اإلمجايل،  النفط يف  للدولة قد يوازي عنصر  مهماً  اقتصادايً  مالياً، ورافداً  مورداً 
أنَّه بلد صناعي بداًل من بلد مستهلك ابلدرجة األوىل، كذلك  البلد على  وكذلك يصنف 
قطاع السياحة الذي يشكل عنصراً مهماً جداً، ال سيَّما يف العراق الذي يتمتع إبرث اترخيي 
وديين يشجع على السياحة بصورة كبرية جداً، وتنطوي السياحة على نوعي؛ األوىل: السياحة 
الصادرة: وهي عدد السياح العراقيي يف اخلارج، وعادة تكون أمَّا للعالج أو االستجمام هذه 
السياحة تشجع على خروج األموال للدول األخرى لكي تستفيد منها بداًل من أن يستفيد 
منها العراق يف حال ُوفِّرِت املستلزمات الطبية الالزمة للعالج داخل العراق، وكذلك االهتمام 
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ابلبىن التحتية، وأماكن الرتفيه لالستجمام، الثاين: السياحة الواردة وهي عدد السياح الداخلي 
أنَّ  إال  السياحية،  املرافق  توفُّر  مع  السياحة،  على  ٍع  مشجِّ غري  بلداً  العراق  زال  ما  للعراق، 
انعدام األمن والتوترات األمنية، وكذلك عدم وجود بىن حتتية قوية وكبرية جداً قادرة على توفري 
مستلزمات الراحة للسياح كالطرق واملطارات واملآرب والناقالت والفنادق واألسواق التجارية، 

ومن ث تسهم هذه املوارد مسامهة كبرية يف إمجايل الناتج احمللي إىل تعزيز الروافد االقتصادية.
سوء اإلدارة: مل ُتْستـََغل هذِه الثروة استغالاًل كبرياً، ولعلَّ ذلك يرجع إىل األسباب اآلتية:. 4

مل تدار إيرادات النفط يف العراق إدارة صحيحة منذ أمد بعيد، ومل تساهم يف بناء قاعدة  -أ
إنتاجية يف االقتصاد العراقي، وعمَّقت فيه االختالالت اهليكلية، وهذا خالف الدستور.

وقطاع خاص  -أ منتجة،  االقتصاد ابستثمارات  النفط، وال حترك  إيرادات  استغالل  عدم 
متحمس لتحريك االقتصاد واالستثمار واإلنتاج ال ميلك التمويل، ممَّا خلق لدينا ما ميكن تسميته 

اقتصاد انئم.
حتول النفط إىل نقمة نتيجة سوء اإلدارة، وال بدَّ من قلب املعادلة، وجعله نعمة يكون  -أ

خريها للشعب املالك لتلك الثروة، فال بدَّ من إدارة النفط آبليات جديدة تضمن العدالة والتنمية 
ومتكي الشعب من ثروته، ممَّا جيعل احلكومة تويف بعقدها االجتماعي مع الشعب.

مع حصول االقتصاد العراقي على إيرادات كبرية من املوارد النفطية املتمثلة ابلصادرات،  -أ
القطاعات اإلنتاجية  العراقي عن طريق دعم هذِه اإليرادات يف  لتنويع االقتصاد  فال توجد خطة 

وتشجيعها.
تواجه  -أ اليت  التحدايت  أبرز  من  الصراع  هذا  يكون  رمبا  النفط:  على  السياسي  الصراع 

االقتصاد العراقي بعد االنسحاب األمريكي عام 2011، ويتمثل هذا الصراع يف التنافس الداخلي 
بي الكتل واألحزاب السياسية حول الواردات النفطية مبا ميكن تسميته بـ)صراع املصاحل(، فضاًل 
عن اخلالف بي احلكومة املركزية ومشال العراق حول مسألة العقود النفطية واخلالف على كركوك 
اليت متتلك كميات ضخمة من النفط، وقانون النفط والغاز، كذلك اخلالف بي احلكومة املركزية 

وحكومات احملافظات اليت تتعلق بصالحيات تنفيذ املشاريع وغريها.
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استمرار النفط ..
النفط مورد طبيعي انبض، لذا فاستمراره بوصفه مورداً اقتصادايً يعتمد على جمموعة عوامل، 

ومنها: 
العمر االحتياطي للنفط: مؤشر ذو أمهية كبرية تعزز من أمهية النفط االقتصادية والسياسية، . 1

مع أنَّ النفط العراقي ميتاز بعمر افرتاضي طويل، ويتصدَّر دول إقليمية ودول نفطية أخرى، 
فيقدر عمر النفط العراق االفرتاضي )129–148( سنة، مقارنًة مثاًل ابلسعودية اليت قدر 
عمر نفطها االفرتاضي ما يقارب )86–101( سنة، ومع العمر االفرتاضي للنفط يوفر لدولة 
ميزتي فهو من جهة يؤمن النقد األجنيب للبلد ألطول مدة ممكنة يف البلدان اليت متتلك أطول 
مدة لنضوب النفط فيها، ومن جهة أخرى يؤمن األمان واالستقرار السياسي للبلد يف ظل 
العاملي يف ظل زايدة معدل اإلنتاج وكذلك معدل  النفط  املتناقصة الحتياطيات  اإلمكاانت 
االستهالك، إال أنَّ هذه الفرضية ال ميكن االعتماد عليها أو تطبيقها بصورة كاملة وصحيحة 
النفطية صحيحة. اثنياً: ال  بياانت االحتياطات  إنَّ  أواًل:  وذلك الفرتاضات عديدة، منها: 
توجد استكشافات جديدة للنفط يف العراق. اثلثاً: سيتمر استخراج النفط ابملعدل الذي هو 
عليه اآلن. رابعاً: سيستمر الطلب على النفط دائماً، أي وجود من يشرتي النفط حىت يف 

التطور احلاصلة يف الطاقة البديلة.
يشكِّل إنتاج النفط عامل اإلنتاج عنصراً أساسياً يف أمهية النفط فاإلنتاج هو َمن يضمن تدفُّق . 2

األموال نتيجة التصدير، مع اكتشاف النفط يف 1909 إال أنَّه مل يصدر إال يف عام 1934، 
وسائل  يف  حديثة  تكنولوجيا  إىل  حباجة  فاإلنتاج  اإلنتاج،  عناصر  توافر  عدم  نتيجة  وذلك 
اإلنتاج، ال سيَّما مع التطوُّر التكنولوجي احلاصل، وكذلك يتطلَّب استكشافات جديدة آلابر 
النفط تكون قادرة على رفع معدالت اإلنتاج وزايدة االحتياطي النفطي، كذلك حباجة إىل 
شركات استثمارية متطورة يف وسائل اإلنتاج، ومع أتسيس العراق شركة النفط الوطنية لتتوىلَّ 

ا تعاين من عجز يف إنتاج النفط. إدارة النفط إال أنَّ
سوق النفط: فالنفط كغريه من السلع خيضع لسياسة العرض والطلب، فُيشري التقرير اإلحصائي . 3

لشركة النفط البيطانية إىل أنَّ إمجايل االحتياطات العاملية املؤكدة قد ارتفعت من )1,427( 
مليار برميل يف عام 2007 إىل ما يقارب )1,697( مليار برميل يف عام 2017، وذلك 
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املتحدة  الصخرية كالوالايت  التكوينات  النفط من  استخراج  الدول على  قدرة  بسبب زايدة 
من  النفط بصورة كبرية جداً  يؤدِّي إىل زايدة عرض  ممَّا  القطران،  األمريكية وكندا من رمال 
العرض كبري  يبقى  النفط  على  العاملي  االستهالك  زايدة  يف  وحىت  الدول،  من  جمموعة  قبل 
جداً، وذلك بسبب قدرة بعض الدول على إنتاج النفطي حملياً وتوفري أكب قد من احتياجاهتا 
عليها، فالوالايت املتحدة األمريكية اليت تُعدُّ أكب سوق مستهلك للنفط يف السنوات األخرية 
اخنفضت وارداهتا النفطية نتيجة قدرهتا على إنتاج النفط، ممَّا يولِّد عجزاً يف الطلب على النفط، 
ليس هذا فقط فعامل التكنولوجيا أخذ ينهض بدور كبري جداً، وال سيَّما يف قطاع النقل الذي 
يشكِّل القطاع األساسي الستهالك النفط، أي: ما يقارب )%46( من االستهالك العاملي 
للنفط يكون يف قطاع النقل، أخذت أغلب الدول اليوم تقلِّل استخدام السيارات واملركبات اليت 
تعتمد على مشتقات النفط، وذلك ملعاجلة آاثر البيئة، وحماولة خلق البيئة النظيفة، لذا ُتطوَّر 
اآلن السيارات الكهرابئية والرتويج هلا بصورة كبرية جداً فمثاًل فرنسا وبريطانيا قد أعلنت أنَّه يف 
حلول عام 2040 سُتْحَظر بيع السيارات اليت تعمل ابلبرتول أو الديزل، كذلك مثاًل النرويج 
البلد النفطي يوجد فيها عدداً كبرياً من السيارات الكهرابئية، وتسعى أن تكون رحالت الطريان 
قصرية املدى على الطاقة الكهرابئية بنسبة )%100( يف حلول عام 2040، وكذلك الصي 
اليت تُعدُّ املستورد األويل للنفط العراقي يف السنوات األخرية يوجد ما يقارب )420( حافلة 
وسيارة كهرابئية وهي حتاول أن تزيد هذا العدد، كذلك األزمات العاملية واحلروب الوابئية مر 
سوق النفط أبزمات عاملية كبرية مثل أزمة عام 2008، وكذلك عام 2014 مع سيطرة تنظيم 
)داعش اإلرهايب( على األراضي العراقية والسورية ولتكون آخرها أزمة وابء كوروان اليت أصابت 
اخنفاض  إىل  أدَّى  ممَّا  الدول،  فرضتها  اليت  الصحية  التدابري  نتيجة  ابلركود؛  العاملية  األسواق 
الطلب على النفط، وكذلك هبوط أسعار النفط هبوطاً كبرياً جداً؛ نتيجة العرض املتزايد يف 
مقابل طلب منخفض جداً، هذا األمر الذي يعجل عملية الطلب على النفط حرجة جداً يف 
السنوات القادمة، وسوق النفط الذي يعاين من مضطرات متكررة يف أسعار النفط العاملية اليت 
ختضع لسياسات الدول واملنظمات االقتصادية والنفطية العاملية واليت تعصف رايح األزمة يف 

أسعار النفط مع كل أزمة سياسية دولية، أو حرب دولية حتدث.
على . 4 الطلب  يف  العاملية  الزايدة  قدر  أنَّ  أوبك  منظمة  توقعات  تقدر  النفط:  على  الطلب 

النفط يف الفرتة املتوسطة األجل )2026-2020( بنحو )13.8( )مليون برميل يف اليوم(. 
ومع ذلك، فإنَّ ما يقرب من )%80( من هذا الطلب املتزايد سوف يتحقق يف السنوات 



9

ما بعد النفط .. تداعيات االقتصاد العراقي

من  التعايف  عملية  من  األول كجزء  املقام  يف  وذلك   ،)2021-2023( األوىل  الثالث 
أزمة )COVID-19(. من املتوقع أن يزداد الطلب على النفط يف دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية بنحو )4( مليون برميل يف اليوم يف املدة حىت عام 2026. ومع ذلك، 
 .)COVID-19( فإنَّ كلَّ هذه الزايدة لن تكون كافية للعودة إىل مستوايت الطلب قبل
من املتوقع أن يزداد الطلب من خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مبا يقرب من )10( 
مليون برميل يف اليوم على املدى املتوسط، مع حاجة ما يقرب من نصف هذه الزايدة لتعويض 
اخنفاض الطلب يف عام 2020. استخدام 2019 كسنة أساس للمقارنة سيؤدِّي إىل زايدة 
الطلب )4.4( مليون برميل يف اليوم يف عام 2026، ومن جانب آخر وَوْفقاً لتوقعات منظمة 
ا  أوبك يف تقريرها حول معدالت الطلب العاملي على النفط من سنة 2021 إىل 2045 فإنَّ
تشري إىل أنَّ املتوقَّع أن يرتفع الطلب العاملي على النفط مبقدار )17.6( مليون برميل يف اليوم 
بي عامي 2020 و2045، لينمو من )90.6( مليون برميل يف اليوم يف عام 2020 إىل 
)108.2( مليون برميل يف اليوم يف عام 2045، وتسلط التوقعات طويلة األجل الضوء على 
صورة طلب متناقضة بي استمرار الطلب املتزايد يف الدول غري احلكومية يف منظمة التعاون 
التعاون االقتصادي والتنمية، ومن املقرَّر أن  االقتصادي، والتنمية وتراجع الطلب يف منظمة 
يبدأ هذا االجتاه ابلفعل على املدى املتوسط، قبل أن يتكثف على املدى الطويل. يف الواقع، 
ومن املتوقَّع أن يبلغ الطلب على النفط يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ذروته عند 
مستوايت حوايل )46.6( مليون برميل يف اليوم يف عام 2023، قبل أن يبدأ يف االخنفاض 
على املدى الطويل حنو مستوى )34( مليون برميل يف اليوم حبلول عام 2045، يف املقابل، 
من املقرَّر أن يستمر الطلب على النفط يف النمو يف املنطقة غري األعضاء يف منظمة التعاون 
البلدان  من  اجملموعة  النفط يف هذه  على  الطلب  يزداد  أن  املتوقع  والتنمية ومن  االقتصادي 
مبقدار )25.5( مليون برميل يف اليوم بي عامي 2020 و2045، مدفوعاً بتوسُّع الطبقة 
الوسطى، ومعدالت النمو السكاين املرتفعة وإمكاانت النمو االقتصادي األقوى، ليصل إىل 
مستوى )74.1( مليون برميل يف اليوم يف عام 2045. ومع ذلك، جيب اإلشارة إىل أنَّ ما 
يقرب من )5( مليون برميل يف اليوم من الزايدة املتوقعة يف الطلب يف البلدان غري األعضاء يف 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ستكون مطلوبة الستعادة الطلب املفقود يف عام 2020، 

كما مبي يف جدول رقم)1(.
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جدول رقم )1( الطلب طويل األجل على النفط َوْفق املنطقة من 2019–2045.

2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Growth 

2020-
2045

OECD Americas 25.7 22.6 25.5 24.6 22.9 21.0 19.3 -3.6
OECD Europe 14.3 12.4 13.3 12.5 11.6 10.6 9.7 -2.7
OECD Asia Oceania 7.8 7.1 7.4 6.9 6.3 5.7 5.1 -1.9
OECD 47.7 42.1 46.3 44.0 40.8 37.3 34.2 -7.9

Latin America 6.2 5.7 6.5 7.0 7.3 7.5 7.8 2.0
Middle East and Africa 4.2 3.9 4.6 5.3 6.0 6.7 7.4 3.6
India 4.9 4.5 5.9 7.2 8.5 9.8 11.0 6.5
China 13.5 13.2 15.4 16.2 16.6 16.9 17.0 3.8
Other Asia 9.0 8.1 9.6 10.5 11.4 12.2 12.9 4.8
OPEC 8.8 8.1 9.4 10.4 11.1 11.6 12.0 3.9
Russia 3.6 3.4 3.8 3.9 3.9 3.8 3.7 0.3
Other Eurasia 2.0 1.7 2.1 2.2 2.2 2.3 2.2 0.5
Non-OECD 52.3 48.6 57.3 62.6 67.1 70.8 74.1 25.5

World 100.0 90.6 103.6 106.6 107.9 108.1 108.2 17.6
mb/d 

Source: OPEC ,Review and Outlook, World Oil Outlook 2021- 2045.

كذلك من املتوقع أن يكون قطاع النقل هو املساهم الرئيس يف الطلب املتزايد يف املستقبل، 
إذ يضيف )13( مليون برميل يف اليوم بي عامي 2020 و2045، ومن املتوقع أن أييت أكثر 
من )%90( من هذه الزايدة من قطاعي النقل البي والطريان، إذ يساهم كل منهما بنحو )6( 
مليون برميل يف اليوم. مع أنَّ جزءاً كبرياً من هذه الزايدات يرجع إىل االخنفاض احلاد يف الطلب 
التوقعات طويلة األجل الخنفاض  القطاعي يف عام 2020. ومع ذلك، ومع تعديل  يف هذين 
الطلب يف عام 2020، يظل قطاع البرتوكيماوايت أكب مصدر للطلب املتزايد حىت عام 2045، 
على غرار توقعات العام املاضي، ومع ذلك إال أنَّ من املتوقع أن يصل إمجايل أسطول املركبات 
إىل )2.6( مليار حبلول عام 2045، بزايدة بنحو )1.1( مليار عن مستوى عام 2020، ومن 
املقرَّر أن تقرتب املركبات الكهرابئية من )500( مليون حبلول عام 2045، وهو ما ميثل ما يقرب 
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من )%20( من األسطول العاملي. ومن املتوقع أيضاً حدوث بعض النمو ملركبات الغاز الطبيعي 
)NGVs(، مع توقع زايدة قدرها )80( مليوانً بي عامي 2020 و2045. ونتيجة لذلك، من 
املقرر أن حتافظ مركبات حمرك االحرتاق الداخلي )ICE( على دورها الرايدي يف تكوين املركبات 
العاملية، وُتشري التوقعات إىل أنَّ حمركات )ICE( تشكل حوايل )%76( من عدد املركبات العاملية 
حبلول عام 2045، مدعومة إىل حدٍّ كبري بزايدة حجم األسطول يف املناطق النامية، ومن املتوقَّع 
أن حتافظ هذه التطورات على الطلب على زيت النقل البي يف نطاق ضيق من )46( مليون برميل 

يف اليوم إىل )46.5( مليون برميل يف اليوم بعد عام 2025، كما مبي يف جدول رقم )2( 
جدول رقم )2( الطلب القطاعي على النفط، 2019-2045.

2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Growth 

2020-
2045

Road 44.6 40.0 46.3 46.5 46.4 46.2 46.2 6.3
Aviation 6.7 3.5 7.1 7.6 8.3 8.8 9.3 5.8
Rail/waterways 1.9 1.8 2.0 2.0 2.1 2.1 2.0 0.2
Marine bunkers 4.2 3.9 4.3 4.5 4.6 4.6 4.6 0.7
Transportation 57.3 49.2 59.6 60.7 61.4 61.8 62.2 13.0

Petrochemicals 13.7 13.0 14.8 15.9 16.5 16.9 17.3 4.3
Other industry 12.9 12.7 13.1 13.5 13.7 13.4 13.3 0.6
Industry 26.6 25.7 27.8 29.4 30.2 30.3 30.5 4.9

Res./Comm./Agric. 11.1 10.9 11.4 12.0 12.0 12.0 11.6 0.7
Electricity generation 4.9 4.9 4.7 4.5 4.3 4.0 3.9 -1.0
Other uses 16.1 15.8 16.2 16.5 16.3 16.0 15.5 -0.3

World 100.0 90.6 103.6 106.6 107.9 108.1 108.2 17.6
mb/d 

Source: OPEC ,Review and Outlook, World Oil Outlook 2021- 2045.

وعليه فيمكن القول إنَّ التوقعات ُتشري إىل نط التحميل األمامي لنمو الطلب يف املستقبل، 
بلغ متوسط   نو الطلب السنوي على النفط )2.6( مليون برميل يف اليوم يف السنوات اخلمس األوىل 
من فرتة التوقعات. ومن املتوقع بعد ذلك أن يتباطأ متوسط   النمو السنوي تباطؤاً ملحوظاً يف فرتة 
اخلمس سنوات الثانية إىل )0.6( مليون برميل يف اليوم، ث إىل )0.3( مليون برميل يف اليوم يف 
الفرتة من 2030 إىل 2035. بعد ذلك، تشري التوقعات إىل عدم وجود نو تقريباً، ممَّا ُيشري إىل 
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فرتة طويلة نسبياً من هضبة الطلب على النفط على املستوى العاملي، ويف ضوء ذلك نرى أنَّ الطلب 
العاملي على النفط اخلام املنتج يف العراق تشري بياانت منظمة الدول املصدرة للنفط )أوبك( لعام 
ا قد جاءت متفاوتة إذ بلغ الطلب العاملي يف عام 2012 )2,423,4( مليون  2019 إىل أنَّ
برميل، وقد شكَّل هذا الطلب ما نسبته )%2,7( من إمجايل الطلب العاملي على النفط، وعن 
طريق تتبُّع السنوات الالحقة يالحظ أنَّ إمجايل الطلب على النفط املنتج يف العراق مل يرتفع كثرياً، 
مع ارتفاع معدالت الطلب العاملي على النفط عموماً، ففي املدَّة بي عامي 2016 و2018 
استمرَّ معدل الطلب الرتكي ابالرتفاع تدرجيياً، إذ بلغ يف عام 2018 )98,730( مليون برميل، 
يف حي اخنفض الطلب العاملي على النفط العراقي يف عام 2019، إذ بلغ )3,460( مليون برميل 
يوم، ولعلَّ أهم األسباب اليت أدَّت إىل عدم ارتفاع معدالت الطلب العاملي على النفط العراقي هو 
ارتفاع معدالت اإلنتاج من املصادر غري التقليدية كالنفط الصخري، وهذا ُيشرُي إىل إمكانية تراجع 
الطلب العاملي على النفط عموماً، وال سيَّما مع توافر موارد الطاقة البديلة، واالهتمام با، وعلى 

النفط العراقي خصوصاً؛ نتيجة األسباب املذكورة آنفة.
توليد مشاكل . 5 البيئة، وتسببه يف  النفطي وأثره على  التلوث  ازداد احلديث عن  النظيفة  البيئة 

أنَّه  على  النفطي  التلوث  يُعرف  عامة،  بصورة  والكائنات  البشرية  وجود  هتدد  مناخية كبرية 
إطالق عناصر، أو مركبات، أو خماليط غازية، أو سائلة، أو صلبة مصدرها النفط إىل عناصر 
البيئة، اليت هي اهلواء واملاء والرتبة، ممَّا يسبِّب تغيري وجود هذه العناصر، وأهم تغريُّ سببه هو 
نقص املياه وارتفاع احلرارة، لذا هتتم الدول املتقدمة واملنظمات الدولية ابلسيطرة على املقذوفات 
الكربونية ملواجهة مشكلة االحتباس احلراري العاملي، ويستهدف النفط اخلام بعد الفحم هلذا 
السبب، واآلن الفحم رخيص، ويستخدم على نطاق واسع يف توليد الكهرابء فقد قلَّل هذا 
ح على أنَّ العامل يوماً ما سيتوقف عن  العامل من ضغوط الضوابط البيئية، لذا هناك َمن يرجِّ
حرق الوقود األحفوري خلفض االنبعااثت املسببة لالحتباس احلراري لألرض، وهو األمر الذي 
سيهز أساس اقتصادات الدول املعتمدة على النفط احلفري، وعلى رأسها العراق، ومن انحية 
أخرى، تستمر درجات احلرارة حول العامل يف االرتفاع، ممَّا سيؤدِّي إىل جعل كثري من تضاريس 
العراق شديدة احلرارة ابلفعل، وغري صاحلة لعيش البشر، وَوْفقاً ملؤشرات التعرُّض لتغريُّ املناخ 
يف شركة استشارات املخاطر »فرييسك مابليكروفت«، تُعدُّ السعودية والعراق ونيجرياي من بي 
الدول املنتجة للنفط والغاز، إذ تكون أخطار األحداث املتعلقة ابملناخ اليت تعطِّل تدفُّق النفط 
إىل األسواق العاملية يف أعلى مستوايهتا بذه البلدان الثالث اليت متثِّل ما يقرب من )19%( 
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من النفط والغاز القابل لالستخراج جتارايً، لذا، فهذه الدول ومنها العراق مسؤولة عن القيام 
إبجراءات حقيقية وواقعية ملعاجلة هذه املشاكل الناجتة عنها، ومن انحية أخرى أخذت الدول 
َل إىل اتفاقية »ابريس للمناخ« اليت  يف املنظمات العاملية هذا األمر على حممل اجلد حىت تُوصِّ
أنشأهتا األمم املتحدة يف عام 2015، ملعاجلة مشاكل تغريُّ املناخ، وأهم مشكلة هي ارتفاع 
احلرارة، لتؤكِّد يف املادة )4 الفقرة 2،1( من االتفاقية ضرورَة وقف عاملي النبعااثت غازات 
الدفيئة ملعاجلة ارتفاع احلرارة، وال بدَّ من مسامهة كل األعضاء يف ذلك، يف مجيع اإلجراءات، 
منذ انعقاد اتفاقية ابريس للحد من االحتباس احلراري يف العام 2015، إذ قامت األمم املتحدة 
العراق، ومنذ ذلك  املؤمتر، مبا يف ذلك  املشاركة يف ذلك  بدعم )196( جهة من اجلهات 
احلي يقوم برانمج األمم املتحدة اإلنائي بدعم حكومة العراق لإليفاء ابلتزاماهتا مبوجب هذه 
للعراق ومساعدته بوضع خطط مناخية متاشياً مع  االتفاقية بتطوير املسامهات احملددة وطنياً 
األهداف املرجوة من اتفاقية، وكان آخرها مشاركة العراق يف مؤمتر األطراف الـ)26( التفاقية 
ابريس املنعقد يف مدينة غالسكو يف أكتوبر 2021، ومن َثَّ هذا األمر سيلزم العراق ابلتزامات 
االتفاقية من تقليل انبعااثت استخراج النفط، وما يسببه من أضرار على اهلواء، ودرجات ارتفاع 
احلرارة، ومن َثَّ سيكون العراق أمام خطر حقيقي؛ بسبب االعتماد الكلي على النفط، وضمان 
االستقرار السياسي للدولة واملايل معتمد على امتداد النفط، فأي نقص يف كميات االستخراج 
والتصدير ستكون ذات أثر سليب، وابلغ على العراق، ووضعه االقتصادي واملايل يف ظل انعدام 
أي موارد أخرى فسنكون أمام حتدين؛ األول الوفاء اباللتزامات الداخلية للمواطني، وضمان 
اباللتزامات  الوفاء  والثاين  والوجودي،  والسياسي  املايل  االستقرار  وحتقيق  حياهتم،  استمرار 
األضرار  من  احلد  بشأن  املتخذة  واإلجراءات  املناخ  وتغريُّ  املناخ،  مبوضوع  اخلاصة  اخلارجية 

النامجة عن صناعة النفط.
وانطالقاً من هذه التحدايت فإنَّ اعتماد العراق على النفط فقط دون غريه من القطاعات 
ا يف السنوات  األخرى يشكِّل له عامل خطر كبري جداً  قد ال تظهر بوادره بصورة واضحة حالياً، وإنَّ
القادمة واليت قد تكون يف )15–20( سنة قادمة، فالعراق قد ورث عديداً من املشكالت االقتصادية 
العراقي، وضعف اإلنتاجية يف  الدينار  التضخُّم، والبطالة، وتدهور سعر صرف  أييت يف مقدمتها 
املديونية اخلارجية، وختلُّف  )الزراعة، والصناعة، والبناء والتشييد( ومشكالت  السلعية  القطاعات 
أنظمة التعليم والصحة، وهتشيم البنية الرئيسة لالقتصاد العراقي، ممَّا أدَّى إىل عدم وجود إسرتاتيجية 
واضحة للتنمية االقتصادية يف العراق بعد عام 2003، وهو ما انعكس سلباً يف االقتصاد العراقي، 
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ومع أنَّ عدم االستقرار األمين يشكِّل كاحباً حقيقاً بوجه انطالقة االقتصاد العراقي، ممَّا جعله يعتمد 
على النفط اعتماداً أساسياً وأويل األمر الذي قد ينهي الدولة العراقية ونظامها االقتصادية؛ نتيجة 

اضطراابت سوق النفط، وتراجع الطلب عليه يف السنوات القادمة. 
التوصيات: 

   إنَّ من أهم مقومات جناح إقامة دولة حديثة أن تستند إىل قواعد اقتصادية متينة، وهذه 
القواعد حتتاج إىل منظومة إدارية متقدمة إلدارة أوجه احلياة كلها ال سيَّما يف اجملال االقتصادي، 
ويف مقدمة هذه القواعد وضوح الفلسفة االقتصادية يف املرجعيات الدستورية، إذ إنَّ عدم اعتماد 
تواجه  اليت  والعقبات  املشكالت  أهم  من  تُعدُّ  عليها  السري  ميكن  وخطط  واضحة  إسرتاتيجية 
االقتصاد العراقي، ومن َثَّ فإنَّ توافر األوضاع املناسبة لالقتصاد العراقي تبدو غري واضحة على األقل 
يف املستقبل القريب؛ ألنَّ الصراعات السياسية واحملاصصة اليت ما تزال تعاين منها العملية السياسية 
التأثري السليب الدعوات؛ لتشكيل  العراقي، وما يعزز هذا  العراق تلقي بظالهلا على االقتصاد  يف 
املركزية،  احلكومة  ما بي  إىل حلول  التوصل  واجلنوبية، وعدم  الوسطى  احملافظات  لبعض  األقاليم 
وإقليم كردستان بشأن قضااي النفط  واملوارد، لذا ال بدَّ للحكومة العراقية أن تقوم مبجموعة خطوات 

تعاجل اخللل يف النظام االقتصادي ومنها:
املوارد . 1 اإلسرتاتيجية حتشيد كل  هذِه  تتضمَّن  وأن  االقتصادية،  للتنمية  فعالة  إسرتاتيجية  تبينِّ 

الطبيعية والبشرية واملالية املتاحة، وتفعيل دور القطاع اخلاص؛ جلذب االستثمارات األجنبية 
للمسامهة يف إعادة بناء االقتصاد العراقي، فضاًل عن أتكيد عدم إغفال دور الدولة احليوي يف 

عملية النهوض االقتصادي يف العراق.
وتعزيز . 2 الزراعة،  وحتديث  السياحة،  تنمية  إىل  هتدف  زمين  بسقف  حُتدَّد  عملية  رؤية  وضع 

التكنولوجيا، والنظم البيئية للشركات واملؤسسات؛ لتقليل الفساد، وزايدة نسبة العاملي العراقيي 
يف القطاع اخلاص إىل ما يقارب )%50(؛ لتكون الدولة قادرة على أتمي املتطلبات.

تنويع الصادرات عن طريق العمل على االستفادة من الصناعات املرتبطة ابهليدروكربون مثل . 3
الصناعات البرتوكيميائية وال سيَّما أنَّ العراق ميتلك مصنع هذه الصناعات يف حمافظة البصرة، 
وكذلك األمسدة، واملعادن األخرى املوجودة، كذلك تنويع اإلنتاج، إذ أغلب السلع واملنتوجات 
املصنعة تفقد قيمتها ابلنقد األجنيب )دوالر( عن التصدير، فال بدَّ من تنويع اإلنتاج ابلسلع، 

واخلدمات اليت حتافظ على هذه القيمة، وتكون مبصاف قيمة النفط.
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إصالح النظام التعليمي؛ ليكون منسجماً مع سوق العمل، ومتطلبات سوق العمل الداخلي . 4
واخلارجي لريفع من مستوى رأس املال البشري، ويوفر اختصاصات علمية وأكادميية مهمة يف 

سوق العمل، واالبتعاد عن االختصاصات واألدوات التقليدية القدمية.
توضيح اهلوية االقتصادية للنظام االقتصادية.. 5
توافر اإلرادة السياسية احلقيقية الداخلية واخلارجية للنهوض ابلواقع االقتصادية، ومع امتالك . 6

العراق عقول اقتصادية ال يستهان با سواًء يف الداخل أو اخلارج، إال أنَّ هذه الكفاءات مل 
ُتْستـََغل.


